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சைவ ைந்தியாவந்தனம் என்னும் அநுட்டான விதி 

ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுக நாவலர் அருளிய நித்திய கரும விதி நூசல 

அடிப்பசடயாகக் ககாண்டது 

சைவ ைந்தியாவந்தனம் (WATER RITUAL) என்னும் சிவாகம முசைப்படியான 

நித்திய இசை வணக்கம் நான்கு பகுதிகசைக் ககாண்டது. இசவயாவன; 

1. விபூதி தாரணம்: விபூதிசய முக்குறிகளுசடய திரிபுண்டரமாகத் 

தரித்தல் 

2. அகமர்ஷணம்: எம்மகத்ததயுை்ை பாவங்கசை கசடந்கதடுத்து எரிதத்ல் 

3. தர்ப்பணம் – OFFERING WATER 

4. மந்திர கைபம்: 

இசவ பழகத் கதாடங்கும்தபாது நாை்பது நிமிடங்கை் எடுதத்ாலும் 

நாை்பதச்தந்து நாட்கை் (ஒரு மண்டலம்)  கதாடரந்்து பழகிவர நான்கு 

கதாடக்கம் ஆறு நிமிடங்கைில் கைய்து முடிக்கக்கூடியதாக சகவைப்படும். 

இசத குைித்து சுதத்மான ஆசட தரித்துக்ககாண்டு காசல சூரிய உதய 

தவசையில் அதை்கு முன்பின்னாகை ்கைய்தல் சிைப்பு. மாசல சூரிய 

அத்தமன தவசலயிலும் கைய்யலாம். உைச்ிப்கபாழுதிலும் கைய்யலாம். 

சிவதீட்சை எடுத்தவரக்ை் தவைாது தினம் ஒருமுசையாவது தமது வாழ்நாை் 

முழுவதும் கைய்யதவண்டும். இது கைய்த பின்னதர நீர/் ஆகாரம் முதலியன 

உடக்காை்தவன் எனும் மனத்துடன் இருந்தால் இது தவைாமல் வரும். தநரம் 

உை்ை நாட்கைில் இருமுசையும் கைய்யலாம். திரிகால ைந்தியாவந்தனமாக 

மும்முசை கைய்தல் மிகை ்சிைப்பு.  

சிவதீடச்ை மூலமாக நாம் இசையுடன் எம்சம தநரடியாகவும், மந்திர 

உபததைத்தின் ஊடான குரு பாரம்பரியதத்ினூடாகவும் எம்சம 

கதாடரப்ுபடுத்திக் ககாை்கின்தைாம்.   

நித்திய அனுட்டானத்தின் மூலம் இவ்வாறு கதாடரப்ுபடுத்திய இசையுடனான 

எமது உைசவப் தபணிக் ககாண்டாடுகின்தைாம். இது எமது கரம் விசனகசை 

விசரவில் அழித்து, வழிபாட்டின் பயனாகிய அறம், கபாருள், இன்பம், வீடு 

ஆகிய தபறுகசை இலகுவில் துரிதமாக அசடய உதவுகின்ைது.  

சிவ தீட்சை மந்திரங்கள்                         

பிரணவ மந்திரம் - ஓம் 

சிவ மூல மந்திரம்   -  நமசிவாய 

ததவி மூல மந்திரம் – உமாததவ்சய நமஹா: 

விக்கிதனசுர மூல மந்திரம் – கணபததய நமஹா: 

சுப்பிரமணிய மூல மந்திரம் – ைரவணபவாய நமஹா: 

விஷ்ணு மூல மந்திரம் – நாராயணாய நமஹா: 



சூரிய மூல மந்திரம் – சிவசூர்யாய நமஹா: 

 

பதிகனாரு மந்திரம் 

ஈைாநாய நமஹா: 

தற்புருஷாய நமஹா: 

அதகாராய நமஹா: 

வாமததவாய நமஹா: 

ைத்திதயாைாதாய நமஹா: 
 

 

 

இந்த ஐந்தும் பஞ்ைப்பிரம்ம 

மந்திரங்கை் 

 

 

இருதயாய நமஹா: 

சிரதை நமஹா: 

சிகாசய நமஹா: 

கவைாய நமஹா: 

தநத்திதரப்பிதயா நமஹா: 

அஸ்திராய நமஹா: 
 

 

 

இந்த ஆறும் ஷடாங்க மந்திரங்கை்  

 

ஆைமன மந்திரம் 

ஆத்தும தத்துவாய சுவதா 

வித்தியா தத்துவாய சுவதா 

சிவ தத்துவாய சுவதா 

 

 

 
1. விபூதி தாரணம்: விபூதிசய முக்குறிகளுசடய 

திரிபுண்டரமாகத் தரிதத்ல் 

பூமி சுத்தி 

ஓம் அஸ்திராய பட் என்று தானிருக்கும் பூமிசயை ்ைலத்துைியினாதல 

கதைிக்க. 

