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shrIdevyatharvashIrShaM evaM devyupaniShat

ौीदेथव शीष अथवा देपुिनषत ्

ॐ भिं कणिभः णयुाम दवेा भिं पँयमेािभय जऽाः ।
िररैैुवुासंनिूभ शमे दवेिहतं यदायःु ।
ि न इो वृौवाः ि नः पषूा िववदेाः ।
ि ना अिरनिेमः ि नो बहृितदधात ु ॥

ॐ शािः शािः शािः ।
ौी गणशेाय नमः ।
ॐ सव व ै दवेा दवेीमपुतःु कािस ं महादवेीित ॥ १॥
साऽॄवीदहं ॄिपणी । मः ूकृितपुषाकं जगत ।्
शूं चाशूं च ॥ २॥
अहमानानानौ । अहं िवानािवान े ।
अहं ॄाॄणी । े ॄणी विेदते । var just विेदते
इित चाथव णी ौिुतः । अहं पभतूािन ।
अहं पताऽािण । अहमिखलं जगत ॥् ३॥
वदेोऽहमवदेोऽहम ।् िवाहमिवाहम ।्
अजाहमनजाहम ।् अधो च ितय ाहम ॥् ४॥
अहं िेिभव सिुभरािम । अहमािदैत िवदवेःै ।
अहं िमऽावणावभुौ िबभिम  । अहिमाी अहमिनावभुौ ॥ ५॥
अहं सोमं ारं पषूणं भगं दधािम ।
अहं िवमुुबमं ॄाणमतु ूजापितं दधािम ॥ ६॥
अहं दधािम ििवणं हिवते स ुू ा े यजमानाय सुते । var सोुत े
अहं राी समनी वसनूां िचिकतषुी ूथमा यियानाम ।् var राी
अहं सवु े िपतरम मधू म योिनरः समिेु ।
य एवं वदे । स दवै सदमाोित ॥ ७॥
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त े दवेा अॄवुन ।्
नमो दे ै महादे ै िशवाय ै सततं नमः ।
नमः ूकृ ै भिाय ै िनयताः ूणताः  ताम ॥् ८॥
तामिवणा तपसा ल वरैोचन कम फलेष ुजुाम ।्
गा दवे शरणं ूपामहऽेसरुााशिय ै त े नमः ॥ ९॥
दवे वाचमजनय दवेाां िवपाः पशवो वदि ।
सा नो मषेमजू हाना धनेवुा गानपु सुतुतै ु ॥ १०॥
कालराऽ ॄतुां वैव मातरम ।्
सरतीमिदितं दिहतरं नमामः पावनां िशवाम ॥् ११॥
महालैच िवहे सव श ैच धीमिह ।
तो दवेी ूचोदयात ॥् १२॥
अिदित जिन द या िहता तव ।
तां दवेा अजाय भिा अमतृबवः ॥ १३॥
कामो योिनः कमला वळपािणग ुहा हसा मातिराॅिमः ।
पनुग ुहा सकला मायया च पुषैा िवमातािदिवोम ॥् १४॥
var चापथृक ् ेशा िवमातािदिवाः ॥
एषाऽऽशिः । एषा िवमोिहनी । पाशाशधनबुा णधरा ।
एषा ौीमहािवा । य एवं वदे स शोकं तरित ॥ १५॥
नम।ेु भगवित मातराािह सवतः ॥ १६॥
सषैा वैौ वसवः । सषैकैादश िाः ।
सषैा ादशािदाः । सषैा िवदेवेाः सोमपा असोमपा ।
सषैा यातधुाना असरुा रािंस िपशाचा या िसाः ।
सषैा सरजमािंस । सषैा ॄिवुििपणी ।
सषैा ूजापतीमनवः ।
सषैा महनऽोितःकलाकाािदिविपणी ।
var सषैा महनऽोतिष । कलाकाािदिविपणी ।
तामहं ूणौिम िनम ।्
पापापहािरण दवे भिुमिुूदाियनीम ।्
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अनां िवजयां शुां शरयां िशवदां िशवाम ॥् १७॥ var सवदां िशवाम ्
िवयदीकारसयंंु वीितहोऽसमितम ।्
अधलिसतं देा बीजं सवा थ साधकम ॥् १८॥
एवमकेारं मं यतयः शुचतेसः । var एवमकेारं ॄ
ायि परमानमया ानारुाशयः ॥ १९॥
वााया ॄसूात ष्ं वसमितम ।्
var ॄभूात ्
सयूऽवामौोऽिबसयंुाातृीयकम ।्
नारायणने सिंमौो वायुाधारयुतः ।
िव े नवाण कोऽण ः ाहदानदायकः ॥ २०॥
var नवाण कोण महानानदायकः
ुडरीकमां ूातःसयू समूभाम ।्
पाशाशधरां सौां वरदाभयहकाम ।्
िऽनऽेां रवसनां भकामघां भज े ॥ २१॥ var भकामहं
नमािम ां महादवे महाभयिवनािशिनम ।्
var भजािम ां महादिेव महाभयिवनािशिन ।
महाग ू शमन महाकायिपणीम ॥् २२॥ var महादािरशमन
याः पं ॄादयो न जानि ताते अयेा ।
या अो न लते ताते अना ।
या लं नोपलते ताते अला ।
या जननं नोपलते ताते अजा ।
एकैव सवऽ वत त े ताते एका ।
एकैव िविपणी ताते नकैा । var तातऽेनकेा ।
अत एवोतेआयेानालाजकैा नकेैित ॥ २३॥
var आयेाऽनालाजकैानकेा
माणां मातकृा दवेी शानां ानिपणी ।
ानानां िचयातीता शूानां शूसािणी । var िचयाना
याः परतरं नाि सषैा गा  ूकीित ता ॥ २४॥
तां गा ग मां दवे राचारिवघाितनीम ।्
नमािम भवभीतोऽहं ससंाराण वतािरणीम ॥् २५॥
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इदमथवशीष योऽधीत े स पाथव शीष फलमाोित ।
इदमथवशीष माा योऽचा ापयित ।
शतलं ूजाऽिप सोऽचा िसिं न िवित ।
var नाऽचा शिुं च िवित
शतमोरं चा परुया िविधः तृः ।
दशवारं पठेु सः पापःै ूमुते ।
महागा िण तरित महादेाः ूसादतः । २६॥
सायमधीयानो िदवसकृतं पाप ं नाशयित ।
ूातरधीयानो रािऽकृतं पाप ं नाशयित ।
सायं ूातः ूयुानोऽपापो भवित ।
िनशीथ े तरुीयसंायां जा वाििभ वित ।
नतूनायां ूितमायां जा दवेतासािंनं भवित ।
ूाणूितायां जा ूाणानां ूिता भवित ।
भौमािां महादवेीसिंनधौ जा महामृ ुं
तरित स महामृ ुं तरित ।
य एवं वदे ॥ इपुिनषत ॥् २७॥
इित देथव शीष सणू म ॥्
ॐ भिं कणिभः णयुाम दवेा भिं पँयमेािभय जऽाः ।
िररैैुवुासंनिूभ शमे दवेिहतं यदायःु ।
ि न इो वृौवाः ि नः पषूा िववदेाः ।
ि ना अिरनिेमः ि नो बहृितदधात ु ॥

ॐ शािः शािः शािः ।
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