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మ�రగ్���ష్ త్ర�ద�ాయ్ం - ��ా్ల య�ం జన�ాత్మజ� | 

దృ�ా్ట � �ే� జగ��్మ�� - మ����ణ ��మ�� || 

మృగ��ానకష్త్రం హనుమంత���� ఇష్ట���న��. భకత్ సులభ��ైన హనుమంత�� అనుగ�హం �� ందట���� 

��వయ్���న మ�రగ్ం, మ�రగ్�ర త్ర�ద���డ� హనుమంత�� ప��ం�, హనుమంత�� ఆయన 

శ��త్స్వర�ప���న సువర్చల��ే�� పం�ాన��� కలశంల��� ఆ�ాహన�ే�ి ప��ం�, హనుమత్ కథలను 

శ�వణం �ే�ి హనుమత్ ప్ర�ాదం �సుక�� వ్రతం ప���త్�ేసుక�ంట�ర�. పదమ�డ� మ�ళ్ల  ���ా�న్ 



ధ���ాత్ ర� . ఈ�ధం�ా పదమ�డ�సంవతస్�ాల� వర�స�ా �ే��త్  హనుమంత�� సంప�ర్ణ అనుగ�హం 

వ్రతమ�చ��ం�న �ా���� కల�గ�త�ం�� అ� �ాసత్ �వచనం. హనుమంత�డ� పం�ా�రంల� �హ��ం�ే�ాడ� 

�ాబట�్ట  ఈ వ్ర���న్ పం�ాన���రంల��� �ేసు���ా�. ఇ�� అంద���� అ�ాధయ్ం కనుక పం�ా��ా��� 

బదుల� పం�ాకలశం ఏ�ాప్ట� �ే�ి ��� పక్క�� �� హనుమద్ర�తం ఆచ����త్  హనుమంత�డ� 

పం�ా�రంల� వ్రతం ఆచ��ం�నట�్ల  సం���ంి� అనుగ����ాత్ డ�. 

 
 
పం�ాకలశ ప్ర��ా్ఠ  

  

 

  

  

 
ఆచమయ్, ఏవంగ�ణ ���షణ ���ా్ట య�ం �భ��ౌ ��సువర్చల� �ా��త హనుమద��త ప�జ�ంగ�ే్వన 

పం�ాప�జ�ం క����య్ అ� �ట�� ���ా�. మ�ందు�ా పం�ాకలశ ప్ర���ా్ట పన �ే�ి �� డ��ప���ాల�� 

పం�ాప�జ �యే��. �ీఠం��ౖ య��శ��త్�ా �యయ్ం �� �ి పట�్ట గ�డ్డ  ప��� హనుమంత�� పట��న్ 

చక్క� ప�లమ�ల�� అలంక��ం� ���మ�ందు ఐదు తమల�ాక�ల� ఒ������ా ప��� �����ౖ ��ం��, 

�ా��, ల��� కంచు �ాత్ర ఉం���. 'ఇమం �� వర�ణ' మంత్రం�� ఆ �ాత్రను �ళ్ళ�� (పం�ాన�� 



�ళ్ళ��)  �ం�ా�. 

ఇమం �� వర�ణ �� ��హవమ��య్చ మృడయ 

��్వమవసుస్�ాచ��| త��త్ �య�� బ�్ర హ్మణ�  

వందమ�న సత్���ా��త్  యజమ��� హ���భ్:| 

ఆ��డమ��� వర�ణ�హ బ� �ో య్ర�శగ్ సమ�నః|| 

"ఇమం �� గం�ా'' అ�� మంత్రం�� ఆ కలశంల�� �ళ్ళను అ�మం�్రం���. 

ఇమం �� గం�� యమ��� సరస్వ� శత���్ర ��త్ మ��ం నచ��వర��ి్ణయ�| 

అ�ి��న్య� మర�దు���ౌ�తన్థ  య���జ్���� శృణ�హయ్సు�� మయ�|| 

తర��ాత ఆ పం�ాకలశంల� సువర్ణమ���త్కల� ఉం� గంధప��ాప్కష్��లను, అష్టగంధ, కర�ప్�ాల� ఉం�  

హ�ం ��� ం హ�� ం ���� ౦ హౌ� ం హ� ః తట���య్  

��్వదశ క�� ఇహ�ాచ్చ ��గచ్చత|| 

'ఓం హం సూరయ్మండల�య ��్వదశ క��త్మ�� త�ేద్వ�� కల�ాయ నమః  

అ� ఆ కల�ా��� నమస్క��ం� నూతనవసత్ �ం చుట�్ట  కల�ా��� 'బృహ��స్మ' మంత్రం�� ర��బంధనం 

�ేయ��. 

