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Devistuti ShakrAdaya or Mahishantakarisuktam )

ஶkhராத³யkh’தா ேத³வீshதி: அத²வா மஷnhதகஸூkhதmh

³rhகா³ஸphதஶthயாnhதrhக³தmh

॥ அத² சrhேதா²ऽth◌⁴யாய:॥
’வாச ॥ 1॥

ஶkhராத³ய:ஸுரக³ நிஹேதऽதிவீrhேய
தshnh³ராthமநி ஸுராப³ேல ச ேத³vhயா ।
தாmh Sh: phரணதிநmhரஶிேராத⁴ராmhஸா

வாkh³பி: ◌⁴ phரஹrhஷலேகாth³க³மசாேத³ஹா:॥ 2॥
ேத³vhயா யயா ததத³mh ஜக³தா³thமஶkhthயா

நிேஶஷேத³வக³ணஶkhதிஸஹrhthயா ।
தாமmhபி³காமகி²லேத³வமஹrhjhயாmh

ப⁴khthயா நதா:shம வித³தா⁴ ஶுபா⁴நி ஸா ந:॥ 3॥
யshயா: phரபா⁴வமலmh ப⁴க³வாநநnhேதா

ph³ரமா ஹரச ந  வkhமலmh ப³லmh ச ।
ஸா சNh³காகி²லஜக³thபபாலநாய

நாஶாய சாஶுப⁴ப⁴யshய மதிmh கேரா ॥ 4॥
யா :shவயmh ஸுkh’திநாmh ப⁴வேநShவல:

பாபாthமநாmh kh’ததி⁴யாmh ’த³ேயஷு ³th³தி: ◌⁴ ।
ரth³தா⁴ ஸதாmh லஜநphரப⁴வshய லjhஜா

தாmh thவாmh நதா:shம பபாலய ேத³வி விவmh ॥ 5॥
கிmh வrhணயாம தவ பமசிnhthயேமதth

கிmh சாதிவீrhயமஸுரயகா ⁴ ।
கிmh சாஹேவஷு சதாநி தவாth³⁴தாநி

ஸrhேவஷு ேத³vhயஸுரேத³வக³தி³ேகஷு ॥ 6॥
ேஹ:ஸமshதஜக³தாmh th³பி ேதா³ைஷ-
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rhந jhஞாயேஸ ஹஹராதி³பி⁴ரphயபாரா ।
ஸrhவாரயாகி²லத³mh ஜக³த³mhஶ⁴த-

