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Maitreyi Upanishad

ைமthேரyhபநிஷth

thயாசாrhேயாபேத³ேஶந iµநேயா யthபத³mh ய: ।
தthshவாiν⁴திஸmhth³த⁴mh shவமாthரmh ph³ரம பா⁴வேய ॥
ௐ ஆphயாயnh மமாŋhகா³நி வாkhphராணசு:ேராthரmh ।
அேதா² ப³லnhth³யாணி ச ஸrhவாணி ஸrhவmh ph³ரேமாபநிஷத³mh
மாஹmh ph³ரம நிராrhயாmh । மா மா ph³ரம நிராகேரா-
த³நிராகரணமsh ।அநிராகரணmh ேமऽsh । ததா³thமநி நிரேத
ய உபநிஷthஸு த⁴rhமாshேத மயி ஸnh ேத மயி ஸnh ॥
ௐ ஶாnhதி:ஶாnhதி:ஶாnhதி:॥
ௐ ph³’ஹth³ரேதா²ைவ நாம ராஜா ராjhேய jhேயShட²mh
thரmh நிதா⁴பயிthேவத³மஶாவதmh மnhயமாந:
ஶரmh ைவராkh³யiµேபேதாऽரNhயmh நிrhஜகா³ம ।ஸ தthர
பரமmh தப ஆshதா²யாதி³thயமாண ஊrhth◌⁴வபா³ஹு-
shதிShட²thயnhேத ஸஹshரshய iµநிரnhதிகமாஜகா³மாkh³நி
வா⁴மகshேதஜஸா நிrhத³ஹnhநிவாthமவிth³ப⁴க³வாசா²-
காயnhய உthதிShேடா²thதிShட²வரmh vh’ணீேவதி
ராஜாநமph³ரவீthஸ தshைம நமshkh’thேயாவாச
ப⁴க³வnhநாஹமாthமவிththவmh தththவவிchch²’iΝேமா வயmh
ஸ thவmh ேநா ph³thேயதth³vh’thதmh ரshதாத³ஶkhயmh மா
ph’chச² phரநைமவாகாnhயாnhகாமாnhvh’ணீேவதி
ஶாகாயnhயshய சரவபி⁴mh’யமாேநா
ராேஜமாmh கா³தா²mh ஜகா³த³॥ 1॥
அத² கிமஏைதrhமாnhயநாmh ேஶாஷணmh மஹாrhணவாநாmh
ஶிக²mh phரபதநmh th◌⁴வshய phரசலநmh shதா²நmh
வா தmh நிமjhஜநmh ph’தி²vhயா:shதா²நாத³பஸரணmh
ஸுராmh ேஸாऽஹthேயதth³விேத⁴ऽshnhஸmhஸாேர கிmh
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காேமாபேபா⁴ைக³rhையேரவாதshயாஸkh’³பாவrhதநmh
th³’யத இthth³த⁴rhமrhஹthயnhேதா⁴த³பாநshேதா² ேப⁴க
இவாஹமshnhஸmhஸாேர ப⁴க³வmhshthவmh ேநா க³திதி ॥ 2॥
ப⁴க³வஶரத³mh ைம²நாேத³ேவாth³⁴தmh ஸmhவித³ேபதmh
நிரய ஏவ thரth³வாேரண நிShkhராnhதமshதி²பி⁴சிதmh
மாmhேஸநாiνphதmh சrhமவப³th³த⁴mh விNhthரவாதபிthத-
கப²மjhஜாேமேதா³வஸாபி⁴ரnhையச மலrhப³ஹுபி: ◌⁴
பrhணேமதாth³’ேஶ ஶேர வrhதமாநshய ப⁴க³வmhshthவmh
ேநா க³திதி ॥ 3॥
அத² ப⁴க³வாச²காயnhய:ஸுphேதாऽph³ரவீth³ராஜாநmh
மஹாராஜ ph³’ஹth³ரேத²வாrhவmhஶth◌⁴வஜஶீrhஷாthமjhஞ:

kh’தkh’thயshthவmh மnhநாmhேநா விேதாऽthயயmh
க²lhவாthமா ேத கதேமா ப⁴க³வாnhவrhNhய இதி தmh ேஹாவாச ॥
ஶph³த³shபrhஶமயா ேயऽrhதா²அநrhதா²இவ ேத shதி²தா: ।
ேயஷாmh ஸkhதsh ⁴தாthமா ந shமேரchச பரmh பத³mh ॥ 1॥
தபஸா phராphயேத ஸththவmh ஸththவாthஸmhphராphயேத மந: ।
மநஸா phராphயேத யாthமா யாthமாபththயா நிவrhதேத ॥ 2॥
யதா² நிnhத⁴ேநா வநி:shவேயாநாபஶாmhயதி ।
ததா²vh’thதியchசிthதmh shவேயாநாபஶாmhயதி ॥ 3॥
shவேயாநாபஶாnhதshய மநஸ:ஸthயகா³ந: ।
இnhth³யாrhத²விட⁴shயாnh’தா: கrhமவஶாiνகா:³॥ 4॥
சிthதேமவ  ஸmhஸாரshதthphரயthேநந ேஶாத⁴ேயth ।
யchசிthதshதnhமேயா ப⁴வதி ³யேமதthஸநாதநmh ॥ 5॥
சிthதshய  phரஸாேத³ந ஹnhதி கrhம ஶுபா⁴ஶுப⁴mh ।
phரஸnhநாthமாthமநி shதி²thவா ஸுக²மயமiνேத ॥ 6॥
ஸமாஸkhதmh யதா³ சிthதmh ஜnhேதாrhவிஷயேகா³சரmh ।
யth³ேயவmh ph³ரமணி shயாthதthேகா ந iµchேயத ப³nhத⁴நாth ॥ 7॥
’thNhட³கமth◌⁴ேய  பா⁴வேயthபரேமவரmh ।
ஸாணmh ³th³தி⁴vh’thதshய பரமphேரமேகா³சரmh ॥ 8॥
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அேகா³சரmh மேநாவாசாமவ⁴தாதி³ஸmhphலவmh ।
ஸthதாமாthரphரகாைஶகphரகாஶmh பா⁴வநாதிக³mh ॥ 9॥
அேஹயமiνபாேத³யமஸாமாnhயவிேஶஷணmh ।
th◌⁴வmh shதிதக³mhபீ⁴ரmh ந ேதேஜா ந தமshததmh ।
நிrhவிகlhபmh நிராபா⁴ஸmh நிrhவாணமயஸmhவித³mh ॥ 10॥
நிthய:ஶுth³ேதா⁴ ³th³த⁴iµkhதshவபா⁴வ:

ஸthய:ஸூம:ஸmhவி⁴சாth³விதீய: ।
ஆநnhதா³ph³தி⁴rhய: பர: ேஸாऽஹ-

மsh phரthயkh³தா⁴rhநாthர ஸmhஶீதிரshதி ॥ 11॥
ஆநnhத³மnhதrhநிஜமாரயmh த-
மாஶாபிஶாசீமவமநயnhதmh ।

ஆேலாகயnhதmh ஜக³தி³nhth³ரஜால-

மாபthகத²mh மாmh phரவிேஶத³ஸŋhக³mh ॥ 12॥
வrhரமாசாரதா விடா: ◌⁴

கrhமாiνஸாேரண ப²லmh லப⁴nhேத ।
வrhதி³த⁴rhமmh  பthயஜnhத:
shவாநnhத³th’phதா: ஷா ப⁴வnhதி ॥ 13॥

