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अथ �ी�गा�स�तशती
�थमोऽ�याय:

�थमच�र�
ॐ �थमच�र��य ��ा ऋ�ष: महाकाली दवेता गाय�ी
छदं: नदंाश��: र�द��तकाबीजम अ्��नत�वतम्
ऋ�वदे:�व�पम �्ी महाकाली�ी�यथ��थमच�र� जपे
�व�नयोग: ।
�यानम्
खडग् चं�गदषेचुापप�रघा�छूल भंशु�ुड� �शर:

शङ्ख संदंधत� करौ���नयना संवा�डग्भषूावतृाम ।्
नीला�म��ुतमा�यपाददशका संवे मेहाका�लकां



याम�तौ��व�पत हेरौ कमलजो ह�तुंमधुंकैटभम ॥्
ॐ नम���डकाय ॥ै
ॐ नम: च��डकायै
ॐ �' माक� �डये उवाच ॥१॥
साव�ण�: सयू�तनयो यो मन:ु क�यतऽे�म: ।
�नशामय त��प����व�तराद ग्दतो मम ॥२॥
महामायानभुावने यथा म�व�तरा�धप: ।
स बभवू महाभाग: साव�ण��तनयो रव:े ॥३॥
�वारो�चषऽे�तर पेवू�च�ैवशंसम�ुव: ।
सरुथो नाम राजाभ�ूसम�त �े��तम�डल ॥े४॥
त�य पालयत: स�यक् �जा: प�ुा�नवौरसान।्
बभवू:ु श�वो भपूा: कोला�व�व�ंसन�तदा ॥५॥
त�य तरैभवद य्�ुम�त�बलद��डन: ।
�यनूरै�प स तयैु�� केोला�व�व�ंस�भ�ज�त: ॥६॥
तत: �वपरुमायातो �नजदशेा�धपोऽभवत ।्
आ�ा�त: स महाभाग�त�ैतदा �बला�र�भ: ॥७॥



अमा�यबै��ल�भ��ब�ल�य �रा�म�भ: ।
कोश बेल चंाप�त तं�ा�प �वपरु तेत: ॥८॥
ततो मगृया�ाजने �त�वा�य: स भपू�त: ।
एकाक� हयमा�� जगाम गहन वंनम ॥्९॥
स त�ा�मम�ा�ीद �्�जवय��य मधेस: ।
�शा�त�ापदाक�ण�म�ुन�श�योपशो�भतम ॥्१०॥
त�थौ कं�च�स काल चं म�ुनना तने स�कृत; ।
इत�ते� �वचर�ंत��म�म�ुनवरा�म ॥े११॥
सोऽ�च�तय�दा त� मम�वाकृ�चतेन: ।
म�पवू�: पा�लत पंवू�मया हीन पंरु �ंह तत ॥्१२॥
म��ृय�ैतरैस�व�ृधै�म�त: पा�यत ने वा ।
न जान से �धानो म शेरूह�ती सदामद: ॥१३॥
मम व�ैरवश यंात: कान भ्ॊगानपुल��यत ।े
य मेमानगुता �न�य �ंसादधनभोजन:ै ॥१४॥
अनवु�ृ���वु तंऽे� कुव���य�यमहीभतृाम ।्
अस�य��शील�ैत:ै कुव���: सतत �ंयम ॥्१५॥



स�ंचत: सोऽ�त�:खने �य कंोशो ग�म�य�त ।
एत�चा�य�च सतत �ंच�तयामास पा�थ�व: ॥१६॥
त� �व�ा�मा�याश वे�ैयमकें ददश� स:।
स प�ृ�तने क��व भंो हते�ुागमनऽे� क: ॥१७॥
सशोक इव क�मा�व �ंम�ना इव ल�यस ।े
इ�याक�य� वच�त�य भपूत:े �णयो�दतम ॥्१८॥
��यवुाच स त वं�ैय: ��यावनतो नपृम ॥्१९॥
व�ैय उवाच ॥२०॥
समा�धना�म व�ैयोऽहम�ुप�ो ध�नना कंुल ॥े२१॥
प�ुदार�ैन�र�त� धनलोभादसाध�ुभ: ।
�वहीन� धनदैा�र:ै प�ुरैादाय म धेनम ॥्२२॥
वनम�यागतो �:खी �नर�त�चा�तब�ध�ुभ: ।
सोऽह नं व�े� प�ुाणा कंुशलकुशला��म-काम ॥्२३॥
�व�ृ���वजनाना चं दाराणा चंा� स�ं�थत: ।
�क�न तुषेा गंहृ �ेमेम�मे �ंक�न सुा��तम ॥्२४॥
कथ तं �ेक�न स�व�ृा �वृ��ा: �क�न मु सेतुा: ॥२५॥



राजोवाच ॥२६॥
य�ैन�र�तो भवा�ँल�ुध:ै प�ुदारा�द�भध�न:ै ॥२७॥
तषे �ुक�भवत:ु �नहेमनबु�ना�त मानसम ॥्२८॥
व�ैय उवाच ॥२९॥
एवमते�था �ाह भवान�म�त वंच: ॥३०॥
�क�करो�म न ब�ना�त मम �न�ुरता मंन: ।
य:ै स�ंय�य �पत�ृनहे धंनल�ुध�ैन�राकृत: ॥३१॥
प�त�वजनहाद�च हा�द�त�ेववे म मेन: ।
�कमते�ा�भजाना�म जान��प महामत ॥े३२॥
य��मे�वण �ंच� �ंवगणु�ेव�प ब�धषु ।ु
तषेा कंृत मे �ेन:�ासो दौम�न�य चं जायत ॥े३३॥
करो�म �क�य� मन�त�ेव�ी�तष �ुन�ुरम ॥्३४॥
माक� �डये उवाच ॥३५॥
तत�तौ स�हतौ �व� त मं�ुन�समपु��थतौ ॥३६॥
समा�धना�म व�ैयोऽसौ स च पा�थ�वस�म: ।
कृ�वा त तुौ यथा�याय यंथाह�तने स�ंवदम ॥्३७॥



उप�व�ौ कथा: का��च�च�तवु��यपा�थ�वौ ॥३८॥
राजोवाच ॥३९॥
भगव�ं�वामह �ं��ुम�छा�यकें वद�व तत ॥्४०॥
�:खाय य�म मेनस: �व�च�ाय�ता �ंवना ।
मम�व गंतरा�य�य रा�या��ेव�खल�ेव�प ॥४१॥
जानतोऽ�प यथा��य �कमते�म�ुनस�म ।
अय चं �नकृत: प�ुदैा�रभैृ��य�ैतथो��झत: ॥४२॥
�वजनने च स�ंय��तषे हुाद� तथा�य�त ।
एवमषे तथाह चं �ाव�य�य�त�:�खतौ ॥४३॥
��दोषऽे�प �वषय मेम�वाकृ�मानसौ ।
त��कमते�महाभाग य�मोहो �ा�ननोर�प ॥४४॥
ममा�य च भव�यषेा �ववकेा�ध�य मढूता ॥४५॥
ऋ�ष�वाच ॥४६॥
�ानम��त सम�त�य ज�तो�व�षयगोचर ॥े४७॥
�वषय� महाभाग या�त चवै पंथृक् पथृक् ।
�दवा�धा: �ा�णन: के�च�ा�ाव�धा�तथापर ॥े४८॥



के�च��वा तथा रा�ौ �ा�णन�त�ुय��य: ।
�ा�ननो मनजुा: स�य �ंक�त तु ने�ह केवलम ॥्४९॥
यतो �ह �ा�नन: सव�पशपु��मगृादय: ।
�ान चं त�मन�ुयाणा यं�षेा मंगृप��णाम ॥्५०॥
मन�याणा चं य�षेा तं�ुयम�य�थोभयो: ।
�ानऽे�प स�त प�यतैान प्त�ा�छावच�चषु ॥ु५१॥
कणमो�ा�ता�मोहा�पी�मानान�प �धुा ।
मानषुा मनजु�ा� सा�भलाषा: सतुान �्�त ॥५२॥
लोभा���यपुकाराय न�वतेान �्क�न प�य�स ।
तथा�प ममतावत�मोहगत��नपा�तता: ॥५३॥
महामाया�भवणे ससंार��थ�तका�रणा ।
त�ा� �व�मय: काय� योग�न�ा जग�पत:े ॥५४॥
महामाया हर�ेषैा तया समंो�त जेगत ।्
�ा�ननाम�प चतेा�ंस दवेी भगवती �ह सा ॥५५॥
बलादाकृ�य मोहाय महामाया �य�छ�त ।
तया �वस�ृयत �ेव� जंगदते�चराचरम ॥्५६॥



सषैा �स�ा वरदा नणृा भंव�त म�ुय ।े
सा �व�ा परमा म�ुेह�तभुतूा सनातनी ॥५७॥
ससंारब�धहते�ु सवै सव��र�ेरी ॥५८॥
राजोवाच ॥५९॥
भगवन क्ा �ह सा दवेी महामाय�ेत या भंवान ॥्६०॥
�वी�त कथम�ुप�ा सा कमा��या� �क���ज ।
य��भावा च सा दवेी य��व�पा य��वा ॥६१॥
त�सव��ोत�ुम�छा�म �वतो ���वदा वंर ॥६२॥
ऋ�ष�वाच ॥६३॥
�न�यवै सा जग�म�ूत��तया सव��मद तंतम ॥्६४॥
तथा�प त�सम�ुप��ब��धा �यूता मंम ।
दवेाना कंाय��स�थ�मा�वभ�व�त सा यदा ॥६५॥
उ�प��ेत यदा लोके सा �न�या�य�भधीयत ।े
योग�न�ा तंदा �व�णजु�ग�यकेाण�वीकृत ॥े६६॥
आ�तीय� शषेमभज�क�पा�त भेगवान �्भ:ु ।
तदा �ावसरुौ घोरौ �व�यातौ मधकुैटभौ ॥६७ ॥



�व�णकुण�मलो�तूौ ह�तुं��ाणम�ुतौ ।
स ना�भकमल �ेव�णो: ��थतो ��ा �जाप�त: ॥६८॥
��व्ा तावसरुौ चो�ौ �स�ुत चं जनाद�नम ।्
त�ुाव योग�न�ा तंामकेा��दय��थत: ॥६९॥
�वबोधनाथा�य हरहे��रन�ेकृतालयाम ।्
�व��ेर� जग�ा�� ��थ�तसहंारक�रणीम ॥्७०॥
�न�ा भंगवत� �व�णोरतलुा तंजेस: �भ:ु ॥७१॥
��ोवाच ॥७२॥
�व �ंवाहा �व �ंवधा �ंव �ंह वषटक्ार: �वरा��मका
॥७३॥
सधुा �वम�र �ेन�य �े�धा मा�ा��मका ��थता ।
अध�मा�ा��थता �न�या यान�ुचाया� �वशषेत: ॥७४॥
�वमवे स�ंया सा�व�ी �व दंवेी जननी परा ।
�वयतै�ाय�त �ेव� �ंवयतै�स�ृयत जेगत ॥्७५॥
�वयतै�पा�यत दे�ेव �वम��य�त चे सव�दा ।
�वस�ृौ स�ृ��पा �ंव �ं�थ�त�पा च पालन ॥े७६॥



तथा स�ं�त�पा�त जेगतोऽ�य जग�मय ।े
महा�व�ा महामाया महामधेा महा�म�ृत: ॥७७॥
महामोहा च भवती महादवेी महासरुी ।
�कृ�त��व चं सव��य गणु�य�वभा�वनी ॥७८॥
कालरा��म�हारा��म�हरा��� दा�णा ।
�व �ंी��वमी�री �व हं���व बं�ु�ब�धल�णा ॥७९॥
ल�जा प�ु��तथा त�ु���व शंा��त: �ा��तरवे च ।
खड�्गनी श�ूलनी घोरा ग�दनी च��णी तथा ॥८०॥
शड�्खनी चा�पनी बाणभशु�ुडीप�रघायधुा ।
सौ�या सौ�यतराशषेसौ�य�य��व�तस�ुदरी ॥८१॥
परपराणा पंरमा �वमवे परम�ेरी ।
य�च �क��च��व�च��त सुदस�ा�खला��मके ॥८२॥
त�य सव��य या श��: सा �व �ंक��तयूस तेदा ।
यया �वया जग���ा जग�पा�य�� यो जगत ॥्८३॥
सोऽ�प �न�ावश नंीत: क��वा �ंतोत�ुमह�ेर: ।
�व�ण शुरीर�हणमहमीशान एव च ॥८४॥



का�रता�त येतोऽत��वा कं: �तोतुंश��मान भ्वते ।्
सा �व�म�थ �ंभाव:ै �व�ैदारदै��व स�ंततुा ॥८५॥
मोहयतैौ �राधषा�वसरुौ मधकुैटभौ ।
�बोध चं जग��वामी नीयताम�यतुो लघ ॥ु८६॥
बोध� ��यताम�य ह�तमुतेौ महासरुौ ॥८७॥
ऋ�ष�वाच ॥८८॥
एव �ंततुा तदा दवेी तामसी त� वधेसा ॥८९॥
�व�णो: �बोधनाथा�य �नह�तुंमधकुैटभौ ।
न�ेा�यना�सकाबा��दय�ेय�तथोरस: ॥९०॥
�नग��य दश�न ते�थौ ��णोऽ��ज�मन:।
उ��थौ च जग�ाथ�तया म�ुो जनाद�न: ॥९१॥
एकाण�वऽे�हशयना�त: स द�श चे तौ ।
मधकुैटभो �रा�मानाव�तवीय�परा�मौ ॥९२॥
�ोधर�े�णाव�ुं��ाण जं�नतो�मौ ।
सम�ुथाय तत�ता�या यंयुधु भेगवान ह्�र: ॥९३॥
पचंवष�सह��ा�ण बा��हरणो �वभ:ु ।



ताव�य�तबलो�म�ौ महामाया�वमो�हतौ ॥९४॥
उ�व�तौ वरोऽ�म�ो ��यता�म�त केशवम ॥्९५॥
�ीभगवानवुाच ॥९६॥
भवतेाम� म ते�ुौ मम व�यावभुाव�प ॥९७॥
�कम�यने वरणेा� एताव�� वतृ मंम॥९८॥
ऋ�ष�वाच ॥९९॥
व�ंचता�या�म�त तदा सव�मापोमय जंगत ॥्१००॥
�वलो�य ता�या गं�दतो भगवान क्मल�ेण: ।
आवा जं�ह न य�ौव� स�ललने प�र�लतुा ॥१०१॥
ऋ�ष�वाच ॥१०२॥
तथ�ेय�ु�वा भगवता शडख्च�गदाभतृा ।
कृ�वा च�ेण व �ै�छन जैघन �ेशरसी तयो: ॥१०३॥
एवमषेा सम�ुप�ा �ा�णा स�ंततुा �वयम ।्
�भावम�या द�ेा�त भुयू: �णृ वुदा�म त ॥े � ॐ
॥१०४॥
इ�त �ीमाक� �डयेपरुाण सेाव�ण�के म�व�तरे



दवेीमाहा��ये
मधकुैटभवधो नाम �थमोऽ�याय: ॥१॥
उवाच १४, अध��ोका: २४, �ोका: ६६, एवमा�दत:
१०४ ॥
�ी महामाया �वजयते

मराठ� अथ�

ॐ �थमच�र��य ��ा ऋ�ष: महाकाली दवेता गाय�ी
छदं: नदंाश��: र�द��तकाबीजम अ्��नत�वम्
ऋ�वदे:�व�पम �्ी महाकली�ी�यथ��थमच�र� जपे
�व�नयोग: ।
खडग् (तलवार), च�, गदा, चाप, प�रघ, शळू, भशूुंडी,
�ंडमाळ आ�ण शखं इ�याद� आयधु धेारण करणारी
दवेी सव� र�नालकंारानंीही ससु��जत आ�ण सशुो�भत
आह.े या महाकाली�या दहेाच तेजे नीलम�यासारखे
तजे�वी व �भावी असनू �तची दहा मखु वे दहा पाय
अस आे�य�कारक �प �दसत.े ही प�जा अशी



रणभमूीत स�ज झाली व दवेानंा �तन मेध आु�ण कैटभ
या रा�सानंा ठार मार�याची �रेणा �दली.
�ी माक� �डये �हणाल -े

साव�ण�-कुलातील सयू�प�ु जो आठवा मन �ूहणनूही
ओळखला जाई �याचा ज�म व च�र� मी �व�ताराने
सागंतो. ॥१॥२॥
महामाय�ेया �भावान वे आ�शवा�दान हेा साव�ण�
कुलद�पक अ�यतं ��े पदाला पोहचनू तो म�व�तराचा
�वामी झाला तो �सगं असा- ॥३॥
�वारो�चष म�व�तरकाली पवू� च�ैवशंात या प�ृवीचा
स�ाट सरुथ नावाचा राजा रा�य करीत अस.े ॥४॥
तो सरुथ राजा दयामय, सव�भतू समान मानणारा
अस�यान �ेयाच आेप�या �जवेर अप�य�त �मे होत.े
प�ु, सवेक, दासानंा तो प�ुाचं �ेमे देईे. �या राजाला
कोल नगरी�या कोल�व�वसंी समहूाच रेाज शे� हूोत.े
॥५॥
राजा सरुथ य�ु�नपणु व शरू असनूही स�ंयने केमी
असल�ेया कोला�व�वसं�कडनू य�ुात पराभतू झाला.



॥६॥
परा�जत पावललेा सरुथ राजा आप�या राजधानीला
परत आला. तथेहेी �या�यावर तथेील �बळ झाल�ेया
श�ूंनी राजाचा पराभव केला. ॥७॥
पराभतू आ�ण बलहीन झाल�ेया सरुथ राजाला �या�या
�वत:�या रा�यातील म�ंीगणानंी आ�ण ��ब�ु�
अ�धकाया�नी राजाच धेन आ�ण अ�धकार �हसकावनू
घऊेन रा�याबाहरे हाकून �दल.े ॥८॥
�वत:�या रा�यातील आपल �ेभ�ुव न� झा�यान सेरुथ
राजा एका �न�बड अर�यात घो�ावर बसनू मगृयसेाठ�
गलेा. ॥९॥
वनात �ह�डताना �व�वर मधेाऋष�चा आ�म राजाने
पा�हला, जथे आेप�या �वाभा�वक �ह��� व�ृी सोडनू
वाघ �स�हाद� �ूर समजल जेाणार पेश शूातं, अ�ह�सक
भावनने वेावरत होत वे मनु�च �ेश�यगण �या�ंयात
�नहेभावान वेागनू �या अर�याची शोभा वाढवीत होत.े
॥१०॥
आ�मात पोहोच�यावर समुधेा ऋष�नी राजाचे



आदरपवू�क आगत-�वागत केल.े राजा तथे केाही काळ
आपल �ेदवस शातंतते घालव लूागला. ॥११॥
आ�मातील काळ जरी शातंतते आज असला तरी
सरुथ राजा आप�या पवूा�य�ुयातील आठवण�नी बचेनै
होई. मा�या पवू�जानंी �या मा�या नगराच,े
नगरवा�सयाचं पेालन पोषण पवू� केल �ेया नगरीला मी
आता पारखा झालो आह.े ॥१२॥
माझ भेाईबदं, आ�तगण, �जानन स�व�ृीन वे स�मा�ने
आचरण करतात क� नाही? मी सतत अबंारीत
असताना मला पाठ�व�न �र �र नणेारा माझा
मदो�म� �मखु ह�ी श��ूया तावडीत सापड�यावर
�याची काय अवदशा झाली असले ह सेमजत नाही.
॥१३॥
ज लेोक मा�या आ�याखाली सखुनेवै भोग व आनदं
लटु�यासाठ� माझी, पाठ�स लागनू आज�व कंरीत होत,े
मा�या कृपाकटा�ासाठ� धन भोजनाद� साम�ीसाठ�
माझा अननुय करीत, त आेता श��ूया हाती सापडनू
कोण�या गतीला गले अेसतील? ॥१४॥
�या �न��ोगी व लालची लोकानंी नहेमी केल�ेया



उपद�्ापामंळु �ेवनाकारण खच� वाढून उधळपेणाला
ऊत यते असले आ�ण मा�या �या पवु��या रा�याचा
कोष (ख�जना) म�ुपण केेल�ेया खचा�न �ेरकामा झाला
असले. ॥१५॥
ह आेपल �ेभा��य वा�ाला आलले,े रा�यातील �रता
कोष, आ�त जनाचंी, �जचेी काळजी या �वचारानंी
राजा अ�व�थ होई; व शरीरान खेगंनु जाई. ॥१६॥
�या ��ष��या आ�माजवळ घोटाळताना एक वाणी
राजाला �दसला व राजान आेपण कोण, कोठून आलात,
य�ेयाचा हते कूाय? अस �े� �वचारल.े ॥१७॥
आपण शोकाकुल �दसता आहात, आपल मेनही �व�थ
�दसत नाही अस भेाव चहेयेा�वर �दसतात असहेी राजाने
वाणीबवुानंा �मेान वे आपलुक�न �ेवचारल.े ॥१८॥
राजा�या या ��ावर तो व�ैय राजाला �हणाला ॥१९॥
व�ैय �हणाला, "महाराज मी समाधी नावाचा वाणी
असनू धनवान कुळात मी उ�प� झालो आह.े
॥२०॥२१॥
प�नी आ�ण मलुानंी धनलोभान मेाझा �याग के�यान मेी



घरदार, धन, सपं�ीला व�ंचत होऊन �यानंा सोडनू
आलो आह.े ॥२२॥
अशा �कार मेनात अ�यतं �:खी होऊन
आ�तबाधंवा�दकानंा सॊडनू मी आलो, तरी �याचंी
खशुाली व त मेा�या�शवाय कस रेाहात असतील या
�वचारानंी अ�व�थ आह.े ॥२३॥
माझी प�नी, माझ �ेवजन या वळे� मा�या�शवाय रहावे
लाग�यान �ेयाचं �ेमे आह �ेक�वा �यानंा �ास आह येा
क�पनानंी मा�या मनावर �च�तचे पेटल यते आह.े
॥२४॥
त सेदाचारान वेागत असतील �क�वा �राचारान येाब�ल
मला मा�या मलुा�ंवषयी फार काळजी वाटत.े ॥२५॥
राजा �हणाला, "ह वेाणीवरा, आपणआप�या नगरीचा,
प�ु-प�नीचा �याग क�न इथ आेलात तरी
�या�ंया�वषयी तमुच �ेमे, �ज�हाळा सपंत नाही, �याचंे
तमु�यामाग केस हेोईल या �वचारानंी तमुच मेन �ाकुळ
झालले आेह आे�ण �या �मेान ते�ुही बाधंलले आेहात."
॥२६॥२७॥२८॥



व�ैय �हणाला, "राजन,् आपणआम�याब�ल जे
�वचारल ते ठे�क आह.े ॥२९॥३०॥
पण माझ मेन �या �मेापासनू �न�ुर होऊ शकत नाही
याला मी काय क�. धना�या अ�भलाषने �ेयानंी �पता
असनूही माझा �याग क�न गहृहीन केल.े ते
�प�याब�लची माया �वसरल.े ॥३१॥
महोदय, प�नी आ�ण �वजनानंी माझा �याग क�न
स�ुा �या�ंया �वषयीचा मा�या मनातील �ज�हाळा
आ�ण �मे सपंत नाही. ह इे� न�ह हे मेाहीत असनूही
माझ मेन प�ुहा प�ुहा �याचंकेड �ेयाचंकेड धेावत आह.े
॥३२॥
�या�ंयावरील अतीव �मेान मेी आधंळा होऊन �या�ंया
या अ�वचारी कृत�वर मी �:खान वेारवंार उदासपणे
�न:�ास टाकतो आह.े माझ मेन �याचं�ेवषयी अनाठायी
�ाकूळ होत आह.े ॥३३॥
आ�ण काय कराव,े �न�ुरपणान �ेयानंा �वसराव �ेक�वा
कस येा�वषयी मा�या मनी ��धा भाव �नमा�ण झाला
आह.े �याचंवेरील �मेान मेी �न�ूर होऊ शकत नाही.
॥३४॥



माक�डये �हणाल,े "अशा पर�पर �वरोधी �वचारानंी
��थत झा�यान देोघहेी ��ष� समुधेाऋष�कडे
उप��थत झाल.े" ॥३५॥३६॥
�यानतंर समाधी वा�यासह तो राजा, दोघा�ंयाही मनात
आल�ेया सदंहेाब�लची �या�य भ�ूमका काय आह हेे
�वचार�यासाठ� समुधेाऋष�कड आेला. ॥३७॥
���ष�समुधेा ऋष�समोर बसनू उभयतानंी आपली
कहाणी आ�ण मनातील �था �यानंा सा�ंगतली. ॥३८॥
राजा �हणाला, "भगवान, आम�या मनात आल�ेया
शकंाचं �ेनरसन कराव.े आ�ही �वचारतो त येो�य क�
अयो�य याची न�क� �दशा दाखवावी." ॥३९॥४०॥
माझ रेा�य, राजवभैव मला सोडनू गले अेसल तेरी �या
�वषयीच मेाझ �ेमे आ�ण �ज�हाळा मा�या मनातनू
जात नाही, ह मेा�या मनाला मोठे �:खआह.े ॥४१॥
मला रा�यातनू हाकून �दलले आेह.े त आेता माझ नेाही
ह केळत असनूस�ुा केवळ �मेा�या आधंळपेणाने
आ�ण मना�या �बळपेणान मेी �:ख कराव हे केा?
म�ुन��ेा त आे�हाला सागंाव.े ॥४२॥



आ�तगण, बधं,ू प�ु, भाया� यानंी या समाधी वा�याचा
�याग क�न �याला नगराबाहरे हाकल�यान तेोही
असाच �या�ंया�वषयी�या �मेान अेनाठायी �ाकूळ
होऊन �:खी झाला आह.े आ�ही दोघहेी या �थ�
�वचारानंी ��त होऊन आपणाकड आेलो आहोत.
॥४३॥
हा �ब�ळ मनाचा अ�ववके� ���कोन, क� अनाठायी
मायने आेकृ� होऊन मनावर आललेी मोहाची झापड
या�वषयी आम�या मनातील शकंा �नरसन करा�ात.
॥४४॥
याला अ�ववके� वडेपेणा �क�वा मा�या या भावनलेा
काय �हणाव?े" ॥४५॥
राजाच हे बेोलण ऎेकून ऋषी �हणाल,े "सव� चराचर
�ा�यानंा �या�ंया �या�ंया परीन �ेान असत.े अगद�
जीवजतंूंनाही समज असत.े ॥४६॥४७॥
ह मेहाशय नपृवरा, पर�त �ुया सवा�च �ेवषय आ�ण
कारण �ेनर�नराळ� आहते. �या�ंयापकै� कुणी �दवाभीत
असतात तर कुणी राताधंळ अेसतात. अशा �ा�याचंी
समज �भ� असत.े ॥४८॥



कुणी रा�ी आ�ण �दवसाही सार�याच समतोल ��ीने
पा� शकतात. �या �ा�यापं�ेा माणसाच �ेान, �वचार
आ�ण समज वगेळ� आह हे बेरोबर पण त केाही
सव��वी खर ने�ह.े ॥४९॥
सव� चराचरानंा �या �या �माणात �ान आ�ण समज
असत तेशी माणसानंाही असत.े माणसाचंी आ�ण �ाणी
-प�याचंी समजआ�ण �ान �या�ंयापरुती �नराळ� असत.े
॥५०॥
तलुनने मेन�ुय�ा�याचं �ेान आ�ण पश-ुप�याचं �ेान
यातं फरक असला तरी अस पेहा, आप�या चोच�न�
प�ीगण खा� गोळा करतात. ॥५१॥
अस चेोच�नी वचेलले केण कण खा� �वत: भकुेने
पी�डत असल तेरीही आप�या �चम�या �शशूंना आधी
भर�वतात, तसचे वाघ�स�हाद� वनचराचं आेप�या
बछ�ावंर �मे असत.े ॥५२॥
माणसाचं तेस नेाही. मलुगा मोठा होऊन �हातारपणी
साभंाळ�ल, आधार दईेल या भावनने मेलुाचंा ��तपाळ
होतो. आ�ण या मोहा�या लोभा�या अ�भलाषनेचे



मानवाचं �ेवहार होतात. ॥ ५३॥
महामाय�ेया �भावान येा जगाची उ�प�ी, ��थती,
चराचराचं केाय� व �या�ंया व�ृी ठरल�ेया आहते, यात
शकंा नाही. भगवान �व�णहूी एकदा अशाच घोर �न�ते
असता- ॥५४॥
महामाया दवेीन �ेयानंा �न�ासमंो�हनीच पेटल काढून
टाकून जाग-ेकेल,े कारण �ानी लोकाचंी चतेना-�योत
ही �वय भंगवती दवेीच आह.े ॥५५॥
ती �ानी जनानंा बलपवू�क मायाजाळात घरेत.े तीच या
जगाची जननी आह.े जीवस�ृीच चेालक�व आ�ण
�नय�ंण �त�याकडचे असत.े ॥५६॥
आ�ण �स� झा�यावर वरदा�यनी होऊन मो�ाचाही
लाभ क�न दते.े ती आ�दम सनातन परम �व�ाचंी
अ�ध�ा�ी आह आे�ण भ�ाचं पेरम क�याण करणारी
जगदबंा आह.े ॥५७॥
ससंारबधंनातनू उ�म रीतीन ते�न न�ेयास समथ�
असणारी सव�सव��री आह.े" ॥५८॥
राजा �हणाला, "ह भेगवान मनुीराज, ही महामाया कोण



आ�ण �तचा अवतार मळू �व�पात कुठे झाला?
॥५९॥६०॥
�त�या उगमाची कथा, �तच केाय�, �तचा जीवस�ृीवरील
�भाव, �तच �ेव�प आ�ण ती दवेी सरं�क कशी झाली
याची सव� मा�हती, ह �ेव�वर आ�हास सागंावी. ॥६१॥
ही सव� मा�हती तमु�याकडनू ऎक�यासाठ� आ�ही
उ�सकु आहोत." ॥६२॥
ऋषी �हणाल,े "जनमानसात या दवेीची जी नहेमी
मगंलदा�यनी �हणनू ��तमा आह �ेयाच गणु�व�पाची
ती आह.े ॥६३॥६४॥
पर�त �ुतच अेवतारकाया�चा उगम अनके �कारानंी आहे
तो ऎका. खर तेर दवेा�ंया काय��स��साठ� या दवेीचा
आ�वभा�ग (�कट�करण) झाला ह खेर.े ॥६५॥
�यावळे� �तच �ेकट�करण झाल �ेया वळे� सपंणू�
जगाला उ�प� क�न भगवान �्व�ण यूोग �न�ते �नम�न
झाल हेोत आे�ण जग �या वळे� बा�याव�थते �न�ामय
होत.े ॥६६॥
भगवान �्व�ण शूषेनागावर �बछायत क�न क�पातं-



समयी घोर �न�ते असता �या�ंया काना�ंया मळापासनू
मध आु�ण कैटभ नावाच देोन रा�स उ�प� झाल.े
॥६७॥
भगवान �्व�णूं�या कानातील मळापासनू उ�प� झाललेे
ह देोन रा�स ��दवेाला उप�व दऊेन मार�यास उ��ु
झाल.े �व�ण�ुया नाभीकमलातनू उ�प� झालले �े�दवे
�या वळे� भगवान �्व�ण�ूया स�ृ�-�नमा�ण-काया�तनू म�ु
झा�यान �ेभूं�या जवळच होत.े ॥६८॥
मध आु�ण कैटभ ह देोन �ूर रा�स चाल क�न यते
असलले पेा�न ��दवेान भेगवान �्व�णवूर �न�ापटल
घातल�ेया भगवती योग�न�लेा �ी �व�णूंना
उठ�व�याची �वनतंी केली आ�ण क�ण �वरान �ेतची
�ाथ�ना केली. ॥६९॥
ह येोग�न�ामाय �ेभूंच �ेत�ही न�े उघड�यासाठ� तू
�यानंा जाग केर. त �ूव�ाची ई�री आहअे. जगाची
पालनकत� अबंा आहसे. त�ुयामळु जेगाला ��थरता
लाभत आे�ण अखरेीस लय आणी सहंार करण ते�ुयाच
हाती आह.े ॥७०॥
�हणनू ह भेगवती �न�ामाय,े त�ुयाकडील अतलु



तजेाचा �भाव त �ूभूंवर पाडनू �यानंा जाग केर."
॥७१॥
भगवती �न�ामायलेा �स� कर�यासाठ� ��दवेानंी
�तची अ�यतं क�ण भावनने �ेाथ�ना केली. ��दवे
�हणाल,े "ह देवेी त �ूवाहा, �वधा आ�ण वषटक्ार तचू
आहसे. त �ूवराचंी उ�ाती आहसे. ॥७२॥७३॥
त जूीवनामतृदा�यनी सधुा आहसे. �णवा�र अ उ व म
या �वराचंी उ�ाती आहसे. या ��मा�ा व अध�मा�ा �यात
अन�ुचारान �ेमळ�वली क� �याचंा उ�चार �वशषे �पाने
ॐ �ा म�ंान हेोतो. ॥७४॥
प�र�मानंतंर थकल�ेया जीवानंा �व�ातंी दऊेन
�न�ाव�था �ा�त क�न दणेारी त मूाता आहसे. तू
सा�व�ी आहसे. त �ूा �व�ाचा भार �वत:वर घतेललेा
आहसे, कारण या �व�ाची सजृनश�� तचू आहसे.
॥७५॥
या जगाची पालनकत� दवेी जगद�बा त आूहसे आ�ण
ज�म ��थरता समयी पालन आ�ण अ�ती या स�ृ�-
सहंाराच केाय� त�ुयाकडनूच होत.े आकारहीन जगाला
तचू आकार दतेसे.॥७६॥



त सूहंारक श�� असलीस तरीही या जगाची माता
आहसे. त सूव� �व�ाचंी आ�दम �ानश�� आहसे.
जगाची माता �हणनू महामाया आहसे. �ानवतंा�या
ब�ु�ला चालना दणेारी महामधेा आहसे. चागंल-े
वाईटाचा तर तम भाव जाणनू घ�ेयासाठ� पवू� घटनाचंी
�मतृी दणेारी महा�मतृी आहसे. ॥७७॥
य जगात �लोभन, मोह उ�प� करणारी त मूहामोहा
अशी महादवेी व दवेामंध �े�े असणारी महासरुी आहसे.
या �नसगा�ची त �ूरेणा आहसे व सवा�च ठेायी असणाया�
स�व, रज तम या ��गणुाचंी त �ूरेक श�� आहसे.
॥७८॥
सहंारक श�� अस�यान ते कुालरा�ी आहसे, �लातं
जनासाठ� महारा�ी आहसे आ�ण दा�ण अशी
मोहरा�ीही आहसे. त लू�मी, ई�री, ह� आ�ण ब�ु�ला
वळण दणेारी बोधल�णा आहसे. ॥७९॥
स�जनासंाठ� �वनयवती ल�जादवेी त आूहसे. सतंोषाने
जनक�याण �त चाल�वणारी त तू�ुी आहसे, मनाला
शातंी दणेारी शातंी आहसे आ�ण माग� चकुल�ेयानंा तु
�मादवेी�पान तेारतसे. त�ुया हातात खडग्, शळू



असनू त रूणकंदनात �ूर आहसे. गदा आ�ण च� हाती
अस�यान गे�दनी, च��णी ह से�ुा तझु �ेव�प आह.े
॥८०॥
रणभमुीवर भयकंर नाद कर�यासाठ� तझु हेाती शखं
आह.े लढ�यासाठ� चाप, बाण, भशु�ुडी, प�रघ आद�
आयधु आेहते. तरीही भ�ासंाठ� त सूौ�यातं सौ�यतर
आ�ण अ�यतं सौ�यतम अशी शभुकंर व�सल सुंदरी
आहसे. ॥८१॥
��य�ात आ�ण अ��य�ात त पूरमावधी आहसे आ�ण
परम-ई�री परम�ेरी आहसे. त सू�ूमातं अती स�ूम
आ�ण �यातही अण-ूपरमाणतुील त ऊूजा� आहसे.
चागं�यातं त अू�यतं चागंली असनू सव� �व�ाची आ�ण
��यके व�ततू सामावललेी अशी अ�खला��मका आहसे.
॥८२॥
या सव� श�� त�ुयामध एेकवटल�ेया अस�यान अेशा
सव� गणुाचं �ेनधान असणाया� तझुी मी �कती �ततुी क�
ह मेला समजनेास झेाल.े जगाच सेजृन आ�ण पालन
फ� त�ुयामळुचे होत.े �या त�ुया �ततुीला माझजेवळ
श�द कमी पडत आहते. वा�त�वक जगाच पे�रपालन-



पोषण कर�याची जबाबदारी भगवान �्व�णूंची आह.े
॥८३॥
�यानंीच आता �न�चेा आ�य घते�यान मेी त�ुया
�शवाय �सर केोणाकड जेाऊ? त भूगवान �्व�ण आू�ण
शकंराला शरीर धारण करायला लावलसे, ज�माला
घातलसे अशी तझुी थोरवी. ॥८४॥
अशा �भावशाली दवेमातचे �ेमरण आ�ण �ततुी
कर�यास मी असमथ� असलो तरीही त उूदारधी
अस�यान आे�ण त�ुया साम�या�ची, �भावी श��ची
मला जाणीव अस�यान मेी अती न�पणान तेझुी �ततुी
करीत आह.े ॥८५॥
ह देवेी, ह मेाझ सेहोदर मध आु�ण कैटभ रा�स
�राचारीपणान मेला मार�यासाठ� उ�सकु असनू मी
फार सकंटात आह,े भयभीत आह,े तर त जूग�पालन
करणाया� जगद�शाला �क��चत क्ाळ जाग केर. ॥८६॥
�भलूा जाग के�न मला मार�यासाठ� मा�यावर चालनू
यणेाया� या भयकंर दो�ही रा�सानंा मा�न
टाक�यासाठ� �यानंा (�भलूा) उ��ु कर आ�ण माझे
र�ण कर. ॥८७॥



ऋषी �हणाल,े "या �माण �े�दवेानंी रा�ीदवेीची
�यावळे� �ततुी केली. ॥८८॥८९॥
"भगवान �्व�णूंना उठवनू मध आु�ण कैटभ या
रा�साचंा सपंणू� नाश कर�याची त �ूवनतंी कर."
�याव�ेळ रा�ीदवेी �भूं�या न�े, नाक, बा�, �दयातनू
अ��ातनू ��य� �पान �े�दवेासमोर उभी रा�हली.
॥९०॥
भगवान ज्ग�ाथा�या सवा�वयातंनू बाहरे पडललेी
रा�ीदवेी ���पान नेवज�म झाल�ेया�माण उेभी
रा�ह�यानतंर भगवान �्व�ण �ून�ापाशातनू म�ु होऊन
जाग झेाल.े ॥९१॥
एकाण�वा�या गाढ �न�तेनू जाग झेा�यावर �भूंनी अती
परा�मी पण �राचारी व �रा�मा असणाया� मध आु�ण
कैटभ या रा�सानंा पा�हल.े ॥९२॥
��दवेाला मार�यासाठ� करीत असलले रेा�साचं चेाळे
�यानंी पा�हल वे त रेागान वे सतंापान लेाल झाल.े उठून
�भूंनी रा�साशंी घोर य�ुास �ारभं क�न श��मारानंी
�याचंा (रा�साचंा ) सहंार कर�याची शथ� केली. ॥९३॥



मध आु�ण कैटभ रा�साशंी �भूंच हे ये�ु पाच हजार
वष�चालल.े शवेट� महामायने �ेयानंा मोहा�या जा�यात
अडक�वल.े कारण �या बळान उे�म� झाल�ेया
रा�साचंा वध करण भेगवतंालाही अश�य झाल.े
॥९४॥
मोहा�या आवरणाखाली आ�यानतंर मा� आपण
अ�ज��य आहोत अस वेाटनू व भगवान �्व�ण�ूया �द��य
परा�मावर खषू होऊन त �ेहणाल,े "�भ आू�ही
आप�यावर �स� आहोत. आम�याकडनू वर मागनू
�यावा." ॥९५॥
भगवान �्हणाल,े "प�ुानंो ! त�ुही जर खरोखरच मा�या
परा�मावर सतं�ु झालले अेसाल तर तमुच मेरण
मा�या हातनू घडाव अेसा वर मला �ा. या�शवाय
मा�यासाठ� मी तमु�या जवळ �सर केाय मागाव?े"
॥९६॥९७॥९८॥
ऋषी �हणाल,े "अशा �कार मेोहा�या आवरणाखाली
आ�यान देो�ही रा�स फसल.े �या वळे� प�ृवी
पा�या�या आवरणाखाली आललेी �यानंी
�दसली.॥९९॥१००॥



त पेा�न रा�स भगवान �्व�णलूा �हणाल,े "�पताजी
�या �ठकाणी पा�यान हे जेग वढेलले नेसले अशा
कोर�ा �थानी आपणआमचा वध करावा." ॥१०१॥
समुधेा ऋषी नतंर �हणाल,े "अस ऎेक�यावर �या दो�ही
रा�सानंा आप�या माडंीवर घऊेन शखं, च�, गदाधारी
�ी भगवान �्व�णूंनी आप�या हातातील च�ान �ेयाचंी
डोक� कापनू �याचंा वध केला. ॥१०२॥
अशा �कार �े�य� ��दवेालाही सकंटात
सापड�यावर �वत: दवेीला शरण जाव लेागल.े ती
��य� अवतीण� झाली व ��दवे �त�या �भावाने
सकंटम�ु झाल.े दवेीन येानतंर केल�ेया अनके
परा�माचं �ेसगं मी यापढुे वण�न क�न सागंतो ते
�यानपवू�क ऎकव.े � ॐ"

इ�त �ीमाक� �डयेपरुाण सेाव�ण�के म�व�तरे
दवेीमाहा��ये
मधकुैटभवधो नाम �थमोऽ�याय: ॥१॥
उवाच १४, अध��ोका: २४, �ोका: ६६,

एवमा�दत: १०४ ॥



अशी ही माक� �डये परुाणातील साव�ण�क म�वतर
काळातील मध-ुकैटभ-वध नावाची प�हली कथा.
उवाच १४, अध� �ोक२४, �ोक ६६, एकूण १०४.

