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

Temple Worship 11
ேமாட்ச ஏகாதசி – 28/12/2017
"ைவ�ண்ட ஏகாதசி சிறப்�"
கங்ைகைய வ�டச் சிறந்த த�ர்த்தம் இல்ைல.
வ�ஷ்�ைவ வ�ட உயர்ந்த ெதய்வம் இல்ைல.
ஏகாதசிைய வ�டச் சிறந்த வ�ரதம் இல்ைல.
என்கின்றன ஞான �ல்கள்.
ஆமாம் ஏற்றங்கள் மி�ந்த� ஏகாதசி. ேதய்ப�ைறய�ல் வ�ம் ஏகாதசி,
வளர்ப�ைறய�ல் வ�ம் ஏகாதசி என மாதத்�க்� இரண்டாக, ஒ�
வ�டத்தில் 24 ஏகாதசிகள் வ�ம். ஒ� சில வ�டங்கள�ல், ஒ� ஏகாதசி
அதிகமாகி இ�பத்ைதந்� ஏகாதசிக�ம் வ�வ�ண்�. இவற்�ள் மார்கழி
மாதம் வளர் ப�ைறய�ல் வ�வ� 'ேமாட்ச ஏகாதசி'. இைதேய ைவ�ண்ட
ஏகாதசியாகப் ேபாற்றிக் ெகாண்டா�கிேறாம்.
�ண்ண�யமி� இந்தத் தி�நாள�ல் ெப�மாைள வழிப�பவர்க�க்�
ைவ�ண்டப் ேப�ம், அவர் கள�ன் �ன்ேனார்க�க்� �க்தி�ம்
கிைடக்�ம். அன்ைறக்� ஏகாதசிய�ன் மகிைமைய�ம், இந்த வ�ரதம்
இ�ப்பதால் உண்டா�ம் பலன்கைள�ம் வ�வ�க்�ம் தி�க்கைதகைளப்
ப�ப்ப� ெவ� வ�ேசஷம் என்பார்கள். நா�ம் ஏகாதசி �றித்த சில
தி�க்கைதகைளப் ப�த்� மகிழ்ேவாம்.

அ�ரர்க�க்� அ�ள�ய ஏகாதசி!
ஆலிைல ேமல் பள்ள�ெகாண்ட ெப�மாள் தன் நாப�க் கமலத்தில் இ�ந்�
ப�ரம்மைனப் பைடத்தார். அப்ேபா� ப�ரம்ம�க்� அகங்காரம் ேமலிட்ட�.
அேத ேவைளய�ல் பகவான�ன் கா�கள�ல் இ�ந்� இரண்� அ�ரர்கள்
ெவள�ப்பட்டார்கள். அகம்பாவம் ப��த்த ப�ரம்மைன அப்ேபாேத ெகால்ல
�யன்றார் கள். ெப�மாள் அவர்கைளத் த�த்� ''ப�ரம்மைனக்
ெகால்லாத�ர்கள்! உங்க�க்� ேவண்�ய வரத்ைத நாேன த�கிேறன்''
என்றார்.
ெகாஞ்சம் இறங்கி வந்தால், அ� ெதய்வமாகேவ இ�ந்தா�ம்
அலட்சியப்ப�த்�வ� என்ப� அ�ரர் கள�ன் �பாவம் ேபாலி�க்கிற�.
அ�ரர்கள் அலட்சிய மாக, ''ந� என்ன எங்க�க்� வரம் ெகா�ப்ப�? நாங்கள்
உனக்ேக வரம் த�ேவாம்'' என்றார்கள்.
ஸ்வாமி சி�த்தார். ''அப்ப�யா? ச�! இப்ப� அகங்காரம் ெகாண்ட ந�ங்கள்
என்னால் வதம் ெசய்யப்பட ேவண்�ம். அதன் ப�ற� ராட்சசர்களாகேவ
ப�றக்க ேவண்�ம்'' என்றார்.
அ�ரர்கள் திைகத்தார்கள். ''ஸ்வாமி! தாங்கள் இவ்வா� எங்க�க்�த்
தண்டைன அள�க்கக் �டா�. தங்கேளா� ஒ� மாத காலம் நாங்கள்
சண்ைடய�ட ேவண்�ம். அதன் ப�ற� தங்க�ைடய அ�ள�னால் நாங்கள்
ஸித்தி அைடய ேவண்�ம்'' என ேவண்�னார்கள்.
அவர்கள் ேவண்�யப�ேய ஒ� மாத காலம் ேபா�ட்�, ப�ற� அவர்கைள
வைதத்தார் ெப�மாள். இ�திய�ல் மகாவ�ஷ்�வ�ன் �ணங்கள்
எல்லாவற்ைற�ம் உணர்ந்த அ�ரர்கள், ''ெதய்வேம! தங்கள் பரமபதத்தில்
நாங்கள் நித்திய வாசம் ெசய்ய ேவண்�ம்'' என ேவண்�க் ெகாண்டனர்.
ஒ� மார்கழி மாதம், வளர்ப�ைற ஏகாதசியன்� (பரமபதத்தின்) வடக்�
�ைழவாய�ைலத் திறந்த பகவான், அதன் வழியாக அ�ரர்கைள
பரமபதத்தில் ேசர்த்தார்.
அங்ேக ஆதிேசஷன் ேமல் இ�க்�ம் அனந்தன�ன் திவ்வ�ய மங்கல
வ�வம் கண்� பரம ஆனந்தம் அைடந்தனர் அ�ரர்கள்.

