
Aditya Hrudayam in Kannada – ಆದಿತ್ಯ  

ಹೃದಯಂ 
 

ತ್ತೋ ಯುದಧ ಪರಿಶ್ರಾ ನ್ತ ಂ ಸಮರೇ ಚಿನ್ತ ಯಾ ಸಿ್ಥ ತ್ಮ್ | 

ರಾವಣಂ ಚಾಗ್ಾ ತೋ ದೃಷ್ಟ್ವ ಾ  ಯುದ್ಧಧಯ ಸಮುಪಸಿ್ಥ ತ್ಮ್ || ೧ || 

 

ದೈವತೈಶ್ಚ  ಸಮಾಗ್ಮಯ  ದಾ ಷ್ಟವ ಮಭ್ಯಯ ಗ್ತೋ ರಣಮ್ | 

ಉಪಾಗ್ಮಾಯ ಬ್ಾ ವೋದ್ಧಾ ಮಮಗ್ಸ್ತತ ಯ ೋ ಭಗ್ವಾನೃಷಿಃ || ೨ || 

 

ರಾಮ ರಾಮ ಮಹಾಬಾಹೋ ಶೃಣು ಗುಹ್ಯ ಂ ಸನಾತ್ನ್ಮ್ | 

ಯೇನ್ ಸವಾಾನ್ರಿೋನ್ಾ ತ್ಸ  ಸಮರೇ ವಜಯಿಷ್ಯ ಸ್ಥ || ೩ || 

 

ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಂ ಪುಣಯ ಂ ಸವಾಶ್ತ್ರಾ ವನಾಶ್ನ್ಮ್ | 

ಜಯಾವಹಂ ಜಪೇನಿ್ನ ತ್ಯ ಮಕ್ಷಯಯ ಂ ಪರಮಂ ಶಿವಮ್ || ೪ || 

 

ಸವಾಮಂಗ್ಳಮಾಂಗ್ಳಯ ಂ ಸವಾಪಾಪಪಾ ಣಾಶ್ನ್ಮ್ | 

ಚಿನಾತ ಶೋಕಪಾ ಶ್ಮನ್-ಮಾಯುವಾರ್ಾನ್ಮುತ್ತ ಮಮ್ || ೫ || 

 

ರಶಿಿಮನ್ತ ಂ ಸಮುದಯ ನ್ತ ಂ ದೇವಾಸುರನ್ಮಸಕ ೃತ್ಮ್ | 

ಪೂಜಯಸಾ  ವವಸಾ ನ್ತ ಂ ಭ್ಯಸಕ ರಂ ಭುವನೇಶ್ಾ ರಮ್ || ೬ || 

 

ಸವಾದೇವಾತಿ್ಕೋ ಹ್ಯ ೋಷ್ ತೇಜಸ್ಥಾ ೋ ರಶಿಿಭ್ಯವನಃ | 

ಏಷ್ ದೇವಾಸುರಗ್ಣಾನ್ ಲೋಕಾನಾಾ ತಿ ಗ್ಭಸ್ಥತ ಭಿಃ || ೭ || 

 

ಏಷ್ ಬ್ಾ ಹಿಾ  ಚ ವಷ್ಟು ಶ್ಚ  ಶಿವಃ ಸಕ ಂದಃ ಪಾ ಜಾಪತಿಿಃ | 

ಮಹೇನ್್ದ ರೋ ರ್ನ್ದಃ ಕಾಲೋ ಯಮಃ ಸ್ತೋಮೋ ಹ್ಯ ಪಾಂಪತಿಿಃ || ೮ || 



 

ಪಿತ್ರೋ ವಸವಃ ಸಾಧ್ಯಯ  ಹ್ಯ ಶಿಾ ನೌ ಮರುತೋ ಮನಿಃ | 

ವಾಯುವಾಹಿ್ ಿಃ ಪಾ ಜಾಪಾಾ ಣ ಋತ್ರಕರ್ತಾ ಪಾ ಭ್ಯಕರಃ || ೯ || 

 

ಆದಿತ್ಯ ಿಃ ಸವರ್ತ ಸೂಯಾಿಃ ಖಗಃ ಪೂಷ್ಟ್ ಗ್ಭಸ್ಥತ ಮಾನ್ | 

ಸುವಣಾಸದೃಶೋ ಭ್ಯನಹ್ಾರಣಯ ರೇರ್ತ ದಿವಾಕರಃ || ೧೦ || 

 