கணபதி குருவந்தனம் 

ஓம் கம் கணபததய நமஹா என்று மும்முசை அல்லது ஐந்து முசை குட்டி, 

கண்பதிசயத் தியானிக்க. 

 

குருவந்தனம் 



 ஓம் ஸ்ரீ குருப்தயா நமஹா என்று கைால்லித ்தனது தீட்ைா குருசவயும் சிவன் 

கதாடக்கம் அவர ்வசரயிலான குரு பரம்பசரசயயும் நிசனந்து வணங்குக. . 

மந்திரப் பிராணாயாமம் 

வலக்சகயிை் சுட்டுவிரசலயும் நடுவிரசலயும் உை்தை மடக்கிப் 

கபருவிரலினால் வலது நாசிசய மூடிப் பிடித்துக்ககாண்டு  

ஓம் ஈைாநாய நமஹா என்பது முதலிய பதிகனாரு மந்திரங்கசையும் மனதிதல 

ஒருமுசை உைை்ரித்துக்ககாண்டு மூைச்ை இடது மூக்கினால் ஓசையின்றிப் 

பூரித்து உை்ைிளுத்து;(இது பூரகம்) 

கபருவிரல் அணிவிரல்கைினால் வல இட இரண்டு நாசிகசையும்  கபாத்தி 

மூடிக்ககாண்டு, பதிகனாரு மந்திரங்கசையும் மனதிதல ஒருமுசை உைை்ரித்து 

மூைச்ை உை்தை சிரமம் இல்லாமல் கும்பித்து நிறுத்தி (இது கும்பகம்), பின்னர ்

இடமூக்சக அணிவிரலினால் கபாத்திக்ககாண்டு, பதிகனாரு 

மந்திரங்கசையும் மனதிதல உைை்ரித்துக்ககாண்டு மூைச்ை வலது நாசியினால் 

கமத்குவாக தரசித்து கவைிதய விடவும் (இது தரைகம்).  

பின்னர ்மீண்டும் ஒருமுசை இதததபால பதிகனாரு மந்திரங்கசையும் மனசிதல 

கைால்லிக்ககாண்டு வலது நாசியினால் மூைச்ை உை்கைடுத்து, நிறுத்தி, இடது 

நாசியினால் கவைிதய விடுக.  

பின்னர ்நாசித் துவாரங்கசைத் கதாட்ட அழுக்கு காதில் உசையும் 

கங்சகசயத் கதாடுவதனால் நீங்குகின்ைது என்று பாவசன கைய்துககாண்டு 

அந்த வலது சகயினால் வலக்காசத ஒருமுசை கதாடுக. 

இது ஒரு சுை்றுப் பிராணாயாமம்.  

இசத ஒருமுசைதயா பலமுசைதயா அந்தக்கரணங்கை் படியும்வசர 

பிராணாயாமம் கைய்க.  

  

ைல சுத்தி 

அநுட்டான ைலத்சத, 

ஓம் நமசிவாய என்று வலக்சகை ்சுட்டுவிரல் நடுவிரல்கசை உை்தை மடக்கிப், 

கபருவிரலுக்கும் அணிவிரலுக்கும் நடுவாக (பாரத்்து)  நிரகீ்ஷணமும் 

 

ஓம் அஸ்திராய பட் என்று கபருவிரல் நுதி(நுனி)சயை ் சுட்டுவிரல் 

நுதி(நுனி)சயயும் தைரத்்து ஒலிகயழுப் புதலினாதல திக்கு பந்தனமும்,  

ஓம் கவைாய கவளஷட். என்று நீட்டிய சுட்டிவிரலினாதல (சுை்றி) 

அவகுண்டனமும் கைய்க. 



 

ஆைமனம் 

 

ஓம் ஆத்தும தத்துவாய சுவதா (Please reset my 24 Atma tatwas to be conducive for my 

spiritual sadahana) 

ஓம் வித்தியா தத்துவாய சுவதா (Please reset my 7 vidyaa tatwas to be conducive for 

my spiritual sadahana) 

ஓம் சிவ தத்துவாய சுவதா (Please reset my 5 sivs tatwas to be conducive for my spiritual 

sadahana) 

 

என்று சகயில் ஒரு உத்தரணிக் கரண்டி நீர ்எடுத்து, கபருவிரலடியிை் ைாரந்்த  

ைலதச்த ைதத்ம் எழுப்பாமல் உறிஞ்சி ஆைமனஞ் கைய்து, ( உறிஞ்சும் நீர ்

இருதயம் வசர மட்டும் கைல்ல தவண்டும், இசரப்சப வசர அல்ல) 

