
சிவாலய வழிபாட்டு முறை 
சழயளலனத்துக்குச் சசன்ர யமழளடுகழயர்கள் தம்படைன 

உைம்டயும் உள்த்டதயும் துய்டநனளக டயத்துக்சகளள் 

வயண்டும். ஸ்ளம் சசய்து யழபூதழ அணழந்து ருத்தழபளக்ஷம் பூண்ை 

சழயக்த வயரம் சற்ரத் தநக்குளழன அதஷ்ைளங்கட 

படித்துக்சகளள் வயண்டும். பூடைக்குளழன பூ, மம், தளம்பூம் 

ஆகழனயற்ரைன் ஆன யளனழட அடைந்து, களல் டககடச் 

சுத்தழசசய்து சகளண்டு உள்வ சசல் வயண்டும்.  

துயைஸ்தம்த்தழன் அடினழல் உள் கணதழக்கு பன் சசன்ர 

இபண்டு டககடயும் பஷ்டினளகக்சகளண்டு சழபசழல் ைந்து பட 

குட்டிசகளண்டு இரு கபங்களலும் இபண்டு களதுகடயும் 

நளளகப் ற்ழத் வதளப்புக்கபணம் வளட்டு, பம்பட நண்டினழட்டு 

யணங்கழ ஸ்வதளத்தழபங்கடக் கூழ யமழை வயண்டும். கணதழ 

யமழளட்டை படித்தழகு அவ்யழைத்தழவவன ப 

லிங்கத்துக்குளழன அஷ்ைளங்க நஸ்களபத்டத படப்டி 

சசய்னவயண்டும். வகளபுபம் பதல் இந்த இைம் யடபனழல் 

ளதஸ்தளம்; ஆதலின் இது நஸ்களபத்துக்குளழன இைம். அதன் 

வநலுள் உரப்புகள் நஸ்களபத்தழற்குளழனயளகள என்ர கூரயர். 

வநலும், உள்வ சசன்ர தழத்தழவன ஒவ்சயளரு பர்த்தழடனயும் 



நஸ்களழத்தளல் ழன் புபள் பர்த்தழக்கு களல் வட்ை வருநளதலின் 

அது யழக்கத் தக்கது.  

இதன்ழன்பு, ழபளகளபங்கழல் யநளகச் சசன்ர உள்வ புகுந்து 

துயளபளகர்கடயும், உட்புபள் அதழகளப ந்தழனளகழன 

வசடத்தடயடபயும் யணங்கழ யழடைசற்ர உள்ளுக்குள் 

சசல் வயண்டும்.  

ழபதக்ஷழணம் சசய்யும்வளது பூர்ண கர்ப்ம் தளழத்தயள் 

எண்சணய்க் குைத்டதத் தளங்கழ ைக்கும்வளது எப்டிச் 

சசல்யளவள, அப்டி சநல்ச் சசல் வயண்டும். நம் 

சழயத்தழனளத்தழலும், யளக்கு ஸ்வதளத்தழபத்தழலும், கண்கள் பர்த்தழ 

தளழசத்தழலும், சசயழகள் சழய சளழதப் ளைல்கடக் வகட்தழலுநளக 

இந்தழளழனங்கடச் சழயழைத்வத ளட்ைபச் சசய்து, டககடச் 

சழபவநல் கூப்ழன டிவன யம் யபவயண்டும்.  

இவ்யளர உட்ழபளகளபம் சசன்ர வறளநளஸ்கந்தர் பதலின 

பர்த்தழகட படவன யணங்கழ ஸ்ரீ தரழணளபர்த்தழ சந்தழடன 

அடைந்து அங்வக அநர்ந்து ஞ்சளக்ஷப நந்தழபத்டத ைழக்க 

வயண்டும். 108 பட ைழக்க வயண்டும். குடந்த க்ஷம் த்து 

படவனனும் ைழக்க  வயண்டும். ைம் படிந்து எழுந்து யணங்கழன 

ழன், கணதழ, பருகன் பதள பர்த்தழகடயும் ைபளைடபயும் 



யணங்கழப் ழகு அர்த்த நண்ை யளனழட அடைன வயண்டும். 

