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ಜಗದಂ%␣'␣(␣ೂಂದು ನು,␣ ನಮನ
ಪರ,-ತ1 ಸಕಲವನೂ7 ತನ7 ಉದರದ:␣;
<␣ೕ=␣>␣ದ ?-ಲ, ಪ@ಳಯದ ?-ಲ. ಆಗ ಆ
E-$F␣ಯ G␣ೂH␣ ಇರುವ ಏL␣ೖಕ N␣ೕತನ ಅದು
ಅವನ ನ)␣1ಯ ಮಡ'␣ ಮR-ಲS␣TU␣ೕ!␣ಯರು
,-ತ@.
ಆಗ (␣ೕರು ಎನು7ವ ವಸುW ಇರುವ'␣ಲ.;
ಮR-ಲS␣TU␣ೕ!␣ X-Y␣ೕ (␣ೕZ-[␣ ಸಮಗ@
ಬ@R-1ಂಡವನೂ7 ಬ@R-1ಂಡದ ಆN␣]␣ರುವ
ಆವರಣಗಳನೂ7 _-`a␣>␣ (␣ಲು;X-Wb.␣
ಆಗ ಕತW)␣ ಎನು7ವ ವಸುW ಇರುವ'␣ಲ.; ಸ$ಯಂ
ಮR-ಲS␣TU␣ೕ!␣ ದುc-dರೂಪ'␣ಂದ
ಕತW)␣e-[␣ U␣ೕವರನು7 ಆf-g'␣ಸುX-Wb.␣
ಆಗ ಪರ,-ತ1(␣h␣ R->␣h␣e-[␣ i␣ೕಷ
ಇರುವ'␣ಲ.; i␣ೕಷU␣ೕವರೂ ಮುಕWZ-[␣
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ಪರ,-ತ1ನ ಉದರವನು7 <␣ೕ=␣k-lb.␣ ಸ$ಯಂ
ಮR-ಲS␣TU␣ೕ!␣ m␣nರೂಪ'␣ಂದ ಆಲದ ಎ)␣ಯ
ರೂಪ H␣h␣ದುL␣ೂಂಡು ಪರ,-ತ1(␣h␣
R->␣h␣e-ಗುX-Wb␣. ಪರ,-ತ1ನ ಪop-dಂಗ
ಆ:␣ಂಗನವನು7 q␣ೂಂ'␣ ಅನಂತ ಸುಖವನು7
ಅನುಭ!␣ಸುX-Wb.␣
ಪ@ಳಯ?-ಲದ ಅವs␣ ಬ@ಹ1U␣ೕವರ )␣ಕuದ:␣;
ನೂರು ವಷdಗಳu. ಅದರ:␣; ಎಂಭH␣Wೕಳuವb␣
ವಷdಗಳu ಕw␣ಯುx␣WದlಂH␣ ಮR-ಲS␣TU␣ೕ!␣
ಪರ,-ತ1ನನು7 y␣ೂೕಗ(␣U␣@]␣ಂದ ಎz␣{ಸಲು
H␣ೂಡಗುX-Wb.␣
|-Y␣ಲ;ರೂ ಆ X-]␣ಯ a␣nx␣ಯ
ಕಂದಮ1ಗಳu. ಪರ,-ತ1ನ ಉದರದ:␣;U␣lೕY␣.
|-ವu ಸಂE-ರವನು7 ಕw␣ದುL␣ೂಂಡು
ಮು~␣Wಯನು7 ಪ•␣ಯ€␣ೕಕು. ಮು~␣W
ಪ•␣ಯ€␣ೕ?-ದb␣ ಪರ,-ತ1ನನು7
ಹೃದಯಕಮಲದ:␣; ?-ಣ€␣ೕಕು. ಅk-ಗ
€␣ೕ?-ದb␣ |-ವu ‚-ಪಗಳನು7
ಕw␣ದುL␣ೂಳƒ€␣ೕಕು. ‚-ಪ
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ಕw␣ದುL␣ೂಳƒ€␣ೕ?-ದb␣ „-<␣ೂ…ೕಕW ಕಮdಗ†␣ಂದ
ಪರ,-ತ1ನನು7 ‡␣ˆ␣‰ಸ€␣ೕಕು. „-ಸ…ಗ†␣ಂದ
ಪರ,-ತ1ನನು7 x␣†␣ಯ€␣ೕಕು. „-ಸ…ವನು7
ಓದ€␣ೕL␣ಂದb␣ U␣ೕಹ €␣ೕಕು. U␣ೕಹ €␣ೕL␣ಂದb␣
|-ವu ಹು‹␣Œಬರ€␣ೕಕು. ಹುಟŒ€␣ೕL␣ಂದb␣ ಭೂF␣