�ी महामाया �वजयते
----------------------------

�ी�गा�स�तशती - ��तीयोऽ�याय:

��तीयोऽ�याय:

म�यमच�र�
�यानम्
ॐ अ���परशुंगदषेकुु�लश पं� धंन�ुकु��डकां
द�ड शं��म�स�च चम� जलज घं�टा संरुाभाजनम ।्
शलू पाशसदुश�न चे दधत� ह�त:ै �स�ाननां
सवे से�ैरभम�द�नी�मह महाल�म� सरोज��थताम ॥्
'ॐ �ह�' ऋ�ष�वाच ॥१॥
दवेासरुमभ�ु�ु पंणू�म�दशत पंरुा ।



म�हषऽेसरुाणाम�धप देवेाना चं परु�दर ॥े२॥
त�ासरुमै�हावीय�द�वस�ैय पंरा�जतम ।्
�ज�वा च सकलान द्वेा�न��ोऽभ�ूम�हषासरु: ॥३॥
तत: परा�जता दवेा: प�यो�न��जाप�तम ।्
परु�कृ�य गता�त� य�शेग�ड�वजौ ॥४॥
यथाव�ृ तंयो�त��म�हषासरुच�े�तम ।्
��दशा: कथयामासदु�वा�भभव�व�तरम ॥्५॥
सयू���ा��य�नल�े�ना यंम�य व�ण�य च ।
अ�यषेा चंा�धकारान स् �वयमवेा�ध�त��त ॥६॥
�वगा���राकृता: सव�तने दवेगणा भ�ुव ।
�वचर��त यथा म�या� म�हषणे �रा�मना ॥७॥
एत�: क�थत संव�ममरा�र�वच�े�तम ।्
शरण वं: �प�ा: �मो वध�त�य �व�च��यताम ॥्८॥
इ�थ �ंनश�य दवेाना वंचा�ंस मधसुदून: ।
चकार कोप शं�भ�ुच �कुुट�कु�टलाननौ ॥९॥
ततोऽ�तकोपपणू��य च��णो वदना�त: ।



�न��ाम मह�जेो ��ण: शकंर�य च ॥१०॥
अ�यषे चंवै दवेाना शं�ाद�ना शंरीरत: ।
�नग�त संमुह�जे�त�च�ैय संमग�छत ॥११॥
अतीव तजेस: कूट �ंवल�त�मव पव�तम ।्
द�श�ुत सेरुा�त� �वाला�ा�त�दग�तरम ॥्१२॥
अतलु तं� त�जे: सव�दवेशरीरजम।्
एक�थ तंदभ�ूारी �ा�तलोक�य �ं�वषा ॥१३॥
यदभ�ूछा�भव तंजे�तनेाजायत त�मखुम ।्
या�यने चाभवन क्ेशा बाहवो �व�णतुजेसा ॥१४।
सौ�यने �तनयोयु��म मं�य चं�ै�णे चाभवत ।्
वा�णने च जङ्घो� �नत�ब�तजेसा भवु: ॥१५॥
��ण�तजेसा पादौ तद�ग�ुयोऽक� तजेसा ।
वसनूा चं करा�ग�ुय: कौबरेणे च ना�सका ॥१६॥
त�या�त दु�ता: स�भतूा: �ाजाप�यने तजेसा ।
नयन��तय जं� तेथा पावकतजेसा ॥१७॥
�वुौ च स�ंययो�तजे: �वणाव�नल�य च ।



अ�यषेा चंवै दवेाना सं�भव�तजेसा �ंशवा ॥१८॥
तत: सम�तदवेाना तंजेोरा�शसम�ुवाम ।्
ता �ंवलो�य मदु �ंापरुमरा म�हषा�द�ता: ॥१९॥
शलू शंलूा���न�कृ�य ददौ त�य �ैपनाकधकृ् ।
च�ं च द�वान क्ृ�ण: सम�ुपा� �वच�त: ॥२०॥
शङ्ख चं व�ण: श���ददौ त�य �ैताशन: ।
मा�तो द�वा�ंाप बंाणपणू�तथषेधुी ॥२१॥
व��म��: सम�ुपा� कु�लशादमरा�धप: ।
ददौ त�य सैह�ा�ो घ�टामरैावताद ग्जात ॥्२२॥
कालद�डा�मो द�ड पंाश चंा�बपु�तद�दौ ।
�जाप�त�ा�माला दंदौ ��ा कम�डलमु ॥्२३॥
सम�तरोमकूपषे �ुनजर�मीन �्दवाकर: ।
काल� द�वान ख्डग् तं�या�म� च �नम�लम ॥्२४॥
�ीरोद�ामल हंारमजर चे तथा�बर ।े
चडूाम�ण�तथा �द� कंु�डल केटका�न च ॥२५॥
अध�च�� तंथा श�ु कंेयरूान स्व�बा�ष ।ु



नपूरुौ �वमलौ त�द �्वैयेकमन�ुमम ॥्२६॥
अ�गलुीयकर�ना�न सम�ता�वङगलुीष चु ।
�व�कमा� ददौ त�य पैरशुंचा�त�नम�लम ॥्२७॥
अ��ा�यनके�पा�ण तथाभ�े चं दशंनम ।्
अ�लानपङकजा मंाला �ंशर�यरु�स चापराम ॥्२८॥
अदद�जल�ध�त�य पैङ्कज चंा�तशोभनम ।्
�हमवान व्ाहन �ंस�ह रं�ना�न �व�वधा�न च ॥२९॥
ददावश�ूय संरुया पानपा� धंना�धप: ।
शषे� सव�नागशेो महाम�ण�वभ�ूषतम ॥्३०॥
नागहार दंदौ त�य धै� ये: प�ृथवी�ममाम ॥्
अ�यरै�प सरुदै�वी भषूणरैायधु�ैतथा ॥३१॥
स�मा�नता ननादो�च:ै सा�हास मं�ुमु��: ।
त�या नादने घोरणे कृ��नमाप�ूरत नंभ: ॥३२॥
अमायता�तमहता ��तश�दो महानभतू ।्
च�ुभु:ु सकला लोका: सम�ुा�च चक��पर ॥े३३॥
चचाल वसधुा चले:ु सकला� महीधरा: ।



जय�ेत दवेा� मदुा तामचू:ु �स�हवा�हनीम ॥्३४॥
त�ुवुमुु�नय�नैा भं��न�ा�ममतू�य: ।
��व्ा सम�त सं�ं�ुध �ंलैो�यममरारय: ॥३५॥
सनं�ा�खलस�ैया�त सेम�ु�थ�ुदायधुा: ।
आ: �कमते�द�त �ोधादाभा�य म�हषासरु: ॥३६॥
अ�यधावत त शं�दमशषेरैसरुवैृ�त: ।
स ददश� ततो दवे� �ा�तलोक�या �ं�वषा ॥३७॥
पादा�ा��या नतभवु �ंकरीटो��ल�खता�बराम ।्
�ो�भताशषेपाताला धंन�ुया��न:�वनने ताम ॥्३८॥
�दशो भजुसह��णे सम�ताद �्ा�य स�ं�थताम ।्
तत: �ववतृ ये�ु तंया द�ेा सरु��षाम ॥्३९ ॥
श��ा��बै��धा म�ुैराद��पत�दग�तरम ।्
�म�हषासरुसनेानी���रुा�यो महासरु: ॥४०॥
ययधु चेामर�ा�य�ैतरु�बला��वत: ।
रथानामयतु:ै षड�्भ�द�ा�यो महासरु: ॥४१॥
अय�ुयतायतुाना चं सह��णे महाहन:ु ।



पचंाश��� �नयतुरै�सलोमा महासरु: ॥४२॥
अयतुाना शंत;ै षड�्भबा��कलो ययुधु रेण ।े
गजवा�जसह�ौघरैनकेै: प�रवा�रत: ॥४३॥
वतृो रथाना कंो�ा च य�ु ते��म�य�ुयत ।
�बडाला�योऽयतुाना चं प�चाश��रथायतु:ै ॥४४॥
ययुधु सेयंगु ते� रथाना पं�रवा�रत: ।
अ�य चे त�ायतुशो रथनाहगयवैृ�ता: ॥४५॥
ययुधु:ु सयंगु दे�ेा सह त� महासरुा:
को�टको�टसह���ैत रुथाना दं��तना तंथा ॥४६॥
हयाना चं वतृो य�ु ते�ाभ�ूम�हषासरु: ।
तोमर�ैभ���दपाल�ै श���भमु�सल�ैतथा ॥४७॥
ययुधु:ु सयंगु दे�ेा खडग्:ै परशपु��श:ै ।
के�च�च �च��प:ु श��: के�च�पाशा�ंतथापर ॥े४८॥
दवे� खडग्�हार�ैत तु तेा हं�तुं�च�म:ु ।
सा�प दवेी तत�ता�न श��ा�य��ा�ण च��डका ॥४९॥
लीलयवै ��च�छदे �नजश��ा��व�ष�णी ।



अनाय�तानना दवेी �तयूमाना सरु�ष��भ: ॥५०॥
ममुोचासरुदहेषे शु��ा�य��ाणी च�ेरी ।
सोऽ�प �ु�ो धतुसटो द�ेा वाहनकेशरी ॥५१॥
चचारासरुस�ैयषे वुन�े�वव �ताशन: ।
�न:�ासान म्मुचु येा�ंच य�ुयमाना रणऽे��बका ॥५२॥
त एव स�: स�भतूा गणा: शतसह�श: ।
ययुधु�ुत पेरश�ुभ�भ���दपाला�सप��श:ै ॥५३॥
नाशय�तोऽसरुगणान द्वेीश��यपुबृं�हता: ।
अवादय�त पटहान ग्णा: शङ्खा�ंतथापर ॥े५४॥
मदृ�ा�ं तथवैा�य ते��मन य्�ुमहो�सव ।े
ततो दवेी ��शलूने गदया श��व�ृ��भ: ॥५५॥
खडग्ा�द�भ� शतशो �नजघान महासरुान ।्
पातयामास चवैा�यान घ्�टा�वन�वमो�हतान ॥्५६॥
असरुान भ्�ुव पाशने बद�्वा चा�यानकष�यत ।्
के�चद �्�धा कृता�ती�ण:ै खडग्पात�ैतथापर ॥े५७॥
�वपो�थता �नपातने गदया भ�ुव शरेत ।े



वमे�ु के�च���धर मंसुलने भशृ हंता: ॥५८॥
के�च��प�तता भमूौ �भ�ा: शलूने व��स ।
�नर�तरा: शरौघणे कृता: के�च�णा�जर ॥े५९॥
�यनेानकुा�रण: �ाणान म्मु�ुच���दशाद�ना: ।
केषा�ंचद ब्ाहव��छ�ा��छ��ीवा�तथापर ॥े६०॥
�शरा�ंस पतेरु�यषेाम�य मे�य �ेवदा�रता: ।
�व��छ�जङ्घा�ं�वपर पेते�ु�ा�महासरुा: ॥६१॥
एकबा���चरणा: के�च��ेा ��धा कृता: ।
�छ�ऽे�प चा�य �ेशर�स प�तता: पनु���थता: ॥६२॥
कब�धा ययुधुदु��ा गहृीतपरमायधुा: ।
ननतृ�ुापर ते� य�ु तेयू�लया��ता: ॥६३॥
कब�धा��छ��शरस: खडग्श��य�ृ�पाणय: ।
�त� �त��ेत भाष�तो दवेीम�य मेहासरुा: ॥६४॥
पा�तत रैथनागा�रैसरु�ै वस�ुधरा ।
अग�या साभव�� य�ाभ�ूस महारण: ॥६५॥
शो�णतौघा महान�: स��त� �स�ुवु:ु ।



म�य चेासरुस�ैय�य वारणासरुवा�जनाम ॥्६६॥
�णने त�महास�ैयमसरुाणा तंथा��बका ।
�न�य �ेय यंथा व���तणृदा�महाचयम ॥्६७॥
स च �स�हो महानादम�ुसजृ�धतुकेशर: ।
शरीर�ेयोऽमरारीणामस�ूनव �व�च�व�त ॥६८॥
द�ेा गण�ै त�ैत� कृत यं�ु मंहासरु:ै ।
यथषैा तंतुषुदु�वा: प�ुपव�ृ�मचुो �द�व ॥ॐ॥६९॥
इ�त �ीमाक� �डयेपरुाण सेाव��ण�के म�व�तरे
दवेीमाहा��ये
म�हषासरुस�ैयवधो नाम ��तीयोऽ�याय: ॥२॥
उवाच १, �ोका: ६८, एवम ६्९, एवमा�दत: १७३ ॥
�ी च�ंडका �वजयते

मराठ� अथ�

�ज�या हाती अ�माला, परश,ु र�नज�डत गदा,



कमळप�ुप, व�, धन�ुय, द�ड, �नर�नरा�या श��,
चम�ढाल, शखं, (जळज) घटंा आ�ण सरुापा�, शळू
आ�ण फास इतक� आयधु शे��ूया झुंजीसाठ� आहते,
जी सदुश�ना तर आहचे, पण चहेयेा�वर मोहक आ�ण
स�ुस� भावही आहते �या म�हषासरुम�द�नी महाल�मी
कमलवा�सनीच मेी भजन, पजून आ�ण �ाथ�ना करतो.
ॠषी �हणाल,े "शकेडो वषा�पवू� दवे-दानवाचं ये�ु झाल.े
�यात दवेा�ंया बाजनू देवेाचंा राजा इ�ं आ�ण रा�सा�ंया
बाजनू रेा�साचंा राजा म�हषासरु होता. ॥१॥२॥
या य�ुातं असरुा�ंया महा�तापी वीरानंी दवेस�ैयाचा
पराभव केला. दवेानंा सपंणू�पण �ेज�कून इ�ंाच इे�ंपद
�हसकावनू घऊेन म�हषासरु इ�ंपद� बसला. ॥३॥
या�माण रेा�साकंडनू सपंणू�पण पेरा�जत झा�यान सेव�
दवे कमल�नवासी ��दवेाकड गेले आे�ण ग�ड-
वाहनावर आ�ढ होणाया� �ी �व�णूंकड ने�ेयाची
दवेानंी �यानंा गळ घातली. ॥४॥
य�ुात घडल�ेया घटनाचंा व�ृातं- दवेाचंा पराजय
आ�ण म�हषासरुा�या परा�माची �वजयकथा- दवेानंी
��दवे व �ी�व�ण यूानंा सा�ंगतली आ�ण �द�शा



सा�तंपण सेा�ंगतली. ॥५॥
इ�ं, सयू�, च�ं, अ�नी, यम आ�ण व�ण याचं अे�धकार
रा�सानंी काढून घऊेन �या �रका�या जागावंर आप�या
अ�धकाया�ची नमेणकु क�न टाकली. ॥६॥
पराजयान अेशा �कार फे�जती पावलले देवेगण
�वगा�तनू म�हषासरुान हेाकलनू �द�यान मेानवा�ंमाणे
प�ृवीवर इत�तत: भटकू लागल आेहते. ॥७॥
द�ैयानंी केललेी आमची �द�शा आ�ही आपणापढुे
सागंनू आ�ही आपणास शरण आलो आहोत. आता
म�हषासरुाचा पराभव क�न �याला न� कर�यासाठ�
काहीतरी माग� काढावा. अशी दवेानंी �भूंना �वनवणी
केली. ॥८॥
दवेाचं हे गेाहा�ण ऎेकून मधरुा�साला ठार मारणार �ेी
�व�ण वू भगवान श्कंर अ�तशय सतंापल.े अ�यतं
रागान �ेया�ंया �भवया व� झा�या. मखु �ोधान सेतं�त
झाल.े ॥९॥
अ�तशय रागान सेतं�त झाल�ेया च�धारी �ी �व�णूं�या
मखुातनू एक महान त्जे बाहरे पडल,े तसचे तजे ��ा



आ�ण �शवशकंरा�या मखुातनूही बाहरे पडल.े ॥१०॥
इ�ंा�द अ�य दवेा�ंया मखुातनूही (शरीरातंनू) असचे
�वल�ण तजे बाहरे पडल आे�ण या सव� तजेशलाका
एक��त होऊन �या सवा�च एेक महातजे �नमा�ण झाल.े
॥११॥
पाहता पाहता या दवेतजेाचंा, एक तजे�वी �वालापव�त
तयार झाला व �या तजेान देाही �दशातंील प�रसर
�ापनू टाक�याच देवेानंी पा�हल.े ।१२॥
सव� दवेा�ंया शरीरातंनू �नमा�ण झाल�ेया �या तजेाशी
कशाचीच तलुना होत न�हती. मा� सव� तजेोरखेा
एकमकेातं �मसळ�याच केाय� सपं�ुात आ�यावर एका
नारी�पान आेकार घऊेन �त�ही लोक आप�या तजेाने
�ापनू टाकल.े ॥१३॥
भगवान �्शवशकंरा�ंया तजेान मेखुाचा एक अ��तम
आकार घतेला. यमतजेान लेाबंसडक व का�याभोर
केसाचंा आकार घतेला आ�ण �व�णतूजेान बेा�चंा
आकार घतेला. ॥१४॥
च�ं�या�या तजेान �ेतनाचंा आकार घतेला. इ�ंतजेाने



म�य क�टभाग तयार झाला. व�णतजेान जेघंा आणी
प�ृवीतजेान �ेनतबं आका�रत झाल.े ॥१५॥
��दवेा�ंया तजेान नेारी�व�पा�या पाया�या कृती
आ�ण अक� - (सयू�) तजेान पेायानंा बोट तेयार झाली.
अ�वसूं�या तजेान हेातानंा बोट �ेदान केली. कुबरे-
तजेान एेक अ�त स�दय�मय ना�सका (नाक) तयार
झाली. ॥१६॥
�जापती�या तजेान देात �दान केल आे�ण पावका�या
(अ�नी�या) तजेान अे�यतं तजे�वी तीन न�े तयार झाल.े
॥१७॥
सषुमा - (स�ंया) तजेान बेाकदार �भवया �मळा�या
आ�ण वायतुजेान देो�ही कान उ�प� झाल.े या �कारे
इतर दवेानंी �नमा�ण केल�ेया तजेान सेवा�वयव एकवटनू
एक अ�यतं तजे�वी मगंलदायी �शवा (महादवेी)
अवतीण� झाली. ॥१८॥
अशा �कार सेव� दवेताचं तेजे एक� होऊन
'तजेोरा�शसम�ुवा' अशी एक अ�यतं लाव�यमयी दवेी
अवतीण� झाललेी पा�न म�हषासरुानंी परा�जत केललेे
सव� दवे सतंोषल.े आ�ण या दवेीला श��-अ��-धारी



क�नआपापली सहंारक श��ा�� बेहाल केली.
॥१९॥
आप�या श��सभंारातनू भगवान श्कंरानंी दवेीला मळू
�दला. �ी�व�णूंनी आप�या च�ातील काही तजे वगेळे
काढून एक नवीन च� तयार क�न �दल.े ॥२०॥
व�णराजान शेखं �दला, अ�नीन एेक अ�ज��य व अचकू
मार टाकणारी �द� श�� �दली. पवनान धेन�ुय �दले
आ�ण तजे�वी बाण दवेीला समप�ण केल.े ॥२१॥
इ�ंान एेक तजे�वी बाण आप�या बाणापासनू �नमा�ण
क�न दवेीला �दला व आप�या ऎरावत ह�ी�या
ग�यातील घटंा रणगज�नसेाठ� दवेीला �दली. ॥२२॥
यमान केालद�डामधनू द�ड (काठ�), व�णान पेाश
(फास) �जापतीन �ेफ�टकाची माळ आ�ण ��दवेानंी
कमडंल दूवेीला भटे केला. ॥२३॥
सयूा�न देवेी�या �वचवेरील रोम-�छ�ातं आपली
�काश�करण पेसरवनू तजे ��था�पत केल.े काळाने
एक अ�ज��य तलवार आ�ण ढाल �दली. ॥२४॥
�ीरसागरान �ेद� हार, जीण� न होणारी �द� व��,े एक



अ�यतं तजे�वी लखलखीत �हरा चडूामणी, हातातं
र�नज�डत काकण आे�ण कानातंील र�नानंी
जड�वललेी कुंडल �ेदली. ॥२५॥
आभषूणापंकै� र�नानंी सज�वललेी च�ंकोर, सव�
हातानंा श�ु केयरू, पायासंाठ� प�व� नपूरुाचंी जोडी,
ग�यात म�णमाला, जी उ�म र�नानंी जड�वललेी होती
अशी �दान केली. ॥२६॥
�व�क�या�न हेाता�या सव� बोटानंा र�नानंी मढ�वल�ेया
सव� अगं�ा �द�या अ�ण �याबरोबरच अ�यतं धारदार
श�ु फरशी �दली. ॥२७॥
�या �शवाय ब��वध श��ा��,े अभ�े कवचआ�ण
कधीही न कोमजेणाया� कमला�ंया माळा ग�यात आ�ण
म�तक� धारण करावयास �द�या. ॥२८॥
सागर व �व�तीण� तडागासार�या जलध�नी अ�यतं
मनोहर व शो�भवतं प�प�ुपाचंा उपहार �दला.
�हमालयान वेाहन �हणनू अ�यतं उमदा �स�ह व �व�वध
र�न देवेीला अप�ण केली. ॥२९॥
कुबरेान सेरुापान कर�यासाठ� सोम भरलले एेक �द�



भाडं �ेदल,े तर शषेनागराजान बे�म�ूय माणकाचंा
नागहार अप�ण केला. ॥३०॥
प�ृवीमोलाचा ब�म�ूय नागहार दवेीला �द�यानतंर इतर
दवे-दवेतानंी आप�या जवळची अ�यतं ��म�ळ अशी
र�नाभषूण देवेीला �दली व �तचा स�मान केला. ॥३१॥
अशी श��सभंार व र�नालकंारास�हत प�रपणू� व
लाव�यवती दवेी दवेगणानंी पा�ह�यावर �यानंा हष�
झाला व �यानंी गगनभदे� आरो�यानंी दवेीचा
जयजयकार केला. या जयजयकाराच पेडसाद
आकाशापार पोहोचल.े ॥३२॥
दवेी�या जयगज�नचे पेडसाद केवळ आकाशातच न�हे
तर �त�ही लोक आ�ण सम�ुतळाशी पाताळलोकात
पोहोचल आे�ण �चडं उ�माद-नादानंी सम�ुातील लाटा
पव�त�ाय उसळ�या. ॥३३॥
या जयजयकार ��त�वनीमळु पे�ृवी डोल लूागनू भकूंप
झाल.े पव�ताला हादर बेसनू �वालामखुी उसळल आे�ण
सपंणू� �व�ात कोलाहल माजला. अ�यतं �स� भावननेे
दवेानी �स�हवा�हनी दवेीचा पनु: प�ुहा जयजयकार केला.
॥३४॥



ऋषीमनु�नीही अ�यतं सतंोषान देवेी�या या अवताराचे
�वागत क�न दवेीला न�पणान वेदंन केल.े �लैो�यात
चालललेा हा �म� आनदंो�सव पा�न रा�सा�ंया
गोटात सतंापा�या लाटा उसळ�या व सपंणु� असरुगण
अ�व�थ झाल.े ॥३५॥
आप�या स�ैयासमोर सनेापती, सरदार, घोड�ेवार व
पायदळ एक��त क�न म�हषासरू �हणाला, "ह केाय
चालल आेह?े आ�ही परा�मी असरु, इ�ंाद� दवे गणानंा
�ज�कणार,े आम�या अ�ज��य स�ैयासमोर हा जयो�माद
कोणाचा?" बोलत बोलता तो रागान थेरथरत होता.
॥३६॥
म�हषासरु रा�साच हे बेोलण सेपंत ने सपंत तेोच �याचे
अनचुर दवेीचा शोध �यायला गले वे �यानंी ��लोकात
अ�तु अशी �नभ�यपणान देवेासंमोर उभी असललेी
�गा� पा�हली. ॥३७॥
�ग��या पावलाखाली धरती नतम�तक झाललेी,
�शरावर�या अ��तम मकुुटाची �भा अबंर तजेाशी
�पधा� करणारी, धन�ुया�या टण�कारानंी स�तपाताळाचंा
थरकाप उड�वणारी, गव��त. ॥३८॥



दवेी आप�या हजारो बा�नंी सव� �दशा �ापनू टाक�त
आह,े ह पेाहाता पाहाता �चडनू द�ैयगण दवेीशी य�ु
करायला �व�ृ झाल.े आजपय�त असरुानंा आ�हान
दणेारी श�� अ��त�वात न�हती, ती �नमा�ण झा�याने
असरु �चडल.े ॥३९॥
�दशाचं अेतंर कापीत कापीत भयकंर श��-सभंार,
�चडं स�ैय, घऊेन पवू��या यशान उे�म� झाललेा द�ैय-
सनेापती �च�रु अ�यतं उतावळपेणान देवेीचा पाडाव
कर�या�या हतेनू रेणात उतरला. ॥४०॥
चतरुगं स�ैय, ढाल, तलवार, रथ, गज, अ�दळआ�ण
श��ा��ानंी ससु�ज अस ने थकणार पेायदळ घऊेन
महाबला� उद� नावाचा द�ैयही दवेीशी लढ�यासाठ�
रणात उतरला. ॥४१॥
को�वधी स�ैनक, रथदल, अ�दल, महाहन युा
रा�सान आेणल.े पाच कोट� तलवारधारी स�ैय घऊेन
अ�सलोमा रा�स दवेीशी य�ुाला ठाकला. ॥४२॥
साठ ल� रथ श��ा��ानंी स�ज असललेा महावीर
बा�कल आप�या सनेासभंारानंी वढेल�ेया ��थतीत
रणभमूीत यऊेन दाखल झाला. ॥४३॥



को�वधी रथ, घोड�ेवार, गजवीर आप�याबरोबर
घऊेन महा�तापी सनेानी �बडाल पाच हजार रथासंह
दवेीशी य�ुाला आला. ॥४४॥
प�रवा�रत हा बलवान असरु सनेानी आपल से�ैय श��
अ��ाद� आयधु,े घोड�ेवार, रथ घऊेन आप�या �चडं
स�ैयासह म�हषासरुाच मेदतीस य�ुभमूीवर आला.
॥४५॥
या �शवाय अनके रा�स-सनेानी आपाप�या बला�
स�ैय, ह�ी, घोड,े रथासंह, को�वधी स�ैनकासंह
भगवती �ग�शी स�ंामास रणात उतरल.े ॥४६॥
या �शवाय �वत: म�हषासरु, असरुाचंा राजा, दवेाचंा
�वजतेा �हणनू अ�, रथ, श��ा��,े श�� तोमर, गोफणी
श��, मसुळ आेद� साधन दे�ैयवीराजंवळ दऊेन
रणभमूीत �वशे क� लागला. ॥४७॥
कॊणी भगवती दवेीशी लढ�यासाठ� तलवार, परश,ु
(फरशी) प�ा या श��ानंी दवेीवर चाल क�नआल.े
कोणी दवेीवर श��, फास आ�ण इतर अ��ानंी मारा
क� लागल.े



आप�या खडग्ा�या मारानंी दवेीन चे�बाजूंनी यणेारे
श�चू सेव� आघात परतवनू लावल आे�ण रणच�ंडका
बननू अ�यतं �वषेान �ेनर�नरा�या श��ा��ानंी चढाई
क�न ती श�चूा ध�ुवा उडव लूागली, ॥४९॥
श�नू केेलले हे�ल �ेगा�दवेीन अे�यतं सहजतने वे य�ु�ने
परतवनू तर लावलचे, पण चालनू यणेाया� श�लूा ती
जागीच ठेचीत होती. ह सेव� न थकता होत अस�याने
दवेानंाही आ�य� वाटनू �यानंी दवेीची �ततुी केली.
॥५०॥
असरुा�ंया श��ाचंा नाश क�न �यानंा जागीच कंठ�नान
घालणारी ई�रीदवेी तुंबळ य�ुात म�न असता दवेीचे
वाहन असललेा �स�हही य�ुात झाल�ेया धमु���ने
�ु� झाला आ�ण द�ैय-स�ैयात सहंारासाठ� घसुला.
॥५१॥
रणभमूीत असरुाशंी य�ु करताना दवेीन �ेवषेाने
टाकल�ेया फु�कारानंी द�ैय-स�ैयात जण वूणवा
पटे�यासारखी ��थती �नमा�ण झाली आ�ण �या
�न�ासातंनू ता�काळ हजारो, लाखो दवेीगण उ�प�
झाल वे त रेा�साशंी लढू लागल.े ॥५२॥



अस �ेग��या �वषेा�या �ासातनू उ�प� झाललेे
को�वधी दवेीगण फरशी, गोफण, प�ा, हाती सापडले
�या श��ा��ानंी असरुाशंी लढून �याचंा सहंार करीत
होत.े ॥५३॥
दवेी�या श��न �ेनमा�ण झालले देवेगण रा�साचंा ध�ुवा
उडवीत उडवीत जयघोष �हणनू रणभरेी, नगार आे�ण
शखंनाद करीत होत आे�ण श��ूया �दयात एक धाक
�नमा�ण करीत होत.े ॥५४॥
या यधु-महो�सवात श��ा��ा�ंया खणखणाटाबरोबरच
रणवा�ा�ंया �ननादानंी कोलाहल माजला होता. काही
दवेगण म�ृगं वाजवीत होत.े इकड देवेी �गा� मा�
आपली गदा, श��, ��शळूाचा मार घालनू श�ूंना
मारीतच होती. ॥५५॥
हजारो रा�सानंा आप�या तलवार�नी या�माण मेारीत,
मारीत, द�ैयस�ैयाचा समाचार घते घते, महाअसरु,
महा�तापी म�हषासरुापय�त दवेी जात होती. वाटते
�त�या मारानंी व दवेीगणानंी केल�ेया �चडं घटंानादानंी
�क�यके श� मूले.े ॥५६॥
श��ूया स�ैनकानंा आप�या हातातील फास �या�ंया



मानभेोवती टाकून �यानंा बाधंनू फरफटत ओढल;े तर
अ�य श�सु�ैयावर ती�ण श��ानंी, तलवारीन आेघात
केल.े �यामळु शे�सु�ैयाची मन:��थती ��धा झाली.
॥५७॥
�क�यके रा�सानंा दवेीन गेद�ेया टो�यानंी भमूीवर
लोळवल,े �क�यकेानंा मसुळा�या मारानंी र�बबंाळ
क�न घात केला, तर �क�यकेा�ंया छातीवर आघात
क�न रणभमूीत र�ाच पेाट वाह�वल.े ॥५८॥
�क�यके रा�सवीरानंा �या�ंया छातीत शळू भोसकून
मारल वे अखडं बाणवषा�वान �ेक�यके रणवीर रा�सानंा
रणजज�र केल.े ॥५९॥
आप�या जखमानंी तडफडणार रेा�सवीर दवेी�या
अचकू आ�ण आक��मक मारानंी मरण पावल.े
�क�यकेा�ंया माना काप�या ग�ेया, �क�यकेाचं हेातपाय
तटुल,े �क�यकेानंा दवेीन केमरते मार दऊेन तकुड केेल.े
॥६०॥
�क�यकेा�ंया जाघंावंर झाल�ेया आघातानंी
रा�साकंडील बला� असरु मले,े �क�यकेानंी �शरे
गमावली आ�ण या य�ुात द�ैयानंा दवेी करीत



असल�ेया �चडं परा�माची जाणीव झाली. ॥६१॥
रा�सवीरापंकै� �या�ंयावर आघात झाल ते पेण
�नधा�रान लेढत अस�यान आेप�या जखमाकंड �ेल��
क�न काढल.े काही श�शूी �चवटपणान लेढता लढता
म�तके गमावली तरी लढत रा�हल.े पड�यानतंर प�ुहा
उठत, प�ुहा लढत आ�ण प�ुहा होणाया� मारानंी धरतीवर
पडत. ॥६२॥
म�तक�वहीन झालले वेीर मा� समोर काही �दसत
नस�यान आेवशेान लेढून आप�याच असरुप�ात
उ�पात माडंीत होत,े तर काही जण �याच आवशेाने
रणवा�ा�ंया तालावर थमैान घालनू थयथय नाचत होत.े
॥६३॥
�याचंी �शर केापली गलेी आहते, �यानंा दवेी�या
श��ाचंा �साद (मार) �मळाला आह,े �या�ंया�शवाय
इतर रा�सवीर थाबंा! मारा! कापा! दवेीला �जवतं सोडू
नका अशा मोठमो�ा गज�ना करीत होत.े ॥६४॥
या य�ुात इतक� मारहाण, कापाकापी आ�ण र�पात
झाला क�, प�ृवीवर व या रणभमूी�या अवतीभोवती



र�मासाचंा �चखल झाला. र�ाच पेाट वा� लागल वे
एका बीभ�स ��यान रेणभमूी भसेरू �दस लूागली.
॥६५॥
र�ा�ंया महान�ानंी सव� भमूीवर ओघळ पसर�वल.े
�यातं रा�सवीर, ह�ी, घोड,े रथी-सारथी, मोठे-लहान या
सवा��याच र�मासंाचा एक��त सागरच �दस लूागला.
॥६६॥
ह पेा�न जगद�बने �ेया सनेासागरापंकै� उरल�ेया �जवतं
रा�सवीरानंा गवताची पाती तोडावी �या�माण केापनू
काढल.े अ�नी �या�माण वेाळलले गेवत, लाकूड
�णात न� करतो �या �माण रेा�सस�ैयाचा सपंणू� नाश
झाला. ॥६७॥
दवेी�या �स�हानहेी वचेनू वचेनू भ�याभ�या वीरानंा
आपली आयाळ हलवनू घाबरवनू �या�ंया माना
तोड�या आ�ण दवेी�या बरोबरीन अेखडंपण लेढून
परा�म गाज�वला. ॥६८॥
दवेीच गेणही परा�माची शथ� कर�यात माग ने�हते
�याचंा परा�म दवेी�या �रेणने अेस�यान अे��तम
आ�ण अ��तीय होता. हा य�ुसोहळा दवे मो�ा



उ�सकुतने पेहात होत.े दवेीन रेा�सस�ैयावर
�मळवल�ेया अ��तीय �वजयामळु देवे आन�ंदत झाले
व �यानंी दवेीवर आकाशातनू फुलाचंा वषा�व केला.
असा हा �ीमाक� �डये परुाणातील साव�ण�क म�वतंर-
काळ� घडल�ेया दवेीमाहा��य- �तो�ातील म�हषासरु-
स�ैयवधाचा �सरा अ�याय.

