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Shri Sarasvatirahasya Upanishad

ஸரshவதீரஹshேயாபநிஷth

phரதிேயாகி³விநிrhiµkhதph³ரமவிth³ையகேகா³சரmh ।
அக²Nhட³நிrhவிகlhபmh தth³ராமசnhth³ரபத³mh ப⁴ேஜ ॥
ௐ வாŋhேம மந phரதிSh²தா மேநா ேம வாசி phரதிSh²த-
மாவிராவீrhம ஏதி⁴ ॥ ேவத³shய ம ஆணீshத:²தmh ேம
phரஹாரேநநாதீ⁴ேதநாேஹாராthராnhஸnhத³தா⁴ ’தmh வதி³Shயா
ஸthயmh வதி³Shயா தnhமாமவ அவ மாமவ வkhதார-
மவ வkhதாரmh ॥ ௐ ஶாnhதி:ஶாnhதி:ஶாnhதி:॥
ஹ:ௐ ॥ ’ஷேயா ஹ ைவ ப⁴க³வnhதமாவலாயநmh ஸmhjhய
பphரch:² ேகேநாபாேயந தjhjhஞாநmh தthபதா³rhதா²வபா⁴ஸகmh ।
ய³பாஸநயா தththவmh ஜாநா ப⁴க³வnhவத³॥ 1॥
ஸரshவதீ த³ஶேலாkhயா ஸ’சா பீ³ஜரயா ।
shthவா ஜphthவா பராmh th³தி⁴மலப⁴mh iµநிŋhக³வா:॥ 2॥’ஷயஊ: ।
கத²mh ஸாரshவதphராphதி: ேகந th◌⁴யாேநந ஸுvhரத ।
மஹாஸரshவதீ ேயந Shடா ப⁴க³வதீ வத³॥ 3॥
ஸேஹாவாசாவலாயந:।அshயஸரshவதீத³ஶேலாகீமஹாமnhthரshய
।
அஹமாவலாயந ’: ।அiνShph ச²nhத:³ । வாகீ³வ ேத³வதா ।
யth³வாகி³தி பீ³ஜmh । ேத³வீmh வாசதி ஶkhதி: । phரே ேத³வீதி கீலகmh ।
விநிேயாக³shதthphthயrhேத² । ரth³தா⁴ ேமதா⁴ phரjhஞா தா⁴ர
வாkh³ேத³வதா
மஹாஸரshவதீthேயைதரŋhக³nhயாஸ:॥நீஹாரஹாரக⁴நஸாரஸுதா⁴கராபா⁴mh
கlhயாணதா³mh கநகசmhபகதா³ம⁴ஷாmh । உthŋhக³பீநசmhப⁴-
மேநாஹராŋhகீ³mh வாணீmh நமா மநஸா வசஸா வி⁴thைய ॥ 1॥
ௐ phரேேத³வீthயshய மnhthரshய ப⁴ரth³வாஜ ’: । கா³யth ச²nhத:³ ।
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ஸரshவதீரஹshேயாபநிஷth

ஸரshவதீ ேத³வதா । phரணேவந பீ³ஜஶkhதி: கீலகmh । இShடாrhேத²
விநிேயாக:³ ।
மnhthேரண nhயாஸ:॥ யா ேவதா³nhதாrhத²தththைவகshவபா பரமாrhத²த: ।
நாமபாthமநா vhயkhதா ஸா மாmh பா ஸரshவதீ ॥ ௐ phரே ேத³வீ
ஸரshவதீ
வாேஜபி⁴rhவாநீவதீ ॥ தீ⁴நாமவிthrhயவ ॥ 1॥
ஆ ேநா தி³வ இதி மnhthரshய அthrh’: । thShph ச²nhத:³ ।
ஸரshவதீ ேத³வதா ।தி பீ³ஜஶkhதி: கீலகmh ।இShடாrhேத²
விநிேயாக:³ । மnhthேரண nhயாஸ:॥ யா ஸாŋhேகா³பாŋhக³ேவேத³ஷு
சrhShேவைகவ கீ³யேத ।அth³ைவதா ph³ரமண:ஶkhதி:ஸா மாmh
பா ஸரshவதீ ॥mh ஆ ேநா தி³ேவா ph³’ஹத: பrhவதாதா³ஸரshவதீ
யஜதாக³mh  யjhஞmh ।ஹவmh ேத³வீ ஜுஜுஷா kh◌⁴’தாசீ
ஶkh³மாmh ேநா வாசiµஶதீ ே ॥ 2॥
பாவகா ந இதி மnhthரshய । ம⁴chச²nhத³’: । கா³யth
ச²nhத:³ ।ஸரshவதீ ேத³வதா ।தி பீ³ஜஶkhதி: கீலகmh ।
இShடாrhேத²விநிேயாக:³ । மnhthேரண nhயாஸ:॥ யா வrhணபத³வாkhயாrhத²-
