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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. 

വാഗുവാച - 

സ ്താ്രതണാ്േേ വി്രേരര സ്തു ഹി ോരായണം രേഭും |  

ോഽേയഥാ സർവ-തീർഥാോം ഫലം രോേ സയസി സുരവത || 1 ||  

മാർക്േയ ഉവാച - 

ത്േവാഖ്യാഹി ഭഗവൻ സ ്താരതം തീർഥ-ഫല-രേേം |  

്യേ ജേ ്തേ സകലം തീർഥ സ്നാേ ഫലം ല്ഭത  || 2 ||  

വാഗുവാച - 

ജയ ജയ ്േവ്േവ ജയ മാധവ ്കശവ |  

ജയ േേ ്മേലാശാക്ഷ ജയ ്ഗാവിര ്ഗാേ്ത || 1 ||  

ജയ ജയ േേ ്മോഭ ജയ വവകുണ്ഠ  വാമേ |  

ജയ േേ ്മ ഹൃഷീ്കശ ജയ ോ്മാേരാ ഽചയുത || 2 ||  

ജയ േേ ്് മശവരാേന്ത ജയ ്ലാകഗു്രാ ജയ |  

ജയ ശംഖ്-ഗോ-ോ്ണ ജയ ഭൂധര സൂകര || 3 ||  

ജയ യ്േശ വാരാഹ ജയ ഭൂധര ഭൂമിേ |  

ജയ ്യാ്ഗശ ്യാഗേ ജയ ്യാഗ-രേവർത്തക || 4 ||  

ജയ ്യാഗ-രേവർത്തക ജയ ധർമ-രേവർത്തക |  

കൃതരേിയ ജയ ജയ യ്േശ യോംഗ ജയ || 5 ||  

ജയ വരിത സേ ്വിജ ജയ ോരേ-സിേ ്ധിേ |  

ജയ േുണയവതാം-്ഗഹ ജയ-വവേിക-ഭാജേ || 6 ||  

ജയ ജയ ചതുർഭുജ രശീജയ്േവ ജയ വേതയ-ഭയാവഹ |  

ജയ സർവേ സർവാത്മൻ ജയ ശങ്കര ശാശവത || 7 ||  

ജയ വിഷ ്ണാ മഹാ്േവ ജയ േിതയം അ്ധാക്ഷജ |  

രേസാേം കുരു ്േ്വ്ശ േർശയാേയ സവകാം തേും || 8 ||  

മാർക്േയ ഉവാച -  

േ്മാസ്തു  ്ത ്േവ്േവ മഹാചിത്ത മഹാകായ മഹാരോേ 

മഹാ്േവ മഹാകീർ്ത്ത രരഹ ് മരര-ചരര-രുരോർചിത-ോേ-

യുഗല രശീേേ ്മ-ഹസ്ത സമ്മർേിത വേതയ-്േഹ || 9 ||  
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അേന്ത-്ഭാഗ-ശയോർേിത സർവാംഗ സേക സേരേ-

സേത കുമാരാവേയർ ്യാഗിഭിർ ോസാരഗ േയസ്ത ്ലാചവേർ 

അേവരതം അഭിചിന്തിത ്മാക്ഷ-തത്തവ ഗന്ധർവ വിേയാധര 

യക്ഷ കിന്നര കിമ്പുരുവഷരഹര്ഹാ ഗീയമാേ േിവയ യശഃ || 10 ||  

േൃസിംഹ ോരായണ േേ ്മോഭ ്ഗാവിര ്ഗാവർേ ്ധേ ഗുഹാ-

േിവാസ ്യാഗീശവര ്േ്വശവര ജ്ലശവര മ്ഹശവര || 11 ||  

്യാഗധര മഹാമായാധര വിേയാധര യ്ശാധര കീർതിധര 

രതിഗുണ-േിവാസ രതിതത്തവധര ്രതതാഗ്നിധര || 12 ||  

രതി്വേഭാക  രതിേി്കതേ രതിസുവർണ രതിേൺേധര || 13 ||  

സ്നിഗ്ധ ്മഘാഭാർചിത േയുതി വിരാജിത േീതാംരരധര കിരീട 

കടക ്കയൂര ഹാര മണി രത ോംശു േീപ്തി വി്േയാതിത 

സർവേിശ || 14 ||  

കേക മണി കുേല മേിത ഗേ-സ്ഥല മധുസൂേേ 

വിശവമൂർ്ത || 15 ||  

്ലാകോഥ യ്േശവര യേരേിയ ്ത്ജാമയ ഭക്തരേിയ 

വാസു്േവ േുരിതാേഹാരാരാധയ േുരു്ഷാത്തമ േ്മാസ്തു  ്ത || 15 

||  

|| ഇത  ശ്രീനൃംഹ പുരാണണ ശ്രീവാഗ് കൃത 

ശ്രീനാരായണാഷ്ടകം സമ്പൂർണം || 
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