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

 

 
 

Temple Worship 2 

by 

Sri Santhan Kurukkal - Sri Selva Vinayakar Temple 
 

சங்கடஹர சதுர்த்தி விரதம்* 

*சங்கடஹர சதுர்த்தியின் மகிமம ததரியுமா ?* 

 

*சங்கடஹர சதுர்த்தி:* 

நமக்கு வரும் சங்கடம் அமைத்மதயும் நீக்கிச் தசௌபாக்கியம் தரவல்லது சங்கடஹர 

சதுர்த்தி விரதம். ஆவணி மாதம் ததய்பிமைச் சதுர்த்தி திைத்தில் இவ்விரதத்மதத் 

ததாடங்க தவண்டும். இரவு சந்திரன் உதயமாகும் தபாழுது விநாயகமர வழிபட்டுச் 

சந்திரனுக்கு அர்க்கியம் தர தவண்டும் என்கிைது சாத்திரம். அன்று சந்திரன் ததரியாமல் 

இருந்தால் அடுத்த நாள் பூமை தசய்ய தவண்டும்.  

மாசி மாதம் ததய்பிமைச் சதுர்த்தி மிகமிக உயர்வாைது. அதுவும் தசவ்வாய்க்கிழமம 

அந்நாள் அமமவது மிகவும் விதசஷம். அது மஹா சங்கடஹர சதுர்த்தி 
என்ைமழக்கப்படுகிைது. அந்த நாளில் காமலயிலிருந்து உபவாசம் இருந்து கணபதிமயத் 

தியாைிக்க தவண்டும். இரவு பூமை முடித்த பின் கதணச நிதவதைத்மத மட்டும் உண்டு 

தைிமமயில் உைங்க தவண்டும். 

 

*சதுர்த்தியின் மகிமம:* 

சங்கடஹர சதுர்த்தியின் மகிமமமய முருகப் தபருமான் முைிவர்க்கு எடுத்துமரக்கிைார் 

ஸ்காந்தத்தில். எல்லா விரதங்களிலும் இவ்விரதம் மிகச் சிைந்தது சங்கடஹரணம் 

என்றும் இது அமழக்கப் தபறும். காட்டில் தருமபுத்திரர் இவ்விரதத்மத தமற்தகாண்டார். 

பாண்டவர்க்கு இவ்விரதத்மத உபததசித்தவர் கண்ணபிரான். முதல் முதலில் தன் தாய் 

பார்வதி ததவிக்குக் கணபதிதய இவ்விரதத்மதச் தசால்லி அருளிைார். பார்வதி பல 
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ஆண்டுக்காலம் இவ்விரதத்மத தமற்தகாண்டு தன் பதிமய அமடந்தாள். இந்திரன், சிவன், 

இராவணன் தபான்தைார் இவ்விரதத்திைால் நற்பயன் அமடந்திருக்கின்ைைர். அனுமன் 

சீமதமயக் கண்டது, தமயந்தி நளமை அமடந்தது, அகலிமக தகௌதமமர அமடந்தது 

தபான்ைமவ நிகழ்ந்ததும் இவ்விரதத்தின் மகிமமயால் தான். 

    *கைாநநம் பூத கணாதி தேவிதம் கபித்தைம்பூபல ோரபக்ஷிதம்* 

    *உமாேுதம் தசாக விநாச காரணம் நமாமி விக்தநச்வர பாதபங்கைம்* 

ஆமைமுகத்ததான் ஆறுமுகைின் அண்ணன் கணபதி பிைந்த திைம் சுக்கிலபட்ச சதுர்த்தி! 
அது விநாயகர் சதுர்த்தியாக தகாண்டாடப்படுவமத அமைவரும் அைிவரீ்கள். மாதத்தில் 

மற்றுதமார் சதுர்த்தி உண்டு. அது கிருஷ்ணபட்சத்தில் வரும் சதுர்த்தி. அதுதவ 

சங்கடஹர சதுர்த்தி என்று தசால்லப்படுகிைது.  

விநாயகர் எளிமமயாைவர். ஆற்ைங்கமரகளில் அரச மரத்தடியில் கூட எழுந்தருளி 
அருள் பாலிப்பவர். ஆமை முகமை நிமைத்து மஞ்சளில் பிடித்து மவக்கலாம்! 

மண்ணிதல பிடித்து மவக்கலாம். எளிதாக கிமடக்கும் எருக்கம் பூ அருகம்புல் அவருக்கு 

பிடித்தமாை பத்திரங்கள். இவரின் அருமள எளிமமயாக தபற்ைிட சங்கடஹர சதுர்த்தி 
விரதம் இருப்பது சிைப்பாகும். 

