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

Temple Worship 16
ஆபத்தில் இ�ந்� காக்�ம் ேதய்ப�ைற அஷ்டமி வழிபா�

மன�தர்கள�ன் வாழ்க்ைகய�ல் கஷ்டங்கள் ஏற்ப�வ� இயல்�தான். அப்ப� நமக்� ஓர்
கஷ்டம் ஏற்ப�ம்ேபா� நாம் ேசார்ந்� ேபாகேவண்டாம்; �வண்�வ�ட�ம் ேவண்டாம்.
சிவெப�மான�ன் அம்சமாகத் ேதான்றிய ைபரவைர வழிபட்�, ஆபத்�கள�ல் இ�ந்�ம்
கஷ்டங்கள�ல் இ�ந்�ம் வ��படலாம்.
ெரௗத்திர வ�வான ைபரவ �ர்த்திய�ன் அவதாரம் எப்ேபா� நிகழ்ந்த�?
அந்தகா�ரன் என்�ம் அ�ரன் ஒ�வன் ேதவர்கைளெயல்லாம் �ன்��த்தி இன்பம்
கண்டான். ேதவர்கைள மட்�மல்லாமல் �ப்ேபா�ம் சிவ சிந்தைனய�ல்
திைளத்தி�க்�ம் �ன�வர்கைள�ம் வ�ட்� ைவக்கவ�ல்ைல. ேதவர்கைள�ம்,
எப்ேபா�ம் தன்ைனேய நிைனத்தி�க்�ம் �ன�வர்கைள�ம் �ன்��த்�ம்
அந்தகா�ரைன அழிக்க தி��ள்ளம் ெகாண்ட சிவெப�மான், தம்�ைடய
தி��கங்கள�ல் ஒன்றான தத்��ஷத்தில் இ�ந்� மகா ைபரவ �ர்த்திையத்
ேதாற்�வ�த்தார். அவேர அந்தகா�ரைன வதம் ெசய்� ேதவர்கைள�ம்
�ன�வர்கைள�ம் காப்பாற்றினார். ேம�ம் கர்வம் ெகாண்ட ப�ரம்மேதவ�ன் தைலையக்
ெகாய்தவ�ம் ைபரவர்தான்.

