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മഹാമഹിമാൻവിതം ആദിത്യസ്േതാതമ്

{॥ മഹാമഹിമാൻവിതം ആദിത്യസ്േതാതമ് ॥}

അഥ ശീമദദീക്ഷിതവിരചിതം മഹാമഹിമാൻവിതം ആദിത്യസ്േതാതമ് ॥

വിസ്താരായാമമാനം ദശഭിരുപഗേതാ േയാജനാനാം സഹസ്ൈരഃ

ചക്േര പഞ്ചാരനാഭിതിതയവതി ലസൻ േനമിഷട്േക നിവിഷ്ടഃ ।

സപ്തൻദസ്തുരങ്ഗാഹിതവഹനധുേരാ ഹായനാംശതിവർഗ

യക്താകൢപ്താഖിലാങ്ഗഃ സ്ഫുരതു മമ പുരഃ സ്യൻദനൺഡഭാേനാഃ ॥ ൧॥

ആദിത്ൈയരപ്സേരാഭിർമുനിഭിരഹിവൈരർഗാമണീയാതുധാൈനഃ

ഗൻധർൈവർവാലഖിൽൈയഃ പരിവൃതദശമാംശസ്യ കൃത്സ്നം രഥസ്യ ।

മധ്യം യാപ്യാധിതിഷ്ഠൻ മണിരിവ നഭേസാ മൺഡലൺഡരശ്േമഃ

ബഹ്മജ്േയാതിർവിവർതഃ ശുതിനികരഘനീഭാവരൂപഃ സമിൻേധ ॥ ൨॥

നിർഗൻേതാഽർകബിമ്ബാൻ നിഖിലജനിഭൃതാം ഹാർദനാഡീപവിഷ്ടാഃ

നാഡ്േയാ വസ്വാദിബൃൻദാരകഗണമധുനസ്തസ്യ നാനാദിഗുത്ഥാഃ ।

വർഷൻതസ്േതായമുഷ്ണം തുഹിനമപി ജലാൻയാപിബൻതഃ സമൻതാത്

പിതാദീനാം സ്വെധൗഷധ്യമൃതരസകൃേതാ ഭാൻതി കാൻതിപേരാഹാഃ॥ ൩॥

ശ്േരഷ്ഠാസ്േതഷാം സഹസ്േര തിദിവവസുധേയാഃ പഞ്ചദിഗ്യാപ്തിഭാജാം

ശുഭാംശും താരെകൗഘം ശശിതനയമുഖാൻ പഞ്ച േചാദ്ഭാസയൻതഃ ।

ആേരാേഗാ ഭാജമുഖ്യാസ്തിഭുവനദഹേന സപ്തസൂർയാ ഭവൻതഃ

സർവാൻ യാധീൻ സുഷുമ്നാപഭൃതയ ഇഹ േമ സൂർയപാദാഃ ക്ഷിപൻതു ॥ ൪॥

ആദിത്യാനാശിതാഃ ഷവതിഗുണസഹസാൻവിതാ രശ്മേയാഽൻേയ

മാേസ മാേസ വിഭക്താസ്തിഭുവനഭവനം പാവയൻതഃ സ്ഫുരൻതി ।

േയഷാം ഭുയപചാേര ജഗദവനകൃതാം സപ്തരശ്മ്യുത്ഥിതാനാം
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സംസർേപ ചാധിമാേസ വതയജനമുഖാഃ സത്കിയാഃ ന കിയൻേത ॥ ൫॥

