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സൂർയസ്തുതീ ദ്വാദശാർയാ സാമ്ബകൃത

{॥ സൂർയസ്തുതീ ദ്വാദശാർയാ സാമ്ബകൃത ॥}

അഥ ശീസാമ്ബകൃതദ്വാദശാർയാസൂർയസ്തുതിഃ ।

ഉദ്യൻനദ്യവിവസ്വാനാേരാഹൻനുത്തരാം ദിവം േദവഃ ।

ഹൃദ്േരാഗം മമ സൂർേയാ ഹരിമാണം ചാശു നാശയതു ॥ ൧॥

നിമിഷാർേധൈനേകന ദ്േവ ച ശേത ദ്േവ സഹസ്േര ദ്േവ ।

കമമാണ േയാജനാനാം നേമാഽസ്തുേത നലിനനാഥായ ॥ ൨॥

കർമജ്ഞാനഖദശകം മന ജീവ ഇതി വിശ്വസർഗായ ।

ദ്വാദശധാ േയാ വിചരതി സ ദ്വാദശമൂർതിരസ്തു േമാദായ ॥ ൩॥

ത്വം ഹി യജൂഋക്സാമഃ ത്വമാഗമസ്ത്വം വഷട്കാരഃ ।

ത്വം വിശ്വം ത്വം ഹംസഃ ത്വം ഭാേനാ പരമഹംസ ॥ ൪॥

ശിവരൂപാത് ജ്ഞാനമഹം ത്വത്േതാ മുക്തിം ജനാർദനാകാരാത് ।

ശിഖിരൂപാൈദശ്വർയം ത്വത്താേരാഗ്യമിാമി ॥ ൫॥

ത്വചി േദാഷാ ദൃശി േദാഷാഃ ഹൃദി േദാഷാ േയഽഖിേലൻദിയജേദാഷാഃ ।

താൻ പൂഷാ ഹതേദാഷഃ കിഞ്ചിദ് േരാഷാഗ്നിനാ ദഹതു ॥ ൬॥

ധർമാർഥകാമേമാക്ഷപതിേരാധാനുഗതാപേവഗകരാൻ ।

ബൻദീകൃേതൻദിയഗണാൻ ഗദാൻ വിഖൺഡയതു ചൺഡാംശുഃ ॥ ൭॥

േയന വിേനദം തിമിരം ജഗേദത്യ ഗസതി ചരമചരമഖിലമ് ।

ധൃതേബാധം തം നലിനീഭർതാരം ഹർതാരമാപദാമീേഡ ॥ ൮॥
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യസ്യ സഹസാഭീേശാരഭീശു േലേശാ ഹിമാംശുബിമ്ബഗതഃ ।

ഭാസയതി നക്തമഖിലം േഭദയതു വിപദ്ഗണാനരുണഃ ॥ ൯॥

തിമിരമിവ േനതതിമിരം പടലമിവാേശഷേരാഗപടലം നഃ ।

കാശമിവാധിനികായം കാലപിതാ േരാഗയുക്തതാം ഹരതാത് ॥ ൧൦॥

വാതാശ്മരീഗദാർശസ്ത്വഗ്േദാഷമേഹാദരപേമഹാം ।

ഗഹണീഭഗൻധരാഖ്യാ മഹതീസ്ത്വം േമ രുേജാ ഹംസി ॥ ൧൧॥

ത്വം മാതാ ത്വം ശരണം ത്വം ധാതാ ത്വം ധനം ത്വമാചാർയഃ ।

ത്വം താതാ ത്വം ഹർതാ വിപദാമർക പസീദ മമ ഭാേനാ ॥ ൧൨॥

ഇത്യാർയാദ്വാദശകം സാമ്ബസ്യ പുേരാ നഭഃസ്ഥലാത് പതിതമ് ।

പഠതാം ഭാഗ്യസമൃദ്ധിഃ സമസ്തേരാഗക്ഷയ സ്യാത് ॥ ൧൩॥

ഇതി ശീസാമ്ബകൃതദ്വാദശാർയാസൂർയസ്തുതിഃ സമ്പൂർണാ ।
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