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Aditya Hrudayam In Oriya 
Aditya Hrudayam Oriya Lyrics (Text) 

Aditya Hrudayam Oriya Script 
 
 
ରଚନରଚନରଚନରଚନ: : : : ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଶିଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଶିଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଶିଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଶି 
 
ଧ୍ୟାନମଧ୍ୟାନମଧ୍ୟାନମଧ୍ୟାନମ 
ନମସ୍ସ ିତ୍ରେ ଜଗଦେକ ଚକ୍ଷୁସେ 
ଜଗତ୍ପ୍ରସୂତି ସ୍ଥିତି ନାଶହେତ େ 
ତ୍ରୟୀମୟାୟ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମ ଧାରିଣେ 
 ିରିଂଚି ନାରାୟଣ ଶଂକରାତ୍ମନେ 
 
ତତୋ ୟୁଦ୍ଧ ପରିଶ୍ରାନ୍ତଂ ସମରେ ଚିଂତୟା ସ୍ଥିତମ | 
ରା ଣଂ ଚାଗ୍ରତୋ ଦୃଷ୍ଟ୍ ା ୟୁଦ୍ଧାୟ ସମୁପସ୍ଥିତମ || 1 || 
 
ଦୈ ତୈଶ୍ଚ ସମାଗମ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟୁମଭ୍ୟାଗତୋ ରଣମ | 
ଉପଗମ୍ୟା ବ୍ର ୀଦ୍ରାମମ ଅଗସ୍ତ୍ୟୋ ଭଗ ାନ ଋଷିଃ || 2 || 
 
ରାମ ରାମ ମହାବାହୋ ଶୃଣୁ ଗୁହ୍ୟଂ ସନାତନମ | 
ୟେନ ସର୍ ାନରୀନ  ତ୍ସ ସମରେ  ିଜୟିଷ୍ୟସି || 3 || 
 
ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟଂ ପୁଣ୍ୟଂ ସର୍ ଶତ୍ରୁ  ିନାଶନମ | 
ଜୟା ହଂ ଜପେନ୍ନିତ୍ୟମ ଅକ୍ଷୟ୍ୟଂ ପରମଂ ଶି ମ || 4 || 
 
ସର୍ ମଂଗଳ ମାଙ୍ଗଳ୍ୟଂ ସର୍  ପାପ ପ୍ରଣାଶନମ | 
ଚିଂତାଶୋକ ପ୍ରଶମନମ ଆୟୁର୍ ର୍ଧନ ମୁତ୍ତମମ || 5 || 
 
ରଶ୍ମିମଂତଂ ସମୁଦ୍ୟନ୍ତଂ ଦେ ାସୁର ନମସ୍କୃତମ | 
ପୂଜୟସ୍   ି ସ୍ ନ୍ତଂ ଭାସ୍କରଂ ଭୁ ନେଶ୍ ରମ || 6 || 
 
ସର୍ ଦେ ାତ୍ମକୋ ହ୍ୟେଷ ତେଜସ୍ ୀ ରଶ୍ମିଭା ନଃ | 
ଏଷ ଦେ ାସୁର ଗଣାନ ଲୋକାନ ପାତି ଗଭସ୍ତିଭିଃ || 7 || 
 
ଏଷ ବ୍ରହ୍ମା ଚ  ିଷ୍ଣୁଶ୍ଚ ଶି ଃ ସ୍କନ୍ଦଃ ପ୍ରଜାପତିଃ | 
ମହେନ୍ଦ୍ରୋ ଧନଦଃ କାଲୋ ୟମଃ ସୋମୋ ହ୍ୟପାଂ ପତିଃ || 8 || 
 
ପିତରୋ  ସ ଃ ସାଧ୍ୟା ହ୍ୟଶ୍ ିନୌ ମରୁତୋ ମନୁଃ | 
 ାୟୁର୍ ହ୍ନିଃ ପ୍ରଜାପ୍ରାଣଃ ଋତୁକର୍ତା ପ୍ରଭାକରଃ || 9 || 
 
