
 
 

సరస�� �� డ��ప��ర ప�జ  
 
���నం: 
 
���  || ప�స�  ��త�యల��ే� ���డ�ే పరమ�ర�తః - తత� తత� ప�క����త| 
���న మ��ాహ���� కం���న��వం ప�క����త �ాధ�� ���ేం���యః| 
ప�ణ�ాసన మ�ర�డం తదర��ే�న �����ం|| 
 
��� : అంక�శం��� సూత�ంచ �ాశం �ణ�ంచ ����ణ��| 
మ��ా�ర సమ�య�క�ం �ద ర��ాం మ��హ�ామ|| 
 
�ి�ే�� దర�ణ�బ�� న వ��� �ణ� ప��భ��ి��| 
సుస��� ��ద�����ంచ చం��� ర� కృత ��ఖ�ా�| 
జట�క ల� సంయ��ా� ం ప�ర� చంద� ���న��మ| 
��ల�చ��ం మ��ే� స�ర� నూప�ర ����ణ�మ|| 
 
కట��� స�ర� ర��� �ౖె�ర���ా�  వలయ భ��ి��ం, 
కంబ�కంట�ం సు���� �ీం స�ా�భరణ భ��ి���|| 
��య���� ఖల� �ౖె�శ� �ో�తయం� జగత�య�| 
శబ�  బ�హ����ాం �ే� ���న కర� సమ���తః|| 
 
ఓం �� సరస�� �ే��ౖ� నమః ���య�� ���నం సమర�య��. 
 
ఆ�ాహనం : 
 
��� :  అ��� గచ� జగద�ం�ే� సర�ల����క ప���ే, 
మయ�క�� �� �మ�ం ప�జ�ం గృ�ణ జగ��శ���|| 
 
ఓం ��సరస���ే��ౖ� నమః ఆ�ాహయ��. 
 
ఆసనం : 
 
���  || అ��క రత� సంయ�క�ం సువ���న ��ా�తం| 
మ��ా�  మణ�ం�తం��ర� ��సనం �ే ద��మ� హం|| 
 
ఓం ��సరస���ే��ౖ� నమః నవరత� ఖ�త �ిం�సనం సమర�య��. 
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�ాద�ం: 
 
���  || గంధ ప��ా�� �ౖె �ా�ర�ం �ద�  ����న సంయ�తం, 
�ద�  స�ట�క త�ల��ం�� �ాద�ం�ే ప��గృహ���ం|| 
 
ఓం ��సరస���ే��ౖ� నమః �ాద�ం సమర�య��. 
 
అర��ం : 
 
���  || భ�ా�  �ష�  ప��ే �ే� �ేవ�ే�ా�� వం���ే, 
��త�� �ి��� జగ��� �� ద��మ� ర��ం గృ�ణ ��|| 
 
ఓం ��సరస���ే��ౖ� నమః  హ��� : అర��ం సమర�య��. 
 
ఆచమ�యం : 
 
���  || ప�ర�చంద� సమ����� ��ట� సూర� సమప���, 
భ�ా� � సమ���తం �ాణ� గృ�ణ� చ మ�యకం || 
 
ఓం ��సరస���ే��ౖ� నమః ఆచమ�యం సమర�య��. 
 
మధుపర�ం : 
 
���  ||కమల భ�వన జ��� ��ట� సూర� ప��ా��| 
�శద ���ల��� �� మల��ార య����|| 
ద�� మధు ఘ�� త య�క�ం ��ర రం��ఫల�డ�ం| 
సుర��ర మధుపర�ం గృ����ం �ేవవం�ే� || 
 
ఓం��సరస���ే��ౖ� నమః మధుపర�ం సమర�య��. 
 
