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സീേതാപനിഷദ്

അഥർവ്വേവദം

ശാേക്തയ ഉപനിഷദ്

ഇച്ഛാജ്ഞാന ിയാശക്തി യം യദ്ഭാവസാധനം .
തദ് ഹ്മസത്താസാമാന്യം സീതാതത്ത്വമുപാസ്മേഹ ..
ഓം ഭ ം കർേണഭിഃ ണുയാമ േദവാഃ .
ഭ ം പേശ്യമാക്ഷഭിര്യജ ാഃ .
സ്ഥിൈരരംൈഗ വാം �സസ്തനൂഭിഃ .
വ്യേശമ േദവഹിതം യദായുഃ .
സ്വസ്തി ന ഇേ ാ വൃദ്ധ വാഃ . സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വേവദാഃ .
സ്വസ്തി നസ്താർേക്ഷ്യാ അരിഷ്ടേനമിഃ . സ്വസ്തി േനാ ബൃഹ തിർദധാതു .
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
േദവാ ഹ ൈവ ജാപതിമ വൻകാ സീതാ കിം രൂപമിതി .
സ േഹാവാച ജാപതിഃ സാ സീേതതി . മൂല കൃതിരൂപത്വാത്സാ
സീതാ കൃതിഃ താ . ണവ കൃതിരൂപത്വാത്സാ സീതാ
കൃതിരുച്യേത . സീതാ ഇതി ിവർണാത്മാ സാക്ഷാന്മായാമയീ

ഭേവത് . വി ഃ പഞ്ചബീജം ച മായാഈകാര ഉച്യേത .
സകാരഃ സത്യമമൃതം ാപ്തിഃ േസാമശ്ച കീർത്യേത .
തകാരസ്താരലക്ഷ്മ്യാ ച ൈവരാജഃ സ്തരഃ തഃ .
ഈകാരരൂപിണീ േസാമാമൃതാവയവദിവ്യാലങ്കാര ങ്മൗക്തികാ-
ദ്യാഭരണല താ മഹാമായാഽവ്യക്തരൂപിണീ വ്യക്താ ഭവതി .
ഥമാ ശബ്ദ ഹ്മമയീ സ്വാധ്യായകാേല സന്നാ

ഉദ്ഭാവനകരീ സാത്മികാ ദ്വിതീയാ ഭൂതേല ഹലാേ സമുത്പന്നാ
തൃതീയാഈകാരരൂപിണീ അവ്യക്തസ്വരൂപാ ഭവതീതി സീതാ
ഇത ദാഹരന്തി . ശൗനകീേയ . ീരാമസാന്നിധ്യവശാ-
ജ്ജഗദാനന്ദകാരിണീ . ഉത്പത്തിസ്ഥിതിസംഹാരകാരിണീ സർവേദഹിനാം .
സീതാ ഭഗവതീ േജ്ഞയാ മൂല കൃതിസഞ്ജ്ഞിതാ . ണവത്വാ-
ത് കൃരിതി വദന്തി ഹ്മവാദിന ഇതി . അഥാേതാ ഹ്മജിജ്ഞാേസതി ച .
സാ സർവേവദമയീ സർവേദവമയീ സർവേലാകമയീ സർവകീർതിമയീ
സർവധർമമയീ സർവാധാരകാര്യകാരണമയീ മഹാലക്ഷ്മീ-
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ർേദേവശസ്യ ഭിന്നാഭിന്നരൂപാ േചതനാേചതനാത്മികാ
ഹ്മസ്ഥാവരാത്മാ തദ്ഗുണകർമവിഭാഗേഭദാച്ഛരീരൂപാ

േദവർഷിമനുഷ്യഗന്ധർവരൂപാ അസുരരാക്ഷസഭൂതേ ത-
പിശാചഭൂതാദിഭൂതശരീരൂപാ ഭൂേത ിയമനഃ ാണരൂേപതി
ച വിജ്ഞായേത .
സാ േദവീ ിവിധാ ഭവതി ശക്ത്യാസനാ ഇച്ഛാശക്തിഃ
ിയാശക്തിഃ സാക്ഷാച്ഛക്തിരിതി . ഇച്ഛാശക്തി ിവിധാ

ഭവതി . ീഭൂമിനീലാത്മികാ ഭ രൂപിണീ ഭാവരൂപിണീ
േസാമസൂര്യാഗ്നിരൂപാ ഭവതി . േസാമാത്മികാ ഓഷധീനാം
ഭവതി കൽപവൃക്ഷപുഷ്പഫലലതാഗുൽമാത്മികാ

ഔഷധേഭഷജാത്മികാ അമൃതരൂപാ േദവാനാം മഹേസ്താമ-
ഫല ദാ അമൃേതന തൃപ്തിം ജനയന്തീ േദവാനാമേന്നന
പശൂനാം തൃേണന തത്തജ്ജീവാനാം സൂര്യാദിസകലഭുവന-
കാശിനീ ദിവാ ച രാ ിഃ കാലകലാനിേമഷമാരഭ്യ

