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సరస�� వ�తకల�మ� 
 
గణప�ప�జ  
 
ఓం ��గ�ర����న�మః, 
మ��ాణ���పత�� నమః, 
��సరస���ే��ౖ� నమః. హ����ఓ�, 
 
�ే�ం�ాచ మజనయంత �ే �ా�ా� ం �శ�ర��ాః పశ��వదం�! 
 
�ా��మం�ే�ష మ�ర�ం దు��� �ేను�ా�గ�ా� నుపసుష�� �ౖెత�| 
అయంమ�హ�ర� సుమ�హ���� అసూ� || 
 
య���� ��మ ర��ా���ం య��ే� సర�మంగ��! 
త�సంస�ర��త��మ��ం సర��� జయమంగళం|| 
 
��ా� ం భరధరం �ష�� ం శ�వర�ం చత�ర��జం| 
ప�సన�వదనం ������ సర����ప�ాంత��|| 
 
త�ేవలగ�ం సు��నంత�ే�ా ���ాబలం చంద�బ�లన� �ేవ! 
����బలం �ౖెవబలన� �ేవ ల���ప�ే �ేం���య�గంస��ా�|| 
 
యత�����ావర కృ���  యత��ా���  ధనుద�రః| 
తత� �� �జ�ర��� దు� �ా��ర��ర�మ|| 
 
స�ృ�ే సకలకల��ణ� ��జనం యత�జ�య�ే| 
ప�ర�షస�మజం�త�ం ��ా జ��స�రణం హ��ం|| 
 
సర��� సర� �ా���ష� ���ి� �ె�ామ మంగళం| 
���ాంహ�� �����  భగ�ా� మంగ��యతనం హ��ం| 
ల������ �ాం జయ����ాం క�త�ే��ాం ప�ాభవః|| 
 
���ా�ం�� వర�ా�� హృదయ���  జ��ర�నః| 
ఆప��మప హ�ా� రం ����రం సర�సంప��ం| 
ల��ా��ామం �� �ామం భ��భ��నమ�మ��హం|| 
 
సర�మంగళ మ�ంగల�� ���స�ా�ర��ా����| 
శరణ�� త�యంబ�� �ే� ���ాయణ� న�సు� �ే|| 
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�� ల��� ���ాయ�����ం నమః| 
ఉమ� మ��శ��ా���ం నమః| 
�ాణ� ��రణ� గ�ా����ం నమః| 
�ా�ప�రంధ�ా���ం నమః| 
అర�ంధ� వ��ా� ���ం నమః| 
�� �ీ���ామ����ం నమః| 
స������మ�జ����� నమః| 
 
ఆచ�మ�:  
 
ఓం ��శ�ాయ �ా��ః, ���ాయణ�య �ా��ః, మ�ధ�ాయ �ా��ః 
 
���ం��య నమః, �ష��� నమః, మధుసూద��య నమః, ���క�మ�య నమః, �ామ��య నమః, ��ధ�ాయ నమః,            
హృ�ీ���ాయ నమః, పద�����య నమః, ���ద�ాయ నమః, సంకర�ణ�య నమః, �ాసు�ే�ాయ నమః,          
ప�దు�మ��య నమః, అ�ర���� య నమః, ప�ర��� త�మ�య నమః, అ�ో�జ�య నమః, ,��ర�ిం�య నమః,          
అచు���య నమః, ఉ��ం��� య నమః, హర�� నమః, �� కృ�ా� య నమః, ��కృష�  పరబ�హ�ణ� నమః 
 
��ా ణ�య�మమ�: 
 
ఉ��ష�ంత� భ�త�ి�ా��ః ఏ�ే భ����ర�ాః ఏ�ే�ాం అ����ేన బ�హ�కర� సమ�ర��. ఓంభ�ః ఓం భ�వః ఓగ�ం సువః,             
ఓం మహః ఓంజనః ఓంతపః ఓగ�ం సత�ం ఓంతత� �త�ర���ణ�ం భ���  �ేవస� ��మ�� ����నః ప���దయ��. 
 