மvhயாkh’தா  பரமா phரkh’திshthவமாth³யா ॥ 7॥
யshயா:ஸமshதஸுரதா ஸiµதீ³ரேணந

th’phதிmh phரயாதி ஸகேலஷு மேக²ஷு ேத³வி ।
shவாஹா ைவ பிth’க³ணshய ச th’phதிேஹ-

chசாrhயேஸ thவமத ஏவ ஜைந:shவதா⁴ ச ॥ 8॥
யா iµkhதிேஹரவிசnhthயமஹாvhரதா thவmh

அph◌⁴யshயேஸ ஸுநியேதnhth³யதththவஸாைர: ।
ேமாாrhதி²பி⁴rhiµநிபி⁴ரshதஸமshதேதா³ைஷ-

rhவிth³யா ஸா ப⁴க³வதீ பரமா  ேத³வி ॥ 9॥
ஶph³தா³thகா ஸுவிமலrhkh³யஜுஷாmh நிதா⁴ந-

iµth³கீ³த²ரmhயபத³பாட²வதாmh ச ஸாmhநாmh ।
ேத³வீ thரயீ ப⁴க³வதீ ப⁴வபா⁴வநாய

வாrhthதா ச ஸrhவஜக³தாmh பரமாrhthதி ஹnhth ॥ 10॥
ேமதா⁴ ேத³வி விதி³தாகி²லஶாshthரஸாரா

³rhகா³ ³rhக³ப⁴வஸாக³ரெநௗரஸŋhகா³ ।
:ைகடபா⁴’த³ையகkh’தாதி⁴வாஸா

ெகௗ³ thவேமவ ஶஶிெமௗkh’தphரதிShடா²॥ 11॥
ஈஷthஸஹாஸமமலmh பrhணசnhth³ர-

பி³mhபா³iνகா கநேகாthதமகாnhதிகாnhதmh ।
அthயth³⁴தmh phர’தமாthதஷா ததா²பி

வkhthரmh விேலாkhய ஸஹஸா மஷாஸுேரண ॥ 12॥
th³’ShThவா  ேத³வி பிதmh ph◌⁴கரால-

iµth³யchச²ஶாŋhகஸth³’ஶchச²வி யnhந ஸth³ய: ।
phராnhiµேமாச மஷshதத³தீவ சிthரmh

ைகrhvhயேத  பிதாnhதகத³rhஶேநந ॥ 13॥
ேத³வி phரத³ பரமா ப⁴வதீ ப⁴வாய

ஸth³ேயா விநாஶய ேகாபவதீ லாநி ।
விjhஞாதேமதத³⁴ைநவ யத³shதேமத-
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nhநீதmh ப³லmh ஸுவிலmh மஷாஸுரshய ॥ 14॥
ேத ஸmhமதா ஜநபேத³ஷு த⁴நாநி ேதஷாmh

ேதஷாmh யஶாmh ந ச த³தி த⁴rhமவrhக:³ ।
த⁴nhயாshத ஏவ நிph◌⁴’தாthமஜph◌⁴’thயதா³ரா

ேயஷாmh ஸதா³ph◌⁴த³யதா³ ப⁴வதீ phரஸnhநா ॥ 15॥
த⁴rhmhயாணி ேத³வி ஸகலாநி ஸைத³வ கrhமா-

Nhயthயாth³’த: phரதிதி³நmh ஸுkh’தீ கேராதி ।
shவrhக³mh phரயாதி ச தேதா ப⁴வதீphரஸாதா³-

lhேலாகthரேயऽபி ப²லதா³ நiν ேத³வி ேதந ॥ 16॥
³rhேக³shmh’தா ஹர பீ⁴திமேஶஷஜnhேதா:

shவshைத:²shmh’தா மதிமதீவ ஶுபா⁴mh த³தா³ ।
தா³th³rhய:³க²ப⁴யஹாணி கா thவத³nhயா

ஸrhேவாபகாரகரய ஸதா³ऽऽrhth³ரசிthதா ॥ 17॥
ஏபி⁴rhஹைதrhஜக³³ைபதி ஸுக²mh தைத²ேத

rhவnh நாம நரகாய சிராய பாபmh ।
ஸŋhkh³ராமmh’thமதி⁴க³mhய தி³வmh phரயாnh

மthேவதி நமதாnhவிநிஹmh ேத³வி ॥ 18॥
th³’ShThைவவ கிmh ந ப⁴வதீ phரகேராதி ப⁴shம

ஸrhவாஸுராநஷு யthphரே ஶshthரmh ।
ேலாகாnhphரயாnh பேவாऽபி  ஶshthரதா

இthத²mh மதிrhப⁴வதி ேதShவபி ேதऽதிஸாth◌⁴வீ ॥ 19॥
க²Th³க³phரபா⁴நிகரவிsh²ரணshதேதா²kh³ைர:

ஶூலாkh³ரகாnhதிநிவேஹந th³’ேஶாऽஸுராmh ।
யnhநாக³தா விலயமmhஶுமதி³nh³க²Nhட³-

ேயாkh³யாநநmh தவ விேலாகயதாmh தேத³தth ॥ 20॥
³rhvh’thதvh’thதஶமnhmh தவ ேத³வி ஶீலmh

பmh தைத²தத³விசிnhthயமlhயமnhைய: ।
வீrhயmh ச ஹnhth ’தேத³வபராkhரமாmh

ைவShவபி phரகைதவ த³யா thவேயthத²mh ॥ 21॥

devIstutiHshakrAdaya.pdf 3



ஶkhராத³யkh’தா ேத³வீshதி: அத²வா மஷnhதகஸூkhதmh

ேகேநாபமா ப⁴வ ேதऽshய பராkhரமshய
பmh ச ஶthப⁴யகாrhயதிஹா thர ।
சிthேத kh’பா ஸமரநிSh²ரதா ச th³’Shடா

