
சியபாத்திாி யிக்கம்  

From the  

VYASA BHARATA AGAMA SHILPA SADAS  

held at Ilayathangudi, Tamilnadu in 1962  

சியபாத்திாி என்து, சியபருநானுக்கு நிகவும் யிருப்நா இபவு. 

திபயனாதசி என்து உநா யதயினார் யடியம் என்றும், சதுர்த்தசி 

என்து சியபருநானுடைன யடியம் என்றும் காபணாகநம் 

கூறுகிது. ஞ்சபதிகாதிப் ிபனங்களுக்கப்ால், நகாப் 

ிபனத்தில் உநா யதயினார் நட்டும் தித்து ின்று, 

சியபஞ்சுைருைன் கூடும் காயந சியபாத்திாி எப்டும்.  

சியபாத்திாினினுடைன காத்டத உத்தநம், நத்னநம், அதநம் என்று 

பன்று யிதநாகக் கூறுகிார்கள்.  

நாசி நாதம் யதய்ிடச் சதுர்த்தசி கூடின பாத்திாி உத்தநம் என்று 

கூப்டுகிது. நாசி நாதத் யதய்ிடனில் உதனம் பதல், டுிசி 

யடபனில் திபயனாதசியும், அதற்குயநல் சதுர்த்தசியும் கூடினது 

உத்தநம் என்று கூப்டுகிது. நாசி நாதத் திபயனாதசி 

அஸ்தநம் யடப இருந்திகு, இபவு பழுயதும் சதுர்த்தசி 

கூடினதும் உத்தநயந ஆகும். அஸ்தநத்துக்குப் ிகு 29 ாமிடக 



யடபனில் திபயனாதசியும், அதற்குயநல் ஒரு ாமிடக சதுர்த்தசி 

இருப்ினும், அன்ய சியபாத்திாி அதஷ்டித்தல் யயண்டும் என்று 

சியாகநம் கூறுகிது. உதனம் பதல் நறுாள் உதனம் யடப 

சதுர்த்தசி கூடினிருப்ின், அதுவும் உத்தநம் என்ய கூறுகிது. 

காடனில் திபயனாதசி, நத்தினில் சதுர்த்தசி, இபயின் படியில் 

அநாயாடச கூடினிருப்ின், அது நத்திந சியபாத்திாி என்று 

கூறுகிது. அநாயாடச சம்ந்தநா சதுர்த்தசினில் 

சியபாத்திாிடனக் பகாண்ைாைக்கூைாது என்று பசால்யார்கள். 

அநாயாடசனின் சம்ந்தம் இருப்ின்  குருயதாரபடைனது 

என்ர். ஆனினும் திாியயாணம், அயிட்ைம், சதனம் இடய பன்ில் 

ஒன்று கூடினிருக்குநானின், அந்த அநாயாடச சம்ந்தநா 

யதாரம் ியிருத்தி அடைகிது என்று சியாகநங்கள் கூறுகின்.  

சியபாத்தினன்று  ாிரிகணங்கள் சியபருநாட 

அர்ச்சித்துப்ாயத்திலிருந்து யிடுட்ைார்கள் என்று காபணாகநம் 

கூறுகிது. 

சியபாத்திாினில் இபண்டு யடக ினநங்கட பக்கினநாக 

அதஷ்டிக்க யயண்டும். ஒன்று, தூக்கத்டத யிை யயண்டும். 

நற்பான்று, உயாசம் இருத்தல் யயண்டும். தூக்கத்டத 

யிடுயதால் எல்ாக் காாினங்கடயும் ம்நால் சாதிக்க படியும் 



என்று சியாகநம் கூறுகிது. உயாசம் இருப்தால் ஆயுள் 

யரும்; பசல்யம் உண்ைாகும்; புகழ் உண்ைாகும். யிரும்ின 

னடபனல்ாம் அடைனாம்.  

சியபாத்திாினன்று சியபருநாட ான்கு னாநங்கில் பூடை 

பசய்ன யயண்டும். ான்கு யர்ணத்தயர்களும், சிய தீடை 

பற்யர்காக இருப்ின், ஆத்நார்த்த பூடை பசய்த ிகு, 

பார்த்த பூடை பசய்ன யயண்டும். ான்கு காத்தில் ான்கு 

யிதநா ியயதங்கள் பசய்ன யயண்டும். ான்கு யித யியசர 

புஷ்ங்கால் பூைிக்கயயண்டும். ான்கு யித யஸ்திபங்கடச் 

சாத்துதல் யயண்டும். ான்குயிதநா தண்ைங்கடச் சநர்ப்ிக்க 

யயண்டும்.  