ଆଦିତ୍ୟଃ ସ ିତା ସୂର୍ୟଃ ଖଗଃ ପୂଷା ଗଭସ୍ତିମାନ | 
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ସୁ ର୍ଣସଦୃଶୋ ଭାନୁଃ ହିରଣ୍ୟରେତା ଦି ାକରଃ || 10 || 
 
ହରିଦଶ୍ ଃ ସହସ୍ରାର୍ଚିଃ ସପ୍ତସପ୍ତି-ର୍ମରୀଚିମାନ | 
ତିମିରୋନ୍ମଥନଃ ଶଂଭୁଃ ତ୍ ଷ୍ଟା ମାର୍ତାଣ୍ଡକୋ �ଂଶୁମାନ || 11 || 
 
ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭଃ ଶିଶିରଃ ତପନୋ ଭାସ୍କରୋ ର ିଃ | 
ଅଗ୍ନିଗର୍ଭୋ �ଦିତେଃ ପୁତ୍ରଃ ଶଙ୍ଖଃ ଶିଶିରନାଶନଃ || 12 || 
 
 ୍ୟୋମନାଥ ସ୍ତମୋଭେଦୀ ଋଗ୍ୟଜୁଃସାମ-ପାରଗଃ | 
ଘନା ୃଷ୍ଟି ରପାଂ ମିତ୍ରୋ  ିନ୍ଧ୍ୟ ୀଥୀ ପ୍ଲ ଙ୍ଗମଃ || 13 || 
 
ଆତପୀ ମଂଡଲୀ ମୃତ୍ୟୁଃ ପିଙ୍ଗଳଃ ସର୍ ତାପନଃ | 
କ ିର୍ ିଶ୍ ୋ ମହାତେଜା ରକ୍ତଃ ସର୍ ଭ ୋଦ୍ଭ ଃ || 14 || 
 
ନକ୍ଷତ୍ର ଗ୍ରହ ତାରାଣାମ ଅଧିପୋ  ିଶ୍ ଭା ନଃ | 
ତେଜସାମପି ତେଜସ୍ ୀ ଦ୍ ାଦଶାତ୍ମନ-ନମୋ �ସ୍ତୁ ତେ || 15 || 
 
ନମଃ ପୂର୍ ାୟ ଗିରୟେ ପଶ୍ଚିମାୟାଦ୍ରୟେ ନମଃ | 
ଜ୍ୟୋତିର୍ଗଣାନାଂ ପତୟେ ଦିନାଧିପତୟେ ନମଃ || 16 || 
 
ଜୟାୟ ଜୟଭଦ୍ରାୟ ହର୍ୟଶ୍ ାୟ ନମୋ ନମଃ | 
ନମୋ ନମଃ ସହସ୍ରାଂଶୋ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମୋ ନମଃ || 17 || 
 
ନମ ଉଗ୍ରାୟ  ୀରାୟ ସାରଙ୍ଗାୟ ନମୋ ନମଃ | 
ନମଃ ପଦ୍ମପ୍ରବୋଧାୟ ମାର୍ତାଣ୍ଡାୟ ନମୋ ନମଃ || 18 || 
 
ବ୍ରହ୍ମେଶାନାଚ୍ୟୁତେଶାୟ ସୂର୍ୟାୟାଦିତ୍ୟ- ର୍ଚସେ | 
ଭାସ୍ ତେ ସର୍ ଭକ୍ଷାୟ ରୌଦ୍ରାୟ  ପୁଷେ ନମଃ || 19 || 
 
ତମୋଘ୍ନାୟ ହିମଘ୍ନାୟ ଶତ୍ରୁଘ୍ନାୟା ମିତାତ୍ମନେ | 
କୃତଘ୍ନଘ୍ନାୟ ଦେ ାୟ ଜ୍ୟୋତିଷାଂ ପତୟେ ନମଃ || 20 || 
 
ତପ୍ତ ଚାମୀକରାଭାୟ  ହ୍ନୟେ  ିଶ୍ କର୍ମଣେ | 
ନମସ୍ତମୋ �ଭି ନିଘ୍ନାୟ ରୁଚୟେ ଲୋକସାକ୍ଷିଣେ || 21 || 
 
