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సరసవ తీ స్త త ్రం 

యా కుందుందు తుషారహారధవళా యా శుభ్రవస్త్రావృతా 

యా వీణావరదుండముండితకరా యా శ్వే తపదా్మ సనా | 

యా భ్రహాా చ్యు త శుంకరభ్పరృతిభిర్దవేైసస ద్మ పూజితా 

ర ముం పాతు సరసే తీ రగవతీ నిశ్వే షజాడ్యు పహా || 1 || 

దోర్భి ర్యు కా్త చతుర్భి ిః సఫ టికమణినిభై రక్షమలుందధానా 

హస్తనాైకేన పదా ుం సితమపిచ శుకుం పుసకాుం చాపర్దణ | 

భార కుందుందుశుంఖసఫ టికమణినిభా భాసమనాౙ్స మనా 

ర మే వాగ్దవేతేయుం నివసతు వదనే సరే ద్మ సుభ్పసనాా  || 2 || 

సురాసురైస్తస వితపాదపుంకజా కర్ద విరాజతక మనీయపుసకా్త | 

విర్భుంచిపతీా  కమలసనసితిా సరసే తీ నృతు తు వాచి మే సద్మ || 3 || 

సరసే తీ సరసిజకేసరభ్పభా తపసిే నీ సితకమలసనభ్పియా | 

ఘనసనాీ కమలవిలోలలోచనా మనసిే నీ రవతు వరభ్పరదినీ || 4 || 

సరసే తి నమసాురు ుం వరద క్తమరూపిణి | 

విద్ము రుంరుం కర్భషాు మి సిదిరిి వతు మే సద్మ || 5 || 

సరసే తి నమసాురు ుం సరే దవి నమో నమిః | 

శుంతరూపే శశిధర్ద సరే యోగ్ద నమో నమిః || 6 || 

నితాు నుంద నిరాధార్ద నిషక ళాయై నమో నమిః | 

విద్ము ధర్ద విశలక్షి శుదఙాి్ఞనే నమో నమిః || 7 || 

శుదసిఫ టికరూపాయై సూక్షా రూపే నమో నమిః | 

శరభే్రహ్మా  చతురహస్త ాసరే సిది్్ధు  నమో నమిః || 8 || 

ముకా్తలుంకృత సరాే ుంగ్యు  మూలధార్ద నమో నమిః | 

మూలముంభ్తసే రూపాయై మూలశక్త ్ాు  నమో నమిః || 9 || 

మనోనా ని మహాభోగ్ద వాగీశే ర్భ నమో నమిః | 

వాగ్యా ు  వరదహరాయై వరద్మయై నమో నమిః || 10 || 

వేద్మయై వేదరూపాయై వేద్ముంతాయై నమో నమిః | 

గుణదోషవివర్భనిైు  గుణదీప్్తాు  నమో నమిః || 11 || 

సరే ఙా్ఞనే సద్మనుంద సరే రూపే నమో నమిః | 

సుంపనాా యై కమరైు  చ సరే ఙ్ఞ ాతే నమో నమిః || 12 || 

యోగానారు  ఉమదవైు  యోగానుంద నమో నమిః | 

దివు ఙా్ఞన భ్తినేభ్తాయై దివు మూర్త్ాు  నమో నమిః || 13 || 

అరచిుంభ్దజటాధార్భ చుంభ్దబుంబే నమో నమిః | 

చుంభ్ద్మదితు జటాధార్భ చుంభ్దబుంబే నమో నమిః || 14 || 

అణురూపే మహారూపే విశే రూపే నమో నమిః | 

అణిమదు షటసిది్మయై ఆనుంద్మయై నమో నమిః || 15 || 
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ఙ్ఞఙా్ఞన విఙా్ఞన రూపాయై ఙ్ఞఙా్ఞనమూర్ద ానమో నమిః | 

నానాశస్త్స ాసే రూపాయై నానారూపే నమో నమిః || 16 || 

పదా జా పదా వుంశ చ పదా రూపే నమో నమిః | 

పరమేష్్ఠయు  పరామూర్త్ాు  నమస్త ాపాపనాశినీ || 17 || 

మహాదవైు  మహాక్తళ్యు  మహాలక్ష్మ్ా ు  నమో నమిః | 

భ్రహా విష్ణు శివాయై చ భ్రహా నారైు  నమో నమిః || 18 || 

కమలకరపుషాా  చ క్తమరూపే నమో నమిః | 

కపాలికరా దీపాాయై కరా ద్మయై నమో నమిః || 19 || 

రయుం భ్పాతిః పఠేనిా తు ుం షణాా రతిస దిరి్యచు తే | 

చోరవాు భ్ఘరయుం నాసి ాపఠతాుం శృణే తామపి || 20 || 

ఇతుిం సరసే తీ ఙ్ఞ ా భ్తమగసాు ముని వాచకమ్ | 

సరే సిదికిరుం నౄణాుం సరే పాపభ్పణాశనమ్ || 21 || 
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