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மஹாளய பக்ஷம் 

 

 
 

 
மஹாளய பக்ஷ ஆரம்பம் (06-09-2017) �தன்கிழைம �தல் 16 தினங்கள் ப�த்�க்கள் வழிபா� 
ெசய்� நற்கதி அைடேவாம் 
 
       "மஹாளயம்' என்� ெசால்லப்ப�ம்  மாளயபக்ஷ நாட்கள�ல் �ன்ேனார்க�க்� தர்ப்பணம் 
அள�த்தல் ேவண்�ெமன்� சாஸ்திரம் ��கிற�. அதாவ�, ெபௗர்ணமிக்� அ�த்தநாள் 
�தல் �ரட்டாசி அமாவாைச ம�நாள் வைர நம் �ன்ேனார்கைள நிைன��ர்ந்� வழிபா� 
ெசய்வதற்காக வ�க்கப்பட்ட வ�ரத காலமா�ம்.  
 
நாம் அறிந்ேதா, அறியாமேலா அவர்கள் மனம் �ண்ப�ம்ப� நடந்தி�ந்தால், அதற்காக வ�ந்தி 
மானசீகமாக அவர்கள�டம் மன்ன�ப்� ேகட்�ம் காலகட்டம் என்� ேவத�ல்கள் ��கின்றன. 
�ன�த ந�ர்நிைலகள�ல் ப��ர்�ைஜ ெசய்வ� ேபாற்றப்ப�கிற�. 
 
மஹாளய பக்ஷமான பதினா� நாட்கள�ல், அவரவர் �தாைதயர் மைறந்த திதிய�ல் ந�த்தார் 
வழிபாட்�ைன நிைறேவற்�வ� வழக்கம். ஆனால் திதிைய மறந்தவர்கள் �ரட்டாசி 
அமாவாைசயன்� ப��ர்�ைஜ ேமற்ெகாள்வ� அவசியமா�ம். 
 
மாளயபட்ச �வக்கத்தில் �மிக்� வந்� தங்�ம் ப�த்�க்கள், மகாளயபட்ச ��வ�ல் 
அமாவாைசயன்� தில (எள்) தர்ப்பணம் ெபற்�க்ெகாண்�, ம�ண்�ம் ேம�லகத்திற்�ச் 
ெசல்வதாக ஐத�கம். அவர்கள் ம�ெஜன்மம் எ�த்தி�ந்தா�ம், வா��தாரர் ெசய்�ம் 
ப��ர்�ைஜயால் அவர்க�க்� பசித்த ேவைளய�ல் உண� கிட்�ெமன்ப� வ�தியா�ம். 
 
சந்திரன் ஒள�ய�ழக்�ம் அமாவாைசய�ல் �தாைதயர் சம்பந்தப்பட்ட வழிபா�கள் ெசய்வ� 
மர�.  
 
அமாவாைச மந்திர ெஜபத்�க்� மகத்�வம் அதிகம். இந்த அமாவாைச தினத்தில் 
ஒ�வ�தமான �வ�ஈர்ப்� வ�ைச உண்டாவதாக அறிவ�யல் ��கிற�. அந்த சக்திமிக்க 



அமாவாைச நாள�ல் �ன்ேனார்க�க்கான வழிபாட்�ைன ேமற்ெகாள்�ம்ேபா�, 
ேவதவ�ற்பன்னர் ஒ� மந்திரம் ெசால்வார். அ�... 
 
"ஏஷா நமாதா, நப�தா, நப்ராதா நபந்� 
நாந்ய ேகாத்�ணஹ 
ேத ஸர்ேவ தி�ப்தி மாயாந்�ம் மேயாத் 
ஸ்�ஷ்ைடஹி �ேசாதனஹ.' 
 
