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Temple Worship 5 
 

Sri Santhan Kurukkal - Sri Selva Vinayakar Temple 
 
 

��பகவான் & தட்சிணா�ர்த்தி. 
 
*��பகவா�க்�ம் தட்சிணா�ர்த்திக்�ம் உள்ள ேவ�பாட்ைட ��ந்�ெகாள்�ங்கள்.*  
 
��பகவா�க்� ெசய்ய ேவண்�ய ப�காரங்கைள தவறா� ெசய்�ங்கள்.  
 
��பகவான�ன் நல்ல�ைள ெப�ங்கள். 
 
*�� ெபயர்ச்சி காலத்தில் யாைரப் பண�வ�?* 
 
*நவக்கிரக ��ைவயா,* 

*ஞான ��ைவயா?* 
 
சம�ப காலமாக ேகாய�ல்கள�ல், வ�யாழக்கிழைமகள�ல் தட்சிணா�ர்த்தி சந்நதிய�ல் 

பக்தர்கள�ன் �ட்டம் அதிக�த்� வ�கிற�.  
 
இவர் கள�ல் 99  சதவ �தம் ேபர் ���க்�ப் ப�காரம் ெசய்வதற்காக வ�பவர்கள்.  
 
அேத ேநரத்தில் நவகிரகங்கள�ல் ஒ�வரான �� பக வாைன 

வழிப�ேவா�ன்  எண்ண�க்ைக மிகக் �ைற�.  
 
*�� பகவா�க்� ெசய்ய ேவண்�ய ப�காரத்ைத தட்சிணா�ர்த்திக்� 

ெசய்வ�  ச�தானா?* 
 
*இவர்கள் இ�வ�க்�ம் உள்ள  வ�த்தியாசம் என்ன?* 
 
*தட்சிணா�ர்த்தி என்பதற்� ெதன்�கக் கட�ள் என்� ெபா�ள்.*  

*அதாவ�, ெதற்� ேநாக்கி வ �ற்றி�ப்பவர்.*  
 
*நவகிரகங்கள�ல்  ஒ�வரான வ�யாழ (��) பகவான�ன் திைச வடக்�.* 
 



திைசய�ன் அ�ப்பைடய�ேலேய இ�வ�ம் ேவ�ப�கின்றனர். 
 
*அேத ேபால வ�யாழ�க்� உ�ய நிறம், மஞ்சள். இவ�க்� உ�ய தான�யம், ெகாண்ைடக் 

கடைல.* 
 
*தட்சிணா�ர்த்திேயா ெவண்ண�ற  ஆைடைய  உ�த்திய��ப்பவர்.*  
 
‘ஸ்ேவதாம்பரதரம் ஸ்ேவதம்…’ என்� உைரக்கிற� ேவதம்.  
 
*ஸ்ேவதம் என்றால் ெவள்ைள நிறம் என்�  ெபா�ள்.* 
 
உண்ைம  நிைல இவ்வா� இ�க்க வ�யாழ�க்� ப�காரம் ெசய்ய நிைனப்பவர்கள்,  
 
ஞான ��வாய் அ�ள்பாலிக்�ம் தட்சிணா�ர்த்திக்� மஞ்சள் நிற வஸ்திர�ம், 

ெகாண்ைடக்கடைல மாைலக�ம் சாற்�கிறார்கள்.  

*இ�, தியானத்தில் ஆழ்ந்தி�க்�ம் தட்சிணா�ர்த்திக்� ெதால்ைல ெகா�ப்ப� ேபால் 

அைமகிற�.* 
 
ஞானம் ேவண்� தட்சிணா�ர்த்திைய வழிப�பவர்க�க்� கிழைம  �க்கியமில்ைல.   
 
வ�யாழன் அன்�தான் வழிபட ேவண்�ம் என்ற அவசிய�ம் இல்ைல.  
 
*ெதள�வாகச் ெசால்வதானால், வ�யாழக் கிழைமக்�ம் தட்சிணா�ர்த்திக்�ம் எந்த 

சம்பந்த�ம் இல்ைல* 
 
*சிவெப�மான் ஞானத்ைத ேபாதிக்�ம் ��வாக ஸநகாதி �ன�வர்க�க்� ேவத 

ஆகமங்கள�ன் ெபா�ைள உபேதசிக்�ம் தி���வேம   தட்சிணா�ர்த்தி.* 
 
*கல்லால மரத்தின் கீழ் அமர்ந்தி�ப்பவராக இவர் காட்சியள�க்கிறார்.* 
 
*இவர் ஆதி�� அல்ல� ஞான�� என்�  ேபாற்றப்ப�கிறார்.*  
 
*அேத ேநரத்தில் ேதவர்கள�ன் சைபய�ல் ஆச்சா�யனாக, ேதவர்க�க்� ஆசி�யராக பண� 

ெசய்பவர் வ�யாழன்  என்� அைழக்கப்ப�ம் ப்�ஹஸ்பதி.* 
 
ஆசி�யர் ெதாழில் ெசய்வதால் இவைர �� என்� அைழக்கின்றனர். 
 
ஞான�� ேவ�, நவகிரக �� ேவ� என்பைதப் ��ந்� ெகாள்வ� நல்ல�.  
 
