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sarasvatItantram

ஸரshவதீதnhthரmh

விஷயாiνkhரமணிகா

phரத²ம: படல:

th³விதீய: படல
th’தீய-படல:

சrhத:² படல:

பசம: படல:

ஷShட:² படல:

phரத²ம: படல:

பாrhவthவாச -

மnhthராrhத²mh மnhthரைசதnhயmh ேயாநிiµth³ராmh ந ேவthதிய: ।
ஶதேகாஜேபநாபி தshய விth³யா ந th◌⁴யதி ॥ 1॥
மஹாேத³வ மஹாேத³வ இதி யth rhவஸூசிதmh ।
ஏதthதthவmh மஹாேத³வ kh’பயா வth³ ஶŋhகர ॥ 2॥
பாrhவதீ கஹதீ ைஹmh -மஹாேத³வ ! ேஜா மnhthராrhத:², மnhthரைசதnhய
ததா² ேயாநிiµth³ரா நmh ஜாநேத, உnhேஹmh ஶதேகா ஸŋhkh²யாthமக ஜப கரேந
ேஸ பீ⁴ விth³யா th³த⁴ நmh ேஹாதீ । ஆபேந பஹேல பீ⁴ ய கஹா ைஹmh ।
ேஹ ஶŋhகர !இஸ தththவேகா (ந:) kh’பாrhவக கேய ॥ 1-2॥
ஈவர உவாச -

மnhthராrhத²mh பரேமஶாநி ஸாவதா⁴நாவதா⁴ரய ।
ததா²ச மnhthரைசதnhயmh நிrhவாணiµthதேமாthதமmh ॥ 3॥
phரஸŋhகா³thபரேமஶாநி நிக³தா³ தவாjhஞயா ।
லாதா⁴ேர லவிth³யாmh பா⁴வேயதி³Shடேத³வதாmh ॥ 4॥
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ஸரshவதீதnhthரmh

ஈவர கஹேத ைஹmh -ேஹ பரேமவ ! ம ஸாவதா⁴ந ேஹாகர
மnhthராrhத² ததா² மnhthர ைசதnhய ேகா ஸுேநா । ேஹ பரேமவ ! mhஹா
ஆjhஞா ேக அiνஸார phரஸŋhக³வஶாth உthkh’Shடதம shதி²தி நிrhவாண ேக
ஸmhப³nhத⁴
ேம பீ⁴ கஹூŋhகா³ ।லாதா⁴ர பth³ம ேமmh அவshதி²த லவிth³யா கா (Nhட³நீ
கா)இShட ப ேமmh சிnhதந கேரா ॥ 3-4॥
ஶுth³த⁴shப²கஸŋhகாஶாmh பா⁴வேயth பரேமவmh ।
பா⁴வேயத³ரேரணீ Shடவிth³யாmh ஸநாதநீmh ॥ 5॥
பரேமவ கீ பா⁴வநா ஶுth³த⁴ நிrhமல shப²க ேக ஸமாந கரநா சாஏ । (ஏthர
shபேச)
உஸ லாதா⁴ர கமல ேம shதி²த வ, ஶ,ஷ,ஸ அேரா ேகா ஸநாதநீ
இShட விth³யா ப ேஸ பா⁴வநா கேரா ॥ 5॥
iµஹூrhதாrhth³த⁴mh விபா⁴vhையதாmh பசாth³th◌⁴யாநபேரா ப⁴ேவth ।
th◌⁴யாேந kh’thவா மேஹஶாநி iµஹூrhதாrhth³த⁴ தத: பரmh ॥ 6॥
தேதா ேவா மேஹஶாநி மநஸா கமேலேண ।
shவாதி⁴Shடா²நmh தேதா க³thவா பா⁴வேயதி³Shடேத³ததாmh ॥ 7॥
ப³nh⁴காணஸŋhகாஶாmh ஜவாnh³ரஸnhநிபா⁴mh । var ஜபா
விபா⁴vhய அரேரணீmh பth³மமth◌⁴யக³தாmh பராmh ॥ 8॥
தேதா வ: phரஸnhநாthமா ப ஸஹ ஸுnhத³ ।
மணிரmh தேதா க³thவா பா⁴வேயதி³Shடேத³வதாmh ॥ 9॥
வ iµஹூrhதமாthரmh கால பrhயnhத இநகா சிnhதந கரேக th◌⁴யாநரத ேஹா
ஜாேய । ேஹ மேஹவ ! ேஹ கமலேநthேராmh வா ! தத³நnhதர மந th³வாரா
shவாதி⁴Shடா²ந சkhர ேம ஜாகர இShடேத³வ கா சிnhதந கேர ।வஹா◌ँப³nh⁴காண,

ஜவாShப ததா²nh³ர ேக ஸமாந கா³ேட⁴ ரkhதவrhண khத var ஜபா
அர ப³, ப⁴, ம, ய, ர,ல கீ இShடேத³வதா ப ேஸ பா⁴வநா கரேக
phரஸnhந-சிthத ேஹா ஜாேய । ேஹ ஸுnhத³ ! வஹ phரஸnhநசிthத வ மந
th³வாரா மணிர சkhர ேம ஜாகர இShட கா சிnhதந கேர ॥ 6-9॥
விபா⁴vhய அரேரணீmh பth³மமth◌⁴யக³தாmh பராmh ।
ஶுth³த⁴ஹாடகஸŋhகாஶாmh ஶிவபth³ேமாப shதி²தாmh ॥ 10॥
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ஸரshவதீதnhthரmh

தேதா ேவா மேஹஶாநி ப ஸஹ பாrhவதி ।
’thபth³மmh phரயெயௗ ஶீkh◌⁴ரmh நீரஜாயதேலாசேந ॥ 11॥
இShடவிth³யாmh மேஹஶாநி பா⁴வேயth கமேலாப ।
விபா⁴vhய அரேரணீmh மஹாமரகதphரபா⁴mh ॥ 12॥
தேதா ேவா வாராேராேஹ விஶுth³த⁴mh phரயெயௗ phேய ।
தthபth³மக³ஹநmh க³thவா ப ஸஹ பாrhவதி ॥ 13॥
இShடவிth³யாmh மேஹஶாநி ஆகாேஶாப சிnhதேயth ।
ப ஸஹ ேத³ேவஶி க²ஜநா ஶுசிshேத ॥ 14॥
இShடவிth³யா மேஹஶாநி ஸாாத³ph³ரமshவபிணீmh ।
விபா⁴Shய அரேரணீmh ஹth³வrhmh வராநேந ॥ 15॥
ஆjhஞாசkhேர மேஹஶாநி ஷThசkhேர th◌⁴யாநமாசேரth ।
ஷThசkhேர பரேமஶாநி th◌⁴யாநmh kh’thவா ஶுசிshேத ॥ 16॥
th◌⁴யாேநந பரேமஶாநி யth³பmh ஸiµபshதி²தmh ।
தேத³வ பரேமஶாநி மnhthராrhத²mh விth³தி⁴ பாrhவதி ॥ 17॥
மணிர சkhரshத² த³ஶத³லபth³ம ேமmh விஶுth³த⁴ அர ேரணீ ட³ ட⁴ ண
த த² த³ த⁴ ந ப ப² கா ஶிர: பth³ம ேக ஊபர shதி²த பரமேத³வதாப
ேஸ சிnhதந கேர । ேஹ மேஹவ ! ேஹ கமலேலாசநீ ! தத³நnhதர வ
ஶீkh◌⁴ரதா ேஸ (மந th³வாரா)’த³யகமல ேம பஹு◌ँேச । (3)

