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.. indrakRitaM rAmastotram ..

॥இ ³ர ரு’த ராம ேதா ர ॥
இ ³ர உவாச
ப⁴ேஜऽஹம்ஸதா³ ராமமி தீ³வராப⁴ ப⁴வார யதா³வானலாபா⁴பி⁴தா⁴ன
।
ப⁴வானீ ரு’தா³பா⁴விதான த³ ப ப⁴வாபா⁴வேஹது ப⁴வாதி³ ரப ன
॥ 1॥
ஸுரானீகது:³ெகௗ²க⁴ ைஶகேஹது நராகாரேத³ஹ நிராகாரமீ ³ய ।
பேரஶ பரான த³ ப வேர ய ஹரி ராமமீஶ ப⁴ேஜபா⁴ர ஶ
॥ 2॥
ரப கி²லான த³ேதா³ஹ ரப ன ரப தினி:ேஶஷ ஶாபி⁴தா⁴ன

।
தேபாேயாக³ேயாகீ³ஶபா⁴வாபி⁴பா⁴ ய கபீஶாதி³மி ர ப⁴ேஜராமமி ர
॥ 3॥
ஸதா³ ேபா⁴க³பா⁴ஜா ஸு ³ேர விபா⁴ த ஸதா³ ேயாக³பா⁴ஜாம ³ேர
விபா⁴ த ।
சிதா³ன த³க த³ ஸதா³ ராக⁴ேவஶ விேத³ஹா மஜான த³ ப ரப ³ேய
॥ 4॥
மஹாேயாக³மாயாவிேஶஷானுயு ேதாவிபா⁴ஸீஶலீலானராகார ரு’ தி:
।
வதா³ன த³லீலாகதா² ணக : ஸதா³ன த³ பா ப⁴வ தீஹ ேலாேக

॥ 5॥
அஹ மானபா பி⁴ம த ரம ேதா நேவதா³கி²ேலஶாபி⁴மா பி⁴மான:
।
இதா³னீ ப⁴வ பாத³ப ³ம ரஸாதா³ ரிேலாகாதி⁴ப யாபி⁴மாே வின ட:
॥ 6॥
பு²ர ³ர னேக ரஹாராபி⁴ராம த⁴ராபா⁴ர ⁴தாஸுரானீகதா³வ ।

ஶர ச ³ரவ ர லஸ ப ³மேன ர து³ராவாரபார ப⁴ேஜராக⁴ேவஶ
॥ 7॥
ஸுராதீ⁴ஶனீலா ⁴ரனீலா க³கா தி விராதா⁴தி³ரே ாவதா⁴ ேலாகஶா தி
।
கிரீடாதி³ேஶாப⁴ புராராதிலாப⁴ ப⁴ேஜ ராமச ³ர ர ⁴ மதீ⁴ஶ ॥
8॥
லஸ ச ³ரேகாடி ரகாஶாதி³பீேட²ஸமாஸீனம ேகஸமாதா⁴யஸீதா ।
பு²ர ³ேத⁴மவ தடி³ பு ஜபா⁴ஸா ப⁴ேஜராமச ³ர நி ரு’ தா தித ³ர

॥ 9॥
॥இதி மத³ ⁴யா மராமாயேணயு ³த⁴கா ேட³ ரேயாத³ஶஸ ேக³
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॥இ ³ர ரு’த ராம ேதா ர ॥

இ ³ர ரு’த ராம ேதா ர ஸ ண ॥
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