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ஆன்மீக வழிமுறைகள் அறனத்திலும் மமலானது சிவபூறை; ஆன்மீக 

அனுபவங்கள்அறனத்தினுக்கும் திைவுமகாலாய் அறமவது சிவபூறை.  

எண்ணை்ை அண்ட ைராைரங்கள் இருந்தாலும் மகாவில் இருப்பது பூமலாகம் 

என்னும் ஆகாய கங்றக அண்டதத்தாகுதியில் உள்ள எமது பூமியில்தான். 

இதனாமலமய "விண்ணகத்தைரும் மண் பமல் ைந்து அைரன அை்ைச்ி ் ை்"  

என்று சிவஞானசிதத்ியார ்கூறுகின்ைது; "இந்த ் பூமி சிைன் உய்யக் 

ககாள்கின்றைாறு என்று பநாக்கி” என்று  திருவாைகம் கூறுகின்ைது. 

மகாவில்களில் தைய்யப்படும் பூறை  ைாை்த்த பூரை ஆகும். இது உலக 

நன்றமக்காகை ்தைய்யப்படுவது. இது அண்டைராைரம் எங்கும் நீக்கமை 

நிறைந்திருக்கும் இறைறய அந்த விக்கிரகத்திமல பூறை நிறைவுறும்வறர 

எழுந்தருளி இருக்கப் பிராரத்்தித்து பூசிதத்லாம்.  

வீட்டிமல எமது நன்றமக்காகவும் ஆன்மீக ஈமடை்ைத்துக்காகவும் இறைவறனப் 

பூசிப்பது ஆன்மாை்த்த பூரை ஆகும். இது எமது உயிரின் உயிராக,  

அந்தராத்மாவாக எம்முள் இருந்து எம்றம இயக்கும் இறைறய  எமக்கு 

முன்னால் உள்ள பிம் ம் (உருைம்), கும் ம், இயந்திைம் ஆகிய மூன்றினுள் 

ஒன்றில் பூறை நிறைவுறும்வறர எழுந்தருளி இருக்கப் பிராரத்த்ித்துப் 

பூசிதத்லாம். வீடட்ில் உள்ள ததய்வ தைாரூபங்கறள ஆதரிக்க மவண்டும் என்று 

இறத ஈழத்துப் மபைச்ுவழக்கில் கூறுவாரக்ள். இல்லங்களில் பூறை அறையில் 

அல்லது பூறைக் கட்டில் உள்ள ததய்வங்களின் சித்திரப் படங்களுக்கு முன்னால் 

தினமும் காறலயும் மாறலயும் தவைாமல் தீபம் ஏை்றுவது என்பது இதனுறடய 

மிக அடிப்பறடயான அம்ைம் ஆகும். இல்லங்களில் ததய்வ தைாருபம் என்னும் 

விக்கிரகம் றவத்திருப்பவரக்ள் தீபம் ஏை்றுவதுடன் தினமும் ஒரு தடறவயாவது 

அதை்குத் தவைாது பூறையும் தைய்ய மவண்டும் என்பது விதி. மநாய்வாய்ப்பட்டு 

இயலாதிருக்கும் காலங்களும், தபண்களின் மாதவிலக்கும், துடக்கு 

காலங்களும் இதை்கு விதிவிலக்கு ஆகலாம்.  

இல்லங்களிமல தைய்யும் இந்த ஆன்மாரத்த் பூறையிமல ரைதீக பூரை, ஆகம 

பூரை என்று இரண்டு வறககள் உள்ளன. ரைதீக பூரை இலகுவான 

பூறையாகும். பூறை தயார ்படுத்த இரண்டு ததாடக்கம் ஐந்து நிமிடங்களும், 

பூறைக்கு மூன்று ததாடக்கம் ஐந்து நிமிடங்களுமாக தமாதத்ம் ஐந்து ததாடக்கம் 



பத்து நிமிடங்களுக்குள் யாரும் இலகுவாகை ்தைய்யக்கூடிய  ஞ்ை உ ைாை 

பூரை இது. வீட்டில் உள்ள ஆண், தபண், பிள்றளகள் அறனவருமம 

தனித்தனியாக ஆன்மாரத்த் பூறை தைய்யலாம். இல்லங்களில் கூட்டு வழிபாடு 

தைய்யும் நவராத்திரி, றதப்தபாங்கல் மபான்ை காலங்களில் அதை்கு 

முன்னராகமவ தமது தனிப்பட்ட ஆன்மாரத்்த பூறைறயை ்தைய்யமவண்டும். 

