சிவமயம்

மமற்கு அவுஸ்திமேலியா சசவ மகாசசை

ஸ்ரீ ைாலமுருகன் மகாவில், மைர்த்

SRI BALAMURUGAN TEMPLE, PERTH

BALASTHAPANA KUMBABHISHEHAM WINGAPANAM

திருவாக்கும் பசய்கருமம் சககூட்டும் பசஞ்பசாற்

பைருவாக்கும் ைீடும் பைருக்கும் உருவாக்கும்
ஆதலால் வாமனாரும் ஆசன முகத்தாசனக்
காதலால் கூப்புவர் தம் சக.

உருவாய் அருவாய் உேதாய் இலதாய்
மருவாய் மலோய் மைியாய் ஒேியாய்க்
கருவாய் உயிோய்க் கதியாய் விதியாய்க்
குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகமன !

ைாற்கடல் தன்சன அசைத்தவமன
ைாபோடு விண்ைாய்ப் ைேந்தவமன
நூற்பைாருள் தன்சன விரித்மதாமன
நுண்ைிசட யாள்தன் இடத்தவமன !
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முருகப்பைருமான் அடியார்கமே !
முழுமுதற் கடவுோகிய சிவபைருமானுசடய கருசையினால்
ைசடக்கப்ைட்ட
இப்பூவுலகில்,
சகல
வேங்களும்
நிசைந்த
அவுஸ்திமேலியாக்
கண்டத்தின்
மமற்கு
மாநிலமாகத்திகழும்
பைருசமமிகு "மைர்த்"
மாநகரில், நானிலமும் நயமுடன் சூழ்ந்த
"மண்மடாகிேப்"
ைகுதியிலமர்ந்த "கந்தமகாட்டம்" என்னும் திவ்வவிய
வோகத்தில்
அருள்மசை பைாைியும் எம் பைருமான்
குன்றுதமதார்
ஆடும்
குமேன்,
கலியுகவேதன்,
"ஸ்ரீ ைால முருகப்பைருமானுக்கும்”
மற்றுதம் ைரிவாே மூர்த்திகளுக்கும் "ைாலஸ்தாைன
கும்ைாைிமேகம் ”
நசடபைறுதவதற்கு திருவருள் சககூடியுள்ேது.
பாலஸ்தாபன கும்பாபிஷேகம் நிகழும் மங்கேகேமான விகாரிவருடம்
உத்தோயைம் கிரீஷ்மருது மிதுனத்திங்கள் (ஆனிமாதம்) 19ஆம் நாள்
குருவாேம் (04.07.2019 வியாைக்கிைசம) சுக்கிலைட்ச துதிசயத்திதியும்
பூச நட்சத்திேமும் அமிர்தசித்த மயாகமும் அசமந்த நன்னாேில் ைகல்
11 மைி 15 நிமிடம் முதல் 12 மைி 30 நிமிடம் வசேக்குள் கன்னி
லக்கின சுைமவசேயில் நசடபைறுதம்.
இக்மகாவிலில் ஆகமபநைிதழுவி 2020இல் நசடபைைமவண்டிய மஹா
கும்ைாைிமேகப்
பைருவிைாசவ
முன்னிட்டு
இடம்பைறுதகின்ை
புனருத்தாேை திருப்ைைிகேிலும் ைாலஸ்தாைன கும்ைாைிமேக சுை
நல்மவசேயிலும்
அதற்கு
முன்
ைின்
நசடபைறுதகின்ை
கிரியாகாலங்கேிலும் அடியார்கள் யாவரும் ஆலயத்திற்கு வருசகதந்து
எம்பைருமாசனத்
தரிசித்து
திருவருள்
பைற்றுதய்யுமாறுத
அன்புடன்
மவண்டுகின்மைாம்.
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கிரியாகால நிகழ்வுகள்
ஆனிமாதம்

18ஆம்

நாள் (03-07-2019) புதன்கிழமம.

