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Aitareya Upanishad

ஐதேரேயாபநிஷth

வாŋh ேம மந phரதிSh²தா மேநா ேம வாசி phரதிSh²தமாவிராவீrhம ஏதி⁴ ॥
ேவத³shய ம ஆணீshத:² தmh ேம மா phரஹாரேநநாதீ⁴ேதநாேஹாராthராnh
ஸnhத³தா⁴mhyh’தmh வதி³Shயா ஸthயmh வதி³Shயா ॥ தnhமாமவ
தth³வkhதாரமவthவவ மாமவ வkhதாரமவ வkhதாரmh ॥

॥ ௐ ஶாnhதி: ஶாnhதி: ஶாnhதி:॥
॥ அத² ஐதேரேயாபநிஷதி³ phரத²மாth◌⁴யாேய phரத²ம: க²Nhட:³ ॥

ௐ ஆthமா வா இத³ேமக ஏவாkh³ர ஆnhநாnhயthகிசந ஷth । ஸ ஈத
ேலாகாnhiν sh’ஜா இதி ॥ 1॥
ஸ இமா◌ँ lhேலாகாநsh’ஜத । அmhேபா⁴ மசீrhமரமாேபாऽேதா³ऽmhப:◌⁴ பேரண தி³வmh
th³ெயௗ: phரதிShடா²ऽnhதmh மசய: ।
ph’தி²வீ மேரா யா அத⁴shதாthத ஆப: ॥ 2॥
ஸ ஈேதேம iν ேலாகா ேலாகபாலாnhiν sh’ஜா இதி ॥ ேஸாऽth³ph◌⁴ய ஏவ ஷmh
ஸiµth³th◌⁴’thயாrhச²யth ॥ 3॥
தமph◌⁴யதபthதshயாபி⁴தphதshய iµக²mh நிரபி⁴th³யத யதா²ऽNhட³mh
iµகா²th³வாkh³வாேசாऽkh³நிrhநாேக நிரபி⁴th³ேயதmh நாகாph◌⁴யாmh phராண: ।
phராth³வாரணீ நிரபி⁴th³ேயதமph◌⁴யாmh சுசுஷ
ஆதி³thய: கrhெணௗ நிரபி⁴th³ேயதாmh கrhph◌⁴யாmh ேராthரmh
ேராthரth³தி³ஶshthவŋhநிரபி⁴th³யத thவேசா ேலாமாநி ேலாமph◌⁴ய ஓஷதி⁴வநshபதேயா
’த³யmh நிரபி⁴th³யத ’த³யாnhமேநா மநஸசnhth³ரமா நாபி⁴rhநிரபி⁴th³யத
நாph◌⁴யா அபாேநாऽபாநாnhmh’th:
ஶிநmh நிரபி⁴th³யத ஶிநாth³ேரேதா ேரதஸ ஆப: ॥ 4॥

॥ இthையதேரேயாபநிஷதி³ phரத²மாth◌⁴யாேய phரத²ம: க²Nhட:³ ॥
॥ அத² ஐதேரேயாபநிஷதி³ phரத²மாth◌⁴யாேய th³விதீய: க²Nhட:³ ॥
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ஐதேரேயாபநிஷth

தா ஏதா ேத³வதா:sh’Shடா அshnhமஹthயrhணேவ phராபதnh
। தமஶநாபிபாஸாph◌⁴யாமnhவவாrhஜth । தா
ஏநமph³வnhநாயதநmh ந: phரஜாநீ யshnhphரதிSh²தா அnhநமதா³ேமதி ॥ 1॥
தாph◌⁴ேயா கா³மாநயthதா அph³வnhந ைவ ேநாऽயமலதி ।
தாph◌⁴ேயாऽவமாநயthதா அph³வnhந ைவ ேநாऽயமலதி ॥ 2॥
தாph◌⁴ய: ஷமாநயthதா அph³வnh ஸுkh’தmh ப³ேததி ேஷா வாவ ஸுkh’தmh ।
தா அph³ரவீth³யதா²யதநmh phரவிஶேததி ॥ 3॥
அkh³நிrhவாkh³⁴thவா iµக²mh phராவிஶth³வா: phராே ⁴thவா நாேக
phராவிஶதா³தி³thயசுrh⁴thவாऽணீ phராவிஶாth³தி³ஶ:

ேராthரmh ⁴thவா கrhெணௗ phராவிஶnhேநாஷதி⁴வநshபதேயா ேலாமாநி ⁴thவா
thவசmhphராவிஶmhசnhth³ரமா மேநா ⁴thவா ’த³யmh phராவிஶnhmh’thரபாேநா
⁴thவா நாபி⁴mh phராவிஶதா³ேபா ேரேதா ⁴thவா ஶிநmh phராவிஶnh ॥ 4॥
தமஶநாயாபிபாேஸ அph³தாமாவாph◌⁴யாமபி⁴phரஜாநீதி ேத அph³ரவீேத³தாshேவவ
வாmh ேத³வதாshவாப⁴ஜாmhேயதாஸு பா⁴கி³nhnhெயௗ கேராதி । தshமாth³யshைய
கshைய
ச ேத³வதாைய ஹவிrhkh³’யேத பா⁴கி³nhயாேவவாshயாமஶநாயாபிபாேஸ
ப⁴வத: ॥ 5॥

॥ இthையதேரேயாபநிஷதி³ phரத²மாth◌⁴யாேய th³விதீய: க²Nhட:³ ॥
॥ அத² ஐதேரேயாபநிஷதி³ phரத²மாth◌⁴யாேய th’தீய: க²Nhட:³ ॥

ஸ ஈேதேம iν ேலாகாச ேலாகபாலாசாnhநேமph◌⁴ய:sh’ஜா இதி ॥ 1॥
ேஸாऽேபாऽph◌⁴யதபthதாph◌⁴ேயாऽபி⁴தphதாph◌⁴ேயா rhதிரஜாயத ।
யா ைவ ஸா rhதிரஜாயதாnhநmh ைவ தth ॥ 2॥
தேத³நthsh’Shடmh பராŋhthயகா⁴mhஸthதth³வாசாऽkh◌⁴’th
தnhநாஶkhேநாth³வாசா kh³ரmh ।
ஸயth³ைத⁴நth³வாசாऽkh³ரைஹShயத³பி⁴vhயா’thய ைஹவாnhநமthரphshயth॥ 3॥
தthphராேணநாkh◌⁴’th தnhநாஶkhேநாthphராேணந kh³ரmh ஸ
யth³ைத⁴நthphராேணநாkh³ரைஹShயத³பி⁴phராNhய
ைஹவாnhநமthரphshயth ॥ 4॥
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தchசுஷாऽkh◌⁴’th தnhநாஶkhேநாchசுஷா kh³ர/nh ஸ
யth³ைத⁴நchசுஷாऽkh³ரைஹShயth³th³’ShThவா ைஹவாநமthரphshயth ॥ 5॥
தchch²ேராthேரkh◌⁴’th தnhநாஶkhேநாchch²ேராthேரண kh³ரmh ஸ
யth³ைத⁴நchch²ேராேதkh³ரைஹShயchch²thவா ைஹவாnhநமthரphshயth ॥ 6॥
தththவசாऽkh◌⁴’th தnhநாஶkhேநாththவசா kh³ரmh ஸ
யth³ைத⁴நththவசாऽkh³ரைஹShயth shph’ShThவா ைஹவாnhநமthரphshயth ॥ 7॥
தnhமநஸாऽkh◌⁴’th தnhநாஶkhேநாnhமநஸா kh³ரmh ஸ
யth³ைத⁴நnhமநஸாऽkh³ரைஹShயth³th◌⁴யாthவா ைஹவாnhநமthரphshயth ॥ 8॥
தchசி²ேநநாkh◌⁴’th தnhநாஶkhேநாchசி²ேநந kh³ரmh ஸ
யth³ைத⁴நchசி²ேநநாkh³ரைஹShயth³விthsh’jhய ைஹவாநமthரphshயth ॥ 9॥
தத³பாேநநாkh◌⁴’th ததா³வயth ைஸேஷாऽnhநshய kh³ரேஹா
யth³வாரநாrhவா ஏஷ யth³வா: ॥ 10॥
ஸ ஈத கத²mh nhவித³mh மth³’ேத shயாதி³தி ஸ ஈத கதேரண phரபth³யா இதி ।
ஸ ஈத யதி³ வாசாऽபி⁴vhயா’தmh யதி³ phராேணநாபி⁴phராணிதmh யதி³
சுஷா th³’Shடmh யதி³ ேராthேரண தmh
யதி³ thவசா shph’Shடmh யதி³ மநஸா th◌⁴யாதmh யth³யபாேநநாph◌⁴யபாநிதmh
யதி³ ஶிேநந விsh’Shடமத² ேகாऽஹதி ॥ 11॥
ஸ ஏதேமவ மாநmh வித³rhையதயா th³வாரா phராபth³யத । ைஸஷா விth³’திrhநாம
th³வாshதேத³தnhநாऽnhத³நmh ।
தshய thரயஆவஸதா²shthரய:shவphநாஅயமாவஸேதா²ऽயமாவஸேதா²ऽயமாவஸத²
இதி ॥ 12॥
ஸ ஜாேதா ⁴தாnhயபி⁴vhையkh²யth கிஹாnhயmh வாவதி³ஷதி³தி ।ஸ ஏதேமவ
ஷmh ph³ரம ததமமபயth । இத³மத³rhஶநதீ 3 ॥ 13॥
தshமாதி³த³nhth³ேரா நாேமத³nhth³ேரா ஹ ைவ நாம । தத³nhth³ரmh ஸnhதnhth³ர
இthயாசேத பேராேண ।
பேராphயா இவ  ேத³வா: பேராphயா இவ  ேத³வா: ॥ 14॥

