ശീഘടികാചലഹനുമത്സ്േതാതമ് ൧
{॥ ശീഘടികാചലഹനുമത്സ്േതാതമ് ൧ ॥}
ബഹ്മാൺഡപുരാണതഃ സ്േതാതം
അതിപാടലവക്താബ്ജം ധൃതേഹമാദിവിഗഹമ് ।
ആഞ്ജേനയം ശങ്ഖചകപാണിം േചതസി ധീമഹി ॥ ൧॥

ശീേയാഗപീഠവിൻയസ്തയത്യസ്തചരണാമ്ബുജമ് ।
ദരാർയഭയമുദാക്ഷമാലാപട്ടികയാ യുതമ് ॥ ൨॥

പാരിജാതതേരാർമൂലവാസിനം വനവാസിനമ് ।
പിമാഭിമുഖം ബാലം നൃഹേരർധ്യാനസംസ്ഥിതമ് ॥ ൩॥

സർവാഭീഷ്ടപദം നൄണാം ഹനുമൻതമുപാസ്മേഹ ।
നാരദ ഉവാച
സ്ഥാനാനാമുത്തമം സ്ഥാനം കിം സ്ഥാനം വദ േമ പിതഃ ।
ബഹ്േമാവാച
ബഹ്മൻ പുരാ വിവാേദാഽഭൂൻനാരായണകപീശേയാഃ ॥

തത്േതഽഹം സമ്പവക്ഷ്യാമി സാവധാനമനാഃ ശൃണു ।
ഏകമാസാദ്വരദഃ സാക്ഷാത് ദ്വിമാസാദങ്ഗനായകഃ ॥ ൧॥

മാസാർേധന പവക്ഷ്യമി തഥാ ൈവ േവങ്കേടശ്വരഃ ।
അർധമാേസന ദാസ്യാമി കൃതം തു പരമം ശിവമ് ॥ ൨॥

ഘടികാചലസംസ്ഥാനാദ്ധടികാചലവൽലഭഃ ।
ഹനുമാനഞ്ജനാസൂനൂ രാമഭക്േതാ ജിേതൻദിയഃ ॥ ൩॥
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ഘടികാേദവ കാമ്യാനാം കാമദാതാ ഭവാമ്യഹമ് ।
ശങ്ഖചകപേദാ േയന പദാസ്യാമി ഹേരഃ പദമ് ॥ ൪॥

ഘടികാചലസംസ്ഥാേന ഘടികാം വസേത യദി ।
സ മുക്തഃ സർവേലാേകഷു വായുപുതപസാദതഃ ॥ ൫॥

ബഹ്മതീർഥസ്യ നികേട രാഘേവൻദസ്യ സൻനിെധൗ ।
വായുപുതം സമാേലാക്യ ന ഭയം വിദ്യേത നേര ॥ ൬॥

തസ്മാദ്വായുസുതസ്ഥാനം പവിതമതിദുലർഭമ് ।
പൂർവാേഃ പിേമ ഭാേഗ ദക്ഷിണാേസ്തേഥാത്തേര ॥ ൭॥

േവങ്കടാദ്ദക്ഷിേണ ഭാേഗ പർവേത ഘടികാചേല ।
തത്ൈരവ ഋഷയഃ സർേവ തപസ്തപ്യൻതി സാദരമ് ॥ ൮॥

പഞ്ചാക്ഷരമഹാമൻതം ദ്വിഷട്കം ച ദ്വിജാതിനാമ് ।
നാമമൻതം തതഃ ശീമൻ സ്തീശൂദാണാമുദാഹൃതമ് ॥ ൯॥

തത സ്നാത്വാ ബഹ്മതീർേഥ നത്വാ തം വായുമൻദിേര ।
വായുപുതം ഭേജൻനിത്യം സർവാരിഷ്ടവിവർജിതഃ ॥ ൧൦॥

േസവേത മൺഡലം നിത്യം തഥാ ൈവ ഹ്യർധമൺഡലമ് ।
വാഞ്ഛിതം വിൻദേത നിത്യം വായുപുതപസാദതഃ ॥ ൧൧॥

തസ്മാത്ത്വമപി േഭാഃ പുത നിവാസം ഘടികാചേല ॥ ൧൧॥

നാരദ ഉവാച
കഥം വാസഃ പകർതേയാ ഘടികാചലമസ്തേക ।
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േകന മൻത്േരണ ബലവാനാഞ്ജേനയഃ പസീദതി ॥ ൧൨॥

വിധാനം തസ്യ മൻതസ്യ േഹാമം ൈചവ വിേശഷതഃ ।
കിയത്കാലം തത വാസം കർതയം തൻമമാവദ ॥ ൧൩॥

ബഹ്േമാവാച
ബഹ്മതീർേഥ തതഃ സ്നത്വാ ഹനുമത്സംമുേഖ സ്ഥിതഃ ।
ദ്വാദശാക്ഷരമൻതം തു നിത്യമഷ്ടസഹസകമ് ॥ ൧൪॥

ജേപൻനിയമതഃ ശുദ്ധസ്തദ്ഭക്തസ്തു പരായണഃ ।
നിരാഹാരഃ ഫലാഹാേരാ ബഹ്മചർയവേത സ്ഥിതഃ ॥ ൧൫॥

മൺഡലം തത വസ്തയം ഭക്തിയുക്േതന േചതസാ ।
ധ്യാനശ്േലാകം പവക്ഷ്യാമി ശൃണു നാരദ തത്വതഃ ॥ ൧൬॥

തമഞ്ജനാനൻദനമിൻദുബിമ്ബനിഭാനനം സുൻദരമപേമയമ് ।
സീതാസുതം സൂക്ഷ്മഗുണസ്വേദഹം ശീരാമപാദാർപണചിത്തവൃത്തിമ് ॥
൧൭॥

ഏവം ധ്യാത്വാ സദാ ഭക്ത്യാ തത്പാദജലജം മുദാ ।
ചതുർഥാംേശന േഹാമം വാ കർതയം പായേസന ച ॥ ൧൮॥

വിധിനാ വിധിയുക്തസ്തു വിദിത്വാ ഘടികാചലമ് ।
ജഗാമ ജയമൻവിൻനിൻദിയാണാം മഹാമനാഃ ॥ ൧൯॥

ഏവം നിയമയുക്തഃ സൻ യഃ കേരാതി ഹേരഃ പിയമ് ।
വിജയം വിൻദേത േദഹീ വായുപുതപസാദതഃ ॥ ൨൦॥
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ഇതി ബഹ്മാൺഡപുരാണതഃ ശീഘടികാചലഹനുമത്സ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ।
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