ஶ்ரீ ஆதித்ய ஹ்ருதய ஸ்ததொத்ரம் ||
ஒம் அஸ்ய ஶ்ரீ ஆதித்ய ஹ்ருதய ஸ்ததொத்ர
மஹொமன்த்ரஸ்ய
அகஸ்த்ய ருஶிஹி அனுஶ்டுப் ச்சன்தஹ
ஆதித்ய ஹ்ருதய பூததொ பகவன் னிரஸ்தொ
தஶஶ விக்னதய

om

ஸர்வத்ர ஜய ஸித்ததௌ வினிதயொகஹ

a.
c

அஸ்ய ஶடன்கண்ய ரஶ்னிமதத னமஹ
இத்யதனன

gm

தததொ யுத்தபரிஶ்ரொன்தம் ஸமதர சின்தயொ

ou
si

ஸ்திதம் |

ரொவணம் சொக்ரததொ த்ருஶ்ட்வொ யுத்தொய

.y

ஸமுபஸ்திதம் || ௧ ||

w

w

ரணம் |

w

ததவததஶ்ச ஸமொகம்ய த்ரஶ்டுமப்யொகததொ
உபொகம்யொ ப்ரவத்ரொம
ீ
அகஸ்த்தயொ பகவொன்
ருஶிஹி || ௨ ||
ரொம ரொம மஹொபொதஹொ ஶ்ருணு குஹ்யம்
ஸனொதனம் |
தயன ஸர்வொனரீன் வத்ஸ ஸமதர
விஜயிஶ்யஸி || ௩ ||

ஆதித்ய ஹ்ருதயம் புண்யம் ஸர்வ ஶத்ரு
வினொஶனம் |
ஜயொவஹம் ஜதபன்னித்யம் அக்ஶயம் பரமம்
ஶிவம் || ௪ ||
ஸர்வமன்கல மொன்கல்யம் ஸர்வ பப
ப்ரணொஶனம் |

om

சின்தொ தஶொக - ப்ரஶமனம் ஆயுர்வர்தனம்

a.
c

உத்தமம் || ௫ ||

ரஶ்மிமன்தம் ஸமுத்யன்தம் ததவொஸுர

gm

னமஸ்க்ருதம் |

ou
si

பூஜயஸ்வ விவஸ்வன்தம் பொஸ்கரம்
புவதனஶ்வரம் || ௬ ||

.y

ஸர்வததவொத்மதகொ ஹ்தயஶ ததஜஸ்வ ீ

w

ரஶ்மிபொவனஹ |

w

w

எஶ ததவொஸுரகணொன் தலொகொன் பொதி
கபஸ்திபிஹி || ௭ ||
எஶ ப்ரஹ்மொ ச விஶ்ணுஶ்ச ஶிவஹ்
ஸ்கன்தஹ் ப்ரஜொபதிஹி |
மதஹன்த்தரொ தனதஹ் கொதலொ யமஹ்
தஸொதமொ ஹ்யபொம்பதிஹி || ௮ ||
பிததரொ வஸவஹ் ஸொத்யொ ஹ்யஶ்விதனௌ

மருததொ மனுஹு |
வொயுர்வஹ்னிஹ் ப்ரஜொப்ரொண ருதுகர்தொ
ப்ரபொகரஹ || ௯ ||
ஆதித்யஹ் ஸவிதொ ஸூர்யஹ் ககஹ் பூஶொ
கபஸ்திமொன் |
ஸுவர்ணஸத்ருதஶொ பொனு ர்ஹிரண்யதரதொ

om

திவொகரஹ || ௧0 ||

a.
c

ஹரிதஶ்வஹ் ஸஹஸ்ரொர்சிஹ் ஸப்தஸப்தி ர்மரீசிமொன் |

gm

திமிதரொன்மதனஹ் ஶம்புஸ்த்வஶ்டொ

ou
si

மொர்தொன்ட அன்ஶுமொன் || ௧௧ ||
ஹிரண்யகர்பஹ் ஶிஶிரஸ்தபதனொ பொஸ்கதரொ

.y

ரவிஹி |

w

அக்னிகர்தபொ அதிததஹ் புத்ரஹ் ஶன்க

w

w

ஶிஶிரனொஶனஹ || ௧௨ ||
வ்தயொமனொதஸ்ததமொதபதீ ருக் யஜுஹ் ஸொம
பொரகஹ |
கன வ்ருஶ்டிரபொம் மித்தரொ வின்த்ய வதீ
ீ
ப்லவன்கமஹ || ௧௩ ||
ஆதபீ மன்டலீ ம்ருத்யுஹ் பின்கலஹ்
ஸர்வதொபனஹ |