�ीच�ंडका �वजयत-े

-------------------------

�ी�गा�स�तशती - ततृीयोऽ�याय:

ततृीयोऽ�याय:

�यानम्
ॐ उ�दभानसुह�का��तम�ण�ौमा �ंशरोमा�लकां
र�ा�ल�तपयोधरा जंपवट� �व�ामभी�त�वरम ।्
ह�ता�जदै�धत� ��न�े�वलस���ार�व�द��यं
दवे� ब��हमाशंरु�नमकुुटा वं�दऽेर�व�द��थताम ॥्
'ॐ' ऋ�षउवाच ॥१॥



�नह�यमान तं�स�ैयमवलो�य महासरु: ।
सनेानी���रु: कोपा�यौ यो�धमुथा��बकाम ॥्२॥
स दवे� शरवष�ण ववष� समरऽेसरु: ।
यथा म�े�गर:े ��ृ तंोयवष�ण तोयद: ॥३॥
त�य��छ�वा ततो दवेी लीलयवै शरो�करान ।्
जघान तरुगान ब्ाणयै��तार चंवै वा�जनाम ॥्४॥
�च�छदे च धन:ु स�ो �वज चंा�तसम�ु��तम ।्
�व�ाध चवै गा�षे �ुछ�ध�वानमाशगु:ै ॥५॥
स��छ�ध�वा �वरथो हता�ो हतसार�थ: ।
अ�यधावत ता दंवे� खडग्चम�धरोऽसरु: ॥६॥
�स�हमाह�य खडग्ने ती�णधारणे मधू��न ।
आजघान भजु से� देवेीम�य�तवगेवान ॥्७॥
त�या: खडग्ो भजु �ंा�य पफाल नपृन�दन ।
ततो ज�ाह शलू सं कोपाद�णलोचन: ॥८॥
�च�पे च तत�त� भु�का�या मंहासरु: ।
जा�व�यमान तंजेोभी र�व�ब�ब�मवा�बरात ॥्९॥



��व्ा तदापत�छूल दंवेी शलूममुंचत ।
त�छूल शंतधा तने नीत सं च महासरु: ॥१०॥
हत ते��मनमहावीय�म�हष�य चमपूतौ ।
आजगाम गजा�ढ�ामर���दशाद�न: ॥११॥
सोऽ�प श���ममुोचाथ द�ेा�ताम��बका ��तम ।्
�कंारा�भहता भंमूौ पातयामास �न��भाम ॥्१२॥
भ�ना शं����नप�तता �ं�व्ा �ोधसम��वत: ।
�च�पे चामर: शलू बंाण�ैतद�प सा��छनत ॥्१३॥
तत: �स�ह: सम�ुप�य गजकु�भा�तर �े�थत: ।
बा�य�ुने ययुधु तेनेो�च�ै��दशा�रणा ॥१४॥
य�ुमानौ तत�तौ त तु�मा�ागा�मह� गतौ ।
ययुधुातऽे�तसरं�धौ �हाररै�तदा�ण:ै ॥१५॥
ततो वगेात ख्म�ुप�य �नप�य च मगृा�रणा ।
कर�हारणे �शर�ामर�य पथृ�कृतम ॥्१६॥
उद�� रण दे�ेा �शलाव�ृा�द�भह�त: ।
द�तम�ु�तल�ैवै कराल� �नपा�तत: ॥१७॥



दवेी �ु�ा गदापात�ैचणू�यामास चो�तम ।्
बा�कल �ंभ��दपालने बाण�ैता� तंथा�धकम ॥्१८॥
उ�ा�यम�ुवीय�च तथवै च महाहनमु ।्
��न�ेा च ��शलूने जघान परम�ेरी ॥१९॥
�बडाल�या�सना काया�पातयामास व �ैशर: ।
�ध�र �ंमु�ख चंोभौ शरौ�न��य येम�यम ॥्२०॥
एव सं�ंीयमाण ते �ुवस�ैय मे�हषासरु: ।
मा�हषणे �व�पणे �ासयामास तान ग्णान ॥्२१॥
का�ं���ुड�हारणे खरु�पे�ैतथापरान ।्
ला�गलूता�डता�ंा�याछंृ�ा�या च �वदा�रतान ॥्२२॥
वगेने का�ं�चदपरा�ादने �मणने च ।
�न:�ासपवननेा�यान प्ातयामास भतूल ॥े२३॥
�नपा�य �मथानीकम�यधावत सोऽसरु: ।
�स�ह हं�तुंमहाद�ेा: कोप चं�े ततोऽ��बका॥२४॥
सोऽ�प कोप�महावीय�: खरु��णमहीतल: ।
��ृा�या पंव�तान�ुचा�ं��पे च ननाद च ॥२५॥



वगे�मण�व��ुणा मही त�य �शीय�त ।
ला�गलूनेाहत�ा��ध: �लावयामास सव�त: ॥२६॥
धतु��ृ�व�भ�ा� ख�ड खं�ड यंयघु�ना: ।
�ासा�नला�ता: शतशो �नपतेनु�भसोऽचला: ॥२७॥
इ�त �ोधसमा�मातमापत�त मंहासरुम ।्
��व्ा सा च��डका कोप तं�धाय तदाकरोत ॥्२८॥
सा ����वा त�य व पैाश तं बंब�ध महासरुम ।्
त�याज मा�हष �ंप संोऽ�प ब�ो महामधृ ॥े२९॥
तत: �स�होऽभव�स�ो याव��या��बका �शर: ।
�छन�� ताव�प�ुष: खडग्पा�णर��यत ॥३०॥
तत एवाश पु�ुष दंवेी �च�छदे सायकै: ।
त खंडग्चम�णा सा��तत: सोऽभ�ूमहागज: ॥३१॥
करणे च महा�स�ह तं चंकष� जगज� च ।
कष�त�त कुर दंवेी खडग्ने �नरकृ�तत ॥३२॥
ततो महासरुो भयूो मा�हष वंपरुा��थत: ।
तथवै �ोभयामास �लैो�य संचराचरम ॥्३३॥



तत: �ु�ा जग�माता च��डका पानम�ुमम ।्
पपौ पनु: पनु�वै जहासा�णलोचना ॥३४॥
ननद� चासरु: सोऽ�प बलवीय�मदो�त: ।
�वषाणा�या चं �च�पे च��डका �ं�त भधू-रान ॥्३५॥
सा च तान �्�हता�ंतने चणू�य�ती शरो�कर:ै ।
उवाच तं मंदो�धतृमखुरागाकुला�रम ॥्३६॥
द�ेवुाच ॥३७॥
गज� गज� �ण मंढू मध युाव��पबा�यहम ।्
मया �व�य हतऽे�वै ग�ज��य��याश दुवेता: ॥३८॥
ऋ�ष�वाच ॥३९॥
एवम�ु�वा सम�ुप�य साऽऽ�ढा त मंहासरुम ।्
पादनेा��य क�ठे च शलूनेनैमताडयत ॥्४०॥
तत: सोऽ�प पदाऽऽ�ा�त�तया �नजमखुा�त: ।
अध��न��ा�त एवासीद द्�ेा वीय�ण सवंतृ: ॥४१॥
अध��न��ा�त एवासौ य�ुयमानो महासरु: ।
तया महा�सना द�ेा �शर��छ�वा �नपा�तत: ॥४२॥



ततो हाहाकृत संव�द�ैयस�ैय नंनाश तत ।्
�हष�च पर जं�म:ु सकला दवेतागणा: ॥४३॥
त�ुवु�ुता संरुा दवे� सह �द�मै�ह�ष��भ: ।
जगगु��धव�पतयो ननतृ�ुा�सरोगणा: ॥४४॥
इ�त �ीमाक� �डयेपरुाण सेाव��ण�के म�व�तरे
दवेीमाहा��ये
म�हषासरुवधो नाम ततृीयोऽ�याय: ॥३॥
उवाच ३, �ोका: ४१, एवम ४्४,

एवमा�दत: २१७ ॥

मराठ� अथ�

�ी गौरीची कातंी हजारो सयू�तजेासारखी आह.े �तचे
लाल रगंाच पेाटव (व��), �त�या ग�यातील �ंडमाला,
�तनावंरील र�चदंनी लपे, हातातील जपमाळ, म�ुवेर
�ान, आ�ण आशीवा�दाच मेगंल भाव, तजे�वी न�े,
म�तकावर च�ंकोर अ�ध��त असा र�नज�डत मकुुट



असललेी, कमलासना दवेी, आमच के�याण करो. �तला
आमच सेह�� �णाम.

ऋषी �हणाल,े "म�हषासरुा�या स�ैयाचा दवेी जगद�बनेे
कसा ध�ुवा उड�वला ह आेपण या पवूी ऎकल.े आप�या
स�ैयाची पीछहेाट होत आह अेस पेा�न असरु सनेानी
�च�रु पढुे सरसावला व दवेीशी य�ु क� लागला.
॥१॥२॥
�यान (े�च�रुान)े दवेीवर अग�णत बाणाचंा वषा�व केला.
त पेा�न मघे पव�त�शखरावंर वषा�धारा अ�वरत
सोडतात �या �सगंाची आठवण झाली. ॥३॥
दवेीन �ेया बाणवषा�वाच तेा�काल पा�रप�य क�न
�च�रुाच रेथ, घोड आे�ण सारथी यानंा मा�न टाकल वे
द�ैयवीराचंा अहकंार �णात न� केला. ॥४॥
�च�रुाच धेन�ुय आप�या बाणानंी मोडनू टाकला.
�या�या रथावरील �वज ओढून काढून फाडनू टाकला
आ�ण �या�या शरीराभोवती बाणाचंा एक अभ�े �प�जरा
उभा केला. ॥५॥
रथ मोडला, धन�ुय तटुल,े रथाच घेोड मेले,े सार�यालाही



कंठ�नान घड�यान �ेणभर �च�रु �वच�लत झाला. पण
ता�काळ साव�न �यान हेाती ढाल-तलवार घऊेन
दवेीवर चाल केली. ॥६॥
�च�रुान आेप�या हातातील तलवारीन �ेस�हा�या
म�तकावर �हार केला आ�ण अ�यतं चपळाईन देवेी�या
बा�वर आघात क�न दवेीला जखमा के�या. दवेीने
�याचा वार �तथचे अडवला. ॥७॥
कारण ह रेाजा ! दवेीवर रा�सान घेातल�ेया ममा�घाती
घावान �ेयाची तलवार �भगंली व खाली पडली.
रा�सा�या रागात आणखी भर पडनू �यान अेती ती�ण
व तजे�वी शलू घतेला. ॥८॥
रा�सान हेातातील शळू दवेीला मार�यासाठ� दवेीवर
टाकला, तो दवेी�या �थानी पोहोचपेय�त �याची धार
इतक� तजे�वीपण चेमकली क�. �यापढुे सयूा�च तेजेही
�फके वाटाव.े ॥९॥
पण तो चमकता शळू दवेी�यापय�त पोहोचलाच नाही,
कारण �ीदवेीन �ेया शळूाच आेप�या हातातील शळूाने
शकेडो तकुड केे�यावर �याच शळूाचा मम�भदे� वार
�च�रुावर क�न �या�या �च��या �च��या क�न �याचा



वध केला. ॥१०॥
�च�रु सनेानीला दवेीन मेारललेा पा�न म�हषासरुा�या
स�ैयातील �सरा महा�तापी सनेानी चामर ह�ीवर
बसनू दवेीशी लढ�यासाठ� मो�ा गवा�न रेणागंणात
उतरला. ॥११॥
चामरान देवेीवर अ�तशय चपळाईन एेक �भावी श��
सोडली. ती श�� आ�ण �तचा �वामी चामर या
दोघाचंीही दवेीन एेका फुंकरीन वेाट लावनू राख क�न
�याला प�ृवीवर पाडल.े ॥१२॥
श�� �वफल होऊन खाली पडललेी पाहताच चामराला
खपू राग आला व �यान हेाती शलू घऊेन तो नमे ध�न
दवेीवर फेकला, पण दवेीन आेप�या बाणानंी �या
शळूाच चेणू� केल.े ॥१३॥
दवेी�या �स�हानहेी उडी मा�न ह�ी�या म�तकावर
बसल�ेया असरुाशी दोन हात करायला स�ुवात केली.
॥१४॥
चामरशी लढता लढता �स�हआ�ण असरुवीर दोघहेी
कोसळनू एकमकेावंर जबरद�त टोलबेाजी क� लागल.े
असरु श��ानंी तर �स�हआप�या ती�ण नखानंी



एकमकेानंा घायाळ करीत होत.े ॥१५॥
आ�ण एका �णात �स�हान आेकाशात उचं उडी घतेली
आ�ण खाली यतेाना हातान (ेपजंान)े इत�या जोरात
चामराला ठोसा मारला क�, �याच मे�तक धडापासनू
वगेळ हेोऊन र�ाच केारजं वेा� लागल वे चामर
गत�ाण झाला. ॥१६॥
रा�सवीर उद�ावर दवेीन मेोठमोठे व�ृ, शीलाखडं
याचंा सतत मारा करीत �याला ठार मारल तेर कराल
रा�साला थपडा, ब�ु�या मा�न आ�ण आप�या
�व�ाळ दातानंी चावनू �याला जरेीस आणनू मरणघाट
दाख�वला. ॥१७॥
दवेी आता लढता लढता भयकंर आवशेात आली. �तने
उ�त द�ैयाला गद�ेया �हारानंी लोळ�वल,े तसचे
बा�कलाला गोफणीन वे अधंकाला बाणवषा�वानंी ठार
केल.े ॥१८॥
आता लढता-लढता दवेीन जेण सूहंारासाठ� �तसरा
डोळा उघडला. उ�ा�य, उ�वीय� आ�ण महाहन युा
�तघानंाही दवेी परम�ेरीन �े�शळूान भेोसकून ठार केल.े
॥१९॥



तलवारी�या एकाच घावान �ेबडाल रा�साच मे�तक
दवेीन धेडावगेळ केेल.े �ध�र आ�ण �मु�ख या
रा�सवीरानंाही बाणा�ंया वषा�वान येमसदनी पाठ�वले
आ�ण म�हषासरु-स�ैयात आप�या शौया�न अेनके �मखु
द�ैयाचंा सहंार माडंला. ॥२०॥
अशा �कार आेप�या स�ैनकाचंी अ�वरत पीछहेाट
आ�ण सहंार होताना पा�न म�हषासरुान देवेीगणानंा
�ास �ायला स�ुवात केली. �यान मे�हषाच (ेर�ेाच)े
�प घऊेन उ�म�पण रेणभमूीवर सरैावरैा धावावयास
स�ुवात केली. ॥२१॥
�यान केुणाला जब�ान धे�का दऊेन मारल.े काह�ना
पाया�ंया खरुानंी तडु�वल,े काह�ना लाथा मार�या,
काह�ना शपेट�न फेटकारल,े तर अनके दवेीगणानंा
�श�गानंी भोसकल �ेक�वा �श�गावर कोलनू आकाशात
उड�वल वे �वद�ण� केल.े ॥२२॥
काही दवेीगणानंा अ�यतं वगेान धेावत यऊेन, काह�ना
�स�हनाद क�न, काह�ना गरगरा �फरवनू �क�वा काही
गणानंा दाबनू �याचं �ेास क�डनू न� केल.े

अशा रीतीन बेया�च दवेीगणाचंा �न:पात के�यावर



म�हषासरुान देवेी�या �स�हाकड �े�ी वळवनू �स�हावर
ह�ला चढ�वला. त पेाहता दवेी अ�ंबकेला खपू राग
आला. ॥२४॥
�स�हावर चाल के�यान देवेी �चडललेी पा�न
म�हषासरुही आवशेात आला. रागान तेो धरती खरुानंी
उक� लागला, �श�गानंी �यान मेोठमोठे पव�त�ाय दगड
उचलनू फेकल आे�ण त�डान मेोठमो�ा गज�नानंी
रणभमूी �नना�न टाकली. ॥२५॥
�या�या या अती वगेवान हालचाल�नी धरती फाटू
लागली, शपेट��या वगेवान फटकाया�नी सम�ुातल पेाणी
उसळनू प�ृवीवर आल वे �यान पे�ृवी पा�याने
बडु�व�याचा �नधा�र केला. ॥२६॥
�या�या �श�गा�ंया आघातानंी आकाशातील मघेमालाचंे
तकुड तेकुड झेाल वे �या�या सतंापी उ�ण �ासानंी
शकेडो ड�गरपव�त आपली जागा सोडनू आकाशात
�भर�भ� लागल.े �या�या रागाची या �माण पे�रसीमा
झाललेी पा�न -

दवेीन आेता �याला ठार मार�याचा �न�य केला.
रागावल�ेया म�हषासरुाला �थम एक �ठकाणी अडवनू



थाबं�वण जे�र होत.े �या �माण देवेी आप�या
आयधुानंी स�ज झाली. ॥२८॥
आ�ण �न�मषाधा�त दवेीन �ेया�या ग�याभॊवती फास
टाकून �याला बाधंल.े म�हषासरुान आेपल रे�ेाच �ेप
पालटनू टाकल.े ॥२९॥
व �स�हाच �ेप धारण केल.े एका हातातील तलवारीने
दवेीन मे�हषसरुा�या म�तकाचा छदे करायचा �य�न
करताच �यान पे�ुष�प धारण केल.े ॥३०॥
दवेीन �ेया म�हषासरुा�या प�ुष�पावर बाणाचंा वषा�व
क�न �याला वढेून घतेल,े �या वळे� असरुाने
प�ुष�पाचा �याग क�न एका �चडं ह�ीच �ेप धारण
केल.े ॥
महाकाय ह�ी �पान आेप�या स�डने देवेी�या �स�हाला
मोठ� गज�ना क�न ओढल तेोच दवेीन मे�हषासरुाची
�चडं स�ड हाती�या तलवारीन केापनू काढली. ॥३२॥
�यावळे� म�हषासरुान गेज�पाचा �याग क�न प�ुहा
र�ेाच �ेप धारण केल आे�ण पवू��माणचे
रणागंणावर उ�पात माजवनू धरतीला आ�ण



��लोकातील जीवानंा भयभीत केल.े ॥३३॥
दवेी म�हषासरुा�या चक�व�यान अे�तशय �ु� झाली
आ�ण आवशे य�ेयासाठ� �तन पेनु:प�ुहा सरुापान केल.े
वारवंार दा� �प�यान �ेतच डेोळ लेाल होऊन अ�यतं
�वषेान चेमकू लागल.े ॥३४॥
उ�म� म�हषासरुाला आप�या परा�माचा अहकंार
होता. �यान चे�ंडकेवर वारवंार मोठमो�ा पव�त�ाय
दगडाचंा वषा�व केला व दवेी च�ंडकेला ��त केल.े
॥३५॥
आप�या बाणानंी दवेीन अेगंावर यणेाया� मोठमो�ा
दगडाचं चेणू� केल.े आ�ण अ�यतं �वषेान �ेयाला
धमकावल.े बोलतानंा दवेीन सेरुापान केलले अेस�याने
�तची जीभ अडखळत होती. श�द �प� यते न�हत.े
॥३६॥
दवेी �हणाली, "र मेखूा�, त खूशुाल मोठमो�ाने
डरका�या फोड. मी सरुापान करीपय�त तझुा हा उ�माद
चाल दू मेी तलुा मार�यानतंर मा� सव� दवेदवेतागण
त�ुया वधान ते�ुयाप�ेाही जा�त बहेोषीन आेनदंाने
�वजयो�सव साजरा करतील." ॥३८॥



ऋषी �हणाल,े "अस बेोलनू दवेी च�ंडकेन मे�हषासरुावर
एक उडी घऊेन �या�या कंठात आपला शळू खपुसला
व �याला ठार मारल.े �या वळे� दवेीन धेावत धावत
यऊेन म�हषासरुावर चाल क�न �याचा गळा ��शळूाने
�च�न टाकला. ॥३९॥४०॥
दवेीन पेायी आ�मण केल �ेया वळे� म�हषासरु
अधा�मानव म�तकआ�ण छातीपय�त व बाक�
म�हष�व�पात होता व �याच अव�थते अ�यतं
परा�मान रेा�साला मारल.े ॥४१॥
म�हषासरुान आेप�या म�हष-�पातनू मळू ��थतीत
य�ेयाचा आटोकाट �य�न केला पण दवेीचा वार इतका
भयानक होता क� रा�सान केेली �या प�ेा जा�त
हालचाल करता आली नाही व धड ना रा�स ना रडेा
अशा अ�या� अव�थतेच तो मलेा. ॥४२॥
म�हषासरुाचा वध दवेीन केेला �यानतंर असरु-स�ैयात
गडबड ग�धळ उडनू हाहाकार माजला व दवेलोकात
आनदंसागरा�या लाटा उसळ�या. दवे हष�भरान वेडेे
होऊन गाऊ, नाच लूागल वे �वजयो�मादान �ेयानंी �त�ही
लोक �ापनू टाकल.े ॥४३॥



दवे, दवेता, ॠषी, मनुी, दवेी च�ंडकेन �ेमळ�वल�ेया
म�हषासरुावरील �वजयामळु सेतं�ु झाल.े �यानंी
�वजयो�सव साजरा केला. दवेानंी च�ंडकेची �त�ुत-�तो�े
गा�यली, गधंव�-लोकात �वजयगान स�ु झाल वे अ�सरा
आनदं�वभोर होऊन नाच लूाग�या. या अपवु� सोह�याने
दवेी आन�ंदत झाली. ॥४४॥
असा हा माक�डये परुाणातील साव�ण�क म�वतंर
समयीचा दवेी माहा��य �थंातील म�हषासरुवधाचा
�तसरा अ�याय.

- �ी च�ंडका �वजयत -े

----------------------------

�ी�गा�स�तशती - चतथु�ऽ�याय:

चतथु�ऽ�याय:

�यानम्
ॐ काला�ाभा कंटा��ैर�कुलभयदा मंौ�लब��े�रखेां
शडख् चं�ं कृपाण �ं��शखम�प कर�ै�ह�त� ��न�ेाम ।्



�स�ह�क�धा�ध�ढा �ं�भवुनम�खल तंजेसा परूय�त�
�यायदे �्गा�जया�या �ं�दशप�रवतृा सं�ेवता �ंस�काम:ै
॥
'ॐ' ऋ�ष�वाच ॥१॥
श�ादय: सरुगणा �नहतऽे�तवीय�
त��म��रा�म�न सरुा�रबल चे द�ेा ।
ता तं�ुवु:ु �ण�तन��शरोधरासंा
वा��भ: �हष�पलुको�मचा�दहेा: ॥२॥
द�ेा यया तत�मद जंगदा�मश��या
�न�शषेदवेगणश��समहूम�ूया� ।
ताम��बकाम�खलदवेमह�ष�प�ूयां
भ��या नता: �म �वदधात शुभुा�न सा न: ॥३॥
य�या: �भावमतलु भंगवानन�तो
��ा हर� न �ह व�ुमल बंल चं ।
सा च��डका�खलजग�प�रपालनाय
नाशाय चाशभुभय�य म�त�करोत ॥ु४॥



या �ी. �वय संकुृ�तना भंवन�ेवल�मी:
पापा�मना कंृत�धया �ंदयषे बु�ु�: ।
��ा सता कंुलजन�भव�य ल�जा
ता �ंवा नंता: �म प�रपालय द�ेव �व�म ॥्५॥
�क�वण�याम तव �पम�च��यमतेत्
�क�चा�तवीय�मसरु�यका�र भ�ूर ।
�क�चाहवषे चु�रता�न तवा�तुा�न
सव�ष दु�ेसरुदवेगणा�दकेष ॥ु६॥
हते:ु सम�तजगता �ं�गणुा�प दोषनै�
�ायस हे�रहरा�द�भर�यपारा ।
सवा��या�खल�मद जंगदशंभतू-

म�ाकृता �ह परमा �कृ�त��वमा�ा ॥७॥
य�या: सम�तसरुत समदु�रणने
त�ृ�त �ंया�त सकलषे मुखषे दु�ेव ।
�वाहा�स व �ैपतगृण�य च त�ृ�तहते-ु

��चाय�स �ेवमत एव जन:ै �वधा च ॥८॥



या म�ु�हतेरु�व�च��यमहा�ता �व-

म�य�यस से�ुनयत�े��यत�वसार:ै ।
मो�ा�थ��भमु��न�भर�तसम�तदोष-ै

�व��ा��स सा भगवती परमा �ह दवेी ॥९॥
श�दा��मका स�ुवमल�य�जषुा �ंनधान-

म�ु�थर�यपदपाठवता चं सा�नाम ।्
दवेी �यी भगवती भवभावनाय
वा�ा� च सव�जगता पंरमा�त�ह��ी ॥१०॥
मधेा�स द�ेव �व�दता�खलशा��सारा
�गा��स �ग�भवसागरनौरस�ा ।
�ी: कैटभा�र�दयकैकृता�धवासा
गौरी �वमवे श�शमौ�लकृत��त�ा ॥११॥
ईष�सहासममल पं�रपणू�च��-

�ब�बानकुा�र कनको�मका��तका�तम ।्
अ�य�तु �ं�तम��षा तथा�प
व�� �ंवलो�य सहसा म�हषासरुणे ॥१२॥



��व्ा त दु�ेव कु�पत �ंकुुट�कराल-

म�ु�छशाङ्कस�श�छ�व य� स�: ।
�ाणा�ममुोच म�हष�तदतीव �च�ं
कैज��त �ेह कु�पता�तकदश�नने ॥१३॥
द�ेव �सीद परमा भवती भवाय
स�ो �वनाशय�स कोपवती कुला�न ।
�व�ातमतेदधनुवै यद�तमते-

�ीत बंल सं�ुवपलु मं�हषासरु�य ॥१४॥
त से�मता जनपदषे धुना�न तषेां
तषेा यंशा�ंस न च सीद�त धम�वग�: ।
ध�या�त एव �नभतृा�मजभ�ृयदारा
यषेा संदा�यदुयदा भवती �स�ा ॥१५॥
ध�या��ण दवेी सकला�न सदवै कमा�-
�य�या�त: ��त�दन संकुृती करो�त ।
�वग��या�त च ततो भवती�सादा-
�लोक�यऽे�प फलदा नन दु�ेव तने ॥१६॥



�ग��मतृा हर�स भी�तमशषेज�तो:
�व�थ:ै �मतृा म�तमतीव शभुा दंदा�स ।
दा�र�य्�:खभयहा�र�ण का �वद�या
सव�पकारकरणाय सदाऽऽ���च�ा ॥१७॥
ए�भह�तजै�ग�प�ैत सखु तंथतैे
कुव��त नुाम नरकाय �चराय पापम ।्
स�ंामम�ृयमु�धग�य �दव �ंया�तु
म�व�ेत ननूम�हतान �्व�नह�ंस दवेी ॥१८॥
��व्वै �क�न भवती �करो�त भ�म
सवा�सरुान�रष यु���हणो�ष श��म ।्
लोकान �्या�त �ुरपवोऽ�प �ह श��पतूा
इ�थ मं�तभ�व�त त�ेव�प तऽे�तसा�वी ॥१९॥
खडग्�भा�नकर�व�फुरण�ैतथो�:ै

शलूा�का��त�नवहने �शोऽसरुाणाम ।्
य�ागता �वलयमशंमु�द��ख�ड-

यो�यानन तंव �वलोकयता तंदतेत ॥्२०॥



�वृ��व�ृशमन तंव द�ेव शीलं
�प तंथतैद�व�च��यमत�ुयम�य:ै ।
वीय�च ह�त �ृतदवेपरा�माणां
व�ैर�व�प �क�टतवै दया �वय�ेथम ॥्२१॥
केनोपमा भवत तुऽे�य परा�म�य
�प चं श�भुयकाय��तहा�र कु� ।
�च� केृपा समर�न�ुरता च ��ा
�व�यवे द�ेव वरद भेवुन�यऽे�प ॥२२॥
�लैो�यमतेद�खल �ंरपनुाशनने
�ात �ंवया समरमधू��न तऽे�प ह�वा ।
नीता �द�व �ंरपगुणा भयम�यपा�त-

म�माकम�ुमदस्रुा�रभव नंम�त ॥े२३॥
शलूने पा�ह नो द�ेव पा�ह खडग्ने चा��बके ।
घ�टा�वनने: पा�ह चाप�या�न:�वनने च ॥२४॥
�ा�या रं� �ती�या चं च��डके र� द��ण ।े
�ामणनेा�मशलू�य उ�र�या तंथ�े�र ॥२५॥



सौ�या�न या�न �पा�ण �लैो�य �ेवचर��त त ।े
या�न चा�यथ�घोरा�ण त रै�ा�मा�ंतथा भवुम ॥्२६॥
खडग्शलूगदाद��न या�न चा��ाणी तऽे��बके ।
करप�लवस���न तरै�मान र्� सव�त: ॥२७॥
ऋ�ष�वाच ॥२८॥
एव �ंततुा सरु�ैद��:ै कुसमुनै��दनोदऽऽभव:ै ।
अ�च�ता जगता धंा�ी तथा ग�धानलुपेन:ै ॥२९॥
भ��या सम�त�ै��दश�ैद��धैू�प�ैत धु�ूपता ।
�ाह �सादसमुखुी सम�तान �्णतान स्रुान ॥्३०॥
द�ेवुाच ॥३१॥
��यता �ं�दशा: सव�यद�म�ोऽ�भवा��छतम ॥्३२॥
दवेा ऊच:ु ॥३३॥
भगव�या कृत संव�न �क��चद�वश�यत ॥े३४॥
यदय �ंनहत: श�रु�माकं म�हषासरु: ।
य�द चा�प वरो दये��वया�माकं मह�े�र ॥३५॥
स�ंमतृा स�ंमतृा �व नंो �ह�सथेा: परमापद: ।



य� म�य�: �तवरै�ेभ��वा �ंतो�य�यमलानन ॥े३६॥
त�य �व�����वभवधै�नदारा�दस�पदाम ।्
व�ृयऽे�म��स�ा �व भंवथेा: सव�दा��बके ॥३७॥
ऋ�ष�वाच ॥३८॥
इ�त �सा�दता दवेजै�गतोऽथ�तथाऽऽ�मन: ।
तथ�ेय�ु�वा भ�काली बभवूा�त�ह�ता नपृ ॥३९॥
इ�यते�क�थत भंपू स�भतूा सा यथा परुा ।
दवेी दवेशरीर�ेयो जग��य�हत�ैषणी ॥४०॥
पनु� गौरीदहेा�सा सम�ुतूा यथाभवत ।्
वधाय ��द�ैयाना तंथा श�ुभ�नश�ुभयो: ॥४१॥
र�णाय च लोकाना दंवेानामपुका�रणी ।
त�छृण�ुव मयाऽऽ�यात यंथाव�कथया�म त ॥ेह� ॐ
॥४२॥
इ�त �ीमाक� �डयेपरुाण सेाव�ण�के म�व�तरे
दवेीमाहा�मये
श�ा�द�त�ुतना�म चतथु�ऽ�याय: ॥४॥



उवाच ५, अध��ाकौ २, �ोका: ३५, एवम ४२,
एवमा�दत: २५९ ॥

मराठ� अथ�

साधनने �ेस�� �मळ�वणाया� साधकानंी सव� दवे-
दवेतानंा नहेमीच मदत करणाया� जया नाम देवेीची सवेा,
भ�� करावी. कृ�ण मघेासारखा �तचा वण�, आप�या
नजरनेचे श��ूया उरात धडक� भर�वणारी जरब, धाक,
म�तकावर ब� अशी अध�च�ंाकृती रखेा, हाती ��शळू,
तजे�वी तीन डोळ,े �स�हा�या पाठ�वर बसनू रण
गज��वणारी रणरा�गणी आ�ण आप�या तजे�वीपणाने
��खडंात ��स�� पावललेी ही जया दवेी-भ�ा�ंयापाठ�
रा�न र�ण करो.
ऋषी �हणाल,े "अ�यतं परा�मी पण अ�यायी
रा�सराजास च�ंडकेन रेणात मार�यानतंर इ�ंाद�
दवेानंी दवेी च�ंडकेची अ�यतं न�पण �ेततुी क�न
�तला वदंन केल.े त उे�म मधरु �वरानंी गा�यललेे



�तवनगान ऎकून दवेी सतं�ु झाली आ�ण आनदंाने
�त�या सुंदर अगंावर रोमाचं उभ रेा�हल वे आनदं आ�ण
अ�भमानान तेी �स� झाली." ॥१॥२॥
आप�या �तवनगानात दवे �हणाल,े "सव� दवे-दवेता�ंया
श��-�कृती�या समहूान अेवतीण� झाललेी ही अ�ंबका
सपंणू� जग �ापनू अ�ज��य झाललेी अस�यान आे�ही
�तला नतम�तक होऊन वदंन करतो. ही अ�ंबका
आप�या उदारतने पे�रपणू� अस�यान अे�खल दवेगण,
मनुी, ऋषी यानंा वदंनीय आ�ण पजूनीय आह.े ॥३॥
�ज�या अतलु परा�म आ�ण श��च वेण�न ख�ु ��दवे,
�ी�व�ण वू महशे यानंाही श�दानंी वण�न कर�या�या
पलीकड आेह,े अशी ही च�ंडका दवेी जगाच भेल �ेहाव,े
सरं�ण �हाव,े व सकंटम�ु �हाव,े भ�ाचं अेशभु भय
याचंा नाश �हावा या साठ�च झटत वे अभयदा�यनी
वरदा झाली आह.े ॥४॥
ही जगद�बा भा�यवतंा�या घरी ल�मी�पान वेास करते
आणी पापी माणसा�या घरी द�र�ता-�पान रेाहत.े श�ु
अतं:करण असल�ेया स�जनाचं घेरी ब�ु��पान,े सतं-
स�जनाच घेरी ��ा-�पान,े कुलीन स�जनाचं घेरी



�वनया�पान �ेनवास करत.े ती �नर�नरा�या �पाने
वगेवगे�या �ठकाणी वास करीत असली तरी ती मळूची
भ�काली भ�ाचं मेगंल करणारीच आ�ही दवेीला वदंन
करतो. ह देवेी या सपंणू� जगताच पेालन र�ण कर.
॥५॥
ह देवेी, त�ुया या अनाकलनीय �पगणुाचं मेी वण�न तरी
कस के�? रा�साचंा रण��ेात नाश कर�याच तेझुे
काय� ज देवे व द�ैया�ंया सा�ीनचे घडलले आेह,े �या
अ�तु परा�माचंी लीला वण�न कर�यास आम�याकडे
श�दही अपरु पेडत आहते. ॥६॥
ह जेगदबं,े या स�ृीची त मूाता आहसे. स�व, तम, रज, हे
�त�ही गणु त�ुया ठायी �सगंवशात भ्�ा�ंया
क�याणासाठ� पोषण आ�ण सरं�णासाठ�च असनूही तू
��गणुातीत आहसे. ��ा, �व�ण आू�ण महशे हे
��मतू�ही त�ुयापढुे श��हीन होतात, कारण सव�
दवेदवेतासंह या ��मतू�ना त अूभय �दल आेहसे. तू
आ�दम आहसे, �थयै� आहसे आ�ण अतं असनूही अनतं
श��शाली आहसे. त�ुया श��बलाची �ा�या होऊ
शकत नाही. ॥७॥



�ज�या उ�चारणान सेव� दवेतागण य�भोग घऊेन सतं�ु
होतात ती �वाहा दवेी त आूहसे. त फू� दवेदवेतानंाच
त�ृती दतेसे अस ने�ह,े तर सामा�य जना�ंया �वग�वासी
�पतरानंा स�ुा त�ुया भ�ावंरील भ���मेान सेपंणू�
म�ु� दणेारी त �ूवधा आहसे. ॥८॥
मो��ा�तीसाठ� खडतर �त, कठोर तप साधन आ�ण
अखडं प�र�म (अ�यास) ज ऋेषीमनुी करतात �यानंा
दोष-र�हत क�न तपसाधनते सयंमी, �न�यी बनवनू
�या�ंया �य�नानंा सफुल करणारी त जूग�जननी
आहसे. त पूरमदवेता परम माता �व�ादा�ी अशी
परा�व�ा तचू आहसे. ॥९॥
त शू�द�व�प आहसे, तशी श�दातीत आहसे. चारी वदे
ऋ�वदे, यजवु�द, अथव�वदे व सामवदे या वदेानंा
श�दाकृती दणेारी �फूत� आहसे. या �व�ाची उ�प�ी
पालनकाया�साठ� लागणाया� कृषी अथवा य�ं साम�ुी
साधनानंा दऊेन त�ृत केल आेहसे आ�ण सपंणू�
�व�ातील जीवाचंी पीडा हरण कर�यास त�पर आहसे.
॥१०॥
या जगातील सव� शा��,े �व�ा, �व�ानासाठ� लागणारी



��वलतं मधेा (तक� ) ब�ु� तचू आहसे. या अ�यतं
कठ�ण अशा भवसागरातनू �ग�म वाटने जेाताना वाट
सलुभ क�न दाख�वणारी �गा� माता तचू आहसे. तू
�वत:साठ� काहीही न ठेवता �ी�व�णलूा मधकुैटभ
मार�यास उ��ु क�न �या�ंया मनात आदरान �ेथान
�मळ�वल आे�ण �ीशकंराची गौरवशा�लनी गौरी तचू
आहसे. ॥११॥
पणू�च�ंा�या मनोहर चादं�यासारखी तझुी �नम�ळ आ�ण
�व�छ कातंी जी सो�याप�ेाही उजळआह,े �यातही
त�ुया अ�यतं सुंदर मखुकमलावर �वलसणार �ेक��चत्
मध�ु�मत, त�ुया दहेाची लाव�य�भा पा�न �या
अर�सक म�हषासरुान ते�ुयावर मो�न जा�याऎवजी
त�ुयाशी य�ु कराव,े श��ाघात करावते ह अे�तु आ�ण
�वपरीत न�ह केाय? ॥१२॥
पर�त तु�ुया मखुावरील ती लाव�य�भा, त �े�मत,
रा�साशी लढतानंा स�ंयासमयी�या सयू��ब�बा�माणे
लाल झाल,े त�ुया कमनीय धन�ुयाकृती �भवया
ताण�या जाऊन �यानंी �वषे �कट केला व �या
आवशेानचे त शू��ाघातान मे�हषासरुास मारल.े



अतंका�ळ यमदश�नान केॊण �जवतं रा� शकेल? ही
तझुी दो�ही �प,े ह �ेग�! सौ�य आ�ण कठोर हहेी
आ�य�च आह.े ॥१३॥
ह देवेी, त �ूस� झालीस तर परमा�मा-�व�प �स�तचेे
फळ �मळत,े त�ुया कोपान �ेक�यके कुटूंब धेळु�स
�मळतात ह �े�य� अनभुवस आल आेह.े म�हषासरुाची
�वशाल सनेा त�ुया अवकृपने ने� झाललेी ��य�
दवेानंी पा�हललेी आह.े ऋषीमनु�नी �या�ंया �तो�
गायनानंी तझुा तो परा�म अमर केला आह.े ॥१४॥
त �ूया�ंयावर �स� असतसे त येा दशेातील सव��च
स�मानाला पा� ठरतात. �यानंा यश, धना�दकाचंा लाभ
होतो. �याचंी क�त� वाढत.े तझु से�मा�नत भ� कधीही
धमा�चरण सोडनू अनाचाराकड वेळत नाहीत. आप�या
कुटुं�बयानंा, प�नी, प�ु, सवेक, दास-दासी यानंा
सवा�था�नी सतं�ु ठेवीत अस�यान आेप�या
कत��द�तने वे �मेळपणान से�मा�नत होतात. ॥१५॥
त�ुया आशीवा�द�प �सादान,े ह देवेी, ह सेव� भ�
अहोरा� त�ुया�वषयी ��ा ठेवनू कमा�चरण करीत
असतात. �याचंी कत��द�ता त�ुया�वषया�या �गाढ



�व�ासानचे जागतृ असत.े �यामळु जेीवना�या
सायकंाळ� �यानंा म�ृयचू भेय न वाटता मो�ा�या
दाराशी ग�ेयाचा आनदं होतो. या भतूलावर अस अेनके
प�ुया�म हेा भवसागर पार क�न गले आेहते. कारण तू
�यानंा �याचं मेनोवा�ंछत फल �मळवनू �दलले आेहसे.
॥१६॥
ह �ेग�दवेी, तझु फे� �मरण केल तेरी या जगातील
जीवाचंी भीती नाहीशी होत.े ज �ेनभ�य आहते �यानंी
�मरण केल अेसता �यानंा �खर ब�ु� आ�ण मागं�य तू
�दान करतसे. आमची गरीबी, �:खआ�ण सकंट ने�
कर�यास त�ुया�शवाय अ�य कोणताही आ�य नाही
कारण त अू�तशय स�दय अतं:करणाची व परोपकारी
माता आहसे. ॥१७॥
या रा�सानंा मा�न त सूवा�ना सकंटम�ु क�न सखुी
केलसे. �या रा�सानंा मारलसे त एेरवी या नरककुंडात
पापाचरण करीत जगल अेसत.े �यानंा त�ुया हातानंी
मरण आ�यान �ेवगा�च देार आपोआप उघडल गेले,े व
�यामळु �ेयाचंा उ�ार झाला. याच मगंलमय हतेनू तेू
�या�ंयाशी य�ु क�न भ� व श� यूा दोघाचंहेी



क�याण केलले आेहसे. ॥ १८॥
ह मेगंलदायी अबं,े तलुा असरुाचंा एका फंकरीने
�न�मषाधा�त वध करण शे�य असताना त �ूया�ंयावर
श�� चाल�वलसे व �यानंाही रणात झुंज�याची सधंी
�दलीस. आप�या श��ाघातानंी श�ूंना मरण यऊेन
�यानंा उ�म लोक �मळावा हा तझुा उदा� हतेू
अस�यान ते फू� भ�ाचंीच न�ह,े तर श�ूंची व
असरूाचंीही क�याणकत� झालीस. ॥१९॥
त�ुया अ�सलत�ेया धार�ेया तजेान �ेक�वा त�ुया
हातातील �द� व तजे�वी ��शळूान शे�वूर आघात
करताना, �या तजेोमय द��तीन शे�ूंच डेोळ फेुटले
नाहीत. कारण �या श��ातं च�ंा�या चादं�याची
शीतलता होती आ�ण त घेाव करणार तेझु हेात आ�ण
त�ुया मखुावरची आभा मगंल आशीवा�द दणेारी होती.
॥२०॥
ज �ेग�ुणी, �राचारी आहते, �यानंी आपल अेवगणु
सोडाव अेस तेझु शेील आह (े�त आह)े. �याच�माणे
तझु अेत�ुय लाव�यमय �व�प �यानधारणा क�नही न
लाभणार आेह.े तझुा परा�म, धयै� तर इतके अवण�नीय



आह के�, माता सर�वतीही भ�ानंा त�ुया �शसंचे शे�द
दऊे शकत नाही. त �ूया श�ूंना मारलसे �यानंी इ�ंाद�
दवेानंाही परा�जत क�नआपल देास क�न बदं�
बनवल हेोत.े यामळु तेझुा परा�म एकमवेा��तीय आह.े
॥२१॥
ह �ेग�! त�ुया परा�माला कोणतीही उपमा दणे शे�य
नाही. �याची कोठेही तलुना होऊ शकणार नाही. �प
अजोड आहचे. त�ुया झुंजीत �न�ुरता आ�ण �दयात
वा�स�य त�ुया कृतीन �ेदसत.े या सव� गो�ी
एकवटल�ेया, ��खडंात शोधनूही सापडत नाहीत. असे
गणु फ� त�ुया एकट�जवळचआहते आ�ण तचू फ�
वरदा�यनी मगंला आहसे. ॥२२॥
श�ूंचा नाश झा�यान हे �ेत�ही लोक त सूकंटम�ु क�न
तारलसे, श�ूंच रेणात पा�रप�य क�न �याचंा वध
केलास व �यानंा �वगा�च देार उघडनू �दलसे,
�याच�माण �ेया द�ैय- लोकापंासनू आ�हा त�ुया
भ�ानंा, आई ! त सूकंटम�ु क�न �नभ�य केलसे, या
त�ुया काया�न आे�ही तझु केायमच ऋेणी असनू तलुा
वदंन करतो. ॥२३॥



अ�ंबके, त�ुया हातातील शळूान ते आूमच रे�ण कर.
त�ुया हातातील तलवार आमच रे�ण करो. समरभमूीत
त वूाज�वललेा घटंानाद व त�ुया हातातील धन�ुयाची
��यचंा आमच सेदवै र�ण करो. ॥२४॥
ह चे�ंडके, त पूवू�, प��म, द��ण �दशानंा आमची
सरं�क बननू रहा आ�ण आप�या हातातील शळू
गरगरा �फरवनू उ�र �दशलेा सकंट, भय, बाधा, पीडा,
आ�मण यापासनू र�ण कर. ॥२५॥
या �त�ही लोकातं तझुी जी जी सा��वक �प �े�था�पत
आहते �या�ंया�ार ते आूमच रे�ण कर. �याच�माण तेू
स�ंामात घोर �प भ�ा�ंया र�णासाठ�च घतेललेे
आहसे. �यामळु आेम�या र�णाच केाय� अ�वरत कर.
॥२६॥
ह अे�ंबके! त�ुया हातात तलवार, ��शळू, गदा आद�
श��,े भ�र�णासाठ�च अस�यान शेो�भवतं �दसतात.
आम�या सकंटकाळ� �या श��ाचंा उपयोग क�न
आम�या बाधा, पीडा नाहीशा क�नआमच रे�ण कर.
॥२७॥
ऋषी �हणाल,े "अशा �कार जेग�माता �ग�ची दवे



दवेतानंी �ततुी-�तो� गेा�यली. �तला �द� वा�टकंतील
फुल अेप�ण केली. चदंनाद� सगुधंी ��ानंी �तच पेजून
केल.े �द� धपू, द�प, �नराजंन, समयानंी ओवाळनू
�णाम केला. ॥२९॥
अशा �कार भे�ानंी न�तने पे�ूजललेी, �द� धपू, द�प,
आद��ण पजूा क�न स�का�रललेी दवेी �ततुीन �ेस�
झाली व अ�यतं मधरु आ�ण व�सल �वरानंी (श�दानंी)
दवेानंा �हणाली. ॥३०॥
दवेी �हणाली, "ह देवेगणानंो! तमु�यावर मी अ�तशय
�स� झाल आेह.े त�ुही काय पा�हज ते मेागाव.े मी
त�ुहाला वर दईेन. " ॥३१॥
दवे �हणाल,े "ह भेगवती, त आूम�यासाठ� कर�याचे
काहीही ठेवलले नेाहीस. आमची सकंट �ेर केलीस,
आ�हाला �नभ�य केलसे. आ�ही तझु केृत� आहोत.
॥३३॥३४॥
कारण आमचा जबरद�त श� मू�हषासरु याचा त वूध
केलास. �यातच सव� �मळाल.े तरी स�ुा आम�यासाठ�
तलुा काही कर�याची, वर द�ेयाची इ�छा असले तर हे



मह�ेरी आम�यासाठ� इतकेच कर. ॥३५॥
�या �या वळे� आ�ही तझु �ेमरण क� �या वळे� हे
सदुश�न, �स� मखुदश�न द;े आ�ण जो मानव त�ुया
�त�ुत-�तो�ानंी तझुी �ाथ�ना करील �याला सकंटम�ु
कर. ॥३६॥
�यानंा धन, सपं�ी, वभैव, सम�ृ�, सशुील प�नी सौ�य,
आरो�य दऊेन भ�ा�ंवषयी ह अे�ंबके! महामाय नेहेमी
आशीवा�द व मगंल भावना अस दू.े" ॥३७॥
ऋषी �हणाल,े "ह रेाजा ! दवेतानंी �या वळे� आप�या
आ�ण जगा�या क�याणासाठ� भ�कालीची �ाथ�ना
केली व �तला �स� क�न सतं�ु केल,े 'तथा�त'ु �हणनू
दवेी अतंधा�न पावली. ॥३८॥३९॥
ह रेाजा! अशा �कार पेवू� काळ� �त�ही लोकाचंी
�हतकत� दवेी, जी दवेा�ंयाच शरीरापासनू उ�प�
झाललेी होती �तची सम� कथा मी त�ुहाला सा�ंगतली
आह.े ॥४०॥
ती प�ुहा गौरी �व�पान देवे-दवेता�ंया र�णासाठ�च
आ�ण �� द�ैया�ंया सहंारासाठ� �कट झाली. आ�ण



�तन शेुंभ-�नशुंभ असरुाशंी रणात लढून �याचंा वध केला.
॥४१॥
अशी गौरी-�व�पान �ेकट झाललेी दवेी दवेा�ंया
उपकारासाठ� व �हतासाठ� झुंजली, त �ेसगं जसजसे
घडल तेस मेी सागंतो त ते�ुही ल�पवू�क ऎकाव.े ॥४२॥
ह� ॐ -

असा हा �ी माक�डये-परुाणातील साव�ण�क म�वतंराचे
वळे� दवेी माहा��यातील श�ाद� (इ�ंाद�) दवेानंी
केललेी �ततुी नावाचा चवथा अ�याय.