(␣ೕರು €␣ಂ~␣ c-†␣ ಆ?-ಶಗಳu €␣ೕಕು. ಅವu
€␣ೕL␣ಂದb␣ ಬ@R-1ಂಡ ಸೃŽ␣Œe-ಗ€␣ೕಕು.
ಬ@R-1ಂಡಸೃŽ␣Œe-ಗ€␣ೕ?-ದb␣ ತತ$ಗಳ
ಸೃŽ␣Œe-ಗ€␣ೕಕು. ಆ ಸೃŽ␣Œಯನು7 ,-•␣ೕಳu
E-$F␣ ಎಂದು ನಮ1 X-]␣ ನಮc-[␣ ‚-@ಥd•␣
,-ಡುX-Wb.␣
ನಮ879␣ :7ರೂ ಇಲ>ದ ?7ಲದ@␣>, ನಮA
B␣ೕ@␣ನ ಅನಂತ ?7ರುಣF1␣ಂದ ಪರ67ತAನನುH
I7JಥLM␣ 67,␣ದ ಆ O7P␣ಯ ಋಣವನುH
T␣ೕU␣ಸಲು W7ಧFY␣ೕ ಇಲ>. ಆ ಜಗದಂ%␣'␣ಯ ಆ
?7ರುಣF'␣Z ಎ\␣]␣ೕ ಇಲ>.
?-ರಣ, ಪರ,-ತ1(␣h␣ ಈ ಸೃŽ␣Œ]␣ಂದ
ಏ|-ಗ€␣ೕ?-[␣U␣. ಅವನು (␣ತ`ತೃಪW. ಅವ(␣h␣
e-ವ ಪ@y␣ೂೕಜನವo ಇಲ;. ಆ ಜಗ'␣ೕಶ
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ಜಗದಂ€␣ಯರು L␣ೕವಲ ನಮ1 ‡␣ೕ:␣ನ
?-ರುಣ`'␣ಂದ ಸೃŽ␣Œಯನು7 ,-“␣, ನF␣1ಂದ
E-ಧ•␣ಯನು7 ,-“␣>␣ ನಮ1ನು7 ಮುಕWರ|-7[␣
,-ಡುX-Wb.␣ ಆ ಪರ,-ತ1ನ ?-ರುಣ`ವನು7
ಅ=␣ತ ಲS␣TU␣ೕ!␣ ‚-@ಥd•␣ ,-ಡುX-Wb␣ —
ಏಳu E-$F␣, ಸೃŽ␣Œ ,-•␣ೕಳu, ಎಂದು.
ಪರ,-ತ1 ಪx␣7ಯ a␣nx␣ಯ ಕb␣h␣ ಓh␣ೂಟŒ.
ಸೃŽ␣Œc-[␣ ಸ•-–ದ. |-Z-ಯಣ ಮ~␣Wಯನು7
ಅನುಗ@—␣ಸಲು _-ಸುU␣ೕವರೂಪವನು7 H␣ೂಟŒ,
ಲS␣TU␣ೕ!␣ ,-e-U␣ೕ!␣e-ದರು.
ಒ•␣ಯ ಸಂಕಷdಣ|-ದ
ಒಡx␣ ಜe-U␣ೕ!␣e-ದರು.
ಅಪ™ ಪ@ದು`ಮ7|-ದ,
ಅಮ1 ಕೃx␣e-ದರು.
ಆ ಲS␣Tಶ ಅ(␣ರುದš|-ದ,
ಆ ಲS␣1U␣ೕ!␣ „-ಂx␣e-ದರು.
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ಜಗU␣ೂ•␣ಯ Z-ಮ|-ದ,
ಜಗU␣ೂಡx␣ >␣ೕH␣e-ದರು.
ಭಗವಂತ ಕೃಷ›|-ದ,
ಭಗವx␣ ರು[␣1œ␣ೕ ಸತ`•-‡␣e-ದರು.
ಪರ,-ತ1 ಅನಂತರೂಪಗಳನು7 >␣$ೕಕ=␣>␣ದ
ಲS␣TU␣ೕ!␣ ಅನಂತರೂಪಗ†␣ಂದ ಅವನ
ಮಡ'␣e-ದರು.
€␣ಳƒ•␣ಯ m␣nರೂಪ'␣ಂದ ಸತ$ಗುಣವನು7,
L␣ಂಪ•␣ಯ ಭೂರೂಪ'␣ಂದ ರG␣ೂೕಗುಣವನು7,
ಕಪ™•␣ಯ ದುc-dರೂಪ'␣ಂದ ತ‡␣ೂೕಗುಣವನು7
(␣ಯಮನ ,-ಡುವ U␣ೕವH␣ ಮR-ಲS␣TU␣ೕ!␣.
ಆ ಲS␣T |-Z-ಯಣರು, ಮಹž ತತ$ವನು7
ಅದನು7 (␣ಯಮನ ,-ಡುವ ಬ@ಹ1
_-ಯುಗಳನು7, ಬು'␣šತತ$ವನು7 ಆ ತತ$ವನು7
