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shrIdevyatharvashIrShaM evaM devyupaniShat

ேத³vhயத²rhவஶீrhஷmh அத²வா ேத³vhபநிஷth

ௐ ப⁴th³ரmh கrhேணபி: ◌⁴ ’iΝயாம ேத³வா ப⁴th³ரmh பேயமாபி⁴rhயஜthரா: ।
shதி²ைரரŋhைக³shShவாmhஸshதபி⁴rhvhயேஶம ேத³வதmh யதா³: ।
shவshதி ந இnhth³ேரா vh’th³த⁴ரவா:shவshதி ந: ஷா விவேவதா:³ ।
shவshதி நshதாrhேயாஅShடேந:shவshதி ேநா ph³’ஹshபதிrhத³தா⁴
॥

ௐ ஶாnhதி:ஶாnhதி:ஶாnhதி: ।
 க³ேணஶாய நம: ।
ௐ ஸrhேவ ைவ ேத³வா ேத³வீiµபதsh:² கா thவmh மஹாேத³வீதி ॥ 1॥
ஸாऽph³ரவீத³ஹmh ph³ரமshவபிணீ । மthத: phரkh’திஷாthமகmh ஜக³th
।
ஶூnhயmh சாஶூnhயmh ச ॥ 2॥
அஹமாநnhதா³நாநnhெதௗ³ ।அஹmh விjhஞாநாவிjhஞாேந ।
அஹmh ph³ரமாph³ரமணீ । th³ேவ ph³ரமணீ ேவதி³தvhேய । var just

ேவதி³தvhேய
இதி சாத²rhவணீ தி: ।அஹmh பச⁴தாநி ।
அஹmh பசதnhமாthராணி ।அஹமகி²லmh ஜக³th ॥ 3॥
ேவேதா³ऽஹமேவேதா³ऽஹmh । விth³யாஹமவிth³யாஹmh ।
அஜாஹமநஜாஹmh ।அத⁴ேசாrhth◌⁴வmh ச திrhயkhசாஹmh ॥ 4॥
அஹmh th³ேரபி⁴rhவஸுபி⁴சரா ।அஹமாதி³thையத விவேத³ைவ: ।
அஹmhthராவெபௗ⁴ பி³ப⁴rh ।அஹnhth³ராkh³நீ அஹமவிநாெபௗ⁴
॥ 5॥
அஹmh ேஸாமmh thவShடாரmh ஷணmh ப⁴க³mh த³தா⁴ ।
அஹmh விShiΝiµkhரமmh ph³ரமாணiµத phரஜாபதிmh த³தா⁴ ॥ 6॥
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ேத³vhயத²rhவஶீrhஷmh அத²வா ேத³vhபநிஷth

அஹmh த³தா⁴ th³ரவிணmh ஹவிShமேத ஸுphராvhேய யஜமாநாய ஸுnhவேத
। var ஸுvhரேத
அஹmh ராjhஞீ ஸŋhக³மநீ வஸூநாmh சிகி phரத²மா யjhஞியாநாmh । var