పం��మృత �ా�నం : 
 
���  || ద����రఘ�� �� ��తం శర��ా మధు సంయ�తం, 
పం��మృత �ా�న �దం �ీ�క�ర�ష� మ��శ���|| 
 
ఓం ��సరస���ే��ౖ� నమః  పం��మృత �ా�నం సమర�య�� 
 
��ో� దక �ా�నం : 
 
���  || ��ో� ద���� సు�ా�నం కర�వ�ం ���ప�ర�కం, 
సువర� కల�ా� �ౖె�ా���గంధ సు�ా�ి�ౖె:|| 
 
ఓం ��సరస���ే��ౖ� నమః ��ో� దక �ా�నం సమర�య��. 
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వస� �య�గ�ం: 
 
���  ||శకల వస� � ద�యం �ే� ��మలం క�ట�ల�ల��, 
మ� �ీ���� త�య� �ాణ� బ���ణ� ప��గ�� హ���ం|| 
 
ఓం ��సరస���ే��ౖ� నమః  వస� � య�గ�ం సమర�య��. 
 
యజ�� ప�తం : 
 
���  || శబ�  బ������� �ే� శబ�  �ాస� � కృ��ల��, 
బ�హ� సూత�ం గృ�ణత�ం బ�హ�శ��ా �� ప���ే || 
 
ఓం ��సరస���ే��ౖ� నమః యజ�� ప�తం సమర�య�� 
 
ఆభరణం: 
 
���  || కటకమక�టహ��� ర�ప���� రంగ��ణ�ౖ� 
����ధ సుమణ� య������ ���ఖల� రత� హ���: || 
కమలదళ �ల�� �ామ�ే సంగృ�� ష� 
ప�కట�త కర�ణ���� � భ��ి�ే: భ�షణ�� || 
 
ఓం ��సరస���ే��ౖ� నమః ఆభరణ�� సమర�య��. 
 
గంధం: 
 
���  || కటక మక�టహ���ర��ప����రంగ �ౖె�����ధ 
సుమణ�య���������ఖల� రత�హ���: 
కమలదళ�ల��� �ామ�ే సంగృ��ష� ప�కట�త 
కర�ణ���� � భ����ౌ భ�షణ�� ఆభరణ��చ, 
చంద��గర� కసూ� �� కర���ా�ౖె�శ� సంయ�తం, 
గంధం గృ�ణ వర �ే� ��� ప��ర��సు� �ే|| 
 
ఓం��సరస���ే��ౖ� నమః గం��� సమర�య��. 
 
అ�తల�: 
 
���  || అ���� ధవ��� ���ా�� �ా�య�� త�ండ�ల ������� 
గృ�ణ వర�ే �ే� బ�హ�శ��� సు���త� �ా�|| 
 
ఓం ��సరస���ే��ౖ� నమః అ���� సమర�య��. 
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ప�ష� ప�జ : 
 
���  || మం���ా�� సుప���ౖ�శ� మ���ా�ర���హ���: 
కర����ర���ర ���� ర�క�ల ల�ౖ: ��త ��� ����ౖ: 
ప���� ��� �ా� � క�సు��� ర�ం����� శ� సు��� �ౖె: 
�ల�త�ల�ౖ: ���ౖ �ా���ౖ� స����ల తర� సంభ ��ౖ : 
క����� చ మ�ల��� గృహణ� మరవం���ే|| 
 
ఓం ��సరస���ే��ౖ� నమః ప��ా�ణ� సమర�య��. 
 
అ��ంగ ప�జ 
 
ఓం బ�హ�ణ�ౖ�   నమః �ా�ౌ ప�జయ�� 
ఓం బ�హ�ణ� మ�ర��� నమః గ�ల�� ప�జయ�� 
ఓం జగ త��ర��ిణ�ౖ�  నమః జంఘ� ప�జయ�� 
ఓం జగ���ౖె� నమః జ�ను� ప�జయ�� 
ఓం ��ర��ల��ి��ౖ� నమః ఊర� ప�జయ�� 
ఓం కమలభ�మ�� నమః కట�ం ప�జయ�మ 
ఓం జన�������� నమః జఘనం ప�జయ�� 
ఓం గం�ర��భ�� నమః ���ం ప�జయ�� 
ఓం హ�� ప�జ��య నమః ఉదరం ప�జయ�� 
ఓం ల�కమ��ే� నమః స��� ప�జయ�� 
ఓం �ాన �చ������ నమః కంటoప�జయ�� 
ఓం స�ంధప� ప�జ����� నమః స�ం�ౌ ప�జయ�� 
ఓం ఘనబహ�� నమః బ�హ�ప�జయ�� 
ఓం ప�స�క ����ణ�ౖ� నమః హ���  ప�జయ�� 
ఓం ��� ��య బంధ�� నమః  ��� �ే�  ప�జయ�� 
ఓం ��ద స�ర��ిణ�ౖ�  వక� �ం ప�జయ�� 
ఓం సు�ా���ౖ� నమః ���ి�ాం ప�జయ�� 
ఓం �ంబ సమ�����ౖ� నమః ఓ���  ప�జయ�� 
ఓం కమల�చ��� నమః ���ే� ప�జయ�� 
ఓం �లక����ణ�ౖ� నమః �ాలం ప�జయ�� 
ఓం చంద�మ�ర��� నమః �క��ా� ప�జయ�� 
ఓం సర�ప������ నమః మ�ఖం ప�జయ�� 
ఓం సరస��ౖె� నమః �రః ప�జయ�� 
ఓం బ�హ�ర��ిణ�ౖ� నమః స�ా�ం�ాణ� ప�జయ�� 
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��సరస���ే� అ��� త� ర శత��మ�వ�: 
 
