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Gaapati Atharvaśīra Upaniad
Tradução para o português por Roberto de A. Martins
Não se sabe com certeza a época em que Ganesha apareceu, na cultura indiana. Embora nos
Vedas apareça uma menção a Ganapati, a divindade com esse nome não parece ter as
características atribuídas posteriormente a Ganesha.
As menções mais claras e antigas a Ganesha, com suas características atuais, aparecem na
literatura indiana aproximadamente nos séculos IV e V da era cristã. Sua popularidade
aumentou rapidamente, e no século IX (época em que viveu Shankara) ele já era considerado
uma das cinco principais divindades, juntamente com Shiva, Vishnu, Devi (a Grande Deusa) e
Surya (o Sol).

Durante esse período surgiu a seita dos Ganapatya, devotos que consideram Ganesha como a
divindade suprema, uma representação do Absoluto (Brahman) revestido de características
(Saguna Brahman), a divindade imanente, presente no universo. Na tradição Hindu, mesmo os
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devotos de outras divindades costumam respeitar Ganesha e invocá-lo no início de qualquer
ritual, pedindo a remoção dos obstáculos.
As principais escrituras dedicadas a Ganesha são o Ganesha Purana, o Mudgala Purana, e a
Ganapati Atharvashirsha Upanishad (também chamado de Ganapati Upanishad). Este último
texto, da tradição Ganapatya, apresenta claramente Ganesha como sendo a divindade suprema, o
Absoluto, presente no universo que nos cerca e também dentro de nós, sob a forma do Eu
supremo (Atman). É um texto muito respeitado, embora pareça relativamente recente. Pode ter
sido composto aproximadamente no século XVI d.C.
Apresentamos aqui uma tradução da Ganapati Atharvashirsha Upanishad, acompanhada pelo
texto em sânscrito, tanto com caracteres Devanagari quanto em transliteração. O texto em
sânscrito foi codificado em ITX por Sunder Hattangadi, e está disponível neste endereço da
Internet:

http://sanskritdocuments.org/doc_upanishhat/ganapati.itx
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Gaapati Atharva Śīra Upaniad
O ensinamento secreto sobre Gaapati, o cume do Atharva-Veda

गणपयथवशीष पिनषद्
gaapatyatharvaśīropaniad

॥ शाित पाठ॥
ॐ भं कणिभः शृणुयाम दवाः।
े
भं प"येमा#षिभयजराः॥
ु स&तनूिभः।
ि&थरैरंगै&तु(टवां
ु
,यशेम दविहतं
यदायः॥
े
|| śānti pā"ha ||
om bhadra# karebhi% ś&uyāma devā% |
bhadra# paśyemākabhiryajatrā% ||
sthiraira#gaistu"uvā#sastanūbhi% |
vyaśema devahita# yadāyu% ||
[Seção da paz]
OM. Que possamos ouvir com nossos ouvidos o que é auspicioso. Que possamos ver
com nossos olhos o que é auspicioso. Que possamos desfrutar da longa vida que nos
está destinada, oferecendo louvor aos Devas com nossos corpos fortes.

&वि&त न इो वृ1"रवाः।
&वि&त नः पूषा िव"ववेदाः॥
&वि&तन&ता#(य अ3र(टनेिमः।
&वि&त नो बृह&पितदधातु
 ॥
svasti na indro v&ddhaśravā% |
svasti na% pūā viśvavedā% ||
svastinastārkyo ari"anemi% |
svasti no b&haspatirdadhātu ||
Que o famoso Indra nos abençoe. Que Pūan, o onisciente, nos abençoe. Que
Tārkya, o nobre, nos abençoe. Que B&haspati, o generoso, nos abençoe.

ॐ शांितः। शांितः॥ शांितः॥
om śā#ti% | śā#ti% || śā#ti% ||
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OM, paz, paz, paz.

॥ उपिनषत्॥
ह3रः ॐ नम&ते गणपतये॥
वमेव 7रय#षं त8वमिस॥ वमेव कवलं
े कताऽिस॥
वमेव कवलं
े धताऽिस॥ वमेव कवलं
े हताऽिस॥
वमेव सव; खि=वदं >र?ािस॥
वं सा#षादामाऽिस िनयम्॥ १॥
|| upaniat ||
hari% om namaste gaapataye ||
tvameva pratyaka# tattvamasi || tvameva kevala# kartā'si ||
tvameva kevala# dhartā'si || tvameva kevala# hartā'si ||
tvameva sarva# khalvida# brahmāsi ||
tva# sākādātmā'si nityam || 1||
[Upaniad]
OM. Saudações a você, Gaapati. Você é realmente a essência (tattva) da
manifestação. Apenas você é o criador. Apenas vocêd é o mantenedor. Apenas você
é o destruidor. Você é certamente o Brahman em tudo. Você é o Eu (ātmā) eterno em
tudo. ||1||