ഘടികാഷ്ടയാമദിവസ(വാര)രാ ിേഭേദന
പക്ഷമാസർത്വയനസംവത്സരേഭേദന മനുഷ്യാണാം
ശതായുഃകൽപനയാ കാശമാനാ ചിരക്ഷി വ്യപേദേശന
നിേമഷമാരഭ്യ പരാർധപര്യന്തം കാലച ം
ജഗച്ച മിത്യാദി കാേരണ ച വത്പരിവർതമാനാഃ
സർവൈസ്യതൈസ്യവ കാലസ്യ വിഭാഗവിേശഷാഃ കാശരൂപാഃ
കാലരൂപാ ഭവന്തി . അഗ്നിരൂപാ അന്നപാനാദി ാണിനാം

ഷ്ണാത്മികാ േദവാനാം മുഖരൂപാ വനൗഷധീനാം
ശീേതാഷ്ണരൂപാ കാേഷ്ഠഷ്വന്തർബഹിശ്ച നിത്യാനിത്യരൂപാ
ഭവതി . ീേദവീ ിവിധം രൂപം കൃത്വാ ഭഗവത്സങ്കൽപാനു-
ഗുേണ്യന േലാകരക്ഷണാർഥം രൂപം ധാരയതി . ീരിതി ലക്ഷ്മീരിതി
ലക്ഷ്യമാണാ ഭവതീതി വിജ്ഞായേത . ഭൂേദവീ സസാഗരാംഭഃ-
സപ്തദ്വീപാ വസുന്ധരാ ഭൂരാദിചതുർദശഭുവനാനാ-
മാധാരാേധയാ ണവാത്മികാ ഭവതി . നീലാ ച മുഖ-
വിദ ന്മാലിനീ സർവൗഷധീനാം സർവ ാണിനാം േപാഷണാർഥം
സർവരൂപാ ഭവതി . സമസ്തഭുവനസ്യാേധാഭാേഗ ജലാകാരാത്മികാ
മ കമേയതി ഭുവനാധാേരതി വിജ്ഞായേത ..
ിയാശക്തിസ്വരൂപം ഹേരർമുഖാന്നാദഃ . തന്നാദാദ്ബി ഃ .

ബിേന്ദാേരാങ്കാരഃ . ഓങ്കാരാത്പരേതാ രാമ ൈവഖാനസപർവതഃ .
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തത്പർവേത കർമജ്ഞാനമയീഭിർബഹുശാഖാ ഭവന്തി . ത
യീമയം ശാ മാദ്യം സർവാർഥദർശനം .

ഋഗ്യജുഃസാമരൂപത്വാ യീതി പരികീർതിതാ . കാര്യസിേദ്ധന ചതുർധാ
പരികീർതിതാ . ഋേചാ യജൂംഷി സാമാനി അഥർവാംഗിരസസ്തഥാ .
ചാതുർേഹാ ധാനത്വാല്ലിംഗാദി ിതയം യീ . അഥർവാംഗിരസം
രൂപം സാമഋഗ്യജുരാത്മകം . തഥാ ദിശന്ത്യാഭിചാര-
സാമാേന്യന പൃഥക്പൃഥക് . ഏകവിംശതിശാഖായാമൃേഗ്വദഃ
പരികീർതിതഃ . ശതം ച നവശാഖാസു യജുഷാേമവ ജന്മനാം .
സാമ്നഃ സഹ ശാഖാഃ സ ഃ പഞ്ചശാഖാ അഥർവണഃ .
ൈവഖാനസമതസ്തസ്മിന്നാദൗ ത്യക്ഷദർശനം . സ്മര്യേത
മുനിഭിർനിത്യം ൈവഖാനസമതഃ പരം . കൽേപാ വ്യാകരണം ശിക്ഷാ
നിരുക്തം േജ്യാതിഷം ഛന്ദ ഏതാനി ഷഡംഗാനി ..
ഉപാംഗമയനം ൈചവ മീമാംസാന്യായവിസ്തരഃ .
ധർമജ്ഞേസവിതാർഥം ച േവദേവേദാഽധികം തഥാ .
നിബന്ധാഃ സർവശാഖാ ച സമയാചാരസംഗതിഃ .
ധർമശാ ം മഹർഷിണാമന്തഃകരണസംഭൃതം .
ഇതിഹാസപുരാണാഖ്യമുപാംഗം ച കീർതിതം .
വാ േവേദാ ധനുർേവേദാ ഗാന്ധർവശ്ച തഥാ മുേന .
ആയുർേവദശ്ച പൈഞ്ചേത ഉപേവദാഃ കീർതിതാഃ .
ദേണ്ഡാ നീതിശ്ച വാർതാ ച വിദ്യാ വായുജയഃ പരഃ .
ഏകവിംശതിേഭേദാഽയം സ്വ കാശഃ കീർതിതഃ .
ൈവഖാനസഋേഷഃ പൂർവം വിേഷ്ണാർവാണീ സമുദ്ഭേവത് .
യീരൂേപണസങ്കൽപ്യ ൈവഖാനസഋേഷഃ പുരാ .

