
  

॥ શ્રીવાસરસર વતી તાતે્રમ્ ॥
.. shrI vAsara sarasvatI stotram ..

sanskritdocuments.org

September 11, 2017



.. shrI vAsara sarasvatI stotram ..

॥ શ્રીવાસરસર વતી તાતે્રમ્॥

Sanskrit Document Information

Text title : vAsarasarasvatIstotram

File name : vAsarasarasvatIstotram.itx

Category : devii, sarasvatI

Location : doc_devii

Transliterated by : Malleswara Rao Yellapragada malleswararaoy at yahoo.com

Proofread by : Malleswara Rao Yellapragada, PSA Easwaran

Latest update : July 1, 2017

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.

September 11, 2017

sanskritdocuments.org



શરચ્ચ દ્રવક્ત્રાં લસ પદ્મહ તાં સરાે ભનતે્રાં સુ્ફરદ્રત્નમાૈ લમ્ ।
ઘનાકારવેણી ં િનરાકાર ત્ત ભજે શારદાં વાસરાપીઠવાસામ્॥ ૧॥
ધરાભારપાષેાં સરુાનીકવ દ્યાં ણાલીલસદ્બાહુકેયૂરયુક્તામ્ ।
િત્રલાેકૈકસાક્ષીમુદાર તનાઢ ાં ભજે શારદાં વાસરાપીઠવાસામ્॥ ૨॥
દુરાસારસસંારતીથાર્ઙ્ ઘ્રપાેતાં ક્વણ વણર્મા ણક્યહારા ભરામામ્ ।
શરચ્ચ દ્રકાધાૈતવાસાેલસ તી ં ભજે શારદાં વાસરાપીઠવાસામ્॥ ૩॥
િવિર ચી દ્રિવ વાિદયાેગી દ્ર પજૂ્યાં પ્રસન્નાં િવપન્ના તનાશાં શર યામ્ ।
િત્રલાેકાિધનાથાિધનાથાં િત્રશૂ યાં ભજે શારદાં વાસરાપીઠવાસામ્॥ ૪॥
અન તામગ યામનાદ્યામભાવ્યામભેદ્યામદાહ્યામલે યામ પામ્ ।
અશાે યામસઙ્ગામદેહામવાચ્યાં ભજે શારદાં વાસરાપીઠવાસામ્॥ ૫॥
મનાવેાગતીતામના ીમખ ડામ ભન્ના ત્મકામદ્વયાં વપ્રકાશામ્ ।
ચદાન દક દાં પર જ્યાે ત પાં ભજે શારદાં વાસરાપીઠવાસામ્॥ ૬॥
સદાન દ પાં શભુાયાેગ પામશષેા ત્મકાં િનગુર્ણાં િનિવકારામ્ ।
મહાવાક્યવેદ્યાં િવચારપ્રસઙ્ગાં ભજે શારદાં વાસરાપીઠવાસામ્॥ ૭॥
ઇમં તવં પઠેદ્ય તુ િત્રકાલં ભ ક્તસયંુતઃ ।
શારદાસા યમા ાે ત ગ્ હે સ્થ વાજ્ઞ સ ભવમ્॥ ૮॥ ??

॥ ઇ ત શ્રી બ્રહ્મા ડપુરાણા તગર્ત વા મીિકકૃત
શ્રીવાસરસર વતી તાતંે્ર સ પૂણર્મ્॥
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