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സരസ്വതീരഹേസ്യാപനിഷദ്

കൃഷ്ണ യജുർേവദം

ശാേക്തയ ഉപനിഷദ്

തിേയാഗിവിനിർമുക്ത ഹ്മവിൈദ്യകേഗാചരം .
അഖണ്ഡനിർവികൽപം ത ാമച പദം ഭേജ ..
ഓം വാങ്േമ മനസി തിഷ്ഠിതാ
മേനാ േമ വാചി തിഷ്ഠിതം ..
ആവിരാവീർമ ഏധി േവദസ്യ മ ആണീസ്ഥഃ
ശൃതം േമ മാ ഹാസീഃ അേനനാധീേതനാേഹാരാ ാൻസന്ദധാമി
ഋതം വദിഷ്യാമി സത്യം വദിഷ്യാമി ..
തന്മാമവതു തദ്വക്താരമവതു
അവതു മാമവതു വക്താരമവതു വക്താരം ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഹരിഃ ഓം ..
ഋഷേയാ ഹ ൈവ ഭഗവന്തമാശ്വലായനം സ ജ്യ പ ഃ
േകേനാപാേയന തജ്ജ്ഞാനം തത്പദാർഥാവഭാസകം . യദുപാസനയാ
തത്ത്വം ജാനാസി ഭഗവന്വദ .. 1..
സരസ്വതീദശേ ാക്യാ സഋചാ ബീജമി യാ .
ത്വാ ജപ്ത്വാ പരാം സിദ്ധിമലഭം മുനിപുംഗവാഃ .. 2..

ഋഷയഃ ഊചുഃ .
കഥം സാരസ്വത ാപ്തിഃ േകന ധ്യാേനന സു ത .
മഹാസരസ്വതീ േയന തുഷ്ടാ ഭഗവതീ വദ .. 3..
സ േഹാവാചാശ്വലായനഃ .
അസ്യ ീസരസ്വതീദശേ ാകീമഹാമ സ്യ .
അഹമാശ്വലായന ഋഷിഃ . അനു പ് ഛന്ദഃ .
ീവാഗീശ്വരീ േദവതാ . യദ്വാഗിതി ബീജം . േദവീം വാചമിതി

ശക്തിഃ .
ഓം േണാ േദവീതി കീലകം . വിനിേയാഗസ്തത് ീത്യർേഥ . ദ്ധാ
േമധാ
ജ്ഞാ ധാരണാ വാേഗ്ദവതാ മഹാസരസ്വതീേത്യൈതരംഗന്യാസഃ ..
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നീഹാരഹാരഘനസാരസുധാകരാഭാം
കല്യാണദാം കനകചമ്പകദാമഭൂഷാം .
ഉ ംഗപീനകുചകുംഭമേനാഹരാംഗീം
വാണീം നമാമി മനസാ വചസാ വിഭൂൈത്യ .. 1..
ഓം േണാ േദവീത്യസ്യ മ സ്യ ഭരദ്വാജ ഋഷിഃ .
ഗായ ീ ഛന്ദഃ . ീസരസ്വതീ േദവതാ . ണേവന
ബീജശക്തിഃ കീലകം . ഇഷ്ടാർേഥ വിനിേയാഗഃ . മേ ണ ന്യാസഃ ..
യാ േവദാന്താർഥതൈത്ത്വകസ്വരൂപാ പരമാർഥതഃ .
നാമരൂപാത്മനാ വ്യക്താ സാ മാം പാതു സരസ്വതി .. 1..
ഓം േണാ േദവീ സരസ്വതീ വാേജഭിർവാേജനീവതീ .
ധീനാമവി ്യവതു .. 1..
ആ േനാ ദിവ ഇതി മ സ്യ അ ിരൃഷിഃ . ി പ് ഛന്ദഃ .
സരസ്വതീ േദവതാ . ീമിതി ബീജശക്തിഃ കീലകം . ഇഷ്ടാർേഥ
വിനിേയാഗഃ .
മേ ണ ന്യാസഃ ..
യാ സാംേഗാപാംഗ േവേദഷു ചതുർേശ്വൈകവ ഗീയേത .
അൈദ്വതാ ഹ്മണഃ ശക്തിഃ സാ മാം പാതു സരസ്വതീ ..
ീം ആ േനാ ദിേവാ ബൃഹതഃ പർവതാദാ

സരസ്വതീ യജതാഗം തു യജ്ഞം .
ഹവം േദവീ ജുജുഷാണാ ഘൃതാചീ
ശഗ്മാം േനാ വാചമുഷതീ േണാതു .. 2..
പാവകാ ന ഇതി മ സ്യ . മധുച്ഛന്ദ ഋഷിഃ .
ഗായ ീ ഛന്ദഃ . സരസ്വതീ േദവതാ .
ീമിതി ബീജശക്തിഃ കീലകം . ഇഷ്ടാർേഥ വിനിേയാഗഃ .