॥ &वAप त8व॥
ऋतं विCम॥ सयं विCम॥ २॥
|| svarūpa tattva ||
&ta# vacmi || satya# vacmi || 2||
[Essência da forma própria]
Falo o que é correto. Falo o que é verdadeiro. ||2||

अव वं माम्॥ अव व#तारम्॥ अव "रोतारम्॥
अव दातारम्॥ अव धातारम्॥
अवानूचानमव िश(यम्॥
अव प"चातात्॥ अव पुर&तात्॥
अवोतरातात्॥ अव दि#षणातात्॥
अव चोFवातात्॥ अवाधरातात्॥
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सवतो मां पािह पािह समंतात्॥ ३॥
ava tva# mām || ava vaktāram || ava śrotāram ||
ava dātāram || ava dhātāram ||
avānūcānamava śiyam ||
ava paścāttāt || ava purasttāt ||
avottarāttāt || ava dakiāttāt ||
ava cordhvāttāt || avādharāttāt ||
sarvato mā# pāhi pāhi sama#tāt || 3||
Proteja-me. Que ele proteja aquele que fala. Que ele proteja aquele que ouve. Que ele
proteja o que ensina. Que ele proteja o que é ensinado. Que ele proteja o que doa.
Proteja-me atrás, em frente, à esquerda, à direita, acima, abaixo. Proteja-me por todos
os lados. ||3||

वं वाHय&वं िचमयः॥
वमानंदमय&वं >र?मयः॥
वं सिCचदानंदािIतीयोऽिस॥
वं 7रय#षं >र?ािस॥
वं Jञानमयो िवJञानमयोऽिस॥ ४॥
tva# vāImayastva# cinmaya% ||
tvamāna#damayastva# brahmamaya% ||
tva# saccidāna#dādvitīyo'si ||
tva# pratyaka# brahmāsi ||
tva# jñānamayo vijñānamayo'si || 4||
Você é a forma da palavra e do pensamento. Você tem a forma da beatitude e a forma
de Brahman. Você é existência, consciência e beatitude não-dual. Você é o Brahman
que sustenta tudo. Você é a forma do conhecimento e da vivência. || 4||

सव; जगिददं वतो जायते॥
सव; जगिददं वति&त(ठित॥
सव; जगिददं विय लयमे(यित॥
सव; जगिददं विय 7रयेित॥
वं भूिमरापोऽनलोऽिनलो नभः॥
वं चवा3र वा#पदािन॥ ५॥
sarva# jagadida# tvatto jāyate ||
sarva# jagadida# tvattasti"hati ||
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sarva# jagadida# tvayi layameyati ||
sarva# jagadida# tvayi pratyeti ||
tva# bhūmirāpo'nalo'nilo nabha% ||
tva# catvāri vākpadāni || 5||
De você nasceram todos os seres. Por você são sustentados todos os seres. Por você se
dissolvem todos os seres. Todos os seres retornam a você. Você é a terra, a água, o
fogo, o ar e o éter. Você é a divisão quádrupla da palavra. ||5||

वं गुणरयातीतः वमव&थारयातीतः॥
वं दहरयातीतः॥
वं कालरयातीतः॥
े
वं मूलाधारः ि&थतोऽिस िनयम्॥
वं शि#तरयामकः॥
वां योिगनो Fयायंित िनयं॥
ु N&वं
वं >र?ा वं िव(ण&वं
ु सूय&वं चंमा&वं
इ&वं अिOन&वं वाय&वं
>र?भूभुवः&वरोम्॥ ६॥
tva# guatrayātīta% tvamavasthātrayātīta% ||
tva# dehatrayātīta% || tva# kālatrayātīta% ||
tva# mūlādhāra% sthito'si nityam ||
tva# śaktitrayātmaka% ||
tvā# yogino dhyāya#ti nitya# ||
tva# brahmā tva# viustva# rudrastva#
indrastva# agnistva# vāyustva# sūryastva# ca#dramāstva#
brahmabhūrbhuva%svarom || 6||
Você está além dos três poderes (gua), você está além dos três estados de
consciência, você está além dos três corpos. Você está além dos três tempos. Você
está sempre estabelecido no mūlādhāra. Você é a essência (ātma) da Poderosa (Śakti)
tríplice. É sobre você que os Yogins sempre meditam. Você é Brahmā, você é Viu,
você é Rudra. Você é Indra, você é Agni (o Fogo), você é Vāyu (o Vento), você é
Sūrya (o Sol), você é Ca#drama (a Lua). Você é Brahman, a terra, a atmosfera, o céu e
o OM. ||6||