வrhரமmh ஸாவயவmh shவப-
மாth³யnhதkhதmh யதிkh’chch²ரமாthரmh ।

thராதி³ேத³ேஹShவபி⁴மாநஶூnhயmh
⁴thவா வேஸthெஸௗkh²யதேம யநnhத இதி ॥ 14॥ 4॥

இதி phரத²ேமாऽth◌⁴யாய:॥ 1॥
அத² ப⁴க³வாnhைமthேரய:ைகலாஸmh ஜகா³ம தmh க³thேவாவாச
ேபா⁴ ப⁴க³வnhபரமதththவரஹshயமiνph³தி ॥
ஸ ேஹாவாச மஹாேத³வ:॥
ேத³ேஹா ேத³வாலய: phேராkhத:ஸ வ: ேகவல:ஶிவ: ।
thயேஜத³jhஞாநநிrhமாlhயmh ேஸாऽஹmhபா⁴ேவந ஜேயth ॥ 1॥
அேப⁴த³த³rhஶநmh jhஞாநmh th◌⁴யாநmh நிrhவிஷயmh மந:।
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shநாநmh மேநாமலthயாக:³ ெஶௗசnhth³யநிkh³ரஹ:॥ 2॥
ph³ரமாmh’தmh பிேப³th³ைப⁴மாசேரth³ேத³ஹரேண ।
வேஸேத³காnhதிேகா ⁴thவா ைசகாnhேத th³ைவதவrhேத ।
இthேயவமாசேரth³தீ⁴மாnhஸ ஏவmh iµkhதிமாphiνயாth ॥ 3॥
ஜாதmh mh’தத³mh ேத³ஹmh மாதாபிth’மலாthமகmh ।
ஸுக²:³கா²லயாேமth◌⁴யmh shph’ShThவா shநாநmh விதீ⁴யேத ॥ 4॥
தா⁴ப³th³த⁴mh மஹாேராக³mh பாபமnhதி³ரமth◌⁴வmh ।
விகாராகாரவிshதீrhணmh shph’ShThவா shநாநmh விதீ⁴யேத ॥ 5॥
நவth³வாரமலshராவmh ஸதா³ காேல shவபா⁴வஜmh ।
³rhக³nhத⁴mh ³rhமேலாேபதmh shph’ShThவா shநாநmh விதீ⁴யேத ॥ 6॥
மாth’ஸூதகஸmhப³nhத⁴mh ஸூதேக ஸஹ ஜாயேத ।
mh’தஸூதகஜmh ேத³ஹmh shph’ShThவா shநாநmh விதீ⁴யேத ॥ 7॥
அஹmhமேமதி விNhthரேலபக³nhதா⁴தி³ேமாசநmh ।
ஶுth³த⁴ெஶௗசதி phேராkhதmh mh’jhஜலாph◌⁴யாmh  ெலௗகிகmh ॥ 8॥
சிthதஶுth³தி⁴கரmh ெஶௗசmh வாஸநாthரயநாஶநmh ।
jhஞாநைவராkh³யmh’thேதாைய:ாலநாchெசௗ²சiµchயேத ॥ 9॥
அth³ைவதபா⁴வநாைப⁴மப⁴யmh th³ைவதபா⁴வநmh ।
³ஶாshthேராkhதபா⁴ேவந பி⁴ோrhைப⁴mh விதீ⁴யேத ॥ 10॥
விth³வாnhshவேத³ஶiµthsh’jhய ஸmhnhயாஸாநnhதரmh shவத: ।
