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Temple Worship 12 
 

த�ரப்்ேபாேம!! 
 

ஒ� பக்தன் எப்ப� இ�க்க ேவண்�ம்? 
 

‘பக்தி’ மற்�ம் ‘ஆன்மிகம்’ ஆகிய இரண்� பதங்கள் �றித்� 

தவறான க�த்� பலர் மத்திய�ல் இ�க்கிற�. 
இைறவழிபாட்�ல் ெதாடர்ந்� ஈ�பட்டாேலா அல்ல� வ�ரதங்கள் அ�ஷ்�த்தாேலா 

அல்ல� ப�ரசித்தி ெபற்ற ஆலயங்க�க்� அ�க்க� ெசல்வதாேலா ஒ�வர் 
பக்திமானாகிவ�ட ��யா�. 

ஏெனன�ல், இைவயைனத்�ம் ஒ� வைகய�ல் �யநலம் சார்ந்த ெசயல்கேள. 
அ� ேபால பணம் ெசலவழிப்பதால் மட்�ம் ஒ�வர் தர்மவான் ஆக ��யா�.  

அன்னதானம் ெசய்வதால் அவர் அறம் ெசய்தவர் ஆக�ம் ��யா�. 
ெநற்றிய�ல் தி�ந�� �சியவர்கள் எல்லாம் சிவ பக்தர்கள் அல்ல. 

தி�மண் இட்டவர் எல்லாம் வ�ஷ்� பக்த�ம் அல்ல.  
பலர் பகட்�க்காக�ம், நா�ம் பக்திமான் என்பைத ெவள�க்காட்�வதற்காக�ம், 

ெப�ைமக்கா�ேம இைற வழிபாட்�ல் ஈ�ப�கின்றனர். 
ஆனால் ஏைழகள�ன் ெதாண்ேட இைறவன�ன் ெதாண்� என்பைத 

அைனவ�ம் உணர ேவண்�ம். ஒ�வர் �ன்பப்ப�ம் ேபா� 
அவ�க்� �ைண நின்� அவர் �யர் �ைடப்பேத சிவ ைகங்கர்யம்.  

உதவ� ெசய்பவர் ஏைழயாக இ�க்கலாம். ெநற்றிய�ல் தி�மண் 

இடாதவராக, பஜைன, ெஜபம், வழிபா� அறியாதவராக இ�க்கலாம்.  
இ�ப்ப��ம் ஒ�வர் �ன்பப்ப�வைதப் பார்த்� �யர் �ைடக்க 

�ன்வ�வாேர ஆய�ன் அவேர உண்ைமயான உயர்ந்த பக்தர். 
 

உண்ைமயான பக்தி உைடயவன் யார்? 
ஒ� நாள் இரண்� ேதவைதக�க்� சந்ேதகம் வந்த�. 

உண்ைமயான பக்தி உைடயவன் யார் என்ப� தான் அ�’ ேநராக 
இைறவன�டம் ெசன்� தங்கள் சந்ேதகத்ைத ேகட்டன. 



அப்ேபா� இைறவன், “ேதவைதகேள! இந்த ஊ�ல் ேபாய் யார் என� உண்ைமயான 
பக்தன் என்பைத வ�சா�த்� வா�ங்கள்” என்றார். 

உடேன ேதவைதகள் �றப்பட்� பல�ட�ம் ெசன்� வ�சா�த்தன. 
ஒ�வன், “நான் ேகாவ��க்�ப் ேபாகாத நாேள இல்ைல… தின�ம் �ன்� ேவைள 

கட�ைள வணங்�கிேறன்,” என்றான். 
அ�த்தவன், “நான் ெவள்ள�, ெசவ்வாய் கிழைமகள�ல் ேகாவ�ல் ேபாேவன்,” என்றான். 
மற்றவன், “நான் வாரத்தில் ஒ� நாள் நிச்சயம் ேகாவ��க்�ச் ெசல்�ேவன்,” என்றான். 

இன்ெனா�வன், “எனக்� கஷ்டம் வ�ம் சமயத்தில் கட�ள�டம் 

�ைறய��ேவன்,” என்றான். 
இப்ப�யாக பல�ம் ஏேதா ஒ� சமயத்தில் கட�ைள நிைனப்பவராகேவ இ�க்க, 
“இதில் யார் உண்ைமயான பக்தன்’ எனக் கண்� ப��ப்ப� எப்ப� என்ற �ழப்பம் 

ேதவைதக்� ஏற்பட்ட�. 
அப்ேபா� அந்தவழிேய அவசரமாகச் ெசன்� ெகாண்��ந்த ஒ�வைன 
நி�த்தி, “அய்யேன! உனக்�க் கட�ள் பக்தி உண்டா? ந� எப்ேபா� கட�ைள 

வழிப�வாய்?” என்� ஒ� ேதவைத ேகட்ட�. 
அதற்� அவன், “எனக்�க் கட�ைள நிைனக்கேவ ேநரமில்ைல… அவசரமாக 
சில�க்� உதவ� ெசய்ய ேவண்�ய��க்கிற�. நான் ேபாகிேறன்…” என்� பதில் 

�றிவ�ட்� ஏைழக�க்� உதவ�ட அவன் வ�ைரந்தான். 
 

