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ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನವ ೆಂಕಟ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮತ್ತು ಚರಟ eಬಲ್ ಟರಸ್ಟ್ (ರಿ) ಬ ೆಂಗಳೂರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ 

ಪ್ರಸನ್ನವ ೆಂಕಟ ದಾಸರ ಆರಾಧನಾ ಮಹ  ೀತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಬಾಗಲ್ಕ  eಟ 

ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನವ ೆಂಕಟ ದಾಸರ 268ನ ಯ ಆರಾಧನಾ ಮಹ  ತ್ಸವದ ಪ್ರಯತಕು ಈ ವರ್ಷ ದಿನಾೆಂಕ 29 

ಅಗಸ್ಟ್ 2020 ರೆಂದತ ಅೆಂತ್ರ್ಾಷಲ್ದಲಿ್ಲ ನ ಡ ಯತವ  ಒೆಂದತ ದಿನ್ದ ಹರಿದಾಸ ಸಮ್ಮೇಳ ನ್ದ  ಕಾಯಷಕರಮದ 

ವಿವರಗಳು. 

 

ಸಮ್ಮೇಳನ್ ದ ಉಧ್ಾಾಟನ  ಬಾಗಲ್ಕ  ೀಟ  ಯ ದಾಸರ ಸನ್ನನಧ್ಾನ್ದಲಿ್ಲ :- ಸಮಯ:ಬ ಳಿಗ್ ೆ 11 ಘೆಂಟ ಗ್ . 

ಮತಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಳು. 1. ವ e. ಮ . ಡಾ. ಪ್ೆಂ. ರಘ ತ್ುಮಾಚಾಯಷ ನಾಗಸೆಂಪಿಗ್   ಖ್ಾಯತ್ ವಾಯಸ - ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ವಿದಾವೆಂಸರತ ಬಾಗಲ್ಕ  ಟ . 

2. ವ e. ಮ . ಪ್ೆಂ. ಬೆಂದತಮಾಧವಾಚಾಯಷ ನಾಗಸೆಂಪ್ಗಿ  ಖ್ಾಯತ್ -ವಾಯಸ-ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿದಾವೆಂಸರತ ಮತ್ತು ಟಿ. 

ಟಿ ಡಿ. ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ಾರರ್ ಕ್ಟ್ ಬಾಗಲ್ಕ  eಟ ಜಿಲ್ಾಿ ಘಟಕದ ಅಧಯಕ್ಷರತ 

ಉಪ್ಸಿ್ಥತಿ : 1. ಶ್ರೀ ಧತರವಾಚಾಯಷ ಕಾಖ್ೆಂಡಕಿ, ಹಿರಿಯ  ವೆಂಶ್ಸಿರತ, ಪ್ರಧ್ಾನ್ ಅಚಷಕರತ ದಾಸರ ಸನ್ನನಧ್ಾನ್ ಮತ್ತು  

ಅಧಯಕ್ಷರತ - ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನವ ೆಂಕಟ ದಾಸರ ಆರಾಧನಾ ಮಹ  ತ್ಸವ ಸಮಿತಿ  ಬಾಗಲ್ಕ  eಟ . 

2.ಪ್ೆಂ. ಅನ್ೆಂತ್ ಕತಲ್ಕರ್ಣಷ - ಖ್ಾಯತ್ ದಾಸವಾರ್ಣ ಗ್ಾಯಕರತ.  

ಕಾಯಷಕರಮದ ನ್ನೀರ ಪ್ಣ :- ಶ್ರೀ ಗತರತರಾಜ (ಗಿರಿೀಶ್) ಕತಲ್ಕರ್ಣಷ.  



ಸಾವಗತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾುವನ :- ಡಾ. ಸತಭಾಸ ಕಾಖ್ೆಂಡಕಿ - ಹಿರಿಯ ಸೆಂಶ  ೀಧಕರತ ಮತ್ತು  ಅಧಯಕ್ಷರತ - ಶ್ರೀ 

ಪ್ರಸನ್ನವ ೆಂಕಟ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮತ್ತು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರಸ್ಟ್ (ರಿ) ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನವ ೆಂಕಟ ಸೆಂಶ  eಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಾಾನ್ (ರಿ) 

ಬ ೆಂಗಳೂರತ.  

ಕಾಯಷಕರಮದ ಉದಾಾಟನ  :- ಮತಖ್ಯ ಅಥಿತಿ ಗಳಿೆಂದ ದಿೀಪ್ ಬ ಳಗಿಸತವ ಮ ಲ್ಕ ಮತ್ತು ದಾಸರ ತ್ೆಂಬ ರಿ ಮತ್ತು ಅವರ 

ಅರ್ಚಷಸ್ಥೀದ ವಿಗರಹ ಗಳಿಗ್  ಮೆಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡತವ ಮ ಲ್ಕ.  

  ಗರೆಂಥಗಳ ಸಮಪ್ಷಣ  ಮತ್ತು ಲ್  e ಕಾಪ್ಷಣ :- 

1.ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನವ ೆಂಕಟ ದಾಸರತ ರರ್ಚಸ್ಥದ ಸಖ್ಯಭಾವದ ಕಿೀತ್ಷನ ಗಳ ಆಧ್ಾಯತಿಿಕ ಒಳನ  ಟ                                                                       

ಲ್ e:ಡಾ. ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಿ ಮೆಂಗಳಮ ತಿಷ ರಾಯಚ ರತ.  

ಲ್  ಕಾಪ್ಷಣ : ಪ್ೆಂ. ಬೆಂದತ ಮಾಧವಾಚಾಯಷ ನಾಗಸೆಂಪಿಗ್ .  

2.ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನವ ೆಂಕಟ ದಾಸರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ಥೆಂಚನ್ ಭಾಗ - 3  (ವಿವಿಧ ಲ್ eಖ್ಕರಿೆಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರ್ಚೆಂತ್ನ ಗಳು)  

ಸೆಂ. ಡಾ. ಸತಭಾಸ ಕಾಖ್ೆಂಡಕಿ, ರ eಖ್ಾ ಕಾಖ್ೆಂಡಕಿ 

3. ಪ್ರಸನ್ನವ ೆಂಕಟ ದಾಸಾಯಷ ವಿರರ್ಚತ್ ರತಕಿಿರ್ಣ ಶ  ಭಾನ  (ಭಜನಾ ಸೆಂಗರಹ), ಸೆಂ. ಶ್ರೀಮತಿ. ರಾಜಮರ್ಣ ಕತಲ್ಕರ್ಣಷ  

ಲ್  ಕಾಪ್ಷಣ  : ಡಾ. ರಘ ತ್ುಮಾಚಾಯಷ ನಾಗ ಸೆಂಪಿಗ್  

4.ಹರಿವಾಣ ಸ eವ  ಕಿೀತ್ಷನ ಗಳು - ಭಜನಾ ಸೆಂಗರಹ, ಸೆಂ. ಪ್ರಸನ್ನವ ೆಂಕಟ ಭಜನಾ ಮೆಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ  ಭಜನಾ ಮೆಂಡಳಿ 

ಬಾಗಲ್ಕ  ೀಟ .  

ಲ್  ಕಾಪ್ಷಣ  :ಶ್ರೀ ಧತರವಾಚಾಯಷ ಕಾಖ್ೆಂಡಕಿ ಅವರಿೆಂದ 

5. ಪ್ರಸನ್ನವ ೆಂಕಟ ದಾಸಾಯಷ ವಿರರ್ಚತ್ ನಾರಾಯಣ ಪ್ೆಂಜರ - ತ್ಮಿಳ ಭಾವಾನ್ತ ವಾದ .  E - book, ಅನ್ತವಾದಕರತ :- ಸತ್ಯ 

ನಾರಾಯಣನ್ ಬ ೆಂಗಳೂರತ 

ಲ್  ಕಾಪ್ಷಣ  : ಪ್ೆಂ. ಬೆಂದತಮಾಧವಾಚಾಯಷ ನಾಗ ಸೆಂಪ್ಗಿ 

6.ಶ್ರೀಪ್ರಸನ್ನವ ೆಂಕಟ ದಾಸಾಯಷ ವಿರರ್ಚತ್ 108 ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿeದ eವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಪ್ಾರಣದ eವರ ಕಿೀತ್ಷನ  ಗಳು - ತ ಲ್ಗ  ಲ್ಲಪಿಯಲ್ಲಿ 

ಭಜನಾ ಸೆಂಗರಹ E - book 

ಲ್  ಕಾಪ್ಷಣ  :ಪ್ೆಂ. ಅನ್ೆಂತ್ ಕತಲ್ಕರ್ಣಷ.  

ಮತಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಸೆಂದ eಶ್:- 



 ವೆಂದನಾಪ್ಷಣ  :ಶ್ರೀ ಪ್ರಲ್ಾಾದ ಚಾಯಷರ ಕಾಖ್ೆಂಡಕಿ - ದಾಸರ ವೆಂಶ್ಸರಿತ.  

ಘೊeಷ್ಠಿಗಳು :- 

ಘ eಷ್ಟ್ - 1:-   ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನವ ೆಂಕಟ ದಾಸರ ಸರಷ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣದ ಆಯದ ನ್ತಡಿಗಳ ಒಳನ  ಟ.  

ಉಪ್ನಾಯಸಕರತ :- ಪ್ೆಂ. ಬೆಂದತಮಾಧವಾಚಾಯಷ ನಾಗಸೆಂಪಿಗ್  

ಘ ಷ್ಟಾ - 2 :- ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನವ ೆಂಕಟ ದಾಸರ ಮಧತರ ಭಕಿು.  

ಉಪ್ನಾಯಸಕರತ. :- ಡಾ. ಕ  ಗ್  ಕತಲ್ ನಾಥ - ಹಿರಿಯ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿದಾವೆಂಸರತ ಬ ೆಂಗಳೂರತ 

ಘ ಷ್ಟಾ - 3:- ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನವ ೆಂಕಟ ದಾಸರ ಸಖ್ಯಭಾವದ ಕೃತಿಗಳ ಒಳನ  eಟ.  

ಉಪ್ನಾಯಸಕರತ :- ಡಾ. ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಿ ಮೆಂಗಳಮ ತಿಷ - ಹಿರಿಯ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿದಾವೆಂಸರತ ರಾಯಚ ರತ.  

. ಘ eಷ್ಟಾ - 4:- ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನವ ೆಂಕಟ ದಾಸಾಯಷ ವಿರರ್ಚತ್ ರತಕಿಿರ್ಣ ಶ  ಭಾನ  ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರತ ರರ್ಚಸ್ಥದ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೀ  ಶ  ಭಾನ  - 

ಒೆಂದತ ರ್ಚೆಂತ್ನ .  

ಉಪ್ನಾಯಸಕಾರರತ:- ಡಾ. ರಘ ತ್ುಮಾಚಾಯಷ ನಾಗಸೆಂಪಿಗ್  

ರತಕಿಿರ್ಣ ಶ  ಭಾನ   ಸೆಂಕಿೀತ್ಷನ  :- ಶ್ರೀಮತಿ. ರಾಜಮರ್ಣ ಕತಲ್ಕರ್ಣಷ ಮತ್ತು ಸೆಂಗಡಿಗರತ 

ಘ ಷ್ಟ್ 5.:- ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನವ ೆಂಕಟ ದಾಸಾಯಷ ವಿರರ್ಚತ್ ಧೀಘಷ ಕೃತಿ "ನ್ಮಿಸತವ ನ್ಮಾಿ ಕಮಲ್ಮಿ" ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿeದ eವಿ ಸತುತಿ ಕಿೀತ್ಷನ  

ಯ ಆಯದ ನ್ತಡಿಗಳ ಒಳನ  eಟ  

ಉಪ್ನಾಯಸ ಕಾರರತ: ಪ್ೆಂ. ಭೀಮಸ ೀನ್ ಚಾಯಷರ ಪ್ಾೆಂಡತರೆಂಗಿ 

ಘ ಷ್ಟಾ - 6 :- ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನವ ೆಂಕಟ ದಾಸರ ಕಿೀತ್ಷನ  ಗಳಲ್ಲಿ ಭಕಿು ಪ್ರಾಕಾರ್ಾತ  " 

ಉಪ್ನಾಯಸ ಕರರತ :- ಪ್ೆಂ. ಬ. ಎನ್ ಶ್ರೀನ್ನವಾಸಾಚಾಯಷ  

ವೆಂದನಾಪ್ಷಣ  :- ಶ್ರೀ  ವಾದಿರಾಜ  ಕಾಖ್ೆಂಡಕಿ. - ದಾಸರ ವಂಶಸಥರು  

 ವಿ. ಸ .1. ಈ ಎಲ್ಿ ಕಾಯಷಕರಮಗಳನ್ತನ ತಾವು ಕ ಳಗ್  ಕ  ಟ್ ದಾಸರ U tube ಲ್ಲೆಂಕ ಮತ್ತು ಫ eಸಬತಕ್ಟ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿೀಕ್ಷ್ಮಸ ಬಹತದತ.  

U- Tube link : 

https://www.youtube.com/channel/UC9Eeest6LLONOkoLTCl_u4A 

Face book Link : 

https://www.youtube.com/channel/UC9Eeest6LLONOkoLTCl_u4A


https://www.facebook.com/groups/3068890073200869/?ref=share 

 

2.ದಾಸರ ಆರಾಧನ  ಪ್ರಯತಕು ಈ ಎಲ್ಿ ಪ್ುಸುಕಗಳು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲ್ಭಯವಿವ . ಸೆಂಪ್ಕಿಷಸ್ಥ - 9448011954 

                        ** 

https://www.facebook.com/groups/3068890073200869/?ref=share


ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಸನ್ನ ವೆಂಕಟ ದಾಸರ ಆರಾಧನೆಯ  

ಸೆಂಸಕ ೃತಿಕ ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳು 

ದಿನೆಂಕ 28-08-2020 ರೆಂದ 30-08-2020 

ಪ್ರ ಸನ್ನ ವೆಂಕಟ                                    ದಾಸವಾಣಿ ಚಾನೆಲನ್ಲಿ್ಲ  

ಪೂವಾಯರಾಧನೆ - ದಶಮಿ 28 ಅಗಸ್್ಟ  2020 

ಸಂಜೆ 8:00-9:00 

9:00 ರೆಂದ 10:00 ರ  ವರೆಗೆ 

ಪ್ರ ವಚನ್ ಕಾಯಯಕರ ಮ :- 

ಸಂಜೆ 6:30-7:00 

ಸಂಜೆ 7:00-8:00 



ಮಧ್ಯಾ ರಾಧನೆ :- ಏಕಾದಶ್ 29th ಅಗಸ್  2020 

ಸಂಜೆ 5:30-6:30 

ಸಂಜೆ 7:30-8:30 

ಸಂಜೆ 8:30-9:30 

ಸಂಜೆ 9:30-10:00 

ಸಂಜೆ 10:00 

  ಸಂಜೆ 6:30-7:30 



ಉತ್ತ ರಾಧನೆ - ದಾಾ ದಶ್ - 30th   ಅಗಸ್್ಟ  2020 

9:00 ರೆಂದ 09:30 ರ  ವರೆಗೆ 

ಪ್ರ ವಚನ್ ಕಾಯಯಕರ ಮ :- 

https://www.youtube.com/channel/UC9Eeest6LLONOkoLTCl_u4A

https://www.facebook.com/groups/3068890073200869/?ref=share

ಸಂಜೆ 5:30-6:30 

ಸಂಜೆ 6:30-7:30 

ಸಂಜೆ 7:30-8:30 

ಸಂಜೆ 8:30-9:30 
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