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Gayatri Ramayana

ગાયત્રી રામાયણ

(ગાયત્રીમ ત્ર અક્ષરાણાં(વણાર્નાં) શ્રીમદ્ વા મીિકરામાયણે પ્રદ શતાઃ)

તપ વા યાયિનરતં તપ વી વા ગ્વદાં વરમ્ ।
નારદં પિરપપ્રચ્છ વા મીિકમુર્િનપુઙ્ગવમ્॥ બાલકા ડ ૧.૦૧.૦૦૧॥ ૧॥
સ હ વા રાક્ષસા સવાર્ન્ યજ્ઞઘ્નાન્ રઘનુ દનઃ ।
ઋ ષ ભઃ પૂ જત તત્ર યથે દ્રાે િવજયી પુરા॥ બાલકા ડ ૧.૦૩૦.૦૨૪॥ ૨॥
િવશ્વા મત્રઃ સરામ તુ શ્રુ વા જનકભા ષતમ્ ।
વ સ રામ ધનુઃ પ ય ઇ ત રાઘવમબ્રવીત્॥ બાલકા ડ ૧.૦૬૭.૦૧૨॥ ૩॥
તુષ્ટાવાસ્ય તદા વશંં પ્રિવ ય ચ િવશા પતેઃ ।
શયનીયં નરે દ્રસ્ય તદાસાદ્ય વ્ય તષ્ઠત॥ અયાે યાકા ડ ૨.૦૧૫.૦૨૦॥ ૪॥
વનવાસં િહ સઙ્ખ્યાય વાસાંસ્યાભરણાિન ચ ।
ભતાર્રમનુગચ્છ ત્યૈ સીતાયૈ શ્વશરુાે દદાૈ॥ અયાે યાકા ડ ૨.૦૪૦.૦૧૪॥ ૫॥
રા સતં્ય ચ ધમર્શ્ચ રા કુલવતાં કુલમ્ ।
રા માતા િપતા ચવૈ રા િહતકરાે ણામ્॥ અયાે યાકા ડ ૨.૦૬૭.૦૩૪॥ ૬॥
િનર ક્ષ્ય સ મુહૂત તુ દદશર્ ભરતાે ગુ મ્ ।
ઉટજે રામમાસીનં જટામ ડલધાિરણમ્॥ અયાે યાકા ડ ૨.૦૯૯.૦૨૫॥ ૭॥
યિદ બુ દ્ધઃ કૃતા દ્રષુ્ટમગ ત્યં તં મહામુિનમ્ ।
અદૈ્યવ ગમને બુ દ્ધ રાેચય વ મહામતે॥ અર યકા ડ ૩.૦૧૧.૦૪૩॥ ૮॥
ભરતસ્યાયર્પતુ્રસ્ય શ્વશ્રૂણાં મમ ચ પ્રભાે ।
ગ પ મદં વ્યક્તં િવ મયં જનિય ય ત॥ અર યકા ડ ૩.૦૪૩.૦૧૮॥ ૯॥
ગચ્છ શીઘ્ર મતાે રામ સગુ્રીવં તં મહાબલમ્ ।
વયસ્યં તં કુ ક્ષપ્ર મતાે ગ વાઽદ્ય રાઘવ॥ અર યકા ડ ૩.૦૭૨.૦૧૭॥ ૧૦॥
દેશકાલાૈ ભજ વાદ્ય ક્ષમમાણઃ પ્રયા પ્રયે ।
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સખુદુઃખસહઃ કાલે સગુ્રીવવશગાે ભવ॥ િક ક ધાકા ડ ૪.૦૨૨.૦૨૦॥ ૧૧॥
વ દતવ્યા તતઃ સદ્ધા તપસા વીતક મષાઃ ।
પ્રષ્ટવ્યા ચાિપ સીતાયાઃ પ્ર ત્તિવનયા વતૈઃ॥ િક ક ધાકા ડ ૪.૦૪૩.૦૩૩॥ ૧૨॥
સ િન જત્ય પુર ં લઙ્કાં શ્રેષ્ઠાં તાં કામ િપણીમ્ ।
િવક્રમેણ મહાતે હનૂમાન્ કિપસત્તમઃ॥ સુ દરકા ડ ૫.૦૪.૦૦૧॥ ૧૩॥
