శ్ర ీ మహాగణాధిపతయే నమః

శ్ర ీ గురుభ్యో నమః

వ ు (శ్రీ మార్క
ఆదిత్య స్తమ

ండేయపురాణంత్ర్త్
గ ు)

శ్రరహ్మో వాచ:
1

నమస్యో యనమ యం సర్వ మేత తస ర్వ మయశ్చ యః ౹
విశ్వ మూర్ తః పర్ంజ్యో తః యతతద్ధ్యో యంత యోగినః ౹౹

2

య ఋజ్ఞమ ్ యో యో యజుషం నిధానం సామ్న ంచ యో యోని ర్చంతో శ్క్ఃత ౹
త్తయీమయః శ్ూలతతర్ర్ లమ్త్ా, పర్సవ రూపో గుణపార్యోగో ః ౹౹

3

ావ ం సర్వ హేతం పర్మం చ వేద్ో ,

మ్ద్ో ం పర్ంజ్యో త ర్వేద్ో రూపమ్౹

శ్ూలతం చ దేవాతమ తర్ నమస్యత, భాసవ ంత మ్ద్ో ం పర్మం పరేభ్ో ః ౹౹
4

సృష్ం
ట కరోమి యద్హం తవశ్క్ తరాద్ధ్ో , తత్ త్ేర్తో జ్ఞత మహీ ధవళాగిన రూపామ్ ౹
తదేవ
ే ాదివిషర్ం త్పణవాద్ో శేషం, నాత్మమ చఛ ర్ శ్ిత
ల తర్వి తద్వ దేవ ౹౹

5

వహ్నన సతవ మేవ జ్ఞతశోషణతః పృథివాో ః,సృష్ం
ట కరోష్ జ్ఞగాం చ తథాద్ో పాకమ్౹
వాో పీ తవ మేవ భ్గవన్!గగన సవ రూపం, తవ ం పంచథా జ్ఞగదిద్ం పర్పాి విశ్వ మ్౹౹

6

యజ్ర్
ట ర్ వివసవ న్౹
ఞ్ ో జ్ఞంత పర్మ్తమ విదో భ్వంతం విష్ణు సవ రూప మఖిలేష్మ
ధాో యంత చాి యతయో నియాతమ చ
శ్ ాత ః సరేవ శ్వ ర్ం పర్మ మ్తమ విముక్ తకామ్ః ౹౹

7

నమస్యత దేవ రూపాయ యజ్ఞ ్ రూపాయ త్మ నమః౹
పర్త్రహమ సవ రూపాయ చంతో మ్నాయ యోగిభః౹౹

8

ఉపసంహర్ త్మజ్య యత్ త్మజ్ఞసః సంహత శ్సతవ ౹
సృష్టర్
ట వ ఘాాయ విభ్య సృష్టట చాహం సముద్ో తః౹౹

మార్క ండేయ ఉవాచ :
9. ఇత్మో వం సం శ్ుతతో భాసావ న్ త్రహమ ణా సర్ గ కర్ తృణా ౹

ఉపసంహృతవాన్ త్మజ్ఞః పర్ం సవ తప మథార్యత్౹౹
10 . చకార్ చ తతః సృష్ం
ట జ్ఞగతః పద్మ సంభ్వః ౹
తథా త్మష్ణ మహాభాగః పూర్వ కల్ప ంతరేష్ణ వై ౹౹
11 . దేవాురాదీన్ మరాత ో ంశ్చ పశ్వవ దీన్ వృక్షవీరుధః ౹
ససర్ జ పూర్వ వద్ త్రహామ నర్కాంశ్చ మహామునే ౹౹

వ ః
ఇతి శ్రీ మార్క ండేయ మహా పురాణ ఆదిత్య స్తమ
త పారాయణ చేినవార్క్ ూర్ో దేవుని
★ ఈ శ్సతవముు నలురది రోజులు భ్క్తో
కటాక్షముచే ఆరోగో ము ఐశ్వ ర్ో ము కలుగుు★

