
ஸும்தர காம்ட னிர்ணய 
(ஹனூமத்ப்ரதியானம்) 
அத ஸப்தமமா&த்யாயஃ 
 
ஓம் | ராமாய 
ஶாஶ்வதஸுவிஸ்த்றுதஷட்குணாய 
ஸர்மவஶ்வராய ஸுகஸாரமஹார்ணவாய |  
னத்வா லிலம் கயிஷுரர்ணவமுத்பபாத 
னிஷ்பீட்ய தம் கிரிவரம் பவனஸ்ய 
ஸூனுஃ || ௭.௧ ||   
 
சுமஷாப வாரிதிரனுப்ரயயயௌ ச ஶீக்ரம் 
யாமதாகணணஃ ஸஹ 
ததீயபலாபிக்றுஷ்டஃ |  
வ்றுஷாஶ்ச பர்வதகதாஃ பவமனன 
பூர்வம் க்ஷிப்மதா&ர்ணமவ 
கிரிருதாகமதஸ்ய மஹமதாஃ || ௭.௨ || 
 
ஸ்யாமலா ஹரஸ்ய கிரிபஷவினாஶகாமல 
க்ஷிப்த்வா&ர்ணமவ ஸ 
மருமதார்வரிதாத்மபஷஃ |  
ணஹமமா கிரிஃ பவனஜஸ்ய து 
விஶ்ரமார்தமுத்பித்ய 
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வாரிதிமவர்த்ததமனகஸானுஃ || ௭.௩ || 
 
ணனவாத்ர விஶ்ரமணணமச்சத னிஃ 
ஶ்ரமமா&யஸௌ னிஃ 
ஸீமயபௌருஷகுணஸ்ய குதஃ 
ஶ்ரமமா&ஸ்ய |  
ஆஶ்லிஷ்ய பர்வதவரம் ஸ ததர்ஶ கச்சன் 
மதணவஸ்து னாகஜனனீம் ப்ரஹிதாம் 
வமரண || ௭.௪ || 
 
ஜிஜ்ஞாஸுபிர்னிஜபலம் தவ பஷமமது 
யத்யத் த்வமிச்சஸி ததித்யமமராதிதாயாஃ |  
ஆஸ்யம் ப்ரவிஶ்ய ஸபதி ப்ரவினிஃ 
ஸ்றுமதா&ஸ்மாத் மதவானனன்தயதுத 
ஸ்வ்றுதமமஷு ரஷன் || ௭.௫ || 
 
த்றுஷ்ட்வா ஸுரப்ரணயிதாம் பலமஸ்ய 
மசாக்ரம் மதவாஃ ப்ரதுஷ்டுவுரமும் 
ஸுமமனாபிவ்றுஷ்ட்யா |  
ணதராத்றுதஃ புனரயஸௌ வியணதவ 
கச்சன் சாயாக்ரஹம் ப்ரதிததர்ஶ ச ஸிம் 
ஹிகாக்யம் || ௭.௬ || 
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லம் காவனாய ஸகலஸ்ய ச 
னிக்ரமஹ&ஸ்யாஃ ஸாமர்த்யமப்ரதிஹதம் 
ப்ரதயதௌ விதாதா |  
சாயாமவாக்ஷிபதயஸௌ பவனாத்மஜஸ்ய 
மஸா&ஸ்யாஃ ஶரீரமனுவிஶ்ய பிமபத 
சா&ஶு || ௭.௭ || 
 
னிஸ்ஸீமமாத்மபலமித்யனுதர்ஶயாமனா 
ஹத்ணவவ தாமபி விதாத்றுவராபிகுப்தாம் |  
லம்மப ஸ லம்பஶிகமர னிபபாத லம் 
காப்ராகாரரூபககிராவத ஸம்சுமகாச || ௭.௮ || 
 
பூத்வா பிலாளஸமிமதா னிஶி தாம் புரீம் 
ச ப்ராப்ஸ்யன் ததர்ஶ னிஜரூபவதீம் ஸ 
லம் காம் |  
ருத்மதா&னயா&ஶ்வத விஜித்ய ச தாம் 
ஸ்வமுஷ்டிபிஷ்டாம் தயா&னுமத ஏவ 
விமவஶ லம் காம் || ௭.௯ || 
 