ேஹ மேஹஶாநீ !இShடவிth³யா கா சிnhதந பth³ம ேக ஊபர shதி²த ப ேஸ
கேர । வrhஹாmh அர ேரணீ க க² க³ க⁴ ங ச ச² ஜ ஜ²ஞ ட ட²

(th³வாத³ஶத³லபth³ம) கா சிnhதந மஹாமரகத மணி ேக வrhண ேஸ கேர ।
ேஹ பாrhவதீ ! ேஹ ஸுnhத³ ! தthபசாth வ விஶுth³த⁴ கமல ேமmh ஜாகர
வஹா◌ँ ஹத வrhண ேக அர ேரணீ (16shவரவrhண கா) கா சிnhதந
ஸாாth ph³ரமபிணீ இShடவிth³யா-ேபண கேர । இஸேக பசாth
ஆjhஞாசkhர
ேமmh (மந th³வாரா) ஜாகர உஸ சkhர ேம shதி²த அர ஹ, ேக ஸாத²
அேப⁴த³ பா⁴வநா ேஸ இShட ேத³வதா கீ பா⁴வநா கேர ! ேஹ ஶுசிshேத ! யஹ
ஷThசkhர th◌⁴யாந கா khரம ைஹmh । இஸ th◌⁴யாந ேக th³வாரா ேஜா ப phரதிபா⁴த
ேஹாதா ைஹ, வ மnhthராrhத²ைஹ ॥ 10-17॥
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॥ இதி ஸரshவதீதnhthேர phரத²ம: படல: ॥
॥ ஸரshவதீதnhthர கா phரத²ம படல ஸமாphத ॥

th³விதீய: படல:

ஈவர உவாச -

ததா²ச மnhthர ைசதnhயmh ŋhகா³க³ேம phரகாஶிதmh ।
ேயாநிiµth³ரா மயாkh²யாதா ரா ேத th³ரயாமேல ॥
இதா³நீmh யதாmh ேத³வி நிrhவாணmh ேயந விnhத³தி ।
phரபேசாऽபி தேதா ⁴thவா வsh ப ஸஹ ॥
phரயெயௗ பரமmh ரmhயmh நிrhவாணmh பரமmh பத³mh ।
ஸஹshராரmh ஶிவmh jhயmh தnhமth◌⁴ேய ஶாவதீ  ॥
தாsh ேத³வி mh விth³தி⁴ ஸrhவஶkhதிமயீmh phேய ।
ப ஸஹ ேத³ேவஶி வ: ஶீkh◌⁴ரmh phரயாதி  ॥ 4॥
ஈவர கஹேத ைஹmh -ேஹ ேத³வீ ! மnhthர ைசதnhய கிேஸ கஹேத ைஹ,

யஹ ŋhகா³க³ம ேம கஹா க³யா ைஹmh । பஹேல th³ரயாமல தnhthர ேமmh ைமேந
ேயாநிiµth³ராshவப கா உபேத³ஶ தி³யா ைஹmh ।அப³ஸேக th³வாரா நிrhவாணபீ
பரம ஸுக²லதா ைஹ, வஹ ஸுேநா । வ phரபசப ேஹா அrhதா²th ஸமshத
phரபச ேகா, விவ ேகா,அபேந ேம அேப⁴த³ப ேஸ ேத³க²கர ப ேக ஸாத²
(ப அrhதா²th உrhth◌⁴வக³தி பீ shபnhத³ ேக ஸாத²) நிrhவாண ப பரம பத³
ேம க³மந கரதா ைஹ । ஸஹshரத³ல கமல மŋhக³ளமய ைஹஔர jhய
shதா²ந ைஹ । வஹ நிthய  பீ⁴ ைஹ । ேஹ ேத³வீ ! ேஹ phேய ! வஹ 
ஸrhவஶkhதிமயீ ைஹ ।
யஹா◌ँ யஹ பா⁴வநா கேரா கி விவ phரபச கீ நிrhமாேபேயாகீ³ஸமshத
ஸாமkh³ வஹா◌ँ ைஹmh । Nhட³நீ ேக ஸாத² வ ேகா உஸ  ேம ேல ஜாநா
சாேய ॥ 1-4॥
விபா⁴vhய அரேரணீமmh’தாrhணவஶாயிநீmh ।
ஸதா³ஶிவரmh ரmhயmh கlhபvh’தலshதி²தmh ॥ 5॥
நாநாரthநஸமாகீrhணmh தnhலmh கமலாநேந ।
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vh’ச பரேமஶாநி ஸததmh th³thமகmh ॥ 6॥
பச⁴தாthமகmh vh’mh ச:ஶாகா²ஸமnhவிதmh ।
ச:ஶாகா²mh சrhேவத³mh சrhவிஶதிதthவகmh ॥ 7॥
அப³ஸமshத அர ஸஹ அmh’த ஸiµth³ர ேம ஶயந கர ரேஹ
ைஹmh, யஹ சிnhதந கரேக வயமாண விஷய கா சிnhதந கேர । ேஹ
கமலாநேந ! கlhபvh’ ேக நீேச மேநாரம ஸதா³ஶிவ ைஹ ।
உஸகா ல நாநாphரகார ேக ரthேநா ேக th³வாரா vhயாphத ைஹ । ேஹ பரேமவ !

