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పంచమోఽధ్యాయః (దేవీదూతసంవాదం) 
 

అసా శ్రీ ఉతతరచరిత్రసా రుద్ర ఋషః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీమహాసరసవతీ దేవతా | భీమా 
శక్తః | భ్రామరీ బీజమ్ | సూరాసతతతవమ్ | సామవేదః సవరూపమ్ | శ్రీమహాసరసవతీప్రీతార్థే 
ఉతతరచరిత్రపాఠే వినియోగః | 

ధ్యానం | 
ఘణ్టుశూలహలాని శంఖముసలే చక్రం ధనుః సాయకం 
హసాతబ్జైరదధతీం ఘనంతవిలసచ్ఛీతాంశుతులాప్రభామ్ | 
గౌరీదేహసముదభవాం త్రిజగతామాధ్యరభూతాం మహా- 
పూర్వవమత్ర సరసవతీమనుభజే శుంభాదిదైతాారిదనీమ్ || 

ఓం క్లం ఋషరువాచ || ౧ || 

పుర్వ శుంభనిశుంభాభాామసుర్వభాాం శచ్ఛపతః | 
త్రైలోకాం యజఞభాగాశచ హృతా మదబలాశ్రయాత్ || ౨ || 

తావేవ సూరాతాం తదవదధికారం తథందవమ్ | 
కౌబేరమథ యామాం చ చక్రాత వరుణసా చ || ౩ || 

తావేవ పవనర్దదిధం చ చక్రతురవహ్నికరమ చ | 
తతో దేవా వినిరూధతా భ్రష్ుర్వజ్ాః పర్వజితాః || ౪ || 
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హృతాధికార్వస్త్రిదశాసాతభాాం సర్థవ నిర్వకృతాః | 
మహాసుర్వభాాం తాం దేవీం సంసమరంతాపర్వజితామ్ || ౫ || 

తయాసామకం వరో దతోత యథాపతుు సమృతాఖిలాః | 
భవతాం నశయిష్యామి తతషణ్టతపరమాపదః || ౬ || 

ఇతి కృతావ మతిం దేవా హ్నమవంతం నగేశవరమ్ | 
జగ్మమసతత్ర తతో దేవీం విష్టుమాయాం ప్రతుష్టువః || ౭ || 

దేవా ఊచః || ౮ || 

నమో దేవ్జా మహాదేవ్జా శివాయై సతతం నమః | 
నమః ప్రకృత్జా భద్రాయై నియతాః ప్రణతాః సమ తామ్ || ౯ || 

రౌద్రాయై నమో నితాాయై గౌర్జా  ధ్యత్రైా నమో నమః | 
జ్యాతాుాయై చందురూపిణ్జా  సుఖాయై సతతం నమః || ౧౦ || 

కలాాణ్జా ప్రణతా వృద్ధజధై సిద్ధజధై కురోమ నమో నమః | 
నైరృత్జా భూభృతాం లక్ష్మ్మై శర్వవణ్జా త నమో నమః || ౧౧ || 

దుర్వాయై దురాపార్వయై సార్వయై సరవకారిణ్జా | 
ఖాాత్జా తథవ కృష్యుయై ధూమ్రాయై సతతం నమః || ౧౨ || 

అతిసౌమాాతిరౌద్రాయై నతాసతస్జా నమో నమః | 
నమో జగత్రపరతిషా్యయై దేవ్జా కృత్జా నమో నమః || ౧౩ || 
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యా దేవీ సరవభూతష్ట విష్టుమాయేతి శబ్దదతా | 
నమసతస్జా నమసతస్జా నమసతస్జా నమో నమః || ౧౪-౧౬ || 

యా దేవీ సరవభూతష్ట చతనేతాభిధీయత | 
నమసతస్జా నమసతస్జా నమసతస్జా నమో నమః || ౧౭- ౧౯ || 

యా దేవీ సరవభూతష్ట బుదిధరూపేణ సంసిేతా | 
నమసతస్జా నమసతస్జా నమసతస్జా నమో నమః || ౨౦- ౨౨ || 

యా దేవీ సరవభూతష్ట నిద్రారూపేణ సంసిేతా | 
నమసతస్జా నమసతస్జా నమసతస్జా నమో నమః || ౨౩-౨౫ || 

యా దేవీ సరవభూతష్ట క్షుధ్యరూపేణ సంసిేతా | 
నమసతస్జా నమసతస్జా నమసతస్జా నమో నమః || ౨౬-౨౮ || 

యా దేవీ సరవభూతష్ట ఛాయారూపేణ సంసిేతా | 
నమసతస్జా నమసతస్జా నమసతస్జా నమో నమః || ౨౯- ౩౧ || 