''ஸ்வாமி! ப�ரம்மா �தலான எல்ேலா�க்�ம் பகவானான தங்கைள
அர்ச்சாவதாரமாக (வ�க்கிரக வ�வமாக)ப் ப�ரதிஷ்ைட ெசய்�, மார்கழி
மாத வளர்ப�ைற ஏகாதசி அன்�, தாங்கள் எங்க�க்�ச் ெசய்த
அ�க்கிரகத்ைத உற்சவமாகக் கைடப்ப��க்க ேவண்�ம். அன்�
(ேகாய�லில்) வடக்� �ைழவாய�ல் வழியாக ெவள�ேய எ�ந்த��ம்
தங்கைள த�சிப்பவர்க�ம், தங்க�டன் வடக்� �ைழவாய�ல் வழிேய
ெவள�ேய வ�பவர்க�ம், அவர்கள் எவ்வள� ெப�ம் பாவ�களாக
இ�ந்தா�ம், ேமாட்சம் அைடய ேவண்�ம். இ�ேவ எங்கள் ப�ரார்த்தைன!''
என்� ேவண்�னார்கள்.
''அப்ப�ேய ஆ�ம்!'' என அ�ள் ��ந்தார் அச்�தன். 'ைவ�ண்ட ஏகாதசி
அன்� ைவ�ண்டவாசைன த�சிப்பவர்கள் அைனவ�க்�ம் ேமாட்சம்
கிைடக்க ேவண்�ம்’ என நமக்காக அன்ேற அ�ரர்கள் ேவண்�
இ�க்கிறார்கள். ஒப்ப�ல்லாத ஸ்வாமி�ம் அதற்� ஒப்�தல் தந்தி�க்கிறார்.
எனேவ, ைவ�ண்ட ஏகாதசி தினத்தில் இல்லத்தில் வ�ரதம் இ�ந்�
வழிப�வ�டன் ெப�மாள் ேகாய�ல்கள�ல் ெசார்க்கவாசல் திறப்�
ைவபவத்தில் கலந்�ெகாள்வதா�ம், ெப�மாைளத் த�சித்�
வழிப�வதா�ம் இம்ைம ெசழிக்�ம்; ம�ைம சிறக்�ம். சகல
ெசளபாக்கியங்க�ம் ஸித்திக்�ம்.
�ன்ேனா�க்�ம் அ��ம் ஏகாதசி
கம்பம் எ�ம் நகைர மன்னர் ைவகானஸர் ஆண்� வந்தார்.
��மக்க�க்�க் �ைறேய�ம் இல்லாத ஆட்சி. ஆனால், மன்ன�க்�?
ஒ� நாள் இர�. மன்னர் ஒ� கன� கண்டார். அ� அவ�க்�த் �யரத்ைத
வ�ைளவ�த்த�. ெபா�� வ��ந்த�ம் ேவதத்தில் கைர கண்டவர்கைள
அைழத்தார்.
''உத்தமர்கேள! ேநற்� இர� நான் ஒ� ெகட்ட கன� கண்ேடன். என்
�ன்ேனார்கள் நரகத்தில் வ��ந்� �யரப்ப�கிறார்கள். என்ைனப் பார்த்�,
'மகேன! நாங்கள் ப�ம் �யரம் உன் கண்ண�ல் படவ�ல்ைலயா? இந்த
நரகத்தில் இ�ந்� எங்கைள வ��வ�க்க ஏதாவ� வழி ெசய்ய மாட்டாயா?’
என்� கதறி அ�தார்கள். இதற்� என்ன அர்த்தம்? நான் என்ன ெசய்ய