ஓம் அஸ்திராய பட் என்று உதடுகை் இரண்சடயும் கபருவிரலடி ககாண்டு 

இடமாக இரண்டு தரமும், உை்ைங்சக ககாண்டு தமலிருந்து கீழாக ஒரு தரமுந் 

துசடத்துக் சக கழுவி,  

நியாைம் 

(கதாடுமிடம் கதாடுதல்) 
 

ஓம் இருதயாய கவளஷட் என்று கபருவிரகலாடு கூடிய அணிவிரலினாதல 

முகம், வலமூக்கு, இடமூக்கு, வலக்கண், இடக்கண், வலக்காது, இடக்காது, 

ககாப்பூழ், மாரப்ு, வலத்ததாை், இடத்ததாை், சிரசு என்னும் இப்பன்னிரண்டிடு 

இடங்கசையும் கதாட்டு விடுக.  

 

விபூதி சுத்தி 

விபூதிசய வலக்சகப் கபருவிரல் நடுவிரல் அணிவிரல்கைால் எடுத்து, 

இடக்சகயில் சவத்துக் ககாண்டு,  

ஓம் அஸ்திராய பட் என்று விபூதியிதல ைலதச்தத் கதைித்து, 

அவ்விபூதியில் ஒரு சிறு பங்சகப் கபருவிரல் அணிவிரல்கைினாதல கதாட்டு,  

ஓம் அஸ்திராய ஹும் பட் என்று இராக்ஷதர ்கபாருட்டு கதன்தமை்கு (நிருதி) 

மூசலயிதல கதறித்து,  

விபூதிசய ஓம் நமசிவாய என்று நிரீஷணமும், 

ஓம் அஸ்திராய பட் என்று திக்குபந்தனமும், 

ஓம் கவைாய கவளஷட் என்று அவகுண்டனமுஞ் கைய்து. 

வலக்சகயால் மூடிக்ககாண்டு, 

ஓம் ஈைாநாய நமஹா:  என்பது முதலிய பதிகனாரு மந்திரத்தாலும் 



அபிமந்திரிக்க. 

 

 

விபூதி ஸ்நானம் 

வலக்சகயில் கபருவிரல் நடுவிரல்கைால் விபூதிசயக் கிை்ைி எடுத்து,  

ஓம் அஸ்திராய பட் என்று நாபியில் இருந்து கழுத்து வசரயும், சிரசிலும், இரு 

முழங்கால்கைிலும், இரண்டு சககைில் மணிக்கட்டு கதாடங்கி ததாை் 

வசரயிலும் கபருவிரதலாடு கூடிய நடுவிரலினாதல, உத்தூைனமாகக் தகாடு 

இழுத்துப் பூசி, 

இடக்சகயில் உை்ை விபூதிசய கபருவிரதலாடு கூடிய நடுவிரலினாதல, 

ஓம் இருதயாய நமஹா என்று ைலம் விட்டு,  

ஓம் கவைாய கவளஷட் என்று இரு உை்ைங்சககைினாலும் குசழத்து,  

நடுவிரல் மூன்றினாலும் 

ஓம் ஈைாநாய நமஹா என்று சிரசிலும், 

ஓம் தற்புருஷாய நமஹா என்று கநை்றியிலும், 

ஓம் அதகாராய நமஹா என்று மாரப்ிலும், 

ஓம் வாமததவாய நமஹா என்று நாபியிலும், 

ஓம் ைத்திதயாைாதாய நமஹா என்று வலமுழந்தாை், இடமுழந்தாை், வலப்புயம், 

இடப்புயம், வலமுழங்சக, இடமுழங்சக, வலமணிக்கட்டு, இடமணிக்கட்டு, 

வலவிலா, இடவிலா, முதுகு, கழுத்து என்னும் மை்சைய இடங்கைிலும் 

திரிபுண்டரமாகத் தரிக்க. 

 

மந்திர ஸ்நானம் 

எஞ்சிய விபூதிதயாடு சகந்நிசையை ்ைலம்விட்டுக் கும்பக முத்திசரயாகப் 

பிடித்துக் ககாண்டு, 

ஓம் ஈைாநாய நமஹா என்பது முதலிய ஐந்து மந்திரங்கசை உைை்ரித்துை ்

சிரசிதல கதைித்துப் புதராட்சித்து விட்டுக் சக கழுவுக. 

 

2. அகமர்ஷணம் – எம்மகத்ததயுள்ள பாவங்கசள 

கசடந்கதடுத்து எரித்தல் 

ஆைமனம் 

முன்தபால ஆைமனம் கைய்க. 

