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േദവീ ഉപനിഷദ്

അഥർവ്വേവദം

ശാേക്തയ ഉപനിഷദ്

. അഥ േദവ പനിഷത് ..
അഥർവേവദീയ ശാേക്താപനിഷത് ..

ീേദവ പനിഷദ്വിദ്യാേവദ്യാപാരസുഖാകൃതി .
ൈ പദം ഹ്മൈചതന്യം രാമച പദം ഭേജ ..

ഓം ഭ ം കർേണഭിഃ ശൃണുയാമ േദവാഃ
ഭ ം പേശ്യമാക്ഷഭിര്യജ ാഃ .
സ്ഥിൈരരംൈഗ വാം �സസ്തനൂഭി-
വ്യർേശമ േദവഹിതം യദായുഃ ..
സ്വസ്തി ന ഇേ ാ വൃദ്ധ വാഃ
സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വേവദാഃ .
സ്വസ്തി നസ്താർേക്ഷ്യാ അരിഷ്ടേനമിഃ
സ്വസ്തി േനാ ബൃഹ തിർദധ്ഹാതു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഹരിഃ ഓം .. സർേവ ൈവ േദവാ േദവീമുപത ഃ . കാസി ത്വം മഹാേദവി .
സാ വീദഹം ഹ്മസ്വരൂപിണീ . മത്തഃ കൃതിപുരുഷാത്മകം
ജഗ ന്യം ചാശൂന്യം ച .
അഹമാനന്ദാനാനന്ദാഃ വിജ്ഞാനാവിജ്ഞാേന അഹം . ഹ്മാ ഹ്മണി
േവദിതേവ്യ .
ഇത്യാഹാഥർവണി തിഃ .. 1..
അഹം പഞ്ചഭൂതാന്യഭൂതാനി . അഹമഖിലം ജഗത് .
േവേദാഽഹമേവേദാഽഹം . വിദ്യാഹമവിദ്യാഹം . അജാഹമനജാഹം .
അധേശ്ചാർധ്വം ച തിര്യക്ചാഹം .
അഹം രുേ ഭിർവസുഭിശ്ചരാമ്യഹമാദിൈത്യരുത വിശ്വേദൈവഃ . അഹം
മി ാവരുണാവുഭൗ ബിഭർമ്യഹമി ാഗ്നീ
അഹമശ്വിനാവുഭൗ . അഹം േസാമം ത്വഷ്ടാരം പൂഷണം ഭഗം
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ദധാമ്യഹം .
വി മുരു മം ഹ്മാണമുത ജാപതിം ദധാമി . അഹം
ദധാമി വിണം ഹവിഷ്മേത സു ാേവ്യ 3 യജമാനായ സുന്വേത .. 2..
അഹം രാ ീ സംഗമനീ വസൂനാമഹം സുേവ പിതരമസ്യ
മൂർധന്മമ േയാനിരപ്സ്വന്തഃ സമുേ . യ ഏവം േവദ സ
േദവീപദമാേപ്നാതി . േത േദവാ അ വൻ . നേമാ േദൈവ്യ മഹാേദൈവ്യ
സതതം നമഃ . നമഃ കൃൈത്യ ഭ ാൈയ നിയതാഃ ണതാഃ സ്മ
താം .. 3..
താമഗ്നിവർണാം തപസാ ജ്വലന്തീം ൈവേരാചനീം കർമഫേലഷു
ജുഷ്ടാം . ദുർഗാം േദവീം ശരണമഹം പേദ്യ
സുതരാം നാശയേത തമഃ .. 4..
േദവീം വാചമജനയന്ത േദവാസ്താം വിശ്വരൂപാഃ പശേവാ വദന്തി
. സാ േനാ മേ ശമൂർജം ദുഹാനാ േധനുർവാഗസ്മാനുപസു ൈതതു
.. 5..
കാലരാ ിം ഹ്മ താം ൈവഷ്ണവീം ന്ദമാതരം .
സരസ്വതീമദിതിം ദക്ഷദുഹിതരം നമാമഃ
പാവനാം ശിവാം .. 6..
മഹാലക്ഷ്മീശ്ച വിദ്മേഹ സർവസിദ്ധിശ്ച ധീമഹി . തേന്നാ േദവീ
േചാദയാത് .. 7..

