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ಶಂkಾರೂpೇಣ ಮVWತ*ಂ ಪಂ@ೕಕೃತಮಭೂದYyಾ | 

@ಂಕKೕ ಯಸY sಾ mಾyಾ ಶಂಕrಾcಾಯ;mಾಶ"Zೕ ||

ಹnೆDರಡು ಶತmಾನಗಳ _ಂdೆ ನಮ` ಭರತಖಂಡದbc 

ಅvೈeಕ ಮತಗಳು hೆcಾWf ಸnಾತನ vೈeಕ ಧಮ;ವi ಬಹಳ 

_ೕನk?lಯನುD ತಲುπdಾಗ ಸಕಲ dೇವtೆಗoಂದ pಾ"p;ತnಾದ 

kೈlಾಸvಾkyಾದ ಪರrೕಶ+ರನು kೇರಳದ kಾಲsೕ kೆAೕತ"ದbc 

ಆyಾ;ಂbಾ !ವಗುರುಗLೆಂಬ ಪiಣYದಂಪlಗogೆ ಪiತ"nಾf   !"ೕ 

ಶಂಕರ ಎಂಬ nಾಮx ೆ ೕಯeಂದ ಅವತKk, zಾರತದ 

ಉದ|ಗಲಕೂ} ಸಂಚKk, ಅvೈeಕ ಮತ ಗLೆಲcವನೂD ಖಂ�k, 

v ೆ ೖeಕ ಧಮ;ವನ ುD ಪ iನರ ುದ�Kk , ಪ "s ಾ?ನತ "ಯ 

zಾಷYಗLಾeyಾf ಅnೇಕ ಗ"ಂಥಗಳನುD ರVk, ಔಪ�ಷದvಾದ 

ಅdೆ+ೖತ kdಾ�ಂತವನುD ಎಲcKಗೂ bೋ�k, ಸnಾತನ 

ಧಮ;ವ i �ರಂತರvಾf ಪ "c ಾರದbc ಇರb ೆ ೕ k ೆ ಂಬ 

ಮhೋdೆ|ೕಶeಂದ zಾರತದ nಾಲು} eಕು}ಗಳbc nಾಲು} 

ಆmಾDಯ πೕಠಗಳನುD sಾ?πkರತಕ} �ಷಯವi ಸಕಲ 

ಜಗe+eತvೇ ಆfdೆ. 

 ಆeಶಂಕರ ಭಗವtಾ�ದರ ು ಈ ಮನ ುಕ ುಲk ೆ } 

mಾ�ರತಕ}ಂತಹ ಉಪkಾರ ವಣ;nಾlೕತvಾದುದು. dೇ$ಾದYಂತ 

ಹಲವi dೇvಾಲಯಗಳನುD �ೕNೋ;dಾ�ರ mಾ� ಅbc ಶ@* 

ಸಂಚಲನವನುD ಉಂಟು mಾ� tಾವi sಾ?πkದ πೕಠಗಳbc 

ಉತ*ರzಾರತದವರನುD ದ@Aಣಕೂ}, ದ@AಣzಾರತದವರನುD 

ಪ�ವ;, ಪ!Wಮ hಾಗೂ ಉತ*ರದ ಕDೆಗಳಲೂc nೇ�k 

zಾvೈಕYtೆಯನುD 1200 ವಷ;ಗಳ _ಂdೆZೕ tೋKkದಂತಹ 

ಮhಾತ`ರ ು ಅವರು. ಭಗವtಾ�ದರ ಅವtಾರvಾf 12 

ಶತmಾನಗಳು ಕLೆದವi, ಆದrೆ ಇವl*ಗೂ ಅವರ hೆಸರನುD nಾವi 

ಅತYಂತ gೌರವeಂದ ಅತYಂತ ಪ�ಜYzಾವn ೆ�ಂದ 

h ೆ ೕಳ ುl *d ೆ | ೕv ೆ ಎಂದbc ಅವರ ು mಾ�ರತಕ}ಂತಹ  

ಮhಾkಾಯ;vೇ kಾರಣ.

