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Aditya Hridayam and meaning 

(Teluguone.com) 

తతోయుద్ధ  పరిశ్ర ాంతాం సమరే చాంతయాసి్థతమ్ 

రావణాం చాగ్ర తో ద్ృష్ట్వ ా యుద్ధధ య సముపసి్థతమ్ 

దైవతైశ్చ సమాగ్మయ ద్ర ష్టవ మభ్యయగ్తో రణమ్ 

ఉపాగ్మయబ్ర వీద్ధర మాం అగ్స్త్య య భగ్వాన్ ఋషి: 

అగస్్తయ ఉవాచ: 

రామరామ మహాబాహొ శ్ృణు గుహ్యాం సనాతనమ్ 

యేన సరాానరీన్ వతస సమరే విజయిష్యస్థ     

ఆదితయహ్ృద్యాం పుణయాం సరాశ్త్రు వినాశ్నమ్ 

జయావహ్ాం జపేనితయాం అక్షయాం పరమాం శివాం 

సరా మాంగ్ళ మాాంగ్ల్యాం సరాపాపా పర ణాశ్నమ్ 

చాంతాశోకపర శ్మనాం మాయురారధ నముతయ మమ్ 

రశిిమాంతాం సముద్యాంతాం దేవాసురనమసకృతమ్ 

పూజయాసా వివసాాంతాం భ్యసకరాం భువనేశ్ారమ్ 

సరాదేవాతికో హ్యయష్ తీజస్వా రశిిభ్యవనః 

ఏష్ దేవాసురగ్ణాన్ లోకాన్ పాతి గ్భస్థయ భి: 

ఏష్ బ్ర హ్ిచ విష్టు శ్చ శివః సకాంద్ః పర జాపతి: 

మహ్యాంద్రర  ధనద్ః కాలో యమ స్త్సమో హ్యపాాంపతి: 

పితరో వాసవ: స్ససధ్యయ హ్యస్థానౌ మరుతో మను: 

వాయుయ రాహ్ని: పర జాపార ణ: ఋత్రకరాా పర భ్యకరః 

ఆదితయ: ససవితా సూరయః ఖగ్ః పూష్ట్ గ్భస్వయ మాన్ 

సువరు సద్ృశో భ్యను హ్నరణయరేతా దివాకరః 

హ్నరిద్శ్ాః సహ్స్సర రిచ: సపయ సపియ రిిరీచమన్ 

తిమిరోనిథన: సశాంభు: సయ ాష్ట్వ  మారాాాండ అాంశుమాన్ 

హ్నరణయగ్రభ స్థసశిర తపనో భ్యసకరో రవి: 

అగ్నిగ్రోభ దితే: పుతాు : సశాంఖ స్థశశిరనాశ్నః 

వ్యయమనాథ సయ మోభేదీ ఋగ్యజు:స్ససమపారగ్ః 

ఘనవృషివ రపాాం మితోు  విాంధయవీధీ పల వాంగ్మః 

ఆతపీ మాండలీ మృత్రయ: పిాంగ్ళ:ససరాతాపనః 

కవిరిాశోా మహాతేజా: రకా ససరాభవ్యద్భవః 

నక్షతు గ్ర హ్తారాణా అధిపో విశ్ాభ్యవనః 

తేజస్సమపి తేజస్వా ద్ధాద్శ్తిన్ నమోసుయ తే 

నమః పూరాాయ గ్నరయే పశిచమాయాద్ర యే నమః 

జ్యయతిరగ ణానాాం పతయే  దినాధీపతయే నమః 

జయాయ జయ భద్ధర య హ్రయశ్యయ నమోనమః 

నమో నమ: ససహ్శ్ర ాంశో ఆదితాయయ నమోనమః 

నమ ఉగ్రర య వీరాయ స్సరాంగ్రయ నమోనమః 

నమః పద్ిపర భోద్ధయ మారాాాండాయ నమోనమః 

బ్ర హ్యిశ్నాచ్యయతేశ్య సూరాయయాదితయవరచసే 

భ్యసాతే సరాభకాాయ రౌద్ధర య వపుషే నమః 



తమోఘ్నియ హ్నమఘ్నియ 

శ్త్రు ఘ్నియామితాతినే 

క్రర తఘిఘ్నియ దేవాయ జ్యయతిష్ట్ాం పతయే నమః 

తపయ చామీకరాభ్యయ వహ్ియే విశ్ాకరినే 

సమసయ మోభినిఘ్నియ రుచయే లోకస్సకా్షణే 

నాశ్యతేయష్ వై భూతాం తథైవ సృజతి పర భు: 