shவேபணவ வrhதேத ।அநாதி³நித⁴நாநnhதா ஸா மாmh பா
ஸரshவதீ ॥mh பாவகா ந:ஸரshவதீ வாேஜபி⁴rhவாநீவதீ । யjhஞmh
வSh தி⁴யா வஸு:॥ 3॥
ேசாத³யிthதி மnhthரshய ம⁴chச²nhத³’: । கா³யth ச²nhத:³ ।
ஸரshவதீ ேத³வதா । ph³தி பீ³ஜஶkhதி: கீலகmh । மnhthேரண nhயாஸ:॥
அth◌⁴யாthமமதி⁴ைத³வmh ச ேத³வாநாmh ஸmhயகீ³வ । phரthயகா³shேத
வத³nhதீ யா ஸா மாmh பா ஸரshவதீ ॥ ph³mh ேசாத³யிth ஸூnh’தாநாmh
ேசதnhதீ ஸுமதீநாmh । யjhஞmh த³ேத⁴ ஸரshவதீ ॥ 4॥
மேஹா அrhண இதி மnhthரshய । ம⁴chச²nhத³’: । கா³யth ச²nhத:³ ।
ஸரshவதீ ேத³வதா । ெஸௗதி பீ³ஜஶkhதி: கீலகmh । மnhthேரண nhயாஸ: ।
அnhதrhயாmhயாthமநா விவmh thைரேலாkhயmh யா நியchச²தி ।
th³ராதி³thயாபshதா² யshயாமாேவய தாmh ந: । th◌⁴யாயnhதி
ஸrhவைபகா ஸா மாmh பா ஸரshவதீ । ெஸௗ: மேஹா அrhண:

ஸரshவதீ phரேசதயதி ேகநா । தி⁴ேயா விவா விராஜதி ॥ 5॥
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சthவா வாகி³தி மnhthரshய உசth²யthர ’: । thShph ச²nhத:³ ।
ஸரshவதீ ேத³வதா । ஐதி பீ³ஜஶkhதி: கீலகmh । மnhthேரண nhயாஸ: ।
யா phரthயkh³th³’Shபி⁴rhைவrhvhயjhயமாநாiν⁴யேத । vhயாபிநீ
ஜ◌़ ◌்‘நphதிைபகா ஸா மாmh பா ஸரshவதீ ॥ ஐmh சthவா வாkh
பதா பதா³நி தாநி வி³rhph³ராம ேய மநீண: । ³ஹா thணி
நிதா ேநŋhக³யnhதி யmh வாேசா மiνShயா வத³nhதி ॥ 6॥
யth³ராkh³வத³nhதீதி மnhthரshய பா⁴rhக³வ ’: । thShph ச²nhத:³ ।
ஸரshவதீ ேத³வதா । khதி பீ³ஜஶkhதி: கீலகmh । மnhthேரண nhயாஸ: ।
நாமஜாthயாதி³பி⁴rhேப⁴ைத³ரShடதா⁴ யா விகlhபிதா । நிrhவிகlhபாthமநா
vhயkhதா ஸா மாmh பா ஸரshவதீ ॥ khmh யth³வாkh³வத³nhthயவிேசதநாநி
ராShTh ேத³வாநாmh நிஷஸாத³ மnhth³ரா । சதshர ஊrhஜmh ³³ேஹ
பயாmh khவ shவித³shயா: பரமmh ஜகா³ம ॥ 7॥
ேத³வீmh வாசதி மnhthரshய பா⁴rhக³வ ’: । thShph ச²nhத:³ ।
ஸரshவதீ ேத³வதா । ெஸௗதி பீ³ஜஶkhதி: கீலகmh । மnhthேரண nhயாஸ: ।
vhயkhதாvhயkhதகி³ர:ஸrhேவ ேவதா³th³யா vhயாஹரnhதி யாmh ।ஸrhவகாம³தா⁴
ேத⁴iν:ஸா மாmh பா ஸரshவதீ ॥ ெஸௗ: ேத³வீmh வாசமஜநயnhத
ேத³வாshதா விவபா: பஶேவா வத³nhதி ।ஸா ேநா மnhth³ேரஷrhஜmh
³ஹாநா ேத⁴iνrhவாக³shமாiνபஸுShைத ॥ 8॥
உத thவ இதி மnhthரshய ph³’ஹshபதிrh’: । thShph ச²nhத:³ ।
ஸரshவதீ ேத³வதா ।ஸதி பீ³ஜஶkhதி: கீலகmh । மnhthேரண nhயாஸ: ।
யாmh விதி³thவாகி²லmh ப³nhத⁴mh நிrhமth²யாகி²லவrhthமநா । ேயாகீ³ யாதி
