ನಾಮ ಸ್ಮರಣ ಸ್ಂಧಿ
ಹರಿಕಥಾಮ್ಇತಸಾಾರ ಗುರುಗಳ
ಕರುಣದಂದಾಪನಿತಸು ಪೆೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕತರಿದ್ನಾದ್ರದ ಕೆೇಳುವುದ್ು

om

ಮಕಕಳಾಡಿಸ್ುವಾಗ ಮಡದಯೊ

a.
c

ಳಕಕರದ ನಲಿವಾಗ ಹಯ ಪ
ಬಿಕುಕವಾಗಾಕಳಿಸ್ುತಸಲಿ ದೆೇ

ou
si

ವಕ್ಕತಸನಯನ ನೆನೆವುತಿಹ ನರ

gm

ಲ್ಲಕ್ಕಕ ಗಜ ಮೊದ್ಲಾದ್ ವಾಹನಗಳೆೇರಿ ಮೆರೆವಾಗ

w

.y

ಸಿಕಕನು ಯಮದ್ೂತಸರಿಗೆ ಆವಾವಲಿಲ ನೊೇಡಿದ್ರು ೧೩-೧

w

ಸ್ರಿತಸು ಪರವಹಗಳಲಿಲ ದವಾಯಂ

w

ಬರದ ಪುತ್ಾರದಯಲಿ ಹಷಾಮಷ ವಿಸ್ಮಮ್ಇತಿಿಂಂದ್ಲಾಗಲಿ ಒಮೆಮ ಬಾಯ್ದೆರದ್ು
ಹರಿ ಹರಿೇ ಹರಿಯ್ದಂಬ ಎರಡ
ಅರ ನುಡಿದ್ ಮಾತಸರದ್ಲಿ ದ್ುರಿತಸಗ
ಳಿರದೆ ಪೇಪುವು ತಸೂಲ್ರಾಶಿಯೊಳನಲ್ ಪಕಕಂತ್ೆ ೧೩-೨

1

ಮಲ್ುಗುವಾಗಲಿ ಏಳುವಾಗಲಿ
ಕುಳಿತಸು ಮಾತ್ಾಡುತಸಲಿ ಮನೆಯೊಳು
ಕೆಲ್ಸ್ಗಳ ಮಾಡುತಸಲಿ ಮೆೈದೊಳೆವಾಗ ಮೆಲ್ುವಾಗ
ಕಲ್ುಷದ್ೂರನ ಸ್ಕಲ್ ಠಾವಿಲಿ
ತಿಳಿಯ್ದ ತಸತಸತನಾಾಮರೂಪವ

om

ಬಳಿಯಲಿಪಪನು ಒಂದ್ರೆಅಣ ಬಿಟ್ಟಗಲ್ನವರ ೧೩-೩

ನಾಾವ ದೆೇಶದೊಳಿದ್ೆರೆನಿ

gm

a.
c

ಆವ ಕುಲ್ದ್ವನಾದ್ರೆೇನಿ

ನಾಾವ ಕಮವ ಮಾಡಲೆೇನಿನಾಾವ ಕಾಲ್ದ್ಲಿ

ou
si

ಶಿರೇವರನ ಸ್ವತಸರದ್ಲಿ ಸ್ಂ

.y

ಭಾವಿಸ್ುತಸ ಪೂಜಿಸ್ುತಸ ಮೊೇದಪ

w

w

ಕೊೇವಿದ್ರಿಗುಂಟೆೇನೊ ಭಯದ್ುುಃಖಾದ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ೧೩-೪

w

ವಾಸ್ುದೆೇವನ ಗುಣಸ್ಮುದ್ರದೊ
ಳಿಸ್ ಬಲ್ಲವ ಭವಸ್ಮುದಾರ
ಯಾಸ್ವಿಲ್ಲದೆ ದಾಟ್ುವನು ಶಿರೇಘ್ರದ್ಲಿ ಜಗದೊಳಗೆ
ಬೆೇಸ್ರದೆ ದ್ುವಿಷಯಗಳ ಅಭಿ
ಲಾಷೆಯಲಿ ಬಳಲ್ುವವ ನಾನಾ
ಕೆಲೇಷಗಳನನುಭವಿಪ ಭಕ್ಕತಸ್ುಮಾಗ ಕಾಣದ್ಲೆ ೧೩-೫

