இந்து ச சின்னங்கள்
ருத்ாக்ஷம்
சி சின்ணங்களில் முன்மாகப் பதாற்நப்தடுது விபூதி, ருத்ாக்ஷாகும். சிபதருானின்
கண்களிலிருந்து பான்றிது ருத்ாக்ஷாகும். ரு முகம் முல் இருதத்பாரு முகங்கள் பகாண்ட
ருத்ாக்ஷங்கள் மிகவும் சிநந்ாகச் ப ால்னப்தடுகின்நண. சிாச் ாரிார்கள் பூஜா கானங்களில் ருத்ாக்ஷ
ாமனகள், சிகாணி ாமன, பகௌரி ங்கம் என்று ப ால்னப்தடுகின்ந சினும் க்தியும் இமந்ாக
இருக்கின்ந ாமன அணிந்திருக்க பண்டும் என்று சிாகத்தில் சிநப்தாகக் கூநப்தட்டிருக்கின்நது. ந்தி
ஜதங்கள் ஜபிக்கப்தடும்பதாது சிணடிார்கள் , ன்னிாசிகள், ஆச் ார்ர்கள் அனுஷ்டாணத்தின்
பதாது ருத்ாக்ஷ ாமன அணிது அசிாகும். ருத்ாக்ஷ ாமன அணியும் பதாது ாம் ஆ ா சீனர்கபாக
இருப்தது அசிாகும். இணால் து உள்பமும் புநமும் தூய்மயும்,பய்வீகமும் அமடகின்நது.

விபூதி
திருப்தாற் கடலில் இருந்து பான்றி காபனு என்ந பய்வீக தசுவின் ழியில் பான்றி தசுக்களின்
ாத்ம எடுத்து காமத்து நீநாக்கி ாம்தபன புனி திரு நீநாகும். இணால் இந்து த்தில் தசுக்கமப
பகாாா என்று பதாற்றி ழிதடுகின்பநாம். சிசின்ணங்களில் அடுத்து பதாற்நப்தடுது விபூதிாகும்.
விபூதி என்தற்கு தஸ்ம், தசிம், மக்ஷ, திருநீறு என்று தன பதர்கள் பகாண்டு அமக்கின்நார்கள்.
பனாண ப ல்த்மக்பகாடுப்தது விபூதி, தாங்கமபப் பதாக்கி எரிப்தது தஸ்ம், இமடயூறுகள் ால்
காப்தது மக்ஷ, உர்ாகப் பதாற்நப்தடுது திருநீறு, பண்ணிநமுாகவும், ாம்தனாகவும் இருப்தால்
பண்ணீநாகும். விபூதிம மகயில் எடுத்து நீர் விட்டு குமத்து கிக்கு முகாகபா டக்கு முகாகபா
நின்று சி சி என்று ப ால்லி மன, பற்றி, ார்பு, பாப்பூள், முங்கால் இண்டு ணிக்கட்டுகள்
இண்டு, வினாப்புநம் இண்டு, முதுகு, கழுத்து என்று ததிணாறு இடங்களிலும் டுவில், ஆட்காட்டிவில்,
பாதிவில்கபால் முக்குறிகபாக ரிப்தது திருபுண்டாகும். விபூதிம பற்றி, ார்பு, மககளில் எடுத்து
தவிப்பூசுது உத்தூபணாகும்.
விபூதிம அர்ச் கரிடம் இருந்து ாங்கும் பதாழுது இடதுமக கீழும் னதுமக பலும் மத்து த
தக்தியுடன் ாங்கி சி சி என்று ப ால்லி அண்ாந்து கீப சிந்ா ண்ம் பூ பண்டும்.
விபூதியின்
சிநப்மத பங்கள், ஆகங்கள், உதநிடங்கள், புாங்கள், திருமுமநகள், சித்ாந் ாஸ்த்ங்கள்
என்தற்றில் சிநப்தாக கூநப்தட்டிருக்கின்நது.  குாண திருஞாண ம்தந் சுாமிகள் ணது
திருமுமநயில் ந்திாகவும், பாகவும், ஆகாகவும், துன்தத்ம ழிப்ததும் ,ஞாணத்ம ருதும்,
பாக்ஷத்மத் ருதும், பதரின்தத்ம ருதும், இம்மக்கும், றுமக்குக்கும், தணாக இருப்ததும்
திருநீபந என்று பதாற்றிப் தாடிருளியுள்பார்.
நீறில்னா பற்றி தாழ் என்தது பதரிபார்ாக்கு. ஆகப ாம் அமணரும் விபூதி, ருத்ாக்ஷம் முனாண சி
சின்ணங்கமப அணிந்து ம ர்கபாக திகழ்பாம்.