கவிர்விஶ்தவொ மஹொததஜொஹ் ரக்தஹ் ஸர்வ
பதவொத்பவஹ || ௧௪ ||
னக்ஶத்ர க்ரஹதொரொணொம் அதிதபொ விஶ்வ
பொவனஹ |
ததஜஸொமபி ததஜஸ்வ ீ த்வொதஶொத்மன்
னதமொஸ்துதத || ௧௫ ||

om

னமஹ் பூர்வொய கிரதய பஶ்சிமொயொத்ரதய

a.
c

னமஹ |
னமஹ || ௧௬ ||

gm

ஜ்தயொதிர்கணொனொம் பததய தினொதிபததய

ou
si

ஜயொய ஜயபத்ரொய ஹர்யஶ்யொய னதமொ
னமஹ |

.y

னதமொ னமஹ் ஸஹஸ்ரொம்தஶொ ஆதித்யொய

w

னதமொ னமஹ || ௧௭ ||

w

w

னமஹ் உக்ரொய வரொய
ீ
ஸொரன்கொய னதமொ
னமஹ |

னமஹ் பத்ம ப்ரதபொதொய மொர்தொன்டொய னதமொ
னமஹ || ௧௮ ||
ப்ரஹ்தமஶொன அச்யுததஶொய ஸூர்யொய
ஆதித்யவர்சதஸ |
பொஸ்வதத ஸர்வபக்ஶொய தரௌத்ரொய வபுதஶ

னமஹ || ௧௯ ||
ததமொக்னொய ஹிமக்னொய ஶத்ருக்னொய
அமிதொத்மதன |
க்ருதக்னக்னொய ததவொய ஜ்தயொதிஶொம் பததய
னம: || ௨0 ||
தப்த சொமீ கரொபொய வஹ்னதய விஶ்வகர்மதண |

a.
c

தலொகஸொக்ஶிதண || ௨௧ ||

om

னமஸ்ததமொ அபினிக்னொய ருசதய

னொஶயத்தயஶ தவ பூதம் தததவ ஸ்ருஜதி

gm

ப்ரபுஹு |

ou
si

பொயத்தயஶ தபத்தயஶ வர்ஶத்தயஶ
கபஸ்திபிஹி || ௨௨ ||

.y

எஶ ஸுப்ததஶு ஜொகர்தி பூததஶு பரினிஶ்டித: |

w

எஶ எவொக்னிதஹொத்ரன்ச பலம்

w

w

தசவொக்னிதஹொத்ரிணொம் || ௨௩ ||
தவதொஶ்ச ருதவஶ்தசவ ருதூனொம் பலதமவ ச
|
யொனி க்ருத்யொனி தலொதகஶு ஸர்வ எஶு
ரவிஹ் ப்ரபுஹு || ௨௪ ||
பல ஶ்ருதிஹி
என-மொபத்ஸு க்ருச்ச்தரஶு கொன்தொதரஶு

பதயஶு ச |
கீ ர்தயன் புருஶஹ் கஶ்சின் னொவஸீததி ரொகவ ||
௨௫ ||
பூஜயஸ்தவனம் எகொக்தரொ ததவததவம்
ஜகத்பதிம் |
எதத் த்ரிகுணிதம் ஜப்த்வொ யுத்ததஶு

om

விஜயிஶ்யஸி || ௨௬ ||

a.
c

அஸ்மின் க்ஶதண மஹொபொதஹொ ரொவணம்
த்வம் வதிஶ்யஸி |

gm

எவமுக்தவொ ததொகஸ்த்தயொ ஜகொம ச யதொகதம்

ou
si

|| ௨௭ ||
அபவத்ததொ |

.y

எதச்ச்ருத்வொ மஹொததஜொ னஶ்டதஶொதகொ

w

தொரயொமொஸ ஸுப்ரீததொ ரொகவஹ்

w

w

ப்ரயதொத்மவொன் || ௨௮ ||
ஆதித்யம் ப்தரக்ஶ்ய ஜப்த்வொ து பரம்
ஹர்ஶமவொப்தவொன் |
த்ரிரொசம்ய ஶுசிர்பூத்வொ தனுரொதொய வர்யவொன்
ீ
|| ௨௯ ||
ரொவணம் ப்தரக்ஶ்ய ஹ்ருஶ்டொத்மொ யுத்தொய
ஸமுபொகமத் |

ஸர்வ யத்தனன மஹதொ வதத தஸ்ய த்ருததொ
அபவத் || ௩0 ||
அத ரவி-ரவத-ன்னிரீக்ஶ்ய ரொமம்
முதிதமனொ: பரமம் ப்ரஹ்ருஶ்யமொணஹ |
னிஶிசரபதி ஸன்க்ஶயம் விதித்வொ
ஸுரகண மத்யகததொ வசஸ்த்வதரதி || ௩௧ ||

om

|| இதி ஶ்ரீ ரொமொயதண யுத்தகொன்தட ஆதித்ய

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

ஹ்ருதய ஸ்ததொத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