ேவண்�ம் என்பைத ந�ங்கள்தான் ெசால்ல ேவண்�ம்'' என்� ேவண்�னார்
மன்னர்.
''மன்னா! பர்வதர் என்� ஒ� �ன�சிேரஷ்டர் இ�க்கிறார். உன்
�ன்ேனார்கள் ஏன் நரகத்தில் இ�க்கிறார்கள்? அவர்கைள எப்ப�க் கைர
ஏற்�வ� என்பெதல்லாம் அவ�க்�த்தான் ெத��ம். அவ�டம் ேபா!''
என்� வழி காட்�னார்கள் உத்தம ேவதியர்கள்.
மன்னர் உடேன பர்வதைரத் ேத�ப் ேபானார். அவ�டம் தான் கண்ட
கனைவச் ெசால்லி, தன் வ�த்தத்ைத ந�க்�மா� ேவண்�னார்.
உடன் கண்கைள �� சிறி� ேநரம் தியான�த்த பர்வத �ன�வர் ப�ன்
கண்கைளத் திறந்�, எதி�ல் ைக �ப்ப� நின்றி�ந்த மன்ன�டம் ெசால்லத்
ெதாடங்கினார்:
''ைவகானஸா! உன் தந்ைத, அரசன் என்ற பதவ� ேபாைதய�ல் மைனவ�ைய
அலட்சியம் ெசய்தான். 'இல்லற தர்மத்தில் ஈ�ப�பவர்கள், நல்ல ப�ள்ைள
ப�றக்க ேவண்�ம் என்பதற்காக மைனவ��டன் ேசர ேவண்�ய
காலங்கள�ல் ேசர ேவண்�ம்’ என்பைத மறந்தான். அந்தப் பாவம்தான்
அவ�க்� நரகம் கிைடத்தி�க்கிற�.'
''ந� உன் மைனவ� மக்க�டன், ேமாட்ச ஏகாதசி வ�ரதத்ைத �ைறப்ப�
கைடப்ப��த்�, பரவா�ேதவனான பகவாைன �ைஜ ெசய்! அதன் பலைன
உன் �ன்ேனார்க�க்� அர்ப்பணம் ெசய்! அவர்க�க்� நரகத்தில் இ�ந்�
வ��தைல கிைடக்�ம்!'' என்� ெசான்னார் பர்வதர்.
ைவகானஸ�ம் ேமாட்ச ஏகாதசி வ�ரதம் இ�ந்�, பலைன
�ன்ேனார்க�க்� அர்ப்பண�த்தார். அதன் பலனாக அவன் �ன்ேனார்கள்
நரகத்தில் இ�ந்� வ��தைல ெபற்�, மக�க்� ஆசி �றினார்கள். அன்�
�தல் ைவகானஸன் ேமாட்ச ஏகாதசிையக் கைடப்ப��த்�ச்
சிறப்பைடந்தார். ஆம், நமக்�ம் நம் �ன்ேனார்க�க்�ம் நற்கதி தரக்
��ய ஏகாதசி இ�.