॥ இthையதேரேயாபநிஷதி³ phரத²மாth◌⁴யாேய th’தீய: க²Nhட:³ ॥
॥ அத² ஐதேராபநிஷதி³ th³விதீேயாth◌⁴யாய: ॥
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ௐ ேஷ ஹ வா அயமாதி³ேதா க³rhேபா⁴ ப⁴வதி யேத³தth³ேரத:
।தேத³தthஸrhேவph◌⁴ேயாऽŋhேக³ph◌⁴யshேதஜ:ஸmh⁴தமாthமnhேயவऽऽthமாநmh பி³ப⁴rhதி
தth³யதா³shthயாmh சthயைத²நjhஜநயதி தத³shய phரத²மmh ஜnhம ॥ 1॥
தthshthயா ஆthம⁴யmh க³chச²தி யதா² shவமŋhக³mh ததா² । தshமாேத³நாmh ந
நshதி ।
ஸாऽshையதமாthமாநமthர க³தmh பா⁴வயதி ॥ 2॥
ஸா பா⁴வயிth பா⁴வயிதvhயா ப⁴வதி । தmh shth க³rhப⁴ பி³ப⁴rhதி । ேஸாऽkh³ர
ஏவ மாரmh ஜnhமேநாऽkh³ேரऽதி⁴பா⁴வயதி ।
ஸ யthமாரmh ஜnhமேநாऽkh³ேரऽதி⁴பா⁴வயthயாthமாநேமவ தth³பா⁴வயthேயஷmh
ேலாகாநாmh ஸnhதthயா ।
ஏவmh ஸnhததா ேம ேலாகாshதத³shய th³விதீயmh ஜnhம ॥ 3॥
ேஸாऽshயாயமாthமா Nhேயph◌⁴ய: கrhமph◌⁴ய: phரதிதீ⁴யேத ।அதா²shயாயாதர ஆthமா
kh’தkh’thேயா வேயாக³த: phைரதி ।
ஸ இத: phரயnhேநவ நrhஜாயேத தத³shய th’தீயmh ஜnhம ॥ 4॥
த³khதmh’ க³rhேப⁴ iν ஸnhநnhேவஷாமேவத³மஹmh ேத³வாநாmh ஜநிமாநி
விவா ஶதmh மா ர ஆயரரnhநத: ◌⁴ ேயேநா ஜவஸா நிரதீ³யதி ।
க³rhப⁴ ஏைவதchச²யாேநா வாமேத³வ ஏவiµவாச ॥ 5॥
ஸ ஏவmh விth³வாநshமாchச²ரேப⁴தா³³rhth◌⁴வ உthkhரmhயாiµShnhshவrhேக³ ேலாேக
ஸrhவாnh காமாநாphthவாऽmh’த:ஸமப⁴வth ஸமப⁴வth ॥ 6॥