பரmh shதா²நmh ஸா மாmh பா ஸரshவதீ ॥ஸmh உத thவ: பயnhந
த³த³rhஶ வாசiµத thவ:Nhவnhந ேthேயநாmh । உேதா thவshைம
தnhவmh 1விஸshேர ஜாேயவ பthய உஶதீ ஸுவாஸா:॥ 9॥
அmhபி³தம இதி மnhthரshய kh³’thஸமத³’: ।அiνShph ச²nhத:³ ।
ஸரshவதீ ேத³வதா । ஐதி பீ³ஜஶkhதி: கீலகmh । மnhthேரண nhயாஸ: ।
நாமபாthமகmh ஸrhவmh யshயாமாேவய தாmh ந: ।
th◌⁴யாயnhதி ph³ரமைபகா ஸா மாmh பா ஸரshவதீ ॥ ஐmh அmhபி³தேம
நதீ³தேம ேத³விதேம ஸரshவதீ ।அphரஶshதா இவ shம phரஶshதிமmhப³
நshkh’தி⁴ ॥ 10॥
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சrhiµக²iµகா²mhேபா⁴ஜவநஹmhஸவ⁴rhமம ।
மாநேஸ ரமதாmh நிthயmh ஸrhவஶுkhலா ஸரshவதீ ॥ 1॥
நமshேத ஶாரேத³ ேத³வி காரரவாநி ।
thவாமஹmh phராrhத²ேய நிthயmh விth³யாதா³நmh ச ேத³ ேம ॥ 2॥
அஸூthராŋhஶத⁴ரா பாஶshதகதா⁴ணீ ।
iµkhதாஹாரஸமாkhதா வாசி திShட² ேம ஸதா³॥ 3॥
கmh³கNh²ஸுதாmhேராSh²ஸrhவாப⁴ரண⁴தா ।
மஹாஸரshவதீ ேத³வீ வாkh³ேர ஸmhநிவியதாmh ॥ 4॥
யா ரth³தா⁴ தா⁴ர ேமதா⁴ வாkh³ேத³வீ விதி⁴வlhலபா⁴ ।
ப⁴khதவாkh³ரஸத³நா ஶமாதி³³ணதா³யிநீ ॥ 5॥
நமா யாநீநாத²ேலகா²லŋhkh’தnhதலாmh ।
ப⁴வாநீmh ப⁴வஸnhதாபநிrhவாபணஸுதா⁴நதீ³mh ॥ 6॥
ய: கவிthவmh நிராதŋhகmh ⁴khதிiµkhதீ ச வாச²தி ।
ேஸாऽைப⁴rhchையநாmh த³ஶேலாkhயா நிthயmh shெதௗதி ஸரshவதீmh ॥ 7॥
தshையவmh shவேதா நிthயmh ஸமph◌⁴யrhchய ஸரshவதீmh ।
ப⁴khதிரth³தா⁴பி⁴khதshய ஷNhமாஸாthphரthயேயா ப⁴ேவth ॥ 8॥
தத: phரவrhதேத வாணீ shேவchச²யா லதாரா ।
க³th³யபth³யாthமைக:ஶph³ைத³ரphரேமையrhவிவைத:॥ 9॥
அேதா ³th◌⁴யேத kh³ரnhத:² phராய:ஸாரshவத: கவி: ।
இthேயவmh நிசயmh விphரா:ஸா ேஹாவாச ஸரshவதீ ॥ 10॥
ஆthமவிth³யா மயா லph³th◌⁴வா ph³ரமணவ ஸநாதநீ ।
ph³ரமthவmh ேம ஸதா³ நிthயmh ஸchசிதா³நnhத³பத:॥ 11॥
phரkh’திthவmh தத:sh’Shடmh ஸththவாதி³³ணஸாmhயத: ।
ஸthயமாபா⁴தி சிchசா²யா த³rhபேண phரதிபி³mhப³வth ॥ 12॥
ேதந சிthphரதிபி³mhேப³ந thவிதா⁴ பா⁴தி ஸா ந: ।
phரkh’thயவchசி²nhநதயா ஷthவmh நச ேத ॥ 13॥
ஶுth³த⁴ஸththவphரதா⁴நாயாmh மாயாயாmh பி³mhபி³ேதா யஜ: ।
ஸththவphரதா⁴நா phரkh’திrhமாேயதி phரதிபாth³யேத ॥ 14॥
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ஸா மாயா shவவேஶாபாதி: ◌⁴ ஸrhவjhஞshேயவரshய  ।
வயமாயthவேமகthவmh ஸrhவjhஞthவmh ச தshய  ॥ 15॥
ஸாthவிகthவாthஸமShthவாthஸாthவாjhஜக³தாமபி ।