ఓం సరస� �ౖెయ� నమః 
ఓం మ�భ��� ��� నమః  
ఓం మహమ�య���� నమః  
ఓం వర ప������ నమః 
ఓం పద��లయ���� నమః 
ఓం ప��� ����య నమః 
ఓం పద�వ�ా� ���� నమః 
ఓం ��ానుజ���� నమః  
ఓం ప�స�  కధ��ే  నమః 
ఓం జ�� న సమ���� ��� నమః 
ఓం రమ���� నమః 
ఓం ప�ా��� నమః 
ఓం �ామర ర��ా��� నమః 
ఓం  మ� ������� నమః 
ఓం మ��ాత క�����ౖ� నమః 
ఓం మ�శ�య���� నమః 
ఓం మ����ౖ�  నమః 
ఓం మ����ా��� నమః 
ఓం మ�భ�జ���� నమః 
ఓం మ����ా���� నమః  
ఓం మహ�������� నమః 
ఓం ���ా�ం�ా��� నమః 
ఓం సురవం������� నమః 
ఓం మ��ా���� నమః 
ఓం మ��ా�ా��� నమః 
ఓం మ��ా�ా��� నమః 
ఓం మ�ంక��ా��� నమః 
ఓం �ీ����� నమః  
ఓం �మల� ��� నమః 
ఓం ��ా���� నమః 
ఓం �దు����ల���� నమః 
ఓం ��ౖష���ౖ� నమః 
ఓం చం����ా���� నమః 
ఓం చంద�వద����� నమః 
ఓం చంద� ల�ఖ��భ��ి����� నమః 
ఓం �ా��ౖె�� నమః 
ఓం సుర�ా��� నమః 
ఓం �ే��ౖ� నమః 
ఓం ���ా�లం�ార భ��ి����� నమః 
ఓం �ా�����ౖ� నమః 
ఓం వసు������  నమః 
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ఓం ���ా ��� నమః 
ఓం మ�భ��� ��� నమః 
ఓం మ� బల���� నమః 
ఓం ��గ����� నమః 
ఓం  ��ర�ౖె� నమః 
ఓం ��మ���� నమః 
ఓం ���ం����� నమః 
ఓం ��మ�ౖె� నమః 
ఓం ��ా��� నమః 
ఓం జట�ల���� నమః 
ఓం �ంధ��ా�ా��� నమః  
ఓం �ం���చల ��ా������ నమః 
ఓం చం�� �ా��� నమః 
ఓం ��ౖష���ౖ� నమః 
ఓం బ�� ����� నమః 
ఓం బ�హ�జ��  ��ౖక�ాధ ����� నమః 
ఓం ����మ���ౖ� నమః 
ఓం సు�� మ������ నమః 
ఓం సుభ��� ��� నమః 
ఓం సుర ప������� నమః 
ఓం సు�ా�ి��ౖ� నమః 
ఓం సు���ా��� నమః 
ఓం ����� ��� నమః 
ఓం పద�ల�చ����� నమః 
ఓం ���� ర��ా��� నమః 
ఓం ��ాల����� నమః 
ఓం బ���జ�య���� నమః 
ఓం మ� ఫల���� నమః 
ఓం త���మ������ నమః 
ఓం ���ాలజ�� �� నమః 
ఓం ��గ�ణ���� నమః 
ఓం �ాస� � ర��ిణ�ౖ� నమః 
ఓం �ం�� సురప�మ����ౖ� నమః 
ఓం �భ����� నమః 
ఓం స�ా����ా��� నమః 
ఓం రక� �జ�హం�ౖె�� నమః 
ఓం ��మ�ం����� నమః 
ఓం అం��ా��� నమః 
ఓం మ���� �ాయ ప�హరణ���� నమః 
ఓం ధూమ�ల�చనమర������ నమః 
ఓం సర��ే వసు� ����� నమః 
ఓం ��మ����� నమః 
ఓం సు�ా సుర నమస������� నమః  
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ఓం �ాళ �ా�ౖె�� నమః 
ఓం కల����ా��� నమః 
ఓం ర�ప����గ������ౖ� నమః 
ఓం �ా�����ౖ� నమః  
ఓం వ�ా������ నమః 
ఓం �ా�ా���� నమః 
ఓం �ా�� జ�స����� నమః 
ఓం ���� ంబ�ా��� నమః 
ఓం �త� గం�� ��� నమః 
ఓం �త� మ�ల� �భ��ి����� నమః 
ఓం �ాం����� నమః 
ఓం �ామప������ నమః 
ఓం వం������ నమః 
ఓం ����ధర సుప������� నమః  
ఓం �����న����� నమః 
ఓం �లభ�జ���� నమః 
ఓం చత�ర�ర� ఫలప������ నమః 
ఓం చత��ానన �ామ�� జ�ౖ� నమః 
ఓం రక� మ������ నమః 
ఓం �రంజ����� నమః 
ఓం హం�ాస����� నమః 
ఓం �లంజంఘ���� నమః 
ఓం �� ప������ నమః 
ఓం బ�హ��ష��  ��ా�� �ా��� నమః  
సరస�త���� త� ర శత��మ ప�జ�ం సమర�య�� 
 
