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Temple Worship 23 

 
 

கெளரி விரதமும் & அனுஷ்டிெ்கும் முறையும் 
 

சகல சசௌபாக்கியங்களும் நல்கி எமக்கு எதுவித துன்பமும் ஏற்படாது 

“(பாது) காப்பு” தரும் காப்பு விரதம் – ககதார சகௌரி விரதம் 

 

ஆண்டு கதாறும் புரட்டாதி மாத சுக்கிலபடச் தசமி முதல் கிருஸ்ண 

படச்த்து சதுரத்்தசியீறாக (ஐப்பசி மாதத்துத் தீபாவளி அமாவாசச) 

இருபத்சதாரு நாட்கள் சகக்சகாள்ளும் விரதமாகும். இவ் விரதத்சத 

அனுஷ்டிப்கபார ்சிவ-சக்தி அருளால் சகல சசௌபாக்கியங்களும் சபற்று 

தீரக்்க சுமங்கலியாக வாழ்ந்து வீடுகபறசடவர ்என புராணங்கள் 

கூறுகின்றன. 

இவ் விரதத்சத ஆண், சபண் இருபாலாரும் அனுஷ்டிக்கின்றனர.் 

மணமாகிய சபண்கள் தங்கள் மாங்கல்யம் சதாடரந்்தும் மங்களமாக 

இருக்க கவண்டியும், மணமாகாத கன்னிப் சபண்கள் நல்ல மாங்கல்ய 

வாழ்சவ (கணவசன) கவண்டியும் இந்த விரதத்திசன 

அனுஷ்டிக்கின்றனர.் மங்களகரமான வாழ்க்சகசய கவண்டி 

ஆண்களும் இந்த விரதத்சத அனுடட்ிக்கின்றனர.் விரதம் ஆரம்பமான 

நாளிலிருந்து இருபத்சதாரு இசழகசளக் சகாண்ட  நூலில் நாள்கதாறும் 

ஒவ்சவாரு முடிசச்ுகளாக இடப்படட்ு, இறுதி நாளன்று அந்நூசல ககாயில் 

குருக்கசளக் சகாண்டு  ஆண்கள் தமது வலது சகயிலும், சபண்கள் 

தமது இடதுசகயிலும் அணிந்து சகாள்வர.் 

 

சக்திரூபமான பாரவ்தி கதவி சிவசன நிசனந்து விரதமிருந்து, வழிபடட்ு 

அதன் பலனாக சிவசபருமானின் (இடது பக்க) பாதியுடம்சப சபற்று, 

அரத்்நாரிஸ்வரியாகவும், அரத்்த நாரீஸ்வரராகவும் ஒன்றாகி விரதகம 

ககதார சகௌரி விரதமாகும். 

 



“ககதாரம்” என்பது இமயமசலச ்சாரலில் உள்ள ஒரு சிவதலம். 

இத்தலத்தில் எழுந்தருளி இருக்கும் சிவசன நிசனத்து பாரவ்தி 

கதவியாகிய “சகௌரி’ இவ் விரதத்திசன கமற்சகாண்டதால் இப் சபயர ்

உண்டாயிற்று. சிவனுக்கு சமமான நிசலயில் சக்திஅசமயும் கபாது அது 

பராசக்தி எனப்கபாற்றப்படுகின்றது. 

 

சதன்நாட்டுச ்சசவம் எனப்கபாற்றப்படும் சசவ சித்தாந்தம் கூறும் 

பரம்சபாருள் சிவனாகும். சிவனின் அருள் கவண்டி அனுஷ்டிக்கப்படும் 

விரதங்கள் பல இருந்த கபாதிலும் ககதார சகௌரி விரதம் பலவசகயிலும் 

சிறப்புசடய விரதமாகக் சகாள்ளப்படுகின்றது. பக்தரக்ள் 

இவ்விரதத்திசன மன ஒருசமப்பாடட்ுடனும்,  புனித கநாக்குடனும் என்ன 

வரம் கவண்டி அனுஷ்டிக்கிறாரக்களா அந்தந்த வரங்கசள அம்பாளின் 

கவண்டுககாளிற்கு இணங்க சிவன் மிக விசரவாககவ சகாடுத்து 

விடுவார ்என்பது பலரது அனுபவ உண்சமயாகும். 

