சித்தன் அருள் – நவக்ரகங்கள்

நாடியில்

அகத்தியப்

ெசால்கிற

ெபாழுது

ெபருமான்

வந்து

நவக்ரகங்கைள

பலருக்கும்

பற்றி

நிைறய

பrகாரங்கள்
விஷயங்கள்

ெபருைமயாக ெசால்லியுள்ளா&. அவற்றில், மிகச் சிறந்த விஷயம்
என்பது, எல்லா கிரகங்களும் தாங்களுக்கு இைறவனால் இடப்பட்ட
ேவைலைய மிகச் சrயாக ெசய்கின்றது என்பேத. ஆம்! மனிதனாக
இவ்வுலகில் பிறந்து, ஆறறிவு ெபற்றதால் மட்டுமல்லாமல், சrயாக
சிந்தித்து, த&மேம ெசய்து வந்தால், நவக்ரகங்கள் ஆசி&வதிக்குேம
அன்றி ஒரு ெபாழுதும் ச்ரமங்கைள ெகாடுக்காது என்றும் கூறுகிறா&.

ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
சித்தன் அருள் வைலப்பூ!
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அப்படிப்பட்ட

நவக்ரகங்களின்

விrவான

விஷயங்கைள

பற்றி

கூறியைத சூrயனிலிருந்து பா&ப்ேபாம்.
சித்தன் அருள் - நவக்ரகங்கள் - சூrயன்

இந்த அற்புதமான பூமிக்கு அனுதினமும் கண்கண்ட ெதய்வமாக காட்சி
அளித்து,

கஷ்டங்கைள

இதிகாசங்களும்,
வரலாற்ைறயும்
ேவதத்தில்,

ந?க்குபவன்

புராணங்களும்
பலவைகயில்

அக்னிகள்

மூன்று

சூrயன்,

ேவதங்களும்,

சூrயனுைடய

புகைழயும்,

எடுத்துச்

ெசால்லுகின்றன.

என்றும்,

அவற்றில்

rக்

தைலயாய

அக்னியாக சூrயன் விளங்குகிறான் என்றும் ெசால்லப்பட்டிருக்கிறது.
சூrயனுக்கு ஏழு ெபய&கள் உண்டு.

அந்த ஏழு ெபய&களும், காரணப்

ெபய&கள்.
ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
சித்தன் அருள் வைலப்பூ!
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1. இருைள அழிப்பதால் "சவிதா"
2. ஒளிைய எல்லா உலகங்களுக்கும் விழச் ெசய்வதால் "பகன்"
3. ஒளிையக்

ெகாடுத்தேதாடு

மட்டுமின்றி

அந்த

ஒளியின்

காரணமாக பூமிக்கு உயிைரயும் நல்ல உரத்ைதயும் தருவதால்
"பூஷா"
4. வானம், பூமி, பாதாளம் ஆகிய மூன்று ேலாகங்கைளயும் தன்
ஒளிக்கற்ைறையக் ெகாண்டு அளப்பதால் "விஷ்ணு"
5. இரவில்

தன்

ஒளிப்பிழம்ைபச்

சுருட்டி,

மடக்கி

அைமதியாக

மாறிவிடுவதால் "ேகசி"
6. எல்லா மக்களின் ேபாற்றுதலுக்கும் பாராட்டுதலுக்கும் உrய ஒேர
கண்கண்ட ெதய்வம் ேபால் பவனி வருவதால் "ைவசுவானரன்"
7. சிகப்பு நிறக்கதி&கைளத் தன்னிடமிருந்து ெவளிபடுத்துவதால் ஒரு
துடிப்பு மிக்க காைலக்குrய வrயத்ைதப்
?
ெபற்று வலம் வருவதால்
"வ்ருஷாகபி" என்று இப்படி ஏழு ெபய&கைள உைடயவ& சூrய
பகவான்.
சூrய உதயத்திற்கு முன்பு "உஷாைவ" மைனவியாகக் ெகாள்கிறான்,
நண்பகலில்

சூ&யாேதவிையயும்,

சந்த்யாகாலத்தில்

மாைல

"வ்ருஷாக்"பாயிைனயும்

ேநரத்தில்
சூrயன்

அல்லது

மைனவியாகக்

ெகாள்கிறான் என்பது ஐத?கம்.
rக்

ேவதத்தில்

"நம்ைம

காப்பாற்றும்

கண்கண்ட

ஒேர

கடவுள்

சூrயன்தான். யாைர மறந்தாலும் பரவாயில்ைல, தினமும் காைலயில்
சூrயைன வழிபட மட்டும் மறந்து ேபானால் அவனுக்குச் ெசா&க்கம்
கிைடயாது" என்று திட்டவட்டமாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.
யஜு& ேவத காலத்தில் சூrயைனப் பற்றி ெசால்லும் ெபாழுது "எல்லா
உலைகயும் ஒளிமயமாக ஆக்குபவன் ந?; உனக்கு ேதால்வி என்பேத
கிைடயாது. ந? மகான், ஆதித்யன், உனக்கு சமமானவ& யாரும் இல்ைல,
இந்த உலகில்" என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
சாம ேவதத்தில் "உன்னிடம் ேநாய்கைள குணப்படுத்தும் மகா சக்தி
இருக்கிறது. துன்பத்ைத ஒட்டுவாயாகா! பைகைய விரட்டுவாயாக!
ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
சித்தன் அருள் வைலப்பூ!
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எங்கைள காப்பாற்றுவாயாக" என்று பல இடங்களில் சூrயைனப் பற்றி
ெபrதும் ெசால்லியிருக்கிறது.
எல்லா

மந்திரங்களுக்கும்

மந்திரத்திற்கு

மூல

மந்திரம்

விளங்கக்

"தாயாக"

ஒன்றுண்டு.

கூடியவள்

அந்த

மூல
அந்த

"காயத்r".

காயத்rக்குத் ெதய்வம் "சூrய பகவான்" என்பைத பா&க்கும் ெபாழுது
சூrய ெபருமானின் மகிைம நமக்கு புலனாகும்.
சூrய

ெபருமான்

காச்யப

முனிவருக்கும்

அதிதிக்கும்

பிறந்தவன்.

அதிதிக்குப் பிறந்த காரணத்தினாேலா என்னேவா அதிதியின் புத்திரன்,
ஆதித்தியன் என்று ெபய& விளங்கலாயிற்று.
பாரதத்தில்

இன்ெனாரு

முனிவருக்கும்

கைதயும்

அதிதிக்கும்

ெசால்வதுண்டு.

பன்னிரண்டு

காச்யப

குமார&கள்

பிறந்தன&.

அவ&கள் பன்னிரண்டு ேபரும் பன்னிரண்டு விதமாகக் காணப்பட்டன&.
ஒவ்ெவாருவருக்கும் ஒவ்ெவாரு ராசி ெசாந்தமாயிற்று. அதனால் தான்
பன்னிரண்டு

ஆதித்திய&கள்

பன்னிரண்டு

விதமாக

நமக்கு

அருள்

பாலித்து வருகின்றன&. இவ&களில் தைலயாய குமார& "சூrயன்".
ேதவ&களுக்காக அமுதம் கைடந்த ேபாது, ராகு பகவான் மைறவாக
வந்து அந்த அமுதத்ைத உண்டான். இைதக் கண்டு ெவகுண்டு எழுந்தன&
அைனவரும். சூrயனும், சந்திரனும் "ராகு அமுதத்ைத உண்கிறான்"
என்று

மற்றவ&களுக்கு

காட்டினா&கள்.

மற்றவ&கள்

ேகாபத்தால்

ராகுைவத் துண்டித்துவிட்டன&.
தன்ைன காட்டிக் ெகாடுத்த சூrயைனயும் சந்திரைனயும் பழி வாங்கத்
துடித்தான்

ராகு.

ெகாண்டிருந்தான்.
கவ்விப்பிடித்துக்

அதற்ேகற்ற
தகுந்த

காலம்

ெகாண்டான்.

சமயத்ைதயும்
வந்ததும்

சூrயனது

பலம்

எதி&பா&த்துக்

ராகு,

சூrயைன

மைறந்தது.

ஒளி

மங்கியது. உலகம் இருண்டது.
அப்ெபாழுது சூrயன் நிைனத்தான், "நான் ேதவ&களுக்காகத் தாேன
அன்ைறக்கு ராகுைவக் காட்டிக்ெகாடுத்ேதன். இன்ைறக்கு ராகுவின்
ேகாபத்திற்கு ஆளாகி, துன்பப்பட்டுக் ெகாண்டிருக்கிேறன். ஆனால் ஒரு
ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
சித்தன் அருள் வைலப்பூ!
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ேதவராவது

என்ைன

வந்து

விடுவிக்க

முயலவில்ைலேய!

மrயாைதக்கு கூட ஏெனன்று ேகட்கவில்ைலேய! ேச! என்ன நன்றி
ெகட்ட ேதவேலாகம்?" என்று வருந்தினான்.
சில மணி ேநரம் கழித்து ராகு தன் ேகாபத்ைத விட்டுவிட்ட பின், சூrயன்
கடும் ேகாபம் ெகாண்டு "இனிேமல் எனது ெவப்பம் இந்த அகிலத்ைதேய
அழிக்கும், அதில் ேதவ&களும் தப்ப முடியாது" என்று ெசால்லிவிட்டு
மைறந்து ெகாண்டான்.
சூrயன் மைறந்த ேபாது உண்டான ெவப்பத்ைதேய மூவுலகமும் தாங்க
முடியவில்ைல,

இன்னும்

சூrயன்

ேநrல்

வந்து

ெவப்பத்ைதக்

காட்டினால் ச&வமும் சாம்பலாகப் ேபாய் விடுேம" என்று பயந்தன&
ேதவ&கள்.
எல்ேலாரும் பிரம்மேதவனிடம் ெசன்று, விஷயத்ைதச் ெசான்னா&கள்.
பிரம்மேதவ& ேயாசித்தா&. பின்பு ேதவ&களிடம் ெசான்னா&. "ந?ங்கள்
கவைலப்பட ேவண்டாம். இப்ெபாழுது இருள் ேநரம். இன்னும் சில
நாழிைகயில்

சூrயன்

ேகாபத்ேதாடு

உதிக்கும்

ெபாழுது

அந்த

ெவப்பத்ைத தாங்கிக் ெகாள்ள பூ ேபான்ற இளம் குழந்ைத ஒருவன்
வருவான். அவன் ெபய& அருணன்.

இந்த அருணன், காச்யபருக்கும்,

வினைத என்ற அதிதிக்கும் பிறந்தவன். மிக்க பலவான். சிவ ெசாரூபி"
என்று ெசான்னா&.
மறுநாள்

காைலயில்

சூrயன்

உதிக்கும்

ெபாழுது

அந்த

அக்னி

கதி&கைள, "அருணன்" ெசங்கதிேரான் ேந& முன் அம&ந்து அவனுைடய
ஒளிையத் தான் எடுத்துக் ெகாண்டு மைறந்தான்.
அன்று முதல், சூrயனின் மறு அவதாரமாக அருணன் ேதான்றி இன்று
வைர உலகத்ைத ரட்ச்சித்து வருகிறான் என்பது ஒரு வரலாறு.
மா&கண்ேடய புராணத்தில் சூrயனுைடய வரலாறு என்பது "இருள்
மயமான

அண்டத்ைத

பிரம்மன்

ஒருநாள்

ேவடிக்ைகயாக

பிடித்த

ெபாழுது "ஓம்" என்ற ஒலி உண்டாயிற்று. அந்த ஒலி பின்ன& ெசங்கதி&
ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
சித்தன் அருள் வைலப்பூ!
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வச்சாக
?
மாறி, படிப்படியாக அதிலிருந்து வட்ட வடிவமான உருவத்தில்
சூrயன் ேதான்றினான் என்று ெசால்லப்பட்டுள்ளது.
பிரம்ம

புராணத்தில்

சூrய

"சிவெபருமான்தான்

மண்டலமாக

ஒளி&கிறா&: அவ& தான் "சூrயன்" அவருக்கு சூrயன் வலது கண்ணாக
விளங்குகிறா&" என்று ெசால்லப்பட்டுள்ளது.
சூrயனுக்கு இங்கு இரண்டு பிரசித்தி ெபற்ற ேகாயில்கள் உண்டு. ஒன்று
ஒrசாவிலுள்ள "ேகானா&க்" என்ற இடத்தில் சூrயனுக்கு சிறப்பான
ேகாயில்

உண்டு.

ஆடுதுைறயில்

இரண்டு

உள்ளது.

தமிழ்நாட்டில்

இைத

தவிர

சூrயனா&

ேகாவில்

திருக்கண்டியூ&

-

வரட்டம்,
?

திருப்புறவா&, பனங்காட்டூ& என்ற இடங்களிலும் சூrயனுக்கு தனித் தனி
ேகாவில்கள் உண்டு.
சூrயைன ேநேர நின்று வழிபடலாம். உருவம் அைமத்து வழிபடலாம்,
யந்திரத்தில் ஆவாகனம் ெசய்து பூசிக்கலாம். நிலத்தில் படம் வைரந்தும்
பிரா&த்தைன ெசய்யலாம். சிவன் ேகாவிலில் பrவார ேதவைதகளில்
ஒன்றாக ைவத்து தினப்படி பூைஜயும் ெசய்வது உண்டு.
நவக்ரகங்களில் ஒன்றாக ைவத்து வலம் வந்து வணங்கும் வழக்கமும்
எங்கும்

காணலாம்.

தமிழ்நாட்டில்

ைதமாதப்

பிறப்பாகிய

மகர

சங்கராந்தி அன்று சூrயைன வணங்கி, நிலத்தில் எழுதி பூைச ெசய்யும்
வழக்கம் இன்றும் உண்டு
ேஜாதிட சாஸ்த்திரத்தில் சூrயைன பற்றி ெசால்லும் ெபாழுது, சூrயன்
ெசம்பருத்திப் பூைவ ேபால் இருப்பான், காச்யபrன் புதல்வன். மிகவும்
பிரகாசம் உைடயவன். இருட்டின் பைகவன், எல்லாப் பாவங்கைளயும்
அழிப்பவன்,

பிரம்மன்,

விஷ்ணு,

சிவன்

என்ற

மும்மூ&த்திகளின்

பிரதிநிதி. எப்ெபாழுதும் சஞ்சrப்பவன், நவக்ரகங்களின் நாயகன், ேவத
மந்திரங்களில் காயத்r, சுயநிைல, சுய உண&வு, ெசல்வாக்கு, ெகளரவம்,
ஆற்றல்,

வரம்,
?

பராக்கிரமம்,

சrர

சுகம்,

நன்னடத்ைத,

ேநத்திரம்,

உஷ்ணம், ஒளி, அரசாங்க ஆதரவு ஆகியவற்றுக்கு காரணமானவன்.
பிது&காரகன், சாத்வக
? குணம் ெகாண்டவன், இருண்ட சிவப்பு இவன்
நிறம், ஆண் கிரகம்.
ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
சித்தன் அருள் வைலப்பூ!
-6-

சூrயனுக்கு ெசாந்த வடு
? சிம்மம். உச்சவடு
? ேமஷம். ந?ச வடு
? துலாம்.
rஷபம், மகரம், கும்பம் மூன்றும் பைக வடுகள்.
?
சூrயனுக்குச் சந்திரன்,
ெசவ்வாய், குரு மூவரும் நண்ப&கள்.
கிருத்திைக, உத்திரம், உத்திராடம் ஆகிய மூன்று நட்சத்திரங்களுக்கும்
அதிபதி, நாயகன்.
ஒற்ைற சக்கரம் ெகாண்ட ேதrல் ேவதத்தில் ஏழு சந்தங்கைள ஏழு
குதிைரகைளக் ெகாண்டு பூட்டி பவனி வருகிறான் சூrயன்.
 சூrயனுக்குrய மல& - ெசந்தாமைர.
 சூrயனுக்குrய சமித்து - எருக்கு
 சூrயனுக்குrய தான்யம் - ேகாதுைம
 சூrயனுக்குrய வாகனம் - ேத&; மயில்
 சூrயனுக்குrய அதிேதவைத - சிவன்
 சூrயனுக்குrய ரத்தினம் - மாணிக்கம்
 சூrயனுக்குrய உேலாகம் - தம்பாக்கு
 சூrயனுக்குrய நிறம் - சிகப்பு
 சூrயனுைடய அவதாரம் - ஸ்ரீராம&

ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
சித்தன் அருள் வைலப்பூ!
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சூrயனிடமிருந்து வல்லைம ெபற்று ஸ்ரீராம& யுத்தத்தில் ெவற்றி ெபற,
அகத்தியப்

ெபருமான்,

ஸ்ரீராமருக்கு

ஆதித்ய

ஹ்ருதயம்

என்னும்

ஸ்ேலாகத்ைத உருவாக்கி உபேதசம் ெசய்தா&. ஸ்ரீராமரும் யுத்தத்தில்
எதிrகைள ெவற்றி ெகாண்டா&. இந்த ஸ்ேலாகத்ைத தினம் காைலயில்
சூrய உதயத்தின் ெபாழுது பாராயணம் ெசய்து வந்தால் அவ&கள் முகம்
ேதஜஸ்
விலகும்,

ெபாருந்தியதாக

இருக்கும்,

உத்திேயாகம்

கிைடக்கும்.

பீைடகள்

ஒழியும்,

ெபற்ேறா&கள்

நல்லபடியாக

இருப்பா&கள், ெடன்ஷன் இருக்காது, மங்களம் உண்டாகும்.

ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
சித்தன் அருள் வைலப்பூ!
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தrத்திரம்

ஒருமுைற ேதடிவந்த ஒருவருக்கு நாடி வாசித்த ெபாழுது அகத்தியப்
ெபருமான் அவrடம் தினமும் ஆதித்ய ஹ்ருதயத்ைத எப்ெபாழுதும்
ெசால்லிக் ெகாண்டிருக்க அருளினா&.
வந்தவ& "அய்யா! அந்த ஸ்ேலாகத்ைத எப்ெபாழுது ேவண்டுமானாலும்
ெசால்லலாமா?" என்று வினவினா&. ஏன் என்றால் அவ& ேகட்டு வள&ந்த
சூழ்நிைலயில், எல்ேலாரும், அந்த ஸ்ேலாகத்ைத சூrய உதயத்தின்
ெபாழுது மட்டும் தான் ெசால்லலாம். அஸ்தமனத்துக்குப் பின் அல்லது
மதியத்துக்குப் பின் ெசால்லக் கூடாது என்று ெதrவித்திருந்தன&.
இைத அறிந்த அகத்தியப் ெபருமான் "என்னிடேம இப்படி ேகட்கிறாேய.
ேநரம் காலம் பா&க்காமல், நடக்கும் ெபாழுதும், பயணிக்கும் ெபாழுதும்,
அம&ந்திருக்கும்

ெபாழுதும்

எப்ெபாழுது

ேவண்டுமானாலும்

இைத

கூறலாம்" என்று அருளினா&.
சாதாரண மனித&களுக்கு இைத மனப் பாடம் ெசய்வது சற்று ஸ்ரமமாக
ேதான்றும். உண்ைம அதுவல்ல. அகத்தியப் ெபருமானிடம் ேவண்டிக்
ெகாண்டு, இைத கூறி வந்தால், ஒரு சில நாட்களிேலேய மனப்பாடம்
ஆகிவிடும். பின்ன& எந்த ேகாவிலுக்கு ெசன்றாலும், அந்த ேகாவிலின்
ஈசான மூைலயில் வடக்கு, வடகிழக்கு அல்லது

கிழக்கு ேநாக்கி

அம&ந்து

விைரவில்

மூன்று

ேவண்டுதல்கள்

முைறேயனும்

ெஜபித்திட,

நிைறேவறுவைத

மிக

காணலாம்.

ேமலும்

நம்

எங்கு

ெசன்றாலும் நல்ல பாதுகாப்பு இருக்கும்.
ஆதித்ய ஹ்ருதயம் உருவான நிைல:- அகஸ்திய மகrஷிக்கு உலைக
பற்றி கவைல அதிகமாக ஏற்பட்டது. இப்ேபாேத இப்படி அந?திகள்
தைலவிrத்தாடுகிறேத இனி ேபாகப்ேபாக எப்படி இருக்குேமா? என்ற
கவைல பயத்ைத ெகாடுத்தது. இதற்கு த?&வு காண முயற்சி எடுத்தா&.
அநியாயங்கள்
ெபண்களாகதான்

ெபருகாமல்

அைத

இருப்பா&கள்.

