
ശ്രീ ആദിത്യ ശ്രുദയ സ്ത്ൊശ്ത്മ് || 
ഒമ് അസ്യ ശ്രീ ആദിത്യ ശ്രുദയ സ്ത്ൊശ്ത് 
മരൊമശ്രസ്യ 
അഗസത്യ രുരിരി അനുശ്ടുപ് ച്ഛന്ദര 
ആദിത്യ ശ്രുദയ ഭൂ്ത്ൊ ഭഗവന് നിരസത്ൊ 
്രര വിഘ്നത്യ 
സ്രവശ്ത് ജയ സ്ിദ്ധൗ വിനി്യൊഗര 
അസ്യ രഡന്ഗണ്യ രശ്നിമ്ത് നമര 
ഇത്യ്നന 
ത്്ത്ൊ യുദ്ധപരിശ്രൊരമ് സ്മ്ര ചിരയൊ 
സ്ഥിത്മ് | 
രൊവണ്മ് ചൊശ്ഗ്ത്ൊ ശ്ദുശ്ടവൊ യുദ്ധൊയ 
സ്മുപസ്ഥിത്മ് || ൧ || 
ദദവദത്ശ്ച സ്മൊഗമയ ശ്ദശ്ടുമഭയൊഗ്ത്ൊ രണ്മ് 
| 
ഉപൊഗമയൊ ശ്രവീശ്ദൊമ അഗസ്ത്യൊ ഭഗവൊന് 
രുരിരി || ൨ || 
രൊമ രൊമ മരൊരൊ്രൊ ശ്രുണ്ു ഗുരയമ് 
സ്നൊത്നമ് | 
്യന സ്രവൊനരീന് വത്സ സ്മ്ര വിജയിരയസ്ി || 
൩ || 
ആദിത്യ ശ്രുദയമ് പുണ്യമ് സ്രവ രശ്ത്ു 
വിനൊരനമ് | 
ജയൊവരമ് ജ്പന്നിത്യമ് അക്രയമ് പരമമ് 
രിവമ് || ൪ || 