॥ गणेश मंर॥
गणािदं पूवमुCचाय वणािदं तदनंतरं॥
अनु&वारः परतरः॥ अधदुलिसतं॥ तारेण ऋ1म्॥
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एततव मनु&वAपं॥ गकारः पूवAपं॥
अकारो मFयमAपं॥ अनु&वार"चायAपं॥
िबदुNतरAपं॥ नादः संधानं॥
संिहतासंिधः॥ सैषा गणेशिवRा॥
गणकऋिषः॥ िनचृSायरीCछदः॥
ं
गणपितदवता॥
ॐ गं गणपतये नमः॥ ७॥

|| gaeśa ma#tra ||
gaādi# pūrvamuccārya varādi# tadana#tara# ||
anusvāra% paratara% || ardhendulasita# || tārea &ddham ||
etattava manusvarūpa# || gakāra% pūrvarūpa# ||
akāro madhyamarūpa# || anusvāraścāntyarūpa# ||
binduruttararūpa# || nāda% sa#dhāna# ||
sa#hitāsa#dhi% || saiā gaeśavidyā ||
gaaka&i% || nic&dgāyatrīccha#da% ||
gaapatirdevatā || om ga# gaapataye nama% || 7||
[Mantra de Gaeśa]
GA é o início, então vem a primeira letra (A), depois o anusvāra (M) e então a meiaLua. Seu coração é o transportador (tāra). Esta é a forma (rūpa) do seu mantra. A
letra GA é a primeira forma. No meio, a forma da letra A. No fim, a forma do
anusvāra (M). A semente (bindu) é a forma mais elevada. O som cósmico (nāda) é a
união. O conjunto (sa#hitā) é a fusão (sa#dhi). Esse é o conhecimento sobre o
Senhor Gaeśa. O vidente (&i) é Gaaka. A métrica é nic&dgāyatrī. A divindade é
Gaapati. OM ga# gaapataye nama%. ||7||

॥ गणेश गायरी॥
एकदताय
ं िवVह।े व#रतुWडाय धीमिह॥
तनो दितः
ं 7रचोदयात्॥ ८॥
|| gaeśa gāyatrī ||
ekada#tāya vidmahe | vakratuVāya dhīmahi ||
tanno da#ti% pracodayāt || 8||
[Gāyatrī de Gaeśa]
Pensemos sobre aquele que tem uma só presa (ekadanta), meditemos sobre aquele
que tem a tromba curvada, que aquele dente nos ilumine. ||8||

॥ गणेश Aप॥
एकदतंं चतुह&तं पाशमंकु शधा3रणम्॥
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रदं च वरदं ह&तैिबZराणं मूषकFवजम्॥
र#तं लंबोदरं शूपकणकं र#तवाससम्॥
र#तगंधानुिल7तांगं र#तपु(पैः सुपूिजतम्॥
ु ॥
भ#तानुकं िपनं दवंे जगकारणमCयतम्
आिवभूतं च सृ(\ादौ 7रकते
ृ ः पुNषापरम्॥
एवं Fयायित यो िनयं स योगी योिगनां वरः॥ ९॥
|| gaeśa rūpa ||
ekada#ta# caturhasta# pāśama#kuśadhāriam ||
rada# ca varada# hastairbibhrāa# mūakadhvajam ||
rakta# la#bodara# śūrpakaraka# raktavāsasam ||
raktaga#dhānuliptā#ga# raktapupai% supūjitam ||
bhaktānuka#pina# deva# jagatkāraamacyutam ||
āvirbhūta# ca s&"yādau prak&te% puruātparam ||
eva# dhyāyati yo nitya# sa yogī yoginā# vara% || 9||
[A forma de Gaeśa]
Um dente, quatro braços, segurando o laço, o gancho e a presa, que faz o gesto
apaziguador, com o camundongo como seu veículo, com um grande ventre e longas
orelhas, vestido de vermelho, ungido com sândalo vermelho, cultuado com flores
vermelhas, compassivo para com os devotos, aquele que construiu o mundo, o
senhor imperecível, que se manifesta no início da criação, que está além da Natureza
(Prak&ti) e da Consciência (Purua). O yogin que medita sempre assim é o melhor de
todos os yogins. ||9||