தடுப்பதும்
ஆகேவ

தட்டி

ேகட்பதும்

பராசக்தியிடம்

முைறயிடுேவாம் என்ற எண்ணத்துடன் ேதவிைய அணுகி தன் மன
கவைலகைள கூறினா& அகஸ்திய&.

ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
சித்தன் அருள் வைலப்பூ!
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நல்ல உள்ளமும், மன ைதrயமும் ெகாடுக்க கூடிய ஆற்றலும் சக்தியும்,
“ஆதித்ய ஹருதய“த்திற்கு இருக்கிறது என்று கூறினாள் பராசக்தி. எந்த
ஒரு நல்ல விஷயத்ைதயும் முதலில் நல்லவ&களிடம் ெசான்னால்தான்
அது முழுைம அைடயும் என்ற எண்ணத்தால் பல வருடம் ஆகியும்
மந்திரத்ைத

ெவளியிடாமல்

ெபாறுைமயாக

இருந்தா&,

அகஸ்திய

முனிவ&.
ஸ்ரீ ராமசந்திர&, இராவணனிடம் ேபா& ெசய்து ெகாண்டு இருந்தா&. பல
அம்புகைள ஏவியும் இராவணைன ெகால்ல முடியாமல் மிகவும் மன
ேவதைனயில் இருந்தா&. இராவணனும் முடிவில்லாத ேபாrனால்
மயங்கி விழுந்தா&.

ஆனாலும் இராவணன் ேபாைர

நிறுத்துவதாக

இல்ைல. இன்னும் எத்தைன மணி ேநரேமா, எத்தைன நாட்கேளா இப்படி
ேபாைர ெதாட&வது? என்ற விரக்தியின் எல்ைலக்ேக ேபானா& ஸ்ரீராம&.
இைறவனாக

இருந்தாலும்

மனித

பிறவி

எடுத்தால்

விதிைய

அனுபவித்துதான் த?ர ேவண்டும். ஆனால் விதிைய ஒரளவு மாற்றும்
சக்தி முனிவ&களுக்கு இருக்கிறது என்பதால் தன் குருவாக நிைனக்கும்
அகஸ்தியைர மனதால் பிராத்தைன ெசய்தா&. பிராத்தைனக்கு நிச்சயம்
பலன் கிைடக்கும் என்பது ேபால் அகஸ்திய முனிவ& ஸ்ரீராமrன்
முன்ேன ேதான்றி, “ராமா… உலக நன்ைமக்காக பராசக்தி ஆதித்ய
ஹிருதய

மந்திரத்ைத

எனக்கு

உபேதசித்தா&.

அைத

உனக்கு

உபேதசிக்கிேறன். இந்த மந்திரத்ைத உச்சrத்தால் சகல நன்ைமகளும்,
விேராதிகைள வழ்த்தும்
?
சக்தியும் கிைடக்கும்.!“ என்றா& அகஸ்திய
முனிவ&.
முனிவ& கூறியது ேபால் ஆதித்ய ஹிருதய மந்திரத்ைத உச்சrத்தா& ஸ்ரீ
ராமசந்திர&.

அதன்

பலனாக

அதிக

சக்தியும்,

புத்துண&ச்சிேயாடும்

இராவணைன வழ்த்தினா&.
?
சூrயனுக்கு உகந்த ஆதித்ய ஹிருதய
மந்திரத்ைத உச்சrத்தால் வல்லவனுக்கு வல்லவனாகலாம் என்றா&
சக்திேதவி
அந்த ஸ்ேலாகத்ைத கீ ேழ தருகிேறன்.
தேதா யுத்த பrச்ராந்தம் ஸமேர சிந்தயா ஸ்திதம்
ராவணம் சாக்ரேதா த்ருஷ்ட்வா யுத்தாய ஸமுபஸ்திதம்
ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
சித்தன் அருள் வைலப்பூ!
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ைதவைதச்ச ஸமாகம்ய த்ரஷ்டுமப்யாகேதா ரணம்
உபாகம்யாப்ரவத்
? ராமம் அகஸ்த்ேயா பகவாந் ருஷி:
ராம ராம மஹாபாேஹா ச்ருணு குஹ்யம் ஸநாதனம்
ேயந ஸ&வாநrன் வத்ஸ ஸமேர விஜயஷ்யஸு
ஆதித்யஹ்ருதயம் புண்யம் ஸ&வ சத்ரு விநாசநம்
ஜயாவஹம் ஜேபந்த்யம் அக்ஷய்யம் பரமம் சிவம்
ஸ&வ மங்கள மாங்கல்யம் ஸ&வ பாப ப்ரணாசநம்
சிந்தாேசாக ப்ரசமனம் ஆயு&வ&த்தநம் உத்தமம்
ரச்மிமந்தம் சமுத்யந்தம் ேதவாஸுர நமஸ்க்ருதம்
பூஜயஸ்வ விவஸ்வந்தம் பாஸ்கரம் புவேநச்வரம்
ச&வேதவாத்மேகா ஹ்ேயஷ ேதஜஸ்வி ரச்மிபாவந:
ஏஷ ேதவாஸூரகணான் ேலாகான் பாதி கபஸ்திபி:
ஏஷ பிரஹ்மா ச விஷ்ணுச்ச சிவ: ஸ்கந்தக: ப்ரஜாபதி:
மேஹந்த்ேரா தநத: காேலா யமஸ்-ேஸாேமாஹ்யபாம்பதி:
பிதேரா வஸவஸ்ஸாத்யா: ஹ்யச்விெநௗ மருேதா மநு :
வாயு& வஹ்; ப்ரஜா ப்ராண க்ரதுக&தா ப்ரபாகர :
ஆதித்ய: ஸவிதா ஸூ&ய: கக : பூஷா கபஸ்திமான்
ஸுவ&ணஸத்ருேசா பாநு: ஹிரண்யேரதா திவாகர:
ஹrதச்வ: ஸஹஸ்ரா&ச்சி: ஸப்தஸப்தி& மrசிமாந்
திமிேராந்மதந்: சம்பு: த்வஷ்டா மா&த்தாண்ட அம்சுமான்
ஹிரண்யக&ப்ப: சிசிர: தபேரா பாஸ்கேரா ரவி:
அக்க&ப்ேபா (அ)திேத: புத்ர: சங்க: சிசிர நாசந:
வ்ேயாமாநாதஸ் - தேமாேபத? ருக்யஜுஸ்ஸாமபாரக:
கநவ்ருஷ்டிரபாம் மித்ேரா: விந்த்யவத?
? ப்லவங்கம:
ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
சித்தன் அருள் வைலப்பூ!
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ஆதபீ மண்டl ம்ருத்யூ: பிங்கல: ஸ&வதாபந:
கவி&விச்ேவா மஹாேதஜா ரக்த: ஸ&வபேவாத்பவ:
நக்ஷத்ர க்ரஹதாராணாம் அதிேபா விச்வபாவந:
ேதஜஸாமபி ேதஜஸ்வ ?த்வாதசாத்மன் நேமா (அ)ஸ்து ேத
நம: பூ&வாய கிரேய பஸ்ச்சிேம கிரேய நம:
ஜ்ேயாதி&கணாநாம் பதேய திநாதிபதேய நம:
ஜயாய ஜயபத்ராய ஹ&யச்வாய நேமா நம:
நேமா நம: ஸஹஸ்ராம்ேசா ஆதித்யாய நேமா நம:
நம உக்ராய வராய
?
ஸாரங்காய நேமா நம:
நம: பத்மப்ரேபாதாய மா&த்தாண்டாய நேமா நம:
பரஹ்ேமசாநாச்யுேதசாய ஸூ&யாயா யாயாதித்யவ&ச்சேஸ
பாஸ்வேத ஸ&வபக்க்ஷிய ெரௗத்ராய வபுேஷ நம:
தேமாக்நாய ஹுமக்நாய சத்ருக்நாயாமிதாத்மேந
க்ருதக்நக்நாய ேதவாய ஜ்ேயாதிஷாம் பதேய நம:
தப்தசாமீ காரபாய வஹ்நேய விச்வக&மேண
நமஸ்தேமாபிக்நாய ருசேய ேலாகஸாக்ஷிேண
நாசயத்ேயஷ ைவ பூதம் தேதவ ஸ்ருஜதி ப்ரபு :
பாயத்ேயஷ தபத்ேயஷ வ&ஷத்ேயஷ கபஸ்திபி:
ஏஷ ஸூப்ேதஷு ஜாக&தி பூேதஷூ பrஷ்டித:
ஏஷைசவாக் ேஹாத்ரம் ச பலம் ைசவாக்ேஹாத்rணாம்
ேவதச்ச க்ரதவச்ைசவ க்ரது-நாம் பலேமவ ச
யா க்ருத்யா ேலாேகஷூ ஸ&வ ஏஷ ரவி: ப்ரபு:
ஏநமாபத்ஸூக்ேரஷூ காந்தாேரஷூ பேயஷூ ச
கீ &த்தயன் புருஷ: கச்சித் நாவாஸூததி ராகவ
ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
சித்தன் அருள் வைலப்பூ!
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பூஜயஸ்ைவந ேமகாக்ேரா: ேதவேதவம் ஜகத்பதிம்
ஏதத் த்rகுதம் ஜபத்வா யுத்ேதஷு விஜயஷ்யஸு
அஸ்மின் க்ஷேண மஹா பாேஹா ராவணம் த்வம் வதிஷ்யஸு
ஏவமுக்த்வா ததாகஸ்த்ேயா ஜகாம ச யதாகதம்
ஏதத் உத்வா மஹாேதஜா நஷ்டேசாேகா (அ)பவத் ததா
தாராயாமாஸ ஸ"ப்rேதா: ராகவ: ப்ரயதாத்மவான்
ஆதித்யம் ப்ரக்ஷ்ய ஜபத்வா தூ பரம் ஹ&ஷமவாப்தவான்
த்rராசம்ய சுசு& பூத்வா தநுராதாய வ&யவான்
?
ராவணம் ப்ேரக்ஷ்ய (அ)ஹ்ருஷ்டாத்மா யுத்தாய ஸமுபாகமத்
ஸ&வயத்ேநந மஹதா வேத தஸ்ய த்ருேதாபவத்
அத ரவிரவதந் நிrக்ஷ்ய ராமம் முதிதமநா: பரமம் ப்ரஹ்ருஷ்யமாண:
நிசிசரபதி ஸம்க்ஷயம் விதித்வா ஸூரகணமத்யகேதா வசஸ்த்வேரதி
என்று

கூறிய

அகஸ்திய

உதித்தவேன!

சூrய

மாமுனி

இறுதியாக

பகவாைன

"இரகு

ேமற்கண்ட

குலத்தில்
துதிகளால்

ேபாற்றுபவனுக்கு சிக்கலான ேநரங்களிலும், ேசாதைன காலங்களிலும்
பயத்ைத

ஏற்படுத்தக்கூடிய

ஏற்படுவதில்ைல.

காலங்களிலும்.எந்த

ெதய்வங்களினாேலேய

துன்பமும்

ேபாற்றப்படுகின்ற

அந்த

சூrய பகவாைன முைனப்புடன் கூடிய ஒருமித்த மனத்ேதாடு, மூன்று
முைறகள், ேமற்கண்ட துதிகளின் மூலமாக வழிபட்டு வருபவன், யுத்த
களத்திேல ெவற்றிேய காண்பான் என்று அகஸ்திய முனிவரால் அருளப்
ெபற்ற இந்த அற்புத துதிைய, மனைத அடக்கியவரும். ேபராற்றல்
ெபற்றவரும் ெபரும் ேதாள் வலிைம ெபற்றவருமான ஸ்ரீ ராம& சூrய
பகவாைன
ெவன்ற

பா&த்தவாேற
இந்த

மந்திரம்

மூன்று

முைறகள்

மிகவும்

சக்தி

ஜபித்து

ராவணைன

வாய்ந்ததும்,

நம்

பாவங்கைளெயல்லாம் ேபாக்க வல்ல சிறந்த பrகார மந்திரமான இந்த
ஆதித்ய ஹ்ருதயம் என்ற மஹா மந்திரத்ைத நாமும் துதித்து நன்ைம
அைடேவாமாக!
ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
சித்தன் அருள் வைலப்பூ!
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சித்தன் அருள் - நவக்ரகங்கள் - சந்திரன்!

சூrயனிடமிருந்து ஒளிையப் ெபற்று, உலகிற்கு ஒளிையத் தருபவ&
சந்திரன். இதனால் சந்திரனுக்கு "தண்கதிேரசன்" என்று ெபய&.
இவருைடய ெசாரூபம் பால்ேபால் ெவளுத்த நிறம்.

ெவண்ைமயான

ஆைட. ெவண்பூ, முத்துமாைலைய அணிந்தவ&. பத்து ெவண்குதிைர
பூட்டிய

ேதrல்

ெவண்குைடயின்

கீ ழ்

அம&ந்து

ெசய்பவ& என்று ேவதங்களில் ெசால்லப்பட்டுள்ளது.
ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
சித்தன் அருள் வைலப்பூ!
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ேமருைவ

வலம்

சந்திரனுக்கு அதிேதவைத வருணன். ப்ரத்யாதி ேதவைத "ெகௗr".
இைதத்தவிர இன்னும் பல குட்டி ேதவைதகளும் உண்டு.
"சந்திரக்காந்த கல்" என்று ஒரு விேசஷமான கல் உண்டு. இந்தக்
கல்லில் சந்திரன் ஒளி பட்டவுடன் அதிலிருந்து ந?& வரும்.
பாற்கடைல ேதவ&களும், அசுர&களும் கைடந்த ேபாது அவதrத்தவ&
சந்திரன்.

இவ&

ேதவியின்

அம்சமாக

கருதப்படுகிறா&.

ஆனாலும்

சந்திரன் ெபண்பால் குணத்ேதான்.
பசு, பால், ஔஷதம், புஷ்பம், பயி&, மது, கீ &த்தி இைவகைள விருத்தி
ெசய்பவ&. இவ& சூrயனுக்கு அருேக ெசல்லும் ெபாழுது அமாவாைச
ஆகிறா&.

சூrயைன

விட்டு

எதி&

பக்கம்

ேபாகும்

ெபாழுது

ெபௗ&ணமியாக காட்சி தருகிறா&.
பாற்கடைல கைடந்தேபாது லக்ஷ்மியுடன் ேதான்றியவ& என்பதால்
லக்ஷ்மியின் சேகாதர& என்று ேவதங்களால் ேபாற்றப்படுகிறா&.
சிவெபருமான் தைலயிலும் அம்பிைகயின் சிரசிேலயும் இடம் ெபற்ற
புண்ணியவான். இவைர வள&த்தவ& அத்r மகrஷி.
குருபகவானது கருைணக்குப் பாத்திரமானதால், இவருக்கு குருவும்
ேச&ந்து

ஔஷதிகளுக்கு

அரசனாக

இருக்கும்

பதவிையக்

ெகாடுத்தா&கள்.
ேஜாதிட சாஸ்த்திரத்தில் "2" என்கிற எண்ைண இவ& ஆளுைமக்கு
உட்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
சதபதப் ப்ராம்மணத்தில் சந்திரைனப் பற்றிக் கூறும்ெபாழுது "வானத்தில்
இருந்த ேசாமைன காயத்திr ேதவியின் அருளினால் ேதவ&கள் பூமிக்கு
ெகாண்டு வந்தா&கள்" என்று எழுதப்பட்டுள்ளது.
ேசாமன் என்னும் அரசன் கந்த&வனிடம் இருந்தான். அவைன கந்த&வன்
நண்பனாகப்

ெபற்றதால்

முனிவருக்கும்

ேதவ&களுக்கும்

ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
சித்தன் அருள் வைலப்பூ!
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பயம்

ஏற்ப்பட்டது. எனேவ ஒரு ெபண்ைண அனுப்பி கந்த&வைன மயக்கி,
ேசாமைன, கந்த&வனிடமிருந்து பிrத்து தாங்கள் பத்திரமாக ைவத்துக்
ெகாண்டா&கள் என்று ஐதேரயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.
சந்திரைன சிவெபருமானின் இடது கண் என்று கூறுவா&கள்.
ைதத?&யத்தில், பிரஜாபதிக்கு முப்பத்து மூன்று ெபண்கள். இந்த ெபண்கள்
அைனவைரயும் பிரஜாபதி ேசாமனுக்கு மணமுடித்துக் ெகாடுத்தான்.
அவ&களிடம் ேசாமனுக்கு "ேராகிணியிடம்" மாத்திரம் அன்பு பிறந்தது.
மற்றவ&கைள புறக்கணித்தான்.
பிரஜாபதியிடம் ெசன்ற மற்ற ெபண்கள், முைறயிட்டன&.

அதனால்

சந்திரன் ப்ரஜாபதியின் ேகாபத்துக்கு ஆளானான். அதன் காரணமாக
உடல் குைறந்து ேதய்ந்து ேபானான். பின்ன&, சந்திரன் தன் தவைற
வருந்தி, சூrயனிடம் உதவி ேகட்க, சூrயன், சந்திரைன உடல் வலிைம
உைடயவனாக மாற்றினான்.
இன்ெனாரு கைதயில், ஔஷதிகளுக்கு அரசனாக சந்திரன் இருந்த
ெபாழுது ராஜ சூய யாகம் ெசய்தான். அப்ெபாழுதுதான் தக்ஷப் பிரஜாபதி
என்பவ&

தனது

27

குமாrகைளயும்

சந்திரனுக்கு

மணமுடித்துக்

ெகாடுத்தா&. சந்திரன் ேராகிணிையத் தவிர மற்றவ&கைள விரும்பேவ
இல்ைல. மற்ற ெபண்களின் கவைலைய அறிந்த தக்ஷப் பிரஜாபதி,
சந்திரைன அைழத்துச் சாபமிட்டா&. அதனால்தான் ேதய்ந்து ேபானான்
சந்திரன்.
பரமசிவன், சந்திரனுைடய து&பாக்கிய நிைலைய கண்டு, வருந்தி,
பதிைனந்து
பதிைனந்து

நாள்

ேதய்பிைறயாகத்

நாட்களில்

ேதய்ந்து

வள&பிைறயாக

ேபானாலும்
மாறுவாய்

அடுத்த
என்று

அனுக்ரஹித்தா&.
அதனால் தான் சந்திரனுக்குப் பதிைனந்து நாள் ேதய்பிைற, பதிைனந்து
நாள் வள&பிைற வருகிறது.

ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
சித்தன் அருள் வைலப்பூ!
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சந்திரனின்

மைனவிகளில்

ஒருத்தி

சுவாதி.

நட்சத்திரமாக

ெஜாலிப்பவள். இந்த நட்சத்திரத்தன்று, சமுத்திரத்திலுள்ள மீ ன் வ&க
உயrனம் ஒன்று வாய் திறந்து ேமல் ேநாக்கி இருக்கும் சமயத்தில்
மைழத்துளி விழுமாயின் அந்த மைழத்துளி முத்தாக வளரும் என்பது
நைடமுைற ெசய்தி.
ஏன்

சந்திரனுக்கு

இத்தைன

மைனவிகள்?

என்பதற்கு

காரணம்,

முன்ெபாரு சமயம் பூ&வத்தில் ப்ரஹஸ்பதியான குருவிடம் சிஷ்யனாக
இருந்து

த்யானேயாகத்தில்

யாரும்

அைடய

முடியாத

சித்திைய

ெபற்றவன்.
எனேவ, அவன் யாைர நிைனத்தாலும் அவைள மணந்து ெகாள்ளலாம்;
அல்லது சந்திரைனப் பா&க்கின்ற அத்தைனப் ெபண்களும் அவன் மீ து
ஆைசப் படுவா&கள். அதனால் தான் சந்திரனுக்கு இத்தைன மைனவிகள்
என்று கூறப்படுகிறது.
சந்திரைன

ெபண்

புருஷனாகவும்

ஸ்வரூபமாக

வ&ணிக்கிறா&கள்.

