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

Temple Worship 17
ஆஷாட நவராத்தி�

ெவற்றிைய வ�ைரந்� அள�த்தி�ம் வாராஹி !
•

ஆஷாட நவராத்� எ�ம் வாராஹி நவராத்� (3.7.19 )ஆரம்பம் !

லலிதா பரேமஸ்வ�ய�ன் ேசைனகள் அைனத்திற்�ம் தைலவ�யாகப் ேபாற்றப்ப�பவள் வாராஹி
ேதவ�. ‘ஜகத் கல்யாண கா�ண்ய’ எ�ம்ப� உலகம் உய்ய ேவண்�ய பண�கள�ல் அ��ம் சப்த
மாதர்கள�ல் தைலயானவள் இந்த வாராஹி. மகாகாள�, தா�கா�ரேனா� ேபார் ��ந்தேபா�
அவ�க்�த் �ைண நின்றவள். யக்ஞ வராஹ �ர்த்திய�ன் சக்தி. �ம்பா�ரேனா� சண்�கா ��ந்த
ேபா��ம் உதவ�யவள். சிங்கமைத வாகனமாய்க் ெகாண்� ��லகங்கைள�ம் ஆ�ம் லலிதா
பரேமஸ்வ�ய�ன் ேசனா நாயகியாய் வ�ளங்�பவள், இந்த அம்ப�ைக. லலிைதய�ன் ரத, கஜ, �ரக,
பதாதி எ�ம் நால்வைகப் பைடக�க்�ம் தைலவ� எ�ம் ெபா�ப்ப�ல் தண்�ன � (Commander in chief)
என இவள் பக்தர்களால் ேபாற்றப்ப�கிறாள்.
ஹிரண்யாட்சைனக் ெகால்ல வராஹ �பம் த�த்� சங்�, சக்கரம், கைத ஏந்தி அவைன வைதத்�
�மாேதவ�ைய கடலில் இ�ந்� ம� ட்டார் தி�மால். உலகின் ஜ�வாதாரமான �மிேதவ�ைய உலகிற்�
ம� ட்�த் தந்த �ர்த்திய�ன் அம்சமான வாராஹி�ம் பராக்ரமங்கள�ல் தன்ன�க�ல்லாதவள்.
தி�மாலின் ஒப்�யர்வற்ற யக்ஞ வராஹ வ�வத்ைத எ�த்�க் ெகாண்ட சக்தி எவேளா, அவேள
அங்� வாராஹி வ�வம் தாங்கி வந்� ேசர்ந்தாள் என ேதவ� மஹாத்மியம் எட்டாம்
அத்தியாயத்தில் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள�. வராஹ �ர்த்திய�ன் அம்சேம வாராஹியாவாள். நிகரற்ற
அ��ம் இைணயற்ற ஆற்ற�ம் ெகாண்ட வாராஹிையப் பற்றி�ம் அவள�ன் பல்ேவ�
வ�வங்கைள பற்றி�ம் மந்திர சாஸ்திர �ல்கள் பலவா� பாராட்�ப் ேப�கின்றன.