 ಭಗವtಾ�ದKgೆ ಕೃತ�tೆಯನುD tೋರುವ ದೃ�� 

�ಂದ ದ@ANಾmಾDಯ !"ೕ $ಾರdಾπೕ�ಾ�ಶ+ರrಾದ 

ಜಗದು6ರು ಶಂಕrಾcಾಯ; !"ೕ!"ೕzಾರlೕlೕಥ; ಮhಾ 

ಸ�Dxಾನಂಗಳವರು hಾಗೂ ಅವರ ಕರಕಮಲ ಸಂjಾತrಾದ 

ಜಗದು6ರು ಶಂಕrಾcಾಯ; !"ೕ!"ೕ �ಧು$ೇಖರzಾರlೕ 

ಸ�Dxಾನಂಗಳವರ ಮhಾಸಂರ�Nೆಯbc !"ೕಮಠದ !"ೕ $ಾಂಕರ 

ತತ*+ಪ"sಾರ ಅ/yಾನವi ಹಲvಾರು kಾಯ;ಕ"ಮಗಳನುD 

kೈgೊಂ�ರುತ*dೆ. ಪ"ಸು*ತ ಈ ಅ/yಾನದbc ಉಭಯ 

ಜಗದು6ರುಗಳ ಪರmಾನುಗ"ಹdೊಂegೆ “!"ೕ ಶಂಕ'(ಯ* 
ಅ,-ೕತ/ರ ಶತ1ಮ 3'ಯಣ ಯ5” ಎಂಬ yoೕಜnೆ 

ಯನುD rಾjಾYದYಂತ ಹ�`kೊಳ�lಾfdೆ. ಪರಮ!vಾವtಾರ 

rಾದ ಆeಶಂಕರರ ಅ�ೊ�ೕತ*ರ ಶತnಾಮಗಳನುD ಇಪ�ತು*ಲ� 

ಸಂ�ೆYಯbc sಾಮೂ_ಕvಾf pಾrಾಯಣ mಾಡುವiದು  

ಸmಾಜkೆ} ಅತYಂತ $ೆ"ೕಯಸ}ರvಾfdೆ. ಈ ಯ�ದbc jಾl 

ಮತ bಂಗ ವಯಸು� ಎಂಬ zೇದ�ಲcdೆ ಸಮಸ*ರೂ 

pಾlೊ6ಳ� ಬಹುದು.  

 ಭಗವಂತನ nಾmoೕcಾ ರNೆಯು ಪ"lyoಬ¡Kಗೂ 

sಾಧYvಾfದು|, ಅತYಂತ $ೆ"ೕಷ¢ಧಮ;vಾfದ|Kಂದ lೋಕ 

ಕlಾYNಾಥ;vಾf ಆಚKಸುವ ಈ ಯ�ದbc tಾವiಗLೆಲc 

ಮನಃಪ�ವ;ಕvಾf zಾಗವ_k, !"ೕ ಶಂಕrಾcಾಯ;ರ  

ಅ�ೊ�ೕತ*ರ ಶತnಾಮಗಳ pಾrಾಯಣವನುD mಾಡುವ 

ಮೂಲಕ ಕೃtಾಥ;rಾಗbೇkೆಂದು ಬಯಸುtೆ*ೕvೆ.

!"ೕ ಶಂಕrಾcಾಯ; ಅ�ೊ�ೕತ*ರ 
ಶತnಾಮ pಾrಾಯಣ ಯ�  

(rಾjಾYದYಂತ ಇಪ�ತು*ಲ� ಆವೃl*yoಂegೆ sಾಮೂ_ಕ pಾrಾಯಣ)

!"ೕ $ಾಂಕರ ತತ*+ಪ"sಾರ 
ಅ/yಾನದ 
�lಾc hಾಗೂ tಾಲೂcಕು 
ಸಂcಾಲಕರು ಮತು*  
ನಗರ kಾಯ;ಕತ;ರು

ಪ"xಾನ ಸಂcಾಲಕರು
ಗುರುsೇvಾಧುKಣ  

Dಾ|| � ಆr gೌKೕಶಂಕr
ಆಡotಾ�kಾKಗಳು 

!"ೕ $ಾರdಾπೕಠ, ಶೃಂgೇK
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ಸಂcಾಲಕರು: 
!"ೕ ಉrೕಶ ಹKಹr 
!"ೕಮಠ ಶೃಂgೇK 