ಹ್ರಿದಶ್ಾ ಿಃ ಸಹ್ಸಾಾ ಚಿಾಿಃ ಸಪತ ಸಪಿತ ಮಾರಿೋಚಿಮಾನ್ | 

ತಿಮಿರೋನಿ್ ಥನಃ ಶಂಭುಸತ ಾ ಷ್ಟ್ವ  ಮಾತ್ಾಂಡ ಅಂಶುಮಾನ್ || ೧೧ || 

 

ಹ್ರಣಯ ಗ್ಭಾಿಃ ಶಿಶಿರಸತ ಪನ್ದೋ ಭ್ಯಸಕ ರೋ ರವಿಃ | 

ಅಗಿ್ನ ಗ್ರ್ೋಾಽದಿತೇಿಃ ಪುತ್ಾ ಿಃ ಶಂಖಃ ಶಿಶಿರನಾಶ್ನಃ || ೧೨ || 

 

ವ್ಯ ೋಮನಾಥಸತ ಮೋಭೇದಿೋ ಋಗ್ಯ ಜುಸಾಸ ಮಪಾರಗಃ | 

ಘನ್ವೃಷವ ರಪಾಂ-ಮಿತಾ ೋ ವನ್ಧ ಯ ವೋಥೋಪಲ ವಂಗ್ಮಃ || ೧೩ || 

 

ಆತ್ಪಿೋ ಮಂಡಲೋ ಮೃತ್ರಯ ಿಃ ಪಿಂಗ್ಳಃ ಸವಾರ್ತಪನಃ | 

ಕವವಾಶಾ ೋ ಮಹಾತೇಜಾ ರಕತ ಿಃ ಸವಾಭವ್ೋದಭ ವಃ || ೧೪ || 

 

ನ್ಕ್ಷತ್ಾ ಗ್ಾ ಹ್ರ್ತರಾಣಾಮಧಿಪೋ ವಶ್ಾ ಭ್ಯವನಃ | 

ತೇಜಸಾಮಪಿ ತೇಜಸ್ಥಾ ೋ ದ್ಧಾ ದಶ್ರತಿ್ ನಿ್ ಮೋಽಸುತ  ತೇ || ೧೫ || 

 

ನ್ಮಃ ಪೂವಾಾಯ ಗ್ನರಯೇ ಪಶಿಚ ಮಾಯಾದಾ ಯೇ ನ್ಮಃ | 

ಜ್ಯ ೋತಿಗ್ಾಣಾನಾಂ ಪತ್ಯೇ ದಿನಾಧಿಪತ್ಯೇ ನ್ಮಃ || ೧೬ || 

 

ಜಯಾಯ ಜಯಭದ್ಧಾ ಯ ಹ್ಯಾಶ್ರಾ ಯ ನ್ಮೋ ನ್ಮಃ | 

ನ್ಮೋ ನ್ಮಃ ಸಹ್ಸಾಾ ಂಶೋ ಆದಿರ್ತಯ ಯ ನ್ಮೋ ನ್ಮಃ || ೧೭ || 

 



ನ್ಮ ಉಗ್ರಾ ಯ ವೋರಾಯ ಸಾರಂಗ್ರಯ ನ್ಮೋ ನ್ಮಃ | 

ನ್ಮಃ ಪದಿ ಪಾ ಬೋಧ್ಯಯ ಮಾರ್ತಾಂಡಾಯ ನ್ಮೋ ನ್ಮಃ || ೧೮ || 

 

ಬ್ಾ ಹಿ್ ೋಶ್ರನಾಚ್ಯಯ ತೇಶ್ರಯ ಸೂಯಾಾಯಾದಿತ್ಯ ವಚಾಸೇ | 

ಭ್ಯಸಾ ತೇ ಸವಾಭಕಾಾ ಯ ರೌದ್ಧಾ ಯ ವಪುಷೇ ನ್ಮಃ || ೧೯ || 

 

ತ್ಮೋಘಿ್ನಯ ಹ್ಮಘಿ್ನಯ ಶ್ತ್ರಾ ಘಿ್ನಯಾಮಿರ್ತತಿ್ನೇ | 

ಕೃತ್ಘಿ ಘಿ್ನಯ ದೇವಾಯ ಜ್ಯ ೋತಿಷ್ಟ್ಂ ಪತ್ಯೇ ನ್ಮಃ || ೨೦ || 

 

ತ್ಪತ ಚಾಮಿೋಕರಾಭ್ಯಯ ವಹಿ್ಯೇ ವಶ್ಾ ಕಮಾಣೇ | 

ನ್ಮಸತ ಮೋಭನ್ನಘಿ್ನಯ ರುಚಯೇ ಲೋಕಸಾಕ್ಷಾ ಣೇ || ೨೧ || 

 

