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ശീഹനൂമത്സ്േതാതമ് ൧

{॥ ശീഹനൂമത്സ്േതാതമ് ൧ ॥}

അക്ഷാദിരാക്ഷസഹരം ദശകൺഠദർപ-

നിർമൂലനം രഘുവരാങ്ഘിസേരാജഭക്തമ് ।

സീതാഽവിഷഹ്യഘനദുഃഖനിവാരകം തം

വാേയാഃ സുതം ഗിലിതഭാനുമഹം നമാമി ॥ ൧॥

മാം പശ്യ പശ്യ ദയയാ നിജദൃഷ്ടിപാൈതഃ

മാം രക്ഷ രക്ഷ പരിേതാ രിപുദുഃഖപുഞ്ജാത് ।

വശ്യം കുരു തിജഗതാം വസുധാധിപാനാം

േമ േദഹി േദഹി മഹതീം വസുധാം ശിയം ച ॥ ൨॥

ആപദ്ഭ്േയാ രക്ഷ സർവത ആഞ്ജേനയ നേമാഽസ്തു േത ।

ബൻധനം േഛദയാഭുക്തം കപിവർയ നേമാഽസ്തു േത ॥ ൩॥

േദഹി േമ സമ്പേദാ നിത്യം തിേലാചന നേമാഽസ്തു േത ।

ദുഷ്ടേരാഗാൻ ഹന ഹന രാമദൂത നേമാഽസ്തു േത ॥ ൪॥

ഉാടയ രിപൂൻ സർവാൻ േമാഹനം കുരു ഭൂഭുജാമ് ।

വിദ്േവഷിേണാ മാരയ ത്വം തിമൂർത്യാത്മക സർവദാ ॥ ൫॥

സഞ്ജീവപർവേതാദ്ധാര മമ ദുഃഖം നിവാരയ ।

േഘാരാനുപദവാൻ സർവാൻ നാശയാക്ഷാസുരാൻതക ॥ ൬॥

ഏവം സ്തുത്വാ ഹനുമൻതം നരഃ ശദ്ധാസമൻവിതഃ ।

പുതെപൗതാദിസഹിതഃ സർവാൻ കാമാനവാപ്നുയാത് ॥ ൭॥
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മർകേടശ മേഹാത്സാഹ സർവേശാകവിനാശക ।

ശതൂൻ സംഹര മാം രക്ഷ ശിയം ദത്വാ ച മാം ഭര ॥ ൮॥
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