
 



శీ్ర హనుమాన్ జయంతి విశిష్ట త 

*హ ందూ పండుగల్లో  ముఖ్యమ ైన పండుగగా హనుమజజ యంతి  

జరుపుక ంటారు. ఈ హనుమజజ యంతి సందరభంగా భక ు ల్  

హనుమాన్ చాలీసాను చదువుతారు.హనుమద్  ఆల్యాల్లో  

పరతయయక పూజల్ , హరతుల్ , అభిషేకాల్  నిరవహ సాు రు. ఎకకడ 

చూసినా హనుమంతుని కధల్తో,రామాయణం గీతాల్తో దివయ 
వాతావరణం ఏరపడుతుంది. పూజల్ , ఉతసవాల్ అనంతరం 

భక ు ల్క  పరసాదాల్  పంచుతారు. అనేక దయవాల్యాల్లో  ఈ 

పరవదినం సందరభంగా అననదానాల్  నిరవహ సాు రు.* 

*ఆంజనేయసావమి ధ ైరాయనిక ి పరతీక. శకిుసామరాయ ాల్క  

పరతిరూపం. సముదరం దాటి ల్ంక చయరాడు. ఆకాశమారగ ంల్ల 
పయనించి సీతమమవారి జాడ కనిపెటాట రు. సంజీవనీ పరవతానేన 

పెకిలంచి తీసుకొచిిన వీర హనుమాన్ శకిుయుక ు ల్ను 

కీరిుంచడం సాధయమా?! హనుమజజ యంతి సందరభంగా 
పంచముఖ్ హనుమాన్, పాదరస హనుమాన్,మరకత 

హనుమాన్ తదితర విగీహాల్క  పరతయయక పూజల్  చయసాు రు. 

దయవాల్యాల్లో  హనుమంతునక  పరతయయక పూజల్  జరుపుతారు. 

కొందరు ఈరోజు ఉపవాసం ఉండడానికే ఇష్ట పడతారు.* 

*హనుమజజ యంతి సంవతసరంల్ల మూడుసారుో  వసుు ంది. ఎల్ా 
అంటే, ఒకకక పరా ంతవాసుల్  ఒకకకసారి జరుపుక ంటారు. 



కొందరు చ ైతర పౌరణమినాడు హనుమాన్ జయంతి చయయగా, 
మరికొందరు వ ైశాఖ్మాసం దశమినాడు హనుమజజ యంతి 

జరుపుతారు. ఇక తమిళనాడు, కేరళ రాష్టాట ా ల్లో  మారగ శిర 

మాసంల్ల హనుమజజ యంతి జరుపుక ంటారు.* 

*హనుమజజ యంతి పరవదినానిన పురసకరించుక ని భకిుకి, బల్ 

సంపననతక  సంకేతమ ైన హనుమంతుని విశేష్టాల్  

సమరించుక ందాం.* 

 *హనుమంతుడు అంతుల్ేని పరాకీమశాల అయుయండీ రాముడి 
సేవల్ల గడపడానికే పరా ధానయత ఇచాిడు.* *ఆంజనేయునికి 
శ్రీరాముడంటే ఎంత భకిుపరపతుు ల్  అంటే, తన మనసునే 
మందిరంగా చయసి ఆరాధించాడు.* 