ഉദിേതാ യാദൃശഃ പൂർവം താദൃശം ശൃണു േമഽഖിലം .
ശശ്വദ് ഹ്മമയം രൂപം ിയാശക്തിരുദാഹൃതാ .
സാക്ഷാച്ഛക്തിർഭഗവതഃ സ്മരണമാ രൂപാവിർഭാവ-
ാദുർഭാവാത്മികാ നി ഹാനു ഹരൂപാ ഭഗവത്സഹചാരിണീ

അനപായിനീ അനവരതസഹാ യിണീ ഉദിതാനുദിതാകാരാ
നിേമേഷാേന്മഷസൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരതിേരാധാനാനു ഹാദി-
സർവശക്തിസാമർഥ്യാത്സാക്ഷാച്ഛക്തിരിതി ഗീയേത .
ഇച്ഛാശക്തി ിവിധാ ലയാവസ്ഥായാം വി മണാർഥം
ഭഗവേതാ ദക്ഷിണവക്ഷഃസ്ഥേല ീവത്സാകൃതിർഭൂത്വാ
വി ാമ്യതീതി സാ േയാഗശക്തിഃ . േഭാഗശക്തിർേഭാഗരൂപാ
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കൽപവൃക്ഷകാമേധനുചിന്താമണിശംഖപദ്മ-
നിധ്യാദിനവനിധിസമാ ിതാ ഭഗവദുപാസകാനാം
കാമനയാ അകാമനയാ വാ ഭക്തിയുക്താ നരം
നിത്യൈനമിത്തികകർമഭിരഗ്നിേഹാ ാദിഭിർവാ യമനിയമാസന-
ാണായാമ ത്യാഹാരധ്യാനധാരണാസമാധിഭി-

ർവാലമണന്വപി േഗാപുര ാകാരാദിഭിർവിമാനാദിഭിഃ സഹ
ഭഗവദ്വി ഹാർചാപൂേജാപകരൈണരർചൈനഃ സ്നാനാധിപർവാ
പിതൃപൂജാദിഭിരന്നപാനാദിഭിർവാ ഭഗവത് ീത്യർഥമുക്ത്വാ
സർവം ിയേത . അഥാേതാ വീരശക്തിശ്ചതുർഭുജാഽഭയവരദ-
പദ്മധരാ കിരീടാഭരണയുതാ സർവേദൈവഃ പരിവൃതാ
കൽപതരുമൂേല ചതുർഭിർഗൈജ രത്നഘൈടരമൃതജൈല-
രഭിഷിച്യമാനാ സർവൈദവൈതർ ഹ്മാദിഭിർവന്ദ്യമാനാ
അണിമാദ്യൈഷ്ടശ്വര്യയുതാ സംമുേഖ കാമേധനുനാ
യമാനാ േവദശാ ാദിഭിഃ യമാനാ ജയാദ്യപ്സര-

സ്സ് ീഭിഃ പരിചര്യമാണാ ആദിത്യേസാമാഭ്യാം ദീപാഭ്യാം
കാശ്യമാനാ തുംബുരുനാരദാദിഭിർഗായമാനാ

രാകാസിനീവാലീഭ്യാം ഛേ ണ ാദിനീമായാഭ്യാം ചാമേരണ
സ്വാഹാസ്വധാഭ്യാം വ്യജേനന ഭൃഗുപുണാദിഭിരഭ്യർച്യമാനാ
േദവീ ദിവ്യസിംഹാസേന പദ്മാസനരൂഢാ സകലകാരണകാര്യകരീ
ലക്ഷ്മീർേദവസ്യ പൃഥഗ്ഭവനകൽപനാ . അലഞ്ചകാരസ്ഥിരാ
സന്നേലാചനാ സർവേദവൈതഃ പൂജ്യമാനാ വീരലക്ഷ്മീരിതി

വിജ്ഞായത ഇത പനിഷത് ..
ഓം ഭ ം കർേണഭിഃ ശൃണുയാമ േദവാഃ .
ഭ ം പേശ്യമാക്ഷഭിര്യജ ാഃ .
സ്ഥിൈരരംൈഗ വാം �സസ്തനൂഭിഃ .
വ്യേശമ േദവഹിതം യദായുഃ .
സ്വസ്തി ന ഇേ ാ വൃദ്ധ വാഃ . സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വേവദാഃ .
സ്വസ്തി നസ്താർേക്ഷ്യാ അരിഷ്ടേനമിഃ . സ്വസ്തി േനാ ബൃഹ തിർദധാതു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഇതി സീേതാപനിഷത്സമാപ്താ ..

https://thalilakkam.in/




