
॥ अथवशखाेपिनषत् ॥
.. Atharvashikha Upanishad ..

sanskritdocuments.org

April 10, 2015



Document Information

Text title : Atharvashikha Upanishad
File name : atharvashikha.itx
Category : upaniShat
Location : doc_upanishhat
Author : Vedic Tradition
Language : Sanskrit
Subject : philosophy/religion/hinduism
Transliterated by : Sunder Hattangadi
Proofread by : Sunder Hattangadi
Description-comments : 23/108; Atharva Veda, Shaiva Upanishad
Latest update : October 14, 1999
Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com
Site access : http://sanskritdocuments.org



॥ अथवशखाेपिनषत् ॥

॥ अथवशखाेपिनषत् ॥
अाेाराथतया भातं तयाेाराभासरम् ।
तयतयपाामं वमां कलयेऽवहम् ॥
ॐ भं कणेभः णुयाम देवाः । भं पयेमाभयजाः ।
थरैरै तुवाꣳसतनूभयशेम देवहतं यदायुः ।
वत न इाे वृवाः । वत नः पूषा ववेदाः ।
वत नतायाे अरनेमः । वत नाे बृहपितदधात ॥
ॐ शातः शातः शातः ॥
ॐ अथ हैनं पैपलादाेऽराः सनकुमाराथवणमुवाच भगवकमादाै -
युं यानं यायतयं कं तानं काे वा याता क येयः ।
स एयाेथवा युवाच ।
अाेमयेतदरमादाै युं यानं यायतयमयेतदरं परं ाय पादा-
वाराे वेदातपाददमरं परं  ।
पूवाय माा पृथयकारः ऋभऋ वेदाे ा वसवाे गायी गाहपयः ।
तीयातरं स उकारः स यजुभयजुवेदाे वणुाुदणाः ।
तृतीयः ाैः स मकारः स सामभः सामवेदाे ा अादया जगयाहवनीयः
।
यावसानेऽय चतयधमाा सा साेमलाेक अाेारः साथवणमैरथववेदः
संवतकाेऽमताे वराडेकषभावती ृता ।
थमा रपीता मह दैवया ।
तीया वुमती कृणा वणुदैवया ।
तृतीया शभाशभा शा दैवया ।
यावासानेऽय चतयधमाा सा वुमती सववणा पुषदैवया ।
स एष ाेारतररतपादतःशरतथमाः थूलमेतवदघुत
इित ॥
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2 ॥ अथवशखाेपिनषत् ॥

ॐ ॐ ॐ इित िा चतथः शात अााुतणवयाेगेण समतमाे-
मित यु अायाेितः सकृदावतते सकृदुारतमाः स एष ऊवम-
मयतीयाेारः ।
ाणासवालयत इित लयः ।
ाणासवापरमािन णानयतीयेताणवः ।
चतथावथत इित सवदेववेदयाेिनः सववायवत णवाकम् ॥ १॥
देवाेित सधां सवेयाे दःुखभयेयः सतारयतीित तारणाारः । सवे
देवाः संवशतीित वणुः । सवाण बृहयतीित ा । सवेयाेऽतथानेयाे
येयेयः दपवकाशयतीित काशः । काशेयः सदाेमयतः शररे
वुाेतयित मुमुरित वुतीयाशं दशं भवा सवााेकाया-
ाेित यापयतीित यापनाापी महादेवः ॥ २॥
पूवाय माा जागित जागरतं तीया वं तृतीया सषुितथी तरयं
माा मााः ितमाागताः सयसमतानप पादायतीित वयकाशः
वयं  भवतीयेष सकर एताानादाै युयते । सव करणाेप-
संहारवाायधारणा तरयम् । सवकरणािन मनस सिताय यानं
वणुः ाणं मनस सह करणैः सिताय याता ः ाणं मनस स-
हकरणैनादाते परमािन सिताय यायीतेशानं यायतयं सव-
मदं वणुेाते ससूयते सवाण चेयाण सह भूतैन कारणं
कारणानां याता कारणं त येयः सवैयसपः शुराकाशमये वं
तवाधकं णमेकं तशतयाप चतःसया यफलं तदवााेित कृ-
माेारगितं च सवयानयाेगानानां यफलमाेाराे वेद पर ईशाे वा शव
एकाे येयः शवरः सवमयपरयय समताथवशखैतामधीय जाे
गभवासामुाे वमुयत एतामधीय जाे गभवासामुाे वमुयत
इयाꣳेसयमयुपिनषत् ॥ ३॥
ॐ भं कणेभरित शातः ॥
॥ इित अथववेदय अथवशखाेपिनषसमाा ॥
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