ಈ "ೕಖನದ 'ಷ)*ಕ,ಮ./

ಅನಂತನ ಅನಂತ%

2

ಗಂ'ಯ)* +ೕ-ದ ಅನಂತ

2

/ಯ0ನ)* +ೕ-ದ ಅನಂತ

4

ಎ2343 5ಂ6 7ಂ89ವ ಅನಂತ

6

ಲ<=ಯ)* +ೕ-ದ ಅನಂತ

7

ಋ?ಗಳ)* +ೕ-ದ ಅನಂತ

9

ಅವನ ಒಂBಂC DಣF ಅನಂತ

11

G9ಣHದ I80 ಅನಂತ

15
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ಅನಂತನ ಅನಂತ%
ಅಂತ ಎಂದ9 :;. ಅನಂತ ಎಂದ9
:;<ಲ>?,@ :;<ಲ>ದವ* ಎಂದಥC.
DEಲ>F ಒಂ? ಪ,IೕಶದJ> 5ತ,
ಇLMNೕE. OEೕPಯ RೕರದJ>Lವ ಒಬU ವVWN
ಗಂYಯ RೕರದJ> ಇರZ [ಧV'ಲ>.
ಮ*ಷVನ ಇL'/Y ಒಂ? ಅಂತV'I. ಆದ9,
ಭಗವಂತ ಇJ>_ ಇ`@;, ಅJ>_
ಇ`@;, ಎ">J>_ ಇ`@;. ಅವ* ಅನಂತ.
ಗಂ'ಯ)* +ೕ-ದ ಅನಂತ
ಗಂY ಗಂaೕR,ಯJ>_ ಇ`@b.
c5ಲಯದ ಕ.EಯJ>`@b. ಹP`1ರದ
ಬಯJನJ>`@b. ಪ,)ಗ OeಗಳJ>`@b,
ಅJ> ಅವಳ ಹPg '[Nರhದ?@. ಸjದ,ದ

JಶLನಂM7 2ೕಖನO2 — 134

3 of 18

ತಟದJ> ಅವಳ ಅಂತV'I. ಗಂaೕR,ಯJ>ನ
lತ,Eೕ mೕ9, ಹP`1ರದ lತ,Eೕ mೕ9,
ಸjದ,Rೕರದ 'nಲ lತ,Eೕ mೕ9. ಮoN
ಸjದ,ದJ> ಅಂತV. ಅJ>ಂದ jಂI ಗಂYಯ
ಹP'ಲ>.
ಆದ9, ಭಗವಂತ EೖqಂಠದJ>_ ಇ`@;.
ಸತV-ತsೕ-ಜನ-ಮಹC- ಸ1ಗC-uvlwಳಗJ>_ ಇ`@;. ಬ,xyಂಡದ
ಒಳYಲ> ಇ`@;. ಬ,xyಂಡದ ಆ{_
ಇ`@;. ಬ,xyಂಡದ ಆ{<Lವ
ಆವರಣಗಳJ> ಇ`@;, ಅದ}{<Lವ
ಅhVಕೃತ ಆOಶದJ>_ ಇ`@;. ಅ•€ೕ ಅಲ>
ಅದ•‚ vೕP “ಮಹƒೕ ಮcೕ)„”
ಎ4‚…:†‡wN;.
ಗಂYಯ ಹP'ನಂM ಒಂIˆ ಕೃಶD‰
ಮƒNಂIˆ Š‹ಲD‰, ಒಂIˆ ಸ1ಲŒEೕ
•ಣgಳ‡ವD‰ ಮƒNಂIˆ Ž••
•ಣgಳ‡ವD‰ ಇಲ>. ಅ‘'ನJ> ಅ‘h‰
ಇLವ, ಕಣದJ> ಕಣh‰ ಇLವ, ಮಹRNನJ>
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ಮಹwN‰ ಇLವ e’ಹP ಒಬU;ೕ. ಅವನ ಎಲ>
Fಪಗ“ ಸಕಲ •ಣಗ”ಂದ •ಣC.
ಎ">ˆ_ ಪರಬ,ಹyD‰–ೕ ಇ`@;. cೕY
ತನ‚ ಆನಂತVದJ> ಗಂ—3ಗಳ*‚ vೕPದ@O˜‰
ಭಗವಂತ ಅನಂತ.
/ಯ0ನ)* +ೕ-ದ ಅನಂತ
ŠಯC ಒಬU;. ಆದ9 ಅವನ ಪ,Oಶ ಸಮಗ,
uvಯ ಏ† [ಗರಗಳ•‚, ಏ†
31ೕಪಗಳ•‚ hVš›ತNI. œೕJನ ಸ1ಗC,
ಅವ4Lವ ಅಂತP• /ಳ‰Lವ uv
ಇಷ€•‚ ŠಯC ತನ‚ ಪ,Oಶ3ಂದ
mಳ•wN;. ಅವ* uvY ಹRNರDದ9
uv ›žತNI. ಸ1ಗC/˜ ಹRNರDದ9 ಸ1ಗC
›žತNI. ಮಧVದ ಅಂತP•ದJ>–ೕ
ಅವ4ರmೕq.
ನಮy [1vಯ hVšN xಗಲ>. ಅವ*
ŠಯC4Ÿ mಳಕ*‚ 4ೕžವ
Mೕ

