உ
சிவமயம்
நாற்பத்திரண்டாம் திருமுைற மாநாடு - 2022
திருமுைறப் ேபாட்டிகள்
(http://www.singaithirumurai.org)

அன்புைடயீர், வணக்கம்.

கடந்த நாற்பத்ெதான்று ஆண்டுகளாகச் சிங்கப்பூரில் திருமுைற மாநாடு சிறப்பாக
நைடெபற்றுக்ெகாண்டு வருகிறது. அதற்கு உங்களின் உணர்வுப் பூர்வமான ஈடுபாடும் உங்களிைடேய
ஏற்பட்டிருக்கும் விழிப்புணர்வுேம முக்கியக் காரணங்கள். ேகாவிட்19 ெபருந்ெதாற்றுக் காலத்திலும்
ெதாடர்ந்து திருமுைறகைள இைணயத்தின் மூலம் சிங்கப்பூர் அன்பர்கள் கற்று வருவது அவர்களது
ைசவப்பற்றிைன நன்கு எடுத்துக்காட்டுகிறது. இவ்வாண்டும் (2022) வருகிற ஜூைல மாதம் 29,30.31 ஆகிய
ேததிகளில் நாற்பத்திரண்டாம் திருமுைற மாநாடு நைடெபற உள்ளது. திருமுைறகைள இைளயர்களிடம்
பரப்புவைத முக்கிய ேநாக்கமாகக் ெகாண்டு நடத்தப்படும் ேபாட்டிகள் கடந்த ஆண்ைடப்ேபால் அல்லாமல்
சில சிறிய மாற்றங்கேளாடு வழக்கமாக நைடெபறுவது ேபால் நைடெபறும். இவ்வாண்டு திருமுைற ஓதும்,
ேபசும் ேபாட்டிகளில் ேநரில் பங்ேகற்பவர்களுக்கு முதல் மூன்று பரிசுேளாடு ஊக்கப்பரிசுகளும்
வழங்கப்படும். திருேவடங்களில் பங்ேகற்ேபார் தங்களது காெணாளிகைளக் கடந்த ஆண்ைடப்ேபால்
பதிேவற்றம் ெசய்ய ேவண்டும். பதிேவற்றம் ெசய்த அைனவருக்கும் பக்ேகற்றதற்கான நற்சான்றிதழ்கள்
வழங்கப்படும். கடந்த ஆண்டுகளில் நீங்கள் காட்டிய ஆதரைவப்ேபால இவ்வாண்டும் விதிமுைறகளுக்கு
உட்பட்டுத் திருமுைறக் காெணாளிகைளப் பதிேவற்றம் ெசய்தும் ேநரில் கலந்துெகாண்டும் ஆதரவு தரும்படி
ேகட்டுக்ெகாள்கிேறாம். நிகழ்வுகள் பற்றிய விவரங்கைளத் திருமுைற மாநாட்டு இைணயத்தளத்தில்
(http://www.singaithirumurai.org) காணலாம்.
திருமுைறப் ேபாட்டிகள் ஏற்பாட்டுக்குழுவின் சார்பில்,
டாக்டர் ஆ ரா சிவகுமாரன்
ஒருங்கிைணப்பாளர் – திருமுைறப்ேபாட்டிகள்.
II.திருேவடநிகழ்ச்சிகளில் பங்ேகற்றல்.
பங்ேகற்ேபார் தங்களது காெணாளிகைள 18 ஜூன் 2022க்குள் பதிேவற்றம் ெசய்ய ேவண்டும்.
1. திருேவட நிகழ்வு எட்டு பிரிவுகளாக நைடெபறும். முதல் மூன்று பிரிவுகள் பாலர்பள்ளி
மாணவர்களுக்கு உரியன. ஏைனய பிரிவுகள் ெதாடக்கப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு உரியன.
2. கலந்துெகாள்ேவார் குறிப்பிட்ட நாயன்மார்கைளப் ேபால் ேவடமிட்டு ேதான்ற ேவண்டும்.
ெபாருத்தமான ேவடமிட்டுத் ேதான்றுபவர்களுக்ேக அதிக மதிப்ெபண்கள் வழங்கப்படும்.
3. ஒருவர் மட்டுேம ேவடேமற்று ேவடத்திற்குரிய ேபச்ைசப் ேபச ேவண்டும். ஒரு
நிமிடத்திற்குள் உங்கள் ஒளிக்காட்சி அைமதல் ேவண்டும்
4. உடம்பில் தாங்கி இருக்கும் ெபாருட்கைளத் தவிர ேவறு எந்தப்ெபாருளும்
அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது.

