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ശീഹനുമത്പശംസനമ്

{॥ ശീഹനുമത്പശംസനമ് ॥}

മുക്തിപദാനാത് പതികർതൃതാ േമ സർവസ്യ േബാേധാ ഭവതാം ഭേവത ।

ഹനൂമേതാ ന പതികർതൃതാ സ്യാത് സ്വഭാവഭക്തസ്യ നിെരൗഷധം േമ ॥ ൧॥

മദ്ഭക്െതൗ ജ്ഞാനപൂർതാവനുപധികബലപ്േരാൻനതിസ്ൈഥർയൈധർയ-

സ്വാഭായാധിക്യേതജഃസുമതിദമശേമഷ്വസ്യ തുൽേയാ ന കിത് ।

േശേഷാ രുദഃ സുപർേണാഽപ്യുരുഗുണസമിെതൗ േനാ സഹസാംശുതുൽയാ

അസ്േയത്യസ്മാൻമൈദശം പദമഹമമുനാ സാർധേമേവാപേഭാക്ഷ്േയ ॥ ൨॥

പൂർവം ജിഗായ ഭുവനം ദശകൻധേരാഽസാ-

വബ്േജാദ്ഭവസ്യ വരേതാ ന തു തം കദാചിത് ।

കിജ്ജിഗായ പുരുഹൂതസുതഃ കപിത്വാദ്-

വിഷ്േണാർവരാദജയദർജുന ഏവ ൈചനമ് ॥ ൩॥

ദത്േതാ വേരാ ന മനുജാൻ പതി വാനരാം

ധാതാസ്യ േതന വിജിേതാ യുധി വാലിൈനഷഃ ।

അബ്േജാദ്ഭവസ്യ വരമാശ്വഭിഭൂയ രക്േഷാ

ജിഗ്േയ ത്വഹം രണമുേഖ ബലിമാഹ്വയൻതമ് ॥ ൪॥

ബേലർദ്വാസ്േഥാഽഹം വരമസ്ൈമ സമ്പദായ പൂർവം തു ।

േതന മയാ രക്േഷാഽസ്തം േയാജനമയുതം പദാങ്ഗുൽയാ ॥ ൫॥

പുന യുദ്ധായ സമാഹ്വയൻതം ൻയപാതയം രാവണേമകമുഷ്ടിനാ ।

മഹാബേലാഽഹം കപിലാഖ്യരൂപസ്തികൂടരൂപഃ പവന േമ സുതഃ ॥ ൬॥

ആവാം സ്വശക്ത്യാ ജയിനാവിതി സ്മ ശിേവാ വരാൻേതഽജയേദനേമവമ് ।

http://sanskritdocuments.org/


Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

ജ്ഞാത്വാ സുരാേജയമിമം ഹി വേര ഹേരാ ജേയയാഹമമും ദശാനനമ് ॥ ൭॥

അതഃ സ്വഭാവാജ്ജയിനാവഹം ച വായു വായുർഹനുമാൻ സ ഏഷഃ ।

അമുഷ്യ േഹേതാസ്തു പുരാ ഹി വായുനാ ശിേവൻദപൂർവാ അപി

കാഷ്ഠവത്കൃതാഃ ॥ ൮॥

അേതാ ഹനൂമാൻ പദേമതു ധാതുർമദാജ്ഞയാ സൃഷ്ട്യവനാദികർമ ।

േമാക്ഷം ച േലാകസ്യ സൈദവ കുർവൻ മുക്ത മുക്താൻ സുഖയൻ

പവർതതാമ് ॥ ൯॥

േഭാഗാ േയ യാനി ച കർമജാതാൻയനാദ്യനൻതാനി മേമഹ സൻതി ।

മദാജ്ഞയാ താൻയഖിലാനി സൻതി ധാതുഃ പേദ തത് സഹേഭാഗനാമ ॥ ൧൦॥

ഏതാദൃശം േമ സഹേഭാജനം േത മയാ പദത്തം ഹനുമൻ സൈദവ ।

ഇതീരിതസ്തം ഹനൂമാൻ പണമ്യ ജഗാദ വാക്യം സ്ഥിരഭക്തിനമഃ ॥ ൧൧॥

ഇതി ശീമദാനൻദതീർഥീയമഹാഭാരതതാത്പർയനിർണയതഃ

ശീഹനുമത്പശംസനമ് ।
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