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பாவங்கள் ேபாக்�ம் 
�ரேதாச வ�பா� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          �ரேதாச வ�பா� �வ வ�பாட்�ற்�ரிய �கச ்
�றப்பான �க �க்�யமான வ�பாடா�ம். ேதாசம் என்ற 
வடெமா�செ்சால்�ற்� �ற்றம் என்� ெபா�ள். �ரேதாசம் 
என்றால் �ற்றமற்ற� என்� ெபா�ள். �ற்றமற்ற 
இநத்ப்ெபா��ல் ஈசைன வ�பட்ேடாமானால் நாம் ெசய்த சகல 
பாவங்க�ம் நீங்�ம் என்ப� ஐ�கம். �ரேதாச காலெமன்ப� 
மாைல 4 மணி – 6 மணி வைரயான காலமா�ம். �ங்கட்�ழைமப் 
�ரேதாசம் ேசாமவாரப் �ரேதாசம் என்�ம் சனிக்�ழைமப் 
�ரேதாசம் சனிப்�ரேதாசம் என்�ம் அைழக்கப்ப�ம்.  
 
                   �ரேதாச காலம் ேதான்�ய கைத என்ன என்பைத 
பாரப்்பேபாம். அ�ரத்த்ைதப் ெபற ேவண்� ��பாற்கடைல 
ேதவரக்�ம், அ�ரரக்�ம் ேசரந்�் கைடநத் ேபா� ஆலகால 
�சம் அ���ந�் ெவளிப்பட்ட�. பாற்கடைல 
கைடயதெ்தாடங்�ய� தச�த் ��யா�ம். ஆலகால �சம் 



ெவளிப்பட்ட நாள் ஏகாத�த் ��யா�ம். ஆலகால �சத்�ன் 
க�ைம தாங்க ��யாமல் ேதவரக்�ம், அ�ரரக்�ம் 
�வெப�மானிடம் �ைற�ட்� ேவண்ட �வ�ம் அநத் �சத்ைத 
அப்ப�ேய எ�த்� உண்டார.் �சம் ��ைமயாக இைறவனின் 
வ�ற்�ல் இறங்�னால் எங்ேக இைறவனிற்� ஏதாவ� �ங்� 
ேநரந்�் ��ேமா என அஞ்�ய அன்ைன பாரவ்� ேத� 
இைறவனின் கண்டத்ைத அ�த்த �சமான� க�த்�ேலேய 
தங்��ட்ட�. அன்� �தல் இைறவ�ம் ��நீலகண்டர ்என்� 
ஒ� ��நாம�ம் ெபற்� அைழக்கப்பட்� வரலானார.் அதன் 
�ன்� �வனின் கட்டைளப்ப� ெதாடரந்�் ��ப்பாற்கடைல 
கைடநத் ேபா� �வாத�யன்� அ�ரத்ம் ேதான்�ய�. 
அ�ரத்த்ைத உண்ட ேதவரக்ள் அநத் சநே்தாசத்�ல் இைறவைன 
மறந�் இைறவைன வ�படாமல் ஆ�ப்பா� ம�ழ்ந�்�நத்னர.் 
ம�நாள் �ரேயாத� அன்� தங்கள் தவ�ைன உணரந்�் 
�வெபா�மானிடம் தங்கைள மன்னிக்�ம் ப� மன��� 
ேவண்�னாரக்ள். பரம க�ணா �ரத்்�யான �வெப�மா�ம் 
மனம் இரங்�, மனம் ம�ழ்ந�் தம்�ன் இ�நத் ரிசப ேதவரின் 
ெகாம்�களிற்�ைட�ல் நின்� அன்ைன பாரவ்� ேத� காண 
��நடனம் �ரிநத்ார.் இ� �ரேதாச ேவைளயா�ம். அன்� �தல் 
�ரேயாத� ��யன்� மாைல 4 - 6 �ரேதாச காலம் என 
வழங்கலா�ற்�. அமாவாைச���ந�் 13 ம் நா�ம் 
ெபாரண்����ந�் 13 ம் நா�ம் �ரேயாத� ��யா�ம். 
மாதத்�ல் இரண்� �ரேதாசமா�ம்.  
 