thவyhேயவ ேத³வி வரேத³ ⁴வநthரேயऽபி ॥ 22॥
thைரேலாkhயேமதத³கி²லmh நாஶேநந

thராதmh thவயா ஸமரrhத⁴நி ேதऽபி ஹthவா ।
நீதா தி³வmh க³ ப⁴யமphயபாshத-

மshமாகiµnhமத³ஸுராப⁴வmh நமshேத ॥ 23॥
ஶூேலந பா ேநா ேத³வி பா க²Th³ேக³ந சாmhபி³ேக ।
க⁴Nhடாshவேநந ந: பா சாபjhயாநி:shவேநந ச ॥ 24॥
phராchயாmh ர phரதீchயாmh ச சNh³ேக ர த³ேண ।
ph◌⁴ராமேணநாthமஶூலshய உthதரshயாmh தேத²வ ॥ 25॥
ெஸௗmhயாநி யாநி பாணி thைரேலாkhேய விசரnhதி ேத ।
யாநி சாthயrhத²ேகா⁴ராணி ைத ராshமாmhshததா² ⁴வmh ॥ 26॥
க²Th³க³ஶூலக³தா³தீ³நி யாநி சாshthராநி ேதऽmhபி³ேக ।
கரபlhலவஸŋhகீ³நி ைதரshமாnhர ஸrhவத:॥ 27॥

’வாச ॥ 28॥
ஏவmh shதா ஸுைரrhதி³vhைய:ஸுைமrhநnhத³ேநாth³ப⁴ைவ: ।
அrhசிதா ஜக³தாmh தா⁴th ததா² க³nhதா⁴iνேலபைந:॥ 29॥
ப⁴khthயா ஸமshைதshthத³ைஶrhதி³vhையrh⁴ைபsh ⁴பிதா ।
phராஹ phரஸாத³ஸுiµகீ²ஸமshதாnh phரணதாnh ஸுராnh ॥ 30॥

ேத³vhவாச ॥ 31॥
vhயதாmh thத³ஶா:ஸrhேவ யத³shமthேதாऽபி⁴வாச²தmh ॥ 32॥

ேத³வா உ:॥ 33॥
ப⁴க³வthயா kh’தmh ஸrhவmh ந கிசித³வஶிShயேத ।
யத³யmh நிஹத: ஶthரshமாகmh மஷாஸுர:॥ 34॥
யதி³ சாபி வேரா ேத³யshthவயாऽshமாகmh மேஹவ ।
ஸmhshmh’தா ஸmhshmh’தா thவmh ேநா mhேஸதா:² பரமாபத:³॥ 35॥
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யச மrhthய:shதைவேரபி⁴shthவாmh shேதாShயthயமலாநேந ॥ 36॥
தshய விthதrhth³தி⁴விப⁴ைவrhத⁴நதா³ராதி³ஸmhபதா³mh ।
vh’th³த⁴ேயऽshமthphரஸnhநா thவmh ப⁴ேவதா:²ஸrhவதா³mhபி³ேக ॥ 37॥

’வாச ॥ 38॥
இதி phரஸாதி³தா ேத³ைவrhஜக³ேதாऽrhேத² ததா²ऽthமந: ।
தேத²thkhthவா ப⁴th³ரகா ப³⁴வாnhதrhதா nh’ப ॥ 39॥
இthேயதthகதி²தmh ⁴ப ஸmh⁴தா ஸா யதா² ரா ।
ேத³வீ ேத³வஶேரph◌⁴ேயா ஜக³ththரயைதணீ ॥ 40॥
நச ெகௗ³ேத³ஹாthஸா ஸiµth³⁴தா யதா²ப⁴வth ।
வதா⁴ய ³Shடைத³thயாநாmh ததா² ஶுmhப⁴நிஶுmhப⁴ேயா:॥ 41॥
ரய ச ேலாகாநாmh ேத³வாநாiµபகாணீ ।
தchch²’iΝShவ மயாऽऽkh²யாதmh யதா²வthகத²யா ேத ॥ 42॥
இதி  மாrhகNhேட³யராேண ஸாவrhணிேக மnhவnhதேர ேத³வீமாஹாthmhேய

ஶkhராதி³shதிrhநாம சrhேதா²ऽth◌⁴யாய:॥ 4॥
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