 

இதசன விட சரவ்கலாக மாதாவாகிய பாரவ்தி கதவிகய இந்கநான்பிசன 

முதன் முதலில் அனுஷ்டித்து பரம்சபாருளின் இடது பாகத்திசனப் 

சபற்றுக் சகாண்டார ்என்பதும், இவ் விரதத்திற்கு வழங்கப்படும் அடுத்த 

சிறப்பாகும். ஆண், சபண் என்ற கவறுபாகடா, வயது கவறுபாகடா இன்றி, 

வாழ்க்சகயின் எந் நிசலயில் இருப்கபாரும் இவ் கநான்பிசன தமக்கு 

கவண்டிய வரங்கசள கவண்டி அனுஷ்டித்து இக, பர இன்பத்திசனப் 

சபற்று இன்புற்று வாழ வழி சசய்கின்றது. இத்தசகய சிறப்பு சபற்ற 

“ககதார சகௌரி விரதம்’ பற்றி ஓர ்புராண வரலாறு உண்டு. 

 

சகலயங்கிரியின் சிகரத்தில் நவரத்தினங்களால் இசழக்கப்பட்ட 

சிம்மாசனத்தில் உமகதவி  சகமதராய் விளங்கும் பரமசிவன் பக்த 

ககாடிகள் தரிசிக்கும் சபாருடட்ு கதவசசபயில் வீற்றிருக்கின்றார.் 

அங்கக கதவவாதத்ியங்கள் முழங்க கிருதாசி, கமனசக முதலிய 

கதவமாதரக்ள் நாட்டியம் ஆடிக்சகாண்டிருக்கின்றாரக்ள். அதிகல நடன 

ஸ்திரீகளில் சவுந்தரய்ம் மிக்கவளாகிய அரம்சபயானவள் அற்புதமான 

நடன விகசடங்கசள நடித்துக்காடட்ுகிறாள். 

 

அப்கபாது அந்தரங்க பக்தராகிய பிருங்கி மகரிஷி பக்திகயாடு 

விசித்திரமான விகட நாட்டியம் ஒன்சற ஆடிக் காடட்ுகிறார.் பாரவ்தியும் 

அங்கக இருக்கின்றாள். கதவரக்ள் ஆனந்தத்தால் சிரித்து 

மகிழ்கின்றாரக்ள். பாரவ்தக்குசக அச ்சிரிப்சபாலியால் கலகலசவன 

எதிசராலிக்கின்றது. பரமசிவனும் பிருங்கியின் நாட்டியத்தில் மூழ்கித் 

திசளத்து மகிழ்கிறார.் பரமசிவன் அனுக்கிரகமும் பிருங்கி மகரிஷிக்குக் 

கிசடக்கிறது. அசதக் கண்டு சசபயிலுள்களார ்பிருங்கி மகரிஷிசய 

சகௌரவித்து பாராடட்ுகிறாரக்ள். 

 

இவ்கவசள பிரம்மா, விஷ்ணு, சதய்கவந்திரன் முதலான முப்பத்து 

முக்ககாடி கதவரக்ளும், அட்டதிக்குப் பாலகரக்ளும், முனிவரக்ளும், 



பதிசனண்ணாயிரம் ரிஷிகள் என்கபாரும் இருவசரயும் மூன்று தடசவ 

பிரதரச்னம் சசய்து வணங்கிச ்சசன்றனர.் 

 

ஆனால்; அந்த கநரத்தில் பிருங்கி மகரிஷி வண்டின் உருவம் சபற்று, 

பரகமஸ்வரனுக்கும், பாரவ்தி கதவிக்கும் இசடயில் சசன்று (பாரவ்தி 

கதவிசய வணங்காது) பரகமஸ்வரசன மடட்ுகம 3 தடசவ வலம் வந்து 

பயபக்திகயாடு வணங்கினார.் (வண்டின் உருவம் சபற்றதால் இம் 

முனிவர ்“பிருங்கி முனிகள்’ என்னும் சிறப்புப் சபயர ்சபற்றார)். பிருங்கி 

என்றால் வண்டு. 

