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நாயகர ்ெப ம்கைத ரத வ பா  
 

நாயக சஷ்  ரதம் இந்  மக்களினால் கைடப் க்கப்ப ம் நாயக 
ரதங்க ள் ஒன் . இ  காரத்் ைக மாத ேதய் ைறப் ரதைம தல் 

மாரக்  மாத வளர் ைறச ்சஷ்   வைர ள்ள இ பதெ்தா  நாடக்ள் 
அ ட் க்கப்ப ம் ரதமா ம். இைத ெப ங்கைத ரதம், ள்ைளயார ்
கைத ரதம் என ம் அைழப்பர.் 
இந்த இ பதெ்தா  நாடக்ளி ம் நாயக க் த ் மஞ்சன 

த யைவகைளச ் றந்த ைற ல் ெசய் த்  ஒவ்ெவா  நாைளக்  
ஒவ்ெவா  தமாக இ பதெ்தா  வைகயான பலகாரங்கைள 
நிேவ தத்ல் ேவண் ம். தல் இ ப  நாடக்ளி ம் ஒ ேபா  உண் , 
ள்ைளயார ் கைதையப் ெபரிேயாரக்ள் ெசால்லக் ேகட் க்ெகாண்  

எப்ேபா ம் யானத் ல் இ ப்பவரக்ளாக நாடக்ைளக் க தத்ல் 
ேவண் ம். இ நாள் மட் ம் உணைவ த்  ம நாடக்ைள ல் 
பாரைண ெசய்  ரததை்த த் க் ெகாள் தல் மர . ஈழத் ல் உள்ள 

நாயகர ் ஆலயங்களில் இவ் ரத காலங்களில் வரதபண் தரின் 
ள்ைளயார ் கைத, நாயக ராணம் என்பவற்ைறப் படனம் ெசய் ம் 

வழக்கம் ெந ங்காலமாகப் ேபணப்பட்  வ ன்ற . எம  ஸ்ேபன் 
ப ைற  ெசல்வ நாயகர ் ஆலயத் ம் இவ்வாண் ம் 
வழைமேபால் காைல மாைல நவகலச ைஜ  அ ேசக ஆராதைனகள் 
வ பா கள் என்பன க றப்பாக நைடெபற வ ள் 
ைக ள்ள  பக்தர ் ெப மக்கள் இக்காலங்களில் ஆசார லரக்ளாக 
ஆலயத் ற்  வ ைக தந்  ெசல்வ நாயகர ் வ ளால் ைவத் ள் 
வாழ்வாங்  வாழ்ேவாமாக 

 

 



ரதத் ற்கான நிய கள் 

1. ரத ஆரம்ப நாளில் இ பதெ்தா  இைழகள் ெகாண்ட காப்ைப 
ஆண்கள்வலக்ைக ம் ெபண்கள் இடக்ைக ம் அணிந்  ெகாள்ள 
ேவண் ம். 

2. த ப  னங்க ம் ஒ  ெபா  நண்பக ல் 
உண உண்ணல்,இர ல் பால்,பழம் உண்ணல். 

3.இ த ் னத் ல் உபவாசம் இ தத்ல். 

4.நாள்ேதா ம்இளநீர,்க ம் ,ேமாதகம்,அவல்,எள் ண்ைட 
தலானவற்ைற நிேவதனம் ெசய்தல்.  

ஓம் 

கஜானனம் தகணா  ேஸ தம் க தத் ஜம்  பலஸார ப தம் 
உமா ஸ தம் ேசாக னாச காரணம் நமா  க்ேனசவ்ர பாத பங்கஜம்  

சாரம்: 
யாைன டய கம் பைடதத்வ ம், தகணங்களால் 
ேஸ க்கப்ப பவ ம், ப தத் ஜம்  பழத் ன் ரசதை்த சாப் பவ ம், 
உமா ன் (பாரவ்  ேத ன்) மார ம், நம் ைடய க்கதை்தப் 
ேபாக் வதற் க் காரண தராக ளங் பவ ம், க்னங்க க்ேக 
(தடங்கல்க க் ) ஈஸ்வர ம் (அ ப ) ஆ ய கணப  பகவானின் 
பாதகமலங்களில் தண்டனி ேறன்.  

ரதம்: 
மனம் ெபா வ  ேபாகா  நிற்றற் ெபா ட் , உணைவ தே்த ம் 

க் ேய ம் மனம், வாக் , காயம் என் ம் ன் னா ம் கட ைள 
ெமய்யன்ேபா  வ ப தல் ரதமா ம். 