ದೂರvಾN: 9980242498

ಸೂಚnೆ 
ಈ ಯ�ದbc zಾಗವ_ಸಲು yಾವidೇ ಶ ುಲ} 
ಇರುವieಲc. pಾrಾಯಣkೆ} bೇkಾಗುವ ಪiಸ*ಕಗಳು 
hಾಗೂ k.�ಗಳು rಾjಾYದYಂತ ಪ"lyoಂದು �lಾc 
hಾಗೂ tಾಲೂcಕು ಸಂcಾಲಕರbc dೊrೆಯುತ*vೆ.

�lೆc  ಸಂcಾಲಕರ hೆಸರು ದೂರvಾN 

hಾvೇK         !"ೕ kೆ ಎs  rಾಜು ಕುಲಕN;      9900559361 

         !"ೕ ದತ* ಪ"ಸನD pಾsೕಲ  9448640833 

ಗದಗ          !"ೕ ಗNೇಶ ಭಟ� π ಪirಾNಕ  9845579970 

bಾಗಲkೋTೆ    !"ೕ s ಎc ಕುಲಕN;              9449830789 

bೆಳgಾ�         !"ೕ rಾjೇ± � jೋ�   9945903738 

xಾರvಾಡ         !"ೕ ರ� dೇಶpಾಂDೆ                9880677505 

           !"ೕ ² ಎn ರrೕಶ nಾ�g       9980383962 

²jಾಪiರ         !"ೕ ಗಂgಾಧರ dೇಶpಾಂDೆ         9036522243 

         !"ೕ ಚಂದ"kಾಂತ sೋlಾಪiರಕr 9900251480 

kೊಪ�ಳ         !"ೕ mಾಧವ ಭಟ�   9945537429 

         !"ೕ �vೇkಾನಂದ ಆr jೋ�    9844509793 

rಾಯಚೂರು     !"ೕ k ವಸಂತrಾv              9342022110 

ಬLಾ�K         !"ೕ ಶ!kಾಂತ ಕಣ;ಂ               9632764757 

ಗುಲ¡ಗ;         !"ೕ π hೆc ಕುಲ}N;             9448125106 

         !"ೕ ಗುರುrಾಜ ಆr ಕುಲಕN;    9449185058 

yಾದfK         !"ೕ ಸುxಾಕರ ಭಟ� jೋ�  9448830082 

²ೕದr         !"ೕ ಶಮkಾಂತ ಕುಲ}N;   9449476679 

         !"ೕ /ೕಮsೇನ ಅಳವಂ�ಕr      9448633933 

dಾವಣgೆrೆ       !"ೕ ಗುರುಪ"sಾದ nಾ�gೇr  9740769967 

Vತ"ದುಗ;       !"ೕ � ಎs ಗಣಪl ಭಟ�  9448948486 

ತುಮಕೂರು      !"ೕ ಎm kೆ nಾಗrಾಜ rಾv      9448476732 

         !"ೕ rಾ�ೕವlೋಚನ              9342237582 

kೋlಾರ         !"ೕ evಾಕರ                         9902529743 

         !"ೕ jೆ ಎn rಾಮಕೃಷ·   9731040800 

cಾಮrಾಜನಗರ !"ೕ ಸುrೇಶ ಋgೆ+ೕe              9902317670 

Vಕ}ಬLಾ�ಪiರ  !"ೕ ಉmಾಶಂಕರ ಶಮ;            9964976946 

rಾಮನಗರ      !"ೕ ಅಚುWತ ಮೂl;               9844186284

�lೆc  ಸಂcಾಲಕರ hೆಸರು ದೂರvಾN 

ಮಂಡY          Dಾ. nಾrಾಯಣsಾ+�               9448877562 

rೖಸೂರು         !"ೕ � ಹKೕಶ                         9342185164 

          !"ೕ ಎಂ ಆrbಾಲಕೃಷ·             9448855141 

hಾಸನ          !"ೕ kೆ ಎs ಎn ಮೂl;           9916477853 

