உ

உயர்வாசற்குன்று முருகன் ககாவில்
த ொலைபேசி இை: 020 8348 9835
Website: http://highgatehillmurugan.org

ொேகருமொன

அமரர் உயர்திரு சபாபதிப்பிள்ளை ஐயா அவர்களின் ஞொேகொர்த் மொக

ிருவொசக விழொ – சமயப் பேொட்டி
காலம்:

09.12.2017 சனிக்கிழளம காளல 9.30 மணி

இடம்: ஆலய கல்யாண மண்டபம், உயர்வாசற்குன்று முருகன் ககாவில்

200A Archway Road, London N6 5BA

பிரிவு (அ).

5 வயதிற்கு உட்பட்கடார்

விரும்ேிய ப வொரம் ஒன்று
(ஆ).

9 வயதிற்கு கமல் 11 வயதிற்கு உட்பட்கடார்

ப வொரம்

ேிரித் ொனிய இந்து (லசவ) அறங்கொவற் குழுவின் முன்லன நொள்
லைவரும், உயர்வொசற்குன்று முருகன் பகொவில்

(ஈ).

பவயுறு ப ொளிேங்கன் விடமுண்ட கண்டன்
மிக நல்ை வலண
ீ
மொசறு

ிங்கள் கங்லக முடிபமல் அணிந்த ன்

உளபம புகுந்
ஞொயிறு

டவி

அ னொல்

ிங்கள் தசவ்வொய் பு ன் வியொழன் தவள்ளி

சனி ேொம் ேிரண்டு முடபன
ஆசறு நல்ை நல்ை அலவ நல்ை நல்ை
அடியொ ரவர்க்கு மிகபவ

5 வயதிற்கு கமல் 7 வயதிற்கு உட்பட்கடார்
விரும்ேிய ப வொரம் ஒன்று மற்றும் புரொணம் ஒன்று

(இ).

7 வயதிற்கு கமல் 9 வயதிற்கு உட்பட்கடார்
கதவாரம்

மண்ணில் நல்ைவண்ணம் வொழைொம் லவகலும்
எண்ணில் நல்ைக ிக்கு யொதுபமொர் குலறவில்லை
கண்ணில் நல்ைஃதுறும் கழுமை வளநகர்
தேண்ணில் நல்ைொதளொடும் தேருந் லக இருந் ப
திருவாசகம்
பூசுவதும் தவண்ணறு
ீ
பூண்ேதுவும் தேொங்கரவம்
பேசுவதுஞ்

ிருவொயொல் மலறபேொலுங்கொபணடி

பூசுவதும் பேசுவதும் பூண்ேதுவும் தகொண்டு என்லன

திருவாசகம்
இலணயொர்

ிருவடி என்

லைபமல் லவத் லுபம

துலணயொன சுற்றங்கள் அத் லனயும் துறந்த ொழிந்ப ன்
அலணயொர் புணல்

ில்லை அம்ேைத்ப

ஆடுகின்ற

புலணயொளன் சீ ர் ேொடிப் பூவல்ைி தகொய்யொபமொ.
புராணம்
இறவொ

இன்ே அன்பு பவண்டிப்ேின் பவண்டுகின்றொர்

ேிறவொலம பவண்டும் மீ ண்டும் ேிறப்புண்படல்
உலனஎன்றும்
மறவொலம பவண்டும் இன்னும் பவண்டும் நொன் மகிழ்ந்து

ஈசன் அவன் எவ் உயிர்க்கும் இயல்ேொனொன் சொழபைொ.

ேொடி

1

2

அறவொ நீ ஆடும்பேொது உன் அடியின்கீ ழ் இருக்க என்றொர்.

(உ). 11 வயதிற்கு கமல்

13 வயதிற்கு உட்பட்கடார்

ப வொரம்

(ஊ ).

கூற்றொயின வொறுவி ைக்ககிலீர்
தகொடுலமேை தசய் ன நொனறிபயன்
ஏற்றொயடிக்பக இரவும்ேகலும்
ேிரியொது வணங்குவன் எப்தேொழுதும்
ப ொற்றொத ன் வயிற்றின் அகம்ேடிபய
குடபரொடு துடக்கி முடக்கியிட
ஆற்பறன் அடிபயன் அ ிலகக்தகடிை
வரட்டொ
ீ
னத்துலற அம்மொபன.

