ଶ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ହ୍ରୁଦୟ ସ୍ତୋତ୍ରମ ||
ଓମ ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ହ୍ରୁଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ମହ୍ରୋମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ
ଅଗତୟ ରୁଶିହ୍ର ି ଅନୁ ଶଟପ
ୁ ଚ୍ଛନ୍ଦହ୍ର

ଆଦିତ୍ୟ ହ୍ରୁଦୟ ଭୂସ୍ତ୍ୋ ଭଗଵନ ନିରତୋ ସ୍ଶଶ ଵିଘ୍ନତ୍ୟ
ସ୍ଵଵତ୍ର ଜୟ ସ୍ିସ୍ଧୌ ଵିନସ୍ି ୟୋଗହ୍ର
ଇତ୍ୟସ୍ନନ
ତ୍ସ୍ତ୍ୋ ୟୁ ଧପରିଶ୍ରୋନ୍ତମ ସ୍ମସ୍ର ଚିନ୍ତୟୋ ସ୍ଥିତ୍ମ |

om

ଅସ୍ୟ ଶଡନଗଣ୍ୟ ରଶିିମସ୍ତ୍ ନମହ୍ର

a.
c

ରୋଵଣ୍ମ ଚୋଗ୍ରସ୍ତ୍ୋ ଦୁ ଶଟ ଵୋ ୟୁ ଧୋୟ ସ୍ମୁପସ୍ଥିତ୍ମ || ୧ ||

gm

ସ୍ଦୈଵସ୍ତ୍ୈଶ୍ଚ ସ୍ମୋଗମୟ ଦ୍ରଶଟମଭୟୋଗସ୍ତ୍ୋ
ରଣ୍ମ |
ୁ

ଉପୋଗମୟୋ ବ୍ରଵୀଦ୍ରୋମ ଅଗସ୍ତୟୋ ଭଗଵୋନ ରୁଶିହ୍ର ି || ୨ ||

ou
si

ରୋମ ରୋମ ମହ୍ରୋବୋସ୍ହ୍ରୋ ଶୁଣ୍ୁ ଗୁହ୍ରୟମ ସ୍ନୋତ୍ନମ |

ସ୍ୟନ ସ୍ଵଵୋନରୀନ ଵତ୍ସ ସ୍ମସ୍ର ଵିଜୟିଶୟସ୍ି || ୩ ||

.y

ଆଦିତ୍ୟ ହ୍ରୁଦୟମ ପୁଣ୍ୟମ ସ୍ଵଵ ଶତ୍ୁ ଵିନୋଶନମ |

w

w

ଜୟୋଵହ୍ରମ ଜସ୍ପନ୍ନିତ୍ୟମ ଅକ୍ଶୟମ ପରମମ ଶିଵମ || ୪ ||

w

ସ୍ଵଵମନଗଲ ମୋନଗଲୟମ ସ୍ଵଵ ପପ ପ୍ରଣ୍ୋଶନମ |
ଚିନ୍ତୋ ସ୍ଶୋକ୍ - ପ୍ରଶମନମ ଆୟୁ ଵଵର୍ଵନମ ଉତ୍ତମମ || ୫ ||
ରଶିିମନ୍ତମ ସ୍ମୁଦୟନ୍ତମ ସ୍ଦଵୋସ୍ୁର ନମସ୍କ୍ରୁତ୍ମ |
ପୂଜୟସ୍ଵ ଵିଵସ୍ଵନ୍ତମ ଭୋସ୍କ୍ରରମ ଭୁଵସ୍ନଶ୍ଵରମ || ୬ ||
ସ୍ଵଵସ୍ଦଵୋତ୍ମସ୍କ୍ୋ ସ୍ହ୍ରୟଶ ସ୍ତ୍ଜସ୍ଵୀ ରଶିଭ
ି ୋଵନହ୍ର |
ଏଶ ସ୍ଦଵୋସ୍ୁରଗଣ୍ୋନ ସ୍ଲୋକ୍ୋନ ପୋତ୍ି ଗଭତି ଭିହ୍ର ି || ୭ ||
ଏଶ ବ୍ରହ୍ମୋ ଚ ଵିଶଣଶ୍ଚ
ୁ ଶିଵହ୍ର ସ୍କ୍ରନ୍ଦହ୍ର ପ୍ରଜୋପତ୍ିହ୍ର ି |