திருேவடநிகழ்ச்சி 2022.
பிரிவு

பங்குெபற இயல்ேவார்

திருேவட நிகழ்வுகளுக்கான நாயன்மார்கள் /
திருமுைற ஆசிரியர்கள் ேதாற்றம்.
1

F1/
N
F2/
K1
F3/
K2
F4/
P1
F5/
P2
F6/
P3
F7/
P4
F8/
P5-P6

2.1.2018கும் 1.1.2019க்கும் இைடேய
பிறந்தவர்கள்
2.1.2017கும் 1.1.2018க்கும் இைடேய
பிறந்தவர்கள்
2.1.2016கும் 1.1.2017க்கும் இைடேய
பிறந்தவர்கள்
2.1.2015க்கும் 1.1.2016க்கும்
இைடேய பிறந்தவர்கள்
2.1.2014க்கும் 1.1.2015க்கும்
இைடேய பிறந்தவர்கள்
2.1.2013க்கும் 1.1.2014க்கும்
இைடேய பிறந்தவர்கள்
2.1.2012க்கும் 1.1.2013க்கும்
இைடேய பிறந்தவர்கள்
2.1.2010க்கும் 1.1.2012க்கும்
இைடேய பிறந்தவர்கள்

1. ஆனாய நாயனார்
2. அப்பூதி அடிகள் நாயனார்
3. மங்ைகயர்க்கரசியார்
4. திருஞான சம்பந்தர்
5. சுந்தரர்
1. திருநாவுக்கரசர்
2. காைரக்காலம்ைமயார்
3. ஏனாதி நாயனார்
4. முருக நாயனார்
5. ேசரமான் ெபருமாள் நாயனார்
1. காைரக்காலம்ைமயார்
2. மாணிக்கவாசகர்
3. சிறப்புலி நாயனார்
4. ேகாச்ெசங்க நாயனார்
5. திலகவதியார்
6. மங்ைகயர்க்கரசியார்

I. திருமுைற ஓதும் ேபாட்டி (தனித்தனி நிைலயில்)
பங்ேகற்ேபார் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்ைகயில் கட்டம் கட்டமாக அனுமதிக்கப்படுவர்.
அைனவரும் ஒேர ேநரத்தில் நிகழ்வு நைடெபறும் மண்டபத்திற்குள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.
1. இந்நிகழ்வுக்குரிய பாடல்கள் அருள்மிகு ெதண்டாயுதபாணி ஆலய ஓதுவார் திருமுைற கலாநிதி,
பண்ணிைசத் திலகம் எஸ் ைவத்திய நாத ேதசிகர் அவர்களால் பாடப்பட்டு ஒலிவட்டில் (Audio CD)
பதிவு ெசய்யப்பட்டுள்ளன. இப்பாடல்கைள http://www.singaithirumurai.org என்னும் இைணயத்தளத்தின்
மூலம் பதிவிறக்கம் ெசய்துெகாள்ளலாம்
2. பங்கு ெபறுபவர்கள் தத்தம் பிரிவுகளுக்குரிய பாடல்கைளத் திருவுளச்சீட்டு மூலம் ேதர்ந்ெதடுத்துப்
பாடேவண்டும்.
3. சுதிப்ெபட்டி, தாளம் அனுமதிக்கப்படும்; அவற்றுக்காகத் தனிேய மதிப்ெபண்கள் கிைடயா.
4. பங்ேகற்ேபார் http://www.singaithirumurai.org என்னும் இைணயத்தளத்தின் மூலம் ேநரடியாக
விண்ணப்பிக்கலாம்.
திருமுைற ஓதும் ேபாட்டி.
திருமுைற ஓதும் ேபாட்டி நைடெபறும் இடங்கள்:
24-4-22 ஞாயிற்றுக்கிைழைம,காைல 8.30: அருள்மிகு ருத்திரகாளியம்மன் ஆலயம், ெடப்ேபாேராடு.
10-7-22 ஞாயிற்றுக்கிழைம, காைல 8.30: இடம் : அருள்மிகு ருத்திரகாளியம்மன் ஆலயம், ெடப்ேபாேராடு.
பிரிவு

