సరస్వ� వ్రతకలప
గణప�ప�జ
ఓం ��గ�ర���య్నన్, మ��ాణ���పత�� నమః, మ� సరస్వ���� నమః. హ����ఓ,
�ే�ం�ాచ మజనయంత �ే �ా�ాత్ం �శ్వర��ాః పశ��వదం �ా��మం�ే్రష మ�ర జ్ం దు��
� స అ|| య�్శ�� ��మ ర��ా��య్
�ేను�ా్వగ�ా్మ నుపసు
ష �్ట�ె| అయంమ�హ�రత ్ సుమ�హ��త్
య��ే� సర్వమంగ�� ! త�సంస్మర��త�ప్మ�స్ం సర్వ�� జయ||
��ా్లం భరధరం �ష
� ్ణం శ�వర్ణం చత�ర�|
ప్రసనన్వదనం ��య్��త్ సర్వ��న్ప||
త�ేవలగన్ సు��నంత�ే�ా ���ాబలం చంద్రబ�లనత్�ేవ! ���య్బలం �ైవబలనత్�ేవ ల��్
�ేం���య�గంస్మ�ా|| యత్ర����ావర కృ�� ్ణ యత్ర�ా��ద్ ధను| తత్ర �� �జ�ర�భ్
దు్ర�ా��ర్మ�ర|| స్మృ�ే సకలకల�య్ణ� ��జనం యత్రజ�| ప�ర�షసత ్మజం�తయ్
�ా్రజ��స్హరణం హ�|| సర్వ� సర్వ �ా��య్ష� ���ిత్�ె�ామ మం| ���ాంహ�
� ���త � ్ భగ�ాన
మంగ��యతనం హ��ం| ల�����త ్�ాం జయ��త్�ాం క�త�ేత్�ాం ప�ా|| ���ా�ం�� వర�ాయ్�
హృదయ��త ్ జ��రద్| ఆప��మప హ�ాత్రం ����రం సర్వసంప�| ల��ా��ామం �� �ామం
�
రధ ్�ా���| శరణ�య్ త్రయంబ�� �ే
భ��భ��నమ�మ�య్హ|| సర్వమంగళ మ�ంగల�య్ ��స�
���ాయణ� న�సుత్�||
�� ల��్మ ���ాయ����య్ం న| ఉమ� మ��శ్వ�ా��య నమః| �ాణ� ��రణయ్ గ�ాభ్��య్ం |
�ా�ప�రంధ�ా��య్ం నమ| అర�ంధ� వ��ా్ట��య్ం న| �� �ీ���ామ���య్ం నమ|
స��్వ��య్మ�జ����య్ |
ఆచయ్మయ
ఓం ��శ�ాయ �ా్�ః, ���ాయణ�య �ా్వ�, మ�ధ�ాయ �ా్వ�

���ం��య నమః, �ష్ణ�� నమ, మధుసూద��య నమః, �్ర�క�మ�య నమ, �ామ��య నమః,
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��ధ�ాయ నమః, హృ�ీ��
� ాయ నమః, పద్మ����య నమ, ���ద�ాయ నమః, సంకరష్ణ�య నమ,
�ాసు�ే�ాయ నమః, ప్రదుయ్మ�న్య , అ�ర���ద్య నమ,

ప�ర��� తత ్మ�య నమ, అ�ో కష్జ�య న, ,��ర�ిం�య నమః, అచుయ్��య నమ, ఉ��ం��్రయ నమ,
హర�� నమః, �� కృ�్ణయ నమ
ా
, ��కృష్ణ పరబ్రహ్మణ� 
�ా్రణ�య�మమ�
ఉ�త ్ష్టంత� భ�త�ి�ా��ః ఏ�ే భ����ర�ాః ఏ�ే�ాం అ����ేన బ్రహ్మకర్మ సమ�ర��. ఓంభ�ః ఓం 
ఓగ�ం సువః, ఓం మహః ఓంజనః ఓంతపః ఓగ�ం సతయ్ ఓంతతస్ �త�ర్వ��ణయ్ం భ��గ్ �ేవసయ్ �
����నః ప్ర��దయ�త
ఓమ��� జ�య్ �ర� �మృతం బ్రహ్మ భ�ర�భ్వసుస్ మ��ాతత ్ దు��తకష్య��్వ�ా ��పర��శ్వర వ�
�� పర��శ్వర �ీ్రతయ ్ర్థం ��� ��భ�� మ�హ���త్ ��మ����్ణ�ాజ్ఞయ� ప్రవరత్మ�నసయ్ ఆదయ్బ
ప�ా��్థ ��్వత వ�ాహ కల�ప్ ��ౖవస్వత మన్వంత�� క�య��� ప్రథమ�ా�ే జంబ���్వ�� భరత వ��ష్ 
అ�ి్మన్ వరత్మ�న �ాయ్వ���క ��ంద్రమ���న సంవతస్రమ� ��ర� .......... స, .......ఆయ��, .......