�ी भ�काली �वजयत -े

-----------------------------

�ी�गा�स�तशती - प�चमोऽ�याय:

प�चमोऽ�याय:

उ�रच�र�
�यानम्
ॐ घ�टाशलूहला�न शङ्खमसुल चे�ं धन:ु सायकं



ह�ता�जदै�धत� घना�त�वलस�छ�ताशंतु�ुय�भाम ।्
गौरीदहेसम�ुवा �ं�जगतामाधारभतूा मंहा-
पवूा�म� सर�वतीमनभुज शे�ुभा�दद�ैया�द�नीम ॥्
'ॐ �ल�' ऋ�ष�वाच ॥१॥
परुा श�ुभ�नश�ुभा�यामसरुा�या शंचीपत:े ।
�लैो�य यं�भागा� �ता मदबला�यात ॥्२॥
ताववे सयू�ता तं�द�धकार तंथ�ैदवम ।्
कौबरेमथ या�य चं च�ात वे�ण�य च ॥३॥
ताववे पवन���च च�तवु���कम� च ।
ततो दवेा �व�नधू�ता ��रा�या: परा�जता: ॥४॥
�ता�धकारा���दशा�ता�या संव��नराकृता :।
महासरुा�या तंा दंवे� स�ंमर��यपरा�जताम ॥्५॥
तया�माकं वरो द� येथाऽऽप�स �ुमतृा�खला: ।
भवता नंाश�य�या�म त��णा�परमापद: ॥६॥
इ�त कृ�वा म�त�दवेा �हमव�त नंग�ेरम ।्
ज�म�ुत� ततो दवे� �व�णमुाया �ंत�ुवु:ु ॥७॥



दवेा ऊच:ु ॥८॥
नमो द�ै मैहाद�े �ैशवाय सैतत नंम: ।
नम: �कृ�य भै�ाय �ैनयता: �णता: �म ताम ॥्९॥
रौ�ाय नैमो �न�याय गैौय�धा�य नैमो नम: ।
�यो��नाय चै�े���प�य सैखुाय सैतत नंम: ॥१०॥
क�या�य �ैणता वं�ृय �ैस�य कैुम� नमो नम: ।
नऋै�य भैभूतृा लं��य शैवा��य ते नेमो नम: ॥११॥
�गा�य �ैग�पाराय सैाराय सैव�का�र�य ।ै
�या�य तैथवै कृ�णाय धै�ूाय सैतत नंम: ॥१२॥
अ�तसौ�या�तरौ�ाय नैता�त�य नैमो नम: ।
नमो जग���त�ाय दै�े कैृ�य नैमो नम: ॥१३॥
या दवेी सव�भतूषे �ुव�णमुाय�ेत श��दता ।
नम�त�य ॥ै१४॥ नम�त�य ॥ै१५॥
नम�त�य नैमो नम: ॥१६॥
या दवेी सव�भतूषे चुतेन�ेय�भधीयत ।े
नम�त�य ॥ै१७॥ नम�त�य ॥ै१८॥



नम�त�य नैमो नम: ॥१९॥
या दवेी सव�भतूषे बु�ु��पणे स�ं�थता ।
नम�त�य ॥ै२०॥ नम�त�य ॥ै२१॥
नम�त�य नैमो नम: ॥२२॥
या दवेी सव�भतूषे �ुन�ा�पणे स�ं�थता ।
नम�त�य ॥ै२३॥ नम�त�य ॥ै२४॥
नम�त�य नैमो नम: ॥२५॥
या दवेी सव�भतूषे �ुधुा�पणे स�ं�थता ।
नम�त�य ॥ै२६॥ नम�त�य ॥ै२७॥
नम�त�य नैमो नम: ॥२८॥
या दवेी सव�भतूषे�ुछाया�पणे स�ं�थता ॥
नम�त�य ॥ै२९॥ नम�त�य ॥ै३०॥
नम�त�य नैमो नम: ॥३१॥
या दवेी सव�भतूषे शु���पणे स�ं�थता ॥
नम�त�य ॥ै३२॥ नम�त�य ॥ै३३॥
नम�त�य नैमो नम: ॥३४॥



या दवेी सव�भतूषे तु�ृणा�पणे स�ं�थता ॥
नम�त�य ॥ै३५॥ नम�त�य ॥ै३६॥
नम�त�य नैमो नम: ॥३७॥
या दवेी सव�भतूषे �ुा��त�पणे स�ं�थता ॥
नम�त�य ॥ै३८॥ नम�त�य ॥ै३९॥
नम�त�य नैमो नम: ॥४०॥
या दवेी सव�भतूषे जुा�त�पणे स�ं�थता ॥
नम�त�य ॥ै४१॥ नम�त�य ॥ै४२॥
नम�त�य नैमो नम: ॥४३॥
या दवेी सव�भतूषे लु�जा�पणे स�ं�थता ॥
नम�त�य ॥ै४४॥ नम�त�य ॥ै४५॥
नम�त�य नैमो नम: ॥४६॥
या दवेी सव�भतूषे शुा��त�पणे स�ं�थता ॥
नम�त�य ॥ै४७॥ नम�त�य ॥ै४८॥
नम�त�य नैमो नम: ॥४९॥
या दवेी सव�भतूषे �ु�ा�पणे स�ं�थता ॥



नम�त�य ॥ै५०॥ नम�त�य ॥ै५१॥
नम�त�य नैमो नम: ॥५२॥
या दवेी सव�भतूषे कुा��त�पणे स�ं�थता ॥
नम�त�य ॥ै५३॥ नम�त�य ॥ै५४॥
नम�त�य नैमो नम: ॥५५॥
या दवेी सव�भतूषे लु�मी�पणे स�ं�थता ॥
नम�त�य ॥ै५६॥ नम�त�य ॥ै५७॥
नम�त�य नैमो नम: ॥५८॥
या दवेी सव�भतूषे वु�ृ��पणे स�ं�थता ॥
नम�त�य ॥ै५९॥ नम�त�य ॥ै६०॥
नम�त�य नैमो नम: ॥६१॥
या दवेी सव�भतूषे �ुम�ृत�पणे स�ं�थता ॥
नम�त�य ॥ै६२॥ नम�त�य ॥ै६३॥
नम�त�य नैमो नम: ॥६४॥
या दवेी सव�भतूषे दुया�पणे स�ं�थता ॥
नम�त�य ॥ै६५॥ नम�त�य ॥ै६६॥



नम�त�य नैमो नम: ॥६७॥
या दवेी सव�भतूषे तु�ु��पणे स�ं�थता ॥
नम�त�य ॥ै६८॥ नम�त�य ॥ै६९॥
नम�त�य नैमो नम: ॥७०॥
या दवेी सव�भतूषे मुात�ृपणे स�ं�थता ॥
नम�त�य ॥ै७२॥ नम�त�य ॥ै७२॥
नम�त�य नैमो नम: ॥७३॥
या दवेी सव�भतूषे �ुा��त�पणे स�ं�थता ॥
नम�त�य ॥ै७४॥ नम�त�य ॥ै७५॥
नम�त�य नैमो नम: ॥७६॥
इ���याणाम�ध�ा�ी भतूाना चंा�खलषे युा ।
भतूषे सुतत तं�य �ैा��तद�ै नेमो नम: ॥७७॥
�च�त�पणे या कृ��नमतेद �्ा�य ��थता जगत ।्
नम�त�य ॥ै७८॥ नम�त�य ॥ै७९॥
नम�त�य नैमो नम: ॥८०॥
�ततुा सरु:ै पवू�मभी�स�ंया



�था सरु�े�ण �दनषे सु�ेवता ।
करोत सुा न: शभुहतेरुी�री
शभुा�न भ�ा�य�भह�त चुापद: ॥८१॥
या सा��त चंो�तद�ैयता�पत-ै

र�मा�भरीशा च सरुनै�म�यत ।े
या च �मतृा त��णमवे ह��त न:

सवा�पदो भ���वन�म�ूत��भ: ॥८२॥
ऋ�ष�वाच ॥८३॥
एव �ंतवा�दय�ुाना दंवेाना तं� पाव�ती ।
�नातमु�याययौ तोय जेा�ह�ा नपृन�दन ॥८४॥
सा�वी�ान स्रुान स्�ुभू�व��: �तयूतऽे� का ।
शरीरकोशत�ा�या: सम�ुतूा�वी��छवा ॥८५॥
�तो� मंमतैत �्�यत शे�ुभद�ैय�नराकृत:ै ।
दवे:ै समते:ै समर �ेनश�ुभने परा�जत:ै ॥८६॥
शरीराकोशा���या: पाव��या �न:सतृा��बका ।
कौ�शक��त सम�तषे तुतो लोकेष गुीयत ॥े८७॥



त�या �ंव�नग�ताया तं कुृ�णाभ�ूसा�प पाव�ती ।
का�लके�त समा�याता �हमाचलकृता�या ॥८८॥
ततोऽ��बका पंर �ंप �ंब�ाणा संमुनोहरम ।्
ददश� च�डो म�ुड� भ�ृयौ श�ुभ�नश�ुभयो: ॥८९॥
ता�या शं�ुभाय चा�याता अतीव समुनोहरा ।
का�या�त �े�ी महाराज भासय�ती �हमाचलम ॥्९०॥
नवै ता�क् �व�च�पू �ं� कंेन�च��मम ।्
�ायता कंा�यसौ दवेी ग�ृता चंासरु�ेर ॥९१॥
��ीर�नम�तचाव��� �ोतय�ती �दशा���वषा ।
सा त �ुत��त द�ैय�े� ता भंवान �्�मुह��त ॥९२॥
या�न र�ना�न मणयो गजा�ाद��न व �ैभो ।
�लैो�य ते सुम�ता�न सा��त भंा��त त गेहृ ॥े९३॥
ऎरावत: समानीतो गजर�न पंरु�दरात ।्
प�रजातत��ाय तंथवैो�च:ै�वा हय: ॥९४॥
�वमान हंसंसयं�ुमते����त तऽे�ण ।े
र�नभतू�महानीत यंदासी�धेसोऽ�तुम ॥्९५॥



�न�धरषे महाप�: समानीतो धन�ेरात ।्
�क����कन� ददौ चा��धमा�लाम�लानपङ्कजाम्
॥९६॥
छ� तं वेा�ण गंहे केा�चन�ा�व �त��त ।
तथाय �ंय�दनवरो य: परुाऽऽसी��जापत:े ॥९७॥
म�ृयो���ा��तदा नाम श��रीश �वया �ता ।
पाश: स�ललराज�य �ात�ुतव प�र�ह ॥े९८॥
�नश�ुभ�या��धजाता� सम�ता र�नजातय: ।
व��र�प ददौ त�ुयम��नशौच चे वाससी ॥९९॥
एव दं�ैय�े� र�ना�न सम�ता�या�ता�न त ।े
��ीर�नमषेा क�याणी �वया क�मा� ग�ृत ॥े१००॥
ऋ�ष�वाच ॥१०१॥
�नश�य�ेत वच: श�ुभ: स तदा च�डम�ुडयो: ।
�षेयामास स�ुीव �ंत दं�ेा महासरुम ॥्१०२॥
इ�त च�ेत च व��ा सा ग�व वचना�मम ।
यथा चा�य�ेत स��ी�या तथा काय��वया लघ ॥ु१०३॥



स त� ग�वा य�ा�त शेलैो�शेऽे�तशोभन ।े
सा दवेी ता तंत: �ाह ��ण मंधरुया �गरा ॥१०४॥
�त उवाच ॥१०५॥
द�ेव द�ैय�ेर: श�ुभ��लैो�य पेरम�ेर: ।
�तोऽह ��ेषत�तने �व�सकाश�महागत: ॥१०६॥
अ�ाहता�: सवा�स यु: सदा दवेयो�नष ।ु
�न�ज�ता�खलद�ैया�र: स यदाह �णृ�ुव तत ॥्१०७॥
मम �लैो�यम�खल मंम दवे वशानगुा: ।
य�भागानह संवा�नपुा�ा�म पथृक् पथृक् ॥१०८॥
�लैो�य वेरर�ना�न मम व�या�यशषेत: ।
तथवै गजर�न चं ��वा दवे�े�वाहनम ॥्१०९॥
�ीरोदमथनो�तूम�र�न मंमामर:ै ।
उ�च:ै�वसस�ं तं���णप�य सम�प�तम ॥्११०॥
या�न चा�या�न दवेषे गु�धव�षरूगषे चु ।
र�नभतूा�न भतूा�न ता�न म�यवे शोभन ॥े१११॥
��ीर�नभतूा �ंवा दं�ेव लोके म�यामह वेयम ।्



सा �वम�मानपुाग�छ यतो र�नभजुो वयम ॥्११२॥
मा वंा ममानजु वंा�प �नश�ुभम�ु�व�मम ।्
भज �व चं चलापा�� र�नभतूा�स व यैत: ॥११३॥
परम�ैय�मतलु �ंा��यस मे�प�र�हात ।्
एतद ब्�ुा समालो�य म�प�र�हता �ंज ॥११४॥
ऋ�ष�वाच ॥११५॥
इ�य�ुा सा तदा दवेी ग�भीरा�त:��मता जगौ ।
�गा� भगवती भ�ा ययदे धंाय�त जेगत ॥्११६॥
द�ेवुाच ॥११७॥
स�यम�ुं �वया ना� �म�या �क��च�वयो�दतम ।्
�लैो�या�धप�त: श�ुभो �नश�ुभ�ा�प ता�श: ॥११८॥
�क��व� य���त�ात �ंम�या त���यत केथम ।्
�यूताम�पब�ु��वा���त�ा या कृता परुा ॥११९॥
यो मा जंय�त स�ंाम येो म देप��पोह�त ।
यो म �े�तबलो लोके स म भेता� भ�व�य�त ॥१२०॥
तदाग�छत शु�ुभोऽ� �नश�ुभो वा महासरु: ।



मा �ंज�वा �क��चरणेा� पा�ण�गहृणात मु लेघ ॥ु१२१॥
�त उवाच ॥१२२॥
अव�ल�ता�स मवै �ंव दं�ेव ��ूह ममा�त: ।
�लैो�य के: पमुा�ं�त�दे� शे�ुभ�नश�ुभयो: ॥१२३॥
अ�यषेाम�प द�ैयाना सव�दवेा न व यै�ुध ।
�त���त स�मखु दे�ेव �क�पनु: ��ी �वम�ेकका ॥१२४॥
इ��ा�ा: सकला दवेा�त�थयु�षा नं सयंगु ।े
श�ुभाद�ना कंथ तंषेा �ं�ी �या�य�स स�मखुम ॥्१२५॥
सा �व गं�छ मयवैो�ा पा��श�ुभ�नश�ुभयो: ।
केशाकष�ण�नधू�तगौरवा मा ग�म�य�स ॥१२६॥
द�ेवुाच ॥१२७॥
एवमतेद ब्ली श�ुभो �नश�ुभ�ा�तवीय�वान ।्
�क�करो�म ��त�ा म येदनालो�चता परुा ॥१२८॥
स �व गं�छ मयो�ं त येदते�सव�मा�त: ।
तदाच�वासरु�े�ाय स च य�ुं करोत तुत ॥्ॐ॥१२९॥
इ�त �ीमाक� �डयेपरुाण सेाव�ण�के म�व�तरे



दवेीमाहा�मये
द�ेा �तसवंादो नाम प�चमोऽ�याय:॥५॥
उवाच ९, ��पा�म��ा:६६, �ोका: ५४,

एवम १्२९. एव,मा�दत: ३८८ ॥
- �ी ल�लतागौरी �वजयत -े

मराठ� अथ�

उ�रच�र�
ॐ अ�य �ी उ�रच�र�य�य ��ऋ�ष:
महासर�वतीदवेता अन�ुभ छदं: भीमा श��:
�ामरीबीज�सयू��त�व�सामवदे: �व�पम:्
महासर�वती�ी�यथ�उ�रच�र�पाठे �व�नयोग: ।
�यान - �ज�या हातात घटंा, शळू, हल (नागंर), शखं
मसुळ, च�आ�ण धन�ुयबाण आहते, शरद ऋत�ुया
चादं�या�माण शे�ु आ�ण मनोहर �जच लेाव�य आह,े
जी गौरी�या शरीरातनू �कट होऊन ��लोकातील



जीवा�ंया र�णासाठ� आधारभतू ठरली आ�ण
महा�तापी रा�सवीर शुंभाचा �जन ये�ुात वध केला,
�या महासर�वती दवेीच मेी भजन करतो.
ऋषी �हणाल,े "पवू� शुंभ आ�ण �नशुंभ नावा�या दोन
रा�सानंी आप�या श��शाली बा��ंया घम�डीन देवे��ाचे
रा�य �ज�कून त �े�लोकाच �ेवामी झाल आे�ण �यानंी
दवेाचं अे�धकार, य�भाग �हसकावनू घतेल.े ॥१॥२॥
�या दो�ही द�ैयानंी सयू�, च�ं, कुबरे, यम आ�ण व�ण
यानंा आप�या बदं�शाळते टाकून �याचंी काम आेपसातं
वाटनू घतेली. �यामळु पेरा�जत दवे हतबल झाल॥े३॥
इतकेच न�ह तेर, वाय आू�ण अ�नी याचंी स�ृ�-
च�ातली कामहेी द�ैयानंी �वत:कड घेतेली आ�ण सव�
दवेानंा अपमा�नत क�न दवेाचं रेा�य लाटल.े ॥४॥
दवेाचं अेशा �कार सेव� अ�धकार काढून घऊेन, �यानंा
�तर�कृत क�न �वगा�च बेाहरे हाकलनू लावल.े दवे
अशा �कार हेतबल व रा�य�� झा�यान देवेानंी
अपरा�जता दवेीच �ेमरण केल.े ॥५॥
पवू� दवेीन येा दवेदवेतानंा असा वर �दला होता क�,



�या �या वळे� त�ुही सकंटात असाल आ�ण
सकंटम�ु�साठ� �मरण क�न मला हाक माराल, �या
�णीच मी (दवेी) धावत यऊेन तमुच रे�ण करीन.
॥६॥
या वरदा�यनीच,े अबंचे �ेमरण झा�याबरोबर सव�
दवेगण नगराज �हमालय पव�तावर गले.े तथे देवेी ग�ुत
�पान रेहात अस.े तथे जेाऊन भगवती �व�णमुायचेी
�त�ुत-�तो� गेा�यली. ॥७॥
दवे �हणाल,े "ह मेहादवेी, ह मेगंलदा�यनी �शवा गौरी
आ�ही तलुा �नरतंर वदंन करतो, ह जेीवदा�यनी
भ�काली आम�यावर �स� हो. ॥८॥९॥
त�ुया रौ� �पाला, �वाभा�वक �पाला, गौरी आ�ण
पालनक�या� मात�ृपाला आमच नेम�कार असोत. तू
शीतल चादं�या�माण,े �स� च�ंा�माणे
आ�हाददा�यनी आहसे, सौ�यदा�यनी आहसे. आमचे
नम�कार �वीकार कर. ॥१०॥
त कू�याणी आहसे, त वू�सला, त ऋू��, �स��, कूम�
ही सारी तझुी �प आेहते. रा�साचंी ल�मी नऋैती,



नपृल�मी शवा�णी, अ�खल भमूडंलातील ल�मी ही सारी
तझुी �प आेहते. या सव� �पानंा आ�ही पनु:प�ुहा
शरणभावनने वेदंन करतो. ॥११॥
त �ूवत: �गा� (रण�गा�) अ�त �बकट �ग�म सकंटातनू
तारणारी सवा��या कामात उपय�ु ठरणारी सव�का�रणी
त सूवा�ना �यात (��यात) आहसे. त कूृ�णा आहसे.
ध�ूा आहसे या त�ुया सव� �पानंा आमच वेदंन असो.
॥१२॥
त मू�ृलातं म�ृल आहसे, रौ� �व�पात अघोरा आहसे.
आ�ही नतम�तक होऊन तलुा नमन करतो. या जगाला
��त�ा �मळवनू दणेारी कृ�तदवेी ह तेझुचे �प आह.े
आ�ही वारवंार तलुा नम�कार करतो. ॥१३॥
या भतूलावर �व�णमुाया या नावान ओेळख�या
जाणाया� दवेी त�ुया �पाला आमच �े�वार वदंन.
॥१४॥१५॥१६॥
या जगात चतै�याच झेर वेहात रा�न सव� �ा�णमा�ानंा
ऊजा� �मळावी �हणनू तझु चेतै�य�प आह.े �याला
आमच �े�वार वदंन. ॥१७।१८।१९॥



या धरतीवर त सूकलानंा �वचारश�� �दान करतसे.
�यामळु ते�ुया ब�ु��पाला ब�ु�दवेी �हटल जेात.े
त�ुया या ब�ु��पाला आमच �े�वार वदंन.
॥२०।२१।२२॥
आपापल केत�� क�न थक�यावर मात�ृमेान तेू
आ�हाला �व�ातंीसाठ� �न�ा �दान करतसे व पढु�ल
कामाला उ�साह दतेसे. �या �न�ादवेीला आमच �े�वार
वदंन ॥२३।२४।२५॥
सव� जीवजतंूं�या पोषणासाठ� अ� आव�यकआहे
आ�ण अ� �हणासाठ� भकू. क�ानतंर भकू �दान
करणाया� �धुादवेीला आमच �े�वार वदंन.
॥२६।२७।२८॥
म�या�ही�या सयू��काशातील क�ानतंर छायचेी ज�री
�व�ातंीसाठ� भासत आे�ण छाया�पान ते मूायचेी
सावली आम�यावर धरतसे, �या त�ुया छाया�पाला हे
दवेी ��वार वदंन.॥२९।३०।३१॥
सकंटाशी सघंष� कर�यासाठ� �ब�लता उपयोगी
नस�यान ते आूम�या ठायी श�� �नमा�ण केलीस, �या
त�ुया श���पाला ह देवेी, आमच �े�वार वदंन.



॥३२।३३।३४॥
शरीराला पाणी आव�यकआह,े �क�ब�ना ह शेरीरच
पाणीमयआह.े शरीरातील पाणी कमी झा�यावर तहान
लागत.े ह देवेी, त तू�ृणादा�यनी आहसे, आमच तेलुा
��वार वदंन. ॥३५।३६।३७॥
�ोध आ�ण अपराधानंा काही �सगंी �माव�ृी ठेवावी
लागत.े ती �माशीलता आमच ठेायी उ�प� करणाया�
�मादवेी, तलुा आमच �े�वार वदंन ॥३८।३९।४०॥
�ा�णमा�ातं �नर�नरा�या �कार�या जाती �नमा�ण
के�यास (��ी, प�ुष, वनचर, जलचर इ.) आ�ण �या�ंया
जा�तनसुार �वाभा�वक काम देऊेन ह से�ृ�च�
चाल�वलसे, ह जेा�तदवेी आमच तेलुा ��वार वदंन.
॥४१।४२।४३॥
�या�माण केत��ात अ�भमान आव�यक, �याच�माणे
इतरा�ंया गणुाचंाही गौरव असतो. �यासाठ� त आू�हाला
�वनयी बन�वलसे. न�ता �शक�वणाया� ल�जादवेी तलुा
आमच �े�वार वदंन. ॥४४।४५।४६॥
जन-सामा�याचं आेय�ुय सघंषा�नतंर ��थर होण जे�र



आह.े शातं रस हा सा��वकतचेा भाव आह.े शातंपणे
तझुी आठवण के�यास त�ुया �मेळ मात�ृपाच देश�न
घडत.े ह शेा�ंत-दवेी तलुा आमच �े�वार वदंन.
॥४७।४८।४९।
त�ुया आठवणीसाठ� शातंता, तसचे त�ुयावरील �ढ
�व�ास �हणज �े�ा असले तरच त सूकंट-�वमोचन
करशील. �हणनू ह देवेी! आमच ठे�काणी तझुा �नवास
राहो. या ��ादवेीला आमच �े�वार वदंन.
॥५०।५१।५२॥
श��, शातंता �वनय, ��ा या�माण तेजेाचीही
आ�हाला आव�यकता आह.े तजे नसले, �वा�भमान
नसले तर जय �मळण अेश�य, �हणनू का��त दणेाया� हे
का�ंतदवेी तलुा आमच �े�वार वदंन. ॥५३।५४।५५॥
' सव�गणुा: काचंनमा�य�त'े या उ���माण �ेनध�नाला
जीवनात कोणतीही व�त धूना�शवाय लाभत नाही.
धनसचंया�शवाय ससंार, भ�व�यातील जीवन �थ�,
�हणनू ह ले�मीदवेी, त आूम�या घरी सतत वास कर.
आ�ही तलुा ��वार वदंन करीत आहोत.
॥५६।५७।५८॥



मानवी जीवनात काय �क�वा इतरात काय मह�वाका�ंा
असतचे. ती व�ृी बाळगली नाही तर आय�ुय �दशाहीन
होईल. �हणनू ह वे�ृ�दवेी त आूमच मेनात ऊम��पाने
रहा. आमच तेलुा ��वार वदंन. ॥५९।६०।६१॥
स�ृीत मानवाला �या�माण बे�ु� �दली तशी
आठवणही �दललेी आह.े वनचरानंा ही �मतृी
सरं�णापरुती असले. �मतृ�नी भ�व�याची पढु�ल
वाटचाल सापडत.े �हणनू आमच ठेायी �मतृी �नमा�ण
करणाया� �म�ृतदवेीला आमच �े�वार वदंन.
॥६२।६३।६४॥
सबलाशंी �ोध, सघंष�, तर �नब�ल, अबलाशंी दया, �मंा
या �व�ृी शोभनू �दसतात. सव� जीवजतंूं�वषयी �मे
आ�ण व�सल भाव ह देयादवेी, त आूम�या ठायी उ�प�
केलास, �या त�ुया दया�व�पाला आमच �े�वार वदंन.
॥६५।६६।६७॥
�धुा, त�ृणा याचं शेमन झा�यानतंर जीव �ाणी सतं�ु
होतो. सतंोष हा राजस भाव आह.े समाधानी व�ृी ही
�वत:�माणचे इतरानंाही उपकारक आह.े आम�या
ठायी ही व�ृी �नमा�ण करणाया� त�ु�दवेी (सतंोषी) तलुा



आमच �े�वार वदंन. ॥६८।६९।७०।
�या जननीमळु येा �व�ाच देश�न बालकाला घडत,े �जचे
अमतृमय �ध पोषण करत,े इतकेच न�ह तेर,
मातवृा�स�याला ��य� भगवा��व�ण�ूह व�ंचत झाले
होत ते मेात�ृव�प त�ुयामळु �ेयानंा �मळाल.े त�ुया
मात�ृपाला ��वार वदंन. ॥७१।७२।७३॥
या स�ृीत एके �ठकाणी थाबंनू �गती होत नाही.
अ�ासाठ� दाही �दशाचंा �वास भगवतंानंी आप�यामागे
लावनू �दला. �यामळु �ेान, अनभुव, �व�ा, आप�ीशी
ट�कर या गो�ी समजतात. अनभुतूी दणेाया� हे
�ा�ंतदवेी, आमच तेलुा ��वार वदंन. ॥७४।७५।७६।
आम�या गा�ातं चतै�य, जीवस�ृीतील, चराचरातील
तझुी �ा�ती आ�हाला सतत जाणवत.े त �ू�खडं
�ापनू उरललेी अस�यान अेणरूणेतू तझु अे��त�व आह.े
स�ूमातं स�ूम, �वशालातं �वशाल �ापनू राहाणाया�
�ा��तदवेी तलुा आमचा नम�कार. वदंन. ॥७७॥
आम�या �च�ात �स�तने,े चतै�यान ते �ूापनू
रा�हललेी अस�यान जेीवनाचा सघंष�, तलुना�मक �याय,



गणुाव-गणुाचंी �च�क�सा आ�ही क� शकतो. आमचे
�च� �नम�ळ व �यायी ठेव�यास तझुी मदत होत.े हे
�च�तदवेी तलुा आमच �े�वार वदंन. ॥७८।७९।८०।
पवू� दवेानंी आपल हेते सूा�य �हावते व भय न� �हावे
�हणनू �या ई�रीदवेीची सवेा केली, ती
महामगंलदा�यनी दवेी आम�या आप�ी न� क�न
आमच के�याण क�न ती आ�हास सखु-सम�ृ� �दान
करो. ॥८१॥
उ�म� द�ैया�ंया पीडानंी �ासलले देवे आप�या
सकंटम�ु�साठ� �या भगवतीला शरण जाऊन
नम�कार करतात, �या परम�ेरीच फे� मनात �मरण
केल तेरी �णात आम�या आप�ी �र होतील असा
�व�ास आह �ेया क�याणी दवेीला आमच केोट� कोट�
नम�कार असोत." ॥८२॥
ऋषी �हणाल,े "या�माण देवेानंी �ाथ�ना के�यान सेतं�ु
झाललेी दवेी पाव�ती, ह रेाजा, महाप�व� गगंा �नान
कर�यासाठ� तथे अेवतीण� झाली. ॥८३॥८४॥
अ�यतं कमनीय व लाव�याला शोभा दणेाया� भवुया
असल�ेया भगवतीन देवेानंा �वचारल,े "त�ुही कोणाची



�ततुी करता आहात आ�ण कशासाठ�?" �या वळे�
दवेगणा�ंया शरीरातंनू उ�प� झाललेी �शवादवेी
�हणाली- ॥८५॥
या दवेानंा व �या�ंया राजा दवे��ाला �नशुंभान पेरा�जत
क�न �वगा�तनू �तर�कृत क�न हाकून �दलले आेह वे
स�ंामात परा�जत झालले हे देवेगण माझी �ततुी क�न
�या�ंयावरील सकंट �नवार�यासाठ� �ाथ�ना करताहते.
॥८६॥
पाव�ती�या शरीरकोशातनू अ�ंबका �नमा�ण झाली व
�तला भ�जनानंी कौ�शक� �हट�यान सेव� जगात ती
कौ�शक� या नावान �े�स� झाली. ॥८७॥
कौ�शक� �कट झा�यावर ती पाव�तीदवेी शरीराने
का�या रगंाची झाली व �हमालयावर रहात अस�याने
सव�सामा�य भ� �तला काली (का�लका) या नावाने
ओळख लूागल.े ॥८८॥
�या भागात �या वळे� शुंभ-�नशुंभाचं से�ैनक आल �ेया
वळे� दवेी अ�ंबकेन अे�यतं मनोरम व सुंदर �व�प
धारण केल.े त पेाहताच शुंभ-�नशूंभाचं सेवेक अ�यतंच
आ�य�च�कत झाल.े ॥८९॥



शुंभ रा�साच सेवेक �या�याकड येऊेन �हणाल,े
महाराज �हमालय �ातंात एक �वल�ण सुंदर, अ�यतं
मनोहर चा�गा�ी ��ी आप�या �द� लाव�यका�तीने
�हमालय-प�रसर तजे:पुंज करीत आह.े तथे वेावर करीत
आह.े ॥९०॥
अस से�ुव�प दश�न, अशी लाव�य का��त, उ�म स�दय�
आजपय�त कुणी पा�हल नेसले, कुणाला �तच देश�न
घडल नेसले, �हणनू महाराजा�धराज आपण ही ��ी
कोण आह येाचा तपास क�न �तला आप�या सगंती
आणाव.े ॥९१॥
�लैो�यातील ���यामंध से�दय�शा�लनी �हणनू ती एक
उ�कृ� र�न आह.े �याच�माण आेप�या लाव�यान �ेतने
दाही �दशानंा एक अपवू� शोभा आणललेी आह.े ती
�हमालय प�रसरातच अस�यान हे दे�ैयराज त�ुही �वत:
जाऊन पहावी. ॥९२॥
या ��खडंात �जतक� अमो�लक र�न,े नाना�कारचे
अपवू� मणी, सुंदर, ह�ी, घोड,े ज जे उे�म असले त तेे
सव� ह अेसरु राजा! त�ुही �ज�कून आप�या स�ंही
ठेवलले आेह.े ॥९३॥



सम�ुमथंनातनू �मळाललेा सव���े गजराज ऎरावत हे
गजर�न त�ुही इ�ंाकडनू �ज�कल आेह.े �द�
पा�रजातक व�ृ, �याच�माण इे�ंाचा आवडता लाडका
घोडाही, �याला परा�जत क�नआप�या घरी आणला
आह.े ॥९४॥
हसंा�ंन चाल�वलले पे�ुपक �वमान �वारीसाठ� स�ज
असलले तेमु�या अगंणात आह.े ह अेदभतु �वमान पवू�
��दवेा�ंया जवळ होत.े त ते�ुही �या�ंयाकडनूआणललेे
आह.े �या र�नानंी जड�वल�ेया अ��तीय �वमानाचे
आज त�ुही धनी आहात. ॥९५॥
अग�णत महाप� सवुण�राश�चा कोष त�ुही कुबरेाला
परा�जत क�नआप�याकड ठेेवला आह.े �जची
कमलदल वे कमलफुल केधीही सकुत नाहीत आ�ण
�जच पेराग केशरानंी सगु�ंधत व ताज आेहते, अशी
सम�ुान �ेदललेी �क��ज��कनी माला तमु�यापाशी आह.े
॥९६॥
सो�याचा वषा�व करणार छे� व�णान पेराभतू होऊन
त�ुहास �दल.े �याच�माण �ेजापतीचा ��े रथ आता
तमु�याच स�ंही आह.े ॥९७॥



म�ृय आू�यानतंर प�ुहा �जवतं करणारी सजंीवनीश��
त�ुही अ��नीकुमाराकंडनू घतेली. व�णाचा पाश आणी
स�त सागरातील ��म�ळ र�नासाठा तमु�या भावा�या
घरात आह.े ॥९८॥
असा अपवू� र�नसाठा �नशुंभ महाराजाकंड तेर आहचे,
�शवाय अ�नीन �ेवत: श�ु केललेी दोन अजीण� व
कधीही न न� हेोणारी व�� वे��हराजान (ेअ�नीन)े
त�ुहास �दली आहते. ॥९९॥
अशी इ�ंाद� दवेदवेताचंी सव� र�न,े अ��,े श��,े वसन,े
अपवू� वाहन तेमु�याकड अेसताना व ती दवेाकंडनू
�ज�कून घतेली असतानंा ही रह�यमय लाव�यवती दवेी
क�याणी मा� तमु�या घरी अस नूय हे केस?े �तला
�ज�कून त�ुही आप�या घरी का आणली नाहीत?"
॥१००॥
ऋषी �हणाल,े "आपल सेनेापती च�ड आ�ण म�ुड या
सनेान�च वेरील बोलण ऎेकून असरुाचंा राजा �नशूंभाने
आपला स�ुीव नावाचा �त दवेीकड पेाठ�वला.
॥१०१।१०२॥
आ�ण �याला आपला सदंशे दवेीकड �ेायला सागंनू



काहीतरी य�ु�न मेधरु वचनानंी दवेीला भरुळ घालनू
दवेी असले �तथनू �तला आप�या गहृी �व�रत
आण�याची आ�ा केली. ॥१०३॥
द�ैयराजा�या आ��ेमाण से�ुीव �हमालय-प�रसरातील
अ�यतं रमणीय व मनोहारी �दशेात जथे देवेी रहात
होती �या �ठकाणी जाऊन अ�यतं न�तने वे मधरु
वाणीन देवेीला �हणाला. ॥१०४॥
�त �हणाला, "ह देवेी ! मी ��खडंात महापरा�मी
आ�ण ��तपरम�ेर असल�ेया महाराज शुंभराजाचा �त
असनू �यानंी मला त�ुयासाठ� एक सदंशे दऊेन
पाठ�वल आेह.े ॥१०६॥
मा�या ध�याची आ�ा इ�ंाद� दवेगण पाळतात. आ�ही
असरुानंी आमच वेरैी दवे व �याचं सेपंणु� रा�यवभैव
�ज�कून आम�या अ�ंकत केल आेह.े आम�या
महाराजानंी मा�याबरोबर पाठ�वललेा �नरोप त आूता
शातं मनान ऎेक. ॥१०७॥
ह सेार �ेव�, �वग�, म�ृय,ू पाताळ अस �ेत�ही लोक
आप�या परा�मान �ेज�कून आ�ही दवे-दवेतानंा दास
केलले आेह.े �याचं रेा�य, �याचं अे�धकार �याचंे