(␣ಯಮನ ,-ಡುವ ಸರಸ$x␣ೕ •-ರx␣ಯರನು7,
ಅಹಂ?-ರತತ$ವನು7 ಅದನು7 (␣ಯಮನ
,-ಡುವ ‚-ವdx␣ೕಪx␣ ರುದ@U␣ೕವರನು7 ಸೃŽ␣Œ
,-“␣ದರು.
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ಆ ನಂತರ, ಹ•␣ೂ7ಂದು ಇಂ'␣@ಯಗಳನು7,
ಪಂಚತ|-1H␣@ಗಳನು7, ಪಂಚಭೂತಗಳನು7 ಸೃŽ␣Œ
,-“␣ದ ಬ†␣ಕ ಮR-ಲS␣TU␣ೕ!␣
ಪರ,-ತ1(␣ಂದ ಗಭdವನು7 ಧ=␣>␣ದಳu.
ಲS␣T|-Z-ಯಣರದು ಅ‚-@ಕೃತ ಶ=␣ೕರ.
ಅವ=␣h␣ ದುಃಖಶ@ಮಗಳ ಸಂಪಕdY␣ೕ ಇಲ;.
ಸಮಗ@ ಬ@R-1ಂಡವನು7 ಒಂದು E-!␣ರ ವಷd
q␣ೂ¡␣Œಯ:␣; ಧ=␣>␣ ಲS␣TU␣ೕ!␣ ಸೃŽ␣Œe-ದ
(␣ೕ=␣ನ:␣; ಬ@R-1ಂಡವನು7 ಹ•␣ದರು
ಆ ಬ@R-1ಂಡವನು7 ಕೂಮd|-[␣ ಪರ,-ತ1 €␣ನ7
‡␣ೕ)␣ q␣ೂತುW (␣ಂತ. ಆ ಕೂಮdನನು7
ಆ¢-ರಶ~␣We-[␣ ಲS␣TU␣ೕ!␣ q␣ೂತುW (␣ಂತರು.
ಆ ಆ¢-ರಶ~␣Wಯನು7 ಪರ,-ತ1
ಅ£ರಪuರುಷ|-[␣ q␣ೂತುW(␣ಂತ.
ಬ@R-1ಂಡದ ಒಳh␣ ಪರ,-ತ1 |-¤␣ಯ:␣;
ಪದ1ವನು7 ಸೃŽ␣Œ>␣ದ. ಲS␣TU␣ೕ!␣ ಪದ1ದ)␣;ಲ;
_-`a␣>␣ (␣ಂತರು. ಪದ1ದ:␣; ಬ@ಹ1U␣ೕವರು ಹು‹␣Œ
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ಬಂದರು. ಅವ=␣ಂದ ಪರ,-ತ1 ಮುಂ'␣ನ ಸೃŽ␣Œ
,-“␣>␣ದ.
i␣$ೕತ'␣$ೕಪ, ಅನಂX-ಸನ, Y␣ೖಕುಂಠಗಳ
ರೂಪದ:␣; ಮR-ಲS␣TU␣ೕ!␣ )␣ೂೕ?-x␣1L␣e-[␣
ಅ¤␣ವ`ಕW¦-ದರು. ಪರ,-ತ1 ಆ )␣ೂೕಕಗಳ
|-ಥ|-[␣ X-ನೂ ಪ@ಕಟ|-ದ.
ಲS␣TU␣ೕ!␣ ಮ•␣e-ದರು.
|-Z-ಯಣ ಮ•␣y␣ೂ•␣ಯ|-ದ.
ಲS␣TU␣ೕ!␣ >␣ಂR-ಸನ_-ದರು.
|-Z-ಯಣ ಅದರ:␣; ಆರೂಢ|-ದ.
ಆ ¨␣•-ಗ` U␣ೕವH␣ ಆಭರಣಗಳ ರೂಪ
H␣ೂಟŒಳu. ಪರ,-ತ1 ಆ ಆಭರಣಗಳನು7 H␣ೂಟŒ.
ಆ !␣ೕರಲS␣1 ಆಯುಧಗ¦-[␣ (␣ಂತರು.
ಪರ,-ತ1 ಅವuಗಳನು7 —␣“␣ದು ದುಷŒರ
(␣ಗ@ಹL␣u ಸ•-–ದ.
ಲS␣TU␣ೕ!␣ಯb␣ೕ ಅವನ a␣ೕX-ಂಬರ.
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ಲS␣TU␣ೕ!␣ಯb␣ೕ ಅವನ R-ವuh␣.
ಲS␣TU␣ೕ!␣ಯb␣ೕ ಅವನ R-ರ.
ಲS␣TU␣ೕ!␣ಯb␣ೕ ಅವನ ~␣=␣ೕಟ.

