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ജടായുകൃതം രാമസ്േതാതമ്

{॥ ജടായുകൃതം രാമസ്േതാതമ് ॥}

ജടായുരുവാച

അഗണിതഗുണമപേമയമാദ്യം സകലജഗത്സ്ഥിതിസംയമാദിേഹതുമ് ।

ഉപരമപരമം പരാത്മഭൂതം സതതമഹം പണേതാഽസ്മി രാമചൻദമ് ॥ ൧॥

നിരവധിസുഖമിൻദിരാകടാക്ഷം ക്ഷപിതസുേരൻദചതുർമുഖാദിദുഃഖമ് ।

നരവരമനിശം നേതാഽസ്മി രാമം വരദമഹം വരചാപബാണഹസ്തമ് ॥ ൨॥

തിഭുവനകമനീയരൂപമീഡ്യം രവിശതഭാസുരമീഹിതപദാനമ് ।

ശരണദമനിശം സുരാഗമൂേല കൃതനിലയം രഘുനൻദനം പപദ്േയ ॥ ൩॥

ഭവവിപിനദവാഗ്നിനാമേധയം ഭവമുഖൈദവതൈദവതം ദയാലുമ് ।

ദനുജപതിസഹസേകാടിനാശം രവിതനയാസദൃശം ഹരിം പപദ്േയ ॥ ൪॥

അവിരതഭവഭാവനാതിദൂരം ഭവവിമുൈഖർമുനിഭിഃ സൈദവ ദൃശ്യമ് ।

ഭവജലധിസുതാരണാങ്ഘിേപാതം ശരണമഹം രഘുനൻദനം പപദ്േയ ॥ ൫॥

ഗിരിശഗിരിസുതാമേനാനിവാസം ഗിരിവരധാരിണമീഹിതാഭിരാമമ് ।

സുരവരദനുേജൻദേസവിതാങ്ഘിം സുരവരദം രഘുനായകം പപദ്േയ ॥ ൬॥

പരധനപരദാരവർജിതാനാം പരഗുണഭൂതിഷു തുഷ്ടമാനസാനാമ് ।

പരഹിതനിരതാത്മനാം സുേസയം രഘുവരമമ്ബുജേലാചനം പപദ്േയ ॥ ൭॥

സ്മിതരുചിരവികാസിതാനനാബ്ജമതിസുലഭം സുരരാജനീലനീലമ് ।

സിതജലരുഹചാരുേനതേശാഭം രഘുപതിമീശഗുേരാർഗുരും പപദ്േയ ॥ ൮॥
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ഹരികമലജശമ്ഭുരൂപേഭദാത്ത്വമിഹ വിഭാസി ഗുണതയാനുവൃത്തഃ ।

രവിരിവ ജലപൂരിേതാദപാത്േരഷ്വമരപതിസ്തുതിപാതമീശമീേഡ ॥ ൯॥

രതിപതിശതേകാടിസുൻദരാങ്ഗം ശതപഥേഗാചരഭാവനാവിദൂരമ് ।

യതിപതിഹൃദേയ സദാ വിഭാതം രഘുപതിമാർതിഹരം പഭും പപദ്േയ ॥ ൧൦॥

ഇത്േയവം സ്തുവതസ്തസ്യ പസൻേനാഽഭൂദഘൂത്തമഃ ।

ഉവാച ഗ ഭദം േത മമ വിഷ്േണാഃ പരം പദമ് ॥ ൧൧॥

ശൃേണാതി യ ഇദം സ്േതാതം ലിേഖദ്വാ നിയതഃ പേഠത് ।

സ യാതി മമ സാരൂപ്യം മരേണ മത്സ്മൃതിം ലേഭത് ॥ ൧൨॥

ഇതി രാഘവഭാഷിതം തദാ ശുതവാൻ ഹർഷസമാകുേലാ ദ്വിജഃ ॥

രഘുനൻദനസാമ്യമാസ്ഥിതഃ പയെയൗ ബഹ്മസുപൂജിതം പദമ് ॥ ൧൩॥

॥ ഇതി ശീമദധ്യാത്മരാമായേണ അരൺയകാൺേഡഽഷ്ടേമ

സർേഗ ജടായുകൃതം ശീരാമസ്േതാത ॥
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