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ശീവിചിതവീരഹനുമൻമാലാമൻതഃ

{॥ ശീവിചിതവീരഹനുമൻമാലാമൻതഃ ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

ഓം അസ്യ ശീവിചിതവീരഹനുമൻമാലാമൻതസ്യ

ശീരാമചൻദ്േരാ ഭഗവാനൃഷിഃ, അനുഷ്ടുപ് ഛൻദഃ,

ശീവിചിതവീരഹനുമാൻ േദവതാ, മമാഭീഷ്ടസിദ്ധ്യർേഥ

മാലാമൻത ജേപ വിനിേയാഗഃ ।

അഥ കരൻയാസഃ ।

ഓം ഹാം അങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।

ഓം ഹീം തർജനീഭ്യാം നമഃ ।

ഓം ഹൂം മധ്യമാഭ്യാം നമഃ ।

ഓം ഹ്ൈരം അനാമികാഭ്യാം നമഃ ।

ഓം ഹ്െരൗം കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ ।

ഓം ഹഃ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।

അഥ അങ്ഗൻയാസഃ

ഓം ഹാം ഹൃദയായ നമഃ ।

ഓം ഹീം ശിരേസ സ്വാഹാ ।

ഓം ഹൂം ശിഖാൈയ വഷട് ।

ഓം ഹ്ൈരം കവചായ ഹുമ് ।

ഓം ഹ്െരൗം േനതതയായ െവൗഷട് ।

ഓം ഹഃ അസ്തായ ഫട് ।

അഥ ധ്യാനമ് ।

വാേമ കേര ൈവരവഹം വഹൻതം ൈശലം പേര ശൃങ്ഖലമാലയാഢ്യമ് ।

ദധാനമാധ്മാതസുവർണവർണം ഭേജ ജ്വലത്കുൺഡലമാഞ്ജേനയമ് ॥

ഓം നേമാ ഭഗവേത വിചിതവീരഹനുമേത

പലയകാലാനലപഭാജ്വലത്പതാപവജേദഹായ
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അഞ്ജനീഗർഭസമ്ഭൂതായ പകടവികമവീരൈദത്യ-

ദാനവയക്ഷരാക്ഷസഗഹബൻധനായ ഭൂതഗഹ-

പ്േരതഗഹപിശാചഗഹശാകിനീഗഹഡാകിനീഗഹ-

കാകിനീഗഹകാമിനീഗഹബഹ്മഗഹബഹ്മരാക്ഷസഗഹ-

േചാരഗഹബൻധനായ ഏഹി ഏഹി ആഗാഗ-

ആേവശയാേവശയ മമ ഹൃദയം പേവശയ പേവശയ

സ്ഫുര സ്ഫുര പസ്ഫുര പസ്ഫുര സത്യം കഥയ കഥയ

യാഘമുഖം ബൻധയ ബൻധയ സർപമുഖം ബൻധയ ബൻധയ

രാജമുഖം ബൻധയ ബൻധയ സഭാമുഖം ബൻധയ ബൻധയ

ശതുമുഖം ബൻധയ ബൻധയ സർവമുഖം ബൻധയ ബൻധയ

ലങ്കാപാസാദഭഞ്ജന സർവജനം േമ വശമാനയ വശമാനയ

ശീം ഹീം ീം ശീം സർവാനാകർഷയ ആകർഷയ

ശതൂൻ മർദയ മർദയ മാരയ മാരയ ചൂർണയ ചൂർണയ

േഖ േഖ േഖ ശീരാമചൻദാജ്ഞയാ പജ്ഞയാ മമ കാർയസിദ്ധി

കുരു കുരു മമ ശതൂൻ ഭസ്മീ കുരു കുരു സ്വാഹാ ॥

ഓം ഹാം ഹീം ഹൂം ഹ്ൈരം ഹ്െരൗം ഹഃ ഫട് ശീവിചിതവീരഹനുമേത

മമ സർവശതൂൻ ഭസ്മീ കുരു കുരു ഹന ഹന ഹും ഫട് സ്വാഹാ ॥

ഏകാദശശതവാരം ജപിത്വാ സർവശതൂൻ വശമാനയതി നാൻയഥാ ഇതി ॥

॥ ഇതി ശീവിചിതവീരഹനുമൻമാലാമൻതഃ സമ്പൂർണമ് ॥
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