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||ஸ்ரீரஸ்து|| || ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நமஹ
||

||சுபமஸ்து||

||அஷ்ட்த ாத்ேர ேிவ்ய தேச சந்ேர்ஷிே பத்ராசல ஸ்ரீ சேீாராம பரிவாரம் ||
||ஸ்தலாகம்:|| ||ராமாய ராமபத்ராய ராமசந்த்ராய தவேத ||

||ரகுநாோய நாோய சேீாய பேதய நமஹஃ||

7ம் ஆண்டு ஸ்ரீ ராம நவமி மற்றும் ஸ்ரீ சேீாராமேிருக்கல்யாண மதஹாத் வம் 
தலக் ஓரியன், மிச்சிகன், U.S.A 

ஸ்ரீ ராம நவமியய முன்னிட்டு

நிகழும் ஸ்வஸ்ேி ஸ்ரீ தசாபக்ருத் நாம  ம்வத் ரம் உத்ேராயணம், வசந்ே ருது,
பங்குனி மாேம் 16 ம் தேேி (03-30-2023) வியாழக்கிழயம, சுக்லபக்ஷ நவமி (as per EST)

கூடிய சுபதயாக சுபேினத்ேில் காயல 10.00 மணிக்கு தமல் நண்பகல் 1.00 மணிக்குள் 
அபிஜித் முஹுர்த்ேத்ேில்

108 ேிவ்ய தேச யாத்ேியரயினால் வலியமப் பபற்ற மூர்த்ேிகயைக் பகாண்டு 
ரகுவம்சத்யேச் தசர்ந்ே அதயாத்ேிய மன்னன் ேசரேரின் புத்ேிரன்

ஸ்ரீமன் நாராயணனின் ஸ்வரூபமான
சிரஞ்சவீி ஸ்ரீ ராமசந்த்ர மூர்த்ேிக்கும்

நிமிவம்சத்யேச் தசர்ந்ே மிேியல மன்னன் ஜனகரின் புத்ேிரி

அதயாநிஜ ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மியின் ஸ்வரூபிணியான
பசௌபாக்கியவேி ஸ்ரீ சேீா மஹாலக்ஷ்மிக்கும்

ஸ்ரீ சேீாராம ேிருக்கல்யாண மதஹாத்சவம் ந க்கிறபடியால் ோங்கள் ேங்கள்
இஷ் மித்ர பந்துக்களு ன் வந்ேிருந்து ேரிசனம் பபறுமாறு தவண்டுகிதறாம்

இப்படிக்கு               
ஸ்ரீ ராம பக்ேர்கள் 
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ஸ்ரீ ராம நவமி 2023 நிகழ்வுகள் (per EST)

பசவ்வாய்க்கிழயம – 03/28/2023

புேன்கிழயம - 03/29/2023

3.00 PM மஹாஶங்கல்பம்,  ஸ்ரீவிஷ்வக்ஸேனபூஜைமற்றும்பகவத்

வாசுஸதவபுண்யாஹவாசனம்,  ரக்ஷாபந்தனம்,  ஆசாரய்

ருத்விகாவரணன்,  அஷ்ஸ ாத்தரசததிவ்யஸதசகலசே்தாபனம்

6.00 PM ஸ்ரீமஹாஶுதரச்னஸஹாமம்,  லகுபூரண்ாஹுதி,  ஜநஸவத்தியம், 

அஷ் வதனஸசஜவ, மங்களஆரத்தி, தீரத்்தப்பிரசாதம்

6.00 AM ஶுப்ரபாதம்

6.30 AM ப்ராதக்காலஸ்ரீபகவத்ஆராதஜன

7.00 AM அஷ் ாக்ஷரி, பஞ்சாக்ஷரி, த்வாதோக்ஷரி, ஸ்ரீராமதாரக

மந்திரம், சங்ஸஷபராமாயணஸஹாமம், ஸ்ரீராமபரிவாரமூல

மந்திரஸஹாமம்

9.00 AM மஹா பூரண்ாஹுதி

10.00 AM ஸ்ரீராமபரிவாரத்திற்கு 108 திவ்யஸதசகலசஅபிஸஷகம், 

அலங்காரம், அரச்ச்ஜன,  அஷ் வதனஸசஜவ, மங்களஆரத்தி, 

தீரத்்தப்பிரசாதம்

7.00 PM சாயங்காலஅரச்ச்ஜன,  ஜநஸவத்தியம்,  மஹாமங்களஆரத்தி,  

தீரத்்தப்பிரசாதம்

8:00 PM சங்கீதநா ்டிய கஜலஸசஜவ

6.00 AM ஶுப்ரபாதம்

6.30 AM ப்ராதக்காலஸ்ரீபகவத்ஆராதஜன

7.00 AM 11 முஜறஸ்ரீராமரக்ஷாே்ஸதாத்ரம்,  1 முஜறஹனுமான்சாலீோ

10.00 AM ஸ்ரீசீதாராமதிருக்கல்யாணமஸஹாத் வம்

இதற்குபத்ராசலத்திலிருந்துஅக்ஷஜத, வே்த்ரம், ராமர் காசுகள்மற்றும்முத்துக்கள் ககாண்டு

வரப்படும்

12.00 PM சுபமுஹுரத்்தம் (சீரககவல்லசம்பிரதாயம்)

1.00 PM கல்யாணஅநந்தரஅரச்ச்ஜன, தரிசனம், மஹாஜநஸவத்தியம், 

மங்களஆரத்தி,  தீரத்்தப்பிரசாதம், அஷ் வதனஸசஜவ, சங்கீத

நா ்டியமற்றும்வாத்தியஸசஜவ

4.00 PM திருவீதிஉற்சவம்,  

7.00 PM  யஸனாத்சவம்

வியாழக்கிழயம, 03/30/2023
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