சிராரத்்தம் மபான்ை பித்ரு காரியங்களுக்கான நாட்களிமல பித்ரு பூறை முடித்த 

பின்னமர இறை பூறை தைய்ய மவண்டும்.  

றவதீக ஆன்மாரத்்த பூறை என்பது விக்கிரகதற்தை ்சுத்தி தைய்து, அதை்கு பூ 

ஒன்றை றவத்து, அதிமல இறைறய எழுந்தருளப் பிராத்தித்துப் பின்னர,் பஞ்ை 

உபைாரங்கள் ைமரப்்பித்து வழிபடுவதாகும். பஞ்ை உபைாரங்கள் தைய்யும் 

ஒழுங்கு பின்வருமாறு:  

1. தூ ம் என்னும் ைாம்பிராணி வலஞ்சுழியாக மும்முறையும், 

2. தீ ம் என்னும் எண்தணய் அல்லது தநய் விளக்கு வலஞ்சுழியாக 

மும்முறையும் காட்டி, 

3. ைந்தனம், குங்குமம் றவத்து, 

4. ரநபைத்தியமாக பால், பழம் ஏதாவது ஒன்றை நிமவதித்து, 

5. கை் ்புை தீ ம் வலஞ்சுழியாக மும்முறை காட்டி, 

இந்த பஞ்ை உபைாரங்களின் நிறைவில் ஒரு பூறவ விக்கிரகத்தில் ைமரப்்பித்து, 

இதுவறர அதிமல எழுந்தருளியிருந்து பூறைறய ஏை்ை இறைறய மீண்டும் எமது 

ஆன்மாவில் ஒடுக்குதல் மவண்டும்.  

பூக்கறள முழுறமயாகமவ ைமரப்்பிக்க மவண்டும் பின்னப்படுத்தி இதழ்றளப் 

பிய்த்துப் பூறை தைய்யக்கூடாது. பூக்கள் இல்லாது விட்டால் இறலகறளப் 

பாவிக்கலாம்; இறலகறளப் பாவிக்கும்மபாது முழுறமயாகமவா அல்லது 

பின்னமாகப் பிய்த்மதா பாவிக்கலாம். பாவித்த வில்வம் இறலறய மீண்டும் 

நீரில் கழுவிப் பூறைக்குப் பாவிப்பதில் குை்ைம் இல்றல. பூக்கள், இறலகள் கூட 

இல்லாதுவிட்டால் அதை்குப் பதிலாக அட்ைறத என்னும் மஞ்ைள் கலந்த முழு 

அரிசிறயப் பாவிக்கலாம்.  பழங்கள் கிறடக்காவிட்டால் உலந்த திராட்றை 

அல்லது மபரைீை்ம்பழம்கூட பாவிக்கலாம். தவளியூருக்குப் பயணம் தைய்யும் 

மபாதும் இப்தபாருடக்றள எடுத்துை ்தைன்று தினமும் தவைாமல் பூறை 

தைய்யலாம்.  மைை், மாமிைம் புசிப்பவரக்ளாக இருந்தால் றைவ உணவுக்கு 

வரும்வறர தினமும் காறலயில் எழுந்து நீராடிய பின்னர ்மபாைனம் மை்றும் 

ஏறனய கருமங்களுக்கு முன்னர ்தமது பூறைறயை ்தைய்து வரலாம். வீட்டில் 

ஒவ்தவாருவரும் தனித்தனியாக ஆன்மாரத்த் பூறை தைய்யமவண்டும். கூட்டு 



வழிபாடு தைய்யும் காலங்களில் அதை்கு முன்னராக தமது ஆன்மாரத்்த 

பூறைறயை ்தைய்யமவண்டும். மநரம் உள்ளவரக்ள் இப்பூறைறய காறல, மதியம், 

மாறல ஆகிய மூன்று மவறளகளிலும் தைய்யலாம்.  சிவ தீட்றை எடுத்தவரக்ள் 

நாளாந்தம் தமது நித்திய அநுட்டானத்தின் பின்னர ்இப் பூறைறயை ்தைய்து 

வரலாம். பூறை முடிவில் மநர வைதிறயப்தபாறுத்து மதாத்திரப் பாடல்கள் பாடி 

வழிபடலாம். விமைட நாட்களில் அபிமேகத்துடன் பூறைறய ஆரம்பிக்கலாம். 