ಸಕಲ =␣ೕx␣ಯ ಪo•- E-ಮ[␣@ಗಳ ರೂಪದ:␣;
ಮR-ಲS␣1U␣ೕ!␣ ಪ@ಕಟZ-ದರು. ಪರ,-ತ1
a␣nx␣]␣ಂದ ಪoG␣ >␣$ೕಕ=␣ಸಲು >␣ದš|-ದ.
ತುಳ>␣ಯೂ ಲS␣1y␣ೕ. ಕಲಶವo ಲS␣1y␣ೕ.
ಕಲi␣ೂದಳಗಣ ಅ¤␣©␣ೕಕದ (␣ೕರೂ ಲS␣1y␣ೕ.
E-7ನದ a␣ೕಠವo ಲS␣1y␣ೕ. E-7ನ ,-“␣ಸುವ
ಅಚdಕರೂಪದ:␣;ಯೂ X-]␣ ಲS␣1y␣ೕ.
m␣n ಭೂ ಎಂಬ ಎರಡು ರೂಪ'␣ಂದ X-•␣ೕ
ಪರ,-ತ1•␣ೂಡ•␣ ಕು†␣x␣k-lb.␣ ಲS␣T ಎಂಬ
ಮH␣ೂWಂದು ರೂಪ'␣ಂದ X-•␣ೕ ಪoG␣
,-ಡx␣Wk-lb␣. ಸಕಲ ಪo•- E-ಮ[␣@ಗಳ
ರೂಪದ:␣;ಯೂ X-Y␣ೕ ಇk-lb␣. —␣ೕh␣ ಸವdವo
X-|-[␣ ತನ7 ಸವdಸ$ದ ಆ |-ಥನನು7 ಪoG␣
,-ಡುX-Wb␣ ಮR-ಲS␣TU␣ೕ!␣ಯರು.
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ಜಗx␣Wನ ಸಕಲ ಸತªಂಪತೂW ಆ ಅಮ1ನವರು
(␣ೕ“␣ದುl. ಸೂಯdನ:␣; (␣ಂತು €␣ಳಕು
(␣ೕಡುX-Wb.␣ ಚಂದ@ನ:␣; (␣ಂತು €␣ಳಗುX-Wb.␣
ನ£ತ@ಗಳ:␣; (␣ಂತು q␣ೂw␣ಯುX-Wb.␣ ನ'␣ಗಳu
ಹ=␣ಯುವದು ಆ X-]␣ಯ ಅನುಗ@ಹ'␣ಂದ.
ಸಮುದ@ದ Y␣ೖ„-ಲ` c-ಂ¤␣ೕಯdಗಳu
ಅವರs␣ೕನ. ನ'␣ಯ (␣ೕರು ಸಮುದ@ವನು7 <␣ೕ=␣
‡␣ೂೕಡ_-ಗುತWU,␣ ಲS␣TU␣ೕ!␣ಯ
ಅನುಗ@ಹ'␣ಂದ. ‡␣ೕಘ_-[␣ ಮw␣
ಸು=␣ಯುತWU,␣ ಲS␣TU␣ೕ!␣ಯ ಕೃ¬␣]␣ಂದ. z␣ದl
ಮw␣ €␣w␣ಯನು7 €␣w␣ಸುತWU␣ ಲS␣TU␣ೕ!␣ಯ
