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தாயுமானவரின் அத்வவதமும் 

வவதாத்திரி மகரிசி அத்வவதமும் 

     அத்வைதம் என்பது சமஸ்கிருத சசால்லாகும்.( இரண்டற்ற 

நிவல என்று சபாருள் தருகிறது.  

       இது இந்து தத்துவத்தில் இவறவனின் தன்வம பற்றிய ஒரு சகாள்வக 

ஆகும்.  

        சீவன் (ஜவீாத்மா) என்பதும் இவறவன் 

(பிரம்மம்|பரமாத்மா) என்பதும் ஒன்றுதான்; 

வவறல்ல என்றும் சகல 

உயிரினங்களுக்குள்ளும் 

துவாக ஆத்மாவாக விளங்குகின்றது 

என்றும் இத்தத்துவம் கூறுகிறது. 

       கி.பி. 788-820ம் காலத்வத 

வாழ்ந்த ஆதிசங்கரர் (இவரது காலம் கி.மு 

மூன்றாம் நூற்றாண்டு எனவும் ஒரு வாதம் 

இருக்கின்றது) முதன்முதலில் அத்வவத 

தத்துவத்வதத் சதாகுத்து எழுதி வவத்தார். 

இவர் யாருக்கும் உபவதசிக்கவவா பிரசாரம் 

சசய்யவவா இல்வல. 

    இவர் வகரளத்திலுள்ள (அன்வறய வசர நாடு) காலடி எனுமிடத்தில் 

சிவகுரு - ஆரியாம்பாள் தம்பதிகளுக்கு மகனாக அவதரித்தார். 

    சங்கரரின் குருவின்     
பரமகுருவாகிய சகௌடபாதர் எழுதிய மாண்டூக்ய 

காரிவக பிரம்மசூத்திரத்திவன விளக்க எழுந்தது.  

     இதில் கூறப்பட்ட விளக்கங்கள் வபாதிய சதளிவுடன் 

காணப்படாவமயால். அதவன வமலும் இலகுபடுத்தி 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%88%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%88%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9C%E0%AF%80%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9C%E0%AF%80%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9C%E0%AF%80%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BF.%E0%AE%AA%E0%AE%BF.
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BF.%E0%AE%AA%E0%AE%BF.
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%87%E0%AE%B0%E0%AE%B3%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%87%E0%AE%B0%E0%AE%B3%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%8C%E0%AE%9F%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%8C%E0%AE%9F%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%8C%E0%AE%9F%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%82%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%AF_%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%82%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%AF_%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%82%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%AF_%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%82%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%AF_%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%82%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%AF_%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%82%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%AF_%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%88
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விளக்கும் சபாருட்டு எழுந்ததுவவ சங்கரரின் அத்வவத சிந்தவனயாகும். 

    துவைதம் த்வி என்றால் இரண்டு. இவறவன் ஒருவவன 

சுதந்திரமானவன், உலகு உயிர் ( பரதந்திரமானவவ ) வவறானவவ.  

    இவறவன் தனி, மற்றவவ அதில் 

வசராதவவ, பரமாத்மா, ஜவீாத்மா, ஜட 

உலகம்-இவவ எவராலும் உண்டாக்கப்படாத 

நித்தியப் சபாருள்கள்.  

    உலகம் ஒரு வதாற்றம் அன்று. சுதந்திரம் 

இவறவனுக்கு மட்டும் உண்டு. கர்மத்வத 

நீக்கினால் வடீுவபற்வற 

அவடயலாம். துவவத தத்துவத்வத 

வதாற்றுவித்தவர் மத்வர் ஆவார்.    
ைிசிட்டாத்துவைதம் (விசிஷ்டாத்வவதம்) என்பது காலத்தால் 

பழவமவாய்ந்து, பின்னர் வந்த வவணவ 

மகாச்சாரியராகிய இராமானுசரால் புகழ்சபற்ற தத்துவம் ஆகும். 

 

   சிறப்புநிவலயான அத்வவதம் (இரண்டன்வமக் 

சகாள்வக) என்பது இதன் சபாருள் (விசிஷ்ட (சிறப்பு) 

+ அத்வவதம் (இரண்டன்வம) = விசிஷ்டாத்வவதம்= 

விசிட்டாத்துவவதம்). 

 

       பிரம்ம சூத்திரம், பகவத் கீவத முதலியவற்றிற்கு தமது 

விசிட்டாத்துவவதக் சகாள்வகப்படி உவர எழுதினார்.  

 

• இவறவன் நம்வமாடு இருக்கிறார் என்பது அத்துவவதம் (துவவதம் அற்ற 

நிவல), (இரண்டற்ற ஒருவம நிவல) 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE_%E0%AE%9A%E0%AF%82%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE_%E0%AE%9A%E0%AF%82%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%95%E0%AE%B5%E0%AE%A4%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AF%80%E0%AE%A4%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%95%E0%AE%B5%E0%AE%A4%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AF%80%E0%AE%A4%E0%AF%88
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• நமக்கு முன்னும் நமக்குப் பின்னும் இவறவன் இருப்பதால் இவறவன் 

வவறு, நாம் வவறு, மவழ நமக்குள், நம்மால் இயங்குவது இல்வல, - என 

எண்ணி இவறவவனயும், நம்வமயும் இரண்டாகப் பார்ப்பது துவவதம். 

• இந்த இரண்டு வகாட்பாடுகவளயும் ஒப்புக்சகாள்வது விசிட்டாத்துவவதம். 

(சசவ்விருவம) 

எளிவமயாகச் சசான்னால்…………………………….. 

• நமக்கு முன் உணவு (துவவதம்) 

• வயிற்றுக்குள் உணவு (விசிட்டாத்துவவதம்) 

• உணவு நம் உடலில் சத்தாக மாறிய நிவல (அத்துவவதம்) 

 

     விசிட்டாத்துவவதமானது சீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒவர 

சபாருளாலானவவ என்றும் சீவாத்மா பரமாத்மாவிலிருந்து 

சவளிப்பட்டது என்றும் கூறுகிறது. 

        சித்து, அசித்துச் வசர்க்வகயால் விளங்கும் இரண்டற்றதான பிரம்மம் 

உண்சடன்பவத உட்கருத்து.  

       பிரம்மம் ஒருவவர. அவர் சத்து என்றும் பிரம்மம் என்றும் ஈசுவரன் 

என்றும் திருமால் என்றும் சபயர் சபறுகிறார்.  

      அவர் சித்து என்னும் ஆத்மாவுடனும் அசித்து எனப்படும் சடத்வதாடும் 

எப்வபாதும் வசர்ந்திருக்கிறார்.  

       பரமாத்மாவவ நிவலயானவர். சுதந்திரம் உவடயவர் சித்தும் அசித்தும் 

அவவரச் சார்ந்திருப்பவவ.  

