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സൂർയസ്േതാതമ്

{॥ സൂർയസ്േതാതമ് ॥}

അഥ സൂർയസ്േതാതപാരമ്ഭഃ ।

അസ്യ ശീഭഗവത്സൂർയസ്േതാതമഹാമൻതസ്യ അഗസ്ത്യ ഋഷിഃ ।

അനുഷ്ടുപ്ഛൻദഃ ।

ശീസൂർയനാരായേണാ േദവതാ । സൂം ബീജമ് ।

രിം ശക്തിഃ । യം കീലകമ് । സൂർയപസാദസിദ്ധ്യർേഥ ജേപ വിനിേയാഗഃ ।

ആദിത്യായ അങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ । അർകായ തർജനീഭ്യാം നമഃ ।

ദിവാകരായ മധ്യമാഭ്യാം നമഃ । പഭാകരായ അനാമികാഭ്യാം നമഃ ।

സഹസകിരണായ കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ । മാർതാൺഡായ

കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।

ആദിത്യായ ഹൃദയായ നമഃ । അർകായ ശിരേസ സ്വാഹാ ।

ദിവാകരായ ശിഖാൈയ വഷട് । പഭാകരായ കവചായ ഹുമ് ।

സഹസകിരണായ േനതതയായ െവൗഷട് । മാർതാൺഡായ അസ്തായ ഫട് ।

ഭൂർഭുവഃ സുവേരാമിതി ദിഗ്ബൻധഃ ॥

ധ്യാനമ് ।

ധ്യാേയത് സൂർയമനൻതശക്തികിരണം േതേജാമയം ഭാസ്വരം

ഭക്താനാമഭയപദം ദിനകരം ജ്േയാതിർമയം ശങ്കരമ് ।

ആദിത്യം ജഗദീശമച്യുതമജം ത്ൈരേലാക്യചൂഡാമണിം

ഭക്താഭീഷ്ടവരപദം ദിനമണിം മാർതാൺഡമാദ്യം ശുഭമ് ॥ ൧ ॥

ബഹ്മാ വിഷ്ണു രുദ ഈശ്വര സദാശിവഃ ।

പഞ്ചബഹ്മമയാകാരാഃ േയന ജാതാ നമാമി തമ് ॥ ൨ ॥

കാലാത്മാ സർവഭൂതാത്മാ േവദാത്മാ വിശ്വേതാമുഖഃ ।

ജൻമമൃത്യുജരായാധിസംസാരഭയനാശനഃ ॥ ൩॥
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ബഹ്മസ്വരൂപ ഉദേയ മധ്യാഹ്േന തു സദാശിവഃ ।

അസ്തകാേല സ്വയം വിഷ്ണുസ്തയീമൂർതിർദിവാകരഃ ॥ ൪॥

ഏകചക്േരാ രേഥാ യസ്യ ദിയഃ കനകഭൂഷിതഃ ।

േസാഽയം ഭവതു നഃ പീതഃ പദ്മഹസ്േതാ ദിവാകരഃ ॥ ൫॥

പദ്മഹസ്തഃ പരഞ്ജ്േയാതിഃ പേരശായ നേമാ നമഃ ।

അൺഡേയാേന കർമസാക്ഷിൻനാദിത്യായ നേമാ നമഃ ॥ ൬॥

കമലാസന േദേവശ കർമസാക്ഷിൻനേമാ നമഃ ।

ധർമമൂർേത ദയാമൂർേത തത്ത്വമൂർേത നേമാ നമഃ ॥ ൭॥

സകേലശായ സൂർയായ സർവജ്ഞായ നേമാ നമഃ ।

ക്ഷയാപസ്മാരഗുൽമാദിയാധിഹൻത്േര നേമാ നമഃ ॥ ൮॥

സർവജ്വരഹരം ൈചവ സർവേരാഗനിവാരണമ് ।

സ്േതാതേമതിവപ്േരാക്തം സർവസിദ്ധികരം പരമ് ॥ ൯॥

സർവസമ്പത്കരം ൈചവ സർവാഭീഷ്ടപദായകമ് ॥ ൧൦॥

ഇതി സൂർയസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ।
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