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சிவபூஜை, க்ஷணிகலிங்கம், உஜையவர் எழுந்தருளச் சசய்துசகொண்டு பூைிப்பது 
ஆக இருவிதம். இரண்டுமே ச ௌரொதி, சண்ைபர்யந்தம்” என்ற முஜறப்படி 
சசய்யமவண்டும்.  

பூஜைக்கு மவண்டிய சொதனங்கள் விபூதி, ருத்ரொக்ஷம். சந்தனம், சுத்த 
அக்ஷஜத, ேணி, பஞ்சபொத்ரம், உத்தொணி. கிண்ண ங்கள் 3, அபிமேக 
மவதிஜக 1, சசம்பு தம்பொளம் 1 கற்பூரத்தட்டு 1. சூரிய பூஜைக்கு தொேிரக் 
கிண்ணம் சிறியது 1, அஷ்ைதளயந்திரம் மபொட்ை சிறிய தொேிரத்தட்டு 1. தீபம் 1 
பலஜக, ஆ னம் 1 சுகந்தேொன ஊதுபத்தி, கற்பூரம் தசொங்கம், சொம்பிரொணி 
ேட்டிப்பொல் குங்குேம், I 

அன்னவஜககள், பக்ஷ்ய வஜககள், ஹவிஸ் மதங்கொய், பழம். 
சவத்திஜலபொக்கு பழ வஜககள் கற்கண்டு திரொஜக்ஷப் பழம், மபரீச்சம்பழம் 
இஜவகளில் ஏமதனும் ஒன்று நிமவதனேொக ஜவத்துக்சகொள்ளலொம். 

சிவபூஜைக்கு மவண்டிய மேமலகண்ை சொேொன்கஜள முன்னமேமய தயொர் 
சசய்து ஜவத்துக்சகொண்டும், பூஜை சசய்பவர்கஜள பொர்த்தும் சதரிந்துசகொள்ள 
மவண்டியது. 
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கணபதமய நே: குரமவ நே : என்று வந்தனம் சசய்து சகொள்ளமவண்டியது  

ஆசேநீயம். 

ஓம் ஹொம் ஆத்ேதத்வொய ஸ்வதொ 

ஓம் ஹொம்வித்யொதத்வொயஸ்வதொ  

ஓம் ஹொம் சிவதத்வொய ஸ்வதொ 

என்று ஆசேநீயம் சசய்து,  களகீரணம் சசய்துசகொள்ள மவண்டியது. (குருமுகம் அறியவும்) 

சுக்லொம்பரதரம், விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்ப்புறம் பிர ன்னவதனம் த்யொமயத்,  ர்வ விக்ன 
உபசொந்தமய, என்று தஜலயில் ஐந்து முஜற குட்டிக்சகொள்ள மவண்டியது பிரொணொயொேம் 
சசய்ய மவண்டியது. (குருமுகேொக சதளிதல் முக்யம்) 

ேமேொபொக்த ேஸ்த துரித க்ஷயத்வொரொ ஸ்ரீ பரமேச்வர ப்ரீயத்தர்த்தம்  ேஸ்த ேங்கள 
அவொப்யரத்தம் ஆன்ேொர்த்த, சிவொரொதனம் கரிஷ்மய, என்று  ங்கல்பம் 
சசய்துசகொள்ளமவண்டியது. 

 

பத்மத நிேிைத்தில் பரேன் பூஜை 
சூரியபூஜை  

தொேிரக்கிண்ணத்தில் அஸ்த்ரொய நே : என்று கழுவி நீர் நிரப்பி கமேொல்கொய 
சிவசூர்யமூர்த்தமய ஸ்வொஹொ என்று அர்க்யம் சகொடுத்து திரும்ப நீர் நிரப்பி சிவசூர்யொய நே: 
என்று புஷ்பம் மசர்த்து மதனுமுத்ஜர கொட்டி அந்த நீர்த்தத் தொல் தன்ஜனயும்  ூரிய பூைொ 
திரவியங்களிலும் சிவ யந்திரத்திலும் சதளித்து 

அர்க்கொ னொய நே;  

கமேொல்கொய அர்க்க மூர்த்தமய நே : 

ஓம் ஹ்ரொம்ஹ்ரீம்  ஹ சிவ ூர்யொய நே :  

