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தேவி  அதர்வஶ ர்ஷ உபநிஷத் 
 

                           

                 |     |             |   | 

ஓம் |  பத்ரம் கர்தேபி :  ருணுயாம  தேவா:   | பத்ரம்   ப தயமாக்ஷபிர் யஜத்ரா: | 
                _______________                                                                                                                                                 ___-------------_______-___                           -------------------                                                            ----------------------                                                                  -------------------  
 

           | |            |        |       |     |     | 

ஸ்திரர ரங்ரகஸ்   துஷ்டுவாகும்      ஸஸ்ேநூபி :  | வ்ய ஶம தேவஹிேம்  யோயு:  | 
                       -------------------------------                          ------------------------------------                               -----------------------------------         ----------------------------------                                                                                                                                                                                                            -------------------------------------- 
 

         |        |      |          | 

 ஸ்வஸ்ேி ந இந்த்தரா வ்ருத்த ரவா:  | ஸ்வஸ்ேி ந:  பூஷா     வி வ தவோ:  | 
                     ---------------------                                                 -------------------           -----------------------                                                         -------------------    --                                                                                                               ------------------------                                                                                                                                 ============== 

 

                |                |    

ஸ்வஸ்ேி ந ஸ்ோர்க்ஷ்தயா   அ ஷ்டதநமி:    |  ஸ்வஸ்ேிதநா   ப்ருஹஸ்பேிர்  ேதாது  |   
           -------------                                                        ----------------------                     -------------------------------------                                                                                                                   ------------------------------------                              ------------------------------                                 -------------------------- 

 

     | 

ஓம்  ஶ ந்ேி:  ஶ ந்ேி:  ஶ ந்ேி: ||                         1  
                                       --------------------------                 --------------------- 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

ஓம்  |  ஸர்தவ   ரவ  தேவா  தேவமீ்  உப ேஸ்து:   |  காஸித்வம்   மஹாதேவேீி  | ஸாப்ரவதீ்   | 

அஹம் ப்ரம்ஹ  ஸ்வரூபிேி    |    மத்ே:   ப்ரக் ேி   புருஷாத்மகம் ஜகத் | ஶ ந்யம்-              ச  ஶ ந்யம்-  ச   ||   2 

 

 அஹம்  ஆனந்ோ னா     நந்தேௌ   |   அஹம்  விங்ஞானா    விங்ஞாதன | 
   அஹம்  ப்ரம்ஹா   ப்ரம்ஹேி   தவேிேவ்தய | 
   அஹம்  பஞ்ச   பூோந்ய    பஞ்ச பூோநி | அஹம்  அகிலம்   ஜகத் ||         3 
 

   தவதோஹ   ம   தவதோஹம்     |  வித்யாஹ   ம   வித்யாஹம்    |  

 அஜாஹ  மந ஜாஹம்     |  அத தசார்த்வம்  ச   ேிர்யக்-சாஹம் ||      4 
        
                || ||    || ||  

அஹம்   ருத்தரபிர்   வஸு-பிஸ்-சராமி   | அஹம்  ஆேித்ரய- ருே -  வி வ-  தேரவ: | 
--------------------------                    --------------------------                        -----------------------                        --------------------------          ------------------------ 
     

       |      |                                    | | 

அஹம்  மித்ரா  வருோ  உபபௌ பிபர்மி  | அஹ-மிந்த்ராக்நீ  அஹ-ம வினா உபபௌ ||       5 
--======-----------                -------------------------                        --------------------------------                       ------------------------                                 -------------------                                     --------------------------               ------------------------- 
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                                                                                 || |||                          

அஹம்  தஸாமம்  த்வஷ்ட்டாரம்    பூஷேம் பகம்  ேதாமி  | 
அஹம் விஷ்ணுமு -ருக்ரமம்-    ப்ரம்ஹாே முே  ப்ராஜாபேிம்  ேதாமி ||          6 

 
       ||        ||       ||                                         ||             || 

அஹம் ே-தா-மி த்ரவிேம் ஹவிஷ்மதே:  ஸுப்ராவ் தய  யே -தய  யஜமானாய   ஸுந்வதே  | 
__------------_                               --------------------------__                        -                      --------------------------                                           ------------------------                                                  ----------------------- 

                                             -                  | ||                                   || ||           || ||    

அஹம் ராஷ்ட - ஸங்-க-மன ீ வஸூநாம்  - சிகிதுஷி ப்ரதமா யக்ஞியானாம் | 
      -----------------------                         --------------------------- 
            

            |                        ||      ||       || 

அஹம்  ஸுதவ   பிேர மஸ்ய  மூர்த்தந்   மம தயாநிரப்ஸ்வ  அந்ே: ஸமுத்தர | 
-----------------------               ------------------------                        ------------------------                       ------------------------- 
    

