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atharvashira upanishad

அத²rhவஶிேராபநிஷth ஶிவாத²rhவஶீrhஷmh ச

அத²rhவேவதீ³ய ைஶவ உபநிஷth ॥
அத²rhவஶிரஸாமrhத²மநrhத²phேராசவாசகmh ।
ஸrhவாதா⁴ரமநாதா⁴ரmh shவமாthரthைரபதா³ரmh ॥
ௐ ப⁴th³ரmh கrhேணபி:◌⁴ ’iΝயாம ேத³வா

ப⁴th³ரmh பேயமாபி⁴rhயஜthரா: ।
shதி²ைரரŋhைக³shShவாmhஸshதபி⁴-
rhvhயேஶம ேத³வதmh யதா³:॥

shவshதி ந இnhth³ேரா vh’th³த⁴ரவா:
shவshதி ந: ஷா விவேவதா:³ ।

shவshதி நshதாrhேயா அShடேந:

shவshதி ேநா ph³’ஹshபதிrhத³தா⁴ ॥
ௐ ஶாnhதி: ஶாnhதி: ஶாnhதி:॥
ௐ ேத³வா ஹ ைவ shவrhக³mh ேலாகமாயmhshேத th³ரமph’chச²nhேகா
ப⁴வாநிதி । ேஸாऽph³ரவீத³ஹேமக: phரத²மமாஸmh வrhதா ச
ப⁴வியா ச நாnhய: கசிnhமthேதா vhயதிkhத இதி ।
ேஸாऽnhதராத³nhதரmh phராவிஶth தி³ஶசாnhதரmh phராவிஶth
ேஸாऽஹmh நிthயாநிthேயாऽஹmh vhயkhதாvhயkhேதா ph³ரமாph³ரமாஹmh
phராச:
phரthயேசாऽஹmh த³ச உத³ேசாஹmh
அத⁴ேசாrhth◌⁴வmh சாஹmh தி³ஶச phரதிதி³ஶசாஹmh
மாநமாnh shthயசாஹmh கா³யthrhயஹmh ஸாவிthrhயஹmh
thShph³ஜக³thயiνShph சாஹmh ச²nhேதா³ऽஹmh கா³rhஹபthேயா
த³kh³நிராஹவநீேயாऽஹmh ஸthேயாऽஹmh ெகௗ³ரஹmh
ெகௗ³rhயஹmh’க³ஹmh யஜுரஹmh ஸாமாஹமத²rhவாŋhகி³ரேஸாऽஹmh
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jhேயShேடா²ऽஹmh ேரShேடா²ऽஹmh வShேடா²ऽஹமாேபாऽஹmh
ேதேஜாऽஹmh
³ேயாஹmhஅரNhேயாऽஹமரமஹmh ரமஹmh Shகரமஹmh
பவிthரமஹiµkh³ரmh ச மth◌⁴யmh ச ப³ச
ரshதாjhjhேயாதிthயஹேமவ ஸrhேவph◌⁴ேயா மாேமவ ஸ ஸrhவ:ஸமாmh ேயா
மாmh ேவத³ஸ ஸrhவாnhேத³வாnhேவத³ஸrhவாmhச ேவதா³nhஸாŋhகா³நபி
ph³ரம ph³ராமணச கா³mh ேகா³பி⁴rhph³ராமாnhph³ராமேணந
ஹவிrhஹவிஷா ஆராஷா ஸthேயந ஸthயmh த⁴rhேமண த⁴rhமmh
தrhபயா shேவந ேதஜஸா ।
தேதா ஹ ைவ ேத ேத³வா th³ரமph’chச²nh ேத ேத³வா th³ரமபயnh ।
ேத ேத³வா th³ரமth◌⁴யாயnh தேதா ேத³வா ஊrhth◌⁴வபா³ஹேவா th³ரmh
shவnhதி ॥ 1॥
ௐ ேயா ைவ th³ர:ஸ ப⁴க³வாnhயச ph³ரமா தshைம ைவ நேமாநம:॥ 1॥
ேயா ைவ th³ர:ஸ ப⁴க³வாnh யச விShiΝshதshைம ைவ நேமாநம:॥ 2॥
