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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.  

వా్య స ఉవ్యచ - 

ఏకో రుద్రో న ద్వి తీయో యతసతత్  

ద్రరహై్మ వైకం నేహ నానాస్తత కంచిత్ |  

యద్ా ప్ా నా ః కోఽపి వ్య కుద్రతచిద్ వ్య  

వ్యా చష్టంతదా్ సా  శక తర్ మద్ద్రే || 1 ||  

యః క్షీరాబ్ధరే్ మంద్రాఘాతజాతో  

జాి లామాలీ కాలకూటో ఽతిభీమః |  

తం సోఢం వ్య కో ఽప్రోఽభూన్ మహేశాద్ 

యతీీ లాభః కృష్ణతామాప్ విష్ణ ః || 2 ||  

యద్ బాణోఽభూచ్ ద్రీప్తిర్ యసా  యంతా  

లోకేశో యత్ సా ంద్నంభూః సమస్తత  |  

వ్యహా వేదా యసా  యేనేష్ పాతాద్ృగే్ధ  

ద్రగ్ధమాస్ త్రైపురాస్ తతస మః కః || 3 ||  

యం కంద్రోో  వీక్షమాణః సమానం  

దేవైర్ అన్యా ర్ భసై జాతః సి యం హి |  

పౌష్పో ర్ బాణః సర్ి -విశ్వి కజేతా  

కో వ్య స్తుతతా ః కామజేతుస్ తతోఽనా ః || 4 ||  

యం వై వేో వేద్ నో న్యవ విష్ణ ర్  

నో వ్య వేధా నో మనో న్యవ వ్యణీ |  

తం దేవేశం మాద్ృశః కోఽలో మేధా  

యాథాతైా ా ద్ వై వేతతా హో విశి నాథం || 5 ||  
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యస్తై న్ సరి్ ం యుత సర్ి ద్రత సరిో   

యో వై కరాత  యోఽవితా యోఽప్హరాత  |  

నో యసా్త ద్వర్ యః సమస్తత ద్వరేకో నో  

యస్తా ఽనోత  యోఽనతకృత్ తం నతోఽస్తై  || 6 ||  

యస్యా కాఖా్య  వ్యజిమేధేన తులాా   

యస్తా  నతాా  చైకయాలో్ ంద్రద్ లక్షీై ః |  

యసా  స్తుతతాా  లభంతే సతా లోకా  

యస్తా రాా తో మోక్షలక్షీై ర్దూరా || 7 ||  

నానా ం దేవం వేద్ై ా హం స్త మమహేశాన్  

నానా ం దేవం స్త త ి శంభోర్ ఋతేఽహం |  

నానా ం దేవం వ్య నమాి ద్రతినేద్రతాత్  

సతా ం సతా ం సతా మేతన్ మృష్ న || 8 ||  

|| ఫలశ్రుతిః ||  

ఇతథం యావత్ స్త త తి శంభం మహర్షసి్  

తావన్ నందీ శాంభవ్యద్ ద్ృక్-ద్రప్స్తదాత్ |  

త దోఃసతంభం తా క తవ్యంశాా ఽవభాషే  

స్తై యం స్తై యం ద్రబాహై ణేభోా  నమో వః || 9 ||  

నంద్వకేశి ర్ ఉవ్యచ - 

ఇద్ం స్తసతవం మహాపుణా ం వా్య సతే ప్ర్షకీర్ష తతం |  

యః ప్ఠిషా్ తి మేధావీ తసా  తుషా్ తి శంకర్ః || 10 ||  

వా్య స్తష్టకం ఇద్ం ద్రపాతః ప్ఠితవా ం ద్రప్యతన తః |  

దఃసి ప్న -పాప్-శమనం శివ-స్తన్నన ధ్ా -కార్కం || 11 ||  

మాతృహా పితృహా వ్యఽపి గోఘ్నన  బాలఘ్న  ఏవ వ్య |  

ురాపీ సి ర్ ణహృద్ వ్యఽపి న్నషో్ పోఽస్తా ః స్తుతతేర్ జపాత్ || 12 ||  

|| ఇత శ్రీసాక ందే-మహాపురాణే కాీ-ఖండే ఉత్తరార్ధ ేవా్య స్-

భుజ-స్స్తంర్నరామా ధ్యాా ే శ్రీవా్య సాష్టకం స్ంపూర్ణం || 
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