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Devi Mahatmyam in Telugu - 1st Chapter 

రచన: ఋ� ిమ
ర�ంయే 

అస� �� ప�ధమ చ��త�స� బ��� ఋ�ఃి | మ��ా! "ేవ$% | &ాయ'� ఛందః | నం"% శ�+,ః | రక, 
దం.�ా /జ1 | అ&�2స,త31 | ఋ&43దః స3ర5ప1 | �� మ��ా! 6ీ�త��48 ప�ధమ చ��త� 
జ69 :;<గః | 

>%�నం 
ఖడA ం చక� గ"ేషCD%ప ప��ఘ
 Fలం భIJంKం Lరః 
శం◌ంఖం సందధ'ం క�NOPి, QనయR%ం స�ా3ం◌ంగభSTావృ$%1 | 
య
ం హంతCం మధు�NOXY జలజభSసు, TాZ వ సు69,  హ�[ 
\ల
శ�దు�. మ
స�]ాదదశ�ాం P9^_ మ��ా`�ాం|| 

ఓం నమశbంc�ాdef 
ఓం ఐం మ
ర�ంయే ఉ^ాచ ||1|| 

iావ��jః సూర�తన< <మనుః కథ�$ ేஉషZమః| 
;mామయ తదుతn.,ం :స,�ాదA ద$o మమ ||2|| 

మ�మ
య
నుXp^_న యq% మన3ంత�ా>rపః 
స బభSవ మ�Xpగః iావ��jస,న< ర^_ః ||3|| 

iా3�st�9 உ◌ంత�4 పuర3ం Dెతౖ�వంశసమIదxవః| 
సురqో R%మ �ాజz உభS{ సమP9,  |c.మండల} ||4|| 
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తస� ]ాలయతః సమ�~ ప�జzః ప�$%� ;^�రiా�| 
బభSవ�ః శత�^� భS]ాః ��ల
:ధ3ంPనిస,"% ||5|| 

తస� $ెరౖభవదు�ద81 అ.ప�బలదంcనః| 
నూ�R�రౖ6ి స $ైర��"ే8  ��ల
:ధ3ంPి����తః ||6|| 

తతః స3ప�రమ
య
$o ;జ"ేmా>r]� உభవ{| 
ఆ�ా� ంతః స మ�XpగP��,స,"% ప�బల
���ః ||7|| 

అమ
$ౖె�ర���ర�� ���Z  ర�� ర�లస� దు�ాత��ః| 
��m� బలం D%పహృతం త$%� 6ి స3ప��4 తతః ||8|| 

త$o మృగయ
^ా�జ4న హృతiా3మ�ః స భSప.ః| 
ఏ�ా�� హయమ
ర�హ� జ&ామ గహనం వన1 ||9|| 

సత$%� శ�మమ"%� |K "r� �జవర�స� ��ధసః| 
ప�mాంతmా3ప"%��రj మI;LT��పm��త1 ||10|| 

తi��  కంtత� �ాలం చ మI;R% $నే సత�ృతః| 
ఇతm�bతశb :చరంస,Pి�� మI;వ�ాశ��� ||11|| 

i� உtంతయత,"% తత� మమ$%3కృషZDేతనః| ||12|| 

మత�n�NO3ః ]ా�తం పuర3ం మయ
��నం ప�రం �� త{ 
మదxృ$ై�P��, రసద3ృ$ె�, ః ర8ర�తః ]ాల�$ ేన ^ా ||13|| 

న జzR_ స ప�>%R� �� Fర హPీ,స"%మదః 
మమ ^��ౖ�వశం య
తః �ాR�x&ానుపలప� $ ే||14|| 
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d¡ మమ
నుగ$% ;త�ం ప�iాదధనX¢జR�ఃౖ 
అనువృ.,ం ధు� వం $ ేஉద� క£ర3ంత�న�మ��భృ$%ం ||15|| 

అసమ�గ3 య�ల¤ౖP��, ః క£ర3"rxః సతతం వ�యం 
సంtతః i� உ.దుఃఖ4న ¥యం ��m� గ¦ష�. ||16|| 

ఏతD%bన�చb సతతం tంతయ
మ
స ]ా���వః 
తత� :]�ా శ�మ
Xp�m� ^�శౖ���కం దదర§ సః ||17|| 

స పృషZP9,న కస,�ం X¢ �¨తCశb ఆగమR_ உత� కః 
సm�క ఇవ కiా�త3ం దుర�R% ఇవ ల¥�P9| ||18|| 

ఇ$%�కరj  వచస,స� భSప$ేః ప�ణ%<"rత1 
ప�తC�^ాచ స తం ^�శౖ�ః ప�శ�య
వన$o నృప1 ||19|| 

^�ౖశ� ఉ^ాచ ||20|| 

సమ
>r�ా2మ ^�mౖ�� உహమIతnR�2 ధ;R%ం క£ల} 
ప�త�"%�NO��2రస,శb ధనలªXp« అiాధు�ః ||21|| 

:��నశb ధR�ౖ"%�NOః ప�$ైQ�ా"%య �� ధన1| 
వనమXp�గ$o దుః¬ ;రస,mాbప,బంధు�ః ||22|| 

i� உహం న ^_"r� ప�$%� ణ%ం క£శల
క£శల
.��ా1| 
ప�వృ., ం స3జR%R%ం చ "%�ాణ%ం D%త� సంPి�తః ||23|| 

�+ం ను $ేTాం గృ� ̈|4మ1 అ|4మం �+ంను iాంప�తం 
కథం $�ే+ంనుసద3ృ$%,  దుర3ృ$%,  �+ంను��సు$%ః ||24|| 
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�ాజ^ాచ ||25|| 

def��2రi�,  భ^ాఁల£¯ బ°�8 ః ప�త�"%�ా"r�ర8R�ఃౖ ||26|| 

$ేషC �+ం భవతః P92హ మనుబ>%2. మ
నస1 ||27|| 

^�ౖశ� ఉ^ాచ ||28|| 

ఏవ��తద�q% ]�ా హ భ^ానస�దA తం వచః 
�+ం క�s¦ న బ>%2. మమ ;షCZ ర$%ం మనః ||29|| 

ఐః సంత�జ� 6ితృP92హం ధన ల£బ°�8 ��2�ాకృతః 
ప.ఃస3జన�ర�ం చ ����$�ే93వ �� మనః| ||30|| 

�+��తR%2�జzR%¦ జzనన26ి మ�మ$ ే
య$±ే²మ ప�వణం tత,ం :గIణ³ష36 ిబంధుషC ||31|| 

$ేTాం కృ$ే �� ;ఃmా3i� "ౌర�నస�ం చజzయ$ే ||32|| 

అ�s¦ �+ం యన2 మనP9,ష36ీ�.షC ;షCµ ర1 ||33|| 

మ
కంేయ ఉ^ాచ ||34|| 

తతi�,  స��$ౌ :ప� తంమI;ం సమIపPి�$ౌ ||35|| 

సమ
>r�ా2మ ^�mౖ�� உi� స చ ]ా��8వ సత,మః ||36|| 

కృ$%3 తC $ౌ యq%R%�య�ం యq%ర¶ం $ేన సం:ద1| 
ఉప:T�Z  కq%ః �ాLb{ చbక�తC�NO3శ�]ా��8^� ||37|| 

�ాజ ఉ^ాచ ||38|| 
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భగ·ంiా, �మహం ప�షCZ ¦D%¸���కం వదస3త{ ||39|| 

దుఃఖ
య యR_� మనసః స3t$%, యత,$%ం :R% ||40|| 

మఆన$o உ6 ియq%ఙºస� �+��తను�;సత,మః ||41|| 

అయం చ ఇకృతః ప�$ౖెQః "%�NOరxృ$ౖె�స,qో»¼తః 
స3జR_న చ సంత�క,ః P9,షC ��½� తq%ప�. ||42|| 

ఏవ ��ష తq%హం చ "%3వప,  ంతదుః¾$ౌ| 
దృషZ"ో�9 உ6ి :షd¡ మమ$%3కృషZమ
నi� ||43|| 

త$ే�R�తౖన��Xpగ యR��హ¿ ఙÀº ;R�ర6 ి
మమ
స� చ భవ$�ేTా : _̂�ాంధస� మSఢ$% ||44|| 

ఋ�రి�^ాచ ||45|| 

ఙÀº న మPి,  సమస,స� జం$oరÂÃయ &sచ�4| 
:షయశb మ�Xpగ య
ం. Dెవౖం పృథకnృథ~ ||46|| 

�4t"r�^ా తq% �ా$ౌ�  ]�ా ణÄనః సు, ల�దృషZయః ||47|| 

ఙÀº ;R� మనుజzః సత�ం �+ం తC $ ేన �� �4వల1| 
య$o �� ఙÀº ;నః స�43 పJప|cమృ&ాదయః ||48|| 

ఙÀº నం చ తన�నుTా�ణ%ం య$ే,Tాం మృగప|cణ%ం 
మనుTా�ణ%ం చ య$ే,Tాం తCల�మన�త,qోభ<ః ||49|| 

ఙÀº R_ உ6ి స. పmÅO�$%� పత&ాఞÇ¸బచంచుషC| 
కణÈ|Éదృ$%� È�'nడ�మ
R%న6 ిÊ>% ||50|| 



www.hindupad.com           DURGA SAPTASHATI (TELUGU) 

 

 

మ
నుTా మనుజ^ా�ఘË iా�ల
Tాః సు$%� ప�. 
లªXp{ ప�తC�ప�ా�ాయ నR_3$%� �+ం న పశ�P ి||51|| 

తq%6 ిమమ$%వ�4, Èహగ�4, ;]ా.$%ః 
మ�మ
య
 ప�Xp^_ణ సంiారPి�.�ా��ణ% ||52|| 

తR%2త� :స�యః �ా�s� <గ;"%�  జగతn$ఃే| 
మ�మ
య
 హ�4mÅObTా తయ
 సÈ�హ�$ ేజగ{ ||53|| 

జzÌ ;R%మ6ి D$ే%ంPి "ేÍ భగవ' �� iా 
బల
"%¥�È�య మ�మ
య
 ప�యచ¸. ||54|| 

తయ
 :సృజ�$ే :శ3ం జగ"ేతచb�ాచర1 | 
P�ౖTా ప�సR%2 వర"% నృణ%ం భవ. మIక,d¡ ||55|| 

iా :"%� పరమ
 మI�4,�4¶తCభS$% సR%త\ 
సంiారబంధ�త̈Cశb P�వౖ స�43శ3�4శ3�½ ||56|| 

�ాజ^ాచ ||57|| 

భగవ� �ా�� iా "ేÍ మ
మ
d¡. య
ం భ^ా� | 
బ�Í. క�మIతnR%2 iా క�ా�iా�శb �+ం "r3జ ||58|| 

యత±²Xp^ా చ iా "Íే యత��ర5]ా యదుదx^ా| 
తత�ర3ం m�� తC¦D%¸¦ త3$o,  బ�హ�:"%ం వర ||59|| 

ఋ�రి�^ాచ ||60|| 

;$ై�వ iా జగనూ���,స,య
 సర3¦దం తత1 ||61|| 
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తq%6 ితత�మIతn.,ర�హÎ>% F� య$%ం మమః ||62|| 

"ే^ాR%ం �ార�Pది8  ర�1 ఆ:రxవ. iా య"%| 
ఉతnR_2. త"% లª�4 iా ;$%�ప��>Ïయ$ ే||63|| 

<గ;"%� ం య"% :షCj ర�గ$�ే�ారjÍకృ$ే| 
ఆPీ, ర� m�షమభజ{ కల
nం$ే భగ^ా� ప�భIః ||64|| 

త"% "%3వసు�[ Ð�[ :ఖ
�$ౌ మధు�NOటXY| 
:షCj కరjమలªదూx$ౌ హంతCం బ���ణమIద�$ౌ ||65|| 

స R%� కమల} :T�j ః Pి�$o బ��� ప�జzప.ః 
దృTాZ � $%వసు�[ DÒ&[�  ప�సుప, ం చ జR%ర�న1 ||66|| 

తCTాZ వ <గ;"%� ం $%���ాగ�హృదయః Pి�తః 
:బ¢ధR%�ా8 య హ�4ర¶��R_త�కృ$%లయ
1 ||67|| 

:m�3శ3�½ం జగ"%8 '�ం Pి�.సం�ర�ా��ణÓ1| 
;"%� ం భగవ'ం :T�j రతCల
ం $ేజసః ప�భIః ||68|| 

బ�Ô�^ాచ ||69|| 

త3ం iా3� త3ం స3>% త3ం�� వషటp�రః స3�ా.��ా| 
సు>% త3మ¥�4 ;$�ే .�>% మ
$%� .��ా Pి�$% ||70|| 

అర8మ
$%�  Pి�$% ;$%� య
నుD%b�ా�:m�షతః 
త3��వ iా త3ం iా:'� త3ం "ేవ జన\ ప�ా ||71|| 
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త3defత"%8 ర�$ ే:శ3ం త3defత{ సృజ�$ే జగ{| 
త3defత{ ]ాల�$ ే":ే త3మత� ం$ ేచ సర3"% ||72|| 

:సృT�Z  సృ�ిZర5]ాత3ం Pి�. ర5]ా చ ]ాలR_| 
తq% సంహృ.ర5]ాం$ ేజగ$o உస� జగన�d¡ ||73|| 

మ�:"%� మ�మ
య
 మ���>% మ�స�ృ.ః| 
మ�È� చ భవ' మ�"ేÍ మ�సు�½ ||74|| 

ప�కృ.స, �ం చ సర3స� గIణత�య :Xp:\| 
�ాళ�ా.�ర���ా.��s�హ�ా.�శb "%ర�ణ% ||75|| 

త3ం ��స, �Öశ3�½ త3ం ��×స, �ం బI"r8�sxధల¥ణ%| 
లజz� ప��ిZస,q% తC�ిZస, �ం mాం.ః |Éం. �4వ చ ||76|| 

ఖcA \ F�\ Ð�ా గ"r\ చ�+�ణÓ తq%| 
శం¾ణÓ D%6ి\ బpణ%భIJంKప��ఘ
యI>% ||77|| 

i�మ
� i�మ�త�ాm�షi����భ�స, �.సుంద�½ 
ప�ాప�ాణ%ం పరమ
 త3��వ పర��శ3�½ ||78|| 

యచb �+ంtత��tద3సు,  సదస"%3¾ల
.��4| 
తస� సర3స� య
 శ�+,ః iా త3ం �+ం సూ, యP9మయ
 ||79|| 

యయ
 త3య
 జగ{ స�TాZ  జగ$%n$%.,  < జగ{| 
i� உ6ి ;"%� వశం \తః కiా, �ం i�, తC¦�శ̈3రః ||80|| 

