
Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

ശീഹനുമത്സ്േതാതമ് യാസതീർഥവിരചിതമ്

{॥ ശീഹനുമത്സ്േതാതമ് യാസതീർഥവിരചിതമ് ॥}

നമാമി ദൂതം രാമസ്യ സുഖദം ച സുരദുമമ് ।

പീനവൃത്തമഹാബാഹും സർവശതുനിബർഹണമ് ॥ ൧॥

നാനാരത്നസമായുക്തകുൺഡലാദിവിഭൂഷിതമ് ।

സർവദാഭീഷ്ടദാതാരം സതാം ൈവ ദൃഢമാഹേവ ॥ ൨॥

വാസിനം ചകതീർഥസ്യ ദക്ഷിണസ്ഥഗിെരൗ സദാ ।

തുങ്ഗാമ്േഭാധിതരങ്ഗസ്യ വാേതന പരിേശാഭിേത ॥ ൩॥

നാനാേദശാഗൈതഃ സദ്ഭിഃ േസയമാനം നൃേപാത്തൈമഃ ।

ധൂപദീപാദിൈനേവദ്ൈയഃ പഞ്ചഖാദ്ൈയ ശക്തിതഃ ॥ ൪॥

ഭജാമി ശീഹനൂമൻതം േഹമകാൻതിസമപഭമ് ।

യാസതീർഥയതീൻദ്േരണ പൂജിതം പണിധാനതഃ ॥ ൫॥

തിവാരം യഃ പേഠൻനിത്യം സ്േതാതം ഭക്ത്യാ ദ്വിേജാത്തമഃ ।

വാംഛിതം ലഭേതഽഭീഷ്ടം ഷൺമാസാഭ്യൻതേര ഖലു ॥ ൬॥

പുതാർഥീ ലഭേത പുതം യേശാഽർഥീ ലഭേത യശഃ ।

വിദ്യാർഥീ ലഭേത വിദ്യാം ധനാർഥീ ലഭേത ധനമ് ॥ ൭॥

സർവഥാ മാസ്തു സൻേദേഹാ ഹരിഃ സാക്ഷീ ജഗത്പതിഃ ।

യഃ കേരാത്യത സൻേദഹം സ യാതി നിരയം ധുവമ് ॥ ൮॥

ഇതി ശീയാസതീർഥവിരചിതമ് ഹനുമത്സ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ।
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