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ഐതേരേയാപനിഷത്ത്
ഋേഗ്വദം

മുഖ്യ ഉപനിഷദ്

വാങ് േമ മനസി തിഷ്ഠിതാ മേനാ േമ വാചി തിഷ്ഠിതമാവിരാവീർമ ഏധി ..
േവദസ്യ മ ആണീസ്ഥഃ തം േമ മാ ഹാസീരേനനാധീേതനാേഹാരാ ാൻ
സന്ദധാമ്യൃതം വദിഷ്യാമി സത്യം വദിഷ്യാമി .. തന്മാമവതു തദ്വക്താരമവത്വവ 
തു മാമവതു വക്താരമവതു വക്താരം ..

.. ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ..

.. അഥ ഐതേരേയാപനിഷദി ഥമാധ്യാേയ ഥമഃ ഖണ്ഡഃ ..

ഓം ആത്മാ വാ ഇദേമക ഏവാ ആസീന്നാന്യത്കിഞ്ചന മിഷത് . സ
ഈക്ഷത േലാകാ സൃജാ ഇതി .. 1..

സ ഇമാം � േല്ലാകാനസൃജത . അംേഭാ മരീചീർമാേപാഽേദാഽംഭഃ പേരണ
ദിവം ദ്യൗഃ തിഷ്ഠാഽന്തരിക്ഷം മരീചയഃ ..
പൃഥിവീ മേരാ യാ അധസ്താത്ത ആപഃ .. 2..

സ ഈക്ഷേതേമ നു േലാകാ േലാകപാലാ സൃജാ ഇതി .. േസാഽദ്ഭ്യ
ഏവ പുരുഷം സമു ത്യാമൂർഛയത് .. 3..

തമഭ്യതപത്തസ്യാഭിതപ്തസ്യ മുഖം നിരഭിദ്യത യഥാഽണ്ഡം മുഖാദ്വാഗ്വാേചാഽ 
ഗ്നിർനാസിേക നിരഭിേദ്യതം നാസികാഭ്യാം ാണഃ .. ാണാദ്വായുരക്ഷിണീ
നിരഭിേദ്യതമക്ഷീഭ്യാം ച ശ്ച ഷ ആദിത്യഃ കർണൗ നിരഭിേദ്യതാം
കർണാഭ്യാം േ ാ ം േ ാ ദ്ദിശസ്ത്വങ്നിരഭിദ്യത ത്വേചാ േലാമാനി േലാമഭ്യ
ഓഷധിവന തേയാ
ഹൃദയം നിരഭിദ്യത ഹൃദയാന്മേനാ മനസശ്ച മാ നാഭിർനിരഭിദ്യത നാഭ്യാ
അപാേനാഽപാനാ ത ഃ
ശിശ്നം നിരഭിദ്യത ശിശ്നാേ േതാ േരതസ ആപഃ .. 4..

.. ഇൈത്യതേരേയാപനിഷദി ഥമാധ്യാേയ ഥമഃ ഖണ്ഡഃ ..
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.. അഥ ഐതേരേയാപനിഷദി ഥമാധ്യാേയ ദ്വിതീയഃ ഖണ്ഡഃ ..

താ ഏതാ േദവതാഃ സൃഷ്ടാ അസ്മിന്മഹത്യർണേവ ാപതൻ . തമശനാ 
പിപാസാഭ്യാമന്വവാർജത് . താ
ഏനമ വന്നായതനം നഃ ജാനീഹി യസ്മിൻ തിഷ്ഠിതാ അന്നമദാേമതി ..
1..

താേഭ്യാ ഗാമാനയത്താ അ വന്ന ൈവ േനാഽയമലമിതി .
താേഭ്യാഽശ്വമാനയത്താ അ വന്ന ൈവ േനാഽയമലമിതി .. 2..

താഭ്യഃ പുരുഷമാനയത്താ അ വൻ സുകൃതം ബേതതി പുരുേഷാ വാവ
സുകൃതം .
താ അ വീദ്യഥായതനം വിശേതതി .. 3..

