Click here to go back
ആദിതയ് ഹൃദയമ് -

Malayalam

ആദിതയ് ഹൃദയമ്>
തേതാ യുd പരി്രശാംതം സമേര ചിംതയാ sിതം| രാവണം ചാ്രഗേതാ
ദൃ വ്ാ
യുdായ
സമുപsിതം||1||
ൈദവൈത
സമാഗമയ്
്രദ ുമഭയ്ാഗേതാ രണം| uപാഗമയ്ാ്രബവീ്രദാമമ് aഗേസ്തയ്ാ ഭഗവാന്
ഋഷിഃ||2|| രാമ രാമ മഹാബാേഹാ ശൃണു ഗുഹയ്ം സനാതനം| േയന
സരവ്ാനരീന് വt സമേര വിജയിഷയ്സി||3|| ആദിതയ് ഹൃദയം പുണയ്ം
സരവ്ശ്രതുവിനാശനം|
ജയാവഹം
ജേപnിതയ്ം
akയം പരമം
ശിവം||4||
സരവ്മംഗലമാംഗലയ്ം
സരവ്പാപ്രപണാശനം|
ചിംതാേശാക്രപശമനം ആയുരവ്ധനമുtമം||5|| രശ്മിമംതം സമുദയ്ംതം
േദവാസുരനമസ്കൃതം|
പൂജയസവ്
വിവസവ്ംതം
ഭാസ്കരം
ഭുവേനശവ്രം||6|| സരവ്േദവാtേകാ േഹയ്ഷ േതജസവ്ീ രശ്മിഭാവനഃ| ഏഷ
േദവാസുരഗണാന് േലാകാന് പാതി ഗഭസ്തിഭിഃ||7|| ഏഷ ്രബhാ ച
വിഷ്ണു
ശിവഃ സ്കംദഃ ്രപജാപതിഃ| മേഹംേ്രദാ ധനദഃ കാേലാ യമഃ
േസാേമാ ഹയ്പാംപതിഃ||8|| പിതേരാ വസവഃ സാധയ്ാ ഹയ്ശവ്ിന◌ൗ
മരുേതാ മനുഃ| വായുരവ്hിഃ ്രപാജാ്രപാണ ഋതുകര്താ ്രപഭാകരഃ||9||
ആദിതയ്ഃ സവിതാ സൂരയ്ഃ ഖഗഃ പൂഷാ ഗഭസ്തിമാന്| സുവര്ണസദൃേശാ
ഭാനുഃ
സവ്ര്ണേരതാ
ദിവാകരഃ||10||
ഹരിദശവ്ഃ
സര്രസാര്ചിഃ
സുപ്തസപ്തിര്മരീചിമാന്| തിമിേരാnഥനഃ ശംഭുഃ തവ്

ാ മാര്താംഡ

aംശുമാന്||11|| ഹിരണയ്ഗര്ഭഃ ശിശിരഃ തപേനാ ഭാസ്കേരാ രവിഃ|
agിഗേര്ഭാദിേതഃ
പു്രത
ശംഖഃ
ശിശിരനാശനഃ||12||
േവയ്ാമനാധസ്തേമാേഭദീ ഋഗയ്ജുഃസാമപാരഗഃ| ഘനവൃ

ിരപാംമിേ്രതാ

വിംധയ്വീഥീpവംഗമഃ||13||
ആതപീ
മംഡലീ
മൃതയ്ുഃ
പിംഗലഃ
സരവ്താപനഃ| കവിരവ്ിേശവ്ാ മഹാേതജാ രkഃ സരവ്ഭേവാദ്ഭവഃ||14||
നk്രത്രഗഹതാരാണാം aദിേപാ വിശവ്ഭാവനഃ| േതജസാമപി േതജസവ്ീ
ദവ്ാദശാtന് നേമാസ്തുേത||15|| നമഃ പൂരവ്ായ ഗിരേയ പ
ിമായാ്രദേയ
നമഃ| േജയ്ാതിര്ഗണാനാം പതേയ ദിനാധിപതേയ നമഃ||16|| ജയായ
ജയഭ്രദായ ഹരയ്ശവ്ായ നേമാ നമഃ| നേമാ നമഃ സഹ്രസാംേശാ ആദിതയ്ായ
നേമാ നമഃ||17|| നമഃ u്രഗായ വീരായ സാരംഗായ നേമാ നമഃ| നമഃ
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പദ്മ്രപേബാധായ
മാര്താംഡായ
നേമാ
്രബേhശാനാചയ്ുേതശായ
സൂരയ്ായാദിതയ്വര്ചേസ|

