
shivastavaH 2

શ્રી શવ તવઃ ૨

Document Information

Text title : shivastavaH 2

File name : shivastava.itx

Category : shiva, stotra

Location : doc_shiva

Transliterated by : N.Balasubramanian bbalu at satyam.net.in

Proofread by : N.Balasubramanian bbalu at satyam.net.in

Description-comments : Found in inscriptions in the Far East lands of Java and Cambodia

Latest update : August 28, 2021

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

August 28, 2021

sanskritdocuments.org



shivastavaH 2

શ્રી શવ તવઃ ૨

॥ શવ તવઃ॥
SHIVASTUTI. It is known that many centuries ago India had trade and

cultural links with the far eastern nations. We could see

evidences of this fact even today in these countries. There are

Hindu temples. Hindu festivals are celebrated. People know our

puranas and epics like Ramayana and Mahabharata. The temples there

contain inscriptions that contain hymns on Hindu gods and goddesses.

A hymn on Shiva found in Bali, an island

near Java is given below along with some other verses on Shiva.

ૐ નમઃ શવાય શવાર્ય દેવદેવાય વૈ નમઃ ।
દ્રાય ભવુનેશાય શવ પાય વૈ નમઃ॥ ૧॥
વં શવ વં મહાદેવ ઈશ્વરઃ પરમેશ્વરઃ ।
બ્રહ્મા િવ શ્ચ દ્રશ્ચ પુ ષઃ પ્રકૃ ત- તથા॥ ૨॥
વં કાલ વં યમાે ત્ય-ુવર્ ણ વં કુબેરકઃ ।
ઇ દ્રઃ સયૂર્ઃ શશાઙ્કશ્ચ ગ્રહ-નક્ષત્ર-તારકઃ॥ ૩॥
થવી સ લલં વં િહ વમ ગ્ -વાર્યુરેવ ચ ।

આકાશં વં પરં શૂ યં સકલં િન કલં તથા॥ ૪॥
અશુ ચવાર્ શુ ચવાર્િપ સવર્કામગતાેઽિપ વા ।
ચ તયેદે્દવમીશાનં સ બાહ્યા ય તરઃ શુ ચઃ॥ ૫॥
નમ તે દેવદેવેશ વ પ્રસાદાદ્વદા યહમ્ ।
વાક્યે હીનેઽ તિરક્તે વા માં ક્ષમ વ સરુાેત્તમ॥ ૬॥
નમ તે દેવદેવેશ ઈશાન વરદાચ્યુત ।
મમ સ દ્ધ ભૂયશ્ચ ( સ દ્ધઃ સદા ભૂયાત્) સવર્કાયષુ શકંર॥ ૭॥
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શ્રી શવ તવઃ ૨

બ્રહ્મા િવ ર શ્વરશ્ચ મહાદેવ નમાેઽ તુ તે ।
સવર્કાય પ્ર સ યતાં ક્ષમાનુગ્રહકારણ॥ ૮॥

॥ શભુમ્॥
The following slokas are also from stone inscriptions.

નમઃ શ દગુણાયા તુ વ્યતીતે દ્રયવત્મર્ને ।
િવશ્વતાે વ્યશ્નવુાનાય વ્યાેમ પાય શ ભવે॥ ૧॥
ઉન્મના યા સતી કા તા િનતા ત- શવસઙ્ગતા ।
જગ દ્ધતાય ચાશા તુ સા શ ક્ત-રચલાત્મ ॥ ૨॥
જયતી દુ રિવ વ્યાેમ વા વાત્મ મા જલાનલૈઃ ।
તનાે ત તનુ ભઃ શ ભુયાઽષ્ટ ભર ખલં જગત્॥ ૩॥
Line one of this verse is missing

યમા તરં જ્યાે ત પાસતે બુધાઃ િન ત્તરં બ્રહ્મપદં જગીષવઃ॥ ૧॥
તપ શ્રુતજે્યાિવધયાે યદપર્ણા(ત)્ ભવ ત્યિનદ યફલાનુબ ધનઃ ।
ન કેવલં ત ફલયાેગસં ગનામસં ગનાં કમર્ફલત્ય મિપ॥ ૨॥
િનસગર્ સદ્ધરૈ ણમાિદ ભગુર્ણૈ પેતમંગીકૃતશ ક્તિવ તરઈઃ (રમ)્।
િધયામતીતં વચસામગાેચરમના પદં યસ્ય પદં િવદુબુર્ધાઃ॥ ૩॥

॥ ૐ ત સત્॥
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