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സൂർയാർയാസ്േതാതമ്

{॥ സൂർയാർയാസ്േതാതമ് ॥}

ശീ ഗേണശായ നമഃ ॥

ശുകതുൺഡവി സവിതുൺഡരുേചഃ പുൺഡരീകവനബൻേധാഃ ।

മൺഡലമുദിതം വൻേദ കുൺഡലമാഖൺഡലാശായാഃ ॥ ൧॥

യസ്േയാദയാസ്തസമേയ സുരമുകുടനിഘൃഷ്ടചരണകമേലാഽപി ।

കുരുേതഞ്ജലിം തിേനതഃ സ ജയതി ധാമ്നാം നിധിഃ സൂർയഃ ॥ ൨॥

ഉദയാചലതിലകായ പണേതാഽസ്മി വിവസ്വേത ഗേഹശായ ।

അമ്ബരചൂഡാമണേയ ദിഗ്വനിതാകർണപൂരായ ॥ ൩॥

ജയതി ജനാനൻദകരഃ കരനികരനിരസ്തതിമിരസങ്ഘാതഃ ।

േലാകാേലാകാേലാകഃ കമലാരുണമൺഡലഃ സൂർയഃ ॥ ൪॥

പതിേബാധിതകമലവനഃ കൃതഘടനകവാകമിഥുനാനാമ് ।

ദർശിതസമസ്തഭുവനഃ പരഹിതനിരേതാ രവിഃ സദാ ജയതി ॥ ൫॥

അപനയതു സകലകലികൃതമലപടലം സപതപ്തകനകാഭഃ ।

അരവിൻദവൃൻദവിഘടനപടുതരകിരേണാത്കരഃ സവിതാ ॥ ൬॥

ഉദയാദിചാരുചാമരഹരിതഹയഖുരപരിഹിതേരണുരാഗ ।

ഹരിതഹയ ഹരിതപരികര ഗഗനാങ്ഗനദീപക നമസ്േത ॥ ൭॥

ഉദിതവതി ത്വയി വികസതി മുകുലീയതി സമസ്തമസ്തമിതബിമ്േബ ।

ന ഹ്യൻയസ്മിൻദിനകര സകലം കമലായേത ഭവനമ് ॥ ൮॥
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ജയതി രവിരുദയസമേയ ബാലാതപഃ കനകസൻനിേഭാ യസ്യ ।

കുസുമാഞ്ജലിരിവ ജലെധൗ തരൻതി രഥസപ്തയഃ സപ്ത ॥ ൯॥

ആർയാഃ സാമ്ബുപുേര സപ്ത ആകാശാത്പതിതാ ഭുവി ।

യസ്യ കൺേഠ ഗൃേഹ വാപി ന സ ലക്ഷ്മ്യാ വിയുജ്യേത ॥ ൧൦॥

ആർയാഃ സപ്ത സദാ യസ്തു സപ്തമ്യാം സപ്തധാ ജേപത് ।

തസ്യ േഗഹഞ്ച ദീപഞ്ച പദ്മാ സത്യം ന മുഞ്ചതി ॥ ൧൧॥

നിധിേരശ ദരിദാണാം േരാഗിണാം പരെമൗഷധമ് ।

സിദ്ധി സകലകാർയാണാം ഗാേഥയം സംസൃതാ രേവഃ ॥ ൧൨॥

ഇതി ശീയാജ്ഞവൽക്യവിരചിതം സൂർയാർയാസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ।
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