
||Srirasthu|| || Sreemathe Ramanujaya Namaha || ||Subhamasthu||

Slokam: Raamaaya Raama Bhadraaya, Raama Chandraaya Vedase|
Raghunaathaaya Naathaaya, Seethaayah Pathaye Namaha||

108 Divya Desa Sandarshitha Bhadrachala Sri Sita Rama Parivaram

ಭದ್ರಾಚಲ ಶ್ಾೀ ಸೀತರರರಮ ಕಲ್ರಾಣ ಮಹ  ೀತ್ಸವ
ಅಹರಾನ ಪತ್ರಾಕ 

(ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಶ  ೀಭಕೃತ ನಾಮ ಸ್ಂವತಸರ, ಉತಿರಾಯಣ , ವಸ್ಂತ ಋತು, 
ಚ ೈತರ ಮಾಸ್ದ, ಶುಕಲಪಕ್ಷ, ನವಮಿ ತಿಥಿಯಂದು )

ದಿನರಾಂಕ: 03/30/2023 (ಗುರುವರರ ) ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹ ತ್ತದಲ್ಲಿ
ಬ ಳಗ್ ೆ 10:00 ಗಾಂ. – 1:00 ಗಾಂ. ವರ ಗ್ 

ನಿಮಿ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಮಿಥಿಲಾನಗರದ  ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜರ ಪತತಿರ, 
ವಧು: ಅಯೀನಿಜ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ

||ಚಿ.|| ||ಸೌ.|| ಶ್ರೀ ಸ್ತೀತಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಮತುಿ

ರಘುವಂಶಸ್ಥರಾದ ಅಯೀಧ್ಾಾನಗರದ  ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜರ ಪತತರ, 
ವರ: ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವರೂಪರಾದ

||ಚಿ.|| ||ರಾ.|| ಶ್ರೀ ರಾಮ ಚಂದರ ಸಾವಮಿ
ಕಲಾಾಣ  ಮಹ ೂೀತಸವವವನುು ನ ರವ ೀರಿಸ್ಲು ವಸ್ತಷ್ಠ ಶತಾನಂದ ಮಹರ್ಷಿಗಳ 

ಸ್ಂಕಲಪವಾಗಿರುವತದರಿಂದ ತಾವ ಲಲರೂ, ಸ್ಕುಟುಂಬ ಸ್ಪರಿವಾರ ಸ್ಮೀತರಾಗಿ ಆಗಮಿಸ್ತ ಶ್ರೀ ಸ್ತೀತಾ 
ರಾಮರ ಆಶ್ೀವಾಿದವನುು ಪಡಯಬ ೀಕ ಂದು ನಮಮ ಸ್ಹೃದಯ ಪ್ಾರಥಿನ 

ಶ್ಾೀ ರರಮ ಸ ೀವಕರುBlessings From

Bhadradri Sri Rama Temple of USA

An Upcoming Blessed Temple at Cumming, 

GA, USA

www.jaisriram.org

ಶ್ಾೀ ರರಮ ನವಮಿ 7ನ ೀ ವರರ್ೀತಕ  ೀತ್ಸವ ಸಮರರಾಂಭ - 2023
ಲ್ ೀಕ್ ಒರಿಯನ್, ಮಿಚಿಗಣ್ (ಯು.ಎಸ್.ಎ)

http://www.jaisriram.org
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SEVA PROGRAMS 
Sri Ramanavami Utsavam 2023

(Timings as per EST)

Blessings From

Bhadradri Sri Rama Temple of USA

An Upcoming Blessed Temple at Cumming, GA, USA

www.jaisriram.org

ಮಾಂಗಳವರರ - ಮರರ್ಚತ  28,2023
3.00 PM ಸಾಂಕಲಪ, ಶ್ಾೀ ವಿಶ್ಾಕ ಸೀನ ಪೂಜ  

ಶ್ಾೀ ಭಗವದ್ರಾಸುದ್ ೀವ ಪುಣ್ರಾಹವರಚನ, ರಕ್ಷರಬಾಂಧನ
ಆಚರಯತ ಋತ್ರಾಗ್ರವರಣo, ಅಷ  ಟೀತ್ತರ ಶ್ತ್ ದಿವಾ ದ್ ೀಶ್ ಕಲಶ್ ಸರಾಪನ 

