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આિદત્યહૃદય તાતે્રમ્ પદ્મપુરાણા તગર્તમ્

॥ અથ શ્રીપદ્મપુરાણાેક્ત િનરાેગકાર આિદત્યહૃદયપ્રયાેગઃ॥
આિદત્યઃ પ્રથમં નામ દ્વતીયં તુ િદવાકરઃ ।
તીયં ભાસ્કરઃ પ્રાેક્તં ચતુથ ચ પ્રભાકરઃ॥
પ ચમં ચ સહસ્રાંશુ ષષં્ઠ ચવૈ િત્રલાેચનઃ ।
સપ્તમં હિરદશ્વં ચ અષ્ટમં તુ અહપર્ તઃ॥
નવમં િદનકરઃ પ્રાેક્તં દશમં દ્વાદશાત્મકઃ ।
અેકાદશં િત્રમૂ તશ્ચ દ્વાદશં સયૂર્ અેવ તુ॥
॥ ફલશ્રુ ત॥
દ્વાદશાિદત્યનામાિન પ્રાતઃકાલે પઠેન્નરઃ ।
દુઃ વ ાે ન યતે તસ્ય સવર્દુઃખં ચ ન ય ત॥
દદુ્રકુષ્ટહરં ચવૈ દાિરદ્ર્યં હરતે ધ્રવુમ્ ।
સવર્તીથર્કરં ચવૈ સવર્કામફલપ્રદમ્॥
યઃ પઠેત્ પ્રાત થાય ભ યા તાતે્ર મદં નરઃ ।
સાખૈ્યમાયુ તથારાેગ્યં લભતે માેક્ષમવે ચ॥
॥ સયૂર્સ્ય દ્વાદશનામ નમસ્કારમ્॥
૧.ૐઆિદત્યાય નમઃ । ૨.ૐ િદવાકરાય નમઃ ।
૩.ૐભાસ્કરાય નમઃ । ૪.ૐ પ્રભાકરાય નમઃ ।
૫.ૐસહસ્રાંશવે નમઃ । ૬.ૐ િત્રલાેચનાય નમઃ ।
૭.ૐ હિરદશ્વાય નમઃ । ૮.ૐ િવભાવસવે નમઃ ।
૯.ૐ િદનકરાય નમઃ । ૧૦.ૐ દ્વાદશાત્મકાય નમઃ ।
૧૧.ૐ િત્રમૂતર્યે નમઃ । ૧૨.ૐસયૂાર્ય નમઃ॥
॥ િવિનયાેગઃ॥
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ૐ અસ્ય શ્રીઆિદત્યહૃદય તાતે્રમ ત્રસ્ય શ્રીકૃ ણ ઋ ષઃ,
અનુષુ્ટ છ દઃ, શ્રીસયૂર્નારાયણાે દેવતા, હિરતહયરથં િદવાકરં
ઘ્ ણિર ત બીજં, નમાે ભગવતે જતવૈશ્વાનર તવેદસે
નમઃ ઇ ત શ ક્તઃ, અંશમુાિન ત ક લકં, અ ગ્ કમર્ ઇ ત મ ત્રઃ,
મમ સવર્રાેગિનવારણાય શ્રીસયૂર્નારાયણપ્રીત્યથ જપે િવિનયાેગઃ ।
॥ તવઃ॥
અક તુ મૂિધ્ન િવ યસ્ય લલાટે તુ રિવ યસતે્ ।
િવ યસતે્ કરયાેઃ સયૂ કણર્યાેશ્ચ િદવાકરમ્॥
ના સકાયાં યસતે્ ભાનું મખુે વૈ ભાસ્કરં યસતે્ ।
પજર્ યમાેષ્ઠયાેશ્ચવૈ તી ણં જહ્વા તરે યસતે્॥
સવુણર્રેતસં ક ઠે સ્ક ધયાે તગ્મતજેસમ્ ।
બાહ્વાે તુ પષૂણં ચવૈ મતં્ર વૈ ષ્ઠતાે યસતે્॥
વ ણં દ ક્ષણે હ તે વષ્ટારં વામતઃ કરે ।
હ તાવુ ણકરઃ પાતુ હૃદયં પાતુ ભાનુમાન્॥
તનભારં મહાતે આિદત્યમુદરે યસતે્ ।
ષે્ઠ વઘર્મણં િવદ્યાદાિદત્યં ના ભમ ડલે॥
કટ ાં તુ િવ યસદંે્ધસં દ્રમવૂા િવ યસતે્ ।
હાે તુ ગાપે ત યસ્ય સિવતારં તુ જઙ્ઘયાેઃ॥

