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శ్రీ లక్ష్మీనృసంహ కరావలంబ స్తోత్రం 
(శ్రీ ఆది శంకర భగవద్పాదచారయ విరచితం) 

 
 
శ్రీమతాయోనిధినికేతన చక్రపాణే భోగంద్రభోగమణిరంజిత పుణ్యమూర్తో | 
యోగశ శాశవత శరణ్య భవాబ్ధపిోత లక్ష్మీనృసంహ మమ దేహి 
కరావలంబమ్ || 1 || 
 
బ్రహ్మంద్రరుద్రమరుదరకకిరీటకోటి సంఘటిితంఘ్రికమలామల కాంతికాంత | 
లక్ష్మీ లసత్కకచసరోరుహ రాజహంస లక్ష్మీనృసంహ మమ దేహి 
కరావలంబమ్ || 2|| 
 
సంసారఘోరగహనే చరతో మురార్త మారోగ్రభీకరమృగ ప్రవరార్దితసయ | 
ఆరోసయ మతసరనిద్పఘ నిపీడితసయ లక్ష్మీనృసంహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 
3 || 
 
సంసారకూమపతిఘోరమగాధమూలం సంప్రాపయ దుుఃఖశతసరాసమాకులసయ | 
దీనసయ దేవ కృపణా పదమాగతసయ లక్ష్మీనృసంహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 
4 || 
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సంసారసాగర విశాలకరాళకాల నక్రగ్రహ గ్రసన నిగ్రహ విగ్రహసయ | 
వయగ్రసయ రాగ రసనోర్దమని పీడితసయ లక్ష్మీనృసంహ మమ దేహి కరావలంబమ్ 
||5|| 
 
సంసారవృక్ష మఘబీజమనంతకరమ-శాఖాశతం కరణ్పత్రమనంగపుష్ామ్ | 
ఆరుహయ దుుఃఖఫలితం పతతో దయాళో లక్ష్మీనృసంహ మమ దేహి 
కరావలంబమ్ || 6 || 
 
సంసారసరా ఘనవకర భయోగ్రతీవ్ర - దంష్ట్రా కరాళ విష్దబి వినష్ిమూర్తోుః | 
నాగార్దవాహన సుధాబ్ధినివాస శౌర్త లక్ష్మీనృసంహ మమ దేహి కరావలంబమ్ 
|| 7 || 
 
సంసార ద్పవ దహనాత్కర భీకరోరు-జ్వవలావలీభి రతిదగి తనూరుహసయ| 
తవతాదపదమసరసీ శరణాగతసయ లక్ష్మీనృసంహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 
8 || 
 
సంసారజ్వల పతితతసయ జగనిివాస సర్తవంద్రియారథ బడిశారి ఝషోపమసయ | 
ప్రోతఖండిత ప్రచురతలుక మసోకసయ లక్ష్మీనృసంహ మమ దేహి కరావలంబమ్ 
|| 9 || 
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సంసారభీకరకరీంద్రకరాభిఘాత నిష్పాష్ి మరమ వపుష్ుః సకలార్దోనాశ | 
ప్రాణ్ప్రయాణ్ భవభీతి సమాకులసయ లక్ష్మీనృసంహ మమ దేహి కరావలంబమ్ 
|| 10 || 
 
అంధసయ మే హృతవివేకమహాధనసయ చోరుః ప్రభోుః బలిభిరీంద్రియ నామధేయుః| 
మోహాంధకార నివహ్ వినిపాతితసయ లక్ష్మీనృసంహ మమ దేహి కరావలంబమ్ 
|| 11 || 
 
బద్పిా గళే యమభటా బహు తరజయంతుః - కరషంతి యత్ర భవపాశశతైరుయతం 
మామ్ | ఏకాకినం పరవశం చకితం దయాళో లక్ష్మీనృసంహ మమ దేహి 
కరావలంబమ్ || 12 || 
 
లక్ష్మీపతే కమలనాభ సుర్తశ విషోో - వైకుణ్ఠ కృష్ో మధుసూదన పుష్కరాక్ష | 
బ్రహమణ్య కేశవ జనారిన వాసుదేవ లక్ష్మీనృసంహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 
13 || 
 
ఏకేన చక్రమపర్తణ్ కర్తణ్ శంఖమనేయన సంధుతనయామవలంబయ తిష్ఠన్ | 
వామేతర్తణ్ వరద్పభయపదమచిహిం -లక్ష్మీనృసంహ మమ దేహి కరావలంబమ్ 
|| 14 || 
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సంసారసాగరనిమజజనముహయమానం దీనం విలోకయ విభో కరుణానిధే మామ్  
ప్రహాాదఖేదపర్దహారపరావతర లక్ష్మీనృసంహ మమ దేహి కరావలంబమ్ ||15 
 
ప్రహాాదనారదపరాశరపుండరీక-వాయసాది భాగవతపుంగవహృనిివాస | 
భకాోనురకోపర్దపాలనపార్దజ్వత లక్ష్మీనృసంహ మమ దేహి కరావలంబమ్ ||16  
 
లక్ష్మీనృసంహచరణాబజమధువ్రతేన స్తోత్రం కృతం శుభకరం భువి శంకర్తణ్ | 
యే తతాఠంతి మనుజ్వ హర్దభకిోయుకాోుః-తేయాంతి 
తతాదసరోజమఖండరూపమ్ || 17 || 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


