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 முசைவர் ககா.ந. முத்துக்குமாரசுவாமி  

சிவக்குடில், ககோவவப்புதூர ்

 

அத்துவித ைம்பந்தம் 

இவைக்கும் உயிருக்கும் இவடகே உள்ள சம்பந்ததவ்த இந்திே தத்துவ ஞோனம் 

அத்துவிதம் என்று மமோழியும். அத்துவித சம்பந்ததவ்த இந்துசமேதத்துவங்கள் 

உவவமகள் வோயிலோக விளக்கம் மசே்கின்ைன. வசவசித்தோந்தத்திை்கு 

அத்துவிதம் குறித்துத் தனிக் ககோட்போடு உண்டு. அதன் அடிப்பவட திருக்குைள், 

திருஞோனசம்பந்தப் மபருமோன் முதலோே திருமுவை ஆசிரிேரக்ளின் 

திருப்பதிகங்கள் ஆகிேவை்றிலிருந்து மபைப்பட்டது. 

அகர முதல் 

அவனவரும் அறிந்த திருக்குைள் கடவுள் வோழ்த்து முதை்போ “அகரமுதல 

எழுதம்தல்லோம் ஆதி பகவன் முதை்கை உலகு”. மதே்வப்புலவரின் இந்தக் 

குைளின் முதலடிவேவன வழி மமோழிந்து திருஞோன சம்பந்தரும் ’அகர 

முதலாசை அணியாப்பனூராசை’என மமோழிந்தோர.் 

கடவுள் வோழ்த்து முதை் குைளில், ‘அகர முதல’ என்ை மதோடரில் ‘முதல’ என்னும் 

மசோல்லோட்சி சிைப்போன மபோருள் உவடேது. ‘முதல’ என்பதை்கு, எழுத்துக்கள் 

வரிவச முவையில் அகரதவ்த முதலோக உவடேன என்பதன்று இதன்மபோருள். 

ஒருவன் ஒரு மதோழில் மதோடங்குவதை்குச ்சிறிது மபோருவள முதலீடு 

மசே்கின்ைோன். அந்தப் மபோருள் பின்னர ்வளரந்்து பல்கிப் மபருகுகின்ைது. 

முதலீடு மசே்த மபோருள், மபருகிே மபோருளில் கலந்து மவைந்து நிை்கின்ைது. 

மதோழிலில் மபருகிே மசல்வம் புலப்படுகின்ைதன்றி முதலீடு மசே்த மபோருள் 

புலப்படுவதில்வல. அந்த முதலீடு மசே்த மபோருகள’ முதல்’ எனப்படும். 

ஒருவன் வோவேத் திைந்தோல் இேல்போக எழும் ஒலி ‘அ’ அல்லது அதன் நீட்டமோன 

‘ஆ’ வோகும். இந்த அகரகம எல்லோ எழுத்துக்களுக்கும் முதல். இந்த அகரம் 

உயிமரழுத்து , மமே்மேழுத்து ஆகிே எல்லோ எழுத்துக்களிலும் கலந்து 

அவ்வவ்மவழுத்துக்கவள இேக்கி அவ்மவவ் மவழுத்தோககவ இருக்கும். 

மமே்மேழுத்துக்கள் அகரமவோலியுடன் கூடிகே ஒலிக்க கவண்டும்.”மமே்யின் 

இேக்கம் அகரமமோடு சிவணும்” என்பது மதோல்கோப்பிே விதி. எனகவ,  

மமே்மேழுத்துக்களில் உயிரக்லந்து நிை்ைவல எளிதோக அறிேலோம்.  

உயிமரழுத்துக்களில் அகரவுயிர ்கலந்து நிை்ைல் உே்த்துணரவ்ு உவடகேோருக்கக 

புலனோகும். 
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 அகரவுயிருடை் பிற எழுத்துக்களிை் மூவசகை ்ைம்பந்தம் 

அதோவது அகரவுயிர,் அவனத்து உயிமரழுத்துக்களுடனும் தனி 

மமே்மேழுத்துக்களுடனும் கலந்து அவை்றின் தன்வமகேேோே் நிை்கும். 

சுருங்கச ்மசோன்னோல், அகரவுயிர ்தைித்துத் தோகன இேங்கும்; பிை உயிர,் 

மமே்மேழுத்துக்களுடன் உடைாகி அவை்வை இேக்கும்; 

அவை்றுடன் கலந்து நின்று அவவேோககவ இருக்கும். 