ஏகாதசி வ�ரத நியதிகள்
ஏகாதசி அன்� அதிகாைலய�ேலேய எ�ந்�, நித்திய கர்மாக்கைள (காைல
வழிபா�) ெசய்ய ேவண்�ம். ஏகாதசி அன்� �ளசிையப் பறிக்கக் �டா�.
�தல் நாேள எ�த்� ைவத்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம்.
மஹாவ�ஷ்�ைவ �ைறப்ப� �ைஜ ெசய்ய ேவண்�ம். ��ந்தவர்கள்
தண்ண �ர் �ட அ�ந்தாமல் வ�ரதம் இ�க்க ேவண்�ம். ��யாத பட்சத்தில்
ஸ்வாமிக்�ப் பழங்கைள ைநேவத்தியம் ெசய்� வ�ட்� உண்ணலாம்.
ஏகாதசி அன்� பகலில் �ங்கக் �டா�. இரவ�ல் பஜைன அல்ல�
மஹாவ�ஷ்�வ�ன் கைதகைளக் ேகட் ப� �தலியவற்றில் ஈ�பட்�
கண்வ�ழிக்க ேவண்�ம். ேகாபம், கலகம், காமம் �தலியவற்ைற
வ�ட்�வ�ட ேவண்�ம். �வாதசி அன்� காைலய�ல் ஸ்வாமிையப் �ைஜ
ெசய்� வ�ட்�ப் ப�றேக உண்ண ேவண்�ம். ஓர் ஏைழக்காவ� உண� தந்�,
அதன் ப�றேக நாம் உண்ப� நல்ல�. அன்� அகத்திக்கீ ைர, ெநல்லிக்காய்,
�ண்ைடக்காய் ஆகியவற்ைற உண்ப� நல்ல�.
ஏகாதசிகள் - 25
உற்பத்தி ஏகாதசி,
ேமாட்ச ஏகாதசி,
ஸபலா ஏகாதசி,
�த்ரதா ஏகாதசி,
ஷட்திலா ஏகாதசி,
ஜயா ஏகாதசி,
வ�ஜயா ஏகாதசி,
ஆமலகி ஏகாதசி,
பாப ேமாசன�கா ஏகாதசி,
காமதா ஏகாதசி,
வ�திநி ஏகாதசி,
ேமாகின� ஏகாதசி,
அபரா ஏகாதசி,
நிர்ஜலா ஏகாதசி,
ேயாகின� ஏகாதசி,
சய�ன� ஏகாதசி,

காமிகா ஏகாதசி,
�த்ர(ஜா)தா ஏகாதசி,
அஜா ஏகாதசி,
பத்மநாபா ஏகாதசி,
இந்திரா ஏகாதசி,
பாபாங்�சா ஏகாதசி,
ரமா ஏகாதசி,
ப்ரேபாதின� ஏகாதசி,
கமலா ஏகாதசி ஆகியைவேய 25 ஏகாதசிகளா�ம்........
சகல ெசல்வங்க�ம் உங்கைளத் ேத� வர இந்த வழிபாட்ைட
ேமற்ெகாள்�ங்கள் !
சகல ெசல்வங்கைள�ம் த�ம் ைவ�ண்ட ஏகாதசி !!
ைவ�ண்ட ஏகாதசி ப�றந்த கைத :
ேதவர்கைள�ம், �ன�வர்கைள�ம் �ரன் என்ற அ�ரன் �ன்��த்தி
வந்தான். அவர்கள் மகாவ�ஷ்�வ�டம் �ைறய�ட்டனர். �ர�டன்
வ�ஷ்� ேபா�ட்� ெவற்றிப்ெபற்றார். ப�ற� ஒ� �ைகக்� ெசன்�
ஓய்ெவ�த்� ெகாண்��ந்தார்.
அப்ெபா�� அவைரக் கண்ட �ரன், வ�ஷ்�ைவக் ெகால்ல வாைள
ஓங்கியேபா�, வ�ஷ்� தன் உடலி�ள்ள சக்திைய ஒ� ெபண் வ�வத்தில்
ேதாற்�வ�த்தார். அவள் �ர�டன் ேபா�ட்� ெவன்றாள்.
அ�ரைன ெவன்ற ெபண்�க்� 'ஏகாதசி" என்� வ�ஷ்� ெபயர் � ட்�னார்.
அ�ரைன ெவன்ற நாள் ஏகாதசி என அைழக்கப்ப�ம் என்�ம், அன்�
தன்ைன வழிப�பவர்க�க்� ைவ�ண்டப் பதவ� அள�ப்பதாக�ம்
வரமள�த்தார். அந்த தினேம ைவ�ண்ட ஏகாதசி என்� சிறப்பாகக்
ெகாண்டாடப்ப�கிற�.
ைவ�ண்ட ஏகாதசிய�ன் வ�ரத மகிைம :
ஒ��ைற பார்வதிேதவ�, மிகச்சிறந்த வ�ரதம் எ� என சிவெப�மான�டம்
ேகட்டார். அதற்� சிவெப�மான், ேதவ�! ஏகாதசி வ�ரதேம வ�ரதங்கள�ல்
சிறந்த�. இவ்வ�ரதம் பாவங்கைளப் ேபாக்�ம் வ�ரதமா�ம். இவ்வ�ரதத்ைத
அ�ஷ்�ப்பவர்கள் அஸ்வேமத யாகம் ெசய்த பலைன அைடவார்கள்.

