
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



ಹ�ೆe��ೕ��ಾ�ಾ!!  

ಪ�ಸನ��ೆಂಕಟ �ಾಸರ ಆ�ಾಧ�ೆ ದಶ� ಸಪ�ಂಬರ 8, ಪ��ಾ�ರಧ�ೆ, �ಾಸರ ಸ���ಾನದ�� ಪ��ೆ - ಅಲಂ�ಾರ 

�ಥ� ಪ��ಾದ, ಸಂ�ೆ ಭಜ�ೆ - �ಾಸ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ಮ. 9�ೆe ಯ �ಾ�ೕಖ ಏ�ಾದ� ಮ�ಾ�ರಧ�ೆ ಇ� �ವಸ   

�ಾನ �ಾಯ� �ರತ��ೆ. �ೆ��ೆ�  6 ಗಂ�ೆ�ೆ ಭಜ�ಾಮಂಡ� ಯವ�ೊಂ��ೆ, �ಾಸರ ಉತ�ವ ಮೂ�� - 

ತಂಬೂ�-�ೊ�ಾಲ ಬು�� ಯ �ೊ�ೆ�ೆ �ಾ�ಮ ಪ�ದ��ೆ �ಾ�ರಂಭ. 10ಗಂ�ೆ�ೆ 9�ೆeಯ ಹ��ಾಸ �ಾ�ತ� ಸ��ಳನ 

ದ ಉ�ಾ�ಟ�ಾ ಸ�ಾರಂಭ, ಸಂ�ೆ 6:30 ಗಂ�ೆ ವ�ೆ�ೆ ��ಧ �ೊ��ಗಳ �� �ಾಸ �ಾ�ತ� ಸಂ�ೆ�eಧಕರು �ಾಗು 

��ಯ ��ಾ�ಂಸ �ಂದ ಪ�ಬಂಧ ಮಂಡ�ೆ. ಸಂ�ೆ 6:30 �ಂದ �ಾಸ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ಮ ಅನಂತ ಕುಲಕ�� ಅವರ 

�ೆeತ�ತ� ದ�� �ಾ�ನ ��ಯ-��ಯ ಕ�ಾ�ದ�ಂದ �ಾಗರ�ೆ �ೆಳ�ೆ� 4ಗಂ�ೆ ವ�ೆಗೂ, 4ಗಂ�ೆ�ೆ ಹ��ಾಣ �ೆe�ೆ 

�ಾಯನ ಅನಂತ ಕುಲಕ�� ಅವ�ಂದ. �ಾಸರ ಸ���ಾನದ�� ಪ��ೆ ಅಲಂ�ಾರ 6ಗಂ�ೆ�ಂದ  �ಾ�ದ� �ಾರ� 

�ೕಥ� ಪ��ಾದ. ಇದು ಸಂ�ಪ� �ಾದ �ಾಯ�ಕ�ಮ ದ ಪ� �ೊeಟ. �ವರ�ಾದ �ಾಯ�ಕ�ಮ ವನು� �ಾಸರ 

ಆ�ಾಧ�ಾ ಮ�ೊತ�ವ ಸ�� ಪ�ಕ�ಸುತ��ೆ. 

