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Adityahridayam

આિદત્યહૃદયમ્

Introduction

Before we begin, let us bow to Aditya, the Sun god, who bestows

upon us all prosperity and who is capable of destroying all

our enemies.

Aditya hridyam is a hymn to the Sun god and forms part of the

canto 107 of the Valmiki ramayana. The setting is the battle

field and the fight between Ravana and Lord Rama has just

been suspended. The latter enters into a contemplative mood

and is instructed by the sage Agastya on the glory of Aditya,

the Sun God.

The great acharya without any equal, Shankara acharya,

established the worship of five deities : Ganesha, Vishnu,

Shakti, Shiva and Aditya. The worship establishes the unique

function of each deity while remembering the unity between

Them. The unity between all of us is Brahman. Established in

the space-time domain, the mind mistakes that the sun rises and

sets. In reality, the sun is ever-present. Similarly, we mistake

ourselves to be the body-mind complex and suffer, while in

reality, we are Satchitananda, one without a second. To become

aware of this Truth, one has to destroy all the enemies within

(like kama, krodha, lobha, mada etc.) and establish our minds

at the lotus feet of the divine at all times. And recitation

of this hymn will accomplish this seemingly impossible feat.

Though this hymn is said to Rama, who appears to be in a state
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of distress, Rama is well aware of His divinity. As Sita says,

’Know Rama to be the Supreme Brahman - the existence knowledge

bliss (Satchitananda) absolute, the one without a second. He

is pure consciousness devoid of all adjuncts, whom the senses

can not perceive as their object.’

But Rama behaved very much like a human to set an example

to all of us humans. By His grace, we have the teachings of

Yoga Vasistha since Rama pretended to be ignorant and asked

questions to vasistha. Similarly, here we obtain an hymn

capable of destroying all our internal enemies and which will

bestow supreme felicity upon us, because Rama pretends to be

distressed. Rama’s behaviour is also to set an example on how

outwardly we may act our roles and pretend to be happy or sad,

while inwardly understanding that the world is merely a mirage

and the only reality is the Self, Brahman.

॥ અથ સાથર્ આિદત્યહૃદયમ્॥
તતાે યુદ્ધપિરશ્રા તં સમરે ચ તયા સ્થતમ્ ।
રાવણં ચાગ્રતાે દૃ ટ્વા યુદ્ધાય સમપુ સ્થતમ્॥ ૧॥
દૈવતૈશ્ચ સમાગ ય દ્રષુ્ટમ યાગતાે રણમ્ ।
ઉપાગ યાબ્રવીદ્રામમગ ત્યાે ભગવા ષઃ॥ ૨॥

Rama, exhausted and about to face Ravana ready for a fresh battle was lost

deep in contemplation. The all knowing sage agastya who had joined the

gods to witness the battle spoke to Rama thus .. 1,2

રામ રામ મહાબાહાે શ ◌ૃ ગુહ્યં સનાતનમ્ ।
યને સવાર્નર વ સ સમરે િવજિય ય સ॥ ૩॥

Oh Rama, mighty-armed Rama, listen to this eternal secret which will help

you destroy all your enemies in battle. 3
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આિદત્યહૃદયં પુ યં સવર્શત્રુિવનાશનમ્ ।
જયાવહં જપેિન્નત્યમક્ષયં પરમં શવમ્॥ ૪॥