 

பிருங்கி ரிஷியின் இசச்சய்சகசயக் கண்டு ககாபமுற்ற பாரவ்திகதவி, 

பரகமஸ்வரனிடம் காரணம் ககடக், பரகமஸ்வரனும் அரத்்தபுஷ்டியான 

ஒரு புன்முறுவலுடன் பின்வருமாறு கூறினார.் கதவி! பிருங்கி முனிவர ்

உலக இன்பத்சத நாடுபவர ்அல்ல. மாறாக கமாடச்தச்த நாடுபவர.் 

கமாடச்த்சத நாடும் அவர ்உலக இன்பங்கசள நல்கும் உன்சன 

வணங்காது கமாடச்த்சத நல்கும் என்சன வணங்கியதில் ஆசச்ரியம் 

ஒன்றும் இல்சலகய கதவி எனக்கூற, இதசனக் ககள்வியுற்ற கலாகமாத 

கமலும் ககாபமுற்றவளாக எனது சக்தி இல்லாமல் கமாடச்த்சத நாடும் 

உங்கள் பக்தரான பிருங்கி முனிவர ்கமாடச்த்சத அசடய முடியாது 

என்பதுடன் இங்கிருந்து ஒரு அடி கூட எடுத்து சவத்து தனது 

இருப்பிடத்சதக் கூட அண்ட முடியாது அவ்வாறான சக்திசயக் 

சகாடுக்கும் என்சன ஏளனம் சசய்தாய். 

 

ஆதலால் “நிற்க முடியாமல் கபாகக் கடவாய்’ என முனிவருக்கு சாபம் 

சகாடுத்தார.் நிற்க முடியாது சக்தி அசனத்சதயும் இழந்த முனிவர ்

தள்ளாடியவாகற நிலத்தில் விழப் கபானார.் இந்நிசலயில் என் 

பக்தசனக் காப்பாற்றுதல் என் தரம்ம் எனக் கூறி பிருங்கி முனிவரின் 

சகயில் தண்டு (ஊன்றுககால்) ஒன்சற சிவன் சகாடுத்தார.் தண்டிசனப் 

சபற்றுக் சகாண்ட முனிவர ்சிறிது சக்திசயப் சபற்றவர ்கபால் 

கலாகநாயகனுக்கு ககாடானு ககாடி வணக்கம் என மீண்டும் 

பரகமஸ்வரசன மடட்ும் வணங்கி தனது ஆசச்ிரமத்சத அசடந்தார.் 

 

இதசனக் கண்ட கலாகமாதாவுக்கு கமலும் ககாபம் உண்டாகின்றது. 

பிருங்கி முனிவர ்மடட்ுமன்றி தனது கணவரான பரகமஸ்வரனும் 

தன்சன அவமதித்து விட்டார ்என்ற சகாடிய ககாபத்தில் மற்றவரக்ள் 

முன்பு என்சன அவமதித்த உங்களுடன் இனி நான் வாழப் கபாவதில்சல 

எனக் கூறி சகசலசய விடட்ு நீங்கிப் பூகலாகத்துக்கு வருகிறாள். 

வால்மீகி மகரிஷி சஞ்சரிக்கிற பூங்காவனத்தில் ஓர ்விருடச்த்தின் 

அடியில் அமரந்்திருக்கிறாள். 

 

ஆனால் ஆதிபராசக்தியின் அம்சமான பாரவ்தி கதவியின் 

திருப்பாதங்கள் அவ்வனத்தில் பட்டதும், மரஞ் சசடி, சகாடிகள் எல்லாம் 

புத்துயிர ்சபற்று தளிரத்்தன. மல்லிசக, முல்சல, மந்தாசர, பாரிஜாதம் 

கபான்ற சசடிகள் பூத்துக் குலுங்கியதுடன் அவற்றின் நறுமணம் 



வனத்தின் நாற்றிசசயும் வீசுவசதக் கண்ட வால்மீகி மஹாரிஷி; தனது 

ஞானக் கண்ணால் தனது ஆசச்ிரமம் அசமந்துள்ள வனத்தில் 

பரகமஸ்வரி எழுந்தருளி உள்ளசதக் கண்டார.் 

 

முனிவர ்பாரவ்தி கதவி எழுந்தருளியுள்ள வில்வமரத்தடிக்கு வந்து, 

ஆசச்ரியத்துடன் கதவிசய கநாக்கி மும் மூரத்்திகளிலும் முதற் சபாருகள! 

