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ௐஅ ய வா ³வாதி³னீஶாரதா³ம ர யமா க ேட³யா வலாயெனௗ

ரு’ஷீ,
ர ³த⁴ரா அனு டுெபௗ⁴ ச² த³ஸீ,
ஸர வதீ ேத³வதா । ஸர வதீ ரஸாத³ஸி ³ ⁴ய ேத²வினிேயாக:³ ॥

⁴யான ॥
ஶு லா ³ர மவிசாரஸாரபரமா ஆ ³யா ஜக³ ³ யாபினீ

வீ பு தகதா⁴ரிணீமப⁴யதா³ ஜா ³யா த⁴காராபஹா ।
ஹ ேத பா²டிகமாலிகா வித³த⁴தீ ப ³மாஸேன ஸ தி²தா
வ ேத³ தா பரேம வரீ ப⁴க³வதீ பு³ ³தி⁴ ரதா³ ஶாரதா³ ॥ 1॥
³ர ேமாவாச ।
ரீ ரீ ரு’ ³ையகவி ³ேய ஶ ருசிகமலாக பவி ப டேஶாேப⁴

ப⁴ ேய ப⁴ யானு ேல குமதிவனத³ேஹவி வவ ³யா ⁴ரிப ³ேம ।
ப ³ேம ப ³ேமாபவி ேட ரணதஜனமே ேமாத³ஸ பாத³யி ரி

ேரா லு டா ஞான ேடஹரினிஜத³யிேதேத³விஸ ஸாரஸாேர॥ 2॥
ஐ ஐ ஐ இ டம ேர கமலப⁴வமுகா² ேபா⁴ஜ ேப வ ேப

பா ப ரகாேஶ ஸகலகு³ணமேய நி கு³ேண நி விகாேர ।
ந ²ேல ைநவ ஸூ ேமऽ யவிதி³தவிஷேய நாபி வி ஞானத ேவ

வி ேவவி வா தராேள ஸுரவரனமிேத நி கேள நி யஶு ³ேத⁴ ॥ 3॥
ரீ ரீ ரீ ஜாபது ேடஹிமருசிமுகுேட வ லகீ ய ³ரஹ ேத

மாத மாத னம ேத த³ஹ த³ஹஜட³தா ேத³ஹிபு³ ³தி⁴ ரஶ தா ।
வி ³ேய ேவதா³ தகீ³ேத ருதிபரிபடி²ேத ேமா ேத³மு திமா ேக³
மா கா³தீத ரபா⁴ேவ ப⁴வ மம வரதா³ஶாரேத³ஶு ⁴ரஹாேர ॥ 4॥
⁴ரீ ⁴ரீ ⁴ரீ தா⁴ர ²ேய ⁴ரு’திமதினுதிபி:⁴ நாமபி:⁴ கீ தனீேய
நி ேய நி ேய நிமி ேத முனிக³ணனமிேத தேன ைவ புராேண ।
பு ேய பு ய ரபா⁴ேவஹரிஹரனமிேத வ ணஶு ³ேத⁴ஸுவ ேண

ம ேர ம ரா த²த ேவ மதிமதிமதிேத³ மாத⁴வ ரீதி ேத³ ॥ 5॥
ரீ தீ⁴ ரீ வ ேப த³ஹத³ஹருதி³த பு தக ய ³ரஹ ேத

ஸ து டாசாரசி ேத மிதமுகி²ஸுப⁴ேக³ ஜ ப⁴னி த ப⁴வி ³ேய ।
ேமாேஹமு ³ ³த⁴ ரேபா³ேத⁴மமகுருஸுமதி ⁴வா தவி ⁴வ ஸனி ேய

vidyAdAnavAksarasvatIhRidayastotra.pdf 1



॥வி ³யாதா³னவா ஸர வதீ ரு’த³ய ேதா ர ॥

கீ³ வா ³ ெகௗ³ பா⁴ரதீ வ கவிவரரஸ ஸி ³தி⁴தா³ ஸி ³தி⁴ஸா ³ ⁴யா
॥ 6॥
ெஸௗ ெஸௗ ெஸௗ ஶ திபீ³ேஜகமலப⁴வமுகா² ேபா⁴ஜ ⁴த வ ேப

பா ப ரகாேஶ ஸகலகு³ணமேய நி கு³ேண நி விகாேர ।
ந ²ேல ைநவ ஸூ ேமऽ யவிதி³தவிப⁴ேவ ஜா யவி ஞானத ேவ

வி ேவவி வா தராேளஸுரக³ணனமிேத நி கேள நி யஶு ³ேத⁴ ॥ 7॥
ெதௗமி வா வா ச வ ேத³ ப⁴ஜ மம ரஸநா மா கதா³சி யேஜதா²

மா ேம பு³ ³தி⁴ விரு ³தா⁴ ப⁴வது ந ச மே ேத³வி ேம ஜாது பாப ।
மா ேம து:³க² கதா³சி ³விபதி³ ச ஸமேயऽ ய து ேமऽ குல வ

ஶா ேர வாேத³ கவி ேவ ரஸரது மம தி:⁴ மாऽ து கு டா² கதா³சி ॥
8॥
இ ேயைத: ேலாகமு ²ைய: ரதிதி³னமுஷஸி ெதௗதி ேயா ப⁴ தின ர:
ேத³வீ வாச பேதர யதிமதிவிப⁴ேவா வா படு ன டப க: ।
ஸ: யாதி³ டா த²லாப:⁴ஸுதமிவ ஸதத பாதி த ஸா ச ேத³வி
ெஸௗபா⁴ ³ய த யேலாேக ரப⁴வதிகவிதாவி ⁴னம த ரயாதி॥ 9॥
³ர மசாரீ ரதீ ெமௗனீ ரேயாத³ யா நிராமிஷ: ।
ஸார வேதா நர: பாடா² ஸ யாதி³ டா த²லாப⁴வா ॥ 10॥
ப ³வேயऽபி ேயா ப⁴ யா ரேயாத³ ேயகவி ஶதி ।
அவி ேச²த³ பேட² ³தீ⁴மா ⁴யா வா ேத³வீ ஸர வதீ ॥ 11॥
ஶு லா ப³ரத⁴ரா ேத³வீ ஶு லாப⁴ரண ⁴ஷிதா ।
வா சி²த ப²லமா ே தி ஸ ேலாேக நா ர ஸ ஶய: ॥ 12॥
இதி ³ர மா வய ராஹ ஸர வ யா: தவ ஶுப⁴ ।
ரய ேனன பேட² னி ய ேஸாऽ ரு’த வ ரய ச²தி ॥ 13॥
இதி ³ர மா ட³புராேணநாரத³ன தி³ேக வரஸ வாேத³ ³ர ம ேரா ேத

வி ³யாதா³னவா ஸர வதீ ரு’த³ய ேதா ர ஸ ண ॥
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