2

ಾಾಾನ ಜಪ ದೆೇವಾಚನೆಯು ವಾಯ
ಖಾಯನ ಭಾರತಸಮುಖ ಮಹೊೇಪಪು
ರಾಣ ಕಥೆಗಳ ಪೆೇಳಿ ಕೆೇಳಿದ್ರೆೇನು ದನದನದ
ಜ್~ನಾನಕಮೆೇಂದರಯಗಲಿಂದೆೇ
ನೆೇನು ಮಾಡುವ ಕಮಗಳು

ತ್ಾವಳಿಗಳುಂಟೆೇ ವಿಚಾರಿಾೆ

gm

ದೆೇವಗಂಗೆಯೊಳುಳಳವಗೆ ದ್ುರಿ

a.
c

om

ಲ್ಮೇನಿವಾಸ್ನ ಪೂಜೆಯ್ದಂದ್ಪಿಸ್ದ್ ಮಾನವನು ೧೩-೬

ou
si

ಪಾವುಗಳ ಭಯವುಂಟೆ ವಿಹಗಾಧಿಪನ ಮಂದರದ

.y

ಜಿೇವಕತ್ಇತಸವವನು ಮರೆದ್ು ಪ

w

ರಾವರೆೇಶನೆೇ ಕತ್ಇವೆಂದ್ರಿ

w

w

ದಾವ ಕಮವ ಮಾಡಿದ್ರು ಲೆೇಪಿಸ್ವು ಕಮಗಳು ೧೩-೭
ಏನು ಮಾಡುವ ಪುಣಯ ಪಾಪಗ
ಳಾನೆ ಮಾಡುವೆನೆಂಬುವಾಧಮ
ಹೇನಕಮಕೆ ಪಾತಸರ ನಾ ಪುಣಯಕೆಕ ಹರಿಯ್ದಂಬ
ಮಾನವನು ಮಧಯಮನು ದ್ವಂದ್ವಕೆ
ಶಿರೇನಿವಾಸ್ನೆ ಕತ್ಇವೆಂದ್ು ಸ್

3

ದಾನುರಾಗದ ನೆನೆದ್ು ಸ್ುಖಿಸ್ುವನೆೇ ನರೊೇತಸತಮನು ೧೩-೮
ಈ ಉಪಾಸ್ನೆಗೆೈವರಿಳೆಯೊಳು
ದೆೇವತ್ೆಗಳಲ್ಲದ್ಲೆ ನರರ
ಲಾಲವ ಬಗೆಿಂಂದಾದ್ರಿವರಚೆನೆಯು ಹರಿ ಪೂಜೆ
ಕೆೇವಲ್ ಪರತಿಮೆಗಳೆನಿಪರು ರ

om

ಮಾವಿನೊೇದ್ಗೆ ಇವರನುಗರಹ

ತಸನುವೆ ನಾನೆಂಬುವನು ಸ್ತಿಸ್ುತಸ

ou
si

ಮನೆ ಧನಾದಗಳೆನಾದೆಂಬುವ

gm

a.
c

ವೆೇ ವರಾನುಗರಹವೆನೆಸ್ುವುದ್ು ಮುಕುತಿ ಯೊೇಗಯರಿಗೆ ೧೩-೯

.y

ದ್ುಯನದ ಮೊದ್ಲಾದ್ುದ್ಕಗಳೆ ಸ್ತಿತೇಥವೆೇಂಬುವನು

w

ಅನಲ್ ಲೊೇಹಾದ ಪರತಿೇಕಾ

w

ಚನವೆ ದೆೇವರ ಪೂಜೆ ಸ್ುಜನರೆ

w

ಮನುಜರಹುದೆಂಬುವನು ಗೊೇಖರನೆನಿಪ ಬುಧರಿಂದ್ ೧೩-೧೦
ಅನಲ್ ಾೊೇಮಾಕೆೇಂದ್ು ತ್ಾರಾ
ವನಿ ಸ್ುರಾಪಗ ಮುಖಯ ತಿೇಥಗ
ಳನಿಲ್ ಗಗನ ಮನಾದ ಇಂದರಯಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ
ಎನಿಪ ಸ್ುರರ ವಿಪಶಿಿತಸರ ಸ್ನ್