മേ ണ ന്യാസഃ ..
യാ വർണപദവാക്യാർഥസ്വരൂേപൈണവ വർതേത .
അനാദിനിധനാനന്താ സാ മാം പാതു സരസ്വതീ ..
ീം പാവകാ നഃ സരസ്വതീ വാേജഭിർവാജിനീവതീ .

യജ്ഞം വ ധിയാ വസുഃ .. 3..
േചാദയ ീതി മ സ്യ മധുച്ഛന്ദ ഋഷിഃ .
ഗായ ീ ഛന്ദഃ . സരസ്വതീ േദവതാ .
മിതി ബീജശക്തിഃ കീലകം . മേ ണ ന്യാസഃ ..

അധ്യാത്മമധിൈദവം ച േദവാനാം സമ്യഗീശ്വരീ .
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ത്യഗാേസ്ത വദന്തീ യാ സാ മാം പാതു സരസ്വതീ ..
ം േചാദയി ീ സൂനൃതാനാം േചതന്തീ സുമതീനാം .

യജ്ഞം ദേധ സരസ്വതീ .. 4..
മേഹാ അർണ ഇതി മ സ്യ . മധുച്ഛന്ദ ഋഷിഃ .
ഗായ ീ ഛന്ദഃ . സരസ്വതീ േദവതാ . സൗരിതി ബീജശക്തിഃ
കീലകം . മേ ണ ന്യാസഃ .
അന്തര്യാമ്യാത്മനാ വിശ്വം ൈ േലാക്യം യാ നിയച്ഛതി .
രു ാദിത്യാദിരൂപസ്ഥാ യസ്യാമാേവശ്യതാം പുനഃ .
ധ്യായന്തി സർവരൂൈപകാ സാ മാം പാതു സരസ്വതീ .
സൗഃ മേഹാ അർണഃ സരസ്വതീ േചതയതി േകതുനാ .
ധിേയാ വിശ്വാ വിരാജതി .. 5..
ചത്വാരി വാഗിതി മ സ്യ ഉചഥ്യപുേ ാ ദീർഘതമാ ഋഷിഃ .
ി പ് ഛന്ദഃ . സരസ്വതീ േദവതാ . ഐമിതി ബീജശക്തിഃ

കീലകം . മേ ണ ന്യാസഃ .
യാ ത്യ ഷ്ടിഭിർജീൈവർവ്യജ്യമാനാനുഭൂയേത .
വ്യാപിനിജ്ഞപ്തിരൂൈപകാ സാ മാം പാതു സരസ്വതീ ..
ഐം ചത്വാരി വാക് പരിമിതാ പദാനി
താനി വിദുർ ാഹ്മണാ േയ മനീഷിണഃ .
ഗുഹാ ീണി നിഹിതാ േനംഗയന്തി
തുരീയം വാേചാ മനുഷ്യാ വദന്തി .. 6..
യ ാഗ്വദന്തീതി മ സ്യ ഭാർഗവ ഋഷിഃ .
ി പ് ഛന്ദഃ . സരസ്വതീ േദവതാ .
ീമിതി ബീജശക്തിഃ കീലകം . മേ ണ ന്യാസഃ .
നാമജാത്യാദിമിർേഭൈദരഷ്ടധാ യാ വികൽപിതാ .
നിർവികൽപാത്മനാ വ്യക്താ സാ മാം പാതു സരസ്വതീ ..
ീം യദ്വാഗ്വദന്ത്യവിേചതനാനി
രാ ീ േദവാനാം നിഷസാദ മ ാ .
ചത ഊർജം ദുദുേഹ പയാംസി
ക്വ സ്വിദസ്യാഃ പരമം ജഗാമ .. 7..
േദവീം വാചമിതി മ സ്യ ഭാർഗവ ഋഷിഃ .
ി പ് ഛന്ദഃ . സരസ്വതീ േദവതാ .

