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shrIsarasvatIstotram

ஸரshவதீshேதாthரmh

ஆடா⁴ஸரshவதீshேதாthரmh ச
க³ேணஶாய நம: ।
ௐ அshய ஸரshவதீshேதாthரமnhthரshய । ph³ரமா ’: ।
கா³யth ச²nhத:³ ।ஸரshவதீ ேத³வதா ।
த⁴rhமாrhத²காமேமாாrhேத² ஜேப விநிேயாக:³ ।
ஆடா⁴ ேவதஹmhேஸ ph◌⁴ரமதி ச க³க³ேந த³ேண சாஸூthரmh
வாேம ஹshேத ச தி³vhயாmhப³ரகநகமயmh shதகmh jhஞாநக³mhயா ।
ஸா வீmh வாத³யnhதீ shவகரகரஜைப: ஶாshthரவிjhஞாநஶph³ைத:³
khட³nhதீ தி³vhயபா கரகமலத⁴ரா பா⁴ரதீ ஸுphரஸnhநா ॥ 1॥
ேவதபth³மாஸநா ேத³வீ ேவதக³nhதா⁴iνேலபநா ।
அrhசிதா iµநிபி:◌⁴ ஸrhைவ: ’rhபி: ◌⁴ shயேத ஸதா³ ।
ஏவmh th◌⁴யாthவா ஸதா³ ேத³வீmh வாசி²தmh லப⁴ேத நர:॥ 2॥
ஶுkhலாmh ph³ரமவிசாரஸாரபரமாமாth³யாmh ஜக³th³vhயாபிநீmh
வீshதகதா⁴ணீமப⁴யதா³mh ஜாTh³யாnhத⁴காராபஹாmh ।
ஹshேத shபா²கமாகாmh வித³த⁴தீmh பth³மாஸேந ஸmhshதி²தாmh
வnhேத³ தாmh பரேமவmh ப⁴க³வதீmh ³th³தி⁴phரதா³mh ஶாரதா³mh ॥ 3॥
யா nhேத³nh³ஷாரஹாரத⁴வளா யா ஶுph◌⁴ரவshthராvh’தா
யா வீவரத³Nhட³மNh³தகரா யா ேவதபth³மாஸநா ।
யா ph³ரமாchதஶŋhகரphரph◌⁴’திபி⁴rhேத³ைவ:ஸதா³ வnhதி³தா
ஸா மாmh பா ஸரshவதீ ப⁴க³வதீ நி:ேஶஷஜாTh³யாபஹா ॥ 4॥
பீ³ஜமnhthரக³rhபி⁴த shதி: -
mh mh ’th³ையகபீ³ேஜ ஶஶிசிகமேல கlhபவிshபShடேஶாேப⁴
ப⁴vhேய ப⁴vhயாiνேல மதிவநத³ேவ விவவnhth³யாŋhkh◌⁴பth³ேம ।
பth³ேம பth³ேமாபவிShேட phரணதஜநமேநாேமாத³ஸmhபாத³யிth
phேராth²lhலjhஞாநேட ஹநிஜத³யிேத ேத³வி ஸmhஸாரஸாேர ॥ 5॥
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ஸரshவதீshேதாthரmh