பங்குெபற இயல்ேவார்

ேததி

R1-N

2.1.2018க்கும் 1.1.2019க்கும்
இைடேய பிறந்தவர்கள்
2.1.2017கும் 1.1.2018க்கும்
இைடேய பிறந்தவர்கள்
2.1.2016க்கும் 1.1.2017க்கும்
இைடேய பிறந்தவர்கள்

10-7-22

2.1.2015க்கும் 1.1.2016க்கும்
இைடேய பிறந்தவர்கள்
2.1.2014க்கும் 1.1.2015க்கும்
இைடேய பிறந்தவர்கள்

10-7-22

R2-K1
R3-K2
R4-P1
R5-P2

இந்நிகழ்வுக்குரிய பாடல்கைள
இைணயத்தளத்தில் ேகட்கவும்.
http://www.singaithirumurai.org
1. அருத்தம தாவது நீறு
அவலமறுப்பது நீறு
2. நமச்சி வாயேவ ஞானமுங்
கல்வியும்
3. உலெகலாம் உணர்ந் ேதாதற்
கரியவன்

10-7-22
10-7-22

1. ெசடியாய வுடல்தீர்ப்பான்
தீவிைனக்ேகார்
2. சலம்பூெவாடு தூபம்
மறந்தறிேயன்

10-7-22
2

R6-P3
R7-P4
R8-P5
R9-P6

R10-S1&2
R11- S3&4

R12
Open
R13 & R14
Open
GR15
குழுப்
ேபாட்டி
GR16
குழுப்
ேபாட்டி

3. பாடுவார் பசிதீர்ப்பாய் பரவுவார்
4. கற்பைன கடந்த ேசாதி

2.1.2013க்கும் 1.1.2014க்கும்
இைடேய பிறந்தவர்கள்
2.1.2012க்கும் 1.1.2013க்கும்
இைடேய பிறந்தவர்கள்
2.1.2011க்கும் 1.1.2012கும்
இைடேய பிறந்தவர்கள்
2.1.2010க்கும் 1.1.2011க்கும்
இைடேய பிறந்தவர்கள்

10-7-22

2.1.2008க்கும் 1.1.2010க்கும்
இைடேய பிறந்தவர்கள்
2.1.2006க்கும் 1.1.2008க்கும்
இைடேய பிறந்தவர்கள்

24-4-22

2.1.1997க்கும் 1.1.2006க்கும்
இைடேய பிறந்தவர்கள்ப்
2.1.1996க்கு முன்பிறந்தவர்கள்

24-4-22

பஞ்ச புராணம் (விரும்பிய பாடல்கள்)

24-4-22

பஞ்ச புராணம் (விரும்பிய பாடல்கள்)

ேமற்படி பிரிவு R4-R9ஐச்
ேசர்ந்தவர்கள் (6 முதல் 8 ேபர்
வைர)
ேமற்படி பிரிவு R10-R13ஐச்
ேசர்ந்துவர்கள் (6 முதல் 8 ேபர்
வைர)

10-7-22
3.00PM

திருமுைறப் பாடல்கள் மட்டும்

10-7-22
3.00PM

திருமுைறப் பாடல்கள் மட்டும்

10-7-22

1. ேவத ேவள்விைய நிந்தைன
ெசய்துழல்
2. கரவாடும் வன்ெனஞ்சர்க்
கரியாைன
3. வணங்கத்தைலைவத்து
வார்கழல்வாய்
4. பத்தியாய் உணர்ேவார்
அருைளவாய்