வஹ vh’ஸrhவதா³ th³thமக ைஹ,ஸthவ-ரஜnhதேமாமய ைஹ ।
வஹ பச⁴தமய vh’ ’kh-யஜு:ஸாம ஏவmh அத²rhவ பீ சார
ஶாகா²ஓmh ேஸ ேஶாபி⁴த ைஹ । ய 24 தththவாthமக பீ⁴ ைஹ ॥ 5-7॥
சrhவrhணதmh Shபmh ஶுkhலmh ரkhதmh ஶசிshேத ।
பீதmh kh’Shணmh மேஹஶாநி Shபth³வயmh பரmh ஶ ◌்’iΝ ॥ 8॥
ஹதச மேஹஶாநி விசிthரmh ஸrhவேமாஹநmh ।
ஷThShபாணி மேஹஶாநி ஷTh³த³rhஶநத³mh shmh’தmh ॥ 9॥
அnhயாநி ுth³ரஶாshthராணி ஶாகா²நி நேலாசேந ।
தாநி ஸrhவாணி பthராணி ஸrhவஶாshthராணி ேசவ ॥ 10॥
ேஹ ஶுசிshேத ! தphத vh’ கா Shப சார வrhண khத ைஹ । யதா²
ஶுkhல, ரkhத, பீத ஏவmh kh’Shண । ேஹ மேஹவ !ஔர பீ⁴ ேதா³ phரகார
ேக Shப ைஹmh । ேவ ைஹmh ஹதவrhண ததா² நாநாவிசிthர வrhண வாேல ।
ேவ ஸபீ⁴ மந ேகா ேமாத கரேந வாேல ைஹmh । ேய 6 phரகார ேக Shப 
ஷTh³த³rhஶநஶாshthர ைஹmh ।
ேஹ நேநthேர அnhய ேசா²ேட-ேசா²ேட ஶாshthர vh’கீ ேசா² ஶாகா²ேய ைஹ ॥
8-10॥
இதிஹாஸராநி ஸrhவாணி vh’ஸmhshதி²தmh ।
thவக³shயிேமத³மஜாநி vh’ஶாகா²நி யாநி ச ॥ 11॥
தாநி ஸrhவாணி ேத³ேவஶி இnhth³யாணி phரகீrhthதிதmh ।
ஸrhவஶkhதிமயmh ேத³வி விth³தி⁴ thவmh நேலாசேந ॥ 12॥
இதிஹாஸராதி³இஸ vh’ ேக thவkh,அshதி² ததா² ேமத³ ஏவmh மjhஜாப
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ைஹmh । ேஹ ேத³ேவஶீ !vh’கீ ஶாகா²ஆதி³ ேகா இnhth³ய பீ⁴ கஹா க³யா ைஹ
।
ேஹ நேநthேராவா ! ம உkhத vh’ ேகா ஸrhவஶkhதிமய ஜாேநா ॥ 9-12॥
ஏவth³⁴தmh மஹாvh’ph◌⁴ரமைர: பேஶாபி⁴தmh ।
ேகாகில: பரேமஶாநி ேஶாபி⁴தா vh’பபி:◌⁴ ॥ 13॥
ேஹ பரேமவ ! யஹ மஹாvh’அமரேத³ேவா th³வாரா பேஶாபி⁴த ைஹ ।
ேகாகில phரph◌⁴’தி vh’ ேக பேயாmh th³வாரா பீ⁴ யஹ ேஶாபி⁴த ைஹ ॥ 13॥
ஸுேஶாபி⁴தmh ேத³வக³ணrhத⁴நரthநாதி³காŋhபி:◌⁴ ।
ஏவmh கlhபth³மmh th◌⁴யாthவா தத³ேதா⁴ ரthநேவதி³காmh ॥ 14॥
தthேராப மேஹஶாநி பrhயŋhகmh பா⁴வேயth phேய ।
ஸூமmh  பரமmh தி³vhயmh பrhயŋhக ஸrhவேமாஹநmh ॥ 15॥
த⁴நரthநாதி³ கீ அபி⁴லாஷா ரக²ேந வாேல ஸாத⁴க ேகா ேத³வதாஓmh ேஸ ேஶாபி⁴த
கlhபத கா சிnhதந கரேக உஸகீ சா²யா ேம நீேச ரkhகீ² ரthநமயீ ேவதி³கா
கீ பா⁴வநா கரநீ சாேய । ேஹ phேய ! ேஹ மேஹஶாநீ ! உஸ ேவதி³கா பர
ஸூம பரம தி³vhய,ஸrhவேமாஹந பலŋhக³ கீ பா⁴வநா கேர ॥ 14-15॥
சnhth³ரேகாஸமmh ேத³வி ஸூrhயேகாஸமphரப⁴mh ।
ஶீதாmhஶுரஸmhkhதmh நாநாக³nhத⁴ஸுேமாதி³தmh ॥ 16॥
நாநாShபஸேஹந ரசிதmh ேஹமமாலயா ।
தத: பரmh மேஹஶாநி ேயாகி³நீேகாேசSh²தmh ॥ 17॥
ேயாகி³நீiµக²க³nhேத⁴ந ph◌⁴ரமரா: phரபதnhதி ச ।
ேயாகி³நீ ேமாநீ ஸாாth ேவSh²தmh கமேலேண ॥ 18॥
ேஹ ேத³வீ !வஹபலŋhக³கேராேடா³mh சnhth³ரமா ேகஸமாந ததா²கேராேடா³mhஸூrhய
ேக
ஸமாந phரபா⁴khத ைஹmh । வஹ சnhth³ர கிரே ேஸ khத ததா² விபி⁴nhந
ஸுக³nhேதா⁴mh ேஸஆேமாதி³த ைஹmh । யஹ பலŋhக³நாநாShபஸஹ ேஸஸஜாஈ
க³ஈ
ைஹmh ததா² shவrhணமாலாஓmh ேஸ ஸுேஶாபி⁴த ைஹmh । ேஹ மேஹவ ! யஹ
பலŋhக³
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கேராேடா³mh ேயாகி³நிேயாmh ேஸ தி⁴ ஹுஈ ைஹmh । உந ேயாகி³நிேயா ேக iµக² கீ
ஸுக³nhத⁴ ேஸ
ஆகrhத ேஹாகர ph◌⁴ரமரக³ண வஹா◌ँ ஆ ரேஹ ைஹmh । ேஹ கமலவத³ேந !ந
ேயாகி³நீ ேக ேய யஹ பலŋhக³ கி⁴ ைஹ, ேவ ேயாகி³நீ ஸாாth ேமாநீப
ைஹmh
॥ 17-18॥
அthயnhதேகாமலmh shவchச²mh ஶுth³த⁴ேப²நஸமmh phேய ।
பrhயŋhக: பரேமஶாநி ஸதா³ஶிவ:shவயmh ந: ॥ 19॥
ேஹ phேய ! வஹ அthயnhத ேகாமல ததா² ஶுth³த⁴ ேப²ந ேக ஸமாந shவchச²
பலக³ைஹ । ேஹ பரேமவ shவயmh ஸதா³ஶிவ  பலŋhக³shவப ைஹmh
॥ 19॥
வ: Shபmh வேத³th ேத³வி பா⁴வேயthதவ பாrhவதி ।
ஸதா³ஶிவmh மேஹஶாநி தnhமஹாNhட³தmh ॥ 20॥
ேஹ ேத³வீ ! வ Shப shவப ைஹ, வஹ mhஹா பா⁴வநா கேர । ேஹ
மேஹவ ! மஹாNhட³khத ஸதா³ஶிவ ைஹmh ॥ 20॥
காநீேகாஸmhkhதmh சாமைரrhஹshதஸmhshதி²தமmh ।
ஏவmh விபா⁴vhய மந ஸதா³ வ: ஶுசிshேத ॥ 21॥
ேஹ ஶுசிshேத ! (ஶுth³த⁴ ஹாshய கரேநவா) ேவ ஸதா³ஶிவ கேராேடா³mh
காநீக³ண ேஸ khத ைஹmh । காநீ ஹாத² ேம சாமர ேய ைஹmh । வ
ேகா ஸதா³இ phரகார ேஸ சிnhதந கரநா சாேய ॥ 21॥
யshய யshய மேஹஶாநி யதி³rhShட கமலாநேந ।
தshய jhஞாநஸமாkhேதா மநஸா பரேமவ ॥ 22॥
ேஜாேவாth◌⁴யாநபேரா ⁴thவா ஜேபத³shய ஶதmh phேய ।
மnhthராரmh மேஹஶாநி மாth’காதmh khரமாth ॥ 23॥
ேஹ மேஹஶாநீ, பரேமவ ! கமலவத³ேந !நகா நகா ேஜா பீ⁴ இShட
ைஹ, ேவ மந  மந உஸ இShட ேக ஸாத² jhஞாநkhத ேஹா th◌⁴யாநரத ரேஹmh
ஔர இShடேத³வ ேக மnhthராேரா ேகா மாth’காவrhண th³வாரா khரமஶ: த
கரேக ெஸௗ வார ஜப கேரmh ॥ 22-23॥
kh’thவா வ: phரஸnhநாthமா ஜேபத³shய ஶதmh phேய ।
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யthஸŋhkh²யாபரமாேரெணௗ பாrhதி²ேவ பவrhthதேத ।
தாவth³வrhஷஸஹshராணி ஶிவேலாேக மயேத ॥ 24॥
வ phரஸnhதசிthத shதி²தி ேம இShடமnhthர 100 வார ஜேப । இஸேஸ பாrhதி²வ
பரமாiΝஓmh கீ தநீ ஸŋhkh²யா ைஹ, உதேந ஹஜார வrhஷ பrhயnhத வ
ஶிவேலாக ேம நிவாஸ கரதா ைஹ ।
॥ இதி ஸரshவதீதnhthேர th³விதீய: படல: ॥
॥ ஸரshவதீதnhthர கா th³விதீய படல ஸமாphத ॥

th’தீய: படல: ।
ேத³vhவாச -

lhகா கீth³’ஶீ நாத² ேஸrhவா கீth³’ேஶா ப⁴ேவth ।
கீth³’ேஶா வா மஹாேஸrhநிrhவாணmh thவய கீth³’ஶmh ॥ 1॥
அnhயதா² கதி²தmh யnhேம கீth³’ஶ தth³வத³shவ ேம ॥ 2॥
ேத³வா கஹதீ ைஹmh -ேஹ phரேபா⁴ lhகா ைகஸா ைஹ ? ேஸ-மஹாேஸ ததா²
நிrhவாண khயா ைஹ ?ஆபேந தேந ஜபாŋhக³ கேஹ ைஹ, ேவ கிஸ phரகார ேக
ைஹ ? ॥ 1-2॥
ஈவர உவாச -

