
                                            సరసవతీ వ్ర తకల్పము 

గణపతిపూజ  

ఓం శి్రగురుభ్యోన్నమః, మహాగాణాదిపతయే న్మః, మహా సరసవతాయే న్మః. హరిహిఓమ్,  

దేవంవాచ మజన్యంత దే వాస్త ం విశ్వరూపః పశ్వోవదంతి!  స్నోమందేేష మూరజ ం దుహానా దేనుర్వవగస్ా 

నుపసుష్టు తైతు|  అయంముహూరత  సుముహూర్తత అస్తత ||  యశ్రివో నామ రూపభ్ోం యాదేవి సరవమంగళా ! 

తయోసంసారనాతుుమ్సం సరవతో జయమంగళం||   

శుక్ల ం భరధరం విష్టణ ం శ్శ్రవరణ ం చతురుుజం| 

పేసన్నవదన్ం ధ్యోయేత్ సరవవిఘ్ననపశంతయే|| 

తదేవలగనం సుదిన్ంతదేవా తార్వబలం చందేబాలన్త దేవ! విద్యోబలం దైవబలన్త దేవ లక్ష్మ ాపతే 

తేంఘి్రయుగంసార్వమి|| యతర యోగీశవర కృష్ణణ  యతర పరో్త ధనుదోరః|  తతర  శి్ర విజయోరూుతి 

దేువానీతిరాతిరామ|| సాృతే సకలకల్యోణి భ్జన్ం యతర జాయతే|  పురుషసత మజంనితోం వేాజామిసహ రణం 

హరిం|| సరవద్య సరవ క్ర్యోష్ట నాస్తత తశమ మంగళం| యేషంహి్రదిస్తత  భగవాన్ మంగళాయతన్ం హరిం| 

ల్యభ్స్తత శం జయస్తత షం కుతతేత షం పర్వభవః|| యేశమింది వరషోమో హృదయస్తత  జనారోన్ః|  ఆపద్యమప 

హర్వత రం ద్యతారం సరవసంపద్యం|  లోక్భిర్వమం శి్ర ర్వమం భూయోభూయోన్మ్మ్ోహం||  సరవమంగళ 

మ్ంగల్యో శ్రవేసర్వవరధ స్దికే|  శ్రణ్యో తర యంబకే దేవి నార్వయణి న్మోసుత తే||  

శి్ర లక్ష్మ ా నార్వయనాభ్ోం న్మః|  ఉమ్ మహేశ్వర్వభ్ోం  న్మః|  వాణీ హిరణో గర్వుభ్ోం న్మః| 

శచీపురంధర్వభ్ోం న్మః|  అరుంధతి వశ్రషు భ్ోం న్మః| శి్ర సీతార్వమ్భ్ోం న్మః|  సర్యవభ్యోమహాజనేభ్యో 

న్మః|   

 

ఆచ్యమ్య: 

ఓం కేశ్వాయ స్వహాః, నార్వయణాయ స్వహాః,  మ్ధవాయ స్వహాః   

   

గోవింద్యయ న్మః,  విషణ వే న్మః,  మధుస్తదనాయ న్మః,  తిర వికిమ్య న్మః,  వామనాయ న్మః,  శి్రధర్వయ 

న్మః,  హృషీకేశయ  న్మః,  పదానాభ్య న్మః,  ద్యమోదర్వయ న్మః,  సంకరమ ణాయ న్మః,  వాసుదేవాయ 

న్మః,  పేదుోమ్నయ న్మః,  అనిరుదో్యయ న్మః,  

  

పురుష్ణతత మ్య న్మః,  అధోక్షజాయ న్మః,  ,నారస్తంహాయ న్మః,  అచ్యోతాయ న్మః,  ఉపందే్యయ 

న్మః,  హరయే న్మః,  శి్ర కృషణ య న్మః,  శి్రకృషణ  పరబేహాణ్య న్మః 

 



ప్రర ణాయామ్ము:  

ఉతిత షు ంతు భూతపిశచః ఏతే భూమిభ్రక్ః ఏతేషం అవిర్తధేన్ బేహాకరా సమ్రభే. ఓంభూః ఓం భువః 

ఓగుం సువః,   ఓం మహః ఓంజన్ః ఓంతపః ఓగుం సతోం ఓంతతస వితురవర్యణోం భరో్త దేవసో ధీమహి 

ధియోయోన్ః పేచోదయాత్. 

 

 ఓమ్పోజ్యో తీరస్తమృతం బేహా భూరుువసుసవర్తం.  మమోపతత  దురితక్షయద్యవర్వ శి్రపరమేశ్వర వుదోిసో  శి్ర 

పరమేశ్వర పే్రతోరథ ం శుభే శోభనే ముహూర్యత  శి్రమహావిష్ణణ ర్వజఞ యా పేవరత మ్న్సో ఆదోబేహాణః దివతీయ పర్వర్యథ  

శ్వవత వర్వహ కల్యు వైవసవత మన్వంతర్య కలియుగే పేథమపదే జంబూద్వవప భరత వర్యమ  భరతఖండే అస్తాన్ 

వరత మ్న్ వాోవహారిక చందేమ్నేన్ సంవతసరము పరు .......... సంవతసర్య, .......ఆయనే,  ....... మ్స్త, 

.......పకేమ   ,......తిది, ,,,,,,,,వాసర్య  శుభయోగే శుభకరణ ఏవంగుణ విశ్వషణ, విశ్రషు యాం,  శుభతిథౌ శి్రమ్న్ ... 

గోతర ః ...నామధేయః (ధరా పతీన సమేతః) మమ ధర్వారథ  క్మమోక్ష చతురివధ ఫల పురుషరథ  

స్తధోరథ ం,  పుతర పౌతార భివృదధ ోరథ ం,  సర్వవభీషు  స్తదధ ోరథ ం,  మహా గణాధిపతి  పే్రతోరథ ం ధ్యోనావాహనాది ష్ణడశోపచర 

పూజాం కరిష్యో, తదంగ కలశర్వధన్ం కరిష్యో. 