ய ஏவம் தவே |   ஸ_ரேவமீ்  ஸம்பேமாப்தநாேி  ||                     7 
 

தே   தேவா  அப்ருவந் | 
 நதமா தேவ்ரய   மஹாதேவ்ரய   ஶ வாரய ஸேேம் நம: 

  நம: ப்ரக்ருத்ரய  பத்ராரய     நியோ:  ப்ரேோ ஸ்மோம் ||         8 
 
                  || || 

 ோமக்நி வர்ோம் ேபஸா ஜ்வலந்ேீம் -  ரவதராசனமீ்  கர்ம பதலஷு  ஜுஷ்டாம்      

                             || || 

 துர்காம் தேவஹீும் ஶரேமஹம் ப்ரபத்யா  மதஹ Sஸுரான் நாஶயித்ர்ரய தே நம: ||       9 

 
                        || ||              

 தேவமீ் வாச ம ஜநயந்ே தேவா: ோம் வி வரூபா:  பஶதவா வேந்ேி | 
 ஸாதநா மந்த்தர   ஷ மூர்ஜம் துஹானா யதநுர்வா கஸ்மாநுப   ஶ ஷ்த்து ரேதூ  ||         
              || || 

கால  ராத் ம்  ப்ரம்ஹ  ஸ்துோம்     ரவஷ்ேவமீ்  ஸ்கந்ே  மாேரம் | 
ஸரஸ்வேீம்  அேிேிம் ேக்ஷ  துஹிேரம்   நமாம:  பாவநாம்  ஶ வாம் ||       11  
 
            |  |                      ||                                             ||                                            || || 

மஹாலக்ஷ்ம்ரய ச வித்மதஹ   ஸர்வ  ஶக்த்ரய ச தமீஹி   ேந்தநா தேவ ீ ப்ரதசாேயாத் ||   12 
             ---------------------------          ----------------------                   -----------------------------------                                                           -------------------------   ----------------------- 
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அேிதிர்  ஹ்ய ஜநிஷ்ட    ேக்ஷயா  துஹிோ  ேவ |  
ோம்  தேவா  அன்வஜாயந்ே  பத்ரா  அம் ே  பந்ேவ: ||             13 

 

காதமா  தயாநி:   கமலா  வஜ்ரபாேி:   குஹா ஹஸா  மாே ஷ்வாப்ர-மிி்ந்த்ர: | 

புநர் குஹா ஸகலா மாயயா      ச –புருச்-ரயஷா  வி வ மாோSேி  வித்தயாம் ||          14 
         || || 

 ஏஷாத்ம ஶக்ேி:    | ஏஷா வி வ தமாஹின ீ | பாஶ ங்குஶ தநுர் பாேதரா |   
 ஏஷா ஸ்ரீமஹாவித்யா | ய ஏவம் தவே   ஸ_ ஶ கம் ேரேி ||       15 
 

நமஸ்தே அஸ்து பகவேி மாேரஸ்மாந் பாஹி ஸர்வே: ||              16  
 

 ரஸஷாஷ்தடௌ வஸவ: |  ரஸரஷகாேஶ ருத்ரா: | 

 ரஸஷா த்வேஶ ேித்யா: |  ரஸஷா வி தவ தேவா: தஸாமபா அதஸாம பா ச | 
ரஸஷா யாது தானா அஸுரா –ரக்ஷாம்ஸி -பிஶ சா யக்ஷா: -ஸித்தா:  || 
  

 ரஸஷா   ஸத்வ   ரஜஸ்   ேமாம்ஸி  | ரஸஷா   ப்ரம்ஹ   விஷ்ணு   ருத்ர  ரூபிே ீ | 

 ரஸஷா   ப்ரஜாபேீந்த்ர  ம நவ:   | ரஸஷா  க்ரஹ  நக்ஷத்ர  ஜ்தயாேீம்ஷி | 
 கலா  காஷ்டாேி  கால  ரூபிே ீ  | ோம்  அஹம்  ப்ரதேௌமி  நித்யம் ||   17 

 

பாபா  பஹா ேமீ் தேவமீ்   புக்ேி  முக்ேி  ப்ரோயினமீ்   
 அனந்ோம்  விஜயாம்  ஶ த்தாம்   ஶரண்யாம்  ஶ வதாம்  ஶ வாம் | 
         || || 

வியேீகார  ஸம்யுக்ேம்   வேீிதஹாத்ர  ஸமந்விேம்  

 அர்யதந் துலஸிேம்  தேவ்யா    பஜீம்   ஸர்வார்த்த  ஸாதகம் ||        18 
 

ஏவதமகாக்ஷரம் ப்ரம்ஹ   யேய: ஶ த்த தசேஸ: | 
 த்யாயந்ேி பரமானந்ே  மயா க்ஞானாம் புராஶய: ||        19 
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வாங் மாயா ப்ரம்ஹ ஸுஸ்ேஸ்மாத் ஷஷ்டம் வக்த்ர ஸமந்விேம் 

