Sakthi foundation
ஆதித்ய ஹ்ருதயம் - தமிழாக்கம்
தேவி பட்டிணத்ேில் நவக்ரஹ ப்ரீேி பூஜை செய்து ஜவக்கும் அன்பர்களுக்கு
இஜேக் காணிக்ஜக ஆக்குகின்த ாம்.
தேவி பட்டிணத்ேில்
,

ஆ

என்

ஸ்துேிஜை [பக்ேி நூல்] உபதேெித்ோர்.தேலும் அவ்வூரின்
நாட்கஜையும் விரேோக இருக்கப்
.

.

ஆ
செய்யும் தபாது, ஒரு முஜ

ேனக் கலக்கம் - ேனச் தொர்வு அஜைந்ோர்.அப்தபாது தேவி
.
ஆ

ேரப்படுகி து.
ஓம் சத்குருவே வ ாற்றி!
ஓம் ேினாயகா வ ாற்றி!

உஷா வதேி சாயா வதேி உடனாய சூரிய வதேவன வ ாற்றி!
அகஸ்தியர் கூறுகிறார்,
”ஸ்ரீராோ!
.

ஆ

!
.
.

.

தபாக்கும்.

.

.

கேிர்கஜை உஜைைவதன! நாள் தோறும் உேிப்பவதன! தேவர்களும் அசுரர்களும்

வணங்கும் புகழ் உஜைைவதன! உலகின் ேஜலவதன! அஜனத்து தேவஜேகைின்
வடிவோகவும் இருக்கும் சூரிை பகவாதன! ேிகச் ெி ந்ே ஆற் ல் பஜைத்ேவதன!
நீதை பிரம்ோ, விஷ்ணு, ெிவன், இந்ேிரன், முருகன், பிரைாபேி, ைேன், ெந்ேிரன்,

வருணன், பிதுர் தேவஜேகள், அஷ்ை வசுக்கள், ொத்ைர்கள், அஸ்வினி குோரர்கள்,
ேருத்துக்கள், ேனு, வாயு, அக்னி, ேக்கைின் உைிர் ெக்ேி.
சூரிை தேவதன! நீதர பருவ காலங்கஜை ோற்றுகின் ர்
ீ ! அேிகோன சவைிச்ெத்ஜே
உைிர்களுக்கு வழங்குகின் ர்
ீ !
அேிேி தேவிைின் ேகதன! உலஜக நீதை பஜைக்கின் ாய்! நாள் தோறும் ேக்கஜை
இைக்குகின் ாய்! வானத்ேில் உலா வருகின் ாய்! ேஜழஜைத் ேருகின் ாய்!
உருக்கிை ேங்கம் தபால் ேின்னுகின் ாய்! உன் ஆண்ஜேைால் அண்ை
ெராெரங்கஜை உருவாக்கி உள்ைாய்!

சூரிைதன உன்னருைால் பகல் சபாழுது தோன்றுகி து! நீர் பச்ஜெ வண்ணக்
குேிஜரகள் பூட்டிை அழகிை தேரில் பவனி வருகின் ாய்!
சூரிைதன பல தகாடி ஆைிரம் ஒைிக்கேிர்கள் உஜைைவன் நீதை! ஏழு குேிஜரகள்
பூட்டிை தேர் உனக்கு வாஹனம் அன்த ா?
சூரிைதன உனது ஒைிைால் ேனேில் உள்ை அ ிைாஜே என்

இருஜை

அழிக்கி ாய்!
உருவங்கஜை அழிக்கி ாய்! உைிர்களுக்கு ொஜவயும் ேருபவன் நீ! ேீ ண்டும்
பி ப்ஜபயும் உண்ைாக்குபவன் நீதை!

ேனேில் உள்ை கவஜலஜை நீக்குகின் ாய்! ேனேின் ோபங்கஜைப் தபாக்குகின் ாய்!
உன்ஜன அஜனவரும் வணங்குகின் னர்!அக்னிஜை உனக்குள் ஜவத்து இருக்கி ர்
ீ !
குைிர்ந்ே பனிஜை நீக்குவதும் நீதை! ோஜல தவஜைைில் அஜேேிைாக அஸ்ேேனம்
ஆகின் ர்
ீ !

விண்சவைிைின் ேிக உைர்ந்ே ேஜலவன் நீதை! ராகுஜவயும் அைக்கும் வரம்
ீ

சகாண்ைவர் நீதை! நான்கு தவேங்கைிலும் சொல்லப்படும் உண்ஜேப் சபாருள்
நீதை! ேஜழஜை அருைி நீர்நிஜலகளுக்கு உற்

நண்பராய் இருக்கின் ர்
ீ !

ஆடி ோேம் முேல் ஜே ோேம் வஜர விந்ேிை ேஜலஜை ஜேைோகக் சகாண்டு,
சேற்குத் ேிஜெைில் வானில் அழகிை பைகு தபால் ஒைி வெி
ீ ேிேப்பதும் நீதை!
சூரிை தேவதன! நீர் வட்ை வடிவில் இருக்கின் ர்
ீ . சவைிஜலத் ேருகின் ர்
ீ . ைேன்
வடிவில் அழிப்பதும் நீதை!