॥ இthையதேராபநிஷதி³ th³விதீேயாth◌⁴யாய: ॥
॥ அத² ஐதேராபநிஷதி³ th’தீேயாth◌⁴யாய: ॥

ௐ ேகாऽயமாthேமதி வயiµபாshமேஹ கதர:ஸ ஆthமா । ேயந வா பயதி ேயந
வா ஶ ◌்’ேதி ேயந வா க³nhதா⁴நாkh◌⁴ரதி ேயந வா வாசmh vhயாகேராதி ேயந
வா shவா³ சாshவா³ ச விஜாநாதி ॥ 1॥
யேத³தth³th◌⁴’த³யmh மநைசதth । ஸmhjhஞாநமாjhஞாநmh விjhஞாநmh
phரjhஞாநmh ேமதா⁴
th³’Shrhth◌⁴’திமதிrhமநீஷா ஜூதி:shmh’தி:ஸŋhகlhப: khரரஸு: காேமா
வஶ இதி ।
ஸrhவாNhேயைவதாநி phரjhஞாநshய நாமேத⁴யாநி ப⁴வnhதி ॥ 2॥
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ஏஷ ph³ரைமஷ இnhth³ர ஏஷ phரஜாபதிேரேத ஸrhேவ ேத³வா இமாநி ச
பசமஹா⁴தாநி ph’தி²வீ வாராகாஶ ஆேபா
jhேயாதீmhthேயதாநீமாநி ச ுth³ரராணீவ ।
பீ³ஜாநீதராணி ேசதராணி சாNhட³ஜாநி ச ஜாஜாநி ச shேவத³ஜாநி ேசாth³பி⁴jhஜாநி
சாவா கா³வ: ஷா ஹshதிேநா யthகிேசத³mh phராணி ஜŋhக³மmh ச பதth
ச யchச shதா²வரmh ஸrhவmh தthphரjhஞாேநthரmh phரjhஞாேந phரதிSh²தmh
phரjhஞாேநthேரா ேலாக: phரjhஞா phரதிShடா² phரjhஞாநmh ph³ரம ॥ 3॥
ஸ ஏேதந phராjhேஞநாऽऽthமநாऽshமாlhேலாகா³thkhரmhயாiµShnhshவrhேக³ ேலாேக
ஸrhவாnh
காமாநாphthவாऽmh’த:ஸமப⁴வth ஸமப⁴வth ॥ 4॥

॥ இthையதேராபநிஷதி³ th’தீேயாth◌⁴யாய: ॥
ௐ வாŋh ேம மந phரதிSh²தா மேநா ேம வாசி phரதிSh²தமாவிராவீrhம
ஏதி⁴ ேவத³shய ம ஆணீshத:² தmh ேம மா phரஹாரேநநாதீ⁴ேதநாேஹாராthராnh
ஸnhத³தா⁴mhyh’தmh வதி³Shயா ஸthயmh வதி³Shயா தnhமாமவ
தth³வkhதாரமவthவவ மாமவ வkhதாரமவ வkhதாரmh ॥

॥ ௐ ஶாnhதி: ஶாnhதி: ஶாnhதி:॥
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