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॥மு திகா உபனிஷ ॥
Excerpts from MUKTIKAA UPANISHHAD
॥மு திகா உபனிஷ ॥

ரு’ ³ேவத³ யதுஶாகா:² யுேரகவி ஶதிஸ ²யகா: ।
நவாதி⁴கஶத ஶாகா²யஜுேஶா மாருதா மஜ ॥
ஸஹ ரஸ ²யயா ஜாதா:ஶாகா:²ஸா ன: பர தப ।
அத² வண யஶாகா:² யு: ப சாஶ ³ேப⁴த³ேதாஹேர ॥
ஏைகக யா துஶாகா²யா ஏைகேகாபனிஷ மதா ।
தாஸாேமகா ரு’ச ய ச பட²ேத ப⁴ திேதா மயி ॥
ஸம ஸாயு யபத³வீ ரா ே திமுனிது³ லபா⁴ ।
இய ைகவ யமு தி து ேகே பாேயனஸி ³ ⁴யதி ।
மா ³ யேமகேமவால முமு ூ விமு தேய ॥
ததா² யஸி ³த⁴ ேச ஞான த³ேஶாபனிஷத³ பட² ।
ஞான ல ³ ⁴வா சிராேத³வமாமக தா⁴ம யா யஸி ॥
ததா²பி ³ரு’ட⁴தா ேநா ேச ³வி ஞான யா ஜ ஸுத ।
³வா ரி ஶா ²ேயாபனிஷத³ ஸம ⁴ய யநிவ தய ॥
விேத³ஹமு தாவி சா² ேசேதா³ டரஶத பட² ।
தாஸ ரம ஸஶா தி ச ருணுவ யாமி த வத: ॥
ஈஶேகனகட² ர னமு ட³மா ³ யதி திரி: ।
ஐதேரய ச சா² ேதா³ ³ய ³ரு’ஹதா³ர யக ததா² ॥
³ர மைகவ யஜாபா³ல ேவதா ேவாஹ ஸஆருணி: ।
க³ ேபா⁴ நாராயே ஹ ேஸா பி³ து³ த³ ர: கா² ॥
ைம ராயணீெகௗஷீதகீ ³ரு’ஹ ஜாபா³லதாபனீ ।
காலா ³னிரு ³ரைம ேரயீஸுபா³ல ுரிம ரிகா ॥
ஸ வஸார நிரால ப³ ரஹ ய வ ரஸூசிக ।
ேதேஜா த³ ⁴யானவி ³யாேயாக³த வா மேபா³த⁴க ॥
பரி ரா ரி கி²ஸீதா டா³ நி வாணம ட³ல ।
த³ ஶரப⁴ க த³ மஹாநாராய ஹய ॥
ரஹ ய ராமதபன வாஸுேத³வ சமு ³க³ல ।
ஶா டி³ ய ைப க³ல பி⁴ ுமஹ சா²ரீரக கா² ॥
துரீயாதீதஸ யாஸபரி ரஜா மாலிகா ।
அ ய ைதகா ர ஸூ யா ய ⁴யா மகு டி³கா ॥
ஸாவி யா மா பாஶுபத பர ³ர மாவ ⁴தக ।
ரிபுராதபன ேத³வீ ரிபுரா கட²பா⁴வ ॥
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॥மு திகா உபனிஷ ॥

ரு’த³ய கு ட³லீ ப⁴ மரு ³ரா க³ணத³ ஶன ॥
தாரஸாரமஹாவா யப ச ³ர மா ³னிேஹா ரக ।
ேகா³பாலதபன ரு’ ண யா ஞவ ய வராஹக ॥
ஶா யாயனிஹய ³ரீவ த³ தா ேரய ச கா³ருட³ ।
கலிஜாபா³லிெஸௗபா⁴ ³யரஹ யரு’சமு திகா ॥
ஏவம ேடா தரஶத பா⁴வ ரய ஶன ।
ஞானைவரா ³யத³ பு ஸா வாஸ ரய ஶன ॥
³ரு’ஹீ வா ேடா தரஶத ேய பட² தி ³விேஜா தமா: ।
ரார ³த⁴ யப ய த ஜீவ மு தா ப⁴வ தி ேத ॥
ஐதேரயெகௗஷிதகீ த³பி³ ³வா ம ரேபா³த⁴னி வாணமு ³க³லா மாலிகா ரிபுராெஸௗபா⁴ ³ய-

ப³ ரு’சாநா ரு’ ³ேவத³க³தாநா த³ஶஸ ²யாகாநாமுபனிஷதா³ வா ேம
மனஸீதிஶா தி: ॥
ஈஶாவா ய ³ரு’ஹதா³ர யஜபா³லஹ ஸபரமஹ ஸஸுபா³லம ரிகானிரால ப³ ரி கீ² ³ரா மணம ட³ல ³ரா ம-

³வயதாரகைப க³லபி⁴ ுதுரீயாதீதா ⁴யா மதாரஸாரயா ஞவ யஶா யாயனீமு திகாநா
ஶு லயஜு ேவத³க³தாநாேமேகானவி ஶதிஸ ²யாகாநாமுபனிஷதா³
ணமத³இதிஶா தி: ॥

கட²வ லீைத திரீயக ³ர மைகவ ய ேவதா வதரக³ ப⁴நாராய ரு’தபி³ ³வ ரு’த த³காலா ³னிரு ³ர ுரிகா-

ஸ வஸாரஶுகரஹ யேதேஜாபி³ து³ ⁴யானபி³ து³ ³ர மவி ³யாேயாக³த வத³ தி க த³ஶாரீரக-

ேயாக³ ைக²கா ரா யவ ⁴தகட²ரு ³ர ரு’த³யேயாக³கு ட³லினீப ச ³ர ம ரா ³னிேஹா ரவராஹகலிஸ தரண-

ஸர வதீரஹ யாநா ரு’ ணயஜு ேவத³க³தாநா ³வா ரி ஶ ஸ ²யாகாநாமுபனிஷதா³
ஸஹநாவவ விதிஶா தி: ॥
ேகன சா² ேதா³ ³யாருணிைம ராயணிைம ேரயீவ ரஸூசிகாேயாக³ டா³மணிவாஸுேத³வமஹ ஸ யாஸா ய தகு டி³கா-

ஸாவி ரீரு ³ரா ஜாபா³லத³ ஶனஜாபா³லீநா ஸாமேவத³க³தாநா ேஷாட³ஶஸ ²யாகாநாமுபனிஷதா³மா யாய விதி
ஶா தி: ॥
ர னமு ட³கமா டு³ யாத² வ ேராऽத² வ கா² ³ரு’ஹ ஜாபா³ல ரு’ஸி ஹதாபனீ ரத³பரி ராஜகஸீதாஶரப⁴-

மஹாநாராயணராமரஹ யராமதாபனீஶா டி³ யபரமஹ ஸபரி ராஜகா ன ஸூ யா மபாஶுபத-

பர ³ர ம ரிபுராதபனேத³வீபா⁴வ ³ர மஜாபா³லக³ணபதிமஹாவா யேகா³பாலதபன ரு’ ணஹய ³ரீவ-
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த³ தா ேரயகா³ருடா³நாமத² வேவத³க³தாநாேமக ரி ஶ ஸ ²யாகாநாமுபனிஷதா³
ப⁴ ³ர க ேணபி⁴ரிதிஶா தி: ॥
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