³யாth³³யதரmh ேத³வி தவ shேநேஹந கth²யேத ।
விநா ேயந மேஹஶாநி நிShகலச ஜபாதி³கmh ॥ 3॥
ஈவர கஹேத ைஹmh -ேஹ ேத³வீ !ஸேக பி³நா ஜப phரph◌⁴’தி நிShப²ல
ேஹா ஜாேத ைஹmh, உஸ kh³யதம jhஞாந ேகா mhஹாேர phேரமவஶ phரகாஶித
கரதா ஹூmh ॥ 3॥
தாராயா lhகா ேத³வி மஹாநீலஸரshவதீ ।
பசா காகாயா lhகா பகீrhthதிதா ॥ 4॥
ேஹ ேத³வீ !மஹாநீலஸரshவதீ கா பீ³ஜ (mh shth ஹு◌ँ)ஸமshத தாராமnhthேரா
கா lhகா ைஹ । பசா மnhthர ேகா காகா கா lhகா கஹேத ைஹmh
॥ 4॥
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காrhசவ⁴rhமாயா ப²Thகாராnhதா மேஹவ ।
சி²nhநாயாsh மேஹஶாநி lhகாShடா ப⁴ேவth ॥ 5॥
ேஹ மேஹவ ! கா பீ³ஜ,rhசபீ³ஜ, வ⁴பீ³ஜ ததா² மாயாபீ³வ ேக அnhத
ேம “ப²Th”லகா³ேந ேஸ ேஜா பசார மnhthர ேஹாதா ைஹ, வ கா ேத³வீ
கா lhகா கஹா ஜாதா ஹ । (khmh ஹுmh shthmh mh ப²Th) । ேஹ மஹவ !

அShடா மnhthர சி²nhநமshதா ேத³வீ கா lhகா கஹாmh க³யா ைஹ ॥ 5॥
ப³jhரைவேராசநீேய ச அnhத வrhம phரகீrhthதேயth ।
ஸmhபthphரதா³யா : phரத²ம ைப⁴ரvhயா:lhகா ப⁴ேவth ॥ 6॥
வjhரைவேராசநீேய பத³ ேக அnhத ேம ப²Th கா உchசாரண
கரேந ேஸ யஹ அShடார ேஹா ஜாதா ைஹmh (வjhரைவேராசநீேய ப²Th) ।
ைப⁴ரவீ கா phரத²ம பீ³ஜ  த⁴நதா³ கா lhகா கஹா க³யா ைஹmh ॥ 6॥
மthரஸுnhத³rhயா:lhகா th³வாத³ஶா ।
வாkh³ப⁴வmh phரத²மmh பீ³ஜmh காமபீ³ஜமநnhதரம ॥ 7॥
லபீ³ஜmh தத: பசாth thேர ேசதி தth பரmh ।
ப⁴க³வதீதி தthபசாth அnhேத ட²th³வயiµth³த⁴ேரth ॥ 8॥
th³வாத³ஶார மnhthர ேகா thர ஸுnhத³ கா lhகா கஹேத ைஹ ।
phரத²மத: வாkh³ப⁴வ தத³nhதர காமபீ³ஜ, தthபசாth லபீ³ஜ,

தத³nhதர thேர, தthபசாth ப⁴க³வதி, தthபசாth shவாஹா லகா³ேந ேஸ
th³வாத³ஶா lhகா ேஹாதா ேஹmh ைஜேஸ “ஐmh khmh mh thேர ப⁴க³வதி
ட:² ட:²” ॥ 7-8॥
அத²வா காமபீ³ஜச lhகா பகீrhthதிதா ।
phராஸாத³பீ³ஜmh ஶmhேபா⁴ச மஜுேதா⁴ேஷ ஷட³ரmh ॥ 9॥
அத²வா ேகவல காமபீ³ஜ (khmh) ேஹா thரா கா lhகா ைஹmh । phரஸாத³ ப³
(ெஹௗmh) ஶிவமnhthர கா lhகா ைஹmh । ஷTh³ரமnhthர mh மஜுேகா⁴ஷ
மnhthர கா lhகா கஹா க³யா ைஹ -ௐ நம: ஶிவாய: ॥ 9॥
ஏகாrh ⁴வேநவrhயா விShே:shயாத³Shடவrhணகmh ।
நேமா நாராயேயதி phரணவாth³யா ச lhகா ॥ ।10॥
ஏகார மnhthர (mh) ⁴வேநவ பீ³ஜ கா lhகா ைஹmh । விShiΝ மnhthர
கா lhகா ைஹmh அShடார மnhthர அrhதா²th “நேமா நாராயய” ேக பஹேல ௐ
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லகா³ேய । “ௐ நேமா நாராயய” ॥ 10॥
மாதŋhக³யா: phரத²மmh பீ³ஜmh மாயா ⁴மாவதீmh phரதி ।
பா³லாயாச ப³⁴பீ³ஜmh லmhயாச நிஜபீ³ஜகmh ॥ 11॥
phரத²ம பீ³ஜ (ௐ) மாதŋhகீ³ கா lhகா ேஹ ஏவmh மாயாபீ³ஜ (mh)⁴மாவதீ
கா lhகா கஹா ஜாதா ைஹmh । பா³லாமnhthர கா lhகா ேஹவ⁴பீ³ஜ (shthmh)
ததா²ல மnhthர கா lhகா “mh” ைஹmh ॥ 11॥
ஸரshவthயா வாkh³’ப⁴வச அnhநதா³யா அநŋhக³கmh ।
அபேரஷாச ேத³வாநாmh மnhthரமாthர phரகீrhthதிதா ॥ 12॥
ஸரshவதீ மnhthர கா lhகா ைஹmh “ஐmh” । அnhநதா³ ேத³வீ கா lhகா ைஹ
காமேவாஜ (khmh) । அnhய ேத³வதாஓmh கா lhகா உநகா அபநா  மnhthர ைஹ
॥ 12॥
இயnhேத கதி²தா ேத³வி ஸŋhேபாth lhகா மயா ।
அjhஞாthவா lhகாேமதாmh ேயா ஜேபத³த⁴ம: phேய ॥ 13॥
ேஹ ேத³வீ ! ேமேந ஸŋhேப ேம யஹ lhகா கஹா ைஹ । ேஹ phேய ! ேஜா
அத⁴ம
மiνShய பி³நா lhகா ேகா ஜாேந மnhthர ஜப கரேத ைஹ ॥ 13॥
பசthவமாஶு லப⁴ேத th³தி⁴ஹாநிsh ஜாயேத ।
ததா² ஜபாதி³கmh ஸrhவmh நிShப²லmh நாthர ஸmhஶய: ।
தshமாth ஸrhவphரயthேநந phரஜேபnhrhkh◌⁴நி lhகாmh ॥ 14॥
ேவ ஶீkh◌⁴ர ேஹா mh’th ேகா phராphத ேஹாேத ைஹஔர உநகீ th³தி⁴ நShட ேஹா
ஜாதீ ைஹ । உநகீ ஜபாதி³ஸமshத ஸாத⁴நா நிShப²ல ேஹாதீ ைஹmh । அத:
யthநrhவக மshதக ேக உபர iµrhth³தா⁴ ேம lhகா ஜேப ॥ 14॥
॥ இதி ஸரshவேதாதnhthேர th’தீய: படல: ॥
॥ ஸரshவதீதnhthர கா th’தீய படல ஸமாphத ॥

