
ಪಂಚಾಂಗದ ವರಗಳು: ರ್ೕ ಖರನಾಮ ಸಂವತಸ್ರ

ದಿನಾಂಕ ಮಾಸ ಪಕಷ್ ತಿಥಿ ವಾರ ಹಬಬ್/ಆರಾಧನೆ ಮೂಲ ಬೃಂದಾವನದ ಸಥ್ಳ ಮ ಮೆ/ತಲುಪುವ ಮಾಗರ್

ರ್ೕಪುರುಷೋತತ್ಮ ತೀಥರ್ರು (೧೪೧೬) ಅಬೂಬ್ರು, ಚೆನನ್ಪಟಟ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರು > ಚೆನನ್ಪಟಟ್ಣ > ಅಬೂಬ್ರು (ಈಗಲೂ ಗುಹೆಯ ಲ್ ತಪ ಸ್ನ ಲ್ದಾದ್ರೆ)

ದಿವ್ತೀಯ ಭೌಮಯ್ ರ್ೕಸತಯ್ಪರ್ಜಜ್ ತೀಥರ್ರು (೧೯೪೫) ಆತಕೂರು, ರಾಯಚೂರು ರ್ೕಸತಯ್ಧಾಯ್ನ ತೀಥರ್ರ ಷಯ್ರು.

ತೃತೀಯ ಭೌಮಯ್
ರ್ೕವೇದವಾಯ್ಸ ತೀಥರ್ರು (೧೬೨೦) ಪೆನುಗೊಂಡ, ಆಂಧರ್ ಬೆಂಗಳೂರು > ಪೆನುಗೊಂಡೆ (ಅಮಾವಾಸೆಯ್ಯಂದು ಚಂದರ್ನ ತೋರಿದರು ಮತುತ್ ಸುಡುವ 

ಅಗಿನ್ಯ ಲ್ಟಟ್ರೂ ಇವರ ಕೌಪೀನ ಧಗಧ್ವಾಗದಂತ ಜಿತೇಂದಿರ್ಯರು)

೧೧‐ಏ‐೨೦೧೧ ಅಷಟ್ಮಿ
ಇಂದು

ರ್ೕ ಸತಯ್ಧಾಯ್ನ ತೀಥರ್ರು (೧೯೪೩)
ಪಂಢರಾಪುರ (ಇ ಲ್ಂದ ೩ ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಲ್ ರ್ೕಜಯರಾಯರ

ವಾರ್ಶರ್ಮದ ಮನೆ ಇದೆ)
ಬೆಂಗಳೂರು > ಶೋಲಾಪುರ > ಪಂಢರಾಪುರ

ರ್ೕರಾಮ ನವಮಿ ಅ ೕಧಾಯ್ ಪಟಟ್ಣ

ರ್ೕ ಕ ೕಂದರ್ ತೀಥರ್ರು ನವಬೃಂದಾವನ ನಡುಗಡ ಡೆ್ ಬೆಂಗಳೂರು > ಹೊಸಪೇಟೆ > ಹಂಪಿ > ಆನೆಗೊಂದಿ > ನವಬೃಂದಾವನ

ರ್ೕಪಾರ್ಜಜ್ನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (೧೮೧೮) ಮುಳಬಾಗಿಲು, ಕೋಲಾರ ಬೆಂಗಳೂರು > ಕೋಲಾರ > ಮುಳಬಾಗಿಲು > ನರ ಂಹತೀಥರ್

೧೬‐ಎ‐೨೦೧೧ ತರ್ ೕದ ತ್ರ ರ್ೕಸತಯ್ಪಿರ್ಯ ತೀಥರ್ರು (೧೭೪೪) ಮಾನಾಮಧುರೈ ಬೆಂಗಳೂರು > ಮಧುರೈ > ಮಾನಾಮಧುರೈ (ಸತಯ್ಭೋಧರ ಗುರುಗಳು)

ರ್ೕ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಪಾರ್ಣದೇವರ ಅವತಾರದ ದಿನ

ರ್ೕಮುನೀಂದರ್ ತೀಥರ್ರು ರ್ೕರಂಗ, ತಮಿಳುನಾಡು ಬೆಂಗಳೂರು > ತಿರುಚಿ > ರ್ೕರಂಗ (ರಾಯರ ಮಠದ ಬಿಡಿ ಯತಿಗಳು, ರಾಗಿಗಳು)
ರ್ೕಸತಯ್ವರ್ತ ತೀಥರ್ರು (೧೪೦೦) ರ್ೕರಂಗ, ತಮಿಳುನಾಡು ಬೆಂಗಳೂರು > ತಿರುಚಿ > ರ್ೕರಂಗ (ಸವ್ಣರ್ವಣರ್ತೀಥರ್ರ ಗುರುಗಳು)

೧೯‐ಏ‐೨೦೧೧ ಪಾಡಯ್ ಭೌಮಯ್ ರ್ೕಸುಶಮೀಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (೨೦೦೯) ಮಂತಾರ್ಲಯ, ಕನೂರ್ಲು, ಆಂಧರ್ ಬೆಂಗಳೂರು > ಮಂತಾರ್ಲಯ (ನಡೆದಾಡುವ ರಾಯರು)
ರ್ೕಸುಭೋದೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು ನಂಜನಗೂಡು ಬೆಂಗಳೂರು > ಮೈಸೂರು > ನಂಜನಗೂಡು

ರ್ೕವಾಗೀಷ ತೀಥರ್ರು ನವಬೃಂದಾವನ ನಡುಗಡ ಡೆ್ ಬೆಂಗಳೂರು > ಹೊಸಪೇಟೆ > ಹಂಪಿ > ಆನೆಗೊಂದಿ > ನವಬೃಂದಾವನ

೩೦‐ಏ‐೨೦೧೧ ದಾದ ರ ರ್ೕಸತಯ್ ಜಯ ತೀಥರ್ರು (೧೭೩೭) ಬೆಂಗಳೂರು > ವೆಲೂರು > ಆರಣಿ > ಸತಯ್ ಜಯನಗರ ಇವರ ಹೆಸರನೆನ್ೕ ಊರಿಗೆ ಇಟ ರಾಜ ಇಲೇ ಅರಮನೆ ಕಟಿ ದಾನೆ (ಈಗ ಪಾಳು ಬಿದಿ ದೆ).

ರ್ೕವಾಯ್ಸರಾಜ- ರ್ೕ ರ್ೕಪಾದರಾಜ- ರ್ೕರಾಯರ- ರ್ೕಉತತ್ರಾದಿಮಠದ ಪಂಚಾಂಗಗ ಂದ ಈ ವರಗಳನುನ್ ಸಂಗರ್ ದವರು: ಶೇಷಾದಿರ್ ಪಾತಪಾಳಯ್ 
ರಾಘವೇಂದರ್ರಾವ್, ಬೆಂಗಳೂರು (೯೨೪೨೯೪೯೨೬೧/9242949261)

ಪಾಡಯ್೦೪-ಏ-೨೦೧೧ ಇಂದು

 ಸೌಮಯ್ತದಿಗೆ

ಭೌಮಯ್

೧೮‐ಏ‐೨೦೧೧ ಪೌಣರ್ಮಿ ಇಂದು
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೧೨‐ಏ‐೨೦೧೧ ನವಮಿ

೦೫‐ಏ‐೨೦೧೧

ಯುಗಾದಿ, ಚಾಂದರ್ವತಸ್ರಾರಂಭ

೩೦‐ಏ‐೨೦೧೧ ದಾವ್ದ ತ್ರ ರ್ೕಸತಯ್ ಜಯ ತೀಥರ್ರು (೧೭೩೭) ಬ ಂಗಳೂರು > ವಲೂಲ್ರು > ಆರಣಿ > ಸತಯ್ ಜಯನಗರ ಇವರ ಹಸರನ ನ್ೕ ಊರಿಗ ಇಟಟ್ ರಾಜ ಇಲ ಲ್ೕ ಅರಮನ ಕಟಿಟ್ಸ್ದಾದ್ನ (ಈಗ ಪಾಳು ಬಿದಿದ್ದ್ದ ).
೦೧‐ಮೇ‐೨೦೧೧ ತರ್ ೕದ ಭಾನು ರ್ೕ ದಾಯ್ ರ್ೕಧರ ತೀಥರ್ರು (೧೮೮೪) ರ್ೕರಂಗ ಬೆಂಗಳೂರು > ತಿರುಚಿ > ರ್ೕರಂಗ

೦೪‐ಮೇ‐೨೦೧೧ ಪಾಡಯ್ ಸೌಮಯ್ ರ್ೕ ಧಾಯ್ನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (೧೭೯೫) ಕಾವೇರೀ ನದೀ ತೀರ, ವಸಂತನಗರ, ಪ ಳ್ಪಾಳಯ್ ಪ ಳ್ೕಪಾಳಯ್ಮ್, ತಿರುಚಂಗೋಡು, ನಾಮಕಕ್ಲ್ ಜಿಲ ಲೆ್

ರ್ೕ ಜಯಧಜ ತೀಥರ್ರು ಕಣವ್ ತೀಥರ್, ಮಂಜೇಶವ್ರದ ಸಮೀಪ, ಮಂಗಳೂರು ಕೈಸನೆನ್ಯಿಂದ ಅರ ೕಮರದ ಎಲೆಗಳ ಅಲುಗಾಟದ ಶಬಧ್ ನಿ ಲ್ ದವರು

ರ್ೕ ದಾಯ್ಧಿರಾಜ ತೀಥರ್ರು ಪುರಿ ಜಗನಾನ್ಥ ಗುಡಿಯ ಲ್ ಬೃಂದಾವನ ಇದೆಯೆಂಬ ಊಹೆ. ರ್ೕಟೀಕಾರಾಯರ ಷಯ್ರು (ಕ ೕಂದರ್ರ-ರಾಜೇಂದರ್ರ ಗುರುಗಳು)

೦೭‐ಮೇ‐೨೦೧೧ ಚತುಥಿರ್ ತ್ರ ರ್ೕ ದಾಯ್ಪತಿ ತೀಥರ್ರು (೧೭೯೮) ಕುಂಭಕೋಣೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ಬೆಂಗಳೂರು > ಕುಂಭಕೋಣೆ (ಮೈಲಾಡುತುರೈ ಎಕೆಸ್ಪ್ರ್ಪೆರ್ಸ್ಸ್)

೦೯‐ಮೇ‐೨೦೧೧ ಷ ಟ್ ಇಂದು ರ್ೕರಾಮಚಂದರ್ ತೀಥರ್ರು ಯರಗೋಳ ಗುಹೆ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಬೆಂಗಳೂರು > ವಾಡಿ > ಯರಗೋಳ (ಮಳಖೇಡದಿಂದ ೪೫ ಕಿ.ಮೀ)

