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Saraswati Stotram in Oriya 
Saraswati Stotram – Oriya Lyrics (Text) 

 
Saraswati Stotram – Oriya Script 

 
ରଚନ: ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଶି 
 
ୟା କୁଂଦେଂଦୁ ତୁଷାରହାରଧ ଳା ୟା ଶୁଭ୍ର ସ୍ତ୍ରା ୃତା 
ୟା  ୀଣା ରଦଂଡମଂଡିତକରା ୟା ଶ୍ େତପଦ୍ମାସନା | 
ୟା ବ୍ରହ୍ମାଚ୍ୟୁତ ଶଂକରପ୍ରଭୃତିଭିର୍ଦେ ୈସ୍ସଦା ପୂଜିତା 
ସା ମାଂ ପାତୁ ସରସ୍ ତୀ ଭଗ ତୀ ନିଶ୍ଶେଷଜାଡ୍ୟାପହା || 1 || 
 
ଦୋର୍ଭିର୍ୟୁକ୍ତା ଚତୁର୍ଭିଃ ସ୍ଫଟିକମଣିନିଭୈ ରକ୍ଷମାଲାଂଦଧାନା 
ହସ୍ତେନୈକେନ ପଦ୍ମଂ ସିତମପିଚ ଶୁକଂ ପୁସ୍ତକଂ ଚାପରେଣ | 
ଭାସା କୁଂଦେଂଦୁଶଂଖସ୍ଫଟିକମଣିନିଭା ଭାସମାନାସମାନା 
ସା ମେ  ାଗ୍ଦେ ତେୟଂ ନି ସତ ୁ ଦନେ ସର୍ ଦା ସୁପ୍ରସନ୍ନା || 2 || 
 
ସୁରାସୁରୈସ୍ସେ ିତପାଦପଂକଜା କରେ  ିରାଜତ୍କମନୀୟପୁସ୍ତକା | 
 ିରିଂଚିପତ୍ନୀ କମଲାସନସ୍ଥିତା ସରସ୍ ତୀ ନୃତ୍ୟତୁ  ାଚ ିମେ ସଦା || 3 || 
 
ସରସ୍ ତୀ ସରସିଜକେସରପ୍ରଭା ତପସ୍ ିନୀ ସିତକମଲାସନପ୍ରିୟା | 
ଘନସ୍ତନୀ କମଲ ିଲୋଲଲୋଚନା ମନସ୍ ିନୀ ଭ ତ ୁ ରପ୍ରସାଦିନୀ || 4 || 
 
ସରସ୍ ତି ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ  ରଦେ କାମରୂପିଣି | 
 ିଦ୍ୟାରଂଭଂ କରିଷ୍ୟାମି ସିଦ୍ଧିର୍ଭ ତୁ ମେ ସଦା || 5 || 
 
ସରସ୍ ତି ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ସର୍ ଦେ ି ନମୋ ନମଃ | 
ଶାଂତରୂପେ ଶଶିଧରେ ସର୍ ୟୋଗେ ନମୋ ନମଃ || 6 || 
 
ନିତ୍ୟାନଂଦେ ନିରାଧାରେ ନିଷ୍କଳାୟୈ ନମୋ ନମଃ | 
 ିଦ୍ୟାଧରେ  ିଶାଲାକ୍ଷ ିଶୁଦ୍ଧଜ୍ଞାନେ ନମୋ ନମଃ || 7 || 
 
ଶୁଦ୍ଧସ୍ଫଟିକରୂପାୟୈ ସୂକ୍ଷ୍ମରୂପେ ନମୋ ନମଃ | 
ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମି ଚତୁର୍ହସ୍ତେ ସର୍ ସିଦ୍ଧ୍ୟୈ ନମୋ ନମଃ || 8 || 
 
ମୁକ୍ତାଲଂକୃତ ସର୍ ାଂଗ୍ୟୈ ମୂଲାଧାରେ ନମୋ ନମଃ | 
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ମୂଲମଂତ୍ରସ୍ ରୂପାୟୈ ମୂଲଶକ୍ତ୍ୟୈ ନମୋ ନମଃ || 9 || 
 
