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॥ பீ⁴ம பீ ேதா ர ॥
பீ⁴ம பீ மஹாரு ³ரா வ ரஹனுமான மாருதீ ।
வ ரிஅ ஜனீஸூதா ராம ³தா ரப⁴ ஜ ॥ 1॥
மஹாப³ளீ ராணதா³தா ஸகளா உட²வீப³ேள ।
ெஸௗ ²யகாரீ து:³க²ஹாரீ ⁴ த ைவ ணவ கா³யகா ॥ 2॥
தீ³ தா²ஹரீ பாஸு த³ரா ஜக³தா³ தரா ।
பாதாலேத³வதாஹ தா ப⁴ யஸி ³ரேலப ॥ 3॥
ேலாக தா²ஜக³ தா² ராண தா² புராத ।
பு யவ தா பு ய லா பாவ பரிேதாஷகா ॥ 4॥
⁴வஜா ேக³ உசலீ பா³ேஹாஆேவேஶ ேலாடலா புேட⁴ ।
காளா ³னிகாளரு ³ரா ³னிேத³க²தா கா பதீ ப⁴ேய ॥ 5॥
³ர மா ேட³ மாஇலீ ேநே ஆ வேள த³ தப க³தீ ।
ேந ரா ³னிசாலி யா வாளா ⁴ரகுடீ தடி² யா ப³ேள ॥ 6॥
பு ச² ேத முரடி³ேல மாதா² கிரீடீ கு ட³ேல ப³ரீ ।
ஸுவ ணகடிகா ேஸாடீ க⁴ டா கி கிணிநாக³ரா ॥ 7॥
ட²காேர ப வதாஇஸா ேநடகாஸட³பாத ।
சபளா க³ பாஹதா ேமாேட² மஹாவி ³யு லேதபரீ ॥ 8॥
ேகாடி யா ேகாடி உ ³ட³ேண ேசபாேவஉ தேரகேட³ ।
ம தா³ ³ரீஸாரிகா² ³ேரா ேராேத⁴ உ பாடிலா ப³ேள ॥ 9॥
ஆணிலா மாகு³தீ ேநலாஆலா ேக³லா மே க³தீ ।
ம ஸீடாகிேல மாேக³ க³தீஸீ ள நேஸ ॥ 10॥
அ பாேஸானி ³ர மா டா³ேயவடா⁴ ேஹாத ஜாதேஸ ।
தயாஸீதுள ேகாேட² ேமருமா தா³ர தா⁴குேட ॥ 11॥
³ர மா டா³ேபா⁴ வேத ேவேட⁴ வ ரபு ேச² க ஶேக ।
தயாஸீதுள ைக சீ ³ர மா டீ³ பாஹதா நேஸ ॥ 12॥
ஆர த ேத³கி²ேல ேடா³ளா ³ராஸிேல ஸூ யம ட³ளா ।
வாட⁴தா வாட⁴தா வாேட⁴ ேப⁴தி³ேல ஶூ யம ட³ளா ॥ 13॥
த⁴னதா⁴ ய பஶு ரு’ ³தி⁴ பு ரெபௗ ரஸம ³ரஹீ ।
பாவதீ பவி ³யாதி³ ேதா ரபாேட² க னியா ॥ 14॥
⁴த ேரதஸம தா⁴தி³ ேராக³ யாதி⁴ஸம தஹீ ।
நாஸதீ டதீ சி தாஆன ேத³ பீ⁴மத³ ஶேன ॥ 15॥
ேஹ த⁴ரா ப த⁴ரா ேலாகீ லாப⁴லீ ேஶாப⁴லீ ப⁴லீ ।
³ரு’ட⁴ேத³ேஹா நி:ஸ ேத³ேஹாஸ ²யா ச ³ரகலாகு³ேண ॥ 16॥
ராமதா³ஸீ அ ³ரக³ கபிகுளாஸிம ட³ ।
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॥ பீ⁴ம பீ ேதா ர ॥

ராம பீஅ தரா மா த³ ஶேன ேதா³ஷநாஸதீ ॥ 17॥
॥இதி ராமதா³ஸ ரு’த ஸ கடனிரஸன நாம

மாருதி ேதா ர ஸ ண ॥
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