ರ್ೕ ವಾಯ್ಸರಾಜರ ಜನುಮ ದಿನ ಬನೂನ್ರು ಬೆಂಗಳೂೆರು > ಮಂಡಯ್ > ಬನೂನ್ರು

೧೧‐ಮೇ‐೨೦೧೧ ಆಷಟ್ಮಿ ಸೌಮಯ್ ರ್ೕ ದಲಕಲುಲ್ ಶೇಷದಾಸರು (೧೮೦೬-೧೮೮೫) ದಲಕಲುಲ್, ಐಜಿ ಬೆಂಗಳೂರು > ರಾಯಚೂರು > ಐಜಿ > ದಲಕಲುಲ್

ರ್ೕ ದಾಯ್ನಾಥ ತೀಥರ್ರು (೧೭೮೮) ಕುಂಭಕೋಣೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ಬೆಂಗಳೂರು > ಕುಂಭಕೋಣೆ (ಮೈಲಾಡುತುರೈ ಎಕೆಸ್ಪ್ರ್ಪೆರ್ಸ್ಸ್)

ರ್ೕಸುವರ್ತೀಂದರ್ ತೀಥರ್ರು ಮಂತಾರ್ಲಯ, ಕನೂರ್ಲು, ಆಂಧರ್ ಬೆಂಗಳೂರು > ಮಂತಾರ್ಲಯ 

ರ್ೕನರ ಂಹ ಜಯಂತಿ ಭುದೇಂದರ್ರಿಗೆ ಸವ್ಪನ್ಲಬಧ್ ಶೋಡಷಭಾಹು ನೃ ಂಹನ ದರುಶನ ಮಂತಾರ್ಲಯದ ಲ್ ಈ ದಿನದಂದು ಮಾತರ್ ಲಭಯ್

ರ್ೕ ದಾಯ್ ರ್ೕನಿವಾಸ ತೀಥರ್ರು (೧೮೯೦) ಸೋಸಲೆ ಬೆಂಗಳೂೆರು > ಮಂಡಯ್ > ಬನೂನ್ರು > ಸೋಸಲೆ

ರ್ೕವೇದವಾಯ್ಸ ಜಯಂತಿ ಪರಾಶರ-ಸತಯ್ವತೀ ಪುತರ್ರ್ರಾಗಿ ಕ ಯುಗ ಪಾರ್ರಂಭದ ೮೦೦ ವಷರ್ಗಳ ದಲು ಅವತಾರ

ರ್ೕ ರಾಜೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (೧೩೮೦) ಬೆಂಗಳೂರು > ವಾಡಿ > ಯರಗೋಳ (ಬೃಂದಾವನ ಲಭಯ್ ಇಲಲ್) ರ್ೕವಾಯ್ಸರಾಜ ಮಠದ ಮೂಲ ಪುರುಷರು.

ರ್ೕಲ ಮ್ೕನಾಥ ತೀಥರ್ರು (೧೬೬೦) ಅಬೂಬ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು > ಚೆನನ್ಪಟಟ್ಣ > ಅಬೂಬ್ರು 

೨೨‐ಮೇ‐೨೦೧೧ ಪಂಚಮಿ ಭಾನು ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸ ತೀಥರ್ರು (೧೫೬೪) ನವಬೃಂದಾವನ, ವಾಯ್ಸರಾಜರ ನೇರ ಷಯ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು > ಹೊಸಪೇಟೆ > ಹಂಪಿ > ಆನೆಗೊಂದಿ > ನವಬೃಂದಾವನ

ರ್ೕಭುವನೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು > ರಾಯಚೂರು > ಐಜಿ > ಶಾಂತಿನಗರ್ > ರಾಜವ ರ್ೕವಾಯ್ಸತತವ್ಜಜ್ತೀಥರ್ರ ಆಶರ್ಮ ಗುರುಗಳು. (ಕನೂರ್ ನ ಅಣೆಕಟಿಟ್ನ ಪಕಕ್ದ ಲ್ದೆ)

೧೫‐ಮೇ‐೨೦೧೧ ದಾವ್ದ ಭಾನು

೧೭‐ಮೇ‐೨೦೧೧ ಪೌಣರ್ಮಿ ಭೌಮಯ್
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೧೦‐ಮೇ‐೨೦೧೧

ಕರಿಘಟಟ್ ಮೆಟೊಲ್ೕತಸ್ವ

ಅಕಷ್ಯ ತೃತೀಯ, ಪರುಶರಾಮ ಜಯಂತಿ

ಗಂಗಾಜಯಂತಿ (ಜಹುನ್ ಮುನಿಯ ಕಿ ಯಿಂದ ಗಂಗೋತಪ್ತಿತ್)

ಮೂಲ-ಮೃತಿತ್ಕಾ ಬೃಂದಾವನಗ ಗೆ ರ್ೕಗಂಧ ಲೇಪನ

ರ್ೕಶಾಯ್ಮಸುಂದರ ಟಟ್ಲದಾಸರು

ರ್ೕ ಕೂಮರ್ ಜಯಂತಿ



೨೬‐ಮೇ‐೨೦೧೧ ನವಮಿ ಭಾಗರ್ವ ರ್ೕ ದಾಯ್ರತಾನ್ಕರ ತೀಥರ್ರು (೧೯೧೫) ಸೋಸಲೆ ಬೆಂಗಳೂೆರು > ಮಂಡಯ್ > ಬನೂನ್ರು > ಸೋಸಲೆ

೨೭‐ಮೇ‐೨೦೧೧  ದಶಮಿ ಬೃಹಸಪ್ತಿ ರ್ೕ ರ್ೕಪತಿ ತೀಥರ್ರು (೧೫೭೧) ಮಾರಂಡಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು > ಮುಳಬಾಗಿಲು > ಮಾರಂಡಹ ಳ್

೨೯‐ಮೇ‐೨೦೧೧ ಭಾನು ರ್ೕಬರ್ಹಮ್ಣಯ್ ತೀಥರ್ರು (೧೪೪೬) ಅಬೂಬ್ರು (ಸೂಯಾರ್ಂಶ ಸಂಭೂತರು) ಬೆಂಗಳೂರು > ಚೆನನ್ಪಟಟ್ಣ > ಅಬೂಬ್ರು (ಕುಣಿಗಲ್ ರಸ ತೆ್)
೩೧‐ಮೇ‐೨೦೧೧ ಭೌಮಯ್ ರ್ೕಸುಗುಣನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (೧೮೮೫) ಕಾವೇರಿ ರಸ ತೆ್, ಭವಾನಿ, ತಮಿಳುನಾಡು

೦೨‐ಜೂ‐೨೦೧೧ ಪಾಡಯ್ ಭಾಗರ್ವ

ರ್ೕಸತಯ್ಸಂಧ ತೀಥರ್ರು (೧೭೯೪) ಮ , ತುಂಗಭದಾರ್ತೀರ ಬೆಂಗಳೂರು > ವ ಗಗ್ > ಮಾಳೂರು > ಮ
ರ್ೕಸೂರೀಂದರ್ ತೀಥರ್ರು ಮಧುರೈ ಬೆಂಗಳೂರು > ಮಧುರೈ

ರ್ೕ ದಾಯ್ಕಾಂತ ತೀಥರ್ರು (೧೮೨೪) ಸೋಸಲೆ ಬೆಂಗಳೂೆರು > ಮಂಡಯ್ > ಬನೂನ್ರು > ಸೋಸಲೆ

ರ್ೕವಾದೀಂದರ್ ತೀಥರ್ರು ಮಂತಾರ್ಲಯ, ಕನೂರ್ಲು, ಆಂಧರ್ ರಾಯರ ವಾರ್ಶರ್ಮದ ಮರಿಮಕಕ್ಳು, ಗುರುಗುಣಸತ್ವನ ರಚಿ ದವರು

೧೩‐ಜೂ‐೨೦೧೧ ದಾವ್ದ ಇಂದು

ರ್ೕಸತಾಯ್ಭಿನವ ತೀಥರ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು > ಕುಂಭಕೋಣೆ > ನಾಚಿಯಾರ್ ಕೊ ಲ್
(ಮಂಜುಳವ ಲ್)

 (ಔರಂಗಜೇಬ್ ನಿಂದ ಸನಾಮ್ನ)

ರ್ೕ ರ್ೕಪಾದರಾಜರು (೧೫೦೨) ನರ ಂಹತೀಥರ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಬೆಂಗಳೂರು > ಮುಳಬಾಗಿಲು 

ರ್ೕಲ ಮ್ೕಕಾಂತ ತೀಥರ್ರು (೧೭೪೬) ವೆಂಗೆರೆ, ಪರಮತಿತ್ ವೆಲೂರು, ನಾಮಕಕ್ಲ್, ತಮಿಳುನಾಡು

ರ್ೕಕೃಷಣ್ದೆವ್ೖಪಾಯನ ತೀಥರ್ರು (೧೬೬೯) ಕುಸುಮತಿರ್, ರಾಯಚೂರು ರಾಯರ ಸಮಕಾ ೕನರು, ಬೆಂಗಳೂರು > ಕೃಷಣ್ ರೈಲೆವ್ ನಿಲಾದ್ಣ > ಕುಸುಮತಿರ್

೧೭‐ಜೂ‐೨೦೧೧ ಬಿದಿಗೆ ಬೃಹಸಪ್ತಿ ರ್ೕಸತಯ್ಪೂಣರ್ ತೀಥರ್ರು (೧೭೨೬) ಕೋಲುಪ್ರ್, ರಾಯಚೂರು ರ್ೕ ಸತಯ್ಪಿರ್ಯರ ಮತುತ್ ರ್ೕಸತಯ್ ಜಯತೀಥರ್ರ ಗುರುಗಳು

೧೮‐ಜೂ‐೨೦೧೧ ತದಿಗೆ ತ್ರ ರ್ೕರಘುವಯರ್ ತೀಥರ್ರು (೧೫೫೭) ನವಬೃಂದಾವನ ರ್ೕರಘೂತತ್ಮತೀಥರ್ರ ಗುರುಗಳು

೧೯‐ಜೂ‐೨೦೧೧ ಚತುಥಿರ್ ಭಾನು ರ್ೕಸವ್ಣರ್ವಣರ್ ಪರುಶರಾಮ ತೀಥರ್ರು (೧೪೨೦) ರ್ೕರಂಗ ಬೆಂಗಳೂರು > ತಿರುಚಿ > ರ್ೕರಂಗ

೨೫‐ಜೂ‐೨೦೧೧ ನವಮಿ ತ್ರ ರ್ೕಸತಯ್ಧೀರ ತೀಥರ್ರು (೧೮೮೭) ಆತಕೂರು, ರಾಯಚೂರು

೨೭‐ಜೂ‐೨೦೧೧ ಏಕಾದ ಇಂದು ರ್ೕ ದಾಯ್ಪತಿ ತೀಥರ್ರು ವೆಲೂಲ್ರು, ತಮಿಳುನಾಡು ಬೆಂಗಳೂರು > ವೆಲೂಲ್ರು > ಶೆಂಪಾಕ್ ರಾಯರ ಗುಡಿ ಆವರಣ

೨೯‐ಜೂ‐೨೦೧೧ ತರ್ ೕದ ಸೌಮಯ್ ರ್ೕ ಜಯೀಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (೧೬೧೪) ಬೆಂಗಳೂರು > ಕುಂಭಕೋಣೆ (ಮೈಲಾಡುತುರೈ ಎಕೆಸ್ಪ್ರ್ಪೆರ್ಸ್ಸ್) ೬೪ ದೆಯ್ಗ ಂದ, ೧೦೮ ಗರ್ಂಥಗ ಂದ, ದೆವ್ೖತಪತಾಕೆಯನುನ್ ಮುಗಿ ಗೇರಿ ದವರು.