பிராணாயாமம் 



முன் தபாலப் பிராணாயாமம் கைய்க.  

சிவதீரத்்த கரணம் 

ஓம் இருதயாய கவளஷட் என்று புருவ நடுவில் உை்ை அமிரத்த்சத நுனி 

வசைந்த சுட்டுவிரலினால் கதாட்டு எடுத்துை ்ைலத்தினிடத்தத சவத்து, 

ஓம் நமசிவாய என்று வலது சகயினால் மூடி அபிமந்திரித்து, 

ஓம் அஸ்திராய பட் என்று முன்தபால் திக்குபந்தனம், 

ஓம் கவைாய கவளஷட் என்று முன்தபால் அவகுண்டனமும்  கைய்க. 

மந்திராபிதஷகம் 

வலக்சகயினாை் ைலதச்த அை்ைி இடக்சகயில் விட்டுக், கும்பக 

முத்திசரயாகப் பிடித்துக்ககாண்டு, ஓம் ஈைாநாய நமஹா என்பது முதலிய 

பதிகனாரு மந்திரங்கசை உைை்ரித்துக்ககாண்டு சிரசிதல கதைித்துப் 

புதராட்சிக்க. 

மார்ஜனம் 

 

ைலதச்த வலக்சகயான் மூடி, ஓம் ஈைாநாய நமஹா என்பது முதலிய 

பதிகனாரு மந்திரதிரங்கைினால் அபிமந்திரித்து,  

வலக்சகயினாதல ைலதச்த எடுத்து, இடக்சகயில் விட்டு சவத்துககாண்டு, 

அந்த  இடக்சகயில் இருந்து புைங்சகயால் கீதழ ஒழுகுகின்ை ைலதச்த 

வலக்சகயினாதல எடுத்து, 

ஓம் ஈைாநாய கவளஷட் என்பது முதலிய பதிகனாரு மந்திரங்கைினாதல 

சிரசின் தமதல கதைித்துவிடுக. 

 

I. எஞ்சிய ைலதச்த இடக்சகயினின்றும் வலக்சகயில் விட்டு, மூக்குக்குை ்

ைமீபத்திதல பிடித்துக்ககாண்டு, 

II. அந்தை ்ைலம் கவண்ணிைமுசடய தரும வடிவமாகி இட மூக்கினாதல 

அகத்தத கைன்று அங்குை்ை பாவங்கசை அழிதத்தாகவும், 

III. அந்தப் பாவம் சமக் குழம்புதபால கருநிைத்தில்  வலது நாசியினூடாக 

நீங்கிக் சகயில் வந்ததாகவும் பாவித்து,  

IV. அசத வலது கால் கபரு விரலில்  

V. ஓம் அஸ்திராய ஹும் பட் என்று கைால்லிககாண்டு, அந்தை ்ைலதச்தப் 

கபருவிரலில் விட்டு, 

VI. அங்கு வீை்றிருக்கும் காலாக்கினி உருத்திரரிடம்  சுவாலிக்கும் 

அக்கினியினாலும்,  

VII. கநை்றிசயை ்சுருக்கி புருவ முறிப்புடன் அங்கு பாரத்்து கநை்றிக்கண் 

அக்கினியினாலும்,  

VIII. அந்தப் பாவங்கை் யாவும் ைாம்பலானதாகப் பாவித்துப், பின்னர ்

IX. ஓம் அஸ்திராய பட் என்று சக கழுவுக. 

 



 

(இவ்வாறு தவதங்கைில் நீராடும்கபாழுது நீரில் நின்றுககாண்டு அதில் மூழ்கி 

அகமரஷ்ண சூக்தம் கைால்லிை ்கைய்யப்படும் இந்த அகமரஷ்ணம் எமக்கு 

ஆகம விதிப்படி இவ்வாறு இலகுவாகத் தரப்பட்டுை்ைது. ைம்பந்தருசடய 

தந்சதயார ்இசத நீரில் இைங்கிை ்கைய்துககாண்டிருந்ததபாதத அவசரக் 

காணாது ைம்பந்தர ்அம்சமதய அப்பா என்று அழுதார.் இது கபரியபுராணத்தில் 

உை்ைது.  

நீராடித் தருப்பித்து நியமங்கள் பலசெய்வார் 

சீராடும் திருமகனார் காண்பதன்முன் செய்ததற்பின் 

ஆராத விருப்பினால் அகமருடம் படியநீர் 

பபராது மூழ்கினார ்சபருங்காவல் சபற்றாராய்.)  

