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       ஆதித்ய ஹ்ருதயம் 
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000   இத்ததொகுப்பில் கையாளப்பட்டுள்ள உசச்ரிப்பு விளை்ைம் ** 

எழுத்து 1 2 3 4 

 கருப்பு சிவப்பு/ சிவப்பு பழுப்பு நீலம்/நீலம் 

க क        கடல்  ख  முைம் ग  ராகம் घ  ராைவன் 

ச च        எசச்ம் छ  சாயா ज   ஜலம் झ् 

ட ट        இஷ்டம் ठ   கடினம் ड  குடம் ढ  மூடன் 

த त        தனிமம थ   ரதம் द  பாதம் ध    தனம் 

ப प        பழம் फ  பலன்( ப  ब  இன்பம் भ    பயம் 

த தொரிணி    ( तारिणि)  தொரிணி(दारिणि) தொரிணி   (धारिणि) 
 :  நம :   (e.g) Visual  representation படிப்பதற்கு சுலபமாகவும், ஞாபகம் மவத்துக் ககாள்வதற்கு   

மிகவும்  உபயயாகமாக  இருக்கும் என்ற அடிப்பமடயில்  ஸம்ஸ்க்ருத 

எழுத்துக்கமள  வண்ணங்கள், எழுத்தின் அளவு (font) துமணககாண்டு தமிழில் 

அசச்டிக்கப்படட்ுள்ளன ஸ்ததோத்ர வரிகள்  பாராயணம் கசய்வதற்க வசதியாக-  

இரண்டு பக்கங்களுக்கு இமடயய சிக்கிக்ககாள்ளாமலும், பதம் பிரித்தும் 

அமமக்கப்படட்ுள்ளன. Kindly  listen to the audio ( link given below)                                                          

For Corrections /suggestions   nagraj562001@gmail.com              whatsapp   9380521456 

ஸ स      ஸரஸ்வதி 

ச’  ஶ श  சு’பம்/ சி’வம் ஶிவ 

$ கதாக்கி நிற்கும் அ 

$$ கதாக்கி நிற்கும் ஆ 

                                      சிறிய எழுத்து கபரிய எழுத்து கபரிய சாய்ந்த எழுத்து 

 ருஷி 

உதடுகமளக் குவிக்காமல் 

உமரக்கயவண்டியது 

க்ரு    க்ருபா க்ரு  க்ருத்தோ க்ரு க்ரூரம் 

 த்ரு    த்ருப்தி தர்ு  த்ருத த்ரு 

 ப்ரு    ப்ருகு ப்ரு  ப்ருகவௌ ப்ரூ  

** Audio link: https://drive.google.com/file/d/1rIIqcgskS4M2BEyE4Ee1L-maVZn5vcYg/view?usp=sharing 

mailto:nagraj562001@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1rIIqcgskS4M2BEyE4Ee1L-maVZn5vcYg/view?usp=sharing
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351         ஆதித்ய ஹ்ருதயம் (வொல்மீகி ரொமொயணம்-யுத்த கொண்டம்) 

                  

                              To listen to audio recording while reading please use the link below :

தததோ யுத்தப்-பரிசர்ோந்தம்              ஸமதர    சிந்தயோ  ஸ்திதம் /  

ரோவணம் சோக்ரததோ த்ருஷ்டவ்ோ           யுத்தோய     ஸமுபஸ்திதம் //              01 

ததவததச’்ச ஸமோகம்ய                 த்ரஷ்டும்-அப்யோகததோ ரணம்/  

உபோகம்ய-அப்ரவீத ்ரொமம்                அகஸ்த்யயொ பகவோன் ருஷி : //         02 

ரொம ரொம மஹோ-போதஹோ               ச’்ருணு குஹ்யம் ஸநோதனம்/  

தயன ஸரவ்ோன்-அரீன் வதஸ்               ஸமதர    விஜயிஷ்யஸி //                    03  

ஆதித்ய-ஹ்ருதயம்    புண்யம்         ஸரவ் ச’த்ரு-விநோச’னம் /  

ஜயோவஹம்    ஜதபன் நித்யம்         அக்ஷய்யம்   பரமம் சி’வம் //               04 

https://drive.google.com/file/d/1Q1AIDyhe54T2LrBfTcByeIBfLO911V9a/view?usp=sharing