மார்கமாமணா பஹிஶ்சான்தஃ 
மஸா&மஶாகவனிகாதமள |  
ததர்ஶ ஶிம் 
ஶபாவ்றுஷமூலஸ்திதரமாக்றுதிம் || ௭.௧0 || 
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னரமலாகவிடம்பஸ்ய ஜானன் ராமஸ்ய 
ஹ்றுத்கதம் |  
தஸ்ய மசஷ்டானுஸாமரண க்றுத்வா 
மசஷ்டாஶ்ச ஸம் விதஃ |  
தாத்றுக்மசஷ்டாஸமமதாயா அம் 
குலீயமதாத் ததஃ || ௭.௧௧ || 
 
ஸீதாயா யானி 
ணசவா&ஸன்னாக்றுமதஸ்தானி ஸர்வஶஃ |  
பூஷணானி த்விதா பூத்வா 
தான்மயவா&ஸம் ஸ்தணதவ ச || ௭.௧௨ || 
 
அத சூளாமணிம் திவ்யம் தாதும் ராமாய 
ஸா தயதௌ |  
யத்யப்மயதன்ன பஶ்யன்தி 
னிஶாசரகணாஸ்து மத |  
த்யுமலாகசாரிணஃ ஸர்வம் 
பஶ்யன்த்ய்றுஷய ஏவ ச || ௭.௧௩ || 
 
மதஷாம் விடம்பனாணயவ ணதத்யானாம் 
வம்சனாய ச |  
பஶ்யதாம் கலிமுக்யானாம் 
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விடம்மபா&யம் க்றுமதா பமவத் || ௭.௧௪ || 
 
க்றுத்வா கார்யமிதம் ஸர்வம் விஶம் கஃ 
பவனாத்மஜஃ |  
ஆத்மாவிஷ்கரமண சித்தம் சக்மர 
மதிமதாம் வரஃ || ௭.௧௫ || 
 
அத வனமகிலம் தத் ராவணஸ்யாவலுப்ய 
க்ஷிதிருஹமிமமமகம் வர்ஜயித்வா&ஶு 
வீரஃ |  
ரஜனிசரவினாஶம் காம் 
ஷமாமணா&திமவலம் முஹுரதிரவனாதீ 
மதாரணம் சா&ருமராஹ || ௭.௧௬ || 
 
அதாஶ்றுமணாத் தஶானனஃ 
கபீன்த்ரமசஷ்டிதம் பரம் |  
திமதஶ கிம் கரான் பஹூன் 
கபிர்னிக்றுஹ்யதாமிதி || ௭.௧௭ || 
 
ஸமஸ்தமஶா விம்றுத்யமவா வராத்தரஸ்ய 
கிம் கராஃ |  
ஸமாஸதன் மஹாபலம் 
ஸுரான்தராத்மமனா&ம் கஜம் || ௭.௧௮ || 
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அஶீதிமகாடியூதபம் புரஸ்ஸராஷ்டகாயுதம் 
|  
அமனகமஹதிஸம் குலம் 
கபீன்த்ரமாவ்றுமணாத் பலம் || ௭.௧௯ || 
 
ஸமாவ்றுதஸ்ததா&யுணதஃ ஸ தாடிதஶ்ச 
ணதர்ப்றுஶம் |  
சகார தான் 
ஸமஸ்தஶஸ்தளப்ரஹாரசூர்ணிதான் || 
௭.௨0 || 
 
புனஶ்ச மன்த்ரிபுத்ரகான் ஸ 
ராவணப்ரமசாதிதான் |  
மமர்த ஸப்த பர்வதப்ரபான் 
வராபிரக்ஷிதான் || ௭.௨௧ || 
 
பலாக்ரகாமினஸ்ததா 
ஸஶர்வவாக்ஸுகர்விதான் |  
னிஹத்ய ஸர்வரஷஸாம் 
த்றுதீயபாகமக்ஷிமணாத் || ௭.௨௨ || 
 