ெசால்லப்படுவதுண்டு.

பூமி

சூrயன்
மாதாவால்

விரும்பப்படுபவன். அதனால், பூமிக்கும் சந்திரனுக்கும் இைடேய காந்த
சக்தி உண்டு என்பா&கள்.
ெசடி, ெகாடி, தாவர வள&ச்சிக்கு சந்திரன் ேவண்டும்.
எல்லா

ஜ?வராசிகளின்

நம்பித்தான் இருக்கிறது.

காதல்

உண&ச்சி,

சந்திர

கிரணங்கைள

சமுத்திரத்திலிருந்து "ஆவி" உண்டாகவும்

சந்திர ஒளி ேதைவ. பிைறசந்திரைன ெதாழுது வந்தால் நமக்கு ஆயுள்
அதிகrக்கும்.
சந்திரன் தைலையச் சுற்றி ஒளி வட்டமாகிய ப்ரைப திகழும். பல்வைக
அணிகள் அணிந்திருப்பான். பன்ன ?& மல& மாைலைய அணிந்தவன்.
ெவண்ைம ஆைடைய அணிந்த அவன், குமுதத்ைத ஏந்திய இரண்டு
திருக்கரங்கைள உைடயவன். திருமா&பில் ெபான்னூல் இைழயும்.

ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
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ராம& சூrய குலத்தில் ேதான்றியவ&. அது ேபால பாண்டவ&கள் சந்திர
குலத்தில் ேதான்றியவ&கள்.
மனித&களின் சrர பலத்துக்கு காரணேம இவ& தான். கடல் பயணம்
நன்றாக அைமய ேவண்டும் என்றால், ஒருவருக்கு சந்திரன் நன்றாக்
ஜாதகத்தில் இருக்க ேவண்டும்.
ராகு, ேகது கிரகங்கைள தவிர யாரும் பைகவ&கள் கிைடயாது. குரு,
சுக்கிரன் இவ&கேளாடு சந்திரன் ேச&ந்தால், அல்லது சுப பா&ைவ
பா&க்கப்பட்டாலும்,

அவ&

மிகப்ெபrய

அதி&ஷடசாலியாக

பிற்காலத்தில் மாறுவா&.
rஷபம் சந்திரனுக்கு உச்ச வடு.
?
கடகம் ெசாந்த வடு.
?
விருச்சிகத்தில்
ந?சனாக மாறிவிடுவா&.
ேராகிணி, ஹஸ்தம், திருேவாணம் ஆகிய மூன்று நட்சத்திரங்களுக்கும்
நாயகன்

சந்திரன்.

நவரத்னங்களில்

"முத்து",

உவ&ப்பு

சுைவ,

இனிைமயான குணம், வடேமற்கு திைச இைவகைள ெகாண்ட சந்திரன்
ெபாதுவாக சுபக்ரகம்.
நிம்மதியாக

தூங்க

ேவண்டும்

என்றாேலா,

அரசாங்கத்திடமிருந்து

விருது ெபறேவண்டும் என்றாேலா, ஒருவருக்கு சந்திரன், ஜாதகத்தில்,
நல்ல இடத்தில் இருக்க ேவண்டும்.
காதல், கவித்துவம், ெமன்ைம, இன்பம், இதயம் என்ற நளினமான பல
விஷயங்களுக்கும் காரணமானவன்.
இைறவனது திருவிழிகளில் ஒரு விழியாக விளங்கும் இவைனத்தான்
மூலிைககளுக்கு அதிபதியாக பிரம்மா நியமித்திருக்கிறா&.
ஆலயங்களில் பrவார ேதவைதயான சந்திரன், இரண்டு சக்கரங்கள்
ெகாண்ட

ேதrல்

கா&த்திைக

இருப்பவன்.

மாதம்

சதுரமான்

ேசாமவாரத்தில்

பீடத்தில்
இவ&

கூறப்படுகிறது.
ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
சித்தன் அருள் வைலப்பூ!
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அம&பவன்.

அவதrத்ததாக

"பத்மத்வஜாய வித்மேஹ ேஹம ரூபாய தமஹி
தன்ேனா ேசாம ப்ரேசாதயாத்"
என்ற இவரது காயத்திr மந்திரத்ைத தினமும் காைலயில் 27 முைற
ெஜபித்து வந்தால், எல்ேலாரும் அதி&ஷ்டம் அைடயலாம்.

ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
சித்தன் அருள் வைலப்பூ!
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சித்தன் அருள் - நவக்ரகங்கள் - ெசவ்வாய் (அங்காரகன்)

ேகாயில்களில்

காணப்படும்

வரபத்திரேர
?

அங்காகரன்

என்று

ெசால்வதுண்டு. வரபத்திரrன்
?
பிறந்தநாள், ெசவ்வாய்க்கிழைம ஆகும்.
பாரத்வாஜ ேகாத்திரத்ைதச் ேச&ந்தவ&, ெசவ்வாய். அவந்தி நாட்டிற்கு
அதிபதி. ேவல், கைத, சூலம், கட்கம் ைவத்துள்ள நான்கு ைககைள
உைடயவ&.
அக்னி நிறத்ேதாடு காணப்படும் சிவந்த ஆைட, ெசந்நிறப்பூைவயும்,
பவளத்ைதயும் அணிந்தவ&.
ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
சித்தன் அருள் வைலப்பூ!
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எட்டு சிவப்பு ஆடுகள் பூட்டிய ரதத்தில் ஏறி, ேமருமைலைய வலம்
வருபவ&. இவருைடய மகிழ்ச்சி நமக்கு கிைடக்க ேவண்டுமானால்,
பூமாேதவிையயும்,

முருகப்

ெபருமாைனயும்

தினம்

வலம்

வந்து

த்யானிக்க ேவண்டும்.
இவருைடய

இருப்பிடம்

சூrயனுக்குத்

ெதற்கில்,

திrேகாண

மண்டலத்தில் ெதற்கு முகமாக வற்றிருப்பவ&,
?
என்று வரலாறுகள்
கூறுகின்றது.
சிவெபருமான்

ேயாகத்திலிருந்த

ெபாழுது,

அவருைடய

ெநற்றிக்

கண்ணில் விய&ைவ உண்டாகி அது பூமியின் மீ து விழுந்தது. அந்த
விய&ைவேய பின்ன& ஆண் குழந்ைதயாக மாறியது. பூமாேதவி அந்தக்
குழந்ைதைய எடுத்து வள&த்தாள். முருகப்ெபருமானின் சேகாதர& இவ&
என்பதால் "ெசவ்வாய்" என்ற, அங்காரகைன முருகப் ெபருமானின்
அம்சமாக வள&த்து வந்தா& என்பதும் ஒரு புராணக் கைத.
மற்ெறாரு கைதயும், ெசவ்வாைய பற்றி கூறப்படுவதுண்டு.
பாரத்வாஜ மகrஷி நதி த?ரத்தில் மிக அழகான ஒரு ெபண்ைணக்
கண்டா&.

அவளது

அழகும்,

ெசாந்த&யமும்,

பரத்வாஜ

மகrஷிக்கு

மனத்ைதக் கலக்கியது.
எவ்வளேவா முைற தன் மனத்ைதக் கட்டுப்படுத்திப் பா&த்தும் அவரால்
அவள் மீ து ெகாண்ட ஆைசைய மாற்ற முடியவில்ைல.
அவரது உடலில் இருந்து "ேரதஸ்" பூமியில் விழுந்தது. பின்ன& அந்த
"ேரதஸ்" ஒரு ஆண்குழந்ைதயாக உருமாறிற்று. பூமாேதவி அந்த ஆண்
குழந்ைதைய எடுத்து வள&த்தாள். அந்த குழந்ைதக்கு ெபௗமன் என்ற
திருநாமம் வழங்கப்பட்டது. ெபௗமன் இைறவைன ேநாக்கி ந?ண்டகாலம்
கடும்தவம்

இயற்றினான்.

அவனுைடய

தவவலிைமையக்

கண்டு,

நவக்ரகத்தில் ஒரு கிரகமாக மாற்றி, அவனுக்கு "அங்காரகன்" என்ற
மற்ெறாரு ெபயரும் வழங்கப்பட்டது.
லிங்கபுராணம் அங்காரகனின் பிறப்ைப ேவறுவிதமாக கூறுகிறது.
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அக்னிக்கும்,

விேகசிக்கும்

அன்ேயான்ம்

உண்டு.

இந்த

அன்ேயான்யத்தால் விேகசி ஒரு ஆண்குழந்ைதைய ெபற்ெறடுத்தாள்.
அந்த ஆண்குழந்ைத அக்னியின் குணத்ைதப் ெபற்றிருந்தைமயால்,
அதற்கு "அங்காரகன்" என்று ெபயrட்டன&.
"தக்கன்" என்ற புண்ணிய& ஒரு யாகம் நடத்தினா&. அைத விட தன்னால்
ெசய்து

காட்ட

முடியும்

என்று

வரபத்திர&
?

தன்

புண்ணிய

பராக்ரமங்கைளக் ெகாண்டு "மகாயாகம்" ெசய்தான்.
அந்த யாகம் கண்டு உலெகங்கும் நடுநடுங்கின. என்ன ஆகுேமா, ஏது
நடக்குேமா என்று பயந்து, வரபத்திரனிடம்
?
வந்து, "இந்த பயங்கர யாகம்
ேவண்டாம்" என்று ெகஞ்சி ேகட்டன&.
வரபத்திரன்,
?
தன் அதிபயங்கரமான ரூபத்ைத மாற்றி, அழகான திரு
உருவத்ேதாடு ேதான்றினா&. "தக்கைன விட அதிபுண்ணியசாலி" என்ற
ெபயரும் ெபற்றா&. இதுதான் அங்காரகன் ேதான்றிய வரலாறு என்று
மச்ச புராணம் கூறுகிறது.
ெபாதுவாக;
உஷ்ணம், அஸ்ருமுகம், வாளம், ருதிரான்னம், நிச்த்rம்சம் என்னும்
ஐந்து முகங்கள் ெசவ்வாய்க்கு உண்டு.
அங்காரகனுக்கு ேமஷ வாகனம் என்று பல நூல்களும், சிங்காசனத்தில்
வற்றிருப்பா&
?
என்று சில நூல்களும் ெசால்கின்றது.
அவருக்கு சிவப்பு குைட உண்டு. ெகாடியில் ேமஷத்தின் உருவம்.
திருமுடி தrத்திருப்பான். தன் பத்னி இல்லாமல் அங்காரகன் எந்த
காrயத்ைதயும்

ெசய்வதில்ைல.

முக்ேகாண

மண்டலத்தில்

வற்றிருப்பவன்.
?
அவந்தி நாட்டிற்கு அதிபதி. பாரத்வாஜ ேகாத்திரம்
அவனுக்கு ெசாந்தம்.
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அங்காரகனுக்கு அதிேதவைத ப்rத்வி. ப்ரத்யாதி ேதவைத ேஷத்திர
பாலகன். இவ&கள் முைறேய அவனுக்கு வலப்புறமும் இடப்புறமும்
இருப்பா&கள்.
ேலாகிதாங்கன், ரக்தாய ேதஷணன், ரக்த வ&ணன் என்ற ெபய&களும்
அங்காரகனுக்கு உண்டு.
ேவேலந்துவதால்
"குமாரன்",
நிைறய
அணிந்து

சக்திதரன்,

எப்ெபாழுதும்

ெசல்வத்ைத

திருஉருவம்

மங்களத்ைதேய

தருவதால்

ெகாண்டிருப்பதால்

அழகாக
ெசய்வதால்

தனப்ரதன்,

இருப்பதால்
"மங்களன்",

ெபாற்குண்டலத்ைத

ேஹமகுண்டலி

என்று

அைழக்கப்படுகிறான்.
குணஹ&த்தா, ேராகக்ருத், ேராகநாசனன், வித்யுத்பரபனி, வ்ரணகரன்,
காமதன், தானஹ்ருதி, சாமகானப் பிrயன், ரக்த வஸ்த்ரன், கிரக
நாயகன், ச&வ த&மாவா ேபாதகன் ேபான்ற சூசகப் ெபய&களாலும்
"ெசவ்வாய்" வலம் வந்து ெகாண்டிருக்கிறா&.
ேராமாபுr நாட்டின& கூட ெசவ்வாைய தங்களது ேபா& கடவுளாக
ெகாண்டாடின&. பல ேகாயில்கள் அங்காரகனுக்கு இன்றும் ேராம் நகrல்
உள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் அங்காரகனுக்கு மூன்று பிரசித்திப் ெபற்ற ேகாவில்கள்
உண்டு.
திருச்சிறுகுடி - இது மாயாவரத்தி&க்கு பக்கத்தில் ேபராளம் ரயில்
நிைலயத்திலிருந்து ஏழு கிேலாமீ ட்ட& ெதாைலவில் இருக்கிறது.
ைவத்த?ஸ்வரன் ேகாவில் - மாயவரத்திலிருந்து சிதம்பரம் ேபாகும்
பாைதயில் இருக்கிறது.
ஆறு பைட வடுகளில்
?
முக்கியமானதாக கருதப்படும் பழனி மைலக்கு
அடிவாரத்தில் உள்ள திருவாவினன்குடி கூட முருகப்ெபருமனுக்குrய
(ெசவ்வாய்) பrகாரத் தலமாகும்.
ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
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ஒேர ஊrல், ெசவ்வாய்க்கும், புதனுக்கும் பrகாரத்தலமாகவும், ராகு
ேகது ேதாஷங்கைள அறுக்கிற புண்ணியத்தலமாகவும் இருக்குமிடம்,
ேகாடகநல்லூ&.
ேஜாதிட

சாஸ்த்திரத்தில்

"9"

என்கிற

எண்ைண

அங்காரகனுக்கு

ெகாடுத்துள்ளா&கள். அந்த எண்ைண ேநாக்கினால் அது ஒரு முழுைம
ெபற்ற எண் என புrயும். அது மஹா சக்திையயும் குறிக்கும் ஒரு நிைல.
ெசவ்வாைய பற்றி ேவதங்களில், பூமாேதவியின் க&பத்தில் உதித்தவன்,
மின்னைல ேபால ஒளிையக் ெகாண்டவன், அழகானவன், சக்தி ஆயுதம்
தrப்பவன் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
உடல் உறுதிக்கும், மன உறுதிக்கும் ெசவ்வாய் தான் காரகன்.
அரசியல்

தைலவ&கள்,

ந?திபதிகள்,

ெபாறியியல்

காவல்

அதிகாrகள்,

வல்லுன&கள்

நாட்டுத்

ஆகிேயாருக்கு

தளபதிகள்,
அங்காரகன்

அருள் கண்டிப்பாக இருக்கும்.
புரட்ச்சி ெசய்கின்ற அைனவரும் அங்காரகன் அருைள ெபற்றவ&கள்.
கண்டிப்பு, தைலைம வகித்தல், ைவராக்கியம், பைகவைர பந்தாடும்
பராக்கிரமம் இவற்ைறயும் அருளுபவன் ெசவ்வாய்.
ரத்தத்திற்கு காரணன்.

ரத்த ெதாட&பில் உள்ள சேகாதர&களுக்கும்

காரகன். நமது உடலில், எலும்பினுள் ஊன். பூமிக்கு காரகன். உஷ்ணம்,
ேகாபம்,

ராஜ

தந்திr,

நாகசுப்பிரமணியன்,

எrெபாருள்,

தங்கம்,

அங்காரகன்தான்.

தாமிரம்,

ஆயுதம்

நாகன்,

தrப்ேபான்,

அரச

இனத்ேதான், ெசந்நிறத்ேதான், கடும் பா&ைவ உைடயவன், தற்ெபருைம
பிrயன்,

ெபாறுைம

துணிச்சல்காரனும்

இல்லாதவன்,

அங்காரகன்தான்.

ேவட்ைடப்

பவழம்

இவனது

பிrயன்,
ரத்தினம்.

ெநருப்புக்கு ெசாந்தக்காரன். ஆண்மகன். ெதன்திைசக்கு அதிபதி.
வியாழன், சூrயன், சந்திரன் இவனது நண்ப&கள். புதன் பைகவன்.
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ேஜாதிடத்தில், ேமஷம், விருச்சிகம் இரண்டும் ெசாந்த வடுகள்.
?
கடகம்
ந?சவடு.
?
மகரம் உச்சவடு.
?
மிதுனம், கன்னி இைவ இரண்டும் பைக
வடுகள்.
?
சிம்மம், தனுசு, மீ னம்; இந்த வடுகள்
?
நட்பு வடுகள்.
?
மிருகசீrஷம், சித்திைர, அவிட்டம் நட்சத்திரங்களுக்கு நாயகன்.
சித்திைர மாதம் முதல் ெசவ்வாய் கிழைமயில் வரபத்திர
?
சுவாமிைய
வழிபட்டால், அங்காரகனது அருளும் ேச&ந்து கிைடக்கும்.
வியாதிகள் குணமாவதற்கும்,

நிலம்,பூமி, மைன வாங்குவதற்கும்

ெசவ்வாயின் அருள் ேவண்டும்.
வியாதி

குணமாக

மருந்து

சாப்பிடுவைத

ெசவ்வாய்

அன்று

ெதாடங்கினால், விைரவில் குணமைடயலாம்.
"வரத்

த்வஜாய வித்மேஹ விக்ன ஹஸ்தாய தமஹி
தன்ேனா ெபௗம ப்ரேசாதயாத்"
என்கிற அங்காரகனுைடய காயத்r மந்திரத்ைத தினமும் 27 தடைவ
காைலயிலும்,

மாைலயிலும்

ெசால்லிக்

ெகாண்ேட

அவ&களுக்கு வியாதிேய வராது என்பது, தத்ரூபமான உண்ைம.
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வந்தால்

சித்தன் அருள் - நவக்ரகங்கள் - புதன்!

மிகச் சிறந்த அறிவாளிகள் அைனவரும் புதன் கிரகத்தின் கருைணயால்
பிறந்தவ&கள் என்று ேஜாதிட கிரந்தம் ெசால்கிறது.
படிப்பில் ேமன்ைம ெபற, வாக்குவாதத்தில் ெவற்றி ெபற,

சக்திகள்

குைறயாமல் இருக்க, எல்லா கைலகளிலும் உய&வு ெபற புதன் கருைண
புrவா&.
ஆேராக்கியம் நன்றாக அைமவதற்கும் புதன் ஒரு முக்கிய காரணம்.
எனேவதான் "ெபான்ைன விட புதன் உய&வு" என்று எல்ேலாரும்
ெபருைமயாகவும், உய&வாகவும் புதைனப் பற்றி ேபசுவா&கள்.
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நவக்ரகங்களில் ஒன்றான புதன், சூrயனுக்கு வடகிழக்ேக இருப்பவ&.
புதனுக்கு

வலப்பக்கத்தில்

விஷ்ணு

இருப்பதால்

விஷ்ணுைவ

பிரா&த்தைன ெசய்தாலும், புதனுக்கு ேபாய்ச்ேசரும்.
கிழைமகளில் நான்காவதாக இருப்பவ&. "மந்திரம்" ெஜபித்து ேமன்ைம
அைடய

ேவண்டுபவ&,

ஆைசப்படுபவ&,

கவிைதயில்

புதைன

வணங்கி

புகழ்க்

வந்தால்

ெகாடிைய
மிகவும்

நாட்ட

உய&வான

நிைலக்கு ஏற்றப்படுவா&கள்.
குருபகவானின்

மைனவியான

தாைர,

ஒரு

காலகட்டத்தில்

சந்திரனுைடய இல்லத்திற்கு ெசன்ற ெபாழுது, சந்திரைனக் கண்டு
மயங்கினாள்.