ಭೌಮಯ್

೧೫‐ಜೂ‐೨೦೧೧ ಪೌಣರ್ಮಿ ಸೌಮಯ್
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೧೦‐ಜೂ‐೨೦೧೧ ನವಮಿ
ಕ
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೧೪‐ಜೂ‐೨೦೧೧ ಚತುದರ್

೦೩‐ಜೂ‐೨೦೧೧

ಕ
ೃಷ

ದಾವ್ದ

ಜೆ
ೕಷ

ಟ್ ಮ
ಾ
ಸ

ರ್ೕ ದಾಯ್ಮನೋಹರ ತೀಥರ್ರ ವಧರ್ಂತುಯ್ತಸ್ವ

ರ್ೕತಿರ್ ಕರ್ಮ ಜಯಂತಿ

ವಟಸಾ ತಿರ್ೕ ವರ್ತ

ಬೃಹಸಪ್ತಿ

ಬೃಹಸಪ್ತಿ

ರ್ ಯ್ ರ್ ರ್ ೖ ೖ ಸ್ಪ್ರ್ ರ್ ಸ್ ಯ್ ರ್ ವ್ೖ ನ್

೦೧‐ಜು‐೨೦೧೧ ಅಮಾವಾಸಯ್ ಬೃಹಸಪ್ತಿ ರ್ೕಸಾಗರಕಟೆಟ್ ಪರ್ದುಯ್ಮನ್ ತೀಥರ್ರು ಮೈಸೂರು

೦೪‐ಜು‐೨೦೧೧ ತದಿಗೆ ಇಂದು ರ್ೕಸು ೕಲೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು ಹೊಸರಿತಿತ್, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ ಲೆ್ ಬೆಂಗಳೂೆರು > ಹಾವೇರಿ > ರಿತಿತ್ > ವರದಾನದಿ ತೀರ

೦೬‐ಜು‐೨೦೧೧ ಚತುಥಿರ್ ಭೌಮಯ್ ರ್ೕರಘುನಾಥ ತೀಥರ್ರು (ಶೇಷಚಂದಿರ್ಕಾಚಾಯರ್ರು) ತಿರುಮಕೂಡಲು, ಮೈಸೂರು (೧೭೫೫) ರ್ೕವಾಯ್ಸರಾಜರ ’ಚಂದಿರ್ಕಾ’ ಗರ್ಂಥವನುನ್ ಣರ್ ಮಾಡಿ ೯೦ ವಷರ್ದ ಜೀವನ ನಡೆ ದರು.
ರ್ೕರಘುನಾಥ ತೀಥರ್ರು  (೧೬೭೦) ಎರಂಬ ಳ್, ಯಳಂದೂರ್ ತಾಲೂಕ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ

ರ್ೕ ವರದೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು ಪುಣಯ್ ನಗರ (ಪೂನ) ಮಾನ  ರ್ೕಜಗನಾನ್ಥದಾಸರ ಗುರುಗಳು. ಬೆಂಗಳೂರು > ಫೂನ > ಲ ಮ್ೕರೋಡ್

೦೭‐ಜು‐೨೦೧೧ ಸಪತ್ಮಿ ಭಾಗರ್ವ ರ್ೕಸುಮತಿನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (೧೯೦೧) ಕಾವೇರಿ ರಸ ತೆ್, ಭವಾನಿ, ತಮಿಳುನಾಡು

ರ್ೕಸತಾಯ್ಧಿರಾಜ ತೀಥರ್ರು ವೆಲೂಲ್ರು, ತಮಿಳುನಾಡು ಬೆಂಗಳೂರು > ವೆಲೂಲ್ರು > ಶೆಂಪಾಕ್  (ವೆಲೊಲ್ರ್ ಕೋಟೆಯ ಬೃಂದಾವನ ನೋಡಿ)
ರ್ೕ ದಾಯ್ ರ್ೕ ಂಧು ತೀಥರ್ರು (೧೮೭೭) ಸೋಸಲೆ ಬೆಂಗಳೂೆರು > ಮಂಡಯ್ > ಬನೂನ್ರು > ಸೋಸಲೆ

ಪರ್ಥಮೇಕಾದ  (ಮುದಾರ್ಧಾರಣ) ರ್ೕಸುದಷರ್ನ ಹೋಮ ಸಾಧಯ್ವಾದಷೂಟ್ ನಿಮಮ್ ಮಠದ ಯತಿಗ ಂದಲೇ ತಪಪ್ದೆ ತಪತ್ಮುದೆರ್ ಹಾಕಿ ಕೊ ಳ್

ರ್ೕ ರ್ೕಪತಿ ತೀಥರ್ರು (೧೬೧೨) ತಿರುಮಕೂಡಲು, ಮೈಸೂರು ಕಂಬಾಲೂರು ರಾಮಚಂದರ್ ತೀಥರ್ರ ಗುರುಗಳು

ರ್ೕಲ ಮ್ೕಪತಿ ತೀಥರ್ರು (೧೭೦೫) ಕಾವೇರೀ ನದೀ ತೀರ, ವಸಂತನಗರ, ಪ ಳ್ಪಾಳಯ್ ಪ ಳ್ೕಪಾಳಯ್ಮ್, ತಿರುಚಂಗೋಡು, ನಾಮಕಕ್ಲ್ ಜಿಲ ಲೆ್

೧೫‐ಜು‐೨೦೧೧ ಪೌಣರ್ಮಿ ಬೃಹಸಪ್ತಿ ರ್ೕಸತಯ್ಸಂಕಲಪ್ ತೀಥರ್ರು ಮೈಸೂರು

೧೭‐ಜು‐೨೦೧೧ ಬಿದಿಗೆ ಭಾನು

೨೦‐ಜು‐೨೦೧೧ ಪಂಚಮಿ ಸೌಮಯ್ ರ್ೕ ಜಯತೀಥರ್ರು (ಟೀಕಾರಾಯರ ಆರಾಧನೆ) ಮಳಖೇಡ/ಗಜಗಹವ್ರ ಬೆಂಗಳೂೆರು > ಗುಲಬ್ಗರ್ > ಮಳಖೇಡ (ಸೇಡಂ ರಸ ತೆ್)
೨೧‐ಜು‐೨೦೧೧ ಷ ಟ್ ಭಾಗರ್ವ ರ್ೕಸತಯ್ನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (೧೯೮೦) ನರ ಂಹತೀಥರ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಬೆಂಗಳೂರು > ಮುಳಬಾಗಿಲು 

೨೭‐ಜು‐೨೦೧೧ ದಾವ್ದ ಸೌಮಯ್ ರ್ೕ ದಾಯ್ನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (೧೭೯೫) ನರ ಂಹತೀಥರ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಬೆಂಗಳೂರು > ಮುಳಬಾಗಿಲು 

೩೦‐ಜು‐೨೦೧೧ ಅಮಾವಾಸಯ್ ತ್ರ

೩೧‐ಜು‐೨೦೧೧ ಪಾಡಯ್ ಭಾನು ರ್ೕತೇಜೋನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (೧೮೧೩) ಕಾವೇರೀ ನದೀ ತೀರ, ವಸಂತನಗರ, ಪ ಳ್ಪಾಳಯ್ ಪ ಳ್ೕಪಾಳಯ್ಮ್, ತಿರುಚಂಗೋಡು, ನಾಮಕಕ್ಲ್ ಜಿಲ ಲೆ್

೦೨‐ಆ‐೨೦೧೧ ತದಿಗೆ ಭೌಮಯ್ ಇಭರಾಮಪುರದ ರ್ೕಅಪಾಪ್ವರು ಇಭರಾಮಪುರ, ಮಂತಾರ್ಲಯ, ಕನೂರ್ಲು, ಆಂಧರ್ ಇವರು ಕೈಯಿಟಟ್ ನೀರು ಪನಿನ್ೕರಿನಂತೆ ಸುಗಂಧ ಸೂಸುತಿತ್ತುತ್.
೦೩‐ಆ‐೨೦೧೧ ಚತುಥಿರ್ ಸೌಮಯ್

೦೬‐ಜು‐೨೦೧೧ ಪಂಚಮಿ

ತ್ರ

೧೨‐ಜು‐೨೦೧೧ ದಾವ್ದ ಭೌಮಯ್
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೨೯‐ಜು‐೨೦೧೧ ಚತುದರ್ ಬೃಹಸಪ್ತಿ

ಶ
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೦೯‐ಜು‐೨೦೧೧ ಅಷಟ್ಮಿ ತ್ರ

೧೧‐ಜು‐೨೦೧೧ ಏಕಾದ

ಸೌಮಯ್
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ಚಾತುಮಾರ್ಸಾರಂಭ

ದ ಣಾಯನ ಪಾರ್ರಂಭ

ಯತಿಗಳ ಚಾತುಮಾರ್ಸ ಸಂಕಲಪ್

ಮೃತಿತ್ಕಾ ಸಂಗರ್ಹ

ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸಯ್

ನಾಗ ಚೌತಿ



೦೫-ಆ-೨೦೧೧ ಷ ಟ್ ಬೃಹಸಪ್ತಿ ರ್ೕ ದಾಯ್ಪೂಣರ್ ತೀಥರ್ರು (೧೮೭೨) ಸೋಸಲೆ ಬೆಂಗಳೂೆರು > ಮಂಡಯ್ > ಬನೂನ್ರು > ಸೋಸಲೆ

ರ್ೕಸತಯ್ವರ ತೀಥರ್ರು (೧೭೯೭) ಸಂತೆಬಿದನೂರು ರ್ೕಸತಯ್ಸಂಧ ತೀಥರ್ರ ಷಯ್ರು, ರ್ೕಸತಯ್ಧಮರ್ರ ಗುರುಗಳು.