This holy hymn dedicated to the Sun deity will result in destroying all

enemies and bring you victory and never ending supreme bliss. 4

સવર્મઙ્ગલમાઙ્ગલ્યં સવર્પાપપ્રણાશનમ્ ।
ચ તાશાેકપ્રશમનં આયવુર્ધર્નમુત્તમમ્॥ ૫॥

This hymn is supreme and is a guarantee of complete prosperity and is the

destroyer of sin, anxiety, anguish and is the bestower of longevity. 5

ર મમ તં સમુદ્ય તં દેવાસરુનમસૃ્કતમ્ ।
પજૂય વ િવવ વ તં ભાસ્કરં ભવુનેશ્વરમ્॥ ૬॥

Worship the One, possessed of rays when he has completely risen, held in

reverence by the devas and asuras, and who is the Lord of the

universe by whose efflugence all else brighten. 6

સવર્દેવાત્મકાે હ્યષે તજે વી ર મભાવનઃ ।
અેષ દેવાસરુગણાઁ લાેકાન્ પા ત ગભ ત ભઃ॥ ૭॥

He indeed represent the totality of all celestial beings. He is

self-luminous and sustains all with his rays. He nourishes and energizes

the inhabitants of all the worlds and the race of Devas and Asuras. 7

અેષ બ્રહ્મા ચ િવ શ્ચ શવઃ સ્ક દઃ પ્ર પ તઃ ।
મહે દ્રાે ધનદઃ કાલાે યમઃ સાેમાે હ્યપાં પ તઃ॥ ૮॥

He is Brahma, Vishnu, Shiva, Skands, Prajapati. He is also Mahendra,

kubera, kala, yama, soma and varuna. 8

િપતરાે વસવઃ સા યા હ્ય શ્વનાૈ મ તાે મનુઃ ।
વાયવુર્િહ્નઃ પ્ર પ્રાણ ઋતુકતાર્ પ્રભાકરઃ॥ ૯॥

He is the pitrs, vasus, sadhyas, aswini devas, maruts, manu, vayu, agni,

prana and, being the source of all energy and light, is the maker of all
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the six seasons. 9

આિદત્યઃ સિવતા સયૂર્ઃ ખગઃ પષૂા ગભ તમાન્ ।
સવુણર્સદશૃાે ભાનુિહર યરેતા િદવાકરઃ॥ ૧૦॥ or ભાનુિવશ્વરેતા

He is the son of Aditi, creator of the universe, inspirer of action,

transverser of the heavens. He is the sustainer, illumination of all

directions, the golden hued brilliance and is the maker of the day. 10

હિરદશ્વઃ સહસ્રા ચઃ સપ્તસ પ્તમર્ર ચમાન્ ।
ત મરાને્મથનઃ શ ભુ વષ્ટા માતાર્ ડ અંશમુાન્॥ ૧૧॥ or માતર્ ડ

He is the Omnipresent One who pervades all with countless rays. He is the

power behind the seven sense organs, the dispeller of darkness, bestower

of happiness and prosperity, the remover of misfortunes and is the infuser

of life. 11

િહર યગભર્ઃ શ શર તપનાે ભાસ્કરાે રિવઃ ।
અ ગ્ ગભાઽિદતેઃ પતુ્રઃ શઙ્ખઃ શ શરનાશનઃ॥ ૧૨॥

He is the primordial BEing manifesting as the Trinity. He ushers in the

Day and is the teacher (of Hiranyagarbha), the fire-wombed, the son of

Aditi, and has a vast and supreme felicity. He is the remover of

intellectual dull-headedness. 12

વ્યાેમનાથ તમાેભેદ ઋગ્યજુઃસામપારગઃ ।
ઘન ષ્ટરપાં મત્રાે િવ યવીથી લવઙ્ગમઃ॥ ૧૩॥

He is the Lord of the firmament, dispeller of darkness. Master of all the

vedas, he is a friend of the waters and causes rain. HE has crossed the

vindya range and sports in the Brahma Nadi. 13

આતપી મ ડલી ત્યુઃ િપઙ્ગલઃ સવર્તાપનઃ ।
કિવિવશ્વાે મહાતે ઃ રક્તઃ સવર્ભવાેદ્ભવઃ॥ ૧૪॥

He, whose form is circular and is colored yellow, is intensely absorbed

and inflicts death. He is the destroyer of all and is the Omniscient one

being exceedingly energetic sustains the universe and all action. 14
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નક્ષત્રગ્રહતારાણામિધપાે િવશ્વભાવનઃ ।
તજેસામિપ તજે વી દ્વાદશાત્મન્નમાેઽ તુ તે॥ ૧૫॥

