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ஆலய கும்பாபிஷேகங்களில் வண்ண அலங்காரங்களுடன் யாகசாலல என்னும் 

பந்தல் அலமக்கப்பட்டு அங்கு பிரதான கிரிலயகள் நலடபபறுவலதப் 

பாரத்்திருப்பீரக்ள். இந்த யாகசாலையின் விளக்கம் என்ன? 

       

            

http://www.knowingourroots.com/


அண்டவியை் பற்றிய விளக்கம்  

நாம் வாழும் இந்தப் பூமி சூரியலன லமயமாகக் பகாண்டு சுற்றி வருகின்றது. நமது 

சூரிய குடும்பத்தில் இவ்வாறு எடட்ு கிரகங்கள் சூரியலனச ்சுற்றி வருகின்றன. இது 

எமது சூரிய குடும்பம் ஆகும்.  

 

இது ஷபால் ஆயிரக் கணக்கான சூரிய குடும்பங்கலளக் பகாண்டது ஆகாயகங்லக 

என்னு பாை்வீதி கைக்ஸி அல்லது அண்டத்ததாகுதி. இவற்றுள் 3200 கிரகத் 

பதாகுதிகள் இன்றுவலர அலடயாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.  

இந்த ஆகாயகங்லக என்னும் பால்வீதி அண்டத்லதஷய பூஷைாகம் என்று எமது 

சமயம் கூறுகின்றது. இந்தச ்சூரிய குடும்பங்கள் எல்லாம் 600 கிஷலாமீட்டர/் பசக்கன் 

எனும் ஷவகத்தில் இந்த பால்வீதியின் லமயத்லதச ்சுற்றி வருகின்றன. இந்த லமய 

அசல்ச ஷமரு என்பர.் எமது சூரிய குடும்பம் இவ்வாறு பால்வீதியில் ஒரு சுற்று 

சுற்றிவர எடுக்கும் காலம் 245 மிை்லியன் வருடங்கள் ஆகும்.  

 

 

பால்வீதி அல்லது ஆகாயகங்லக கலக்ஸி ஷபால் பல ஷகாடி அண்டதப்தாகுதிகள் 

இதற்கு அப்பாலும் உள்ளன என்று வானியல் விஞ்ஞானம் கூறுகின்றது. இதுவலர 



இவ்வாறு இரண்டு ட்ரில்லியன் அண்டதப்தாகுதிகள் அவதானிக்கக்கூடியதாக 

உள்ளதாக வானியல் விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர.் இதலனஷய  

” அங்கண் மாஞாைத்துக்ஷகார் ஆயிரங் ஷகாடி அண்டம்” 

என்று கந்தபுராணம் கூறுகின்றது. இதலனஷய 

“நூற்தறாரு ஷகாடியின் ஷமற்பட விரிந்தன” 

என்று திருவாசகம் கூறுகின்றது. இந்த அண்டங்கள் யாவும் சுற்றிவருகின்ற லமய 

அசல்சஷய மஹாஷமரு என்கின்றனர.்  

இந்த அண்டங்களில் எமது பபௌதிக விஞ்ஞான விதிகளுக்கு அப்பாற்பட்ட 

மூலகங்கள்/ தத்துவங்களினால் ஆன அண்டங்களும் உள்ளன. இவற்றின் இயற்லக 

விதிகளும் எமது இயற்லகயின் விதிகளில் இருந்து ஷவறுபட்டலவ. இந்த 

இயற்லகலயயும், அங்கு நடப்பவற்லறயும் நமது இயற்லகப் பபௌதிக விதிகளுக்கு 

உட்பட்ட நமது கருவிகளினாலும், கணிப்புகளினாலும், ஆராய்சச்ிகளினாலும் 

கண்டறியஷவா, எதிரவ்ு கூறஷவா முடியாது. இன்லறய விஞ்ஞானமும் இலத 

ஏற்றுக்பகாண்டுள்ளது. 2018 இல் காலமான ஸ்டீபன் ஷஹாக்கிங்ஸ் என்னும் 

விஞ்ஞானி இதலனஷய “அங்கு நான்கு லககளுடன் கூடிய மனிதர்களும் 

இருக்கைாம்; அவர்கள் லநதரசலனச ்சுவாசித்துதகாண்டும், பாதரசத்லதப் 

பருகிக்தகாண்டும் இருக்கைாம்” என்று பதாலலக்காட்சித் பதாடர ்ஒன்றில் 

கூறியிருந்தார.்  

      

