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Adityastotram

આિદત્ય તાતે્રમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
નવગ્રહાણાં સવષાં સયૂાર્દ નાં થક્ થક્ ।
પીડા ચ દુઃસહા રાજ યતે સતતં ણામ્ ॥ ૧॥
પીડાનાશાય રાજે દ્ર નામાિન શ ◌ૃ ભા વતઃ ।
સયૂાર્દ નાં ચ સવષાં પીડા ન ય ત શ ◌ૃ વતઃ ॥ ૨॥
આિદત્ય સિવતા સયૂર્ઃ પષૂાકર્ ઃ શીઘ્રગાે રિવઃ ।
ભગ વષ્ટાઽયર્મા હંસાે હે લ તે ે િનિધહર્િરઃ ॥ ૩॥
િદનનાથાે િદનકરઃ સપ્તસ પ્તઃ પ્રભાકરઃ ।
િવભાવસવુદકતાર્ વેદાઙ્ગાે વેદવાહનઃ ॥ ૪॥
હિરદશ્વઃ કાલવક્ત્રઃ કમર્સાક્ષી જગ પ તઃ ।
પ દ્મનીબાેધકાે ભાનુભાર્સ્કરઃ ક ણાકરઃ ॥ ૫॥
દ્વાદશાત્મા િવશ્વકમાર્ લાેિહતાઙ્ગ તમાનેુદઃ ।
જગન્નાથાેઽરિવ દાક્ષઃ કાલાત્મા ક યપાત્મજઃ ॥ ૬॥
ભૂતાશ્રયાે ગ્રહપ તઃ સવર્લાેકનમસૃ્કતઃ ।
સઙ્કાશાે ભા વાનિદ તન દનઃ ॥ ૭॥ ??

વા તેભ સહઃ સવાર્ત્મા લાેકનતે્રાે િવકતર્નઃ ।
માતર્ ડાે મિહરઃ સરૂ તપનાે લાેકતાપનઃ ॥ ૮॥
જગ કતાર્ જગ સાક્ષી શનૈશ્ચરિપતા જયઃ ।
સહસ્રર મ તર ણભર્ગવા ભક્તવ સલઃ ॥ ૯॥
િવવ વાનાિદદેવશ્ચ દેવદેવાે િદવાકરઃ ।
ધ વ તિરવ્યાર્િધહતાર્ દદુ્રકુષ્ઠિવનાશનઃ ॥ ૧૦॥
ચરાચરાત્મા મતૈ્રેયાેઽ મતાે િવ િવકતર્નઃ ।
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કાેકશાેકાપહતાર્ ચ કમલાકર આત્મભૂઃ ॥ ૧૧॥
નારાયણાે મહાદેવાે દ્રઃ પુ ષ ઈશ્વરઃ ।
વાત્મા પરમાત્મા ચ સૂ માત્મા સવર્તાેમખુઃ ॥ ૧૨॥

ઇ દ્રાેઽનલાે યમશ્ચવૈ નૈરતૃાે વ ણાેઽિનલઃ ।
શ્રીદ ઈશાન ઇ દુશ્ચ ભાૈમઃ સાૈ યાે ગુ ઃ કિવઃ ॥ ૧૩॥
શાૈિરિવધુ તુદઃ કેતુઃ કાલઃ કાલાત્મકાે િવભુઃ ।
સવર્દેવમયાે દેવઃ કૃ ણઃ કાયપ્રદાયકઃ ॥ ૧૪॥
ય અેતનૈાર્મ ભમર્ત્યા ભ યા તાૈ ત િદવાકરમ્ ।
સવર્પાપિવિનમુર્ક્તઃ સવર્રાેગિવવ જતઃ ॥ ૧૫॥
પતુ્રવાન્ ધનવાન્ શ્રીમા યતે સ ન સશંયઃ ।
રિવવારે પઠેદ્ય તુ નામા યેતાિન ભા વતઃ ॥ ૧૬॥
પીડાશા તભર્વેત્તસ્ય ગ્રહાણાં ચ િવશષેતઃ ।
સદ્યઃ સખુમવા ાે ત ચાયુદ ઘ ચ ની જમ્ ॥ ૧૭॥
ઇ ત શ્રીભિવ યપુરાણે આિદત્ય તાતંે્ર સ પૂણર્મ્ ।
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