காராகா³ரவிநிrhiµkhதேசாரவth³³ரேதா வேஸth ॥ 11॥
அஹŋhகாரஸுதmh விthதph◌⁴ராதரmh ேமாஹமnhதி³ரmh ।
ஆஶாபthநீ thயேஜth³யாவthதாவnhiµkhேதா ந ஸmhஶய:॥ 12॥
mh’தா ேமாஹமயீ மாதா ஜாேதா ேபா³த⁴மய:ஸுத: ।
ஸூதகth³வயஸmhphராphெதௗ கத²mh ஸnhth◌⁴யாiµபாshமேஹ ॥ 13॥
’தா³காேஶ சிதா³தி³thய:ஸதா³ பா⁴ஸதி பா⁴ஸதி ।
நாshதேமதி ந ேசாேத³தி கத²mh ஸnhth◌⁴யாiµபாshமேஹ ॥ 14॥
ஏகேமவாth³விதீயmh யth³³ேராrhவாkhேயந நிசிதmh ।
ஏதேத³காnhதthkhதmh ந மேடா² ந வநாnhதரmh ॥ 15॥
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அஸmhஶயவதாmh iµkhதி:ஸmhஶயாவிShடேசதஸாmh ।
ந iµkhதிrhஜnhமஜnhமாnhேத தshமாth³விவாஸமாphiνயாth ॥ 16॥
கrhமthயாகா³nhந ஸmhnhயாேஸா ந phேரேஷாchசாரேணந  ।
ஸnhெதௗ⁴ வாthமேநாைரkhயmh ஸmhnhயாஸ: பகீrhதித:॥ 17॥
வமநாஹாரவth³யshய பா⁴தி ஸrhேவஷதி³ஷு ।
தshயாதி⁴கார:ஸmhnhயாேஸ thயkhதேத³ஹாபி⁴மாநிந:॥ 18॥
யதா³ மந ைவராkh³யmh ஜாதmh ஸrhேவஷு வshஷு ।
தைத³வ ஸmhnhயேஸth³விth³வாநnhயதா² பதிேதா ப⁴ேவth ॥ 19॥
th³ரvhயாrhத²மnhநவshthராrhத²mh ய: phரதிShடா²rhத²ேமவ வா ।
ஸmhnhயேஸth³³ப⁴யph◌⁴ரShட:ஸ iµkhதிmh நாphமrhஹதி ॥ 20॥
உthதமா தththவசிnhைதவ மth◌⁴யமmh ஶாshthரசிnhதநmh ।
அத⁴மா மnhthரசிnhதா ச தீrhத²ph◌⁴ராnhthயத⁴மாத⁴மா ॥ 21॥
அiν⁴திmh விநா ேடா⁴ vh’தா² ph³ரமணி ேமாத³ேத ।
phரதிபி³mhபி³தஶாகா²kh³ரப²லாshவாத³நேமாத³வth ॥ 22॥
ந thயேஜchேசth³யதிrhiµkhேதா ேயா மா⁴கரமாதரmh ।
ைவராkh³யஜநகmh ரth³தா⁴கலthரmh jhஞாநநnhத³நmh ॥ 23॥
த⁴நvh’th³தா⁴ வேயாvh’th³தா⁴ விth³யாvh’th³தா⁴shதைத²வ ச ।
ேத ஸrhேவ jhஞாநvh’th³த⁴shய கிŋhகரா:ஶிShயகிŋhகரா:॥ 24॥
யnhமாயயா ேமாதேசதேஸா மா-