கலாக மாதாகவ! முக்கண்ணரின் கதவிகய! முப்பத்து முக்ககாடி 

கதவரக்ளுக்கும் கதவிகய! தாங்கள் பூகலாகம் வந்து சிறிகயானின் 

பரன்சாசல அசமந்துள்ள வனத்தில் எழுந்தருளி இருப்பதற்கு யான் 

என்ன தவம் சசய்கதகனா எனக் கூறி, அன்சனசய சமய்சிலிரக்்க 

வணங்கி, தாகய! தாங்கள் பூகலாகம் வந்ததற்கான காரணத்சத 

அடிகயன் அறிந்து சகாள்வதில் தவறு ஒன்றும் இல்சலகய? என வினாவி 

மீண்டும் வணங்கி நின்றார.் 

 

அதற்கு பாரவ்தி கதவி “பிருங்கி முனிவரின் அலட்சியத்தால் ககாபமுற்ற 

நான் பிரியக் கூடாத என் நாதசன விடட்ுப் பிரிந்து மிகவும் நீண்ட தூரம் 

வந்து விட்கடன் என தனது தவசற உணரந்்து கவசலயுடன் கூறினார.் 

 

வால்மீகி முனிவர ்பரகமஸ்வரிசய தனது ஆசச்ிரமத்திற்கு அசழத்துச ்

சசன்று நவரத்தினங்களால் இசழக்கப்பட்ட இருக்சகயில் அமரச ்சசய்து 

தினமும் வணங்கி வந்தார.் இவ்கவசள பாரவ்திகதவியானவள் வால்மீகி 

முனிவசர கநாக்கி எனது அறிவீனத்தால் என் சுவாமிசயப் பிரிந்து 

இங்கக (தற்கபாது சதன் இந்தியாவில் உள்ள மாங்காடட்ு அம்மன் 

ஆலயம்) வந்து விட்கடன். எனகவ இவ்வுலகில் இதுவசர யாரும் 

அனுஷ்டிக்காத ஒரு விரதத்திசன அனுஷ்டித்து இசறவசன மீண்டும் 

அசடந்து ஆறுதல் அசடய விரும்புகின்கறன். எனகவ, அவ்வாறான 

விரதம் இருப்பின் கூறும்படி ககட்டார.் அதற்கு வால்மீகி பின்வருமாறு 

கூறினார.் 

 

தாகய! இவ்வுலகில் இதுவசர யாரும் அனுஷ்டிக்காத விரதம் ஒன்று 

உள்ளது. அதசன சமய்யன்புடனும் பயபக்தியுடனும் அனுஷ்டித்தால் 

விரத முடிவில் பரகமஸ்வரனின் அருள் பூரணமாக கிசடக்கப் 

சபறுவீரக்ள் எனக் கூறி, அத்தசகய சிறப்புப் சபற்றதும் யாராலும் 

இதுவசர அனுஷ்டிக்கப்படாததுமான விரதம் “ககதார சகௌரி விரதம்” 

எனக் கூறி இவ்விரதத்தின் கபாது கசடப்பிடிக்கப்பட கவண்டிய விரத 

நியதிகசள பின்வருமாறு கூறுகின்றார.் 

 

புரட்டாதி மாதம் சுக்கிலபடச் தசமி சதாடக்கம் ஐப்பசி மாதத்துக் 

கிருஷ்ண படச்த்துத் தீபாவளித் திருநாளான அமாவாசச வசர 21 

நாள்கள் பிரதி தினமும் நீராடி சுத்தமான ஆசட அணிந்து ஆலமரத்தின் 

கீழ் சிவலிங்கத்சத பிரதிடச்ட சசய்து 21 வாசழப்பழம், 21 பாக்கு, 21 

மஞ்சள், 21 அதிரசம், கநான்பு நூல் என்பவற்சற சநகவத்தியமாகப் 

பசடத்து வழிபடல் கவண்டும் என்று கூறினார.் சிவசன மனதில் 

தியானம் சசய்து விதிப்படி வணங்கியதால் 21 ஆம் நாள் அம்பிசகயின் 



விரதத்தில் மகிழ்ந்து அம்பாளின் முன் கதவ கணங்கள் புசடசூழ 

ரிஷபவாகனத்தில் பூகலாகத்தில் அம்பிசகயின் முன் காட்சி சகாடுத்து 

தனது இடது பாகதச்த ஈஸ்வரிக்கு சகாடுத்து அரத்்தநாரீஸ்வர மூரத்்தம் 

சபற்று சகலாயம் சசன்றார.் 

 

