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ಆದಿತಯ್ ಹೃದಯಮ್>
ತತೋ ಯುದಧ್ ಪರಿಶಾರ್ಂತಂ ಸಮರೇ ಚಿಂತಯಾ

ಥ್ತಂ| ರಾವಣಂ ಚಾಗರ್ತೋ ದೃಷಾಟ್ವ್ ಯುದಾಧ್ಯ

ಸಮುಪ ಥ್ತಂ||1|| ದೈವತೈಶಚ್ ಸಮಾಗಮಯ್ ದರ್ಷ ುಟ್ಮಭಾಯ್ಗತೋ ರಣಂ| ಉಪಾಗಮಾಯ್ಬರ್ ೕದಾರ್ಮಮ್
ಅಗಸೊ ೕ ಭಗವಾನ್ ಋ ಃ||2|| ರಾಮ ರಾಮ ಮಹಾಬಾಹೋ ಶೃಣು ಗುಹಯ್ಂ ಸನಾತನಂ| ಯೇನ
ಸವಾರ್ನರೀನ್ ವತಸ್ ಸಮರೇ ಜಯಿಷಯ್ ||3|| ಆದಿತಯ್ ಹೃದಯಂ ಪುಣಯ್ಂ ಸವರ್ಶತುರ್ ನಾಶನಂ| ಜಯಾವಹಂ
ಜಪೇನಿನ್ತಯ್ಂ

ಅಕಷ್ಯಂ

ಪರಮಂ

ವಂ||4||

ಸವರ್ಮಂಗಲಮಾಂಗಲಯ್ಂ

ಸವರ್ಪಾಪಪರ್ಣಾಶನಂ|

ಚಿಂತಾಶೋಕಪರ್ಶಮನಂ ಆಯುವರ್ಧನಮುತತ್ಮಂ||5|| ರ ಮ್ಮಂತಂ ಸಮುದಯ್ಂತಂ ದೇವಾಸುರನಮಸಕ್ೃತಂ|
ಪೂಜಯಸವ್

ವಸವ್ಂತಂ ಭಾಸಕ್ರಂ ಭುವನೇಶವ್ರಂ||6|| ಸವರ್ದೇವಾತಮ್ಕೋ ಹೆಯ್ೕಷ ತೇಜ ವ್ೕ ರ ಮ್ಭಾವನಃ|

ಏಷ ದೇವಾಸುರಗಣಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಪಾತಿ ಗಭ ತ್ಭಿಃ||7|| ಏಷ ಬರ್ಹಾಮ್ ಚ
ಮಹೇಂದೊರ್ೕ ಧನದಃ ಕಾಲೋ ಯಮಃ ಸೋ

ಷುಣ್ಶಚ್ ವಃ ಸಕ್ಂದಃ ಪರ್ಜಾಪತಿಃ|

ೕ ಹಯ್ಪಾಂಪತಿಃ||8|| ಪಿತರೋ ವಸವಃ ಸಾಧಾಯ್ ಹಯ್ ವ್ನೌ

ಮರುತೋ ಮನುಃ| ವಾಯುವರ್ ನ್ಃ ಪಾರ್ಜಾಪಾರ್ಣ ಋತುಕತಾರ್ ಪರ್ಭಾಕರಃ||9|| ಆದಿತಯ್ಃ ಸ ತಾ ಸೂಯರ್ಃ ಖಗಃ
ಪೂಷಾ ಗಭ ತ್ಮಾನ್| ಸುವಣರ್ಸದೃಶೋ ಭಾನುಃ ಸವ್ಣರ್ರೇತಾ ದಿವಾಕರಃ||10|| ಹರಿದಶವ್ಃ ಸರಸಾರ್ಚಿಃರ್
ಸುಪತ್ಸಪಿತ್ಮರ್ರೀಚಿಮಾನ್| ತಿಮಿರೋನಮ್ಥನಃ ಶಂಭುಃ ತವ್ಷಾಟ್ ಮಾತಾಂರ್ಡ ಅಂಶುಮಾನ್||11||
ರಃ

