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48 நா� ஐ�ய�ப வ
ரத� வழிபா� பல�க��! 

  

கா��திைக மாத	 ப�றகிற�.ஐய�ப பத�க� 48 நா� வ�ரத	 இ�க மாைல 

அண�ய உ�ளன�. இன� எ ! பா��தா"	 அ#ய�ப சரண ேகாஷ	 ேக'டப) 

இ�!	. கட*த பல ஆ,-களாக மாைல அண�*� சப.மைல அ#ய�பைன 

ேத)/ெச12 அ�� ெப32 தி�	4	 பத�க� எ,ண�ைக உய�*தப) உ�ள�. 

சப.மைல 5 ஐய�ப 6வாமி வ�ரத	 ெதாட !வதா7 பத�கள�1 ெசய7பா-க� 

83றி"	 மாறிவ�-	. 6வாமிேய சரண	 அ#ய�பா எ1ற சரண ேகாஷ�தி7 

9:கி இ��பா�க�. சப.மைல அ#ய�ப1 ப3றி;	, 48 நா� வ�ரத	 ம32	 

பல1க� ப3றி;	 பத�க<காக இ ேக ெதா!�� வழ கி;�ேளா	….. 

சப.மைல யா�திைர – வ�ரத 8ைறக� சப.மைல யா�திைர ெபா>� 

ேபாகி3காக?	, க,- கள��பத3காக/ ெச12 வ�	 632லா அ7ல எ1பைத 

ஒAெவா� ஐய�ப1மா�க<	 உணர ேவ,-	. மாைல ேபா'- ெகா�<	 

ஐய�ப1மா�க� தா களாக வ��	ப� வ*� வ�ரத�ைத ேம3ெகா�<கிறா�க�. 

யா�ைடய க'டாய�தி1 ேப."	 இைத ேம3ெகா�<வதி7ைல. ஆதலா7 

ஐய�ப1மா�க� வ�ரத�தி3! ப !	 ஏ3படா வ,ண	, இAவ�ரத�ைத 

கைட�ப�)க ேவ,-	. !றி�பாக மாைல அண�வ�!	 !�சாமி இதி7 

கவனமாக?	, க,)�பாக?	 இ�க ேவ,-	. 

இ�C?லகிேலேய பதி உண�/சி தைழ� ேதா கி Dய உ�ள��ட1, உலக மாைய 

அக3றி, உ�ள	 ெதள�வாகி ப3ற3ற பர*த மன�பா1ைமேயா- பத� ெவ�ள	 



பயபதி;டE	, பரவச��டE	 பயண	 ெதாட�கி1ற 4ன�த யா�திைர 
சப.யா�திைர எ1பதைன உலகறி;	. 

ப7லா,-களாக� ெப.ேயா� பலரா7 ேபா3றி கா�பா3ற�ப'- வ�	 பயண, வ�ரத 

வ�தி8ைறகைள;	, க'-�பா-கைள;	 இகால�தி7 சப. யா�திைர ெச7"	 

இள	 தைல8ைறய�ன� உ2தி;டE	, உ�ள�ெதள�?டE	, ஒ> !ட1 

ப�1ப3றி சப. யா�திைரய�1 4ன�த� த1ைமைய மாசி1றி நிைல நி2�த 

ேவ,)ய� கடைமயா!	. 

1. பத�க� கா��திைக 8த7 நா� மாைல அண�வ� சால/ சிற*த�. அ12 நா�, 

கிழைம பா�க ேவ,)ய� இ7ைல. !ைற*தப'ச	 ஒ� ம,டல	 (41 நா'க�) 

வ�ரத	 ேம3ெகா,-தா1 சப.மைல யா�திைரைய� �வ க ேவ,-	. 

