
                                         సరస్వ� వ్రతకలప 

 
గణప�ప�జ  

ఓం���గపర���య్నల్, ల��ాణ���ప్���్ల్, ల��సరస్వ����్ల్ః� హ���ఓఓ,  

��ేం�ాచ�లజ్యం్���ే�ా�ాత ం� �్రవరా్�ప��శ �ం�ం �ా��లం�ేవర�లమరరం�� ����

�ే్ హా్గ�ాా�్ పస రుష వ్ట్ు| అయంలప �రత�స లప �హ�త అసఅత || య�్�శ���ల�రవరా��యం�

య��ే �సర్లంగగ��ం�్తసంసార��్ుకల�్ం�సర్వస�జయలంగజం||  

��ా్ ం� రరరం� రు� ం��� ర�ం�చ్ుర��జం| 

పవస్న �్ం�ం�య��్�సర్ సనపవాం్��|| 

్�ే తగనం�స ��్ం్�ే�ా�వ�హాబతం�చం�వబ�త త్�ే ం� ��యబతం��్ట బత త్� ే�త వేాపవ�ే

వేం���యపగంసాహాా|| య వ్త��వా ర�రకృ�� �య వ్రాహ�ా �ర్ �ార్| ్ వ్� �� జతరవ���

� వ �ాా�రా�రాల|| సాకవే�సరతరత�యణ్���జ్ం�య వ్జ్యవ|ే ప�ర�రసతలజంం్యం�

�ావ జ్ాససరణం� హ�ం|| సర్���సర్��ాహ�యరు�����తవ్వాల�లంగజం| ��ృాం �� ����త � గ�ాా�

లంగగ�య్్ం� హ�ం| త�����త వాం�జయ��తృాం�ర ్వేతృాం�పహా  ్|| ��వాాం��� రృాయ్�

 క�య��త �జ��రా్్| ఆప��లప� హాత రం���వ�రం�సర్సంప��ం| త��ా�హాలం� ��హాలం�

 మత మత్ల�ల�య ం|| సర్లంగజ�ల�ంగతలయ����సహా్రధ�ా����| �రణ�య� వ్యంబ����ే �

��హాయణ్�్్స త వ|ే|  

 ��త వేా���హాయ����యం�్ల్| ఉల��ల���్హా��యం ్ల్| �ాణ����రణయ�గహా���యం�్ల్| 

వా�ప�రంరహా��యం�్ల్| అర�ంర�� �ృాష ��యం�్ల్|  ���ీవ�హాల���యం�్ల్| 

సహ�్��యల�జ����య�్ల్|  

ఆచయలయయ 

ఓం�����ాయ��ా్�్, ��హాయణ�య��ా్�్, ల�ర�ాయ��ా్�్  

 
 
�� ం��య�్ల్,  ర����్ల్, లర సఅ���య�్ల్, �వ ర�ల�య�్ల్, �ాల��య�్ల్, 
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 �రహాయ�్ల్,  క�ీ��వాయ ్ల్, ప�ా����య�్ల్, ��్�హాయ�్ల్, సంరరషణ�య�్ల్, 

�ాస �ే�ాయ�్ల్, పవ� యల�నయ�్ల్, అంర���ా య�్ల్,  

 
 
ప�ర�ృ� త్ల�య�్ల్, అంోకజ్య�్ల్, ,��ర��ం�య�్ల్, అచ యవ�య�్ల్, ఉ��ం��వ య�్ల్, 

 ర���్ల్,  ��రకృా� య�్ల్,  �రకర� �పరబవ ాణ��్ల్ 

 
రవా ణ�య�లలపయ  

 
ఉ�తరషం్ు� మ్��వా��్�ఃవే� మా��ర�ా్�ఃవేృాం�అ హ�ంే్�బవ ారరా�సల�ర�సః�ఓం మ్�ఓం� ప ్�

ఓగపం�స  ్, ఓం�ల ్�ఓంజ్్�ఓం్ప్�ఓగపం�స్యం�ఓం్్్� ్ుర్హ�ణయం� హ�భ ��ే సయ�ంసల���

ం�తత్్�పవ���య�్ః 

 
ఓల�ర� జ�య�వర�� లక్ం�బవ ా� మర�� స ్ హ�ంః ల్రా త్ �� హ�్కయ��్హా� �పర���్ర� ���ాసయ 

 ��పర���్ర��ీవ్ యరయం���స�వ� ���లప �హ�త� �ల� ృ�� హాజ�య��పవ రతల�్సయ�ఆ�యబవ ాణ్���్వయ�

పహాహ�య�వ�్్� హా �రతలక��్ట స్్�ల్్ం్హ��రతయప���పవ�లరా�ే�జంబమ�స్��� ర్� హ�ష� ర్�ంషే�

అ��ాా� రతల�్��ాయ �హ�ర���ం�వల���్�సం ్్రలప���ర��ఃఃఃఃఃఃఃఃఃః�సం ్్హ�, .......ఆయ��, ....... 

ల���, .......ప �ే ,......���, ,,,,,,,,�ాసహ� � త���� రరణ�ః ంగపణ� వ�రణ,  �ృాష య�ం, � ��ౌ�

 �ల�ా�ఃఃః��� వ్్�ఃఃః��లంేయ్�ఃరరా�పవన�స��్ ్��లల�రహాారయ��ాల్క�చ్ుహ�్ర�చత�ప�ర�ృారయ�

��రయరయం, ప� వ్ర�వ�వ � క�ధ దరయం, సహా్వరష ����ధ దరయం, ల��గణ�ం�ప� �ీవ్యరయం�ం�య���ా �����

ృ� డవ�ప��ర�ప�జ్ం�రహ���య, ్�ంగ�రతవాహార్ం�రహ���యః 

 
రతవాహార్య  

 
(రత�లప్ర �గంరలప, ర ంర లబ� ట�్ ���టటష ,ఒర�ప�రకం, ����ా�ా�అక్త ����, ర షవ�ే�వస�రత�లప్ �

లమ���ఈ����ం���లం వ్లప్ ��ప్క తవ్ �ః  

 
వ�్ య�రత�సయలప�� రు� ్�రం �ర��వ�సల��వ�వ ్�లమతల్ వ్��యవస�బవ ాలంేయ�ల�్కగణ�సాకవ�్ 
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ర ే�్ు��ాగహాసహ�్�సపత�స్ర�  స ంరహా����్ �ో��యోహ�్� �ా్ల���ో � య�ర్ణ్ 