యా దేవీ సరవభూతష్ట శక్తరూపేణ సంసిేతా | 
నమసతస్జా నమసతస్జా నమసతస్జా నమో నమః || ౩౨- ౩౪ || 

యా దేవీ సరవభూతష్ట తృష్యురూపేణ సంసేితా | 
నమసతస్జా నమసతస్జా నమసతస్జా నమో నమః || ౩౫-౩౭ || 

యా దేవీ సరవభూతష్ట క్షంతిరూపేణ సంసేితా | 
నమసతస్జా నమసతస్జా నమసతస్జా నమో నమః || ౩౮-౪౦ || 
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యా దేవీ సరవభూతష్ట జ్తిరూపేణ సంసేితా | 
నమసతస్జా నమసతస్జా నమసతస్జా నమో నమః || ౪౧-౪౩ || 

యా దేవీ సరవభూతష్ట లజ్ైరూపేణ సంసేితా | 
నమసతస్జా నమసతస్జా నమసతస్జా నమో నమః || ౪౪-౪౬ || 

యా దేవీ సరవభూతష్ట శాంతిరూపేణ సంసేితా | 
నమసతస్జా నమసతస్జా నమసతస్జా నమో నమః || ౪౭-౪౯ || 

యా దేవీ సరవభూతష్ట శ్రద్ధధరూపేణ సంసేితా | 
నమసతస్జా నమసతస్జా నమసతస్జా నమో నమః || ౫౦-౫౨ || 

యా దేవీ సరవభూతష్ట కాంతిరూపేణ సంసిేతా | 
నమసతస్జా నమసతస్జా నమసతస్జా నమో నమః || ౫౩-౫౫ || 

యా దేవీ సరవభూతష్ట లక్ష్మీరూపేణ సంసేితా | 
నమసతస్జా నమసతస్జా నమసతస్జా నమో నమః || ౫౬- ౫౮ || 

యా దేవీ సరవభూతష్ట వృతితరూపేణ సంసిేతా | 
నమసతస్జా నమసతస్జా నమసతస్జా నమో నమః || ౫౯- ౬౧ || 

యా దేవీ సరవభూతష్ట సమృతిరూపేణ సంసిేతా | 
నమసతస్జా నమసతస్జా నమసతస్జా నమో నమః || ౬౨- ౬౪ || 

యా దేవీ సరవభూతష్ట దయారూపేణ సంసిేతా | 
నమసతస్జా నమసతస్జా నమసతస్జా నమో నమః || ౬౫-౬౭ || 
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యా దేవీ సరవభూతష్ట తుషురూపేణ సంసిేతా | 
నమసతస్జా నమసతస్జా నమసతస్జా నమో నమః || ౬౮- ౭౦ || 

యా దేవీ సరవభూతష్ట మాతృరూపేణ సంసేితా | 
నమసతస్జా నమసతస్జా నమసతస్జా నమో నమః || ౭౧-౭౩ || 

యా దేవీ సరవభూతష్ట భ్రాంతిరూపేణ సంసిేతా | 
నమసతస్జా నమసతస్జా నమసతస్జా నమో నమః || ౭౪- ౭౬ || 

ఇంద్రియాణ్టమధిష్యాత్రీ భూతానం చాఖిలేష్ట యా | 
భూతష్ట సతతం తస్జా వాాప్తజతై  దేవ్జా నమో నమః || ౭౭ || 

చితిరూపేణ యా కృతుామేతద్ వాాపా సిేతా జగత్ | 
నమసతస్జా నమసతస్జా నమసతస్జా నమో నమః || ౭౮ || 

చితిరూపేణ యా కృతుామేతద్ వాాపా సిేతా జగత్ | 
నమసతస్జా నమసతస్జా నమసతస్జా నమో నమః || ౭౯ || 

చితిరూపేణ యా కృతుామేతద్ వాాపా సిేతా జగత్ | 
నమసతస్జా నమసతస్జా నమసతస్జా నమో నమః || ౮౦ || 

సుతతా సురః పూరవమభీష్ుసంశ్రయా- 
తతథా సుర్థంద్రేణ దినేష్ట సేవితా | 
కరోతు సా నః శుభహేతురీశవరీ 
శుభాని భద్రాణాభిహంతు చాపదః || ౮౧ || 
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యా సామ్పపరతం చోదధతదైతాతాపితై- 
రసామభిరీశా చ సురరిమసాత | 
యా చ సమృతా తతషణమేవ హంతి నః 
సర్వవపదో భక్తవినమ్పమూరితభిః || ౮౨ || 

