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ககாவில்
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லைவரும், உயர்வாசற்குன்று முருகன்

ாபகருமான

அமரர் உயர் ிரு சபாப ிப்பிள்லை ஐயா அவர்கைின் ஞாபகார்த் மாக

ிருவாசக விழா – சமயப் கபாட்டி

காைம்:

08.12.2018 சனிக்கிழலமக்கிழலம காலை 9.30 மணி

இடம்: ஆைய கல்யாண மண்டபம், உயர்வாசற்குன்று முருகன் ககாவில்.

பிரிவு அ.

5 வய ிற்கு உட்பட்கடார்

விரும்பிய க வாரம் ஒன்று.

ஆ.

5 வய ிற்கு கமல் 7 வய ிற்கு உட்பட்கடார்

விரும்பிய க வாரம் ஒன்றும் மற்றும் புராணம் ஒன்றும்.
இ.

7 வய ிற்கு கமல் 9 வய ிற்கு உட்பட்கடார்

க வாரம்
குனித்
பனித்

புருவமும் தகாவ்லவச் தசவ்வாயிற் குமிண்சிரிப்பும்
சலடயும் பவைம்கபால் கமனியிற் பால் தவண்ணறும்
ீ

இனித்

முலடய எடுத் தபாற் பா முங் காணப்தபற்றால்

மனித் ப் பிறவியும்கவண்டுவக

இந்

மா நிைத்க .

ிருவாசகம்
வானாகி மண்ணாகி வைியாகி தயாைியாகி
ஊனாகி யுயிராகி உண்லமயுமா யின்லமயுமாய்க்
ககானாகி யாதனனத ன் றவரவலரக் கூத் ாட்டு
வானாகி நின்றாலய என் தசால்ைி வாழ்த்துவகன..
புராணம்
கற்பலன கடந் கசா ி கருலணகய யுருவமாகி
அற்பு க் ககாைநீடி யருமலறச் சிரத் ின் கமைாஞ்
சிற்பர விகயாகமாகுந்

ிருச்சிற்றம் பைத்துள்நின்று

தபாற்புடன் நடஞ்தசய்கின்ற பூங்கழல் கபாற்றி கபாற்றி.
ஈ.

9 வய ிற்கு கமல் 11 வய ிற்கு உட்பட்கடார்
க வாரம்
மா ர்ப் பிலறக் கண்ணியாலன மலையான் மகதைாடும் பாடி(ப்)
கபாத ாடு நீர் சுமந்க த் ி(ப்) புகுவாரவர் பின் புகுகவன்
யாதுஞ்சுவடு படாமல் ஐயாறலடகின்ற கபாது
கா ல் மடப்பிடி கயாடுங் கைிறுவருவன கண்கடன்
கண்கடனவர்

பக்கம்
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ிருப்பா ம் கண்டறியா ன கண்கடன்.

ிருவாசகம்
கலடயவகனலனக் கருலணயினாற்
கைந் ாண்டு தகாண்ட
விலடயவகன விட்டிடு ி கண்டாய்
விறல் கவங்லகயின் க ால்
உலடயவகன மன்னும் உத் ரககாசமங்லகக் கரகச
சலடயவகன

ைர்ந்க ன் எம்பிரான் என்லனத்
ாங்கிக் தகாள்கை.
ிருப்புகழ்

உம்பர் ருத் க னுமணிக் கசிவாகி
ஒண்கடைில் க னமு த் துணர்வூறி
இன்பரசத் க பருகிப் பைகாலும்
என்றன் உயிர்க் கா ரவுற் றருள்வாகய
ம்பி னக் காகவனத்
ந்ல வைத்

லணகவாகன

ாைருள்லகக் கனிகயாகன

அன்பர் மக் கானநிலைப் தபாருகைாகன
ஐந்துகரத்
உ.

ாலனமுகப் தபருமாகை.

11 வய ிற்கு கமல் 13 வய ிற்கு உட்பட்கடார்.
க வாரம்
அங்கமும் கவ மும் ஓதுநாவர்
அந் ணர் நாளும் அடிபரவ
மங்குல் ம ி வழ் மாடவ ீ ி
மருகல் நிைாவிய லமந் தசால்ைாய்
தசங்கய ைார்புனல் தசல்வமல்கு
சீ ர்தகாள் தசங்காட்டங் குடிய னுள்
கங்குல் விைங்தகரி கயந் ியாடும்
கணப ி யீச்சரம் காமுறகவ.
ிருவாசகம்
குலறவிைா நிலறகவ ககா ிைா அமுக
ஈறிைாக் தகாழுஞ் சுடர்க் குன்கற
மலறயுமாய் மலறயின் தபாருளுமாய் வந்து
என் மனத் ிலட மன்னிய மன்கன
சிலற தபறா நீர்கபால் சிந்ல வாய்ப் பாயும்
ிருப்தபருந்துலற யுலற சிவகன
இலறவகன நீ என் உடல் இடம் தகாண்டாய்
இனி உன்லன என் இரக்கககன.

