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shrIsarasvatIgItA

ஸரshவதீகீ³தா

॥அத²ஸரshவதீகீ³தா ॥
மாrhகNhேட³ய உவாச -

அthைரவ ச ஸரshவthயா கீ³தmh பரரஜய ।
ph’Shடா யா iµநிநா வீர ’iΝ தாrhேயண தீ⁴மதா ॥ 1॥
தாrhய உவாச -

கிiν ேரய: ஷshேயஹ ப⁴th³ேர கத²mh rhவnhந chயவேத shவத⁴rhமாth ।
ஆசவ ேம சாஸrhவாŋhகி³ rhயாthவயாஶிShேடா ந chயேவயmh
shவத⁴rhமாth ॥ 2॥
கத²mh வாkh³நிmh ஜுஹுயாmh ஜேய வா கshnhகாேல ேகந த⁴rhேமா ந
நேயth ।
ஏதthஸrhவ ஸுப⁴ேக³ phரph³ரவீ யதா² ேலாகாnh விரஜா:ஸசேரயmh ॥ 3॥
மாrhகNhேட³ய உவாச -

ஏவmh ph’Shடா phதிkhேதந ேதந ஶுேயாthதம³th³தி⁴khதmh ।
தாrhயmh விphரmh த⁴rhமkhதmh தmh ச ஸரshவதீ வாkhயத³mh ப³பா⁴ேஷ
॥ 4॥
ஸரshவthவாச -

ேயா ph³ரம ஜாநாதி யதா²phரேத³ஶmh shவாth◌⁴யாயநிthய:ஸுசிரphரமthத: ।
ஸ ைவ பாரmh ேத³வேலாகshய க³nhதா ஸஹாமைர: phராphiνயாthphதிேயாக³mh
॥ 5॥
தthர shம ரmhயாவிலா விேஶாகா:ஸுShபிதா: ShகNhய:ஸுNhயா: ।
அகrhத³மாநவthய:ஸுதீrhதா²ரNhமையராvh’தா: Nhட³ைக:॥ 6॥
தாஸாmh தீேரShவாஸேத Nhயபா⁴ேஜா மயமாநா: ph’த²க³phஸேராபி: ◌⁴ ।
ஸுNhயக³nhதா⁴பி⁴ரலŋhkh’தாபி⁴rhரNhயவrhபி⁴ரதீவ th³’Shடா:॥ 7॥
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பரmh ேலாகmh ேகா³phரதா³shthவாphiνவnhதி த³thவாந³ஹmh ஸூrhயேலாகmh
vhரஜnhதி ।
வாேஸா த³thவா சாnhth³ரமஸmh  ேலாகmh த³thவா ரNhயமமரthவேமதி ॥
8॥
ேத⁴iνmh த³thவா ஸுphரபா⁴mh ஸுphரேதா³ஹாmh கlhயாணவthஸாமபலாயிநீmh ச
।
யாவnhதி ேராமாணி ப⁴வnhதி தshயாshதாவth³வrhஷாNhயாஸேத ேத³வேலாேக
॥ 9॥
அநTh³வாஹmh ஸுvhரதmh ேயா த³தா³தி ஹலshய ேவாடா⁴ரமநnhதவீrhயmh ।
⁴ரnhத⁴ரmh ப³லவnhதmh th³மநmh phராphேநாதி ேலாகாnhத³ஶேத⁴iνத³shய ॥
10॥
த³தா³தி ேயா ைவ கபிலாmh ஸைசலாmh காmhshேயாபேதா³ஹாmh
th³ரவிணthதைய ।
ைதshைதrh³ண:காம³ஹாத²⁴thவா நரmh phரதா³தாரiµைபதி ஸா ெகௗ:³

॥ 11॥
யாவnhதி ேராமாணி ப⁴வnhதி ேத⁴nhவாshதாவthப²லmh ப⁴வதி ேகா³phரதா³ேந ।
thராmhச ெபௗthராmhச லmh ச ஸrhவமாஸphதமmh தாரயேத பரthர ॥ 12॥
ஸத³mhகாசநசா’ŋhகீ³mh காmhshேயாபேதா³ஹாmh th³ரவிணthதைய:
।
ேத⁴iνmh திலாநாmh த³த³ேதா th³விஜாய ேலாகா வஸூநாmh ஸுலபா⁴ ப⁴வnhதி
॥ 13॥
shவகrhமபி⁴rhதா³நவஸmhநிth³ேத⁴ தீvhராnhத⁴காேர நரேக பதnhதmh ।
மஹாrhணேவ ெநௗவ வாதkhதா தா³நmh க³வாmh தாரயேத பரthர ॥ 14॥
ேயா ph³ராமேத³யாmh  த³தா³தி கnhயாmh ⁴phரதா³நmh ச கேராதி விphேர ।
த³தா³தி தா³நmh விதி⁴நா ச யச ஸ ேலாகமாphேநாதி ரnhத³ரshய ॥ 15॥
ய: ஸphதவrhஷாணி ஜுேஹாதி தாrhய ஹvhயmh thவkh³ெநௗ நியத:
ஸா⁴ஶீல ।
ஸphதாவராnhஸphதrhவாnhநாதி பிதாமஹாநாthமநா கrhமபி: ◌⁴ shைவ:॥ 16॥
தாrhய உவாச -
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கிமkh³நிேஹாthரshய vhரதmh ராணமாசவ ேம ph’chச²தசாiνேப ।
thவயாiνஶிShேடாஹஹாth³ய விth³யாmh யத³kh³நிேஹாthரshய vhரதmh
ராணmh ॥ 17॥
ஸரshவதீ உவாச -