ମନୋନ୍ମନି ମହାଭୋଗେ  ାଗୀଶ୍ ରି ନମୋ ନମଃ | 
 ାଗ୍ମ୍ୟୈ  ରଦହସ୍ତାୟୈ  ରଦାୟୈ ନମୋ ନମଃ || 10 || 
 
 େଦାୟୈ  େଦରୂପାୟୈ  େଦାଂତାୟୈ ନମୋ ନମଃ | 
ଗୁଣଦୋଷ ି ର୍ଜିନ୍ୟୈ ଗୁଣଦୀପ୍ତ୍ୟୈ ନମୋ ନମଃ || 11 || 
 
ସର୍ ଜ୍ଞାନେ ସଦାନଂଦେ ସର୍ ରୂପେ ନମୋ ନମଃ | 
ସଂପନ୍ନାୟୈ କୁମାର୍ୟୈ ଚ ସର୍ ଜ୍ଞେ ତେ ନମୋ ନମଃ || 12 || 
 
ୟୋଗାନାର୍ୟ ଉମାଦେ ୍ୟୈ ୟୋଗାନଂଦେ ନମୋ ନମଃ | 
ଦି ୍ୟଜ୍ଞାନ ତ୍ରିନେତ୍ରାୟୈ ଦି ୍ୟମୂର୍ତ୍ୟୈ ନମୋ ନମଃ || 13 || 
 
ଅର୍ଧଚଂଦ୍ରଜଟାଧାରି ଚଂଦ୍ରବିଂବେ ନମୋ ନମଃ | 
ଚଂଦ୍ରାଦିତ୍ୟଜଟାଧାରି ଚଂଦ୍ରବିଂବେ ନମୋ ନମଃ || 14 || 
 
ଅଣୁରୂପେ ମହାରୂପେ  ିଶ୍ ରୂପେ ନମୋ ନମଃ | 
ଅଣିମାଦ୍ୟଷ୍ଟସିଦ୍ଧାୟୈ ଆନଂଦାୟୈ ନମୋ ନମଃ || 15 || 
 
ଜ୍ଞାନ  ିଜ୍ଞାନ ରୂପାୟୈ ଜ୍ଞାନମୂର୍ତେ ନମୋ ନମଃ | 
ନାନାଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ ରୂପାୟୈ ନାନାରୂପେ ନମୋ ନମଃ || 16 || 
 
ପଦ୍ମଜା ପଦ୍ମ ଂଶା ଚ ପଦ୍ମରୂପେ ନମୋ ନମଃ | 
ପରମେଷ୍ଠ୍ୟୈ ପରାମୂର୍ତ୍ୟୈ ନମସ୍ତେ ପାପନାଶିନୀ || 17 || 
 
ମହାଦେ ୍ୟୈ ମହାକାଳ୍ୟୈ ମହାଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମୋ ନମଃ | 
ବ୍ରହ୍ମ ିଷ୍ଣୁଶି ାୟୈ ଚ ବ୍ରହ୍ମନାର୍ୟୈ ନମୋ ନମଃ || 18 || 
 
କମଲାକରପୁଷ୍ପା ଚ କାମରୂପେ ନମୋ ନମଃ | 
କପାଲିକର୍ମଦୀପ୍ତାୟୈ କର୍ମଦାୟୈ ନମୋ ନମଃ || 19 || 
 
ସାୟଂ ପ୍ରାତଃ ପଠେନ୍ନିତ୍ୟଂ ଷଣ୍ମାସାତ୍ସିଦ୍ଧିରୁଚ୍ୟତେ | 
ଚୋର ୍ୟାଘ୍ରଭୟଂ ନାସ୍ତି ପଠତାଂ ଶୃଣ୍ ତାମପି || 20 || 
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ଇତ୍ଥଂ ସରସ୍ ତୀ ସ୍ତୋତ୍ରମଗସ୍ତ୍ୟମୁନି  ାଚକମ | 
ସର୍ ସିଦ୍ଧିକରଂ ନୠଣାଂ ସର୍ ପାପପ୍ରଣାଶନମ || 21 ||  
 