 

மூவலக உைகங்கள்  

➢ சுத்தமாயா உலகங்கள் (Pure Cosmic Worlds) 

➢ அசுத்த மாயா உலகங்கள் (Impure Cosmic Worlds) 

➢ பிரகிருதி மாயா உலகங்கள் (Prakrithi Cosmic Worlds) 

இந்த ஷவறுபட்ட இயற்லககளினாைான அண்டதப்தாகுதிகலள மூன்று தபரும் 

பிரிவுகள் அல்லது மண்டலங்களாகச ்பசால்லுகின்றது எமது சமயம். நாம் இருக்கும் 

எமது இயற்லகயுடன் கூடிய அண்டதப்தாகுதிகள் யாவும் பிரகிருதி மாயா 



உைகங்கள் ஆகும். எமது விஞ்ஞானம் ஆராய்வதும், பவளிப்படுத்துவதும், நாம் 

கற்பதும்  இந்த அண்டங்கலளயும் அவற்றின் இயற்லகயுஷம.  

இதற்கு அடுத்த மண்டலம் அசுத்த மாயா உைகம். இதன் அண்டதப்தாகுதிகள், 

அவற்றின் இருப்புகள், இயற்லக விதிகள் நமது பிரகிருதி அறிவு, ஆராய்சச்ி, கணிப்பு, 

எதிரவ்ு கூறல்களுக்கு அப்பாற்பட்டலவ.  

இதற்கும் அடுத்த மண்டலம் சுத்தமாயா உைகம். இதன் இயற்லகயும் முன்லனய 

பிரகிருதி மாலய மற்றும் அசுதத் மாலய உலக இயற்லககளுக்கும் விதிகளுக்கும், 

அறிவு, ஆராய்சச்ிகளுக்கும் அப்பாற்பட்டது.  

உண்லமயில் இந்த மூன்று வலக அண்ட மண்டலங்களும் ஒன்றுக்கு ஒன்று அப்பால் 

இருப்பதுஷபால் ஷதான்றினாலும் இலவ ஒன்லற ஒன்று ஊடறுத்தும், ஊடுருவியும் 

உள்ளன; பயணிக்கின்றன. ஆயினும் அவற்றின் ஷவறுபட்ட இயற்லகயினால் நமது 

அறிவுக்கும், புலனுக்கும், ஆராய்சச்ிக்கும் அது எட்டுவதில்லல. 

சுத்தமாயா உலகமானது அதனிலும் கீழ்ப்பட்ட அசுத்தமாயா உலலகயும், 

பிரகிருதிமாயா உலலகயும் ஊடுருவியும், வியாபித்தும், அவற்றுக்கு அப்பாலாயும் 

இருக்கும்; பயணிக்கும்.  

இஷதஷபால் அசுதத்மாயா உலகம் அதனிலும் கீழ்ப்பட்ட பிரகிருதி மாயா உலலக 

ஊடுருவியும், வியாபித்தும், அவற்றுக்கு அப்பாலாயும் இருக்கும்; பயணிக்கும்.  

ஆயினும் அவற்றின் ஷவறுபட்ட இயற்லகயினால் நமது அறிவுக்கும், புலனுக்கும், 

ஆராய்சச்ிக்கும் அலவ எட்டுவதில்லல.  

ஆனாலும் அசுதத் மாயா மண்டல அண்டங்களுக்கு நமது பிரகிருதி மாயா 

உலகங்களின் இருப்பும் இயற்லகயும் புலனாகும்; ஆனால் சுத்த மாயா மண்டல 

இருப்புகள் புலனாகா. சுத்த மாயா மண்டல அண்டங்களுக்கு அசுத்த மாயா மற்றும் 

பிரகிருதி மாயா மண்டல அண்டங்கள், அவற்றின் இயற்லககள், இருப்புகள் யாவும் 

புலனாகும்.   