  

3. தர்ப்பணம் – OFFERING WATER 

(இசைவனுக்கு நாம் அடிப்பசடயாகக் ககாடுக்க தவண்டியது நீர.் இது நித்திய 

ைந்தியாவந்தனத்தின் தபாது தரப்்பணம் மூலம் ககாடுக்கப்படுகின்ைது. இதன் 

தமல் பூசை கைய்யும்தபாது மலரக்ை் ககாடுக்கப்படுகின்ைது.  

புண்ணியம் செய்வார்க்குப் பூவுண்டு நீருண்டு 

அண்ணல் அதுகண் டருள்புரி யாநிற்கும் 

எண்ணிலி பாவிகள் எம்மிறற ஈெறன 

நண்ணறி யாமல் நழுவுகின் றார்கபள. 

 

என்பது அப்பர ்ததவாரம்.  

இசததய ஸ்ரீகிருஷ்ணரும்  

பத்ரம் புஷ்பம் பலம் ததாயம்  

என்று ”ஒரு இசலயாவது, பூவாவது, பழமாவது, நீராவது அன்புடன் தந்தால் நான் 

அசத விருப்புடன் ஏை்றுககாை்கின்தைன்” என்று சிதவாகம் பாவசனயில் நின்று 

கூறியருைினார.்  

இசைவனுக்கு நாம் ஒன்சை அரப்பணம் கைய்யும் முன்னர ்நாம் பாவம் 

இல்லாமல் இருக்கதவண்டும் என்பதை்காகதவ தரப்்பணத்துக்கு முன்னர ்

பாவங்கசை எரிக்கும் மாரஜ்னம் என்னும் அகமரஷ்ணம் கைய்யப்பட்டது. 

 

”காணிக்சக கைலுத்த ஆலயத்துக்கு வரும் நீ உனது ைதகாதரனுடன் 

விதராதம் ககாண்டிருப்பாயாயின் அந்தக் காண்ணிக்சகசய அங்தகதய 

சவத்துவிட்டு முதலில் தபாய் உன் ைதகாதரனுடன் ைமாதானம் 

கைய்துவிட்டுவந்து காணிக்சகசயை ்கைலுத்து” என்னும் கிறிஸ்தவ சபபிை் 

வைனமும் இங்கு ஒத்து தநாக்கதத்க்கது.)   

ஆைமனம் 

முன் தபால ஆைமனஞ் கைய்க. 

கவைதவஷ்டணம் 



ஓம் கவைாய கவளஷட் என்று வலக்சகயிை் ைலத்தினாதல 

தன்சன வலமாகை ்சுை்றிக் காவல் இடுக. 

தருப்பணம் 

இரண்டு சகயும் நிசைய ைலத்சத எடுத்து சகவிரல்கசைக் கீழ்தநாக்கி விரித்து  

ைலத்தினாதல ஓம் நமசிவாய என்று மூன்று தரம் தருப்பணஞ் கைய்து, 

ஓம் நமசிவாய என்று பத்துத ்தரஞ் கைபித்து,  

ஓம் நமசிவாய என்று மீண்டும் ஒரு தரம் தருப்பணஞ் கைய்து, 

ஓம் ஈைாநாய சுவாஹா என்பது முதலிய பதிகனாரு மந்திரங்கைினால் 

ஒவ்கவாரு முசை தருப்பணஞ் கைய்து, 

ஓம் உமாததவ்சய சுவாஹா என்றும்,  

ஓம் கணபததய சுவாஹா என்றும்,  

ஓம் ைரவணபவாய சுவாஹா என்றும்  

ஓம் நாராயணாய சுவாஹா என்றும், ஒவ்கவாரு முசை தருப்பணஞ் கைய்க. 

 

ஓம் பித்ரு தததவப்தயா சுவஸ்தா என்று கைால்லி, பித்ருக்கசை நிசனந்து 

என்று வலது சகப் கபருவிரல் சுட்டு விரல்களுக்கிசடயால் நீர ்விட்டு மும்முசற 

பித்ரு தரப்்பணம் கைய்க. இது கபை்தைார ்உயிதராடு உை்ைவரக்ளும் 

கைய்யலாம்.  

ஆைமனம் 

முன்தபால ஆைமனம் கைய்க. 

தீரத்்ததாபைங்காரம் 

முன்தன ைலதத்ிதல சுட்டு விரலினால் சவத்த அமிரத்த்சத இருதயாய 

கவைஷடு என்று நுனி வசைந்த சுட்டு விரலினால் எடுத்துப் புருவ நடுவிதல 

கதாட்டு அங்கு ஒடுக்கிவிடுக. 

சூரிதயாபஸ்தானம் 

இரண்டு சக நிசையை ்ைலம் விட்டுப் பிடித்துக்ககாண்டு, சூரிய மண்டலத்தின் 

மத்தியில் ைதாசிவசனத் தியானித்து 

ஓம் ஈைாநாய நமஹா என்பது முதலிய பதிகனாரு மந்திரங்கசை உைை்ரித்து, 

ஓம் சிவசூரியாய சுவாஹா என்று ஒரு தரம் தரப்்பணம் கைய்க.  