మ���, .......ప�� ,......���, ,,,,,,,,�ాస�� �భ��� �భకరణ ఏవంగ�ణ ���షణ, ���ా్టయ�, �భ��ౌ
��మ�న్ ... ��త్రః ...��మ�ేయః (ధర్మ ప�న్ స��తః) మమ ధ�ా్మర్థ �ామ�కష్ చత���్వధ ఫల 
�ిధయ్ర్, ప�త్ర����్ర�వృ దధ్�, స�ా్వ�ష్ట �ిదధ్�, మ� గణ���ప� �ీ్రతయ్ర్థం ��య్���ాహ�
�� డ��ప��ర ప�జ�ం క����య, తదంగ కల�ా�ాధనం క���య� ్
కల�ా�ాధన:
(కలశమ�నక� గంధమ�, క�ంక�మబ� ట�
ట
����ద్�ా అకష్తల��, క����ే��� కలశమ�ను 
్ ల ��� ,ఒక ప�షప్,
మ��ి ఈ ��ం� �� మంత్రమ�ను �ెపప్వల�ను
��్ల: కలశసయ్మ�ఖ��ష�్ణః కం��ర�ద్ర సమ����్రః మ�ల�తత్ర�ి్థ�� బ్రహ్మమ�ేయ్ మ�త
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క���త� �ాగ�ాస��్వ సపత్��్వ��వసుంధ�ా ఋ��్వ�ోథ య� �ాస్మ���ో హయ్దర్
అం���శ్చ స����స��్వ కల��ంబ�సమ�����ః ఆయ�ంత� ��వరల��్మ ప�జ�రధ్ం దు��తకష్య 
మం: ఆ కల�� ష���వ�ే ప��ే్ర ప���చయ్
వర, ఆ�� �ా ఇదగ�ం సర్వ
�
ఉ��్థరయ్జ�్ఞష� 
��ా్వ భ�����పః �ా్రణ��ాఆపః పశవ ఆ� �నన్మ� ��మ��తమ�
సమ������ ��ా��ప స్వ�ా��పః చం��గ��ాయ్ �� జ�య్�గ��ాయ్�� యజ�గ�
సతయ్మ�పసస్�ా్వ �ేవ� ��� భ�ర�భ్వసుస్వ�ా
��్ల.. గం��చ యమ����ైవ ����వ�� సరస్
నర్మ�ే �ింధు �ా���� జల��ి్మన్ స�న్��ంక�ర� ఏవం కలశప
కల��ద�ా� ప�జ�ద్ర�ాయ్ణ� సం��, �ేవంసం��్ర, ఆ��్మనం సం��్రకష్ (అ� ప��ం� ఆ �ట�� �ేవ�,
ప�జ�ద్రవయ్మ�ల�, తమ��ౖ అంతట�చల్ లవల�ను.
�ా్రణప్ర�ష
మం: ఓం అసు��ేప�నర�ా్మస చ� ప�నః �ా్రణ��హ�� �ే����గ| జ�కప్��య సూరయ్మ�చ్చరం�
మృళయ��� స్వ�ి || అమ��తం��ౖ �ా్రణ� అమ��తమ�పః �ా్ర����వయ�� �ా్థన మ�ప�్|| �ిత ్��భ|
వర�ో భవ| సుమ�ఖ�భవ| సుప్రస��న్| �ిత్�ాసనంక�ర�|
��య్నం
మం: ఓం గణ���ం��్వ గణప�గ�ం హ�ామ��! క�ంక��� మ�పశ�వసత్
జ�య్ష్ట�ాజం బ్రహ్మణ�ం బ్రహంణసప్త ఆన��ణ్వనూన్� ��ీ||
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�� మ� గణ���పత�� నమః | ��య్నం సమరప్య� ఆ�ాహయ�� ఆసనం సమరప్య��|
�ాద� �ాదయ్ం సమరప్య�| హసత ్� అరగ్�ం సమరప్య| �దధ ్ ఆచమ�యం సమరప్య�
|
��ోద్దక �ాన్న
మం: ఆ�� ���్టమ �భ�వహ 
ా
��న ఊ��జ్ ద��తన మ��రణ చకష్|
�వ�్శవత�రసః తసయ్��జయ �ేహ ఉష���వ మ�తరః
త�ా్మ అరణ�గ్మ�మవః యసయ్కష్య�య �న్వద ఆ��జనయ||
�� మ�గణ���పత�� నమః ��ోద్దక �ాన్నం సమరపయ� �ాన్��నంతరం ���ద్చమ�య
సమరప్య��|
వసత �ం
్
మం: అ�వ�ాత్�సువసన నయ్ర��ా��ేను సుదు�ాః ప�యమ�|
అ�చం��్ర భరత్���� ��రణ�య్భయ్�ా్వ స్ర��� �||
�� మ� గణ���పత�� నమః వసత �య�గ్మం సమరప్య
|
్
యజ�్ఞప�తం
మం: యజ�్ఞప�తం పరమంప�త్రం ప్రజ�ప�ైర్ యతస్హజం ప�|
ఆయ�షయ్ మగ��ం ప్ర�మ�ంచ �బ్రం యజ�్ఞప�తం బలమసుత||
�� మ� గణ���పత�� నమః యజ�్ఞప�తం సమరప్య�|
గంధం:
మం: గంధ��్వ�ాం దు�ాధ�ా్శం �ప��ా్టంక��ిణ�
� |
ఈశ్వ��గ�ం సర్వభ�����ం ��� హ�ప�్వ�� �||
�� మ� గణ���పత�� నమః గం����ద్రయ��|
అకష్��
మం: ఆయ���ే ప�ాయణ� దూ�ా్వ��హంత� ప��ిప్ణ� హ� �్రశ్చ ప�నద్���ాణ�సమ�ద్రసయ్ ||
�� మ� గణ���పత�� నమః గంధ�� య్ప�� అలం�ారణ�రధ్ం అకష్��ం య�� |
అధఃప���ౖప్ప�జయ��
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ఓం సుమ�ఖ�యనమః
ఓం ఏకదం��యనమః
ఓం క�ిల�యనమః
ఓం గజక��న్�ాయనమ
ఓం లం��దరయ�నమః
ఓం �కట�యనమః
ఓం �ఘన్�ాజ�యనమ
ఓం �ా�����ాయనమః
� �� నమః
ఓం దూమ��త
ఓం గణ�ధయ్��య నమ
ఓం �ాలచం��్రయనమ
ఓం గజ�న��యనమః
ఓం వక�త�ం��య నమః
ఓం �రప్క�ా్ణయ న
ఓం ��రం��య నమః
ఓం స్కం��గ�జ�య నమ
ఓం సర్వ�ి��ద్ప్ర��య�ాయ 
ఓం �� మ��ా����పత�� నమః �����ధ ప��మళపత్ర ప�జ�ం సమరప్య�
ధూపం:
వనసప్�రభ్��ౖదూ��ౖ ����గం�ైసుసంయ�త|
ఆ���యసస్ర్వ �ే�ా��ం దూ��యం ప్ర�గృ�య్||
ఓం �� మ��ా����పత�� నమః దూపమ��ా�పయ��.
