
শ্ৰী আদিত্য় হু্ৰিয় স্তোত্ৰম || 
ওম অস্য় শ্ৰী আদিত্য় হু্ৰিয় স্তোত্ৰ মহোমন্ত্ৰস্য় 
অগত্য় ৰদুিদহ অনশু্টুপ চ্ছন্দহ 
আদিত্য় হু্ৰিয় ভূত ো ভগৱন দনৰতো স্িি দৱঘ্ন য় 
সৱৱত্ৰ জয় দসতধৌ দৱদনতয়োগহ 
অস্য় িডন্গণ্য় ৰদিমত  নমহ 
ইত্য়তনন 
 ত ো য়ুধপদৰশ্ৰোন্তম সমতৰ দিন্তয়ো দি ম | 
ৰোৱণম িোগ্ৰত ো দ্ৰুশ্্ৱো য়ুধোয় সমপুদি ম || ১ || 
দিৱত শ্চ সমোগম্য় দ্ৰশ্টুমভ্য়োগত ো ৰণম | 
উপোগম্য়ো ব্ৰৱীদ্ৰোম অগত্তয়ো ভগৱোন ৰদুিদহ || ২ || 
ৰোম ৰোম মহোবোতহো শ্ৰুণ ুগুহ্য়ম সনো নম | 
স্য়ন সৱৱোনৰীন ৱত্স সমতৰ দৱজদয়শ্য়দস || ৩ || 
আদিত্য় হু্ৰিয়ম পুণ্য়ম সৱৱ িত্ৰু দৱনোিনম | 
জয়োৱহম জতপদিত্য়ম অক্িয়ম পৰমম দিৱম || ৪ || 
সৱৱমন্গল মোন্গল্য়ম সৱৱ পপ প্ৰণোিনম | 
দিন্তো স্িোক - প্ৰিমনম আয়ুৱৱৰ্ৱনম উত্তমম || ৫ || 
ৰদিমন্তম সমদু্য়ন্তম স্িৱোসুৰ নমসু্ক্ৰ ম | 
পূজয়স্ৱ দৱৱস্ৱন্তম ভোস্কৰম ভুৱতনশ্ৱৰম || ৬ || 
সৱৱতিৱোত্মতকো স্হ্য়ি স্ জস্ৱী ৰদিভোৱনহ | 
এি স্িৱোসুৰগণোন স্লোকোন পোদ  গভদতদভদহ || ৭ || 
এি ব্ৰহ্মো ি দৱশ্ণশু্চ দিৱহ স্কন্দহ প্ৰজোপদ দহ | 
মতহতৰো ৰ্নিহ কোতলো য়মহ স্সোতমো হ্য়পোম্পদ দহ || ৮ || 
দপ তৰো ৱসৱহ সোধ্য়ো হ্য়দশ্ৱতনৌ মৰতু ো মনহুু | 
ৱোয়ুৱৱদিহ প্ৰজোপ্ৰোণ ৰ ুুক ৱ ো প্ৰভোকৰহ || ৯ || 
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আদিত্য়হ সদৱ ো সূয়ৱহ খগহ পূিো গভদতমোন | 
সুৱণৱসদ্ৰুতিো ভোন ুদহৱ ৰণ্য়তৰ ো দিৱোকৰহ || ১০ || 
হদৰিশ্ৱহ সহস্ৰোদিৱ হ সপ্তসদপ্ত - মৱৰীদিমোন | 
দ দমতৰোন্মথনহ িমু্ভত্ৱশ্টো মো ৱ োন্ড অন্ুমোন || ১১ || 
দহৰণ্য়গভৱ হ দিদিৰতপতনো ভোস্কতৰো ৰদৱদহ | 
অদিগতভৱ ো অদিত হ পুত্ৰহ িন্খ দিদিৰনোিনহ || ১২ || 
স্্য়োমনোথততমোতভিী ৰগু য়জহু সোম পোৰগহ | 
ঘন ৱ্ৰদুশ্টৰপোম দমতত্ৰো দৱন্ধ্য় ৱীথী প্লৱন্গমহ || ১৩ || 
আ পী মন্ডলী ম্ৰুত্য়ুহ দপন্গলহ সৱৱ োপনহ | 
কদৱদৱৱতশ্ৱো মহোত জোহ ৰক্তহ সৱৱ ভতৱোদ্ভৱহ || ১৪ || 
নক্িত্ৰ গ্ৰহ োৰোণোম অদৰ্তপো দৱশ্ৱ ভোৱনহ | 
স্ জসোমদপ স্ জস্ৱী দ্ৱোিিোত্মন নতমোস্তুত  || ১৫ || 
