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||శీ్రరసతు || ||శీ్రర్ామ జయం|| ||శుభమసతు ||

శీ్ర ర్ామ నవ్మి, 5వ్ వార్శికోతసవ్ం – 2021
కార్మెల్, ఇండియానరపో లిస్  (యు.ఎస్.ఎ)

శ్లో కం: ర్ామాయ ర్ామభదరా య ర్ామచందరా య వేధసే|
రఘునరథరయ నరథరయ సీతరయాాః పతయే నమాః||

భదరా చల శీ్ర సీతరర్ామ కళ్యయణ మహో తసవ్ ఆహ్వాన పత్రాక
స్వస్తి శీ్ర ప్ల వ నామ స్ంవత్సర ఉతి్రాయణం వస్ంత్ ఋత్ువు, చ ైత్ర మాస్ం శుక్ల ప్క్ష నవమి (ఈ.ఎస్.టి)
తేద:ీ 04/21/2021 (బుధవారం) అభిజిత్ సతముహూరుము 10:00 గం - 1:00 గం. లకు

నిమి వంశోద్భవులు, మిథిలా నగరాధిప్తి
శీ్రశీ్రశీ్ర ||జనక్ మహారాజు గారి ప్ుతిరక్, అయోనిజ సాక్షాత్ శీ్ర మహాలక్షమి స్వరూపతణి అయిన

|| చి || సౌ || శీ్ర సీతర మహ్వలక్ష్ిె మర్శయు
రఘు వంశోద్భవులు, అయోధ్య నగరాధిప్తి

శీ్రశీ్రశీ్ర ||ద్శరథ మహారాజు గారి ప్ుత్ుర డు, సాక్షాత్ుి శీ్రమనాారాయణ స్వరూప్ుడు అయిన,
|| చి || ర్ా || శీ్ర ర్ామచందా సాామి వార్శ

క్ళ్యయణ మహో త్సవ వేడుక్ జరుప్ుటక్ు వస్తష్ఠ శతానంద్ మహరుు ల స్ంక్లపమయినది కావున
తామెలల రు స్క్ుట ంబ స్ప్రివార స్మేత్ముగా విచచేస్త

శీ్ర స్ీతారాముల వారి ఆశ్రస్ససలనస ప ంద్వలెనని మా స్హృద్య పరా రధన

శీ్రర్ామ సేవ్కులు
||శుభం|| 

http://www.jaisriram.org/
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||శుభం|| 

సేవా కారయకమీాలు
శీ్ర ర్ామ నవ్మి ఉతసవాలు 2021 

(సేవాజాబితర సమయాలు EST పాకారం)

సో మవారం ఏప్రాల్ 19, 2021
3.00 PM సంకలపం, శీ్ర విశాకససన పూజ

శీ్ర భగవ్ద్ వాసతదేవ్ పుణరయహవాచనం, రక్ష్ాబంధనం
అషోో్ తుర శత దివ్య దేశ కలశ సాా పన, అషోో్ తుర శత శంఖ పూజ, అగ్శి పాత్రష్ఠ

6.00 PM శీ్ర మహ్వ సతదరిన హోమం
లఘు పూర్ాా హుత్ర, న ైవేదయం, మంగళ హ్వరత్ర, తీరా పాసాదం

మంగళవారం ఏప్రాల్ 20, 2021
6.00 AM సతపాభాతం
6.30 AM పాాతాఃకాల భగవ్ద్ ఆర్ాధన
7.00 AM దరాదశ్ాక్షర్శ, అష్ాో క్షరీ్, పంచరక్షర్ీ

శీ్ర ర్ామ తరరకం, శీ్ర ర్ామ పర్శవార మూల మంతా హోమం
పురుష్ సూకు హోమం, శీ్ర సూకు హోమం

8.00 AM సంక్ష్సప ర్ామాయణ హోమం
మహ్వ పూర్ాా హుత్ర

9:00 AM శీ్ర సీతరర్ామ పర్శవార అషో్ు తర దివ్య దేశ కలశ్ాభిషేకము
అషోో్ తుర శత శంఖాభిషేకము
అలంకారం, అరచన, అష్ాో వ్ధరన సేవ్
మంగళ హ్వరత్ర, తీరా పాసాదం

6.00 PM శీ్ర వాల్మెకి సంపూరా ర్ామాయణం - పర్శసమాప్రు  పూజ
బుధవారం ఏప్రాల్ 21, 2021

6.00 AM సతపాభాతం
6.30 AM పాాతాఃకాల భగవ్ద్ ఆర్ాధన
7.00 AM పునరాసత నక్షతా మంతా జపం

శీ్ర ర్ామ రక్ష్ా సోు తా పార్ాయణం – 11 సారుో
8.00 AM హనతమాన్ చరల్మసా పార్ాయణం - 1
10.00 AM శీ్ర సీతరర్ామ కళ్యయణ మహో తసవ్ం  
మధరయహిం
(12:00 PM) అభిజిత్ సతముహూరుం  (జీలకరీ బెలోం శ్ాసు రం)
1.00 PM కళ్యయణ అనంతర అరచన

మహ్వ న ైవేదయం
అష్ాో వ్ధరన సేవ్
సంగీ్త, నరట్య, వాదయ సేవ్
మంగళ హ్వరత్ర, తీరాం
మహ్వ పాసాదం

4.00 PM  త్రరువీధి ఉతసవ్ం, వేద పాబంధ పార్ాయణం
సంగీ్త, నరట్య, భజన సేవ్
అషోో్ తురం, న ైవేదయం, తీరా పాసాదం

9.00 PM  శయనోతసవ్ం సేవ్
గురువారం ఏప్రాల్ 22, 2020

6.00 AM సతపాభాతం
6.30 AM పాాతాఃకాల భగవ్ద్ ఆర్ాధన

తీరా పాసాదం

http://www.jaisriram.org/