He is the lord of stars, planets and all constellations. He is the origin

of everything in the universe and is the cause of the lustre of even the

brilliant ones. Salutations to Thee who is the One being manifest in the

twelve forms of the Sun. 15

નમઃ પવૂાર્ય ગરયે પ શ્ચમાયાદ્રયે નમઃ ।
જ્યાે તગર્ણાનાં પતયે િદનાિધપતયે નમઃ॥ ૧૬॥

Salutations to the Eastern and western mountain, Salutations to the Lord

of the stellar bodies and the Lord of the Day. 16

જયાય જયભદ્રાય હયર્શ્વાય નમાે નમઃ ।
નમાે નમઃ સહસ્રાંશાે આિદત્યાય નમાે નમઃ॥ ૧૭॥

Salutations to the One who ordains victory and the prosperity that

follows. Salutations to the one possessed of yellow steeds and to the

thousand rayed Lord, and to Aditya. 17

નમ ઉગ્રાય વીરાય સારઙ્ગાય નમાે નમઃ ।
નમઃ પદ્મપ્રબાેધાય માતાર્ ડાય નમાે નમઃ॥ ૧૮॥ or માતર્ ડાય

Salutations to the Terrible one, the hero, the one that travels fast.

Salutations to the one whose emergence makes the lotus blossom and to the

fierce and omnipotent one. 18

બ્રહ્મશેાનાચ્યુતેશાય સયૂાર્યાિદત્યવચર્સે ।
ભા વતે સવર્ભક્ષાય રાૈદ્રાય વપષુે નમઃ॥ ૧૯॥

Salutations to the Lord of Brahma, shiva and Achyuta, salutations to the

powerful and to the effulgence in the Sun that is both the illuminator and

devourer of all and is of a form that is fierce like Rudra. 19

તમાેઘ્નાય િહમઘ્નાય શત્રુઘ્નાયા મતાત્મને ।
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કૃતઘ્નઘ્નાય દેવાય જ્યાે તષાં પતયે નમઃ॥ ૨૦॥

Salutations to he transcendental atman that dispels darkness, drives away

all fear, and destroys all foes. Salutations also to the annihilator of

the ungrateful and to the Lord of all the stellar bodies. 20

તપ્તચામીકરાભાય વહ્નયે િવશ્વકમર્ણે । or હરયે િવશ્વકમર્ણે
નમ તમાેઽ ભિનઘ્નાય ચયે લાેકસા ક્ષણે॥ ૨૧॥

Salutations to the Lord shining like molten gold, to the transcendental

fire, the fire of supreme knowledge, the architect of the universe,

destroyer of darkness and salutations again to the efflugence that is the

Cosmic witness. 21

નાશયત્યેષ વૈ ભૂતં તદેવ જ ત પ્રભુઃ ।
પાયત્યેષ તપત્યેષ વષર્ત્યેષ ગભ ત ભઃ॥ ૨૨॥

Salutations to the Lord who destroys everything and creates them again.

Salutations to Him who by His rays consumes the waters, heats them up and

sends them down as rain. 22

અેષ સપુ્તષેુ ગ ત ભૂતષેુ પિરિન ષ્ઠતઃ ।
અેષ અેવા ગ્ હાતે્રં ચ ફલં ચવૈા ગ્ હાેિત્રણામ્॥ ૨૩॥

Salutations to the Lord who abides in the heart of all beings keeping

awake when they are asleep. He is both the sacrificial fire and the fruit

enjoyed by the worshippers. 23

વેદાશ્ચ ક્રતવશ્ચવૈ ક્રતનૂાં ફલમવે ચ ।
યાિન કૃત્યાિન લાેકેષુ સવર્ અેષ રિવઃ પ્રભુઃ॥ ૨૪॥

The Sun is verily the Lord of all action in this universe. He is verily

the vedas, the sacrifices mentioned in them and the fruits obtained by

performing the sacrifices. 24

॥ ફલ શ્રુ તઃ॥
અેનમાપ સુ કૃચ્છ્ર ેષુ કા તારેષુ ભયષેુ ચ ।
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ક તર્યન્ પુ ષઃ ક શ્ચન્નાવસીદ ત રાઘવ॥ ૨૫॥

Raghava, one who recites this hymn in times of danger, during an

affliction or when lost in the wilderness and having fear, he will not

lose heart (and become brave). 25

પજૂય વનૈમેકાગ્રાે દેવદેવં જગ પ તમ્ ।
અેતત્ િત્રગુ ણતં જ વા યુદ્ધષેુ િવજિય ય સ॥ ૨૬॥

Raghava, worship this Lord of all Gods and the Universe with one-pointed

devotion. Recite this hymn thrice and you will win this battle. 26

અ મ ક્ષણે મહાબાહાે રાવણં વં વિધ ય સ ।
અેવમુ વા તદાઽગ ત્યાે જગામ ચ યથાગતમ્॥ ૨૭॥

O mighty armed one, you shall truimph over Ravana this very moment.

