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ஆன ிர்நாணம் 

 சிலாகங்கள் - 28, சசல உபாகங்கள் - 11, சத்தே உபாகங்கள் - 

64, பஞ்சாத்ாகங்கள் - 108. 

 எந்ே ஆகத்சே ட்டி ஆயம் நிறுலப்படுகிமதோ அந்ே ஆகத்சே 

ஆோாகக் ககாண்தே பூசை பேயிசல நசேகபறும். 

 ஆய நிர்ாணம் - 1)ஆலர்த்ேம் 2)அநாலர்த்ேனம் 3)புனாலர்த்ேனம் 

4)அந்ேரிேம் என நான்கு லசகப்படும். 

 ஆலர்த்ேம் - புேிோக ஆயங்கட்டி பேன்பேயில் லிக்கம் நிறுலி 
அனுக்சை பேல் கும்பாபிதளகம் லச படிப்பது. 

 அநாலர்த்ேம் - சற, புலிேிர்ச்சி பேயி இற்சகசீற்மத்ேின் 

தபரில் ஆயறிந்து தபானால் ீண்டும் புதுப்பித்ேல். 

 புனாலர்த்ேனம் (அ) ைரீ்தணாத்ோண அஷ்ேபந்ேன கும்பாபிதளகம் 

- ஆயத்ேில் காயப்தபாக்கில் சிய பாகம் சிசேந்து தபானால் 

ீண்டும் புதுப்பித்ேல். எட்டு சக்ேிதாடு இசமலசன இசணப்பது - 

அஷ்ேபந்ேனம். 

 அந்ேரிேம் - அசுத்ேப் கபாபேதராடு ேிபேேர் புகுந்ேேனால் ஆயத்சே 

சுத்ேம் கசய்பம் கபாபேட்டு கசய்ப்படும் சம்ப்தாட்சனம் அந்ேரிேம் 

எனப்படும். 

 பிேிட்சேக்குரி கிரிசகள் காத்ேம் 64. 

 அனுஞ்சை - ஆக நூல்கசர ஆாய்ந்து, கிரிசகசர 

ழுங்குப்பே அனுஞ்சை சய்பம் ஆற்மல் லந்ே ஒர் ஆச்சரிசன 

தேர்ந்கேடுத்து, இவ்லரி கசசய கசய்லேற்கு இசமலன் அனுேி 
கபற்று நினம் கசய்லோகும் 

 கணபேி பூசை - எடுத்ே காரிம் இனிது நிசமதலம 

 லாஸ்து சாந்ேி - தேலர்கசர பூைித்து இசேபெறு தநாலண்ணம் 

கும்பாபிதளக பணி கசய்தலார், கயந்து ககாள்தலாபேக்கு இன்னல் 

லாலும், அசு கோந்ேவு தநாலும் இபேக்க கசய்பம் கிரிச. 
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 ண் எடுத்ேல் - இந்ேின் பேயி 8 ண் எடுத்ேய 8 காலயரிேம் 

அனுேி கபற்று, சுத்ே பூிியிபேந்து ண் எடுத்து பள்ரத்ேில் 

அபிதசகம் கசய்ேல். 

 பசரடீு - பாயிசக என்ம ண்பாத்ேித்ேில் லிசேிட்டு உயக 

பசரடீு சிபேஷ்டிச உணர்லித்ேல். 

 காப்புகட்டு - கிரிச நேத்துதலாபேக்கு இசேபெறு தநாலண்ணம்  

காப்புகட்டுந்ேி கிற்சம சகில் கட்டுேல். 

 கும்போனம் - குேத்சே உேயாக பாலித்துää ைலீனாக ந்ேிங் கூ 

கும்போனமி லித்ாதேகாக பாலித்ேல். 

 கயாகர்ள கயாகர்ளணம் - எந்ே பர்த்ேிச எக்குேத்ேில் 

ஆலாகனம் கசய்கிதமாணம்ா அக்குேத்ேில் பர்த்ேி இபேப்போக 

நிசனத்து லறிபேல். 

 ாகசாசய - கும்பாபிதளகத்ேிற்கு பன் ாகசாசய 1, 3, 5, 9 

குண்ேலிோனாக அசக்கப்படும். பின் அேசன 81 பாகாக கசய்து 

நடுலில் பிபேத்ேிசன அசப்பர். அேசன சுற்மி 16, 24, 32 என பய 

பேங்கசர அசப்பர். அேில் ேீ லரர்த்து, பூசை கபாபேட்கசர 

எரிப்பர். அது இசமலனுக்கு ‘ஹலிஸ்” எனும் கபாபேராக ாமி 
அலரிேம் தசர்கின்மது. 

