
दवेी अथव�शीष� - उप�नषद

॥ दवेी उप�नषद ॥

ह�रः ॐ ॥ सव�व दैवेा दवेीम उ्पत�थःु । का�स �वं
महादवेी�त
भ�क�याणाथ� एकदा दवेीमातने आेपल �ेप �कट
केल ते�ेहा संव� दवेदवेता दवेीजवळ जाऊन �ाथ�ना
क� लागल ,े " ह मेहादवेी ! आपण कोण आहात ? "
॥ १ ॥
सा�वीद अह �ं��व��पणी । म�ः
�कृ�तप�ुषा�मकम ज्गत श्�ूयचंाश�ूयम च्
ती दवेी �हणाली , मी ���व�प आह.े मा�या
कडनूच �कृ�त-प�ुषा�मक ( काय�-कारण�प)
जगताची उ�प�� होत.े ॥ २ ॥
अहम आ्न�दानान�दौ अहम �्व�ाना�व�ान ।े अहम्



�� अ���ण व�ेदत� ।े अहं
प�चभतूा�यप�चभतूा�न । अहम�खल जंगत्
मी सा�ात आन�द असनू आन�द�प आह.े �व�ान व
अ�व�ान�प आह.े जाण�याजोग अेस��� व
अ��ही मीच आह.े पचंीकृत व अपचंीकृत महाभतू�
ही मीच आह.े ह सेव� ��य जगत म्ीच आह ॥े३॥
वदेो अहम अ्वदेो अहम ।् �व�ा अहम अ्�व�ा अहम्
। अज अहम अ्नजहम ।् अध�ो�व�च �तय��चहम्
- वदे आ�ण अवदे मी आह.े �व�ा आ�ण अ�व�ा मी
आह.े अजा (उ�प� झाललेी �कृ�त ) आ�ण अन्
अजा ही ( �या�न �भ� ज�त )े मीच आह.े खाली वर
आजबूाजलूा अशी सव�� मीच �ापललेी आह ॥े ४ ॥
अह �ं��ेभव�स�ुभ�रा�म अहमा�द�य�ैत �व�दवेःै ।
अह �ंम�ाव�णावभुौ �बभ�य�ह�म��ा�नी
अहम��नावभुौ ॥ ५॥
मीच एकादश ��ा ( दश इ���य�आ�ण मन ) आ�ण
अ�वसूं�या ( अ��न, वाय,ु अतं�र�, आ�द�य, �लुोक,
च��मा व न�� )े �पान सेव�� सचंार करत.े मीच



आ�द�य व �व�दवे �ा�ंया �पान �ेमण करत.े �म�
आ�ण व�ण, इ�� आ�ण अ��न तसचे दो�ही
अ���नकुमार �ाचं भेरण पोषण मीच करत.े

अह संोम �ंव�ार पंषूण भंग दंधा�यहम ।्
अहम �्व�णमु�ु�म �ं�ाणमतु �जाप�त�दधा�म ॥ ६
॥
मीच सोम, �व�ा, पषूा व भगाला धारण करत.े तसचे
�व�ण,ु ��दवे आ�ण �जाप�त �ाचंा आधार मीच
आह.े

अह दंधा�म ��वण हं�व�मत से�ुा� येजमानाय स�ुवते
।
अह रंा�ी स�मनी वसनूामह �ंच�कतषुी �थमा
य��यानाम ।्
अहम स्वु �ेपतरम�य मधू��मम यो�नर��व�तः सम�ु ।े
य एव वंदे स दवै�सपंदमा�ो�त ॥ ७ ॥
दवेानंा ह�व पोच�वणा�या व सोमरस काढणा�या
यजमानासंाठ� ह�वय�ु धन मीच धारण करत.े मी