www.yo
us

igm
a.c

om



സ്രവമന്ഗല മൊന്ഗലയമ് സ്രവ പപ ശ്പണ്ൊരനമ് | 
ചിരൊ ്രൊക - ശ്പരമനമ് ആയുരവര്ധനമ് 
ഉത്തമമ് || ൫ || 
രശ്മിമരമ് സ്മുദയരമ് ് ദവൊസ്ുര നമസശ്കുത്മ് 
| 
പൂജയസ്വ വിവസ്വരമ് ഭൊസകരമ് 
ഭുവ്നരവരമ് || ൬ || 
സ്രവ്ദവൊത്മ്കൊ ്രയര ്ത്ജസ്വീ 
രശ്മിഭൊവനര | 
എര ്ദവൊസ്ുരഗണ്ൊന് ്ലൊകൊന് പൊത്ി 
ഗഭസത്ിഭിരി || ൭ || 
എര ശ്രഹ്മൊ ച വിശ്ണ്ുശ്ച രിവഹ് സകന്ദഹ് 
ശ്പജൊപത്ിരി | 
മ്ര്ശ്ന്ദൊ ധനദഹ് കൊ്ലൊ യമഹ് ്സ്ൊ്മൊ 
രയപൊമ്പത്ിരി || ൮ || 
പിത്്രൊ വസ്വഹ് സ്ൊധയൊ രയരവിനൗ മരു്ത്ൊ 
മനുരു | 
വൊയുരവഹ്നിഹ് ശ്പജൊശ്പൊണ് രുത്ുകര്ത്ൊ 
ശ്പഭൊകരര || ൯ || 
ആദിത്യഹ് സ്വിത്ൊ സ്ൂരയഹ് ഖഗഹ് പൂരൊ 
ഗഭസത്ിമൊന് | 
സ്ുവര്ണ്സ്ശ്ദു്രൊ ഭൊനു ര്രിരണ്യ്രത്ൊ 
ദിവൊകരര || ൧൦ || 
രരിദരവഹ് സ്രശ്സ്ൊര്ചിഹ് സ്പ്ത്സ്പ്ത്ി - 
ര്മരീചിമൊന് | 
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ത്ിമി്രൊന്മഥനഹ് രമ്ഭുസത്വശ്ടൊ മൊര്ത്ൊന്ഡ 
അന്രുമൊന് || ൧൧ || 
രിരണ്യഗര്ഭഹ് രിരിരസത്പ്നൊ ഭൊസക്രൊ 
രവിരി | 
അഗ്നിഗര്്ഭൊ അദി്ത്ഹ് പുശ്ത്ഹ് രന്ഖ 
രിരിരനൊരനര || ൧൨ || 
്വയൊമനൊഥസത്്മൊ്ഭദീ രുഗ് യജുഹ് സ്ൊമ 
പൊരഗര | 
ഘന ശ്വുശ്ടിരപൊമ് മി്ശ്ത്ൊ വിന്ധ്യ വീഥീ 
പ്ലവന്ഗമര || ൧൩ || 
ആത്പീ മന്ഡലീ ശ്മുത്യുഹ് പിന്ഗലഹ് 
സ്രവത്ൊപനര | 
കവിരവി്രവൊ മരൊ്ത്ജൊഹ് രക്തഹ് സ്രവ 
ഭ്വൊദ്ഭവര || ൧൪ || 
നക്രശ്ത് ശ്ഗരത്ൊരൊണ്ൊമ് അധി്പൊ വിരവ 
ഭൊവനര | 
്ത്ജസ്ൊമപി ്ത്ജസ്വീ ദവൊദരൊത്മന് 
ന്മൊസത്ു്ത് || ൧൫ || 
നമഹ് പൂരവൊയ ഗിര്യ പശ്ചിമൊയൊശ്ദ്യ 
നമര | 
്ജയൊത്ിര്ഗണ്ൊനൊമ് പത്്യ ദിനൊധിപത്്യ 
നമര || ൧൬ || 
ജയൊയ ജയഭശ്ദൊയ രരയരയൊയ ന്മൊ നമര | 
ന്മൊ നമഹ് സ്രശ്സ്ൊമ്്രൊ ആദിത്യൊയ ന്മൊ 
നമര || ൧൭ || 
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നമഹ് ഉശ്ഗൊയ വീരൊയ സ്ൊരന്ഗൊയ ന്മൊ 
നമര | 
നമഹ് പദ്മ ശ്പ്രൊധൊയ മൊര്ത്ൊന്ഡൊയ ന്മൊ 
നമര || ൧൮ || 
ശ്ര്ഹ്മരൊന അചയു്ത്രൊയ സ്ൂരയൊയ 
ആദിത്യവര്ച്സ് | 
ഭൊസ്വ്ത് സ്രവഭക്രൊയ രൗശ്ദൊയ വപു്ര നമര 
|| ൧൯ || 
ത്്മൊഘ്നൊയ രിമഘ്നൊയ രശ്ത്ുഘ്നൊയ 
അമിത്ൊത്മ്ന | 
ശ്കുത്ഘ്നഘ്നൊയ ് ദവൊയ ് ജയൊത്ിരൊമ് പത്്യ 
നമ: || ൨൦ || 
ത്പ്ത് ചൊമീകരൊഭൊയ വഹ്ന്യ വിരവകര്മ്ണ് | 
നമസത്്മൊ അഭിനിഘ്നൊയ രുച്യ 
്ലൊകസ്ൊക്രി്ണ് || ൨൧ || 
നൊരയ്ത്യര ദവ ഭൂത്മ് ത്്ദവ ശ്സ്ുജത്ി 
ശ്പഭുരു | 
പൊയ്ത്യര ത്പ്ത്യര വര്ര്ത്യര 
ഗഭസത്ിഭിരി || ൨൨ || 
എര സ്ുപ്്ത്രു ജൊഗര്ത്ി ഭൂ്ത്രു 
പരിനിശ്ഠിത്: | 
എര എവൊഗ്നി്രൊശ്ത്ന്ച ഫലമ് 
ദചവൊഗ്നി്രൊശ്ത്ിണ്ൊമ് || ൨൩ || 
്വദൊശ്ച രുത്വദശ്ചവ രുത്ൂനൊമ് ഫല്മവ ച 
| 
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യൊനി ശ്കുത്യൊനി ് ലൊ്കരു സ്രവ എരു രവിഹ് 
ശ്പഭുരു || ൨൪ || 
ഫല ശ്രുത്ിരി 
എന-മൊപത്സു ശ്കു്ശ്ച്ഛരു കൊരൊ്രരു ഭ്യരു 
ച | 
കീര്ത്യന് പുരുരഹ് കശ്ചിന് നൊവസ്ീദത്ി 
രൊഘവ || ൨൫ || 
പൂജയദസ്വനമ് എകൊ്ശ്ഗൊ ്ദവ്ദവമ് 
ജഗത്പത്ിമ് | 
എത്ത് ശ്ത്ിഗുണ്ിത്മ് ജപ്ത്വൊ യു്ദ്ധരു 
വിജയിരയസ്ി || ൨൬ || 
അസമിന് ക്ര്ണ് മരൊരൊ്രൊ രൊവണ്മ് 
ത്വമ് വധിരയസ്ി | 
എവമുക്തവൊ ത്ദൊഗസ്ത്യൊ ജഗൊമ ച 
യഥൊഗത്മ് || ൨൭ || 
എത്ശ്ച്ഛുത്വൊ മരൊ്ത്ജൊ നശ്ട്രൊ്കൊ 
അഭവത്തദൊ | 
ധൊരയൊമൊസ് സ്ുശ്പീ്ത്ൊ രൊഘവഹ് 
ശ്പയത്ൊത്മവൊന് || ൨൮ || 
ആദിത്യമ് ്ശ്പക്രയ ജപ്ത്വൊ ത്ു പരമ് 
രര്രമവൊപ്ത്വൊന് | 
ശ്ത്ിരൊചമയ രുചിര്ഭൂത്വൊ ധനുരൊദൊയ 
വീരയവൊന് || ൨൯ || 
രൊവണ്മ് ്ശ്പക്രയ ശ്രുശ്ടൊത്മൊ യുദ്ധൊയ 
സ്മുപൊഗമത് | 
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സ്രവ യത്്നന മരത്ൊ വ്ധ ത്സ്യ ശ്ധു്ത്ൊ 
അഭവത് || ൩൦ || 
അഥ രവി-രവദ-ന്നിരീക്രയ രൊമമ് 
മുദിത്മനൊ: പരമമ് ശ്പശ്രുരയമൊണ്ര | 
നിരിചരപത്ി സ്ന്ക്രയമ് വിദിത്വൊ 
സ്ുരഗണ് മധയഗ്ത്ൊ വചസത്വ്രത്ി || ൩൧ || 
|| ഇത്ി ശ്രീ രൊമൊയ്ണ് യുദ്ധകൊന്്ഡ ആദിത്യ 
ശ്രുദയ സ്ത്ൊശ്ത്മ് സ്മ്പൂര്ണ്മ് || 
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