:షCj ః శ�½రగ�హణ1 అహÖmాన ఏవ చ 
�ా��$%P9,  య$o உతiా, �ం కః i�, తCం శ�+,మ
� భ^_{ ||81|| 
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iా త3¦త�ం ప�Xp^�ఃౖ P�3ౖర�"%�NO�4�: సంసు, $%| 
Èహdef$ౌ దు�ాధ�ాØ వసు�[ మధు�NOటXY ||82|| 

ప�బ¢ధం చ జగ$%��Ö \య$%మచు�$% లఘI ||83|| 
బ¢ధశb �+�య$%మస� హంతC��$ౌ మ�సు�[ ||83|| 

ఋ�రి�^ాచ ||84|| 

ఏవం సు, $% త"% "Íే $%మPీ తత� ^_ధiా 
:T�j ః ప�X¢ధR%�ా8 య ;హంతCం మధు�NOటXY ||85|| 

R_$%� స�R%Pి�ాబpహÎహృదd¡భ�స,qోరసః| 
;రAమ� దర§R_ తi��  బ�హ�ణÙ అవ�క,జన�నః ||86|| 

ఉత,i��  చ జగR%2థః స,య
 మI��,  జR%ర�నః| 
ఏ�ారj _̂ అ��శయR%త,తః స దదృm� చ $ౌ ||87|| 

మధు�NOటXY దు�ా$%�R% వ.Íర�ప�ాక�మÚ 
��� ధర�4,¥ణ%వతC, ం బ�హ�ణ%ం జ;$oద�మÚ ||88|| 

సమI$%� య తతiా, Xp�ం యIయI> ేభగ^ా� హ��ః 
పంచవరØసహiా, Û ణÄ బpహÎప�హరణÙ :భIః ||89|| 

$%వప�.బలªన�$ౌ,  మ�మ
య
:È��$ౌ ||90|| 

ఉక,వం$ౌ వ�s உస�$o,  :�య$%¦. �4శవ1 ||91|| 

�� భగ^ాను^ాచ ||92|| 

భ^_$%మద� �� తCT�Z  మమ వ>%�వ�Xpవ6ి ||93|| 
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�+మR_�న వ�4ణ%త� ఏ$%వృ"r�  వృతం మమ ||94|| 

ఋ�రి�^ాచ ||95|| 

వంt$%Xp�¦. త"% సర3మ
]�మయం జగ{| 
:లªక� $%Xp�ం గ"r$o భగ^ా� కమల}¥ణః ||96|| 

ఆ^ాం జ�� న య$o� �½3 స�ల}న ప��ప�¯ $%| ||97|| 

ఋ�రి�^ాచ ||98|| 

తqేతC��ా, � భగవ$% శంఖచక�గ"%భృ$%| 
కృ$%3 చ�4�ణ ^�ౖ ÜR_2 జఘR_ LరPీ త<ః ||99|| 

ఏవ��Tా సమIతnR%2 బ�హ�ణ% సంసు, $% స3య1| 
ప�Xpవమiా� "ే^ా�సు,  భSయః శృణI వ"%¦ $ే ||100|| 

|| జయ జయ �� స3Pి,  ��మ
ర�ంేయప��ాణ³ iావ��j�4 మన3ంత�4 "Íేమ�$ే�  
మధు�NOటభవ>ో R%మ ప�ధÈ உ>%�యః || 

ఆహÎ. 

ఓం ఏం iాం&ాdef iాయI>%def సశ�+,�ాdef సప��^ా�ాdef స^ాహR%def ఏం /జz>rTాZ def 
మ� �ా`�ాdef మ� అహÎ.ం సమరnయ
¦ నమః iా3� || 

Devi Mahatmyam in Telugu - 2nd Chapter 

రచన: ఋ� ిమ
ర�ంయే 
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అస� సప,  స'మధ�మ చ��త�స� :షCj Ý ఋ�ఃి | ఉ�ిj~ ఛందః | ��మ�ల|K�"ేవ$%| mాకంభ�½ 
శ�+, ః | దు�ాA  /జ1 | ^ాయIస,త, �1 | యÞ�43దః స3ర5ప1 | �� మ�ల|K�6ీ�త��4� 
మధ�మ చ��త� జ69 :;<గః || 

>%�నం 
ఓం అ¥స�కnరJం గ"షేCక£�శం పద�ం ధనుః క£ంc�ాం 
దండం శ�+,మPంి చ చర� జలజం ఘంటpం సు�ాXpజన1 | 
Fలం ]ాశసుదర§R_ చ దధ'ం హP��, ః ప�̂ ాళ ప�Xpం 
P9^_ P��ౖ�భమ���\¦హ మహల|K�ం స�sజPి�$%1 || 

ఋ�రి�^ాచ ||1|| 

"ే^ాసురమభSదు�ద8ం పuరjమబ�శతం ప��ా| 
మ���9 உసు�ాణ%1 అ>r69 "ే^ాR%ంచ ప�రంద�4 

త$%� సు�NOర��Í����4�వP�నౖ�ం ప�ా»తం| 
»$%3 చ సకల
� "ే^ా� ఇం"ో�  உభSన���Tాసురః ||3|| 

తతః ప�ా»$% "ే̂ ాః పద�<;ం ప�జzప.1| 
ప�రస�ృత�గ$%స,త� య$ే�శ గర�డధ3జ[ ||4|| 

యq%వృత,ం త<స,ద3� మ��TాసురDే�ిZత1| 
.�దmాః కథయ
మ
సు�4�^ా�భవ:స,ర1 ||5|| 

సూ�4�ం"%� గ2 ;ల}ందూR%ం యమస� వర�ణస� చ 
అR_�Tాం D%>r�ా�ాన� స3య��̂ ా>r.షZ. ||6|| 
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స3�ాA ;2�ాకృ$%ః స�43 $ేన "ేవ గణ% భI:ః| 
:చరం. యq% మ�ా,   మ���9ణ దు�ాత�R% ||6|| 

ఏతద3ః కqrతం సర31 అమ�ా��:Dే�ిZత1| 
శరణం వః ప�పR%2ః i�� వధస,స� :tంత�$%1 ||8|| 

ఇత�ం ;శమ� "ే̂ ాR%ం వD%ంP ిమధుసూధనః 
చ�ార ��పం శంభIశb భI� క£టßక£టàల
నR� ||9|| 

త$o உ.��పపuరjస� చ�+�ణÙ వదR%త,తః| 
;శb�ా� మ మహ$ే,జ బ�హ�ణః శంకరస� చ ||10|| 

అR_�Tాం Dైవ "ే̂ ాR%ం శ�ా� "ÏR%ం శ�½రతః| 
;రAతం సుమహ$ే,జః స,Dైbక�ం సమగచ¸త ||11|| 

అ'వ $ేజసః కáటం జ3లంత¦వ పర3త1| 
దదృJP9,  సు�ాస,త� జz3ల
^ా�ప,"rగంతర1 ||12|| 

అతCలం తత� త$ే,జః సర3"ేవ శ�½రజ1| 
ఏకస�ం తదభSR%2�½ ^ా�ప,లªకత�యం .3Tా ||13|| 

యదభSD%¸ంభవం $జేః P9,R%జzయత తను�ఖ1| 
య
���న D%భవ� �4mా బpహ^� :షCj $జేiా ||14|| 

i����న స,న<ర��గ�ం మధ�ం Dెంౖ"ే�ణ D%భవ{| 
^ార�ణ³న చ జంÐర5 ;తంబP9,జiా భIవః ||15|| 

బ�హ�ణP9,జiా ]ా"ౌ తదంగIâã� உర� $ేజiా| 
వసూR%ం చ క�ాంగIళ�ః �[బä�4ణ చ R%P�ిా ||16|| 
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తiా�సు,  దం$%ః సంభS$% ]�ా జzప$ే�న $ేజiా 
నయన.�తయం జఙåº  తq% ]ావక$ేజiా ||17|| 

భI� ^� చ సంధ�<P9,జః శ�వణ%వ;లస� చ 
అR_�Tాం Dైవ "ే̂ ాR%ం సంభవP9,జiాం Lవ ||18|| 

తతః సమస,  "ే^ాR%ం $జే�ాLసమIదx^ా1| 
$%ం :లªక� మIదం ]�ా ప�ః అమ�ా మ��Tా���$%ః ||19|| 

Fలం Fల
"r3;ష�ృష� ద"ౌ తP�ౖ� 6Rి%కధృ~| 
చక�ం చ దత,^ా� కృషj ః సమI$%nట� స3చక�తః ||20|| 

శంఖం చ వర�ణః శ�+,ం ద"ౌ తP�ౖ� హÎ$%శనః 
మ
ర�$o దత,^ాంmాbపం బpణపu�4j తqేషC>Ï ||21|| 

వజ�¦ంద�ః సమI$%nట� క£�mాదమ�ా>rపః| 
ద"ౌ తP�ౖ� సహi�ా |æ ఘంటp�çf�ావ$%దA జz{ ||22|| 

�ాలదం%ద�È దండం ]ాశం D%ంబIప.ర�"ౌ| 
ప�జzప.mాb¥మ
ల
ం ద"ౌ బ��� కమండలం ||23|| 

సమస,�sమకá69షC ;జ ర��� "r̂ ాకరః 
�ాలశb దత,^ా� ఖడA ం తiా�ః శbర� చ ;ర�ల1 ||24|| 

|K�sదmాbమలం �ర1 అజ�4 చ తq%ంబ�4 
చూ%మణÄం తq%"rవ�ం క£ండల} కట�ా;చ ||25|| 

అర8చంద�ం త>% Jభ�ం �4యS�ా� సర3 బpహÎషC 
నూప��[ :మలè తద3 "ెéêë _̂యకమనుత,మ1 ||26|| 
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అంగI!యకర$%2; సమiా, స3ంగI!షC చ 
:శ3 క�ా� ద"ౌ తP�ౖ� పరJం D%. ;ర�లం ||27|| 

అiా, Û ణ�R_కర5]ాణÄ తq% உXäద�ం చ దంశన1| 
అమ
¯ న పంకజzం మ
ల
ం Lరసు� రP ిD%ప�ా1||28|| 

అదదజ�ల>rస,P�ౖ� పంకజం D%.m�భన1| 
��మ^ా� ^ాహనం Pంిహం ర$%2; ::>%;చ ||29|| 

ద"%వFన�ం సురయ
 ]ాన]ాత�ం దR%>rపః| 
m�షశb సర3 R%&4m� మ�మణÄ :భS�ిత1 ||30|| 

R%గ�రం ద"ౌ తP�ౖ� ధ$ే,  యః పృqrÍ¦మ
1| 
అR�ౖ�ర6ి సు�NO�4�Í భSషణìౖః ఆయI>ౖెస,q%ః ||31|| 

సమ
�;$% నR%"ోDౖెbః iాటZ�సం మIహÎర��హÎ| 
తiా�R%"ేన Ð�4ణ కృత�í మ
పu��తం నభః ||32|| 

అమ
య$%.మహ$% ప�.శబ¢�  మ�నభS{| 
చుÊభIః సకల
లª�ాః సమI"%� శb చకం6ి�4 ||33|| 

చD%ల వసు>% Dేల£ః సకల
శb మ��ధ�ాః| 
జd¡. "ే^ాశb మI"% $%మSచుః Pంిహ^ా��\1 ||34|| 

తCషCZ వ�ర��నయmÅObR%ం భ�+,నమ
Ë త�మSర,యః| 
దృTాZ � సమస,ం సంÊబ8ం $ైQలªక�1 అమ�ారయః ||35|| 

సన2"%8 ¾లP�Rౖ%�P9,  సమIత,సు� ర�"%యI"%ః| 
ఆః �+��త"r. ��� >%"%Xpష� మ��Tాసురః ||36|| 
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అభ�>%వత తం శబ�1 అm���రౖసు�NOర3ృతః| 
స దదరØ త$o "Íేం ^ా�ప,లªకత�య
ం .3Tా ||37|| 

]ా"%�ా� ం$%� నతభIవం �+�½టî�̄¾$%ంబ�ా1| 
|æ�$%m�ష]ా$%âïం ధను�ా�  ;ఃస3R_న $%1 ||38|| 

"rm� భIజసహP9�ణ సమం$%"%3 ప� సంPి�$%1| 
తతః ప�వవృ$ే యIద8ం తయ
 "ే̂ ా� సుర"r3Tాం ||39|| 

శiా, Û P��, ëరxహÎ>% మI�Nð,�ా"Ï6ిత"rగంతర1| 
మ��TాసురP9R%\LbÊ�ాఖ� మ�సురః ||40|| 

యIయI> ేచమరmాbR��ౖశbతCరంగబల
;3తః| 
రq%R%మయI$ెఃౖ షcxః ర�ద&ా� ఖ� మ�సురః ||41|| 

అయIధ�$%యI$%R%ం చ సహP9�ణ మ�హనుః| 
పంD%శ"rxశb ;యI$ౖెరPిలªమ
 మ�సురః ||42|| 

అయI$%R%ం శ$ెఃౖ షcxః�ాxష�లª యIయI>ే రణ³| 
గజ^ా» సహi�� ñòf రR_�NOః ప��̂ ా��తః ||43|| 

వృ$o రq%R%ం ��టp� చ యI"ే8  తPి�న2యIధ�త| 
ó%ల
ఖ� உయI$%R%ం చ పంD%శ"rxరq%యI$ైః ||44|| 

యIయI> ేసంయI&4 తత� రq%R%ం ప��̂ ా��తః| 
అR_� చ త$%� యIతm� రథR%గహdefర3ృ$%ః ||45|| 

యIయIధుః సంయI&4 "ే^ా� సహ తత� మ�సు�ాః| 
��టà��టàసహP��, ëసు,  రq%R%ం దం.R%ం తq% ||46|| 
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హయ
R%ం చ వృ$o యI"ే8  త$%� భSన���Tాసురః| 
$oమ�NO��xం>r]ాల¤శౖb శ�+,�ర��సల¤ౖస,q% ||47|| 

యIయIధుః సంయI&4 "ే^ా� ఖె�A ః పరసుపటàZP�ఃౖ| 
�4tచ¸ t|cప�ః శ��, ః �4t{ ]ాmాంస,q%ప�4 ||48|| 

"ేÍం ఖడAప���NOసు,  $ే $%ం హంతCం ప�చక�మIః| 
iా6ి "ేÍ తతiా, ; శiా, Û ణ�iా, Û ణÄ చంc�ా ||49|| 

ôల defవ ప�tDే̧ ద ;జశiా, Û స, Qవ��ØణÓ| 
అR%యiా, నR% "Íే సూ, యమ
R% సుర��Ø�ః ||50|| 

మIÈD%సుర"�ే¨షC శiా, Û ణ�iా, Û ణÄ Dేశ3�½| 
i� உ6ి క£� "ో8  ధుతసటî "ే^ా� ^ాహన�4స�½ ||51|| 

చD%�ాసుర P�Rౖ_�షC వR_�3ివ హÎ$%శనః| 
;ఃmా3iా� మIమIDయే
ంశb యIధ�మ
R%రణ³ உ◌ంó�ా||52|| 

