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

Temple Worship 7
Sri Santhan Kurukkal - Sri Selva Vinayakar Temple

கந்த சஷ்� ேதான்றிய கைத !!!
பைடக்�ம் கட�ளான ப�ரம்மாவ�ற்� தட்சன், காசிபன் என்ற இ� �தல்வர்கள் உண்�.
இவர்க�ள் தட்சன், சிவைன ேநாக்கி தவம் ��ந்� பல வரங்கைளப் ெபற்� சிவப�ரா�க்ேக
மாமனாராகி�ம் அகந்ைத காரணமாக இ�திய�ல் சிவனால் உ�வாக்கப்பட்ட வரபத்திரரால்
�
ெகால்லப்பட்டான்.
(தட்சேன அ�த்த ப�றவ�ய�ல் �ரபத்மனாக ப�றந்தான். தட்சன�ன் மகள் பார்வதி. பார்வதிய�ன்
மகன் ��கன். இதன் ப� பார்த்தால் ��க�க்� �ரபத்மன் தாத்தா உற� வ�கிற� என்ற
க�த்�ம் உள்ள�.)
அ�த்� காசிப�ம் க�ம் தவம் ��ந்� சிவன�டம் பல வரங்கைளப் ெபற்றான். ஒ� நாள் அ�ர
�� �க்கிரனால் ஏவப்பட்ட மாைய எ�ம் ெபண்ண�ன் அழகில் மயங்கி தான் ெபற்ற தவ
வலிைமைய இழந்தான்.
இைதத் ெதாடர்ந்� காசிப�ம் மாைய எ�ம் அ�ரப் ெபண்�ம் �தலாம் சாமத்தில் மன�த
உ�வத்தில் இைணந்� மன�தத் தைல�ைடய �ரபத்ம�ம், இரண்டாம் சாமத்தில் சிங்க
உ�வ�ல் இ�வ�ம் இைணந்� சிங்க�க�ைடய சிங்க�ம், �ன்றாம் சாமத்தில் யாைன
உ�வ�ல் இைணந்� யாைன �க�ைடய தாரக�ம்,
நான்காம் சாமத்தில் ஆட்��வத்தில் இைணந்� ஆட்�த் தைல�ைடய அஜ�கி எ�ம்
அ�ரப் ெபண்�ம் ப�றந்தனர். மாைய காரணமாகத் ேதான்றிய இந்த நான்� ேப�ம் ஆணவ
மி�தியால் மிதந்தனர்.

காஷ்யபர் தன் ப�ள்ைளகள�டம், �ழந்ைதகேள! வடதிைசேநாக்கிச் ெசன்� சிவெப�மாைன
ேநாக்கித் தவம் ெசய்�ங்கள். ேவண்�ய வரங்கைளப் ெபற்� வா�ங்கள்! என்� உபேதசம்
ெசய்தார். இவர்கள் க�ம் தவமி�ந்� சிவெப�மான�டம் பல வரங்கைளப் ெபற்றனர்.
இவர்க�ள் �ரபத்மன் சிவைன ேநாக்கி க�ம் தவம் ��ந்� 108 �கம் உய�ர் வாழ�ம் 1008
அண்டம் அரசாள�ம் இந்திர ஞாலம் எ�ம் ேதைர�ம் வரமாக ெபற்றான். ேம�ம் தனக்�
சாகாவரம் ேவண்�ம் என �ரபத்மன் சிவன�டம் ேகட்டான். ப�றந்தவன் ம�ந்ேத த�ர ேவண்�ம்
என்ற சிவன், எந்த வைகய�ல் அவ�க்� அழி� வர ேவண்�ம் எனக் ேகட்டார்.
�ரபத்மன் �த்திசாலித்தனமாக, ஒ� ெபண்ண�ன் வய�ற்றில் ப�றக்காத ப�ள்ைளயால் தான்
தனக்� அழி� வர ேவண்�ம், எனக் ேகட்டான். ெபண்ைணயன்றி ேவ� யாரால் ஜ�வ ர்கைள
உற்பத்தி ெசய்ய ���ம் என்ப� அவன� கணக்�.