అం����్�స��వ�సహ�్�రతవలంబపసల���వ�్�ఆయ�ం్ు� � రత లేా�ప�జ్రధం�� హ�్కయ��ార�ా్ 

 
లంయ�ఆ�రతవ��రుం� వ�ేప వేవ�పహ��చయవ ే 

 
ఉ���యరయజ��రు� రధవ,ే ఆర� �ా�ఇ�గపం�సర్ం  

 
 వా్� మవ���యప్�రవా ణ��ాఆప్�ప� �ఆర� ్నల�ర� లప� ్ల�ప్ 

 
సల�� ష�ర�  హాష�ప�స్హా��ప్�చం��గపవాయర� �జ�యవగపృాయర� �యజ�గపృాయప  

 
స్యల�పస్హా్��ే వ�ర� � మర�� స ్ హాప�ఓంః 

 
వ�్ ఃః�గం��చ�యలప���్ట ����� హ��సరస్�  

 
్రా�ే���ంర ��ా��హ��జతల��ాా�సంనం�ంర ర��ః ం�రత�ప�జ్్ 

 
రతవ���ాం�ప�జ్�వ�ాయణ్�సంర�వ క, � ేంసంర�వ క, ఆవ�ా్ం�సంర�వ క�ఃఅం�ప �ంప�ఆ�ాటటం�� ే�ం��ట, 

ప�జ్�వ యలపత��ట, ్ల��ట�అం్ట�చత్ తవ్ ః� 

 
రవా ణపవ�ర� య 

 
లంయ�ఓం�అస ావేప�్ర�ాాస  చ��ప�్్�రవా ణ�ా ����ే����గం| జ�రక��యల సఅరయలపచ్రంవ��

లకజయ����స్��త|| అలప� ్ం�్ట�రవా ణ��అలప� ్ల�ప్�రవా ���� య����ాయ ్�లపప�్యవ|ే| ��త హ�  | 

 ర�ో  | స లప��  | స పవస��న  | ��త హాస్ంర ర��|  

 
ం�య్ంయ  

లంయ�ఓం�గణ���ంవ�్�గణప�గపం� �ాల��ం�ర ంర����లపప�� సతలం  

జ�యరషహాజం�బవ ాణ�ం�బవ ంణసక్�ఆ్�� ణ్్అన����ీ్���ా�్ం||  
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 ��ల��గణ�ం�ప్���్ల్�| ం�య్ం�సలరకయ�ాః ఆ�ా య�ా�ఆస్ం�సలరకయ�ా�| 

రా�త�రా�యం�సలరకయ�ా�|  సతత�అరభదం�సలరకయ�ా�| ��ధ�ఆచలాయం�సలరకయ�ా�

|  
��ోా �ర��ాన్ంయ 

లంయ�ఆర� ��ృాష ల�త ప  �వ�్� హ�ర��ం�్్�ల��రణ�య చకవ�| 

త �్ ్తరస్�్సయ��జయ�వే ్్ ఉరవహ� �ల�్ర్  

్�ాా�అరణ�భ ల�ల ్�యసయకయ�య�్్్��ఆర� జ్య����్్|| 

 ��ల�గణ���ప్���్ల్ ��ోా �ర��ాన్ం�సలరపయ�ాః �ాన��్ం్రం����ా చలాయం�

సలరకయ�ా�|  

 సత ం్య 

లంయ అ� �ాత ్ స  స్�్యర�వా��ే్  �స � �ా్�ప�యల�్్|  

అ�చం��వ � రత�������రణ�య యవా్�సవ����� ే�� ల||  

 ��ల��గణ���ప్���్ల్� సతయ్పగాం�సలరకయ�ా�|  

యజ�� ప�్ంయ 

లంయ�యజ�� ప�్ం�పరలంప వ్ం�పవజ్పవ్ట��య్్ జం�ప�ర�ాత ్|  

ఆయపరయ�లగ�దం�పవ�లపంచ��బవం�యజ�� ప�్ం�బతలస త వ్జ్||  

 ��ల��గణ���ప్���్ల్�యజ�� ప�్ం�సలరకయ�ా�|  

గంరంయ  

లంయ�గంర��్హాం�� హారహా్ం�ం్యప�ృాష ంరహ���ణ�ం|  

ఈ�్హ�గపం�సర్ మవ���ం�వ�ా � ప�్�����యం|| 

 ��ల��గణ���ప్���్ల్�గం����ా రయ�ా�|  

అకవ�ాయ 

లంయ�ఆయ��వే�పహాయణ� �అహా్హ� ం్ు�ప���కణ�� ��వ �్�ప�్ాహ��ాణ్�సలప�వసయ�గక�ఇ���|| 

 ��ల��గణ���ప్���్ల్�గంర�� యపహ��అతం�ారణ�రధం�అకవ�ం�సలరకయ�ా�| 

అర్ప���టకప�జయ�ాః  
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ఓం�స లప��య్ల్  

ఓం�ఃర�ంవ�య్ల్  

ఓం�ర��త�య్ల్  

ఓం�గజరహ�న�ాయ్ల్  

ఓం�తం���రయ�్ల్  

ఓం� రట�య్ల్ 

ఓం� ఘనహాజ్య్ల్  

ఓం��ా����రాయ్ల్  

ఓం��అల���్���్ల్  

ఓం�గణ�రయే�య�్ల్  

ఓం��ాతచం��వ య్ల్  

ఓం�గజ్్��య్ల్  

ఓం� ర�్ుంష�య�్ల్  

ఓం��రకరహా� య�్ల్  

ఓం���రం��య�్ల్  

ఓం�స్ం��గ�జ్య�్ల్  

ఓం�సర్����ాపవ��య�ాయ�్ల్  

ఓం� ��ల��ా����ప్���్ల్����� ర�పహ�లజప వ్�ప�జ్ం�సలరకయ�ాః  

రఅపంయ 

 ్సక�ర��్ట�అ��ట�����గంం్టస సంయప్ం�|  

ఆ���యస్ర్��ే�ా��ం��అర� యం�పవ�గక�యవ�ం�||  

ఓం� ��ల��ా����ప్���్ల్��అపల��ా� పయ�ాః  

�సపంయ  

�ాజయం�వ హ�త�సంయపరతం� ంస��ంత్్ం���వయం�గప� �్లంగజం��సపం��వత��య�ాహాప ం�|  

 �ాత ద�సపం�పవయవా్ా��ే�ాయ�పరల�్ా���| వ�వ ��ల�ం�్ర�ా�ోో ర��� యజ�య�రన్స త వ ్||  
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ఓం� ��ల��ా����ప్���్ల్��సపం��ర్య�ా�| �అప�సరా్ం్రం���ధ �ఆచలాయం�

సలరకయ�ా�||  

�్ట���యంయ  

లంయ ఓం� మర�� స ్ ్�| ఓం�్్్ ్ుర్హ�ణయం� హ�భ ��ే సయ�ంసల��| ం�తత్్�పవ���య�్�|| 

స్య త్ తహ�త్�పహ��ం��ా| అలక్లస త || అలకవసపసత ర్ణల���|| 

వ�్ య �్ట���యం�రడవ�� ��్ం�చతతడలడ ర�సంయప్ం�|  కయ���జయ�సల�యపరతం��ీవ�పవ��గక�యవ�ం�|| ఓం� ��

ల��ా����ప్���్ల్�ల���్ట���యం�సలరకయ�ాః ఓం�రవా ��య�ా్�, ఓం�అరా��య�ా్ ్, 

ఓం��ాయ��య�ా్ ్�, ఓం�ఉ����య�ా్ ్, ఓం�సల���య�ా్ ్�లంయే�లంేయ�రాాయం�

సలరకయ�ా�|| అలప� వ���వ�్ల���||  � త్హార� రణం�సలరకయ�ా�||  ��త �పవే�జయ�ా�|| 

రా�ౌ�పవే�జయ�ా�|| ���ా చలాయం�సలరకయ�ా�||  

వ�ంబమతంయ 

చ���చతవట�సల�యపరతం�హానగ త్�గలదర�య్ం�|  

లప�ాత చఅర��సల�యపరతం�వ�ంబమతం�పవ�గక�యవ�ం�||  

ఓం� ��ల��ా����ప్���్ల్�వ�ంబమతం�సలరకయ�ా�|  

ాహాజ్ంయ  

లంయ���రణయరా వ్ం�లంోప�ర�ం�����  

ల�ర�శయసా� ఃర���బవ ాణ�లపప ర�  

ఃర�్ట �ఆయప��తజ������ః 

ఓం� ��ల��ా����ప్���్ల్�ాహాజ్ం�సలరకయ�ం�||  

లం వ్ప�రకంయ 

వ�్ య�స లప�వ��్ర��ం్�్�ర��త��గజరహ��ర్�| తం���హ���్� రటట� ఘనహాజ��గణ�ం�ప్�|| 

�అల�� ��్ురభ��రయే్��ాతచం�ోవ �ాజ్్్్�|  ర�్ ుండ�రకరహ�� ���రం స్ం�ప�ర్జ్�|| ృ� డవ��వ�ం 

��ల�ం�య్ప ��చ వ ్ య�����|  ��యరం�స� �ా��చ�పవ��వ��ంరో��్���| సం�ా� ���సర్��ాహ�యరు�

 ఘనసయసయ్జ్యవే�| ఓం� ��ల��ా����ప్���్ల్�స  ర��లం వ్ప�రకం�సలరకయ�ా�|  

పవ�కణ�్ల�ా్రంయ 
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వ�్ య య�ం�ాంచ�రారాం�జ��ాం్ర�రకవ�ంచ, వ�ంవ�ం�పవ్కయం��పవ� వేణం�ప�పే�ే�|| రార�  ం�

రాపరహాా ం�రారావ�ా�రాపసం  ్�| వ�వ ��ల�ం�ర � పయ��ే ��రణ�గ్ ్్త�అ్య����రణం����త �

్్���ా��రణంలల�| ్�ాావ�్ర�ణయ����్ �రకరే్�గణ�ం�ప్�|| ఓం� ��ల��ా����ప్���్ల్�

ఆ్ాపవ�కణ్ల�ా్రం�సలరకయ�ా�||  

యసయస ు�వ�యచ���్రయ�్ ్�ప�జ����య���రు | ్అయ్ంసంప�ర��వ�ల�యటట�స�ో య ం�ే�గణ�ం�పం�|| 

లం వ్��్ం����య���్ం� ��త��్ం�గణ�ం�ప్�| య్�క్్ం�లయ�� ే�పహ�ప�ర�ం�్�స త వే�|| అ��య�

ం�య్�ఆ�ా �����ృ� డవ�ప��ర�ప�జ్��్ చ� గ�ాా�సహా్్ార్�సర్ం� ��ల��ా��ం�ప��� ేవ��

స �ీవవ��స పవస్న� ర���  ్ు�| ఉ త్హ��� రరాణయ  ఘనల��య���� ంవస�బక ం్ు�||  ��ల��

గణ�ం�ప��పవ�ా�ం��ర�ా�గక�ననా�|| 

లంయ�యజ��్�యగనలయ�ం్�ే�ా��ాత ంరహాాం�పవరల���యసా�వే ��రం�ల��ల�్స్చ��త  

య వ్ప�హ�్��ాం�యస్ం���ే�ా్|| 

 ��ల��ా����ప్���్ల్�యం��ాయ ్ం�పవ��వాయ�ా, వ� ��హ�ా�ప�్హాగల��యచః 

ం�య్ంయ 

వ�్ �|| ప�సత ���్ుయత�� ే����డవే�పరల�రధ్్�-�్ వ్�్ వ్�పవర హ�్్ 

ం�య్�ల��ా �����రంం�య్�� ం�పవర హ�్్��ార�శ� ్వేం��వయ్  

పవణ�ాస్�ల�రవడం�్�రధవే్్�ం�్వ�ం  

వ�్ య�అంర �ం��క�సఅ వ్ంచ�రా�ం��ణ�ంచ�ం�హ�ణ�ఓ  

లప�ా�ర�సల�యపరతం�్��రవరాం�ల�� హాఓ  

��వే����రకణ�బసయ�్� ��త ్ణట�పహ� మ��వ�్  

స సత����������యంచ�చం��వ రధ�రక్�వ��హాఓ 

జట�ర�త��సంయప�ాత ం�ప�ర��చం�వ�ం��్��ఓ  

�వత�చ��ం�ల���ే�స్ర��్అప�ర�ం�హ�ణ�ఓ  

రట����స్ర��రవ�న��్టయర�ా�ాత � తయ� మ��వ�ం, 

రంబపరంట�ం�స వ� �్ �ంీ�సహా్ రణ� మ��వ�ఓ 

��యమహ����త���్టయ�్��ో య్యంవ�జగ వ్యఓ  
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�బా�బవ ా�ా�ాం��ే �ం�య్�రరా�సల���్్  