சrhத:² படல:

ஈவர உவாச -

யத² வயா ேத³ேவஶி phராணேயாக³ ஶ ◌்’Nh’ऽNhவ ேமmh ।
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விநா phராணmh யதா² ேத³ஹ:ஸrhவகrhமஸு ந ம: ॥ 2॥
விநா phராணmh ததா² மnhthர: ரசrhயாஶைதரபி ।
மாயயா தா மnhthர:ஸthவதா⁴ ஜபத: ந: ॥ 2॥
ஸphராே ஜாயேத ேத³வி ஸrhவthராயmh விதி: ◌⁴ shmh’த: ।
தைத²வ தீ³பநீmh வேய ஸrhவமnhthேரஷு பா⁴விநி ॥ 3॥
அnhத⁴காரkh³’ேஹ யth³வnhந கிசிth phரதிபா⁴ஸேத ।
தீ³பநீவrhதா மnhthர shதைத²வ பகீrhthதித: ॥ 4॥
ஈவர கஹேத ைஹ -அப³ phராணேயாக³அrhதா²th மnhthர கா phராணஸmhப³nhத⁴
கஹதா ஹூmh। ேஹ ேத³ேவஶீ ! உேஸ ரவண கேரா । ைஜேஸ phராணரத ேத³ஹ
காrhய நmh கரதா, உ phரகார phராணரத மnhthர ைஸகேடா³ ரசரே
ேஸ பீ⁴ th³த⁴ நmh ேஹா ஸகதா । ேஹ ேத³வீmh “mh” மnhthர ேஸ ஸmhத
கேரா 7வார மnhthர ஜப கரேந ேம வஹ ஸphராண ேஹா ஜாதா ைஹmh ।ஸபீ⁴ ேத³ேவா
ேக மnhthர ேக ஸாத² ய கரநா சாேய । ேஹ பா⁴விநீ !ஸபீ⁴ மnhthேரா கா
தீ³பநீ மnhthர அப³ கஹூ◌ँகா³ । ைஜேஸ தீ³பக ேக விநா அnhேத⁴ேர த⁴ர ேம ச²
நmh தீ³க²தா உ phரகார தீ³பநீ ேக பி³நா மnhthர கா தththவ phரகாஶித
நmh ேஹா ஸகதா ॥ 1-4॥
ேவதா³தி³தmh மnhthரmh ஸphதவாரmh ஜேபth ந: ।
தீ³பநீய ஸமாkh²யாதா ஸrhவthர பரேமவ ॥ 5॥
ேஹ மேஹவ ! மnhthர ேகா phரணவ (ௐ) ேஸ ஸmhத கரேக 7 பா³ர ஜேப ।
ய மnhthேரா கா தீ³பநீ கரண ைஹ ॥ 5॥
ஜாதஸூதகமாெதௗ³shபாத³nhேத ச mh’தஸூதகmh ।
ஸூதகth³வயஸmhkhதா ேயா மnhthர:ஸ ந th◌⁴யதி ॥ 6॥
மnhthர ஜப ேக ஆதி³ ேம ஜnhம கா ெஶௗச ததா² மnhthர ஜப ேக அnhத ேம மரண
ெஶௗச லக³தா ைஹ । அத:அெஶௗசkhத மnhthர th³த⁴ நmh ேஹாேத ॥ 6॥
ேவதா³தி³தmh மnhthரmh ஸphதபா³ரmh ஜேபnhiµேக² ।
ஜபshயாெதௗ³ ததா² சாnhேத ஸூதகth³வய ॥ 7॥
இந அெஶௗேசா ேகா ஹடாேந ேக ேய ௐ ேஸ த மnhthர 7 பா³ர ஜேப ॥ 7॥
அேதா²chயேத ஜபshயாthர khரமச பரமாத³⁴த: ।
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யmh kh’thவா th³தி⁴ஸŋhகா⁴நாmhமதி⁴ேபா ஜாயேத நர: ॥ 8॥
அப³ ஜப கா அthயnhத அth³⁴த khரம கஹதா ஹூ◌ँ,ஸேக அiνShடா²ந ேஸ
மiνShய ஸமshத th³தி⁴ phராphத கர ேலதா ஹூmh ॥ 8॥
நதிrh³rhவாதீ³நாமாெதௗ³ தேதா மnhthரஶிகா²mh ப⁴ேஜth ।
தேதாऽபி மnhthரைசதnhயmh மnhthராrhத²பா⁴வநாmh தத: ॥ 9॥
phரத²மத:³ phரph◌⁴’தி ேகா phரம கேர தத³nhதர மnhthரஶிகா² ஜேப ।
தthபசாth மnhthர ைசதnhய கீ பா⁴வநா கரேக உஸேக உபராnhத மnhthராrhத²
பா⁴வநா கேர ॥ 9॥
³ th◌⁴யாநmh ஶிர:பth³மmh ’தீ³Shடth◌⁴யாநமாவஹnh ।
lhகாச தத: ேஸmh மஹாேஸமநnhதரmh ॥ 10॥
நிrhவாணச தேதா ேத³வி ேயாநிiµth³ராவிமாவநாmh ।
அŋhக³nhயாஸmh phராயாம வாேஶாத⁴நேமவ ச ॥ 11॥
phராணேயாக³ தீ³பநீச அெஶௗசப⁴ŋhக:³ ேமவ ச ।
ph◌⁴மth◌⁴ேய வா நேஸாரkh³ைர th³’Shmh ேஸஜபmh ந: ॥ 12॥
ேஸமெஶௗசப⁴ŋhக³ச phராயாமதி khரமாth ।
ஏதthேத கதி²த ேத³வி ரஹshய ஜபகrhமண: ॥ 13॥
ேகா³பநீயmh phரயthேநந ஶபத²shமரnhமம ।
ஏதthதnhthரmh kh³’ேஹ யshய தthராmhஹ ஸுரவnhதி³ேத ।
திShடா² நாthர ஸnhேத³ேஹா ேகா³phதvhயமமேரShவபி ॥ 14॥
ஶிர shதி²த பth³ம ேம ³ th◌⁴யாந கேர । ’த³ய ேம இShடேத³வ கா th◌⁴யாந
கரேக lhகா ஜேப । தத³nhதர ேஸ ஜப, தthபசாth மஹாேஸ ஜப
கரநா சாேய ।
ேஹ ேத³வீ !அப³ khரமஶ: யஹ கேர -