ೕ¡RC. ಆದ9, ಅವ* ನಮy
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ಅಂತ)Cv)‰ ನ¢yಡ;–ೕ ಇ`@;.
ಮoN ŠಯCನ mಳq ಏ†[ಗರದ
uvY …ೕvತ. ಆ{ಯ
£ೕO£ೕಕಪವCತಗ”Y ಅವನ mಳq
wqವ3ಲ>. ಅದ}{ಯ ಅಂಧತಮ…¤ಗಂ¥
ŠಯCನ Wರಣ¦ w•ವ3ಲ>. ಆದ9
ಭಗವಂತ ಅನಂತಪದyDಭD‰ ಬ,xyಂಡದ
ಘ¨ೕದಕದJ> ಪವ©…`@;. ಅವನ
ಪ,ªಯ*‚ ಬ,xyಂಡದ ಒಳಗಣ
ಅ‘ಅ‘'ನJ>_ IೕವMಗ† O‘wN9.
ಬ,xyಂಡದ ಆ{ಯJ>_ ತw1«54
IೕವMಗ† O‘wN9. ಆವರಣಗಳ ಆ{ಯ
ಅhVಕೃತ ಆOಶದJ>_ ಅವನ ಪ,ªಯ*‚
— ಆ ಒಂIೕ Fಪವಲ>, ಪರ5ತyನ ಕೃಷ¬}ಮ-hVಸ-ಕšಲ jಂwದ ಸಕಲ Fಪಗಳ
ಪ,ªಯ*‚ — ಮxಲ-®Iೕ' O‘wNb.
cೕY ತನ‚ ಆನಂತVದJ> Š)C3ಗಳ*‚
vೕPದ@O˜‰ ಭಗವಂತ ಅನಂತ.
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ಎ2343 5ಂ6 7ಂ89ವ ಅನಂತ
ಒಂ? ಸಣ¬ ಅ‘'I. ಅದ¯ಳY
ಅದW˜ಂತ° ಅ‘h‰ IೕವP`@;. ಕಣ'I,
ಕಣದJ> IೕವP`@;. ಮ.¬ನJ>, ಕJ>ನJ>,
4ೕPನJ>, ಬಯJನJ>, •ಡ±ಗಳJ>, mಟ€ಗಳJ>,
ಪವCತಗಳJ>, ಸಮಗ, uvಯJ>, ಈ
uvಯ /ಳ‰Lವ ಅತಲ, 'ತಲ, ›ತಲ,
ರ[ತಲ, ತ²ತಲ, lwಳ ಎಂಬ
£ೕಕಗಳJ>, uvಯ œೕJLವ ಅಂತP•,
ಸ1ಗC, ಮಹ£ೕCಕ, ಜನ£ೕಕ, ತsೕ£ೕಕ,
ಸತV£ೕಕ ಎಂಬ £ೕಕಗಳJ>, ಅವನIೕ
[‹ನhದ Eೖqಂಠ ಅನಂwಸನ,
³1ೕತ31ೕಪಗಳJ>, ಇIಲ>ದ/˜ ಆಶ,ಯhದ 50
:ೕ´ µೕಜನ '…NೕಣChದ ಬ,xyಂಡದJ>,
ಅದರ ¶ರY ಇLವ 100 :ೕ´ µೕಜನ
'…NೕಣChದ ಪೃ·'ೕತತ1ದJ> (ತತ1 ಎಂದ9
ಬ,xyಂಡ/˜ Oರಣhದ ಕ¸¹ವ›N), 1000
:ೕ´ µೕಜನ '…NೕಣChದ ಜಲತತ1ದJ>
10000 :ೕ´ µೕಜನ '…NೕಣChದ
ಅ‰‚ತತ1ದJ> 1,00,000 :ೕ´ µೕಜನ
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'…NೕಣChದ hºತತ1ದJ> 10,00,000