ேயா ைவ th³ர:ஸ ப⁴க³வாnhயச shகnhத³shதshைம ைவ நேமாநம:॥ 3॥
ேயா ைவ th³ர:ஸ ப⁴க³வாnhயேசnhth³ரshதshைம ைவ நேமாநம:॥ 4॥
ேயா ைவ th³ர:ஸ ப⁴க³வாnhயசாkh³நிshதshைம ைவ நேமாநம:॥ 5॥
ேயா ைவ th³ர:ஸ ப⁴க³வாnhயச வாshதshைம ைவ நேமாநம:॥ 6॥
ேயா ைவ th³ர:ஸ ப⁴க³வாnhயச ஸூrhயshதshைம ைவ நேமாநம:॥ 7॥
ேயா ைவ th³ர:ஸ ப⁴க³வாnhயச ேஸாமshதshைம ைவ நேமாநம:॥ 8॥
ேயா ைவth³ர:ஸப⁴க³வாnhேய சாShெடௗ kh³ரஹாshதshைமைவ நேமாநம:

॥ 9॥
ேயா ைவ th³ர: ஸ ப⁴க³வாnhேய சாShெடௗ phரதிkh³ரஹாshதshைம ைவ
நேமாநம:॥ 10॥
ேயா ைவ th³ர:ஸ ப⁴க³வாnhயchச ⁴shதshைம ைவ நேமாநம:॥ 11॥
ேயா ைவ th³ர:ஸ ப⁴க³வாnhயchச ⁴வshதshைம ைவ நேமாநம:॥ 12॥
ேயா ைவ th³ர:ஸ ப⁴க³வாnhயchச shவshதshைம ைவ நேமாநம:॥ 13॥
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ேயா ைவ th³ர:ஸ ப⁴க³வாnhயchச மஹshதshைம ைவ நேமாநம:॥ 14॥
ேயா ைவ th³ர:ஸ ப⁴க³வாnhயா ச ph’தி²வீ தshைம ைவ நேமாநம:॥ 15॥
ேயா ைவ th³ர:ஸ ப⁴க³வாnhயchசாnhதmh தshைம ைவ நேமாநம:॥ 16॥
ேயா ைவ th³ர:ஸ ப⁴க³வாnhயா ச th³ெயௗshதshைம ைவ நேமாநம:॥ 17॥
ேயா ைவ th³ர:ஸ ப⁴க³வாnhயாசாபshதshைம ைவ நேமாநம:॥ 18॥
ேயா ைவ th³ர:ஸ ப⁴க³வாnhயchச ேதஜshதshைம ைவ நேமாநம:॥ 19॥
ேயா ைவ th³ர:ஸ ப⁴க³வாnhயச காலshதshைம ைவ நேமாநம:॥ 20॥
ேயா ைவ th³ர:ஸ ப⁴க³வாnhயச யமshதshைம ைவ நேமாநம:॥ 21॥
ேயா ைவ th³ர:ஸ ப⁴க³வாnhயச mh’thshதshைம ைவ நேமாநம:॥ 22॥
ேயா ைவ th³ர:ஸ ப⁴க³வாnhயchசாmh’தmh தshைம ைவ நேமாநம:॥ 23॥
ேயா ைவ th³ர:ஸ ப⁴க³வாnhயchசாகாஶmh தshைம ைவ நேமாநம:॥ 24॥
ேயா ைவ th³ர:ஸ ப⁴க³வாnhயchச விவmh தshைம ைவ நேமாநம:॥ 25॥
ேயா ைவ th³ர:ஸ ப⁴க³வாnhயாchச sh²லmh தshைம ைவ நேமாநம:॥ 26॥
ேயா ைவ th³ர:ஸ ப⁴க³வாnhயchசஸூமmh தshைம ைவ நேமாநம:॥ 27॥
ேயா ைவ th³ர:ஸ ப⁴க³வாnhயchச ஶுkhலmh தshைம நேமாநம:॥ 28॥
ேயா ைவ th³ர:ஸ ப⁴க³வாnhயchச kh’Shணmh தshைம ைவ நேமாநம:॥ 29॥
ேயா ைவ th³ர: ஸ ப⁴க³வாnhயchச kh’thshநmh தshைம ைவ நேமாநம: ॥
30॥
ேயா ைவ th³ர:ஸ ப⁴க³வாnhயchச ஸthயmh தshைம ைவ நேமாநம:॥ 31॥