త ఏవ సధ�సంభS$% గణ%ః శతసహస�శః| 
యIయIధుP9,  పరJ���xం"r]ాల
PిపటàZmÅOః ||53|| 

R%శయం$o உఅసురగణ%� "Íేశక£,  పబృం��$%ః| 
అ^ాదయం$% పట�� గణ%ః శఙÀం స,q%ప�4 ||54|| 

మృదం&ాంశb తqౖె^ాR_� తPి�ను�ద8  మÔత�^_| 
త$o"ేÍ .�Fల}న గదయ
 శ�+,వృ�ిZ�ః||55|| 

ఖ%A "r�శb శతm� ;జఘ
న మ�సు�ా�| 
]ాతయ
మ
స Dై^ాR%�� ఘంటpస3న:È��$%� ||56|| 
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అసు�ా� భI:]ాm�న బ>%3D%R%�నకరØయ{| 
�4t« "r3>%కృ$% Pీ,|Nõj ః ఖడA ]ా$ౖెస,q%ప�4 ||57|| 

:]�qr$% ;]ా$ేన గదయ
 భI: m�ర$|ే 
^_మIశb �4tదు� >rరం మIసల}న భృశం హ$%ః ||58|| 

�4t;2ప.$% భSమÚ �R%2ః Fల}న వ¥P|ి 
;రంత�ాః శ�[ñöన కృ$%ః �4tద�ణ%»�4 ||59|| 

శల
�ను�ా��ణః ]�ా ణ%� మమIచుPి, Qదmార�R%ః| 
�4Tాంt"%�హవLbR%2Lbన2&½�^ాస,q%ప�4 ||60|| 

L�ాంPి 69తCరR_�Tా1 అR_� మ>ే� :"%��$%ః| 
:t¸న2జజz¼ స3ప�4 69తCర��ా3 ం మ�సు�ాః ||61|| 

ఏకబpహ3|cచరణ%ః �4t"ే�^ా� "r3>%కృ$%ః| 
ÜR_26 ిD%R_� LరPి ప.$%ః ప�నర�.�$%ః ||62|| 

కబం>% యIయIధు�4�^ా� గృ��తపరమ
యI>%ః| 
ననృతCmాbప�4 తత� యI"ే�  త�ర�లయ
L�$%ః ||63|| 

కబం>%Lbన2Lరసః ఖడA శక÷øృ�ిZ]ాణయః| 
.షµ  .�9µ . Xpషం$o "ేÍ మR_� మ�సు�ాః ||64|| 

]ా.$ె ౖరథR%&ాmÅO3ః ఆసు�NOశb వసుంధ�ా| 
అగమ
� iాభవత,త� య$%� భS{ స మ�రణః ||65|| 

m�ణÄ$ౌఘ
 మ�నద�స�ద�స,త� :సుసు� వ�ః| 
మ>ే� D%సురP�నౖ�స� ^ారణ%సుర^ా»R%1 ||66|| 
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¥ణ³న తన��P�నౖ�మసు�ాణ%ం తq% உ◌ంó�ా| 
;R_� ¥యం యq% వ��2స, ృణ"%ర� మ�చయ1 ||67|| 

సచ PంిÔ మ�R%దమIత�ృజ� ధుత�4సరః| 
శ�½�4X¢� உమ�ా�½ణ%మసూ;వ :tన3. ||68|| 

"ే^ా� గణìౖశb $ెసౖ,త� కృతం యIద8ం తq%సు�NOః| 
యqైTాం తCషCZ వ��4�^ాః ప�షnవృ�ిZమIDÒ "r: ||69|| 

జయ జయ �� మ
ర�ంేయ ప��ాణ³ iావ��2�4 మన3ంత�4 "ే: మహ$ే�  
మ��TాసురP�ౖన�వ>ో R%మ "r3'< உ>%�యః|| 

ఆహÎ. 
ఓం ��× ం iాం&ాdef iాయI>%def సశ�+,�ాdef సప��^ా�ాdef స^ాహR%def అTాZ :ంశ. 
వ�ాj .��ాdef ల��§ù /జz"rTాZ def మ�హÎ.ం సమరnయ
¦ నమః iా3� | 

Devi Mahatmyam in Telugu - 3rd Chapter 

రచన: ఋ� ిమ
ర�ంయే 

>%�నం 
ఓం ఉద�"%xనుసహస��ాం.1 అర�ణ|[మ
ం L�sమ
��ాం 
ర�ా, �ప,  ప<ధ�ాం జపవటßం :"%�మú.ం వర1 | 
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తqైవ |æభయ
మ
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Devi Mahatmyam in Telugu - 4th Chapter 
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^�ౖ��ష36ి ప�కటà$ౖెవ దయ
 త3d¡త�1 ||21|| 
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�4R�పమ
 భవతC $ ేஉస� ప�ాక�మస� 
ర5పం చ శతృభయ �ార�.��� క£త� | 
t$ే, కృ]ా సమర;షCZ ర$% చ దృTాZ  
త3d¡�వ "ే: వర"ే భIవనత�d¡ உ6ి ||22|| 

$ైQలªక���తద¾లం ��ప�R%శR_న 
$%� తం త3య
 సమరమSర8; $ ేஉ6ి హ$%3 | 
\$% "rవం ��ప�గణ% భయమప�]ాస, ం 
అiా�కమIన�దసు�ా��భవం నమP9,  ||23|| 

Fల}న ]ా�� R� ":ే ]ా�� ఖేA న D%ం��4 | 
ఘంటpస3R_న నః ]ా�� D%పజz�;స3R_న చ ||24|| 

]�ా D%�ం ర¥ ప�'D%�ం చ చంc�4 ర¥ ద|cణ³ | 
Xp� మణ³R%త�Fలస� ఉత,రiా�ం తqేశ3�½ ||25|| 

i�మ
�; య
; ర5]ాణÄ $ైQలª�4� :చరం.$ే | 
య
; D%త�ంత Ð�ాణÄ $ెరౖ|Éiా�ంస,q%భIవ1 ||26|| 

ఖడAFలగ"%"Ï; య
; D%iా, Û ణÄ $ ేஉ◌ంó�4 | 
కరపల̄వసం&½; $ైరiా�న�¥ సర3తః ||27|| 

ఋ�రి�^ాచ ||28|| 

ఏవం సు, $% సు�NO���^�ౖ�ః క£సు�çfర2ందR�దx^�ఃౖ | 
అ��b$% జగ$%ం >%'� తq% గం>%ను ల}పR�ఃౖ ||29|| 
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భ�ా,   సమP��, Pి� mÅO���^��ౖర58 6�ౖః సుధూ6ి$% | 
]�ా హ ప�iాదసుమI¬ సమiా, � ప�ణ$%� సు�ా�| ||30|| 

"ేవ��^ాచ ||31|| 

:�య$%ం .�దmాః స�43 యదస�$o,  உ�^ాఞ
̧ త1 ||32|| 

"ే^ా ఊచు ||33|| 

భగవ$%� కృతం సర3ం న �+ంtదవLష�$ే | 
యదయం ;హతః శతC�  రiా�కం మ��Tాసురః ||34|| 

య"rD%6 ివ�s "యే స,�య
 உiా�కం మ�¨శ3�� | 
సంస�ృ$% సంస�ృ$% త3ం R� ��ం P9q%ఃపరమ
పదః||35|| 

యశb మర, ః స,^��ౖ4�iా, �ం i�, ష�త�మల
నR_ | 
తస� :త,���:భ �ౖ̂ర8న"%�ా"r సంప"%1 ||36|| 

వృద�d¡ உ స�త±²సR%2 త3ం భ^_q%ః సర3"%ం��4 ||37|| 

ఋ�రి�^ాచ ||38|| 

ఇ. ప�iా"r$% "ే^�రౖ�గ$o உ�4� తq%త�నః | 
తqేతC��ా, � భద��ా! బభS^ాంత��¶$% నృప ||39|| 

ఇ$ే�తత�qrతం భSప సంభS$% iా యq%ప��ా | 
"ేÍ "ేవశ�½�4X¢� జగత±²య��$ై�ణిÓ ||40|| 

ప�నశb &[�½ "�ే$%� సమIదూx$% యq%భవ{ | 
వ>%య దుషZ "ై$%�R%ం తq% Jంభ;Jంభ<ః ||41|| 
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ర¥ణ%య చ లª�ాR%ం "ే^ాR%మIప�ా��ణÓ | 
తచ¸ృ ణIష3 మయ
ఖ
�తం యq%వత�థయ
¦$ ే
��×1 ఓం ||42|| 

|| జయ జయ �� మ
ర�ంయే ప��ాణ³ iావ��2�4 మన3ంత�4 ":ే మహ$ే�  
శ�ా� "rసు, .�ా2మ చతC�s8  உ>%�యః సమ
ప,1 || 

ఆహÎ. 
��×ం జయం' iాం&ాdef iాయI>%def సశ�+,�ాdef సప��̂ ా�ాdef స^ాహR%def �� 
మ�ల|N��  ల|K� /జz"rTాZ def మ�హÎ.ం సమరnయ
¦ నమః iా3� || 

Devi Mahatmyam in Telugu - 5th Chapter 

రచన: ఋ� ిమ
ర�ంయే 

అస� �� ఉత,రచ��త�స� ర�ద� ఋ�ఃి | �� మ�సరస3' "ేవ$% | అనుషCZ ప¸ంధః |úమ
 శ�+,ః | 
Xp� మ�½ /జ1 | సూర�స,త31 | iామ^_దః | స3ర5ప1 | �� మ�సరస3.6ీ�త��4� | 
ఉత,రచ��త�]ాþ4 :;<గః || 

>%�నం 
ఘంటpFలహల
; శంఖ మIసల} చక�ం ధనుః iాయకం 
హiా, బ°�� ర8ద'ం ఘR%ంత:లస�¸$%ంJతCల�ప�Xpం 
&[�½ "ేహ సమIదx^ాం .�జగ$%1 ఆ>%రభS$%ం మ� 
పu�ా3మత� సరస3' మనుభజ4 JంXp"r"ె$ౖ%����\ం|| 

||ఋ�ిర�^ాచ|| || 1 || 

ప��ా Jంభ;JంXpXp�మసు�ాXp�ం శ�ప$ఃే 
$ైQలªక�ం యఙº  Xp&ాశb హృ$% మదబల
శ�య
{ ||2|| 
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$%^_వ సూర�$%1 తద3ద>r�ారం తqౖెందవం 
�[బäరమథ య
మ�ం చ�ా� ం$ే వర�ణస� చ 
$%^_వ పవన�� � உ◌ం చ చక�తCర3��2 కర�చ 
త$o "ే̂ ా :;ర58 $% భ�షZ�ాజz�ః ప�ా»$%ః ||3|| 

హృ$%>r�ా�ాPి, Qదmాiా, Xp�ం స�43 ;�ాకృ$%| 
మ�సు�ాXp�ం $%ం "Íేం సంస�రంత�ప�ా»$%ం ||4|| 

తయ
iా�కం వ�s ద$o,  య>%పతC� స�ృ$%¾ల
ః| 
భవ$%ం R%శdTా�¦ తత�ణ%తnరమ
పదః ||5|| 

ఇ.కృ$%3 మ.ం "ే̂ ా ��మవంతం న&4శ3రం| 
జగI�స,త� త$o "ేÍం :షCj మ
య
ం ప�తCషCZ వ�ః ||6|| 

"ే^ా ఊచుః 

నÈ "ే �ౖ̂� మ�"ే̂ �ౖ� L^ాdef సతతం నమః| 
నమః ప�కృ$ై� భ"%� def ;య$%ః ప�ణ$%ః స�$%ం ||6|| 

�["%� య నÈ ;$%�def &[�NO� >%$ైQ  నÈ నమః 
జ�$%�ídef Dేందుర56ిణìౖ� సుఖ
def సతతం నమః ||8|| 

కâï�ణìౖ� ప�ణ$% వృ"ె�8   Pి"ె�8   క£�s� నÈ నమః| 
R�ౖరృ$ై� భSభృ$%ం ల|N �� శ�ా3ణìౖ� $ే నÈ నమః ||9|| 

దు�ాA def దురA]ా�ాdef iా�ాdef సర3�ా��ణìౖ� 
ఖ
�$ై� తqౖెవ కృTాj def ధూమ
Ë def సతతం నమః ||10|| 
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అ.i�మ�.�["%� def న$%స,P��ౖ నÈ నమః 
నÈ జగత±².Tాµ def "ే̂ �ౖ� కృ$ై� నÈ నమః ||11|| 

య
"Íే సర3భS$ేష� :షCj మ
d¡. శó8$%| 
నమస,P��ౖ, నమస,P�ౖ�,నమస,P�ౖ� నÈనమః ||12 

య
"Íే సర3భS$ేష� DతేR_త��>Ïయ$|ే 
నమస,P��ౖ, నమస,P�ౖ�,నమస,P�ౖ� నÈనమః ||13|| 

య
"Íే సర3భS$ేష� బI"r8ర569ణ సంPి�$%| 
నమస,P��ౖ, నమస,P�ౖ�,నమస,P�ౖ� నÈనమః ||14|| 

య
"Íే సర3భS$ేష� ;"%� ర569ణ సంPి�$%| 
నమస,P��ౖ, నమస,P�ౖ�,నమస,P�ౖ� నÈనమః ||15|| 

య
"Íే సర3భS$ేష� Ê>%ర569ణ సంPి�$% 
నమస,P��ౖ, నమస,P�ౖ�,నమస,P�ౖ� నÈనమః ||16|| 

య
"Íే సర3భS$ేష� �%య
ర569ణ సంPి�$% 
నమస,P��ౖ, నమస,P�ౖ�,నమస,P�ౖ� నÈనమః ||17|| 

య
"Íే సర3భS$ేష� శ�+,ర569ణ సంPి�$% 
నమస,P��ౖ, నమస,P�ౖ�,నమస,P�ౖ� నÈనమః ||18|| 

య
"Íే సర3భS$ేష� తృTాj ర569ణ సంPి�$% 
నమస,P��ౖ, నమస,P�ౖ�,నమస,P�ౖ� నÈనమః ||19|| 

య
"Íే సర3భS$ేష� |Éం.ర569ణ సంPి�$% 
నమస,P��ౖ, నమస,P�ౖ�,నమస,P�ౖ� నÈనమః ||20|| 
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య
"Íే సర3భS$ేష� జz.ర569ణ సంPి�$% 
నమస,P��ౖ, నమస,P�ౖ�,నమస,P�ౖ� నÈనమః ||21|| 

