
Harabrahmakrita Devistutih

ஹரph³ரமkh’தா ேத³வீshதி:

Document Information

Text title : devIstuti by Shiva and Brahma

File name : devIstutiharabrahma.itx

Category : devii, otherforms, devI

Location : doc_devii

Transliterated by : Vishwas Bhide

Proofread by : Vishwas Bhide, PSA Easwaran

Source : Devi Bhagavat Mahapurana 3.5

Acknowledge-Permission: Vishwas Bhide http://satsangdhara.net

Latest update : June 14, 2017

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

February 5, 2021

sanskritdocuments.org



Harabrahmakrita Devistutih

ஹரph³ரமkh’தா ேத³வீshதி:

ph³ரேமாவாச -

இthkhthவா விரேத விShெணௗ ேத³வேத³ேவ ஜநாrhத³ேந ।
உவாச ஶŋhகர: ஶrhவ: phரணத: ரத:shதி²த:॥ 1॥
ஶிவ உவாச -

யதி³ஹshதவ ேத³வி விபா⁴வஜ-
shதத³iν பth³மஜ ஏவ தேவாth³ப⁴வ: ।

கிமஹமthர தவாபி ந ஸth³³ண:

ஸகலேலாகவிெதௗ⁴ சரா ஶிேவ ॥ 2॥
thவம : ◌⁴ ஸலmh பவநshததா²
க²மபி வநி³ணச ததா² ந: ।

ஜநநி தாநி ந: கரநி ச
thவம ³th³தி⁴மேநாऽphயத²ஹŋhkh’தி:॥ 3॥

ந ச வித³nhதி வத³nhதி ச ேயऽnhயதா²
ஹஹராஜkh’தmh நிகி²லmh ஜக³th ।

தவ kh’தாshthரய ஏவ ஸைத³வ ேத
விரசயnhதி ஜக³thஸசராசரmh ॥ 4॥

அவநிவாக²வநிஜலாதி³பி: ◌⁴
ஸவிஷைய:ஸ³ணச ஜக³th³ப⁴ேவth ।

யதி³ ததா³ கத²மth³ய ச தthsh²டmh
phரப⁴வதீதி தவாmhப³ கலாmh’ேத ॥ 5॥

ப⁴வ ஸrhவத³mh ஸசராசரmh
thவமஜவிShiΝஶிவாkh’திகlhபிதmh ।

விவித⁴ேவஷவிலாஸஹல-

rhவிரமேஸ ரமேஸऽmhப³ யதா²சி ॥ 6॥
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ஹரph³ரமkh’தா ேத³வீshதி:

ஸகலேலாகsh’ுரஹmh ஹ:
கமல⁴ச ப⁴வாம யதா³ऽmhபி³ேக ।

தவ பதா³mh³ஜபாmhஸுபkh³ரஹmh
ஸமதி⁴க³mhய ததா³ நiν சkhம ॥ 7॥

யதி³ த³யாrhth³ரமநா ந ஸதா³mhபி³ேக
கத²மஹmh விதச தேமா³ண: ।

கமலஜச ரேஜா³ணஸmhப⁴வ:

ஸுவித: கிiµ ஸththவ³ே ஹ:॥ 8॥
யதி³ ந ேத விஷமா மதிரmhபி³ேக

கத²த³mh ப³ஹுதா⁴ விதmh ஜக³th ।
ஸசிவ⁴பதிph◌⁴’thயஜநாvh’தmh

ப³ஹுத⁴ைநரத⁴ைநச ஸமாலmh ॥ 9॥
தவ ³shரய ஏவ ஸதா³மா:
phரகடநாவநஸmhஹரேணஷு ைவ ।

ஹஹரth³ச khரமாththவயா
விரசிதாshthஜக³தாmh கில காரணmh ॥ 10॥

பசிதாநி மயா ஹ ததா²
கமலேஜந விமாநக³ேதந ைவ ।

பதி²க³ைதrh⁴வநாநி kh’தாநி வா
கத²ய ேகந ப⁴வாநி நவாநி ச ॥ 11॥

sh’ஜ பா ஜக³jhஜக³த³mhபி³ேக
shவகலயா கியதி³chச² நாஶிmh ।

ரமயேஸ shவபதிmh ஷmh ஸதா³
தவ க³திmh ந  விth³ம வயmh ஶிேவ ॥ 12॥

ஜநநி ேத³ பதா³mh³ஜேஸவநmh
வதிபா⁴க³வதாநபி ந:ஸதா³ ।

ஷதாமதி⁴க³mhய பதா³mh³ஜா-
th³விரதா: khவ லேப⁴ம ஸுக²mh sh²டmh ॥ 13॥

ந சிரshதி மமாmhப³ பதா³mh³ஜmh
தவ விஹாய ஶிேவ ⁴வேநShவலmh ।
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ஹரph³ரமkh’தா ேத³வீshதி:

நிவmh நரேத³ஹமவாphய ச
th⁴வநshய பதிthவமவாphய ைவ ॥ 14॥

ஸுத³தி நாshதி மநாக³பி ேம ரதி-
rhவதிபா⁴வமவாphய தவாnhதிேக ।

ஷதா khவ ஸுகா²ய ப⁴வthயலmh
தவ பத³mh ந யதீ³ணேகா³சரmh ॥ 15॥

th⁴வேநஷு ப⁴வthவியமmhபி³ேக
மம ஸைத³வ  கீrhதிரநாவிலா ।

வதிபா⁴வமவாphய பதா³mh³ஜmh
பசிதmh தவ ஸmhsh’திநாஶநmh ॥ 16॥

⁴வி விஹாய தவாnhதிகேஸவநmh
க இஹ வாச²தி ராjhயமகNhடகmh ।

thரெஸௗ கில யாதி கா³thமதாmh
ந நிகடmh யதி³ ேதऽŋhkh◌⁴ஸேராஹmh ॥ 17॥

தப ேய நிரதா iµநேயாऽமலா-
shதவ விஹாய பதா³mh³ஜஜநmh ।

ஜநநி ேத விதி⁴நா கில வசிதா:
பப⁴ேவா விப⁴ேவ பகlhபித:॥ 18॥

ந தபஸா ந த³ேமந ஸமாதி⁴நா
ந ச ததா² விைத: khரபி⁴rhயதா² ।

தவ பதா³ph³ஜபராக³நிேஷவ-

th³ப⁴வதி iµkhதிரேஜ ப⁴வஸாக³ராth ॥ 19॥
 த³யாmh த³யேஸ யதி³ ேத³வி மாmh

கத²ய மnhthரமநாவிலமth³⁴தmh ।
ஸமப⁴வmh phரஜபnhஸுகி²ேதா யஹmh

ஸுவிஶத³mh ச நவாrhணமiνthதமmh ॥ 20॥
phரத²மஜnhமநி சாதி⁴க³ேதா மயா

தத³⁴நா ந விபா⁴தி நவார: ।
கத²ய மாmh மiνமth³ய ப⁴வாrhணவா-
jhஜநநி தாரய தாரய தாரேக ॥ 21॥

devIstutiharabrahma.pdf 3



ஹரph³ரமkh’தா ேத³வீshதி:

இthkhதா ஸா ததா³ ேத³வீ ஶிேவநாth³⁴தேதஜஸா ।
உchசசாராmhபி³கா மnhthரmh phரsh²டmh ச நவாரmh ॥ 22॥
தmh kh³’thவா மஹாேத³வ: பராmh iµத³மவாப ஹ ।
phரணmhய சரெணௗ ேத³vhயாshதthைரவாவshதி²த: ஶிவ:॥ 23॥
ஜபnhநவாரmh மnhthரmh காமத³mh ேமாத³mh ததா² ।
பீ³ஜkhதmh ஶுேபா⁴chசாரmh ஶŋhகரshதshதி²வாmhshததா³॥ 24॥
தmh ததா²ऽவshதி²தmh th³’ShThவா ஶŋhகரmh ேலாகஶŋhகரmh ।
அேவாசmh தாmh மஹாமாயாmh ஸmhshதி²ேதாऽஹmh பதா³nhதிேக ॥ 25॥
ந ேவதா³shthவாேமவmh கலயிஹாஸnhநபடேவா
யதshேத ேநாshthவாmh ஸகலஜநதா⁴thமவிகலாmh ।
shவதா⁴⁴தா ேத³வீ ஸகலமக²ேஹாேமஷு விதா
ததா³ thவmh ஸrhவjhஞா ஜநநி க² ஜாதா th⁴வேந ॥ 26॥
கrhதாऽஹmh phரகேரா ஸrhவமகி²லmh ph³ரமாNhட³மthயth³⁴தmh
ேகாऽnhேயாshதீஹ சராசேர th⁴வேந மthத:ஸமrhத:² மாnh ।
த⁴nhேயாऽshmhயthர ந ஸmhஶய: கில யதா³ ph³ரமாऽsh ேலாகாதிேகா³
மkh³ேநாऽஹmh ப⁴வஸாக³ேர phரவிதேத க³rhவாபி⁴ேவஶாதி³தி ॥ 27॥
அth³யாஹmh தவ பாத³பŋhகஜபராகா³தா³நக³rhேவண ைவ
த⁴nhேயாऽshதி யதா²rhத²வாத³நிே ஜாத: phரஸாதா³chச ேத ।
யாேச thவாmh ப⁴வபீ⁴திநாஶசராmh iµkhதிphரதா³mh ேசவmh
thவா ேமாஹkh’தmh மஹாrhதிநிக³ட³mh thவth³ப⁴khதிkhதmh  ॥ 28॥
அேதாऽஹச ஜாேதா விiµkhத: கத²mh shயாmh

ஸேராஜாத³ேமயாththவதா³விShkh’தாth³ைவ ।
தவாjhஞாகர: கிŋhகேராऽshதி நmh

ஶிேவ பா மாmh ேமாஹமkh³நmh ப⁴வாph³ெதௗ⁴ ॥ 29॥
ந ஜாநnhதி ேய மாநவாshேத வத³nhதி

phர⁴mh மாmh தவாth³யmh சthரmh பவிthரmh ।
யஜnhதீஹ ேய யாஜகா:shவrhக³காமா

ந ேத ேத phரபா⁴வmh வித³nhthேயவ காமmh ॥ 30॥
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ஹரph³ரமkh’தா ேத³வீshதி:

thவயா நிrhேதாऽஹmh விதி⁴thேவ விஹாரmh
விகrhmh சrhதா⁴ விதா⁴யாதி³ஸrhக³mh ।

அஹmh ேவth³ ேகாऽnhேயா விேவதா³திமாேய
மshவாபராத⁴mh thவஹŋhகாரஜmh ேம ॥ 31॥

ரமmh ேயऽShடதா⁴ ேயாக³மாrhேக³ phரvh’thதா:
phரrhவnhதி டா: ◌⁴ ஸமாெதௗ⁴ shதி²தா ைவ ।

ந ஜாநnhதி ேத நாம ேமாphரத³mh வா
ஸiµchசாதmh ஜா மாதrhேஷண ॥ 32॥

விசாேர பேர தththவஸŋhkh²யாவிதா⁴ேந
பேத³ ேமாதா நாம ேத ஸmhவிஹாய ।

ந கிmh ேத விடா⁴ ப⁴வாph³ெதௗ⁴ ப⁴வாநி
thவேமவா ஸmhஸாரiµkhதிphரதா³ைவ ॥ 33॥

பரmh தththவவிjhஞாநமாth³ையrhஜைநrhைய-
ரேஜ சாiν⁴தmh thயஜnhthேயவ ேத கிmh ।

நிேமஷாrhத⁴மாthரmh பவிthரmh சthரmh
ஶிவா சாmhபி³கா ஶkhதிேஶதி நாம ॥ 34॥

ந கிmh thவmh ஸமrhதா²ऽ விவmh விதா⁴mh
th³’ைஶவாஶு ஸrhவmh சrhதா⁴ விப⁴khதmh ।

விேநாதா³rhத²ேமவmh விதி⁴mh மாmh விதா⁴யா-
தி³ஸrhேக³ கிேலத³mh கேராதி காமmh ॥ 35॥

ஹ: பாலக: கிmh thவயாऽெஸௗ மேதா⁴rhவா
ததா²ைகடபா⁴th³ரத:nh⁴மth◌⁴ேய ।

ஹர:ஸmh’த: கிmh thவயாऽெஸௗ ந காேல
கத²mh ேம ph◌⁴ேவாrhமth◌⁴யேத³ஶாthஸ ஜாத:॥ 36॥

ந ேத ஜnhம thராபி th³’Shடmh தmh வா
த:ஸmhப⁴வshேத ந ேகாऽபீஹ ேவத³ ।

கிலாth³யா ஶkhதிshthவேமகா ப⁴வாநி
shவதnhthைர:ஸமshைதரேதா ேபா³தி⁴தாऽ ॥ 37॥

thவயா ஸmhேதாऽஹmh விகrhmh ஸமrhேதா²
ஹshthராமmhப³ thவயா ஸmhதச ।
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ஹரph³ரமkh’தா ேத³வீshதி:

ஹர:ஸmhphரஹrhmh thவையேவஹ khத:
மா நாth³ய ஸrhேவ thவயா விphரkhதா:॥ 38॥

யதா²ऽஹmh ஹ: ஶŋhகர: கிmh ததா²ऽnhேய
ந ஜாதா ந ஸnhதீஹ ேநா வாऽப⁴விShயnh ।

ந iµயnhதி ேகऽshmhshதவாthயnhதசிthேர
விேநாேத³ விவாதா³shபேத³ऽlhபாஶயாநாmh ॥ 39॥

அகrhதா ³ணshபShட ஏவாth³ய ேத³ேவா
நிேஹாऽiνபாதி: ◌⁴ ஸைத³வாகலச ।

ததா²பீவரshேத விதீrhணmh விேநாத³mh
ஸுஸmhபயதீthயாஹுேரவmh விதி⁴jhஞா:॥ 40॥

th³’Shடாth³’Shடவிேப⁴ேத³ऽshnhphராkhthவthேதா ைவ மாnhபர: ।
நாnhய: ேகாऽபி th’தீேயாऽshதி phரேமேய ஸுவிசாேத ॥ 41॥
ந th²யா ேவத³வாkhயmh ைவ கlhபநீயmh கதா³சந ।
விேராேதா⁴ऽயmh மயாऽthயnhதmh ’த³ேய  விஶŋhகித:॥ 42॥
ஏகேமவாth³விதீயmh யth³ph³ரம ேவதா³ வத³nhதி ைவ ।
ஸா கிmh thவmh வாphயெஸௗ வா கிmh ஸnhேத³ஹmh விநிவrhதய ॥ 43॥
நி:ஸmhஶயmh ந ேம ேசத: phரப⁴வthயவிஶŋhகிதmh ।
th³விthைவகthவவிசாேரऽshnhநிமkh³நmh ுlhலகmh மந:॥ 44॥
shவiµேக²நாபி ஸnhேத³ஹmh ேச²thமrhஹ மாமகmh ।
Nhயேபா⁴கா³chச ேம phராphதா ஸŋhக³திshதவ பாத³ேயா:॥ 45॥
மாந thவmh shth வா வத³ விshதரேதா மம ।
jhஞாthவாऽஹmh பரமாmh ஶkhதிmh iµkhத:shயாmh ப⁴வஸாக³ராth ॥ 46॥
இதி மth³ேத³வீபா⁴க³வதமஹாராேண th’தீயshகnhேத⁴
பசேமாऽth◌⁴யாேய ஹரph³ரமkh’தா ேத³வீshதி:ஸmhrh ।

Encoded and proofread by Vishwas Bhide, PSA Easwaran
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