தன்

கணவனான

குரு

பகவாைன

சிலகாலம்

மறந்திருந்தாள்.
சூrயனுக்கும்

ஒப்பான

சிவெபருமாைன

ேநாக்கித் தவம் ெசய்யும்

ெபாருட்டு, அப்ெபாழுது குருவும் த்யானத்தில் இருந்ததால் தாைரையப்
பற்றி கண்டு ெகாள்ளவில்ைல.
இந்த சந்த&பத்ைதப் பயன்படுத்தி தாைரைய தன் மைனவியாகேவ
பாவித்து சிலகாலம் சந்திரனும் தாைரேயாடு இல்வாழ்க்ைக வாழ்ந்து
வந்தான்.
குரு பகவான் தன் த்யானம் முடிந்ததும், தாைரையத் ேதடினா&. தாைர,
சந்திரனிடமிருந்து

விைட

ெபற்று

குருவிடம்

சரண்

அைடந்தாள்.

ஒரு

குழந்ைதைய

அச்சமயம் தாைர கருவுற்று இருந்தாள்.
குருேவாடு

சிலகாலம்

வாழ்ந்ததும்

தாரா,

ெபற்ெறடுத்தாள். அந்த குழந்ைதக்கு புதன் என்று ெபயrட்டாள். மண
வாழ்க்ைகக்கும் தாம்பத்திய இயல்புக்கும் மாறாக பிறந்த அந்த குழந்ைத
சீக்கிரேம பிறந்து விட்டது. இந்த குழந்ைதக்கு உண்ைமயான தந்ைத
யா&? என்று குரு பகவானுக்ேக சந்ேதகம் ஏற்பட்டது.
புதன் தன்னுைடய குழந்ைத தானா? என்று குரு சந்ேதகப்பட்டா&.
அவரது

சந்ேதகம்

நியாயமானது

என்பைத

அறிந்த

ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
சித்தன் அருள் வைலப்பூ!
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பிரம்மேதவ&

புதனுைடய உண்ைமயான தந்ைத சந்திரன் தான் என்று குருவுக்கு
உண&த்தினா& என்பது புராண கால வரலாறு.
பிரம்ம ேதவன் புதைன அைழத்து "சூrயனுக்கு அருகில் அம&க" என்று
ெசான்னதால், புதனும் அவ்வாேற சூrயனுக்கு அருேக அம&ந்தான்.
சூrயைனப் ேபாலேவ ேமருமைலைய வலம் வந்தான். சிவபிராைன
ேநாக்கித் தவம் ெசய்து ஒன்பது கிரகங்களில் ஒன்றாக விளங்கும் ேபறு
ெபற்றான்.
புதன் தன் ைகப்பட பிரதிஷ்ைட ெசய்த லிங்கம் ஒன்று இப்ெபாழுதும்
காசியில் இருக்கிறது, புதன் மறுபடியும் கடும் தவம் ெசய்ததால், rக்
ேவதத்தின் ஐந்தாவது காண்டத்தின் அதிகாrயாக நியமிக்கப்பட்டான்
என்கிறது ஐயங்கா& பாகவதம்.
மாந்த&களுக்கு அறிைவ வழங்குவதால் புத்தி தாதா என்றும், அறிைவ
வள&ப்பதால் புத்தி விவ&த்தனன் என்ற ெபயரும் புதனுக்கு உண்டு.
தனப்ரதன், தயாகரன், தாரா புத்திர தானிய பசுப்ரதன் என்ற ெபய&களும்
உண்டு.
அழகுைடயவன்

என்பைத

காட்ட

கஞ்ச

ேநத்திரன்,

மேனாகரன்,

ெசௗம்யா மூ&த்தி ஆகிய ெபய&களும் புதனுக்கு உண்டு.
மற்ற கிரகங்கள் ெசய்கின்ற பீைடயினால்

மனம் ெநாந்து, புதைன

பிரா&த்தைன ெசய்தால், புதன் வந்து காப்பாற்றுவான். இந்த திறைம
புதனுக்கு மட்டும்தான் உண்டு. இதற்காக "க்ராகபீடாஹரன்" என்று
சிறப்புப் ெபயரும் புதனுக்கு உண்டு.
அத&வண ேவதம் 20வது காண்டம் 137 வது சூக்தம், இரண்டாவது
மந்திரம் இந்திரைனப் பற்றியது. இந்த மந்திரத்தின் ேதவைத புதன்.
த&க்க

சாஸ்த்திரத்தில்

நிபுணன்.

வியாபாரத்தில்

என்ெறல்லாம் புதைனப் பற்றி ெசால்வா&கள்.

ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
சித்தன் அருள் வைலப்பூ!
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ெகட்டிக்காரன்

புதன்

பூசித்து

வணங்கிய

தலங்களுள்

மிக

முக்கியமானைவ

திருெவண்காடு. மற்ெறான்று திருவாலவாய் எனப்படும் மதுைர.
திருெவண்காடு, ைவத்த?ஸ்வரன் ேகாவில் ரயில் நிைலயத்திலிருந்தும்,
சீ&காழி

ரயில்

நிைலயத்திலிருந்தும்

ெசல்லலாம்.

இங்குள்ள

மும்மூ&த்திகளில், முக்கியமானவ& அேகாரமூ&த்தி.
சிவெபருமான் உருவம் ெகாண்டு, நின்ற ேகாலமாக இங்குதான் பா&க்க
முடியும்.

ஞாயிற்றுக்

மூ&த்திக்கு

கிழைம

விேசஷ

இரவில்

பூைச

அ&த்தயாமத்தில்

இன்ைறக்கும்

அேகார

நைடெபறுகின்றது.

சிவெபருமானுக்கு மூன்று கண்கள். அைவ சூrய, சந்திர, அக்னிக்
கண்கள் எனப்படும். இைதெயாட்டி, இந்த ேகாயிலில் ேசாமத?&த்தம்,
சூrய த?&த்தம், அக்னித?&த்தம், என்று மூன்று த?&த்தங்கள் உண்டு.
புதன் இங்கு சிவெபருமாைன வழிபட்டது ேபால வித்ைதயில் பலிதம்
ேவண்ட பக்த&கள் திருெவண்காடு ெசன்று வருகின்றன&.
இேதேபால் மதுைர ெசாக்கநாத& ேகாயிலும் புத ஸ்தலம் ஆகும்.
இங்குள்ள ெபாற்தாமைர குளத்தில், சிவெபருமான் மூழ்கி, பின்ன& தான்
லிங்கமாக

மாறினா&.

புதன்,

சிவெபருமாைன

தrசித்த

ஸ்தலம்

என்பதால், இன்ெனாரு சிறப்பும் இந்த ேகாயிலுக்கு உண்டு.
சூrயனுக்கு

வடகிழக்கில்,

பாண

வடிவான

மண்டலத்தில்

தங்கப்

பிரதிைமயாக வடக்கு முகமாக புதன் வற்றிருப்பா&.
?
சூrயனிடம் பிரகாசத்ைதப் ெபற்று, பூமியிலுள்ள ெசடி ெகாடிகைள
பச்ைச நிறமாகும் தன்ைம உள்ளவ&.
பச்ைசப் பதா&த்தங்களில் ப்rயமுள்ளவ&. அவருக்கு பச்ைச பயிற்ைற
நிேவதனமாக ெகாடுத்தால் ப்rதி அைடவா&.
ேஜாதிடத்தில் புதைன பற்றி உய&வாகேவ கூறியிருக்கிறது. கூ&ந்து
கவனித்தால், "ஞாழல் ெமாட்டுப் ேபான்ற ஒளியுைடயவன். உருவத்தில்,
அழகில்

உவைமயற்றவன்.

கணிதம்,

த&க்கம்,

ைவத்திய

அறிவு

எல்லாவற்றிற்கும் மூல க&த்தா இவேன. நாடகம், நடனம், புத்தக கைல
ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
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ஆகியவற்றின்

நாயகன்

புதன்

தான்.

அறுபத்துநான்கு

கைலக்கும்

அதிபதி."
உடலில்

ஏற்படும்

நரம்பு

சம்பந்தமான

அைனத்துக்கும்

முழுக்

காரணமானவன்.
பசும்பால்

நிறத்ேதான்,

குணமுைடயவன்,

பல்சுைவப்

பிrயன்.

ரத்தினத்தில்

வார

சrரணி,

மரகதமாக

ராஜச

இருப்பவன்.

ேதாட்டக்கைலக்கு அதிபதி.
பஞ்ச பூதங்களில் மண் இவ&. வடக்கு திைசக்குrயவன். ஜாதகத்தில்
பாவக்

கிரகங்கேளாடு

ேச&ந்திருந்தால்,

ெகடுதைலயும்,

சுபக்

கிரகங்கேளாடு ேச&ந்தால் சுப பலன்கைளயும் தருபவன்.
கிரகங்களில் அலி.

ேஜாதிடம் இவனுக்கு மிகவும்

விேசஷமானது.

ேஜாதிட&கள் ெசால்வது பலிக்க ேவண்டுமானால், வாக்கு சுத்திைய
தருபவன். குதிைர வாகனத்ேதாடு வலம் வருபவன்.
மிதுனம், கன்னி ராசிக்கு அதிபதி. மீ னம் ந?ச வடு,
?
கன்னி உச்ச வடு.
?
சூrயன், சுக்கிரன் இருவரும் இவனுக்கு நண்ப&கள். குரு, சனி, ெசவ்வாய்
சமமானவ&கள்.

சந்திரன்

பைகவன்.

உேலாகத்தில்

பித்தைள,

நான்காவது வருணத்ேதான்.
ஆயில்யம், ேகட்ைட, ேரவதி என்ற மூன்று நட்சத்திரங்களின் நாயகன்.
ேஜாதிட சாஸ்த்திரத்தில் எண் "5"ஐ இவனுக்குrயது என்பா&கள்.
குழந்ைதகள், ேபச ெதாடங்கும் காலங்களில், பச்ைச நிறக் கற்கைள
காதில் அணிவிக்க, மழைல விலகி, திருத்தமாக குழந்ைதகைள ேபச
ைவக்க, இவன் அருளுவான்.
சீரும்

சிறப்புமாக

காணப்படுபவன்

என்று

ெபrயதாக

எழுதப்பட்டிருக்கிறது.
கஜ த்வஜாய வித்மேஹ சுக ஹஸ்தாய த மஹி
ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
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விவrத்து

தன்ேனா புத ப்ரேசாதயாத்
என்கிற புதனின் காயத்r மந்திரத்ைத ெசால்லிவருேவாருக்கு அறிவும்,
ஆற்றலும்,

ஞானமும்

கிைடக்கும்.

சைபயில்

ெபருமதிப்ேபாடு

வாழலாம்.
சகல சாஸ்த்திரத்தில் ஞானம் ெபற ெசௗந்த&யாலஹrயில் கூறியுள்ள
கீ ழ் கண்ட ஸ்ேலாகத்ைத பாராயணம் பண்ணலாம்.
ீ வாசாம் சசிமணி சிலாபங்க ருசிபி
சவித்rப,
ீ
வசிந் யாத் யாபஸ்
த்வாம் சஹ ஜனனி ஸந்சிந்த தயதிய!
சக,த்தா காவ்யாநாம் பவதி மஹதாம் பங்கி சுபைக:
வேசாபி, வாக்ேதவி வதன கமலாேமாத மதுைர.
புதனுக்கு

நவக்ரக

மூ&த்திகைள
அணிந்தாலும்,

சாந்திக்காக

பூசித்தாலும்
ஸ்வ&ண

ராம&

பச்ைசப்
தானம்

அல்லது
பட்டு,

விஷ்ணு

மரகதம்

அல்லது

ெசய்தாலும் ேதாஷ நிவ&த்தியாகும்.
 புதனுக்குrய நிறம் - பச்ைச
 புதனுக்குrய கல் - மரகதம்
 புதனுக்குrய ேதவைத - விஷ்ணு
 புதனுக்குrய அங்கம் - நரம்பு
 புதன் வாக்கிற்கு அதிபதி.
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அவதா&

இைவகைள

பாசிப்பயறு

தானம்

சித்தன் அருள் - நவக்ரகங்கள் - வியாழன் (குரு)

வியாழனுக்கு "குரு" என்றும் "பிரகஸ்பதி" என்றும் சிறப்புப் ெபய&கள்
உண்டு. பிரகஸ்பதி என்றாேல, அறிவில் மிகச்சிறந்தவன் என்ற
அ&த்தம் ெதானிக்கும். நவக்ரகங்களில் தைல சிறந்தவராக குரு
கருதப்படுகிறா&.
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பிரகஸ்பதி, ேதவ&களுக்கு தைலவராகவும், குருவாகவும் இருப்பவ&.
பிரம்மாவுக்கும் பிடித்தமானவ&.
மிகச்சிறந்த தபச்வியான ஆங்கிரச முனிவருக்கும் ச்ரத்தா ேதவிக்கும்
புதல்வராக உதித்தவ& வியாழ பகவான்.
இவருைடய ஸ்வரூப லக்ஷணம் மிகவும் அற்புதமானது.
விந்திய மைலக்கு ேமல் குருவிற்கு ஆஸ்ரமம் உண்டு. சிந்துேதச
அதிபதியாக இருப்பவ&. ஆங்கீ ரச ேகாத்ரம் இவருைடயது.
வடக்கு

ஈசான்ய

திக்குகளுக்கு

அதிபதி.

புஷ்பராக

மாைலைய

ெகாண்டிருப்பவ&. தண்டம், கமண்டலம், மாைல, வரத ஹஸ்தம்
உைடயவ&.
எட்டு குதிைரகள் பூட்டிய ேதrல் ேமரு மைலைய வலம் வருபவ&.
இவருைடய நன்மதிப்ைப ெபற ேவண்டுமானால் இந்திரைனயும்,
பிரம்மைனயும் வழிபட்டு வரேவண்டும்.
சூrயனுக்கு

வடக்கில்,

ந?ளமான

முகமாக

வற்றிருப்பவ&.
?

சதுர

மண்டலத்தில்,

பாைஷகளில்

வடக்கு

சமிஸ்கிரதத்ைத

தன்னுைடயதாக ெகாண்டவ&.
குளுைமயான வஸ்துவில் மிகப் ப்rயம் உண்டு.
குரு

என்ற

ெசால்லுக்கு

அஞ்ஞாநத்ைதப்

ேபாக்குகிறவ&

என்ற

ெபாருள் உண்டு. ேஜாதிட சாஸ்த்திரத்தில் "குரு" என்றால் வியாழ
பகவாைனேய குறிக்கும்.
எண்ணகளில் "3" என்கிற மதிப்ைப இவருக்கு ேஜாதிட சாஸ்த்திரம்
ெகாடுத்துள்ளது.
குரு மூலம் யாராவது எந்த மந்திரத்ைதப் ெபற்று தினமும் ெஜபித்து
வந்தால்,

அவ&களுக்கு

சந்ேதாஷத்ைதயும்,

ெகாடுப்பவ&.
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ெசல்வத்ைதயும்

பசு மாட்ைட ரட்சிக்கிற இடத்தில், குருபகவான் பிரத்தியட்சமாகக்
காணப்படுவதாக ெசால்லப்படுகிறது.
"பிரதிேதேவா
ெசால்வா&கள்.

ஜ்வலக்ரஹம்"
இதன்

அ&த்தம்,

என்று
நம்

வியாழ

மனதில்

பகவாைன

பிரதிபலிக்கின்ற

ேதேஜாமய ஸ்வரூபத்ைத கட்டுகிற கிரகம் எதுெவன்று ேகட்டால்
அது

குருபகவானுக்குrய

மண்டலம்

என்று

பளிச்ெசன்று

ெசால்லிவிடலாம்.
குருவிற்கு ஐந்து சேகாதர&கள் உண்டு.
பிருஹத் ேஜாதிஸ், பிருஹத் பிரம்மா, பிருஹன் மனஸ், பிருஹன்
மந்திர, பிருஹத்பாஸ என்பவ&கள் அவ&கள்.
பிருஹஸ்பதியாகிய

குருபகவான்,

தாரா

என்பவைள

மணந்து

ெகாண்டா&. இவ&களுக்கு, சம்யூ நிஸ்யவன், விஸ்வஜித், விச்வபுக்,
வடபாக்னி, ஸ்விச்ட க்ருதி என்ற புத்திர&களும், "ஸ்வாகா" என்ற
ெபண்ணும் உண்டு.
ஒருமுைற பrட்சித்தின் குமாரனாகிய ஜனேம ெஜயன் ஒரு ெபrய
யாகம் ெசய்ய விரும்பினா&. அதற்கு ச&ப்ப யாகம் என்று ெபய&.
அப்படி அந்த யாகத்ைத ஜனேம ஜயன் ெசய்தால், உலகத்தில் உள்ள
பாம்புகள் எல்லாம் அழிந்து ேபாகும் என்பைத உண&ந்த குரு பகவான்,
ஜனேம ஜயனின் ச&ப்ப யாகத்ைத தன அறிவாற்றலால் தடுத்து
நிறுத்தினா&.
ஒரு சமயம் இந்திரன், ெதய்வத்தின் திருவருைள ேவண்டி த?விரமான
த்யானத்தில் ஈடுபட்ட ெபாழுது, ேதவ&களுக்கு சங்கடம் வந்தது.
அசுர&கள் அளவுக்கு மீ றி ஆட்டம் ேபாட்டன&.
இந்த நிைல ந?டித்தால், என்ன ஆகுேமா என்று ேதவ&கள் பயந்து
ப்ரஹஸ்பதியான வியாழ பகவானிடம் வந்து முைறயிட்டன&.
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குருபகவான்,

இந்திரைன,

தன்

சாம&த்தியத்தால்

சுயநிைலக்கு

ெகாண்டு வந்தா&. ேதவ& குலம் பிைழத்தது.
குருவுக்கும் சுக்கிரனுக்கும் பல விதத்தில் கருத்து ேவறுபாடு உண்டு.
இருந்தாலும்

குருவின்

மகனாகிய

சுகிரனிடம்

மாணவனாகச்

அசன்

ேச&ந்து

என்ற

விஸ்வஜித்

"சஞ்சீவனி"

என்னும்

வித்ைதையத் ெதrந்து ெகாண்டான்.
குருபகவான் காசியில் ெவகுகாலம் தங்கியிருந்து, அங்ேக ஒரு
லிங்கத்ைத பிரதிஷ்ைட ெசய்திருக்கிறா&. அதுமட்டுமல்ல, அந்த
லிங்கத்தின்

அருேகேய

இருந்து

பதினாயிரம்

ேதவ

ஆண்டுகள்

பூசித்து, தவம் ெசய்திருக்கிறா&.
குருபகவானின் தவத்ைதக் கண்டு மகிழ்ந்து அவ& முன்ேன காட்சி
தந்த சிவெபருமான், "மிகப் ெபrய தவத்ைதச் ெசய்து, உன் மனைத
இந்த லிங்கத் தானத்திேல நிறுத்திய சாதைனக்காக ந?

நித்திய

ஜ?வனாக என்ெறன்றும் புகழ் ெபற்று விளங்குவாய். அதுமட்டுமல்ல,
உன்னுைடய திறைம, அறிவாற்றல், குணங்களினால், இன்றுமுதல்
ந?வி& இந்திரனுக்கும் குருவாக விளங்கக் கூடிய பாக்கியம் ெபறுவ&"
?
என்று வரம் ெகாடுத்தா&.
குருவானவ& ெபான் வண்ண ேமனிய&. நான்கு திருக்கரங்கள் உண்டு.
கமண்டலம்,

அட்சமாைல,

ேயாகதண்டம்,

அபயம்

என்பவற்ைற

அந்தக் கரங்களில் காணலாம்.
ஆனால், விஷ்ணு த&ேமாத்தரம் என்னும் நூலில் ப்ருஹஸ்பதிைய
இரண்டு

கரம்

அட்சமாைளயும்

உைடயவ&
ஏந்திக்

என்றும்

அவற்றில்

ெகாண்டிருப்பா&

புத்தகமும்

என்று

ெசய்தி

சதுரமான

பீடத்தில்

குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.
சாந்த

மூ&த்தியாகத்

இருப்பவ&.

கிழக்கு

திகழும்

குருபகவான்,

ேநாக்கி

இருப்பவ&.

