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ശീഹനുമദ്വാഡവാനലസ്േതാതമ്

{॥ ശീഹനുമദ്വാഡവാനലസ്േതാതമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

ഓം അസ്യ ശീഹനുമദ്വാഡവാനലസ്േതാതമൻതസ്യ

ശീരാമചൻദ ഋഷിഃ, ശീവഡവാനലഹനുമാൻ േദവതാ,

മമ സമസ്തേരാഗപശമനാർഥം, ആയുരാേരാഗ്ൈയശ്വർയാഭിവൃദ്ധ്യർഥം,

സമസ്തപാപക്ഷയാർഥം, സീതാരാമചൻദപീത്യർഥം ച

ഹനുമദ്വാഡവാനലസ്േതാതജപമഹം കരിഷ്േയ ॥

ഓം ഹാം ഹീം ഓം നേമാ ഭഗവേത ശീ മഹാഹനുമേത പകടപരാകമ

സകലദിങ്മൺഡലയേശാവിതാനധവലീകൃതജഗത്തിതയ വജേദഹ

രുദാവതാര ലങ്കാപുരീദഹന ഉമാഅമലമൻത ഉദധിബൻധന

ദശശിരഃകൃതാൻതക സീതാശ്വസന വായുപുത അഞ്ജനീഗർഭസമ്ഭൂത

ശീരാമലക്ഷ്മണാനൻദകര കപിൈസൻയപാകാര സുഗീവസാഹ്യ

രണപർവേതാത്പാടന കുമാരബഹ്മചാരിൻ ഗഭീരനാദ

സർവപാപഗഹവാരണ സർവജ്വേരാാടന ഡാകിനീവിധ്വംസന

ഓം ഹാം ഹീം ഓം നേമാ ഭഗവേത മഹാവീരവീരായ സർവദുഃഖനിവാരണായ

ഗഹമൺഡലസർവഭൂതമൺഡലസർവപിശാചമൺഡേലാാടന

ഭൂതജ്വരഏകാഹികജ്വരദ്യാഹികജ്വരത്യാഹികജ്വരചാതുർഥികജ്വര-

സൻതാപജ്വരവിഷമജ്വരതാപജ്വരമാേഹശ്വരൈവഷ്ണവജ്വരാൻ ഛിൻധി

ഛിൻധി

യക്ഷബഹ്മരാക്ഷസഭൂതപ്േരതപിശാചാൻ ഉാടയ ഉാടയ

ഓം ഹാം ഹീം ഓം നേമാ ഭഗവേത ശീമഹാഹനുമേത

ഓം ഹാം ഹീം ഹൂം ഹ്ൈരം ഹ്െരൗം ഹഃ ആം ഹാം ഹാം ഹാം ഔം െസൗം

ഏഹി ഏഹി ഏഹി

ഓംഹം ഓംഹം ഓംഹം ഓംഹം ഓംനേമാ ഭഗവേത ശീമഹാഹനുമേത

ശവണചക്ഷുർഭൂതാനാം ശാകിനീഡാകിനീനാം വിഷമദുഷ്ടാനാം
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സർവവിഷം ഹര ഹര ആകാശഭുവനം േഭദയ േഭദയ േഛദയ േഛദയ

മാരയ മാരയ േശാഷയ േശാഷയ േമാഹയ േമാഹയ ജ്വാലയ ജ്വാലയ

പഹാരയ പഹാരയ സകലമായാം േഭദയ േഭദയ

ഓം ഹാം ഹീം ഓം നേമാ ഭഗവേത മഹാഹനുമേത സർവ ഗേഹാാടന

പരബലം ക്േഷാഭയ ക്േഷാഭയ സകലബൻധനേമാക്ഷണം കുരു കുരു

ശിരഃശൂലഗുൽമശൂലസർവശൂലാൻനിർമൂലയ നിർമൂലയ

നാഗപാശാനൻതവാസുകിതക്ഷകകർേകാടകകാലിയാൻ

യക്ഷകുലജലഗതബിലഗതരാതിഞ്ചരദിവാചര

സർവാൻനിർവിഷം കുരു കുരു സ്വാഹാ ॥

രാജഭയേചാരഭയപരമൻതപരയൻതപരതൻതപരവിദ്യാേദയ േഛദയ

സ്വമൻതസ്വയൻതസ്വതൻതസ്വവിദ്യാഃ പകടയ പകടയ

സർവാരിഷ്ടാൻനാശയ നാശയ സർവശതൂൻനാശയ നാശയ

അസാധ്യം സാധയ സാധയ ഹും ഫട് സ്വാഹാ ॥

॥ ഇതി ശീവിഭീഷണകൃതം ഹനുമദ്വാഡവാനലസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥

As the stotra itself says it is helpful in the control of all illness and

enhances wealth. It can be recited by women. The only strange thing I heard

about it is that it is not to be recited on hanumAna's regular days ie.

Tuesdays and Saturdays. It is to be recited on Wednesdays. But I have not come

across this in any written book, just hearsay.

To be under a "protective cover" I would suggest pa~nchamukhI hanumatkavacham

and ekAdashamukhIhanumatkavacham which are also on the Sanskrit Documents

site.
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