பிைந்த நாள், திருமண நாள், திவைம் மபான்ை விமைட தினங்களில் வீட்டில் 

ைறமத்த உணவு நிமவதிக்கலாம். திவைம், மஹாளயம் மபான்ை 

பித்ருக்களுக்குரிய விமைட தினங்களில் பித்ருக்களுக்குப் பூசித்துப் பறடத்த 

பின்னமர இறை பூறை தைய்ய மவண்டும். பூறையின்மபாது ைறமத்த அன்னம் 

நிமவத்தித்தல் மஹாரநபைத்தியம் எனப்படும்; இதை்கு மமலான 

றநமவத்தியம் இல்றல. ஆரவ்ம் உள்ளவரக்ள் இந்த பஞ்ை உபைார பூறைக்குரிய 

சுமலாகங்கறள அல்லது மதாத்திரங்கறளயும் அறிந்து,  அவை்றிறனயும் 

தைால்லிப் பூசிக்கலாம். ஆரவ்மும், மநரமும் உள்ளவரக்ள் மமலதிகமாக ஐந்து 

நிமிடங்கள் எடுத்து பைாடஷ உ ைாை பூரை என்னும் பதினாறு உபைார 

பூறையிறனத் தினமுமமா அல்லது விரதம் முதலான விமைட தினங்களிமலா 

தைய்து வரலாம். தமாத்தத்தில் ”இங்கு நம் இல்லங்கள் பதாறும் எழுந்தருளி” 

உள்ள இறைக்கு இவ்வாறு நாம் தினமும் ஒரு சில  நிமிடங்களாவது 

தைலவழியாமல், ஆதரிக்காமல், ஆராதிக்காமல் “ ைைண கமலாலயத்ரத அரை 

நிமிஷ பநை மட்டில்” ஆவது சிந்தியாமல் ’கடவுள் நம்றமக் றக விட்டு விட்டார;் 

நமக்கு கடவுள் கண் திைக்கவில்றல” என்று துன்ப காலத்தில் நிந்தித்துப் 

புலம்புவதால் யாது பயன்? “குழந்ரதயும் கதய்ைமும் ககாண்டாடும் இடத்தில் 

தான்” என்பது முதுதமாழி.   

பூறைக்குரிய விம்பங்களிலும் சிவ-ைக்தி ஐக்கிய வடிவான ஆவுறடயாருடன் 

கூடிய சிவலிங்கத் திருமமனிறயப் பூசிப்பமத பூறைகளிதலல்லாம் சிைந்த 

உத்தமமான பூறை என்று சிவாகமங்கள் தைப்புகின்ைன. மவதங்களில் 

விதித்தபடி பூசித்து ஒழுகினாலும், சிவாகமங்களில் விதித்தபடி விசுவசித்து 

சிவலிங்க பூறை தைய்யாமல் முத்தி கிடட்ாது என்பது றைவ ைமயத்தின் 

அடிப்பறட விதி.  பாலர ்பள்ளி, சிறுவர ்பாடைாறல, இறட நிறலப் பாடைாறல, 

மமல்நிறலக் கல்வி நிறலயம், கல்லூரி, பல்கறலக் கழகம், பட்டப் பின்படிப்பு 

நிறுவனம் என பல தனித்துவமான கை்றக தநறிகறளக் தகாண்ட 

நிறுவனங்களின் கூட்டு மபான்ைது றவதீக தநறி. அதிலுள்ள றவதீக பூறை ஒரு 

தநறி; அதை்கு அப்பால் ைாதகன் தனது பக்குவ நிறலக்கு ஏை்ப தநறிகறளத் 

மதடி நாட மவண்டும்; அல்லது அவனுறடய ஆத்ம விைாரமும், மதடலும் 

அவனுக்குரிய வழிதநறிறயக் காட்டும்.  

