
Sharada Trishati

શારદાિત્રશતી

Document Information

Text title : Sharada Trishati

File name : shAradA300.itx

Category : shatI, devii, sarasvatI, devI, trishatI

Location : doc_devii

Author : Gangadharamakhin

Transliterated by : Sridhar Seshagiri seshagir at engineering.sdsu.edu

Proofread by : Sridhar Seshagiri seshagir at engineering.sdsu.edu

Latest update : July 14, 2003

Send corrections to : sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

July 28, 2022

sanskritdocuments.org



Sharada Trishati

શારદાિત્રશતી

ગઙ્ગાધરમ ખિવર ચતા ।
પરમાભરણં ધાતવુર્દના ભાજેસ્ય શારદા દેવી ।
યા રાજ ત જનની સા લસતુ સદા સપુ્રસન્ના નઃ॥ ૧॥
સા શારદા પ્રસન્ના રાજ ત મમ માનસે િનત્યમ્ ।
યા શારદા જવદના જનની ક ત્યાર્ િહ સવર્લાેકાનામ્॥ ૨॥
સ પદ્ િદવ્યા ધાતુઃ ખ્યાતા સા શારદા દેવી ।
યદ્ભજનં દેવાનામિપ ત વજ્ઞાનદં િવદુિવબુધાઃ॥ ૩॥
સરસકિવતાિવભૂત્યૈ ય પદમારા યતે િવશષેજ્ઞૈઃ ।
સા શારદા શ્રયૈ નઃ કાલે સવર્પ્રસન્નાત્મા॥ ૪॥
નીલારિવ દલાેચનયુગલા સા શારદા દેવી ।
કરકમલક લતવીણા સદા પ્રસન્ના શ્રયૈઃ વઃ સ્યાત્॥૫॥
કલયે તામહમિનશં ફુ લા જિવલાેચનાં વાણીમ્ ।
યા ષ્ટ ાદાૈ સાહં્ય કલય ત ધાતજુર્ગન્માતા॥ ૬॥
યસ્યા લીલાલાેલઃ પદ્માસનગાેઽિપ વેદપાઠરતઃ ।
તામહમતુલાન દપ્રા યૈ કલયે મનઃપદ્મે॥ ૭॥
બ્રહ્માણં તાં વાણીમેકાસનભાસરુાં શ્રયઃ પ્રા યૈ ।
આરા દ્વલાેક્ય માનસમાન દરસં પરં ભજતે॥ ૮॥
મુક્તામયે િવમાને પદ્માસનયિ ત્રકામ યે ।
દૃ યાં વાણી ં દેવી ં સવેે સ તતસખુપ્રા યૈ॥ ૯॥
ભાગ્યાન્મમ ચ કવીનાં સા દેવી દૃ યતામે ત ।
વીણાપુ તકહ તા યા કમલાસનપુર ધ્રી િહ॥ ૧૦॥
મામકમાનસક રં બધ્નીયાશ્ચરણપ જરે માતઃ ।
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તને મમ જન્મલાભઃ તાતંે્ર ચ તવ પ્રકામક લતાથર્મ્॥ ૧૧॥
સિંવ પ્રરાેહક લકાપ્રા યૈ તાં નાૈ મ શારદાં દેવીમ્ ।
યા િકલ કવીશ્ચરાણામિધનતે્રી કાવ્યકલનાદાૈ॥ ૧૨॥
ભક્તાનાં જહ્વાગં્ર સહાસનમાદરાદ્ વાણી ।
કલય ત ત્ય ત િકલ તત તુ તન્નપૂુરિનનાદઃ॥ ૧૩॥
મ જુલફ ણ તઝર ત પ્રગીયતે િદક્તટે ર સકૈઃ ।
પ્રાતઃફુ લપયાે હમર દરસકે લધવૂર્હા કાલે॥ ૧૪॥
દુવાર્રગવર્દુમર્ તદુરથર્િનરસનકલાિનપુણાઃ ।
માત તવ પાદયાે હસવેાધ યતાં પ્રાપ્તાઃ॥ ૧૫॥
નીચા મમ તુ મનીષા તથાિપ તવ નુ તકલાપ્ર ત્તાેઽ મ ।
અ બ તવ તત્ર હેતુઃ કૃપાં પરં બુ દ્ધદા જય ત॥ ૧૬॥
િવિધદિયતે તવ માતઃ તુતાૈ ન શક્તા અિપ િત્રદશાઃ ।
ક્ષ તવ્યમત્ર દયયા મમ ચાપલં્ય તવ તાતે્રે॥ ૧૭॥
શકુવાણી મવ માતિનરથર્કાં મદ્વચાેભઙ્ગીમ્ ।
સદ સ શ ◌ૃણાે ષ દયયા તત્ તવ ચાેત્તમપદવ્ય યૈ॥ ૧૮॥
પરદેવતે પ્રસીદ પ્રાણેશ્વિર ધાતુર બ મમ વાણીમ્ ।
કૃપયા તવ નુ તયાેગ્યાં વન્નપૂુરિનનદર યરસગુમ્ફામ્॥ ૧૯॥
સવર્જ્ઞ વં સ પદમથવા યાં પ્રાપ્તુમત્ર તવ માતઃ ।
તવ ચરણકમલમેતચ્છરણં ના યા ગ તદૃર્ષ્ટા॥ ૨૦॥
મ દિધયા વ પાિપ તુ તર બ િનરથર્કાિપ રસહીના ।
ક લતા ચેત્ તવ કૃપયા તદેવ સદસીિડતં ભા ત॥ ૨૧॥
કુ ઠ કરાેતુ િવપદં ચાજ્ઞાનં દુગર્ ત વા ણ ।
તવ ચરણકમલસવેાદરાે જનાનાં કલાૈ કાલે॥ ૨૨॥
વીરશ્રીિવદ્વચ્છ્ર જર્ય શ્રયાે વામરૈમાર્ યે ।
તવ પાદા બુજસવેાદરેણ સ ય ત ના યથા લાેકે॥ ૨૩॥
ક ણારસવ ષ ણ તે ચરણસરાજેદ્વયં િનધેિહ મમ ।
મ તકતલે િવદાિરતજરાિદકં સપિદ જન્મ સાથ મે॥ ૨૪॥
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શ્રદ્ધાં મેધાં સ પદમ યામમરે દ્રમાનનીયાં િહ ।
દયયા િવધેિહ કાલે ભક્તાનાં ન વદેકશરણાનામ્॥ ૨૫॥
પ્રેય સ ધાતજુર્ગતાં પરમેશ્વિર વા ણ માતર બ નનુ ।
તવ નામાિન ફણ ત સ્ત્રદશઃૈ સહ યા ત યાનને॥ ૨૬॥
તવ નામ યસ્ય જહ્વાઙ્ગણે િવશદંુ્ધ ક્ષણં સુ્ફર ત ।
સ િહ વ દ્ય સ્ત્રદશરૈિપ િવગ લતપાપઃ પરે લાેકે॥ ૨૭॥
નતનાક શ્વરવિનતામાૈ લસ્રગ્ગ લતમકર દૈઃ ।
નગ્ધપદા બુજયુગલા વાણી દેવી શ્રયાે િહ લસ ત પરા॥ ૨૮॥
િવદુષામિપ તુ ષ્ટકરં નવનવરસગુમ્ફનં કિવ વં તુ ।
ય ક ણાવીક્ષણતાે સ ય ત તાં શારદાં વ દે॥ ૨૯॥
અ બ પ્રસીદ પરમં માયામેતાં િનરસ્ય ન તભાજઃ ।
મમ સિંવધેિહ મધુરાં વાચં તવ નુ તકલાહા ચ॥ ૩૦॥
વાણી માતા જગતાં વાણીપુ તકકરા ભાે ।
હંસા શ્રતા િહ નમતાં શ્રેયઃ સ યૈ પ્રસન્ના નઃ॥ ૩૧॥
શ્લાઘ્યા સ પ કાલે વૈદુ યં વા યદ યવીક્ષણતઃ ।
સ ય ત્યિપ દેવાનાં તાં વ દે શારદાં દેવીમ્॥ ૩૨॥
િવદ્યાદાનકર યં કમલાસનપુ યપિરપાકઃ ।
મમ મન સ સિંનધત્તાં િદવ્યજ્ઞાનાિદ સ યૈ િહ॥ ૩૩॥
િદવ્યજ્ઞાનં દયયા િવધેિહ માતમર્હાસારમ્ ।
તનેવૈ તે તુ ક તદાર્નફલં નશ્ચ જન્મસાફલ્યમ્॥ ૩૪॥
દ્વાદશબી ક્ષરગાં મ ત્રાેદ્ધારિક્રયાશ ક્તમ્ ।
વાણી ં િવધે તુ પત્ની ં મ યે પ યા મ બ બમ યસ્થામ્॥ ૩૫॥
રિવકાેિટતજેસં તાં સર વતી ં યક્ષરિક્રયાશ ક્તમ્ ।
અ ણમાિદદાં પ્રસન્નામ બાં પ યા મ પદ્મમ યગતામ્॥ ૩૬॥
જગદ શ્વિર ભાર ત મે પ્રસીદ વા ણ પ્રપન્નાય ।
અહમિપ કુતુકાત્ તવ નુ તકલનેઽશક્તશ્ચ મ દિધષણશ્ચ॥ ૩૭॥
મુિનજનમાનસપેટ રતં્ન ધાતુગ્ ર્હે રત્નમ્ ।
વાણી ત િદવ્યરતં્ન જય ત સદા કામધુક્ કાલે॥ ૩૮॥
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અજ્ઞાનવ્યાિધહરં તદાષૈધં શારદા પમ્ ।
યઃ પ ય ત સ િહ લાેકે પરાત્મને રાેચતે કાલે॥ ૩૯॥
કમલાસનનયનફલં ષ્ટ ાિદકલાસમાસક્તમ્ ।
વાણી પં તજેઃ સુ્ફર ત જગચ્છ્ર ેયસે િનત્યમ્॥ ૪૦॥
હંસગ ત તામ બામ ભાે હલાેચનાં વ દે ।
તલકય ત યા ગુ ણાં જહ્વા સહાસનં વાણી॥ ૪૧॥
વા ણ તરઙ્ગય લાેચનવીક્ષણશલૈી ં ક્ષણં મિય ભાેઃ ।
મમ જન્મ લ ધિવભવં તને ભવેન્નવૈ તે હાિનઃ॥ ૪૨॥
પદ્માસનને સાકં કાલે વાણી સમાસના જય ત ।
કુચકલશન મતદેહા કુવર્ તી ભદ્રસ ત ત નમતામ્॥ ૪૩॥
વ્યાત વાના વાણી કવીશ્વરાણાં મનાેજ્ઞવચનઝર મ્ ।
જય ત િવિધસકૃુતસ ત તપિરણ મતમાલા બુધવૈર્ દ્યા॥ ૪૪॥
કમલસષુમાઙ્ગય ષ્ટઃ સા દેવી જય ત પદ્મમ યતલે ।
શતબી ક્ષરલ સતં િદક્પ તકૃતરક્ષકં ચ મે મખુમ્॥ ૪૫॥
વાણીય તં્ર િવબુધૈમાર્ યં યાેગાસના ધી દુમ્ ।
હ્ર ીમક્ષરમખુમાદં્ય પ્રાક્તટક લતં ચ પદ્મમ યતલે॥ ૪૬॥
તન્મે ચક્ર પં સમાિધદૃ યં ચ લાેકવેદ્યં ચ ।
સષૈા શ્રત્ય તદેતદ્ રાજ ત રા વલાેચના વાણી॥ ૪૭॥
હંસા શ્રતગ તિવભવા મ દ મેરા તમાેિનહ ત્રી ચ ।
મધુરતરવાઙ્િનગુમ્ફા વીણાપુ તકકરા ભાે ॥ ૪૮॥
વીણાવાદનર સકા નમતા મષ્ટાથર્દાિયની વાણી ।
ધાતનુર્યનમહાે સવક લકા કુયાર્ચ્છુભં જગતામ્॥ ૪૯॥
તાિપ છર યદેહશ્રીરેષા કિવસમાજનુતા ।
અષ્ટૈશ્વયાર્િદકલાદાને દત્તેક્ષણા જય ત॥ ૫૦॥
ષ્ટ ાદાૈ િવિધ લ ખતં વાણી સષૈા િહ ચા યથાકતુર્મ્ ।
નાકાૈકસામપીહ પ્રભવ ત ક લતપ્રણામાનામ્॥ ૫૧॥
યઃ પ ય ત તામેતાં વાણી ં પુ ષાે િહ ધ યતામે ત ।
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યં પ ય ત સષૈાયં િનતરાં ધ યાે પેિડતઃ કાલે॥ ૫૨॥
કબ લતતમઃસમૂહા વાણી સષૈા િહ િવજયતે જગ ત ।
અપનુભર્વસખુદાત્રી િવિર ચમખુલા લતા કાલે॥ ૫૩॥
કમલાસનમખુકમલ સ્થરાસનાં શારદાં વ દે ।
યન્નામાેચ્ચરણકલાિવભવાત્ સવર્જ્ઞતા િનયતમ્॥ ૫૪॥
ભવપરમાષૈધમેતદ્વાણી પં સદારા યમ્ ।
કમલાસનલાેચનગણસરસક્ર ડા પદં જય ત॥ ૫૫॥
નાર વંશ શખામ ણરેષા ચ તામ ણનર્તાનાં િહ ।
ધા ગ્ હભાગધેયં યેયં સદ્ ભઃ શ્રયઃ સ દ્ યૈ નઃ॥ ૫૬॥
જનિન ભવુનેશ્વિર વાં વાણી ં વ દે કિવ વરસ સદ્ યૈ ।
વં તુ દદા સ િહ દયયા મમ મ દસ્યાિપ વાગ્ઝર મર્ધુરાઃ॥ ૫૭॥
અેતને તવ તુ ક તમર્િહમા સઙ્ગીયતે િદશાં વલયે ।
િકનરવગરમર ક યા ભઃ ક પ ક્ષમૂલતલે॥ ૫૮॥
કિવમ લસૂ ક્તલહર ત વાના શારદા જય ત ।
િવિધકે લસદનહંસી કલ્યાણૈકસ્થલી નમતામ્॥ ૫૯॥
સુ્ફરતુ મમ વચ સ વા ણ વદ યવૈભવસધુાધારા ।
િનતં્ય વ્ય ક્ત પ્રાપ્તા ધુતનતજનખેદ લકા મહતી॥ ૬૦॥
વા ણ તવ તુ તિવષયે બુ દ્ધ ર્તા િહ મે સહસા ।
તને મમ ભાગદેયં પિરણ ત મત્યેવ િનત્યસ તુષ્ટઃ॥ ૬૧॥
ષ્ટકલામ ડનભૂરેષા વાણી જગ જનની ।