4 

 

ஸரவ்மங்கல-மோங்கல்யம்              ஸரவ்போப-ப்ரணோச’னம் /  

சிந்தோதசோ’க-ப்ரச’மனம்-                   ஆயுரவ்ரத்்தனம்-உத்தமம் //              05 

ரச’்மிமந்தம்   ஸமுத்யந்தம்            ததவோஸுர-நமஸ்க்ருதம் /  

பூஜயஸ்வ விவஸ்வந்தம்                 போஸ்கரம்     புவதனச’்வரம் //            06 

 

ஸரவ்ததவோத்-மதகோ ஹ்தயஷ:      ததஜஸ்வீ   ரச’்மி-போவன: /  

ஏஷ ததவோஸுர-கணோன் தலோகோன்   போதி  கபஸ்திபி:  //                                07 

ஏக்ஷ ப்ரஹ்மோ ச விஷ்ணுச’்ச         சி’வ: ஸ்கந்த: ப்ரஜோபதி: /  

மதஹந்த்தரோ தனத: கோதலோ:       யம: தஸோதமோ ஹ்யபோம் பதி:  //         08 

  

பிததரோ வஸவ: ஸோத்யோ                 ஹ்யச’்வினனௌ மருததோ மனு: /  

வோயுரவ்ஹ்னி: ப்ரஜோப்ரோண:      ருதுகரத்த்ோ ப்ரபோகர: //                                  09 

  

ஆதித்ய: ஸவிதோ ஸூரய்:              கக: பூஷோ கபஸ்திமோன் /  

ஸுவரண்  ஸத்ருதசோ’ போனு :     ஹிரண்யதரதோ திவோகர: //                 10 
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ஹரிதச’்வ: ஸஹஸ்ரோரச்ி:       ஸப்தஸப்திர ்மரீசிமோன் /  

திமிதரோன்மதன: ச’ம்பு:               த்வஷ்டோ மோரத்்தோண்ட அம்சு’மோன் //   11 

ஹிரண்யகரப்்ப:சி’சி’ரஸ்-தபதனோ                   போஸ்கதரோ ரவி: /  

அக்னிகரத்போ அதிதத:  புத்ர :           ச’ங்க: சி’சி’ர-நோச’ன :  //                        12
 

வ்தயோமநோத ஸ்ததமோதபதீ        ருக் -யஜுஸ்-ஸோம-போரக: /  

கனவ்ருஷ்டிர-்அபோம் மித்தரோ         விந்தய்வீதி-ப்லவங்கம : //                 13 

ஆதபீ மண்டலீ  ம்ருத்யு: 

கவிரவ்ிச’்தவோ மஹோததஜோ:                       

பிங்கல: ஸரவ்தோபன: /                           

ரக்த: ஸரவ்-பதவோத்-பவ: //                 14

நக்ஷத்ர-க்ரஹ-தோரோணோம்           அதிதபோ   விச’்வ-போவன: / 

ததஜஸோமபி  ததஜஸ்வீ                தவ்ோ-தசோ’த்மந்  நதமோ$ஸ்துதத//        15

நம: பூரவ்ோய கிரதய                       பச’்சி-மோயோத்ரதய நம: / 

ஜ்தயோதிர-்கணோனோம் பததய     தினோதி-பததய நம: //                          16 
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ஜயோய ஜய பத்ரோய ஹரஸ்்வோய நதமோ நம:

நதமோ நம: ஸஹஸ்ரோம்தஸோ’    ஆதித்யோய நதமோ நம: //                           17         
 

நம  உக்ரோய  வீரோய                        ஸோரங்கோய நதமோ நம: 