బృహ��స్మకష్త్రభృదు��దధ్  వృ�ి్టయం �్రష�్ణ  ��జ�ఋ�త మ�గ��రం!  

ఇంద్ర��త్ ���� పంచద��న మధయ్�దం �ా�ేన సగ��ణ ర��|| 

  

  

 



  

 
ప��ాప్కష్తల� �సుక�� - ఐ౦ ��� ం ��ం ఓం న�భగ�ా�ే అ��ష ��ా్థ ల�ాల� �వజట���ర��ే గం�� 

గం�ాం��� �ా్వ�|| 

స�ా్వనందక�� మ��షదు��తధ్వం�ంీ మృ�ాంకప్ర��ం  

త్ర��� మ�రద్� కరద్వ��న దధ�ం �ాశం సృణ�ం చ క�మ�త్  

�ో�ాభ్�ం ��మృత ప�ర్ణక�ంభ మవ�� మ��ాత్ కష్మ�ల� ధ�ాం  

గం�ా �ింధు స��ద్వ�ా�� ర���ం ���ర్థశ��త్ం భజ�|| 

అ� �ేత�ల� ఉనన్ ప��ాప్కష్తలను కలశంల�� �ట�ల� ���ి నమస్క��ం���.  

తర��ాత పం�ాకల�ా��� �్ార ణప్ర�ష్ఠ  �ేయ��. 

ఓం అను��ే ప�నర�ా్మసుచ�ః �ా్ర ణ�హ���ౌ�� ��గం  

జ�య్కస్��య్మ సూరయ్మ�చ్చరంత మనుమ�ే మృడయ�న స్వ�ిత్|  అమృతం  

��ౖ �ా్ర ణ� అమృతమ�పః �ా్ర ణ� ��వ య���ా్థ న మ�పహ్వయ�ే. పం�ాకలశ  

�ి్థత �� గం�ా మ���ే ఇహ�ా్ర ణ ఇహ�వ ఇహ�వ ఇహ�ాచ్చ| 

స��్వం��్రయ�ణ� సుఖం �రం �ష్టంత� �ా్వ�|| 

�ి్థరభవ|| వర��భవ| సుమ��భవ| సుప్రస��న్భవ| ప్ర�ీద ప్ర�ీద ప్ర�ీద||  

అ� �్ార ణప్ర�ష్ఠ  ��ేిన తర��ాత పం�ాకలశ ప�జ �ేయ��.  

  

  



 

  

 
 
��న�ా�� మహర�ష్ ల� సూత మహ��ష్� �� హనుమ ఉదభ్�ా�న్ �వ��ంచమ� ���ార�. అప�ప్డ� ఆయన 

కధ �ె�ాప్డ�. �ాయ్స మహ��ష్ ఒక�ా�� �ై్వతవనంల� వ�నన్ �ాండవ�ల దగగ్రక� వ��్చడ�. ధర్మ�ా�, 

��రయ్ �ౌ్ర ప����, �� దర�ల� స� ఎదుర� ���్ళ �ా్వగతం �ె�ిప్ ల�ప��� ఆ�్వ�ం� అర్ఘ��ా��య్ల� ��్చ 

భ��త్శ�దధ్ల�� ���ం��డ�. �ాయ్సుడ� సం���ిం� �ౌ్ర ప�� �ా�వ్ర��య్�న్ ����్చడ�. అందర� భ��త్ శ�దధ్ల�� 

�ేయవల�ిన వ్రతం వ�ంద� ���న్ �వ��ం��డ�. అ�� �ారయ్ �ి��ధ్� క���సుత్ ంద�, ��ంట�� ఫ�తం 

ల�సుత్ ంద� �ె�ాప్డ�. అ� ే�� హనుమద్ వ్రతం. దుష్ట  గ���న్, �ాయ్ధు�న్ �� ��ట�్ట  సకల ���ల�, 

���యసుస్ ఇసుత్ ంద� ���న్ ఆచ��ం� మ�్ళ �ాజ�య్�న్ �� ందమ� ఉప�ే�ం��డ�. ప�ర్వం ఈ వ్ర���న్ 

�� కృష�్ణ డ� �ౌ్ర ప���� బ� ��ం�, దగగ్ర వ�ం�� వ్రతం �ే�ం��డ� ��� ప్ర��వం వల్ల �� �ాండవ�లక� 

అ�ల సంపదల� ల�ం��య� �ె�ాప్డ�. 



