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Shrisuryasahasranamastotram 2

ौीसयू सहॐनामोऽम २्

ौीियामले ते ौीदवेीरहे

अथ चतिुशंः पटलः ।
ौीभरैव उवाच ।
दवेदिेव महादिेव सवा भयवरूदे ।
ं म े ूाणिूया ूीता वरदोऽहं तव ितः ॥ १॥
िकित ्ू ाथ य मे ूेा वे ते ददाहम ।्
ौीदेवुाच ।
भगवन द्वेदवेशे महाि महेर ॥ २॥
यिद दयेो वरो मं वरयोयाहं यिद ।
दवेदवे सिवतवु द नामसहॐकम ॥् ३॥
ौीभरैव उवाच ।
एतुतमं दिेव सव ं मम पाव ित ।
रहं सव दवेानां लभं कामनावहम ॥् ४॥
यो दवेो भगवान स्यू वदेकता  ूजापितः ।
कमसाी जगःु ोत ुं तं केन शते ॥ ५॥
यािदम मं च सरुरैिप न गते ।
तािददवेदवे सिवतजु गदीिशतःु ॥ ६॥
मनामसहॐं त े वे साॆािसिदम ।्
सव पापापहं दिेव तवदेागमोृतम ॥् ७॥
मां पौिकं चवै रों पावनं महत ।्
सव मलमां सव पापूणाशनम ॥् ८॥
धनदं पुयदं पुयं ौयेरं यशरम ।्
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ौीसयू सहॐनामोऽम २्

वािम परमं तं मलूिवाकं परम ॥् ९॥
ॄणो यत प्रं ॄ पराणामिप यत प्रम ।्
माणामिप यत त्ं महसामिप यहः ॥ १०॥
शाानामिप यः शाो मननूामिप यो मनःु ।
योिगनामिप यो योगी वदेानां ूणव यः ॥ ११॥
महाणामिप यो भाान द्वेानामिप वासवः ।
ताराणामिप यो राजा वायनूां च ूभनः ॥ १२॥
इियाणामिप मनो दवेीनामिप यः परा ।
नगानामिप यो मेः पगानां च वासिुकः ॥ १३॥
तजेसामिप यो विः कारणानां च यः िशवः ।
सिवता यु गायाः परमािेत की त े ॥ १४॥
वे परमहंस त नामसहॐकम ।्
सवदािरशमनं सव ःखिवनाशनम ॥् १५॥
सवपापूशमनं सव तीथ फलूदम ।्
ररोगापमृुं सदा सवा भयूदम ॥् १६॥
तं परमतं च सवसारोमोमम ।्
राजूसादिवजय-लीिवभवकारणम ॥् १७॥
आयुरं पिुकरं सव यफलूदम ।्
मोहननाकृि-वशीकरणकारणम ॥् १८॥
अदातमभाय सवकामूपरूकम ।्
श ृणुाविहता भूा सयू नामसहॐकम ॥् १९॥
अ ौीसयू नामसहॐ ौीॄा ऋिषः । गायं छः ।
ौीभगवान स्िवता दवेता । ॑ां बीजम ।् सः शिः । ॑ कीलकम ।्
धमा थ काममोाथ सयू सहॐनामपाठे िविनयोगः ॥
ानम ॥्
काानलकोिटभारमखुं िसरधलूीजपा-
वण रिकरीिटनं िनयनं तेामासनम ।्
नानाभषूणभिूषतं ितमखुं रारं िचयं
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ौीसयू सहॐनामोऽम २्

सयू ण सरोजरकलशौ दोा दधान ं भज े ॥ १॥
ूदवें िवशदं सहॐमरीिचिभः शोिभतभिूमदशेम ।्
सागं सजहमां दवें भजऽेहं िमिहरं दे ॥ २॥
ॐ ॑ां ॑ सः हं सः सोऽहं सिवता भारो भगः ।
