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Temple Worship 15
மனிதனாகப் �றந்த அைனவ�க்�ம் ஆத்மக் கடன், ெதய் வக் கடன், �த்� க்
கடன் என் � �ன் � கடைமகள் உண்�.
தனக்�ம் தன் �ைடய ��ம் பத்�ற்�ம் , �ற்றத்தா�க்�ம் ,
உற�னரக�க்
்
�ம் , ச�தாயத்�ற்�ம் ெசய் ய ேவண்�ய கடைமகள் ‘ஆத்மக்
கடன்’ என் �ம் , தன� �லெதய் வத்�ற்�ம் , ��ப்ப ெதய் வத்�ற்�ம் ,
ேகா�ல் களில் இ�க்�ம் ெதய் வங் க�க்�ம் ெசய் ய ேவண்�ய கடைமகள்
‘ெதய் வக் கடன்’ என் �ம் , தன் �லத்�ல் மைறந்த �தாைதயரக�க்
்
�
ஆண்�ேதா�ம் ெசய் யப்ப�ம் �ராரத்
் தங் கள் ‘�த்� க் கடன்’ என் �ம்
ெசால் லப்ப��ற�.
�த்� க் கடன் ெசய் வ� எப்ப� என்� பார்க் கலாம் .
இந்த �ன் � கடன்களில் �த்� கடன் தான் �க �க்�யமான�. நம் �ைடய
உடைல�ம் , உ�ைர�ம் ெகா�த்த� நம� ெபற்ேறார ். எனேவ
ஒவ் ெவா�வ�ம் , தன� தாய் - தந்ைத இறந்த �ற�, ஒவ் ெவா� வ�ட�ம்
அவரகள்
்
இறந்த ��யன் � �ராரத்
் தம் ெசய் ய ேவண்�ம் . ‘�ராரத்
் தம் ’ என் ற
வடெமா�ச ் ெசால் �க்�ச ் ‘�ரத்ைத�டன் மன ஒ�ைமப்பாட்� டன் ெசய் �ம்
ெசயல் ’ என் ப� ெபா�ளா�ம் .
�ராரத்
் தம் என் ப� �ன் ேனாரகைள
்
வ�படல் , ��ேயாைர ம�த்தல் , தன்
�ற�க்�ம் , மர� வ��ன�க்�ம் �தல் வரகள்
்
ஆனவரகைளப்
்
ேபாற்�தல்
என் � ெபா�ள் .
நன் ைம தரக்��ய �ராரத்
் தம் , தர ்ப்பணம் �த�ய �த்� ெசயல் கள் யாைர
நிைனத்�ச ் ெசய் �ன் ேறாேமா, அவர ் �த்� உல�ல் இ�க்கலாம் அல் ல�
ேதவ உல�ல் இ�க்கலாம் . இல் ைல, �ேலாகத்�ல் நமக்� அ��ேலேய �ட
இ�க்கலாம் .
அவரகளின
்
் நிைல தாழ் ந ்ததாகேவா அல் ல� உயர ்ந்ததாகேவா இ�க்கலாம் .
நம� �ன் ேனாரகளான
்
அவரக�க்
்
� நம் மால் ெசய் யப்ப�ம் �ராரத்
் தம் ,
அவரகள்
்
உயர ்ந்த நிைல�ல் இ�ந்தால் ஆ�யாக நமக்�க் �ைடக்�ம் .
தாழ் ந ்த நிைல�ல் இ�ந்தால் , அவரகளின
்
் நிைல உயர உத�ம் .

ம��றப்� எ�த்��ந்தால் அவரகளின
்
் இவ் உலக �ன் பம் �ர உத�ம் .
எனேவ, �த்� காரியங் கைள ஒவ் ெவா� வ�ம் கடைமயாகச ் ெசய் ய
ேவண்�ெமன வ���த்��ன் றனர ்.
ஆ�ள் ��ந்� ேபான நம� �ன் ேனாரகள்
்
பர�லகத்�ல் அல் ல� �த்�
உலகத்�ல் வாழ் �றாரகள்
்
.
அவரகள்
்
வ� �த்�ரரகள்
்
, ஆ�த்யரகள்
்
என் ற �ரி�ல் அடங் �வாரகள்
்
. உடல்
அ�ந்தா�ம் �ேரத நிைல�ல் ��ப்�ட்ட காலம் இ�ந்�, தங் கள� வாரி�கள்
ெசய் �ம் நற்ெசயல் களால் �ேரத ேதாஷம் நீ ங்கப் ெபற்�, தங் கள� �ரண
அன்ைப�ம் நம் �� காட்டலாம் .
“ேலாகா சமஸ்தா �கிேனா பவந்�”

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
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