य�भोग त �ेयानंा वाटले �यावळे� त भेोगतात अस तेे
�हणतात. ॥१०८॥
�यानंी सा�ंगतल,े "या �लैो�यात अ�यतं ��े सदुश�न व
अम�ूय र�नसाठा माझजेवळ आह.े �याच�माणे
दवे��ाचा पराभव क�न �याचा गज��े ऎरावत ह�ीही
मी �ज�कून मा�या गजशाळते बाधंला आह.े" ॥१०९॥
�ीरसागरा�या मथंनातनू जी �द� र�न देवेानंा लाभली
ती सव� मी �ज�कललेी आहते. अ�र�नातंील अपवू� असा
उ�च:ै�वा नावाचा घोडा इ�ंान मेला शरण यऊेन मा�या
तब�ेयात आणनू बाधंला व भटे �हणनू �दला. ॥११०॥
या �शवाय जी जी र�नमाणके, �हर,े मोती, जड जवाहीर
दवेलोकाकंड हेोत,े गधंव�लोकात होत तेी सव� र�न,े हे
दवेी, ह से�दय�शा�लनी चा�गा�ी ! सारी�या सारी मा�या
स�ंहात आहते. ती मी �ज�कून आणललेी आहते.
॥१११॥
पण त�ुयाकड अेपवू� अ�तु ��ी-स�दया�च अेनपुम
भाडंार असललेी ��ी मा� मा�याकड नेाही. त�ेहा तू
आम�याकड ये.े आ�ही दवेलोक, म�ृयलुोक आ�ण



असरुलोकाचं �ेवामी अस�यान रे�नोपभोगा�या ह�काचे
उ�रा�धकारी आहोत. ॥११२॥
तर ह देवेी, हा असरुराज शूंभ तलुा �वनवणी करतो आहे
क�, ह चेचंलनयन,े चा�गा�ी, ��खडंातील या सव�
र�नाचंी �वा�मनी हो�यासाठ� माझी (शुंभाची) अथवा
�नशुंभाची �वा�मनी होऊन सवेारत हो. ॥११३॥
आ�हा दोघा बाधंवा�ंया कृपने तेलुा परम ऎ�य�,
�लैो�याची स�ा, महा�तापी दवे, �याचंा राजा इ�ं
या�ंयावर शासन करता यईेल. त तेझु देास होतील. तर
या सव� गो��चा �वचार क�न त आूम�या आ�याला य.े
आम�या प�ात सामील हो. ॥११४॥
ऋषी �हणाल,े स�ुीव �ताच हे बेोलण ऎेकून दवेी गभंीर
झाली. क�याणी भगवती जी सदवै आप�या भ�ा�ंया
�:ख प�रहारा�या �वचारात म�न असत �ेतला हा �नरोप
�वपरीत वाटला. गभंीर म�ुने आेप�या मखुावर
�क��च���मत पसरवनू ती �हणाली, ॥११५।११६॥
दवेी �हणाली, ह �ेता त �ूहणतोस त खेर आेह.े �यात
काडीइतकेही खोट मेान�याच केारण नाही. तझुा �वामी



शूंभरुाज हा �लैो�याचा अ�धपती आह हे�ेह खर.े �याचा
बधं �ूनशूंभ �या�यासारखाच महा�तापी आह हेहेी खरे
आह.े ॥११७।११८॥
पण मी मा�या अ�पब�ु�न एेक ��त�ा केललेी आह.े
ती पार पाड�या�शवाय त�ुया राजा�या �नरोपा�माणे
कशी यऊे? माझी ��त�ा ऎक आ�ण त�ुया ध�याला
�व�रत जाऊन सागं क� ॥११९॥
जो कोणी स�ंामात माझा पराभव क�न माझा गव�
हरण करील, जो मा�याप�ेा ��े बलवान असले �याने
या ��खडंात कुठेही, मला �ज�कून, माझा हात ध�न
घऊेन जाव,े �यालाच मी माझा भता� मानीन. ॥१२०॥
मग तो शुंभ असो वा �नशुंभ रा�सराज असो वा
सामा�य वीर. �यान मेला य�ुात �ज�काव वे माझा हात
हाती घऊेन �याव.े याला उशीर करायच केाय कारण?
॥१२१॥
�त �हणाला, ह देवेी, गव� आ�ण अहकंारान मेदो�म�
होऊन त मूा�याशी बोलत आहसे. या �लैो�यात शुंभ
आ�ण �नशुंभ या असरु राजानंा य�ुाच आे�हान
आजवर कुणी �दल नेाही. शौया�त �या�ंया बरोबरीने



कोणी �टकू शकला नाही. ॥१२२।१२३॥
आम�या ध�याचंी तर गो�च सोड. आमच दे�ैय वीर
एवढे श��शाली आहते क� दवेही �या�ंयापढुे �न:��भ
ठरल वे �यानंी दवेानंा दास केल.े त एूक ��ी अबला, तू
आम�या ध�यानंा, �या�ंया परा�माला आ�हान �ाच हेे
नवलच. ॥१२४॥
इ�ंा�द सव� दवेदवेता �या�ंया पायी शरण यऊेन
लोटागंण घालतात व �याचंी आ�ा त�परतने पेाळतात
�या आम�या शुंभराजानंा एका अबलने,े एका
य:क��त��ीन आे�हान �ाव �ेाला मखू�पणा�शवाय
�सर केाय �हणायच?े ।१२५॥
�हणनू ह देवेी ! मी सा�ंगतल�ेया शुंभ-�नशुंभा�या
आ��ेमाण मेा�याबरोबर (मागोमाग) चल. तू
मा�यामाग मेकुा�ान आेली नाहीस तर तझु केेस ध�न
तलुा ओढ�त न�ेयाच �ेभा��य व असा गौरव त�ुया
वा�ाला यईेल याचा �वचार कर." ॥१२६॥
दवेी �हणाली, "ह �ेता शूंभराज, महा�तापी, �नशुंभ
महाबला�, अ�ज��य आहते ह ते सूा�ंगतलले बेरोबर



आह,े �यात चकू नाही पण माझी मी केललेी ��त�ाही
�ततक�च �खर आह आे�ण ती ��त�ा परुी झाललेी
मला पहायची आह �ेहणनू ती पणू� कर�याचाच माझा
�न�य आह.े ॥१२७॥१२८॥
त�ेहा त पूरत जाऊन मी ज जे सेा�ंगतल आे�ण यथे जेे
त पूा�हलसे त सेव� त�ुया ध�याला सागं व माझा
��त�नरोप द.े �यानतंर असरुाचंा इ�ं �याला यो�य वाटले
असा �नण�य �यायला तो मोकळा असले. �याने
�याबाबत मळु�च �वलबं क� नय.े ॥१२९॥
असा हा �ी माक�डये परुाणातील साव�ण�क म�वतंरा�या
काळ� घडललेा दवेीमाहा��यातील दवेी�त सवंाद
नावाचा पाच�ा अ�यायाचंा कथा भागआह.े ॥१३०॥
--------------------------

�ी�गा�स�तशती - ष�ोऽ�याय:

ष�ोऽ�याय:

�यानम्
ॐ नागाधी�र�व�रा फं�णफणो�संो�र�नावली-



भा�व�हेलता �ंदवाकर�नभा नं�े�यो�ा�सताम ।्
मालाकु�भकपालनीरजकरा चं��ाध�चडूा पंरां
सव���ेरभरैवाङ्क�नलया पं�ावत� �च�तय ॥े
'ॐ' ऋ�ष�वाच ॥१॥
इ�याक�य� वचो द�ेा: स �तोऽमष�प�ूरत: ।
समाच� समाग�य द�ैयराजाय �व�तरात ॥्२॥
त�य �त�य त�ा�यमाक�या�सरुराट त्त: ।
स�ोध: �ाह द�ैयानाम�धप धं�ूलोचनम ॥्३॥
ह धे�ूलोचनाश �ुव �ंवस�ैयप�रवा�रत: ।
तामानय बलाद �्�ा कंेशकष�ण�व�लाम ॥्४॥
त�प�र�ाणद: क����द वो���तऽेपर: ।
स ह�त�ोऽमरो वा�प य�ो ग�धव� एव वा ॥५॥
ऋ�ष�वाच ॥६॥
तनेा��त�तत: शी� सं द�ैयो ध�ूलोचन: ।
वतृ: ष��ा सह�ाणामसरुाणा �ं�त यंयौ ॥७॥
स ��व्ा ता तंतो दवे� त�ुहनाचलस�ं�थताम ।्



जगदो�च:ै �याही�त मलू शं�ुभ�नश�ुभयो: ॥८॥
न च�े�ी�या� भवती म�ता�रमपु�ैय�त ।
ततो बला�या�यषे केशाकष�णा�व�लाम ॥्९॥
द�ेवुाच ॥१०॥
द�ैय�ेरणे ��हतो बलवान ब्लसवंतृ: ।
बला�य�स मामवे तंत: �क�त केरो�यहम ॥्११॥
ऋ�ष�वाच ॥१२॥
इ�य�ु: सोऽ�यधाव�ामसरुो ध�ूलोचन: ।
�कंारणेवै त भं�म सा चकारा��बका तत: ॥१३॥
अथ �ु� मंहास�ैयमसरुाणा तंथा��बका ।
ववष� सायकै�ती�ण�ैतथा श��पर�ध:ै ॥१४॥
ततो धतुसट: कोपा�कृ�वा नाद संभुरैवम ।्
पपातासरुसनेाया �ंस�हो द�ेा: �ववाहन: ॥१५॥
का�ं�त क्र�हारणे द�ैयाना�यने चापरान ।्
आ��य चाधरणेा�यान स् जघान महासरुान ॥्१६॥
केषा�ंच�पाटयामास नख:ै को�ा�न केसरी ।



तथा तल�हारणे �शरा�ंस कृतवान प्थृक् ॥१७॥
�व��छ�बा��शरस: कृता�तने तथापर ।े
पपौ च ��धर कंो�ाद�यषेा धंतुकेसर: ॥१८॥
�णने त�ल संव��य नंीत मंहा�मना ।
तने केस�रणा द�ेा वाहननेा�तको�पना ॥१९॥
��ृवा तमसरु दं�ेा �नहत धं�ूलोचनम ।्
बल चं ��यत कंृ��न दंवेीकेस�रणा तत: ॥२०॥
चकुोप द�ैया�धप�त: श�ुभ: ��फु�रताधर: ।
आ�ापयामास च तौ च�डम�ुडौ महासरुौ ॥२१॥
ह चे�ड ह मे�ुड बलबै���भ: प�रवा�रतौ ।
त� ग�छत ग�वा च सा समानीयता लंघ ॥ु२२॥
केश�ेवाकृ�य बद�्वा वा य�द व: सशंयो य�ुध ।
तदाशषेायधु:ै सव�रसरु�ैव��नह�यताम ॥्२३॥
त�या हंताया �ं�ाया �ंस�ह चे �व�नपा�तत ।े
शी�माग�यता बंद�्वा गहृी�वा तामथा��बकाम्
॥ॐ॥२४॥



इ�त �ीमाक� �डयेपरुाण सेाव�ण�के म�व�तरे
दवेीमाह�मय शे�ुभ�नश�ुभसनेानीध�ूलोचनवधो नाम
ष�ोऽ�याय: ॥६॥
उवाच ४, �ोका: २०, एवम २्४
एवमा�रत: ॥४१२॥
�ी अ�ंबका �वजयते

मराठ� अथ�

नागराजा�या आसनावर बसललेी दवेी, �तच मेखुमडंल
नागफणीवरील नागम�या�ंया तजेान तेजे�वी झालले,े
�तची कुसमुाकार दहेलत तजे�वी सयूा��या समान, �तची
�न�यी तजेो�खरता ती�ही डो�यातं समा�व� झाललेी,
सव���ेर भगवा��व�ण�ूया अकंावर बसल�ेया अशा
दवेी प�ावती �ी गौरीला आमच शेतश: नम�कार
असोत. �त�या �शरोभागीचा अध�वलकंा�तच�ं�करीट
आ�हाला सतत �फूत�, सखु दवेो.



ऋषी �हणाल,े या �माण देवेीन शेूंभा�या �ताला �दललेा
��त�नरोप खपू अस� झाला व तो रागान पेरत यऊेन
�यान आेप�या ध�याला-द�ैयराजाला �व�तारपवू�क
सा�ंगतला. ॥१।२॥
�ताकरवी �मळाललेा दवेीचा या �कारचा ��त�नरोप
ऎकून द�ैयराज सतंापान जेवळजवळ वडेाच झाला
आ�ण रागान �ेयान धे�ूलोचन नावा�या आप�या
सनेानीला बोलावल वे �याला �हणाला-
॥३॥
ह धे�ूलोचना! त�ुयाबरोबर तलुा पा�हज तेवेढे स�ैय
घऊेन त दूवेी�या वस�त�थानावर जाऊन �या ��लेा
जबरद�तीन बेाधंनू आण �क�वा केसानंा ध�न �व�हळ
��थतीत मा�यासमोर उप��थत कर. ॥४॥
�त�या र�णासाठ� इतर कोणी दवे-दवेता, य�, गधंव�,
�क�र यऊे पाहतील तर �याचं पेा�रप�य क�न, �यानंा
ठार क�न, काय वाटले �या प�र��थतीत �तला ओढ�त
ओढ�त घऊेन य.े ॥५॥
ऋषी �हणाल,े "द�ैयराजाची अशी आ�ा घऊेन



ध�ूलोचन रा�सवीर साठ हजार रा�ससनेा घऊेन
कोणतीही उशीर न करता दवेी�या वस�त�थानाकडे
�हमालय �ातंी �नघाला. ॥६॥७॥
�यान �ेहमालय-पव�त�थानी �या रमणीय पव�तीय
सवा�गसुंदर वन�वभागात दवेीला पा�हल आे�ण �हणाला,
"ह �े��य,े त मूा�याबरोबर माझ �ेवामी शुंभ-�नशुंभाकडे
बया� बोलान चेल. ॥८॥
शातंपणान ते मूा�या �वाम�कड ने आलीस आ�ण
उगाच लढाई कर�याचा आव आणलास तर मी तलुा
जबरद�तीन ते�ुया केसा�ंया �झपया� ध�न ओढ�त
नईेन." ॥९॥
दवेी �हणाली, "ह रेा�सवीरा, तलुा त�ुया द�ैयराजाने
पाठ�वल आेह,े त �ूवत: श��शाली व ताकदवान आहसे.
त जूर मला जबरद�तीन केेसानंा ध�न ओढ�त �यायचे
�हणतोस, तर मी एक अबला तझु केाय करणार?
त�ुयापढुे �कती �टकणार?" ॥१०॥११॥
ऋषी �हणाल,े "ह देवेीच बेोलण ऎेक�यावर असरु
ध�ूलोचन धावत धावत दवेीला पकड�यास आला, पण
तो �त�या जवळ य�ेयाआधीच अ�ंबकेन एेका फुंकरीने



�याची राख क�न टाकली. ॥१२॥१३॥
आ�ण अ�तशय �ोध, आवशेान आेप�या हातातंील
धन�ुयबाणानंी, श��, परश युा श��ानंी असरुसनेते
सहंार स�ु केला. बाणाचंा वषा�व केला. ती�ण
��शळूान अेनकेानंा भोसकल.े ॥१४॥
दवेीच वेाहन �स�ह यालाही राग आला व मो�ा �वषेाने
�यान अेसरुसनेते �श�न असरुाशंी स�ंाम स�ु केला.
�यान केेललेी गज�ना इतक� भयानक होती क�, ��य�
भरैवालाही �या गज�नचेी भीती वाटावी. ॥१५॥
�स�हान केुणाला आप�या पजंानंी मारल,े �क�यके
द�ैयानंा आप�या दातानंी चावनू ठार केल.े �क�यकेानंा
आप�या जब�ान फेटकारल,े तर �क�यके आप�या
भयकंर दाढाखंाली रगडनू टाकल.े ॥१६॥
�स�हान आेप�या नखानंी �क�यके श�ूंची पोट फेाडली,
हात व म�तके तोडली, आपली आयाळ हलवनू भयकंर
�ोधान दे�ैय स�ैयातील वीराचंी ह�या क�न र� �ाशन
केल.े ॥१७॥
हातपाय तटुलले,े स�ंाम-�थळ� र� वहात आह,े पोटे



फुटनू सव� आतडी बाहरे आललेी आहते, असे
�व�हळणार रेा�सवीर दवेी�या �स�हा�या �ोधाला बळ�
पडल वे �स�ह �याचं रे� पीत आह,े मासं खात आहे
अस भेीषण ��य तथे �ेदस लूागल.े ॥१८॥
अशा �कार रेागान वे आवशेान उे�म� झाल�ेया
दवेी�या �स�हान रेा�ससनेचेा अती थो�ाशा काळातच
ध�ुवा उड�वला व �याचं से�ंयाबल घट�वल.े ॥१९॥
�स�हान अेसरुसनेचेा व दवेीन धे�ूलोचनाचा अशा�कारे
रणभमूीत सहंार के�याच वे�ृ रा�सराज शुंभाला
समजल.े ॥२०॥
तो द�ैयराज शुंभ ह वे�ृ ऎकून सतंापान लेाला झाला.
�याला राग अनावर झा�यान �ेयाच ओेठ थरथ� लागल,े
डोळ लेाल झाल वे �यान चे�ड आ�ण म�ुड या
महाद�ैयानंा बोलावनू आ�ा केली. ॥२१॥
ह चे�ड वीरा आ�ण म�ुडवीरा, त�ुही �चडं सनेासागर
बरोबर नऊेन दवेी असले �या �ठकाणी जाऊन
ताबडतोब दवेीच पेा�रप�य करा. ॥२२॥
दवेीशी लढून �तला �ज�कून य�ुाला लागणाया� सव�



साम�ी�नशी यतेाना य�ुत �तला कोणी मदत करतील
असा सशंय असला तरी �याचंा नायनाट क�न दवेीला
पकडनू, बाधंनू घालनू, �तला केसानंी ओढ�त फरफटात
फरफटत मा�या समोर आणा. ॥२३॥
ती जर �जवतं पकडली गलेी नाही तर �तला मा�न,
�त�या �स�हाचा वध क�न �ते बेाधंनूच यथे मेाघारी या.
कोण�याही प�र��थतीत पराभव न �वीकारता �जवतं वा
मतृ ती दवेी �त�या �स�हासह यथे उेप��थत करण हेे
तमुच केाम आह वे तशी माझी त�ुहाला आ�ा आह.े
॥२४॥
असा हा �ीमाक�डये परुाणातील साव�ण�क म�वतंरा-
समयी घडललेा दवेीमाहा��य कथतेील ध�ूलोचन वध
नावाचा सहावा अ�याय.

---------------------------

�ी�गा�स�तशती - स�तमोऽ�याय:

स�तमोऽ�याय:

�यानम्



ॐ �यायये रं�नपीठे शकुकलप�ठत �ं�ृवत� �यामला��
�य�तकैाङ्���सरोज शे�शशकलधरा वं�लक� वादय�तीम्
।
क�ाराब�माला �ंनय�मत�वलस�चो�लका रं�व��ां
मात�� शङ्खपा�ा मंधरुमधमुदा �ंच�को�ा�सभालाम्
॥
'ॐ' ऋ�ष�वाच ॥१॥
आ��ता�त तेतो द�ैया��डम�ुडपरुोगमा: ।
चतरु�बलोपतेा ययरु�य�ुतायधुा: ॥२॥
द�श�ुत तेतो दवेीमीष�ासा �ंव��थताम ।्
�स�ह�योप�र शलै�े���ृ मेह�त का�चन ॥े३॥
त �े�व्ा ता संमादातमु�ुम चं�ु��ता: ।
आकृ�चापा�सधरा�तथा�य ते�समीपगा: ॥४॥
तत: कोप चंकारो�चरै��बका तानरीन �्�त ।
कोपने चा�या वदन मंषीवण�मभ�ूदा ॥५॥
�कुुट�कु�टला��या ललाटफलकाद��तम ।्



काली करालवदना �व�न��ा�ता�सपा�शनी ॥६॥
�व�च�खटव्ा�धरा नरमाला�वभषूणा ।
���पचम�परीधाना श�ुकमासंा�तभरैवा ॥७॥
अ�त�व�तारवदना �ज�हाललनभीषणा ।
�नम�नार�नयना नादाप�ूरत�द�मखुा ॥८॥
सा वगेनेाभीप�तता घातय�ती महासरुान ।्
स�ैय ते� सरुारीणामभ�यत त्�लम ॥्९॥
पा��ण��ाहाङ्कुश�ा�हयोधघ�टासम��वतान ।्
समादायकैह�तने मखु �ेच�पे वारणान ॥्१०॥
तथवै योध तंरुग रैथ संार�थना सह ।
�न���य व�� देशन�ैव�य��य�तभरैवम ॥्११॥
एकं ज�ाह केशषे �ुीवायामथ चापरम ।्
पादनेा��य चवैा�यामरुसा�यमपोथयत ॥्१२॥
तमैु��ा�न च श��ा�ण महा��ा�ण तथासरु:ै ।
मखुने ज�ाह �षा दशनमै��थता�य�प ॥१३॥
ब�लना तंद ब्ल संव�मसरुाणा �ंरा�मनाम ।्



ममदा�भ�य�चा�यान�या�ंाताडय�था ॥१४॥
अ�सना �नहता: के�च�के�च�खटव्ा�ता�डता: ।
ज�म�ुव�नाशमसरुा द�ता�ा�भहता�तथा ॥१५॥
�णने तद ब्ल संव�मसरुाणा �नप�ततम ।्
��व्ा च�डोऽ�भ��ाव ता कंालीम�तभीषणाम ॥्१६॥
शरवष�म�हाभीमभै�मा�� ता मंहासरु: ।
छादयामास च�ै� म�ुड: ���त:ै सह�श: ॥१७॥
ता�न च�ा�यनकेा�न �वशमाना�न त�मखुम ।्
बभयु�थाक� �ब�बा�न सबु��न घनोदरम ॥्१८॥
ततो जहासा�त�षा भीम भंरैवना�दनी ।
काली करालव��ा�त��द�श�दशनो��वला ॥१९॥
उ�थाय च महा�स�ह दंवेी च�डमधावत ।
गहृी�वा चा�य केशषे �ुशर�तनेा�सना��छनत ॥्२०॥
अथ म�ुडोऽ�यधाव�ा �ं�व्ा च�ड �ंनपा�ततम ।्
तम�यपातय�मूौ सा ख�ा�भहत �ंषा ॥२१॥
हतशषे तंत: स�ैय �ं�व्ा च�ड �ंनपा�ततम ।्



म�ुड चं समहुावीय��दशो भजे भेयातरुम ॥्२२॥
�शर��ड�य काली च गहृी�वा म�ुडमवे च ।
�ाह �च�डा�हास�म�म�य�ेय च��डकाम ॥्२३॥
मया तवा�ोप�तौ च�डम�ुडौ महापश ।ू
य�ुय� �ेवय शं�ुभ �ंनश�ुभ चं ह�न�य�स ॥२४॥
ऋ�ष�वाच ॥२५॥
तावानीतौ ततो ��व्ा च�डम�ुडौ महासरुौ ।
उवाच काल� क�याणी ल�लत चं��डका वच: ॥२६॥
य�मा�च�ड चं म�ुड चं गहृी�वा �वमपुागता ।
चाम�ुड�ेत ततो लोके �याता द�ेव भ�व�य�स
॥ॐ॥२७॥
इ�त �ीमाक��डयेपरुाण सेाव�ण�के म�व�तरे
दवेीमाहा�मये
च�डम�ुडवधो नाम स�तमोऽ�याय: ॥७॥
उवाच २, �ोका: २५, एवम २्७, एवमा�दत: ४३९ ॥
- �ी का�लका �वजयत -े



मराठ� अथ�

�यान: - र�न�स�हासनावर बसनू, पोपट-मनैशेी �हतगजु
क�न रमणारी �यामवण�य दवेी आपला एक पाय
कमल-प�ुपावर ठेवनू, ग�यात क�हार (क�हरेी)
प�ुपाचंी माळ धारण क�न वीणा वाजवत आेह.े �तने
घातललेी र�वण�य चोळ� घ�पण �ेतली असली तरी
स�दय�मय �दसत.े लालरगंाच पेाटव (साडी), हाती
शखंपा�, सरुापानान नेशाय�ु आ�ण कपाळ� च�ं-�ब�द�
अशी मातगंीदवेी आमच रे�ण करो.
ऋषी �हणाल,े "अशा �कार दे�ैयराजान आे�ा
फमा�व�यावर च�ड-म�ुड ह रेा�सवीर आप�या
महाबला� चतरुगं सनेसे�हत दवेीशी य�ु कर�यासाठ�
रणभमूीवर आल.े ॥१।२॥
नगराज �हमालया�या उ�ुंग सवुण��शखरावंर �स�हावर
बसललेी दवेी �यानंी पा�हली. �त�या मखुावर �या वळे�
हलकेस �े�मत �वलसत असललेहेी �यानंा �दसल.े ॥३॥



दवेीला तथे पेा�ह�यावर द�ैयस�ेयान आेपापली आयधुे
साभंाळली, आप�या धन�ुया�ंया ��यचंा ताण�या,
तलवारी उपस�या त देवेीशी य�ुास स�ज झाल.े ॥४॥
द�ैय-स�ैयाची ही अररेावी व मजुोरी पा�न दवेी
अ��नकाही सतं�त होऊन खवळली. �या रागान �ेत�या
मखुावर काळ� झाक पसरली. ॥५॥
�तन आेप�या �भवया व� के�या, ताण�या, मखु
�व�तारल,े डोळ भेयानक आर� केल वे करालवदना
अस भेीषण �व�प घऊेन तलवार व पाश हाती घऊेन
द�ैय समाचाराला काली �व�पान से�ज झाली. ॥६॥
�व�च� खटव्ा� (लाकडी दडंकुा) धारण क�न,
�च�या�या कात�ाची साडी नसेनू, ग�यात
नर�ंडमाला घालनू ती का�लका अवतीण� झाली. �त�या
शरीराच मेासं वाळलले,े अ��थचम� बाहरे ल�बणार,े जीभ
लवलवती अशी का�लका भीषण �दसत होती. ॥७॥
�चडं �व�पान जेबड �ेव�फा�न �यातंील अती
भयानक �दसणाया� लळलळ�या �जभा, डो�यातं र�
उत�न खनुशीपणा आललेा व खोल गलेले डेोळ,े



आप�या �चडं आ�ण भीषण आरो�यानंी आसमतं
थरा�न टाकणारी काली रणात उतरली. ॥८॥
अ�यतं चपळाईन वे वगेान आेप�या अनके हातामंधील
�नर�नराळ� श�� एेकावळे� अनकेावंर चालवनू, हातात
सापडले �या श�लूा खाऊन टाकून द�ैय-स�ैयात कालीने
उ�पात माडंला. ॥९॥
सारथी, सार�याच मेागचा सनेानी, घटंानाद करणारे
घ�ंटक, हाती अकंुश घऊेन ह��ना चाल�वणार मेा�त,
ह�ी, घोड,े अनके वीर �या�ंया श��ा��ासं�हत �यानंा
पकडनू कालीन �ेयानंा खाऊन टाक�याचाच सपाटा
चाल�वला. ॥१०॥
ह�ी, घोड,े वीर, रथी, सारथी, स�ैनक आ�ण समोर
�दसले �याला या �कार आेप�या �व�ाळ मखुात घालनू
आप�या �व�ाळ व आसरुी दाढानंी काली भयानकपणे
चावनू खात रगडीत होती. ॥११॥
कुणा एका द�ैयवीराला केसानंा ध�न, कुणाच मेुंडके
पकडनू, कुणाला टाचाखंाली रगडनू, तर कुणाला
ध��यानंी, ठोशानंी लोळवीत काली श�सु�ैयात ग�धळ



घालीत होती. ॥१२॥
काली श�� टेाकून पळणाया� वीरानंा तर खात होतीच
पण �याचंी श��हेी आप�या ती�ण आ�ण �वकट
दाढानंी चणू� करीत होती. ॥१३॥
दवेी कालीन येा�माण मेहाद�ैयाच बेल व �याची
बलशाही सनेा, �याचं �ेराचारी सनेानी व यो� येानंा
खाऊन टाकल,े �चरडनू टाकल,े व �क�यकेानंा �त�या
अ�ाळ�व�ाळ �व�पान भेीती दाखवनु मार दऊेन
पळवनू लावल.े ॥१४॥
�क�यके रा�सगण तलवारीला बळ� पडल तेर काही
खटव्ा�ान मेारल,े तर �क�यके द�ैयवीर काली�या
भयानक सळु�यानंी आघात झा�यान मेरण पावल.े
॥१५॥
अशा �कार सेव� द�ैयस�ैयाचा सपंणू� �वनाश झाललेा
पा�न, सव� रा�स धारातीथ� पडलले पेा�न च�ड
रा�सवीर काली�या अगंावर श�� घेऊेन धावनू आला
व �यान देवेीशी य�ु केल.े ॥१६॥
आप�या बाणा�ंया वषा�वान रेा�सवीर च�डान देवेीवर



बाणाचंा एवढा मारा केला क�, दवेी का�लका �या
च�ान सेोडल�ेया बाणानंी झाकली गलेी, का�लकेचे
�व�फा�रत भयानक डोळहेी �या बाणा�ंया भ�तीने
झाकल गेले.े ॥१७॥
द�ैयानंी सोडललेी अनके च�े गरगरत काली�या
मखुापय�त पोहोचताच दवेी ती च�े खाऊन टाक�, �या
वळे� का�लका एका वळे� अनके सयू� �गळ�त
अस�याचा भास होई. ॥१८॥
अ�यतं �ोधय�ु भीषण व भरैवनादाप�ेाही �चडं,
का�लके�या �क�का�यानंी, गज�नानंी ती अ�यतं भसेरू
�दस.े भरैवा�या गज�नाही �या पढुे �फ�या वाटत.
�वशाल मखुातील �व�ाळ दातानंी व �चडं आवशेाने
कालीब�ल एक धाक वाट लूाग.े ॥१९॥
आ�ण तवे�ातच दवेी कालीन उेठून �णाधा�तच च�ड
रा�साला केस ध�नओढल वे हातातील महाभयानक
तलवारीन �ेयाच मे�तक धडावगेळ केेल.े ॥२०॥
आपला बधं चू�ड अशा �कार मेारला गलेलेा पा�न
म�ुडही �तथ देवेीशी लढ�यास आला. �या�यावरही
दवेीन अे�यतं �ोध व �वषेान हेातातील महातलवारीने



वार क�न �याला भईुवर लोळ�वल वे �याच वध केला.
॥२१॥
उरललेी द�ैयसनेा मा� च�ड आ�ण म�ुड रा�साचंा हा
सहंार पा�न व कालीच भेयानक �प व �वषे पा�न
भीतीन वेडेी झाली व सरैावरैा पळ लूागली. �यातीलही
काही आप�याच स�ैया�या टापाखाली �चरडल गेले तेर
काही पळता पळता थकून मले.े ॥२२॥
च�ड म�ुड रा�साचंी मुंडक� दवेी कालीन धेडापासनू
वगेळ� क�न हातानंी �याचं केेस ध�न दवेी
च�ंडकेसमोर गलेी व अ�यतं �वकटपण हेासनू �तला
अप�ण केली व �तला �हणाली- ॥ २३॥
का�लका �हणाली, "ह देवेी, ह मेहापश चू�ड आणी
म�ुड मी मा�न त�ुयासाठ� या य�ुात �याचं बेळ� दऊेन
तलुा भटे �हणनू अप�ण करीत आह.े या द�ैयवीरानंी
माझ केेस ध�न मला फरफटत नऊेन �या�ंया राजाकडे
घऊेन जा�याची ��त�ा केली होती. आत ह देवेी
च�ंडके, पढु�ल स�ंामात त शूुंभ- �नशुंभाचा वध कर.
॥२४॥
ऋषी �हणाल,े "अशा �कार चे�डम�ुडाचंी �शर उेपहार



�व�प दणेाया� कालीला दवेी च�ंडकेन आेप�या ��मत
हा�यान शेातं केल वे अ�यतं मधरु �वरान �ेहणाली-
"ह से�ख, त मूहापरा�मी आहसे. च�ड म�ुड या दोन
महाबला� रा�सवीरानंा सहज मा�न �याचंी म�तके
त घूऊेन आलीस व स�ृीतील चराचरानंा सकंटम�ु
केलसे या अ��तीय परा�मामळु येापढुे सव� भ�गण
तलुा चाम�ुडा या नावान ओेळखतील व तझु भेजन
पजून करतील. ॥२७॥
असा हा �ी माक�डयेपरुाणातील साव�ण�क
म�वतंराकाळ� घडल�ेया दवेीमाहा��यातील
च�डम�ुडवध या नावाचा सातवा अ�याय आह.े

-----------------------------

�ी�गा�स�तशती - अ�मोऽ�याय:

अ�मोऽ�याय:

�यानम्
ॐ अ�णा कं�णातर��ता��
धतृपाशाङ्कुशबाणचापह�ताम ।्



अ�णमा�द�भरावतृा मंयखूरैह�म�यवे �वभावय भेवानीम्
॥
ॐ ऋ�ष�वाच ॥१॥
च�ड चे �नहत दे�ैय मे�ुड चे �व�नपा�तत ।े
ब�लषे चु स�ैयषे �ु�यत�ेवसरु�ेर: ॥२॥
तत: कोपपराधीनचतेा: श�ुभ: �तापवान ।्
उ�ोग संव�स�ैयाना दं�ैयानामा�ददशे ह ॥३॥
अ� सव�बलदै��या: षडशी�त�दायधुा: ।
क�बनूा चंतरुशी�त�न�या��त �ुवबलवैृ�ता: ॥४॥
को�टवीया��ण पचंाशदस्रुाणा कंुला�न व ।ै
शत कंुला�न धौ�ाणा �ंनग��छ�त मुमा�या ॥५॥
कालका दौ��दा मौया�: कालकेया�तथासरुा: ।
य�ुाय स�जा �नया��त आु�या �व�रता मम ॥६॥
इ�या�ा�यासरुप�त: श�ुभो भरैवशासन: ।
�नज�गाम महास�ैयसह�बै���भवृ�त: ॥७॥
आया�त चं��डका ��व्ा त�स�ैयम�तभीषणम ।्



�या�वन:ै परूयामास धरणीगगना�तरम ॥्८॥
तत: �स�हो महानादमतीव कृतवान न्पृ ।
घ�टा�वनने त�ादम��बका चोपबृंहयत ॥्९॥
धन�ुया��स�हघ�टाना नंादाप�ूरत�द�मखुा ।
�ननादभै�षण:ै काली �ज�य �ेव�ता�रतानना ॥१०॥
त �ंननादमपु��ुय द�ैयस�ैय�ैत�ुद�शम ।्
दवेी �स�ह�तथा काली सरोष:ै प�रवा�रता: ॥११॥
एत��म��तर भेपू �वनाशाय सरु��षाम ।्
भवायामर�स�हानाम�तवीय�बला��वता: ॥१२॥
��शेगहु�व�णनूा तंथ�े��य च श�य: ।
शरीर�ेयो �व�न���य त�पू�ै��डका यंय:ु ॥१३॥
य�य दवे�य य�पू यंथाभषूणवाहनम ।्
त�दवे �ह त�छ��रसरुान य्ो�धमुाययौ ॥१४॥
हसंय�ु�वमाना� सेा�स�ूकम�डल:ु ।
आयाता ��ण: श�����ाणी सा�भधीयत ॥े१५॥
माह�ेरी वषृा�ढा ��शलुवरधा�रणी ।



महा�हवलया �ा�ता च��रखेा�वभषूणा ॥१६॥
कौमारी श��ह�ता च मयरूवरवाहना ।
यो�धमु�याययौ द�ैयान��बका गहु��पणी ॥१७॥
तथवै व�ैणवी श��ग��डोप�र स�ं�थता ।
शङ्खच�गदाशा�गखडग्ह�ता�यपुाययौ ॥१८॥
य�वाराहमतलु �ंप यंा �ब�तो हर:े ।
श��: सा�याययौ त� वाराह� �ब�ती तनमु ॥्१९॥
नार�स�ही न�ृस�ह�य �ब�ती स�श वंप:ु ।
�ा�ता त� सटा�पे���तन��सहं�त:॥२०॥
व�ह�ता तथवै�ै�� गजराजोप�र ��थता ।
�ा�ता सह�नयना यथा श��तथवै सा ॥२१॥
तत: प�रवतृ�ता�भरीशानो दवेश���भ: ।
ह�य�तामसरुा: शी� मंम �ी�याऽऽह च��डकाम ॥्२२॥
ततो दवेीशरीरात �ुव�न��ा�ता�तभीषणा ।
च��डकाश��र�य�ुा �शवाशत�नना�दनी ॥२३॥
सा चाह ध�ूज�टलमीशानमपरा�जता ।



�त �व गं�छ भगवन प्ा��श�ुभ�नश�ुभयो: ॥२४॥
��ुह श�ुभ �ंनश�ुभ चं दानवाव�तग�व�तौ ।
य चेा�य देानवा�त� य�ुाय समपु��थता: ॥२५॥
�लैो�य�म��ो लभता दंवे: स�त हु�वभु�ज: ।
ययू �ंयात पाताल यं�द जी�वत�ुम�छथ ॥२६॥
बलावलपेादथ च�ेव�तो य�ुकाङ्��णा: ।
तदाग�छत तु�ृय�त मु��छवा: �प�शतने व: ॥२७॥
यतो �नय�ुो दौ�यने तया द�ेा �शव: �वयम ।्
�शव�ती�त लोकेऽ��म�तत: सा �या�तमागता ॥२८॥
तऽे�प ��ुवा वचो द�ेा: शवा��यात मंहासरुा: ।
अमषा�प�ूरता ज�मयु�� का�यायनी ��थता ॥२९॥
तत: �थममवेा� शेरश��य�ृ�व�ृ��भ: ।
ववषु���तामषा��ता दंवेीममरारय: ॥३०॥
सा च तान �्�हतान ब्ाणा�छूलश��पर�धान ।्
�च�छदे लीलयाऽऽ�मातधनमुु��ैम�हषे�ुभ: ॥३१॥
त�या�त�तथा काली शलूपात�वदा�रतान ।्



खटव्ा�पो�थता�ंारीन क्ुव�ती �चर�दा ॥३२॥
कम�डलजुला�पेहतवीया�न ह्तौजस: ।
��ाणी चाकरो�छ�नू य्ने यने �म धाव�त ॥३३॥
माह�ेरी ��शलूने तथा च�ेण व�ैणवी ।
द�ैया�जघान कौमारी तथा श��या�तकोपना ॥३४॥
ऎ���कु�लशपातने शतशो द�ैयदानवा: ।
पते�ुव�दा�रता: प�ृ�ा �ं�धरौध�व�ष�ण: ॥३५॥
त�ुड�हार�व�व�ता द�ंा��तव�स: ।
वाराहम�ूया� �यपत�ं�ेण च �वदा�रता: ॥३६॥
नख�ैव�दा�रता�ंा�यान भ्�य�ती महासरुान ।्
नार�स�ही चचाराजौ नादापणू��दग�बरा ॥३७॥
च�डा�हासरैसरुा: �शव��य�भ��षता: ।
पते:ु प�ृथ�ा पं�तता�ंता�ंखादाथ सा तदा ॥३८॥
इ�त मातगृण �ंु� मंद�य�त मंहासरुान ।्
��व्ा�यपुाय�ैव��वधनै�शदु�वा�रस�ैनका: ॥३९॥
पलयनपरान �्�व्ा द�ैयान म्ातगृणा�द�तान ।्