றவதீக பூறையிலும் மமலானதும், விரிவானதும் ஆகம ைழி ் பூரை. ஆகமப் 

பூறை முழுறமயானது; ஆன்மீகப் படிநிறலயில் நாம் முதிர முதிர ஒவ்தவாரு 



இதழ்களாக விரிந்து, விரிந்து அதை்கடுதத் புதிய பரிணாமங்கறளயும், 

விளக்கங்கறளயும், காட்சிகறளயும், அனுபவங்கறளயும் குறி காட்டி, வழி 

நடத்துவது ஆகம பூறை. பாலர ்வகுப்பு ததாடக்கம் பட்டப் பின்படிப்பு 

வறரயுள்ள அறனத்து தநறிகறளயும் ஓரிடத்திமல உள்ளடக்கிய 

ஒருங்கிறணந்த கல்வி நிறுவனம் மபான்ைது ஆகம பூறை.  இறத  விநாயகறர 

வணங்கி, குருறவத் தியானித்து சூரியனுறடய பூறையுடன் ஆரம்பிக்க 

மவண்டும். சூரிய பூறையானது சிவசூரிய மூரத்்தியின் ைண்டிமகசுரரான 

மதஜைை்ண்டர ்பூறையுடன் நிறைவு தபறும். மதஜுைை்ண்டர ்பூறைறய சிவ 

பூறையின் இறுதியிலும் தைய்யலாம். 

இதன் பின்னர ்

1. பூத சுத்தி; இதனுள் தூல பதக சுத்தி, சூக்கும பதக சுத்தி, ஆன்ம சுத்தி 

என்பன அடங்கும்; 

2. தான சுத்தி; இதனுள் பூறையின் ஆைமன,  ாத்திய, அை்க்கிய, விபைட 

அை்க்கிய பாத்திரங்களினதும் அவை்றில் உள்ளவை்றினதும் சுத்தி அடங்கும்; 

3. திைவிய சுத்தி; 

4. மந்திை சுத்தி;   

5.  இலிங்க சுத்தி  

ஆகிய  ஞ்ை சுத்திகள் தைய்ய மவண்டும். .  

இதன் பின்னர ் எமது ஆன்மாவில் உயிக்குயிராக, அந்தராத்மாறவ நிறனந்து 

தன்றனத் தாமன சிவமாகப் பூசிக்க மவண்டும். இது அந்தரய்ாகம் என்னும் 

அகப்பூறை எனப்படும்.  

இதன் பின்னர ்சிவலிங்கத்றத பீடத்தில் பாவறனயால் உள்ள சிவாைனத்தில் 

எழுந்தருளப் பண்ணி,  

1. அஹிம்ரை என்னும் ககால்லாரம, 

2. இந்திைிய நிக்கிைஹம் என்னும் க ாறியடக்கம், 

3. க்ஷமா என்னும் க ாறுரம, 

4. தரய என்னும் கருரண, 

5. ஞானம் என்னும் கமய்யறிவு, 

6. தைம், 

7. ஸத்யம் என்னும் ைாய்ரம, 

8.  ாைம் என்னும் அருள் 

 



ஆகிய அட்ட புே்பங்கறள பாவறனயுடன் ைாத்தித ்தூப தீபம் காட்டிய பின்னர ்

அபிமேகம் தைய்ய மவண்டும்.   அபிமேகத்தின் பின்னர ்அகதத்ிமல பூசித்த 

மூரத்்திறய சிவலிங்கத்திமல எழுந்தருளப் பிராரத்்தித்து பஞ்ை உபைார பூறை 

அல்லது மோடை உபைார பூறை தைய்ய மவண்டும்.  

இதன் பின்னர ்தைபம், அரை்ை்றன, மதாதத்ிரம், கீதம் ைம்ரப்்பித்து எழுந்து நின்று 

தன்றனத் தாமன மூன்று முறை சுை்றி ஆன்மப்பிரதடை்ணம் தைய்து, தாண்டவம் 

என்னும் ஆனந்தக்கூத்து, தண்டம் என்னும் அட்டாங்க அல்லது பஞ்ைாங்க 

நமஸ்காரம்  என்பன ைமரப்்பிக்க மவண்டும். பூறை நிறைவில் சிவலிங்கத்தில் 

எழுந்தருளி இருந்து பூறைறய எை்ை மூரத்்திறய மீண்டும் தன்னுறடய 

ஆன்மாவில் ஒடுக்கவும். 

இதன் பின்னர ்சிவனுறடய ைண்டிமகசுரரான துவனிை ்ைண்மடசுவரறரப் 

பூசித்து பூறைறய நிறைவு தைய்யலாம். முன்னர ்சூரிய ைண்ட பூறை 

தைய்யாதிருந்தால் அறதயும் இத்துடன் மைரத்்துை ்தைய்யலாம். 

