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శ్రీ నారాయణ హృదయ స్తోత్రం 
 

అస్య శ్రీనారాయణ-హృదయ-స్తోత్ర-మహామంత్రస్య భార్గవ ఋషిః, 
అనుష్టుప్ఛందిః, శ్రీ లక్ష్మీనారాయణో దేవతా, ఓం బీజం, నమశ్శక్ోిః, నారాయణాయేతి 
కీలకం, నారాయణ-ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగిః || 

కర్నాయస్ిః || 
నారాయణిః ప్ర్ం జ్యయతిరితి అంగుష్ఠాభాయం నమిః, 
నారాయణిః ప్ర్ం బ్రహ్మేతి త్ర్జనీభాయం నమిః, 
నారాయణిః ప్రో దేవ ఇతి మధ్యమాభాయం నమిః, 
నారాయణిః ప్ర్ం ధామేతి అనామికాభాయం నమిః, 
నారాయణిః ప్రో ధ్ర్ే ఇతి కనిషాకాభాయం నమిః, 
విశ్వం నారాయణ ఇతి కర్త్లకర్ప్ృష్ఠాభాయం నమిః || 

అంగనాయస్ిః || 
నారాయణిః ప్ర్ం జ్యయతిరితి హృదయాయ నమిః, 
నారాయణిః ప్ర్ం బ్రహ్మేతి శిర్సే స్వవహా, 
నారాయణిః ప్రో దేవ ఇతి శిఖాయై వౌషట్, 
నారాయణిః ప్ర్ం ధామేతి కవచాయ హుమ్, 
నారాయణిః ప్రో ధ్ర్ే ఇతి నేత్రాభాయం వౌషట్, 
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విశ్వం నారాయణ ఇతి అస్వాయ ఫట్, 
భూర్భువస్సువరోమితి దిగబంధ్ిః || 

ధాయనమ్ || 
ఉద్యయద్యదిత్యస్ంకాశ్ం పీత్వాస్ం చతుర్భుజమ్ | 
శ్ంఖచక్రగద్యపాణం ధాయయేలలక్ష్మీప్తిం హరిమ్ || ౧ || 

త్రైలోకాయధార్చక్రం త్దుప్రి కమఠం త్త్ర చానంత్భోగీ 
త్నేధ్యయ భూమి-ప్ద్యేంకుశ్-శిఖర్దళం కరిికాభూత్-మేర్భమ్ | 
త్త్రత్యం శంత్మూరిోం మణమయ-మకుటం కుండలోద్యుసితాంగం 
లక్ష్మీ-నారాయణాఖయం స్ర్సిజ-నయనం స్ంత్త్ం చంత్యామిః || ౨ || 

అస్య శ్రీనారాయణాహృదయ-స్తోత్ర-మహామంత్రస్య బ్రహాే ఋషిః, 
అనుష్టుప్ ఛందిః, నారాయణో దేవతా, నారాయణ-ప్రీత్యరే్థ జపే వినియోగిః || 

ఓం || నారాయణిః ప్ర్ం జ్యయతి-రాతాే నారాయణిః ప్ర్ిః | 
నారాయణిః ప్ర్ం బ్రహే నారాయణ నమోఽస్సో తే || ౩ || 

నారాయణిః ప్రో దేవో ధాతా నారాయణిః ప్ర్ిః | 
నారాయణిః ప్రో ధాతా నారాయణ నమోఽస్సో తే || ౪ || 

నారాయణిః ప్ర్ం ధామ ధాయనం నారాయణిః ప్ర్ిః | 
నారాయణ ప్రో ధ్రోే నారాయణ నమోఽస్సో తే || ౫ || 

నారాయణిః ప్రో దేవో విద్యయ నారాయణిః ప్ర్ిః | 
విశ్వం నారాయణిః స్వక్షాన్ నారాయణ నమోఽస్సో తే || ౬ || 
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నారాయణాద్ విధి-రాజతో జాతో నారాయణాద్ భవిః | 
జాతో నారాయణాదింద్రో నారాయణ నమోఽస్సో తే || ౭ || 