ఋషరువాచ || ౮౩ || 

ఏవం సతవాభియుకాతనం దేవానం తత్ర పారవతీ | 
సాితుమభాాయయౌ తోయే జ్హివాా నృపనందన || ౮౪ || 

సాబ్రవీతాతన్ సుర్వన్ సుభ్రూరభవదిభః సూతయతఽత్ర కా | 
శరీరకోశతశాచసాాః సముదూభతాబ్రవీచిీవా || ౮౫ || 

స్తతత్రం మమైతత్రిరరయత శుంభదైతానిర్వకృతైః | 
దేవః సమేతైః సమర్థ నిశుంభేన పర్వజితైః || ౮౬ || 

శరీరకోశాదాతతసాాః పారవతాా నిఃసృతాంబ్దకా | 
కౌశిక్తి సమసేతష్ట తతో లోకేష్ట గీయత || ౮౭ || 

తసాాం వినిరాతాయాం తు కృష్యుభూతాుపి పారవతీ | 
కాలికేతి సమాఖాాతా హ్నమాచలకృతాశ్రయా || ౮౮ || 

తతోఽంంబ్దకాం పరం రూపం బ్దభ్రాణ్టం సుమనోహరమ్ | 
దదరశ చండో ముండశచ భృత్యా శుంభనిశుంభయోః || ౮౯ || 



 
 

పంచమోఽధ్యాయః (దేవీదూతసంవాదం)                          www.HariOme.com                                         Page 7 

       

తాభాాం శుంభాయ చాఖాాతా సాతీవ సుమనోహర్వ | 
కాపాాసేత స్త్రీ మహార్వజ భాసయంతీ హ్నమాచలమ్ || ౯౦ || 

నైవ తాదృక్ కవచిద్రూపం దృష్ుం కేనచిదుతతమమ్ | 
జ్ఞయతాం కాపాసౌ దేవీ గృహాతాం చాసుర్థశవర || ౯౧ || 

స్త్రీరతిమతిచారవంగీ దోాతయంతీ దిశసితవష్య | 
సా తు తిష్ాతి దైతాంద్ర తాం భవాన్ ద్రష్టుమరహతి || ౯౨ || 

యాని రతాిని మణయో గజ్శావదీని వ ప్రభో | 
త్రైలోకేా తు సమసాతని సామ్పపరతం భాంతి త గృహే || ౯౩ || 

ఐర్వవతః సమానీతో గజరతిం పురందర్వత్ | 
పారిజ్తతరుశాచయం తథవోచజచఃశ్రవా హయః || ౯౪ || 

విమానం హంససంయుకతమేతతితష్ాతి తఽంంగణే | 
రతిభూతమిహానీతం యద్ధసీదేవధస్తఽదుభతమ్ || ౯౫ || 

నిధిర్థష్ మహాపదమః సమానీతో ధనేశవర్వత్ | 
క్ంజలిరనీం దదౌ చాబ్దధర్వమలామమాలనపంకజ్మ్ || ౯౬ || 

ఛత్రం త వారుణం గేహే కాంచనస్రావి తిష్ాతి | 
తథాయం సాందనవరో యః పుర్వసీత్రపరజ్పతః || ౯౭ || 

మృతోారుత్కరరంతిద్ధ నమ శక్తరీశ తవయా హృతా | 
పాశః సలిలర్వజసా భ్రాతుసతవ పరిగ్రహే || ౯౮ || 
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నిశుంభసాాబ్దధజ్తాశచ సమసాత రతిజ్తయః | 
వహ్నిరపి దదౌ తుభామగ్నిశౌచ చ వాససీ || ౯౯ || 

ఏవం దైతాంద్ర రతాిని సమసాతనాహృతాని త | 
స్త్రీరతిమేష్య కలాాణీ తవయా కసామని గృహాత || ౧౦౦ || 

ఋషరువాచ || ౧౦౧ || 

నిశమేాతి వచః శుంభః స తద్ధ చండముండయోః | 
ప్రేష్యామాస సుగ్రీవం దూతం దేవాా మహాసురమ్ || ౧౦౨ || 

ఇతి చతి చ వకతవాా సా గతావ వచననమమ | 
యథా చాభేాతి సమ్ప్పరతాా తథా కారాం తవయా లఘు || ౧౦౩ || 

స తత్ర గతావ యత్కసేత శైలోదేదశేఽతిశోభనే | 
తాం చ దేవీం తతః ప్రాహ శలక్ష్ణం మధురయా గ్నర్వ || ౧౦౪ || 

దూత ఉవాచ || ౧౦౫ || 

దేవి దైతాశవరః శుంభస్జైలోకేా పరమేశవరః | 
దూతోఽహం ప్రేషతసేతన తవతుకాశమిహాగతః || ౧౦౬ || 