 

కల్శారాధన:  

(కలశ్మున్కు గంధము, కుంకుమబొట్లల  పెట్టు ,ఒక పుషుం, కొదోిగా అక్షతలువేస్త, కుడిచేతితో కలశ్మును మూస్త 

ఈ కి్ష్ంది మంతర మును చెపువలెను).  

 

శోల : కలశ్సోముఖేవిష్టణ ః కంఠేరుదే సమ్శ్రతార ః మూల్యతతర స్తథ తో బేహామధేో మ్తృగణాసాృతాః 

కుక్షమ తు స్గర్వసర్యవ సపత ద్వవపోవసుంధర్వ ఋగేవదోథ యజుర్యవద స్సమవేదో హోదరవణః 

అంగైశ్చ సహితాసర్యవ కలశంబుసమ్శి్రతాః ఆయాంతు శి్రవరలక్ష్మ ా పూజారధ ం దురితక్షయ క్రక్ః 

 

మం: ఆ కలశ్వ ష్టధ్యవతే పవితేర  పరిశ్రచోతే  

 

ఉకై్థరోజ్ఞఞ ష్ట వరధ తే, ఆపోవా ఇదగుం సరవం  

 

విశవ భూతానాోపః పేణావాఆపః పశ్వ ఆపోన్నమ్పోమిుతమ్పః 

 

సమి్డాపోవిర్వడాప సవర్వద్యపః చంద్యగుశోపో జ్యోతీగుషోపో యజ్యగుషోప  

 

సతోమ్పససర్వవ దేవతాపో భూరుువసుసవర్వప ఓం. 

 



శోల .. గంగేచ యమునేచైెవ గోద్యవరి సరసవతి  

 

న్రాదే స్తంధు క్వేరి జల్యస్తాన్ సనినధింకురు ఏవం కలశ్పూజాః 

 

కలశోదక్ని పూజాదేవాోణి సంపేోక్ష, దేవంసంపేోక్ష, ఆతాాన్ం సంపేోక్ష (అని పఠంచి ఆ నీట్టని దేవునిపైె, 

పూజాదేవోములపైె, తమపైె అంతటాచలల వలెను.) 

 

ప్రర ణపర తిష్ఠ : 

మం: ఓం అసునీతేపున్రస్ాసు  చకుమ  పున్ః పేణామిహనో దేహిభ్యగం| జ్యకుస్తోమ  స్తరోముచచరంతా 

మృళయానా సవస్తత || అమిుతంవై పేణా అమిుతమ్పః పేనానేవయద్య స్థ న్ ముపహావయతే||  స్తత ర్తభవ| 

వరదోభవ| సుముఖోభవ| సుపేసనోనభవ| స్తత ర్వసన్ంకురు |  

 

ధ్యయనం:  

మం: ఓం గణానాంతావ గణపతిగుం హవామహే! కవింకవనా ముపశి్వసత మం  

జ్ఞోషు ర్వజం బేహాణాం బేహంణసుత ఆన్శిుణవన్ననతి భిసీసద స్దన్ం||  

శి్ర మహా గణాధిపతయే న్మః | ధ్యోన్ం సమరుయామి.  ఆవాహయామి ఆసన్ం సమరుయామి |  పదయో 

పదోం సమరుయామి | హసత యో అరోోం సమరుయామి |  శుదధ  ఆచమనీయం సమరుయామి |   

  

శుదో్దదక స్నానం: 

మం: ఆపోహిషు మ యోభువహ తాన్ ఊర్యజ  దధ్యతన్ మహేరణాయ   చక్షశ్వ| 

యోవశ్రివతమొరసః తసోభ్జయ తేహన్ః  ఉషతీరివ మ్తరః  

తస్ా అరణోామ్మవః యసోక్షయాయ జిన్వద ఆపోజన్యద్యచన్ః|| 

శి్ర మహాగణాదిపతయే న్మః  శుదోోదక స్నన్ం సమరపయామి.  స్ననాన్ంతరం శుదో్యచమనీయం సమరుయామి 

|  

వ్స్రం: 

మం:  అభివస్త ాసువసన్ న్ోరుశభిదేను సుదుగాః పూయమ్న్ః|  

అభిచందే్య భరత వేనో హిరణాోభోశవ సేదినోదేవస్తమ||  

శి్ర మహా గణాదిపతయే న్మః వసత ాయుగాం సమరుయామి |  

యజో్ఞపవీతం: 

మం: యజ్యఞ పవతం పరమంపవితర ం పేజాపతైర్ యతసహజం పురస్త త్|   

ఆయుషో మగిోం పేతిముంచ శుబేం యజ్యఞ పవతం బలమసుత తజః||  



శి్ర మహా గణాదిపతయే న్మః యజ్యఞ పవతం సమరుయామి |  

గంధం:  

మం: గంధద్యవర్వం దుర్వధర్విం నితోపుషు ంకరీషిణీం|  

ఈశ్వరీగుం సరవభూతానాం తామిహోపహావయే శి్రయం|| 

శి్ర మహా గణాదిపతయే న్మః గంద్యనోారయామి |  

అక్షతాన్: 

మం: ఆయనేతే పర్వయణ్య  దూర్వవర్తహంతు పుషిుణీ హదే్యశ్చ పునో్రీక్ణి సముదేసో గృహాఇమే || 

శి్ర మహా గణాదిపతయే న్మః గంధస్తోపరి అలంక్రణారధ ం అక్షతాం సమరుయామి | 

అధఃపుషై్ుపూజయామి.  

ఓం సుముఖాయన్మః  

ఓం ఏకదంతాయన్మః  

ఓం కపిల్యయన్మః  

ఓం గజకరినక్యన్మః  

ఓం లంభ్యదరయాన్మః  

ఓం వికటాయన్మః 

ఓం విఘ్నర్వజాయన్మః  

ఓం గానాదిపయన్మః  

ఓం దూమికేతవే న్మః  

ఓం గణాధోక్మ య న్మః  

ఓం ఫాలచందే్యయన్మః  

ఓం గజాన్నాయన్మః  

ఓం వకితుండాయ న్మః  

ఓం శూరుకర్వణ య న్మః  

ఓం హీరంభ్య న్మః  

ఓం సకంద్యగిజాయ న్మః  

ఓం సరవస్తదోిపేద్యయక్య న్మః  

ఓం శి్ర మహాగానాదిపతయే న్మః నానావిధ పరిమళపతర  పూజాం సమరుయామి.   