          !"ೕ ಲ@A`nಾrಾಯಣ                9448792354 

Vಕ}ಮಗಳೂರು   !"ೕ ಚಂದ"mೌo                      9448918719 

          !"ೕ rಾಮಪ"sಾದ                     9482422119 

!ವmoಗ6        !"ೕ ಅ ಪ rಾಮಭಟ�              08182-276021 

          !"ೕ ಸಂdೇಶ ಉpಾಧY                9964597654 

ದ@Aಣ ಕನDಡ    !"ೕ ಕರುNಾ rಾv bೆLೆ�     9243309120 

ಉಡುπ          !"ೕ ಪ"ಫiಲcಚಂದ"                9880896166 

          !"ೕ ಪದ`nಾಭ ಮrಾ�ೆ               7760242064 

ಉತ*ರಕನDಡ     !"ೕ ಮುrಾ�; hೊಸಮnೆ           9481915825 

          Dಾ. vೆಂಕTೇಶ ಎಂ fK     9448530806 

          !"ೕ � kೆ ಹಂπhೋo                9986205192 

          !"ೕ ಸುrೇಂದ" jೋ!                9481860811 

kೊಡಗು          !"ೕ sೋrೕಶ                9448003823 

bೆಂಗಳೂರು       !"ೕ ² ಎn ಮೂl;                 9448060680 

          !"ೕ ಅನಂತrಾಮು                    9986999281 

          !"ೕ vೈ ಎn !"ೕ�vಾಸ              9448466003  

                   !"ೕ ಸತYnಾrಾಯಣ                  9740847589 
                    !"ೕ ನರkಂಹsಾ+�                  9243401115 

                    !"ೕಮl �ನುತ ಎn sಾ+�        9741401057                  

                    !"ೕಮl ಅನುಸೂಯ ಪ"zಾಕರ       9448472530 

                    !"ೕ ವಸಂತ rಾv                     9448364495 

                    !"ೕ ಬ"ಹ`tೇಜ vೆಂಕಟrಾಮಯY    9901051658

                   !"ೕ !"ೕಕಂಠಯY                       9449457684

pಾrಾಯಣದ ಸ+ರೂಪ
�sೆಂಬr 6 2015 ರ zಾನುvಾರeಂದ pಾ"ರಂಭ gೊಂಡು 
rೕ 1 2016 ರ zಾನುvಾರದವrೆfನ 5 lಂಗಳ ಅವ� 
ಯbc ಬರುವ 22 zಾನುvಾರಗಳಂದು pಾrಾಯಣ 
mಾಡುವiದು. 

pಾrಾಯಣವನುD ಅನುಸKಸುವ �xಾನ 

• ಏಕ$ೊcೕ@ೕ sೊ*ೕತ"ವನುD ಪ»ಸುವiದರ ಮೂಲಕ 

‘eೕಪಪ"jಾ+ಲnೆ’ (eೕಪವನುD bೆಳfಸುವiದು)

• ಗುರುವಂದnೆyoಂegೆ ‘pಾ"ಥ;nೆ’

• $ಾರdಾ ಭುಜಂಗ ಪ"yಾtಾಷ�ಕ sೊ*ೕತ"ದ ಪಠನ  

• ಸಂಕಲ�

• !"ೕ ಶಂಕrಾcಾಯ; ಅ�ೊ�ೕತ*ರ ಶತnಾಮಗಳ 

pಾrಾಯಣ (5 ಸಲ pಾrಾಯಣ mಾಡುವiದು)

• ಮಂಗಳ ಪದYdೊಂegೆ ಮುkಾ*ಯ

ಸಂಪ@;ಸಬಹುdಾದ ದೂರvಾN ಸಂ�ೆYಗಳು


