ವ್ಯಾಪ್ಥ ಸಂಧಿ
ಹರಿಕಥಯಮ್ರತಸಾಯ ಗು ುಗಳ
ಕ ುಣದಂದಯಪ್ನಿತಸು ಪೆೇಳುವ್ೆ
ಪ್ ಮ ಭಗವದ್ಭಕತರಿದ್ನಯದ್ ದ ಕೆೇಳುವುದ್ು.

a.
c

ಪ್ು ುಷ ಪ್ು ುಷೊೇತಸತಮಮ ಅರಯಅ

om

ಪ್ು ುಷ ೂಪ್ತಸರಯ ಪ್ುರಯತಸನ

ಪ್ು ುಷಸೂಕತ ಸುಮೇಯ ತಸತಸತತ್

ou
si

ಪ್ು ುಷ ಹ್ಇತಸುಷಷಕರ ನಿಯಯ ಮಹ

gm

ಪ್ು ುಷ ಪ್ುಜಿತಸಪಯದ್ ಪ್ುಣಯನಂದ್ ಜ್~ನಯಾನಮಯ

w

.y

ಪ್ು ುಷಜಯಂಡಯಂತಸ ದ ಬಹಿ ದವ್ಯಾಪ್ತ ನಿಲಿಪ್ತ ೩-೧

w

ಸ್ತ್ರೇನಪ್ುಂಸಕ ಪ್ು ುಷ ಭೂಸಲಿ

w

ಲಯನಲಯನಿಯ ಗಗನಮನ ಶಶಿ
ಭಯನು ಕಯಯಗುಣ ಪ್ರಕ್ಇತಿಯೊಳಳೊಂೊಂದ್ು ತಯನಯಲ
ಏನು ಇವನ ಮಹಯಮಹಿಮ ಕಡೆ
ೊಂಯಣ ಜಭವ ಶಕರಮುಖ ು ನಿ
ಧಯನಿಸಯು ಮಯನವರಿಗಳವಡುವುದೆೇ ವಿಚಯರಿಸಯು ೩-೨

ಗಂಧ ಸ ೂಪ್ ಸಷ ಶ ಶ
ಬೊದಂದ್ು ತಯನಯಲದ್ ದ್ ಪೆಸ
ರಿಂದ್ ಕರೆಸುತಸ ಜಿೇವರಿೊಂೆ ತಸಪ್ಕನು ತಯನಯಗಿ
ಪಂದಕೊಂಡಿಹ ಪ್ ಮಕ ುಣಯ
ಸ್ತ್ಂಧು ಶಯಶವತಸ ಮನವ್ೆ ಮೊದ್ಲಯ

a.
c

ನಿವುಗಳಲಿ ವ್ಯಕ್ ಪಯಣಿಪಯದಯ

gm

ಶರವಣ ನಯನ ಘ್ರರಣ ತಸವಗರಸ

om

ದಂದರಯ ಗಳೆ ೇಳಗಿದ್ುದ ಭೊೇಗಿಸುತಿಯಹನು ವಿಷಯಗಳ ೩-೩

ದ್ಾವಯವಗಳಳಿ ತಸದ್ುುಣಗಳಳಿ ತಸತಸಷತಿಯಗಳೆ ಳೊಂೆ

ou
si

ಪ್ರವಿತಸತಸನು ತಯನಯಗಿ ಕ್ಇತಿಯಪ್ತಿಯ

.y

ವಿವಿಧಕಮವ ಮಯಡಿ ಮಯಡಿಸ್ತ್

w

w

ಭವಕೆ ಕಯ ಣನಯಗಿ ತಿಯ ುಗಿಸುತಿಯಹನು ತಿಯಳಿಸದ್ಲೆ ೩-೪

w

ಗುಣಿಗುಣಗಳೆ ಳಗಿದ್ುದ ಗುಣಿಗುಣ
ನೆನಿಸುವನು ಗುಣಬದ್ಧನಯಗದೆ
ಗುಣಜ ಪ್ುಣಯಾಪ್ುಣಾಫಯ ಭರಹಮದ ಚೆೇತಸನಕೆ
ಉಣಿಸುತಸವರೊಳಗಿದ್ುದ ವೃಜಿನಯ
ದ್ನ ಚಿದಯನಂದೆೈಕ ದೆೇಹನು
ಕೊನೆೊಂೆ ಸಚರಯಚ ಜಗದ್ುಭಕುವ್ೆನಿಪ್ನವಾಯನು ೩-೫