இந்த வரத்ைதப் ெபற்ற �ரபத்ம�ம் அவ�டன் ப�றந்தவர்க�ம் தன் �ல��வான
�க்ராச்சா�ய�டம் ஆசி ெபற்� தம்ைமப் ேபால் பலைர உ�வாக்கி அண்டசராசரங்கள்
எல்லாவற்ைற�ம் ஆண்� இந்திரன் �தலான �ப்பத்� �க்ேகா� ேதவர்கைள�ம்
சிைறய�லைடத்தனர். இந்திரன் �ரபத்ம�க்� பயந்� �ேலாகம் வந்� ஒள�ந்� ெகாண்டான்.
அ�ரர்கள�ன் இந்தக் ெகா�ைமையத் தாங்க ��யாத ேதவர்கள், கய�லாயம் ெசன்�
சிவெப�மான�டம் �ரபத்மன�டம் இ�ந்� தங்கைளக் காக்�ம்ப� �ைறய�ட்டனர். சிவ�ம்
அவர்கைளக் காப்பாற்�ம் ேநாக்�டன் பார்வதிய�ன் ெதாடர்ப�ன்றி, தன� ஆ� ெநற்றிக்
கண்கைளத் திறக்க
(சிவ�க்� ஈசானம், தத்��ஷம், அேகாரம், வாமேதவம், சத்ேயாஜாதம், ஞான�க�க்�
மட்�ம் ெத�யக்��ய அேதா �கம் (மனம்) என்� ஆ��கங்கள் உண்�)
அவற்றிலி�ந்� ேதான்றிய ஆ� த�ப் ெபாறிகைள�ம் வா� பகவான் ஏந்திச் ெசன்� சரவணப்
ெபாய்ைகய�ல் மலர்ந்தி�ந்த தாமைர மலர்கள் ம� � ேசர்த்தான். அந்த த�ப்ெபாறிகள் ஆ�ம்
ஆ� �ழந்ைதகளாகத் ேதான்றின! அந்த ஆ� �ழந்ைதகைள�ம் ஆ� கார்த்திைகப் ெபண்கள்
அ�வர் பா�ட்� சீ ராட்� வளர்த்தனர்.
இந்த ஆ� தி��கங்க�ம் ஞானம், ஐஸ்வர்யம், அழ�, வ �யம்,
�
ைவராக்கியம், �கழ் எ�ம்
ஆ� �ணங்கைளக் �றிக்கிற�. ப�ரணவ ெசா�ப�யான ��கன�டம் காக்�ம் கட�ள்
��ந்தன், அழிக்�ம் கட�ள் �த்ரன், பைடக்�ம் கட�ள் கமேலாற்பவன் ஆகிய
�ம்�ர்த்திக�ம் அடங்�வர். ேம�ம் ��கப் ெப�மான் சிவாக்ன�ய�ல்
ேதான்றியவராதலால் ஆ��கேம சிவம்-சிவேம ஆ��கம் என்ப�ண்�. அந்த ஆ�
�ழந்ைதகைள�ம் பார்வதி கட்� அைணக்க…
அவர்கள் ஒ� ேமன�யாக வ�வம் ெகாண்� ஆ� �கங்க�ம் இ� கரங்க�ம் ெகாண்ட
��கப் ெப�மானாகத் ேதான்றினர். இத் தி���ைவப் ெபற்றதால் ஆ��க�வாமி என்ற
ெபயர் ��கப் ெப�மா�க்� ஏற்பட்ட�. அத்�டன் இந்த ஆ� �ழந்ைதகைள�ம் பார்வதி
ஒேர �ழந்ைதயாக ஸ்கந்தம் (ேசர்த்தல்) ெசய்ததால் ��கன் ஸ்கந்தப்ெப�மான் ஆனார்.
��கன் என்றால் அழகன். ேகா� மன்மதர்கைள வ�ட அழகாக இ�ந்தான்
அவன்.��கப்ெப�மான் ேதவ�� ப�ரகஸ்பதி �லம் அ�ரர்கள�ன் வரலாற்றிைன அறிந்தார்.
தி�க்கரத்தில் ேவேலந்திக் ெகாண்� ��கப்ெப�மான், இந்திராதி ேதவர்கேள! ந�ங்கள்

அ�ரர்க�க்�ச் சிறி�ம் அஞ்சத்ேதைவய�ல்ைல. அஞ்�ம் �கம் ேதான்�ம் ேபா� இந்த
ஆ��கத்ைத எண்�ங்கள். உங்கள் �ைறகைள சீ க்கிரேம ேபாக்கி அ�ள்ெசய்வ� என்
ேவைல, என்றார்
அ�ரர்கைள அழிக்க நிைனத்த ��கன் �தலில் சிங்க�கன், தாரகா�ரன், அவன் மகன் என
எல்லா ேசைனகைள�ம் ஐந்� நாட்கள�ல் அழித்தார். ஆறாம் நாள் எஞ்சியவன்
�ரபத்மன்தான்.
