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ശീശിവസ്തവഃ ൨

{॥ ശീശിവസ്തവഃ ൨ ॥}

॥ ശിവസ്തവഃ ॥

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.

ഓം നമഃ ശിവായ ശർവായ േദവേദവായ ൈവ നമഃ ।

രുദായ ഭുവേനശായ ശിവരൂപായ ൈവ നമഃ ॥ ൧॥

ത്വം ശിവസ്ത്വം മഹാേദവ ഈശ്വരഃ പരേമശ്വരഃ ।

ബഹ്മാ വിഷ്ണു രുദ പുരുഷഃ പകൃതി-സ്തഥാ ॥ ൨॥

ത്വം കാലസ്ത്വം യേമാ മൃത്യു-ർവരുണസ്ത്വം കുേബരകഃ ।

ഇൻദഃ സൂർയഃ ശശാങ്ക ഗഹ-നക്ഷത-താരകഃ ॥ ൩॥

പൃഥിവീ സലിലം ത്വം ഹി ത്വമഗ്നി-ർവായുേരവ ച ।

ആകാശം ത്വം പരം ശൂൻയം സകലം നിഷ്കലം തഥാ ॥ ൪॥

അശുചിർവാ ശുചിർവാപി സർവകാമഗേതാപി വാ ।

ചിൻതേയദ്േദവമീശാനം സ ബാഹ്യാഭ്യൻതരഃ ശുചിഃ ॥ ൫॥

നമസ്േത േദവേദേവശ ത്വത്പസാദാദ്വദാമ്യഹമ് ।
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വാക്േയ ഹീേനഽതിരിക്േത വാ മാം ക്ഷമസ്വ സുേരാത്തമ ॥ ൬॥

നമസ്േത േദവേദേവശ ഈശാന വരദാച്യുത ।

മമ സിദ്ധിം ഭൂയ (സിദ്ധിഃ സദാ ഭൂയാത്) സർവകാർേയഷു ശംകര ॥ ൭॥

ബഹ്മാ വിഷ്ണുരീശ്വര മഹാേദവ നേമാഽസ്തു േത ।

സർവകാർയം പസിധ്യതാം ക്ഷമാനുഗഹകാരണ ॥ ൮॥

॥ ശുഭമ് ॥

The following slokas are also from stone inscriptions.

നമഃ ശബ്ദഗുണായാസ്തു യതീേതൻദിയവർത്മേന ।

വിശ്വേതാ യശ്നുവാനായ േയാമരൂപായ ശമ്ഭേവ ॥ ൧॥

ഉൻമനാ യാ സതീ കാൻതാ നിതാൻത-ശിവസങ്ഗതാ ।

ജഗദ്ധിതായ ചാശാസ്തു സാ ശക്തി-രചലാത്മജാ ॥ ൨॥

ജയതീൻദു രവി േയാമ വാവാത്മ ക്ഷ്മാ ജലാനൈലഃ ।

തേനാതി തനുഭിഃ ശമ്ഭുർേയാഽഷ്ടഭിരഖിലം ജഗത് ॥ ൩॥

Line one of this verse is missing

യമാൻതരം ജ്േയാതിരുപാസേത ബുധാഃ നിരുത്തരം ബഹ്മപദം ജിഗീഷവഃ ॥ ൧॥

തപുേതജ്യാവിധേയാ യദർപണാ(ത്) ഭവൻത്യനിർേദശ്യഫലാനുബൻധിനഃ ।

ന േകവലം തത്ഫലേയാഗസംഗിനാമസംഗിനാം കർമഫലത്യജാമപി ॥ ൨॥

നിസർഗസിദ്ൈധരണിമാദിഭിർഗുൈണരുേപതമംഗീകൃതശക്തിവിസ്തരഈഃ

(രമ്)।

ധിയാമതീതം വചസാമേഗാചരമനാസ്പദം യസ്യ പദം വിദുർബുധാഃ ॥ ൩॥
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॥ ഓം തത്സത് ॥

Encoded and proofread by N.Balasubramanian bbalu@satyam.net.in

The text is found in inscriptions in the Far East lands of Java and Cambodia.

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
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