ശീസൂർയസഹസനാമസ്േതാതമ് ൧
{॥ ശീസൂർയസഹസനാമസ്േതാതമ് ൧ ॥}
। അഥ ഭവിഷ്യപുരാണാൻതർഗത-സൂർയസഹസനാമസ്േതാതമ് ।
ഓം വിശ്വജിദ് വിശ്വജിത്കർതാ വിശ്വാത്മാ വിശ്വേതാമുഖഃ ।
വിശ്േവശ്വേരാ വിശ്വേയാനിർനിയതാത്മാ ജിേതൻദിയഃ ॥ ൧॥

കാലാശയഃ കാലകർതാ കാലഹാ കാലനാശനഃ ।
മഹാേയാഗീ മഹാബുദ്ധിർമഹാത്മാ സുമഹാബലഃ ॥ ൨॥

പഭുർവിഭുർഭൂതനാേഥാ ഭൂതാത്മാ ഭുവേനശ്വരഃ ।
ഭൂതഭേയാ ഭാവിതാത്മാ ഭൂതാൻതഃകരണഃ ശിവഃ ॥ ൩॥

ശരൺയഃ കമലാനൻേദാ നൻദേനാ നൻദവർധനഃ ।
വേരൺേയാ വരേദാ േയാഗീ സുസംയുക്തഃ പകാശകഃ ॥ ൪॥

വാക്പാണഃ പരമഃ പാണഃ പീതാത്മാ പിയതഃ പിയഃ ।
നയഃ സഹസപാത് സാധുർദിയകുൺഡലമൺഡിതഃ ॥ ൫॥

അയങ്ഗധാരീ ധീരാത്മാ പേചതാ വായുവാഹനഃ ।
സമാഹിതമതിർധാതാ വിധാതാ കൃതമങ്ഗലഃ ॥ ൬॥

കപർദീ കൽപകൃദുദഃ സുമനാ ധർമവത്സലഃ ।
സമായുക്േതാ വിമുക്താത്മാ കൃതാത്മാ കൃതിനാംവരഃ ॥ ൭॥

അവിചിൻത്യവപുഃ ശ്േരഷ്േഠാ മഹാേയാഗീ മേഹശ്വരഃ ।
കാൻതഃ കാമാദിരാദിത്േയാ നിയതാത്മാ നിരാകുലഃ ॥ ൮॥
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കാമഃ കാരുണികഃ കർതാ കമലാകരേബാധനഃ ।
സപ്തസപ്തിരചിൻത്യാത്മാ മഹാകാരുണിേകാത്തമഃ ॥ ൯॥

സംജീവേനാ ജീവനാേഥാ ജഗജ്ജീേവാ ജഗത്പതിഃ ।
അജേയാ വിശ്വനിലയഃ സംവിഭാേഗാ വൃഷധ്വജഃ ॥ ൧൦॥

വൃഷാകപിഃ കൽപകർതാ കൽപാൻതകരേണാ രവിഃ ।
ഏകചകരേഥാ െമൗനീ സുരേഥാ രഥിനാംവരഃ ॥ ൧൧॥

അക്േരാധേനാ രശ്മിമാലീ േതേജാരാശിർവിഭാവസുഃ ।
ദിയകൃദ് ദിനകൃദ് േദേവാ േദവേദേവാ ദിവസ്പതിഃ ॥ ൧൨॥

ധീരാനാേഥാ ഹവിർേഹാതാ ദിയബാഹുർദിവാകരഃ ।
യജ്േഞാ യജ്ഞപതിഃ പൂഷാ സ്വർണേരതാഃ പരാവഹഃ ॥ ൧൩॥

പരാപരജ്ഞസ് തരണിരംശുമാലീ മേനാഹരഃ ।
പാജ്ഞഃ പജാപതിഃ സൂർയഃ സവിതാ വിഷ്ണുരംശുമാൻ ॥ ൧൪॥

സദാഗതിർഗൻധബാഹുർവിഹിേതാ വിധിരാശുഗഃ ।
പതങ്ഗഃ പതഗഃ സ്ഥാണുർവിഹങ്േഗാ വിഹേഗാ വരഃ ॥ ൧൫॥

ഹർയശ്േവാ ഹരിതാശ്വ ഹരിദശ്േവാ ജഗത്പിയഃ ।
ത്യംബകഃ സർവദമേനാ ഭാവിതാത്മാ ഭിഷഗ്വരഃ ॥ ൧൬॥