ராShTh
அஹmh ஸுேவ பிதரமshய rhத⁴nhமம ேயாநிரphshவnhத:ஸiµth³ேர ।
ய ஏவmh ேவத³ ।ஸ ைத³வீmh ஸmhபத³மாphேநாதி ॥ 7॥
ேத ேத³வா அph³வnh ।
நேமா ேத³vhைய மஹாேத³vhைய ஶிவாைய ஸததmh நம: ।
நம: phரkh’thைய ப⁴th³ராைய நியதா: phரணதா:shம தாmh ॥ 8॥
தாமkh³நிவrhmh தபஸா jhவலnhதீmh ைவேராசநீmh கrhமப²ேலஷு ஜுShடாmh
।
³rhகா³mh ேத³வீmh ஶரணmh phரபth³யாமேஹऽஸுராnhநாஶயிthrhைய ேத நம: ॥
9॥
ேத³வீmh வாசமஜநயnhத ேத³வாshதாmh விவபா: பஶேவா வத³nhதி ।
ஸா ேநா மnhth³ேரஷrhஜmh ³ஹாநா ேத⁴iνrhவாக³shமாiνப ஸுShைத
॥ 10॥
காலராthmh ph³ரமshதாmh ைவShணவீmh shகnhத³மாதரmh ।
ஸரshவதீமதி³திmh த³³தரmh நமாம: பாவநாmh ஶிவாmh ॥ 11॥
மஹாலmhைய ச விth³மேஹ ஸrhவஶkhthைய ச தீ⁴ம ।
தnhேநா ேத³வீ phரேசாத³யாth ॥ 12॥
அதி³திrhயஜநிShட த³ யா ³தா தவ ।
தாmh ேத³வா அnhவஜாயnhத ப⁴th³ரா அmh’தப³nhத⁴வ:॥ 13॥
காேமா ேயாநி: கமலா வjhரபாணிrh³ஹா ஹஸா மாதவாph◌⁴ரnhth³ர: ।
நrh³ஹாஸகலா மாயயா ச chையஷா விவமாதாதி³விth³ேயாmh ॥ 14॥
var சாph’த²kh khேலஶா விவமாதாதி³விth³யா:॥
ஏஷாऽऽthமஶkhதி: । ஏஷா விவேமாநீ । பாஶாŋhஶத⁴iνrhபா³ணத⁴ரா ।
ஏஷா மஹாவிth³யா । ய ஏவmh ேவத³ஸ ேஶாகmh தரதி ॥ 15॥
நமshேத।sh ப⁴க³வதி மாதரshமாnhபா ஸrhவத:॥ 16॥
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ேத³vhயத²rhவஶீrhஷmh அத²வா ேத³vhபநிஷth

ைஸஷா ைவShணvhயShெடௗ வஸவ: । ைஸைஷகாத³ஶ th³ரா: ।
ைஸஷா th³வாத³ஶாதி³thயா: । ைஸஷா விேவேத³வா: ேஸாமபா
அேஸாமபாச ।
ைஸஷா யாதா⁴நா அஸுரா ராmh பிஶாசா யா th³தா: ◌⁴ ।
ைஸஷா ஸththவரஜshதமாmh । ைஸஷா ph³ரமவிShiΝth³ரபிணீ ।
ைஸஷா phரஜாபதீnhth³ரமநவ: ।
ைஸஷா kh³ரஹநthரjhேயாதி:கலாகாShடா²தி³விவபிணீ ।
var ைஸஷா kh³ரஹநthரjhேயாதீmh । கலாகாShடா²தி³விவபிணீ ।
தாமஹmh phரெணௗ நிthயmh ।
பாபாபஹாணீmh ேத³வீmh ⁴khதிiµkhதிphரதா³யிநீmh ।
அநnhதாmh விஜயாmh ஶுth³தா⁴mh ஶரNhயாmh ஶிவதா³mh ஶிவாmh ॥ 17॥ var

ஸrhவதா³mh ஶிவாmh
வியதீ³காரஸmhkhதmh வீதிேஹாthரஸமnhவிதmh ।
அrhேத⁴nh³லதmh ேத³vhயா பீ³ஜmh ஸrhவாrhத²ஸாத⁴கmh ॥ 18॥
ஏவேமகாரmh மnhthரmh யதய:ஶுth³த⁴ேசதஸ: । var ஏவேமகாரmh ph³ரம
th◌⁴யாயnhதி பரமாநnhத³மயா jhஞாநாmh³ராஶய:॥ 19॥
வாŋhமாயா ph³ரமஸூshதshமாth ஷShட²mh வkhthரஸமnhவிதmh ।
var ph³ரம⁴shதshமாth
ஸூrhேயாऽவாமேராthரபி³nh³ஸmhkhதாShடாthth’தீயகmh ।
நாராயேணந ஸmhேரா வாசாதா⁴ரkhதத: ।
விchேச நவாrhணேகாऽrhண:shயாnhமஹதா³நnhத³தா³யக:॥ 20॥
var நவாrhணேகாணshய மஹாநாநnhத³தா³யக:
’thNhட³கமth◌⁴யshதா²mh phராத:ஸூrhயஸமphரபா⁴mh ।
பாஶாŋhஶத⁴ராmh ெஸௗmhயாmh வரதா³ப⁴யஹshதகாmh ।
thேநthராmh ரkhதவஸநாmh ப⁴khதகாம³கா⁴mh ப⁴ேஜ ॥ 21॥ var