ആദിത്യം മൺഡലാൻതഃസ്ഫുരദരുണവപുസ്േതജസാ യാപ്തവിശ്വം

പാതർമധ്യാഹ്നസായം സമയവിഭജനാദൃഗ്യജുാമേസയമ് ।

പാപ്യം ച പാപകം ച പഥിതമതിപഥിജ്ഞാനിനാമുത്തരസ്മിൻ

സാക്ഷാദ് ബഹ്േമത്യുപാസ്യം സകലഭയഹരാഭ്യുദ്ഗമം സംശയാമി ॥ ൬॥

യക്ത്യാഽധിഷ്ഠിതാനാം തപനഹിമജേലാത്സർജനാദിർജഗത്യാമ്

ആദിത്യാനാമേശഷഃ പഭവതി നിയതഃ സ്വസ്വമാസാധികാരഃ ।

യത് പാധാൻയം യനക്തി സ്വയമപി ഭഗവാൻ ദ്വാദശസ്േതഷു ഭൂത്വാ

തം ത്ൈരേലാക്യസ്യ മൂലം പണമത പരമം ൈദവതം സപ്തസപ്തിമ് ॥ ൭॥

സ്വഃസ്തീഗൻധർവയക്ഷാ മുനിവരഭുജഗാ യാതുധാനാ നിത്യം

നൃത്ൈതർഗീൈതരഭീശുഗഹനുതിവഹൈനരഗതഃ േസവയാ ച ।

യസ്യ പീതിം വിതൻവൻത്യമിതപരികരാ ദ്വാദശ ദ്വാദൈശേത

ഹൃദ്യാഭിർവാലഖിൽയാഃ സരണിഭണിതിഭിസ്തം ഭേജ േലാകബൻധുമ് ॥ ൮॥

ബഹ്മാൺേഡ യസ്യ ജൻേമാദിതമുഷസി പരബഹ്മമുഖ്യാത്മജസ്യ

ധ്േയയം രൂപം ശിേരാേദാരണപദജുഷാ യാഹൃതീനാം തേയണ ।

തത് സത്യം ബഹ്മ പശ്യാമ്യഹരഹമഭിധം നിത്യമാദിത്യരൂപം

ഭൂതാനാം ഭൂനഭ്വഃ പഭൃതിഷു വസതാം പാണസൂക്ഷ്മാംശേമകമ് ॥ ൯॥

ആദിത്േയ േലാകചക്ഷുഷ്യവഹിതമനസാം േയാഗിനാം ദൃശ്യമൻതഃ

സ്വസ്വർണാഭമൂർതിം വിദലിതനലിേനാദാരദൃശ്യാക്ഷിയുമ് ।

ഋക്സാേമാദ്ഗാനേഗഷ്ണം നിരതിശയലസൽേലാകകാേമശഭാവം

സർവാവദ്േയാദിതത്വാദുദിതസമുദിതം ബഹ്മ ശമ്ഭും പപദ്േയ ॥ ൧൦॥

ഓമിത്യുദ്ഗീഥഭക്േതരവയവപദവീം പാപ്തവത്യക്ഷേരഽസ്മിൻ

http://sanskritdocuments.org/


Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

യസ്േയാപാസ്തിഃ സമസ്തം ദുരിതമപനയത്വർകബിമ്േബ സ്ഥിതസ്യ ।

യത് പൂൈജകപധാനാൻയഘമഖിലമപി ഘ്നൻതി കൃവതാനി

ധ്യാതഃ സർേവാപതാപാൻ ഹരതു പരശിവഃ േസാഽയമാദ്േയാ ഭിഷങ്നഃ ॥ ൧൧॥

ആദിത്േയ മൺഡലാർചിഃ പുരുഷവിഭിദയാദ്യൻതമധ്യാഗമാത്മ-

ൻയാേഗാപാലാങ്ഗനാഭ്േയാ നയനപഥജുഷാ ജ്േയാതിഷാ ദീപ്യമാനമ്

ഗായതീമൻതേസയം നിഖിലജനധിയാം പ്േരരകം വിശ്വരൂപമ് ।

നീലഗീവം തിേന(േണ)തം ശിവമനിശമുമാവൽലഭം സംശയാമി ॥ ൧൨॥

അഭാകൽപഃ ശതാങ്ഗഃ സ്ഥിരഫണിതിമയം മൺഡലം രശ്മിേഭദാഃ

സാഹസാസ്േതഷു സപ്ത ശുതിഭിരഭിഹിതാഃ കിഞ്ചിദൂനാ ലക്ഷാഃ ।

ഏൈകേകഷാം ചതസസ്തദനു ദിനമേണരാദിേദവസ്യ തിസഃ

കൢപ്താഃ തത്തത്പഭാവപകടനമഹിതാഃ സഗ്ധരാ ദ്വാദൈശതാഃ ॥ ൧൩॥

ദുഃസ്വപ്നം ദുർനിമിത്തം ദുരിതമഖിലമപ്യാമയാനപ്യസാധ്യാൻ

േദാഷാൻ ദുഃസ്ഥാനസംസ്ഥഗഹഗണജനിതാൻ ദുഷ്ടഭൂതാൻ ഗഹാദീൻ ।

നിർധൂേനാതി സ്ഥിരാം ച ശിയമിഹ ലഭേത മുക്തിമഭ്േയതി ചാൻേത

സങ്കീർത്യ സ്േതാതരത്നം സകൃദപി മനുജഃ പത്യഹം പത്യുരഹ്നാമ് ॥ ൧൪॥

॥ ഇതി ശീമദദീക്ഷിതവിരചിതശീമദാദിത്യസ്േതാതരത്നമ് ॥
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