ேயா ைவ th³ர:ஸ ப⁴க³வாnhயchச ஸrhவmh தshைம ைவ நேமாநம:॥ 32॥ ॥
2॥
⁴shேத ஆதி³rhமth◌⁴யmh ⁴வ: shவshேத ஶீrhஷmh விவேபாऽ
ph³ரைமகshthவmh th³விதா⁴
thதா⁴ vh’th³தி⁴shதmh ஶாnhதிshthவmh Shshthவmh ஹுதமஹுதmh
த³thதமத³thதmh
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ஸrhவமஸrhவmh விவமவிவmh kh’தமkh’தmh பரமபரmh பராயணmh ச thவmh
।
அபாம ேஸாமமmh’தா அ⁴மாக³nhம jhேயாதிரவிதா³ம ேத³வாnh ।
கிmh நமshமாnhkh’ணவத³ராதி: கிiµ ⁴rhதிரmh’தmh மாrhthயshய ।
ேஸாமஸூrhயரshதாth ஸூம: ஷ: ।
ஸrhவmh ஜக³th³தி⁴தmh வா ஏதத³ரmh phராஜாபthயmh ஸூமmh
ெஸௗmhயmh ஷmh kh³ராயமkh³ராேயண பா⁴வmh பா⁴ேவந ெஸௗmhயmh
ெஸௗmhேயந ஸூமmh ஸூேமண வாயvhயmh வாயvhேயந kh³ரஸதி
shேவந
ேதஜஸா தshமா³பஸmhஹrhthேர மஹாkh³ராஸாய ைவ நேமா நம: ।
’தி³shதா² ேத³வதா:ஸrhவா ’தி³ phரா: phரதிSh²தா: ।
’தி³ thவம ேயா நிthயmh திshேரா மாthரா: பரsh ஸ: । தshேயாthதரத:
ஶிேரா
த³ணத: பாெதௗ³ ய உthதரத:ஸ ஓŋhகார: ய ஓŋhகார:ஸ phரணவ:

ய: phரணவ:ஸ ஸrhவvhயாபீ ய:ஸrhவvhயாபீ ேஸாऽநnhத:
ேயாऽநnhதshதthதாரmh யthதாரmh தthஸூமmh தch²khலmh
யch²khலmh தth³ைவth³தmh யth³ைவth³தmh தthபரmh ph³ரம யthபரmh
ph³ரம ஸ ஏக: ய ஏக:ஸ th³ர: ய th³ர: ேயா th³ர:ஸ ஈஶாந: ய
ஈஶாந:ஸ ப⁴க³வாnh மேஹவர:॥ 3॥
அத² கshமா³chயத ஓŋhகாேரா யshமா³chசாrhயமாண ஏவ
phராrhth◌⁴வiµthkhராமயதி தshமா³chயேத ஓŋhகார: ।
அத² கshமா³chயேத phரணவ: யshமா³chசாrhயமாண ஏவ
’kh³யஜு:ஸாமாத²rhவாŋhகி³ரஸmh ph³ரம ph³ராமேணph◌⁴ய: phரமயதி
நாமயதி ச தshமா³chயேத phரணவ: ।
அத² கshமா³chயேத ஸrhவvhயாபீ யshமா³chசாrhயமாண ஏவ
ஸrhவாmhேலாகாnhvhயாphேநாதி shேநேஹா யதா² பலலபிNhட³வ
ஶாnhதபேமாதphேராதமiνphராphேதா vhயதிஷkhதச தshமா³chயேத
ஸrhவvhயாபீ ।
அத² கshமா³chயேதऽநnhேதா யshமா³chசாrhயமாண ஏவ
திrhய³rhth◌⁴வமத⁴shதாchசாshயாnhேதா ேநாபலph◌⁴யேத தshமா³chயேதऽநnhத:
।
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அத² கshமா³chயேத தாரmh யshமா³chசாரமாண ஏவ