மாthமாநமாrhணமலph³த⁴வnhத: ।
பரmh வித³kh³ேதா³த⁴ரரய

ph◌⁴ரமnhதி காகா இவ ஸூரேயாऽபி ॥ 25॥
பாஷாணேலாஹமணிmh’Nhமயவிkh³ரேஹஷு

ஜா நrhஜநநேபா⁴க³க iµiµோ: ।
தshமாth³யதி:shவ’த³யாrhசநேமவ rhயா-

th³பா³யாrhசநmh பஹேரத³நrhப⁴வாய ॥ 26॥
அnhத:rhே ப³:rhண: rhணmhப⁴ இவாrhணேவ ।
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அnhத:ஶூnhேயா ப³:ஶூnhய:ஶூnhயmhப⁴ இவாmhப³ேர ॥27॥
மா ப⁴வ kh³ராயபா⁴வாthமா kh³ராஹகாthமா ச மா ப⁴வ ।
பா⁴வநாமகி²லmh thயkhthவா யchசி²Shடmh தnhமேயா ப⁴வ ॥ 28॥
th³ரShTh’த³rhஶநth³’யாநி thயkhthவா வாஸநயா ஸஹ ।
த³rhஶநphரத²மாபா⁴ஸமாthமாநmh ேகவலmh ப⁴ஜ ॥ 29॥
ஸmhஶாnhதஸrhவஸŋhகlhபா யா ஶிலாவத³வshதி²தி: ।
ஜாkh³ரnhநிth³ராவிநிrhiµkhதா ஸா shவபshதி²தி: பரா ॥ 30॥
இதி th³விதீேயாऽth◌⁴யாய:॥ 2॥
அஹமsh பரசாsh ph³ரமாsh phரப⁴ேவாऽshmhயஹmh ।
ஸrhவேலாக³சா ஸrhவேலாேகऽsh ேஸாऽshmhயஹmh ॥ 1॥
அஹேமவாsh th³ேதா⁴ऽsh ஶுth³ேதா⁴ऽsh பரேமாऽshmhயஹmh ।
அஹமsh ேஸாேமாऽsh நிthேயாऽsh விமேலாऽshmhயஹmh ॥ 2॥
விjhஞாேநாऽsh விேஶேஷாऽsh ேஸாேமாऽsh ஸகேலாऽshmhயஹmh ।
ஶுேபா⁴ऽsh ேஶாகேநாऽsh ைசதnhேயாऽshஸேமாऽshmhயஹmh ॥ 3॥
மாநாவமாநேநாऽsh நிrh³ேऽsh ஶிேவாऽshmhயஹmh ।
th³ைவதாth³ைவதவிேநாऽsh th³வnhth³வேநாऽsh ேஸாऽshmhயஹmh ॥
4॥
பா⁴வாபா⁴வவிேநாऽsh பா⁴ஸாேநாऽsh பா⁴shmhயஹmh ।
ஶூnhயாஶூnhயphரபா⁴ேவாऽsh ேஶாப⁴நாேஶாப⁴ேநாऽshmhயஹmh ॥ 5॥
lhயாlhயவிேநாऽsh நிthய:ஶுth³த: ◌⁴ ஸதா³ஶிவ: ।
ஸrhவாஸrhவவிேநாऽsh ஸாththவிேகாऽsh ஸதா³shmhயஹmh ॥ 6॥
ஏகஸŋhkh²யாவிேநாऽsh th³விஸŋhkh²யாவாஹநmh ந ச ।
ஸத³ஸth³ேப⁴த³ேநாऽsh ஸŋhகlhphshரேதாshmhயஹmh ॥ 7॥
நாநாthமேப⁴த³ேநாऽsh யக²Nhடா³நnhத³விkh³ரஹ: ।
நாஹமsh ந சாnhேயாऽsh ேத³ஹாதி³ரேதாऽshmhயஹmh ॥ 8॥
ஆரயாரயேநாऽsh ஆதா⁴ரரேதாऽshmhயஹmh ।
ப³nhத⁴ேமாாதி³ேநாऽsh ஶுth³த⁴ph³ரமாsh ேஸாऽshmhயஹmh ॥ 9॥
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சிthதாதி³ஸrhவேநாऽsh பரேமாऽsh பராthபர: ।
ஸதா³விசாரேபாऽsh நிrhவிசாேராऽsh ேஸாऽshmhயஹmh ॥ 10॥
அகாேராகாரேபாऽsh மகேராऽsh ஸநாதந: ।
