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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. 

వాగువాచ - 

స్త త్ర ేణానేన  విేరేంేర స్తుతి్ర  నారాయణేం ేరభేం |  

నాఽ య థా సర్వ -తీరాానాేం ఫలేం ేార్ య సి ుేరత || 1 ||  

మార్క ేండేయ ఉవాచ - 

తదేవాఖ్యయ ి భగరన్ స్త త్ర ేతేం తీర్-ాఫల-ేరరేం |  

యే  జరత్ర  సకలేం తీర్ ాసా్న   ఫలేం లభేత్ || 2 ||  

వాగువాచ - 

జయ జయ దేరదేర జయ మాధర కేశర |  

జయ రదస్తమరలాశాక్ష జయ గోవిేంర గోరణా || 1 ||  

జయ జయ రదస్తమనాభ జయ వైకేంఠ వామ  |  

జయ రదస్తమ హృషీకేశ జయ దామోరరా ఽచ్యయ త || 2 ||  

జయ రదస్తమేశవ రా ేంత జయ లోకగురో జయ |  

జయ శేంఖ-గదా-ాణే జయ భూధర్ సూకర్ || 3 ||  

జయ యజ్ఞశే వారాహ జయ భూధర్ భూమిర |  

జయ యోగేశ యోగజ ేజయ యోగ-ేరరర్ త్రతక || 4 ||  

జయ యోగ-ేరరర్ త్రతక జయ ధర్మ -ేరరర్ త్రతక |  

కృతేియ జయ జయ యజ్ఞశే యజే్ేంగ జయ || 5 ||  

జయ రేందిత సదస్తవిజ జయ నార్ర-సిదస్తధిర |  

జయ పుణయ రతేం-గేహ జయ-వైదిక-భాజ  || 6 ||  

జయ జయ చతుర్భు జ స్త జజయదేర జయ దైతయ -భయారహ |  

జయ సర్వ జ ేసరావ తమ న్ జయ శేంకర్ శాశవ త || 7 ||  

జయ విషో్ణ మహాదేర జయ నితయ ేం అధోక్షజ |  

ేరస్నరేం కర్భ దేవేశే రర్శ యారయ  సవ కేం తనేం || 8 ||  
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మార్క ేండేయ ఉవాచ -  

 మోుత్ర ణా దేరదేర మహాచితత్ర మహాకయ మహాేాజ ేమహాదేర 

మహాకీర్త్ త్రత ేరహస్తమేేంేర-చేంేర-ర్భేదార్చి త-ార-యుగల 

స్త జరదస్తమ-హసత్ర సమమ ర్చతి దైతయ -దేహ || 9 ||  

అ ేంత-భోగ-శయనారి్చ త సరావ ేంగ స క స ేంర -

స తుక మారాదైయ ర్ యోగిభిర్ నాస్నేగ  య సత్ర లోచనైర్ అ రర్తేం 

అభిచిేంతిత మోక్ష-తతత్రవ  గేంధర్వ  విదాయ ధర్ యక్ష కి ా ర్ 

కిేంపుర్భషైర్హర్హో గీయమా  దిరయ  యశః || 10 ||  

 ృసిేంహ నారాయణ రదస్తమనాభ గోవిేంర గోరర్సి్తధ  గుహా-

నివాస యోగీశవ ర్ దేవేశవ ర్ జలేశవ ర్ మహేశవ ర్ || 11 ||  

యోగధర్ మహామాయాధర్ విదాయ ధర్ యశోధర్ కీర్చ త్రధర్ 

ేతిగుణ-నివాస ేతితతత్రవ ధర్ ేణాతగాి ధర్ || 12 ||  

ేతివేరభాక్ ేతినికేత  ేతిురర్ ోేతిరణధిర్ || 13 ||  

సిా గ ధ మేఘాభార్చి త ద్యయ తి విరాజిత పీతేంరర్ధర్ కిరీట కటక 

కేయూర్ హార్ మణి ర్తా ేంశు దీిత్ర విద్యయ తిత సర్వ దిశ || 14 ||  

క క మణి కేండల మేండిత గేండ-స్తసలా మధుసూర  

విశవ మూర్త్త్ర || 15 ||  

లోకనాథ యజ్ఞశేవ ర్ యజేేియ ణాజోమయ భక తే్రియ వాుదేర 

ద్యర్చతరహారారాధయ  పుర్భష్ణతత్రమ  మోుత్ర ణా || 15 ||  

|| ఇతి శ్రీనృంహ పురాణే శ్రీవాగ్ కృత శ్రీనారాయణాష్టకం 

సంపూర్ణం || 
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