
பூஜை பஜநகள் 

From the  

VYASA BHARATA AGAMA SHILPA SADAS  

held at Ilayathangudi, Tamilnadu in 1962  

சறரகப்தடி எந்ப் பூஜைஜ எடுத்துக்ககரண்டரலும் 

தஞ்சரசணம், தஞ்சரமரன் யம். சறரகத்றல் 

தஞ்சர பூஜைம றமசரக உண்டு. சரக்ம் பனரண 

ற்நச்சரஸ்றங்கபறல் சப்ர பூஜை, ர பூஜைகள் 

உண்டு. இங்மக றமசரகக்ககரள்பப்தடுகறநது தஞ்சர 

பூஜை. தஞ்சரமணம்  அன்மல், தஞ்ச ஆ பூஜை றகழும்.  

ஆத்ரர்ரகமர, தரர்ரகமர எப்தடி பூஜை கசய்ரலும், 

குநறப்தறட்ட  பஜநஜக் ககரண்மட கசய்ரர்கள். தஞ்ச ஆசணம் 

என்தது ஐந்து ஆசணங்கபறன் மல் இஜநன் இயப்தரகக் 

ககரள்து. பனரரக ஆணந்ரசணம், அற்கு மல் 

சறம்ரசணம், அற்கு மல் மரகரசணம், அற்கு மல் தத்ரசணம், 

அற்கு மல் றனரசணம். இந் ஐந்து ஆசணங்களுக்கு மல் 

இஜநன் இயக்கறநரன். இஜண உர்ந்து பூஜை கசய் 

மண்டும். அந் ஆசணங்களுஜட டிங்கள் ணறத்ணறம 



குநறப்தறடப்தட்டுள்பண. அந் ஆசணங்கபறல் ரர் ரர் 

இயக்கறநரர்கள் என்தஜயும், அந் ஆசணங்கள் எந் 

றஜனஜறல் உள்பண என்தஜயும் 

ஞரதகப்தடுத்றக்ககரள்பமண்டும்.  

தறரறறற பற்ககரண்டு சற த்தும் ஈநரக பப்தத்றரய 

த்துங்களுக்கு மல் இயக்கறநரன் இஜநன். அந் 

பப்தத்றரய த்துங்களுக்கு உட்தட்டஜ இந் ஐந்து 

ஆசணங்கள் என்தஜ ஆசரரறன் பற்கண் றஜணத்து 

ககரள்பமண்டும்.  அன் றற்கும் றஜன, இஜநன் இயக்கும் 

இடம்  என்தஜ உயகறந மதரது, பப்தத்றரய த்துங்களுக்கு 

மல் இஜநன் இயக்கறநரன் என்தஜ உர்ந்து றதரடு  

கசய் மண்டும். இஜத்ரன் “ஸ்றத்ரற குடினரதர்ந்ம்” 

என்நரர். குடினர சக்ற  என்தது தரசக்ற. ஸ்றற என்தது தறரறறற. 

ஆர சக்ற என்ய ரம் கூயமரம்.  இற்கும் தஞ்ச ஆமண பூஜை 

என்ய கதர். இற்குள் எல்னரத் த்துங்களும் 

அடங்கறறடுகறன்நண. இன்ண இன்ண த்துங்கள் ஜ, இன்ண 

இன்ண ஆமணம் அஜந்றயக்கறநது என்தஜ, கறந்ங்கள் 

றரறரகக் கூயகறன்நண.  



ைந்து ஆமணங்களுக்குமல் இயக்கறந இஜநஜண எவ்ரய 

தரர்க்கமண்டும் என்நரல், அஜண ந்றரக ஆக்கற, 

றஷ்கனரண பர்த்றஜ மகனரக ஆக்கற, ந்றரண சரலம் 

உஜடரக ஆக்கறம றதட மண்டும் என்ய ஆகங்கள் 

கூயகறன்நண. இஜநனுக்கு ம்ஜப்மதரன்ந ரறச 

ரதுக்கபரனரண சரலம் கறஜடரது.  