பக்கம்
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ிருதவம்பாலவ
மாைறியா நான்முகனும் காணா மலையிலனநாம்
கபாைறிகவாம் என்றுள்ை தபாக்கங்க கைகபசும்
பாலூறு க ன்வாய்ப் படிறீ கலட ிறவாய்
ஞாைகம விண்கண பிறகவ அறிவரியான்
ககாைமும் நம்லம ஆட் தகாண்டருைிக் ககா ாட்டும்
சீ ைமும் பாடிச் சிவகன சிவகனஎன்று
ஓைம்இடினும் உணராய் உணராய்காண்
ஏைக் குழைி பரிகசகைார் எம்பாவாய்.
புராணம்
இறவா

இன்ப அன்பு கவண்டிப்பின் கவண்டுகின்றார்

பிறவாலம கவண்டும் மீ ண்டும் பிறப்புண்கடல் உன்லனதயன்றும்
மறவாலம கவண்டும் இன்னும் கவண்டுநான் மகிழ்ந்துபாடி
அறவா நீ ஆடும் கபாதுன் அடியின்கீ ழ் இருக்க என்றார்.
ஊ.

13 வய ிற்கு கமல் 15 வய ிற்கு உட்பட்கடார்.
க வாரம்
ில்லை வாழ் அந் ணர் ம் அடியார்க்கும் அடிகயன்
ிருநீை கண்டத்துக் குயவனார்க் கடிகயன்
இல்லைகய என்னா

இயற்பலகக்கும் அடிகயன்

இலையான்றன் குடிமாறன் அடியார்க்கும் அடிகயன்
தவல்லுமா மிகவல்ை தமய்ப்தபாருளுக் கடிகயன்
விரிதபாழில்சூழ் குன்லறயார் விறன்மிண்டார்க் கடிகயன்
அல்ைிதமன் முல்லையந் ார் அமர்நீ ிக் கடிகயன்
ஆரூரான் ஆரூரில் அம்மானுக் காகை.
ிருவாசகம்
ந் து உன் ன்லனக் தகாண்டது என் ன்லனச்
சங்கரா ஆர்தகாகைா சதுரர்
அந் ம் ஒன்று இல்ைா ஆனந் ம் தபற்கறன்
யாது நீ தபற்றது ஒன்று என்பால்
சிந்ல கய ககாயில் தகாண்ட எம் தபருமான்
ிருப்தபருந்துலற யுலற சிவகன
எந்ல கய ஈசா உடல் இடம் தகாண்டாய்
யான் இ ற்கு இைன் ஓர் லகம்மாகற.

பக்கம்
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ிருவிலசப்பா
அன்னமாய் விசும்பு பறந்து அயன் க ட
அங்ஙகன தபரிய நீ சிறிய
என்லன ஆள் விரும்பி என்மனம் புகுந்
எைிலமலய என்றும் நான் மறக்ககன்
முன்னம் மால் அறியா ஒருவனும் இருவா
முக்கணா நாற்தபருந்

டந் க ாள்

கன்னகை க கன அமு கம
கங்லக தகாண்ட கசாகைச்சரத் ாகன
அற்பு

த ய்வம் இ னின் மறறுண்கடா.
ிருப்பல்ைாண்டு

தசால்ைாண்டசுரு
கசா ித்

ிப்தபாருள்

தூய்மனத் த ாண்டருள்ை ீர்

சில்ைாண் டிற்சில

யுஞ்சிை

க வர் சிறுதநறி கசராகம
வில்ைாண்டகன கத் ிரள்
கமரு விடங்கன் விலடப்பாகன்
பல்ைாண்தடனும் ப ங்கடந்
ானுக்கக பல்ைாண்டு கூறுதுகம.
புராணம்
ஐந்துகபரறிவம் கண்ககை தகாள்ை
அைப்தபருங் கரணங்கள் நான்குஞ்
சிந்ல கயயாகக் குணதமாரு மூன்றுந்
ிருந்துசாத்துவிககம யாக
இந்துவாழ் சலடயா னாடுமா னந்
எல்லையில்