ఓమ��� జ�� �ర�� మృతం బ�హ� భ�ర��వసు�వ��ం. మ��ాత� దు��త�య����ా ��పర��శ�ర వ����స� �� పర��శ�ర          
�ీ�త�ర�ం ��� ��భ�� మ�హ���� ��మ����� �ాజ�య� ప�వర�మ�నస� ఆద�బ�హ�ణః ����య ప�ా��� ���త వ�ాహ కల��            
��ౖవస�త మన�ంత�� క�య��� ప�థమ�ా�ే జంబ������ భరత వ��� భరతఖం�ే అ�ి�� వర�మ�న �ా�వ���క           
��ంద�మ���న సంవత�రమ� ��ర� .......... సంవత���, .......ఆయ��, ....... మ���, .......ప��, ......���, ........�ాస��           
�భ��� �భకరణ ఏవంగ�ణ ���షణ, ���ా� య�ం, �భ��ౌ ��మ�� ... ��త�ః ...��మ�ేయః (ధర� ప�� స��తః)             
మమ ధ�ా�ర� �ామ�� చత����ధ ఫల ప�ర��ార� �ిధ�ర�ం, ప�త������ �వృద� �ర�ం, స�ా��ష� �ిద� �ర�ం, మ�           
గణ���ప� �ీ�త�ర�ం ������ాహ���� �� డ��ప��ర ప�జ�ం క�����, తదంగ కల�ా�ాధనం క�����. 
 
కల�ా�ాధన: 
 
(కలశమ�నక� గంధమ�, క�ంక�మబ� ట�� ��ట�� , ఒక ప�ష�ం, ������ా అ�తల����ి, క����ే��� కలశమ�ను మ��ి ఈ            
���ం�� మంత�మ�ను �ెప�వల�ను). 
 
��� .. కలశస�మ�ఖ��ష�� ః కం��ర�ద� సమ����� ః మ�ల�తత��ి��� బ�హ�మ�ే� మ�తృగణ�స�ృ��ః 
క���త� �ాగ�ాస��� సప������ వసుంధ�ా ఋ����ోథ య����ద �ా�మ���ో  హ�దర�ణః 
అం���శ� స����స��� కల��ంబ�సమ�����ః ఆయ�ంత� �� సరస�� ప�జ�ర�ం దు��త�య �ార�ాః 
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మం: ఆ కల��  ష���వ�ే ప��ే� ప���చ��ే 
 
ఉ����ర�జ��ష� వర��ే, ఆ�� �ా ఇదగ�ం సర�ం 
 
��ా� భ������పః ��ా ణ��ాఆపః పశవ ఆ�� న�మ��� మ�� తమ�పః 
సమ�� ���� ��ా��ప స��ా��పః చం��గ��ా���  జ���గ��ా���  యజ�గ��ా�ప 
 
సత�మ�పస��ా� �ేవ����  భ�ర��వసు�వ�ాప ఓం. 
 
 ��� .. గం��చ యమ����ౖెవ ����వ�� సరస�� 
నర��ే �ింధు �ా���� జల��ి�� స����ంక�ర� ఏవం కలశప�జ�ః 
కల��ద�ా� ప�జ�ద��ా�ణ� సం�� � �, �ేవంసం��� �, ఆ���నం సం��� � (అ� ప��ం� ఆ �ట�� �ేవ����ౖ,           
ప�జ�ద�వ�మ�ల��ౖ, తమ��ౖ అంతట� చల�వల�ను.) 
 
��ా ణప��ష� : 
 
మం: ఓం అసు��ే  ప�నర�ా�సు  చ� ప�నః ��ా ణ��హ�� �ే����గం| 
జ�క����మ  సూర�మ�చ�రం�� మృళయ��� స��ి� || 
 అమ�� తం��ౖ ��ా ణ� అమ�� తమ�పః ��ా ����వయ�� �ా� న మ�ప��య�ే|| 
�ి� ��భవ| వర�ోభవ| సుమ�ఖ�భవ| సుప�స���భవ| �ి� �ాసనంక�ర�  
 
���నం:  
 
మం: ఓం గణ���ం���  గణప�గ�ం హ�ామ��! క�ంక��� మ�పశ�వస�మం 
జ��ష��ాజం బ�హ�ణ�ం బ�హంణస�త ఆన�� ణ�నూ�� ��ీ�ద �ాదనం|| 
 
�� మ�గణ���పత�� నమః | 
���నం సమర�య��| 
ఆ�ాహయ�� ఆసనం సమర�య��| 
 
�ాద� �ాద�ం సమర�య�� | 
హస�� అర��ం సమర�య�� | 
�ద�  ఆచమ�యం సమర�య��| 
 
��ో� దక �ా�నం: 
 