സൗരിതി ബീജശക്തിഃ കീലകം . മേ ണ ന്യാസഃ .
വ്യക്താവ്യക്തഗിരഃ സർേവ േവദാദ്യാ വ്യാഹരന്തി യാം .
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സർവകാമദുഘാ േധനുഃ സാ മാം പാതു സരസ്വതീ ..
സൗഃ േദവീം വാചമജനയന്ത
േദവാസ്താ വിശ്വരൂപാഃ പശേവാ വദന്തി .
സാ േനാ മേ ഷമൂർജം ദുഹാനാ
േധനുർവാഗസ്മാനുപസു ൈതതു ..8..
ഉത ത്വ ഇതി മ സ്യ ബൃഹ തിരൃശിഃ .
ി പ്ഛന്ദഃ . സരസ്വതീ േദവതാ .

സമിതി ബീജശക്തിഃ കീലകം . മേ ണ ന്യാസഃ .
യാം വിദിത്വാഖിലം ബന്ധം നിർമഥ്യാഖിലവർത്മനാ .
േയാഗീ യാതി പരംസ്ഥാനം സാ മാം പാതു സരസ്വതീ ..
സം ഉത ത്വഃ പശ്യന്ന ദദർശ വാചമുത ത്വഃ
ശൃണ്വന്ന ശൃേണാേത്യനാം . ഉേതാ ത്വൈസ്മ തന്വം 1 വിസേ
ജാേയവ പത്യ ഉശതീ സുവാസാഃ .. 9..
അംബിതമ ഇതി മ സ്യ ഗൃത്സമദ ഋഷിഃ .
അനു പ് ഛന്ദഃ . സരസ്വതീ േദവതാ .
ഐമിതി ബീജശക്തിഃ കീലകം . മേ ണ ന്യാസഃ .
നാമരൂപാത്മകം സർവം യസ്യാമാേവശ്യ തം പുനഃ .
ധ്യായന്തി ഹ്മരൂൈപകാ സാ മാം പാതു സരസ്വതീ ..
ഐം അംബിതേമ നദീതേമ േദവിതേമ സരസ്വതീ .
അ ശസ്താ ഇവ സ്മസി ശസ്തിമംബ ന ധി .. 10..
ചതുർമുഖമുഖാംേഭാജവനഹംസവധൂർമമ .
മാനേസ രമതാം നിത്യം സർവശു ാ സരസ്വതീ .. 1..
നമേസ്ത ശാരേദ േദവി കാശ്മീരപുരവാസിനീ .
ത്വാമഹം ാർഥേയ നിത്യം വിദ്യാദാനം ച േദഹി േമ .. 2..
അക്ഷസൂ ാ ശധരാ പാശപുസ്തകധാരിണീ .
മുക്താഹാരസമായുക്താ വാചി തിഷ്ഠതു േമ സദാ .. 3..
കംബുകണ്ഠീ സുതാേ ാഷ്ഠീ സർവാഭരണഭൂഷിതാ .
മഹാസരസ്വതീ േദവീ ജിഹ്വാേ സംനിവിശ്യതാം .. 4..
യാ ദ്ധാ ധാരണാ േമധാ വാേഗ്ദവീ വിധിവല്ലഭാ .
ഭക്തജിഹ്വാ സദ്നാ ശമാദിഗുണദായിനീ .. 5..
നമാമി യാമിനീനാഥേലഖാല തകുന്തലാം .
ഭവാനീം ഭവസന്താപനിർവാപണസുധാനദീം .. 6.
യഃ കവിത്വം നിരാതങ്കം ഭക്തിമുക്തീ ച വാഞ്ഛതി .
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േസാഽൈഭ്യർൈച്യനാം ദശേ ാക്യാ നിത്യം സ്തൗതി സരസ്വതീം .. 7..
തൈസ്യവം വേതാ നിത്യം സമഭ്യർച്യ സരസ്വതീം .
ഭക്തി ദ്ധാഭിയുക്തസ്യ ഷണ്മാസാത് ത്യേയാ ഭേവത് .. 8..
തതഃ വർതേത വാണീ േസ്വച്ഛയാ ലലിതാക്ഷരാ .
ഗദ്യപദ്യാത്മൈകഃ ശൈബ്ദര േമൈയർവിവക്ഷിൈതഃ .. 9..
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