காயத்திரி உபததைம் கபை்ைவரக்ை் காயத்திரி மந்திரத்தால் மும்முசை 

தரப்்பணம் கைய்து காயத்திரிசய கைபிக்கலாம்.  

 

4. மந்திர கைபம்: 

 
ஓம் அஸ்திராய பட் என்று தான் இருக்கும் பூமிசயை ்ைலத்தினாதல கதைித்துப் 

புதராக்ஷித்து,  



முன்தபாலக் குட்டிக் கும்பிடட்ுப் பிராணாயாமம் கைய்து,  

சிவகபருமானுசடய உருவத் திருதமனியாகிய உருத்திர வடிவத்சதத் 

தியானிக்க. 

உருத்திரத் தியானம் 

றமக்களமும் மான்மழுவும் வரதமுடன் அபயமுறும் 

சமய்க்கரமும் நாற்புயமும் விளங்குபணிக் சகாடும்பூணுஞ் 

செக்கருறு மதிெெ்றடயுஞ் பெயிறழபயார் பாகமுமாய் 

முக்கணிறற யாங்காண முன்னின்பற யருள்புரிந்தான். 

 

இப்படித் தியானித்துக்ககாண்டு,  

சிவமூல மந்திரமாகிய பஞ்ைாட்ைரத்சத 

நூை்கைட்டுத் தரமும்,  

ததவி மூலமந்திரம், கணபதி மூலமந்திரம், சுப்பிரமணிய  மூலமந்திரம், 

நாராயண மூலமந்திரம் என்னும் 

இசவகசைத் தனிதத்னிதய பத்துத் தரமும் கைபித்துப், 

  

பின்பு முன்தபாலக் குட்டிக் கும்பிட்டுப்  

பிராணாயாம் கைய்து இயன்ை ததாத்திரம் பாடுக.  

 

அட்டதிக்குப் பாலகர் வணக்கம் 

(திசைத் கதய்வங்கை்) 

எழுந்து நின்று, 

 

ஓம் இந்திராய நமஹா என்று கிழக்கிலும், 

ஓம் அக்னதய நமஹா என்று கதன்கிழக்கிலும், 

ஓம் யமாய நமஹா என்று கதை்கிலும், 

ஓம் நிருததய நமஹா என்று கதன்தமை்கிலும், 

ஓம் வருணாய நமஹா என்று  தமை்கிலும், 

ஓம் வாயுதவ நமஹா என்று வடதமை்கிலும், 

ஓம் குதபராய நமஹா என்று வடக்கிலும், 

ஓம் ஈைாநாய நமஹா என்று வடகிழக்கிலும் கும்பிட்டு, 

 

ஓம் பார்வதீ ைதமத புரதமஸ்வராய நமஹா என்று கைால்லி  

வடக்கில் தநாக்கி நின்று கதாடங்கி மூன்று தரம் சுை்றி ஆன்மப் பிரதடை்ணமும் 

கைய்து. 

விழுந்து அட்டாங்க ஆல்லது பஞ்ைாங்க நமஸ்காரம் கைய்து எழுந்து, 

மீண்டும் அமரந்்து ஆைமனம் கைய்க. 

 

ஓம் அஸ்திராய பட் என்று அனுட்டானம் கைய்த இடத்சதை ்ைலத்தினால் 

கதைித்து, அதசன இரண்டு சககைின் நடுவிரல் மூன்றினாலும் கதாட்டு 



இசையின் இைை்ா, ஞானா, கிரியா ைக்திகை் அவை்றினூடாகத் தன்னில் 

பதிவதாகப் பாவித்துக் கண்கைில் ஒை்றிக் ககாை்க. 

மிகுதிை ்ைலதச்தத ்கால்படா இடத்தில் அல்லது நீரில் தைரும்படியாக விட்டு 

விடுக.  

அநுட்டான விதி முை்றிை்று. 

 

சூரிய நமஸ்கார விதி  

சூரிய மண்டலத்சத தரிசித்து, கவண்டாமசரப்பூவின் தமதல 

கைவ்கவாைிசயயுசடய வட்ட மண்டலதத்ினடுதவ உை்ைவராய், மாதுைம்பூ 

நிைத்தினராய், ஒரு திருமுகமும் இரண்டு திருக்கண்ணும் இரண்டு 

திருப்புயத்திலும் கபாருந்திய அலரந்்த கவண்டா மசரப்பூ நாைம் இரண்டு 

பிடித்த இரண்டு திருக்சகயும் உசடயவராய்ை,் சிவந்த வஸ்திரந் தரிதத்வராய் 

உை்ை சூரியமூரத்்திசயத் தியானித்து,  

சிவசூரியாய நம என்று கைந்தாமசரப்பூ முதலிய கைம்பூக்கசைத் தூவிப் 

பின்வருமாறு ததாதத்ிரம் கைய்க. 

