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ആപദുദ്ധാരക ശീഹനൂമത്സ്േതാതമ്

{॥ ആപദുദ്ധാരക ശീഹനൂമത്സ്േതാതമ് ॥}

വിഭീഷണകൃതമ്

ശീഹനുമേത നമഃ । അസ്യ ശീഹനുമത്സ്േതാതമഹാമൻതസ്യ, വിഭീഷണ

ഋഷിഃ, അനുഷ്ടുപ് ഛൻദഃ, ഹനുമാൻ േദവതാ । മമ ശതുമുഖസ്തമ്ഭനാർേഥ

സർവകാർയസിദ്ധ്യർേഥ ച ജേപ വിനിേയാഗഃ ।

ധ്യാനമ്

ചൻദാഭം ചരണാരവിൻദയുഗലം െകൗപീനെമൗഞ്ജീധരം

നാഭ്യാം ൈവ കടിസൂതയുക്തവസനം യജ്േഞാപവീതാവൃതമ് ।

ഹസ്താഭ്യാമവലമ്ബ്യ ചാഞ്ജലിമേഥാ ഹാരാവലീകുൺഡലം

ബിഭദ്ദീർഘശിഖം പസൻനവദനം ദിയാഞ്ജേനയം ഭേജ ॥

മൻതഃ-ഓം നേമാ ഹനുമേത രുദായ ।

മമ സർവദുഷ്ടജനമുഖസ്തമ്ഭനം കുരു കുരു ॥

മമ സർവകാർയസിദ്ധിം കുരു കുരു । ഐം ഹാം ഹീം ഹൂം ഫട് സ്വാഹാ ।

note അഷ്ടവാരം ജേപത് ।

ആപൻനാഖിലേലാകാർതിഹാരിേണ ശീഹനൂമേത ।

അകസ്മാദാഗേതാത്പാതനാശനായ നേമാഽസ്തു േത ॥ ൧॥

സീതാവിയുക്തശീരാമേശാകദുഃഖഭയാപഹ ।

താപതയസ്യ സംഹാരിൻനാഞ്ജേനയ നേമാഽസ്തു േത ॥ ൨॥

ആധിയാധിമഹാമാരിഗഹപീഡാപഹാരിേണ ।

പാണാപഹൻത്േര ൈദത്യാനാം രാമപാണാത്മേന നമഃ ॥ ൩॥

സംസാരസാഗരാവർതാഗതസമ്ഭാൻതേചതസാമ് ।
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ശരണാഗതമർത്യാനാം ശരൺയായ നേമാഽസ്തു േത ॥ ൪॥

രാജദ്വാേര ബിലദ്വാേര പേവേശ ഭൂതസങ്കുേല ।

ഗജസിംഹമഹായാഘേചാരഭീഷണകാനേന ॥ ൫॥

മഹാഭേയഽഗ്നിസംസ്ഥാേന ശതുസങ്ഗസമാശിേത ।

ശരണാഗതമർത്യാനാം ശരൺയായ നേമാ നമഃ ॥ ൬॥

പേദാേഷ വാ പഭാേത വാ േയ സ്മരൻത്യഞ്ജനാസുതമ് ।

അർഥസിദ്ധിയശഃകാമാൻ പാപ്നുവൻതി ന സംശയഃ ॥ ൭॥

കാരാഗൃേഹ പയാേണ ച സങ്ഗാേമ േദശവിേവ ।

േയ സ്മരൻതി ഹനൂമൻതം േതഷാം നാസ്തി വിപത്തയഃ ॥ ൮॥

വജേദഹായ കാലാഗ്നിരുദായാമിതേതജേസ ।

നമഃ വഗൈസൻയാനാം പാണഭൂതാത്മേന നമഃ ॥ ൯॥

ദുഷ്ടൈദത്യമഹാദർപദലനായ മഹാത്മേന ।

ബഹ്മാസ്തസ്തമ്ഭനായാസ്ൈമ നമഃ ശീരുദമൂർതേയ ॥ ൧൦॥

ജപ്ത്വാ സ്േതാതമിദം പുൺയം വസുവാരം പേഠൻനരഃ ।

രാജസ്ഥാേന സഭാസ്ഥാേന വാേദ പാപ്േത ജേപദ്ധുവമ് ॥ ൧൧॥

വിഭീഷണകൃതം സ്േതാതം യഃ പേഠത് പയേതാ നരഃ ।

സർവാപദ്ഭ്േയാ വിമുച്േയത നാത കാർയാ വിചാരണാ ॥ ൧൨॥
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