10-7-22
24-4-22

1. துணிவளர் திங்கள்
துளங்கிவிளங்க
2. சங்கரேன நின்பாதம் ேபாற்றி
ேபாற்றி
3. தம்ைமேயபுகழ்ந்து
இச்ைசேபசினும்
4. ெசால்லாண்ட சுருதிப்ெபாருள்
5. அன்பரங் கிருப்ப நம்பர்

24-4-22

பங்ேகற்ேபார் http://www.singaithirumurai.org என்னும் இைணயத்தளத்தின் மூலம் ேநரடியாக விண்ணப்பிக்கலாம்.
II. திருமுைற ேபச்சுப்ேபாட்டி.
17-7-22 ஞாயிற்றுக்கிழைம காைல 8.30 இடம் : அருள்மிகு ருத்திரகாளியம்மன் ஆலயம், ெடப்ேபாேராடு.
திருமுைறப் ேபச்சுப்ேபாட்டி ஒன்பது பிரிவுகளாக நைடெபறும். குறிப்பிட்டப்பட்ட ேநரத்திற்கு ேமல் ேபசும்
ேபச்சு நடுவர்களால் கருத்தில் ெகாள்ளப்படமாட்டாது.
திருமுைறகள் பற்றிப் ேபசுவதற்குரிய தைலப்புகள் – 2022.
பிரிவு பங்குெபற இயல்ேவார்
O1/
P1
O2/
P2
O3/
P3
O4/
P4
O5/

2.1.2015க்கும் 1.1.2016க்கும்
இைடேய பிறந்தவர்கள்
2.1.2014க்கும் 1.1.2015க்கும்
இைடேய பிறந்தவர்கள்
2.1.2013க்கும் 1.1.2014க்கும்
இைடேய பிறந்தவர்கள்
2.1.2012க்கும் 1.1.2013க்கும்
இைடேய பிறந்தவர்கள்
2.1.2011க்கும் 1.1.2012க்கும்

தைலப்புகள் (இவற்றுள் ஏேதனும் ஒரு
தைலப்பில் ேபசலாம்)

ேபசும் ேநரம்

1. நின்றசீர் ெநடுமாற நாயனார்
2. திருப்புகலூர் பதிகம் தம்ைமேய
புகழ்ந்து
3. சாத்தமங்ைக (சீயத்தாமங்ைக)

3 நிமிடங்கள்

1. ேகாட்ெசங்கட் ேசாழ நாயனார்
2. ேகாயில் பதிகம் (மன்னுக தில்ைல)
3. திருநாைக (நாகப்பட்டினம்)

3 நிமிடங்கள்
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P5
O6/
P6
O7/
S1&2
O8/
S3&4
O9
Open

இைடேய பிறந்தவர்கள்
2.1.2010க்கும் 1.1.2011க்கும்
இைடேய பிறந்தவர்கள்
2.1.2008க்கும் 1.1.2009க்கும்
இைடேய பிறந்தவர்கள்
2.1.2006க்கும் 1.1.2007க்கும்
இைடேய பிறந்தவர்கள்
2.1.2006க்கு
முன்பிறந்தவர்கள்

1. சிவப்பிரகாச வள்ளலார்
2. நீத்தல் விண்ணபம்
3. திருக்குற்றாலம்
1. ராஜ ராஜ ேசாழன்
2. ெதாைக அடியார்கள்

5 நிமிடங்கள்
5 நிமிடங்கள்

III. திருஞானசம்பந்தர் அருளிய அவ்விைனக்கு இவ்விைன-திருநீலகண்ட திருப்பதிகம் பாராயணம்.
பங்குெபற இயல்ேவார்
1-1-1997க்கு பின் பிறந்தவர்கள்
25வயதுக்குக் குைறந்ேதார்