ಅನುಗ@ಹ'␣ಂದ. b␣ೖತನ:␣; (␣ಂತು ಶ~␣We-[␣
ದು“␣ಯುX-Wb.␣ ಸಸ`ದ:␣; (␣ಂತು ಅದನು7
€␣w␣ಸುX-Wb.␣ ಮನುಷ`ನ:␣; (␣ಂತು ಉಣು›X-Wb.␣
ಉಂಡ ಪk-ಥdವನು7 ಪಚನ ,-“␣ಸುX-Wb.␣
ಕœ␣›ನ •␣ೂೕಡುವ ಶ~␣,W ~␣!␣ಯ L␣ೕಳuವ ಶ~␣,W
ಮೂ[␣ನ ಶ~␣,W ಎಲ; ಇಂ'␣@ಯಗಳ ಎಲ; ಶ~␣Wಗಳಆ ಮR-ಲS␣1ಯ ಅs␣ೕನ.
ನಮ1 ,-ತು ಆ X-]␣ಯs␣ೕನ. ನಮ1 ಮನಸುª
ಅವರs␣ೕನ. ನಮ1 ಬು'␣š ಅವರs␣ೕನ. |-ವu —
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ಅ®-dž ನಮ1 ¯␣ೕವ — ಅವರs␣ೕನ.
^␣ೕವಭೂO7ಂ ಮ`7a7b␣ೂೕ… ಸಕಲ ¯␣ೕವರ
‚-@ಣ¢-ರ°␣ ,-ಡುವ ಮುಖ`‚-@ಣU␣ೕವರ
‚-@ಣವನೂ7 (␣ಯF␣ಸುವ (␣ಜ_-ದ
‚-@ಣU␣ೕವH␣ ಮR-ಲS␣TU␣ೕ!␣.
ಆ ಲS␣TU␣ೕ!␣]␣ದl:␣; ¨␣•-ಗ`. ಅವ=␣ದl:␣;
ಸಂಪತುW. ಸಜ–(␣L␣]␣ದl:␣; ಅವರು. ಅಮಂತವಃ
ಉಪe␣ಯಂT␣. ಅಮಂತು ಎಂದb␣ ಅಪZ-ಧ
,-“␣ h␣ೂx␣Wಲ;ದವನು, ಅ®-dž ‚-ಪ ,-ಡದ
ಸಜ–ನರ:␣; ಆ ಲS␣TU␣ೕ!␣ಯ _-ಸ.
ಮಗು ‡␣ೖ q␣ೂಲಸು ,-“␣L␣ೂಳuƒತWU␣. X-]␣
_-ಕ=␣>␣L␣ೂಳuƒವ'␣ಲ.; a␣nx␣]␣ಂದ
ಎx␣WL␣ೂಂಡು ‡␣ೖಮಲವನು7 ದೂರ ,-“␣,
ಅಲಂಕ=␣ಸುX-Ww.␣ R-h␣y␣ೕ ಜಗದಂz␣L␣e-ದ
ಲS␣TU␣ೕ!␣ ಸ—␣ತ. ನಮ1 U␣ೂೕಷಗಳನು7 ಕಂಡು
€␣ೕಸ=␣ಸU␣ೕ ನಮ1ನು7 ಹx␣Wರ ಕb␣ದು ನಮ1ನು7
ಶುದšh␣ೂ†␣ಸುX-Wb.␣