அதாவ�, "என் தாயார், என் தந்ைத, என் சேகாதரர், என் உறவ�னர் என்ற எந்த வைகயான 
உற�க்�ம் உட்படாத- என் ேகாத்திரப் ப���க்�ள்�ம் வராத- எனக்�த் ெத�யாத 
எத்தைனேயா ஆத்மாக்கள் இந்தப் ��லகத்திலி�ந்� ேபாய��க்கின்றன. எந்த 
வ�திக்கணக்கிேலா, இயற்ைகயாகேவா, வ�யாதியாேலா, வ�பத்தினாேலா இந்த 
உலைகவ�ட்�ப் ப��ந்தி�க்கக்��ய ஆத்மாக்கள் எல்லாம் நற்கதியைடய நான் 
ப�ரார்த்திக்கிேறன். ேம�லகில் எந்தவ�த �ன்பங்க�ம் அ�பவ�க்காமல், ம�ண்�ம் �� 
உடேலா� எ�க்�ம் அ�த்த ப�றவ�ய�ல் எல்லா நன்ைமக�ம் ெபற நான் ப�ரார்த்தித்�க் 
ெகாள்கிேறன். எள்�ம் தண்ண ��ம் ெகாண்� நான் ெசய்�ம் இந்த தர்ப்பணத்தால் அந்த எல்லா 
ஆத்மாக்க�ம் தி�ப்தி அைடயட்�ம்' என்ப�தான் அந்த �ேலாகத்தின் ெபா�ள். 
 
நம் �ன்ேனார்கள் மற்�ம் நமக்�த் ெத�ந்தவர்கள், ெத�யாதவர்கள், நண்பர்கள், நம்�டன் 
வாழ்ந்� அமரர் ஆனவர்கள் அைனவ�க்�ம்  இம்மந்திர வழிபாட்�னால் நற்கதி கிட்�ெமன்� 
சாஸ்திரம் ��கிற�. 
 
ெபா�வாக அைனத்� அமாவாைச திதிகள��ம், அக்ன� பகவான�ன் பத்தின�யான ஸ்வாதா 
ேதவ�யானவள், தர்ப்பணம் த�பவர் அள�க்�ம் எள்ைள�ம் ந�ைர�ம்  வாங்கி வானத்தில் 
எங்ேகா உள்ள ந�த்தார் உலகத்திற்� எ�த்�ச் ெசல்கிறாள். ஆனால், இந்த மகாளய பக்ஷ 
(ஆவண�/ �ரட்டாசி)  ப�ர்ணமி அ�த்த ப�ரதைம �தல் (�ரட்டாசி) அமாவாைச ம�நாள் 
ப�ரதைம வைர எல்லா �ன்ேனார்க�ம் ��ய சந்திர உலகிற்� வந்�ேபாவதால், ஸ்வாதா 
ேதவ�யால் அைனத்� �ன்ேனார்கைள�ம் அங்ேகேய சந்திக்�ம் வாய்ப்�ள்ள�. 
மஹாளயபக்ஷ அமாவாைசய�ல் நாம் �ன�த ந�ர்நிைலய�ல் ப��ர்�ைஜ ேமற்ெகாள்�ம்ேபா�, 
ேவதவ�ற்பன்னர் மந்திரம் �ற நாம் அள�க்�ம் ந�ர், எள் இவற்ைற �ன்ேனார்கள�டம் எள�தில் 
ேசர்ப்ப�த்�வ��கிறாள் ஸ்வாதாேதவ�. 
 
