
 

 

அக்கினிஹ ோத்திரம் 

குருவடி பணிந்து 
மருத்துவ கலோநிதி இ. லம்ஹபோதரன் MD 
கனடா சைவைித்தாந்த படீம் 

www.knowingourroots.com 
 

கற்றாங் ககரியைாம்பி கலியை வாராயே 
கெற்றார் வாழ்தில்யலச் ெிற்றம்பல யேை 
முற்றா கவண்டிங்கள் முதல்வன் பாதயே 
பற்றா நின்றாயரப் ப்ற்றா பாவயே. 

- சம்பந்தர் ததவாரம் 
 

”அக்னி ேீயே புயராஹிதம்” என்று இருக்கு ஹவதம் ததோடங்குகின்றது. 
அக்கினி ஹ ோத்திரத்தில் போவிக்கும் அக்கினி மூன்று வகக. அக்கினி 
கோரியங்கள் ஆரியர் வழகம என்று பலர் கூறி வந்தோலும் "மூன்றுவயகக் 
குறித்த முத்தசீ் கெல்வத்து" என்று ஆகவனயீம், கோருக பத்தியம், 
தக்ஷிணோக்கினி ஆகிய மூன்று வககயோன அக்கினிகயயும் பற்றித் 
திருமுருகோற்றுப்பகட கூறுகின்றது. திருமுருகோற்றுப்பகட கைவ 
இலக்கியங்களின் ததோகுப்போன திருமுகறகளில் பதிஹனோரோம் 
திருமுகறயிலும், ைங்க இலக்கியங்களின் ததோகுப்புகளில் ஒன்றோன 
பத்துப்போட்டிலும் ஒருங்ஹக இடம்தபற்றிருக்கின்றது. இவ்வோறு திருமுகறகள் 
ைங்க இலக்கியங்கள் இரண்டிலும் இடம் பிடித்துள்ள ஒஹர போடல் ககடச்ைங்க 
கோலத்து ேதுயரக் கணக்காைனார் ேகன் நக்கீரன் பாடிை 
திருமுருகாற்றுப்பயை.   

 

1. காருக பத்திை அக்கினி; இதுதோன் மிகவும் முக்கியமோன அக்கினி. ைிக்கி 
முக்கிக் கல்கலக்தகோண்ஹடோ அல்லது அரணிக்கட்கடககள ககடந்ஹதோ 
தநருப்கப உருவோக்கி இந்த அக்கினிகய புதிதோக உருவோக்க ஹவண்டும். 
கோர் பத்ய= க்ரு +பதி= கிருகத்துக்கு அதிபதியோக இருந்து கோப்பது என்று 
தபோருள்.  

2. ஆகவனைீ அக்கினி 

3. தக்ஷிணாக்கினி 

பின்னர் தைோன்ன இரண்டு அக்கினிககளயும் முன் தைோன்ன கோர் பத்ய 
அக்கினியில் இருந்துதோன் பற்ற விட்டு பசு தநய்யினோல் ஹ ோமம் தைய்ய 
ஹவண்டும்.  
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ஆலயங்களில் ைிவோகமப்படி ஏககுண்டம், பஞ்ைகுண்டம், நவகுண்டம் என்று 
அகமத்து ஹ ாமம் தைய்வோர்கள். இங்ஹக ைிவ ைம்பந்தமோன அக்னியோனது 
மிகச்ைிறப்போகப் பிரதிஷ்கட தைய்யப்படும். பிரதோன குண்டத்தில் 
உருவோக்கப்தபறும் இந்த விருத்த ைிவோக்னி என்ற அக்னியின் மூலமோக 
இன்னும் எட்டோக ஆ வனயீோக்னி, தக்ஷணோக்னி, ஹகவலோக்னி, 
கோர் பத்யோக்னி, விருத்தோக்னி, ைோமோன்யோக்னி, தயௌவனோக்னி, போலோக்னி, 
என்று நவ(ஒன்பது) குண்டங்களிலும் அக்னி உற்பத்தி தைய்யப்பட்டு 
ஹ ோமங்கள் நடக்கும். 