                          �ரேதாசத்�ல் பத்� வைக�ண்�:- 
     1. நித்�ய �ரேதாசம்:- 
                  �ன�ம் 4 மணி �தல் 6 மணி வைர�லான ேநரம். 
      2. நட்சத்�ர �ரேதாசம்:-  
                 �ரேயாத� �� எநத் நட்சத்�ரத்�ல் எநத் நட்சத்�ரம் 
வ��றேதா அநத் நட்சத்�ர உ�வமாக �வைன வ�ப�வ�.  
     3. பட்ச �ரேதாசம்:- 
                 �க்ல பட்ச அதாவ� வளர�்ைற�ல் வ�ம் �ரேயாத� 
���ல் பட்ச �ங்க வ�பா� ெசய்வ�. 
     4. மாதப் �ரேதாசம்:- 
                 ��ஸ்ண பட்ச அதாவ� ேதய்�ைற�ல் வ�ம் 
�ரேயாத� ���ல் சந�்ர கைல�ல் நின்� �வைன 
வ�ப�வ�. 
     5. �ரண் �ரேதாசம்:- 
             �ரேயாத� ���ம் ச�ரத்்� ���ம் �ன்னப்படாமல் 
இ�க்�ம் ேபா� �வைன வ�பா� ெசய்வ�. �யம்� �ங்க 
வ�பா� �றப்பான பலைனத் த�ம்.  
     6. �வ்ய �ரேதாசம்.:- 



             �வாத��ம் �ரேயாத��ம் அல்ல� �ரேயாத��ம் 
ச�ரத்்த��ம் ஆக இரடை்டத் ��கள் ேசரந்�் வ�வ�. மரகத 
�ங்க வ�பா� �றப்பான பலைனத் த�ம். 
     7. அபய �ரேதாசம்.:- 
            ஐப்ப�, காரத்்�ைக, மாரக்�, ைத, மா�, பங்�னி 
மாதங்களில் வ�ம் �ரேயாத� ���ல் சப்தரி� மண்டலத்ைத 
வ�ப�வ�. 
     8. �பப் �ரேதாசம்:- 
            �ரேயாத� ���ல் �பத் தானங்கள் ெசய்� வ�ப�வ�. 
�வாலயங்களில் �ப அலங்காரங்கள் ெசய்வ�. பஞ்சாடசர �ப 
ஆராதைன �ைறப்ப� ெசய்� �வைன வ�ப�வ�. 
     9. சப்த �ரேதாசம்:- 
              �ரேயாத� ���ல் ஒள~ன நடனங்கள் காட்� சாகா 
கைலைய �ளக்�வ�. இ� ேயா�களிற்�ரிய �ைறயா�ம். 
    10. மகா �ரேதாசம்.:- 
           ஈசன் �ச�ண்ட� காரத்்�ைக மாதம் �ரேயாத� �� 
சனிக்�ழைம ஆ�ம். சனிக்�ழைம �ரேயாத� �� வ�ம் 
�ரேதாச வ�பாேட மகா �ரேதாச வ�பாடா�ம்.  
 