.␣ಶ0ನಂ1␣2␣ 3␣ೕಖನ673␣ — 109

11 of 14

ಮ•␣h␣ ವರ (␣ೕಡಲು ಬಂ'␣ರುವ ಆ ವರಮR-ಲS␣1ಯನು7 ಭ~␣W]␣ಂದ ‚-@±␣d<␣ೂೕಣ —
ಅ67A 2␣ಮAಯ ಚರಣಪಂಕಜ
ಎಮA ಹೃದಯj␣ೂU␣ಳ@␣ ಸಂತತ
2␣ಮLl7ತAಕ m7ಸುj␣ೕವನ n␣ೂೕರು ಎಮ9␣ನುH I
ಕಮLI7ಶ1␣ ಬದpq79␣s
ಸುಮAಸುಮAM␣ T␣ರುಗು ಬಳಲುY␣
ಅ67A ಎಂದುಸುರುY␣ನು j␣ೖನF1␣ s␣tu␣]␣ ಕರುv7ಳu II

ಅ,-1 ಸಂE-ರದ L␣ೂw␣ಯನು7
‡␣x␣WL␣ೂಂ“␣U␣lೕY␣.
‚-ಪಗಳ L␣ೂಂ¬␣e-[␣U␣lೕY␣, X-]␣, ನಮ1
‚-ಪಗಳನು7 ಪ=␣ಹ=␣ಸು.
(␣ಮ1 ‚-ದಪದ1ಗಳ •␣ನಹು ಸk- ನಮ1
ಹೃದಯದ:␣;ರ:␣ ಕಮdದ ಬಂಧನ'␣ಂದ
ನಮ1ನು7 ದೂZ-[␣ಸಮ1.
ನಮ1ನು7 ನಮ1ಪ™ನ ಬ†␣h␣ <␣ೕ=␣ಸಮ1.
ಅ,-1… ಸಂE-ರದ ಭಯ'␣ಂದ ನಮ1ನು7
?-‚-ಡು.
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O7]␣ 2␣ೕM␣ೂ@␣ದು M␣3␣x␣u␣
67ಯm7ಗ0ದು ದುಃಖಸಂತT␣
?7ಯ ಕರಣ ಮಡ1␣ ಸುತu␣ೂಳu M␣3␣ಸು 2␣ೕ ಸತತ I
z7ಯ z7ಘವM␣ೂಡT␣ 2␣ನHಯ
ಆಯm7ಗ@␣ ಎನH ಆಲಯ
ಈ :7ವರನು :7}␣ಸದಂn␣ I7@␣ಸು ನಮAನನವರತ II

