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ശീഹനൂമത്സ്േതാതമ് ൩

{॥ ശീഹനൂമത്സ്േതാതമ് ൩ ॥}

ശൃണു േദവി പവക്ഷ്യാമി സ്േതാതം സർവസുഖാവഹമ് ।

സർവകാമപദം നൄണാം ഹനുമത്സ്േതാതമുത്തമമ് ॥ ൧॥

തപ്തഹാടകസങ്കാശം നാനാപുഷ്പവിരാജിതമ് ।

ഉദ്യദ്ബാലാർകവദനം തിേനതം കുൺഡേലാജ്ജ്വലമ് ॥ ൨॥

െമൗഞ്ജീെകൗപീനകം േഹമമയയജ്േഞാപവീതിനമ് ।

പിങ്ഗലാക്ഷം മഹാകായം ടങ്കൈശേലൻദധാരിണമ് ॥ ൩॥

മൂർതിതയാത്മകം വീരം മഹാെശൗർയം മഹാഹനുമ് ।

ഹനൂമൻതം വായുസൂനും നമാമി ബഹ്മചാരിണമ് ॥ ൪॥

തിവർണാക്ഷരമൻതസ്ഥം ജപാകുസുമസൻനിഭമ് ।

നാനാഭൂഷണസംയുക്തമാഞ്ജേനയം നമാമ്യഹമ് ॥ ൫॥

പഞ്ചാക്ഷരസ്ഥിതം േദവം നീലനീരദസൻനിഭമ് ।

പൂജിതം സർവേദൈവസ്തു രാക്ഷസാരിം നമാമ്യഹമ് ॥ ൬॥

അചലദ്യുതിസങ്കാശം സർവാലങ്കാരഭൂഷിതമ് ।

ഷഡക്ഷരയുതം േദവം നമാമി ബഹ്മചാരിണമ് ॥ ൭॥

സപ്തവർണമയം േദവം ഹരീശം തം സുരാർചിതമ് ।

സുൻദരാസ്യാബ്ജസംയുക്തം തിേനതം തം നമാമ്യഹമ് ॥ ൮॥

അഷ്ടാദശാധിപം േദവം േഹമവർണം മഹാതനുമ് ।
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നമാമി ജഗതാം വൻദ്യം ലങ്കാപാസാദദാഹനമ് ॥ ൯॥

അതസീപുഷ്പസങ്കാശം ദശവർണാത്മകം വിഭുമ് ।

ജടാധരം ചതുർബാഹും നമാമി കപിനായകമ് ॥ ൧൦॥

ദ്വാദശാക്ഷരമൻതസ്യ നായകം കുൻതധാരിണമ് ।

േഹമവർണലസത്കായം ഭേജ സുഗീവമൻതിണമ് ॥ ൧൧॥

മാലാമൻതാത്മകം േദവം തിവർണം ച ചതുർഭുജമ് ।

പാശാങ്കുശധരം േദവം കപിവർയം നമാമ്യഹമ് ॥ ൧൨॥

തേയാദശാക്ഷരഹിതം സീതാദുഃഖനിവാരണമ് ।

സുരാസുരഗൈണഃ സർൈവഃ സംസ്തുതം പണമാമ്യഹമ് ॥ ൧൩॥

ഹാഹാകാരമുഖാൻതനിത്യദഹനജ്വാലാസമൂേഹാജ്ജ്വലം

വിദ്വൻമൺഡലജാതേരാഷപരുഷം ശീരാമദാസം വിഭുമ് ।

സഞ്ചൂർണീകൃതധൂമേലാചനമഹാഹ്യക്ഷാദിരക്േഷാബലം

തം വൻേദ രവിധാരണം സുരവൈരർവൻദ്യം സമീരാത്മജമ് ॥ ൧൪॥

രഘുപതിപദഭക്തം കിങ്കിണീേകാത്തമാങ്ഗം

മുകുലിതകരപദ്മം േമാദയാനം തരങ്േഗ ।

പുലകിതവിപുലാങ്ഗം പുൺയലീലാനുഷങ്ഗം

വനചരകുലനാഥം വായുപുതം നേതാഽസ്മി ॥ ൧൫॥
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