య
"Íే సర3భS$ేష� లజz� ర569ణ సంPి�$% 
నమస,P��ౖ, నమస,P�ౖ�,నమస,P�ౖ� నÈనమః ||22|| 

య
"Íే సర3భS$ేష� mాం.ర569ణ సంPి�$% 
నమస,P��ౖ, నమస,P�ౖ�,నమస,P�ౖ� నÈనమః ||23|| 

య
"Íే సర3భS$ేష� శ�"%8 ర569ణ సంPి�$% 
నమస,P��ౖ, నమస,P�ౖ�,నమస,P�ౖ� నÈనమః ||24|| 

య
"Íే సర3భS$ేష� �ాం.ర569ణ సంPి�$% 
నమస,P��ౖ, నమస,P�ౖ�,నమస,P�ౖ� నÈనమః ||25|| 

య
"Íే సర3భS$ేష� ల|K�ర569ణ సంPి�$% 
నమస,P��ౖ, నమస,P�ౖ�,నమస,P�ౖ� నÈనమః ||26|| 

య
"Íే సర3భS$ేష� వృ.,ర569ణ సంPి�$% 
నమస,P��ౖ, నమస,P�ౖ�,నమస,P�ౖ� నÈనమః ||27|| 

య
"Íే సర3భS$ేష� స�ృ.ర569ణ సంPి�$% 
నమస,P��ౖ, నమస,P�ౖ�,నమస,P�ౖ� నÈనమః ||28|| 

య
"Íే సర3భS$ేష� దయ
ర569ణ సంPి�$% 
నమస,P��ౖ, నమస,P�ౖ�,నమస,P�ౖ� నÈనమః ||29|| 

య
"Íే సర3భS$ేష� తC�ిZర569ణ సంPి�$% 
నమస,P��ౖ, నమస,P�ౖ�,నమస,P�ౖ� నÈనమః ||30|| 
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య
"Íే సర3భS$ేష� మ
తృర569ణ సంPి�$% 
నమస,P��ౖ, నమస,P�ౖ�,నమస,P�ౖ� నÈనమః ||31|| 

య
"Íే సర3భS$ేష� Xp� ం.ర569ణ సంPి�$% 
నమస,P��ౖ, నమస,P�ౖ�,నమస,P�ౖ� నÈనమః ||32|| 

ఇం"r�య
ణ%మ>rTాµ '� భS$%R%ం D%¾ల}షC య
| 
భS$షేC సతతం తP��ౖ ^ా�6ి,  "ే �ౖ̂� నÈ నమః ||33|| 

t.ర569ణ య
 కృత�í��త "%3 ప� Pి�$% జగ{ 
నమస,P��ౖ, నమస,P�ౖ�,నమస,P�ౖ� నÈనమః ||34|| 

సు, $%సు�NOః పuర3మúషZ సంశ�య
త,q% 
సు�4ం"ే�ణ "rR_షCP9:$%| 
క�sతCiా నః Jభ�త̈C�½శ3�½ 
JXp; భ"%� ణ� �హంతC D%పదః ||35|| 

య
 iాంప�తం DÒద8త"ెతౖ�$%6ి$ౖె 
రiా���½mాచసు�NOర2మశ�$|ే 
య
చ స�$% త{ ¥ణ ��వ హం. నః 
స�ా3 ప"ోభ�+,:నమËమS��,�ః ||36|| 

ఋ�రి�^ాచ|| 

ఏవం స,^ా� యI�ా, R%ం "ే^ాR%ం తత� ]ార3'| 
iా2తCమXp�యయ[ $od¡ జzహ2^ా� నృపనందన ||37|| 
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iాబ�Í$%, � సు�ా� సుభS� రxవ"rxః సూ, య$ ేஉత� �ా 
శ�½ర��శతmాbiా�ః సమIదూx$% உ బ�Ít¸^ా ||38|| 

i�, త�ం మ�çfత. �య$ ేJంభ"ెతౖ� ;�ాకృ$ెఃౖ 
"ే^�ఃౖ స��$ెఃౖ సమ�4 ;JంXäన ప�ా»$ెఃౖ ||39|| 

శ�½ర��mాద�త,iా�ః ]ార3$%� ;ఃసృ$%ంó�ా| 
�[L��. సమP9,షC త$o లª�4షC &½య$ ే||40|| 

తiా�ం:;రA$%య
ం తC కృTాj భS$%�6 ి]ార3'| 
�ా`�4. సమ
ఖ
�$% ��మ
చలకృ$%శ�య
 ||41|| 

త$o உ◌ంó�ాం పరం ర5పం óXp� ణ%ం సుమR�హర1 | 
దదర§ చణÙ�  మIణ�శb భృ$ౌ� Jంభ;Jంభ<ః ||42|| 

$%Xp�ం JంXpయ D%ఖ
�$% iా'వ సుమR�హ�ా| 
�ా]ా�P9,  Pీ, Q మ��ాజ Xpస యం' ��మ
చల1 ||43|| 

R�ౖవ $%దృ~ క3tదూ� పం దృషZం �4నtదుత,మ1| 
ఙÀº య$%ం �ాప�i� "Íే గృహ�$%ం D%సు�4శ3ర ||44|| 

Pీ, Q రత2 మ.D%ర3ం�A  "ో�తయం'"rశPి, �Tా| 
iాతC.షZ. "ై$ే�ంద� $%ం భ^ా� ద�షCZ  మర¶. ||45|| 

య
; ర$%2; మణ< గజzmా3"Ï; ^�ౖ ప�X¢| 
$ైQ లª�4�తC సమiా, ; iాంప�తం Xpం.$ే గృ� ̈||46|| 

ఐ�ావతః సమ
\$o గజరత2ం ప�నర��ా{| 
]ా��జzత తర�mాbయం తqై^�Dెbౖః శ�̂ ా హయః ||47|| 
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:మ
నం హంససంయIక,��త.,షµ . $ ేஉ◌ంగణ³| 
రత2భSత ¦�\తం య"%P"ీే3ధi� உదుxతం ||48|| 

;>r�4ష మ� పద�ః సమ
\$o ధR_శ3�ా{| 
�+ంజ��\ం ద"ౌ D%ó8�ా�ల
మమ
¯ నపజ�జzం ||49|| 

ఛత�ం $ే^ార�ణం &4� ̈�ాంచనi�ా : .షµ .| 
తq%యం స�ందనవ�s యః ప��ాPీత±²జzప$ఃే ||50|| 

మృ$o�ర��%ం."% R%మ శ�+,�½శ త3య
 హృ$%| 
]ాశః స�ల �ాజస� Xp� తCస,వ ప��గ�� ̈||51|| 

;Jంభiా�ó8జz$%శb సమiా,  రత2 జzతయః| 
వ��2mాb6ి ద"ౌ తCభ� మ&�2m�Dే చ ^ాసPీ ||52|| 

ఏవం "ై$�ేంద� ర$%2; సమiా, R%�హృ$%; $ ే
Pీ, Q� రత2 ��Tా కల
�ణÓ త3య
 కiా�న2 గృహ�$ే ||53|| 

ఋ�రి�^ాచ| 

;శ���. వచః Jంభః స త"% చండమIండ<ః| 
69�షయ
మ
స సు&½�వం దూతం "ే̂ ా� మ�సురం ||54|| 

ఇ. Dే. చ వక,^ా� iా గ$%3 వచR%న�మ| 
యq% D%Xä�. సం6ీ�$%� తq% �ార�ం త3య
 లఘI ||55|| 

సతత� గ$%3 య$%� P9,  mÅOలª"ో� m� உ.m�భR_| 
iా"ేÍ $%ం తతః ]�ా హ శ̄¥jం మధురయ
 &��ా ||56|| 
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దూత ఉ^ాచ|| 

"ే: "ై$ే�శ3రః JంభP�, Qలª�4� పర��శ3రః| 
దూ$o உహం 69��ి తP9,న త3త��ాశ¦�గతః ||57|| 

అ^ా�హ$%ఙºః స�ా3సు యః స"% "ేవ<;షC| 
;���$%¾ల "ౖె$%���ః స య"%హ శృణIష3 త{ ||58|| 

మమ$ైQలªక� మ¾లం మమ"ే^ా వmాను&ాః| 
యఙºXp&ానహం స�ా3ను]ాmా2¦ పృథ~ పృథ~ ||59|| 

$ైQలª�4�వరర$%2; మమ వmా�న�m�షతః| 
తqైవ గజరత2ం చ హృతం "ే̂ _ంద�^ాహనం ||60|| 

|K�sదమథR�దూxత మశ3రత2ం మమ
మ�NOః| 
ఉDెbౖఃశ�వససంఙºం తత±²ణÄపత� సమ��nతం ||61|| 

య
;D%R%�; "ే _̂షC గంధ�43ష�ర&4షC చ | 
రత2భS$%; భS$%; $%; మd¡�వ m�భR_ ||62|| 

Pీ, Q రత2భS$%ం $%ం "Íేం లª�4 మR%� మ� ̈వయం| 
iా త3మiా�ను]ాగచ¸ య$o రత2భIజ వయం ||63|| 

మ
ం^ా మమ
నుజం ^ా6ి ;JంభమIర�:క�మ1| 
భజత3ం చంచల
]ా»A  రత2 భS$%P ి^� ౖయతః ||64|| 

పర�çfశ3ర� మతCలం ]�ా ప� P9 మతn��గ��{| 
ఏతదుx"%�   సమ
లªచ� మతn��గ�హ$%ం వ�జ ||65|| 
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ఋ�రి�^ాచ|| 

ఇతC��ా,  iా త"% "Íే గంú�ాంతఃPి�$% జ&[| 
దు�ాA  భగవ' భ"%�  యd¡దం >%ర�$ే జగ{ ||66|| 

"ేవ��^ాచ|| 

సత� మIక,ం త3య
 R%త� ¦q%��+ంtత, �<"rత1| 
$ైQలª�ా�>rప.ః JంX¢ ;Jంభmాb6ి $%దృశః ||67|| 

�+ం త3త� యత±².ఙÀº తం ¦q%� త. �య$ే కథ1| 
F� య$%మలnభI"r8$%3{ త±².ఙÀº  య
 కృ$% ప��ా ||68|| 

<మ
1 జయ. సజzA Û �� < �� దరnం వ�]�హ.| 
<�� ప�.బలª లª�4 స �� భ�ా,  భ:ష�. ||69|| 

త"%గచ¸తC JంX¢ உత� ;JంX¢ ^ా మ�సురః| 
మ
ం »$%3 �+ం t�4ణ%త� ]ాణÄంగృ�j తC��లఘI ||70|| 

దూత ఉ^ాచ|| 

అవ�]ా, Pి �çfవం త3ం "ే: బS� �� మమ
గ�తః| 
$ైQలª�4�కః ప�మ
ంPి,�9Z« అ&4� Jంభ;Jంభ<ః ||71|| 

అR_�Tామ6 ి"ె$ౖ%�R%ం స�43 "ే^ా న ^� ౖయI>r| 
�+ం .షµ ం. సుమI�ఖ4 "ే: ప�నః Pీ, Q త3���+�ా ||72|| 

ఇం"%� "%�ః సకల
 "ే^ాస,సు� �4�Tాం న సంయI&4| 
JంXp"ÏR%ం కథం $ేTాం Pీ, Q ప�య
స�P ిసమI�ఖ1 ||73|| 
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iాత3ం గచ¸ మdef^��ా,  ]ార§�ం Jంభ;Jంభ<ః| 
�4mాకరØణ ;ర58 త &[ర^ా మ
 గ¦ష�P|ి|74|| 

"ేవ��^ాచ| 

ఏవ��త« బô JంX¢ ;Jంభmాb.Íర�^ా�| 
�+ం క�s¦ ప�.ఙÀº  �� యదR%లªt$%ప��ా ||75|| 

సత3ం గచ¸ మ<క,ం $ే య"ేతత,�ర3 మ
దృతః| 
త"%చ|É3 సు�4ం"%� య స చ యIక,ం క�sతC య{ ||76|| 

|| ఇ. �� మ
ర�ంయే ప��ాణ³ iావ��2�4 మన3ంత�4 "ే: మహ$ే�  "ే^ా� దూత సం^ా"ో 
R%మ పంచÈ >%�యః సమ
ప,1 || 

ఆహÎ. 
��¯ం జయం' iాం&ాdef iాయI>%def సశ�+,�ాdef సప��^ా�ాdef స^ాహR%def ధూమ
Ë |N�� 
:షCj మ
య
"r చతC��3ంశ« "ేవ$%X¢� మ�హÎ.ం సమరnయ
¦ నమః iా3� || 

Devi Mahatmyam in Telugu - 6th Chapter 

రచన: ఋ� ిమ
ర�ంయే 

>%�నం 
న&ా>Ïశ3ర :Tా, Û ం ఫణÄ ఫణÙ{,ంi�ర� ర$%2వ! 
Xpస3« "హే ల$%ం ;XY R_త�<"%xP$ి%1 | 
మ
ల
 క£ంభ క]ాల \రజ క�ాం చం"%�  అర8 చూý%ంబ�ాం 
స�43శ3ర X°రౖ^ాంగ ;లయ
ం ప"%�వ'tంతd¡ || 

ఋ�రి�^ాచ ||1|| 
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ఇ$%�కరj  వDÒ "ే^ా�ః స దూ$o உమరØపu��తః | 
సమ
చషZ సమ
గమ� "ెతౖ��ాజzయ :స,�ా{ || 2 || 

తస� దూతస� త"%3క�మ
క�ాj  సుర�ా� తతః | 
స ��� ధః ]�ా హ "ె$ౖ%�R%మ>rపం ధూమËలªచన1 ||3|| 

�¨ ధూమËలªచR%J త3ం స3P�ౖన� ప��^ా��తః| 
$%మ
నయ బల
¯ దు� TాZ ం �4mాకరØణ :హ3ల
1 ||4|| 

తతn��$%� ణదః కLbద�"r ^�.,షµ $ ేஉపరః| 
స హంత^�� உమ�s^ా6ి య|æ గంధర3 ఏవ ^ా ||5|| 

ఋ�రి�^ాచ ||6|| 

$ేR%ఙºప,స,తః �ఘËం స "ై$o� ధూమËలªచనః| 
వృతః షTాZ   సహi�ా ణ%1 అసు�ాణ%ందు� తంయమÚ ||6|| 

న దృTాZ � $%ం త$o "Íేం తC��R%చల సంPి�$%ం| 
జ&ా"ోDెbౖః ప�య
��. మSలం Jంబ;Jంభ<ః ||8|| 

న D'ే±�$%�ద� భవ' మదx�ా, రమI6�షౖ�. 
త$o బల
న2య
���ష �4mాకరØణ:హ3ల
1 ||9|| 

"ేవ��^ాచ ||10|| 

"ై$ే�శ3�4ణ ప���$o బల^ాన�లసంవృతః| 
బల
న2యP ిమ
��వం తతః �+ం $ ేక�sమ�హ1 ||11|| 

ఋ�రి�^ాచ ||12|| 
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ఇతC�క,ః i� உభ�>%వ$%, 1 అసు�s ధూమËలªచనః| 
హ�ం�ా�4ణìౖవ తం భస� iా చ�ా�ాంó�ా త"% ||13|| 

