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                         అశ్వత్థ సో్తత్రం 
 

శ్రీ నారద ఉవాచ | 
అనాయాసేన లోకోఽయం సర్వవనాామానవాప్నుయాత్ | 
సరవదేవాత్మకం చైవం త్న్మమ బ్రూహి పితామహ || ౧ || 

బ్రహ్మమవాచ | 
శ్ృణు దేవ మున్మఽశ్వత్థం శుదధం సర్వవత్మకం త్రం | 
యత్ర్రదక్షిణతో లోకః సర్వవనాామానసమశుుతే || ౨ || 

అశ్వతాథదదక్షిణే రద్రః పశ్చిమే విష్ణుర్వశ్రిత్ః | 
బ్రహ్మమ చోత్ోరదేశ్సథః పూర్వవత్వంద్రాదిదేవతాః || ౩ || 

సాంధోపసాంధపత్రేష్ణ గోవిప్రమునయసోథా | 
మూలం వేదః పయో యజ్ఞః సంస్థథతా మునిప్నంగవ || ౪ || 

పూర్వవదిదిక్షు సంయాతా నదీనదసరోఽబ్ధయః | 
త్స్మమత్సరవప్రయతేున హయశ్వత్థం సంశ్రయేద్బుధః || ౫ || 

త్వం క్షీరయఫలకశ్చివ శీత్లశ్ి వనస్తే | 
తావమార్వధయ నరో విందయదైహికాముష్మమకం ఫలమ్ || ౬ || 

చలదదలాయ వృక్షాయ సరవదశ్రిత్విష్ువే | 
బోధిసతాోాయ దేవాయ హయశ్వతాథయ నమో నమః || ౭ || 
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అశ్వత్థ యస్మమత్ోాయి వృక్షర్వజ 
నార్వయణస్థోష్ఠత్ సరవకాలే | 
అథః శ్ృత్సోాం సత్త్ం త్రూణం 
ధన్యయఽస్థ చారిష్టవినాశ్కోఽస్థ || ౮ || 

క్షీరదసోా ం చ యేన్మహ యేన శ్రీస్మోాం నిషేవతే | 
సతేయన తేన వృక్షంద్ర మామపి శ్రీరిుషేవతామ్ || ౯ || 

ఏకాదశాతామ రద్రోఽస్థ వసునాథశ్చరోమణః | 
నార్వయణోఽస్థ దేవానాం వృక్షర్వజోఽస్థ పిప్ల || ౧౦ || 

అగ్నుగరభః శ్మీగరోభ దేవగరభః ప్రజ్పత్ః | 
హిరణయగరోభ భూగరోభ యజఞగరోభ నమోఽసుో తే || ౧౧ || 

ఆయురులం యశో వరిః ప్రజ్ః పశువసూని చ | 
బ్రహమజ్ఞనం చ మేధం చ త్వం న్య దేహి వనస్తే || ౧౨ || 

సత్త్ం వరణో రక్షత్ తావమార్వదవృష్మటర్వశ్రయేత్ | 
పరిత్స్మోా ం నిషేవంతాం త్ృణని సుఖమసుో తే || ౧౩ || 

అక్షిస్ందం భుజస్ందం ద్బససాపుం ద్బరివచంత్నం | 
శ్త్రూణం సముతాథనం హయశ్వత్థ శ్మయ ప్రభో || ౧౪ || 

అశ్వతాథయ వర్వణయయ సర్చవశ్వరయ ప్రదయిన్మ | 
నమో ద్బససాపునాశాయ సుసవపుఫలదయిన్మ || ౧౫ || 
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మూలతో బ్రహమరూపాయ మధయతో విష్ణురూపిణే | 
అగ్రత్ః శ్చవరూపాయ వృక్షర్వజ్య తే నమః || ౧౬ || 

యం దృష్ట్టా ముచయతే రోగః స్ృష్ట్టా పాపః ప్రముచయతే | 
యదశ్రయాచిరంజీవీ త్మశ్వత్థం నమామయహమ్ || ౧౭ || 

అశ్వత్థ సుమహ్మభాగ సుభగ ప్రియదరశన | 
ఇష్టకామాంశ్ి మే దేహి శ్త్రుభయసుో పర్వభవమ్ || ౧౮ || 

ఆయుః ప్రజ్ం ధనం ధనయం సౌభాగయం సరవసంపదం | 
దేహి దేవ మహ్మవృక్ష తావమహం శ్రణం గత్ః || ౧౯ || 

ఋగయజుస్మసమమంత్రాతామ సరవరూపీ పర్వత్్రః | 
అశ్వతోథ వేదమూలోఽసౌ ఋష్మభః ప్రోచయతే సద || ౨౦ || 

బ్రహమహ్మ గురహ్మ చైవ దరిద్రో వాయధిపీడిత్ః | 
ఆవృత్ోయ లక్షసంఖయం త్త్ స్తోత్రమేత్త్ససఖీ భవేత్ || ౨౧ || 

బ్రహమచారీ హవిర్వయయశీ త్వదశాశయీ జితేంద్రియః | 
పాపోపహత్చతోోపి వ్రత్మేత్త్సమాచర్వత్ || ౨౨ || 

ఏకహసోం దివహసోం వా కుర్వయద్గోమయలేపనం | 
అర్విత్స్రష్సూక్తోన ప్రణవేన విశేష్త్ః || ౨౩ || 

మౌనీ ప్రదక్షిణం కుర్వయత్రా్రగుకోఫలభాగభవేత్ | 
విష్ణుర్వుమసహస్రేణ హయచ్యయత్స్మయపి కీరోనాత్ || ౨౪ || 
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పదే పదంత్రం గతావ కరచేష్ట్టవివరిిత్ః | 
వాచా స్తోత్రం మన్య ధయన్మ చత్సరంగం ప్రదక్షిణమ్ || ౨౫ || 

అశ్వత్థః స్మథపితో యేన త్త్సాలం స్మథపిత్ం త్త్ః | 
ధనాయుష్ట్ం సమృదిధసుో నరకాతాోరయేత్్త్ౄన్ || ౨౬ || 

అశ్వత్థమూలమాశ్రిత్య శాకాన్యుదకదనత్ః | 
ఏకస్థమన్ భోజితే విప్రే కోటిబ్రాహమణభోజనమ్ || ౨౭ || 

అశ్వత్థమూల మాశ్రిత్య జపహ్మమసుర్వరినాత్ | 
అక్షయం ఫలమాపోుత్ బ్రహమణో వచనం త్థా || ౨౮ || 

ఏవమాశావస్థతోఽశ్వత్థః సదశావస్మయ కల్తే | 
యజ్ఞరథం ఛేదితేఽశ్వతేథ హయక్షయం సవరోమాప్నుయాత్ || ౨౯ || 

ఛిన్యు యేన వృథాఽశ్వత్థశేేదితాః పిత్ృదేవతాః | 
అశ్వత్థః పూజితో యత్ర పూజితాః సరవదేవతాః || ౩౦ || 

ఇత్ శ్రీ బ్రహమ నారద సంవాదే అశ్వత్థ స్తోత్రం సంపూరుం 

 