��పం:
�ాజయ్ం�్రవ��త్ సంయ�కత్ం వ�్హ��ం��తం �ి్రయం గ���నమంగళం ��పం �్రల�ఖయ్|
భ�ాత్���పం ప్రయ�ా్చ� �ే�ాయ పరమ�త్| ��్ర��మ�ం నర�ా�ో ్ఘర ���య్జ�య్�రన్� ||
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ఓం �� మ��ా����పత�� నమః ��పం దర్శయ��| దూప���ానంతరం �దధ ్ ఆచమ�యం
సమరప్య��||
��ౖ��దయ్ం
మం: ఓం భ�ర�భ్వసుస్వ| ఓం తతస్�త�ర్వ��ణయ్ం భ��గ్ �ేవసయ్ | ����నః ప్ర��దయ�త||
సతయ్న త్���త్న ప���ం| అమృతమసుత|| అమృ��పసత ్�రణమ�ి||
��్ల ��ౖ��దయ్ం షడ్ర ����తం ఫలడ ల�్డక సంయ�| భకష్య్ ��జయ్ సమ�య �ీ్ర�ప్ర� గృ�య్�|| ఓం ��
మ��ా����పత�� నమః మ� ��ౖ�ద
� య్ం సమరప్య� ఓం �ా్ర��య�ా్, ఓం అ�ా��య�ా్వహ,
ఓం �ాయ్��య�ా్వహ, ఓం ఉ����య�ా్వహ, ఓం సమ���య�ా్వహః మ�ేయ్ మ�ేయ్ �ా�
సమరప్య��|| అమ�����ి��నమ�ి || వ�తత ్�ా� �షణం సమరప్య�|| హ��త్ ప్ర��ళ� ||
�ా�ౌ ప్ర��ళయ��|| ���ద్చమ�యం సమరప్య�||
��ంబ�లం:
ఫ���ఫల�ౖ సమ�య�కత ్ం �ాన్గవ �్ల�
ద ��ర�య|
మ��ాత్చూర్ణ సమ�య�కత్ం ��ంబ�లం ప్ర�గృ�య||
ఓం �� మ��ా����పత�� నమః ��ంబ�లం సమరప్య��|
��ాజనం:
మం: ��రణయ్�ాత్రం మ�ోప� ర్ణం ద
మ�ధ��య్స� ఏక�� బ్రహ్మణ మ�పహ
ఏక�ైవ ఆయ���త ్జ� ద���
ఓం �� మ��ా����పత�� నమః ��ాజనం సమరప్య�ం||
మంత్రప�షప్
��్ల: సుమ�ఖ���్చక దంతశ్చ క�ిల� గజక��్| లం��ద���శ్చ �కట� �ఘన్�ాజ� గణ���ప||
దూమ����త�రగ్��ధయ్�� �ాలచం�ో్ర�ాజ�న| వక�త�ండ�రప్క��్ణ ��రంభసదప�ర్వజః|| �� డ���
� ��
��మ�� యఃప�� చు్రనుయ�ద�ి| ���య్రం�� ��ా��చ ప్ర���� �ర్ఘ��త| సం�ా��� సర్వ �ా��య్ష
�ఘన్స్థసయ్నజ�య| ఓం �� మ��ా����పత�� నమః సువర్ణ మంత్రప�షప్ం సమరప్|
ప్రదకష్ణ నమ�ా్
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��్ల య���ా�చ �ా�ా� జ��్మంతర కృ���, ������ ప్రనకష్య్ం� ప్రద��ణం ప�|| �ా�� హం
�ాపక�ా్మహం �ా�ా��్మ �ాపసంభవ| ��్ర��మ�ం క��పయ��ేవ శరణ�గతవతస్ల అనయ్�� శరణం���
త్వ���ా శరణంమమ| త�ా్మ��్కర�ణయ్����న రకష్ర�� గణ�|| ఓం �� మ��ా����పత�� నమః 
ఆత్మప్రదకష్ణనమ�ా్కరం సమర||
యసయ్సు���య్చ ���కయ్ తవః ప�జ ���య��� | నూయ్నంసంప�ర్ణ ��మ�య్ట� స�ోయ్వం�ే గణ��||
మంత్ర��నం �య
�
���నం భ��త్��నం గణ���ప| యత�ప్�తం మయ��ేవ ప��ప�ర్ణం తదసుత్|| అ��య్
��య్న ఆ�ాహ���� � �డ��ప��ర ప�జ���నచ భగ�ాన్ స�ా్వత్మకః సర్వం �� మ��ా����ప� �
సు�ీ్ర��సుప్రసనన్ వర�� భవత| ఉతత ్�� �భకర్మ �ఘన్మ�ి్థ� ��వం�� బృవంత|| �� మ�
గణ���ప� ప్ర�ాదం �ర�ా గృ�న్�||
మం: యజ�్ఞన యగన్మయదంత�ే�ా �ాత్�ధ�ా్మ� ప్రధమ���య్సన్ �ేహ��కం మ��మ�
యత్రప���్వ �ా��య్సస్ం� �||
�� మ��ా����పత�� నమః య���ా్థన ప్ర���ాయ�, ��భ����ద్ ప�న�ాగమ��యచ
��య్నం
��్ల|| ప�సత ్ ��త�యల��ే� ��డ�ే పరమ�రధ్త- తత్ర తత్ర ప్రక��
��య్న మ��ాహ���� కం��య్న��వం ప్రక���్వత �ాధ�� ���ేం�
ప్రణ�ాసన మ�ర�డం తదరధ్�ే్వన ��్
��్ల: అంక�శం��కష్ సూత్రంచ �ాశం �ణ�ంచ ���
మ��ా�ర సమ�య�కత ్ం �ద ర��ాం మ��హ�ా
�ి�ే�� దరప్ణ�బ�య్ న వ��త్�ణ� ప��భ��ి
సుసత ్�� ��ద����య్ంచ చం��్రరధ్ కృత ��
జట�క ల� సంయ��ాత్ం ప�ర్ణ చంద్ర ���న
�్రల�చ��ం మ��ే� స్వర్ణ నూప�ర ����
కట��� స్వర్ణ ర��న్ �ైయ్ర�్మ�ాత్ వలయ భ,
