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സങ്കടേമാചന ഹനുമാനാഷ്ടകമ്

{॥ സങ്കടേമാചന ഹനുമാനാഷ്ടകമ് ॥}

തതഃ സ തുലസീദാസഃ സസ്മാര രഘുനൻദനമ് ।

ഹനൂമൻതം തത്പുരസ്താത് തുഷ്ടാവ ഭക്തരക്ഷണമ് ॥ ൧॥

ധനുർബാണ ധേരാവീരഃ സീതാ ലക്ഷ്മണ സയുതഃ ।

രാമചൻദഹാേയാ മാം കിം കരിഷ്യത്യുയം മമ ॥ ൨॥

ഓം ഹനുമാനഞ്ജനീ സൂേനാ വായുപുത്േരാ മഹാബലഃ ।

മഹാലാങ്ഗൂല നിക്േഷൈപർനിഹതാഖില രാക്ഷസാഃ ॥ ൩॥

ശീരാമ ഹൃദയാനൻദ വിപത്െതൗശരണം തവ ।

ലക്ഷ്മേണ നിഹിേത ഭൂെമൗ നീത്വാ ദ്േരാണാചലം യുതമ് ॥ ൪॥

യയാ ജീവിത വാ നാദ്യ താ ശക്തിം പകടീം കുരു ।

േയന ലങ്േകശ്വേരാ വീേരാ നിഃശങ്കഃ വിജിതസ്ത്വയാ ॥ ൫॥

ദുർനിരീക്ഷ്േയാഽപിേദവാനീ തദ്ബലം ദർശയാധുനാ ॥ ൬॥

യയാ ലങ്കാം പവിശ്യ ത്വം ജ്ഞാതവാൻ ജാനകീ സ്വയം ।

രാവണാംതഃ പുേരഽത്യുഗ്േരതാം ബുദ്ധിം പകടീ കുരു ॥ ൭॥

രുദാവതാര ഭക്താർതി വിേമാചന മഹാഭുജ ।

കപിരാജ പസൻനസ്ത്വം ശരണം തവ രക്ഷ മാമ് ॥ ൮॥

ഇത്യഷ്ടകം ഹനുമതഃ യഃ പേഠത് ശദ്ധയാൻവിതഃ ।

സർവകഷ്ട വിനിർമുക്േതാ ലഭേത വാഞ്ിതഫലമ് ॥

http://sanskritdocuments.org/


Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

ഗഹഭൂതാർദിേതേഘാേര രേണ രാജഭേയഽഥവാ ।

തിവാരം പേഠനാീഘം നേരാ മുച്േയത് സങ്കടാത് ॥

॥ ഇതി ശീേഗാസ്വാമിതുലസീദാസ വിരചിതം ശീഹനുമാൻനാഷ്ടകം

സമ്പൂർണമ് ॥
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