க³rhப⁴ஜnhமvhயாதி⁴ஜராமரணஸmhஸாரமஹாப⁴யாthதாரயதி thராயேத
ச தshமா³chயேத தாரmh ।
அத² கshமா³chயேத ஶுkhலmh யshமா³chசாrhயமாண ஏவ khலnhத³ேத
khலாமயதி ச தshமா³chயேத ஶுkhலmh ।
அத² கshமா³chயேத ஸூமmh யshமா³chசாrhயமாண ஏவ ஸூேமா
⁴thவா
ஶராNhயதி⁴திShட²தி ஸrhவாணி சாŋhகா³nhயmh’ஶதி தshமா³chயேத
ஸூமmh ।
அத² கshமா³chயேத ைவth³தmh யshமா³chசாrhயமாண ஏவ vhயkhேத
மஹதி தம th³ேயாதயதி தshமா³chயேத ைவth³தmh ।
அத² கshமா³chயேத பரmh ph³ரம யshமாthபரமபரmh பராயணmh ச
ph³’ஹth³ph³’ஹthயா ph³’mhஹயதி தshமா³chயேத பரmh ph³ரம ।
அத² கshமா³chயேத ஏக: ய:ஸrhவாnhphராnhஸmhப⁴ய
ஸmhப⁴ேணநாஜ:ஸmhsh’ஜதி விsh’ஜதி தீrhத²ேமேக vhரஜnhதி
தீrhத²ேமேக த³: phரthயச உத³ச:
phராேசாऽபி⁴vhரஜnhthேயேக ேதஷாmh ஸrhேவஷாஹ ஸth³க³தி: ।
ஸாகmh ஸ ஏேகா ⁴தசரதி phரஜாநாmh தshமா³chயத ஏக: ।
அத²கshமா³chயேத th³ர:யshமாth³’பி⁴rhநாnhையrhப⁴khைதrhth³தமshய
பiµபலph◌⁴யேத தshமா³chயேத th³ர: ।
அத² கshமா³chயேத ஈஶாந: ய:ஸrhவாnhேத³வாநீஶேத
ஈஶாநீபி⁴rhஜநநீபி⁴ச பரமஶkhதிபி: ◌⁴ ।
அthவா ஶூர ே iνேமா ³kh³தா⁴ இவ ேத⁴நவ: । ஈஶாநமshய ஜக³த:
shவrhth³’ஶஶாநnhth³ர தshதி²ஷ இதி தshமா³chயேத ஈஶாந: ।
அத² கshமா³chயேத ப⁴க³வாnhமேஹவர: யshமாth³ப⁴khதா jhஞாேநந
ப⁴ஜnhthயiνkh³’தி ச வாசmh ஸmhsh’ஜதி விsh’ஜதி ச
ஸrhவாnhபா⁴வாnhபthயjhயாthமjhஞாேநந ேயாேக³ைவrhேயண மஹதி
மயேத
தshமா³chயேத ப⁴க³வாnhமேஹவர: । தேத³தth³th³ரசதmh ॥ 4॥
ஏேகா ஹ ேத³வ: phரதி³ேஶா iν ஸrhவா:rhேவா ஹ ஜாத:ஸ உ க³rhேப⁴ அnhத: ।
ஸ ஏவ ஜாத:ஜநிShயமாண: phரthயŋhஜநாshதிShட²தி ஸrhவேதாiµக:² ।
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ஏேகா th³ேரா ந th³விதீயாய தshைம ய இமாmhlhேலாகாநீஶத ஈஶநீபி: ◌⁴ ।
phரthயŋhஜநாshதிShட²தி ஸேகாசாnhதகாேல ஸmhsh’jhய விவா
⁴வநாநி ேகா³phதா ।
ேயா ேயாநிmh ேயாநிமதி⁴திShட²திthேயேகா ேயேநத³mh ஸrhவmh விசரதி ஸrhவmh
।
தஶாநmh ஷmh ேத³வTh³யmh நிசாyhேயமாmh ஶாnhதிமthயnhதேமதி ।
மாmh thவா ேஹஜாலாshய லmh ³th³th◌⁴யா ஸசிதmh
