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The following is a rare Ashtakam on Lord Narayana by Sage Markandeya as told by Vag 

to Sage Markandeya taken from Nrusimha Puranam, and Chapter 10. This hymn was given 

by Vag to Sage Markandeya as he could still not perceive divine vision of Lord Narayana even 

after bathing in all holy places as instructed by Vag who mentioned that one can avail the fruit 

of bathing in all pilgrim places by chanting this hymn. Lord Narayana, pleased with the prayer, 

bestowed long life as well the divine vision of His cosmic form. 

ವಾಗುವಾಚ - 

ಸ್ತ ೋತ್ರ ೋಣಾನೇನ ವಿಪರ ೋೇಂದ್ರ  ಸ್ತತ ಹಿ ನಾರಾಯಣಂ ಪ್ರ ಭೇಂ |  

ನಾಽನಯ ಥಾ ಸರ್ವ-ತೋಥಾವನಾೇಂ ಫಲಂ ಪ್ರರ ಪ್್ ಯ ಸಿ ಸ್ತರ್ರ ತ || ೧ ||  

ಮಾರ್ವೇಂಡೇಯ ಉವಾಚ - 

ತದೇವಾಖ್ಯಯ ಹಿ ಭಗರ್ನ್ ಸ್ತ ೋತರ ೇಂ ತೋರ್ವ-ಫಲ-ಪ್ರ ದಂ |  

ಯೇನ ಜಪತ ೋನ ಸರ್ಲಂ ತೋರ್ವ ಸ್ನಾ ನ ಫಲಂ ಲಭೇತ್ || ೨ ||  

ವಾಗುವಾಚ - 

ಜಯ ಜಯ ದೇರ್ದೇರ್ ಜಯ ಮಾಧರ್ ಕೇಶರ್ |  

ಜಯ ಪ್ದ್ಮಪ್ಲಾಶಾಕ್ಷ ಜಯ ಗೋವಿೇಂದ್ ಗೋಪ್ತೇ || ೧ ||  

ಜಯ ಜಯ ಪ್ದ್ಮನಾಭ ಜಯ ವೈಕೇಂಠ ವಾಮನ |  

ಜಯ ಪ್ದ್ಮ ಹೃಷೋಕೇಶ ಜಯ ದಾಮೋದ್ರಾ ಽಚ್ಯಯ ತ || ೨ ||  

ಜಯ ಪ್ದ್ಮೇಶವ ರಾನಂತ ಜಯ ಲೋರ್ಗುರೋ ಜಯ |  

ಜಯ ಶಂಖ-ಗದಾ-ಪ್ರಣೇ ಜಯ ಭೂಧರ ಸೂರ್ರ || ೩ ||  

ಜಯ ಯಜ್ಞ ೋಶ ವಾರಾಹ ಜಯ ಭೂಧರ ಭೂಮಿಪ್ |  

ಜಯ ಯೋಗೇಶ ಯೋಗಜಞ  ಜಯ ಯೋಗ-ಪ್ರ ರ್ತತ ವರ್ || ೪ ||  

ಜಯ ಯೋಗ-ಪ್ರ ರ್ತತ ವರ್ ಜಯ ಧಮವ-ಪ್ರ ರ್ತತ ವರ್ |  

ಕೃತಪ್ರರ ಯ ಜಯ ಜಯ ಯಜ್ಞ ೋಶ ಯಜ್ಞ ೇಂಗ ಜಯ || ೫ ||  

ಜಯ ವಂದಿತ ಸದ್ವಿಜ ಜಯ ನಾರದ್-ಸಿದ್ಧಿದ್ |  

ಜಯ ಪುಣ್ಯ ರ್ತೇಂ-ಗೇಹ ಜಯ-ವೈದಿರ್-ಭಾಜನ || ೬ ||  

ಜಯ ಜಯ ಚತುಭವಜ ಶ್ರ ೋಜಯದೇರ್ ಜಯ ದೈತಯ -ಭಯಾರ್ಹ |  

ಜಯ ಸರ್ವಜಞ  ಸವಾವತಮ ನ್ ಜಯ ಶಂರ್ರ ಶಾಶವ ತ || ೭ ||  

ಜಯ ವಿಷ್ಣ ೋ ಮಹಾದೇರ್ ಜಯ ನಿತಯ ೇಂ ಅಧೋಕ್ಷಜ |  

ಪ್ರ ಸ್ನದಂ ಕರು ದೇವೇಶೇ ದ್ಶವಯಾದ್ಯ  ಸವ ಕೇಂ ತನೇಂ || ೮ ||  
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ಮಾರ್ವೇಂಡೇಯ ಉವಾಚ -  

