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Temple Worship 22
அன்னாபிஷேகம் ஐப்பசி தமிழ் மாதம் 15ம் நாள் சனிக்கிழமம அன்று. 31.10.2020

அன்னாபிஷேகத்மத தரிசிக்கும் வாய்ப்பு கிமைத்தவர்களுக்கு, அடுத்த அன்னாபிஷேகம் வமை
அன்னத்துக்கு குமைவிருக்காது என்று கூைப்படுகிைது.
ஐப்பசி மாதமும், அந்த மாதத்தில் வரும் பவுர்ணமி தினமும் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக
கருதப்படுகிைது. ஐப்பசி மாதத்தில் வரும் பவுர்ணமியில், அமனத்து ஆலயங்களிலும்.. குறிப்பாக
சிவாலயங்கள் ஷதாறும் ‘அன்னாபிஷேகம்’ நமைபபறும்.
அன்மைய தினம் லிங்கத்திருஷமனியாக இருக்கும் சிவபபருமானுக்கு அன்னத்தால் அபிஷேகமும்,
அலங்காைமும் பசய்யப்படும். ‘அன்னம்’ என்பதற்கு ‘உட்பகாள்வது, உட்பகாள்ளப்படுவது’ என்று
பபாருள் உண்டு.
தானங்களில் சிைந்த தானமாக அன்னதானம் எப்ஷபாதும் இருந்து வருகிைது. உலகில் ஷதான்றிய
ஒவ்பவாரு உயிர்களுக்கும் உணவு என்பது கிமைத்தாக ஷவண்டும். அப்படிப்பட்ை அன்னத்மத
தனக்கானதாக மட்டுஷம மவத்திருப்பவர்கள் எவைாக இருந்தாலும், அவர்களால் இமைவமனயும்,
இமையருமளயும் அமைய முடியாது என்பஷத நிதர்சனமான உண்மம. அந்த ஷவத உண்மமமய
பமைசாற்றும் விதமாகஷவ ஷகாவில்களில் அன்னாபிஷேகம் நைத்தப்படுகிைது. இமைவன்
திருஷமனியில் மவக்கப்பட்ை அன்னம், பக்தர்களுக்கும், நீர்நிமலகளில் உள்ள ஜீவைாசிகளுக்கும்
பிைசாதமாக வழங்கப்படுகிைது.
சந்திைன், பூமிக்கு மிக அருகில் வந்து தன் முழு ஒளிமயயும் பூமியில் வீசச் பசய்யும் தினம் ஐப்பசி
பவுர்ணமிஆகும். இது விஞ்ஞான ரீதியாக நிரூபணம் பசய்யப்பட்ைது. அந்த ஒளியாற்ைமல நாம்
பரிபூைணமாகப் பபறுவதற்காகஷவ ஐப்பசி பவுர்ணமியில் அன்னாபிஷேகம் பசய்யப்படுகிைது.
ஐப்பசி பவுர்ணமி அன்று சிவன் ஷகாவிலில் மாமலயில் இமைவனுக்கு அபிஷேகம் பசய்து, நன்கு
துமைத்து விட்டு, இமைவனின் திருஷமனிமய மூடும் அளவுக்கு அன்னத்மத சாத்துவார்கள். பிைகு
இமைவனுக்கு தீபாைாதமன பசய்யப்படும்.

பதாைர்ந்து பக்தர்களுக்கு அன்னம் பிைசாதமாக வழங்கப்படும். இமைவனின் திருஷமனியில் உள்ள
அன்ன அலங்காைத்மதக் கமளந்து, அதில் சிறிதளவு அன்னத்மத எடுத்து லிங்கம்ஷபால் பசய்து
பூஜிப்பார்கள். அமத எடுத்துக் பகாண்டுஷபாய், ஊரில் உள்ள குளம், ஏரி, நதி ஷபான்ை
நீர்நிமலகளில் விடுவார்கள். இதனால் ஊரில் விமளச்சல் அதிகரிக்கும் என்பது பக்தர்களின்
நம்பிக்மக.
அன்னாபிஷேகத்மத தரிசிக்கும் வாய்ப்பு கிமைத்தவர்களுக்கு, அடுத்த அன்னாபிஷேகம் வமை
அன்னத்துக்கு குமைவிருக்காது என்று கூைப்படுகிைது. பலருக்கு பசல்வச் பசழிப்பில் இருந்தாலும்,
உணமவக் கண்ைாஷல பவறுப்பாக இருக்கும்.
பசி இருக்கும்; ஆனால் சாப்பிை முடியாது. அல்லது சாப்பிை பிடிக்காது. இமத ‘அன்ன த்ஷவேம்’
என்பார்கள். இப்படிப்பட்ைவர்கள், சுவாமிக்கு அன்னாபிஷேகம் பசய்து, அந்த அன்னத்மத,
எந்தவித விளம்பைமும் இல்லாமல் ஏமழகளுக்கு தானம் பசய்து வந்தால், அன்ன த்ஷவேம்
விலகும்.
ஒருவன் எவ்வளவு பபரிய, பபரிய தான தர்மங்கமளச் பசய்தாலும் கூை, அமவ அமனத்தும் பசி
என்று வரும் ஒருவருக்குச் பசய்யும் அன்னதானத்திற்கு ஈைாகாது என்பது நமது முன்ஷனார்களின்
வாக்காகும். அது எவ்விதத்திலும் பபாய்யில்மல என்பஷத இமைவனுக்கு நமைபபறும்
அன்னாபிஷேகமும், அமத அமனவருக்கும் பகாடுக்கும் முமையும் உணர்த்துகிைது.

ஓம் நமசிவாய வாழ்க
ஓம் நமசிவாய வாழ்க
ஓம் நமசிவாய வாழ்க
பிரம்மஸ்ரீ சந்திர சாந்தரூப சிவாச்சாரியார்

(Chief Priest – Sri Selva Vinayakar Temple)

Visit Brisbane Sri Selva Vinayakar (Ganesha) Temple and get the Blessing of Lord Ganesh
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