ആേലാകകൃൽേലാകനാേഥാ േലാകാേലാകനമസ്കൃതഃ ।
കാലഃ കൽപാൻതേകാ വഹ്നിസ്തപനഃ സമ്പതാപനഃ ॥ ൧൭॥

വിേരാചേനാ വിരൂപാക്ഷഃ സഹസാക്ഷഃ പുരംദരഃ ।
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സഹസരശ്മിർമിഹിേരാ വിവിധാമ്ബരഭൂഷണഃ ॥ ൧൮॥

ഖഗഃ പതർദേനാ ധൻേയാ ഹയേഗാ വാഗ്വിശാരദഃ ।
ശീമാം ശിശിേരാ വാീ ശീപതിഃ ശീനിേകതനഃ ॥ ൧൯॥

ശീകൺഠഃ ശീധരഃ ശീമാൻ ശീനിവാേസാ വസുപദഃ ।
കാമചാേരാ മഹാമാേയാ മേഹേശാ വിദിതാശയഃ ॥ ൨൦॥

തീർഥകിയാവാൻ സുനേയാ വിഭേവാ ഭക്തവത്സലഃ ।
കീർതിഃ കീർതികേരാ നിത്യഃ കുൺഡലീ കവചീ രഥീ ॥ ൨൧॥

ഹിരൺയേരതാഃ സപ്താശ്വഃ പയതാത്മാ പരംതപഃ ।
ബുദ്ധിമാൻ അമരശ്േരഷ്േഠാ േരാചിഷ്ണുഃ പാതശാസനഃ ॥ ൨൨॥

സമുദ്േരാ ധനേദാ ധാതാ മാൻധാതാ കശ്മലാപഹഃ ।
തേമാഘ്േനാ ധ്വാൻതഹാ വഹ്നിർേഹാതാൻതഃകരേണാ ഗുഹഃ ॥ ൨൩॥

പശുമാൻ പയതാനൻേദാ ഭൂേതശഃ ശീമതാംവരഃ ।
നിത്േയാഽദിേതാ നിത്യരഥഃ സുേരശഃ സുരപൂജിതഃ ॥ ൨൪॥

അജിേതാ വിജേയാ േജതാ ജങ്ഗമസ്ഥാവരാത്മകഃ ।
ജീവാനൻേദാ നിത്യകാമീ വിേജതാ വിജയപദഃ ॥ ൨൫॥

പർജൻേയാഽഗ്നിഃ സ്ഥിതിസ്േഥയഃ സ്ഥവിേരാഽണുർനിരഞ്ജനഃ ।
പദ്േയാതേനാ രഥാരൂഢഃ സർവേലാകപകാശകഃ ॥ ൨൬॥

ധുേവാ േമധീ മഹാവീർേയാ ഹംസഃ സംസാരതാരകഃ ।
സൃഷ്ടികർതാ കിയാേഹതുർമാർതൺേഡാ മരുതാംപതിഃ ॥ ൨൭॥
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മരുത്വാൻ ദഹനഃ സ്പഷ്ടാ ഭേഗാ ഭാഗ്േയാഽർയമാപതിഃ ।
വരുണാംേശാ ജഗൻനാഥഃ കൃതകൃത്യഃ സുേലാചനഃ ॥ ൨൮॥

വിവസ്വാൻ ഭാനുമാൻ കാർയകാരണം േതജസാംനിധിഃ ।
അസങ്ഗവാമീ തിാംശുർധർമാദിർദീപ്തദീധിതിഃ ॥ ൨൯॥