சூரிய பூறையில் ததாடங்கி ைண்மடசுரர ்பூறையுடன் நிறைவுறும் ஆகம 

பூறையான இந்த சூை்யாதி ைண்டாந்த சிை பூரை தைய்வதை்கு ஆகக் 

குறைந்தது 30 இல் இருந்து 60 நிமிடங்கள் வறர எடுக்கலாம். இறத  ஞ்ை 

ஆைைண பூரையாக விரிவாகை ்தைய்ய இரண்டு மணித்தியாலக்களுக்கு மமல் 

எடுக்கும். ஆரவ்மும், வைதியும் உள்ளவரக்ள் தினமுமமா அல்லது விமைட 

தினங்களிமலா அக்கினி வளரத்்து ஓமம், ஆகுதி என்பனவும் தைய்யலாம். 

சிவராத்திரியில் மட்டுமம  இரவிலும் பூசிக்க மவண்டும். பிரமதாே நாட்களில் 

பிரமதாே காலமாகிய சூரியன் மறைவதை்கு முன் ஒன்ைறர மணி மநரம், பின் 

ஒன்ைறர மணி மநரம் உள்ளடங்கிய மூன்று மணி மநர பிரமதாே காலத்தில் 

ஆலய வழிபாடு தைய்யமவண்டுமம அன்றி அக்காலத்தில் இல்லத்தில் 

இருந்துதகாண்டு சிவ பூறை தைய்யல் ஆகாது.  

றைவரக்ளாகப் பிைந்த நாம் ஒவ்தவாருவரும் இன்றைய இயந்திர வாழ்வில் 

தினமும் ஐந்து நிமிடங்களாவது ஒதுக்கி றவதீக முறையிலான 

பூறைறயமயனும் தவைாது தைய்து வரலாம். இறைவனுடன் நமக்குள்ள உைறவ 

நிறனவு படுத்தி, உறுதிப்படுத்திக் தகாண்டாடும் பூரை, தியானம், ஓமம் 

என்னும் மூன்று வழிகளில் பூறை ஒன்மை அறனவருக்கும் தபாதுவானதும், 

இலகுவானதும், எப்தபாழுதும் நறடமுறைை ்ைாத்தியமானதும் ஆகும்., நமது 

பிள்றளகள் உட்பட நாம் ஒவ்தவாருவரும் தினமும் ஐந்து நிமிடங்கமளனும் 

இதை்கு ஒதுக்கினால் நமது அறியாறமக்கும், துன்பங்களுக்கும், 

துயரங்களுக்கும், மதால்விகளுக்கும் காரணமாயுள்ள நமது கரம் விறனகறள 

ஓட்டி எமக்கு இவ்வுலக வாழ்க்றகயில் வருகின்ை இடரக்ளின் தாக்கங்கறளக் 

குறைக்கவும், தவிரக்்கவும் தைய்யலாம்.  ஆன்மீகத்தில் ஆரவ்மும், நாட்டமும் 

உறடயவரக்ள் ைமய தீட்றை எடுத்து நித்திய அனுட்டானம் தைய்து வருவமதாடு 



றவதீக சிவ பூறையும் தைய்து வரலாம். ைமய தீட்றை தபை்று 

ைந்தியாவந்தனமான றைவ அநுட்டானத்றத நிதத்மும் தவைாது 

தைய்துவருகின்ை பக்தரக்ளுள் தீவிர ஆன்ம நாட்டமும் அரப்்பணிப்பும் 

உள்ளவரக்ள் விமைட தீட்றை என்னும் இரண்டாவது தீட்றை தபை்று சிவலிங்கம் 

எழுந்தருளப்பண்ணி ஆகம வழி சிவபூறை  தைய்யத் ததாடங்கலாம்.  

ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுக நாவலர ்அவரக்ள் றவத்திருந்த ஏட்டில் இருந்து அவரது 

