
||ஸ்ரீரஸ்து|| ||ஸ்ரீ ராமஜெயம்|| ||சுபமஸ்து||

ஸ்ரீ ராம நவமியய முன்னிட்டு
நிகழும்ஸ்வஸ்திஸ்ரீவிகாரி நாமஸம்வத்ஸரம்சித்திரரமாதம் 1ம் தததி (04-14-2019)

ஞாயிற்றுக்கிழரம, உத்தராயனம், வசந்தரிததௌ, சுக்லபக்ஷநவமி (as per IST)  கூடிய 
சுபதயாக சுபதினத்தில் காரல 10.00மணிக்கு தமல்நண்பகல் 1.00 மணிக்குள்

அபிஜித் முஹுர்த்தத்தில்
108 திவ்ய ததச யாத்திரரயினால் வலிரமப் தபற்ற மூர்த்திகரைக் தகாண்டு

ரகுவம்சத்யைச் சசர்ந்ை அசயாத்ைிய மன்னன் ைசரைரின் புத்ைிரன் 
ஸ்ரீமன் நாராயணனின் ஸ்வரூபமான

சிரஞ்சவீி ஸ்ரீ ராமசந்த்ர மூர்த்ைிக்கும்
நிமிவம்சத்யைச் சசர்ந்ை மிைியை மன்னன் ெனகரின் புத்ைிரி 

அசயாநிெ ஸ்ரீ மஹாைக்ஷ்மியின் ஸ்வரூபிணியான
ஜசௌபாக்கியவைி ஸ்ரீ சைீா மஹாைக்ஷ்மிக்கும்

ஸ்ரீ சீதாராம திருக்கல்யாண மதஹாத்சவம்நடக்கிறபடியால் தாங்கள் தங்கள் 
இஷ்டமித்ர பந்துக்களுடன் வந்திருந்து தரிசனம்தபறுமாறு தவண்டுகிதறாம்

இப்படிக்கு

ஸ்ரீ ராம பக்ைர்கள்
||சுபம்||
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||ஸ்சைாகம்:|| ||ராமாய ராமபத்ராய ராமசந்த்ராய சவைசே||
||ரகுநாைாய நாைாய சைீாய பைசய நமஹஃ||

||அஷ்ட்ச ாத்ர ைிவ்ய சைச சந்ைர்ஷிை 
பத்ராசை ஸ்ரீ சைீாராம பரிவாரம் ||

3ம் ஆண்டு ஸ்ரீராம நவமி மற்றும் ஸ்ரீ சைீாராம ைிருக்கல்யாண 
மசஹாத்சவம்

சமரிசைண்ட், U.S.A 

http://www.jaisriram.org/


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

For more details &  R. S. V. P 

ஸ்ரீராம நவமி 2019 (per IST பத்ராசல நாைிதழ்)

நிகழ்வுகள் (per EST)

ஜவள்ளிக்கிழயம - 04/12/2019

3.00 PM மஹாசங்கல்பம்
ஸ்ரீ விஷ்வக்தஸன பூரஜ மற்றும் பகவத் வாசுததவ புண்யாஹவாசனம்
ரக்ஷாபந்தனம், அஷ்தடாத்தர சத திவ்யததச கலச ஸ்தாபனம்

6.00 PM ஸ்ரீ மஹா சுைர்சன சஹாமம்
லகு பூர்ணாஹுதி, ரநதவத்தியம், தீர்த்தப் பிரசாதம்

8.00 PM சயதனாத்சவம்

சனிக்கிழயம – 04/13/2019

7.00 AM சுப்ரபாதம்
அஷ்தடாத்தர சத திவ்யததச கலச ஆராதரன

8.00 AM தஹாமங்கள்: 
புருஷ சுக்தம்
ஸ்ரீ சுக்தம்
அஷ்டாக்ஷரி, பஞ்சாக்ஷரி
ஸ்ரீ ராம பரிவார மூல மந்திரம்
ஸ்ரீ ராம ரக்ஷா ஸ்ததாத்ரம்
ஸ்ரீ ராம தாரக மந்திரம்
ஸ்ரீ ராம ஸஹஸ்ரநாமம்

நண்பகல் மஹா பூர்ணாஹுதி
அஷ்தடாத்தரம், ரநதவத்தியம், தீர்த்தப் பிரசாதம்

4.00 PM  அஷ்தடாத்தர சத திவ்யததச கலச உத்வாஹனம்
தவத பாராயணம் முழங்க ஸ்ரீ ராம பரிவாரத்திற்கு அஷ்தடாத்தர சத திவ்யததச
கலச கும்பாபிதஷகம்

6.00 PM  
ஸ்ரீ ராம ரக்ஷா ஸ்ததாத்ரம் மற்றும் ஹனுமான் சாலீஸா முழங்க ஸ்ரீ ராம பரிவார
அலங்காரம்
அஷ்தடாத்தரம், ரநதவத்தியம், தீர்த்தப் பிரசாதம்

7.00 PM  கரல நிகழ்ச்சி
8.00 PM  சயதனாத்சவம்

ஞாயிற்றுக்கிழயம – 04/14/2019

6.00  AM சுப்ரபாதம்
6.30  AM அஷ்டாக்ஷரி, பஞ்சாக்ஷரி
10.00 AM ஸ்ரீ சீதாராம திருக்கல்யாண மதஹாத்சவம்
நண்பகல் சுப முஹுர்த்தம் (சீரக தவல்ல சம்பிரதாயம்)

அஷ்டவதன தசரவ (சங்கீதம், நாட்டியம், மற்றும் வாத்திய தசரவ)
2.00 PM ராஷ்ட்ராஷிர்வாதம், தீர்த்தப் பிரசாதம்
6.00 PM  ஸ்ரீ ராம பரிவார புறப்பாடு
7.30 PM  தடாதலாத்சவம்

சங்கீதம், நாட்டியம், பஜரன
அஷ்தடாத்தரம், ரநதவத்தியம், தீர்த்தப் பிரசாதம்

8.00 PM  சயதனாத்சவம்

ைிங்கட்கிழயம – 04/15/2019
6:00 AM சுப்ரபாதம்
6.30 AM அதிகாரல ஆராதரன, தீர்த்தப் பிரசாதம்

ஆசிர்வாைங்களு ன்
அர்ச்சகம்பத்மநாபாசார்யுலு
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