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ગાયી રામાયણ

{ ગાયી રામાયણ }

૦૧. ૧.૦૦૧.૦૦૧ તપઃ વાયાય િનરત ંતપવી વાવદાં વર

૦૨. ૧.૦૨૯.૦૨૧ સ હવા રાસા સવા  યા રઘનુદનઃ

૦૩. ૧.૦૬૬.૦૧૨ િવાિમઃ સરામત ુુવા જનકભાિષત

૦૪. ૨.૦૧૫.૦૧૯ તુાવાય તદા વશં ંિવય સ િવશાપતઃે

૦૫. ૨.૦૪૦.૦૧૪ વનવાસ ંિહ સયાય વાસાંયાભરણાિન ચ

૦૬. ૨.૦૬૭.૦૩૪ રા સય ંચ ધમ રા કુલવતાં કુલ

૦૭. ૨.૦૯૩.૦૨૪ િનરીય સ મહૂુત ંત ુદદશ ભરતો ગુ

૦૮. ૩.૦૧૦.૦૪૧ યિદ બિુઃ ત ુમગય ંત ંમહામિુન

૦૯. ૩.૦૪૧.૦૧૭ ભરતયાયપુય ણૂાં મમ ચ ભો

૧૦. ૩.૦૭૨.૦૧૭ ગછ શીિમતો વીર સુીવ ંત ંમહાબલ

૧૧. ૪.૦૨૨.૦૨૦ દશેકાલૌ ભજવા મમાણઃ િયાિયે

૧૨. ૪.૦૪૩.૦૩૨ વિદત યાતતઃ િસાતપસા વીતકમષાઃ

૧૩. ૫.૦૦૪.૦૦૧ સ િનજય પરુ લાં  ેાં તાં કામિપણી

૧૪. ૫.૦૨૪.૦૩૯ ધયા દવેાઃ સગધવા ઃ િસા પરમષયઃ

૧૫. ૫.૦૫૧.૦૨૩ મલાિભમખુી તય સા તદાઈ મહાકપઃે

૧૬. ૬.૦૧૦.૦૨૭ િહત ંમહાથ ંદ ુહતેસુિંહત ંયતીતકાલાયિતસિતમ

૧૭. ૬.૦૩૧.૦૫૭ ધમા મા રસેઃ સાતોઽય ંિવભીષણઃ

૧૮. ૬.૦૪૭.૧૨૯ યો વપાતશિનસિંનપાતા ચુુભ ેનાિપ ચચાલ રા

૧૯. ૬.૦૭૨.૦૧૧ યય િવમમાસા રાસા િનધન ંગતાઃ

૨૦. ૬.૦૮૧.૦૨૩ ન ત ેદૃિશરે રામ ંદહતમિપવાિહની

૨૧. ૬.૧૦૪.૦૨૩ ણય દવૈતેય ાણેય મિૈથલી

૨૨. ૭.૦૧૬.૦૨૬ ચાલનાપવતયવૈ ગણા દવેય કપતાઃ
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૨૩. ૭.૦૩૪.૦૩૯ દારાઃ પુાઃ પરું રા ંભોગાછાદનભોજન

૨૪. ૭.૦૬૬.૦૦૧ યામવે રા શુઃ પણશાલાં સમાિવશ
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