நோளும் தமது இல்லத்தில் அக்கினி வளர்த்து எரிஹயோம்பி வழிபடுதகல 
அந்தணர் தைய்து வந்தனர். தோம் பயணம் தைய்யும் கோலத்தும் தமது 
இல்லத்தில் இருந்து அக்கினிகய உடன் எடுத்துச் தைல்லும் வழகம 
உகடயவர்களோக இவர்கள் இருந்தோர்கள் என்று ைம்பந்தர் திருமணத்துக்கு 
வந்திருந்த அந்தணர்ககள “புயகவிடும் யவள்விச் கெந்த ீஇல்லுைன் 
ககாண்டு யபாவார்” என்று ஹைக்கிழோர் தபரிய புரோணத்தில் கூறிய  
விபரத்தில் இருந்து அறியக் கிகடகின்றது. 
 
தில்கல வோழ் அந்தணர்கள் எரிஹயோம்பி வோழ்வகத 
 
“கற்றாங் ககரியைாம்பி கலியை வாராயே 
கெற்றார் வாழ்தில்யலச் ெிற்றம்பல யேை 
முற்றா கவண்டிங்கள் முதல்வன் பாதயே 
பற்றா நின்றாயரப் ப்ற்றா பாவயே” 
 
என்று ைம்பந்தர் தனது ஹதவோரத்தில் குறிப்பிடுகின்றோர்.   

திருஞோன ைம்பந்தருகடய அடியோர் குழு திருநீலநக்கர் என்னும் அந்தணர் 
இல்லத்தில் எழுந்தருளியஹபோது அவர் திருஞோன ைம்பந்தஹரோடு இருந்த 
திருநீலகண்ை ைாழ்ப்பாணர் என்னும் யோழிகை போடும் போணகர ைம்பந்தரின் 
ஹவண்டுஹகோளின் ஹபரில் தனது இல்லத்திஹலஹய, அதுவும் தோம் அக்கினி 
வளர்த்துச் ைிவ பூகை தைய்யும் ஹமகடயிஹலஹய இடம் தகோடுத்தோர். அடுத்த 
நோள் அவர் அக்கினி கோரியம் தைய்யும்ஹபோது ைிவோக்கினி முன்தனப்ஹபோதும் 
இல்லோதவோறு தபரிதோக வலஞ் சுழித்து எழும்பி ஆைீர்வதித்தது என்று தபரிய 
புரோணத்தில் போர்க்கின்ஹறோம்.  

நின்ற அன்பயர நீலகண் ைப்கபரும் பாணர்க்கு 
இன்று தங்கயவார் இைங்ககாடுத்து அருள்வரீ் என்ன 
நன்று ேின்புற்று நடுேயன யவதிைின் பாங்கர்ச் 
கென்று ேற்றவர்க் கிைங்ககாடுத் தனர்திரு ேயறயைார் 
 
ஆங்கு யவதிைி லறாதகெந் தவீலஞ் சுழிவுற்று 



 

 

ஓங்கி முன்யனைில் ஒருபடித் தன்றியை கைாேிரத் 
தாங்கு நூலவர் ேகிழ்வுறச் ெயகாைைாழ்த் தயலவர் 
பாங்கு பாணிைா ருைன்அரு ோற்பள்ேி ககாண்ைார் 
 

ஹவதமுகறயில் இவ்வோறு அக்கினிஹ ோத்திரம் தைய்யும் வழகம இப்ஹபோது 
இல்கலதயன்னும் அளவுக்கு அருகிவிட்டோலும் இப்ஹபோதும் தமது 
இல்லங்களில் நோளோந்தம் அக்கினிஹ ோத்திரம் தைய்யும் வழகம உகடய 
அந்தணப் தபருமக்கள் ஆங்கோங்கு இகல மகற கோயோக இருக்கத்தோன் 
தைய்கிறோர்கள். ஆலயங்களில் கோகலயில் நோளும் அக்கினி கோரியம் 
தைய்யப்பட ஹவண்டும் என்பது கைவோகம விதி. நோம்தோன் இகவககளக் 
கண்டுதகோள்வதில்கல. நோம் இப்ஹபோது ைம்பந்தர் போடிய "யவதயவள்வியை 
நிந்தயன கெய்துழல் ஆதேில்லி ைேகணாடு யதரர் " ஹபோலோகிவிட்ட 
கைவர்கள் அல்லவோ? 

அக்கினிஹ ோத்திரம் தைய்யும் அந்தணன் இறக்கும்தபோழுது அவனுடன் 
அவனுகடய அக்கினிஹ ோத்திர வழிபோட்டுப் தபோருட்கள் எல்லோவற்கறயும் 
தகனம் தைய்யஹவண்டும் என்பது விதி. 


