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

Temple Worship 19
நடராஜ_தத்துவம்
"க ொடிமேல் இடபமுே் ம ொவணகீளுே் ஓர் க ொ ்கிறகுே்
அடிமேல்

ழலுே் அ லத்தினில் நீ றுே் ஐவ் வொய் அரவுே்

முடிமேல் ேதியுே் முரு லர் க ொன் றறயுே் முவிறலய
வடிமவல் வடிவுே் என்

ண்ணுள் எப்மபொதுே் வருகின் றனமவ!"

நடரொச கபருேொனின் திருவுருவில் பஞ் ச பூதங் ள் , அஷ்ட மூர்த்தி ள் , அறனத்து கதய் வ
அே் சே் அண்ட சரொசரங் ள் , அறனத்து கதய் வ தத்துவங் ளுே் அட ் ே் அவற் றற
விரிவொ
ொண்மபொே் .
நடராசர்
திருமுகம் : எல் றலயற் ற அழகுே் இனிய தண்ணளித்திறனுே் க ொண்டு
தறலறேப்பொட்டிறன ் குறி ்குே் .
பனித்தசடட: சறட சிவகநறி ்குரிய தவ ஒழு ் ச் சிறப் றபயுே் ொட்டுகின் றது.
ங் ற :இறறவன் மபரொற் றறலயுே் மவ ங் க டுத்தொளுே் வித்த த்றதயுே் விள ்குவது.
பிறறசூடுதல் : சரண் என அறடந்தவறரத் தொங் கித் தொழ் வு நீ ்கிப்பொது ொ ்குே்
வள் ளல் தன் றே.
குனித்த புருவம் :பரத ் றலயின் கேய் ப்பொடு உணர்த்துவது. தன் பொற் மபொந்து
குறறயிரந் து முறறயிடுே் அடியொர் ளின் விண்ணப்பங் றள ் கூர்ந்து மநொ ்கி
ஊன் றி ் ம ட்டருளுே் ருறணத் திறத்திறன ் ொட்டுவது.
குமிண்சிரிப் பு: அறட ் லே் புகுந்மதொறர, என் று வந்தொய் என் று அருமளொடு
வரமவற் று, பிறழகபொறுத்து வொழ் வளித்து ேகிழ் வி ்குே் ேொட்சிறய ் குறிப்பது.
பவளமமனி: இறறவன் நீ வண்ணத்தொன் கநருப்றபகயொத்தவன் .கநருப்புத்தன் பொல்
எய் துே் கபொருள் றள எல் லொே் தூய் றேயொ ்கிப் புனிதே் அறடயச் கசய் வது மபொல,
இறறவனுே் தன் அடியொர் ளின் ேொசு ் றள நீ ்கி - ேலநீ ்கி ேொண்புறச் கசய் யுே்
அருட்டிறத்றத ் குறிப் பது.