सपंणू� �व�ाची ई�री, उपासकानंा धन दणेारी,
�ानवती, व य�ीय लोकातं ( यजन कर�यास यो�य
अशा दवेतामं�य )े मी म�ुय आह.े सपंणू� जगत �्यातं
वसलले आेह अेशा �पता�पी आकाशाच अे�ध�ान
असललेा परम�ेर मा�यातंनूच उ�प� झालाय.
ब�ु�तील �या व�ृीमळु आे�म�प धारण केल जेात तेे
�थान �हणज मेीच आह.े

त देवेा अ�वुन -् नमो द�े मैहाद�े �ैशवायःै सततं
नमः ।
नमः �कृ�य भै�ाय �ैनयताः �णताः �म ताम ॥् ८ ॥
ह देवेी ! तलुा नम�कार असो. क�याणक��
महादवेीला आमचा �न�य नम�कार असो. गणु
सा�याव�था��पणी मगंलमयी दवेीला नम�कार असो.
�नयमान आे�ही तलुा �णाम करतो.
ताम��नवणा�तपसा �वल�त� वरैोचन� कम�फलषेु
ज�ुाम ।्
�गा�दवे� शरणमह �ंप�ामहऽेसरुा�ाश�य� तै नेमः ॥
९ ॥



अ��न �माण वेण� असललेी, झगमगणारी, �द�तीमान,
कम�फळ हतेसुाठ� उपा�सली जाणारी �गा�दवेी, तलुा
आ�ही शरण आहोत. आम�यासाठ� आसरुाचंा नाश
करणारी �गा�दवेी, तलुा आ�ही शरण.

दवे� वाचमजनय�त दवेा�ता �ंव��पाः पशवो वद��त
।
सा नो म��षेमजू��हाना धनेवुा�ग�मानपुस�ुतुतै ॥ु १०
॥
�ाण�पी दवेानंी �या �काशमान वखैरी वाणीची
उ�प�ी केली, ती कामधनेतु�ुय आनदंदणेारी, अ� व
बळ �दान करणारी वा��ूपणी भगवतीदवेी, उ�म
�ततुीन सेतं�ु होऊन आम�या �नकट यावी ( असावी ).

कालरा�� ���ततुा वं�ैणव� �क�दमातरम ।्
सर�वतीम�द�त�द���हतर नंमामः पावना �ंशवाम ॥्
११ ॥
काळाचा नाश करणारी, वदेाकंडनू �त�ुय, �व�णशु��,
�क�दमाता (�शवश��), सर�वती (��श��),
दवेमाता अ�दती, द�क�या (सती), पापाचंा नाश



करणारी व क�याण करणारी भगवती, आ�ही तलुा
�णाम करतो.
महाल��य चै �व�ह सेव�श��य चै धीम�ह ।
त�ो दवेी �चोदयात ॥् १२ ॥
आ�ही महाल�मीला ओळखतो (जाणतो) व �या
सव�श����पणीच �ेयान करतो. ह देवेी ! आ�हाला
�यातं ( �ान-�यान ) �व�ृ कर.

अ�द�त�ज�न� द� या ��हता तव ।
ता दंवेा अ�वजाय�त भ�ा अमतृब�धवः ॥ १३ ॥
ह दे� ! आपली क�या अ�दती �सतू झाली आ�ण
�तचापासनू अमतृ-त�व लाभलले (ेम�ृयरु�हत) व �त�ुत
कर�यास यो�य अस देवे उ�प� झाल.े

कामो यो�नः कमला व�पा�णग�ुहा हसा
मात�र�ा��म��ः ।
पनुगहुा सकला मायया च प�ु�यषैा
�व�माता�द�व�ोम ॥् १४ ॥
काम (क), यो�न (ए), कमला (ई), व�पाणी - इ��



(ल), गहुा (��), ह, स ह देोन वण�, मातरी�ा - वायु
(क), अ� (ह), इ�� (ल) पनुः गहुा (��), स क, ल हे
तीन वण� आ�ण माया (��), ही (पचंदशो�री)
सवा���मका जग�मातचेी मळू �व�ा तसचे
���व��पणी आह .े [ �ा म�ंाचा भावाथ� =
�शवश�� अभदे�पा, ��-�व�ण-ू�शवा��मका,
सर�वती-गौरी-ल�मी�पा, अश�ु-�म�-
श�ुोपासना��मका, समरसीभतू �शवश��या�मक
���व�पाच �ेन�व�क�प �ान दणेारी, सव�त�वा��मका
महा��परुस�ुदरी. हा म�� सव� म�ंाचंा मकुुटमणी
समजला जातो आ�ण म�ंशा��ातं पचंदशी
'काद�'�व��ेया नावान���स�आह.े �ाच भेावाथ�,
वा�याथ�, स�ंदायाथ�, कौ�लकाथ�, रह�याथ� आ�ण
त�वाथ� अस सेहा �कार�अथ� "�न�या-षोड�शकाण�व"
नावंा�या �थंात आल आेहते. तसचे "व�रव�यारह�य"
�थंाम�य आे�ण अनके अथ� दश��वल गेले आेहते.
�ाव�न �दसनू यते के� हा म�ं �कती गोपनीय आ�ण
मह�वाचा आह.े ]

एषा�मश��ः । एषा �व�मो�हनी



पाशाङ्कुशधनबुा�णधरा । एषा �ीमहा�व�ा । य एवं
वदे स शोकं तर�त ॥ १५ ॥
नम�त अे�त भुगव�त मातर�मा�पात सुव�तः ॥ १६ ॥
ही परमा�मश�� आह.े ही �व�मोहीनी आह.े पाश,
अकंुश, धन�ुय आ�ण बाण धारण केललेी आह.े ही
"�ीमहा�व�ा" आह.े अशा �कार देवेीच �ेान
असललेा �ःखापासनू म�ु होतो. भगवती मात !े तलुा
नम�कार असो, सव� �कार आेमच रे�ण कर.

अशा �कार मे�ु झालले मे�ं��ा ऋषी �हणतात -

सषैा�ौ वसवः । सषैकैादश ��ाः । सषैा �ादशा�द�याः
। सषैा �व�देवेाः सोमपा असोमपा� । सषैा यातधुाना
असरुा र�ा�ंस �पशा�चा य�ाः �स�ाः । सषैा
स�वरज�तमा�ंस । सषैा ���व�ण�ु���प�ण । सषैा
�जापती��मनवः । सषैा �हा न���योत��ष ।
कलाका�ा�दकाल��पणी । तामह �ंणौ�म �न�यम ।्
पापापहा�रण� दवे� भ�ु�म�ु��दा�यनीम ।् अन�तां
�वजया शं�ुा शंर�या �ंशवदा �ंशवाम ॥् १७ ॥
हीच अ�वस आूह.े हीच एकादश �� आह.े हीच



�ादश आ�द�य आह (े सवं�सराच बेारा महीन �ेहणजे
बारा आ�द�य ). सोमपान करणार वे न करणारे
�व�दवेही हीच आह.े हीच असरू, रा�स, �पशा�च,
य� व �स�आह.े हीच स�व-रज-तम, ��-�व�ण-ू��,
�ह-न��-तार,े कला-का�ा�द-काल��पणी इ.,
पापाचंा नाश करणारी, भोग व मो� दणेारी, अ�त
नसललेी, �वजयाची अ�ध�ा�ी, �नद�ष, शरण
जा�यास यो�य, क�याण आ�ण मगंल करणारी आह.े
अशा दवेीला आ�ही �न�य, सदा नम�कार करतो.
�वयद�कारसयं�ुं वी�तहो�सम��वतम ।्
अध���ल�सत दं�ेा बीज संवा�थ�साधकम ॥् १८ ॥
�वयत (आकाश) - �याच अे�र 'ह', आ�ण 'ई' कारान�
य�ु वी�तहो� (अ��न) च अे�र 'र' सहीत अच�च��,
�ान�अलकंृत अस जे देवेीच बेीज "���" , त सेव�
मनोरथ �स��स नणेार अेस आेह.े