பூஜைகளுக்குப் தறரணரக இயப்தது றரசம். சரக்த்றலும் சரற, 

ஜஷ்த்றலும் சரற, சறரகத்றலும் சரற, றரமம் இல்னர 

பூஜை இல்ஜன.  

“ந்ரமம் றர தத் பக:” என்ய சரஸ்றங்கள் கசரல்லுகறன்ந 

கரத்ரல், பூஜைறல் றரமம் றகவும் சறநந்ரக 

றபங்குகறநது. இந் றரமத்றன் றரக இஜநனுக்குக் ஜக 

கரல் அங்கங்கமபரடு கூடி உயத்ஜக் கற்தஜண 

தண்றப்பூஜை கசய் மண்டும்.  

பனரரக, ஸ்தூனரண கற்தஜண தண்ணும் றரமம். ஈசரணம் 

பனரண கர ந்றங்கள் ைந்ஜயும் அனுக்குத் ஜன, கண்டம், 

ரர்பு, ரதற, கரல் ஆக எண்ற அற்மநரடு ைந்து கஜனகஜபயும் 

மசர்த்து, அந் உயத்ஜக் ககட்டிரக்குகறநரர்கள். “றவ்யத்ரற 

ைரததர்ந்ம்” என்ய இஜக் கூயகறநரர்கள். றவ்யத்ற கஜன 



என்தது இஜநனுஜட பங்கரல் ஜறலும் உள்ப 

அங்கபரக இயக்கறநது. அற்குமல் ரதற ஜறல் 

தறறஷ்டர கஜன இயக்கறநது. அற்குமல் ஹ்யம் ஜறல் 

றத்ர கஜன இயக்கறநது. அற்குமல் கண்டம் ஜறலும் சரந்ற 

கஜனயும், அற்குமல் சரந்த்ரல கஜனயும் ஆகற டிம் 

மரன்யகறநது என்ய ஸ்தூனரகக் கற்தஜண கசய்மண்டும்.  

அன்தறநகு , அஷ்டத்ரறம்சத் கனரந்ரமம். பப்தறஎட்டு கர 

ந்றங்கபறணரல் கரடுக்கப்தட்ட றரமத்ஜ இஜநனுஜட 

தட்தரண அங்கள் கூயகறன்நண. அற்கு மல் ரத்யகர 

ந்ரமம் என்ந இன்நறஜர றரமத்ஜ இஜநனுக்குச் 

கசய்மண்டும். இறல் என்ண கூயகறநரர்கள் என்நரல், 

பனரரம் என்ய ய ஸ்ரணம். இந் பனரர ஸ்ரணத்றல் 

ரன்கு இழ்கமபரடு கூடி ய கனம். “, ம, , ய” என்ந 

அக்ஷங்கள் அற்நறல் தறக்கப்தட்டியக்கறன்நண. அன்மல் சறத் 

னக்ஷ்ற, ல்னஜத என்ந இண்டு சக்றகமபரடு கர கதற 

றபங்குகறநரர்.  

இதுரறரற ஆய ஆரங்களுக்கும் னட்சங்கள் இயக்கறன்நண.  

அடுத்தடிரக உள்ப மல் ஸ்ரணத்றல் தறம்ர, கரத்றரற, 

சரறத்றரற என்ந இண்டு சக்றகமபரடு றபங்குகறநரர். அறல் ஆய 



அக்ஷங்கள் இயக்கறன்நண. இது ஸ்ரறஷ்டரணம். அன்மல் 

கரறஷ்ணு. அயக்குப் தத்து அக்ஷங்கமபரடு கூடி றஜன 

இயக்கறநது. னஷ்ற, ஜ என்ந இண்டு சக்றகமபரடு இரகறந 

இடத்றன்கண் றபூக ஆமணத்றல் தத்து அக்ஷங்கமபரடு 

றஷ்ணு றபங்குகறநரர்.  

அற்குமல் அரயம் என்னும் ஸ்ரணத்றல், ‘க‘ பனரண 

அக்ஷங்கமபரடு கூடி கனத்றல், தமசுன், ககபரற, 

அம்தறஜக என்னும் இண்டு சக்றகமபரடு றபங்குரகக் 

கல்தறத்துக் ககரள்பமண்டும்.  

