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అష్టమోఽధ్యాయః (రక్తబీజవధ) 
 

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || 

చండే చ నిహతే దైతేా మండే చ వినిపాతితే | 
బహులేషు చ సైన్యాషు క్షయితేష్వసురేశ్వరః || ౨ || 

తతః కోపపరాధీనచేతః శంభః ప్రతపవాన్ | 
ఉద్యాగం సరవసైన్యాన్యం దైతాన్యమాదిదేశ్ హ || ౩ || 

అద్ా సరవబలైర్దైతాః ష్డశీతిరుదాయుధ్యః | 
క్ంబూన్యం చతురశీతిర్నిరాాంతు సవబలైరవృతః || ౪ || 

కోటివీరాాణి పంచాశ్ద్సురాణం కులాని వై | 
శ్తం కులాని ధౌమ్రాణం నిరగచఛంతు మమాజఞయా || ౫ || 

కాలకా దౌరహృదా మౌరావః కాలికేయాసతథాసురాః | 
యుదాాయ సజ్జా నిరాాంతు ఆజఞయా తవర్నత మమ || ౬ || 

ఇతాజ్జఞపాాసురపతిః శంభో భైరవశాసనః | 
నిరాగామ మహాసైనాసహస్రైరబహుభిరవృతః || ౭ || 

ఆయాంతం చండికా ద్ృష్ట్టా తత్దైనామతిభీష్ణమ్ | 
జ్జాసవనః పూరయామాస ధరణీగగన్యంతరమ్ || ౮ || 
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తతః సంహో మహాన్యద్మతీవ క్ృతవానిృప | 
ఘణటసవన్యన తన్యిదానంబికా చోపబృంహయత్ || ౯ || 

ధనురాాాసంహఘణటన్యం న్యదాపూర్నతదిఙ్ముఖా | 
నిన్యదైర్భీష్ణః కాలీ జిగ్యా విస్తతర్నతనన్య || ౧౦ || 

తం నిన్యద్మపశ్రుతా దైతాసైన్దా శ్చతుర్నైశ్మ్ | 
దేవీ సంహసతథా కాలీ సరోషః పర్నవార్నతః || ౧౧ || 

ఏతసునింతరే భూప విన్యశాయ సురదివష్ట్మ్ | 
భవాయామరసంహాన్యమతివీరాబలానివతః || ౧౨ || 

బ్రహ్ముశ్గుహవిష్ణూన్యం తథంద్రసా చ శ్క్తయః | 
శ్ర్భరేభోా వినిష్క్రమా తద్రూపైశ్చండికాం యయుః || ౧౩ || 

యసా దేవసా యద్రూపం యథా భూష్ణవాహనమ్ | 
తద్వదేవ హి తచఛక్తతరసురాన్యాద్ధామాయయౌ || ౧౪ || 

హంసయుక్తవిమాన్యగ్రే స్తక్షసూత్రక్మండలః | 
ఆయాత బ్రహుణః శ్క్తతర్బబరహాుణీతాభిధీయతే || ౧౫ || 

మాహ్మశ్వర్భ వృష్ట్రూఢా త్రిశూలవరధ్యర్నణీ | 
మహాహివలయా ప్రాపాత చంద్రరేఖావిభూష్ణ || ౧౬ || 

కౌమార్భ శ్క్తతహస్తత చ మయూరవరవాహన్య | 
యోద్ధామభ్యాయయౌ దైతానంబికా గుహరూపిణీ || ౧౭ || 
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తథైవ వైష్ూవీ శ్క్తతరగరుడోపర్న సంసిత | 
శ్ంఖచక్రగదాశారంగఖడగహస్తతభ్యాపాయయౌ || ౧౮ || 

యజఞవారాహమతులం రూపం యా బిభ్రతో హరేః | 
శ్క్తతః స్తపాాయయౌ తత్ర వారాహం బిభ్రతీ తనుమ్ || ౧౯ || 

న్యరసంహ నృసంహసా బిభ్రతీ సద్ృశ్ం వపః | 
ప్రాపాత తత్ర సటాక్షేపక్షిపతనక్షత్రసంహతిః || ౨౦ || 

వజ్రహస్తత తథైవైంద్రీ గజరాజోపర్న సిత | 
ప్రాపాత సహస్రనయన్య యథా శ్క్రసతథైవ స్త || ౨౧ || 

తతః పర్నవృతస్తతభిర్భశాన్య దేవశ్క్తతభిః | 
హనాంతమసురాః శీఘ్రం మమ ప్రీతాహ చండికామ్ || ౨౨ || 