 *హనుమంతుడు గుండ  చీలి చూపగా సీతారాముల్ే దరశనం 

ఇచాిరు. శ్రీరాముని, సీతమమతలో కంటే మిననగా పేరమించాడు 

హనుమంతుడు.* 

*ఒకసార ిహనుమాన్ సీతాదయవి నుదుట సిందూరం పెటటట కకవడం 

చూసి,"నుదుట సిందూరం ఎందుక  పెటటట క నానవమామ" అని 

అడుగుతాడు.* 

*సీతమమ తలో నవువతూ "శ్రీరాముడు దీరాా యుష్ుకడిగా 
ఉండాల్ని" అంటటంది.* 



*అంతయ, హనుమంతుడు క్షణం ఆల్లచించక ండా తన ఒళళంతా 
సిందూరం పూసుక ంటాడు.*  

అదీ *హనుమంతునికి రాముడి మీద గల్ నిరుపమానమ ైన 

భకిు. హనుమంతుని భకిుకి ఇల్ాంటి తారాకణాల్  ఎననన!* 

*ఒక సందరభంల్ల సీతమమ హనుమంతునికి రతానభరణానిన 

బహూకరించింది.*  

*హనుమంతుడు ఒకకక పూసనూ కొరికి చూసి, 
విసిరేయసాగాడు.* 

*అదయమిటని అడగాగ , ''రామయయ తండిర కనిపిసాు డయమోనని ఆశగా 
చూశాను.* *నా సావమి ల్ేని రతానల్ , సవరాణ ల్తో నాకేం పని?” 

అనానడు.* 

*హనుమంతుని నిరుపమానమ ైన భకిుకి ఇంతకంటే కొల్మానం 

ఇంకేం కావాల? రావణాసురుడు సీతమమను 

అపహరించుక పో గా, ఆ తలోని అనేవషించడానికి బయల్ేే రాడు 

హనుమంతుడు. అహరినశల్ూ పరయతినంచి, సీతమమ జాడ 

త ల్ సుక నానడు.* 

*అశోకవనంల్ల శోకమూరిుల్ా కూరుిని, దిగుల్  సముదరంల్ల 
క ంగిపో తూ, ఆతమతాయగం చయయాల్నుక ంటటనన సీతమమక  

శ్రీరాముని అంగుళీయకం చూపి, ధ ైరయంగా ఉండమని సెథై రయ 



వచనాల్  పలకాడు. ల్ంకాదహనం చయసి తన వంతు సహకారం 

అందించాడు.* 

*"వాయుపుతుర డ ైన హనుమంతుడు గాల్లో  పయనించగల్డు. 

పరవతానిన ఎతిు , చయతోు  పటటట కకగల్డు.*భూత పేరత పిశాచాల్ాో ంటి 
క్షుదరశక ు ల్ను తరిమికొటట గల్డు. శ్రీరాముని నమిమనబంటట 

అయిన హనుమంతుడు బల్ానికి, ధ ైరాయనికి పరతిరూపం. 

హనుమంతుని ఆరాధించడంవలో్ ధ ైరయం,సెథై రయం కల్ గుతాయి. 

భయాల్ూ భరమల్ూ పో తాయి. చింతల్ , చిరాక ల్  తీరతాయి. 

చయపటిట న పరతి పనిల్ల విజయం చయకూరి, కీరిుపరతిష్ట ల్  వసాు యి. 

నితయం హనుమంతుని నామసమరణ చయసేవారికి ఎల్ాంటి 
ఆందో ళనా దరిచయరదు. సదా ఆనందంగా ఉంటారు.* 

*ఇక హనుమజజ యంతి విశేష్ దినాన మరింత భకిుశదేీల్తో 
హనుమంతుని అరిిసాు రు.* 

*శ్రీ హనుమాన్ జయంతి* * (త ల్ గునాట కొనిన పరా ంతాల్లో  చ ైతర 
శుదయ  పౌరిణమ రోజున, కొనిన పరా ంతాల్లో  వ ైశాఖ్ బహుళ దశమి 

రోజున జరుపుక ంటారు.)* 

*''కల్ౌ కపి వినాయకౌ : అంటే కలయుగంల్ల తవరగా 
పరతయక్షమయియయ దయవతా రూపాల్  వినాయక డు, 

