
Shri Vidya Ratna sutras

શ્રીિવદ્યારત્નસતૂ્રા ણ

Document Information

Text title : shriividyaaratnasuutraaNi

File name : shrividya.itx

Category : sUtra, devii, dashamahAvidyA, gauDapaada, devI

Location : doc_devii

Author : Gaudapaadaachaarya (?)

Transliterated by : Michael Magee <ac70 at cityscape.co.uk>

Proofread by : Mike Magee <ac70 at cityscape.co.uk>

Description-comments : shriividyaaratnasuutraaNi

Latest update : December 26, 1997

Send corrections to : sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

January 14, 2022

sanskritdocuments.org



Shri Vidya Ratna sutras

શ્રીિવદ્યારત્નસતૂ્રા ણ

શ્રીિવદ્યારત્નસતૂ્રા ણ॥
શ્રીગાૈડપાદાચાયર્કૃતમ્॥
અથ શાક્તમ ત્રાગમા જજ્ઞાસા॥ ૧॥
આત્મવૈાઽખ ડાકારઃ॥ ૨॥
ચૈત ય વ પા ચચ્છ ક્તઃ॥ ૩॥
સવૈેયમનામાખ્યા શ્રીિવદ્યા॥ ૪॥
ત વત્રયેણ સા િવિવધા॥ ૫॥
કાેણપત્રસમુચ્ચયં ચક્રમ્॥ ૬॥
સા શા ભવી િવદ્યા યામા ત વત્રયાકૃ ત સ્ત્રિવધા તા॥ ૭॥
િવદ્યાયાઃ પવૂાત્તરા યામનેકિવદ્યા તાઃ॥ ૮॥
તા િવદ્યાઃ પિરવારા ઇ ત॥ ૯॥
યામાયાઃ પવૂર્ મન્ સ્થતાઃ॥ ૧૦॥
યા યિદ શ સ્થતાઃ સાૈભાગ્યાદયઃ વસ્યા ઉદ્ભવાઃ॥ ૧૧॥
તથાઽધઃ સ્થતાઃ પ શ્ચમિદ શ॥ ૧૨॥
શ ભવ્યાઃ પિરવારા ઉત્તર મન્॥ ૧૩॥
વયમૂ વાર્ઽકારેણ॥ ૧૪॥
અથ ચ તામ ણગ્ હ સ્થતા િત્રપુરસુ દર મહાિવદ્યાઽનુત્તરા॥ ૧૫॥
ભ ડાસરુહનનાથર્મેકૈવાઽનેકા॥ ૧૬॥
તયા મ ત્રા અનેકાશ્ચ તથા ય ત્રત ત્રા ણ॥ ૧૭॥
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િવિવધ ભ ક્તિવિવધાપેાસનમ્॥ ૧૮॥
ત માત્ ફલા યનેકાિન॥ ૧૯॥
કગજદશારદ્વયમ વ
સ્રાષ્ટદલ વરપત્રિત્ર ત્તભૂ બ બસ જ્ઞાક થતં
શ્રીસદનમ્॥ ૨૦॥
મ ણગણનવાવરણં તસ્ય॥ ૨૧॥
વસ્યા જિનત સાૈભાગ્યાયા ત દેત સદનમ્॥ ૨૨॥
વજ વાદેત પ શ્ચમાદેઃ॥ ૨૩॥
ત્રયાણાં ત્રયાણામાવરણા યેકમ્॥ ૨૪॥
અથ ઠડતપત્રમનુ વારધર ણ શદુ્ધાિવદ્યાસદનમ્॥ ૨૫॥