भगवान स्व लोकेशो भतूशेो भतूभावनः ॥ ३॥
भतूाा सिृकृत ॐ्ा कता  हता  जगितः ।
आिदो वरदो वीरो वीरलो िवदीपनः ॥ ४॥
िवकृद ् िवद ्भो भोा भीमोऽभयापहः ।
िवाा पुषः साी परं ॄ परात प्रः ॥ ५॥
ूतापवान ि्वयोिनिव शेो िवतोमखुः ।
कामी योगी महाबिुम नी मनरुयः ॥ ६॥
ूजापितिव वो वितो भवुनेरः ।
भतूभभिवाा ताा ानवान ग्णुी ॥ ७॥
सािको राजसाममवी कणािनिधः ।
सहॐिकरणो भाान भ्ाग वो भगृरुीरः ॥ ८॥
िनग ुणो िनम मो िनो िनानो िनराौयः ।
तपी कालकृत क्ालः कमनीयतनःु कृशः ॥ ९॥
दश ः सदुशो दाशो दीनबदु याकरः ।
िभजुोऽभजुो धीरो दशबाद शाितगः ॥ १०॥
दशाशंफलदो िविुज गीषजु यवायी ।
जिटलो िनभ यो भानःु पहः कुशीरकः ॥ ११॥
समािहतगितधा ता िवधाता कृतमलः ।
मात डो लोकधतृ ऽ्ाता िो भिूदः ूभःु ॥ १२॥
अराितशमनः शाः शरः कमलासनः ।
अिविचवपःु (१००) ौेो महाचीनबमेरः ॥ १३॥
महाित दमनो दाो महामोहहरो हिरः ।
िनयताा च कालेशो िदनशेो भवलः ॥ १४॥
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ौीसयू सहॐनामोऽम २्

काणकारी कमठककशः कामवभः ।
ोमचारी महान स्ः शरुोजवभः ॥ १५॥
सामगः पमो िो ीवुो दीनजनिूयः ।
िऽजटो रवाह रवो रितिूयः ॥ १६॥
कालयोगी महानादो िनलो ँयपधकृ ् ।
गीरघोषो िनघषो घटहो महोमयः ॥ १७॥
रारधरो रो रमाानलेुपनः ।
सहॐहो िवजयो हिरगामी हरीरः ॥ १८॥
मुडः कुडी भजुेशो रथी सरुथपिूजतः ।
मोधवासी मोधो वृकण ः कुलरः ॥ १९॥
िशखी चडी जटी ाली ालातजेोमयो िवभःु ।
हमैो हमेकरो हारी हिरिलासनितः ॥ २०॥
हिरो जगासी जगतां पितिरिलः ।
िवरोचनो िवलासी च िवपाो िवकत नः ॥ २१॥
िवनायको िवभास भासो भासां पितः ूभःु ।
मितमान र्ितमान ्ो िवशालाो िवशाितः ॥ २२॥
बालपो िगिरचरो गीप ितगमतीपितः ।
गाधरो गणाो गणसेो गणेरः ॥ २३॥
िगरीशनयनावासी सव वासी सतीिूयः ।
साकः सधरः ससः सहॐगःु ॥ २४॥
अपारमिहमा मुो मिुदो मोकामदः ।
मिूत मान (् २००) ध रोऽमिूत िुटपो लवाकः ॥ २५॥
ूाणशेो ानदोऽपानसमानोदानपवान ।्
चषको घिटकापो मुत िदनपवान ॥् २६॥
पो मास ऋतवु षा  िदनकालेरेरः ।
अयनं यगुप कृतं ऽतेायगुिपात ॥् २७॥
ापर किलः कालः कालाा किलनाशनः ।
मराको दवेः शबिभवुनेरः ॥ २८॥
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ौीसयू सहॐनामोऽम २्

वासवोऽिय मो रो वणो यादसां पितः ।
वायवुौवणं शैो िगिरजो जलजासनः ॥ २३॥
अनोऽनमिहमा परमेी गतरः ।