ర్వి-రాారాయణ-సేోజిః చంద్రో నారాయణో మహిః | 
వహ్నా-రాారాయణిః స్వక్షాత్ నారాయణ నమోఽస్సో తే || ౮ || 

నారాయణ ఉపాస్యిః స్వయద్ గుర్భ-రాారాయణిః ప్ర్ిః | 
నారాయణిః ప్రో బోధో నారాయణ నమోఽస్సో తే || ౯ || 

నారాయణిః ఫలం ముఖయం సిదిి-రాారాయణిః స్సఖమ్ | 
హరి-రాారాయణిః శుదిి-రాారాయణ నమోఽస్సో తే || ౧౦ || 

నిగమావేదితానంత్-కల్యయణగుణ-వారిధ్య | 
నారాయణ నమసేోఽస్సో నర్కార్ివ-తార్క || ౧౧ || 

జనే-మృతుయ-జరా-వాయధి-పార్త్ంత్రాయదిభిః స్ద్య | 
దోషై-ర్స్పృషురూపాయ నారాయణ నమోఽస్సో తే || ౧౨ || 

వేదశస్వారే్విజాాన-స్వధ్య-భక్త్ోేక-గోచర్ | 
నారాయణ నమసేోఽస్సో మాముదిర్ భవార్ివాత్ || ౧౩ || 

నితాయనంద మహోద్యర్ ప్రాత్పర్ జగత్పతే | 
నారాయణ నమసేోఽస్సో మోక్షస్వమ్రాజయ-ద్యయినే || ౧౪ || 

ఆబ్రహేస్ేంబ-ప్ర్యంత్-మఖిల్యత్ే-మహాశ్రయ | 
స్ర్వభూతాత్ే-భూతాత్ేన్ నారాయణ నమోఽస్సో తే || ౧౫ || 
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పాలితాశేష-లోకాయ పుణయశ్రవణ-కీర్ోన | 
నారాయణ నమసేోఽస్సో ప్రలయోదక-శయినే || ౧౬ || 

నిర్స్ో-స్ర్వదోష్ఠయ భకాోేది-గుణద్యయినే | 
నారాయణ నమసేోఽస్సో తావం వినా న హ్న మే గతిిః || ౧౭ || 

ధ్రాేర్-ేకామ-మోక్షాఖయ-పుర్భష్ఠర్-ేప్రద్యయినే | 
నారాయణ నమసేోఽస్సో పునసేోఽస్సో నమో నమిః || ౧౮ || 

ప్రారే్నా || 
నారాయణ త్వమేవాసి దహరాఖ్యయ హృది సేిత్ిః | 
ప్రేరితా ప్రేర్యమాణానాం త్వయా ప్రేరిత్ మానస్ిః || ౧౯ || 

త్వద్యజాాం శిర్స్వ కృతావ భజామి జన-పావనమ్ | 
నానోపాస్న-మారాగణాం భవకృద్ భావబోధ్కిః || ౨౦ || 

భావార్ేకృద్ భవాతీతో భవ సౌఖయప్రదో మమ | 
త్వనాేయామోహ్నత్ం విశ్వం త్వయైవ ప్రికలిపత్మ్ || ౨౧ || 

త్వదధిష్ఠాన-మాత్రేణ స్వ వై స్రావరే్కారిణీ | 
త్వమేవ తాం పుర్స్కృత్య మమ కామాన్ స్మర్ేయ || ౨౨ || 

న మే త్వదనయస్వాతాసిో త్వదనయనా హ్న దైవత్మ్ | 
త్వదనయం న హ్న జానామి పాలకం పుణయవర్ినమ్ || ౨౩ || 