இவ்விரத முடிவில் 21 இசழயினால் ஆன காப்சப ஆண்கள் 

வலக்சகயிலும் சபண்கள் இடக் சகயிலும் முழங்சகயிற்கும் 

கதாள்படச்டக்கும் இசடயில் கடட்ுதல் கவண்டும். கமலும் முதல் 20 

நாளும் ஒரு சபாழுது சூரிய அஸ்தமனத்தின் பின் உணவருந்தி, இறுதி 

நாளாகிய சதுரத்சி அன்று உபவாசம் இருந்து மறுநாள் காசல சூரிய 

உதயத்திற்கு முன்னர ்“பாரணம்’ பண்ணி விரதத்சத முடித்தல் 

கவண்டும். 

 

இத்தசகய சிறப்பு வாய்ந்த விரதத்திசன திருமால் அனுஷ்டித்து 

சவகுந்த பதவிசயப் சபற்றதுடன் பிரம்மன் அனுஷ்டித்து உலசகப் 

பசடக்கும் உயர ்பதவியிசனப் சபற்றார.் இந்திரன் அனுஷ்டித்து 

சபான்னுலசக ஆண்டு சவள்சள யாசனயிசனயும் வாகனமாகக் 

சகாண்டார.் இவ்விரதத்தின் மகிசமசய இதுதான் என யாராலும் 

வசரயறுத்துக் கூற இயலாது. 

 

இவ்விரதத்திசன அனுஷ்டிப்பதால் ஐஸ்வரியம் சபருகும். 

வறுசமசயாழியும், நிசனத்த காரியம் சக கூடும் என்பது அனுபவ 

உண்சம. இந்நாளில் அம்பிக்சக சிவசன கநாக்கி “எம்சபருமாகன 

இவ்விரத்சத உலகில் யார ்சசய்தாலும் விரும்பிய யாவற்சறயும் 

சபறுவதற்கு அருள் புரியகவண்டும்” என்று ககடட்ுக்சகாண்டார.் சிவன் 

அம்பிசகயின் கவண்டுக்ககாசள ஏற்று, அங்கனகம ஆகுக என்று அருள் 

புரிந்தார.் எனகவ நாமும் இவ் அரிய கநான்பிசன கநாற்று பரம் 

சபாருளின் பூரண கடாடச்த்திசனப் சபற்று “சவயத்துள் வாழ்வாங்கு 

வாழ்கவாமாக!’ 

 

ககதாரசகௌரி விரதம அனுட்டிக்கும் முசற: 

 

ககதாரசகௌரி விரதம் ஆலயத்தில் அனுஷ்டிப்பவரக்ள் ககதாரசகௌரி 

விரத ஆரம்பதினத்திலன்று சகௌரி அம்பிசக சகமத ககதீஸ்வரநாதரின் 

சன்னிதானத்தில் ஸ்தாபிக்கப்படட்ுள்ள கும்பத்தின் முன்பதாக 

அமரந்்திருந்து பூசச வழிபாட்டிற்குரிய வலதுசகயில் ஞானவிரலாகிய 

கமாதிரவிரலில் தரப்்சபப் பவித்திரம் அணிந்து சிவாசச்ாரியர ்மூலம் 

உங்கள் பிறந்த நட்சத்திரம் சபயர ்ஆகியவற்சறக் கூறி குடும்பத்தவர ்

அசனவரது நன்சமகளுக்காகவும் விரத பூசஜகசள நடாத்துவதாகச ்

சங்கற்பம் சசய்து ஸ்ரீ வரசித்தி விநாகர ்வழிபாடட்ுடன் ஆரம்பித்தல் 

அவசியமாகும். 