முடியுைடயவ&,

ெபான்னிறத்தின&, ெபான்னிறச் சந்தனம் பூசுபவ&, ெபான்னிற மல&,
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ெபான்மாைல,

ெபான்னாய்,

ெபாற்குைட,

ெபான்னிறதுவசம்,

ெகாண்டு காட்சியளிப்பவ&.
குருவின் அதிேதவைத பிரம்மன். ப்ரத்யாதி ேதவைத இந்திரன் ஆகும்.
ந?திகாரக&,

தாராபதி,

கற்க

பீடாபஹார&,

ெசௗம்யா

மூ&த்தி,

த்rேலாேகச&, ேலாகபூஜ்ய&, கிரகாத?ச& என்பைவ வியாழ பகவாைன
குறிக்கும் ெசாற்களாகும்.
ஏைழக்கு இறங்குபவ&, பைற, ைபசாந்தி, மத்திைம, விகாr என்ற
நான்கு

வைக

வாக்குகளின்

உருைவ

விளக்கிக்

காட்டியவ&.

கருைணக்கடல், தூயவ&, ந?தி சாஸ்த்திர ஆசிrய&, களங்கமற்றவ&
என்ெறல்லாம்

குருபகவாைன

ெபருைமயுடன்

ெசால்லப்படுவதுண்டு.
ப்ரஹஸ்பதி ந?தி என்ற நூலில் "நகுஷன்" என்ற அசுரன் இந்திரன்
மைனவியாகிய

இந்திராணிைய

மைனவியாக்கிக்

ெகாள்ள

கவ&ந்து

விரும்பினான்.

அவைள

ெசய்திைய

தன
அறிந்த

குருபகவான், நகுஷைன சப்தrஷிகள் சுமக்கும் பல்லக்கில் ஏற்றி
தன்னிடம் வரச் ெசான்னா&.
ேதவ&களின் குருேவ தன்ைன மதித்து, சப்தrஷிகைள அனுப்பி,
அவ&கள் தூக்கும் பல்லக்கில் வரச் ெசான்னைத, க&வம் ெகாண்டு
திமி& பிடித்து வந்த ெபாழுது, தன சக்தியால் நகுஷைன பாம்பாகா
மாற்றி காட்டில் அைலைய விட்டா&, குருபகவான்.
குருவின் பா&ைவ ஒருவனுக்குக் கிைடக்குமானால், அவன் மூடனாக
இருந்தாலும், அறிவாளியாக விளங்குவான்.
விஷ்ணு த&ேமாத்திரத்திலுள்ள ஒரு சுேலாகம் குருவிற்காக உள்ளது.
இந்த

ஸ்ேலாகத்ைத

தினமும்

காைலயில்

எழுந்து,

பக்தி

ஸ்ரத்ைதேயாடு ெசான்னால், அவ& குருபகவானின் ேபரருைளப்
ெபறுவா&.
ப்ருஹஸ்பதி sராசா,ேயா ைதவான் சுபலக்க்ஷண:
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ேலாகத்ரய குரு ஸ்ரீமான் ச,வஞ்ஞா: ச,வேகாவித:
ஸ,ேவச: ச,வா தபீ ஷ்ட ச,வஜித் ச,வ பூஜித:
அக்ேராதேனா முனி சிேரஷ்ட ந திக,த்தா குரு: பிதா
விஸ்வாத்மா விச்ச ஆrத்தா ச விஸ்வேயானி ரேயானிஜ:
பூ,வ வஸ்ஸுவப்ரபுச் ைசவ பா,த்தா சிவமகா பல:
இந்த அற்புதமான ஸ்ேலாகத்ைத, கிருஷ்ணா பகவான், நந்த ேகாபன்
வட்டில்
?
கூறியதாக வரலாறு.
குருபகவான்

இந்த

பூேலாகத்தில்

வந்து

இைறவைன

பூசித்த

திருத்தலங்களில் மூன்று மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கைவ.
ெதன்குடித்திட்ைட - தஞ்சாவூrலிருந்து மாயாவரம் ெசல்லும் இருப்பு
பாைதயில் ஒன்பது கிேலாமீ ட்ட& தூரத்தில் இருக்கிறது.
திருவலிதாயம் (பாடி) - ெசன்ைனக்குப் பக்கத்தில் 12 கிேலாமீ ட்ட&
தூரத்தில் உள்ளது.
திருெசந்தூ&

-

ெபருமானின்

குருபகவான்

மிகவும்

அறுபைடவடுகளில்
?

விரும்பி
ஒன்று.

பூசித்த

முருகப்

திருெநல்ேவலி

மாவட்டத்தில் இருக்கிறது.
வ்ருஷப த்வஜாய வித்மேஹ க்ருணி ஹஸ்தாய தமஹி
தந்ேநா குரு ப்ரேசாதயாத்:
இந்த குரு காயத்rைய தினமும் பாராயணம் ெசய்கிறவ&களுக்கு
எந்த குைறயும் வராது, இருக்கின்ற குைறகளும் ந?ங்கிவிடும்.
ெதய்வக
? அறிவுக்கும், ேவதாந்த ஞானத்திற்கும், முக்கரணங்களின்
தூய்ைமக்கும் ெபாருளாக உள்ளவ&.
ேமைதகள், ஞானிகள், பக்த&கள் இவ&களுக்கு மூலக&த்தா.
அந்தண&களுக்கும், பசுக்களுக்கும் ஆதிமூலவ&. உடல் வலிைம, உள
வலிைமையத்

தருபவரும்

இவேர.தைலவணங்கா

ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
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தைலைமப்

பதவிையயும்

தருபவ&. மாெபரும் சாதைனகைள பைடப்பவரும்

இவ&தான்.
நாட்ைட ஆளைவப்பதும், நவன
? யுக்திகைள ெகாடுப்பதும் இவ&தான்.
ெமன்ைமக்கும், அற்புதமான குணத்திற்கும் ெசாந்தக்கார&.
விேவகத்ைத

அளிப்பவ&,மந்தகாச முகத்தி உைடயவ&. இனிப்பில்

பிrய&. மஞ்சள் நிறத்தவ&. உடலில் சைதயாக இருப்பவ&. வாதம்,
பித்தம், கபம் இவற்றில் கபம் இவருைடய ைகயில் உள்ளது.
புஷ்பராக கல்லுக்குrயவ&. கஜானாைவ விளங்க ைவப்பவ&. ஆண்
கிரகம் இவ&. பஞ்ச பூதங்களில் ஆகாயம் இவ&.
வடகிழக்கு இவரது திைச. தனுசு, மீ னம் ஆகிய ராசிகளுக்கு அதிபதி.
கடகம் உச்ச வடு,
? மகரம் ந?ச வடு.
?
புன&பூசம், விசாகம், பூரட்டாதி ஆக்கிய மூன்று நட்சத்திரங்களுக்கு
அதிபதி. இவ& தைச நடக்கும் ெபாழுது நன்ைமகேள நடக்கும்.
பகலில்

இவருக்கு

பலம்

அதிகம்.

இவரது

பா&ைவ

பட்டால்

அத்தைனயும் நன்ைமயாகும்.
ேதவானாஞ்ச rஷணாஞ்ச குரும் காஞ்சன சந்நிபம்!
பக்திபூதம் த்rேலா ேகசம் தம் நமாமி ப்ருஹஸ்பதிம்!
என்பது இவ& துதி.
சகலவிதமான

சம்பத்தும்,

ேவண்டுெமன்றால்

ஐஸ்வ&யங்களும்

ெசௗந்த&யலஹrயிலுள்ள

கீ ழ்

ஸ்ேலாகத்ைத தினமும் பாராயணம் ெசய்யலாம்.
அவித்யானா மந்தஸ்திமிர மிஹிர த்வபநகr

ஜடானாம் ைசதன்ய ஸ்தபக மகரந்த ஸ்ருதி ஜr
தrத்ராணாம் சிந்தாமணி குண நிகா ஜந்ம ஜலெதௗ
நிமக்நா நாம் தம்ஷ்ட்ரா முரrபு வராஹஸ்ய பவத!
ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
சித்தன் அருள் வைலப்பூ!
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நமக்கு
கண்ட

சித்தன் அருள் - நவக்ரகங்கள் – சுக்ரன்

ப்ருகு மகrஷிக்கும், புேலாமா என்பவளுக்கும் பிறந்தவ& சுக்கிரன். சகல
வித்ைதகளிலும் கைர கண்டவ&. சுக்ர ந?தி என்ற ராஜதந்திர நூைல
எழுதியவ&.
சுக்ரன் அழகு ெதய்வம் என்று ெசால்லப்படுபவ&. இவ& அசுர&களுக்கு
தைலவனாக விளங்கினா&.
இளம்

வயதில்

குேபரனது

ெபாருள்கைளெயல்லாம்
முைறயிட்டா&.

சிவன்

உடலில்

கவ&ந்தவ&.
சூலத்ைத

புகுந்து
குேபரன்

எடுத்து

அவனது
சிவனிடம்

சுக்கிரன

ேநாக்கி

பிரேயாகித்தா&. இைதக்கண்டு சுக்கிரன் சூலத்தில் நுனியில் தங்கி, உயி&
பிைழத்தா&.
திருமால், எப்ெபாழுதும் ேதவ&களுக்கு உதவி ெசய்வைதக் கண்டு
அசுர&கள் வருந்தினா&கள். அவ&கைளச் சமாதானப்படுத்தி, ெகாஞ்சம்
ெபாறுங்கள்,

நான்

சிவெபருமானிடம்

உபேதசம்

ெபற்று

வந்து,

உங்கைளக் காப்பாற்றுகிேறன். அதுவைர ேதவ&களுடன் சண்ைடக்குப்
ேபாகாத?&கள்" என்று வாக்குறுதி ெகாடுத்தா&.
சுக்கிரன், ேநராக காசி நகரம் ெசன்று, அங்ேக லிங்கம் ஒன்ைற நிறுவி
பூசித்தான்.

இைறவன்

மனவருத்தமைடந்து

காட்சிையக்

ெகாடுக்கவில்ைல.

மீ ண்டும் புலன்கைள

சுக்கிரன்

அடக்கித் தவம் புrயத்

ெதாடங்கினான்.
ஆயிரம் ஆண்டுகள் தவம் ெசய்வைத அறிந்த சிவெபருமான், சுக்கிரன்
முன்பு ேதான்றி, "உன் தவம் மிகவும் வலிைமமிக்கது. அதனால் உள்ளம்
மகிழ்ந்ேதாம்" என்று ெசால்லி இதுவைர யாருக்கும் "கிைடக்காத "மிருத
சஞ்சீவினி" என்ற மந்திரத்ைத உபேதசம்

ெசய்தா&. மிருத சஞ்சீவனி

மந்திரத்தால், இறந்தவ&கள் அத்தைன ேப&களும் மீ ண்டும் உயி& ெபற்று
எழுவா&கள்.
ஒருமுைற......
ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
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அசுர&களுக்கும், ேதவ&களுக்கும் ஒரு ெபrய ேபாட்டி ஏற்ப்பட்டது.
மூன்று உலகங்கைளயும் தாங்கள்தான் ஆட்சி புrய ேவண்டும் என்று
ேதவ&களும், அசுர&களும் விரும்பினா&கள். இதனால் பைக வள&ந்தது.
ேதவ&கள், தங்கள் குல குருவான பிரகஸ்பதிையக் ெகாண்டு, ெவற்றி
ெபறுவதற்காக யாகங்கள் ெசய்யத் ெதாடங்கினா&கள்.
அசுர&கள், சுக்கிரைன தங்கள் குருவாக ஏற்று தங்கைள வலுப்படுத்திக்
ெகாண்டா&கள்.

இதனால்

அமர&களாகிய

ேதவ&கள்,

சுக்கிரன்

மீ து

ேகாபம் ெகாண்டா&கள்.
திடீெரன்று ஒருநாள்,
அவ&கள் இவ&களுக்கும் ேபா& மூண்டது.

அசுர&கள் நிைறய ேப&கள்

ேபாrல்

ெபற்ற

மாண்டன&.

சுக்கிரேனா,

தான்

மிருத

சஞ்சீவனி

மந்திரத்தால், இறந்த அசுர&கைள உயி&பித்துக் ெகாண்டிருந்தா&.
ேதவ&கள், இைதக் கண்டு கலங்கிப் ேபானா&கள்.
ேதவ&களுக்கு குருவாக இருக்கும் ப்ரகஸ்பதிக்கு, மிருத சஞ்சீவனி
மந்திரம் ெதrயாது. அதனால் ேதவ&கள் வழ்ச்சியைடந்து
?
ெகாண்ேட
இருந்தன&.
பிரகஸ்பதியின் தபஸ், சுக்கிரனுக்கு முன்பு ஒன்றும் பலன் தரவில்ைல.
இதனால், ேதவ&கள், ேபாைர இைடயில் நிறுத்திவிட்டு, ஓடினா&கள்.
இதற்கிைடயில்,
"அந்தகாசுரன்"

என்பவன்,

தனியாக

வந்து,

ேதவ&கேளாடு

சண்ைடயிட்டான். ேதவ&கள், அவைன விரட்டி அடித்தன&. உயிருக்கு
பயந்து, அந்தகாசுரன், சுக்கிரனிடம் வந்து "ெபருமாேன, தாங்கள் வந்து
என்ைனக்

காப்பாற்றுங்கள்,

அமர&கள்,

ெவகுேவகமாக

குலத்ைத நசுக்க ஓடி வருகிறா&கள்" என்று அலறினான்.
ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
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நம்

அசுர

அந்தகாசுரன்

ேபச்ைச

நம்பி,

சுக்கிரன்

கடும்

ேகாபம்

ெகாண்டு,

அசுர&கைள அைழத்து, "ேதவ&கேளாடு ேபா& புrயுங்கள்! உங்கைள
காப்பாற்றுவது என் ெபாறுப்பு" என்று தூண்டிவிட்டா&. இந்தமுைற
நடந்த

கடுைமயான

ேபாrல்

ேதவ&கள்

ேதாற்றுக்ெகாண்டிருக்க,

ெகால்லப்பட்ட அசுர&கள், உயி& பிைழத்துக் ெகாண்ேட இருந்தா&கள்.
நிைலைமைய

ஞானக்கண்ணால்

சிவெபருமானிடம்

ெசன்றா&.

அறிந்தா&,

"எம்ெபருமாேன

நந்திேதவ&.

ேதவr&

தாங்கள்

அருளிய மந்திரத்தால், சுக்கிரன் இறந்துேபான அசுர&கைள உயி&பித்துக்
ெகாண்டிருக்கிறான். ேதவ&களுக்கும், அசுர&களுக்கும் சண்ைட நடந்து
ெகாண்ேட

இருக்கிறது.

ேதவ&கைள

காக்க

ேவண்டும்"

என்று

பிரா&த்தைன ெசய்தா&.
சிவெபருமான், நந்தி ேதவrன் ேவண்டுேகாைள ஏற்றா&.

சுக்கிரைன

தன்னிடம் வரச் ெசான்னா&. சுக்கிரன் வந்ததும் அவைன விழுங்கி, தன்
திரு வயிற்றிேல இருக்கும்படி ெசய்தா&.
இதற்குப் பிறகு, அசுரபலம் குைறந்தது.

ேதவ&கள் ெவற்றி ெபற்றன&.

ஆனால் சிவெபருமான் வயிற்றில் இருந்த சுக்கிரன், ஆயிரம் ஆண்டு
ேயாகத்திேல இருந்தான். சுக்கிரனது ேயாக நிைல சிவெபருமாைன
மனமிரங்கச் ெசய்தது.
சுக்கிரைன தன் வயிற்றிலிருந்து ெவளிேய ெகாண்டு வந்தா&. இதனால்
சுக்கிரனுக்கு, சிவகுமாரன் என்ற ெபயரும் விளங்கிற்று.
சிவெபருமான் வயிற்றிலிருந்து ெவளிேய வந்த சுக்கிரைனக் கண்டு
அசுர&கள்

மகிழ்ச்சியைடந்தன&.

அேத

சமயம்,

ேதவ&களுக்கு

வயிற்ைறக் கலக்கியது.
பிரகஸ்பதியும்,

இதுபற்றி

சிலகாலம்

சிந்தைன

பண்ணினா&.

பின்

ஒருநாள், பிரகஸ்பதி தன் மகன் "கசைன" அணுகி "ேதவ&குலம் ெசழிக்க
ேவண்டுமானால் ந? ஒரு உபாயம் ெசய்ய ேவண்டும். ந? யா& என்பது
ெதrயாமல்

சுக்கிரனிடம்

ெசன்று,

அவனுைடய

திருமகளாகிய

ேதவயானியின் உள்ளம் உவக்கும் வண்ணம் நடந்துெகாள். சுக்கிரன்
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மனமிரங்கி, மிருத சஞ்சீவனி மந்திரத்ைத உனக்கு அருள்வான்" என்று
ஆைசையத் தூண்டி விட்டா&.
கசன்,

சுக்கிரனிடம்

மாணவனாக

ேச&ந்தான்.

நாளைடவில்

ேதவயானியின் உள்ளத்ைதயும் கவ&ந்தான். அவ&கள் இன்பமுற்று
இருக்கும் ெபாழுது, அசுர&களுக்கு "கசன்" யா& என்று ெதrந்துவிட்டது.
சுக்கிரனுக்கு ெதrயாமேலேய கசைன அசுர&கள் ெகான்றன&.
ெசய்தி அறிந்த சுக்கிரன் தன் மகள் ேதவயானிக்காக இறந்து ேபான
கசைன, மந்திரத்தால் உயி& எழுப்பினான்.
சுக்கிரன், இப்படி இருமுைற, கசைன உயி&ப்பித்தான். மூன்றாவது
முைறயாகவும்

அசுர&கள்

கசைன

ெகால்ல

முயற்சித்தா&கள்.

சுக்ராச்சாrயாருக்கு மதுவருந்தும் பழக்கம் உண்டு.
இைத ைவத்து அசுர&கள் ஒரு திட்டம் த?ட்டி கசைனக் ெகான்று,
ெகாளுத்தி

அவனது

சாம்பைல

மதுேவாடு

கலந்து

சுக்கிராச்சாrயாருக்குக் ெகாடுத்தா&கள்.
சுக்ராச்சாrயா& அைதக் குடித்துவிட்டா&.
கசைனக்

காணாமல்

ேதவயானி

தன்

தந்ைதயிடம்

கலங்கேவ,

சுக்ராச்சாrயா& மந்திரத்ைதச் ெசான்னா&.
இைதக் ேகட்டதும் அவ& வயிற்ருக்கு உள்ளிருந்த கசன் உயி& ெபற்றான்.
கசைன

தன்

வயிற்றிலிருந்து

ெவளிேய

ெகாண்டு

வர

ேவண்டுெமன்றால், தான் மாளேவண்டும் என்பைத அறிந்த சுக்கிரன்
வயிற்றுக்குள்

இருந்த

கசனுக்கு,

அங்கிருந்தபடிேய

கற்றுக்

ெகாள்ளும்படி சஞ்சீவனி மந்திரத்ைத உபேதசித்தா&.
அைத ெபற்ற கசன், சுக்கிரனது வயிற்ைற பிளந்து ெகாண்டு ெவளிேய
வந்தான். சுக்கிரன் இறந்து ேபானா&.
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ெவளிேய வந்த கசன், தான் ெபற்ற மந்திர பலத்தால் சுக்கிரைன
எழுப்பினான். சுக்கிரனும் உயி& பிைழத்தா&.
இதற்குப் பிறகு கசன், தன தந்ைத பிரகஸ்பதிைய அைடந்தான். "மிருத
சஞ்சீவனி"

மந்திரத்ைதக்

வரேவற்றா& குரு

கற்று

வந்த

தன்

மகைன

பகவான். கசனது முயற்சியால்

ஆரத்தழுவி

ேதவ& குலம்,

மரணத்திலிருந்து தப்பியது....
மகாபாரத கைதகளும், அபிதான சிந்தாமணியும்.
வாமன அவதாரத்தின் ேபாது, குள்ள பிராமணனாக வந்த திருமாலுக்கு
மூன்றடி மண் தானம் ெசய்யாேத என்று சுக்கிரன் தடுத்தா&. மகாபலி
இைத அலட்ச்சியம் ெசய்து ேகட்காது ேபாகேவ, வண்டு ரூபம் எடுத்து,
தானம் ெசய்ய விழும் தண்ண ?& துவாரத்ைத அைடத்தா&. வாமன&
த&ப்ைபயால் கிண்டியின் துவாரத்ைத குத்தேவ, சுக்கிரனுக்கு கண்
ேபாய்விட்டது. மீ ண்டும் தவமிருந்து சிவெபருமான் மூலம் இழந்த
கண்ைணப் ெபற்றா&.
ேஜாதிடத்தில்

சுக்கிரைன

பற்றி

கூறும்

ெபாழுது,

அைனத்து

இன்பங்களுக்கும் வித்தானவன், அழகன், மணம், மங்ைக, அன்பு, ஆைச
எல்லாேம இவேன, என்கிறது.
அதி&ஷ்டம் என்பதும், காமனுக்கு அரண் என்பதும் இவேன.
வியாபாரத்

ேதவைத.

