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సరసవతీస్తోత్రం 
 

యా కందందు తుషారహారధవళా యా శుభ్రవస్త్రావృతా 
యా వీణావరదండమండితకరా యా శ్వవతపద్మాసనా | 
యా బ్రహాాచ్యుతశంకరప్రభృతిభిర్దేవైససద్మ పూజితా 
స్త్ర మం పాతు సరసవతీ భగవతీ నిశ్వేషజాడ్యుపహా || ౧ || 

దోర్భిర్యుక్తో చతుర్భిిః సఫటికమణినిభై రక్షమలందధానా 
హస్తోనైకేన పదాం సితమపిచ శుకం పుసోకం చాపర్దణ | 
భాస్త్ర కందందుశంఖసఫటికమణినిభా భాసమనాఽసమనా 
స్త్ర మే వాగే్దవతేయం నివసతు వదనే సరవద్మ సుప్రసనాా || ౨ || 

సురాసురైస్తసవితపాదపంకజా కర్ద విరాజతకమనీయపుసోక్త | 
విర్భంచిపతీా కమలసనసిితా సరసవతీ నృతుతు వాచి మే సద్మ || ౩ || 

సరసవతీ సరసిజకేసరప్రభా తపసివనీ సితకమలసనప్రియా | 
ఘనసోనీ కమలవిలోలలోచనా మనసివనీ భవతు వరప్రస్త్రదినీ || ౪ || 

సరసవతి నమసుోభుం వరద క్తమరూపిణి | 
విద్మురంభం కర్భషాుమి సిదిిరివతు మే సద్మ || ౫ || 

సరసవతి నమసుోభుం సరవదవి నమో నమిః | 
శంతరూపే శశిధర్ద సరవయోగ్ద నమో నమిః || ౬ || 
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నితాునంద నిరాధార్ద నిషకళాయై నమో నమిః | 
విద్ముధర్ద విశలక్షి శుదిజాానే నమో నమిః || ౭ || 

శుదిసఫటికరూపాయై సూక్షమరూపే నమో నమిః | 
శబే్బ్రహ్మా చతురహస్తో సరవసిద్ధ్ిై నమో నమిః || ౮ || 

ముక్తోలంకృత సరావంగ్్ు మూలధార్ద నమో నమిః | 
మూలమంత్రసవరూపాయై మూలశక్త్ోై నమో నమిః || ౯ || 

మనోనాని మహాభోగ్ద వాగీశవర్భ నమో నమిః | 
వాగ్్ాై వరదహస్త్రోయై వరద్మయై నమో నమిః || ౧౦ || 

వేద్మయై వేదరూపాయై వేద్మంతాయై నమో నమిః | 
గుణదోషవివర్భిన్్ు గుణదీప్త్ోై  నమో నమిః || ౧౧ || 

సరవజాానే సద్మనంద సరవరూపే నమో నమిః | 
సంపనాాయై కమర్్ు చ సరవజ్ఞా తే నమో నమిః || ౧౨ || 

యోగానారు ఉమదవ్్ు యోగానంద నమో నమిః | 
దివుజాాన త్రినేత్రాయై దివుమూర్్ోై నమో నమిః || ౧౩ || 

అరిచంద్రజటాధార్భ చంద్రబంబే నమో నమిః | 
చంద్రాదితుజటాధార్భ చంద్రబంబే నమో నమిః || ౧౪ || 

అణురూపే మహారూపే విశవరూపే నమో నమిః | 
అణిమదుషటసిద్మియై ఆనంద్మయై నమో నమిః || ౧౫ || 
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జాాన విజాాన రూపాయై జాానమూర్దో నమో నమిః | 
నానాశస్త్ర సవరూపాయై నానారూపే నమో నమిః || ౧౬ || 

పదాజా పదావంశ చ పదారూపే నమో నమిః | 
పరమేష్ఠయ్ై పరామూర్్ోై నమస్తో పాపనాశినీ || ౧౭ || 

మహాదవ్్ు మహాక్తళ్్ు మహాలక్ష్మ్ాై నమో నమిః | 
బ్రహావిష్ణుశివాయై చ బ్రహానార్్ు నమో నమిః || ౧౮ || 

కమలకరపుషాా చ క్తమరూపే నమో నమిః | 
కపాలికరాదీపాోయై కరాద్మయై నమో నమిః || ౧౯ || 

స్త్రయం ప్రాతిః పఠేనిాతుం షణాాస్త్రతిసదిిర్యచుతే | 
చోరవాుఘ్రభయం నాసిో పఠతాం శృణవతామపి || ౨౦ || 

ఇతిం సరసవతీస్తోత్రమగసోై మునివాచకమ్ | 
సరవసిదిికరం నౄణాం సరవపాపప్రణాశనమ్ || ౨౧ || 

 


