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শ্রী আদিত্য় হ্রুিয় স্তোত্রম ||
ওম অস্য় শ্রী আদিত্য় হ্রুিয় স্তোত্র মহোমন্ত্রস্য়
অগত্য় রুদিদহ অনুশ্টু প চ্ছন্দহ
আদিত্য় হ্রুিয় ভূ ত ো ভগবন দনরতো স্িি দবঘ্ন য়
সববত্র জয় দসতধৌ দবদনতয়োগহ
অস্য় িডন্গণ্য় রদিমত নমহ
ইত্য়তনন
ত ো য়ুধপদরশ্রোন্তম সমতর দিন্তয়ো দি ম |
রোবণম িোগ্রত ো দ্রুশ্বো য়ুধোয় সমুপদি ম || ১ ||
দিবত শ্চ সমোগম্য় দ্রশ্টু মভ্য়োগত ো রণম |
উপোগম্য়ো ব্রবীদ্রোম অগত্তয়ো ভগবোন রুদিদহ || ২ ||
রোম রোম মহোবোতহো শ্রুণু গুহ্য়ম সনো নম |
স্য়ন সববোনরীন বত্স সমতর দবজদয়শ্য়দস || ৩ ||
আদিত্য় হ্রুিয়ম পুণ্য়ম সবব িত্রু দবনোিনম |
জয়োবহম জতপদিত্য়ম অক্িয়ম পরমম দিবম || ৪ ||
সববমন্গল মোন্গল্য়ম সবব পপ প্রণোিনম |
দিন্তো স্িোক - প্রিমনম আয়ুববর্বনম উত্তমম || ৫ ||
রদিমন্তম সমুদ্য়ন্তম স্িবোসুর নমস্ক্রু ম |
পূজয়স্ব দববস্বন্তম ভোস্করম ভু বতনশ্বরম || ৬ ||
সববতিবোত্মতকো স্হ্য়ি স্ জস্বী রদিভোবনহ |
এি স্িবোসুরগণোন স্লোকোন পোদ গভদতদভদহ || ৭ ||
এি ব্রহ্মো ি দবশ্ণুশ্চ দিবহ স্কন্দহ প্রজোপদ দহ |
মতহতরো র্নিহ কোতলো য়মহ স্সোতমো হ্য়পোম্পদ দহ || ৮ ||
দপ তরো বসবহ সোধ্য়ো হ্য়দশ্বতনৌ মরুত ো মনুহু |
বোয়ুববদিহ প্রজোপ্রোণ রু ু ক ব ো প্রভোকরহ || ৯ ||
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আদিত্য়হ সদব ো সূয়বহ খগহ পূিো গভদতমোন |
সুবণবসদ্রুতিো ভোনু দহব রণ্য়তর ো দিবোকরহ || ১০ ||
হদরিশ্বহ সহস্রোদিবহ সপ্তসদপ্ত - মবরীদিমোন |
দ দমতরোন্মথনহ িম্ভুস্ত্বশ্টো মো ব োন্ড অন্ুমোন || ১১ ||
দহরণ্য়গভব হ দিদিরতপতনো ভোস্কতরো রদবদহ |
অদিগতভব ো অদিত হ পুত্রহ িন্খ দিদিরনোিনহ || ১২ ||
স্্য়োমনোথততমোতভিী রুগ য়জুহ সোম পোরগহ |
ঘন ব্রুদশ্টরপোম দমতত্রো দবন্ধ্য় বীথী প্লবন্গমহ || ১৩ ||
আ পী মন্ডলী ম্রুত্য়ুহ দপন্গলহ সবব োপনহ |
কদবদববতশ্বো মহোত জোহ রক্তহ সবব ভতবোদ্ভবহ || ১৪ ||
নক্িত্র গ্রহ োরোণোম অদর্তপো দবশ্ব ভোবনহ |