அகர உயிரும் சிவமும் 

அகரவுயிர ் மமே்மேழுத்துக்ககளோடு கூடி மமே்மேழுத்தின் ஒலிவேப் 

பிைப்பித்தல் மதளிவோகப் புலப்படுதல்கபோல உயிமரழுத்துக்களுடன் கூடி 

அவ்வவ்வுயிமரோலிவேப் பிைப்பித்தல் மதளிவோக அறிே இேலுவதில்வல. 

நுண்ணறிவுவடகேோர ்அதவன உே்த்து உணரவ்ர.் அகதகபோல் இவைவன் 

உயிரக்ளுடன் உயிருக்குயிரோக நிை்ைல் நுண்ணறிவுவடகேோருக்கக புலனோகும். 

முதன்வமத் தன்வம உவடே அகரவுயிர ்கலத்தல் இல்வலகேல் ஏவனே 

வுயிமரழுத்துக்களுக்கும் இேக்கம்  இல்வல. அவ்வோகை இவைவன் 

உயிருக்குயிரோே் உயிரக்ளுடன் உடனோே் நின்று கண்டும் கோட்டியும் 

உதவோவிடில் உயிரக்ளுக்கு அறிவிசவ்சமசேல்கள் நிகழோ. இவ்வோறு இவைவன் 

உயிரக்களோடு கலந்து நின்று உயிரக்ளுக்குச ்மசே்யும்  உபகோரத்திவனத் 

திருஞோனசம்பந்தர,் 

‘உசரகைரும் எண்பத்து நூறாயிரமாம் கயாைி கபதம் 

நிசரகைரப் பசடத்து அவற்றிை் உயிர்க்குயிராய் அங்கங்கக நிை்றாை்” 

என்ைோர.் 

உலகுயிரக்களோடு சிவமோகிே இவைவன் 

கலப்பினோல் அவவகேேோயும், மபோருள் தன்வமயினோல் கவகைேோயும், 

இேங்கச ்மசே்ே உடனோயும் இருத்தவலச ்வசவசித்தோந்தம்  

அத்துவித சம்பந்தம் என்று கூறுகின்ைது. 

இந்த அத்துவித சம்பந்ததவ்தத் திருஞோனசம்பந்த சுவோமிகள், 

“ஈைோே் முதமலோன்ைோே் இருமபண்ணோண் குணம் மூன்ைோே் 

மோைோ மவைநோன் கோே்வரு பூதமவவ ஐந்தோே் 

ஆைோர ்சுவவ கே ழோே்வரு எட்டுத்திவச தாைாய் 

 கவறாய்உடைா னோனிடம் வீழிமிழவலகே” 

என விதந்கதோதினோர.் 



வசவசிதத்ோந்தம் கூறும் சுத்தோத்துவித நிவலக்கு அடிப்பவட 

இத்திருப்போடகலேோம். 

அத்துவிதம்- உயிரக்ளிடத்துச ்சிவம் நிை்கும் முவைவம. 

அத்துவிதம் என்னும் மசோல் ஆன்மோக்களிடத்து முதல்வன் நிை்கும் 

முவைவமவேக் கூறுவது என்பது வசவசித்தோந்திகளின் மகோள்வக.  எனகவ, 

அத்துவிதம் என்ைமசோல் ஆன்மோவுக்கும் சிவத்துக்கும் இவடகே உள்ள 

சம்பந்ததவ்த உணரத்்துவகத ேன்றி , உள்ள மபோருள் ஒன்ைோ, இரண்டோ, அவவ 

ஒன்றுக்மகோன்று விகரோதமோனவவேோ, கபதமோ, அகபதமோ, கபதோகபதமோ , 

என்பனவை்வை உணரத்்துவதன்று. வசவசிதத்ோந்தத்தில் ‘அத்துவிதம்’ என்னும் 

இசம்சோல் இம்மூன்று நிவலகளுக்கும் மபோதுவோனது. 