అవాాహతాజఞః సర్వవసు యః సద్ధ దేవయోనిష్ట | 
నిరిైతాఖిలదైతాారిః స యద్ధహ శృణుష్వ తత్ || ౧౦౭ || 

మమ త్రైలోకామఖిలం మమ దేవా వశానుగాః | 
యజఞభాగానహం సర్వవనుపాశాిమి పృథక్ పృథక్ || ౧౦౮ || 
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త్రైలోకేా వరరతాిని మమ వశాానాశేష్తః | 
తథవ గజరతిం చ హృతం దేవేంద్రవాహనమ్ || ౧౦౯ || 

క్షీరోదమథనోదూభతమశవరతిం మమామరః | 
ఉచజచఃశ్రవససంజఞం తత్రపరణిపతా సమరిపతమ్ || ౧౧౦ || 

యాని చానాని దేవేష్ట గంధర్థవషూరగేష్ట చ | 
రతిభూతాని భూతాని తాని మయేావ శోభనే || ౧౧౧ || 

స్త్రీరతిభూతాం తావం దేవి లోకే మనామహే వయమ్ | 
సా తవమసామనుపాగచీ యతో రతిభుజ్య వయమ్ || ౧౧౨ || 

మాం వా మమానుజం వాపి నిశుంభమురువిక్రమమ్ | 
భజ తవం చంచలాపాంగ్న రతిభూతాసి వ యతః || ౧౧౩ || 

పరమైశవరామతులం ప్రాపుైసే మతపరిగ్రహాత్ | 
ఏతదుుద్ధధై సమాలోచా మతపరిగ్రహతాం వ్రజ || ౧౧౪ || 

ఋషరువాచ || ౧౧౫ || 

ఇతుాకాత సా తద్ధ దేవీ గంభీర్వంతఃసిమతా జగౌ | 
దుర్వా భగవతీ భద్రా యయేదం ధ్యరాత జగత్ || ౧౧౬ || 

దేవావాచ || ౧౧౭ || 

సతాముకతం తవయా నత్ర మిథాా క్ంచితతవయోదితమ్ | 
త్రైలోకాాధిపతిః శుంభో నిశుంభశాచపి తాదృశః || ౧౧౮ || 
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క్ం తవత్ర యత్రపరతిజ్ఞతం మిథాా తత్రిరరయత కథమ్ | 
శ్రూయతామలపబుదిధతావత్రపరతిజ్ఞ యా కృతా పుర్వ || ౧౧౯ || 

యో మాం జయతి సంగ్రామే యో మే దరపం వాపోహతి | 
యో మే ప్రతిబలో లోకే స మే భర్వత భవిష్ాతి || ౧౨౦ || 

తద్ధగచీతు శుంభోఽత్ర నిశుంభో వా మహాబలః | 
మాం జితావ క్ం చిర్థణ్టత్ర పాణిం గృహాుతు మే లఘు || ౧౨౧ || 

దూత ఉవాచ || ౧౨౨ || 

అవలిపాతసి మైవం తవం దేవి బ్రూహ్న మమాగ్రతః | 
త్రైలోకేా కః పుమాంసితష్ఠాదగ్రే శుంభనిశుంభయోః || ౧౨౩ || 

అనేాష్యమపి దైతాానం సర్థవ దేవా న వ యుధి | 
తిష్ాంతి సముమఖే దేవి క్ం పునః స్త్రీ తవమేక్కా || ౧౨౪ || 

ఇంద్రాద్ధాః సకలా దేవాసతసుేర్థాష్యం న సంయుగే | 
శుంభాదీనం కథం తష్యం స్త్రీ ప్రయాసాసి సముమఖమ్ || ౧౨౫ || 

సా తవం గచీ మయైవోకాత పారశవం శుంభనిశుంభయోః | 
కేశాకరషణనిరూధతగౌరవా మా గమిష్ాసి || ౧౨౬ || 

దేవావాచ || ౧౨౭ || 

ఏవమేతద్ బలీ శుంభో నిశుంభశాచపితాదృశః | 
క్ం కరోమి ప్రతిజ్ఞ మే యదనలోచితా పుర్వ || ౧౨౮ || 
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స తవం గచీ మయోకతం త యదేతతురవమాదృతః | 
తద్ధచక్షవసుర్థంద్రాయ స చ యుకతం కరోతు యత్ || ౧౨౯ || 

సవసిత శ్రీమారరండేయపుర్వణే సావరిుకే మనవంతర్థ దేవీమాహాతమై దేవాా దూతసంవాదో 
నమ పంచమోఽధ్యాయః || ౫ || 

 


