
 

 

�ామ�యణంల	 ర��ల��ామ�యణంల	 ర��ల��ామ�యణంల	 ర��ల��ామ�యణంల	 ర��ల� 
�ామయణంల	 సుందర�ాండ అ�ప�శస����న� . ఇందుల	 

హనుమ#ాత� %ల &'ష)���న� . హనుమ* +ా,-�. �ామ�యణంల	 
“�ామ�యణ మ/మ�ల� రత�ం వం�ే అ*ల�త-జం” అ* అ3�ర4. 
అంట6 ఒక మ�లల	 మణ9, మధ;ల	ఉంట=ం� క� , అట6>  హనుమ 
క?@మధ;ల	వAాB డC. అ�  �.DిFంద�ాండ. �ామ�యణం ఉతBర�ాండ�G 
కHIి ఏడC �ాండలను�Kంట6, �.DిFంధ మధ;ల	ఉన�ట6> క�! ఇచట 
క*IింMన హనుమ /రంల	 మణ9 వంటN+ా@ేక�!  

అట6>  హనుమ శతOజన &PీB రR���న సమS�� *� లంTUం%ెను 
అ* +ా,-�. వ�WRం%ేడC. ఇచట %ెIిXన శత సంఖ;ను ప�WZHంచు�ం. 
శతమంట6 100 క� ఇందుల	ఒకటN భగవంత]*�. సం�̂తం, �_ండC 
సున�ల� ప�కృ�, aవbలక� సం�^తం . ఒకటNలcక�ంట6 �_ండC సు3�ల�. 
&ల�వలcదు.పరమ�త-పకFన ఉంట63dప�కృ�,aవbలక� &ల�వ 
ఉంట=ం�  అ* �ెలX @*�̂ +ా,-�.శ త Oజన సంఖ;ను �ెలcXడC. 
అట6>  రమ�యణం ల	* 24+dల ef> �ాల� 24 అg�ాల hాయ�� 
మం�� *�. ప��రiపంhా %ె#ాB ర4.�ా*+ా,-�.�. మSందు �ామ�యణం 
"చ�Wతం రఘS 3ధస; శత�kటN ప�&సBరం"అ* శత�kటNసంఖ;గ 
&సB�WంMఉం�  అ*�ెల�AlB ం� . శత�kటN�., ఇర4వ� 3ల�గS +dల�. 
#mంతన క�దరదు. �*�. Inదoల� ఇల�&వరణ ఇ%ేpర4. సంఖ�; 

 
 

   



Aాq 3లల	 శతసంఖ; 3వ Aాq నంల	 వసుB ం� .�kటN సంఖ; 8వ 
Aా� నంల	 వసుB ం� .ఇపrడC మsడC%ేత ఎ*u� * గSణ9PvB  3*8=24. 

వసుB ం� .24 +dల ef> క సంఖ; స�W#lత]ం� .శత �kటw అ3d�  &AాB ర���న�  
అ* %ెపXటx*�. మ�త��y అ*,అను�kవచుp.  

ఇల� �ామ�యణంల	 ఎ3z� &e{|ాల� కన పడ�}.హనుమ 
సమSద�ం �ట6టపrడC 3ల�గS దుషFర కర-ల�+ా,-�. �ెలcXడC.అ& 
1.సమSద� లంఘనం,2���3క పర~త శXర�నం,3సురస 
అవ��ధనం,4Pిం �Uక సం హ ర ణం . ఇం�ా హనుమ సుందర 
�ాండల	గSర4వbhా కన బడ�డC.Pీత a+ాత-,�ామSడC పరమ�త- 
��W* కHIv హనుమ�  గSర4 Aా� నం. ఇక సుందర �ాండ Ivర4ల	 
A�ందర;ం చూ�o ం.సుందర �ాండ3యక�డCహనుమ 
సుందర4డC.ఇట ఆత- A�ందర;ం ప��నం.అట6>  
Pీతమ-ల��-స~రiపం.అefక వనంల	e�కంల	 ఉ3� �ామ3మ జపం 
మ�న లcదు .రమయ�ే ఇ� �ామః.ఆయన పbంAాం 
�హనరiపbడC.స~రRమయ���న లం�ానగరం u�.FH 
సుందర���న� .  