एवमकेा�र मं�� यंतयः श�ुचतेसः ।
�याय��त परमान�दमया �ाना�बरुाशयः ॥ १९ ॥
�याचं �ेच� श�ु, परम आनदंपणू� झालले आेह,े जे



�ानाच सेा�ात सागर आहते अस ये�त "��" �ा
एका�र ��ाच �ेयान करतात. [ ॐकारा �माण�च हा
दवेीचा �णव म�ंही �या�यासारखाच �ापक अथा�ने
घतेला जातो.
वा�ाया ��सतू�मात ष्� वं��सम��वतम ।्
सयू�ऽवाम�ो��ब��ः सयं�ु�ाततृीयकः । नारायणने
स�ंम�ो वाय�ुाधरयकु् ततः ।
�व�च नेवाण�कोऽ ण�ः �या�महदान�ददायकः ॥ २० ॥
वाणी (�), माया (��), ��स-ूकाम (�ल�), �ापढुे
का�यासहीत सहाव �ेजंन (�हणज 'ेचा'), अवाम
(द��ण) कण�, 'उ' अन�ुवारय�ु सयु�सहीत ( �हणजे
'मुं'), नारायणातंील 'आ' न ये�ु ट वगा�तील �तसरे
अ�र ( �हणज 'ेडा' ), अधर (ऐ) न�य�ु वाय,ु (�हणजे
'य'ै), आ�ण �ा सवा�नतंर "�व�च"ै असा एकूण नऊ
वणा�चा म�ं [ � �� �ल� चामुंडाय �ैव�च ]ै उपासकानंा
आनदं व ��साय�ुय �मळवनू दणेारा आह.े

��प�ुडरीकम�य�था �ंातःसयू�सम�भाम ।्
पाशाङ्कुशधरा संौ�या वंरदाभयह�तकाम ।्



��न�ेा रं�वसना भं�काम�घा भंज ॥े २१ ॥
जी �दय�पी कमळात वास करत,े उगव�या
सयूा��माण �ेजची �भा आह,े मनोहर �प असललेी,
लाल व�� प�रधान केललेी, एका हातान वेर व �स�या
हातान अेभय�द दणेारी, �जच तेीन न�े असनू भ�ाचंे
सव� मनोरथ पणू� करत अेशा दवेीच मेी भजन करतो
नमा�म �वाम म्हादवे� महाभय�वना�शनीम ।्
महा�ग��शमन� महाका��य��पणीम ॥् २२ ॥
महाभयाचा नाश करणारी, महासकंटाचं �ेनवारण
करणारी, क�णचेी सा�ात म�ूत�असल�ेया अशा
दवेीला माझा नम�कार असो.
य�याः �व�प �ं�ादयो न जान��त त�मा��यते
अ�येा । य�या अ�तो न ल�यत ते�मा��यत अेन�ता ।
य�या ल�यम न्ोपल�यत ते�मा��यत अेल�या ।
य�या जनन नंोपल�यत ते�मा��यत अेजा । एकैव
सव�� वत�त ते�मा��यत एेका । एकैव �व���पणी
त�मा��यत नेकैा । अत एवो�यते
अ�येान�ताल�याजकैा नकैे�त ॥ २३ ॥



��ा�दकानंा �ज�या �व�पाचा पार लागत नस�याने
�जला 'अ�येा' �हणतात, �जचा अतं न कळ�यामळुे
�जला 'अनतंा' �हणतात, �जच �ेव�प �गोचर होत
नस�यामळु �ेजला 'अल�या' अस सेबंो�धल जेात,े
�ज�या ज�माच रेह�य न कळ�यामळु �ेजला 'अजा'
�हणतात, सव�� �जच अे��त�व असत �ेहणनू 'एका'
आ�ण सपंणू� �व��पान सेज�यामळु �ेजला 'नकैा' ही
�हणतात. अशी ही दवेी अ�येा, अनतंा, अजा, एका
आ�ण नकैा �हटली जात.े