      ஆசாரிய அன்பு, சுருதி, சுமிருதி, நம்பிக்வக, வமாட்ச விருப்பம், உலக 

ஆவச அறுதல், தரும் சிந்தவன, வவத பாராயணம், சாது சங்கமச் வசர்க்வக 

முதலானவற்றால் கர்மபந்தத்வத விட்டு முக்தி சபறலாம். 

தாயுமானவரின் அத்வவத இயல்பு. 
   இவறவன். உலகத்வதாடு இரண்டறக் கலந்து நிற்கின்றான் 
என்பவத> கடவுள் அத்துவிதமாயிருக்கின்றார் என்று வவதங்கள் 
சசால்லியிருக்கின்றன.  

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4_%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4_%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
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     இருப்பினும் ஏகம் என்ற சசால்வலப் பயன்படுத்தாமல், 
அத்துவிதம் என்ற சசால்வல மவறகள் வழங்கியது. 

    கடவுளும் உலகமும் சபாருட் தன்வமயால் வவறாக இருக்கிறது, 
கலப்பால் வவற்றுவம வதான்றாவாறு கடவுள் உலகத்வதாடு 
கலந்திருக்கின்றார். 

     அத்துவித பாவவன சசய்வவத ஞான சநறியாதலின்- 
அவ்வாறின்றிக் கடவுளும் உலகமும் வவறல்ல எனக்கருதி-- ஏகான்ம 
வாதங்வகாடல் தவறாகுமாதலின், அத்துவிதம் என்ற சசால்லின் 
சபாருள் சதரிந்து சிவத்வதாட அத்துவித பாவவன சசய்ய வவண்டும் 
என்றார் தாயுமானவர். 

 
“அத்வவதம் என்ற அந்நியச்சசால் கண்டு உணர்ந்து 

சுத்த சுத்த சிவத்வதத் சதாடருநாள் எந்நாவளா?” (எந்நாட்கண்ணி 
நிவலபிரிந்வதார்.4) 

 

“ஒன்றுஇரண்டும் இல்லதுவாய் ஒன்றுஇரண்டும் உள்ளதுவாய் 

நின்ற சமத்துநிவல வநர்சபறுவது எந்நாவளா?” (எந்நாட்கண்ணி நிற்கும் நிவல 15) 

    நாம் பிரமம் என்று பாவவன சசய்தால் நாசமன்ற உணர்ச்சி 
ஆங்காரத்வத உண்டாக்கும் ஆதலால் அப்பாவவனவய மறுப்பார் 
தாயுமானவர், 

 
“நாதபிரமம் என்றால் நடுவவஒன்று உண்டாமால் 

வதம்பி எல்லாம்ஒன்றாய்த் திகழுநாள் எந்நாவளா?” 

என்றார். 

    சிவத்வதாடு இரண்டற்ற நிவலயில் நிற்பார்க்குச் சிவத்வதக் 
காண்கின்ற தானும் காணும் சபாருளும் சவவ்சவறாகத் வதான்றுதல் 
கூடாது. 
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   அகண்டாகாரமான சிவத்தின் வதாற்சமான்வற நிகழதற்குரியதாலின்,  

 

“காண்பானும் காட்டுவதும் காட்சியுமாய் நின்றஅந்த 

வணீ்பாவம் வபாய்அதுவாய் வமவுநாள் எந்நாவளா?” எந்நாட்கண்ணி நிற்கும் 
நிவல20) 

என்றார். 

    காண்பானும் காணும் சபாருளுமாய்ப் பிரித்து வநாக்குங் காவல 
காணும் சபாருவள முன்னிவலயாகச் சுட்டியுணர்தலால் அது 
சுட்டிறந்த ஞானத்திற்கு இவடயூறாமாதலின், 

 
“முன்னிவல ஒழிந்திட அகண்டதா காரமாய் 

   மூதறிவு வமல்உதிப்ப 

முன்பிசனாடு கீழ்வமல் நடுப்பக்கம் என்னாமல் 

   முற்றும்ஆ னந்த நிவறவவ 

 

என் நிவலவம யாய்நிற்க இயல்புகூர் அருள்வடிவம் 

   எந்நாளும் வாழிவாழி 

இகபரம இரண்டினிலும் உயிரினும் உயிர்ஆகி 

   எங்கும்நிவற கின்ற சபாருவள! (எங்கும் நிவறகின்ற சபாருள்.11) 

 

என்றார். 

 
“முன்நிவலச் சுட்டு ஒழி சநஞ்வச! நின் வபாதம் முவளக்கில்ஐவயா 

பின்னவல ஜன்மம் பிறக்கும். கண்டாய் இந்தப் வபய்த்தனம்ஏன்? 

 

என்றதுமது. 
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   அது என்ற பரம் சபாருவளக் குறித்து நிவனத்தலும், அது என்ற 
சசால் சுட்டுணர்விவன எழுப்பி அதீத பாவவனக்கு இவணயுமாதலின், 

 
“அதுசவன் றுன்நு மதுவு மறநின்ற 

முதிய ஞானிகண் வமானப் சபாருளது 

எதுசவன் சறண்ணி யிவறஞ்சுவ வனவழவயன் 

மதியு ணின்றின்ப வாரி வாழங்குவமா?   (சபான்வனமாதவர 29) 

 

என்றார். 

     எச்சசால்லாலும் இவறவவனச் சுட்டாது  உணரும்  நிவல 
என்ப்படும்.  அவதவய வமானம் என்பார் தாயுமானவர். 

    “வமானம் என்பது ஞானவரம்பு” என்ற அறநூல் உவரயும் 
காணலாம்.  சசயலுமற்றுப் வபச்சுமற்று அந்நிவலவய சும்மா 
இருக்கின்ற நிவல எனப்படும். 

    அத்துவித நிவல, வமான நிவல, சும்மா இருக்கும் நிவல என்பன 
ஒரு சபாருளக் குறிக்கும். 

    அவதவய சுருங்கிய சசால்லால் சபரிய சபாருவளத் சதரிவிக்கும் 
தாயுமானவர் அத்துவித நிவலவயக் கூறுமிடத்து. 

     ஆகாரபுவனம் 22 ஆம் பாட்டின் இறுதியில் “அது வானாலதுவாவர் 
– அதுவவ சசால்லும்” என்றார். 

    “அதுவானால்” என்பதில் சபாருள் அத்துவித பாவவன 
உவடயரானால் என்பது. 

     “அதுவாவர் என்பதற்குச் சிவமாயவசரன்பது கருத்து.  மூன்றாவது 
“அது” சிவானுபவத்வதக் குறிக்கும்.  

     வமற்படி 23 ஆம் பாட்டில், “அது என்று சசான்னால் எது என்று 
ஒரு ஆசங்வகயுண்டாகும். 
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     ஆதலியானல் அது என்ற கருத்வதயும் அறவவ ஒழித்து 
மதுவுண்ட வண்டுவபால் சனகனாதி மன்னர்களும், சுகர் முதலிய 
சபருமுனிவர்களும், வபரின்ப நுகர்ச்சியால் அவசவின்றி வாழந்தனர்” 
என்றார். 