ஜக³thகrhமகrhmh வா சாnhயதா² கrhஶேத ॥ 16॥
ய:ஸ ஈவர இthkhத:ஸrhவjhஞthவாதி³பி⁴rh³ண: ।
ஶkhதிth³வயmh  மாயாயா விேபாvh’திபகmh ॥ 17॥
விேபஶkhதிrhŋhகா³தி³ph³ரமாNhடா³nhதmh ஜக³thsh’ேஜth ।
அnhதrhth³’kh³th³’யேயாrhேப⁴த³mh ப³ச ph³ரமஸrhக³ேயா:॥ 18॥
ஆvh’ேthயபரா ஶkhதி:ஸா ஸmhஸாரshய காரணmh ।
ஸாண: ரேதா பா⁴தmh ŋhக³ேத³ேஹந ஸmhதmh ॥ 19॥
சிதிchசா²யாஸமாேவஶாjhவ:shயாth³vhயாவஹாக: ।
அshய வthவமாேராபாthஸாNhயphயவபா⁴ஸேத ॥ 20॥
ஆvh’ெதௗ  விநShடாயாmh ேப⁴ேத³ பா⁴ேதऽபயாதி தth ।
ததா²ஸrhக³ph³ரமேச ேப⁴த³மாvh’thய திShட²தி ॥ 21॥
யா ஶkhதிshthவth³வஶாth³ph³ரம விkh’தthேவந பா⁴ஸேத ।
அthராphயாvh’திநாேஶந விபா⁴தி ph³ரமஸrhக³ேயா:॥ 22॥
ேப⁴த³shதேயாrhவிகார:shயாthஸrhேக³ ந ph³ரமணி khவசிth ।
அshதி பா⁴தி phயmh பmh நாம ேசthயmhஶபசகmh ॥ 23॥
ஆth³யthரயmh ph³ரமபmh ஜக³th³பmh தேதா th³வயmh ।
அேபய நாமபth³ேவ ஸchசிதா³நnhத³தthபர:॥ 24॥
ஸமாதி⁴mh ஸrhவதா³rhயாth◌⁴’த³ேய வாத²வா ப³: ।
ஸவிகlhேபா நிrhவிகlhப:ஸமாதி⁴rhth³விவிேதா⁴ ’தி³॥ 25॥
th³’யஶph³தா³iνேப⁴ேத³ந ஸ விகlhப: நrhth³விதா⁴ ।
காமாth³யாசிthதகா³ th³’யாshதthஸாthேவந ேசதநmh ॥ 26॥
th◌⁴யாயth³th³’யாiνவிth³ேதா⁴ऽயmh ஸமாதி: ◌⁴ ஸவிகlhபக: ।
shவாiν⁴திரஸாேவஶாth³th³’யஶph³தா³th³யேப:॥ 28॥
நிrhவிகlhப:ஸமாதி: ◌⁴ shயாnhநிவாnhதshதி²ததீ³பவth ।
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ஸரshவதீரஹshேயாபநிஷth

’தீ³வ பா³யேத³ேஶऽபி யshnhகshmhச வshநி ॥ 29॥
ஸமாதி⁴ராth³யஸnhமாthராnhநாமபph’த²khkh’தி: ।
shதph³தீ⁴பா⁴ேவா ரஸாshவாதா³thth’தீய: rhவவnhமத:॥ 30॥
ஏைத:ஸமாதி⁴பி: ◌⁴ ஷTh³பி⁴rhநேயthகாலmh நிரnhதரmh ।
ேத³ஹாபி⁴மாேந க³ேத விjhஞாேத பரமாthமநி ।
யthர யthர மேநா யாதி தthர தthர பராmh’தmh ॥ 31॥
பி⁴th³யேத ’த³யkh³ரnhதி²சி²th³யnhேத ஸrhவஸmhஶயா: ।
யnhேத சாshய கrhமாணி தshnhth³’Shேட பராவேர ॥ 32॥
மயி வthவஶthவmh கlhபிதmh வshேதா ந ।
இதி யsh விஜாநாதி ஸ iµkhேதா நாthர ஸmhஶய:॥ 33॥
இthபநிஷth ॥
ௐ வாŋhேம மந phரதிSh²தா மேநா ேம வாசி phரதிSh²த-
மாவிராவீrhம ஏதி⁴ ॥ ேவத³shய ம ஆணீshத:²தmh ேம மா
phரஹாரேநநாதீ⁴ேதநாேஹாராthராnhஸnhத³தா⁴ ’தmh வதி³Shயா
ஸthயmh வதி³Shயா தnhமாமவ தth³வkhதாரமவthவவ மாமவ
வkhதாரமவ வkhதாரmh ॥
ௐ ஶாnhதி:ஶாnhதி:ஶாnhதி:॥
இதி ஸரshவதீரஹshேயாபநிஷthஸமாphதா ॥
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