ధూపం: 

వన్సుతిరువైదూపైె నానాగంధైసుసంయుతం |  



ఆఘి్రయససరవ దేవానాం దూపోయం పేతిగృహాోతాం ||   

ఓం శి్ర మహాగానాదిపతయే న్మః దూపమ్గిాపయామి.   

దీపం:  

స్జోంతిర వరిత  సంయుకత ం వనిహ నాంయోజితం పేియం గిుహాన్మంగళం ద్వపం తిర లోఖోతిమిర్వపహం |  

భక్త ోద్వపం పేయశచమి దేవాయ పరమ్తానే | తార హిమ్ం న్రక్దోోర దివిోజ్యోతిరనమోసుత త  ||   

ఓం శి్ర మహాగానాదిపతయే న్మః ద్వపం దరియామి | దూపద్వపన్ంతరం శుదధ  ఆచమనీయం సమరుయామి 

||  

నైవేదయం:  

మం:   ఓం భూరుువసుసవః | ఓం తతసవితురవర్యణోం భరో్త దేవసో ధీమహి| ధియోయోన్ః పేచోదయాత్ || 

సతోన్త వర్యత న్ పరిశ్రంచమి| అమృతమసుత || అమృతోపసతహ రణమస్త || 

శోల :  నైవేదోం షడేస్తపతం ఫలలడ్డు క సంయుతం | భక్షో భ్యజో సమ్యుకత ం పే్రతిపేతి గృహాోతాం || ఓం శి్ర 

మహాగానాదిపతయే న్మః మహా నైవేదోం సమరుయామి.  ఓం పేనాయస్వహా, ఓం అపనాయస్వహః, ఓం 

వాోనాయస్వహః , ఓం ఉద్యనాయస్వహః, ఓం సమ్నాయస్వహః మధేో మధేో పనీయం సమరుయామి || 

అమిుతాపితాన్మస్త || వుతత ర్వపోషణం సమరుయామి || హస్తత  పేక్మ ళయామి || పదౌ పేక్మ ళయామి || 

శుదో్యచమనీయం సమరుయామి ||  

తాంబూల్ం: 

ఫూగిఫలైె సమ్యుకత ం ర్వనగవలిల దళైరుోతం |  

ముక్త చూరణ  సమ్యుకత ం తాంబూలం పేతిగృహాోతాం ||  

ఓం శి్ర మహాగానాదిపతయే న్మః తాంబూలం సమరుయామి |  

నీరాజనం:  

మం: హిరణోపతర ం మధోపూరణ ం దద్యతి  

మ్ధవోోసనీతి   ఏకద్య బేహాణ ముపహరతి  

ఏకదైవ ఆయుష్యత జ్య దద్యతి. 

ఓం శి్ర మహాగానాదిపతయే న్మః నీర్వజన్ం సమరుయాం ||  

మ్ంతర పుష్పం: 

శోల : సుముఖశై్చక దంతశ్చ కపిలో గజకరిణ కః | లంభ్యదరైశ్చ వికటో విఘ్నర్వజ్య గణాధిపః || దూమి్కేతురోనాధోక్షమ  

ఫాలచందేోగాజాన్న్ః | వకితుండశూరుకర్ణణ  హేరంభసకందపూరవజః ||  ష్ణడశై్తాని  నామ్ని యఃపఠే 

చే్యనుయాదపి |  విద్యోరంభే వివాహేచ పేవేశ్వ నిరోమేతద్య | సంగిామే సరవ క్ర్యోష్ట విఘ్నసథ సోన్జాయతే |  ఓం 

శి్ర మహాగానాదిపతయే న్మః సువరణ  మంతర పుషుం సమరుయామి |  

పర దక్షణ నమ్స్నారం: 



శోల :  యానిక్నిచ పపని జనాాంతర కృతానిచ, తానితాని పేన్క్షోంతి పేదక్ష్మ ణం పదేపదే || పపోహం 

పపకర్వాహం పపతాా పపసంభవః | తార హిమ్ం కిుపయాదేవ శ్రణాగతవతసల అన్ోద్య శ్రణంనాస్తత  తవమేవా 

శ్రణంమమ | తస్ాతాకరుణోభ్వేన్ రక్షరక్షమ  గణాధిపః || ఓం శి్ర మహాగానాదిపతయే న్మః 

ఆతాపేదక్షణన్మస్కరం సమరుయామి ||  

యసోసుాాతాోచ నామోకో తవః పూజ కి్ష్యాదిష్ట  |  న్నోన్ంసంపూరణ  తామ్ోట్ట సదోోవందే గణాధిపం || 

మంతర హీన్ం కి్ష్యాహీన్ం భక్ష్త హీన్ం గణాధిపః | యత్పుజితం మయాదేవ పరిపూరణ ం తదసుత తే || అనాో ధ్యోన్ 

ఆవాహనాది ష్ణడశోపచర పూజానేన్చ భగవాన్ సర్వవతాకః సరవం శి్ర మహాగానాధిపతి దేవతా సుపే్రతా 

సుపేసన్న వరద్య భవతు |  ఉతత ర్య శుభకరాణో  విఘ్నమస్తథ తి భ్వంతో బృవంతు || శి్ర మహా గణాధిపతి 

పేస్దం శ్రరస్ గృహాననమి || 

మం: యజ్ఞఞ న్ యగనమయదంతదేవా స్త నిధర్వాని పేధమ్నాోసన్ తేహనాకం మహిమ్న్ససచనేత   యతర పూర్యవ 

స్ధ్యోససంతి దేవాః|| 

శి్ర మహాగానాదిపతయే న్మః యధ్యస్థ న్ం పేవేశయామి, శోభనారో్య పున్ర్వగమనాయచ. 