 



 

பரஷைாகம் (இலறயின் இருப்பு) 

இந்த மூன்று மண்டல அண்டங்களுக்கும் அவற்றின் இயற்லக இருப்புகளுக்கும் 

அப்பாற்பட்டஷத இலற. இலற இந்த மூவலக உலகங்கலளயும் வியாபித்தும் 

ஊடுருவியும் அஷத சமயம் இவற்றுக்கு அப்பாலுக்கு அப்பாலாயும் இருப்பது. 

மூவுலகங்களுக்கும் அப்பாலான அதன் இருப்லப பரஷைாகம் என்பர.் அது இயற்லக 

மூலகங்களினாஷலா விதிகளினாஷலா ஆனது அல்ல. அது இலறயின் தூய 

சக்தியினாை் ஆனது. இதுஷவ பரலடஸ் என்று ஈரானிய, கிஷரக்க அங்கில 

பமாழிகளில் வந்தது.  

பரஷலாகம் என்பது எங்ஷகா தூரத்தில் இருக்கும் ஒரு இடம் அல்ல; அது இங்கும், 

அங்கும், அதற்கப்பாலும், எங்கும் உள்ள இலறயின் இருப்பு வியாபகம் ஆகும். இது 

ஷமற்கூறப்பட்ட மூவுலகங்கலளயும் ஊடுருவியும், வியாபித்தும், அவற்றுக்கு 

அப்பாலுக்கு அப்பாலாயும் இருக்கின்றது. இந்த இலறலயஷய நாம் பரசிவம் என்றும், 

பராசக்தி என்றும், பரப்பிரம்மம் என்றும், பரமாத்மா என்றும், பரம்தபாருள் 

என்றும், பரஷைாகத்திை் இருக்கும் பிதா என்றும், பரஞ்ஷசாதி என்றும், 

பரங்கருலண என்றும், பரமானந்தம் என்றும் பலவாறாகக் கூறுகின்ஷறாம்.  

இந்த இலறலய அலடவலதஷய பரகதி என்றும், பர முத்தி என்றும், பரமபதம் 

என்றும் பசால்லுகின்ஷறாம். பரஷலாகதல்த இலறவனின் வீடு என்று பசால்லலாம். 

இதலன அலடவலத வீடுஷபறு என்பர.்  

இலறயின் தசாரூப நிலை (Real Form) 

நாம் எமது வீடட்ில் இயல்பாக சுயமாக சுய உலடயில் சாவதானமாக 

இருப்பலதப்ஷபால் இலற தனது வீட்டில் தனது இயல்பு நிலலயில் சுயமாக இயல்பாக 

இருப்பலத லசவம் இலறயின் தசாருப நிலை (Real Form)என்கின்றது. பசாரூபம் 

என்றால் சுய ரூபம் என்று பபாருள்.  

எமது வீட்டில் இயல்பாக சாவதானமாக ஒரு லுங்கியுடஷனா துண்டுடஷனா இருக்கும் 

நாம் ஷவலலக்காக அலுவலகத்துக்கு அல்லது ஷவலலத்தலத்துக்குச ்பசல்லும்ஷபாது 

அதற்கான ஆலட அணிந்து அதற்குரிய கருவி கரணங்களுடன் கிளம்பி 

ஷவலலத்தலத்துக்குச ்பசல்கின்ஷறாம்.  

இலறயின் தடத்த நிலை (Official Form ) 

பரஷலாகத்தில் தனது இயல்பு நிலலயில் சுயமாக பசாரூப நிலலயில் இருக்கும் 

இலறயும் இவ்வாஷற தனது ஷவலலக்காக தனது ஆலட, அணி, அலங்காரங்களுடன் 

அலுவலகத்துக்கு வருகின்றார.் இது இலறயின் தடத்த நிலை (Official Form) 

என்கின்ஷறாம். 

