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kాWనమ /0ంపబM0ం]^

ఈశర

భవ అవB5రమల

వ¥7హఅవB5రమల

( మనుజ?దులB´ సమXనరVపమన 5ర·ంOన
.ామXM0రVపమల - 10)

శవ
5.ాయణ

బo#ారప: రoగ నల

రoగ -

మతU²

5లగ చక`మలను ధ.$oచుాడ

దమలను అపహ.$oOన ks మాసుర చoి బహ

 బణల దమలను ఇచు4టక

ధ.$Oన అవB5రమ

5లగ శoఖమలను ధ.$oచుాడ
క³ర*

మXధవ

ఇనP 
® లమణ¯ వoట< ాoI కలాడ - 5లగ గదలను ధ.$oచుాడ

#oద

చoదుD వoట< ాoI కలాడ - 5లగ hా° జG ల ధ.$oచుాడ

షH
¤

పద* oజలeమలవoట< ాoI కలాడ - 5లగ హలమలను ధ.$oచుాడ

మధుసూదన

B5మరప:వ:వoట< ాoI కలాడ - 5లగ మసలమలను ధ.$oచుాడ

IDక`మ

అ#$1 వoట< రoగ -

ామన

బలసూర7ాoI కలాడ - 5లగ వయధమలను ధ.$oచుాడ

_`ధర

ప:oడ.Eకవoట< ాoI కలాడ - 5లగ పట<=శమమలను ధ.$oచుాడ

హృZిశ

రప: వoట< ాoI కలాడ - 5లగ మదG .ాయధమల ధ.$oచుాడ

పద* 5భ

సూర7 వoట< ాoI కలాడ - పo+5యధమల ధ.$oచుాడ

M5ద.ా

ఆరP±ప:రగ వoట< ాoI కలాడ - 5లగ Lాశమలను ధ.$oచుాడ

Mేవతలక జ.ామరణమల కoడజయ అమృతమను జoప+ేయటక మoదర పరతమను
ధ.$oచుటక ద.$oOనరVపమ

వ.ాహ

సokార kాగరమన మ #$న జనులను ఉదP .$oచుటౖ తనరయ 

 సమదDమనుo]^

యదp .$oచుటక ధ.$oOన రVపమ
!రzిoహ

5లగ ఖడG మలను ధ.$oచుాడ

ామన

ఆR`తరణ5రPమ రణ7కRప: oట సW oభమన అవత.$oOన "ప
జగB5Cపమను తనLాM5రoదజలమB´ Ls గట<= జగదణమµ అవత.$oOన "ప

పరd.ామ

దుష= ID%లను సoహ.$oచుటక ధ.$oOన రVపమ

_`.ామ

శర'గతర)'ర* ధర*kాWప 5రpం అవత.$oOన "ప

బలభదD

పDలoబM0 దుష= సow.ారP అవత.$oOన "ప

_`కృష¤

¡¶Lాయమ అనుగ`-ట ధ/ం1న "ప

కFe

అ/5.$*కలను సoహ.$oO ప¥ర¤ ధర*మను జ oపజయటక కF .*చనమనక అవత.$oOన "ప

భవ అవB5రమల

మఖ7మల

#ణమల

( ఉLాసు7ల)

( అనుLాసు7ల)



అవB5రమలక భగవM0చ4 ారణమా

కర* ాదు



u  బD"జనమ దుష= జనసంwరప¥రకమ#ా kాధుజన సంరణ

అర9

అంత ా8


ఆhాదవB5రమల

kా¡£దవB5రమల

సరVLాశమ
( పరd.ామXవB5రమల)

శా9²శమ
( /0Rాదులoదు
#ార7ాలమన

5శమ)

వ: యoదు సరG నరాదులయoదు



ఆR`తHలష=»న దDవ7మను శ.Eరమ#ా zీక.$oO యX

క.ా*నుభవమను L oదుచున1ప:Cడ

పDIమయoదు అLాDకృతమ, M0వ7మనగ శ.EరమB´

క³డ "గలకమXతDమ

అర4క కఅ/¼ను]ై అత
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