ಹ��ಾಸ �ಾ�ತ� ಸ��ಳನದ ಆ�ಾ�ನ ಪ���ೆ �ಾಗೂ ಸ��ಳನದ ಸ�ೆ �ಾಗೂ �ೊ��ಗಳ �ವರ ಗಳನು�  �ೆಳ�ೆ 

�ಸ� �ಾ��ೆ ದಯ�ಟು� ಗಮ��. ಈ ಸ��ಳನದ�� 5 ��ಷ��ಾದ �ಾಸರ ಪ�ಸ�ಕಗಳ� �ಾಗೂ �ಾ�ೊ�ೆಂಕಟ 

ರಮಣ ಎಂಬ ಪ�ಸನ��ೆಂಕಟ �ಾಸರ �ಾ�ನ  �� �ಾಸ��ೆ ಅ��ತ�ಾ� �ೊ�ಾಪ��ೆ �ಾಗುತ��ೆ. ಈ 5 

ಪ�ಸ�ಕಗಳ�� �ೆಲಗು �ಾಗೂ ತ�ಳ ��ಯ �ಾಸರ �ೕತ��ೆ ಗಳ ಪ�ಸ�ಕ ಗಳ� E- book ಆ� ಉ�ತ�ಾ� ಲಭ� 

ಉ�ದ ಮೂರು ಪ�ಸ�ಕ ಮುದ�ಣ�ಾ� �ಾಸರ ಭಕ���ೆ ಆ�ಾಧ�ೆ ��ತ� ��ೇಷ �ಾದ ��ಾ�� ದರದ�� ಲಭ�. 20. 

�ಾ�ನ �� �ೆeವಲ ರೂ.30/-�ಾತ�.ಮೂರು ಪ�ಸ�ಕ �ಾಗೂ ಒಂದು �� �ೆe� �ೆeವಲ 280/-�ಾತ�+50/-ಅಂ�ೆ 

�ೆಚ� �ೆ��ದ�ೆ 330/- �ಮ� ಮ�ೆ�ೆ ರ�ಸ�ಡ� �ಸ� �ಂದ ಬರುತ��ೆ. �ೕವರಗಳನು� �ೆಳ�ೆ �ಸ� �ಾ�ದ 

ಪತ�ದ�� �ೊ���ೆ ಭಕ�ರು ಗಮ�ಸ�ೇಕು.ಈ ಪ�ಸ�ಕದ �ಾ�ಾಟ �ೕಂದ ಬಂದ ಹಣವನು� ಮುಂ�ನವಷ� ತರುವ 

ಪ�ಸ�ಕ �ಾಗು �� ಗ��ೆ �ಾತ� ಉಪ��ಸ�ಾಗುವದು . �ಾಸರ ಭಕ��ೆಲ�ರೂ ಈ ಪ�ಸ�ಕಗಳನು� �ೊಂಡು ಓ�ದ�ೆ 

ಈ �ಾ�ನ ಕಯ� �ರಂತರ�ಾ� ನ�ೆಯುವ�ದು. ಭಕ��ೆಲ�ರೂ ಸಹಕ�ಸ�ೆe�ಾ� �ನಂ�. ಆ�ಾಧ�ೆ�ೆ ಮತು� 

ಸ��eಳನ�ೆ� ಬರುವ ಭಕ�ರು �ದ�ೆ ���ದ�ೆ ಹ��ರದ��ರುವ ಉತ��ಾ�/ಕೃಷಮಠದ�� �ೊರ�ಟ� �ಾ�� 

�ಾಮೂ�ಕ �ಾ� ಇರುವ ವ�ವ�ೆ� �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು.�ಾ��ೆ ಸಪ�ೆeಟರೂ� �ೆ�ೆನೂ�ವವ��ೆ ಹ��ರದ�� �ಾಡ� 

ದ�� ವ�ವ�ೆ� �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು ಅದರ ಖಚು� ಅವ�ೆ ಭ�ಸ�ೇಕು. 



 
 

