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�ரட்டாசி  சன� வ�ரதம் 
 
தமிழ் மாதங்கள் பன்ன�ரண்�ல் ஆறாவ� மாதமான �ரட்டாசிக்� தன� மகிைம உண்�. இ� 
காக்�ம் கட�ளான மகாவ�ஷ்��க்� உகந்த மாதமா�ம். ஒவ்ெவா� மாதத்தி�ம் 
வ�ரதநாட்கள் இ�ந்தா�ம் �ரட்டாசி ��வ�ம் வ�ரதநாட்கள்தான்.  
 
சன� வ�ரதம், நவராத்தி� வ�ரதம் என தினம் தினம் தி�வ�ழா ேகாலம்தான். தி�மாைல 
சன�க்கிழைமய�ல் வழிப�வ� மிக�ம் சிறப்ெபன்கின்றனர் ெப�ேயார்கள். அ��ம் �ரட்டாசி 
சன�க்கிழைமகள�ல் ெப�மாைள வழிபட்டால் எல்லாவ�தமான கஷ்டங்க�ம் ந�ங்கி வளமான 

வாழ்� கிட்�ம் என்ப� இந்� மதத்தின் மர� வழி நம்ப�க்ைக. 
 
 
ஒன்ப� ேகாள்கள�ல் ஒன்றான �தன் கிரகத்திற்� உ�ய மாதங்கள�ல் �ரட்டாசி�ம் ஒன்�. 
�தன�ன் அதி ேதவைதயாக இ�ப்பவர் மஹாவ�ஷ்�. எனேவதான் வ�ஷ்�வ�ன் அ�ள்ெபற 
உகந்த மாதமாக �ரட்டாசி திகழ்கிற�. ெப�மாள�ன் அம்சமாக க�தப்ப�ம் �த�ைடய வ �� 
கன்ன�. இந்த கன்ன� ராசிய�ல் ��யன் அமர்வ� �ரட்டாசி மாதத்தில்தான். ஆகேவ இந்த 
மாதத்தில் ெப�மா�க்� ேவண்�ய பஜைனகள் ப�ரம்ேமாற்சவங்கள் நைடெப�கின்றன. 
�த�க்� நட்� கிரகம் சன�பகவான். அதனால்தான் �ரட்டாசி மாதத்தில் வரக்��ய 
சன�க்கிழைமகள் வ�ேஷசமாக ெகாண்டாடப்ப�கிற�. 
 
�ரட்டாசி மாதத்ைத எமன�ன் ேகாைரப் பற்க�ள் ஒன்றாக அக்ன� �ராணம் �றிப்ப��கிற�. 
எமபயம் ந�ங்க�ம், �ன்பங்கள் வ�லக�ம் �ரட்டாசி மாதத்தில் காத்தல் கட�ளான 

வ�ஷ்�ைவ வணங்�வ� சிறப்�. ஒவ்ெவா� மாத�ம் சன�க்கிழைமகள�ல் வ�ரதம் 
கைடப்ப��ப்ப� நல்ல�. அப்ப� வ�ரதத்திைன ேமற்ெகாள்ள ��யாதவர்கள், �ரட்டாசி 
சன�க்கிழைமகள�ல் அவரவர் ��ம்ப வழக்கப்ப� மாவ�ளக்� ஏற்றி, ெப�மா�க்�ப் �ைஜ 
ெசய்� வழிபட்�, ��ந்த அள� அன்னதானம் ெசய்� வந்தால் ெப�மாள�ன் அ�ள் 
கிைடக்�ம். 
 
சன�க்கிழைமகள�ல் ெபா�வாக ெப�மா�க்� வ�ரதமி�ப்ப� வழக்கம் தான். இதில், �ரட்டாசி 
மாத சன�க்கிழைமக்ெகன ஒ� வ�ேசஷம் இ�க்கிற�. �ரட்டாசி சன�க்கிழைமய�ல் தான் 
சன�பகவான் அவத�த்தார். அதன் காரணமாக, அவரால் ஏற்ப�ம் ெக�பலன்கள் �ைறய 



காக்�ம் கட�ளான தி�மாைல வணங்�வ� வழக்கத்தில் வந்த�. இந்த வ�ரதத்தின் 
மகிைமைய வ�ளக்க கைத ஒன்� �றப்ப�கிற�. 
 