આલાેકમાત્રવશત તમસાે હ ત્રી ચ સ પદાં જનની॥ ૬૨॥
પાૈ ષલાપેિવધાત્રી ધાતુિરયં કમલકાેમલાઙ્ગલતા ।
વસતુ સદા જહ્વાગ્રે િદવ્યજ્ઞાનપ્રદા દેવી॥ ૬૩॥
પ્ર તિદનદુિરતિનહ ત્રી પદ્માસનનયનપુ યપિરપાકઃ ।
કિવતાસ તાનકલાબીજઙુ્કરવિધની જય ત॥ ૬૪॥
ક્ષણવીક્ષણને માતા લ મી ં પ મલય ત પ્રણતે ।
વેધ સ સરુતમહાે સવસઙે્કતતલપ્રદ શની કાલે॥ ૬૫॥
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શ ◌ૃઙ્ગારિવભ્રમવતા નીલાે પલકા તચાતુર સપુષુા ।
વાણીનતે્રેણ િવિધ જતાેઽભવત્ સાેઽિપ સતતકૃતવેદઃ॥ ૬૬॥
યામા કટાક્ષલહર માતજુર્યતીહ સ પદાં જનની ।
યામ તાષૈીત્ કાલે મઘવા નાકાિધપા મનુયઃ॥ ૬૭॥
મ ણકટકનાદપૂિરતમ બાપાદા બુજં મહામ ત્રૈઃ ।
જ યં યેયં કાલે િદ શ િદ શ ક લત વરકં્ષ ચ॥ ૬૮॥
મરણને દુિરતહ ત્રી નમનને કિવ વ સ દ્ધદા વાણી ।
કુસમુસમપર્ણકલયા કાલે માેક્ષપ્રદાત્રી ચ॥ ૬૯॥
િવ મરતમાેિનહિ ત્ર વાં સવેે શારદાદેિવ ।
શ શર કુ માં કાલે ક ણારસવી ક્ષતને વરદેન॥ ૭૦॥
માતનર્માેઽ તુ તાવકકટાક્ષમધપુાય શારદે જય ત ।
યાે વેધસાેઽિપ કાલે ષ્ટ ાદાૈ ચાતુર ં િદ સન્॥ ૭૧॥
સમુનાવેા છાદાને કૃતાવધાનં ધનં ધાતુઃ ।
િધષણા ડ્યાિદહરં યદ્વ ક્ષણમામન ત જગ ત બુધાઃ॥ ૭૨॥
લ લતગમનં વદ યં કલનપૂુરનાદપૂિરતં વા ણ ।
નાૈ મ પદા બુજયુગલં કિવતા સદ્ યૈ િવધેઃ કા તે॥ ૭૩॥
કમલકૃતવજૈય તી િવધેમુર્ખે વાદરાદ્વા યાઃ ।
જય ત કટાક્ષલહર તાેરણલ મી તુ સત્યલાેકે િહ॥ ૭૪॥
િનશ્રે ણકા ચ મુક્તેઃ સજ્જ્ઞાનનદ મહાલહર ।
નાનારસચાતુયર્પ્રસાિરકા દુિરતશઙુ્કલા કાલે॥ ૭૫॥
પરતિ ત્રતિવિધિવભવા દેવી સા શારદા જય ત ।
કૈવલ્યાિદકલાનાં દાત્રી ભક્તા લકામધનેુયાર્॥ ૭૬॥
કિવકામધનેુરેષા મ જુ મેરાનના ભાે ।
વાણી જય ત િવધાતુમર્નનાગમસ પ્રદાયફલદા િહ॥ ૭૭॥
ઘનતરકૃપારસાદ્રનાર્નાિવભવપ્રદાનકૃતદ ક્ષૈઃ ।
વાણી જય ત કટાક્ષનૈર્ઃ કા મલ્યં હઠાિન્નરસ્ય તી॥ ૭૮॥
દાસાશાદાનકલાપ્રક્ પ્તદ ક્ષાકટાક્ષલહર મે ।
કબલયતુ પાપરા શ વા યા િનતં્ય મહાૈદાયાર્॥ ૭૯॥
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આિદમજનની સષૈા વાણી જયતીહ ભક્તરક્ષાયૈ ।
સવર્ત્ર ક લતદેહા નાનાશાસ્ત્રાિદ પતાે જગ ત॥ ૮૦॥
બહુિવધલીલાસદનં સ તફુ લા જ શ પવૈ ચ યમ્ ।
વાણીમખુારિવ દં ચુ બ ત માનસ મદં હઠાત્ કૃત્યમ્॥ ૮૧॥
સાૈભાગ્યકા તસારં વદના ભાજંે શ્રયૈ વા યાઃ ।
આ શ્રત્ય સકલવેદા અિપ િનતં્ય મા યતાં પ્રાપ્તાઃ॥ ૮૨॥
જ્ઞાનમયી સ લલમયી ત વમયી ભા ત સવર્લાેકાનામ્ ।
અક્ષરમયી ચ વાણી શ્રેયાેદાને િનબદ્ધ ચત્તગ તઃ॥ ૮૩॥
નમાૈ ક્તર તુ માત્રે વા યૈઃ નઃ સ દ્ધદા ભ યા ।
આન દ યૈ જ્ઞાન વ પભાજે પ્રબ ધ પાયૈ॥ ૮૪॥
આરા યાયૈ યેયાયૈ ચાત્તકલા ચત્રનાદ પાયૈ ।
સ ચ્ચત્તવાસભાજે વા યૈ ભૂયાે નમાેઽ તુ ભ ક્તકૃતમ્॥ ૮૫॥
કમલાસનપુ યકલા નમતાં ચ તામ ણવાર્ણી ।
વાક્ષરબાેધકલા પા જયતીહ સ વ પવતી॥ ૮૬॥

