உ
கு பாதம்
தி க்கயிலாய பரம்பைரத் த ைம ஆதீனம் 26ஆவ

கு மகாசந்நிதானம்

>ல> சண் கேதசிக ஞானசம்பந்த பரமாசாாிய சுவாமிகள் வழங்கிய ளிய ஆசி ைர
தி ச்சிற்றம்பலம்
ஆகமம்:
ஆகமம்: ஆ என்ப , ஈசுவரைனக் குறிக்கும் ஓெர த்ெதா
குறிக்கும். எனேவ ஈசுவர னிடமி ந்
சிவெப மானிடமி ந்

வந்த

ஆன்மாக்கைள

அறிவிக்கும். இைத "மஹேதா

ெமாழி; கமம் என்ப , வந்த

என்பைதக்

என்பைதக் குறிப்பதாகும். ேவதம், ஆகமம் இரண்

நன்ெனறி

ெச

த்தற்

ெபா ட்

வந்தைவ

ேம

என்பைதேய

தஸ்ய நிஸ்வசிதம்" என உபநிடதம் கூ கிற .

ஆகமங்கள் இ பத்ெதட்டாகும். ேவதம் நான்கும் பரேமசு வரனின் நான்கு
என்பர்; ஆகமங்கள் இ பத்ெதட் ம் பரேமசுவரனின் உச்சி

கங்களி

ந்

ேதான்றின

கத்தினின் ம் ேதான்றின என் ம் தி

லர்

(தி.10 த.3) குறிப்பி கிறார்.
ேவதம் நான்கும்,
நான்கு

கங் களி

ைறேய பரேமசுவராின் தற்

டம், அேகாரம், வாமேதவம், சத்திேயாசாதம் என்

ந் ம் ேதான்றின.

சிவ ஆகமங்கள் இ பத்ெதட் ம் சிவெப மானின் உச்சி
தி

ம்

கமாகிய ஈசான

கத்தில் ேதான்றின என்பார்

லர். அப்பாடல் காண்க.

அஞ்சன ேமனி அாிைவேயார் பாகத்தன்
அஞ்ெசா
அஞ்ச

பத்

ன் ள ஆகமம்

கூப்பி அ பத் த வ ம்

அஞ்சாம்

கத்தில் அ ம்ெபா ள் ேகட்டேத. (தி.10 பா.102)

ஆகமம் - ஆ என்ப

சிவம். கமம் என்பதற்கு வந்த

என்ப

வந்த

என்பேத சிவா கமம் என்பதற்குப் ெபா ளாகும். ேம

என்ப

ஆன்மாக்களிட ள்ள

ெபா ள். எனேவ சிவெப மானிடமி ந்
ம் ஆ என்ப

ம்மலங்கைள ம் நாசம் ெசய்வித்

ஆன்மாக்கள் என் ம், கமம்

ேமாட்சம் அைடயச் ெசய்வ

என் ம்

ெபா ள் த ம்.
இனி, ஆகமம் பற்றி ஞானசம்பந்தர் குறிப்பி ம் இரண்ெடா
ேதவாரத்தில்,

த்த ம் சமண ம் கூ ம்

இடங்கைளக் காண்ேபாம். தி ெவாற்றி ர்த்

ற ைரகைளக் ேகளாதீர் என அ யவர்கட்கு அறி

ைர

கூ கின்றார். அந்த இடத்தில், சிவெப மாைன ஆகமச் ெசல்வ னார் என்

குறிப்பி கின்றார். ஆகமச்

ெசல்வனாைர யலர்

ெவகுண்

ற் ம், சமண

த்தர்கைளக் கூைக (ேகாட்டான்) என்

கூ கின் றார்.

அப்பாடல் காண்க:
ேதாைகயம் பீ ெகாள்வார்

வர்க் கூைறகள் ேபார்த் ழல்வார்

ஆகமச் ெசல்வனாைர யலர்

ற் தல் காரணமாக்

கூைகயம் மாக்கள்ெசால்ைலக் குறிக் ெகாள்ளன்மி ேன லகும்
ஓைகதந் தாளவல்லா
ேம

ைற

ம்மிட ெமாற்றி ேர. (தி.3 ப.57 பா.10)

ம், தி க்ேகாகரணத் ேதவாரத்தில், ெப மான் தி ேமனி யின் ேமல் தி நீறா , தி வ களில் சிலம்

ஒ க்க, விைளயா
இங்கு ஆ

வ ம் காைள மிைச ஊர்ந் , பிச்ைச ஏற்க வ பவர் இடம் தி க்ேகாகரணம் என் ம்,

சமயத்தவர்க

ம் மிகுதியாக ஆகம வழிபாட்ைட வி ம்பி, இங்குள்ள ெப மா

க்கு வழிபா

நிகழ்த்தி அன் மிகுதியால் ந க்கம் எய்தி வழிப கின்றனர் என் ம் அ ள்கின்றார். அப்பாடல் வ மா :
நீ தி

ேமனிமிைச யா நிைற வார்கழல் சிலம்ெபா ெசய

ஏ விைள யாடவிைச ெகாண்
ஆ சம யங்க

ம்வி

ம்பிய

ப க்குவ

மீசனிடமாம்

ேபணியர னாகமமிகக்

கூ மனம் ேவறிரதி வந்த யர் கம்பம்வ

ேகாகரணேம. (தி.3 ப.79 பா.6)