സഹസദീധിതിർഭഘ്നഃ സഹസാംശുർദിവാകരഃ ।
ഗഭസ്തിമാൻ ദീധിതിമാൻ സഗ്വിമാൻ അതുലദ്യുതിഃ ॥ ൩൦॥

ഭാസ്കരഃ സുരകാർയജ്ഞഃ സർവജ്ഞസ് തീക്ഷ്ണദീധിതിഃ ।
സുരജ്േയഷ്ഠഃ സുരപതിർബഹുജ്േഞാവചസാംപതിഃ ॥ ൩൧॥

േതേജാനിധിർബൃഹത്േതജാ ബൃഹത്കീർതിർബൃഹസ്പതിഃ ।
അഹിമാനൂർജിേതാ ധീമാൻ ആമുക്തഃ കീർതിവർധനഃ ॥ ൩൨॥

മഹാൈവദ്യാഗ്േരണപതിർഗേണേശാ ഗണനായകഃ ।
തീവപതാപനസ് താപീ താപേനാ വിശ്വതാപനഃ ॥ ൩൩॥

കാർതസ്വേരാ ഹൃഷീേകശഃ പദ്മാനൻേദാഽഭിനൻദിതഃ ।
പദ്മനാേഭാഽമൃതാഹാരഃ സ്ഥിതിമാൻ േകതുമാൻ നഭഃ ॥ ൩൪॥

അനാദ്യൻേതാഽച്യുേതാ വിശ്േവാ വിശ്വാമിത്േരാ ഘൃണീ വിരാട് ।
ആമുക്തഃ കവചീ വാീ കഞ്ചുകീ വിശ്വഭാവനഃ ॥ ൩൫॥

അനിമിത്തഗതിഃ ശ്േരഷ്ഠഃ ശരൺയഃ സർവേതാമുഖഃ ।
വിഗാഹീേരണുരസഹഃ സമായുക്തഃ സമാഹിതഃ ॥ ൩൬॥

ധർമേകതുർധർമരതിഃ സംഹർതാ സംയേമായമഃ ।
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പണതാർതിഹേരാ വാദീ സിദ്ധകാർേയാ ജേനശ്വരഃ ॥ ൩൭॥

നേഭാ വിഗാഹനഃ സത്യഃ സ്ഥാമസഃ സുമേനാ ഹരഃ ।
ഹാരീ ഹരിർഹേരാ വായുരൃതുഃ കാലാനലദ്യുതിഃ ॥ ൩൮॥

സുഖേസേയാ മഹാേതജാ ജഗതാമൻതകാരണമ് ।
മേഹൻദ്േരാ വിഷ്ടുതഃ സ്േതാതം സ്തുതിേഹതുഃ പഭാകരഃ ॥ ൩൯॥

സഹസകല ആയുഷ്മാൻ അേരാഷഃ സുഖദഃ സുഖീ ।
യാധിഹാ സുഖദഃ െസൗഖ്യം കൽയാണഃ കൽപിനാംവരഃ ॥ ൪൦॥

ആേരാഗ്യകർമണാം സിദ്ധിർവൃദ്ധിരൃദ്ധിരഹസ്പതിഃ ।
ഹിരൺയേരതാ ആേരാഗ്യം വിദ്വാൻ ബൻധുർബുേധാ മഹാൻ ॥ ൪൧॥

പണവാൻ ധൃതിമാൻ ധർേമാ ധർമകർതാ രുചിപദഃ ।
സർവപിയഃ സർവസഹഃ സർവശതുനിവാരുണഃ ॥ ൪൨॥

പാംശുർവിദ്േയാതേനാ ദ്േയാതഃ സഹസകിരണഃ കൃതിഃ ।
േകയൂരഭൂഷേണാദ്ഭാസീ ഭാസിേതാ ഭാസേനാഽനലഃ ॥ ൪൩॥

ശരൺയാർതിഹേരാ േഹാതാ ഖദ്േയാതഃ ഖഗസത്തമഃ ।
സർവദ്േയാേതാഽമവദ്ദ്േയാതഃ സർവദ്യുതികേരാഽമലഃ ॥ ൪൪॥