    வதனுண்ட வண்டு வதனின் நிவனவு தவிர வவசறான்றும் 
உணராதிருக்கும். 

    அதுவபாலச் சிவானுபம் உவடயவவர்களும் இருப்பர் என்றவாறு, 
அத்துவித ஞானமாகிய வமானத்வத் தவிர வடீ்டின்பவடதற்கு வவறு 
வழியில்வல என்பது தாயுமானவரது திண்ணிய கருத்தாகும். 

 
முடிவிலா வடீ்டின் வாழ்க்வக வவண்டினர்க்கு 

உன் வமானமல்லால் வழிஉண்வடா?”    (ஆரணம் 10)  

 

“சஜகங்கள் எங்கும் திரிி்ந்துநல் வமானத்வத 

உகந்த வபர்உவன ஒன்றுவர் ஐயவன!” (சபான்வன மாதவர.44) 

 

““அத்துவிதம் சபரும்வபறு அத்துவிதக் 

கட்டுக்குள் ஆவசதன்வறா” 

 

“சமய்ஞ்ஞானாத் தாணுவிவனா டத்துவிதஞ் 

சாருநாள் எந்நாவளா? 

 

என்று காண்க. 

     அத்துவிதத்திற்குரிய உவவமகவள எந்நாட்கண்ணி “நிற்குநிவல” 
முதலிய இடங்களில் தாயுமானவர் சதாகுத்துள்ளார்.  

• பகலவன்முன் மதியிசனாளி அடங்கி நிற்பது வபாலவும், 
• வானுடங்கும் வளி வபாலவும், பட்டப்பகல் விளக்சகனவும், 
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• உச்சிக் கதிரவனுக்கு எதிர்ப்பட்ட வடிகம் வபாலவும், 

இவறவன் திருவடி நிழலிலடங்குதவல அத்துவித நிவலயாகும். 

 

    “தான்”, “தவல” என்ற இருசசாற்கள் “தாடவல” என்று புணர்ந்து 
நின்றகாவல டகரமானது ஈசரழுத்தின் ஒற்றுவமவய விளக்குதல் 
வபால,  இவறவன் தாளில் அடங்கிய உயிரின் அவல அடங்கிய 
ஞான்று, இருவரது கலப்பாகிய அத்துவித நிவல தகழும் என்பார் 
தாயுமானவர். 

 
“ஆடவலவய காட்டி எனது ஆடல்ஒழித்து ஆண்டான்சபான் 

தாள்தவலவமல் சூடித் தவழக்குநாள் எந்நாவளா?” 

என்றது காண்க. 

    வபசா நிவலயாகிய சமௌனத்வத முடிந்த நிவலயாகக் கடவுள் 
வவத்ததற்கு என்ன காரணம்? 

 

    குற்றமுள்ள சநஞ்சின் இவன் வஞ்சமுவடயவன் ஆதலால் 
இவவனாடு வாய் வபசுதல் தவசறன்று இவறவன் கருதினவமவய 
யாசமன்று நயம்படப் பலவவகக் கண்ணி ஆறாம் பாட்டில் 
கூறியுள்ளார். 

 

     தமக்கு இவறவன் வமான நிவலயாகிய வநாக்கத்திவனத் 
தந்தருளினார் என்பவத ஆனந்தக்களிப்பு ஏழாம் பாட்டில் பாடுகின்றார். 

“நலவமது மறியாத என்வனச் சுத்த 

 நாதாந்த வமானமா நாட்டந் தந்வத” (ஆனந்தக்களிப்பு.17)  

     சமௌனம், சமௌனசமன்று வாயினால் வபசாமலும், வகவய 
அவசக்காமலும் இருப்பதால் பயனில்வல. 
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     இரவு பகலற்ற உணர்ச்சிவயாடு இவறவவன அறிவின்கண் 
நாடியிருத்தவல என்பார். 
வாக்கும் வகக்கு சமௌனம்  சமௌனம் என்று 

ஏய்க்கும் சசால்சகாண்டு இராப்பகல் ற்றிடா 

நாய்க்கும் இன்பம் உண்வடா? (சபான்வன மாதவர 42) 

என்றார்.  இதனால் சமௌனம் என்பது கட்டிருந்த முதல்வவன 
உணரும் ஞானநிட்வட என்பது சதளியப்படும். 
 

“கற்றதுங் வகட்டதுந் தாவன ஏதுக்காக 

    கடபட என்று உருட்டுதறவகா? கல்ஆல் ்ி்எம்மான் 

குற்றம்அறக் வககாட்டும் கரத்வதக் கண்டு 

    குணம்குறி அற்று இன்ப நிஷ்வட கூடஅன்வறா. (நின்றநிவல 1) 

 

“வநச நிர்விகற்ப நிட்வடயல்லால் உன்அடிவமக் 

காவச உண்வடா நீஅறியாது அன்வற பராபரவம”  (பராபரக்கண்ணி.51) 

 

    ஞான நட்வடயின் இயல்பிவனத் “வதவசாமயானதந்தம் 4 ஆம் 
பாட்டில் சுருக்கமாக – 

• “ஆடாமல் நின்றுவிட்ட பம்பரம் வபால மனமானவது விவச ஒடுங்கி 
விடவும், 

• அறியாவமயான இருள் நீங்கவும், 
• இருள் ஒளி இரண்டும் அல்லாத அருள் சவளிவயாடத்து விதமான 

என்வனக் கண்டு 
• என்னுள்வள இருக்கும் சாந்த சவளியாகிய பரம்சபாருவளக் கூடி, 
• அதீதமான இன்ப நிவலவய நான் கூடிவனனல்லவன” 

 என்று தமது ஞானப் சபருவிருப்வபக் குறித்தார். 
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    ஞான நிட்வடயின் இயல்பிவனச் சின்மயானந்த குரு 8 ஆம் 
பாடல்டில் தாயுமானவர் விரிவாகச் சசால்லியுள்ளார்.  

• “கூடுதல்,பிரிதல், பற்றுவவத்தல், குவிதல், விரிதல் முதலிய 
சசயற்வகயின்றி, 

• முக்குணமற்று, 
• வபாக்குவரவும் கட்டுணர்வும் மனமாசும் இல்லாது 
• வமல், கீழ், நடு என்னும் பகுதிப்படுத்து நிவனத்தலும் உணர்த்தலும் 

இன்றி,  
• ஐம்பூதம், விந்து, நாத முதலியவற்வறக் கடந்து - காண்வபான், காட்சி 

என்பவற்றில் உணர்ச்சி, வாட்டம் யாதுமின்றி 
• ஒன்று, இரண்டு என்ற விவகாரமற்று, 
• மனம் ஒடுங்கி— 
• முழுமுதல் வபரின்பக் கடலில் திவளத்துச் சிவமயமாய்,  
• வவறு ஒன்வறத் வதடுதலும் இல்லாத இடவம “வமலாகிய நிவல” 

என்றவத நாம் காணலாம். 
 

