
శీ్ర ఆదిత్య హ్రు దయ స్తొ త్రమ్ || 
ఒమ్ అస్య శీ్ర ఆదతి్య హ్రు దయ స్తొ త్ర మహామనొ్తరస్య 
అగసొ్య రుశిహి అన్తుశ్టు ప్ చ్ఛన్తదహ్ 
ఆదిత్య హ్రు దయ భూతొ భగవన్ నిరస్తొ  శెశ విఘ్నత్య 
స్రవత్ర జయ సదిధౌ  వినియొగహ్ 
అస్య శడన్తగ ణ్య రశినమతె న్తమహ్ 
ఇత్యనెన్త 
త్తొ యుదౌపరిశతీనొ్తమ్ స్మరె చినొ్తయా సిిత్మ్ | 
రతవణ్మ్ చాగీతొ దుర శతు ా యుదాౌ య స్ముపసిిత్మ్ || ౧ || 
దెైవతెశైచ స్మాగమయ దరశ్టు మభ్యయగతొ రణ్మ్ | 
ఉపతగమాయ బ్రవీదరా మ అగస్తొ య భగవతన్ రుశిహి || ౨ || 
రతమ రతమ మహాబ్యహ్ొ శీ్టణ్ు గుహ్యమ్ స్నాత్న్తమ్ | 
యెన్త స్రతవన్తరనీ్ వత్స స్మరె విజయశయసి || ౩ || 
ఆదిత్య హ్రు దయమ్ పుణ్యమ్ స్రవ శత్రర  వినాశన్తమ్ | 
జయావహ్మ్ జపనెినత్యమ్ అక్శయమ్ పరమమ్ శివమ్ || ౪ || 
స్రవమన్తగల మాన్తగలయమ్ స్రవ పప పరణ్ాశన్తమ్ | 
చినాొ  శొక్ - పరశమన్తమ్ ఆయురవరౌన్తమ్ ఉతొ్మమ్ || ౫ || 
రశిిమనొ్తమ్ స్ముదయనొ్తమ్ దవెతస్ుర న్తమస్ురుత్మ్ | 
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పూజయస్వ వివస్వనొ్తమ్ భ్యస్కరమ్ భువనశెవరమ్ || ౬ || 
స్రవదెవతత్ికొ హయయశ తెజసవవ రశిిభ్యవన్తహ్ | 
ఎశ దెవతస్ురగణ్ాన్ లొకతన్ పతతి గభసిొభిహి || ౭ || 
ఎశ బ్రహాి చ్ విశ్టు శచ శివహ్ స్కన్తదహ్ పరజాపతిహి | 
మహయన్ద ొ ధన్తదహ్ కతలొ యమహ్ స్త మొ హ్యపతమపతిహి || ౮ || 
పిత్రొ వస్వహ్ స్తధ్ాయ హ్యశివనౌ మరుతొ మన్తుహ్ర | 
వతయురవహినహ్ పరజాపతర ణ్ రుత్రక్రతొ  పరభ్యక్రహ్ || ౯ || 
ఆదిత్యహ్ స్వితా స్ూరయహ్ ఖగహ్ పూశత గభసిొమాన్ | 
స్ువరుస్దుర శొ భ్యన్తు రిిరణ్యరతెా దివతక్రహ్ || ౧౦ || 
హ్రిదశవహ్ స్హ్స్తర రిచహ్ స్పొస్పిొ  - రిరీచిమాన్ | 
తిమిరొన్తిథన్తహ్ శముుసొ్ాశతు  మారతొ న్తడ  అన్తుశమాన్ || ౧౧ || 
హిరణ్యగరుహ్ శిశిరసొ్పన్ భ్యస్కరొ రవిహి | 
అగ్ినగరొు అదితహె్ పుత్రహ్ శన్తఖ శిశిరనాశన్తహ్ || ౧౨ || 
వయయమనాథసొ్మొభ్దెీ రుగ్ యజుహ్ స్తమ పతరగహ్ | 
ఘ్న్త వుు శిురపతమ్ మితరొ  వినౌ్తయ వీథీ పలవన్తగమహ్ || ౧౩ || 
ఆత్పవ మన్తడలీ ముు త్రయహ్ పిన్తగ లహ్ స్రవతాపన్తహ్ | 
క్విరివశొవ మహాతజెాహ్ రకొ్హ్ స్రవ భవయదువహ్ || ౧౪ || 
న్తక్శత్ర గీహ్తారతణ్ామ్ అధ్ిపత  విశవ భ్యవన్తహ్ | 
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తెజస్తమపి తజెసవవ దావదశతత్ిన్ న్తమొస్ుొ తె || ౧౫ || 
