
 
 

నిత్యపారాయణ శ్లోకాలు                                         www.HariOme.com                                                           Page 1 

 

                          నిత్యపారాయణ శ్లోకాలు 
(నిద్రలేవగానే) 
కరాగ్రే వసతే లక్ష్మీః కర మధ్యయ సరసవతీ | 
కర మూలే స్థితా గౌరీ ప్రభాతే కర దరశనమ్ || 
సముద్ర వసనే దేవి పరవత్ సతన మండలే | 
విష్ణుపత్ని నమస్తతభ్యం పాదసపరశం క్షమసవ మే || 

ఆదితాయయ చ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ | 
గురు శుక్ర శనిభ్యశచ రాహవే కేత్వే నమీః || 

బ్రహ్మా మురారిస్త్రిపురాంత్కారీ | 
భానుశశశీ భూమిస్తతో బుధశచ || 
గురుశచ శుక్రీః శని రాహు కేత్వీః | 
కురవంతు సర్వవ మమ స్తప్రభాత్మ్ || 

కృష్ణుయ వాస్తదేవాయ హరయే పరమాత్ానే | 
ప్రణత్ కోేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమీః || 

(స్నినం చేయునపుడు) 
గంగే చ యమునే కృష్ణు గోదవరి సరసవత్న | 
నరాదే స్థంధు కావేర్యయ జలేఽస్థాన్ సనిిధం కురు || 
గంగా గంగేత్న యో బ్రూయాత్ యోజనానాం శతైరపి | 
ముచయతే సరవ పాపాభ్యయ విష్ణులోకం స గచఛత్న || 



 
 

నిత్యపారాయణ శ్లోకాలు                                         www.HariOme.com                                                           Page 2 

 

అంబ త్వదదరశనానుాక్తీః న జానే స్నినజం ఫలమ్ | 
సవరాారోహణ సోపానం మహ్మపుణయ త్రంగిణం | 
వందే కాశీం గుహ్మం గంగాం భ్వానం మణికరిుకామ్ || 
గంగే మాం పునహి | 

(సూరుయని దరిశంచునపుడు) 
బ్రహా సవరూపముదయే మధాయహ్నితు మహ్నశవరమ్ | 
స్నయం ధాయయేత్సదా విష్ణుం త్రిమూరితం చ దివాకరమ్ || 

(విదియ [దివతీయ] చంద్రుని దరిశంచునపుడు) 
క్షీరస్నగర సంపని లక్ష్మ ప్రియ సహోదర | 
హిరణయమకుటాభాసవదాాలచంద్ర నమోఽస్తత తే || 

(తులసీమాత్కు నమసకరిసూత) 
యన్మాలే సరవతీరాిని యనాధ్యయ సరవదేవతాీః | 
యదగ్రే సరవవేదాశచ తులస్థ తావం నమామయహమ్ || 
నమస్తతలస్థ కళాయణి నమో విష్ణుప్రియే శుభే | 
నమో మోక్షప్రదే దేవి నమీః సంపత్పపరదాయిని || 

(తులస్థ దళములు గ్రహించునపుడు) 
తులసయమృత్జనాాస్థ సదా త్వం కేశవప్రియే | 
కేశవారిం చినోమి తావం క్షమసవ హరివలోభే 
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(అశవత్ివృక్షమునకు నమసకరించునపుడు) 
మూలతో బ్రహారూపాయ మధయతో విష్ణురూపిణే | 
అగ్రత్ీః శివరూపాయ వృక్షరాజాయ తే నమీః || 

(భ్యజనమునకు ముందు) 
అహం వైశావనరోభూతావ ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత్ీః | 
ప్రాణాపానసమాయుకతీః పచామయనిం చతురివధమ్ || 
బ్రహ్మారపణం బ్రహాహవిర్బారహ్మాగౌి బ్రహాణాహుత్మ్ | 
బ్రహ్మా వ తేన గంత్వయం బ్రహాకరాసమాధనా || 

(ఏకశ్లోకీ రామాయణం) 
ఆదౌ రామ త్పోవనాది గమనం హతావ మృగం కాంచనమ్ | 
వైదేహీ హరణం జటాయు మరణం స్తగ్రీవ సంభాషణమ్ || 
వాలీ నిగ్రహణం సముద్రత్రణం లంకాపురీదాహనమ్ | 
పశాచద్రావణకుంభ్కరుహననం చేత్ది ిరామాయణమ్ || 

