
দবী	মহা ম্	দুগা	স শিত	ততীেযাঽধ াযঃ

মিহষাসুরবেধা	নাম	ততীেযাঽধ াযঃ	||

ধ ানং
ওং	উদ ানুসহ কাংিতং	অর ণে ৗমাং	িশেরামািলকাং	
র ািল 	পেযাধরাং	জপব ং	িবদ ামভীিতং	বরং	|
হ াৈ ধধতীং	ি েন ব ারিবংদি যং	
দবীং	ব িহমাং র মকটাং	বংেদঽরিবংদি তাম্	||

ঋিষর বাচ	||1||

িনহন মানং	তৈ সন ং	অবেলাক 	মহাসুরঃ|
সনানীি ু রঃ	 কাপাদ্	ধ েযৗ	 যা মথাংিবকাম্	||2||

স	 দবীং	শরবেষণ	ববষ	সমেরঽসুরঃ|
যথা	 মর িগেরঃশৃংগং	 তাযবেষণ	 তাযদঃ	||3||	

তস 	িছ া	তেতা	 দবী	লীলৈযব	শেরা করান্|
জঘান	তরগা াৈণযংতারং	 চব	বািজনাম্	||4||	

িচে দ	চ	ধনুঃসেধ া	 জং	চািতসমু তম্|
িবব াধ	 চব	গাে ষ	িচ ধ ানমা ৈগঃ	||5||	

সি ধ া	িবরেথা	হতাে া	হতসারিথঃ|
অভ ধাবত	তাং	 দবীং	খ চমধেরাঽসুরঃ	||6||	

িসংহমাহত 	খে ন	তী ধােরণ	মূধিন|
আজঘান	ভেজ	সেব 	 দবীং	অব িতেবগবান্	||6||	

তস াঃ	খে া	ভজং	 াপ 	পফাল	নৃপনংদন|
তেতা	জ াহ	শূলং	স	 কাপাদ্	অর ণেলাচনঃ	||8||	

িচে প	চ	তত 	ভ কাল াং	মহাসুরঃ|
জা ল মানং	 তেজাভী	রিবিবংবিমবাংবরাত্	||9||	

দৃ া	তদাপত লং	 দবী	শূলমমুংচত|
ত লংশতধা	 তন	নীতং	শূলং	স	চ	মহাসুরঃ	||10||	

হেত	তি হাবীেয	মিহষস 	চমূপেতৗ|
আজগাম	গজারডঃ	 ামরি দশাদনঃ	||11||	
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সাঽিপ	শি ংমুেমাচাথ	 দব া াং	অংিবকা	 তম্|
ংকারািভহতাং	ভেমৗ	পাতযামাসিন ভাম্	||12||