இவ்யளர அன்ழ யம் யபளநவ வவப உட்சசல்லுதலும், 

ந்தழக்கும் லிங்கத்துக்கும் இடைவன குரக்களகச் சசல்லுதலும் 

படனல். ழபளகளபங்கள் டககடப் வளன்டயனளதலின், 

குமந்டதகடக் டககளல் தழுயழ பகத்வதளடு பகம் டயத்துப் 

சளழனயர்கள் பத்தநழடும் படவள, ழபளகளப யத்தழன் ழன்வ 

உள்வ தடமந்து தளழசம் சசய்ன வயண்டும்.  

ஆன யமழளடு சசய்கழயர்கள் சயரங்டகயுைன் சசல்ளகளது. 

வதங்களய், மம் பதலினயற்ரைன் வளகவயண்டும். 

இடயனுடைன பூடைனழல் வதங்களய் சழப்ளக இருப்தற்குத் 

தக்க களபணம் உண்டு. கும் ரூத்தழல் சதய்யத்டத டயத்து 

ஆபளதழக்கும்வளது, அயருடைன சழபறளகத் வதங்களடன டயத்துப் 

பூைழப்டதப் ளர்க்கழவளம். வதங்களய்க்குச் சழயசருநளடப் 

வள பன்ர கண்கள் இருக்கழன். அது நட்டுநள? வதங்களனழல் 

பன்ர வகளடுகள் இருக்கழன். அடய யழஷ்ணுவுக்குளழன 

ளநத்டத ழடப்பூட்டுகழன். இயற்ளல் சழய யழஷ்ணு 

ஆபளதடனழல் வதங்களய் வயரளடின்ழச் சழப்ட 

அடைந்தழருக்கழது. சதளன்ரசதளட்டுச் டசய டயஷ்ணய 

யமழளட்டில் ஒற்ரடந இருப்தடயும் இது புப்டுத்துகழது.  



ழவயதம் சசய்யும்வளது வதங்களடன உடைத்து டயப்தும் ஒரு 

சழந்த உண்டநடனத் சதழவுடுத்துகழது. வதங்களனழன் வநல் 

கடிநள ஓடும், அதனுள்வ சயண்டநனள ருப்ளகழன 

களய்ப்குதழயும், அதனுள்வ இழன இவரும் இருக்கழன். 

உருண்டைனள பு ஓடு ழபஞ்சத்டத ஒத்தழருக்கழது. இபண்டும் 

வகள யடியம் உடைன. அது உக நளடனடனக் குழப்து. 

உள்வ உள் சயண்ணழநள குதழ பநளத்நளடயக் 

குழக்கழது. இவர் அதளல் யழடயும் பநளந்த அநழர்தத்டத 

ஒத்தழருக்கழது. ைவயளத்நள நளடனனழளல் பநளத்நளடய 

உணபளநல் பநளந்தப் ழபளப்தழயும் சளநல் ழற்கழது. அது 

வள சயள்டப் குதழடனயும் இவடபயும் களணபடினளநல் ஒடு 

நடக்கழது. சழய சந்ழதழனழல் பூைகர் வதங்களடன 

உடைக்கும்வளது அதன் உள்வ  இருப்டய சதளழகழன். 

ஆசளளழனன் சழயறந்ழதழனழல் நளடனடன அகற்ழச் சழயசருநளது 

வதவைளநன ஸ்யரூத்டதக் களட்டி அயருளல் பநளந்தப் 

வபபதத்டத தகபச் சசய்யும் சசனடவன இது களட்டுகழது. 

இவ்யவு உட்கருத்துக்கடயும் உடைனதளக இருப்தளல் 

வதங்களடன ஆன யமழளட்டில் நழகவும் பக்கழனநளதளக 

டயத்தழருக்கழளர்கள். அது எல்ளக் களத்தழலும் கழடைக்கும்.   



