ஆதித்ய ஹ்ருதயம்

தததோ யுத்தப் பரிச்ரோந் தம் ஸமதர சிந் தயோஸ்திதம்
ரோவணம் சோக்ரததோ த்ருஷ்ட்வோ யுத்தோய ஸமுபஸ்திதம்
ததவததச்சஸமோகம் ய த்ருஷ்டுமப் யோகததோ ரணம்
உபோகம் யோப் ரவீத்ரோமம் அகஸ்த்தயோ பகவோன் ருஷி:
ரோம ரோம மஹோபோதகோ ச்ருணுகுஹ்யம் ஸநோதனம்
தயன ஸர்வோனரீன் வத்ஸ ஸமதர விஜயிஷ்யஸி
ஆதித்யஹ்ருதயம் புண்யம் ஸர்வசத்ரு விநோசனம்
ஜயோவஹம் ஜதபன்நித்யம் அக்ஷய் யம் பரமம் சிவம்
ஸர்வமங் கல மோங் கல் யம் ஸர்வபோப ப் ரணோசனம்
சிந் தோதசோக ப் ரசமனம் ஆயுர்வர்த்தன முத்தமம்
ரச்மிமந் தம் ஸமுத்யந் தம் ததவோஸுர நமஸ்க்ருதம்
பூஜயஸ்வ விவஸ்வந் தம் போஸ்கரம் புவதனஸ்வரம்
ஸர்வததவோத்மதகோ ஹ்தயஷ ததஜஸ்வீ ரச்மிபோவன:
ஏஷ ததவோஸுரகணோன் தலோகோன் போதி கபஸ்திபி:
ஏக்ஷ ப் ரஹ்மோ ச விஷ்ணுச்ச சிவ: ஸ்கந் த: ப் ரஜோபதி:
மதஹந் த்தரோ தனத: கோதலோ: யம: தஸோதமோ ஹ்யமோம் பதி:
பிததரோ வஸவ: ஸோத்யோ ஹ்யச்வினனௌ மருததோ மனு:
வோயுர்வஹ்னி:ப் ரஜோப் ரோண ருதுகர்த்தோ ப் ரபோகர:
ஆதித்ய: ஸவிதோ ஸூர்ய: கக: பூஷோ கபஸ்திமோன்
ஸுவர்ண – ஸத்ருதசோ போனுர்-ஹிரண்யதரததோ திவோகர:
ஹரிதச்வ: ஸஹஸ்ரோர்சி: ஸப் தஸப் திர் மரீசிமோன்
திமிதரோன்மதன: சம் புஸ் த்வஷ்டோ மோர்த்தோண்ட அம் சுமோன்
ஹிரண்யகர்ப்ப: சிசிர: தபதனோ போஸ்கதரோ ரவி:
அக்னிகர்ப்தபோ அதிதத: புத்ர: சங் க: சிசிரநோசன:
வ் தயோமநோத ஸ்ததமோதபதீ ருக் யஜுஸ்ஸோமபோரக:
கனவ் ருஷ்டிரபோம் மித்தரோ விந் த்யவீதிப் லவங் கம:
ஆதபீ மண்டலீ ம் ருத்யு: பிங் கல: ஸர்வதோபன:
கவிர்விச்தவோ மஹோததஜோ ரக் த: ஸர்வபதவோத்பவ:
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நக்ஷத்ரக்ரஹதோரோணோ மதிதபோ விச்வபோவன:
ததஜஸோமபி ததஜஸ்வீ த்வோதசோத்மந் நதமோஸ்துதத
நம: பூர்வோய கிரதய பச்சிமோயோத்ரதய நம:
ஜ் தயோதிர்கணோனோம் பததய தினோதிபததய நம:
ஜயோய ஜயபத்ரோய ஹர்யச்வோய நதமோ நம:
நதமோ நம: ஸஹஸ்ரோம் தஸோ ஆதித்யோய நதமோ நம:
நம உக்ரோய வீரோய ஸோரங் கோய நதமோ நம:
நம: பத்மப் ரதபோதோய மோர்த்தோண்டோய நதமோ நம:
ப் ரஹ்தமசோனோச்யுததசோய ஸூர்யோயோதித்ய வர்சச
் தஸ
போஸ்வதத ஸர்வ பக்ஷோய னரௌத்ரோய வபுதஷ நம:
ததமோக் னோய ஹிமக் னோய சத்ருக் னோயோமிதோத்மதன
க்ருதக் னக் னோய ததவோய ஜ் தயோதிஷோம் பததய நம:
தப் தசோமீகரோபோய வஹ்னதய விச்வகர்மதண
நமஸ்ததமோ பிநிக் னோய ருசதய தலோகஸோக்ஷிதண
நோசயத்தயஷ தவ பூதம் தததவ ஸ்ருஜதி ப் ரபு:
போயத்தயஷ தபத்தயஷ வர்ஷத்தயஷ கபஸ்திபி:
ஏஷ ஸுப் ததஷு ஜோகர்தி பூததஷு பரிநிஷ்டித
ஏஷ ஏவோக் னிதஹோத்ரம் ச பலம் தசவோக் னிதஹோ த்ரிணோம்
தவதோச்ச க்ரததவச்தசவ க்ரதூனோம் பலதமவ ச
யோனி க் ருத்யோனி தலோதகஷு ஸர்வ ஏஷ ரவி: ப் ரபு:
ஏனமோபத்ஸு க் ருச்சத
் ரஷு கோந் தோதரஷு பதயஷுச
கீர்த்தயன் புருஷ: கச்சித் நோவஸீததி ரோகவ:
பூஜயஸ்தவ நதமகோக்தரோ ததவததவம் ஜகத்பதிம்
ஏதத்ரிகுணிதம் ஜப் த்வோ யுத்ததஷு விஜயிஷ்யஸி
அஸ்மின் க்ஷதண மஹோபோதஹோ ரோவணம் த்வம் வதிஷ்யஸி
ஏவமுக் த்வோ ததோகஸ்த்தயோ ஜகோம ச யதோகதம்
ஏதச் ச்ருத்வோ மஹோததஜோ நஷ்டதசோதகோ பவத்ததோ
தோரயோமோஸ ஸுப் ரீததோ ரோகவ: ப் ரயதோத்மவோன்
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ஆதித்யம் ப் தரக்ஷ
் ய ஜப் த்வோ து பரம் ஹர்ஷமவோப் தவோன்
த்ரிரோசம் ய சுசிர் பூத்வோ தனுரோதோய வீர்யவோன்
ரோவணம் ப் தரக்ஷ
் ய ஹ்ருஷ்டோத்மோ யுத்தோய ஸமுபோகமத்
ஸர்வயத்தனன மஹதோ வதத தஸ்ய த்ருததோ பவத்
அத ரவிரவதந் நிரீக்ஷ
் ய ரோமம் முதித மனோ: பரமம் ப் ரஹ்ருஷ்யமோண:
நிசிசரபதி ஸம் க்ஷயம் விதித்வோ ஸுரகண மத்யகததோ வசஸ் த்வதரதி
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