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ૐ અસ્ય શ્રી વાગ્વાિદની શારદામ ત્રસ્ય માકર્ ડયેાશ્વલાયનાૈ ઋષી,
સ્રગ્ધરા અનુષુ્ટભાૈ છ દસી,
શ્રીસર વતી દેવતા । શ્રીસર વતીપ્રસાદ સદ્ યથ િવિનયાેગઃ॥
યાનમ્॥
શકુ્લાં બ્રહ્મિવચારસારપરમાં આદ્યાં જગદ્વ્યાિપની ં
વીણાપુ તકધાિરણીમભયદાં ડ્યા ધકારાપહામ્ ।
હ તે સ્ફાિટકમા લકાં િવદધતી ં પદ્માસને સં સ્થતાં
વ દે તાં પરમે વર ં ભગવતી ં બુ દ્ધપ્રદાં શારદામ્॥ ૧॥
બ્રહ્માવેાચ ।
હ્ર ી ં હ્ર ી ં હૃદ્યૈકિવદ્યે શ શ ચકમલાક પિવ પષ્ટશાેભે
ભવ્યે ભવ્યાનુકૂલે કુમ તવનદહે િવશ્વવ દ્યાઙ્ ઘ્રપદ્મે ।
પદ્મે પદ્માપેિવષ્ટે પ્રણતજનમનાેમાેદસ પાદિયિત્ર
પ્રાે લુષ્ટા જ્ઞાનકૂટે હિરિનજદિયતે દેિવ સસંારસારે॥ ૨॥
અ અ અ ઇષ્ટમ ત્રે કમલભવમખુા ભાજે પે વ પે
પા પપ્રકાશે સકલગુણમયે િનગુર્ણે િનિવકારે ।

ન સ્થૂલે નવૈ સૂ મેઽ યિવિદતિવષયે નાિપ િવજ્ઞાનત વે
િવશ્વે િવશ્વા તરાળે સરુવરન મતે િન કળે િનત્યશદુ્ધે॥ ૩॥
હ્ર ી ં હ્ર ી ં હ્ર ી ં પતુષ્ટે િહમ ચમુકુટે વ લક વ્યગ્રહ તે
માતમાર્તનર્મ તે દહ દહ જડતાં દેિહ બુ દ્ધ પ્રશ તામ્ ।
િવદ્યે વેદા તગીતે શ્રુ તપિરપિઠતે માેક્ષદે મુ ક્તમાગ
માગાર્તીતપ્રભાવે ભવ મમ વરદા શારદે શભુ્રહારે॥ ૪॥
ધ્રી ં ધ્રી ં ધ્રી ં ધારણાખ્યે તમ તનુ ત ભઃ નામ ભઃ ક તર્નીયે
િનત્યે િનત્યે િન મત્તે મુિનગણન મતે નૂતને વૈ પુરાણે ।
પુ યે પુ યપ્રભાવે હિરહરન મતે વણર્શદુ્ધે સવુણ
મ ત્રે મ ત્રાથર્ત વે મ તમ તમ તદે માધવપ્રી તનાદે॥ ૫॥
હ્ર ી ં ક્ષી ં ધી ં હ્ર ી ં વ પે દહ દહ િદતં પુ તકવ્યગ્રહ તે
સ તુષ્ટાચાર ચત્તે મતમુ ખ સભુગે જંભિન તંભિવદ્યે ।
માેહે મુગ્દ્ધપ્રબાેધે મમ કુ સમુ ત વા તિવ વંસિનત્યે
ગીવાર્ગ્ ગાૈભાર્રતી વં કિવવરરસના સ દ્ધદા સ દ્ધસાદ્ યા॥ ૬॥
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॥ િવદ્યાદાનવાક્સર વતીહૃદય તાતે્રમ્॥

સા સા સા શ ક્તબીજે કમલભવમખુાંભાજેભૂત વ પે
પા પપ્રકાશે સકલગુણમયે િનગુર્ણે િનિવકારે ।

ન સ્થૂલે નવૈ સૂ મેઽ યિવિદતિવભવે યિવજ્ઞાનત વે
િવશ્વે િવશ્વા તરાળે સરુગણન મતે િન કળે િનત્યશદુ્ધે॥ ૭॥
તાૈ મ વાં વાં ચ વ દે ભજ મમ રસનાં મા કદા ચત્ ત્યજેથા

મા મે બુ દ્ધિવ દ્ધા ભવતુ ન ચ મનાે દેિવ મે તુ પાપમ્ ।
મા મે દુઃખં કદા ચ દ્વપિદ ચ સમયેઽ ય તુ મેઽનાકુલ વમ્
શાસે્ત્ર વાદે કિવ વે પ્રસરતુ મમ િધઃ માઽ તુ કુ ઠા કદા ચત્॥ ૮॥
ઇત્યેતૈઃ શ્લાેકમખુ્યઃૈ પ્ર તિદનમષુ સ તાૈ ત યાે ભ ક્તનમ્રઃ
દેવી ં વાચ પતેર ય તમ તિવભવાે વાક્પટુનર્ષ્ટપઙ્કઃ ।
સઃ સ્યાિદષ્ટાથર્લાભઃ સતુ મવ સતતં પા ત તં સા ચ દેિવ
સાૈભાગ્યં તસ્ય લાેકે પ્રભવ ત કિવતાિવઘ્નમ તં પ્રયા ત॥ ૯॥
બ્રહ્મચાર વ્રતી માનૈી ત્રયાેદ યાં િનરા મષઃ ।
સાર વતાે નરઃ પાઠાત્ સ સ્યાિદષ્ટાથર્લાભવાન્॥ ૧૦॥
પક્ષદ્વયેઽિપ યાે ભ યા ત્રયાેદ યેકિવશ તમ્ ।
અિવચ્છેદં પઠેદ્ધ માન્ યા વા દેવી ં સર વતીમ્॥ ૧૧॥
શકુ્લા બરધરાં દેવી ં શકુ્લાભરણભૂ ષતામ્ ।
વા છતં ફલમા ાે ત સ લાેકે નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૨॥
ઇ ત બ્રહ્મા વયં પ્રાહ સર વત્યાઃ તવં શભુમ્ ।
પ્રયત્નને પઠેિન્નતં્ય સાેઽ ત વં પ્રયચ્છ ત॥ ૧૩॥
ઇ ત શ્રીબ્રહ્મા ડપુરાણે નારદન દકેશ્વરસવંાદે બ્રહ્મપ્રાેક્તે
િવદ્યાદાનવાક્સર વતીહૃદય તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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