ಇ�ೊಂದು ಹ��ಾಸ �ಾ�ತ�ದ���e ಬಹಳ ಮಹ�ಾ�ದ ಗ�ಂಥ. ಇದರ�� ಪ�ಸನ��ೆಂಕಟ �ಾ ಸರು ಲ��ೕ �ೇ� 

ಯನು� ಸು��� ರ��ದ 32 ಅಪ�ಕ�ತ �ೕತ��ೆ ಗಳ� ಮತು� ಒಂದು ಬಹಳ �ೈ�ಷ� ಪ�ಣ� �ಾದ 45 ನು�ಯ �ಘ� 

ಕೃ� ಗ��ೆ. ಈ ಎಲ� �ೕತ��ೆ ಗಳ�� �ಾಸರು ಒಂದು ನೂತನ�ಾದ �ೈ� ಉಪ��� �ಾ��ೆ. ಇವ� ��ೊ�ಟ�ೆ� 

ಲ�ೕ ಸು�� ಎಂದು ಕಂಡರು ಅವ�ಗಳ�� ��ೕ ಹ� ಯನು� ಸು���, ಮಗು �ಾ�ಯನು� ಬಹಳ ಸಲು�ೆ�ಂದ 

�ೆeಳ�ವಂ�ೆ ಜಗ�ಾ��ೆ�ಾ�ೆ�ಾದ ಲ�� �ೆe� ಯನು� ಪ� ಪ���ಾ� ಹಲ�ಾರು ದ�ಾವ�ಾರದ ಉಪ�ಗಳನು� 

�ೊಟು� �ಾಸ ಸ�ತ�ದ��� �ನುತನ�ಾದ �ೈ� �ಾಗು ಪದ ಪ��eಗ ಗಳನು� �ಾ� ರ��ದ�ಲ��ೆ, ಮೂರು 

�ೕತ��ೆ ಗಳ�� ಪ�ರಂದರ �ಾಸರ �ೕವನ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದ ಐ��ಾ�ಕ �ವರಗಳನು� ಸಂದ�ೊ��ತ�ಾ��e�, 

ಪ�ರಂದರ �ಾಸರ �ಾ�ೕ ಕುಲ�ೆeವ�ೆ �ಾಗು ಪ�ರಂದರ �ಾಸರು ಆ�ಾ��ದ ಪಂ�ಾ ಸ�ೊವರದ ದಡದ��ರುವ 

ಲ�� �ೆe�ಯನೂ� ಸು�� ರ��ದ ಹಲವ� �ೕತ��ೆಗಳ� ಇದರ�� ಇ�ೆ. ಪ�ರಂದರ �ಾಸರ ಹು��ದ ಊರ ಬ�ೆ� 

ತಮ�ಹಲವ� �ೕತ��ೆಗಳ�� ಸು�ವ� ��ೕ�ಾ��ೆ.  ಇಂಥ ಅಪರೂಪದ ಅಪ�ಕ�ತ �ೕತ��ೆ ಗಳ ಹಸ� ಪ�� ಗಳನು� 

ಲ�� �ಾಂತ �ಾ�ೕಲರು �ೆ����ಾ��ೆ, ಅ�ಾ�ನುಸಂ�ಾನ�ೊಂ��ೆ ಸಂ�ೕತ��ೆ �ಾಡಲು ಅನುಕೂಲ�ಾಗ� 

ಎಂದು, �ಾವ� ಪ���ಂದು �ೕತ��ೆ ಯ �ಾ�ಾಥ� ಬ�ೆ��ೆ�e�ೆ. ಅಲ��ೆe, ಕ�ಣ ಶ�ಾ�ಥ� ವನು� �ೊ���ೆ�e�ೆ. 