ெப�மாள் ேகாய�ல்கள�ல் மிக உயர்ந்ததாக க�தப்ப�வ� தி�ப்பதி ெவங்கடாசபதி ேகாய�ல். 
இங்� ப�மன் என்ற �யவர் வசித்�வந்தார். இவர் ெப�மாள் பக்தர். ஆ�ள் ��வ�ம் 
சன�க்கிழைம வ�ரதம் இ�ப்பதாக சங்கல்பம் எ�த்�க் ெகாண்டவர். ஆனால், இவர� 
ஏழ்ைமய�ன் காரணமாக எந்ேநர�ம் ெதாழிலில் �ழ்கிக் கிடப்பார்.சன�க்கிழைமகள�ல் 
ேகாய��க்� ேபாக ேநரம் இ�க்கா�. ேபானா�ம் �ைஜ �ைற�ம் ெத�யா�. தப்ப�த்தவறி 
ேபானால், ெப�மாேள, ந�ேய எல்லாம் என்ற வார்த்ைதைய மட்�ம் ெசால்லிவ�ட்� வந்� 
வ��வார். ஒ��ைற மனதில் ஒ� எண்ணம் உதித்த�. ெப�மாைளப் பார்க்க ேகாய��க்� 
ேபாக ேநரமில்ைல. ெப�மாைள இங்ேகேய வரவைழத்தால் என்ன என்� ேயாசித்தார். 
படபடெவன கள�மண்ணால் ஒ� சிைலையச் ெசய்தார். � வாங்�மள�க்� அவ�டம் பணம் 
கிைடயா�. எனேவ, தான் ேவைல ெசய்� ��த்த ம�ந்� வ��ம் மண்ைண சி� சி� �க்களாகச் 
ெசய்� அைதக் ேகார்த்� சிைலய�ன் க�த்தில் ேபாட்� வணங்கி வந்தார். அவ்�ர் அரசர் 
ெதாண்ைடமா�ம் ெப�மாள் பக்தர். அவர், சன�க்கிழைமகள�ல் தங்கப்� மாைல ஒன்ைற 
அண�வ�ப்பார். 
 
ஒ��ைற இப்ப� அண�ந்� வ�ட்�, ம�வாரம் வந்தார். ெப�மாள�ன் க�த்தில் மண் � 
மாைல ெதாங்கிய�. பட்டர்கள் தான் ஏதாவ� தவ� ெசய்கிறார்கேளா என �ழப்பத்தில் 
ெசன்றார். அன்� கனவ�ல் ேதான்றிய ெப�மாள், நடந்தைதச் ெசான்னார். அந்த �யவ�ன் 
இல்லத்திற்� ேந�ல் ெசன்ற அரசர், அவ�க்� ேவண்�ய அள� ெபா��தவ� ெசய்தார். 
அப்ெபா�ைளக் கண்�ம் மயங்காமல், ெப�மாள் பண�ேய ெசய்� வந்த �யவர் 
இ�திக்காலத்தில் ைவ�ண்டத்ைத அைடந்தார். ெப�மாள�ன் ஆைணப்ப�, அந்த பக்தைரக் 
க�ரவ�க்�ம் வைகய�ல் இப்ேபா�ம், தி�ப்பதி ஏ�மைலயா�க்� மண்சட்�ய�ல்தான் 
ைநேவத்யம் ெசய்யப்ப�கிற�. 
 
�ரட்டாசி மாதத் தி�ேவாணம், தி�ப்பதி மைலயப்ப �வாமி தன்ைன ெவள�ப்ப�த்திக் 
ெகாண்ட தினம் என்றால், �ரட்டாசி சன�க் கிழைமய�ேலா சன�பகவான் அவத�த்� 
�ரட்டாசிக்� �க்கியத்�வம் தந்�வ�ட்டார். அதன் காரணமாக சன�பகவானால் ஏற்ப�ம் 
ெக�பலன்கள் �ைறய, காக்�ம் கட�ளாக வணங்�வ� மரபாகிவ�ட்ட�. இதற்காகத்தான் 
�ரட்டாசி சன� வ�ரதத்ைத பக்தர்கள் வழி வழியாக கைடப��க்கின்றனர். 
 

 

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