పాయతేయష్ తపతేయష్ వరాతేయష్ గ్భిస్థయ భి 

ఏష్ సుపేయ ష్ట జాగ్రాి భూతేష్ట పరినిషివ తః 

ఏష్ ఏవాగ్నిహొతు ాం చ ఫల్ాం చైవాగ్నిహొతిు ణామ్ 

వేద్ధశ్చ కర తవశై్చవ కరతూనాాం ఫల్మేవ చ 

యాని కృతాయని లోకేష్ట సరా ఏష్ రవి: పర భు: 

ఏనమాపత్రస క్రర చ్చ్చేష్ట కాాంతారేష్ట భయేష్ట చ 

కీరాయన్ పురుష్ః కస్థచనాివస్వద్తి రాఘవ 

పూజయసై్ానమేకాగ్రర  దేవదేవాం జగ్తపతిమ్ 

ఏతత్  తిు గుణితాం జపాయ ా యుదేధ ష్ట విజయిష్యస్థ 

అస్థిన్ క్షణే మహాబాహొ రావణాంతాాం వదిష్యస్థ 

ఏవముకాాా తద్ధగ్స్త్య య జగ్రమ చ యథాగ్తమ్   

ఏతచ్యచేతాా మహాతేజా నష్వ శోకోభవత్ తధ్య 

ధ్యరయామాస సుపీర తో రాఘవః పర యతాతివాన్ 

ఆదితయాం పేర క్షయ జపాయ ా త్ర పరాం హ్రామవాపయ వాన్ 

తిు రాచమయ శుచర్భభతాా ధనురాద్ధయ వీరయవాన్ 

రావణాం పేర క్షయ హ్ృష్ట్వ తాి యుద్ధధ య సముపాగ్మత్ 

సరాయతేిన మహ్తా వధే తసయ ధృతోభవత్ 

అథ రవిరవద్నిిరీక్షయ రామాం ముదితమనాః పరమాం పర హ్రు ష్య మాణః 

నిశిచరపతిసాంక్షయాం విదితాా సురగ్ణమధయగ్తో వచసయ ారేతి 



సూరయాం సుాంద్ర లోకనాధ మమృతాం వేద్ధన్ తస్సరాం శివాం 

జాానాం బ్ర హ్ిమయాం సురేష్మమల్ాం లోకైక చతయ ాం సాయాం 

ఇాంద్ర దితయ నరాదీపాం సురగురుాం తైేలోకయ చూడామణిమ్ 

విష్టు బ్ర హ్ిశివసార్భపహ్ృద్యాం వాందే సద్ధభ్యసకరాం 

భ్యనో భ్యసకర మారాాాండ చాండరషేి దివాకర 

ఆయురారోగ్య మైసారయాం విద్ధయాం దేహ్న నమోసుయ తే 

తాత్పర్యము: 

ఆనాటి యుద్ధధ నాంతరము అల్స్థ విశ్ర ాంతిలో ఉని రాముడు మరల్ రావణుని పై యుద్ధ ము గురిాంచ ఆలోచనలు కలిగ్న చాంతలో 

యుాండగ్ర,  ఇతర దేవతల్తో కల్స్థ యుద్ధ ము తిల్క్షసుయ ని అగ్సయ య మహాముని రాముని ఇలా సాంబోధిాంచను. 

ఓ ద్శ్రథ క్రమారా! గొపప బాహ్రవుల్ కల్ రామా! ఈ రహ్సయమును వినుము. దీని వల్న నీక్ర ఈ యుద్ధ ములో విజయము 

కలుగును గ్రక! 

ఈ ఆదితయ హ్ృద్యము వల్న పుణయము, శ్త్రు  నాశ్నము కలుగును. దీనిని పఠాంచ్యట వల్న జయము, శుభము, శ్శ్ాత పరము 

కలుగును. 

ఈ ఆదితయ హ్ృద్యము అతయాంత శుభకరమైనది, సాంపూరు మైన సౌభ్యగ్యమును కలిగ్నాంచ్యనది. అనిి పాపముల్ను నాశ్నము 

చ్చ్యునది. చాంత, శోకము, ఒతియ డి మొద్ల్గు వాటిని తొల్గ్నాంచ ఆయురాృదిధ  కలిగ్నాంచ్యనది.  

పూరాిగ్ర ఉద్యిాంచ పర కాశ్క్రడైన, దేవతలు, రాక్షసుల్చ్చ్ పూజాంచ బ్డిన, తన పర కాశ్ముచ్చ్ లోకానిి పర కాశిాంప చ్చ్సే ఆ భువనేశ్ారుని 

పూజాంచ్యము. 

సూరయ భగ్వానుడు సరా దేవతల్ యాందు కల్వాడు, తేజస్థా, తన క్షరణముల్చ్చ్ లోకానిి ముాందుక్ర నడిపే వాడు. తన శ్కా్షతో 

దేవతల్ను అసురుల్ను, సమసయ  లోక జీవరాశిక్ష జీవము కలిగ్నాంచ కాల్ చకార నిి ముాందుక్ర నడిపే వాడు. 