ವಿದೆಾ ತಯನೆಂದೆನಿಸ್ತ್ಕೊಂಬನಿ
ುದ್ಧ ದೆೇವನು ಸವಜಿೇವ
ಬುದಧೊಳೇಳ್ ನೆಲೆಸ್ತ್ದ್ುದ ಕ್ಇತಿಯಪ್ತಿಯ ಬುದಧಯೆನಿಸುವನು
ಸ್ತ್ದಧ ಯೆನಿಸುವ ಸಂಕ ುಷಣ ಪ್ರ
ಸ್ತ್ದ್ಧ ನಯಮಕ ವ್ಯಸುದೆೇವನ

ಯಣನು ಹ್ಇತಸಕರಮಲಯಖಾ ಸ್ತ್ಂಹಯ

gm

ತಸನುಚತಸುಷಟಯಗಳೆ ಳು ನಯರಯ

a.
c

om

ವದ್ಾ ೂಪ್ ಚತಸುಷಟಯಗಳರಿತಸವನೆೇ ಪ್ಂದತಸನು ೩-೬

ou
si

ಸನದೊಳನಿ ುದಯಧದ ೂಪ್ಗಳಿಂದ್ ಶೆ ೇಭಿಸುತಸ

.y

ತಸನೊಂೆ ತಯನೆೇ ಾೆೇವಾ ಾೆೇವಕ

w

ನೆನಿಸ್ತ್ ಾೆೇವ್ಯಸಕತ ಸು ರೊಳ

w

w

ಗನವ ತಸ ನೆಲೆಸ್ತ್ದ್ುದ ಾೆೇವ್ೆಯ ಕೆೈಕೊಂಬನವ ಂತೆ ೩-೭
ಜಯಗ ಸವಪ್ನಂಗಳೆ ಳು ವ
ಭೊೇಗಿಶಯನ ಬಹುಪ್ರಕಯ ವಿ
ಭಯಗೊಂೆೈಸ್ತ್ ನಿ ಂಶ ಜಿೇವ ಚಿಚಛರಿೇ ವನು
ಭೊೇಗವಿತಸುತ ಸುಶುಪ್ತತಕಯಯದ
ಾಯಗ ವ ನದ ಕೂಡುವಂತೆ ವಿ

ೊಳೇಗ ಹಿತಸನು ಅಂಶಗಳನೆೇಕತಸರವ್ೆೈದಸುವ ೩-೮
ಭಯಯರಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಕಯ ಣ
ಕಯಯವಸುತಗಳಲಿಲ ಪೆರೇ ಕ
ಪೆರೇಯ ೂಪ್ಗಳಿಂದ್ ಪ್ಟತಸಂತಸುಗಳವೇಲಿದ್ುದ
ಸೂಯಕಿ ಣಗಳಂತೆ ತಸನನಯ

om

ವಿೇಯದಂದ್ಲಿ ಕೊಡುತಸ ಕೊಳುತಿಯಹ

ಜನಕ ತಸನಯನತಸಮಜೊಂೆ ವ ಭೂ

ou
si

ಷಣ ದ್ುಕೂಯವ ತೊಡಿಸ್ತ್ ತಯ ವಂ

gm

a.
c

ನಯಯರಿೊಂೆ ಈತಸನ ವಿಹಯ ವು ೊಂೊೇಚರಿಪ್ುದೆೇನೊ ೩-೯

.y

ದ್ನೆಯ ಕೆೈಕೊಳುತಸವನ ಹ ಸುತಸ ಹ ುಷ ಬಡುವಂತೆ

w

ವನ ುಹೆೇಅಣ ಪ್ೂಜಾ ಪ್ೂಜಕ

w

ನೆನಿಸ್ತ್ ಪ್ೂಜಯಾಯಧನ ಪ್ದಯ

w

ಥನು ತಸನೊಂೆ ತಯನಯಗಿ ಫಯಗಳನಿೇವ ಭಜಕರಿೊಂೆ ೩-೧೦
ತಸಂದೆ ಬಹುಸಂಭರಮದ ತಸನನಯ
ಬಂಧುಬಳಗವ ನೆ ಹಿ ಮದ್ುವ್ೆಯ
ನಂದ್ನೊಂೆ ತಯ ಮಯಡಿ ಮನೆೊಳಳಗಿಡುವ ತೆ ನಂತೆ
ಇಂದರಯಧವ ತಸನನ ಇಚೆಛಗ