ધ યા દેવાઃ સગ ધવાર્ઃ સદ્ધાશ્ચ પરમષર્યઃ ।
મમ પ ય ત યે વીરં રામં રા વલાેચનમ્॥ સુ દરકા ડ ૫.૦૨૬.૦૪૧॥ ૧૪॥
મઙ્ગલા ભમખુી તસ્ય સા તદાસીન્મહાકપેઃ ।
ઉપતસ્થે િવશાલાક્ષી પ્રયતા હવ્યવાહનમ્॥ સુ દરકા ડ ૫.૦૫૩.૦૨૬॥ ૧૫॥
િહતં મહાથ દુ હેતુસિંહતં વ્યતીતકાલાય તસ પ્ર તક્ષમમ્ ।
િનશ ય તદ્વાક્યમપુ સ્થત વરઃ પ્રસઙ્ગવાનુત્તરમેતદબ્રવીત્॥ ૬.૦૧૦.૦૨૭॥ ૧૬॥
ધમાર્ત્મા રક્ષસશ્રેષ્ઠઃ સ પ્રાપ્તાેઽયં િવભીષણઃ ।
લઙૈ્કશ્વયર્ મદં શ્રીમા શ્રવું પ્રા ાેત્યક ટકમ્॥ યુદ્ધકા ડ ૬.૦૪૧.૦૬૮॥ ૧૭॥
યાે વજ્રપાતાશિનસિન્નપાતાન્ન ચુ ભે નાિપ ચચાલ રા ।
સ રામબાણા ભહતાે શાતર્શ્ચચાલ ચાપં ચ મુમાેચ વીરઃ॥ યુદ્ધકા ડ ૬.૦૫૯.૧૩૯॥ ૧૮॥
યસ્ય િવક્રમમાસાદ્ય રાક્ષસા િનધનં ગતાઃ ।
તં મ યે રાઘવં વીરં નારાયણમનામયમ્॥ યુદ્ધકા ડ ૬.૦૭૨.૦૧૧॥ ૧૯॥
ન તે દદૃ શરે રામં દહ તમિપવાિહનીમ્ ।
માેિહતાઃ પરમાસે્ત્રણ ગા ધવણ મહાત્મના॥ યુદ્ધકા ડ ૬.૦૯૩.૦૨૬॥ ૨૦॥
પ્રણ ય દેવતા યશ્ચ બ્રાહ્મણે યશ્ચ મૈ થલી ।
બદ્ધા જ લપુટા ચેદમવુાચા ગ્ સમીપતઃ॥ યુદ્ધકા ડ ૬.૧૧૬.૦૨૪॥ ૨૧॥
ચલના પવર્તસ્યવૈ ગણા દેવાશ્ચ ક પતાઃ ।
ચચાલ પાવર્તી ચાિપ તદા શ્લષ્ટા મહેશ્વરમ્॥ ઉત્તરકા ડ ૭.૦૧૬.૦૨૬॥ ૨૨॥
દારાઃ પતુ્રાઃ પુરં રાષ્ટ્રં ભાેગાચ્છાદનભાજેનમ્ ।
સવર્મવેાિવભક્તં નાૈ ભિવ ય ત હર શ્વર॥ ઉત્તરકા ડ ૭.૦૩૪.૦૪૧॥ ૨૩॥
યામવે રાિત્ર શત્રુઘ્નઃ પણર્શાલાં સમાિવશત્ ।
તામવે રાિત્ર સીતાિપ પ્રસતૂા દારકદ્વયમ્॥ ઉત્તરકા ડ ૭.૦૬૬.૦૦૧॥ ૨૪॥
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ઇદં રામાયણં કૃ નં ગયત્રીબીજસયંુતમ્ ।
િત્રસ યં યઃ પઠેિન્નતં્ય સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે॥
ઇ ત ગાયત્રીરામાયણં સ પૂણર્મ્ ।

The numbers correspond to sarga.adhyAya.shloka.
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