అథ క£� ద8ం మ�P�నౖ�1 అసు�ాణ%ం తq%ంó�ా| 
వవరØ iాయI�NOPీ, |Nõjస,q% శ�+,పరశ3>ౖెః ||14|| 

త$o ధుతసటః ��]ాత�ృ$%3 R%దం సుX°ౖరవ1| 
ప]ా$%సుర P9R%య
ం PింÔ "ే^ా�ః స3^ాహనః ||15|| 

�ాంLbత�రప���4ణ "ె$ౖ%�R%P9�న D%]ా�ా�| 
ఆ�ా� ం$%� D%ధ�4ణ%�� జఘ
న స మ�సు�ా� ||16|| 

�4Tాంt$%nటయ
మ
స నఖN �ః ��Tాµ ; �4స�½| 
తq% తలప���4ణ L�ాంPి కృత^ా� పృథ~ ||17|| 

:t¸న2బpహÎLరసః కృ$%P9,న తq%ప�4| 
ప]�చ ర�>rరం ��Tాµ దR_�Tాం ధుత�4సరః ||18|| 

¥ణ³న తద�లం సర3ం ¥యం \తం మ�త�R%| 
$ేన �4స��ణ% "ే^ా� ^ాహR_R%.��6ిR% ||19|| 

J� $%3 తమసురం "ే^ా� ;హతం ధూమËలªచన1| 
బలం చ ¥dతం కృత�íం "Íే �4స��ణ% తతః ||20|| 

చు��ప "ై$%�>rప.ః Jంభః ప�సు	��$%ధరః| 
ఆఙÀº పయ
మ
స చ $ౌ చండమIంౌ మ�సు�[ ||21|| 

�¨చండ �¨ మIండ బల¤ౖర�హÎ�ః ప��̂ ా��$ౌ 
తత� గచ¸త గ$%3 చ iా సమ
\య$%ం లఘI ||22|| 
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�4m�Tా3కృష� బ"%8 � ^ా య"r వః సంశ< యI>r| 
త"%m�Tా యI>ెఃౖ స�NO3Ý అసు�NO��3;హన�$%ం ||23|| 

తiా�ం హ$%య
ం దుTాZ య
ం Pంి�¨ చ :;]ా.$|ే 
�ఘËమ
గమ�$%ం బ"%3 గృ��$%3$%మq%ంó�ా1 ||24|| 

|| స3Pి,  �� మ
ర�ంేయ ప��ాణ³ iావ��2�4మన3ంత�4 ":ే మహ$�ే  
Jంభ;JంభP9R%\ధూమËలªచనవ>ో R%మ షT�Z  >%�యః || 

ఆహÎ. 
ఓం ��¯ం జయం' iాం&ాdef సశ�+,�ాdef సప��^ా�ాdef స^ాహR%def మ�హÎ.ం 
సమరnయ
¦ నమః iా3� || 

Devi Mahatmyam in Telugu - 7th Chapter 

రచన: ఋ� ిమ
ర�ంయే 

>%�నం 
>%�d¡ం రత2 6ీþ4 Jకకల పþ�తం J� ణ3'ం mా�మల
ం&½ం| 
న�P��, �ాంñ�Ëం స�sజ4 శL శకల ధ�ాం వల̄��ం ^ాద యం'ం 
కహల
�ాబద8  మ
ల
ం ;య¦త :లసDÒb��ాం రక, వiా, Û ం| 
మ
తం&½ం శంఖ ]ా$%� ం మధుర మధుమ"%ం tత���"%xPి Xpల
ం| 

ఋ�రి�^ాచ| 

ఆఙº]ా, P9,  త$o"ై$%�శbండమIండప��sగమ
ః| 
చతCరంగబలª69$% యయIరభI�ద�$%యI>%ః ||1|| 
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దదృJP9,  త$o "ేÍÖష"%8 iాం వ�వPి�$%1| 
Pింహi��ప�� mÅOల}ంద�శృం&4 మహ.�ాంచR_ ||2|| 

$ేదృTాZ �$%ంసమ
"%తCమIద�మం ◌ంచక£� ర�ద�$%ః 
ఆకృషZD%]ాPిధ�ాస,q% உR_� తత�Öప&ాః ||3|| 

తతః ��పం చ�ా�sDెbౖరం��ా $%న�½న±².| 
��69న D%iా� వదనం మ�ీవరjమభSత,"% ||4|| 

భI� క£టßక£టàల
త,iా� లల
టఫల�ాదు� Û త1| 
�ా! క�ాళ వదR% :;Tా��ం$%Pి]ాL\ ||5|| 

:tత�ఖటp3ంగధ�ా నరమ
ల
:భSషణ%| 
"Ï36ిచర�ప�½>%R% Jష�మ
ంiా.X°రౖ^ా ||6|| 

అ.:iా, రవదR% »�3లలనúషణ%| 
;మ&ా2రక,నయR% R%"%పu��త"r��ఖ
 ||6|| 

iా ^_&4R%�ప.$% ఘSతయం' మ�సు�ా�| 
P�ౖR_� తత� సు�ా�½ణ%మభ¥యత తద�ల1 ||8|| 

]ా����&ా� �ంక£శ&ా� హ<ధఘంటpసమ;3$%�| 
సమ
"%defకహP9,న మIఖ4 t|4ప ^ారణ%� ||9|| 

తqైవ <ధం తCర&NO రథం iారqrR% సహ| 
;|cప� వ�4, û దశR�ౖశbర3యత�.X°ౖరవం ||10|| 

ఏకం జ&ా� హ �4m�షC &½�^ాయ
మథ D%పరం| 
]ా"ేR%క�మ�Dై^ాన�మIరiాన�మ]�థయ{ ||11|| 
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$ైర���ా, ;చ శiా, Û ణÄ మ�iా, Û ణÄ తq%సు�NOః| 
మIఖ4న జ&ా� హ ర�Tా దశR�ౖర�qr$%న�6 ి||12|| 

బ�R%ం తద�లం సర3మసు�ాణ%ం దు�ాత�R%ం 
మమ�ా� భ¥యD%bR%�నR%�ంmాb$%డయత,q% ||13|| 

అPిR% ;హ$%ః �4t$ే�tత�టp3ంగ$%c$%ః| 
జగI���3R%శమసు�ా దం$%&ా� �హ$%స,q% ||14|| 

¥ణ³న తదxలం సర3 మసు�ాణ%ం ;]ా.తం| 
దృTాZ � చంో உ�దు"%� వ $%ం �ా!మ.úషణ%ం ||15|| 

శరవ�N�Øర��ú�çf�½xమ
|Kం $%ం మ�సురః| 
�%దయ
మ
స చ�NOûశb మIండః |c6��, ః సహస�శః ||16|| 

$%;చ�ా� ణ�R_�ా; :శమ
R%; తను�ఖ1| 
బభIర�q%ర�óంబp; సుబహ�; ఘR�దరం ||17|| 

త$o జ�iా.ర�Tా úమం X°రౖవR%"r\| 
�ా! క�ాళవదR% దుర�ర§శR�జ��ల
 ||18|| 

ఉ$%� య చ మ�Pంిహం "ేÍ చండమ>%వత| 
గృ��$%3 D%స� �4m�షC LరP9,R%PRి%t¸న{ ||19|| 

అథ మIంో உభ�>%వ$%, ం దృTాZ � చండం ;]ా.త1| 
తమప�]ాత యదxమÚ iా ఖ%A �హతంర�Tా ||20|| 

హతm�షం తతః P�ౖన�ం దృTాZ � చండం ;]ా.త1| 
మIండంచ సుమ�Íర�ం "rm� Xäజ4 భయ
తCర1 ||21|| 
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Lరశbండస� �ా! చ గృ��$%3 మIండ ��వ చ| 
]�ా హ ప�చం%టZ�స¦శ�మXä�త� చంc�ా1 ||22|| 

మయ
 త^ా $o� పహృ$ౌ చండమIంౌ మ�పF| 
యIద8యఙåº స3యం Jంభం ;Jంభం చహ;ష�P ి||23|| 

ఋ�రి�^ాచ|| 

$%^ా\$ౌ త$o దృTాZ � చండ మIంౌ మ�సు�[| 
ఉ^ాచ �ా!ం కâï�ణÓ ల�తం చంc�ా వచః ||24|| 

యiా�చbండం చ మIండం చ గృ��$%3 త3మI]ాగ$%| 
D%మIంే. త$o ల��4 ఖ
�$% "ేÍ భ:ష�P ి||25|| 

|| జయ జయ �� మ
ర�ంయే ప��ాణ³ iావ��2�4 మన3ంత�4 ":ే మహ$ే�  చండమIండ 
వ>ో R%మ సప,È>%�య సమ
ప,1 || 

ఆహÎ. 
ఓం ��¯ం జయం' iాం&ాdef సశ�+,�ాdef సప��^ా�ాdef స^ాహR%def �ా! D%మIం% "ే^��ౖ 
కర5nర /జz>rTాµ def మ�హÎ.ం సమరnయ
¦ నమః iా3� || 

Devi Mahatmyam in Telugu - 8th Chapter 

రచన: ఋ� ిమ
ర�ంయే 

>%�నం 
అర�ణ%ం కర�ణ% తరం&�$%|Kం ధృత]ాmాంక£శ ప�షnబpణD%]ా1 | 
అణÄమ
>r��ావృ$%ం మయSఖN � రహ¦$�ేవ :Xpవd¡ భ^ా\1 || 

ఋ�రి�^ాచ ||1|| 
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చంే చ ;హ$ ే"ౖె$ే� మIంే చ :;]ా.$ే | 
బహÎâ�షC చ P�Rౖ_�షC ¥d$షే3సు�4శ3రః || 2 || 

తతః ��పప�ా>ÏనD$ే%ః Jంభః ప�$%ప^ా� | 
ఉ"ో�గం సర3 P�ౖR%�R%ం "ై$%�R%మ
"r"శే హ ||3|| 

అద� సర3 బల¤ౖ�N ��$%�ః షడ�.ర�"%యI>%ః | 
కంబSR%ం చతCర�.��2�ా�ంతC స3బల¤రౖ3ృ$%ః ||4|| 

��టàÍ�ా�ణÄ పంD%శదసు�ాణ%ం క£ల
; ^� ౖ| 
శతం క£ల
; >ౌమ
Ë ణ%ం ;రAచ¸ంతC మమ
ఙºయ
 ||5|| 

�ాల�ా "ౌర¶ృ"% మÚ�ా3ః �ా`�4య
స,q%సు�ాః | 
యI"%8 య సజz�  ;�ా�ంతC ఆఙºయ
 త3��$% మమ ||6|| 

ఇ$%�ఙÀº ]ా�సు�ాప.ః JంX¢ X°రౖవmాసనః | 
;ర�&ామ మ�P�ౖన�సహP��, ëరxహÎ�ర3ృతః ||7|| 

ఆయ
ంతం చంc�ా దృTాZ � త$ై�న�మ.úషణ1 | 
జz�స3R�ఃౖ పuరయ
మ
స ధరణÓగగR%ంతర1 ||8|| 

తతఃPంిహ¿ మ�R%దమ'వ కృత^ాన2ృప | 
ఘంటpస3R_న $%R%2"%నంó�ా DÒపబృంహయ{ ||9|| 

ధను�ా�  PింహఘంటpR%ం R%"%పu��త"r��ఖ
 | 
;R%"ై�½xషణìఃౖ �ా! »&4� :iా, ��$%నR% ||10|| 

తం ;R%దమIపJ� త� "ైత� P�Rౖ�ౖ�శbతC���శ1 | 
"ేÍ Pంిహస,q% �ా! స�s��ౖః ప��̂ ా��$%ః ||11|| 
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ఏతPి�న2ంత�4 భSప :R%mాయ సుర"r3Tా1 | 
భ^ాయ
మరPంిహR%మ.Íర�బల
;3$%ః ||12|| 

బ��¨�శగIహ:ష�j R%ం తqంేద�స� చ శక,యః | 
శ�½�4X¢�:;ష�²మ� తదూ� 6�ౖశbంc�ాం యయIః ||13|| 

యస� "ేవస� యదూ� పం యq% భSషణ^ాహన1 | 
తద3"వే �� తచb�+,రసు�ాR��దు8 మ
యమÚ ||14|| 

హంసయIక,:మ
R%&4� iా¥సూత�క మండల£ః | 
ఆయ
$% బ�హ�ణః శ�+,బ���ణÓ త��>Ïయ$ ే||15|| 

మ�శ̈3�½ వృTార5ý% .�Fలవర>%��ణÓ | 
మ���వలయ
 ]�ా ]ా, చంద��4ఖ
:భSషణ% ||16|| 

�[మ
�½ శ�+,హiా,  చ మయSరవర^ాహR% | 
<దు8 మXp�యయ[ "ై$%�నంó�ా గIహర56ిణÓ ||17|| 

తqైవ �̂షౖjÍ శ�+,రAర�ోప�� సంPి�$% | 
శంఖచక�గ>%mాంఖÝ ఖడAహiా, భI�]ాయయ[ ||18|| 

యఙº^ా�ాహమతCలం ర5పం య
 �భ�$o హ�4ః | 
శ�+, ః iా]ా�యయ[ తత� ^ా�ా��ం óభ�' తను1 ||19|| 

R%రPిం�� నృPింహస� óభ�' సదృశం వప�ః | 
]�ా ]ా,  తత� సటp|4ప|cప,న¥త� సంహ.ః ||20|| 

వజ� హiా,  తqౖె^�ంౖ"Ï� గజ�ాజ ప��Pి�$% | 
]�ా ]ా,  సహస� నయR% యq% శక�స,qెవౖ iా ||21|| 
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తతః ప��వృత,iా, ��½mాR� "ేవ శ�+,�ః | 
హన�ం$%మసు�ాః �ఘËం మమ 6ీ�$%�హ చంc�ాం ||22|| 

త$o "Íే శ�½�ాతC,  :;Tా��ం$%.úషణ% | 
చంc�ా శ�+,రతC�&ా�  L^ాశత;R%"r\ ||23|| 

iా D%హ ధూమËజటàల1 ఈmానమప�ా»$% | 
దూతత3ం గచ¸ భగవ� ]ార§�ం Jంభ;Jంభ<ః ||24|| 

బS� �� Jంభం ;Jంభం చ "%న^ావ.గ��3$ౌ | 
d¡ D%R_� "%న^ాస,త� యI"%8 య సమIపPి�$%ః ||25|| 

$ైQలªక�¦ం"ో�  లభ$%ం "ే^ాః సంతC హ:ర�xజః | 
యSయం ప�య
త ]ా$%ళం య"r �:తC¦చ¸థ ||26|| 

బల
వల}]ాదథ Dదేxవం$o యIద8�ాం|cణః | 
త"% గచ¸త తృప�ంతC మt¸^ాః 6ిL$ేన వః ||27|| 

య$o ;యI��,  "ౌ$ే�న తయ
 "ే̂ ా� Lవః స3య1 | 
Lవదూ'. లª�4 உPి�ంస,తః iా ఖ
�. మ
గ$% ||28|| 