കൽയാണഃ കൽയാണകരഃ കൽപഃ കൽപകരഃ കവിഃ ।
കൽയാണകൃത് കൽപവപുഃ സർവകൽയാണഭാജനഃ ॥ ൪൫॥

ശാൻതിപിയഃ പസൻനാത്മാ പശാൻതഃ പശമപിയഃ ।
ഉദാരകർമാ സുനയഃ സുവർചാ വർചേസാജ്ജ്വലഃ ॥ ൪൬॥
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വർചസ്വീ വർചസാമീശസ് ത്ൈരേലാക്േയേശാ വശാനുഗഃ ।
േതജസ്വീ സുയശാവർണിർവർണാധ്യക്േഷാ ബലിപിയഃ ॥ ൪൭॥

യശസ്വീ േവദനിലയസ് േതജസ്വീ പകൃതിസ്ഥിതഃ ।
ആകാശഗഃ ശീഘഗതിരാശുഗഃ ശുതിമാൻ ഖഗഃ ॥ ൪൮॥

േഗാപതിർഗഹേദേവേശാ േഗാമാൻ ഏകഃ പഭഞ്ജനഃ ।
ജനിതാപജഗൺഡീേവാ ദീപഃ സർവപകാശകഃ ॥ ൪൯॥

കർമസാക്ഷീ േയാഗനിത്േയാ നഭസ്വാൻ അസുരാൻതകഃ ।
രക്േഷാഘ്േനാ വിഘ്നശമനഃ കിരീടീ സുമനഃപിയഃ ॥ ൫൦॥

മരീചിമാലീ സുമതിഃ കൃതാതിഥ്േയാഽവിേശഷതഃ ।
ശിഷ്ടാചാരഃ ശുഭാകാരഃ സ്വാചാരാ ചാരതത്പരഃ ॥ ൫൧॥

മൻദാേരാ മാഠേരാ േരണുഃ ക്േഷാഭണഃ പക്ഷിണാങ്ഗുരുഃ ।
സ്വവിശിഷ്േടാ വിശിഷ്ടാത്മാ വിേധേയാ ജ്ഞാനേശാഭനഃ ॥ ൫൨॥

മഹാശ്േവതാ പിേയാ ജ്േഞയഃ സാമേഗാ േമാദദായകഃ ।
സർവേവദപഗീതാത്മാ സർവേവേദാ ഗയാലയഃ ॥ ൫൩॥

േവദമൂർതിതുർേവേദാ േവദഭൃദ് േവദപാരഗഃ ।
കിയാവാൻ അതിേരാചിഷ്ണുർവരീയാം വരപദഃ ॥ ൫൪॥

വതധാരീ വതധേരാ േലാകബൻധുരലംകൃതഃ ।
അലംകാരാക്ഷേരാ ദിയവിദ്യാവാൻ വിദിതാശയഃ ॥ ൫൫॥

അകാേരാ ഭൂഷേണാ ഭൂഷ്േയാ ഭൂഷ്ണുർഭവനപൂജിതഃ ।
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ചകപാണിർവജധരഃ സുേവേശാ േലാകവത്സലഃ ॥ ൫൬॥

രാജ്ഞീപതിർമഹാബാഹുഃ പകൃതിർവികൃതിർഗുണഃ ।
അൻധകാരാപഹഃ ശ്േരഷ്േഠാ യുഗാവർേതാ യുഗാദികൃത് ॥ ൫൭॥

അപേമയഃ സദാേയാഗീ നിരഹംകാര ഈശ്വരഃ ।
ശുഭപദഃ ശുഭേശാഭാ ശുഭകർമാ ശുഭാസ്പദഃ ॥ ൫൮॥

സത്യവാൻ ധൃതിമാൻ അർച്േയാ ഹ്യകാേരാ വൃദ്ധിേദാഽനലഃ ।
ബലഭൃദ് ബലേഗാ ബൻധുർബലവാൻ ഹരിണാംവരഃ ॥ ൫൯॥