shதா²பயிthவா  th³ேர ।
th³ரேமகthவமாஹு:ஶாவதmh ைவ ராணஷrhேஜண
பஶேவாऽiνநாமயnhதmh mh’thபாஶாnh ।
தேத³ேதநாthமnhேநேதநாrhத⁴சrhேத²ந மாthேரண ஶாnhதிmh ஸmhsh’ஜnhதி
பஶுபாஶவிேமாணmh ।
யா ஸா phரத²மா மாthரா ph³ரமேத³வthயா ரkhதா வrhேணந யshதாmh
th◌⁴யாயேத நிthயmh ஸ க³chேச²thph³ரமபத³mh ।
யா ஸா th³விதீயா மாthரா விShiΝேத³வthயா kh’Sh வrhேணந
யshதாmh th◌⁴யாயேத நிthயmh ஸ க³chேச²th³ைவShணவmh பத³mh । யா ஸா
th’தீயா மாthரா ஈஶாநேத³வthயா கபிலா வrhேணந யshதாmh
th◌⁴யாயேத நிthயmh ஸ க³chேச²ைத³ஶாநmh பத³mh ।
யா ஸாrhத⁴சrhதீ² மாthரா ஸrhவேத³வthயாऽvhயkhதீ⁴தா க²mh
விசரதி ஶுth³தா⁴ shப²கஸnhநிபா⁴ வrhேணந யshதாmh th◌⁴யாயேத
நிthயmh ஸ க³chேச²thபத³மநாமயmh ।
தேத³த³பாத iµநேயா வாkh³வத³nhதி ந தshய kh³ரஹணமயmh பnhதா²
வித உthதேரண ேயந ேத³வா யாnhதி ேயந பிதேரா ேயந ’ஷய:
பரமபரmh பராயணmh ேசதி ।
வாலாkh³ரமாthரmh ’த³யshய மth◌⁴ேய விவmh ேத³வmh ஜாதபmh
வேரNhயmh ।
தமாthமshத²mh ேயiν பயnhதி தீ⁴ராshேதஷாmh ஶாnhதிrhப⁴வதி ேநதேரஷாmh ।
யshnhkhேராத⁴mh யாmh ச th’Shmhமாmh சாமாmh thவா
ேஹஜாலshய லmh ।
³th³th◌⁴யா ஸசிதmh shதா²பயிthவா  th³ேர th³ரேமகthவமாஹு: ।
th³ேரா  ஶாவேதந ைவ ராேணேநஷrhேஜண தபஸா நியnhதா ।
அkh³நிதி ப⁴shம வாதி ப⁴shம ஜலதி ப⁴shம shத²லதி ப⁴shம
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vhேயாேமதி ப⁴shம ஸrhவmhஹ வா இத³mh ப⁴shம மந ஏதாநி
சூmh யshமாth³vhரதத³mh பாஶுபதmh யth³ப⁴shம நாŋhகா³நி
ஸmhshph’ேஶthதshமாth³ph³ரம தேத³தthபாஶுபதmh பஶுபாஶ விேமாய
॥ 5॥
ேயாऽkh³ெநௗ th³ேரா ேயாऽphshவnhதrhய ஓஷதீ⁴rhவீத⁴ ஆவிேவஶ । ய இமா
விவா ⁴வநாநி சkhlh’ேப தshைம th³ராய நேமாऽshthவkh³நேய ।
ேயா th³ேராऽkh³ெநௗ ேயா th³ேராऽphshவnhதrhேயா ஓஷதீ⁴rhவீத⁴
ஆவிேவஶ ।
ேயா th³ர இமா விவா ⁴வநாநி சkhlh’ேப தshைம th³ராய நேமாநம: ।
ேயா th³ேராऽphஸு ேயா th³ர ஓஷதீ⁴ஷு ேயா th³ேரா வநshபதிஷு । ேயந
th³ேரண ஜக³³rhth◌⁴வnhதா⁴தmh ph’தி²வீ th³விதா⁴ thதா⁴ த⁴rhதா
