શ્રી આદિત્ય હ્રુિય સ્તોત્રમ ||
ઓમ અસ્ય શ્રી આદિત્ય હ્રુિય સ્તોત્ર મહામન્ત્ત્રસ્ય
અગસ્ત્ય રુશિદહ અનુશ્ટુપ ચ્છન્ત્િહ
આદિત્ય હ્રુિય ભ ૂતો ભગવન શનરસ્તા િેિ શવઘ્નતય
સવવત્ર જય શસદ્ધૌ શવશનયોગહ

om

અસ્ય િડન્ત્ગણ્ય રશિમતે નમહ
ઇત્યનેન

a.
c

તતો યુદ્ધપદરશ્રાન્ત્તમ સમરે ચિન્ત્તયા સ્સ્િતમ |

gm

રાવણમ િાગ્રતો દ્ર ુશ્્વા યુદ્ધાય સમુપસ્સ્િતમ || ૧ ||

ou
si

િૈ વતૈશ્ચ સમાગમ્ય દ્રશ્ટુમભ્યાગતો રણમ |
ઉપાગમ્યા બ્રવીદ્રામ અગસ્ત્યો ભગવાન રુશિદહ || ૨ ||

.y

રામ રામ મહાબાહો શ્રુણ ુ ગુહ્યમ સનાતનમ |

w

w

યેન સવાવનરીન વત્સ સમરે શવજશયશ્યશસ || ૩ ||

w

આદિત્ય હ્રુિયમ પુણ્યમ સવવ િત્રુ શવનાિનમ |
જયાવહમ જપેશિત્યમ અક્િયમ પરમમ શિવમ || ૪ ||
સવવમન્ત્ગલ માન્ત્ગલ્યમ સવવ પપ પ્રણાિનમ |
ચિન્ત્તા િોક - પ્રિમનમ આયુવવર્વનમ ઉત્તમમ || ૫ ||
રસ્શ્મમન્ત્તમ સમુદ્યન્ત્તમ િે વાસુર નમસ્ુતમ |
પ ૂજયસ્વ શવવસ્વન્ત્તમ ભાસ્કરમ ભુવનેશ્વરમ || ૬ ||

સવવિેવાત્મકો હ્યેિ તેજસ્વી રસ્શ્મભાવનહ |
એિ િે વાસુરગણાન લોકાન પાશત ગભસ્સ્તચભદહ || ૭ ||
એિ બ્રહ્મા િ શવશ્ણુશ્ચ શિવહ સ્કન્ત્િહ પ્રજાપશતદહ |
મહેન્ત્દ્રો ર્નિહ કાલો યમહ સોમો હ્યપામ્પશતદહ || ૮ ||
શપતરો વસવહ સાધ્યા હ્યશશ્વનૌ મરુતો મનુહુ |

om

વાયુવવહ્નિહ પ્રજાપ્રાણ રુત ુકતાવ પ્રભાકરહ || ૯ ||

આદિત્યહ સશવતા સ ૂયવહ ખગહ પ ૂિા ગભસ્સ્તમાન |

a.
c

સુવણવસદ્ર ુિો ભાનુ દહિરણ્યરે તા દિવાકરહ || ૧૦ ||

gm

હદરિશ્વહ સહસ્રાચિિહ સપ્તસપ્પ્ત - મવરીચિમાન |

ou
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શતશમરોન્ત્મિનહ િમ્ભુસ્ત્વશ્ટા માતાવ ન્ત્ડ અન્ત્શુમાન || ૧૧ ||
દહરણ્યગભવહ શિશિરસ્તપનો ભાસ્કરો રશવદહ |

.y

અસ્નનગભો અદિતેહ પુત્રહ િન્ત્ખ શિશિરનાિનહ || ૧૨ ||

w

w

વ્યોમનાિસ્તમોભેિી રુગ યજુહ સામ પારગહ |

w

ઘન વ્રુશ્શ્ટરપામ શમત્રો શવન્ત્ધ્ય વીિી પ્લવન્ત્ગમહ || ૧૩ ||
આતપી મન્ત્ડલી મ્રુત્યુહ શપન્ત્ગલહ સવવતાપનહ |
કશવશવિશ્વો મહાતેજાહ રક્તહ સવવ ભવોદ્ભવહ || ૧૪ ||
નક્િત્ર ગ્રહતારાણામ અશર્પો શવશ્વ ભાવનહ |
તેજસામશપ તેજસ્વી દ્વાિિાત્મન નમોસ્ત ુતે || ૧૫ ||
નમહ પ ૂવાવ ય ચગરયે પશશ્ચમાયાદ્રયે નમહ |