న్తమహ్ పూరతవయ గ్ిరయె పశిచమాయాదరయె న్తమహ్ | 
జయయతిరగణ్ానామ్ పత్యె దనిాధ్ిపత్యె న్తమహ్ || ౧౬ || 
జయాయ జయభదరా య హ్రయశతయయ న్తమొ న్తమహ్ | 
న్తమొ న్తమహ్ స్హ్స్తర మొశ ఆదితాయయ న్తమొ న్తమహ్ || ౧౭ || 
న్తమహ్ ఉగ్తీ య వీరతయ స్తరనాగ య న్తమొ న్తమహ్ | 
న్తమహ్ పది పరబొ్ ధ్ాయ మారతొ నాడ య న్తమొ న్తమహ్ || ౧౮ || 
బ్రహయిశతన్త అచ్ుయతశెతయ స్ూరతయయ ఆదిత్యవరచసె | 
భ్యస్వతె స్రవభకతశయ రౌదరా య వపుశె న్తమహ్ || ౧౯ || 
త్మొఘ్ానయ హమిఘ్ానయ శత్రర ఘ్ానయ అమితాత్ినె | 
క్రీ త్ఘ్నఘ్ానయ దెవతయ జయయతిశతమ్ పత్యె న్తమ: || ౨౦ || 
త్పొ చామీక్రతభ్యయ వహ్నయె విశవక్రిణ్ె | 
న్తమసొ్మొ అభినిఘ్ానయ రుచ్యె లొక్స్తకశశణ్ె || ౨౧ || 
నాశయతెయశ వెై భూత్మ్ త్దవె స్ుర జతి పరభుహ్ర | 
పతయతెయశ త్పతెయశ వరశతెయశ గభసిొభిహి || ౨౨ || 
ఎశ స్ుపెొశ్ట జాగరిొ భూతెశ్ట పరినిశిిత్: | 
ఎశ ఎవతగ్ినహ్ొత్రన్తచ ఫలమ్ చెైవతగ్ినహ్ొతిరణ్ామ్ || ౨౩ || 
వెదాశచ రుత్వశెచచవ రుత్ూనామ్ ఫలమెవ చ్ | 
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యాని క్రీ తాయని లొకెశ్ట స్రవ ఎశ్ట రవిహ్ పరభుహ్ర || ౨౪ || 
ఫల శీ్టతిహ ి
ఎన్త-మాపత్రస క్రీ చెరెశ్ట కతనాొ రెశ్ట భయెశ్ట చ్ | 
కీరొయన్ పురుశహ్ క్శిచన్ నావసవదతి రతఘ్వ || ౨౫ || 
పూజయసెైవన్తమ్ ఎకతగ్ొీ  దెవదెవమ్ జగత్పతిమ్ | 
ఎత్త్ తిరగుణ్ిత్మ్ జపతొ ా యుదెౌశ్ట విజయశయసి || ౨౬ || 
అసిిన్ క్శణ్ె మహాబ్యహ్ొ రతవణ్మ్ త్వమ్ వధ్శియసి | 
ఎవముకొ్వత త్దాగస్తొ య జగ్తమ చ్ యథాగత్మ్ || ౨౭ || 
ఎత్చ్ురుతావ మహాతెజా న్తశుశొకొ అభవతొ్దా | 
ధ్ారయామాస్ స్ుపవరతొ రతఘ్వహ్ పరయతాత్ివతన్ || ౨౮ || 
ఆదిత్యమ్ పెరక్శయ జపతొ ా త్ర పరమ్ హ్రశమవతపొవతన్ | 
తిరరతచ్మయ శ్టచిరభుతావ ధన్తురతదాయ వీరయవతన్ || ౨౯ || 
రతవణ్మ్ పెరక్శయ హ్రు శతు తాి యుదాౌ య స్ముపతగమత్ | 
స్రవ యతెనన్త మహ్తా వధ్ె త్స్య ధుర తొ అభవత్ || ౩౦ || 
అథ రవి-రవద-నినరీక్శయ రతమమ్ 
ముదిత్మనా: పరమమ్ పరహ్రు శయమాణ్హ్ | 
నిశిచ్రపతి స్న్తకశయమ్ విదితావ 
స్ురగణ్ మధయగతొ వచ్సొ్ారెతి || ౩౧ || 
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|| ఇతి శీ్ర రతమాయణ్ె యుదౌకతనెడ  ఆదిత్య హ్రు దయ స్తొ త్రమ్ 
స్మూపరుమ్ || 
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