னிப்தபருங் கூத் ின்

வந் கபரின்ப தவள்ைத்துள்

ிலைத்து

மாறிைா மகிழ்ச்சியின் மைர்ந் ார்.
ிருப்புகழ்
அயிதைாத் த ழுமிரு விழியாகை
அமுத ாத்

ிடுமரு தமாழியாகை

சயிைத் த ாழுதுலண முலையாகை
லடயுற் றடியனு மடிகவகனா
கயிலைப் ப ியரன் முருககாகன
கடலைக்கலர

ிலர யருககசூழ்

மயிலைப் ப ி னில் உலறகவாகன
மகிலமக் கடியவர் தபருமாகை.
பக்கம்
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v :

15 வய ிற்கு கமல் 18 வய ிற்கு உட்பட்கடார்.
க வாரம்
ககாை மால்வலர மத்த ன நாட்டிக்
ககாை ரவுசுற்றிக் கலடந் த ழுந்
ஆை நஞ்சுகண் டவர்மிக இரிய
அமரர் கட்கருள் புரிவது கரு ி
நீை மார்கடல் விடந் லன யுண்டு
கண்டத் க லவத்
சீ ைங் கண்டுநின்

பித் நீ தசய்

ிருவடி யலடந்க ன்

தசழும்தபா ழிற்றிருப் புன்கூருைாகன.
ிருவாசகம்
அல்ைிக் கமைத்
அல்ைா

யனு மாலும்

வரு மமரர் ககானுஞ்

தசால்ைிப் பரவு நாமத்

ாலனச்

தசால்லும் தபாருளு மிறந்

சுடலர

தநல்ைிக் கனிலயத் க லனப் பாலை
நிலறவின் அமுல

யமு ின் சுலவலயப்

புல்விப் புணர்வ த ன்று ககாகைாதவன்
தபால்ைா மணிலயப் புணர்ந்க .
ிருவிலசப்பா
ிருமகன் முருகன் க விகமல் உலமயாள்
ிருமகள் மருமகன்

ாயாம்

மருமகன் ம னன் மாமகனல் இமவான்
மலையுலட யாலரயர்

ம் பாலவ

ருமைி வைாஞ்சி சிவபுரன் க ாழன்
ைப ி சாட்டியக் குடியார்
இருமுகங் கழல்மூன் கறழுலகத்
இருலகயி ைிருந்

ைகமழ்

ஈசனுக்கக.

ிருப்பல்ைாண்டு
எந்ல

என் ாய் சுற்றம் முற்றும்

எமக்கு அமு ாம் எம்பிரான் என்தறன்று
சிந்ல

தசய்யும் சிவன்

சீ ரடியார் அடிநாய் தசப்புலற
அந் மில் ஆனந் ச் கசந் ன்
எலனப் புகுந் ாண்டு தகாண்டாருயிர் கமல்
பந் ம் பிரியப் பரிந் வகன
பக்கம்
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என்று பல்ைாண்டு கூறுதுகம.
புராணம்
அண்ணகை எலன ஆண்டு தகாண்டருைிய அமுக !
விண்ணிகை மலறந் ருள்புரி கவ நாயககன
கண்ணினால்

ிருக்கயிலையில் இருந் நின் ககாைம்

நண்ணிநான் த ாழநயந்து அருள்புரிதயனப் பணிந் ார்.
ிருப்புகழ்
ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் ஆறுமுகம்
ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் - என்று பூ ி
ஆகமணி மா வர்கள் பா மைர் சூடுமடி
யார்கள் ப கமதுலணய - த ன்று நாளும்
ஏறுமயில் வாகன குகா சரவணா எனது
ஈச என மானமுை - த ன்று கமாதும்
ஏலழகள் வியாகுைமிக

த ன வினாவிலுலன

கயவர் புகழ்வார் மலறயு - தமன் தசாைாக ா
நீறுபடு மாலழதபாருகமனியவ கவலை அணி
நீைமயில் வாகவுலம நீசர் கடகமாதடனது
நீடு

ந் கவகை

ீவிலனதயைாமடிய

னி கவல்விடும் - டங்கல்கவைா

சீ றிவர மாறவுண்னாவியுணு மாலனமுக
க வர் துலண வாசிகரி – அண்டசகூடந்
கசரு மழகார் பழனி வாழ்குமரகன பிரம
க வர் வர ாமுருக -

V

ம்பிராகன.

18 வய ிற்கு கமல்.
ிருதவம்பாலவ
10ல் இருந்து 20 வலர.

பக்கம்
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