ಶ್ರೀ ಆದಿತ್ಯ ಹ್ರರದಯ ಸ್ತೊತ್ರಮ್ ||
ಒಮ್ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಆದಿತ್ಯ ಹ್ರರದಯ ಸ್ತೊತ್ರ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ
ಅಗಸ್ಯ ರರಶ್ಹಿ ಅನ್ತ್ರಶ್ರುಪ್ ಚ್ಛನ್ತ್ದಹ್
ಆದಿತ್ಯ ಹ್ರರದಯ ಭತತ್ತ ಭಗವನ್ ನಿರಸಾೊ ಶ್ಶ್ ವಿಘ್ನತ್ಯ
ಸ್ವವತ್ರ ಜಯ ಸಿದ್ಧೌ ವಿನಿಯೊಗಹ್
ಅಸ್ಯ ಶ್ಡನ್ತ್ಗಣ್ಯ ರಶ್ನಮತ್ ನ್ತ್ಮಹ್

om

ಇತ್ಯನ್ನ್ತ್

a.
c

ತ್ತ್ತ ಯರದೌಪರಿಶಾರನ್ತ್ೊಮ್ ಸ್ಮರ್ ಚಿನ್ತ್ೊಯಾ ಸಿಿತ್ಮ್ |

gm

ರಾವಣ್ಮ್ ಚಾಗರತ್ತ ದರರಶಾುಾ ಯರದ್ಾೌಯ ಸ್ಮರಪಸಿಿತ್ಮ್ || ೧ ||
ದ್್ೈವತ್ೈಶ್ಚ ಸ್ಮಾಗಮಯ ದರಶ್ರುಮಭ್ಾಯಗತ್ತ ರಣ್ಮ್ |

ou
si

ಉಪಾಗಮಾಯ ಬ್ರವಿೀದ್ಾರಮ ಅಗಸ್ತಯ ಭಗವಾನ್ ರರಶ್ಹಿ || ೨ ||

.y

ರಾಮ ರಾಮ ಮಹಾಬಾಹ್ತ ಶ್ರರಣ್ರ ಗರಹ್ಯಮ್ ಸ್ನಾತ್ನ್ತ್ಮ್ |

w

ಯೆನ್ತ್ ಸ್ವಾವನ್ತ್ರಿೀನ್ ವತ್ಸ ಸ್ಮರ್ ವಿಜಯಿಶ್ಯಸಿ || ೩ ||

w

ಆದಿತ್ಯ ಹ್ರರದಯಮ್ ಪುಣ್ಯಮ್ ಸ್ವವ ಶ್ತ್ರರ ವಿನಾಶ್ನ್ತ್ಮ್ |

w

ಜಯಾವಹ್ಮ್ ಜಪ್ನಿನತ್ಯಮ್ ಅಕ್ಶಯಮ್ ಪರಮಮ್ ಶ್ವಮ್ || ೪ ||
ಸ್ವವಮನ್ತ್ಗಲ ಮಾನ್ತ್ಗಲಯಮ್ ಸ್ವವ ಪಪ ಪರಣಾಶ್ನ್ತ್ಮ್ |
ಚಿನಾೊ ಶ್ೊಕ್ - ಪರಶ್ಮನ್ತ್ಮ್ ಆಯರವವರ್ವನ್ತ್ಮ್ ಉತ್ೊಮಮ್ || ೫ ||
ರಶ್ಿಮನ್ತ್ೊಮ್ ಸ್ಮರದಯನ್ತ್ೊಮ್ ದ್್ವಾಸ್ರರ ನ್ತ್ಮಸ್ರರುತ್ಮ್ |
ಪೂಜಯಸ್ವ ವಿವಸ್ವನ್ತ್ೊಮ್ ಭ್ಾಸ್ರರಮ್ ಭರವನ್ಶ್ವರಮ್ || ೬ ||
ಸ್ವವದ್್ವಾತ್ಿಕ್ತ ಹ್ಯಶ್ ತ್ಜಸಿವೀ ರಶ್ಿಭ್ಾವನ್ತ್ಹ್ |

