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ഗായതീ രാമായണ

{॥ ഗായതീ രാമായണ ॥}

൦൧. ൧.൦൦൧.൦൦൧ തപഃ സ്വാധ്യായ നിരതം തപസ്വീ വാഗ്വിദാം വരമ്

൦൨. ൧.൦൨൯.൦൨൧ സ ഹത്വാ രാക്ഷസാൻ സർവാൻ യജ്ഞഘ്നാൻ

രഘുനൻദനഃ

൦൩. ൧.൦൬൬.൦൧൨ വിശ്വാമിതഃ സരാമസ്തു ശുത്വാ ജനകഭാഷിതമ്

൦൪. ൨.൦൧൫.൦൧൯ തുഷ്ടാവാസ്യ തദാ വംശം പവിശ്യ സ വിശാമ്പേതഃ

൦൫. ൨.൦൪൦.൦൧൪ വനവാസം ഹി സങ്ഖ്യായ വാസാംസ്യാഭരണാനി ച

൦൬. ൨.൦൬൭.൦൩൪ രാജാ സത്യം ച ധർമ രാജാ കുലവതാം കുലമ്

൦൭. ൨.൦൯൩.൦൨൪ നിരീക്ഷ്യ സ മുഹൂർതം തു ദദർശ ഭരേതാ ഗുരുമ്

൦൮. ൩.൦൧൦.൦൪൧ യദി ബുദ്ധിഃ കൃത ദഷ്ടുമഗസ്ത്യം തം മഹാമുനിമ്

൦൯. ൩.൦൪൧.൦൧൭ ഭരതസ്യാർയപുതസ്യ ശ്വശൂണാം മമ ച പേഭാ

൧൦. ൩.൦൭൨.൦൧൭ ഗ ശീഘമിേതാ വീര സുഗീവം തം മഹാബലമ്

൧൧. ൪.൦൨൨.൦൨൦ േദശകാെലൗ ഭജസ്വാദ്യ ക്ഷമമാണഃ പിയാപിേയ

൧൨. ൪.൦൪൩.൦൩൨ വൻദിത യാസ്തതഃ സിദ്ധാസ്തപസാ വീതകൽമഷാഃ

൧൩. ൫.൦൦൪.൦൦൧ സ നിർജിത്യ പുരീം ലങ്കാം ശ്േരഷ്ഠാം താം കാമരൂപിണീമ്

൧൪. ൫.൦൨൪.൦൩൯ ധൻയാ േദവാഃ സഗൻധർവാഃ സിദ്ധാ പരമർഷയഃ

൧൫. ൫.൦൫൧.൦൨൩ മങ്ഗലാഭിമുഖീ തസ്യ സാ തദാഈൻ മഹാകേപഃ

൧൬. ൬.൦൧൦.൦൨൭ ഹിതം മഹാർഥം മൃദു േഹതുസംഹിതം

യതീതകാലായതിസമ്പതിക്ഷമമ്

൧൭. ൬.൦൩൧.൦൫൭ ധർമാത്മാ രക്ഷസശ്േരഷ്ഠഃ സമ്പാപ്േതാഽയം വിഭീഷണഃ

൧൮. ൬.൦൪൭.൧൨൯ േയാ വജപാതശനിസംനിപാതാൻന ചുക്ഷുേഭ നാപി ചചാല

രാജാ

൧൯. ൬.൦൭൨.൦൧൧ യസ്യ വികമമാസാദ്യ രാക്ഷസാ നിധനം ഗതാഃ

൨൦. ൬.൦൮൧.൦൨൩ ന േത ദദ്ദൃശിേര രാമം ദഹൻതമപിവാഹിനീമ്

൨൧. ൬.൧൦൪.൦൨൩ പണമ്യ ൈദവേതഭ്യ ബാഹ്മേണഭ്യ ൈമഥിലീ

൨൨. ൭.൦൧൬.൦൨൬ ചാലനാത്പർവതസ്ൈയവ ഗണാ േദവസ്യ കമ്പിതാഃ
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൨൩. ൭.൦൩൪.൦൩൯ ദാരാഃ പുതാഃ പുരം രാഷ്ടം േഭാഗാാദനേഭാജനമ്

൨൪. ൭.൦൬൬.൦൦൧ യാേമവ രാതിം ശതുഘ്നഃ പർണശാലാം സമാവിശത്

Encoded and proofread by Sunder Hattangadi sunderh at hotmail.com

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

Last updated ത്oday

http://sanskritdocuments.org

Gayatri Ramayana Lyrics in Malayalam PDF
% File name : gAyatrI\_raamAyaNa.itx
% Location : doc\_devii
% Author : Traditional
% Language : Sanskrit
% Subject : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by : Sunder Hattangadi sunderh at hotmail.com
% Proofread by : Sunder Hattangadi sunderh at hotmail.com
% Source : Gayatri Mahavijnana -Pandit
% Latest update : Mar. 14, 2014
% Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com
% Site access : http://sanskritdocuments.org
%
% This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study
% and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of
% any website or individuals or for commercial purpose without permission.
% Please help to maintain respect for volunteer spirit.
%

We acknowledge well-meaning volunteers for Sanskritdocuments.org and other sites to have built
the collection of Sanskrit texts.
Please check their sites later for improved versions of the texts.
This file should strictly be kept for personal use.
PDF file is generated [ October 13, 2015 ] at Stotram Website

http://sanskritdocuments.org
http://stotram.co.in
http://sanskritdocuments.org/

