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Anna Abishekam  (Rice Abishekam to Lord Shiva) :Friday 03 November 2017 at SSVK 

“Performing Rice-Abishekam (Cooked Rice Hydration Ceremony) to Lord Shiva on this day can absolve 

the bad karma of your previous births and purify the karma of your current life.  

It is believed that participating in this sacred ritual can help you lead a happy, trouble-free and fulfilling 

life” (from astroved net) 

அ�னாப�ேஷக
 வகி�ற_ெவ�ள��கிழைம(03_11_2017) 
 

#ஐ�பசி_அ�னாப�ேஷக
_சிற��_க��ைர : 

 

சாம ேவத�திேல ஒ� இட�தி� “அஹம�ன�, 

அஹம�ன�, அஹம�னேதா” எ�� 

�ற�ப���ள�, அதாவ� எ� � 

நிைற#தி�$ � பர�ெபா�� அ�ன�தி� 

வ'வ(� இ��பதாக �ற�ப���ள�. 

அ�ன�தா� உலகி� வா+� அைன�� 

ஜ-வராசிக.$ � உய(0நா'.  

 



உலக வா1ைக$  அ2சாண(. அ�ன� ப(ர�ம, வ(45, சிவ ெசா6ப�. 

அ�ைம பா0வதி7� எ�லா ஜ-வராசிக.$ � ப'யள$ � அ�ன8ரண(யாக9� தாேன 

காசிய(ேல அ��கா�சி த�கி�றா�. அ#த இைறவன:� அ�9�வமான லி�க 

;0�தி$  அ�ன� சா0�தி வழிப�� நாேள அ�னாப(ேஷக நா�, ஐ�பசி ெபௗ0ணமி நா�. 

 அ�னாப(ேஷக ெபா�� வ(ள$க�:  அ@� பைட$ � அ#த ஆBடவC$ேக 

அ@� 

பைட$ � வ(ழா தா� அ�னாப(ேஷக�. ஐ�பசி மாத� ெபௗ0ணமிய�� சகல 

சிவாலய�கள:D� சாயர�ைசய(� ேபா� பரம க�ைண$ கடலா� ஐய� சிவெப�மான:� 

அ�9�வமான லி�க�தி�ேமன:$  அ�னாப(ேஷக� ெசEய�ப�கி�ற�. 

ெபௗ0ணமிய�� ச#திர� தன� பதினா� கைலக.ட� 8ரண ேசாைப7ட� 

வ(ள� கி�றா� அ�� அவன� கைல அமி0த கைலயா �. அ�தைகய ஐ�பசி 
ெபௗ0ணமிய�� அ�வைடயான F� ெந�ைல$ ெகாB� அ�ன� பைட�� சிவC$  

அப(ேஷக� ெசE� ப$த0க.$  ேபாஜன� அள:�ப� ெப�� FBண(ய�ைத தர 

வ�லதா �. சிவ� ப(�ப6ப(, அவர� ெமEய�ப0க� ப(ரதி ப(�ப 6ப(க�. ப(�ப� தி��தி 
அைட#தா� ப(ரதி ப(�ப� தி��தி ெப��. அைனவ�$ � 

அ�ன� பாலி$ � அ#த அ�ன 8ரண(ைய தன� வாம பாக�திேல$ ெகாBட அ#த 

மாெதா� 

பாகைன அ�னாப(ேஷக� ெசE� வழிப�வதா� உலகி� பGச� வரா� எ�ப� உBைம. 

தி�ைலய(ேல அCதின@� காைல பதிேனா� மண(யளவ(� ர�ன சபாபதி$  

அ�னாப(ேஷக� நைடெபH� அ#த அ�ன� ப$த0க� அைனவ�$ � ப(ரசாதமாக 

வழ�க�ப�கி�ற�. எனேவதா� இ�தல�ைத அ�ப0 ெப�மா� அ�ன� பாலி$ � தி�ைல 

சிHற�பல� எ�� சிற�ப(��� பா'னா0. இ#த அ�னாப(ேஷக�ைத தIசி�� ப(ரசாத�ைத 

ஏH�$ ெகாBடவ0க.$  எ��ேம அ�ன ஆகார�திH  கவைலேய இ�ைல. 