તદેવ તત્ર વસદુ્વયયુક્તમનુ વરં કુમાર સદનમ્॥ ૨૬॥
અેતયાેરાવરણા તાક્ષરગણનં યલષહણદહપત્રધર ણ
દ્વદશાદ્ધાર્સદનમ્॥ ૨૭॥
પભમજકાેણ વરજપત્રગણના ધરણી યામાસદનમ્॥ ૨૮॥
પુ પ યાઃ પિરસજર્નમેતત્॥ ૨૯॥
શ્રીઇ ત પુ પ યાિદવત્॥ ૩૦॥
શાિરકાશકુયાેઃ॥ ૩૧॥
અેતાસામાવરણં સગણનમ્॥ ૩૨॥
જગદ્ર જ યાિદસવાર્સામવેમ્॥ ૩૩॥
કગતજકાેણહપત્રધર ણનાગાઃ॥ ૩૪॥
તસ્યાવરણં સગણનમ્॥ ૩૫॥
સમયાવદ્યશ્વયાઃ સદનં શદુ્ધિવદ્યાવત્॥ ૩૬॥
ડતતકાેણાથ નાગનાગદલસ્યારધરણી સાૈભાગ્યાયાઃ સિન્નિહતાસદનમ્॥ ૩૭॥
અથ તસ્યાઃ પ ચાવરણમ્॥ ૩૮॥
કહપત્રહકાેણ વરપત્રા ધરણી વાતાર્ લસદનમ્॥ ૩૯॥
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કગજકાેણજપત્ર વરધરણી બટુકસ્ય॥ ૪૦॥
અેવમત વરદલા ધહપત્રધરણી તરાેધાનસ્ય॥ ૪૧॥
તથૈત સમયાયાઃ॥ ૪૨॥
ગગનપ્રભાષડ્વસકુાેણપત્રસ્ય ધરણી ભવુનેશીસદનમ્॥ ૪૩॥
યષહકાેણ વરદલહપત્ર ધરણી સદનમન્નપૂણાર્યાઃ॥ ૪૩॥
ગગનગુણા ધમાર્ બ બિવ શષ્ટકલા ભવુનેશી ગુહવત્ સમયાયાઃ॥ ૪૪॥
ગગન વસકુાેણદ્વયપત્ર વરધરણી તુયાર્સદનમ્॥ ૪૫॥
ખજકાેણદ્વયપત્ર વરવસપુત્રયગધરણી મહાદ્ધાર્યાઃ॥ ૪૬॥
દ્વાદશાદ્ધાર્સદનવત્ વનાયક્યાઃ॥ ૪૭॥
કલાસદનવ ન્મશ્રિવદ્યાયાઃ॥ ૪૮॥
વાગ્વાિદ યાઃ કુમાિરવત્॥ ૪૯॥
ગગનપ્રભા પ ચકાેણાઽથ વસકુલાપત્રભૂરેખાઃ પરાગારમ્॥ ૫૦॥
તથવૈ પ્રાસાદિવ શષ્ટયાે ભયાેઃ॥ ૫૧॥
તુયાર્સદનવચ્છા ભવ્યાઃ॥ ૫૧॥
પરાસદનવત્ સમયાયાઃ॥ ૫૨॥
વ્યાેમદહકમર્મનપુત્રા દહકાેણા હિરમખુસદનમ્॥ ૫૩॥
વ્યાેમજલજપત્રિત્ર ત્તા ધરણી શ્રીગુરાેઃ સદનમ્॥ ૫૪॥
અકથાિદિત્રરેખશ દ્વતિત્રકાેણમવે વા શ્રીગુરાેઃ સદનમ્॥ ૫૫॥
અનુત્તરિવદ્યાનાં સવાર્સાઁ શદુ્ધિવદ્યાવત્॥ ૫૬॥
વાતાર્લ્યાઃ પ ચાવરણમ્॥ ૫૭॥
બટુકસ્ય ષટ્॥ ૫૮॥
તદ્વા ત્તત્રાેધાનસ્ય॥ ૫૯॥
ભવુનેશી સપ્ત॥ ૬૦॥
ષટ્સિન્નિહતાયાઃ॥ ૬૧॥
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કામે યાઃ કલાયા સ્ત્રઃ॥ ૬૨॥
તુર યાયાઃ પ ચ॥ ૬૩॥
ષ મહાદ્ધાર્યાઃ॥ ૬૪॥
પરા પ્રાસાદસ્ય ચ પરાવત્॥ ૬૫॥
શા ભવ્યાઃ પઽચ॥ ૬૬॥
ગે યાસ્યસ્ય ષટ્॥ ૬૭॥