ధ్యయనం: 

శోల  || పుసత  కేతుయలోదేవి కి్ష్డతే పరమ్రధ తః - తతర  తతర  పేకురీవత 

ధ్యోన్ మ్వాహనాది కంధ్యోన్మేవం పేకురీవత స్ధవో విజితేందేియః  

పేణవాసన్ మ్రూడం తదరధ తేవన్ నిశ్రచతాం  

శోల : అంకుశ్ంచక్ష స్తతర ంచ పశ్ం వణాంచ ధ్యరిణీమ్  

ముక్హార సమ్యుకత ం మోద రూపం మనోహర్వమ్  

స్తతేనా దరుణాబ్యో న్ వస్తత ాణో పరిభూషితాః  

సుసత నే వేదవేద్యోంచ చందే్యరధ  కృత శ్వఖర్వమ్ 

జటాక ల్య సంయుక్త ం పూరణ  చందే నిభ్న్నామ్  

తిర లోచనాం మహాదేవ సవరణ  న్నపుర ధ్యరిణీమ్  

కటకై్థ సవరణ  రతాన దైోరుాక్త  వలయ భూషితాం, 

కంబుకంటం సుతామిోషీం సర్వవభరణ భూషితామ్ 

కేయూరై ఖల్య దైోశ్చ దోోతయంతీ జగతర యమ్  

శ్బో బేహాతిాక్ం దేవి ధ్యోన్ కరా సమ్హితః  

ఓం శి్ర సరసవతీ దేవైో న్మః ధ్యోయామి ధ్యోన్ం సమరుయామి. 

ఆవాహనం : 

శోల :  అతార గచచ జగదవందేవ సరవలోకై్థక పూజితే, 



మయాకిుతా మిమ్ం పూజాం గృహాణ జగద్వశ్వరీ || 

ఓం శి్రసరసవతీదేవైో న్మః ఆవాహయామి.  

ఆసనం : 

శోల  || అనేక రతన సంయుకత ం సువర్యణ న్ విర్వజితం 

ముక్త  మణోంచితంచరు చసన్ం తే దద్యమో హం || 

ఓం శి్రసరసవతీదేవైో న్మః న్వరతన ఖచిత స్తంహాసన్ం సమరుయామి. 

ప్రదయం: 

శోల  || గంధ పుషుక్ష తై స్సరధ ం శుదధ  తోయేన్ సంయుతం, 

శుదధ  సుట్టక తుల్యోంగి పదోంతే పేతిగృహోతాం || 

ఓం శి్రసరసవతీదేవైో న్మః పదోం సమరుయామి. 

అర్యం : 

శోల  || భక్త  భీషు  పేదే దేవి దేవదేవాది వందితే, 

ద్యతుర పేియే జగద్యధ తిర  దద్యమో రోోం గృహాణ మే || 

ఓం శి్రసరసవతీదేవైో న్మః  హస్తత : అరోోం సమరుయామి.  

ఆచ్మ్నీయం : 

శోల  || పూరణ చందే సమ్నాభే క్షట్ట స్తరో సమపేభే, 

భక్త ో సమరిుతం వాణీ గృహాణా చ మనీయకం || 

ఓం శి్రసరసవతీదేవైో న్మః ఆచమనీయం సమరుయామి. 

మ్ధుపరాం : 

శోల  ||కమల భువన్ జాయే క్షట్ట స్తరో పేక్శ్వ 

విశ్ద శుచివిల్యస్త క్ష మల్యక్ర యుకేత  

దధి మధు ఘి్రత యుకత ం క్ష్మ ర రంభ్ఫల్యడోం 

సురుచిర మధుపరకం గృహాోతాం దేవవందేో || 

ఓంశి్రసరసవతీదేవైో న్మః మధుపరకం సమరుయామి. 

పంచామ్ృత స్నానం : 

శోల  || దదిక్ష్మ రఘి్రతో పతం శ్రకర్వ మధు సంయుతం, 

పంచమృత స్నన్ మిదం సీవకురుషవ మహేశ్వరీ || 

ఓం శి్రసరసవతీదేవైో న్మః  పంచమృత స్నన్ం సమరుయామి 

శుదో్దదక స్నానం : 



శోల  || శుదోోదకేనా సుస్నన్ం కరత వోం విధిపూరవకం, 

సువరణ  కలశనీ తైర్వననాగంధ సువాస్తతై: || 

ఓం శి్రసరసవతీదేవైో న్మః శుదోోదక స్నన్ం సమరుయామి.  

వ్స్రయుగమం: 

శోల  ||శ్కల వసత ా దవయం దేవి క్షమలం కుట్టల్యలకే, 

మయి పే్రతాో తవయా వాణి బేహాాణీ పేతిగిుహోతాం || 

ఓం శి్రసరసవతీదేవైో న్మః  వసత ా యుగాం సమరుయామి.  

యజో్ఞపవీతం : 

శోల  || శ్బో బేహాాతిాకే దేవి శ్బో శసత ా కృతాలయే, 

బేహా స్తతర ం గృహాణతవం బేహాశ్కి్ది పూజితే || 

ఓం శి్రసరసవతీదేవైో న్మః యజ్యఞ పవతం సమరుయామి 

ఆభరణం: 

శోల  || కటకమకుటహరై రనపురై రంగద్యణై్ో 

రివవిధ సుమణి యుక్థయ ో ర్యాఖల్య రతన హరై: || 

కమలదళ విలస్త క్మదే సంగృహీ షవ 

పేకట్టత కరుణారో్యా భూషితే: భూషణాని || 

ఓం శి్రసరసవతీదేవైో న్మః ఆభరణాన్ సమరుయామి.  

గంధం: 

శోల  || కటక మకుటహరై రూనపురై రంగ దైో రివ విధ సుమణియుక్థయ ో ర్యాఖల్య 

రతనహరై: కమలదళవిల్యస్త క్మదే సంగృహీషవ పేకట్టత కరుణారో్యా భూరితౌ భూషణాని ఆభరణాని చ, 

చందనాగరు కస్తత రీ కరూుర్వదైోశ్చ సంయుతం,గంధం గృహాణ వర దేవి విధి పతీన 

రనమో సుత తే || 

ఓంశి్రసరసవతీదేవైో న్మః గంధ్యన్ సమరుయామి.  

