
சிவாலய அமைப்பின் உன்மை விளக்கம் 

 

சிபாதம் ன்து சிப ஆதம் ப் ிாிவு றும். சிபித்டில் 

ஆன்ணாக்கள் திக்கும் இம் ஆதம். திப்டாபது இண்க் 

கத்டல். சிபம் ன்து ித்தணங்கந ஸ்டாம்; அதுப 

ணாக்ஷணாகித வீடு. ஆன்ணாக்கள், ிபிப் ருங்கலில் 

புண்ஞிதம், ாபம் ன்னும் அகள் ணாட, தாக்கதில் 

இருந்து இன் துன்ங்கநால் ாடிப்டுப. ஆத்ணா ன் 

டத்துக்கு, “அட ஸாடத்தகண” ன்டி ஸா சங்சாிப்பன் 

ன் ாருள் பரும். அடாபது  ணஞங்கநினு 

அந்து ப்ாதும் துன்புறுபன் ன்டக் குிக்கும். 

அப்டிதாால் ஆன்ணாவுக்குப் ிபி ீக்கம் ங்ஙம் கூடும் 

ன் கள்பி னாம். “ஸாடத்தகண” ன்ட 

“கத்தார்த்டாாம் ஜ்ஜாார்த்டகத்பம்” ன் ிதாதப்டி 

ார்த்டால், ப்ாதும் ஜாபதபன் ன் அர்த்டபம் 

ஸித்டிக்கும். ஆகப ஆன்ணா ஜாபதபன்; ஆால் 

சிற்ிவுதபன்; கிஞ்சிக்ஜன். ணாத்ணா ஸர்பக்ஜன். ஆத்ணா 

ஜாசூன்தால் ணாத்ணாப அிபடற்க இம் இல். 

ஆடால் ஆத்ணாவுக்கு ஜாம் உண்டு. சிற்ிபிா ஆன்ணா, 

ிபிாகித ணாத்ணாப அிந்து இண்க் கக்கும் 



ித அதபண்டும். அடற்கு ஆத பனிாடு 

படலிதபற்ில் ஈடு பண்டும்.  

“ஆதம் டாழுபது சாவும் ன்று”, 

“காதில் இல்ா ஊாில் குடிதிருக்க பண்ாம்”, 

“பர்த்டிடம் டீர்த்டம் பதாய்த் டாங்கிர்க்கு  

பார்த்டசாச் சற்குருவும் பாய்க்கும் ாண”  

ன்று ஒநபதாரும் டாயுணாபரும் கூிதிருக்கிார்கள்.  

ணலும்,  

‘ட ா டபாத: ப்ாக்டா ீபா டப: ஸாட:’  

ன்டி ஆதம் டய்பத்துக்கு ஸ்தூ சாீணாகும். ஸூக்ஷ்ண 

சாீம் லிங்கம். ஆகணங்கநில், காதிலில் உள்ந உறுப்புக்கந 

ஸ்தூ சாீத்டிலுள்ந உறுப்புக்கநாகச் சால்லிதிருக்கிார்கள். 

அந்ட பிபத்ட இங்க ார்க்காம். 

காபுந்டான் ாடம். துபஸ்டம்ம் பாடாம்; இது 

கஞடிதின் ஸ்டாம். அடால்டான் துபஸ்டம்த்டின் அடிதில் 

கஞடி இருக்கிார். பன்று ந்டிகள் காதிலில் இருக்கும். அப 

பத ஸ்பாடிஷ்ாம், ணஞிபூகம், அாகடம் ன்னும் 



ஸ்டாங்கள் ஆகும். இப ிம்ண பிஷ்ணு ருத்டிர்களுக்குாித 

இங்கள். அர்த்டணண்பம் கர்ப்க்கிருகபம் பிசுத்டி, ஆஜ்ஜ 

ன் ஸ்டாங்கள். இப ஈசுபனும் ஸடாசிபனும் இருக்கும் 

இங்கள். பிணாபம் ஸ்தூியும் ாாடப் ிம்ணந்டி 

ஸ்டாங்கள்; சிபத்துக்கும் சிபத்துக்கும் உாித இங்கள். இப 

சிஸும் ணகுபணாகும். ஞ்சப் ிாகாங்களும் ஒவ்பாரு புபம் 

ஒன்ாக பத்டால் த்துப் குடிகநாகிப் த்துக் ககநக் 

காட்டும். இன்னும் உள்ந உறுப்புக்களுக்குாித பிபங்கந 

ஆகணங்கநில் காஞாம்.  

“ஸர்பவ்தாபீ ண ச்ப:” ன் பட பாக்கின்டி, ங்கும் 

ிந்ட ம்ாருந, ஓாித்டில் ஆதம் காண்டு 

ழுந்டருநிதிருப்டாகக் கூறுபது பஞாகாடா ன் தம் 

டான்றும். ணக்கட்தில் ிந்துள்ந அக்கிி அஞி படலித 

சாடங்காண்டு கந்ட இத்டில் ணட்டும் பநிப்ட்டு 

ஒநிடருபது ாவும், சூாிதனுத ஒநிக்கடிர் ங்கும் 

ிந்டிருந்டாலும் சூாித காந்டத்டிிம் பநிப்ட்டு ணிக்க 

ஒநியும் பப்பம் டருபது ாவும், ணந்டி டந்டிங்கநால் 

அனத்து ஆாடிக்க ஆதங்கநில் டிருவுருபங்காண்டு 

ணசிபன் ழுந்டருநி, பனிடுபார் பிதகற்ி பணருநிக் 



காட்சி அநிப்ான். இது ஸர்ப பிதாிதாகித டன்ணக்கு 

பஞாகாது.  

ஆத அணப்ின் உட்கருத்டச் சிிது ார்ப்ாம். சப 

சித்டாந்டத்டில் கூப்றும் டி, சு, ாசம் ன்னும் 

பப்ாருளுண்ணத ஆதம் பிநக்குகிது. ஆதத்டில் ப 

லிங்கம், ந்டி, லிபீம் ன்னும் பன்றும்  ஒன்ின் பன் 

ஒன்ாக இருப்டக் காண்கிாம். லிங்கம் டிதயும், ந்டி 

சுபயும், லிபீம் ாசத்டயும் குிக்கும். ந்டிக்கு பன் 

லிங்கபம் ின் லிபீபம் இருக்கின். ீபாத்ணாபா ந்டி 

உக ணாததின் ற்ற்றுப் ணாத்ணாபா டிதத உற்று 

ாக்குகிது. இவ்பாறு ணாிாகம் ற்றுச் சத்டிிாடத்டால் 

டி ாக்கணந்ட சுபப் ற்ிதிருந்ட ாசம் டாாகப 

ின்ாக்கி பிகி ிற்டப் லிபீம் குிப்ிக்கிது.  

இந்ட உண்ணகந ஆத பனிாடு சய்பர்கள் ன்கு 

உஞபண்டும். சப சித்டாந்டச் சம்ாருந பிநக்கும் 

பகதில் ஆதத்டில் உள்ந அணப்புக்கள் இருப்ட அிந்ட 

ணன்ர்கள்   ஆதங்கந அணத்து ித்டித ணித்டிக 

பூகளும், டிருபினாக்களும் றும்டி,  ணாிதங்கந 

அநித்டிருக்கிார்கள்.  



    