ನಮೋಸ್ತತ  ತೇ ದೇರ್ದೇರ್ ಮಹಾಚಿತತ  ಮಹಾಕಯ 

ಮಹಾಪ್ರರ ಜಞ  ಮಹಾದೇರ್ ಮಹಾಕೋತ್ತ ೋವ ಬ್ರ ಹ್ಮೇೇಂದ್ರ -ಚಂದ್ರ -

ರುದಾರ ಚಿವತ-ಪ್ರದ್-ಯುಗಲ ಶ್ರ ೋಪ್ದ್ಮ-ಹಸತ  ಸಮಮ ದಿವತ ದೈತಯ -

ದೇಹ || ೯ ||  

ಅನಂತ-ಭೋಗ-ಶಯನಾಪ್ರವತ ಸವಾವೇಂಗ ಸನರ್ ಸನಂದ್ನ-

ಸನತುುಮಾರಾದ್ಯ ೈರ್ ಯೋಗಿಭಿರ್ ನಾಸ್ನಗರ  ನಯ ಸತ  ಲೋಚನೈರ್ 

ಅನರ್ರತಂ ಅಭಿಚಿೇಂತತ ಮೋಕ್ಷ-ತತತ ವ  ಗಂಧರ್ವ ವಿದಾಯ ಧರ ಯಕ್ಷ 

ಕನಾ ರ ಕೇಂಪುರುಷೈರಹರಹೋ ಗಿೋಯಮಾನ ದಿರ್ಯ  ಯಶಃ || ೧೦ ||  

ನೃಸಿೇಂಹ ನಾರಾಯಣ್ ಪ್ದ್ಮನಾಭ ಗೋವಿೇಂದ್ ಗೋರ್ದ್ವಧನ 

ಗುಹಾ-ನಿವಾಸ ಯೋಗಿೋಶವ ರ ದೇವೇಶವ ರ ಜಲೇಶವ ರ ಮಹೇಶವ ರ || ೧೧ ||  

ಯೋಗಧರ ಮಹಾಮಾಯಾಧರ ವಿದಾಯ ಧರ ಯಶೋಧರ 

ಕೋತವಧರ ತರ ಗುಣ್-ನಿವಾಸ ತರ ತತತ ವ ಧರ ತ್ರ ೋತಗಿಾ ಧರ || ೧೨ ||  

ತರ ವೇದ್ಭಾಕ್ ತರ ನಿಕೇತನ ತರ ಸ್ತರ್ಣ್ವ ತರ ದ್ಣ್ದ ಧರ || ೧೩ ||  

ಸಿಾ ಗಧ  ಮೇಘಾಭಾಚಿವತ ದ್ಯಯ ತ ವಿರಾಜಿತ ಪ್ರೋತೇಂಬ್ರಧರ ಕರೋಟ 

ರ್ಟರ್ ಕೇಯೂರ ಹಾರ ಮಣಿ ರತಾ ೇಂಶು ದಿೋಪ್ರತ  ವಿದ್ಯ ೋತತ ಸರ್ವದಿಶ 

|| ೧೪ ||  

ರ್ನರ್ ಮಣಿ ಕೇಂಡಲ ಮಂಡಿತ ಗಂಡ-ಸಥ ಲ ಮಧುಸೂದ್ನ 

ವಿಶವ ಮೂತೇವ || ೧೫ ||  

ಲೋರ್ನಾರ್ ಯಜ್ಞ ೋಶವ ರ ಯಜಞ ಪ್ರರ ಯ ತೇಜೋಮಯ 

ಭರ್ತ ಪ್ರರ ಯ ವಾಸ್ತದೇರ್ ದ್ಯರತಪ್ಹಾರಾರಾಧಯ  ಪುರುಷ್ೋತತ ಮ 

ನಮೋಸ್ತತ  ತೇ || ೧೫ ||  

|| ಇತಿ ಶ್ರ ೀನೃಿಂಹ ಪುರಾಣೇ ಶ್ರ ೀವಾಗ್ ಕೃತ 

ಶ್ರ ೀನಾರಾಯಣಾಷ್ಟ ಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಿಂ || 
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