தவளாம் தபாருஹாரூடம் தாடிமீகுஸுமப்ரபம் 

ஸ்புரக்த மஹாதததஜா வ்ருத்த மண்டல மத்யகம் 

அம்ஸா ஸக்த ஸ்புடைத்வத ஸ்நாளப் கரத்வயம் 

ஏகாஸ்யம் சிந்ததயத் பானும் த்விதநத்ரம் ரக்தவாஸானம். 

 

இதன் தமிழ்ப் பாடல் 

தபசிடுகவண் டாமசரயா ைனனாகிை ்சிவந்த 

தபகராளிதைர் தருவிருத்த மண்டலமத் தியனாய் 

ஆைறுமா துளங்கமலர் தபாலுநிறத் தினனாய் 

அலரந்்தனவா யிருபுயங்க ளசடந்தகவண் டாமசரயின் 

காைறுநா ளம்பிடித்த சகயிரண்டி தனாடு 

கருதுகமாரு முகமிரண்டு கண்களுசடயவனாய்த் 

ததசுமலி கைய்யவுசட தசனயுடுத் ததானாகித் 

திகழ்சிவசூ ரியசனநிதஞ் சிந்தசனகைய் திடுவாம். 

 

தண்ட்யாத்சய தஸவ்யல்மாதநா விமலமுக ைதுஸ்ஸீம்ஹ 

பாதாஸஸம்ஸ்ததா 

தீப்தாத்சய ைக்திஜாசலர ருணமணிருசி ஸ்ரீ கதஷால் கார்க்கமூர்த்தி: 

ஸ்வாஸ்த ஸ்வாஸ்க க்ரஹர்க்ஷஸ்படிக பரிவ்ருத ைத்வதபத்மாதிரூட 

ைத்வதாப் ஜாம்ஸத் விஹஸ்தைச்ுபக்ருதி நயநயுக்ம ஸூரத்யாவதாந்த: 

 

இதன் தமிழ்ப் பாடல் 

 



விளங்குதண்டி முததலாராற் தைவிக்கப் படுதவான் 

விமலன்முத னாற்சிங்க பதாைனத்தின் தமதலான் 

களங்கமிலாத் தீத்சதமுதற் ைத்திகண ைகிதன் 

கருதருண மணிகயாளியன் கதடாற்கான்ம மூர்த்தி 

துளங்கலிறன் னங்கந்தன் னங்ககமனுங் கிரகந் 

கதாகுமுடு வாதியசூழை ்சுதவதகஞ்ைத் திவரந்்ததான் 

வளங்ககாள் சுதவதாம் புைத்ததாட்கரனிரு நல்விழிதயான் 

வருசிவசூ ரியன்காக்க மகிழ்ந்தடி தயங்கசளதய 

 

முதலான பாடல்கசைப் பாடித் ததாத்திரம் கைய்து,  

இரண்டு தரம் தன்சனத் தாதன சுை்றி ஆன்மப் பிரதட்சிணம் கைய்து,  

ஓம் சவகர்த்தனாய நமஹா 

ஓம் விவஸ்வதத நமஹா 

ஓம் மார்த்தாண்டாய நமஹா 

ஓம் பாஸ்கராய நமஹா 

ஓம் ரவிதய நமஹா 

ஓம் தலாகப்பிரகாைாய நமஹா 

ஓம் தலாகைாட்சிதண நமஹா 

ஓம் திரிவிக்கிரமாய நமஹா 

ஓம் ஆதித்தியாய நமஹா 

ஓம் மகாசூரியாய நமஹா 

ஓம் அம்சுமாலிதந நமஹா 

ஒம் திவாகராய நமஹா 

என்னும் பன்னிரண்டு திருநாமங்கசைை ்கைால்லிப் பன்னிரண்டு தரம் 

நமஸ்காரம் கைய்து, எழுந்து, கும்பிடட்ு விரும்பிய வரங்கசை தவண்டிக்ககாை்க. 

 

தகா பூைா விதி 

ஓம் கபிதல நந்தத நமஹா 

ஓம் கபிதல பத்திதர நமஹா 

கபிதல சுசீதல நமஹா 

கபிதல சுரதப நமஹா 

கபிதல சுமநதை நமஹா 

என்று பசுசவப் பூசித்து, அதை்கு ஒரு பிடி புல்லுக் ககாடுக்க. 