:ೕ´ µೕಜನ '…NೕಣChದ
ಆOಶತತ1ದJ>, ಒಂ? :ೕ´ :ೕ´
µೕಜನ '…NೕಣChದ ಅಹಂOರತತ1ದJ>
ಹoN :ೕ´ :ೕ´ µೕಜನ'…NೕಣChದ
ಮಹತNತ1ದJ> ಅದ}{ಯ ಅನಂತ ಅhVಕೃತ
ಆOಶದJ> ಏ:ೕ IೖವD‰ ಇLವವ*
ಒಂIೕ Fಪ3ಂದ ಇಷ€•‚ hVš…ದ ಅನಂತ
ನಮy e’ಮD‚}ಯಣ. ಲ-®ಸœೕತDದ
D}ಯಣ.
ಲ<=ಯ)* +ೕ-ದ ಅನಂತ
ಪರ5ತy4Y ಎ»€ ಅ‘ತರhದ
Fಪ'Iµೕ, ಎ»€ ಮಹwNದ
Fಪ'Iµೕ, ಅ•€ೕ ಅ‘ತರhದ ಅ•€ೕ
ಮಹwNದ Fಪವ*‚ ಪˆದವ† ನಮyಮy
ಮxಲ-®Iೕ'. ಅವ4LEˆಯಲ>
ಇLವವ†. ಅವನ ಸಕಲ FಪಗಳJ>_
MಯJ>–ೕ ಇLವ ¼ಗVIೕ' ಅವ†.
cೕ—‰ Iೕಶದ ಆನಂತV — ಅಂದ9 ಎ»€
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ಪ,IೕಶದJ> ಪರ5ತy hVšN<Iµೕ ಆ
PೕRಯ hVšN — ಲ-®Iೕ'Ÿ ಇI. ಆ
ದೃ½€<ಂದ ಅವ† ಪರ5ತy4Y
ಸ5ನ¾ದವ†. ಅದO˜‰–ೕ ಅವಳ*‚
ಸಮD ಎಂ? ಕ9ದg Eೕದಗ†.
ಆದ9 ಸ5D ಎಂ? ಕ9ಯJಲ>, ಆ 5
ಎಂಬ ಅ•ರದJ>ನ 3ೕಘCವ*‚ ಹ,ಸ15©
ಸಮD ಎಂ? ಕ9ದg. ಅದ/˜ Oರಣ'I.
/ಲg ಸಂದಭCಗಳJ> •Lಗ† ನಮy
MಯJ>– ನಮy ಸ5ನ ಆಸನದJ>–ೕ
ಬಂ? q”o¿žwN9. ಅ? ಅವರ OLಣV.
ಆದ9 ಎಂ3—ದF ನಮY Àನವ*‚
ಕL.›ವ •Lಗ”Y Dg ಸ5ನ}ಗZ
[ಧVEೕ. ಸವCÁ ಇಲ>.
xY, ಲ-®Iೕ'ಯ œೕಲಣ ಅನಂತ
ಕೃÂ<ಂದ ಪರ5ತy ಅವಳ*‚ w4Lವ
ಎ">ˆಯJ> ಎˆ 5© :´€`@;. ಆದ9,
[ಮಥVCದJ>, ÃಂದಯCದJ>, ÀನದJ>,
ಆನಂದದJ>, ಪ}ಕ,ಮದJ>, ಔ`ಯCದJ>,
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OLಣVದJ> ಎಲ>ದರJ>_ ಅವ* ಅನಂತ.
ಅನಂತ•ಣದ ಲ-®Iೕ'_ ಅವನ ಅನಂತ
•ಣಗಳ ಸjದ,ದ jಂI ಒಂ? ಸಣ¬
¿ಂ?h‰¿žwNb.
cೕ—‰ — ಪರ5ತy ಇLವ ಎ">©_
ಇ`@b, ಪರ5ತy ಎಂ34ಂದ ಇ`@;µೕ