$ే உ6ి J� $%3 వDÒ "ే^ా�ః శ�ా3ఖ
�తం మ�సు�ాః | 
అమ�ాØ పu��$% జగI�ర�త� �ా$%�య\ Pి�$% ||29|| 

తతః ప�థమ��̂ ా&4� శరశక, ృ�ిZవృ�ిZ�ః | 
వవర�Ø ర�ద8$%మ�ాØ ః iా, ం "Íేమమ�ారయః ||30|| 

iా చ $%� ప���$%� బpణ%� ఞ ¸లశ�+,పరశ3>%� | 
tDే¸ద ôలయ
>%�తధనుర���Nð,ర��ష̈C�ః ||31|| 
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తiా�గ�తస,q% �ా! Fల]ాత:"%��$%� | 
ఖటp3ంగ]�qr$%ంmాb�½ను�ర3ం' వ�చరత,"% ||32|| 

కమండల£జల
|4పహతÍ�ా�� హ$ౌజసః | 
బ���ణÓ D%క�sచ¸త�� R_�న d¡న స� >%వ. ||33|| 

మ
�శ̈3�½ .�Fల}న తq% చ�4�ణ ^�ౖషjÍ | 
"ై$%�ఙ�ఘ
న �[మ
�½ తq% శ$%�. ��పR% ||34|| 

ఐం"Ï� క£�శ]ా$ేన శతm� "ెతౖ�"%న^ాః | 
69తC��3"%��$%ః పృq%3 ం ర�>r�[ఘప�వ��Øణః ||35|| 

తCండప��ర:ధ3iా,  దంTాZ Û  గ�¥త వ¥సః | 
^ా�ాహమS�ా,   న�పతంశb�4�ణ చ :"%��$%ః ||36|| 

నఖN���3"%��$%ంmాbR%�� భ¥యం' మ�సు�ా� | 
R%రPిం�� చD%�ాజ[ R%"% పuరj"rగంబ�ా ||37|| 

చం%టZ�P�రౖసు�ాః Lవదూత��దూ�$ి%ః | 
69తCః పృqr̂ ా�ం ప.$%ంiా, ంశbఖ
"%థ iా త"% ||38|| 

ఇ. మ
తృ గణం క£� ద8 ం మర� యంతం మ�సు�ా� | 
దృTాZ �భI�]ాdef��3:>ె�ౖ42J�4�^ా��P�ౖ;�ాః ||39|| 

పల
యనప�ాందృTాZ � "ై$%�R%�తృగణ%���$%� | 
<దు8 మXp�యయ[ క£� "ో8  రక,/జ మ�సురః ||40|| 

రక,óందుర�"% భSమÚ పతత�స� శ�½రతః | 
సమIతnత. ��"rR%�ం తత±²మ
ణÙ మ�సురః ||41|| 
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యIయI> ేస గ"%]ాణÄ��ంద�శ�ా,   మ�సురః | 
తతmÅObం"Ï� స3వజ4�ణ రక,/జమ$%డయ{ ||42|| 

క£�m�R%హతiా�J బహÎ సుi�ా వ m�ణÄత1 | 
సమIత,సు� స,$o <>%స,ద�]ాస,తn�ాక�మ
ః ||43|| 

య
వంతః ప.$%స,స� శ�½�ాద�క,óందవః | 
$%వంతః ప�ర�Tా జz$%ః స,"Ï3ర�బల:క�మ
ః ||44|| 

$ే D%6ి యIయIధుస,త� ప�ర�Tా రక, సంభ^ాః | 
సమం మ
తృ�రతC�గ�శస, Q]ా$%.úషణం ||45|| 

ప�నశb వజ� ]ా$ేన ¥త మశ� L�s య"% | 
వ^ాహ రక,ం ప�ర�Tాస,$o జz$%ః సహస�శః ||46|| 

^�ౖషjÍ సమ�4 Dౖెనం చ�4�ణ%�జఘ
న హ | 
గదయ
 $%డయ
మ
స ఐం"Ï� తమసు�4శ3ర1 ||47|| 

^�ౖషjÍ చక��న2స� ర�>rరi�ా వ సంభ^�ఃౖ | 
సహస�m� జగ"%3 ప, ం తత±²మ
ణìరౖ��సు�NOః ||48|| 

శ�ా,   జఘ
న �[మ
�½ ^ా�ా�� చ తq%PిR% | 
మ
�శ̈3�½ .�Fల}న రక,/జం మ�సుర1 ||49|| 

స D%6ి గదయ
 "ైత�ః స�ా3 ఏ^ాహన{ పృథ~ | 
మ
తౄః ��పసమ
:T�Z  రక,/జ మ�సురః ||50|| 

తiా�హతస� బహÎ>% శ�+,Fల
"r �ర�x:ః | 
ప]ాత < ^�ౖ ర�[, ఘP9,R%సంచతm� உసు�ాః ||51|| 
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$ైmాbసు�ాసృక�ంభS$ెరౖసు�NOః సకలం జగ{ | 
^ా�ప,మ
Pీత,$o "ే^ా భయమ
జగI�ర�త,మ1 ||52|| 

$%� :షణ%j  � సు�ా� దృTాZ � చంc�ా ]�ా హసత3ర1 | 
ఉ^ాచ �ా!ం D%మIంే :Pీ, రjం వదనం క£ర� ||53|| 

మచ¸స, Q]ాతసంభS$%� రక,óందూ� మ�సు�ా� | 
రక,óం"ోః ప�'చ¸ త3ం వ�4, ûణ%R_న ^_&�R% ||54|| 

భ¥యం' చర రణÙ తదుతnR%2న��సు�ా� | 
ఏవ��ష ¥యం "ెతౖ�ః |4ణ ర��,  గ¦ష�. ||55|| 

భ¥� మ
ణ% స, �య
 DÒ&ా�  న DÒతnత� ం. D%ప�4 | 
ఇతC��ా, � $%ం త$o "Íే Fల}R%�జఘ
న త1 ||56|| 

మIఖ4న �ా! జగృ�¨ రక,/జస� m�ణÄత1 | 
త$o உiా^ాజఘ
R%థ గదయ
 తత� చంc�ాం ||57|| 

న D%iా� ^_దR%ం చ�4� గ"%]ా$o உ�n�ామ6ి | 
తiా�హతస� "ే�తC,  బహÎ సుi�ా వ m�ణÄత1 ||58|| 

యతస,తస,ద3�4, ûణ D%మIం% సంప�'చ¸. | 
మIఖ4 సమIదA$% d¡ உiా� రక,]ా$%న��సు�ాః ||59|| 

$%ంశbఖ
"%థ D%మIం% ప]� తస� చ m�ణÄత1 ||60|| 

"ేÍ Fల}న వజ4�ణ బpణìౖరPి�Ý ఋ�ిZ�ః | 
జఘ
న రక,/జం తం D%మIం% 6తీ m�ణÄత1 ||61|| 
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స ప]ాత మ��పృ�9µ  శస, Qసంఘసమ
హతః | 
\రక,శb మ��]ాల రక,/జ మ�సురః ||62|| 

తతP9,  హరØ మతCల1 అ^ాప�Pి, Qదmా నృప | 
$ేTాం మ
తృగణÙ జz$o నన�ా, సృం◌ంగమ"ోద8తః ||63|| 

|| స3Pి,  �� మ
ర�ంేయ ప��ాణ³ iావ��2�4 మన3ంత�4 ":ే మహ$�ే  రక,/జవ>ోR%మ 
అషZÈ>%�య సమ
ప,1 || 

ఆహÎ. 
ఓం జయం' iాం&ాdef సశ�+,�ాdef సప��^ా�ాdef స^ాహR%def ర�ా, |N�� అషZమ
తృ 
స��$%def మ�హÎ.ం సమరnయ
¦ నమః iా3� || 

Devi Mahatmyam in Telugu - 9th Chapter 

రచన: ఋ� ిమ
ర�ంయే 

>%�నం 
ఓం బంధూక �ాంచన;భం ర�t�ా¥మ
ల
ం 
]ాmాంక£m� చ వర"%ం ;జబpహÎదంౖెః | 
óXp� ణ¦ందు శకల
భరణ%ం .�R_$%� ం- 
అ�ా8 ంó�4శమ;శం వప��ాశ�య
¦ || 

�ాజఉ^ాచ||1|| 

:tత�¦దమ
ఖ
�తం భగవ� భవ$% మమ | 
"ే^ా�శb��తమ
�త� ం రక, /జవ>%L�త1 || 2|| 
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భSయm�bD%¸మ�హం m�� తCం రక,/జ4 ;]ా.$ ే| 
చ�ార JంX¢ యత�ర� ;Jంభmాb.��పనః ||3|| 

ఋ�రి�^ాచ ||4|| 

చ�ార ��పమతCలం రక,/జ4 ;]ా.$|ే 
JంXpసు�s ;Jంభశb హ$ేష3R_�షC D%హ^_ ||5|| 

హన�మ
నం మ�P�నౖ�ం :లª�ా�మరØమIద3హ�| 
అభ�"%వ;2Jంబ¢ உథ మIఖ�య
సుర P9నయ
 ||6|| 

తiా�గ�తస,q% పృ�9µ  ]ార§�<శb మ�సు�ాః 
సందT�Z షµ ప�టpః క£� "%8  హంతCం "ేÍమI]ాయయIః ||7|| 

ఆజ&ామ మ�Íర�ః JంX¢ உ6ి స3బల¤రౖ3ృతః| 
;హంతCం చంc�ాం ��]ాత�ృ$%3 యIద�ం తC మ
తృ�ః ||8|| 

త$o యIద8మ'^ాP"ీే�^ా� Jంభ;Jంభ<ః| 
శరవరØమ'^�గ�ం ��ఘ<��వ వరØ$oః ||9|| 

tDే¸"%iా, ఞ¸�ాంiా, Xp�ం చంc�ా స3శ�sత��NOః| 
$%డయ
మ
స D%ం&4షC శi�, Û ñòfరసు�4శ3�[ ||10|| 

;JంX¢ ;Lతం ఖడA ం చర� D%"%య సుప�భ1| 
అ$%డయనూ���8í Pంిహం "ే^ా� ^ాహనమIత,మ1||11|| 

$%c$ ే^ాహR_ "Íే Êర 69�ణ%PిమIత,మ1| 
Jంభiా�J tDే̧ ద చర� D%ప�షZ చంద�క1 ||12|| 
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ÜR_2 చర�ణÄ ఖేA  చ శ�+,ం t|4ప i� உసురః| 
$%మప�స� "r3>% చ�4� చ�4�ణ%�మIఖ
గ$%1||13|| 

��]ా>%�$o ;JంX¢ உథ Fలం జ&ా� హ "%నవః| 
ఆయ
తం మI�ిµ ]ా$నే "ేÍ తD%bప�చూరjయ{||14|| 

ఆ:"%8  థ గ"%ం i� உ6ి t|4ప చంc�ాం ప�.| 
iా6ి "ే^ా�# .�Fల}న �R%2 భస�త3మ
గ$%||15|| 

తతః పరJహస,ం తమ
య
ంతం "ైత�ప�ంగవం| 
ఆహత� "ేÍ బpణ$ñòfర]ాతయత భSతల}||16|| 

తPి�;2 ప.$ే భSమÚ ;JంXä úమ:క���| 
Xp� తర�'వ సంక£� ద8 ః ప�యయ[ హంతCమంó�ా1||17|| 

స రథస�స,q%తC�Dై̧  రA ృ��తపరమ
యI>ౖెః| 
భIజNరౖTాZ �రతCల¤ ౖ�ా3 ]ా� m�షం బXY నభః||18|| 

తమ
య
ంతం సమ
లªక� "ేÍ శంఖమ^ాదయ{| 
జz�శబ�ం D%6 ిధనుష శb�ా�ా'వ దుఃసహ1||19|| 

పuరయ
మ
స కక£X¢ ;జఘంటp స3R_న చ| 
సమస,"ెతౖ�P�ౖR%�R%ం $ేజవధ:>%dR%||20|| 

తతః PంిÔ మ�R%"ై iా,  »$ేభమ�మ"ౖెః| 
ప�రయ
మ
స గగనం &ాం తqౖెవ "rm� దశ||21|| 

తతః �ా! సమIతnత� గగనం |É�మ$%డయ{| 
క�ాXp�ం త;2R%"ేన ]�ా క��R%P9,  .�s��$%ః||22|| 
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అటpZ టZ�సమLవం Lవదూ' చ�ార హ| 
^�ౖః శబ°��రసు�ాP9, Qసుః Jంభః ��పం పరం యయ[||23|| 

దు�ాత�ం Pి,షZ  .�9µ . ^ా�జ ��ాంó�ా య"%| 
త"% జd¡త����తం "ే �̂�ౖా�ాశ సంPి� $ౖెః||24|| 

JంXäR%గత� య
 శ�+,ర���ా,  జz3ల
.úషణ%| 
ఆయ
ం' వ��2కáటpXp iా ;రiా,  మÔల�య
||25|| 

PింహR%"ేన Jంభస� ^ా�ప, ం లªకత�య
ంతర1| 
;�ా¼ త;ఃస3R� Ð�s »త^ానవ\ప$|ే|26|| 

JంభమI�ా, ఞ¸�ాం"Íే Jంభస,త±²��$%ఞ¸�ా�| 
tDే¸ద స3శ�NOర�&NOûః శతm� உథ సహస�శః||27|| 

తతః iా చంc�ా క£� "%8  Fల}R%�జఘ
న త1| 
స త"%� హ$o భSమÚ మS��¸$o ;ప]ాత హ||28|| 

త$o ;Jంభః సం]�ా ప� DేతR%మ
త,�ార��కః| 
ఆజఘ
న శ�NO�4�Íం �ా!ం �4స��ణం తq%||29|| 

ప�నశb కృ$%3 బpహÎR%మయIతం దనుజ4శ3రః| 
చ�ా� యI>నే "r.జmాbదయ
మ
స చంc�ా1||30|| 

త$o భగవ' క£� "%8  దు�ాA దు�ాA ��, R%L\| 
tDే¸ద "Íే చ�ా� ణÄ స3శ�NOః iాయ�ాంశb $%�||31|| 

త$o ;JంX¢ ^_&4న గ"%మ
"%య చంc�ా1| 
అభ�>%వత ^�ౖ హంతCం "ైత� P9R%సమ
వృతః||32|| 
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తiా�పతత ఏ^ాJ గ"%ం tDే̧ ద చంc�ా| 
ఖేA న Lత>%�4ణ స చ Fలం సమ
ద"|ే|33|| 