જ્યોશતગવણાનામ પતયે દિનાશર્પતયે નમહ || ૧૬ ||
જયાય જયભદ્રાય હયવશ્યાય નમો નમહ |
નમો નમહ સહસ્રામ્િો આદિત્યાય નમો નમહ || ૧૭ ||
નમહ ઉગ્રાય વીરાય સારન્ત્ગાય નમો નમહ |
નમહ પદ્મ પ્રબોર્ાય માતાવ ન્ત્ડાય નમો નમહ || ૧૮ ||

om

બ્રહ્મેિાન અચ્યુતેિાય સ ૂયાવ ય આદિત્યવિવસે |

ભાસ્વતે સવવભક્િાય રૌદ્રાય વપુિે નમહ || ૧૯ ||

a.
c

તમોઘ્નાય દહમઘ્નાય િત્રુઘ્નાય અશમતાત્મને |

gm

ુતઘ્નઘ્નાય િે વાય જ્યોશતિામ પતયે નમ: || ૨૦ ||

ou
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તપ્ત િામીકરાભાય વિયે શવશ્વકમવણે |

નમસ્તમો અચભશનઘ્નાય રુિયે લોકસાસ્ક્િણે || ૨૧ ||

.y

નાિયત્યેિ વૈ ભ ૂતમ તિે વ સ્રુજશત પ્રભુહુ |

w

w

પાયત્યેિ તપત્યેિ વિવત્યેિ ગભસ્સ્તચભદહ || ૨૨ ||

w

એિ સુપ્તેશ ુ જાગશતિ ભ ૂતેશ ુ પદરશનશ્શ્િત: |
એિ એવાસ્નનહોત્રન્ત્િ ફલમ િૈવાસ્નનહોશત્રણામ || ૨૩ ||
વેિાશ્ચ રુતવશ્ચૈવ રુત ૂનામ ફલમેવ િ |
યાશન ુત્યાશન લોકેશ ુ સવવ એશુ રશવહ પ્રભુહુ || ૨૪ ||
ફલ શ્રુશતદહ
એન-માપત્સુ ુચ્રે શ ુ કાન્ત્તારે શ ુ ભયેશ ુ િ |

કીતવયન પુરુિહ કશશ્ચન નાવસીિશત રાઘવ || ૨૫ ||
પ ૂજયસ્વૈનમ એકાગ્રો િે વિે વમ જગત્પશતમ |
એતત શત્રગુચણતમ જપ્ત્વા યુદ્ધેશ ુ શવજશયશ્યશસ || ૨૬ ||
અસ્સ્મન ક્િણે મહાબાહો રાવણમ ત્વમ વશર્શ્યશસ |
એવમુક્તવા તિાગસ્ત્યો જગામ િ યિાગતમ || ૨૭ ||

om

એતચ્ુત્વા મહાતેજા નશ્ટિોકો અભવત્તિા |

ર્ારયામાસ સુપ્રીતો રાઘવહ પ્રયતાત્મવાન || ૨૮ ||

a.
c

આદિત્યમ પ્રેક્શ્ય જપ્ત્વા ત ુ પરમ હિવમવાપ્તવાન |

gm

શત્રરાિમ્ય શુચિભત્ૂવ વા ર્નુરાિાય વીયવવાન || ૨૯ ||

ou
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રાવણમ પ્રેક્શ્ય હ્રુશ્ટાત્મા યુદ્ધાય સમુપાગમત |
સવવ યત્નેન મહતા વર્ે તસ્ય ધ્રુતો અભવત || ૩૦ ||

.y

અિ રશવ-રવિ-શિરીક્શ્ય રામમ

w

w

મુદિતમના: પરમમ પ્રહ્રુશ્યમાણહ |

w

શનશિિરપશત સન્ત્ક્િયમ શવદિત્વા
સુરગણ મધ્યગતો વિસ્ત્વરે શત || ૩૧ ||
|| ઇશત શ્રી રામાયણે યુદ્ધકાન્ત્ડે આદિત્ય હ્રુિય સ્તોત્રમ સમ્પ ૂણવમ ||