काकलनः बूरः कालािः कालसदूनः ॥ ३०॥
महाूलयकृत कृ्ः कुाशीय ुगवत नः ।
कालावत यगुधरो यगुािदः शहकेरः ॥ ३१॥
आकाशिनिधप सवकालूवत कः ।
अिचः सबुलो बालो बलाकावभो वरः ॥ ३२॥
वरदो वीय दो वामी वाितवा िवलासदः ।
साेरो वदेगो मशेनायकः ॥ ३३॥
कुलाचारपरो नुो निुततुो निुतिूयः ।
अलसलुसीसेुा रोगिनवहणः ॥ ३४॥
ूनो िवभाग नीरागो दशिदितः ।
वरैायदो िवमानो रकुधरायधुः ॥ ३५॥
महापादो महाहो महाकायो महाशयः ।
ऋयजःुसामप ाथव णशािखलः ॥ ३६॥
सहॐशाखी सृो महाकिूयः पमुान ।्
कवृ मारो ( ३००) माराचलशोभनः ॥ ३७॥
मेिहमालयो माली मलयो मलयिुमः ।
सानकुसमुः सानफलदो िवराट ्॥ ३८॥
ीराोिधघृ ताोिधज लिधः ेशनाशनः ।
राकरो महामाो वैयो वणेधुरो विणक ् ॥ ३९॥
वसो मारसामो मीः कषनाशनः ।
वषा कालो वष पितः शरदोजवभः ॥ ४०॥
हमेो हमेकेयरूः िशिशरः िशशवुीय दः ।
समुितः सगुितः साधिुव ःु साोऽिकासतुः ॥ ४१॥
सारमीवो महाराजः सनुो निसिेवतः ।
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ौीसयू सहॐनामोऽम २्

समुेिशखरावासी सपातालगोचरः ॥ ४२॥
आकाशचारी िनाा िवभुिवजयूदः ।
कुलकाः कुलािीशो िवनयी िवजयी िवयत ॥् ४३॥
िवरा िवयारी िवयिूपो िवयिथः ।
सरुथः सगुतुो वणेवुादनतरः ॥ ४४॥
गोपालो गोमयो गोा ूितायी ूजापितः ।
आवदेनीयो वदेाो महािदवपःु सरुाट ्॥ ४५॥
िनजवो जीवनो मी महाण विननादभतृ ।्
वसरुावत नो िनः सवा ायूभःु सधुीः ॥ ४६॥
ायिनवा पणः शलूी कपाली पमगः ।
िऽकोणिनलयेो िबमडलमगः ॥ ४७॥
बमालो महामालो िदमालाधरो जपः ।
जपाकुसमुसाशो जपपजूाफलूदः ॥ ४८॥
सहॐमधूा  दवेेः सहॐनयनो रिवः ।
सवताौयो ॄो वीरवो िवभावसःु ॥ ४९॥
िवावसवु सपुितव सनुाथो िवसग वान ।्
आिदरािदलोकेशः सवगामी (४००) कलाौयः ॥ ५०॥
भोगशेो दवेदवेेो नरेो हवाहनः ।
िवाधरशेो िवशेो यशेो रणो गुः ॥ ५१॥
रःकुलकैवरदो गवकुलपिूजतः ।
अरोवितोऽजो जतेा दैिनवहणः ॥ ५२॥
गुकेशः िपशाचशेः िकरीपिूजतः कुजः ।
िससेः समाायः साधसुेः सिरितः ॥ ५३॥
ललाटाो िवदहेो िनयमी िनयतिेयः ।
अकऽककारऽशेोऽनबारलोपकः ॥ ५४॥
अिलपाऽधरोऽनोऽरशेोऽराौयः ।
अकारमातकृानाथो दवेानामािदराकृितः ॥ ५५॥
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आरोयकारी चानिवमहो िनमहो महः ।
आलोककृत त्थािदो वीरािदः ूजािधपः ॥ ५६॥
आकाशपः ाकार इािदसरुपिूजतः ।
इिरापिूजतेिरलोकाौयिनः ॥ ५७॥
ईशान ईर ईश ईकारवभः ।
उताोऽुवपुताििचरो गुः ॥ ५८॥
