Aditya Hrudayam in Telugu

ఆదిత్య హ్రుదయం ో
స్త త హ్రత్ం
ధ్యయ నమ్
నమస్స విత్రే జగదేక చక్షుసే
జగత్ర్ర సూతి స్థితి
త నాశహే్వే
త్ర్యీమయాయ త్రతిగుణా్మ ధారిణే
విరిించి నారాయణ శింకరా్మ నే

్తో యుద్ధ పరిత్రరిం్ిం స్మరే చిిం్యా స్థి్
త ్|
రావణిం చాత్రగతో ద్ృష్ట్వా యుద్ధధయ స్ముపి్
త ్ || 1 ||
దైవతైశచ స్మాగమయ త్రద్ష్టవమభ్యయ గతో రణ్ |
ఉపగమాయ త్రరవీత్రద్ధమ్ అగస్త్య య భగవాన్ ఋషిః || 2 ||
రామ రామ మహాబాహో శృణు గుహ్య ిం స్నా్న్ |
యేన స్రాా నరీన్ వ్స స్మరే విజయిష్య ి || 3 ||
ఆది్య హ్ృద్యిం పుణయ ిం స్రా శత్రు వినాశన్ |
జయావహ్ిం జపేన్ని ్య ్ అక్షయయ ిం పరమిం శివ్ || 4 ||
స్రా మింగళ మాింగళయ ిం స్రా పాప త్రపణాశన్ |
చిింతాశోక త్రపశమన్ ఆయురా ర ధన ము్యమ్ || 5 ||
రశిమ మిం్ిం స్ముద్య ిం్ిం దేవాసుర నమస్క ృ్్ |
పూజయస్ా వివస్ా ిం్ిం భ్యస్క రిం భువనేశా ర్ || 6 ||
స్రా దేవా్మ కో హేయ ష్ ేజస్వా రశిమ భ్యవనిః |
ఏష్ దేవాసుర గణాన్ లోకాన్ పాతి గభియభిః || 7 ||
ఏష్ త్రరహామ చ విష్టుశచ శివిః స్క ింద్ిః త్రపజాపతిిః |
మహేింత్రో ధనద్ిః కాలో యమిః స్త్మో హ్య పాిం పతిిః || 8 ||
పి్రో వస్విః సాధాయ హ్య శిా నౌ మరుతో మనిః |
వాయురా హ్ి ిః త్రపజాత్రపాణిః ఋుకరాయ త్రపభ్యకరిః || 9 ||
ఆది్య ిః స్వితా సూరయ ిః ఖగిః పూష్ట్ గభియమాన్ |
సువర ుస్ద్ృశో భ్యనిః హ్రణయ రేతా దివాకరిః || 10 ||
హ్రిద్శా ిః స్హ్త్రసారిచ ిః స్పయస్పియ-రమ రీచిమాన్ |
తిమిరోనమ థనిః శింభుిః ్ా ష్ట్వ మారాయ ిండకోஉంింశుమాన్ || 11 ||
హ్రణయ గరభ ిః శిశిరిః ్పనో భ్యస్క రో రవిిః |
అగ్ని గరోభ உదిేిః పుత్ర్ిః శింఖిః శిశిరనాశనిః || 12 ||
వ్యయ మనాథ స్థస్యమోదీ ఋగయ జిఃసామ-పారగిః |
ఘనావృస్థష వ రపాిం మిత్రతో విింధయ వీథీ స్థపవ
వ ింగమిః || 13 ||
ఆ్పీ మిండలీ మృుయ ిః పిింగళిః స్రా తాపనిః |
కవిరిా శోా మహాేజా రకిఃయ స్రా భవ్యద్భ విః || 14 ||
నక్షత్ర్ త్రగహ్ తారాణా్ అధిపో విశా భ్యవనిః |
ేజసామపి ేజస్వా ద్ధా ద్ర్మ న్-నమోஉస్థసుయ ే || 15 ||
నమిః పూరాా య గ్నరయే పశిచ మాయాత్రద్యే నమిః |