అక్షతలు: 

శోల  || అక్షతాన్ ధవళాన్ దివాోన్ శలియాన్ తుండ్డల నిరిాతాన్ 

గృహాణ వరదే దేవి బేహాశ్క్ష్త  సుిభ్తా క్న్ || 

ఓం శి్రసరసవతీదేవైో న్మః అక్షతాన్ సమరుయామి. 

పుష్ప పూజ : 

శోల  || మంద్యర్వది సుపుషై్ుశ్చ మలిల క్భి రానో హరై: 



కరవరైరానోర మై్ో రవకుల లైె: కేత కై్థ శుిభై: 

పునాన గై ర్వజ తీ కుసుమై్ రాంద్యరై శ్చ సుశోభి తై: 

నీలోతులైె: శుభై శచనైో సత తాకల తరు సంభ వై : 

కలిుతాని చ మ్ల్యోని గృహణా మరవందితే. 

ఓం శి్రసరసవతీదేవైో న్మః పుషుణి సమరుయామి.  

అథంగ పూజ 

ఓం బేహాణై్ో   న్మః పదౌ పూజయామి  

ఓం బేహాణో మూరత యే న్మః గుల్ఫౌ పూజయామి  

ఓం జగ తసవరూపిణై్ో  న్మః జంఘౌ పూజయామి  

ఓం జగద్యదైో న్మః జానునీ పూజయామి  

ఓం చరువిల్యస్తనైో న్మః ఊరూ పూజయామి 

ఓం కమలభూమయే న్మః కట్టం పూజయామ 

ఓం జన్ాహీనాయై న్మః జఘ్న్ం పూజయామి  

ఓం గంభీరనాభయే న్మః నాభిం పూజయామి  

ఓం హరి పూజాోయ న్మః ఉదరం పూజయామి 

ఓం లోకమ్తేర  న్మః సత నౌ పూజయామి 

ఓం గాన్ విచక్షనాయై న్మః కంటoపూజయామి 

ఓం సకంధపే పూజాోయై న్మః సకందౌ పూజయామి  

ఓం ఘ్న్బహవే న్మః బాహూపూజయామి 

ఓం పుసత క ధ్యరిణై్ో న్మః హస్తత  పూజయామి 

ఓం శిోతిర య బంధవే న్మః  శిోతేర   పూజయామి 

ఓం వేద సవరూపిణై్ో  వకత ాం పూజయామి 

ఓం సువానినైో న్మః నాస్తక్ం పూజయామి 

ఓం బంబ సమ్నోషై్ో న్మః ఓష్టు  పూజయామి 

ఓం కమల్యచకుమ స్త న్మః నేతేర  పూజయామి 

ఓం తిలకద్యరిణై్ో న్మః ఫాలం పూజయామి 

ఓం చందేమూరత యే న్మః చికుర్వన్ పూజయామి 

ఓం సరవపేద్యయై న్మః ముఖం పూజయామి 

ఓం సరసవతైో న్మః శ్రరః పూజయామి 

ఓం బేహారూపిణై్ో న్మః సర్వవంగాణి పూజయామి 



శి్రసరసవతీదేవి అష్ణు తత ర శ్తనామ్వళి: 