அ�னாப(ேஷக தIசன பல�: அ�னாப(ேஷக�த�� எ�ெப�மான:� ேமன:ய(ேல 

சாHற�ப�கி�ற ஒKெவா� 

ப�$ைக அ�ன@� ஒ� சிவலி�க�, எனேவ அ�� சிவதIசன� ெசEதா� ேகா' 

சிவதIசன� ெசEவதH  சம�. சிவ� அப(ேஷக�ப(Iய0. ெமா�த� 16 

ெபா��களா� அவைர அப(ேஷக� ெசEயலா� அவH�� ஒ��தா� L�த அ�ன�. 

சிவெப�மாC$  அ�ன�தா� அப(ேஷக� ெசEவ� உ2சநிைல சிற�Fைடயதா �. 

ஆகம�தி� அ�னாப(ேஷக�:  ஆலய வழிபா�'� மாத ெபௗ0ணமிய�� 

ஒKெவா� மாத@� ஒKெவா� நடச�திர�திHக  உIய ெபா�ளா� சிவெப�மாைன 

வழிப�வ� வ(ேஷமானதா �. ஐ�பசி மாத� இKவாேற அMவ(ன: ந�ச�திர�திH Iய 

அ�ன�தா� வழிப�வ� சிற�பான�. @ைறயாக சிவெப�மாC$  ஐ�பசி 
ெபௗ0ணமிய�� அ�னாப(ேஷக� ெசE� வழிப�வதா� உலக� @+வ�� Lப(Nமாக 

வ(ள� � எ�� சிவாகம� ��கி�ற�. சிவ� பர�ெபா��, அவன� ப(ரதிப(�பேம 

அைன�� ஜ-வராசிக.�, இரB�� ேவற�ல. அப(ேஷக அ�ன�ேபா0ைவயா� ஐய� 

அக@� Fற@�  ள:�� ேபா� எ�லா ஜ-வராசிக.� அவன� ேபர��க�ைணய(ன� 

 ள:0வ� இயHைகதாேன.அ�ன�தி� சிற�F : ஆகாய�தி� ப(ற#த காHறி� �ைண7ட� த- 
எIகி�ற�. நில�தி� வ(ைள#த ெந� 

அIசியாகி�ற�. அIசி ந-I� ;1கி, த-ய(� ெவ#� அ�னமாகி�ற�. எனேவ அ�ன@� 

பGச 8த�கள:� ேச0$ைக. இ#த அ�ன� அப(ேஷக நிைலய(� ஆBடவ� ேமன: 



@+வ�� த+வ( அவைன அக����தி அைட$கலமாகி�ற�. அத� ;ல� 

ஐ�8த�க.� அவC� அட$கெம�ப� Fலனாகி�ற�.எனேவ அவேன பர�ெபா�� 

எ�ப� ெத�ள� ெதள:வாக ெதIகி�ற�. 

@$கிய  றி�F : 

அ�னாப(ேஷக� ெசEத சாத�ைத  ழ#ைத 

பா$கிய� இ�லாதவ0க� உBடா� பல� நி2சய� 

உB� எ�ப� ஐத-க�. 

 அ�னாப(ேஷக மஹ�வ� :  

இ#நாள:� உபவாச� இ�#� மஹாப(ேஷக� 

ெசE� ப(� சிவC$  அ�னாப(ேஶக� ெசEத 

ப(ரசாத�ைத உB5� ேபா� ப$தி FBண(ய 

பல�க� ேச0கி�றன. 

சிHெற��F @த� 

 Gசர$ ��ட @தலான தவ 

ேகா'க� தம$  Fசி$ � Fசி�ப(ைன 

 ைறயாமேல ெகா�$ � அ#த 

ச0ேவMவரைன அ�னாப(ேஷக ேகால�தி� 

வ�ட�தி� ஒ� நா� ம��ேம கி��� அ#த 

அHFத தி�$ேகால�ைத கB� தIசி��,h 

ஆலய� ேதா�� அ�னாப(ேஷக� சிற�பாக 

நைடெபற ந�மா� @'#த உதவ( ெசE� 

ந�ைமயைடேவாமாக. 

ப(ர�மP ச#திர சா#த6ப சிவா2சாIயா0 

(Chief Priest –Sri Selva Vinayakar Temple) 

 

 

ப(ர�மP ச#திர சா#த6ப சிவா2சாIயா0 

(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 