பால் வவண்ணீறு: எப் கபொருளுே் இறுதியில் எய் துே் நிறல சொே் பல் தொமன! நீ று
ேற் கறொன் றொ ேொறி அழியொது. ஆ மவ பொல் கவண்ணீறு தூய இயல் பிறனயுே் அழியொத்
தன் றேறயயுே் குறி ்கின் றது. கதொழுகதழுவொர் விறனவளே் நீ கறழ இறறவன் நீ று
அணிகின் றொர். மேலுே் கசந்நிற மேனியில் கவண்ணீறுஅணிந்த ம ொலே் எவர்
கநஞ் றசயுே் வர்ந்து பிணி ்குே் பொன் றேயுறடயது.
வநற் றிக்கண்: மேல் மநொ ்கிய நிறலயில் நிமிர்ந்து நிற் குே் கநற் றி ் ண் சிவபிரொனின்
தனிப்கபருே் முதன் றேறய உணர்த்துவது. இதுசிவகபருேொனு ்குரியசிறப்பு
அறடயொளே் .
நீ லகண்டம் : ஒருவருே் உண்ணொத நஞ் சு உண்டுே் இருந்தருள் கசய் யுே் இறறவனின்
நயத்த ் நொ ரி நலறனயுே் கபருங் ருறணத் திறத்றதயுே் ொட்டுவது.
உடு ்ற : தேரு ே் எனப்படுே் உடு ்ற , இறறவன் உல ப் கபொருள் றளப் பறட ்குே்
சிருஷ்டிறய ் குறிப்பது. பரநொதத்றதப் பரேன் மதொற் றுவி ்குே் பொன் றேறய இது
ொட்டுகிறது.
வநருப் பு: இறறவன் இட ் ரத்தில் ஏந்தியுள் ள [[கநருப்பு[[. உயிர் ளின் பிறவித்
தறள ளின் இறளப்பிறன நீ ்குே் கபொருட்டுச் கசய் யுே் சே் ஹொரத் கதொழிறல ்
ொட்டுவது.
அபயகரம் : அறேந்தற
ொத்தல் கதொழிறல ் குறிப்பது. அடியொர் ளு ்கு ஆறுதல்
கூறித் மதற் றுே் நிறல இது.
வீசியகரம் : யொறனயின் துதி ்ற றயப் மபொன் று தி ழுே் இவ் விட ்ற
ஜஹஸ்தே்
எனப்படுே் . இ ்ற யின் விரல் , தூ ்கிய திருவடிறய ் ொட்டுகின் றது. திருவடிறய
நே் பித் கதொழு . இது உே் றே ஈமடற் றுே் என் பது குறிப்பு.
எடுத்த திருவடி: இறறவனின் இடது திருவடி இது; அே் பிற
்கு உரியது. துன் ப ்
டலிறடத் மதொணித் கதொழில் பூண்டு கதொண்டர் தே் றே இன் ப ் றர மு ந்து ஏற் றுே்
திறத்றத ் ொட்டுவது.
ஊன்றிய திருவடி: இறறவனின் வலது திருப்பொதே் இது. முயல றன மிதித்து அவன்
மீது ஊன் றிய நிறல ேலத்றத முழுதொ அழித்து விடொேலுே் , ேலத்தொல் உயிர் ள்
கபரிதுே் வருந்தொேலுே் , விறனப் பயன் றள உயிர் ள் நு ர இறறவன் இயற் றுே்
ேறறத்தல் கதொழிறல ் குறிப்பது.
முயலகன்: இது ஆணவ ேலத்றத ் குறிப்பது. முத்தி நிறலயில் உயிர் ள் ேொட்டு
ஆணவேலே் அடங் கி ் கிடப்பறதப் மபொன் று. முயல னுே் இறறவன் திருவடியின் கீழ் ,
ேொயொமத தன் சத்தி ேொய் ந் து கிட ்கின் றொன் .
வதற் குமநாக் குதல் : ஆடவல் லொன் கதற் கு மநொ ்கிமய ஆடுகின் றொர். யேபயத்றத
நீ ்கியருளி நே் றே உய் விப்பதற் ொ கதன் றற் ொற் றின் மீதுே் கதன் தமிழின் மீதுே்
உள் ள விருப்பொலுே் கதற் கு மநொ ்கி இறறவன் ஆடுகின் றொர் என நயே் பட ் கூறுவொர்
திருவிறளயொடற் புரொண ஆசிரியர் பரஞ் மசொதி முனிவர்.
இச்சிவ தொண்டவத்தின் சிறப்பு மூவற யில் அறேந் துள் ளது. திருவொசியொல்
குறி ் ப்படுே் இப் பிரபஞ் சத்துள் மள அறனத்து இய ் ங் ளு ்கு அவரது தொண்டவமே
மூலேொ அறேந்துள் ளது.ேொறயயின் தறளயிலிருந்து எண்ணிறந் த உயிர் றள
விடுவிப்பறதமய அவரது தொண்டவே் மநொ ் ேொ
் க ொண்டுள் ளது.
பிரபஞ் சத்தின் றேயத்தொனேொனசிதே் பரே் நேது இதயத்தொனேொகுே் . இதயத்தில் தொன்
அவரது நடனே் தி ழ் கிறது.

திருநாவுக்கரசர்"குனித்த புருவமுே் க ொவ் றவச் கசவ் வொயிற் குமிண் சிரிப்புே்
பனித்த சறடயுே் பவளே் மபொல் மேனியிற் பொல் கவண்ணீறுே்
இனித்தமுறடய எடுத்தகபொற் பொதமுே்

ொணப் கபற் றொல்

ேனித்தப் பிறவியுே் மவண்டுவமத இந்த ேொனிலத்மத"
திருமூலர்"ஆனந்தே் ஆடரங் கு ஆனந்தே் பொடல் ள்
ஆனந்தே் பல் லியே் ஆனந்தே் வொச்சியே்
ஆனந்தேொ

அகில சரொசரே்

ஆனந்தே் ஆனந் த ் கூத்து ந் தொனு ்ம "
திருச்சிற் றே் பலே்

பிரம்மஸ்ரீ சந்திர சாந்தரூப சிவாச்சாரியார்

(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

