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શ્રીસર વતી તુતી

યા કુ દે દુ-તષુારહાર-ધવલા યા શભુ્ર-વસ્ત્રા તા
યા વીણાવરદ ડમ ડતકરા યા શ્વેતપદ્માસના ।

યા બ્રહ્માચ્યુત-શકંર-પ્ર ત ભદવૈઃ સદા પૂ જતા
સા માં પાતુ સર વતી ભગવતી િનઃશષે ડ્યાપહા॥ ૧॥

દાે ભયુર્ક્તા ચતુ ભઃ સ્ફિટકમ ણમયીમક્ષમાલાં દધાના
હ તનેૈકેન પદં્મ સતમિપ ચ શકંુ પુ તકં ચાપરેણ ।

ભાસા કુ દે દુ-શખંસ્ફિટકમ ણિનભા ભાસમાનાઽસમાના
સા મે વાગ્દેવતેયં િનવસતુ વદને સવર્દા સપુ્રસન્ના॥ ૨॥

આશાસુ રાશી ભવદંગવ લ
ભાસવૈ દાસીકૃત-દુગ્ધ સ ધુમ્ ।

મ દ મતૈિન દત-શારદે દંુ
વ દેઽરિવ દાસન-સુ દિર વામ્॥ ૩॥

શારદા શારદા બાજેવદના વદના બુજે ।
સવર્દા સવર્દા માકં સિન્નિધ સિન્નિધ િક્રયાત્॥ ૪॥
સર વતી ં ચ તાં નાૈ મ વાગિધષ્ઠા -દેવતામ્ ।
દેવ વં પ્ર તપદ્ય તે યદનુગ્રહતાે જનાઃ॥ ૫॥
પાતુ નાે િનકષગ્રાવા મ તહે ઃ સર વતી ।
પ્રાજ્ઞેતરપિરચ્છેદં વચસવૈ કરાે ત યા॥ ૬॥
શદુ્ધાં બ્રહ્મિવચારસારપરમા-માદ્યાં જગદ્વ્યાિપની ં

વીણાપુ તકધાિરણીમભયદાં ડ્યા ધકારાપહામ્ ।
હ તે પાિટકમા લકાં િવદધતી ં પદ્માસને સં સ્થતાં

વ દે તાં પરમેશ્વર ં ભગવતી ં બુ દ્ધપ્રદાં શારદામ્॥ ૭॥
વીણાધરે િવપુલમંગલદાનશીલે
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ભક્તા તના શિન િવિર ચહર શવ દ્યે ।
ક તપ્રદેઽ ખલમનાેરથદે મહાહ

િવદ્યાપ્રદાિયિન સર વ ત નાૈ મ િનત્યમ્॥ ૮॥
શ્વેતા જપૂણર્-િવમલાસન-સં સ્થતે હે

શ્વેતા બરા તમનાેહરમજુંગાત્રે ।
ઉદ્યન્મનાેજ્ઞ- સતપંકજમંજુલાસ્યે

િવદ્યાપ્રદાિયિન સર વ ત નાૈ મ િનત્યમ્॥ ૯॥
માત વદ ય-પદપંકજ-ભ ક્તયુક્તા

યે વાં ભજ ત િન ખલાનપરા વહાય ।
તે િનજર્ર વ મહ યા ત કલવેરેણ

ભવૂિહ્ન-વાયુ-ગગના બુ-િવિન મતને॥ ૧૦॥
માેહા ધકાર-ભિરતે હૃદયે મદ યે

માતઃ સદૈવ કુ વાસમુદારભાવે ।
વીયા ખલાવયવ-િનમર્લસપુ્રભા ભઃ
શીઘં્ર િવનાશય મનાેગતમ ધકારમ્॥ ૧૧॥

બ્રહ્મા જગત્ જ ત પાલયતી દરેશઃ
શ ભુિવનાશય ત દેિવ તવ પ્રભાવૈઃ ।

ન સ્યા કૃપા યિદ તવ પ્રકટપ્રભાવે
ન સ્યુઃ કથં ચદિપ તે િનજકાયર્દક્ષાઃ॥ ૧૨॥

લ મમધા ધરા પુ ષ્ટગાર ષ્ટઃ પ્રભા તઃ ।
અેતા ભઃ પાિહ તનુ ભરષ્ટ ભમા સર વતી॥ ૧૩॥
સરસવત્યૈ નમાે િનતં્ય ભદ્રકાલ્યૈ નમાે નમઃ
વેદ-વેદા ત-વેદાંગ- િવદ્યાસ્થાને ય અેવ ચ॥ ૧૪॥
સર વ ત મહાભાગે િવદ્યે કમલલાેચને ।
િવદ્યા પે િવશાલા ક્ષ િવદ્યાં દેિહ નમાેઽ તુ તે॥ ૧૫॥
યદક્ષર-પદભ્રષં્ટ માત્રાહીનં ચ યદ્ભવેત્ ।
ત સવ ક્ષ યતાં દેિવ પ્રસીદ પરમેશ્વિર॥ ૧૬॥

॥ ઇ ત શ્રીસર વતી તાતંે્ર સ પૂણ॥
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