   அந்நிவலயிவல இருப்பவத சும்மாவிருத்தல் என தாயுமானவர் 
கருதுவதால் அச்சசால்லிவனப் பல இடங்களிலும் தாயுமானவர் 
வழங்குகின்றார். 

    சும்மா இருப்பதற்கு நீ ஓர் உபாயம்அருளுதல் கூடாதா? என்று 
இவறவவன வினவுவார். 

 

“எம்மால் அறிவதுஅற எம்சபருமான் யாதம்இன்றிச் 

சும்மா இருக்கஒரு சூத்திரம்தான் இல்வலவயா” (இல்வலவயா என்கண்ணி.3) 

    சும்மா இருக்கும் விருப்பம் தாயுமானவருக்கு அதிகம் உண்டு 
என்பது, 
“சசால்லும் சபாருளும் அற்றுச் சும்மா இருப்பதற்வக 

அல்லும் பகலும்எனக்கு ஆவச பராபரவம” (பரா.5) 

 



தாயுமானவரின் அத்வவதமும் வவதாத்திரி மகரிசி அத்வவதமும் - பானுகுமார். 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

12 
 

“சும்மா இருக்கச் சுகம் உதயம் ஆகுவம”  (உடல்சபாய்உறவு.52) 

 
“சும்மா இருக்கச் சுகம்சுகம் என்று சுருதி எல்லாம் 

அம்மா நிரந்தரம் சசால்லவும்”   (பாயப்புலி 36) 

 

“நாசனனவும் நீஎனவும் இருதன்வம நாடாமல் நடுவவ சும்மா 

தான்அமரும் நிவலஅதுவவ சத்தியம் சத்தியம்”  (ஆவசசயனும் 32) 

 

அதவனவய தூங்காமல் துங்குதல் என்றும் பகர்வார். 

 
“தூங்காமல் தூங்கிச் சுகப் சபருமா னின்னிவறவில் 

நீங்காமல் நிற்கும் நிவலசபறவும் காண்வபவனா”(காண்வபவனா என் கண்ணி.10) 

 
“தூங்கிவழித்து என்னபலன் தூங்காமல் தூங்கிநிற்கும் 

பாங்குகண்டால் அன்வறா பலன்காண்வபன் வபங்கிளிவயா” 

(வபங்கிளிக்கண்ணி. 30) 

 

   சும்மா என்பவத (ஒரு சசால்) ஒரு சமாழி என்று தாயுமானவர் 
சிறப்பிப்பது வழக்கம். 

 
“பாரீர். ஒருசசால் படிவய அனுபவத்வதச் 

வசரீர். அதுவவ திறம்”        (உடல்சபாய்யுறவு.10) 

 

“சசான்ன ஒரு சசால்லால் சுகமா இருமனவம! 

இன்ன மயக்கம்உனக்கு ஏன்?”          (உடல்சபாய்யுறவு.70) 
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“ ……………………………………………………………………………………………………………..சசான்ன ஒரு  

சசால்வல மறவாமல் வதாய்ந்தால், சநஞ் வச! உன்னால் 

இல்வல பிறப்பதுஎனக் வக.”            (உடல்சபாய்யுறவு.71) 

 

    நிவனசவான்று 9 ஆம் பாட்டிவல  ஒரு சமாழியின் சபருவமவய 
விரிவாக உவரத்தார். 

    ஒரு சசால்வல, சபாருள் விரிக்குங் காவல, பல சசால்லாகிய 
சமய்நூற்கு இடம் சகாடுக்கும், அந்த ஒரு சமாழிவய பாசத்வத நீக்கும், 
குருசமாழிந்த ஒரு சமாழிவய  மவலவபான்ற எல்வலயாக 
விளங்குகின்றது. 

    மற்ற சமாழிகவளக் வகக்சகாள்வசதல்லாம், வகாடு வவரயாமல் 
வட்டடுதல் வபாலும் என்ற விடத்து - ஒரு சமாழி என்றது 
ஓங்காரத்வத எனவும், சும்மா இரு என்பவத சயனவும் திருவவத் 
சதழுத்வத சயனவும் கூறுப. 

 

“ஓங்காரம் ஐந்து எழுத்தால்  புவனத்வத உண்டு பண்ணிப்.” (பாயப்புலி.9) 

 

என்றவமயால் ஓங்காரவம ஐந்ழுத்தாதல் காணலாம். 

   ஓங்காரத்வத ஒலித்தவபாது நாதமும், எழுதியவபாது விந்துவும் உகர 
அகர மகரங்களாகப் பிரித்தவபாது மூசவழுத்தும் ஆதலால் அஃது 
ஐந்சதழுத்து எனல் சதளிவுபடும். 

 
“அஞ்சுஎழுத்தின் உண்வம அதுஆன அப்சபாருவள 

சநஞ்சுஅழுத்தி ஒன்றுஆகி நிற்குநாள் எந்நாவளா,” (எந்.கண்ணி.நிவலபிரிந்வதார்.13) 
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    சும்மா என்னும் சசால் “சும்ம” என்பதன் விரிவு.  அச்சசால்லில் 
உ,ம்,அ என்ற மூன்வறழுத்திருத்தல் காணலாம்.  

    அவவ ஓங்காரத்தின் உறுப்புகள், சகரமானது மகரத்வதாடு வசர்ந்து 
அம்ச மந்திரமாகிய அசவபவயக் குறிக்கும் என்பர். 

     “சும்மாயிரு சசால் என்றலுவம அம்மா சபாருசளான்றும் 
அறிந்திலவன” என்ற அருணகிரிநாதர் அருண்சமாழி மிகவும் 
ஆர்வத்ததுடன் தாயுமானவர் பராட்டுகின்றார். 

“ஐயா! அருணகிரி அப்பா, உனவனப்வபால 

சமய் ஆக ஓர்சசால் விளம்பினர் யார்?  (உடல்சபாய்யுறவு.26) 

 

    சும்மாவிருந்து ஞானநிட்வட கூடுதற்குத் திருவருவளவய நாடி 
நிற்றல் வவண்டும்.  திருவருட் கண்ணாவலவய எல்லாப் சபாருவளயும் 
பார்க்க வவண்டுமாதலின், 
“அருளால் எவவயும்பார் என்றான் அத்வத 

   அறியாவத சுட்டிஎன் அறிவாவல பார்த்வதன் 

இருள்ஆன சபாருள்கண்டது அல்லால் கண்ட 

   என்வனயும் கண்டிலன் என்வனடி வதாழி  

சங்கர சங்கர சம்பு.”     (ஆனந்தக்களிப்பு 13) 

  

   இதனால் நிவலயற்ற உலகப் சபாருள்கவள ஆணவத்தால் 
காணுமிடத்துப் சபாருள்களின் உண்வமத் தன்வம விளங்காமல் 
வபாவதல்லாமல் அந்தப் சபாருள் வயமாய் நிற்கும் தன்வனயும் 
அறிதற்கு இடமில்வல என்று உவரத்தவாறாயிற்று.  