6.00 PM ಶ್ಾೀ ಮಹರ ಸುದಶ್ತನ ಹ  ೀಮ
ಲಘು ಪೂಣ್ರತಹುತ್ರ, ನ ೈವ ೀದಾ, ತ್ರೀರ್ತಪಾಸರದ

ಬುಧವರರ - ಮರರ್ಚತ  29,2023
6.00 AM ಸುಪಾಭರತ್
6.30 AM ಪ್ರಾತ್ಃ ಕರಲ  ಭಗವದ್  ಆರರಧನ  
7.00 AM ಪುರುಷ ಸ ಕತ ಹ  ೀಮ, ಶ್ಾೀ ಸ ಕತಹ  ೀಮ, ದ್ರಾದಶರಕ್ಷರಿೀ , ಅಷರಟಕ್ಷರಿ, ಪಾಂಚರಕ್ಷರಿ

ಶ್ಾೀ ರರಮ ತರರಕ ಮಾಂತ್ಾ, 
ಸಾಂಕ್ಷ ೀಪ ರರಮರಯಣ ಹ  ೀಮ
ಶ್ಾೀ ರರಮ ಪರಿವರರ ಮ ಲ ಮಾಂತ್ಾ  ಹ  ೀಮ
ಮಹರ ಪೂಣ್ರತಹುತ್ರ

9.00 AM ಶ್ಾೀ ರರಮ ಪರಿವರರ ಅಷ  ಟೀತ್ತರ ಶ್ತ್ ದಿವಾ ದ್ ೀಶ್ ಕಲಶರಭಿಷ ೀಕ, ಅಲಾಂಕರರ, ಅಚತನ  , 
ಅಷರಟವದ್ರನ  ಸ ೀವ , ಮಾಂಗಳ  ಹರರತ್ರ
ನ ೈವ ೀದಾ, ತ್ರೀರ್ತ ಪಾಸರದ

7.00PM ಸರಯಾಂಕರಲ ಭಗವದ್  ಆರರಧನ  , ನ ೈವ ೀದಾ, ತ್ರೀರ್ತಪಾಸರದ

ಗುರುವರರ  - ಮರರ್ಚತ  30,2023
6.00 AM ಸುಪಾಭರತ್
6.30 AM ಪ್ರಾತ್ಃ ಕರಲ  ಭಗವದ್  ಆರರಧನ  
7.00 AM ಪುನವತಸು  ನಕ್ಷತ್ಾ  ಮಾಂತ್ಾ ಜಪ, ಶ್ಾೀ ರರಮ ರಕ್ಷರ ಸ  ಾೀತ್ಾ ಪ್ರರರಯಣ -11 ಸರರಿ 

ಹನುಮರನ್ ಚರಲ್ಲೀಸರ ಪ್ರರರಯಣಾಂ -1 ಸರರಿ
10.00 AM ಶ್ಾೀ ಸೀತರ ರರಮ ಕಲ್ರಾಣ ಮಹ  ೀತ್ಸವ ಆರಾಂಭ
12.00PM ಅಭಿಜಿತ್ ಸುಮುಹ ತ್ತ (ಜಿೀರಿಗ್ ಬ ಲಿ ಶರಸರ)
1.00 PM ಕಲ್ರಾಣ್ರನಾಂತ್ರ ಅಚತನ  

ಅಷರಟವದ್ರನ  ಸ ೀವ , ಮಹರ ನ ೈವ ೀದಾ, 
ಸಾಂಗೀತ್, ನರಟ್ಾ, ವರದಾ ಸ ೀವ 
ಮಾಂಗಳ  ಹರರತ್ರ,  ತ್ರೀರ್ತ
ಪಾಸರದ

4.00 PM  ರರ್ ಯರತ ಾ  – ತ್ರರುವಿೀಧಿ ಉತ್ಸವ  
ಸಾಂಗೀತ್, ನರಟ್ಾ, ಭಜನ  ಸ ೀವ 
ವ ೀದ  ಮತ್ುತ  ಪಾಬಾಂಧ   ಪ್ರರರಯಣ
ಅಷ  ಟೀತ್ತರ, ನ ೈವ ೀದಾ, ತ್ರೀರ್ತ ಪಾಸರದ

9.00 PM  ಶ್ಯನ  ೀತ್ಸವ ಸ ೀವ 

http://www.jaisriram.org/

