ಈ "ೕಖನದ 'ಷ)*ಕ,ಮ./

!" ತರಹದ ಇಂದ)ಪದ+

2

ಸೃ./ಯ ಆ23ಂದ ಅಂತ5ದವ78ನ ಇಂದ)ಪದ+
5
ಮನ;ಂತರ2ಂದ ಮನ;ಂತರ<= ಬದ?@ವ
ಇಂದ)ಪದ+

7

Aಣ5 ಇ"ವವ7C ಇ"ವ ಇಂದ)ಪದ+

13
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!" ತರಹದ ಇಂದ)ಪದ+
ಪಂ7ತ 9: 5ಳ< =>?@AಯC>
ಒಂE FG1ಕ ಪ,HI /ೕJKLM —
Dಂಡವ" FG ಕೃಷJ ಒಂLಂM
ಮನ;ಂತರದNO ಒPQಬQ"
ಇಂದ)ಪದ+ಯNOದR". ಅವರNO AರಂದರS
(ಅTUನ) Vತ) ಎರಡX YZ
ಇಂದ)ಪದ+ಯS[ ಆ\]^"ವM.
ಇಂದ)ನ ಕ_ ಎಂಟXಯM. aೕಮ ಕೃಷJರ ಪ)c[
ಏ\ವ2ಲO. ಆದ7, ಧಮUgಜ FG ನiಲ
ಸಹjೕವ" ಹX[ರಡX ಮk^ ಹ2XಂಟX
ಕ_ಯNO ಇ"ವವ".
lೕm8 ಇಂದ)ಪದ+ಯS[ nೕC ಆoದ"?
pರತಮ5<= q5] ಬಂದಂpಗNಲOsೕ?
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Nಂಬ ಉತQಮRದ ಪ,HI. 'SQರR<
ಉತQರವ*I GJVೕಣ.
XದYZ [> \ೕGಯ ಇಂದ,ಪದ'ಗJ_.
ಒಂM ಸೃ./ಯ ಆ23ಂದ
ಪ)ಳಯyಲದವ7C ಬದ?ಗದ ಇಂದ)ಪದ+.
ಎರಡXಯM ಮನ;ಂತರ2ಂದ ಮನ;ಂತರ<=
ಬದ?@ವ ಇಂದ)ಪದ+.
!ರXಯM ಕಮU z8{ವವ7C ಇ"ವ
gಜಪದ+ಯಂತಹ ಇಂದ)ಪದ+.
ಇ` ಅಥCRಗcೕdದM XದYZ dಲದ
ಗಣf ನಮZ ಅಥCRಗcೕg.
ಕೃತiಗ, j:Fiಗ, K1ಪರiಗ ಮNQ
ಕYiಗಗಳ ಒkl ಪ\5ಣ, ನಮm "ಕnದYo,
43 ಲpದ 20 S'ರ ವಷCಗq.
rsniಗಗಳ ಸ[ಹವವ*I ಮviಗ
ಎ*IFQM.
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ಈ \ೕGಯ ಮviಗಗq 71 x\
ಆವತCRದM ಒಂE ಮನ1ಂತರR=ತQz. ಈ
\ೕGಯ ಮನ1ಂತರಗq ಒkl ಹ3rYn_.
ಈ ಹ3r{n ಮನ1ಂತರಗq ಒ|m ಒ|m
ಆರಂಭR< ~<ದM ಚN~Cಖ
ಬ,ಹmzೕವರ ಒಂE ಹಗ{. ಅ€lೕ ?G,.
ಆ \ೕGಯ 360 3ವಸಗq ಅವರ ಒಂE
ವಷC. ಆ \ೕGಯ •> ವಷCಗq
ಬ,vmiಷ‚. ಆ •> ವಷCಗq ~<ದ
ಬJಕ ಮvಪ,ಳಯR=ತQz. ಪರ5ತm
ಎಲoವ•I ತನI ಉದರದYo ƒೕ\„…q†FQf.
ಮjQ ಬ,ಹmzೕವರ •>ವಷCದ‡l dಲ
ಪ,ಳಯ'>ತQz. ಆ ನಂತರ, ಮjQ ಪರ5ತm
ಸೃˆlಯ*I ಆರಂ‰ŠFQf.
ಈಗ [> ತರಹದ ಇಂದ,ರ g\N
GJVೕಣ.