അഗ്നിർവാഗ്ഭൂത്വാ മുഖം ാവിശദ്വായുഃ ാേണാ ഭൂത്വാ നാസിേക ാവി 
ശദാദിത്യശ്ച ർഭൂത്വാഽക്ഷിണീ ാവിശാദ്ദിശഃ േ ാ ം ഭൂത്വാ കർണൗ

ാവിശേന്നാഷധിവന തേയാ േലാമാനി ഭൂത്വാ ത്വച ാവിശംശ്ച മാ
മേനാ ഭൂത്വാ ഹൃദയം ാവിശ ത രപാേനാ ഭൂത്വാ നാഭിം ാവിശദാേപാ
േരേതാ ഭൂത്വാ ശിശ്നം ാവിശൻ .. 4..

തമശനായാപിപാേസ അ താമാവാഭ്യാമഭി ജാനീഹീതി േത അ  
വീേദതാേസ്വവ വാം േദവതാസ്വാഭജാേമ്യതാസു ഭാഗിന്ന്യൗ കേരാമീതി .
തസ്മാദ്യൈസ്യ കൈസ്യ ച േദവതാൈയ ഹവിഗൃർഹ്യേത ഭാഗിന്യാേവവാസ്യാ 
മശനായാപിപാേസ
ഭവതഃ .. 5..

.. ഇൈത്യതേരേയാപനിഷദി ഥമാധ്യാേയ ദ്വിതീയഃ ഖണ്ഡഃ ..

.. അഥ ഐതേരേയാപനിഷദി ഥമാധ്യാേയ തൃതീയഃ ഖണ്ഡഃ ..

സ ഈക്ഷേതേമ നു േലാകാശ്ച േലാകപാലാശ്ചാന്നേമഭ്യഃ സൃജാ ഇതി ..
1..
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േസാഽേപാഽഭ്യതപത്താേഭ്യാഽഭിതപ്താേഭ്യാ മൂർതിരജായത .
യാ ൈവ സാ മൂർതിരജായതാന്നം ൈവ തത് .. 2..

തേദന ഷ്ടം പരാങ്ത്യജിഘാംസത്തദ്വാചാഽജിഘൃക്ഷത് തന്നാശേക്നാ 
ദ്വാചാ ഹീതും .
സ യൈദ്ധനദ്വാചാഽ ൈഹഷ്യദഭിവ്യാഹൃത്യ ൈഹവാന്നമ പ്സ്യത് .. 3..

തത് ാേണനാജിഘൃക്ഷത് തന്നാശേക്നാത് ാേണന ഹീതും സ യൈദ്ധന 
ത് ാേണനാ ൈഹഷ്യദഭി ാണ്യ
ൈഹവാന്നമ പ്സ്യത് .. 4..

തച്ച ഷാഽജിഘൃക്ഷത് തന്നാശേക്നാച്ച ഷാ ഹീതു/ൻ സ യൈദ്ധന 
ച്ച ഷാഽ ൈഹഷ്യ ഷ്ട്വാ ൈഹവാനമ പ്സ്യത് .. 5..

തേ ാേ ണാജിഘൃക്ഷത് തന്നാശേക്നാേ ാേ ണ ഹീതും സ യൈദ്ധ 
നേ ാേതണാ ൈഹഷ്യ ത്വാ ൈഹവാന്നമ പ്സ്യത് .. 6..

തത്ത്വചാഽജിഘൃക്ഷത് തന്നാശേക്നാത്ത്വചാ ഹീതും സ യൈദ്ധനത്ത്വ 
ചാഽ ൈഹഷ്യത് ഷ്ട്വാ ൈഹവാന്നമ പ്സ്യത് .. 7..

തന്മനസാഽജിഘൃക്ഷത് തന്നാശേക്നാന്മനസാ ഹീതും സ യൈദ്ധനന്മന 
സാഽ ൈഹഷ്യദ്ധ്യാത്വാ ൈഹവാന്നമ പ്സ്യത് .. 8..