என்று பத்ரபுஷ்பம் சொத்தி ஆவொஹனஸ்தொபனம் சசய்து தூப, தீபம் கொட்டி ஓம் ஹ்ரொம்ஹ்ரீம் 
 ஹசிவ ூர்யொய ஸ்வொஹொ என்று அர்க்யம் சகொடுத்தும் வைக்கில் உேொமதவ்ஜய நே: 
என்று பத்ரம் சொத்தியும், சதற்கில் ப்ரத்யுேொமதவ்ஜய நே : என்று புஷ்பம் சொத்தியும் உேொ 
ப்ரத்யுேொ ஹித கமேொல்கொய சிவசூர்யமூர்த்தமய நே : என்று தூப தீபம் கொட்டியும் 
யந்திரத்துக்குமுன் ம ொேொதி  ேஸ்தபரிவொரமதவதொப்மயொ நே : என்றும் புஷ்பம் சொத்தியும் 
தூபம் தீபம் கொட்டியும் நிமவதனம் கற்ப்பூரம் சசய்து ேந்திர புஷ்பம் சொத்தி வணங்க 
மவண்டியது. 

மூலேந்திரத்தொல் 11 தவஜண சசபம் சசய்து கமேொல்கொய சிவசூரியமூர்த்தமய நே : 
வரதஹஸ்மத நிமவதமயத் என்று அக்ஷஜத புஷ்பம் அர்க்யம் இஜவகஜள யந்திரத்தில் 
மசர்க்கமவண்டியது. ஆமரொக்யம் தரமவண்டுசேன்று பிரொர்த்திக்க மவண்டியது. 
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ஓம் ஹ்ரொம் ஹ்ரீம்  ஹசிவ ர்யொய ஸ்வொஹொ என்று ஒரு கரண்டி தீர்த்தம் சகொடுத்து 
ஹ்ருதயத்தில் ஒடுக்கிக்சகொள்ளமவண்டியது. 

ஒரு பத்ரத்தில் சந்தனம் அஜத ஜவத்து மதைஸ்சண்ைொ னொய நே: மதைஸ் சண்ைமூர்த்தமய 
நே: மதைஸ் சண்ைொய நே என்று பத்ரம் சொத்தி. சூரியபூஜை சசய்த புஷ்பங்கஜளயும் சொத்தி 
ஆவொஹனம் சசய்து பூஜை சசய்த நிமவதனத்ஜத நிமவதனம் சசய்து $$சசய்து சூரியபூஜை 
சசய்த பலன் கிஜைக்க மவண்டுசேன் பிரொர்த்தித்து ஜகஜய மூன்று முஜற தட்டி, மதைஸ் 
சண்ைொய ஸ்வொஹொ என்று அர்க்யம் சகொடுத்து ஹ்ருதயத்தில்  சகொள்ள மவண்டியது.  

சூரியபூஜைக்குப் பிறகு சிவ பூஜைசசய்ய மவண்டியது. 

 ஆசேநீயம் சசய்து, கரன்யொ ம்சகொண்டு. சிவபூஜை சதொைங்கமவண்டியது. 

முதல் கிண்ண த்தில் அஸ்த்ரொய நே: என்று கழுவி நீர் நிரப்பி ஓம் என்னும் ேந்திரத்தொல் 7 
தைஜவ அர்ச்சித்து. வலக்ஜகயினொல் மூடி ஓம் என்னும் ேந்திரத்தொல் 7 தைஜவ 
அபிேந்திரித்து, ரக்ஷொவகுண்ைனம் சசய்து மதனு முத்ஜர கொட்டி அந்த நீரொல்  ொேொன்யர்க்ய 
ைமலன, அஸ்த்ரொய,  ம்புமரொக்ஷ்ய என்று தனது சிரசில் சதளித்து பூஜை திரவியங்களிலும் 
சதளிக்க மவண்டியது. 

ஒரு புஷ்பம் எடுத்து,  ''பஸ்சிேத்வொமர"  ேஸ்தமதவ் தொப்மயொ நே: என்று சொத்தி 
த்வொரமதவதொப்யஸ்வொஹொ என்று அர்க்யம் சகொடுக்கமவண்டியது. 

ஒரு புஷ்பம் எடுத்து ஓம் ஹ்லொம் என்று நொபியிலிருந்து வலது ஜகயில் சதொைங்கி, 
சிரசுக்குப்பின்மன மபொைமவண்டி யது. சரீரசுத்தியொகி ேனதுக்குள்மள சிவசபருேொஜளப் 
பூைித்தது மபொல பொவிக்க மவண்டியது. 

