||��రసుత్||

||జ�ౖ �� �ామ్||

||�భమసుత్||

3వ �ా��ష్��తస్వ ఉతస్�ాల� – 2019
�� �ామ నవ� మ��య� �� �ీత �ామ క��య్ణ మహ� తస్వం
����ల�య్ండ్ య�.ఎస్.ఎ

��్లకం:

�ామ�య �ామభ��్రయ �ామచం��్రయ ��ధ��|
రఘ�����య ����య �ీ��య�ః పత�� నమః||

భ��్రచల �� �ీ���ామ క��య్ణ మహ� తస్వ ఆ�్వన ప�్రక
స్వ�ిత్ �� ��ా�� ��మ సంవతస్ర ఉతత్ �ాయణం వసంత ఋత�వ�, �ైత్ర మ�సం �క్ల పకష్ నవ�
�ే�:� 4/14/2019 (ఆ���ారం) అ��త్ మ�హ�రత్ మ�10:00 గం - 1:00 గం. లక�
�� వం��దభ్వ�ల�, ���ల� నగ�ా��ప�
������ ||జనక మ��ా� �ా�� ప��్రక, అ��జ �� మ�ల��్మ స్వర��ిణ� అ�న
||�|| ��|| �� �ీ�� మ�ల��్మ మ��య�
రఘ� వం��దభ్వ�ల�, అ�ధయ్ నగ�ా��ప�
������ ||దశరథ మ��ా� �ా�� ప�త�్రడ�, �ా��త�
త్ ��మ��న్�ాయణ స్వర�ప�డ� అ�న,
||�|| �ా || �� �ామచంద్ర �ా్వ� �ా��
క��య్ణ మహ� తస్వ ��డ�క జర�ప�టక� వ�ిష్ఠ శ��నంద మహర�ష్ల సంకలప్మ�న�� �ావ�న
����ల్లర� సక�ట�ంబ సప���ార స��తమ��ా ��ే్చ�ి
�� �ీ���ామ�ల �ా�� ఆ�సుస్లను �� ందవల�న� మ� సహృదయ �ా్రరధ్ న
���ామ ��వక�ల�

||శుభం||
అ�నందనల��

Bhadradri Sri Rama Temple of USA
An Upcoming Blessed Temple at Cumming

A Non-profit 501© (3) Corporation
PO Box: 112 1410 Atlanta Hwy Cumming GA 30040
www.jaisriram.org * info@jaisriram.org

���ా �ారయ్క�మ�ల�

�� �ామ నవ� ఉతస్�ాల� 2019 భ��్రచలం (IST) �ాయ్ల�ండర్ ప్ర�ారం
(సేవా జ���� సమయ�ల� EST ప్ర�ారం)
3.00 PM
6.00 PM
8.00 PM
7.00 AM
8.00 AM

Noon
4.00 PM

�క��ారం ఏ�ి్రల్ 12, 2019
మ� సంకలప్ం
�� �శ్వ��స్న ప�జ & భగవద్ �ాసు�ేవ ప�ణ�య్హ�ాచనం,
ర��బంధనం, అ��్ట తత్ ర శత ��వయ్ �ేశ కలశ �ా్థపన
�� మ� సుదర్శన హ� మం
లఘ� ప��ా్ణహ��, ��ౖ��దయ్ం, �ర్థ ప్ర�ాదం
శయ��తస్వం
శ��ారం ఏ�ి్రల్ 13, 2019

సుప్ర��తం

అ��్ట తత్ ర శత ��వయ్ �ేశ కలశ ఆ�ాధన
హ� మ�ల�:
ప�ర�ష సూకత్
�� సూకత్
అ�ా్టకష్��, పం��కష్��
�� �ామ ప���ార మ�ల మంత్రం
�� �ామ ర�� ��త్ త్రం
�� �ామ ��రక మంత్రం
�� �ామ సహస్ర��మం
మ� ప��ా్ణహ��
అ��్ట తత్ రం, ��ౖ��దయ్ం, �ర్థ ప్ర�ాదం
అ��్ట తత్ ర శత ��వయ్ �ేశ కలశ ఉ��్వహన

అ��్ట తత్ ర శత ��వయ్ �ేశ కలశ క�ం�����కం (��ద �ా�ాయణం)

7.00 PM
8.00 PM

�� �ీత �ామ ప���ార అలం�ారం, �� �ామ ర�� ��త్ త్రం, హనుమ�న్ ����ా
అ��్ట తత్ రం, ��ౖ��దయ్ం, �ర్థ ప్ర�ాదం
�ాంస్కృ�క �ారయ్క�మ�ల�
శయ��తస్వం

6.00 AM

సుప్ర��తం

6.00 PM

ఆ���ారం ఏ�ి్రల్ 14, 2019

8.00 PM

అ�ా్టకష్��, పం��కష్�� మంత్ర జపం
�� �ీ���ామ క��య్ణ మహ� తస్వం
సుమ�హ�రత్ ం (�లకర� బ�ల్లం �ాసత్ ం� )
అ�ా్టవ��న ��వ (సం��త, ��టయ్, �ాదయ్ ��వ)
�ా�ా్ట���ా్వదం, �ర్థ ప్ర�ాదం
�� �ీత �ామ ప���ార �ర���� ఉతస్వం
�ో ల�తస్వం
సం��త, ��టయ్, భజన ��వ
అ��్ట తత్ రం, ��ౖ��దయ్ం, �ర్థ ప్ర�ాదం
శయ��తస్వం

6:00 AM
6.30 AM

�� మ�ారం ఏ�ి్రల్ 15, 2019
సుప్ర��తం
�ా్రతః�ాల ఆ�ాధన, �ర్థ ప్ర�ాదం

6.30 AM
10.00 AM
Noon
2.00 PM
6.00 PM
7.30 PM

వివరములు కొరకు & అర్.ఎస్.వి.పి
312-420-5668
774-922-2472
313-942-5169

����సుల��
అర్చకం �� పద్మ������ర�య్ల� �ార�

అ�నందనల��

Bhadradri Sri Rama Temple of USA
An Upcoming Blessed Temple at Cumming

A Non-profit 501© (3) Corporation
PO Box: 112 1410 Atlanta Hwy Cumming GA 30040
www.jaisriram.org * info@jaisriram.org