നമഃ||18||
ഭാസവ്േത

സരവ്ഭkായ ര◌ൗ്രദായ വപുേഷ നമഃ||19|| തേമാഘ്നായ ഹിമഘ്നായ
ശ്രതുഘ്നായാമിതാtേന|
േജയ്ാതിഷാംപതേയ
നമഃ||20||

കൃതഘ്നഘ്നായ
തപ്തചാമീകരാഭായ

േദവായ
വhേയ

വിശവ്കര്മേണ| നമസ്തേമാഭിനിഘ്നായ രുചേയ േലാകസാkിേണ||21||
നാശയേതയ്ഷ ൈവ ഭൂതം തേദവ സൃജതി പഭുഃ| പായേതയ്ഷ തപേതയ്ഷ
വര്ഷേതയ്ഷ ഗഭസ്തിഭിഃ||22|| ഏഷ സുേപ്തഷു ജാഗര്തി ഭൂേതഷു
പരിനിഷ്ഠിതഃ|

ഏഷ

ൈചവാgിേഹാ്രതിണാം||23||

ഏവാgി

േഹാ്രതം

േവദാ

്രകതവൈ

ച

ഫലം

വ
്രകതൂനാം
ഫലേമവ ച| യാനി കൃതയ്ാനി േലാേകഷു സരവ് ഏഷ രവിഃ ്രപഭുഃ||24||
ഏനമാപtു കൃേ്രcഷു കാംതാേരഷു ഭേയഷു ച| കീര്തയന് പുരുഷഃ
ക
ിത് നാവസീദതി രാഘവ||25|| പൂജയൈസവ്നേമകാേ്രഗാ േദവേദവം
ജഗതവ്തിം| ഏതത് ്രതിഗുണിതം ജപ്തവ്ാ യുേdഷു വിജയിഷയ്സി||26||
aസ്മിന് kേണ മഹാബാേഹാ രാവണം തവ്ം വധിഷയ്സി| ഏവമുkവ്ാ
തേതാഗേസ്തയ്ാ ജഗാമ
ന േശാേകാഭവtദാ|
്രപയതാtവാന്||28||

ച

യഥാഗതം||27||
ധാരയാമാസ

ആദിതയ്ം

േ്രപkയ്

ഹര്ഷമവാപ്തവാന്|
്രതിരാചമയ്
വീരയ്വാന്||29|| രാവണം േ്രപkയ് ഹൃ
സരവ്യേത്നന

മഹതാ

വേധ

രവിരവദnിരീkയ്
രാമം
നിശിചരപതിസംkയം
വചസ്തവ്േരതി||31||

iതി

ഏത്രcുതവ്ാ
സു്രപീേതാ

മഹാേതജാ
രാഘവഃ

ജപ്തവ്ാതു

പരം

ശുചിര്ഭൂതവ്ാ
ധനുരാദായ
ാtാ യുdായ സമുപാഗതം|

തസയ്

മുദിതമനാഃ
വിദിതവ്ാ

ധൃേതാഭവത്||30||
പരമം

്രപഹൃഷയ്മാണഃ|
സുരഗണമധയ്ഗേതാ

്രശീമ്രദാമായേണ

യുdകാംേഡ

ആദിതയ്ഹൃദയം നാമ്ന സേപ്താtര ശതതമഃ സര്ഗഃ||
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