||ಶ್ರ ೀರಸ್ತು ||

||ಜೈಶ್ರ ೀರಾಂ||

||ಶುಭಮಸ್ತು ||

೧೦೮ ದಿವಯ ದೇಶ ಸಂದಶ್ತರ್
ಭದ್ರರ ಚಲ ಶ್ರ ೀ ಸೀತಾ ರಮ ಪರವಾರ

ಶ್ರ ೀ ರಮ ನವಮಿ ೩ನೇ ವಾರ್ಷತಕೀರ್ಸ ವ ಸಮಾರಂಭ
ಮೇರಲ್ಯ ಾಂಡ್ (U.S.A)

ಭದ್ರರ ಚಲ ಶ್ರ ೀ ಸೀತಾ ರಮ ಕಲ್ಯ ಣ್ ಮಹೀರ್ಸ ವ ಆಹಾಾ ನ ಪತ್ತರ ಕಾ
ಶ್ಿ ೀಕ: ರಮಾಯ ರಮ ಭದ್ರರ ಯ ರಮ ಚಂದ್ರರ ಯ ವೇಧಸೇ|
ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾ ಪರ್ಯೇ ನಮಃ||
ಸ್ವ ಸ್ತಿ ಶ್ರ ೀ ವಿಕಾರಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸ ರ ಉತ್ಿ ರಾಯಣ, ವಸಂತ್ ಋತು,ಚೈತ್ರ ಮಾಸ್ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ನವಮಿ
ತಾ||೪/೧೪/೨೦೧೯ ಭಾನುವಾರ ಹಗಲು ೧೦ ರಾಂದ ೧ ಘಂಟೆ ವರಗೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ
ನಿಮಿ ವಂಶ ಮಿಥಿಲಾಧಿಪತಿ ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀ ಜನಕ್ ಮಹಾರಾಜ ರವರ ಪುತಿರ
ಅಯೀನಿಜ ಶ್ರ ೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ಸ್ವ ರೂಪಿಣಿ
||ಚಿ|| ||ಸೌ|| ಶ್ರ ೀ ಸೀತಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ಹಾಗೂ
ರಘು ವಂಶ ಅಯೀಧ್ಯಾ ಧಿಪತಿ ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ರವರ ಪುತ್ರ
ಶ್ರ ೀಮನಾಾ ರಾಯಣ ಸ್ವ ರೂಪರಾದ
||ಚಿ|| ||ರ|| ಶ್ರ ೀ ರಮ ಚಂದರ ಸ್ವಾ ಮಿ ರವರ
ಕ್ಲಾಾ ಣ ಮಹೀತ್ಸ ವವು ವಶ್ಷ್ಠ ಶತಾನಂದ ಮಹರ್ಷಿ ಗಳ ಸಂಕ್ಲಪ ವಾಗಿರುವುದರಿಿಂದ ತಾವು
ಸ್ಕುಟಿಂಬ ಪರಿವಾರ ಸ್ಮೇತ್ ಆಗಮಿಸ್ತ ಶ್ರ ೀ ಸ್ತೀತಾ ರಾಮಚಂದರ ಸ್ವವ ಮಿ ರವರ ಕೃಪೆಗೆ
ಪಾತ್ರ ರಾಗಬೇಕಿಂದು ನಮಿ ಸ್ಹೃದಯ ಪಾರ ಥಿನೆ

||ಶುಭಂ||
ಶ್ರ ೀ ರಮ ಸೇವಕರು

ಆಶ್ೀವಾತದಗಳು
ಭದ್ರರ ಧ್ರರ ಶ್ರ ೀ ರಮ ದೇವಸ್ವಾ ನ USA
ಕಮಿಿ ಾಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಾಂಬರುತ್ತು ರುವ ಪುಣ್ಯ ದೇವಸ್ವಾ ನ
ನಾನ್ ಪಾರ ಫಿಟ್501© (3) ಕಾರ್ಪಿರೇಷ್ನ್
ರ್ಪೀಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಸ : ೧೧೨ ೧೪೧೦ ಅಟ್ಲ ಿಂಟ್ ಹೈವೇ ಕ್ಮಿಿ ಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ೩೦೦೪೦
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ಸೇವಾ ಕಾಯತಕರ ಮ ವಿವರ
ಶ್ರ ೀರಾಮ ನವಮಿ ಮಹೀತ್ಸ ವ 2019
ಶ್ರ ೀ ಭದ್ರರ ಚಲ (ಐ.ಎಸ್ಟ.ಟ) ಕಾಾ ಲಿಂಡರ್ ಅನುಸ್ರಿಸ್ತ
ಶುಕರ ವಾರ - ಏಪಿರ ಲ್ ೧೨, ೨೦೧೯
3.00 PM

6.00 PM
8.00 PM

ಮಹಾ ಸಂಕ್ಲಪ
ಶ್ರ ೀ ವಿಶವ ಕಸ ೀನ ಪೂಜೆ ಮತುಿ ಭಗವದ್ ವಾಸುದೇವ ಪುಣ್ಯಾ ಹವಾಚನ
ರಕಾಮ ಬಂಧನ, ಅಷ್್ ೀತ್ಿ ರ ಶತ್ ದಿವಾ ದೇಶ ಕ್ಲಶ ಸ್ವಾ ಪನೆ
ಶ್ರ ೀ ಮಹಾ ಸ್ತದಶತನ ಹೀಮ
ಲಘು ಪೂಣ್ಯಿಹುತಿ, ನೈವೇದಾ , ತಿೀಥಿ ಪರ ಸ್ವದ
ಶಯನೀತ್ಸ ವ