उलोऽुलेतुहैयगितः सखुी ।
उकाराकारसिुखतथोा िनिधषणः ॥ ५९॥
अनूसारिथोभानुकारवभः ।
ऋणहता  ॠिलह ऋॠभषूणभिूषतः ॥ ६०॥
लृा लॄमनुायी लृलॄगडयगुोलः ।
एणाामतृदीनपभदृ ्बगोचरः ॥ ६१॥
एकचबधरकैोऽनकेचुथैदः ।
एकारबीजरमण एऐओामतृाकरः ॥ ६२॥
ओारकारणं ॄ औकारौिचमडनः ।
ओऔदािलरिहतो मिहतो महतां पितः ॥ ६३॥
अिंवाभषूणो भूो लीशोऽीजपवान ।्
अःपः (५००) रमयः सवरपराकः ॥ ६४॥
अअंःपमाः किलकालिनवत कः ।
कमकवरदः कम साी कषनाशनः ॥ ६५॥
कचसंी च किपलः कनकाचलचारकः ।
काः कामः किपः बूरः कीरः केिशिनसदूनः ॥ ६६॥ केशािरसदूनः
कृः कापािलकः कुः कमलाौयणः कुली ।
कपालमोचकः काशः काँमीरघनसारभतृ ॥् ६७॥
कूजिरगीतेः कुराजः कुलरः ।
कुवासी कुलकौलेशः ककारारमडनः ॥ ६८॥
खवासी खटेकेशानः खमुडधरः खगः ।
खगेर खचरः खचेरीगणसिेवतः ॥ ६९॥
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खराशंःु खटेकधरः खलहता  खवण कः ।
गा गीतिूयो गयेो गयावासी गणाौयः ॥ ७०॥
गणुातीतो गोलगितग ुलो गिुणसिेवतः ।
गदाधरो गदहरो गाेयवरदः ूगी ॥ ७१॥
िगिलो गिटलो गाो गकारारभारः
घिृणमान घ्घु ुरारावो घटाहो घटाकरः ॥ ७२॥
घनो घनगितघ नवाहनतिप तः ।
ङाो ङेशो ङकाराकुमवािसतः ॥ ७३॥
चाौयधरोऽतुकसिभः ।
चामीकरूभडभानुडशेवभः ॥ ७४॥
चकोरकोकेपलपलाौयः ।
चलताकडाििीवरकैधरोऽचरः ॥ ७५॥
िचलाविध तििासंी चवण वान ।्
छऽभृलिरकाििवमहः ॥ ७६॥
जानूदादोऽजातो िजनेो जवुभः ।
जािरज िटो जी जनलोकतमोपहः ॥ ७७॥
जयकारी (६००) जगता  जरामृिुवनाशनः ।
जगाता जगाता जगयेो जगििधः ॥ ७८॥
जगाी जगजु गाथिूयोऽिजतः ।
जकाराकारमकुुटो झाछाकृितझ टः ॥ ७९॥
िझीरो झकारशेो झािुलकराजुः ।
झञाराितििभासनसिंतः ॥ ८०॥
टीारधारी च ठःपठािधपः ।
डरो डामिडडी डामरीशो डलाकृितः ॥ ८१॥
डािकनीसिेवतो डाढी डढगुािुलूभः ।
णशेिूयो णवणशो णकारपदपजः ॥ ८२॥
तारािधपेरीवादनतरः ।
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िऽपरुशेिनऽेशेयीतनरुधोजः ॥ ८३॥
तामामरसे तमोहता  तमोिरपःु ।
ताहता  तमोपपसां फलदायकः ॥ ८४॥
तुािदकलनाकाकारारभषूणः ।
ाणुलीितो िनं िवरः िडल लुः ॥ ८५॥
थकारजानरुाा दवेनायकनायकः ।
ज यो ःखहा दाता दािरदेनो दमी ॥ ८६॥
दौभा यहता  दवेेो ादशारामगः ।
ादशाकैवसिता दशाा िदवितः ॥ ८७॥
ग मो दैशमनो रगो रितबमः ।
यो वशंो दयानाथो दयाकुलः ॥ ८८॥
दामोदरो दीिधितमान द्कारारमातकृः ।
धम बधु म िनिधध म राजो धनूदः ॥ ८९॥