ఆ సూరయ భగ్వానుడే బ్ర హ్ి, విష్టు వు, శ్ాంకరుడు, సుబ్ర హ్ిణుయడు, పర జాపతి, ఇాందుర డు, క్రబేరుడు, కాలుడు, యముడు, స్త్ముడు, 

వరుణుడు. 

ఆయనే పితరుడు, వసువు, స్సధ్యయడు, అశిాని దేవతలు, మరుత్రయ లు, మనువు, వాయువు, అగ్ని, పార ణము, పర భ్యకరుడు, ఆరు 

ఋత్రవుల్ను కలిగ్నాంచ్చ్ వాడు. 

సూరయ భగ్వానుడు అదితి పుత్రు డు, విశ్ాకరా, కారయముల్క్ర పేర రణ కలిగ్నాంచ్చ్ వాడు, ఆకాశ్ము, వివిధ లోకముల్ యానము చ్చ్సేవాడు, 

సి్థతికారక్రడు, బ్ాంగ్రరు కాాంతితో పర కాశిాంచ్చ్ వాడు, దినకరుడు. 



సూరయ భగ్వానుడు తన క్షరణముల్తో పర కాశిసూయ  సరా వయపక్రడైన వాడు. ఆయన సపేయ ాందిర యముల్క్ర మూల్ శ్కా్ష, అాంధకారమును 

పోగొట్టవ వాడు, ఆనాంద్ధనిి, శుభ్యనిి కలిగ్నాంచ్చ్ వాడు, సరా కేల శ్ములు తొల్గ్నాంచ జీవ చైతనయము నిాంపేవాడు. 

సూరయ భగ్వానుడు తిు మూరాుల్ ర్భపములో వయకామైన సనాతనుడు, దినమునక్ర కారక్రడు, బ్ర హ్ిక్ర గురువు, అగ్ని గ్రుభడు, 

అదితి పుత్రు డు, శ్ాంఖమును ధరిాంచన వాడు, నీరసమును తొల్గ్నాంచ మానస్థక ఉతేయ జమును కలిగ్నాంచ్చ్ వాడు. 

సూరయ భగ్వానుడు ఆకాశ్నిక్ష అధిపతి, అాంధకారానిి తొల్గ్నాంచ్చ్ వాడు, సకల్ వేద్ పారాంగుడు, క్రబేరునిక్ష, వరుణునిక్ష మిత్రు డు, వరా 

కారక్రడు. ఆయన విాంధయ పరాతముల్ను ద్ధటి బ్ర హ్ి నాడిలో కీర డిసుయ నాిడు. 

సూరయ భగ్వానుడు వృతాయ కారములో, పచచని కాాంతితో, తీక్షణమైన క్షరణముల్తో తాపమును కలిగ్నాంచ్చ్ వాడు. ల్యకారక్రడు, 

విశ్ామాంతా వాయపిాంచ యునివాడు, మహాతేజము కల్వాడు, రకా వరుు డు, సమసయ  చరాచర సృషివ  సి్థతి ల్యకారక్రడు. 

సూరయ భగ్వానుడు నక్షతు ములు, వాటి సమూహ్ముల్క్ర, గ్ర హ్ముల్క్ర అధిపతి. విశ్ాములో పర తి వసుయ వుక్ర మూల్ము, తేజసుస 

కలిగ న వారిక్ష కూడా తేజసుసను కలిగ్నాంచ్చ్ వాడు. ద్ధాద్శ్దితయ ర్భపముల్లో కనిపిాంచ్చ్ ఆ సూరుయనిక్ష నమసకరిాంచ్యము. 

తూరుపన, పడమరన ఉని పరాతముల్క్ర నమస్సకరములు (వాటిపై నుాంచ సూరయ భగ్వానుడు ఉద్యిాంచ అసయ మిస్సయ డు కాబ్టివ ). 

తారా గ్ణముల్క్ర, దినమునక్ర అధిపతి అయిన సూరయ భగ్వానునిక్ష నమస్సకరములు. 

జయమును కలిగ్నాంచ్చ్, ద్ధని వల్న కలిగే సాంపద్ను, శుభాంను కాపాడే సూరయ భగ్వానునిక్ష నమస్సకరములు. వేయి (అనాంతమైన) 

క్షరణములు కలిగ్నన ఆదిత్రయనిక్ష నమస్సకరములు. 

ఉగుర డు, వీరుడు, అమిత వేగ్ముగ్ర పర యాణిాంచ్చ్ సూరయ భగ్వానునిక్ష నమస్సకరములు. తన ఉద్యముతో పద్ిముల్ను వికస్థాంప 

చ్చ్సే వాడు, మారాాాండుడు (తీక్షణమైన తేజము కల్వాడు) అయిన ఆదిత్రయనిక్ష నమస్సకరములు. 