*வ�யாழ பகவா�க்� உ�ய அதிேதவைத ம�த்வந்தன்  என்�ம், ப்ரத்யதி  ேதவைத 

ப�ரம்மா என்�ம் ெதள�வாகச் ெசால்கிற� ேவதம்.* 
 
*எந்த வ�தத்தி�ம் தட்சிணா�ர்த்திேயா� வ�யாழ (��) பகவாைன 

சம்பந்தப்ப�த்தி  ேவதத்திேலா, �ராணங்கள�ேலா ெசால்லப்படவ�ல்ைல.* 
 
*இந்த நிைலய�ல் வ�யாழ�க்� உ�ய ப�காரத்ைத தட்சிணா�ர்த்திக்� ெசய்ய 

ேவண்�ய  அவசியம் என்ன?  இந்தக்�ழப்பத்திற்� என்ன காரணம்?* 



 
ஞான ��வாம் தட்சிணா �ர்த்திைய வழிப�ம் வைகய�ல் பள்ள�க்�ழந்ைதக�ம் 

இந்த  ஸ்ேலாகத்திைன எள�தாகச் ெசால்கிறார்கள்: 
 
*��ப்ரஹ்மா: ��ர்வ�ஷ்�: �� ேதேவா மேஹஸ்வர:* 

*�� சாக்ஷாத் பரப்ரஹ்ம* *தஸ்ைம�* 

*��ேவ நம:* 
 
இந்த ஸ்ேலாகத்தில் இடம்ெப�ம் *‘��’* என்ற வார்த்ைதைய ைவத்� *�� பகவா�ம் 

இவ�ம் ஒன்� என நிைனத்தி�க்கலாம்.* 
 
��  பகவா�க்�  உ�ய ப�காரத் தலமாக ஆலங்�� தட்சிணா�ர்த்தி ஸ்வாமி ப�ரபலம் 

அைடந்தி�ப்ப�ம் �ட காரணமாக இ�க்கலாம்.  
 
*இைறவன் இட்ட பண�ையச்  ெசய்பவர்கேள நவக்கிரகங்கள்.*  
 
ஒன்ப� ேகாள்க�க்�ம் ஒவ்ெவா� காரகத்�வம் உண்�.  
 
*இவர் கள�ல் �பகிரகமாக�ம், ேவண்�கின்ற நன்ைமையச்  ெசய்பவராக�ம் 

வ�ளங்�பவர் வ�யாழ (��) பகவான்.*  
 
*�� பார்க்க ேகா� நன்ைம என்ப� பழெமாழி.* 
 
*ெஜன்ம ராசிைய �� பார்த்தால் நிைனத்த  கா�யம் ைக��ம்.* 
 
இந்த உலகத்தில் நாம் ஆனந்தமாய் வாழ்ந்திடத் ேதைவயான அைனத்� �கங்கைள�ம் 

அ�ள்பவர் *�� பகவான்.* 
 
*�� பலம் இ�ந்தால் தி�மணம்  நைடெப�ம்.* 
 
*��வ�ன் அ�க்ரகம் இ�ந்தால் ப�ள்ைளப்ேப� கிட்�ம்.*   
 
*தி�மணத்தைட ந�ங்க�ம், �த்திரபாக்கியம்  கிட்ட�ம், உயர் கல்வ�ய�ல் 

இடம்  ப��க்க�ம் ��வ�ன் அ�ள் ேவண்� ப�காரம் ெசய்ய வ�ைழகின்றனர்.*  
 
அவ்வா� ப�காரம் ெசய்ய  வ��ம்�பவர்கள் இந்த �� ெபயர்ச்சி நாள��ம்,   
 
*இன� வ�ம் வ�யாழகிழைமகள��ம் நவகிரகங்கள�ல் வடக்� ேநாக்கி 

அ�ள்பாலிக்�ம்  வ�யாழ பகவா�க்� மஞ்சள் நிற வஸ்திரம் சாற்றி�ம்,  ெகாண்ைடக் 

கடைல மாைல அண�வ�த்�ம் வழிபடலாம்.* 
 
ெகாண்ைடக் கடைல �ண்டல் ைநேவத்யம் ெசய்�, வ�ம் பக்தர்க�க்� வ�நிேயாகம் 

ெசய்யலாம்.  
 
வ�யாழன்ேதா�ம் வ�ரதம் இ�ந்�  வடக்� �கமாய்  ெநய் வ�ளக்� ஏற்றி�ம் 

வழிபடலாம். 
 



அேத ேநரத்தில் ஞானமார்க்கத்ைத நா�ம் அன்பர்கள் தட்சிணா�ர்த்திைய  வழிபடலாம்.  
 
வ�யாழக்கிழைமதான்  என்றில்ைல,  
 
எந்த நாள��ம் அவைர வழிபடலாம்.  
 
மனம் சஞ்சலத்திற்� உள்ளா�ம் எந்த ேநரத்தி�ம் தட்சிணா�ர்த்திய�ன் சந்நதிய�ல் 

அவ�க்�  �ன்பாக அைமதியாக அமர்ந்� தியானத்தில் ஈ�ப�ங்கள்.  
 
�ழப்பங்கள் அகன்�  மனம் ெதள�வைட�ம்.  
 
*ஞான �� ேவ�,*  

*நவகிரக �� ேவ� என்ற உண்ைமையப் ��ந்�ெகாள் ேவாம்.* 
 
 
 

 

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