కంబ�కంట�ం సు�����ీం స�ా్వభరణ భ��ి��
��య���� ఖల� �ైయ్శ్చ �ోయ్తయం� జగత
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శబద్ బ్రహ్మ�్మ�ాం �ే� ��య్న కర్మ స
ఓం �� సరస్వ� �ే��ౖయ్ నమః ��య్య�� ��య్నం సమరప
ఆ�ాహనం :
��్ల అ��్రగచ్చ జగద్వం�ే్వ సర్వల����క ,
మయ�క���� �మ�ం ప�జ�ం గృ�ణ జగ��శ్వ��||
ఓం ��సరస్వ��ే��ౖయ్ నమః ఆ�ాహయ�
ఆసనం :
��్ల|| అ��క రతన్ సంయ�కత్ం సువ� �్ణన ��ా
మ��ాత్ మణయ్ం�తం��ర� ��సనం �ే ద��మయ్ ||
ఓం ��సరస్వ��ే��ౖయ్ నమః నవరతన్ ఖ�త �ిం�సనం సమరప్
�ాదయ్ం
��్ల|| గంధ ప��ాప్కష్�ై �ాస్రధ్ం �దధన సంయ�తం,
�దధ ్ సప్ట�క త�ల�య్ం�� �ాదయ్ం�ే ప్ర�గృహ||
ఓం ��సరస్వ��ే��ౖయ్ నమః �ాదయ్ం సమరప్
అర్ఘ�ం 
��్ల|| భ�ాత్ �ష్ట ప్ర�ే �ే� �ేవ�ే�ా�� వం�,
��త�్ర�ి్ర�� జగ� �ధ్�్ర ద��మయ్ ర్ఘ�ం గృ||
ఓం ��సరస్వ��ే��ౖయ్ న హ��త్: అర్ఘ�ం సమయ��.
ఆచమ�యం :
��్ల|| ప�ర్ణచంద్ర సమ����� ��ట� సూరయ్ సమప,
భ�ాత్� సమ��ప్తం �ాణ� గృ�ణ� చ మ�యక||
ఓం ��సరస్వ��ే��ౖయ్ నమః ఆచమ�యం సమరప్య
మధుపర్కం 
��్ల||కమల భ�వన జ��� ��ట� సూరయ్ ప్ర�ా
�శద ���ల��� �� మల��ార య���త
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ద�� మధు ఘ��త య�కత ్ం �ర రం��ఫల�డయ్
సుర��ర మధుపర్కం గృ�య్��ం �ేవవం�ే||
ఓం��సరస్వ��ే��ౖయ్ నమః మధుపర్కం సమరప్
పం��మృత �ాన్నం 
��్ల|| ద����రఘ���� ��తం శర్క�ా మధు సంయ�త,
పం��మృత �ాన్న �దం �ీ్వక�ర�ష్వ మ��శ్||
ఓం ��సరస్వ��ే��ౖయ్ న పం��మృత �ాన్నం సమరప్య
��ోద్దక �ాన్నం
��్ల|| ��ోద్ద���� సు�ాన్నం కరత్వయ్ం ���ప�,
సువర్ణ కల�ా� �ై�ాన్��గంధ సు�ా�ి�ై||
ఓం ��సరస్వ��ే��ౖయ్ నమః ��ోద్దక �ాన్నం సమరప
వసత �య�గ్మ
్
��్ల||శకల వసత ్� ద్వయం �ే� ��మలం క�ట�ల�ల,
మ� �ీ్ర��య్ త్వయ� �ాణ� బ్ర�్మణ� ప్ర�గ��||
ఓం ��సరస్వ��ే��ౖయ్ న వసత ్� య�గ్మం సమరప్య
యజ�్ఞప�తం 
��్ల|| శబద్ బ్ర�్మ�్మ�� �ే� శబద్ �ాసత్� క,
బ్రహ్మ సూత్రం గృ�ణత్వం బ్రహ్మశ�ా��� ||
ఓం ��సరస్వ��ే��ౖయ్ నమః యజ�్ఞప�తమరప్య�
ఆభరణం:
��్ల|| కటకమక�టహ��� రన్ప����  రంగ��ణ�ౖ
��్వ�ధ సుమణ� య���త్� �
�్మఖల� రతన్ హ�||
�
కమలదళ �ల�� �ామ�ే సంగృ�� ష్
ప్రకట�త కర�ణ��ద ్� భ�ి�ే: భ�షణ
�
�||
ఓం ��సరస్వ��ే��ౖయ్ నమః ఆభరణ�న్ సమరప్
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గంధం:
��్ల|| కటక మక�టహ��� ర�న్ప���� రంగ �ైయ్ � �ధ సుమణ�య���త �్� ��్మఖ
రతన్హ���: కమలదళ�ల��� �ామ�ే సంగృ��ష్వ ప్రకట�త కర�ణ�� �ద్� భ����ౌ భ�షణ�� ఆభరణ,
చంద��గర� కసూ
త ్�� కర�ప్�ా�ైయ్శ్చ సం,గంధం గృ�ణ వర �ే� ��� ప�న
రన్� సుత్�||
ఓం��సరస్వ��ే��ౖయ్ నమః గం��న్ సమరప్
అకష్తల
��్ల|| అకష్��న్ ధవ��న్ ���ాయ్న్ �ా�య�న్ త�ండ�ల 
గృ�ణ వర�ే �ే� బ్రహ్మశ� �త్ సు్శ��త్మ||
ఓం ��సరస్వ��ే��ౖయ్ నమః అకష్��న్ సమర
ప�షప్ ప�జ 
��్ల|| మం���ా�� సుప���ౖప్శ్చ మ �్ల�ా� ర్మ�� హ
కర����ర్మ��ర ��య్ ర్వక�ల ల�ౖ: ��త ��� �్శ
ా � క�సు���  ర్మం����� శ్చ సు��� �
ప���న ��� �జ్
�ల�తప్ల�ౖ: ���ౖ �ా్చ��ౖయ్ సత్��్కల తర� సంభ 
క�ప్��� చ మ�ల�య్� గృహణ� మరవం���
ఓం ��సరస్వ��ే��ౖయ్ నమః ప��ాప్ణ� సమరప్
అ��ంగ ప�జ