ತಪನೋ

ಯ್ೕಮನಾಧಸತ್

ಭಾಸಕ್ರೋ

ರ ಃ|

ಅಗಿನ್ಗಭೋರ್ದಿತೇಃ

ಪುತರ್

ಶಂಖಃ

ರಣಯ್ಗಭರ್ಃ

ರನಾಶನಃ||12||

ೕಭೇದೀ ಋಗಯ್ಜುಃಸಾಮಪಾರಗಃ| ಘನವೃ ಟ್ರಪಾಂಮಿತೊರ್ೕ ಂಧಯ್ ೕಥೀಪಲ್ವಂಗಮಃ||13||

ಆತಪೀ ಮಂಡ ೕ ಮೃತುಯ್ಃ ಪಿಂಗಲಃ ಸವರ್ತಾಪನಃ| ಕ
ನಕಷ್ತರ್ಗರ್ಹತಾರಾಣಾಂ ಅದಿ

ೕ

ರ್ಶೊವ್ೕ ಮಹಾತೇಜಾ ರಕತ್ಃ ಸವರ್ಭ

ಶವ್ಭಾವನಃ| ತೇಜಸಾಮಪಿ ತೇಜ ವ್ೕ ದಾವ್ದಶಾತಮ್ನ್ ನ

ೕದಭ್ವಃ||14||
ೕಸುತ್ತೇ||15||

ನಮಃ ಪೂವಾರ್ಯ ಗಿರಯೇ ಪ ಚ್ಮಾಯಾದರ್ಯೇ ನಮಃ| ಜೊಯ್ೕತಿಗರ್ಣಾನಾಂ ಪತಯೇ ದಿನಾಧಿಪತಯೇ
ನಮಃ||16|| ಜಯಾಯ ಜಯಭದಾರ್ಯ ಹಯರ್ಶಾವ್ಯ ನ
ಆದಿತಾಯ್ಯ ನ
ಪದಮ್ಪರ್ಬೋಧಾಯ

ೕ ನಮಃ||17|| ನಮಃ ಉಗಾರ್ಯ
ಮಾತಾಂರ್ಡಾಯ

ನ

ೕ ನಮಃ| ನ

ೕ ನಮಃ ಸಹಸಾರ್ಂಶೋ

ೕರಾಯ ಸಾರಂಗಾಯ ನ
ೕ

ನಮಃ||18||

ೕ ನಮಃ| ನಮಃ

ಬರ್ಹೆ ಶಾನಾಚುಯ್ತೇಶಾಯ

ಸೂಯಾರ್ಯಾದಿತಯ್ವಚರ್ಸೇ| ಭಾಸವ್ತೇ ಸವರ್ಭ ಾಯ ರೌದಾರ್ಯ ವಪುಷೇ ನಮಃ||19|| ತ

ೕಘಾನ್ಯ

ಮಘಾನ್ಯ ಶತುರ್ಘಾನ್ಯಾಮಿತಾತಮ್ನೇ| ಕೃತಘನ್ಘಾನ್ಯ ದೇವಾಯ ಜೊಯ್ೕತಿಷಾಂಪತಯೇ ನಮಃ||20||
ತಪತ್ಚಾಮೀಕರಾಭಾಯ ವಹನ್ಯೇ