காலத்தின் பின்னர ்1920 இல் அன்றைய யாழ்ப்பாணம் றைவபரிபாலன 

ைறபயினரால் பதிப்பிக்கப்பட்ட சிைபூரைத் திைட்டு என்னும் இந்நூல் மதவார 

திருவாைகங்களில் இருந்தும், ஏறனய திருமுறைகளில் இருந்தும், சிவ 

தருமமாத்திரம் மபான்ை தமிழ் ஆகம நூல்களில் இருந்தும் சிவ பூறைக்காகத் 

ததாகுக்கப்பட்ட 106 தமிழ் மதாத்திரப்பாடல்களின் ததாகுப்பு ஆகும். இத்மதாடு 

காப்புை ்தைய்யுளாக ததாடக்கத்தில் ஒரு பாடலும், பின்னிறணப்பாக மவறு சில 

பிரதிகளில் காணப்பட்ட ஐந்து பாடல்களுமாக தமாத்தம் 112 தமிழ் 

மதாத்திரங்கள் தகாண்டது இந் நூல். ஆகம வழிை ்சிவ பூறையின்  கிரிறயகறள 

ஒன்ைன்பின் ஒன்ைாக ஒழுங்குமுறையில் வரிறையாகை ்தைால்லி, அறவ 

ஒவ்தவான்றின்மபாதும் ஓத மவண்டிய தமிழ் மதாத்திரங்கறள அதன் கீழ் 

தந்திருக்கும் சிவபூறைத் திரட்டு நூலின் அழமக தனி.  

ஆகம வழிை ்ஆன்மாரத்த சிவ பூறையானது வடதமாழியில் உள்ள காைணம், 

ைாதுளம் மபான்ை ஆகமங்களிலும், க ௌஷ்கைம், மிருபகந்திைம் மபான்ை உப 

ஆகமங்களிலும், பைாமைம்பு  த்ததி, அபகாைசிை  த்ததி முதலான 

ஆகமக்கிரிறயக் றகமயட்டு நூல்களிலும், சித்தாந்த ைாைாைளி, ைகலாகம 

ைங்கிைகம், ரைைபூஷணம் முதலான ஆகமத ்திரட்டு நூல்களிலும், தமிழ் 

தமாழியில் உள்ள சிைதருபமாத்தை ஆகமம், ரைைைமயகநறி, ைாயுைங்கிரத, 

ைதாசிைரூ ம், கமய்கண்ட ைாத்திைங்கள்,  ன்னிரு திருமுரற நூல்களிலும் 

விளக்கப்பட்டிருந்தாலும் விடயங்கறள ஒருங்மக தரக்கூடிய நூல் இல்லாதிருந்த 

குறைறய அைச்ுமவலி குமாரசுவாமிக் குருக்கள் தான் எழுதிப் பதிப்பித்த 

சிைபூரை விளக்கம் நூலின் முகவுறரயில் குறிப்பிட்டுள்ளார.் ஆகம வழியில் 

ஆன்மாரத்த் சிவபூறைறய அறிவதை்கும், பயில்வதை்கும், பயிை்றுவிப்பதை்கும், 

நாளாந்தம் தைய்றகயில்  நறடமுறைப்படுத்துவதை்கும் உகந்த மிக 

எளிறமயான, மநரத்த்ியான, ஒழுங்கான, சுருக்கமான, இலகுவான, நறடமுறைை ்

ைாத்தியமான நூல் இந்த சிவபூறை விளக்கம் என்ைால் அது மிறகயாகாது.  

இந் நூறல வாசிப்மபாரில் ஒரு சிலராவது இதன் வழி சிவபூறை தைய்ய முயல்வர ்

என்பது உறுதி. ”சிைபூரை கைய்யை ்ைக்தியற்றைை்களும் இதரன நியமமாக 

ஓதி ைைின் அதரனை ்கைய் ைை்கள் க றும்  லனில் ஒரு கூபறனும் 

அரடைை்” என்னும் குறிப்பு இந்நூலின் ஆரம்பத்திமல தனியாக 

அைை்டிக்கப்பட்டுள்ளது. ஞான வழியில் நின்று அகப்பூறை என்னும் அந்தர ்யாகம் 



மட்டும் தைய்பவரக்ளும் கூட இத்மதாத்திரங்கறள மனதினால் நிறனந்து 

அகப்பூறை தைய்ய மிகுந்த பயன் அறடவர.் மமனாலயத்துடன் கூடி நின்று 

ஞானபூறைக்குரிய ஆன்மலிங்கத்றத தம்முள்மள காண இயலாத 

அபக்குவிகளும் கூட பூரவ் தைன்ம புண்ணிய பலனால் இத் மதாத்திரங்கறள 

நியமமாக ஓதி  புைதம்த சிவலிங்கபூறைறய தினமும் தைய்து வர எம்முறடய 

மனமும், அறிவும் சிவத்தியான வைமாகும். இவ்வுலக வாழ்வில் துன்பங்கள் 

நீங்கி பரமலாகப் பிராப்தியும் கிடட்ும்.  

   

கதன்னாடுரடய சிைபன ப ாற்றி 

எந் நாட்டைை்க்கும் இரறைா ப ாற்றி 


