
 

 || ஶ்ரீனாராயணாஷ்டகம் - ஶ்ரீன்ருஸிம்ஹ புராணம் || 

Sri Narayanashtakam – Sage Markandeya – Nrusimha Puranam 

 

K. Muralidharan (kmurali_sg@yahoo.com)  1 

 

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. 

வாகு₃வாச - 

ஸ்ததாத்தேணாதேே விப்தேந்த்₃ே ஸ்துஹி நாோயணம் ப்ேபு₄ம் |  

நா(அ)ந்யதா₂ ஸேவ்-தீேத்ா₂ோம் ப₂லம் ப்ோப்ஸ்யஸி ஸுவ்ேத ||1||  

மாேக்ண்தே₃ய உவாச - 

ததத₃வாக்₂யாஹி ப₄க₃வே் ஸ்ததாத்ேம் தீேத்₂-ப₂ல-ப்ேத₃ம் |  

தயே ஜப்ததே ஸகலம் தீேத்₂ ஸ்ோே ப₂லம் லதப₄த் || 2 ||  

வாகு₃வாச - 

ஜய ஜய தத₃வதத₃வ ஜய மாத₄வ தகஶவ |  

ஜய பத்₃மபலாஶாக்ஷ ஜய தகா₃விந்த₃ தகா₃பதத || 1 ||  

ஜய ஜய பத்₃மோப₄ ஜய வவகுண்ே₂ வாமே |  

ஜய பத்₃ம ஹ்ருஷீதகஶ ஜய தா₃தமாத₃ோ (அ)சய்ுத || 2 ||  

ஜய பத்₃தமஶ்வோேந்த ஜய தலாககு₃தோ ஜய |  

ஜய ஶங்க₂-க₃தா₃-பாதண ஜய பூ₄த₄ே ஸூகே || 3 ||  

ஜய யஜ்தேஶ வாோஹ ஜய பூ₄த₄ே பூ₄மிப |  

ஜய தயாதக₃ஶ தயாக₃ஜ்ே ஜய தயாக₃-ப்ேவேத்்தக || 4 ||  

ஜய தயாக₃-ப்ேவேத்்தக ஜய த₄ேம்-ப்ேவேத்்தக |  

க்ருதப்ேிய ஜய ஜய யஜ்தேஶ யஜ்ோங்க₃ ஜய || 5 ||  

ஜய வந்தி₃த ஸத்₃விஜ ஜய நாேத₃-ஸித்₃தி₄த₃ |  

ஜய புண்யவதாம்-தக₃ஹ ஜய-வவதி₃க-பா₄ஜே || 6 ||  

ஜய ஜய சதுேப்ு₄ஜ ஶ்ரீஜயதத₃வ ஜய வத₃த்ய-ப₄யாவஹ |  

ஜய ஸேவ்ஜ்ே ஸேவ்ாத்மே் ஜய ஶங்கே ஶாஶ்வத || 7 ||  

ஜய விஷ்தணா மஹாதத₃வ ஜய நித்யம் அததா₄க்ஷஜ |  

ப்ேஸாத₃ம் குரு தத₃தவதஶ த₃ேஶ்யாத்₃ய ஸ்வகாம் தனும் || 8 ||  

மாேக்ண்தே₃ய உவாச -  

நதமாஸ்து தத தத₃வதத₃வ மஹாசித்த மஹாகாய 

மஹாப்ோஜ்ே மஹாதத₃வ மஹாகீேத்்தத ப்₃ேஹ்தமந்த்₃ே-சந்த்₃ே-

ருத்₃ோேச்ித-பாத₃-யுக₃ல ஶ்ரீபத்₃ம-ஹஸ்த ஸம்மேத்ி₃த வத₃த்ய-

தத₃ஹ || 9 ||  
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அேந்த-தபா₄க₃-ஶயோேப்ித ஸேவ்ாங்க₃ ஸேக ஸேந்த₃ே-

ஸேத்குமாோத்₃வயே ்தயாகி₃பி₄ே ்நாஸாக்₃ே ந்யஸ்த தலாசவேே ்

அேவேதம் அபி₄சிந்தித தமாக்ஷ-தத்த்வ க₃ந்த₄ேவ் வித்₃யாத₄ே 

யக்ஷ கிே்ேே கிம்புருவஷேஹேதஹா கீ₃யமாே தி₃வ்ய யஶ: || 10 

||  

ந்ருஸிம்ஹ நாோயண பத்₃மோப₄ தகா₃விந்த₃ தகா₃வேத்்₃

த₄ே கு₃ஹா-நிவாஸ தயாகீ₃ஶ்வே தத₃தவஶ்வே ஜதலஶ்வே 

மதஹஶ்வே || 11 ||  

தயாக₃த₄ே மஹாமாயாத₄ே வித்₃யாத₄ே யதஶாத₄ே கீேத்ித₄ே 

த்ேிகு₃ண-நிவாஸ த்ேிதத்த்வத₄ே த்தேதாக்₃ேித₄ே || 12 ||  

த்ேிதவத₃பா₄க் த்ேிேிதகதே த்ேிஸுவேண் த்ேித₃ண்த₃த₄ே || 

13 ||  

ஸ்ேிக்₃த₄ தமகா₄பா₄ேச்ித த்₃யுதி விோஜித பீதாம்ப₃ேத₄ே 

கிேீே கேக தகயூே ஹாே மணி ேத்ோம்ஶு தீ₃ப்தி வித்₃தயாதித 

ஸேவ்தி₃ஶ || 14 ||  

கேக மணி குண்ே₃ல மண்டி₃த க₃ண்ே₃-ஸ்த₂ல மது₄ஸூத₃ே 

விஶ்வமூேத்த || 15 ||  

தலாகோத₂ யஜ்தேஶ்வே யஜ்ேப்ேிய தததஜாமய ப₄க்தப்ேிய 

வாஸுதத₃வ து₃ேிதாபஹாோோத்₄ய புருதஷாத்தம நதமாஸ்து தத 

|| 15 ||  

|| இதி ஶ்ரீன்ரும்ஹ புராணண ஶ்ரீவாக்₃ க்ருத  

ஶ்ரீனாராயணாஷ்டகம் ஸம்பூரண்ம் || 

mailto:kmurali_sg@yahoo.com