హనుమంతుడు.* 

*హ ందూమతంల్ల పరా ముఖ్యత :* 



*హనుమానంజనానూను:* *వాయుపుతోర మహాబల్ః* 

*రామేష్ఠ : ఫల్ గ ణసఖ్ః పింగాక్షో:* *అమిత వికీమః 
ఉదధికీమణశ్చివ సీతాశోక వినాశకః* 

*ల్క్షమణపరా ణదాతాచ దశగీీవసయ దరపహా దావదశ్చతాని నామాని 

కపీందరసయ మహాతమనః* 

*సావపకాల్ే పఠేనినతయం యాతార కాల్ే విశేష్తః* 

*తసయమృతుయభయం నాసిు సరవతర విజయిీభవేత్* 

హనుమంతుడు అంజనాదయవి, కేసరిల్ పుతుర డు. వాయుదయవుని 

ఔరస పుతుర డు. మహాబల్ డు, శ్రీరామదాసుడు, అరుజ నుని 

సఖ్ుడు, ఎఱ్ఱ ని కనునల్ గల్ వానరుడు, అమిత వికీముడు, 

శతయోజన విసాు రమ ైన సముదార నిన దాటినవాడు. ల్ంకల్ల 
బందీయి ైన సీతమమతలో శోకానిన హరించినవాడు, ఔష్ధీ 
సమేతంగా దోర ణాచల్ం మోసుక ని వచిిన యుదయ ంల్ల 
వివశుడ ైన ల్క్షమణుని పరా ణాల్  నిలపినవాడు. దశకంఠుడ ైన 

రావణాసురుని గరవం అణచినవాడు. హనుమంతుని ఈ 

నామాల్  నిదిరంచడానికి ముందు, పరయాణానికి ముందు 

సమరించినవారికి మృతుయభయం ల్ేదు. వారిక ి సరవతార  విజయం 

ల్భిసుు ంది. హనుమంతుని న ైజం. 



*యాతర యాతర రఘునాధ కీరునం -తతర తతర 
కృతమసాు కాంజిల్మ్ బాష్పవారి పరిపూరణల్లచనం.* *మారుతిం 

నమత రాక్షసాంతకమ్* 

శ్రీరాముని కీరున జరిగే చోట హనుమంతుడు పుల్కితుడ ై అంజల 

జోడించి ఉంటాడు. రాక్షసాంతక డ ైన అటటవంట ి

హనుమంతునికి నమసకరిసుు నానను. 

*కేసరి, అంజనాదయవీల్ క మారుడు శ్రీ హనుమంతుడు. 

ఏకాదశ(11) రుదుర ల్ల్ల ఒకరు శ్రీ ఆంజనేయసావమి. 

పరమశివును అంశతో జనిమంచారు. సపు (7) చిరంజీవుల్ల్ల 
ఒకరు. ఆంజనేయసావమి వారు హ మాల్యాల్లో  క చల్ాసమానస 

సరోవరం సమీపంల్ల రామ నామ జపం చయసూు  ఈనాటికి జీవించి 

ఉనానరు. ఎకకడ రామనామం చ పాు రో, ఎకకడ శ్రీ రామాయణం 

చ పుు ంటారో, ఎకకడ రామజపం జరుగుతుందో  అకకడ 

ఆనందభాష్టాపల్  కారుసూు , నమసకరిసుు నన తీరుల్ల చయతుల్  

జోడించి శ్రీ ఆంజనేయసావమి కూరుిని ఉంటారు. 

*భూతపేరతపిశాచాల్  సెైతం హనుమంతుడి పేరు చ పేు నే 

భయపడి పారిపో తాయి. మహా రోగాల్  నయమవుతాయి. 

చయసేపని పటో శదీయ  పెరుగుతుంది. శని బాధల్  తొల్గిపో తాయి. 

బుదియ  కల్ గుతుంది, బల్ం పెరుగుతుంది, కీరిు ల్భిసుు ంది, ద ైరయం 

వసుు ంది.* 



*సమరపణ:* 

హనుమతుడికి 5 సంఖ్య చాల్ా ఇష్ట ం. 5 పరదక్షిణల్  చయయండి.  
అరటిపళళళ,  మామిడి పళళంటే చాల్ా ఇష్ట ం. వీల్ ంటే 5 పళళళ 