ರ್ೕಲ ಮ್ೕಕಾಂತ ತೀಥರ್ರು (೧೫೯೪) ತಿರುಮಕೂಡಲು, ಮೈಸೂರು

೧೧-ಆ-೨೦೧೧ ತರ್ ೕದ ಭಾಗರ್ವ ರ್ೕಲ ಮ್ೕನಾಥ ತೀಥರ್ರು ರ್ೕರಂಗ ಬೆಂಗಳೂರು > ತಿರುಚಿ > ರ್ೕರಂಗ

೧೨‐ಆ‐೨೦೧೧ ಚತುದರ್ ಬೃಹಸಪ್ತಿ ರ್ೕವರಮಹಾಲಕಿಶ್ಮ್ ವರ್ತ ವರ್ತ ಗರ್ಹಣಕೆಕ್ ಬರುತತ್ದೆ

ರ್ೕಗೋಪಾಲಸಾವ್ಮಿ ತೀಥರ್ರು (೧೬೨೦) ಮುಳಬಾಗಿಲು

೧೫-ಆ-೨೦೧೧ ಬಿದಿಗೆ ಇಂದು ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (೧೬೭೧) ಮಂತಾರ್ಲಯ, ಕನೂರ್ಲು, ಆಂಧರ್ ’ಚಿತ ತೆ್ೕ ನ ಅಯುಕತ್ಮಥರ್’ ರು  (ಮಂತಾರ್ಲಯ ಪರ್ಭುಗಳು)

೧೭‐ಆ‐೨೦೧೧ ಚತುಥಿರ್ ಸೌಮಯ್ ರ್ೕಸುಜಾಜ್ನೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು ನಂಜನಗೂಡು ೕಗಶಕಿತ್ಯಿಂದ ಆಂಗಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅದೃಶಯ್ರಾಗಿ ಕಾಣದಾದವರು

೨೦‐ಅ‐೨೦೧೧ ಷ ಟ್ ತ್ರ

ರ್ೕಕೃಷಣ್ ಜನಾಮ್ಷಟ್ಮಿ (ಕಿರ್. ಪೂ. ೨೦೮೦) ಗೋಕುಲ-ಮಥುರಾದ ಲ್ ಶೇಷ ವಾಯ್ಸರಾಜಮಠದ ಲ್ ರುಕಿಮ್ಣೀ-ಸತಯ್ಭಾಮ- ರ್ೕಮೂಲಗೋಪಾಲಸಾವ್ಮಿಗೆ ಪೂಜೆ

ರ್ೕವಾಯ್ಸತತವ್ಜಜ್ ತೀಥರ್ರು (೧೮೦೦) ವೇಣಿಸೋಮಪುರ ಲ್ ೨೧ರ ರಾತಿರ್ ಅಘಯ್ರ್ ಕೊಡಿಸುತಾತ್ರೆ ಪಾರ್ತಃ ೧೧.೩೦ರ ನಂತರ ಪಂಚಾಮೃತ, (ಬೆಂಗಳೂರು > ರಾಯಚೂರು > ಐಜಿ > 
ವೇಣೀಸೋಮಪುರ>>>>>>>>>>>ಐಜಿಯಿಂದ ಉತತ್ನೂರಿಗೆ ಕೇವಲ ೫ ಕಿ.ಮೀ)

೨೭‐ಆ‐೨೦೧೧ ತರ್ ೕದ ತ್ರ ರ್ೕಸತಯ್ಧಮರ್ ತೀಥರ್ರು (೧೮೩೦) ಹೊಳೆಹೊನೂನ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು > ವ ಗಗ್ > ಹೊಳೆಹೊನೂನ್ರು (ಇ ಲ್ಂದ ಕೂಡ  ಕೇವಲ ೨೦ ಕಿ.ಮೀ)

೩೧‐ಆ‐೨೦೧೧ ತದಿಗೆ ಸೌಮಯ್

೦೧‐ಸೆ‐೨೦೧೧ ಚೌತಿ ಭಾಗರ್ವ ರ್ೕವರ ದಿಧ್ ನಾಯಕ ವರ್ತ ಚಂದರ್ ದಶರ್ನ ನಿ ದಧ್. ಸಯ್ಮಂತಕೋಪಾಕಾಯ್ನವನುನ್ ಕೇಳಬೇಕು.
ಋ ಪಂಚಮಿ ವರ್ತ ಶುಕಾರ್ಸತ್ಪರ್ಯುಕತ್ ವರ್ತ ಗರ್ಹಣಕೆಕ್ ಬರುವುದಿಲಲ್

ರ್ೕತ ೕನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (೧೮೩೮) ಕಾವೇರೀ ನದೀ ತೀರ, ವಸಂತನಗರ, ಪ ಳ್ಪಾಳಯ್ ಪ ಳ್ೕಪಾಳಯ್ಮ್, ತಿರುಚಂಗೋಡು, ನಾಮಕಕ್ಲ್ ಜಿಲ ಲೆ್

೧೩‐ಆ‐೨೦೧೧ ಪೌಣರ್ಮಿ ತ್ರ
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ನಾಗಪಂಚಮಿ

ರ್ೕಕ ಕ್ ಜಯಂತಿ, ಗರುಡ ಪಂಚಮಿ

ಋಗೆವ್ೕದ ಮತುತ್ ಯಜುವೇರ್ದ ಉಪಾಕಮರ್

ರ್ೕಹಯಗಿರ್ೕವ ಜಯಂತಿ

ರ್ೕ ದಾಯ್ಮನೋಹರ ತೀಥರ್ರ ಪಟಾಟ್ಭಿಷೇಕದ ದಿನ

ರ್ೕ ಸವ್ಣರ್ಗೌರಿ ವರ್ತ

ರ್ೕ ದಾಯ್ವಾರಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (೧೯೪೦) ರ್ೕರಂಗ ಬೆಂಗಳೂರು > ತಿರುಚಿ > ರ್ೕರಂಗ

೦೫‐ಸೆ‐೨೦೧೧ ಅಷಟ್ಮಿ ಇಂದು ರ್ೕಶಪಾರ್ಣೇಶದಾಸರು ಕಸಬಾ, ಂಗಸೂಗೂರು, ರಾಯಚೂರಿನ ಹತಿತ್ರ ಇಲ ಲೆ್ೕ ರ್ೕವರದೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರ ಸಾವ್ಪನ್ ಬೃಂದಾವನ ರುವುದು

೦೬‐ಸೆ‐೨೦೧೧ ನವಮಿ ಭೌಮಯ್ ರ್ೕ ಜಗನಾನ್ಥ ದಾಸರು (೧೮೦೦) ಮಾನ , ರಾಯಚೂರು ರ್ೕಹರಿಕಥಾಮೃಥಸಾರದ ರಚನೆಕಾರರು

೧೧‐ಸೆ‐೨೦೧೧ ಚತುದರ್ ಭಾನು ರ್ೕ ಅನಂತಪದಮ್ನಾಭ ವರ್ತ ವರ್ತ ಗರ್ಹಣಕೆಕ್ ಬರುವುದಿಲಲ್

ರ್ೕಯಾದವಾಯರ್ರು ಮುನೊನ್ೕ

೧೩‐ಸೆ‐೨೦೧೧ ಪಾಡಯ್ ಭೌಮಯ್

೧೪‐ಸೆ‐೨೦೧೧ ಬಿದಿಗೆ ಸೌಮಯ್ ರ್ೕ ಬಿದರಹ ಳ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸ ಆಚಾಯರ್ರು (ತೀಥರ್ರು) ಹೊನಾನ್  (ದಿವ್ತೀಯ ಮಂತಾರ್ಲಯ) ಬೆಂಗಳೂರು > ದಾವಣಗೆರೆ/ ವ ಗಗ್ > ಹೊನಾನ್  

೨೨‐ಸೆ‐೨೦೧೧ ದಶಮಿ ಭಾಗರ್ವ ರ್ೕ ದಾಯ್ಪ ೕನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (೧೯೯೭) ತಿರುಮಕೂಡಲು, ಮೈಸೂರು ಬಾರ್ಹಮ್ಣೇತರರಿಗೂ ಮಾಧ ದೀ ೆ ನೀಡಿದವರು.
೨೫‐ಸೆ‐೨೦೧೧ ತರ್ ೕದ ಭಾನು ರ್ೕ ಜಾಜ್ನನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (೨೦೧೦) ಮುಳಬಾಗಿಲು ವೇದ ಜಾಜ್ನಕೆಕ್ ನವರೂಪ ನೀಡಿ ಚಕಾರ್ಬಜ್ ಮಂಡಲಕೆಕ್ ರೂಪುರೇಷೆ ನೀಡಿದವರು.

ರ್ೕಮಾಧವ ತೀಥರ್ರು (ಮಧಾವ್ಚಾಯರ್ರ ನೇರ ಷಯ್ರು) ಮಾಶಾಳ ಮಣೂರು (ಗುಲಬ್ಗರ್ದಿಂದ ೧೦೦ ಕಿ.ಮೀ) ಬೆಂಗಳೂೆರು > ಗುಲಬ್ಗರ್ > ಮಾಶಾಳ ಮಣೂರು

೨೮‐ಸೆ‐೨೦೧೧ ಪಾಡಯ್ ಸೌಮಯ್

೦೩‐ಅ‐೨೦೧೧ ಷ ಟ್ ಇಂದು ರ್ೕವೈರಾಗಯ್ನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (೧೮೫೧) ನರ ಂಹತೀಥರ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಬೆಂಗಳೂರು > ಮುಳಬಾಗಿಲು 

ರ್ೕಸತಯ್ಪಾರಾಯಣ ತೀಥರ್ರು (೧೮೬೩) ಸಂತೆಬಿದನೂರು

೦೩‐ಅ‐೨೦೧೧ ಸಪತ್ಮಿ ಇಂದು ರ್ೕಪಾರ್ಣೇಶದಾಸರು ಕಸಬಾ, ಂಗಸೂಗೂರು, ರಾಯಚೂರಿನ ಹತಿತ್ರ ಇಲ ಲೆ್ೕ ರ್ೕವರದೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರ ಸಾವ್ಪನ್ ಬೃಂದಾವನ ರುವುದು

ದುಗಾರ್ಷಟ್ಮಿ ದುಗಾರ್ದೇ ಯು ಮ ಷಾಸುರನನುನ್ ಕೊಂದ ದಿವಸ.
ರ್ೕಸತಯ್ಪರಾಕರ್ಮ ತೀಥರ್ರು (೧೮೭೯) ಚಿತಾತ್ಪುರ, ರಾಯಚೂರು ಪುಣೆಯ ಲ್ ಾಮ ಬಂದಾಗ ತಿಂಗಳುಗಟಟ್ಲೆ ಊರಿಗೆಲಾಲ್ ಅನನ್ದಾನ ಮಾಡಿದರು.