4

ಮನದ ಭಜಿಸ್ದ್ಲಿಪಪವರ ಪಾ
ವನವ ಮಾಡರು ತಸಮಮ ಪುಜೆಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ರಿಯ್ದ ೧೩-೧೧
ಕೆಂಡ ಕಾಣದೆ ಮುಟ್ಟಟದ್ರು ಸ್ರಿ
ಕಂಡು ಮುಟ್ಟಲ್ು ದ್ಹಸ್ದಪುಪದೆ
ಪುಂಡರಿೇಕ ದ್ಳಾಯಾತ್ಾಅನ ವಿಮಲ್ಪದ್ಪದ್ಮ

om

ಬಂಡುಣಿಗಳೆಂದೆನಿಪ ಭಕತರ

a.
c

ಹಂಡುನೊೇಡಿದ್ ಮಾತಸರದ್ಲಿ ತಸನು

ou
si

ಈ ನಿಮತಸತ ಪುನುಃ ಪುನುಃ ಸ್ು

gm

ದಂಡು ಗೆಡಹದ್ ನರನ ಪಾವನ ಮಾಳಪರಾಅಣದ ೧೩-೧೨

.y

ಜ್~ನಾನಿಗಳ ಸ್ಹವಾಸ್ ಮಾಡು ಕು

w

ಮಾನವರ ಕೂಡಾದ್ದರು ಲೌಕ್ಕಕಕೆ ಮರುಳಾಗಿ

w

ವೆೈನತ್ೆೇಯಾಂಸ್ಗನ ಸ್ವ

w

ಾಾಾನದ್ಲಿ ತಸನಾಾಮ ರೂಪವ
ಧೆೇನಿಸ್ುತಸ ಸ್ಂಚರಿಸ್ು ಇತಸರಾಲೊೇಚನೆಯ ಬಿಟ್ುಟ ೧೩-೧೩
ಈ ನಳಿನ ಜಾಂಡದೊಳು ಸ್ವ
ಪಾರಣಿಗಳೆೊ ಳಿದ್ೆನವರತಸ ವಿ
ಜ್~ನಾನಮಯ ವಾಯಪಾರಗಳ ಮಾಡುವನು ತಿಳಿಸ್ದ್ಲೆ

5

ಏನು ಕಾಣದೆ ಸ್ಕಲ್ ಕಮಗ
ಳಾನೆ ಮಾಡುವೆನೆಂಬ ನರನು ಕು
ಯೊೇನಿ ಐದ್ುವ ಕತ್ಇ ಹರಿ ಎಂದ್ವನೆ ಮುಕತನಹ ೧೩-೧೪
ಕಲಿಮಲಾಪಹಳೆನಿಸ್ುತಿಹ ಬಾಂ
ಜಲ್ಚರ ಪಾರಣಿಗಳು ಬಲ್ಲವೆ ತಿೇಥ ಮಹಮೆಯನು

gm

ಬಲ್ದ ಬಲಿಲದ್ರಾದ್ ಬರಹಾಮ

a.
c

ಹಲ್ವು ಬಗೆಯಲಿ ಹರಿಯ ಕರುಣಾ

om

ಬೊಳೆಯೊಳಗೆ ಸ್ಂಚರಿಸಿ ಬದ್ುಕುವ

ou
si

ನಿಲ್ ವಿಷೆೇಶಾದ್ಯಮರರರಿಯರನಂತಸನಮಲ್ಗುಣ ೧೩-೧೫

.y

ಶಿರೇಲ್ಕುಮೇವಲ್ಲಭನು ಹ್ಇತಿಕೇ

w

ಲಾಲ್ಜದೊಳಿದ್ೆಖಿಳ ಚೆೇತಸನ

w

ಜಾಲ್ವನು ಮೊೇಹಸ್ುವ ತಿರಗುಣದ ಬದ್ಧರನು ಮಾಡಿ

w

ಸ್ೂಾಲ್ಕಮದ ರತಸರ ಮಾಡಿ ಸ್ು
ಲಿೇಲೆಗಳ ತಿಳಿಸ್ದ್ಲೆ ಭವದ ಕು
ಲಾಲ್ಚಕರದ್ ತ್ೆರದ ತಿರುಗಿಸ್ುತಿಹನು ಮಾನವರ ೧೩-೧೬
ವೆೇದ್ಶಾಸ್ರ ವಿಚಾರಗೆೈದ್ು ನಿ
ಷೆೇಧ ಕಮವ ತ್ೊರೆದ್ು ನಿತಸಯದ