স্ জসোমদপ স্ জস্বী দ্বোিিোত্মন নতমোস্তুত || ১৫ ||
নমহ পূববোয় দগরতয় পদশ্চমোয়োদ্রতয় নমহ |
স্্য়োদ গবণোনোম প তয় দিনোদর্প তয় নমহ || ১৬ ||
জয়োয় জয়ভদ্রোয় হয়বশ্য়োয় নতমো নমহ |
নতমো নমহ সহস্রোতম্িো আদিত্য়োয় নতমো নমহ || ১৭ ||
নমহ উগ্রোয় বীরোয় সোরন্গোয় নতমো নমহ |
নমহ পদ্ম প্রতবোর্োয় মো ব োন্ডোয় নতমো নমহ || ১৮ ||
ব্রতহ্মিোন অচ্য়ুত িোয় সূয়বোয় আদিত্য়বিবতস |
ভোস্বত সববভক্িোয় স্রৌদ্রোয় বপুতি নমহ || ১৯ ||
তমোঘ্নোয় দহমঘ্নোয় িত্রুঘ্নোয় অদম োত্মতন |
ক্রু ঘ্নঘ্নোয় স্িবোয় স্্য়োদ িোম প তয় নম: || ২০ ||
প্ত িোমীকরোভোয় বিতয় দবশ্বকমবতণ |
নমততমো অদভদনঘ্নোয় রুিতয় স্লোকসোদক্িতণ || ২১ ||
নোিয়ত্তয়ি দব ভূ ম তিব স্রুজদ প্রভু হু |
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পোয়ত্তয়ি পত্তয়ি বিবত্তয়ি গভদতদভদহ || ২২ ||
এি সুতপ্তু জোগদ ব ভূ ত ু পদরদনদশ্ি : |
এি এবোদিতহোত্রন্ি ফলম দিবোদিতহোদত্রণোম || ২৩ ||
স্বিোশ্চ রু বতশ্চব রু ূ নোম ফলতমব ি |
য়োদন ক্রুত্য়োদন স্লোতকু সবব এু রদবহ প্রভু হু || ২৪ ||
ফল শ্রুদ দহ
এন-মোপত্সু ক্রুতেু কোন্তোতরু ভতয়ু ি |
কী ব য়ন পুরুিহ কদশ্চন নোবসীিদ রোঘব || ২৫ ||
পূজয়তস্বনম একোতগ্রো স্িবতিবম জগত্পদ ম |
এ
দত্রগুদণ ম জপ্তবো য়ুতধু দবজদয়শ্য়দস || ২৬ ||
অদিন ক্িতণ মহোবোতহো রোবণম ত্বম বদর্শ্য়দস |
এবমুক্তবো িোগত্তয়ো জগোম ি য়থোগ ম || ২৭ ||
এ েু ত্বো মহোত জো নশ্টতিোতকো অভবত্তিো |
র্োরয়োমোস সুপ্রীত ো রোঘবহ প্রয় োত্মবোন || ২৮ ||
আদিত্য়ম স্প্রক্শ্য় জপ্তবো ু পরম হিবমবোপ্তবোন |
দত্ররোিম্য় ুদিভূব ত্বো র্নুরোিোয় বীয়ববোন || ২৯ ||
রোবণম স্প্রক্শ্য় হ্রুশ্টোত্মো য়ুধোয় সমুপোগম |
সবব য়তেন মহ ো বতর্ স্য় ধ্রুত ো অভব || ৩০ ||
অথ রদব-রবি-দিরীক্শ্য় রোমম
মুদি মনো: পরমম প্রহ্রুশ্য়মোণহ |
দনদিিরপদ সন্ক্িয়ম দবদিত্বো
সুরগণ মধ্য়গত ো বিস্ত্বতরদ || ৩১ ||
|| ইদ শ্রী রোমোয়তণ য়ুধকোতন্ড আদিত্য় হ্রুিয় স্তোত্রম সম্পূণম
ব ||