                       சகல நன்ைமகைள�ம் த�ம் �ரேதாச வ�பாட்�ன் 
ெப�ைமைய �த�ல் அ��கப்ப�த்�யவர ்�வகணங்களின் 
�தல்வ�ம், அன்ைன அப்பரின் வாகன�மான நந�் ேதவரத்ான். 
தட்சனின் சாபத்�னால் ேதய்ந�் ெகாண்��நத் சந�்ரன் சாப 
�ேமாசனத்�ற்காக �வைன ேவண்ட �வ�ம் சந�்ரனிற்� சாப 
�ேமாசனம் அ�ளினார.் ஆனால் அநத் சாபம் �வைன 
வநத்ைடந�் �வன் ேதய ஆரம்�த்தார.் இ� கண்� மனம் 
வ�ந�்ய நந�் ேதவர ்அன்ைன சக்�ைய �வ�ங்க �டத்�ல் 
அமரசெ்சய்� �ைறப்ப� �ரேதாச �ைச ெசய்தார.் இதன் 
பலனாக �வ�ம் சாப�ேமாசனம் ெபற்றார.் நந�்ேதவர ்ெசய்த 
�ைசயான� ெகா�மரத்ைத�ம், ப��டத்ைத�ம் இட� �றமாக 
கடந�் நந�்க்� �தற் �ைச ெசய்� �ன் �ரதட்சணமாக 
தட்�ணா�ரத்்� வைர ெசன்� �ன் அப்�ரதட்சணமாக 
நந�்க்� �ன்�றமாக சண்�ேகசரவ்ைர ெசன்� �ன் �ண்�ம் 
�ரதட்சணமாக நந�் ேதவர ்வைர வந�் நந�் ேதவரிற்� 
வல��றம் நின்� ெகாம்�களிற்�ைட�ல் பாரை்வைய மட்�ம் 
ெச�த்� “ஓம் �ம் ஹ்ரம்ீ ஐம் க்�ம் ெசௗம் நேமா பகவேத” என்ற 
சக்�த ்தா�ன் வ�ய மந�்ரத்ைத ெஜ�த்� �ைச ெசய்தார.் 
                          நந�் ேதவர ்வ�பட்ட பாைதைய 
கவனித்ேதாமானால் ஒ� �ரி�லம் அைம�ம். 
 
                    ேதய்�ைற �ரேதாசம் ஞா�ற்�க்�ழைமகளில் 
வ�ம்ேபா� ரா� கால�ம் �ரேதாச ேவைள�ம் �� வ�ம் 4.30 – 
6.00 மணி வைர�லான காலத்�ல் ேமேல ��ப்�ட்ட 
வ��ைற�ல் பஞ்சாட்சர மந�்ரத்ைத ெஜ�த்தப� �வைன 



வ�ப�பவரிற்� �னிவர ்சாபம், �ன்ேனார ்சாபம், �ரக 
ேதாசங்கள் அைனத்�ம் நீங்�ம் என்ப� ஆன்ேறார ்வாக்�. 13 
�ரேதாசங்கள் ெதாடரந்�் �ைறப்ப� �ரேதாச வ�பா� 
ெசய்பவரக்ளிற்� வாழ்�ல் சகல நல�ம், வள�ம் �ைடக்�ம். 
108 �ரேதாச �ைச ெசய்� அவரக்ள் ெசய்த சகல பாவங்க�ம் 
நீங்� �வனின் ��வ��ல் வ�க்�ம் பலன் �ட்�ம். 
 
     சகல பாவங்கைள�ம் ேபாக்�ம் �ரேதாச வ�பாட்�ைனக் 
கைடப்��த்� வாழ்�ல் சகல நல�ம் ெப�ேவாமாக. 
 
எம� ெசல்வ �நாயகர ்ஆலயத்��ம் �ரேதாஷ வ�பா�கள் 
�கச�்றப்பாக ெதாடரந்�் நைடெபற்� வ�வ�ம் இங்� 
��ப்�டதக்க�  
 
��ப்� : இங்ேக ெகா�க்கப்ட்ட படம் ேசாம �த்�ர ப்ரத�ணம் 
எனப்ப�ம் ப்ரேதாஷ கால �ரத�ண �ைறயா�ம்  
 
ேமன்ைமெகாள் ைசவ நீ� �ளங்�க உலகெமலாம். 
இந�்வாக வாழ்ேவாம் இந�் தரம்ம் காப்ேபாம். 
 
வாழ்க வள�டன் 
 

 

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 

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

