
ఆద�త� హ�దయమ

 
తత� యద�పర�శ�� �త� సమర� చ�తయ� స��తమ,

ర�వణ� చ!గ�త�ద�ష�$ % యద!& య సమవస��తమ

ద'(వత'(శ* సమ+గమ� ద,ష.$ మభ0�గత� రణమ, 

ఉపగమ+�బ,వద!, మమగస67 % భగవ�న ఋష�=. 

ర�మ! ర�మ! మహబ0హ?! శ�ణ గహ�� సన!తన�, 
యCన సర�DనరEన వతF! సమర� వజయష�సI. 

ఆద�త�హ�దయ� పJణ��, సరDశత., వన!శన, 

జయ+వహ� జపనత�� అకయ� పరమ� శభమ 



సరDమ�గళమ+�గల�� సరDప�పప,ణ!శనమ, 

చ�త!శRకప,శమనమ+యరDర&నమమత7మమ. 

రశUమ�త� సమద�న7 � దVవ�సWరనమసX�తమ, 

పYజయసD వవసDన7� భ0సXర� భవనZశDరమ. 

సరDదVవ�తUక\ హ^�ష తVజస_D రశUభ0వన=, 
ఏష దVవ�సWరగణ!న లaక�న ప�త గభస�7భ=. 

ఏష బ,హU చ వష.e శ* శవ= సX�ద= ప,జfపత=, 
మహ^�దg,  ధనద= క�లa యమస6Fమహ�ప��  పత=. 

ప�తరk వసవ= స�ద!� హ�శDనl మరmత� మనW=, 
వ�యరDహno= ప,జf ప�, ణ! ఋత.కర�7  ప,భ0కర=. 

ఆద�త�సFవత! సpర�= ఖగ= పYష� గభస�7మ+న, 

సWవరeసద�శR భ0నWర�rరణ�ర�త! ద�వ�కర=. 

హర�దశDసFహస�, ర�*= సప7సప�7 రUరEచమ+న, 

తమరkనUధనశt�భ�స7 uష�$  మ+ర�7 �డక\�శమ+న. 

హnరణ�గరw శtశరస7పనx భ0సXరk రవ=, 
అగ�oగరkw ద�తV= పJత,= శ�ఖ= శశరన!శన=

వz�మన!ధస7మభ{ద| ఋగ�జస�Fమప�రగ=, 
ఘన!వ�ష�$రప��మత�,  వ�ధ�వథ|ప�వ�గమ=. 

ఆతప_ మ�డల మ�త.�= ప��గళసFరDత!పన!=, 
కవర�DశRD మహతVజf రక7సFరDభవzదwవ=. 

నకత,గ�హత!ర�ణ! మద�ప6  వశDభ0వన=, 



తVజస�మప� తVజస�D ద!Dదశ�తUమ నమసW7  తV. 

నమ= పYర�Dయ గ�ర�యC పశ*మ+య+ద,యC నమ=, 
జ��తర�ణ!న!� పతయC ద�న!ధ�పతయC నమ=. 

జయ+య జయభద!, య హర�శDయ నమ నమ=, 
నమ నమసFహస�, �శR! ఆద�త!�య నమ నమ=. 

నమ ఉగ�� య వర�య స�ర�గ�య నమ నమ=, 
నమ= పదUప,భ�ధ!య ప,చ�డ!య నమ నమ=. 

బ,హ^Uశ�న!చW�తVశ�య సpర��య+ద�త�వర*సI, 
భ0సDతV సరDభక�య ర�ద!, య వపJషI నమ=

తమఘ+oయ హnమఘ+oయ శత., ఘ+oయ+మత!తUనZ, 
క�తఘoఘ+oయ దVవ�య జ��తష�� పతయC నమ=. 

తప7చ!మకర�భ0య హరయC వశDకరUణ�, 
నమస7మభనఘ+oయ రmcఅయC లaకస�క�ణ�. 

న!శయతV�ష వ�( భ�త� తమ�వ స�జత ప,భ=, 
ప�యతV�ష తపతV�ష వర�తV�ష గభస�7భ=. 