ఓం సరసవ తైయో న్మః 

ఓం మహాభదే్యయై న్మః        

ఓం మహమ్యాయై న్మః      

ఓం వర పేద్యయై న్మః 

ఓం పదానిలయాయై న్మః 

ఓం పద్యా క్ష్రాయ న్మః 

ఓం పదావక్త ాయై న్మః 

ఓం శ్రవానుజాయై న్మః        

ఓం పుసత  కధేతే  న్మః 

ఓం జాఞ న్ సముదే్యయై న్మః  

ఓం రమ్యై న్మః 

ఓం పర్వయై న్మః 

ఓం క్మర రూపయై న్మః 

ఓం  మహా విద్యోయై న్మః 

ఓం మహాపత కనాశ్రనైో న్మః 

ఓం మహాశి్యాయై న్మః 

ఓం మ్లినైో  న్మః 

ఓం మహాభ్యగాయై న్మః 

ఓం మహాభుజాయై న్మః 

ఓం మహాభ్గాోయై న్మః       

ఓం మహొతాసహాయై న్మః 

ఓం దివాోంగాయై న్మః 

ఓం సురవందితాయై న్మః 

ఓం మహాక్ళైో న్మః 

ఓం మహాపశయై న్మః 

ఓం మహాక్ర్వయై న్మః 

ఓం మహాంకుశయై న్మః 

ఓం సీతాయై న్మః   

ఓం విమల్య యై న్మః 



ఓం విశవయై న్మః  

ఓం విదుోనాాల్యయై న్మః 

ఓం వైషణ వైో న్మః 

ఓం చందేిక్యైో న్మః 

ఓం చందేవదనాయై న్మః 

ఓం చందే ల్యఖావిభూషితాయై న్మః 

ఓం స్వితైాో న్మః 

ఓం సురస్యై న్మః 

ఓం దేవైో న్మః 

ఓం దివాోలంక్ర భూషితాయై న్మః 

ఓం వాగోేవైో న్మః 

ఓం వసుధ్యయైో  న్మః 

ఓం తీవేాయై న్మః 

ఓం మహాభదే్యయై న్మః 

ఓం మహా బల్యయై న్మః 

ఓం భ్యగద్యయై న్మః 

ఓం  భ్రతైో న్మః 

ఓం భ్మ్యై న్మః 

ఓం గోవింద్యయై న్మః 

ఓం గోమతైో న్మః 

ఓం శ్రవాయై న్మః 

ఓం జట్టల్యయై న్మః 

ఓం వింధోవాస్యై న్మః   

ఓం వింధ్యోచల విర్వజితాయై న్మః 

ఓం చండి క్యై న్మః 

ఓం వైషణ వైో న్మః 

ఓం బేాహై్మాో న్మః 

ఓం బేహాజాఞ  నైకస్ధ నాయై న్మః 

ఓం స్తద్యమ్నైో న్మః 

ఓం సుధ్య మూరయ ో న్మః 



ఓం సుభదే్యయై న్మః  

ఓం సుర పూజితాయై న్మః 

ఓం సువాస్తనైో న్మః 

ఓం సునాస్యై న్మః 

ఓం వినిదే్యయై న్మః 

ఓం పదాలోచనాయై న్మః 

ఓం విద్యో రూపయై న్మః 

ఓం విశల్యక్ష్రో న్మః 

ఓం బేహాాజాయాయై న్మః 

ఓం మహా ఫల్యయై న్మః 

ఓం తర యీమూరయ ో న్మః  

ఓం తిర క్లజాఞ యే న్మః 

ఓం తిర గుణాయై న్మః 

ఓం శసత ా రూపిణై్ో న్మః 

ఓం శుంభ్ సురపేమదినైో న్మః 

ఓం శుభద్యయై న్మః 

ఓం సర్వవతిాక్యై న్మః 

ఓం రకత  బీజనిహంతైాో న్మః 

ఓం చముండాయై న్మః 

ఓం అంబక్యై న్మః 

ఓం మ్నాణ క్య పేహరణాయై న్మః  

ఓం ధూమిలోచన్మరోనాయై న్మః 

ఓం సరవదే వసుత తాయై న్మః 

ఓం స్తమ్ోయై న్మః 

ఓం సుర్వ సుర న్మసకాతాయై న్మః   

ఓం క్ళ ర్వతైాో న్మః 

ఓం కల్యధ్యర్వయై న్మః 

ఓం రూపస్తభ్గోద్యయినైో న్మః 

ఓం వాగోేవైో న్మః    

ఓం వర్వర్తహాయై న్మః 



ఓం వార్వహై్మో న్మః  

ఓం వారి జాసనాయై న్మః 

ఓం చితార ంబర్వయై న్మః 

ఓం చితర  గంధ్య యై న్మః 

ఓం చితర  మ్లో విభూషితాయై న్మః 

ఓం క్ంతాయై న్మః 

ఓం క్మపేద్యయై న్మః 

ఓం వంద్యోయై న్మః 

ఓం విద్యోధర సుపూజితాయై న్మః   

ఓం శ్వవతాన్నాయై న్మః 

ఓం నీలభుజాయై న్మః  

ఓం చతురవరో ఫలపేద్యయై న్మః 

ఓం చతుర్వన్న్ స్మి్జై్ో న్మః 

ఓం రకత  మధ్యోయై న్మః 

ఓం నిరంజనాయై న్మః 

ఓం హంస్సనాయై న్మః 

ఓం నీలంజంఘాయై న్మః 

ఓం శి్ర పేద్యయై న్మః 

ఓం బేహావిష్టణ  శ్రవాతిా క్యై న్మః                 

సరసవతోష్ణు తత ర శ్తనామ పూజాం సమరుయామి 

ధూపం:  

శోల : దశంగం గగోులో పతం సుగంధంచ మనోహరం 

 గృహాణ కల్యోణి భక్ష్త తవం పేతిగృహాోతామ్ 

ఓం శి్రసరసవతీదేవైో న్మః దూపమ్ఘిాపయామి.  

దీపం :   

శోల :  ఘి్రతావరిత  సంయుకత ం ద్వపితం ద్వపమంబకే 

గృహాణ చితసవ రూపతవం కమల్యసన్ వలల భే 

ఓంశి్రసరసవతీదేవైో న్మఃస్క్మ త్ ద్వపం దరియామి.  

నైవేదయం:   

శోల : అపూపన్ వివిధ్యన్ స్వదూన్ శలిపిష్ణు ప పచితాన్ 



మృదుల్యన్ గూడా సమిాశిన్ సజ్జజ రక మరీచిక్ న్ 

కదళీపన్ స్మి్ణి చ పక్వని సుఫల్యని కందమూల వోంజనాని స్తపదంశ్ం మనోహరం, 

అన్నం చతురివదోపతం క్ష్మ ర్వన్నంచ ఘి్రతం దధిశ్రతో దకంచ సుస్వదు 

సుసకరూురై ల్యది వాస్తతం, 

భక్షోభ్యజో సమ్యుకత ం నైవేదోం పేతిఘి్రహాోతాం 

ఓం శి్రసరసవతీదేవైో న్మః నైవేదోం సమరుయామి.  

తాంబూల్ం :   

శోల : తాంబూలం సకరూురం పూగ నాగదళైరోతం, 

గృహాణ దేవదేవేశ్ర తతవరూప్ర న్మోసుత తే || 

ఓం శి్రసరసవతీదేవైో న్మః తాంబూలం సమరుయామి.  

నీరాజనం:   

శోల : నీర్వజన్ం గృహాణతవం జగద్యన్ంద ద్యయిని, 

జగతిత  మిర మ్ర్వత ండ మండల్యతే న్మోన్మః || 

ఓం శి్రసరసవతీదేవైో న్మఃకరూుర నీర్వజన్ం సమరుయామి.  

పుష్పంజలి:   

శోల : శరదే లోకమ్తే సత వ మ్శి్ర తాభీ షు  ద్యయిని 

పుషుంజలిం  గృహాణతవం మయాభ్క్త ో సమరిుత మ్ || 

ఓం శి్రసరసవతీదేవైో న్మఃపుషుంజలిం సమరుయామి. 

మ్ంతర పుష్పం :  

శోల : యాకుం దేందు తుషర హార ధవళా యా శుభే  వస్త ానివతా   

యా వణా వరదండ మండిత కర్వ యా శ్వవత పద్యాసనా 

యా బేహాాచ్యోత శ్ంకర పేభేుతిభి రో్య వై ససద్య పూజితా 

స్మ్ం పతు సరసవతీ భగవతీ నిశ్వి ష జాడాో పహా 

ఓం శి్రసరసవతీదేవైో న్మః మంతర  పుషుం సమరుయామి  

పర దకి్షణ నమ్స్నారాన్ :  

శోల : పశంకుశ్ ధర్వ వాణీ వణాపుసత క ధ్యరిణీ, 

మమ వకేత ా వస్త నినతోం దుగో కుందేందు నిరాల్య 

చతురోశ్ సువిద్యో సురమతే యా సరసవతీ, 

చతురో శ్వష్ట లోకేష్ట స్మే వాచి వ స్తచిచరమ్ || 



పహిపహి జగదవందేో న్మస్తత  భకత  వతసల్య, 

న్మసుత భోం న్మసుత భోం న్మసుత భోం న్మోన్మః || 

ఓం శి్రసరసవతీదేవైో న్మః ఆతా పేదక్ష్మ ణ న్మస్కర్వన్ సమరుయామి. 