ఓం బ్రహ్మణ� నమః �ా�ౌ ప�జయ��
ఓం బ్రహ్మణయ్ మ �రత్�� నమః గ�ల�్ఫ ప
ఓం జగ తస్�ర��ిణ�ౖ నమః జంఘ� ప�జయ��
ఓం జగ���ైయ్ నమః జ�ను� ప�జయ�
ఓం ��ర��ల��ి��ౖయ్ నమః ఊర� ప�జయ�
ఓం కమలభ�మ�� నమః కట�ం ప�జయ�మ
ఓం జన్మ������� నమః జఘనం ప�జయ�
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ఓం గం�ర��భ�� నమః ���ం ప�జయ��
ఓం హ�� ప�జ�య్య నమః ఉదరం ప�జయ�
ఓం ల�కమ��ే్ర నమః సత్�� ప�జ�
ఓం �ాన �చకష్����� నమః కoప�జయ��
ఓం స్కంధప్ర ప�జ��య్ �� నమః స్కం�ౌ ప�
ఓం ఘనబహ�� నమః బ�హ�ప�జయ��
ఓం ప�సత ్క ����ణ�ౖయ్ నమః హ� �త్ ప�జ
ఓం ����్రయ బంధ�� నమ ����ే్ ప�జయ��
ఓం ��ద స్వర��ిణ�ౖ వకత �ం ప�జయ�
్
ఓం సు�ా���ౖయ్ నమః ���ి�ాం ప�జయ�
ఓం �ంబ సమ����య�ౖ ్ నమః ఓ��్ట ప�జయ
ే
ఓం కమల�చ��� నమః ���్ర ప�జయ�
ఓం �లక����ణ�ౖయ్ నమః �ాలం ప�జయ�
ఓం చంద్రమ�రత్�� నమః �క��ాన్ ప�జ
ఓం సర్వప్ర����� నమః మ�ఖం ప�జయ
ఓం సరస్వ�ైయ్ నమః �రః ప�జయ
ఓం బ్రహ్మర��ిణ�ౖయ్ నమః స�ా్వం�ాణ� ప�
��సరస్వ��� అ��్టతత్ర శత��మ�వ
ఓం సరస్వ �ైయయ్ న
ఓం మ�భ��్ర��  నమ
�
ఓం మహమ�య��� నమః
ఓం వర ప్ర����� నమ
ఓం పద్మ�లయ���� నమ
ఓం ప��్మ ����య నమ
ఓం పద్మవ�ాత్��� � న
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ఓం ��ానుజ��� నమః
�
ఓం ప�సత ్ కధ్ర నమః
ఓం జ�్ఞన సమ���్ర��� న
ఓం రమ��� నమః
�
ఓం ప�ా�� నమః
�
ఓం �ామర ర��ా��� నమః
ఓం మ� ���య్��� నమ
ఓం మ��ాత క�����ౖయ్ నమ
ఓం మ�శ�య��� నమః
�
ఓం మ����ౖయ నమః
ఓం మ����ా��� నమః
�
ఓం మ�భ�జ��� నమః
ఓం మ����ాయ్��� నమ
ఓం మహ���స్���� నమ
ఓం ���ాయ్ం�ా���  నమ
ఓం సురవం������� నమః
ఓం మ��ా���య్ నమ
�
ఓం మ��ా�ా�� నమః
ఓం మ��ా�ా�� నమః
�
ఓం మ�ంక��ా��� నమః
ఓం �ీ����� నమః
�
ఓం �మల� �� నమః
ఓం ��ా్వ��� నమ
ఓం �దుయ్��్మల���� న
ఓం ��ౖష్ణ��ౖయ్ న
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ఓం చం��్ర�ా�య
� ్ న
ఓం చంద్రవద����� నమ
ఓం చంద్ర ల�ఖ��భ��ి����� నమ
ఓం �ా��ై�� నమః
ఓం సుర�ా�� నమః
�
ఓం �ే�య�ౖ ్ నమ
ఓం ���ాయ్లం�ార భ��ి����� నమ
ఓం �ా��ద్��ౖయ్ న
ఓం వసు�����య నమః
ఓం ��ా్ర�� నమ
ఓం మ�భ��్ర��  నమ
�
ఓం మ� బల��� నమః
ఓం ��గ����� నమః
ఓం ��ర�ైయ్ నమ
�
ఓం ��మ��� నమః
ఓం ���ం����� నమః
ఓం ��మ�ైయ్ నమ
�
ఓం ��ా�� నమః
ఓం జట�ల���� నమః
ఓం �ంధయ్�ా�ా��� నమ
ఓం �ం��య్చల ��ా������ నమ
ఓం చం�� �ా�� నమః
�
ఓం ��ౖష్ణ��ౖయ్ న
ఓం బ�్ర��్మ� న
ఓం బ్రహ్మజ �్ఞ ��ౖక�ాధ ����� 
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ఓం ����మ���ౖయ్ నమ
ఓం సు�� మ���త ్� � నమ
ఓం సుభ��్ర�� నమ
ఓం సుర ప������� నమః
ఓం సు�ా�ి��ౖయ్ నమ
ఓం సు���ా��� నమః
ఓం ����్ర�� నమ
ఓం పద్మల�చ����� నమ
ఓం ���య్ ర��ా��� నమ
ఓం ��ాల���య� ్ నమ
ఓం బ్ర�్మజ�య��� � న
�
ఓం మ� ఫల��� నమః
ఓం త్ర��మ���త్� న
�
ఓం �్ర�ాలజ�్ఞ�� న
ఓం �్రగ�ణ���� నమ
ఓం �ాసత ్� ర��ిణ�ౖయ్ న
ఓం �ం�� సురప్రమ����ౖయ్ న
ఓం �భ����� నమః
ఓం స�ా్వ�్మ�ా��� న
ఓం రకత ్ �జ�హం�ై�� నమ
�
ఓం ��మ�ం���� నమః
ఓం అం��ా�� నమః
�
ఓం మ���్ణ�ాయ ప్రహరణ��� � న
ఓం ధూమ�ల�చనమరద్����� నమ
ఓం సర్వ�ే వసుత్����� న