ேதவைதகள் கட�ள�டம் தி�ம்ப� வந்� நடந்தைத அப்ப�ேய வ�வ�த்தன. 
எல்லாவற்ைற�ம் ேகட்ட கட�ள் ம�னம் சாதித்தார். 

“ேதவேன… உண்ைமயான பக்தன் யார் என்� கண்�ப��த்� 

வ�ட்�ர்களா?” என்� ேகட்டன. 
“கண்�ப��த்�வ�ட்ேடன்!” என்றார் கட�ள். 

“யார் ப�ர�? தின�ம் �ன்� ேவைள ேகாவ��க்� வ�பவர்தாேன?” என்� 
ேகட்டன ேதவைத கள். 

கட�ள் �ன்னைகத்தப�ேய, “இல்ைல… இல்ைல… கைடசியாக என்ைன 
நிைனக்கக்�ட ேநரமில்லா� ஏைழக�க்� ேசைவ ெசய்ய 

ஓ�னாேன… உண்ைமய�ல் அவன் தான் என� உண்ைமப் பக்தன்,” என்றார். 
உண்ைம ��ந்த� ேதவைதக�க்�. 

தன்னலமற்ற ேசைவேய உண்ைமயான ஆன்மிகம் என்பைத நாம் அைனவ�ம் 
உணரேவண்�ம். 

தன்ைன ஒ� பக்தைனப் ேபால காட்�க்ெகாள்வ� எள��. 
ஆனால் உண்ைமயான பக்தனாக நடந்�ெகாள்வ� அத்தைன எள�தல்ல. 

 
ஒ� பக்தன் அல்ல� பக்ைத என்பவர் எப்ப� இ�க்க ேவண்�ம்? 

 
ஒ� பக்தன் எப்ப� இ�க்க ேவண்�ம் என்� கந்த�ராணத்தில்  

��கப்ெப�மான் ெசால்லிய��க்கிறார். 
* ெதள�வான அறிேவா�இ�க்க ேவண்�ம். 

* எல்ேலா�ட�ம் அைமதியாக�ம், 
இன�ைமயாக�ம் ேபச ேவண்�ம். 



* உணர்ச்சிைய ெவன்றவனாக நடந்� ெகாள்ள ேவண்�ம். 
* எவ�ட�ம், எந்த வ�தத்தி�ம் பைகைம பாராட்டாதி�க்க ேவண்�ம். 

* எப்ெபா��ம் க�ைண ெகாண்ட மன�டன் இ�க்க ேவண்�ம். 
* த�ய ெசயல்கைள சிந்திக்காதவனாக இ�க்க ேவண்�ம். 

* நல்ல கா�யங்கள் ெசய்பவனாக�ம், ப�றர் இன்ப –�ன்பங்கள�ல் ஈ�பா� 
ெகாண்டவனாக�ம் இ�க்க ேவண்�ம். 

* எல்லா உய�ர்கள�டத்�ம் 
கட�ள் இ�ப்பைத உணர்ந்தவனாக�ம், ஏற்றத் தாழ்� பார்க்காதவனாக�ம் 

ெசயல்பட ேவண்�ம். 
* ஏைழ எள�யவர்க�க்� உதவ� ெசய்பவனாக இ�க்க ேவண்�ம். 

* ப�றர் �ைறகைள பற்றி கவைலப்படாமல், அவ�க்� உதவ ேவண்�ம். 
ேமற்�றிய �ணநலன்கள் இ�ந்�, ஈ�பா�டன் 

என்ன�டம் பக்தி ெச�த்�பவன் எவேனா, அவேன உண்ைமயான 
பக்தன். இதில் ஒ� �ைற இ�ந்தா�ம் அவைன என் பக்தனாக ஏற்க மாட்ேடன் என்� 

�றிய��க்கிறார் ��கப்ெப�மான். 
இ� ��கப்ெப�மா�க்� மட்�ம் அல்ல அைனத்� ெதய்வங்க�க்�ம் ெபா�ந்�ம். 

 
ேமற்�றிய �ணநலன்கள் உங்கள�டம் இ�க்கிறதா? 

 
‘ஆம்’ என்� உங்கள் மனசாட்சி ெசான்னால் ந�ங்கள் உண்ைமய�ல் 

ெப�ய பக்திமான் தான்!  
 

 

ப�ரம்ம� சந்திர சாந்த�ப சிவாச்சா�யார் (Chief Priest: Sri Santhan Kurrukal – 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