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ಸೃ./ಯ ಆ23ಂದ ಅಂತ5ದವ78ನ
ಇಂದ)ಪದ+
ಪರ5ತm ಬ,vmಂಡವ*I ಸೃˆlŠವ ~ಂŒ
ಬ,vmಂಡ/n dರಣRದ ತತ1ಗಳ*I
ಸೃˆlŠFQf. XದಲfಯE ಮಹ• ತತ1.
ಇದ/n ಅ‰54 ಸರಸ1GೕಪG ಬ,ಹmzೕವ>.
ಎರಡfಯE ಅಹಂdರ ತತ1. ಇದ/n
ಅ‰54)ದವ> ŽವCGೕಪG
>ದ,zೕವ>.
[ರfಯE ಇಂ3,ಯ ತತ1. ಈ
ಇಂ3,ಯತತ1ಗಳYo ಮನ„•Z ಮNQ /ೖಗJZ
ಅ‰54)< ಶ‘ೕಪG)ದ ಇಂದ,ನ*I
ಪರ5ತm ಸೃˆlŠFQf. ಆ ನಂತರ ಉJದ
zೕವjಗq ಸೃಷl?=FQM.
ತತ1/n ಅ’ಪG)ದ ಈ ಇಂದ, ತF1‰54
ಎಂE ಕM„…q†FQf. ಇವನ ಪದ'
“ಶ1ತRದEL. ಈ ಇಂದ, ”ಂ3ನ ಇಪ•NQ
ಬ,ಹmಕಲ•ಗಳYo Sಧf 57 ಈ ಪದ'Z
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ಬಂ3>FQf. ಈ ಸಮಗ, ಸೃˆlಯYo ತನI
Sಧfಯ*I —ಣC 57 ಜಗGQನ
ರp™ಯ*I 57 Xೕpವ*I ಪšiFQf.
~ಂ3ನ ಸೃˆlಯYo ಈ ಪದ'›< Sಧf
5œGQ>ವ ಇಂದ,ಪದ'Z Vೕಗ‚rದ
ಮ•Qಬž ಮvಸŸೕವ ಇಂದ,r< ಅವತ\„
ಬ>FQf. ಇವfೕ ಶ‘ೕಪG. ಇವ4Z
¡ರಂದರ ಎಂ¢ £ಸ\z. ಈ ಇಂದ,
ಮನmಥ4Z ಸ5ನrದ zೕವj. ಶಂಕರನ
ಪGI)ದ ŽವCGೕzೕ', Hೕಷನ ಪGI)ದ
R>.ೕzೕ', ಗ>ಡನ ಪGI)ದ
¤ಪ.ೕCzೕ', ಕೃಷ¥ನ ಷಣm”ˆಯ>, ಗ>ಡ
Hೕಷ >ದ,>, ಬ,ಹm ಸರಸ1Gಯ> ~ಂF<
ಎಲo ಋ§zೕವjಗq ಇ‡l ಜನರ*I ¨kl
ಉJದ ಎಲo zೕವjಗJ<ಂತ — ©ಯC,
ಚಂದ,, ಗಣಪG, gcೕರ ~ಂFದ ಎಲo
zೕವjಗJ<ಂತ ”\ಯrದ zೕವj ಇವ*.
zೕ_ೕಂದ, ಎಂದM ಇವf.
r?ಯಣನ ªjಯYo ನರr<,
?5ಯಣದ dಲದYo RY)<,
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ಮv«ರತದ dಲದYo ಅ§Cನr<
ಅವFರ 57ದ ಇಂದ, ಇವfೕ.
ಇ|ಯ ಸೃ./ಯ yಲದNO ಇವನ }~ನ<=
ಮ•^ಬQ" ಬ"ವ2ಲO. ಇವನM €ಶ;ತ
ಪದ+.
ಈ ಇಂದ, ಇ>ವE ಅಂತ\p¬ೕಕದ
|ೕY>ವ ಸ1ಗC¬ೕಕದYo. r_ೕ* ಗ,ಹ
ನpತ,ಗಳ*I d-jQೕ_, ಅE ಅಂತ\p¬ೕಕ.
ಅದರ |ೕ®¯ಗದYo>ವE ಸ1ಗC¬ೕಕ.
~ಖ‚R< ಅಮ?ವG ಎಂದM ಇzೕ.
ಮನ;ಂತರ2ಂದ ಮನ;ಂತರ<= ಬದ?@ವ
ಇಂದ)ಪದ+
ನಮm "ಕnದYo 43 ಲpದ ಇಪ•NQS'ರ
ವಷCಗಳ dಲ ಒಂE ಮviಗ. ಆ \ೕGಯ