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ఓం ��మ�య్��� నమ
ఓం సు�ా సుర నమస������ నమః
�
ఓం �ాళ �ా�ై�� నమః
ఓం కల����ా��� నమః
ఓం ర�ప����గయ్�����ౖయ్ న
ఓం �ా��ద్��ౖయ్ న
ఓం వ�ా������ నమః
ఓం �ా�ా���య్ నమ
ఓం �ా�� జ�స����� నమః
ఓం ���్రంబ�ా��  నమ
ఓం �త్ర గం��

�� నమ

ఓం �త్ర మ�లయ్ �భ��ి����� న
ఓం �ాం����� నమః
ఓం �ామప్ర����� నమ
ఓం వం��య్��� నమ
ఓం ���య్ధర సుప������� నమ
ఓం ��్వ��న����� నమ
ఓం �లభ�జ���� నమః
ఓం చత�ర్వరగ్ ఫలప్ర��� �� 
ఓం చత��ానన �ామ��జ�యౖ ్ నమ
ఓం రకత ్ మ��య్��నమః
ఓం �రంజ����� నమః
ఓం హం�ాస����� నమః
ఓం �లంజంఘ��� నమః
�
ఓం �� ప్ర����� నమ
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ఓం బ్రహ్మ�ష �్ణ ��ా�్మ �ా���
సరస్వతయ్��్టతత్ర శత��మ ప�జ�ం సమర
ధూపం:
��్ల: ద�ాంగం గగ�గ్ల� ��తం సుగంధంచ మ��హ
గృ�ణ కల�య్ణ� భ��త్త్వం ప్ర�గృ�
ఓం ��సరస్వ��ే��ౖ నమః దూపమ�ఘ��పయ��.
��పం :
��్ల ఘ����వ��త్ సంయ�కత్ం ���ితం ��పమం�
గృ�ణ �తస్� ర���త్వం కమల�సన వల్
ఓం��సరస్వ��ే��ౖయ్ నమః�ా��త్ ��పం దర్శ
��ౖ��దయ్ం
��్ల: అప��ాన్ ����న్ �ా్వదూన్ �ా��ి��్టప 
మృదుల�న్ గ��� స�్మ�ా�న్రక మ����ా న
కద�పన �ామ��ణ� చ ప�ా్వ� సుఫల�� కందమ�ల వయ్ంజ��� ��పదంశం మ��హ,
అనన్ం చత���్వ �ో��తం ���ానన్ంచ ఘ��తం ద����� దకంచ సు�ా
సుస్కర�ప్��� ల��� �ా�ి,
భకష్య్��జయ్ సమ�య�కత్ం ��ౖ��దయ్ం ప్ర�ఘ
ఓం ��సరస్వ��ే��ౖయ్ నమః ��ౖ��దయ్ం సమరప్
��ంబ�లం :
��్ల: ��ంబ�లం సకర�ప్రం ప�గ ��గద���రయ,
గృ�ణ �ేవ�ే��� తత్వర��ీ న�సుత్�||
ఓం ��సరస్వ��ే��ౖయ్ నమః ��ంబ�లం సమరప్య
��ాజనం:
��్ల: ��ాజనం గృ�ణత్వం జగ��నంద ��,
జగ�త ్ �ర మ��ాత్ండ మండల� న�నమః ||
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ఓం ��సరస్వ��ే��ౖయ్ నమఃకర�ప్ర ��ాజనం సమరప్
ప��ాప్ంజ�
��్ల: �ార�ే ల�కమ��ే స త్� మ��� ��� ష్ట �
ప��ాప్ంజ� గృ�ణత్వం మయ����ాత్� సమ��ప్త||
ఓం ��సరస్వ��ే��ౖయ్ నమఃప��ాప్ంజ�ం సమరప్
మంత్రప�షప్ం
��్ల: య�క�ం �ేందు త��ర �ర ధవ�� య� �భ్ వ�ాత్��్వ
య� �ణ� వరదండ మం��త క�ా య� ��్వత ప��్మస
ప �్ర�� ��ద్ ��ౖ సస్�
య� బ్ర�్మచుయ్త శంకర ్రభ
�ామ�ం �ాత� సరస్వ� భగవ� ���్శ ష జ���య్
ఓం ��సరస్వ��ే��ౖయ్ నమః మంత్ర ప�షప్ం సమర
ప్రద��ణ నమ�ా్క�ాన
��్ల:�ా�ాంక�శ ధ�ా �ాణ� �ణ�ప�సత ్క ����ణ,
మమ వ��త్� వ�� �న్తయ్ం దుగద్ క�ం�ేందు �
చత�రద్శ సు���య్ సురమ�ే య� సరస,
చత�రద్ ��ష� ల���ష� �ా�� �ా� వ ���్చర||
�ా���ా�� జగద్వం�ేయ్ నమ� �త్ భకత్ వ,
నమసుత్భయ్ం నమసుత్భయ్ంనమసుత్భయ్ం ||
ఓం ��సరస్వ��ే��ౖయ్ నమః ఆత్మ ప్రద��ణ నమ�ా్క�ాన్ సమ
�ా�న��నం :
��్ల: ��ర� ప్ర�గృ�్ణత� ��ర� ��ౖ ద��,
��ర� ��ర������య్ం ��ర�ైయ్ �ే న�� న
ఓం ��సరస్వ��ే��ౖయ్ నమః�ాయం��నం సమరప్య
అ� శనగల�(��నబ�ట�్టన�,��ంబ�లం(మ�డ� ఆక�ల�, వక్, అరట�పండ�), �ా�కలగ�డ్ ,(జ���ట్ట)
�
గ�డ్ , ప�వ�్వల, 9 రకమ�ల �ిం�� వంటల�, రకమ�నక� 9 ��ప�ప్న ఒక ప��్ళమ�ల� ��ట , మ��క 
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ప��్ళమ�ల�

మ��, ��ంగ���ౖన క�ిప్ మ�త త్�దువ�నక� బ�ట�్ట��ట�్ట ఆ��ను సరస్వ� �ే��ా �

�ాయన �యవల�ను.
