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నవమోఽధ్యాయః (నిశుంభవధ) 
 

ఓుం రాజోవాచ || ౧ || 

విచిత్రమిదమాఖ్యాతుం భగవన్ భవతా మమ | 
దేవాాశ్చరితమాహాత్యుం రక్తబీజవధ్యశ్రితమ్ || ౨ || 

భూయశ్చచచ్ఛామాహుం శ్రోతుం రక్తబీజే నిపాతితే | 
చకార శుంభో యతకర్ నిశుంభశ్చచతికోపనః || ౩ || 

ఋషిరువాచ || ౪ || 

చకార కోపమతలుం రక్తబీజే నిపాతితే | 
శుంభాసురో నిశుంభశ్చ హతేష్వన్యాషు చ్ఛహవే || ౫ || 

హనామానుం మహాసైనాుం విలోకాామరషముదవహన్ | 
అభాధ్యవనిిశుంభోఽథ ముఖ్ాయాసురసేనయా || ౬ || 

తస్యాగ్రతస్తథా పృష్ఠ ేపార్వయోశ్చ మహాసురాః | 
స్ుందషౌ్టష్ేపుటః క్రుద్ధ ాహుంతుం దేవీముపాయయః || ౭ || 

ఆజగామ మహావీరాః శుంభోఽపి స్వబలైరవృతః | 
నిహుంతుం చుండికాుం కోపాతకృతావ యదాుం త మాతృభః || ౮ || 
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తతో యదామతీవాసీదేేవాా శుంభనిశుంభయోః | 
శ్రవరషమతీవోగ్రుం మేఘయోరివ వరషతోః || ౯ || 

చిచ్ఛాద్ధస్యతుంఛరాుంస్యతభాాుం చుండికా స్వశ్రోతకరః | 
తాడయామాస్ చ్ఛుంగేషు శ్స్త్రౌఘైరసురేశ్వరౌ || ౧౦ || 

నిశుంభో నిశితుం ఖ్డగుం చర్ చ్ఛద్ధయ సుప్రభమ్ | 
అతాడయన్మ్రిాి సుంహుం దేవాా వాహనముతతమమ్ || ౧౧ || 

తాడితే వాహన్య దేవీ క్షురప్రేణాసముతతమమ్ | 
నిశుంభస్యాశ చిచ్ఛాద చర్ చ్ఛపాష్ౌచుంద్రక్మ్ || ౧౨ || 

ఛిన్యి చర్ణి ఖ్డ్గగ చ శ్క్తుం చిక్షేప సోఽసురః | 
తామపాస్ా ద్వవధ్య చక్రే చక్రేణాభముఖ్యగతామ్ || ౧౩ || 

కోపాధ్య్తో నిశుంభోఽథ శూలుం జగ్రాహ ద్ధనవః | 
ఆయానతుం ముషిౌపాతేన దేవీ తచ్ఛచపాచూరణయత్ || ౧౪ || 

ఆవిధ్యాథ గద్ధుం సోఽపి చిక్షేప చుండికాుం ప్రతి | 
స్యపి దేవాాస్ త్రిశూలేన భన్ని భస్్తవమాగతా || ౧౫ || 

తతః పరశహస్తుం తమాయాుంతుం దైతాపుుంగవమ్ | 
ఆహతా దేవీ బాణౌఘైరపాతయత భూతలే || ౧౬ || 

తస్నిిపతితే భూమౌ నిశుంభే భీమవిక్రమే | 
భ్రాతరాతీవ స్ుంక్రుదాః ప్రయయౌ హుంతముంబికామ్ || ౧౭ || 
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స్ రథస్థస్తథాతాచ్చచరగృహీతపరమాయధః | 
భుజైరషౌ్టభరతలైరావయపాాశ్చష్ుం బభౌ నభః || ౧౮ || 

తమాయాుంతుం స్మాలోక్ా దేవీ శ్ుంఖ్మవాదయత్ | 
జ్యాశ్బేుం చ్ఛపి ధనుష్శ్చకారాతీవ దఃస్హమ్ || ౧౯ || 

పూరయామాస్ క్కుభో నిజఘణాౌస్వన్యన చ | 
స్మస్తదైతాసైన్నాన్నుం తేజోవధవిధ్యయిన్న || ౨౦ || 

తతః సుంహో మహాన్నదైస్యతయజితేభమహామదైః | 
పూరయామాస్ గగనుం గాుం తథైవ ద్వశో దశ్ || ౨౧ || 

తతః కాలీ స్ముతపతా గగనుం క్ష్మ్మతాడయత్ | 
క్రాభాాుం తనిిన్నదేన ప్రాక్్వన్నసేత తిరోహితాః || ౨౨ || 

