നരസിമ്ഹപുരാേണ

സൂർയാഷ്േടാത്തരശതനാമസ്േതാതം
വിശ്വകർമകൃത

{॥ നരസിമ്ഹപുരാേണ സൂർയാഷ്േടാത്തരശതനാമസ്േതാതം വിശ്വകർമകൃത ॥}
ഭരദ്വാജ ഉവാച -ൈയഃ സ്തുേതാ നാമഭിസ്േതന സവിതാ വിശ്വകർമണാ ।
താൻയഹം ശ്േരാതുമിാമി വദ സൂത വിവസ്വതഃ ॥ ൧॥

സൂത ഉവാച -താനി േമ ശൃണു നാമാനി ൈയഃ സ്തുേതാ വിശ്വകർമണാ ।
സവിതാ താനി വക്ഷ്യാമി സർവപാപഹരാണി േത ॥ ൨॥

ആദിത്യഃ സവിതാ സൂർയഃ ഖഗഃ പൂഷാ ഗഭസ്തിമാൻ ।
തിമിേരാൻമഥനഃ ശമ്ഭുസ്ത്വഷ്ടാ മാർതൺഡ ആശുഗഃ ॥ ൩॥

ഹിരൺയഗർഭഃ കപിലസ്തപേനാ ഭാസ്കേരാ രവിഃ ।
അഗ്നിഗർേഭാഽദിേതഃ പുതഃ ശമ്ഭുസ്തിമിരനാശനഃ ॥ ൪॥

അംശുമാനംശുമാലീ ച തേമാഘ്നസ്േതജസാം നിധിഃ ।
ആതപീ മൺഡലീ മൃത്യുഃ കപിലഃ സർവതാപനഃ ॥ ൫॥

ഹരിർവിശ്േവാ മഹാേതജാഃ സർവരത്നപഭാകരഃ ।
അംശുമാലീ തിമിരഹാ ഋഗ്യജുാമഭാവിതഃ ॥ ൬॥

പാണാവിഷ്കരേണാ മിതഃ സുപദീേപാ മേനാജവഃ ।
യജ്േഞേശാ േഗാപതിഃ ശീമാൻ ഭൂതജ്ഞഃ േശനാശനഃ ॥ ൭॥
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അമിതഹാ ശിേവാ ഹംേസാ നായകഃ പിയദർശനഃ ।
ശുദ്േധാ വിേരാചനഃ േകശീ സഹസാംശുഃ പതർദനഃ ॥ ൮॥

ധർമരശ്മിഃ പതംഗ വിശാേലാ വിശ്വസംസ്തുതഃ ।
ദുർവിജ്േഞയഗതിഃ ശൂരസ്േതേജാരാശിർമഹായശാഃ ॥ ൯॥

ഭാജിഷ്ണുർജ്േയാതിഷാമീേശാ വിജിഷ്ണുർവിശ്വഭാവനഃ ।
പഭവിഷ്ണുഃ പകാശാത്മാ ജ്ഞാനരാശിഃ പഭാകരഃ ॥ ൧൦॥

ആദിത്േയാ വിശ്വദൃഗ് യജ്ഞകർതാ േനതാ യശസ്കരഃ ।
വിമേലാ വീർയവാനീേശാ േയാഗജ്േഞാ േയാഗഭാവനഃ ॥ ൧൧॥

അമൃതാത്മാ ശിേവാ നിത്േയാ വേരൺേയാ വരദഃ പഭുഃ ।
ധനദഃ പാണദഃ ശ്േരഷ്ഠഃ കാമദഃ കാമരൂപധൃക് ॥ ൧൨॥

തരണിഃ ശാശ്വതഃ ശാസ്താ ശാസ്തജ്ഞസ്തപനഃ ശയഃ ।
േവദഗർേഭാ വിഭുർവീരഃ ശാൻതഃ സാവിതിവൽലഭഃ ॥ ൧൩॥