അനങ്േഗാഽനാഗരാണിൻദഃ പദ്മേയാനിർഗേണശ്വരഃ ।
സംവത്സര ഋതുർേനതാ കാലചകപവർതകഃ ॥ ൬൦॥

പദ്േമക്ഷരഃ പദ്മേയാനിഃ പഭേവാഽനസരദ്യുതിഃ ।
സുമൂർതിഃ സുമതിഃ േസാേമാ േഗാവിൻേദാ ജഗദാദിജഃ ॥ ൬൧॥

പീതവാസാഃ കൃഷ്ണവാസാ ദിഗ്വാസാതീൻദിേയാ ഹരിഃ ।
അതീൻദ്േരാഽേനകരൂപാത്മാ സ്കൻദഃ പരപുരംജയഃ ॥ ൬൨॥

ശക്തിമാൻ സൂരധൃഗ് ഭാസ്വാൻ േമാക്ഷേഹതുരേയാനിജഃ ।
സർവദർേശാഽദിേതാ ദർേശാ ദുഃസ്വപ്നാശുഭനാശനഃ ॥ ൬൩॥

മാങ്ഗൽയകർതാ കരണിർേവഗവാൻ കശ്മലാപഹഃ ।
സ്പഷ്ടാക്ഷേരാ മഹാമൻത്േരാ വിശാേഖാ യജനപിയഃ ॥ ൬൪॥

വിശ്വകർമാ മഹാശക്തിർജ്േയാതിരീശവിഹംഗമഃ ।
വിചക്ഷേണാ ദക്ഷ ഇൻദഃ പത്യൂഹഃ പിയദർശനഃ ॥ ൬൫॥
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അശ്വിെനൗ േവദനിലേയാ േവദവിദ് വിദിതാശയഃ ।
പഭാകേരാ ജിതരിപുഃ സുജേനാഽരുണസാരഥിഃ ॥ ൬൬॥

കുേബരസുരഥഃ സ്കൻേദാ മഹിേതാഽഭിഹിേതാ ഗുഹുഃ ।
ഗഹരാേജാ ഗഹപതിർഗഹനക്ഷതമൺഡനഃ ॥ ൬൭॥

ഭാസ്കരഃ സതതാനൻേദാ നൻദേനാ നൻദിവർധനഃ ।
മങ്ഗേലാഽപ്യഥ മങ്ഗലവാൻ മാങ്ഗൽേയാഽമങ്ഗലാപഹഃ ॥ ൬൮॥

മങ്ഗലാചാരചരിതഃ ശീർണഃ സർവവേതാ വതീ ।
ചതുർമുഖഃ പദ്മമാലീ പൂതാത്മാ പണതാർതിഹാ ॥ ൬൯॥

അകിഞ്ചനഃ സത്യസൻേധാ നിർഗുേണാ ഗുണവാൻ ഗുണീ ।
സമ്പൂർണഃ പുൺഡരീകാക്േഷാ വിേധേയാ േയാഗതത്പരഃ ॥ ൭൦॥

സഹസാംശുഃ കതുപതിഃ സർവസ്വം സുമതിഃ സുവാക് ।
സുഭാമേനാ മാൽയദാമാ ഘൃതാഹാേരാ ഹരിപിയഃ ॥ ൭൧॥

ബഹ്മപേചതാ പഥിതഃ പതീതാത്മാ സ്ഥിരാത്മകഃ ।
ശതബിൻദുഃ ശതമേഖാ ഗരീയാൻ അനലപഭുഃ ॥ ൭൨॥

ധീേരാ മഹത്തേരാ ധൻയഃ പുരുഷഃ പുരുേഷാത്തമഃ ।
വിദ്യാധരാധിരാേജാഽഹിവിദ്യാവാൻ ഭൂതിദസ്ഥിതഃ ॥൭൩॥

അനിർേദശ്യവപുഃ ശീമാൻ വിശ്വാത്മാ ബഹുമങ്ഗലഃ ।
സുസ്ഥിതഃ സുരഥഃ സ്വർേണാ േമാക്ഷാധാരനിേകതനഃ ॥ ൭൪॥