వాయినదానం :  

శోల : భ్రతీ పేతిగృహాణ తు భ్రతీ వై దద్యతి చ, 

భ్రతీ తారక్షభ్భ్ోం భ్రతైో తే న్మే న్మః 

ఓం శి్రసరసవతీదేవైో న్మఃవాయంద్యన్ం సమరుయామి. 

అని శ్న్గలు(నాన్బెట్టు న్వి),తాంబూలం(మూడ్డ ఆకులు, వకక, అరట్టపండ్డ), ర్వవికలగుడు ,(జాక్థట్లు ) గుడు , 

పువువలు, 9  రకముల పిండి వంటలు, రకమున్కు 9  చొపుున్ ఒక పళెములో పెట్టు , మరొక పళెములో మూస్త, 

కొంగుపైెన్ కపిు ముతత యిదువున్కు బొట్లు పెట్టు  ఆమ్ను సరసవతీ దేవిగా భ్వించి వాయన్ మీయవలెను. 

ఏ తతౌలం శి్ర సరసవతీ మ్తరుణ మసుత . అంటూ అక్షతలు నీట్టతో పట్ల అరవేణంలో వదలవలెను. పిమాట 

'శి్ర సరసవతీ దేవతా పేస్దం శ్రరస్ గృహాణ మి' అనుకొని దేవివదో అక్షతలు తీసుకొని తమ తమ తలలపైె 

వేసుకొన్వలెను.ఆ పిదప పసుపు గణపతి ఉన్న పళెము నొకస్రి పైెక్ష్ ఎతిత  తిరిగి కి్ష్ంద ఉంచి పసుపు గణపతిని 

తీస్త దేవుని ప్రటము పైె నుంచవలెను. ద్వనిని ఉద్యవసన్ చెపుటం అంటారు. 

శోల || యసో సుాాతాోచ నామోక్త ో త పం పూజాకి్ష్యాది ష్ట 

న్నోన్ం  సంపూరణ   తాంయతి సదోోవందే తమచ్యోత మ్ 

మంతర హీన్ం కి్ష్యాహీన్ం భక్ష్త హీన్ం జనారధ న్, 

యత్పుజితం మ్యాదేవ పరిపూరణ ం తదసుత తే || 

అన్యా ధ్యోనావాహనాది ష్ణడశోపచర పూజయాచ భగవాన్ సర్వవతాకః శి్ర సరసవతీ దేవతా సుపే్రత 

సుసపేసనోన వరదో భవతు. శి్ర సరసవతీ దేవతా పేస్దం శ్రరస్గృహాణ మి అని దేవిక్ష్ న్మసకరించి పేస్దమును 

సీవకరించవలెను. 

 

సరసవతీ వ్ర తకథ  

Story of Saraswati Vrat 

స్తతమహాముని శన్క్ది మహామనులను చూచి యిటల నియ, ఓ మహరుమ ల్యర్వ! మీకొక ఉతత మమై్న్ 

వేతర్వజమును వినిపించేడను వినుడ్డ అని చెపుస్గను.  ఆశ్రవయుజ శుకల  పక్ష పడోమి మొదలుకొని 

తోమిాదిర్వతుర లు దురో్వ, లక్ష్మ ా, సరసవతిలను పూజించవల్యయును.   ల్యద్య మూల్య న్క్షతర ము మొదలుకొని 

పూజా చేయవలెయును.  

          

               అనిన్ ఋషివరుోలు స్తతమహామునితో ఓ మహాతాా! పూరవము ఈ వేతమును ఎవరైనా 



ఆచరినిచనార? అల్య ఆచరించిన్ వారిక్ష్ ఎల్యంట్ట ఫలితము కలిగిన్ది? అని అడ్డగగా ఓ 

మునుల్యర్వ!  కృతయుగంబున్ందు మహా ధర్వాదికుండ్డ, పేజాపలన్ సమరోుండ్డ సుకేతువు అనే ర్వజు 

గలదు.  అతనిక్ష్ స్తందరో, గాంభీరో, యౌవన్ సంపనునర్వలగు సువేది అను భ్రో గలదు.   

               ఇట్లల ండగా ర్వజున్కు, అతని జాఞ తులకు విర్తధము సంభవించి యుదో సంన్దోుడై కదన్ రంగమున్కు 

పోయి భీకరముగా యుదోము చేయుచ్యండను.  ఆ యుదోమున్ండ్డ సుకేతుడ్డ శ్తుర వుల ద్యడిక్ష్ నిలువజాలక 

పరుగతిత  పోవుచ్యండను.  ఇట్లల  పోవుచ్యన్న సుకేతుడిని చూస్త అతని భ్రో  ఓహొ ! మన్ పుసృష్టడ్డ 

సమరమున్ నిలువల్యక పరిపోవుచ్యనానడ్డ మన్ము ఇచట నిలువదగాడ్డ అని సువేద భరత ను అనుసరించి వళిె 

పోయను.  ఇట్లల  ఇరువురు కొంతదూరము పోయి ఒక అరణో పేంతమున్ పేవేశ్రంచి కుమ ద్యుద్య ప్రడితులగుచ్య 

నివస్తనుచచ్యండగా, కొనిన ర్తజులకు ఆ ర్వజు వాోదిప్రదితుడై న్డచ్యటకు గూడా శ్క్ష్త  ల్యక యుండను.  అంత ఆ 

ర్వజ పతిన భ్ద్యతపుత ర్వలైె భరత ను తన్ తొడపైెన్ నుంచ్యకొని యుండగా ఆంగీరస మహరిమ  ఆ వనితామని 

చెంతకు వచిచ యిటల నియ.   

