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shrIsarasvatIgItA

શ્રીસર વતીગીતા

॥ અથ સર વતીગીતા॥
માકર્ ડયે ઉવાચ -

અત્રવૈ ચ સર વત્યા ગીતં પરપુર જય ।
ષ્ટા યા મુિનના વીર તાક્ષ્યણ ધીમતા॥ ૧॥
તાક્ષ્યર્ ઉવાચ -

િકનુ શ્રેયઃ પુ ષસ્યેહ ભદ્રે કથં કુવર્ન્ન ચ્યવતે વધમાર્ત્ ।
આચ વ મે ચા સવા ગ કુયાર્ વયા શષ્ટાે ન ચ્યવેયં વધમાર્ત્॥ ૨॥
કથં વા ગ્ જુહુયાં પજૂયે વા ક મ કાલે કેન ધમા ન ન યેત્ ।
અેત સવર્ સભુગે પ્રબ્રવીિહ યથા લાેકાન્ િવર ઃ સચંરેયમ્॥ ૩॥
માકર્ ડયે ઉવાચ -

અેવં ષ્ટા પ્રી તયુક્તને તને શશુ્રૂમીક્ષ્યાેત્તમબુ દ્ધયુક્તમ્ ।
તાક્ષ્ય િવપં્ર ધમર્યુકં્ત િહતં ચ સર વતી વાક્ય મદં બભાષે॥ ૪॥
સર વત્યુવાચ -

યાે બ્રહ્મ ના ત યથાપ્રદેશં વા યાયિનત્યઃ સુ ચરપ્રમત્તઃ ।
સ વૈ પારં દેવલાેકસ્ય ગ તા સહામરૈઃ પ્રા ુયા પ્રી તયાેગમ્॥ ૫॥
તત્ર મ ર યાિવપુલા િવશાેકાઃ સપુુ પતાઃ પુ કિર યઃ સપુુ યાઃ ।
અકદર્મામીનવત્યઃ સતુીથાર્ િહર મયૈરા તાઃ પુ ડર કૈઃ॥ ૬॥
તાસાં તીરે વાસતે પુ યભા ે મહીયમાનાઃ થગ સરાે ભઃ ।
સપુુ યગ ધા ભરલંકૃતા ભિહર યવણાર્ ભરતીવ દષૃ્ટાઃ॥ ૭॥
પરં લાેકં ગાપે્રદા વા ુવ ત દ વાનડુહં સયૂર્લાેકં વ્રજ ત ।
વાસાે દ વા ચા દ્રમસં તુ લાેકં દ વા િહર યમમર વમે ત॥ ૮॥
ધનેું દ વા સપુ્રભાં સપુ્રદાેહાં કલ્યાણવ સામપલાિયની ં ચ ।
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યાવ ત રાેમા ણ ભવ ત તસ્યા તાવદ્વષાર્ યાસતે દેવલાેકે॥ ૯॥
અનડ્વાહં સવુ્રતં યાે દદા ત હલસ્ય વાેઢારમન તવીયર્મ્ ।
ધુર ધરં બલવ તં યુદ્મનં પ્રા ાે ત લાેકા દશધનેુદસ્ય ॥ ૧૦॥
દદા ત યાે વૈ કિપલાં સચૈલાં કાંસ્યાપેદાેહાં દ્રિવણૈ ત્તર યૈ ।
તૈ તૈગુર્ણૈઃ કામદુહાથ ભૂ વા નરં પ્રદાતારમપુૈ ત સા ગાૈઃ॥ ૧૧॥
યાવ ત રાેમા ણ ભવ ત ધે વા તાવ ફલં ભવ ત ગાપે્રદાને ।
પતુ્રાંશ્ચ પાતૈ્રાંશ્ચ કુલં ચ સવર્માસપ્તમં તારયતે પરત્ર॥ ૧૨॥
સદ ક્ષણાં કાંચનચા ઙ્ગી ં કાંસ્યાપેદાેહાં દ્રિવણૈ ત્તર યૈઃ ।
ધનેું તલાનાં દદતાે દ્વ ય લાેકા વસનૂાં સલુભા ભવ ત॥ ૧૩॥
વકમર્ ભદાર્નવસિંન દ્ધે તીવ્રા ધકારે નરકે પત તમ્ ।
મહાણર્વે નાૈિરવ વાતયુક્તા દાનં ગવાં તારયતે પરત્ર॥ ૧૪॥
યાે બ્રાહ્મદેયાં તુ દદા ત ક યાં ભૂ મપ્રદાનં ચ કરાે ત િવપ્રે ।
દદા ત દાનં િવિધના ચ યશ્ચ સ લાેકમા ાે ત પુર દરસ્ય॥ ૧૫॥
યઃ સપ્તવષાર્ ણ જુહાે ત તાક્ષ્યર્ હવ્યં વગ્ ાૈ િનયતઃ સાધુશીલ ।
સપ્તાવરા સપ્તપૂવાર્ પનુા ત િપતામહાનાત્મના કમર્ ભઃ વૈઃ॥ ૧૬॥
તાક્ષ્યર્ ઉવાચ -

