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Devibhujangastotram

ேத³வீ⁴ஜŋhக³shேதாthரmh

॥:॥
॥அத² ேத³வீ⁴ஜŋhக³shேதாthரmh ॥

விchயாதி³பி:◌⁴ பசபி⁴rhேலாகபால:

ஸேட⁴ மஹாநnhத³பீேட² நிஷNhணmh ।
த⁴iνrhபா³ணபாஶாŋhஶphேராதஹshதmh
மஹshthைரரmh ஶŋhகராth³ைவதமvhயாth ॥ 1॥
யத³nhநாதி³பி:◌⁴ பசபி: ◌⁴ ேகாஶஜால:

ஶிர:பchசா²thமைகரnhதரnhத: ।
நி³ேட⁴ மஹாேயாக³பீேட² நிஷNhணmh
ராேரரதா²nhத:ரmh ெநௗ நிthயmh ॥ 2॥
விசாதி³ைப: phரபேச வி’thய
shவதnhthரா யதா³shவாthமவிராnhதிேரஷா ।
ததா³ மாநமாth’phரேமயாதிkhதmh
பராநnhத³ேட³ ப⁴வாநி thவதீ³யmh ॥ 3॥
விேநாதா³ய ைசதnhயேமகmh விப⁴jhய
th³விதா⁴ ேத³வி வ:ஶிவேரதி நாmhநா ।
ஶிவshயாபி வthவமாபாத³யnhதீ
நrhவேமநmh ஶிவmh வா கேரா ॥ 4॥
ஸமாchய லmh ’தி³ nhயshய வாmh
மேநா ph◌⁴பி³லmh phராபயிthவா நிvh’thதா: ।
தத:ஸchசிதா³நnhத³ேப பேத³ ேத
ப⁴வnhthயmhப³வா:ஶிவthேவந ேகசிth ॥ 5॥
ஶேரऽதிகShேட ெபௗ thரவrhேக³
ஸதா³பீ⁴திேல கலthேர த⁴ேந வா ।
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ந கசிth³விரjhயthயேஹா ேத³வி சிthரmh
கத²mh thவthகடாmh விநா தththவேபா³த: ◌⁴ ॥ 6॥
ஶேர த⁴ேநऽபthயவrhேக³ கலthேர
விரkhதshய ஸth³ேத³ஶிகாதி³Shட³th³ேத:◌⁴ ।
யதா³கshகmh jhேயாதிராநnhத³பmh
ஸமாெதௗ⁴ ப⁴ேவthதththவமshயmhப³ஸthயmh ॥ 7॥
mh’ஷாnhேயா mh’ஷாnhய: பேரா ரேமநmh
பர: phராkh’தmh சாபேரா ³th³தி⁴மாthரmh ।
phரபசmh ேத iµநீநாmh க³ேऽயmh
தேத³தththவேமேவதி ந thவாmh ஜம:॥ 8॥
நிvh’thதி: phரதிShடா² ச விth³யா ச ஶாnhதி-
shததா²ஶாnhthயதீேததி பசீkh’தாபி: ◌⁴ ।
கலாபி: ◌⁴ பேர பசவிmhஶாthகாபி⁴-
shthவேமைகவ ேஸvhயா ஶிவாபி⁴nhநபா ॥ 9॥
அகா³ேத⁴ऽthர ஸmhஸாரபŋhேக நிமkh³நmh
கலthராதி³பா⁴ேரண கி²nhநmh நிதாnhதmh ।
மஹாேமாஹபாெஶௗக⁴ப³th³த⁴mh சிராnhமாmh
ஸiµth³த⁴rhமmhப³ thவேமைகவ ஶkhதா ॥ 10॥
ஸமாரph◌⁴ய லmh க³ேதா ph³ரமசkhரmh
ப⁴வth³தி³vhயசkhேரவதா⁴மபா⁴ஜ: ।
மஹாth³தி⁴ஸŋhகா⁴தகlhபth³மாபா⁴-
நவாphயாmhப³ நாதா³iνபாshேத ச ேயாகீ³॥ 11॥
க³ேணைஶrhkh³ரைஹரmhப³ நthரபŋhkhthயா
ததா² ேயாகி³நீராஶிபீைட²ரபி⁴nhநmh ।
மஹாகாலமாthமாநமாmh’ய ேலாகmh
வித⁴thேஸ kh’திmh வா shதி²திmh வா மேஹஶி ॥ 12॥
லஸthதாரஹாராமதிshவchச²ேசலாmh
வஹnhதீmh கேர shதகmh சாமாலாmh ।
ஶரchசnhth³ரேகாphரபா⁴பா⁴ஸுராmh thவாmh
ஸkh’th³பா⁴வயnhபா⁴ரதீவlhலப: ◌⁴ shயாth ॥ 13॥
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ஸiµth³யthஸஹshராrhகபி³mhபா³ப⁴வkhthராmh
shவபா⁴ைஸவ nh³தாஜாNhட³ேகாmh ।
த⁴iνrhபா³ணபாஶாŋhஶாnhதா⁴ரயnhதீmh
shமரnhத:shமரmh வாபி ஸmhேமாஹேய:॥ 14॥
மணிshததாடŋhகேஶாshயபி³mhபா³mh
ஹthபThடவshthராmh thவ³lhலா⁴ஷாmh ।
’தா³ பா⁴வயmhshதphதேஹமphரபா⁴mh thவாmh
ேயா நாஶயthயmhப³ சாசlhயபா⁴வmh ॥ 15॥
மஹாமnhthரராஜாnhதபீ³ஜmh பராkh²யmh
shவேதா nhயshதபி³nh³shவயmh nhயshதஹாrhத³mh ।
ப⁴வth³வkhthரவோஜ³யாபி⁴தா⁴நmh
shவபmh ஸkh’th³பா⁴வேயthஸ thவேமவ ॥ 16॥
ததா²nhேய விகlhேபஷு நிrhவிNhணசிthதா-
shதேத³கmh ஸமாதா⁴ய பி³nh³thரயmh ேத ।
பராநnhத³ஸnhதா⁴நnhெதௗ⁴ நிமkh³நா:
நrhக³rhப⁴ரnhth◌⁴ரmh ந பயnhதி தீ⁴ரா:॥ 17॥
thவ³nhேமஷலாiνப³nhதா⁴தி⁴காரா-
nhவிchயாதி³காmhshthவth³³mhேபா⁴தி⁴பி³nh³nh ।
ப⁴ஜnhதshதிதீrhஷnhதி ஸmhஸாரnh⁴mh
ஶிேவ தாவகீநா ஸுஸmhபா⁴வேநயmh ॥ 18॥
கதா³வா ப⁴வthபாத³ேபாேதந rhணmh
ப⁴வாmhேபா⁴தி⁴iµkhதீrhய rhnhதரŋhக:³ ।
நிமjhஜnhதேமநmh ³ராஶாவிஷாph³ெதௗ⁴
ஸமாேலாkhய ேலாகmh கத²mh பrhதா³shேஸ ॥ 19॥
கதா³வா ’காணி ஸாmhயmh ப⁴ேஜ:
கதா³வா ந ஶthrhந thரmh ப⁴வாநி ।
கதா³வா ³ராஶாவிஷூசீவிேலாப:
கதா³வா மேநா ேம ஸலmh விநேயth ॥ 20॥
நேமாவாகமாஶாshமேஹ ேத³வி Shம-
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thபதா³mhேபா⁴ஜkh³மாய திkh³மாய ெகௗ³ ।
விchயாதி³பா⁴shவthகிடphரேதா-

