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.. Sita Upanishad ..

॥ सीताेपिनषत् ॥
इछाानयाशयं यावसाधनम् ।
तसासामायं सीतातवमुपाहे ॥
ॐ भं कणेभः ुणुयाम देवाः ।
भं पयेमाभयजाः ।
थरैरै तुवाꣳसतनूभः ।
यशेम देवहतं यदायुः ।
वत न इाे वृवाः । वत नः पूषा ववेदाः ।
वत नतायाे अरनेमः । वत नाे बृहपितदधात ।
ॐ शातः शातः शातः ॥
देवा ह वै जापितमवका सीता कं पमित ।
स हाेवाच जापितः सा सीतेित । मूलकृितपवासा
सीता कृितः ृता । णवकृितपवासा सीता
कृितयते । सीता इित िवणाा सााायामयी
भवेत् । वणुः पबीजं च माया ईकार उयते ।
सकारः सयममृतं ािः साेम कयते ।
तकारतारलया च वैराजः तरः ृतः ।
ईकारपणी साेमामृतावयवदयालाराैका-
ाभरणलृ ता महामायाऽयपणी या भवित ।
थमा शदमयी वायायकाले सा
उावनकर साका तीया भूतले हलाे समुपा
तृतीया ईकारपणी अयवपा भवतीित सीता
इयुदाहरत । शाैनकये । ीरामसायवशा-
गदानदकारणी । उपथितसंहारकारणी सवदेहनाम् ।
सीता भगवती ेया मूलकृितसंता । णववा-
कृरित वदत वादन इित । अथाताे जासेित च ।
सा सववेदमयी सवदेवमयी सवलाेकमयी सवकितमयी
सवधममयी सवाधारकायकारणमयी महाली-
देवेशय भाभपा चेतनाचेतनाका
थावराा तणुकमवभागभेदाछरपा
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॥ सीताेपिनषत् ॥

देवषमनुयगधवपा असररासभूतेत-
पशाचभूतादभूतशरपा भूतेयमनःाणपेित
च वायते ।
सा देवी िवधा भवित शासना इछाशः
याशः सााछरित । इछाशवधा
भवित । ीभूमनीलाका भपणी भावपणी
साेमसूयापा भवित । साेमाका अाेषधीनां
भवित कपवृपुपफललतागुाका
अाैषधभेषजाका अमृतपा देवानां महताेम-
फलदा अमृतेन तृिं जनयती देवानामेन
पशूनां तृणेन तीवानां सूयादसकलभुवन-
काशनी दवा च रािः कालकलािनमेषमारय
घटकायामदवस(वार)रािभेदेन
पमासवयनसंवसरभेदेन मनुयाणां
शतायुःकपनया काशमाना चरयपदेशेन
िनमेषमारय पराधपयतं कालचं
जगमयादकारेण चवपरवतमानाः
सवयैतयैव कालय वभागवशेषाः काशपाः
कालपा भवत । अपा अपानादाणनां
ृणाका देवानां मुखपा वनाैषधीनां
शीताेणपा काेवतबह िनयािनयपा
भवित । ीदेवी िवधं पं कृवा भगवसपानु-
गुयेन लाेकरणाथ पं धारयित । ीरित लीरित
लयमाणा भवतीित वायते । भूदेवी ससागरांभः-
सपा वसधरा भूरादचतदशभुवनाना-
माधाराधेया णवाका भवित । नीला च मुख-
वुालनी सवाैषधीनां सवाणनां पाेषणाथ
सवपा भवित । समतभुवनयाधाेभागे जलाकाराका
मडूकमयेित भुवनाधारेित वायते ॥
याशवपं हरेमुखाादः । तादादःु ।
बदाेराेारः । अाेारापरताे राम वैखानसपवतः ।
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.. Sita Upanishad ..