धनदेो धनाो धरादश धरुरः ।
धजू टीणवासी च धम ऽेो धरािधपः ॥ ९०॥
धाराधरो धरुीण धमा ा धम वलः ।
धराभृभो धम धकारारभषूणः ॥ ९१॥
नमिूयो नििो ( ७००) नतेा नीितिूयो नयी ।
निलनीवभो नुो नाकृावध नः ॥ ९२॥
नरनाथो नपृुो नभोगामी नमःिूयः ।
नमोो निमताराितन रनारायणाौयः ॥ ९३॥
नारायणो नीलिचन ॆ ाो नीललोिहतः ।
नादपो नादमयो नादिबपकः ॥ ९४॥
नाथो नागपितना गो नगराजािौतो नगः ।
नाकितोऽनकेवपनु कारारमातकृः ॥ ९५॥
पाौयः परं ोितः पीवरासंः पटेुरः ।
ूीितिूयः ूमेकरः ूणताित भयापहः ॥ ९६॥
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परऽाता परसंी परुािरः परुसिंतः ।
पणूा नमयः पणू तजेाः पणूरीरः ॥ ९७॥
पटोलवण ः पिटमा पाटलेशः परावान ।्
परमशेवपःु ूाशंःु ूमः ूणतेदः ॥ ९८॥
अपारपारदः पीनः पीतारिूयः पिवः ।
पाचनः िपचलुः ुः ूमदाजनसौदः ॥ ९९॥
ूमोदी ूितपः पकारारमातकृः ।
फलं भोगापवग  फिलनीशः फलाकः ॥ १००॥
फुदोजमः फुदोजधारकः ।
ुटोितः ुटाकारः िटकाचलचारकः ॥ १०२॥
ूज िरणमाली च फकारारपा कः ।
बालो बलिूयो बाो िबलाहरो बली ॥ १०३॥
बालािदब ब रसंी बबोलामतृपानकः ।
बधुो बहृितवृ ो बहृदो बहृितः ॥ १०४॥
बपृो भीमप भामयो भेरिूयः ।
भगो भगृभुृ गुायी भाग वः किवशखेरः ॥ १०५॥
भायदो भानदुीाो भनािभ भमातकृः ।
महाकालो (८००) महाो महानादो महामितः ॥ १०६॥
महोलो मनोहारी मनोगामी मनोभवः ।
मानदो महा मो मेमरमिरः ॥ १०७॥
मारमालाभरणो माननीयो मनोमयः ।
मोिदतो मिदराहारो मात डो मुडमिुडतः ॥ १०८॥
महावराहो मीनशेो मषेगो िमथनुेदः ।
मदालसोऽमरुो मरुािरवरदो मनःु ॥ १०९॥
माधवो मिेदनीश मधकैुटभनाशनः ।
मावान म्धेनो मारो मधेावी मसुलायधुः ॥ ११०॥
मकुुो मरुरीशानो मरालफलदो मदः ।
मदनो मोदकाहारो मकारारमातकृः ॥ १११॥
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या येरो याो योिगनां दयितः ।
यािऽको यफलदो यायी यामलनायकः ॥ ११२॥
योगिनिािूयो योगकारणं योिगवलः ।
यिधारी च यशेो योिनमडलमगः ॥ ११३॥
ययुुजुयदो योा यगुधमा नवुत कः ।
योिगनीचबमो यगुलेरपिूजतः ॥ ११४॥
याो यकैितलको यकारारभषूणः ।
रामो रमणशील रभानू िूयः ॥ ११५॥
रमौली रतुो रपीठारितः ।
राशंमुाली राो रकणनपूरुः ॥ ११६॥
रादलसा रपाकमिडतः ।
रोिहणीशाौयो राकरो रािऽराकः ॥ ११७॥
रकारारप लाबीजािौतो लवः ।
लीभानलुतावासी लसाि लोकभतृ ॥् ११८॥
लोकाकहरो लामावभो लोमशोऽिलगः ।
