
ಪಂಚಾಂಗದ ವರಗಳು: ರ್ೕ ಮನಮ್ಥನಾಮ ಸಂವತಸ್ರ
ಮುದರ್ಣದ ದಿನಾಂಕ: 21-Mar-2015 (Saturday)

ದಿನಾಂಕ ಮಾಸ ಪಕಷ್ ತಿಥಿ ವಾರ ಹಬಬ್/ ಯತಿಗಳ ಆರಾಧನೆ ಮಠ ಮೂಲ ವೃಂದಾವನ ಇರುವ ಸಥ್ಳ ಮ ಮೆ/ತಲುಪುವ ಮಾಗರ್

ರ್ೕ ಪುರುಷೋತತ್ಮ ತೀಥರ್ರು (1416) ವಾಯ್ಸ ಅಬೂಬ್ರು, ಚೆನನ್ಪಟಟ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರು > ಚೆನನ್ಪಟಟ್ಣ > ಅಬೂಬ್ರು (ಈಗಲೂ ಗುಹೆಯ ಲ್ ತಪ ಸ್ನ ಲ್ದಾದ್ರೆ)
ರ್ೕ ಸತಯ್ಪರ್ಜಞ್ ತೀಥರ್ರು (1945) ಉತತ್ ಆತಕೂರು, ರಾಯಚೂರು ರ್ೕಸತಯ್ಧಾಯ್ನ ತೀಥರ್ರ ಷಯ್ರು. ಆಶರ್ಮ ಪೂವರ್ದ ಲ್ "ಪಾಂಡುರಂಗೀ" ವಂಶಸಥ್ರು.

ರ್ೕ ವೇದವಾಯ್ಸ ತೀಥರ್ರು (1620) ಉತತ್ ಪೆನುಗೊಂಡ, ಆಂಧರ್ ಬೆಂಗಳೂರು > ಪೆನುಗೊಂಡೆ (ಅಮಾವಾಸೆಯ್ಯಂದು ಚಂದರ್ನ ತೋರಿದರು ಮತುತ್ ಸುಡುವ ಅಗಿನ್ಯ ಲ್ಟಟ್ರೂ 
ಇವರ ಕೌಪೀನ ಧಗಧ್ವಾಗದಂತ ಜಿತೇಂದಿರ್ಯರು)

23 Mar, 2015 ತದಿಗೆ ಸೋಮ

24 Mar, 2015 ಚತುಥಿರ್ ಮಂಗಳ
ರ್ೕ ಮಾಧವ ತೀಥರು (1796-1810) ಕಣವ್ ಬುದಿದ್ನಿನ್, ಂಗಸೂಗೂರು ಕಣವ್ ಮಠದ ಮೂಲಪುರುಷರು. ರ್ೕ ರೂರು ಮಠದ ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕಮನೋಹರರಿಂದ ಆಶರ್ಮ. ೩ ಜನಕೆಕ್ 

ಆಶರ್ಮ ಕೊಟಿಟ್ದಾದ್ರೆ. ರ್ೕ ಅ ೊಯ್ೕಭಯ್ತೀಥರ್ರು, ರ್ೕ ವಾಮನತೀಥರ್ರು, ರ್ೕ ಷುಣ್ಪಿರ್ಯ ತೀಥರ್ರು

27 Mar, 2015 ಅಷಟ್ಮಿ ಶುಕರ್ ರ್ೕ ಸತಯ್ಧಾಯ್ನ ತೀಥರ್ರು (1943)/ಭವಾನೀ ಜಯಂತಿ ಉತತ್
ಪಂಢರಾಪುರ (ಇ ಲ್ಂದ ೩ ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಲ್ 
ರ್ೕಜಯರಾಯರ ವಾರ್ಶರ್ಮದ ಮನೆ ಇದೆ)

ಬೆಂಗಳೂರು > ಶೋಲಾಪುರ > ಪಂಢರಾಪುರ

ಅ ೕಧಾಯ್ ಪಟಟ್ಣ

ರ್ೕ ಕ ೕಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (1400) ಮೂಲ ನವವೃಂದಾವನ ನಡುಗಡ ಡೆ್ ಬೆಂಗಳೂರು > ಹೊಸಪೇಟೆ > ಹಂಪಿ > ಆನೆಗೊಂದಿ > ನವವೃಂದಾವನ

ರ್ೕ ಪಾರ್ಜಞ್ನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (1818) ರ್ೕಪಾ ಮುಳಬಾಗಿಲು, ಕೋಲಾರ ಬೆಂಗಳೂರು > ಕೋಲಾರ > ಮುಳಬಾಗಿಲು > ನರ ಂಹತೀಥರ್

29 Mar, 2015 ದಶಮಿ ಭಾನು
ರ್ೕ ರಘುಪರ್ ೕರ ತೀಥರ್ರು (1875) ಭೀಮ ಭೀಮನಕಟೆಟ್ ಮಠ, ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ಹತಿತ್ರ ರ್ೕವೃಂದಾವನಾಚಾಯರ್ರ ಷಯ್ರು. 3 ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ಹರಿನಿವೇದಿತ 1 ಡಿ ಬತತ್ದ ಅರಳು ಸೇ  

ಅನಶನ ವರ್ತ ಮಾಡಿದವರು.

02 Apr, 2015
ತರ್ ೕದ ಗುರು

ರ್ೕ ಸತಯ್ಪಿರ್ಯ ತೀಥರ್ರು (1744) ಉತತ್ ವೇದವತೀ ನದೀ ತೀರ, ಮಾನಾಮಧುರೈ ಬೆಂಗಳೂರು > ಮಧುರೈ > ಮಾನಾಮಧುರೈ (ಸತಯ್ಭೋಧರ ಗುರುಗಳು). ಫತೇ ಂಗ್ ಎಂಬ ಸರದಾರನು 
೨ ಗಾರ್ಮವನುನ್ ಉಂಬ  ಕೊಟಿಟ್ದಾದ್ನೆ.

ರ್ೕ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಎಲಾಲ್ ಪಾರ್ಣದೇವರ ಅವತಾರದ ದಿನ

ರ್ೕ ಮುನೀಂದರ್ ತೀಥರ್ರು ರಾಯ ರ್ೕರಂಗ, ತಮಿಳುನಾಡು ಬೆಂಗಳೂರು > ತಿರುಚಿ > ರ್ೕರಂಗ (ರಾಯರ ಮಠದ ಬಿಡಿ ಯತಿಗಳು, ರಾಗಿಗಳು)

ರ್ೕ ಸತಯ್ವರ್ತ ತೀಥರ್ರು (1400) ರ್ೕಪಾ ರ್ೕರಂಗ, ತಮಿಳುನಾಡು ಬೆಂಗಳೂರು > ತಿರುಚಿ > ರ್ೕರಂಗ ( ರ್ೕ ಸವ್ಣರ್ವಣರ್ ಪರುಶರಾಮತೀಥರ್ರ ಗುರುಗಳು)
06 Apr, 2015 ದಿವ್ತೀಯ ಸೋಮ ರ್ೕ ಸುಶಮೀಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (2009) ರಾಯ ಮಂತಾರ್ಲಯ, ಕನೂರ್ಲು, ಆಂಧರ್ ಬೆಂಗಳೂರು > ಮಂತಾರ್ಲಯ (ನಡೆದಾಡುವ ರಾಯರು)

ರ್ೕ ಸುಭೋದೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (1835) ರಾಯ ನಂಜನಗೂಡು ಬೆಂಗಳೂರು > ಮೈಸೂರು > ನಂಜನಗೂಡು

ರ್ೕ ವಾಗೀಷ ತೀಥರ್ರು (1404) ಮೂಲ ನವವೃಂದಾವನ ನಡುಗಡ ಡೆ್ ಬೆಂಗಳೂರು > ಹೊಸಪೇಟೆ > ಹಂಪಿ > ಆನೆಗೊಂದಿ > ನವವೃಂದಾವನ

15 Apr, 2015 ದಾವ್ದ ಬುಧ ರ್ೕ ಸತಯ್ ಜಯ ತೀಥರ್ರು (1737) ಉತತ್ ಬೆಂಗಳೂರು > ವೆಲೂಲ್ರು > ಆರಣಿ > ಸತಯ್ ಜಯನಗರ ಇವರ ಹೆಸರನೆನ್ೕ ಊರಿಗೆ ಇಟಟ್ ರಾಜ ಇಲ ಲೆ್ೕ ಅರಮನೆ ಕಟಿಟ್ಸ್ದಾದ್ನೆ (ಈಗ ಪಾಳು ಬಿದಿದ್ದೆ).

17 Apr, 2015 ತರ್ ೕದ ಶುಕರ್ ರ್ೕ ದಾಯ್ ರ್ೕಧರ ತೀಥರ್ರು (1884) ವಾಯ್ಸ ರ್ೕರಂಗ ಬೆಂಗಳೂರು > ತಿರುಚಿ > ರ್ೕರಂಗ

19 Apr, 2015 ಪಾಡಯ್ ಭಾನು ರ್ೕ ಧಾಯ್ನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (1795) ರ್ೕಪಾ ಕಾವೇರೀ ನದೀ ತೀರ, ವಸಂತನಗರ, ಪ ಳ್ಪಾಳಯ್ ಪ ಳ್ೕಪಾಳಯ್ಮ್, ತಿರುಚಂಗೋಡು, ನಾಮಕಕ್ಲ್ ಜಿಲ ಲೆ್

19 Apr, 2015 ಪಾಡಯ್ ಭಾನು ರ್ೕ ಸತಾಯ್ನಂದ ತೀಥರ್ರು (17ನೇ ಶತಮಾನ) ಉತತ್ ಮಳಖೇಡ ರ್ೕ ಸತಯ್ನಿಧಿ ತೀಥರ್ರ (ಕನೂರ್ಲು) ಬಿಡಿ ಷಯ್ ಸನಾಯ್ ಗಳು

20 Apr, 2015
ಬಿದಿಗೆ ಸೋಮ ರ್ೕ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಟಟ್ಲದಾಸರು (1728-1751)

ಕರುಣವಮಾಡೋ ಶರಣರ ಪೆರ್ೕಮಿ. ಇವರೇ ಬೇಲೂರು ವೈಕುಂಠದಾಸರು, ಇವರೇ ಪಂಗನಾಮದ ತಿಮಮ್ಣಣ್ದಾಸರು, ಇವರೇ ದಲಕಲುಲ್ 
ಶೇಷದಾಸರು

ರ್ೕ ಜಯರಾಮಚಂದರ್ ಟಟ್ಲದಾಸರು (1850?) ರ್ೕ ಜಯೇಶ ಟಠ್ಲದಾಸರ (ಮೈಸೂರು) ಗುರುಗಳು

ರ್ೕ ದಾಯ್ಧಿರಾಜ ತೀಥರ್ರು (1393) ಮೂಲ ಪುರಿ ಜಗನಾನ್ಥ ಗುಡಿಯ ಲ್ ವೃಂದಾವನ ಇದೆಯೆಂಬ ಊಹೆ ರ್ೕಟೀಕಾರಾಯರ ಷಯ್ರು (ಕ ೕಂದರ್ರ-ರಾಜೇಂದರ್ರ ಗುರುಗಳು)

22 Apr, 2015 ಚತುಥಿರ್ ಬುಧ ರ್ೕ ದಾಯ್ಪತಿ ತೀಥರ್ರು (1798) ವಾಯ್ಸ ಕುಂಭಕೋಣೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ಬೆಂಗಳೂರು > ಕುಂಭಕೋಣೆ (ಮೈಲಾಡುತುರೈ ಎಕೆಸ್ಪ್ರ್ಪೆರ್ಸ್ಸ್)

24 Apr, 2015 ಷ ಟ್ ಶುಕರ್ ರ್ೕ ರಾಮಚಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (1435) ಮೂಲ ಯರಗೋಳ ಗುಹೆ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಬೆಂಗಳೂರು > ವಾಡಿ > ಯರಗೋಳ (ಮಳಖೇಡದಿಂದ ೪೫ ಕಿ.ಮೀ)

ರ್ೕ ವಾಯ್ಸರಾಜರ ಜನುಮ ದಿನ (1447) ಬನೂನ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು > ಮಂಡಯ್ > ಬನೂನ್ರು

ರ್ೕ ದಲಕಲುಲ್ ಶೇಷದಾಸರು (1806-1885) ದಲಕಲುಲ್, ಐಜಿ ಬೆಂಗಳೂರು > ರಾಯಚೂರು > ಐಜಿ > ದಲಕಲುಲ್

ರ್ೕ ಗುರು ಜಯ ಟಟ್ಲದಾಸರು ( ದಲಕಲುಲ್ ಶೇಷದಾಸರು) 1806-1885 ( ಜಯದಾಸರಿಂದ ಸವ್ಪಾನ್ಂಕಿತ) ದಲಕಲುಲ್

27 Apr, 2015 ನವಮಿ ರ್ೕ ಶಾಯ್ಮಸುಂದರ ಟಟ್ಲದಾಸರು (1903-1978) ಅ ಕ್ೕಹಾಳು ಗೋ ಂದದಾಸರ ಷಯ್ರು ಂಗಸೂಗೂರು

28 Apr, 2015  ದಶಮಿ ಮಂಗಳ ರ್ೕ ಕ ೕಂದರ್ ತೀಥರು (1746) ಪುತಿತ್ ಪುತಿತ್ಗೆ ಪುತಿತ್ಗೆ ಮಠದ ಕಂಭದ ನರ ಂಹನನುನ್ ಪರ್ತಿಮೆಗೆ ಆವಾ ಪೂಜಿಸುತಿತ್ದದ್ವರು

ದಿವ್ತೀಯ

ಮತಸ್ಯ್ ಜಯಂತಿ

ಸಪತ್ಮಿ

ಶನಿ

ಕ
ೃಷ

ಣ್

28 Mar, 2015 ನವಮಿ

ಗಂಗಾಜಯಂತಿ (ಜಹುನ್ ಮುನಿಯ ಕಿ ಯಿಂದ ಗಂಗೋತಪ್ತಿತ್)
25 Apr, 2015

04 Apr, 2015

ಅಕಷ್ಯ ತೃತೀಯ, ಪರುಶರಾಮ ಜಯಂತಿ

ರ್ೕರುಕಿಮ್ಣೀ-ಸತಯ್ಭಾಮಾಸಮೇತ ರ್ೕಮೂಲಗೋಪಾಲಸಾವ್ಮಿಯೇ ನಮಃ
ರ್ೕವಾಯ್ಸರಾಜ- ರ್ೕ ರ್ೕಪಾದರಾಜ- ರ್ೕರಾಯರ- ರ್ೕಉತತ್ರಾದಿಮಠದ ಪಂಚಾಂಗಗ ಂದ ಈ ವರಗಳನುನ್ ಸಂಗರ್ ದವರು:

 ಶೇಷಾದಿರ್ ಪಾತಪಾಳಯ್ ರಾಘವೇಂದರ್ರಾವ್, ಬೆಂಗಳೂರು-೧೬ (೯೨೪೨೯೪೯೨೬೧/9242949261)
ಚೆ
ೖತ

ರ್ ಮ
ಾ
ಸ ಶ
ುಕ
ಲ್

ಯುಗಾದಿ, ಚಾಂದರ್ವತಸ್ರಾರಂಭ

22‐Mar‐2015

ಪಾಡಯ್

ಪೌಣರ್ಮಿ

21‐Mar‐2015

ಭಾನು

ಶನಿ

ರ್ೕರಾಮ ನವಮಿ

ಮೂಲ-ಮೃತಿತ್ಕಾ ವೃಂದಾವನಗ ಗೆ ರ್ೕಗಂಧ ಲೇಪನ

ಮಂಗಳ

ಶನಿ

ಆಷಟ್ಮಿ

07 Apr, 2015 ತದಿಗೆ

ತದಿಗೆ

26 Apr, 2015
ಭಾನು

ಶ
ುಕ
ಲ್

ಶನಿ

21 Apr, 2015

ರ್ೕ ತಂದೆ ಮುದುದ್ ೕಹನ ಟಠ್ಲದಾಸರು (1865-1940) ದೇವರಾಯನ ದುಗರ್ದ ಕೊಪಪ್ಲು ಎಂಬ ಲ್ ಕಟೆಟ್ ಇದೆ. ಶೇಷಾಂಶ ಸಂಭೂತರೆಂದು ಪರ್ತೀತಿ. ಸಪರ್ ದಶರ್ನವಾಗಿದೆ. (ಸುಬಬ್ರಾಯದಾಸರು). ಉಡುಪಿಯ ಶತಾಯು ರ್ೕ
ಸುಧೀಂದರ್ತೀಥರ್ರಿಂದ ’ಪರಮಪಿರ್ಯ’ ಎಂಬ ಬಿರುದನುನ್ ಪಡೆದವರು.



