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DeviStotra by Vishnu

ேத³வீshேதாthரmh விShiΝநாkh’தmh

ப⁴க³வாiνவாச -

நேமா ேத³vhைய phரkh’thைய ச விதா⁴thrhைய ஸததmh நம: ।
கlhயாண காமதா³ைய ச vh’th³th◌⁴ைய th³th◌⁴ைய நேமா நம:॥ 1॥
ஸchசிதா³நnhத³பிNhைய ஸmhஸாராரணேய நம: ।
பசkh’thயவிதா⁴thrhைய ேத ⁴வேநைய நேமா நம:॥ 2॥
ஸrhவாதி⁴Shடாநபாைய டshதா²ைய நேமா நம: ।
அrhத⁴மாthராrhத²⁴தாைய ’lhேலகா²ைய நேமா நம:॥ 3॥
jhஞாதmh மயாऽகி²லத³mh thவயி ஸnhநிவிShடmh

thவthேதாऽshய ஸmhப⁴வலயாவபி மாதரth³ய ।
ஶkhதிச ேதऽshய கரேண விததphரபா⁴வா

jhஞாதாऽ⁴நா ஸகலேலாகமயீதி நmh ॥ 4॥
விshதாrhய ஸrhவமகி²லmh ஸத³ஸth³விகாரmh

ஸnhத³rhஶயshயவிகலmh ஷாய காேல ।
தththைவச ேஷாட³ஶபி⁴ேரவ ச ஸphதபி⁴ச

பா⁴nhth³ரஜாலவ ந: கில ரஜநாய ॥ 5॥
ந thவாmh’ேத கிமபி வshக³தmh விபா⁴தி

vhயாphையவ ஸrhவமகி²லmh thவமவshதி²தாऽ ।
ஶkhதிmh விநா vhயவ’ேதா ேஷாऽphயஶkhேதா

வmhப⁴Nhயேத ஜநநி ³th³தி⁴மதா ஜேநந ॥ 6॥
ph விவமகி²லmh ஸததmh phரபா⁴ைவ:

shைவshேதஜஸா ச ஸகலmh phரககேரா ।
அthshேயவ ேத³வி தரஸா கில கlhபகாேல

ேகா ேவத³ ேத³வி சதmh தவ ைவ ப⁴வshய ॥ 7॥
thராதா வயmh ஜநநி ேத ம⁴ைகடபா⁴ph◌⁴யாmh
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ேத³வீshேதாthரmh விShiΝநாkh’தmh

ேலாகாச ேத ஸுவிததா: க² த³rhஶிதா ைவ ।
நீதா:ஸுக²shய ப⁴வேந பரமாmh ச ேகாmh

யth³த³rhஶநmh தவ ப⁴வாநி மஹாphரபா⁴வmh ॥ 8॥
நாஹmh ப⁴ேவா ந ச விசி விேவத³ மாத:
ேகாऽnhேயா  ேவthதி சதmh தவ ³rhவிபா⁴vhயmh ।

