உ
சிவ ய ்

மூஷிக வாகன ம ாதக ஹஸ்த

ஐந் து கரத்தனன ஆனனமுகத்தனன

ஷ்யா ள கர்ண விள ் பித சூத்ர|

இந் தியினிள ் பினைமபாலும யிை் ைனன

வா ன ரூப

மஹஸ்வர புத்ர

நந் தி

விக்ன விநாயக பாத ந ஸ்மத||

கந் தனன ஞானக்மகாழுந் தனன

புந் தியில் னவத்தடிமபாை் றுகின்மைமன.

அவுஸ்திரேலியா குயின்ஸ்லாந் து மாநிலம்
பிறிஸ்ரேன் மாநகே்- ரலாகன் நகே் தென் மக் லீன் ேதி

அருள் மிகு ஶ்ரீ தெல் வ விநாயகே் ரெவஸ்ொனம்
வருடாந் ெ மரகாற் ெவ விஞ் ஞாேனம் - 2019
மெல் வ விநாயகர் ம ய் யன்பர்கமள !
அவுஸ்திமரலியா குயின்ஸ்லாந்து ாநிலத்தில் பிறிஸ்மபன் ாநகரின் மதன் க்லீன் பதி மலாகன் நதி க
னரஅண்மித்து மகாவில் மகாண்டு எழுந்தருளி தன்னன வணங் கு ் அடியார்களின் வினன அகை் றி அருள்
பாலித்துஅருளாட்சி புரிந்து வரு ் ஶ்ரீ மெல் வ விநாயகப் மபரு ானின் இவ் வாண்டு மகாை் ெவப் மபருவி
ழா நிகழு ் பங் குனி ாத ் 24 ் நாள் ஞாயிை் றுக்கிழன 07/04/2019 பகல் 11.30 ணியளவில் குறித்த ந
ன் முகூர்த்தத்திமலமகாடிமயை் ைத்துடன் ஆர ் ப ாகி மதாடர்ந்து பத்து தினங் கள் கானல ானல விமெட
அபிமெக ஆராதனன பூனைவழிபாடுகள் நனடமபை திருவருள் னககூடியுள் ளது எனமவ மெல் வ விநாகப்
மபரு ானின் ம ய் யன்பர்கள் ம ை் படிதினங் களிமல ஆொர சீலர்களாக ஆலயத்திை் கு வருனக தந்து எ ்
மபரு ானின் இஷ்ட கா ் யார்த சித்திகனளப் மபை் றுய் யு ் வண்ண ் மவண்டுகிமைா ் .
கிரியா கால நிகழ் வுகள் :
06/04/2019 ெனிக்கிழன

கானல 9.30

07/04/2019 ஞாயிை் றுக்கிழன

ணியவில் கணபதி மஹா

கானல 8

பூனை வழிபாடுகளுடன் கிரியார ் ப ் .

ணிமுதல் அபிமெக ஆராதனனகள் நனடமபை் று பகல் 11.30

ணியளவில்

துவைாமராகண ் (தகாடிரயற் றம் ) சிைப்புை நனடமபை் று விநாயக மபரு ான் வீதி வல ் வந்து அருள் பாலிப்பார்.
12/04/2019 மவள் ளிக்கிழன
13/04/2019 ெனிக்கிழன

ானல

14/04/2019 ஞாயிை் றுக்கிழன
15/04/2019 திங் கள் கிழன

ா ் பழத் திருவிழா

ானல மிருகயாத்தினர திருவிழா (ரவட்டட திருவிழா).
ானல ெமகாபுர திருவிழா (ெப்பைத்திருவிழா).

கானல 7

ப்பு விமெட பூனை வழிபாட்டுடன் 10.30
16/04/2019 மெவ் வாய் க்கிழன

ணியளவில் அபிமெக ் ஆராதனன ஆர ் ப ாகி 8

ணிக்கு விகாரிவருடப்பிை

ணியளவில் திருத்மதர்எழுந்தருளல் .

கானல 7

ணியளவில் அபிமஷக ் . மதாடர்ந்து 11 ணியளவில் தீர்மதாை் ெவ ் சிைப்

பாக நனடமபறு ் .
16/04/2019 அன் று

ானல 5.30

ணியளவில் பூனை வழிபாடுகள் ஆர ் ப ாகி 7.45

ணியளவில் துவைா அவமராகண ்

(மகாடியிைக்க ் ) நனடமபறு ் .
18/04/2019 அன் று கானல 11 ணியளவில் பிராயெ்சித்த அபிமெகமு ்
ன் னபரவ மபரு ானுக்கு விமெட மபாங் கல் வழிபாடுட்டுடன்

ானல 7

ணி முதல் விமெட பூனைவழிபாட்டுட

மகாை் ெவ ் நினைவு மபறு ் .

முக்கிய உை் ெவங் கள் தவிர்ந்த ஏனனய திருவிழாக்கள் அனனத்து ் தினமு ் கானல மநர பூனை வழிபாடுகள் கானல 8
ணிக்கு ஆர ் ப ாகி 12
ரவு 9

ணியளவில் நினைவுறு ்

ானல மநர பூனை வழிபாடுகள்

ானல 6

ணிக்குஆர ் ப ாகி இ

ணியளவில் நினைவுறு ் .

மரகாற் ெவ குரு: பிேம் மஶ்ரீ ொந் ெரூே சிவாெ்ொேியாே்
ெே்வ ொெகே்: சிவஶ்ரீ ஈஸ்வேநிவாெ சிவாெ்ொேியாே்
விே் ே சிரேஷ்ட அந் ெண தேேிரயாே்களும் ெடலசிறந் ெ ெவில் நாெஸ்வே கடலஞே்களும்
மரகாற் ெவெ்தில் கலந் துசிறே் பிக் க உள் ளாே்கள் .
திருவிழா தினங் களில் அடியாே்களுக் கு அன்னொன ஏற் ோடுகள் ஒழுங் குேடுெ்ெே் ேட்டுள் ளது.
நன் றி
இங் ஙன ்
ஆலய நிர்வாக ெனபயினர்
ஶ்ரீ மெல் வ விநாயகர் மதவஸ்தான ்