நிrhவாண ஜப
ேயாநி iµth³ரா பா⁴வநா
அŋhக³nhயாஸ
phராயாம
வாேஶாத⁴நnh
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phராணேயாக³
தீ³பநீ கrhம ஜப
அெஶௗசப⁴ŋhக³ ஜப

ph◌⁴மth◌⁴ய ேமmh யா நாஸாkh³ர ேம th³’Sh கரேக ேஸ ஜப கேர । ந: ஜப
ேக அnhத ேமmh த³ஹ khரமஶ: கேர -

ேஸ ஜப
அேஶாசப⁴ŋhக³ ஜப
phராயாம

ேஹ ேத³வீ ! மேஸ யஹ ஸப³ ஜப கrhமகா ரஹshய கஹா । ேமேரா phரதிjhஞா ேகா
யாத³ ரக²கர இேஸ ³phத ரக²நா । ேஹ ஸுேரா th³வாரா நமshkh’ேத !ஸேக
த⁴ர ேம யஹ தnhthர ைஹ, வஹா◌ँ ைமmh ரஹதா ஹூ◌ँ, யஹ நி:ஸதி³kh³த⁴
ைஹ । ேஸ ேத³வதாஓmh ேஸ பீ⁴ ³phத ரக²நா । 9-14॥
॥ இதி ஸரshவதீதnhthேர சrhத:² படல: ॥
॥ ஸரshவதீதnhthர கா சrhத² படல ஸமாphத ॥

பசம: படல:

ஈவர உவாச -

அதா²த:ஸmhphரவயா ஶ ◌்’iΝShவ தmh phயmhவேத³ ।
யshயாjhஞாேநந விப²லmh ஜபேஹாமாதி³கmh ப⁴ேவth ॥ 1॥
ஈவர கஹேத ைஹmh -ேஹ phயmhவேத³ !ேஸ ஜாேந பி³நா ேஹாம phரph◌⁴’தி
விப²ல ேஹா ஜாேத ைஹmh; உேஸ கஹதா ஹூ◌ँ । ரவண கேரா ॥ 1॥
lhகாmh rhth◌⁴நி ஸஜphய ’தி³ ேஸmh விசிnhதேயth ।
மஹாேஸmh விஶுth³ேத⁴  கNhட²ேத³ேஶ ஸiµth³த⁴ேரth ॥ 2॥
மshதக ேக உrhth◌⁴வ ேமmh (rhதா⁴ ேம lhகா கா ஜப,’த³யேமmh
ேஸசிnhதந, மஹாநேஸ கா விஶுth³த⁴ சkhரேம உth³தா⁴ர கேர அrhதா²th
உchசாரண கேர ॥ 2॥
மணிேர  நிrhவாணmh மஹாNhட³நீமத:◌⁴ ।
shவாதி⁴Shடா²ேந காமபீ³ஜmh ராகிநீrhth◌⁴நி ஸmhshதி²தmh ॥ 3॥
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மணிர சkhர ேமmh மஹாNhட³நீ கா நிrhவாண சிnhதந அேதா⁴தி³kh ப
ேஸ கேர । shவாதி⁴Shடா²ந ேமmh காமபீ³ஜ கா, ராகிநீ ஶkhதி கா rhth³தா⁴ ேமmh
சிnhதந கேர ॥ 3॥
விசிnhthய விதி⁴வth³ேத³வி லாதா⁴ராnhதிகாchசி²ேவ ।
விஶுth³தா⁴shதாmh shமேரth³ேத³வி விஸதnhதநீயmh ॥ 4॥
ேஹ ேத³வி ! ேஹ ஶிேவ ! யஹ ஸப³ சிnhதந கரேக லாதா⁴ர ேஸ விஶுth³த⁴
சkhர பrhயnhத phரஸth mh’லஸூthர ேக ஸமாந ஸூமதம Nhட³நீ
கா சிnhதந கேர । தத³நnhதர “ஸrhபாkh’தி Nhட³நீ ேக அnhத ேம அவshயித
ேவதீ³shதா²ந லமnhthர ேஸ ஆவத ைஹ,” யஹ சிnhதந பா³ரmhவார கேர
॥ 4॥
ேவதி³shதா²நmh th³விவாnhதmh லமnhthராvh’தmh iµஹு: ।
விphராmh phரணவ: ேஸ:thயாmh தைத²வ ச ॥ 5॥
ைவயாநாைசவ ப²Thகாேரா மாயா ஶூth³ரshய கth²யேத ।
அஜா ’தி³ ேத³ேவஶி யா வmh மnhthரmh ஸiµchசேரth ॥ 6॥
ph³ராமண ததா²thய ேக ஏ phரணவ (ஊmh) ேஸ ைஹ । ைவய கா ேஸ
ைவ ப²Th ததா² ஶூth³ர கா ேஸ ைஹ மாயாபீ³ஜ “” । ேஜா
’த³ய ேமmh rhேவாkhத ஜப ந கரேக மnhthேராchசாரண கரேத ைஹ,

உnhேஹ மnhthர ஜப கா அதி⁴கார நmh ைஹmh ॥ 5-6॥
ஸrhேவஷாேமவ மnhthராமதி⁴காேரா ந தshய  ।
மஹாேஸச ேத³ேவஶி ஸுnhத³rhயா ⁴வேநவ ॥ 7॥
காகாயா:shவபீ³ஜச தாராயா:rhசஜகmh ।
அnhயாஸாnh ப³⁴பீ³ஜmh மஹாேஸrhவராநேந ॥ 8॥
ேஹ ேத³ேவஶீ !ஸுnhத³ கா மஹாேஸ ேஹ mh, காபீ³ஜ கா khmh, தாரா ேத³வீ
கா ஹுmh அnhய ேத³வதாஓmh கா மஹாேஸ ைஹ shthmh ॥ 7-8॥
ஆெதௗ³ ஜphthவா மஹாேஸmh ஜேபnhமnhthரமநnhய தீ: ◌⁴ ।
த⁴ேந த⁴ேநஶlhேயாऽெஸௗ வாNhயா வாகீ³வேராபம: ॥ 9॥
th³ேத⁴ kh’தாnhதஸth³’ேஶா நாmh மத³ேநாபம: ।
ஜபகாேல ப⁴ேவthதshய ஸrhவகாேல ந ஸmhஶய: ॥ 10॥

14 sanskritdocuments.org



ஸரshவதீதnhthரmh

பஹேல மஹாேஸ கா ஜப கரேக தப³ ஏகாkh³ர ேஹா மnhthர ஜேப । இஸ phரகார
ேஸ ஜப கரேந பர ஜபகrhthதா த⁴ந கீ th³’Sh ேஸ ேப³ரlhய, காvhய
phரேயாக³ ேம வாகீ³வர ேக lhய, th³த⁴ ேம யமராஜ ேக lhய ததா² ரமணீ
ஸஹ ேம காமேத³வ ேக lhய phரதீத ேஹாதா ைஹ । உஸேக ேய ஸபீ⁴ கால
ஜப ேக ேய உபkhத ைஹ ॥ 9-10॥
அத² வயா நிrhவாண ஶ ◌்’iΝஸாவதாऽநேக⁴ ।
phரணவmh rhவiµchசாrhய மாth’காth³யmh ஸiµth³த⁴ேரth ॥ 11॥
தேதா லmh மேஹஶாநி தேதா வாkh³ப⁴வiµth³த⁴ேரத ।
மாth’காnhதmh ஸமshதாsh ந: phரணவiµth³த⁴ேரth ॥ 12॥
ஏவmh தலnh phரஜேபnhமணிரேக ।
ஏவmh நிrhவாணஶாநி ேயா ந ஜாநாதி பாமர: ॥ 12॥
கlhபேகாஸஹshேரண தshய th³தி⁴rhந ஜாயேத ॥ 14॥
அப³ நிrhவாண கா shவப கஹதா ஹூ◌ँ,ேஸ ஸாவதா⁴ந ேஹாகர ஸுேநா ।
phரத²மத: phரணவ கா உchசாரண கேர । ேஹ மேஹவ !இஸேக பசாth
லமnhthர ஔர அnhத ேமmh “ஐmh” பீ³ஜ கா உchசாரண கேர । இஸேக
பசாth அmh ேஸ ேலகர லmh mh பrhயnhத ஸமshத மாth’காஓ கா உchசாரண
கரேக ந:ஊmh அnhத ேம லகா³ேய । இஸ phரகார ேக த மnhthர கா ஜப
மணிர சkhர ேம கேர । ேஹ ஈவ ! ேஜா பாமர இஸ நிrhவாண phரkhயா
ேஸ அவக³த ந ைஹ, வஹ கேராேடா³ கlhப ேம பீ⁴ மnhthரth³தி⁴ phராphத நmh
கர ஸகதா ॥ 11-19॥
॥ இதி ஸரshவதீதnhthேர பசம: படல: ॥
॥ ஸரshவதீதnhthர கா பாசவாmh படல ஸமாphத ॥