ఓం� ��సరస్వ���ే్టయ�్ల్�ం�యయ�ా�ం�య్ం�సలరకయ�ాః 

ఆ�ా ్ం�య 

వ�్ య అవ�వ గచ్�జగ�్ం�ే్ �సర్త����ర�ప�్వ,ే 

లయ�ర � వ��ాల�ం�ప�జ్ం�గక�ణ�జగ�స�్హ��|| 

ఓం� �సరస్వ��ే్టయ�్ల్�ఆ�ా య�ాః  

ఆస్ం�య 

వ�్ �|| అ��ర�ర్న�సంయపరతం�స  హ��్� హా్్ం 

లప�ాత �లణయంప్ం��ర����స్ం�వే����లయ� ం�|| 

ఓం� �సరస్వ��ే్టయ�్ల్�్ ర్న��ప్���ం�స్ం�సలరకయ�ాః 

రా�యంయ 

వ�్ �|| గంర�ప�ృాకక�వ్ట��ా్రధం���ధ �వస��్ �సంయప్ం, 

��ధ�సకటటర�్ుత�యం���రా�యంవే�పవ�గక యవ�ం�|| 

ఓం� �సరస్వ��ే్టయ�్ల్�రా�యం�సలరకయ�ాః 

అరోదం�య 

వ�్ �||  �ాత �వరష �పవ�ే�� ే��ే ��ేా��� ం��వ,ే 

��్ువ ��వ���జగ��ధ �వ����లయ�రోదం�గక�ణ����|| 

ఓం� �సరస్వ��ే్టయ�్ల్  ��త య�అరోదం�సలరకయ�ాః  

ఆచలాయం�య 

వ�్ �|| ప�ర�చం�వ�సల����స�� టట�సఅరయ�సలపవ�స, 

 �ాత ద�సలహ�క్ం��ాణ��గక�ణ��చ�లాయరం�|| 

ఓం� �సరస్వ��ే్టయ�్ల్�ఆచలాయం�సలరకయ�ాః 

లర పర్ం�య 

వ�్ �||రలత� ప ్�జ్���� టట�సఅరయ�పవ�ావ� 

 ����ప త����� �లత��ార�యప��త 
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�ం��లర �ఘప� ్�యపరతం� లేర�రం��చత�డయం 

స ర�పర�లర పర్ం�గక�యవ�ం�� ే ం�ేయ�|| 

ఓం �సరస్వ��ే్టయ�్ల్�లర పర్ం�సలరకయ�ాః 

పం��లక్��ాన్ం�య 

వ�్ �|| ��� లేరఘప� వస���్ం��ర్హా�లర �సంయప్ం, 

పం��లక్��ాన్�ా�ం��ీ్ర ర�ర్�ల���్హ��|| 

ఓం� �సరస్వ��ే్టయ�్ల్ పం��లక్��ాన్ం�సలరకయ�ా 

��ోా �ర��ాన్ం�య 

వ�్ �|| ��ోా ������స �ాన్ం�రరత యం� ం�ప�ర్రం, 

స  ర��రతవాా�వ్టహాన��గంర�స �ా��వ్టయ�|| 

ఓం� �సరస్వ��ే్టయ�్ల్���ోా �ర��ాన్ం�సలరకయ�ాః  

 సతయ్పగాంయ 

వ�్ �||�రత� సత ్��్యం��ే �� లతం�ర టటత�త��, 

ల���ీవవ�య�్్య���ాణ్�బవ�ాణ��పవ�గప�  యవ�ం�|| 

ఓం� �సరస్వ��ే్టయ�్ల్  సత ్�యపగాం�సలరకయ�ాః  

యజ�� ప�్ం�య 

వ�్ �|| �బా�బవ�ా�ా����ే ��బా�వాసత ్�రకవ�త��, 

బవ ా�సఅ వ్ం�గక�ణ్్ం�బవ ా���ా ���ప�్వే�|| 

ఓం� �సరస్వ��ే్టయ�్ల్�యజ�� ప�్ం�సలరకయ�ా 

ఆ రణంయ 

వ�్ �|| రటరలర ట హ���రనప�హ���రంగ��ణణటయ 

హ�్ ర�స లణ్�యప���తద�హ�ా�త��ర్న� హ��య�|| 

రలత�జ� త����ాల��ేసంగక���ర్ 

పవరటట్�రర�ణ�హ�ాద� మ��వేయ� మరణ�ం�|| 

ఓం� �సరస్వ��ే్టయ�్ల్�ఆ రణ�ా�సలరకయ�ాః  
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గంరంయ 

