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ஆதித்ய ஹ்ருதயம் ஸ்ததோத்ரம் 
 

ஜயது ஜயது ஸூர்யம் சப்த த ோகைை தீபம் | 

ைிரண ஷமிதோ போபக்த ஷ துக்ைசஸ்ய நோஷம்  || 

அருண ைிரண ைம்யம் ஆதிம் ஆதித்ய மூர்த்திம் | 

சை  புவன வந்த்யம் போஸ்ைரம் தம் நமோமி  || 
 

தததோ யுத்த பரிஷ்ரோந்தம் ஸமதர சிந்த்தயோ ஸ்திதம்  

ரோவணம் ச்சோக்ரததோ த்ருஷ்ட்வோ யுத்தோய ஸமுபஸ்த்திதம் 1 
 
ததய்வ கதஷ்ச ஸமோைம்ய த்ருஷ்டுமப்யோை ததோரணம்  

உபோ                                 : 2 

  

                                   

ஏ                             3 

 

ஆதித்ய ஹ்ருதயம் புண்யம் ஸ்ர்வ ஷத்ரு வினோஷனம் 

ஜயோவஹம் ஜதபன்னித்யம் அக்ஷய்யம் பரமம் ஷிவம் 4 
 

ஸர்வ மங்ைள மோங்ைல்யம் ஸர்வ போப ப்ரனோஷனம்  

ச்சிந்தோ தஷோை ப்ரஷமனம் ஆயுர்வர்ததனம் உத்தமம் 5 

 

ரஷ்மி மந்தம் ஸமுத்யந்தம் ததவோசுர நமஸ்க்ருதம் 

பூஜ்யஸ்வ விவஸ்வந்தம் போஸ்ைரம் புவதனஸ்வரம் 6 
 

ஸ்ரவ ததவோத்மதைோ தஹஷ: ததஜஸ்வி ரஷ்மி போவன: 

ஏஷ ததவோசுரைணோன் த ோைோன் போதி ைபஸ்திபி: 7 

 

ஏஷ ப்ரம்மோச விஷ்ணுச்ச ஷிவ ஸ்ைந்த: ப்ரஜோபதி: 
மதஹந்த்தரோ தனத: ைோத ோ யம: தசோதமோ ஹ்யபோம் பதி: 8 

 

பித்தரோ வஸவ: ஸோத்யோ ஹ்யஷ்விதனௌ மருததோ மனு: 

வோயுர்வஹ்னி ப்ரஜோப்ரோண: ருது ைர்த்தோ ப்ரபோைர: 9 

 

ஆதித்ய ஸ்விதோ ஸூர்ய: ைை: பூஷோ ைபஸ்திமோன் 

சுவர்ண ஸத்ருதசோ போனு: ஹிரண்யதரதோ திவோைர: 10 

 

ஹரித்ஸ்வ: ஸஹஸ்ரோர்ச்சி: சப்த சப்தி: மரீசிமோன் 

திமிதரோன்மதன: ஷம்புஸ்த்வஷ்ட மோர்த்தோண்ட அம்ஷுமோன் 11 
 

ஹிரண்ய ைர்ப்ப ஷிஷிரஸ்தோபதனோ போஸ்ைதரோ ரவி: 
அக்னி ைர்ப்தபோ திதத புத்ர: ஷன்ை: ஷிஷிர நோஷன: 12 
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வ்யோமனோத ஸ்ததமோதபதி ருக்யஜுஸ்ஸோம போரை: 

ைனவ்ரிஷ்டி ரபோம்மித்தரோ விந்த்யவதீி ப் வங்ைம: 13 

 

ஆதப ீமண்டலீ ம்ருத்யு: பிங்ைள ஸர்வதோபன: 

ைவிர்விஷ்தவோ மஹோததஜோ ரக்த ஸர்வபதவோத்பவ: 14 

 

நக்ஷத்ர க்ரஹதோரோணோம் அதிதபோ விஷ்வ போவன: 

ததஜஸோமபி ததஜஸ்வ ீத்வோதஷோத்மன் நதமோஸ்துதத 15 
 

நம: பூர்வோய ைிரதய பஷ்சிமோயோத்ரதய நம: 