     ஞானம் உதித்தற் சபாருட்டு ஆவசயின்வம இயற்வகயாக 
அவமந்தால், அது தாவன கனிந்த கனிவபாலும் என்றும், பிராணவன 
வயாகத்தால் வசப்படுத்தி மனசவாடுக்கங் சகாண்டு பற்றுதல்-- 
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கனிவிக்க வந்த கனி என்றும் சுகவாரி 6 ஆம் பாடலில் தாயுமானவர் 
சதரிவித்துள்ளார். 

    ஞானமில்லாமல் முத்தி கூடுதல் முடியாது என்பது 
தாயுமானவரின் கருத்தாகும். 

     சின்மயானந்த குரு 11 ஆம் பாட்டில், 

• “அன்பு சநறியில் நிவலசபற்று நின்றாலும் - ஒன்பது கண்டங்கவளயும் 
வலம் வந்தாலும்- 

• கடலில் மூழ்கினாலும்,  
• புனித நதிகளில் குளித்தாலும், 
• பசி தாகங்கவளப் சபாருட்படுத்தாது - தீ நடுவவ நின்றும் உதிர்ந்து 

சருகு, நீர், காற்று என்பவற்வற மிகுந்த பசி வந்தவபாது உண்டும்,  
சமௌனத்திலிருந்தாலும் – 

• உயர்ந்த மவலக் குவகளில் புகுந்து பத்து நாடிவயயும் சுத்தி சசய்து 
மூலாதாரத்தில் உள்ள அனவலயும் மூச்சுக் காற்றினால் வமசலழுப்பிச் 
சந்திர மண்டலத்து அவடத்துச் சிறந்த அமுதத்வத உண்டும் சிறிது 
காலம் நிற்கும் உடம்பிவனப் பல ஊழிகள் நிவலசபறும்படி சிி்த்தி 
சசய்தாலும் 

ஞானம் சபறாவிடத்து உயர்கதியவடதல் கூடுவமா? என்றார். 

    ஞான சநறியானது, வகட்டல், சிந்தித்தல், சதளிதல், நிட்வட கூடல் 
என்று நான்கு வவகப்படும் என்பது 

“வகட்டல்முதல் நான்காவல வகடுஇலா நாற்பதமும் 

வாட்டம்அறஎனக்கு வாய்க்குநாள் எந்நாவளா. (எந்.கண்ணி நிவலபிரிந்வதார்.5)  

   ஞானத்வத முற்றிலும் வகவரப் சபறாவிடின் சரிவய, கிரிவய, 
வயாகசமன்று மூன்றிற்கும் உரிய பதமுத்திகளுள் ஒன்றாவது தமக்குக் 
கிவடக்கப் சபறவவண்டும் என்பார் தாயுமானவர். 

“ஞானசநறி தாவன நழுவிடினும் முப்பதத்துள் 
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ஆனமுக்தி நல்கும்என அன்புறுவது எந்நாவளா.” எந்.கண்ணி நிவலபிரிந்வதார்.2)  

   இதனுள் ஞான நிட்வட வகவராவிடினும் ஞான நூல்கவளக் 
வகட்டல், சிந்தித்தல்,சதளிதல் என்னும் மூன்றிவனயும் 
பற்றினவர்க்குரிய, சுத்த தத்துவ புவனப் பதவிகவளவய, 
“முப்பதத்வதாடான முத்தி” என்று தாயுமானவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் 
என்றும் சிலர் கூறுவார்கள். 

   குருலிங்க சங்கமம் என்ற மூன்றினுள் இலிங்கத்தின் சபருவம 
சிவசபருமானது வடிவ வழிபாடு கூறுமிடத்து விளக்கப்பட்டது.  அந்த 
மூன்வறயும் ஒர சிறு கண்ணியில் வழுத்தினார்.  

“மூர்த்தி எல்லாம் வாழி எங்கள் வமான  குருவாழி அருள் 

வார்த்வத என்றும் வாழி அன்பர் வாழி பராபரவம” (பரா.22) 

     குருவின் சபருவமவயத் தமது குருவாகிய சமௌன குருவிவனப் 
பாடிய சமௌனகுரு வணக்க்தில், சசவ்விதின் அடிகள் உவரத்தனர்.  

     “சமௌன குரு வணக்கம் முதல் பாட்டிவல. சமௌனகுருவவ! 
என்வனசயாரு அறிவு மதங்சகாண்டு யாவனயாக வளர்த்தவன. 
எவ்வாசறனில்…. 

• ஆவசயாகிய விலங்கிவனப் சபாடிபடும்படி உதறி ஆங்காரமாகிய 
முவளவயப் பிடுங்கிசயறிந்து 

• இரண்டவம விவழதல் என்னும் மதங்சகாண்டு ஆறு சமயமும், 
ஆறுவபாலத் துதிக்வக சபாழி நீராகவும் அவமய, 

• பாசமாகிய இருவளத் தன்னிழல் என்று கருதிச் சினம் ஆரவாரம் 
சசய்து, 

• வமவல பார்த்த சபருமித வநாக்குடன், பரந்து சசல்லும் மனத்வதப் 
சபரியவதார் கவளமாக நிரம்ப உண்டு, 

• முகத்தில் வபார்த்த துணி வபான்ற மாவயயிவனக் கிழித்து எறிந்து, 
• அறிவாகிய ஒளிவயாடு கூடிய உனது சசவ்விய வகயில் பிடித்த 

சின்முத்திவரயாகிய வதாட்டி வசமாய் அடக்கிப் வபரறிவானந்தப் சபரு 
சவள்ளத்தில் திவளத்தது 
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• நின் திருவருளின் இவறவாகிய நன்னய வாசத்தில் உலவும்படி 
சசய்தவன.” 

    சமௌனகுரு 3 ஆம் பாட்டில் சமௌன குருவின் உயர்நிவல 
சதரிவிப்பார். 

• “கண்ணாற் பார்த்தவபாது காட்டில் உள்ள புலியானது பசுவவாடு 
இணக்கமாய் உடன்திரியும். 

• மதங்சகாண்ட யாவனயானது நீ வகயினால் குறிப்புக் காட்டியவுடன் 
சநருப்பிலிடுதற்குப் சபரிய கட்வடகவள மிகுதியும் ஏந்திவரும். 

• காமவதனுவாகிய விண்ணவர் பசு உன் சபான்னடிவயத் சதாழுது, 
உணவு ஆய்ததமாயிருக்கிகறது என்று உனக்குத் சதரிவிக்கும். 

• உலகத்தில் உள்ள புரவலரும் பாவலரும் தவவவந்தன் என்ற உவன 
வழுத்தி “சவற்றிவயாடு காக்க” என வாழ்த்துவர். 