॥ अ(ट नाम गणपित॥
नमो ,रातपतये। नमो गणपतये। नमः 7रमथपतये।
नम&तेऽ&तु लंबोदरायैकदताय।
ं
िव_ननािशने िशवसुताय। "रीवरदमूतये नमो नमः॥ १०॥
|| a"a nāma gaapati ||
namo vrātapataye | namo gaapataye | nama% pramathapataye |
namaste'stu la#bodarāyaikada#tāya |
vighnanāśine śivasutāya | śrīvaradamūrtaye namo nama% || 10||
[Os nomes característicos de Gaapati]
Homenagem ao Senhor das promessas. Homenagem ao Senhor das tropas.
Homenagem ao Senhor primordial. Homenagem a você, que tem o ventre
proeminente e um só dente, que é o destruidor dos obstáculos, o filho de Śiva.
Homenagem e homenagem ao venerável doador de bênçãos. ||10||
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॥ फल"bित॥
एतदथवशीष; योऽधीते॥ स >र?भूयाय क=पते॥
स सवतः सुखमेधते॥ स सव िव_नैनब ाFयते॥
स पंचमहापापा7रमुCयते॥
सायमधीयानो िदवसकतं
ृ पापं नाशयित॥
7रातरधीयानो रािरकतं
ृ पापं नाशयित॥
सायं7रातः 7रयंुजानो अपापो भवित॥
सवराधीयानोऽपिव_नो भवित॥
धमाथकाममो#षं च िवंदित॥
इदमथवशीषमिश(याय न दयम्
े ॥
यो यिद मोहाcा&यित स पापीयान् भवित
सह&रावतनात् यं यं काममधीते
तं तमनेन साधयेत॥् ११॥
|| phalaśruti ||
etadatharvaśīra# yo'dhīte || sa brahmabhūyāya kalpate ||
sa sarvata% sukhamedhate || sa sarva vighnairnabādhyate ||
sa pa#camahāpāpātpramucyate ||
sāyamadhīyāno divasak&ta# pāpa# nāśayati ||
prātaradhīyāno rātrik&ta# pāpa# nāśayati ||
sāya#prāta% prayu#jāno apāpo bhavati ||
sarvatrādhīyāno'pavighno bhavati ||
dharmārthakāmamoka# ca vi#dati ||
idamatharvaśīramaśiyāya na deyam ||
yo yadi mohāddāsyati sa pāpīyān bhavati
sahastrāvartanāt ya# ya# kāmamadhīte
ta# tamanena sādhayet || 11||
[Revelação sobre os frutos]
Aquele que estuda este Atharvaśīra se move em direção a Brahman. Ele atinge toda
a felicidade. Ele se liberta de todos os obstáculos. Ele se livra dos cinco grandes
pecados. Se for estudado ao anoitecer, ele liberta dos pecados cometidos durante o
dia. Se for estudado ao amanhecer, ele liberta dos pecados cometidos durante a noite.
Se for estudado ao anoitecer e ao amanhecer, ele se liberta de todo mal e adquire
retidão (dharma), riquezas (artha), prazer (kāma) e libertação (moka). Este
Atharvaśīra não deve ser ensinado para quem não mereça ser um discípulo, aquele
que o fizer por ilusão é um malfeitor. Recitando-o mil vezes, consegue-se tudo o que
se deseja. ||11||

7

अनेन गणपितमिभिषंचित स वाOमी भवित॥
चतुdयामन"नन् जपित स िवRावान् भवित।
स यशोवान् भवित॥ इयथवणवा#यं॥
>र?ाRाचरणं िवRात् न िबभेित कदाचनेित॥ १२॥
anena gaapatimabhii#cati sa vāgmī bhavati ||
caturthyāmanaśnan japati sa vidyāvān bhavati |
sa yaśovān bhavati || ityatharvaavākya# ||
brahmādyācaraa# vidyāt na bibheti kadācaneti || 12||
Aquele que esparge água sobre Gaapati obtém a Palavra. Aquele que reflete sobre
ele por quatro dias se torna um sábio. Há um verso do Atharva que diz: Aquele que
se dirige para a sabedoria de Brahman nunca tem medo. ||12||