திருண்
இந்து த்தில் மர்கள் ங்கள் உடம்பில் ரிப்தது திருண் காப்பு என்று ப ால்லும் திருண்ாகும்.
ாம் என்று அமக்கப்தடும் திருண் காப்பில் ாக்கட்டிம பகாண்டு ஹாவிஷ்ணும நிமணத்தும்,
இமடயில் ஹானக்ஷமியின் தக்திம குறிக்கும் ஶ்ரீ சூர்ம் ப ர்த்து ாம் இட்டுக்பகாள்கின்நார்கள்.
ந்ணத்தில் ருமக பகாபி ந்ணாகும். ஶ்ரீ கிருஷ் தாத்ாவின் தாங்கமப பகாபிமககள் ங்கள்
மககபால் ந்ணம் பகாண்டு கழுவிால் அந் இடத்தில் ண்ணுடன் கனந் அந் ருமகாண
களிண்ப பகாபி ந்ணாகும்.
தந்ானின் தாாவிந்ப உர்வுக்கும் உயிர்க்கும் கதி என்தம உர்த்தும் பதாருட்டு திருடி பதான்று
பற்றியில் இடப்தடுகிநது. த்தியில் இடப்தடும் ப ந்தூம் னக்ஷ்மியின் அம் ம். ஸ்கிரு ப
ாஸ்திங்களுக்கு பிாணம் பகாடுக்கும் டகமனார் தாம் மக்கால் இடுர். ஆழ்ார்களின்
தாசுங்களுக்கு ஏற்நம் பகாடுக்கும் பன்கமனார் திருண் காப்பின் கீழ் தாம் மத்து இடுர்.
காவிஷ்ணுவுக்கு பக , ாா, ா, பகாவிந், விஷ்ணு, துசூண, திரிவிக், ாண, ஶ்ரீ,
ஹ்ருஷீபக , தத்ாத, ாபா என்று தன்னிண்டு ாங்கள் முக்கிம். இந் துா ாங்கமபச்

ப ால்லிப் தன்னிண்டு இடங்களில் திருாங்கமப இட்டுக் பகாள்ார்கள். இப்தடி தகந் ாத்மச்
ப ால்லிப் பதாட்டுக்பகாள்ாபனப ‘ாம் பதாடுது' என்று பதர் ந்துவிட்டது.

குங்கும்
ஞ் ள் கட்டியிலிருந்து ாரிக்கப்தட்ட குங்குத்ம பதண்கள் ங்கள் பற்றியில் தினகாக
இட்டுக்பகாள்ால் ங்கள்  கன ாத்மயும்,ங்கபத்மயும் எடுத்துக் காட்டுாக அமகின்நது.
திருத்தின்பதாது பதண் கணால் களுக்கு திருாங்கல்ம் கட்டி குங்குத்ம பற்றியிலும்,
பற்றி கிட்டிலும், திருாங்கல்த்திலும் இடுன் மூனம் சுங்கலிாகின்நாள். க்தி ழிதாட்டிபன
சுங்கலிப் பதண்கமப  க்திகபாக இருத்தி அர்ச் மண, உத ாங்கள் ப ய்து க்தியின் ரூதாக ஆாதித்து
ழிதடுகின்பநாம்.

