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Temple Worship 21 

 

க ோயிலுக்கு நோம் ஏன் செல்ல கேண்டும்? 
 

(ஒரு அறிவியல் பூர்வமான அலசல்) 

 
 

பூமியின் காந்த அலலகள் அதிகம் வீசப்படும் இடங்கள்தான் இந்த ககாயில்களின் சரியான 

லலாககஷன். இது லபாதுவாக ஊருக்கு ஒதுக்குபுறமான இடங்கள், மலல ஸ்தலங்கள் மற்றும் 

ஆழ்ந்த இடங்கள் தான் இதன் ஐலடன்டிட்டி. ககாயில்களில் ஒரு அபரிதமான காந்த சக்தியும், 

பாஸிட்டிவ் எனர்ஜியும் அதிகம் லகாண்டிருக்கும். இது நார்த் கபால் சவுத் கபால் திரஸ்ட் வலக 

ஆகும். முக்கிய சிலலதான் இந்த லமயப்பகுதியில் வீற்றீருக்கும். அலத நாம் கர்ப்பகிரகம் அல்லது 

மூலஸ்தானம் என கூறுகவாம். இந்த மூலஸ்தானம் இருக்கும் இடம் தான் அந்த சுற்று 

வட்டாரத்திகலகய அதிகம் காணப்படும் அந்த காந்த மற்றும் பாஸிட்டிவ் எனர்ஜி. லபாதுவாக 
இந்த மூலஸ்தானம் சுயம்பாக உருவாகும் அல்லது அங்கக கிலடக்க லபறும் சிலல அப்புறம் தான் 

ககாயில் உருவாகும். 

 
நிலறய ககாயில்களின் கீகே அதுவும் இந்த லமயின் கர்ப்பகிரகத்தின் கீகே சில லசப்பு தகடுகள் 

பதிக்கபட்டிருக்கும் அது எதற்கு லதரியுமா? அது தான் கீகே இருக்கும் அந்த எனர்ஜிலய அப்படி 

பன்மடங்காக்கி லவளிக் லகாணரும். அதுகபாக எல்லா மூலஸ்தானமும் மூன்று லசடு மூடி வாசல் 

மட்டும் தான் திறந்து இருக்கும் அளவுக்கு கதவுகள் இருக்கும். இது அந்த எனர்ஜிலய லீக் 
லசய்யாமல் ஒரு வழியாக அதுவும் வாசலில் இடது மற்றும் வலது புறத்தில் இருந்து இலறவலன 

வணங்கும் ஆட்களுக்கு இந்த எனர்ஜி கிலடக்கும். 

 
இது உடகன லதரியாமல் இருக்கும் ஒரு எனர்ஜி. லரகுலராய் ககாயிலுக்கு லசல்லும் ஆட்களுக்கு 

லதரியும் ஒரு வித எனர்ஜி அந்த ககாயிலில் கிலடக்கும் என்று. அது கபாக ககாயிலின் பிரகாரத்லத 
இடமிருந்து வலமாய் வரும் காரணம் எனர்ஜியின் சுற்று பாலத இது தான் அதனால் தான் 
மூலஸ்தானத்லத சுற்றும் கபாது அப்படிகய எனர்ஜி சுற்றுபாலத கூட கசர்ந்து அப்படிகய உங்கள் 

உடம்பில் வந்து கசரும். இந்த காந்த மற்றும் ஒரு வித பாசிட்டிவ் மின்சார சக்தி நமது உடம்புக்கும் 

மனதிற்கும் ஏன் மூலளக்கும் கதலவயான ஒரு பாஸிட்டிவ் காஸ்மிக் எனர்ஜி. 

 
மூலஸ்தானத்தில் ஒரு விளக்கு கண்டிப்பாய் லதாடர்ந்து எரிந்து லகாண்டிருக்கும் அது கபாக அந்த 

விக்கிரகத்திற்க்கு பின் ஒரு விளக்கு (இப்கபாது நிலறய ககாயில்களில் பல்புதான்) அலத சுற்றி 



கண்ணாடி அது லசயற்க்லக ஒளி வட்டம் வருவதற்க்கு அல்ல அது அந்த எனர்ஜிலய அப்படி 

பவுன்ஸ் லசய்யும் ஒரு லடக்னிக்கல் லசயல்தான். 