మం: ఆ�� ���ా� మ  �భ�వహ ��న ఊ��� ద��తన మ��రణ�య చ���| 
�వ��వత�రసః తస���జయ �ేహనః  ఉష���వ మ�తరః 
త�ా� అరణ�� మ�మవః యస��య�య �న�ద ఆ�� జనయ����నః|| 
 
�� మ�గణ���పత�� నమః  ��ో� దక �ా�నం సమర�య��| 
�ా���నంతరం ���� చమ�యం సమర�య�� | 
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వస� �ం: 
 
మం:  అ�వ�ా� � సువసన  న�ర��ా��ేను సుదు�ాః ప�యమ�నః| 
అ�చం���  భర����� ��రణ��భ��ా� స������ేవ�� మ|| 
 
�� మ�గణ���పత�� నమః 
వస� �య�గ�ం సమర�య��| 
 
యజ�� ప�తం: 
 
మం: యజ�� ప�తం  పరమంప�త�ం ప�జ�ప�ౖె� యత�హజం ప�ర�ా� �|  
ఆయ�ష� మగ��ం ప��మ�ంచ �బ�ం యజ�� ప�తం బలమసు� �ెజః|| 
 
�� మ�గణ���పత�� నమః 
యజ�� ప�తం సమర�య��| 
 
గంధం:  
 
మం: గంధ����ాం  దు�ాధ�ా�ం �త�ప��ా� ంక���ిణ�ం| 
ఈశ���గ�ం సర�భ�����ం ���హ� ప���� ��యం|| 
 
�� మ�గణ���పత�� నమః 
గం����� రయ��| 
 
అ����: 
 
మం: ఆయ���ే  ప�ాయణ�  దూ�ా���హంత� 
ప��ి�ణ� హ��� శ� ప�న����ాణ� సమ�ద�స� గృ�ఇ��|| 
 
�� మ�గణ���పత�� నమః 
గంధ�� �ప�� అలం�ారణ�ర�ం అ���ం సమర�య�� | 
 
అధఃప���ౖ�ప�జయ��.  
 
ఓం సుమ�ఖ�యనమః 
ఓం ఏకదం��యనమః 
ఓం క�ిల�యనమః 
ఓం గజక����ాయనమః 
ఓం లం��దరయ�నమః 
ఓం �కట�యనమః 
ఓం �ఘ��ాజ�యనమః 
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ఓం �ా�����ాయనమః 
ఓం దూమ���త�� నమః 
ఓం గణ�ధ���య నమః 
ఓం �ాలచం��� యనమః 
ఓం గజ�న��యనమః 
ఓం వక�త�ం��య నమః 
ఓం �ర�క�ా� య నమః 
ఓం ��రం��య నమః 
ఓం స�ం��గ�జ�య నమః 
ఓం సర��ి���ప���య�ాయ నమః 
ఓం �� మ� గణ���పత�� నమః �����ధ ప��మళపత� ప�జ�ం సమర�య��. 
 
ధూపం: 
 
వనస��ర���ౖదూ��ౖ ����గం�ౖెసుసంయ�తం| 
ఆ���యస�ర� �ే�ా��ం దూ�� యం ప��గృ����ం|| 
 
ఓం �� మ� గణ���పత�� నమః 
దూపమ���ా పయ��. 
 
��పం:  
 
�ాజ�ం��వ��� సంయ�క�ం వ����ం��తం �ి�యం 
గ�� �నమంగళం ��పం ��ల�ఖ����ాపహం| 
భ�ా� ���పం ప�య�ా�� �ే�ాయ పరమ�త���| 
��� ��మ�ం నర�ా�ో� ర ����జ���ర��సు� �ె || 
 
ఓం �� మ� గణ���పత�� నమః 
��పం దర�య��| 
దూప���ానంతరం �ద�  ఆచమ�యం సమర�య�� || 
 
��ౖ��ద�ం: 
 
మం:  ఓం భ�ర��వసు�వః|  
ఓం తత��త�ర���ణ�ం భ���  �ేవస� ��మ��| 
����నః ప���దయ�� || 
 
సత�న� ����న ప���ం���| అమృతమసు� || అమృ��పస� �రణమ�ి || 
 
��� : ��ౖ��ద�ం షడ��� ��తం ఫలలడ�� క సంయ�తం| 
భ�� ��జ� సమ�య�క�ం �ీ��ప�� గృ����ం|| 
 
ఓం �� మ�గణ���పత�� నమః మ� ��ౖ��ద�ం సమర�య��. 
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��� :  ��ౖ��ద�ం షడ��� ��తం ఫలలడ�� క సంయ�తం| 
భ�� ��జ� సమ�య�క�ం �ీ��ప�� గృ����ం|| 
 
ఓం �� మ�గణ���పత�� నమః 
మ� ��ౖ��ద�ం సమర�య��. 
 
