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Shri Sarasvati Stotram

શ્રીસર વતી તાતે્રમ્

ૐ
શ્રીરામજયમ્ ।

ૐસદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મને નમાે નમઃ ।
ૐસર વત્યૈ ચ િવદ્મહે । વાગથાર્યૈ ચ ધીમિહ ।
તન્નાે વાણી પ્રચાેદયાત્ ॥
યાનમ્ -
નમ તુ યં વરે દેિવ વીણાપુ તકધાિર ણ ।
િવદ્યાસ પ ત્તદે વા ણ સર વ ત નમાે તુ તે ॥ ૧॥
અબીજપૂ જતે દેિવ વીણાસઙ્ગીતમાેિદતે ।
જ્ઞાનમાેક્ષકિવસૂ્ફત સર વ ત નમાે તુ તે ॥ ૨॥
વાગ્દેવી ં વરમાધુયા સઙ્ગીતકિવતાવરામ્ ।
વીણાપુ તકસવંાસાં વાણી ં વ દે સર વતીમ્ ॥ ૩॥
વીણાગાનપ્રવીણાં ચ િવદ્યાકૂટિવલા સનીમ્ ।
ગાનમાધુયર્વાચં ચ વાણી ં વ દે સર વતીમ્ ॥ ૪॥
વીણાસયુક્તક ઠાં ચ વીણાઽભેદ દુ વરામ્ ।
વીણાસુ વરસાન દાં વાણી ં વ દે સર વતીમ્ ॥ ૫॥
જ્ઞાનમાેક્ષપ્રદાત્રી ં ચ જ્ઞાિનસ જનવ લભામ્ ।
જ્ઞાનસદુ્ગ પાં ચ વાણી ં વ દે સર વતીમ્ ॥ ૬॥
વાગથર્પુ ષ્ટસયંુક્તાં વાગ્વણર્વણર્મા લકામ્ ।
વાક્સ પ સ પ્રદાત્રી ં ચ વાણી ં વ દે સર વતીમ્ ॥ ૭॥
ગઙ્ગાપ્રવાહવાગ્વષા વાક્શ દલયવા સનીમ્ ।
શ્લાેકશલૈીસુ ત્યાં શ્રી ં વાણી ં વ દે સર વતીમ્ ॥ ૮॥

1



શ્રીસર વતી તાતે્રમ્

રાગતાલગ તસ્થા બાં લયલાસ્યસવુા ચકામ્ ।
કિવતાે લાેલલાેલાં ચ વાણી ં વ દે સર વતીમ્ ॥ ૯॥
શારદાં વરસામાેદાં રાગદાં વરદાં વરામ્ ।
વરસુ વરિવદ્યાં ચ વાણી ં વ દે સર વતીમ્ ॥ ૧૦॥
શ્વેતપુ પાસનાસન્નાં શ્વેતમુત્ય મતાનનામ્ ।
શ્વેતવસ્ત્રસભુષૂાં ચ વાણી ં વ દે સર વતીમ્ ॥ ૧૧॥
િહમશ્વેતાલયાં શ્વેતાં િહમશ ◌ૃઙ્ગિવકા સનીમ્ ।
િહમશ્વેતાસરાં ગઙ્ગાં વાણી ં વ દે સર વતીમ્ ॥ ૧૨॥
સસંારતાપશા યાં ચ સસંારદુઃખમાેચનીમ્ ।
સઙ્ગીતસ સખુાવાહાં તુત્યાં વ દે સર વતીમ્ ॥ ૧૩॥
ત્યાગરાજસવુાક્સંસ્થાં શ યાપુ પાનુ ત સ્થરામ્ ।
સઙ્ગીતસુ વરાં વાણી ં બ્રાહ્મીં વ દે સર વતીમ્ ॥ ૧૪॥
સર વત્યપર્ણં તાતંે્ર સર વત્યાઃ કૃપાેદ્ભવમ્ ।
સર વત્યચર્નં શ્રેષં્ઠ સર વત્યાઃ કૃપાવહમ્ ॥ ૧૫॥
મઙ્ગલં મા કાયૈ ચ સર વત્યૈ સમુઙ્ગલમ્ ।
વા યૈ સઙ્ગીતવા યૈ ચ ગીવાર્ યૈ શભુમઙ્ગલમ્ ॥ ૧૬॥
ઇ ત સદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મનઃ શ યયા ભક્તયા પુ પયા કૃતં
શ્રીસર વતી તાતંે્ર ગુરાૈ સમિપતમ્ ।
ૐશભુમ તુ ।
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