ମସ୍ହ୍ରସ୍ରୋ ର୍ନଦହ୍ର କ୍ୋସ୍ଲୋ ୟମହ୍ର ସ୍ସ୍ୋସ୍ମୋ ହ୍ରୟପୋମ୍ପତ୍ିହ୍ର ି || ୮ ||
ପିତ୍ସ୍ରୋ ଵସ୍ଵହ୍ର ସ୍ୋଧ୍ୟୋ ହ୍ରୟଶ୍ଵିସ୍ନୌ ମରୁସ୍ତ୍ୋ ମନୁ ହ୍ରୁ |
ଵୋୟୁ ଵଵହ୍ନହ୍ର
ି ପ୍ରଜୋପ୍ରୋଣ୍ ରୁତ୍ୁ କ୍ତ୍ଵୋ ପ୍ରଭୋକ୍ରହ୍ର || ୯ ||
ଆଦିତ୍ୟହ୍ର ସ୍ଵିତ୍ୋ ସ୍ୂୟଵହ୍ର ଖଗହ୍ର ପୂଶୋ ଗଭତି ମୋନ |
ସ୍ୁଵଣ୍ଵସ୍ଦୁ ସ୍ଶୋ ଭୋନୁ ହ୍ରିରଣ୍ୟସ୍ରତ୍ୋ ଦିଵୋକ୍ରହ୍ର || ୧୦ ||
ହ୍ରରିଦଶ୍ଵହ୍ର ସ୍ହ୍ରସ୍ରୋଚିହ୍ର ସ୍ପ୍ତସ୍ପ୍ତି - ମଵରୀଚିମୋନ |
ହ୍ରିରଣ୍ୟଗଭଵହ୍ର ଶିଶର
ି ତପସ୍ନୋ ଭୋସ୍କ୍ରସ୍ରୋ ରଵିହ୍ର ି |