          "ఓ నారీ తిలకమ్! నీకు కేమ మముకలుగుగాక!  మీరు ఇరువురు ఎవరు?  ఇచచట్టక్ష్ ఎల్య 

వచిచతిరి?  ర్వజోంబును, బంధు జనులను ఒదిలి ఒంటరిగా ఆకలిచే ప్రదిముబడ్డచ్య ఈ వన్మున్ందు ఎల్య 

సంచరినుచచ్యనానరు?  అని యడ్డగగా ఆమ్కు మ్టాడ్డటకు నోరుర్వక  బొటబొట కనీనరునించి భ్యరుమని 

ఎలుగతిత  వక్ష్క వక్ష్క యేడ్డచచ్యండను.   

                అంతటా ఆ మునివరుోలు ఓ వనితా రతనమ్! బాధపడకు లోకమున్ ఎవవరుకూడా 

బాధపడ్డటవలన్ యే క్రోమును స్దిముబోరు.  క్వున్ మీ బాధలనినయు తొలగిపోయే ఉపయము 

చెపెుదను.  అన్గా ఆ సువేధీ యిటల నియ. 

                "ఓ మునివర్వో!  ఈతను ణా భరత , యితడ్డ ర్వజో పరిపలన్ము చేయుచ్యండగా కొదోి ర్తజులకు 

ఇతనిక్ష్ని, జాఞ తులకును విర్తధము సంభవించెను.  అంత ఇరువురు యుదోమును జ్ఞస్తరి.  ఆ యుదోమున్ 

శ్తుర వుల ద్యడిని తట్లు క్షల్యక నాభరత  యుదోమునుంది పరిపోయి వచెచను, నేనుకూడా అతనివంట 

వచిచతిని.  క్వునా ఓ మహాతాా! మరల మ్కు ర్వజోమును, పుతర సంతాన్ంబును కలుగుటకు వుపయంబును 

జ్పుుమని అనేక విధములుగా పేరిధ ంచెను.  ఆపుడ్డ ఆంగీరస మహరిమ  ఈవిధముగా అనను.   

              ఓ పుణోవతి!  ణా వంట రముా, అతి సమీపమున్ పంచవట తటాకము న్ందు దురో్వ కేమ తర ము 

వున్నది.  అచచట ఆ మహా దేవిని భక్ష్తయుకుత లతో పూజించిన్ నీకు మరల ర్వజోమును పుతర పౌతార ది సంపదలు 

కలుగున్ని చెపిున్ ఆ సుదేవి తన్ భరత ను మోసుకొని ఆంగీరస మహరిమ  దగోరకు పోయను.   

               ఆ మహరిమ  సుదేవి భరత తోడ  స్నన్ము చేయమనిన్ ఆ పతివేతయు స్నన్ము చేస్త వసత ాములను 

ఎందబెట్లు కొని వచిచన్తోడనే ఆంగీరస మహరిమ  సువేడిచే దురో్వ సరసవతి దేవతలకు ష్ణడశోపచరములతో 

పూజా చేయించెను.  ఇట్లల  సువేది పదోము మొదలుకొని తొమిాది దిన్ములు పూజచేస్త, పదియవ దిన్మున్ 



వుదయమున్నే మేల్యకంచి, స్నన్ముచేస్త పయస్న్నముచే "దురో్వదేవి" యొకక మంతర మును వుచచరించ్యచ్య 

హోమం చేస్త ఆంగీరస మహరిమ క్ష్ దంపత పూజా చేస్త వారి యనుగిహము వలన్ దశద్యనాది వివిధ ద్యన్ములను 

చేస్త యధ్యవిధిగా వేతమును పరిసమ్పిత  గావించెను.   

               ఆంగీరస మహరిమ  ఆశి్మము న్ందు కొనిన దిన్ములు సుఖముగా వుండగా ఆ అమావారి 

మహాతోమువలన్ సువేది గరుము ద్యలిచ పదియవమ్సమున్ ఒక పుతుర ని గనను.  అంతటా ఆంగీరస మహరిమ  

ఆ బాలున్కు జాతకర్వాది సంస్కర్వదులను ఒన్రిచ "సురోపేతాపుడ్డ" అని నామకరణము చేసెను.  ఐదు 

సంవతసరములు ర్వగానే విద్యోభ్ోసమును చేయించెను.  అంతటా ఆ బాలుడ్డ సకల శతర  విదోలు నేరుచకొని 

యౌవన్ంబు వచిచన్ తోడనే ఆ మహరిమ  యొకక అనుమతి తీసుకొని, తన్ శ్తుర వులపైెక్ష్ యుదోమున్కుపోయి 

వారితో భీకర యుదోము సలిు ఆ యుదోమున్ండ్డ శ్తుర వులను తన్ అసత ా శ్సత ాములచే  గడగడ ల్యడించి వారిని 

ఓడించి తన్ ర్వజోమును చేజిక్ష్కంచ్యకొనను .  పిదప ఆంగీరస మహరిమ  ఆసేమున్కు వచిచ ఆ మునివరుోని 

ఆశ్రర్వవదమును తీసుకొని తన్ తలిల తండే్డలను తీసుకొని తన్ ర్వజోమున్కు వళెను.   

               ఆ సువేది పేతి సంవతసరమును దురో్వసరసవతులను పూజించ్యచూ ఇహలోకంబున్ పుతర పోవాత ాడ్డలతో 

సకల సంపదలతో గూడ్డకొని సుఖముగా నుండి యన్ంతరము సవరోలోకపేపిత   నొందేను.   

              క్వున్ ఈ వేతమును బేాహాణ , క్షతిర య, వైశ్ో, శూదే్యదులు చేయవచ్యచను.  మరియు ఈ కథను 

వినువారును, పట్టంచ్య వారును సకల పప విముకుత లైె ఇహలోకమున్ సరవసుఖములను అనుభవించి, చివరకు 

సవరోలోక పపిత  నోదేద్యరు. 

శీ్ర సరసవతి వ్ర తకథ సమాప్ము. 

 