వ�్ �|| రటర�లర ట హ���రవనప�హ���రంగ��్టయ�హ�్� ర�స లణ్యప���తద�హ�ా�త� 

ర్న హ��య�రలత�జ త�����ాల�ే�సంగక��ర్�పవరటట్�రర�ణ�హ�ాద� మహ�వౌ� మరణ�ం�ఆ రణ�ం�చ, 

చం���గర��రసఅత హ��రరవకహా�్టయ�్�సంయప్ం,గంరం�గక�ణ� ర�� ే� ం��పవన 

రన్�స త వ�ే|| 

ఓం �సరస్వ��ే్టయ�్ల్�గంం�ా�సలరకయ�ాః  

అక్త య 

వ�్ �|| అకవ�ా�ర గ�ా����ాయా�వాతయ�ా�్ుండలత�ంహ�ావ�ా 

గక�ణ� ర�ే��ే �బవ ా���త�స ్��్ా��ాా�|| 

ఓం� �సరస్వ��ే్టయ�్ల్�అకవ�ా�సలరకయ�ాః 

ప�రక�ప�జ�య 

వ�్ �|| లం��హా���స ప���టక�్�లత్�ా��రా��� హ��య 

రర�హ��రా��ర����య�ర్ర త�తవటయ���్������్��టయ 

ప���న�����హార వ�ర స ����రాం��హ����్�స వ���వ్టయ 

ాత�్కతవటయ����ట�వా్�్టయ�సతవ�్త�్ర��సం ��్ట�య 

రతకవ�ం�చ�ల�త�యం�గక ణ��లర ం��వేః 

ఓం� �సరస్వ��ే్టయ�్ల్�ప�ృాకణ్�సలరకయ�ాః  

అ��ంగ�ప�జ 

ఓం�బవ ాణణటయ ్ల్�రా�ౌ�ప�జయ�ా  

ఓం�బవ ాణయ�లమరత���్ల్�గపత గ�ప�జయ�ా  

ఓం�జగ�్్తరవ��ణణటయ ్ల్�జంఘ��ప�జయ�ా  

ఓం�జగ���్టయ�్ల్�జ్్ ా�ప�జయ�ా  

ఓం���ర� త����్టయ�్ల్� రవ�ప�జయ�ా 

ఓం�రలత మల���్ల్�రటటం�ప�జయ�ల 

ఓం�జ్ా��������్ల్�జఘ్ం�ప�జయ�ా  

10



ఓం�గంవర�� ���్ల్����ం�ప�జయ�ా  

ఓం� హ��ప�జ్యయ�్ల్�ఉ�రం�ప�జయ�ా 

ఓం�త�రల�వేవ�్ల్�సత�్�ప�జయ�ా 

ఓం��ా్� చక������్ల్�రంటoప�జయ�ా 

ఓం�స్ంరపవ�ప�జ్య����్ల్�స్ం�ౌ�ప�జయ�ా  

ఓం�ఘ్బ ���్ల్�బ� �ప�జయ�ా 

ఓం�ప�సతర�ం�హ�ణణటయ�్ల్� ��త �ప�జయ�ా 

ఓం�వ�� �వయ�బంర���్ల్ వ�� వేవ ప�జయ�ా 

ఓం�����స్రవ��ణణటయ  రతం్�ప�జయ�ా 

ఓం�స �ాం�్టయ�్ల్������ాం�ప�జయ�ా 

ఓం��ంబ�సల�����టయ�్ల్�ఓృ�ష �ప�జయ�ా 

ఓం�రలత�చ����్ల్���వేవ�ప�జయ�ా 

ఓం��తర��హ�ణణటయ�్ల్��ాతం�ప�జయ�ా 

ఓం�చం�వలమరత���్ల్�పర హాా�ప�జయ�ా 

ఓం�సర్పవ������్ల్�లప�ం�ప�జయ�ా 

ఓం�సరస్వ్టయ�్ల్��ర్�ప�జయ�ా 

ఓం�బవ ారవ��ణణటయ�్ల్�సహా్ం�ాణ్�ప�జయ�ా 

 �సరస్వ� ే�అృ�ష త్ ర��్��ల� �య 

ఓం�సరస్�వ్టయయ�్ల్ 

ఓం�ల� ��వ ����్ల్  

ఓం�ల ల�య�����్ల్  

ఓం� ర�పవ������్ల్ 

ఓం�ప�ాంతయ�����్ల్ 

ఓం�ప��ా� �ే�్య�్ల్ 

ఓం�ప�ా �ాత ్����్ల్ 
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ఓం���ా్ జ్����్ల్  

ఓం�ప�సత �రరవవ ే్ల్ 

ఓం�జ్� ్�సలప��వ ����్ల్  

ఓం�రల�����్ల్ 

ఓం�పహా����్ల్ 

ఓం��ాలర�రవరా����్ల్ 

ఓం ల�� ��య����్ల్ 

ఓం�ల�రా్�ర����్టయ�్ల్ 

ఓం�ల���య�����్ల్ 

ఓం�ల�త�్టయ ్ల్ 

ఓం�ల����ా����్ల్ 

ఓం�ల� పజ్����్ల్ 

ఓం�ల����ాయ����్ల్  

ఓం�ల �వ�్�����్ల్ 

ఓం����ాయం�ా����్ల్ 

ఓం�స ర ం��వ�����్ల్ 

ఓం�ల��ాగలదయ�్ల్ 

ఓం�ల�రావా����్ల్ 

ఓం�ల��ాహా����్ల్ 

ఓం�ల�ంర వా����్ల్ 

ఓం��వీ�����్ల్  

ఓం� లత������్ల్ 

ఓం� వా్����్ల్  

ఓం� � య��ాత�����్ల్ 

ఓం��్టర��్టయ�్ల్ 
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ఓం�చం��వ�ా���య�్ల్ 

ఓం�చం�వ �������్ల్ 

ఓం�చం�వ�తల��  మ��వ�����్ల్ 

ఓం��ా వ్ట్ద�్ల్ 

ఓం�స ర�ా����్ల్ 

ఓం��ే�్టయ�్ల్ 

ఓం����ాయతం�ార� మ��వ�����్ల్ 

ఓం��ా��ా�్టయ�్ల్ 

ఓం� స ం����య ్ల్ 

ఓం�వ�ావ ����్ల్ 

ఓం�ల� ��వ ����్ల్ 

ఓం�ల��బత�����్ల్ 

ఓం���గ������్ల్ 

ఓం ��రవ్టయ�్ల్ 

ఓం���ల�����్ల్ 

ఓం��� ం������్ల్ 

ఓం���లవ్టయ�్ల్ 

ఓం���ా����్ల్ 

ఓం�జటటత�����్ల్ 

ఓం� ంరయ�ా�ా����్ల్  

ఓం� ంం�యచత� హా్వ�����్ల్ 

ఓం�చంషవ��ా����్ల్ 

ఓం��్టర��్టయ�్ల్ 

ఓం�బ�వ ���ాద�్ల్ 

ఓం�బవ ాజ్� ��్టర�ార�������్ల్ 
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ఓం�����ల��్టయ�్ల్ 