 

விரத தினங்களிகல பகலில் உணவு தூக்கம் ஆகியவற்சறத் தவிரத்்து, 

பழசச்ாறு பால், நீரக்மார ்ஆகியவற்சறமடடுகம அருந்தி 



சதய்வசிநதசனயுடன் கழித்து, மாசலயில் ஆலயத்தில் சகௌரி மீனாட்சி 

சகமதரான ககதீஸ்வரப் சபருமானுக்கு சிறப்பாக நசடசபறும் அபிகஷக 

ஆராதசனகளிலும், அரத்்தநாரீஸ்வரராக இசறவனுக்கு நசடசபறும் 

அரச்சன வழிபாடுகளிலும் கலந்துசகாள்வதுடன், கும்பதத்ில் 21 

தினங்களாக பூசஜயில் சவக்கப்படட்ுள்ள, இருபத்சதாரு 

இசழகளினால் உருவாக்கப்சபற்றுள்ள கநான்புக்கயிற்றில் இருக்கும் 21 

முடிசச்ுக்களுக்குமுரிய (கிரந்தி பூசஜ) சிறப்பு மந்திரங்கசள குரு மூலம் 

உபகதசமாகக் காதினால் ககடட்ு அதசன திரும்ப உங்கள் வாயினால் 

பக்தியுடன் உசச்ரித்து அதன்பின்னர ்சிவலிங்கப்சபருமாசன 

சிவலிங்காஷ்டக ஸ்கதாத்திரத்துடன் சகயில் பூவும் நீரும் ஏந்தி 

பிரதட்சிணம்சசய்து கும்பத்துக்கு மலரச்சாரிந்து வழிபடுவது 

அவசியமாகும். 

 

இன்றியசமயாத காரணங்களினால் தினமும் வரமுடியாவிடின் இயன்ற 

தினங்களில் வந்து தவறவிட்ட பிரதட்சிண நமஸ்காரங்கசளயும் 

குசறவின்றி நிசறகவற்றிப் பூரத்்தி சசய்வது அவசியமாகும். இறுதி 

நாளன்று பசழய கநான்புக்கயிற்றிசன நீக்கிப் புதிய 

கநான்புக்கயிற்றிசன ககதாரிசகௌரி ரடச்சக் காப்பாக ஆண்கள் 

குருமூலம் வலது சகயிலும், சபண்கள் குருமூலம் அல்லது கணவர ்மூலம் 

அல்லது சுமங்கலிகள் மூலம் இடது சகயில் அல்லது கழுத்தில் அணிந்து 

சகாள்ளலாம். அன்சறயதினம் பூரணமான உபவாசமாக இருந்து 

மறுநாள் பாரணம் சசய்வது மிகவும் உத்தமம். 

 

ஒருசிலர ்ஆரம்பதினத்தில் வந்து சங்கல்பம் சசய்து விரதத்சதத் 

சதாடங்கிப் பின் இறுதி மூன்று தினங்களில் அசனத்து பிரதட்சிண 

நமஸ்காரங்கசளயும் சசய்து முடித்து குருவழிபாடட்ுடன் கநான்புக் 

கயிறு வாங்கி அணிவர.் பசழய காப்புக் கயிசற நீர ்நிசலகளில் 

கபாடவும். சபண்களுக்கு இறுதி நாளில் ஆலயத்திற்கு வந்து பூரத்்தி 

சசய்ய இயலாது, மாத விலக்கினால் தடங்கல் ஏற்பட்டால் அசுத்தமான 

மூன்று தினங்களும் ஒருகவசள உணவுடன் விரதமாக இருந்து நான்காம் 

நாள் மங்கள ஸ்நானம் சசய்து ஆலயத்தில் வந்து பிரதடச்ண 

நமஸ்காரங்கசள நிசறவு சசய்து காப்பு அணியலாம். இதற்காக 

இன்சனாரு அமாவாசச வரும் வசர காத்திருப்பது அவசியமில்சல. 

 

இவ்விரதத்சத ஏசனய ஒருசில விரதங்கசளப்கபால 

இத்தசனவருடகாலம் மடட்ுகம அனுஷ்டிக்ககவண்டுசமன்ற நியதி 

கிசடயாது. சதாடரந்்து அனுஷ்டிக்கும்கபாது வகயாதிபத்தினால் 

தளரச்ச்ியசடந்தவரக்ளும் கநாயுற்று உடல் நலிவசடந்வரக்ளும் 

காசலயிகலகய பக்தியுடன் பூசஜவழிபாடுகசள நிசறகவற்றி 

உசச்ிப்சபாழுதில் பால் பழம் அதிரசம் பலகாரங்கசள உடச்காள்வதும் 

தவறல்ல. 

