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శ్రీ లక్ష్మీ నృసంహ అపదుద్దారక సతవము 


శ్రీమనాృసంహ విభవే గరుడద్వజాయ

తాపత్రయోపశమన్నయ భవౌషద్దయ

తృష్ణారి వృశ్చిక జలాగ్నా భుజంగ రోగ

క్లేశవోయాయ హరయే గురవే నమోస్తత


ఉగ్రం వీరంమహావిష్ాం జవలంతం సరవతోముఖం

నృసంహం భీషణం భద్రం మృత్యో మృత్యోం నమామోహం

 
ఉద్గ్ర భవ పాథోధి ఖండన్నఖండ తేజసే | జ్యోతీరూప నృసంహాయ నమోస్త్తాపన్నా వారిణే ||
గ్రంథీభూత మహాపాప హారిణే ఘోరరూపిణే | పుణ్యోకార నృసంహాయ నమోస్త్తాపన్నావారిణే ||

వీతరాగ మున్నవ్రాత హృద్యస్త్ాన వాసనే | పరమాణు నృసంహాయ నమోస్త్తాపన్నా వారిణే ||

రంగంగణ సముత్యతంగ మాతంగంగ విభంగ్ననే | మహావీర నృసంహాయ నమోస్త్తాపన్నావారిణే ||

మహనీయ హిరణ్యోక్ష వక్షోవిక్షేప స్త్క్షిణే | జావలారూప నృసంహాయ నమోస్త్తాపన్నావారిణే ||

హారీకృత ఫణీశాన వాసనే శ్రీన్నవాసనే | శృంగర నృసంహాయ నమోస్త్తాపన్నావారిణే ||

విధిశాప శ్చలాకారా హలాోశాప న్నవారిణే | పావన్నంఘ్రి నృసంహాయ నమోస్త్తాపన్నావారిణే ||

ష్ాంప్రతోయ సమ వాోపత చరాచర విభూతయే | విశావకార నృసంహాయ నమోస్త్తాపన్నావారిణే ||

జవలద్వవరో మహోద్ాండ హిరణోకశ్చపు ద్వవషే | భయంకర నృసంహాయ నమోస్త్తాపన్నావారిణే ||

లంఘీకృతారా వేఢ్యోయ రావణ ప్రాణ హారిణే | వీరరామ నృసంహాయ నమోస్త్తాపన్నావారిణే ||

తంతావవయవ సూక్ష్మమణు వాోపతన్నరాయణ్యతమనే | శేషశేషి నృసంహాయ నమోస్త్తాపన్నావారిణే ||

సరవగీరావణ దురావర గరవ సరవంకష్ణతమనే | భయంకర నృసంహాయ నమోస్త్తాపన్నావారిణే ||

వరణీయ కృపాపాత్ర ప్రహాేద్దహాేద్కారిణే | కారుణో నరసంహాయ నమోస్త్తాపన్నావారిణే ||

తోయద్దనత సతటిద్రూప రమాసకాతంగ శోభినే | మహాలక్ష్మీ నృసంహాయ నమోస్త్తాపన్నావారిణే ||



మునీంద్ర మననస్త్ాన ద్హరాకాశ వాసనే | సూక్ష్మమకార నృసంహాయ నమోస్త్తాపన్నావారిణే ||

ఖండాఖండ పరం బ్రహమ మాలామంత్రైక రూపిణే | మంత్రబీజ నృసంహాయ నమోస్త్తాపన్నావారిణే ||

నృదేవ పశు పక్ష్మోద్వ సరవరూపగుణ్యతమనే | జగద్రూప నృసంహాయ నమోస్త్తాపన్నావారిణే ||

సంధు గంభీర సంహార శరాసన విజృంభిణే | ఘోరాతమ నరసంహాయ నమోస్త్తాపన్నావారిణే ||

హంస్త్వతార వేద్దద్వ సముద్ారణకారిణే | వేద్వేద్ో నృసంహాయ నమోస్త్తాపన్నావారిణే ||

భీకర సతంభ సంరంభ ఢంబాయుత మహాతమనే | భయంకర నృసంహాయ నమోస్త్తాపన్నావారిణే ||

షణావానంత సక్షోణ భీజాక్షర మయాతమనే | మంత్రబీజ నృసంహాయ నమోస్త్తాపన్నావారిణే ||

ణంపూరా వనమాలాతామ సరవరూపాయ విషావే | సరవప్రియ నృసంహాయ నమోస్త్తాపన్నావారిణే ||

భకార మంత్రరూపాయ వశీకృత పురారయే | మోహన్నంగ నృసంహాయ నమోస్త్తాపన్నావారిణే ||

ద్రషటవోమనన్నధీన ప్రకృతోనతరివభాసనే | మున్నప్రియ నృసంహాయ నమోస్త్తాపన్నావారిణే ||

మృగీకృతాసో భీష్ణమయా మృగోమాణ పరాంఘ్రయే | మహాసంహ నృసంహాయ నమోస్త్తాపన్నావారిణే ||

త్యోకార విజయాకార మంత్ర యంత్ర సవరూపిణే | ద్వవాోకార నృసంహాయ నమోస్త్తాపన్నావారిణే ||

మృత విప్ర స్తత ప్రాణ ద్దన ద్వక్ష్మ విధాయినే | ద్వన్నవన నృసంహాయ నమోస్త్తాపన్నావారిణే ||

త్యోంకార కారణ్యకార విజాానధ్వంత రూపిణే | సరవలోక నృసంహాయ నమోస్త్తాపన్నావారిణే ||

నమ్రీ కృత స్తరేశాన మనోభీషట ప్రద్దయినే | సంహాచల నృసంహాయ నమోస్త్తాపన్నావారిణే ||

మాయాతీత గుణ్యకార మధురాకార మూరతయే | యాద్దద్రి నరసంహాయ నమోస్త్తాపన్నావారిణే ||

మోకార సరవవరాాద్వ వోంజన్నమయ మూరతయే | శ్రీవాసనే నృసంహయ నమోస్త్తాపన్నావారిణే ||

హంకారవరా ద్వపాతయా హాలాద్ోంత సవరూపిణే | ఄక్షరాతమ నృసంహాయ నమోస్త్తాపన్నావారిణే ||

ద్దవత్రంశ ద్క్షరప్రోపతం నృసంహానుష్టభుం మనుం అపదుద్దార న్నమానం పఠన్ భకతః కృతీభవేత్
శ్రీ లక్ష్మీ నృసంహస్త్వమి ద్వవో తిరువడిఘళేశరణం

ఄనోధా శరణం న్నసత తవమేవ శరణం మమః|తస్త్మత్ కారుణోభావేన రక్ష రక్షో జన్నరానః|| 

శ్రీ లక్ష్మీనృసంహాపదుద్దారక సతవఃసంపనాం