ధూపం: 
 
��� : ద�ాంగం గగ�� ల� ��తం సుగంధంచ మ��హరం 
గృ�ణ కల��ణ� భ���త�ం ప��గృ����� 
 
ఓం ��సరస���ే��ౖ� నమః దూపమ�ఘ�� పయ��. 
 
��పం :  
 
��� :  ఘ�� ��వ��� సంయ�క�ం ���ితం ��పమం��� 
గృ�ణ �త�� ర���త�ం కమల�సన వల��� 
 
ఓం��సరస���ే��ౖ� నమః�ా��� ��పం దర�య��. 
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��ౖ��ద�ం:  
 
��� : అప��ా� ����� �ా�దూ� �ా��ి��� ప �ా���� 
మృదుల�� గ��� స����ా � స��రక మ����ా� 
కద�పన �ామ�� ణ� చ ప�ా�� సుఫల�� 
కందమ�ల వ�ంజ��� �� పదంశం మ��హరం, 
అన�ం చత�����ో��తం ���ాన�ంచ ఘ�� తం 
ద����� దకంచ సు�ా�దుసు�కర����� ల��� �ా�ితం, 
భ����జ� సమ�య�క�ం ��ౖ��ద�ం ప��ఘ�� ����ం|| 
 
ఓం ��సరస���ే��ౖ� నమః ��ౖ��ద�ం సమర�య��. 
 
��ంబ�లం :  
 
��� : ��ంబ�లం సకర��రం ప�గ ��గద���ర�తం, 
గృ�ణ �ేవ�ే��� తత�ర��ీ న�సు� �ే || 
 
ఓం ��సరస���ే��ౖ� నమః ��ంబ�లం సమర�య��. 
 
��ాజనం:  
 
��� : ��ాజనం గృ�ణత�ం జగ��నంద ����, 
జగ��  �ర మ��ా� ండ మండల��ే న�నమః || 
 
ఓం ��సరస���ే��ౖ� నమఃకర��ర ��ాజనం సమర�య��. 
 