ஐmh ஐmh ஐmh th³’Shடமnhthேர கமலப⁴வiµகா²mhேபா⁴ஜ⁴தshவேப
பாபphரகாேஶ ஸகல³ணமேய நிrh³ேண நிrhவிகாேர ।
ந sh²ேல ைநவ ஸூேமऽphயவிதி³தவிப⁴ேவ நாபி விjhஞாநதththேவ
விேவ விவாnhதராthேம ஸுரவரநேத நிShகேல நிthயஶுth³ேத⁴ ॥ 6॥
mh mh mh ஜாphயShேட மசிiµேட வlhலகீvhயkh³ரஹshேத
மாதrhமாதrhநமshேத த³ஹ த³ஹ ஜட³தாmh ேத³ ³th³தி⁴mh phரஶshதாmh ।
விth³ேய ேவதா³nhதேவth³ேய பணதப²ேத ேமாேத³iµkhதிமாrhேக³ ।
மாrhகா³தீதshவேப ப⁴வ மம வரதா³ ஶாரேத³ ஶுph◌⁴ரஹாேர ॥ 7॥
தீ⁴mh தீ⁴mh தீ⁴mh தா⁴ரkh²ேய th◌⁴’திமதிநதிபி⁴rhநாமபி: ◌⁴ கீrhதநீேய
நிthேயऽநிthேய நிthேத iµநிக³ணநேத தேந ைவ ராேண ।
Nhேய Nhயphரவாேஹ ஹஹரநேத நிthயஶுth³ேத⁴ ஸுவrhேண
மாதrhமாthராrhத⁴தththேவ மதிமதி மதிேத³ மாத⁴வphதிேமாேத³॥ 8॥
mh mh mh shவshவேப த³ஹ த³ஹ ³தmh shதகvhயkh³ரஹshேத
ஸnhShடாகாரசிthேத shதiµகி²ஸுப⁴ேக³ jh’mhபி⁴ணி shதmhப⁴விth³ேய ।
ேமாேஹ iµkh³த⁴phரவாேஹ  மம விமதிth◌⁴வாnhதவிth◌⁴வmhஸேட³
கீ³rhெகௗ³rhவாkh³பா⁴ரதி thவmh கவிவரரஸநாth³தி⁴ேத³th³தி⁴ஸாth◌⁴ேய ॥ 9॥
ஆthமநிேவத³நmh -

shெதௗ thவாmh thவாmh ச வnhேத³ மம க² ரஸநாmh ேநா கதா³சிththயேஜதா²
மா ேம ³th³தி⁴rhவிth³தா⁴ ப⁴வ ந ச மேநா ேத³வி ேம யா பாபmh ।
மா ேம :³க²mh கதா³சிthkhவசித³பி விஷேயऽphயsh ேம நாலthவmh
ஶாshthேர வாேத³ கவிthேவ phரஸர மம தீ⁴rhமாsh Nhடா² கதா³பி ॥ 10॥
இthேயைத: ேலாகiµkh²ைய: phரதிதி³நiµஷ shெதௗதி ேயா ப⁴khதிநmhேரா
வாணீ வாசshபேதரphயவிதி³தவிப⁴ேவா வாkhபrhmh’ShடகNhட:² ।
ஸ:shயாதி³Shடாth³யrhத²லாைப: ◌⁴ ஸுதவ ஸததmh பாதிதmh ஸா ச ேத³வீ
ெஸௗபா⁴kh³யmh தshய ேலாேக phரப⁴வதி கவிதா விkh◌⁴நமshதmh vhரயாதி ॥ 11॥
rhநிவிkh◌⁴நmh தshய விth³யா phரப⁴வதி ஸததmh சாதkh³ரnhத²ேபா³த:◌⁴
கீrhதிshைரேலாkhயமth◌⁴ேய நிவஸதி வத³ேந ஶாரதா³ தshய ஸாாth ।
தீ³rhகா⁴rhேலாகjhய:ஸகல³ணநிதி:◌⁴ ஸnhததmh ராஜமாnhேயா
வாkh³ேத³vhயா:ஸmhphரஸாதா³ththஜக³தி விஜயீ ஜாயேத ஸthஸபா⁴ஸு ॥ 12॥
ப²லதி: -
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ph³ரமசா vhரதீ ெமௗநீ thரேயாத³யாmh நிராஷ: ।
ஸாரshவேதா ஜந: பாடா²thஸkh’தி³Shடாrhத²லாப⁴வாnh ॥ 13॥
பth³வேய thரேயாத³யாேமகவிmhஶதிஸŋhkh²யயா ।
அவிchசி²nhந: பேட²th³தீ⁴மாnhth◌⁴யாthவா ேத³வீmh ஸரshவதீmh ॥ 14॥
ஸrhவபாபவிநிrhiµkhத:ஸுப⁴ேகா³ ேலாகவித: ।
வாசி²தmh ப²லமாphேநாதி ேலாேகऽshnhநாthர ஸmhஶய:॥ 15॥
ph³ரமேணதி shவயmh phேராkhதmh ஸரshவthயா:shதவmh ஶுப⁴mh ।
phரயthேநந பேட²nhநிthயmh ேஸாऽmh’தththவாய கlhபேத ॥ 16॥
॥ இதி th³ரயாமலதnhthராnhதrhக³தmh மth³ph³ரம விரசிதmh

ஸரshவதீshேதாthரmh அத²வா ஆடா⁴ஸரshவதீshேதாthரmh ஸmhrhணmh ॥
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