நம: பத்ம-ப்ரதபோதோய           மோரத்்தோண்டோய நதமோ நம: //          18    

ப்ரஹ்ம -ஈசோ’ன-அசய்ுததசோ’ய      ஸூரய்-ஆதித்ய   வரச்ச்தஸ /                   

போஸ்வதத ஸரவ் பக்ஷோய            னரௌத்ரோய வபுதஷ நம: //                                         19      

ததமோக்னோய  ஹிமக்னோய         ச’த்ருக்னோய -அமிதோத்மதன /                    

க்ருதக்-நக்னோய  ததவோய             ஜ்தயோதிஷோம் பததய நம: //               20            

தப்தசோமீகரோபோய                         வஹ்னதய  விச’்வ-கரம்தண / 

நமஸ்-ததமோபிநிக்னோய           ருசதய   தலோக-ஸோக்ஷிதண //            21
  

நோச’யத்தயஷ தவ பூதம்              தததவ ஸ்ருஜதி-ப்ரபு: / 

போயத்தயஷ  தபத்தயஷ                வரஷ்த்தயஷ கபஸ்திபி: //                 22           
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ஏஷ ஸுப்ததஷு ஜோகரத்த்ி             பூததஷு   பரிநிஷ்டத: / 

ஏஷ ஏவ-அக்னிதஹோத்ரம் ச           பலம் தசவ-அக்னிதஹோதர்ிணோம்//     23 
 

தவதோச’்ச க்ரததவச’்தசவ           க்ரதூனோம் பலதமவ ச /                 

யோனி க்ருத்யோனி தலோதகஷு     ஸரவ் ஏஷ ரவி: ப்ரபு: //                         24             

ஏனம்-ஆபத்ஸு  க்ருசச்ய்ரஷு             கோந்தோதரஷு பதயஷுச /  

கீரத்்தயன் புருஷ: கச’்சிந்நோவ             ஸீததி ரொகவ   //                                   25 

 பலஸ்துதி                                 

பூஜயஸ்தவனம் ஏகோக்தர           ததவததவம் ஜகத்பதிம்/ 

ஏதத் த்ரிகுணிதம் ஜப்த்வோ             யுத்ததஷு விஜயிஷ்யஸி//               *** 

அஸ்மின் க்ஷதண மஹோபோதஹோ      ரோவணம் த்வம் வதிஷ்யஸி /  

ஏவமுக்த்வோ தத அகஸ்த்யயொ         ஜகோம ச யதொகதம்    //                            ***        

ஏதச ்சர்ுத்வோ மஹோததஜோ              நஷ்டதசோ’க-அபவத்ததோ /  

தோரயோமோஸ ஸுப்ரீததோ                ரோகவ: ப்ரயத்-ஆத்மவோன் //               *** 
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ஆதித்யம் ப்தரக்்ஷய ஜப்த்வோ து         பரம் ஹரஷ்ம்-அவோப்தவோன் / 

த்ரிர-்ஆசம்ய சு’சிர-்பூத்வோ   தனுரோதோய  வீரய்வோன்//                  *** 

ரோவணம் ப்தரக்்ஷய ஹ்ருஷ்டோத்மோ      யுத்தோய   ஸமுபோகமத் /  

ஸரவ்யத்தனன மஹதோ             வதத தஸ்ய த்ருததோ பவத்//               *** 
 

அத ரவிர-்அவதந்நிரீக்்ஷய ரோமம்          முதிதமனோ:பரமம்  ப்ரஹ்ருஷ்யமோண: /  

நிசி’சரபதி-ஸம்க்ஷயம் விதித்வோ     ஸுரகண-மத்யகததோ வசஸ்த்வதரதி //   *** 

                For Corrections/Suggestions/Improvements ,if any,please write to       
            

                                         nagraj562001@gmail.com 

 

                For  Detailed meaning and insights into the Stotra ,                                                                                                         

             For IAST transliteration format  &  Devanagari script   
 

1. 

2. 

 

 

mailto:nagraj562001@gmail.com
https://sanskritdocuments.org/sanskrit/navagraha/
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