• அறிவும் அருளும் நிவறந்த உனது திருமுகத்வதப் பார்த்த அளவிவல 
நவநாத சித்தர்களும் உன் நட்பிவன விரும்பவர். 

• சுகர், வாமவதவர் முதலிய ஞானிகளும் உன்வன மதித்துப் புகழ்வர். 
• விண்ணவரும் வணங்கித் சதாழுதற்கரிய நின் சபருவம சசால்ல 

எளிதாகுவமா? என்றனர். 
 

    சமௌனகுரு 8 ஆம் பாட்டில் 

• “சருகுகவளயும் நீவரயும் உணவாகக் சகாண்டு தவமியற்றுவார் ஒரு 
வகாடிக்கண்கான கூட்டத்தினரும், 

• நிலசவாளிவய உணவாகக் சகாள்ளும் சசம்வபாத்துக்கள் வபால 
மதிமண்டல  அமுதினால் அழியாத் தன்வமயவடந்த பலவகாடி 
வயாகியர்களும், 

• இருவிவனசயாப்புற்றுக் காலம் கடந்த ஒருவமப் பாடுவடய வபசாத 
வபரின்ப நிட்வடயுவடயார் எண்ணிறந்வதாரும், 

• இரசகுளிவக மருந்து முதலியவற்றால் எண்வவகச் சித்தி எய்திவனார் 
பல்வலாரும் சூழ்ந்திருக்க 

• அவர்கள் நடுவவ சசவ்விய திறமிக்க மணிகளால் இவழத்த 
ஏற்றிருக்வகயில் சகாலுவறீ்றிருக்கும் நின்வனக் வகயால் கும்பிட்டுப் 
பன்முவற வழீ்ந்து பணிந்து என் மனக்குவற எல்லாம் தீரும் வண்ணம் 
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மணமிக்க மலா தூவி உன் திருவடிகவளப் வபாற்றும் சபாருட்டு நீ 
என்வன வரசவற்வழப்பது எக்காலம்? “ என்றவதயும்  

“……………………………………………………………..உன் 

   காட்சியில் இருந்து சகாண்டு 

வல்லாள ராய்இயம நியமாதி வமற்சகாண்ட 

   மாதவர்க்கு ஏவல் சசய்து 

மனதின் படிக்கு எலாம் சித்திசபற லாம். ஞானம் 

   வாய்க்கும். ஒரு மனுஎனக்கு இங்கு 

இல்லாவம ஒன்றிவனயும் இல்லாவம ஆக்கவவ 

   இப்பவபாது இரங்கு கண்டாய். (எங்கும் நிவறகின்றசபாருள்.8) 

     அன்பர்க்கு பணி சசய்வவதவய தாயுமானவர் மிகவும் ஆர்வத்துடன் 
விரும்புகின்றார்.  

“அன்பர்பணி சசய்ய என்ன ஆளாக்கிவிட்டு விட்டால் 

இன்பநிவல தாவநவந்து எய்தும் பராபரவம. (பரா.155) 

     ஞானிகள் உலவகப் பார்க்க மாட்டார்கள்.  பார்த்தாலும் எல்லாம் 
சிவமாகக் கண்டிருப்பார் என்கிறார் தாயுமானவர். 

    கடவுவளக் கண்டவர்கவளக் கண்டால் நற்கதி வசரலாம் என்பார் 
தாயுமானவர். 

“அண்ட பகிரண்டுமும் அறியாத நின் வடிவவக் 

கண்டவவரக் கண்டால் கதியாம் பராபரரவம” (பரா.323) 

    ஞானிகள், பாலர் - வபய் பிடித்தவர் - பித்தா - என்பவரது 
தன்வமவய உவடயராய் உலகத்துக்குத் வதான்றுவர். 
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    உலகத்தார் வபால உண்டு உடுத்து அணிகள் அணிந்து உலாவித் 
திரிதவலயும் சதாண்டர்கள் ஒரு விவளயாட்டாகக் சகாண்டிருப்பார்கள். 

    ஆடுவதும் பாடுவதும் ஆனந்தமாகக் கடவுவள நாடுவதும் 
அடியவர் சசய்வக என்பவதப் பராபரக்கண்ணியின. 141 ஆம் பாட்டில் 
தாயுமானவர் பாடுகிறார். 

    இரவு பகலற்ற இவறவவனக் கண்ட ஞானிகள் வழி எங்கும் ஒவர 
தன்வமயுவடயது. 

    திருவருவள உயிராகப் சபற்றவர்கட்கு ஞாயிறு எங்வக உதித்தால் 
என்ன?  என்ற கருத்வத 145 ஆம் பாட்டிலும் விளக்கிக் காட்டினர்.  
சிவமாந் தன் எய்திய ஞானிகட்டுகத் தாம் மீளா அடிவம என்பார். 

“சித்தம் சதளிந்து சிவம் ஆவனார் எல்வலார்க்கும் 

சகாத்தடிவம ஆன குடிநான் பராபரவம.” 

வவதாத்திரிய அத்வவதம் 
அங்குஇங்கு எனாதபடி எங்கும் ப்ரகாசமாய், 
   ஆனந்த பூர்த்திஆகி, 
அருசளாடு நிவறந்தது எது?  தன்அருள் சவளிக்குவள 

   அகிலாண்ட வகாடிசயல்லாம் 

 

தங்கும் படிக்கு இச்வச வவத்து, உயிர்க்கு உயிராய்த் 

   தவழத்தது எது ? மனவாக்கினில் 

தட்டாமல் நின்றது எது?  சமயவகா டிகள் எலாம் 

   தம்சதய்வம் எம்சதய்வம் என்று 

 

எங்கும்  சதாடர்ந்து எதிர் வழக்கு இடவும் நின்றது எது? 

   எங்கணும் சபருவழக்காய், 
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யாதினும் வல் ஒரு சித்தாகி இன்பமாய் 

   என்வறக்கும் உள்ளது எது?  வமல் 

 

கங்குல்பகல் அறநின்ற எல்வல உளது எது? அது 

   கருத்திற்கு இவசந்தது அதுவவ. 
கண்டன எலாம் வமான உருசவளியது ஆகவும் 

   கருதிஅஞ் சலிசசய்குவாம்                   (திருவருள் 1)   

   இந்தப் பாடவல தமது சிறு வயதில் 
பஜவனகளில் பாடக்வகட்ட வவதாத்திரி மகரிசி 
சசால்கிறார், 

 

• “அந்தப் பாடல் எனது உள்ளம் முழுவதும் லயித்து விடும்.  அதன் 
மூலம் உணர்ந்த முடிவவ, கடவுள் அரூபம் எனும் சதளிவு. இந்தப் 
பாடவல எனது உள்ளுணர்வவத் தூண்டி தத்துவத்திவல சதளிவவ 
அளித்து இவறநிவலவய யான் உணர உதவியது. (எனது வாழ்க்வக 
விளக்கம் – 21) 

• இந்தப் பாடலின் தாக்கவம வவதாத்திரி மகரிசிவய “அறிவவதான் 
சதய்சமன்றார் தாயுமானார்”  (ஞானக்களஞ்சியம் பா.7) என்ற பாடவலத் 
சதாடங்கச் சசய்துள்ளன.  

