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Sundarakandaramayananirnaya

ஸுnhத³ரகாNhட³ராமாயணநிrhணய:

ராமாய ஶாவதஸுவிshth’தஷTh³³ய
ஸrhேவவராய ப³லவீrhயமஹாrhணவாய ।

நthவா லŋhக⁴யிஷுரrhணவiµthபபாத
நிShபீTh³ய தmh கி³வரmh பவநshய ஸூiν: ॥ 1॥

ோப⁴ வாதி⁴ரiνphரயெயௗ ச ஶீkh◌⁴ரmh
யாேதா³க³ண:ஸஹ ததீ³யப³லாபி⁴kh’Shட: ।

vh’ாச பrhவதக³தா: பவேநந rhவmh
phேதாऽrhணேவ கி³தா³க³மத³shய ேஹேதா: ॥ 2॥

ைஶேலா ஹரshய கி³பவிநாஶகாேல
phேதாऽrhணேவ ஸ மேதாrhவதாthமப: ।

ைஹேமா கி³: பவநஜshய  விkhரமாrhத²-
iµth³பி⁴th³ய வாதி⁴மவrhத⁴த³ேநகஸாiν: ॥ 3॥

ைநவாthர விkhரமணைமchச²த³விரேமாऽெஸௗ
நி:மெபௗஷப³லshய த: ரேமாऽshய ।

ஆShய பrhவதவரmh ஸ த³த³rhஶ க³chச²nh
ேத³ைவsh நாக³ஜநநீmh phரதாmh வேரண ॥ 4॥

jhஞாஸுபி⁴rhநிஜப³லmh தவ ப⁴ேம
யth³யththவchச² ததி³thயமேராதி³தாயா: ।

ஆshயmh phரவிய ஸபதி³ phரவிநி:sh’ேதாऽshமாth
ேத³வாநநnhத³ய³த shவகேமஷு ரnh ॥ 5॥

th³’ShThவா ஸுரphரணயிதாmh ப³லமshய ேசாkh³ரmh
ேத³வா: phரShரiµmh ஸுமேநாऽபி⁴vh’ShThயா ।

ைதராth³’த: நரெஸௗ வியைதவ க³chச²nh
சா²யாkh³ரஹmh phரதித³த³rhஶ ச mhகாkh²யmh ॥ 6॥

1



ஸுnhத³ரகாNhட³ராமாயணநிrhணய:

லŋhகாவநாய ஸகலshய ச நிkh³ரேஹऽshயா:
ஸாமrhth²யமphரதிஹதmh phரத³ெதௗ³ விதா⁴தா ।

சா²யாமவாபத³ெஸௗ பவநாthமஜshய
ேஸாऽshயா: ஶரமiνவிய பி³ேப⁴த³ சாஶு ॥ 7॥

நி:மமாthமப³லthயஸுத³rhஶயாேநா
ஹthைவவ தாமபி விதா⁴th’வராபி⁴³phதாmh ।

லmhேப³ஸ லmhப³ஶிக²ேர நிபபாத லŋhகா-
phராகாரபககி³ராத² ச ஸேகாேச ॥ 8॥

⁴thவா பி³டா³லஸேதா நிஶி தாmh mh ச
phராphshயnh த³த³rhஶ நிஜபவதீmh ஸ லŋhகாmh ।

th³ேதா⁴ऽநயாऽऽவத² விthய ச தாmh shவiµSh-
பிShடாmh தயாiνமத ஏவ விேவஶ லŋhகாmh ॥ 9॥

மாrhக³மாே ப³சாnhத: ேஸாऽேஶாகவநிகாதேல ।
த³த³rhஶ ஶிmhஶபாvh’லshதி²தரமாkh’திmh ॥ 10॥
நரேலாகவிட³mhப³shய ஜாநnh ராமshய ’th³க³தmh ।
தshய ேசShடாiνஸாேரண kh’thவா ேசShடாச ஸmhவித³mh ॥ 11॥
தாth³’khேசShடாஸேமதாயா அŋh³யமதா³thதத: ।
தாயா யாநி ைசவாஸnhநாkh’ேதshதாநி ஸrhவஶ: ॥ 12॥
⁴ஷநி th³விதா⁴ ⁴thவா தாnhேயவாஸnh தைத²வ ச ।
அத² டா³மணிmh தி³vhயmh தா³mh ராமாய ஸா த³ெதௗ³ ॥ 13॥
யth³யphேயதnhந பயnhதி நிஶாசரக³sh ேத ।
th³ேலாகசாண:ஸrhேவ பயnhthyh’ஷய ஏவ ச ॥ 14॥
ேதஷாmh விட³mhப³நாையவ ைத³thயாநாmh வசநாய ச ।
பயதாmh கiµkh²யாநாmh விட³mhேபா³ऽயmh kh’ேதா ப⁴ேவth ॥ 15॥
kh’thவா காrhயத³mh ஸrhவmh விஶŋhக: பவநாthமஜ: ।
ஆthமாவிShகரேண சிthதmh சkhேர மதிமதாmh வர: ॥ 16॥
அத² வநமகி²லmh தth³ராவணshயாவலmhph³ய
திஹமேமகmh வrhஜயிthவாऽऽஶு வீர: ।
ரஜநிசரவிநாஶmh காŋhமாேऽதிேவலmh
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ஸுnhத³ரகாNhட³ராமாயணநிrhணய:

iµஹுரதிரவநாதீ³ ேதாரணmh சாேராஹ ॥ 17॥
அதா²ஶ ◌்’ேth³த³ஶாநந: கபீnhth³ரேசShதmh பரmh ।
தி³ேத³ஶ கிŋhகராnh ப³ஹூnh கபிrhநிkh³’யதாதி ॥ 18॥
ஸமshதேஶா விmh’thயேவா வராth³த⁴ரshய கிŋhகரா: ।
ஸமாஸத³nhமஹாப³லmh ஸுராnhதராthமேநாऽŋhக³ஜmh ॥ 19॥
அஶீதிேகாத²பmh ர:ஸராShடகாதmh ।
அேநகேஹதிஸŋhலmh கபீnhth³ரமாvh’ேth³ப³லmh ॥ 20॥
ஸமாvh’தshததா²ऽऽைத:◌⁴ ஸ தா³தச ைதrhph◌⁴’ஶmh ।
சகார தாnh ஸமshதஶshதலphரஹாரrhணிதாnh ॥ 21॥
நச மnhththரகாnh ஸ ராவணphரேசாதி³தாnh ।
மமrhத³ஸphதபrhவதphரபா⁴nh வராபி⁴ரதாnh ॥ 22॥
ப³லாkh³ரகா³நshததா²ஸ ஶrhவவாkhஸுக³rhவிதாnh ।
நிஹthய ஸrhவரஸாmh th’தீயபா⁴க³மேth ॥ 23॥
அெநௗபமmh ஹேரrhப³லmh நிஶmhய ராஸாதி⁴ப: ।
மாரமமாthமந:ஸமmh ஸுதmh nhயேயாஜயth ॥ 24॥
ஸ ஸrhவேலாகஸாண:ஸுதmh ஶைரrhவவrhஷ ஹ ।
ஶிைதrhவராshthரமnhthைதrhந ைசநமph◌⁴யசாலயth ॥ 25॥
ஸ மNhட³மth◌⁴யகா³ஸுதmh ஸய ராவேபமmh ।
th’தீய ஏஷ பா⁴mhஶேகா ப³லshய thயசிnhதயth ॥ 26॥
நிதா⁴rhய ஏவ ராவே ராக⁴வshய நாnhயதா² ।
தீ⁴nhth³ரnhமயா ஹேதா ந சாshய ஶkhதியேத ॥ 27॥
அதshதேயா:ஸேமா மயா th’தீய ஏஷ ஹnhயேத ।
விசாrhய ைசவமாஶு தmh பேதா:³ phரkh³’ய phேவ ॥ 28॥
ஸ சkhரவth³ph◌⁴ரமாரmh விதா⁴ய ராவthமஜmh ।
அேபாத²யth³த⁴ராதேல ேணந மாதீதiν: ॥ 29॥
விrhணிேத த⁴ராதேல நிேஜ ஸுேத ஸ ராவண: ।
நிஶmhய ேஶாகதாபிதshதத³kh³ரஜmh ஸமாதி³ஶth ॥ 30॥
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ஸுnhத³ரகாNhட³ராமாயணநிrhணய:

அேத²nhth³ரnhமஹாஶைரrhவராshthரஸmhphரேயாைத: ।
ததச வாநேராthதமmh ந சாஶகth³விசாலேந ॥ 31॥
அதா²shthரiµthதமmh விேத⁴rhiµேமாச ஸrhவ:³ஸஹmh ।
ஸ ேதந தா³ேதா ஹrhvhயசிnhதயnhநிரால: ॥ 32॥
மயா வரா விலŋhகி⁴தா யேநகஶ:shவயmh⁴வ: ।
ஸ மாநநீய ஏவ ேம தேதாऽthர மாநயாmhயஹmh ॥ 33॥
இேம ச rhரthர கிmh phர’Shடரஸாmh க³: ।
இதீஹ லயேமவ ேம ஸ ராவணச th³’யேத ॥ 34॥
இத³mh ஸய ப³th³த⁴வth shதி²தmh கபீnhth³ரமாஶு ேத ।
ப³ப³nh⁴ரnhயபாஶைகrhஜகா³ம சாshthரமshய தth ॥ 35॥
அத² phரkh³’ய தmh கபிmh ஸபமாநயmhச ேத ।
நிஶாசேரவரshய தmh ஸ ph’Shடவாmhச ராவண: ॥ 36॥
கேப ேதாऽ கshய வா கிமrhத²th³’ஶmh kh’தmh ।
இதீத:ஸ சாவத³th phரணmhய ராமவரmh ॥ 37॥
அேவ ³தமாக³தmh ³ரnhதவிkhரமshய மாmh ।
ர⁴thதமshய மாதிmh லேய தேவவரmh ॥ 38॥
ந ேசth phரதா³shய thவரnh ர⁴thதமphயாmh ததா³ ।
ஸthரthரபா³nhத⁴ேவா விநாஶமாஶு யாshய ॥ 39॥
ந ராமபா³ணதா⁴ரேண மா:ஸுேரவரா அபி ।
விசஶrhவrhவகா: கிiµ thவமlhபஸாரக: ॥ 40॥
phரேகாபிதshய தshய க: ர:shதி²ெதௗ ேமா ப⁴ேவth ।
ஸுராஸுேராரகா³தி³ேக ஜக³thயசிnhthயகrhமண: ॥ 41॥
இதீேத வேதா⁴th³யதmh nhயவாரயth³விபீ⁴ஷண: ।
ஸ chச²தா³ஹகrhமேண nhயேயாஜயnhநிஶாசராnh ॥ 42॥
அதா²shய வshthரஸசைய: பிதா⁴ய chச²மkh³நேய ।
த³³rhத³தா³ஹ நாshய தnhமthஸேகா²ஹுதாஶந: ॥ 43॥
மமrhஷ ஸrhவேசShதmh ஸ ரஸாmh நிராமய: ।
ப³ேலாth³த⁴தச ெகௗகாth phரத³kh³⁴ேமவ தாmh mh ॥ 44॥
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ஸுnhத³ரகாNhட³ராமாயணநிrhணய:

த³தா³ஹ சாகி²லாmh mh shவchச²ேக³ந வநிநா ।
kh’திsh விவகrhமேऽphயத³யதாshய ேதஜஸா ॥ 45॥
ஸுவrhணரthநகாதாmh ஸ ராேஸாthதைம:ஸஹ ।
phரத³ய ஸrhவஶ: mh iµதா³nhவிேதா ஜக³rhஜ ைவ ॥ 46॥
ஸ ராவணmh ஸthரகmh th’ேபமmh விதா⁴ய ைவ ।
தேயா: phரபயேதா: mh விதா⁴ய ப⁴shமஸாth³யெயௗ ॥ 47॥
விலŋhkh◌⁴ய சாrhணவmh ந:shவஜாதிபி: ◌⁴ phரத: ।
phரப⁴ய வாநேரஶிrhம⁴ phர⁴mh ஸேமயிவாnh ॥ 48॥
ராமmh ஸுேரவரமக³Nhய³பி⁴ராமmh

ஸmhphராphய ஸrhவகபிவீரவைர:ஸேமத: ।
டா³மணிmh பவநஜ: பத³ேயாrhநிதா⁴ய

ஸrhவாŋhக³ைக: phரணதிமshய சகார ப⁴khthயா ॥ 49॥
ராேமாऽபி நாnhயத³iνதா³மiµShய ேயாkh³யmh-

அthயnhதப⁴khதிப⁴தshய விலய கிசிth ।
shவாthமphரதா³நமதி⁴கmh பவநாthமஜshய

rhவnh ஸமாஷத³iµmh பரமாபி⁴Shட: ॥ 50॥
இதி மதா³நnhத³தீrhதீ²யமஹாபா⁴ரததாthபrhயநிrhணேய ராமசேத
ஹiνமthphரதியாநmh ஸுnhத³ரகாNhட³கதா²நிrhணய: ॥
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