यो�धमु�याययौ �ु�ो र�बीजो महासरु: ॥४०॥
र��ब��य�दा भमूौ पत�य�य शरीरत: ।
सम�ुपत�त म�ेद�या तं��माण�तदासरु: ॥४१॥
ययुधु से गदापा�ण�र��श��या महासरु: ।
तत��ै�� �वव�णे र�बीजमताडयत ॥्४२॥
कु�लशनेाहत�याश बु� स�ुाव श�ेणतम ।्
सम�ु�थ�ुततो योधा�त�पूा�त�परा�मा: ॥४३॥
याव�त: प�तता�त�य शरीरा���ब�दव: ।
ताव�त: प�ुषा जाता�त��य�बल�व�मा: ॥४४॥
त चेा�प ययुधु�ुत� प�ुषा र�स�भवा: ।
सम मंात�ृभर�य�ुश��पाता�तभीषणम ॥्४५॥
पनु� व�पातने �तम�य �शरो यदा ।
ववाह र�ं प�ुषा�ततो जाता: सह�श: ॥४६॥
व�ैणवी समर चेनै चं�ेणा�भजघान ह ।
गदया ताडयामास ऎ��� तमसरु�ेरम ॥्४७॥
व�ैणवीच��भ��य ��धर�ावस�भव:ै ।



सह�शो जगद�्ा�त तं��माणमै�हासरु:ै ॥४८॥
श��या जघान कौमारी वाराही च तथा�सना ।
माह�ेरी ��शलूने र�बीज मंहासरुम ॥्४९॥
स चा�प गदया द�ैय: सवा� एवाहनत प्थृक् ।
मात:ृ कोपसमा�व�ो र�बीजो महासरु: ॥५०॥
त�याहत�य ब�धा श��शलूा�द�भभु��व ।
पपात यो व रै�ौघ�तनेास�छतशोऽसरुा: ॥५१॥
त�ैासरुास�ृस�भतूरैसरु:ै सकल जंगत ।्
�ा�तमासी�तो दवेा भयमाज�म�ु�मम ॥्५२॥
तान �्वष�णान स्रुान �्�व्ा च��डका �ाह स�वरा ।
उवाच काल� चाम�ुड �ेव�तीण�वदन कंु� ॥५३॥
म�छ��पातस�भतूान र्��ब���महासरुान ।्
र��ब�दो: �ती�छ �व वं��णेानने व�ेगना ॥५४॥
भ�य�ती चर रण ते��प�ा�महासरुान ।्
एवमषे �य दं�ैय: �ीणर�ो ग�म�य�त ॥५५॥
भ�यमाणा��वया चो�ा न चो�प��य��त चापर ।े



इ�य�ु�वा ता तंतो दवेी शलूनेा�भजघान तम ॥्५६॥
मखुने काली जगहृ रे�बीज�य शो�णतम ।्
ततोऽसावाजघानाथ गदया त� च��डकाम ॥्५७॥
न चा�या वदेना चं�े गदापातोऽ��पकाम�प ।
त�याहत�य दहेा� बु� स�ुाव शो�णतम ॥्५८॥
यत�तत�त���णे चाम�ुडा स��ती�छ�त ।
मखु सेम�ुता यऽे�या र�पाता�महासरुा: ॥५९॥
ता�ंखादाथ चाम�ुडा पपौ त�य च शो�णतम ।्
दवेी शलूने व�णे बाणरै�स�भऋ���भ: ॥६०॥
जघान र�बीज तं चंाम�ुडापीतशो�णतम ।्
स पपात महीप�ृ शे��सङ्घसमाहत: ॥६१॥
नीर��च महीपाल र�बीजो महासरु: ।
तत�त हेष�मतलुमवाप�ु�दशा नपृ ॥६२॥
तषेा मंातगृणो जातो ननता�स�ृदो�त: ॥ॐ॥६३॥
इ�त �ीमाक� �डयेपरुाण सेाव�ण�के म�व�तरे
दवेीमाहा��ये



र�बीजवधो नामा�मोऽ�याय: ॥८॥
उवाच१, अध��ोक: १,�ोका: ६१,

एवम ६्३, एवमा�दत: ५०२ ॥

मराठ� अथ�

आप�या अ��णम (�फकट लाल) आ�ण �स�मयी
�भने तेजेोमय आभा आप�याभोवती पसर�वणाया�
भवानी दवेीला माझ �े�वार वदंन. �तच आेर� अनरुागी
आशीवा�द दणेार डेोळ,े �यातंनू झरणारी वा�स�य
माया�करण (ेमयखू) आ�ण हातीच धेन�ुयबाण, चाप इ.
आयधुानंी सजललेी दवेी �शवा आमच �ेनरतंर मगंल
करो.
ऋषी �हणाल,े "या�माण चे�ड आ�ण म�ुड रा�साचंा
दवेीन रेणात पराभव क�न �याचंा वध के�याचे
समजताच द�ैयाचंा �तापी राजा शुंभ खपू रागावला
आ�ण �यान आेप�या �चडं सनेलेा दवेीशी य�ुाला
�नघ�याची आ�ा केली. ॥१।२॥



महा�तापी शुंभ रा�स राजा �ोधा�या आहारी जाऊन
�यान सेव� स�ैय एक� केल आे�ण दवेीशी घोर स�ंाम
कर�याच ठेरवनू मोठमोठे टण�कार काढल.े �याचंे
पडसाद या प�ृवीवरच न�ह,े तर आकाशातही पनु:प�ुहा
�ननादत रा�हल.े ॥३॥
दवेी�या �स�हानहेी रागान मेोठमो�ा गज�ना के�या.
�वत: अ�ंबकाही घटंानादान अे�वरतपण ये�ुभमूीवर
य�ुाच वेातावरण तापवीत होती. ॥९॥
धन�ुयाची ��यचंा, घटंानाद, �स�हगज�नानाद या सव�
आवाजाचंा क�लोळ ऎकून महा�तापी काली जागतृ
झाली व �तन आेपली �व�ाळ त�ड (ेरा�सानंा
खा�यासाठ�) उघडली. ॥१०॥
�ा सव� आवाजाचंा ग�धळ, रणभरेी, शखंनाद,
आरो�या ऎकून द�ैय-स�ैयान देवेी�या �स�हाला व
महाकाली दवेीला सव� बाजूंनी घ�ेन क�डल.े ॥११॥
ह रेाजा ! (ऋषी सरुथ राजाला कथा सागंताना �हणाल)े
य�ुाला त�ड फेुट�याआधीच ��ा, �व�ण,ू �शव या�ंया
श��मधनू श�� साकार झा�या व �यानंी द�ैयस�ैयाचा



समाचार घ�ेयास स�ुवात केली. ॥१२॥
��ा, �व�ण,ु महशे आ�ण दवेा�धराज इ�ं या श��
आपापली �नराकारता सोडनू शरीर धारण क�न
महामाया च�ंडके�या मदतीसाठ� य�ु��ेात उतर�या.
॥१३॥
�या �या दवेाच जे जे �ेप �याच वेाहन, �याच सेाज,
अलकंार लवेनू �या �या दवेत�ेया श�� मो�ा
आवशेान अेसरुाशंी द�ैयश�ूंशी लढू लाग�या. ॥१४॥
�थमत: हसंानंी वा�न नले�ेया �वमानात अ���ू आ�ण
कमडंल घूऊेन ��ा श�� साकार झाली व �तने
य�ुासाठ� आयधु से�ज केली. ॥१५॥
नदं�वर बसललेी दवेी माह�ेरी आप�या हाती तजे�वी
��शळू घऊेन हाती महानागाच केंकण बाधंनू आपले
आयधु, अलकंार व तजे�वी च�ंकलचेा �करीट धारण
क�न �कटली. ॥१६॥
मोरावर बसनू हाती श�� घऊेन का�त�केय�पा
जगद�बा धीवरक�य�ेया (म��यक�य�ेया) �व�पात य�ु
-��ेावर य�ुास आली. ॥१७॥



ग�डावर बसनू यणेारी श�� व�ैणवी �व�पात हाती
शखं, च�, गदा, तलवार, ढाल इ�याद आयधु सेव�
हातातं घऊेन रणागंणात उतरली. ॥१८॥
अतलुनीय आ�ण महा�बल अशी �ी �व�णचूी श��
वाराह�व�प धारण क�न य�ुासाठ� रणात ��व�
झाली. ॥१९॥
नार�स�ही श�� न�ृस�हा�माण रेौ� �प व �व�ाळ शरीर
धारण क�नआली. �त�या मान�ेया आयाळा�या
झट�यानंी आकाशातील तार भेयान गेळनू पडावते असे
�तच भेयानक �व�प होत.े ॥२०॥
��� दवेी मा� हातात धन�ुयबाण घऊेन एका
महा�ह�ीवर बसनू आली. ही इ��श�� अस�याने
इ�ंासारखचे हजार डोळ �ेत�या �पाला होत वे ती
दशा�दशातंील स�ूम हालचालीही-आप�या सह��
न�ेानंी �टपनू घईे. ॥२१॥
�यानतंर दवेश��बरोबर असल�ेया भगवान शकंरानंी
दवेी च�ंडकेला सा�ंगतल,े "दवेी मी आप�या शौया�वर
�स� आह.े आ�हाला तझुा गव� वाटतो. आम�या
क�याणासाठ� त यूा असरुानंा य�ुातन� कर. ॥२२॥



�यावळे� त��णी दवेी-शरीरातनू एक महाभीषण,
अ�तउ� महाश��शाली च��डका अवतीण� झाली व
मोठमो�ा आरो�यानंी, गज�नानंी �तन रेणभमूी
थरथ�न सोडली. �या आवाजान भेयानक आवाजानंी
कलकलाट करणारी हजारो �गधाडहेी भाबंावनू �याली.
॥२३॥
�यानतंर अपरा�जता दवेीन धेसूर जटा झाल�ेया
भगवा�शकंरानंा न�तने सेा�ंगतल के�, भगवान आ्पण
माझ �ेत �हणनू शुंभ व �नशुंभाकड जेाव वे �यानंा
माझा �नरोप �ावा अशी माझी आपणास �ाथ�ना आह.े
॥२४॥
�या अ�यतं ग�व�� व मदाधंकारी उ�म� दो�ही रा�सानंा
शुंभ-�नशुंभानंा सागंाव.े �याच बरोबर �या असरुा�ंया
जोडीन लेढायला आल�ेया सव� द�ैयगणानंा हा माझा
�नरोप सागंावा. ॥२५॥
�यानंा सागंाव,े "ह दे�ैयानंो, त�ुहाला यापढुे आय�ुय
कंठ�याची इ�छा असले तर, इ�ंाद� सव� दवेदवेतानंा
त�ुही �याचंपेासनू �हरावनू घतेलले अे�धकार आ�ण
य�भागाच अे�धकार �नमटूपण पेरत कराव वे स�वर



पाताळलोक� �नघनू जाव.े ॥२६॥
आपली ताकद आ�ण श�� या�ंया खो�ा घम�डीवर व
गवा�वर अनाठायी �व�ास ठेवनू त�ुही मा�याशी य�ु
क� �हणाल तर मा�या या �शव�ती त�ुहा सवा�च रे�
आ�ण मासं खाऊन त�ृत होतील. मग य�ु आ�ण �वजय
याचंा �वचार बाजलूा राहील. ॥२७॥
�शवाश�� दवेीन �ेवय भंगवा�शकंरज�ना आपला �त
�हणनू श�सूनेकेड पेाठ�व�यान तेी �यानतंर �शव�ती
या नावान �ेत�ही लोकातं �व�यात झाली. ॥२८॥
भगवती �शवादवेीच �ेत �हणनू �वय भंगवा�च�ंमौ�ल
शुंभ-�नशुंभाकड गेले वे �यानंी दवेीचा �नरोप असरुानंा
सा�ंगतला. हा �नरोप ऎकताच रा�स भयकंर खवळल,े
�पसाळल वे द�ैयानंी दवेी का�यायनीसमोर यऊेन
झुंझीस स�ुवात केली. ॥२९॥
�यापाठोपाठ अनके महाद�ैयानंी �चडीला जाऊन
दवेीवर �थम ल�ावधी बाणाचंी, श��ची, ऋ��ची व
श��ाचंी व�ृी (वषा�व) केला व अशा �कारे
असरुाकंडनूच या य�ुाला स�ुवात झाली. ॥३०॥



सभोवती द�ैयानंी सोडल�ेया बाणाचंी �भ�त, अनके
अ��ाचं अेनके द�ैयाचं �ेहार, श��ानंी होणार घेात
दवेीन अेगद� सहजपण पेरतवनू लावल,े अ��,े धन�ुय
मोडनू टाकून द�ैयस�ैय हतबल केल.े ॥३१॥
�यानतंर महाकाली दवेी हातात धारदार ��शळू घऊेन
पढुे आली. आप�या हातातील शळूान वे दाडं�याने
सपासप वार करीत रणभमूीत �दसले �याचा नाश क�
लागली. �क�यके वीराचं केंबरडचे मोडल गेले.े ॥३२॥
��ाणी दवेी मा� श�सु�ैयात �या �या �ठकाणी जाई
�या �या �ठकाण� आप�या हातातील कमडंलतूील
प�व� जल ती श�ूंवर �श�पडनू, �याचं बेल आ�ण तजे
काढून �यानंा �न��भ क� लागली. ॥३३॥
माह�ेरीन �े�शळूान,े व�ैणवी दवेीन चे�ान वे कुमार
का�त�केयाची श�� वाप�न कौमारीन अे�यतं रागान वे
ईष�न दे�ैयस�ैयाचा सहंार करायला स�ुवात केली.
॥३४॥
��� दवेी�या व��हारानंी शकेडो द�ैय-स�ैनक
धारातीथ� पडनू र�ा�या पाटातंनू लोळ लूागल.े
�क�यके र�-मासं या�ंया �चखलातच म�न भमूीवर



पडल.े ॥३५॥
वारा�ह दवेी तर आ�य�कारक धडकानंी श�ूंचा नाश
करीत होती. आप�या जब�ा�ंया �हारानंी ढकलनू
मखुातील दाता�ंया ती�ण स�ुयानंी �क�यकेा�ंया छा�या
फाडनू, च�ानंी श�ूंची मुंडक� उडवनू �तन अेनकेाचंा
�न:पात केला. ॥३६॥
नार�स�ही दवेीन आेप�या ती�ण नखानंी हजारो द�ैयाचंी
पोट फेाडनू �यातंील आतडी खाऊन टाक�याचा सपाटा
लावला. �तचा सचंार �या वळे� धरतीवर, आकाशात,
दश�दशानंा, य�ु-��ेात लढाईसाठ� सहजतने हेोई.
॥३७॥
भयानक व �चडं �वकट हस�यान �ेशव�तान �ेक�यके
श�वूीरानंा �भववनू खाली पाडल.े त खेाली धरतीवर
पडताच �यानंा खाऊनच टाक�याचा उप�म �तन से�ु
ठेवला. ॥३८॥
दवेीन आेप�याबरोबर लढ�यासाठ� �नमा�ण केल�ेया
मातकृदवेीही पढुे सरसाव�या व �यानंी अ�यतं रागान वे
आवशेय�ु �हारानंी द�ैय-स�ैयाचा पाडाव क�न धीर
खचवला. द�ैय आत पळनू माघार घ�ेया�याच तयारीत



होत.े ॥३९॥
आपल से�ैय दवेी�या व �त�या स�या�ंया टोलबेाजीने
�ासनू पळाय�या तयारीत आह हे पेा�न र�बीज
नामक एका द�ैयवीराला- "र�बीजाला" राग आला व
य�ुाची मोडकळणारी फळ� सावर�यासाठ� �याने
झुंजीत उडी घतेली. ॥४०॥
या र��ब��च वे�ैश�� एक होत के�, द�ैयावर �हार
झा�यानतंर होणाया� जखमामंधनू गळणाया� ��यके र�
-�ब��तनू �या�याइतकाच बलशाली रा�स �नमा�ण होई
व तो प�ृवीवर यतेाच लढाईला स�ुवात करी. ॥४१॥
र�बीजान इे��श��शी य�ुात खळे स�ु केला.
इ��श��न (े��� दवेीन)े आप�या हातातंील धन�ुयाने
�याचवेर बाण सोडल.े ॥४२॥
��� दवेीच बेाण र�बीजाला लागल वे �याला जखमा
होऊन �यातंनू र� गळ लूागल.े त रे� भमूीवर पडताच
�यातील थ�बा-थ�बातनू अनके रा�सवीर ज�मल वे तहेी
लढून परा�म गाजव लूागल.े ॥४३॥
जोपय�त र�बीजा�या शरीरातनू र� गळत होते



तोपय�त अखडंपण �े�यके थ�बाग�णक महापरा�मी
रा�स �नमा�ण होत व तहेी लढत. �या�ंया शौया�लाही
सीमा न�हती. ॥४४॥
अशा नव�न�म�त द�ैया�ंया अगंावंरील जखमामंधनूही
अस शेकेडो लाखो महाद�ैय उ�प� झाल वे आप�या
हातातंील श��ानंी त देवेी�या मातकृागणाशी शौया�ने
लढू लागल.े ॥४५॥
अस पेनु:प�ुहा �हार होत जखमातंनू र� गळ,े �यातनू
नव शे� �ूनमा�ण होत. तहेी लढत, �या�ंयाही अगंावर
जखमा होत. र� गळ वे �यातनूही नव दे�ैय �नमा�ण
होत, अस चे� स�ु रा�हल.े ॥४६॥
व�ैणवी दवेीन आेप�या हातातील च�ान हेजारो द�ैय
मारल.े ��� दवेीन गेद�ेया टो�यानंी मारल तेरी स�ुा
शकेडो, हजारो, लाखो रा�स ज�मत, मरत, प�ुहा
गळ�या र�ातनू नवीन ज�म घते. ॥४७॥
अशा �कार गेळणाया� र�ातनू र�बीज आ�ण �या�ंय़ा
र��ब��- प�ुा�ंया वाढ�या व न आवरणाया� स�ंयने हेे
�व� सपंणू�पण भे�न गले.े ॥४८॥



कौमारीन शे��न,े वाराहीन तेलवारीन,े माह�ेरीने
��शळूान मेहाअसरु र�बीजाला मारायचा साम�ूहक
�य�न केला, तरी असरुस�ंया घटली नाही. ती वाढतच
रा�हली. ॥४९॥
आप�या जखमातंनू र� गळत असताना र�ाच पेाट
वहात असतानाही र�बीजान अे�यतं रागान देवेी�या
मातगृणावंर वगेवगेळ हे�ल केेल वे �यानंा �ासनू सोडल.े
॥५०॥
�नर�नराळ� श��,े श��, शळू, आद�नी झालले घेाव
या�माण रे�बीजा�या प�यावरच पडत होत.े कारण
��यके जखमतेील गळणाया� र��ब��तनू �नमा�ण
होणाया� �या�या स�ैयाची स�ंया या�माण वेाढतच होती.
॥५१॥
ह रे��ब��तनू �नमा�ण होणाया� असरुज�माच चे�
इत�या भयकंर वाढ�या �माणात झाल के�, �या
रा�सानंी सारी प�ृवी �ापली व मरणाया�प�ेा �जवतं
होणाया� रा�साचंी स�ंया वाढली ह पेा�न सव� दवेही
भयभीत झाल.े ह आेटो�यात न यणेार अे�तु च�
थाबंवाव अेस देवेानंा वाटल.े ॥५२॥



रा�सा�ंया �च�ता करायला लावणाया� वाढ�या स�ंयने वे
पराभवा�या भीतीन देवेगण �ख� झाल हे चे�ंडकेने
ओळखल.े ह �ेनसगा��व�� चाललले चे� थाबंले
पा�हज हे �ेतलाही वाट लूागल.े �तन केालीला सा�ंगतल,े
"दवेी आता तझु भेयानक व �व�ततृ त�ड उघड. ॥५३॥
मी �या �या रा�सवीरावर श��ाघात करीन आ�ण
जखमी होणाया� �या श�चू रे� वा� लागले �यावळे�
�याच वेाहत रे� जमीनीवर न पड दूतेा त �ूया श�लूा
वाह�या र�ासकटच आप�या मखुातं अधाशीपणे
एकामागनू एक, एका वळे� अनके या �माण खेाऊन
टाक. ॥५४॥
अस अेनके श� रू� पड नू दतेा त खूा�लसे तरच हा
र�बीज �या�या र�ातनू उ�प� झालले नेव रेा�स
आ�ण �या�ंयाही र�ान �ेनमा�ण होणार दे�ैयाचंी स�ंया
थोडीफार कमी होईल आ�ण त रे�हीन होऊन न�
होतील. ॥५५॥
या सवा�ना त खूा�लसे �हणजचे नवीन द�ैय �नमा�ण
हो�यास वाव राहणार नाही. त अूसचे सवा�ना खाऊन
टाक�त रहा. मी मारीत जात.े आप�या दोघ��या



सहकाया��शवाय पया�य नाही अस �ेहणनू दवेीने
र�बीजावर वारवंार श��ाघात केल.े ॥५६॥
आपली भयानक व महा�व�ाळ त�ड पेस�न कालीने
�या�ंया वाह�या र�ाची धार जमीनीवर पड नू दतेा
आप�या त�डात धरली. �यावर र�बीजान चे��डकेवर
गदा�हार स�ु केल.े ॥५७॥
र�बीजा�या गदचे वेार दवेीन सेहज झलेल.े �तला
कोणतीही वदेना झाली नाही, पण र�बीज मा� �चडं
वाह�या र�ा�ंया पाटानंी (ज रे�आता काली �पऊन
टाक�) �यामळु �ेचडं र� वा�ह�यान रे�हीन झाला.
॥५८॥
कारण �या�या अगंावर होणाया� जखमानंी वाहणार रे�
दवेी काली�या मखुात पड.े �यातनू रा�स �नमा�ण होत
�यानंा काली खाऊन टाक�. �यामळु नेव�न�म�त
रा�साचंी स�ंया आता घट लूागली. ॥५९॥
कालीन मेखुात पडणार रे� व नव�न�म�त रा�स व
�याचहेी र� खा��यान आेता दवेीन शेवेटचा व अती
भयानक टोल दऊेन ह ये�ु सपंवायच ठेरवल.े ॥६०॥



या�माण रे��हन झाललेा र�बीज व �याच रे��ब��-
प�ु सव� जणानंा चाम�ुडने केाली�या मदतीन सेपं�ुात
आणल.े �यामळु आेप�या श��ा��ासंह तो प�ृवीवर
कोसळला व म�न पडला. ॥६१॥
अशा �कार मेहाद�ैय र�बीजाशी महास�ंाम क�न
दवेीन �ेयाला नीर� (र�हीन) क�न मार�यान हे रेाजा
(सरुथ राजा) दवे-दवेतानंा हष��माद झाला व �यानंी या
अनपुम य�ुाची, दवेीची व महाकालीची मन:पवु�क
�ततुी केली व आभार मानल.े ॥६२॥
दवेी�या मातगृणा मा� र�बीज आ�ण इतराचं रे�
�यायला �मळा�यान उे�म�पणान नेाच-ू�खदळ लूाग�या
व �या�ंया आनदंाला उधाण आल.े

असा हा �ीमाक�डये परुाणातील साव�ण�क म�वतंर
काळ� घडल�ेया दवेीमाहा��य कथामंधील र�बीजाचा
वध नावाच आठवा अ�याय आह.े

�ी चाम�ुडा �वजयते
�ी का�लका �वजयते
----------------------------



�ी�गा�स�तशती - नवमोऽ�याय:

नवमोऽ�याय:

�यानम्
ॐ ब�धकूका�चन�नभ �ं�चरा�मालां
पाशाङ्कुशौ च वरदा �ंनजबा�द�ड:ै ।
�ब�ाण�म��शकलाभरण �ं�न�े-

मधा���बकेशम�नश वंपरुा�या�म ॥
'ॐ' राजोवाच ॥१॥
�व�च��मदमा�यात भंगवन भ्वता मम ।
द�ेा�च�रतमाहा��य रं�बीजवधा��तम ॥्२॥
भयू��ेछा�यह �ंोतुंर�बीज �ेनपा�तत ।े
चकार श�ुभो य�कम� �नश�ुभ�ा�तकोपन: ॥३॥
ऋ�ष�वाच ॥४॥
चकार कोपमतलु रं�बीज �ेनपा�तत ।े
श�ुभासरुो �नश�ुभ� हत�ेव�यषे चुाहव ॥े५॥



ह�यमान मंहास�ैय �ंवलो�यामष�म�ुहन ।्
अ�यधाव��श�ुभोऽथ म�ुययासरुसनेया ॥६॥
त�या�त�तथा प�ृ पेा��यो�च महासरुा: ।
सदं�ौ�पटुा: �ु�ा ह�तुंदवेीमपुायय:ु ॥७॥
आजगाम महावीय�: श�ुभोऽ�प �वबलवैृ�त: ।
�नह�तुंच��डका कोपा�कृ�वा य�ु तं मुात�ृभ: ॥८॥
ततो य�ुमतीवासीद द्�ेा श�ुभ�नश�ुभयो: ।
शरवष�मतीवो� मंघेयो�रव वष�तो: ॥९॥
�च�छदेा�ता�छरा�ंता�या चं��डका �वशरो�कर:ै ।
ताडयामास चा�षे शु��ौघरैसरु�ेरौ ॥१०॥
�नश�ुभो �न�शत खंडग् चंम� चादाय स�ुभम ।्
अताडय�म�ू�न� �स�ह दं�ेा वाहनम�ुमम ॥्११॥
ता�डत वेाहन देवेी �रु�णेा�सम�ुमम ।्
�नश�ुभ�याश �ुच�छदे चम� चा�य�च��कम ॥्१२॥
�छ� चेम��ण खडग् चे श����च�पे सोऽसरु: ।
ताम�य�य ��धा च�े च�ेणा�भमखुागताम ॥्१३॥



कोपा�मातो �नश�ुभोऽथ शलू जं�ाह दानव: ।
आयात मं�ु�पातने दवेी त�चा�यचणू�यत ॥्१४॥
आ�व�याथ गदा संोऽ�प �च�पे च��डका �ं�त ।
सा�प द�ेा ��शलूने �भ�ा भ�म�वमागता ॥१५॥
तत: परशहु�त तंमाया�त दं�ैयप�ुवम ।्
आह�य दवेी बाणौघरैपातयत भतूल ॥े१६॥
त��म��प�तत भेमूौ �नश�ुभ भेीम�व�म ।े
�ातय�तीव स�ंु�: �ययौ ह�तमु��बकाम ॥्१७॥
स रथ�थ�तथा�य�ुचगै�ृहीतपरमायधु:ै ।
भजुरै��भरतलु�ैा��याशषे बंभौ नभ: ॥१८॥
तमाया�त संमालो�य दवेी शङ्खमवादयत ।्
�याश�द चंा�प धनषु�कारातीव �:सहम ॥्१९॥
परूयामास ककुभो �नजघ�टा�वनने च ।
सम�तद�ैयस�ैयाना तंजेोवध�वधा�यना ॥२०॥
तत: �स�हो महानाद�ैतया�जतभेमहामद:ै ।
परूयामास गगन गंा तंथवै �दशो दश ॥२१॥



तत: काली सम�ुप�य गगन �ंमामताडयत ।्
करा�या तं��नादने �ा��वना�त �ेतरो�हता: ॥२२॥
अ�ा�हासम�शव �ंशव�ती चकार ह ।
त:ै श�दरैसरुा��से:ु श�ुभ: कोप पंर यंयौ ॥२३॥
�रा�म�ं�त� �त��ेत �ाजहारा��बका यदा ।
तदा जय�ेय�भ�हत दंवेरैाकाशस�ं�थत:ै ॥२४॥
श�ुभनेाग�य या श��मु��ा �वाला�तभीषणा ।
आया�ती व��हकूटाभा सा �नर�ता महो�कया ॥२५॥
�स�हनादने श�ुभ�य �ा�त लंोक�या�तरम ।्
�नघा�त�न:�वनो घोरो �जतवानवनीपत ॥े२६॥
श�ुभम�ुा�छरा�दवेी श�ुभ�त���हता�छरान ।्
�च�छदे �वशर�ै�:ै शतशोऽथ सह�श: ॥२७॥
तत: सा च��डका �ु�ा शलूनेा�भजघान तम ।्
स तदा�भहतो भमूौ म�ू�छ�तो �नपपात ह ॥२८॥
ततो �नश�ुभ: स��ा�य चतेनामा�कामु�क: ।
आजघान शरदै�व� काल� केस�रण तंथा ॥२९॥



पनु� कृ�वा बा�नामयतु दंनजु�ेर: ।
च�ायधुने �द�तज�छादयामास च��डकाम ॥्३०॥
ततो भगवती �ु�ा �गा� �गा��तना�शनी ।
�च�छदे ता�न च�ा�ण �वशर:ै सायका�ं तान ॥्३१॥
ततो �नश�ुभो वगेने गदामादाय च��डकाम ।्
अ�यधावत व है�तुंद�ैयसनेासमावतृ: ॥३२॥
त�यापतत एवाश गुदा �ंच�छदे च��डका ।
खडग्ने �शतधारणे स च शलू संमादद ॥े३३॥
शलूह�त संमाया�त �ंनश�ुभममराद�नम ।्
��द �व�ाध शलूने वगेा�व�ने च��डका ॥३४॥
�भ��य त�य शलूने �दया��:सतृोऽपर: ।
महाबलो महावीया���त��ेत प�ुषो वदन ॥्३५॥
त�य �न��ामतो दवेी �ह�य �वनव�त: ।
�शर��च�छदे खडग्ने ततोऽसावपत��ुव ॥३६॥
तत: �स�ह�खादो� दं�ंा��ुण�शरोधरान ।्
असरुा�ंता�ंतथा काली �शव�ती तथापरान ॥्३७॥



कौमारीश���न�भ��ा: के�च�शेमु�हासरुा: ।
��ाणीम��पतूने तोयनेा�य �ेनराकृता: ॥३८॥
माह�ेरी��शलूने �भ�ा: पते�ुतथापर ।े
वाराहीत�ुडघातने के�च�चणू�कृता भ�ुव ॥३९॥
ख�ड खं�ड चं च�ेण व�ैण�ा दानवा: कृता: ।
व�णे च�ै��ह�ता��वम�ुेन तथापर ॥े४०॥
के�च��नशेरुसरुा: के�च��ा महाहवात ।्
भ��ता�चापर केाली�शव�तीमगृा�धप:ै ॥ॐ॥४१॥
इ�त �ीमाक��डयेपरुाण सेाव�ण�के म�व�तरे
दवेीमाहा�मये
�नश�ुभवधो नाम नवमोऽ�याय ॥९॥
उवाच २, �ोका: ३९, एव ४ं१,

एवमा�दत: ५४३ ॥

मराठ� अथ�



�या वरदा�यनी दवेीचा रगं बधंकू आ�ण सवुण�-
प�ुपा�माण �ेपवळसर आह,े �ज�या कंठ� सुंदर व
आवडती अ�माला आह,े हाती पाश व अकंुश घऊेन
भ� सहा�यास जी आतरु आह,े �करीटावरील
र�नज�डत च�ंकोर �जच सेशुो�भत आभषूण आह,े �या
अध�नारीनट�ेरा�या ��ी�पाला मी सदवै शरण आह,े
न� आह.े

राजा �हणाला, "ह मे�ुनवर दवेी�या या अ�तु कथा,
दवेीच चे�र�, �तचा परा�म, �तच चेातयु�, �तची
य�ुनी�त आ�ण ��य� य�ुातील सघंष� या कथा
र�बीजाचा वध दवेीन केेला इथपय�तआ�ही ऎक�या.
॥१॥२॥
आता र�बीज-वधानतंर सतंापान जेळनू अ�नी�माणे
त�त झालले शेुंभ आ�ण �नशुंभ या द�ैयाचंा वध दवेीने
कसा केला ह ऎेक�याची आमची उ�सकुता आता
पराकोट�स गलेी आह.े त�ेहा कृपया �या कथा त�ुही
आ�हाला सागंा�ात." ॥३॥
ऋषी �हणाल,े "र�बीजाचा वध दवेीन केे�यानतंर व
�या�या सव� शरू सनेान�चा पाडाव के�यानतंर दवेीवर



सतंापलले शेुंभ आ�ण �नशुंभ याचंा �ोभ अनावर
झा�यान आेता आपण �वत: दवेीशी लढ�या�शवाय
पया�य नस�यान ते चेरफड लूागल.े ॥५॥
दवेीब�ल भयानक �वषे व चीड यऊेन �यान आेपली
सनेा सगंरात �यायला आप�या सामतंानंा सागंनू
च�डम�ुड-वध आ�ण अपार सनेसे�हत झाल�ेया
र�बीजा�या वधाचा सडू �याय�या �न�यान �ेनशुंभ
रा�सवीरान देवेीवर ह�ला चढ�वला. ॥६॥
आगमेाग सेव� बाजूंनी कडकेोट सरं�णात व सनेनेे
घरेल�ेया र�ण-अव�थते ओठ फडकावनू �शवीगाळ
करीत, आरो�या दते, �वषे व चीड �� करीत, आता
मी दवेीला ठारच मारीन याच �न�यान �ेयान चेाल केली.
॥७॥
�या�या पाठोपाठ शुंभराज हा द�ैय महावीर आपली
श��,े अ��,े श��-सनेासागर घने �याच (े�नशुंभाच)े
पाठोपाठ महामाया च��डकेला मार�या�याच उ�शेाने
अ�यतं �वषेावशेान रेणभमूीत पोहोचला. ॥८॥
दवेी व शुंभ-�नशुंभाच ये�ु स�ु झाल.े �या वळे�
मघेमालतेनू जलवषा�व �हावा तसा बाणाचंा वषा�व उभय



प�ाकंडनू एकमकेावंर कर�यात आला. व घोर झुंजीस
स�ुवात झाली. ॥९॥
रा�साकडनू दवेीवर आल�ेया बाणाचं चेणू� दवेी
आप�या बाणानंी ता�काळ करी. आप�या हातातंील
�नर�नराळ� आयधु चेालवनू दवेी द�ैयावंर वार क�न
�यानंा घायाळ करी. ॥१०॥
�नशुंभान आेपली वाकडी तलवार व ढाल जी सवुण� व
र�नज�डत अस�यान चेमचमत होती ती हाती घऊेन
दवेीच वेाहन �स�हराजा�या डो�यावर एक कठ�ण �हार
केला. ॥११॥
आप�या �स�हावर वार झाललेा पा�न दवेी च��डकेने
आप�या हातातील �रु� बाणान �ेनशुंभाची तलवार
मोडनू टाकली आ�ण च�ंासारखी तजे�वी आठ
�द�र�न बेस�वललेी रा�साची ढाल तोडनू फोडनू
टाकली. ॥१२॥
आप�या हातातील ढाल व तलवार मोडललेी पा�न
�नशुंभान एेक �द� श�� सोडली. दवेी चाम�ुडा
कोण�याही आघाताला सावध अस�यान रेा�साची
श�� �त�यापय�त पोहोच�याआधीच दवेीन हेातातील



च�ान शे��च तेकुड केेल.े ॥१३॥
हातातील श�� देवेीन येा�माण मेोड�यामळु �ेनशुंभाने
रागान �े�शळू हाती घतेला; पण दवेीन सेावधानतनेे
रा�साचा तो शळू हाता�या ब�ु�यानंी तोडनू मोडनू
टाकला. आघात हो�यापवू�च दवेीन केेवळ मठु��या
मारान तेो ��शळू तोडला. ॥१४॥
तदनतंर हाती गदा घऊेन �नशुंभ रा�सान देवेी�या
अगंावर टोल मेारायला स�ुवात केली. पण तोही
रा�साचा �य�न असफल होऊन दवेीन �े�शळूमाराने
�या गदचे चेणू� केल.े ॥१५॥
�यानतंर द�ैय �नशुंभान आेप�या हाती फरशी घऊेन
चाल केली. दवेीनहेी सावधपण तेो आघात आप�या
बाणानंी चकुवनू �नशुंभाला घायाळ केल वे तो द�न
अव�थते धरतीवर पडनू तडफड लूागला. ॥१६॥
�नशुंभ जखमी अव�थते भमूीवर असहाय पडललेा
पा�न �याचा भाऊ शुंभ पराकोट�न सेतंापला आ�ण
दवेीला मार�यासाठ� धावनू आला. ॥१७॥
रथावर बसनू आललेा शुंभ आप�या आठ हातातंील



श��ाचंी धार, श�� तजे सरसावीत जण आूकाशाला
माग ढेकलीत रणातील अ�तुता पाह�यासाठ�च आला
अस वेाट.ॆ ॥१८॥
शुंभाला आललेा पा�न दवेीन आेप�या हातातील
शखंातनू जोरान शेखंनाद केला आ�ण धन�ुयाची
��यचंा वारवंार छडेनू एक अ�तभीषण नाद क�न
य�ुभमूीवर झुंजीच वेातावरण तयार केल.े ॥१९॥
दवेीन केेल�ेया घटंानादाचा आवाज इतका �चडं होता
क�, सव��या सव� द�ैयस�ैयात व स�ैनका�ंया उरातं
धडक� भरली. �याचंा तजेोभगं झाला. ॥२०॥
दवेी�या �स�हानहेी आप�या पसरल�ेया अणकुचीदार व
�व�ाळ दाढानंी द�ैय-स�ैयाचा समाचार घऊेन �याचंा
माज उतर�वला. �स�हा�या गज�नाचंा व करकरा दात
खा�याचा आवाज दाही �दशाचंा थरकाप उडवीत होता.
॥२१॥
�यानतंर कालीन जेागतृ होऊन आकाशात एक उचं उडी
मारली व धरतीवर एक थाप मारली (दो�ही हातानंी भईु
थोपटली) �याच पेडसाद तर उमटलचे पण धरतीवर
पवू� कधीही अस आेवाज झालले ने�हत.े ॥२२॥



दवेी �शव�तीही �कट झाली. �तन रेा�सापंढुे अमगंल
व बीभ�स श�दानंी असरुाचंी अवहलेना केली. �यानंा
�शवीगाळ केली. �यामळु अेसरु-स�ैय-क�ात सतंापा�या
लाटा उसळ�या. ॥२३॥
दवेी अ�यतं �वषेान शेुंभाकड पेा�न �हणाली, "हे
�राचारी �रा��या द�ैया, थाबं र थेाबं, उभा रहा. (तझुी
घटका भरली आह)े. �या वळे� आकाशात हा सघंष�
पहाणाया� दवेानंी दवेीचा वारवंार जयजयकार केला.
॥२४॥
शुंभान तेथे येतेाच �वालाय�ु भीषण श�� दवेीवर
सोडली. अ��नपव�ता�माण �ेचडं यणेाया� �या
अ��नश��लोळाला अ�त प�र�मपवू�क आप�या जवळ
यते असताना ढकलनू �दल.े ॥२५॥
शूंभही �स�हावर बसनूच लढाईत भाग घते होता. �या�या
(�स�हा�या) गज�नानंी प�ुहा �त�ही लोक हाद�न गले.े
घाबरल.े �या नादानंी व�पात झालास वेाटल.े मागील
सव� रणातील आवाजाप�ेा हा आवाज भयानक होता.
�या�यापढुे सव�च अवाक् झाल.े ॥२६॥



शुंभान सेोडल�ेया बाणानंी व दवेीन सेोडल�ेया बाणानंी
या य�ुात इ�तहास घड�वला. उभय प�ानंी एकमकेाचंे
बाण मोडनू परतवनू टाकल,े व �यापंकै� ब�तके बाणाचंे
तकुड केेल.े ॥२७॥
आवशेात आल�ेया च�ंडकेन �ेयानतंर अ�यतं आवशेाने
व ईष�न शेुंभावर आप�या हातातील ��शळूान एेक
भयानक वार केला, �यामळु तेो घायाळ होऊन खाली
ज�मनीवर पडला व म�ू�छ�त झाला. ॥२८॥
यवे�ातच �नशुंभाला श�ु� आली. सावधपणाने
आपली आयधु वे श�� एक� क�नआ�ण आप�या
हातातील धन�ुयबाणानंी दवेी कालीला आ�ण दवेी�या
�स�हाला घायाळ केल.े ॥२९॥
�नशुंभान आेपल हेजार हात मदतीला घऊेन बाण व
च�ा�ंया �हरानंी च�ंडकेला झाकून टाकल.े तो बाणाचंा
पडदा इतका �झर�झरीत होता क�, रा�सानंी टाकल�ेया
बाणानंी दवेी झाकली गलेी. ॥३०॥
भ�ाचंी, अ�तशय अवघड व �ग�म सकंट�सगंी
मात�ृव�पी माता �गा�च धावनू यते आे�ण �ग�ती�या
�वळ�यातनू सोडवत.े �तन शेुंभा�या स�ैयाकडनू यणेारी