இந் க்கள் ஆன்ம ஈேடற்றங் க  ெசய் ஞ் சமய அ டட்ானங்களில் 
ரத ம் ஒன் . ரதம் என்ப  ஒ  வைக ேஷட வ பா  

ஆ ம். ரதம் என் ம் ெசால் உண் ம் உணைவ க் தல் அல்ல  
தத்ல் என ெபா ள்ப ம். ரததை்தக் கைடப் ப்பவரக்ள் 

ஐம் லன்கைள ம் அடக் , ரிகரண த் டன் இ தத்ல் ேவண் ம். 
அப்ேபா தான் மன அடக்கதை்த ேமம்ப தத் ம். ெபரிேயார ் ம் 
ண்ணியம் ஏ ள் இ ம் ஒன் . ரதம் அ ஷ் ப்பதனால் மனம் 
த்  த ய உடக் கள் ய்ைம அைட ம். இதனால் ஞானம், 

நல்ல  ைக ம். 

உபவாசம், ேநான்  என்பன ரதத் டன் ெதாடர் ைடய ெசாற்களா ம். 
உபவாசம் என் ம் ெசால் இைறவனின் அ ேக வ தத்ல் என்ற 
ெபா ைளத ் த ம். ஒ  னம் அல்ல  பல னங்கள் உண  வைக 
எதைன ம் த்  இைற யானத் ல் இ க் ம் 
நிைலேய உபவாசமா ம். 

ள்ைளயார ்ெப ங்கைத - நாயகர ் ரதம் 

நாயகர ் ரதங்கள் பல. அவற் ள் காரத்் ைக மாசம் அபரபக்கப் 
ரதைம தல் மாரக்  மாசத் ப் ரவ் பக்கச ் சஷ்  வைர ம் உள்ள 

இ பதெ்தா  நாடக்ள் அ ஷ் க் ம் ரத ம் ஒன்றா ம். இ  நாயக 
சஷ்  என் ம் மாரக்  சஷ் , மார சஷ் , ெப ங்கைத ரதம் என் ம் 



றப்ெப ற . காரத்் ைகத ் ங்கள் ஷ்ண படச்ப் ரதைம 
தலாக மாரக் த ் ங்கள் (வளர் ைற) சஷ்  இ யாக ள்ள 

இ பதெ்தா  நா ம் இந்த ரதம் கைடப் க்க ப ற   

இ பதே்தாரிைழேயா  ய காப்ைப ஆண்கள் வல  ைக ம், 
ெபண்கள் இட  ைக ம் கட்  ரததை்த ஆரம் ப்பர.் தல் இ ப  
நாடக் ம் ஒவ்ெவா  ெபா  உண  உண்  இ  
நாள் உபவாசம் இ ந்  வா  தரிசனம் ெசய்  உண ண்  இவ் ரதம் 
நிைற  ெசய்யப்ப ம். இ பதெ்தா  நாடக் ம் நாயகர  கைத 
ேகடப் ம், நாயகர ் ைளயாடல்கைளப் ேபசக் ேகடப் ம் 
ண்ணியமா ம். நாயகர ் ஆலயங்களில் ேசட அ ேஷகங்கள், 
ைசகள் நைடெபற்ற ன் அகத் ய னிவரால் எ தப்படட் 
ள்ைளயார ் கைதைய கற் த ் ேதரந்்ேதார ் பா ப் பயன் ெசால்ல 
ரத ப்ேபார ்இ ந்  ேகட் ப் பயன்ெப வர.் 

இப்ப ச ் ெசய்ய இயலாேதார ் மாரக்  மாத நாயகர ் சஷ் னன்  
ரத லராக இ ப்ப  இன்ப லமா ம். தன ைவ யரக்ள், மரகத 
நாயகைரச ் சஷ் னன்  க ம் வ பா  ெசய்  

வ ன்றனர.் "சாந்த" வ பா கள் ெசய் ம் மக்கள் ரதங்கைள 
அ ஷ் க் ன்றனர.் நாயகர,் ப் ரமணியர,் வன், சத் ைய 
வணக்க உைடைமயால் ஆன்ம உய்  ெபறலாம். 

 

பிரம்ம  சந்திர சாந்த ப சிவாச்சாரியார் 

(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): 
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