Having spoken this, Agastya returned his original place. 27

અેતચ્છ વા મહાતે નષ્ટશાેકાેઽભવત્તદા ।
ધારયામાસ સપુ્રીતાે રાઘવઃ પ્રયતાત્મવાન્॥ ૨૮॥

Raghava became free from worry after hearing this. He was

greatly pleased and became brave and energetic. 28

આિદત્યં પ્રેક્ષ્ય જ વા તુ પરં હષર્મવાપ્તવાન્ ।
િત્રરાચ ય શુ ચભૂર્ વા ધનુરાદાય વીયર્વાન્॥ ૨૯॥

Gazing at the sun with devotion, He recited this hymn

thrice and experienced bliss. Purifying Himself by sipping

water thrice, He took up His bow with His mighty arms. 29

રાવણં પ્રેક્ષ્ય હૃષ્ટાત્મા યુદ્ધાય સમપુાગમત્ ।
સવર્ યત્નને મહતા વધે તસ્ય તાેઽભવત્॥ ૩૦॥

Seeing Ravana coming to fight, He put forth all his effort with a

determination to destroy Ravana. 30

અથ રિવરવદિન્નર ક્ષ્ય રામં
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મુિદતમનાઃ પરમં પ્રહૃ યમાણઃ ।
િન શચરપ તસઙ્ક્ષયં િવિદ વા
સરુગણમ યગતાે વચ વરે ત॥ ૩૧॥

Then knowing that the destruction of the lord of prowlers at night

(Ravana) was near, Aditya, who was at the center of the assembly of the

Gods, looked at Rama and exclaimed ’Hurry up’ with great delight. 31

॥ ઇ તઆિદત્યહૃદયં મ ત્રમ્॥

તાતે્રપાઠ
ૐ અસ્ય શ્રીઆિદત્યહૃદય તાતે્રમ ત્રસ્ય શ્રીઅગ ત્યઋ ષઃ ।
અનુષુ્ટ છ દઃ । શ્રીઆિદત્યહૃદયભૂતાે ભગવાન્ બ્રહ્મા દેવતાઃ ।
ૐબીજમ્ । ર મમતેિર ત શ ક્તઃ । ૐ ત સિવતુિરત્યાિદગાયત્રી ક લકમ્ ।
િનર તાશષેિવઘ્નતયા બ્રહ્મિવદ્યા સદ્ધાૈ સવર્ત્ર જય સદ્ધાૈ ચ િવિનયાેગઃ ।
અથ ઋ યાિદ યાસઃ॥
ૐઅગ ત્યઋષયે નમઃ શર સ ।
અનુષુ્ટ છ દસે નમઃ મખુે ।
આિદત્યહૃદયભૂતબ્રહ્મદેવતાયૈ નમઃ। હૃિદ ।
ૐબી ય નમઃ ગુહ્યે ।
ૐ ર મમતે શક્તયે નમઃ પાદયાેઃ ।
ૐ ત સિવતુિરત્યાિદગાયત્રી ક લકાય નમઃ નાભાૈ ।
િવિનયાેગાય નમઃ સવાર્ઙ્ગે ।
ઇ ત ઋ યાિદ યાસઃ॥
અથ કર યાસઃ॥
ૐ ર મમતે અઙ્ગુષ્ઠા યાં નમઃ ।
ૐસમુદ્યતે તજર્ની યાં નમઃ ।
ૐ દેવાસરુનમસૃ્કતાય મ યમા યાં નમઃ ।
ૐ િવવ વતે અના મકા યાં નમઃ ।
ૐભાસ્કરાય કિન ષ્ઠકા યાં નમઃ ।
ૐભવુનેશ્વરાય કરતલકર ષ્ઠા યાં નમઃ ।
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ઇ ત કર યાસઃ॥
અથ હૃદયાિદષડઙ્ગ યાસઃ॥
ૐ ર મમતે હૃદયાય નમઃ ।
ૐસમુદ્યતે શરસે વાહા ।
ૐ દેવાસરુનમસૃ્કતાય શખાયૈ વષટ્ ।
ૐ િવવ વતે કવચાય હુમ્ ।
ૐભાસ્કરાય નતે્રત્રયાય વાષૈટ્ ।
ૐભવુનેશ્વરાય અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ઇ ત હૃદયાિદષડઙ્ગ યાસઃ॥

