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Prayer to Goddess ShAradA

શ્રીશારદાપ્રાથર્ના અથવા સર વતી તુ તઃ

નમ તે શારદે દેિવ કા મીરપુરવા સિન ।
વામહં પ્રાથર્યે િનતં્ય િવદ્યાદાનં ચ દેિહ મે॥ ૧॥
યા શ્રદ્ધા ધારણા મેધા વાગ્દેવી િવિધવ લભા ।
ભક્ત જહ્વાગ્રસદના શમાિદગુણદાિયની ॥ ૨॥
નમા મ યા મનીનાથલખેાલઙૃ્કતકુ તલામ્ ।
ભવાની ં ભવસ તાપિનવાર્પણસધુાનદ મ્॥ ૩॥
ભદ્રકાલ્યૈ નમાે િનતં્ય સર વત્યૈ નમાે નમઃ ।
વેદવેદાઙ્ગવેદા તિવદ્યાસ્થાને ય અેવ ચ॥ ૪॥
બ્રહ્મ વ પા પરમા જ્યાે ત પા સનાતની ।
સવર્િવદ્યાિધદેવી યા તસ્યૈ વા યૈ નમાે નમઃ ॥ ૫॥
યયા િવના જગ સવ શશ્વ વ તં ભવેત્ ।
જ્ઞાનાિધદેવી યા તસ્યૈ સર વત્યૈ નમાે નમઃ ॥ ૬॥
યયા િવના જગ સવ મૂકમનુ્મત્તવ સદા ।
યા દેવી વાગિધષ્ઠાત્રી તસ્યૈ વા યૈ નમાે નમઃ ॥ ૭॥
॥ ઇ ત શ્રીશારદાપ્રાથર્ના સમાપ્તા॥

Some of these verses are from Yajnyavalkya’s

shrIsarasvatIstotram or vANIstavanam from

Brahmavaivarta Purana.

So this appears to be a compiled stotra.

Prayer to Goddess ShAradA

નમ તે શારદે દેિવ કા મીરપુરવા સિન ।

1



શ્રીશારદાપ્રાથર્ના અથવા સર વતી તુ તઃ

વામહં પ્રાથર્યે િનતં્ય િવદ્યાદાનં ચ દેિહ મે॥ ૧॥
હે શારદે । હે દેિવ । નમઃ તે ।
કા મીરપુરવા સિન ।
હે કા મીર પુયા વા સની one who lives ;
વાં ભવતી ં અહં પ્રાથર્યે પ્ર very much ;

અથર્ 10 A to request અથર્યે ઉત્તમ પુ ષ અેક વચન;ે
િનતં્ય પ્ર તિદનમ્ । િવદ્યાદાનં િવદ્યાયાઃ દાનં
મે મહં્ય દેિહ દદાતુ ।.
Namaste Saraswati! O effulgent Sarada, worshipped in the city of

Kashmir (substitute your city’s name here - worshipped in the city

of North Brunswick). I pray to you everyday. Please give the pure

knowledge. 1

યા શ્રદ્ધા ધારણા મેધા વાગ્દેવી િવિધવ લભા ।
ભક્ત જહ્વાગ્રસદના શમાિદગુણદાિયની ॥ ૨॥
યા શ્રદ્ધા faith ;
ધારણા one who holds, memory ;
મેધા intelligence વાગ્દેવી વાચઃ દેવી
િવિધવ લભા િવધેઃ બ્રહ્મણઃ વ લભા પત્ની ।
ભક્તા જહ્વાગ્રસદના ભક્તાનાં;
જહ્વાયાઃ of tounge અગ્રે ;
સદના one who is, lives ;
ભક્ત જહ્વાગ્રસદના one who graces devotees’ speech ;
શમાિદ શમ દમ ત તક્ષ ઇત્યાિદ ગુણાન્
દાિયિન દાત્રી ।.
You are faith, memory, intelligence, the divinity of speech, the

spouse of Creator BrahmA. You grace the devotees’ speech, you are

the bestower of inner peace, and all other excellences. 2.

નમા મ યા મની ં નાથલખેાલઙૃ્કતકુ તલામ્ ।
ભવાની ં ભવસ તાપિનવાર્પણસધુાનદ મ્॥ ૩॥
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યા મની યામા અસ્યાં સ તી ત યા મની ઇ ત અમરમ્ ।
યામઃ restraint, forbearance ;
યા મિન she is restraint, forbearance ;

નાથ protector લખેા streaks ;
નાથલખેા streaks of lightening standing for sparkling knowledge ;
અલઙૃ્કત decorated ;

કુ તલા one with ear-ornaments ;
Her ear ornaments are decorated with streaks of sparkling knowledge ;

ભવાની ભવસ્ય પત્ની ભવાની ઇ ત અમરમ્ ।
ભવ લાેકસ્ય સ તાપ દુખાનાં
િનવાર્પણ killing, extinguishing ;

સધુા અ તં નદ river ;.

I prostrate Yamini, one who is forbearance herself, who has her ears

decorated with streaks of sparkling knowledge; who is BhavAni, who is a

river of nectar that extinguishes the torments of worldly life. 3.