om

ତ୍ିମିସ୍ରୋନିଥନହ୍ର ଶମ୍ଭୁତଵଶଟୋ ମୋତ୍ଵୋନଡ ଅନଶମୋନ
|| ୧୧ ||
ୁ

a.
c

ଅଗ୍ନିଗସ୍ଭଵୋ ଅଦିସ୍ତ୍ହ୍ର ପୁତ୍ରହ୍ର ଶନଖ ଶିଶର
ି ନୋଶନହ୍ର || ୧୨ ||

gm

ସ୍ଵୟୋମନୋଥତସ୍ମୋସ୍ଭଦୀ ରୁଗ ୟଜୁ ହ୍ର ସ୍ୋମ ପୋରଗହ୍ର |

ଘନ ଵୁ ଶଟର
ି ପୋମ ମିସ୍ତ୍ରୋ ଵିନ୍ଧ୍ୟ ଵୀଥୀ ପଲଵନଗମହ୍ର || ୧୩ ||

ou
si

ଆତ୍ପୀ ମନଡଲୀ ମୁତ୍ୁୟହ୍ର ପିନଗଲହ୍ର ସ୍ଵଵତ୍ୋପନହ୍ର |

କ୍ଵିଵସ୍ି ଶ୍ଵୋ ମହ୍ରୋସ୍ତ୍ଜୋହ୍ର ରକ୍ତହ୍ର ସ୍ଵଵ ଭସ୍ଵୋଦ୍ଭଵହ୍ର || ୧୪ ||

.y

ନକ୍ଶତ୍ର ଗ୍ରହ୍ରତ୍ୋରୋଣ୍ୋମ ଅଧିସ୍ପୋ ଵିଶ୍ଵ ଭୋଵନହ୍ର |

w

w

ସ୍ତ୍ଜସ୍ୋମପି ସ୍ତ୍ଜସ୍ଵୀ ଦ୍ଵୋଦଶୋତ୍ମନ ନସ୍ମୋତୁ ସ୍ତ୍ || ୧୫ ||

w

ନମହ୍ର ପୂଵଵୋୟ ଗିରସ୍ୟ ପଶ୍ଚି ମୋୟୋଦ୍ରସ୍ୟ ନମହ୍ର |
ସ୍ଜୟୋତ୍ିଗଵଣ୍ୋନୋମ ପତ୍ସ୍ୟ ଦିନୋଧିପତ୍ସ୍ୟ ନମହ୍ର || ୧୬ ||
ଜୟୋୟ ଜୟଭଦ୍ରୋୟ ହ୍ରୟଵଶୟୋୟ ନସ୍ମୋ ନମହ୍ର |
ନସ୍ମୋ ନମହ୍ର ସ୍ହ୍ରସ୍ରୋସ୍ମଶୋ ଆଦିତ୍ୟୋୟ ନସ୍ମୋ ନମହ୍ର || ୧୭ ||
ନମହ୍ର ଉଗ୍ରୋୟ ଵୀରୋୟ ସ୍ୋରନଗୋୟ ନସ୍ମୋ ନମହ୍ର |
ନମହ୍ର ପଦି ପ୍ରସ୍ବୋର୍ୋୟ ମୋତ୍ଵୋନଡୋୟ ନସ୍ମୋ ନମହ୍ର || ୧୮ ||
ବ୍ରସ୍ହ୍ମଶୋନ ଅଚୁ ୟସ୍ତ୍ଶୋୟ ସ୍ୂୟଵୋୟ ଆଦିତ୍ୟଵଚଵସ୍ସ୍ |

ଭୋସ୍ଵସ୍ତ୍ ସ୍ଵଵଭକ୍ଶୋୟ ସ୍ରୌଦ୍ରୋୟ ଵପୁସ୍ଶ ନମହ୍ର || ୧୯ ||
ତ୍ସ୍ମୋଘ୍ନୋୟ ହ୍ରିମଘ୍ନୋୟ ଶତ୍ୁଘ୍ନୋୟ ଅମିତ୍ୋତ୍ମସ୍ନ |
କ୍ୁ ତ୍ଘ୍ନଘ୍ନୋୟ ସ୍ଦଵୋୟ ସ୍ଜୟୋତ୍ିଶୋମ ପତ୍ସ୍ୟ ନମ: || ୨୦ ||
ତ୍ପ୍ତ ଚୋମୀକ୍ରୋଭୋୟ ଵହ୍ନସ୍ୟ ଵିଶ୍ଵକ୍ମଵସ୍ଣ୍ |
ନମତସ୍ମୋ ଅଭିନଘ୍ନ
ି ୋୟ ରୁଚସ୍ୟ ସ୍ଲୋକ୍ସ୍ୋକ୍ିଶସ୍ଣ୍ || ୨୧ ||
ନୋଶୟସ୍ତ୍ୟଶ ସ୍ଵୈ ଭୂତ୍ମ ତ୍ସ୍ଦଵ ସ୍ୁଜତ୍ି ପ୍ରଭୁହ୍ରୁ |

om

ପୋୟସ୍ତ୍ୟଶ ତ୍ପସ୍ତ୍ୟଶ ଵଶଵସ୍ତ୍ୟଶ ଗଭତି ଭିହ୍ର ି || ୨୨ ||
ଏଶ ସ୍ୁସ୍ପ୍ତଶୁ ଜୋଗତ୍ି ଭୂସ୍ତ୍ଶୁ ପରିନଶ
ି ିତ୍: |