നിർദ്വൻദ്േവാ ദ്വൻദ്വഹാ സർഗഃ സർവഗഃ സമ്പകാശയഃ ।
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ദയാലുഃ സൂക്ഷ്മരീഃ ശാൻതിഃ ക്േഷമാക്േഷമസ്ഥിതിപിയഃ ॥ ൭൫॥

ഭൂതേരാ ഭൂപതിർവക്താ പവിതാത്മാ തിേലാചനഃ ।
മഹാവരാഹഃ പിയകൃദ് ധാതാ േഭാക്താഭയപദഃ ॥ ൭൬॥

ചതുർേവദധേരാ നിത്േയാ വിനിദ്േരാ വിവിധാശനഃ ।
ചകവർതീ ധൃതികരഃ സമ്പൂർേണാഽഥ മേഹശ്വരഃ ॥ ൭൭॥

വിചിതരഥ ഏകാകീ സപ്തസപ്തിഃ പരാത്പരഃ ।
സർേവാദധിസ്ഥിതികരഃ സ്ഥിതിസ്േഥയഃ സ്ഥിതിപിയഃ ॥ ൭൮॥

നിഷ്കലഃ പുഷ്കരനിേഭാ വസുമാൻ വാസവപിയഃ ।
വസുമാൻ വാസവസ്വാമീ വസുരാതാ വസുപദഃ ॥ ൭൯॥

ബലവാൻ ജ്ഞാനവാംസ്തത്ത്വമ് ഓംകാരസ് തൃഷുസംസ്ഥിതഃ ।
സംകൽപേയാനിർദിനകൃദ് ഭഗവാൻ കാരണാവഹഃ ॥ ൮൦॥

നീലകൺേഠാ ധനാധ്യക്ഷതുർേവദപിയംവദഃ ।
വഷട്കാേരാ ഹുതം േഹാതാ സ്വാഹാകാേരാ ഹുതാഹുതിഃ ॥ ൮൧॥

ജനാർദേനാ ജനാനൻേദാ നേരാ നാരായേണാഽമ്ബുദഃ ।
സ്വർണാങ്ഗക്ഷപേണാ വായുഃ സുരാ സുരനമസ്കൃതഃ ॥ ൮൨॥

വിഗേഹാ വിമേലാ ബിൻദുർവിേശാേകാ വിമലദ്യുതിഃ ।
ദ്േയാതിേതാ ദ്േയാതേനാ വിദ്വാൻ വിവിദ്വാൻ വരേദാ ബലീ ॥ ൮൩॥

ധർമേയാനിർമഹാേമാേഹാ വിഷ്ണുഭാതാ സനാതനഃ ।
സാവിതീഭാവിേതാ രാജാ വിസൃേതാ വിഘൃണീ വിരാട് ॥ ൮൪॥

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

സപ്താർചിഃ സപ്തതുരഗഃ സപ്തേലാകനമസ്കൃതഃ ।
സമ്പൻേനാഽഥ ജഗൻനാഥഃ സുമനാഃ േശാഭനപിയഃ ॥ ൮൫॥

സർവാത്മാ സർവകൃത് സൃഷ്ടിഃ സപ്തിമാൻ സപ്തമീപിയഃ ।
സുേമധാ മാധേവാ േമധ്േയാ േമധാവീ മധുസൂദനഃ ॥ ൮൬॥

അങ്ഗിരാ ഗതികാലജ്േഞാ ധൂമേകതുസുേകതനഃ ।
സുഖീ സുഖപദഃ െസൗഖ്യം കാമീ കാൻതിപിേയാ മുനിഃ ॥ ൮൭॥

സംതാപനഃ സംതപന ആതപീ തപസാംപതിഃ ।
ഉഗശവാ സഹസ്േരാസഃ പിയങ്കാേരാ പിയങ്കരഃ ॥ ൮൮॥

പീേതാ വിമൻയുരമ്േഭാേദാ ജീവേനാ ജഗതാംപതിഃ ।
ജഗത്പിതാ പീതമനാഃ സർവഃ ശർേവാ ഗുഹാവലഃ ॥ ൮൯॥

