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ശീഹനൂമത് പഞ്ച ചാമരമ്

{॥ ശീഹനൂമത് പഞ്ച ചാമരമ് ॥}

നേമാഽസ്തു േത ഹനൂമേത ദയാവേത മേനാഗേത

സുവർണപർവതാകൃേത നഭ്വതഃ സുതായ േത ।

ന ചാഞ്ജേനയ േത സേമാ ജഗത്തേയ മഹാമേത

പരാകേമ വചഃകേമ സമസ്തസിദ്ധിസങ്കേമ ॥ ൧॥

രവിം ഗസിഷ്ണുരുത്പതൻ ഫേലയാ ശിശുർഭവാൻ

രേവർഗൃഹീതവാനേഹാ സമസ്തേവദശാസ്ത്കമ് ।

ഭവൻമേനാജ്ഞഭാഷണം ബഭൂവ കർണഭൂഷണം

രഘൂത്തമസ്യ മാനസാംബുജസ്യ പൂർണേതാഷണമ് ॥ ൨॥

ധരാത്മജാപതിം ഭവാൻ വിഭാവയൻ ജഗത്പതിം

ജഗാമ രാമദാസതാം സമസ്തേലാകവിശുതാമ് ।

വിലങ്ഘ്യ വാരിധിം ജവാത് വിേലാക്യ ദീനജാനകീം

ദശാനനസ്യ മാനസം ദദാഹ ലങ്കയാ സമമ് ॥ ൩॥

വിേലാക്യ മാതരം കൃശാം ദശാനനസ്യ തദ്വേന

ഭവാനഭാഷത പിയം മേനാഹരം ച സംസ്കൃതമ് ।

സമസ്തദുഷ്ടരക്ഷസാം വിനാശകാലസൂചനം

ചകാര രാവണാഗതഃ നേയന വാ ഭേയന വാ ॥ ൪॥

മഹാബേലാ മഹാചലം സമുഹ്യ െചൗഷധിപഭം

ഭവാൻ രരക്ഷ ലക്ഷ്മണം ഭയാവേഹ മഹാവേഹ ।

മേഹാപകാരിണം തദാ ഭവൻതമാത്മബാൻധവം

സമസ്തേലാകബാൻധേവാഽപ്യമൻയത സ്വയം വിഭുഃ ॥ ൫॥
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ഭവാം യത യത തത് ശൃേണാതി രാമകീർതനം

കേരാതി തത തത േഭാഃ സഭാഷ്പമസ്തകാഞ്ജലിം ।

പേദഹി േമഽഞ്ജനാസുത ത്വദീയഭക്തിൈവഭവം

വിേദഹി േമ നിരഞ്ജനം ച രാമദാസദാസതാമ് ॥ ൬॥

അഗൺയപുൺയവാൻ ഭവാൻ അനൻയധൻയജീവനഃ

വിമുച്യ െമൗക്തികസജം ദെദൗ ധരാത്മജാ മുദാ ।

ഭവൻതമാലിലിങ്ഗ യദ് രഘൂത്തമഃ സ്വയം വദൻ

ഇദം ഹി േമ ഹനൂമതഃ പേദയസർവമിത്യേഹാ ॥ ൭॥

വിേദഹരാജനൻദിനീമേനാഹേര വേര പേര

വിേദഹമുക്തിദായേക വിേധഹി േമ മേനാ ഹേര ।

ക്ഷണം ക്ഷണം നിരീക്ഷണം ഭേവദ് യഥാ മയി പേഭാഃ

തഥാ നിേവദയസ്വ മദ്ദശാം ദശാനനാൻതേക ॥ ൮॥

ഇദം ച പഞ്ചചാമരം ഗൃഹാണ ദാസകൽപിതം

സമീരണാത്മസംഭവ പേമാദമാനേചതസാ ।

രിപൂൻ ഷഡാൻതരാൻ വിനാശയാശു ദുർദമാൻ

പുനർഭവാഖ്യകർദമാത് വിമുച്യ പാഹി പാഹി മാമ് ॥ ൯॥

Encoded and proofread by N. Balasubramanian bbalu@satyam.net.in

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

Last updated ത്oday

http://sanskritdocuments.org

Hanumath Pancha Chamaram Lyrics in Malayalam PDF

http://sanskritdocuments.org/


Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

% File name : hanumatpanchachamara.itx
% Category : panchaka
% Location : doc\_hanumaana
% Language : Sanskrit
% Subject : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by : N.Balasubramanian bbalu at satyam.net.in
% Proofread by : N.Balasubramanian bbalu at satyam.net.in
% Latest update : April 20, 2005
% Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com
% Site access : http://sanskritdocuments.org
%
% This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study
% and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of
% any website or individuals or for commercial purpose without permission.
% Please help to maintain respect for volunteer spirit.
%

We acknowledge well-meaning volunteers for Sanskritdocuments.org and other sites to have built
the collection of Sanskrit texts.
Please check their sites later for improved versions of the texts.
This file should strictly be kept for personal use.
PDF file is generated [ October 13, 2015 ] at Stotram Website

http://sanskritdocuments.org
http://stotram.co.in
http://sanskritdocuments.org/

