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shrIsarasvatIstotram

શ્રીસર વતી તાતે્રમ્

આ ઢાસર વતી તાતે્રમ્ ચ
શ્રીગણેશાય નમઃ ।
ૐઅસ્ય શ્રીસર વતી તાતે્રમ ત્રસ્ય । બ્રહ્મા ઋ ષઃ ।
ગાયત્રી છ દઃ । શ્રીસર વતી દેવતા ।
ધમાર્થર્કામમાેક્ષાથ જપે િવિનયાેગઃ ।
આ ઢા શ્વેતહંસે ભ્રમ ત ચ ગગને દ ક્ષણે ચાક્ષસતંૂ્ર
વામે હ તે ચ િદવ્યા બરકનકમયં પુ તકં જ્ઞાનગ યા ।
સા વીણાં વાદય તી વકરકરજપૈઃ શાસ્ત્રિવજ્ઞાનશ દૈઃ
ક્ર ડ તી િદવ્ય પા કરકમલધરા ભારતી સપુ્રસન્ના॥ ૧॥
શ્વેતપદ્માસના દેવી શ્વેતગ ધાનુલપેના ।
અ ચતા મુિન ભઃ સવઃ ઋ ષ ભઃ તૂયતે સદા ।
અેવં યા વા સદા દેવી ં વા છતં લભતે નરઃ॥ ૨॥
શકુ્લાં બ્રહ્મિવચારસારપરમામાદ્યાં જગદ્વ્યાિપની ં
વીણાપુ તકધાિરણીમભયદાં ડ્યા ધકારાપહામ્ ।
હ તે સ્ફાિટકમા લકાં િવદધતી ં પદ્માસને સં સ્થતાં
વ દે તાં પરમેશ્વર ં ભગવતી ં બુ દ્ધપ્રદાં શારદામ્॥ ૩॥
યા કુ દે દુતષુારહારધવલા યા શભુ્રવસ્ત્રા તા
યા વીણાવરદ ડમ ડતકરા યા શ્વેતપદ્માસના ।
યા બ્રહ્માચ્યુતશઙ્કરપ્ર ત ભદવૈઃ સદા વ દતા
સા માં પાતુ સર વતી ભગવતી િનઃશષે ડ્યાપહા॥ ૪॥
બીજમ ત્રગ ભત તુ તઃ -
હ્ર ી ં હ્ર ી ં હૃદ્યૈકબીજે શ શ ચકમલે ક પિવ પષ્ટશાેભે
ભવ્યે ભવ્યાનુકૂલે કુમ તવનદવે િવશ્વવ દ્યાં ઘ્રપદ્મે ।
પદ્મે પદ્માપેિવષ્ટે પ્રણતજનમનાેમાેદસ પાદિયિત્ર
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પ્રાે ફુ લજ્ઞાનકૂટે હિરિનજદિયતે દેિવ સસંારસારે॥ ૫॥
અઅઅ દષૃ્ટમ ત્રે કમલભવમખુા ભાજેભૂત વ પે
પા પપ્રકાશે સકલગુણમયે િનગુર્ણે િનિવકારે ।