அவருலடய ஷவலல பலடத்தை், காத்தை், அழித்தை், மலறத்தை், அருளை் என்னும் 

ஐந்ததாழிை்கள். இவற்லற இவலர விட ஷவறு யாராலும் பசய்யமுடியாது. ஆனாலும் 

இவர ்அதிகாரம் பகாடுத்து மற்றவலரபகாண்டு பசய்விக்கலாம். இலற 

ஐந்ததாழிை்கள் ஆற்றிச ்தசயற்படும் அலுவைகஷம சுத்தமாயா உைகம். 

சுத்தமாயா உைகம் இலறயின் தலைலமச ்தசயைகம் ஆகும்.  

இலறயின் தலலமச ்பசயலகமாகிய சுதத் மாயா உலகத்திஷல அவர ்பதாழிலாற்றும் 

ஐந்து திலணக்களங்கள் (Departments) உள. ஐந்து திலணக்களங்களுக்கும் அவஷர 

இயக்குனர.் அங்பகல்லாம் அவரின் கீழ் பணி பசய்யும் பலர ்உளர.்  



1. நாதம் எனும் சுத்த மாயா தத்துவத்ததத் தளமாகக்ககாண்டு இயங்கும் 

திலணக்களத்தின் இயக்குனராகச ்பசயற்படும் பரசிவத்தின் பதாழில் வடிவம்  

நாதம் அல்லது அபரசிவன் ஆகும். இது இலறயின் அருவ வடிவம். 

2.  பிந்து என்னும் சுத்த மாயா தத்துவதத்தத் தளமாகக்ககாண்டு இயங்கும் 

திலணக்களத்தின் இயக்குனராகச ்பசயற்படும் பரசிவத்தின் பதாழில் வடிவம்  

விந்து அல்லது அபரசக்தி ஆகும்.  இதுவும் இலறயின் அருவ வடிவம் ஆகும்.  

3. சாதாக்கியம் என்னும் சுத்த மாயா தத்துவதத்தத் தளமாகக்ககாண்டு இயங்கும் 

திலணக்களத்தின் இயக்குனராகச ்பசயற்படும் பரசிவத்தின் பதாழில் வடிவம்  

சதாசிவன் ஆகும். இந்த திலணக்களதத்ில் இவரின் கீழ் பல பக்குவான்மாக்களும் 

சதாசிவரக்ளாக உள்ளனர.் அவரக்ள் அணுசதாசிவர் எனப்படுவர.் அணு என்றால் 

ஆன்மா என்று கபாருள்.  

சாதாக்கிய தத்துவதத்ில் சிவத்துக்கு அருவுருவ வடிவம். இதுஷவ சிவலிங்கம் ஆகும். 

இதுஷவ எமது கண்ணுக்கும் கருத்துக்கும் எட்டாத இலற எமது அன்புக்கும் 

பூசலனக்கும் புலப்படக்கூடிய மாக பவளிப்படுத்தும் முதல் பவளிப்பாடு அல்லது 

வடிவம் ஆகும். இதன் பின்னஷர ஏலனய வடிவங்களின் பவளிப்பாடுகள் எல்லாம்.  

                                    

இதுஷவ சிவாலயங்களில் கரப்்பக்கிருஹ மூலமூரத்்தியாக இருக்கும் மூரத்்தம். முன் 

ஷதான்றிய மூலமூரத்த்மாகிய சிவலிங்கதல்தப் பின் ஷதான்றிய 

மூரத்்திவடிவங்களுக்குப் பரிவாரமாக ஆலயங்களில் லவக்கமுடியாது. அப்படி 

லவத்தல் ஆகம விதிகளுக்கு விஷராதமானது.   

4. மாககசுரம் அல்லது ஈசுரம் என்னும் சுத்த மாயா தத்துவதத்தத் 

தளமாகக்ககாண்டு இயங்கும் திலணக்களத்தின் இயக்குனராகச ்பசயற்படும் 

பரசிவத்தின் பதாழில் வடிவம்  மககசுவரன் ஆகும்.  