ఓం�స ం��లమహ��తద�్ల్ 

ఓం�స  ��వ ����్ల్  

ఓం�స ర�ప�్వ�����్ల్ 

ఓం�స �ా���్టయ�్ల్ 

ఓం�స ���ా����్ల్ 

ఓం� ం��వ ����్ల్ 

ఓం�ప�ాత�చ������్ల్ 

ఓం� ��య�రవరా����్ల్ 

ఓం� వాత� �ే�య�్ల్ 

ఓం�బవ�ాజ్య�����్ల్ 

ఓం�ల��చత�����్ల్ 

ఓం� వ్��లమహ��తద�్ల్  

ఓం��వ�ాతజ్� ���్ల్ 

ఓం��వగపణ�����్ల్ 

ఓం�వాసత ్�రవ��ణణటయ�్ల్ 

ఓం��ం���స రపవల���్టయ�్ల్ 

ఓం�� ������్ల్ 

ఓం�సహా్�ా�ా����్ల్ 

ఓం�రరత� జం ంవ్ట్ద�్ల్ 

ఓం���లపంష�����్ల్ 

ఓం�అం��ా����్ల్ 

ఓం�ల���� �ాయ�పవ రణ�����్ల్  

ఓం�రఅల�త�చ్లరా������్ల్ 

ఓం�సర్�ే� స త వ�����్ల్ 
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ఓం���ల�య����్ల్ 

ఓం�స హా�స ర�్లస��వ�����్ల్  

ఓం��ాజ�హావ్ట్ద�్ల్ 

ఓం�రత�ం�హా����్ల్ 

ఓం�రవప����గయ����్టయ�్ల్ 

ఓం��ా��ా�్టయ�్ల్  

ఓం� హాహ������్ల్ 

ఓం��ాహా���య�్ల్  

ఓం��ాహ��జ్స������్ల్ 

ఓం�పవ�వ ంబహా����్ల్ 

ఓం�ప వ్�గంం������్ల్ 

ఓం�ప వ్�ల�తయ�  మ��వ�����్ల్ 

ఓం��ాంవ�����్ల్ 

ఓం��ాలపవ������్ల్ 

ఓం� ం��య����్ల్ 

ఓం� ��యరర�స ప�్వ�����్ల్  

ఓం�వ�్వ�్������్ల్ 

ఓం�ాత పజ్����్ల్  

ఓం�చ్ుర్రభ �చతపవ������్ల్ 

ఓం�చ్ుహా్్��ాల�� జ�టయ�్ల్ 

ఓం�రరత�లం�య����్ల్ 

ఓం�ంరంజ������్ల్ 

ఓం� ం�ాస������్ల్ 

ఓం�ాతంజంఘ�����్ల్ 

ఓం� ��పవ������్ల్ 
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ఓం�బవ ా రు� ���ా�ా��ా����్ల్  

సరస్్యృ�ష త్ ర��్��ల�ప�జ్ం�సలరకయ�ా 

రఅపంయ  

వ�్ య��వాంగం�గగపభ త����్ం�స గంరంచ�ల�� రం 

గక�ణ�రత�యణ్� ��త్్ం�పవ�గక�యవ�ఓ 

ఓం� �సరస్వ��ే్టయ�్ల్��అపల�ఘ�� పయ�ాః  

�సపం�య  

వ�్ య ఘప� వ� హ�త�సంయపరతం��స��్ం��సపలం��� 

గక�ణ�ప్్త�రవ��్్ం�రలత�స్� త్�స 

ఓం �సరస్వ��ే్టయ�్ల్�ాే�్��సపం��ర్య�ాః  

�్ట���యంయ  

వ�్ య�అప�రాా�  ం�ా��ా్�అా�వాత��ృ�ష ప�రాపవ�ా 

లక� త�ా�గమష��సాావ�ా ా�స ర్రర�లహ�ప�ా�ా 

ర��ప్��ాల�� ణ్�చ�ప�ా్ం�స చత�ం�రం�లమత� యంజ��ం��� ప�ం�ం�ల�� రం, 

అ్నం�చ్ుహ�్�ో��్ ం� లేహా్నంచ�ఘప� ్ం��ం� వస��రంచ�స �ా్�  

స ్రరవకహ���త�����ా��్ ం, 

 కయ��జయ�సల�యపరతం��్ట���యం�పవ�ఘప� �యవ�ం 

ఓం� �సరస్వ��ే్టయ�్ల్��్ట���యం�సలరకయ�ాః  

వ�ంబమతం�య  

వ�్ య�వ�ంబమతం�సరరవకరం�ప�గ���గ�గలదరయ్ం, 

గక�ణ��ే �ే�� �్్్రవ��ీ్్స త వే�|| 

ఓం� �సరస్వ��ే్టయ�్ల్�వ�ంబమతం�సలరకయ�ాః  

ాహాజ్ంయ  

వ�్ య�ాహాజ్ం�గక�ణ్్ం�జగ��్ం�����ం, 

జగ�త �ార�ల�హాత ండ�లండతలవే�్్్ల్�|| 
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ఓం� �సరస్వ��ే్టయ�్ల్రరవకర�ాహాజ్ం�సలరకయ�ాః  