തച്ഛിേശ്നനാജിഘൃക്ഷത് തന്നാശേക്നാച്ഛിേശ്നന ഹീതും സ യൈദ്ധനച്ഛി 
േശ്നനാ ൈഹഷ്യദ്വി ജ്യ ൈഹവാനമ പ്സ്യത് .. 9..

തദപാേനനാജിഘൃക്ഷത് തദാവയത് ൈസേഷാഽന്നസ്യ േഹാ യദ്വായുര 
നായുവാർ ഏഷ യദ്വായുഃ .. 10..

സ ഈക്ഷത കഥം ന്വിദം മദൃേത സ്യാദിതി സ ഈക്ഷത കതേരണ പ 
ദ്യാ ഇതി .
സ ഈക്ഷത യദി വാചാഽഭിവ്യാഹൃതം യദി ാേണനാഭി ാണിതം യദി
ച ഷാ ദൃഷ്ടം യദി േ ാേ ണ തം
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യദി ത്വചാ ഷ്ടം യദി മനസാ ധ്യാതം യദ്യപാേനനാഭ്യപാനിതം യദി ശിേശ്നന
വിസൃഷ്ടമഥ
േകാഽഹമിതി .. 11..

സ ഏതേമവ സീമാനം വിദൈര്യതയാ ദ്വാരാ ാപദ്യത . ൈസഷാ വിദൃ 
തിർനാമ ദ്വാസ്തേദതന്നാഽന്ദനം .
തസ്യ യ ആവസഥാ യഃ സ്വപ്നാ അയമാവസേഥാഽയമാവസേഥാഽയമാവ 
സഥ ഇതി .. 12..

സ ജാേതാ ഭൂതാന്യഭിൈവ്യഖ്യത് കിമിഹാന്യം വാവദിഷദിതി .സ ഏത 
േമവ പുരുഷം ഹ്മ തതമമപശ്യത് .
ഇദമദർശനമിതീ 3 .. 13..

തസ്മാദിദേ ാ നാേമദേ ാ ഹ ൈവ നാമ . തമിദ ം സന്തമി ഇത്യാച 
ക്ഷേത പേരാേക്ഷണ .
പേരാക്ഷ ിയാ ഇവ ഹി േദവാഃ പേരാക്ഷ ിയാ ഇവ ഹി േദവാഃ .. 14..

.. ഇൈത്യതേരേയാപനിഷദി ഥമാധ്യാേയ തൃതീയഃ ഖണ്ഡഃ ..

.. അഥ ഐതേരാപനിഷദി ദ്വിതീേയാധ്യായഃ ..

ഓം പുരുേഷ ഹ വാ അയമാദിേതാ ഗർേഭാ ഭവതി യേദതേ തഃ .തേദത 
ത്സർേവേഭ്യാഽംേഗഭ്യേസ്തജഃ സംഭൂതമാത്മേന്യവഽഽത്മാനം ബിഭർതി തദ്യദാ

ിയാം സിഞ്ചത്യൈഥനജ്ജനയതി തദസ്യ ഥമം ജന്മ .. 1..

തത്സ് ിയാ ആത്മഭൂയം ഗച്ഛതി യഥാ സ്വമംഗം തഥാ . തസ്മാേദനാം ന
ഹിനസ്തി .
സാഽൈസ്യതമാത്മാനമ ഗതം ഭാവയതി .. 2..

സാ ഭാവയി ീ ഭാവയിതവ്യാ ഭവതി . തം ീ ഗർഭ ബിഭർതി . േസാഽ 
ഏവ കുമാരം ജന്മേനാഽേ ഽധിഭാവയതി .

സ യത്കുമാരം ജന്മേനാഽേ ഽധിഭാവയത്യാത്മാനേമവ തദ്ഭാവയേത്യഷം
േലാകാനാം സന്തത്യാ .
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ഏവം സന്തതാ ഹീേമ േലാകാസ്തദസ്യ ദ്വിതീയം ജന്മ .. 3..