இந்த திலணக்களதத்ில் உயர ்ஆன்மாக்களாகிய அனந்கதசுவரர், சூக்குமர், 

சிகவாத்தமர், ஏககநத்திரர், ஏகருத்திரர், திரிமூர்த்தி, ஸ்ரீகண்டர், சிகண்டி எனும் 

அட்ட வித்தியயசுவரரக்ள் தமது வாமம, கேஷ்மட, ரரௌத்ரி, காளி, கலவிகரணி, 

பலவிகரணி, பலப்பிரதமனி, ஸர்வபூதமனி ஆகிய தத்தம் சக்திகளுடனும்,  

ஸப்த ககாடி ( ஏழு யகாடி) மஹா மந்திகரசுவரர்களுடனும்,  

இந்திரன், அக்கினி, இயமன், நிருதி, வாயு, வர்ணன், குகபரன், ஈசானன் ஆகிய 

அட்டதிக்குப் பாலகரக்ளுடனும்,  



நந்தி முதலான கணநாதரக்ளுடனும்  கதாழிலாற்றுகின்றாரக்ள். இங்குள்ள 

விதத்ிஷயஸ்வரரக்ளின் தலலவராக உள்ள அனந்ஷதசவ்ரர ்அசுத்த மாயா உலகில் 

உள்ள ஸ்ரீகண்டருத்திரதரச ்கசயற்படுத்துபவர.் ஸ்ரீகண்டருத்திரரின் உபயதச குருவும் 

இவயர. 

( அசுத்த மாயா உலகில் வதியும் இந்த ஸ்ரீகண்டருத்திரஷர எமது பிரகிருதி மாயா 

உலகில் உள்ள மும்மூரத்்திகளான பிரம்ம, விே்ணு, உருத்திரரக்லள அதிகாரம் 

பகாடுத்துச ்பசயற்படுத்துபவர.் இந்த பிரம்ம, விே்ணு, உருதத்ிரரக்ளும் நம்லமப் 

ஷபான்ற உயிரக்ஷள. ஆயினும் தாம் தமது முந்திய பிறவிகளில் பசய்த 

புண்ணியங்களின் பலனால் இப்பதவிகலள அலடந்தவரக்ள். ஆதாலால் இவரக்லள 

அணுபட்ச பிரம்ம, விே்ணு, உருத்திரரக்ள் என்பர.் அணு என்றால் ஆன்மா என்று 

பபாருள். பிரகிருதி மாலயயின் முக்குணங்களாகிய தஷமா, இரஷ ா, சத்துவ 

குணங்களின் முக்குண ஷதாேம் இவரக்ளுக்கும் உள்ளது.  ஆதலால் இவரக்லள 

குணிப்பிரம்மா, குணிவிே்ணு, குணிருத்திரன் என்றும் அலழப்பர.் ) 

5. சுத்தவித்மத எனும் சுத்த மாயா தத்துவத்ததத் தளமாகக்ககாண்டு இயங்கும் 

திலணக்களத்தில் மூன்று உப அலுவலகங்கள் உள்ளன. இவற்றின் இயக்குனராகச ்

பசயற்படும் பரசிவம் இம்மூன்று அலுவலகங்களிலும் பதாழிலாற்றும் பசயல் 

வடிவங்கள் பிரம்மா, விஷ்ணு, உருத்திரன் என்னும் மூன்றாம்.  

சம்பு பட்சம் 

சுத்தவிதத்தயில் பரசிவம் பிரமனாக நின்று பதடத்ததலயும், விஷ்ணுவாக நின்று 

காத்ததலயும், உருதத்ிரனாக நின்று அழித்ததலயும் கசய்கின்றது.  சாதாக்கிய 

தத்துவத்தில் சதாசிவனாக நின்று அருளதலயும், மாயகசுர தத்துவத்தில் 

மயகசுவரனாக நின்று மதறத்ததலயும் கசய்கின்றான். 

இவ்வாறு சம்புவாகிய பரசிவத்தின் கவவ்யவறு வடிவங்கயள ஐந்கதாழில்கதளயும் 

கசய்கின்றன. ஆதலால் இவ்வடிவங்கதள சம்புபட்சம் என்பர.் இவரக்ள் 

ஸ்ரீகண்டருத்திரரால் அதிகாரம் பகாடுத்து அதிட்டிக்கப்பபறும் பிரகிருதிமாலயயில் 

பசயற்படும் அணுபட்ச பிரம்ம, விே்ணு, உருத்திரரக்லளப் ஷபான்ற ஆன்மாக்கள் 

அல்லர.் இவர்கள் முழுமுதற் கடவுளான பரசிவத்தின் வடிவங்கள்.  இவர்களது 

இவ்வுருவங்கள் மாமயயினால் ஆனமவ அல்ல; யாவும் இமையின் தூய 

சக்தியினால் ஆனமவ. 