தந்திர ராஜ தந்த்ரம் எ�ம் �ல் இவைள லலிைதய�ன் தந்ைத என்ேற �றிப்ப��கிற�. ெபண்
ெதய்வமாக இ�ப்ப��ம் காக்�ம் திறத்தா�ம் ஆற்றல் வளத்தா�ம் ஆண் ெதய்வமாகேவ அ�
இத்ேதவ�ைய வர்ண�க்கிற�. இேத க�த்ைத பாவேனாபநிஷத், ‘வாராஹி ப�த்� �பா’ என
ஆேமாதிக்கிற�. இத்ேதவ�ைய பஞ்சமி தினத்தன்� வழிப�தல் வ�ேசஷம். ‘பஞ்சமி பஞ்ச�ேதஸி’
என லலிதா ஸஹஸ்ரநாமம் இவள் ெப�ைம ேப�கிற�. ‘பஞ்சமி ைபரவ� பாசாங்�ைச’ என்�
அப�ராமி அந்தாதிய�ல் அப�ராமி பட்ட�ம் இந்த வாராஹிைய ேபாற்�கின்றார். காட்�ப்பன்றிய�ன்
�கம், அழகிய ெபண்ண�ன் உடல் என்ற ேதாற்றத்�டன் காட்சியள�ப்பவள் இவள். எட்� ைககைள
இத்ேதவ� ெகாண்��க்கிறாள்.
என்ன ேப�வ� என ந�க்கம் வந்தால் வாராஹி என நிைனத்தால் வார்த்ைதகள் தாேன வ�ம்.
வாராஹி காவல் ெதய்வம். காலம் எ�ம் கடலில் ந�ந்�ம் நம்ைம கைர ேசர்க்�ம் கப்பல் அவள்.
வாராஹி உபாசைன உக்ர நரசிம்ம உபாசைனையப் ேபால் பயங்கரமான� என்� பாமர�ைடேய
எண்ணம் உள்ள�. �வ�த்யா �ைஜ �ைறய�ல் மஹாவாராஹிய�ன் இடம் மிக மிக உயர்ந்த�.
மஹாவாராஹிைய ஏேதா பயங்கர ேதவைதயாகக் க��வ� தகாத�. க�ைணக்கடலான ேதவ�
அவள். இத்ேதவ�ய�ன் கரங்கள�ல் சங்�, சக்கரம் இ�ப்ப�, தன் பதி தி�மாைலப்ேபால்
கணவ�க்ேகற்ற அனந்த கல்யாண �ணங்கள் ெகாண்ட மைனவ�யாய் இவள் திகழ்வைத
உணர்த்�கிற�.
வலக்கரம் அபய �த்திைர காட்� அ�யா�க்� அைடக்கலம் தந்�, பயத்ைதப் ேபாக்�கிற�. இவள்
ஏந்தி�ள்ள கலப்ைப நான்� வ�தங்களாகச் ெசயல்ப�கிற�. �தலாவதாக க�னமான �மிையப்
ப�ளந்�, இரண்டாவதாக ஆழமாக உ��, �ன்றாவதாக மண்ைண மி��வாக்கி, கைடசிய�ல்
அதில் பய�ர்கள் ெசழித்� வளர்ந்�, அதனால் நமக்� உண� கிைடக்�ம்ப� ெசய்கிற�. அ�ேபால,
நாம் உண்ட உண� ெச�க்காமல் இ�ந்தா�ம் அைத�ம் உ�� உணைவப் பக்�வப்ப�த்தி
மி��வாக்கி தி�க்கள் வளர உதவ� ெசய்கிற�. நம் ஐம்�லன்களா�ம் �க�ம் இ�கிய மனைத�ம்
ெதள�வ�லா �த்திைய�ம் மி��வாக்கி, ெமன்ைமயான ெநஞ்சத்தில் அன்� வளர�ம்
ெதள�வைட�ம், �த்திய�ல் இைற�ணர்� வளர�ம் வழி வ�க்கிற�.
ேம�ம் பல ப�றவ�கள�ன் கர்மவ�ைனயால் ெகட்�ப்பட்ட ஆன்மாைவ, �மிய�ல் �ைதந்�ள்ள
கிழங்ைக கலப்ைபயால் அகழ்ந்� ேமேல ெகாண்� வ�வைதப் ேபால், ஞானக் கலப்ைபயால் நம்
ஆத்மாைவத் ேதாண்� ஞானம் ஏற்ப�ம்ப��ம் ெசய்கின்ற�. இந்த ேதவ� வராஹ �கம்
ெகாண்டேதன்? ‘மானமில்லாப் பன்றிேபால் உபமான�மில்ைல’ என்ப� ஆன்ேறார் வாக்�.
ேதவர்க�க்� அதிபதியான அதி�ப ெசௗந்தர்யம் ெகாண்ட தி�மால் கடலில் �ைதந்த உலைக
ேமேல ெகாண்� வர மானமில்லாப் பன்றி வ�ெவ�த்ததில் அவ�க்� நிக�ண்ேடா என
வ�யக்கின்றனர் சான்ேறார். பன்றி மானமில்லாததாகக் க�தப்ப�வதாய��ம் அதன் உயர்ந்த ஆன்ம
�ணம் நமக்�ப் பாடமாகத் திகழ்கிற�.
மானம் இல்ைலெயன�ல், அவமான�ம் இல்ைலயன்ேறா? மான அவமானம் எ�ம் இரண்��ம்
பாதிக்கப்படாமல் இ�ப்பேத ஞான சாதைன. �கத்ைதேய ேவண்டாம் என்பவ�க்�த் �க்கம்
ஒன்�ேம ெசய்யாதல்லவா? ‘‘ந� ஞானத்தில் உயரேவண்�ெமன�ல் �ைடப்பம் ேபாலி�’’ என்பர்
ெப�ேயார். “�ைடப்பம் �சிகைளச் ேசர்த்� ஓர்�றமாக ஒ�க்கிவ�ட்�, தான் ஒ� �ைலய�ல்
ஒ�ங்கிக் ெகாள்கிற�. அ� ஒ�நாள் தன் பண�ையச் ெசய்யாவ��ல் வேட
�
�ப்ைபக் �ளமாய் மாறி,
ேநாய்கள் உண்டா�ம் �ழ்நிைல உ�வாகிற�. அ�ேபால் ந�� ம் கர்வம் ெகாள்ளாமல் உன்
கடைமையச் ெசவ்வேன ெசய். உன்ைன நிைனத்� ெப�ைமப்படாேத! �க�க்� ஆைசப்படாேத.
உன் பண� ��ந்த�ம் ஒ�ங்கிக் ெகாள். எல்ேலா�ம் நல�டன் வாழ �ைடப்பம்ேபால் பா�ப�’’
என்ப� ஆன்ேறார் வாக்�.
அ�ேபால் வாராஹி�ம் தன் அ�யார்கள�ன் பாவ ப�ைடகைள எல்லாம், மாயா மா�க்கைள எல்லாம்
கைளந்� அவர்கைளத் �ய்ைமப்ப�த்�கிறாள். இவள் ஆேராகண�த்� வ�ம் ரதம், கி� சக்ர ரதம்