ಳಿಂದೆ ಗುಣಗಳ ಚೆೇತಸನಕೆ ಸಂ
ಬಂಧೊಂೆೈಸ್ತ್ ಸುಖಯಸುಖಯತಸಮಕ ಸಂಸ್ಕಕ್ಇತಿಯೊಳಳಿಡುವ ೩-೧೧
ತ್ಇಣಕ್ಇತಯಯಯದೊಳೊಂೆ ಪೊಂೆ ಸಂ
ದ್ಣಿಸ್ತ್ ಪ್ರತಿಯಛಿದ್ರದ್ಲಿ ಪ ಮ
ಟಟನಯನಿ ವನು ತೊೇರಿತೊೇ ದ್ಲಿಪ್ಷ ತೆ ನಂತೆ

a.
c

ತಸನುವಿನೊಳ ಹೊ ಗಿದ್ುದಕಯಣಿೇಸ

om

ವನಜಜಯಂಡದೊಳಖಿಳ ಜಿೇವ

ou
si

ಪಯದ್ಪ್ಗಳಡಿೊಂೆರೆಯೆ ಸಲಿಯವು

gm

ದ್ನಿಮ್ಷೆೇಶನು ಸಕಯ ಕಮವ ಮಯಳಷನವ ಂತೆ ೩-೧೨

.y

ತೊೇದ್ು ಕೊಂಬೆಗಳುಬ್ಬಿ ಪ್ುಷಷ

w

ಾಯವದ್ು ಫಯವಿೇವಂದ್ದ್ಲಿ ಸವ್ೆೇಶವ ನು ಜನರಯ

w

ರಯಧನೆಯ ಕೆೈಕೊಂಡು ಭರಹಮ ಭ

w

ವ್ಯದಗಳ ನಯಮದ್ಲಿ ಫಯವಿ
ತಯತದ್ರಿಸುವನು ತಸನನ ಮಹಿಮಯ ತೊೇ ೊಂೊಡ ಜಗಕೆ ೩-೧೩
ಶ್ಇತಿಯತಸತಿಯಗಳಿೊಂೆ ೊಂೊೇಚರಿಸ್ತ್ದ್
ಪ್ರತಿಯಮಜಯನಂದಯತಸಮನಚುಾತಸ
ವಿತಸತಸ ವಿಶಯವಧಯ ವಿದಯಾಧಿೇಶ ವಿಧಿಜನಕ

ಪ್ರತಿಯದವಸ ಚೆೇತಸನರೊಳೊಂೆ ಪ್ರ
ಕ್ಇತಸ ಪ್ು ುಷನಂದ್ದ್ಲಿ ಸಂಚರಿ
ಸುತಸ ನಿಯಮಾ ನಿಯಯಮಕನು ತಯನಯಗಿ ಸಂತೆೈಪ್ ೩-೧೪
ಮನ ವಿಷಯದೊಳಗಿರಿಸ್ತ್ ವಿಷಯವ
ತಸನವು ಸುಸಮ್ೇಚಿೇನವಿದ್ುಪಯದೆೇಯವ್ೆಂದ್ ುಪ್ತ

gm

ನೆನವನಿೇಯದೆ ಸವರೊಳಗಿ

a.
c

ಕನಸ್ತ್ಲಯದ್ ು ತಸನನ ಪಯದ್ವ

om

ಮನದೊಳೊಂೆ ನೆಲೆೊಂೊಳಿಸ್ತ್ ಬಯು ನೂ

ou
si

ದ್ದನುಭವಿಸುವನು ಸೂಥಯವಿಷಯವ ವಿಶವನೆಂದೆನಿಸ್ತ್ ೩-೧೫

.y

ತೊೇದ್ಕನು ತಯನಯಗಿ ಮನ ಮೊದ್

w

ಲಯದ್ ಕ ಣದೊಳಿದ್ುದ ವಿಷಯವ

w

ನೆೈದ್ುವನು ನಿಜಪ್ೂಣಸುಖಮಯ ೊಂಯರಾಃಯೊಂಯರಹಕನು

w

ವ್ೆೇದ್ವ್ೆೇದ್ಾನು ತಿಯಳಿಯದ್ವನೊೇ
ಪಯದ ಭುಂಜಿಸುತೆಯಲರೊಳೊಂಯ
ಹಯಲದ್ ಪ್ಡುವನು ಭಕತವತಸಸಯ ಭಯಗಾಸಂಪ್ನನ ೩-೧೬
ನಿತಸಾನಿಗಮಯತಿಯೇತಸ ನಿಗುಣ
ಭಕತವತಸಸಯ ಭಯವಿನಯಶನ

