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ശീഹനുമത്താൺഡവസ്േതാതമ്

{॥ ശീഹനുമത്താൺഡവസ്േതാതമ് ॥}

വൻേദ സിൻദൂരവർണാഭം േലാഹിതാമ്ബരഭൂഷിതമ് ।

രക്താങ്ഗരാഗേശാഭാഢ്യം േശാണാപും കപീശ്വരമ്॥

ഭേജ സമീരനൻദനം, സുഭക്തചിത്തരഞ്ജനം, ദിേനശരൂപഭക്ഷകം,

സമസ്തഭക്തരക്ഷകമ് ।

സുകൺഠകാർയസാധകം, വിപക്ഷപക്ഷബാധകം, സമുദപാരഗാമിനം, നമാമി

സിദ്ധകാമിനമ് ॥ ൧॥

സുശങ്കിതം സുകൺഠഭുക്തവാൻ ഹി േയാ ഹിതം വചസ്ത്വമാശു

ൈധർമാശയാത േവാ ഭയം കദാപി ന ।

ഇതി വങ്ഗനാഥഭാഷിതം നിശമ്യ വാനരാഽധിനാഥ ആപ ശം തദാ, സ രാമദൂത

ആശയഃ ॥ ൨॥

സുദീർഘബാഹുേലാചേനന, പുഗുേശാഭിനാ, ഭുജദ്വേയന േസാദരീം

നിജാംസയുമാസ്ഥിെതൗ ।

കൃെതൗ ഹി േകാസലാധിെപൗ, കപീശരാജസൻനിെധൗ,

വിദഹേജശലക്ഷ്മെണൗ, സ േമ ശിവം കേരാത്വരമ് ॥ ൩॥

സുശബ്ദശാസ്തപാരഗം, വിേലാക്യ രാമചൻദമാഃ, കപീശ നാഥേസവകം,

സമസ്തനീതിമാർഗഗമ് ।

പശസ്യ ലക്ഷ്മണം പതി, പലമ്ബബാഹുഭൂഷിതഃ കപീൻദസഖ്യമാകേരാത്,

സ്വകാർയസാധകഃ പഭുഃ ॥ ൪॥

പചൺഡേവഗധാരിണം, നേഗൻദഗർവഹാരിണം,

ഫണീശമാതൃഗർവഹൃദ്ദൃശാസ്യവാസനാശകൃത് ।
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വിഭീഷേണന സഖ്യകൃദ്വിേദഹ ജാതിതാപഹൃത്, സുകൺഠകാർയസാധകം,

നമാമി യാതുധതകമ് ॥ ൫॥

നമാമി പുഷ്പെമൗലിനം, സുവർണവർണധാരിണം ഗദായുേധന ഭൂഷിതം,

കിരീടകുൺഡലാൻവിതമ് ।

സുപുഗുതുലംകദാഹകം സുനായകം വിപക്ഷപക്ഷരാക്ഷേസൻദ-

സർവവംശനാശകമ് ॥ ൬॥

രഘൂത്തമസ്യ േസവകം നമാമി ലക്ഷ്മണപിയം ദിേനശവംശഭൂഷണസ്യ

മുദീകാപദർശകമ് ।

വിേദഹജാതിേശാകതാപഹാരിണമ് പഹാരിണമ് സുസൂക്ഷ്മരൂപധാരിണം

നമാമി ദീർഘരൂപിണമ് ॥ ൭॥

നഭസ്വദാത്മേജന ഭാസ്വതാ ത്വയാ കൃതാ മഹാസഹാ യതാ യയാ

ദ്വേയാർഹിതം ഹ്യഭൂത്സ്വകൃത്യതഃ ।

സുകൺഠ ആപ താരകാം രഘൂത്തേമാ വിേദഹജാം നിപാത്യ വാലിനം

പഭുസ്തേതാ ദശാനനം ഖലമ് ॥ ൮॥

ഇമം സ്തവം കുേജഽഹ്നി യഃ പേഠത്സുേചതസാ നരഃ

കപീശനാഥേസവേകാ ഭുനക്തിസർവസമ്പദഃ ।

വങ്ഗരാജസത്കൃപാകതാക്ഷഭാജനദാ

ന ശതുേതാ ഭയം ഭേവത്കദാപി തസ്യ നുസ്ത്വിഹ ॥ ൯॥

േനതാങ്ഗനൻദധരണീവത്സേരഽനങ്ഗവാസേര ।

േലാേകശ്വരാഖ്യഭട്േടന ഹനുമത്താൺഡവം കൃതമ് ॥ ൧൦॥

ഇതി ശീ ഹനുമത്താൺഡവ സ്േതാതമ്॥
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