॥ અથઆિદત્યહૃદયમ્॥
તતાે યુદ્ધપિરશ્રા તં સમરે ચ તયા સ્થતમ્ ।
રાવણં ચાગ્રતાે દૃ ટ્વા યુદ્ધાય સમપુ સ્થતમ્॥ ૧॥
દૈવતૈશ્ચ સમાગ ય દ્રષુ્ટમ યાગતાે રણમ્ ।
ઉપાગ યાબ્રવીદ્રામમગ ત્યાે ભગવા ષઃ॥ ૨॥
રામ રામ મહાબાહાે શ ◌ૃ ગુહ્યં સનાતનમ્ ।
યને સવાર્નર વ સ સમરે િવજિય ય સ॥ ૩॥
આિદત્યહૃદયં પુ યં સવર્શત્રુિવનાશનમ્ ।
જયાવહં જપેિન્નત્યમક્ષયં પરમં શવમ્॥ ૪॥
સવર્મઙ્ગલમાઙ્ગલ્યં સવર્પાપપ્રણાશનમ્ ।
ચ તાશાેકપ્રશમનં આયવુર્ધર્નમુત્તમમ્॥ ૫॥
ર મમ તં સમુદ્ય તં દેવાસરુનમસૃ્કતમ્ ।
પજૂય વ િવવ વ તં ભાસ્કરં ભવુનેશ્વરમ્॥ ૬॥
સવર્દેવાત્મકાે હ્યષે તજે વી ર મભાવનઃ ।
અેષ દેવાસરુગણાઁ લાેકાન્ પા ત ગભ ત ભઃ॥ ૭॥
અેષ બ્રહ્મા ચ િવ શ્ચ શવઃ સ્ક દઃ પ્ર પ તઃ ।
મહે દ્રાે ધનદઃ કાલાે યમઃ સાેમાે હ્યપાં પ તઃ॥ ૮॥
િપતરાે વસવઃ સા યા હ્ય શ્વનાૈ મ તાે મનુઃ ।
વાયવુર્િહ્નઃ પ્ર પ્રાણ ઋતુકતાર્ પ્રભાકરઃ॥ ૯॥
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આિદત્યઃ સિવતા સયૂર્ઃ ખગઃ પષૂા ગભ તમાન્ ।
સવુણર્સદશૃાે ભાનુિહર યરેતા િદવાકરઃ॥ ૧૦॥ or ભાનુિવશ્વરેતા
હિરદશ્વઃ સહસ્રા ચઃ સપ્તસ પ્તમર્ર ચમાન્ ।
ત મરાને્મથનઃ શ ભુ વષ્ટા માતાર્ ડ અંશમુાન્॥ ૧૧॥ or માતર્ ડ
િહર યગભર્ઃ શ શર તપનાે ભાસ્કરાે રિવઃ ।
અ ગ્ ગભાઽિદતેઃ પતુ્રઃ શઙ્ખઃ શ શરનાશનઃ॥ ૧૨॥
વ્યાેમનાથ તમાેભેદ ઋગ્યજુઃસામપારગઃ ।
ઘન ષ્ટરપાં મત્રાે િવ યવીથી લવઙ્ગમઃ॥ ૧૩॥
આતપી મ ડલી ત્યુઃ િપઙ્ગલઃ સવર્તાપનઃ ।
કિવિવશ્વાે મહાતે ઃ રક્તઃ સવર્ભવાેદ્ભવઃ॥ ૧૪॥
નક્ષત્રગ્રહતારાણામિધપાે િવશ્વભાવનઃ ।
તજેસામિપ તજે વી દ્વાદશાત્મન્નમાેઽ તુ તે॥ ૧૫॥
નમઃ પવૂાર્ય ગરયે પ શ્ચમાયાદ્રયે નમઃ ।
જ્યાે તગર્ણાનાં પતયે િદનાિધપતયે નમઃ॥ ૧૬॥
જયાય જયભદ્રાય હયર્શ્વાય નમાે નમઃ ।
નમાે નમઃ સહસ્રાંશાે આિદત્યાય નમાે નમઃ॥ ૧૭॥