a.
c

ଏଶ ଏଵୋଗ୍ନିସ୍ହ୍ରୋତ୍ରନଚ ଫଲମ ସ୍ଚୈଵୋଗ୍ନିସ୍ହ୍ରୋତ୍ରିଣ୍ୋମ || ୨୩ ||

gm

ସ୍ଵଦୋଶ୍ଚ ରୁତ୍ଵସ୍ଶ୍ଚୈ ଵ ରୁତ୍ୂ ନୋମ ଫଲସ୍ମଵ ଚ |

ୟୋନି କ୍ୁ ତ୍ୟୋନି ସ୍ଲୋସ୍କ୍ଶୁ ସ୍ଵଵ ଏଶୁ ରଵିହ୍ର ପ୍ରଭୁହ୍ରୁ || ୨୪ ||

ou
si

ଫଲ ଶୁତ୍ହ୍ର
ି ି

ଏନ-ମୋପତ୍ସୁ କ୍ୁ ସ୍ଚ୍ଛଶୁ
େ କ୍ୋନ୍ତୋସ୍ରଶୁ ଭସ୍ୟଶୁ ଚ |

.y

କ୍ୀତ୍ଵୟନ ପୁରୁଶହ୍ର କ୍ଶ୍ଚି ନ ନୋଵସ୍ୀଦତ୍ି ରୋଘଵ || ୨୫ ||

w

w

ପୂଜୟସ୍ସ୍ଵୈନମ ଏକ୍ୋସ୍ଗ୍ରୋ ସ୍ଦଵସ୍ଦଵମ ଜଗତ୍ପତ୍ିମ |

w

ଏତ୍ତ୍ ତ୍ରିଗୁଣ୍ତ୍
ି ମ ଜପ୍ତଵୋ ୟୁ ସ୍ଧଶୁ ଵିଜୟିଶୟସ୍ି || ୨୬ ||
ଅସ୍ମିନ କ୍ଶସ୍ଣ୍ ମହ୍ରୋବୋସ୍ହ୍ରୋ ରୋଵଣ୍ମ ତ୍ଵମ ଵଧିଶୟସ୍ି |
ଏଵମୁକ୍ତଵୋ ତ୍ଦୋଗସ୍ତୟୋ ଜଗୋମ ଚ ୟଥୋଗତ୍ମ || ୨୭ ||
ଏତ୍ଚ୍ଛୁତ୍ଵୋ ମହ୍ରୋସ୍ତ୍ଜୋ ନଶଟସ୍ଶୋସ୍କ୍ୋ ଅଭଵତ୍ତଦୋ |
ର୍ୋରୟୋମୋସ୍ ସ୍ୁପ୍ରୀସ୍ତ୍ୋ ରୋଘଵହ୍ର ପ୍ରୟତ୍ୋତ୍ମଵୋନ || ୨୮ ||
ଆଦିତ୍ୟମ ସ୍ପ୍ରକ୍ଶୟ ଜପ୍ତଵୋ ତ୍ୁ ପରମ ହ୍ରଶଵମଵୋପ୍ତଵୋନ |
ତ୍ରିରୋଚମୟ ଶୁଚଭ
ି ୂ ତ୍ଵୋ
ଵ ର୍ନୁ ରୋଦୋୟ ଵୀୟଵଵୋନ || ୨୯ ||

ରୋଵଣ୍ମ ସ୍ପ୍ରକ୍ଶୟ ହ୍ରୁଶଟୋତ୍ମୋ ୟୁ ଧୋୟ ସ୍ମୁପୋଗମତ୍ |
ସ୍ଵଵ ୟସ୍େନ ମହ୍ରତ୍ୋ ଵସ୍ର୍ ତ୍ସ୍ୟ ର୍ୁସ୍ତ୍ୋ ଅଭଵତ୍ || ୩୦ ||
ଅଥ ରଵି-ରଵଦ-ନ୍ନିରୀକ୍ଶୟ ରୋମମ
ମୁଦତ୍
ି ମନୋ: ପରମମ ପ୍ରହ୍ରୁଶୟମୋଣ୍ହ୍ର |
ନିଶଚ
ି ରପତ୍ି ସ୍ନ୍ ଶୟମ ଵିଦତ୍ଵ
ି ୋ
ସ୍ୁରଗଣ୍ ମଧ୍ୟଗସ୍ତ୍ୋ ଵଚତଵସ୍ରତ୍ି || ୩୧ ||

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

|| ଇତ୍ି ଶ୍ରୀ ରୋମୋୟସ୍ଣ୍ ୟୁ ଧକ୍ୋସ୍ନଡ ଆଦିତ୍ୟ ହ୍ରୁଦୟ ସ୍ତୋତ୍ରମ ସ୍ମ୍ପୂଣ୍ଵମ ||