தன� ேசைனத்தைலவரான வ ரபா�ைவ
�
�ரபத்மன�டம் �� அ�ப்ப� அவைனத்
தி�ந்�ம்ப� எச்ச�த்தார். ஆனால், �ரபத்மன், பாலகன் ��கனா எனக்� எதி�! யார்
வந்தா�ம் இந்திராதி ேதவர்கைளக் காக்க யாரா�ம் ��யா�, என்� வ ராேவசமாகக்
�
�றினான்.
உடேன ப�ரம்மா, வ�ஷ்�, சிவன் ஆகிய �ம்�ர்த்திக�ம் ��கப் ெப�மாைன �ர�டன்
ேபார் ��ய அ�ப்ப�னர். �ரேனா, கடலின் ந�வ�ல் வ ரமேகந்திர��
�
என்ற பட்டணத்ைத
எ�ப்ப� அங்ேக வசித்� வந்தான்.
அங்ேக ெசல்வ� அவ்வள� எள�தல்ல. ஆனால், உலகாள வந்த ��க�க்� இ� சாதாரண
வ�ஷயம். அவர் அந்த நகைர அைடந்தார். �ரன் அவைரப் பார்த்� ஏளனம் ெசய்தான். ஏ
சி�வேன! ந�யா என்ைனக் ெகால்ல வந்தாய். பச்ைச ப�ள்ைளயப்பா ந�! உன்ைனப் பார்த்தாேல
ப�தாபமாக இ�க்கிற�. பாலகா! இங்ேக நிற்காேத, ஓ� வ��, என்� ப�காசம் ெசய்தான்.
��கன் அசரவ�ல்ைல.
தன் உ�வத்ைதப் ெப�தாக்கி அவைரப் பய��த்தினான். அதன் ம� � சக்தி வாய்ந்த ஏ�
பாணங்கைள எய்தார் ��கன். உடேன அவன் மகாச�த்திரமாக உ�மாறினான். மிகப்ெப�ய
அைலக�டன் ��கைனப் பய��த்திப் பார்த்தான். உடேன �� அக்ன� அம்�கைள கடல்
ம� � ஏவ�னார் ��கன். கடல் பயந்� ப�ன் வாங்கிய�. இ�ப்ப��ம், ��கைனக் ெகால்ல
ேவண்�ம் என்ற எண்ணம் �ர�க்� வரவ�ல்ைல. காரணம்,
ஒ� சி�வைனக் ெகால்வ� தன் வ ரத்�க்�
�
இ�க்� என்�ம், அ� பாவெமன்�ம் அவன்
க�தினான். அந்தக் கல்�க்�ள்�ம் இ�ந்த ஈரத்ைதக் கண்� தான், க�ணா�ர்த்தியான
��க�ம் அவைனக் ெகால்லாமல் ஆட்ெகாள்ள ��ெவ�த்தார். தன் வ�ஸ்வ�பத்ைத
அவ�க்�க் காட்�னார். அைதப் பார்த்த�டேனேய �ரன�ன் ஆணவம் மைறந்� ஞானம்
ப�றந்த�. ��கா! என் ஆணவம் மைறந்த�.
ெதய்வமான உன் ைகயால் ம�வைத நான் பாக்கியமாகக் க��கிேறன். உன்ைன பய��த்த
கடலாய் மாறிேனன். அந்தக் கடலின் வ�வாகேவ நான் இங்� தங்�கிேறன். உன்ைன வணங்க
வ�ம் பக்தர்கள் என்ன�ல் ந�ரா�ய�ேம,
ஆணவம் ந�ங்கி, உன் தி�வ�ேய கதி என சரணமைட�ம் �த்திையப் ெபற ேவண்�ம்,
என்றான். ��க�ம் அந்த வரத்ைத அவ�க்� அள�த்தார். அதன் ப�ற�, தன் �பத்ைத
��க்கி, �ர�க்� ஞாபகமறதிைய உண்டாக்கினார். �ர�க்� ஆணவம் தைல �க்கேவ
அவன் மாமரமாக மாறி அவ�டமி�ந்� தப்ப �யன்றான்.