ஒவ்தவாரு மாதமும் சங்கட ஹர சதுர்த்தி வரும் என்ைாலும் வருடத்தில் தட்சிணாயைம், 

மற்றும் உத்தராயணத்தில் ஆவணி மற்றும் மாசி மாத சுக்லபட்ச சதுர்த்திக்கு முன் 

வருவது மஹா சங்கட ஹர சதுர்த்தியாகும்.  

விநாயகர் சதுர்த்திக்கு முன் வரும் இந்த மஹா சங்கடஹர சதுர்த்தியில் துவங்கி மறு 

வருடம் ஆடி மாதத்தில் பன்ைிரண்டு சதுர்த்திகள் விரதம் இருப்பது மிகவும் சிைப்பாகும். 

இமததய மாசி முதல் மத மாதம் வமரயிலும் சிலர் கமட பிடிப்பர். 

*சங்கடம் என்ைால் துன்பம். ஹர: என்ைால் அறுத்தல் அதாவது விடுதமல தசய்தல்.* 

சங்கட ஹர சதுர்த்தியன்று விநாயகமர விரதம் இருந்து வழிபட்டால் துன்பங்களில் 

இருந்து விடுதமல அமடயலாம்.  இந்த விரதத்மத கமடபிடித்து அங்காரகன் என்னும் 

தசவ்வாய் நவகிரகங்களில் ஒரு கிரகமாக பதவிமய தபற்ைான். எைதவ தசவ்வாய் 

கிழமமகளில் வரும் சதுர்த்தி அங்காரக சதுர்த்தி என்று தபாற்ைப்படுகின்ைது. அன்மைய 

திைம் விநாயகமர வழிபடுவதால் அங்காரகனுமடய அருளிமையும் தபைலாம். 

பதியாை சிவமை பிரிந்த பார்வதி சங்கடஹர சதுர்த்தி விரதம் இருந்து மீண்டும் 

கணவமர அமடந்தாள் என்று புராணங்களில் கூைப்பட்டுள்ளது. பாண்டவர்கள் 

தகௌரவர்கமள தவன்ைதும் இந்த விரதம் இருந்துதான். பன்ைிரண்டு சங்கடஹர சதுர்த்தி 
விரதம் இருந்த பலன் மஹா சங்கட ஹர சதுர்த்தி இருந்தால் கிமடக்கும். விநாயகர் 

உலமக வலம் வந்ததபாது, தைது அழமகப்பற்ைி கர்வம் தகாண்டிருந்த சந்திரன் அவமரப் 

பார்த்து சிரிக்க, தகாபம் தகாண்ட விநாயகர், சந்திரமை தநாக்கி, ‘நீ ததய்ந்து மமையக் 

கடவது’ என்று சபித்தார். 

பின், தவறுக்கு வருந்திய சந்திரன், விநாயகமர தநாக்கித் தவமிருக்க, சந்திரமைத் தன் 
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தமலமீது ஏற்று, பாலசந்திரன் என்ை தபயருடன் அருள்பாலித்து சந்திரனுக்கு வளரும் 

தன்மமமயத் தந்தார். அவ்வாறு சந்திர பகவான் வரம் தபற்ை நாள் ததய்பிமை சதுர்த்தி. 
ஆகதவ, சதுர்த்தி திதி விநாயகருக்கு உகந்ததாயிற்று. சங்கடம் என்ைால் எல்லாருக்கும் 

ததரியும். ஹர என்ைால் நீக்குதல். சங்கடத்மத நீக்கும் நன்ைாதள சங்கடஹர சதுர்த்தி. 
நாம் தசய்த கர்மவிமையின் பயைாக வரும் எல்லாவிதமாை இன்ைல்கமளயும் தபாக்கி, 
அளவில்லாத நன்மமகமள தருவதால் இந்த விரதம் சங்கட ஹர சதுர்த்தி விரதம் என்று 

தபாற்ைப்படுகிைது. 

கிருஷ்ணர், வளர்பிமை சதுர்த்தி திைத்தில் நிலமவப் பார்த்ததால், அபவாதம் 

கிமடக்கப்தபற்ைார். இமதயடுத்து, ததய்பிமை சதுர்த்தி திைத்தில் கிருஷ்ணர் விநாயகமர 

வழிபட்டார். விநாயகர் அவருமடய அபவாதம் நீக்கி, அனுக்கிரகம் தசய்தார்.  புருகண்டி 

முைிவர்’ என்ைமழக்கப்பட்ட அவருக்கு விநாயகரின் தரிசை பாக்கியம் கிமடக்கிைது. 