  

  

 

  

అ��ే ఒక�ా�� అర�జ్ నుడ� �ౌ్ర ప�� �ే��� వ�నన్ హనుమత్ ��రణ��న్ చూ�ి ��� �వరం అ���ాడ�. 

ఆ�� అ�న్ �వరం�ా �ెపప్�ా, అత���� గర్వం కలగటం�� ���� గ���్చన వ్రతం ఏ�ట� ఈస��౦��డ�. 

తన జ�ం����ౖ కట్టబడ్డ  �ాడ�, ఒక �ానర�డ� అ�న హనుమక� వ్రతం �ేయట���ట� 

దు�ాభ్షల���డ�. ఆ�� ఏడ�సూత్  తన అనన్ �� కృష�్ణ డ� �ె�పి్ ��ేం�న వ్రతం ఇ�� అ� �ె�ిప్ం��. 

అ��� అర�జ్ ను�� ��పం తగగ్ల�దు. ఆ�� �ే�క�నన్ ���ా�న్ బలవంతం�ా ల��� �ార���ాడ�. 

అపప్ట�నుం� �ాండవ�లక� క�ా్ట ల� �్ార రంభ�����య� ఈ అరణయ్, అజ�్ఞ త �ా�ాల� ��� ఫ�త��న� 

�ాయ్సుడ� ధర్మ�ా�క� �ె�ాప్డ�. పదమ�డ� మ�డ�ల� గల హనుమత్ ���ా�న్ ��ి��యటం వల�్ల  

పదమ�డ� ఏళ్ళ అరణయ్, అజ�్ఞ త�ాసం అ� �వ��ం��డ�. కనుక ��ంట�� హనుమత్ వ్రతం �ేయమ� 

��తవ� �ె�ాప్డ�. ధర్మ�ా�క� సం�ేహం క���ం��. ప�ర్వం ఎవ����� ఈ వ్రతం �ే�ి ఫ�తం �� ం���ా అ� 

అ���ాడ�. 

  

  



 

  

����� సమ���నం�ా �ాయ్సుడ� ఒక కధ �ె�ాప్డ�. ప�ర్వం �� �ామ�డ� �ీతను ��దుక�త�, తమ�్మడ� 

లకష్్మణ���� ఋషయ్మ�క పర్వతం �ే�ాడ�. సు���వ, హనుమల�� సఖయ్ం �ే�ాడ�. అప�ప్డ� హనుమ 

�ామ���� తన వృ��త్ ంతం అం�� �ెబ�త�, �ేవతలం�� తనక� ఎల�ంట� వ�ాల� ప్ర��నం �ే�ా�� 

�వ��ం��డ�. బ్ర�్మ���ేవతల� హనుమ�� ''హనుమ� ! నువ�్వ హనుమద������� ��యక����ా 

ఉంట�వ�. �నున్ ఎవర� భ��త్శ�దధ్ల�� ప��ం� వ్రతం �ే�ాత్ �� �ా�� ����కల�న్ నువ�్వ �ర��ాత్ వ�'' అ� 

బ్రహ్మ �ె�ిప్న మ�టను �ామ����� �ె�ిప్ ��ను � బంట�న� �ే��ాగ్  చూడక �� వ్రతం �ే�ి ఫ�తం 

�� ందు. త్వరల� �ీ��దర్శనం క��� �ావణ సం�రం �ే�ి అ���య్ప�� అవ���వ� అ� �నన్�ం��డ� 

హనుమ. అప�ప్డ� ఆ�ాశ�ాణ� ''హనుమ �ె�ిప్నదం�� సతయ్���న�'ే' అ� ప���ం��. వ్రత ���నం 

�ెపప్మ� హనుమను �ామ�డ� ���ా�ా, మ�రగ్�ర �క్ల త్ర�ద� ��డ� హనుమత్ వ్రతం �ేయ�ల� 

హనుమ �ె�ాప్డ�. పం�ా న���రంల� ���ామ�డ� సు����ాదుల�� వ్రతం �ే�ాడ�. పదమ�డ� మ�ళ్ళ 

��రంను ప��ం� కట�్ట ����న్డ�. �ాబట�్ట  సం�ేహం ల�క�ం�� ధర్మ�ాజ�దులను ఈ వ్రతం ��ంట�� 

�ేయమ��న్డ� �ాయ్సుడ�. �ాయ్సమహ��ష్ మ�టలక� సంతృప�త్ ల�ౖ ధర్మ�ా�, ��రయ్, �� దర�ల�� వ్ర���న్ 

������నం�ా �ే�ి అం�� ���ాల� భ��త్ శ�దధ్ల�� కట�్ట ����న్ర�. 