லை லவத்துக் கண்ணர்ீ

தும்ேி தவதும்ேி உள்ளம்

விர்ந்து உன்லனப் பேொற்றி சய சய பேொற்றி என்னும்

லக ொன் தநகிழ விபடன் உலடயொய் என்லனக் கண்டு தகொள்பள.

த ொடரினும் உனகழல் த ொழுத ழுபவன்
கடல்

னில் அமுத ொடு கைந்

நஞ்லச

மிடறினில் அடக்கிய பவ ியபன
இதுபவொ எலமயொளுமொறு ஈவத ொன்பறமக்கில்லைபயல்
அதுபவொ உன ின்னருள் ஆவடு துலற அரபன.

அன்ேிலை என்பு உருகிப்
ேொடிகின்றிலை:

ேல ப்ேதும் தசய்கிலை

ேணிகிலை : ேொ மைர்
சூடுகின்றிலை: சூட்டுகின்றதும் இலை
துலணயிைி ேிண தநஞ்பச
தசய்வது ஒன்று அறிபயபன.

பவள்லகக் ...... கலணயொபை

த ொல்லைதநடு நீைக் ...... கடைொபை
தமள்ளவரு பசொலைக் ...... குயிைொபை
தமய்யுருகு மொலனத் ......

ழுவொபய

த ள்ளு மிழ் ேொடத் ...... த ளிபவொபன
தசய்யகும பரசத் ......

ிறபைொபன

வள்ளல்த ொழு ஞொனக் ...... கழபைொபன
வள்ளிமண வொளப் ...... தேருமொபள.

3

ளரினும் எனதுறு பநொய்

ப டுகின்றிலை த ருவுப ொறு அைறிலை

ிருப்புகழ்
துள்ளும

இடரினும்

ஆடுகின்றிலை கூத்து உலடயொன் கழற்கு

தமய் ொன் அரும்ேி வி ிர் வி ிர்த்து உன் விலர ஆர் சுழற்கு என்
தேொய் ொன்

கதவாரம்

திருவாசகம்

ிருவொசகம்

லக ொன்

13 வயதிற்கு கமல் 15 வயதிற்கு உட்பட்கடார்.

திருவிளசப்பா
ேவளபம மகுடம் ேவளபம

ிருவொய்

ேவளபம ிருவுடம் ே னில்
வளபம களேம்

வளபம புரி நூல்

வளுபம முறுவல் ஆடரவந்
துவளுபம கலையுந் துகிலுபம தயொருேொல்
துடியிலட இலட மருங்தகொருத் ி
அவளுபமயொகில் அவரிடங் களந்ல
அணி ிகழொ ித்ப

4

ீச் சரபம

(ஊ).

13 வயதிற்கு கமல் 15 வயதிற்கு உட்பட்கடார்

மன்னுக ில்லை.வளர்க நம் ேக் ர்கள்
வஞ்சகர் பேொயகைப்
தேொன்னின் தசய் மண்டேத்துள்பள புகுந்து
புவனி தயல்ைொம் விளங்க
அன்ன நலட மடவொளுலம பகொன்
அடிபயொ முக்கருள் புரிந்து
ேின்லனப் ேிறவியறுக்க தநறி ந்
ேித் ற்குப் ேல்ைொண்டு கூறுதுபம.
புராணம்
த ண்ணிைொ மைர்ந்

பவணியொய் உன் ன்

ிருநடம் கும்ேிடப் தேற்று
ேிறவிபய தயனக்கு

வொைி ொ மின்ேமொ தமன்று
கண்ணில் ஆனந்

அருவிநீர் தசொரியக்

லகமைர் உச்சிபமற் குவித்துப்
ேண்ணினொல் நீடி யறிவரும் ே ிகம்

ஆைந் ொனுகந்

கமல்

20

வளர

சீ ைந் ொன் தேரிதும் முலடயொலனச்
சிந் ிப்ேொரவர் சிந்ல யுள்ளொலன
எைவொர் குழைொளுலம நங்லக
என்றும் ஏத் ி வழிேடப் தேற்ற
கொை கொைலனக் கம்ேதனம் மொலனக்
கொணக் கண் அடிபயன் தேற்றவொபற.
திருவாசகம்
நொடகத் ொல் உன் அடியொர்பேொல்
நடித்து, நொன் நடுபவ
வடகத்ப
ீ