 

ஆலயத்திற்குசசல்ல இயலாது இருப்பவரக்ள்; அல்லது ஆலயம் இல்லாத 

ஊரில் வசிப்பவரக்ள்: 



 

புரட்டாதி மாதம் சுக்ல பட்ட தசமியில் இவ்விரத்த்சத ஆரம்பிக்க 

கவண்டும். இருபத்கதாரிசழகள் சகாண்டதும் இருபத்சதாரு 

முடிசச்ுக்கள் சகாண்டதுமான நூலினால் உருவாக்கப்பட்ட மந்திரக் 

கயிற்சற சசய்துசகாண்டு அன்றுமுதல் சிவசபருமாசன மண்ணால் 

ஆக்கப்பட்ட விம்பத்திலும், கும்பத்திலும் பூஜித்து இவ்விரத்த்சத 

அனுஷ்டிக்க கவண்டும். தூய்சமயான அழகான இடதத்ிகல மண்ணால் 

சசய்யப்பட்ட சிவலிங்கத்சத அசமத்து கும்பம் சவத்து பூக்கள், வில்வம் 

முதலியனவற்றால் அரச்ச்சன சசய்ய்யகவண்டும். ஒவ்சவாரு நாளும் 

ககதாகரஸ்வரனுக்கு இருபத்சதாரு எண்ணிக்சக சகாண்ட அப்பம், 

வசட, பழம், பாக்கு, சவற்றிசல, பாயாசம், சரக்்கசர அன்னம், 

புளிஅன்னம் முதலிய சநகவத்தியங்கள் சவத்து, தூபதீபம் காட்டியும் 

கசாகடாகபாசார பூசஜ சசய்தும் கககதஸ்வரசன வழிபடுதல் கவண்டும். 

இருபத்சதாரு நாளும் பூசஜயில் சவக்கப்பட்ட இருப்பத்சதாரு 

முடிசச்ுக்கள் சகாண்ட நூலிசன இருபத்கதாராவது திதியான 

அமவாசசத் திதியில் இடது சகயில் கட்டிக்சகாள்ளகவண்டும். 

 

தமது ஆன்ம ஈகடற்றத்திற்காகவும் தமது குடும்பத்தவரின், 

ஆயுள்விருத்தி, சசல்வ விருத்தி, குடும்ப அன்னிகயான்னிய அபிவிருத்தி, 

மனசச்ங்கடங்கள் நீங்கி சந்கதாஷம் சபருகவும், குழந்சதகளின் கல்வி, 

உத்திகயாகம் சபறவும், சுபமங்கள திருமணம் சககூடவும், குழந்சதப் 

பாக்கியப்கபறுகள் கிட்டவும் இவ்விரதத்சத இயன்றவசர விடாது 

அனுஷ்டிப்பது உதத்மம் ஆகும். இவ்வாறு சகௌதம முனிவர ்

விரதமஹிசமசய உலக மாதாவாகிய சகௌரிகதவிக்கு  

உபகதசம் சசய்ய, அசதக்ககடட்ு அன்சன ககதாகரஸ்வரப்சபருமாசன 

நிசனந்து தவமிருந்து வழிபட, இசறவன் காட்சிசகாடுத்து 

கதவிக்குத்தனது இடப்பாகத்சதக் சகாடுத்து தன்னுடன் இசணத்து  

அரத்்தநாரீஸ்வரனாகி “உசமசயாருபாகன்” என்னும் சிறப்புத் 

திருநாமத்சதப் சபற்றார ்என்பது வரலாறு. 

 

கதவியின் கவண்டுதலினால் இவ்விரதத்சத அனுஷ்டிக்கும் 

அசனவருக்கும்; தம்பதிகள் கசமமாக இருத்தலும்,  

பிணிநீங்கலும், வறுசம நீங்கி சசல்வம் சபறுவதற்கும்  

கன்னியரக்ளுக்கு விசரவில் திருமணம் நசடசபறுவதற்கும் 

சிவனருசளப் பரிபூரணாகப் சபறுவதற்கும், கணவனும்  

மசனவியும் கருத்சதாருமித்து ஒற்றுசமயாக வாழகவண்டும் 

என்பகத இவ்விரதத்ின் அடிப்பசடத் தத்துவமாகும். 

 
 
 
 

பிரம்மஸ்ரீ சந்திர சாந்தரூப சிவாச்சாரியார் (Chief Priest – Sri Selva Vinayakar Temple) 

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



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

