
||శీ్రరస్తు || || శీ్రమతే రామానుజాయ నమః || ||శుభమస్తు ||

శ్లో కం: రామాయ   రామ   భద్రా య,  రామ  చంద్రా య  వేధసే|
రఘునరథరయ నరధరయ, సీతరయాాః పతయే నమాః||

108 ద్ివ్య ద్ేశ స్ందరశిత భద్రా చల  శీ్ర  సీతరరామ  పరశవారం 
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శీ్రరామ నవ్మి , 7వ్ వారశికోతసవ్ం - 2023
లేక్ ఓరశయన్ , మిచిగన్ (యు.ఎస్.ఎ)

భద్రా చల శీ్ర సీతర రామ కళ్యయణ మహో తసవ్ ఆహ్వాన పత్రాక
స్ాసతు శీ్ర శ్లభకృతు నరమ స్ంవ్తసర ఉతురాయణం వ్స్ంత ఋతువ్ు, చ ైతా మాస్ం శుకో పక్ష నవ్మి
తేద్:ీ 3/30/2023 (గురువారం) అభిజిత్ స్తముహూరుము 10:00 గం-1:00 గం. లకు

(ఈ.ఎస్.టి)

నిమి వ్ంశ్లదభవ్ులు, మిథిలా నగరాధిపత్ర 
శీ్రశీ్రశీ్ర||జనక మహ్వరాజు గారశ పుత్రాక, అయోనిజ సాక్షాత్ శీ్ర మహ్వలక్షమీ స్ారూపతణి అయన,

|| చి|| సౌ|| శీ్ర సీత మహ్వలక్షమీ 
మరశయు

రఘు వ్ంశ్లదభవ్ులు, అయోధయ నగరాధిపత్ర 
శీ్రశీ్రశీ్ర|| దశరథ మహ్వరాజు గారశ పుతుా డు, సాక్షాతుు  శీ్రమనరారాయణ  స్ారూపుడు అయన,

||చి|| ||రా|| శీ్ర రామచందా సాామి వారశ

కళ్యయణ  మహో తసవ్ వేడుక జరుపుటకు వ్సతష్ఠ  శతరనంద మహరుి ల స్ంకలపమయనద్ి  
కావ్ున తరమెలోరు స్కుట ంబ స్పరశవార స్మేతముగా విచేేసత 

శీ్ర సీతరరాముల వారశ ఆశ్రస్తసలనత ప ందవ్లెనని మా స్హృదయ పాారధన

శీ్రరామ సేవ్కులుఅభినందనలతో
Bhadradri Sri Rama Temple of USA

An Upcoming Blessed Temple at Cumming, GA, USA

www.jaisriram.org

||శుభం|| 

http://www.jaisriram.org
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సేవా  కారయకీమాలు  
శీ్ర రామ నవ్మి  ఉతసవాలు 2023

(సేవా జాబితర స్మయాలు EST పాకారం )

3.00 PM సంకల్ప ం, శ్రీ విశ్వ కే్స న ఆరాధనా,

శ్రీ భగవద్ వాసుదేవ పుణా్య హవచనం, రక్షా బంధనం

ఆచారా ఋత్వవ గావరణం 108 ద్ివ్య ద్ేశ కలశ సాా పన 
6.00 PM శ్రీ మహ్వ స్తదరిన హోమం

ల్ఘుపూరాాహుత్వ, నైవేద్ా ం, అషా్టవధానసేవ, మంగళహారత్వ, తీరరథ శ్రరసాద్ం

6.00 AM స్తపాభాతం 
6.30 AM పాాతాఃకాల శీ్ర భగవ్ద్ ఆరాధన 
7.00 AM అష్ాా క్షరీ, పంచరక్షర,ీ ద్రాదశ్ాక్షరశ, శీ్ర రామ తరరక, స్ంక్షేప రామాయణ హోమం

శీ్ర రామ పరశవార మూల మంతాం హోమం
9:00 AM మహ్వ పూరాా హుత్ర,
10:00 AM 108 ద్ివ్య ద్ేశ కలశ్ాభిషేకం, అలంకారం, అరేన, అష్ాా వ్ధరన సేవ్, మంగళ హ్వరత్ర, 

తీరా పాసాదం
7.00 PM సాయంకాల అరేన, న ైవేదయం, మహ్వ మంగళ హ్వరత్ర, తీరా పాసాదం 
8:00 PM              స్ంగీత , నరటయ , వాదయ  సేవ్ 

6.00 AM సుశ్రరభాతం

6.30 AM శ్రాతఃకాల్ శ్రీ భగవద్ఆరాధన

7.00 AM 11 సార్లు శ్రీ రామరక్షా రో త శ్రతం, 1సారిహనుమాన్చాలీసాారాయణం

10.00 AM శ్రీ సీతారామ కళ్యయణమహో త్సవం
మధాా హన ం

(12:00 PM) అభిజిత్ స్తముహూరుము(జీల్కశ్రర -బెల్ుం శాస్తసతం) 

1.00 PM కళ్యయణ అనంతర అరచ న
మహానైవేద్ా ం, మహామంగళహారత్వ, 

అషా్టవధాన సేవ, సంగీత , నాట్ా , వాద్ా సేవ

తీరథ శ్రరసాద్ం

4.00 PM  త్వర్లవీధిఉతే వం, వేద్ & శ్రరబంధారాయణం

సంగీత , నాట్ా సేవ, భజన్ే

అరచ న, నైవేద్ా ం,  తీరథ శ్రరసాద్ం

9.00 PM  శయనోతే వంసేవ

మంగళవారం, మార్చే 28, 2023

బుధవారం, మార్చే 29, 2023

గురువారం, మార్చే 30, 2023

అభినందనలతో
Bhadradri Sri Rama Temple of USA

An Upcoming Blessed Temple at Cumming, GA, USA

www.jaisriram.org

||శుభం|| 

http://www.jaisriram.org