அவர் தசாற்படி, முைிவர் சங்கடஹர சதுர்த்தி விரதத்மதக் கமடபிடித்து, அதன் பலமை 

விநாயகப் தபருமானுக்தக அர்ப்பணம் தசய்கிைார். அதைால், பல காலமாக, 

நரகத்திலிருந்த தன் முன்தைார்களுக்கு அதிலிருந்து விடுதமல தபற்றுத் தந்தார். 

ஒவ்தவாரு பூமையின் முடிவிலும் அந்தப் பூமைப் பலமை இமைவனுக்குச் சமர்ப்பிப்பதத 

சிைந்தது. இதன் மூலம் சித்த சுத்தி ஏற்படுகிைது. ‘நான் பூமை தசய்கிதைன்‘ என்ை 

அகங்காரம் அகன்று, ‘அவைருளால் அவன் தாள் பணிகிதைாம்‘ என்ை எண்ணம் 

ததான்றுகிைது. 

நாம் தசய்த புண்ணியச் தசயல்கமள இமைவனுக்கு அர்ப்பணம் தசய்தால் அமவ 

பன்மடங்காக, நமக்குத் திரும்பக் கிமடக்கிைது. புருகண்டி முைிவரின் மகிமம அைிந்து 

அவமரத் தரிசைம் தசய்ய, தததவந்திரன் வருகிைார். அவர், தரிசித்து முடித்துக் கிளம்பும் 

தபாது, விதி வசத்தால்,அவர் விமாைம் மண்ணில் புமதயுண்டு தபாக, முைிவர் தமது 

சங்கடஹர சதுர்த்தி விரதப் பலமை அவருக்குக் தகாடுத்து, விமாைத்மத மீட்க வழி 
தசய்கிைார்.   சங்கடஹர சதுர்த்தி விரதம் அனுஷ்டித்தவர்கள் தங்கள் விரதப் பலமை 

யாருக்காவது தாைம் தகாடுத்தால் கூட அவருக்குச் சங்கடங்கள் விலகி விநாயகரின் 

அருளால் நன்மமகள் கிமடக்கும் என்பதற்கு இந்த நிகழ்வு ஒரு உதாரணம் ஆகும். 

சங்கட ஹர சதுர்த்தியன்று காமலயில் காமலக்கடன்கள் முடித்து நீராடி உபவாசம் 

இருந்து விநாயகர் சுதலாகங்கமள பாராயணம் தசய்து மாமலயில் அருகில் உள்ள 

விநாயகர் ஆலயங்களுக்குச் தசன்று அங்கு நமடதபறும் பூமையில் கலந்து தகாண்டு 

அர்ச்சமண தசய்து வழிபட்டு வடீு திரும்பி இரவில் உதயமாகும் சந்திரமை தரிசித்து 

வழிபாடு தசய்து விரதத்மத பூர்த்தி தசய்ய தவண்டும். பின்ைர் சிற்றுண்டி அருந்தலாம். 

இவ்வாறு முழுவிரதம் அனுஷ்டிக்க இயலாதவர்கள் காமல சிற்றுண்டி அருந்தி மதியம் 

விரதம் இருந்து உணவு உண்ணாமல் இருந்து மாமலயில் விநாயகர் ஆலயங்களுக்கு 

தசன்று வழிபாடு தசய்து இரவு சிற்றுண்டி அருந்தி விரதம் பூர்த்தி தசய்யலாம். 

*குள்ளக் குள்ளமைக் குண்டு வயிைமை* 

*தவள்மளக் தகாம்பமை விநாயகமைத் ததாழு* 

*தவள்மளக் தகாம்பன் விநாயகமைத் ததாழு* 



4 

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 

*துள்ளி தயாடும் ததாடரும் விமைகதள* 

*கருமண வள்ளல் கணபதிமயத் ததாழ* 

*அருமமப் தபாருள்கள் அமைத்தும் வருதம* 

*முப்பழம் தவல்லம் தமாதகம் தின்னும்* 

*ததாப்மப யப்பமைத் ததாழவிமை இல்மல* 

*தவழ முகத்து விநாயகமைத் ததாழ வாழ்வு மிகுந்து வரும்* 

நாமள  சங்கடஹர சதுர்த்தி விரதம் ஆலயங்களில் அனுஷ்டிக்கப்படுகின்ைது.  

விநாயகமரத் ததாழுது விக்கிைங்கள் அகலப் தபறுதவாமாக! 

 

பிரம்மஸ்ரீ சந்திர சாந்தரூப சிவாச்சாரியார் 

(Chief Priest – Sri Selva Vinayakar Temple) 

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

 

For further information please contact our Temple on 07 5547 7302 or the president Mr M.Surendra 
on 0407 753991 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