ந வாஶுசிrhநாphயநிrhணிkhய பாணிrhநாph³ரமவிjhஜுஹுயாnhநாவிபசிth ।
³⁴thஸவ: ஶுசிகாமா  ேத³வா நாரth³த³தா⁴நாth³தி⁴ஹவிrhஜுஹnhதி ॥
18॥
நாேராthயmh ேத³வஹvhேய நிjhயாnhேமாக⁴mh ரா சதி தாth³’ேஶா
 ।
அrhவமேராthயமாஹதாrhய நைவ தாth³’kh³ஜுஹுயாத³kh³நிேஹாthரmh
॥ 19॥
kh’ஶாச ேய ஜுவதி ரth³த³தா⁴நா:ஸthயvhரதா ஹுதஶிShடாஶிநச
।
க³வாmh ேலாகmh phராphய ேத Nhயக³nhத⁴mh பயnhதி ேத³வmh பரமmh சாபி
ஸthயmh ॥ 20॥
தாrhய உவாச -

ேthரjhஞ⁴தாmh பரேலாகபா⁴ேவ கrhேமாத³ேய ³th³தி⁴மதி phரவிShடாmh ।
phரjhஞாmh ச ேத³வீmh ஸுப⁴ேக³ விmh’ய ph’chசா² thவாmh காய
சாேப ॥ 21॥
ஸரshவthவாச -

அkh³நிேஹாthராத³ஹமph◌⁴யாக³தாsh விஸrhபமா ஸmhஶயchேச²த³நாய ।
thவthஸnhநிேயாகா³த³ஹேமதத³ph³ப³mh பா⁴ேவ shதி²தா தth²யமrhத²mh
யதா²வth ॥ 22॥
தாrhய உவாச -

ந  thவயா ஸth³’ஶீ காசித³shதி விph◌⁴ராஜேஸ யதிமாthரmh யதா²: ।
பmh ச ேத தி³vhயமநnhதகாnhதி phரjhஞாmh ச ேத³வீmh ஸுப⁴ேக³ பி³ப⁴rh ॥
23॥
ஸரshவthவாச -

ேரShடா²நி யாநி th³விபதா³mh வShட²யjhேஞஷு விth³வnhiνபபாத³யnhதி ।
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ைதேரவ சாஹmh ஸmhphரvh’th³தா⁴ ப⁴வா சாphயாயிதா பவதீ ச விphர ॥
24॥
யchசாபி th³ரvhயiµபjhயேதஹ வாநshபthயமாயஸmhபாrhதி²வmh வா ।
தி³vhேயந ேபண ச phரjhஞயா ச தைவவ th³தி⁴தி விth³தி⁴ விth³வnh ॥
25॥
தாrhய உவாச -

இத³mh ேரய: பரமmh மnhயமாநா vhயாph’chச²nhேத iµநய:ஸmhphரதீதா: ।
ஆசவ ேம தmh பரமmh விேஶாகmh ேமாmh பரmh யmh phரவிஶnhதி தீ⁴ரா: ।
ஸாŋhkh²யmh ேயாகா:³ பரமmh யmh வித³nhதி பரmh ராணmh தமஹmh ந ேவth³
॥ 26॥
ஸரshவthவாச -

தmh ைவ பரmh ேவத³வித:³ phரபnhநா: பரmh பேரph◌⁴ய: phரதி²தmh ராணmh ।
shவாth◌⁴யாயவnhேதா vhரதNhயேயாைக³shதேபாத⁴நா வீதேஶாகா விiµkhதா:
॥ 27॥
தshயாத² மth◌⁴ேய ேசதஸ: Nhயக³nhதா: ◌⁴ ஸஹshர ஶாகா² விலா விபா⁴nhதி
।
தshய லாthஸத: phரshரவnhதி ம⁴த³கphரshரவ:ஸுNhயா:॥ 28॥
ஶாகா²mh ஶாகா²mh மஹாநth³ய:ஸmhயாnhதி கதாஶயா: ।
தா⁴நா: பா மாmhஸஶாகா ஸதா³ பாயஸகrhத³மா:॥ 29॥
யshnhநkh³நிiµகா² ேத³வா: ேஸnhth³ரா:ஸஹமth³க³: ।
ஈேர khரபி:◌⁴ ேரShைட²shதthபத³mh பரமmh மம ॥ 30॥

இதி ஸரshவதீகீ³தா ஸமாphதா॥
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