ஷShட:² படல:

ஈவர உவாச -

அபைரகmh phரவயா iµக²ேஶாத⁴நiµthதmh ।
யnhநkh’thவா மஹாேத³வி ஜபஜா vh’தா² ப⁴ேவth ॥ 1॥
அஶுth³த⁴வா ேத³வி ேயா ஜேபth ஸ  பாபkh’th ।
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தshமாth ஸrhவphரயthேநந வாேஶாத⁴நமாசேரth ॥ 2॥
ஈவர கஹேத ைஹ -ேஹ மஹாேத³வீ !ேஸ ந கரேந ேஸ ஜபயjhஞ விப²ல
ேஹா ஜாதா ெஹௗ உஸ iµக²ேஶாத⁴ந நாமக உthதம ஜபாŋhக³ ேகா கஹதா ைஹ ।
ேஹ ேத³வீ ! ேஜா அஶுth³த⁴ வா ேஸ ஜப கரதா ைஹ,உேஸ பாபீ கஹேத ைஹmh
।
அத:ஸபீ⁴ phரயthந th³வாரா வா ேஶாத⁴ந கரநா சாேய ॥ 1-2॥
ேத³vhவாச -

ேத³வேத³வ மஹாேத³வ ஶூலபாேண பிநாகth◌⁴’kh ।
ph’த²kh ph’த²kh மஹாேத³வ கத²யshவ த³யாநிேத⁴ ॥ 3॥
ேஶாத⁴நmh ஸrhவாவிth³யாநாmh iµக²shய வத³ ேமmh phரேபா⁴ ॥ 4॥
ேத³வீ கஹதீ ைஹ -ேஹ ேத³வேத³வ ! மஹாேத³வ ! ஶூலபாேண, பிநாகீ !
ேஹ த³யநிேத⁴ ! ேஹ phரேபா⁴ !ஆப ph’த²kh-ph’த²kh ப ேஸ ஸபீ⁴ விth³யாஓmh
கா iµக²ேஶாத⁴ந கஹேந கீ kh’பா கேர ॥ 3-4॥
மஹாேத³வ உவாச -

மஹாthரஸுnhத³rhயா iµக²shய ேஶாத⁴நmh ஶுேப⁴ ।
 பீ³ஜmh phரணேவா லshதார: phரணவshததா² ॥ 5॥
இமmh ஷட³mhர மnhthரmh ஸுnhத³rhயா த³ஶதா⁴ ஜேபth ।
ஶ ◌்’iΝஸுnhத³ யாமாயா iµக²ேஶாத⁴நiµthதமmh ॥ 6॥
மஹாேத³வ கஹேத ைஹmh -ேஹ ேஶாப⁴ேந ! மஹாthரஸுnhத³ கா
iµக²ேஶாத⁴ந கஹதா ஹுmh ।  பீ³ஜ, phரணவ, கார, ந:பீ³ஜ ஏவmh
phரணவ லகா³ேய (mh ௐ mh ௐ mh ௐ ) । ேஹ ஸுnhத³ யஹ ஷட³ர
மnhthர ைஹ । யாமாேத³வீ ேக மnhthர ஜபாŋhக³ உthதம iµக²ேஶாத⁴ந ேகா ஸுேநா
॥ 5-6 ॥
நிஜபீ³ஜthரயmh ேத³வி phரணவthதயmh ந: ।
காமthரயmh ப³நிபி³nh³ரதிசnhth³ரதmh ph’த²kh ॥ 7॥
ஏஷா நவா விth³யா iµக²ேஶாத⁴நகாணீ ।
தாராயா: ஶ ◌்’iΝ சாrhவாŋhகீ³அrhவiµக²ேஶாத⁴நmh ॥ 8॥
வநீமth◌⁴யமmh லjhஜாmh ⁴வேநஶீmh தத: phேய ।
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thrhயயmh மஹாவிth³யா விjhேஞயாmh’தவrhணீ ॥ 9॥
ேஹ ேத³வீ நிஜ பீ³ஜ (khmh) தீந, phரணவthரய ததா² தநி “க”
ேகா ph’த²kh ph’த²kh வநி (ர), ரதி (ஈ) ஏவmh சnhth³ர ததா² பி³nh³ கா
ேயாக³ கராகர தீந “khmh” பீ³ஜ (khmh khmh khmh ௐ ௐ ௐ khmh
khmh khmh)இஸ நவா ேகா யாமாதnhthர ேம iµக²-ேஶாத⁴நகாணீ விth³யா
கஹேத ைஹ । ேஹ மேநாஹர அŋhேகா³வா தாராேத³வீ ேக அrhவ iµக²ேஶாத⁴ந
ேகா
ஸுேநா । ேஹ phேய ! வநீ பீ³ஜ ேகா (ஹு◌ँ) பீ³ச ேமmh ரரவகர உஸேக rhவ
லjhஜா பீ³ஜ (mh) ததா² பசாth ேமmh ⁴வேநவ பீ³ஜ ேகா லகா³ேய (mh )