म��ाणा मंातकृा दवेी श�दाना �ंान��पणी ।
�ानाना �ंच�मयातीता श�ूयाना शं�ूयसा��णी ।
य�याः परतर नंा��त सषैा �गा� �क��त�ता ॥ २४ ॥
सव� म�ंातं 'मातकृा' मळूा�र�प, श�दामं�ये
अथ��पान,े �ानात ' �च�मयातीत', श�ूयाम�ये
'श�ूयसा�ीणी', आ�ण �ज�या�न �सर अेस केाहंी ��े
नाही ती "�गा�" नावान�ही ��स�आह.े

ता �ंगा��ग�मा दंवे� �राचार�वघा�तनीम ।्
नमा�म भवभीतोहम स्संाराण�वता�रणीम ॥् २५ ॥



�ज�या �पाच अे�जबात आकलन होऊं शकत नाही
अशी ��व��ये, �राचाराचंा नायनाट क�न ससंार-
सागर तारणारी, अशा �ा �गा�दवेीला, भय�द अशा
ससंारापासनू �नव�ृ�साठ� मी नम�कार करतो.
इदमथव�शीष�योऽधीत पे�चाथव�शीष�जपफलमा�ो�त
। इदमथव�शीष�म�ा�वा योऽचा��थापय�त । शतल�ं
�ज��वा�प सोऽचा��स���च �व�द�त । शतम�ो�रं
चा�याः परु�या��व�धः �मतृः ॥ दशवार पंठे��त सु�ः
पापःै �म�ुयत ।े महा�गा��ण तर�त महाद�ेाः �सादतः
॥ २६ ॥
�ा अथव��शषा�चा जो अ�यास करले �याला पाचं
अथव��शषा��या जपाच फेळ �ा�त होत.े �ाच अथ� न
जाणता लंाख�वळेा जप के�यानहेी काहंीच सा�य होत
नाही. अ�ो�र जप �ाचा परु�रण �वधी आहे
(परु�रणासाठ� १०८ वळेा जप करावा). दहा वळेां
पाठ के�यान मेहादवेी�या �साद ���यथ� अती ��तर
सकंटाचं �ेनवारण तसचे पापापासनु म�ु� �मळत.े
पढु�या �ोकात फल��ुत सा�ंगतललेी आह.े

�ातरधीयानो रा��कृत पंाप नंाशय�त । सायमधीयानो



�दवसकृत पंाप नंाशय�त । साय �ंातः �य�ुानो
अपापो भव�त । �नशीथ तेरुीयस��याया जं��वा
वा��स��भ�व�त । नतूनायाम �्�तमाया जं��वा
दवेतासा�ं��य भंव�त । �ाण��त�ाया जं��वा �ाणानां
��त�ा भव�त । भौमा���या मंहादवेी स�ंनधौ ज��वा
महाम�ृयुंतर�त स महाम�ृयुंतर�त । य एव वंदे ।
इ�यपु�नषत ॥् २७ ॥
पहाट पेठण करणा�याला रा�ी घडल�ेया पापाचंा
तसचे स�ंयाकाळ� पठण करणा�याला �दवसभरातं
घडल�ेया पापाचंा नाश होतो. म�यरा�ी�या
अ�ययनान वेाचा�स�� �ा�त होत.े समोर ��तमा
ठेऊन जप के�यान देवेीच सेा���य लाभत.े
'भौमा��नी' योग असतानंा जप के�यान सेाधक
महाम�ृयहुी त�न जातो. अशी ही अ�व�चेा नाश
करणारी ���व�ा आह.े

ॐ शा��तः शा��तः शा��तः ॥
॥ इ�त �ीद�ेपु�नष�समा�ता ॥



---------------------------------

अशोककाका कुलकण�


