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Shri Surya Sahasranama Stotram 1

ौीसयू सहॐनामोऽम १् भिवपरुाणाग ता

समुुवाच
माघ े मािस िसते प े सानन ।
िनराहारो रिवा पजूयिेिधना नपृ ॥ १॥
पवूेन जपेवे परुतः ितः ।
शुकैाममना राजितबोधो िजतिेयः ॥ २॥
शतानीक उवाच
केन मणे जने दशन ं भगवाजते ।्
ोऽणे वािप सिवता ते कथय सोुत ॥ ३॥
समुुवाच
तुो नामसहॐणे यदा भिमता मया ।
तदा मे दश न ं यातः सााद ्दवेो िदवाकरः ॥ ४॥
शतानीक उवाच -

नाां सहॐं सिवतःु ौोतिुमािम हे िज ।
यने त े दश न ं यातः साावेो िदवाकरः ॥ १॥
सवमलमं सव पापूणाशनम ।्
ोऽमतेहापुयं सवपिवनाशनम ॥् २॥
न तदि भयं िकिदनने न नँयित ।
रामै ुते राजन ्ोऽऽेिन प्िठत े नरः ॥ ३॥
अे च रोगाः शाि पठतः श ृवतथा ।
से यथा कामाः सव  एव यथिेताः ॥ ४॥
य एतदािदतः ौुा सामं ूिवशेरः ।
स िजा समरे शऽनूिेत गहृमतः ॥ ५॥
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ौीसयू सहॐनामोऽम १् भिवपरुाणाग ता

वानां पऽुजननं भीतानां भयनाशनम ।्
भिूतकािर दिरिाणां कुिनां परमौषधम ॥् ६॥
बालानां चवै सवषां महरोिनवारणम ।्
पठते सयंतो राजन स् ौयेः परमायुात ॥् ७॥
स िसः सवसः सखुममतु े ।
धमा िथ िभध म ःै सखुाय च सखुािथ िभः ॥ ८॥
रााय राकामै पिठतिमदं नरःै ।
िवावहं त ु िवूाणां िऽयाणां जयावहम ॥् ९॥
पावहं त ु व ैँ यानां शिूाणां धम वध नम ।्
पठतां श ृवतामतेवतीित न सशंयः ॥ १०॥
तणृु नपृौे ूयताा ॄवीिम त े ।
नाां सहॐं िवातं दवेदवे धीमतः ॥ ११॥
ानम -्

येः सदा सिवतमृडलमवत
नारायणः सरिसजासनसििवः ।

केयरूवान म्करकुडलवान ि्करीटी
हारी िहरमयवपधुृ तशचबः ॥

अथ ोऽम -्

ॐ िविवििजता  िवाा िवतोमखुः ।
िवेरो िवयोिनिन यताा िजतिेयः ॥ १॥
कालाौयः कालकता  कालहा कालनाशनः ।
महायोगी महािसिम हाा समुहाबलः ॥ २॥
ूभिुव भभुू तनाथो भतूाा भवुनेरः ।
भतूभो भािवताा भतूाःकरणं िशवः ॥ ३॥
शरयः कमलानो ननो नवध नः ।
वरेयो वरदो योगी ससुयंुः ूकाशकः ॥ ४॥
ूायानः परूाणः पतूाा ूयतः िूयः ।
नयः सहॐपात स्ाधिुदकुडलमिडतः ॥ ५॥
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ौीसयू सहॐनामोऽम १् भिवपरुाणाग ता

अधारी धीराा सिवता वायवुाहनः ।
समािहतमितदा ता िवधाता कृतमलः ॥ ६॥
कपद कपािुिः समुना धम वलः ।
समायुो िवमुाा कृताा कृितनां वरः ॥ ७॥
अिविचवपःु ौेो महायोगी महेरः ।
काः कामािररािदो िनयताा िनराकुलः ॥ ८॥
कामः कािणकः कता  कमलाकरबोधनः ।
ससिरिचाा महाकािणकोमः ॥ ९॥
सीवनो जीवनाथो जयो जीवो जगितः ।
अयुो िविनलयः सिंवभागी वषृजः ॥ १०॥
वषृाकिपः ककता  काकरणो रिवः ।
एकचबरथो मौनी सरुथो रिथनां वरः ॥ ११॥
सबोधनो रिँममाली तजेोरािशिव भावसःु ।
िदकृिनकृवेो दवेदवेो िदवितः ॥ १२॥
दीननाथो हरो होता िदबािदवाकरः ।
यो यपितः पषूा णरतेाः परावरः ॥ १३॥
परापररिणरंशमुाली मनोहरः ।
ूाः ूापितः सयू ः सिवता िवरंुशमुान ॥् १४॥
सदागितग वहो िविहतो िविधराशगुः ।
पतः पतगः ाणिुव हो िवहगो वरः ॥ १५॥
हय ो हिरता हिरदो जगियः ।
कः सवदमनो भािवताा िभषवरः ॥ १६॥
आलोककृोकनाथो लोकालोकनमृतः ।
कालः काको विपनः संू तापनः ॥ १७॥
िवरोचनो िवपाः सहॐाः परुरः ।
सहॐरिँमिम िहरो िविवधारभषूणः ॥ १८॥
खगः ूतदनो धो हयगो वािवशारदः ।
ौीमानिशिशरो वामी ौीपितः ौीिनकेतनः ॥ १९॥
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ौीसयू सहॐनामोऽम १् भिवपरुाणाग ता

ौीकठः ौीधरः ौीमान ौ्ीिनवासो वस ुू दः ।
कामचारी महामायो महोमोऽिविदतामयः ॥ २०॥
तीथ िबयावान स्नुयो िवभो भवलः ।
कीित ः कीित करो िनः कुडली कवची रथी ॥ २१॥
िहरयरतेाः साः ूयताा परपः ।
बिुमानमरौेो रोिचःु पाकशासनः ॥ २२॥
समिुो धनदो धाता मााता कँमलापहः ।
तमोो ाहा विहताऽःकरणो गहुः ॥ २३॥
पशमुान ्ू यतानो भतूशेः ौीमतां वरः ।
िनोऽिदतो िनरथः सरुशेः सरुपिूजतः ॥ २४॥
अिजतो िविजतो जतेा जमावराकः ।
जीवानो िनगामी िवजतेा िवजयूदः ॥ २५॥
पज ोऽिः िितः येः िवरोऽथ िनरनः ।
ूोतनो रथाढः सवलोकूकाशकः ॥ २६॥
ीवुो मषेी महावीय हंसः ससंारतारकः ।
सिृकता  िबयाहतेमुा त डो मतां पितः ॥ २७॥
मान द्हना भगो भगऽय मा किपः ।
वणशेो जगाथः कृतकृः सलुोचनः ॥ २८॥
िववान भ्ानमुान क्ाय ः कारणजेसां िनिधः ।
असगामी ितमाशंघु माशदुदीिधितः ॥ २९॥
सहॐदीिधितॄ ः सहॐाशंिुदवाकरः ।
गभिमान द्ीिधितमान ॐ्वी मिणकुलिुतः ॥ ३०॥
भारः सरुकाय ः सव ीदीिधितः ।
सरुेः सरुपितब ो वचसां पितः ॥ ३१॥
तजेोिनिधबृ हजेा बहृीित बृ हितः ।
अिहमानिूज तो धीमानामुः कीित वध नः ॥ ३२॥
महावैो गणपितध नशेो गणनायकः ।
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तीोूतापनापी तापनो िवतापनः ॥ ३३॥
कात रो षीकेशः पानोऽितनितः ।
पनाभोऽमतृाहारः िितमान के्तमुान न्भः ॥ ३४॥
अनाोऽतुो िवो िवािमऽो घिृणिव राट ्।
आमुकवचो वामी ककुी िवभावनः ॥ ३५॥
अिनिमगितः ौेः शरयः सवतोमखुः ।
िवगाही वणेरुसहः समायुः समाबतःु ॥ ३६॥
धमकेतधु म रितः सहंता  सयंमो यमः ।
ूणताित हरो वायःु िसकाय जनेरः ॥ ३७॥
नभो िवगाहनः सः सिवताा मनोहरः ।
हारी हिरहरो वायुतःु कालानलिुतः ॥ ३८॥
सखुसेो महातजेा जगतामकेकारणम ।्
महेो िवतुः ोऽं िुतहतेःु ूभाकरः ॥ ३९॥
सहॐकर आयुान अ्रोषः सखुदः सखुी ।
ािधहा सखुदः सौं काणः कलतां वरः ॥ ४०॥
आरोयकारणं िसििवृ िबृ हितः ।
िहरयरतेा आरोयं िवान ्ॄ ो बधुो महान ॥् ४१॥
ूाणवान ध्िृतमान घ्म घम कता  िचूदः ।
सविूयः सव सहः सव शऽिुवनाशनः ॥ ४२॥
ूाशंिुव ोतनो ोतः सहॐिकरणः कृती ।
केयरूी भषूणोासी भािसतो भासनोऽनलः ॥ ४३॥
शरयाित हरो होता खोतः खगसमः ।
सवोतो भवोतः सव िुतकरो मतः ॥ ४४॥
काणः काणकरः कः ककरः किवः ।
काणकृत क्वपःु सव काणभाजनम ॥् ४५॥
शाििूयः ूसाा ूशाः ूशमिूयः ।
उदारकमा  सनुयः सवुचा  वच सोलः ॥ ४६॥
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वच ी वच सामीशलैोशेो वशानगुः ।
तजेी सयुशा व वणा ो बिलिूयः ॥ ४७॥
यशी तजेोिनलयजेी ूकृितितः ।
आकाशगः शीयगितराशगुो गितमान ख्गः ॥ ४८॥
गोपितम हदवेशेो गोमानकेः ूभनः ।
जिनता ूजनो जीवो दीपः सव ू काशकः ॥ ४९॥
सवसाी योगिनो नभानसरुाकः ।
रोो िवशमनः िकरीटी समुनःिूयः ॥ ५०॥
मरीिचमाली समुितः कृतािभिवशषेकः ।
िशाचारः शभुाकारः चाराचारतरः ॥ ५१॥
मारो माठरो वणेःु धुापः ापितग ुः ।
सिुविशो िविशाा िवधयेो ानशोभनः ॥ ५२॥
महातेः िूयो येः सामगो मोदायकः ।
सववदेूगीताा सववदेलयो महान ॥् ५३॥
वदेमिूत तवुदो वदेभृदेपारगः ।
िबयावानिसतो िजवु रीयाशंवु रूदः ॥ ५४॥
ोतचारी ोतधरो लोकबरुलतः ।
अलारारो वेो िवावान ि्विदताशयः ॥ ५५॥
आकारो भषूणो भूो भूभु ुवनपिूजतः ।
चबपािणजधरः सरुशेो लोकवलः ॥ ५६॥
वािमपितम हाबाः ूकृितिव कृितग ुणः ।
अकारापहः ौेो यगुावत यगुािदकृत ॥् ५७॥
अूमयेः सदायोगी िनरहार ईरः ।
शभुूदः शभुः शाा शभुकमा  शभुूदः ॥ ५८॥
सवान ौ्िुतमानुनै कारो विृदोऽनलः ।
बलभृलदो बमु ितमान ब्िलनां वरः ॥ ५९॥
अनो नागराजेः पयोिनग णेरः ।
सवंर ऋतनुता कालचबूवत कः ॥ ६०॥
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पेणः पयोिनः ूभावानमरः ूभःु ।
समुिूत ः समुितः सोमो गोिवो जगदािदजः ॥ ६१॥
पीतवासाः कृवासा िदवासािियाितगः ।
अतीियोऽनकेपः ः परपरुयः ॥ ६२॥
शिमालधृाान म्ोहतेरुयोिनजः ।
सवदश िजतादश ःाशभुनाशनः ॥ ६३॥
माकता  तरिणवगवान क्ँमलापहः ।
ारो महामो िवशाखो यजनिूयः ॥ ६४॥
िवकमा  महाशि ुितरीशो िवहमः ।
िवचणो द इः ूषूः िूयदशनः ॥ ६५॥
अिखो वदेिनलयो वदेिवििदताशयः ।
ूभाकरो िजतिरपःु सजुनोऽणसारिथः ॥ ६६॥
कुनाशी सरुतः ो मिहतोऽिभमतो गुः ।
महराजो महपितम हनऽमडलः ॥ ६७॥
भारः सततानो ननो नरवाहनः ।
मलोऽथ मलवान म्ाो मलावहः ॥ ६८॥
मचाचिरतः शीण ः सव ोतो ोती ।
चतमु ुखः पमाली पतूाा ूणताित हा ॥ ६९॥
अिकनः सतामीशो िनग ुणो गणुवािुचः ।
सणू ः पुडरीकाो िवधयेो योगतरः ॥ ७०॥
सहॐाशंःु बतमुितः सव ः समुितः सवुाक ् ।
सवुाहनो मादामा कृताहारो हिरिूयः ॥ ७१॥
ॄा ूचतेाः ूिथतः ूयताा िराकः ।
शतिवः शतमखुो गरीयाननलूभः ॥ ७२॥
धीरो महरो िवूः परुाणपुषोमः ।
िवाराजािधराजो िह िवावान भ्िूतदः ितः ॥ ७३॥
अिनदँ यवपःु ौीमान ि्वपाा बमलः ।
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ःितः सरुथः ण मोदो बिलकेतनः ॥ ७४॥
िनो हा सग ः सव गः संू काशकः ।
दयाः सूधीः ािः मेामेिितिूयः ॥ ७५॥
भधूरो भपूितव ा पिवऽाा िऽलोचनः ।
महावराहः िूयकृाता भोाऽभयूदः ॥ ७६॥
चबवत धिृतकरः सणूऽथ महेरः ।
चतवुदधरोऽिचो िविनो िविवधाशनः ॥ ७७॥
िविचऽरथ एकाकी ससिः परारः ।
सवदिधिितकरः िितयेः िितिूयः ॥ ७८॥
िनलः पुलो िवभवु समुान व्ासविूयः ।
पशमुान व्ासवामी वसधुामा वस ुू दः ॥ ७९॥
बलवान ्ानवांमोारिष ु सिंतः ।
सयोिनिदनकृगवान क्ारणापहः ॥ ८०॥
नीलकठो धनातवुदिूयवंदः ।
वषारोाता होता ाहाकारो ताितः ॥ ८१॥
जनाद नो जनानो नरो नारायणोऽदुः ।
सहेनाशनो वायधु ी सरुनमृतः ॥ ८२॥
िवमही िवमलो िविव शोको िवमलिुतः ।
िुतमान ्ोतनो िविुावान ि्विदतो बली ॥ ८३॥
घमदो िहमदो हासः कृवा  सतुािजतः ।
सािवऽीभािवतो राजा िवािमऽो घिृणिव राट ्॥ ८४॥
सािच ः सतरुगः सलोकनमृतः ।
सणूऽथ जगाथः समुनाः शोभनिूयः ॥ ८५॥
सवा ा सव कृत स्िृः सिमान स्मीिूयः ।
समुधेा मिेधको मेो मधेावी मधसुदूनः ॥ ८६॥
अिरःपितः कालो धमूकेतःु सकेुतनः ।
सखुी सखुूदः सौं कामी काििूयो मिुनः ॥ ८७॥ सौं कािः
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सापनः सपन आतपपसां पितः ।
उमापितः सहॐाशंःु िूयकारी िूयरः ॥ ८८॥
ूीितिव मरुोः खनो जगतां पितः ।
जगिता ूीतमनाः सव ः खव गहुोऽचलः ॥ ८९॥
सवगो जगदानो जगतेा सरुािरहा ।
ौयेः ौयेरो ायान म्हानुम उवः ॥ ९०॥
उमो मेमयेोऽथ धरणो धरणीधरः ।
धराो धम राजो धमा धम ू वत कः ॥ ९१॥
रथाो रथगितणिनतोऽनलः ।
उरोऽनुरापी अवाितरपां पितः ॥ ९२॥
पुयसीत नः पुयो हतेलुकऽयाौयः ।
भा निुव गतानो िविशोृकमकृत ॥् ९३॥
ािधूणाशनः मेः शरूः सव िजतां वरः ।
एकरथो रथाधीशः िपता शनैर िह ॥ ९४॥
ववैतगुमृ धु म िनो महाोतः ।
ूलहारासारी ूोतो ोिततानलः ॥ ९५॥
सापत प्रो मो ममिूत म हाबलः ।
ौेाा सिुूयः शमु तामीरेरः ॥ ९६॥
ससंारगितिवेा ससंाराण वतारकः ।
सिजः सहॐाच रगभऽपरािजतः ॥ ९७॥
धमकेतरुमयेाा धमा धम वरूदः ।
लोकसाी लोकगुलकेशडवाहनः ॥ ९८॥
धमयपूो यपूवृो धनुािणध नधु रः ।
िपनाकधृहोाहो महामायो महाशनः ॥ ९९॥
वीरः शिमतां ौेः सव शभतृां वरः ।
ानगो राराो लोिहताो िववध नः ॥ १००॥
खगोऽो धम दो िनो धम कृिऽिवबमः ।
भगवानावान म्रो नीललोिहतः ॥ १०१॥

suuryasahasraBhaviShya.pdf 9



ौीसयू सहॐनामोऽम १् भिवपरुाणाग ता

एकोऽनकेयी कालः सिवता सिमितयः ।
शाधाऽनलो भीमः सव ू हरणायधुः ॥ १०२॥
सकुमा  परमेी च नाकपाली िदिवितः ।
वदाो वासिुकव आऽयेोऽथ पराबमः ॥ १०३॥
ापरः परमोदारः परमो ॄचय वान ।्
उदीवषेो मकुुटी पहो िहमाशंभुतृ ॥् १०४॥
िसतः ूसवदनः पोदरिनभाननः ।
सायं िदवा िदवपरुिनदँ यो महालयः ॥ १०५॥
महारथो महानीशः शषेः सरजमः ।
धतृातपऽूितमो िवमष िनण यः ितः ॥ १०६॥
अिहंसकः शुमितरितीयो िववध नः ।
सवदो धनदो मोो िवहारी बदायकः ॥ १०७॥
चारािऽहरो नाथो भगवान स्व गोऽयः ।
मनोहरवपःु श ुॅ ः शोभनः स ुू भावनः ॥ १०८॥
स ुू भावः स ुू तापः सनुऽेो िदिविदितः ।
राीिूयः शकरो महशेििमरापहः ॥ १०९॥
सिहकेयिरपदुवो वरदो वरनायकः ।
चतभु ुजो महायोगी योगीरपितथा ॥ ११०॥
अनािदपोऽिदितजो रकािः ूभामयः ।
जगदीपो िवीण महािवीण मडलः ॥ १११॥
एकचबरथः णरथः णशरीरधकृ ् ।
िनरालो गगनगो धम कम ू भावकृत ॥् ११२॥
धमा ा कम णां साी ूः परमेरः ।
मेसवेी समुधेावी मेराकरो महान ॥् ११३॥
आधारभतूो रितमांथा च धनधाकृत ।्
पापसापहता  च मनोवाितदायकः ॥ ११४॥
रोगहता  रादायी रमणीयगणुोऽनणृी ।
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कालऽयानपो मिुनवृनमृतः ॥ ११५॥
सारागकरः िसः सावनवितः ।
साॆादानिनरतः समाराधनतोषवान ॥् ११६॥
भःखयकरो भवसागरतारकः
भयापहता  भगवानूमयेपराबमः ।
मनुामी मनपुितमा ो मरािधपः ॥ ११७॥
फलौिुतः
एते सव माातं यां ं पिरपृिस ।
नाां सहॐं सिवतःु पाराशय यदाह मे ॥ १॥
धं यशमायुं ःखःनाशनम ।्
बमोकरं चवै भानोना मानकुीत नात ॥् २॥
यिदं श ृणयुािं पठेा ूयतो नरः ।
अयं सखुमां भवेोपसािधतम ॥् ३॥
नपृाितरभयं ािधतो न भयं भवते ।्
िवजयी च भविेमाौयं परमायुात ॥् ४॥
कीित मान स्भुगो िवान स् सखुी िूयदशनः ।
जीवेष शतायु सव ािधिवविज तः ॥ ५॥
नाां सहॐिमदमशंमुतः पठेः
ूातः शिुचिन यमवान स्सुमिृयुः ।
रणे तं पिरहरि सदवै रोगाः
भतूाः सपुण िमव सवमहोरगेाः ॥ ६॥
॥ इित ौी भिवपरुाण े समके
ौीभगवयू  सहॐनामोऽं सणू म ॥्
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