ಸತಸಾಕಯಮ ಶ ಣಾ ಶಯಾಮಯ ಕೊೇಮಲಯಂಗ ಸುಖಿೇ
ಮತಸತನಂದ್ದ ಮತಸಾರೊಳಹೊ
ೊಂೆತಸತನೊೇಡಯು ಸುತಸತಲಿಪ್ಷನು
ಅತಸಾಧಿಕ ಸಂತ್ಇಪ್ತ ತಿಯರಜಗದಯವಾಪ್ತ ಪ್ ಮಯಪ್ತ ೩-೧೭

ಚಛವಿಗಳಂದ್ದ ರಯಜಿಸುತಸ ಮಯ

ಪ್ವನಮುಖ ದೆೇವ್ಯಂತಸರಯತಸಮಕ

gm

ತಿಯರವಿಧ ಗುಣಕಮ ಸವಭಯವ

a.
c

ಧವ ನಿ ಂತಸ ದೆೇವಮಯನವ ದಯನವರೊಳಿದ್ುದ

om

ಪ್ವಿ ಹರಿನಮಣಿ ವಿದ್ುರಮದ್ ಸ

.y

ou
si

ದವಸದವಸದ ವಾಕತಮಯಡುತಸಯವರೊಳಿದ್ುದಣಿಪ್ ೩-೧೮

w

ಅಣುಮಹತಿಯತನೊಳಿಪ್ಷ ಘನ ಪ್

w

ಮಯಣುವಿನೊಳಗಡಗಿಸುವ ಸೂಕ್ಮವ

w

ಮುಣುಗಿಸುವ ತೆೇಲಿಸುವ ಸೂಥಯಗಳವನ ಮಯಯವಿದ್ು
ದ್ನುಜ ಕಕರಸಲೆಯಲರಿವನೊಳು
ಮುನಿದ್ು ಮಯಡುವುದೆೇನುಯೂಖಯ
ಒನಕೆಗಳು ಧಯನಾಗಳ ಹಣಿವಂದ್ದ್ಲಿ ಸಂಹರಿಪ್ ೩-೧೯
ದೆೇವ ಮಯನವ ದಯನವ ು ಎಂ

ದೇ ವಿಧದ್ಲಯವಗಲಿಪ್ಷ ು
ಮೂವರೊಳಗಿವಗಿಯಲ ಾೆನೇಹೊೇದಯಸ್ತ್ೇನ ದೆವೇಷ
ಜಿೇವ ಧಿಕಯರಯನುಾಯ ದ್
ಲಿೇವ ಸುಖ ಸಂಾಯ ದ್ುಾಃಖವ
ತಯ ಉಣದೊಯವ ವರಿಗುಣಿಸುತಸ ನಿಗತಯಶನನು ೩-೨೦