ಶನಿವಾರ - ಏಪಿರ ಲ್ ೧೩, ೨೦೧೯
7.00 AM
8.00 AM

Noon
4.00 PM

ಸುಪರ ಭಾತ್
ಅಷ್್ ೀತ್ಿ ರ ಶತ್ ದಿವಾ ದೇಶ ಕ್ಲಶ ಆರಾಧನೆ
ಹೀಮಗಳು:
ಪುರುಷ ಸೂಕು
ಶ್ರ ೀ ಸೂಕು
ಅಷ್ಟಾ ಕ್ಷರ, ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂರ್ರ
ಶ್ರ ೀ ರಮ ಪರವಾರ ಮೂಲ ಮಂರ್ರ
ಶ್ರ ೀ ರಮ ರಕಾಮ ಸ್ು ೀರ್ರ
ಶ್ರ ೀ ರಮ ತಾರಕ ಮಂರ್ರ
ಶ್ರ ೀ ರಮ ಸಹಸರ ನಾಮ
ಮಹಾ ಪೂರ್ಣತಹುತ್ತ
ಅಷ್್ ೀತ್ಿ ರ, ನೈವೇದಾ , ತಿೀಥಿ ಪರ ಸ್ವದ
ಅಷ್ಾ ೀರ್ು ರ ಶರ್ ದಿವಯ ದೇಶ ಕಲಶ ಉದ್ರಾ ಹನ
ಅಷ್ಾ ೀರ್ು ರ ಶರ್ ದಿವಯ ದೇಶ ಕಲಶ ಕಾಂಭಾಭಿಷೇಕ, ವೇದ ಪಾರಯಣ್
ಶ್ರ ೀ ಸ್ತೀತಾ ರಾಮ ಪರಿವಾರ ಅಲಂಕಾರ- ಶ್ರ ೀ ರಾಮ ರಕಾಮ ಸ್ಿ ೀತ್ರ ಮತುಿ
ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ವ

6.00 PM
7.00 PM
8.00 PM

ಅಷ್್ ೀತ್ಿ ರ, ನೈವೇದಾ , ತಿೀಥಿ ಪರ ಸ್ವದ
ಸ್ವಿಂಸ್ಕ ೃತಿಕ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮ
ಶಯನೀತ್ಸ ವ

ಭಾನುವಾರ -ಏಪಿರ ಲ್ ೧೪, ೨೦೧೯
6.00 AM
6.30 AM
10.00 AM
Noon
2.00 PM
6.00 PM
7.30 PM

8.00 PM

ಸುಪರ ಭಾತ್
ಅಷ್ಟಾ ಕ್ಷರ, ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂರ್ರ ಜಪ
ಶ್ರ ೀ ಸೀತಾ ರಮ ಕಲ್ಯ ಣ್ ಮಹೀರ್ಸ ವ
ಸ್ತಮುಹೂರ್ತ (ಜಿೀರಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಲಿ ಶಾಸು ರ )
ಅಷ್ಟ್ ವದ್ರನ ಸೇವೆ (ಸಂಗಿೀತ್, ನಾಟಾ , ವಾದಾ ಸೇವೆ)
ರಾಷ್ಟ್ ಾಶ್ೀವಾಿದ, ತಿೀಥಿ ಪರ ಸ್ವದ
ಶ್ರ ೀ ಸೀತಾ ರಮ ಪರವಾರ ಮೆರೆವಣಿಗೆ ಉರ್ಸ ವ
ಡೀಲೀತ್ಸ ವ
ಸಂಗಿೀತ್, ನಾಟಾ , ಭಜನೆ ಸೇವೆ
ಅಷ್್ ೀತ್ಿ ರ, ನೈವೇದಾ , ತಿೀಥಿ ಪರ ಸ್ವದ
ಶಯನೀರ್ಸ ವ

ಸ್ೀಮವಾರ ಏಪಿರ ಲ್ ೧೫, ೨೦೧೯
6:00 AM
6.30 AM

ಸುಪರ ಭಾತ್
ಪಾರ ತಃಕಾಲ ಆರಾಧನೆ, ತಿೀಥಿ ಪರ ಸ್ವದ

ಅಧ್ರಕ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್.ಎಸ್. ವಿ.ಪಿ ಗೆ
ಸಂಪಕ್ಷ್ತಸ:

312-420-5668
774-922-2472
313-942-5169

ಆಶ್ೀವಾತದಗಳು ಆಚಾಯಿರು
ಅಚತಕಂ ಶ್ರ ೀ ಪದಿ ನಾಭಾಚಾಯತರು
ಆಶ್ೀವಾತದಗಳು

ಭದ್ರರ ಧ್ರರ ಶ್ರ ೀ ರಮ ದೇವಸ್ವಾ ನ USA
ಕಮಿಿ ಾಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಾಂಬರುತ್ತು ರುವ ಪುಣ್ಯ ದೇವಸ್ವಾ ನ
ನಾನ್ ಪಾರ ಫಿಟ್501© (3) ಕಾರ್ಪಿರೇಷ್ನ್
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