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গাযী রামাযণ

{॥ গাযী রামাযণ ॥}

০১. ১.০০১.০০১ তপঃ াধায িনরতং তপী বািগদাং বরম্

০২. ১.০২৯.০২১ স হা রাসান্ সবন্ যান্ রঘুননঃ

০৩. ১.০৬৬.০১২ িবািমঃ সরামু া জনকভািষতম্

০৪. ২.০১৫.০১৯ তুাবাস তদা বংশং িবশ স িবশােতঃ

০৫. ২.০৪০.০১৪ বনবাসং িহ সায বাসাংসাভরণািন চ

০৬. ২.০৬৭.০৩৪ রাজা সতং চ ধম রাজা কুলবতাং কুলম্

০৭. ২.০৯৩.০২৪ িনরী স মুহূত ং তু দদশ ভরেতা ম্

০৮. ৩.০১০.০৪১ যিদ বুিঃ কৃত ুমগং তং মহামুিনম্

০৯. ৩.০৪১.০১৭ ভরতসাযপুস ূণাং মম চ েভা

১০. ৩.০৭২.০১৭ গ শীিমেতা বীর সুীবং তং মহাবলম্

১১. ৪.০২২.০২০ দশকােলৗ ভজাদ মমাণঃ িযািেয

১২. ৪.০৪৩.০৩২ বিত বাতঃ িসাপসা বীতকষাঃ

১৩. ৫.০০৪.০০১ স িনজত পুরীং লাং াং তাং কামিপণীম্

১৪. ৫.০২৪.০৩৯ ধনা দবাঃ সগবঃ িসা পরমষযঃ

১৫. ৫.০৫১.০২৩ মলািভমুখী তস সা তদাঈন্ মহাকেপঃ

১৬. ৬.০১০.০২৭ িহতং মহাথং মৃ হতুসংিহতং বতীতকালাযিতসিতমম্

১৭. ৬.০৩১.০৫৭ ধমা রসেঃ সাোঽযং িবভীষণঃ

১৮. ৬.০৪৭.১২৯ যা বপাতশিনসংিনপাতা চুুেভ নািপ চচাল রাজা

১৯. ৬.০৭২.০১১ যস িবমমাসাদ রাসা িনধনং গতাঃ
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২০. ৬.০৮১.০২৩ ন ত দিৃশের রামং দহমিপবািহনীম্

২১. ৬.১০৪.০২৩ ণম দবেতভ ােণভ মিথলী

২২. ৭.০১৬.০২৬ চালনাৎপবতৈসব গণা দবস কিতাঃ

২৩. ৭.০৩৪.০৩৯ দারাঃ পুাঃ পুরং রাং ভাগাাদনেভাজনম্

২৪. ৭.০৬৬.০০১ যােমব রািং শঃ পণশালাং সমািবশত্
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