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||ஸ்ல ோகம்:|| ||ரோமோய ரோமபத்ரோய ரோமசந்த்ரோய லேதலே||
||ரகுநோதோய நோதோய சதீோய பதலய நமஹஃ||

||அஷ்ட்ல ோத்ர திவ்யலதச சந்தர்ஷித பத்ரோச  ஸ்ரீ சதீோரோம பரிேோரம்||

||ஸ்ரீரஸ்து|| ||ஸ்ரீ ரோம ஜெயம்|| ||சுபமஸ்து||

5ம் ஆண்டு ஸ்ரீரோம நேமி மற்றும் ஸ்ரீ சதீோரோம திருக்கல்யோண மலஹோத்சேம் 

கோர்மல் இன்டியோனோ
ஸ்ரீ ரோம நேமியய முன்னிட்டு

நிகழும்ஸ்வஸ்திஸ்ரீபிலவநாமஸம்வத்ஸரம்சித்திரரமாதம்8ம் தததி (04-21-2021) புதன்கிழரம,
உத்தராயனம்,வசந்தரிததௌ,சுக்லபக்ஷ நவமி (as per IST)  கூடிய சுபதயாக சுபதினத்தில்காரல 10.00

மணிக்குதமல்நண்பகல் 1.00 மணிக்குள்

அபிஜித் முஹுர்த்தத்தில்

108 திவ்யததச யாத்திரரயினால் வலிரமப் தபற்ற மூர்த்திகரைக் தகாண்டு

ரகுேம்சத்யதச் லசர்ந்த அலயோத்திய மன்னன் தசரதரின் புத்திரன் 

ஸ்ரீமன் நோரோயணனின் ஸ்ேரூபமோன

சிரஞ்சேீி ஸ்ரீ ரோமசந்த்ர மூர்த்திக்கும்
நிமி ேம்சத்யதச் லசர்ந்த மிதிய  மன்னன் ெனகரின் புத்திரி 

அலயோநிெ ஸ்ரீ மஹோ க்ஷ்மியின் ஸ்ேரூபிணியோன

ஜசௌபோக்கியேதி ஸ்ரீ சதீோ மஹோ க்ஷ்மிக்கும்

ஸ்ரீ சதீோரோம திருக்கல்யோண மலஹோத்சேம் நடக்கிறபடியால் தாங்கள் தங்கள் இஷ்டமித்ர 
பந்துக்களுடன் வந்திருந்து தரிசனம்தபறுமாறு தவண்டுகிதறாம்

இப்படிக்கு

ஸ்ரீ ரோம பக்தர்கள்
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திங்கட்கிழயம, ஏப்ரல்19, 2021
3.00 PM மஹா சங்கல்பம்

ஸ்ரீ விஷ்வக்தஸன பூரஜ மற்றும் பகவத் வாசுததவ புண்யாஹவாசனம்
ரக்ஷாபந்தனம், அஷ்தடாத்தர சத திவ்யததச கலச ஸ்தாபனம், அஷ்தடாத்தர சத ஷங்கு பூஜா
அக்னி ப்ரதிஷ்டா

6.00 PM ஸ்ரீ மஹா ஸுதர்ஷன தஹாமம்
லகு பூர்ணாஹுதி, ரநதவத்தியம், தீர்த்தப் பிரசாதம்

ஜசவ்ேோய்க்கிழயம, ஏப்ரல் 20, 2021
6.00 AM சுப்ரபாதம்
6.30 AM ப்ராதஃகால பகவத் ஆராதரன
7.00 AM தஹாமங்கள்: 

துவாதஸாக்ஷரி, அஷ்டாக்ஷரி, பஞ்சாக்ஷரி, 

ஸ்ரீ ராம தாரக தஹாமம், ஸ்ரீ ராம பரிவார மூல மந்திர தஹாமம், 

புருஷ சுக்த தஹாமம், ஸ்ரீ சுக்த தஹாமம்
8.00 AM சங்தக்ஷப ராமாயண தஹாமம், மஹா பூர்ணாஹுதி
9:00 AM ஸ்ரீ சீதாராம பரிவார அஷ்தடாத்தர சத திவ்யததச கலச அபிதஷகம், அஷ்தடாதர சத 

ஷங்காபிதஷகம்
அலங்காரம், அர்ச்சரனஅஷ்டவதன தசரவ
மங்கை ஹாரத்தி, தீர்த்தப் பிரசாதம்

6:00 PM ஸ்ரீ வால்மீகி ராமாயணம் பரிசமாப்தி பூரஜ

புதன்கிழயம, ஏப்ரல் 21, 2021
6.00 AM சுப்ரபாதம்
6.30 AM ப்ராதஃகால பகவத் ஆராதரன
7.00 AM புனர்வசு நக்ஷத்ர மந்திர ஜபம், ஸ்ரீ ராம ரக்ஷா ஸ்ததாத்திர பாராயணம் – 11 முரற
8.00 AM ஹனுமான் சாலீஸா
10.00 AM ஸ்ரீ சீதாராம திருக்கல்யாண மதஹாத்சவம்
பகல் (12.00 PM) சுப முஹுர்த்தம் (சீரக தவல்ல சம்பிரதாயம்)
1.00 PM கல்யாண அநந்தர அர்ச்சரன, மஹாரநதவத்தியம், அஷ்டவதன தசரவ (சங்கீதம், நாட்டியம், 

மற்றும் வாத்திய தசரவ)
Noon

(12:00 PM)
மங்கை ஹாரத்தி, மஹா பிரசாதம், தீர்த்தப் பிரசாதம்

4.00 PM திருவதீி உத்ஸவம் தவத பிரபந்த பாராயணம்
அஷ்தடாத்தரம், ரநதவத்தியம், தீர்த்தப் பிரசாதம்

9.00 PM சயதனாத்சவம்

ேியோழக்கிழயம, ஏப்ரல் 22, 2021
6.00 AM சுப்ரபாதம்
6.30 AM ப்ராதஃகால பகவத் ஆராதரன, தீர்த்தப் பிரசாதம்

ஸ்ரீரோம நேமி 2021 (per IST பத்ராசல நாைிதழ்)

நிகழ்வுகள் (per EST)
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