காசல 10.30 மைி

குருமஹாசே கூடிய நல்மவசேயில் கர்மாேம்ைம் , சிவாச்சார்யார்கள்அசைப்பு, சர்வவிக்ன நிவாேக ஸ்ரீ ைால விக்கிமனஸ்வே பூசை,
புண்ைியாகவாசனம், அனுக்சை, கைைதிமஹாமம், நவக்கிேஹமஹாமம்,
வாஸ்துசாந்தி, மிருத்சங்கிேஹைம் ஆகியன நசடபைறுதம்.
திருவருட்ைிேசாதம் வைங்குதல்.

மாசல 4.00 மைி

அங்குோர்ப்ைைம், சிவாச்சார்ய ேக்ஷாைந்தனம், ைாலாலய தீைஸ்தாைனம்,
ைிேசன்னாைிமேகம், ைிேசன்ன பூசை, கடஸ்தாைனம், கலாகர்ேைம்,
அதிவாசம், கும்ைம் யாகசாலாப்ைிேமவசம், மைேசலனம்.

இேவு 7.30 மைி முதல் 9.00 மைிக்குள்

ைாலாலய ைிம்ைஸ்தாைனம்.
யாகபூசை, மஹாமம், தீைாோதசன, சிவாச்சார்ய பூைனம்.
திருவருட்ைிேசாதம் வைங்குதல்.

ஆனிமாதம் 19ஆம் நாள்(04-07-2019) வியாழக்கிழமம
காசல 8.00 மைி

ஸ்ரீ மகாகைைதி பூசை, புண்ைியாகவாசனம், யாகபூசை, மஹாமம்,
விமசே திேவிய மஹாமம், ைிம்ைசுத்தி, ைிம்ைேக்ஷாைந்தனம், நியாசங்கள்,
ஸ்ைர்சாகுதி, மஹாபூர்ைாகுதி, தீைாோதசன ைாோயைங்கள்,
யாத்ோதானம், நவக்கிேஹ தானம், மயூேபூசை, கும்ைம் புைப்ைாடு.

ைகல் 11.15 மைிமுதல் 12.30 மைிக்குள்

ஸ்தூைி அைிமேகம், "ைாலஸ்தாைன கும்ைாைிமேகம் "
தசதர்சனம், மஹாைிமேகம், தீைாோதசன, குருைாதபூசை, ஆசீ ர்வாதம்.
திருவருட்ைிேசாதம் வைங்குதல்.
மமகஸ்வே பூசை (அன்னதானம்)
பாலஸ்தாபன கும்பாபிஷேக சிவாச்சார்யார்கள்
ைிேதம சிவாச்சார்யார்

"சிவாகம கிரியா பூேைம், சிவாகமகிரியா தத்துவநிதி, ைிேதிஷ்டா கிரியா சிமோமைி, ஸ்கந்தாோதன ஸம்கிேகர்,
ைிேதிஷ்டா வித்வ சிமோமைி, ஈசாந சிவாச்சார்யார் “

சிவஸ்ரீ சபாரத்தின பரமேஸ்வரக்குருக்கள் அவர்கள்

"ைிேதிஷ்டா பூேைம்,மந்திே கிரியாசுேைி“

சிவஸ்ரீ

குமாே சேவைைவக்குருக்கள் அவர்கள்

"சிவாகம ைிேவனர்,
ீ
சிவாகம விசாேதா "பவங்கமடஸ்வே குருக்கள் சிவசுப்ைிேமண்ய சிவாச்சாரியார் அவர்கள்
"சிவாகமேத்னா"

சிவஸ்ரீ கமைே நாமகஸ்வேக்குருக்கள் அவர்கள்

முகூர்த்த நிர்ையம் ;- வாக்கிய ைஞ்சாங்கம் பகாக்குவில் ,யாழ்ப்ைாைம்

09-06-2019
தசலவர்
நிர்வாக சசை
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Saiva Maha Sabai(Inc.) WA
12 Mandogolup Road
Mandogolup 6167
Western Australia

