உ

உர்ாசற்குன்று பருகன் ககாில்

200A Archway road, London N6 5BA
தாலனகதசி இன:020 8348 9835 தாலனகல் :020 8482 6508

திரித்ாணிா இந்ண (லச) அநங்காற் குழுின்
பன்லண ாள் லனரும், உர்ாசற்குன்று பருகன்
ககாில் ஸ்ாதகருாண அர் உர்ிரு
சதாதிப்திள்லப ஐா அர்கபின் ஞாதகார்த்ாக
ிருாசக ிா – சப் கதாட்டி

கானம்: 17.12.2016 சணிக்கில காலன 9.30 ி

இடம்: ஆன கல்ா ண்டதம்

உர்ாசற்குன்று பருகன் ககாில்
200A Archway Road, London N6 5BA
திரிவு: அ.

5 ிற்கு

உட்தட்கடார்

ிரும்தி காம் ஒன்று
திரிவு ஆ.

5

ிற்கு கல்

7

ிற்கு கல்

7

ிற்கு உட்தட்கடார்

9

ிற்கு உட்தட்கடார்

ிரும்தி காம் ஒன்றும் ற்றும் புாம் ஒன்றும்
திரிவு இ.

ாகம்: காம்கதாி

காம்

ாபம்: ஆி

கம் ஓி தண்ணூல் பூண்டு தள்லப ருகநிப்
பூம்சூப் ததானி ருார் புனிின் உரிகானார்
ாா ணவும் க்கா ணவும் ம்தா ணின்று

தாம் தாழுார் தாம் ீர்ப்தார் தண காக.
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திரிவு இ. 7 ிற்கு கல் 9 ிற்கு உட்தட்கடார் (தாடர்சி)

ிருாசகம்

ாகம்: காகணம்

அம்லக அப்தா ஒப்தினா ிக
அன்திணில் ிலபந் ஆபக

ததாய்லக ததருக்கிப் ததாழுிலணச் சுருக்கும்
புழுத்லனப் புலனகணன் ணக்குச்

தசம்லக ஆ சி தம் அபித்
தசல்க சிததருாகண

இம்லக உன்லணச் சிக்தகணப் திடித்கன்
ங்கு ழுந்ருளுண இணிக

ாகம்: த்ிாி

ததரிபுாம்

கதநி லத்காங்க ிகு லசத்ணலந ிபங்கப்
பூ தம்தல ததானிப்

புணிாய் னர்ந் ழுக

சீ பற்புகனித் ிருஞாணசம்தந்ர்

தானர் லனக் தகாண்டு ிருத்தாண்டு தவுாம்

திரிவு ஈ 9 ிற்கு கல் 11 ிற்கு உட்தட்கடார்

ாகம்: காஸ்

காம்

ாபம்; ஆி

சனம்பூ தாடு ணதம் நந்நிகன்
ிகாடிலச தாடல் நந்நிகன்

னந்ீங்குற பன்லண நந்நிகன்
உன்ாம் ன்ாில் நந்நிகன்

உனர்ந்ார்லன ிற்தனி தகாண்டுல்ாய்
உடறள்ளுறு சூலன ிர்த்ருள்ாய்
அனந்கணடி கணி லகக்தகடின
ட்டா
ீ
ணத்ணலந ம்ாகண.
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திரிவு ஈ 9 ிற்கு கல் 11 ிற்கு உட்தட்கடார் (தாடர்ச்சி)

ாகம்: காகணம்

ிருாசகம்

தாதாடு ிண்ாய்ப் தந் தம்தகண
தற்றுான் ற்நிகனன் கண்டாய்

சீதாடு ததானிாய் சிபுத் கச
ிருப்ததருந் ணலநபலந சிகண

ாதாடு காகக ணார்க்தகடுத் ணலக்கக
ணாண்டீ ருபிலன ாணால்

ார்கட றனகில் ாழ்கிகனன் கண்டாய்
ருகதன் நருள்புரி ாக.

ாகம்: காகணம்

ிருப்புகழ்

காாக ந்ண

கானன் அனுகாிலசந்ண
ானும் கன் பன்பு
ஞாண டக புரிந்ண
ஆபாண ந்ி

ஆறுபகம் ஆநிண்டு

சூர் கிலப ாப தன்ந

கசாலன லன கிின்ந
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ாபம்: சந்

புி ீ க
கிகா

தரிா

ருாக

ாபா

ிிகாகண
கிகன

ததருாகப

திரிவு உ

11

ிற்கு கல்

15

ிற்கு உட்தட்கடார்

தஞ்சபுாம்
ாகம்: கம்தீாட்லட

காம்

அங்கபம் கபம் ஓணார்

ாபம்: ஆி

அந்ர் ாளும் அடித

ங்குல் ிழ் ாடி
ீ

ருகல் ினாி லந்தசால்னாய்
தசங்க னார்புணல் தசல்ல்கு

சீர்தகாள் தசங்காட்டங் குடினுள்
கங்குல் ிபங்தகரி கந்ிாடும்
கதி ீச்சம் காபநக.