ேற்சறொரு கிண்ணத்தில் நீர் நிரப்பி சிவொ ஜய நே: சிவமூர்த்தமய நே: சிவொய நே: என்று 
புஷ்பம் மசர்த்து ரக்ஷொவ குண்ைனம் மதனுமுத்ஜர கொட்டி சிர ில் சதளித்துக் 
சகொள்ளமவண்டியது. ேற்ஜறய கிண்ணத்திலும் நீர் நிரப்பி சந்தனம் அக்ஷஜத மசர்த்து 
சிவொ னொய நே:  

சிவமூர்த்தமய நே:  

சிவொய நே:  

ஈசொனொய நே:  

தத்புருேொய நே:  

அமகொரொய நே:  

வொேமதவொய நே:  த்மயொைொதொய நே: என்று புஷ்பொர்ச்சஜன சசய்தும், வலது ஜகயொல் 
மூடி,  ேந்திரத் கொல் அபிேந்திரித்து மதனு முத்ஜர கொட்டி தன் சிர ிலும் 

பூைொ திரவியங்களிலும் சதளித்து அபிமேக தீர்த்தத்திலும் மசர்க்கமவண்டியது. 

சநற்றியிமல சந்தனம் குங்குேம் ஜவத்துக்சகொண்டு ஜகயில் ஒருபுஷ்பம் ஜவத்துக்சகொண்டு, 
கொலடியில் சிவொ னொய ஹ்ருதயத்தில் சிவமூர்த்தமய நே: சிர ில் சிவொய நே: 

என்று புஷ்பத்தொல் அர்ச்சித்து அகத்திமல சிவபூஜை சசய்து சவளியிமல சிவபூஜை சசய்ய  
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 அனுேதி தரமவண்டுசேன்று சிவசபருேொஜன பிரொர்த்தித்து பஞ்சபிரம்ே ேைங்க ேந்திரங்கஜள 
ேனதிமல உச்சரித்து சிவசபருேொனுஜைய சபட்ைகத்தின் மேமல  

பேீொய நே: ருத்ரொய என்று இரு புஷ்பத்தொமல பூைிக்கவும். 

அபிமேக மவதிஜகயிமல ஸ்வொேிஜய எடுத்து ஜவத்து நிர்ேொல்யம் எடுத்து தனக்கு ஈசொன்ய 
திக்கிமல ஜவத்து சிவ கொயத்ரியினொமல நியொ ம் சசய்து தூபம் தீபம் கொட்டி அர்க்யம் 
சகொடுத்து  ொேொன்ய அர்க்யத்தொமல அபிமேகம் சசய்து திரவியப்சபொடி சுகந்த ஜதலம் 
சீயக்கொய் ேொப்சபொடி இஜவகளொல் அபிமேகம் சசய்து பொல் முதலிய திரவியங்களொலும் 
அபிமேகம் சசய்து கஜைசியொக விமசே அர்க்யத்தொல் அபிமேகம் சசய்து நன்கு துஜைத்து, 
விபூதி, சந்தனம், அக்ஷஜத, அறுகு, பில்வம் இஜவகள் சொத்தி சுவொேிஜய பைீத்தில் எழுந்தருளச் 
சசய்யமவண்டியது. 

சுவொேிக்கு வைபக்கத்திமல கமணச, கேல,  தொசிவொதி குருபொதுமகப்மயொ நே; என்று ஒரு 
புஷ்பம் ஜவத்து அர்க்யம் சகொடுக்கமவண்டியது சுவொேிக்குத் சதன் பக்கத்திமல ஓம். கம் 
கணபதமய நே: என்று புஷ்பம் சொத்தமவண்டியது. அர்க்யம் சகொடுக்கவும் சுவொேிக்கு 
வைபக்கத்திமல ஓம்  ொம் ஸ்கந்தொய நே: என்று புஷ்பம் ஜவத்து ஒரு அர்க்யம் 
சகொடுக்கமவண்டியது. 

சுவொேிஜயச் சுற்றி  

ஆதொர சக்தமய நே: அனந்தொய நே: தர்ேொய நே: க்ஞொனய நே: ஜவரொக்யொய நே: ஐஸ்வர்யொய 
நே: பத்ேொய நே: என்று அர்ச்சித்து பத்ேஸ்ய உபரி. சுவொேிக்கு அர்ச்சிக்க மவண்டியது.  