ఏ తత్ఫలం �� సరస్వ� మ�తరప్ణమసుత్. అంట� అకషట��� �ాట� అర��ణంల� వదలవల�ను. 
�ిమ్మట'�� సరస్వ� �ేవ�� ప్ర�ాదం �ర�ా గృ�' అను��� �ే�వదద్ అకష్తల� �సు��� తమ 
తలల��ౖ ��సు��నవల�ను.ఆ �ిదప పసుప� గణప� ఉనన్ ప��్ళమ� ��క�ా�� ��ౖ�� ఎ �త్ ����� ���ంద ఉ
పసుప� గణప�� ��ి �ేవ�� �ీటమ� ��ౖ నుంచవల�ను. ���� ఉ��్వసన �ెపప్టం అంట�ర
��్|| యసయ్ సు����య్చ ����ాత్� త పం ప��
జ� ��య���
నూయ్న సంప�ర్ ��ంయ� స�ో య్వం�ే తమచుయ్త
మంత్ర��నం �య
�
���నం భ��త్��నం జ��ర,
యత�ప్�తం మ�య��ేవ ప��ప�ర్ణం తదసుత్||
అనయ� ��య్���ాహ���� � �డ��ప��ర ప�జయ�చ భగ�ాన్ స�త్మకః �� సరస్వ� �ేవ�� సు�ీ్
సుస్ప్రస��న్ వర�ో భవత�. �� సరస్వ� �ేవ�� ప్ర�ాదం �ర�ాగృ�్ణ� అ� �ే��� నమస
ప్ర�ాదమ�ను �ీ్వక��ంచవల�న

సరస్వ� వ్రత
సూతమ�మ�� ��న�ా�� మ�మనులను చూ� �ట్ ల��, ఓ మహర�ష్ల��ా! ���క ఉత త్మ���
వ్రత�ాజమ�ను ��ిం�ేడను �నుడ� అ� �ెపప్�ా��ను ఆ�్వయ�జ �క్ల పకష్ �ాడయ్� �దల
���్మ���ాత�్రల� దు� , ల��్, సరస్వ�లను ప��ం��వల�య�ను ల��� మ�ల� నకష్త్రమ� �దల��
ప�జ� �ేయవల�య�ను.
అ�న ఋ�ివర�య్ల� సూతమ�మ���� ఓ మ���్మ! ప�ర్వమ� ఈ వ్రతమ�ను ఎవ����� ఆచ���?
అల� ఆచ��ం�న �ా���� ఎల�ంట� ఫ�తమ� క���న��? అ� అడ�గ�ా ఓ మ�నుల��ా! కృతయ�గంబ�నందు 
మ� ధ�ా్మ��క�ండ, ప్రజ��ాలన సమర�ద్ండ� సు��త�వ� అ�� �ా� గలద అత��� ��ందరయ, �ాం�రయ,
య�వన సంపనున్�ాలగ� సు���� అను ��రయ్ గలద
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ఇట�
్ లండ�ా �ా�నక, అత� జ�్ఞత�లక� ���ధమ� సంభ�ం� య�దద్ సంనదుద్�ై కదన రంగమ�నక�

�

�కరమ��ా య�దద్మ� �ేయ�చుం�ెను ఆ య�దద్మ�నండ� సు��త�డ� శత�్రవ�ల ������ �ల�వజ�ల
పర����త్ � �వ�చుం�ెను ఇట�
్ ల � �వ�చునన్ సు��త���� చూ�ి అ ��రయ ఓహ� ! మన ప�సృష�డ� 
సమరమ�న �ల�వల�క �ా���� వ�చు��న్డ� మనమ� ఇచట �ల�వద�ాడ� అ� సు��ద భరత్న
అనుస��ం� ���్ళ � ���ను ఇట�
్ ల ఇర�వ�ర� ��ంతదూరమ� � �� ఒక అరణయ్ �ా్రంతమ�న ప్ర��
���భ్�� �ీ��త�లగ�చు �వ�ిను్చచుండ, ���న్ ���లక� ఆ �ా� �ాయ్���ీ��త�� నడచుటక� గ���
శ��త్ ల�క య�ం�ెను అంత ఆ �ాజ ప�న్ ����తప�త్�ాల�ౖ భరత్ను తన ��డ��ౖన నుంచు��� య�ండ
ఆం��రస మహ��ష్ ఆ వ���మ� �ెంతక� వ�్చ �ట్ల�
"ఓ ���� �లకమ�! �క� ��మమ�కల�గ��ాక! �ర� ఇర�వ�ర� ఎవర�? ఇచ్చట��� ఎల� వ�్చ�?