�ೈ�ಾ�ಕ ದ���ೕ�ೊನ�ಂದ ಈ ಗ�ಂಥ ಸಂ�ಾದ�ೆ �ಾ� �ಾಸರ ಮೂಲ ಹಸ� ಪ�� ಗಳನು�  ಒ� �ೆ ಗುಣಮಟ�ದ  



�ೊ�� �ೆeಪರದ�� ಕಲ� ��ಂ� �ಾ��ೆ�e�ೆ. ಪ�ರಂದರ �ಾಸರು ಆ�ಾ��ದ ಲ�� �ೆ�ಯ ಕಲರ �ಟವನು� 

�ಾ��ೆ�e�ೆ. ಈ ಪ��ಗಳ� �ಾಸರ �ಾಲ�ೆ�e ಎಂದು �ದ� ಪ�ಸಲು �ಾಬ�� �ೆ�ಂಗ ಎಂಬ �ೈ�ಾ�ಕ �ೆಸ� 

�ಾ��ದ �ೆಸ� ��ಟ� ದ ಕಲರ ಪ��ಯನು� �ೊ���ೆ�e�ೆ. ಇಂಥಹ ಮಹತ� �ಾದ �ಾಸ �ಾ�ತ�ದ ಗ�ಂಥ 

267�ೆeಯ �ಾಸರ ಆ�ಾಧ�ೆಯ�� ಸ�ೆ�ಂಬರ 9ರಂದು �ಾಗಲ�ೊ�ೆ ಯ�� �ಾಸ��ೆ ಅ��ತ�ಾ� �ೊ�ಾಪ��ೆ 

ಆಗು���ೆ ಈ ಗ�ಂಥವನು� ಅವಶ��ಾ� ಎಲ� ಹ��ಾಸ �ಾ�ತ� ಆಸಕ�ರು, ಸಂ�ೆ�ಧಕರು,��ಾ�ಂಸರು, 

��ಾ���ಗಳ�,��ೕ�ಾ�ಸುಗಳ� �ಾಗು �ಾಸರ ಭಕ�ರು ಅವಶ� �ಾ� ಸಂಗ��� ಒದ�ೆe �ೆe�ಾದ ಪ�ಸ�ಕ. ಇಂಥ 

ಅಪರೂಪ�ಾದ ಗ�ಂಥದ ಮುಖ �ೆ�ೆ ರೂ. 140/- �ಾತ�, ಆದ�ೆ �ಾಸರ ಆ�ಾಧ�ಾ ��ತ� �ೆಲವ� �ನಗಳ� �ಾತ� 

ಈ ಗ�ಂಥ ��ಾ�� ದರದ�� �ೆeವಲ ರೂ. 100/-�ೆ� �ೊರಕ��ೆ.ಆದ��ಂದ ಭಗವದಭಕ�ರು ಈ ಅವ�ಾಶ 

ಉಪ��� �ೊಂಡು, ಪ�ಸನ��ೆಂಕಟ ಟ��� �ಾಡುವ �ಾಸರ ಕ��ಗಳ ಸಂ�ೆ�eಧ�ೆ, ಪ�ಸರಣ, ಪ��ಾರ ದ 

�ಾಯ�ದ�� �ಾ� �ಾ� �ಾಸರ ಅನುಗ�ಹ �ೆ� �ಾತ� �ಾಗ�ೆe�ಾ� �ನಂ�.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ಇ�ೊಂದು ಹ��ಾಸ �ಾ�ತ�ದ���e ಬಹಳ ಮಹ�ಾ�ದ ಗ�ಂಥ. ಇದರ�� ಪ�ಸನ��ೆಂಕಟ �ಾ ಸರು ಮಧ� �ಂ�ಾಂತದ�e�ೆ 

ರ��ದ 19 �ೕತ��ೆ ಗಳ ಆ�ಾ���ಕ ಒಳ�ೊಟ ವನು� ಎ�  ೆ- ಎ�ೆ�ಾ� �ಾಮನ��ಗೂ ಅಥ��ಾಗುವ�ಾ�ೆ ಆ�ಾರ ಸ�ೕತ �ಾ� 

�ಾ. ಧೂಳ�ೆeಡ �ಾ�ಾಯ�ಾ�ಾಯ� ಅವರು ������ಾ��ೆ. ಇಂಥಹ ಮಹತ� �ಾದ �ಾಸ �ಾ�ತ�ದ ಗ�ಂಥ 267�ೆeಯ �ಾಸರ 

ಆ�ಾಧ�ೆಯ�� ಸ�ೆ�ಂಬರ 9ರಂದು �ಾಗಲ�ೊ�ೆ ಯ�� �ಾಸ��ೆ ಅ��ತ�ಾ� �ೊ�ಾಪ��ೆ ಆಗು���ೆ ಈ ಗ�ಂಥವನು� ಅವಶ��ಾ� 

ಎಲ� ಹ��ಾಸ �ಾ�ತ� ಆಸಕ�ರು, ಸಂ�ೆ�ಧಕರು,��ಾ�ಂಸರು, ��ಾ���ಗಳ�,��ೕ�ಾ�ಸುಗಳ� �ಾಗು �ಾಸರ ಭಕ�ರು ಅವಶ� �ಾ� 

