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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.  

വ്യാസ ഉവ്ാച - 

ഏക ാ രുക്രാ ന രവിതീക ാ  തസ്തത്  

്രഹ്മൈഹ്മവ് ം കനഹ നാനാസ്തി  ിഞ്ചിത് |  

 രയപ്യനയഃ ക ാഽപ്ി വ്ാ  ു്തചിര് വ്ാ  

വ്യാചഷ്ടാന്തരയസയ ശക്തിർ മരക്േ || 1 ||  

 ഃ ക്ഷീരാര്കേർ മന്ദരാഘാതജാകതാ  

ജവാലാമാലീ  ാല ൂക ാ ഽതിഭീമഃ |  

തം കസാഢും വ്ാ ക ാ ഽപ്കരാഽഭൂൻ മകഹശാര് 

 ത് ീലാഭിഃ  ൃഷ്ണതാമാപ് വ്ിഷ്ണു ഃ || 2 ||  

 ര് രാക ാഽഭൂച് ്രീപ്തിർ  സയ  ന്താ  

കലാക കശാ  ത് സയന്ദനംഭൂഃ സമസ്താ |  

വ്ാഹാ കവ്രാ  സയ ക കനഷു പ്ാതാരൃഗ്ധാ  

്ോമാസ് ഹ്മ്തപ്ുരാസ് തത്സമഃ  ഃ || 3 ||  

 ം  ന്ദർകപ്ാ വ്ീക്ഷമാ ഃ സമാനം  

കരഹ്മവ്ർ അഹ്മനയർ ഭസ്മജാതഃ സവ ം ഹി |  

പ്ൗഷ്ഹ്മപ്ർ രാഹ്മ ഃ സർവ്-വ്ിഹ്മശവ കജതാ  

ക ാ വ്ാ സ്തു തയഃ  ാമകജതുസ് തകതാഽനയഃ || 4 ||  

 ം ഹ്മവ് കവ്കരാ കവ്ര കനാ ഹ്മനവ് വ്ിഷ്ണു ർ  

കനാ വ്ാ കവ്ോ കനാ മകനാ ഹ്മനവ് വ്ാ ീ |  

തം കരകവ്ശം മാരൃശഃ ക ാഽൽപ്കമോ  

 ാഥാത്മ്യാര് ഹ്മവ് കവ്ത്ത്യകഹാ വ്ിശവനാഥം || 5 ||  

 സ്മിൻ സർവ്ം  സ്തു  സർവ്്ത സർകവ്ാ  

ക ാ ഹ്മവ്  ർതാ ക ാഽവ്ിതാ ക ാഽപ്ഹർതാ |  

കനാ  സയാരിർ  ഃ സമസ്താരികരക ാ കനാ  

 സയാഽകന്താ ക ാഽന്ത ൃത് തം നകതാഽസ്മി || 6 ||  
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 ഹ്മസയ ാഖ്യാ വ്ാജികമകേന തുലയാ  

 സയാ നതയാ ഹ്മച  ാൽകപ്്ന്ദ ലക്ഷമീഃ |  

 സയ സ്തു തയാ ലഭകന്ത സതയകലാ ാ  

 സയാർചാകതാ കമാക്ഷലക്ഷമീരരൂരാ || 7 ||  

നാനയം കരവ്ം കവ്ര്മയഹം ്ശീമകഹശാൻ  

നാനയം കരവ്ം സ്തൗമി ശംകഭാർ ഋകതഽഹം |  

നാനയം കരവ്ം വ്ാ നമാമി ്തികന്താത്  

സതയം സതയം സതയകമതൻ മൃഷാ ന || 8 ||  

|| ഫലശ്രുത ിഃ ||  

ഇത്ഥം  ാവ്ത് സ്തൗതി ശംഭും മഹർഷിസ്  

താവ്ൻ നന്ദീ ശാംഭവ്ാര് രൃ ്-്പ്സാരാത് |  

തക്ാഃസ്തംഭം തയക്തവ്ാംശ്ചാഽവ്ഭാകഷ  

സ്മാ ം സ്മാ ം ്രാൈക കഭയാ നകമാ വ്ഃ || 9 ||  

നന്ദിക ശവര ഉവ്ാച - 

ഇരം സ്തവ്ം മഹാപ്ു യം വ്യാസകത പ്രി ീർതിതം |  

 ഃ പ്ഠിഷയതി കമോവ്ീ തസയ തുഷയതി ശങ്കരഃ || 10 ||  

വ്യാസാഷ്ട ം ഇരം ്പ്ാതഃ പ്ഠിതവ്യം ്പ് ത്നതഃ |  

രുഃസവപ്ന-പ്ാപ്-ശമനം ശിവ്-സാന്നിേയ- ാര ം || 11 ||  

മാതൃഹാ പ്ിതൃഹാ വ്ാഽപ്ി കോഘ്കനാ രാലഘ്ന ഏവ് വ്ാ |  
സുരാപ്ീ സവർ ഹൃര് വ്ാഽപ്ി നിഷ്പാകപ്ാഽസയാഃ സ്തു കതർ ജപ്ാത് || 12 ||  

|| ഇത  ശ്രീസ്കാന്ദന്ദ-മഹാപുരാന്ദണ കാരീ-ഖന്ദേ 

ഉത്തരാർന്ദേ വ്യാസ-ഭുജ-സ്തംന്ദഭാർനാമാേയാന്ദേ 

ശ്രീവ്യാസാഷ്ടകം സമ്പൂർണം || 
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