બ્રહ્મા ડમ ડલ મદં વ્યાપં્ત માત્રા ક્ષરાક્ષરાિદજુષા ।
ય પદકમલં િનતં્ય શ્રુ તત તસદુતીિવભષૂણં ચ િવદુઃ॥ ૮૭॥
મન સજસામ્રાજ્યકલાલ મીરેષા િવિર ચમખુહષર્મ્ ।
વ્યાત વાના િનતં્ય રાજ ત ષડર વ પચક્રતલે॥ ૮૮॥
મ જુલવીણાિનનદપ્રયાેગિનધૂર્તમાેહસ ચારા ।
હંસીયાના વાણી હંસગ તઃ સકૃુ તનતે્રપુ યકલા॥ ૮૯॥
કુચકલશસિવધિવિનિહતવીણાિનક્કાણસાવધાનકલા ।
અિધનતે્રી િહ કલાનાં સકલાનાં શારદા જય ત॥ ૯૦॥
િત્રદશપિરષિન્નષવે્યા પ્રાતઃ સાયં પ્રફુ લમખુકમલા ।
કમલા નષુા િહ વાણી વાણી ં િદશતુ પ્રબ ધરસભિરતામ્॥ ૯૧॥
અિધકચપલૈઃ કટાક્ષૈર ચતલીલારસૈ દારૈનર્ઃ ।
મઙ્ગલમાત વાના િવધા ગ્ િહણી સરુાિદનુતપાદા॥ ૯૨॥
કા તં લ મીભવનં મખુકમલં શારદાદેવ્યાઃ ।
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સાૈભાગ્યકા તસારં હય ત મે માનસં સરસમ્॥ ૯૩॥
કા યપૂણર્નયનં પુ તકહ તં મહઃ િકમિપ ।
ધાતુઃ પુ યકલાનાં પિરપાકાે મત્યર્રક્ષણં કુ તે॥ ૯૪॥
સસંારવાિરરા શ તતુ સા સતેુરેષા નઃ ।
ધાતુગ્ ર્િહણી દુઃખં શ થલયતુ પરં જિનપ્રાપ્તમ્॥ ૯૫॥
સરસકિવક પવ લીમ બાં વાણીમહમપુાસે ।
અ ત તમાેિનહ ત્રી ં યામાહુજ્ઞાર્નદાં મનુયઃ॥ ૯૬॥
મમ લાેચનયાેભૂર્યાત્ િવદ્યા કાિપ પ્રધૂતજિનભી તઃ ।
િનગમષેુ સ ચર તી કૃપાિનિધઃ શારદા દેવી॥ ૯૭॥
શ મતનતદુિરતસઙ્ઘા ધાત્રે િનજનતે્રક પતાનઙ્ગા ।
કૃતસરુશાત્રવભઙ્ગા સા દેવી મઙ્ગલૈ તુઙ્ગા॥ ૯૮॥
પદ્માસન સ્થતાં તાં વાણી ં ચતુરાનનાં વ દે ।
કલ્યાણાનાં સર ણ કિવપિરષ ક પવ લર ં મા યામ્॥ ૯૯॥
કુચભારસનંતાઙ્ગી ં કુ દ મેરાનના ભાે મ્ ।
કુ દલકુસમુપિરમલસ પાિદત ઙ્ગઝઙૃ્ક તતરઙ્ગામ્॥ ૧૦૦॥
ચદૂ્રપાં િવિધમિહષી ં હંસગ ત હંસસનંુતચિરત્રામ્ ।
િવદ્યાકલાિદિનલયામારા યાં સકલજિડમદાષેહર મ્॥ ૧૦૧॥
જનિન યિદ ભજ ત લાેકે તવ લાેચનવીક્ષણં ક્ષણં મત્યર્ઃ ।
કુપુ ષનુ તિવમખુ તે પં જ્ઞાનપ્રદં પ યન્॥ ૧૦૨॥
કુ ક્ષ ભિર વમખુદુગુર્ણાિદકં દૂરત ત્ય વા ।
વદ્ભાવનને ધ યાે નય ત ચ કાલં પ્રમાેદેન॥ ૧૦૩॥
મિય તાપભારશા ત્યૈ તરઙ્ગય વિદલાેચને માતઃ ।
યચ્છારદા જસષુમામા યે દેવાિદ ભઃ પ્રા ય॥ ૧૦૪॥
સવાર્થર્દા િહ ભજતાં કટાક્ષધાટ શવઙ્કર વા ણ ।
ચ તામ ણ મવ કલય ત યાં િહ િવિધિવિદતમ ત્રાેઽિપ॥ ૧૦૫॥
સકૃુતપિરપાકમાનસા ધ યા વામચર્ય ત નનુ વા ણ ।
અહમિપ તદ્વ કલયે ફલપ્રદા વં સમાનક પા સ॥ ૧૦૬॥
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િનગમવચસાં િનદાનં તવ પાદા જં વતંસયતુ કાલે ।
દેવાેઽિપ દેવદેવાે િવ જતજગ ત્રયતલે માતઃ॥ ૧૦૭॥
અ ત તમસાે હ ત્રી પટ યસી તે કટાક્ષઝરમાલા ।
યા તાેરણમાલ્ય શ્રયમાતનુતે વેધસઃ સાૈધે॥ ૧૦૮॥
શ ◌ૃઙ્ગારિવભ્રમવતી ં વાં પ્રા યવૈ િક્રયાકાલે ।
કલય ત ષ્ટ ાિદમસાૈ િવિધઃ શ્રુ તવ્યક્તમાહા યઃ॥ ૧૦૯॥
વેધાવેદનં કેલીવનમાસાદ્યા બ પરમયા િહ મુદા ।
ક્ર ડ સ શકુ વ કાલે દ્વજસઙ્ઘસમ ચતાત્મ ત્તશ્ચ॥ ૧૧૦॥
ધાતુમુર્ખમ જૂષારત્નં િનગમા તકે લવનહંસીમ્ ।
પરમાં કલામપુાસે તામ બાં ચ દ્વલાસઘન ત્તમ્॥ ૧૧૧॥
વાગીશદેવ િપ ણ ગી પ તમખુદેવસઙ્ઘનુતચરણે ।
તવ પં સયૂાર્યુતદૃ યં દશર્ય મમ જ્ઞાને॥ ૧૧૨॥
િદવ્યજ્ઞાનપ્રદ મદમ બ વદૂ્રપમાદરાદ્વા ણ ।
કાલે દશર્ય કૃપયા તને વયં પ્રાપ્તકાયર્સાફલ્યાઃ॥ ૧૧૩॥
અ બા િત્રસ યપઠનપ્ર ત્તભા ં ક્રમેણ ના ાં તુ ।
દ્વાદશકલાિવભેદવ્યૂહાિદજ્ઞાનદા પ્રસન્ના િહ॥ ૧૧૪॥
મૂકાેઽિપ સ કિવઃ સ્યાદ્ દુરક્ષરા યિપ િવધા લ ખતાિન ।
સ ફલદાિન સર વ ત કટાક્ષપૂરે યિદ કાિપ॥ ૧૧૫॥
અવલ બે તામ બાં પ ચાશદ્વણર્ક પતજગ કામ્ ।
ષ્ટ સ્થ તસહંાર સ્થરાેદયાં િવિવધશાસ્ત્ર પાઢ ામ્॥ ૧૧૬॥