സർവേഗാ ജഗദാനൻേദാ ജഗൻേനതാ സുരാരിഹാ ।
ശ്േരയഃ ശ്േരയസ്കേരാ ജ്യായാനുത്തേമാത്തമ ഉത്തമഃ ॥ ൯൦॥

ഉത്തേമാഽഥ മഹാേമരുർധാരേണാ ധരണീധരഃ ।
ധാരാധേരാ ധർമരാേജാ ധർമാധർമപവർതകഃ ॥ ൯൧॥

രഥാധ്യക്േഷാ രഥപതിസ് ത്വരമാേണാഽമിതാനലഃ ।
ഉത്തേരാഽനുത്തരസ് താപീ താരാപതിരപാംപതിഃ ॥ ൯൨॥

പുൺയസംകീർതനഃ പുൺേയാ േഹതുർേലാകതയാശയഃ ।
സ്വർഭാനുർവിഹഗാരിഷ്േടാ വിശിഷ്േടാത്കൃഷ്ടകർമകൃത് ॥ ൯൩॥

യാധിപണാശനഃ ക്േഷമഃ ശൂരഃ സർവജിതാമ്ബരഃ ।
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ഏകനാേഥാ രഥാധീശഃ ശൈനരപിതാസിതഃ ॥ ൯൪॥

ൈവവസ്വതഗുരുർമൃത്യുർധർമനിത്േയാ മഹാവതഃ ।
പലമ്ബഹാരഃ സംചാരീ പദ്േയാേതാ ദ്േയാതിേതാഽനലഃ ॥ ൯൫॥

സംതാനകൃത് പേരാ മൻത്േരാ മൻതമൂർതിർമഹാബലഃ ।
ശ്േരഷ്ഠാത്മാ സുപിയഃ ശമ്ഭുർമഹതാമീശ്വേരശ്വരഃ ॥ ൯൬॥

സംസാരഗതിവിേതാ സംസാരാർണവതാരകഃ ।
സപ്തജിഹ്വഃ സഹസാർചീ രത്നഗർേഭാഽപരാജിതഃ ॥ ൯൭॥

ധർമേകതുരേമയാത്മാ ധർമാധർമവരപദഃ ।
േലാകസാക്ഷീ േലാകഗുരുർേലാേകശശ് ഛൻദവാഹനഃ ॥ ൯൮॥

ധർമരൂപഃ സൂക്ഷ്മവായുർധനുഷ്പാണിർധനുർധരഃ ।
പിനാകധൃൻ മേഹാത്സാേഹാ ൈനകമാേയാ മഹാശനഃ ॥ ൯൯॥

വാരഃ ശക്തിമതാംശ്േരഷ്ഠഃ സർവശസ്തഭൃതാംവരഃ ।
ജ്ഞാനഗമ്േയാ ദുരാരാധ്േയാ േലാഹിതാങ്േഗാഽരിമർദനഃ ॥ ൧൦൦॥

അനൻേതാ ധർമേദാ നിത്േയാ ധർമകൃിത് തിവികമഃ ।
ൈദവതസ് ത്യക്ഷേരാ മധ്േയാ നീലാങ്േഗാ നീലേലാഹിതഃ ॥ ൧൦൧॥

ഏേകാഽേനകസ് തയീയാസഃ സവിതാ സമിതിഞ്ജയഃ ।
ശാർങ്ഗധൻവാനേലാ ഭീമഃ സർവപഹരണായുധഃ ॥ ൧൦൨॥

പരേമഷ്ഠീ പരംജ്േയാതിർനാകപാലീ ദിവസ്പതിഃ ।
വദാൻേയാ വാസുകിർൈവദ്യ ആത്േരേയാഽതിപരാകമഃ ॥ ൧൦൩॥
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ദ്വാപരഃ പരേമാദാരഃ പരമബഹ്മചർയവാൻ ।
ഉദ്ദീപ്തേവേഷാ മുകുടീ പദ്മഹസ്േതാഽഹിമാംശുഭൃത് ॥ ൧൦൪॥