ప�ృాకంజతయ  

వ�్ య�వార�ే�త�రల�వే�సత త�ల����వ�వ�రష ����ం 

ప�ృాకంజతం గక�ణ్్ం�లయ����ాత ద�సలహ�క్�ఓ�|| 

ఓం� �సరస్వ��ే్టయ�్ల్ప�ృాకంజతం�సలరకయ�ాః 

లం వ్ప�రకం�య  

వ�్ య�య�ర ం��ేం� �్ుృార��ర�ర గ��య��� వ  �ాత ్ ం్వ�  

య���ణ�� ర�ండ�లంషవ్�రహా�య��వ�్్�ప��ాస�� 

య��బవ�ాచ య్��ంరర�పవ పవ ���హ�ా��్ట�స్���ప�్వ� 

�ాల�ం�రా్ు�సరస్వ� గ వ�ంవ�్�ర�జ్ష�య�ప� 

ఓం� �సరస్వ��ే్టయ�్ల్�లం వ్�ప�రకం�సలరకయ�ా  

పవ� వేణ�్ల�ా్హాా�య  

వ�్ య�రావాంర ��రహా��ాణ���ణ�ప�సతర�ం�హ�ణ�, 

లల� ��త ్� ���ంన్యం�� గా�ర ం�ేం� �ంరాత� 

చ్ురా��స  ��య�స రలవ�ేయ��సరస్వ, 

చ్ురా�వ�రు�త���రు��ా����ాప� ���ప్రఓ�|| 

రా��రా���జగ�్ం�ేయ�్ల��త � రత� ్్తల, 

్లస త  యం�్లస త  యం�్లస త  యం�్్్ల్�|| 

ఓం� �సరస్వ��ే్టయ�్ల్�ఆ్ా�పవ� వేణ�్ల�ా్హాా�సలరకయ�ాః 

�ా�్��్ం�య  

వ�్ య���రవ�పవ�గక�� ్ు���రవ��్ట������చ, 

��రవ�వ�ర� ����యం���రవ్టయ�వే�్���్ల్ 

ఓం� �సరస్వ��ే్టయ�్ల్�ాయం��్ం�సలరకయ�ాః 

అం��్గత ః��్బ�టటష్ �,వ�ంబమతంఃలమడల�ఆర త ,  ర్, అరటటపండల�, హా రతగపడడ ,(జ్��ట�ష ��

గపడడ , ప� �్త , 9 రరలపత���ంషవ� ంటత , రరలప్ర �9 ��ప�క్�ఒర�పగల�లపత����టటష , లహ�ర�
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పగల�లపత��లమ��, ��ంగప��ట్�ర��క�లప త్��  �్ర �బ� ట�ష ��టటష �ఆ��్  �సరస్వ��ే �ా��� ంప�

�ాయ్��య తవ్ ః 

ః�్్గతం� ��సరస్వ�ల�్రకణ�లస త ః�అంట �అక్త �ాటటవస�రాట��అర��ణంత�� �త తవ్ ః�

��లాట�' ��సరస్వ�� ేవ��పవ�ా�ం��ర�ా�గక�� ా' అ్ ��ం�� ే �ా�అక్త �వస ��ం�్ల�్ల�

్తత��ట���స ��్ తవ్ ఃఆ����ప�పస ప��గణప��ఉ్న�పగల�లప�� ర�ాహ����ట�����త ��హ�������ం��ఉంప�

పస ప��గణప�ం�వ����ే �ం��ీటలప���ట�్ ంచ తవ్ ః��సంం�ఉ��్స్��ప్కటం�అంట�ర�ః 

వ�్ || యసయ�స ు�వ�యచ���్�ాత ద�్�పం�ప�జ్���య����రు 

్అయ్ం సంప�ర� వ�ంయ��స�ోయ ం�ే�్లచ య్�ఓ 

లం వ్��్ం����య���్ ం� ��త��్ం�జ��రధ్, 

య్�క్్ం�ల�య��ే �పహ�ప�ర�ం�్�స త వ�ే|| 

అ్య��ం�య���ా �����ృ� డవ�ప��ర�ప�జయ�చ� గ�ాా�సహా్్ార్� ��సరస్వ��ే వ��స �ీవ్�

స ్పవస��న� ర�ో �  ్ుః� ��సరస్వ�� ేవ��పవ�ా�ం��ర�ాగక�� ా�అం��ే ���్లస్హ�ంప�

పవ�ా�లప్ ��ీ్రహ�ంచ తవ్ ః 

 
 
సరస్వ� వ్ర�  

 
సఅ్ల�లపం�వల్�ా���ల�ల్ త్ �చఅప��ట్ం��, ఓ�ల ర�ష త�హాం����ర�ఉ త్ల���్�

 వ్హాజలప్ � ం��ం�ేడ్ � ్ డల�అం��్పక�ా��్ ః ఆ ్యపజ��ర్�పక�రాడయా�త�త ��ం�

వసాా��హా్ువ త �� హాభ , త వేా, సరస్�త్ �ప�్ం�� తలయప్ ః తల���లమత��్క వ్లప�త�త ��ం�

ప�జ్��ేయ తవయప్ ః  

 
అం్���� ర�యత �సఅ్ల�లపంవస�ఓ�ల�వ�ాం�ప�ర్లప�ఈ� వ్లప్ �� హ�����ఆచహ�ం్��ర? 

అత��ఆచహ�ంప్��ాహ�����త�ంటట�చత్లప�రత��్��? అం�అడలగ�ా�ఓ�లప్ త�హాం రక్యపగంబప్ం� �

ల��రహాా��ర ండల, పవజ్రాత్�సలర�ా ండల�స ��్ు ��అ���హాో�గత� ః అ్ం�����ం�రయ, �ాంవరయ, 

య� ్�సంప్ నహాతగప�స �����అ్ ���రయ�గత� ః  
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ఇట�్ ండ�ా�హాో్ర , అ్ం�జ్� ్ుతర � హ�రలప�సం  ంప�యప�ా�సం్� ా ష్ట�ర�్�రంగలప్ర �ర� ��

వరరలప�ా�యప�ాలప��ేయపచ ంష్్ ః ఆ�యప�ాలప్ండల�స ��్ుడల��్ువ  �త���షవ���ంత  జ్తర�

పర����త �ర�  �చ ంష్్  ః ఇట�్ �ర�  �చ ్న�స ��్ ుషవం�చఅ���అ్ం���రయ ఓ ��ం�ల్�ప�సకరుడల�

సలరలప్�ంత  తలర�రాహ�ర�  �చ ��నడల�ల్లప�ఇచట�ంత  ��ాడల�అం�స ���� రత్ �

అ్ సహ�ంప��్���ర� ��్  ః ఇట�్ �ఇర� �ర����ం్�అరలప�ర� ��ఒర�అరణయ�రవా ం్లప్�పవ���ంప�

��������ీషవ్ుతగపచ �ం ��్  ్చ ండ�ా, ��ంన�హ�ోతర �ఆ�హాో��ాయ���ీ��్ుష్ట�్డచ టర �గమష��

���త�తలర�యపంష్్  ః అం్�ఆ�హాజ�ప�న�����్ప�త హాతవట� రత్ �్్�వనడ��ట్�్ ంచ ��ం�యపండ�ా�

ఆం��రస�ల హ�ష�ఆ� ంవ�లం��్ం్ర � ప్��ట్ం��ః  

"ఓ���హ���తరల�ం�ార � �ేలలపరత గప�ారం �ర��ఇర� �ర��� ర�? ఇచ్టట����త�� ప్�హ�? 