પાદયાે તુ િવવ વ તં ગુ ફયાેશ્ચ પ્રભાકરમ્ ।
સવાર્ઙ્ગષેુ સહસ્રાંશુ િદ ગ્વિદ ભગં યસતે્॥
બાહ્યત તુ તમાેઘં્નસં ભગમ ય તરે યસતે્ ।
અેષ આિદત્યિવ યાસાે દેવાનામિપ દુલર્ભઃ॥
॥ યાસમ્॥
મૂિધ્ન અકાર્ય નમઃ । લલાટે રવયે નમઃ ।
કરયાેઃ સયૂાર્ય નમઃ । કણર્યાેઃ િદવાકરાય નમઃ ।
ના સકાયાં ભાનવે નમઃ । મખુે ભાસ્કરાય નમઃ ।
આેષ્ઠયાેઃ પજર્ યાય નમઃ । જહ્વાયાં તી ણાય નમઃ ।
ક ઠે સવુણર્રેતસે નમઃ । સ્ક ધયાેઃ તગ્મતજેસે નમઃ ।
બાહ્વાેઃ પષૂણાય નમઃ । ષે્ઠ મત્રાય નમઃ ।
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દક્ષહ તે વ ણાય નમઃ । વામહ તે વષ્ટારં નમઃ ।
હ તાૈ ઉ ણકરાય નમઃ । હૃદયે ભાનુમતે નમઃ ।
તનયાેઃ મહાતજેસે નમઃ । ઉદરે આિદત્યાય નમઃ ।
ષે્ઠ અઘર્મણાય નમઃ । નાભાૈ િવદ્યાદાિદત્યાય નમઃ ।
કટ ાં હંસાય નમઃ । ઊવાઃ દ્રાય નમઃ ।
હાેઃ ગાપેતયે નમઃ । જઙ્ઘયાેઃ સિવત્રે નમઃ ।

પાદયાેઃ િવવ વતે નમઃ । ગુ ફયાેઃ પ્રભાકરાય નમઃ ।
સવાર્ઙ્ગે સહસ્રાંશવે નમઃ । િદ ગ્વિદ ભગાય નમઃ ।
બાહ્યે તમાેઘં્નસાય નમઃ । અ ય તરે ભગાય નમઃ ।
॥ યાનમ્॥
ભા વદ્રત્નાઢ માૈ લઃ સુ્ફરદધર ચાર જતશ્ચા કેશાે
ભા વાન્ યાે િદવ્યતે ઃ કરકમલયુતઃ વણર્વણર્ઃ પ્રભા ભઃ ।
િવશ્વાકાશાવકાશાે ગ્રહગ્રહણ સિહતાે ભા ત યશ્ચાેદયાદ્રાૈ
સવાર્ન દપ્રદાતા હિરહરન મતઃ પાતુ માં િવશ્વચ ઃ॥
॥ અઘ્યર્મ્॥
અેિહ સયૂર્ સહસ્રાંશાે તે ેરા શઃ જગ પતે ।
અનુક પય માં ભ યા ગ્ હાણાઘ્ય િદવાકર॥
॥ મ ત્રમ્॥
ૐ ઘ્ ણઃ સયૂર્ આિદત્ય ।
॥ સયૂર્ તુ તઃ॥
અ ગ્ મીળે નમ તુ યમીષત્તૂયર્ વ િપણે ।
અગ્ યાયાિહ વીતયે વં નમ તે જ્યાે તષાં પતે॥
શન્નાે દેવાે નમ તુ યં જગચ્ચ નર્માેઽ તુ તે ।
ધવલા ભાે હણં ડાિકની ં યામલપ્રભામ્॥
િવશ્વદ પ નમ તુ યં નમ તે જગદાત્મને ।
પદ્માસનઃ પદ્મકરઃ પદ્મગભર્સમદ્યુ તઃ॥
સપ્તાશ્વરથસયંુક્તાે દ્વભુ ે ભાસ્કરાે રિવઃ ।
આિદત્યસ્ય નમસ્કારં યે કુવર્ ત િદને િદને॥

AdityahRRidayapadmapurANa.pdf 3



આિદત્યહૃદય તાતે્રમ્ પદ્મપુરાણા તગર્તમ્

જન્મા તરસહસ્રષેુ દાિરદ્ર્યં નાપે યતે ।
નમાે ધમર્િવપાકાય નમઃ સકૃુતસા ક્ષણે॥
નમઃ પ્રત્યક્ષદેવાય ભાસ્કરાય નમાે નમઃ ।
ઉદય ગિરમપુેતં ભાસ્કરં પદ્મહ તમ્ ।
સકલભવુનરત્નં રત્નરત્ના ભધેયમ્॥
ત મરકિર ગે દં્ર બાેધકં પ દ્મનીનામ્ ।
સરુવરમ ભવ દે સુ દરં િવશ્વ પમ્॥
અ યથા શરણં ના ત વમવે શરણં મમ ।
ત માત્ કા યભાવને રક્ષ વ પરમેશ્વર॥
॥ ઇ ત શ્રીપદ્મપુરાણે શ્રીકૃ ણાજુર્નેસવંાદે આિદત્યહૃદય તાતે્રમ્॥
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