ஒ��ைற தா�காவனத்� �ன�வர்கள�ன் ஆணவத்ைத அழிக்க நிைனத்த
சிவெப�மான், ப�ட்சாடன �ர்த்தியாக வ�வம் ஏற்�ச் ெசன்றார். அவரால் தங்க�க்�
ஏற்பட்ட அவமானத்ைதத் தாங்கிக்ெகாள்ள ��யாத �ன�வர்கள் சிவெப�மாைன
அழிக்க �யற்சித்தனர். க�ம் ேகாபம் ெகாண்ட சிவெப�மான் காலாக்ன�யால்
தா�காவனத்ைத அழித்தார். இதனால் உலகம் ��க்க இ�ள் பரவ� ��ய�ம் மைறந்�
ேபான�. அப்ேபா� ைபரவ �ர்த்திேய எட்�த் திைசகள��ம் ேதான்றி ஒள�ைய
உண்டாக்கினார். இப்ப� எட்�வ�தமாகத் ேதான்றிய ைபரவர்கள் அஷ்ட ைபரவர்கள் என்�
�மிய�ல் வணங்கப்ப�கிறார்கள். �� ைபரவர், சண்ட ைபரவர், �ேராதன ைபரவர்,
உன்மத்த ைபரவர், சம்ஹார ைபரவர், ப�க்ஷன ைபரவர், கபால ைபரவர் என எட்� ைபரவர்
மட்�மின்றி ஆதிைசவர்கள் 64 வ�தமான ைபரவர்கைள�ம் வணங்கி வந்�ள்ளார்கள் என
�ராணங்கள் ��கின்றன.
அஷ்டமி வழிபா�, ஆபத்திலி�ந்� காக்�ம் என்பார்கள். அஷ்டமி வழிபா� ைபரவ�க்�
இஷ்டமான�. அதி�ம் ேதய்ப�ைற அஷ்டமி என்ப� மரண பயத்ைத ந�க்�ம் அற்�தமான
வழிபா�. ேதய்ப�ைற அஷ்டமி ெசவ்வாய்க்கிழைம வந்தால் இன்�ம் வ�ேசஷம்,
அன்ைறய தினம் ைபரவைர வணங்கிட, ேவண்�ம் வரங்கள் எல்லாம்
கிைடக்�ம். ைபரவர் சிவன�ன் 64 வ�வங்கள�ல் மகாஞான�யான, ெரௗத்ர ேதாற்றம்
ெகாண்டவர். எல்லா சிவாலயங்கள��ம் ைபரவர் இ�ப்பார். இன்�ம் ெசால்லப்ேபானால்
ைபரவேர ேகாய�லின் காவல் ெதய்வமாக�ம் இ�ப்பவர். எல்லா சிவாலயங்கள��ம்
ஆலயம் திறந்த�ட�ம், இர� ேகாய�ல் �டப்ப�ம்ேபா�ம் ைபரவ �ைஜ
ெசய்வார்கள். சிவன் ெசாத்�க்கைள காவல் காக்�ம் அதிகா��ம் இவேர. நாைய
வாகனமாகக் ெகாண்� அேனகமாக திகம்பரராக காட்சி த�பவர். கால ைபரவர், ேகார
ைபரவர், உக்ர ைபரவர், ெசார்ணாகர்ஷண ைபரவர், ேயாக ைபரவர், ஆதி ைபரவர் என
பலவா� �பம் ெகாண்டவர்.
சனஸ்வரன�ன்
�
��வாக�ம், காலத்ைத கட்�ப்ப�த்தி�ம் ேதவனாக�ம் இ�ப்பவர்
ைபரவர். பன்ன�ரண்� ராசிகள், அஷ்ட திக்�கள், பஞ்ச �தங்கள், நவகிரகங்கள் என
எல்லாவற்ைற�ம் கண்காண�க்�ம் ஆதி ெதய்வம் ைபரவர். காசி நகரேம ைபரவ�ன்
கட்�ப்பாட்�க்�ள் இ�ப்பதாக�ம், அதனால்தான் அங்� இறப்பவ�க்� ேமாட்சம்
கிைடப்பதாக�ம் ெசால்லப்ப�கிற�.
ந�லநிற ேமன�யரான ைபரவர் பாம்ைப �ப்�� �லாகத் த�த்தவர். மண்ைட ஓட்�
மாைல அண�ந்தவர். �லம், பாசம், ம�, கபாலம்
ஏந்தியவர். தி���ய�ல் ப�ைறநில� ��யவர். ப�ரம்ம சிரச்ேசதர், ேக்ஷத்திரபாலகர்,
வ�கர், ஆபத்�தாரணர், கால�ர்த்தி, கஞ்�கன், திகம்பரன் என்� பல தி�ப்ெபயர்கள்
ைபரவ�க்� இ�ப்பதாக �ராணங்கள் ��கின்றன.
அகங்காரத்ைத அழிக்�ம் கட�ளாக�ம், �க்கிர ேதாஷத்ைத ந�க்�ம் இைறவனாக�ம்
ைபரவர் வ�ளங்�கிறார். அஷ்டமி நாள�ல் இவைர வணங்கினால் எண்ண�ய� நடக்�ம்.
தைடகள் யா�ம் வ�ல�ம். ஏழைரச் சன�, அஷ்டமச் சன� யா�ம் ைபரவைர வணங்கினால்
நன்ைமயாக ���ம். தாமைர, வ�ல்வம், �ம்ைப, ெசவ்வந்தி, சந்தன மாைலகள்
ைபரவ�க்� வ��ப்பமானைவ. பரண� நட்சத்திரத்தில் ைபரவர் அவத�த்தார். எனேவ

அந்த நட்சத்திரக்காரர்கள் இவைர வணங்கினால் நல்ல�. ைபரவ�க்� நள்ள�ர�
�ைஜேய உகந்த� எனப்ப�கிற�.
அஷ்டமி நாள�ல் உச்சி ேவைளய�ல் ைபரவ�க்� சிவப்� ஆைட அண�வ�த்�, ெநய்
வ�ளக்� ஏற்றி, மாைல �ட்�, சிவப்� நிற மலர்களால் அர்ச்சித்�, வழிபட்டால் சகல
ேதாஷங்க�ம் ந�ங்கி நல்ல வாழ்� கிட்�ம். எ�மிச்சம்பழத்ைத ைபரவ�ர்த்திய�ன்
காலில் ைவத்� அர்ச்சித்� வ ட்�க்�
�
ெகாண்� ேபானால் த�ராத வ�யாதிகள் த��ம்.
வ ட்ைட
�
�ழ்ந்தி�க்�ம் ப�ைடகள் ஒழி�ம். ெகட்ட அதிர்�கள் வ�ல�ம் என்�
ெசால்லப்ப�கிற�. மன அைமதிேய இல்லாதவர்க�க்� ைபரவேர நல்ல �ைண.
ெசல்வவளம் ெப�க ெசார்ணாகர்ஷன ைபரவைர வணங்கலாம். எட்� ேதய்ப�ைற
அஷ்டமி நாட்கள�ல் ைபரவ வழிபா� ெசய்தால் எந்தத் �ன்பமானா�ம் வ�லகி
வாழ்க்ைகய�ல் �ப�ட்சம் உண்டா�ம் என்ப� ஆன்ேறார்கள் வாக்�.

ப�ரம்ம� சந்திர சாந்த�ப சிவாச்சா�யார்

(Chief Priest – Sri Selva Vinayakar Temple)
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