பரசிவமானது பராசக்தியினாை் எடுக்கும் இவ்வடிவங்கலள நவந்தருஷபதம் 

எனக் கூறுவர்.  

சிவம், சத்தி, நாதம், விந்து, சதாசிவன், திகழும் ஈசன்,   

உவந்தருள் உருத்திரன்தான், மால்,அயன் ஒன்றின் ஒன்ைாய்ப்   

பவந்தரும் அருவ நாலு, இங்கு உருவ நாலு, உபயம் ஒன்ைாய்   

நவந்தரு கபதம் ஏக நாதகன நடிப்பன் என்பர். 

- சிவஞானசித்தியார் 164.  

அணு பட்சம் 

சுத்தமாயா உலகிலுள்ள அனந்கதசுவரர ்உள்ளிட்ட அட்ட வித்திகயசுவரர்கள், 

சப்தககாடி மஹாமந்திகரசுவரர்கள், அட்ட திக்குப் பாலகர்கள், நந்தி முதலான 

கணநாதரக்ள் முதலான உயர ்ஆன்மாக்களின் சரீரமானது பிந்து முதலிய சுதத் 

மாயா தத்துவங்கள் அல்லது மூலகங்களினால் ஆன சுதத் மாயா சரீரங்கள் ஆகும். 

இதத மவந்தவ சரரீம் என்பர.்   



இந்த சுத்த மாயா உலகில் பணியாற்ற அடிப்பலடத்தகுதி ஷதலவ. ஆணவம், கரம்ா, 

மாலய ஆகிய மும்மல ஷதாேங்களிஷல, தமது முன்லனய பிறவிகளிஷல கரம்ா, 

மாலய எனும் இரு மலங்களும் நீங்கிய ஒரு மலதத்ாராகிய விஞ்ஞான கை 

ஆன்மாக்கள் மட்டுஷம இங்கு வதியவும், பதாழிலாற்றவும் தகுதி உலடயவரக்ள் 

ஆவர.் இவரக்ள் யாவரும் ஆன்மாக்கஷள ஆதலால் இவரக்லளயும் அணு பட்சம் 

என்பர.் 

ததாகுப்பு - கும்பாபிஷேக யாக சாலை வடிவலமப்பு. 

இப்ஷபாது கும்பாபிஷேகத்தின் யாகசாலலக்கு வருஷவாம். பரஷலாகம் இலறயின் வீடு 

என்று பசான்ஷனாம். சுத்த மாயா மண்டல அண்டங்கள் இலற பதாழிலாற்றும் 

அலுவலகம் என்று பசான்ஷனாம். கும்பாபிஷேகத்திை் அலமக்கப்படும் 

யாகசாலை இலற தசயற்படும் அலுவைகமான சுத்தமாயா உைகத்தின் 

வடிவலமப்பு ஆகும்.  

இலறயும் இலறயுடன் பதாழிலாற்றும் ஏலனய பதய்வங்களும் வந்து பசயலாற்றும் 

ஒரு தற்காலிக நடமாடும் அலுவலகஷம யாகசாலல ஆகும். இங்கு கடலமயாற்ற 

அடிப்பலடத் தகுதி தபற்ற ஒரு மைத்தாராகிய விஞ்ஞானகை ஆன்மாக்களுக்கு 

(ததய்வங்களுக்கு) மட்டுஷம இங்கு இடம் உண்டு.  

             

கீழான அசுத்த  மாலயயில் இருந்து பசயற்படும் ஸ்ரீகண்ட ருத்திரர ்

ஷபான்ஷறாருக்கும், பிரகிருதி மாலயயில் நின்று பதாழிற்படும் அணுப் பிரம்மா, அணு 

விே்ணு, அவரின் தசாவதாரங்கள், அணு உருத்திரன் ஆகிஷயாருக்கும் இங்கு 

யாகசாலையிை் இடம் இை்லை.  