71 ಮviಗಗq ಕ°ದM ಒಂE
ಮನ1ಂತರ. ಆ \ೕGಯ ಹ3r{n
ಮನ1ಂತರಗJ_ ಎಂE GJzವಲo, ಈ
ಒಂ±ಂE ಮನ1ಂತರ/n ಒ²žಬž ಇಂದ,
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ಇ>FQf. ಈ ಇಂದ, ತF1‰54)ದ
ಇಂದ,fೕ ಆ<ರcೕg ಎಂಬ 4ಯಮ'ಲo.
ಈ ಇಂದ,ನ ಆ’ಪತ‚ ಒಂE ಮನ1ಂತರ/n
5ತ, ³ೕಸ{. ಅಂದM ಒಂ±ಂE
ಮನ1ಂತರದYo´ ಇಂದ,
ಬದ®=GQ>FQf.
µ¬ೕಕದYo ಉಂ¶=ವ ಮ° c°ಗq
ಇವನ ಅ’ೕನ. ಸ1ಗCದYo>ವ ಇಂದ,ನ
ಆzೕಶದಂj ಈ ಮನ1ಂತರದ ಅ’ಪG)ದ
ಇಂದ, ಜಗGQನ ರp™ಯ*I 5œFQf.
ಈ ಮನ1ಂತ?’ಪG)ದ ಇಂದ,
Rಸ'>ವE |ೕ>ಪವCತದ
|ೕ®¯ಗದYo>ವ ಅಮ?ವGಯYo. (ಇವ>
zೕವjಗ·ದL\ಂದ ಸ1ಗC¬ೕಕದYo´
ಇವ\Z RಸS¸ನ'>ತQz.)
ಹ3r{n ಮನ1ಂತರಗq ಎಂE £ೕJzನಲo,
Xದಲfಯ S1ಯಂ¹ವ ಮನ1ಂತರದYo
>‘ ಮNQ ಆºGಯರ ಮಗr< ಅವತ\„ದ
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ಯ»rಮಕ ಪರ5ತmfೕ
ಇಂದ,r<>FQf. ಇವನ ಪGI
ಮvಲ¼½zೕ'. ಇವfೕ 9:ಕೃಷ¥r<
ಅವತ\ŠವE.
ಎರಡfಯ S1¾ೕ‘ಷ ಮನ1ಂತರದYo
¾ೕಚನ ಎಂಬ £ಸ\ನ Rizೕವ>
ಇಂದ,r=FQM. «ರGೕ ಇವರ ಪGI. ಇವMೕ
‰ೕಮƒೕನr< ಅವತ\ŠವE.
[ರfಯ ಉತQಮ ಎಂಬ £ಸ\ನ
ಮನ1ಂತರದYo ಯಮಧಮC ಸತ‚Ÿ• ಎಂಬ
£ಸ\4ಂದ ಇಂದ,r=FQf. ಇವನ ಪGI
“‚ಮ®. ಇವfೕ ಮv«ರತdಲ/n
i’ˆ¿ರr< ÀÁlಬ>FQf.
rಲnfಯ Fಪಸ ಎಂಬ ಮನ1ಂತರದYo
ಅ914ೕzೕವjಗಳYo Xದಲfಯವrದ
rಸತ‚ ಇಂದ,r<>FQf. ಆಗ ಅವನ £ಸ>
G,9ಖ ಎಂE. ಇವನ ಪGI ಉÂzೕ'. ಇವfೕ
ನgಲr< ÀÁlಬ>FQf.
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ಐದfಯ Mೖವತ ಮನ1ಂತರದYo
ಅ914ೕzೕವjಗಳYo ಎರಡfಯವrದ ದಸ,
ಇಂದ,r=FQf. ಆಗ ಅವನ £ಸ>, '¹
ಎಂE. ಇವfೕ ಸಹzೕವr<
ÀÁlಬ>FQf.1 (ಅ914ೕzೕವjಗJಬž\Ä
ಒಬž°ೕ ಪGI, ಉÂzೕ'. ಉಷಃdಲ/n
ಅ‰54)ದ zೕವj)
ಆರfಯ AÆಷ ಮNQ ಏಳfಯ (ಈ<ನEL)
_ೖವಸ1ತ ಮನ1ಂತರದYo ತF1‰54)ದ
ಶ‘ೕಪG)ದ ಇಂದ,fೕ
ಮನ1ಂತ?’ಪG)ದ ಇಂದ,r=FQf.
ಇವfೕ ಅ§Cನr< ÀÁlಬ>ವE.