6

ಾಾಧುಕಮವ ಮಾಳಪರಿಗೆ ಸ್ವಗಾದಸ್ುಖವಿೇವ
ಐದಸ್ುವ ಪಾಪಿಗಳ ನಿರಯವ
ಖೆೇದ್ಮೊೇದ್ ಮನುಷಯರಿಗೆ ದ್ು
ವಾದಗಳಿಗಂಧಂತಸಮದ ಮಹದ್ು:ಃುಃಖಗಳನುಣಿಪ ೧೩-೧೭
ನಿಗುಣೊೇಪಾಸ್ಕಗೆ ಗುಣ ಸ್ಂ

om

ಸ್ಗ ದೊೇಷಗಳಿೇಯದೆಲೆ ಅಪ

ದ್ಯಗೆ ತಿರಗುಣಾತಿೇತಸ ಸ್ಂತಸತಸ

gm

ದ್ುಗಮನು ಎಂದೆನಿಪ ತ್ೆೈವಿ

a.
c

ವಗದ್ಲಿ ಸ್ುಖವಿತಸುತ ಪಾಲಿಸ್ುವನು ಕ್ಇಪಾಾಾಂದ್ರ

.y

ou
si

ಸ್ವಗ ಭೂ ನರಕದ್ಲಿ ಸ್ಂಚಾರವನೆ ಮಾಡಿಸ್ುವ ೧೩-೧೮

w

ಮೂವರೊಳಗಿದ್ೆರು ಸ್ರಿಯ್ದ ಸ್ುಖ

w

ನೊೇವುಗಳು ಸ್ಂಬಂಧವಾಗವು

w

ಪಾವನಕೆ ಪಾವನ ಪಾರಾತಸಪರ ಪುಣಸ್ುಖವನಿಧಿ
ಈ ವನರುಹಭವಾಂಡದೊಳು ಸ್ವಕ
ಳೆೇವರ ತಸದಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಪ
ರಾವರೆೇಶ ಚರಾಚರಾತಸಮಕ ಲೊೇಕಗಳ ಪರೆವ ೧೩-೧೯
ಅನಿಮತಸತ ನಿರಂತಸರ ಾಾವ

7

ಧಿೇನ ಕತ್ಇತಸವವನು ಮರೆದೆೇ
ನೆೇನು ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲ ಹರಿ ಒಳಹೊರಗೆ ನಲೆಸಿದ್ುೆ
ತ್ಾನೆೇ ಮಾಡವನೆಂದ್ರಿದ್ು ಮ
ದಾೆನೆಯಂದ್ದ ಸ್ಂಚರಿಸ್ು ಪವ
ಮಾನವಂದತಸ ಒಂದ್ರೆಅಣ ಬಿಟ್ಟಗಲ್ ನಿನಾ ೧೩-೨೦

om

ಹಲ್ವು ಕಮವ ಮಾಡಿ ದೆೇಹವ

a.
c

ಬಳಲಿಸ್ದೆ ದನದನದ ಹ್ಇದ್ಯಾ
ತಿಳಿವದೇ ಪೂಜಾಪರಕರಣವ

ou
si

ಫಲ್ ಸ್ುಪುಷಾಪಗೊರೇದ್ಕ ಶಿರೇ

gm

ಮಲ್ಸ್ದ್ನದ ವಿರಾಜಿಸ್ುವ ಹರಿಮುತಿಯನೆ ಭಜಿಸ್ು

w

.y

ತಸುಳಸಿದ್ಳವಪಿಸ್ಲ್ು ಒಪಪೇನು ವಾಸ್ುದೆೇವ ಸ್ದಾ ೧೩-೨೧

w

ಧರಣಿ ನಾರಾಯಣನು ಉದ್ಕದ

w

ತಸುರಿಯನಾಮಕ ಅಗಿಾಯೊಳು ಸ್ಂ
ಕರುಷಣಾವಹಯ ವಾಯುಗ ಪರದ್ುಯಮಾನನಿರುದ್ಧ
ಇರುತಿಹನು ಆಕಾಶದೊಳು ಮೂ
ರೆರಡು ರೂಪವ ಧರಿಸಿ ಭೂತಸಗ
ಕರೆಸ್ುವನು ತಸನಾಾಮರೂಪದ ಪರಜರ ಸ್ಂತ್ೆೈಪ ೧೩-೨೨