೦೫‐ಅ‐೨೦೧೧ ನವಮಿ ಸೌಮಯ್

ರ್ೕಮಧಾವ್ಚಾಯರ್ರ ಜನುಮ ದಿನ (೧೨೦೦) ಪಾಜಕ, ಉಡುಪಿ ಭೂತಾವ್ ೇತೆರ್ೕ ಶುದ ಧೆ್ೕ ದಿವ್ಜಗಣನಿಲಯೇ ರೌಪಯ್ಪೀಠಾಭಿಧಾನೇ ತತಾರ್ಪಿ ಬರ್ಹಮ್ಜಾತಿ ...
ರ್ೕಬುದಧ್ ಜಯಂತಿ ಅಸುರ ೕಹನಾಥರ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ದಿವಸ.
ರ್ೕಸುಕೃತೀಂದರ್ ತೀಥರ್ರು ನಂಜನಗೂಡು

೦೬‐ಅ‐೨೦೧೧ ದಶಮಿ ಭಾಗರ್ವ

ಶ
ುಕ
ಲ್

೦೨‐ಅ‐೨೦೧೧ ಸಪತ್ಮಿ ಭಾನು

೦೪‐ಅ‐೨೦೧೧ ಅಷಟ್ಮಿ ಭೌಮಯ್

ಕ
ೃಷ

ಣ್

೨೭‐ಸೆ‐೨೦೧೧ ಅಮಾವಾಸಯ್ ಭೌಮಯ್

೧೨‐ಸೆ‐೨೦೧೧ ಪೌಣರ್ಮಿ ಇಂದು

ಯ
ುಜ

 ಮ
ಾ
ಸ

ಚಾತುಮಾರ್ಸ ಸಮಾಪಿತ್ (ಯತಿಗಳ ೕ ೕಲಲ್ಂಘನ)

ಭಾ
ದ
ರ್ಪ
ದ

 ಮ
ಾ
ಸ

ಮಹಾನವಮಿ (ಆಯುಧ ಪೂಜೆ)
ಜಯದಶಮಿ

ಪಕಷ್ಮಾಸ ಆರಂಭ

ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸಯ್

ಶರನನ್ವರಾತಿರ್ ಆರಂಭ

ಸರಸವ್ತಿ ಪೂಜೆ



ರ್ೕ ರ್ೕರಾಮ ತೀಥರ್ರು (೧೫೮೪) ನವಬೃಂದಾವನ, ವಾಯ್ಸರಾಜರ ನೇರ ಷಯ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು > ಹೊಸಪೇಟೆ > ಹಂಪಿ > ಆನೆಗೊಂದಿ

ರ್ೕ ರ್ೕಧರ ತೀಥರ್ರು (೧೫೯೮) ನರ ಂಹತೀಥರ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಬೆಂಗಳೂರು > ಮುಳಬಾಗಿಲು 

೧೬‐ಅ‐೨೦೧೧ ಚೌತಿ ಭಾನು ರ್ೕಸುಭೋಧ ತೀಥರ್ರು (೧೮೩೯) ನರ ಂಹತೀಥರ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಬೆಂಗಳೂರು > ಮುಳಬಾಗಿಲು 

ರ್ೕವಸುಧೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು ಕೆಂಚನಗುಡಡ್, ರಿಗುಪಪ್, ಬಳಾಲ್ರಿ ರ್ೕವಾದೀಂದರ್ತೀಥರ್ರ ಷಯ್ರು

ರ್ೕ ರ್ೕನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (೧೭೮೭) ಕಾವೇರೀ ನದೀ ತೀರ, ವಸಂತನಗರ, ಪ ಳ್ಪಾಳಯ್ ಪ ಳ್ೕಪಾಳಯ್ಮ್, ತಿರುಚಂಗೋಡು, ನಾಮಕಕ್ಲ್ ಜಿಲ ಲೆ್ 

೨೦‐ಅ‐೨೦೧೧ ಅಷಟ್ಮಿ ಭಾಗರ್ವ ರ್ೕಅನಂದನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (೧೮೮೩) ಮೈಸೂರು

ರ್ೕಸುಮತೀಂದರ್ ತೀಥರ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು > ತಿರುಚಿ > ರ್ೕರಂಗ ಮಂತರ್ವಾದಿಯನುನ್ ಮಣಿ ರಾಣಿಯಿಂದ ರ್ೕಮಠಕೆಕ್ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಳಾದೇ ೕ ಪೂಜಿತ ರ್ೕ-
ಭೂ-ದುಗಾರ್ಸಮೇತ ವೈಕುಂಠವಾಸುದೇವನನುನ್ ತಂದುಕೊಟಟ್ವರು.

ನರಕ ಚತುದರ್ ನರಕಾಸುರನನುನ್ ಕೊಂದ ದಿವಸ.

೨೭‐ಅ‐೨೦೧೧ ಪಾಡಯ್ ಭಾಗರ್ವ ಬ ಪಾಡಯ್ಮಿ ಭಗವಂತನು ವಾಮನ ರೂಪಿನಿಂದ ಬ ಚಕರ್ವತಿರ್ಯನುನ್ ಸಂಹರಿ  ಅವನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನೆನ್ೕ ಕಾಯುವ ವರನೀಡಿದ ದಿನ.

೨೮‐ಅ‐೨೦೧೧ ಬಿದಿಗೆ ಬೃಹಸಪ್ತಿ ರ್ೕ ದಾಯ್ಸಮುದರ್ ತೀಥರ್ರು (೧೯೦೩) ಸೋಸಲೆ ಬೆಂಗಳೂೆರು > ಮಂಡಯ್ > ಬನೂನ್ರು > ಸೋಸಲೆ

೨೯‐ಅ‐೨೦೧೧ ತದಿಗೆ ತ್ರ ರ್ೕಸತಯ್ಪರ್ ೕದ ತೀಥರ್ರು (೧೯೯೭) ಮನಂಪೂಂಡಿ, ತಿರುಕೊ ಲೂರು ರ್ೕಸತಾಯ್ತಮ್ತೀಥರ್ರ ಗುರುಗಳು

೦೧‐ನ‐೨೦೧೧ ಷ ಟ್ ಭೌಮಯ್ ರ್ೕವೇದೇಶ ತೀಥರ್ರು ಮಾಶಾಳ ಮಣೂರು (ಗುಲಬ್ಗರ್ದಿಂದ ೧೦೦ ಕಿ.ಮೀ) ಬೆಂಗಳೂೆರು > ಗುಲಬ್ಗರ್ > ಮಾಶಾಳ ಮಣೂರು

ರ್ೕಸತಯ್ ೕರ ತೀಥರ್ರು (೧೮೮೭) ಕೊಲರ್ಹ ಳ್ ತುಂಗಭದಾರ್ ತೀರ ಧವಾ ವಾಹವು ಶಾಸಸಮಮ್ತವಲಲ್ವೆಂದು ವಾದಿ  ಜಯಮಾಲೆ ಧರಿ ದವರು.
ರ್ೕ ಜಯ ದಾಸರು ಚಿಪಪ್ಗಿರಿ, ಗುಂತಕಲುಲ್ ಭೃಗುಋ ಗಳು. ಯಮನಿಂದ ೕಹನದಾಸರನುನ್ ಬಿಡಿ  ತಂದವರು.

ಉತಾಥ್ನ ದಾವ್ದ ತುಳ -ದಾ ೕದರ ವಾಹ

ರ್ೕಲ ಮ್ೕಪತಿ ತೀಥರ್ರು (೧೬೭೦) ರ್ೕರಂಗ ಬೆಂಗಳೂರು > ತಿರುಚಿ > ರ್ೕರಂಗ

ರ್ೕ ದಾಯ್ವಾಚಸಪ್ತಿ ತೀಥರ್ರು (೨೦೦೭) ತಿರುಮಕೂಡಲು, ಮೈಸೂರು

ನ ೌಮ ಯ ತಿ ಥ ರ ( ) ದರಿ ಶಮ ಪ ೆ ಶ ೆ ಷಚ ದಿ ಯ ರ ಗ ರ ಗಳ

೦೫‐ನ‐೨೦೧೧ ದಶಮಿ ತ್ರ

೦೭‐ನ‐೨೦೧೧ ದಾವ್ದ ಇಂದುಶ
ುಕ
ಲ್

ಮ
ಾ
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ಕ
ೃಷ

ಣ್೧೯‐ಅ‐೨೦೧೧ ಸಪತ್ಮಿ ಸೌಮಯ್

ಚತುದರ್ ಸೌಮಯ್೨೬‐ಅ‐೨೦೧೧

೧೦‐ಅ‐೨೦೧೧ ಚತುದರ್ ಇಂದು

ಇಂದುದಾವ್ದ೨೪‐ಅ‐೨೦೧೧

ಅ
ಶ
ವ್ಯ

ನೀರು ತುಂಬುವ ಹಬಬ್

ದೀಪಾವ , ಲ ಪೂಜೆ

ಚಾತುಮಾರ್ಸ ಸಮಾಪಿತ್

೦೮‐ನ‐೨೦೧೧ ತರ್ ೕದ ಭೌಮಯ್ ರ್ೕಲ ಮ್ೕನಾರಾಯಣ ತೀಥರ್ರು (೧೭೦೦) ಬದರಿಕಾಶರ್ಮ ಪರ್ವೇಶ ರ್ೕಶೇಷಚಂದಿರ್ಕಾಚಾಯರ್ರ ಗುರುಗಳು

೦೯‐ನ‐೨೦೧೧
ಚತುದರ್

ಸೌಮಯ್ ಧಾತಿರ್ಹವನ ನೆ ಲ್ಲ್ ಗಿಡದ ಹತಿತ್ರವೇ ತುಳ ಯನುನ್ ಕರೆದು ತಂದು ಮದುವೆ
ಮಾಡಿ.

ನೆ ಲ್ ಮರದ ರೆಂಬೆಯನುನ್ ಮುರಿದು ತರಬೇಡಿ.