അദിതിർഹ്യജനിഷ്ട ദക്ഷ യാ ദുഹിതാ തവ . താം േദവാ
അന്വജായന്ത ഭ ാ അമൃതബന്ധവഃ .. 8..
കാേമാ േയാനിഃ കാമകലാ വ പാണിർഗുഹാ ഹസാ .
മാതരിശ്വാ മി ഃ പുനർഗുഹാ സകലാ മായയാ ച
പുനഃ േകാശാ വിശ്വമാതാ ദിവി േദ്യാം .. 9..
ഏഷാത്മശക്തിഃ . ഏഷാ വിശ്വേമാഹിനീ
പാശാ ശധനുർബാണധരാ . ഏഷാ ീമഹാവിദ്യാ .
യ ഏവം േവദ സ േശാകം തരതി . നമേസ്ത അ ഭഗവതി ഭവതി
മാതരസ്മാൻപാതു സർവതഃ .
ൈസഷാഷ്ടൗ വസവഃ . ൈസൈഷകാദശ രു ാഃ . ൈസഷാ
ദ്വാദശാദിത്യാഃ . ൈസഷാ വിേശ്വേദവാഃ
േസാമപാ അേസാമപാശ്ച . ൈസഷാ യാതുധാനു അസുരാ രക്ഷാംസി
പിശാചയക്ഷാഃ സിദ്ധാഃ .
ൈസഷാ സത്ത്വരജസ്തമാംസി . ൈസഷാ ജാപതീ മനവഃ .
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ൈസഷാ ഹാ നക്ഷ േജ്യാതീംഷി
കലാകാഷ്ഠാദികാലരൂപിണീ . താമഹം ണൗമി നിത്യം .
താപാപഹാരിണീം േദവീം ഭുക്തിമുക്തി ദായിനീം .
അനന്താം വിജയാം ശുദ്ധാം ശരണ്യാം ശിവദാം ശിവാം ..
10..
വിയദാകാരസംയുക്തം വീതിേഹാ സമന്വിതം . അർേധ ലസിതം
േദവ്യാ ബീജം സർവാർഥസാധകം .. 11..
ഏവേമകാക്ഷരം മ ം യതയഃ ശുദ്ധേചതസഃ . ധ്യായന്തി
പരമാനന്ദമയാജ്ഞാനാംബുരാശയഃ .. 12..
വാങ്മയാ ഹ്മഭൂതസ്മാത്ഷഷ്ഠം വ സമന്വിതം . സൂേര്യാ
വാമേ ാ ബി ഃ സംയുതാഷ്ടകതൃതീയകഃ .. 13..
നാരായേണന സംയുേക്താ വായുശ്ചാധരസംയുതഃ . വിേച്ച
നവാർണേകാഽർണഃ സ്യാന്മഹദാനന്ദദായകഃ .. 14..
ഹൃത്പുണ്ഡരീകമധ്യസ്ഥാം ാതഃസൂര്യസമ ഭാം .
പാശാ ശധരാം സൗമ്യാം വരദാഭയഹസ്തകാം .
ിേന ാം രക്തവസനാം ഭക്തകാമദുഘാം ഭേജ .. 15..