బ్ర హ్ి, విష్టు  మహ్యశ్ారుల్క్ర అధిపతి, వరచసుస కల్వాడు అయిన ఆ సూరుయనిక్ష నమస్సకరములు. పర కాశిాంచ్చ్వాడు, శ్కా్షమాంత్రడు, 

అనిిటినీ ద్ధహ్నాంచ్చ్వాడు, తీక్షణమైన రుద్ర  ర్భపము కల్ ఆదిత్రయనిక్ష నమస్సకరములు. 

సూరయ భగ్వానుడు అాంధకారానిి తొల్గ్నాంచ్చ్ వాడు, భయమును తొల్గ్నాంచ్చ్ వాడు, శ్త్రు  నాశ్నము చ్చ్సేవాడు, సరా వాయపయ మైన 

ఆతి సార్భపుడు. క్రర తఘ్నిల్ను నాశ్నము చ్చ్సేవాడు, దేవుడు, నక్షతు  గ్ర హ్ కూటమిక్ష అధిపతి అయిన ఆ సూరుయనిక్ష 

నమస్సకరములు. 

కరిగ్నాంచన బ్ాంగ్రరము కాాంతి కల్వాడు, అగ్ని ర్భపుడు, సరా జాాన పర కాశ్క్రడు, విశ్ా కరి, అాంధకారమును తొల్గ్నాంచ్చ్వాడు, రుచ, 

లోకానిక్ష స్సకా్ష అయిన సూరుయనిక్ష నమస్సకరములు. 

సమసయ  సృషివ ని నాశ్నము చ్చ్స్థ మరల్ సృషివ ాంచ్చ్వాడు, నీటిని ఆవిరి చ్చ్స్థ, మరల్ వరార్భపములో మనక్ర ఇచ్చ్చ ఆ గ్గ్న మాండల్ 

అధిపతి అయిన సూరుయనిక్ష నమస్సకరములు. 

సూరయ భగ్వానుడు సుష్టపాయ వసిలో (నిద్ధర  సమయములో) యుని జీవరాశి హ్ృద్యములో జాగ్ర ద్ధవసిలో ఉాండేవాడు, 

అగ్నిహోతు ములోని అగ్ని మరియు ఆ అగ్నిహోతు  ఫల్ము తానే యైన వాడు. 



సూరయ భగ్వానుడు వేద్ స్సరుడు, కర త్రవులు, వాటి ఫల్ము తానెయైన వాడు, ఈ సమసయ  జగ్త్రయ లో అనిి క్షరయల్క్ర కారణభూత్రడు, 

పర భువు. 

ఫల్ శ్ృతి: 

రాఘవా!  ఈ స్త్య తు మును ఆపద్ సమయముల్లో, బాధలు, కష్వ ములు కలిగ్నన సమయములో, దిక్రకతోచక యునిపుపడు, భీతితో 

యునిపుపడు పఠాంచ్యట వల్న ధైరయము, సై్రయము కలుగును. 

రాఘవా! దేవ దేవుడు, జగ్తపతి యైన సూరయ భగ్వానుని ఏకాగ్ర  చతయ ముతో పూజాంచ్యము. ఈ స్త్య తు మును మూడు మారుల  పఠాంచ్యట 

వల్న నీక్ర ఈ యుద్ధ ములో విజయము కలుగును. 

ఓ మహా బాహ్రవులు కల్ రామా! నీక్ర ఈ క్షణము నుాండి విజయమే. రావణుని వధిాంచ్యము. అని చపిప అగ్సుయ యడు తన యథా 

సి్సనమునక్ర వళ్ళెను. 

ఇది విని రాముడు శోకమును, విచారమును వీడి, పీర త్రడై, ధైరయాం పాందను. 

రాముడు సూరుయని వైపు ఏకాగ్ర తతో చూసూయ  ఈ స్త్య తు మును మూడు మారుల  పఠాంచ సచచద్ధనాందు డయయను. మూడు మారుల  

ఆచమనము చ్చ్స్థ శుదుు డై ధనురాాణములు ధరిాంచను. 

రావణుడు యుద్ధ మునక్ర వచ్యచట చూచ, ధైరయముతో రాముడు రావణుని సాంహ్రిాంచ్యటక్ర సమసయ  శ్కా్రలు ఒడుు టక్ర కృత 

నిశ్చయము చ్చ్సుకొనెను. 

అపుపడు, దేవతా సమూహ్ముతో యుద్ధ ము తిల్క్షాంచ్యచ్యని సూరుయడు, రావణుని మరణ సమయము ఆసనిమైనద్ని గ్ర హ్నాంచ, 

తనవైపు చూసుయ ని రామునిపై సాంత్రష్టవ డై, పర సనిమైన వద్నముతో, రామా! ముాందుక్ర స్సగుము!  అని పలికను. 
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