தா⁴தா நாகா³ ேயऽnhதே தshைம th³ராய ைவ நேமாநம: ।
rhதா⁴நமshய ஸmhேஸvhயாphயத²rhவா ’த³யmh ச யth ।
மshதிShகா³rhth◌⁴வmh phேரரயthயவமாேநாऽதி⁴ஶீrhஷத: ।
தth³வா அத²rhவண:ஶிேரா ேத³வேகாஶ:ஸiµjh²த: ।
தthphராேऽபி⁴ரதி ஶிேராऽnhதமேதா² மந: ।
ந ச தி³ேவா ேத³வஜேநந ³phதா ந சாnhதாணி ந ச ⁴ம இமா: ।
யshnhநித³mh ஸrhவேமாதphேராதmh தshமாத³nhயnhந பரmh கிசநாshதி ।
ந தshமாthrhவmh ந பரmh தத³shதி ந ⁴தmh ேநாத ப⁴vhயmh யதா³th ।
ஸஹshரபாேத³கrhth◌⁴நா vhயாphதmh ஸ ஏேவத³மாவவrhதி ⁴தmh ।
அராthஸஜாயேத கால: காலாth³vhயாபக உchயேத ।
vhயாபேகா  ப⁴க³வாnhth³ேரா ேபா⁴கா³யமேநா யதா³ ேஶேத th³ரshததா³
ஸmhஹாrhயேத phரஜா: ।
உchch²வாேத தேமா ப⁴வதி தமஸ ஆேபாऽphshவŋh³lhயா மதி²ேத
மதி²தmh ஶிஶிேர ஶிஶிரmh மth²யமாநmh ேப²நmh ப⁴வதி ேப²நாத³Nhட³mh
ப⁴வthயNhடா³th³ph³ரமா ப⁴வதி ph³ரமே வா:வாேயாேராŋhகார:
ௐகாராthஸாவிth ஸாவிthrhயா கா³யth கா³யthrhயா ேலாகா ப⁴வnhதி ।
அrhசயnhதி தப:ஸthயmh ம⁴ ரnhதி யth³⁴வmh ।
ஏதth³தி⁴ பரமmh தப: ।
ஆேபாऽjhேயாதீ ரேஸாऽmh’தmh ph³ரம ⁴rh⁴வ:shவேரா நம இதி ॥ 6॥
ய இத³மத²rhவஶிேரா ph³ராமேऽதீ⁴ேத அேராthய:ேராthேயா ப⁴வதி
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அiνபநீத உபநீேதா ப⁴வதி ேஸாऽkh³நிேதா ப⁴வதி ஸ வாேதா
ப⁴வதி ஸ ஸூrhயேதா ப⁴வதி ஸ ஸrhேவrhேத³ைவrhjhஞாேதா ப⁴வதி ஸ
ஸrhைவrhேவைத³ரiνth◌⁴யாேதா ப⁴வதி ஸ ஸrhேவஷு தீrhேத²ஷு shநாேதா
ப⁴வதி ேதந ஸrhைவ: khரபி⁴Shடmh ப⁴வதி கா³யthrhயா:
ஷShஸஹshராணி ஜphதாநி ப⁴வnhதி இதிஹாஸராநாmh
th³ராmh ஶதஸஹshராணி ஜphதாநி ப⁴வnhதி ।
phரணவாநாமதmh ஜphதmh ப⁴வதி ।ஸ சுஷ: பŋhkhதிmh நாதி ।
ஆ ஸphதமாthஷகா³nhநாதீthயாஹ ப⁴க³வாநத²rhவஶிர:
ஸkh’jhஜphthைவவ ஶுசி:ஸ த: கrhமNhேயா ப⁴வதி ।
th³விதீயmh ஜphthவா க³தி⁴பthயமவாphேநாதி ।
th’தீயmh ஜphthைவவேமவாiνphரவிஶthேயாmh ஸthயேமாmh ஸthயேமாmh
ஸthயmh ॥ 7॥
ௐ ப⁴th³ரmh கrhேணபி⁴தி ஶாnhதி:॥
॥இthயத²rhவஶிேராபநிஷthஸமாphதா ॥
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