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சிவமயம் 

 

  என்று மிகத் தெளிவாக சசவ சமயம் எடுத்துசைக்கிறது. அந்ெ 
ஒருவனுக்கு நாம் சூட்டிய தெயர் மங்களம் தொருந்தும் . ெிறப்பு, இறப்பு, ஆெி, அந்ெம், விகாைம், 
ஆண், தெண் என்று ஏதும் இல்லாெ இசறவன், சிவதெருமான் ஒருவன் ஒருவனே. மற்ற யாவரும் 
ெிறப்ெர், இறப்ெர், விகாைமசைவர். அந்ெ சிவன் 8 குணங்கசள உசையவர். யாசையும் சாைாமல் ெேித்து 
இயங்குெல், தூய உைம்ெிேோெல், மலங்களின் (குற்றங்கள்) நீங்கி நிற்றல், ொனே அறியும் அறிசவப் 
தெற்றிருத்ெல், எல்லா இைமும், எல்லா காலமும் ஒருங்னக அறியும் னெைறிவுசைசம, எல்சலயற்ற 
ஆற்றல், கருசண, இன்ெம் ஆகிய 8 குணங்களும் உசையவன். ெேக்தகன்று எந்ெ னெசவயும் இல்லாெ 
சிவம், உயிர்கள் ெடும் துன்ெத்செ அறிந்து ென் நிசலயிலிருந்து கீழிறங்கி வந்து அருவம், அருவுருவம் 
(லிங்கம்), உருவம் ஆகிய உருவங்கசள எடுத்து உயிர்களுக்காக அருள் புரிகிறான். சிவெிைானுசைய 
ஆற்றலாகிய சக்ெிசய நாம் ெைாசக்ெியாக தெண் உருவம் தகாடுத்து வழிெடுகினறாம். சிவதெருமாேின் 
சக்ெிசய விநாயகர், முருகைாகவும் உருவகித்து சிவகுடும்ெமாக வழிெடுகினறாம். விநாயகர், முருகர், 
ெைாசக்ெி இவர்கள் னவறு சிவதெருமான் னவறு அல்ல. .  

  என்ெது அறிசவ மசறக்கக்கூடிய கண்ணுக்குத் தெரியாெ ஒரு அருவப் தொருள். 
இந்ெ ஆணவம் உயிர்களின் அறிசவ மசறத்து, உயிர்களுக்கு அறியாசமசயக் தகாடுத்து உயிர்கசளத் 
துன்புறச் தசய்கிறது. உயிர்களின் அத்ெசே துன்ெங்களுக்கும் இந்ெ  ொன் காைணம். இசெ 
நீக்கனவ இசறவன், மாசய என்ற ென் சக்ெியிலிருந்து இந்ெ உலகத்செ னொற்றுவித்து ெசைத்ெல், 
காத்ெல், ஒடுக்குெல் (அழித்ெல்), மசறத்ெல், அருளல் ஆகிய 5 தொழில்கசளச் தசய்கிறான். இெோல் 
உயிர்கள் அறிவு தெற்று, ஆணவ மலத்ெிைமிருந்து விலகி, இசறவசே உணர்ந்து முக்ெி தெற்று 
னெரின்ெம் அசைகின்றே.  சைப்தொருட்களாகிய , இந்ெ 
மூன்றும் அழிக்கமுடியாெ என்றும் உள்ள நித்ெியப் தொருட்கள். சிவனும் சசவ சமயமும் அநாெியாேது. 
அொவது, னொற்றமும் முடிவும் இல்லாெது. சிவவழிொடு எக்காலத்தும் இருந்ெது, இருக்கிறது, இருக்கும். 
சிவசே வழிெடும் அடியார்கள் எக்காலத்தும் இருப்ெர். சிவவழிொடு எப்ெடி தசய்ய னவண்டும் என்ெசெ 
னவெங்களும் ஆகமங்களுமாக இசறவனே நமக்கு அருளியுள்ளான். ரிக், யசூர், சாமம், அெர்வணமாக, 
வைதமாழி னவெங்கள் 4, ெற்னொது நம்மிைம் உள்ளது. அெற்கும் முன்ோல், அறம், தொருள், இன்ெம், வடீு 
என்று 4 ெமிழ்தமாழி னவெங்கள் நம்மிைம் இந்ெொக குறிப்புகள் உள்ளே. சிவ ஆகமங்கள் 28. னவெ, 
சிவஆகமங்களில் உள்ள அனெ கருத்செ நம் முன்னோர்கள் ெமிழில் ென்ேிரு ெிருமுசறகளில் 
ெெிவிட்டுள்ளேர். னொத்ெிை நூல்களாகிய ென்ேிரு ெிருமுசறகளிலும் னவெ ஆகமங்களிலும் உள்ள 
கருத்துக்கசளப் ெின்ேர் 14 சாத்ெிை நூல்களில் தமய்கண்ை சாத்ெிைமாக தொகுத்ெேர். ென்ேிரு 
ெிருமுசறயும், 14 சாத்ெிைமும்  நூல்களாகும்.  

