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.. jaTAyukRitaM rAmastotram ..

॥ஜடாயு ரு’த ராம ேதா ர ॥
ஜடாயுருவாச
அக³ணிதகு³ணம ரேமயமா ³ய ஸகலஜக³ தி²திஸ யமாதி³ேஹது
।
உபரமபரம பரா ம ⁴த ஸததமஹ ரணேதாऽஸ்மிராமச ³ர ॥ 1॥
நிரவதி⁴ஸுக²மி தி³ராகடா பிதஸுேர ³ரசது முகா²தி³து:³க² ।
நரவரமனிஶ நேதாऽஸ்மிராம வரத³மஹ வரசாபபா³ணஹ த ॥ 2॥
ரிபு⁴வனகமனீய பமீ ³ய ரவிஶதபா⁴ஸுரமீஹித ரதா³ன ।
ஶரணத³மனிஶ ஸுராக³ ேல ரு’தனிலய ரகு⁴ன த³ன ரப ³ேய
॥ 3॥
ப⁴வவிபினத³வா ³னிநாமேத⁴ய ப⁴வமுக²ைத³வதைத³வத த³யாலு
।
த³னுஜபதிஸஹ ரேகாடி ஶ ரவிதனயாஸ ³ரு’ஶ ஹரி ரப ³ேய
॥ 4॥
அவிரதப⁴வபா⁴வ தி ³ர ப⁴வவிமுைக² முனிபி:⁴ஸைத³வ ³ரு’ ய
।
ப⁴வஜலதி⁴ஸுதார ⁴ரிேபாத ஶரணமஹ ரகு⁴ன த³ன ரப ³ேய
॥ 5॥
கி³ரிஶகி³ரிஸுதாமே னிவாஸ கி³ரிவரதா⁴ரிணமீஹிதாபி⁴ராம ।
ஸுரவரத³னுேஜ ³ரேஸவிதா ⁴ரி ஸுரவரத³ ரகு⁴ யக ரப ³ேய
॥ 6॥
பரத⁴னபரதா³ரவ ஜிதாநா பரகு³ண ⁴திஷு து டமானஸாநா ।
பரஹிதனிரதா மநா ஸுேஸ ய ரகு⁴வரம பு³ஜேலாசன ரப ³ேய
॥ 7॥
மிதருசிரவிகாஸிதான ³ஜமதிஸுலப⁴ ஸுரராஜனீலனீல ।

ஸிதஜலருஹசாருேன ரேஶாப⁴ ரகு⁴பதிமீஶகு³ேரா கு³ரு ரப ³ேய॥
8॥
ஹரிகமலஜஶ பு⁴ பேப⁴தா³ வமிஹ விபா⁴ஸி கு³ண ரயானு ரு’ த:
।
ரவிரிவஜல ரிேதாத³பா ேர வமரபதி துதிபா ரமீஶமீேட³ ॥ 9॥
ரதிபதிஶதேகாடிஸு த³ரா க³ ஶதபத²ேகா³சரபா⁴வ வி ³ர ।
யதிபதி ரு’த³ேயஸதா³விபா⁴த ரகு⁴பதிமா திஹர ரபு⁴ ரப ³ேய
॥ 10॥
இ ேயவ துவத த ய ரஸ ே ऽபூ⁴ ³ர ⁴ தம: ।
உவாச க³ ச² ப⁴ ³ர ேத மமவி ே : பர பத³ ॥ 11॥
ரு’ே தி யஇத³ ேதா ர லிேக² ³வா நியத: பேட² ।
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॥ஜடாயு ரு’த ராம ேதா ர ॥

ஸயாதி மமஸா ய மரேணம ரு’தி லேப⁴ ॥ 12॥
இதி ராக⁴வபா⁴ஷித ததா³ ருதவா ஹ ஷஸமாகுேலா ³விஜ: ॥
ரகு⁴ன த³னஸா யமா தி²த: ரயெயௗ ³ர மஸு ஜித பத³ ॥ 13॥
॥இதி மத³ ⁴யா மராமாயேணஅர யகா ேட³ऽஷ்டமே

ஸ ேக³ஜடாயு ரு’த ராம ேதா ர ॥
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