அசச்ுஷவலி குமாரசாமிக் குருக்களின் பின்வரும் கூற்லற இங்கு நிலனவு கூர்வது 

தபாருந்தும்.  

“பிரம விட்டுணுக்கள், இந்திராதி யதவரக்ள் யாவரும் அசுத்தமாயா புவனங்களில் 

இருப்பவரக்ளும், சுதத் வித்தியா தத்துவ வாசிகளும் என இருதிைப்படுவர். சுத்த 

வித்தியா தத்துவத்தில், நந்தி முதலிய கணநாதரக்ள் எண்மரக்ளும், பிரம 

விட்டுணுக்களும், இந்திராதி யலாகபாலகரக்ளும் இருப்பாரக்ள். சுத்த வித்தத 



முதலிய தத்துவங்களில் இருப்பவரக்ளுதடய சரீரம் தவந்தவம் ஆதகயாலும், 

மலபரிபாக முற்றுப் பரசிவனருளால் பதம் கபற்றவர ்ஆதலானும், பிறப்பு இறப்புகள் 

நீங்கி ஆண்டு நின்ற படியய சிவ தரிசனதத்ால் ஆனந்த விளக்கத்தத அதடபவர ்

ஆகலானும், இவரக்யள சிவபூமச யாகாதி கிரிமயகளில் பூசிக்கப்படும் ரபருமம 

ரபை்ைவர்கள் ஆவாரக்ள் என்பது சிவாகம நூல் துணிபாகும். அசுத்த மாயாதத்துவ 

வாசிகளாகிய பிரமவிட்டுணு இந்திரன் முதலிய யதவரக்ளது சரீரம் பிரகிருதி சம்பந்த 

மாகலானும், முன் பரமசிவன் அனுக்கிரகம் இல்லாதமயாலும், அசுத்ததத்துவம் 

முப்பத்ரதான்மையும் மனசால் கடந்து யாகசாதலதய அதடந்து பூசித்து 

வணங்குவதினாலும், அசுத்த புவன வாசிகளான பிரம விட்டுணு முதலியயார ்சுதத் 

வித்தியா தத்துவமயமான யாகசாமலயில் பூசிக்கப்படத் தக்கவர்கள் அல்லர.்” 

யாகசாலை ததய்வங்களும் வழிபாடுகளும் 

பரமுத்தி கிலடத்து பரஷலாகம் சாரந்்து இலறயுடன் இரண்டறக் கைந்த சம்பந்தர், 

அப்பர், சுந்தரர் ஷபான்ற நாயன்மாரக்ளும் இங்கு பதாழிலுக்காகஷவா, 

விண்ணப்பிக்கஷவா வரஷவண்டிய ஷதலவ இை்லை. தஞ்லசப் பபரியஷகாயிலில் 

நடந்த கும்பாபிஷேகத்தில் நாயன்மாரக்ளின் திருவுருவமும், இரா ரா ஷசாழனின் 

திருவுருவமும் இடம் பபற ஷவண்டும் என்று சரச்ல்ச பசய்து வழக்கு பதாடுத்து 

நிலறஷவற்றியலத இங்கு நிலனவு கூரைாம்.  

இந்த யாகசாலலயிஷல ஓம குண்டங்களிலும், கும்பங்களிலும், மந்திரங்களிலும் 

அந்தந்த திக்குகளில் அந்தந்த இடங்களில் அந்தந்த பதய்வங்கள் அலழக்கப்பட்டு, 

வரஷவற்கப்பட்டு, அமரத்த்ப்பட்டு, விண்ணப்பம் பசய்யப்படுகின்றது. பிரதான ஓம 

குண்டத்திலும், சிவாசனத்தின் மீது தாபிக்கப்பட்ட பிரதான கும்பத்திலும் 

பரம்பபாருளாகிய இலற அலழக்கப்பட்டு, வரஷவற்கப்பட்டு, அமரத்்தப்பட்டு இந்த 

தற்காலிக நடமாடும் அலுவலகத்தின் ஒரு கிலளயாக ஆலயதத்ில் பதாடரந்்து 

பசயற்படும்படி பிராரத்்தித்து விண்ணப்பம் பசய்யப்படுகின்றது. சிவாசனம் 

என்பது முப்பத்தாறு தத்துவங்களால் ஆன மூவுலகங்கலளயும், அவ்வவற்றின் 

இருப்புகலளயும், அங்கங்கு வதியும் பதய்வங்கலளயும் பகாண்டதாகும். 