વાણી ં િદશતુ મનાેજ્ઞાં વાણી ગ તહ સતકાદ બા ।
યા દ ભાિદિવમુક્તા નાદં ભાવ્યં વદ ત યદૂ્રપમ્॥ ૧૧૭॥
રાકે દુવદન બ બા સા બા વાણી પનુાતુ કૃ તમનેામ્ ।
પિરક લતભાવબ ધાં રસાે વલાં મઙ્ગલાેત્તુઙ્ગામ્॥ ૧૧૮॥
લાવ યકા ત સ ધુઃ પાદા જનતપ્રભાવસ ધાત્રી ।
પ્ર મરતમાેિનહ ત્રી મદ્વાચાં દેવતા ચાદ્યા॥ ૧૧૯॥
જનતાનતે્રાન દં પં યસ્યાઃ સુ્ફટં ભા ત ।
મરણં વજ્ઞાનહરં િવશ્વજ્ઞાનપ્રદં ચ સા જય ત॥ ૧૨૦॥
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સહધ મણી િવધાતુદાર્િરદ્ર્ય વં સની િનજકટાકૈ્ષઃ ।
સાંિન યં જનયતુ મે સરુમુિનનરસનંુત વમિહમેયમ્॥ ૧૨૧॥
મખુિરતવીણા વાણી વાણી ં મે િદશતુ નજૈનુ તયાેગ્યામ્ ।
આ વાિદતશાસ્ત્રા તલહર ં સદ્ય તમાેિનહ ત્રી ં ચ॥ ૧૨૨॥
મ ણનપૂુરનાદિનભા વાણી ભા ત વદ યભક્તમખુે ।
ક તિદશાસુ શુ દ્ધવર્પુ ષ બહુમખુી પરં કાલે॥ ૧૨૩॥
તવ પાદ મરણવશાત્ તા ય ત ત મરાવ લશ્ચા તઃ ।
આન દલહિરવીચી પ્રસપર્ ત ક્ષમાતલે િહ ભક્તાનામ્॥ ૧૨૪॥
સ પન્ન લનીભાનું જ્ઞાના ધસધુાકરં િહ તવ પમ્ ।
ભ યા મન સ ગ્ ણ તાે ગચ્છ ત વ્યાેમયાનમા ઢાઃ॥ ૧૨૫॥
હૃત્તમસાં દ પ ચિવધા દિયતા મમા તુ પરદૈવમ્ ।
ભવતાપમેઘમાલા કિવશકુવાસ તકશ્રીિહ॥ ૧૨૬॥
મમ માનસમ ણહ ય િવહરતુ વા યાઃ વ પં તુ ।
િનગમવચસાં િનગુમૈ્ફવદ્યં તદ્વધેસા લાલ્યમ્॥ ૧૨૭॥
સતતમ ભગ ય પા િવબુધવરેડ્યા સર વતી માતા ।
મન સ મમ સિંનધત્તાં ભૂત્યૈ નઃ સવર્તઃ કાલે॥ ૧૨૮॥
મમ શર સ નીચપુ યે પુ યઘના વેદમાૈ લહ યાર્ ચ ।
કૃતપદિવ યાસભરા વાણી જયતીહ શતમખાિદનુતા॥ ૧૨૯॥
માયાિનરસનદક્ષા માતેયં સપુ્રસન્ના મે ।
લભતે પરમં જ્ઞાનં યદ્ભ યા પામરાેઽિપ ચ ધિર યામ્॥ ૧૩૦॥
વાણીશ્વિર તવ પં નામ મરણં ચ પજૂનં ભ યા ।
સ ય ત સકલિવભૂત્યૈ તત્ર િહ ભવતીદયાપ્રસાર તુ॥ ૧૩૧॥
સફલયતુ નતે્રયુગલં હતનતદુિરતા ચ સા પરા દેવી ।
કમલજમા યચિરત્રા સમુનાવેા છાપ્રદાનકૃતદ ક્ષા॥ ૧૩૨॥
પઙ્કજ ણાલત તપુ્ર તભટ પં ક્વ ચદ્દ ૃ યમ્ ।
કિવકુલવાણીકૈરવશારદચ દ્રપ્રભાકબ લતં ચ॥ ૧૩૩॥
ન લનભવગ્ િહ ણ વા ણ પ્રહ્વાનાં સપિદ ભક્તાનામ્ ।
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લુ પ સ માેહં ભવતી મરણાદ્વિરવસ્યયા તુત્યા॥ ૧૩૪॥
કિવકુલક પકવ લીમપાઙ્ગલીલાકૃતા તશમનાં તામ્ ।
વાણીમ વહમાયાર્રા યાં માેક્ષાય િન તમહમીડે॥ ૧૩૫॥
સિંવ સખુ વ પામ બાં વાણીમહિનશં મન સ ।
કલયે ક લતાપ્રભરપ્રશા તકામઃ પ્રભાવતી ં જયદામ્॥ ૧૩૬॥
નતપિરપા લિન વા ણ િત્રજગદઘ વં સિન શ્રતાનાં નઃ ।
તવ પાદયુગં િનગલં ભવતુ તમાેરા શદુષ્ટહ તગણે॥ ૧૩૭॥
કામાિદદુગ્રર્હકૃતાનથર્િનરાસાય તાવકાપાઙ્ગાઃ ।
વા ણ જનય ત નતાનાં કૈવલ્ય ખપ્રદાનાય॥ ૧૩૮॥
તવ દશર્નં િહ માતઃ પરમં સસં્કારમાત્તપાપાનામ્ ।
કલ્યાણસૂ ક્તક દલરસપ્રદં મા યતે િવબુધૈઃ॥ ૧૩૯॥
ધાતવુર્દનસરાજેે શ્રુ તસીમિન હૃિદ ચ ભક્તાનામ્ ।
અેકપદા દ્વપદા વા રાજ ત વાણી જગન્માતા॥ ૧૪૦॥
મ ણમયકા ચીલ સતા વીણાપુ તકકરારિવ દા ચ ।
નમતાં ડ્યિવધનૂન તદ ક્ષા રાજતે વાણી॥ ૧૪૧॥
કબલયતુ તાપમસ્યાઃ મરણં પાદા જવ દનં વા યાઃ ।
ધાતુ જહ્વાગ્રતલે ત્ય ત્યાઃ સારસૂ ક્તરસય ત્યાઃ॥ ૧૪૨॥
પદ્મજવદનિવભષૂા િનગમ શખાેત્તંસપીિઠકા વાણી ।
સકલિવધશાસ્ત્ર પા ભક્તાનાં સ કિવ વદાનપ્રા॥ ૧૪૩॥।
ગ ત જતમરાલગમના મરાલવાહા ચ વેધસાે દારાઃ ।
શ શરદયાસારા સા નમતાં સ તાપહાિરણી સહસા॥ ૧૪૪॥
તનભારસનંતાઙ્ગી દરદ લતા ભાજેલાેચના તશ્રીઃ ।
સિવધતલે િવબુધવધપૂિરચરણાદ્યૈશ્ચ તુષ્ટ ચત્તા સા॥ ૧૪૫॥
હિરણાઙ્કવદન બ બા થુલિનત બા કચાત્તલાેલ બા ।
િનજગ ત જતકાદ બા સા બા પદપદ્મનમ્રભક્તકદ બા॥ ૧૪૬॥
પિરહ સતનીલનીરજદેહશ્રીઃ શારદા પ્રથમા ।
સ્ફિટકમ ણભરકા તઃ સર વતી ક ત્યર્તે ચ િવબુધગણૈઃ॥ ૧૪૭॥