ಶವ್ಕಮರ್ಣೇ| ನಮಸತ್

ೕಭಿನಿಘಾನ್ಯ ರುಚಯೇ ಲೋಕಸಾ ಣೇ||21||

ನಾಶಯತೆಯ್ೕಷ ವೈ ಭೂತಂ ತದೇವ ಸೃಜತಿ ಪಭುಃ| ಪಾಯತೆಯ್ೕಷ ತಪತೆಯ್ೕಷ ವಷರ್ತೆಯ್ೕಷ ಗಭ ತ್ಭಿಃ||22|| ಏಷ
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ಸುಪೆತ್ೕಷು ಜಾಗತಿರ್ ಭೂತೇಷು ಪರಿನಿ ಠ್ತಃ| ಏಷ ಏವಾಗಿನ್ ಹೋತರ್ಂ ಚ ಫಲಂ ಚೈವಾಗಿನ್ಹೋತಿರ್ಣಾಂ||23||
ವೇದಾಶಚ್ ಕರ್ತವಶೆ ವ ಕರ್ತೂನಾಂ ಫಲಮೇವ ಚ| ಯಾನಿ ಕೃತಾಯ್ನಿ ಲೋಕೇಷು ಸವರ್ ಏಷ ರ ಃ ಪರ್ಭುಃ||24||
ಏನಮಾಪತುಸ್ ಕೃಚೆಛ್ರ್ೕಷು ಕಾಂತಾರೇಷು ಭಯೇಷು ಚ| ಕೀತರ್ಯನ್ ಪುರುಷಃ ಕ ಚ್ತ್ ನಾವ ೕದತಿ ರಾಘವ||25||
ಪೂಜಯಸೆವ್ೖನಮೇಕಾಗೊರ್ೕ ದೇವದೇವಂ ಜಗತವ್ತಿಂ| ಏತತ್ ತಿರ್ಗುಣಿತಂ ಜಪಾತ್ವ್ ಯುದೆಧ್ೕಷು ಜಯಿಷಯ್ ||26||
ಅ ಮ್ನ್ ಕಷ್ಣೇ ಮಹಾಬಾಹೋ ರಾವಣಂ ತವ್ಂ ವಧಿಷಯ್ | ಏವಮುಕಾತ್ವ್ ತತೋಗಸೊ ೕ ಜಗಾಮ ಚ
ಯಥಾಗತಂ||27|| ಏತಚುಛ್ರ್ತಾವ್ ಮಹಾತೇಜಾ ನಷಟ್ಶೋಕೋಭವತತ್ದಾ| ಧಾರಯಾಮಾಸ ಸುಪಿರ್ೕತೋ ರಾಘವಃ
ಪರ್ಯತಾತಮ್ವಾನ್||28|| ಆದಿತಯ್ಂ ಪೆರ್ೕಕಷ್ಯ್ ಜಪಾತ್ವ್ತು ಪರಂ ಹಷರ್ಮವಾಪತ್ವಾನ್| ತಿರ್ರಾಚಮಯ್ ಶುಚಿಭೂರ್ತಾವ್
ಧನುರಾದಾಯ

ೕಯರ್ವಾನ್||29|| ರಾವಣಂ ಪೆರ್ೕಕಷ್ಯ್ ಹೃಷಾಟ್ತಾಮ್ ಯುದಾಧ್ಯ ಸಮುಪಾಗತಂ| ಸವರ್ಯತೆನ್ೕನ

ಮಹತಾ ವಧೇ ತಸಯ್ ಧೃತೋಭವತ್||30|| ಅಥ ರ ರವದನಿನ್ರೀಕಷ್ಯ್ ರಾಮಂ ಮುದಿತಮನಾಃ ಪರಮಂ
ಪರ್ಹೃಷಯ್ಮಾಣಃ|

ನಿ ಚರಪತಿಸಂಕಷ್ಯಂ

ದಿತಾವ್

ಸುರಗಣಮಧಯ್ಗತೋ

ರ್ೕಮದಾರ್ಮಾಯಣೇ ಯುದಧ್ಕಾಂಡೇ ಆದಿತಯ್ಹೃದಯಂ ನಾಮನ್ ಸ

ವಚಸತ್ವ್ರೇತಿ||31||

ತ್ೕತತ್ರ ಶತತಮಃ ಸಗರ್ಃ||
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