“mh ஊ mh” thrhய மஹாவிth³யா iµக²ேஶாதி⁴நீ அmh’தவrhணீ
க ஜாதீ ைஹ ॥ 7-9॥
³rhகா³யா: ஶ ◌்’iΝ சாrhவாŋhகி³iµக²ேஶாத⁴நiµthதமmh ।
th³வாத³ஶshவரiµth³th◌⁴’thய பி³nh³khதthரயshததா² ॥ 10॥
ேஹ ஸுnhத³ர அŋhேகா³வா ! ³rhகா³பீ³ஜ ேக உthதம iµக² ேஶாத⁴ந மnhத ேகா
ஸுேநா ।
பி³nh³ khத தீந th³வாத³ஶ shவர (ஐmh ஐmh ஐmh) ேகா ேஹா ³rhகா³ கா iµக²ேஶாத⁴ந
மnhthர கஹேத ைஹmh ॥ 10॥
அபைரகmh phரவயா ப³க³லாiµக²ேஶாத⁴நmh ।
வாkh³ப⁴வmh ⁴வேநஶீச வாkh³பீ³ஜmh ஸுரவnhதி³ேத ॥ 11॥
ேஹ ஸுரவnhதி³ேத !அnhய ஏக விஷய கஹதா ஹூ◌ँ । யஹ ப³க³லா iµக²ேஶாத⁴ந
ைஹ । பஹேல வாkh³ப⁴வ (ஐmh), தத³நnhதர ⁴வேநவ பீ³ஜ (mh)
வாkh³பீ³ஜ (ஐmh)லகா³ேய । ᳚ஐmh mh ஐm᳚h  ப³க³லா கா iµக²ேஶாத⁴ந மnhthர
ைஹ ॥ 11॥
மாதŋhக³யா ேஶாத⁴நmh ேத³வி அŋhஶmh வாkh³ப⁴வshததா² ।
பீ³ஜசாŋhஶேமதth³தி⁴ விjhேஞயmh thrhயயகmh ॥ 12॥
ேஹ ேத³வீ !அŋhஶபீ³ஜ, வாkh³ப⁴வபீ³ஜ, ந:அŋhஶ பீ³ஜ ேகா லகா³ேந ேஸ
thrhய மாதŋhகீ³iµக²ேஶாத⁴ந மnhthரmh “khேராmh ஐmh khேராmh” க³²த ேஹாதா
ைஹ ॥ 12॥
லmhயாச ேஶாத⁴நmh ேத³வி பீ³ஜmh கமலாநேந ।
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³rhகா³யா: ேஶாத⁴ேந மாயா வாkh³பீ³ஜதா ப⁴ேவth ॥ 13॥
³rhேக³shவாஹா நrhமாயா வாkh³பீ³ஜச நச வாkh ।
phரணவmh தா³nhதiµth³th◌⁴’thய வாமகrhணவி⁴தmh ॥ 14॥
ந: phரணவiµth³th◌⁴’thய த⁴நதா³iµக²ேஶாத⁴நmh ।
ஏவmh மnhthரmh மஹாேத³வி ⁴மாவthயா ப⁴ேவத³பி ॥ 15॥
ேஹ ேத³வீ ! கமலாநேந !ல மnhthர கா iµக²ேஶாத⁴ந ைஹ
“mh” । ³rhகா³மnhthர கா iµக²ேஶாத⁴ந ைஹ வாக³பீ³ஜ th³வாரா
த மாயா பீ³ஜ, ந: ய பீ³ஜ - “ஐmh mh ஐmh ³rhேக³shவாஹா mh
ஐmh ஐmh” । phரணேவாchசாரண கரேக வாமகrhணkhத (உ) தா³nhத (க⁴)
கா உchசாரண கரேக ந: phரணவ லகா³ேய - “ௐ ⁴mh ௐ”

யஹ ைஹ த⁴நதா³ கா iµக²ேஶாத⁴ந । ேஹ ேத³வீ ! ய ைஹmh,⁴மாவதீ கா
பீ⁴ iµக²ேஶாத⁴ந மnhthர ॥ 13-15॥
phரணேவா பி³nh³மாnh ேத³வி பசாnhதேகா க³ேணஶி: ।
ேவதா³தி³ க³க³நmh வநிமiνkh³ பி³nh³சnhth³ரவth ॥ 16॥
th³வயரmh பரேமஶாநி விShேச iµக²ேஶாத⁴ேந ।
அnhயாஸாmh phரணேவா ேத³வி பா³லாதீ³நாmh phரகீrhthதிதmh ॥ 17॥
ேஹ ேத³வீ ! phரணவ ததா² பி³nh³ khத பசாnhதக (க³) க³ேணஶமnhthர கா
iµக²ேஶாத⁴ந ைஹ,அrhதா²th “ௐ க³mh” । ேஹ பரேமவ ! ேவதா³தி³ பீ³ஜ
(ௐ) வநிபீ³ஜ (ரmh) மiν (ஔ) பி³nh³ ததா² சnhth³ர ேகா khத கரேத ஹுேய
“ஹ” கார = “ௐ ெரௗ” விShiΝமnhthர கா iµக²-
ேஶாத⁴ந மnhthர ைஹmh,அnhய கா phரணவ (ௐ)ைஹ ॥ 16-17॥
shthச ஶth³ரlhயmh  iµக²ேஶாத⁴நதmh ।
iµக²ேஶாத⁴நமாthேரண வாmh’தமயீ ப⁴ேவth ॥ 18॥
shth ேக ேய ஶூth³ர ேக  ஸமாந iµக²ேஶாத⁴ந வித ேஹ அrhதா²th phரணவ
ேக shதா²ந பர தீ³rhக⁴ phரணவ ௐ ததா²shவாஹா ேக shதா²ந பர “நம:”
கா phரேயாக³ கேர । iµக²ேஶாத⁴ந khயா th³வாரா வா தthகால அmh’தமயீ
ேஹா ஜாதீ ைஹ ॥ 18॥
அnhயதா²thரவிTh³khதா வா ப⁴வதி ஸrhவதா³ ।
ப⁴ணrh³தா வா th²யாவாkhேயத ³தா ॥ 19॥

18 sanskritdocuments.org



ஸரshவதீதnhthரmh

கலேஹrh³தா வா தth கத²mh phரஜேபnhமம ।
தthேஶாத⁴நமநாசrhய ந ஜேபth பாமர: khவசிth ॥ 20॥
iµக²ேஶாத⁴ந ேக விநா ப⁴ விShடா²thர ேக ஸமாந அபவிthர ரஹதீ ைஹ,

khேயாகி அப⁴ய கா²ேந ேஸ,ஜூ²ட² ேபா³லேந ேஸ ததா² கலஹ ேஸ ³த ேஹா
ஜாதீ
ைஹ । அத: உஸ அபவிthர (19)வா ேஸ மnhthரஜப ைகேஸ ேஹாகா³? பாபkhத
மாநவ கபீ⁴ பீ⁴ வா ேஶாத⁴ந கிேய பி³நா ஜப ந கேர ॥ 19-20॥
ைஶவஶாkhதைவShணவாேத:³ஸrhவshயாmhவயேமவ ச ।
அnhயதா² phரஜேபnhமnhthரmh ேமாேஹந யதி³ பா⁴விநி ॥ 21॥
ைஶவஶாkhத ைவShணவ ஸ இேஸ ஜாேநmh । ேஹ பா⁴விநீ ! யதி³ மாநவ
ேமாஹவஶாth இஸேக விநா மnhthரஜப கரதா ைஹ, தப³ ॥ 21॥
ஸrhவ: தshய vh’தா² ேத³வி மnhthரth³தி⁴rhந ஜாயேத ।
அnhேத நரகவா ச ப⁴ேவth ேஸாऽபி ந சாnhயதா² ॥ 22॥
ேத³ேவா யதி³ ஜேபnhமnhthரmh ந kh’thவா iµக²ேஶாத⁴நmh ।
பதநmh தshய ேத³ேவஶி கிmh நrhமrhthயmhவாநாmh ॥ 23॥
உஸேக ஸமshத அiνShடா²ந vhயrhத² ேஹாேத ைஹmhஔர th³தி⁴ நmh லதீ ।
உேஸ அnhத ேம நரக ஜாநா பட³தா ைஹ । யஹ அnhயதா² கத²ந நmh ைஹ ।
ேஹ ேத³ேவஶீ ! ேத³வதா பீ⁴ iµக²ேஶாத⁴ந பி³நா மnhthர ஜபேந பர பதந ேக
பா⁴கீ³ ேஹாேத ைஹmh । mh’th ேலாகவா கீ பா³த  khயா ?

॥ இதி ஸரshவதீதnhthேர ஷShட:² படல: ॥
॥ ஸரshவதீதnhthர கா ச²ட²வா◌ँ படல ஸமாphத ॥
॥ ஸமாphத ॥
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