ಸಂಗ��� ಒದ�ೆe �ೆe�ಾದ ಪ�ಸ�ಕ. ಇಂಥ ಅಪರೂಪ�ಾದ ಗ�ಂಥದ ಮುಖ �ೆ�ೆ ರೂ. 60/- �ಾತ�, ಆದ�ೆ �ಾಸರ ಆ�ಾಧ�ಾ 

��ತ� �ೆಲವ� �ನಗಳ� �ಾತ� ಈ ಗ�ಂಥ ��ಾ�� ದರದ�� �ೆeವಲ ರೂ. 40/-�ೆ� �ೊರಕ��ೆ.ಆದ��ಂದ ಭಗವದಭಕ�ರು ಈ 

ಅವ�ಾಶ ಉಪ��� �ೊಂಡು, ಪ�ಸನ��ೆಂಕಟ ಟ��� �ಾಡುವ �ಾಸರ ಕ��ಗಳ ಸಂ�ೆ�eಧ�ೆ, ಪ�ಸರಣ, ಪ��ಾರ ದ �ಾಯ�ದ�� 

�ಾ� �ಾ� �ಾಸರ ಅನುಗ�ಹ �ೆ� �ಾತ� �ಾಗ�ೆe�ಾ� �ನಂ�. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

��ೕ ಪ�ಸನ��ೆಂಕಟ �ಾಸರ ಸಮಗ� �ಾ�ತ� ವನು� ��ಧ ದ����ೊನ�ಂದ ಅಧ���, ಕ��ಗಳ �ಂತನ-ಮಂಥನ�ಾ� ಅವರ 

�ಾ�ತ� ದ��ಯ �ೈ�ಷ��ೆ,�ಾಗೂ ಅವರ ��ೇಷ ಸಂ�ೆeಶಗಳನು� �ೆ�e��   �ಾ�ತ� ಆಸಕ���ೆ ಭಕ�ಸಮೂಹ�ೆ� ತಲು�ಸ 

�ೆe�ೆಂಬ ಉ�ೆ�eಶ �ಂದ ಕ�ೆದವಷ� ಪ�ಸನ��ೆಂಕಟ �ಾಸರ �ಾ�ತ� - �ಂಚನ ಎಂಬ ಗ�ಂಥ ಸಂ�ಾದ�ೆಯ �ಾ��ೆ ಯನು� 

�ಾ�ರಂ�ಸ�ಾ�ತು. �ಾ�ನ ಹಲ�ಾರು ��ಯ-��ಯ �ಾಸ �ಾ�ತ� ಸಂ�ೆ�ಧಕರು, ��ಾ�ಂಸರು, �ೆeಖಕರು �ೈ �ೊ�� 

�ೆeಖನ/ಪ�ಬಂಧ ವನೂ� ಬ�ೆದು �ೊಟ�ರು ಅದರ ಫಲ�ಾ� ಕ�ೆದ ವಷ� ಈ �ಾ��ೆಯ  �ಾಗ-೧ಪ�ಕಟ�ಾ��ೆ.ಈ �ಾ�ೆ �ಾ�ನ 

�ೆ�ೕಷ� ��ಾ�ಂಸ�ಾದ �ಾ. �ೆ. �ೊಕುಲ�ಾಥ, �ಾ. ಕೃಷ� �ೊ�ಾ�ರ ಕುಲಕ��,��ಾ��. ��ೕ ��ಾಸ ಸು. ಮಠದ, ಪಂ. 

�ಂದು�ಾಧ�ಾ�ಾಯ� �ಾಗಸಂ��ೆ, ಮತು� ��ಯ ಸಂ�ೆ�eಧಕ�ಾದ �ಾ.ಸು�ಾಸ �ಾಖಂಡ�, ��ೕ ಲ�� �ಾಂ� �ಾ�ೕ� 

ಅವರ ಸಂ�ೆ�ಧ�ಾತ�ಕ �ೆeಖನ ಗಳ�ಳ� ಈ ಸಂಕಲನವನು� ಈ �ಾ��ೆ �ಾಗ-೨ ಎಂದು  �ಾ��ೕಯ �ಾ� ಸಂ�ಾ���ೆ�e�ೆ.  