 
அது கபாக மந்திரம் லசால்லும் கபாதும், மணியடிக்கும் கபாதும் அங்கக லசய்யபடும் அபிகஷகம் 
அந்த எனர்ஜிலய லமன்கமலும் கூட்டி ஒரு கலலவயாய் வரும் ஒரு அபரிதமான எனர்ஜி 

ஃகபக்டரிதான் மூலஸ்தானம். இவ்வளவு அபிகஷகம், கர்ப்பூர எரிப்பு, லதாடர் விளக்கு எரிதல் 

இலத ஒரு 10க்கு 10 ரூமில் நீங்கள் லசய்து பாருங்கள் இரண்கட நாளில் அந்த இடம் சாக்கலட 

நாற்றம் எடுக்கும் ஆனால் ககாயிலில் உள்ள இந்த கர்ப்பகிரகம் மற்றும் எத்தலன வருடம் பால், 

தயிர், பஞ்சாமிர்தம், கதன், சந்தனம், குங்குமம், விபூதி மற்றும் எண்லணய், சீயக்காய் கபான்ற 
எவ்வளவு விஷயங்கலள லகான்டு அபிகஷகம் லசய்தாலும் இந்த இடம் நாற்றம் என்ற விஷயம் 

வரகவ வராது. 

 
அது கபாக கலடசியில் லசய்யும் லசார்ணாபிகஷகம் இந்த எனர்ஜிலய ஒவ்லவாரு நாளும் 

கூட்டிலகாண்கட லசல்லும். பூக்கள், கர்ப்பூரம் (லபன்ஸாயின் லகமிக்கல்), துளசி (புனித கபஸில்), 

குங்குமப்பூ (கசஃப்ரான்),கிராம்பு (கிளவ்) இலத கசர்த்து அங்கு காப்பர் லசம்பில் லவக்கபட்டு 
லகாடுக்கும் தீர்த்தம் ஒரு அபரித சுலவ மற்றும் அதன் சுலவ ககாயிலில் உள்ளது கபால் எங்கும் 

கிலடக்காது. 

 
இலத ஒரு லசாட்டு அருந்தினால் கூட அதில் உள்ள மகிலம மிக அதிகம். இலத லரகுலராய் 

உட்லகாண்டவர்களுக்கு இது ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் என்றால் அதிகமில்லல. இலத மூன்று தடலவ 

லகாடுக்கும் காரணம் ஒன்று உங்கள் தலலயில் லதளித்து இந்த உடம்லப புண்ணியமாக்க, மீதி 

இரண்டு லசாட்டு உங்கள் உடம்லப பரிசுத்தமாக்க. இன்று ஆயிரம் பற்பலச அலமரிக்காவில் 

இருந்து வந்தாலும் ஏன் கிராம்பு, துளசி, கவம்பின் ஃபார்முலாவில் தயாரிக்கும் காரணம் இது தான் 

இந்த தீர்த்தம் வாய் நாற்றம், பல் சுத்தம் மற்றும் இரத்தலத சுத்த படுத்தும் ஒரு அபரிதமான கலலவ 

தான் இந்த தீர்த்தம். 

 
ககாயிலுக்கு முன்லபல்லாம் தினமும் லசன்று வந்த இந்த மானிடர்களுக்கு எந்த வித கநாயும் 

அண்டியது இல்லல என்பதற்கு இதுதான் காரணம். ககாயிலின் அபிகஷகம் முடிந்து வஸ்த்திரம் 
சாத்தும் கபாது மற்றும் மஹா தீபாராதலன காட்டும் கபாது தான் கதலவ திறக்கும் காரணம் அந்த 
சுயம்புக்கு லசய்த அபிகஷக எனர்ஜி எல்லாம் லமாத்தமாக உருலவடுத்து அப்படிகய அந்த 
க ாதியுடன் ஒன்று கசர வரும் கபாது தான் கதலவ அல்லது திலரலய திறப்பார்கள் அது 
அப்படிகய உங்களுக்கு வந்து கசரும் அது கபாக அந்த அபிகஷக நீலர எல்கலாருக்கும் லதளிக்கும் 

கபாது உங்கள் உடம்பில் ஒரு சிலிர்ப்பு வரும் காரணம் இது தான். ககாயிலுக்கு கமல் சட்லட 

அணிந்து வர கவண்டாம் என கூறுவதற்கும் இது தான் முக்கிய காரணம் அந்த எனர்ஜி, அப்படிகய 

மார்பு கூட்டின் வழிகய புகுந்து உங்கள் உடம்பில் கசரும் என்பது ஐதீகம்.  

 
லபண்களுக்கு தாலி அணியும் காரணமும் இது தான். நிலறய லபண்களுக்கு ஆண்கலள கபான்று 
இதய கநாய் வராமல் இருக்கும் காரணம் இந்த தங்க லமட்டல் இதயத்தின் லவளிகய நல்ல 
பாஸிட்டிவ் எனர்ஜிலய வாங்கி லகாழுப்லப கூட கலரக்கும் சக்தி இருப்பதாக ஒரு கூடுதல் 

தகவல். மாங்கல்யம், கார் சாவி மற்றும் புது நலககள் இலதலயல்லாம் இங்கு லவத்து எடுத்தால் 

அந்த உகலாகங்கள் இதன் எனர்ஜீலய அப்படிகய பற்றி லகாள்ளுமாம். இது சில கபனாக்கள் 

மற்றும் பத்திரிலக மற்றும் எல்லாவற்றுக்கும் லபாருந்தும். 

