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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.  

வ்யாஸ உவாச - 

ஏக ா ருத்₃க ா ந த்₃விதீகயா யதஸ்தத்  

ப்₃ ஹ்மைமவ ை் கநஹ நானாஸ்தி கிஞ்சித் |  

யத்₃யப்யன்ய: க ா(அ)பி வா குத் சித்₃ வா 

வ்யாசஷ்டாந்தத்₃யஸ்ய ஶ ்தி  ்ைத₃ ்₃க  || 1 ||  

ய: க்ஷீ ாப்₃கத₄  ்ைந்த₃ ா ா₄தஜாகதா  

ஜ்வாலாைாலீ  ாலகூகடா (அ)திபீ₄ை: |  

தை் கஸாடு₄ை் வா க ா (அ)பக ா(அ)பூ₄ன் ைகஹஶாத்₃ 

யத்கீலாபி₄:  ்ருஷ்ணதாைாப விஷ்ணு: || 2 ||  

யத்₃ பா₃கணா(அ)பூ₄ச ்ச₂் ீபதி  ்யஸ்ய யந்தா  

கலாக கஶா யத் ஸ்யந்த₃னை்பூ₄: ஸைஸ்தா |  

வாஹா கவதா₃ யஸ்ய கயகனஷு பாதாத்₃ரு ்₃தா₄  

 ்₃ ாைாஸ் த்ம பு ாஸ் தத்ஸை:  : || 3 ||  

யை்  ந்த₃ க்பா வீக்ஷைாண: ஸைானை்  

கத₃மவ  ்அன்மய  ்ப₄ஸ்ைஜாத: ஸ்வயை் ஹி |  

பபௌஷ்மப  ்பா₃மண: ஸ வ்-விஶ்மவ கஜதா  

க ா வா ஸ்துத்ய:  ாைகஜதுஸ் தகதா(அ)ந்ய: || 4 ||  

யை் மவ கவகதா₃ கவத₃ கநா மநவ விஷ்ணு  ் 

கநா வா கவதா₄ கநா ைகனா மநவ வாணீ |  

தை் கத₃கவஶை் ைாத்₃ருஶ: க ா(அ)ல்பகைதா₄  

யாதா₂த்ை்யாத்₃ மவ கவத்த்யகஹா விஶ்வனாத₂ை் || 5 ||  

யஸ்மின் ஸ வ்ை் யஸ்து ஸ வ்த்  ஸ க்வா  

கயா மவ   த்ா கயா(அ)விதா கயா(அ)பஹ த்ா |  

கநா யஸ்யாதி₃  ்ய: ஸைஸ்தாதி₃க க ா கநா 

யஸ்யா(அ)ந்கதா கயா(அ)ந்த ்ருத் தை் நகதா(அ)ஸ்மி || 6 ||  

mailto:kmurali_sg@yahoo.com


Sri Vyasashtakam – Skanda Puranam 

 

K. Muralidharan (kmurali_sg@yahoo.com)  2 

 

யஸ்மய ா ்₂யா வாஜிகைகத₄ன துல்யா  

யஸ்யா நத்யா மச யால்கபந்த்₃  லக்்ஷமீ: |  

யஸ்ய ஸ்துத்யா லப₄ந்கத ஸத்யகலா ா  

யஸ்யா ச்ாகதா கைாக்ஷலக்்ஷமீ தூ₃ ா || 7 ||  

நான்யை் கத₃வை் கவத்₃ை்யஹை் ஶ்ரீைகஹஶான்  

நான்யை் கத₃வை் ஸ்பதௌமி ஶை்கபா₄  ்ருகத(அ)ஹை் |  

நான்யை் கத₃வை் வா நைாமி த் ிகனத் ாத்  

ஸத்யை் ஸத்யை் ஸத்யகைதன் ை்ருஷா ந || 8 ||  

|| ப₂லஶ்ருதி: ||  

இத்த₂ை் யாவத் ஸ்பதௌதி ஶை்பு₄ை் ைஹ ஷ்ிஸ்  

தாவன் நந்தீ₃ ஶாை்ப₄வாத்₃ த்₃ரு ்-ப் ஸாதா₃த் |  

தத்₃கதா₃:ஸ்தை்ப₄ை் த்ய ்தவாை்ஶ்சா(அ)வபா₄கஷ  

ஸ்ைாயை் ஸ்ைாயை் ப்₃ ாஹ்ைகணப்₄கயா நகைா வ: || 9 ||  

நந்தி₃க ஶ்வ  உவாச - 

இத₃ை் ஸ்தவை் ைஹாபுண்யை் வ்யாஸகத ப ிகீ த்ிதை் |  

ய: படி₂ஷ்யதி கைதா₄வீ தஸ்ய துஷ்யதி ஶங்  : || 10 ||  

வ்யாஸாஷ்ட ை் இத₃ை் ப் ாத: படி₂தவ்யை் ப் யத்னத: |  

து₃:ஸ்வப்ன-பாப-ஶைனை் ஶிவ-ஸான்னித்₄ய- ா  ை் || 11 ||  

ைாத்ருஹா பித்ருஹா வா(அ)பி க ா₃ ்₄கனா பா₃ல ்₄ன ஏவ வா |  

ஸு ாபீ ஸ்வ ண்ஹ்ருத்₃ வா(அ)பி நிஷ்பாகபா(அ)ஸ்யா: ஸ்துகத  ்ஜபாத் || 12 ||  

|| இதி ஶ்ரீஸ்காந்தத₃-மஹாபுராதண காஶீ-க₂ண்தட₃ 

உத்தரார்தத₄ வ்யாஸ-பு₄ஜ-ஸ்தம்தபா₄ரன்ாமாத்₄யாதய 

ஶ்ரீவ்யாஸாஷ்டகம் ஸம்பூரண்ம் || 
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