ચતુ ભરાવરણૈિવ શષં્ટ બાેધકસ્ય સદનમ્॥ ૬૮॥
અથ િવદ્યા અેકિવશદ્વણર્િવ શ તા॥ ૬૯॥
પ ચદશવણાર્િવ શષ્ટા સાૈભાગ્યા॥ ૭૦॥
તથવૈ પ શ્ચમા િવદ્યા॥ ૭૧॥
શતવણર્યુતા યામા॥ ૭૨॥
દ્વાિવશદક્ષરિવ શષ્ટા પુ પણી॥ ૭૩॥
દ્વચ વાિરશદ્વણાર્ િવ શષ્ટા શકુિવદ્યા॥ ૭૪॥
અષ્ટાિવશદક્ષરિવ શષ્ટા શાિરકાિવદ્યા॥ ૭૫॥
પ ચિત્રશદક્ષરિવ શષ્ટા હસ તી દેવતા॥ ૭૬॥
અક્ષરત્રયિવ શષ્ટા શદુ્ધિવદ્યા॥ ૭૭॥
કુમાર વણર્ત્રય િવ શષ્ટા॥ ૭૮॥
દશવણર્યુતા દ્વાદશાદ્ધાર્॥ ૭૯॥
ષટ્િત્રશદ્વણર્સમુ ચતા સાૈભાગ્યસિન્નિહતા॥ ૮૦॥
અષ્ટાિવશદ્વણર્સમુચ્ચયાે મહાહેર બસ્ય મનુઃ॥ ૮૧॥
ચતુિવશદ્વણર્સમુચ્ચયાે બટુકસ્ય મનુઃ॥ ૮૨॥
અષ્ટાષ્ટાેત્તરનવત્યક્ષરસમુ ચતા કાેલવદના॥ ૮૩॥
ષટ્પ ચાશદક્ષરૈિવ શષ્ટા યવિનકા॥ ૮૪॥
અેકવણર્િવ શષ્ટા ભવુનેશી॥ ૮૫॥
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અથવા સપ્તિવશદ્વણર્િવ શષ્ટા॥ ૮૬॥
કકારાિદપ ચદશાક્ષરસમુ ચતા કાિદપ ચદશી॥ ૮૭॥
ખ ડદ્વયયુતા ચતુથર્ વરિવ શષ્ટા કામકલા॥ ૮૮॥
અેકાક્ષરિવ શષ્ટા મખુ્યા॥ ૮૯॥
ત્રયાેદશિવ શષ્ટા તુયાર્॥ ૯૦॥
નવશતવણર્િવ શષ્ટા મહાદ્ધાર્॥ ૯૧॥
દ્વાદશાક્ષરિવ શષ્ટાઽશ્વા ઢા॥ ૯૨॥
અેકાક્ષરિવ શષ્ટા મશ્રિવદ્યા॥ ૯૩॥
ત્રયાેદશવનર્િવ શષ્ટા વાગ્વાિદની॥ ૯૪॥
અેકવણર્િવ શષ્ટા પરા॥ ૯૫॥
પરાપ્રસાદ િપણી વણર્દ્વયયુતા॥ ૯૬॥
વણકિવ શષ્ટા તથવૈ પ્રાસાદપરા॥ ૯૭॥
અથ હ્ર વદ ઘર્ષટ્કસમુચ્ચયદશકૈવણર્િવ શષ્ટઃ પરાશ ભુઃ॥ ૯૮॥
અથ હ્ર વાક્ષરદ ઘર્પ ચસમુ ચતા તથવૈ સઙ્ખ્યા પરા શા ભવી॥ ૯૯॥
અનુત્તરસઙે્કતપ્રધાનિવદ્યા સપ્તદશવણર્િવ શષ્ટા॥ ૧૦૦॥
અથૈતાસાં પિરવારાણામનપુિરવારા અસઙ્ંખ્યાકાઃ॥ ૧૦૧॥
અેતાિન સતૂ્રા ય મા ભગાડપાદૈ ક્તાિન॥

॥ શ્રીિવદ્યારત્નસતૂ્રા ણ॥
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