ନାଶୟତ୍ୟେଷ  ୈ ଭୂତଂ ତଦେ  ସୃଜତି ପ୍ରଭୁଃ | 
ପାୟତ୍ୟେଷ ତପତ୍ୟେଷ  ର୍ଷତ୍ୟେଷ ଗଭସ୍ତିଭିଃ || 22 || 
 
ଏଷ ସୁପ୍ତେଷୁ ଜାଗର୍ତି ଭୂତେଷୁ ପରିନିଷ୍ଠିତଃ | 
ଏଷ ଏ ାଗ୍ନିହୋତ୍ରଂ ଚ ଫଲଂ ଚୈ ାଗ୍ନି ହୋତ୍ରିଣାମ || 23 || 
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 େଦାଶ୍ଚ କ୍ରତ ଶ୍ଚୈ  କ୍ରତୂନାଂ ଫଲମେ  ଚ | 
ୟାନି କୃତ୍ୟାନି ଲୋକେଷୁ ସର୍  ଏଷ ର ିଃ ପ୍ରଭୁଃ || 24 || 
 
ଫଲଶ୍ରୁତିଃଫଲଶ୍ରୁତିଃଫଲଶ୍ରୁତିଃଫଲଶ୍ରୁତିଃ 
 
ଏନ ମାପତ୍ସୁ କୃଚ୍ଛ୍ରେଷୁ କାନ୍ତାରେଷୁ ଭୟେଷୁ ଚ | 
କୀର୍ତୟନ ପୁରୁଷଃ କଶ୍ଚିନ-ନା ଶୀଦତି ରାଘ  || 25 || 
 
ପୂଜୟସ୍ ୈନ ମେକାଗ୍ରୋ ଦେ ଦେ ଂ ଜଗତ୍ପତିମ | 
ଏତତ ତ୍ରିଗୁଣିତଂ ଜପ୍ତ୍ ା ୟୁଦ୍ଧେଷୁ  ିଜୟିଷ୍ୟସି || 26 || 
 
ଅସ୍ମିନ କ୍ଷଣେ ମହାବାହୋ ରା ଣଂ ତ୍ ଂ  ଧିଷ୍ୟସି | 
ଏ ମୁକ୍ତ୍ ା ତଦାଗସ୍ତ୍ୟୋ ଜଗାମ ଚ ୟଥାଗତମ || 27 || 
 

ଏତଚ୍ଛ୍ରୁତ୍ ା ମହାତେଜାଃ ନଷ୍ଟଶୋକୋ �ଭ ତ-ତଦା | 
ଧାରୟାମାସ ସୁପ୍ରୀତୋ ରାଘ ଃ ପ୍ରୟତାତ୍ମ ାନ || 28 || 
 
ଆଦିତ୍ୟଂ ପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟ ଜପ୍ତ୍ ା ତୁ ପରଂ ହର୍ଷମ ାପ୍ତ ାନ | 
ତ୍ରିରାଚମ୍ୟ ଶୁଚିର୍ଭୂତ୍ ା ଧନୁରାଦାୟ  ୀର୍ୟ ାନ || 29 || 
 
ରା ଣଂ ପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟ ହୃଷ୍ଟାତ୍ମା ୟୁଦ୍ଧାୟ ସମୁପାଗମତ | 
ସର୍ ୟତ୍ନେନ ମହତା  ଧେ ତସ୍ୟ ଧୃତୋ �ଭ ତ || 30 || 
 
ଅଧ ର ିର ଦନ-ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ରାମଂ ମୁଦିତମନାଃ ପରମଂ ପ୍ରହୃଷ୍ୟମାଣଃ | 
ନିଶିଚରପତି ସଂକ୍ଷୟଂ  ିଦିତ୍ ା ସୁରଗଣ ମଧ୍ୟଗତୋ  ଚସ୍ତ୍ ରେତି || 31 || 
 
ଇତ୍ୟାର୍ଷେ ଶ୍ରୀମଦ୍ରାମାୟଣେ  ାଲ୍ମିକୀୟେ ଆଦିକା ୍ୟେ ୟୁଦ୍ଦକାଣ୍ଡେ ପଞ୍ଚାଧିକ ଶତତମ ସର୍ଗଃ || 