િકમ ગ્ હાતે્રસ્ય વ્રતં પુરાણમાચ વ મે ચ્છતશ્ચાનુ પે ।
વયાનુ શષ્ટાેહ મહાદ્ય િવદ્યાં યદ ગ્ હાતે્રસ્ય વ્રતં પુરાણમ્॥ ૧૭॥
સર વતી ઉવાચ -

ન વાશુ ચનાર્ યિન ણક્ય પા ણનાર્બ્રહ્મિવ જુહુયાન્નાિવપ શ્ચત્ ।
બુભુ સવઃ શુ ચકામા િહ દેવા નાશ્રદ્દધાના દ્ધહિવજુર્હ ત॥ ૧૮॥
નાશ્રાેિત્રયં દેવહવ્યે િનયુજં્યાન્માેઘં પુરા સચ ત તાદશૃાે િહ ।
અપવૂર્મશ્રાેિત્રયમાહ તાક્ષ્યર્ ન વૈ તાદગૃ્જુહુયાદ ગ્ હાતે્રમ્॥ ૧૯॥
કૃશાશ્ચ યે જુહ્વ ત શ્રદ્દધાનાઃ સત્યવ્રતા હુત શષ્ટા શનશ્ચ ।
ગવાં લાેકં પ્રા ય તે પુ યગ ધં પ ય ત દેવં પરમં ચાિપ સત્યમ્॥ ૨૦॥
તાક્ષ્યર્ ઉવાચ -

ક્ષતે્રજ્ઞભૂતાં પરલાેકભાવે કમાદયે બુ દ્ધમ ત પ્રિવષ્ટામ્ ।
પ્રજ્ઞાં ચ દેવી ં સભુગે િવ ય ચ્છા મ વાં કાહ્ય સ ચા પે॥ ૨૧॥
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સર વત્યુવાચ -

અ ગ્ હાતે્રાદહમ યાગતા મ િવસપર્માણા સશંયચ્છેદનાય ।
વ સિન્નયાેગાદહમેતદબ્રુબં ભાવે સ્થતા ત યમથ યથાવત્॥ ૨૨॥
તાક્ષ્યર્ ઉવાચ -

ન િહ વયા સદશૃી કા ચદ ત િવભ્રાજસે હ્ય તમાતં્ર યથા શ્રીઃ ।
પં ચ તે િદવ્યમન તકા ત પ્રજ્ઞાં ચ દેવી ં સભુગે બભ ષ॥ ૨૩॥
સર વત્યુવાચ -

શ્રેષ્ઠાિન યાિન દ્વપદાં વિરષ્ઠ યજ્ઞષેુ િવદ્વન્નપુપાદય ત ।
તૈરેવ ચાહં સ પ્ર દ્ધા ભવા મ ચા યાિયતા પવતી ચ િવપ્ર॥ ૨૪॥
યચ્ચાિપ દ્રવ્યમપુયજુ્યતેહ વાન પત્યમાયસ પા થવં વા ।
િદવ્યને પેણ ચ પ્રજ્ઞયા ચ તવવૈ સ દ્ધિર ત િવ દ્ધ િવદ્વન્॥ ૨૫॥
તાક્ષ્યર્ ઉવાચ -

ઇદં શ્રેયઃ પરમં મ યમાના વ્યા ચ્છ તે મનુયઃ સ પ્રતીતાઃ ।
આચ વ મે તં પરમં િવશાેકં માેકં્ષ પરં યં પ્રિવશ ત ધીરાઃ ।
સાખં્યં યાેગાઃ પરમં યં િવદ ત પરં પુરાણં તમહં ન વે દ્મ ॥ ૨૬॥
સર વત્યુવાચ -

તં વૈ પરં વેદિવદઃ પ્રપન્નાઃ પરં પરે યઃ પ્ર થતં પુરાણમ્ ।
વા યાયવ તાે વ્રતપુ યયાેગૈ તપાેધના વીતશાેકા િવમુક્તાઃ॥ ૨૭॥
તસ્યાથ મ યે ચેતસઃ પુ યગ ધાઃ સહસ્ર શાખા િવપુલા િવભા ત ।
તસ્ય મૂલા સિરતઃ પ્રસ્રવ ત મધૂદકપ્રસ્રવણાઃ સપુુ યાઃ॥ ૨૮॥
શાખાં શાખાં મહાનદ્યઃ સયંા ત સકતાશયાઃ ।
ધાનાઃ પપૂા માંસશાકા સદા પાયસકદર્માઃ॥ ૨૯॥
ય મન્ન ગ્ મખુા દેવાઃ સે દ્રાઃ સહમ દ્ગણાઃ ।
ઈ જરે ક્રતુ ભઃ શ્રેષૈ્ઠ ત પદં પરમં મમ॥ ૩૦॥

ઇ ત સર વતીગીતા સમાપ્તા॥
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