தபாைன விதி 

அன்னம் பாலிக்குந் தில்சலைச்ிற் றம்பலம் 

கபான்னம் பாலிக்கு தமலுமிப் பூமிசை 

என்னம் பாலிக்கு மாறுகண் டின்புற 

இன்னம் பாலிக்கு தமாஇப் பிறவிதய. 



என்னும் திருநாவுக்காரசு சுவாமிகை் ததவாரத்சத மனசினாலாவது 

வாக்கினாலாவது உைை்ரித்துக் ககாண்டு, 

ஓம் அஸ்திராய பட் என்று வலக்சக அணிவிரலினால் அன்னத்தின் தமதல 

ைலம் புதராட்சித்து, 

ஓம் சிவகுருப்பிதயா சநதவத்தியம் சுவாகா என்று சிவகபருமானுக்கும் 

குரவருக்கும் நிதவதனம் கைய்து, வலது உை்ைங்சகயிதல ைலதச்த விட்டு, ஓம் 

ஈைாநாய சுவாகா என்று அந்த அன்னதச்தை ்சுை்றி,  

எஞ்சிய உழுந்தமிழ்ந்து ைலதச்த, ஓம் தற்புருஷாய சுவாகா என்று ஆைமனம் 

கைய்து,  

அன்னத்சதப் பிசைந்து, ஓம் அஸ்திராய ஹும் பட் என்று உதராக்கினிசயை ்

எழுப்பி கைாலிப்பித்து,  

ஓம் நமசிவாய என்று மனசிதல சிந்தித்து, அந்தை ்சிந்தசன தயாடு தபாைனம் 

கைய்து ககாண்கடழுந்து, புைத்தத தபாய்க் சகயிரண்டுங்கழுவிை,் ைலம் 

வாயிதல ககாண்டு, இடப்பக்கத்திதல ககாப்பைித்துக், சககால் கழுவி, 

கநை்றியிதல சிவசிவ என்று விபூதி இட்டுக் ககாை்க. 

இரவிதல தபாைனம் பண்ணும் கபாழுது விைக்கவிந்தால் தபாைனம் பண்ணாது 

அவ்வன்னத்த வலக்சகயினாதல மூடி, விைக்தகை்றி வரும் வசரயும் சிவமூல 

மந்திரதச்த மனசிதல சிந்தித்துக்ககாண்டிருந்து விைக்தகை்றி வந்தபின் 

தபாைனம் பண்ணுக. 

திருைச்ிை்ைம்பலம் 

 

 

 

 

 

அரும்பதவுசர 

 

 

அகமரஷ்ிணம் உை்தை கசடதல் 

அதரம் கீழுதடு 

அநுட்டானம் விதிப்படி ஒழுகுதல், ைந்தியா வந்தனம் 

ஆைமனம் நீர ்உடக்காை்ளுதல் 

ஓம் பிரணவம் = அ + உ + ம் முசைதய, 

ஆன்மா, ஆதிைக்தி, மலம் 

கவைதவஷ்டணம் சுை்றுமதிலாய காப்பு  



கும்பகம் உை்தை வாயுசவ நிறுத்துதல் 

ைந்தியாவந்தனம் பகல் இரவுகைின் ைந்தியா காலங்கைில் 

வணக்கஞ் கைய்தல். 

சிகாராதிபஞ்ைாக்ஷரம் சி என்ை எழுதச்த முதலாயுை்ை  ஐ 

எழுத்துக்கை் 

 

சுவதா, சுவாகா, 

கவைஷடு, படு 

மந்திரங்கைின் இறுதி வாக்கியங்கை் 

ஒவ்கவாரு கிரிசயக்தகை்ைவாறு 

உைை்ரிக்கப்படும். 

தருப்பணம் நீசரயிசைத்தல் 

திக்குபந்தனம் அட்டதிக்குகசையுங் கட்டுதல் 

திரிபுண்டரம் மூன்று வரிகை், இதரசககை் 

நகாராதி பஞ்ைாக்ஷரம் ந என்ை எழுதச்த முதலாயுை்ை ஐந்து 

எழுத்துக்கை்  

நிரகீ்ஷணம் பாரத்்தல் 

நிருதி கதன்தமை்கு 

நுதி நுனி 

பிராணாயாமம் பிரணவாயுசவ உை்தை நிறுத்துதல் 

புருவ முரிப்பு இங்தக கநை்றிப் புருவத்சதக் 

குறிக்கின்ைது 

புதராக்ஷித்தல் கதைிதத்ல் 

மாரை்ை்னம் துசடத்தல், கதைிதத்ல் 

முத்திசர சகவிரல்கசைக் ககாண்டு கைய்யும் 

வடிவம், அசடயாைம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