ಇ`@;µೕ ಅಂ34ಂದ° ಇ`@b,
ಎಂ3ನವ9Y ಇLwN;µೕ ಅಂ3ನವ9Ÿ
ಇLwNb ಆದ@Pಂದ — ಅವ† ಪರ5ತy4Y
ಸ5ನ¾ದF, ಅವ† •ಣದJ>
ಪರ5ತy4Y ಎಂ3Ÿ [´ಯಲ> ಆದ@Pಂದ
ಆ 5 ಎಂಬ ಅ•ರದJ>ನ 3ೕಘCವ*‚ MY?
ಹ,ಸ1 ಅ•ರವ4‚Å€ “ನಮyಮy ಜಯಲ-y
4ನ‰ಂತ qಂIೕ¨ೕ, qಂIೕ ಕಣಯV” ಎಂ?
R”ಸZ ಸಮD ಎಂ? ಕ9ದg, Eೕದಗ†.
ಋ?ಗಳ)* +ೕ-ದ ಅನಂತ
ಋ½ಗ† ಸವCÇ}ದವL. ಅವL
Eೕದಗಳ*‚ ಕಂž, ಪರ5ತyನ
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[Èw˜ರವ*‚ ಪˆ? ³’ಷÉ Àನವ*‚
ಪˆ? ಸವCÇL ಎ4…:†‡wN9.
ಮ*ಷVL 5žವ )gIೕ ಪ,³‚ಗ”Y
4})ಸh‰ ಉತNರವ*‚ 4ೕಡಬಲ>L.
ಆದ9, ಅವರ ಸವCÇತ1/˜ vR<I.
IೕವMಗ† ಅವP‰ಂತ v‰²ದ ಸವCÇL.
ಅನಂತ Ëೕವ}eಗಳ*‚ 4ಯಮನ 5žವ
ಮx*¼ವL. cೕ—‰ ಮxÀನದ
IೕವMಗ†. ಆದ9, ಅವರ ಸವCÇತ1Ì˜
vR<I. q”o ಆ£ೕÍ…ದ9 5ತ,
ಬÎMೕಕ 'ಷಯಗಳ*‚ R”ಯಬಲ>L.
ಸಕಲವ•‚ R”ಯ²ರL. ಜಗRNನ
ಸ,Ï€ರ}ದ ಬ,ಹyIೕವF ಸವCÇL. ಅವL
ಸಮಗ, [ವರಣ ಬ,xyಂಡದ ಅ‘ಅ‘'ನ
Àನವ*‚ ಪˆದ Àನ¡RCಗ†. ಅನಂತ
Eೕದಗಳ ಅನಂತ ಅ•ರಗಳ ಅನಂತ
ಅ«l,ಯವ•‚ ಬಲ> ಸವCÇL. ಆದ9,
ಅವPŸ ಎರž 'ಷಯ •ಣCh‰
ಅಥCh•ವ3ಲ>. ಮxಲ-®Iೕ'ಯ,
ಅವÐˆಯ D}ಯಣನ •ಣಗಳ*‚
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R”ಯZ ಅವPY [ಧVh•ವ3ಲ>. ಅJ>
ಅವರ ಸವCÇತ1/˜ vR<I. £ೕಕದ
'ಷಯದJ> ಅನಂತhದ ಅವರ ಸವCÇತ1
ಲ-®D}ಯಣರ 'ಷಯದJ>
ಅಂತVh‰¿žತNI.
ಅವನ ಒಂBಂC DಣF ಅನಂತ
ಈ ಬ,ಹyIೕವರ•€ೕ ಅಲ>, cಂI ಆದ, jಂI
ಆ•ವ ಅನಂತ ಬ,ಹyIೕವL, ಅನಂತ
IೕವMಗ†, ಅನಂತ ಋ½ಗ†, ಅನಂತ
ಮ*ಷVL ಇವ9ಲ>ರ Àನವ*‚ ಒಂIˆ xW
ಅದ*‚ ಒಂ? ಸjದ, ಎಂ? 5©ದJ>, ಆ
ಸjದ,ದ»€ Àನ ಮxಲ-®Iೕ'ಯ