1

ಬನIಂÈ ಸಮƒ‚ಯ*Iಂk 57ರದ ಸ¸ಳ_ೕ ಇಲo. ಅವ> ತಮm

Fತ•ಯC4ಣCಯದ R‚É‚ನದYo rಸತ‚ನ £ಸ> ಸತ‚Ÿ•
ಎಂ¢, ದಸ,ನ £ಸ> G,9ಖ ಎಂ¢, ಯಮಧಮCನ £ಸ> '¹
ಎಂ¢ ಕಲŠ|ೕ¬ೕಗರ 57ÁlKLM. 9:ಮK¯ಗವತದYo
ಸ1ಷlR< ಯಮಧಮCನ £ಸ> ಸತ‚Ÿ•, rಸತ‚ G,9ಖ ಮNQ
ದಸ, '¹ ಎಂE ಪ\ಸ•ಷl ಉ"oೕಖ'z, «ಗವತದ ಉಪr‚ಸದ
ಸಂದಭCದYo ಈ 'ಷಯವ*I ಪ,5ಣಗಳ ಸ|ೕತ
ಪ,GŽ3ŠjQೕf.
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ಎಂಟfಯ ಮನ1ಂತರದYo ಬYಚಕ,ವGC
ಇಂದ,r=FQf. vZËೕ ಅE¯ತ, ಶಂ¹
(>ದ,zೕವರಲo, ಆ £ಸ\ನ zೕವj) 'ಧೃG,
ಋತÌ5, 3ವಸ•G ಮNQ Í‘ ಎ*Iವ
zೕವjಗq ಕ,ಮR< ಒಂಭತQ\ಂದ
ಹ3rಲnfಯ ಮನ1ಂತರದವM<ನ
ಮನ1ಂತರಗಳYo ಇಂದ,?=FQM.
ಒಂ±ಂE iಗದ ಮಧ‚ದYo´
ಉF•ತಗ·< ಲÎಂತರ ಜನ SiFQM.
ಮviಗಗಳ ಮಧ‚ದYo ಮv
ಉF•ತಗ·< …ೕÁ …ೕÁ ಸಂÏ‚ಯYo ಜನ
SiFQM. ÐಸK< Ÿೕವಸಂgಲ
ಆರಂಭR=ತQz.
ಒಂ±ಂE ಮನ1ಂತರದ ಮಧ‚ದYo´
ಇ7ಯ µ³ 4ೕ\ನYo ~q<¨œತQz. ಆ
ನಂತರ ಮjQ ಸಮಗ, Ÿೕವಸಂgಲದ ಆರಂಭ.
ಬ,ಹmzೕವರ ಒಂ±ಂE ಹಗ{ ~<Kಗs
µ³, ಅಂತ\p ಮNQ ಸ1ಗC¬ೕಕಗq
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(ಇವfIೕ G,¬ೕಕ ಎಂE ಕMiವE)
4ೕ\ನYo ~q<¨œತQ_. ಇ7ಯ ?G,
ಕ°ದ ಬJಕ ಮjQ Ÿೕವ@ತದ ಮ>ಸೃˆl.
ಈ ?G,ಪ,ಳಯದ ಸಂದಭCದYo
ತF1‰54)ದ ಇಂದ,ನ ಸ|ೕತR<
ಎಲo zೕವjಗq ಅದÑnಂತs |ೕYನ
¬ೕಕಗಳYo Rಸ 5œFQM. ಬ,ಹmzೕವರ
—ಣC ಆiಷ‚ ~<ಯ{ /ಲ` ಸಮಯ
~ಂŒ ಮvಪ,ಳಯR=ತQz.
