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மறைந்த நமது முன்ன ோர்கள் மமோத்தமோக ஒருனேரக் கூடும் கோலனம மகோளய பட்ேம். பட்ேம் என்ைோ
ல், 15 நோட்கள் என்பது மபோருள். அதோவது மறைந்த நமது முன்ன ோர்கள், 
15 நோட்கள் நம்னமோடு தங்கக்கூடியகோலங்கறள மகோளய பட்ேம் என்று கூறுகினைோம். புரட்டோசியில் 
வரும் அமோவோறேனய மகோளய அமோவோறே. மஹோபரணி நோளோ  இன்று தர்ப்பணம் மேய்தோல் வம்ே
ம் மேழிக்கும் திருமணம் உள்ளிட்ட சுப கோரியங்கள்தறடகள் நீங்கி மகிழ்ச்சியோக நறடமபறும். 
 
மகோளய பட்ேம் என்பது ஆவணி மோதம் பவுர்ணமிக்கு மறுநோள், பிரதறம திதியில் துவங்கி, புரட்டோ
சி மோதம்அமோவோறே வறர நீடிக்கும். மஹோளய பட்ேம் ஆரம்பிக்கும் நோளன்று நம் முன்ன ோர்கறள 
அவரவர்கள்விருப்பமோ  இடத்திற்கு மேன்று வரும்படி எமதர்மரோஜன் அனுமதிப்போரோம். 
 
நம் முன்ன ோர்களுக்கு விருப்பமோ  இடம் அவர்களின் ேந்ததிகள் வசிக்கும் வீடுதோன . எ னவதோன்
 அவர்கள்மஹோளய பட்ேமோ  பதிற ந்து நோட்களும் நம் இல்லத்திற்கு நம்றம கோண வருகிைோர்கள் 
என்பது நம்பிக்றக. இந்த பதிற ந்து நோட்களும் நம் வசிப்பிடத்றத சுத்தமோக றவத்திருந்து நம் முன்
ன ோர்கறள வணங்கி வந்தோல்நம் வோழ்க்றக வறுறம நீங்கி விருத்தியறடயும்.  
 
பித்ருக்களின் ஆசி 
 
நமது மூதாததயர்களின் அருளாசியய நம்தம காக்கும் கவசங்களாகும். ஒருவன் எந்த ஒருசசல்வத்தத 
இழந்தாலும், வறுதமயின் எல்தையில் நின்று கவதைப்பட்டாலும் அவனதுமுன்யனார்களான பித்ருக்
களின் ஆசிர்வாதம் மட்டும் இருந்தாயை யபாதும் எத்ததகயததடகதளயும் தாண்டி சவற்றியதடயைா
ம்.  

 

 



எமது ஶ்ரீ சசல்வ விநாயகர் ஆையத்தில் பதிதனந்து நாட்களும் அடியவர்கள்  கடன்நிதையவற்ை 
ஒழுங்குகள் சசய்யபட்டுள்ளன நீத்தார் கடன் சசய்ய விரும்புபவர்கள் ஆைய குரு அல்ைது நிர்வாக 
சதபயினருடன் சதாடர்புசகாள்ளவும்  

 

நீத்தார் கடன் முக்கியத்துவம் 

 
வோழ்றகயில் நோம் மனிதபிைவியில் மேய்த போவங்கள் பல அவற்றில் மபரிய போவம் என் மவன்ைோ
ல் அது நோம் நம்முன்ன ோர்களுக்கு மேய்யத் தவறிய கடறமகள், அப்படிப்பட்டக் கடறமகறள மேய்
யத்தவறியதன் கோரணமோகமீண்டும் பிைவிமயடுத்து இந்த பிைவியில் நம் தோய் தந்றதயருக்கும் நம் தோ
த்தோ போட்டிகளுக்கு மேய்யும்கடறமகறள சிைப்போக மேய்து முன்ன ோர்களுக்கு தவைோது சிரோர்த்தம் 

மற்றும் தர்ப்பணம் மேய்வத ோல் நோம்நமது பிதுர் னதோஷம் என்னும் நீத்தோர் கடன் தீர்த்தல் ஆகும். ம
கோளய பட்ேம் என்னும் கோலத்தில் நம்றம கோணவரும் நமது முன்ன ோர்களுக்கு தர்ப்பணம் மகோடுத்
து அவர்களின் ஆசிறய மபறுனவோம். 

 

 

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 

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