ప��ా�ంజ�:  
 
��� : �ార�ే ల�కమ��ే స� � మ��� ��� ష�  ���� 
ప��ా�ంజ�ం  గృ�ణత�ం మయ����ా� � సమ���త � || 
 
ఓం ��సరస���ే��ౖ� నమఃప��ా�ంజ�ం సమర�య��. 
 
మంత�ప�ష�ం : 
 
��� : య�క�ం �ేందు త��ార �ర ధవ�� య� �భ�  వ�ా� � ����  
య� �ణ� వరదండ మం��త క�ా య� ���త ప���స�� 
య� బ���చు�త శంకర ప�భ�� �� ��� ��ౖ స��� ప���� 
�ామ�ం �ాత� సరస�� భగవ� ���� ష జ���� ప�|| 
 
ఓం ��సరస���ే��ౖ� నమః మంత� ప�ష�ం సమర�య�� 
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ప�ద��ణ నమ�ా��ా� : 
 
��� : �ా�ాంక�శ ధ�ా �ాణ� �ణ�ప�స�క ����ణ�, 
మమ వ��� � వ�� ��త�ం దుగ� క�ం�ేందు �ర�ల� 
చత�ర�శ సు���� సురమ�ే య� సరస��, 
చత�ర� ��ష� ల���ష� �ా�� �ా� వ ����ర� || 
 
�ా���ా�� జగద�ం�ే� నమ���  భక� వత�ల�, 
నమసు� భ�ం నమసు� భ�ం నమసు� భ�ం న�నమః || 
 
ఓం ��సరస���ే��ౖ� నమః ఆత� ప�ద��ణ నమ�ా��ా� సమర�య��. 
 
�ా�న��నం:  
 
��� : ��ర� ప��గృ�� త� ��ర� ��ౖ ద��� చ, 
��ర� ��ర�������ం ��ర�ౖె� �ే న�� నమః 
 
ఓం ��సరస���ే��ౖ� నమః�ాయం��నం సమర�య��. 
 
అ� శనగల�(��నబ�ట��న�), ��ంబ�లం(మ�డ� ఆక�ల�, వక�, అరట�పండ�), ర�కలగ�డ� ,(జ���ట�� ) గ�డ� , ప�వ��ల�,         
9 రకమ�ల �ిం�� వంటల�, రకమ�నక� 9 ��ప��న ఒక ప���మ�ల� ��ట�� , మ��క ప���మ�ల� మ��ి, ��ంగ���ౖన క�ి�               
మ�త��దువ�నక� బ� ట�� ��ట��  ఆ��ను సరస�� �ే��ా ���ం� �ాయన �యవల�ను. 
 
ఏ తత�లం �� సరస��మ�తర�ణమసు� . అంట� అ�తల� �ట��� �ాట� అర��ణంల� వదలవల�ను. �ిమ�ట '�� సరస��             
�ేవ�� ప��ాదం �ర�ా గృ�� �' అను��� �ే�వద� అ�తల� �సు��� తమ తమ తలల��ౖ ��సు��నవల�ను.ఆ �ిదప             
పసుప� గణప� ఉన� ప���మ� ��క�ా�� ��ౖ�� ఎ�� ����� ���ంద ఉం� పసుప� గణప�� ��ి �ేవ�� �ీటమ� ��ౖ                
నుంచవల�ను. ���� ఉ���సన �ెప�టం అంట�ర�. 
 
��� || యస� సు�����చ ����ా� � త పం ప�జ����య��� ష� 
నూ�నం  సంప�ర�  ��ంయ� స�ో�వం�ే తమచు�త � 
మంత���నం ���య���నం భ�����నం జ��ర�న, 
యత���తం మ�య��ేవ ప��ప�ర�ం తదసు� �ే || 
 
అనయ� ������ాహ���� �� డ��ప��ర ప�జయ�చ భగ�ా� స�ా�త�కః �� సరస�� �ేవ�� సు�ీ�త సు�ప�స��� వర�ో            
భవత�. �� సరస�� �ేవ�� ప��ాదం �ర�ాగృ�� � అ� �ే��� నమస���ం� ప��ాదమ�ను �ీ�క��ంచవల�ను. 
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