নমহ পূৱৱোয় দগৰতয় পদশ্চমোয়োদ্ৰতয় নমহ | 
স্্য়োদ গৱণোনোম প তয় দিনোদৰ্প তয় নমহ || ১৬ || 
জয়োয় জয়ভদ্ৰোয় হয়ৱশ্য়োয় নতমো নমহ | 
নতমো নমহ সহস্ৰোতম্িো আদিত্য়োয় নতমো নমহ || ১৭ || 
নমহ উগ্ৰোয় ৱীৰোয় সোৰন্গোয় নতমো নমহ | 
নমহ পদ্ম প্ৰতবোৰ্োয় মো ৱ োন্ডোয় নতমো নমহ || ১৮ || 
ব্ৰতহ্মিোন অচ্য়ুত িোয় সূয়ৱোয় আদিত্য়ৱিৱ তস | 
ভোস্ৱত  সৱৱভক্িোয় স্ৰৌদ্ৰোয় ৱপুতি নমহ || ১৯ || 
 তমোঘ্নোয় দহমঘ্নোয় িত্ৰুঘ্নোয় অদম োত্মতন | 
কু্ৰ ঘ্নঘ্নোয় স্িৱোয় স্্য়োদ িোম প তয় নম: || ২০ || 
 প্ত িোমীকৰোভোয় ৱিতয় দৱশ্ৱকমৱতণ | 
নমততমো অদভদনঘ্নোয় ৰিুতয় স্লোকসোদক্িতণ || ২১ || 
নোিয়ত্তয়ি দৱ ভূ ম  তিৱ স্ৰুজদ  প্ৰভুহু | 
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পোয়ত্তয়ি  পত্তয়ি ৱিৱত্তয়ি গভদতদভদহ || ২২ || 
এি সুতপ্তু জোগদ ৱ  ভূত ু পদৰদনদশ্ি : | 
এি এৱোদিতহোত্ৰন্ি ফলম দিৱোদিতহোদত্ৰণোম || ২৩ || 
স্ৱিোশ্চ ৰ ুৱতশ্চৱ ৰ ূুনোম ফলতমৱ ি | 
য়োদন কু্ৰত্য়োদন স্লোতকু সৱৱ এু ৰদৱহ প্ৰভুহু || ২৪ || 
ফল শ্ৰুদ দহ 
এন-মোপত্সু কু্ৰতেু কোন্তোতৰু ভতয়ু ি | 
কী ৱ য়ন পুৰিুহ কদশ্চন নোৱসীিদ  ৰোঘৱ || ২৫ || 
পূজয়তস্ৱনম একোতগ্ৰো স্িৱতিৱম জগত্পদ ম | 
এ   দত্ৰগুদণ ম জপ্্তৱো য়ুতধু দৱজদয়শ্য়দস || ২৬ || 
অদিন ক্িতণ মহোবোতহো ৰোৱণম ত্ৱম ৱদৰ্শ্য়দস | 
এৱমকু্তৱো  িোগত্তয়ো জগোম ি য়থোগ ম || ২৭ || 
এ েুত্ৱো মহোত জো নশ্টতিোতকো অভৱত্তিো | 
ৰ্োৰয়োমোস সুপ্ৰীত ো ৰোঘৱহ প্ৰয় োত্মৱোন || ২৮ || 
আদিত্য়ম স্প্ৰক্শ্য় জপ্্তৱো  ু পৰম হিৱমৱোপ্তৱোন | 
দত্ৰৰোিম্য় ুদিভূৱ ত্ৱো ৰ্নৰুোিোয় ৱীয়ৱৱোন || ২৯ || 
ৰোৱণম স্প্ৰক্শ্য় হু্ৰশ্টোত্মো য়ুধোয় সমপুোগম  | 
সৱৱ য়তেন মহ ো ৱতৰ্  স্য় ধ্ৰুত ো অভৱ  || ৩০ || 
অথ ৰদৱ-ৰৱি-দিৰীক্শ্য় ৰোমম 
মদুি মনো: পৰমম প্ৰহু্ৰশ্য়মোণহ | 
দনদিিৰপদ  সন্ক্িয়ম দৱদিত্ৱো 
সুৰগণ মধ্য়গত ো ৱিত্ৱতৰদ  || ৩১ || 
|| ইদ  শ্ৰী ৰোমোয়তণ য়ুধকোতন্ড আদিত্য় হু্ৰিয় স্তোত্ৰম সম্পূণৱম || 
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