லி&யனௌபமம் ஹமரர்பலம் னிஶம்ய 
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ராஷஸாதிபஃ |  
குமாரமஷமாத்மனஃ ஸமம் ஸுதம் 
ன்யமயாஜயத் || ௭.௨௩ || 
 
ஸ ஸர்வமலாகஸாக்ஷிணஃ ஸுதம் 
ஶணரர்வவர்ஷ ஹ|  
ஶிணதர்வராஸ்த்ரமன்த்ரிணதர்ன 
ணசனமப்யசாலயத் || ௭.௨௪ || 
 
ஸ மண்டமத்யகாஸுதம் ஸமீக்ஷ்ய 
ராவமணாபமம் |  
த்றுதீய ஏஷ சாம் ஶமகா பலஸ்ய 
ஹீத்யசின்தயத் || ௭.௨௫ || 
 
னிதார்ய ஏவ ராவணஃ ஸ ராகவஸ்ய 
னான்யதா |  
யதீன்த்ரஜின்மயா ஹமதா ன சாஸ்ய 
ஶக்திரீக்ஷ்யமத || ௭.௨௬ || 
 
அதஸ்தமயாஃ ஸமமா மயா த்றுதீய ஏஷ 
ஹன்யமத |  
விசார்ய ணசவமாஶு தம் பமதாஃ 
ப்ரக்றுஹ்ய புப்லுமவ || ௭.௨௭ || 
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ஸ சக்ரவத் ப்ரமாதுரம் விதாய 
ராவணாத்மஜம் |  
அமபாதயத் தராதமள ஷமணன மாருதீ 
தனுஃ || ௭.௨௮ || 
 
விசூர்ணிமத தராதமள னிமஜ ஸுமத ஸ 
ராவணஃ |  
னிஶம்ய மஶாகதாபிதஸ்ததக்ரஜம் 
ஸமாதிஶத் || ௭.௨௯ || 
 
அமதன்த்ரஜின்மஹாஶணரர்வராஸ்த்ரஸம்
ப்ரமயாஜிணதஃ |  
ததஷ வானமராத்தமம் ன சாஶகத் 
விசாலமன || ௭.௩0 || 
 
அதாஸ்த்ரமுத்தமம் விமதர்யுமயாஜ 
ஸர்வதுஷ்ஷஹம் |  
ஸ மதன தாடிமதா 
ஹரிர்வ்யசின்தயன்னிராகுலஃ || ௭.௩௧ || 
 
மயா வரா விலம் கிதா ஹ்யமனகஶஃ 
ஸ்வயம்புவஃ |  

8

www.yo
us

igm
a.c

om



ஸ மானனீய ஏவ மம தமதா&த்ர 
மானயாம்யஹம் || ௭.௩௨ || 
 
இமம ச குர்யுரத்ர கிம் 
ப்ரஹ்றுஷ்டரஷஸாம் கணாஃ |  
இதீஹ லக்ஷ்யமமவ மம ஸ ராவணஶ்ச 
த்றுஶ்யமத || ௭.௩௩ || 
 
இதம் ஸமீக்ஷ்ய பத்தவத் ஸ்திதம் 
கபீன்த்ரமாஶு மத |  
பபன்துரன்யபாஶணகர்ஜகாம 
சாஸ்த்ரமஸ்ய தத் || ௭.௩௪ || 
 
அத ப்ரக்றுஹ்ய தம் கபிம் ஸமீபமானயம் 
ஶ்ச மத |  
னிஶாசமரஶ்வரஸ்ய தம் ஸ ப்றுஷ்டவாம் 
ஶ்ச ராவணஃ || ௭.௩௫ || 
 
கமப குமதா&ஸி கஸ்ய வா 
கிமர்தமீத்றுஶம் க்றுதம் |  
இதீரிதஃ ஸ சாவதத் ப்ரணம்ய 
ராமமீஶ்வரம் || ௭.௩௬ || 
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அணவஹி தூதமாகதம் துரன்தவிக்ரமஸ்ய 
மாம் |  
ரகூத்தமஸ்ய மாருதிம் குலஷமய 
தமவஶ்வரம் || ௭.௩௭ || 
 