ಎಶ್ ದ್್ವಾಸ್ರರಗಣಾನ್ ಲ್ತಕಾನ್ ಪಾತಿ ಗಭಸಿೊಭಿಹಿ || ೭ ||
ಎಶ್ ಬ್ರಹಾಿ ಚ್ ವಿಶ್ರುಶ್ಚ ಶ್ವಹ್ ಸ್ರನ್ತ್ದಹ್ ಪರಜಾಪತಿಹಿ |
ಮಹ್ನ್ತದು ರ್ನ್ತ್ದಹ್ ಕಾಲ್ತ ಯಮಹ್ ಸ್ತಮೊ ಹ್ಯಪಾಮಪತಿಹಿ || ೮ ||
ಪಿತ್ರ್ತ ವಸ್ವಹ್ ಸಾಧ್ಾಯ ಹ್ಯಶ್ವನಧ ಮರರತ್ತ ಮನ್ತ್ರಹ್ರ |
ವಾಯರವವಹಿನಹ್ ಪರಜಾಪಾರಣ್ ರರತ್ರಕ್ತಾವ ಪರಭ್ಾಕ್ರಹ್ || ೯ ||
ಆದಿತ್ಯಹ್ ಸ್ವಿತಾ ಸ್ತಯವಹ್ ಖಗಹ್ ಪೂಶಾ ಗಭಸಿೊಮಾನ್ |

om

ಸ್ರವಣ್ವಸ್ದರರಶ್ೊ ಭ್ಾನ್ತ್ರ ಹಿವರಣ್ಯರ್ತಾ ದಿವಾಕ್ರಹ್ || ೧೦ ||

a.
c

ಹ್ರಿದಶ್ವಹ್ ಸ್ಹ್ಸಾರಚಿವಹ್ ಸ್ಪೊಸ್ಪಿೊ - ಮವರಿೀಚಿಮಾನ್ |

gm

ತಿಮಿರ್ತನ್ತ್ಿಥನ್ತ್ಹ್ ಶ್ಮರುಸ್ೊಾಶಾು ಮಾತಾವನ್ತ್ಡ ಅನ್ತ್ರಶಮಾನ್ || ೧೧ ||
ಹಿರಣ್ಯಗಭವಹ್ ಶ್ಶ್ರಸ್ೊಪನ್ತ ಭ್ಾಸ್ರರ್ತ ರವಿಹಿ |