േസാഽസ്യായമാത്മാ പുേണ്യഭ്യഃ കർമഭ്യഃ തിധീയേത . അഥാസ്യായാമി 
തര ആത്മാ കൃതകൃേത്യാ വേയാഗതഃ ൈ തി .
സ ഇതഃ യേന്നവ പുനർജായേത തദസ്യ തൃതീയം ജന്മ .. 4..

തദുക്തമൃഷിണാ ഗർേഭ നു സന്നേന്വഷാമേവദമഹം േദവാനാം ജനിമാനി
വിശ്വാ ശതം മാ പുര ആയസീരരക്ഷന്നധഃ േശ്യേനാ ജവസാ നിരദീയമിതി .
ഗർഭ ഏൈവതച്ഛയാേനാ വാമേദവ ഏവമുവാച .. 5..

സ ഏവം വിദ്വാനസ്മാച്ഛരീരേഭദാദൂർധ്വ ഉത് മ്യാമുഷ്മിൻ സ്വർേഗ േലാേക
സർവാൻ കാമാനാപ്ത്വാഽമൃതഃ സമഭവത് സമഭവത് .. 6..

.. ഇൈത്യതേരാപനിഷദി ദ്വിതീേയാധ്യായഃ ..

.. അഥ ഐതേരാപനിഷദി തൃതീേയാധ്യായഃ ..

ഓം േകാഽയമാേത്മതി വയമുപാസ്മേഹ കതരഃ സ ആത്മാ . േയന വാ
പശ്യതി േയന വാ ശൃേണാതി േയന വാ ഗന്ധാനാജി തി േയന വാ വാചം
വ്യാകേരാതി േയന വാ സ്വാദു ചാസ്വാദു ച വിജാനാതി .. 1..

യേദത ദയം മനൈശ്ചതത് . സഞ്ജ്ഞാനമാജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം  
ജ്ഞാനം േമധാ
ദൃഷ്ടിധൃർതിമതിർമനീഷാ ജൂതിഃ തിഃ സങ്കൽപഃ തുരസുഃ കാേമാ വശ ഇതി .
സർവാേണ്യൈവതാനി ജ്ഞാനസ്യ നാമേധയാനി ഭവന്തി .. 2..

ഏഷ ൈഹ്മഷ ഇ ഏഷ ജാപതിേരേത സർേവ േദവാ ഇമാനി ച
പഞ്ചമഹാഭൂതാനി പൃഥിവീ വായുരാകാശ ആേപാ
േജ്യാതീംഷീേത്യതാനീമാനി ച മി ാണീവ .
ബീജാനീതരാണി േചതരാണി ചാണ്ഡജാനി ച ജാരുജാനി ച േസ്വദജാനി
േചാദ്ഭിജ്ജാനി ചാശ്വാ ഗാവഃ പുരുഷാ ഹസ്തിേനാ യത്കിേഞ്ചദം ാണി
ജംഗമം ച പത ി ച യച്ച സ്ഥാവരം സർവം തത് ജ്ഞാേന ം ജ്ഞാേന

തിഷ്ഠിതം ജ്ഞാേനേ ാ േലാകഃ ജ്ഞാ തിഷ്ഠാ ജ്ഞാനം ഹ്മ .. 3..
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സ ഏേതന ാേജ്ഞനാഽഽത്മനാഽസ്മാേല്ലാകാദുത് മ്യാമുഷ്മിൻസ്വർേഗ
േലാേക സർവാൻ കാമാനാപ്ത്വാഽമൃതഃ സമഭവത് സമഭവത് .. 4..

ഇൈത്യതേരാപനിഷദി തൃതീേയാധ്യായഃ ..

ഓം വാങ് േമ മനസി തിഷ്ഠിതാ മേനാ േമ വാചി തിഷ്ഠിതമാവിരാവീർമ
ഏധി േവദസ്യ മ ആണീസ്ഥഃ തം േമ മാ ഹാസീരേനനാധീേതനാേഹാരാ 

ാൻ സന്ദധാമ്യൃതം വദിഷ്യാമി സത്യം വദിഷ്യാമി തന്മാമവതു
തദ്വക്താരമവത്വവതു മാമവതു വക്താരമവതു വക്താരം ..

.. ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ..
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