ન સ્થૂલે નવૈ સૂ મેઽ યિવિદતિવભવે નાિપ િવજ્ઞાનત વે
િવશ્વે િવશ્વા તરાત્મે સરુવરન મતે િન કલે િનત્યશદુ્ધે॥ ૬॥
હ્ર ી ં હ્ર ી ં હ્ર ી ં યતુષ્ટે િહમ ચમુકુટે વ લક વ્યગ્રહ તે
માતમાર્તનર્મ તે દહ દહ જડતાં દેિહ બુ દ્ધ પ્રશ તામ્ ।
િવદ્યે વેદા તવેદ્યે પિરણતપિઠતે માેક્ષદે મુ ક્તમાગ ।
માગાર્તીત વ પે ભવ મમ વરદા શારદે શભુ્રહારે॥ ૭॥
ધી ં ધી ં ધી ં ધારણાખ્યે તમ તન ત ભનાર્મ ભઃ ક તર્નીયે
િનત્યેઽિનત્યે િન મત્તે મુિનગણન મતે નૂતને વૈ પુરાણે ।
પુ યે પુ યપ્રવાહે હિરહરન મતે િનત્યશદુ્ધે સવુણ
માતમાર્ત્રાધર્ત વે મ તમ ત મ તદે માધવપ્રી તમાેદે॥ ૮॥
હં હં હં વ વ પે દહ દહ દુિરતં પુ તકવ્યગ્રહ તે
સ તુષ્ટાકાર ચત્તે મતમુ ખ સભુગે જૃ ભ ણ ત ભિવદ્યે ।
માેહે મુગ્ધપ્રવાહે કુ મમ િવમ ત વા તિવ વંસમીડે
ગીગાવાર્ગ્ભાર ત વં કિવવરરસના સ દ્ધદે સ દ્ધસા યે॥ ૯॥
આત્મિનવેદનમ્ -
તાૈ મ વાં વાં ચ વ દે મમ ખલુ રસનાં નાે કદા ચત્ત્યજેથા

મા મે બુ દ્ધિવ દ્ધા ભવતુ ન ચ મનાે દેિવ મે યાતુ પાપમ્ ।
મા મે દુઃખં કદા ચ ક્વ ચદિપ િવષયેઽ ય તુ મે નાકુલ વં
શાસે્ત્ર વાદે કિવ વે પ્રસરતુ મમ ધીમાર્ તુ કુ ઠા કદાિપ॥ ૧૦॥
ઇત્યેતૈઃ શ્લાેકમખુ્યઃૈ પ્ર તિદનમષુ સ તાૈ ત યાે ભ ક્તનમ્રાે
વાણી વાચ પતેર યિવિદતિવભવાે વાક્પટુ ર્ષ્ટક ઠઃ ।
સઃ સ્યાિદષ્ટાદ્યથર્લાભૈઃ સતુ મવ સતતં પા તતં સા ચ દેવી
સાૈભાગ્યં તસ્ય લાેકે પ્રભવ ત કિવતા િવઘ્નમ તં વ્રયા ત॥ ૧૧॥
િનિવઘ્નં તસ્ય િવદ્યા પ્રભવ ત સતતં ચાશ્રુતગ્ર થબાેધઃ
ક તસ્રૈલાેક્યમ યે િનવસ ત વદને શારદા તસ્ય સાક્ષાત્ ।
દ ઘાર્યુલાકપજૂ્યઃ સકલગુણિનિધઃ સ તતં રાજમા યાે
વાગ્દેવ્યાઃ સ પ્રસાદાિ ત્રજગ ત િવજયી યતે સ સભાસુ॥ ૧૨॥
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ફલશ્રુ તઃ -
બ્રહ્મચાર વ્રતી માનૈી ત્રયાેદ યાં િનરા મષઃ ।
સાર વતાે જનઃ પાઠા સકૃિદષ્ટાથર્લાભવાન્॥ ૧૩॥
પક્ષદ્વયે ત્રયાેદ યામેકિવશ તસખં્યયા ।
અિવ ચ્છન્નઃ પઠેદ્ધ મા યા વા દેવી ં સર વતીમ્॥ ૧૪॥
સવર્પાપિવિનમુર્ક્તઃ સભુગાે લાેકિવશ્રુતઃ ।
વા છતં ફલમા ાે ત લાેકેઽ મન્નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૫॥
બ્રહ્મણે ત વયં પ્રાેક્તં સર વત્યાઃ તવં શભુમ્ ।
પ્રયત્નને પઠેિન્નતં્ય સાેઽ ત વાય ક પતે॥ ૧૬॥
॥ ઇ ત દ્રયામલત ત્રા તગર્તં શ્રીમદ્બ્રહ્મણા િવર ચતં

સર વતી તાતંે્ર અથવા આ ઢાસર વતી તાતે્રમ્ સ પૂણર્મ્॥
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