அற்கு மமன றசுத்ற என்ந ஸ்ரணம் இயக்கறநது. அந் 

ஸ்ரணத்றல் தறணரய இமரடு கூடி கனம். அகரரற 

தறணரய அக்ஷங்கள் தறத் கனத்றல், உன்ரறணற, 

ரக்ரறணற என்னும் சக்றகமபரடு தமசுன் றபங்குகறநரன் 

என்ய கல்தறத்துக்ககரள்ப மண்டும்.  

அற்கு மமன ஆஜ்ஜஞ என்னும் ஸ்ரணத்றல் இண்டு 

அக்ஷங்கள் இண்டு இழ்கமபரடு கூடி கனத்றல், 

தரசக்றயுடன் தசறன் எழுந்யபறறயக்கறநரன்.  

அந்ர் ரத்யகரறரமம் என்னும் இஜ உர்ந்து 

இஜநனுஜட உள்மப பனரரம் பல் தறம்ந்றம் 



ஜறல் உள்ப றஜனஜ அஜத்து இந் 

அக்ஷங்கஜபகல்னரம் தறஜக்க மண்டும். தறநகு தயறர் 

ரத்யகர றரமம் என்தன் பனரக கபறறலுள்ப 

ஆகரத்ஜயும் அஜத்துக் ககரள்பமண்டும். அப்புநம் றத்ர 

மசம் என்ய ன்ய உண்டு. அன்பனம் இஜநஜணத் றரணம் 

கசய்மண்டும் என்தர்.  

பூஜைக்கு இன்நறஜரஜ ரன்கு: 

1. பூஜை 

2. றரணம் 

3. ைதம்  

4. மயரம் 

பூஜைஜப் தற்நறப் தரர்த்மரம்.  

றரணப் தகுறஜத்ரன் பக்கறரக ற்புயத்றறயக்கறநரர்கள். 

இஜநன் சறத் பற்ககரண்டு, குடினர சக்ற தரறந்ரண ைந்து 

ஆமணங்கபறன் மல் இயக்கறநரன். ந்றங்கபறணரனரண 

சரலத்மரடு றபங்குகறநரன். இஜநனுஜட றவ் ங்கப 

ஸ்யதம் சுத் ஸ்தடிகம் மதரன இயக்கறநது. அன் தறணரய 

துஜட இஜபஞணரக இயக்கறநரன்.  



ஈசுன் ைந்து பகம் உஜடணரக இயக்கறநரன். மர்மர 

பகரக இயக்கக்கூடி அனுக்கு ைந்து பகம் என்ய 

குநறப்தறடுது, ந்ற பகரண பகங்கஜபத்ரன். ஈசரணம், 

த்புயம், அமகரம், ரமம், மத்மரைரம் என்ந இந் 

ந்ற பகங்கமப இந் ஆகத்துக்கு இன்நறஜரஜ. 

இத்துடன் இன்னும் ஆய ந்றங்கள் மசர்ந்ரல், அற்ஜந 

மம்யறர ந்றங்கள் என்தர். இந் மம்யறர ந்றங்களுடன் 

பன்ணரல் ர் எழுத்துச் மசர்ந்ரல், அற்கு‘ப்ரமரம்‘ என்ய 

கதர்.  

எவ்பவு கதரற ரஜணரக இயந்ரலும் எவ்ரய 

தரகனுக்குக் கட்டுப்தட்டு யகறநமர, அஜப்மதரன 

ந்றரண ஆசரரறணறடத்றல் இஜநன் கட்டுப்தட்டு 

யகறநரன். அனுஜட தக்றக்கு சப்தட்டு, ‘ர‘ என்நரல் 

யகறநரன்: ‘மதர‘ என்நரல் மதரகறநரன். தரணர 

பத்றஜகபறணரல் இப்தடிக் கல்தஜண தண் மண்டும். “ ஏ 

தஷ்ரரம் கரம் தந்மரக்ஷமர:” என்கறநரர்கள் 

அல்னர? ணத்றணரல் எல்னரற்ஜநயும் கல்தஜண தண் 

மண்டும். இஜநனுஜட ப்வ்கரய பகத்துக்கும் பம்பன்ய 

கண்கள். அனுக்குத் றரறமனரசணன் என்ய கதர்.   



