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ശീസരസ്വതീസ്േതാതമ്

{॥ ശീസരസ്വതീസ്േതാതമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

ഓം അസ്യ ശീസരസ്വതീസ്േതാതമൻതസ്യ । ബഹ്മാ ഋഷിഃ ।

ഗായതീ ഛൻദഃ । ശീസരസ്വതീ േദവതാ ।

ധർമാർഥകാമേമാക്ഷാർേഥ ജേപ വിനിേയാഗഃ ।

ആരൂഢാ ശ്േവതഹംേസ ഭമതി ച ഗഗേന ദക്ഷിേണ ചാക്ഷസൂതം

വാേമ ഹസ്േത ച ദിയാമ്ബരകനകമയം പുസ്തകം ജ്ഞാനഗമ്യാ ।

സാ വീണാം വാദയൻതീ സ്വകരകരജൈപഃ ശാസ്തവിജ്ഞാനശബ്ൈദഃ

കീഡൻതീ ദിയരൂപാ കരകമലധരാ ഭാരതീ സുപസൻനാ ॥ ൧॥

ശ്േവതപദ്മാസനാ േദവീ ശ്േവതഗൻധാനുേലപനാ ।

അർചിതാ മുനിഭിഃ സർൈവഃ ഋർഷിഭിഃ സ്തൂയേത സദാ ।

ഏവം ധ്യാത്വാ സദാ േദവീം വാഞ്ഛിതം ലഭേത നരഃ ॥ ൨॥

ശുാം ബഹ്മവിചാരസാരപരമാമാദ്യാം ജഗദ്യാപിനീം

വീണാപുസ്തകധാരിണീമഭയദാം ജാഡ്യാൻധകാരാപഹാമ് ।

ഹസ്േത സ്ഫാടികമാലികാം വിദധതീം പദ്മാസേന സംസ്ഥിതാം

വൻേദ താം പരേമശ്വരീം ഭഗവതീം ബുദ്ധിപദാം ശാരദാമ് ॥ ൩॥

യാ കുൻേദൻദുതുഷാരഹാരധവലാ യാ ശുഭവസ്താവൃതാ

യാ വീണാവരദൺഡമൺഡിതകരാ യാ ശ്േവതപദ്മാസനാ ।

യാ ബഹ്മാച്യുതശങ്കരപഭൃതിഭിർേദൈവഃ സദാ വൻദിതാ

സാ മാം പാതു സരസ്വതീ ഭഗവതീ നിഃേശഷജാഡ്യാപഹാ ॥ ൪॥

ഹീം ഹീം ഹൃദ്ൈയകബീേജ ശശിരുചികമേല കൽപവിസ്പഷ്ടേശാേഭ

ഭേയ ഭയാനുകൂേല കുമതിവനദേവ വിശ്വവൻദ്യാംഘിപദ്േമ ।
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പദ്േമ പദ്േമാപവിഷ്േട പണതജനമേനാേമാദസമ്പാദയിതി