ಆಗ ತF1‰54 ಇಂದ, ಸಂSರವ*I
ಕ°E…ಂœ ಪರ5ತmನ ಉದರವ*I ƒೕ\
~ಕQr=FQf. ಅವನ ಪದ'ಯ*I ಅzೕ
Vೕಗ‚jಯ ಮ•Qಬž Ÿೕವ ~ಂ3ನ
ಸೃˆlಯYo ಅಲಂಕ\„ ಜಗGQನ ರp™ಯ*I
5œತQ Sಧf 57…q†FQf.
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Aಣ5 ಇ"ವವ7C ಇ"ವ ಇಂದ)ಪದ+
|ೕYನ ಎರÒ ಇಂದ,ಪದ'ಗq zೕವjಗJZ
5ತ, ³ೕಸ{. ಆದM, ಮ*ಷ‚\Ä
ಇಂದ,r=ವ ಅವdಶ'z. ಜಗGQನYo
ಮvಸತnಮCವ*I 57ದ ಮ*ಷ‚>,
ಪ¾ೕಪdರ ~ಂFದವ*I 57ದ
ಉತQ~>, ತಪŠ• 57ದ ?pಸÓ ಸಹ
ಈ ಇಂದ,ಪದ'ಯ*I ಪšಯಬÀE.
|ೕ>ಪವCತದ /ಳ«ಗದ Ž,ಂತಗಳYo
ಅಮ?ವG ಎಂಬ ಪಟlಣ'z. ಅYo ಇವ>
ಇಂದ,?=FQM. ಎ‡l ¡ಣ‚'zVೕ ಅ‡l
3ವಸಗಳ dಲ ಆ ಅಮ?ವGಯ ಆ’ಪತ‚
ಇವರE. ಆ ನಂತರ ಅವರ*I
/ಳ<JiFQM, ಅ‡l Šಖವ*I
ಅ*ಭ'Šವ ¡ಣ‚ 57>ವ ಮ•Qಬž
ಮ*ಷ‚Ôೕ ?pಸÔೕ ಆ
ಇಂದ,ಪದ'ಯfIೕ>QFf. ಇ±ಂE |ೕYನ
ಅಮ?ವGಯ ನಕ{.
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|ೕ" £ೕJದL*I ಸಂಗ,ಹ 57
£ೕqವದKದM —
ತF1‰54)ದ, ಶ‘ೕಪG)ದ ಇಂದ,
ಇವ* ಸೃˆlಯ ಆ3Õಂದ ಸೃˆlಯ
ಅಂತ‚ದವMZ ಒಬžfೕ. ಇವನE “ಶ1ತಪದ'.
ಸಮಗ, Ÿೕವರ*I 4ಯ³ŠವE ಇವನ
ಕತCವ‚.
ಹ3r{n ಮನ1ಂತ?’ಪGಗ·ದ
ಹ3[> ಇಂದ,>. (ಎರœ ಮನ1ಂತರಗಳYo
ತF1‰54)ದ ಇಂದ,fೕ
ಮನ1ಂತ?’ಪG´ ಆ=FQf.) 71
ಮviಗಗಳ dಲ ಇವರ ಆ’ಪತ‚.
¬ೕಕ/n ಮ° c°ಗಳ*I ಕ>.ŠವE ಇವನ
ಕತCವ‚.
¡ಣ‚ದ ಅ*SರR< ±Miವ ಇಂದ,ನ
ಪದ'. ಅಮ?ವGಯ ನಕ®ದ ಮ•QಂE
ಅಮ?ವGಯYo ಇವರ Rಸ. ಇವರ
£ಂಡGÄ ಶ‘ೕ ಎಂE £ಸ>.