ஓம் ஹொம். சிவொ னொய நே:  

ஓம் ஹொம் சிவமூர்த்த மய நே:  

ஓம் சிவொய நே:  

ஓம் ஹொம் ஈசொன மூர்த்தொய நே: ஓம் ஹொம் தத்புருேவக்த்ரொய நே: ஓம் ஹொம், 
அமகொரஹ்ருதயொய நே: ஓம் ஹொம், வொேமதவகுஹ் யொய நே: ஓம் ஹொம்,  த்மயொைொத 
பொதொய நே: 

 ஓம் ஹொம் ஹ்ருதயொய நே:  

ஓம் ஹொம், சிரம  நே:  

ஓம் ஹொம் சிகொஜய நே: 

 ஓம் ஹொம் கவசொய நே:  

ஓம் ஹொம். மநத்மரப்மயொ நே: 

ஓம் ஹொம், ஹ:அஸ்த்ரொய நே: 

 ஓம் ஹொம், வித்யொமதஹொய, என்று அர்ச்சித்து எங்கும் நிஜறந்த சிவமே இங்கு எழுந் தருளப் 
சபறமவண்டுசேன்று பிரொர்த்தித்து எல்லொம் வல்ல சிவசபருேொன் நம் பிரொர்த்தஜளக்கிணங்க 
இங்கு எழுந்தருளியதொகப் பொவித்து ஸ்வொேின் ர்வ ைகன்னொத யொவத்பூைொவ ொனகம், 
தொவத்வம் ப்ரீதிபொமவந லிங்மகஸ்ேின்  ன்னிதிர் பவ, என்று ஆவொஹனம் சசய்து  
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 மதனு முத்ஜர கொட்டி, சிவொய நே: என்று 2 தரமும், சிவொயஸ்வதொ என்று 3 தொமும் 
சிவொயஸ்வொஹொ என்று 1 தரமும் அர்க்யம் சகொடுக்க மவண்டியது.  

ஓம் ஹொம், சிவொ னொய நே:  

சிவமூர்த்த மய நே: சிவொய நே: 

பவொய மதவொய நே: சர்வொயமதவொய நே:  

ஈசொநொய மதவொய நே; 

 பசுபதமய நே: 

ருத்ரொய மதவொய நே:  

உக்ரொய மதவொய நே: .  

பேீொய மதவொய நே: 

 ேஹமத. மதவொய நே:  

என்று அஷ்ை புஷ்பம் சொத்தி அக்ஷஜத அறுகு இஜவகளொல் ஓம் ஹொம், ஆத்ேதத்வொய நே:  

ஓம் ஹொம். வித்யொதத்வொய நே: ஓம் ஹொம் சிவதத்வொய நே: என்று மூன்று முஜற அர்ச்சித்து 
அர்க்யம் சகொடுக்கவும். 

ேஹொலிங்கத்தின் மகொமுகீபகுதியில் சந்தனம், அக்ஷஜத ஜவத்து ஓம்ஸ்ரீம், ஹ்ரீம் 
சகௌர்யொ னொே தே: ஓம்ஸ்ரீம். ஹ்ரீம் சகௌரிமூர்த்தமய நே: ஓம்ஸ்ரீம், ஹ்ரீம் சகௌர்ஜய நே: 
என்று புஷ்பம் சொத்தி, ஸ்ரீ அம்பொஜள சுவொேியுைன் பைீத்தில் எழுந்தருளியிருக்க மவண்டுேொறு 
பிரொர்த்திக்கவும். 

தூபம், தீபம், நிமவதனம் சசய்து, தீபொரொதஜன சசய்து அர்க்யம் சகொடுத்து நம் குடும்பத்மதொடு 
குஜறவற வொழ மவண்டுசேன்று பிரொர்த்தித்துக் சகொள்ளமவண்டியது. புஷ்பங்களொல் ேந்த்ர 
புஷ்பம், ஸ்வர்ண புஷ்பம் சொத்த மவண்டியது. மேொைமசொபசொரங்கள் சசய்ததொகப் பொவித்து புஷ்பம் 
சொத்தமவண்டியது. 

