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మంత./ అనుగDహం EF ందటI/01 89వK567న మLరNం, మLరN$ర త*Oద

$PQడS హనుమంత./ పUVంW, హనుమంత./ ఆయన శ01<స[ర\ప

567న సువర]లL8ే_/ పంEాన89/ కలశంల`01 ఆaాహనbేcి పUVంW,

 హనుమe కథలను శDవణం bేcి హనుమe ప*hాదం iసుకj/ వ*తం 

పU%k<bేసుకjంటIరl. పదమmడS మ?ళo  pq%ా/r ధ%khా< రl . ఈ_ధంuా 

పదమmడSసంవతv%ాలj వరlసuా bేcw<  హనుమంత./ సంపUరx అను

గDహం వ*తమLచ%kంWన aా%k01 కలjగ?త.ం89 అ/ zాస< {వచనం. హను

మంత.డS పంEాiరంల` _హ%kంbేaాడS 0ాబట}4  ఈ వ*pQ/r పంEాన8~

iరంల`P� bేసు0�aా�. ఇ89 అంద%k0� అhాధKం కనుక పంEాi%ా/01 బ

దులj పంEాకలశం ఏ%ా�ట� bేcి 8Q/ పక�P� �D హనుమద*�తం ఆచ%k

cw<  హనుమంత.డS పంEాiరంల` వ*తం ఆచ%kంWనట�o  సంpq�ింW అను

గD��hా< డS.  

  
ఆచమK, ఏవంగ?ణ _z�షణ _$�ా4 యLం �భ��ౌ �Dసువర]లL hా56

త హనుమద��త పUజ�ంగpే[న పంEాపUజ�ం క%k�wK అ/ �ట}/ pQ0ా



�. మ?ందుuా పంEాకలశ ప*%k�ా4 పన bేcి �� డz�పbQ%ాలpq పంEాపU

జ bేయL�. �ీఠం��ౖ య�Qశ01<uా �యKం E� c ిపట�4 గ?డ�  ప%kW హను

మంత./ పటI/r చక�/ పUలమLలpq అలంక%kంW 8Q/మ?ందు ఐ

దు తమలEాకjలj ఒ0¡%¢�uా ప%kW 8Q/��ౖ a£ం@¤, %ాuk, ల¥8Q కంచు Eా

త* ఉంbQ�. 

'ఇమం 5§ వరlణ' మంత*ంpq ఆ Eాత*ను �ళ¨pq (పంEాన8~ �ళ¨pq)  

/ంEా�.  

  
ఇమం MN వరPణ 6" AKహవమAF5చ మృడయ  

GFSమవసుU/ాచ70| తGFV )య,W బY( హ;ణF  

వందమ,న సVAF3ాZ[V  యజమ,E\ హ]/̂_:|  

ఆabడమ,E\ వరPణcహ బd Jో 5రPశg సమ,నః||  

"ఇమం 5§ గంuా'' అP� మంత*ంpq ఆ కలశంల`/ �ళ¨ను అ©మం�*ం

bQ�.  

ఇమం MN గంi0 యమjEk సరసSl శతmAn( opV మiqం నచGFవరPrిtయ,|

  
అZి7vwయ, మరPదుxyAౌ]తన{  య,/|}7~�� శృణjహ5సు>p మయ,||  

  
తరlaాత ఆ పంEాకలశంల` సువరxమª01<కలj ఉంW గంధప«�ా�(pQల

ను, అష4గంధ, కర\�%ాలj ఉంW  

  



హ�ం a��ం హ�� ం a���౦ హౌ� ం హ� ః తట�EF5  

AFSదశ క�� ఇహiాచ� GFగచ�త||  

  
ఓం హం సూర5మండల,య AFSదశ క��త;Ek తAే�వGF కల3ాయ న

మః  

అ/ ఆ కలzా/01 నమస�%kంW నూతనవస< {ం చుట}4  కలzా/01 'బృహpQv

మ' మంత*ంpq ర®బంధనం bేయL�.  

  
బృహGFUమ�త(భృదుxyద�  వృrి?యం l(షmt  ��జ6ఋ�త మjగ"Cరం!  

ఇంద(opV MNEF పంచద3�న మధ5Wదం �ాGేన సగ/0ణ ర��||  

  
ప >ా¡�తల¢ £సుక¢¤ - 

ఐ౦ a��ం !"ం ఓం న¦భగ�ాGే అ3�ష £/ా{ ల�ాల§ ¨వజటYAnర©ªే గంi0 

గంiాం«70 oాSH||  

  
స/ాSనందక/| మ3�షదు/̂తధSంZీం మృiాంకప(�Yం  

త(@�� మర�) కరదS��న దధ£ం ®ాశం సృణ¯ం చ క"మ,°  

Aో/ా_@ం ±Fమృత ప²రtక¢ంభ మవ/0 మj7ాV �మ,ల, ధ/ాం  

గంiా Zింధు స/̂దS/ాAn ర³GFం !"£ర{శ7vVం భజ0||  

  



అ/ bేత.ల` ఉనr ప«�ా�(తలను కలశంల`/ �ట}ల` a�cి నమస�%kం

bQ�.  

తరlaాత పంEాకలzా/01 E*ా ణప*�ష̄ bేయL�.  

  
ఓం అను´G ేప నరoా;సుచµః ®(ా ణWహE\¶ౌa· �¸గం  

జ¹5కU3�5మ సూర5మjచ�రంత మనుమGే మృడయ,న సSZిV|  అమృ

తం  

�ºౖ ®(ా ణF అమృతమ,పః ®(ా ణF Ekవ య¶Foా{ న మjపహSయG.ే పం®ాక

లశ  

Zి{త !" గంiా మHAేC ఇహ®(ా ణ ఇహ¼వ ఇహ¼వ ఇహiాచ�|  

స/0SంAn(య,ణ½ సుఖం ³రం lష?ంతm oాSH||  

Zి{రభవ|| వరAFభవ| సుమj¿భవ| సుప(సEFwభవ| ప(Zీద ప(Zీద ప(

Zీద||  

అ/ E*ా ణప*�ష̄ bేcిన తరlaాత పంEాకలశ పUజ bేయL�.  

  
z°న0ా89 మహరl± లj సూత మహ%k±/ �D హనుమ ఉద²aా/r _వ%kంచ

మ/ 0�%ారl. అప«�డS ఆయన కధ bెEా�డS. aాKస మహ%k± ఒకhా%k 
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