तपवते कमानमयीभबशाखा भवत । त
यीमयं शामां सवाथदशनम् ।
ऋयजुःसामपवायीित परकितता । कायसेन चतधा
परकितता । ऋचाे यजूंष सामािन अथवारसतथा ।
चातहाेधानवाादितयं यी । अथवारसं
पं सामऋयजुराकम् । तथा दशयाभचार-
सामायेन पृथपृथक् । एकवंशितशाखायामृवेदः
परकिततः । शतं च नवशाखास यजुषामेव जनाम् ।
साः सहशाखाः युः पशाखा अथवणः ।
वैखानसमततादाै यदशनम् । यते
मुिनभिनयं वैखानसमतः परम् । कपाे याकरणं शा
िनं याेितषं छद एतािन षडािन ॥
उपामयनं चैव मीमांसायायवतरः ।
धमसेवताथ च वेदवेदाेऽधकं तथा ।
िनबधाः सवशाखा च समयाचारसितः ।
धमशां महषणामतःकरणसृतम् ।
इितहासपुराणायमुपां च किततम् ।
वातवेदाे धनुवेदाे गाधव तथा मुने ।
अायुवेद पैते उपवेदाः कितताः ।
दडाे नीित वाता च वा वायुजयः परः ।
एकवंशितभेदाेऽयं वकाशः किततः ।
वैखानसऋषेः पूव वणाेवाणी समुवेत् ।
यीपेण सय वैखानसऋषेः पुरा ।
उदताे याशः पूव ताशं णु मेऽखलम् ।
शमयं पं याशदाता ।
सााछभगवतः रणमापावभाव-
ादभुावाका िनहानुहपा भगवसहचारणी
अनपायनी अनवरतसहायणी उदतानुदताकारा
िनमेषाेेषसृथितसंहारितराेधानानुहाद-
सवशसामयासााछरित गीयते ।
इछाशवधा लयावथायां वमणाथ
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॥ सीताेपिनषत् ॥

भगवताे दणवःथले ीवसाकृितभूवा
वायतीित सा याेगशः । भाेगशभाेगपा
कपवृकामधेनुचतामणशप-
िनयादनविनधसमाता भगवदपुासकानां
कामनया अकामनया वा भयुा नरं
िनयनैमककमभरहाेादभवा यमिनयमासन-
ाणायामयाहारयानधारणासमाधभ-
वालमणवप गाेपुराकारादभवमानादभः सह
भगवहाचापूजाेपकरणैरचनैः ानाधपवा
पतृपूजादभरपानादभवा भगवीयथमुा
सव यते । अथाताे वीरशतभुजाऽभयवरद-
पधरा करटाभरणयुता सवदेवैः परवृता
कपतमूले चतभगजै रघटैरमृतजलै-
रभषयमाना सवदैवतैादभवमाना
अणमाैययुता संमुखे कामधेनुना
तूयमाना वेदशाादभः तूयमाना जयासर-
ीभः परचयमाणा अादयसाेमायां दपायां
कायमाना तबुनारदादभगायमाना
राकासनीवालयां छेण ादनीमायायां चामरेण
वाहावधायां यजनेन भृगुपुणादभरययमाना
देवी दयसंहासने पासनढा सकलकारणकायकर
लीदेवय पृथभवनकपना । अलंचकार थरा
सलाेचना सवदेवतैः पूयमाना वीरलीरित
वायत इयुपिनषत् ॥
ॐ भं कणेभः णुयाम देवाः ।
भं पयेमाभयजाः ।
थरैरै तुवाꣳसतनूभः ।
यशेम देवहतं यदायुः ।
वत न इाे वृवाः । वत नः पूषा ववेदाः ।
वत नतायाे अरनेमः । वत नाे बृहपितदधात ॥
ॐ शातः शातः शातः ॥
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इित सीताेपिनषसमाा ॥
Encoded by Sunder Hattangadi (sunderh@hotmail.com)

.. Sita Upanishad ..
was typeset on August 12, 2016
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