தா⁴th’th◌⁴யாநவிேநாऽsh th◌⁴ேயயேநாऽsh ேஸாऽshmhயஹmh ॥ 11॥
ஸrhவrhணshவேபாऽsh ஸchசிதா³நnhத³லண: ।
ஸrhவதீrhத²shவேபாऽsh பரமாthமாshmhயஹmh ஶிவ:॥ 12॥
லயாலயவிேநாऽsh லயநரேஸாऽshmhயஹmh ।
மாth’மாநவிேநாऽsh ேமயந:ஶிேவாऽshmhயஹmh ॥ 13॥
ந ஜக³thஸrhவth³ரShடாsh ேநthராதி³ரேதாshmhயஹmh ।
phரvh’th³ேதா⁴ऽsh phர³th³ேதா⁴ऽsh phரஸnhேநாऽsh பேராऽshmhயஹmh ॥
14॥
ஸrhேவnhth³யவிேநாऽsh ஸrhவகrhமkh’த³phயஹmh ।
ஸrhவேவதா³nhதth’phேதாऽsh ஸrhவதா³ஸுலேபா⁴ऽshmhயஹmh ॥ 15॥
iµதி³தாiµதி³தாkh²ேயாऽsh ஸrhவெமௗநப²ேலாऽshmhயஹmh ।
நிthயசிnhமாthரேபாऽsh ஸதா³ஸchசிnhமேயாऽshmhயஹmh ॥ 16॥
யthகிசித³பி ேநாऽsh shவlhபமphயதி நாshmhயஹmh ।
’த³யkh³ரnhதி²ேநாऽsh ’த³யாmhேபா⁴ஜமth◌⁴யக:³॥ 17॥
ஷTh³விகாரவிேநாऽsh ஷThேகாஷரேதாऽshmhயஹmh ।
அஷTh³வrhக³iµkhேதாऽsh அnhதராத³nhதேராऽshmhயஹmh ॥ 18॥
ேத³ஶகாலவிiµkhேதாऽsh தி³க³mhப³ரஸுேகா²ऽshmhயஹmh ।
நாshதி நாshதி விiµkhேதாऽsh நகாரேதாऽshmhயஹmh ॥ 19॥
அக²Nhடா³காஶேபாऽsh யக²Nhடா³காரமshmhயஹmh ।
phரபசiµkhதசிthேதாऽsh phரபசரேதாऽshmhயஹmh ॥ 20॥
ஸrhவphரகாஶேபாऽsh சிnhமாthரjhேயாதிரshmhயஹmh ।
காலthரயவிiµkhேதாऽsh காமாதி³ரேதாऽshmhயஹmh ॥ 21॥
காயிகாதி³விiµkhேதாऽsh நிrh³ண: ேகவேலாऽshmhயஹmh ।
iµkhதிேநாऽsh iµkhேதாऽsh ேமாேநாऽshmhயஹmh ஸதா³॥ 22॥
ஸthயாஸthயாதி³ேநாऽsh ஸnhமாthராnhநாshmhயஹmh ஸதா³ ।
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க³nhதvhயேத³ஶேநாऽsh க³மநாதி³விவrhத:॥ 23॥
ஸrhவதா³ஸமேபாऽsh ஶாnhேதாऽsh ேஷாthதம: ।
ஏவmh shவாiνப⁴ேவா யshய ேஸாऽஹமsh ந ஸmhஶய:॥ 24॥
ய:’ேதி ஸkh’th³வாபி ph³ரைமவ ப⁴வதி shவயthபநிஷth ॥
இதி th’தீேயாऽth◌⁴யாய:॥ 3॥
ௐ ஆphயாnh மாமாŋhகா³நி வாkhphராணசு:ேராthர-
மேதா² ப³லnhth³யாணி ச ।ஸrhவாணி ஸrhவmh ph³ரேமாபநிஷத³mh
மாஹmh ph³ரம நிராrhயாmh மா மா ph³ரம நிராகேரா-
த³நிராகரணமshthவநிராகரணmh ேமsh ததா³thமநி நிரேத ய
உபநிஷthஸு த⁴rhமாshேத மயி ஸnh ேத மயி ஸnh ॥
ௐ ஶாnhதி:ஶாnhதி:ஶாnhதி:॥
இதி ைமthேரyhபநிஷthஸமாphதா ॥
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