శ్రీ ఆదిత్య హిదమమ్
త్తో ముదధ రిశ్ీనత ం సభరే చినత మ స్ిత్మ్ | రవణం చగీతో దిష్టవా ముదధమ సభుస్ిత్మ్ || ౧ ||
దైవతై శ్చ సభగభయ దరష్వ టభభ్యగతో యణమ్ | ఉపగభయఫరవీదరభ భగస్త్త ో బగవ నిషిః || ౨ ||
రభ రభ భహాఫహో శ్ిణు గుహయం సనత్నమ్ | యేన సరానరీనాత్స సభరే విజయష్యస్ || ౩ ||
ఆదిత్యహిదమం ుణయం సయాశ్త్టర వినశ్నమ్ | జమవహం జే న్ననత్యం అక్షమయం యభం శివమ్ || ౪ ||
సయాభఙగ ల భఙగ లయం సయాప రణశ్నమ్ | చింత శ్ోక రశ్భనం ఆముయాయధ న భుత్త భమ్ || ౫ ||
యశిిభంత్ం సభుదయనత ం దేవసఽయ నభసకిత్మ్ | ూజమసా వివసానత ం భ్సకయం బువనేశ్ాయమ్ || ౬ ||
సయాదేవత్ికో హ్యయష్ తేజస఼్ా యశిిభ్వనిః | ఏష్ దేవసఽయ గణాఁలలోకన్ పతి గబస్త భిః || ౭ ||
ఏష్ ఫరహాి చ విష్ట
ు శ్చ శివిః సకనద ిః రజాతిిః | భహ్యనద ో్ ధనదిః కలల మభిః స్త్ మో హయపం తిిః || ౮ ||
త్రో వసవిః స్తధయ హయశిానౌ భయుతో భనఽిః | వముయాహ్్నిః రజాపరణ ఋత్టకరత రభ్కయిః || ౯ ||
ఆదిత్యిః సవిత సాయయిః ఖగిః ూష్ట గబస్త భన్ | సఽవయు సదిశ్ో భ్నఽరిహయణయరేత దివకయిః || ౧౦ ||
హరిదశ్ాిః సహస్తరరిచిః సత సత యిరీచిభన్ | తిమిరో నిథనిః శ్ంబుసత ాష్టవ భరతణడ అంవుభన్ || ౧౧ ||
హ్్యణయగయభిః శిశియ సత న్ భ్సకరో యవిిః | అగ్ినగరోభ దితేిః ుత్రిః శ్ఙఖ ిః శిశియ నశ్నిః || ౧౨ ||
వయయభనథ సత మోభ్ేదీ ఋగయజిః స్తభపయగిః | ఘనవిషవ యపం మితోర వినధ ోవీథీ ో వఙగ భిః || ౧౩ ||
ఆత఼్ భణడ లీ భిత్టయిః ఙగలిః సయాతనిః | కవి రిాశ్ోా భహాతేజాిః యకత ిః సయాబవయద్బవిః || ౧౪ ||
నక్షత్ర గీహ తరణ భధిప్ విశ్ాభ్వనిః | తేజస్త భ తేజస఼్ా దాదశ్త్ిననమోసఽత తే || ౧౫ ||
నభిః ూరామ గ్ియయే శిచభమదరయే నభిః | జయయతియగ ణనం త్యే దినధిత్యే నభిః || ౧౬ ||
జమమ జమబదరమ హయయశ్ామ నమో నభిః | నమో నభిః సహస్తరంశ్ో ఆదితయమ నమో నభిః || ౧౭ ||
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నభిః ఉగ్ీమ వీరమ స్తయఙగమ నమో నభిః | నభిః దిరఫో ధమ భరతణడమ నమో నభిః || ౧౮ ||
ఫరహ్ియ శ్ నచఽయతేశ్మ సారయమదిత్య వయచస్ే | భ్సాతే సయాబకామ రౌదరమ వుషే నభిః || ౧౯ ||
త్మోఘనమ హ్్భఘనమ శ్త్టరఘనమమితత్ినే | కిత్ఘనఘనమ దేవమ జయయతిష్టం త్యేనభిః ||౨౦||

త్త చమీకరభ్మ వహనయే విశ్ాకయిణే | నభసత మోభ న్నఘనమ యుచయే లలకస్తకశాణే || ౨౧ ||
నశ్మతేయష్ వై బూత్ం త్దేవ సిజతి రబుిః | పమతేయష్ త్తేయష్ వయషతేయష్ గబస్త భిః || ౨౨ ||
ఏష్ సఽేత ష్ట జాగరిత బూతేష్ట రిన్నషిత్ిః | ఏష్ ఏవగ్ినహో త్రం చ పలం చవ
ై గ్ినహో తిరణమ్ || ౨౩ ||
వేదశ్చ కీత్వ శ్్చచవ కీత్ూనం పలమేవ చ | మన్న కితయన్న లలకేష్ట సయా ఏష్ యవిిః రబుిః || ౨౪ ||

అథ పల వుీతిిః
ఏనభత్టస కిచేరేష్ట కనతరేష్ట బయేష్ట చ | కీయతమన్ ుయుష్ిః కశిచననవస఼్దతి రఘవ || ౨౫ ||
ూజమస్్ాై న మేకగ్ోీ దేవ దేవం జగత్తిమ్ | ఏత్త్ తిరగుణిత్ం జపతా ముదేధష్ట విజయష్యస్ || ౨౬ ||
అస్ిన్క్షణే భహాఫహో రవణం త్ాం వధిష్యస్ | ఏవభుకతా త్దగస్త్త ో జగ్భ చ మథ గత్మ్ || ౨౭ ||
ఏత్చఽరుతా భహాతేజా నష్వశ్ోకోబవ త్త ద | ధయమభస సఽ఼రతో రఘవిః రమతత్ివన్ || ౨౮ ||
ఆదిత్యం ేక
ర ాో జపతా త్ట యం హయషభవత వన్ | తిరరచభయ వుచియభభతా ధనఽరదమ వీయయవన్ || ౨౯ ||
రవణం ేక
ర ాో హిష్టవతి ముదధమ సభుపగభత్ | సయా మతేనన భహత వధే త్సయ ధితోబవత్ || ౩౦ ||
అథ యవియవద న్ననరీక్షయ రభం భుదిత్ భనిః యభం రహిష్యభణిః |
న్నశిచయతి సంక్షమం విదితా సఽయ గణ భధయగతో వచసత ారేతి || ౩౧ ||

ఇతి ఆదిత్య హిదమమ్ సంూయు ం

Page 2 of 2