ఓం ��ా ��య�ా��, 
ఓం అ�ా��య�ా�హః, 
ఓం �ా���య�ా�హః, 
ఓం ఉ����య�ా�హః, 
ఓం సమ���య�ా�హః 
 
మ�ే� మ�ే� �ా�యం సమర�య��|| 
అమ�� ���ి��నమ�ి|| 
వ�త��ా�� షణం సమర�య�� || 
హ���  ప���ళయ�� || 
�ా�ౌ ప���ళయ�� || 
���� చమ�యం సమర�య�� || 
 
��ంబ�లం: 
 
ఫ���ఫల�ౖ సమ�య�క�ం �ా�గవ��ద���ర��తం| 
మ��ా� చూర� సమ�య�క�ం ��ంబ�లం ప��గృ����ం|| 
 
ఓం �� మ�గణ���పత�� నమః 
��ంబ�లం సమర�య��| 
 
��ాజనం: 
 
మం: ��రణ��ాత�ం  మ�ోప�ర�ం ద��� 
మ�ధ���స��   ఏక�� బ�హ�ణ మ�పహర� 
ఏక�ౖెవ ఆయ����జ� ద���. 
 
ఓం �� మ�గణ���పత�� నమః 
��ాజనం సమర�య��|| 
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మంత�ప�ష�ం: 
 
��� : సుమ�ఖ����క దంతశ� క�ిల� గజక���కః| 
లం��ద���శ� �కట� �ఘ��ాజ� గణ���పః|| 
 
దూమ�� ��త�ర���ధ��� �ాలచం�ో��ాజ�ననః| 
వక�త�ండ�ర�క���  ��రంభస�ందప�ర�జః|| 
 
�� డ������ ��మ�� యఃప�� చు� నుయ�ద�ి| 
����రం�� ��ా��చ ప����� �ర���త��| 
సం��ా �� సర� �ా���ష� �ఘ�స�స�నజ�య�ే| 
 
ఓం �� మ� గణ���పత�� నమః 
సువర� మంత�ప�ష�ం సమర�య��| 
 
ప�ద�ణ నమ�ా�రం: 
 
��� : య���ా�చ �ా�ా� జ���ంతర కృ���చ, 
������ ప�న��ం� ప�ద��ణం ప�ేప�ే|| 
�ా�� హం �ాపక�ా�హం �ా�ా��� �ాపసంభవః| 
 
��� ��మ�ం క�� పయ��ేవ శరణ�గతవత�ల 
అన��� శరణం���ి�  త����ా శరణంమమ | 
త�ా����ర�ణ�����న ర�ర�� గణ���పః|| 
 
ఓం �� మ� గణ���పత�� నమః 
ఆత�ప�ద�ణనమ�ా�రం సమర�య�� || 
 
యస�సు�����చ ���క� తవః ప�జ ���య���ష�| 
నూ�నంసంప�ర� ��మ��ట� స�ో�వం�ే గణ���పం|| 
 
మంత���నం ���య���నం భ�����నం గణ���పః| 
యత���తం మయ��ేవ ప��ప�ర�ం తదసు� �ే|| 
 
అ��� ���న ఆ�ాహ���� �� డ��ప��ర ప�జ���నచ భగ�ా� స�ా�త�కః సర�ం �� మ��ా����ప� �ేవ�� సు�ీ���            
సుప�సన� వర�� భవత� | 
ఉత��� �భకర�ణ� �ఘ�మ�ి�� ��వం�� బృవంత� || 
�� మ� గణ���ప� ప��ాదం �ర�ా గృ���� || 
 
మం: యజ��న యగ�మయదంత�ే�ా �ా� �ధ�ా�� ప�ధమ����స� �ేహ��కం మ��మ�నస�చ��� యత�ప����        
�ా���స�ం� �ే�ాః|| 
 
�� మ� గణ���పత�� నమః య���ా� నం ప����ాయ��, ��భ����� ప�న�ాగమ��యచ. 
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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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సరస�� వ�తకథ 