     நீங்கள் சவளியூருக்கு சசல்கிறரீ்கள்; அங்கு பகல் உணவு கிவடக்காது 

என்பதால், உணவுப் சபட்டியில் உணவவ எடுத்துச் சசல்கிறரீ்கள்.  

       இப்வபாது, நீங்கள் வவறு, உணவு வவறு. பிறகு பகல், ஒரு மணி அளவில் 

அந்த உணவவ உண்ணுகிறரீ்கள். இப்வபாது அந்த உணவு சபட்டியில் 

இல்வல; உங்களுக்குள் சசன்று விட்டது. உணவு நம் உடலில் சத்தாக 

மாறிய நிவல (அத்துவவதம்) 

     இவ்வளவு வநரம் அந்த உணவும் நீங்களும் தனித்தனிவய 

இருந்தாலும், இப்வபாது ஒன்றாகி விட்டீர்கள். இப்வபாது உங்கவள 
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நிவனத்துப் பாருங்கள். நீங்கள் யார்? இதுவவரயில் நீங்கள் எடுத்துக் 

சகாண்டுள்ள சமாத்த உணவின் சாரம்தாவன? 

     அணு நிவலயில் உடலும் ஒன்வற. சிவம் என்ற இருப்பு 

நிவலயிலிருந்து சக்திசயனும் விண் மலர்ந்தது. 

       சில விண் துகள்கள் உடலாயின. சில விண் துகள்கள் உணவாயின. 

இதனால் உடலும், உணவும் வதான்றிய  மூலப்சபாருள் அணுவவ. இங்கு 

அத்வவதம் துவவதமாயிற்று.  

 

    1 மணிக்கு, நீங்கள் வவறு, அந்த உணவு வவறு. 5 மணிக்கு நீங்களும் அந்த 

உணவும் இரண்டறக் கலந்து ஒன்றாகி விட்டீர்கள். 1 மணியிலிருந்து 5 

மணி வவர நவடசபற்ற வவவலக்கிரமம் இருக்கிறவத அதுதான் 

விசிஷ்டாத்வவதம். 

 

     
மனிதன் அத்வவதம் என்பவதயும், 

த்வவதம் என்பவதயும் உணர்ந்து 

சகாள்கிறான். 

 

த்வவதம் என்ற நிவலயிலிருந்து,      

உண்வமவயப் புரிந்து சகாண்டு, 

இயற்வகயின் ஒழுங்காற்றவலப் புரிந்து சகாண்டு, தன்வன உயர்த்திக் 

சகாண்டு அத்வவதம் என்ற நிவலக்குச் சசன்றவடகிறான்.  

இந்த சசயல் ஒழுங்குதான் விசிஷ்டாத்வவதம். அதற்குத் தனித் 

தன்வமயுள்ள அத்வவதம் என்பதும் சபாருந்தும் ி்். 
 

   இவ்வாறான உண்வமகவளத் சதளிவாக உணர்ந்து சகாள்ளாமல், 

‘த்வவதம்” ஒன்றுதான் கடவுவள அவடய வழி’ என்றும், ‘அத்வவதம்” 
ஒன்றுதான் கடவுவள அவடய வழி’ என்றும், சண்வடயிட்டுக் சகாண்டு 

மக்களில் பலர் தங்கவள குழப்பத்தில் ஆழ்த்திக் சகாள்கிறார்கள். 

 

     ஒவ்சவாரு சபாருளுக்கும், நிகழ்ச்சிக்கும் மூன்று அடிப்பவடக் 

சகாள்வககள் உண்டு. 
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     ‘‘எல்லாம் ஒன்று’’ என்பது அத்வவதம். ஒவ்சவான்றும் அதனதன் 

தனித்தன்வமக்கும் குணாதிசயங்களுக்கும் ஏற்ப ஒன்றுக்சகான்று 

‘‘மாறுபடுகிறது’’ என்பது த்வவதம். 

 

     எல்லாவம பகுத்துக் சகாண்வட வரப்படும்சபாழுது அணுவாகிப் பின்னர் 

பரமாகிறது என்பது விசிஷ்டாத்வவதம். 

 

அத்வவதம், துவவதம் : 

-------------------------------------- 

 

“கற்கண்டு என்ற ஒரு வார்த்வத சசான்னால் 

கரும்பு ரசப்பக்குவத்தின் சரித்திரமாகும் 

கற்கண்வடக் கரும்பு ரசம் என்றால் அஃது 

கருத்துக்கு அத்துவித தத்துவம்வபால் 

கற்கண்டு கரும்புரசம் வவறு வவராய்க் 

காட்டுவது துவித நிவல விளக்கம் ஒக்கும் 

கற்கண்டு கரும்புரசம் இரண்டும் வபாலாம் 

கடவுளும் மற்றவனத்துருவும் கருத்துணர்ந்தால்”. 

 

 

“வவதாந்தி சித்தாந்தியானாலன்றி 
வடீுவபறு கிட்டாது சவற்றுப்வபச்சால் 

வாதாடி வாழ்நாவளக் கழிப்ப தல்லால் 

வந்துலகில் பிறந்த பயன் வழுக்கிப்வபாகும்”. 

 

 

“வவதத்வத யான்படித்த தில்வல ஆனால் 

வவதத்தின் உட்சபாருளாய் என்வனக்கண்வடன் 

வாதத்தில் யான் கலந்து சகாண்டதில்வல 

வாதிப்வபார் அவனவருக்கும் சபாருளாய் உள்வளன்; 

வபதித்த அண்டங்கள் உயிர்கட்சகல்லாம் 

பிறப்பிடமாய்க் கருப்சபாருளாய் என்வனக் கண்வடன்; 
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வசாதிப்வபார் புலனறிவால் என்வனக் காணார் 

சுயநிவலவய அகத்துணர அவர் நான் ஒன்வற”.- வவதாத்திரி மகரிஷி 
 

நமக்கு முன் உணவு (துவவதம்) 

வயிற்றுக்குள் உணவு (விசிட்டாத்துவவதம்) 

உணவு நம் உடலில் சத்தாக மாறிய நிவல (அத்துவவதம்). 

 

    சுவாமி விவவகானந்தர் இந்த மூன்வறயும் இவணத்து அருவமயான 

வயாக விளக்கத்வத அருளினார். 

 

    ஆன்மிகவாதியின் சதாடக்க நிவல துவவதம். இவடப்பட்ட நிவல 

விசிஷ்டாத்வவதம். முடிந்த முழுவமயான நிவல அத்வவதம் என்றார். 

       ஆதியும், அந்தமுமில்லாத, துவக்கமும், முடிவும் இல்லாதவர் 

பரம்சபாருள் என்ற வகாட்பாட்டின்படி பார்க்கும் சபாழுது,வதான்றுகிற 

எல்லாம் எங்கிருந்து வதான்றுகிறவதா அங்வக  ஒடுங்குகிறது. 

