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.. shrIHanumatstotram ..

॥ ஹனும ேதா ர யாஸதீ த²விரசித ॥
நமாமி ³த ராம யஸுக²த³ ச ஸுர ³ரும ।
பீன ரு’ தமஹாபா³ஹு ஸ வஶ ருனிப³ ஹண ॥ 1॥
நா ர னஸமாயு தகு ட³லாதி³வி ⁴ஷித ।
ஸ வதா³பீ⁴ டதா³தார ஸதா ைவ ³ரு’ட⁴மாஹேவ ॥ 2॥
வாஸின ச ரதீ த² ய த³ ண த²கி³ெரௗஸதா³ ।
து கா³ ேபா⁴தி⁴தர க³ யவாேதன பரிேஶாபி⁴ேத ॥ 3॥
நா ேத³ஶாக³ைத:ஸ ³பி:⁴ ேஸ யமான ரு’ேபா தைம: ।
⁴பதீ³பாதி³ ேவ ³ைய: ப சகா² ³ைய சஶ தித: ॥ 4॥

ப⁴ஜாமி ஹ ம த ேஹமகா திஸம ரப⁴ ।
யாஸதீ த²யதீ ³ேரண ஜித ரணிதா⁴னத: ॥ 5॥
ரிவார ய: பேட² னி ய ேதா ர ப⁴ யா ³விேஜா தம: ।
வா சி²த லப⁴ேதऽபீ⁴ ட ஷ மாஸா ⁴ய தேர க²லு ॥ 6॥
பு ரா தீ² லப⁴ேத பு ர யேஶாऽர்தீ² லப⁴ேத யஶ: ।
வி ³யா தீ² லப⁴ேதவி ³யா த⁴ தீ² லப⁴ேத த⁴ன ॥ 7॥
ஸ வதா² மா துஸ ேத³ேஹாஹரி:ஸா ஜக³ பதி: ।
ய: கேரா ய ரஸ ேத³ஹ ஸயாதி நிரய ⁴ருவ ॥ 8॥
இதி யாஸதீ த²விரசித ஹனும ேதா ர ஸ ண ।
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