8

ಘ್ನಗತಸನು ತ್ಾನಾಗಿ ನಾರಾಯಣನು ತಸನಾಾಮದ್ಲಿ ಕರೆಸ್ುವ
ವನದ್ ಗಭೊೇದ್ಕದ ನೆಲ್ಸಿಹ ವಾಸ್ುದೆೇವ ಸ್ದಾ
ದ್ವನಿ ಸಿಡಿಲ್ು ಸ್ಂಕಷಣನು ಮಂ
ಚಿನೊಳು ಶಿರೇಪರದ್ುಯಮಾ ವ್ಇಷ್ಟಟಯ
ಹನಿಗಳೆೊ ಳಗನಿರುದ್ಧನಿಪಪನು ವರುಷನೆಂದೆನಿಸಿ ೧೩-೨೩

ಗಿಹರು ಸ್ವಪಾರಣಿಗಳು ಹ್ಇ

gm

ಅಹರ ಮೆೈಥುನ ನಿದೆರಗೊಳಗಾ

a.
c

ವಿಹತಸ ಧಮ ಸ್ುಕಮುಗಳ ತಿಳಿಯದ್ಲೆ ನಿತಸಯದ್ಲಿ

om

ಗ್ಇಹ ಕುತಸುಂಬ ಧನಾದಗಳ ಸ್ನಾಹಗಳುಳಳವರಾಗಿ ವಿಹತ್ಾ

.y

ou
si

ದ್ುುಹನಿವಾಸಿ ಯನರಿಯದ್ಲೆ ಭವದೊಳಗೆ ಬಳಲ್ುವರು ೧೩-೨೪

w

ಜೆಡೆಯರಿಂದೊಡಗೂಡಿ ರಾಜಿಸ್ು

w

ತಸಡವಿಯೊಳಗಿಪಪನು ಸ್ದಾ ಗೊೇಜಾದರಜನು ಎನಿಸಿ

w

ಉಡುಪನಿಂದ್ಭಿವ್ಇಧಿಗಗಳ ತ್ಾ
ಕೊಡುತಸ ಪಇಮ್ಇಗಾಹಗಳ ಕಾ
ರೊೇಡಲ್ ಕಾವನು ತಸತಸತದಾವಹಯನಾಗಿ ಜಿೇವರನು ೧೩-೨೫
ವಿಪಿನದೊಳು ಸ್ಂತಸಿಂಸ್ುವನು ಕಾ
ಶಯಪಿಯನಳೆದ್ವ ಸ್ಾಳಗಳಲಿ ಸ್ವತಸರ ಕೆೇಶವನು

9

ಖಪತಿ ಗಗನದ ಜಲ್ಗಳಲಿ ಮಹ
ಶಫರನಾಮಕ ಭಕತರನು ನಿ
ಷಕಪಟ್ದಂದ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಹುವನು ಕರುಣಾಳು ದನದನದ ೧೩-೨೬
ಕಾರಣಾಂತಸಯಾಮ ಸ್ೂಾಲ್ವ ತ್ಾರ ವಾಯಪಾತಂಶಾದ ರೂಪಕ
ಾಾರ ಶುಭ ಪರವಿವಿಕತನಂದ್ ಸ್ೂಾಲ್ ನಿಾಾಾರ

