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ശീസൂർയാഷ്േടാത്തരശതനാമസ്േതാതമ്

{॥ ശീസൂർയാഷ്േടാത്തരശതനാമസ്േതാതമ് ॥}

സൂർേയാഽർയമാ ഭഗസ്ത്വഷ്ടാ പൂഷാർകഃ സവിതാ രവിഃ ।

ഗഭസ്തിമാനജഃ കാേലാ മൃത്യുർധാതാ പഭാകരഃ ॥ ൧॥

പൃഥിയാപ േതജ ഖം വായു പരായണമ് ।

േസാേമാ ബൃഹസ്പതിഃ ശുക്േരാ ബുേധാഽങ്ഗാരക ഏവ ച ॥ ൨॥

ഇൻദ്േരാ വിവസ്വാൻദീപ്താംശുഃ ശുചിഃ െശൗരിഃ ശൈനരഃ ।

ബഹ്മാ വിഷ്ണു രുദ സ്കൻേദാ ൈവശവേണാ യമഃ ॥ ൩॥

ൈവദ്യുേതാ ജാഠരാഗ്നിൈരൻധനസ്േതജസാം പതിഃ ।

ധർമധ്വേജാ േവദകർതാ േവദാങ്േഗാ േവദവാഹനഃ ॥ ൪॥

കൃതം ത്േരതാ ദ്വാപര കലിഃ സർവാമരാശയഃ ।

കലാ കാഷ്ഠാ മുഹുർതാ പക്ഷാ മാസാ ഋതുസ്തഥാ ॥ ൫॥

സംവത്സരകേരാഽശ്വത്ഥഃ കാലചക്േരാ വിഭാവസുഃ ।

പുരുഷഃ ശാശ്വേതാ േയാഗീ യക്തായക്തഃ സനാതനഃ ॥ ൬॥

േലാകാധ്യക്ഷഃ പജാധ്യക്േഷാ വിശ്വകർമാ തേമാനുദഃ ।

വരുണഃ സാഗേരാംഽശു ജീമൂേതാ ജീവേനാഽരിഹാ ॥ ൭॥

ഭൂതാശേയാ ഭൂതപതിഃ സർവഭൂതനിേഷവിതഃ ।

മണിഃ സുവർേണാ ഭൂതാദിഃ കാമദഃ സർവേതാമുഖഃ ॥ ൮॥

ജേയാ വിശാേലാ വരദഃ ശീഘഗഃ പാണധാരണഃ ।
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ധൻവൻതരിർധൂമേകതുരാദിേദേവാഽദിേതഃ സുതഃ ॥ ൯॥

ദ്വാദശാത്മാരവിൻദാക്ഷഃ പിതാ മാതാ പിതാമഹഃ ।

സ്വർഗദ്വാരം പജാദ്വാരം േമാക്ഷദ്വാരം തിവിഷ്ടപമ് ॥ ൧൦॥

േദഹകർതാ പശാൻതാത്മാ വിശ്വാത്മാ വിശ്വേതാമുഖഃ ।

ചരാചരാത്മാ സൂക്ഷ്മാത്മാ ൈമത്േരണ വപുഷാൻവിതഃ ॥ ൧൧॥

॥ ഇതി ശീമഹാഭാരേത യുധിഷ്ഠിരെധൗമ്യസംവാേദ

ആരൺയകപർവണി ശീ സൂർയാഷ്േടാത്തരശതനാമ സ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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