సమరిపంచండి. 5 సారుో  హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ 

చయయండి.  (మీక  వీల్ ైననిన సారుో  చయయవచుి)హనుమాన్ 

చాలీసా పారాయణ చయయండి. ఇల్ా చయయడం చాల్ా శుభకరం, 

అనుక నన పనుల్  తవరగా పూరువుతాయి. కొరిన కకరికల్  

న రవేరుతాయి. హనుమంతుని అనుగీహం కల్ గుతుంది. 
సంతానం కల్గాల్ని కకరుక నే దంపతుల్  ఇదేరు, ఈ 

40(మండల్ం) రోజుల్ పాటట కఠిన బరహిరయం పాటిసూు , నిష్ఠ గా 
హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ చయసి, రోజు సావమికి పండుో  

తపపనిసరిగా నివేదన చయసి, న ైవేదయంగా సీవకరించడం వల్న 

చకకటి సంతానం హనుమ అనుగీహంతో కలగి తీరుతుంది. 
 
*హనుమాన్ జయంతి రోజున పూజ ఎల్ా చయయాల?* 

*చ ైతరశుదయ  పౌరణమి నాడు జరుపుక నే హనుమాన్ జయంతి 

రోజున జిల్ేో డు వతుు ల్ , నువువల్ నూన తో ఆంజనేయసావమికి 
దీపం వ లగిసేు  అషెథట శవరాయల్ూ చయకూరుతాయి. హనుమాన్ 

జయంతి రోజు సాయంతరం ఆరు గంటల్ పరా ంతంల్ల 
హనుమాన్్ను ఆల్యంల్ల దరిశంచుక ని, ఎరీటి పరమిదల్లో  



జిల్ేో డు వతుు ల్ , నువువల్నూన తో దీపమ లగించయ వారికి 
ఆయురాే యం, సుఖ్సంతోష్టాల్ , అషెథట శవరాయల్  చయకూరుతాయని 

పురోహ తుల్  అంటటనానరు. ఇంకా హనుమంతుని ఆల్యాల్లో  

ఆక పూజ చయయించడం, హనుమాన్ కళ్ీయణం జరిపే వారికి 
ఈతిబాధల్  తొల్గిపో తాయని విశావసం. అల్ాగే గృహంల్ల 
పూజచయసే భక ు ల్ , పూజామందిరమును శుభరం చయసుక ని 

పసుపు, క ంక మల్ , పుష్టాపల్తో అల్ంకరించుకకవాల. ఎరీటి 
అక్షతల్ , ఎరీటి పువువల్ను పూజక  సిదయ ం చయసుకకవాల. 

పూజక  పంచముఖ్ాంజనేయ పరతిమను ల్ేదా ఫో టోను ఎరీటి 
సింధూరం, ఎరీటి పువువల్తో అల్ంకరించుకకవాల. న ైవేదాయనికి 
బూర ల్ , అపాపల్ , దానిమమ పండుో  సమరిపంచుకకవచుి.* 

*పూజా సమయంల్ల హనుమాన్ చాలీసా ఆంజనేయ 

సహసరము, హనుమచిరితర వంటి సోు తార ల్తో మారుతిని 

సుు తించుకకవాల. ల్ేదా “ఓం ఆంజనేయాయ నమః” అనే 
మంతార నిన జపించి, ఐదు జిల్ేో డు వతుు ల్ను నువువల్ నూన తో 
తడిపిన పంచహారతిని సావమివారికి అరిపంచాల. పూజ 

పూరుయిన తరావత ఆంజనేయ ఆల్యాల్ను 

సందరిశంచుకకవడం మంచిద.ి ఇంకా అరగ ండ, పొ నూనరు, 

కసాపురం, గండిక్షేతరం వంటి పుణయక్షేతార ల్ను దరిశంచుక న ే

వారిక ి కకటి జనమల్ పుణయఫల్ం సిదియ సుు ందని విశావసం. ఇదయ 



రోజున హనుమాన్ ధాయన శోో కముల్ , హనుమాన్్ చాలీసా 
పుసు కముల్  దానం చయసేవారికి సుఖ్సంతోష్టాల్  

చయకూరుతాయని నమమకం.* 

 