�ాజయ్ంబ�న, బంధు జనులను ఒ��� ఒంట���ా ఆక��ే �ీ�మప్బడ�చు ఈ
�
వనమ�నందు ఎల�
సంచ��ను్చచు��న్? అ� యడ�గ�ా ఆ��క� మ�ట�డ�టక� ��ర��ాక బ� టబ� ట క�న్ర��ం� ��ర�మ�
ఎల����త్ ����్క ����్క ��డ�్చచుం�
అంతట� ఆ మ��వర�య్ల� ఓ వ��� రతన్మ�! బ�ధపడక� ల�కమ�న ఎవ్వర�క��� బ�ధపడ�టవ
�� �ారయ్మ�ను �ా�మప్బ �ర� �ావ�న � బ�ధల�న్య� ��ల��� ��� ఉ�ాయమ� �ె��ప్దన అన�ా
ఆ సు���� �ట్ ల���
"ఓ మ��వ�ాయ్ ఈతను ణ� భరత , �తడ� �ాజయ్ ప���ాలనమ� �ేయ�చుండ�ా ����ద్ ���లక� ఇత��,
జ�్ఞత�లక�ను ���ధమ� సంభ�ం�ెను అంత ఇర�వ�ర� య�దద్మ�ను జ��ి�� ఆ య�దద్మ�న శత�్రవ�
����� తట�్ట��ల�క ��భరత్ య�దద్మ�నుం�� �ా� ���� వ�ె, ��నుక��� అత���ంట వ�్చ��
�ావ��� ఓ మ���్మ మరల మ�క� �ాజయ్మ�న, ప�త్రసం��నంబ�ను కల�గ�టక� వ��ాయంబ�ను
జ�ప�ప్మ� అ��క �ధమ�ల��ా �ా్ర��ధ్ం�ె ఆప�డ� ఆం��రస మహ��ష్ ఈ�ధమ��ా అ��ను
ఓ ప�ణయ్వ� ణ� ��ంట రమ�్, అ� స�పమ�న పంచవట� తట�కమ� నందు దు�ాగ్ ��త్రమ� వ�నన్
అచ్చట ఆ మ� �ే�� భ��త్య�క�త్ల�� ప��ం�న �క� మరల �ాజయ్మ�ను ప�త్ర ����్ర�� స
కల�గ�న� �ె�ిప్న ఆ సు�ే� తన భరత్ను �సు��� ఆం��రస మహ��ష్ దగగ్రక � ���
ఆ మహ��ష్ సు�ే� భరత్� �ాన్నమ� �ేయమన ఆ ప�వ్రతయ� �ాన్నమ��ే�ి వసత్�మ�ల
వ�్చన��డ�� ఆం��రస మహ��ష్ సు�����ే దు �ాగ్ సరస్వ� �ేవతలక� ��డ��ప��రమ
ఎందబ�ట్ట���
�
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ప�జ� �ే�ం�ెను. ఇట�
్ ల సు���� �ాదయ్మ� �దల���� ���్మ�� ��నమ�ల� ప�జ�, ప��యవ 
��నమ�న వ�దయమ�న�� ��ల�్కం, �ాన్నమ��ే�ి �ాయ�ానన్మ� "దు�ాగ్�ే�"

�క్

మంత్రమ�ను వ�చ్చ��ంచుచు హ�మం �ే�ి ఆం��రస మహ��ష్�� దంపత ప�జ� �ే�ి �ా�� యనుగ�హ
వలన ద�ా������ ��ధ ��నమ�లను �ే�ి య������ా వ్రతమ�ను ప��సమ��ిత్ �ా�ం�ెన
ఆం��రస మహ��ష్ ఆశ�మమ� నందు ���న్ ��నమ�ల� సుఖమ��ా వ�ండ�ా ఆ అమ్మ�ా
మ�తయ్మ�వలనసు���� గరభ్మ� ���్చ ప��యవమ�సమ�న ఒక ప�త�్ర� గ�� అంతట� ఆం��రస
మహ��ష్ ఆ బ�ల�నక� జ�తక�ా్మ�� సం�ా్క�ాదులను ఒన��్చ "సురయ్ప్ర��ప�డ�" అ� ��మ
�ే�ను.
ఐదు సంవతస్రమ�ల� �ా�ా�� ���య్��య్సమ�ను �ే�ం�ె అంతట� ఆ బ�ల�డ� సకల �ాత్ర
�
�దయ్ల� ��ర�్చ��� య�వనంబ� వన ��డ�� ఆ మహ��ష్

�క్క అనుమ� �సు�, తన శత�్రవ�ల��ౖ��

య�దద్మ�నక�� �� �ా���� �కర య�దద్మ� స�ప్ ఆ య�దద్మ�నండ� శత�్రవ�లను త న 
శసత �మ�ల�
గడగడ ల���ం� �ా��� ఓ��ం� తన �ాజయ్మ�ను �ే���్కంచు����ను �ిదప ఆం��రస మహ��ష్
్
ఆస్రమ�నక� వ�్చ ఆ మ��వర�యఆ��ా్వదమ�ను �సు��� తన త�్లతండ�్రలను �సు��� 
�ాజయ్మ�నక� ����్ళన
ఆ సు���� ప్ర� సంవతస్రమ�ను దు�ాగ్సరస్వత�లను ప��ంచుచూ ఇహల�కంబ�న ప� త్ర���ాత్�
సకల సంపదల�� గ�డ���� సుఖమ��ా నుం�� యనంతరమ� స్వరగ్ల�క�ా్ర ��ం�ేను.
�ావ�న ఈ వ్రతమ�ను బ�్రహ్, కష్�, ��ౖశయ, ���్రదుల� �ేయవచు్చన మ��య� ఈ కథను 
�ను�ార�ను, పట�ంచు �ార�ను సకల �ాప �మ�క�త్ల�ౖ ఇహల�కమ�న సర్వసుఖమ�లను అనుభ�,
�వరక� స్వరగ్ల�క �ా�ిత్ ���ే��
�� సరస్వ� వ్రతకథ సమ�పత్
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