
 
 

చిన్నపిల్లల్కు శ్లలకాలు                                          www.HariOme.com                                                           Page 1 

     

                          చిన్నపిల్లల్కు శ్లలకాలు  
 

గురువు – 
గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్ిరుః | 
గురుస్సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మమ శ్రీ గురవే న్ముః || 

దీపం – 
శుభం కరోతి కళ్యాణం ఆరోగ్ాం ధన్ సంపదుః | 
శ్త్రుబుద్ధ ివినాశాయ దీప జ్యాతిరనమోఽస్తు తే || 
దీపో జ్యాతిర్ పరబ్రహ్మ దీపో జ్యాతిర్ జనారేన్మ్ | 
దీపో హ్రతు మే పాపం సంధ్యా దీప న్మోఽస్తు తే || 

గ్ణేశ్ – 
వక్రతుండ మహాకాయ సూరాకోటి సమప్రభ | 
నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సరికార్దాష్ సరిదా || 

సరసితి – 
య కుందేందు తుషార హార ధవళ్య యా శుభ్రవస్సావృతా | 
యా వీణావరదండమండితకరా యా శ్వితపదామసనా | 
యా బ్రహామచ్యాతశ్ంకరప్రభృతిభిర్దేవుః సదా పూజితా | 
స్స మం పాతు సరసితి భగ్వతీ నిశ్వేషజాడ్యాపహా || 
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శ్రీ రామ – 
రామయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేదసే | 
రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయాుః పతయే న్ముః || 
శ్రీ రామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే | 
సహ్స్రనామ తతుుల్ాం రామనామ వరాన్నే || 

హ్నుమన్ – 
మనోజవం మరుత తుల్ావేగ్ం 
జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వర్వషఠమ్ | 
వాతాతమజం వాన్రయూథముఖ్ాం 
శ్రీరామదూతం శ్రణం ప్రపదేా || 

విష్ణ – 
శాంతాకారం భుజగ్శ్యన్ం పదమనాభం స్తర్దశ్ం | 
విశాిధ్యరం గ్గ్న్సదృశ్ం మేఘ్వరణం శుభంగ్మ్ | 
ల్క్ష్మీకాంతం కమల్న్యన్ం యోగిహ్ృదాిాన్గ్మాం | 
వందే విష్ణం భవభయహ్రం సరిలోకైకనాథమ్ || 

కృషణ – 
వస్తదేవస్తతం దేవం కంసచాణూరమరేన్ం | 
దేవకీ పరమన్ందం కృషణం వందే జగ్దుురుమ్ || 

మూకం కరోతి వాచాల్ం పంగుం ల్ంఘ్యతే గిర్వమ్ | 
యతకృపా తమహ్ం వందే పరమన్ంద మధవం || 



 
 

చిన్నపిల్లల్కు శ్లలకాలు                                          www.HariOme.com                                                           Page 3 

     

శ్రీమదభగ్వదీుత – 
పారాాయ ప్రతిబోధితాం భగ్వతా నారాయణేన్ సియం | 
వాాసేన్ గ్రథితాం పురాణమునినా మధ్యా మహాభరతమ్ | 
అద్మి తామృతవర్విణం భగ్వతీం అషాాదశాధ్యాయినం | 
అంబ తాిమనుసందధ్యమి భగ్వదీుతే భవదేిషిణమ్ || 

శివ – 
వందే శ్ంభుముమపతిం స్తరగురుం వందే జగ్తాకరణం | 
వందే పన్నగ్భూషణం మృగ్ధరం వందే పశూనాంపతిం | 
వందే సూరాశ్శాంకవహ్ననన్యన్ం వందే ముకుందప్రియం | 
వందే భకుజనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శ్ంకరమ్ || 

అన్నపూరణ – 
అన్నపూర్దణ సదాపూర్దణ శ్ంకరప్రాణవల్లభే | 
జాాన్వరాగ్ాసిదిారాం భిక్షాం దేహ్న చ పారితి || 
మతా చ పారితీ దేవీ పితా దేవో మహేశ్ిరుః | 
బంధవాుః శివభకాుశ్చ సిదేశ్ల భువన్త్రయమ్ || 

సమరపణం – 
కాయేన్ వాచా మన్సేంద్రియైరాి 
బుదాిాతమనా వా ప్రకృతేుః సిభవాత్ | 
కరోమి యదాతాకల్ం పరస్మమ 
నారాయణాయేతి సమరపయామి || 
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శాంతి – 
ఓం సహ్ నావవతు | 
సహ్ నౌ భున్కుు | 
సహ్ వీరాం కరవావహై | 
తేజసిి నావధీతమస్తు | 
మ విద్ధిషావహై | 
ఓం శాంతిుః శాంతిుః శాంతిుః || 

 