ou
si

ಅಗ್ನನಗಭ್್ತವ ಅದಿತ್ಹ್ ಪುತ್ರಹ್ ಶ್ನ್ತ್ಖ ಶ್ಶ್ರನಾಶ್ನ್ತ್ಹ್ || ೧೨ ||

.y

ವ್ಯಯಮನಾಥಸ್ೊಮೊಭ್್ದಿೀ ರರಗ್ ಯಜರಹ್ ಸಾಮ ಪಾರಗಹ್ |

w

ಘ್ನ್ತ್ ವುರಶ್ುರಪಾಮ್ ಮಿತ್ತರ ವಿನ್ತ್ೌಯ ವಿೀಥೀ ಪಲವನ್ತ್ಗಮಹ್ || ೧೩ ||

w

ಆತ್ಪಿೀ ಮನ್ತ್ಡಲೀ ಮರರತ್ರಯಹ್ ಪಿನ್ತ್ಗಲಹ್ ಸ್ವವತಾಪನ್ತ್ಹ್ |

w

ಕ್ವಿವಿವಶ್ೊವ ಮಹಾತ್ಜಾಹ್ ರಕ್ೊಹ್ ಸ್ವವ ಭವ್ಯದುವಹ್ || ೧೪ ||
ನ್ತ್ಕ್ಶತ್ರ ಗರಹ್ತಾರಾಣಾಮ್ ಅಧಿಪೊ ವಿಶ್ವ ಭ್ಾವನ್ತ್ಹ್ |
ತ್ಜಸಾಮಪಿ ತ್ಜಸಿವೀ ದ್ಾವದಶಾತ್ಿನ್ ನ್ತ್ಮೊಸ್ರೊತ್ || ೧೫ ||
ನ್ತ್ಮಹ್ ಪೂವಾವಯ ಗ್ನರಯೆ ಪಶ್ಚಮಾಯಾದರಯೆ ನ್ತ್ಮಹ್ |
ಜ್ತಯತಿಗವಣಾನಾಮ್ ಪತ್ಯೆ ದಿನಾಧಿಪತ್ಯೆ ನ್ತ್ಮಹ್ || ೧೬ ||
ಜಯಾಯ ಜಯಭದ್ಾರಯ ಹ್ಯವಶಾಯಯ ನ್ತ್ಮೊ ನ್ತ್ಮಹ್ |

ನ್ತ್ಮೊ ನ್ತ್ಮಹ್ ಸ್ಹ್ಸಾರಮೊಶ ಆದಿತಾಯಯ ನ್ತ್ಮೊ ನ್ತ್ಮಹ್ || ೧೭ ||
ನ್ತ್ಮಹ್ ಉಗ್ಾರಯ ವಿೀರಾಯ ಸಾರನಾಗಯ ನ್ತ್ಮೊ ನ್ತ್ಮಹ್ |
ನ್ತ್ಮಹ್ ಪದಿ ಪರಬ್ತಧ್ಾಯ ಮಾತಾವನಾಡಯ ನ್ತ್ಮೊ ನ್ತ್ಮಹ್ || ೧೮ ||
ಬ್ರಹ್ಿಶಾನ್ತ್ ಅಚ್ರಯತ್ಶಾಯ ಸ್ತಯಾವಯ ಆದಿತ್ಯವಚ್ವಸ್ |
ಭ್ಾಸ್ವತ್ ಸ್ವವಭಕಾಶಯ ರಧದ್ಾರಯ ವಪುಶ್ ನ್ತ್ಮಹ್ || ೧೯ ||
ತ್ಮೊಘ್ನನಯ ಹಿಮಘ್ನನಯ ಶ್ತ್ರರಘ್ನನಯ ಅಮಿತಾತ್ಿನ್ |

a.
c

ತ್ಪೊ ಚಾಮಿೀಕ್ರಾಭ್ಾಯ ವಹ್ನಯೆ ವಿಶ್ವಕ್ಮವಣ್ |

om

ಕ್ರರತ್ಘ್ನಘ್ನನಯ ದ್್ವಾಯ ಜ್ತಯತಿಶಾಮ್ ಪತ್ಯೆ ನ್ತ್ಮ: || ೨೦ ||

gm

ನ್ತ್ಮಸ್ೊಮೊ ಅಭಿನಿಘ್ನನಯ ರರಚ್ಯೆ ಲ್ತಕ್ಸಾಕ್ಶಶಣ್ || ೨೧ ||
ನಾಶ್ಯತ್ಯಶ್ ವ್ೈ ಭತತ್ಮ್ ತ್ದ್್ವ ಸ್ರರಜತಿ ಪರಭರಹ್ರ |