హాజయంబప్ , బంర �జ్ త్ �ఒ��త�ఒంటహ��ా�ఆరత��ే�ీ��లకబడలచ �ఈ� ్లప్ం� ��త��

సంచహ�్ ్చ ��నర�? అం�యడలగ�ా�ఆ��ర �ల�ట�డలటర ���ర�హార బ� టబ� ట�రానర�ంంప���ర�లం�

�త ���త ��్��్ ���్�్ ���డల్చ ంష్్ ః  

అం్ట��ఆ�లపం ర�యత �ఓ� ంవ��ర్నల�ం�బ�రపడర �త�రలప్�� ్ర�రరష��బ�రపడలట త్�

����ారయలప్ ��ా��లకబబ ర�ః �ా �్���బ�రతంనయప�వనత��ర� ���ఉరాయలప��్��క�్ ః అ్�ా�

ఆ�స ��ంస��ట్ం��ః 

"ఓ�లపం హాయం ఈ్్ �ణ�� రత, �్డల�హాజయ�పహ�రాత్లప��ేయపచ ండ�ా�����ా �హ�ోతర �ఇ్ం��ం, 

జ్� ్ుతర ్ � హ�రలప�సం  ం�్్ ః అం్�ఇర� �ర��యప�ాలప్ �జ���హ�ః ఆ�యప�ాలప్��్ువ  �త�

��షవం�్ట�ష � తలర��� రత�యప�ాలప్ ం���రాహ�ర� �� �్్్ , ��్ రరష��అ్ం�్ంట� ప్�ంః 

�ా ����ఓ�ల�వ�ాం లరత�ల�ర �హాజయలప్ , ప� వ్సంవ�్ంబప్ �రత గపటర � �రాయంబప్ �

జ�ప�కలం�అ��ర� రలపత �ా�రవా హ�ధం�్్  ః ఆప�డల�ఆం��రస�ల హ�ష�ఈ రలప�ా�అ�్్ ః  

ఓ�ప�ణయ �ం ణ���్ంట�రలపా, అ��స�పలప్�పంచ ట��్ట�రలప�్ం� �� హాభ � �ే వ్లప� �్న��ః 

అచ్ట�ఆ�ల��� ేం� ��తయపర త తవస�ప�్ంప్�ార �లరత�హాజయలప్ �ప� వ్ర�వ�వ ���సంప�త �

రత గప్ం��్��క్�ఆ�స � ే�్్� రత్ �్స ��ం�ఆం��రస�ల హ�ష��గభరర �ర� ��్  ః  

ఆ�ల హ�ష�స � ే� రతవసడ �ాన్లప��ేయలం్�ఆ�ప� వ్యప��ాన్లప���ే�� సతల్పత్ �

�ం�బ�ట�ష ��ం� ప్్వసడ���ఆం��రస�ల హ�ష�స ��షవ�ే�� హాభ �సరస్���ే ్తర �ృ� డవ�ప��రలపతవస�
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ప�జ్���ేం�్్  ః ఇట�్ �స �����రా�యలప�త�త ��ం�వనాా�����్ లపత �ప�జ��ే�, ప��య �

��్లప్� ��యలప్�����త�్ంప, �ాన్లప�ే���రాయ�ా్నలప�ే�"� హాభ � ే"� ర్�

లం వ్లప్ � �చ్హ�ంచ చ � �లం���ే��ఆం��రస�ల హ�ష����ంప్�ప�జ్��ే����ాహ��య్ గ� లప�

 త్��వా�������  ర���్లపత్ ���ే��యం� ం��ా� వ్లప్ �పహ�సల���త ��ా ం�్్ ః  

ఆం��రస�ల హ�ష�ఆ��లలప�్ం� ���ంన���్ లపత �స �లప�ా� �ండ�ా�ఆ�అలా�ాహ��

ల�్యలప త్�స �����గర�లప���త్�ప��య ల�సలప్�ఒర�ప�్ువ ం�గ�్్ ః అం్ట��ఆం��రస�

ల హ�ష�ఆ�బ�త ్ర �జ్్రహాా���సం�ా్హా� త్ �ఒ్హ�్�"స రయపవవ�ప�డల"�అం���లరరణలప�

�ే��్  ః ఐ� �సం ్్రలపత �హా�ా��� ��య��యసలప్ ��ే�ం�్్ ః అం్ట��ఆ�బ�త డల�సరత�వా వ్�

 �యత ���ర�్��ం�య� ్ంబప� ప్్�వసడ���ఆ�ల హ�ష� ర్�అ్ ల��వస ��ం, ్్��్ువ  �త��ట���

యప�ాలప్ర ర� ���ాహ�వస�వరర�యప�ాలప�సతక�ఆ�యప�ాలప్ండల��్ువ  �త్ �్్�అసత ్�

�సత ల్పత� ేగడగడ�త�షవంప��ాహ�ం�ఓషవంప�్్�హాజయలప్ ��ే్��్ంచ ���్్ �ః ���ప�ఆం��రస�ల హ�ష�

ఆసవలప్ర � ప్�ఆ�లపం ర�యం�ఆ హా్�లప్ �వస ��ం�్్�్త్్ండలవ త్ �వస ��ం�్్�

హాజయలప్ర ��్గల�్ ః  

ఆ�స �����పవ��సం ్్రలప్ �� హాభ సరస్్ుత్ �ప�్ంచ చఅ�ఇ త�రంబప్�ప� వ్ర� �ాత ్ డలతవస�

సరత�సంప�తవస�గమడల��ం�స �లప�ా�్ ంషవ�య్ం్రలప�స్రభత�రరవా ��త  � ం�ే్ ః  

�ా �్�ఈ� వ్లప్ �బ�వ  ాణ�, క�వయ, �్ట�య, ���వ � త ��ేయ చ ్్ ః లహ�యప�ఈ�ర�్ �

 ్ �ార�్ , పటటంచ ��ార�్ �సరత�రాప� లపర త తవట�ఇ త�రలప్�సర్స �లపత్ �అ్   ంప, 

ప రర �స్రభత�ర�రా��త ����ే��ర�ః 

 ��సరస్�� వ్ర��సల�పతలపః 
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