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ద్వాదశాఽదిత్య ధ్యయన శో్లకాలు 

 

౧. ధ్యతా – 
ధ్యతా కృత్స్థలీ హేతిర్వాసుకీ రథకృన్మునే | 
పులస్్యసు్ుంబురురితి మధుమాస్ుం నయుంత్యమీ || 
ధ్యతా శుభస్య మే ద్వతా భూయో భూయోఽపి భూయస్ః | 
రశ్ముజాలస్మాశ్మోష్టః త్మస్త్మవినాశ్నః || 

౨. అరయమ – 
అరయమా పులహోఽథౌజాః ప్రహేతి పుుంజికస్థలీ | 
నారదః కచ్ఛనీరశ్చ నయుంత్యయత్య స్ు మాధవమ్ || 
మేరుశ్ృుంగుంత్రచ్రః కమలాకరబుంధవః | 
అరయమా తు స్ద్వ భూత్యయ భూయస్యయ ప్రణత్స్య మే || 

. మిత్రః – 
మిత్రోఽత్రః పౌరుషేయోఽథ త్క్షకో మేనకా హహః | 
రథస్ాన ఇతి హేయత్య శుక్రమాస్ుం నయుంత్యమీ || 
నిశానివారణపటః ఉదయాద్రికృతాశ్రయః | 
మిత్రోఽసు్ మమ మోద్వయ త్మస్త్మవినాశ్నః || 

౪. వరుణః – 
వసిషో్ఠ హయరుణో రుంభా స్హజనయస్్థా హుహుః | 
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శుక్రశ్మచత్రస్ానశ్యచవ శుచిమాస్ుం నయుంత్యమీ || 
సూరయస్యుందనమారూఢ అరిచర్వులీ ప్రతాపవాన్ | 
కాలభూత్ః కామరూపో హయరుణః సేవయత్య మయా || 

౫. ఇుంద్రః – 
ఇుంద్రో విశాావసుః శ్రోతా ఏలాపత్రస్్థాఽంుంగిర్వః | 
ప్రమోోచా ర్వక్షస్తవర్యయ నభోమాస్ుం నయుంత్యమీ || 
స్హస్రరశ్ముస్ుంవీత్ుం ఇుంద్రుం వరదమాశ్రయే | 
శ్మరసా ప్రణమామయదయ శ్రేయో వృదిిప్రద్వయకమ్ || 

౬. వివసాాన్ – 
వివసాాన్మగ్రసేనశ్చ వాయఘ్ర ఆసారణో భృగః | 
అన్మమోోచాః శ్ుంఖపాలో నభసాయఖయుం నయుంత్యమీ || 
జగనినర్వుణకర్వ్రుం స్రాదిగాయప్త్యజస్మ్ | 
నభోగ్రహమహాదీపుం వివస్ాుంత్ుం నమామయహుం || 

౭. త్ాష్టట – 
త్ాష్టట ఋచీకత్నయః కుంబళాఖయసి్లోత్్మా | 
బ్రహాుపేతోఽథ శ్త్జిత్ ధృత్ర్వష్ట్ర ఇష్ుంభర్వ || 
త్ాష్టట శుభాయ మే భూయాత్ శ్మష్టటవళినిషేవిత్ః | 
నానాశ్మలపకర్య నానాధ్యతురూపః ప్రభాకరః | 

౮. విష్ణః – 
విష్ణరశ్ాత్ర్య రుంభా సూరయవర్వచశ్చ స్త్యజిత్ | 
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విశాామిత్రో మఖాపేత్ ఊరజమాస్ుం నయుంత్యమీ || 
భాన్మముండలమధయస్థుం వేదత్రయనిషేవిత్మ్ | 
గయత్రీప్రతిపాదయుం త్ుం విష్ణుం భకా్య నమామయహమ్ || 

౯. అుంశుమన్ – 
అథాుంశుః కశ్యపసా్ర్క్షక్షయ ఋత్సేనస్్థోరాశీ | 
విద్యయచ్ఛత్రురుహాశ్ుంఖః స్హోమాస్ుం నయుంత్యమీ || 
స్ద్వ విద్రావణరతో జగనుుంగళదీపకః | 
మునీుంద్రనివహసు్తోయ భూతిదోఽంుంశురభవేనుమ || 

౧౦. భగః – 
భగః సూూర్యజఽరిష్టనేమిః ఊరణ ఆయుశ్చ పుంచ్మః | 
కర్యోటకః పూరాచితి్ః పౌష్మాస్ుం నయుంత్యమీ || 
తిథి మాస్ ఋతూనాుం చ్ వత్సర్వఽయనయోరపి | 
ఘటికానాుం చ్ యః కర్వ్ భగో భాగయప్రదోఽసు్ మే || 

౧౧. పూష్ – 
పూష్ట ధనుంజయో వాత్ః సుషేణః సురుచిస్్థా | 
ఘృతాచీ గౌత్మశ్చచతి త్పోమాస్ుం నయుంత్యమీ | 
పూష్ట తోష్టయ మే భూయాత్ స్రాపాపాఽపనోదనాత్ | 
స్హస్రకరస్ుంవీత్ః స్మసా్శాుంత్ర్వుంత్రః || 

౧౨. పరజనయః – 
క్రతుర్వార్వచ భరద్వాజః పరజనయః సేనజిత్ త్థా | 
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విశ్ాశ్యచర్వవత్శ్యచవ త్పసాయఖయుం నయుంత్యమీ || 
ప్రపుంచ్ుం ప్రత్పన్ భూయో వృష్టటభిర్వుదయన్ పునః | 
జగద్వనుందజనకః పరజనయః పూజయత్య మయా || 

ధ్యయయేస్సద్వ స్విత్ృముండలమధయవర్త్ 
నార్వయణస్సరసిజాస్న స్నినవిష్టః| 
కేయూరవాన్ మకరకుండలవాన్ కిర్తటీ 
హార్త హిరణుయవపుః ధృత్శ్ుంఖచ్క్రః || 

 