“X-]␣, (␣ೕನು ನಮ1 ‡␣ೕ)␣ ಒ:␣ದು •␣)␣>␣ದ:␣;
ಎಲ; ದುಃಖಗಳ- ದೂರ_-ಗುತWY.␣ ನನ7
U␣ೕಹದ:␣,; ಇಂ'␣@ಯಗಳ:␣,; q␣ಂಡx␣ಯ:␣;
ಮಕuಳ:␣; (␣ೕನು ಸತತ_-[␣ ಸ(␣7¢-ನವನು7
ತುಂಬು. ಓ Z-ಜZ-ಮನ ಮಡ'␣y,␣ ನನ7 ಮ•␣
(␣ನ7 ಮ•␣e-ಗ:␣. ಎಂ'␣ಗೂ £ುದ@ಜನರನು7
e-ˆ␣ಸದಂH␣ ನಮ1ನು7 ರS␣ಸು.”
!␣ಶ$ನಂ'␣(␣ಯ ಎಲ; ²-ಂಧವ=␣ಗೂ
ವರಮR-ಲS␣Tಹಬ{ದ ಶು•-ಶಯಗಳu. (␣ಮ1
ಮ•␣ಯ:␣; E-x␣$ಕ ಸಂಪತುW •␣ಮ1'␣
ತುಂz␣ರ:␣. ಸk- ಭಗವತª³ರ°␣ಯ ¨␣•-ಗ`
(␣ಮಗರ:␣ ಎಂಬ R-b␣ೖL␣y␣ೂಂ'␣h␣
— !␣ಷು›k-ಸ |-h␣ೕಂk-@f-ಯd

.␣ಶ0ನಂ1␣2␣(␣ ಸಜ~ನರ ಸ`7ಯದ ಅಗತF.␣j␣
ಪರ,-ತ1ನನು7 x␣†␣>␣L␣ೂಡುವ '␣ವ`ಗ@ಂಥಗಳನು7
x␣†␣e-ದ •-©␣ಯ:␣; ಸಜ–ನ=␣h␣ ತಲುa␣ಸಲು
!␣ಶ$ನಂ'␣(␣ 10000 ಗಂ¡␣ಗಳ ಉಪ|-`ಸಗಳ
ಗು=␣ಯನೂ7, 30000 ಪuಟಗಳ )␣ೕಖನದ ಗು=␣ಯನೂ7
q␣ೂಂ'␣U␣.
.␣ಶ0ನಂ1␣2␣ಯ ಎಲ> ಉಪq7Fಸಗಳ•, 3␣ೕಖನಗಳ•
ಪJT␣]␣ೂಬ€U␣ಗೂ ಉ}␣ತm79␣ ಲಭF.
ಈ ಬೃಹ• ‚7ನಸತJ 2␣ಮA M␣ರ.␣ಲ>j␣ೕ
ಮುಂದುವu␣ಯಲು W7ಧF.␣ಲ>.
ಈ ´-ನ?-ಯdL␣u •␣ರವu (␣ೕಡುವ ಸಜ–ನರು L␣ಳ[␣ನ
µ-H␣h␣ ಹಣವನು7 ವc-d]␣ಸಬಹುದು

• Account Name

VISHWANANDINI

• Account Number 35368588017
• Account Type

Current Account

• Bank

State Bank of India

• Branch

T. Narasipura, Mysore

• NEW IFSC

SBIN0040076

Please WhatsApp the transac/on details to
9901551491

ಈc-ಗ)␣ೕ •␣ರವu (␣ೕ“␣ದ, (␣ೕಡುx␣Wರುವ ಸಜ–ನ=␣h␣
ನನ7 ಮನಃಪoವdಕ ಕೃತ¶H␣ಗಳu.
2␣ೕವu .␣ಶ0ನಂ1␣2␣ಯ „7n␣(␣ ಹಣವನುH
ವ87LP␣ಸುm7ಗ
“.␣ಶ0ನಂ1␣2␣ ಗಮF ತಲುಪ@␣”
ಎಂದು ಗುರುj␣ೕವn␣ಗಳ(␣,
…␣† Y␣ೕದm7Fಸj␣ೕವU␣(␣
I7JಥLM␣ ಸ@␣>ಸುವದನುH ಮu␣ಯ‡␣ೕ,␣.
ಸಜ–ನರ ‚-@ಥd•␣ಯನು7
m␣nಹ=␣ ಮ(␣7ಸುX-W•.␣
— !␣ಷು›k-ಸ |-h␣ೕಂk-@f-ಯd

Vishnudasa Nagendracharya
No. 2, “Sri Madhwanuja Mandiram"
Kaveri Marga, Hemmige Village,
Talakadu, T Narasipura,
Mysore - 571122, Karnataka, India
nagendracharya@yahoo.co.in
WhatsApp: 9901 551 491