பதல் னாநத்தில் அஷ்யைாத்தபசத (108) கசம் டயத்துப் பூடை 

பசய்து, அியரகம் பசய்ன யயண்டும். இபண்ைாம் னாநத்தில் 

ாற்த்பதான்து கசங்கள் டயத்து, ஸ்தாம் பசய்து 

சியபருநாடப் பூடை பசய்தல் யயண்டும். பன்ாயது 

னாநத்தில் இருத்டதந்து கச ஸ்தாம் டயத்து, ஆண்ையட 

அியரகித்தல் யயண்டும். ான்காயது னாநத்தில் ஒன்து கசம் 

டயத்துப் பூடை பசய்து சியபருநாட அியரகித்தல் 

யயண்டும்.  



அியரகத்தில் யிதநா பாருள்கள் இருப்ினும், அந்த அந்த 

காத்துக்குாின யியசரநா பாருள் இன்பதன்று ஆகாநம் 

கூறுகிது. பதல் காத்தில் ஞ்சகவ்யினம் நிகச் சிந்தது. 

இபண்ைாயது காத்தில் ஞ்சாநிருதம் நிகவும் பக்கினம். 

பண்ாயது காத்தில் மச்சாறு சிப்புடைனது. மங்கில் நா, 

ா, யாடம என்னும் பன்றும் சிந்த. இயற்ட பக்கி 

என்ார்கள். ான்காயது காத்தில் சந்தாியரகம் நிகவும் 

பக்கினம். 

யஸ்திபங்கிலும் இத்தடகன சிப்பு உண்டு. பதல் காத்தில் 

சியப்புி ஆடையும், இபண்ைாயது காத்தில் நஞ்சள் ி 

ஆடையும், பன்ாயது காத்தில் பயண்ணி ஆடையும், 

ான்காயது காத்தில்  ீி ஆடையும் அணியித்தல் யயண்டும். 

யாசடப் பாருள்கடப் ற்ியும் யடபனட உண்டு. பதல் 

காத்தில் சந்தம், ச்டசக் கற்பூபம் ஆகினயற்ட 

ஆண்ையனுக்கு அர்ித்தல் யயண்டும். இபண்ைாயது காத்தில் 

அகில், கஸ்தூாி பதலினயற்டச் சாத்தல் யயண்டும். பன்ாயது 

னாநத்தில் சந்தம், ன்ீர் என்யற்டச் சாத்தச் 

பசய்னயயண்டும். பதல் காத்தில் ிம் புஷ்பம், இபண்ைாயது 

காத்தில் தாநடபயும், பன்ாயது காத்தில் ைாதி புஷ்பம்,  

ான்காயது காத்தில் ந்தினாயர்த்தபம் சாத்தல் யயண்டும்.  



ஒவ்பயாரு காத்துக்கும் உாின யியசர ியயதம் இன்து என் 

திட்ைபம் இருக்கிது. பதல் காத்தில் னறுகந்த அன்ம் 

என்று பசால்யார்கள்; அதுதான் பயண்பாங்கல் இபண்ைாயது 

காத்தில் ானசான்ம் சிந்தது. பன்ாயது காத்தில் 

எள்ன்ம் சிந்தது. ான்காயது காத்தில் சுத்தான்ம் 

சிந்தது.  

ஆயணி நாசம் ிள்டனார் பூடைனிால் தடை ீங்கி, 

யனாகாநிருதம் அருந்தி, ஆத்நசுத்தி அடைந்து, புபட்ைாசி நாத 

யபாத்திாி பூடைனில் இச்டச, ஞாம், கிாிடன என்று 

பசால்க்கூடினடயகடக் கண்டு, ைப்சி நாத யிைன 

தசநினிால் நிருக னாத்திடபனால் காநக் குயபாத யா யநாக நத 

நாச்சாினம் என்று பசால்லும் அாிரட் யர்க்கநாகின புலிகட 

யயட்டைனாடி, கார்த்திடகத் தீ தாிசத்திால் நாடனடன 

அமித்து, நார்கமி தாிசத்திால் யபாந்தத்டதக் கண்டு, 

டதப்பூசத்திால் யாின்க் கைலில் பழ்கி, நாசி நாதத்துச் 

சியபாத்திாினிால் சியசாயுஜ்னத்டத அடையார்கள்.  

 