ಇಂಥಹ ಮಹತ� �ಾದ �ಾಸ �ಾ�ತ�ದ ಗ�ಂಥ 267�ೆeಯ �ಾಸರ ಆ�ಾಧ�ೆಯ�� ಸ�ೆ�ಂಬರ 9ರಂದು �ಾಗಲ�ೊ�ೆ ಯ�� �ಾಸ��ೆ 

ಅ��ತ�ಾ� �ೊ�ಾಪ��ೆ ಆಗು���ೆ ಈ ಗ�ಂಥವನು� ಅವಶ��ಾ� ಎಲ� ಹ��ಾಸ �ಾ�ತ� ಆಸಕ�ರು, ಸಂ�ೆ�ಧಕರು, ��ಾ�ಂಸರು, 

��ಾ���ಗಳ�, ��ೕ�ಾ�ಸುಗಳ� �ಾಗು �ಾಸರ ಭಕ�ರು ಅವಶ� �ಾ� ಸಂಗ��� ಓದ�ೆe �ೆe�ಾದ ಪ�ಸ�ಕ. ಇಂಥ ಅಪರೂಪ�ಾದ 



ಸು�ಾರು ೨೦೦ ಪ�ಟಗ�ರುವ ಈ ಗ�ಂಥದ ಮುಖ �ೆ�ೆ ರೂ.  170/- �ಾತ�, ಆದ�ೆ �ಾಸರ ಆ�ಾಧ�ಾ ��ತ� �ೆಲವ� �ನಗಳ� 

�ಾತ� ಈ ಗ�ಂಥ ��ಾ�� ದರದ�� �ೆeವಲ ರೂ.110/-/-�ೆ� �ೊರಕ��ೆ.ಆದ��ಂದ ಭಗವದಭಕ�ರು ಈ ಅವ�ಾಶ ಉಪ��� 

�ೊಂಡು, ಪ�ಸನ��ೆಂಕಟ ಟ��� �ಾಡುವ �ಾಸರ ಕ��ಗಳ ಸಂ�ೆ�eಧ�ೆ, ಪ�ಸರಣ, ಪ��ಾರ ದ �ಾಯ�ದ�� �ಾ� �ಾ� �ಾಸರ 

ಅನುಗ�ಹ �ೆ� �ಾತ� �ಾಗ�ೆe�ಾ� �ನಂ�. 

 



 

 

ಪ�ಸನ� �ೆಂಕಟ �ಾಸರ ಅಪ�ಚ�ತ �ೕತ��ೆಗಳ� ಪ��ಾರ �ಾಗ �ೆe�ೆಂಬ ಎ�ೈಕ ಉ�ೆ�ೕಶ �ಂದ ಪ�ಸನ��ೆಂಕಟ ಟ�ಸ� ಕ�ೆದ 6-7  

ವಷ�ಗ�ಂದ �ಾಸರ �ೕತ��ೆ ಗ��ೆ �ಾಸ�ಾ� �ಾಡು �ಾರ �ಂದ �ಾಗ ಸಂ��� � �ಾ�ದ MP 3 �� ಗಳನು� 

ಪ�ಸನ��ೆಂಕಟ. ನಮನ ಕುಸುಮ �ಾ��ೆಯ��  �ೊರತಂದು ಆಸಕ���ೆ �ಾ� ಉಪ��� ಸಂ�ೕತ��ೆ �ಾಡಲು 

ಅನಕೂಲ�ಾಗುವಂ�ೆ �ಾಡುವ ಪ�ಯತ� �ಾ�ಾ� ಇ�ೆ�e�ೆ. ಇ�� ವ�ೆಗೂ ಅನಂತ ಕುಲಕ�� �ಾ�ದ ೩ �� ಗಳನು�, ಪ�ತೂ�ರು 

