
आ�द�य �दय �तो�



ततो यु�प�र�ा�तं समरे �च�तया ि�थतम् ।
रावणं चा�तो ��्वा यु�ाय समुपि�थतम् ॥1॥

दैवतै� समाग�य ��ुम�यागतो रणम् ।
उपग�या�वी� राममग��यो भगवां�तदा ॥2॥ 

राम राम महाबाहो �ृणु गु�ं सनातनम् । येन
सवा�नर�न् व�स समरे �वज�य�यसे ॥3॥ 

आ�द�य�दयं पु�यं सव�श�ु�वनाशनम् ।
जयावह ंजपं �न�यम�यं परमं �शवम् ॥4॥ 

सव�मंगलमाग�यं सव�पाप�णाशनम् ।
�च�ताशोक�शमनमायुव�ध�नमु�मम् ॥5॥

रि�मम�तं समु��तं देवासुरनम�कृतम् ।
पुजय�व �वव�व�तं भा�करं भुवने�रम् ॥6॥ 

सव�देवा�मको �ेष तेज�वी रि�मभावनः । एष
देवासुरगणां�लोकान् पा�त गभि�त�भ: ॥7॥ 



एष ��ा च �व�णु� �शव: �क�दः �जाप�त: ।
मह�े�ो धनदः कालो यम: सोमो �ापां प�तः ॥8॥ 

�पतरो वसव: सा�या अ��नौ म�तो मनुः ।
वायुव��हन: �जा �ाण ऋतुकता� �भाकरः ॥9॥ 

आ�द�य: स�वता सूय�ः खग: पूषा गभि�तमान् ।
सुवण�स�शो भानु�ह�र�यरेता �दवाकरः ॥10॥

ह�रद�ः सह��ा�च�ः स�तसि�तमर��चमान् ।
�त�मरो�मथन: श�भु��व�ा मात��डक�ऽशुमान् ॥

11॥ 

�हर�यगभ�: �श�शर�तपनोऽह�करो र�वः ।
अि�नगभ�ऽ�दते: पु�ः शंखः �श�शरनाशन: ॥

12॥

�ोमनाथ�तमोभेदी ऋ�यजुःसामपारगः ।
घनवृ��रपां �म�ो �व��यवीथी�लवगंमः ॥13॥ 

आतपी म�डली मृ�यु: �पगंल: सव�तापनः।
क�व�व��ो महातेजा: र�:सव�भवो� भव: ॥14॥ 



न���हताराणाम�धपो �व�भावन: । तेजसाम�प
तेज�वी �ादशा�मन् नमोऽ�तु ते ॥15॥

नम: पूवा�य �गरये प��माया�ये नमः ।
�यो�तग�णानां पतये �दना�धपतये नमः ॥16॥ 

जयाय जयभ�ाय हय��ाय नमो नम: । नमो नम:
सह��ांशो आ�द�याय नमो नम: ॥17॥ 

नम उ�ाय वीराय सारंगाय नमो नम: । नम:
प��बोधाय �च�डाय नमोऽ�तु ते ॥18॥ 

��ेशाना�युतेशाय सुराया�द�यवच�से । भा�वते
सव�भ�ाय रौ�ाय वपुषे नम: ॥19॥ 

तमो�नाय �हम�नाय श�ु�नाया�मता�मने ।
कृत�न�नाय देवाय �यो�तषां पतये नम: ॥20॥

त�तचामीकराभाय हरये �व�कम�णे ।
नम�तमोऽ�भ�न�नाय �चये लोकसा��णे ॥21॥ 



नाशय�येष व ैभूतं तमेष सृज�त �भुः । पाय�येष
तप�येष वष��येष गभि�त�भः ॥22॥ 

एष सु�तेषु जाग�त� भूतेषु प�र�न��तः । एष
चैवाि�नहो�ं च फलं चैवाि�नहो��णाम् ॥23॥

देवा� �तव�ैव �तुनां फलमेव च । या�न
कृ�या�न लोकेषु सव�षु परमं �भुः ॥24॥ 

एनमाप�सु कृ��ेषु का�तारेषु भयेषु च ।
क�त�यन् पु�ष: क���नावसीद�त राघव ॥25॥

पूजय�वनैमेका�ो देवदेव ंजग�त�तम् ।
एत��गु�णतं ज��वा यु�ेषु �वज�य�य�स ॥26॥ 

अि�मन् �णे महाबाहो रावणं �व ंज�ह�य�स ।
एवमु�ा ततोऽग��यो जगाम स यथागतम् ॥27॥ 

एत��ु�वा महातेजा न�शोकोऽभवत् तदा ॥
धारयामास सु�ीतो राघव �यता�मवान् ॥28॥ 



आ�द�यं �े�य ज��वदंे परं हष�मवा�तवान् ।
��राच�य शू�चभू��वा धनुरादाय वीय�वान् ॥29॥ 

रावणं �े�य ��ा�मा जयाथ� समुपागतम् ।
सव�य�नेन महता वृत�त�य वधेऽभवत् ॥30॥ 

अथ र�वरवदि�नर��य रामं मु�दतमना: परमं
���यमाण: । �न�शचरप�तसं�यं �व�द�वा

सुरगणम�यगतो वच��वरे�त ॥31॥

॥स�पूण�॥