என்�ம் இவள�ன் யந்திரம் கி�யந்த்ரம் என்�ம் ேபாற்றப்ப�கிற�. (கி�-பன்றி). காட்�ப்
பன்றிகளால் இ�க்கப்ப�வதால் அந்த ரதத்திற்� அப்ெபயர். பராபட்டா�ைகயான லலிைதய�ன்
மனக் �றிப்பறிந்� ரதத்ைதச் ெச�த்�வதால் ‘ஸங்ேகதா’ என இவள் ேபாற்றப்ப�கிறாள். சண்ட
�ண்டா�ரர்கைள காள� வதம் ெசய்தப�ன் சா�ண்� எனப் ெபயர் ெகாண்டாள். �ம்ப
நி�ம்பர்க�ட�ம் ரக்த ப�ஜ�டன் அவள் ேபா��ம்ேபா�ம் வாராஹி �ைணக்� வந்தாள் என்பைத
ேதவ� மகாத்மியம் ��கிற�. �ப்ப�ட்ட �ர�க்� ஓேடா� வ�பவள் இவள். இந்த அன்ைனைய
�ன்பம் வ�ம் ேபா� மட்�மல்ல எப்ேபா�ம் வழிபட்� ெகாண்��ந்தால் ேதவ�ய�ன் தி�வ�ள்
ச�திய�ல் கிட்�ம்

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
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