Story of Saraswati Vrat, Sarasvati vrat katha 
 
సూతమ�మ�� ��న�ా�� మ�మ�నులను చూ� �ట����, ఓ మహర�� ల��ా! ���క ఉత�మ���న వ�త�ాజమ�ను          
���ిం�ెదను �నుడ� అ� �ెప��ా��ను. ఆ��య�జ �క� ప� �ాడ�� �దల���� �������ాత�� ల� దు�ా� , ల���,            
సరస��లను ప��ంచవల�ను. ల��� మ�ల� న�త�మ� �దల���� ప�జ �ేయవల�య�ను. 
  
అ�న ఋ�ివర��ల� సూతమ�మ���� ఓ మ����! ప�ర�మ� ఈ వ�తమ�ను ఎవ����� ఆచ��ం���ా? అల�           
ఆచ��ం�న �ా���� ఎల�ంట� ఫ�తమ� క���న��? అ� అడ�గ�ా ఓ మ�నుల��ా! కృతయ�గంబ�నందు మ�           
ధ�ా���క�ండ�, ప�జ��ాలన సమర�� ండ� అ�న సు��త�వ� అ�� �ా� గలదు. అత��� ��ందర�, �ాం�ర�, య�వన            
సంపను��ాలగ� సు���� అను ��ర� గలదు. 
 
ఇట�� ండ�ా �ా�నక�, అత� జ�� త�లక� ���ధమ� సంభ�ం� య�ద� సన�దు� �ౖె కదన రంగమ�నక� �� � �కరమ��ా            
య�ద�మ� �ేయ�చుం�ెను. ఆ య�ద�మ� నందు సు��త�డ� శత�� వ�ల ������ �ల�వజ�లక పర����� �� వ�చుం�ెను.           
ఇట�� �� వ�చున� సు��త���� చూ�ి అత� ��ర� ఓహ� ! �� ��థుడ� సమరమ�న �ల�వల�క �ా���� వ�చు���డ�             
��ను ఇచట �ల�వఁదగదు అ� సు��ద భర�ను అనుస��ం� ���� �� ��ను. ఇట�� ఇర�వ�ర� ��ంతదూరమ� �� � ఒక              
అరణ� ��ా ంతమ�న ప����ం� ������ �ీ��త�లగ�చు �వ�ిసు� ండ�ా, ���� ���లక� ఆ �ా� �ా��� �ీ��త��ౖె            
నడచుటక� గ��� శ��� ల�క య�ం�ెను. అంత ఆ �ాజ ప�� ����తప�� �ాల�ౖ భర�ను తన ��డ��ౖన నుంచు���              
య�ండ�ా అం��రస మహ���, ఆ వ���మ� �ెంతక� వ�� �ట����. 
 
ఓ ���� �లకమ�! �క� ��మమ�కల�గ��ాక! �ర� ఇర�వ�ర� ఎవర�? ఇచ�ట��� ఎల� వ�����? �ాజ�ంబ�ను,            
బంధు జనులను ఒ��� ఒంట���ా ఆక��ే �ీ��ంపబడ�చు ఈ వనమ�నందు ఎల� సంచ��సు� ���ర�? అ� యడ�గ�ా            
ఆ��క� మ�ట�డ�టక� ��ర��ాక, కను�ల నుం��  బ� టబ� ట క��ర� �ార��చూ ����� ����� ��డ��చుం�ెను. 
 
అంతట ఆ మ��వర��ల� ఓ వ��� రత�మ�! బ�ధపడక� ల�కమ�న ఎవ�ర�క��� బ�ధపడ�ట వలన �� �ార�మ�ను             
�ా��ంచల�దు.  �ావ�న � బ�ధల��య� ��ల���� �� ఉ�ాయమ� �ె���దను.  అన�ా ఆ సు���� �ట����. 
  
ఓ మ��వ�ా�! ఈతను �� భర�, �తడ� �ాజ� ప���ాలనమ� �ేయ�చుండ�ా ����� ���లక� ఇత����, జ�� త�లక�ను             
���ధమ� సంభ�ం�ెను. అంత ఇర�వ�ర� య�ద�మ�ను జ��ి��. ఆ య�ద�మ�న శత�� వ�ల ����� తట�� ��ల�క ��భర�            
య�ద�మ� నుం�� �ా���� � వ�ె�ను, ��నుక��� అత���ంట వ����. �ావ��� ఓ మ����! మరల మ�క�            
�ాజ�మ�ను, ప�త�సం��నంబ�ను కల�గ�టక� వ��ాయంబ�ను జ�ప��మ� అ��క �ధమ�ల��ా ��ా ���ం�ెను. ఆప�డ�         
అం��రస  మహ��� ఈ�ధమ��ా అ��ను. 
 