ఇక అefకవనం.అ� Pీతమ-ef�ా*�#lh�టN)న వనం.u�.FH 
సుందరం.ఈ�ాండల	ఇల� అంతటx A�ందర;ం కనపడCట%ే సుందర 
�ాండ అన�Ivర4 Aారqఖ�;*� #mం � ం� . ఇక �ామ శబoం ల	* 
h�పXద3*�చూదoం.#ార~� పరమ 'వbణ9R  ఇల� 
అడCగSత]ం� .Aా~u !&ష]R  సహస� 3మ�H� సులభంhా ఎల�పలకవ 
చుp అ*."�̂3z#ా}�న లఘS3 &|lR �ా�మ సహస�కం, ఫట;�ై 
రXం@��ై�W�త;ం ef�  త]ం ఇ%� u అహం ప��� "అ*. అపbడC 'వbడC 
ఇల%ె#ాB డC. "Z��ామ �ామ �ా�y� ర�y �ా�y మ3z ర�y సహస� 
3మ తత]B ల;ం �ామ3మ వ�ాన3d" అన� ఒకF ef> కం చ� &�ే %ల� 
&ష]R సహస�3మ�ల�చ� &న ఫ Hతం వసుB ం�  అ*. Inౖ ef> కంల	 "ర�y 
�ా�y,వ�ాన3d,మ3zర�y"అన� ప�ల�,#ార~�* ఉ�ేoPింM 
�ెHXన&.ఇంక uhWHన +ాటNల	 Z��ామ,�ామ, �ా�y� అన� 
మsడCప�లc సహస� 3మ�H�. సమ�3ల� అ*.  

��** గs�Wp Inదoల %ెIిXన&వరణ చు�o ం.�ామ పదంల	 
�దటN అgరం'�ా'ఇ�  య,ర,ల,వల	>  ర �_ండవ అgరం.�ామల	 
�_ండవ అgరం మ ఇ�  ప,ఫ,బ,భ,మ వర�ల	 మ ఐదవ 
అgరం.సంఖ�;eాAాB � *� అనుస�WంM �_ండC%ేత ఐదు* గSణ9PvB  2*5=10 



అవbత]ం�  .అల�ĥ �_ండవ �ామ శబxo *�. ప�  * ప�  %ేత 
గSణ9PvB  10* 10 = 100 అవbత]ం� . ఇపrడC మs డవ�ామ శబxo  *� 
ప�  %ేత వంద* గSణ9PvB  10*100 = 1000 అవbత]ం�  .ఇల� ' Z� 
�ామ ,�ామ , �ామ ఇ� అన� ఒకF ef> కం చ� &�ే +�}; 3మ�ల� 
చ� &న ఫHతం వసుB ం�  .అ* పరమ ' వbడC #ార~��. �ేలcXడC .  

ఇం�ా �ామ3మ�*� జIింM "ఋgక�డC" అ3d ఒక Aా�రణ 
వ;�.B +ా,-�.hామ�ర4�డC,�ామ 3మం వల>  
శబ�W,గSహ�డC,హనుమ,Pీ�మ�త,ఇల� ఎంద��పb�త]ల �ర4. 
ఇం�ా '�ా' అన� అgరం పH�̂టపrడC Inదవbల� �ెర4చు �Kంటx}. 

అంట6మనల	 ఉన� #ా#ాల� బ¡ౖటN�. #l�},అన�మ�ట.ఇక 
'మ�'పH�̂టపrడC Inదవbల� మsసు�Kంటx}.బ¡ౖటN�. #l}న 
#ా#ాల� ల	పల�.%ేరక�ం@ %ేAాB }. ఇల� �ామ 3మ�*�గs�WంM 
ఎం�ై3%ెపXవచు� .వ'ష]) డC "ఓం న� 3�ాయణయ"అన� 
అ|ా) g�W మంత�ం నుం@�’�ా'అన� అg�ా*�,"నమ'�+ాయ"అన� 
పం%g�W మంత�ం ల	ంM 'మ'అన� అg�ా*� గ�UంM�  "�ామ" అ* 
Ivర4Inట6)డC. కనుక �ామ అ* అంట6 %ల�,అ|ా) g�W,పం%g�Wమం 
�� ల� జIింMనట6> . ఈ&ధంhా �ామ�యణంల	 ర��ల వంటN 
&షయ�ల� ఎ3�ౖ�3 %ెపr�kవచు� ."Aాq ,పbల�క" (అన�ం 
ఉ@��.ం�,లc� అ*�ెల�సు�Kందుక� ఒకF ��త]క� పట=) క� 
చూPినట=> .)3;యంగ�K*�మ�త��y�ెల�సు�K3�ం.స~PిB .  
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