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ശീരാമഹൃദയമ്

{॥ ശീരാമഹൃദയമ് ॥}

ശീ ഗേണശായ നമഃ ।

ശീ മഹാേദവ ഉവാച ।

തേതാ രാമഃ സ്വയം പാഹ ഹനുമൻതമുപസ്ഥിതമ് ।

ശൃണു യത്വം പവക്ഷ്യാമി ഹ്യാത്മാനാത്മപരാത്മനാമ് ॥ ൧॥

ആകാശസ്യ യഥാ േഭദസ്തിവിേധാ ദൃശ്യേത മഹാൻ ।

ജലാശേയ മഹാകാശസ്തദവിൻന ഏവ ഹി ।

പതിബിമ്ബാഖ്യമപരം ദൃശ്യേത തിവിധം നഭഃ ॥ ൨॥

ബുദ്ധ്യവിൻനൈചതൻയേമകം പൂർണമഥാപരമ് ।

ആഭാസസ്ത്വപരം ബിമ്ബഭൂതേമവം തിധാ ചിതിഃ ॥ ൩॥

സാഭാസബുദ്േധഃ കർതൃത്വമവിിൻേനഽവികാരിണി ।

സാക്ഷിൺയാേരാപ്യേത ഭാൻത്യാ ജീവത്വം ച തഥാഽബുൈധഃ ॥ ൪॥

ആഭാസസ്തു മൃഷാബുദ്ധിരവിദ്യാകാർയമുച്യേത ।

അവിിൻനം തു തദ്ബഹ്മ വിേദസ്തു വികൽപിതഃ ॥ ൫॥

അവിിൻനസ്യ പൂർേണന ഏകത്വം പതിപദ്യേത ।

തത്വമസ്യാദിവാക്ൈയ സാഭാസസ്യാഹമസ്തഥാ ॥ ൬॥

ഐക്യജ്ഞാനം യേദാത്പൻനം മഹാവാക്േയന ചാത്മേനാഃ ।

തദാഽവിദ്യാ സ്വകാർൈയ നശ്യത്േയവ ന സംശയഃ ॥ ൭॥

ഏതദ്വിജ്ഞായ മദ്ഭക്േതാ മദ്ഭാവാേയാപപദ്യേത
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മദ്ഭക്തിവിമുഖാനാം ഹി ശാസ്തഗർേതഷു മുഹ്യതാമ് ।

ന ജ്ഞാനം ന ച േമാക്ഷഃ സ്യാത്േതഷാം ജൻമശൈതരപി ॥ ൮॥

ഇദം രഹസ്യം ഹൃദയം മമാത്മേനാ മൈയവ സാക്ഷാത്കഥിതം തവാനഘ ।

മദ്ഭക്തിഹീനായ ശഠായ ന ത്വയാ ദാതയൈമൻദാദപി രാജ്യേതാഽധികമ് ॥ ൯॥

॥ ശീമദധ്യാത്മരാമായേണ ബാലകാൺേഡ ശീരാമഹൃദയം സമ്പൂർണമ് ॥
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