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ఆయువు, బలము, ఆరోగ్యము, ఐశ్వర్యము, యశ్స్సు వీటిని ప ొందడానికి -
హర-ి యనస ర ొండక్షర్ములనస పలుకొండి. స్కల పుణ్యక్షేత్రములు సేవొంచిన 

ఫలిత్ము, స్ర్వతీర్థములలో అవగాహన చేసిన ఫలిత్ము, స్కల దానము 
లొనరిొంచిన ఫలిత్ము, స్ర్వవేద పారాయణ్ చేసిన ఫలిత్ము, స్ర్వ 

యజ్ఞములు చేసిన ఫలిత్ము త్పపక లభిస్ాా యి. అొంతేకాదస. చివర్లో, 
మోక్షమార్గొంలో ఆ అక్షర్ములే మనలనస నడిపిస్ాా యి అని శ్రీపరహా్లదసడు 
మనకు ఉపదేశొంచిన హర్యష్టకము. 
 

స్తో త్రము 

హరి ర్హర్తి పాపాని దుష్టచిత్తో  ర్పి స్మృత్ః 
అనిచ్ఛయాపి స్ంస్పృష్తట  దహతయేవ హి పావకః   1 

 
స్ గంగా స్ గయా సేత్ ః స్ కాశీ స్ చ్ పుష్కర్మ్ 

జిహ్వాగరే వరో్తయ యస్ే హరి రిత్ేక్షర్ దాయమ్  2 

 
వారాణస్ాేం కుర్ుక్ష్రరతయర న ైమిశార్ణే ఏవ చ్ 

యత్కృత్ం తయన యేనోకోం హరి రిత్ేక్షర్ దాయమ్   3 

  

హర్యష్టకము 

mailto:info@jetuk.org
http://srikaryam.com/Te/PS/Haryashtakam/Sthothram.aspx
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పృథివాేం యాని తీరాా ని పుణయే నయేయత్నయని చ్ 

తయని స్రాా ణేశేష్ాని హరి రిత్ేక్షర్ దాయమ్   4 

  
గవాం కోటి స్హస్రా ణి హేమ కనయే స్హరస్కమ్ 

దతో్ం స్ాేతయోన యేనోకోం హరి రిత్ేక్షర్ దాయమ్   5 

  
ఋగేవదో೭థ యజురేవదః స్ామవేదో  పయథర్వణ్ః 
అధీత్ సేాన యిేనోకాొం హరిరిత్యక్షర్ దవయమ్  6 

  
అశ్వమేధ ై ర్మహ్లయజ్ ్ఞ ః నర్మేధ ై సా్థ ైవ చ 

ఇష్టొం స్ాయతేాన యిేనోకాొం హరి రిత్యక్షర్ దవయమ్   7 

 
పరా ణ్ పరయాణ్ పాథేయొం స్ొంస్ార్ వాయధి నాశ్నమ్ 

దసఃఖాత్యొంత్ పరితార ణ్ొం హరి రిత్యక్షర్ దవయమ్   8 

  
బదధ ః పరికర్ సేాన మోక్షాయ గ్మనొం పరతి 

స్కృ దసచాారిత్ొం యిేన హరి రిత్యక్షర్ దవయమ్  9 

  
హర్యష్టక మిదొం పుణ్యొం పరా త్ ర్ుతాథ య యః పఠేత్ 

ఆయుష్యొం బల మారోగ్యొం యశో వృదిధ  శరియావహమ్   10 

 

పరహా్లదేన కృత్ొం స్తా త్రొం దసఃఖ స్ాగ్ర్ శోష్ణ్మ్ 

యః పఠేత్ స్ నరో యాతి త్దివషతణ ః పర్మొం పదమ్   11 

mailto:info@jetuk.org
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