ఏష సWపI7ష. జfగర�7 భ�తVష. పర�నష�� త=, 
ఏష ఏవ�గ�హ�త ,� చ ఫల� చ'(వ�గ�హ�త!మ . 

వZద!శ* క�తవశ��*వ క�త�న!� ఫలమ�వ చ, 

య+న క�త!�న లaక�ష. సర�Dష. పరమ ప,భ=. 

ఏనమ+పత.F క�చV�ష. క��త!ర�ష. భయCష. చ, 

క�ర7యన పJరmష= కశ*న!oవశదత ర�ఘవ! 



పYజయస�(Dనమ�క�గk�  దVవదVవ�జగత�తమ, 

ఏతత7గణ�త� జప�7 u యదV�ష. వజయష�స�. 

అస�Uన కణ� మహబ0హ?! ర�వణ� తD� వధ�ష�స�, 
ఏవమక�7 u తద! గస67 % జగమ చ యథ!గతమ. 

ఏతచW�త!D మహతVజf నష$శRక\ భవత7ద!, 
ధ!రయ+మ+స సWప_,త� ర�ఘవ= ప,యత!తUవ�న. 

ఆద�త�� పI,క� జపI7 uద� పర� హర�మవ�ప7వ�న, 

త,ర�చమ� శచరmwత!D ధనWర�ద!య వర�వ�న. 

ర�వణ� పI,క� హ�ష�$ త!U జయ+ర�� సమప�గమత, 

సరDయతVoన మహత! వధV తస� వ�త� భవత. 

అథ రవరవదన నరEక� ర�మ� 

మద�తమన!= పరమ� ప,హ�ష�మ+ణ=, 
నశచరపతస�కయ� వద�త!D
సWరగణమధ�గత� వచస7uర�త. 

ఇత!�ర�� శ�మద!, మ+యణ� వ�లUక�యC, 
యద�క��డV ప�చ!ధ�కశతతమ సFర� = 

సpర��ష$కమ

 



 ఆద� దVవ�! నమసW7 భ�� ప,స_ద మమ భ0సXర!

ద�వ�కర! నమసW7 భ�� ప,భ0కర నమసW7 తV.

సప�7 శDరథమ+రmఢ� ప,చ�డ� కశ�ప�తUజమ,

శ¢DతపదU ధర� దVవ� త� సpర�� ప,ణమ+మ�హమ.

లaహnత� రథ� మ+ర£ఢ� సరDలaకప�త!మహమ,

మహప�పహర� దVవ� త� సpర�� ప,ణమ+మ�హమ.

త'(¤గణ�� చ మహశర� బ,హU వష.e  మహ^శDరమ,

మహప�పహర� దVవ� త� సpర�� ప,ణమ+మ�హమ.

బ��హnత� తVజfస�� పJ�జ� వ�యమ+క�శమ�వ చ,

ప,భ� చ సరDలaక�న!� త� సpర�� ప,ణమ+మ�హమ.

బ�ధpకపJష�స�క�శ� హరక¦�డల భ�ష�తమ,

ఏకచక�ధర� దVవ� త� సpర�� ప,ణమ+మ�హమ.

త� సpర�� లaకకర�7 ర� మహతVజ= ప,ద|పనమ,

మహప�పహర� దVవ� త� సpర�� ప,ణమ+మ�హమ.

త� సpర�� జగత!� న!థ� జf§ నవజf§ న మకదమ,

మహప�పహర� దVవ� త� సpర�� ప,ణమ+మ�హమ.

సpర��ష$క� పఠ�నoత�� గ�హప_డ!ప,ణ!శనమ,

అపJత�,  లభతV పJత,� దర�దg,  ధనవ�న భవZత.