அப்படிசயன்றால் முடிவு அத்வவதமாகும் பட்சத்தில், துவக்கமும் 

அதாகத்தாவன இருக்க முடியும். 

     இக்கருத்வதச் சசால்லாமல் சசால்லி மூன்று பிரிவினவரயும் 

இவணத்த சபருவம சுவாமி விவவகானந்தவரவய சாரும். 

 

     வவதம், வவதாந்தம், உபநிடதங்கள் இவற்றால் 

சமய்யறிவு புலப்படும். ஆனால் சமய்யுணர்வு 

என்பது அவதயும் கடந்து விளங்குவது. அதுவவ ஆன 

அந்தம் - ஆனந்தம். 

இருளில் தட்டுத் தடுமாறி வபாய்க்          

சகாண்டிருப்பவனுக்கு சமய்யறிவு என்பது 

விளக்வகப் வபான்றது. அதன் துவணவயாடு 

அவன் சமய்யுணர்வவ அவடய வவண்டும். 

        எனவவ முக்தி அவடய முயற்சி சசய்கிற 

ஜவீாத்மா கவடபிடிக்கும் வழிமுவறவய வவதாந்தம். 
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       அப்படி பரமாத்மாவவ வநாக்கி பயணப்படும் வபாது அந்த ஜவீன் மூன்று 

நிவலகவளக் கடக்க வவண்டியதிருக்கிறது. அதுவவ துவவதம்,      

சிஷ்டாத்வவதம், அத்வவதம் என்பவவ. 

      துவவதம் என்பது பசு, பதி, பாசம் அல்லது ஜவீன், மாவய, பரம் என்கிற 

வபாக்கில் பன்வமவயக் குறிப்பது. 

     சபாதுவாக ஒன்றல்ல இரண்டு என்பார்கள். விசிஷ்டாத்வவதம் என்பது 

விவசஷமான அத்வவதம் என்பவத. 

      அதாவது ஜவீனும், மாவயயாகிய ஜகத்தும் பரமாத்மாவுக்கு சரீரமாக 

இருக்கின்றன. 

     சரீரத்வதயும் அவத உவடயவவனயும் இரண்டாகப் பிரிக்க முடியாது. 

எனவவ அவன் இரண்டல்லாத தனிப் சபாருள்.  

     ஆயினும் அவன் சரீரத்வதயும் அதிலுள்ள அங்கங்கவளயும் 

பாகுபடுத்தலாம். இவதவய வபத, அவபதம் என்பார்கள். 

      அடுத்து அத்வவதம் அதாவது இரண்டற்றது. எல்லாம் ஒன்றுதான். 

எல்லாம் பரவம. அதற்கு வவறானது எதுவுமில்வல.  

     மாவயயின் லீவலகளான வதாற்றம், நிவலவபறு, ஒடுக்கம் யாவும் 

பரமாத்மாவவ எந்த வவகயிலும் விகாரப்படுத்தாது.  

     ஏசனனில் அவர் பூரணமானவர். பரமாத்மா பரிபூரணமானவர். எல்லாம் 

பரசிவமயம். என்பது முடிவு. 

 

     இந்த துவவதம், விசிஷ்டாத்வவதம், அத்வவதம் என்கிற மூன்று 

நிவலகவள உபநிடதங்கள் அவஸ்தாத்ரயம் என்கிற நிவலயில் 

விளக்குகிறது. 

        அதாவது அவஸ்வதகள். அவவகள் ஜாக்கிரதம், ஸ்வப்னம், சுஷுப்தி( 
நனவு, கனவு, கனவற்ற உறக்கம்) என்கிற நிவலகள். ஜவீவபாதம் 

பவடத்துள்ள அவனவருக்கும் இவவ சபாதுவானவவகள் மட்டுமல்ல 

நாள்வதாறும் நிகழ்பவவ. 
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     அதாவது நனவு என்கிற விழிப்பு நிவலயில் ஜவீனாகிய நான் வவறு, 

ஜகத்(வவயகம்) வவறு, பரம் வவறு. ஈண்டு முப்சபாருளும் உண்வமவய 

என்கிற அவஸ்வத. இது துவவதம். 

     சாதவனகள் புரிவதற்கும், முன்வனற்றம் அவடவதற்கும் இந்த நனவு 

நிவலயாகிய துவவத நிவலவய முற்றிலும் பயன்படுகிறது. 

      கனவு நிவல என்கிற ஸ்வப்ன அவஸ்த்வதயில் நான் காணுகின்ற 

உலகக் காட்சிகள், சதய்வக் காட்சிகள் யாவும் என் மனதின் கற்பவனகவள. 

என் மவனா விகாரங்கள் புறப் சபாருளாகப் சபாருள்படுத்தப்படுகின்றன.  

      ஒரு சபாருளாகிய மனது கனவில் பல சபாருளாகத் வதான்றுகிறது 

என்கிற நிவல. இவதவய வபதாவபதம்(வபத + அவபதம்) என்பார்கள். இதுவவ 

விசிஷ்டாத்வவதம். 

     அடுத்தது கனவற்ற உறக்கம் என்கிற சுஷுப்தி என்ற நிவல. இதிவல, 

நான் இல்வல. காணப்படுகின்ற புறப் சபாருள்கள் எதுவும் இல்வல. 

சவறும் பிரக்வஞ(உணர்வு) அல்லது பிரக்ஞானம் மட்டும் தன்மயமாக 

இருக்கிறது. இது இரண்டற்றது. அத்வவத நிவல. 

   

   ஆக இந்த மூன்று நிவலகளாவலவய மனிதன் வமன்வம அவடந்து 

வருகிறான். எனவவ இதில் ஒன்வற உயர்த்திவயா மற்றவதத் தாழ்த்திவயா 

வபசுவவதா, கருதுவவதா ஏற்புவடது அல்ல.  

      சாதவன புரிபவர்களுக்கு இந்த மூன்று நிவலகளும் உதவுகின்றன. 

மனதின் இந்த மூன்று நிவலகளின் சிறப்வப உணர்ந்தவவன நல்ல சாதகன் 

ஆகிறான்.  

     சமய்ப்சபாருள் ஞானம் சபற்ற ஞானிகள் எல்லாம் இந்த மூன்று 

நிவலகளிலும் திவளத்து வமன்வமயவடந்திருக்கிறார்கள். 

 

      ''ஏகம் ஸத் விப்ரா பஹூதா வதந்தி '' - ரிக் வவதம். 

சமய்ப்சபாருள் ஒன்றுதான். அதுவவ பல சபயர்களால் வழங்கப்பட்டு 

வருகிறது. 

    தாயுமானவர் தந்த அத்வவ நிவலவய உணர்ந்து, அவடந்து 
இவறயுணர்வு சபறுவவாமாக. 