 இந்ெ நூல்கசளயும் அருளி சசவ சமயத்செ மீட்தைடுத்ெ  (குருமார்கள்) 
ெிருஞாேசம்ெந்ெர், ெிருநாவுக்கைசர், சுந்ெைர் மற்றும் மாணிக்கவாசகர் ஆகினயாரும், 

தமய்கண்ைார், அருநந்ெிசிவம், மசறஞாேசம்ெந்ெர் மற்றும் உமாெெிசிவம் ஆகினயாரும் 
நம் சமயத்ெிற்கு ெங்களித்ெிருப்ெது சிவதெருமானுசைய ெிருவருள். சசவதநறிப்ெடி வாழ்ந்து 

நமக்கு வாழ்வின் முன்னோடிகளாக உள்ளேர். நாம் அசேவரும், 63 நாயன்மார்களின் 
வைலாற்சறப் ெடித்து, நம் குழந்செகளுக்கும் அசெ எடுத்துக்கூறி, ெிருமுசறகசள ெிேமும் ஓெி அந்ெ 
ெிறப்பு இறப்ெில்லாெ சிவதெருமாசேத் ெிேமும் விளக்னகற்றி வடீ்டிலும், ெிருக்னகாவில் வழிொடு 
தசய்தும் னொற்றுனவாம். யாவரும் இசறவனே காட்டிய இந்ெ நன்தேறியில் நிற்க, வான்மசழ வளாது 
தெய்ெலும், அசேத்து ெவீிசேகள் அகன்றும், எல்லா நன்சமகளும் தெற்று, நாமும், நாடும், மக்கள் 
அசேவரும் இன்ெமாகவும் அசமெியாகவும் வாழ்வர்.  

http://www.saivasamayam.in/புெியவர் வசலெளத்ெில் சசவ சமயம் ெற்றிய அடிப்ெசை 
தசய்ெிகளும், ெைங்களும், காதணாளிகளும் யாவரும் எளிெில் புரிந்து தகாள்ளுமாறு ெகிைப் ெட்டுள்ளது. அசேவரும் 
ெயன்தெற்றும் உற்றார், உறவிேர், நண்ெர்கள், முகநூல், வாட்சப் குழுக்கள் ஆகியவற்றில் ெகிர்ந்தும் நம் ொைெ 
பூமியில் மீண்டும் ஆன்மீகம் ெசழத்னொங்க ெங்களிக்குமாறும் அன்னொடு னகட்டுக்தகாள்கினறாம். ெிருச்சிற்றம்ெலம். 
உலகின் வெீிகள் னொறும் சசவ ொைசாசலகள் அசமப்னொம். ெிருநந்ெினெவர் ெிருக்கூட்ைம், தசன்சே. 

http://www.saivasamayam.in/புதியவர்