புகுந் ிடுவொன்,

மிகப்தேரிதும் விலரகிபறன்;
ஆடகச்சீ ர் மணிக் குன்பற !
இலடயறொ அன்பு உனக்கு என்
ஊடகத்ப

நின்று, உருகத்

ந் அருள்; எம்முலடயொபன!
திருவிளசப்பா

ிருப்புகழ்
வசனமிக பவற்றி

மறவொப

மனது துயர் ஆற்றி

லுழைொப

இலச ேயில் சடொட்சரம

முது தசய் ொலன

ஆ ிலய அமரர் த ொழுப த்தும்

ேொடினொர் ேரவினொர் ேணிந் ொர்.

5

15 வயதிற்கு

கதவாரம்

திருப்பல்லாண்டு

மண்ணிபை வந்

(எ).

ொபை

இகேர தசௌேொக்யம்

அருள்வொபய

ேசுே ி சிவொக்யம்

உணர்பவொபன

ேழனி மலை வற்று
ீ

அருளும் பவைொ

அசுரர் கிலளவொட்டி

மிக வொழ

அமரர் சிலற மீ ட்ட

தேருமொபள

ிருமகன் முருகன் ப விபமல் உலமயொள்
ிருமகள் மருமகன்

ொயொம்

மருமகன் ம னன் மொமபனல் இமவொன்
மலையுலட யொலரயர்

ம் ேொலவ

ருமைி வளொஞ்சி சிவபுரன் ப ொழன்
ளே ி சொட்டியக் குடியொர்
இருமுகங் கழல்மூன் பறழுலகத்
இருலகயி ைிருந்

6

ஈசனுக்பக.

ைபமழ்

(எ).

15 வயதிற்கு

கமல்

20

வளர

திருப்பல்லாண்டு

ஆரொர் வந் ொர் அமரர் குழொத் ில்

* ிருவொசக ேரிசளிப்பு விழொ*

அணியுலட ஆ ிலர நொள்
நரொயணபனொடு நொன் முகன் அங்கி

காலம்:

16.12.2017 சனிக்கிழளம
மாளல 5.00மணி- 9மணி

இரவியும் இந் ிரனும்
ப ரொர் வ ீ ியில் ப வர் குழொங்கள்
ிலசயலனத்தும் நிலறந்து

இடம்: ஆலய கல்யாண மண்டபம், உயர்வாசற்குன்று

ேொரொர் த ொல்புகழ் ேொடியும் ஆடியும்

முருகன் ககாவில்

ேல்ைொண்டு கூறுதுபம.

200A Archway Road, London N6 5BA

புராணம்
அண்ணபை எலனஆண்டு தகொண்டருளிய அமுப

பரிசைிப்பு,களல நிகழ்ச்சிகள்,ததாடர்ந்து

விண்ணிபை மலறந் ருள்புரி பவ நொயகபன
கண்ணினொல்

ிருக்கயிலையில் இருந்

இராப்கபாசனம்

நின் பகொைம்

நண்ணி நொன் த ொழநயந் ருள்புரிதயனப் ேணிந் ொர்
திருப்புகழ்
ேொ ி ம ிந ி பேொது மணிசலட
நொ

ரருளிய

குமபரசொ

ேொகு கனிதமொழி மொது குறமகள்
ேொ ம் வருடிய

மணவொளொ

கொது தமொருவிழி கொக முறஅருள்
மொய னரி ிரு

மருபகொபன

கொை தனலனயணு கொம லுன ிரு
கொைில் வழிேட

அருள்வொபய

ஆ ி யயதனடு ப வர் சுரருை
கொளும் வலகயுறு

சிலறமீ ளொ

ஆடு மயிைினி பைறி யமரர்கள்
சூழ வைவரு
சூ

மிலளபயொபன

மிகவளர் பசொலை மருவுசு
வொமி மலை னி

லுலறபவொபன

சூர னுடைற வொரி சுவறிட
7

பவலை விடவை

தேருமொபள

8