Àನದ jಂI "ಕ˜/˜ೕ Ñರದ
¿ಂ?h‰¿žತNI. œೕ" R”…ದ ಸಮಗ,
[ವರಣ ಬ,xyಂಡ ಅವಳ ÀನEಂಬ
ಆOಶದJ> ಒಂ? Ò”ನ ಕಣ¦ ಅಲ>ವಂM.
ಕ.¬Y Oಣದ ಪರ5‘'ನ [‹ನವ*‚
ಪˆºತNದಂM. ಅ»€ ಅನಂತÀನದವ†
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ಮxಲ-®Iೕ' ಎಂ? Eೕದಗ†
:ಂÓžತNE.
ಅಂತಹ ಅನಂತ Àನದ ಮxಲ-®Iೕ'
ಪರ5ತyನ •ಣಸjದ,ದJ> ಅಂತV—ಣI
4ಂo¿žwNb ಎ*‚wN9
R,ವಕ,ಮಪಂ©w¸ಯCL. ಸಣ¬ /9ಗಳJ>,
ೕL ಹP'ರದ Ôಟ€ ನ3ಗಳJ>
ಉಪµೕ‰ಸJ/˜ ಹPaೕಲ*‚ ಜನL
ಬಳ›wN9. ಆ ಹPaೕಲ;‚ೕP oಂ¿
ಹPºವ «ೕಕರ ಪ,hಹವ*‚ `ಟZ
[ಧVEೕ? ಆ ಹPaೕಲ;‚ೕP ÕೕಗC9ವ
ಸjದ,ದ ಈ{ಯ ದಡ3ಂದ ಆ{ಯ ದಡ/˜
¶ೕಗZ [ಧVEೕ? uvಯJ>Lವ
ಸjದ,ದJ>–ೕ ಹPaೕZ xಯZ
[ಧV'ಲ>`ಗ ಸಮಗ, ಬ,xyಂಡವ*‚ ಕಬ”…
4ಂತ ಪ,ಳµೕದಕದJ> ಹPaೕZ )ತರ
"ಕ˜ ? ಆತರ "ಕ˜ — ಅಂದ9
ಪ,ಳµೕದಕದJ> ಒಂ? ಹPaೕJY )ವ
ಪP…‹R ಇLತNIµೕ ಆ ಪP…‹R —
ಅನಂತÀನದ ಮxಲ-®Iೕ'Y ಪರ5ತyನ
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•ಣಗಳ 'ಷಯದJ> ಉಂÖ•ತNI ಎ*‚wN9
ನಮy e’ R,'ಕ,ಮಪಂ©w¸ಯCL —
“PQRSತRಂ ಪUೕVJವ
ಲಯಸಮYೕ”
ಅ•€ೕ ಅಲ>, ಈ ಲ-®Iೕ'Y ಅI»€
ಅನಂತÀನ'Iµೕ ಅಷ€•‚ ಒಂ? ಎಂ?
"ಕ˜ xW ಅದರ ಅನಂತಪÖ€ದ Àನವ*‚
ಅನಂwನಂತËೕವ}eಗ”Ÿ 4ೕ© —
ಅಂದ9 ಕJŒತhದ ಅನಂತಲ-yಯರ
Àನವ*‚ ಒ×UಬU Ëೕವ4Ÿ 4ೕ© —
ಅವPY ಐIೕ À;ೕಂ3,ಯಗಳಲ>, ಅನಂತ
À;ೕಂ3,ಯಗಳ*‚ 4ೕ©, ಇ»€ ಸಮಯ
ಎಂ? 4ಗ3 5ಡIೕ ಅನಂತ Oಲದ
ಅವÙಯ*‚ 4ೕ©, Iೕವರ ಅನಂತ •ಣವಲ>,
:ೕ´ಯಲ>, ಲ•ವಲ>, ['ರವಲ>, •ರಲ>,
ಹತNಲ>, ಒಂ? •ಣವ*‚ R”<P ಎಂದ9
R”ಯZ [ಧV'ಲ>. ಅ»€ ಅನಂತ ನಮy
e’ಮD‚}ಯಣ.