(ఏకశ్లోకీ భాగవత్ం) 
ఆదౌ దేవక్దేవి గరభజననం గోపీ గృహ్నవరినం | 
మాయాపూత్న జీవితాపహరణం గోవరినోదాిరణమ్ || 
కంసచేఛదన కౌరవాది హననం కుంతీస్తతాపాలనం | 
హ్నయత్దాభగవత్ం పురాణకథిత్ం శ్రీకృషులీలామృత్మ్ || 
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(ఏకశ్లోకీ భారత్ం) 
ఆదౌ పాండవధారతరాష్ట్రజననం లాక్షాగృహ్నదాహనం | 
ద్యయత్శ్రీహరణం వనే విచరణం మతాసాలయే వరతనమ్ || 
లీలాగోగ్రహణం రణే విహరణం సంధక్రియాజృంభ్ణం | 
భీషాద్రోణస్తయోధనాదిమథనం హ్నయత్నాహ్మభారత్మ్ || 

(నాగసోతత్పం) 
నమస్తత దేవ దేవేశ నమస్తత ధరణధర | 
నమస్తత సరవనాగేంద్ర ఆదిశేష నమోఽస్తత తే || 

(యజ్ఞేశవర ప్రారిన) 
నమస్తత యజేభ్యకేే చ నమస్తత హవయవాహన | 
నమస్తత వీత్నహోత్రాయ సపతజిహ్మవయ తే నమీః || 

(ఔషధమును స్తవించునపుడు) 
అచుయతానంద గోవింద నామోచాఛరణ భేషజాత్ | 
నశయంత్న సకలా రోగాీః సత్యం సత్యం వదామయహమ్ || 
శరీర్వ జరజరీ భూతే వాయధగ్రస్తత కళేబర్వ | 
ఔషధం జాహివీతోయం వైద్యయ నారాయణో హరిీః || 

(ప్రయాణమునకు బయలుదేరునపుడు) 
యీః శివో నామ రూపాభాయం యా దేవీ సరవమంగళా | 
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త్యోీః సంసారణాత్ పుంస్నం సరవతో జయ మంగళమ్ || 
నారాయణ నారాయణ నారాయణ || 

(దీపం వెలిగించిన పిదప) 
దీపం జ్యయత్నీః పరంబ్రహా దీపం సరవ త్మోఽపహమ్ | 
దీపేన స్నధయతే సరవం సంధాయ దీప నమోఽస్తత తే || 

శుభ్ం కరోతు కళాయణం ఆరోగయం స్తఖ సంపదమ్ | 
శత్రుబుదిివినాశం చ దీప జ్యయత్నరిమోఽస్తత తే || 

(నిద్రకు ఉపక్రమించినపుడు) 
రామం సకందం హన్మమంత్ం వైనతేయం వృకోదరమ్ | 
శయనే యీః సార్వనిిత్యం దుీఃసవపిం త్సయ నశయత్న || 
అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతేఽహరిిశం మయా | 
దాసోఽయమిత్న మాం మతావ క్షమసవ పరమేశవర || 
కారపణయద్యషోపహత్సవభావీః 
పృచాఛమి తావం ధరాసమూాఢచేతాీః | 
యచ్ఛ్ఛరయీః స్నయనిిశిచత్ం బ్రూహి త్నేా 
శిషయస్తతఽహం శాధ మాం తావం ప్రపనిమ్ || 

(చెడు కల వచిచనపుడు) 
బ్రహ్మాణం శంకరం విష్ణుం యమం రామం దనుం బలిమ్ | 
సప్మతతాన్ సంసార్వనిిత్యం దుీఃసవపిం త్సయ నశయత్న || 
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(కలిద్యష నివారణం) 
కరోకటకసయ నాగసయ దమయంతాయ నలసయ చ | 
ఋతుపరుసయ రాజర్వషీః కీరతనం కలి నాశనమ్ || 

(శమీ వృక్షమును దరిశంచునపుడు) 
శమీ శమయతే పాపం శమీ శత్ృవినాశిన | 
అరుజనసయ ధనురాిరీ రామసయ ప్రియదరిశన || 

(దారిద్రయ దుీఃఖ నివారణకు) 
దుర్వ ాసాృతా హరస్థ భీత్నమశేషజంతోీః | 
సవసమిీః సాృతామత్నమతీవ శుభాం దదాస్థ || 
దారిద్రయదుీఃఖభ్యహ్మరిణి కా త్వదనాయ | 
సరోవపకారకరణాయ సదార్బదరచితాత || 

(ఆపద నివారణకు) 
ఆపదామపహరాతరం దాతారం సరవసంపదామ్ | 
లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామయహమ్ || 

(కలికలాషనాశన మహ్మమంత్పము) 
హర్వ రామ హర్వ రామ రామ రామ హర్వ హర్వ | 
హర్వ కృషు హర్వ కృషు కృషు కృషు హర్వ హర్వ || 

 