ನರ�ಂಹ �ಾಯ� �ಾ�ದ  2 �� ಗಳನು�, �ಾಯಚೂರು �ೆeಷ���ಾಸ �ಾ�ದ ಒಂದು �� �ಾಗೂ ಮ�ೆ� ಅನಂತ ಕುಲಕ��, 

ಲ�� �ಾಂ� �ಾ�ೕ�, ಪ�ಮ�ಾ �ಾ�ಸ�ಾ�, �ವ���ೕ �ೆಂಕ�ೇ�, ��ಾ� ��ಧರ, �ಾಗಲ�ೊe�ೆಯ �ತ� ಬ� ��ಯ �ಾಯಕ 

ಸಂ�ೊಷ ಗದ�ನ�ೆe� ಮುಂ�ಾದ 9 �ಾಯಕರು �ಾ�ದ 50 �ಾಡುಗಳ �� �ೊದ ವಷ� ಆ�ಾಧ�ೆಯ�� ಕುಸುಮ �ಾ�ೆ  - 7 ಆ� 

��ೕವಡುಗ�ೆ ಆ��ೆ. ಈ ವಷ� ಮ�ೆ� "�ಾ�ೊ �ೆಂಕಟ ರಮಣ" ಎಂಬ  20 �ಾಡುಗಳ�ಳ� ಪ�ತೂ�ರು ನರ�ಂಹ �ಾಯ�, ��ಾ� 

��ಧರ �ಾಗೂ ಆ� �ೆ ಪದ��ಾಭ ಅವರ ಪರಮ �ಷ� �ೕಪಕ �ೖಸೂರು ಅವರು �ಾಗಸಂ��� �ಾ�ದ �� ಈ ವಷ�ದ 

ಆ�ಾಧ�ೆಯ�� ಕುಸುಮ�ಾ�ೆ - 8 ಆ� �ಾಸ��ೆ  ಅ��ತ �ಾಗುತ��ೆ. ಇ��ಯವ�ೆಗೂ ಈ �ೕಜ�ೆಯ�� ಸು�ಾರು 200  



�ಾಡುಗ��ೆ �ಾಗ ಸಂ�ಜ�ೆ �ಾ� �� ರೂಪದ�� ಲಭ� �ಾ��ೆ. ಎಲ� �ಾಯಕರು �ಾಸರ �ೕತ��ೆ ಗಳ� ಪ��ಾರ �ಾಗ� ಎಂಬ 

ಏ�ೈಕ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಂದ ಏನೂ  phalapekshe ಇಲ��ೆ �ೆe�ಾ �ಾವ�ಂದ �ಾ��ಾ��ೆ.  ಅವ�ೆಲ��ಗೂ ಧನ� �ಾದ ಅ��ಸುತ�, 

ತಮ��� ��ೆe�ಸುವ�ೆ�ೆಂದ�ೆ, �ಾಸರ ಭಕ� �ಾದ �ಾವ� ಈ�ಜ�ೆ ಮುಂದು ವ�ೆಯ �ೆ�ಾದ�ೆ ಈ �� ಗಳನು� �ೊಂಡು �ೆe� 

ಆನಂದ ಪಡುವದಲ��ೆ ಆಸಕ�ರು �ಾ� ಉಪ��� ಸಂ�ೕತ��ೆ �ಾಡ�ೇಕು. ಅಂದ�ೆ ನಮ� ಪ�ಯತ� �ಾಥ�ಕ 

�ಾಗುವದು.೨೦�ಾಡುಗಳ�ಳ� ಈ �� �ೆ�ೆ �ೆeವಲ ರೂ. 30/- �ಾತ� ತ�ಾ��ದ �ೆ�ೆಯ ಅಧ� �ೆ�ೆ �ಾತ��ಾಗುತ��ೆ ಎಲ� 

ಭಕ�ರು �ೊಂಡು �ಾಸರ �ೕತ��ೆ ಗಳ ಪ��ಾರದ�� �ೈ �ೊ���. 