குருமுகேொக உபமதசம் சபற்று மூலேந்திரத்ஜத, 11 தைஜவ சைபம் சசய்து சுவொேியின் - 
வரதகரத்தில் மசர்க்கவும். உங்களும் சைபம் சசய்து சுவொேியின் வரத கரத்தில்  குருபொதுமகப்மயொ 
நே: என்று சுவொேிக்கு முன் புஷ்பம் சொத்தவும். சுவொேிக்குப் பின் பகுதியில் வித்யொபைீ 
மதவதொப்மயொ நே: மயொகபைீ மதவதொப்மயொ நே: எனது சுவொேிக்குப் பின்னொமல புஷ்பம் சொத்தவும். 
அர்க்யம் சகொடுக்கவும். ஸ்வொேிக்குத் மதொத்திரம் சசொல்லி வணங்கவும். 

பங்கயம் ஆயிரம் பூவினிமலொர் பூக்குஜறய  

தங்கண் இைந்தரன்மசவடிமேல் சொத்தலுமே  

சங்கரன், எம்பிரொன் சக்கரம் ேொலுக்கு அருளியவொறு  

எங்கும் பரவி நொம், மதொமனொக்கேொட்ைொமேொ. 

(திருவொசகம்) 

அக்னிகொர்யம்  ேர்ப்பயொேி என்று புஷ்பம் சொத்தவும்.  ேஸ்தகொல பூைொம்  ேர்ப்பயொேி 
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என்றும் புஷ்பம் சொத்தி இரண்டுக்கும் அர்க்யம் சகொடுக்கவும். 

உன் அருளொல், உன்ஜனப் பூைித்மதன் என்று. பிரொர்த் திக்கவும். 

 

ஆயுள் பலம். சசல்வம் எல்லொம் அருள மவண்டும் என்றும் பிரொர்த்திக்கவும். 

இரண்டு ஜகயிலும், புஷ்பங்கள் ஜவத்துக்சகொண்டு எல்லொத்மதவர்கஜளயும் சிவசபருேொமனொடு 
ஒடுக்கிவிை விமசே அர்க்யத்திலிருந்து மூலேந்திரம் சசொல்லி பரொங்முகொர்க்யம் சகொடுத்து 
இஜறவஜனத்தன் ஹ்ருதயத்தில் ஒடுக்கிக் சகொள்ளவும். 

சண்டிமகஸ்வர பூஜை 

அபிமேக மவதிஜகயிமல சந்தனம் அக்ஷஜத ஜவத்து அர்க்யத்தொல் அஸ்த்ரொய நே : என்று 
புமரொக்ஷித்து 

 த்வனிசண்ைொ னொய நே : த்வனிசண்ை மூர்த்தமய நே : த்வனி சண்ைொய நே : என்று 
புஷ்பம் அர்ச்சித்து ஆவொஹனொதிகள் சசய்து அர்க்யம் சகொடுத்து முதல் நொள் 
சிவசபருேொனுக்குப் பூைித்து நிர்ேொல்ய புஷ்பங்கஜளச் சொத்தி, தூபம், தீபம் சகொடுத்து 
சுவொேிக்கு நிமவதித்த நிமவதனத்ஜத ஆறில் ஒரு பங்கு சண்டிமகஸ்வரருக்கு நிமவதித்து 
கர்ப்பூரம் சசய்து வணங்கவும். இரு ஜகயினொலும் தட்டி தொளத்ரயம் சசய்து, 

சண்டிமகசேஹொபொக, சிவத்யொன பரொயண!! 

சிவபூைொபலம்மதஹி த்வனிசண்ை நமேொஸ்துமத !!  

என்று பிரொர்த்தித்து புஷ்பம் சொத்தி, த்வனி சண்ைொய ஸ்வொஹொ என்று பரொங்முகொர்க்யம் 
சகொடுத்து ஹ்ருதயத்தில் ஒடுக்கிக்சகொள்ளவும். ஆசேனயீம் சசய்து கரன்யொ ம் சசய்து, 
அமகொரஹ்ருதயொய நே: என்று மூன்று தரம் ைபித்து அபிமேக தீர்த்தத்ஜத 

 

 அகொலேிருக்யுஹரணம்,  

 ர்வ வியொதி நிவொரணம்  ேஸ்தபொபக்ஷயகரம், ேஹொமதவ பொமதொதகம் சுபகரம் 

சுபம் 

என்று தீர்த்தம் சொப்படீ்டு திருநீறணியவும்.  

சிவொய நே என்று சிந்தித்திருக்கவும். 