സ്മിതഃ പസൻനവദനഃ പദ്േമാദരനിഭാനനഃ ।
സായംദിവാ ദിയവപുരനിർേദശ്േയാ മഹാരഥഃ ॥ ൧൦൫॥

മഹാരേഥാ മഹാനീശഃ േശഷഃ സത്ത്വരജസ്തമഃ ।
ധൃതാതപതഃ പതിേമാ വിമർശീ നിർണയസ്ഥിതഃ ॥ ൧൦൬॥

അഹിംസകഃ ശുദ്ധമതിരദ്വിതീേയാ വിമർദനഃ ।
സർവേദാ ധനേദാ േമാക്േഷാ വിഹാരീ ബഹുദായകഃ ॥ ൧൦൭॥

ഗഹനാേഥാ ഗഹപതിർഗേഹശസ് തിമിരാപഹഃ ।
മേനാ ഹരവപുഃ ശുഭഃ േശാഭനഃ സുപഭാനനഃ ॥ ൧൦൮॥

സുപഭഃ സുപഭാകാരഃ സുേനത്േരാ നിക്ഷുഭാപതിഃ ।
രാജ്ഞീപിയഃ ശബ്ദകേരാ ഗേഹശസ് തിമിരാപഹഃ ॥ ൧൦൯॥

ൈസംഹിേകയരിപുർേദേവാ വരേദാ വരനായകഃ ।
ചതുർഭുേജാ മഹാേയാഗീ േയാഗീശ്വരപതിസ് തഥാ ॥ ൧൧൦॥

അനാദിരൂേപാഽദിതിേജാ രത്നകാൻതിഃ പഭാമയഃ ।
ജഗത്പദീേപാ വിസ്തീർേണാ മഹാവിസ്തീർണമൺഡലഃ ॥ ൧൧൧॥

ഏകചകരഥഃ സ്വർണരഥഃ സ്വർണശരീരധൃക് ।
നിരാലമ്േബാ ഗഗനേരാ ധർമകർമപഭാവകൃത് ॥ ൧൧൨॥

ധർമാത്മാ കർമണാംസാക്ഷീ പത്യക്ഷഃ പരേമശ്വരഃ ।
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േമരുേസവീ സുേമധാവീ േമരുരക്ഷാകേരാ മഹാൻ ॥ ൧൧൩॥

ആധാരഭൂേകാ രതിമാംസ്തഥാ ച ധനധാൻയകൃത് ।
പാപസംതാപസംഹർതാ മേനാവാംഛിതദായകഃ ॥ ൧൧൪॥

േലാകഹർതാ രാജ്യദായീ രമണീയഗുേണാഽനൃണീ ।
കാലതയാനൻതരൂേപാ മുനിവൃൻദനമസ്കൃതഃ ॥ ൧൧൫॥

സംധ്യാരാഗകരഃ സിദ്ധഃ സംധ്യാവൻദനവൻദിതഃ ।
സാമാജ്യദാനനിരതഃ സമാരാധനേതാഷവാൻ ॥ ൧൧൬॥

ഭക്തദുഃഖക്ഷയകേരാ ഭവസാഗരതാരകഃ ।
ഭയാപഹർതാ ഭഗവാൻ അപേമയപരാകമഃ ॥ ൧൧൭॥

മനുസ്വാമീ മനുപതിർമാൻേയാ മൻവൻതരാധിപഃ ॥ ൧൧൮॥

॥ ഇതി ശീ ഭവിഷ്േയ മഹാപുരാേണ സൂർയസഹസനാമ സ്േതാതം സമ്പൂർണമ്

॥

Encoded and proofread by Kirk Wortman kirkwort@hotmail.com

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

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

Surya Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam PDF
% File name : suuryasahasraBhaviShya.itx
% Category : sahasranAma
% Location : doc\_z\_misc\_navagraha
% Author : Traditional
% Language : Sanskrit
% Subject : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by : Kirk Wortman kirkwort at hotmail.com
% Proofread by : Kirk Wortman kirkwort at hotmail.com
% Description-comments : This one is from bhaviShyapuraaNa
% Latest update : January 31, 2003
% 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