தறநகு இஜநனுஜட ஆயுங்கஜபத் றரணறக்க மண்டும். 

அன் ஜககபறல் எது எறல் என்ண என்ண ஆயுங்கள் 

இயக்கறன்நண என்ந றம் இயக்கறநது. இப்தடி இஜநஜணத் 

றரணம் தண்ணுகறநமதரது, சர் அனங்கர பூறணரகத் 

றரணறக்க மண்டும். லிங்கயதரக இயக்கும் இடத்றல், அந் 

லிங்க புத்ற றட்டுக் கல்தஜண கசய்து ககரண்டு பூஜை 

தண்மண்டும்.  

னட்சறந்ரன் கரறமண்டும ற, ற்நச் சரணம் ன்யம் 

அனுக்குத் கரறக்கூடரது. னட்சறரண தக்ற, இனுக்கு 

றஜனத்து மண்டுரணரல், லிங்க புத்ற றந்து, அன் 

மர்மசுன் என்ந றஜணப்மத மண்டும்.  

அற்குமல் ஈசுஜண இந் இடத்றல் ஆரகணம் 

தண்ணுற்கரண சறன ந்றங்கள் கசரல்னப்தடும். றரமத்ரல் 

தகரனுஜட அங்கஜபக் கல்தஜண கசய்துககரண்டு, 

பூர்ரக அந் அங்கள் ந்துறட்டரகத் றரணத்றல் 

றஜணத்துப் தரர்த் தறநகு அனுக்கு ஆரகணம் கசய்மண்டும். 

பர்த்றக்கு இல்தரக உயம் இல்ஜன. றரணம் றகவும் 

அசறம். றரணத்ரல் அந் பர்த்ற கண்ணுக்குள் றற்க 



மண்டும். அந்த் றரணத்துக்குச் சறன ச்மனரகங்கள் 

இயக்கறன்நண.  

ய சறன்ண ச்மனரகம் தரன கதறறன் உய யஜணஜச் 

கசரல்கறநது. ஜகறல் கலீதம், மரகம் இற்யடன் 

இயக்கறநரரம். எவ்பவு அகரக ம் கண்பன் ககரண்டுந்து 

றயத்துகறநது, தரயங்கள். இப்தடித் றரணம் கசய்ரல் ஏன் 

றரகர் துறக்ஜகமரடு ம் பன் ரட்டரர்?  

ந்றம், கறரறஜ, தரஜண ஆகற பன்யம் பூஜைக்கு 

இன்நறஜரஜ.  

1. ந்றத்ஜ றரமம் தண் மண்டும். 

2. கறரறஜச் கசலில் கரட்ட மண்டும்.  

3. தரஜணறணரல் றரணம் தண் மண்டும். 

ர்க்கத்றல் ஏழு தரர்த்ங்கள் கசரல்னப்தடுகறன்நண. ைந்து 

தரர்த்ங்களும் உண்டு. அற்ஜநச் சுயக்கற பன்ய என்நரர்கள். 

அந் பன்மந ைந்து, ஏழு என்ய றரறயும். அது றரறரண றம். 

இப்மதரஜக்கு ரன் பூஜைறல் றரமம், றரணம், தரஜண 

ஆகற பன்ஜநப்தற்நறயும் கசரல்லிறடுகறமநன்.  

வ்கரய பர்த்றக்கும் ணறத்ணறரகத் றரணம் இயக்கறநது.  



ப்ரமரம் என்ந ந்றம் பனந்றம். ப்ரமரத்ஜத் கரறந்து 

ககரள்பரன் பூஜை தண் படிரது. அந் ந்றத்ஜப் 

தற்நற றங்கஜபகல்னரம் குயபனரக ரம் 

அநறந்துககரள்பமண்டும். ‘ப்ரமர ட்ச்மனரகல’ என்ந கறந்ம், 

ஆய ச்மனரகங்கபறணரல் அஜ ன்நரக றபங்குகறநது.  