యావతాుంస్వరికో భావో మనస్తుో భావనాత్ేకిః | 
తావతిుదిిర్ువేత్ స్వధాయ స్ర్వద్య స్ర్వద్య విభో || ౨౪ || 
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పాపినా-మహమేకాగ్రో దయాలూనాం త్వమగ్రణీిః | 
దయనీయో మదనోయఽసిో త్వ కోఽత్ర జగత్ాయే || ౨౫ || 

త్వయాహం నైవ స్ృషుశేేత్ న స్వయత్ోవ దయాలుతా | 
ఆమయో వా న స్ృషుశే-ేదౌషధ్స్య వృథోదయిః || ౨౬ || 

పాప్స్ంగ-ప్రిశ్రంత్ిః పాపాతాే పాప్రూప్-ధ్ృక్ | 
త్వదనయిః కోఽత్ర పాపేభయిః త్రాతాసిో జగతీత్లే || ౨౭ || 

త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ త్వమేవ బంధుశ్ే స్ఖా త్వమేవ | 
త్వమేవ విద్యయ ద్రవిణం త్వమేవ త్వమేవ స్ర్వం మమ దేవ దేవ || ౨౮ || 

ప్రారే్నాదశ్కం చైవ మూలషుకమథిఃప్ర్మ్ | 
యిః ప్ఠేచఛృణుయానిాత్యం త్స్య లక్ష్మీిః సిేరా భవేత్ || ౨౯ || 

నారాయణస్య హృదయం స్రావభీషు-ఫలప్రదమ్ | 
లక్ష్మీహృదయకం స్తోత్రం యది చైత్దివనాకృత్మ్ || ౩౦ || 

త్త్ుర్వం నిషఫలం ప్రోకోం లక్ష్మీిః క్రుధ్యతి స్ర్వద్య | 
ఏత్త్ుంకలిత్ం స్తోత్రం స్రావభీషు-ఫలప్రదమ్ || ౩౧ || 

జపేత్ స్ంకలిత్ం కృతావ స్రావభీషు-మవాపుాయాత్ | 
నారాయణస్య హృదయం ఆదౌ జపాోా  త్త్ిఃప్ర్మ్ || ౩౨ || 

లక్ష్మీహృదయకం స్తోత్రం జపేనాారాయణం పునిః | 
పునరాారాయణం జపాోా పునర్లక్ష్మీనుతిం జపేత్ || ౩౩ || 
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త్దవదోిమాధికం కురాయ-దేత్త్ుంకలిత్ం శుభమ్ | 
ఏవం మధ్యయ దివవార్థణ జపేత్ స్ంకలిత్ం శుభమ్ || ౩౪ || 

లక్ష్మీహృదయక్త్ స్తోత్రే స్ర్వమనయత్ ప్రకాశిత్మ్ | 
స్రావన్ కామానవాప్నాతి ఆధివాయధి-భయం హర్థత్ || ౩౫ || 

గోప్యమేత్త్ స్ద్య కురాయత్ న స్ర్వత్ర ప్రకాశ్యేత్ | 
ఇతి గుహయత్మం శస్త్రం ప్రోకోం బ్రహాేదిభిః పురా || ౩౬ || 

లక్ష్మీహృదయప్రోక్త్ోన విధినా స్వధ్యేత్ స్సధిః | 
త్స్వేత్ స్ర్వప్రయతేాన స్వధ్యేద్ గోప్యేత్ స్సధిః || ౩౭ || 

యత్రైత్తుపస్ోకం తిష్ఠాత్ లక్ష్మీనారాయణాత్ేకమ్ | 
భూత్ పైశచ వేతాళ భయం నైవ తు స్ర్వద్య || ౩౮ || 

భృగువార్థ త్థా రాత్రౌ పూజయేత్ పుస్ోకదవయమ్ | 
స్ర్వద్య స్ర్వద్య స్సోత్యం గోప్యేత్ స్వధ్యేత్ స్సధిః | 
గోప్నాత్ స్వధ్నాలోలక్త్ ధ్నోయ భవతి త్త్ోాత్ిః || ౩౯ || 

 


