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Shivatandavastotra by Ravana

શ્રી શવતા ડવ તાતે્રમ્ રાવણર ચતમ્

॥ અથ રાવણકૃત શવતા ડવ તાતે્રમ્॥
॥ શ્રીગણેશાય નમઃ॥

જટાટવીગલ જલપ્રવાહપાિવતસ્થલે
ગલેઽવલ બ્ય લ બતાં ભજુઙ્ગતુઙ્ગમા લકામ્ ।
ડમડ્ડમડ્ડમડ્ડમિન્નનાદવડ્ડમવર્યં
ચકાર ચ ડતા ડવં તનાેતુ નઃ શવઃ શવમ્॥ ૧॥
જટાકટાહસ ભ્રમભ્રમિન્ન લ પિનઝર્ર -

-િવલાેલવી ચવ લર િવરાજમાનમૂધર્િન ।
ધગદ્ધગદ્ધગ વલ લલાટપટ્ટપાવકે

િકશાેરચ દ્રશખેરે ર તઃ પ્ર તક્ષણં મમ॥ ૨॥
ધરાધરે દ્રન દનીિવલાસબ ધુબ ધુર

સુ્ફરિદ્દગ તસ ત તપ્રમાેદમાનમાનસે ।
કૃપાકટાક્ષધાેરણીિન દ્ધદુધર્રાપિદ

ક્વ ચિદ્દગ બરે(ક્વ ચ ચ્ચદ બરે) મનાે િવનાેદમેતુ વ તુિન॥ ૩॥
જટાભજુઙ્ગિપઙ્ગલસુ્ફર ફણામ ણપ્રભા

કદ બકુઙુ્કમદ્રવપ્ર લપ્તિદગ્વધૂમખુે ।
મદા ધ સ ધુરસુ્ફર વગુત્તર યમેદુરે

મનાે િવનાેદમદ્ભુતં બભતુર્ ભૂતભતર્િર॥ ૪॥
સહસ્રલાેચનપ્ર ત્યશષેલખેશખેર

પ્રસનૂધૂ લધાેરણી િવધૂસરાઙ્ ઘ્રપીઠભૂઃ ।
ભજુઙ્ગરાજમાલયા િનબદ્ધ ટજૂટક

શ્રયૈ ચરાય યતાં ચકાેરબ ધુશખેરઃ॥ ૫॥
લલાટચ વર વલદ્ધન જયસુ્ફ લઙ્ગભા-
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-િનપીતપ ચસાયકં નમિન્ન લ પનાયકમ્ ।
સધુામયખૂલખેયા િવરાજમાનશખેરં

મહાકપા લસ પદે શરાજેટાલમ તુ નઃ ॥ ૬॥
કરાલભાલપિટ્ટકાધગદ્ધગદ્ધગ વલ-

દ્ધન જયાહુતીકૃતપ્રચ ડપ ચસાયકે ।
ધરાધરે દ્રન દનીકુચાગ્ર ચત્રપત્રક-

-પ્રક પનૈક શ પિન િત્રલાેચને ર તમર્મ॥ ૭॥
નવીનમેઘમ ડલી િન દ્ધદુધર્રસુ્ફરત-્

કુહૂિનશી થનીતમઃ પ્રબ ધબદ્ધક ધરઃ ।
િન લ પિનઝર્ર ધર તનાેતુ કૃ ત્ત સ ધુરઃ

કલાિનધાનબ ધુરઃ શ્રયં જગદુ્ધર ધરઃ॥ ૮॥
પ્રફુ લનીલપઙ્કજપ્રપ ચકા લમપ્રભા-

-વલ બક ઠક દલી ચપ્રબદ્ધક ધરમ્ ।
મર ચ્છદં પુર ચ્છદં ભવ ચ્છદં મખ ચ્છદં
ગજ ચ્છદા ધક ચ્છદં તમ તક ચ્છદં ભજે॥ ૯॥

