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శ్రీ ప్రణవపీఠాధిపతి, త్రిభాషామహాసహస్రావధాని

బ్రహ్మశ్రీ వద్ది పర్తి పద్మమకర్ గారు

ఫలశ్ర
ు తి: పరమపవిత్రమైన జగత్ర్రసిద్ధికెక్కిన శ్రీ హనుమద్ బడబానల స్తోత్రమును విభీషణుడు తన జీవితంలో ఎదురయ్యే
ఆటంకములన్నంటినీ తొలగంచుకోవడాన్క్క స్వయంగా రచంచాడు. ఈ స్తోత్రాన్న న్రంతరం వినేటటువంటి వారు, ప్రతిద్ధనమూ
ఉదయం పూట గాన్, సాయంస్ంధ్యే స్మయంలో గాన్ భక్కో, శ్రదిలతో చద్ధవేవారు, విననవారు భయంకరమైన కష్టాలలో నుండి
బయటపడతారు. అగనజ్వవలల వంటి కష్టాలు కూడా చల్లారి, పటాపంచలైపోతాయి. జీవితంలో స్కల శుభాలు లభంచాలంటే,
అనుకునన పన్ తక్షణం అవావలంటే ఈ స్తోత్రాన్న చేసి తీరాలి, అన్ శ్రీరామచంద్రుడంతటి వాడు అన్ననడు. శ్రీ హనుమత్ కటాక్షాన్న
స్ంపూరణంగా అంద్ధంచే స్తోత్రమిద్ధ. కారేసిద్ధిక్క, బ్రహ్మానందాన్క్క, భయంకర స్ంసార దుుఃఖాలు తొలగడాన్క్క ఈ స్తోత్రాన్క్క మించన
స్తోత్రం లేదన్ రామచంద్రుడు, విభీషణుడు ఈ స్తోత్రం రచంచన తరువాత పలికాడు.
ఓం అస్ేశ్రీ హనుమత్ బడబానలస్తోత్ర మహ్మమంత్రస్ే | భగవాన్ శ్రీరామచంద్ర ఋషుః | శ్రీ బడబానల హనుమాన్
దేవతా | మమ స్రవరోగ ప్రశమన్నరథం | శ్రీ సీతారామచంద్ర ప్రీతేరథం | హనుమత్ బడబానల స్తోత్ర జపం కరిష్యే |
ఓం హ్రం హ్రం ఓం నమో భగవతే శ్రీహనుమతే ప్రకట ప్రశస్థక్రమ స్కల ద్ధజ్మండల యశోవితాన కబళీకృత జగత్రితయ
వజ్రదేహ రుద్రావతార లంకాపురీ దహన సీతాశ్వవస్న వాయుపుత్ర శ్రీరామామలమంత్రోపాస్క ఉదధిబంధన దశశిరకృతాంతక
సీతాశ్వవస్న వాయుపుత్ర అంజనీగరభ స్ంభూత శ్రీరామ లక్షమణానందకర కపిసైనేప్రాకార సుగ్రీవ స్హ్మయకర పరవతోతా్టన కుమార
బ్రహాచారీ గంభీరన్నద స్రవపాపగ్రహన్నశక స్రవజవరోచాాటన ఢాక్కనీ విధవంస్న ఓం హ్రం హ్రం ఓం నమో భగవతే మహ్మవీర వరాయ
స్రవదుుఃఖన్వారణాయ గ్రహమండల స్రవభూతమండల స్రవపిశ్వచ మండలోచాాటన భూతజవర ఏకాహిక జవర దావాహిక జవర త్రాేహిక
జవర చాతురిథక జవర స్ంతాప జవర విషమ జవర తాప జవర మహేశవర వైషణవ జవరాన్ ఛంద్ధ ఛంద్ధ యక్ష బ్రహారాక్షస్ భూత ప్రేత పిశ్వచాన్
ఉచాాటయ ఉచాాటయ ఓం హ్రం హ్రం ఓం నమో భగవతే శ్రీ మహ్మహనుమతే ఓం హ్రం హ్రం హ్రం హ్రం హ్రం హ్రుః ఆం హ్రం హ్రం
హ్రం హ్రం హ్రం హ్రుః ఐం సం ఏహి ఏహి ఓం హ్రం ఓం హ్రం ఓం హ్రం ఓం హ్రం ఓం హ్రం ఓం హ్రుః ఓం నమో భగవతే
శ్రీమహ్మహనుమతే శ్రవణ చక్షుర్భభతాన్నం శ్వక్కనీ ఢాక్కనీన్నం విషమ దుష్టాన్నం స్రవ విషం హరహర ఆకాశభవనం భేదయ భేదయ
భేదయ మారయ మారయ మారయ వశమానయ ఆనయ ఆనయ శోషయ శోషయ శోషయ మోహయ మోహయ మోహయ జ్వవలయ
జ్వవలయ ప్రహ్మరయ ప్రహ్మరయ స్కలమాయం భేదయ భేదయ భేదయ ఓం హ్రం హ్రం ఓం నమో భగవతే మహ్మ హనుమతే
స్రవగ్రహోచాాటన పరబలం క్షోభయ క్షోభయ స్కలబంధనమోక్షం కురుకురు శిరశూల గులాశూల స్రవశూల్లన్ న్ర్భాలయ న్ర్భాలయ
న్నగపాశ అనంత వాసుకీ తక్షక కరోిటక కాళియన్నం యక్షకుల కులగత క్షితిగతిరాత్రించరాదీన్నం విష్టరిష్టాన్ న్రివషం కురు కురు
సావహ్మ రాజభయ చోరభయ పరమంత్ర పరయంత్ర పరవిదే పరప్రయోగాదీన్ ఛేదయ ఛేదయ స్వమంత్ర స్వయంత్ర స్వవిదాేన్ ప్రకటయ
ప్రకటయ స్రావరిష్టాన్ న్నశయ న్నశయ స్రవశత్రూన్ న్నశయ న్నశయ అసాధేం సాధయ సాధయ హం ఫట్ సావహ్మ ||
ఇతి శ్రీ హనుమత్ బడబానల స్తోత్రం స్ంపూరణం
స్రవం శ్రీ సీతారామచంద్ర చరణారవిందార్ణమసుో
స్రవం శ్రీ గురుచరణారవిందార్ణమసుో
స్మస్ో లోకాుః సుఖినో భవంతు
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