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.. siddhasarasvatIstotram ..

॥ સદ્ધસર વતી તાતે્રમ્ ॥
સાૈ દયર્માધુયર્સધુાસમુદ્રિવિનદ્રપદ્માસનસિન્નિવષ્ટામ્ ।
ચ ચ દ્વપ ચીકલનાદમુગ્ધાં શદુ્ધાં દધેઽ તિવસર સગુ ધામ્ ॥ ૧॥
શ્રુ તઃ ત ત પદપદ્મગ ધપ્રભામયં વાઙ્મયમ તપારમ્ ।
ય કાેણકાેણા ભિનિવષ્ટ મષં્ટ તામ બકાં સવર્ સતાં શ્રતાઃ મઃ ॥ ૨॥
ન કા દશીકં રિવતાેઽ તવેલં તં કાૈ શકં સં હયે િનશાતમ્ ।
સાિવત્રસાર વતધામપ યં શસં્ય તપાેબ્રાહ્મણમાિદ્રયે તમ્ ॥ ૩॥
શ્રીશારદાં પ્રા થત સદ્ધિવદ્યાં શ્રીશારદા ભાજેસગાતે્રનતે્રામ્ ।
શ્રીશારદા ભાજેિનવીજ્યમાનાં શ્રીશારદાઙ્કાનજુિન ભ મ ॥ ૪॥
ચક્રાઙ્ગરા ચતપાદપદ્માં પદ્માલયાઽ ય થતસુ મતશ્રીઃ ।
મત શ્રયા વ ષતસવર્કામા વામા િવધેઃ પૂરયતાં પ્રયં નઃ ॥ ૫॥
બાહાે રમાયાઃ િકલ કાૈ શકાેઽસાૈ હંસાે ભવત્યાઃ પ્ર થતાે િવિવક્તઃ ॥
જગ દ્વધાતુમર્િહ ષ વમ માન્ િવધેિહ સ યાન્નિહ માતિર યાન્ ॥ ૬॥
વચ્છવ્રતઃ વચ્છચિરત્રચુ ચુઃ

વચ્છા તરઃ વચ્છસમ ત ત્તઃ ।
વચ્છં ભવત્યાઃ પ્રપદં પ્રપન્નઃ

વચ્છે વિય બ્રહ્મ ણ તુ યાતુ ॥ ૭॥
રવી દુવિહ્નદ્યુ તકાિટદ પ્રં સહાસનં સ તતવાદ્યગાનમ્ ।
િવદ પયન્મા કધામ યામઃ કા યપૂણાર્ તવાિરવાહમ્ ॥ ૮॥
શભુ્રાં શભુ્રસરાજેમુગ્ધવદનાં શભુ્રા બરાલઙૃ્કતાં
શભુ્રાઙ્ગી ં શભુશભુ્રહાસ્યિવશદાં શભુ્રસ્રગાશાે ભનીમ્ ।
શભુ્રાેદ્દામલલામધામમિહમાં શભુ્રા તરઙ્ગાગતાં
શભુ્રાભાં ભયહાિરભાવભિરતાં શ્રીભારતી ં ભાવયે ॥ ૯॥
મુક્તાલઙૃ્કતકુ તલા તસર ણ રત્ના લહારાવ લ
કા કા તવલગ્ લગ્ વલયાં વ ઙ્ગુલીયાઙ્ગુ લમ્ ।
લીલાચ ચલલાેચના ચલચલ લાેકેશલાેલાલકાં
કલ્યામાકલયેઽ તવેલમતુલાં િવ ક પવ લીકલામ્ ॥ ૧૦॥
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॥ સદ્ધસર વતી તાતે્રમ્ ॥

પ્રયતાે ધારયેદ્ ય તુ સાર વત મમં તવમ્ ॥
સાર વતં તસ્ય મહઃ પ્રત્યક્ષમ ચરાદ્ ભવેત્ ॥ ૧૧॥
વાગ્બીજસ પુટં તાતંે્ર જગન્માતુઃ પ્રસાદજમ્ ॥
શવાલયે જપન્ મત્યર્ઃ પ્રા ુયાદ્ બુ દ્ધવૈભવમ્ ॥ ૧૨॥
સયૂર્ગ્રહે પ્રજિપતઃ તવઃ સ દ્ધકરઃ પરઃ ।
વારાણસ્યાં પુ યતીથ સદ્યાે વા છતદાયકઃ ॥ ૧૩॥
પાદા ભાજેે સર વત્યાઃ શઙ્કરાચાયર્ ભ ણા ।
કાશીપીઠાિધપ તના ગુ મ્ફતા સ્રક્ સમિપતા ॥ ૧૪॥
ઇ ત કાશીપીઠાધીશ્વરજગદુ્ગ શઙ્કરાચાયર્ વા મ
શ્રીમહેશ્વરાન દ સર વતી િવર ચતં
શ્રી સદ્ધસર વતી તાતંે્ર સમાપ્તમ્ ।
કાશીપીઠાધીશ્વરજગદુ્ગ શઙ્કરાચાયર્ વા મ
શ્રીમહેશ્વરાન દ સર વતી િવર ચત યહ સદ્ધસર વતી તાતે્ર
અત્ય ત મહ વપૂણર્ હૈ । ઉ હાને ઇસ તાતે્ર કે પ્રત્યેક શ્લાેક
મ માતા સર વતી કા વણર્ન કરતે હુઅે ઉનક મિહમાઆ કા વણર્ન
િકયા હૈ । ે પ્રાણી મ દર મ ઇસ તાતે્ર કા જપ યા પાઠ કરતા
હૈ ઉસે બુ દ્ધ અેવં વૈભવ ક પ્રા પ્ત હાેતી હૈ, સયૂર્ગ્રહણ કે
અવસર પર ે ઇસકા જપ કરતા હૈ, ઉસે સ દ્ધ ક પ્રા પ્ત હાેતી
હૈ । વારાણસી જૈસે પુ યતીથર્ મ ે ઇસકા પાઠ કરતે હ,
વે સબ કુછ પ્રાપ્ત કરતે હ । પ્રત્યેક દૃ ષ્ટકાેણ સે યહ
તાતે્ર અત્યિધક મહ વપૂણર્ હૈ ।
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