తతో దేవీశ్ర్భరాతుత వినిష్క్రంతతిభీష్ణ | 
చండికా శ్క్తతరతుాగ్రా శివాశ్తనిన్యదినీ || ౨౩ || 

స్త చాహ ధూమ్రజటిలమీశానమపరాజిత | 
దూత తవం గచఛ భగవన్ పార్ాం శంభనిశంభయోః || ౨౪ || 

బ్రూహి శంభం నిశంభం చ దానవావతిగర్నవతౌ | 
యే చాన్యా దానవాసతత్ర యుదాాయ సమపసితః || ౨౫ || 

త్రైలోక్ామంద్రో లభతం దేవాః సంతు హవిరుీజః | 
యూయం ప్రయాత పాతలం యది జీవితుమచఛథ || ౨౬ || 
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బలావలేపాద్థ చేద్ీవంతో యుద్ాకాంక్షిణః | 
తదాగచఛత తృపాంతు మచ్ఛఛవాః పిశితేన వః || ౨౭ || 

యతో నియుకోత దౌతేాన తయా దేవాా శివః సవయమ్ | 
శివదూతీతి లోకేఽసుంసతతః స్త ఖాాతిమాగత || ౨౮ || 

తేఽపి శ్రుతవ వచో దేవాాః శ్రావఖాాతం మహాసురాః | 
అమరాాపూర్నత జగుురాత్ర కాతాయనీ సిత || ౨౯ || 

తతః ప్రథమమేవాగ్రే శ్రశ్క్తాృషిటవృషిటభిః | 
వవరుారుద్ాతమరాాస్తతం దేవీమమరారయః || ౩౦ || 

స్త చ తన్ ప్రహితన్ బాణఞ్ఛఛలశ్క్తతపరశ్వధ్యన్ | 
చ్ఛచేఛద్ లీలయాధ్యుతధనురుుక్దతరుహ్మషుభిః || ౩౧ || 

తస్తాగ్రతసతథా కాలీ శూలపాతవిదార్నతన్ | 
ఖటావంగపోథితంశాచర్భను్రవతీ వాచరతతదా || ౩౨ || 

క్మండలజలాక్షేపహతవీరాాన్ హతౌజసః | 
బ్రహాుణీ చాక్రోచఛత్రూన్యాన యేన సు ధ్యవతి || ౩౩ || 

మాహ్మశ్వర్భ త్రిశూలేన తథా చక్రేణ వైష్ూవీ | 
దైతాంజఘాన కౌమార్భ తథా శ్కాతాతికోపన్య || ౩౪ || 

ఐంద్రీ కులిశ్పాతేన శ్తశో దైతాదానవాః | 
పేతుర్నవదార్నతః పృథావాం రుధిరౌఘప్రవర్నాణః || ౩౫ || 
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తుండప్రహారవిధవస్తత ద్ంష్ట్ాగ్రక్షతవక్షసః | 
వారాహమూరాతా నాపతంశ్చక్రేణ చ విదార్నతః || ౩౬ || 

నఖైర్నవదార్నతంశాచన్యాన్ భక్షయంతీ మహాసురాన్ | 
న్యరసంహ చచారాజౌ న్యదాపూరూదిగంబరా || ౩౭ || 

చండాట్టహాసైరసురాః శివదూతాభిదూషితః | 
పేతుః పృథివాాం పతితంస్తతంశ్చఖాదాథ స్త తదా || ౩౮ || 

ఇతి మాతృగణం క్రుద్ాం మరైయంతం మహాసురాన్ | 
ద్ృష్ట్టాభ్యాపాయైర్నవవిధైరేిశరేైవార్నసైనికాః || ౩౯ || 

పలాయనపరాంద్ృష్ట్టా దైతాన్యుతృగణర్నైతన్ | 
యోద్ధామభ్యాయయౌ క్రుదా్య రక్తబీజో మహాసురః || ౪౦ || 

రక్తబింద్ధరాదా భూమౌ పతతాసా శ్ర్భరతః | 
సమతపతతి మేదిన్యాం తత్రపరమాణో మహాసురః || ౪౧ || 

యుయుధే స గదాపాణిర్నంద్రశ్కాతా మహాసురః | 
తతశదచంద్రీ సవవజ్రేణ రక్తబీజమతడయత్ || ౪౨ || 