ರ್ೕ ದಾಯ್ನಾಥ ತೀಥರ್ರು (1788) ವಾಯ್ಸ ಕುಂಭಕೋಣೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ಬೆಂಗಳೂರು > ಕುಂಭಕೋಣೆ (ಮೈಲಾಡುತುರೈ ಎಕೆಸ್ಪ್ರ್ಪೆರ್ಸ್ಸ್)

ರ್ೕ ಸುವರ್ತೀಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (1925) ರಾಯ ಮಂತಾರ್ಲಯ, ಕನೂರ್ಲು, ಆಂಧರ್ ಬೆಂಗಳೂರು > ಮಂತಾರ್ಲಯ 

ರ್ೕ ನರ ಂಹ ಜಯಂತಿ ಎಲಾಲ್ ರ್ೕ ಭುದೇಂದರ್ರಿಗೆ ಸವ್ಪನ್ಲಬಧ್ ಶೋಡಷಭಾಹು ನೃ ಂಹನ ದರುಶನ ಮಂತಾರ್ಲಯದ ಲ್ ಈ ದಿನದಂದು ಮಾತರ್ ಲಭಯ್

ರ್ೕ ದಾಯ್ ರ್ೕನಿವಾಸ ತೀಥರ್ರು (1890) ವಾಯ್ಸ ಸೋಸಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು > ಮಂಡಯ್ > ಬನೂನ್ರು > ಸೋಸಲೆ

ರ್ೕ ವೇದವಾಯ್ಸ ಜಯಂತಿ (ಕಿರ್.ಪೂ. 2310?) ಎಲಾಲ್ ಪರಾಶರ-ಸತಯ್ವತೀ ಪುತರ್ರ್ರಾಗಿ ಕ ಯುಗ ಪಾರ್ರಂಭದ 800 ವಷರ್ಗಳ ದಲು ಅವತಾರ

ರ್ೕ ವಸುಧೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (16-May-1859) ಕಾ ಮಂಜೇಶವ್ರ ರ್ೕ ಸುಮತೀಂದರ್ರಿಗೆ ಡಿಕಿರ್ೕ ತಂದು, ನಂತರ ರ್ೕ ಭುವನೇಂದರ್ತೀಥರ್ರಿಗೆ ಆ ತ್ ಬರೆದರು.
http://www.kashimath.org/hh-shrimath-sumathindra-thirtha-swamiji/

ರ್ೕ ಸುಬುಧೇಂದರ್ತೀಥರ್ರ ಪಟಾಟ್ಭಷೇಕದ ದಿವಸ

ರ್ೕ ರಾಜೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (1440) ಮೂಲ ಬೆಂಗಳೂರು > ವಾಡಿ > ಯರಗೋಳ (ವೃಂದಾವನ ಲಭಯ್
ಇಲಲ್) (kumbakonam?)

ರ್ೕ ದಾಯ್ಧಿರಾಜರ ನೇರ ಷಯ್ರು

ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕನಾಥ ತೀಥರ್ರು (1660) ರ್ೕಪಾ ಅಬೂಬ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು > ಚೆನನ್ಪಟಟ್ಣ > ಅಬೂಬ್ರು 

06 May, 2015 ಬಿದಿಗೆ ಬುಧ ರ್ೕ ಜಯೇಶ ಟಟ್ಲದಾಸರು (1850-1932) ರ್ೕ ಜಯರಾಮಚಂದರ್ ಟಟ್ಲದಾಸರಿಂದ ಉಪದೇಶ ಮೈಸೂರು

06 May, 2015 ಬಿದಿಗೆ ಬುಧ

09 May, 2015 ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸ ತೀಥರ್ರು (1564) ವಾಯ್ಸ ನವವೃಂದಾವನ, ವಾಯ್ಸರಾಜರ ನೇರ ಷಯ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು > ಹೊಸಪೇಟೆ > ಹಂಪಿ > ಆನೆಗೊಂದಿ > ನವವೃಂದಾವನ

10 May, 2015 ಸಪತ್ಮಿ ಭಾನು ರ್ೕ ಭುವನೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (1799) ರಾಯ ಬೆಂಗಳೂರು > ಐಜಿ > ಶಾಂತಿನಗರ್ > ರಾಜವ ಳ್ ರ್ೕವಾಯ್ಸತತವ್ಜಜ್ತೀಥರ್ರ ಆಶರ್ಮ ಗುರುಗಳು. (ಕನೂರ್ ನ ಅಣೆಕಟಿಟ್ನ ಪಕಕ್ದ ಲ್ದೆ)

12 May, 2015 ನವಮಿ ಮಂಗಳ ರ್ೕ ದಾಯ್ರತಾನ್ಕರ ತೀಥರ್ರು (1915) ವಾಯ್ಸ ಸೋಸಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು > ಮಂಡಯ್ > ಬನೂನ್ರು > ಸೋಸಲೆ

13 May, 2015  ದಶಮಿ ಬುಧ ರ್ೕ ರ್ೕಪತಿ ತೀಥರ್ರು (1571) ರ್ೕಪಾ ಮಾರಂಡಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು > ಮುಳಬಾಗಿಲು > ಮಾರಂಡಹ ಳ್

14 May, 2015 ಏಕಾದ ಗುರು ರ್ೕ ರಾಜೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (30-May-1799) ಕಾ ಲ ಮ್ೕನರ ಂಹ ಗುಡಿ, ತರವೂರ್, ಕೇರಳ 1786ರ ಲ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಫೈಜಲ್ ಅ  ಖಾನನಿಂದ ೧೭೫ರೂ ಗೆ ಕಟಟ್ಡ ಖರೀದಿ ದುಧ್.
15 May, 2015 ದಾವ್ದ ಶುಕರ್ ರ್ೕ ಬರ್ಹಮ್ಣಯ್ ತೀಥರ್ರು (1446) ವಾಯ್ಸ ಅಬೂಬ್ರು (ಸೂಯಾರ್ಂಶ ಸಂಭೂತರು) ಬೆಂಗಳೂರು > ಚೆನನ್ಪಟಟ್ಣ > ಅಬೂಬ್ರು (ಕುಣಿಗಲ್ ರಸ ತೆ್)
17 May, 2015 ಚತುದರ್ ಭಾನು ರ್ೕ ಸುಗುಣನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (1885) ರ್ೕಪಾ ಕಾವೇರಿ ರಸ ತೆ್, ಭವಾನಿ, ತಮಿಳುನಾಡು

19 May, 2015 ಪಾಡಯ್ ಮಂಗಳ

ರ್ೕ ಸತಯ್ಸಂಧ ತೀಥರ್ರು (1794) ಉತತ್ ಮ , ತುಂಗಭದಾರ್ತೀರ ಬೆಂಗಳೂರು > ವ ಗಗ್ > ಮಾಳೂರು > ಮ
ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷಣ್ನಿಗೆ 12 ಸಾ ರ ವರಹದ ಕಾಣಿಕೆಯಿತತ್ವರು

ರ್ೕ ಸೂರೀಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (1692) ರಾಯ ಮಧುರೈ, ಮೂಲವೃಂದಾವನ ಲಭಯ್ ಇಲಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು > ಮಧುರೈ

24 May, 2015 ಷ ಟ್ ಭಾನು

25 May, 2015 ಸಪತ್ಮಿ ಸೋಮ ರ್ೕ ಸುರೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (1831) ಕಾ ವೆಂಕಟಪತಿ ಗುಡಿ, ಅಲೆಪಿಪ್, ಕೇರಲ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ೧೨,೫೦೦ ರೂ ಸಾಲ ಕೊಟಟ್ ಪಾರ್ಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಇದೆ.
27 May, 2015 ಬುಧ ರ್ೕ ದಾಯ್ಕಾಂತ ತೀಥರ್ರು (1824) ವಾಯ್ಸ ಸೋಸಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು > ಮಂಡಯ್ > ಬನೂನ್ರು > ಸೋಸಲೆ

27 May, 2015 ಬುಧ ರ್ೕ ಸುಳಾದಿ ಕುಪೆಪ್ೕರಾಯರು (01/Jan/1912--15/6/1978) ಕೇವಲ ಪತರ್ಗಳ ಮೂಲಕವೇ ತತವ್ಪರ್ಸಾರ ಮಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ಾನಿಗಳು, ಂಗಸೂಗೂರಿನವರು.
27 May, 2015 ಬುಧ ರ್ೕ ವಾದೀಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (1821) ರಾಯ ಮಂತಾರ್ಲಯ, ಕನೂರ್ಲು, ಆಂಧರ್ ರಾಯರ ವಾರ್ಶರ್ಮದ ಮರಿಮಕಕ್ಳು, ಗುರುಗುಣಸತ್ವನ ರಚಿ ದವರು

ರ್ೕ ಸತಾಯ್ಭಿನವ ತೀಥರ್ರು (1706)
ಉತತ್ ಬೆಂಗಳೂರು > ಕುಂಭಕೋಣೆ > ನಾಚಿಯಾರ್ ಕೊ ಲ್ 

(ಮಂಜುಳವ ಲ್)
ಔರಂಗಜೇಬ್ ನಿಂದ ಸನಾಮ್ನ. ತಮಮ್ ಮಠಕೆಕ್ "ಮಾಧರ ಸಂಚಾರಿ ಸಕಾರ್ರದ" ರೂಪ ಕೊಟಟ್ವರು. 
ನಾರೋಜಿ ಭಾಸಕ್ರನು "ಚಕರ್ವತಿರ್" ಮುದೆರ್ಯುಳಳ್ ತಾಮರ್ಶಾಸನ ಕೊಡಿ ದಾದ್ನೆ.

ರ್ೕ ರ್ೕಪಾದರಾಜರು (1502) ರ್ೕಪಾ ನರ ಂಹತೀಥರ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಬೆಂಗಳೂರು > ಮುಳಬಾಗಿಲು 

ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕಕಾಂತ ತೀಥರ್ರು (1746) ರ್ೕಪಾ ವೆಂಗೆರೆ, ಪರಮತಿತ್ ವೆಲೂರು, ನಾಮಕಕ್ಲ್, ತಮಿಳುನಾಡು

ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ದೆವ್ೖಪಾಯನ ತೀಥರ್ರು (1669) ಉತತ್ ಕುಸುಮತಿರ್, ರಾಯಚೂರು ರಾಯರ ಸಮಕಾ ೕನರು, ಬೆಂಗಳೂರು > ಕೃಷಣ್ ರೈಲೆವ್ ನಿಲಾದ್ಣ > ಕುಸುಮತಿರ್

04 June, 2015 ಬಿದಿಗೆ

ಗುರು ರ್ೕ ಸತಯ್ಪೂಣರ್ ತೀಥರ್ರು (1729) ಉತತ್ ಕೋಲುಪ್ರ್, ರಾಯಚೂರು-ಹೈದರ್ಬಾದ್ ಮಾಗರ್ದ ಮಟಕಲ್
ಸಮೀಪ

ರ್ೕ ಸತಯ್ಪಿರ್ಯರ ಮತುತ್ ರ್ೕಸತಯ್ ಜಯತೀಥರ್ರ ಗುರುಗಳು. ಕಂಚಿಯ ವರದರಾಜ ಸಾವ್ಮಿಗೆ ರತನ್ಪದಕ 
ಅಪಿರ್ ದಾದ್ರೆ. ಕಿ ಮುಚಿಚ್ಕೊಂಡ ಭಂಗಿಯ ಲ್ದದ್ ರ್ೕಕೃಷಣ್ನ ಗರ್ಹ, ಇವರ ಭಾಗವತ ಪರ್ವಚನಕೆಕ್ ಮೆಚಿಚ್ 
ಕೊಳಲೂದುವ ಭಂಗಿಗೆ ಬದಲಾದ.

05 June, 2015 ತದಿಗೆ ಶುಕರ್ ರ್ೕ ರಘುವಯರ್ ತೀಥರ್ರು (1557) ಉತತ್ ನವವೃಂದಾವನ ರ್ೕರಘೂತತ್ಮತೀಥರ್ರ ಗುರುಗಳು

06 June, 2015 ಚತುಥಿರ್ ಶನಿ ರ್ೕ ಸವ್ಣರ್ವಣರ್ ಪರುಶರಾಮ ತೀಥರ್ರು (1420) ರ್ೕಪಾ ರ್ೕರಂಗ ಬೆಂಗಳೂರು > ತಿರುಚಿ > ರ್ೕರಂಗ

08 June, 2015 ಷ ಟ್ ಮಂಗಳ

ರ್ೕ ದಾಯ್ಮನೋಹರ ತೀಥರ್ರು (1942-1968) ಕಣವ್ ಹುಣ ೕಹೊಳೆ ರ್ೕ ಟಟ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಮಾ ಕಾ ಮಾಡಲು ರ್ೕ ದಾಯ್ ರಾಜರು ದಾ ೕದರಾಚಾಯರ್ರನುನ್ಉ ಮುಂದೆ 
ಕರೆದಾಗ, ದುಡಿಡ್ಲಲ್ದೆ ತಮಮ್ ಕೈಯಯ್ ಲ್ದದ್ ವಜರ್ಖಚಿತವಾರ ಉಂಗುರಹಾಕಿದರು. ಆಶರ್ಮ ಕೊಡುವೆನೆಂದಾಗ 
ಸಾವ್ಮೀ ನಾನು ಅಸಮಥರ್ನಿದ ದೆ್ೕನೆ ಎಂದರು. ಆ ತ್ಪಾ ತ್ ವರ ಗೊತಿರ ಲಲ್. ಇತಿತ್ನ ಗಾಡಿಯ ಲ್ 
ಸಂಚರಿ ದರು. (16-6-1968)ರ ಲ್ ಪರ್ವೇಶ.

10 June, 2015 ನವಮಿ ಬುಧ ರ್ೕ ಸತಯ್ಧೀರ ತೀಥರ್ರು (1906) ಉತತ್ ಆತಕೂರು, ರಾಯಚೂರು, ಕೃಷಾಣ್ನದೀ ತೀರ ಪೂವಾರ್ಶರ್ಮದ ಲ್ ಕೊಲರ್ಹ ಳ್ ಮನೆತನದವರು

12 June, 2015 ಏಕಾದ ಶುಕರ್

14 June, 2015 ತರ್ ೕದ ಭಾನು ರ್ೕ ಜಯೀಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (1614) ರಾಯ ಬೆಂಗಳೂರು > ಕುಂಭಕೋಣೆ (ಮೈಲಾಡುತುರೈ ಎಕೆಸ್ಪ್ರ್ಪೆರ್ಸ್ಸ್) ೬೪ ದೆಯ್ಗ ಂದ, 108 ಗರ್ಂಥಗ ಂದ, ದೆವ್ೖತಪತಾಕೆಯನುನ್ ಮುಗಿ ಗೇರಿ ದವರು.
15 June, 2015 ಚತುದರ್ ಸೋಮ ರ್ೕ ವರದರಾಜ ತೀಥರ್ರು (1673) ಸೋದೆ ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ರ್ೕ ವೇದನಿಧಿಗಳ ಷಯ್ರು
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ರ್ೕ ಗುರುಗೋಪಾಲ ಠಲದಾಸರ ಷಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಜನಾಧರ್ನ ಠಲದಾಸರು ರ್ೕ ಅಭಿನವಜನಾಧರ್ನ ಟಠ್ಲದಾಸರಿಗೆ ಅಂಕಿತ ಕೊಟಟ್ ದಿನ



16 June, 2015
ಅಮಾವಾಸಯ್

ಮಂಗಳ ರ್ೕ ಸಾಗರಕಟೆಟ್ ಪರ್ದುಯ್ಮನ್ ತೀಥರ್ರು (1975) ಸಾಗ ಮೈಸೂರು, ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ಪುರ ರ್ೕಮೇದಾನಿಧಿತೀಥರ್ರ ಲ್ ಅಧಯ್ಯನ. 1920 ರ ಲ್ ರ್ೕಲ ಮ್ೕಪಿರ್ಯತೀಥರ್ರಿಂದ ಆಶರ್ಮ. 
ದೇವರನಾಮಗಳನುನ್ ರಚಿ ದಾದ್ರೆ.

18 July, 2015 ಬಿದಿಗೆ ಶನಿ ರ್ೕ ರ್ೕನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (1470) ಬಾಳ ಅನಿಚಂಪಾಳಯ್ಮ್ (ನಾಮಕಕ್ಲ್-ಕರೂರು ಮಧೆಯ್) ರ್ೕ ತಿರ್ನೇತರ್ನರ ಂಹನ ಆರಾಧಕರು

ರ್ೕ ಶೆವ್ೕಶ ತೀಥರ್ರು (1493) ಕೃಷಾಣ್ ರಾಮಸೇತು ಪರ್ತೀ ದಿವಸ 10,000 ತುಳ ೕ ಸಮಪಿರ್ , 32 ಕವಳ ಮಾತರ್ ಭಿಕಷ್ ವ್ೕಕರಿಸುತಿತ್ದದ್ವರು

ರ್ೕ ಸು ೕಲೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (1926) ರಾಯ ಹೊಸರಿತಿತ್, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ ಲೆ್ ಬೆಂಗಳೂರು > ಹಾವೇರಿ > ರಿತಿತ್ > ವರದಾನದಿ ತೀರ ( ರ್ೕಮತಸ್ಮೀರಸಮಯ ಸಂವಧಿರ್ನೀ ಸಭೆ
ಪಾರ್ರಂಭಿ ದವರು)

ಚತುಥಿರ್ ಸೋಮ ರ್ೕ ರಘುನಾಥ ತೀಥರ್ರು (ಶೇಷಚಂದಿರ್ಕಾಚಾಯರ್ರು) ವಾಯ್ಸ ತಿರುಮಕೂಡಲು, ಮೈಸೂರು  (1755) ರ್ೕವಾಯ್ಸರಾಜರ ’ಚಂದಿರ್ಕಾ’ ಗರ್ಂಥವನುನ್ ಣರ್ ಮಾಡಿ 112 ವಷರ್ದ ಜೀವನ ನಡೆ ದರು.
20 July, 2015 ಪಂಚಮಿ ಮಂಗಳ ರ್ೕ ರಘುನಾಥ ತೀಥರ್ರು  (1670) ರ್ೕಪಾ ಎರಗಂಬ ಳ್, ಯಳಂದೂರ್ ತಾಲೂಕ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ

22 July, 2015 ಷ ಟ್ ಬುಧ ರ್ೕ ವರದೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (1785) ರಾಯ ಪುಣಯ್ ನಗರ (ಪೂನ) ಮಾನ  ರ್ೕಜಗನಾನ್ಥದಾಸರ ಗುರುಗಳು. ಬೆಂಗಳೂರು > ಫೂನ > ಲ ಮ್ೕರೋಡ್

23 July, 2015 ಸಪತ್ಮಿ ಗುರು ರ್ೕ ಸುಮತಿನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (1901) ರ್ೕಪಾ ಕಾವೇರಿ ರಸ ತೆ್, ಭವಾನಿ, ತಮಿಳುನಾಡು

ರ್ೕ ದಾಯ್ ರ್ೕ ಂಧು ತೀಥರ್ರು (1877) ವಾಯ್ಸ ಸೋಸಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು > ಮಂಡಯ್ > ಬನೂನ್ರು > ಸೋಸಲೆ

ನವಮಿ ಶನಿ
ರ್ೕ ಸತಾಯ್ಧಿರಾಜ ತೀಥರ್ರು (1700ರ ಸುಮಾರು) ಉತತ್ ವೆಲೂಲ್ರು, ತಮಿಳುನಾಡು ಬೆಂಗಳೂರು > ವೆಲೂಲ್ರು > ಶೆಂಪಾಕ್  (ವೆಲೊಲ್ರ್ ಕೋಟೆಯ ಬೃಂದಾವನ ನೋಡಿ)

ರ್ೕ ಸತಾಯ್ಭಿನವ ತೀಥರ್ರ ಬಿಡಿಸನಾಯ್ ಷಯ್ರು.

ನವಮಿ ಶನಿ ರ್ೕ ರಘುಭೂಷಣ ತೀಥರ್ರು ಭೀಮ ರ್ೕ ಭೀಮನಕಟೆಟ್ ಮಠ, ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ಮಠ ತಪಃಪರ್ಭಾವದಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಬಂದ ಸಂಕಟ ಪರಿಹರಿ ದವರು

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

ರ್ೕ ರ್ೕಪತಿ ತೀಥರ್ರು (1612) ವಾಯ್ಸ ವೆಲೂಲ್ರು, ತಮಿಳುನಾಡು ಕಂಬಾಲೂರು ರ್ೕರಾಮಚಂದರ್ ತೀಥರ್ರ ಗುರುಗಳು

ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕಪತಿ ತೀಥರ್ರು (1705) ರ್ೕಪಾ ಕಾವೇರೀ ನದೀ ತೀರ, ವಸಂತನಗರ, ಪ ಳ್ಪಾಳಯ್ ಪ ಳ್ೕಪಾಳಯ್ಮ್, ತಿರುಚಂಗೋಡು, ನಾಮಕಕ್ಲ್ ಜಿಲ ಲೆ್

31 July, 2015 ಪೌಣರ್ಮಿ ಶುಕರ್ ರ್ೕ ಸತಯ್ಸಂಕಲಪ್ ತೀಥರ್ರು (1841) ಉತತ್ ಮೈಸೂರು

02 Aug, 2015

ಬಿದಿಗೆ

ಭಾನು ರ್ೕ ದಾಯ್ಧೀಶ ತೀಥರ್ರು (1811-1898) ಕಣವ್ ಹುಣ ಹೊ ಸುರಪುರದ ರಾಜರಿಗೆ ಅನುಗರ್ಹ ಮಾಡಲಾಗಿ, ಅವರು ಹುಣ ಹೊಳೆಯನುನ್ ಜಹಗೀರು ಕೊಟಟ್. ಅ ಲ್ಂದ 
ಮಠದ ಮೂಲಸಾಥ್ನ ಹುಣ ಹೊಳೆಯಾಯಿತು. ಸುರಪುರದ ಅಚರ್ಕ ಭೀಮಾಚಾಯರ್ರಿಗೆ 

ೕ ಾಥಿರ್ಯಾಗಿ ರ್ೕಕೃಶಣ್ದೆವ್ೖಪಾಯರೆಂದು ಆಶರ್ಮಕೊಟಟ್ರು.

04 Aug, 2015 ಪಂಚಮಿ ಮಂಗಳ ರ್ೕ ಜಯತೀಥರ್ರು (ಟೀಕಾರಾಯರ ಆರಾಧನೆ, 1388) ಮೂಲ ಮಳಖೇಡ/ಗಜಗಹವ್ರ (ಸಂಶೋಧನೆ ಪರ್ಗತಿಯ ಲ್ದೆ) ವೃಷಭ ರೂಪದ ಲ್ ರ್ೕಮದಾಚಾಯರ್ರ ಸವರ್ಮೂಲ ಗರ್ಂಥ ಹೊತುತ್, ಪಾಠ ಕೇ ದವರು.
04 Aug, 2015 ಪಂಚಮಿ ಮಂಗಳ ರ್ೕ ಜಂಬುಖಂಡಿ ವಾದಿರಾಜಾಚಾಯರ್ರ ಜನಮ್ದಿನ July/27/1842 
04 Aug, 2015 ಪಂಚಮಿ ಮಂಗಳ ರ್ೕ ಯಾದವೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು I (22-June-1608) ಕಾ ಗೋಪೀ ನದೀ ತೀರ, ಭಟಕ್ಳ, ಕಾ ಮಠದ ದಲಯತಿ. ರ್ೕ ಜಯೀಂದರ್ರಿಂದ ಆಶರ್ಮ. ಜೋಗ್ ಮಲಲ್ಯ್ ೧೬೦೬ರ ಲ್ ಮಠ ಭಟಕ್ಳದ ಲ್ ಕೊಟಟ್.

05 Aug, 2915 ಷ ಟ್ ಬುಧ ರ್ೕ ಸತಯ್ನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (1980) ರ್ೕಪಾ ನರ ಂಹತೀಥರ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಬೆಂಗಳೂರು > ಮುಳಬಾಗಿಲು. ರಾಘವೇಂದರ್ಕಾಲೋನಿಯ ಲ್ ರಾಯರಮಠ ಸಾಥ್ಪಿ ದವರು.
07 Aug, 2015 ಅಷಟ್ಮಿ ಶುಕರ್ ರ್ೕ ತಂದೆವೆಂಕಟೇಶ ಠಲದಾಸರು (1907-1982) ಎಲಾಲ್ ಉರಗಾದಿರ್ ಟಟ್ಲದಾಸರಿಂದ ಉಪದೇಶ ಚಿತರ್ದುಗರ್

ದಾವ್ದ ರ್ೕ ದಾಯ್ನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (1795) ರ್ೕಪಾ ನರ ಂಹತೀಥರ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಬೆಂಗಳೂರು > ಮುಳಬಾಗಿಲು 

12 Aug, 2015 ತರ್ ೕದ ಬುಧ ಕಾಪರ್ರ ನರಹರಿ ಟಠ್ಲದಾಸರು (1896-1979) ಎಲಾಲ್ ಯಲಮೇ  ಟಟ್ಲಾಚಾಯರ್ರಿಂದ ಅಂಕಿತ (ಕೊಪಪ್ರ)

ರ್ೕ ಸತಾಯ್ಧೀಶ ತೀಥರ್ರು ಉತತ್

ಪಾಡಯ್ ರ್ೕ ಗೋಪಾಲ ಒಡೆಯರು (೩-೮-೧೮೬೪) ಎಲಾಲ್ ಕಾವೇರೀ ನದೀ ತೀರ, ವಸಂತನಗರ, ಪ ಳ್ಪಾಳಯ್ ಪ ಳ್ೕಪಾಳಯ್ಮ್, ತಿರುಚಂಗೋಡು, ನಾಮಕಕ್ಲ್ ಜಿಲ ಲೆ್

16 Aug, 2015 ಬಿದಿಗೆ ಭಾನು ರ್ೕ ತೇಜೋನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (1813) ರ್ೕಪಾ ಕಾವೇರೀ ನದೀ ತೀರ, ವಸಂತನಗರ, ಪ ಳ್ಪಾಳಯ್ ಪ ಳ್ೕಪಾಳಯ್ಮ್, ತಿರುಚಂಗೋಡು, ನಾಮಕಕ್ಲ್ ಜಿಲ ಲೆ್

17 Aug, 2015 ತದಿಗೆ ಸೋಮ ಇಭರಾಮಪುರದ ರ್ೕಅಪಾಪ್ವರು (1789-1869) ಇಭರಾಮಪುರ, ಮಂತಾರ್ಲಯ ರಾಯರಿಂದ ಸವ್ ನ್ೕಪದೇಶ ಇವರು ಕೈಯಿಟಟ್ ನೀರು ಪನಿನ್ೕರಿನಂತೆ ಸುಗಂಧ ಸೂಸುತಿತ್ತುತ್.
18 Aug, 2015 ಚತುಥಿರ್ ಮಂಗಳ

18 Aug, 2015 ಚತುಥಿರ್ ಮಂಗಳ ರ್ೕ ತಂದೆಮುದುದ್ ೕಹನ ಟಟ್ಲ ದಾಸರು, ಭಾನುವಾರ ನರ ೕಪುರದ ಲ್ ಜನಿ ದ ದಿನ.

ರ್ೕ ಹೆಳವನಕಟೆಟ್ ಗಿರಿಯಮಮ್ (1750) ಎಲಾಲ್

ರ್ೕ ವಾಸುದೇವ ತೀಥರ್ರು (1369) ಸೋದೆ ಗೊತಿತ್ಲಲ್ ಉಪಲಬಧ್ ಲಲ್

ರ್ೕ ದಾಯ್ಪೂಣರ್ ತೀಥರ್ರು (1872) ವಾಯ್ಸ ಸೋಸಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು > ಮಂಡಯ್ > ಬನೂನ್ರು > ಸೋಸಲೆ

ರ್ೕ ಸತಯ್ವರ ತೀಥರ್ರು (1797) ಉತತ್ ಸಂತೆಬಿದನೂರು ರ್ೕಸತಯ್ಸಂಧ ತೀಥರ್ರ ಷಯ್ರು, ರ್ೕಸತಯ್ಧಮರ್ರ ಗುರುಗಳು. ನಾಮಗೊಂಡದ ಲ್
ರ್ೕಮೂಲ ೕತಾರಾಮರ ಗರ್ಹ ಕಳುವಾದ ದಿನದಿಂದ ದಲೊಗ್ಂಡು, ಬಾ ಕಟೆಟ್ಯ ಲ್ ಗುವವರೆಗೂ, 

21 ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ದದ್ ಭಕತ್ರು.

ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕಕಾಂತ ತೀಥರ್ರು (1594) ವಾಯ್ಸ ಪೆನುಗೊಂಡ, ಆಂಧರ್ಪರ್ದೇಶ

27 Aug, 2015 ದಾವ್ದ ಗುರು ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕನಾಥ ತೀಥರ್ರು ವಾಯ್ಸ ರ್ೕರಂಗ ಬೆಂಗಳೂರು > ತಿರುಚಿ > ರ್ೕರಂಗ

28 Aug, 2015 ಚತುದರ್ ಶುಕರ್ ರ್ೕವರಮಹಾಲಕಿಶ್ಮ್ ವರ್ತ

ನಾಗಪಂಚಮಿ

ರ್ೕಕ ಕ್ ಜಯಂತಿ, ಗರುಡ ಪಂಚಮಿ

ಷ ಟ್

ರ್ೕದ ಠಲದಾಸರು (1741-1820) ಜಗನಾನ್ಥದಾಸರಿಂದ ಉಪದೇಶ, ಕಜರ್ಗಿ

ದ ಣಾಯನ ಪಾರ್ರಂಭ

ಸೂತಪುರಾಣಿಕರ ಪುಣಯ್ದಿನ/ವಾಮನ ಪೂಜೆ

ಗುರು

ಮಂಗಳ
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27 July, 2015
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ಚಾತುಮಾರ್ಸಾರಂಭ

22 Aug, 2015 ಶನಿ

ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸಯ್

ದಾವ್ದ

ಭಾನು

ರ್ೕಅಭಿನವ ಜನಾಧರ್ನ ಠಲದಾಸರು ತಮಮ್ ಷಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಸುರಪುರದ ಆನಂದದಾಸರಿಗೆ ರ್ೕಕೇಶವ ಠಲ ಎಂಬ ಅಂಕಿತ ಕೊಟಟ್ದುದ್ದ್



ರ್ೕ ಗೋಪಾಲಸಾವ್ಮಿ ತೀಥರ್ರು (1620) ರ್ೕಪಾ ಮುಳಬಾಗಿಲು

ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (1671) ರಾಯ ಮಂತಾರ್ಲಯ, ಕನೂರ್ಲು, ಆಂಧರ್ ’ಚಿತ ತೆ್ೕ ನ ಅಯುಕತ್ಮಥರ್’ ರು  (ಮಂತಾರ್ಲಯ ಪರ್ಭುಗಳು)

ರ್ೕ ರಘುಪರ್ ೕರ ತೀಥರ್ರು (1796) ಫ ಉಡುಪಿ, ಫ ಮಾರು ಮಠ (ಹು ಕೊಂದ ಸಾವ್ಮಿಗಳು) ತಪಷಯ್ಕಿತ್ಯಿಂದ ಕಂಟಕವಾಗಿದದ್ ಹು ಬಂದು ಮಠದ ಬಾಗಿಲ ಲ್ ಪಾರ್ಣ ಬಿಟಿಟ್ದುದ್. ಹಮದ್ ರಜಾ
ಶೆವ್ೕತಛತರ್ ಕೊಟುಟ್ ಧನಯ್ನಾದ.

02 Sep, 2015 ಚತುಥಿರ್ ಬುಧ ರ್ೕ ಸು ಾನೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (1861) ರಾಯ ನಂಜನಗೂಡು ೕಗಶಕಿತ್ಯಿಂದ ಆಂಗಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅದೃಶಯ್ರಾಗಿ ಕಾಣದಾದವರು

04 Sep, 2015 ಷ ಟ್ ಶುಕರ್ ರ್ೕ ದಾಯ್ಮನೋಹರ ತೀಥರ್ರ ಪಟಾಟ್ಭಿಷೇಕದ ದಿನ ವಾಯ್ಸ

ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ ಜನಾಮ್ಷಟ್ಮಿ (2080  BC) ಎಲಾಲ್ ಗೋಕುಲ-ಮಥುರಾದ ಲ್ ಶೇಷ ವಾಯ್ಸರಾಜಮಠದ ಲ್ ರುಕಿಮ್ಣೀ-ಸತಯ್ಭಾಮ- ರ್ೕಮೂಲಗೋಪಾಲಸಾವ್ಮಿಗೆ ಪೂಜೆ

ರ್ೕ ವಾಯ್ಸತತವ್ಜಞ್ ತೀಥರ್ರು (1800). 
ಇವರೇ ರ್ೕ ವಾಸುದೇವ ಠಲರು

ರಾಯ ವೇಣೀಸೋಮಪುರ ಲ್ 17ರ ರಾತಿರ್ ಅಘಯ್ರ್ ಕೊಡಿಸುತಾತ್ರೆ. 
06ರ ಬೆ ಗ ಗೆ್ 07:35ರ ನಂತರ ಅಭಿಷೇಕ-ಪಾರಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರು > ರಾಯಚೂರು > ಐಜಿ > ವೇಣೀಸೋಮಪುರ>>>>>>>>>>>ಐಜಿಯಿಂದ ಉತತ್ನೂರಿಗೆ 
ಕೇವಲ 5 ಕಿ.ಮೀ

09 Sep, 2015 ಏಕಾದ ಬುಧ ರ್ೕ ವರದೇಂದರ್ ಟಟ್ಲದಾಸರು (1886-1960) ಎಲಾಲ್ ರ್ೕಗುರುಜಗನಾನ್ಥದಾಸರಿಂದ ಉಪದೇಶ

ರ್ೕ ಸತಯ್ಧಮರ್ ತೀಥರ್ರು (1820) ಉತತ್ ಹೊಳೆಹೊನೂನ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು > ವ ಗಗ್ > ಹೊಳೆಹೊನೂನ್ರು (ಇ ಲ್ಂದ ಕೂಡ  ಕೇವಲ 2 k.m.)

ರ್ೕ ಜಂಬುಖಂಡಿ ವಾದಿರಾಜಾಚಾಯರ್ರ ಆರಾಧನೆ (July/27/1842::Sep/05/1896)

14 Sep, 2015 ಪಾಡಯ್ ಸೋಮ
ರ್ೕ ರಘುಪೆರ್ೕಮ ತೀಥರ್ರು (1943

ಅ ೊಯ್ೕ ಆದೋನಿ ೧೯೨೦ರ ಶಾರ್ವಣ, ಕೃ, ಸಪತ್ಮಿ, ರ್ೕ ರಘುದಾಂತ ಮತುತ್ ರ್ೕ ರಘುಕಾಂತ ತೀಥರ್ರಿಂದ ಆಶರ್ಮ. 
ಅರ ಕಟಿಟ್ ನರ ಂಹಾಚಾಯರ್ (ಹತಿತ್ಬೆಳಗಳ್ ಇವರೇ ಗುರುಗಳು)

15 Sep, 2015 ಬಿದಿಗೆ ಮಂಗಳ

ರ್ೕ ಶೇಷಗಿರಿದಾಸರು (1751?)

ರ್ೕ ಜಯದಾಸರ ಸವ್ಂತ ಮಗ. ಸಣಣ್ವಯ ಸ್ನ ಲ್ 
ಹೋದರೋ, ಪಾರ್ಯದ ಲ್ ಹೋದರೋ ಗೊತಿತ್ಲಲ್.

ೕಹನದಾಸರು ಕಿಕ್ದಾಗ, ಇವರಿಗೆ ೩-೪ 
ವಷರ್ವಾಗಿರಬಹುದು.

ದಲೊಮೆಮ್ ಹುಷಾರು ತಪಿಪ್ದಾಗ, ಜಯರಾಯರು ೨ ವಷರ್ ಆಯುದಾರ್ನ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿ ದರು. 
ಆದರೆ, ಎರಡನೆ ಬಾರಿ ರಾಯರು ತಡೆಯ ಲಲ್. ಜಯರಾಯರ ಪರ್ಯಾಣದ ೩-೪ ವಷರ್ಕೆಕ್ ದಲು 
ಹೋದರು.

16 Sep, 2015 ತದಿಗೆ ಬುಧ

16 Sep, 2015 ತದಿಗೆ ಬುಧ

17 Sep, 2015 ಚೌತಿ ಗುರು ರ್ೕವರ ದಿಧ್ ನಾಯಕ ವರ್ತ ಎಲಾಲ್ ಚಂದರ್ ದಶರ್ನ ನಿ ದಧ್. ಸಯ್ಮಂತಕೋಪಾಕಾಯ್ನವನುನ್ ಶರ್ವಣ ಮಾಡಬೇಕು.
ಋ ಪಂಚಮಿ ವರ್ತ ಎಲಾಲ್ ಶುಕಾರ್ಸತ್ಪರ್ಯುಕತ್ ವರ್ತ ಗರ್ಹಣಕೆಕ್ ಬರುವುದಿಲಲ್

ರ್ೕ ತ ೕನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (1838) ರ್ೕಪಾ ಕಾವೇರೀ ನದೀ ತೀರ, ವಸಂತನಗರ, ಪ ಳ್ಪಾಳಯ್ ಪ ಳ್ೕಪಾಳಯ್ಮ್, ತಿರುಚಂಗೋಡು, ನಾಮಕಕ್ಲ್ ಜಿಲ ಲೆ್

ರ್ೕ ದಾಯ್ವಾರಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (1940) ವಾಯ್ಸ ರ್ೕರಂಗ ಬೆಂಗಳೂರು > ತಿರುಚಿ > ರ್ೕರಂಗ

21 Sep, 2015 ಸೋಮ ರ್ೕಶಪಾರ್ಣೇಶದಾಸರು (1807-1892) ಎಲಾಲ್ ಕಸಬಾ, ಂಗಸೂಗೂರು, ರಾಯಚೂರಿನ ಹತಿತ್ರ ಗುರುಪಾರ್ಣೇಶ ಟಟ್ಲದಾಸರಿಂದ ಉಪದೇಶ

22 Sep, 2015 ಮಂಗಳ ರ್ೕ ಜಗನಾನ್ಥ ದಾಸರು (1728-1809) ಎಲಾಲ್ ಮಾನ , ರಾಯಚೂರು ರ್ೕಹರಿಕಥಾಮೃಥಸಾರದ ರಚನೆಕಾರರು

24 Sep, 2015 ಏಕಾದ ಗುರು ರ್ೕ ಸತೆಯ್ೕಷಟ್ ತೀಥರ್ರು ಉತತ್ ಆತಕೂರು ವೃದಾದ್ಪಯ್ದಿಂದ ಸಂಚಾರ ಮಾಡದೆ ಆತಕೂರಿನಲ ಲೆ್ೕ ಪಾಠಪರ್ವಚನ ನಡೆ ದವರು

24 Sep, 2015 ಏಕಾದ ಗುರು
ರ್ೕ ದಾಯ್ಸಂಪೂಣರ್ ತೀಥರ್ರು (1866-1888) ಕಣವ್ ಕೊರಲೊಟಿಟ್ೕ ( ಂಧನೂರು). ರ್ೕ ಧಾಯ್ಧಿರಾಜರಿಗೆ ಆಶರ್ಮ

ಕೊಟಟ್ರು
ರತನ್ಪಂಚಕವೆಂಬ ಸೊತ್ೕತರ್ ರಚಿ ದಾದ್ರೆ. ಪೂವಾರ್ಶರ್ಮ ನಾಮ ರ್ೕಹನುಮಂತಾಚಾಯರ್. ಶೆ ಲ್ಗೇರಿಯ ಲ್ 
ಕೊಳದ ಲ್ ಮುಖಮಾಜರ್ನ ಮಾಡಲು ವತಿರ್ ತೆಗೆಯಲು, ಅ ಲ್ ಪಾರ್ಣದೇವರ ಗರ್ಹ ಕಿಕ್ತು.

24 Sep, 2015 ಏಕಾದ ಗುರು

ರ್ೕ ದಾಯ್ ರಾಜ ತೀಥರ್ರು (1947) ಇವರ ಕಾಲದ ಲ್
ಭಾರತವು ಸವ್ತಂತರ್ಯ್ವಾಯಿತು.

ಕಣವ್ ಕಮಲಾಪುರ (ಹೊಸಪೇಟೆ). ರ್ೕ ದಾಯ್ಮನೋಹರ 
ತೀಥರ್ರಿಗೆ ಆಶರ್ಮ ಕೊಟತ್ರು

ಕೋಲಾರದ ಲ್ ಅನೇಕ ಷಯ್ರಿದಾದ್ರೆ. ಸಂಚಾರದ ಲ್ ಮುಳಬಾಗಿಲು, ತಂಬೆಹ ಳ್ಯ ಲ್ ಸಂಸಾಥ್ನ ಪೂಜೆ 
ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ. ರ್ೕ ದಯಾನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು- ರಾಜರೂ ಪರಸಪ್ರರೂ ಸಂಸಾಥ್ನ ಪೂಜೆ ನೋಡಿದಾದ್ರೆ. 
ದೇಹಾಲಸಯ್ ಉಂಟಾಗಲು ರ್ೕ ದಾಯ್ ಜಯ ತೀಥರ್ರಿಗೆ ಆಶರ್ಮ (1935)ರ ಲ್ ಕೊಟಟ್ರು. ಆದರೆ ಕಿರಿಯ 
ರ್ೕಗಳು 7 ವಷರ್ ಇದುದ್, ಗುರುಗಳ ಸಮುಮ್ಖದಲ ಲೆ್ೕ 1942ರ ಲ್ ಹುಣ ೕಹೊಳೆಯ ಲ್ ವೃಂದಾವನ 

ಸೇರಿದರು. ಧಾರವಾಡದ ಲ್, ಅಗಡಿಯ ಲ್ ಒಬಬ್ ಶಾ ಗಳು 300 ಜನ ಶಯ್ರನುನ್ ತಂದು ವೇದಘೋಷ 
ಮಾಡಲು ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಟಟ್ರು. ತಾವರೆಗೇರಿ ಶೇ ಷಪಪ್ನಲಲ್ ಚಂದರ್ಹಾರ ಇಟೂಟ್ 500 ರೂ ಸಾಲ 
ಮಾಡಲು ರ್ೕ ಟಟ್ಲಕೄಣನು ಸವ್ಪನ್ದ ಲ್ ಹಾರ ಕೊಡೂ ಎಂದನು.

25 Sep, 2015 ದಾವ್ದ ಶುಕರ್ ವಾಮನ ಜಯಂತಿ/ ರ್ೕಪರ್ಸನನ್ವೆಂಕಟದಾಸರು-ಬಾದಾಮಿ (1680-1752) ಮಂತಾರ್ಲದ ಲ್ ರಾಯರ ಸಾ ಾತ್ ದಶರ್ನ ಪಡೆದವರು

25 Sep, 2015 ದಾವ್ದ ಶುಕರ್ ರ್ೕಕಮಲೇಶ ಠಲರು-ಸುರಪುರ (1780) ಎಲಾಲ್

25 Sep, 2015 ದಾವ್ದ ಶುಕರ್ ರ್ೕ ಜಂಬುಖಂಡೀ ವಾದಿರಾಜಾಚಾಯರ್ರು ತಮಮ್ ಮನೆ-ಆ ತ್ಗಳನುನ್ ಪರ್ನಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಸುಧಾಸ ಯುತಾತ್ ತೀಥರ್ಯಾತೆರ್ಗೆ ಹೋದ ದಿವಸ

27 Sep, 2015

ಚತುದರ್

ಭಾನು ರ್ೕ ಅ ೊಯ್ೕಭಯ್ ತೀಥರ್ರು (1809-1811) ಕಣವ್ ಬಿ ಭಾ  (ತಾ ೕಕೋಟೆ) ರೈತನಿಗೆ ಬೆಳಗಿನಜಾವ ಬಾ ಯ ಬ ಕಾಣಿ , ಧುಮುಕಿ, ಅವರ ಶಾಟಿಯನುನ್ ರೈತ ಇಟುಟ್ ಪೂಜೆ
ಮಾಡಿದ. ರ್ೕ ದಾಯ್ತ ೕನಿಧಿ ತೀಥರ್ರಿಗೆ ಸವ್ಪನ್ದ ಲ್ ಅಭಯ ಕೊಟಟ್ರು. ರ್ೕ ದಾಯ್ಧೀಶರಿಗೆ ಆಶರ್ಮ 
ಕೊಟಟ್ರು.

27 Sep, 2015 ಚತುದರ್ ಭಾನು ರ್ೕ ಅನಂತಪದಮ್ನಾಭ ವರ್ತ ಎಲಾಲ್ ವರ್ತ ಗರ್ಹಣಕೆಕ್ ಬರುವುದಿಲಲ್

ರ್ೕ ಹಯಗಿರ್ೕವ ಜಯಂತಿ

ವರಾಹ ಜಯಂತಿ

ರ್ೕ ರಿಗೋ ಂದ ಠಲದಾಸರು (1873-1915)  ರ್ೕ ದಿಣಿಣ್ೕ ರಾಘಪಪ್ನವರಿಂದ ಉಪದೇಶ

ಸೋಮ

29 Aug, 2015 ಪೌಣರ್ಮಿ

ಶುಕರ್

30 Aug, 2015 ಬಿದಿಗೆ

ಅಷಟ್ಮಿ ಭಾನು

ಋಗೆವ್ೕದ ಮತುತ್ ಯಜುವೇರ್ದ ಉಪಾಕಮರ್

ತರ್ ೕದ

06 Sep, 2015

ಶನಿ

11 Sep, 2015

ಶಾ
ರ್ವ
ಣ

ಕ
ೃಷ

ಣ್

18 Sep, 2015 ಶುಕರ್

ಅಷಟ್ಮಿ

ಭಾ
ದ
ರ್ಪ
ದ

ರ್ೕ ಸವ್ಣರ್ಗೌರಿ ವರ್ತ

ಪಂಚಮಿ



ರ್ೕ ಯಾದವಾಯರ್ರು ( ರ್ೕ ದಾಯ್ಧೀಶರ ಷಯ್ರು) ಉತತ್ ಮುನವ ಳ್, M.K. ಹುಬಬ್ ಯಿಂದ 9k.m. "ಅನನಾಯ್ ಚ್ಂತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇಜನಾಪಸುರ್ಪಾಸತೇ" ವನುನ್ ಕೆಂಪುಶಾಯಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆರೆ
ಎಳೆಯಲು, ನಂತರ ನೈವೇದಯ್ಕಿಕ್ಲಲ್ದೆ, ನದೀ ಮರಳನೆನ್ೕ ಪತಿನ್ಯು ತಂದಿಡಲು, ಭಕಿತ್ಯಿಂದ ಅದನೆನ್ೕ 
ನೈವೇದಯ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದು ಯಾದ ೕರಾ ಆಗಿದುದ್. ಶೆಟಿಟ್ ಬಂದು, ರ್ೕನಿವಾಸ ಸವ್ಪನ್ದ ಲ್ 
ಹೇ ದನೆಂದು ಧವಸಧಾನಯ್ ಇ ದುದ್, ಮಾರನೆದಿನ ಪರಮಾತಮ್ನ ಗರ್ಹದ ಬಾಯಿಯ ಲ್ (ಕೆಂಪು 
ದರ್ವ/ರಕತ್) ಕಾಣಿ ಕೊಂಡಿದುದ್.

ರ್ೕ ಯಾದವೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು II (15-Sep1-1711) ಕಾ ಹೆಮಾಡಿ, ಚಕಾರ್ ನದಿಯ ದಡ.

29 Sep, 2015 ಪಾಡಯ್ ಮಂಗಳ

30 Sep, 2015 ಬಿದಿಗೆ ಬುಧ ರ್ೕ ಬಿದರಹ ಳ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸ ಆಚಾಯರ್ರು (ತೀಥರ್ರು) ಉತತ್ ಹೊನಾನ್  (ದಿವ್ತೀಯ ಮಂತಾರ್ಲಯ) ಬೆಂಗಳೂರು > ದಾವಣಗೆರೆ/ ವ ಗಗ್ > ಹೊನಾನ್  

06 Oct, 2015 ನವಮಿ ಮಂಗಳ ರ್ೕ ದೇವೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (28-9-1994) ರ್ೕಪಾ ಮುಳಬಾಗಿಲು, ನರ ಂಹತೀಥರ್ದ ದಡ ಹನೊಸ್ೕಗೆಯ ರ್ೕ ಶವ್ನಂದನ ತೀಥರ್ರ ಗುರುಗಳು. ದೃಷಾಟ್ಂತ ಚಕರ್ವತಿರ್ಗಳು

07 Oct, 2015 ದಶಮಿ ಬುಧ ರ್ೕ ದಾಯ್ಪ ೕನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (1997) ವಾಯ್ಸ ತಿರುಮಕೂಡಲು, ಮೈಸೂರು ಬಾರ್ಹಮ್ಣೇತರರಿಗೂ ಮಾಧ ದೀ ೆ ನೀಡಿದವರು.
10 Oct, 2015 ತರ್ ೕದ ಶನಿ ರ್ೕ ಾನನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (೨೦೧೦) ರ್ೕಪಾ ಮುಳಬಾಗಿಲು ವೇದ ಾನಕೆಕ್ ನವರೂಪ ನೀಡಿ ಚಕಾರ್ಬಜ್ ಮಂಡಲಕೆಕ್ ರೂಪುರೇಷೆ ನೀಡಿದವರು.

ರ್ೕ ಮಾಧವ ತೀಥರ್ರು (ಮಧಾವ್ಚಾಯರ್ರ ನೇರ ಷಯ್ರು) ಮೂಲ ಮಾಶಾಳ (ದೊಡಡ್) ಮಣೂರು (ಗುಲಬ್ಗರ್ದಿಂದ ೧೦೦ ಕಿ.ಮೀ) ಬೆಂಗಳೂರು > ಗುಲಬ್ಗರ್ > ಮಾಶಾಳ ಮಣೂರು

13 Oct, 2015 ಪಾಡಯ್ ಮಂಗಳ

13 Oct, 2015

ಪಾಡಯ್

ಮಂಗಳ ರ್ೕ ಜಯಮಾಧವ ತೀಥರ್ರು (13-10-1996) ತಂಬೆ ರ್ೕಗಳು ಆಸಾಥ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತತ್ಲೇ ದೇಹ ತಾಯ್ಗ ಮಾಡಿದವರು. ಅದಕೆಕ್  ಸಾ ಯಾಗಿ ರ್ೕ
ಪರ್ಸನನ್ರಾಮದೇವರ ಗರ್ಹದಿಂದ ಹೊರಟ ಮಿಂಚು ರ್ೕಗಳ ದೇಹ ಪರ್ವೇಶ ಮಾಡಿದುದ್. ನೆರೆದಿದದ್ ಭಕತ್ರೆಲಾಲ್ 
ನೋಡಿದಾದ್ರೆ.

14 Oct, 2015 ಬುಧ ರ್ೕ ವೇದವೇದಯ್ ತೀಥರ್ರು (1616) ಸೋದೆ ಸೋದೆ

ರ್ೕಮದಾವ್ದಿರಾಜರ ಷಯ್ರಾಗಿ ವ ೕವೃದಾಧ್ರಾಗಿದಾದ್ಗ ಪಯಾರ್ಯ ಗುವುದೋ ಇಲಲ್ ೕ ಎಂದು 
ೕಚಿ ದಾಗ ರ್ೕವಾದಿರಾಜರು ತಮಮ್ ಪಯಾರ್ಯ ಬಿಟುಟ್ಕೊಟುಟ್ ಸೋದೆಯಿಂದಲೇ ೧೫೯೬-೯೭ರ 

ಪಯಾರ್ಯ ನಡೆ ದವರು

14 Oct, 2015 ಬುಧ ರ್ೕ ಆನಂದ ಟಠ್ಲ ದಾಸರು (1869-1918) ಎಲಾಲ್ ರ್ೕಗುರುಜಗನಾನ್ಥ ದಾಸರಿಂದ ಉಪದೇಶ
15 Oct, 2015 ತದಿಗೆ ಗುರು ರ್ೕ ವರದೇಶ ಠಲರು (1885-1918) ಎಲಾಲ್ ರ್ೕಗುರುಜಗನಾನ್ಥ ದಾಸರಿಂದ ಉಪದೇಶ ಂಗಸೂಗೂರು

19 Oct, 2015
ಷ ಟ್ ಸೋಮ

ರ್ೕ ಸತಯ್ಪಾರಾಯಣ ತೀಥರ್ರು (1863) ಉತತ್ ಸಂತೆಬಿದನೂರು ಧಾರವಾಡದ ಧೂಮಪಪ್ನಾಯಕರ ಲ್ ಅಡ ಟಿಟ್ದದ್ ನವರತನ್ಮಂಟಪ, ಬಂಗಾರದ ಗಂಗಾಳ ಬಿಡಿ ತಂದು, 
ರ್ೕ ಸಂಕಷರ್ಣ ಒಡೆಯರಿಗೆ (ಕರಂಪೂಂಡಿ) ಗುರುಗಳಾದವರು.

20 Oct, 2015 ಸಪತ್ಮಿ ಮಂಗಳ

20 Oct, 2015 ಸಪತ್ಮಿ ಮಂಗಳ ರ್ೕ ವೈರಾಗಯ್ನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (1851) ರ್ೕಪಾ ನರ ಂಹತೀಥರ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಬೆಂಗಳೂರು > ಮುಳಬಾಗಿಲು 

20 Oct, 2015 ಸಪತ್ಮಿ ಮಂಗಳ ರ್ೕ ಪಾರ್ಣೇಶದಾಸರು (1736-1822) ಎಲಾಲ್ ಕಸಬಾ, ಂಗಸೂಗೂರು, ರಾಯಚೂರಿನ ಹತಿತ್ರ ರ್ೕ ಜಗನಾನ್ಥದಾಸರಿಂದ ಉಪದೇಶ

ದುಗಾರ್ಷಟ್ಮಿ ದುಗಾರ್ದೇ ಯು ಮ ಷಾಸುರನನುನ್ ಕೊಂದ ದಿವಸ.
ರ್ೕ ಸತಯ್ಪರಾಕರ್ಮ ತೀಥರ್ರು (1879) ಉತತ್ ಚಿತಾತ್ಪುರ, ಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು ಪುಣೆಯ ಲ್ ಾಮ ಬಂದಾಗ ತಿಂಗಳುಗಟಟ್ಲೆ ಊರಿಗೆಲಾಲ್ ಅನನ್ದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಆಶರ್ಮ ಪೂವರ್ದ ಲ್ 

ಗುರುಪಾರ್ಣೇಶದಾಸರ ಆಪತ್ ಸೆನ್ೕ ತರು

22 Oct, 2015 ರ್ೕ ಶೆವ್ೕಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (1943) ಸೋದೆ ಉದಾಯ್ವರ 44 ವಷರ್ ಪೀಠದ ಲ್--ರಾಜೇಶಹಯವದನ ಅಂಕಿತರು-- ರ್ೕ ಶೊವ್ೕತತ್ಮರ ಗುರುಗಳು

ರ್ೕ ಮಧಾವ್ಚಾಯರ್ರ ಜನುಮ ದಿನ (1200) ಪಾಜಕ, ಉಡುಪಿ ಭೂತಾವ್ ೇತೆರ್ೕ ಶುದ ಧೆ್ೕ ದಿವ್ಜಗಣನಿಲಯೇ ರೌಪಯ್ಪೀಠಾಭಿಧಾನೇ ತತಾರ್ಪಿ ಬರ್ಹಮ್ಜಾತಿ ...
ರ್ೕಬುದಧ್ ಜಯಂತಿ (567 B.C.) ಅಸುರ ೕಹನಾಥರ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ದಿವಸ.
ರ್ೕ ಸುಕೃತೀಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (1912) ರಾಯ ನಂಜನಗೂಡು

ರ್ೕ ರ್ೕರಾಮ ತೀಥರ್ರು (1584) ವಾಯ್ಸ ನವವೃಂದಾವನ, ವಾಯ್ಸರಾಜರ ನೇರ ಷಯ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು > ಹೊಸಪೇಟೆ > ಹಂಪಿ > ಆನೆಗೊಂದಿ 

ರ್ೕ ರ್ೕಧರ ತೀಥರ್ರು (1598) ರ್ೕಪಾ ನರ ಂಹತೀಥರ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಬೆಂಗಳೂರು > ಮುಳಬಾಗಿಲು 

28 Oct, 2015 ಪಾಡಯ್ ಬುಧ

30 Oct, 2015 ತದಿಗೆ ಶುಕರ್ ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕನಾಥತೀಥರ್ರು (1821) ವಾಯ್ಸ ನರ ೕಪುರ, ದಾಬಸಪೇಟೆ, ಮಧುಗಿರಿ ರಸ ತೆ್

30 Oct, 2015 ಚೌತಿ ಶುಕರ್ ರ್ೕ ಸುಭೋಧನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (1839) ರ್ೕಪಾ ನರ ಂಹತೀಥರ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಬೆಂಗಳೂರು > ಮುಳಬಾಗಿಲು 

ರ್ೕ ವಸುಧೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (1761) ರಾಯ ಕೆಂಚನಗುಡಡ್, ರಿಗುಪಪ್, ಬಳಾಳ್ರಿ
ಗುರುಗುಣಸತ್ವನಕೆಕ್ ವಾಯ್ಖಾಯ್ನವನುನ್ ರಚಿ ದವರು

ರ್ೕವಾದೀಂದರ್ತೀಥರ್ರ ಷಯ್ರು.
ಮಂತಾರ್ಲಯ ಗಾರ್ಮದ ಆಡ ತ ಕೈತಪಿಪ್ ಹೋಗುವ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಅದವಾನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ನವಾಬ್ 
ಸಬದ್ಲಜ್ಂಗ್ ಬಹದೂದ್ರ್ ರ್ೕಗಳ ಕೀತಿರ್ಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಮಂತಾರ್ಲಯವು ಶಾಶವ್ತವಾಗಿ ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡಿ 
ಕೃತಾಥರ್ನಾದನು.

ರ್ೕ ರ್ೕನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (1787) ಕಾವೇರೀ ನದೀ ತೀರ, ವಸಂತನಗರ, ಪ ಳ್ಪಾಳಯ್ ಪ ಳ್ೕಪಾಳಯ್ಮ್, ತಿರುಚಂಗೋಡು, ನಾಮಕಕ್ಲ್ ಜಿಲ ಲೆ್ 

04 Nov, 2015 ಅಷಟ್ಮಿ ಬುಧ ರ್ೕ ಆನಂದನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (1883) ರ್ೕಪಾ ಮೈಸೂರು

ರ್ೕ ಸುಮತೀಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (1725) ಬೆಂಗಳೂರು > ತಿರುಚಿ > ರ್ೕರಂಗ
ಮಂತರ್ವಾದಿಯನುನ್ ಮಣಿ ರಾಣಿಯಿಂದ ರ್ೕಮಠಕೆಕ್ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಳಾದೇ ೕ ಪೂಜಿತ ರ್ೕ-ಭೂ-
ದುಗಾರ್ಸಮೇತ ವೈಕುಂಠವಾಸುದೇವನನುನ್ ತಂದುಕೊಟಟ್ವರು.

09 Nov, 2015 ತರ್ ೕದ ಸೋಮ
ರ್ೕ ಬೇಲೂರು ಕೇಶವದಾಸರು (೧೯೪೮ ಮಧಾಯ್ನಹ್ ೨೩೦ಕೆಕ್)

ಚಾತುಮಾರ್ಸ ಸಮಾಪಿತ್ (ಯತಿಗಳ ೕ ೕಲಲ್ಂಘನ)

28 Sep, 2015 ಸೋಮ

ಕ
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ಣ್
ಪಕಷ್ಮಾಸ ಆರಂಭ

12 Oct, 2015 ಅಮಾವಾಸಯ್ ಸೋಮ
ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸಯ್

ಜಯದಶಮಿ

ನವಮಿ ಗುರು

ಸರಸವ್ತಿ ಪೂಜೆ

ಬುಧಅಷಟ್ಮಿ

ಪೌಣರ್ಮಿ

ಶ
ುಕ
ಲ್

ಸೋಮ

ಸಪತ್ಮಿ

ಅ
ಶ
ವ್ಯ

ುಜ
 ಮ

ಾ
ಸ

ಬಿದಿಗೆ

26 Oct, 2015

ನೀರು ತುಂಬುವ ಹಬಬ್

ಕ
ೃಷ

ಣ್

ರ್ೕ ಗುರುಜಗನಾನ್ಥದಾಸರು (1837-1918) ರ್ೕಪೆತತ್ ತಂದೆ ಗೋಪಾಲ ದಾಸರು, ಕೌತಾಳ

ಇವರ ತಂದೆ ವೆಂಕಟಸುಬಬ್ದಾಸರು ಸುರಪುರದ ಆನಂದದಾಸರ ನೇರ ಷಯ್ರು. ೧೮೮೮ರ ಮುಕೊಕ್ೕಟಿ ದಾವ್ದ ದಿನ ಜನನ. ಗಾಂಧೀಜಿ  ಬೇಲೂರಿಗೆ ಬಂದದುದ್.
೧೯೩೨ರ ರಾಯರ ಆರಾಧನೆ ದಿನ, ರ್ೕಕಣಾರ್ಟಕ ಭಕತ್ ಜಯ ಬಿಡುಗಡೆ

ಶುಕರ್

ಚತುದರ್

08 Nov, 2015 ದಾವ್ದ ಭಾನು

21 Oct, 2015

ಶರನನ್ವರಾತಿರ್ ಆರಂಭ

03 Nov, 2015 ಮಂಗಳ

ಮಹಾನವಮಿ (ಆಯುಧ ಪೂಜೆ)

23 Oct, 2015 ದಶಮಿ



ನರಕ ಚತುದರ್ ನರಕಾಸುರನನುನ್ ಕೊಂದ ದಿವಸ.

12 Nov, 2015 ಪಾಡಯ್ ಗುರು ಬ ಪಾಡಯ್ಮಿ ಭಗವಂತನು ವಾಮನ ರೂಪಿನಿಂದ ಬ ಚಕರ್ವತಿರ್ಯನುನ್ ಸಂಹರಿ  ಅವನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನೆನ್ೕ ಕಾಯುವ ವರನೀಡಿದ ದಿನ.

13 Nov, 2015 ಬಿದಿಗೆ ಶುಕರ್ ರ್ೕ ದಾಯ್ಸಮುದರ್ ತೀಥರ್ರು (1903) ವಾಯ್ಸ ಸೋಸಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು > ಮಂಡಯ್ > ಬನೂನ್ರು > ಸೋಸಲೆ

14 Nov, 2015 ತದಿಗೆ ಶನಿ ರ್ೕ ಸತಯ್ಪರ್ ೕದ ತೀಥರ್ರು (1997) ಉತತ್ ಮನಂಪೂಂಡಿ, ತಿರುಕೊ ಲೂರು ರ್ೕ ಸತಾಯ್ತಮ್ತೀಥರ್ರ ಗುರುಗಳು

17 Nov, 2015 ಷ ಟ್ ಮಂಗಳ ರ್ೕ ವೇದೇಶರು (ತೀಥರ್ರು) ಉತತ್ ಮಾಶಾಳ (ದೊಡಡ್) ಮಣೂರು (ಗುಲಬ್ಗರ್ದಿಂದ 100 k.m.) ಬೆಂಗಳೂರು > ಗುಲಬ್ಗರ್ > ಮಾಶಾಳ ಮಣೂರು

17 Nov, 2015 ಷ ಟ್ ಮಂಗಳ ರ್ೕ ಉಪೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು I (24-10-1674) ಕಾ ಕೇರಳದ ಕೊಚಿಚ್ಯ, ಗೊ ರ್ಪುರಂನ ಲ್ರುವ ವೆಂಕಟರಮಣನಿಗೆ ತಂತರ್ಸಾರಪದದ್ತಿಯಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಪೂಜೆಗೆ ನಿಣರ್ಯ ( ಧಾನ) ಬರೆದುಕೊಟಿಟ್ದಾದ್ರೆ.
19 Nov, 2015 ಸಪತ್ಮಿ ಗುರು ರ್ೕ ವೇಧನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (1635) ಉತತ್ ಪಂಢರಾಪುರ ತಿರುಚಿಯ ನವಾಬ 3 ಗಾರ್ಮಗಳನುನ್ ಉಂಬ  ಕೊಟಿಟ್ದದ್ನು.

ರ್ೕ ಸತಯ್ ೕರ ತೀಥರ್ರು (1887) ಉತತ್ ಕೊಲರ್ಹ ಳ್ ತುಂಗಭದಾರ್ ತೀರ ಧವಾ ವಾಹವು ಶಾಸಸಮಮ್ತವಲಲ್ವೆಂದು ವಾದಿ ಜಯಮಾಲೆ ಧರಿ ದವರು. ಸತಯ್ ಜಯನಗರದ 
ರಾಜರು ಪುತರ್ಸಂತಾನ ಫಲ ಕರುಣಿ ದದ್ಕಾಕ್ಗಿ, ಬಂಗಾರದ ಗಂಗಾಳ ಕೊಟಿಟ್ದಾದ್ರೆ. 
ವರಮಹಾಲ ಮ್ಹಬಬ್ದಂದು ಮಾತರ್ ಅದರ ಲ್ ಶಾಯ್ ಗೆ ಪಾಯಸ ನೈವೇದಯ್ ಮಾಡಲಾಗುತತ್ದೆ.

ರ್ೕ ಜಯದಾಸರು (1682-1755) ಚಿಪಪ್ಗಿರಿ, ಗುಂತಕಲುಲ್ ಭೃಗುಋ ಗಳು. ಯಮನಿಂದ ೕಹನದಾಸರನುನ್ ಬಿಡಿ  ತಂದವರು.
ಉತಾಥ್ನ ದಾವ್ದ ತುಳ -ದಾ ೕದರ ವಾಹ

ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕಪತಿ ತೀಥರ್ರು (1670) ವಾಯ್ಸ ರ್ೕರಂಗ ಬೆಂಗಳೂರು > ತಿರುಚಿ > ರ್ೕರಂಗ

ರ್ೕ ದಾಯ್ವಾಚಸಪ್ತಿ ತೀಥರ್ರು (2007) ವಾಯ್ಸ ತಿರುಮಕೂಡಲು, ಮೈಸೂರು

24 Nov, 2015 ತರ್ ೕದ ಮಂಗಳ ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕನಾರಾಯಣ ತೀಥರ್ರು (1700) ವಾಯ್ಸ ಬದರಿಕಾಶರ್ಮ ಪರ್ವೇಶ ರ್ೕಶೇಷಚಂದಿರ್ಕಾಚಾಯರ್ರ ಗುರುಗಳು

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

ನೆ ಲ್ ಮರದ ರೆಂಬೆಯನುನ್ ಮುರಿದು ತರಬೇಡಿ.

ರ್ೕ ವರದ ಟಠ್ಲ ದಾಸರು (1872-1935)
ರ್ೕಗುರುಜಗನಾನ್ಥದಾಸರಿಂದ ಉಪದೇಶ-ಕೌತಾಳ ಕೌತಾಳದ ಶಾನುಭೋಗ ಹನುಮಂತರಾಯರ ಪತಿ ಬೇಡಲು, ಗುರುರಾಜರ ಚಲವೃಂದಾವನವನುನ್

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರನುನ್ ಬದುಕಿ , ಅವರಿಗೆ ವರದ ಟಟ್ಲ ಅಂಕಿತ ಕೊಟಟ್ರು.

ರ್ೕ ಹಯಗಿರ್ೕವ ತೀಥರ್ರು (1536)/ ವಾಯ್ಸ ಪೂಜೆ ರ್ೕಪಾ ನರ ಂಹತೀಥರ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಬೆಂಗಳೂರು > ಮುಳಬಾಗಿಲು ( ರ್ೕಪಾದರಾಜರ ನೇರ ಷಯ್ರು)

ರ್ೕ ಜಯಧಜ ತೀಥರ್ರು (1448) ವಾಯ್ಸ ರ್ೕ ಪುರುಷೋತತ್ಮತೀಥರ್ರ ಗುರುಗಳು

1899ರಂದು ’ನರ ಂಹನ’ ಜನನ. ಈತನೇ ಮುಂದೆ ರ್ೕ ದಾಯ್ಪರ್ಸನನ್ ತೀಥರ್ರಾದದುದ್.

28 Nov, 2015 ತದಿಗೆ ಶನಿ
ರ್ೕ ಕನಕ ಜಯಂತಿ (1508-1606) 
ರ್ೕವಾಯ್ಸರಾಜರಿಂದ ಉಪದೇಶ

ವಾಯ್ಸ ಬೆಂಗಳೂರು > ಹಾವೇರಿ > ಕಾಗಿನೆಲೆ. ಯಮಾಂಶ 
ಸಂಭೂತರು

ಬೇಲೂರು ವೈಕುಂಠದಾಸರ ಮನೆ ಕಾಯದ್ ಮಹನೀಯರು. ಇವರ ಮುಂಡಿಗೆ ಬಿಡಿಸಲಸಾಧಯ್.

29 Nov, 2015 ಚತುಥಿರ್ ಭಾನು
ರ್ೕ ಜೇನುತುಪಪ್ದ ಆಂಜನೇಯಗುಡಿಯ ವಾ ರ್ಕೋತಸ್ವ ರ್ೕ ಸತಯ್ಧಮರ್ತೀಥರ್ರಿಂದ ಪರ್ತಿಷಾಟ್ಪಿಸಲಪ್ಟಟ್ 

ಆಂಜನೇಯನ ಗುಡಿ. ನಾಗಪಪ್ನಲ ಲೆ್ೕ ಪಾರ್ಣದೇವನ ಮುಖ

29 Nov, 2015 ಭಾನು ರ್ೕ  ದಾಯ್ನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು ಮೂಲ ಯರಗೋಳ ಬೆಂಗಳೂರು > ವಾಡಿ > ಯರಗೋಳ (ಮಳಖೇಡದಿಂದ ೪೫ ಕಿ.ಮೀ)
30 Nov, 2015 ಪಂಚಮಿ ಸೋಮ ರ್ೕ ಇಂದಿರೇಶ ಠಲರು (????)

ರ್ೕ ರಘುನಂದನ ತೀಥರ್ರು (1504) ರಾಯ ಬೆಂಗಳೂರು > ಹೊಸಪೇಟೆ > ಹಂಪಿ
ಬಳಾಳ್ರಿಯ ಬ ಯಿರುವ ಕೋಳೂರಿನ ಲ್ ಇರುವ 
ರ್ೕರಘುನಂದನತೀಥರ್ರ ಮೃತಿತ್ಕಾ ವೄಂದಾವನದ 

ಸನಿನ್ಧಾನದ ಲ್ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.

ರಾಯರ ಮಠಕೆಕ್ ರ್ೕಮೂಲರಾಮರ ಗರ್ಹ ವಾಪಸುಸ್ ತರಿ ದವರು

ರ್ೕ ಭುವನೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (1886) ಕಾ There is so much to write. Pl read at http://www.kashimath.org/hh-
shrimath-bhuvanendra-thirtha-swamiji/ 

ರ್ೕ ಸುಜನೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (1836) ರಾಯ ನಂಜನಗೂಡು

06 Dec, 2015 ದಶಮಿ ಭಾನು ರ್ೕ ಜಂಬುಖಂಡಿ ವಾದಿರಾಜಾಚಾಯರ್ರ ತಂದೆ ರ್ೕ ಜಂಬುಖಂಡಿ ರ್ೕನಿವಾಸಾಚಾಯರ್ರ ಪುಣಯ್ದಿನ

10 Dec, 2015 ಚತುಧರ್ ಗುರು ರ್ೕ ಪದಮ್ನಾಭ ತೀಥರ್ರು (1324) ಮೂಲ ರ್ೕಮಧಾವ್ಚಾಯರ್ರ ನೇರ ಷಯ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು > ಹೊಸಪೇಟೆ > ಹಂಪಿ > ಆನೆಗೊಂದಿ 

10 Dec, 2015 ಚತುಧರ್ ಗುರು ರ್ೕ ಮುದುದ್ ೕಹನದಾಸರು (1830-1898) ರ್ೕವರ ಟಟ್ಲರಿಂದ ಉಪದೇಶ, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ (ತಂದೆಮುದುದ್ ೕಹನ ಟಟ್ಲದಾಸರಲಲ್ದೆ, ಇನೂನ್ ೧೦ ಮಂದಿ ಷಯ್ರಿದದ್ರು)

11 Dec, 2015 ಅಮಾವಾಸೆಯ್ ಶುಕರ್ ರ್ೕ ಮೇಧಾನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (1926) ರ್ೕಪಾ ಕಾವೇರೀ ನದೀ ತೀರ, ವಸಂತನಗರ, ಪ ಳ್ಪಾಳಯ್
ಪ ಳ್ೕಪಾಳಯ್ಮ್, ತಿರುಚಂಗೋಡು, ನಾಮಕಕ್ಲ್ ಜಿಲ ಲೆ್ (ದುರ ತ್ ಸಮಯದ ಲ್ ವೃಂದಾವನದ ಗುಹೆಯ ಲ್ 
ರ್ರ್ೕಪಾದರಾಜರ ನಂದಾದೀಪ ಕಂಡು ದುರ ತ್ ಕಾಯರ್ ನಿ ಲ್  ಧನಯ್ರಾದವರು).

11 Dec, 2015 ಅಮಾವಾಸೆಯ್ ಶುಕರ್ ರ್ೕ ಮ ಪತಿ ದಾಸರು (1611-1681) ಸಾರವಾಡದ ಭಾಸಕ್ರಸಾವ್ಮಿಗ ಂದ ಉಪದೇಶ ಬೆಂಗಳೂರು > ಬಿಜಾಪುರ > ಕಾಖಂಡಕಿ (ರಾಯರ ಸಮಕಾ ೕನರು)

ರ್ೕ ರಘು ೕರ ತೀಥರ್ರು ಅ ೊಯ್ೕ ಕೂಡಿಲ್

ರ್ೕ ಕಂಬಾಲೂರು ರಾಮಚಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (1632) ವಾಯ್ಸ ಬೆಂಗಳೂರು > ವೆಲೂಲ್ರು > ಶೆಂಪಾಕ್ ರಾಯರ ಗುಡಿ ಆವರಣ ರೋಧಿಗಳು ತಲೆಮೇಲೆ ಬೀ ದ ಕಲುಲ್ಗುಂಡನುನ್ ಗಾ ಯ ಲ್ ನಿ ಲ್ ದವರು.
16 Dec, 2015 ಪಂಚಮಿ ಬುಧ ರ್ೕ ಸಂಕಷರ್ಣ ಒಡೆಯರು ಉತತ್ ಬೆಂಗಳೂರು > ವೆಲೂಲ್ರು > ಆರಣಿ > ಕರಮಪೂಂಡಿ ಹರಿಕಥಾಮೃಥಸಾರಕೆಕ್ ಸಂಸಕ್ೃತದ ಲ್ ವಾಯ್ಖಾಯ್ನ ರಚಿ ದ ಮಹನೀಯರು.
16 Dec, 2015

ಪಂಚಮಿ ಬುಧ ರ್ೕ ಬುಧವಯರ್ ತೀಥರ್ರು (1738) ಸೋದೆ ಉಡುಪಿ
ಶೆರ್ೕಷಟ್ ಕ ಗಳು. ಷುಣ್ಸಹಸರ್ನಾಮದ ಪರ್ತಿ ಪದಕೆಕ್ ಪದಯ್ಮಯ ವಾಯ್ಖಾಯ್ನವನೂನ್ , ಆ ಪದಯ್ಕೆಕ್ ತಮಮ್ದೇ 
ಟಿಪಪ್ಣಿಯನೂನ್ ರಚಿ ದಾದ್ರೆ

17 Dec, 2015 ಷ ಟ್ ಗುರು

10 Nov, 2015 ಚತುದರ್ ಮಂಗಳ
ದೀಪಾವ , ಲ  ಪೂಜೆ

ಚಾತುಮಾರ್ಸ ಸಮಾಪಿತ್

03 Dec, 2015 ಅಷಟ್ಮಿ ಗುರು

08 Dec, 2015 ದಾವ್ದ ಮಂಗಳ
ಧನವ್ಂತಿರ್ ಜಯಂತಿ
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ತಿ
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ದಶಮಿ

ಸುಬರ್ಮಣಯ್ ಷ ಟ್ + ಧನುಮಾರ್ಸಾರಂಭ

14 Dec, 2015 ತದಿಗೆ

ರ್ೕ ಉರಗಾದಿರ್ವಾಸ ಠಲದಾಸರು (1871-1964) ತಂದೆ ಮುದುದ್ ೕಹನ ಟಟ್ಲದಾಸರಿಂದ ಉಪದೇಶ, ಚಿತರ್ದುಗರ್

ಸೋಮ

ದಾವ್ದ

ಬುಧ

ಚತುದರ್

24 Nov, 2015

ಶನಿ

23 Nov, 2015 ಸೋಮ

25 Nov, 2015

ಶ
ುಕ
ಲ್

ಬುಧ

ಪೌಣರ್ಮಿ

21 Nov, 2015



19 Dec, 2015
ನವಮಿ ಶನಿ

ರ್ೕ ದಾಯ್ವಲಲ್ಭ ತೀಥರ್ರು (1812) ವಾಯ್ಸ ಸೋಸಲೆಯ ಲ್ ದಲ ಬಾರಿ ರ್ೕವಾಯ್ಸರಾಜ ಮಠ 
ಸಾಥ್ಪಿ ದವರು

ಬೆಂಗಳೂೆರು > ಮಂಡಯ್ > ಬನೂನ್ರು > ಸೋಸಲೆ

ರ್ೕ ಸತಯ್ನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (1639) ಉತತ್ ಕನೂರ್ಲು (ರಾಯರ ಸಮಕಾ ೕನರು) ರ್ೕ ಸತಾಯ್ನಂದ 
ತೀಥರ್ರ ಗುರುಗಳು

ರ್ೕ ಸತಯ್ನಾಥರ ಗುರುಗಳು (ಬೆಂಗಳೂರು > ಕನೂರ್ಲು ಉತತ್ರಾದಿಮಠ). ಬಿಜಾಪುರದ ಲ್
ಅಣಣ್ಯಾಯ್ಚಾಯರ್ರಿಗೆ "ನವರತನ್" ಬಿರುದನಿನ್ತತ್ವರು.

ರ್ೕ ಭುದೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (1490) ರಾಯ ಬೆಂಗಳೂರು > ತಿರುನಲೆವ್ೕ  (ಐಲಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೆರ್ಸ್ಸ್) ರಾಯರ ಮಠದ ಮೂಲ ಪುರುಷರು. ತಾಮರ್ಪಣಿರ್ ನದೀ ತೀರದ ಲ್ದಾದ್ರೆ.

ರ್ೕ ಸತಯ್ನಾಥ ತೀಥರ್ರು (1687) ಉತತ್ ೕರಚೋಳಪುರಮ್, ಅಭಿನವ ವಾಯ್ಸರಾಜರು. ಬೆಂಗಳೂರು > ತಿರುಕೊ ಲೂರು > ೕರಚೋಳಪುರ (ಸತಾಯ್ಭಿನವರ ಗುರುಗಳು)
ಗೀತಾಜಯಂತಿ

23 Dec, 2015 ಬುಧ ರ್ೕ ಲ ಮ್ವಲಲ್ಭ ತೀಥರ್ರು (1708) ರ್ೕಪಾ ಒಡಪ ಳ್

23 Dec, 2015 ಬುಧ

23 Dec, 2015 ಬುಧ

25 Dec, 2015 ರ್ೕ ದಾಯ್ಪರ್ಸನನ್ ತೀಥರ್ರು (1969) ವಾಯ್ಸ ಸೋಸಲೆ (ನ  ನ  ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ ಸದುಗ್ಣಸಾಂದರ್) ಬೆಂಗಳೂರು > ಮಂಡಯ್ > ಬನೂನ್ರು > ಸೋಸಲೆ

25 Dec, 2015 ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕಧರ ತೀಥರ್ರು (1334) ರ್ೕಪಾ
ರ್ೕಪದಮ್ನಾಭತೀಥರ್ರ ಪರ್ಥಮ ಷಯ್ರು. ಇವರೇ ರ್ೕಪಾದರಾಜ ಮಠದ ಮೂಲ ಯತಿಗಳು (ಇವರ ಮೂಲ 

ವೃಂದಾವನ ಲಭಯ್ ಇಲಲ್. ಬಹುಶಃ ಗಂಗಾ ಪರ್ವೇಶ ಮಾಡಿರಬಹುದು)

25 Dec, 2015 ರ್ೕ ಸುಗುಣೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (1884) ರಾಯ ಚಿತೂತ್ರು, ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ೬೦ ಕಿ. ಮೀ
ಗಿರಿಯಂಪೇಟೆ, ಾಮದ ಲ್ ಮಠದ ಆ ತ್ ಮಾರಿ 3 ತಿಂಗಳು ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ಭೋಜನ ಹಾಕಿ ದ ಉದಾರ 
ಮನದ ರಾಗಿಗಳು.

26 Dec, 2015 ಪಾಡಯ್ ಶನಿ ರ್ೕ ರಘುನಾಥ ತೀಥರ್ರು (1502) ಉತತ್ ಮಳಖೇಡ ಬೆಂಗಳೂರು > ಗುಲಬ್ಗರ್ > ಮಳಖೇಡ (ಸೇಡಂ ರಸ ತೆ್)

30 Dec, 2015 ಪಂಚಮಿ ಬುಧ ರ್ೕ ಅ ೊಯ್ೕಭಯ್ ತೀಥರ್ರು ಮೂಲ ಮಳಖೇಡ ( ದಾಯ್ರಣಯ್ರನುನ್ ಸೋ ದವರು) ’ಕಿಂ ಪಶು ಪೂವರ್ದೇಹೇ?’ ಎಂದು ಕೇ  ಧೋಂಡೊನನುನ್ ರ್ೕಜಯತೀಥರ್ರನಾನ್ಗಿ ದವರು

31 Dec, 2015 ರ್ೕ ನರ ಂಹದಾಸರು (1685-1765) ರ್ೕ ಪುರಂದರದಾಸರಿಂದ ಸವ್ಪನ್ದ ಲ್ ಉಪದೇಶ, ಭಾಗಯ್ವಾಟ

31 Dec, 2015

ರ್ೕ ಲೋಕನಾಥ ತೀಥರ್ರು (1434) ಕೃಷಾಣ್ ಹರಿದಾವ್ರ

ಮಾಂತಿರ್ಕನೊಬಬ್ ವಾಮಾಚಾರದಿಂದ ಮಠಕೆಕ್ ಬೆಂಕಿ ತಗು ದ ಹಾಗೆ ತೋರಿ ದಾಗ, ತಮಮ್
ತಪಶಯ್ಕಿತ್ಯಿಂದ ಅದನುನ್ ಉಪಶಮನಗೊ , ಅವನಿಗೇ ತಗಲುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಕಷ್ಮೆ ಯಾಚಿ ದ ಅವನನುನ್ 
ಉದದ್ರಿ ದವರು.

02 Jan, 2016 ಅಷಟ್ಮಿ ಶನಿ ರ್ೕ ಉಪೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (1728) ರಾಯ ರ್ೕರಂಗ, ರ್ೕ ವಾದೀಂದರ್ತೀಥರ್ರ ಗುರುಗಳು. ಬೆಂಗಳೂರು > ತಿರುಚಿ > ರ್ೕರಂಗ

07 Jan, 2016 ದಾವ್ದ ಗುರು ರ್ೕ ಗುರುಗೋ ಂದ ಟಟ್ಲದಾಸರು (1/11/1983) ಎಲಾಲ್ ಮೂತರ್ಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಯಿದಾದ್ಗಲೂ ತಮಮ್ ವರ್ತನಿಷೆಟ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡದೆ ಗೆದುದ್ ಬಂದವರು

08 Jan, 2016 ತರ್ ೕದ ಶುಕರ್ ರ್ೕ ದಯಾನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (1969) ರ್ೕಪಾ ನರ ಂಹತೀಥರ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಬೆಂಗಳೂರು > ಮುಳಬಾಗಿಲು

ರ್ೕ ಜಿತಾಮಿತರ್ ತೀಥರ್ರು (1492) ರಾಯ ನಡುಗಡ ಡೆ್, ಕಾಡೂಲ್ರು, ರಾಯಚೂರು, ರುದಾರ್ಂಶರು 7 ದಿವಸ ನೀರ ಲ್ ಮುಳುಗಿ ಮೇಲೆದುದ್ ಬಂದವರು. ರ್ೕಪಾದರಾಜರಿಂದ ಸುತ್ತಿಸಲಪ್ಟಟ್ವರು

ರ್ೕ ಗುರು ರ್ೕಶ ಠಲದಾಸರು (1740-1846) ರ್ೕಶ ಟಟ್ಲದಾಸರಿಂದ (ಹುಂಡೇಕಾರದಾಸರಿಂದ) ಉಪದೇಶ, ಕನಕಗಿರಿ

ಬಿದಿಗೆ ರ್ೕ ಜಗನಾನ್ಥ ತೀಥರ್ರು (1770) / ಧನುಮಾರ್ಸ ಸಮಾಪಿತ್ ವಾಯ್ಸ ಶೇಷಚಂದಿರ್ಕಾಚಾಯರ್ರ ಷಯ್ರು
ಬೆಂಗಳೂರು > ಕುಂಭಕೋಣೆ (ಮೈಲಾಡುತುರೈ ಎಕೆಸ್ಪ್ರ್ಪೆರ್ಸ್ಸ್).                           (ಇವರೇ
ಭಾಷಯ್ದೀಪಿಕಾಚಾಯರ್ರು)

ಬಿದಿಗೆ ರ್ೕ ಸುಯಮೀಂದರ್ ತೀಥರ್ರು / ಭೋಗಿ ಹಬಬ್ ರಾಯ ಮಂತಾರ್ಲಯ, ಕನೂರ್ಲು, ಆಂಧರ್ ಮಂತಾರ್ಲಯದ ಲ್ ರಾಯರಿಗೆ ಬೆ ಳ್ಯ ರಥ ಮಾಡಿ ದವರು.
13 Jan, 2016 ಚತುಥಿರ್ ಬುಧ ರ್ೕ ರ್ೕನಾಥ ತೀಥರ್ರು (1780) ವಾಯ್ಸ ತಿರುಮಕೂಡಲು, ಮೈಸೂರು

14 Jan, 2016 ಪಂಚಮಿ ಗುರು ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕವಲಲ್ಭ ತೀಥರ್ರು (1642) ವಾಯ್ಸ ತಿರುಮಕೂಡಲು, ಮೈಸೂರು

15 Jan, 2016 ಷ ಟ್ ಶುಕರ್

17 Jan, 2016 ಅಷಟ್ಮಿ ಭಾನು ರ್ೕ ವೇದಾಂಗ ತೀಥರ್ರು (1428) ಸೋದೆ ಬೀಳಗಿ ಶಂಕರಾಚಾಯರ್ರ ಭಜಗೋ ಂದಂ ರಚನೆಗೆ, "ಭಜ ಮಧೆವ್ೕಶಂ" ಕೃತಿ ರಚಿ ದವರು

ರ್ೕ ಆಧಿರಾಜ ತೀಥರ್ರು (1384) ರ್ೕಪಾ

ಬೆಂಗಳೂರು > ತಿರುಚಿ > ರ್ೕರಂಗ ( ರ್ೕಸವ್ಣರ್ವಣರ್ 
ತೀಥರ್ರ ಪರಮ ಗುರುಗಳು)

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

ರ್ೕ ವಾದೀಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (1502) ಪೇಜಾ ಮೂಲಕಾವೇರಿ ಉಪಲಬಧ್ ಲಲ್

ರ್ೕ ಗುಣಸಾರನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (1813) ರ್ೕಪಾ ನರ ಂಹತೀಥರ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಬೆಂಗಳೂರು > ಮುಳಬಾಗಿಲು 

ರ್ೕ ಯಶೋನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (1856) ರ್ೕಪಾ ಕಾವೇರೀ ನದೀ ತೀರ, ವಸಂತನಗರ, ಪ ಳ್ಪಾಳಯ್ ಪ ಳ್ೕಪಾಳಯ್ಮ್, ತಿರುಚಂಗೋಡು, ನಾಮಕಕ್ಲ್ ಜಿಲ ಲೆ್

20 Jan, 2016 ಏಕಾದ ಬುಧ

ರ್ೕ ಸುರೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (1504) ರಾಯ ಮಧುರೈ (ಟುಟಿಕಾನ್ರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೆರ್ಸ್ಸ್) ರ್ೕ ಜಯೀಂದರ್ತೀಥರ್ರ ಗುರುಗಳು (ವೄಂದಾವನ ಲಭಯ್ ಇಲಲ್)
ರ್ೕ ಶವ್ಮೂತಿರ್ ತೀಥರ್ರು (1718) ಪೇಜಾ ಪೇಜಾವರ ಮಠ ಮಹಾತ ೕನಿಷಟ್ರು

ರ್ೕ ರಘೂತತ್ಮ ತೀಥರ್ರು (1596) ಉತತ್ ತಿರುಕೊ ಲೂರು, ಳುಳ್ಪುರಮ್ (ಭಾವಭೋಧಕಾರರು) ಬೆಂಗಳೂರು > ತಿರುಕೊ ಲೂರು > ಮಣಣ್ಂಪೂಂಡಿ (ನಿಋತಿ ಅಂಶರು)
22 Jan, 2016
22 Jan, 2016 ರ್ೕ ಭೀಮೇಶಕೃಷಣ್ ಠಲದಾ ಯರು (1822-1903) ಹರಪನಹ ಳ್ೕ ಭೀಮವವ್, ರ್ೕನಾರದರಿಂದ ಸವ್ಪನ್ದ ಲ್ ಉಪದೇಶ, ಹರಪನಹ ಳ್

ರ್ೕ ದಾಯ್ಧೀಶ ತೀಥರ್ರು (1361) ಅದ ದಾವ್ರಕಾ ಉಪಲಬಧ್ ಲಲ್

ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರದ ರ್ೕರಾಮದಾಸರು (ಕರಿವರದ ಟಟ್ಲ) (1848-1919) ಕೇವಲ ತಮಮ್ ದೇವರನಾಮಗ ಂದ, ಕೈಕಾಲು ಬರೆ ದವರು (ಪ ಲೆ್ೕಗಿನಿಂದ ಕೈಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ)
ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕಮನೋಹರ ತೀಥರ್ರು (1708) ರ್ೕಪಾ ಕಾವೇರೀ ನದೀ ತೀರ, ವಸಂತನಗರ, ಪ ಳ್ಪಾಳಯ್ ಪ ಳ್ೕಪಾಳಯ್ಮ್, ತಿರುಚಂಗೋಡು, ನಾಮಕಕ್ಲ್ ಜಿಲ ಲೆ್

28 Jan, 2016
ಚೌತಿ ಗುರು

ರ್ೕ ಮಧನಾಥ ತೀಥರ್ರು (1834-1931) ಉತತ್  #53, new #117, Amma Mandapam Road, 
Srirangam, Trichy 620 006.

ತಾಮರ್ಪಣಿರ್ ವಂಶಸಥ್ರು.

28 Jan, 2016 NA ಪೂಣರ್ಯಯ್ನವರು 28/01/1809ರಂದು ರ್ೕವಾಯ್ಸಾರಾಜ ಮಠಕೆಕ್ ಚಿನನ್ದ ಮಂಟಪ ಮಾಡಿ ಕೊಟಟ್ ದಿನ

29 Jan, 2016 ಪಂಚಮಿ ಶುಕರ್ ರ್ೕ ಸುಧಮೇರ್ಂದರ್ ತೀಥರ್ರು ರಾಯ ಮಂತಾರ್ಲಯ, ಕನೂರ್ಲು, ಆಂಧರ್

ತಂದೆಗೋಪಾಲ ಠಲದಾಸರ ದೇವರನಾಮದ ಲ್ರುವಂತೆ, ರ್ೕ ಜಯರಾಯರು, ರ್ೕ ಭಾಗಣಣ್ದಾಸರಿಗೆ ರ್ೕ ಗೋಪಾಲ ಠಲದಾಸರೆಂದು ಆದವಾನಿಯ ಮಂಗರಾಯನ ಗುಡಿಯ ಲ್ ಅಂಕಿತ ಕೊಟಟ್ ದಿವಸ.
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30 Jan, 2016 ಷ ಟ್ ಶನಿ ರ್ೕ ಸತಯ್ಕಾಮ ತೀಥರ್ರು (1872) ಉತತ್ ಆತಕೂರು, ರಾಯಚೂರು

31 Jan, 2016 ಸಪತ್ಮಿ ಭಾನು ರ್ೕ ನರಹರಿ ತೀಥರ್ರು (1334) ಮೂಲ ಹಂಪಿ (ಹೊಸಪೇಟೆ) ಕ ಂಗದಿಂದ ರ್ೕಮೂಲ ೕತಾರಾಮರನುನ್ ತಂದು ಮಧಾವ್ಚಾಯರ್ರಿಗೆ ಇತತ್ವರು

31 Jan, 2016 ಸಪತ್ಮಿ ಭಾನು ಅಭಿನವ ಪಾರ್ಣೇಶ ಠಲದಾಸರು

ರ್ೕ ಸತಾಯ್ಭಿಜಞ್ ತೀಥರ್ರು (1948) ಉತತ್ ರಾಣಿಬೆನೂನ್ರು, ಹರಿಹರ, ಅಪೂವರ್ ತಪ ವ್ಗಳು ರ್ೕಸತಯ್ಪರ್ ೕದ ತೀಥರ್ರ ಗುರುಗಳು. ದಾಯ್ಧೀಶರ ಲಾ ಪರ್ತೀಕವನುನ್ ತಪಪ್ದೆ ನೋಡಿ

ರ್ೕ ಗೋಪಾಲದಾಸರು (1722-1762) ರ್ೕ ಜಯದಾಸರಿಂದ ಉಪದೇಶ, ಉತತ್ನೂರು 1722-1762 (40 ವಷರ್ಗಳ ಆಯಸಸ್ನುನ್ ಮಾನ  ಜಗನಾನ್ಥದಾಸರಿಗೆ ಕೊಟಟ್ವರು)
05 Feb, 2016 ದಾವ್ದ ಶುಕರ್ ರ್ೕ ಸುಂದರ ಟಟ್ಲದಾಸರು (1893-1969) ರ್ೕಗುರುಜಗನಾನ್ಥದಾರರಿಂದ ಉಪದೇಶ ಇವರೇ ಗೋರೇಬಾಳ ಹನುಮಂತರಾಯರು

07 Feb, 2016 ಚತುದರ್ ಭಾನು ರ್ೕ ದಾಯ್ಧೀಶ ತೀಥರ್ರು (1633) ಉತತ್ ಸಂಗಮ, ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ಹತಿತ್ರ (ಏಕಚಕರ್ನಗರ, ಕಾ ರ) ರ್ೕವೇದವಾಯ್ಸ ತೀಥರ್ರ ಷಯ್ರು. ಗಯಾವಾಡರನುನ್ ಮಾಧರನಾನ್ಗಿ ದವರು.
08 Feb, 2016 ಅಮಾವಾಸಯ್ ಸೋಮ ರ್ೕ ಸುಮತೀಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (31-01-1851) ಕಾ

08 Feb, 2016 ಅಮಾವಾಸಯ್ ಸೋಮ ರ್ೕ ಪುರಂದರದಾಸರು (1480-1564) ರ್ೕವಾಯ್ಸರಾಜರಿಂದ ಉಪದೇಶ, ಹಂಪಿ ಪುರಂದರಮಂಟಪದ ಲ್ ಪೂಜೆ

ರ್ೕ ಸಂಕಷರ್ಣ ತೀಥರ್ರು (1356) ರ್ೕಪಾ ರ್ೕನಗರ, ಜಮುಮ್-ಕಾ ರ ರ್ೕ ಅ ೊಯ್ೕಭಯ್ತೀಥರ್ರು ಮತುತ್ ದಾಯ್ರಣಯ್ರ ವಾದ ಸಂಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಉಪ ಥ್ತರು?

ರ್ೕ ವೇದಪತಿ ತೀಥರ್ರು (1685) ಕಾಣಿ ಕೃಷಣ್ ೇತರ್ ಬೆಳಾಳ್ರೆ ಪಾಳ ಗೆಾರನಿಂದ ಕಾಣೀಯೂರು ಮತುತ್ ಷೋಡಶಬಾಹು ನರ ಂಹನನುನ್ ಪಡೆದವರು

12 Feb, 2016 ಚತುಥಿರ್ ಶುಕರ್ ರ್ೕ ಸುಜಯೀಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (1987) ರಾಯ ಮಂತಾರ್ಲಯ, ಕನೂರ್ಲು, ಆಂಧರ್ ನವಮಂತಾರ್ಲಯದ ಪ್ಗಳು

13 Feb, 2016 ಪಂಚಮಿ ಶನಿ ರ್ೕ ರ್ೕವಲಲ್ಭ ತೀಥರ್ರು (1770) ರ್ೕಪಾ ಒಡಪ ಳ್

14 Feb, 2016 ಸಪತ್ಮಿ ಭಾನು ರಥಸಪತ್ಮಿ ಅರುಣೋದಯದ ಲ್ ಸಪಾತ್ಕರ್ಪಣರ್ ಸಾನ್ನ

15 Feb, 2016 ಅಷಟ್ಮಿ ಸೋಮ ಭೀಷಾಮ್ಷಟ್ಮಿ ಭೀಷಾಮ್ಚಾಯರ್ರು ದೇಹ ತಾಯ್ಗ ಮಾಡಿದ ದಿನ.
16 Feb, 2016 ನವಮಿ ಮಂಗಳ ರ್ೕ ಮಧನವಮಿ (1279) ರ್ೕಮಧಾವ್ಚಾಯರ್ರು ಸಜೀವವಾಗಿ ಅದೃಶಯ್ರಾದ ದಿನ ಪಾಜಕ, ಉಡುಪಿ (ಕಿರ್. ಶ. 1279) ದೊಡಡ್ಬದರಿ ಪರ್ವೇಶ ಮಾಡಿದ ದಿನ

ರ್ೕ ವಾಗೀಷ ತೀಥರ್ರು (1519) ಸೋದೆ ಉಡುಪಿ ರ್ೕಮದಾವ್ದಿರಾಜರ ಗುರುಗಳು

ರ್ೕ ೕಗೀಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (1688) ರಾಯ ರ್ೕರಂಗದ ರಾಯರ ಗುಡಿ
ಬೆಂಗಳೂರು > ತಿರುಚಿ > ರ್ೕರಂಗ (ರಾಯರು ವೃಂದಾವನ ಪರ್ವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಆಶರ್ಮ 
ಕೊಟಟ್ರು)

18 Feb, 2016 ಏಕಾದ ಗುರು ರ್ೕ ಕನಕದಾಸರ ಆರಾಧನೆ (1586) ಎಲಾಲ್ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಆದಿಕೇಶವನ ಗುಡಿಯ ಲ್ ಪದಾಮ್ಸನಾರೂಢರಾಗಿ ಕು ತು ಬರ್ಹಮ್ನಾಡಿಯ ಲ್ ದೇಹಬಿಟಟ್ವರು

19 Feb, 2016

ದಾವ್ದ ಶುಕರ್

ರ್ೕ ಸತಯ್ ಾನ ತೀಥರ್ರು (1906) ರಾಜ ಮಹೇಂದಿರ್ ಉತತ್ ತಮಗೆ ಅನಾರೋಗಯ್ ಹೆಚಾಚ್ದಾಗ, ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು
ಷಯ್ರು ಒತಾತ್ಯಿ ದಾಗ "ಇನುನ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಲ್ ನಾವೂ 

ಇರುವುದಿಲಲ್.. ಆ ವೈದಯ್ರೂ ಇರುವುದಿಲಲ್" ಎಂದು ತಮಮ್ 
ವೃಂದಾವನ ಪರ್ವೇಶದ ದಿನ ದಲೇ ತಿ ದಿದದ್ವರು

ಬೆಂಗಳೂರು > ಜಯವಾಡ > ರಾಜಮಂಡಿರ್ (ಪರ್ಶಾಂತಿ ಎಕ್ಸ್ ಪೆರ್ಸ್ಸ್). 27ರ ತಾರುಣಯ್ದ ಲ್ ಆಶರ್ಮ 
ಪಡೆದು " ರ್ೕಮಧ ದಾಧ್ಂತ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಕಾರಿಣೀ" ಸಭೆ ಆರಂಭಿ ದರು.
ಇವರಿಗೆ ದಶರ್ನವಾಗ ಲಲ್ವೆಂದು ಉಡುಪಿಯ ರಥ ಮುಂದೆ ಹೋಗದೆ ನಿಂತಾಗ, ಸಾವ್ಮಿಗಳು ಬಂದು 
ದಶರ್ನ ತಕೊಂಡ ತಕಷ್ಣವೇ ಗಾ ಗಳು ಉರು ದುದ್.

22 Feb, 2016 ಪೌಣರ್ಮಿ ಸೋಮ

ರ್ೕ ಯಾದವೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು ರಾಯ ರ್ೕಸುಧೀಂದರ್ ತೀಥರ್ರ ಷಯ್ರು (ಬಿಡಿ ಯತಿಗಳು) ಬೆಂಗಳೂರು > ಕೃಷಣ್ ರೈಲು ನಿಲಾದ್ಣ > ಕುಸುಮತಿರ್ > ಮೂಡುಮಲೆ
ಯದನುಗರ್ಹಮಾತೆರ್ೕಣ ಪೂಣೋರ್ಹಂ ಸವರ್ಸಂಪದಾ| ರ್ೕಯಾದವೇಂದರ್ಮುನೀಶಂ ವಂದೇ ದಾಯ್ಗುರುಂ 
ಮಮ ||

22 Feb, 2016 ಪೌಣರ್ಮಿ ಸೋಮ ರ್ೕ ಾನನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (1800) ರ್ೕಪಾ ವಾಟರ್ ಗೇಟ್, ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ (೦೮೨೩-೨೫೨೩೪೦)
23 Feb, 2016 ಪಾಡಯ್ ಮಂಗಳ ರ್ೕಗುಣನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು ರ್ೕಪಾ

ಬಿದಿಗೆ ಬುಧ

26 Feb, 2016 ಚತುಥಿರ್ ಶುಕರ್ ರ್ೕ ಕೃಷಾಣ್ವಧೂತರು (1909) ದುವಯ್ರ್ಸನಿಗಳಾಗಿದುದ್, ಸವ್ತಃ ರಾಯರೇ ಸವ್ಪನ್ದ ಲ್ ಬಂದು ಹೇ  ಎಚಚ್ರವಾಗುವವರೆಗೂ ತಪುಪ್ ಹಾದಿ ಡಿದು, ಆನಂತರ ರಾಯರ ಪರ್ತಯ್ಕಷ್ ಕಂಡವರು.
29 Feb, 2016 ಷ ಟ್ ಸೋಮ ರ್ೕ ಸುಪರ್ ೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (1903) ರಾಯ ನಂಜನಗೂಡು

ಸಪತ್ಮಿ
ರ್ೕ ಗುಣನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (1804) ರ್ೕಪಾ ಕಪಿಲನದಿ ದಂಡೆ, ತಾಯೂರು, ತಿರುಮಕೂಡಲು, ಚಾ.ನಗರ ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ಗಾರ್ಮವನುನ್ ಉಂಬ ಯಾಗಿ ಪದೆದವರು

04 Mar, 2016  ದಶಮಿ ಶುಕರ್ ರ್ೕ ಬುಧೇಶ ತೀಥರ್ರು (1763) ಕಾಣಿ ಚೆಂಗಮಮ್ಲೆ (ಮನಾನ್ರುಗುಡಿ)

ಕುಂಭಕೋಣೆ ಸಮೀಪದ ರಾಜಾಮನಾನ್ರು ರ್ೕಕೃಷಣ್ನ  ಸಾ ಾತಕ್ರಿ ಕೊಂಡು, ೮ ರ್ೕಕೃಷಣ್ನ ಪರ್ತಿಮೆಗಳ ಲ್ 
ಪಾರ್ಣಪರ್ತಿಷಾಟ್ಪನೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದನುನ್ ತಾ ಟುಟ್ಕೊಂಡು ಉ ದವನುನ್ ಅಷಟ್ಮಠಕೆಕ್ ಕೊಟಟ್ವರು. ಒಂದು 
ಪಯಾರ್ಯ ಮಾತರ್ ಮಾಡಿ ಉ ದದದ್ನುನ್ ತಮಮ್ ಷಯ್ ವಾರಿಜಾಕಷ್ರಿಗೆ ಒಪಿಪ್  ರಾಜಾಮನಾನ್ರುಗುಡಿಯ ಲ್ 
ಉಗರ್ವರ್ತಾಚರಣೆ ೕಣಾಗಾನದಿಂದ ರ್ೕಕೃಷಣ್ನ ಮೆಚಿಚ್  ಅಲ ಲೆ್ೕ ವೃಂದಾವನ ಪರ್ವೇ ದವರು.

ಮಾದನೂರು ರ್ೕ ಷುಣ್ತೀಥರ್ರು (ಅಡ ಯಾಚಾಯರ್ರು)
ರಾಯ ಮಾದನೂರು, ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲ ಲೆ್. ಇ ಲ್ಂದ ೩ ಕಿ.ಮೀ 

ಸತಯ್ ಾನರ ಪೂವಾರ್ಶರ್ಮದ ಮನೆ ಕಿನಾಹ್ಳದ ಲ್ ಇದೆ)
ರ್ೕ ವಾಯ್ಸತತವ್ಜಞ್ರ ಷಯ್ರು ( ರ್ೕ ಸತಯ್ವರರಿಂದ ಆಶರ್ಮ ವ್ೕಕಾರ)

ಮಹಾ ವರಾತಿರ್ ರ್ೕವಾಯ್ಸರಾಜ ಮಠದ ಲ್ ಬಸವಭಟಟ್ನಿಂದ ಗೆದದ್ ಸಪ್ಟಿಕ ಂಗಕೆಕ್ ಶೇಷ ಪೂಜೆ

ರ್ೕ ರ್ೕಕಾಂತ ತೀಥರ್ರು (1761) ರ್ೕಪಾ ನಂಗ , ಮುಳಬಾಗಿಲು

ರ್ೕ ಗುರುಪಾರ್ಣೇಶದಾಸರ ಆರಾಧನೆ (1785-1860) ರ್ೕಪಾರ್ಣೆಶ ಟಟ್ಲರಿಂದ ಉಪದೇಶ ಕಸಬಾ, ಂಗಸೂಗೂರು, ರಾಯಚೂರಿನ ಹತಿತ್ರ

10 Mar, 2016 ಬಿದಿಗೆ ಗುರು ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ತೀಥರ್ರ ಪಟಾಟ್ಭಿಷೇಕದ ದಿನ (1621) ರಾಯ ರಾಯರು ತಂಜಾವೂರಿನ ಲ್ ಆಶರ್ಮ ಪಡೆದ ದಿನ

14 Mar, 2016 ಷ ಟ್ ಸೋಮ ರ್ೕ ಸತಯ್ವರ್ತ ತೀಥರ್ರು (1639) ಉತತ್ ಸಾಂಗಿಲ್, ಕೊಲಾಲ್ಪುರದ ಹತಿತ್ರ ರ್ೕಕೃಷಣ್ದೆವ್ೖಪಾಯನತೀಥರ್ರಿಗೆ ಸಂಸಾಥ್ನವನೊನ್ಪಿಪ್ಸಲು ಮುಂದಾದ ಮಹನೀಯರು.

15 Mar, 2016 ಸಪತ್ಮಿ ಮಂಗಳ ರ್ೕ ವೆಂಕಟನಾಥರ (ರಾಘವೇಂದರ್ತೀಥರ್ರ) ಜನುಮ ದಿನ ರಾಯ ತುಂಡೀರಮಂಡಲ/ಭುವನಗಿರಿಯ ಲ್ ಸಪತ್ಮಿಯಂದು ಜನನ. ತಂದೆ ತಾತ, ಮುತಾತ್ತರು ೕಣಾ ದಾವ್ಂಸರು. ಬೀಗಮುದೆರ್ ಮನೆತನದವರು.
21 Mar, 2016 ತರ್ ೕದ ಸೋಮ ರ್ೕ ಧೀರೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (1785) ರಾಯ ಹೊಸರಿತಿತ್ ವೃಂದಾವನ ಪರ್ವೇಶದ (1785) ಹನೊನ್ಂದು ವಷರ್ದ ನಂತರವೂ ದೇಹ ಹಾಗೇ ಇತುತ್

22 Mar, 2016 ಚತುದರ್
ಮಂಗಳ ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (15-2-1725) ಕಾ

ಕ
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07 Mar, 2016 ತರ್ ೕದ ಸೋಮ

ಶ
ುಕ
ಲ್

ಗಂಗಾ ಪರ್ವೇಶ (ವೃದ ದೆ್ಗೆ ರ್ೕನೃ ಂಹನ ದಶರ್ನ, ನಂತರ ರ್ೕಗ ಗೆ/ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಅವರ ಪೂಜಾಮಂದಿರದಿಂದ ಮಂತರ್ ಕೇ ಸುತಿತ್ತುತ್)
ೕಗೀಂದರ್ರ ಸಮಕಾ ೕನರು, ಜಗಳ ಆಡಿ ಸತಾಯ್ಭಿನವ ತೀಥರ್ರು ಬಿಡಿ ದ ಶಾಸನ ಇದೆ)

09 Mar, 2016

ದಶಮಿ

ಬುಧ
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ುಕ
ಲ್

ಅಮಾವಾಸಯ್ ಬುಧ

ಅಷಟ್ಮಿ01 Feb, 2016

ಬುಧ

ರ್ೕವೆಂಕಟಪತಿ ಗುಡಿ, ಅಲೆಪಿಪ್, ಕೇರಳ. ರ್ೕ ವಸುಧೇಂದರ್ತೀಥರ್ರು ಡಿಕಿರ್ೕ ತಂದಾಗ, ದೇಹತಾಯ್ಗ ಮಾಡಿ, ರ್ೕ ಭುವನೇಂದರ್ತೀಥರ್ರನುನ್ ವಸುಧೇಂದರ್ರು ಕಿರಿಯರಾಗಿ 
ಪಡೆದು, ಉದಾಧ್ರ ಮಾಡಿದುಧ್

ಸೋಮ

ರ್ೕ ಗುರುಗೋಪಾಲ ಠಲದಾಸರು ರ್ೕ ಪದಮ್ನಾಭ ಠಲದಾಸರಿಗೆ ಮತುತ್ತ್ ರ್ೕವಾಮನ ಠಲದಾಸರಿಗೆ ಅಂಕಿತ ಕೊಟಟ್ ದಿನ

ರ್ೕ ಗುರುಗೋಪಾಲ ಟಠ್ಲದಾಸರು ರ್ೕಜನಾಧರ್ನ ಟಟ್ಲದಾಸರಿಗೆ ಅಂಕಿತ ಕೊಟಟ್ದುದ್

10 Feb, 2016

17 Feb, 2016

ಬಿದಿಗೆ

ಕ
ೃಷ

ಣ್



ರ್ೕ ಸು ಾನನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (1886) ರ್ೕಪಾ ನರ ಂಹತೀಥರ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಬೆಂಗಳೂರು > ಮುಳಬಾಗಿಲು

ರ್ೕ ಪರುಶರಾಮ  ತೀಥರ್ರು (1364) ರ್ೕಪಾ ಬೆಂಗಳೂರು > ತಿರುಚಿ > ರ್ೕರಂಗ ರ್ೕರಂಗನಾಥನ ಗುಡಿ ಂದಿರುವ ಚಂದರ್ಪುಷಕ್ರಿಣಿಯ ದಡದ ಲ್ರುವುದೇ ಈ ವೃಂದಾವನ

24 Mar, 2016 ಗುರು ರ್ೕ ದಾಯ್ಪೂಣರ್  (1935) ಕೃಷಾಣ್ ಉಡುಪಿ

ಇವರು ಹುಟುಟ್ತತ್ಲೇ "ನಮಮ್ ಆರಾಧಯ್ದೈವ ಕಾ ಂಗಮದರ್ನ ಕೃಷಣ್ನ ಸೇವೆಗಾಗೇ ಹುಟಿಟ್ದವನು" ಎಂದು 
ರ್ೕ ದಾಯ್ಧೀಶರು ನುಡಿದಿದದ್ರು. ಅನಯ್ ಜಾತಿಯವರನೂನ್ ಗೌರವದಿಂದ ಕಂಡವರು. ಮುಖಯ್ಪಾರ್ಣನ 

ಸವ್ಪಾನ್ದೇಶದಂತೆ ಮಠದ ಚೌಕಿಯ ಬಾ ಯನುನ್ ನಿಮಿರ್ , ಬಾರ್ಹಮ್ಣ ಸಂತಪರ್ಣೆ ನಡೆ  ಮಧಾಯ್ನಹ್ ೧ಕೆಕ್ 
ದೇಹ ತಾಯ್ಗ ಮಾಡಿದವರು

24 Mar, 2016 ಗುರು ರ್ೕ ಗುರುಗೋ ಂದ ಟಟ್ಲ ದಾಸರಿಗೆ ರ್ೕ ತಂದೆಮುದುದ್ ೕಹನ ಟಟ್ಲ ದಾಸರು ಅಂಕಿತ ಕೊಟಟ್ ದಿನ. ೨೩/೦೩/೧೦೪೦ರ ಲ್. ೧೧೬೫ನೇ + ಕೊನೆಯ ಷಯ್ರು.
24 Mar, 2016 ಗುರು ರ್ೕ ಸತಯ್ಭೋಧ  ತೀಥರ್ರು (1784) ಉತತ್ ಸವಣೂರು, ಹಾವೇರಿ ನಡುರಾತಿರ್ಯ ಲ್ ಸೂಯರ್ನ ತೋರಿ ದವರು

25 Mar, 2016 ಬಿದಿಗೆ ಶುಕರ್ ರ್ೕ ಸುಧೀಂದರ್  ತೀಥರ್ರು (1623) ರಾಯ ರಾಯರು ಗುರುಗಳು. ಸುಡುಬಿ ಲ ಲ್ ಅಂಧಕಾರ ಮೂಡಿ ದವ ಬೆಂಗಳೂರು > ಹೊಸಪೇಟೆ > ಹಂಪಿ > ಆನೆಗೊಂದಿ 

25 Mar, 2016 ಬಿದಿಗೆ ಶುಕರ್ ರ್ೕ ಯಾದವೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (III) (1773) ರಾಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗುಡಿ, ಹೊನಾನ್ವರ, ಉತತ್ರಕನನ್ಡ ಇದೇ ಸಥ್ಳದ ಲ್ ಪತರ್ಗಾ  ಮಠದ ೨ ಯತಿಗಳ ಮೂಲ ವೃಂದಾವನಗ ವೆ.
25 Mar, 2016 ಬಿದಿಗೆ ಶುಕರ್ ರ್ೕ ಜಯನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು (1987) ರ್ೕಪಾ ನರ ಂಹತೀಥರ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಬೆಂಗಳೂರು > ಮುಳಬಾಗಿಲು 

26 Mar, 2016 ತದಿಗೆ ಶನಿ
ರ್ೕ ಕೇಶವೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು (27-Feb-1670) ಬರಸೂರು ಕಾ  ಮಠ, ಕುಂದಾಪುರ, ಕಾ ಯ ಲ್ ಗಂಗೆಯ ಲ್ ಮುಳುಗಿದಾಗ, ಪದಾಮ್ಸನದ ವೇದವಾಯ್ಸರ ಪರ್ತ್ತಿಮೆ ಕಿಕ್ತೂ. ಇಂದಿಗೂ ಅದನುನ್ 

ತಲೆಮೇಲೆ ಇಟುಟ್ ಸಾನ್ನ ಮಾಡುವ ಪರಿಪಾಠ.

26 Mar, 2016 ತದಿಗೆ ಶನಿ ರ್ೕ ವಾದಿರಾಜ  ತೀಥರ್ರು (1600) ಸೋದೆ ಸೋದೆ, ರ್, ಉತತ್ರಕನನ್ಡ ಋಜುಗಣಸಥ್ರು, 120ನೇ ವಷರ್ದ ಲ್ ಸಜೀವವಾಗಿ ವೃಂದಾವನ ಪರ್ವೇಶ ಮಾಡಿದವರು

ರ್ೕ ವಾಯ್ಸರಾಜರು (1539) ವಾಯ್ಸ ಕಣಾರ್ಟಕ ರತನ್ ಂಹಾಸನಾಧೀಶವ್ರರು, ಕುಹ ೕಗ ನಿವಾರಕ ಬೆಂಗಳೂರು > ಹೊಸಪೇಟೆ > ಹಂಪಿ > ಆನೆಗೊಂದಿ 

ರ್ೕ ವಾಯ್ಸ ಠಲರು (1775) ರ್ೕಗೋಪಾಲದಾಸರಿಂದ ಉಪದೇಶ, ಕಲೂಲ್ರು, ಮಾನ  ಹತಿತ್ರ. ಇವರೇ ಸಮ್ರಿ  ಬದುಕಿರೋ ದಿವಯ್ ಚರಣಕೆರಗಿರೋ ಎಂದು ಜಯರಾಯರನುನ್ ಕೊಂಡಾಡಿದವರು

ರ್ೕ ದಾಯ್ಪತಿ ತೀಥರ್ರು (ಚಿಕಕ್ಪಟಟ್) (1813) ಕೃಷಾಣ್ ಉಡುಪಿ ಪುತಿತ್ಗೆ ಮಠದ ರ್ೕರಾಜೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರೊಡನೆ ವಾದ. ಶಾಪದಿಂದ ಚಿಕಕ್ಪಟಟ್ದಲ ಲೆ್ೕ ನಿಯಾರ್ಣ. ಕಾತೀರ್ಕ 
ಶುಕಲ್ ತದಿಗೆ ನೋಡಿ.

ರ್ೕ ಗೋ ಂದ ಒಡೆಯರು (ಭಿಕಷ್ುಗಳು) (1534) ವಾಯ್ಸ ವಾಯ್ಸರಾಜರ ಆಪತ್ ಷಯ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು > ಹೊಸಪೇಟೆ > ಹಂಪಿ > ಆನೆಗೊಂದಿ 

ರ್ೕ ವೇದಗಭರ್ ತೀಥರ್ರು (1346) ಸೋದೆ ಗೊತಿತ್ಲಲ್ ಉಪಲಬಧ್ ಲಲ್

29 Mar, 2016

ಷ ಟ್ ಮಂಗಳ

ರ್ೕ ದಾಯ್ನಿಧಿ ತೀಥರ್ರು ಕಣವ್ ಬಿ ೕಬಾ (ತಾ ೕಕೋಟೆ)-- ರ್ೕ ದಾಯ್ಸಂಪೂಣರ್ರಿಗೆ 
ಆಶರ್ಮ ಕೊಟಟ್ರು

ಸುರಪುರದ ಅರಸ ಆನೆಯಮೇಲೆ ಸಾವ್ಗತ ಮಾಡಿದ. ರ್ೕವೆಂಕಟೇಶ- ರ್ೕಕೃಷಣ್ದಾಸ ಎಂಬುವರು ಕೀತರ್ನೆ 
ರಚಿ ದಾದ್ರೆ. ವೃಂದಾವನ ಪರ್ವೇಶ ನಂತರ ತಮಮ್ ಬೆನನ್ ಲ್ ಹರಳು ನೆಟಿಟ್ದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿ ದರು. ತೆಗೆದು 
ನೋಡಲಾಗಿ ಇತುತ್. ಮತ ತೆ್ ರ್ೕಕಷ್ಣೆ ಮಾಡಿದರು.

30 Mar, 2016 ಸಪತ್ಮಿ ಬುಧ ರ್ೕ ಉದದ್ಂಡ ರಾಮಚಂದರ್  ತೀಥರ್ರು (1645) ರ್ೕಪಾ ಪೆನುಗೊಂಡೆ, ಆಂಧರ್ಪರ್ದೇಶ ಬೆಂಗಳೂರು > ಪೆನುಗೊಂಡೆ

ರ್ೕ ಸುಧೀನಿಧಿ  ತೀಥರ್ರು (1906) ರ್ೕಪಾ ಕಾವೇರೀ ನದೀ ತೀರ, ವಸಂತನಗರ, ಪ ಳ್ಪಾಳಯ್ ಪ ಳ್ೕಪಾಳಯ್ಮ್, ತಿರುಚಂಗೋಡು, ನಾಮಕಕ್ಲ್ ಜಿಲ ಲೆ್

ರ್ೕ ಶಾವ್ಧಿರಾಜೇಂದರ್ ತೀಥರ್ರು ಸೋದೆ ಸೋದೆ, ರ್, ಉತತ್ರಕನನ್ಡ ಅನೇಕವಾದಿಗಳನುನ್ ಪರಾಭವಗೊ ದವರು

07 Apr, 2016
ಅಮಾವಾಸಯ್ ಗುರು

ರ್ೕ ಸತಯ್ಸಂತುಷಟ್  ತೀಥರ್ರು (1848) ಉತತ್ ಮೈಸೂರು ಅಆಶರ್ಮ ಪೂವರ್ದ ಲ್ "ಶಾಸಘೂ " ವಂಶಸಥ್ರು. ಮಠತರ್ಯದ ಲ್ದದ್ ಭಿನಾನ್ಭಿಪಾರ್ಯವನುನ್
ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಪರ್ಯತಿನ್ ದವರು.

08 Apr, 2016
ಪರ್ತಿಪದ ಚಾಂದರ್ಮಾನ ಯುಗಾದಿ ರ್ೕ ದುಮುರ್ಖಿನಾಮ ಸಂವತಸ್ರ ಆರಂಭ

ಪಾಡಯ್

ಪಂಚಮಿ

23 Mar, 2016 ಪೌಣರ್ಮಿ ಬುಧ

ಹೋ  ಹುಣಿಣ್ಮೆ (ಕಾಮದಹನ)
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31 Mar, 2016

ಭಾನು

ಸೋಮ
28 Mar, 2016

ಚೌತಿ

27 Mar, 2016

ಅಷಟ್ಮಿ ಗುರು