జ్యయ తిర గణానాిం ప్యే దినాధిప్యే నమిః || 16 ||
జయాయ జయభత్రద్ధయ హ్రయ రా య నమో నమిః |
నమో నమిః స్హ్త్రసాింశో ఆదితాయ య నమో నమిః || 17 ||
నమ ఉత్రాయ వీరాయ సారింాయ నమో నమిః |
నమిః పద్మ త్రపబోధాయ మారాయ ిండాయ నమో నమిః || 18 ||
త్రరహేమ రనాచ్యయ ేరయ సూరాయ యాది్య -వరచ సే |
భ్యస్ా ే స్రా భక్షాయ రౌత్రద్ధయ వపుషే నమిః || 19 ||
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్మోఘ్ని య హ్మఘ్ని య శత్రుఘ్ని యా మితా్మ నే |
కృ్ఘి ఘ్ని య దేవాయ జ్యయ తిష్ట్ిం ప్యే నమిః || 20 ||
్పయ చామీకరాభ్యయ వహ్ి యే విశా కరమ ణే |
నమస్యమోஉభ న్నఘ్ని య రుచయే లోకసాక్షిణే || 21 ||
నాశయేయ ష్ వై భూ్ిం ్దేవ స్ృజతి త్రపభుిః |
పాయేయ ష్ ్పేయ ష్ వర షేయ ష్ గభియభిః || 22 ||
ఏష్ సుపేయష్ట జాగరి య భూేష్ట పరిన్నష్
ి ిః |
ఏష్ ఏవాగ్ని హోత్ర్ిం చ ఫలిం చైవాగ్ని హోత్రతిణా్ || 23 ||
వేద్ధశచ త్రక్వశ్చచ వ త్రకతూనాిం ఫలమేవ చ |
యాన్న కృతాయ న్న లోకేష్ట స్రా ఏష్ రవిిః త్రపభుిః || 24 ||
ఫలహ్రుతిః
ఏన మాపుస కృత్రరే ష్ట కాింతారేష్ట భయేష్ట చ |
కీర యయన్ పురుష్ిః కశిచ న్-నావశీద్తి రాఘవ || 25 ||
పూజయస్వా న మేకాత్రో దేవదేవిం జగ్ర తి్ |
ఏ్త్ త్రతిగుణి్ిం జపాయా యుదేష్ట
ధ విజయిష్య ి || 26 ||
అిమ న్ క్షణే మహాబాహో రావణిం ్ా ిం వధిష్య ి |
ఏవముకాయ ా ్ద్ధగస్త్య య జామ చ యథాగ్్ || 27 ||
ఏ్త్రచ్యే తాా మహాేజాిః నష్ వశోకోஉభవత్-్ద్ధ |
ధారయామాస్ సుత్రపీతో రాఘవిః త్రపయతా్మ వాన్ || 28 ||
ఆది్య ిం త్రపేక్షయ జపాయా ు పరిం హ్ర షమవాపయవాన్ |
త్రతిరాచమయ శుచిర్భభ తాా ధనరాద్ధయ వీరయ వాన్ || 29 ||
రావణిం త్రపేక్షయ హ్ృష్ట్వతామ యుద్ధధయ స్ముపాగమత్ |
స్రా యేి న మహ్తా వధే ్స్య ధృతోஉభవత్ || 30 ||
అధ రవిరవద్న్-న్నరీక్షయ రామిం ముది్మనాిః పరమిం త్రపహ్ృష్య మాణిః |
న్నశిచరపతి స్ింక్షయిం విదితాా సురగణ మధయ గతో వచస్యా రేతి || 31 ||
ఇతాయ రే ష స్థశీమత్ర
మ ద్ధమాయణే వాల్మమ కీయే ఆదికావేయ యుద్కా
ద ిండే పించాధిక శ్్మ స్ర గిః ||
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