கவ&கின்றவன்.

காதல்,

வித்ைதகளில்
கூடல்,

பதவி,

உலகத்தின்
வசதியான

பா&ைவைய
வாழ்க்ைக,

ெசௗபாக்கியம் தருவதும் சுக்கிரன்தான். உடல் வ&யம்,
?
புளிப்பு சுைவ
பிrயன். ராஜஸ குணத்ேதான், ெவள்ளிக்கு அதிபதி. பஞ்ச பூதங்களில் ந?&
இவன்.

அந்தண குலத்ேதான். ைவரம் இவனுக்குrயது. ெபண் குணம்

ெகாண்டவன்.
 rஷபம், துலாம் ெசாந்த வடு.
?
 கன்னி ந?ச வடு
?
 மீ னம் உச்ச வடு
?
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 பரணி, பூரம், பூராடம் என்ற நட்சத்திரம் இவனுக்கு ெசாந்தம்.
 சனி, புதன் நண்ப&கள்
 குரு, ெசவ்வாய் சமமானவ&கள்
 மற்றவ&கள் பைகவ&கள்
ஜாதகத்தில் களத்திரகாரனாக இருந்து காம சுகத்ைத தருபவன்.
சுக்கிரனின்

ேயாக

பலம்

சந்ேதாஷத்ைதயும்,

ஒருவருக்கு

எப்ெபாழுது

ெசௗபாக்கியத்ைதயும்,

வந்தாலும்,

தானத்ைதயும்,

தனத்ைதயும் அள்ளிக் ெகாடுக்கும்.
சுக்கிரனுக்கு நான்கு குமார&கள். ேதவயானி, கரைச என்ற ெபண்கள்.
அசுர&களின் தைலவராக இன்ைறக்கும் இருந்து வருகிறா&.
சுக்கிரனுக்கு

கரங்கள்,

நான்கு.

இவரது

ேதைர,

பத்து

குதிைரகள்

இழுப்பதாகவும் ெசால்லப்படுகிறது.
பஞ்ச ேகாணமான பீடத்ைத உைடயவ&. ெவண்சந்தானம், ெவண்மல&,
ெவண்மணிமாைல,

ெவள்ளாைட,

ெவண்குைட,

ெவண்ணிறக்ெகாடி

உைடயவ&. பத்மாசனம் ெகாண்டு கிழக்கு ேநாக்கி அம&ந்திருப்பவன்.
சுக்கிரனுைடய மந்திரத்திற்கு உrய முனிவ& பாரத்துவாஜ&. சந்தம்.
த்rஷ்டும் சுக்கிரனுக்கு அதிேதவைத. இந்த்ராணி ப்ரத்யாதி ேதவைத.
சுக்கிரன் அக்னி திக்குக்கு அதிபதி. கிழக்கு திைசக்கும் தைலவன். கருட
வாகனமும் உண்டு.
களத்திர காரகன். மைழ ெபய்ய உதவுபவன். இனிப்பு சுைவ சுக்கிரனுக்கு
உகந்தது.
அசுர குருவாக

விளங்கும் சுக்கிராச்சாrயா& தமிழ்நாட்டில் பூசித்த

ஸ்தலங்கள் உண்டு. திருநாவலூ&, ஸ்ரீரங்கம்.
திருநாவலூ&, பண்ருட்டி ரயில் நிைலயத்திலிருந்து பதிைனந்து
ெதாைலவில்

உள்ளது.

ஸ்ரீரங்கம்

ைவணவத்தலம்
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கல்

திருச்சியில்

இருக்கிறது. இந்தக் ேகாவிலில் ஏழு மதில்கள் உண்டு. அந்த ஏழு
மதில்களும் பூேலாகம், புவ&ேலாகம், சுவ&ேலாகம், மஹ&ேலாகம்,
ஜநேலாகம்,

தேபாேலாகம்,

சத்யேலாகம்

என்று

ெபய&

ெகாண்டு

வழங்கப் படுகிறது.
மற்ெறாரு சிறப்பு, இதில் ஒன்பது புண்ணிய த?&த்தங்கள் உள்ளன. சந்திர
புஷ்கரணி, நாவல் த?&த்தம், வில்வ த?&த்தம், அசுர த?&த்தம், புன்ைன
த?&த்தம், மகிழ த?&த்தம், பரசு த?&த்தம், கடம்ப த?&த்தம், மாத?&த்தம்
என்பைவேய அது.
"அஸ்வ த்வஜாய வித்மேஹ தனு, ஹஸ்தாய தமஹி
தந்ேநா சுக்ர ப்ரேசாதயாத்"
என்பது சுக்கிரனின் காயத்திr மந்திரம்.
ேஜாதிட சாஸ்த்திரத்தில் எண் "6"ஐ சுக்கிரனுக்கு ெகாடுத்துள்ளா&கள்.
திருமணம் ஆகேவண்டும் என்பவ&கள்,
பாக்கியம்

எற்படவில்ைலேய

லஹrயில்

உள்ள

கீ ழ்

என்று

கண்ட

ெசௗபாக்கியம் ,
கலங்குபவ&கள்

ஸ்ேலாகத்ைத

குழந்ைத

ெசௗந்த&ய

தினமும்

ெசால்லி

வரலாம்.
"சது,ப்பி ஸ்ரீ கண்ட்ைட சிவயுவதிபி பஞ்சப்ரபி:
ப்ரபிந்தாபி: சம்ேபா, நவபிரபி: மூலப்ரக்ருதிபீ :
த்ரயஸ் சத்வாrம் சத் வசுதல காலாஸ்ர: த்rவலய
திrேரகாபி: ஸா,த்தம் தவ ஸரண ேகாணா பrணதா!
ெவள்ளிக்கிழைம

அன்று,

இந்த

ஸ்ேலாகத்ைத

எத்தைன

தடைவ

ெசால்கிேறாேமா, அத்தைனக்கு அத்தைன நற்பலன் அைடயலாம்.
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சித்தன் அருள் - நவக்ரகங்கள் – சன ஸ்வரன்

கிரகங்களில் ஈஸ்வரன் என்ற சிறப்புப் ெபயருக்குக் காரணமாகி நிற்பவ&
"சனி"தான்.

ெபாதுவாக

சனி

என்றாேல,

எல்ேலாைரயும்

ஆட்டி

ைவப்பவ& என்று ெபாருள். ஆனால் தன்ைன யா& ஸ்ரத்ைதேயாடு
வழிபடுகிறா&கேளா அவருக்கு அல்லது அவ&களுக்கு, கருைணைய
அள்ளித் தரும் வள்ளல் இவ&தான்.
சூrயன் சஞ்சிைக என்பவைள மணந்து வாழ்ந்து ெகாண்டு வந்தான்.
அவ&களுக்கு மநு, யமன், யமுைன என்று மூன்று குழந்ைதகள் பிறந்து
வள&ந்து வந்தன! ஒரு சமயம் சஞ்சிைகக்கு, சூrயனது ெவப்பம் தாங்க
முடியவில்ைல. அேதாடு அவளுக்கும் தவம் ெசய்ய ேவண்டும் என்ற
விருப்பம் ஏற்பட்டது. இதற்காக சஞ்சிைக ஒரு ஏற்பாட்ைட ெசய்தாள்.
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சூrயனுக்கு

ெதrயாமல்தான்

அவைர

விட்டுவிலகேவண்டும்

என்பதற்காக, தன் நிழைலேய ஒரு ெபண்ணாகச் ெசய்து, அவைள
அங்ேகேய விட்டுவிட்டு, தந்ைதயிடம் ெசன்று விட்டாள். அவளுைடய
நிழலில் ேதான்றிய ெபண்ணிற்கு "சாயாேதவி" என்று ெபய& அைமந்தது.
சஞ்சிைகயின் ேவண்டுேகாைள ஏற்ற சாயாேதவி தான் ேவறு ஒருத்தி
என்பைதத்

ெதrவிக்காமேலேய

சூrயேனாடு

வாழ்ந்து

வந்தாள்.

அவளுக்கு சாவ&ண ? என்ற மனுவும், சனி பகவானும், பத்திைர என்ற
ெபண்ணும் பிறந்தன&.
இந்தக்

குழந்ைதகள்

பிறந்ததும்,

சாயாேதவிக்கும்,

சஞ்சிைகயின்

குழந்ைதகள் மீ து பாசேம ஏற்படவில்ைல.
யமனுக்கு

ேகாபம்

வந்தது.

தன்ைன

ேநசிக்காத

சாயாேதவிைய

உைதக்கப் ேபானான். இைதக் கண்டு அதி&ச்சி அைடந்த சாயாேதவி,
உன் கால் முறியட்டும் என்று சாபமிட்டாள். யமனுக்கு கால் ஒடிந்தது.
இந்த

ெசய்தி

பின்ன&

வித்தியாசமாக

நடந்து

சூrயனுக்குத்

ெதrய

ெகாள்கிறாள்,

வந்தது.

என்று

ஏன்

விசாrத்த

இப்படி

ெபாழுது,

சாயாேதவி யா& என்பது ெதrந்தது. பிறகு சூrயன் சாயாேதவிையயும்
தன் மைனவியாக ஏற்றுக் ெகாண்டான்.

தந்ைதயின் வட்டில்
?
தவம்

புrந்து ெகாண்டிருந்த சஞ்சிைகைய அைழத்து வந்து இல்லறம் நடத்தி
வந்தான். யமனது காலும் குணமாயிற்று.
சூrயனுக்கும்,

சாயாேதவிக்கும்

புதல்வனாக

ேதான்றியவ&

சனி

பகவான். இவ& பூேலாகத்திற்கு வந்து காசிக்கு ெசன்று தன் ெபயரால்
ஒரு லிங்கத்ைத நிறுவி, பூைச ெசய்து வந்ததினால் நவக்ரகங்களில்
ஒருவராக சிறப்புப் பதவிைய அைடந்தா& என்று சனி பகவான் வரலாறு
கூறுகிறது.
சனிபகவான்,
ேகவலமாக

ஒரு

சமயம்

ேபசினா&.

தன்

இைதக்

ெபrய
ேகட்ட

தாயாரான
யமன்,

சஞ்சிைகைய

ேகாபப்பட்டு

சனி

பகவானின் காைல உைடத்தா&. சனி பகவான் ஒரு கால் ஊனமானா&.
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சனி பகவான் ஏன் ெகடுதைல தருகிறா& என்பதற்கு ஒரு கைத உண்டு.
சனி

பகவானுக்கு

தவம்

ெசய்வதில்தான்

ஈடுபாடு.

இல்லறத்தில்

நாட்டேம இல்ைல. இைத அறியாமல் அவருக்கு சித்திரதா என்பவ& தன்
மகைள சனிபகவானுக்கு மணம் ெசய்து ைவத்தா&.
கல்யாணமான பின்பும் கூட தன் மைனவிைய ேநசிக்காமல் தவத்திேல
ஈடுபட்டா& சன ?ஸ்வரன். ஒரு ெபண்ைண எதற்காகத் திருமணம் ெசய்து
ெகாண்ேடாம் என்பைத மறந்த சனிபகவாைன எண்ணி எண்ணி விரக
ேவதைனயால், அவன் மைனவி சபித்துவிட்டாள்.
"ஒரு ெபண்ணின் ஆைசையப் புrந்து ெகாள்ளாத ந?ங்கள், கணவ& என்ற
முைறயில் வாழத் ெதrயாத ந?ங்கள், தவ வலிைமயின் ஆனந்தம்
அைடயாமல் ேபாகட்டும் என்று சபித்த வா&த்ைதகளால், சனிபகவான்
ெநாந்து ேபானா&.
அன்று முதல் அவரது பா&ைவ வக்கிரமாக அைமந்துவிட்டது. மாற்றேவ
முடியவில்ைல என்பது ஐத?கம்.
ஆகமங்களில், சனியினுைடய உருவம், உைட ஆகியைவப் பற்றிய
ெசய்திகள்

வருகின்றன.

கrய

நிறமுைடயவன்.

கrய

ஆைடைய

அணிபவன். ஒரு கால் முடவன். இருகரம் உைடயவன். வலக்கரத்திேல
தண்டமும், இடக்கரத்தில் வரதக் குறிப்பும் உைடயவன். பத்மபீடத்தில்
வற்றிருப்பவன்.
?
அட்ச மாைலைய ெகாண்டு எட்டு குதிைரகள் பூட்டிய
இரும்பு ரதத்தில் பவனி வருபவன்.
சனிபகவானுக்கு இருவைக மந்திரங்கள் உrயது. ஒன்று ேவதம். இதற்கு
rஷியாக இருப்பவ& இளிமிளி. அந்த மந்திரத்தின் ெபய& உஷ்ணிக் என்ற
சந்தத்தில்

அைமந்தது.

மற்ெறாரு

மந்திரம்

காயத்r

சந்தைசக்

ெகாண்டது. அதற்கு rஷி - மித்ரrஷி. நவக்ரக ஆராதனம் என்னும்
நூலில் சனிபகவான் வில்ைலப்ேபால ஆசனத்தில் வற்றிருப்பான்.
?
அழகு
வாகனம்

உைடயவன்.

ேமற்கு

ேநாக்கி

இருப்பான்.

ந?ல

ேமனி

உைடயவன். முடிதrத்தவன். சூலம், வில், வரதம், அபயம் ெகாண்டவன்,
ெமல்ல

நடப்பவன்.

கருஞ்சந்தனம்

பூசுபவன்.
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கருமல&,

ந?லமல&

மாைலைய விரும்புகிறவன். கரு நிறக்குைட, ெகாடி ெகாண்டவன்
என்று சனிையப் பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறது.
சனிக்கு, அதிேதவைத யமன். வலப்பக்கத்தில் இவைன ஆவாகனம்
ெசய்ய ேவண்டும். இடப்பக்கத்தில் ப்ரத்யாதி ேதவைதயாகிய பிரஜாபதி
இருப்பா&.
சனிையப் ேபால் ெகாடுப்பவருமில்ைல, ெகடுப்பவருமில்ைல.
தமிழ்நாட்டில்தான்

சனிபகவானுக்கு

காக்ைகைய

வாகனமாக

ெசால்வது வழக்கம். வடநாட்டில் உள்ள த்யான சுேலாகங்களில் சனி
பகவானுக்கு கழுைக வாகனமாக குறிக்கின்றன&.
சனி, மந்தன், பிணிமுகன், முதுமகன், முடவன், காr என்ற ேவறு
ெபய&களும் உண்டு. தாமத குணம் உண்டு. பிrயமான உேலாகம்
இரும்பு. மணி ந?ளம், தானியம் எள், மல& கரும்குவைள, சுைவ கசப்பு.
காச்யப ேகாத்திரத்ைத ேச&ந்தவ&.
சனிைய வழிபட்டால், ந?ண்ட ஆயுளுடன் வாழலாம். சனி பகவானுக்கு
ேஜஷ்டா, ந?லா, மன்தா என்று மூன்று மைனவிகள் உண்டு. இவ&களில்
சனி பகவானுக்கு மிகவும் பிடித்த மைனவி, ந?லா.
சனியின் குமாரன், குளிகன். குளிைக காலத்தில் எைதச் ெசய்தாலும்,
நன்கு

ெபருகும்.

ஆனால்

இறந்தவ&கள்

உடைல

மாத்திரம்

எடுக்கக்கூடாது என்பது சாஸ்த்திரம்.
எல்லா கிரகங்களுக்கும் இல்லாத "ஈஸ்வரன்" என்ற அைடெமாழி
சனிக்கு

மட்டுேம

உண்டு.

ஒரு

சமயம்

சிவெபருமாைனேய

சனி

பிடிக்கும் முைற வந்தது. சனிைய தூரத்தில் கண்டதும் "இவன் ைகயில்
பிடிபடக் கூடாது, நிஷ்ைடயில் அமரப் ேபாகிேறன்" என்று பா&வதி
ேதவியிடம் கூறிவிட்டு, ஒரு குைகயில் ெசன்று அதன் வாயிைல
நன்றாக மூடிக் ெகாண்டு நிஷ்ைடயில் அம&ந்தா& சிவெபருமான்.
ஏழைர ஆண்டுகள் கழிந்தன.
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சிவெபருமான் தன்

நிஷ்ைடையக் கைலத்துவிட்டு எழுந்தா&. சனி

பகவானிடமிருந்து தான் தப்பி விட்டைத எண்ணி மகிழ்ந்தா&. குைகயின்
வாயிற் கதைவ திறந்தா&. ெவளிேய வந்தவ&, வாசலில் அம&ந்திருந்த
சனிபகவாைனக் கண்டதும் வியப்பைடந்தா&.
"வணக்கம். என் ேவைல முடிந்துவிட்டது. ேபாய் வருகிேறன்" என்று
கூறி அங்கிருந்து சனி பகவான் கிளம்ப முயன்றா&.
"எப்படி

உன்

கடைம

முடிந்தது?

நான்

தான்

உன்

பிடியில்

சிக்கவில்ைலேய?" என்றா& சிவெபருமான்.
"தாங்கள் பா&வதி ேதவிைய விட்டுப் பிrந்து இந்த ஏழைர ஆண்டுகள்
குைகயிேல

அைடந்து

கிடக்கும்படி

ெசய்தவேன

அடிேயன்தான்.

அதனால்தான் ெசான்ேனன், என் கடைம முடிந்து விட்டது" என்றா&
சனிபகவான்.
சிவெபருமான் உண்ைம இதுதான் என்பைத உண&ந்து "என்ைனேய ந?
பிடித்ததால்
வழங்கட்டும்"

இனிேமல்
என்று

உனக்கு

அருளினா&.

"சன ?ஸ்வரன்"
அன்று

முதல்

என்ற

ெபய&

சனிபகவானுக்கு

"சன ?ஸ்வரன்" என்று ெபய& வழங்கலாயிற்று.
"காக த்வஜாய வித்மேஹ, கட்க ஹஸ்தாய தமஹி
தந்ேநா மந்த: ப்ரேசாதயாத்"
என்கிற சனிபகவான் காயத்r மந்திரத்ைத தினசr பாராயணமாகக்
ெகாள்ளலாம். சனிபகவான் அருள் நன்றாகேவ கிட்டும்.
சனிபகவான் தாேன விருப்பப்பட்டு பூைச ெசய்த ஸ்தலங்கள் பல இந்தப்
பூமியில்

உண்டு.

அவற்றில்

என்ெறன்றும்

நிைலத்து

நிற்பது

"திருநள்ளாறு".
ஏழைர சனி என்பது, அவரவ& நட்சத்திரத்திற்கு சனிபகவான் 12ம் இடம்,
ெஜன்மம், இரண்டாம் இடம் வரும் ெபாழுது ஏற்படுவது. உயிருக்கு
ஆபத்து வந்துவிடுேமா என்ற சந்ேதகம், இடம்விட்டு இடம் மாறுதல்,
ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
சித்தன் அருள் வைலப்பூ!
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குடும்பத்ைத விட்டுப் பிrதல், உத்திேயாகத்திலிருந்து விலக்கப்படுதல்,
பண நஷ்டம், ெதாழில் நஷ்டம், இைவகள் ஏற்படும்.
சன ?ஸ்வர& இருக்கும் ேகாயில்களில் முதன்ைம ெபற்றது, திருநள்ளாறு.
இது காைரக்கால் ரயில் மா&க்கத்திலிருந்து ெதற்ேக ஐந்து கிேலாமீ ட்ட&
தூரத்தில் உள்ளது. ஆதிபுr, த&பாரண்யம், நகவிடங்கபுரம், நேளச்வரம்
என்ற ெபய&களும் இந்த ஸ்தலத்திற்கு உண்டு.
நளமகாராஜா ஏழைர சனியில் பீடிக்கப்பட்டு துன்புற்றேபாது, இங்கு
வந்து நளத?&த்தத்தில் ந?ராடி சனிபகவாைன பூசித்ததும்,
அவைரவிட்டு
உள்ள

விலகியதாகச் ெசால்லப்படுகிறது.