 
கல் சிலலயின் முன் லவத்து எடுக்கும் இவர்கலள என்னலவன்று கூறும் அறிவாளிகள் இதன் 

எனர்ஜிதான் அங்கிருந்து இதில் படும் என்பது தான் இதன் பிளஸ் பாயின்ட். எவ்வளவு கபர் பல 
லமல் தூரத்தில் இருந்து பயணம் லசய்திருப்பினும் அந்த சில லநாடிகளில் தரிசனம் கிட்டும்கபாது 

அந்த உடம்பில் ஒரு லமன்லமயான சிலிர்ப்பும், ஒரு வித நிம்மதியும் ஒரு எனர்ஜி வந்து மிச்சம் 
உள்ள எவ்வளவு லபரிய பிரகாரத்லதயும் சுற்றி வரும் ஒரு எனர் ு ரீசார்ஜ் பாயின்ட் தான் இந்த 

ககாயிலின் மூலஸ்தானம். 

 



அது கபாக ககாயிலின் லகாடி மரத்திற்க்கும் இந்த பரிகாரத்திற்க்கு ஒரு கநரடி வயர்லலஸ் லதாடர்பு 

உண்லடன்றால் அது மிலகயாகது. ககாயில் கமல் இருக்கும் கலசம் சில சமயம் இரிடியமாக மாற 

இது தான் காரணம். கீழ் இருந்து கிளம்பும் கமக்லனட்டிக் கவவ்ஸ் மற்றும் இடியின் தாக்கம் தான் 

ஒரு சாதாரண கலசத்லதயும் இரிடியமாக மாற்றும் திறன் பலடத்தது. 
அது கபாக ககாயில் இடி தாக்கும் அபாயம் இல்லாமல் கபான காரணம் ககாயில் ககாபுரத்தில் 
உள்ள இந்த கலசங்கள் ஒரு சிறந்த மின் கடத்தி ஆம் இது தான் பிற்காலத்தில் கண்லடடுக்கபட்ட 

லலட்னிங் அலரஸ்டர்ஸ். 

 
அது கபாக லகாடி மரம் இன்லனாரு இடிதாங்கி மற்றும் இது தான் ககாயிலின்  

லவளி பிரகாரத்லத காக்கும் இன்லனாரு லடக்னிக்கல் புரட்டக்டர். அது கபாக  
ககாயில் கதவு என்றுகம மரத்தில் லசய்யபட்ட ஒரு விஷயம் ஏன் என்றால்  

எல்லா லஹ கவால்ட்கடல யும் நியூட்ர்ல் லசய்யும் ஒரு சிறப்பு விஷயம்.  
இடி இறங்கினால் ககாயிலின் கதவுகளில் உள்ள மணி கண்டிப்பாக அதிர்ந்து  

ஒருவித ஒலிலய ஏற்படுத்தும் இதுவும் ஒரு இயற்லக விஷயம் தான். நல்ல  
மானிடர் இருகவலள ககாயிலுக்கு லசன்று வந்தால் மனிதனின் உடல் மட்டுமல்ல  

அவனின் மனதும் மூலளயும் சுத்தமாகும். சுத்த சுவாதீனம் இல்லாதவர்கலள கூட  
ககாயிலில் கட்டி கபாடும் விஷயம் இந்த எனர்ஜி ஒரு மாற்றத்லத ஏற்படுத்தும்  

என்பது தான், நியதி.  

 
ககாயிலின் மடப்பள்ளியில் கிலடக்கும் புளிகயாதலர ஆகட்டும் சர்க்கலர 

லபாங்கலாகட்டும் இந்த கடஸ்ட்லட எந்த ஒரு ஃலபவ் ஸ்டார் கிச்சனும்  

லகாடுத்துவிட முடியாது என்பது தான் நியதி. சில ககாயில்களில் இரண்டு  
அல்லது நாலு வாசல் இருக்கும் காரணம் இந்த எனர்ஜி அப்படிகய உங்களுடன்  
லவளிகய லசல்ல கவண்டும் எனற மூத்கதார்கள் நமக்கு வகுத்த சூத்திரம் தான்  

இந்த ககாயில் லடக்னாலஜி. 

பிரம்மஸ்ரீ சந்திர சாந்தரூப சிவாச்சாரியார் (Chief Priest – Sri Selva Vinayakar Temple) 

 

 
Visit Brisbane Sri Selva Vinayakar (Ganesha) Temple and get the Blessing of Lord Ganesh 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