om

ಆರು ರಸ್ಗಳನಪಿಸ್ಲ್ಪರಿ

a.
c

ಗಿೇ ರಹಸ್ಯವ ಪೆೇಳದೆ ಸ್ದಾ

gm

ಪಾರಮಹಮನ ರೂಪಗುಣಗಳ ನೆನೆದ್ು ಸ್ುಖಿಸ್ುತಿರು ೧೩-೨೭

ou
si

ಜಲ್ಗತ್ೊೇಡುಪನಮಲ್ ಬಿಂಬವ ಮೆಲ್ುವೆವೆಂಬತಿ ಹರುಷದಂದ್ಲಿ

.y

ಜಲ್ಚರಪಾರಣಿಗಳು ನಿತಸಯದ ಯತಸಾಗೆೈವಂತ್ೆ

w

ಹಲ್ಧರಾನುಜ ಭೊೇಗಯರಸ್ಗಳ

w

ನೆಲೆಯನರಿಯದೆ ಪೂಜಿಸ್ುತಸ ಹಂ

w

ಬಲಿಸ್ುವರು ಪುರುಷಾಥಗಳ ಸ್ತಸುಕಲ್ಜರಾವೆಂದ್ು ೧೩-೨೮
ದೆೇವ ಇಷ್ಟ ಗಂಧವ ಪಿತ್ಇ ನರ ದೆೇವ ಮಾನವ ದ್ನುಜ ಗೊೇಜ ಖ
ರಾವಿ ಮೊದ್ಲಾದ್ಖಿಳ ಚೆೇತಸನ ಭೊೇಗಯರಸ್ಗಳನು
ಯಾವದ್ವಯವಗಳೆೊ ಳಗಿದ್ುೆ ರ
ಮಾವರನು ಸಿವೇಕರಿಪ ಯಾವ
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ಜಿಜೇವಗಣಕೆಕ ಸ್ವಯೊೇಗಯ ರಸ್ಗಳನಿೇಯನೆಂದೆಂದ್ು ೧೩-೨೯
ಹರಟೆಗಳನಿೇಡಾಡಿ ಕಾಂಚನ
ಪರಟ್ಟ ಲೊೇಷಾಟದಗಳು ಸ್ಮವೆಂದ್ರಿತಸು ನಿತಸಯದ್ಲಿ
ಪುರುಟ್ಗಭಾಂಡೊದ್ರನು ಸ್
ತಸುಪರುಟ್ನೆಂದೆನಿಾೆಲ್ಲರೊಳಗಿ

a.
c

om

ದ್ುೆರುಟ್ುಕಮವ ಮಾಳಪನೆಂದ್ಡಿಗಡಿಗೆ ನೆನೆವುತಿರು ೧೩-೩೦

gm

ಬುಃಊತಸಳದ ಜನರುಗಳು ಮಮಕ ಮಾತಸುಗಳನಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಹಸ್ದೆ
ಘಾತಿಸ್ುವರತಿಕೊೇಪದಂದ್ಲಿ ಎಚಿರಿಪ ತ್ೆರದ

ou
si

ಮಾತಸುಳಾಂತಸಕ ಜಾರ ಹೆೇ ನವ

.y

ನಿೇತಸಚೊೇರನೆ ಎನಾಲ್ು ತಸನಾ ನಿ

w

w

ಕೆೇತಸನದೊಳಿಟ್ಟವರ ಸ್ಂತ್ೆೈಸ್ುವನು ಕರುಣಾಳು ೧೩-೩೧

w

ಹರಿಕಥಾಮ್ಇತಸಾಾರವಿದ್ು ಸ್ಂ ತಸರು ಸ್ದಾ ಚಿತಸತಿಂಸ್ುವುದ್ು ನಿ
ಷುುರಿಗಳಿಗೆ ಪಿಶುನರಿಗಯೊೇಗಯರಿದ್ನು ಪೆೇಳದ್ಲೆ
ನಿರುತಸ ಸ್ದ್ಭಕ್ಕತಯಲಿ ಭಗವ
ಚಿರಿತ್ೆಗಳ ಕೊಂಡಾಡಿ ಹಗುುವ
ಪರಮ ಭಗವದಾೆಸ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ುವುದ್ು ಈ ರಹಸ್ಯ ೧೩-೩೨
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ಸ್ತಸಯಸ್ಂಕಲ್ಪನು ಸ್ದಾ ಏ ನಿತಸುತದೆೇ ಪುರುಷಾಥವೆಂದ್ರಿ
ದ್ತಸಯಧಿಕ ಸ್ಂತ್ೊೇಷದ್ಲಿ ನೆನೆವುತಸತ ಭುಂಜಿಸ್ುವುದ್ು
ನಿತಸಯಸ್ುಖಸ್ಂಪೂಣ ಪರಮ ಸ್ು
ಹ್ಇತಸತಮ ಜಗನಾಾಥವಿಠ್ುಲ್

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

ಬತಿತಸಿ ಭವಾಂಬುಧಿಯ ಚಿತಸುಾಖ ವಯಕ್ಕತ ಕೊಡುತಿಪಪ ೧೩-೩೩
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