ನಾಶ್ಯತ್ಯ ೋಷ್ ವೈ ಭೂತಂ ತ್ದೇವ ಸೃಜತಿ ಪಾ ಭುಿಃ | 

ಪಾಯತ್ಯ ೋಷ್ ತ್ಪತ್ಯ ೋಷ್ ವಷ್ಾತ್ಯ ೋಷ್ ಗ್ಭಸ್ಥತ ಭಿಃ || ೨೨ || 

 

ಏಷ್ ಸುಪ್ತ ೋಷ್ಟ ಜಾಗ್ತಿಾ ಭೂತೇಷ್ಟ ಪರಿನ್ನಷಿ ತಃ | 

ಏಷ್ ಏವಾಗಿ್ನ ಹೋತ್ಾ ಂ ಚ ಫಲಂ ಚೈವಾಗಿ್ನ ಹೋತಿಾ ಣಾಮ್ || ೨೩ || 

 

ವೇದ್ಧಶ್ಚ  ಕಾ ತ್ವಶ್ಚ ೈವ ಕಾ ತೂನಾಂ ಫಲಮೇವ ಚ | 

ಯಾನ್ನ ಕೃರ್ತಯ ನ್ನ ಲೋಕೇಷ್ಟ ಸವಾ ಏಷ್ ರವಿಃ ಪಾ ಭುಿಃ || ೨೪ || 

 

ಏನ್ಮಾಪತ್ರಸ  ಕೃಚ್್ಛ ರೋಷ್ಟ ಕಾನಾತ ರೇಷ್ಟ ಭಯೇಷ್ಟ ಚ | 

ಕ್ಷೋತ್ಾಯನಾ ರುಷಃ ಕಶಿಚ ನಿಾ ವಸ್ಥೋದತಿ ರಾಘವ || ೨೫ || 

 

ಪೂಜಯಸ್ಾ ೈನ್ಮೇಕಾಗ್ಾ ೋ ದೇವದೇವಂ ಜಗ್ತ್ಾ ತಿಮ್ | 

ಏತ್ತಿತ ರಗುಣಿತಂ ಜಪಾತ ಾ  ಯುದ್ಧ ೋಷ್ಟ ವಜಯಿಷ್ಯ ಸ್ಥ || ೨೬ || 

 



ಅಸಿ್ಥ ನ್ ಕ್ಷಣೇ ಮಹಾಬಾಹೋ ರಾವಣಂ ತ್ಾ ಂ ವಧಿಷ್ಯ ಸ್ಥ | 

ಏವಮುಕಾತ ಾ  ತ್ದ್ಧಽಗ್ಸ್ತತ ಯ ೋ ಜಗ್ರಮ ಚ ಯಥಾಗ್ತ್ಮ್ || ೨೭ || 

 

ಏತ್ಚ್್ಯ ರರ್ತಾ  ಮಹಾತೇಜಾ ನ್ಷ್ವ ಶೋಕೋಽಭವತ್ತ ದ್ಧ | 

ಧ್ಯರಯಾಮಾಸ ಸುಪಿಾ ೋತೋ ರಾಘವಃ ಪಾ ಯರ್ತತಿ್ವಾನ್ || ೨೮ || 

 

ಆದಿತ್ಯ ಂ ಪ್ಾ ೋಕ್ಷಯ  ಜಪಾತ ಾ  ತ್ರ ಪರಂ ಹ್ಷ್ಾಮವಾಪತ ವಾನ್ | 

ತಿಾ ರಾಚಮಯ  ಶುಚಿಭೂಾರ್ತಾ  ರ್ನರಾದ್ಧಯ ವೋಯಾವಾನ್ || ೨೯ || 

 

ರಾವಣಂ ಪ್ಾ ೋಕ್ಷಯ  ಹೃಷ್ಟ್ವ ರಿ್ತ  ಯುದ್ಧಧಯ ಸಮುಪಾಗ್ಮತ್ | 

ಸವಾಯತಿ್ ೋನ್ ಮಹ್ರ್ತ ವಧೇ ತ್ಸಯ  ಧೃತೋಽಭವತ್ || ೩೦ || 

 

ಅಥ ರವರವದನಿ್ನ ರಿೋಕ್ಷಯ  ರಾಮಂ 

ಮುದಿತ್ಮನಾಿಃ ಪರಮಂ ಪಾ ಹೃಷ್ಯ ಮಾಣಃ | 

ನ್ನಶಿಚರಪತಿಸಂಕ್ಷಯಂ ವದಿರ್ತಾ  

ಸುರಗ್ಣಮರ್ಯ ಗ್ತೋ ವಚಸತ ಾ ರೇತಿ || ೩೧ || 

 

ಇತಿ ಆದಿತ್ಯ  ಹೃದಯಮ್ ಸಂಪೂಣಾ || 