நளத?&த்தம்,

பிரம்மத?&த்தம்,

சனிபகவான்

இந்த

ேகாயிலில்

சரஸ்வதித?&த்தம்,

அகஸ்திய&த?&த்தம் ஆகியைவ விேசஷமான த?&த்தங்கள்.
திருநள்ளாrல் உள்ள நளத?&த்தக் கைரயில் உள்ள ஸ்ரீ விநாயகைர வலம்
வந்து

குளத்தின்

நடுவில்

உள்ள

நளமாகாராஜா

குடும்பத்ைத

மrயாைதயுடன் வணங்க ேவண்டும். பிறகு குளத்தில் இறங்கி முதலில்
தைலயில் ெகாஞ்சம் ஜலம் எடுத்து ப்ேராக்க்ஷணம் ெசய்து ெகாள்ள
ேவண்டும்.

பிறகு தகுந்த நப&கைள ெகாண்டு சங்கல்பம் ெசய்து

ெகாண்டு, ஸ்நானம் ெசய்ய ேவண்டும். பிறகு ேகாயிலுக்குள் ெசன்று
சன ?ஸ்வரைன வணங்கி பிரா&த்தைன ெசய்து ெகாள்வது நலம்.
ேஜாதிட

சாஸ்த்திரம்,

கீ ழ்நிைலையச்

சனிபகவாைன

ேச&ந்தவ&கள்

தங்க

பற்றி
இடமாகக்

கூறும்

ெபாழுது,

ெகாண்டிருப்பான்

என்கிறது.
அலியாக இருப்பவன். பஞ்ச பூதங்களில் காற்றாக வருபவன். ேமற்கு
திைசக்கு உrயவன்.
 துலாம் உச்ச வடு
?
 மகர கும்பங்கள் ெசாந்த வடு.
?
 பூசம், அனுஷம், உத்தரட்டாதி என்ற மூன்று நட்சத்திரங்களுக்கு
உrயவன்.
 புதன், சுக்கிரன் நண்ப&கள்.
ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
சித்தன் அருள் வைலப்பூ!
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 ெசவ்வாய், சந்திரன், சூrயன் - பைகவ&கள்.
இவனுக்கு ஒரு கால் கிைடயாது. அதனால், மந்த நைட நடப்பான்.
அற்புதமான பராக்கிரம சாலியான இவன், சிவெபருமானது கருைணக்கு
எைதயும் ெசய்யக் கூடியவன்.
ந?ண்ட கால வாழ்வுக்கும், மரணத்திற்கும் காரணமானவன்.
வறுைம, கஷ்டம், ேநாய், அவமrயாைத இதற்கு மூல காரணமாக
இருப்பவன்.

சனி

தைலவ&களாகவும்

பலமாக
மாற

இருந்தால்

முடியும்.உலக

தியாகிகளாகவும்,

ேதசத்

அறிவில்,

நாட்டு

ெவளி

ெமாழிகளில் பாண்டித்தியம் அைடய உதவுவதும் சனி.
இரும்புக்கு காரகன். நல்ெலண்ெணய் நாயகன். கருப்பு தானியங்களின்
பிரதிநிதி. இயந்திரங்கைள கற்க, ஓட்ட திறனளிப்பவன். விவசாயம்
ெசழிக்க சனி கருைண காட்ட ேவண்டும்.
உடலில் நரம்பு இவன்.
ெகாடிய மனம் உைடயவன். கல் ெநஞ்சன்.
வாதம்,

பித்தம்,

கபம்

மூன்றில்,

வாதமாக

இருப்பவன்.

தாமச

குணத்ேதான், ரத்தினங்களில் ந?லமாக இருப்பவன். காடு, மைலகளுக்கு
உrயவன்.
ேஜாதிட

சாஸ்த்திரத்தில்,

எண்

கணிதத்தில்

"8"ம்

எண்ைண

சன ?ஸ்வரனுக்கு ெகாடுத்திருக்கிறா&கள்.
வியாதிகள் ந?ங்கவும், கடன் ெதால்ைல ஒழியவும், து&ேதவைதகளால்
ஆபத்து ந?ங்கவும் ெசௗந்த&யலஹrயில் உள்ள இந்த ஸ்ேலாகத்ைத
ெசால்லலாம்.
"த்வயா ஹ்ருத்வா:வாமம் வபு ராபr திருப் ேதந மநஸா
ஸrரா,த்தம் சம்ேபா ரபரமபி ஸங்ேக ஹ்ருதமபூத்!
ததா ஹித் வத்ரூபம் சகல மருணாபம் த்rநயனநம்
ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
சித்தன் அருள் வைலப்பூ!
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குசாப்யா மாநம்ரம் குடில சசி சூடால முகுடம்!"
"ஓம் சமக்நிரக் நிபிச்கரச் சன்ன ஸ்தபது சூ,யா:
சம்வாேதா வாதவரப அபச்rத: ஸ்வாஹா!"
என்கிற

மந்திரத்ைதச்

ெசால்லி

இருக்கின்ற கஷ்டங்கள் விலகும்,

ேஹாமம

ெசய்தால்

ஒருவருக்கு

கஷ்டங்கள் வராது, நன்ைமகள்

கூடும்.

ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
சித்தன் அருள் வைலப்பூ!
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சித்தன் அருள் - நவக்ரகங்கள் – ராகு

கரவின் அமுதுண்டான் கா, நிறத்தான் ேமனி
அரவம் முகம் அமரன் ஆனான்!
மருவுமுறம் ஆகும் - இருக்ைகயில் அஞ்சுதகு
ெதாடரத்தான் ராகு நிழற் ேகாள் என்றிைச!

ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
சித்தன் அருள் வைலப்பூ!
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சாயாகிரகம்

என்று

அைழக்கப்படுபவ&

ராகு.

அசுர&

குலத்தில்

உதித்தவ&. இவருைடய தந்ைத விப்பிரசித்தி, தாயா& சம்ஹிைக.
சிம்மாசனத்தில் வற்றிருப்பா&;
?
நான்கு ைககள் உண்டு. வரத முத்திைர;
சூலம், கத்தி, ேகடயம், இவற்ைற தாங்கிய ேகாலம்.
கவசம், மந்திரம், இவற்றிற்குrய த்யானங்கைளப் ெபற்றவ&. "ராகும்
சது&புஜம் ச&ம சூல கட்க

வராங்கிதம்" என்றும், "கராளவதனம் கட்க

ச&ம சூழ வராந்விதம்" என்றும் ராகுைவப் பற்றி சில்பரத்னம் கூறுகிறது.
புைக நிறமான ஆைட, ந?ல நிறமான புஷ்பம், சந்தனம், மாைல, ெகாடி,
குைட,

ேத&

முதலியவற்ைறக்

ெகாண்டவ&.

ேமருமைலைய

அப்பிரதட்ச்சிணமாக சுற்றுபவ&. ைபஷ?ைஸ ேகாத்திரத்தில் பிறந்தவ&.
புராணத்தில், ராகு, ேகது இருவருக்கும் "ேரவதி" நட்ச்சத்திரம் என்று
கூறுகிறது. ஆனால் நவக்ரக ஆராததிக் கிரமத்தில் ேகதுவுக்கு என்று
ஒரு தனி நட்சத்திரம் உண்டு. உத்திராட நட்சத்திரத்திற்கும், திருஒண
நட்சத்திரத்திற்கும் இைடயில் உள்ள நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவ&தான்
ேகது. அது 28வது நட்சத்திரம் என்று கூறுகிறது.
பாபர ேதசாதிபதி. சூrயனுக்கு ெதன்ேமற்குத் திைசயில் சூ&ப்பாகார
மண்டலத்தில் ெதற்கு முகமாக இருப்பவ&. இவருைடய மண்டலம்
"முறம்" ேபான்று காணப்படும். ராகுவிற்கு சமித்-அருகு, உேலாகம்-ஈயம்,
வாகனம்-ஆடு, து&காேதவி இவருக்கு அதிேதவைத, ச&ப்ப ராஜன்ப்ரத்யாதி ேதவைத.
ஞானத்ைத வழங்குகிறவன் என்பதால் ராகுைவ "ஞானகாரகன்" என்ப&.
ேதவ&களும், அசுர&களும் ேச&ந்து திருப்பாற்கடைல கைடந்த ெபாழுது,
அதிலிருந்து அமுதம் உண்டாயிற்று.
இந்த அமுதத்ைத உண்டால் அவ&களுக்கு மரணேம இல்ைல என்றும்,
சிரஞ்சீவியாக பலத்ேதாடு காணப்படுவா&கள். இவ&கைள யாராலும்
ெவல்ல முடியாது என்றும் விஷயத்ைதத் ெதrந்து அந்த அமி&தத்ைத
உண்ண ேதவ&களும், அசுர&களும் ேபாட்டி ேபாட்டு வந்தன&.
ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
சித்தன் அருள் வைலப்பூ!
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அப்ெபாழுது

திருமால்

என்ற

"ேமாகினி"

ெபயேராடு

யாவ&

உள்ளத்ைதயும் மயக்கும் எழிேலாடு உருவம் எடுத்தா&.
ேதவ&களுக்கு
அசுர&களிடம்

மாத்திரம்

அமுதம்

இனிைமயாகப்

ெகாடுக்க

ேபச்சுக்

எண்ணிய

ெகாடுத்து

ேமாகினி,

வrைசயாக

உட்காரும்படியாகச் ெசான்னாள்.
அவ&கள், "நான் முந்தி, ந? முந்தி" என்று ேபாட்டி ேபாட்டுக் ெகாண்டு
உட்காருவதற்குள், ேதவ&களுக்கு அமுதம் வழங்கி விட்டாள், ேமாகினி.
இதைன அறிந்த ராகு என்று அசுரன் ேதவ உருவத்ைத எடுத்துக்
ெகாண்டு சூrயனுக்கும், சந்திரனுக்கும் நடுவில் இருந்து அமுதத்ைத
உண்ணத் ெதாடங்கினான். ராகு, அசுரன் என்பைத அறிந்த சூrயனும்,
சந்திரனும், ராகுைவ ேமாகினிக்கு குறிப்பாகச் சுட்டிக் காட்டினா&கள்.
விஷயத்ைத அறிந்த ேமாகினி, தன் ைகயில் இருந்த கரண்டியால்
ராகுைவ

அடித்தாள்.

திருமாலுக்கு

உrய

சக்கரத்தால்

ராகுவின்

தைலைய அறுத்தாள்.
அமுதத்ைத உண்டதினால் அசுரனுைடய தைல மைலயின் ெகாடு
முடிேபால் ெபrதாக இருந்தது. அது அறுந்து நிலத்தின் மீ து விழும்
ெபாழுது தைர முழுவதும் பூகம்பம் உண்டானாற்ேபால் அதி&ந்தது.
தைலயுடன் இரண்டு ைககளும் ேச&ந்து விழுந்தன. மற்றப் பகுதி
தனியாக

ேவறு

என்பவன்

இடத்தில்
ராகுவின்

விழுந்தது.

அப்ெபாழுது

தாயாரான

ைபடினஸன்

சிம்ஹிைகயுடன்

ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தான். கீ ேழ விழுந்த ராகுைவ அவ&கள் தங்களுடன்
அைழத்துச் ெசன்றன&.
அமுதத்ைத
மரணமில்ைல.

அைர

குைறயாக

சாகாமல்

உண்டைமயால்

வள&ந்தான்.

அவன்

கைளயும், உடலில் பாம்பாகவும் இைணந்தது.
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ராகுவிற்கு

முகத்தில்

அமர&

தன்ைன காட்டிக் ெகாடுத்த சூrய சந்திர&கைள பழிக்குப்பழி வாங்கத்
துடித்தான். அவ&கைள முழுங்கவும் த்டிதுடித்து முயற்சி ெசய்தான்.
அைதத்தான் நாம் சூrய கிரகணம், சந்திர கிரகணம் என்கிேறாம்.
பின்ன& திருமாைல ேநாக்கி கடுைமயாக தவம் இயற்றினான். திருமால்
அவனுக்கு கிரக பதவிைய ெகாடுத்தா&.
ராகுைவயும்,

ேகதுைவயும்,

கிரகங்கள்

என்று

குறிப்பிடுவதில்ைல.

இவ&கைள "சாயா கிரகம்" என்று ெசால்வா&கள்.
ராகுவிற்கு மந்திரம் "கயானச் சித்ர" என்று ெதாடங்கும் மந்திரம். இந்த
மந்திரத்தின்

rஷி

வாமேதவ&.

சந்தம்

காயத்r,

நிருதி

திைசக்கு

உrயவன்.
கருஞ்சந்தனம், கrயமல&, கrயமாைல, கrய உைட, கrய ெகாைட,
கrய ெகாடி ஆகியைவ இவனுக்கு உrயது.
ராகுவின்

அதிேதவைத

பசு,

ப்ரத்யாதி

ேதவைத

ச&ப்பம்

என்றும்

கூறுவா&கள். இவனுக்கு அமுத கடிகன் என்கிற பிள்ைள உண்டு. தாமத
குணம் ெகாண்டவன். கருங்கல், ேகாேமதகம் ராகுவிற்கு உrயது.
இவரது தானியம் கருப்பு உளுந்து, மந்தாைர மல&, அருகு இைவ
ராகுவின் அ&ச்சைனக்கு உrய மலராகும்.
ராகுவின்

த்யான

இருப்பவன்,

பாம்பு

ஸ்ேலாகத்தில்

"கrய

உருவமுைடயவன்,

சிங்காசனத்தில்

சிம்ஹிைகயின்

வற்று
?

திருமகன்,

பக்த&களுக்கு அபயம் தருபவன்" என்ற ெசய்திகள் வருகின்றன.
"நகத்வஜாய வித்மேஹ பத்மஹஸ்தாய தமஹி
தந்ேநா ராஹு ப்ரேசாதயாத்"
என்பது இவருக்குrய காயத்r மந்திரம்.
ராகுவின் திருத்தலங்கள் திருநாேகஸ்வரம் மற்றும் ஸ்ரீகாளஹஸ்தி.
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திருநாேகஸ்வரம், கும்பேகாணத்திற்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது. இங்கு
ராகு

ெபருமானுக்கு

தனிச்

அபிேஷகம் நைடெபறும்.

சன்னதி

உண்டு.

ராகு

காலங்களில்

பாைல அபிேஷகம் ெசய்யும் ெபாழுது ந?ல

நிறமாக மாறும்.
ஸ்ரீகாளஹஸ்த்தி,

ஆந்திரா

மாநிலத்தில்,

சித்தூ&

மாவட்டத்தில்

இருக்கிறது. திருப்பதிக்கு ெசல்லும் வழியில் 20 கிேலா மீ ட்ட& தூரத்தில்
உள்ளது. அங்குள்ள ஞானாம்பிகா - ராகுவின் அதிேதவைத. இங்கு
ெசன்று அ&ச்சைன ெசய்யலாம். ராகு ேதாஷம் ந?ங்கும்.
ேஜாதிட சாஸ்த்திரத்தில், "4"ம் எண்ைண ராகுவுக்கு ெகாடுத்துள்ளன&.
திருவாதிைர, சுவாதி, சதயம் ஆகிய மூன்று நட்ச்ச்சத்திரங்களுக்கு ராகு
அதிபதி.
ேஜாதிட சாஸ்த்திரத்தில் கூறப்பட்ட ேமலும் சில தகவல்கள்.
ராகு பாதி உடல் ெகாண்டவன். ெபரும் வரன்,
?
அசுர ஸ்திrயின் க&பத்தில்
பிறந்தவன். அரசாங்க பதவி, புகழ், ஆற்றல் மிகுந்த அதிகார பதவிக்கும்
ராகு காரணம். அைலச்சைல உண்டு பண்ணுபவன். அறிவு ஜ?வியாக
மாற்றுபவன்.
ெபண்கள்

சுகம்

தருபவன்.

கணக்கு

சrபா&த்து

குறுக்கு

வழியில்

ேகாடீஸ்வரராக மாற்றுபவன். படிப்புக்கு சத்ரு. சனியின் குணங்கள்
இவனுக்கு ெபருமளவு உண்டு. அலியாக குணம் ெகாண்டவன். தாமச
குணம் இவனுக்கு உண்டு.
ெதன்ேமற்குத்

திைசக்கு

காணப்படுபவன்.

ந?ச

உrயவன்.

பஞ்ச

பாைஷகளுக்கு

பூதங்களில்

உrயவன்.

குரூர

வானமாக
சுபாவம்

உைடயவன். புளிப்ைப விரும்பி சாப்பிடுவான்.
ேகாேமதக

ரத்தினம்

இவனுக்குrயது.

உேலாகங்களில்

கருங்கல்.

விருச்சிகம் உச்ச வடு.
? rஷபம் ந?ச வடு.
? கன்னி இவனுக்கும் ெசாந்த வடு
?
என்று ெசால்லப்படுகிறது.
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கலப்பு திருமணத்திற்கு காரணமானவன். தடிப்பான வா&த்ைதகைளப்
ேபச ைவப்பவன். ெகட்ட சகவாசமும் இவனுக்கு மிகவும் பிடிக்கும்.
ச&ப்பங்கள், விதைவகள் இவ&கள் மீ து ராகுவுக்கு பிடித்தம் உண்டு.
புதன், சுக்கிரன், சனி ஆகிய மூவரும் ராகுவிற்கு நண்ப&கள். குரு,
சூrயன், சந்திரன் மூன்றுேபரும் பைகவ&கள். வாதம், கபம் இரண்டிலும்
உபாைத தரக்கூடியவன். உடம்பில் எலும்பாக கருதப்படுகிறவன்.
சாயா கிரகம் என்று புகழ் ெபற்றவன். வியாதிைய த?&ப்பவன். அச்சத்ைத
ேபாக்குபவன். ெமாழிைய தரக்கூடிய வில்ேலான் என்று ராகுைவப் பற்றி
ேஜாதிடத்தில் ெசால்லப்பட்டிருக்கிறது.
எந்த காrயத்தில் இறங்கினாலும், ெவற்றி அைடய ேவண்டுமானால்,
கீ ழ்கண்ட

ெசௗந்த&யலஹrயில்

உள்ள

ஸ்ேலாகத்ைத

தினமும்

ெசால்லிவருவது நல்லது.
"விrஞ்சி பஞ்சத்வம் வ்ரஜதி ஹrராப் ேநாதி விரதிம்
விநாசம் கீ நாேஸா பஜதி தநேதா யாதி நிதனம்!
விதந்த்r மாேஹந்த்r விததிரபி ஸம்மீ லதி திருஸாம்
மகா சம்ஹாேர ஸ்மிந் விஹரதி சதி த்வத்பதி ரெஸௗ!
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சித்தன் அருள் - நவக்ரகங்கள் - ேகது!

ேஜாதிட சாஸ்த்திரத்தில்
ெசய்திகள்

எல்லாம்

ேகதுைவ பற்றி ெசால்லப்பட்டிருக்கின்ற
ஏறத்தாழ

இராகு

ெசால்லப்பட்டது ேபால்தான் காணப்படுகிறது.
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ெபருமானுக்கு

பூப்ேபான்ற

ெசந்நிறம்

தைலயானவன்.

உைடயவன்,

ேகாபம்

நட்சத்திரங்கள்,

ெகாண்டவன்.

ேவத,

கிரகங்களில்

ேவதாந்த

அறிவு

நுட்பங்களுக்கும், ேமாட்சத்திற்கும் காரணமாக இருப்பவன்.
விஞ்ஞான

ஆற்றலுக்கும்

ப்rயமுள்ளவன்.

எளிைம

ேகதுதான்
+

கடுைம

காரணம்.

