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The following is a rare Ashtakam (8-stanza hymn) on Lord Rudra by Sage Vyasa taken 

from Skanda Puranam, Kashi Khandam and Chapter 95 that explains the greatness of Lord 

Shiva. 

The brief Phalashruti mentions that one who recites this hymn daily in the morning with 

due devotion is absolved of all sins including goriest of sins such as patricide, matricide, killing 

of cow or child, drinking of liquor, theft of gold, etc. and Lord Shankara becomes pleased and 

resides in his abode eternally.  

ವ್ಯಾ ಸ ಉವ್ಯಚ - 

ಏಕೋ ರುದ್ರ ೋ ನ ದಿ್ವ ತೋಯೋ ಯತಸತ ತ್  

ಬ್ರ ಹ್ಮ ೈವೈಕಂ ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತತ  ಕಿಂಚಿತ್ |  

ಯದ್ಾ ಪ್ಾ ನಾ ಃ ಕೋಽಪಿ ವ್ಯ ಕುತರ ಚಿದ್ ವ್ಯ  

ವ್ಯಾ ಚಷ್ಟ ಿಂತದ್ಾ ಸಾ  ಶಕತ ರ್ ಮದ್ಗ್ರ ೋ || ೧ ||  

ಯಃ ಕಷ ೋರಾಬ್ಧ ೋರ್ ಮಂದ್ರಾಘಾತಜಾತೋ  

ಜಿಾಲಾಮಾಲೋ ಕಾಲಕೂಟೋ ಽತಭೋಮಃ |  

ತಂ ಸೋಢಿಂ ವ್ಯ ಕೋ ಽಪ್ರೋಽಭೂನ್ ಮಹೇಶಾದ್ 

ಯತಕ ೋಲಾಭಃ ಕೃಷ್ಣ ತಾಮಾಪ್ ವಿಷ್ಣ ಃ || ೨ ||  

ಯದ್ ಬಾಣೋಽಭೂಚ್ ಛ್ರ ೋಪ್ತರ್ ಯಸಾ  ಯಂತಾ  

ಲೋಕೇಶೋ ಯತ್ ಸಾ ಿಂದ್ನಂಭೂಃ ಸಮಸ್ತತ  |  

ವ್ಯಹಾ ವೇದಾ ಯಸಾ  ಯೇನೇಷ್ ಪಾತಾದೃಗ್ಧಧ   

ಗ್ಧರ ಮಾಸ್ ತ್ರ ೈಪುರಾಸ್ ತತಸ ಮಃ ಕಃ || ೩ ||  

ಯಂ ಕಂದ್ರ್ೋೋ ವಿೋಕ್ಷಮಾಣಃ ಸಮಾನಂ  

ದೇವೈರ್ ಅನ್ಾ ೈರ್ ಭಸಮ ಜಾತಃ ಸಿಯಂ ಹಿ |  

ಪೌಷ್ಪ ೈರ್ ಬಾಣಃ ಸರ್ೋ-ವಿಶಿ್ ೈಕಜೇತಾ  

ಕೋ ವ್ಯ ಸ್ತತ ತಾ ಃ ಕಾಮಜೇತುಸ್ ತತೋಽನಾ ಃ || ೪ ||  

ಯಂ ವೈ ವೇದ್ೋ ವೇದ್ ನೋ ನೈರ್ ವಿಷ್ಣ ರ್  

ನೋ ವ್ಯ ವೇಧಾ ನೋ ಮನೋ ನೈರ್ ವ್ಯಣೋ |  

ತಂ ದೇವೇಶಂ ಮಾದೃಶಃ ಕೋಽಲಪ ಮೇಧಾ  

ಯಾಥಾತಾಮ ಾ ದ್ ವೈ ವೇತತ ಾ ಹೋ ವಿಶಿನಾಥಂ || ೫ ||  
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ಯಸ್ತಮ ನ್ ಸರ್ೋಿಂ ಯಸ್ತತ  ಸರ್ೋತರ  ಸರ್ೋೋ  