தவ�ர்க்க��யாத காரணத்தால் இந்தப் பதிைனந்� நாட்க�ம் அமாவாைசயன்�ம் தர்ப்பணம் 
ெசய்ய��யாதவர்கள், மஹா பரண�, மத்யாஷ்டமி, திரேயாதசி, அமாவாைச, தாய் தந்ைதயர் 
திதி அன்� மட்�மாவ� ெசய்�ங்கள். இதி�ம் தவறியவர்கள்  அ�த்தபட்சத்தி�ம் 
வழிபாட்�ைன ேமற்ெகாள்ளலாம். ஏெனன�ல் த�பாவள� அமாவாைச வைர �ன்ேனார்கள் 
�ேலாகத்தில் இ�ப்பார்கள். அதனால்தான் த�பாவள�ப் பண்�ைகயன்� அமரரான நம் 
ெபற்ேறார்கள், �ன்ேனார்கைள நிைன��ர்ந்� பைடயல் சமர்ப்ப�த்� வழிப�கிேறாம். 
த�பாவள�த் தி�நாேள �ன்ேனார்க�க்கான �ைஜக்��ய நாள் என்� சாஸ்திரம் ��கிற�. 
 
தர்ப்பணம் அள�க்�ம்ேபா� எள்�ம் தர்ப்ைப�ம் அவசியம் பயன்ப�த்தப்ப�கிற�. எள் 
தி�மாலின் வ�யர்ைவத் �ள�ய�லி�ந்� உ�வான ப��த்தமான தான�யமா�ம். தானம் 
ெசய்�ம்ேபா� எள் தானம் ெசய்தால், அதன் பலன் மிக�ம் சிறப்பான�. எத்தைகய பாவ�ம் 
இதனால் ந�ங்�ம். 
 



 ப��ர்�ைஜய�ன்ேபா� எள்ைளப் பயன்ப�த்�வதால் நம் ப��ர் ேதவர்கள் மகிழ்ச்சியைடந்� 
வாழ்த்�கிறார்களாம். 
 
தர்ப்ைபப்�ல் என்ப� �தலில் ஆகாயத்தில் ேதான்றிய�. இதில் ஒ� �ைனய�ல் ப�ரம்ம�ம், 
ம��ைனய�ல் சிவ�ம், ந�ப்ப�திய�ல் தி�மா�ம் வாசம் ெசய்வதாக ஐத�கம். 
 
இந்த மஹாளய பக்ஷ �ண்ண�ய காலத்தில் �ன்ேனார்க�க்� தர்ப்பணம் ெசய்ய, சிரார்த்தம் 
ெசய்ய �ஷிகள், �ன�வர்கள், ேதவர்கள், மகான்கள் என அைனவ�ம் �ேலாகத்திற்� 

வ�கிறார்கள். 
 
நா�ம் மஹாளய பக்ஷம் 16 தினங்கள் தின�ம் ப�த்�க்கள், கா�ண்யா ப�த்�க்க�க்�ம்  ( 
நம� �தாைதயர்கள்,மற்�ம் நமக்�த் ெத�ந்தவர்கள், ெத�யாதவர்கள், ��, 
ஆசி�யர்,  நண்பர்கள், நம்�டன் வாழ்ந்� அமரர் ஆனவர்கள் அைனவ�க்�ம் ) சிரார்த்தம் / 
தர்ப்பணம் ெசய்� , நம�  சாப, பாவங்கைள ந�க்கி அவர்கள�ன் ஆசீர்வாதைத ெபறலாம். 
 
ப�த்�க்கள�ன் உலகிற்�த் தைலவனான எமதர்மன�ன் சம்யமின � என்ற அரசாங்கம் ெதற்கில் 
உள்ளதால் ப�த்� �ைஜ ெதன்�கமாகச் ெசய்யப்ப�கிற�. 
 
இன்பேம �ழ்க! எல்ேலா�ம் வாழ்க!! 
 

 

ப�ரம்ம� சந்திர சாந்த�ப சிவாச்சா�யார் 

(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 

http://www.sriselvavinayakar.org/
https://www.facebook.com/pages/Sri-Selva-Vinayakar-Koyil-Ganesha-Temple-Brisbane/825612247471341
https://twitter.com/SSVKTempleBris
http://www.youtube.com/c/SriSelvaVinayakarKoyilBrisbaneGaneshaTemple
https://plus.google.com/+SriSelvaVinayakarKoyilBrisbaneGaneshaTemple/posts