2. �ளசிமண� அ7ல� உ��திரா'ைச மாைல 108 அ7ல� 54 மண�க� உ�ளதாக� 

பா��� வா கி அ��ட1 ஐய�ப தி�உ�வ� பதக	 ஒ1றிைன இைண�� 

பல8ைற 8ைறயாக வ�ரத	 இ�*� ெப�வழி� பாைதய�7 ெச12 வ*த 

பழமைல ஐய�ப1மா� ஒ�வைர !�வாக ஏ32 தி�வ�ள! 81பாகேவா, 
தி�ேகாவ�7கள�ேலா !�நாதைர வண கி அவ� த	 தி�கர களா7 மாைல 

அண�*� ெகா�ள ேவ,-	. 

மாைல அண�*� ெகா,ட?ட1 !�நாத�! த களா7 இய1ற !� 

த'சைணைய ெகா-�� அ)வண கி ஆசி ெபற ேவ,-	. ஐய�பனாக மாைல 

த.�த ேநர�திலி�*� !�சாமிைய 8> மன�ட1 ஏ32 அவ� த	 ெமாழிகைள 

ேதவவாகாக மதி�� மனக'-�பா'-ட1, பண�*� நட*� யா�திைரைய 

இன�தாக ஒ��ைழக ேவ,)ய� அவசிய	. 

3. நFல	, க��4 காவ� இவ32� ஏதாவ� ஒ� நிற�தி7 உைடக� அண�ய ேவ,-	. 

த க� கடைமகைள ஆ32கி1ற சமய கள�7 அண�ய இயலாவ�'டா"	 

பஜைனய�7 கல*� ெகா�<	 ேபா�	 யா�திைரய�1 ேபா�	 8>வ�	 

க,)�பாக வ,ண ஆைடகைள அண�வ� அவசிய	. 

4. காைல, மாைல இ� ேவைளகள�"	 (H.ய உதய�தி3! 814	, H.ய 

அIதமன�தி3! ப�14	) !ள��*த நF.7 தவறாம7 நFரா) ஐய�ப1 தி�உ�வ 

பட�ைத ைவ�� வண !த7 ேவ,-	. தின8	 ஆலய வழிபா-	, J'-� 

பஜைனகள�"	 கல*� ெகா,- வா# வ�'- Jவ� சரண	 வ�ள��� ஐய�ப1 

4க:பா) மகி:த7 ேப.1ப	 ந7!வதா!	. 

5. கள?, Hதா-த7, ெபா#, திைர�பட க�, வ�ைளயா'- ேவ)ைகக�, உ7லாச� 

பயண க�, ேபாைதï'-	 ெபா�'க�, 4ைக�ப�)�த7 8தலியைவகைள தவ��க 

ேவ,-	. ப-ைக தைலயைணகைள நFகி த1 சி2�,ைட ம'-	 தைரய�7 

வ�.�� �ய�ல ேவ,-	. காலண�கைள அண�வைத தவ��க ேவ,-	. 



6. ப�ர	ம/சா.ய வ�ரத�ைத ஒ> !ட1 தவறாம7 கைட�ப�)�� தைலயாய 

வ�ரதமா!	. மன	, வா!, ெசய7 ஆகிய 91றி"	 காம இ/ைசைய� தவ��க 

ேவ,-	. ம�, மாமிச	, லாகி. வI�க� ஆகியவ3ைற அறேவ ஒழிக 

ேவ,-	. 

7. ம3ற ஐய�ப1மா�கள�ட	 ேப6	ேபா�, “சாமி சரண	” எ1ற ெதாட கிய ப�1 

வ�ைடெப2	ேபா� “சாமி சரண	” என/ ெசா7ல ேவ,-	. 

8. வ�ரத கால�தி7 அைசவ உண? உ,Kவ� மாெப�	 தவறா!	. எனேவ 

இய1றவைர வ F')ேலேய D#ைமயாக� தயா.�த ைசவ உணைவேய உ,ண 

ேவ,-	. மாைல த.�த வ F'ைட� தவ�ர ம3றவ�க� வ F')7 எகாரண�ைத 

ெகா,-	 உண? உ,ணJடா�. 

