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ഇൻദകൃതം രാമസ്േതാതമ്

{॥ ഇൻദകൃതം രാമസ്േതാതമ് ॥}

ഇൻദ ഉവാച

ഭേജഽഹം സദാ രാമമിൻദീവരാഭം ഭവാരൺയദാവാനലാഭാഭിധാനമ് ।

ഭവാനീഹൃദാ ഭാവിതാനൻദരൂപം ഭവാഭാവേഹതും ഭവാദിപപൻനമ് ॥ ൧॥

സുരാനീകദുഃെഖൗഘനാൈശകേഹതും നരാകാരേദഹം നിരാകാരമീഡ്യമ് ।

പേരശം പരാനൻദരൂപം വേരൺയം ഹരിം രാമമീശം ഭേജ ഭാരനാശമ് ॥ ൨॥

പപൻനാഖിലാനൻദേദാഹം പപൻനം പപൻനാർതിനിഃേശഷനാശാഭിധാനമ് ।

തേപാേയാഗേയാഗീശഭാവാഭിഭായം കപീശാദിമിതം ഭേജ രാമമിതമ് ॥ ൩॥

സദാ േഭാഗഭാജാം സുദൂേര വിഭാൻതം സദാ േയാഗഭാജാമദൂേര വിഭാൻതമ് ।

ചിദാനൻദകൻദം സദാ രാഘേവശം വിേദഹാത്മജാനൻദരൂപം പപദ്േയ ॥ ൪॥

മഹാേയാഗമായാവിേശഷാനുയുക്േതാ വിഭാസീശ ലീലാനരാകാരവൃത്തിഃ ।

ത്വദാനൻദലീലാകഥാപൂർണകർണാഃ സദാനൻദരൂപാ ഭവൻതീഹ േലാേക ॥ ൫॥

അഹം മാനപാനാഭിമത്തപമത്േതാ ന േവദാഖിേലശാഭിമാനാഭിമാനഃ ।

ഇദാനീം ഭവത്പാദപദ്മപസാദാത്തിേലാകാധിപത്യാഭിമാേനാ വിനഷ്ടഃ ॥ ൬॥

സ്ഫുരദത്നേകയൂരഹാരാഭിരാമം ധരാഭാരഭൂതാസുരാനീകദാവമ് ।

ശരൻദവക്തം ലസത്പദ്മേനതം ദുരാവാരപാരം ഭേജ രാഘേവശമ് ॥ ൭॥

സുരാധീശനീലാഭനീലാങ്ഗകാൻതിം വിരാധാദിരക്േഷാവധാൽേലാകശാൻതിമ്

।

കിരീടാദിേശാഭം പുരാരാതിലാഭം ഭേജ രാമചൻദം രഘൂണാമധീശമ് ॥ ൮॥
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ലസൻദേകാടിപകാശാദിപീേഠ സമാസീനമങ്േക സമാധായ സീതാമ് ।

സ്ഫുരദ്േധമവർണാം തഡിത്പുഞ്ജഭാസാം ഭേജ രാമചൻദം

നിവൃത്താർതിതൻദമ് ॥ ൯॥

॥ ഇതി ശീമദധ്യാത്മരാമായേണ യുദ്ധകാൺേഡ തേയാദശസർേഗ

ഇൻദകൃതശീരാമസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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