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ശീഹനുമത്സ്തവരാജഃ

{॥ ശീഹനുമത്സ്തവരാജഃ ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

ഹനുമാനുവാച ।

തിരാമപി േയാ രാജാ സമവായം സമീയുഷാമ് ।

തഥാ സുഗീവമുഖ്യാനാം യസ്തം വൻദ്യം നമാമ്യഹമ് ॥ ൧॥

സകൃേദവ പസൻനായ വിശിഷ്ടാൈയവ രാജ്യദഃ ।

വിഭീഷണായ േയാ േദവസ്തം വീരം പണമാമ്യഹമ് ॥ ൨॥

േയാ മഹാപുരുേഷാ യാപീ മഹാൌ കൃതേസതുകഃ ।

സ്തുേതാ േയന ജടായു മഹാവിഷ്ണും നമാമ്യഹമ് ॥ ൩॥

േതജസാപ്യായിതാ യസ്യ ജ്വലൻതി ജ്വലനാദയഃ ।

പകാശേത സ്വതൻത്േരാ യസ്തം ജ്വലൻതം നമാമ്യഹമ് ॥ ൪॥

സർവേതാമുഖതാ േയന ലീലയാ ദർശിതാ രേണ ।

രാക്ഷേസശ്വരേയാധാനാം തം വൻേദ സർവേതാമുഖമ് ॥ ൫॥

നൃഭാവം തു പപൻനാനാം ഹിനസ്തി ച സദാ രുജമ് ।

നൃസിംഹതനുമപാപ്േതാ യസ്തം നൃസിംഹം നമാമ്യഹമ് ॥ ൬॥

യസ്മാദ്വിഭ്യതി വാതാർകജ്വലേനൻദാഃ സമൃത്യവഃ ।

ഭയം തേനാതി പാപാനാം ഭീഷണം തം നമാമ്യഹമ് ॥ ൭॥

പരസ്യ േയാഗ്യതാം വീക്ഷ്യ ഹരേത പാപസൻതതിമ് ।

പുരസ്യ േയാഗ്യതാം വീക്ഷ്യ തം ഭദം പണമാമ്യഹമ് ॥ ൮॥
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േയാ മൃത്യും നിജദാസാനാം മാരയത്യതിേചഷ്ടദഃ ।

തതാപി നിജദാസാർഥം മൃത്യുമൃത്യും നമാമ്യഹമ് ॥ ൯॥

യത്പാദപദ്മപണേതാ ഭവത്യുത്തമപുരുഷഃ ।

തമീശം സർവേദവാനാം നമനീയം നമാമ്യഹമ് ॥ ൧൦॥

ആത്മഭാവം സമുത്ക്ഷിപ്യ ദാസ്യം ൈചവ രഘുത്തമമ് ।

ഭേജഽഹം പത്യഹം രാമം സസീതം സഹലക്ഷ്മണമ് ॥ ൧൧॥

നിത്യം ശീരാമഭക്തസ്യ കിങ്കരാ യമകിങ്കരാഃ ।

ശിവവത്േയാ ദിശസ്തസ്യ സിദ്ധയസ്തസ്യ ദാസികാഃ ॥ ൧൨॥

ഇദം ഹനുമതാ പ്േരാക്തം മൻതരാജാത്മകം സ്തവമ് ।

പേഠദനുദിനം യസ്തു സ രാേമ ഭക്തിമാൻഭേവത് ॥ ൧൩॥

॥ ഇതി ഹനുമത്കൽേപ ശീഹനുമൻമൻതരാജാത്മകസ്തവരാജഃ സമ്പൂർണമ് ॥
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