 

ಈ ವಷ� �ಡುಗ�ೆ �ಾದ ಮೂರೂ ಪ�ಸ�ಕ ಗಳ� �ಾಗು �� ಯನು� �ೊಂಡ�ೆ ��ಾ�� ದರದ�� �ೆeವಲ  ರೂ.280/- + 50/- 

ರ�ಸ�ಡ� ��� �ಾಜ� �ೆ e�� 330/- ಪ�ಸನ��ೆಂಕಟ ಕಲ�ರ� ಆಂ� �ೆ�ಟಬ� ಟ���ನ ಅ�ೌಂ� SBI ISRO Layout 

Branch A/c no.31229940773 : 

IFS code SBIN0011351 online transfer ಅಥ�ಾ ಚ� ಮು�ಾಂತರ ಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ�ೆ ಪ�ಸ�ಕ �� ಗಳ� �ಮ� ಮ�ೆ�ೆ 

ಬರುತ��ೆ. �ಾ��ೆ ಭಗವಂತನು �ೆಚು� ಪ�� ಗಳನು� �ೊಂಡು �ೊಳ�ಲು ಸಂಪತು� �ೊಟು�  �ೆ�eರ�ೆ �ೊಡುವ�ೊ ಅವರು �ೆಚು� �ೆಚು� 

ಪ��ಗಳನು� �ೊಂಡು ಹಬ� - ಹ��ನಗಳ�� ಸ�ಾ�ತ���ೆ �ಾನ�ಾ� �ಾಸರ ಕ��ಗಳ �ಾ�ನ ಪ��ಾರದ ಯ� ದ�� �ಾ� 

ಆಗಬಹುದು. �ಾ��ೆ  �ಾಸ �ಾ�ತ� ದ�� ತುಂ�ಾ ಆಸ�� ಇದು� �ೊಂಡು �ೊಳ�ಲು ಶ�� ಇಲ�� ಅಂಥವರು ನಮ�ನು� 

ಸಂಪ���ದ�ೆ ಶುಲ��ಲ��ೆ ಪ�ಸ�ಕ ಗಳನು� ಕ�ಸ�ಾಗುವದು. ನಮ�ದು �ಾಸರ ಟ�ಸ�  ಪ�ಸ�ಕದ �ಾ�ಾಟ�ಾರರಲ�ಪ�ಸ�ಕದ 

��ಂ��ೆ �ಾ�ದ 70% ಹಣ ಪ�ಸ�ಕ ��ಗಳ� ಭಕ���ೆ ತಲು� �ರು� ಬಂದ�ೆ �ಾಕು ಉ�ದ �ೆ��ನ ಹಣ ಟ��� �ಾ� �ೊಸ ಪ�ಸ�ಕ 

ವನು� ತರುವ �ರಂತರ �ೆಲಸ �ಾಡುತ��ೆ. ಈ ಗು�� ದ��ರುವ ಸದಶ�ರು ಸ�ಂ�� ಎಲ�ರೂ ಪ�ಕಟ�ಾದ ಒಂ�ೊಂದು ಪ�ಸ�ಕ 

�ೊಂಡ�ೆ �ಾಕು ಈ �ಾ�ನ ಪ��ಾರದ �ೆಲಸ �ರಂತರ �ಾ� ನ�ೆಯುತ��ೆ. ಎಲ� ಹ��ಾಸ �ಾ�ತ� ಆಸಕ�ರು, ಸಂ�ೆ�eಧ�ೆ 

��ಾ���ಗಳ�, ಭಜ�ಾ ಮಂಡ� ಸದಶ�ರು �ಾಗೂ   �ಾಸರ ಭಕ�ರು ಸ�ಂ�ಸ�ೇ�ಾ� �ನಂ�. 

�ಾ. ಸು�ಾಸ ಕಖಂಡ� 

�ಾಸರ ವಂಶಸ�ರು �ಾಗೂ. ಸಂ�ಾ�ಪಕ ಅಧ��ರು ಪ�ಸನ��ೆಂಕಟ ಟ���. �ೆಂಗಳ�ರು. 