யளடமப்மம் பதலின மங்கள் ம் வயண்டுவகளழன் 

றத்தன்டநடனயும், தளம்பூம் க்ஷ்நவ கைளக்ஷத்டதயும் 

களட்டும். தூம், ம் ளயம் புடகயுருயநளகப் ந்து வளயடதக் 

களட்டும். கர்ப்பூப லளபத்தழ பஞ்வசளதழ ஸ்யரூ தளழசத்டதப் 

புப்டுத்தும்.  

இவ்யளர சழய தளழசத்டத படப்டி படிந்த ழகு 

சண்டிவகசுயபர் சந்ழதழடன அடைந்து யணங்கழச் சழயதளழச ம் 

தபவயண்டுசநன்ர வயண்டிக்சகளண்டு சயழவன யபவயண்டும். 

சளழன ந்தழனழன் ழன் இருந்து ஓம் லப எ பம்பட கூழப் ழன் 

அம்ழடகனழன் ஆனம் சசல் வயண்டும்.  

சழயளனத்தழற்குச் சசளல்லினயளவ அம்ழடகனழன் ஆனத்தழலும் 

துயைஸ்தம்த்தழன் அடினழல் நஸ்களபம் சசய்து ழபளகளபத்டத 

யநளக யந்து உட்சசன்ர, துயளப சக்தழகட யணங்கழ 

யழடைசகளண்டு, அம்ழடகனழன் றந்ழதழடன அணுகழ ஸ்வதளத்தழபம் 

பதலினயற்ளல் யமழட்டு யணங்க வயண்டும். ழன் 

சன்வைசுயளழடன யணங்கழத் வதயழ தளழசம் கழடைக்க 

வயண்டுசநன்ர ழபளர்த்தட சசய்ன வயண்டும்.  

ழகு சழயளனம் சசன்ர கடைசழனளகப் டபயடப யணங்கழ, 

சழயளளழனளழைம் யழபூதழப் ழபறளதம் சற்ர அணழந்து, 



ைங்கநலிங்கஸ்யரூநள அயடபயும் யணங்கழ யழடைசற்ர, 

இடயனுக்கும் பும் களட்ைளநல் சயழவன யபவயண்டும்.  

இந்த யழ்ளட்டு பட ஞ்சப் ழபளகளபம் உள் சளழன 

வக்ஷத்தழபங்களுக்வக ஏற்தளகும். ஆகவய சழழன ஆனங்களுக்குத் 

தக்கயளர இம்படடனவன சுருக்கநளகப் ழன்ற்ழ யமழைல் 

வயண்டும்.  

நஸ்களபங்கள் அஷ்ைளங்கம், ஞ்சளங்கம், த்ளழனங்கம் பதலின  

யடகப்டும். அஷ்ைளங்கம் என்து இபண்டு களல்கள், இபண்டு 

டககள், இபண்டு வதளள்கள், நளர்பு, சற்ழ ஆகழனடய ழத்தழல் 

டின யணங்குயது. ஞ்சளங்கம் என்து இபண்டு களல்கள், 

இபண்டு டககள், சற்ழ ஆகழனடய தடபனழல் டின யணங்குயது. 

த்ளழனங்கம், இபண்டு டககடயும் சழபசழன்வநல் குயழத்துத் 

தடயணங்குயது. அஷ்ைளங்க நஸ்களபத்டதத் 

துயைஸ்தம்த்தழன் அடினழல் நட்டுவந சசய்ன வயண்டும். 

பர்த்தழகழன் சந்ழதழனழல் த்ளழனங்க நஸ்களபவந சசய்ன வயண்டும்.  

ஆன யமழளட்டை ளள்வதளரம் ஒரு படனளயது னளயரும் 

சசய்ன வயண்டும். ஆத்நளர்த்த பூடைடன வீட்டில் இருந்து 

புளழவயளருக்கும் ஆன யமழளட்டை ழத்தழன கர்நளதஷ்ைளங்கழல் 

ஒன்ளக ஆகநங்கள் யழதழத்தழருக்கழன்.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