ாகம்:

ிருாசகம்
தய்ான் அரும்தி ிிர்ிிர்த்ணஉன்
ிலார் கற்குன்

லகான் லனலத்ணக் கண்ர்ணம்தி
ீ
தணம்தி உள்பம்

ததாய்ான்ிர்ந்ண உன்லணப் கதாற்நிசச
கதாற்நி ன்னும்

லகான் தகிிகடன் உலடாய் ன்லணக்
கண்டு தகாள்கப.
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திரிவு உ 11 ிற்கு கல் 15 ிற்கு உட்தட்கடார்

ாகம்: ஆணந்லதி

ிருிலசப்தா

ண ற் கநாா சங்கா சூனதாிக
ாணுக சிகண

கணக ற் றூக கற்தகக் தகாழுந்க
கண்கள் பன்றுலட கார் கரும்கத
அணககண கு ிாக ஜணக
அம்தனத்ண அர் கசககண

உணகல் இலதன் தஞ்சினுள் இணிாத்
தாண்ட கணன் ணகருா ணகக.

ாகம்:

ிருப்தல்னாண்டு
சீரும் ிருவும் ததானிச் சிகனாக
ாகன் கசடிக்கீ ழ்

ஆரும் ததநா அநிவுததற் கநன்ததற்ந
ார்ததறு ார் உனகில்

ஊரும் உனகும் கந உபநி
உல ாபனுக்காட்

தாரும் ிசும்பும் அநிபம் தரிசுாம்
தல்னாண்டு கூறுணக.

ாகம்: த்ிாி

ததரிபுாம்

இநா இன்த அன்பு கண்டிப்தின் கண்டுகின்நார்

திநால கண்டும் ீ ண்டும் திநப்புண்கடல் உன்லணதன்றும்
நால கண்டும் இன்னும் கண்டுான் கிழ்ந்ணதாடி
அநா ீ ஆடும் கதாணன் அடிின்கீ ழ் இருக்க/ன்நார் .
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திரிவு உ 11 ிற்கு கல் 15 ிற்கு உட்தட்கடார்(தாடர்ச்சி)

ிருப்புகழ்

ாகம்: சுத்சாகரி

அகபாகி அிதனுாகி அிகபாகி

ாபம்: ஆி

அகாகி

அதணணாகி அரிதணாகி அதணணாகி

அர்கனாய்

இருீனீ ில் பினும்ா ணணபன்ஓடி

கனும்

இகபாகி லகளுாகி இணிலபாகி

கதிாகி ருவும் னாரி கிழ்கபிகூறும்

ணபலந கடன் அருபிபூலச கிழ் கிர்காம்
தசககண கசகு குிி காி ிிதண ஆடு

ருகாகண

உலடகாகண

ிருனிாண தபிர்கசாலன லனிலச கவு

திரிவு ஊ

15

ிற்கு கல்

ாகம்: அரிகாம்கதாி

18

டிகாகண

ிகனாகண

ததருாகப

ிற்கு உட்தட்கடார்

காம்

பன்ணம் அனுலட ாங் ககட்டாள்

பர்த்ி ணிருக்கும் ண்ங் ககட்டாள்
தின்லண னுலட ஆரூர் ககட்டாள்
ததர்த்ண னுக்கக திச்சி ாணாள்

அன்லணலப த்லணப ன்கந ீத்ாள் அகன்நாள்
அகனிடத்ா ாசா த்லத்

ன்லண நந்ாள் ன்ணாங் தகட்டாள்

லனப்தட்டாள் ங்லக லனன் ாகப
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திரிவு ஊ

ாகம்: ஆதி

15 ிற்கு கல் 18 ிற்கு உட்தட்கடார்(தாடர்சி)

ிருாசகம்

ாகம்: ஆி

ஆடுகின்நிலன கூத்ண உலடான் கற்கு
அன்பு இலன ன்பு உருகிப்

தாடுகின்நிலன தலப்தணம் தசய்கிலன
திகிலன தாம் னர்

சூடுகின்நிலன சூட்டுகின்நணம் இலன
ணல இனி திம் தஞ்கச

கடுகின்நிலன தருவுகாறு அனநிலன
தசய்ண ஒன்று அநிககண.

ிருப்தல்னாண்டு

ாகம்:

ஆார் ந்ார் அர் குாத்ில்
அணபலட ஆிலாள்

ாா தணாடு ான்பகன் அங்கி
இிபம் இந்ினும்

கார் ிில்
ீ
கர் குாங்கள்
ிலசலணத்ணம் ிலநந்ண

தாார் தால்புகழ் தாடிபம் ஆடிபம்
தல்னாண்டு கூறுணக.

ததரிபுாம்
ாகம்: த்ிாி

ன்றும் இன்தம் ததருகும் இல்திணால்
ஒன்று கானித்ண உள்பபம் ஓங்கிட
ன்றுபார் அடிார் அர் ான்புகழ்
ின்நண ங்கும் ினி உனதகனாம்.
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திரிவு ஊ

15 ிற்கு கல் 18 ிற்கு உட்தட்கடார்(தாடர்சி)

ிருப்புகழ்
ாகம்: கஷ்

ாபம்: ஆி
சணிக கற்நி

நா

ணண ணர் ஆற்நில்

உனாக

இலச தில் சடாட்சம்

அாகன

இகத தசௌதாக்கிம்

அருள்ாக

தி லன ற்று
ீ

அருளும் கனா

அர் சிலந ீ ட்ட

ததருாகப.

தசுதி சிாக்ம்

அசுர் கிலபாட்டி

திரிவு


பல்

உர்காகண
ிக ா

18 ிற்கு கல்

10 ிருதம்தால

தாடல்கள்

தரிசபிப்பு ிா ஞாிறுக்கில

18/12/2016 திற்தகல் 6 ி
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