ఇత శ� సpర��ష$క� స�పYరeమ

నవగ�హ మ�త,�



 
 ఓ� ఆద�త�య, స6మయ  మ�గళ«య భధయ చ
  గరm శక� శనభ�స� ర�హవZ క�తవZ నమ=

సpర� మ�త,�

జప�క¦సWమ స�క�శ�  క�శ�పIయ� మహదW�తమ
  తమర�� సరD ప�పగనo� ప,ణత�స�U ద�వ�కర�
 

చ�ద, మ�త,�

దధ� శ�క త.ష�ర�భ� క¬ర�రeవ సమదwవ�
నమ+మ శశన� స6మ�  శ�భ�రUక¦ట భ�షణ�

క¦జ మ�త,�

ధరణ® గరw స�భ�త� వధW�త క��త సమప,భ�
క¦మ+ర� శక¯7 హస7� త� మ�గళ� ప,ణమ+మ�హ�

బధ మ�త,�

ప�,య�గ కలశ��మ� – ర£పIణ! ప,తమ� బధ�
స°మ�� స°మ� గణ±ప�త� త�  బధ� ప,ణమ+మ�హ�

బ�హస�త (గరm) మ�త,�

దVవ�న!�చ బష_న!�చ  గరm� క��చన సనoభ�



భధ�&మత� త,లaక�శ� త� నమ+మ బ�హస�త�

శక� మ�త,�

హnమ క¦�ద మ�ణల+భ� ద'(త!�న!�  పరమ�  గరm�
సరDశ�స7 ¤ ప,వక�7 ర�  భ0ర�వ�  ప,ణమ+మ�హ�

శన మ�త,�

నల+�జన సమ+భ0స� – రవపJత,� యమ+గ�జ�
ఛ!య+ మ+ర�7 �డ స�భ�త�  త� నమ+మ శన�(చ*ర�

ర�హµ మ�త,�

అర&క�య� మహవర� చ�ద!, ద�త� వమర&న�
స��హ¶క�గర· స�భ�త� త� ర�హµ� ప,ణమ+మ�హ�

క�త. మ�త,�

పల+శపJష� స�క�శ� – త!రక�గ�హ మస7క�
ర�ద,� ర�ద!, తUక� ఘర�  త� క�త.� ప,ణమ+మ�హ�

శ� శవప6 , క7� శ� సpర��ష$క�

 
ఆద�దVవ నమసW7 భ�� ప,స_ద మమ భ0సXర
ద�వ�కర నమసW7 భ�� ప,భ0కర నమసW7 తV



సప�7 శD రథమ+ర£ఢ� ప,చ�డ� కశ�ప�తUజ�
శ¢Dత పదU ధర� దVవ� త� సpర�� ప,ణమ+మ�హ�

  లaహnత� రథమ+ర£ఢ� సరD లaక ప�త!మహ�
మహప�ప హర� దVవ� త� సpర�� ప,ణమ+మ�హ� 

త'(¤గణ�� చ మహశర� బ,హU వష.e  మహ^శDర�
మహ ప�ప హర� దVవ� త� సpర�� ప,ణమ+మ�హ�

బ��హnత� తVజస�� పJ�జ� వ�య ర�క�శ మ�వచ
ప,భస7 u� సరD లaక�న!� త� సpర�� ప,ణమ+మ�హ�

బ�ధpక పJష� స�క�శ� హర క¦�డల భ�ష�త�
ఏక చక�ధర� దVవ� త� సpర�� ప,ణమ+మ�హ�

వశ¢Dశ� వశD కర�7 ర� మహ తVజ= ప,ద|పన�
మహ ప�ప హర� దVవ� త� సpర�� ప,ణమ+మ�హ�

శ� వష.e � జగత!� న!థ� జf§ న వజf§ న మకద�
మహ ప�ప హర� దVవ� త� సpర�� ప,ణమ+మ�హ�

సpర��ష$క� పఠ�నoత�� గ�హప_డ! ప,ణ!శన�
అపJత�,  లభతV పJత,� దర�దg,  ధనవ�న భవZత

ఆమష� మధWప�న� చ య= కరkత రవZర��నZ
సప7  జనU భవZదg,గE జనU జనU దర�ద,త!

స_7 ¤ త'(ల మధW మ+�స�న ఏత�జ�త రవZర��నZ
న వ��ధ� శRక ద!ర�ద,%� సpర� లaక� స గచ�త

ఇత శ� శవప6 , క7� శ� సpర��ష$క� స�పYరe� 
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