ರೆಲಿಲ ಬೆೇಡಿದ್ರೆಲಿಲ ನಿೇಡಿದ್
ಬಲಿಲದ್ರಿಗತಿಯಬಲಿಲದ್ನು ಸರಿ

ou
si

ಇಯಲ ಇವೊಂಯವಲಿಲ ನೊೇಡಯು

gm

ರೆಲಿಲ ಓಡಿದ್ರೆಲಿಲ ಆಡಿದ್ರೆಲಿಲ ಇ ುತಿಯಹನು

a.
c

om

ಎಲಿಲ ಕೆೇಳಿದ್ರೆಲಿಲ ನೊೇಡಿದ್

w

.y

ಖುಯಲ ಮಯನವರೊಯಲನಪ್ರತಿಯಮಯಲ ಜಗಕೆಯಲ ೩-೨೧

w

ತಸಪ್ತ ಲೊೇಹವು ನೊೇಳಷ ಜನರಿೊಂೆ

w

ಸಪ್ತಜಿವಹನ ತೆ ದ ತೊೇಪ್ುದ್ು
ಯುಪ್ತಪಯವಕ ಲೊೇಹಕಯಂಬುದ್ು ಪ್ುವದೊೇಪಯದ
ಸಪ್ತವ್ಯಹನ ನಿಖಿಳಜನರೊಳು
ವ್ಯಾಪ್ತನಯದ್ುದ್ರಿಂದ್ ಸವ ು
ಆಪ್ತರಯಗಿಹರೆಯಲ ಕಯಯದ ಹಿತಸವ ಕೆೈಕೊಂಡು ೩-೨೨

ವ್ಯರಿದ್ನು ಮಳೆಗರಿಯೆ ಬೆಳೆದಹ
ಭೊ ುಹಂಗಳ ಚಿತಸರಫಯ ಸ
ಬೆೇರೆ ಬೆೇರಿಪ್ಷಂತೆ ಬಹುವಿಧ ಜಿೇವರೊಳಗಿದ್ುದ
ಮಯ ಮಣನವ ವ ೊಳೇಗಾತೆ
ಮ್ೇ ದ್ಲೆ ಗುಣಕಮಗಳನು

a.
c

ಾೆೇರಿ ತಸತಸತದ್ವಣಗಳನು ವಿ

gm

ವ್ಯರಿಜಯಪ್ತನ ಕಿ ಣಮಣಿಗಳ

om

ಾಯ ನಡೆಸುವ ದೆೇವನಿೊಂೆ ವ್ೆೈಷಮಾವ್ೆಲಿಲಹುದೊೇ ೩-೨೩

ಕಯ ೊಂೆೈಸದೆ ನೊೇಳಷರಿೊಂೆ ಕಂೊಂೊಳಿಸುವಂದ್ದ್ಲಿ

ou
si

ಮಯ ಮಣ ಲೊೇಕತಸರಯದೊಳಿಹ

.y

ಮೂ ುವಿಧ ಜಿೇವರೊಳಗಿದ್ುದ ವಿ

w

w

ಹಯ ಮಯಡುವನವ ೊಳೇಗಾತೆ ಕಮವನುಸರಿಸ್ತ್ ೩-೨೪

w

ಜಯವನಪ್ಹರಿಸುವ ಘಳಿೊಂೆ ಬ
ಟಟಯನುಳಿದ್ು ಜೆೈಘಂತೆ ಕೆೈಪ್ತಡಿ
ದೆಳೆದ್ು ಹೊಡೆವಂದ್ದ್ಲಿ ಸಂತಸತಸ ಕತ್ಇ ತಯನಯಗಿ
ಹಯಧರಯನುಜ ಪ್ುಣಾಪಯಪ್ದ್
ಫಯಗಳನು ದೆೇವ್ಯಸು

ಗಣ

ದೊಳು ವಿಭಯಗವಮಯಡಿ ಉಣಿಸುತಸ ಸಇಯಯಗಿಪ್ಷ ೩-೨೫

ಪಂದಕೊಂಡಿಹ ಸವರೊಳು ಸಂ
ಬಂಧವ್ಯಗದೆ ಸಕಯಕಮವ
ಂದ್ದ್ಲಿ ತಯ ಮಯಡಿ ಮಯಡಿಸ್ತ್ ತಸತಸಫಯಗಳುಣದೆ
ಕುಂದದ್ಣು ಮಹತೆತನಿಪ್ ಘಟ
ಮಂದ ದ ಸವತಸರ ತಸುಂಬ್ಬಹ

ವ್ೆೇದ್ನೆಯು ಲೊೇಹಗಳಿಗಯಲದೆ

gm

ಕಯದ್ಕಬ್ಬಿಣ ಹಿಡಿದ್ು ಬಡಿಯಯು

a.
c

om

ಬಯಂದ್ಳದ್ ತೆ ನಂತೆ ಇ ುತಿಯಪ್ಷನು ಮಯ ಮಣ ೩-೨೬

.y

ಆದದೆೇವನು ಸವಜಿೇವ

ou
si

ಆದ್ುದೆೇನೆೈ ಅನಳೊಂಯ ವಾಥೆ ಏನು ಮಯಡಿದ್ ು

w

ಕಯದ್ುಕೊಂಡಿಹನೊಳಹೊ ೊಂೆ ದ್ುಾಃ

w

w

ಖಯದಗಳು ಸಂಬಂಧವ್ಯಗುವದೆೇನೊ ಚಿನಮಯೊಂೆ ೩-೨೭
ಮಳಯಮನೆಗಳ ಮಯಡಿ ಮಕಕರಳು
ಕೆಯವು ಕಯಯದ್ಲಯಡಿ ಮೊೇದ್ದ
ತಸುಳಿದ್ು ಕೆಡಿಸುವ ತೆ ದ ಯಕುಮ್ೇ ಮಣ ಲೊೇಕಗಳ
ಹಯವು ಬೊಂೆಯಲಿ ನಿಮ್ಸುವ ನಿ
ಶಚಯನು ತಯನಯಗಿದ್ುದ ಸಯಹುವ

ಎಯ ುಣಿಯವೇಲ್ ನುಂಗುವೊಂೆ ಎಲಿಲಹುದೊೇಸುಖದ್ುಾಃಖ ೩-೨೮
ವ್ೆೇಷ ಭಯಷೆಗಳಿಂದ್ ಜನ ಪ್ರ
ಮೊೇಷೊಂೆೈಸುವ ನಟಪ್ು ುಷನೊೇಲ್
ದೊೇಷದ್ೂ ನು ಲೊೇಕದೊಳು ಬಹು ೂಪ್ಮಯತಿಯನಲಿ
ಪೇಷಿಸುವನವ ವ ಮನದ್ಭಿ

om

ಲಯಷೆಗಳ ಪ್ೂರೆೈಸುತಸನುದನ

ಅಧಮ ಮಯನವನೊೇವ ಮಂತರರ

ou
si

ಷಧಗಳನು ತಯನರಿತಸು ಪಯವಕ

gm

a.
c

ಪೇಷಿಸುವ ಪ್ೂತಯತಸಮ ಪ್ೂಣಯನಂದ್ ಜ್~ನಯಾನಮಯ ೩-೨೯

.y

ಉದ್ಕಗಳ ಸಂಬಂಧವಿಯಲದೆ ಇಪ್ಷನದ್ರೊಳೊಂೆ

w

ಪ್ದ್ುಮಜಯಂಡೊೇದ್ ನು ಸವ

w

ಹ್ಇದ್ಯದೊಳಗಿರೆ ಕಯಯಗುಣ

w

ಕಮದ್ ಕಯುಷ ಸಂಬಂಧವ್ಯಗುವುಧೆೇ ನಿ ಂಜನೊಂೆ ೩-೩೦
ಒಂದ್ು ಗುಣದೊಳಗನಂತಸ ಗುಣಗಳು
ಒಂದ್ು ೂಪ್ದೊಳಿಹವು ಲೊೇಕಗ
ಳೆ ಂದ್ು ೂಪ್ದ ಧರಿಸ್ತ್ ತಸದ್ುತಸ ಪ್ಧಯಥದೊಳಹೊ ೊಂೆ
ಬಯಂದ್ಳದ್ವೇಲಿದ್ುದ ಬಹು ಪೆಸ

ರಿಂದ್ ಕರೆಸುತಸ ಪ್ೂಣಜ್~ನಯಾನಯ
ನಂದ್ಮಯ ಪ್ರಿಪ್ರಿ ವಿಹಯ ವ ಮಯಡಿ ಮಯಡಿಸುವ ೩-೩೧
ಎಯಲರೊಳು ತಯನಿಪ್ಷ ತಸನೊನಳ
ೊಂೆಯಲ ನು ಧರಿಸ್ತ್ಹನು ಅಪ್ರತಿಯ
ಮಯಲ ಮನಮಥ ಜನಕ ಜಗದಯದ್ಾಂತಸ ಮಧಾಗಳ
ದ್ಯಲಣ ಜಗನಯನಥವಿಠಯಲ

gm

ಾೊಯಲಲಯಲಿಸ್ತ್ ಸತಂಭದಂದ್ಲಿ ಬಂದ್

a.
c

om

ಬಯಲ ಬಹುಗುಣಭರಿತಸ ದಯನವ

w

w

w

.y

ou
si

ಭಕುತಸನಿೊಂೆ ೩-೩೨