shAradA300.pdf 11



શારદાિત્રશતી

નાથે દૃઢભ ક્તમતી ષ્ટ ાદાૈ ચ વ પા ચ ।
ધાત્રા સમાનભાવા ચૈકાસનપૂ ડર કમ યસ્થા॥ ૧૪૮॥
પ્રીત્યા સરસપુમથાર્ન્ દદા ત કાલે ચદાિદસ ધાત્રી ।
સા મે દૈવતમષેા સતતિનષવે્યા ચ કામદા ભૂયાત્॥ ૧૪૯॥
હિરચરણન લનયુગલે સદૈકતાના િહ શારદા જનની ।
પદ્માનીલાિદસખી શ્રુત્યુદ્યાને િવહારરસભિરતા॥ ૧૫૦॥
ધાતુઃ કુટુ બનીયં ત યાત્ કલ્યાણસ ત ત સતતમ્ ।
યા તા યિવભષુા સમક્રમા િત્રપુરસુ દયાર્॥ ૧૫૧॥
નાનાક્ષરાિદમા કગણેિડતા શ દ પા ચ ।
નાદબ્રહ્મિવલાસા વાણી સા મઙ્ગલાિન ન ત યાત્॥ ૧૫૨॥
દકૃ્કાેણવીક્ષણકલાિનગમપ્રાભવિવધાનદા નમતામ્ ।
િવબુધાનાં હૃદયા જં યસ્યા વાસસ્થલી ચ િનિદષ્ટમ્॥ ૧૫૩॥
માેહાિદવનકુઠારા યા િનતં્ય સવે્યતે િત્રદશસ ધૈઃ ।
િનત્યપ્રસન્ન પાં શા તાં યામવે સવેતે વેધાઃ॥ ૧૫૪॥
નમતાં યયવૈ ખ ડીિક્રયતે સવુણર્દૃ ષ્ટપષુા ।
યદ્વ ક્ષણને પુ ષઃ ખ્યાતાે પસદ સ મા યતે પ્રથમમ્॥ ૧૫૫॥
યસ્યૈ શ્રાેિત્રયવય સ્ત્રસ યમધાિદકં િક્રયતે ।
સા મ જુની ત પા વાણી પા ચ ભ યતે િનપુણૈઃ॥ ૧૫૬॥
સા મિય ત યાદ ક્ષાં વીક્ષાવનદાં સર વતી દેવી ।
સ તાનકુસમુજૈત્રી ં યામૈચ્છત્ પ્રાપ્તુમ જસા વેધાઃ॥ ૧૫૭॥
મ દ મતમધુરાસં્ય કૃપાવલાેકં િનર ત દ્યત ત ।
ભૂયાદ્ વા યા પં પુરઃ કરા ભાજેક લતવીણાિદ॥ ૧૫૮॥
વા યાઃ પરં ન ને દૈવતમ યદ્ વને ગરાૈ ચ પ થ ।
ગગને વા સરં ક્ષતનતજનતાયાઃ કૃપારસાદ્રાર્યાઃ॥ ૧૫૯॥
આસ્યે દાેરવલાેકનમ બાયાઃ પાદપદ્મસવેા ચ ।
સવર્શ્રેયઃપ્રા યૈ શાસ્ત્રજ્ઞૈઃ સષુુ્ઠ િનિદષ્ટા॥ ૧૬૦॥
વાણી િહ તાપહ ત્રી જગતાં કા યપૂણર્નયનશ્રીઃ ।
મ દાન્ કરાે ત િવબુધાન્ દ્રાવય ત શલા તત તુ િક ચત્રમ્॥ ૧૬૧॥
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ય મન્ કટાક્ષપૂરાે ન ભવ ત સ િહ દ નવદનઃ સન્ ।
પ્ર ખ લતવાગ્ભાતા ભક્ષામટતીહ િન દતાે બહુશઃ॥ ૧૬૨॥
વા યાઃ કટાક્ષપૂરસ્ર વલઙૃ્કતિનગાલાે યઃ ।
સ િહ ભવ ત રાજમા યઃ કા તાધરમધુરવા ગ્વલાસશ્ચ॥ ૧૬૩॥
કિવતાભાગ્યિવધાત્રી પિરમલસઙ્ક્રા તમધપુગણકેશા ।
મમ નયનયાેઃ કદા વા સા દેવી ક લતસિંનધાનકલા॥ ૧૬૪॥
પર ચ દ્વધાન પા વાણી શ્રુ તસી રાજતે પરમા ।
મુિનજનમાનસહંસી યા િવહર ત સા શભુાય સ્યાત્॥ ૧૬૫॥
જપમા લકયા વાણીકર તયા વીણયા ચ કાેશને ।
અહમ મ નાથવાિનહ િક વાશાસ્યં પરં લાેકે॥ ૧૬૬॥
કૈવલ્યાન દસખુપ્રા યૈ તજે તુ મન્મહે િકમિપ ।
યદ્ વા છત ચ તામ ણિર ત વાણી ત ચ ભુિવ ખ્યાતમ્॥ ૧૬૭॥
કિવકુલસૂ ક્તશ્રેણીશ્રવણાન દાે લસદ્વતંસસમુા ।
સા દેવી મમ હૃદયે કૃતસાંિન યા કૃતત્રાણા॥ ૧૬૮॥
યસ્યા દૃ ષ્ટિવદૂરાઃ કુમતાઃ શ્રુત્યથર્વ ચકાઃ શપ્તાઃ ।
ક્ર દ ત િદગ તતટે માેહાદ્યૈલુર્પ્તનયનાશ્ચ॥ ૧૬૯॥
સ પિરષ સમંા યા શ્રુ ત વનદાિયની જગન્માતા ।
ચતુરાનનભાગ્યકલા કૃતસાંિન યા િહ રાજતે હૃદયે॥ ૧૭૦॥
કૃતસકૃુતૈઃ સ દૃ યા મ દ મતમધુરવદનપદ્મશ્રીઃ ।
મુિનનારદાિદપિરષત્ત વાપેક્રમિવચક્ષણા વાણી॥ ૧૭૧॥
કિવવાગ્વાસ તીનાં વસ તલ મીિવધા દિયતા નઃ ।
પરમાં મુદં િવધત્તે કાલે કાલે મહાભૂત્યૈ॥ ૧૭૨॥
કિવતારસપિરમ લતં કરાે ત વદનં નતાનાં યા ।
તાેતું તાં મે હ્યારાત્ સા દેવી સપુ્રસન્ના તુ॥ ૧૭૩॥
યસ્યાઃ પ્રસાદભૂ ા નાિકગણાઃ સ વસ પન્નાઃ ।
અૈ દ્ર ં શ્રયમિપ મા યાં પ ય ત ક્ષિપતશત્રુભયપીડામ્॥ ૧૭૪॥
મા યં િવધા લાેકે તત્તે ે ભા ત સવર્સરુવ દ્યમ્ ।
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બ્રહ્મા ડમ ડલ મદં યદૂ્રપં યત્ર ચાક્ષરગ તશ્ચ॥ ૧૭૫॥
જનિન તરઙ્ગય નયને મિય દ ને તે દયા નગ્ધે ।
તને વયં કૃતાથાર્ નાતઃ પરમ તઃ નઃ પ્રા યર્મ્॥ ૧૭૬॥
વા ણ િવધાતુઃ કા તે તાેતું વામાદરેણ િક વાચ્યમ્ ।
ભા સ વમવે પરમં દૈવત મત્યેવ ના મ॥ ૧૭૭॥
કબ લતતમાેિવલાસં તજે તન્મન્મહે મહાેદારમ્ ।
ફ લતસમુનાેઽ ભલાષં વાણી પં િવપ ચકાે લ સતમ્॥ ૧૭૮॥
પદ્મસનસકૃુતકલાપિરપાકાેદયમપા તનતદાષેમ્ ।
સરસજ્ઞાનકિવ વાદ્યન તસકૃુતં િવરાજતે તજેઃ॥ ૧૭૯॥
િનજનાથવદન સહાસનમા ઢામપુા મહે વાણીમ્ ।
યા કૃિત્રમવાગ્ગુમૈ્ફિવર ચતકે લિધનાે ત િવિધમાદ્યમ્॥ ૧૮૦॥
સજુનાન દકર સા જનય તી સવર્સ પદં ધાતુઃ ।