சூரிை தேவா! ேஞ்ெள் கலந்ே ெிவப்பு வண்ணத்ேில் சைாலிக்கின் ர்
ீ !
உச்ெி தவஜைைில் சவம்ஜே உண்ைாக்குகின் ர்
ீ . மூன்று காலத்ஜேயும்
உண்ைாக்குகின் ர்
ீ . கண்ஜணக் கூசும் தபசராைி உஜைைவர் நீர்.இந்ே
அண்ைத்ஜேதை வழி நைத்துகின் ர்
ீ !
அஜனத்து உைிர்களுக்கும் அன்பானவர் நீதர! உன் ஒைி இல்ஜல என் ால் ைாரும்
ேண்ணுலகில் வாழதவ முடிைாது!

கிரஹங்கள், விண்ேீ ன்கள் ஆகிைவற் ின் ேஜலவன் நீதர! பன்னிரண்டு
மூர்த்ேிகளும் நீதர! கிழக்கு ேஜலத்சோைர்கைில் காஜலைில் உேைோகி,
ோஜலைில் தேற்குத்சோைர்ச்ெி ேஜல முகடுகைில் ேஜ கின் ர்
ீ ! சூரிை தேவா
உனக்கு அதனக தகாடி நேஸ்காரம்!
வானத்ேில் ேிகப் சபரிை ஒைிப்பிழம்பாய் சைாலிக்கும் ேஜலவதன உனக்கு அதனக
தகாடி நேஸ்காரம்!
பகல் சபாழுேிஜன நிர்ணைம் செய்யும் ேஜலவா! உனக்கு நேஸ்காரம்!
எங்களுக்கு சவற் ிஜைக் சகாடுக்கும் இஜ வா நேஸ்காரம்!

ஆைிரம் தகாடி ஒைிக்கேிர்கஜை உஜைை சூரிை பகவாதன! ஆைிரம் ஆைிரம் தகாடி
முஜ

நேஸ்காரம்!

பச்ஜெ வண்ணக் குேிஜரகள் பூட்டிை தேரில் உலா வரும் அேிேி அம்ஜேைாரின்
அருஜே ேகதன நேஸ்காரம்!

ஆணவம் சகாண்ை ேக்கஜை அைக்கி ஆள்பவதன! அஜனவஜரயும் ஒவ்சவாரு

சோழிலில் ஈடுபை ஜவப்பவதன! அஜர நிேிஷத்ேில் இரண்ைாைிரம் தைாைஜன
தூரம் சவகு விஜரவில் பைணிக்கும் சூரிை தேவா நேஸ்காரம்!
அழகிை ோேஜரகஜை ேலரச் செய்யும் ோர்த்ோண்ைதன உனக்கு நேஸ்காரம்!
மும்மூர்த்ேிகளுக்கும் தேலான பரம்சபாருதை நேஸ்காரம்!
ைாராலும் அருகில் செல்ல முடிைாேவதர நேஸ்காரம்!
முத்சோழிஜலயும் செய்யும் மூலப்சபாருதை நேஸ்காரம்!
பனிஜை விலக்கி, இருட்ஜை நீக்கும் தேவதன நேஸ்காரம்!
பக்ேர்கைின் உட்பஜகஜை அழிக்கும் ெக்ேிதை நேஸ்காரம்!
எல்ஜல இல்லாே வடிவம் உஜைைவதன நேஸ்காரம்!
நன் ிஜை ே ந்ேவர்கஜைக் சகாடுஜேைாக ேண்டிப்பவதன நேஸ்காரம்!
ஒைி வடிவில் சேய்வகத்
ீ
ேன்ஜே வாய்ந்ேவதர நேஸ்காரம்!
உருக்கி விட்ை ேங்கம் தபால் சைாலிப்பவதன நேஸ்காரம்!
ைாகங்கைில் இருந்து தேவஜேகளுக்கும் ைாகம் செய்பவர்களுக்கும் அருள்பவதன
நேஸ்காரம்!
ைாகத்ேின் பலஜன அருளும் சேய்வதே நேஸ்காரம்!

அஜனத்து உலகங்கஜையும் உண்ைாக்கிை சேய்வதே நேஸ்காரம்!
என் அ ிைாஜேஜை நீக்குபவதன நேஸ்காரம்!
ஊழிக்காலத்ேில் உலஜக அழிப்பவதன, பின்னர் ேீ ண்டும் உலஜகப் பஜைப்பவதன
நேஸ்காரம்!

உ ங்கும் தபாது விழிப்புணர்வாய் இருக்கும் ெர்வ ொட்ெிைான சேய்வதே
நேஸ்காரம்!

அக்னி தஹாத்ர ெைங்கின் முழுப்பலஜனயும் அஜே ஒழுங்காகச் செய்பவனுக்கு
அருள்பவதன நேஸ்காரம்!
ஸ்ரீராோ! சூரிை தேவஜன ேனோர இஜேச் சொல்லி வணங்கு, இஜேப் பாராைணம்
செய், சவற் ி நிச்ெைம்!” - என்று அகஸ்ேிைர் உபதேெித்ோர்.
ஜெய் ஸ்ரீராம்!
ஓம் நம சிோய!
ோல்மீ கி ராமாயணம் - யுத்த காண்டம், 107 ேது

SreeRam and Laxmana performing Navagraha pooja
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