Fలహస,ం సమ
య
ంతం ;Jంభమమ�ార�న1| 
హృ"r :^ా�ధ Fల}న ^_&ా:"ే8న చంc�ా||34|| 

¾న2స� తస� Fల}న హృదయ
;2ఃసృ$o உపరః| 
మ�బలª మ�Íర�Pి,�9µ . ప�ర�T� వద�||35|| 

తస� ;Tా��మ$o "Íే ప�హస� స3నవత,తః| 
LరLbDే̧ ద ఖేA న త$o உiావపతదుx:||36|| 

తతః Pంిహశb ఖ
"ోగ� దంTాZ Û ÊణjL�sధ�ా�| 
అసు�ాం iా, ంస,q% �ా! Lవదూ' తq%ప�ా�||37|| 

�[మ
�½ శ�+,;��xR%2ః �4tR_2Jర��సు�ాః 
బ���ణÓ మంత�పu$ేన $od¡R%R_� ;�ాకృ$%ః||38|| 

మ
�శ̈3�½ .�Fల}న �R%2ః 69తCస,q%ప�4| 
^ా�ా��తCండఘ
$నే �4tచూb�½j కృ$% భI:||39|| 

ఖండం ఖండం చ చ�4�ణ ^�ౖషj^ా� "%న^ాః కృ$%ః| 
వజ4�ణ Dౖెం"Ï� హiా, గ� :మI�4,న తq%ప�4||40|| 

�4t"r3R_Jరసు�ాః �4tన2TాZ మ�హ^ా{| 
భ|c$%mాbప�4 �ా!Lవధూ' మృ&ా>r6�ఃౖ||41|| 

|| స3Pి,  �� మ
ర�ంేయ ప��ాణ³ iావ��2�4 మన3ంత�4 ":ే మహ$�ే  ;Jంభవ>ోR%మ 
నవÈ>%�య సమ
ప,1 || 
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ఆహÎ. 
ఓం ��¯ం జయం' iాం&ాdef సశ�+,�ాdef సప��^ా�ాdef స^ాహR%def మ�హÎ.ం 
సమరnయ
¦ నమః iా3� || 

Devi Mahatmyam in Telugu - 10th Chapter 

రచన: ఋ� ిమ
ర�ంయే 

ఋ�రి�^ాచ||1|| 

;Jంభం ;హతం దృTాZ � Xp� తరం]�ా ణస¦�తం| 
హన�మ
నం బలం Dైవ Jంబః కృ"ో8  உబ�Íద3చః || 2 || 

బల
వల}పదు�9Z  త3ం మ
 దు�4A  గర3 మ
వహ| 
అR%�iాం బలమ
L�త� యIద�  P9 D%.మ
;\ ||3|| 

"ేవ��^ాచ ||4|| 

ఏ�NÔ ాహం జగత�త� "r3'య
 �ా మమ
ప�ా| 
పmÅO�$% దుషZ మd¡�వ :శం$o� మ"r3భSతయః ||5|| 

తతః సమiా, iా,  "ే^�� బ���ణÓ ప�మIఖ
లయ1| 
తiా� "ే̂ ా�స,R� జగI��4�NO^ాPీత,"%ంó�ా ||6|| 

"ేవ��^ాచ ||6|| 

అహం :భS$%� బహÎ���హ ర56�రౖ�"%Pి�$%| 
తత�ంహృతం మdef�NOవ .TాZ మ
�జ[ Pి��s భవ ||8|| 

ఋ�రి�^ాచ ||9|| 
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తతః ప�వవృ$ే యIద8ం "ే^ా�ః Jంభస� DÒభ<ః| 
పశ�$%ం సర3"ే^ాR%1 అసు�ాణ%ం చ "%ర�ణ1 ||10|| 

శర వ�N�Ø ః L$ెఃౖ శP��, ëస,q% D%P��, ëః సు"%ర�ణìఃౖ| 
త<ర��ద�మభSదూxయః సర3లªకభయఙº%ర1 ||11|| 

"r^ా�న�mా, ûణÄ శతm� మIమIDే య
న�q%ంó�ా| 
బభఙº $%; "ె$ౖే�ంద�స,త±²'ఘ
తకర,ృ�ః ||12|| 

మI�ా, ; $నే D%iా, Û ణÄ "r̂ ా�; పర��శ3�½| 
బభంజ ôలdef^�గ� హ�జz��sD%bరణ%"r�ః||13|| 

తతః శరశ$ె�ౖ4�Í1 ఆD%bదయత i� உసురః| 
iా6ి తతC�6$ి% "ేÍ ధనుLb�ేbద DషేC�ః||14|| 

tR_2 ధను� ి"ె$ౖే�ంద�స,q% శ�+,మq%ద"|ే 
t� ేbద "Íే చ�4�ణ $%మప�స� క�4Pి�$%1||15|| 

తతః ఖడA  మI]ా"%య శత చంద�ం చ Xpనుమ{| 
అభ�>%వత,"% "Íేం "ౖె$%�R%మ>r69శ3రః||16|| 

తiా�పతత ఏ^ాJ ఖడA ం tDే̧ ద చంc�ా| 
ధనుర���Nð, ః L$ై�ా�ణìౖశbర� D%ర�క�ామల1||17|| 

హ$%శ3ః పతత ఏ^ాJ ఖడA ం t�bేద చంc�ా| 
జ&ా� హ మIదA రం Ðర1 అంó�ా;ధR�ద�తః||18|| 

tDే¸"%పతతస,స� మIదA రం ;L$ెఃౖ శ�NOః| 
తq%6 ిi� உభ�>%వత,ం మI�ిZమIద�మ�^_గ^ా�||19|| 
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స మI�ిZం ]ాతయ
మ
స హృదd¡ "ెతౖ� ప�ంగవః| 
"ే^ా�స, ం D%6ి iా "ేÍ తల} R� రస� $%డయ{||20|| 

తలప���ా�హ$o ;ప]ాత మ��తల}| 
స "ెతౖ��ాజః సహiా ప�న�4వ తqో.�తః ||21|| 

ఉతnత� చ ప�గృÔ�DౖెbÝ "ేÍం గగనమ
Pి�తః| 
త$%� 6 ిiా ;�ా>%�ా యIయI> ే$ేన చంc�ా||22|| 

;యIద8ం ఖ4 త"% "ెతౖ� శbంc�ా చ పరసnర1| 
చక�తCః ప�ధమం Pది8  మI;:స�య�ారక1||23|| 

త$o ;యIద8ం సుtరం కృ$%3 $ేR%ంó�ా సహ| 
ఉ$%nట� Xp� మయ
మ
స t|4ప ధరణÓతల}||24|| 

స|c]�, ధరణÓం ]�ా ప� మI�ిZమIద�మ� ^_గ^ా�| 
అభ�>%వత దుTాZ $%� చంc�ా;ధR_చ¸య
||25|| 

తమ
యంతం త$o "Íే సర3"ైత�జR_శర31| 
జగ$%�ం ]ాతయ
మ
స �$%3 Fల}న వ¥P|ి|26|| 

స గ$%సుః ప]ా$o�ా3 ం "ÍేFల
గ�:¥తః| 
D%లయ� సకల
ం పృqÏ3ం iాó�"Ï3]ాం సపర3$%1 ||27|| 

తతః ప�సన2 మ¾లం హ$ే తPి�� దు�ాత�;| 
జగ$%��స�  మ'^ాప ;ర�లం D%భవన2భః ||28|| 

ఉ$%nత��ఘ
ః i�ల
� d¡]�ా &ాసంP9,  శమం యయIః| 
స��$o మ
రA^ా��న�స,q%సంస,త� ]ా.$ే ||29|| 
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త$o "వే గణ%ః స�43 హరØ ;రxరమ
నiాః| 
బభSవ���2హ$ే తPి�� గంద�ా3 ల�తం జగIః||30|| 

అ^ాదయం స,qై̂ ాR_� ననృతCmాbప��sగణ%ః| 
వవ�ః ప�ణ%�స,q% ^ా$%ః సుప�X¢ உ భS"r8^ాకరః||31|| 

జజ3ల£mాbగ2యః mాం$%ః mాంత"rగ�;తస3R%ః||32|| 

|| స3Pి,  �� మ
ర�ంేయ ప��ాణ³ iావ��2�4మన3ంత�4 ":ే మహ$�ే  JంX¢వ>ో R%మ 
దశÈ >%�యః సమ
ప,1 || 

ఆహÎ. 
ఓం ��¯ం జయం' iాం&ాdef సశ�+,�ాdef సప��^ా�ాdef స^ాహR%def �ా��శ3�NO� 
మ�హÎ.ం సమరnయ
¦ నమః iా3� || 

Devi Mahatmyam in Telugu - 11th Chapter 

రచన: ఋ� ిమ
ర�ంయే 

>%�నం 
ఓం బpల
ర�:దు�.1 ఇందు�+�½టpం తCంగక£D%ం నయనత�యయI�ా, 1 | 
P9�రమI¬ం వర"%ంక£శ]ాశú.క�ాం ప�భజ4 భIవR_�1 || 

ఋ�రి�^ాచ||1|| 

"ే^ా� హ$ే తత� మ�సు�4ం"ే� 
P9ం"%� ః సు�ా వ��2ప��sగమ
iా, 1| 
�ా$%�య\ం తCషCZ వ���షZల
Xp- 
"r3�ాPవి�ా, ûబ�  :�ాP$ి%mాః || 2 || 
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"ే: ప�పR%2��,హ�4 ప�Pదీ 

ప�Pీద మ
తర�గ$o உ�లస�| 
ప�Pీద:m�3శ3�� ]ా��:శ3ం 
త3Öశ3�½ "ే: చ�ాచరస� ||3|| 

ఆ>%ర భS$% జగతస, ����ా 
మ��స3ర569ణ యతః Pి�$%P ి
అ]ాం స3ర5ప Pి�తయ
 త3defత 
"%]ా�య$ ేకృత�íమలంఘ� Í�4� ||4|| 

త3ం ^�షౖjÍశ�+,రనంతÍ�ా� 
:శ3స� /జం పరమ
P ిమ
య
| 
సÈ���తం ":ేసమస,  ��త{- 
త, �ం ^�ౖ ప�సR%2 భI: మI�+,�¨తCః ||5|| 

:"%�ః సమiా, స,వ "ే: Xä"%ః| 
Pి, Qయః సమiా, ః సకల
 జగతC�| 
త3defకయ
 పu��తమంబdefత{ 
�ా$ే సు, .ః స,వ�ప�ాప�s�+, ః ||6|| 

సర3 భS$% య"% "ేÍ భI�+, మI�+,ప�"%d\| 
త3ం సు, $% సు, తd¡ �ా ^ా భవంతC పరÈక,యః ||7|| 

సర3స� బI"r8ర569ణ జనస� హృ"r సంPి�$|ే 
స3�ాA పవరA"ే "ే: R%�ాయణÄ నÈ உసు, $ ే||8|| 
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కల
�ాTాµ "rర569ణ ప��ణ%మ ప�"%d;| 
:శ3i��పర$ౌ శ�4, R%�ాయణÄ నÈసు, $ ే||9|| 

సర3 మంగళ మ
ంగâ�� L^_ స�ా3ర� iా>r�4| 
శరణ³� త�యంబ�4 &[�½ R%�ాయణÄ నÈ உసు, $ే ||10|| 

సృ�ిZPి�.:R%mాR%ం శ�+,భS$ే సR%త;| 
గIణ%శ�d¡ గIణమd¡ R%�ాయణÄ నÈ உసు, $ే ||11|| 

శరణ%గత "ÏR%ర, ప��$%� ణప�ాయణ³| 
సర3iా���,హ�4 ":ే R%�ాయణÄ నÈ உసు, $ే ||12|| 

హంసయIక, :మ
నP9�  బ���ణÓ ర5ప>%��ణÓ| 
�[mాంభః ¥���4 "ే: R%�ాయణÄ నÈ உసు, $ే ||13|| 

.�Fలచం"%� ��ధ�4 మ�వృషభ^ా��;| 
మ
�శ̈3�½ స3ర569ణ R%�ాయణÄ నÈ உసు, $ే ||14|| 

మయSర క£క£�టవృ$ ేమ�శ�+,ధ�4 உనñö| 
�[మ
�½ర5పసంiా� R_ R%�ాయణÄ నÈసు, $|ే|15|| 

శంఖచక�గ"%mాÝంగగృ��తపరమ
యI>|ే 
ప�Pీద �̂షౖjÍర569R%�ాయణÄ నÈ உసు, $ే||16|| 

గృ��$oగ�మ�చ�4� దంT�, Û ద8 ృతవసుంధ�4| 
వ�ాహర56ిణÄ L^_ R%�ాయణÄ నÈసు, $|ే|17|| 
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నృPంిహర569ణÙ&4�ణ హంతCం "ై$%�� కృ$oద���| 
$ైQలªక�$%� ణస��$ ేR%�ాయణÄ నÈ உసు, $|ే|18|| 

�+�½టà; మ�వజ4� సహస�నయR�జ��ల}| 
వృత�]�ా ణ��4 Dైం"r� R%�ాయణÄ నÈ உసు, $ే ||19|| 

Lవదూ'స3ర569ణ హత"ైత� మ�బల}| 
Ðరర569 మ��ా^_ R%�ాయణÄ నÈ உసు, $|ే|20|| 

దంTా, Û క�ాళ వదR_ L�sమ
ల
:భSషణ³| 
D%మIంే మIండమథR_ R%�ాయణÄ నÈ உసు, $ే||21|| 

ల|K� లజ4�  మ�:>�ే శ�"ే8  ప��ిZ  స3> ేధు� _̂| 
మ��ా.� మ�మ
d¡ R%�ాయణÄ నÈ உసు, $ే||22|| 

��>ే సరస3. వ�4 భS. బpభ�: $%మP|ి 
;య$ ేత3ం ప�Pీ"ేm� R%�ాయణÄ నÈ உసు, $|ే|23|| 

సర3స3ర569 స�43m� సర3శ�+,సమ;3$|ే 
భd¡భ�iా, Û �� R� ":ే దు�4A  "ే: నÈ உసు, $ ే||24|| 

ఏత$ే,  వదనం i�మ�ం లªచనత�యభS�ిత1| 
]ాతC నః సర3భS$ేభ�ః �ా$%�d; నÈ உసు, $ే ||25|| 

జz3ల
క�ాళమతC�గ�మm�Tాసురసూదన1| 
.�Fలం ]ాతC R� ú.రxద��ా� నÈ உసు, $|ే|26|| 
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��నPి,  "ైత�$ేజzంPి స3R_R%పuర� య
 జగ{| 
iా ఘంటp ]ాతC R� "ే: ]ా69X¢� నః సు$%;వ||27|| 

అసు�ాసృగ3iాపంకచ��bతP9,  క�sజ3లః| 
JXpయ ఖోA  భవతC చంc�4 $%3ం న$% వయ1||28|| 

�s&ానm�TానపహంPి తCTాZ  
ర�TాZ  తC �ామ
 సకల
నúTాZ � 
$%3మ
L�$%R%ం న :పన2�ాణ%ం| 
$%3మ
L�$% శ�య$%ం ప�య
ం.||29|| 