ఓ ప�ణ�వ�! �� ��ంట రమ��, అ� స�పమ�న పంచవట� తట�కమ� నందు దు�ా� ��త�మ� వ�న���. అచ�ట ఆ               
మ� �ే�� భ���య�క�� ల�� ప��ం�న �క� మరల �ాజ�మ�ను ప�త������ �� సంపదల� కల�గ�న� �ె�ి�న ఆ సు����             
తన భర�ను �సు��� అం��రస మహ��� దగ�రక� �� ��ను. 
 
ఆ మహ��� సు���� భర���డ �ా�నమ� �ేయమ�న ఆ ప�వ�తయ� �ా�నమ� �ే�ి వస� �మ�లను ఎండ బ�ట�� ���             
వ��న��డ�� అం��రస మహ��� సు�����ే దు�ా� సరస�� �ేవతలక� �� డ��ప��రమ�ల�� ప�జ� �ే�ం�ెను. ఇట��           
సు���� �ాడ�� �దల���� ������ ��నమ�ల� ప�జ�ే�ి, ప��యవ ��నమ�న వ�దయమ�న�� ��ల��ం�,          
�ా�నమ��ే�ి �ాయ�ాన�మ��ే "దు�ా� �ే�" �క� మంత�మ�ను వ�చ���ంచుచు హ� మం �ే�ి ఆం��రస మహ�����          
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దంపత ప�జ �ే�ి �ా�� యనుగ�హమ� వలన దశ������ ��ధ ��నమ�లను �ే�ి య������ా వ�తమ�ను            
ప��సమ��ి�  �ా�ం�ెను. 
 
అం��రస మహ��� ఆశ�మమ� నందు ���� ��నమ�ల� సుఖమ��ా వ�ండ�ా ఆ అమ��ా�� మహత�ం వలన సు����             
గర�మ� ���� ప��యవమ�సమ�న ఒక ప�త�� � గ��ను. అంతట� ఆం��రస మహ��� ఆ బ�ల�నక� జ�తక�ా���            
సం�ా��ాదులను ఒన��� "సూర� ప���ప�డ�" అ� ��మకరణమ� �ే��ను. ఐదు సంవత�రమ�ల� �ా�ా��          
�������సమ�ను �ే�ం�ెను. అంతట ఆ బ�ల�డ� సకల ��త� �ద�ల� ��ర����� య�వనంబ� వ��న ��డ�� ఆ             
మహ��� �క� అనుమ� �సు���, తన శత�� వ�ల��ౖ�� య�ద�మ�నక��� � �ా���� �కర య�ద�మ� స�� ఆ            
య�ద�మ� నందు శత�� వ�లను తన అస� � శస� �మ�ల�ే గడగడ ల���ం� �ా��� ఓ��ం� తన �ాజ�మ�ను            
�ే����ంచు����ను. �ిదప అం��రస మహ��� ఆశ�మమ�నక� వ�� ఆ మ��వర��� ఆ��ా�దమ�ను �సు���          
త��తండ�� లను �సు��� తన �ాజ�మ�నక� �����ను.  
  
ఆ సు���� ప�� సంవత�రమ�ను దు�ా� సరస�త�లను ప��ంచుచూ ఇహల�కంబ�న ప�త������ దుల�� సకల         
సంపదల�� గ�డ���� సుఖమ��ా నుం�� యనంతరమ� స�ర�ల�క��ా �ి�   ��ం�ెను. 
 
ఈ వ�తమ�ను బ�� హ�ణ, ���య, ��ౖశ�, ���� దుల� �ేయవచు�ను. మ��య� ఈ కథను �ను�ార�ను,           
ప��ంచు�ార�ను సకల �ాప �మ�క�� ల�ౖ ఇహల�కమ�న సర�సుఖమ�లను అనుభ�ం�, �వరక� స�ర�ల�క �ా�ి�          
��ం�ెదర�. 
 
�� సరస�� వ�తకథ సమ�ప�మ�. 
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