சந்தனம்
அபூர்ாக கிமடக்கன்ந ந்ண ங்களிலிருந்து ாரிக்கப்தடுது ந்ணாகும். ருது பற்றியின்
டுப்தகுதியில் தக்திமயுர்த்க்கூடி மூன்நாது கண் அமந்துள்பது. ந்ணத்ம குமத்து பற்றியில்
புரு த்தியில் அணிால் உடல் குளிர்ச்சிமடகிநது. இவ்விடத்ம "அஞ் ணா க்ா" என்தார்கள்.
இணாபனப பற்றியின் டுப்தகுதியிமண தினகம் இடுற்க்கு ம் முன்பணார்கள் பர்படுத்ார்கள்.
ந்ணத்தில் ப ஞ் ந்ணம், பண் ந்ணம், கருஞ் ந்ணம் எண சின மககள் உண்டு. அமகளுக்கு சின
க்திகளும் உண்டு. இமநனுக்கு அபிபக கானங்களில் எல்னாவிாண திவிங்கபால் அபிபகம்
ப ய்பின் கமடசிாக ா மணயுள்ப ந்ணத்ால் அபிபகம் ப ய்கிநார்கள். இணால் இமநனின்
திருபனியும்,எது உள்பமும் குளிர்ச்சிமடகின்நண.

தர்ப்பப
திருப்புல், தூப்புல் என்று ப ால்னதடுகின்ந ரு மக ால் புல்னாணது ஶ்ரீ ாபிானின் திருபனிதட்டு
பர்ந்ாலும் ர்ப்மத என்ந பதர் பகாண்டு அமக்கின்பநாம். இணால் ர்ப்மதக்கு அதிக சிநப்புகள்
உண்டு. நீமச் சுத்ப்தடுத்துது, உபனாகங்கள், கற்சிமனகளின் அழுக்மகப் பதாக்குது, பர்களுக்கும்,
பிதுர்களுக்கும் உகந்ாகவும் அமந்துள்பது. கும்தாபிபகக்கிரிம கானங்களில் 108 ப்மதகபானாண
கூர்ச் ம் பிாண கன த்திற்கு
சிமகாக அணிவிக்கப்தடுகிநது. அக்னியிலிருந்து கும்தத்திற்கும்.
கும்தத்திலிருந்து
பிம்தத்திற்கும் பாடர்பிமண ஏற்தடுத்துற்க்கும் ர்ப்மதக்கயிறு தன்தடுத்ப்
தடுகிநது. ஆன கிரிமகளின் பதாதும் மதிக, சுத, அத காரிங்களின் பதாதும் ர்ப்மதகபால் பாதி
டிவினாண தவித்ம் பாதி விலில் அணிவிக்கப்தடுகிநது. கிககானங்களில் ர்ப்மத புல்மன உவின்
பல் பதாட்டு மூடுால் கிக பாம் பிடிக்காது என்தது ஐதீகம். ர்மத, எள்ளு விஷ்ணுவின்
ரீத்திலிருந்து பான்றிம. சிபதருானின் பற்றிக்கண்ணிலிருந்து பான்றி அக்னிம ப்
பதாய்மகயில் ால் புல்னாண ர்ப்மதப் புல்லின் பல் மக்க ஆறு முகங்களுடன் முருகப் பதருான்
அரித்ார். இப்தடி சிநப்பு ாய்ந் இமநனின் சின்ணங்கமப அணிந்து ழிதட்டு இமநருமபப்
பதற்றுய்பாாக.
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சிேஶ்ரீ சு. வகதீஸ்ேநாதக்குருக்கள்
ரிச்ண்ட்ஹில் இந்து ஆல முன்னாள் பித குரு