ఏతత�ృతం యత�దనం త3య
ద� 
దర�"r3Tాం "ే: మ�సు�ాణ%1| 
ర56�రౖR_�NOరxహÎ>%త�మS��,ం 
కృ$%3ం��4 తత±²క�s. �ాR%�||30|| 

:"%�సు mాP9, QషC :^_క "Ï69 
Tా3"ే�షC ^ా�4�షC చ �ా త3దR%� 
మమత3గ�4, உ. మ�ంధ�ా�4 
:Xp� మయ$ే�తద'వ :శ31||31|| 

ర|ÉంP ియ$o�  గ�:Tాశb R%&ా 
య$%� ర< దసు�బల
; యత�| 
ద^ానలª యత� తq%ó8మ>ే� 
తత� Pి�$% త3ం ప��]ాP ి:శ31||32|| 
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:m�3శ3�� త3ం ప��]ాPి :శ3ం 
:mా3.��ా >%రయP.ీ :శ31| 
:m�3శవం>%� భవ' భవం. 
:mా3శ�య
 d¡త3d భ�+,నమ
Ë ః||33|| 

"ే: ప�Pీద ప��]ాలయ R� உ�� 
ú$ే��2త�ం యq%సురవ"%దధుR�ౖవ సద�ః| 
]ా]ా; సర3 జగ$%ం ప�శమం నయ
J 
ఉ$%nత]ాకజ;$%ంశb మÔపస�ాA �||34|| 

ప�ణ$%R%ం ప�Pీద త3ం "ే: :mా3��, ���ణÄ| 
$ైQలªక�^ాPRి%Öే� లª�ాR%ం వర"% భవ||35|| 

"ేవ��^ాచ||36|| 

వర"%హం సురగణ% పరం యన�నP9చbథ| 
తం వృణIధ3ం ప�యD%¸¦ జగ$%మIప�ారక1 ||37|| 

"ే^ా ఊచుః||38|| 

సర3బp>% ప�శమనం $ైQలªక�iా�¾ల}శ3��| 
ఏవ��వ త3య
�ార� మస�"ై3�� :R%శన1||39|| 

"ేవ��^ాచ||40|| 

^�ౖవస3$ ేஉ◌ంత�4 ]�ా 69,  అTాZ :ంశ.�� యI&4| 
JంX¢ ;JంభmÅOb^ాR%�వ�తn$ే� $ే మ�సు�[ ||41|| 
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నంద&sపగృ� ̈జz$% యm�"%గరx సంభ^ా| 
తతi�, R%శdTా�¦ :ం>%�చల;^ాPి\||42|| 

ప�నరప�.�["ే�ణ ర569ణ పృqrÍతల}| 
అవ'ర� హ:Tా�¦ ^�పౖ�t$%, ంసు,  "%న^ా� ||43|| 

భ¥� యం$%�శb $%ను&ా� � ^�ౖప�t$%, � మ�సు�ా�| 
రక,దం$% భ:ష�ం. "%cÖక£సుÈపమ
ః||44|| 

త$o మ
ం "ేవ$%ః స3�4A  మర, లª�4 చ మ
న^ాః| 
సు, వం$o ^ా�హ��ష�ం. సతతం రక,దం.�ా1||45|| 

భSయశb శత^ా��Ø�ా�1 అR%వృTాZ  మనంభPి| 
మI;�ః సంసు, $% భSమÚ సంభ:Tా�మ�<;జz ||46|| 

తతః శ$ేన R_$%� ణ%ం ;�½|cTా�మ�హం మI\� 
����,dష�ం. మనుజzః శ$%|K¦. మ
ం తతః||47|| 

త$o உ హమ¾లం లªకమ
త�"ేహసమIదx^�ఃౖ| 
భ��Tా�¦ సు�ాః mా�NO�ావృ�9Z ః ]�ా ణ >%ర�NOః||48|| 

mాకంభ�½. :ఖ
�.ం త"% య
iా�మ�హం భI:| 
త$ైQవ చ వ>rTా�¦ దురAమ
ఖ�ం మ�సుర1||49|| 

దు�ాA "Íే. :ఖ
�తం తR_� R%మ భ:ష�.| 
ప�నmాbహం య"%úమం ర5పం కృ$%3 ��మ
చల}||50|| 

ర|ÉంP ి¥యdTా�¦ మI\R%ం $%� ణ �ారణ%{| 
త"% మ
ం మIనయః స�43 i�, ష�ం$%�న మËమSర,యః||51|| 
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úమ
"ేÍ. :ఖ
�తం తR_� R%మ భ:ష�.| 
య"%ర�ణ%ఖ�P��, ëల��4� మ�బp>%ం క��ష�.||52|| 

త"%హం Xp� మరం ర5పం కృ$%3సజ4� యషటnద1| 
$ైQలªక�స� ��$%�ా� య వ>rTా�¦ మ�సుర1||53|| 

Xp� మ�½.చ మ
ం లª�ా స,"%i�, ష�ం. సర3తః| 
ఇత�ం య"% య"% బp>% "%న^�$%�  భ:ష�.||54|| 

త"% త"%వ'�ా�హం క��Tా�మ���సం¥య1 ||55|| 

|| స3Pి,  �� మ
ర�ంేయ ప��ాణ³ iావ��2�4 మన3ంత�4 ":ే మహ$�ే  R%�ాయణÓసు, .�ా2మ 
ఏ�ాదm� உ>%�యః సమ
ప,1 || 

ఆహÎ. 
ఓం ��¯ం జయం' iాం&ాdef సశ�+,�ాdef సప��^ా�ాdef స^ాహR%def ల|K�/జz>rTా, def 
గర�డ^ాహR�ౖ� R%రయణÓ "ే̂ �ౖ�-మ�హÎ.ం సమరnయ
¦ నమః iా3� || 

Devi Mahatmyam in Telugu - 12th Chapter 

రచన: ఋ� ిమ
ర�ంయే 

>%�నం 
:ధు�"%8 మ సమప�Xpం మృగప. స�ంధ Pి�$%ం úషణ%ం| 
కR%��ః కర^ాల ఖ4ట :లసద�iా, � �ాP9:$%ం 
హP��, శbక� గ>%Pి ఖ4ట :Lఖ
ం గIణం తర�\ం 
:Xp� ణ మనల
.��ాం LLధ�ాం దు�ాA ం .�R_$%� ం భజ4 

"ేవ��^ాచ||1|| 
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ఏ�ః స,^�శౖb మ
 ;త�ం i�, ష�$ే యః సమ
��తః| 
తiా�హం సకల
ం బp>%ం R%శdTా�మ� సంశయ1 ||2|| 

మధు�NOటభR%శం చ మ��Tాసురఘ
తన1| 
����,dష�ం. d¡ త ద3ద3ధం Jంభ;Jంభ<ః ||3|| 

అషZమ
�ం చ చతCర8mా�ం నవమ
�ం DౖెకDేతసః| 
m�� ష�ం. Dైవ d¡ భ�ా,   మమ మ
�త� మIత,మ1 ||4|| 

న $ేTాం దుష�ృతం �+ంt« దుష�ృ$o$%�  న D%పదః| 
భ:ష�. న "%��ద� ం న Dై ^_షZ:<జన1 ||5|| 

శతC� X¢� న భయం తస� దసు�$o ^ా న �ాజతః| 
న శiా, Û నల$o య[ఘ
{ క"%t{ సంభ:ష�. ||6|| 

తiా�న��çfతR%�హత� ం పþ�తవ�ం సమ
��$ెఃౖ| 
m�� తవ�ం చ స"% భ�ా,   పరం స3స,  యనం �� త{ ||7|| 

ఉప స�ాA న m�Tాంసు,  మ�మ
�½ సమIదx^ా�| 
తq% .�:ధ మI$%nతం మ
�త� ం శమd¡న�మ ||8|| 

య$ైQత తnఠ�$ే సమ�ఙà2త�మ
యతR_ మమ| 
స"% న త"r3È|É�¦ iా;2ధ�ం తత� ��Pి�త1 ||9|| 

బ� ప�"%R_ పuజzయ
మ&�2 �ా�4� మÔత� _̂| 
సర3ం మ�çfతR%��త� 1 ఉD%bర�ం m�ా వ���వచ ||10|| 

జzన$%జzన$% ^ా6ి బ� పuజzం తq% కృ$%1| 
ప�'|cTా�మ�హం 6ీ�$%� వ��2 Ôమం తq% కృత1 ||11|| 
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శర$%�ల} మ�పuజz �+�య$ ేయ
చ ^ా��Ø��| 
తiా�ం మ�çfతR%��త� ం J� $%3 భ�+,సమ;3తః ||12|| 

సర3బp>%:;ర����,  ధన>%న�సమ;3తః| 
మనుT�� మత±²iా"ేన భ:ష�. న సంశయః||13|| 

J� $%3 మ�çfతR%��త� ం తq% DÒతnత,యః JXpః| 
ప�ాక�మం చ యI"ే8షC జzయ$ే ;రxయః ప�మ
�||14|| 

��పవః సం¥యం య
ం. కâï�ణ%ం DÒపపధ�$|ే 
నంద$ ేచ క£లం ప�ంiాం మ�త� ం మమశృణ3$%1||15|| 

mాం.క�ా�ణÄ సర3త� తq% దుఃస3ప2దర§R_| 
గ�హ6ీ%సు DÒ&ా� సు మ�త� ం శృణIయ
న�మ||16|| 

ఉపస�ాA ః శమం య
ం. గ�హ6ీ%శb "%ర�ణ%ః 
దుఃస3ప2ం చ నృ�ర�ృషZం సుస3ప2మIపజzయ$ే||17|| 

బpలగ���భS$%నం బpల
R%ం mాం.�ారక1| 
సంఘ
తXä"ే చ నృణ%ం �çf'�కరణమIత,మ1||18|| 

దుర3ృ$%, R%మm�Tాణ%ం బల�;కరం పర1| 
ర|æభSత6mిాD%R%ం పఠR%"ేవ R%శన1||19|| 

సర3ం మ�çfతR%��త� ం మమ స;2>r�ారక1| 
పJప�Tాnర¼ ధూ6�శౖb గంధ"Ï6�ౖస,qోత,�çfః||20|| 

:]�ా ణ%ం X¢జR��ౖs¶�çfః ]&� ¥ణÓdefరహ��2శ1| 
అR�ౖ�శb ::>ె�ౖsx&NOః ప�"%R�ౖర3త��4ణ య
||21|| 
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6ీ�.�4� �+�య$ే iాPి�� సకృదుచb��$ ేJ� $|ే 
J� తం హర. ]ా]ా; తq%�sగ�ం ప�యచ¸. ||22|| 

ర|Éం క�s. భS$ేX¢� జన�R%ం ����,నం మమ| 
యI"ే�షC చ��తం యR_� దుషZ "ైత� ;బర¶ణ1||23|| 

తPి�ఞ¸ృ$ే ^�ౖ��కృతం భయం ప�ంiాం న జzయ$ే| 
యITా��ః సు, త< య
శb య
శb బ�హ���Ø�ః కృ$%ః||24|| 

బ�హ�ణ% చ కృ$%iా, సు,  ప�యచ¸ంతC JXpం మ.1| 
అరణ³� ]�ా ంత�4 ^ా6ి "%^ా&�2 ప��̂ ా��తః||25|| 

దసు���ా3 వృతః FR_� గృ��$o ^ా6ి శతృ�ః| 
Pింహ^ా�ఘ
Ë నుయ
$o ^ా వR_̂ ా వన హPి,�ః||26|| 

�ాఙÀº  క£� "ే�న D%ఙº]�,  వ>ో� బంద గ$o உ6ి^ా| 
ఆఘS��j$o ^ా ^ా$ేన Pి�తః ]�$ ేమ�రj^_||27|| 

పతతC� D%6 ిశP9, QషC సం&ా� �� భృశ"%ర�ణ³| 
స�ా3బp>%J Ð�ాసు ^_దR%భ����$o உ6ి^ా||28|| 

స�ర� మ�çfతచb��తం న�s మIDే�త సంకటp{| 
మమ ప�Xp^ా.�ం�"%� దస�^� ^��ౖ�ణ స,q%||29|| 

దూ�ా"వే పల
యం$ే స�రతశb��తం మమ||30|| 

ఋ�రి�^ాచ||31|| 
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ఇతC��ా, � iా భగవ' చంc�ా చండ:క�మ
| 
పశ�$%ం సర3 "ే̂ ాR%ం త$ౖెQ^ాంతర>Ïయత||32|| 

$ే உ6ి "ే^ా ;�ాతం�ాః iా3>r�ా�ాన�q% ప��ా| 
యఙºXpగభIజః స�43 చక£� ��3 ;హ$%రయః||33|| 

"ై$%�శb "ే^ా� ;హ$ ేJంXä "ేవ��]� యI>r 
జగ"r3ధ3ంస�4 తPి�� మÔ&4� உతCల :క���||34|| 

;JంXä చ మ�Í�4� m�Tాః ]ా$%ళమ
యయIః||35|| 

ఏవం భగవ' "ేÍ iా ;$%�6 ిప�నః ప�నః| 
సంభSయ క£ర�$ే భSప జగతః ప��]ాలన1||36|| 

తdefతR��హ�$ ే:శ3ం P�ౖవ :శ3ం ప�సూయ$|ే 
iాయ
t$% చ :ఙÀº నం తCTాZ  ఋ"r8ం ప�యచ¸.||37|| 

^ా�ప, ం తdefతత�కలం బ���ండం మనుజ4శ3ర| 
మ�"ే^ా� మ��ా! మ�మ
�½ స3ర5పయ
||38|| 

P�ౖవ �ాల} మ�మ
�½ P�వౖ సృ�ి, రxవత�జz| 
Pి�.ం క�s. భS$%R%ం P�ౖవ �ాల} సR%త\||39|| 

భవ�ాల} నృణ%ం P�ౖవ ల|K�ర3ృ"r8ప�"% గృ�|̈ 
P�ౖ^ాXp _̂ తq% ల|K� ��3R%mా<పజzయ$|ే|40|| 

సు, $% సంపu»$% ప���nౖరAంధధూ]ా"r�స,q%| 
ద"%. :త,ం ప�$%� ంశb మ.ం ధ�4� గ.ం JXpం||41|| 
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|| ఇ. �� మ
ర�ంయే ప��ాణ³ iావ��2�4 మన3ంత�4 "ేÍ మహ$ే�  ఫలJ� .�ా2మ 
"%3దm� உ>%�య సమ
ప,1 || 

ఆహÎ. 
ఓం ��¯ం జయం' iాం&ాdef సశ�+,�ాdef సప��^ా�ాdef స^ాహR%def వరప�>%def ^�షౖjÍ 
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Devi Mahatmyam in Telugu - 13th Chapter 
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