અખવર્(અગવર્)સવર્મઙ્ગલાકલાકદ બમ જર
રસપ્રવાહમાધુર િવજૃ ભણામધવુ્રતમ્ ।

મરા તકં પુરા તકં ભવા તકં મખા તકં
ગ તકા ધકા તકં તમ તકા તકં ભજે॥ ૧૦॥

જય વદભ્રિવભ્રમભ્રમદ્ભજુઙ્ગમશ્વસ-
- દ્વિનગર્મ ક્રમસુ્ફર કરાલભાલહવ્યવાટ્ ।

િધ મ દ્ધ મ દ્ધ મ વન દઙ્ગતુઙ્ગમઙ્ગલ
વિનક્રમપ્રવ તત પ્રચ ડતા ડવઃ શવઃ॥ ૧૧॥

દષૃ દ્વ ચત્રત પયાેભુર્જઙ્ગમાૈ ક્તકસ્ર ેર્-
-ગિરષ્ઠરત્નલાેષ્ઠયાેઃ સહૃુ દ્વપક્ષપક્ષયાેઃ ।
ણારિવ દચ ષાેઃ પ્ર મહીમહે દ્રયાેઃ
સમં પ્રવતર્યન્મનઃ કદા સદા શવં ભજે॥ ૧૨॥

કદા િન લ પિનઝર્ર િનકુ જકાેટરે વસન્
િવમુક્તદુમર્ તઃ સદા શરઃ સ્થમ જ લ વહન્ ।

િવમુક્તલાેલલાેચનાે લલામભાલલગ્ કઃ
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શવે ત મ ત્રમુચ્ચરન્ કદા સખુી ભવા યહમ્॥ ૧૩॥
િન લ પનાથનાગર કદ બમાૈલમ લકા-

િનગુમ્ફિનભર્રક્ષરન્મધૂ ણકામનાેહરઃ ।
તનાેતુ નાે મનાેમુદં િવનાેિદનીમહિનશં

પર શ્રયઃ પરં પદંતદઙ્ગજ વષાં ચયઃ॥ ૧૪॥
પ્રચ ડવાડવાનલપ્રભાશભુપ્રચારણી

મહાષ્ટ સ દ્ધકા મનીજનાવહૂતજ પના ।
િવમુક્તવામલાેચનાિવવાહકા લક વિનઃ

શવે ત મ ત્રભષૂણા જગ જયાય યતામ્॥ ૧૫॥
ઇદમ્ િહ િનત્યમવેમુક્તમુત્તમાેત્તમં તવં

પઠ મર બ્રવુન્નરાે િવશુ દ્ધમે તસ તતમ્ ।
હરે ગુરાૈ સભુ ક્તમાશુ યા ત ના યથા ગ ત

િવમાેહનં િહ દેિહનાં સશુઙ્કરસ્ય ચ તનમ્॥ ૧૬॥
પૂ વસાનસમયે દશવક્ત્રગીતં

યઃ શ ભપૂુજનપરં પઠ ત પ્રદાષેે ।
તસ્ય સ્થરાં રથગજે દ્રતુરઙ્ગયુક્તાં

લ મી ં સદૈવ સમુુ ખ પ્રદદા ત શ ભુઃ॥ ૧૭॥
॥ ઇ ત શ્રીરાવણિવર ચતં શવતા ડવ તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥

The stotra is in panchachAmara Chanda, in which there are 16

varna-s per line, each line begins with a laghu and the laghu

and guru varna-s alternate. So there are eight LG (laghu-guru)

pairs, making up 16 syllables of each line. The last shloka

is in Vasanta-tilakA metre. Some of the versions of the stotra

carry 15-19 verses.

There are two additional verses seen in some version

નમા મ પાવર્તીપ ત નમા મ હ્નવીપ ત
નમા મ ભક્તવ સલં નમા મ ભાલલાેચનમ્ ।

નમા મ ચ દ્રશખેરં નમા મ દુઃખમાેચનં
તદ યપાદપઙ્કજં મરા યહં નટેશ્વરમ્॥ ૧૬॥
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રાવણને કૃતં તાતંે્ર યઃ પઠે ચ્છવસિન્નધાૈ ।
પતુ્રપાતૈ્રાિદકં સાખૈ્યં લભતે માેક્ષમવે ચ॥ ૧૯॥
ઇ ત દશક ધરિવર ચતં શવતા ડવ તાતે્રં સમાપ્તમ્ ।

Also there are variations, for example, the last line

of verse 12 is also chanted as

સમપ્ર ત્તકઃ કદા સદા શવં ભ યહમ્॥ ૧૨॥ or in 13

િવલાેલલાેલલાેચનાે instead of િવમુક્તલાેલલાેચનાે
Both alternatives are correct and there is no need to

document all kinds of variations seen in different prints.
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