நாள்
ேநரம்
17-7-22
8.30AM

இடம்
அருள்மிகு ருத்திரகாளியம்மன் ஆலயம்

VI திருமுைறப் பயிற்சிக் கழகம். நிைல ஒன்று, இரண்டு, மூன்று, நான்கு, ஐந்து, ஆறு மதிப்பீட்டுத் ேதர்வு.
நவம்பர் 2022 ஞாயிற்றுக்கிழைம, இடமும் ேததியும் பின்னர் அறிவிக்கப்படும்
திருமுைறப் பயிற்சிக் கழகத்தின் நிைல ஒன்று, இரண்டு, மூன்று, நான்கு, ஐந்து, ஆறுக்கான மதிப்பீட்டுத் ேதர்வு
நைடெபற உள்ளது. திருமுைறப் பயிற்சிக் கழகத்தினால் ெவளியீடு ெசய்யப்பட்டுள்ள
பாடத்திட்டங்களிலிருந்து வினாக்கள் ேகட்கப்படும். பாடத்திட்டத்ைத http://www.singaithirumruai.org என்னும்
முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கம் ெசய்து ெகாள்ளலாம். .
எழுத்துத் ேதர்வு, வாய்ெமாழித் ேதர்வு என இரு கூறுகளாகத் ேதர்வுகள் நடத்தப்படும். ேதர்வில்
சிங்கப்பூரர்களும், சிங்கப்பூர் நிரந்தரவாசிகளும், சிங்கப்பூர் ேவைல அனுமதிசீட்டு உள்ளவர்கள் மட்டுேம பங்கு
ெபறலாம். பதிவு ெசய்துெகாள்ள ேவண்டியது அவசியம். பதிவு ெசய்யாதவர்கள் ேதர்வுக்கு
அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள்
எழுத்துத் ேதர்ைவக் ெகாடுக்கப்பட்ட ேநரத்திற்குள் எழுதி முடிக்க ேவண்டும்.
வாய்ெமாழித் ேதர்வில் பாடத்திட்டத்தில் உள்ள பாடல்களிலிருந்து பாடல்கள் ேகட்கப்படும்.
ேதர்ச்சி ெபற்ேறார்க்குச் சான்றிதழ்கள் மட்டுேம வழங்கப்படும்.
VII ெபாது
1. பதிேவற்றம் ெசய்யப்படும் காெணாளி பற்றிய முடிவுகளில் மாநாட்டுக் குழுவினரின் தீர்ப்ேப இறுதியானது.
தீர்ப்ைப எதிர்த்து முைறயீடு ெசய்ய இயலாது.
2. இப்ேபாட்டிகளில் (திருமுைற ஓதும்ேபாட்டி பிரிவு R13-14 தவிர) சிங்கப்பூர்க் குடிமக்கள், நிரந்தரவாசிகள்
ஆகிேயார் மட்டுேம கலந்துெகாள்ளலாம்.
3. இைணயத்தளத்தின் மூலேம விண்ணப்பங்கள் வரேவற்கப்படுகின்றன.
4. 24-4-2022 ேததியில் நைடெபறும் நிகழ்ச்சியில் கலந்துெகாள்ேவார் விண்ணப்பங்கைள 14-3-2022க்குள்ளும்
ஏைனய ேததிகளில் நைடெபறும் நிகழ்ச்சிகளுக்கான விண்ணப்பங்கைள 30-6-2022க்குள்ளும் இைணயத்தின்
மூலம் அனுப்பி ைவக்க ேவண்டும். தங்களது ெபயர்கைளச் சரியான முைறயில் இைணயத்தளத்தில்
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பதிந்துெகாள்ள ேவண்டும். ெகாடுக்கப்பட்ட விவரங்களின் ெபயர்களிேலேய நற்சான்றிதழ்கள்
வழங்கப்படும். திருத்தங்கள் வரேவற்கப்படவில்ைல. நிகழ்ச்சியன்று பதிவு ெசய்துெகாள்ள இயலாது. ேமல்
விவரங்களுக்கு 98277780, 90059454, 90616257 ஆகிய எண்களுடேனா rsg929@hotmail.com ,
sivayanama.thirumurai@gmail.com மின்னஞ்சல் முகவரியிேலா ெதாடர்பு ெகாள்க.
இைணயத்தள முகவரி (http://www.singaithirumurai.org)
திருமுைறகள் ஒலிக்கட்டும் திருவருள் ெபருகட்டும்
திருச்சிற்றம்பலம்
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