பனரரத்றல் குண்டலிணற என்ந ய ரடி இயப்தஜ 

மரகசரஸ்றம் கசரல்கறநது. மரக சரஸ்றத்ஜப்தற்நற தன 

றங்கள், ஆகங்கபறமன யகறன்நண. தரம்பு 

சுயட்டிக்ககரண்டு தடுத்றயப்தது மதரனக் குண்டலிணற கறடக்கும். 

சுயட்ஜடரக இயப்தணரல் குண்டலிணற என்ய கதர் ந்து. 

அந்க் குண்டலிணற ரடிறனுள் கலழ்ப்தரகத்றல் ர் அக்ஷம் 

தடுத்துக்ககரண்டியக்கறநது. அதுரன் பீைரக்ஷம்.  

குண்டலிணற ஸ்ரணத்றல் இயக்கும் கனத்றல், தமசுன் 

வீற்நறயக்கறநரன் என்ய கல்தஜண கசய்மண்டும். அந் றன்ணல் 

மதரன்ந பற உஜட அக்ஷத்ஜ எழுப்தமண்டும். 

பஜபமதரன்ந டித்மரடு அந் அக்ஷம் இயக்கறநது. 

அனுஜட றரதகம் ரதறஜறல் இயக்கறநது. இஜ 

மற்ககரண்டு குயபகரகத் கரறந்துககரள்ப மண்டும்.  



தறநகு தல்னம் கூடி ந்றத்ஜ றரமம் கசய்து ஆரகணம் 

தண்மண்டும். தல்னம் என்தது, சப்மகரடி கர ந்றங்கள் 

ரம். அர்க்கறம், தரத்றம், ஆசணலம், ஸ்ரணம் எல்னரம் 

ககரடுக்க மண்டும். அற்யக்ககல்னரம் ந்றங்கள் உண்டு. 

தறநகு சர்மசுரறஜத் றரணம் கசய்மண்டும். அள் 

இல்னர பூஜை இல்ஜன. அம்தறஜகஜ ய க்ஷங்கூட 

இஜநன் தறரறந்றயக்கரட்டரன். ஆகம சக்றஜத் றரணம் 

தண்மண்டும்.  

ர்ங்களுக்குள்மப ஈசுனுஜட சரலத்ஜக் கற்தஜண 

தண்மண்டும் என்ய கசரல்கறநரர்கள். சறரகத்றல், 

ந்றங்கள் இன்நறஜரணரக றபங்குகறன்நண. அந் 

ந்றங்கமப இஜநனுக்கு ரறசம் த்ம் பலி ரதுரக 

இயக்கறன்நண.  

தம் என்தது 81 தங்கள்: இஜ கர ந்றங்கள். இந் 81 கர 

ந்றங்கபறணரல் இஜநனுக்கு ரடிஜயும், த் ரறச 

ரதுக்கஜபயும் கல்தஜண தண்மண்டும்.  

இஜகல்னரம் உர்ந்து, இஜநனுக்குப் பூஜை 

தண்மண்டும் என்ய ஆகத்றல் குநறப்தறட்டியக்கறநரர்கள். 

அன்தறநகு தஞ்ச ஆம் யகறநது. ஆம் என்தது 



தறரகரம். ைந்து தறரகரத்றனுஜட த்றறல் இஜநன் 

இயக்கறநரன் என்தஜ ஆசரரறன் உ மண்டும்.   

பனரது ஆரக இயப்தது தறம்ரம். எந்ப் 

பூஜைஜப் தண்றணரலும், இந் ஆம் ரநம  ரநரது. 

அது ய றமசம். சறரகப்தடி ஈசுன், கதற, பயகன், 

னட்சுற ஆகற கய்ங்கஜப ஆரறக்கும்தடிரக இயந்ரலும், 

இந்ப் தற ஆம் ரநரது. பீைரக்ஷம் சறன இடங்கபறல் 

ரநனரம். இஜநனுஜட அங்கங்களுக்கு எட்டு மம்ஸ்கரம் 

என்யம், இஜநனுக்குப் தத்து மம்ஸ்கரம் என்யம் 

கூநப்தடுகறநது. இஜ எல்னரம் ஞரணதரத்றணரல் அநற 

மண்டி றங்கள்.  