िलेरो िलनादो लीलाकारी ललसुः ॥ ११९॥
लीवाँोकिवसंी लकारारभषूणः ।
वामनो वीरवीरेो वाचालो (९००) वाितिूयः ॥ १२०॥
वाचामगोचरो वाो वीणावणेधुरो वनम ।्
वावो वािलशसंी िवानायकनायकः ॥ १२१॥
वकारमातकृामौिलः शावेूदः शकुः ।
शशी शोभाकरः शाः शािकृमनिूयः ॥ १२२॥
शभुरः शुवः ौीपितः ौीयतुः ौतुः ।
ौिुतगः शरीजमिडतः िशसिेवतः ॥ १२३॥
िशाचारः शभुाचारः शषेः शवेालताडनः ।
िशिपिवः िशिबः शबुसेः शारमातकृः ॥ १२४॥
षडाननः षरकः षोडशरभिूषतः ।
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षदनसोषी षडाायूवत कः ॥ १२५॥
षसाादसुः षकारारमातकृः ।
सयू भानःु सरूभानःु सिूरभानःु सखुाकरः ॥ १२६॥
समदैवशंः समसरुसिेवतः ।
समसाधकेशानः समकुलशखेरः ॥ १२७॥
सरुसयू ः सधुासयू ः ःसयू ः सारेरः ।
हिरयू हिरानहुिवभ ुग ह्वाहनः ॥ १२८॥
हालासयू होमसयू तसयू हरीरः ।
॑ाीजसयू ॑सयू हकारारमातकृः ॥ १२९॥
ळीजमिडतः सयू ः ोणीसयू ः मापितः ।
ुयू ः ासयू  ळःसयू ः सदािशवः ॥ १३०॥
अकारसयू ः ःसयू ः सव सयू ः कृपािनिधः ।
भःूसयू  भवुःसयू ः ःसयू ः सयू नायकः ॥ १३१॥
महसयू  ऋसयू लसयू महेरः ।
रािशसयू योगसयू मसयू मनूमः ॥ १३२॥
तसयू ः परासयू िवसुयू ः ूतापवान ।्
िसयू ॄसयू वीरसयू वरोमः ॥ १३३॥
धमसयू ः कम सयू िवसयू िवनायकः । (१०००)
इतीदं दवेदवेिेश मऽनामसहॐकम ॥् १३४॥
दवेदवे सिवतःु सयू ािमततजेसः ।
सवसारमयं िदं ॄतजेोिववध नम ॥् १३५॥
ॄानमयं पुयं पुयतीथ फलूदम ।्
सव यफलैुं सव सारतूदम ॥् १३६॥
सवौयेरं लोके कीित दं धनदं परम ।्
सव ोतफलोििं सव धम फलूदम ॥् १३७॥
सवरोगहरं दिेव शरीरारोयवध नम ।्
ूभावम दवेिेश नाां सहॐक च ॥ १३८॥
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ककोिटशतवै ष न व शोिम विण तमु ।्
यं यं काममिभायदे ् दवेानामिप लभम ॥् १३९॥
तं तं ूाोित सहसा पठननेा पाव ित ।
यः पठेावयेािप श ृणोित िनयतिेयः ॥ १४०॥
स वीरो धिम णां राजा लीवानिप जायत े ।
धनवाायते लोके पऽुवान र्ाजवभः ॥ १४१॥
आयरुारोयवान ि्नं स भवते स्दां पदम ।्
रवौ पठेहादिेव सयू सू कौिलकः ॥ १४२॥
सयूदय े रिवं ाता लभते क्ामान य्थिेतान ।्
साौ यः पठेद ्दिेव िऽकालं भिपवू कम ॥् १४३॥
इह लोके िौयं भुा सव रोगःै ूमुते ।
सां शुपे यः पठदते रवौ ॥ १४४॥
सवा रोयमयं दहंे धारयते क्ौिलकोमः ।
तीपात े पठेद ् दिेव माे सयंतिेयः ॥ १४५॥
धनं पऽुान य्शो मान ं लभते स्यू ू सादतः ।