च�े, धन�ुय व इतर आयधु वे �याचं टेोल �ेभावीपणे
उखडनू टाकल.े न� केल.े ॥३१॥
मछू�तनू सावध झाललेा �नशुंभ हाती गदा घऊेन दवेी
च�ंडकेवर धावनू आला. �या वळे� �याच अेग�णत
स�ैनक �याचा पाठपरुावा करीत होत.े ॥ ३२॥
�यान घेाव (टोला) घाल�यासाठ� उचलललेी गदा
च�ंडकेन आेप�या हातातील थडं तलवारीन तेोडनू
टाकली आ�ण आप�या हाती ��शळू घतेला. ॥३३॥
हाती ��शळू यतेाच �नशुंभाला ठार मार�या�या उ�शेाने
च�ंडकेन �ेनशुंभा�या छातीत ��शळू �चडं आघाताने
खपुसला व �याची छाती फोडली. ॥३४॥
अशा �कार शेलूा�या जबरद�त मारान रेा�सा�या
छातीतनू एक महाबळ� महा�तापी प�ुष उ�प� झाल व
�यान 'ेथाबं' अस �ेहणत �हणत दवेीला माग रेटेल,े पण
दवेीवर �वशषे कृपा अस�यानचे दवेीला न� क�
शकला नाही. ॥३५॥
�सया� द�ैयाच हे बेोलण ऎेकून दवेीची करमणकू झाली
व ती हस लूागली. हसता हसतानाच दवेीन आेप�या



हातातील तलवारीन �ेनशुंभाच मे�तक �णात उड�वल.े
॥३६॥
दवेी�या �स�हानहेी रणात �श�न द�ैयस�ैय खा�यास
स�ुवात केली. दवेी�या �शव�त�नीही इतर द�ैयगण
�जवतं असलले वेा मलेले खेा�यास स�ुवात केली.
दवेी�या �शव�तीनीही इतर द�ैयगण �जवतं असलले वेा
मलेले खेा�याचा सपाटा चाल�वला. ह �े�य फार
भयानक होत.े ॥३७॥
कौमारीदवेीन �ेक�यके द�ैयाचंी वाट लावली व
�क�यकेानंा मा�न या जगातनू न� केल.े ��ाणी
दवेी�या �श�पडल�ेया म�ंो�चा�रत जलान �ेक�यके
रणातनू उठल वे भीतीन पेळ लूागल.े ॥३८॥
माह�ेरीदवेी�या ��शळू-मारानंी आणखीही �क�यके
द�ैय मले तेर वाराहीदवेी�या जब�ा�या �हारानंी
�क�यकेा�ंया हाडाचंा चरुा झाला. ॥३९॥
व�ैणवीन आेप�या हाती�या च�-मारानंी �क�यके
असरुाचं तेकुड केेल तेर ����या व�-�हारानंी शवेट�
यमलोकाला �याण केल.े ॥४०॥



�क�यके असरु य�ुात मारल जेाऊन नाहीस झेाल.े
�क�यके य�ुातनू पळनू गले तेर काही इतर काली व
�शव�ती यानंी खाऊन टाक�यान ने� झाल.े" ॥४१॥
असा हा �ी माक�डये परुाणातील साव�ण�क म�वतंर
काळ� घडल�ेया दवेीमाहा��य कथतेील �नशुंभवध
कथचेा नववा अ�याय आह.े

- �ी महादवेी �वजयत -े

--------------------------

�ी�गा�स�तशती - दशमोऽ�याय:

दशमोऽ�याय:

�यानम्
'ॐ' उ��तहमे��चरा रं�वच��व��ह न�ेा
शन�ुशरयतुा- ङ्कुशपाशशलूम ।्
र�यभैु�ज�ै दधत� �शवश���पां
काम�ेर� ��द भजा�म धतृ�े�लखेाम ॥्
'ॐ' ऋ�ष�वाच ॥१॥



�नश�ुभ �ंनहत �ं�व्ा �ातर �ंाणस��मतम ।्
ह�यमान बंल चंवै श�ुभ: �ु�ोऽ�वी�च: ॥२॥
बलावलपेाद �्� �ेव मंा �ग�गव�मावह ।
अ�यासा बंलमा���य य�ुस येा�तमा�ननी ॥३॥
द�ेवुाच ॥४॥
एकैवाह जंग�य� ��तीया का ममापरा ।
प�यतैा �� म�यवे �वश��यो म��भतूय: ॥५॥
तत: सम�ता�ता द�ेो ��ाणी�मखुा लयम ।्
त�या द�ेा�तनौ ज�मरुकेैवासी�दा��बका ॥६॥
द�ेवुाच ॥७॥
अह �ंवभ�ूया ब��भ�रह �पयै�दा��थता ।
त�स�ंत मंयकैैव �त�ा�याजौ ��थरो भव ॥८॥
ऋ�ष�वाच ।।९॥
तत: �ववतृ ये�ु दं�ेा: श�ुभ�य चोभयो: ।
प�यता संव�दवेानामसरुाणा चं दा�णम ॥्१०॥
शरवष�: �शत:ै श���ैतथा���ैवै दा�ण:ै ।



तयोयु��मभ�ूयू: सव�लोकभयडक्रम ॥्११॥
�द�ा�य��ा�ण शतशो ममुचु येा�यथा��बका ।
बभ� ता�न द�ैय�े��त��तीघातकतृ��भ: ॥१२॥
म�ुा�न तने चा��ा�ण �द�ा�न परम�ेरी ।
बभ�ज लीलयवैो��ङ्कारो�चारणा�द�भ: ॥१३॥
तत: शरशतदै�वीमा�छादयत सोऽसरु: ।
सा�प त�कु�पता दवेी धन�ु��छदे चषे�ुभ: ॥१४॥
�छ� धेन�ुष द�ैय�े��तथा श��मथादद ।े
�च�छदे दवेी च�ेण ताम�य�य कर �े�थताम ॥्१५॥
तत: खडग्मपुादाय शतच�� चं भानमुत ।्
अ�यधाव�दा दवे� द�ैयानाम�धप�ेर: ॥१६॥
त�यापतत एवाश खुडग् �ंच�छदे च��डका ।
धनमुु��ै: �शतबैा�ण�ैम� चाक� करामलम ॥्१७॥
हता�: स तदा द�ैय��छ�ध�वा �वसार�थ: ।
ज�ाह म�ुर घंोरम��बका�नधनो�त: ॥१८॥
�च�छदेापतत�त�य म�ुर �ंन�शत:ै शर:ै ।



तथा�प सोऽ�यधाव�ा मं�ु�म�ु�य वगेवान ॥्१९॥
स म�ु��पातयामास �दय दे�ैयप�ुव: ।
द�ेा�त चंा�प सा दवेी तलनेोर�यताडयत ॥्२०॥
तल�हारा�भहतो �नपपात महीतल ।े
स द�ैयराज: सहसा पनुरवे तथो��थत: ॥२१॥
उ�प�य च �ग�ृो�चदै�व� गगनमा��थत: ।
त�ा�प सा �नराधारा ययुधु तेने च��डका ॥२२॥
�नय�ु खं तेदा द�ैय���डका च पर�परम ।्
च�त:ु �थम �ंस�म�ुन�व�मयकारकम ॥्२३॥
ततो �नय�ु सं�ुचर कंृ�वा तनेा��बका सह ।
उ�पा�य �ामयामास �च�पे धरणीतल ॥े२४॥
स ���तो धरण� �ा�य म�ु�म�ु�य व�ेगत: ।
अ�यधावत ��ा�मा च��डका�नधन�ेछया ॥२५॥
तमाया�त तंतो दवेी सव�द�ैयजन�ेरम ।्
जग�या पंातयामास �भ�वा शलूने व��स ॥२६॥
स गतास:ु पपातो�ा�दवेीशलूा��व�त: ।



चालयन स्कला पं�ृव� सा��ध��पा संपव�ताम ॥्२७॥
तत: �स�म�खल हंत ते��मन �्रा�म�न ।
जग��वा��यमतीवाप �नम�ल चंाभव�भ: ॥२८॥
उ�पातमघेा: सो�का य �ेागास�ंत शेम यंय:ु ।
स�रतो माग�वा�ह�य�तथास�ंत� पा�तत ॥े२९॥
ततो दवेगणा: सव�हष��नभ�रमानसा: ।
बभवू�ुन�हत ते��मन ग्�धवा� ल�लत जंग:ु ॥३०॥
अवादय�ंतथवैा�य नेनतृ�ुा�सरोगणा: ।
वव:ु प�ुया�तथा वाता: स�ुभॊऽभ�ू�वाकर: ॥३१॥
ज�वल�ुा�नय: शा�ता: शा�ता �द�ज�नत�वना:
॥ॐ॥३२॥
इ�त �ीमाक� �डयेपरुाण सेाव�ण�के म�व�तरे
दवेीमाहा�मये
श�ुभवधो नाम दशमोऽ�याय: ॥१०॥
उवाच ४, अध��ोक: १, �ोका: २७,

एवम ३्२, एवमा�दत: ५७५ ॥



-�ी अ��बकादवेी �वजयत -े

मराठ� अथ�

तापल�ेया सो�या�या कातंीसारखा �जचा रगं आह,े
र�वशशीसारख तेजे�वी तीन डोळ आेहते, हाती धन�ुय-
बाण, अकंुश-पाश, शळू असता जी दवेी र�य व सदुश�न
आह,े जी �शवश���व�प असनू भ�ाचंे
सकंट�नवा�रणी आह,े �या काम�ेरी दवेीला मी मा�या
�दयात सतत �मरणान ठेेवीत आह.े

ऋषी �हणाल,े "दवेीन �ेनशुंभाला, आप�या भावाला
या�कार रेणागंणावर आडवा क�न ठार मार�यावर, व
�नशुंभसनेचेा मोठा पराभव झाला, ह सेमज�यावर शुंभ
रागान थेरथरत दवेीला �हणाला, ॥१।२॥
"ह �े�,े दवेी �ग�! आप�या श���या व �वजया�या
उ�म�पणान शेफेा�न जाऊन त गूव� क� नकोस;
कारण त एूकट� आहसे, असा अ�भमान क�न इतर
���या�ंया मदतीन ते लूढलीस. (ह धेम�य�ु न�ह!े)."



॥३॥
दवेी �हणाली, "ह �े� द�ैया, अधमा ! मी एकट�च आह.े
या ��खडंात मा�या�शवाय इतर कोण आह?े बघ, नीट
डोळ उेघडनू बघ, ही सारी माझी �प,े आता मा�यातच
सामावली जाणार आहते."॥४।५॥
�यानतंर ��ाणी आ�द म�ुय दवेी�व�पाचंी
अ�ंबका�व�पातं �वलीनता झाली, व उरली फ� एक
दहेधा�रणी अ�बा. ह �े�य रा�सराज शुंभाने
पा�हल.े॥६॥
दवेी �यानतंर �हणाली, "मखूा�, मी मा�या अनके
श��सह यथे रेणागंणात लढाईला उतरल हेोत.े �या सव�
मी मा�यात �वलीन के�यात व एकट�च उरल आेह.े
तसू�ुा आता ��थर मनान बेघ आ�ण य�ुाला तयार
हो!"
ऋषी �हणाल,े "तदनतंर दवे-दानवा�ंया उप��थतीतच
दवेी आ�ण रा�सराज शुंभ या दोघामं�य �ेचडं य�ु
झाल.े या य�ुात �वजय कोणाचा होईल या �वचाराने
दवेाचंी व दानवाचंी आतरुता वाढली. ॥९।१०॥



दो�ही बाजूंनी बाणाचंा वषा�व, श��ा��ाचं आेघात,
य�ु��य�ु� या सव� बा� आ�ण आतं�रक ईषा�, आवशे,
�वषे, साधनानंी यापवू� या ��लोक� अस तेुंबळ य�ु
झाल ने�हत.े ॥११॥
दवेी अ�ंबकेन शेकेडो �द� अ�� वे श�� असरुावंर
सोड�या. द�ैयराज शुंभही सावध व �चवट होता. �याने
दवेीला केलले आेघात व श�� यश�वीपण पेरत�व�या.
॥१२॥
शुंभ द�ैयानहेी दवेीवर वारवंार लागोपाठ अ�वरत
श��ाघात केल.े दवेी परम�ेरीन �ेयाच आेघात, वार
आ�ण श�� अ�त सहजपणान �ेतर�कारा�या �कंारानंी
न� के�या. ॥१३॥
शकेडो बाणवषा�वानंी शुंभराजान देवेीला झाकून टाकल,े
व हतबल कर�याचा �य�न केला. �या वळे� दवेीने
अ�यतं �ोधान वे �वषेान रेा�सा�या हातातील धन�ुय
मोडनू टाकल.े ॥१४॥
द�ैयराजा�या हातातील धन�ुय या�कार मेोड�यान �ेयाने
हाती श�� घतेली, पण द�ैयान तेी दवेीवर
फेक�यापवू�च दवेीन आेप�या हातातील च�ान तेी



श�� न� केली. ॥१५॥
रा�सान आेता शभंर च�ंा�या �द� तजेाप�ेाही �द�
धारचेी तलवार हाती घतेली व मार�यासाठ� तो दवेी�या
अगंावर धावनू आला. ॥१६॥
तो आप�याकड धेावनू यतेो आह हे पेा�न दवेीने
बाणानंी �याची तळपती तलवार व सयू��काशा�माणे
असललेी तजे�वी र�नज�डत ढाल ता�काळ मोडनू
टाकली. ॥१७॥
�यानतंर �याच (ेरा�साच)े ह�ी, घोड,े रथी व सारथीही
मारल.े आत कोणतहेी श�� ने उर�यान रेा�साने
लढ�यासाठ� म�ुर हाती घतेल वे तो धावनू आला.
॥१८॥
तो अगंावर यतेो आहसे पेा�न दवेीन पे�ुहा �द� बाण
टाकून �या�या हातातील म�ुर फोडनू टाकल वे �याला
�न:श�� केल.े रा�स रागान तेापललेा होता. �याने
आप�या हातानंी दवेीवर म�ु��हार करायला स�ुवात
केली. ॥१९॥
दवेी�या छातीवर शुंभान शेकेडो �हार आप�या
व�म�ुीनी केल.े दवेीही �याला �याच�कार भेयानकपणे



��य�ुर दते, ठोस मेारीत रा�हली. ॥२०॥
दवेीन शेवेट� एक �चडं ठोसा शुंभा�या छातीत मा�न
�याला भईुवर पाडल.े थो�ाच वळेात �वत:ला
साव�न रा�स प�ुहा य�ुास तयार झाला. ॥२१॥
�यान देवेीला उचलल वे दवेीसह आकाशात उडी मारली
आ�ण �नराधार ��थतीत य�ु क� लागला. दवेी
च��डकाही आकाशात कोण�याही भमूी-आधारा�शवाय
�या�याशी झुंज दऊे लागली. ॥२२॥
आकाशात अस केोण�याही आधारा�वर�हत अव�थते
दवेी आ�ण शुंभ याचं भेयकंर य�ु झाल;े ज पेा�न दवे-
दवेता, ऋषीमनुी, �स�प�ुष यानंा अ�तशय आ�य� व
�व�मय वाटला. ॥२३॥
�यानतंर बया�च झुंझीनतंर अ�ंबकेन शेुंभ द�ैयाला
पकडनू उचलल वे �चडं वगेान गेरगरा �फरवनू
जमीनीवर भयानकरीतीन आेपटल (ेआदळल)े.

ज�मनीवर आदळला गलेा तरी द�ैयराज शुंभ दवेीला
मार�यासाठ� वळवळत प�ुहा उठे प�ुहा पड.े पण अशा
�वषेातच तो लढत रा�हला व भयकंर वगेान धेावतच



रा�हला. ॥२५॥
�यानतंर मा� �या द�ैयराज शुंभावर दवेीन तेो आप�या
अगंावर चाल क�न यतेो आह,े अस पेा�न आप�या
हातातील तजे�वी ��शळू खपूसनू �याला पाडला.
॥२६॥
दवेीन केेल�ेया या महाभयकंर ��शळूमारान शेुंभ
भमूीवर पडला व �याच �ेाण उडनू गले.े कोसळता
कोसळतानाही �यान सेागर, ��प, धरती आ�ण
चराचरानंा घाबरवनू सोडल वे भयभीतीन केाप�वल.े
॥२७॥
अशा �कार �े� �राचारी शुंभाचा दवेीन मेो�ा
परा�मान वे शौया�न वेध के�यावर सार जेग ��थर व
शातं झाल.े आकाशात जी मलीनता आली होती ती
जाऊन आकाश �व�छ झाल.े ॥२८॥
य�ुकाळातील उ�पातानंी मघेाचंी उलथापालथ होऊन
ज उे�कापात होत त शेातं झाल.े पा�या�या वगेात जी
अ��थरता य�ुन आेली होती, ती सपंनू स�रता शातं व
�व�छदंपण वेा� लाग�या. ॥२९॥



शुंभ-वधानतंर दवे-दवेता�ंया आनदंाला तर सीमाच
उरली नाही. गधंव�लोक� गधंवा�नी �त�ुतगान गा�यल वे
दवेीची म�ु कंठान �ेततुी केली. ॥३०॥
सयूा�ची �भा �स�दायी झाली. अ��नशाळतेील अ�नी
जग�पालनासाठ� �व�लत होऊन आपल केाय� क�
लागला. दवे गाऊ नाच लूागल वे अ�सरावृंदानंी न�ृयानंी
आपला आनदं �कट केला. ॥३१॥
भडकललेा अ�नी प�ुहा शातं रीतीन �ेकट होऊन
क�याण क� लागला व रणातील रणधमुाळ�,
को�हकेुई सपंली. ॥३२।
असा हा �ी माक�डये परुाणातील साव�ण�क म�वतंर
काळ� घडल�ेया दवेी महा��य कथामंधील शुंभाचा वध
नावाचा दहावा अ�याय अस.े

---------------------------

�ी�गा�स�तशती - एकादशोऽ�याय:

एकादशोऽ�याय:



�यानम्
ॐ बालर�व��ुत�म���करीटा तं�ुकंुचानंयन�यय�ुाम ।्
�मरेमखु� वरदाङ्कुशपाशाभी�तकरा �ंभज भेवुनशेीम्
॥
'ॐ' ऋ�ष�वाच॥१॥
द�ेा हत ते� महासरु�े�े
स�े�ा: सरुा व��ह परुोगमा�ताम ।्
का�यायन� त�ुवु�ुर�लाभाद्
�वका�शव��ा�ज�वका�शताशा: ॥२॥
द�ेव �प�ा�त�हर �ेसीद
�सीद मातज�गतोऽ�खल�य ।
�सीद �व��ेरी पा�ह �व�ं
�वमी�री द�ेव चराचर�य ॥३॥
आधारभतूा जगत��वमकेा
मही�व�पणे यत: ��थता�स ।
अपा �ंव�प��थतया �वयतै-



दा�यायत केृ��नमलङ्�यवीय�॥४॥
�व वं�ैणवी श��रन�तवीया�
�व��य बीज पंरमा�स माया ।
स�मो�हत दं�ेव सम�तमतेत्
�व वं �ैस�ा भ�ुव म�ु�हते:ु ॥५॥
�व�ा: सम�ता�तव द�ेव भदेा:
���य: सम�ता: सकला जग�स ।ु
�वयकैया प�ूरतम�बयतैत्
का त �ेत�ुत: �त�परा परो��: ॥६॥
सव�भतूा यदा दवेी �वग�म�ु��दा�यनी ।
�व �ंततुा �ततुय केा वा भव�त पुरमो�य: ॥७॥
सव��य ब�ु��पणे जन�य ��द स�ं�थत ।े
�वगा�पवग�द दे�ेव नाराय�ण नमोऽ�त तु ॥े८॥
कलाका�ा�द�पणे प�रणाम�दा�य�न ।
�व��योपरतौ श�े नाराय�ण नमोऽ�त तु ॥े९॥
सव�म�लमा�ं�य �ेशव सेवा�थ�सा�धके ।



शर�य �ेय�बके गौ�र नाराय�ण नमोऽ�त तु ॥े१०॥
स�ृ���थ�त�वनाशाना शं��भतू सेनात�न ।
गणुा�य गेणुमय नेाराय�ण नमोऽ�त तु ॥े११॥
शरणागतद�नात�प�र�ाणपरायण ।े
सव��या�त�हर दे�ेव नाराय�ण नमोऽ�त तु ॥े१२॥
हसंय�ु�वमान�थ �े�ाणी�पधा�र�ण ।
कौशा�भ:��रके द�ेव नाराय�ण नमोऽ�त तु ॥े१३॥
��शलूच��ा�हधर मेहावषृभवा�ह�न ।
माह�ेरी�व�पणे नाराय�ण नमोऽ�त तु ॥े१४॥
मयरुकु�कुटवतृ मेहाश��धरऽेनघ ।े
कौमारी�पस�ंथान नेाराय�ण नमोऽ�त तु ॥े१५॥
शङ्खच�गदाशा�गगहृीतपरमायधु ।े
�सीद व�ैणवी�प नेाराय�ण नमोऽ�त तु ॥े१६॥
गहृीतो�महाच�े द�ंो�धतृवस�ुधर ।े
वराह��प�ण �शव नेाराय�ण नमोऽ�त तु ॥े१७॥
न�ृस�ह�पणेो�णे ह�तुंद�ैयान क्ृतो�म ।े



�लैो�य�ाणस�हत नेाराय�ण नमोऽ�त तु ॥े१८॥
�करी�ट�न महाव� सेह�नयनो��वल ।े
व�ृ�ाणहर चे�ै�� नाराय�ण नमोऽ�त तु ॥े१९॥
�शव�ती�व�पणे हतद�ैयमहाबल ।े
घोर�प मेहाराव नेाराय�ण नमोऽ�त तु ॥े२०॥
द�ंाकरालवदन �ेशरोमाला�वभषूण ।े
चाम�ुड मे�ुडमथन नेाराय�ण नमोऽ�त तु ॥े२१॥
ल��म ल�ज मेहा�व� �े� पे�ु��वध �ेवु ।े
महारा�ी महाऽ�व� नेाराय�ण नमोऽ�त तु ॥े२२॥
मधे सेर�व�त वर भे�ूत बा��व ताम�स ।
�नयत �ेव �ंसीदशे नेाराय�ण नमोऽ�त तु ॥े२३॥
सव��व�प सेव�श सेव�श��सम��वत ।े
भय�ेय��ा�ह नो द�ेव �ग�द�ेव नमोऽ�त तु ॥े२४॥
एत� वेदन संौ�य लंोचन�यभ�ूषतम ।्
पात नु: सव�भी�त�य: का�याय�न नमोऽ�त तु ॥े२५॥
�वालाकरालम�य�ुमशषेासरुसदूनम ।्



��शलू पंात नुो भीतभे��का�ल नमोऽ�त तु ॥े२६॥
�हन��त द�ैयतजेा�ंस �वननेापयू� या जगत ।्
सा घ�टा पात नुो द�ेव पाप�ेयोऽन: सतुा�नव ॥२७॥
असरुास�ृवसापङ्कच�च�त�त केरो��वल:।
शभुाय खडग्ो भवत चु��डके �वा नंता वयम ॥्२८॥
रोगानशषेानपह�ंस त�ुा
��ा त कुामान स्कलानभी�ान ।्
�वामा��ताना नं �वप�राणां
�वामा��ता �ा�यता �ंया��त ॥२९॥
एत�कृत यं�कदन �ंवया�
धम���षा दं�ेव महासरुाणाम ।्
�परैनकेैब��धाऽऽ�मम�ूत�
कृ�वा��बके त��करो�त का�या ॥३०॥
�व�ास शुा��षे �ुववकेद�प-ै

�वा�षे वुा�यषे चु का �वद�या ।
मम�वगत�ऽ�तमहा�धकारे



�व�ामय�यतेदतीव �व�म ॥्३१॥
र�ा�ंस य�ो��वषा�च नागा
य�ारयो द�यबुला�न य� ।
दावानलो य� तथा��धम�ये
त� ��थता �व पं�रपा�स �व�म ॥्३२॥
�व��े�र �व पं�रपा�स �व�ं
�व�ा��मका धारयसी�त �व�म ।्
�व�शेव��ा भवती भव��त
�व�ा�या य �ेव�य भ��न�ा: ॥३३॥
द�ेव �सीद प�रपालय नोऽ�रभीत-े

�न��य यंथासरुवधादधनुवै स�: ।
पापा�न सव�जगता �ंशम नंयाशु
उ�पातपाकज�नता�ं महोपसगा�न ॥्३४॥
�णताना �ंसीद �व दं�ेव �व�ा�त�हा�र�ण ।
�लैो�यवा�सनामी� लेोकाना वंरदा भव ॥३५॥
द�ेवुाच ॥३६॥



वरदाह संरुगणा वर यं�मनस�ेछथ ।
त वंणृ�ुव �ंय�छा�म जगतामपुकारकम ॥्३७॥
दवेा ऊच:ु ॥३८॥
सवा�बाधा�शमन �ंलैो�य�या�खल�े�र ।
एवमवे �वया काय�म�म��ैर�वनाशनम ॥्३९॥
द�ेवुाच ॥४०॥
ववै�वतऽे�तर �ेा�त अे��व�श�तम येगु ।े
श�ुभो �नश�ुभ�वैा�याव�ुप��यते मेहासरुौ ॥४१॥
न�दगोपगहृ जेाता यशोदागभ�स�भवा ।
तत�तौ नाश�य�या�म �व��याचल�नवा�सनी ॥४२॥
पनुर�य�तरौ�णे �पणे प�ृथवीतल ।े
अवतीय� ह�न�या�म व�ै�च�ा�ंत दुानवान ॥्४३॥
भ�य��या� तान�ुान व्�ै�च�ा�महासरुान ।्
र�ा द�ता भ�व�य�त दा�डमीकुसमुोपमा: ॥४४॥
ततो मा दंवेता: �वग�म�य�लोके च मानवा: ।
�तवु�तो �ाह�र�य��त सतत रं�द��तकाम ॥्४५॥



भयू� शतवा�ष��यामनाव�ृ�ामन�भ�स ।
म�ुन�भ: स�ंततुा भमूौ स�भ�व�या�ययो�नजा ॥४६॥
तत: शतने न�ेाणा �ंनरी���या�म य�मनुीम ।्
क�त��य�य��त मनजुा: शता�ी�म�त मा तंत: ॥४७॥
ततोऽहम�खल लंोकमा�मदहेसम�ुव:ै ।
भ�र�या�म सरुा: शाकैराव�ृ:े �ाणधारकै: ॥४८॥
शाक�भरी�त �व�या�त�तदा य�या�यह भं�ुव ।
त�वै च व�ध�या�म �ग�मा�य मंहासरुम ॥्४९॥
�गा� दवेी�त �व�यात तं�म नेाम भ�व�य�त ।
पनु�ाह यंदा भीम �ंप कंृ�वा �हमाचल ॥े५०॥
र�ा�ंस भ��य�या�म मनुीना �ंाणकारणात ।्
तदा मा मंनुय: सव��तो�य��यान�मतू�य: ॥५१॥
भीमा दवेी�त �व�यात तं�म नेाम भ�व�य�त ।
यदा�णा�य��लैो�य मेहाबाधा कं�र�य�त ॥५२॥
तदाह �ंामर �ंप कंृ�वाऽस�ंययेषटप्दम ।्
�लैो�य�य �हताथा�य व�ध�या�म महासरुम ॥्५३॥



�ामरी�त च मा लंोका�तदा �तो�य��त सव�त: ।
इ�थ यंदा यदा बाधा दानवो�था भ�व�य�त ॥५४॥
तदा तदावतीया�ह कं�र�या�य�रस�ंयम ॥्ॐ॥५५॥
इ�त �ीमाक� �डयेपरुाण सेाव�ण�के म�व�तरे
दवेीमाहा��य दे�ेा: �त�ुतना�मकादशोऽ�याय:

॥११॥
उवाच ४, अध��ोक: १, �ोका: ५०,

एवम ५्५,

एवमा�दत: ६३० ॥
- �ी �गा� शाकंभरी �ामरी �वजयत -े

मराठ� अथ�

�ात:कालीन सयू��करणा�ंया तजेा�माण तेळपणारा
�करीट, म�तकावर च�ंकोर, भरदार �तनसभंार, तजे�वी
��न�े, हाती वरद अकंुशपाशा आ�ण मखुावर �न�यी



आभा �वलसणारी अशा �स� भवुन�ेरीच मेी
भ��पवू�क �यान करतो, �तल वदंन करतो.
ऋषी �हणाल,े "दवेीन मेोठमो�ा रा�साचंा �न:पात
के�यानतंर इ�ंाद�दवे अ�नी�या नते�ृवाखाली दवेीकडे
यऊेन तीची �ततुी क� लागल.े काय�पतू�चा आनदं व
सतंोष दवेी�या वदनकमलावर �स�तने �ेदसत होता;
�यामळु पे�ृवीवरील सव� वातावरण व दश�दशाही
�स�पण उेजळ�या. ॥१।२॥
दवेानंी दवेीची �ततुी स�ु केली. त �ेहणाल,े "शरण
आल�ेयानंा त नूहेमी सकंटम�ु करतसे. आम�यावरही
त �ूस� हो. त यूा जगाची माता आहसे, जगद�बा
आहसे. या जगाच,े �यातील चराचराचं रे�ण कर. तचू
फ� या जगातील जीवाचंी ई�री आहसे. र�णकत�
आहसे. ॥३॥
या जगाला आधारभतू अशी तचू आहसे. त यूा प�ृवीचा
अशं आहसे. तझुा परा�म इतका �चडं आह,े क�
�याला तोड नाही. ह देवेी, त जूल�पान �े�थत होऊन
सकल जीवाचंी तहान भागवतसे, जीवन दऊेन
जगवतसे. ॥४॥



ह देवेी व�ैणवी, तझुी श�� अपार आह.े या �व�ाची
आ�दम बीजधारणा त कूेलीस. त दूयचेी चरम सीमा
आहसे. या जगाला त�ुया कतृ��वान,े श��न वे सकंट-
म�ुतने मेो�न टाकल आेहसे. त आूम�यावर �स�
झालीस तर जीवस�ृीला मो�ाच देार आपोआप उघडले.
॥५॥
सकलआ�ण �भ� �व�ाचंी धा�ी त आूहसे. ह देवेी, या
�व�ात असणाया� ���याचंी त आू�दमाता असनू �या
तझुीच �प आेहते. ह जेगद�ब,े या �व�ात त सूव�
�ठकाणी वावरतसे. अस अेसताना आ�ही श�दानंी तझुी
�ततुी काय करणार ! आमच �ेतो�श�द जथे सेपंतील
�या वळे� मकू �व�पान आे�ही तझु सेदवै ऋणी अस.ू
॥६॥
सव� जीवमा�ामं�य ते सूामावललेी अस�यान सेव�भतूा
आहसे. ह देवेी, त आू�हाला �वग� व म�ु� �दान
करणारी आहसे, हीच तझुी यो�य �ततुी होईल. अ�य
तह�न पेजूाअचा�, म�ं-त�ं याप�ेा मकू भावनने आे�ही
शरण आ�यानचे तझु �ेतवन पणू� होईल. तलुा आमचे
नम�कार. ॥७॥



ब�ु��पान सेकल जना�ंया अतं:करणात �नवास
करणाया� जगदो�ा�रणी दवेी, त भू�ानंा केवळ
�मरणानहेी �वग��ारी नतेसे. एका भ��-��त��ेया
मागा�न ते आूमचा उ�ार करतसे. ह नेारायणी तलुा
आमच वेारवंार वदंन ! ॥८॥
त सूव� कलाचंी अ�ध�ा�ी व उ�ोगाचंी, प�र�माची
चरमसीमा (का�ा) असनू त पू�रवत�नशील व
फल�व�पाची दा�ी आहसे. या �व�ाचा आ�द आ�ण
अतं कर�याची महान श�� असणाया� दवेी नारायणीला
आमच पेनु:प�ुहा नम�कार. ॥९॥
सव� मगंलमय व�तूंत त सूवा��धक समुगंल आहसे. हे
दवेी, �शव !े सव� प�ुषाथ� सा�य क�न दणेारी तू
�स��दवेता आहसे. त शूरण आल�ेयानंा अभय दतेसे.
ह गेौरी, ��न�ेी (नारायणी) तलुा आमच �े�वार वदंन !
॥१०॥
या स�ृीच पेालन आ�ण अखरे कर�याची श��
असणाया� दवेी नारायणी, त आू�दम अ�त�ाचीन आहसे.
त�ुया आशीवा�दानचे आ�ही गणुसपं� होतो. तू
सकलगणुाचंी �नधी (सपं�ी) आहसे. आ�ही तलुा शरण



आहोत, ह नेारायणी तलुा आमच वेदंन. ॥११॥
त�ुया पायाशी न�तने शेरण आल�ेयानंा त सूव�दा
सकंटातनू तारलसे. �या�ंया र�णातच तझु �ेच� सदवै
�नम�न आह.े ह सेव� पीडाहा�रणी आई नारायणी, तलुा
आमच �े�वार वदंन ! ॥१२॥
त �ू�ाणी�पान हेसंानंी चाल�वल�ेया �वमानातनू सव�
जीवस�ृीवर मगंल व व�सलतने पेाहतसे, व दभा�ने
प�व� जल�स�चन करतसे. ह नेारायणी, तलुा आमचे
वारवंार नम�कार असोत. ॥१३॥
�ीशकंराच वेाहन-महानदं�वर बसनू, हाती ��शळू,
म�तक� च�ंरखेा आ�ण नाग धारण क�न, त मूाह�ेरी
�व�पान आेमच के�याण करतसे. ह नेारायणी तलुा
आ�ही न�तने नेम�कार करतो. ॥१४॥
मोर आ�ण क�ब�ानंी (कु�कुट) नहेमी घरेललेी तू
आहसे. तशीच त�ुयाजवळ महाश�� असनूही
कौमारी�पान ते �ून�पाप मनान जेीवानंा अभय दतेसे.
ह देवेी, नारायणी; आमच तेलुा पनु:प�ुहा नम�कार !
॥१५॥



त�ुया हाती शखं, च�, गदा व तलवार इ�याद� आयधुे
आम�या सकंटनाशनासाठ�च त धूारण केली आहसे.
�यामळु हे वे�ैणवी, नारायणी ! आ�ही तलुा शरण यऊेन
�वनयान वेदंन करीत आहोत. ॥१६॥
हातात एक महाच�आ�ण दाता�ंया दोन स�ुयावंर
प�ृवीचा डोल साभंाळला आह,े अशा वाराह�व��पणी
सकंट�वमो�चनी नारायणी तलुा आमच शेतश: वदंन !
॥१७॥
अ�तसतं�त अशा नर�स�हाच �ेप धारण केल�ेया दवेी
न�ृस�ह,े त दू�ैयाचंा समळू नाश क�न या जगातील
जीवानंा जीवदान �दलसे, र�ण केलसे व वरदा�यनी
झालीस ! ह नेारायणी, आम�या सकंटकाळ� त पूाठ�शी
उभी रहावीस अशी �ाथ�ना क�न तलुा वदंन करतो.
॥१८॥
म�तकावर र�नज�डत तजेोमय �करीट, हातात महाव�
ज केधी �न�फळ होत नाही, सह�� डो�यानंी भ�ावंर
�मेळ नजर व श�ूंवर धाक ठेवणाया� व�ृासरुाचा वध
करणाया� ��� नारायणी दवेी, तलुा आमच ने� वदंन !
॥१९॥



त �ूशव�त�ची अनके �प �ेवत:पासनू �नमू�न
महापरा�मी द�ैयाचंा व �या�ंया सनेचेा नाश केलास.
भयकंर �प आ�ण घोर �वकट गज�ना करणाया�
कालीदवेी त नूारायणीच आहसे. त आू�हाला सकंटम�ु
केलसे, तलुा वदंन ! ॥२०॥
अ�यतं �व�ततृ मखु आे�ण �व�ाळ दाढा असणाया� दवेी,
काली ! त�ुया ग�यात �ंडमाळा व �यातनू ल�बणारे
वाळलले मेासं, ह ते�ुया अघोर�पाच देश�न. �या �पाने
चामुंडा बननू त चू�ड-म�ुड मारलसे. ह नेारायणी, तलुा
आमच वेदंन ! ॥२१॥
त �ूवत: ��� (ल�मी�व�प), �वनयावती, ��य�
�व�ा�व�प सर�वती दवेी, ��ा पालनकत� व�ैणवी,
महारा�ी तसचे अ�व�ा�व��पणीही आहसे. कारण
तमानतंर �काशाच चे� त�ुया हाती आह.े तलुा आमचे
या �व�वध �व�पासाठ� न� वदंन. ॥२२॥
त �ूवचारश��, तक� श�� सर�वती (सा�ह�य) वरदा�यनी
(��े) आहसे ! तझुा वण� राखाडी रगंासारखा आह.े
य�ुात त तूामसी (काली) आहसे. �मसेाठ� सयंमी
आहसे. तसचे सवा�ची आ�दमाया �हणनू ईशाही आहसे.