சிவபக்தியில்

இரண்ைடயும்

ெகாண்டவன்,

உலக பந்தங்களில் இருந்து விடுவிப்பவன்.
பசிக்கு அதிபதி. பைகவைர ெவல்லுவதில் த?விரம் ெகாண்டவன்.
காய்ச்சல்,

கண்ேநாய்,

விளங்குபவன்.

புண்

அலியாக

இைவகளின்

காணப்படுகிறவன்.

அதிபதியாகவும்
தகாத

உறைவ

ஏற்படுத்தி ெதால்ைலயும் ெகாடுப்பவன்.
விருச்சிகத்தில் உச்சமானவன். rஷபத்தில் ந?சமானவன். மீ னத்ைத
ெசாந்தவடாக
?
ெகாண்டவன். இவனது ரத்தினம் "ைவடூrயம்" பாவக்
கிராகமாகச்

ெசயல்பட்டாலும்,

பாவ

விேமாசனமும்

தருகிறவன்.

அதனால் இவன் விக்ன - விநாயகன் ேபால் இருப்பதால், விநாயகன்
என்றும்

கூறுவா&கள்.

ெவள்ளிக்கிழைம

பிள்ைளயாைர,

ேகது

பகவானின் அம்சம் என்று ெசால்வா&கள்.
புதன், சுக்கிரன், சனி மூவரும் ேகதுவுக்கு நண்ப&கள்.
குரு,சூrயன், சந்திரன் பைகவ&கள்.
ேகது,

ஞானகாரகன்.

விநாயக&

ெசால்லப்படுவதுண்டு.

ேகதுவின்

அம்பாைள

ஸ்வரூபம்

துதித்தாலும்,

என்றும்
பrகாரம்

பண்ணினாலும், ேகதுவிற்கு பரம திருப்தியாகும். அப்படிப்பட்ட ேகது
இல்லாவிட்டால்,

கடவுள்

பக்தியும்,

ஞானமும்

இவ்வுலகில் ஏற்பட்டிருக்காது.
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மனித&களுக்கு

எந்த

காrயம்

ெவற்றி

அைடய

ேவண்டுமானாலும்,

ேகதுைவ

நமஸ்காரம் ெசய்து ெகாள்வது நல்லது. அந்த ெகதுதான் விநாயக&
ஆகும்.
ேஜாதிட சாஸ்த்திரத்தில் எண் "7"ஐ ேகதுவுக்கு ெகாடுத்துள்ளன&.
திருஞான சம்பந்த& அருளிய ேகாளறு (ேகாள் + அறு) பதிகத்ைத
தினம் ேதாறும் பக்தி ச்ரத்ைதயுடன் பாராயணம் ெசய்பவ&களுக்கு
எப்படிப்பட்ட

இடரும்,

அைனத்தும்

சூrயைன

விைளவிக்கும்.

ேகாள்,

இைத

நாள்

சr

இல்ைல

என்றாலும்,

கண்ட

பனிையப்

ேபால்

விலகி

நித்ய

பாராயணம்

ெசய்து

வருவது

நல்லது. அைனத்து அருளும் அவ&கைள வந்து ேசரும்.
ேவயுறு ேதாளி பங்கன் விடமுண்ட கண்டன்
மிகநல்ல வைண
?
தடவி
மாசறு திங்கள் கங்ைக முடிேமல் அணிந்து என்
உளேம புகுந்த அதனால்
ஞாயிறு திங்கள் ெசவ்வாய் புதன் வியாழன் ெவள்ளி
சனிபாம் பிரண்டும் உடேன
ஆசறு நல்ல நல்ல அைவநல்ல நல்ல
அடியாரவ&க்கு மிகேவ
என்ெபாடு ெகாம்ெபாடாைம இைவ மா&பிலங்க
எருேதறி ேயைழ யுடேன
ெபான்ெபாதி மத்தமாைல புனல்சூடி வந்ெதன்
உளேம புகுந்த அதனால்
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நலம்
மிக

ஒன்பெதா ெடான்ெறாேடழு பதிெனட்ெடா டாறும்
உடனாய நாள்க ளைவதாம்
அன்ெபாடு நல்லநல்ல அைவநல்ல நல்ல
அடியாரவ&க்கு மிகேவ.
உருவள& பவளேமனி ஒளிந? றணிந்து
உைமேயாடும் ெவள்ைள விைடேமல்
முருகல& ெகான்ைறதிங்கள் முடிேமலணிந்ெதன்
உளேம புகுந்த அதனால்
திருமகள் கைலயதூ&தி ெசயமாது பூமி
திைச ெதய்வமான பலவும்
அருெநதி நல்லநல்ல அைவ நல்லநல்ல
அடியாரவ&க்கு மிகேவ.
மதிநுதன் மங்ைகேயாடு வடவா லிருந்து
மைறேயாது ெமங்கள் பரமன்
நதிெயாடு ெகான்ைறமாைல முடிேமல் அணிந்ெதன்
உளேம புகுந்த அதனால்
ெகாதியுறு காலன் அங்கி நமேனாடு தூத&
ெகாடுேநாய்களான பலவும்
அதிகுணம் நல்லநல்ல அைவ நல்லநல்ல
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அடியாரவ&க்கு மிகேவ.
நஞ்சணி கண்டெனந்ைத மடவாள் தேனாடும்
விைடேயறு நங்கள் பரமன்
துஞ்சிருள் வன்னி ெகான்ைற முடிேமல் அணிந்ெதன்
உளேம புகுந்த அதனால்
ெவஞ்சின அவுணேராடும் உருமிடியும் மின்னும்
மிைகயான பூதமைவயும்
அஞ்சிடும் நல்லநல்ல அைவ நல்லநல்ல
அடியாரவ&க்கு மிகேவ.
வாள்வr அதளதாைட வr ேகாவணத்த&
மடவாள் தேனாடும் உடனாய்
நாள்மல& வன்னி ெகான்ைற நதிசூடி வந்ெதன்
உளேம புகுந்த அதனால்
ேகாளr உழுைவேயாடு ெகாைலயாைன ேகழல்
ெகாடு நாகேமாடு கரடி
ஆளr நல்லநல்ல அைவ நல்லநல்ல
அடியாரவ&க்கு மிகேவ. ெசப்பிள முைலநன்மங்ைக ஒருபாகமாக
விைடேயறு ெசல்வ னைடவா&
ஒப்பிள மதியும் அப்பும் முடிேமல் அணிந்ெதன்
ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
சித்தன் அருள் வைலப்பூ!
- 64 -

உளேம புகுந்த அதனால்
ெவப்ெபாடு குளிரும் வாத மிைகயான பித்தும்
விைனயான வந்து நலியா
அப்படி நல்லநல்ல அைவ நல்லநல்ல
அடியாரவ&க்கு மிகேவ.
ேவள்பட விழிெசய்ெதன்று விைடேமலிருந்து
மடவாள் தேனாடும் உடனாய்
வாள்மதி வன்னி ெகான்ைற மல&சூடி வந்ெதன்
உளேம புகுந்த வதனால்
ஏழ்கடல் சூழிலங்ைக அைரயன் றேனாடும்
இடரான வந்து நலியா
ஆழ்கடல் நல்லநல்ல அைவ நல்லநல்ல
அடியாரவ&க்கு மிகேவ.

பலபல ேவடமாகும் பரனாr பாகன்
பசுேவறும் எங்கள் பரமன்
சலமக ேளாெடருக்கு முடிேமல் அணிந்ெதன்
உளேம புகுந்த அதனால்
மல&மிைச ேயானுமாலும் மைறேயாடு ேதவ&
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வருகால மான பலவும்
அைலகடல் ேமருநல்ல அைவ நல்லநல்ல
அடியாரவ&க்கு மிகேவ.
ெகாத்தல& குழலிேயாடு விைசயற்கு நல்கு
குணமாய ேவட விகி&தன்
மத்தமும் மதியும்நாக முடிேமல் அணிந்ெதன்
உளேம புகுந்த அதனால்
புத்தெரா டமைணவாதில் அழிவிக்கும் அண்ணல்
திருந?று ெசம்ைம திடேம
அத்தகு நல்லநல்ல அைவ நல்லநல்ல
அடியாரவ&க்கு மிகேவ.
ேதனம& ெபாழில்ெகாள் ஆைல விைளெசந்ெநல் துன்னி
வள& ெசம்ெபான் எங்கும் திகழ
நான்முகன் ஆதியாய பிரமா புரத்து
மைறஞான ஞான முனிவன்
தானுறு ேகாளும் நாளும் அடியாைர வந்து
நலியாத வண்ணம் உைரெசய்
ஆன ெசால்மாைல ேயாதும் அடியா&கள் வானில்
அரசாள்வ& ஆைண நமேத.
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இந்த பதிகத்தின் ெபாருள்...........
1.

(எம்ெபருமான்)

மூங்கில்

ேபான்ற

ேதாளிைன

உைடய

உைமயவளுக்கு தன் உடம்பினில் பாகம் ெகாடுத்தவன். ஆலகால
விடத்ைத

உயி&கைளக்

காக்கும்

ெபாருட்டு

அருந்தி

திருக்கழுத்தினில் தாங்கியவன். இனிைமயான இைசைய எழுப்பும்
வைணைய
?
வாசித்துக்ெகாண்டு (இருக்கும் அவன்) களங்கமில்லாத
பிைறையயும்

கங்ைகையயும்

தன்

திருமுடி

ேமல்

முழுவதும்

நிைறந்து

காணப்படுவதால்

ெகாண்டு,

என்

உளம்

(அதாவது

நான்

சிவசிந்ைதயில்

ெசவ்வாய்,
ேகது

புதன்,

குரு,

என்னும்

இருப்பதால்)

சுக்கிரன்,

ஒன்பது

சனி,

அணிந்து

சூrயன்,

மற்றும்

ேகாள்களும்

சந்திரன்,

பாம்பாகிய
ஒரு

ராகு-

குற்றமும்

இல்லாதைவயாக (என் ேபான்ற) சிவனடியாருக்கு என்றும் மிக மிக
நல்லைதேய ெசய்யும்!
2. திருமாலின் வாமன, பன்றி, கூ&ம அவதாரங்களின் ஆணவத்ைத
அடக்கி அணிந்துநிற்கும், எலும்பு, ெகாம்பு, ஆைம ஓடு முதலானைவ
தன்

திருமா&பில்

விளங்க,

,ெபான்ேபாெலாளிரும்
தைலயில்

உைமயவளுடன்

எருதின்

ஊமத்ைதமல&களாலான

கங்ைகயணிந்து

நிைறந்ததால்,ஒன்பதாவது

என்

விண்மீ னாய்

வரும்

ேமல்

ஏறி

மாைலதrத்து,
உள்ளத்ேத
ஆயில்யம்;

ஒன்பேதாடு ஒன்று – பத்தாவது விண்மீ னான மகம்;ஒன்பெதாடு ஏழு–
பதினாறாவது விண்மீ னான விசாகம்; பதிெனட்டாவது விண்மீ னான
ேகட்ைட; ஆறாவது விண்மீ னான திருவாதிைர;
முதலான
சிவனடியா&

பயணத்திற்கு
மீ து

விலக்கப்பட்ட

அன்ெபாடு

அவ&க்கு

நாட்கள்

எல்லாமும்,

என்றும்

நல்லைதேய

ெசய்யும்!
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3.பவளம்

ேபான்ற

ெவண்ண ?ற்ைற
ெவள்ைள

சிவந்த

அணிந்து,

சிவெபருமான்

எருதின்மீ து

ெகான்ைறையயும்
சிவெபருமான்,

திருேமனியில்
ஏறி

ஒளி

உைமயம்ைமயாேராடு

வந்து,

சந்திரைனயும்

அழகு

தன்

உைமயம்ைமயாேராடு

ெபாருந்திய
ெபாருந்திய

முடிேமல்

ெவள்ைள

அணிந்து

எருதின்மீ து

ஏறி

வந்து என் உள்ளத்துள் புகுந்து தங்கியுள்ளான். அதனால், இலக்குமி,
கைலகைள வாகனமாகக் ெகாண்ட கைலமகள், ெவற்றித்ெதய்வமான
து&க்ைக, பூமாது, திைசத் ெதய்வங்கள் ஆன பலரும் அrய ெசல்வம்
ேபால

நன்ைம

அளிப்ப&.

அடியவ&களுக்கு

மிக

நல்லைதேய

ெசய்வ&.
4.பிைறேபான்ற

ெநற்றிைய

உைடய

உைமயம்ைமயாேராடு

ஆலமரத்தின்கீ ழ் இருந்து (வடம் – ஆலமரம்) ேவதங்கைள அருளிய
எங்கள்

பரமன்,

முடிேமல்

கங்ைகநதிையயும்

அணிந்து

என்

ெகான்ைறமாைலையயும்

உள்ளத்துள்

புகுந்து

தங்கியுள்ளான்.

அதனால், ஆத்திரமுைடயதான காலம், அக்கினி, யமன், யமதூத&,
ெகாடிய

ேநாய்கள்

நல்லனேவ

எல்லாம்

ெசய்யும்.

மிக

நல்ல

அடியவ&களுக்கு

குணமுைடயன
மிகவும்

ஆகி

நல்லனேவ

ெசய்யும்.
5.விடத்ைதக்

கழுத்தில்

அணிந்த

ந?லகண்டனும்,

என்

தந்ைதயும்,

உைமயம்ைமயாேராடு இடபத்தின்ேமல் ஏறி வரும் நம் பரம்ெபாருள்
ஆகிய சிவெபருமான், அட&ந்து கறுத்த வன்னிமலைரயும், ெகான்ைற
மலைரயும்

தன்

முடிேமல்

தங்கியுள்ளான்.

அதனால்,

முழங்குகிற

இடி,

அணிந்து

ெகாடிய

மின்னல்,

முதலானைவெயல்லாம்

(நம்ைமக்

என்

சினத்ைத

உள்ளத்துள்
உைடய

துன்பந்தரும்
கண்டு)

அஞ்சி

ெசய்யும். அடியவ&களுக்கு மிக நல்லனேவ ெசய்யும்.

ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
சித்தன் அருள் வைலப்பூ!
- 68 -

புகுந்து

அசுர&கள்,

பஞ்சபூதங்கள்
நல்லனேவ

6.ஒளியும் வrயும் ெபாருந்திய புலித்ேதால் ஆைடயும்(வாள் -வr –
அதள்

–

அது

ேகாவணமும்
வன்னி

-புலித்ேதால்),

சிவெபருமான்

ெகான்ைறப்பூ,

சூடி,

கங்ைக

அதனால்,

ெகாைலயாைன,

சிங்கம்ஆகியன

நதி

ெகால்லும்

ெசய்யும்.

கட்டிய
மல&கள்,

ஆகியவற்ைறத்

வந்து

பன்றி(ேகழல்),

நல்லனேவ

வrந்து

அன்றல&ந்த

உைமயம்ைமயாேராடும்

தங்கியுள்ளான்.

உழுைவ),

அதள்

அணியும்

இைல,

முடிேமல்
புகுந்து

-ஆைட;

தன்

என்

உள்ளத்துள்

வலிய

புலி(ேகாளr

ெகாடிய

பாம்பு,

கரடி,

அடியவ&களுக்கு

மிக

நல்லனேவ ெசய்யும்.
7.ெசம்பு

ேபான்ற

இளந்தனங்கைள

உைடய

உைமயவைளத்

தன்

திருேமனியில் ஒரு பாகமாகக் ெகாண்டு, இடபத்தின்ேமல் ஏறிவரும்
ெசல்வனாகிய

சிவெபருமான்

பிைறச்சந்திரைனயும்,

தன்ைன

அைடந்த

கங்ைகையயும்

தன்

அழகிய
முடிேமல்

அணிந்தவனாய், என் உள்ளத்துள் புகுந்து தங்கியுள்ளான். அதனால்,
காய்ச்சல்(சுரம்), குளி&காய்ச்சல், வாதம், மிகுந்த பித்தம் , அவற்றால்
வருவன

முதலான

துன்பங்கள்

நம்ைம

வந்து

அைடயா.

அப்படி

அைவ நல்லனேவ ெசய்யும். அடியவ&களுக்கு அைவ நல்லனேவ
ெசய்யும்.
8. அன்று மன்மதன் அழியும்படி ெநற்றிக்கண்ைணத் திறந்து எrத்த
சிவெபருமான்,

இடபத்தின்ேமல்

உைமயம்ைமயாேராடு

உடனாய்

இருந்து, தன் முடிேமல் ஒளி ெபாருந்திய பிைறச்சந்திரன், வன்னி
இைல,

ெகான்ைற

உள்ளத்துள்

மல&

புகுந்து

ஆகியனவற்ைறச்

தங்கியுள்ளான்.

அதனால்,

சூடி
ஏழ்

வந்து

என்

கடல்களால்

சூழப்பட்ட இலங்ைகயின் மன்னன் ஆன இராவணன் (பிறன்மைன
நாடியதாேலற்பட்டது)
துன்புறுத்தா.

ேபான்ற

ஆழமான

கடலும்

இட&களும்
நமக்கு

வந்து

நல்லனேவ

அடியவ&களுக்கு அைவ நல்லனேவ ெசய்யும்.
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நம்ைமத்
ெசய்யும்.

9.பல்ேவறு

ேகாலங்கள்

மாெதாருபாகனும்,

ெகாள்கிற

எருதின்ேமல்

பரம்ெபாருள்

ஏறிவரும்

ஆகிறவனும்,

எங்கள்

பரமனுமாகிய

சிவெபருமான், தன் முடிேமல் கங்ைக, எருக்கமல& ஆகியவற்ைற
அணிந்து வந்து என் உள்ளத்துள் புகுந்து தங்கியுள்ளான். அதனால்,
தாமைரமல&ேமல்
ேதவ&கள்

உைறயும்

ஆகிேயாரும்,

ேமருமுதலான

மைலகள்

பிரமன்,

திருமால்,

எதி&காலம்,

ேவதங்கள்,

அைலயுைடய

ஆகியைவயும்

நமக்கு

கடல்,

நல்லனேவ

ெசய்வ&. அடியவ&களுக்கு அைவ மிகவும் நல்லனேவ ெசய்யும்.
10.கூந்தலில்
ேவட

மல&க்ெகாத்துகள்

வடிவில்

ெகாண்ட

ெசன்று

சிவெபருமான்,

பிைறச்சந்திரன்,
உள்ளத்துள்

பாம்பு

புகுந்து

அணிந்த

உைமயம்ைமயாேராடு

அருச்சுனனுக்கு
தன்

அருள்புrந்த

முடிேமல்

ஆகியவற்ைற

தங்கியுள்ளான்.

தன்ைம

ஊமத்ைத

அணிந்து
அதனால்,

வந்து

மல&,
என்

புத்த&கைளயும்

சமண&கைளயும் ஈசனின் திருந?று வாதில் ேதாற்ேறாடச் ெசய்யும்.
அதன்

ெபருைம

நிச்சயேம.

எல்லாம்

அப்படிச்

சிறந்த

நல்லனவற்ைறேய ெசய்யும். அைவ மிகவும் நல்லனேவ ெசய்யும்.
11.ேதன்

நிைறந்த

விைளகிற

பூங்காக்கைளக்

ெசந்ெநல்லும்

ெகாண்டதும்,

நிைறந்துள்ளதும்,

கரும்பும்(ஆைல),
ெபான்

ேபால்

ஒளி&வதும், நான்முகன் (வழிபட்ட) காரணத்தால் பிரமாபுரம் என்ற
ஊrல்

ேதான்றி

அபரஞானம்

பரஞானம்

ஆகிய

இரு

வைக

ஞானங்கைளயும் உண&ந்த ஞானசம்பந்தனாகிய யான், தாேம வந்து
சம்பவிக்கும் நவக்கிரகங்கள், நாள் நட்சத்திரம், ேபான்றன எல்லாம்
அடியவைர

வந்து

வருத்தாதவாறு

பாடிய

இப்பதிகத்ைத

அடியவ&கள் வானுலகில் அரசு புrவ&. இது நமது ஆைண.
[ இத்துடன் நவக்ரகங்கள் ெதாட, நிைறவு ெபற்றது! ]

ஓம் ஸ்ரீ அகத்தசாய நமஹ!
சித்தன் அருள் வைலப்பூ!
- 70 -

ஓதும்