ભદ્રકાલ્યૈ નમાે િનતં્ય સર વત્યૈ નમાે નમઃ ।
વેદવેદાઙ્ગવેદા તિવદ્યાસ્થાને ય અેવ ચ॥ ૪॥
ભ દતે ભદ્રમ્ । auspicious ;

ભદ્રકલ્યાણી One who bestows auspiciousness ;
િનતં્ય પ્ર ત િદનં
સરઃ પ્રસરણં સવર્ત્ર અ તી ત સર વતી ।
She exists everywhere as a flow (of knowlege) and hence she is Saraswati.

From where? Answer:

વેદ વેદાઙ્ગ વેદા ત િવદ્યા સ્થાને યઃ । .
Constant salutations to you, O Mother Beneficient!

You are the one who exists everywhere as a flow of knowledge

originating from the Veda, the auxiliary branches of Veda, Upanishads,

and all other forms of Learning. Salutations to you again. 4.

બ્રહ્મ વ પા પરમા જ્યાે ત પા સનાતની ।
સવર્િવદ્યાિધદેવી યા તસ્યૈ વા યૈ નમાે નમઃ ॥ ૫॥
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શ્રીશારદાપ્રાથર્ના અથવા સર વતી તુ તઃ

યા બ્રહ્મ વ પા બ્રહ્મણઃ વ પા
યા જ્યાે ત પા Divine light ;
યા સનાતની આદ્ય તરિહતા
યા સવર્ િવદ્યાનાં અિધ દેવી
તસ્યૈ વા યૈ સર વત્યૈ નમઃ નમઃ ।
વ યતે શ દ્યત ઇ ત વાણી । That which was said, speech ;.

Prostrations to that Vani

who is the supreme spirit,

who is the divine light,

who is The Eternal Being, and

who is the presiding deity of all learning. 5.

યયા િવના જગ સવ શશ્વ વ તં ભવેત્ ।
જ્ઞાનાિધદેવી યા તસ્યૈ સર વત્યૈ નમાે નમઃ ॥ ૬॥
યયા િવના without who
જગ સવ the whole world

શ વત્ અવ્યય perpetual, eternal, for ever

વત્ living
તં dead

યા જ્ઞાનસ્ય અિધ દેવી
તસ્યૈ સર વત્યૈ નમઃ નમઃ ।.
Prostrations to Sarasvati,

Without who, the whole world would appear dead (even though living).

And who is the presiding deity of knowledge.

A person is as good as dead without the learning, Sarasvati.

That is the import. 6.

યયા િવના જગ સવ મૂકમનુ્મત્તવ સદા ।
યા દેવી વાગિધષ્ઠાત્રી તસ્યૈ વા યૈ નમાે નમઃ ॥ ૭॥
મૂક dumb
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ઉન્મત્તવત્ possessed of madness

અિધષ્ટાત્રી She is the instrument through which presiding
over is done. Or simply presiding.

Prostrations to VAni

Without whom the whole world would appear dumb and demented;

who is the presiding deity of speech. 7.

॥ ઇ ત શ્રીશારદાપ્રાથર્ના સમાપ્તા॥
Appendix philosophical interest

BhavAni

Why is Saraswati described as BhavAni? I will

briefly quote Sankara on the topic in Rudra

bhAshyaM.

BhavAni, Uma are adjectives of the Rudra. Rudra

means - One who melts the miseries of worldly

life. Since the destruction of ignorance

or misery of worldly is only possible with

knowledge, it is appropriately said that

Rudra-Uma sahita is capable of melting that

misery.

See RudrabhAsyam for detailed explanation:

namaH somAya cha.

Rudra is sheer power. BhavAni is all knowledge,

self-restraint, control. And, you see, Power

is all about Control.

SArada

SArada means effulgence as was translated in

the first sloka of shankara rachita shAradA

prArthanA.

sharada.pdf 5



શ્રીશારદાપ્રાથર્ના અથવા સર વતી તુ તઃ

Namaste Saraswati! O effulgent Sarada,

Right now, that is, the two months (Oct. 2nd,

1997 - Nov. 29, 1997) where in SarasvatI pUjA

(or DasarA festival) falls (AsvIyuja, kArtIka)

are called sharad Ritu. During the Sarad Ritu,

what do you notice when you drive to work? It

is a good day – neither cold nor hot, but the

turnpike is jammed; but no accident! And after

turning to the radio, you find out that traffic

is crawling due to the radiant splendour (glare)

of bhagavAn (or one who has a welath – of

radiance) Aditya. That effulgence is called

SAradA.

What does it repesent?

Have you ever been in the presence of a learned

man - be the subject matter is programming

languages, neural networks, analog computers

or financial mergers or Veda/GeetAs? In his

presence, that subject suddenly seems to be very

simple, questions seem to be answered with ease

and the whole subject matter appears like simple

common sense and you feel an unexplainable power

and joy. What is it and Where do you think that

brilliance flows? That brilliance is ShAradA,

That flow is SarasvatI, Those sounds are VAnI.

Prayer to Goddess ShAradA

pdf was typeset on October 3, 2022

6 sanskritdocuments.org



શ્રીશારદાપ્રાથર્ના અથવા સર વતી તુ તઃ

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
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