ou
si

ಪಾಯತ್ಯಶ್ ತ್ಪತ್ಯಶ್ ವಶ್ವತ್ಯಶ್ ಗಭಸಿೊಭಿಹಿ || ೨೨ ||

.y

ಎಶ್ ಸ್ರಪ್ೊಶ್ರ ಜಾಗತಿವ ಭತತ್ಶ್ರ ಪರಿನಿಶ್ಿತ್: |

w

ಎಶ್ ಎವಾಗ್ನನಹ್ತತ್ರನ್ತ್ಚ ಫಲಮ್ ಚ್ೈವಾಗ್ನನಹ್ತತಿರಣಾಮ್ || ೨೩ ||

w

ವ್ದ್ಾಶ್ಚ ರರತ್ವಶ್ೈವ ರರತ್ತನಾಮ್ ಫಲಮೆವ ಚ್ |

w

ಯಾನಿ ಕ್ರರತಾಯನಿ ಲ್ತಕ್ಶ್ರ ಸ್ವವ ಎಶ್ರ ರವಿಹ್ ಪರಭರಹ್ರ || ೨೪ ||
ಫಲ ಶ್ರರತಿಹಿ
ಎನ್ತ್-ಮಾಪತ್ರಸ ಕ್ರರಚ್ಛುಶ್ರ ಕಾನಾೊರ್ಶ್ರ ಭಯೆಶ್ರ ಚ್ |
ಕ್ಶೀತ್ವಯನ್ ಪುರರಶ್ಹ್ ಕ್ಶ್ಚನ್ ನಾವಸಿೀದತಿ ರಾಘ್ವ || ೨೫ ||
ಪೂಜಯಸ್ವೈನ್ತ್ಮ್ ಎಕಾಗ್್ತರ ದ್್ವದ್್ವಮ್ ಜಗತ್ಪತಿಮ್ |
ಎತ್ತ್ ತಿರಗರಣಿತ್ಮ್ ಜಪಾೊಾ ಯರದ್್ೌಶ್ರ ವಿಜಯಿಶ್ಯಸಿ || ೨೬ ||

ಅಸಿಿನ್ ಕ್ಶಣ್ ಮಹಾಬಾಹ್ತ ರಾವಣ್ಮ್ ತ್ವಮ್ ವಧಿಶ್ಯಸಿ |
ಎವಮರಕ್ೊವಾ ತ್ದ್ಾಗಸ್ತಯ ಜಗ್ಾಮ ಚ್ ಯಥಾಗತ್ಮ್ || ೨೭ ||
ಎತ್ಚ್ರಛುತಾವ ಮಹಾತ್ಜಾ ನ್ತ್ಶ್ುಶ್ೊಕ್ತ ಅಭವತ್ೊದ್ಾ |
ಧ್ಾರಯಾಮಾಸ್ ಸ್ರಪಿರೀತ್ತ ರಾಘ್ವಹ್ ಪರಯತಾತ್ಿವಾನ್ || ೨೮ ||
ಆದಿತ್ಯಮ್ ಪ್ರಕ್ಶಯ ಜಪಾೊಾ ತ್ರ ಪರಮ್ ಹ್ಶ್ವಮವಾಪೊವಾನ್ |
ತಿರರಾಚ್ಮಯ ಶ್ರಚಿಭತವತಾವ ರ್ನ್ತ್ರರಾದ್ಾಯ ವಿೀಯವವಾನ್ || ೨೯ ||

om

ರಾವಣ್ಮ್ ಪ್ರಕ್ಶಯ ಹ್ರರಶಾುತಾಿ ಯರದ್ಾೌಯ ಸ್ಮರಪಾಗಮತ್ |

gm

ಅಥ ರವಿ-ರವದ-ನಿನರಿೀಕ್ಶಯ ರಾಮಮ್

a.
c

ಸ್ವವ ಯತ್ನನ್ತ್ ಮಹ್ತಾ ವಧ್್ ತ್ಸ್ಯ ರ್ರರತ್ತ ಅಭವತ್ || ೩೦ ||
ಮರದಿತ್ಮನಾ: ಪರಮಮ್ ಪರಹ್ರರಶ್ಯಮಾಣ್ಹ್ |

ou
si

ನಿಶ್ಚ್ರಪತಿ ಸ್ನ್ತ್ರಶಯಮ್ ವಿದಿತಾವ

.y

ಸ್ರರಗಣ್ ಮರ್ಯಗತ್ತ ವಚ್ಸ್ೊಾರ್ತಿ || ೩೧ ||

w

w

ಸ್ಮತಪಣ್ವಮ್ ||

w

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ್ ಯರದೌಕಾನ್ಡ ಆದಿತ್ಯ ಹ್ರರದಯ ಸ್ತೊತ್ರಮ್