നമാമി ത്വാമഹം േദവീം മഹാഭയവിനാശിനീം .
മഹാദുർഗ ശമനീം മഹാകാരുണ്യരൂപിണീം .. 16..
യസ്യാഃ സ്വരൂപം ഹ്മാദേയാ ന ജാനന്തി തസ്മാദുച്യേതഽേജ്ഞയാ .
യസ്യാ അേന്താ ന വിദ്യേത തസ്മാദുച്യേത അനന്താ .
യസ്യാ ഹണം േനാപലഭ്യേത തസ്മാദുച്യേതഽലക്ഷ്യാ . യസ്യാ
ജനനം േനാപലഭ്യേത തസ്മാദുച്യേതഽജാ .
ഏൈകവ സർവ വർതേത തസ്മാദുച്യത ഏകാ . ഏൈകവ വിശ്വരൂപിണീ
തസ്മാദുച്യേത ൈനകാ ഽത ഏേവാച്യേതഽേജ്ഞയാനന്താലക്ഷ്യാൈജകാ
ൈനേകതി .
മ ാണാം മാതൃകാ േദവീ ശബ്ദാനാംജ്ഞാനരൂപിണീ .
ജ്ഞാനാനാം ചിന്മയാതീതാ ശൂന്യാനാം ശൂന്യസാക്ഷിണീ .. 17..
യസ്യാഃ പരതരം നാസ്തി ൈസഷാ ദുർഗാ കീർതിതാ .
[ദുർഗാത്സ ായേത യസ്മാേദ്ദവീ ദുർേഗതി കഥ്യേത .. 18..
പേദ്യ ശരണം േദവീം ദു ർേഗ ദുരിതം ഹര ..]

താം ദുർഗാം ദുർഗമാം േദവീം ദുരാചാരവിഘാതിനീം .
നമാമി ഭവഭീേതാഽഹം സംസാരാർണവതാരിണീം .. 19..
ഇദമഥർവശീർഷം േയാഽധീേത
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പഞ്ചാഥർവശീർഷജപഫലമവാേപ്നാതി .
ഇദമഥർവശീർഷംജ്ഞാത്വാ േയാഽർചാംസ്ഥാപയതി .
ശതലക്ഷം ജപ്ത്വാപി േസാഽർചാസിദ്ധിം ച വിന്ദതി .
ശതമേഷ്ടാത്തരം ചാസ്യാഃ പുരശ്ചര്യാവിധിഃ തഃ .. 20..
ദശവാരം പേഠദ്യ സദ്യഃ പാൈപഃ മുച്യേത . മഹാദുർഗാണി
തരതി മഹാേദവ്യാഃ സാദതഃ .. 21..
ാതരധീയാേനാ രാ ികൃതം പാപം നാശയതി .

സായമധീയാേനാ ദിവസകൃതം പാപം നാശയതി .
തത്സായം ാതഃ യുഞ്ജാനഃ പാേപാഽപാേപാ ഭവതി . നിശീേഥ
തുരീയസന്ധ്യായാം ജപ്ത്വാ വാക്സിദ്ധിർഭവതി .
നൂതന തിമായാം ജപ്ത്വാ േദവതാസാംനിധ്യം ഭവതി .
ാണ തിഷ്ഠായാം ജപ്ത്വാ ാണാനാം തിഷ്ഠാ ഭവതി .

ഭൗമാശ്വിന്യാം മഹാേദവീ സംനിധൗ ജപ്ത്വാ മഹാമൃത ം തരതി
. യ ഏവം േവേദത പനിഷത് .. 22..

ഓം ഭ ം കർേണഭിഃ ശൃണുയാമ േദവാ
ഭ ം പേശ്യമാക്ഷഭിര്യജ ാഃ .
സ്ഥിൈരരംൈഗ വാം �സസ്തനൂഭി-
ർവ്യേശമ േദവഹിതം യദായുഃ ..
സ്വസ്തി ന ഇേ ാ വൃദ്ധ വാഃ
സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വേവദാഃ .
സ്വസ്തി നസ്താർേക്ഷ്യാ അരിഷ്ടേനമിഃ
സ്വസ്തി േനാ ബൃഹ തിർദധാതു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
.. ഇതി ീേദവ പനിഷത്സമാപ്താ ..
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