phரதீ³பாயமாநphரபா⁴பா⁴shவராய ॥ 21॥
கேச சnhth³ரேரக²mh ேச தாரஹாரmh
கேர shவா³சாபmh ஶேர ஷThபெதௗ³க⁴mh ।
shமரா shமராேரரபி⁴phராயேமகmh
மதா³⁴rhணேநthரmh மதீ³யmh நிதா⁴நmh ॥ 22॥
ஶேரShேவவ நாஸா த⁴iνShேவவ வா
ஜபாபாடேல ேலாசேந ேத shவேப ।
thவேக³ஷா ப⁴வchசnhth³ரக²Nhேட³ரேவா ேம
³ேண ேத மேநாvh’thதிரmhப³ thவயி shயாth ॥ 23॥
ஜக³thகrhமதீ⁴ராnhவேசா⁴தகீராnh
சnhயshதஹாராnhkh’பாnh⁴ராnh ।
ப⁴வாmhேபா⁴தி⁴பாராnhமஹாபாப³ராnh
ப⁴ேஜ ேவத³ஸாராஶிவphேரமதா³ராnh ॥ 24॥
ஸுதா⁴nh⁴ஸாேர சிதா³நnhத³நீேர
ஸiµth²lhலநீேப ஸுரthராnhதேப ।
மணிvhஹஸாேல shதி²ேத ைஹமஶாேல
மேநாஜாவாேம நிஷNhணmh மேநா ேம ॥ 25॥
th³’க³nhேத விேலாலா ஸுக³nhதீ⁴ஷுமாலா
phரபேசnhth³ரஜாலா விபthnh⁴லா ।
iµநிshவாnhதஶாலா நமlhேலாகபாலா
’தி³ phேரமேலாலாmh’தshவா³லா ॥ 26॥
ஜக³jhஜாலேமதththவையவாmhப³sh’Shடmh
thவேமவாth³ய யாnhth³ையரrhத²ஜாலmh ।
thவேவைகவ கrhth thவேமைகவ ேபா⁴khth
ந ேம Nhயபாேப ந ேம ப³nhத⁴ேமாௌ ॥ 27॥
இதி phேரமபா⁴ேரண கிசிnhமேயாkhதmh
ந ³th◌⁴ைவவ தththவmh மதீ³யmh thவதீ³யmh ।
விேநாதா³ய பா³லshய ெமௗrhkh²யmh  மாத-
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shதேத³தthphரலாபshதிmh ேம kh³’ஹாண ॥ 28॥mh
இதி மthபரமஹmhஸபvhராஜகாசாrhயshய
ேகா³விnhத³ப⁴க³வthjhயபாத³ஶிShயshய
மchச²ŋhகரப⁴க³வத: kh’ெதௗ
ேத³வீ⁴ஜŋhக³shேதாthரmh ஸmhrhணmh ॥
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