
 

 ல ்  ந் ம்ஹ பரப்ரம்ஹேண நம: 
மேத பாஷ்யகாராய நம: । மேத ேவதாந்த ேதஶிகாய நம: ।  மேத  ஆ வண் ஶடேகாபாய நம: 

மேத ல ்  ந் ம்ஹ பா கா ேஸவக வண்ஶடேகாப  ரங்க ஶடேகாப ய ந்த்ர மஹாேதஶிகாய நம: 
மேத வண்ஶடேகாப  ரராகவ ஶடேகாப ய ந்த்ர மஹாேதஶிகாய நம: 

மேத வண்ஶடேகாப  ேவதாந்த ேதஶிக ய ந்த்ர மஹாேதஶிகாய நம: 
மேத ல ்  ந் ம்ஹ பா கா ேஸவக வண்ஶடேகாப  நாரயண ய ந்த்ர மஹாேதஶிகாய நம: 

மேத வண்ஶடேகாப  ரங்கநாத ய ந்த்ர மஹாேதஶிகாய நம: 
 

ப் ந்தாவன தன மான ஸம்ப்ேரா ண பத்ரிக்ைக 
 

 மடத் ல் 43-ம் பட்டத் ல் ரத்ா க்த்தராய் எ ந்த ளி ந்த வண் ஶடேகாப  ரராகவ ஶடேகாப ய ந்த்ர மஹாேதஶிகனின் (  ேதவனார் ளாகம் 
மத ் அழ ய ங்கரின்) ப் ந்தாவனம் ைந ஶாரண்யத் ல்  க் ர ் அழ ய ங்கரால் அங்  ஆஶ்ரமத்ைத ஏற்ற டன் தற் ைகங்கரய்மாக கட்டப்பட்  

30.01.1958 ஸம்ப்ேரா ணம் ெசய்யப்பட்ட .  ேதவனார் ளாகம் மத் அழ ய ங்கரின் 120-வ  ந த்ரத்ைத ன்னிட்  இதானம்ீ மத ்
அழ ய ங்கர ் வண்ஶடேகாப  ரங்கநாத ய ந்த்ர மஹாேதஶிகனின் நியமனத் னால் அந்த ப் ந்தாவனம் தற்ெபா  ர்ேணாத்தாரணம் ெசய்யப்பட் , 

தன மானம் கடட்ப்பட்  ைகங்கரய்ம் ரத்் யா  நாள  ப்லவ வ ஷம் காரத்் ைக மாதம் 16ம் ேத  (02-12-2021) யாழக் ழைம த்ரேயாத  ஸ்வா  
ந த்ரம் ய ஶ பேயாக ஶ ப னத் ல் மகர லக்னத் ல் காைல 10மணிக்  ேமல் 11.30 மணிக் ள் அதன் ஸம்ப்ேரா ணம் நடத்த ஏற்பாடா க் ற .  
 
ேம ம் வண் ஶடேகாப  ரராகவ ஶடேகாப ய ந்த்ர மஹாேதஶிகனின் 120-வ   ந த்ர மேஹாத்ஸவ ம்  ைந ஶாரண்யத் ல் அன் ந்  
ெதாடங்  5 நாள் ேவத ப்ரபந்த க்ரந்த பாராயணங்க டன் காரத்் ைக மாதம் 20ம் ேத  (06-12-2021) ராட னத்தன்  ரத்் யாக உள்ள . ேமற்ப  நிகழ்ச்  

ப் (You-tube) லம் ேநர  ஒ பரப்ப ஏற்பாடா க் ற . மடத்  ஷ்யரக் ம் மற் ம் ஆஸ் கரக் ம் இந்த நிகழ்ச் கைள ம் மற் ம் 
ைந ஶாரண்யத் ல் த்ற்ெபா  நடந்  வ ம் “உத்தர அேஹா லம்” நவ நர ம்ஹர ்ேகா ல் வளாக கட் மான ேவைலகைள ம் இந்த ேநர  ஒ பரப் ன் 

லம் கண்  களித்  மத ்அழ ய ங்கரக் ைடய அ க்ரஹத் ற் ம் மற் ம்  மாேலாலனின் க் ைபக் ம் பாத் ரரக்ளாக ேவண் ேறாம். 
 
 
ேத : 15-11-2021               அழ ய ங்கர ்நியமணப்ப  

காம்: ள்ளம் தங்                  காரய்ம் 
ப த் ப்பட்  வங் ரம் ேதவனார ் ளாகம் பத்மனாபாசாரியர ்

  

 

   