          



இந்த சிவாசனத்தில் எழுந்தருளி அதன் ஷமல் வீற்றிருக்கும் சிவமானது 

சிவாசனத்தின் கூறுகளான முப்பத்தாறு தத்துவங்களுக்கும், அவற்றாலான 

மூவுலகங்களுக்கும், அவற்றிலுள்ள அலனத்து இருப்புகளுக்கும், அங்கு இருக்கின்ற, 

இருந்த, இனிஷமல் வரப்ஷபாகின்ற பதய்வங்களுக்கும், சமயங்களுக்கும் எல்லாம் 

அதீதமான, ஷமலான, அப்பாற்பட்ட தத்துவ அதீனனான இலறயாகும். 

தத்துவங்களுக்க்கு அப்பாற்பட்ட தத்துவ அதீனனான இந்த இலறலய 

தத்துவாதீதாலய நமஹா, தத்துவாசனாலய நமஹா என்பறல்லாம் நாமாவளிகள் 

ஷபாற்றுகின்றன.  

இந்த இலறயினதும் அவரின் கீழ் பணியாற்றும் பதய்வங்களினதும்  

சான்னித்தியதல்த இருப்லப உறுதிப்படுத்தி அவரக்ளின் பதாடரந்்ஷதரச்ச்ியான 

இருப்புக்கும் அலுவலகச ்பசயற்பாட்டுக்கும் உறுதி பசய்வஷத கும்பாபிஷேகத்தின் 

பின்னான மண்டலாபிஷேகமும், பதாடரந்்து வரும் நமது ஆலயங்களின் நித்திய, 

லநமித்திய பூலசகளுமாம். அலுவலகங்களிஷல இலடயிலடஷய நாம் 

ஷமலதிகாரியிடமுள்ள அவருலடய எமது அன்லப பவளிப்படுத்த நாம் அவருக்குச ்

பசய்யும் பிறந்தநாள் பகாண்டாட்டம் ஷபான்றஷத ஆலயங்களில் நாம் பசய்யும் 

திருக்கலியாணம் ஷபான்ற விழாக்கள் ஆகும். இலடயிலடஷய அலுவலகத்தில் இருந்து 

புறப்பட்டுச ்பசய்யும் களவி யஷம திருவுலா ஆகும்.  

இலவபயல்லாம் நாம் அங்கு பசன்று நமது விண்ணப்பங்கலள அங்கு லவத்து 

வழிபட்டு  இந்த உலகுக்குரிய இக நன்லமகலளயும், நாம் இறந்த பின்னர ்அந்த 

உலகின் பர இன்பங்கலளயும் பபற்று உய்வதற்ஷக. இலறலயத ்

திருப்திப்படுத்துவதற்ஷகா அல்லது பிரீதிப்படுத்துவதற்ஷகா அல்ல.  

 

நாளாய ஷபாகாஷம நஞ்சணியுங் கண்டனுக்ஷக 

ஆளாய வன்புதசய்ஷவா மடதநஞ்ஷச யரனாமம் 

ஷகளாய்நங் கிலளகிலளக்குங் ஷகடுபடாத் திறமருளிக் 

ஷகாளாய நீக்குமவன் ஷகாளிலிதயம் தபருமாஷன. 

 

காயஷம ஷகாயி ைாகக் கடிமன மடிலம யாக 

வாய்லமஷய தூய்லம யாக மனமணி யிலிங்க மாக 

ஷநயஷம தநய்யும் பாைா நிலறயநீ ரலமய வாட்டிப் 

பூசலன யீச னார்க்குப் ஷபாற்றவிக் காட்டி ஷனாஷம  . 

 

                                                        திருசச்ிற்றம்பலம் 

  

  