೧೦‐ನ‐೨೦೧೧ ಪೌಣರ್ಮಿ ಭಾಗರ್ವ ರ್ೕಹಯಗಿರ್ೕವ ತೀಥರ್ರು (೧೫೩೬) ನರ ಂಹತೀಥರ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಬೆಂಗಳೂರು > ಮುಳಬಾಗಿಲು ( ರ್ೕಪಾದರಾಜರ ನೇರ ಷಯ್ರು)

ರ್ೕ ಕನಕ ಜಯಂತಿ ಬೆಂಗಳೂರು > ಹಾವೇರಿ > ಕಾಗಿನೆಲೆ. ಯಮಾಂಶ 
ಸಂಭೂತರು

ಬೇಲೂರು ವೈಕುಂಠದಾಸರ ಮನೆ ಕಾಯದ್ ಮಹನೀಯರು. ಇವರ ಮುಂಡಿಗೆ ಬಿಡಿಸಲಸಾಧಯ್.

ರ್ೕ  ದಾಯ್ನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು ಯರಗೋಳ ( ರ್ೕ ಭುದೇಂದರ್ರ- ರ್ೕ ದಾಯ್ನಿಧಿಗಳ ಗುರುಗಳು) ಬೆಂಗಳೂರು > ವಾಡಿ > ಯರಗೋಳ (ಮಳಖೇಡದಿಂದ ೪೫ ಕಿ.ಮೀ)
ರ್ೕರಘುನಂದನ ತೀಥರ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು > ಹೊಸಪೇಟೆ > ಹಂಪಿ ರಾಯರ ಮಠಕೆಕ್ ರ್ೕಮೂಲರಾಮರ ಗರ್ಹ ವಾಪಸುಸ್ ತರಿ ದವರು

ರ್ೕಸುಜನೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು ನಂಜನಗೂಡು

೨೪‐ನ‐೨೦೧೧ ತರ್ ೕದ ಭಾಗರ್ವ ರ್ೕಪದಮ್ನಾಭ ತೀಥರ್ರು ರ್ೕಮದಾವ್ಚಾಯರ್ರ ನೇರ ಷಯ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು > ಹೊಸಪೇಟೆ > ಹಂಪಿ > ಆನೆಗೊಂದಿ 

ರ್ೕಮೇಧಾನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (೧೯೨೬) ಕಾವೇರೀ ನದೀ ತೀರ, ವಸಂತನಗರ, ಪ ಳ್ಪಾಳಯ್ ಪ ಳ್ೕಪಾಳಯ್ಮ್, ತಿರುಚಂಗೋಡು, ನಾಮಕಕ್ಲ್ ಜಿಲ ಲೆ್ (ದುರ ತ್ ಸಮಯದ ಲ್ ಬೃಂದಾವನದ 
ಗುಹೆಯ ಲ್ ರ್ರ್ೕಪಾದರಾಜರ ನಂದಾದೀಪ ಕಂಡು ದುರ ತ್ ಕಾಯರ್ ನಿ ಲ್  ಧನಯ್ರಾದವರು).

ರ್ೕಮ ಪತಿ ದಾಸರು ಕಾಖಂಡಕಿ (ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ೨೪ ಕಿ.ಮೀ.) ಬೆಂಗಳೂರು > ಬಿಜಾಪುರ > ಕಾಖಂಡಕಿ (ರಾಯರ ಸಮಕಾ ೕನರು)

ಇಂದು ರ್ೕರಘು ೕರ ತೀಥರ್ರು ಕೂಡಿಲ್

ರ್ೕಕಂಬಾಲೂರು ರಾಮಚಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (೧೬೩೨) ಬೆಂಗಳೂರು > ವೆಲೂಲ್ರು > ಶೆಂಪಾಕ್ ರಾಯರ ಗುಡಿ ಆವರಣ ರೋಧಿಗಳು ತಲೆಮೇಲೆ ಬೀ ದ ಕಲುಲ್ಗುಂಡನುನ್ ಗಾ ಯ ಲ್ ನಿ ಲ್ ದವರು.
೨೯‐ನ‐೨೦೧೧ ಪಂಚಮಿ ಭೌಮಯ್ ರ್ೕಸಂಕಷರ್ಣ ಒಡೆಯರು ಬೆಂಗಳೂರು > ವೆಲೂಲ್ರು > ಆರಣಿ > ಕರಮಪೂಂಡಿ ಹರಿಕಥಾಮೃಥಸಾರಕೆಕ್ ಸಂಸಕ್ೃತದ ಲ್ ವಾಯ್ಖಾಯ್ನ ರಚಿ ದ ಮಹನೀಯರು.
೩೦‐ನ‐೨೦೧೧ ಷ ಟ್ ಸೌಮಯ್
೦೩‐ಡಿ‐೨೦೧೧ ನವಮಿ ತ್ರ ರ್ೕ ದಾಯ್ವಲಲ್ಭ ತೀಥರ್ರು (೧೮೧೨) ಸೋಸಲೆ ಬೆಂಗಳೂೆರು > ಮಂಡಯ್ > ಬನೂನ್ರು > ಸೋಸಲೆ

ರ್ೕಸತಯ್ನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (೧೬೩೯) ಕನೂರ್ಲು ರ್ೕ ಸತಯ್ಪೂಣರ್ರ ಗುರುಗಳು (ಬೆಂಗಳೂರು > ಕನೂರ್ಲು ಉತತ್ರಾದಿಮಠ)
ರ್ೕ ಭುದೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು > ತಿರುನಲೆವ್ೕ  (ಐಲಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೆರ್ಸ್ಸ್) ರಾಯರ ಮಠದ ಮೂಲ ಪುರುಷರು. ತಾಮರ್ಪಣಿರ್ ನದೀ ತೀರದ ಲ್ದಾದ್ರೆ.

೦೬‐ಡಿ‐೨೦೧೧ ಏಕಾದ ಭೌಮಯ್ ರ್ೕಸತಯ್ನಾಥ ತೀಥರ್ರು (೧೬೪೭) ೕರಚೋಳಪುರಮ್, ಅಭಿನವ ವಾಯ್ಸರಾಜರು. ಬೆಂಗಳೂರು > ತಿರುಕೊ ಲೂರು > ೕರಚೋಳಪುರ (ಸತಾಯ್ಭಿನವರ ಗುರುಗಳು)
ರ್ೕಲ ಮ್ವಲಲ್ಭ ತೀಥರ್ರು (೧೭೦೮) ಓಡಪ ಳ್

ರ್ೕ ದಾಯ್ಪರ್ಸನನ್ ತೀಥರ್ರು (೧೯೬೯) ಸೋಸಲೆ (ನ ನ ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ ಸದುಗ್ಣಸಾಂದರ್) ಬೆಂಗಳೂೆರು > ಮಂಡಯ್ > ಬನೂನ್ರು > ಸೋಸಲೆ

ರ್ೕಹನುಮದ್ ವರ್ತ

ದಶಮಿ ಇಂದು

೦೮‐ಡಿ‐೨೦೧೧ ತರ್ ೕದ ಭಾಗರ್ವ

೨೮‐ನ‐೨೦೧೧
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ತದಿಗೆ

೦೫‐ಡಿ‐೨೦೧೧
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ಅಷಟ್ಮಿ ಬೃಹಸಪ್ತಿ

೧೪‐ನ‐೨೦೧೧ ಚತುಥಿರ್ ಇಂದು

೨೫‐ನ‐೨೦೧೧ ಚತುಧರ್ ಬೃಹಸಪ್ತಿ
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೧೮‐ನ‐೨೦೧೧

ಸುಬರ್ಮಣಯ್ ಷ ಟ್



ರ್ೕಲ ಮ್ೕಧರ ತೀಥರ್ರು (೧೩೩೪) ಚಂದರ್ಗರ್ಹಣ (ಸಪ್ಶರ್=೧೮:೧೬ ಮತುತ್ ೕಕಷ್=೨೧:೪೮) ರ್ೕಪದಮ್ನಾಭತೀಥರ್ರ ಪರ್ಥಮ ಷಯ್ರು. ಇವರೇ ರ್ೕಪಾದರಾಜ ಮಠದ ಮೂಲ ಯತಿಗಳು 
(ಇವರ ಮೂಲ ಬೃಂದಾವನ ಲಭಯ್ ಇಲಲ್. ಬಹುಶಃ ಗಂಗಾ ಪರ್ವೇಶ ಮಾಡಿರಬಹುದು)

ರ್ೕಸುಗುಣೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು ಚಿತೂತ್ರು, ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ೬೦ ಕಿ. ಮೀ ಗಿರಿಯಂಪೇಟೆ, ಾಮದ ಲ್ ಮಠದ ಆ ತ್ ಮಾರಿ ೩ ತಿಂಗಳು ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ಭೋಜನ 
ಹಾಕಿ ದ ಉದಾರ ಮನದ ರಾಗಿಗಳು.

೧೧‐ಡಿ‐೨೦೧೧ ಪಾಡಯ್ ಭಾನು ರ್ೕರಘುನಾಥ ತೀಥರ್ರು ಮಳಖೇಡ ( ರ್ೕಪಾದರಾಜರಿಗೆ ಬಿದುರು ಕೊಟಟ್ ಪರ್ತೀತಿ) ಬೆಂಗಳೂೆರು > ಗುಲಬ್ಗರ್ > ಮಳಖೇಡ (ಸೇಡಂ ರಸ ತೆ್)

೧೫‐ಡಿ‐೨೦೧೧ ಪಂಚಮಿ ಭಾಗರ್ವ ರ್ೕಅ ೊಯ್ೕಭಯ್ ತೀಥರ್ರು ಮಳಖೇಡ ( ದಾಯ್ರಣಯ್ರನುನ್ ಸೋ ದವರು) ’ಕಿಂ ಪಶು ಪೂವರ್ದೇಹೇ?’ ಎಂದು ಕೇ  ಧೋಂಡೊನನುನ್ ರ್ೕಜಯತೀಥರ್ರನಾನ್ಗಿ ದವರು

೧೭‐ಡಿ‐೨೦೧೧ ಸಪತ್ಮಿ ತ್ರ

೧೮‐ಡಿ‐೨೦೧೧ ಅಷಟ್ಮಿ ಭಾನು ರ್ೕಉಪೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು ರ್ೕರಂಗ, ರ್ೕವಾದೀಂದರ್ ತೀಥರ್ರ ಗುರುಗಳು. ಬೆಂಗಳೂರು > ತಿರುಚಿ > ರ್ೕರಂಗ

೨೨‐ಡಿ‐೨೦೧೧ ತರ್ ೕದ ಭಾಗರ್ವ ರ್ೕದಯಾನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (೧೯೬೯) ನರ ಂಹತೀಥರ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಬೆಂಗಳೂರು > ಮುಳಬಾಗಿಲು

೨೪‐ಡಿ‐೨೦೧೧ ಅಮಾವಾಸಯ್ ತ್ರ ರ್ೕಜಿತಾಮಿತರ್ ತೀಥರ್ರು ನಡುಗಡ ಡೆ್, ಕಾಡೂಲ್ರು, ರಾಯಚೂರು, ರುದಾರ್ಂಶರು ೭ ದಿವಸ ನೀರ ಲ್ ಮುಳುಗಿ ಮೇಲೆದುದ್ ಬಂದು, ರ್ೕಪಾದರಾಜರಿಂದ ಸುತ್ತಿಸಲಪ್ಟಟ್ವರು

ರ್ೕಜಗನಾನ್ಥ ತೀಥರ್ರು (೧೭೭೦) ಶೇಷಚಂದಿರ್ಕಾಚಾಯರ್ರ ಷಯ್ರು
ಬೆಂಗಳೂರು > ಕುಂಭಕೋಣೆ (ಮೈಲಾಡುತುರೈ ಎಕೆಸ್ಪ್ರ್ಪೆರ್ಸ್ಸ್).                           
(ಇವರೇ ಭಾಷಯ್ದೀಪಿಕಾಚಾಯರ್ರು)

ರ್ೕಸುಯಮೀಂದರ್ ತೀಥರ್ರು ಮಂತಾರ್ಲಯ, ಕನೂರ್ಲು, ಆಂಧರ್ ಮಂತಾರ್ಲಯದ ಲ್ ರಾಯರಿಗೆ ಬೆ ಳ್ಯ ರಥ ಮಾಡಿ ದವರು.
೨೮‐ಡಿ‐೨೦೧೧ ಚತುಥಿರ್ ಸೌಮಯ್ ರ್ೕ ರ್ೕನಾಥ ತೀಥರ್ರು (೧೭೮೦) ತಿರುಮಕೂಡಲು, ಮೈಸೂರು

೨೯‐ಡಿ‐೨೦೧೧ ಪಂಚಮಿ ಭಾಗರ್ವ ರ್ೕಲ ಮ್ೕವಲಲ್ಭ ತೀಥರ್ರು (೧೬೨೪) ತಿರುಮಕೂಡಲು, ಮೈಸೂರು

ರ್ೕಆಧಿರಾಜ ತೀಥರ್ರು (೧೩೮೪)
ಬೆಂಗಳೂರು > ತಿರುಚಿ > ರ್ೕರಂಗ ( ರ್ೕಸವ್ಣರ್ವಣರ್ ತೀಥರ್ರ
ಪರಮ ಗುರುಗಳು)

ರ್ೕರಂಗನ ದಶರ್ನದ ನಂತರ ಂದಿರುವ ರಂಗನಾಯಕಿ ದಶರ್ನ ಮಾಡಿ ಹೊರಬರುವಾಗ 
ಬಾಗಿಲ ಬ ಯಿರುವ ತುಳ ೕಬೃಂದಾವನ ಹಾಗೆ ಕಾಣುವ ಬೃಂದಾವನವೇ ಇದು)

ರ್ೕಗುಣಸಾರನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (೧೮೧೩) ನರ ಂಹತೀಥರ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಬೆಂಗಳೂರು > ಮುಳಬಾಗಿಲು 

ರ್ೕಯಶೋನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (೧೮೫೬) ಕಾವೇರೀ ನದೀ ತೀರ, ವಸಂತನಗರ, ಪ ಳ್ಪಾಳಯ್ ಪ ಳ್ೕಪಾಳಯ್ಮ್, ತಿರುಚಂಗೋಡು, ನಾಮಕಕ್ಲ್ ಜಿಲ ಲೆ್

೦೫‐ಜ‐೨೦೧೧ ಏಕಾದ ಸೌಮಯ್

ರ್ೕಸುರೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು ಮಧುರೈ (ಟುಟಿಕಾನ್ರ್ ಎಕ್ ಪೆರ್ಸ್ ) ರ್ೕ ಜಯೀಂದರ್ತೀಥರ್ರ ಗುರುಗಳು (ಬೃಂದಾವನ ಲಭಯ್ ಇಲ)
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ಬಿದಿಗೆ ಇಂದು

ರ್ೕಸುರ ೕಂದರ್ ತೀಥರ್ರು ಮಧುರ ೖ (ಟುಟಿಕಾನ್ರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ ರ್ಸ್ಸ್) ರ್ೕ ಜಯೀಂದರ್ತೀಥರ್ರ ಗುರುಗಳು (ಬೃಂದಾವನ ಲಭಯ್ ಇಲಲ್)
ರ್ೕರಘೂತತ್ಮ ತೀಥರ್ರು (೧೫೯೬) ತಿರುಕೊ ಲೂರು, ಳುಳ್ಪುರಮ್ (ಭಾವಭೋಧಕಾರರು) ಬೆಂಗಳೂರು > ತಿರುಕೊ ಲೂರು > ೕರಚೋಳಪುರ (ನಿಋತಿ ಅಂಶರು)

೦೭‐ಜ‐೨೦೧೨ ತರ್ ೕದ ತ್ರ
೦೯‐ಜ‐೨೦೧೨ ಪೌಣರ್ಮಿ ರ್ೕಲ ಮ್ೕಮನೋಹರ ತೀಥರ್ರು (೧೭೦೮) ಕಾವೇರೀ ನದೀ ತೀರ, ವಸಂತನಗರ, ಪ ಳ್ಪಾಳಯ್ ಪ ಳ್ೕಪಾಳಯ್ಮ್, ತಿರುಚಂಗೋಡು, ನಾಮಕಕ್ಲ್ ಜಿಲ ಲೆ್

೧೩‐ಜ‐೨೦೧೨ ಚೌತಿ ಬೃಹಸಪ್ತಿ ರ್ೕಸತಯ್ಕಾಮ ತೀಥರ್ರು (೧೮೭೨) ಆತಕೂರು, ರಾಯಚೂರು

೧೪‐ಜ‐೨೦೧೨ ಪಂಚಮಿ ತ್ರ ರ್ೕಸುಧಮೇರ್ಂದರ್ ತೀಥರ್ರು ಮಂತಾರ್ಲಯ, ಕನೂರ್ಲು, ಆಂಧರ್

ರ್ೕನರಹರಿ ತೀಥರ್ರು ಹಂಪಿ (ಹೊಸಪೇಟೆ) ಕ ಂಗದಿಂದ ರ್ೕಮೂಲ ೕತಾರಾಮರನುನ್ ತಂದು ಮಧಾವ್ಚಾಯರ್ರಿಗೆ ಇತತ್ವರು

ರ್ೕ ಸತಾಯ್ಭಿಜಜ್ ತೀಥರ್ರು (೧೯೪೮) ರಾಣಿಬೆನೂನ್ರು, ಹರಿಹರ, ದಾವಣಗೆರೆ ರ್ೕಸತಯ್ಪರ್ ೕದ ತೀಥರ್ರ ಗುರುಗಳು, ದಾಯ್ಧೀಶರ ಮೃತಿತ್ಕಾ ಬೃಂದಾವನ ತಪಪ್ದೆ ನೋಡಿ

ರ್ೕ ಗೋಪಾಲದಾಸರು (೧೭೬೨) ಉತತ್ನೂರು, ಐಜಿ, ರಾಯಚೂರು ೧೭೨೨-೧೭೬೨ (೪೦ ವಷರ್ಗಳ ಆಯಸನುನ್ ಮಾನ  ಜಗನಾನ್ಥದಾಸರಿಗೆ ಕೊಟಟ್ವರು)
೨೨‐ಜ‐೨೦೧೨ ಚತುದರ್ ಭಾನು ರ್ೕ ದಾಯ್ಧೀಶ ತೀಥರ್ರು ಸಂಗಮ, ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ಹತಿತ್ರ ರ್ೕವೇದವಾಯ್ಸ ತೀಥರ್ರ ಷಯ್ರು

೨೩‐ಜ‐೨೦೧೨ ಅಮಾವಾಸಯ್ ಇಂದು ರ್ೕ ಪುರಂದರದಾಸರು (೧೫೬೫) ಹಂಪಿ (ಹೊಸಪೇಟೆ) ಪುರಂದರಮಂಟಪದ ಲ್ ಪೂಜೆ

೨೫‐ಜ‐೨೦೧೧ ಬಿದಿಗೆ ಸೌಮಯ್ ರ್ೕಸಂಕಷರ್ಣ ತೀಥರ್ರು (೧೩೫೬) ರ್ೕನಗರ, ಜಮುಮ್-ಕಾ ರ

೨೭‐ಜ‐೨೦೧೧ ಚತುಥಿರ್ ಬೃಹಸಪ್ತಿ ರ್ೕಸುಜಯೀಂದರ್ ತೀಥರ್ರು ಮಂತಾರ್ಲಯ, ಕನೂರ್ಲು, ಆಂಧರ್ ನವಮಂತಾರ್ಲಯದ ಪ್ಗಳು

೨೮‐ಜ‐೨೦೧೨ ಪಂಚಮಿ ತ್ರ ರ್ೕ ರ್ೕವಲಲ್ಭ ತೀಥರ್ರು (೧೭೭೦) ಓಡಪ ಳ್

೩೦‐ಜ‐೨೦೧೨ ಸಪತ್ಮಿ ಇಂದು ರಥಸಪತ್ಮಿ ಅರುಣೋದಯದ ಲ್ ಸಪಾತ್ಕರ್ಪಣರ್ ಸಾನ್ನ

೩೧‐ಜ‐೨೦೧೨ ಅಷಟ್ಮಿ ಭೌಮಯ್ ಭೀಷಾಮ್ಷಟ್ಮಿ ಭೀಷಾಮ್ಚಾಯರ್ರು ದೇಹ ತಾಯ್ಗ ಮಾಡಿದ ದಿನ.
೦೧‐ಫೆ‐೨೦೧೨ ನವಮಿ ಸೌಮಯ್ ರ್ೕಮಧನವಮಿ (೧೨೭೯) ರ್ೕಮಧಾವ್ಚಾಯರ್ರು ಸಜೀವವಾಗಿ ಅದೃಶಯ್ರಾದ ದಿನ ಪಾಜಕ, ಉಡುಪಿ (ಕಿರ್. ಶ. ೧೨೭೯) ದೊಡಡ್ಬದರಿ ಪರ್ವೇಶ ಮಾಡಿದ ದಿನ

೦೨‐ಫೆ‐೨೦೧೨ ದಶಮಿ ಭಾಗರ್ವ ರ್ೕ ೕಗೀಂದರ್ ತೀಥರ್ರು ರ್ೕರಂಗದ ರಾಯರ ಗುಡಿ
ಬೆಂಗಳೂರು > ತಿರುಚಿ > ರ್ೕರಂಗ (ರಾಯರು ಬೃಂದಾವನಪರ್ವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಇವರಿಗೆ 
ಆಶರ್ಮ ಕೊಟಟ್ರು)

೦೪‐ಫೆ‐೨೦೧೧ ದಾವ್ದ ತ್ರ ರ್ೕಸತಯ್ಜಾಜ್ನ ತೀಥರ್ರು (೧೯೦೬) ರಾಜ ಮಹೇಂದಿರ್ ಬೆಂಗಳೂರು > ಜಯವಾಡ > ರಾಜಮಂಡಿರ್ (ಪರ್ಶಾಂತಿ ಎಕ್ಸ್ ಪೆರ್ಸ್ಸ್)
೦೬‐ಫೆ‐೨೦೧೨ ಚತುದರ್ ಇಂದು ರ್ೕಯಾದವೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು ರ್ೕಸುಧೀಂದರ್ ತೀಥರ್ರ ಷಯ್ರು (ಬಿಡಿ ಯತಿಗಳು) ಬೆಂಗಳೂರು > ಕೃಷಣ್ ರೈಲು ನಿಲಾದ್ಣ > ಕುಸುಮತಿರ್ > ಮೂಡುಮಲೆ

೦೭‐ಫೆ‐೨೦೧೨ ಪೌಣರ್ಮಿ ಭೌಮಯ್ ರ್ೕಜಾಜ್ನನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (೧೮೦೦) ವಾಟರ್ ಗೇಟ್, ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ (೦೮೨೩-೨೫೨೩೪೦)
೧೩‐ಫೆ‐೨೦೧೨ ಷ ಇಂದು ರ್ೕಸುಪರ್ಜ ಜೆ್ೕಂದರ್ ತೀಥರ್ರು ನಂಜನಗೂಡು
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೧೪‐ಫೆ‐೨೦೧೨ ಸಪತ್ಮಿ ಭೌಮಯ್ ರ್ೕಗುಣನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (೧೮೦೪) ಕಪಿಲನದಿ ದಂಡೆ, ತಾಯೂರು, ತಿರುಮಕೂಡಲು, ಚಾ.ನಗರ

ಮಾದನೂರು ರ್ೕ ಷುಣ್ತೀಥರ್ರು (ಅಡ ಯಾಚಾಯರ್ರು) ಮಾದನೂರು, ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲ ಲೆ್. ಇ ಲ್ಂದ ೩ ಕಿ.ಮೀ ಸತಯ್ಜಾಜ್ನರ
ಪೂವಾರ್ಶರ್ಮದ ಮನೆ ಕಿನಾಹ್ಳದ ಲ್ ಇದೆ)

ರ್ೕ ವಾಯ್ಸತತವ್ಜಜ್ರ ಷಯ್ರು ( ರ್ೕ ಸತಯ್ವರರಿಂದ ಆಶರ್ಮ ವ್ೕಕಾರ)

ಮಹಾ ವರಾತಿರ್ ರ್ೕವಾಯ್ಸರಾಜ ಮಠದ ಲ್ ಬಸವಬಟಟ್ನಿಂದ ಗೆದದ್ ಸಪ್ಟಿಕ ಂಗಕೆಕ್ ಶೇಷ ಪೂಜೆ

ರ್ೕ ರ್ೕಕಾಂತ ತೀಥರ್ರು (೧೭೬೧) ನಂಗ , ಮುಳಬಾಗಿಲು

ರ್ೕಗುರುಪಾರ್ಣೇಶದಾಸರ ಆರಾಧನೆ ಕಸಬಾ, ಂಗಸೂಗೂರು, ರಾಯಚೂರಿನ ಹತಿತ್ರ

೨೩‐ಫೆ‐೨೦೧೨ ಬಿದಿಗೆ ಬೃಹಸಪ್ತಿ ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ತೀಥರ್ರ ಪಟಾಟ್ಭಿಷೇಕದ ದಿನ (೧೬೨೧) ರಾಯರು ತಾಂಜಾವೂರಿನ ಲ್ ಆಶರ್ಮ ಪಡೆದ ದಿನ

೨೮‐ಫೆ‐೨೦೧೧ ಷ ಟ್ ಭೌಮಯ್ ರ್ೕಸತಯ್ವರ್ತ ತೀಥರ್ರು (೧೬೩೯) ಸಾಂಗಿಲ್, ಕೊಲಾಲ್ಪುರದ ಹತಿತ್ರ ರ್ೕಕೃಷಣ್ದೆವ್ೖಪಾಯನತೀಥರ್ರಿಗೆ ಸಂಸಾಥ್ನವನೊನ್ಪಿಪ್ಸಲು ಮುಂದಾದ ಮಹನೀಯರು.

೨೯‐ಫೆ‐೨೦೧೨ ಸಪತ್ಮಿ ಸೌಮಯ್ ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ತೀಥರ್ರ ಜನುಮ ದಿನ ತುಂಡೀರಮಂಡಲ/ಭುವನಗಿರಿಯ ಲ್ ಸಪತ್ಮಿಯಂದು ಜನನ. ತಂದೆ ತಾತ, ಮುತಾತ್ತರು ೕಣಾ ಂದಾವ್ಂಸರು. ಬೀಗಮುದೆರ್ ಮನೆತನದವರು.
೦೬‐ಮಾ‐೨೦೧೨ ದಶಮಿ ಭೌಮಯ್ ರ್ೕಧೀರೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (೧೭೮೫) ಹೊಸರಿತಿತ್ ಬೃಂದಾವನ ಪರ್ವೇಶದ (೧೭೮೫) ಹನೊನ್ಂದು ವಷರ್ದ ನಂತರವೂ ದೇಹ ಹಾಗೇ ಇತುತ್

ರ್ೕಸುಜಾಜ್ನನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (೧೮೮೬) ನರ ಂಹತೀಥರ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಬೆಂಗಳೂರು > ಮುಳಬಾಗಿಲು 

ರ್ೕಪರುಶರಾಮ  ತೀಥರ್ರು (೧೩೬೪) ಬೆಂಗಳೂರು > ತಿರುಚಿ > ರ್ೕರಂಗ ರ್ೕರಂಗನಾಥನ ಗುಡಿ ಂದಿರುವ ಚಂದರ್ಪುಷಕ್ರಿಣಿಯ ದಡದ ಲ್ರುವುದೇ ಈ ಬೃಂದಾವನ

ರ್ೕ ಜಯನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (೧೯೮೭) ನರ ಂಹತೀಥರ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಬೆಂಗಳೂರು > ಮುಳಬಾಗಿಲು 

ರ್ೕಸತಯ್ಭೋಧ  ತೀಥರ್ರು (೧೭೮೪) ಸವಣೂರು, ಹಾವೇರಿ ನಡುರಾತಿರ್ಯ ಲ್ ಸೂಯರ್ನ ತೋರಿ ದವರು

೧೦‐ಮಾ‐೨೦೧೨ ಬಿದಿಗೆ ತ್ರ ರ್ೕಸುಧೀಂದರ್  ತೀಥರ್ರು (೧೬೨೩) ರಾಯರು ಗುರುಗಳು. ಸುಡುಬಿ ಲ ಲ್ ಅಂಧಕಾರ ಮೂಡಿ ದವರುಬೆಂಗಳೂರು > ಹೊಸಪೇಟೆ > ಹಂಪಿ > ಆನೆಗೊಂದಿ 

೧೧‐ಮಾ‐೨೦೧೨ ತದಿಗೆ ಭಾನು ರ್ೕವಾದಿರಾಜ  ತೀಥರ್ರು ಸೋದೆ, ರ್, ಉತತ್ರಕನನ್ಡ ಋಜುಗಣಸಥ್ರು, ೧೨೦ನೇ ವಷರ್ದ ಲ್ ಸಜೀವ ಬೄಂದಾವನ ಪರ್ವೇಶ ಮಾಡಿದವರು

೧೨‐ಮಾ‐೨೦೧೨ ಚೌತಿ ಇಂದು ರ್ೕ ವಾಯ್ಸರಾಜರು (೧೫೨೯) ಕಣಾರ್ಟಕ ರತನ್ ಂಹಾಸನಾಧೀಶವ್ರರು, ಕುಹ ೕಗ ನಿವಾರಕರುಬೆಂಗಳೂರು > ಹೊಸಪೇಟೆ > ಹಂಪಿ > ಆನೆಗೊಂದಿ 

೧೩‐ಮಾ‐೨೦೧೨ ಪಂಚಮಿ ಭೌಮಯ್ ರ್ೕಗೋ ಂದ ಒಡೆಯರು (ಭಿಕಷ್ುಗಳು) (೧೫೩೪) ವಾಯ್ಸರಾಜರ ಆಪತ್ ಷಯ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು > ಹೊಸಪೇಟೆ > ಹಂಪಿ > ಆನೆಗೊಂದಿ 

೧೪‐ಮಾ‐೨೦೧೨ ಷ ಟ್ ಸೌಮಯ್ ರ್ೕಉದದ್ಂಡ ರಾಮಚಂದರ್  ತೀಥರ್ರು (೧೬೪೫) ಪೆನುಗೊಂಡೆ, ಆಂಧರ್ಪರ್ದೇಶ ಬೆಂಗಳೂರು > ಪೆನುಗೊಂಡೆ

೧೫‐ಮಾ‐೨೦೧೨ ಅಷಟ್ಮಿ ಭಾಗರ್ವ ರ್ೕಸುಧೀನಿಧಿ  ತೀಥರ್ರು (೧೯೦೬) ಕಾವೇರೀ ನದೀ ತೀರ, ವಸಂತನಗರ, ಪ ಳ್ಪಾಳಯ್ ಪ ಳ್ೕಪಾಳಯ್ಮ್, ತಿರುಚಂಗೋಡು, ನಾಮಕಕ್ಲ್ ಜಿಲ ಲೆ್

೨೨‐ಮಾ‐೨೦೧೨ ಅಮಾವಾಸಯ್ ಭಾಗರ್ವ ರ್ೕಸತಯ್ಸಂತುಷಟ್  ತೀಥರ್ರು (೧೮೪೮) ಮೈಸೂರು
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ಹೋ  ಹುಣಿಣ್ಮೆ (ಕಾಮದಹನ)
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೦೮‐ಮಾ‐೨೦೧೨

೨೨ ಮಾ ೨೦೧೨ ಅಮಾವಾಸಯ್ ಭಾಗರ್ವ ರ್ೕಸತಯ್ಸಂತುಷಟ್  ತೀಥರ್ರು (೧೮೪೮) ಮೈಸೂರು

೨೩‐ಮಾ‐೨೦೧೨ ಪರ್ತಿಪದ ಬೃಹಸಪ್ತಿ ಚಾಂದರ್ಮಾನ ಯುಗಾದಿ ರ್ೕ ನಂದನನಾಮ ಸಂವತಸ್ರ ಆರಂಭ