9. பத�க� மாைல த.�த ப�ற! ச*திகி1ற ஆ,கைள “ஐய�பா” எ12	 

ெப,கைள ”மாள�ைக4ற	” எ12	 சி2வ�கைள “மண�க,ட1” எ12	 

சி2மிகைள “ெகா/சி” எ12	 !றி�ப�'- அைழக ேவ,-	. 

10. சப.மைல ெச7"	 பத�க� 4திதாக யா�திைர ெச7"	 பத�கள�ட	 “நா1 

ப�திரமாக J') ெகா,- ேபா# வ�கிேற1, எ1ேனா- ைத.யமாக வரலா	 

எ12 ெசா7லJடா�. பயண	 4ற�ப-	ேபா� “ேபா# வ�கிேற1” எ12 

யா.ட	 ெசா7லி ெகா�ளJடா�. எ7லா� ெபா2�ப�ைன;	 ஐய�பன�ட	 

ஒ�பைட��, அவ1 தி�வ)கேள சரண	 எ1ற பதி உண�?ட1 சரண	 வ�ள��� 

4ற�பட ேவ,-	. 

11. மாைல அண�*த ப�ற! !-	ப�தி7 ெந� கியவ� எவேரE	 காலமாகி, அத1 

காரணமாக �க� தF'- ஏ3ப-மானா7 அ*த வ�ட	 யா�திைர ெச7லJடா�. 

சவர	 ெச#த7 Jடா�, �க கா.ய கள�7 கல*� ெகா�ளேவா, ெப,கள�1 

�� ம கள/ சட கி3ேகா, !ழ*ைத ப�ற*த வ F')3ேகா, தி�மண க<ேகா 

ெச12 கல*� ெகா�ள Jடா�. மாத வ�லகான� ெப,கைள காணJடா�. 

அ�ப) ெத.யா� காண ேந�*தா7 உடேன நFரா) ஐய�பைன வண !த7 ேவ,-	. 

12. ப1ன�ர,- வய�!'ப'ட �� கால	 அைடயாத சி2மிக�, �� கால	 நி1ற 

வயதான ெப,க<	 சப.மைல யா�திைரைய ேம3ெகா�ளலா	. இதைன எ7லா 

!�சாமிக<	 கவன�தி7 ேம3ெகா�வ� அவசிய	. 

13. யா�திைர 4ற�ப-வத3! சில நா'க<! 814 “க1ன� Cைஜ” நட�த 

ேவ,-	. ச3ேற வ�.வான 8ைறய�7 பஜைன, J'- வழிபா-க� ஆகியைவக� 

நட�தி ஐய�ப பத�க<!	, ம3றவ�க<!	 ப�ரசாத	 அள��� அ1னதான	 

ெச#ய ேவ,-	. 



14. 8த1 8ைறயாக யா�திைரைய ேம3ெகா�<	 ஐய�ப1மாைர “க1ன� 
ஐய�ப1” எ12	 அத1 ப�ற! மைலயா�திைர ெச#;	 ஐய�ப1மா�கைள 

“பழமகார�க�” எ12	 அைழக�ப-வா�க�. 

15. இ�8) க'- Cைஜைய த1 வ F')ேலா, !�சாமி வ F')ேலா ேகாவ�7கள�ேலா 
ைவ�� நட�த ேவ,-	. வ F'ைட வ�'- கிள	4	 814 வ�டைலகா# ஒ1ைற 

வ F')1 81 அ)�� வ�'- “6வாமிேய சரண	 ஐய�பா” எ12 சரண	 வ�ள��� 

4ற�பட ேவ,-	. 

16. க1ன� ஐய�ப1மா�க� யா�திைர 4ற�ப'ட தகதிய�லி�*� ஐய�ப1 

ச1னதிதான	 ெச7"	 வைர அவ�களா7 இ�8)ைய தைலய�லி�*� இறகி 
ைவகேவா, ஏ3றி ைவகேவா Jடா�. !�நாத� அ7ல� பழமைல 

ஐய�ப1மா�கைள ெகா,-தா1 ஏ3றேவா, இறகேவா ேவ,-	. 