 பிம்பசுத்ேி - லிக்கத்ேிலுள்ர அழுக்கு நீங்குேற்கபாபேட்டு ப 

பிம்பசுத்ேிட்சே, ேரிர், ண் இசலகசரக் ககாண்டு தேய்த்து 

அபிதேகம் கசய்ேல். 

 ஸ்பர்சாகுேி - ாகசாசய குேத்ேிற்கும், பய லிக்கத்ேிற்கு 

ஸ்பர்சாகுேி; ேர்ப்சபக் கிறு, ேங்கக் கம்பி, கலள்ரிக்கம்பி 
இலற்மால் இசணப்பு ஏற்படுத்ேயாம். 

 அஷ்ேபந்ேன - இது பயஸ்ோன பர்த்ேிக்கு கசய்ப்படும் பக்கி 

கிரிசாகும். பர்த்ேிசபம், பேீத்சேபம் ன்றுதசர்த்ேல் (அ) 

பேித்ேல் ஆகும். இவ்லாறு தசர்த்ேலுக்கு பேந்துசாத்ேல் எனக் 

கூறுலர். 
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 பேந்து கபாபேட்கள் - சுக்கான், கற்கபாடி, குங்கியிம், ககாம்பக்கு, 

காலிக்கல், கசம்பஞ்சு, இயிங்கம், கலள்சர கழுகு, கலண்கணய் 

என எட்டு ஆகும். 

 குேபழுக்கு - ாகசாசயில் எந்ே பர்த்ேிக்கு எந்ே குேம் சலே 

குேபழுக்கு பூைிக்கப்படுகிமதோ அக்குேநீச பர்த்ேிக்கு அபிதேகம் 

கசய்ேல். 

 காபிதள காபிதளகம்- கும்பாபிதளகம் கறிந்ேபின் இசமலனின் 

எழுந்ேபேரிக்கும் லிக்கத்ேில் இபேந்து பசமப்படி அபிதளக, 

அயங்கா நிதலேனம் கசய்ேல். 

 ண்ேய அபிதள ண்ேய அபிதளகம் - காகும்பாபிதளகம் 

படிந்து பன்றுபட்சம் கறித்து கசய்பகம் அபிதளக ஆாேசன. 

 பஞ்ச சுத்ேி - பூைிப்பலர் உேல் உள்ரம் சுத்ோக இபேக்கச் பஞ்ச சுத்ேி 
கசய்லது. 

ஐவகக சுத்திகள்: 

 ஆத்சுத்ேி - ஆச்சாரின் ேன் உேசய தகாலில் உள்ரிபேக்கும் 

ேிபேதனி தபாய சுத்ோக சலத்ேல். 

 ஸ்ோன சுத்ேி - அர்க்கி நீச பூிில் கேரித்து ஆயத்ேின் 

அசனத்து இேங்கசரபம் சுத்ோக சலத்ேல் 

 ேிலி சுத்ேி - பூசை கபாபேட்கசர (பாத்ேிம்) நன்கு கழுலி சங்கு 

நீால் பூசை போர்த்ேத்சே அர்க்கி நீர்ககாண்டு கேரித்ேல். 

 ந்ேி சுத்ேி - பைீாட்ச ந்ேித்சே சுளம்சன நாடிில் அேக்கி 
அந்ேந்ே பர்த்ேிக்கு உரி பயந்ேித்சே பத்து பசம ைபிக்க 

தலண்டும். 

 இயிங்க சுத்ேி - அபிதேக பாத்ேித்ேில் நீர் நிப்பி கங்சக பேயி 9 

ேீர்த்ேங்கசர ஆலாகனம் கசய்து இயிங்கத்ேில் அபிதேகம் கசய் 

தலண்டும். லிக்கங்கரில் ட்டி கிேக்கும் கழுகிசன கசயந்து 

சுத்ே ஆசே கட்ேதலண்டும். 
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சசாடசசாசாபங்கள்: 

 இது இசமலனுக்குரி பூசைில் கசய்ப்படும் 16 உபசாங்கள். 