JಶLನಂM7 2ೕಖನO2 — 134

14 of 18

ಅ•€ೕ ಅಲ>, ಒಂIೕ •ಣವ*‚ :ೕ´ ¼ಗ
5© , ಆ •ಣವ*‚ ಮMN :ೕ´ ¼ಗ 5©,
cೕY :ೕ´ ÑP ಅದ*‚ '¼ಗ 5©5©,
ಅ»€ ಸಣ¬ •ಣವ*‚ •ಣCh‰ R”<P
ಎಂದ9 R”ಯJ/˜ [ಧV'ಲ>ದವ* ನಮy
[1v ಎ*‚wN9 e’ಮ`ನಂದRೕಥCಭಗವwŒ`¸ಯCL —
“ಏ%ೖಃ ]^M_ಃ
ಅ8ಪR8`Mabcಃ
abcಃ ಸdೖವ ಸತತಂ
ಪRJeಂತಯMfಃ I
g%ೕ0ರeಂತHಮiಮಃ
ಪರಮಃ ಪ^Qj” ಎಂ?.
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G9ಣHದ I80 ಅನಂತ
ಇಂÁ ಅನಂತ, Ëೕವಪ,ಪಂಚದJ> ಅತVಂತ
ಸಣ¬ವ}ದ ನಮy œೕ° •ÛC*ಗ,ಹ
5žwN;, ನಮy ತಪŒ*‚ ಮ4‚›wN;,
ನಮy*‚ ಸP`PಯJ> ನˆ›ವ
YbಯD•wN;, ಉಪIೕe›ವ
•Lh•wN;, š’R 4ೕžವ
ವಲ>ಭD•wN;, [ಂತ1ನ 5žವ
w<)•wN;, /ೖ c©? jನ‚ˆ›ವ
ತಂI)•wN;, ಒÖ€9 ನಮy ಸವCಸ1h‰
ನಮy ಅಂತ)Cv)‰–ೕ ಇ`@;
ಎ*‚ವIೕ ಅವನ OLಣVದ ಅನಂತMಯ*‚
[LತNI.
ಅಂÁ ಅನಂತ4Y, Dg ನಮy ಅನಂತ
ಜನyಗಳJ>_ 5©ದ
ಅನಂwನಂತಕಮCಗಳ*‚ ;;?, ಅವನ
lದ:˜šŒ…:ಂž ಅನಂತನಮ[˜ರಗಳ*‚
ಸJ>Üೕಣ.
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ಅನಂತಚoದCeಯಂ? ಅನಂತ ಎಂಬ ³ೕಷನ
œೕ" q”o, ಅನಂತ ಎಂಬ ŽಸPನ Lದ,ಗLಡ-hº-ಬ,ಹyPಂದ •ËತD‰,
ಅನಂw ಎಂಬ ಲ-yIೕ'ಯ*‚ ƒˆಯ
œೕ" Ì©…:ಂž, ನಮy [ಂತ•Ýಯ;‚ೕ
…1ೕಕP›ವ, ಆ [ಂತ •ÝಯJ> Dg
ƒೕLವ 4ಮCಲ ಭWN<ಂದ ತೃಪND‰ ನಮy
ಅನಂತlಪಗಳ*‚ ಪPಹP›ವ,
ಅನಂತOಲದವ9Y ಮWNಯ4‚ೕºವ ಅನಂತ
ಎಂಬ e’ಮD‚}ಯಣ4Y ನಮy ಸವCಸ1ವ•‚
ಸಮšC…:Ð‡ೕಣ.
— '»¬`ಸ DYೕಂ`,¸ಯC

JಶLನಂM7' ಸಜlನರ ಸmಯದ ಅಗತHJn
ಪರ5ತyನ*‚ R”…:žವ 3ವVಗ,ಂಥಗಳ*‚
R”)ದ ¼•ಯJ> ಸಜÞನPY ತZšಸZ 'ಶ1ನಂ34
10000 ಗಂßಗಳ ಉಪDVಸಗಳ •Pಯ•‚, 30000
Ôಟಗಳ "ೕಖನದ •Pಯ•‚ ¶ಂ3I.
'ಶ1ನಂ34ಯ ಎಲ> ಉಪDVಸಗ“, "ೕಖನಗ“
ಪ,RµಬUPŸ ಉÍತh‰ ಲಭV.
ಈ ಬೃಹà Àನಸತ, 4ಮy ;ರ'ಲ>Iೕ
jಂ?ವ9ಯZ [ಧV'ಲ>.
ಈ ÀನOಯC/˜ ;ರg 4ೕžವ ಸಜÞನL /ಳ‰ನ
áMY ಹಣವ*‚ ವ—C<ಸಬÎ?
• 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"ೕ ;ರg 4ೕ©ದ, 4ೕžRNLವ ಸಜÞನPY
ನನ‚ ಮನಃ•ವCಕ ಕೃತÇMಗ†.

7ೕo JಶLನಂM7ಯ p%' ಹಣವr*
ವs0t]uಗ

“JಶLನಂM7 ಗಮH ತvಪw”
ಎಂC D9nೕವ%ಗಳ',
xy zೕದuHಸnೕವ-'

SRಥ0| ಸw3]ವದr* ಮ}ಯ~ೕ•.
ಸಜÞನರ l,ಥC;ಯ*‚
e’ಹP ಮ4‚›wN;.

— '»¬`ಸ DYೕಂ`,¸ಯC

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