പ്േരാത്ഫുൽലജ്ഞാനകൂേട ഹരിനിജദയിേത േദവി സംസാരസാേര ॥ ൫॥

ഐം ഐം ഐം ദൃഷ്ടമൻത്േര കമലഭവമുഖാമ്േഭാജഭൂതസ്വരൂേപ

രൂപാരൂപപകാേശ സകലഗുണമേയ നിർഗുേണ നിർവികാേര ।

ന സ്ഥൂേല ൈനവ സൂക്ഷ്േമഽപ്യവിദിതവിഭേവ നാപി വിജ്ഞാനതത്േവ

വിശ്േവ വിശ്വാൻതരാത്േമ സുരവരനമിേത നിഷ്കേല നിത്യശുദ്േധ ॥ ൬॥

ഹീം ഹീം ഹീം ജാപ്യതുഷ്േട ഹിമരുചിമുകുേട വൽലകീയഗഹസ്േത

മാതർമാതർനമസ്േത ദഹ ദഹ ജഡതാം േദഹി ബുദ്ധിം പശസ്താമ് ।

വിദ്േയ േവദാൻതേവദ്േയ പരിണതപഠിേത േമാക്ഷേദ മുക്തിമാർേഗ ।

മാർഗാതീതസ്വരൂേപ ഭവ മമ വരദാ ശാരേദ ശുഭഹാേര ॥ ൭॥

ധീം ധീം ധീം ധാരണാഖ്േയ ധൃതിമതിനതിഭിർനാമഭിഃ കീർതനീേയ

നിത്േയഽനിത്േയ നിമിത്േത മുനിഗണനമിേത നൂതേന ൈവ പുരാേണ ।

പുൺേയ പുൺയപവാേഹ ഹരിഹരനമിേത നിത്യശുദ്േധ സുവർേണ

മാതർമാതാർധതത്േവ മതിമതി മതിേദ മാധവപീതിേമാേദ ॥ ൮॥

ഹൂം ഹൂം ഹൂം സ്വസ്വരൂേപ ദഹ ദഹ ദുരിതം പുസ്തകയഗഹസ്േത

സൻതുഷ്ടാകാരചിത്േത സ്മിതമുഖി സുഭേഗ ജൃമ്ഭിണി സ്തമ്ഭവിദ്േയ ।

േമാേഹ മുഗ്ധപവാേഹ കുരു മമ വിമതിധ്വാൻതവിധ്വംസമീേഡ

ഗീർെഗൗർവാഗ്ഭാരതി ത്വം കവിവരരസനാസിദ്ധിേദ സിദ്ധിസാധ്േയ ॥ ൯॥

സ്െതൗമി ത്വാം ത്വാം ച വൻേദ മമ ഖലു രസനാം േനാ കദാചിത്ത്യേജഥാ

മാ േമ ബുദ്ധിർവിരുദ്ധാ ഭവതു ന ച മേനാ േദവി േമ യാതു പാപമ് ।

മാ േമ ദുഃഖം കദാചിത്ക്വചിദപി വിഷേയഽപ്യസ്തു േമ നാകുലത്വം

ശാസ്ത്േര വാേദ കവിത്േവ പസരതു മമ ധീർമാസ്തു കുൺഠാ കദാപി ॥ ൧൦॥
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ഇത്േയൈതഃ ശ്േലാകമുഖ്ൈയഃ പതിദിനമുഷസി സ്െതൗതി േയാ ഭക്തിനമ്േരാ

വാണീ വാചസ്പേതരപ്യവിദിതവിഭേവാ വാക്പടുർമൃഷ്ടകൺഠഃ ।

സഃ സ്യാദിഷ്ടാദ്യർഥലാൈഭഃ സുതമിവ സതതം പാതിതം സാ ച േദവീ

െസൗഭാഗ്യം തസ്യ േലാേക പഭവതി കവിതാ വിഘ്നമസ്തം വയാതി ॥ ൧൧॥

ർനിവിഘ്നം തസ്യ വിദ്യാ പഭവതി സതതം ചാശുതഗൻഥേബാധഃ

കീർതിസ്ൈരേലാക്യമധ്േയ നിവസതി വദേന ശാരദാ തസ്യ സാക്ഷാത് ।

ദീർഘായുർേലാകപൂജ്യഃ സകലഗുണനിധിഃ സൻതതം രാജമാൻേയാ

വാഗ്േദയാഃ സമ്പസാദാത്തിജഗതി വിജയീ ജായേത സത്സഭാസു ॥ ൧൨॥

ബഹ്മചാരീ വതീ െമൗനീ തേയാദശ്യാം നിരാമിഷഃ ।

സാരസ്വേതാ ജനഃ പാഠാത്സകൃദിഷ്ടാർഥലാഭവാൻ ॥ ൧൩॥

പക്ഷദ്വേയ തേയാദശ്യാേമകവിംശതിസംഖ്യയാ ।

അവിിൻനഃ പേഠദ്ധീമാൻധ്യാത്വാ േദവീം സരസ്വതീമ് ॥ ൧൪॥

സർവപാപവിനിർമുക്തഃ സുഭേഗാ േലാകവിശുതഃ ।

വാഞ്ഛിതം ഫലമാപ്േനാതി േലാേകഽസ്മിൻനാത സംശയഃ ॥ ൧൫॥

ബഹ്മേണതി സ്വയം പ്േരാക്തം സരസ്വത്യാഃ സ്തവം ശുഭമ് ।

പയത്േനന പേഠൻനിത്യം േസാഽമൃതത്വായ കൽപേത ॥ ൧൬॥

॥ ഇതി ശീമദ്ബഹ്മണാ വിരചിതം സരസ്വതീസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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