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ఒం అసయ శ్రీ హనఽమద్బడబానల స్తో త్ర మంత్రసయ శ్రీ రమచంద్ర ఋషిః శ్రీ బడబానల హనఽమాన్ దేవతా మమ సమసో రోఖ
ప్రశమనారధం ఆయురరోఖయ ఐశవరయభి విధ్యరధం సమసో నుప్క్షయారధం శ్రీ స఼తా రమచంద్ర ఼రత్యరధం హనఽమద్భడబానల
స్తో త్ర జప్ మహం ఔరిషయయ ||

ఒం హ్ర ం హ్ర ం ఒం నమోభఖవతే శ్రీ మహ్ హనఽమతే ప్రఔట ప్రఔీమ సఔల దిఔమండల యశోళుతాన ధ్వళీ ఔిత్, జఖత్రరత్య
ర
వజరదేహ, రుదారవతార, లంకప్ురి ద్హన, ఉమాఅనలమంత్ర, ఉద్ధి బంధ్న, ద్శశిరిః ఔితాంత్ఔ, స఼తాశవసన,
వయుప్ుత్ర, అంజనీ ఖరబసంభూత్, శ్రీ రమ లక్షమణానంద్ఔర, ఔసైనయ నురకర, సఽగ్రవ
ీ స్హ్ యయఔరణ, ప్రవతోతాటన,
ఔుమార బరహమ చారిన్, ఖంభీరనాథ సరవనుప్ ఖీహవరణ, సరవ జవరోచాాటన డాకినీ ళుద్వంసన ||

ఒం హ్ర ం హ్ర ం ఒం నమో భఖవతే మహ్ ళూరయ, సరవ ద్ఽిఃకనివరణాయ, ఖీహమండల, భూత్ మండల, సరవ శచ
మండలోచాాటన భూత్ జవరె,ై కహిఔ జవర, దావహిఔ జవర, తారహిఔ జవర, చాత్ురిధఔ జవర, సంతాప్ జవర, ళుషమ జవర,
తాప్ జవర, మహేశవర వైషణవ జవరన్ చంది చంది, యక్ష రక్షస భూత్ యరత్ శచాన్ ఉచాాటయ ఉచాాటయ, ఒం హ్ర ం
హ్ర ం నమో భఖవతే శ్రీ మహ్ హనఽమతే ఒం హ్ర ం హ్ర ం హౄ
ర ం హర ం్ హ్రం హర ిః ఆం హ్ం హ్ం హ్ం హ్ం ఓం స్ ం ఏహి ఏహి,
ఒం హం, ఒం హం, ఒం హం, ఒం నమో భఖవతే శ్రీ మహ్ హనఽమతే, శీవణ చక్షురౄభతానం, శకినీ డాకినీ ళుషమ
ద్ఽష్ానాం, సరవ ళుషం హర హర, ఆకశం భువనం, భేద్య భేద్య, ఛేద్య ఛేద్య, మారయ మారయ, శోషయ
శోషయ, మోహయ మోహయ, జవవలాయ జవవలాయ, ప్రహ్రయ ప్రహ్రయ, సఔల మాయాం, భేద్య భేద్య, ఒం హ్ర ం
హ్ర ం ఒం నమో భఖవతే శ్రీ మహ్ హనఽమతే సరవఖీహో చాాటన ప్రబలం, క్షోభయ క్షోభయ, సఔల బంధ్న మోక్షణం ఔురు,
శిరిఃశూల, ఖుల్హశూల, సరవశూల నిరౄమలయ నిరౄమలయ, నాఖనుశనంత్ వసఽకి త్క్షఔ ఔరోోటఔ కళియాన్
యక్షఔుల, జలఖత్ బిలఖత్, రత్రరమార దివచర సరవనినరివషం ఔురు ఔురు స్వహ్, రజభయ చోరభయ ప్రయంత్ర
ప్రమంత్ర ప్రత్ంత్ర ప్రళుధాయచేాద్య చేద్య, సవమంత్ర సవయంత్ర సవళుదాయిః, ప్రఔటయ ప్రఔటయ సరవరిష్ా నానశయ
నాశయ, సరవశత్ర
ర నానశయ నాశయ, అస్ధ్యం స్ద్య స్ద్య హృం ఫట్ స్వహ్ ||

ఇత్ర ళుభీషణ ఔిత్ హనఽమాన్ బడబానల స్తో త్రం సంప్ూరణ ం
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రవణాసఽరిడి స్త ద్రుడు ళుభీషణ ళురచత్ం ఈ హనఽమత్ బడబానల స్తో త్రం. హనఽమంత్ుని శకిో సఽోత్రసా
ో మొద్లయయ,
అనిన రుఖమత్ల నఽండి, అనారోగ్ల నఽండి శత్ురవుల నఽండి కనుడమని వేడుఔుంటృ భయాల నఽండి ఇబబంద్ఽల
నఽండి, సరవరిష్ా ల నఽండి ళుముఔో లని చేయమని కోరుత్ర చవరగ్ స్వభు వరి ఆశ్రసఽులు, ఆరోఖయం అనినట
సఫలీఔుీత్ులం అయయయటటటా దీళుంచమని స్ఖుత్ుంది.

ఇది చాలా శకిోవంత్మైన స్తో త్రము. ఖురువుల, ఖురుత్ులుయల ైన ద్ద లు అనఽమత్రతో నలభై ఔో రోజులు లేదా వరి
ఉప్దేశం ప్రకరం భకతో శీద్దలతో నురయణం చేసయో అనిన రకల సమసయలు ముకయం గ్ ఆరోఖయప్రమైన వటినఽండి త్ప్ఔ
ఉప్సమనం లభిసఽోంద్ని ద్ద ల ఉవచ.

హనఽమత్ బడబానల స్తో త్రం ఈ స్తో త్రము నిత్యమూ ప్ఠించద్గ్ినది. దీనివలన శత్ురవులు సఽలభముగ్ జయంప్
బడుద్ఽరు. సఔల ళుధ్ముల ైన జవరములు భూత్యరతాదిఔములు, శత్ురవులు చేసన ప్రయోఖములు తొలగ్ినుత వునఽ.
అస్ధ్యములనఽ స్ధింప్ఖలదీ స్తో త్రము.
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