 1.ஆலாகனம் - இசமலசன லலசறத்து தநர்பகப்படுத்ேி லிக்கத் 

1.ஆலாகன ேல் தசர்ப்பேற்கு ஆலாகனம் என்று கபர். இது 

பயாோத்ேிலுள்ர ைலீசசேன்த்சே எடுத்து சுள{ம்சன லறிாக 

ததயற்மி ககாண்டு லந்ேோக சங்கற்பம் கசய்ேல். 

  2. ஸ்ோபனம் - இசமலசன லிக்கத்ேில் எழுந்ேபேர தலண்டுகன 

2. ஸ்ோபனம் பிார்த்ேித்து பேீத்ேலுள்ர லிக்கத்ேில் இசமலசன 

அர்த்துேல். 

 3.சந்நிோனம் - இது பூைிக்கப்படும் பர்த்ேி நக்கு அனுக்க கசய்பம் 

பசமபம், பூைகன் அபேள்கபறும் பசமபாகும். 

 4.சந்நிதாேனம் - இசமலா அடிதனிேம் என்றும் கபேசணதாடு 

இபேக்கதலண்டும் 

என தலண்டி பூசை படிவு லச சாநித்ம் கசய்பாறு 

தகட்டுக்ககாள்லேல். 

 5.அலகுண்ேனம் - லிக்கத்சேச் சுற்மி கலச ந்ேித்ோல் பன்று 

அகழ் உண்ோக்கி ேசேகள் லால் அம்ந்ேித்ோதயத அேசன 

பே தலண்டும். 

 6.அபிதளகம் - எண்கணய், ாப்கபாடி, கநல்யிபள்ரி, ஞ்சள்கபாடி, 

பஞ்சகவ்ம், பஞ்சாிர்ேம், பால், ேிர், தேன், கபேம்பு, லாசறப்பறம், 

எலுிச்சசபறச்சாறு, இரநீர், அன்னம், லிபூேி, சந்ேனம், பத்தாேகம், 

கும்தபாேகம் இலற்சம லரிசசப்படி அபிதேகம் கசய் தலண்டும். 

அபிதேகத்ேிற்குப்பின் தேனுபத்ேிச காட்ேதலண்டும். 

 தேனு பத்ேிச என்பது பசுலின் அகடு தபான்ம பத்ேிச ஆகும். 

 7.பாத் - சந்ேனம், கலண்கடுகு, லியாிச்சச இந்ே நான்கு 

கபாபேட்கசரபம் பாத் நீரில் கசத்து பயந்ேித்சே ‘ந” என 

படிபாறு கூமி பாேத்ேில் லிேதலண்டும். 

 8.ஆசநீம் - நீரில் ஏயக்காய், கிாம்பு, பச்சசக்கற்பூ ஆசநீம் 

நாலற்பறம், சாேிக்காய், குங்குப்பூ என்ம கபாபேட்கசர இட்டு 
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சம்கிோ ந்ேிம் பம்பசம கசால்யி பாேத்ேின் அடிில் சலக்க 

தலண்டும். 

 9.அர்க்கிம் - இசமலனுக்கு பயந்ேிம் கூமி எள், லகநல், 

ேர்பூசணி, பால், அரிசி, புஷ்பம், கலண்கடுகு பேயின கயந்ேநீால் 

சிசில் சர்ப்பித்து அர்க்கிம் ககாடுக்க தலண்டும். 

 10.ாசய சாத்துேல் - அறகி புஷ்பங்கரால் இசமலசன 

அயங்கரித்ே ாசய சாத்துேல். 

 11. தூபம் - சந்நிேிில் சாம்பிாணி புசகத்ேல் ஆகும். இது கிரிா 

சக்ேிசக் ககாண்டு ஆணலயத்சே அகற்மயாம் என்பது ேத்துலம். 

அகில், கீறாகநல்யி, சாம்பிாணி, குங்கியிம் பேயின தூப 

கபாபேட்கராம். 

 12. ேீபம் - ஆத்ாலின் யத்சே தபாக்கி, ைானத்சே ககாடுக்கிம 

ேீபம். ேிரி, கற்பூம், துணி, நூல், பஞ்சு இலற்மில் எசோலது 

பன்படுத்ேயாம். ேீபதற்மி ணிடித்து ந்ேிம் கூமி கீரிேம் 

பேல் பாேம் லச காட்ேதலண்டும். 

 13. சநதலத்ம் - இேற்கு கநல்யரிசி, தகாதுச, பசரரிசி இசல 

உத்ேம். 