ભક્તષેુ તાં નય તીમ વહમહમાિદ્રયે ગરાં દેવીમ્॥ ૧૮૧॥
ક ણાકટાક્ષલહર કામાયા તુ પ્રકામકૃતરક્ષા ।
વા યા િવધા મા યા સ સખુદાને િદ શ ખ્યાતા॥ ૧૮૨॥
િવસરાે મહાે સવાનાં િવિર ચનયનાવલેિરયં માતા ।
પ્રયકાયર્ સ દ્ધદાત્રી જગતીરક્ષાધુર ધરા જય ત॥ ૧૮૩॥
િવબુધા ભગ ય પા હંસાવ લસિેવતા ગરાં દેવી ।
ગઙ્ગવે કન ત કાલે પિરક પત શવજટાકાેિટઃ॥ ૧૮૪॥
નાૈકાં ભવા બુરાશરેજ્ઞાન વા તચ દ્રકાં વાણીમ્ ।
કલયે મન સ સદાહં શ્રુ તપ જરશાિરકાં દેવીમ્॥ ૧૮૫॥
ભવતાપાર યતલે જહ્નસુતુા શારદા દેવી ।
જ્ઞાનાન દમયી નઃ સ પ સદ્ યૈ પ્ર તક્ષણં જયતુ॥ ૧૮૬॥
મત્તગજમા યગમના મધુરાલાપા ચ મા યચિરતા સા ।
મ દ મેરમખુા વાણી મમ હૃદયસારસે લસતુ॥ ૧૮૭॥
રક્ષણચણાૈ ચ વા યાઃ પાદાૈ વ દે મનાેજ્ઞમ ણનાદાૈ ।
ય સવેનને ધ યાઃ પુ હૂતાદ્યા િદશાં નાથાઃ॥ ૧૮૮॥
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ધાતુધયર્કૃપાણી વાણી સરુ ક્ષકુસમુ દુવેણી ।
શકુવાણી નુતવાણી કિવકુલમાેદાય જય ત દુવાણી॥ ૧૮૯॥
કલ્યાણૈકિનકેતનમસ્યા પં સદા સુ્ફરતુ ચત્તે ।
માનસકાલુ યહરં મધુમથન શવાિદબહુમતાે કષર્મ્॥ ૧૯૦॥
મુિનજનમાનસરતં્ન ચરત્નમેત દ્વધા સકૃુતકલા ।
િવનતજનલાેચનશ્રીકપૂર્રકલા પરા જય ત॥ ૧૯૧॥
તસમુમધપુક્ર ડાસ્થાનાિયતકેશભારાયૈ ।
નમ ઉ ક્તર તુ માત્રે વા ગ્જતપીયષૂધારાયૈ॥ ૧૯૨॥
બાલકુરઙ્ગિવલાેચનધાટ ર ક્ષતસરુાિદમનુ નામ્ ।
નયનયુગાસવે્યં તદ્ભાતીહ ધરાતલે તજેઃ॥ ૧૯૩॥
કુશલિવધયે તદ તુ શ્રુ તપાઠરતાદતૃાત્મબહુકે લઃ ।
કબ લતપદનતદૈ યં ત ણા બુજલાેચનં તજેઃ॥ ૧૯૪॥
બાલમરાલીગત્યૈ સરુ ગિરક યાિદમિહતકલગીત્યૈ ।
િવર ચતનાનાનીત્યૈ ચેતાે મે હયતે બહુલક ત્ય॥ ૧૯૫॥
િવનમદમરેશસદુતીકચસમુમકર દધારયા નગ્ધમ્ ।
તવ પાદપદ્મમેતત્ કદા નુ મમ મૂિધ્ન ભષૂણં જનિન॥ ૧૯૬॥
કમલજપરત તં્ર તદ્ગતત દં્ર વ તુ િન તુલમપુાસે ।
તનેવૈાહં ધ યાે મદં્વ યા િનર સતાત્મતાપભરાઃ॥ ૧૯૭॥
જ્ઞાના તસ ધાત્રી ભવા ધસ તરણપાતે્રનામાિદઃ ।
વાણી વાચાં લહર મવ યય તી સરુાિદનુતચિરતા॥ ૧૯૮॥
કા યપૂણર્મેતદ્ વાણી પં સદા કલયે ।
યદ્ભજનાદ્ દેવાનામિપ સિંવદ્ ભા ત કાયર્કાલષેુ॥ ૧૯૯॥
ધીપદ્મપીઠમા તે સા વાણી કાિઙ્ક્ષતાિન કલય તી ।
યા ઘનકૃપા વ પા સઙ્ક ત્યાર્ સવર્દેવનુતા॥ ૨૦૦॥
તવ પાદપદ્મિવ મરકા તઝર ં મન સ કલયં તુ ।
િનર સતનરકાિદભયાે િવરાજતે નાિકસદ સ સરુમા યઃ॥ ૨૦૧॥
કુચયુગલનમ્રગાત્રં પિવત્રમેતદ્ ભજે તજેઃ ।
ધાતુરિપ સવર્દેવૈયર્િન્નિદષં્ટ હુ ભદ્રાય॥ ૨૦૨॥
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કૃતનતપદવાગ્ધાટ ચેટ ભૂતામરેશમિહષી નઃ ।
કિટકૃતમનાેજ્ઞશાટ પાટ રરસાદ્રર્નજૈતનુકાેટ ॥ ૨૦૩॥
પદ્મભવપુ યકાેટ હ ષતકિવ દસૂ ક્તરસધાટ ।
મખુલ સતસરસવાટ િવલસતુ મમ માનસે કૃપાકાેટ ॥ ૨૦૪॥
જ્ઞાનપરાક્રમક લકા િદ શ િદ શ િકન્નરસગુીતિનજયશસઃ ।
ધ યા ભા ત િહ મનુ ઃ યદ્વ ક્ષાલવિવશષેતઃ કાલે॥ ૨૦૫॥
સરુજનપાલનદક્ષા પ્રશા તવીક્ષા િનર તિરપપુક્ષા ।
માેક્ષા થ ભઃ શ્રતા સા લાક્ષારસલ સતપાદભાગ્ ભા ત॥ ૨૦૬॥
કુઙુ્કમભર ચરાઙ્ગી ભા ત કૃશાઙ્ગી ગરાં દેવી ।
ધાતુરિપ જ્ઞાનપ્રદમસ્યા પં વદ ત િવબુધેશાઃ॥ ૨૦૭॥
વા ણ ન તમ બ િનતં્ય કરવા ણ િહ ચ સખુાવા યૈ ।
તાદૃ વદ યક ણાવીક્ષણતાે ગી પ તશ્ચ સરુમા યઃ॥ ૨૦૮॥
કલ્યા મ ન તમન તાં કાલે કાલે શભુપ્રા યૈ ।
ધાતુઃ સકૃુતાે લાસં કર તવીણાિદકં ચ યદૂ્રપમ્॥ ૨૦૯॥
કમલાસનદિયતા સા લસતુ પુરાેઽ માકમાદરકૃતશ્રીઃ ।
ય પ્રણમના જનાનાં કિવતાને્મષેઃ સદ િડતાે ભવ ત॥ ૨૧૦॥
પરસિંવદા ત્મકા સા મિહષી ધાતુઃ કલાવતી વાણી ।
શ શર કરાે ત તપ્તાન્ ક ણારસિદગ્ધનતે્રપાલ્યા નઃ॥ ૨૧૧॥
ધા મનાેરથપાતં્ર સ તપ્ત વણર્કા યિનજગાત્રમ્ ।
આ શ્રતકમલજગાતંે્ર ર ક્ષતનતબાહુચ્છાત્રમ્॥ ૨૧૨॥
કિવકુલ જહ્વાલાેલં િપતામહાદતૃમનાેજ્ઞિનજલીલમ્ ।
િનર સતનતદુ કાલં વ દે તજેઃ સદા લનુતશીલમ્॥ ૨૧૩॥
મ દાનામિપ મ જુલકિવ વરસદાિયની જનની ।
કાિપ ક ણામયી સા લસતુ પુર તાત્ સદા માકમ્॥ ૨૧૪॥
િન તુલપદસ પ્રા યૈ ભૂયાે ભૂયાે નમાં સ તે વા ણ ।
દ પકલામિય ચા તઃ મરણં ધાતુઃ કુટુ બ યૈ॥ ૨૧૫॥
માયાિનરાસકામાે વ દે વા યાઃ પદા ભાજેમ્ ।