यो दूवा;कु रैयजित स वै"रवणोपमो भवित॥
यो लाजैयजित स यशोवान् भवित॥
स मेधावान् भवित॥
यो मोदकसह&रेण यजित
स वािeछतफलमवा7नोित॥
यः साJयसिमिfयजित
स सव; लभते स सव; लभते॥ १३॥
yo dūrvā#kurairyajati sa vaiśravaopamo bhavati ||
yo lājairyajati sa yaśovān bhavati ||
sa medhāvān bhavati ||
yo modakasahasrea yajati
sa vāñchitaphalamavāpnoti ||
ya% sājyasamidbhiryajati
sa sarva# labhate sa sarva# labhate || 13||
Aquele que cultua com grama dūrvā se torna igual ao Senhor das riquezas. Aquele
que cultura com arroz tostado se torna famoso e culto. Aquele que cultua com doces
obtém o fruto desejado. Aquele que cultua com samit e manteiga (ghi) atinge tudo,
atinge tudo. ||13||

अ(टौ >रा?णान् सgयOOराहियवा
सूयवच&वी भवित॥
सूयOरहे महानRां 7रितमासंिनधौ
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वा ज7वा िस1मंरो भवित॥
महािव_ना7रमुCयते॥ महादोषा7रमुCयते॥
महापापात् 7रमुCयते॥
स सविवद्भवित स सविवद्भवित॥
ु
य एवं वेद इयपिनषत्
॥ १४॥
a"au brāhmaān samyaggrāhayitvā
sūryavarcasvī bhavati ||
sūryagrahe mahānadyā# pratimāsa#nidhau
vā japtvā siddhama#tro bhavati ||
mahāvighnātpramucyate || mahādoātpramucyate ||
mahāpāpāt pramucyate ||
sa sarvavidbhavati sa sarvavidbhavati ||
ya eva# veda ityupaniat || 14||
Aquele que ensina isto a oito brāhmaas de forma completa se torna luminoso como
o Sol. Recitando durante um eclipse solar, dentro de um rio grandioso ou defronte de
uma imagem, obtém-se a perfeição do mantra. Ele se liberta dos grandes obstáculos.
Ele se liberta das grandes imperfeições. Ele se liberta dos grandes pecados. Ele se
torna um conhecedor de tudo. Ele se torna um conhecedor de tudo. Ele realmente
conhece esta Upaniad. ||14||

॥ शाित मंर॥
ॐ सहनाववतु॥ सहनौभुन#तु॥
सह वीय; करवावहै॥
तेजि&वनावधीतम&तु मा िविIषावहै॥
|| śānti ma#tra ||
om sahanāvavatu || sahanaubhunaktu ||
saha vīrya# karavāvahai ||
tejasvināvadhītamastu mā vidviāvahai ||
[Mantra da paz]
Que nós ambos sejamos protegidos. Que nós ambos recebamos benefícios juntos.
Que nós ambos nos esforcemos juntos. Que nosso estudo seja luminoso, que não haja
ódio ou discussões entre nós.

ॐ भं कणिभः शृणुयाम दवाः।
े
भं प"येमा#षिभयजराः॥
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ु स&तनूिभः।
ि&थरैरंगै&तु(टवां
ु
,यशेम दविहतं
यदायः॥
े
om bhadra# karebhi% ś&uyāma devā% |
bhadra# paśyemākabhiryajatrā% ||
sthiraira#gaistu"uvā#sastanūbhi% |
vyaśema devahita# yadāyu% ||
OM. Que possamos ouvir com nossos ouvidos o que é auspicioso. Que possamos ver
com nossos olhos o que é auspicioso. Que possamos desfrutar da longa vida que nos
está destinada, oferecendo louvor aos Devas com nossos corpos fortes.

&वि&त न इो वृ1"रवाः।
&वि&त नः पूषा िव"ववेदाः॥
&वि&तन&ता#(य अ3र(टनेिमः।
&वि&त नो बृह&पितदधातु
 ॥
svasti na indro v&ddhaśravā% |
svasti na% pūā viśvavedā% ||
svastinastārkyo ari"anemi% |
svasti no b&haspatirdadhātu ||
Que o famoso Indra nos abençoe. Que Pūan, o onisciente, nos abençoe. Que
Tārkya, o nobre, nos abençoe. Que B&haspati, o generoso, nos abençoe.

ॐ शांितः। शांितः॥ शांितः॥।
om śā#ti% | śā#ti% || śā#ti% |||
OM. Paz, paz, paz.

इित "रीगणपयथवशीष; समा7तम्॥
iti śrīgaapatyatharvaśīra# samāptam ||
Aqui termina o venerável Gaapati Atharva Śīra#.
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