17. யா�திைர வழிய�7 அட�*த வன கள�7 கா'- யாைன, 4லி, கர) 8தலான 

வ�ல !க� இ�!மாதலா7 பத�க� J'டமாக சரண	 Jறி ெகா,ேட ெச7ல 

ேவ,-	. இர? ேநர கள�7 கா')3!� மலஜல�தி3காக தன�ேய அதிக Dர	 

ெச7லJடா�. சரண	 J2த7, ச ! ஒலி�த7, ெவ) ைவ�த7 பா�கா�4! 

சிற*த வழிகளா!	. 

ப	ைப நதிய�7 நFரா-	ேபா� மைற*த ந	 81ேனா�க<! ஈம கட1க� ெச#� 

81ேனா�கள�1 ஆ�மா சா*தி ெபற வழி வ!க ேவ,-	. ப	ைபய�7 சதி 
Cைஜய�1 ேபா� ஐய�ப1மா�க� சைம!	 அ-�ப�லி�*� சிறிதள? சா	ப7 

ேசக.�� ச1னதி ஆழிய�7 இ�*� எ-க� ெப3ற சா	பைல அ��ட1 கல*� 

தயா.க� ெப2வ�தா1 சப.மைல பIம	. இ� மிக?	 சதி வா#*ததா!	. 

18. ஐய�ப1மா�க� எ7ேலா�	 !றி�பாக, க1ன� ஐய�ப1மா�க� ெப.ய 

பாைதய�7 (அ>ைத வழி) ெச12 வ�வ� மி!*த பய1வ�ைளவ�!	. ஆனா7 

சில� த க� ெதாழி7 கடைம H:நிைல க�தி எ.ேமலிய�7 இ�*� சாலகாய	 

வழியாக?	 சப.மைல ெச7கிறா�க� எ1றா"	 ேம3!றி�ப�'ட 

ெப.யபாைதய�7 ெச7"	ேபா� மைலகள�7 வ�ைள;	 பல 9லிைகக� கல*த 

ஆ32 நF.7 !ள��பதா7 உட7நல	 ஏ3ப-வதா"	, எழி7 மிக இய3ைக 

கா'சிகைள க,- கள��பதா"	, உ�ள	 C.�பதா"	 ேப.1ப8	 ெப� 

நல8	 அைடகி1ேறா	. 

நF,ட  வழி� பயண�தி7 ஐய�ப1 சரணெமாழி அதிக	 J2வதா7 பகவான�1 

தி�நாம உ/ச.�4 மி!*த பதி உண�/சிைய வள�கி1ற�. யா�திைர 8)*� 

வ F- தி�	ப�ய�	 ஐய�பன�1 தி�வ�� ப�ரசாத க')ைன தைலய�7 ஏ*தியப) 

வாய�3ப)ய�7 வ�டைல� ேத கா# உைட�� வ F')3!� Mைழய ேவ,-	. 



வழிபா'- அைறய�7 க3Cர ஆர�திேயா- க')ைன அவ�:�� Cைஜ ெச#� 

ப�ரசாத கைள எ7ேலா�!	 வழ க ேவ,-	. யா�திைர நிைறேவறிய�	 

!�நாத� 9ல	 மாைலைய கழ3றி ஐய�ப1 தி�உ�வ� பட�தி3! அண�வ��� 

வ�'- வ�ரத	 C��தி ெச#� ெகா�ள ேவ,-	. 

. 

 

ப�ர	ம5 ச*திர சா*தNப சிவா/சா.யா� 

(Chief Priest –Sri Selva Vinayakar Temple) 

 

 

ப�ர	ம5 ச*திர சா*தNப சிவா/சா.யா� 

(Chief Priest – Sri Selva Vinayakar Temple) 
 
 

Visit Brisbane Sri Selva Vinayakar (Ganesha) Temple and get the Blessing of Lord Ganesha 

 

 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Temple Website: http://www.sriselvavinayakar.org  Follow us on (click the icons): 

4915-4923, Mt Lindesay Highway, South Maclean, Queensland-4280, Australia, Phone: +61 7 5547 7302 


