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.. shrIhanumattANDava stotram ..

॥ ஹனும தா ட³வ ேதா ர ॥
வ ேத³ஸி ³ரவ ப⁴ ேலாஹிதா ப³ர ⁴ஷித ।
ர தா க³ராக³ேஶாபா⁴ ⁴ய ேஶா பு ச² கபீ வர ॥
ப⁴ேஜஸமீரன த³ன ,ஸுப⁴ தசி தர ஜன ,தி³ேனஶ பப⁴ க ,ஸம தப⁴ தர க
।
ஸுக ட²கா யஸாத⁴க , விப ப பா³த⁴க , ஸமு ³ரபாரகா³மின ,
நமாமிஸி ³த⁴காமின ॥ 1॥
ஸுஶ கித ஸுக ட²பு⁴ தவா ஹிேயாஹித வச வமாஶுைத⁴ யமா ரயா ர
ேவா ப⁴ய கதா³பி ந ।
இதி லவ க³ த²பா⁴ஷித நிஶ யவானராऽதி⁴ த²ஆபஶ ததா³,ஸ
ராம ³தஆ ரய: ॥ 2॥
ஸுதீ³ க⁴பா³ஹுேலாசேனன,பு ச²கு³ ச²ேஶாபி⁴ ,பு⁴ஜ ³வேயனேஸாத³ரீ
நிஜா ஸயு ³மமா தி²ெதௗ ।
ரு’ெதௗஹிேகாஸலாதி⁴ெபௗ,கபீஶராஜஸ னிெதௗ⁴,வித³ஹேஜஶல மெணௗ,
ஸேம வ கேரா வர ॥ 3॥
ஸுஶ ³த³ஶா ரபாரக³ ,விேலா யராமச ³ரமா:,கபீஶநாத²ேஸவக ,
ஸம தனீதிமா க³க³ ।
ரஶ யல மண ரதி, ரல ப³பா³ஹு ⁴ஷித:கபீ ³ரஸ ²யமாகேரா ,
வகா யஸாத⁴க: ரபு:⁴ ॥ 4॥
ரச ட³ேவக³தா⁴ரிண ,நேக³ ³ரக³ வஹாரிண ,ப²ணீஶமா ரு’க³ வ ரு’ ³ ³ரு’ஶா யவாஸ ஶ ரு’

।
விபீ⁴ஷேணனஸ ²ய ரு’ ³விேத³ஹஜாதிதாப ரு’ ,ஸுக ட²கா யஸாத⁴க ,
நமாமி யாதுத⁴தக ॥ 5॥
நமாமிபு பெமௗலின ,ஸுவ ணவ ணதா⁴ரிண க³தா³யுேத⁴ன ⁴ஷித ,
கிரீடகு ட³லா வித ।
ஸுபு ச²கு³ ச²து ச²ல கதா³ஹக ஸு யக விப ப ரா ேஸ ³ர-
ஸ வவ ஶ ஶக ॥ 6॥
ர ⁴ தம யேஸவக நமாமில மண ரிய தி³ேனஶவ ஶ ⁴ஷண ய
மு ³ரீகா ரத³ ஶக ।
விேத³ஹஜாதிேஶாகதாபஹாரிண ரஹாரிண ஸுஸூ ம பதா⁴ரிண
நமாமி தீ³ க⁴ பிண ॥ 7॥
நப⁴ வதா³ மேஜன பா⁴ வதா வயா ரு’தா மஹாஸஹா யதா யயா
³வேயா ஹித ய ⁴ வ ரு’ யத: ।
ஸுக ட² ஆப தாரகா ர ⁴ தேமா விேத³ஹஜா நிபா ய வாலின
ரபு⁴ தேதா த³ஶானன க²ல ॥ 8॥
இம தவ குேஜऽஹ்னிய: பேட² ஸுேசதஸா நர:
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॥ ஹனும தா ட³வ ேதா ர ॥

கபீஶ த²ேஸவேகா பு⁴ன திஸ வஸ பத:³ ।
லவ க³ராஜஸ ரு’பாகதா பா⁴ஜன ஸதா³
நஶ ருேதா ப⁴ய ப⁴ேவ கதா³பி த யநு விஹ ॥ 9॥

ேந ரா க³ன த³த⁴ரணீவ ஸேரऽனங்க³வாஸேர ।
ேலாேக வரா ²யப⁴ ேடனஹனும தா ட³வ ரு’த ॥ 10॥
இதி ஹனும தா ட³வ ேதா ர ॥
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