காநீஹ ஸnhதி ⁴வநாநி மஹாphரபா⁴ேவ
யshnhப⁴வாநி ரசிேத ரசநாகலாேப ॥ 9॥

அshமாபி⁴ரthர ⁴வேந ஹரnhய ஏவ
th³’Shட: ஶிவ: கமலஜ: phரதி²தphரபா⁴வ: ।

அnhேயஷு ேத³வி ⁴வேந ந ஸnhதி கிmh ேத
கிmh விth³ம ேத³வி விததmh தவ ஸுphரபா⁴வmh ॥ 10॥

யாேசऽmhப³ ேதऽŋhkh◌⁴கமலmh phரணிபthய காமmh
சிthேத ஸதா³ வஸ பத³mh தைவதth ।

நாமாபி வkhthரஹேர ஸததmh தைவவ
ஸnhத³rhஶநmh தவ பதா³mh³ஜேயா:ஸைத³வ ॥ 11॥

ph◌⁴’thேயாऽயமshதி ஸததmh மயி பா⁴வநீயmh
thவாmh shவாநீதி மநஸா நiν சிnhதயா ।

ஏஷாऽऽவேயாரவிரதா கில ேத³வி ⁴யா-
th³vhயாphதி:ஸைத³வ ஜநநீ ஸுதேயாவாrhேத²॥ 12॥

thவmh ேவth ஸrhவமகி²லmh ⁴வநphரபசmh
ஸrhவjhஞதா பஸமாphதிநிதாnhத⁴: ।

கிmh பாமேரண ஜக³த³mhப³ நிேவத³நீயmh
யth³khதமாசர ப⁴வாநி தேவŋhகி³தmh shயாth ॥ 13॥

ph³ரமா sh’ஜthயவதி விShiΝமாபதிச
ஸmhஹாரகாரக இயmh  ஜேந phரth³தி:◌⁴ ।

கிmh ஸthயேமதத³பி ேத³வி தேவchச²யா ைவ
கrhmh மா வயமேஜ தவ ஶkhதிkhதா:॥ 14॥

தா⁴th த⁴ராத⁴ரஸுேத ந ஜக³th³பி³ப⁴rhதி
ஆதா⁴ரஶkhதிரகி²லmh தவ ைவ பி³ப⁴rhதி ।

ஸூrhேயாऽபி பா⁴தி வரேத³ phரப⁴யா தshேத
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ேத³வீshேதாthரmh விShiΝநாkh’தmh

thவmh ஸrhவேமதத³கி²லmh விரஜா விபா⁴ ॥ 15॥
ph³ரமாऽஹவரவர: கில ேத phரபா⁴வா-
thஸrhேவ வயmh ஜநிதா ந யதா³  நிthயா: ।

ேகऽnhேய ஸுரா: ஶதமக²phரiµகா²ச நிthயா
நிthயா thவேமவ ஜநநீ phரkh’தி: ரா ॥ 16॥

thவmh ேசth³ப⁴வாநி த³யேஸ ஷmh ராணmh
ஜாேநऽஹமth³ய தவ ஸmhநிதி⁴க:³ஸைத³வ ।

ேநாேசத³ஹmh வி⁴ரநாதி³ரநீஹ ஈேஶா
விவாthமதீ⁴தி தம:phரkh’தி:ஸைத³வ ॥ 17॥

விth³யா thவேமவ நiν ³th³தி⁴மதாmh நராmh
ஶkhதிshthவேமவ கில ஶkhதிமதாmh ஸைத³வ ।

thவmh கீrhதிகாnhதிகமலாமலShபா
iµkhதிphரதா³ விரதிேரவ மiνShயேலாேக ॥ 18॥

கா³யthrhய phரத²மேவத³கலா thவேமவ
shவாஹா shவதா⁴ ப⁴க³வதீ ஸ³rhத⁴மாthரா ।

ஆmhநாய ஏவ விேதா நிக³ேமா ப⁴வthைய
ஸவநாய ஸததmh ஸுரrhவஜாநாmh ॥ 19॥

ேமாாrhத²ேமவ ரசயshயகி²லmh phரபசmh
ேதஷாmh க³தா: க² யேதா நiν வபா⁴வmh ।

அmhஶா அநாதி³நித⁴நshய கிலாநக⁴shய
rhrhணவshய விததா  யதா² தரŋhகா:³॥ 20॥

ேவா யதா³  பேவthதி தைவவ kh’thயmh
thவmh ஸmhஹரshயகி²லேமததி³தி phரth³த⁴mh ।

நாThயmh நேடந ரசிதmh விதேத²ऽnhதரŋhேக³
காrhேய kh’ேத விரமேஸ phரதி²தphரபா⁴வா ॥ 21॥

thராதா thவேமவ மம ேமாஹமயாth³ப⁴வாph³ேத⁴-
shthவாமmhபி³ேக ஸததேம மஹாrhதிேத³ ச ।

ராகா³தி³பி⁴rhவிரசிேத விதேத² கிலாnhேத
மாேமவ பா ப³ஹு:³க²கேர ச காேல ॥ 22॥
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ேத³வீshேதாthரmh விShiΝநாkh’தmh

நேமா ேத³வி மஹாவிth³ேய நமா சரெணௗ தவ ।
ஸதா³ jhஞாநphரகாஶmh ேம ேத³ஸrhவாrhத²ேத³ ஶிேவ ॥ 23॥
இதி மth³ேத³வீபா⁴க³வதமஹாராேண th’தீயshகnhதா⁴nhதரக³தmh
சrhேதா²ऽth◌⁴யாேய விShiΝநாkh’தmh ேத³வீshேதாthரmh ஸmhrhணmh ।

Verses 27 through 49

Encoded and proofread by Vishwas Bhide, PSA Easwaran

DeviStotra by Vishnu

pdf was typeset on May 31, 2020

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

4 sanskritdocuments.org


	Document Information
	Document Text
	Document Credits