16 sanskritdocuments.org



શારદાિત્રશતી

સદ્ધમનાેરથશતકા યદ્ભજનનેા થનઃ કાલે॥ ૨૧૬॥
સતતં બદ્ધા જ લપુટુમપુા મહે તચ્છુભપ્રદં તજેઃ ।
ય કમલજનયનાનાં પ્રમાેદપીયષૂલહિરકામાેદમ્॥ ૨૧૭॥
િદિવ વા ભુિવ િદ જલે વહ્નાૈ વા સવર્તાે વા ણ ।
જ તનૂાં િકલ રક્ષા વધીના ક ત્યર્તે િવબુધૈઃ॥ ૨૧૮॥
ભાર ત ભવતાપાતાર્ન્ પાિહ કટાક્ષાઙુ્કરૈઃ શીતૈઃ ।
પરમન દિવધા ન્ યાનવે તાૈ ત પદ્મવાસાેઽિપ॥ ૨૧૯॥
કુલદૈવતમ માકં તત્તજેઃ કુિટલકુ તલં િકમિપ ।
કર તપુ તકવીણં કલયે કામાગમાેદયં ધાતુઃ॥ ૨૨૦॥
પરમાન દધનં તદ્ધાતુરિપ બ્રહ્મત વરસદાિય ।
આબ્રહ્મક ટ ત્ય વવૈભવં જય ત શારદા પમ્॥ ૨૨૧॥
િવબુધજનમાેદજનની જનની નઃ સા િવધેઃ પત્ની ।
દુસ ચારિવલાસઃૈ શભુઙ્કર ભવતુ સ તતં કાલે॥ ૨૨૨॥
સરસમનાેજ્ઞિવલાસઃૈ વવશે કૃ વા મનાે િવધવેાર્ણી ।
ષ્ટ ાદાૈ શભુલખેાકર ણાં મ તકે માતા॥ ૨૨૩॥
પ્રકૃ ત દુલં પદા જં વાણીદેવ્યા મદ ય ચત્તતટે ।
કામાિદસૂ ચિન ચતે કથં સ્થ ત પ્રા ુયાત્ કાલે॥ ૨૨૪॥
િન ખલચરાચરરક્ષાં િવત વતી પદ્મજ પ્રયા દેવી ।
મમ કુલદૈવતમષેા જય ત સદારા યમા યપદકમલા॥ ૨૨૫॥
કુશલસ દ્ યૈ ભૂયાદ બા સા શારદા દેવી ।
જિનરક્ષણાિદલીલાિવહારભાઙ્િનગમસાૈધદ પકલા॥ ૨૨૬॥
વાચાલય ત કટાક્ષજૈર્ડં શલામ પજ તું વા ।
યા વાણી સા શરણં ભવે ભવે પ્રા ય શ્રયઃપ્રા યૈ॥ ૨૨૭॥
યિદ િહ પ્રસાદભૂમા વા યા તત્રવૈ સા હરેઃ કા તા ।
પિરલ સત ( ... incomplete ... ) િનત્યવાસરતા॥ ૨૨૮॥
સનકસન દનવ દે્ય કા તે પરમે ષ્ટનઃ શ્રયઃપ્રા યૈ ।
વા ણ વાં નાૈ મ સદા ભવ પ્રસન્ના િવપ‘ ચલ સતકરે॥ ૨૨૯॥
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વા ણ િવપ ચીકલરવર સકે ગ ધવર્યાે ષદ ભવ દ્યે ।
તવ ચરણં મમ શરણં ભવવાિરિધસતુેમ બ કલયા મ॥ ૨૩૦॥
વા ણ કદાહં લ સ્યે ચરણા ભાજંે વદ ય મદમારાત્ ।
િનજમ ણનપુૂરનાદ હણીયવચઃપદં ક લતભક્તેઃ॥ ૨૩૧॥
શ્રુ તપૂતમખુમનાેહરલાવ યકુસમુ દુશર રેયમ્ ।
િનજક ણાપાઙ્ગસધુાપૂરણકૃતવૈભવા ભા ત॥ ૨૩૨॥
પિરસરનતિવબુધાલીિકર ટમ ણકા તવ લર િવસરૈઃ ।
કૃતનીરાજનિવિધ તે મમ તુ શરાેભષૂણં િહ પદયુગલમ્॥ ૨૩૩॥
પ્રેમવતી િવિધભવને હંસગ તહસયાનકૃતચારા ।
વાચામકૃિત્રમાનાં સ્થૈયર્િવધાત્રી મહેશાની॥ ૨૩૪॥
આન દ પકાેટ મ બાં તાં સ તતં કલયે ।
સિંવદૂ્રપા યા િકલ િવધા ગેહે શ્રુ ત શ્રયં ધત્તે॥ ૨૩૫॥
કમલજનતે્રમહાે સવતા યશ્રીિનર તનતશત્રુઃ ।
લ લત લકુચાભકુચભરયુગલા દૃ ગ્વ જતહિરણસ દાેહા॥ ૨૩૬॥
કા યપૂણર્નયના ક લક મષના શની ચ સા વાણી ।
મખુ જતશારદકમલા વક્ત્રા ભાજેે સદા સુ્ફરતુ માતા॥ ૨૩૭॥
કમલસષુમાિનવાસસ્થાનકટાક્ષં ચરાય કૃતરક્ષમ્ ।
રક્ષાેગણભી તકરં તે ે ભા ત પ્રકામ મહ મન સ॥ ૨૩૮॥
કમલજતપઃફલં તન્મુિનજનહૃદયા જિનત્યકૃત ત્તમ્ ।
ક ણાલાેલાપાઙ્ગં તત્તે ે ભાતુ મમ મખુા ભાજેે॥ ૨૩૯॥
ભાગ્યં િવિધનયનાનાં સં તતાપ વરાિદતપ્તાનામ્ ।
ભષેજમેતદૂ્રપં કલાગ્રહં મ યતે દેવ્યાઃ॥ ૨૪૦॥
જનિન કદા વા ને યા યહમારાદ ચત વદ યપદઃ ।
િન મષ મવ હ ત િદવસાન્ દૃ ટ્વા વામાદરેણ કલ્યાણીમ્॥ ૨૪૧॥
મ જુલકિવતાસ ત તબી ઙુ્કરદાિયસારસાલાેકા ।
જનિન તવાપાઙ્ગશ્રીજર્ય ત જગ ત્રાણક લતદ કે્ષયમ્॥ ૨૪૨॥
અ બ તવાપાઙ્ગશ્રીરપાઙ્ગકેલીશતાિન જનય તી ।
ધાતુહૃર્દયે જય ત વ્રીડામદમાેદકામસારકર ॥ ૨૪૩॥
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સવર્જગન્નુતિવભવે સ તતમિપ વા છતપ્રદે માતઃ ।
અધનુા વમવે શરણં તનેાહં પ્રાપ્તજન્મસાફલ્યઃ॥ ૨૪૪॥
શા તરસસવર્શવેિધમ બાં સવેે મનાેરથાવા યૈ ।
યામારા ય સરેુશાઃ વપદં પ્રાપુિહ તદ્રક્ષમ્॥ ૨૪૫॥
કુલ ભાયાર્ ક તદાર્નં પતુ્રાદયાે યે ચ ।
સ ય ત તે િહ સવ ય મૈ વાણી પ્રસન્ના સા॥ ૨૪૬॥
કા ક્ષ તર બ કટાક્ષે ય તે સ ત મિય િવિર ચવરપ ત્ન ।
ગઙ્ગાશનુક યાયાન્મહતી મમ દ્ધર િરતા િનપુણૈઃ॥ ૨૪૭॥
અિવરલદયાદ્રર્લાેચનસવેનયા ધૂતતાપા િહ ।
પ્ર તક પં સરુસઙ્ઘા વામભજન્ નુ તન તપ્રમખુૈઃ॥ ૨૪૮॥
દ નાનાં ચ કવીનાં વા ણ વં કામધનેુર સ માતઃ ।
સ દ્ધ તષેામતુલા સરુમા યા તને સઙ્ક લતા॥ ૨૪૯॥
સકલજગતાં િહ જનની ં વા ણ વાં સ તતમપુાસે ।
શ્રુ તસદુતીભષૂામ ણમ ખલાથર્પ્રા યૈ લાેકે॥ ૨૫૦॥
ધાતુઃ કુટુ બની વં સન્મઙ્ગલદાિયની વમાહા યાત્ ।
શ્વશ્રૂશ્વશરુમખુાિદપ્રીણનચતુરા ચ ભા સ િનગમકલા॥ ૨૫૧॥
મખુિવ જતચ દ્રમ ડલ મદમ ભાે હિવલાેચનં તજેઃ ।
યાને જપે ચ સદુશૃાં ચકા ત હૃદયે કવીશ્વરાણાં ચ॥ ૨૫૨॥
ય મૈ પ્રસન્નવદના સા વાણી લાેકમાતા િહ ।
તસ્ય સહસા સહસ્રં લાભઃ સ્યાદ્ બા ધવાઃ સુ ખનઃ॥ ૨૫૩॥
તાપહરરસિવવષર્ણ તકુતુકા કાિપ નીલન લન ચઃ ।
કાદ બની પુર તાદા તાં નઃ સ તતં જનની॥ ૨૫૪॥
પદ્માક્ષના ભપદ્મજદિયતે લાેકા બ શારદે ત સદા ।
તવ નામાિન જપન્ સન્ વદ્દાસાેઽહં તુ મુક્તયે સદ્ધઃ॥ ૨૫૫॥
અ બાપ્રસાદભૂ ા નરાે િહ ભુઙ્ક્તે સખુાિન િવિવધાિન ।
મરે િવજયઃ કિવતાધનલ યાદેિવલાસલીલાિદઃ॥ ૨૫૬॥
તીરં સં તજલધેઃ પૂરં કમલજિવલાેચનપ્રીતેઃ ।
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સારં િનગમા તાનાં દૂરં દુજર્નતતેિહ તત્તજેઃ॥ ૨૫૭॥
અિપ દાસકુલે તઃ કટાક્ષભૂ ા િવધા મખુપ યાઃ ।
જ્ઞાની ભવવારા શ તર ત ચ રાજ્ય શ્રયં ભુઙ્ક્તે॥ ૨૫૮॥
સ કૃતદે શકપાદા બુજયુગલાેઽહં નમા મ વા ણ વામ્ ।