��கப்ெப�மான் தன் தாய் உமாேதவ�ய�டம் ஆசிெபற்� வாங்கிய ேவலா�தத்ைத
மாமரத்தின் ம� � வ��த்தார். (நாகப்பட்�னம் மாவட்டம் சிக்கல் தலத்தில்தான் ��கப்

ெப�மான் தன் தாய�டம் ேவைலப் ெபற்றார். சிக்கலில் ேவல் வாங்கி ெசந்��ல் �ரசம்ஹாரம்
என்பர்.
சஷ்�ய�ன் ஐந்தாம் நாள் வ�ழாவன்�, ேவல் வாங்�ம் உற்சவ ��க�க்� �கெமங்�ம்
வ�யர்ைவத் �ள�கள் அ�ம்�ம் அதிசயத்ைத ஆண்�ேதா�ம் காணலாம்.)ேவல் பட்ட�ம்
மாமரம் இரண்டாகப் ப�ளந்த�. அதன் ஒ�பாதிைய மய�லாக�ம், ம�பாதிைய ேசவலாக�ம்
மாற்றிய ��கன் தன� வாகனமாக�ம், ெகா�ச்சின்னமாக�ம் ஆக்கினார். �ரன் மாமரமான
இடம் மாம்பா� எனப்ப�கிற�. இன்�ம் இங்� மாமரம் தைழப்பதில்ைல. பைகவ�க்�ம்
அ��ம்பரமகா�ண்ய �ர்த்தி யான அவர், �ரைன வதம் ெசய்யாமல் அவைன
ஆட்ெகாண்டார்.
இச்ெசயலால்ைவதாைர�ம் வாழைவப்பவன் என்ற சிறப்�ப் ெபயர் ெபற்றார். �ரசம்ஹாரம்
��ந்தப�ன் ��கன் சிவ�ைஜ ெசய்ய வ��ம்ப�னான். அதற்காகக் கடற்கைரய�ல் கட்டப்பட்ட
ேகாவ�ல்தான் தி�ச் ெசந்�ர் ேகாவ�ல். இங்� �ல ஸ்தானத்தின் ப�ன்ப�திய�ல் ��கன்
�ைஜ ெசய்த சிவலிங்கத்ைதக் காணலாம். �ரசம்ஹாரத்ேதா� வ�ழா ��வதில்ைல.
ேதவர்க�க்� ��கன் ெசய்த உதவ�க்� ைகம் மாறாக,
இந்திரன் தன் மகள் ெதய்வாைனைய ��க�க்� மணம் ��த்� ைவத்தான். எனேவ
ம�நாள் ��கன்- ெதய்வாைன தி�மண ைவபவத்ேதா�தான் வ�ழா நிைற� ெப�கிற�.
கி�த்திைக என்றால் தி�த்தண�. (இங்� மட்�ம் �ரசம்ஹார வ�ழா நைடெபறா�). ைதப்�சம்
என்றால் பழன�. கந்தசஷ்� என்றால் தி�ச்ெசந்�ர். ேவல் என்றால் ெகால்�ம் ஆ�தமல்ல.
அ� ஆணவத்ைத அழித்� நற்கதி த�ம் பரமானந்தமான வழிபாட்�ப் ெபா�ள். அதனால்
தான்,
ேவல் ேவல் ெவற்றி ேவல் என்� �ழங்�கிறார்கள் பக்தர்கள். அந்த ேவல் ப�றவ�த்�ன்பத்ைத
அழித்�, ��கன�ன் தி�வ�ய�ல் நிரந்தரமாக வசிக்�ம் �க்தி இன்பத்ைதத் தரக்��ய�.
�ரசம்ஹாரம் கந்தனால் ஐப்பசி சஷ்� திதிய�ல் நிகழ்த்தப்பட்டதால் இ� கந்தசஷ்� ஆய�ற்�.
��கப் ெப�மான் அ�ரர்களான �ரபத்மன் மற்�ம் அவன� தம்ப�யைர அழிக்கப் ேபார் ��ந்த
தி�வ�ைளயாடைலேய நாம் கந்த சஷ்� வ�ழாவாகக் ெகாண்டா� மகிழ்கிேறாம்.

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