கலள்சர அரிசிச லிே சிலந்ே கநல்யரிசி நிதலேனத்துக்கு 

உத்ேம். கநல், கல், உி, தாம் இசல அரிசிில் இபேக்கக் 

கூோது. 

 சுத்ே அன்னம், பாாசம், கபாங்கல் பேயின சித்ான்னங்கள். 

நிதலேனத்துக்கு உகந்ேசல. 

 ஆத்ா குணாகி அகங்காம், சங்கற்பம், தகாபம்,தாகம் 

இசலகசர அன்னாக தலகசலத்து இசமலனுக்கு சர்பிப்பசே 

நிதலேனம் குமிக்கிமது. 

 14. பாநீம் - லாசசனபள்ர ேீர்த்ேத்சே ஈஸ்லப்ரீேிக்காக சபாநீம் 

ர்ப்பித்ேல். 

 15.ைபசர்ப்பணம் - பயந்ேித்சே 108 பசம உபே ைபித்து அசே 

ஈஸ்லனுக்கு சர்ப்பிக்க தலண்டும். ைபம்,பூசை, தஹாம் 
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பேயி எல்யா புண்ணி கசல்கசரபம் அர்ச்சகர் ஈஸ்லனுக்கு 

சர்ப்பிக்க தலண்டும். 

 16. ேீபாாேசன - பய லிே ேீபங்கசர ஈஸ்ல சந்நிேிில் காட்டி 

கசய்லேற்கு ேீபாாேசன என்று கபர். இவ்தலசரில் ஏற்படும் 

தரோரங்கள், ணிகாயிகலம் சங்கநாேபம் அக்க பிசாசர், 

பிம்ாட்சசர் பேயிதாச கலகுகோசயலில் லிட்டுகின்மன. 

 ேீபாேசன 16 லசகப்படும். தூபம், புஷ்பேீபம், நாகேீபம், 

லிபேட்சேீபம், தபேேீபம், புபேளாிபேகேீபம், கும்பேீபம், 

ஆாத்ேிரிகம், நட்சத்ேிேீபம், கற்பூேீபம், பஸ்தாபசாம், 

கண்ணாடிகாட்டுேல், குசேப்பிடித்ேல், ககாடிகாட்டுேல், சாம் 

லசீுேல், லிசிமி லசீுேல். 

 ேத்துலம் - பஞ்சபூேம் ன்மிகயான்று டுங்கி இறுேிில் 

கற்பூேீபம் தபால் எரிந்து எவ்லிே ிச்சின்மி இசமலதனாடு 

ன்றுகிமது. 

 ேிபேநீமின்(லிபூேி) தலறுகபர்கள் - பளிேம், பஸ்பம், சூட்சாம், 

ட்சச, பூேி, நீறு. 

 லிதசளான ஐஸ்லர்ம் - லிபூேி 
 ரிசத் ேபேலது, சிலேத்துலத்சே லிரக்குலது - பளிேம் 

 பாலங்கசர நீக்குலது - பஸ்பம் 

 ஆபத்சே (அ) யத்சே நீக்குலது - சூட்சாம் 

 அச்சம் நீக்கி காப்பது - ட்சச 

 புல்கலரிில் தய்ந்ே இரம்பசுலின் சாணத்சே அக்கினிில் நீற்மி 
எடுக்கும் கபாடித - லிபூேி ஆகும். அேசன பட்டுப்சப, சம்புேத்ேில் 

சலத்ேல் நயம். 

 ‘ந்ேிாலது(பாாலணம்) நீறு” - ேிபேைானசம்பந்ேரின் 

ேிபேநீற்றுப்பேிகம் 

 லேக்கு (அ) கிறக்கு பகாக நின்று 3 லில்கரால் எடுத்து சிலசில 

என சிலசன ேிானித்து ேிபேநீற்சமப் பூசுேல் தலண்டும். 
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 விபூதிகன ீரில் ககபத்து உடில் ாகத்தில் பூசும்சாது 

கூசவண்டின நந்திபங்கள் :  

நந்திபங்கள் விபூதிகன பூச சவண்டின உடல் 

உறுப்பு 

ஈசான பர்த்ேித ந சிசு(ேசய) 

ேத்புபேள லகத்ா ந கநற்மி 
அதகா ஹிபேோ ந ார்பு 

லாதேல குஹா ந ககாப்பூழ் 

சத்தாைாே பர்த்ேித ந புைங்கள், ணிக்கட்டு, இடுப்பு சக, 

கால்பட்டுகள் 

 கண்டிசக என அசறக்கப்படுலது - உபேத்ேிாக்கம் 

 சிலகபபோனது 3 ேிபேக்கண்கரியிபேந்து கபாறிந்ே நீால் 

தோன்மிோக எண்ணி சிலனடிார்கள் அணிந்து ககாள்லது - 

உபேத்ேிாக்கம் 

 நீரில் பழ்கும்தபாது உபேத்ேிாக்கத்ேில்பட்டு உேயில் லிழும் நீர் 

கங்சக நேிின் புனிேநீபேக்கு சாக கபேேப்படுகிமது. 