�ப்பத்� �க்ேகா� ேதவர்க�ம் இவ்வ�ரதத்ைத அ�ச�த்�,
வ�ஷ்�வ�ன் அ�ைளப் ெப�வதால் இவ்வ�ரதத்திற்� 'ைவ�ண்ட
�க்ேகா� ஏகாதசி" என்ற சிறப்�ப் ெபய�ண்�. ஏகாதசி நாள�ல் உண�
இல்லாமல் உபவாசம் இ�ப்பவர், எல்லாப் பாவங்கள�ல் இ�ந்�ம் �க்தி
ெபற்� ேமாட்ச கதிைய ெப�வார் என்றார்.
சிறப்� :
ைவ�ண்ட ஏகாதசி அன்�, அைனத்� வ�ஷ்� ஆலயங்கள��ம்
ெசார்க்கவாசல் திறப்� வ�ழா நடத்தப்ப�ம். இந்த வ�ழா அதிகாைல
ேவைளய�ல் நைடெப�ம்.
இதில் மக்கள் பல�ம் கலந்� ெகாண்�, இைறவ�க்� நைடெப�ம்
சிறப்� வழிபா�கைள கண்�கள�த்�, ெசார்க்கவாசலின் வழியாக ெவள�ேய
வ�வார்கள்.
இந்த வழிபாட்ைட ேமற்ெகாள்வதன் �லமாக த�ராத ேநாய்கள் அக�ம்.
சகல ெசல்வங்க�ம் உண்டா�ம். ேம�ம், பைகவர்கள�ன் பலம் �ைற�ம்.
ஏகாதசி_வ�ரத_�ைற:
ஏகாதசி வ�ரதத்திற்� பாவத்ைதப் ேபாக்�ம் சக்தி உண்�. அஸ்வேமத
யாகம் ெசய்த பலைன ஏகாதசிவ�ரதத்தால் ெபற���ம். �ப்பத்�
�க்ேகா� ேதவர்க�ம் அ�ச�க்�ம் வ�ரதம் இ� என்� பரேமஸ்வரேன
ெசால்லிய��ப்பதாக �ராணங்கள் ��கின்றன.
ஏகாதசி வ�ரதம் இ�ப்பவர்கள், �தல்நாளான தசமி அன்� ஒ� ெபா��
உண� உண்ணேவண்�ம். ஏகாதசி நாள�ல் உண்ணாம�ம், உறங்காம�ம்
வ�ரதம் இ�க்கேவண்�ம். அன்� �ளசிஇைல பறிக்கக்�டா�.
�ைஜக்��ய �ளசிைய �தல்நாேள பறித்�வ�ட ேவண்�ம். ம�நாள்
�வாதசியன்� ��ேயாதயத்திற்�ள் ந�ரா� �ளசித�ர்த்தம் அ�ந்த
ேவண்�ம். "பாரைண' என்�ம் பலவைக காய்கறிக�டன் ��ய உணைவ
உண்ணேவண்�ம்.
அகத்திக்கீ ைர, ெநல்லிக்காய், �ண்ைடக்காய் உணவ�ல் இடம்ெப�தல்
அவசியம். அகத்திக் கீ ைரய�ல் பாற்கடல் அ�த�ம், ெநல்லி,
�ண்ைடக்காய�ல் லட்�மிய�ன் அ��ம் இ�ப்பதாக ஐத�கம். �வாமிக்�

ைநேவத்யம் ெசய்�, ஒ� ஏைழக்� தானம் ெசய்த ப�ற�. சாப்பாட்ைட
��த்� வ�ட ேவண்�ம்.
��ய உதயத்திற்�ள் சாப்ப��வ� மிக�ம் உசிதம். அன்� பகல் ��வ�ம்
உறங்காமல் நாராயண நாமத்ைத ெஜப�த்தப� இ�க்க ேவண்�ம்.
ைவ�ண்ட ஏகாதசி வ�ரதமி�ப்பவர்கள் பாவம் அைனத்�ம் ந�ங்கப்ெபற்�
ைவ�ண்டம் ெசல்�ம் பாக்கியம் ெப�வர்.
"� கி�ஷ்ணா உன் தி�வ�கேள சரணம்"

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