या त�ुया सकं�लत व �वभ� �व�पानंा ह नेारायणी,
आमच वेदंन ! ॥२३॥
ह देवेी, त सूव��व�पी आहसे, तशीच सवा�ची ई�री
सव��री आहसे । त�ुया ठायी ��खडंातील सव� श��
एकवटललेी आह.े त�ुया परा�मान आे�ण आशीवा�दाने
आ�ही भयम�ु होऊ, असा �व�ास आह.े ह नेारायणी,
तलुा आमच वेारवंार वदंन ! ॥२४॥
आ�ण आ�ही तझुी, या जगाची माता-महामाया �हणनू
�या �या वळे� �ाथ�ना करतो, �या वळे� तझुी सौ�य
वदनाकृती, �मेळ नजर, व�सल ��न�े या आनदं व
�स�मय दश�नानचे आ�ही भयम�ु होतो. आमचा सव�
भार त�ुयावर सोपवतो. ह नेारायणी, तलुा आमच वेदंन !
॥२५॥
ह भे�काली तीन �वाला (टोके) असललेा तझुा
भयानक ��शळू �या वळे� �व�ाळपण भेयानक आ�ण
सव� रा�सा�ंया नाशाला त उू��ु करतसे, �या वळे�
वाटणारी भीती न� कर आ�ण त तूो श�-ूसहंारासाठ�च
वापर, या �ाथ�नने तेलुा आमच वेदंन ! ॥२६॥



आप�या �ननादान ते�ुया हातातील घटंा ज�ेहा �चडं
रणनाद करत �ेया वळे� श�ूंच तेजेोहरण होत.े तो
घटंारव आमची पापापासनू म�ुता करो. ह देवेी ! �या
घटंारवान ते�ुयात आ�ण आम�यात माताप�ु �नहे �ा�त
होऊन त आू�हाला अभय द !े ॥२७॥
ह चे��डके, त�ुया हातातंील सव� आयधु रेा�सा�ंया र�,
मासं व चरब�नी माखललेी आहते. श��ूया र�ाने
�हाललेी श�� नेहेमी �वजयाचीच असतात. �यामळु हेे
दवेी, आम�या उ�ारासाठ�च आ�ही त�ुयापढुे
नतम�तकआहोत. ॥२८॥
ह गेौरी, त आूम�यावर �स� होऊन आ�हाला रोगम�ु
कर. आम�यावर रागावनू जाऊन आमचा काय�-�वनाश
होणार नाही यासाठ� आ�ही तलुा शरण आहोत. आमचे
मगंल कर. त�ुया भ�ानंा त �ूवप�ीत कधीही लोट�त
नाहीस आ�ण तझुा भ� झा�यान आे�हीही इतरानंा
कधीही आप�ीत-�वप�ीत ढकलणार नाही. ॥२९॥
ह अे�ं�बके, �� रा�साचं �ेनदा�लन त�ुया�शवाय इतर
कोणी केल अेसत?े सगणु आ�ण स�वशीला�ंया
सकंटकाळ� त मूहापरा�मी द�ैयाशंी अनके �प-गणु



शौय�-धयैा�द� कृ�यानंी य�ु केलसे. त�ुया �व�वध �पानंी
त लूढून �यायाची बजू राखलीस. ह केृ�य त�ुया�शवाय
इतर कोणीही कस केेल अेसत ?े ॥३०॥
�व�ते, �ानात, स�ुवचारातं, वाद�ववादातं व सभंाषणात
नहेमी तझुचे स�वशील अ�ध�ान असत.े त जूगाचे
आ�दम सनातन �ान आहसे. आम�या ठायी असललेी
�थ�, माया, ममता, �ानाधंकार या �य�म�यचे आ�ही
जखडलले आेहोत. या जोखडातनू मम�वतने वे
वा�स�यान ते�ुया�शवाय आ�हास �सर केोण म�ु
करणार ? ॥३१॥
भयानक �वषारी नागासारख शे�,ू मानवी-अमानवी
लटूमार करणार चेोर, डाकू, ज�मनीवर वणवा,
सम�ुमागा�त वडवानल या सव� मागा�तील अ�र�ापंासनू
त आूमच रे�ण करतसे. र�ण, लालन-पालन वा म�ु�
ह तेझु �ेीद आह आे�ण या �व�ात त�ुया�शवाय अ�य
कॊणीही तारक नाही. ॥३२॥
त �ूव�ाच पेालन करणारी �व��ेरी आहसे. �व��प
आहसे. �व�ाला धारण करणारी, सतंलुन ठेवणारी
�व�ा��मका आहसे. दवेा�दकानंीही सकंटकाळ� तझुी



�ाथ�ना केली, �हणनू �व�व�ं आहसे. �हणनू आ�ही
तझु भे� त�ुया या �व��पला अ�तन�तने शेरण
आललेो आहोत. ॥३३॥
�या�माण हे देवेी, त अूसरु-य�ुात दवेानंा मदत क�न
सकंटातनू भयम�ु केलसे, तसचे नहेमी भ�ानंा अभय
द !े या जगातील सव� पापाचंा व पापाचार�चा नाश कर !
मोठमो�ा उपसगा�चा-पीडाचंा त नूाश क�नआमचे
जीवन सखुमय कर ! ॥३४॥
ह देवेी, आ�ही तलुा अ�तलीनतने शेरण आलले आेहोत
आम�यावर कृपा अस दू.े ह वेरदा�यनी, जगद��बके ! या
�लैो�यात तलुा व�ं मानतात. त सूव� चराचरानंा.
जीवानंा वरदा�यनी होऊन या �व�ाच मेगंल कर !
॥३५॥
दवेी �हणाली, "ह भे�ानंो, दवेानंो ! मी वर द�ेयास
उ�सकु आह.े तमु�या मनात या जगा�या क�याणासाठ�
जी इ�छा असले ती सागंा ! या �व�क�याणासाठ� मी
त�ुहाला अव�य वर दईेन." ॥३७॥
दवे �हणाल,े "ह �ेलैो�या�या अ�खल�ेरी ! या �त�ही



लोकातंील बाधा-पीडा-सकंट नॆाहीशी कर आणी �या
�या वळे� श�चूी सकंट,े आ�मण आेम�या भमूीवर
होतील �या �या वळे� त �ूयाचंा प�रहार कर."
॥३८।३९॥
दवेी �हणाली, "ववै�वत म�वतंरात अ�ा�वसा�ा
यगुारभंी शुंभ-�नशुंभ नावाच देोन द�ैयराज उ�म�पणाने
अ�यायी झाल वे �यानंी अनाचार माडंला. ॥४०।४१॥
�यावळे� मी नदं गव�या�या घरी �याची प�नी यशोदा
�ह�या पोट� ज�म घऊेन �व��य पव�ता�या �थानी या दोन
रा�साचंा नाश करीन. ॥४२॥
प�ुहा अ�यतं �वकट आ�ण घोर �पान मेी या प�ृवीवर
अवतार घऊेन �व��च�ी नावा�या रा�साचा वध करीन.
�व��च�ी कुळाच रेा�स �यावळे� प�ृवीवर अनाचार
क�न मा�या हातनूच नाश पावतील. ॥४३॥
�व��च�ी महाद�ैय �या वळे� रणागंणात मा�या
तावडीत सापडनू मा�या ती�ण व र�ान मेाखल�ेया
अज� व �व�ाळ दाढाखंाली रगडल जेातील �या वळे�
र�ान मेाखलले मेाझ देात डा�ळ�ब-फळासारख लेाल
होतील. ॥४४॥



या रा�सानंा खा��यामळु देवे-दवेता, �वगा�तील दवे,
ऋषीमनुी, �व�ातील म�य� मानव माझी पजूा-अचा�
करताना नहेमी र�द�ंतका या नावान भे�� क�न मला
�स� करतील. ॥४५॥
�यानतंर शकेडो वष�या भतूलावर ��काळ पडले व
जीवमा�ानंा पा�या�शवाय जगण अेस� होईल.
�यावळे� ऋषी, मनुी, तप�वी, मानव-भ� माझी �ततुी
�ाथ�ना करतील. �यावळे� अशरीरी (अयो�नजा) �पने
मी �कट होईन. ॥४६॥
माझ �ेतवन करणाया� ऋषी-मनुी आ�द भ�ाकंड मेी
�मेभावनने,े वा�स�यान पेाहीन. �या वळे� दश�दशानंा
अभय द�ेयासाठ� माझी कृपा��ी शभंर डो�यानंी सव�
�व�ात आशीवा�द�पान जेाईल व लोक मला शता�ी
�हणतील. ॥४७॥
मी मा�या �वत:�या शरीरापासनू ह भे�ानंो, जी
वन�पती (शाक) �नमा�ण करीन ती वन�पती या
�व�ातील जीवजतंूंना या ��काळात जगवील, व ती
सजंीवनी वन�पती �ाणदा�यनी होईल. ॥४८॥



मी उ�प� केल�ेया सजंीवनी शाक वन�पतीमळुे
जीवर�ा झा�यान सेव�जण मला शाकंभरी या नावाने
ओळखतील व माझी भ�� करतील. �या वळे� मी �ग�म
नावा�या महाद�ैयाचा पराभव क�न वध करीन. ॥४९॥
�ग�माला मार�यान भे� मला �गा�दवेी ह नेाव दतेील.
�यानतंर मी महा�चडं भीमकाय�व�प घऊेन प�ुहा
�हमालयात �चडं �पान अेवतीण� होईन व तथेील
��ानंा मारीन. ॥५०॥
मा�या �त�ुत��ोतातं लीन असल�ेया सा��वक
ऋषीमनु�ना �या�ंया सदाचरणात, �व�ा�यासात,
होमहवनात ज रेा�स �ास दतेील, �यानंा मा�न मी
भ�-र�ण करीन. ॥५१॥
�या वळे� भीमकाय�व�पान मेी भ�-र�ण केल �ेहणनू
�लैो�यात मला 'भीमा' या नावान ओेळखतील, आ�ण
�या वळे� अ�ण नावाचा रा�स �लैो�यातील मा�या
भ�ा�ंया स�वशील जीवनात अडथळ आेणनू �यानंा
�ास दईेल. ॥५२॥
�या वळे� �या अ�ण द�ैयाच सेहा पाया�ंया भृंग (भुंगा)
�पान पेा�रप�य क�न भ�पीडा हरण करीन. व �या



महाद�ैया�या �ासातनू �लैो�यातील सव� जीवाचंी
म�ुता करीन. ॥५३॥
अशा�कार अे�ण रा�सा�या �ासातनू �नभ�य केललेे
भ� मला �ामरी या नावान ओेळखतील; आ�ण �या
�या �ठकाणी �या �या काळ� ���व�ृी, �राचार आ�ण
सकंट दे�ैय भ�ासंमोर उभी करतील तथे तेथे �ेयाचंा
नाश क�न मी भ�र�ण करीन. ॥५४॥
�या �या वळे� मा�या भ�ावंर सकंट येतेील �या �या
वळे� मी सकंट-�वमोचनासाठ� नवीन अवतार घऊेन
भ�ाचं रे�ण करीन, हा माझा �न�य आह वे भ�ानंा
श�द �दला आह.े ॐ॥५५॥
असा हा �ी माक�डये परुाणातील साव�ण�क
म�वतंरकाळ� घडललेा दवेीमाहा��य कथतेील दवेी-
�ततुी नावाचा अकरावा अ�याय आह.े

- �ी �गा� शाकंभरी �ामरी �वजयत -े

----------------------------

�ी�गा�स�तशती - �ादशोऽ�याय:



�ादशोऽ�याय:

�यानम्
ॐ �व��ुामसम�भा मंगृप�त�क�ध��थता भंीषणां
क�या�भ: करवालखटे�वलस��ता�भरास�ेवताम ।्
ह�त�ै�गदा�सखटे�व�शखा�ंाप गंणु तंज�न�
�ब�ाणामनला��मका शं�शधरा �ंगा���न�ेा भंज ॥े
'ॐ' द�ेवुाच ॥१॥
ए�भ: �तव�ै मा �ंन�य �ंतो�यत ये: समा�हत: ।
त�याह संकला बंाधा नंाश�य�या�यसशंयम ॥्२॥
मधकुैटभनाश चं म�हषासरुघातनम ।्
क�त��य�य��त य ते�द व्ध शं�ुभ�नश�ुभयो: ॥३॥
अ��या चं चतदु��या नंव�या चंकैचतेस: ।
�ो�य��त चवै य भे��या मम माहा��यम�ुमम ॥्४॥
न तषेा �ं�कृत �ंक��चद �्�कृतो�था न चापद: ।
भ�व�य�त न दा�र�य् नं चवै�े�वयोजनम ॥्५॥
श�तुो न भय तं�य द�यतुो वा न राजत: ।



न श��ानलतोयौघा�कदा�च�स�भ�व�य�त ॥६॥
त�मा�ममतै�माहा��य पं�ठत� संमा�हत:ै ।
�ोत� चं सदा भ��या पर �ंव��ययन �ंह तत ॥्७॥
उपसगा�नशषेा�ंत मुहामारीसम�ुवान ।्
तथा ���वधम�ुपात मंाहा��य शंमय�ेमम ॥८॥
य�तै�प�त से�यङ्�न�यमायतन मेम ।
सदा न त��मो�या�म सा�ंन�य तं� म �े�थतम ॥्९॥
ब�ल�दान पेजूायाम��नकाय�महो�सव ।े
सव�ममतै�च�रतम�ुचाय��ा�मवे च ॥१०॥
जानताऽजानता वा�प ब�लपजूा तंथा कृताम ।्
�ती��छ�या�यह �ंी�या व�हनहोम तंथा कृतम ॥्११॥
शर�काल मेहापजूा ��यत येा च वा�ष�क� ।
त�या मंमतै�माहा��य �ं�ुवा भ��सम��वत: ॥१२॥
सवा�बाधा�व�नमु��ो धनधा�यसतुा��वत: ।
मन�ुयो म��सादने भ�व�य�त न सशंय: ॥१३॥
��ुवा ममतै�माहा��य तंथा चो�प�य: शभुा: ।



परा�म चं य�ुषे जुायत �ेनभ�य: पमुान ॥्१४॥
�रपव: स�ंय यंा��त क�याण चंोपप�त ।े
न�दत चे कुल पंुंसा मंाहा��य मंम ��ृवताम ॥्१५॥
शा��तकम��ण सव�� तथा �:�व�दश�न ।े
�हपीडास चुो�ास मुाहा��य �ंणृयुा�मम ॥१६॥
उपसगा�: शम यंा��त �हपीडा� दा�णा: ।
�:�व� चं न�ृभ��� सं�ुव�मपुजायत ॥े१७॥
बाल�हा�भभतूाना बंालाना शंा��तकारकम ।्
सघंातभदे चे नणृा मं�ैीकरणम�ुमम ॥्१८॥
�वृ��ानामशषेाणा बंलहा�नकर पंरम ।्
र�ोभतू�पशाचाना पंठनादवे नाशनम ॥्१९॥
सव�ममतै�माहा��य मंम स���धकारकम ।्
पशपु�ुपा�य�धपू�ैच ग�धद�प�ैतथो�म:ै ॥२०॥
�व�ाणा भंोजनहै�म:ै �ो�णीयरैह�न�शम ।्
अ�य�ै �व�वधभै�ग:ै �दानवै��सरणे या ॥२१॥
�ी�तम���यत सेा��मन स्कृ�सचु�रत �ेतु ।े



�तु हंर�त पापा�न तथाऽऽरो�य �ंय�छ�त ॥२२॥
र�ा कंरो�त भतू�ेयो ज�मना कं�त�न मंम ।
य�ुषे चु�रत यं�म �े�द�ैय�नबह�णम ॥्२३॥
त��म�छूत वे�ैरकृत भंय पंुंसा नं जायत ।े
य�ुमा�भ: �ततुयो या�च या�च ���ष��भ:कृता: ॥२४॥
��णा च कृता�ता�त �ुय�छ��त शभुा मं�तम ।्
अर�य �ेा�तर वेा�प दावा��नप�रवा�रत: ॥२५॥
द�य�ुभवा� वतृ: श�ूय गेहृीतो वा�प श��ुभ: ।
�स�ह�ा�ानयुातो वा वन वेा वनह��त�भ: ॥२६॥
रा�ा �ु�ने चा��तो व�यो ब�धगतोऽ�प वा ।
आघ�ूण�तो वा वातने ��थत: पोत मेहाण�व ॥े२७॥
पत�स चुा�प श��षे सु�ंाम भेशृदा�ण ।े
सवा�बाधास घुोरास वुदेना�य�द�तोऽ�प वा ॥२८॥
�मर�ममतै�च�रत नंरो म�ुयते सडक्टात ।्
मम �भावा��सहंा�ा द�यवो व�ैरण�तथा ॥२९॥
�रादवे पलाय�त �ेमरत��रत मंम ॥३०॥



ऋ�ष�वाच ॥३१॥
इ�य�ु�वा सा भगवती च��डका च�ड�व�मा ॥३२॥
प�यतामवे दवेाना तं�वैा�तरधीयत ।
तऽे�प दवेा �नरातङ्का: �वा�धकारान य्था परुा ॥३३॥
य�भागभजु: सव�च�ु�व��नहतारय: ।
द�ैया� द�ेा �नहत शे�ुभ देवे�रपौ य�ुध ॥३४॥
जग���व�ंस�न त��मन म्हो�ऽेतलु�व�म ।े
�नश�ुभ चे महावीय�शषेा: पातालमायय:ु ॥३५॥
एव भंगवती दवेी सा �न�या�प पनु: पनु: ।
स�भयू कु�त भेपू जगत: प�रपालनम ॥्३६॥
तयतै�मो�त �ेव� संवै �व� �ंसयूत ।े
सा या�चता च �व�ान तं�ुा ऋ����य�छ�त ॥३७॥
�ा�त तंयतै�सकल �ं�ा�ड मंनजु�ेर ।
महाका�या महाकाल मेहामारी�व�पया ॥३८॥
सवै काल मेहामारी सवै स�ृ�भ�व�यजा ।
��थ�त�करो�त भतूाना संवै काल सेनातनी ॥३९॥



भवकाल नेणृा संवै ल�मीवृ����दा गहृ ।े
सवैाभाव तेथाल�मी�व�नाशायोपजायत ॥े४०॥
�ततुा स�प�ूजता प�ुपधैू�पग�धा�द�भ�तथा ।
ददा�त �व� पं�ुा�ं म�त�धम�ग�त�शभुाम ॥्ॐ॥४१।
इ�त �ीमाक� �डयेपरुाण सेाव�ण�के म�व�तरे
दवेीमाहा�मये
फल�त�ुतना�म �ादशोऽ�याय: ॥१२॥
उवाच ३, अध��ोकौ २, �ोका: ३७,

एवम ४्१, एवमा�दत: ६७१ ॥
-�ी वभैवल�मी�व�जयत -े

मराठ� अथ�

�यान - �वज�ेमाण तेळपणारी, �स�हावर आ�ढ होऊन
भीषण भासणारी, �ज�या अनके �व�पी क�या सवेलेा
आहते व �या�ंया हाती य�ुाची आयधु ढेाल, तलवार



इ�याद� आहते अशा क�यानंी घरेललेी, �वत:�या हाती
च�, गदा, ढाल, तलवार, चाप व धन�ुय स�ज ठेवनू
�ु� नजरने पेाहणारी अ��न�व�पा, पण शीतल च�ं
�करीट� भषू�वणाया� �ग�ला आमच नेम�कार.

ॐ दवेी �हणाली- "ह देवे-दवेतानंो, �व�थ �च�ान वे
��थर मनान जे भे� मला भजतील, माझ पेजून
करतील, इतराकंडनू �क�वा एक��तपण केरतील �या�ंया
सव� बाधा, पीडा, सकंट मेी ता�काळ न� करीन,
या�वषयी सशंय बाळग नूका. ॥१।२॥
मधकुैटभनाश आ�ण म�हषासरु-वधाची कथा ज भे�
वाचतील, इतरानंा सागंतील �क�वा क�त�नात गाऊन
दाखवतील, �याच�माण शेुंभ-�नशुंभ-वधाचं आे�यान
वाचतील, ऎकतील वा ऎकवतील �यानंाही ह फेळ
�मळनू मी �याचं रे�ण करीन. ॥३॥
ज भे� म�ह�या�या अ�मीला-नवमीला �क�वा
चतदु�शीला मा�या कथा वाचतील, ऎकतील, गातील व
मा�या परा�माची महती सागंनू भ�ानंा धीर दऊेन
�नभ�य करतील, �यानंाही मी �न��त �पान वेरदा�यनी
होईन ! ॥४॥



�या�ंया वाटलेा कोणतहेी पाप, �राचार, ��कृ�य �क�वा
आप�ी यणेार नाहीत. दा�र�य्, �:ख, �वयोग, क�ही
�यानंा माझी भ�� के�यान भेोगाव लेागणार नाहीत.
॥५॥
श�ूंपासनू मा�या भ�ानंा कोणतीही भीती उरणार नाही.
�यानंा दा�य�व (गलुामी) यणेार नाही, राजाची
(सरकारची) गरैमज� होणार नाही. �याच�मण चेोर,
डाकू, श��, अ�नी, �याच�माण पेा�यापासनू कोणतीही
भीती उरणार नाही. ॥६॥
�हणनू ही माझ चे�र�-माहा��य-कथा भ�ानंो, त�ुही
नहेमी वाचा, इतरानंा ऎकवा व अ�यतं शातं व सावध
मनान मेा�यावर �व�ास ठेवनूच या आय�ुयात
काल�मणा करा. ॥७॥
मा�या च�र�, वाचनान उे�पात, भकूंप, ��काळ, पीडा,
�ाधी, रोगराई, महामारी, पटक� ही रा�ावर वळे�
अवळे� यणेारी ���वध सकंट �ेन��तपण टेळतील व
भ� सकंटम�ु होतील. ॥८॥
माझ �ेमरण, भजन-पजून �या �या �ठकाणी होईल, �या



�या पीठावर, म�ंदरात, घरात �व�धपवू�क व भ��पवू�क
�थापना होईल, तथे तेथे मेाझी �नहेमय कृपा��ी व
सा���य राहील व त ते �ेथान पावनतीथ� होईल
या�वषयी शकंा नसावी. ॥९॥
ब�लदान, पजूा, महो�सव, होम-हवन आद� शभु �सगंी
माझी परा�म-गाथा वाचावी, ऎकावी �क�वा �तो�-
गायनानंी माझ भेजन-पजून कराव,े करवाव वे ऎकाव.े
॥१०॥
कळत-नकळत झाल�ेया पजूने,े भ��न वेा
ब�लदान�सगंी केल�ेया मा�या भ��मय पजूा-
अच�नसे�ुा मी �स� होऊन भ�ानंा इ� वा�ं�छत फल
न�क� दईेन, याचा �व�ास ठेवावा. ॥११॥
शरदऋ्ततू माझी ��तवष� पजूा, समाराधना व होम-
हवनाद� समारभं भ��पवू�क क�न मा�या कथाचंे
वाचन, �वण न�तने,े भ��पवू�क व समारभंाने
साम�ूहकपण केराव.े ॥१२॥
अशी माझी भ��पवू�क आराधना केल�ेया भ�-गणाचंी
सकंट,े �ास, पीडा न� होऊन त आेप�या जीवनात



मा�या �सादान धेनवान,् सम�ृ, धन-धा�य भरपरू
�मळनू सखुी होतात, �यानंा प�ु पौ� (नातवडं)े याचंा
लाभ होतो यातं सशंय नाही. ॥१३॥
मा�या शौय�कथाचंी आराधना, भजन-पजून �वत:
के�यान �ेक�वा इतराकंडनू भ��पवू�क ऎक�यानहेी �या
�ोत-ृगणानंा शभुदायक फायदा होतो, �यानंा य�ुात,
सघंषा�त �वजय �मळतो व उव��रत काळात मजवरील
भ����ने ते �ेनभ�य आय�ुय उपभोगतात. ॥१४॥
मा�या मह�तकथा ऎकणाया� भ�ाचं शे� नू� होऊन ते
�नव�र होतात व आप�या कुटुंब, प�ु-पौ�ासंह प�ुयवान
होऊन सखुी होतात. ॥१५॥
मन शातं राह�यासाठ� रोज�या आय�ुयातील कटकट�
सपं�यासाठ�, �हपीडा जा�यासाठ� �क�वा वाईट �व�े
पडनू मन:�वा��य �बघडत ते बेदं हो�यासाठ�, माझे
�तो� पठण करण हेा उ�म उपाय आह.े �यामळुे
�व�थता लाभत.े ॥१६॥
नहेमी ससंारात यणेाया� अ�नवाय� अडचणी, आजार,
अपघात, ह सेपंनू सखुशातंी लाभत,े कलह �मटतात,



वाईट �व� पेडायची थाबंनू, मानवा�या उ�म
मनोरथाचंी पतू�ता होत.े ॥१७॥
लहान �शशूंच आेजार, �याचंी यो�य वाढ, �याचं सेगंोपन,
स�ुढता, �यानंा लाभनू त �ेनरोगी व �व�थ होतात.
समाजातील कलह, वरै �मटनू समाजधरुीणानंा उ�म
म�ैी लाभत.े �म� -प�रवार वाढून �याचं सेहकाय� �मळत.े
॥१८॥
ह मेाझ देवेी�तो� �राचारी लोका�ंया श��ला एक
जबरद�त आ�हान आह.े पापी लोकानंा एक उ�म धडा
आह.े रा�स-भतू-�पशा�च-�तेाद� वामाचारी श�� या
�तो�पठणान सेमळू नाहीशा होतात. �याचंा �न:पात
होतो. ॥१९॥
मा�या या माहा��य-�तो�-पठणान मेाझी, मा�या
श��ची व कृपचेी जवळ�क लाभत वे लाभ होतो.
पजूासाम�ी, पश (ूबळ�), प�ुप, धपू-द�प, सगुधंी अ�र
आद� साधनानंी केल�ेया पजूने फेायदा होतो. ॥२०॥
स��व�ृ परुो�हतामंाफ� त य�याग क�न �यानंा उ�म
भोजन दऊेन �याचंी यो�य सभंावना करावी. मला �न�य



अ�भषके क�न �स� क�न �याव,े तसचे �व�वध
�कार जेप-तप-�यान-म�ंा�द साधनानंी मला �स�
कराव.े ॥२१॥
माझी �जतक� ��ने वे भ��न पेजूा कराल �या
�माणात मी आशीवा�द व मगंल सौ�य दते.े एका
पाठान भे�ाला वष�भर साधना के�याच पे�ुय �मळत.े
�याच पेाप सपंनू तो प�ुयवान व �नरोगी होतो. ॥२२॥
ज�मभर माझ �ेतो�-पठण ऎकल तेर तो भ� सखुी
होतो, पण मा�या या द�ैयाशंी झाल�ेया य�ुातंील
शौय�कथानंी �ोता �नभ�य होतो व सकंटाला समथ�पणे
त�ड दऊे शकतो. ॥२३॥
या रणकथा, ह पे�ुयवतंानंो त�ुही �वत: वाचा,
इतराकंडनू ऎका. �नभ�य हो�यासाठ� व वयैा�च वेरै
सपं�ुात य�ेयासाठ� या �तो�ा�शवाय अ�य श��शाली
उपाय नाही. ��दवेान रेचलले वे त�ुही ऋषी-मनु�नी
गा�यलले वे य�यागात �हटलले पे�ुयकारक �तो� �सरे
नाही. ॥२४॥
�ा�णाकंरवी केललेी समाराधना, अ�भषके, पजूा,



भजन, क�त�न भ�ाला �नरतंर लाभ घड�वतात. ह �ेतो�
कुठे �हणाव,े याला काही �नयम नाही. घरी, दारी,
अर�यात �क�वा �ह�� पशूं�या सकंटात, चोरा�ंया
सकंटात �हटल तेर सकंट टळत.े ॥२५॥
चोरानंी अडवनू चोरी केली, लटुल,े श�ूंनी घरेल,े वनात
अर�यत �ह�� पश,ू जहरी �ाणी या�ंया �वळ�यात, �स�ह,
वाघ व ह�ी यानंी केल�ेया आ�मणात ह �ेतो�-पठण-
भ�ाचंी सतत राखण करत.े ॥२६॥
राजाची गरैमज� झाली आ�ण ब�ंदवास कपाळ� आला
�क�वा म�ृयदुडंाचा आदशे सरकारन केेला तरीही �तो�-
पठणान मे�ुता होत.े वावटळ, तफुान, सम�ुातील
वादळ, बडुणारी नाव या सकंटापंासनू मा�या कृपनेे
सटुका होत.े ॥२७॥
य�ुात झालले शे��ाघात, �ण, रणागंणातील �ण-पीडा
�क�वा हरे �क�वा �फतरुीमळु झेालले अेपघात. सडू व
अ�य पीडा या �तो�-पठणान शेमतात. मोठमोठ� सकंटे
न� होतात. ॥२८॥
मा�या या च�र�-माहा��याच फे� �मरण केल तेर



महासकंट, पीडा न� होत आे�ण मा�या बलसाम�या�ने
आशीवा�दान,े चोर व डाकू �क�वा श� यूाचंा कधीही
उपसग� होत नाही. ॥२९॥
फ� उपसग�च न�ह तेर कोणतहेी सकंट केवळ माझी
आठवण के�यान �ेर पळनू जात.े ॥३०॥
ऋषी �हणाल,े "अस सेागंनू ती श��शाली व वरदा�यनी
जग�माता च��डका भ�ानंा आशीवा�द दऊेन, �याचंे
मगंल �च�तनू अतंधा�न पावली. ॥३२॥
दवेाशंी बोलता बोलता दवेी अतंधा�न पाव�याचे
�दसताच दवे प�ुह पवू�वतअ्�ज��य झाल वे दानवा�ंया
ब�ंदवासातनू म�ु झाल.े �यानंा पवू�च आेपल अे�धकार
�मळनू त �ेनभ�य झाल.े ॥३३॥
�यानंा �याचं पेवू�च अे�धकार �याच �मान �ेमळाल.े
य�भोगाच अे�धकार पवू� �नय�मत अस�या�माणे
�मळाल.े ह घेडल ते केेवळ दवेीन,े दवेाचंा श�-ुशुंभाचा
रणात वध केला �यामळुचे दवे पवू��माण बेलवान झाल.े
॥३४॥
महारा�स वीर �नशुंभ यान येा जगाचा �व�वसं माडंला



अस�यान देवेीन अेतलु परा�मान �ेयाला ठार
मार�यानतंर उरलले दे�ैय-स�ैय आपल �ेाण वाचवीत
पाताळात �नघनू गले.े ॥३५॥
या�माण हेी भगवती दवेी, जगद�बा पनु:प�ुहा भ�ा�ंया
सकंट-र�णाला खल�नदा�ळणाला व जगा�या क�याण-
पोषणासाठ� अवतार घते.े ॥३६॥
ती मह�मगंला दवेी आप�या श��शौया�न सेवा�ना
मो�हत करत.े �तची ��ा, भ�� के�यास ती �ान-
�व�ान साधनते सफलता, ऋ���स�� दऊेन �म�ृत
सजग ठेवत.े ही दवेी जगाला ज�म दते,े तसचे �नरतंर
पोषण करत.े ॥३७॥
महा�लयात भकूंप, वादळ-तडाखा, तफुान, �नसगा�ने
केलले अेपघात�नवारण करत;े कारण ह �े�ा�ड �तने
उ�प� केल आेह.े ह रेाजा ! ही मगंलाच सव� जगाची
आधारदा�यनी असनू ती सव�सचंारी आह.े ॥३८॥
ती अज�मा असली तरी स�ृी�च जननी आह.े आप��
काली नव�नमा�णासाठ� ती सहंारक महामारी�माणे
असली तरी या �व�ातील जीवजतंूंच रे�ण �या�ंया



�या�ंया कालमाना�माण तेी करीत अस�यान सेनातनी
आह.े ॥३९।।
वभैवशाली काळात भ�ा�ंया घरी ती ल�मी�पाने
रा�न, ती वभैव, क�त� व नाव वाढवत,े �गती करते
आ�ण सखुसम�ृ�, पसैा, वभैव, क�त� न �मळा�यास ती
�वनाशीही होत.े ॥४०॥
धपू, द�प, गधं, फुल आेद� साधन वे षोडषोपचारानंी
दवेीची �ततुी, पजूा-पाठ के�यान धेन, धा�य, प�ु-पौ�,
धमा�चार व सदाचार दऊेन शवेट� भ�ाला स�ती
�मळवनू दते.े ॐ ॥४१॥
असा हा माक�डये परुाणातील म�वतंरकाळ� घडल�ेय
दवेीमाहा��य कथचेा फल�ततुी नावाचा बारावा अ�याय
आह.े

------------------------------

�ी�गा�स�तशती - �योदशोऽ�याय:

�योदशोऽ�याय:



�यानम्
ॐ बालाक� �डलाभासा चंतबुा�� �ं�लोचनाम ।्
पाशाङ्कुशवराभीतीधा�रय�त� �शवा भंज ।े
'ॐ' ऋ�ष�वाच ॥१॥
एत� के�थत भंपू दवेीमाहा��यम�ुमम ।्
एव�ंभावा सा दवेी ययदे धंाय�त जेगत ॥्२॥
�व�ा तथवै ��यत भेगव���णमुायया ।
तया �वमषे व�ैय� तथवैा�य �ेवव�ेकन:॥३॥
मो��त मेो�हता�वै मोहम�ेय��त चापर ।े
तामपु�ैह महाराज शरण पंरम�ेरीम ॥्४॥
आरा�धता सवै नणृा भंोग�वगा�पवग�दा ॥५॥
माक� �डये उवाच ॥६॥
इ�त त�य वच: ��ुवा सरुथ: स नरा�धप: ॥७॥
��णप�य महाभाग तंम�ृष�श�ंसत�तम ।्
�न�व��णोऽ�तमम�वने रा�यापहरणने च ॥८॥



जगाम स��तपस से च व�ैयो महामनु ।े
सदंश�नाथ�म�बाया नद�प�ुलनस�ं�थत: ॥९॥
स च व�ैय�तप�तपे देवेीस�ूं पर जंपन ।्
तौ त��मन प�ुलन दे�ेा: कृ�वा म�ूत�महीमयीम ॥्१०॥
अह�णा चं�त�ुत�या: प�ुपधपूा��नतप�ण:ै ।
�नराहारो यताहारो त�मन�कौ सम�हतौ ॥१२॥
ददत�ुतौ ब�ल�चवै �नजगा�ासगृ�ु�तम ।्
एव संमाराधयतो����भव�ष�य�ता�मनो: ॥१२॥
प�रत�ुा जग�ा�ी ��य� �ंाह च��डका ॥१३॥
द�ेवुाच ॥१४॥
य��ा�य�त �ेवया भपू �वया च कुलन�दन
म��त��ा�यता संव�प�रत�ुा ददा�म तत ॥्१५॥
माक� �डये उवाच ॥१६॥
ततो व� नेपृो रा�यम�व��ंय�यज�म�न ।
अ�वै च �नज रंा�य हंतश�बुल बंलात ॥्१७॥
सोऽ�प व�ैय�ततो �ान वं� �ेन�व��णमानस: ।



मम�ेयह�म�त �ा�: स��व�य�ुतकारकम ॥्१८॥
द�ेवुाच ॥१९॥
�व�परैहो�भन�ृपत �ेव रंा�य �ंा��यत भेवान ॥्२०॥
ह�वा �रपनू�ख�लत तंव त� भ�व�य�त ॥२१॥
मतृ� भयू: स��ा�य ज�म दवेा��व�वत: ॥२२॥
साव�ण�को नाम मनभु�वान भ्�ुव भ�व�य�त ॥२३॥
व�ैयवय� �वया य� वरोऽ�म�ोऽ�भवा��छत: ॥२४॥
त �ंय�छा�म स�ंस� तैव �ान भं�व�य�त ॥२५॥
माक� �डये उवाच ॥२६॥
इ�त द�वा तयोद�वी यथा�भल�षत वंरम ॥्२७॥
बभवुा�त�ह�ता स�ो भ��या ता�याम�भ�तुा ।
एव दं�ेा वर लं�द�्वा सरुथ: ���यष�भ: ॥२८॥
सयूा��ज�म समासा� साव�ण�भ�वता मन:ु ॥�ल�
ॐ॥॥२९॥
एव दं�ेा वर लं�धवा सरुथ: ���यष�भ:

सयूा��ज�म समासा� साव�ण�भ�वता मन:ु ॥�ल� ॐ॥



इ�त �ीमाक� �डयेपरुाण सेाव�ण�के म�व�तरे
दवेीमाहा�मय सेरुथव�ैययोव�र�दान नंाम
�योदशोऽ�याय: ॥१३॥
�ी भ�वरदा�यनी �वजयत -े

उवाच ६, अध��ोका: ११, �ोका: १२,

एवम २्९,

एवमा�दत: ७०० ॥ सम�ता उवाचम��ा: ५७,

अध��ोका: ४२, �ोका: ५३५,

अवदाना�न ६६॥
-�ी �गा�माता �वजयत -े

- �ी गौरी �ाथ�ना -

अ�णकमल स�ंथा त�ज: प�ुजवषा�
करकमल धतृ�ेा भी�तय�ुमा�बजुाता ।
म�णमकुुट �व�च�ालडक्ृ�त: प�माला
भवत भुवुनमाता सतत �ंी: ��य नै: ॥१॥



मराठ� अथ�

�यान:- उष�ेमाण केोमलका�ंत अ��णम�भा, चार हात,
तीन डोळ,े हाती पाश, अकंुश वर अभयदा�यनी
असल�ेया �शवा मगंला दवेीच आे�ही �यान -पजून
करतो.
ऋषी �हणाल,े "ह रेाजा सरुथा ! या �माणे
दवेीमाहा��याची अ�य�ुम कथा मी तलुा सा�ंगतली.
�याच दवेी�या श���भावान येा दवेीन जेगाला धारण
केल आेह.े (�टकवनू ठेवलले आेह.े) ॥१॥२॥
ही दवेी �व�ादा�यनी सर�वती आह आे�ण भगवान्
�व�णचूी माया�व�प आह.े ही कथा ऎकून ह रेाजा, त,ू
हा व�ैय �म� समाधी, तसचे अनके आतरुलले �ेवचारवतं
आज मो�हत झाला आहात. पढुेही आवडीन �ेत�ुतपाठ
कराल, ऎकाल. ॥३॥
आजआवडललेी ही दवेी-शौय�-गाथा �नरतंर भ�ा�ंया
ल�ात राहील, �तची �ची वाढेल �हणनू ह पे�ुयवतंानंो
त�ुही या अ��बकेला शरण जा. �तच �ेयान करा, जप,



भजन, पजून करा. ॥४॥
दवेीची भ�� व ��ापवू�क आराधना के�यानतंर ती
मानवानंा, भ�ानंा मो�दा�यनी होत.े दवेीची भ��च
भ�ानंा मो�-�ार उघडनू दते.े ॥५॥
माक�डये �हणाल,े "ऋष�च हे वेचन ऎकून तो राजा सरुथ
उठला. ॥६॥७॥
आ�ण �यान पे�ुयवतं समुधेा. ऋष�ना सा�ागं नम�कार
घातला. आजपय�त राजा रा�य ग�ेयान वे आप�या
कुटुं�बया�ंया �मेान �ेख� झाला होता. ॥८॥
तो आता घरच सेार �ेवस�न नद�-काठावरील
वाळवटंात तप�य�साठ�, दवेी�या तप व पजूनासाठ�
गलेा. आप�याबरोबर �यान आेपला �म� व सम�:खी
बधं सूमाधी वाणी याला घऊेन तप व पजूनास स�ुवात
केली. ॥९॥
समाधी वा�यानसे�ुा दवेीस�ूा�या पठणान तेप�य�ला
स�ुवात केली व वाळवटं� �यान देवेीची मातीची मतू�
तयार क�न भजन-पजून-�यान-साधनसे आरभं केला.
॥१०॥



आपला आहार �नय�मत करीत करीत शवेट� �नराहार
उपोषण केल वे फुल,े धपू, द�प, �नराजंन, �तो�, म�ंाद�
उपचारानंी मनोपवू�क दवेी महामाय�ेया �च�तनास आरभं
केला. ॥११॥
या�माण �ेवर�� यऊेन दोघानंी ही तप�या� तीन
वषा�पय�त समाराधना केली व �नराहार उपवासानंी
आपल रे�, �यान व कायचेी कातंी बली-�व�पाने
दवेीला अ�यतं भ��भावान अेप�ण केली. ॥१२॥
या दोघा�ंया साधनने देवेी परम�ेरी �गा� ��य�
अवतीण� झाली. व राजा सरुथ आ�ण समाधी वा�यास
�हणाली. ॥१३॥
दवेी �हणाली, "ह रेाजा, उ�म कुलातील व�सा व
वाणीप�ुा त�ुही दोघानंी केललेी ��ापवू�क व �न�नेे
केललेी तप�या� माझपेय�त पोहोचली. मी तमु�यावर
सतं�ु असनू त�ुहाला ज केाय पा�हज ते वेर�पाने
मागा." ॥१४।॥१५॥
माक�डये �हणाल,े "सरुथ राजान आेपल रेा�य
ज�माज�मातंरी न� �हाव वे या ज�मी श�सु�ैयाचा नाश
होऊन आप�या रा�यावर पनु�था�पना कर�व�याची



इ�छा �� केली.॥१६।१७॥
वाणी महाराज मा� ससंाराला, घरादाराला �वर� झाले
होत.े �यामळु वे ब�ु�मान अस�यान �ेयानंी ममता,
आस��, मोह, माया याचंा लोप होऊन �मळणाया�
सपंणू� �ानाची मागणी केली. ॥१८॥
दवेी �हणाली, "ह रेाजा, त अू�यतं अ�प काळात
आप�या श�ूंचा नाश क�नआपल �ेवत:च रेा�य
�मळवशील. ॥२०॥
तझु शे� पूराभतू होऊन तथेनू पळनू जातील व रा�य
तलुा �वजयपवू�क �मळले. ॥२१॥
अतंकालानतंर त भूगवान सयूा�चा अशं घऊेन
सयू�कूलात ज�मनू या प�ृवीवर साव�ण�क मन युा नावाने
�व�यात होशील. ॥२२॥
असा हा साव�ण�क मन युा प�ृवीवर यगुप�ुष व
प�ुयवान बननू �जचे रे�ण करशील. ॥२३॥
ह वेाणीप�ुा, त�ुया भ��न मेी �स� झालले अेसनू,
त�ुया इ�छ�ॆमाण मेी तलुा वर दते आह.े ॥२४॥
वरैा�य �ा��तनतंरच मेोह ममता र�हत �ान तलुा लाभले



व ह वे�सा तलुा �वग��ार मोकळ हेोईल. ॥२५॥
माक�डये �हणाल,े "अस मेगंलमय वर राजा सरुथ आ�ण
समाधी वाणी यानंा दऊेन ��य� दश�न व आशीवा�द
दऊेन दवेी अतंधा�न पावली. ॥२६।२७॥
या�माण भे�ाचंी इ�छा पणू� झा�यान �ेया दोघाचंहेी
क�याण झाल वे राजा पढु�ल ज�मात सयू�कुलात-
॥२८॥
ज�म घऊेन साव�ण�मन युा नावान �े�स�� पावला व
सरुथ राजाची इ�छा दवेीन पेणू� केली. ॥२९॥
असा हा माक�डयेपरुाणातील साव�ण�क म�वतंरकाली
घडल�ेया दवेीमाहा��य-कथचेा सरुथ-व�ैयानंा वरदान
नावाचा कथाभाग आह.े
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