 லிநாகபேக்கு பன் தோப்புகணபம்ää ேசயக்குட்டுேசயபம் 

நன்மிபணர்வுேன் கசய் காணம் - கபகசூசன லிநாகர் 

அறித்ேோல். 

 தேலா பாேல்கள் பாேப்பட்ே ஆயங்கள் ‘ேயங்கள்’ என்றும், 

ேிவ்லிபிபந்ேபாேல்கள் பாேப்பட்ே ஆயங்கள் ‘ேிவ்லிதேசம்” 

எனவும் அசறக்கப்படுகின்மன. 

 ஆழ்லார் பாேல்கசர ‘ங்கராசாசனம்” எனவும் கூறுலர். 

 கசவசநனச்சாரினார்கால் ாடல்பற் தங்கள் பநாத்தம் 

274.அகவனாவ:  
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தசாறநாடு 190 கோண்சேநாடு 32 நடுநாடு 22 

பாண்டிநாடு 14 சயநாடு 01 துலலம் 01 

ஈறநாடு 02 ககாங்கு நாடு 07 லேநாடு 05 

 ஆழ்வார்கால் நங்காசாசம் பசய்னப்ட்ட திருப்திகள் 108 

ஆகும். அகவனாவ:  

தசாறநாடு 40 பாண்டிநாடு 18 சயநாடு 13 பபேம் 

ன்று 

நடு நாடு 02 கோண்சேநாடு 22 லே நாடு 12 காத்ேம் 

108 

 ேிபேக்காரத்ேி, ேிபேச்சி, ேிபேக்தகாணசய இலற்சம கேன்ேிசச 

கிசய எனக் கூறுலர். 

 அட்ே லீட்ேங்கள் - சிலபிான் புரிந்ே எட்டு லீகசல்கசர 

ககாண்ே ேயங்கசர ‘அட்ேலீட்ேங்கள்” என்பர். அசல: 

ேிபேக்கண்டிபெர், ேிபேக்தகாலிலூர், ேிபேலேிசக, ேிபேப்பமிலூர், 

ேிபேலிற்குடி, ேிபேலழுவூர், ேிபேக்குறுக்சக, ேிபேக்கேவூர். 

 சி மூர்த்தி விசசஷ தங்காவ:  

லிநாகர் லயஞ்சுறி ேிபேக்குன் ேிபேதலகம் 

ேட்சிணாபர்த்ேி ஆயங்குடி சண்தேசர் தசய்ைலூர் 

நந்ேி ேிபேலாலடுதுசம லடுகன்(சபலர்) சீர்காறி 
சபாபேி ேில்சய ேிாகாைர் ேிபேலாபைர் 

 காசிக்கு சான ேயங்கராலன: ேிபேகலண்காடு, ேிபேசலாறு, 

ேிபேியாடுதுசம, ேிபேலிசேபேதூர், ேிபேச்சாய்க்காடு, 

ேிபேபதுகுன்மம் (லிபேத்ோசயம்), ேிபேலாஞ்சிம். 

 நலேிபேப்பேிகள் - 1)வசலகுண்ேம் 2)ஆழ்லார்ேிபேநகரி 

3)கேன்ேிபேப்தபச 4)ேிபேக்குரத்சே 5)புரிங்குடி 6)ேிபேக்தகா@ர் 

7)லகுணங்சக 8)கோசயலில்யிங்கயம் 
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9)கோசயலில்யிங்கயத்ேில் அலிந்ேதயாசனன் சன்னிேி 
ேனிாக உள்ரது. அசேச் தசர்த்து ன்பது ேிபேப்பேிகள் ஆகும். 

 

WhatsApp Group -ல் சசப –  கிிக் பசய்னவும் 

Telegram Channel கிிக் பசய்னவும் 

 

http://bit.ly/2OBjo4F
http://bit.ly/2xqZMJV