இண்டரது ஆத்றல் றத்மச்ர்கள் இயக்கறநரர்கள்: 

இஜநனுக்குப் தக்கத்றமன இயக்கும் அணந்ன் பலி எட்டும் 

மதர்கள். இர்கள் இஜநனுக்குச் சரண அந்ஸ்து 

உள்பர்கள். றஜ்ஞரணகனர்கள் என்ய கதர். இர்கள் 

ரறனரகத்ரன் இஜநன் உனகத்ஜ டத்துகறநரன்.  

சக்றறன் தக்கத்றல் ரரறமறகள் பன்நரது ஆத்றல் 

இயக்கறநரர்கள். அங்குள்ப கமசுர் எட்டுப் மதர்கள்ரம். ந்ற, 



தறயங்கற பலிர்கள் பன்நரது ஆத்றல் இடம் 

கதற்நரர்கள். இர்கஜபயும் உதரஸிக்க மண்டும்.  

ரன்கரது ஆத்றல் இந்றரறகள் உள்பணர். இந்றன், 

சந்றன், அக்கறணற பலி தத்துப் மதர்கள் இயக்கறநரர்கள்.  

ைந்ரது ஆம் ஆயுப் தஜட. ரங்கள் இஜப் மதரலீஸ் 

ஆம் என்ய மடிக்ஜகரகச் கசரல்துண்டு. இது 

இல்னரல் பூஜை கறஜடரது. ஜ்ம், சக்ற, ண்டம், கட்கம், 

தரசம், த்ைம், கஜ, றரறசுனம், தத்ம், சக்ம் ஆகற இந்ப் தத்து 

ஆயுங்களும் இஜநன் தக்கத்றமன இயக்கும்.   

ஆக இப்தடி ைந்து ஆங்களுடன் ஈசுஜணப் பூஜை தண்ற, 

க்ஷரதணம் தண்ற, “என்னுஜட பூஜைஜ ஏற்யக்ககரள்ப 

மண்டும்” என்ய தறரர்த்றக்க மண்டும்.  

“அன்மந என்நன் ஆறயும் உடலும் உஜடஜ எல்னரபம் 

குன்மந அஜணரய், என்ஜணஆட் ககரண்மட மதரம 

ககரண்டிஜனமர? 

இன்மநரர் இஜடயூகநணக்குண்மடர? எண்மரள் பக்கண் 

எம்ரமண  

ன்மந கசய்ரய், தறஜ கசய்ரய் ரமண இற்கு ரகம”  



என்ய க்ஷரதம் கசய் மண்டும்.  

இஜநஜண உள்பன்மதரடு றரணம் தண்மண்டும். கதரற 

சரணங்கள் எல்னரம் மண்டிறல்ஜன. எயக்கம்பூ, தும்ஜதப்பூ 

இயந்ரல் மதரதும். இற்ஜந உள்பன்மதரடு ஈசுரர்ப்தம் 

கசய்து றட்டரல், மதரக னட்சறங்கஜப அன் ககரடுப்தரன் 

என்ய அப்ஜத லட்சறர் கூயகறநரர். “இம்ஜம யம் மசரயங் 

கூஜநயும் ஏத்னரம் இடர் ககடலுரம், அம்ஜம சறமனரகம் 

ஆள்ற்கறரதும் ையுநறல்ஜனம” என்ய சுந்பர்த்ற 

ரணரர் கூயகறநரர்.  

அகம எது கசய்ரலும் உள்பன்மதரடு கசய்து ஈசுரர்ப்தம் 

கசய்ரல், அன் க்கு இகதமதரகங்கஜபக் ககரடுப்தரன். 

ஈசுஜணப் பூைறக்கர சரலம் இயந்தும் தரழ். எத்ஜண 

சரஸ்றங்கள் தடித்ரலும் தன் இல்ஜன. உள்பன்மதரடு 

ஈசுஜணத் றரணம் கசய்மண்டிது அசறம். 