ப⁴khதகாம³ஹmh
நமா thவாmh மஹாேத³வீmh மஹாப⁴யவிநாஶிநிmh ।
var ப⁴ஜா thவாmh மஹாேத³வி மஹாப⁴யவிநாஶிநி ।
மஹா³rhக³phரஶமநீmh மஹாகாNhயபிணீmh॥ 22॥ var மஹாதா³th³rhயஶமநீmh
யshயா:shவபmh ph³ரமாத³ேயா ந ஜாநnhதி தshமா³chயேத அjhேஞயா ।
யshயா அnhேதா ந லph◌⁴யேத தshமா³chயேத அநnhதா ।
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யshயா லயmh ேநாபலயேத தshமா³chயேத அலயா ।
யshயா ஜநநmh ேநாபலயேத தshமா³chயேத அஜா ।
ஏைகவ ஸrhவthர வrhதேத தshமா³chயேத ஏகா ।
ஏைகவ விவபிணீ தshமா³chயேத ைநகா । var தshமா³chயேதऽேநகா
।
அத ஏேவாchயேத ஆjhேஞயாநnhதாலயாைஜகா ைநேகதி ॥ 23॥
var ஆjhேஞயாऽநnhதாலயாைஜகாேநகா
மnhthராmh மாth’கா ேத³வீ ஶph³தா³நாmh jhஞாநபிணீ ।
jhஞாநாநாmh சிnhமயாதீதா ஶூnhயாநாmh ஶூnhயஸாணீ । var

சிnhமயாநnhதா³
யshயா: பரதரmh நாshதி ைஸஷா ³rhகா³ phரகீrhதிதா ॥ 24॥
தாmh ³rhகா³mh ³rhக³மாmh ேத³வீmh ³ராசாரவிகா⁴திநீmh ।
நமா ப⁴வபீ⁴ேதாऽஹmh ஸmhஸாராrhணவதாணீmh ॥ 25॥
இத³மத²rhவஶீrhஷmh ேயாऽதீ⁴ேத ஸ பசாத²rhவஶீrhஷப²லமாphேநாதி ।
இத³மத²rhவஶீrhஷமjhஞாthவா ேயாऽrhசாmh shதா²பயதி ।
ஶதலmh phரஜphthவாऽபி ேஸாऽrhசாth³தி⁴mh ந விnhத³தி ।
var நாऽrhசாஶுth³தி⁴mh ச விnhத³தி
ஶதமShேடாthதரmh சாshய ரசrhயாவிதி: ◌⁴ shmh’த: ।
த³ஶவாரmh பேட²th³யsh ஸth³ய: பாைப: phரiµchயேத ।
மஹா³rhகா³ணி தரதி மஹாேத³vhயா: phரஸாத³த: । 26॥
ஸாயமதீ⁴யாேநா தி³வஸkh’தmh பாபmh நாஶயதி ।
phராதரதீ⁴யாேநா ராthkh’தmh பாபmh நாஶயதி ।
ஸாயmh phராத: phரஜாேநாऽபாேபா ப⁴வதி ।
நிஶீேத²யஸnhth◌⁴யாயாmh ஜphthவா வாkhth³தி⁴rhப⁴வதி ।
தநாயாmh phரதிமாயாmh ஜphthவா ேத³வதாஸாmhநிth◌⁴யmh ப⁴வதி ।
phராணphரதிShடா²யாmh ஜphthவா phராநாmh phரதிShடா² ப⁴வதி ।
ெபௗ⁴மாவிnhயாmh மஹாேத³வீஸmhநிெதௗ⁴ ஜphthவா மஹாmh’thmh
தரதி ஸ மஹாmh’thmh தரதி ।
ய ஏவmh ேவத³॥இthபநிஷth ॥ 27॥
இதி ேத³vhயத²rhவஶீrhஷmh ஸmhrhணmh ॥
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ௐ ப⁴th³ரmh கrhேணபி: ◌⁴ ’iΝயாம ேத³வா ப⁴th³ரmh பேயமாபி⁴rhயஜthரா: ।
shதி²ைரரŋhைக³shShவாmhஸshதபி⁴rhvhயேஶம ேத³வதmh யதா³: ।
shவshதி ந இnhth³ேரா vh’th³த⁴ரவா:shவshதி ந: ஷா விவேவதா:³ ।
shவshதி நshதாrhேயாஅShடேந:shவshதி ேநா ph³’ஹshபதிrhத³தா⁴
॥

ௐ ஶாnhதி:ஶாnhதி:ஶாnhதி: ।
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