 ஸூர்தயா S வாம தராத்ர- பிந்து  ஸம்யுக்-ேஷ்டாத்   ேீயக: | 
நாராயதே ந ஸம்மி தரா  வாயு சா--தர-யுக்ேே:  
 விச்தச நவார்ே தகார்ே: ஸ்யா மஹோ நந்ே ோயக: ||        20 
 

ஹ்ருத் புண்ட க மத்யஸ்தாம்  ப்ராே: ஸூர்ய ஸமப்ரபாம் | 

பாஶ ங்குஶ தராம் தஸௌம்யாம்  வரோ பய ஹஸ்ேகாம் | 

த் தநத்ராம் ரக்ே வஸனாம்   பக்ே காம துகாம் பதஜ ||         21 

நமாமி த்வாம் மஹாதேவமீ்  மஹாபய வினாஶ நீம் | 

மஹாதுர்கப் ப்ரஶமநீம்    மஹாகாருண்ய ரூபிேமீ் ||         22 
 

யஸ்யா  ஸ்வரூபம் ப்ரம்ஹாேதயா  ந ஜாநந்ேி  ேஸ்மாதுச்யதே,  அக்தஞயா | 
யஸ்யா  அந்தோ    ந லப்யதே     ேஸ்மாதுச்யதே.  அனந்ோ | 
யஸ்யா  லக்ஷ்யம்  தநாப லக்ஷ்யதே    ேஸ்மாதுச்யதே,  அலக்ஷ்யா | 
யஸ்யா  ஜனநம்    தலாப லப்யதே     ேஸ்மாதுச்யதே,  அஜா | 
ஏரகய்வ  ஸர்வத்ர வர்ேதே      ேஸ்மாதுச்யதே,  ஏகா | 
ஏரகய்வ  வி வரூபிே ீ      ேஸ்மாதுச்யதே-S-தநகா | 
 

அே ஏ தவாச்யதே அக்தஞ-யா –நந்ோ –லக்ஷ்யா –ரஜகா -ரநதகேி ||       23 
 

 மந்த்ராோம் மாத்ருகா தேவ ீ   ஶப்ோனாம் ஞானரூபிே ீ| 

 ஞானாநாம் சின்மயா ேீோ   ஶ ந்யாநாம் ஶ ந்யஸாக்ஷிே ீ| 

 யஸ்யா: பரேரம் நாஸ்ேி   ரஸஶ   துர்கா  ப்ரகீர்ேிோ ||        24 

 ோம் துர்காம்  துர்கமாம் தேவமீ்   துராசார விகாேிநீம் | 

 நாமாமி பவ பீதோஹம்    ஸம்ஸாரார் -ேவ -ோ ேமீ் ||        25 
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இேம் அதர்வஶ ர்ஷம் தயாததீே –-ஸ –பஞ்சா-தர்வஶ ர்ஷ ஜப பல மாப்தநாேி | 
 

இேம் அதர்வஶ ர்ஷ(ம்) அக்ஞாத்வா-  தயார்- சாம் ஸ்தாபயேி – 
 ஶேலக்ஷம் ப்ரஜப்த்வாபி தஸார்ச்சா ஸித்திம் ந விந்ேேி ||  
 

ஶேம் அஷ்தடாத்ேரம் சாஸ்ய புர சர்யா -விதி:  ஸ்ம் ே: | 
ேஶ வாரம் பயடத் யஸ்து   ஸத்ய: பாரபர் ப்ரமுச்யதே | 
மஹா துர்காேி ேரேி  மஹாதேவ்யா: ப்ரஸாேே: ||          26 
 

ஸாயம-தயீாதனா -ேிவஸக் ேம்  – பாபம்  நாஶயேி | 

ப்ராேர-தயீாதனா - ராத் க் ேம்     – பாபம் - நாஶயேி |   
ஸாயம்  ப்ராே: ப்ரயுஞ்ஜாதனா     அபாதபா   பவேி | 
நிஶ யத து ய ஸந்த்யாயாம் ஜப்த்வா   வாக் ஸித்திர் பவேி ||  
 

நூேனாயாம்  ப்ரேிமாயாம் ஜப்த்வா   தேவோ   ஸாந்நித்யம்  பவேி | 
ப்ராே  ப்ரேிஷ்டாயாம்  ஜப்த்வா     ப்ராோநாம்  ப்ரேிஷ்டா  பவேி | 
பபௌமா- விந்யாம்   மஹாதேவ ீ  ஸந்நிபதௌ   ஜப்த்வா   - மஹா  ம் த்யும்  ேரேி  |   

ஸ மஹா  ம் த்யும்  ேரேி |  ய ஏவம் தவே இத்யு-பநிஷத் ||            27  
 

பத்ரம்   கர்தேபி …… 
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