ভ াং	শি ং	িনপিততাং	দৃ া	 াধসমি তঃ
িচে প	চামরঃ	শূলং	বাৈণ দিপ	সাি নত্	||13||

ততঃ	িসংহঃসমু পত 	গজকংতের	◌ংভাংতেরি তঃ|
বা যে ন	যযেধ	 তেনাৈ ি দশািরণা	||14||

যধ মান�উ	তত �উ	ত	ত া াগা হীং	গত�উ
যযধােতঽিতসংরে ৗ	 হাৈর	অিতদার ৈণঃ	||15||

তেতা	 বগাত্	খমু পত 	িনপত 	চ	মৃগািরণা|
কর হােরণ	িশর ামরস 	পৃথক্	কতম্	||16||

উদ 	রেণ	 দব া	িশলাব ািদিভহতঃ|
দংত	মু তৈলৈ ব	করাল 	িনপািততঃ	||17||

দবী	ক া	গদাপাৈতঃ	 ণযামাস	 চা তম্|
ভা লং	িভংিদপােলন	বাৈণ া ং	তথাংধকম্	||18||

উ াস মু বীযং	চ	তৈথব	চ	মহাহনুম্
ি েন া	চ	ি শূেলন	জঘান	পরেম রী	||19||

িবডালস ািসনা	কাযাত্	পাতযামাস	 ব	িশরঃ|
দুধরং	দুমুখং	 চােভৗ	শৈর নেন 	যম যম্	||20||

এবং	সং ীযমােণ	ত	 ৈসেন 	মিহষাসুরঃ|
মািহেষণ	 র েপণ	 াসযামাসতান্	গণান্	||21||

কাংি ংড হােরণ	খরে ৈপ থাপরান্|
লাংগূলতািডতাং ান ান্	শৃংগাভ াং	চ	িবদািরতা	||22||

বেগন	কাংি দপরা ােদন	 মেণন	চ|
িনঃ	 াসপবেননান ান্	পাতযামাস	ভতেল||23||

িনপাত 	 মথানীকমভ ধাবত	 সাঽসুরঃ
িসংহং	হংতং	মহােদব াঃ	 কাপং	চে 	তেতাঽ◌ংিভকা	||24||

সাঽিপ	 কাপা হাবীযঃ	খর ু মহীতলঃ|
শৃংগাভ াং	পবতানু াংি ে প	চ	ননাদ	চ	||25||
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বগ	 মণ	িব ু া	মহী	তস 	ব শীযত|
লাংগূেলনাহত াি ঃ	 াবযামাস	সবতঃ	||26||

ধতশৃংি িভ া 	খংডং	খংডং	যযঘনাঃ|
াসািনলা াঃ	শতেশা	িনেপতনভেসাঽচলাঃ	||27||

ইিতে াধসমা াতমাপতংতং	মহাসুরম্|
দৃ া	সা	চংিডকা	 কাপং	ত ধায	তদাঽকেরাত্	||28||

সা	ি া	তস 	 বপাশং	তং	ববংধ	মহাসুরম্|
তত াজমািহষং	রপং	 সাঽিপ	বে া	মহামৃেধ	||29||

ততঃ	িসংেহাঽভব সেধ া	যাব স াংিবকা	িশরঃ|
িছনি 	তাবত্	পুর ষঃ	খ পািণ	রদৃশ ত	||30||

তত	এবা 	পুর ষং	 দবী	িচে দ	সাযৈকঃ|
তং	খ চমণা	সাধং	ততঃ	 সাঽ	ভ হা	গজঃ	||31||

কেরণ	চ	মহািসংহং	তং	চকষ	জগজচ	|
কষত 	করং	 দবী	খে ন	িনরকংতত	||32||

তেতা	মহাসুেরা	ভেযা	মািহষং	বপুরাি তঃ|
তৈথব	 াভযামাস	 েলাক ং	সচরাচরম্	||33||

ততঃ	 ু া	জগ াতা	চংিডকা	পান	মু মম্|
পেপ 	পুনঃ	পুনৈ ব	জহাসার ণেলাচনা	||34||

ননদ	চাসুরঃ	 সাঽিপ	বলবীযমেদা তঃ|
িবষাণাভ াং	চ	িচে প	চংিডকাং	 িতভধরান্||35||

সা	চ	তা	 িহতাং	 ন	চণযংতী	শেরা কৈরঃ|
উবাচ	তং	মেদা তমুখরাগাকলা রম্	||36||

দব বাচ||

গজ	গজ	 ণং	মূঢ	মধ	যাবি পবাম হম্|
মযা িয	হেতঽৈ ব	গ জষ ংত া 	 দবতাঃ	||37||

ঋিষর বাচ||

এবমু া	সমু পত 	সার ঢা	তং	মহাসুরম্|
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পােদনা	 ম 	কংেঠ	চ	শূেলৈনন	মতাডযত্	||38||

ততঃ	 সাঽিপ	পদা াংত যা	িনজমুখা তঃ|
অধ	িন াংত	এবাসীে ব া	বীেযণ	সংবতঃ	||40||

অধ	িন াংত	এবােসৗ	যধ মােনা	মহাসুরঃ	|
তযা	মহািসনা	 দব া	িশরি া	িনপািততঃ	||41||

তেতা	হাহাকতং	সবং	 দত ৈসন ং	ননাশ	তত্|
হষং	চ	পরং	জ ুঃ	সকলা	 দবতাগণাঃ	||42||

ত 	ব াং	সুরা	 দবীং	সহিদৈব মহ ষিভঃ|
জ ংধবপতেযা	ননৃত া েরাগণাঃ	||43||

||	ইিত	 ী	মাকংেডয	পুরােণ	সাব নেক	ম ংতের	 দিব	মহে 	মিহষাসুরবেধা	নাম	ততীেযাঽধ াযং	সমা ং	||	

আ িত
ীং	জযংতী	সাংগাৈয	সাযধাৈয	সশি কাৈয	সপিরবারাৈয	সবাহনাৈয	 ী	মহালৈ 	ল ী	বীজািদ াৈয	মহা িতং	সমপযািম	নমঃ
াহা	||
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