ಯೋ ವೈ ಕತಾೋ ಯೋಽವಿತಾ ಯೋಽಪ್ಹತಾೋ |  

ನೋ ಯಸ್ತಾ ದ್ವರ್ ಯಃ ಸಮಸ್ತತ ದ್ವರೇಕೋ ನೋ  

ಯಸ್ತಾ ಽನತ ೋ ಯೋಽನತ ಕೃತ್ ತಂ ನತೋಽಸ್ತಮ  || ೬ ||  

ಯಸ್ಾ ೈಕಾಖ್ಯಾ  ವ್ಯಜಿಮೇಧೇನ ತುಲಾಾ   

ಯಸ್ತಾ  ನತಾಾ  ಚೈಕಯಾಲಪ ೋಿಂದ್ರ  ಲಕಷ ಮ ೋಃ |  

ಯಸಾ  ಸ್ತತ ತಾಾ  ಲಭಂತೇ ಸತಾ ಲೋಕಾ  

ಯಸ್ತಾ ರ್ಚೋತೋ ಮೋಕ್ಷಲಕಷ ಮ ೋರದೂರಾ || ೭ ||  

ನಾನಾ ಿಂ ದೇವಂ ವೇದ್ಮ ಾ ಹಂ ಶ್ರ ೋಮಹೇಶಾನ್  

ನಾನಾ ಿಂ ದೇವಂ ಸ್ತತ ಮಿ ಶಂಭೋರ್ ಋತೇಽಹಂ |  

ನಾನಾ ಿಂ ದೇವಂ ವ್ಯ ನಮಾಮಿ ತರ ನೇತಾರ ತ್  

ಸತಾ ಿಂ ಸತಾ ಿಂ ಸತಾ ಮೇತನ್ ಮೃಷ್ ನ || ೮ ||  

|| ಫಲಶ್ರರ ತಿಃ ||  

ಇತಥ ಿಂ ಯಾರ್ತ್ ಸ್ತತ ತ ಶಂಭಿಂ ಮಹರ್ಷೋಸ್  

ತಾರ್ನ್ ನಂದ್ವೋ ಶಾಿಂಭವ್ಯದ್ ದೃಕ್-ಪ್ರ ಸ್ತದಾತ್ |  

ತದ್್ ೋಃಸತ ಿಂಭಂ ತಾ ಕತ ವ್ಯಿಂಶಾಾ ಽರ್ಭಾಷೇ  

ಸ್ತಮಯಂ ಸ್ತಮಯಂ ಬಾರ ಹಮ ಣೇಭಾ ೋ ನಮೋ ವಃ || ೯ ||  

ನಂದ್ವಕೇಶಿರ ಉವ್ಯಚ - 

ಇದಂ ಸತ ವಂ ಮಹಾಪುಣ್ಾ ಿಂ ವ್ಯಾ ಸತೇ ಪ್ರಿಕೋತೋತಂ |  

ಯಃ ಪ್ಠಿಷ್ಾ ತ ಮೇಧಾವಿೋ ತಸಾ  ತುಷ್ಾ ತ ಶಂಕರಃ || ೧೦ ||  

ವ್ಯಾ ಸ್ತಷ್ಟ ಕಂ ಇದಂ ಪಾರ ತಃ ಪ್ಠಿತರ್ಾ ಿಂ ಪ್ರ ಯತನ ತಃ |  

ದಃಸಿ ಪ್ನ -ಪಾಪ್-ಶಮನಂ ಶ್ರ್-ಸ್ತನ್ನನ ಧ್ಾ -ಕಾರಕಂ || ೧೧ ||  

ಮಾತೃಹಾ ಪಿತೃಹಾ ವ್ಯಽಪಿ ಗೋಘ್ನ ೋ ಬಾಲಘ್ನ  ಏರ್ ವ್ಯ |  

ಸ್ತರಾಪಿೋ ಸಿ ಣ್ೋಹೃದ್ ವ್ಯಽಪಿ ನ್ನಷ್ಪ ರ್ೋಽಸ್ತಾ ಃ ಸ್ತತ ತೇರ್ ಜಪಾತ್ || ೧೨ ||  

|| ಇತ ಶ್ರ ೀಸಾಕ ಂದೇ-ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಕಾಶ್ೀ-ಖಂಡೇ ಉತ್ತ ರಾರ್ಧೇ 

ವ್ಯಾ ಸ್-ಭುಜ-ಸ್ತ ಂಭೀರ್ನೇಮಾಧ್ಯಾಯೇ ಶ್ರ ೀವ್ಯಾ ಸಾಷ್ಟ ಕಂ 

ಸಂಪೂರ್ೇಂ || 
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