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ll श्रीमहासरस्वतीपञ्चकम ्ll 

  
ब्राह्मी शक्तिसमदु्भवा कमलजा भायात सुता वधेसःl 

या धन्य ंकुरुते क्तवररक्तञ्चक्तनलय ंवीणास्वर ः पावन ः ll 

योषा हसंरथा मयूरकरथा बदु््या गक्ततः केवला l 

ज्ञानानन्दसुधां ददातु मधुरां मह्य ंमक्ततं शारदा  ll १ ll 

श्रतु्वा सुस्वरगायनं क्तनरुपम ंयस्या वरं मङ्गलम ्l 

मगुधाः पाररषदास्तथ व सकला देवषतयो ब्रह्मणः ll 

वधेा ्यानरतस्तथ व भगवाक्तन्वष्णुस्तुरीये क्तस्थतः l 

ज्ञानानन्दसुधां ददातु मधुरां मह्य ंमक्ततं शारदा  ll २ ll 

शुक्ला नीलसरस्वती भगवती शुभ्राम्बरा योक्तगनी l 

क्तवद्याज्ञानकलाक्तनधानमनघा मालाधरी केक्तशनी ll 

पद्माक्षी वकृ्तषक्तपच्छरत्नक्तवलसच्चूडामक्तणं क्तबभ्रती l 

ज्ञानानन्दसुधां ददातु मधुरां मह्य ंमक्ततं शारदा  ll ३ ll 

क्तवप्रा यां समपुासते च क्तवबधुा ज्ञानोत्सुकास्तापसाः l 

क्तवद्यारम्भपरास्तथ व मनुयो क्तवद्याक्तथतनो योक्तगनः ll 

तेषामीक्तहतदाक्तयनी खलु सदा चोन्मत्तदपातपहा l 

ज्ञानानन्दसुधां ददातु मधुरां मह्य ंमक्ततं शारदा  ll ४ ll 

ज्ञान ंशाश्वतमजु्जज्जवलं च क्तनक्तखलं सृष्ट ंगणेशेन तु l 

ईशा व  प्रकटीकरोक्तत सततं क्तस्थत्वा गरुूणां मखेु ll 

यस्याः सत्कृपया जडस्तु भुवने मूढोsक्तप सूरायते l 

ज्ञानानन्दसुधां ददातु मधुरां मह्य ंमक्ततं शारदा  ll ५ ll 

सरस्वक्तत नमस्तुभ्यं पावक्तन वाङ्महशे्वरर l 

ज्ञानं देक्तह महादेक्तव प्रसन्ना वरदा भव ll 
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( जी ) ब्रह्मदेवाची शिी अहे; अक्तदशिीच्या स्वरूपापासून क्तनक्तमतत कमलोद्भवा अहे ; ब्रह्मदेवाची 

कन्या अक्तण पत्नीही अह े ( सरस्वती देवी अधी ब्रह्मदे वापासून क्तनमातण झाली ; पण ब्रह्मदेवाने 

नंतर क्ततच्याशी क्तववाह केला .); पक्तवत्र ऄशा वीणेच्या स्वरांनी ब्रह्मलोकास जी धन्य करते ; जी ( 

ग्रहणशिी, प्रक्ततभाशिी अक्तण धारणाशिी ऄशा तीन प्रकारच्या ) बदु्धीचा केवळ अधार अह,े 

हसं अक्तण मोर वाहन ऄसलेली  (क्तचर) तरुणी अहे ; ती शारदा मला मती अक्तण ज्ञानाचे मधुर 

ऄमतृ प्रदान करो. ll १ ll 

क्तजचे श्रषे्ठ, सुस्वर, मगंलमय ऄसे गायन ऐकून ब्रह्मदेवाचे दरबारी अक्तण देवषी गुगं होतात ; ब्रह्मदेव 

्यानमगन अक्तण भगवान क्तवष्णू समाधीमगन होतात ; ती शारदा मला मती अक्तण ज्ञानाचे मधुर 

ऄमतृ प्रदान करो. ll २ ll 

( जी ) श्वतेवस्त्र पररधान केलेली शुक्ला ; नीलसरस्वती, महायोक्तगनी अहे; क्तवद्या-ज्ञान-कला यांचे 

क्तनधान ऄसलेली ; क्तनमतळ, मालाधरी, सुकेशा अहे ; कमळाप्रमाणे डोळे ऄसलेली , क्तहरा अक्तण 

मोराचे पीस यांनी सुशोक्तभत चूडामणी धारण करणारी अहे ; ती शारदा मला मती अक्तण ज्ञानाचे 

मधुर ऄमतृ प्रदान करो. ll ३ ll 

क्तजची सवत ब्राह्मण , क्तवद्रान, ज्ञानाथी, क्तवद्येचा अरभं करणारे  क्तवद्याथी, तपस्वी तसेच योगी 

उपासना करतात ; त्यांना वास्तक्तवक , ईक्तच्छत ( फळ ) प्रदान करणारी अक्तण ( ज्ञानाने ) उन्मत्त 

झालेल्याचे गवतहरण करणारी अह;े ती शारदा मला मती अक्तण ज्ञानाचे मधुर ऄमतृ प्रदान करो. ll 

४ ll 

( प्रत्येक जीव जन्माला येताना जे कोशरूपाने सोबत घेवून येतो ते ) ज्ञान शाश्वत, उज्जज्जवल ऄसे 

समग्र गणपतीने क्तनमातण केलेले अहे ; परतंु (सरस्वती ) देवी गरुुमखुात क्तस्थत होवून ते क्तनत्य 

प्रकट करते ; क्तजच्या कृपाप्रसादाने जगात ऄज्ञानी अक्तण मूखतही क्तवद्रान होतो ; ती शारदा मला 

मती अक्तण ज्ञानाचे मधुर ऄमतृ प्रदान करो. ll ५ ll 

ह े( गगंसेमान ) पक्तवत्र, वागदेवी, महादेवी सरस्वती ! ज्ञान द,े अशीवातद दे. 
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