కులిశేన్యహతస్తాశ బహు సుస్రావ శోణితమ్ | 
సమతతసుిసతతో యోధ్యసతద్రూపాసతతపరాక్రమాః || ౪౩ || 

యావంతః పతితసతసా శ్ర్భరాద్రక్తబింద్వః | 
తవంతః పరుష్ట్ జ్జతసతద్వవరాబలవిక్రమాః || ౪౪ || 
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తే చాపి యుయుధుసతత్ర పరుష్ట్ రక్తసంభవాః | 
సమం మాతృభిరతుాగ్రశ్స్త్రపాతతిభీష్ణమ్ || ౪౫ || 

పనశ్చ వజ్రపాతేన క్షతమసా శిరో యదా | 
వవాహ రక్తం పరుష్ట్సతతో జ్జతః సహస్రశ్ః || ౪౬ || 

వైష్ూవీ సమరే చైనం చక్రేణభిజఘాన హ | 
గద్యా తడయామాస ఐంద్రీ తమసురేశ్వరమ్ || ౪౭ || 

వైష్ూవీచక్రభినిసా రుధిరస్రావసంభవైః | 
సహస్రశో జగదావాపతం తత్రపరమాణరుహాసురః || ౪౮ || 

శ్కాతా జఘాన కౌమార్భ వారాహ చ తథాసన్య | 
మాహ్మశ్వర్భ త్రిశూలేన రక్తబీజం మహాసురమ్ || ౪౯ || 

స చాపి గద్యా దైతాః సరావ ఏవాహనత్ పృథక్ | 
మాత ః కోపసమావిష్టట రక్తబీజో మహాసురః || ౫౦ || 

తస్తాహతసా బహుధ్య శ్క్తతశూలాదిభిరుీవి | 
పపాత యో వై రకౌతఘస్తతన్యసంఛతశోఽసురాః || ౫౧ || 

తైశాచసురాసృక్ైంభూతైరసురః సక్లం జగత్ | 
వాాపతమాసీతతతో దేవా భయమాజగుురుతతమమ్ || ౫౨ || 

తన్ విష్ణూన్ సురాన్ ద్ృష్ట్టా చండికా ప్రాహసతవరమ్ | 
ఉవాచ కాలీం చామండే విసీతరూం వద్నం కురు || ౫౩ || 
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మచఛస్త్రపాతసంభూతన్ రక్తబిందూన్ మహాసురాన్ | 
రక్తబింద్యః ప్రతీచఛ తవం వకేేణన్యన వేగిన్య || ౫౪ || 

భక్షయంతీ చర రణే తద్ధతపన్యినుహాసురాన్ | 
ఏవమేష్ క్షయం దైతాః క్షేణరకోత గమష్ాతి || ౫౫ || 

భక్షామాణసతాయా చోగ్రా న చోతపతైాంతి చాపరే | 
ఇతుాకాతా తం తతో దేవీ శూలేన్యభిజఘాన తమ్ || ౫౬ || 

మఖేన కాలీ జగృహ్మ రక్తబీజసా శోణితమ్ | 
తతోఽస్తవాజఘాన్యథ గద్యా తత్ర చండికామ్ || ౫౭ || 

న చాస్తా వేద్న్యం చక్రే గదాపాతోఽలిపకామపి | 
తస్తాహతసా దేహాతుత బహు సుస్రావ శోణితమ్ || ౫౮ || 

యతసతతసతద్వకేేణ చామండా సమ్రపరతీచఛతి | 
మఖే సమద్గత యేఽస్తా రక్తపాతనుహాసురాః || ౫౯ || 

తంశ్చఖాదాథ చామండా పపౌ తసా చ శోణితమ్ | 
దేవీ శూలేన వజ్రేణ బాణరసభిరృషిటభిః || ౬౦ || 

జఘాన రక్తబీజం తం చామండాపీతశోణితమ్ | 
స పపాత మహపృష్ఠే శ్స్త్రసంఘసమాహతః || ౬౧ || 

నీరక్తశ్చ మహపాల రక్తబీజో మహాసురః | 
తతస్తత హరామతులమవాపస్త్రిద్శా నృప || ౬౨ || 
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తేష్ట్ం మాతృగణో జ్జతో ననరాతసృఙ్ుద్యద్ాతః || ౬౩ || 

సవసత శ్రీమార్ండేయపరాణే స్తవర్నూకే మనవంతరే దేవీమాహాతేుా రక్తబీజవధో 
న్యమాష్టమోఽధ్యాయః || ౮ || 

 