चबाच न े पठेद ् दिेव जपन म्लंू रिवं रन ॥् १४६॥
रवीभूा महाचीनबमाचारिवचणः ।
सवशऽनू ि्विजाश ु लभे ूतापवान ॥् १४७॥
यः पठेत प्रदशेो वटुकाच नतरः ।
काािौतो वीतभयो भवते स् िशवसिभः ॥ १४८॥
शतावत पठेु सयूदययगुारे ।
सिवता सव लोकेशो वरदः सहसा भवते ॥् १४९॥
बनाऽ िकमेुन पठनाद पाव ित ।
इह ल सदा भुा परऽाोित तदम ॥् १५०॥
रवौ दिेव िलखूेज मनामसहॐकम ।्
अगने िदने नीलपुहिरिया ॥ १५१॥
पामतृौषधीिभ नयृुीयषूिबिभः ।
िविल िविधवी यमऽेण विेतम ॥् १५२॥
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गटु िवधाय सवंे मलूममनुरन ।्
काकित तसऽूणे वेयिेलाया ॥ १५३॥
सवुणन च सवंे पगने शोधयते ।्
साधयेराजने धारयेिू  वा भजु े ॥ १५४॥
िकं िकं न साधयदे ् दिेव यमािप सुलभम ।्
कुरोगी च शलूी च ूमहेी कुिरोगवान ॥् १५५॥
भगरातरुोऽश अँमरीवां कृवान ।्
मुते सहसा धृा गटुीमतेां सुलभाम ॥् १५६॥
वा च काकवा च मतृवा च कािमनी ।
धारयेिुटकामतेां विस यतिप ता ॥ १५७॥
वा लभते स्तुं कां काकवािप पाव ित ।
मतृवा बन प्ऽुान स्ुपां िचरायशुः ॥ १५८ ॥
रणे गा गटु धृा शऽिूा लभिेयम ।्
अताो महाराजः सखुी परुमािवशते ॥् १५९॥
यो धारयदे ्भजु े िनं राजलोकवशरीम ।्
गिुटकां मोहनाकष नोाटनमाम ॥् १५०॥
स भवते स्यू साशो महसा महसां िनिधः ।
धनने धनदो दिेव िवभवने च शरः ॥ १६१॥
िौयेो यशसा रामः पौषणे च भाग वः ।
िगरा बहृितदिव नयने भगृनुनः ॥ १६२॥
बलेन वायसुाशो दयया पुषोमः ।
आरोयणे घटोूितः काा पणूसिभः ॥ १६३॥
धमण धम राज र ै राकरोपमः ।
गाीयण तथाोिधदा तृने बिलः यम ॥् १६४॥
िसा ौीभरैवः साादानने िचदीरः ।
िकं ूलापने बना पठेा धारयिेवे ॥ १६५॥
श ृणयुाद ्यः परं िदं सयू नामसहॐकम ।्
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स भवदे ्भारः साात प्रमानिवमहः ॥ १६६॥
तः स ूयाे तिोः परमं पदम ।्
इदं िदं महत त्ं सयू नामसहॐकम ॥् १६७॥
अूकाँयमदातमवं रान े ।
अभाय कुचलैाय परिशाय पाव ित ॥ १६८॥
ककशायाकुलीनाय ज नायाघबुय े ।
गुभििवहीनाय िनकाय िशवागमे ॥ १६९॥
दयें िशाय शााय गुभिपराय च ।
कुलीनाय सभुाय सयू भिरताय च ॥ १७०॥
इदं तं िह तानां वदेागमरहकम ।्
सवममयं गों गोपनीयं योिनवत ॥् १७१॥
॥ इित ौीियामले ते ौीदवेीरहे
सयू सहॐनामोऽनामिनपणं चतिुशंः पटलः सणू ः ॥ ३४॥
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