ன மசத் ப்ரதாஸ்யஸி த்வரன் 
ரகூத்தமப்ரியாம் ததா |  
ஸபுத்ரமித்ரபான்தமவா வினாஶமாஶு 
யாஸ்யஸி || ௭.௩௮ || 
 
ன ராமபாணதாரமண ஷமாஃ 
ஸுமரஶ்வரா அபி |  
விரிம்சிஶர்வபூர்வகாஃ கிமு 
த்வமல்பஸாரகஃ || ௭.௩௯ || 
 
ப்ரமகாபிதஸ்ய தஸ்ய கஃ புரஸ்தியதௌ 
ஷமமா பமவத் |  
ஸுராஸுமராரகாதிமக 
ஜகத்யசின்த்யகர்மணஃ || ௭.௪0 || 
 
இதீரிமத வமதாத்யதம் ன்யவாரயத் 
விபீஷணஃ |  
ஸ புச்சதாஹகர்மணி 
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ன்யமயாஜயன்னிஶாசரான் || ௭.௪௧ || 
 
அதாஸ்ய வஸ்த்ரஸம்சணயஃ பிதாய 
புச்சமக்னமய |  
ததுர்ததாஹ னாஸ்ய தன்மருத்ஸமகா 
ஹுதாஶனஃ || ௭.௪௨ || 
 
மமர்ஷ ஸர்வமசஷ்டிதம் ஸ ரஷஸாம் 
னிராமயஃ |  
பமலாத்ததஶ்ச யகௌதுகாத் ப்ரதக்துமமவ 
தாம் புரீம் || ௭.௪௩ || 
 
ததாஹ சாகிலம் புரம் ஸ்வபுச்சமகன 
வஹ்னினா |  
க்றுதிஸ்து 
விஶ்வகர்மமணா&ப்யதஹ்யதாஸ்ய 
மதஜஸா || ௭.௪௪ || 
 
ஸுவர்ணரத்னகாரிதாம் ஸ 
ராஷமஸாத்தணமஃ ஸஹ |  
ப்ரதஹ்ய ஸர்வஶஃ புரீம் முதா&ன்விமதா 
ஜகர்ஜ ச || ௭.௪௫ || 
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ஸ ராவணம் ஸபுத்ரகம் த்றுமணாபமம் 
விதாய ச |  
தமயாஃ ப்ரபஶ்யமதாஃ புரம் விதாய 
பஸ்மஸாத் யயயௌ || ௭.௪௬ || 
 
விலம் க்ய சார்ணவம் புனஃ ஸ்வஜாதிபிஃ 
ப்ரபூஜிதஃ |  
ப்ரபக்ஷ்ய வானமரஶிதுர்மது ப்ரபும் 
ஸமமயிவான் || ௭.௪௭ || 
 
ராமம் ஸுமரஶ்வரமகண்யகுணாபிராமம் 
ஸம்ப்ராப்ய ஸர்வகபிவீரவணரஃ ஸமமதஃ |  
சூளாமணிம் பவனஜஃ பதமயார்னிதாய 
ஸர்வாம் கணகஃ ப்ரணதிமஸ்ய சகார 
பக்த்யா || ௭.௪௮ || 
 
ராமமா&பி னான்யதனுதாதுமமுஷ்ய 
மயாக்யமத்யன்தபக்திபரமஸ்ய விலக்ஷ்ய 
கிம்சித் |  
ஸ்வாத்மப்ரதானமதிகம் பவனாத்மஜஸ்ய 
குர்வன் ஸமாஶ்லிஷதமும் 
பரமாபிதுஷ்டஃ || ௭.௪௯ || 
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இதி 
ஶ்ரீமதானன்ததீர்தபகவத்பாதாசார்யவிரசி
மத  
ஶ்ரீமஹாபாரததாத்பர்யனிர்ணமய 
ஶ்ரீராமசரிமத ஹனூமத்ப்ரதியானம் னாம 
ஸப்தமமா&த்யாயஃ  
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