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1. ஆகமம் என்றால் என்ன?  

ஆகமம் என்ற சைால்லுக்கு 'வந்தது' என்று சபாருள்.  

ஒ-டு: ஆகமார்த்தம் து ததவானாம் கமனார்த்தம் து ரக்ஷஸாம் 

     குரதவ கண்டாரவம் தத்ர ததவதாஹ்வாநு லாஞ்சனம் 

 

2. ஆகமம் எங்கிருந்து வந்தது?  

இசறவனிடம் இருந்து வந்தது? 

'தவததமாடு ஆகமம் மமய்யாம் இறறவன் நூல்' என்று திருமந்திரம் கூறும். 

ஆகபவ பவதங்கபளாடு ஆகமங்களும் சமய்சை விளக்கும் சமய் நூல்களாம். 
இசவ சமய்ைாகிை இசறைிடம் இருந்து வந்தசவ. சமய்ைாகிை இசறைின் 
சமய் வாக்குகள். இசவ சமய்ைிடம் இருந்து வந்து, சமய்சை விளக்கும் சமய் 
நூல்களாக் இருப்பதால் இவற்சற சமய் என்பற சகாள்வர். Agamas are the 

texts explaining the TRUTH, came from the TRUTH, thus they themselves are the 

embodiment of the TRUTH. 
 

3. ஆகமம் எந்த மமாழியிதல மசால்லப்பட்டது? எங்தக மசால்லப்பட்டது?  

சுத்தமாைா தத்துவத்திபல சூக்குறம வாக்கினால் ைிவசபருமான் 
ைதாைிவமூர்த்திைாக இருந்து சைால்ப்பட்டது. 

 

நாம் இருக்கும் உலகத்சதாகுதி பிரகிருதி மாசைசைச் பைர்ந்தது. இங்கு 
ஆன்ம த்த்துவங்கள் இருபத்து நான்குக்கும் சமாத்தமாக நூற்று அறுபத்து 
நான்கு புவனங்கள் உள்ளன. இங்கு சதாடர்பாடலுக்குரிை வாக்கு றவகரி. 
அதாவது நமது எண்ணம் கருவாகி மனதில் உருவாகி வாைினூடாக 
மற்றவர்களுக்கு பகட்கக்கூடிை ஓசையுடன் சவளிப்படுத்தப்பட்டு 
சதாடர்பாடல் நசடசபறுகின்றது. 
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இதற்கு அப்பால்  அசுத்தமாைா தத்துவத்தில் வித்திைா தத்துவங்கள் 
ஏழிற்குமாக இருபத்பதழு புவனங்கள் உள்ளன. இங்கு சதாடர்பாடலுக்குரிை 
வாக்கு மத்திறம. அதாவது நமது எண்ணம் மனதில் கருவாகி முழுசமைாக 
உருப்சபற்றதுபம மற்றவர்களுக்கு சதாடர்பாடல் நசடசபறுகின்றது. இங்கு 
ஓசை இல்சல. 

 

இதற்கும் அப்பால் சுத்தமாைா தத்துவத்தில் ைிவ த்த்துவங்கள் ஐந்திற்குமாக 
முப்பத்துமூன்று புவனங்கள் உள்ளன. இங்கு சதாடர்பாடலுக்குரிை வாக்கு 
பஸ்யந்தி. இங்கு நமது எண்ணம் மனதில் கருவாகி நமக்பக நமது எண்ணம் 
முழுசமைான உருவாகத் சதரிவதற்கு முன்னபம மற்றவர்களுக்கு 
சதாடர்பாடல் நடந்துவிடும்.  

 

இந்த முப்பத்தாறு தத்துவங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவன் பரசிவன் என்னும் 
இசற. அவனது சக்தி பராசக்தி. அவனன பரப்பிரம்மம்; அவனன பரஞ்சசாதி; 
அவனன பரம்பபாருள்; அவனன பரமாத்மா; அவனன பரமானந்தம்; அவன் 
உசறயும் இடம் பரச ாகம், இது இந்த முப்பத்தாறு தத்துவங்க்ளுக்கு 
உட்பட்டதல்ல. அதானல்தான் இசறசை நாம் தத்துவ அததீன் என்கின்பறாம். 
இதற்கு தத்துவங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவன் என்று சபாருள். இந்த 
அப்பாற்பட்ட இடத்திபல சதாடர்பாடலுக்குரிை வாக்கு பறர வாக்கு. இசத 
சூக்குறம வாக்கு என்றும் கூறுவர். இங்கு எண்ணம் கருவாகத்சதாடங்க 
முன்னபர சதாடர்பாடல் நடந்துவிடும். அதாவது ததாடர்பாடல் எனும் 
னதவவன ா தச ன ா இன்றி  இது நடந்துவிடுகின்றது.  

 

மாைா தத்துதவங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட இசறவன், ைிவ ைாரூபம் சபற்று 
ைதாைிவ பதத்தில் சுத்தமாைா தத்துவ புவனங்களில் வந்து உசறயும் 
பிரணவர் முதலிை பத்து ைிவர்களுக்கும் அவர்கள் ஒவ்சவாருவர் ைார்பாக 
இவ்விரண்டு ைிவர்களுக்குமாக சமாத்தம் முப்பது ைிவர்களுக்கு உபபதைித்தார். 
இவ்வாறு உபபதைிக்கப்பட்ட பத்து ஆகமங்களும் சிவதபத ஆகமங்கள் 
எனப்படுகின்றன.  

இவ்வாபற உருத்திர பதம் சபற்று இபத புவனங்களில் வந்துசறயும் 
பதிசனட்டு உருத்திரர்களுக்கும் இவர்கள் ஒவ்சவாருவார ைாராபாக ஒவ்ஒரு 
உருத்திர்ருக்குமாக சமாத்தம் முப்பத்தாறு உருத்திரர்களுக்கு உபபதைித்தார். 



 

 

இவ்வாறு உபபதைிக்கப்பட்ட பதிசனட்டு ஆகமங்களும் உருத்திர தபத 
ஆகமங்கள் என அசழக்கப்படுகின்றன. இவ்வறாக சமாத்தம் அறுபத்தாறு 
பபருக்கு ைிவன் ஆகமங்கசள உபபதைித்தான் இந்த விபரம் திருமந்திரத்தில் 
காணப்படுகின்றது.  

 

அஞ்சன தமனி அரிறவதயார் பாகத்தன் 

அஞ்மசா டிருபத்து மூன்றுள ஆகமம் 

அஞ்சலி கூப்பி அறுபத் தறுவரும் 

அஞ்சாம் முகத்தில் அரும்மபாருள் தகட்டதத. 
 

- திருமந்திரம் 
 


