SRI SELVA VINAYAKAR KOYIL (GANESHA TEMPLE)
BRISBANE (South MacLean)

Dear devotees,

Mahaalaya Paksham
(Thursday 3rd September 2020 to Thursday 17th September 2020)
Mahaalaya Paksham is a 15days period during which Hindus pay homage to their departed ancestors.
Hindus believe that their departed ancestors are able to visit, bless and be with us during this period of
15 days of Mahaalaya Paksham. The Amaavaasai in September is known as Mahaalaya Amaavaasai.
Performing the Pithru Pooja and Dharpanam on this auspicious Mahabharani day removes obstacle, and
misfortunes and blesses the family with good luck and happiness.
The period of Mahaalaya Paksham commences on the day after the Pournami (full moon day) of Aavani
month in the Hindu Tamil calendar (3rd of September 2020) and ends on Amaavaasai (new moon day) of
Purattasi month on the Tamil calendar (17th September 2020) known as Mahaalaya Amaavaasai.
It is believed that on the beginning of the Mahaalaya Paksham period of 15 days, the lord of death
Dharmarajah, instructs the souls to visit their descendants. During this period, we keep our homes clean,
welcome our ancestors, offer prayers and be blessed with good fortune and happiness.
The blessings of our ancestors are the protective shields in our life and will successfully take us through
any difficulties or setbacks in our life on earth.
The Hindu Ahlaya Sangam QLD Inc. has made the necessary arrangements at Sri Selva Vinayakar Temple
to conduct the required ceremonies for the Pithru Poojas and Dharpanams for any devotees who require
these services. Please contact the HASQ management committee on 0407 753 991 to arrange the Pooja.
மறைந்த நமது முன் னனோர்கள் மமோத்தமோக ஒருனேரக் கூடும் கோலனம மகோளய பட்ேம்
. பட்ேம் என் ைோல் ,15 நோட்கள் என் பது மபோருள் . அதோவது மறைந்த நமது முன் னனோர்க
ள் ,15 நோட்கள் நம் னமோடு தங் கக்கூடியகோலங் கறள மகோளய பட்ேம் என் று கூறுகினைோ
ம் . புரட்டோசியில் வரும் அமோவோறேனய மகோளய அமோவோறே. மஹோபரணி நோளோன
இன் று தர்ப்பணம் மேய் தோல் வம் ேம் மேழிக்கும் திருமணம் உள் ளிட்ட சுப கோரியங் க
ள் தறடகள் நீ ங் கி மகிழ் ேசி
் யோக நறடமபறும் .
மகோளய பட்ேம் என் பது ஆவணி மோதம் பவுர்ணமிக்கு மறுநோள் , பிரதறம திதியில் து
வங் கி, புரட்டோசி மோதம் அமோவோறே வறர நீ டிக்கும் . மஹோளய பட்ேம் ஆரம் பிக்கும்

நோளன் று நம் முன் னனோர்கறள அவரவர்கள் விருப் பமோன இடத்திை் கு மேன்று வரும் ப
டி எமதர்மரோஜன் அனுமதிப்போரோம் .
நம் முன் னனோர்களுக்கு விருப்பமோன இடம் அவர்களின் ேந்ததிகள் வசிக்கும் வீடுதோ
னன. எனனவதோன் அவர்கள் மஹோளய பட்ேமோன பதிறனந்து நோட்களும் நம் இல் லத்
திை் கு நம் றம கோண வருகிைோர்கள் என் பது நம் பிக்றக. இந்த பதிறனந்து நோட்களும்
நம் வசிப்பிடத்றத சுத்தமோக றவத்திருந்து நம் முன் னனோர்கறள வணங் கி வந்தோல் ந
ம் வோழ் க்றக வறுறம நீ ங் கி விருத்தியறடயும் .

பித்ருக்களின் ஆசி
நமது மூதோறதயர்களின் அருளோசினய நம் றம கோக்கும் கவேங் களோகும் . ஒருவன் எ
ந்த ஒருமேல் வத்றத இழந்தோலும் , வறுறமயின் எல் றலயில் நின் று கவறலப் பட்டோலு
ம் அவனதுமுன் னனோர்களோன பித்ருக்களின் ஆசிர்வோதம் மட்டும் இருந்தோனல னபோது
ம் . எத்தறகயதறடகறளயும் தோண்டி மவை் றியறடயலோம் .
எமது ஶ்ரீ மேல் வ விநோயகர் ஆலயத்தில் பதிறனந்து நோட்களும்
அடியவர்கள் கடன் நிறைனவை் ை ஒழுங் குகள் மேய் யபட்டுள் ளன நீ த்தோர் கடன்
மேய் ய விரும் புபவர்கள் ஆலய குரு அல் லது நிர்வோக ேறபயினருடன்
மதோடர்புமகோள் ளவும்

நீ த்தார் கடன் முக்கியத்துவம்
வோழ் றகயில் நோம் மனிதபிைவியில் மேய் த போவங் கள் பல அவை் றில் மபரிய போவம்
என் னமவன் ைோல் அது நோம் நம் முன் னனோர்களுக்கு மேய் யத் தவறிய கடறமகள் , அப்
படிப்பட்டக் கடறமகறள மேய் யத்தவறியதன் கோரணமோகமீண்டும் பிைவிமயடுத்து
இந்த பிைவியில் நம் தோய் தந்றதயருக்கும் நம் தோத்தோ போட்டிகளுக்கு மேய் யும் கட
றமகறள சிைப் போக மேய் து முன் னனோர்களுக்கு தவைோது சிரோர்த்தம் மை் றும் தர்ப்ப
ணம் மேய் வதனோல் நோம் நமது பிதுர் னதோஷம் என் னும் நீ த்தோர் கடன் தீர்த்தல் ஆகும் .
மகோளய பட்ேம் என் னும் கோலத்தில் நம் றம கோணவரும் நமது முன் னனோர்களுக்கு தர்
ப் பணம் மகோடுத்து அவர்களின் ஆசிறய மபறுனவோம் .

For further information please contact Temple Priest on 07 5547 7302 or the Secretary on 0407
753 991
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