ஜ்தயோதிர் ைணோணோம் பததய தினோதிபததய நம: 16 

 

ஜயோய ஜயபத்ரோய ஹர்யஷ்வோய நதமோ நம: 

நதமோ நம: ஸஹஸ்ரோம்தஷோ ஆதித்யோய நதமோ நம: 17 

 

நம: உக்ரோய வரீோய ஸோரங்ைோய நதமோ நம:  

நம: பத்மப்ரதபோதோய மோர்த்தோண்டோய நதமோ நம: 18 

 

ப்ரமதஹஷோன் அச்யுததஷோய ஸூர்யோய ஆதித்ய வர்ச்சதஸ 

போஸ்வதத ஸ்ர்வ பக்ஷோய தரௌத்ரோய வபுதஷ நம: 19 

 

ததமோக்னோய ஹிமோக்னோய ஷத்ருக்னோய அமிதோத்மதன 

க்ரதக்னோக்னோய ததவோய ஜ்தயோதிஷோம் பததய நம: 20 

 

தப்தசோமி ைரோபோய வஹ்னதய விஷ்வைர்மதன  

நமஸ்ததமோபினிக்னோய ருசதய த ோை ஸோக்ஷிதன 21 

 

நோஷயத்தயஷ கவ பூதம் தததவ ஸ்ரஜதி ப்ரபு: 

போயத்தயஷ தபத்தயஷ வர்ஷத்தயஷ ைபஸ்திபி: 22 

 

ஏஷ ஸுப்ததஷு ஜோைர்தி பூததஷு பரினிஷ்டித: 

ஏஷ ஏவோக்னிதஹோத்ரம்ச ப ம் ச்கசவோக்னி தஹோத்ரிணோம் 23 

 

தவதஷ்ச க்ரத்வஷ்ச்கசவ க்ரதூனோம் ப தமவச  

யோனி க்ருத்யோனி த ோதைஷு ஸர்வ ஏஷ ரவி: ப்ரபு: 24 

 

ஏனமோபத்ஸு க்ருச்தரப்ஷு ைோன்தோர்தயஷு பதயஷுச 

ைீர்த்தயன்புருஷ: ைஷ்சின்னோவசீததி ரோைவோ 25 
 

பூஜயஸ்கவனதமைோக்தரோ ததவததவம் ஜைத்பதிம் 

ஏதத் த்ரிகுணிதம் ஜப்த்வோ யுத்ததஷு விஜயஷ்யஷி 26 
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அஸ்மின் க்ஷதண மஹோபோதஹோ ரோவணம் த்வம் வதிஷ்யஸி 
ஏவமுக்த்வோ தடோைஸ்த்தயோ ஜைோமச்ச யதோைதம் 27 
 

ஏதச்சுர்த்வோ மஹோததஜோ நஷ்டதஷோதைோ பவத்தத 

தோரயோமோஸ சுப்ரீததோ ரோைவ ப்ரயதத்மவோன் 28 
 

ஆதித்யம் ப்தரக்ஷ்ய ஜப்த்வோ து பரம் ஹர்ஷமவோப்தவோன் 

த்ரிரோசம்ய ஷுசிர்தபோத்வோ தனுரோத்யோய வரீ்யவோன் 29 
 

ரோவணம் ப்தரக்ஷ்ய ஹ்ருஷ்தோத்மோ யுத்தோய ஸமுபோைமத் 

ஸர்வயத்தனன மஹதோ வதத தஸ்ய த்ருததோ பவத் 30 
 

 

அத ரவிரவதன்னிரீக்ஷய ரோமம் முதிதமனோஹ ப்ரமம் ப்ரஹ்ருஷ்யமோன: 

நிஷிசரபதி ஸம்க்ஷயம் விதித்வோ சுரைண மத்யைததோ வோச்ஸ்த்ரதவதி 
 

     : இந்த ஆதித்ய ஹ்ருதய ஸ்த ோைத்கத, உண்கமயோன பக்தியுடன் உதயமோகும் 

ஸூர்யகனப் போர்த்து மும்முகை தசோல் ி வந்தோல், வோழ்வில் எல் ோ தகடைளும் நீங்ைி 
எதிரிைகள தவன்று சிைப்புடன் வோழ ோம். 

 