ധ്േയേയാ വിശ്േവശ്വേരാ ഭർതാ േലാകനാേഥാ മേഹശ്വരഃ ।
മേഹൻദ്േരാ വരുേണാ ധാതാ വിഷ്ണുരഗ്നിർദിവാകരഃ ॥ ൧൪॥

ഏൈതസ്തു നാമഭിഃ സൂർയഃ സ്തുതസ്േതന മഹാത്മനാ ।
ഉവാച വിശ്വകർമാണം പസൻേനാ ഭഗവാൻ രവിഃ ॥ ൧൫॥

ഭമിമാേരാപ്യ മാമത മൺഡലം മമ ശാതയ ।
ത്വത്ബുദ്ധിസ്ഥം മയാ ജ്ഞാതേമവെമൗഷ്ൺയം ശമം വേജത് ॥ ൧൬॥

ഇത്യുക്േതാ വിശ്വകർമാ ച തഥാ സ കൃതവാൻ ദ്വിജ ।
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ശാൻേതാഷ്ണഃ സവിതാ തസ്യ ദുഹിതുർവിശ്വകർമണഃ ॥ ൧൭॥

സംജ്ഞായാാഭവദ്വിപ ഭാനുസ്ത്വഷ്ടാരമബവീത് ।
ത്വയാ യസ്മാത് സ്തുേതാഽഹം ൈവ നാമ്നാമഷ്ടശേതന ച ॥ ൧൮॥

വരം വൃണീഷ്വ തസ്മാത് ത്വം വരേദാഽഹം തവാനഘ ।
ഇത്യുക്േതാ ഭാനുനാ േസാഽഥ വിശ്വകർമാബവീദിദമ് ॥ ൧൯॥

വരേദാ യദി േമ േദവ വരേമതം പയ േമ ।
ഏൈതസ്തു നാമഭിർയസ്ത്വാം നരഃ സ്േതാഷ്യതി നിത്യശഃ ॥ ൨൦॥

തസ്യ പാപക്ഷയം േദവ കുരു ഭക്തസ്യ ഭാസ്കര ॥ ൨൧॥

േതൈനവമുക്േതാ ദിനകൃത് തേഥതി
ത്വഷ്ടാരമുക്ത്വാ വിരരാമ ഭാസ്കരഃ ।
സംജ്ഞാം വിശങ്കാം രവിമൺഡലസ്ഥിതാം
കൃത്വാ ജഗാമാഥ രവിം പസാദ്യ ॥ ൨൨॥

ഇതി ശീനരസിംഹപുരാേണ ഏേകാനവിംേശാഽധ്യായഃ ॥ ൧൯॥

From Narasimhapurana adhyAya 19
https://archive.org/details/NarsimhaPuranGitapress
Proofread by Singanallur Ganesan singanallur at gmail.com

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
Last updated ത്oday
http://sanskritdocuments.org

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

Surya Ashtottara Shatanama Stotram ( From Narasimha Puranam) Lyrics in Malayalam PDF
% File name : sUryAShTottarashatanAmavishvakarmaNP.itx
% Category : aShTottarashatanAma
% Location : doc\_z\_misc\_navagraha
% Language : Sanskrit
% Subject : philosophy/hinduism/religion
% Proofread by : Singanallur Ganesan singanallur at gmail.com
% Translated by : https://archive.org/details/NarsimhaPuranGitapress
% Description-comments : Narasimhapurana adhyAya 19
% Latest update : June 6, 2013
% Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com
% Site access : http://sanskritdocuments.org
%
% 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 for promotion of
% any website or individuals or for commercial purpose without permission.
% Please help to maintain respect for volunteer spirit.
%
We acknowledge well-meaning volunteers for Sanskritdocuments.org and other sites to have built
the collection of Sanskrit texts.
Please check their sites later for improved versions of the texts.
This file should strictly be kept for personal use.
PDF file is generated [ October 13, 2015 ] at Stotram Website

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