+ಶ;ನಂ2u vೕಖನVv — 111

15 of 18

Ÿೕವಪ,ಪಂಚದYo )> cೕdದÓ ಈ
ಇಂದ,ಪದ'ಯ*I ಏರಬÀE. ಜಗGQನ |ೕ"
ಇವ\Z ಅ’dರ'>3ಲo. ಒಂ¢\ನ
?ಜನಂj ಇವ\>FQM, ಅ€l.
ಇದರYo Fರತಮ‚ವ*I 4ಣCÕŠವ ಪದ'
ತF1‰54)ದ ಇಂದ,ನ ಪದ'ಯ€lೕ.
ಮನ1ಂತರದ ಅ’ಪG)ದ ಇಂದ,ನ ಪದ'
ಇE Fರತಮ‚4ÖCಯಕವಲo. ”ೕ›<
)Mೕ ಮನ1ಂತ?’ಪGಗ·ದÓ ಅE
Fರತಮ‚/n ಭಂಗವ*Iಂk 5œವ3ಲo.
ಮNQ, ತF1‰54)ದ ಇಂದ,
ಮನ1ಂತ?’ಪG)ದÓ ಅವ*
Vೕಗ‚jಯYo ಉತQಮfೕ.
ಅಧಮr=ವ3ಲo. ಮನ1ಂತ?’ಪGಯ
ಪದ' ಸಣ¥E. ತF1‰54ಯ ಪದ'
±ಡ×E. ಸØೕCತQಮrದ ಪರ5ತm ಮNQ
ŸೕØೕತQಮrದ ~ಖ‚Ž,ಣ ಇವ\ಬžÓ
ಮನ1ಂತ?’ಪGಗ·ದÓ ಅವ> £ೕZ
ಸØೕCತQಮ, ŸೕØೕತQಮ?<Ëೕ
ಇ>FQMVೕ, vZ.
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|ೕYನ ಎಲo 'ಷಯಗÙ «ಗವF3
¡?ಣಗಳYo £ೕಳಲ•Ál_.
9:ಮKನಂದGೕಥCಭಗವF•KAಯC>
ತಮm ಗ,ಂಥಗಳYo 'ಶದR< GJ„£ೕJKLM.
ಇಂಥ ಗಹನತತ1ಗಳ*I ಬM3ಟl
_ೕದR‚ಸzೕವ\Z, 4ಣCಯ„ದ
9:ಮKAಯC\Z, ಕÚಗಳ ~Éಂತರ
ನಮZ GJ£ೕJದ ಋˆ~4ಗJZ SÂlಂಗ
ನಮSnರಗಳ*I ಸಮÛCÜೕಣ.
— '‡¥Kಸ rZೕಂK,AಯC

+ಶ;ನಂ2uC ಸಜ•ನರ ಸFಯದ ಅಗತ5+j
ಪರ5ತmನ*I GJ„…œವ 3ವ‚ಗ,ಂಥಗಳ*I
GJ)ದ «€ಯYo ಸಜನ\Z ತ{Ûಸ{ 'ಶ1ನಂ34
10000 ಗಂÝಗಳ ಉಪr‚ಸಗಳ =\ಯ•I, 30000
¡ಟಗಳ "ೕಖನದ =\ಯ•I Ðಂ3z.
'ಶ1ನಂ34ಯ ಎಲo ಉಪr‚ಸಗÙ, "ೕಖನಗÙ
ಪ,GVಬž\Ä ಉ‘ತR< ಲಭ‚.
ಈ ಬೃಹ• Þನಸತ, 4ಮm fರ'ಲozೕ
~ಂEವMಯ{ Sಧ‚'ಲo.
ಈ ÞನdಯC/n fರ` 4ೕœವ ಸಜನ> /ಳ<ನ
ÉjZ ಹಣವ*I ವ›CÕಸಬÀE
• Account	
  Name	
  

	
  VISHWANANDINI	
  

• Account	
  Number	
  	
  35368588017	
  
• Account	
  Type	
  	
  

Current	
  Account	
  

• Bank	
  

State	
  Bank	
  of	
  India	
  

• Branch	
  

T.	
  Narasipura,	
  Mysore	
  

• IFSC	
  	
  

	
  

SBIN0013233	
  	
  

Please	
  WhatsApp	
  the	
  transac/on	
  details	
  to	
  
9901551491

ಈ›ಗ"ೕ fರ` 4ೕ7ದ, 4ೕœGQ>ವ ಸಜನ\Z
ನನI ಮನಃ—ವCಕ ಕೃತ»jಗq.

uೕ‚ +ಶ;ನಂ2uಯ ƒ„C ಹಣವS[
ವmU3…†ಗ

“+ಶ;ನಂ2u ಗಮ5 ತ‡ಪN”
ಎಂM @"jೕವ„ಗಳC,
ˆ‰ sೕದ†5ಸjೕವZC

D)ಥUX ಸNO…ವದS[ ಮ7ಯ‹ೕ|.
ಸಜನರ Ž,ಥCfಯ*I
9:ಹ\ ಮ4IŠFQf.

— '‡¥Kಸ rZೕಂK,AಯC

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

