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ശീസരസ്വതീസ്േതാതം ബൃഹസ്പതിവിരചിതമ്

{॥ ശീസരസ്വതീസ്േതാതം ബൃഹസ്പതിവിരചിതമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

ബൃഹസ്പതിരുവാച

സരസ്വതി നമസ്യാമി േചതനാം ഹൃദി സംസ്ഥിതാമ് ।

കൺഠസ്ഥാം പദ്മേയാനിം ത്വാം ഹീങ്കാരാം സുപിയാം സദാ ॥ ൧॥

മതിദാം വരദാം ൈചവ സർവകാമഫലപദാമ് ।

േകശവസ്യ പിയാം േദവീം വീണാഹസ്താം വരപദാമ് ॥ ൨॥

മൻതപിയാം സദാ ഹൃദ്യാം കുമതിധ്വംസകാരിണീമ് ।

സ്വപകാശാം നിരാലമ്ബാമജ്ഞാനതിമിരാപഹാമ് ॥ ൩॥

േമാക്ഷപിയാം ശുഭാം നിത്യാം സുഭഗാം േശാഭനപിയാമ് ।

പദ്േമാപവിഷ്ടാം കുൺഡലിനീം ശുവസ്താം മേനാഹരാമ് ॥ ൪॥

ആദിത്യമൺഡേല ലീനാം പണമാമി ജനപിയാമ് ।

ജ്ഞാനാകാരാം ജഗദ്ദ്വീപാം ഭക്തവിഘ്നവിനാശിനീമ് ॥ ൫॥

ഇതി സത്യം സ്തുതാ േദവീ വാഗീേശന മഹാത്മനാ ।

ആത്മാനം ദർശയാമാസ ശരദിൻദുസമപഭാമ് ॥ ൬॥

ശീസരസ്വത്യുവാച

വരം വൃണീഷ്വ ഭദം ത്വം യത്േത മനസി വർതേത ।

ബൃഹസ്പതിരുവാച

പസൻനാ യദി േമ േദവി പരം ജ്ഞാനം പയ േമ ॥ ൭॥
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ശീസരസ്വത്യുവാച

ദത്തം തീ നിർമലം ജ്ഞാനം കുമതിധ്വംസകാരകമ് ।

സ്േതാത്േരണാേനന മാം ഭക്ത്യാ േയ സ്തുവൻതി സദാ നരാഃ ॥ ൮॥

ലഭൻേത പരമം ജ്ഞാനം മമ തുൽയപരാകമാഃ ।

കവിത്വം മത്പസാേദന പാപ്നുവൻതി മേനാഗതമ് ॥ ൯॥

തിസൻധ്യം പയേതാ ഭൂത്വാ യസ്ത്വിമം പഠേത നരഃ ।

തസ്യ കൺേഠ സദാ വാസം കരിഷ്യാമി ന സംശയഃ ॥ ൧൦॥

॥ ഇതി ശീരുദയാമേല ശീബൃഹസ്പതിവിരചിതം സരസ്വതീസ്േതാതമ്

സമ്പൂർണമ് ॥
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