નમ ઉગ્રાય વીરાય સારઙ્ગાય નમાે નમઃ ।
નમઃ પદ્મપ્રબાેધાય માતાર્ ડાય નમાે નમઃ॥ ૧૮॥ or માતર્ ડાય
બ્રહ્મશેાનાચ્યુતેશાય સયૂાર્યાિદત્યવચર્સે ।
ભા વતે સવર્ભક્ષાય રાૈદ્રાય વપષુે નમઃ॥ ૧૯॥
તમાેઘ્નાય િહમઘ્નાય શત્રુઘ્નાયા મતાત્મને ।
કૃતઘ્નઘ્નાય દેવાય જ્યાે તષાં પતયે નમઃ॥ ૨૦॥
તપ્તચામીકરાભાય વહ્નયે િવશ્વકમર્ણે । or હરયે િવશ્વકમર્ણે
નમ તમાેઽ ભિનઘ્નાય ચયે લાેકસા ક્ષણે॥ ૨૧॥
નાશયત્યેષ વૈ ભૂતં તદેવ જ ત પ્રભુઃ ।
પાયત્યેષ તપત્યેષ વષર્ત્યેષ ગભ ત ભઃ॥ ૨૨॥
અેષ સપુ્તષેુ ગ ત ભૂતષેુ પિરિન ષ્ઠતઃ ।
અેષ અેવા ગ્ હાતે્રં ચ ફલં ચવૈા ગ્ હાેિત્રણામ્॥ ૨૩॥
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વેદાશ્ચ ક્રતવશ્ચવૈ ક્રતનૂાં ફલમવે ચ ।
યાિન કૃત્યાિન લાેકેષુ સવર્ અેષ રિવઃ પ્રભુઃ॥ ૨૪॥
॥ ફલ શ્રુ તઃ॥
અેનમાપ સુ કૃચ્છ્ર ેષુ કા તારેષુ ભયષેુ ચ ।
ક તર્યન્ પુ ષઃ ક શ્ચન્નાવસીદ ત રાઘવ॥ ૨૫॥
પજૂય વનૈમેકાગ્રાે દેવદેવં જગ પ તમ્ ।
અેતત્ િત્રગુ ણતં જ વા યુદ્ધષેુ િવજિય ય સ॥ ૨૬॥
અ મ ક્ષણે મહાબાહાે રાવણં વં વિધ ય સ ।
અેવમુ વા તદાઽગ ત્યાે જગામ ચ યથાગતમ્॥ ૨૭॥
અેતચ્છ વા મહાતે નષ્ટશાેકાેઽભવત્તદા ।
ધારયામાસ સપુ્રીતાે રાઘવઃ પ્રયતાત્મવાન્॥ ૨૮॥
આિદત્યં પ્રેક્ષ્ય જ વા તુ પરં હષર્મવાપ્તવાન્ ।
િત્રરાચ ય શુ ચભૂર્ વા ધનુરાદાય વીયર્વાન્॥ ૨૯॥
રાવણં પ્રેક્ષ્ય હૃષ્ટાત્મા યુદ્ધાય સમપુાગમત્ ।
સવર્ યત્નને મહતા વધે તસ્ય તાેઽભવત્॥ ૩૦॥
અથ રિવરવદિન્નર ક્ષ્ય રામં
મુિદતમનાઃ પરમં પ્રહૃ યમાણઃ ।

િન શચરપ તસઙ્ક્ષયં િવિદ વા
સરુગણમ યગતાે વચ વરે ત॥ ૩૧॥

ઇ તઆિદત્યહૃદયં મ ત્રમ્॥
Aditya Hridayam is Sarga 105 in Yuddha Kanda of Valmiki

Ramayana (Gita Press, 1995, 4th edn.)
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