అటౌట్ౌహాస్మశివుం శివదూతీ చకార హ | 
వః శ్బ్చేరసురాసేౌసుః శుంభః కోపుం పరుం యయౌ || ౨౩ || 

దరాత్ుంసతష్ే తిష్ఠేతి వాాజహారాుంబికా యద్ధ | 
తద్ధ జయేతాభహితుం దేవరాకాశ్స్ుంసథతః || ౨౪ || 

శుంభేన్నగతా యా శ్క్తరు్కాత జ్యవలాతిభీష్ణా | 
ఆయాుంతీ వహిికూటభా స్య నిరస్యత మహోలకయా || ౨౫ || 

సుంహన్నదేన శుంభస్ా వాాపతుం లోక్త్రయాుంతరమ్ | 
నిరాాతనిఃస్వనో ఘోరో జితవానవనీపతే || ౨౬ || 
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శుంభముకాతఞ్ారాుందేవీ శుంభస్తత్రపరహితాఞ్ారాన్ | 
చిచ్ఛాద స్వశ్రరుగ్రః శ్తశోఽథ స్హస్రశ్ః || ౨౭ || 

తతః స్య చుండికా క్రుద్ధా శూలేన్నభజఘాన తమ్ | 
స్ తద్ధభహతో భూమౌ మూరిాతో నిపపాత హ || ౨౮ || 

తతో నిశుంభః స్మ్ప్పరపా చ్ఛతన్నమాతతకారు్క్ః | 
ఆజఘాన శ్రరేేవీుం కాలీుం కేస్రిణుం తథా || ౨౯ || 

పునశ్చ క్ృతావ బాహూన్నమయతుం దనుజేశ్వరః | 
చక్రాయధేన ద్వతిజశ్చాదయామాస్ చుండికామ్ || ౩౦ || 

తతో భగవతీ క్రుద్ధా దరాగ దరాగరితన్నశినీ | 
చిచ్ఛాద దేవీ చక్రాణి స్వశ్రః స్యయకాుంశ్చ తాన్ || ౩౧ || 

తతో నిశుంభో వేగేన గద్ధమాద్ధయ చుండికామ్ | 
అభాధ్యవత వ హుంతుం దైతాసైనాస్మావృతః || ౩౨ || 

తస్యాపతత ఏవాశ గద్ధుం చిచ్ఛాద చుండికా | 
ఖ్డ్గగన శితధ్యరేణ స్ చ శూలుం స్మాదదే || ౩౩ || 

శూలహస్తుం స్మాయాుంతుం నిశుంభమమరారేనమ్ | 
హృద్వ వివాాధ శూలేన వేగావిదేాన చుండికా || ౩౪ || 

భనిస్ా తస్ా శూలేన హృదయానిిఃస్ృతోఽపరః | 
మహాబలో మహావీరాసతష్ఠేతి పురుషో వదన్ || ౩౫ || 
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తస్ా నిష్క్కరమతో దేవీ ప్రహస్ా స్వనవతతతః | 
శిరశిచచ్ఛాద ఖ్డ్గగన తతోఽస్యవపతదువి || ౩౬ || 

తతః సుంహశ్చఖ్యదోగ్రదుంష్టాక్షుణణశిరోధరాన్ | 
అసురాుంస్యతుంస్తథా కాలీ శివదూతీ తథాపరాన్ || ౩౭ || 

కౌమారీశ్క్తనిరిున్నిః కేచిన్యిశర్హాసురాః | 
బ్రహా్ణీముంత్రపూతేన తోయేన్నన్యా నిరాక్ృతాః || ౩౮ || 

మాహేశ్వరీత్రిశూలేన భన్నిః పేతస్తథాపరే | 
వారాహీతుండఘాతేన కేచిచూచరీణక్ృతా భువి || ౩౯ || 

ఖ్ుండుం ఖ్ుండుం చ చక్రేణ వష్ణవాా ద్ధనవాః క్ృతాః | 
వజ్రేణ చుంద్రీహస్యతగ్రవిముకేతన తథాపరే || ౪౦ || 

కేచిద్వవన్యశరసురాః కేచినిషౌ్ట మహాహవాత్ | 
భక్షితాశ్చచపరే కాలీశివదూతీమృగాధిపః || ౪౧ || 

స్వసత శ్రీమారకుండ్గయపురాణే స్యవరిణకే మనవుంతరే దేవీమాహాతే్య నిశుంభవధో న్నమ 
నవమోఽధ్యాయః || ౯ || 

 