વં તુ ગુ મૂ ત ક્તા કાલે કાલે ચ કાિઙ્ક્ષતિવધાત્રી॥ ૨૫૯॥
જ્ઞાનાન દમખુાદ નપવગ વા દદા સ ભક્તે યઃ ।
અત અેવાન યગ ત વાં િવિધપત્ની ં પ્રપદે્યઽહમ્॥ ૨૬૦॥
વિય િવ ય તભરાણાં ન િહ ચ તા યતે ણાં કાિપ ।
પરમાન દાિદકલાસૂ્ફ તિદિવષદ્ગણને સમંા યા॥ ૨૬૧॥
સમુશરસામ્રાજ્યકલામઙ્ગલિવિધરે ખકા વાણી ।
ધાતુરિપ ચત્ત ત્તસ્થૈય વ યાદશૃં કુ તે॥ ૨૬૨॥
સા ધનેુ શ્ચ તામ ણરિપ ક્ષઃ સ પદાં પ્રદાિય યઃ ।
અ બ વમવે કાલે ભ સ જ્ઞાનપ્રદા વ્યપાેહ્ય તમઃ॥ ૨૬૩॥
મનસાે નૈમર્લ્યપ્રદમસ્યાઃ સવેે કટાક્ષમહમારાત્ ।
યઃ કુ તે જનતાં તાં હતમાયાં મધુરામયાે યાં ચ॥ ૨૬૪॥
શરિદવ હંસકુલેડ્યા જ્યાે નવે જના તહાિરણી વા યાઃ ।
જય ત િહ કટાક્ષરેખા દ પકલવે પ્રકામહત ત મરા॥ ૨૬૫॥
પઙ્કજભવવદનમ ણ પરિવદ્યાદેવતાં વાણીમ્ ।
િનતં્ય યજતાં જપતાં ન િહ તુલ્યાેઽ મન્ ક્ષમાતલે ક શ્ચત્॥ ૨૬૬॥
વાણી િનજવાણીભી રચય ત નુ તમાત્તવીણયા કાલે ।
ધાતુઃ પ્રસાદહેતાેઃ પ તવ્રતાલક્ષણૈર યૈઃ॥ ૨૬૭॥
આન દય ત િવલસરૈ બા પદ્માસનં િનજં દેવમ્ ।
તનેવૈ તુષ્ટહૃદયઃ શભુાક્ષરા યાદરા લખ ત માૈલાૈ॥ ૨૬૮॥
મમ માનસદુમર્દગજમપારતાપાટવીષુ ધાવ તમ્ ।
િવરચ ય મુિદત ચતં્ત કુ વા ણ વ પદા જકૃતહ તમ્॥ ૨૬૯॥
કમલાસનધૈયર્મહીધરકુ લશ તે કટાક્ષ અેવાયમ્ ।
કિવકુલમયૂરકાદ બનીિવલાસાે મુદેઽ તુ સતતં નઃ॥ ૨૭૦॥
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ગુ વરદના ભાજેે ત્ય તી શારદા દેવી ।
મધુરતરશ્લાેકિનભા મ ણનપૂુરિનનદસ ત ત ત॥ ૨૭૧॥
કાે વા ન શ્રય ત બુધઃ શ્રેયાેઽથ તા મમાં વાણીમ્ ।
યાં પઙ્ક ક્ષના ભજસધ મણીમચર્ય ત સરુનાથાઃ॥ ૨૭૨॥
મુ ષતપયાજે િદ ા ચરણતલનેાત્ર માનસે વાણી ।
પિરહરતુ પાપરા શ સરુાૈઘસમંાિનતને કાલે મે॥ ૨૭૩॥
યાથા યર્જ્ઞાનકલાપ્રા યૈ વાં શારદાં વ દે ।
સવેાફલં પ્રયચ્છ પ્રસીદ પરમે શ વ લભે ધાતુઃ॥ ૨૭૪॥
િનગમા તસારમથ બાેધય સ વં ગુ ન્ પ્રક ય ભુિવ ।
સષૈા મે જ્ઞાનઘના વાણી િનતં્ય પ્રસન્ના સ॥ ૨૭૫॥
મ દારકુસમુમદહરમ દ મતમધુરવદનપઙ્ક હા ।
હૃદ્યતમિનત્યયાવૈનમ ડતગાત્રી િવરાજતે વાણી॥ ૨૭૬॥
સાૈભાગ્યસચૂકાભી રેખા ભભૂર્ ષતં સાૈરૈવર્ દ્યમ્ ।
અ બાચરણપયાજંે વતંસયન્ પ્રાપ્તસમંાેદઃ॥ ૨૭૭॥
દ્વજગણપૂજ્યં િનતં્ય િનર ત ડં્ય વદ યપાદયુગમ્ ।
ક્ષણમિપ વા સાંિન યં ભજતુ મદ યે હૃિદ વૈરમ્॥ ૨૭૮॥
નતદેવરાજમકુટ મ ણઘ્ ણપિરચુ બતાઙ્ ઘ્રકમલા નઃ ।
કમલાસનસ્ય દિયતા ત યાદ યાદશૃી શ્રયં ભજતામ્॥ ૨૭૯॥
વાણી શ્રતકાદ બા દ ભાિદિરપનૂ્ િનરસ્ય નઃ કાલે ।
ક્ષેમમવ યાં ત યાત્ પદે પરે દેવસઙ્ઘપિરસવે્યે॥ ૨૮૦॥
પઙ્કજભવસામ્રાજ્ય સ્થરલ મીશ્ચપા ડરતનુશ્રીઃ ।
નતમાનવસકૃુતકલાપિરપાટ ભા ત સકલગુણપેટ ॥ ૨૮૧॥
મખુિવ જતચ દ્ર બ બા સા બા કાદ બસવે્યપદકમલા ।
કમલાસનગ્ હલ મીલર્ મી ં પુ ણાતુ શારદા દેવી॥ ૨૮૨॥
મુરમથનસ્યવે રમા શ ભાેિરવ સકલભૂધરે દ્રસતુા ।
વા ણ િવધાતુઃ સદનેઽનુ પદા પત્યસ પદા ભા સ॥ ૨૮૩॥
વા ણ તવ દેહકા ત્યા કટાક્ષલહર તુ સયંુતા કાલે ।
ધત્તે કામિપ શાેભાં સરુસ્રવ ત્યેવ સઙ્ગતા યમનુા॥ ૨૮૪॥
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મધુરાસચેનદષૃ્ટ ા માં પાયાદાપદાે મુહુવાર્ણી ।
આ શ્રતતાપિવભતે્રીત્યેવં યામામન ત સિૂરવરાઃ॥ ૨૮૫॥
અજ્ઞાતકાપેપૂરા યસ્યા દૃ ષ્ટઃ કૃતાદરા ભજતામ્ ।
સષૈા િવહ સતપાૈર દરલ મી ં સ પદં દદ્યાત્॥ ૨૮૬॥
બાલકુરઙ્ગિવલાેચનમીષિ મતમધુરમાનનં વા યાઃ ।
મ ણમયતાટઙ્કમણીિવલા સ ભૂયાન્મુદેઽ માકમ્॥ ૨૮૭॥
મુિનજનમાનસહંસી ં શ્રુ તત તપ જરશકુ ં મહાદેવીમ્ ।
નાૈ મ નષુાં રમાયાઃ માહેશ્વરમિહતસ પદપ્રા યૈ॥ ૨૮૮॥
ધાતુઃ સાૈધાઙ્ગણકૃતચઙ્ક્રમણાં શારદાં નાૈ મ ।
મત્તમતઙ્ગજગમનાં પિરપ થજયાય સકૃુ તસ દૃ યામ્॥ ૨૮૯॥
વાગીશમખુા દેવા યસ્યાઃ પ્રસદનબલ દ્ધ િવજય તે ।
પિરપા લતભક્તગણા યદ્ યાનાે લસદપારપુલકા તાઃ॥ ૨૯૦॥
નૈસ ગકવાક્ષ્રેણીકે લવનમમલભષૂણં ધાતુઃ ।
વદનાના મયમ બા જયતુ ચરં કામવ ષણી ભજતામ્॥ ૨૯૧॥
કલયા મ હૃદયમેતત્ પાદા જે શારદાદેવ્યાઃ ।
પ્રાપ્તાિરષટ્કિવજયં ત વધનં ક લતશારદા યાનમ્॥ ૨૯૨॥
પાદારિવ દનમનપ્રભાવપિરક લતદેવસા યાઃ ।
પરમાન દિનમગ્ ાઃ સિુધયાે ભા ત ક્ષમાવલયે॥ ૨૯૩॥
લ લતિવધા પં પા લતલાેકત્રયં ચ તત્ તજેઃ ।
સકલાગમ શખરકલાપરત વં શારદા પમ્॥ ૨૯૪॥
યાનૈયાગૈશ્ચ જપૈયર્ત્ સવંે્ય પરમમાિદષ્ટમ્ ।
તન્નશ્ચકા તુ હૃદયે િવશ્વજનીનં િહ ભક્તાનામ્॥ ૨૯૫॥
ભાગીરથીવ વાણી તવ નુ ત પા િવરાજતે પરમા ।
ઇહ માતયર્દ્ભજનં સવષાં સવર્સ પદાં હેતુઃ॥ ૨૯૬॥
સ તતમધુરાલાપૈલાર્ લતિવિધવૈભવૈરમેયકલૈઃ ।
શ્રેયઃપ્રદાનદ ક્ષતકટાક્ષપાતૈમર્હાત વૈઃ॥ ૨૯૭॥
ખેલ લાેલ બકચૈઃ કુચભરનમ્રૈઃ પુરિ ધ્રગુણપૂણઃ ।
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આ શ્રતસિંવ પીઠૈરમરેશવધૂકરાદતૃચ્છત્રૈઃ॥ ૨૯૮॥
વીણાપુ તકહ તૈિવિધભાગ્યૈર તુ મમ તુ સા યમ્ ।
સિંવદ્ધનૈશ્ચ વાણી પૈરેતૈદર્યાસારૈઃ॥ ૨૯૯॥
માતઃ કથં નુ વ યર્ તવ મિહમા વા ણ િનગમચયવેદ્યઃ ।
ઇ ત િન શ્ચત્ય પદા જં તવ વ દે માેક્ષકામાેઽહમ્॥ ૩૦૦॥
વામ બ બા લશાેઽહં વચમ કારૈ ગરાં ગુ ભૈઃ ।
અયથાયથક્રમં િહ તવુન્નિપ પ્રાપ્તજન્મસાફલ્યઃ॥ ૩૦૧॥
ઇ ત શ્રીશારદાિત્રશતી સમાપ્તા
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