மபோதுவோக சங்கரரின் அத்துவிதம் அகபதம்(ஏகோத்மவோதம்) என்றும் மோத்துவர ்

கூறும் துவிதம் கபதவோதம் எனவும் இரோமோனுஜர ்கூறும் விசிஷ்ட்டோத்துவிதம் 

கபதோகபதம் என்றும் கூறுவர.் 

இதை்கு எடுத்துக்கோட்டோகப் ‘மபோை்பணி (மபோன்னோல் ஆன நவக) கபோல் 

அகபதம்; இருளும் மவளிசச்மும் கபோலப்  கபதம்; மசோல்லும் மபோருளும் கபோலப் 

கபதோகபதம்’ என எடுத்துக் கோட்டும் கூறுவர.் 

அகபதம் -  ஒை்றாயிருத்தல்      

‘அகபதம்’ என்பதை்கு மோை்ைோகச ்வசவசித்தோந்தம் ‘ஒன்ைோயிருத்தல்’ என்று 

கூறும். கலப்பினோல் ஒன்ைோயிருத்தல். மமே்கண்டோர ்ஒன்ைோயிருத்தலுக்குக் 

கூறும் எடுத்துக்கோட்டு, ‘உடலுயிர’் என்பதோம். ஒருவன் என் மபேவரச ்மசோல்லி 

அவழக்கிைோன்.  நோன் அவன் அவழப்வப ஏை்றுப் பதில் கூறுகிகைன். அந்தப் 

மபேர ்உடலுக்கு உரிேதோ? உயிருக்கு உரிேதோ? இரண்டும் இல்வல. ஆனோல் 

உடலும் உயிரும் கலந்து ஒன்ைோக இருக்கும் அந்த நிவலக்கு உரிேது. உயிரின் 

கலப்பு இல்வலகேல் உடல் இல்வல; உடல் அழியும். அதுகபோல, சிவமோகிே 

முதல்வன்,  உலகு உயிரக்ளுடன் கலப்பினோல் ஒன்ைோக இரோதகபோனோல் 

அவை்றிை்கு இருப்பு (existence) இல்வல. 
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கபதம் – கவறாயிருத்தல் 

இருளும் மவளிசச்மும் கபோலப் ‘கபதம்’ என்பதவனச ்வசவசித்தோந்தம் 

மறுக்கின்ைது. 

இருளும் ஒளியும் தம்முள் கபதம் உவடேன. அவவ ஒன்று கசரவ்தில்வல. அது 

கபோல இவை, உயிருலகுடன் கபதமோனது; இவை உலகு உயிருடன் ஒன்று கசரோது 

என்பர ்கபதவோதிகள். 

மபோருளின் தன்வமேோல் இவையும் ஏவன உலகு உயிரும் கவை்றுவமயுவடேன 

என்பது வசவசிதத்ோந்தத்திை்கும் உடன்போடுதோன். ஆயினும் அவை்றுடன் 

இவைக்குச ்சம்பந்தமில்வல என்பவத ஏை்றுக் மகோள்வதில்வல. 

மமே்கண்டோர ்அகரமும் ஏவனே எழுத்துக்களும் கபோல கவறாய் என்ைோர.் 

அகரவுயிரின்கைல் ஏவனே எழுத்துக்கள் இல்வல. ஆயினும் அகரம் கவறு; 

ஏவனே எழுத்துக்கள் கவறு. 

அவ்வோகை, இவை கசதன அகசதனப் பிரபஞ்சங்களுக்குத் தோரகமோக உள்ளது. 

இதை்கு மமே்கண்டோர ்கோட்டும் உதோரணம் ‘ கண்ணும் சூரிேனும் கபோல’ 

என்பது. கண் கோணும் ஆை்ைல் உவடேது. என்ைோலும் இருளில் கோண இேலோது. 

சூரிேனின் கதிமரோளி மபோருள்களின் கமை்படரந்்து கண்மணோடு 

கலந்தோல்தோன் கண் கோண இேலும். ஒளியின்கைல் கண் கோண இேலோது. 

கதிமரோளி கண்ணுக்கு அந்நிேமோக நின்று கோட்டுதவலச ்மசே்கின்ைது. 

கண்ணும் சூரிேனும் என்னும் இந்த உவவமயிவன மமே்கண்டோரின் 

மோணோக்கரக்ளில் ஒருவரோகிே திருவதிவக மனவோசகம் கடந்தோர,் ‘ “நின்று 

அருக்கன் கண்ணுக்குக் கோட்டுமோப்கபோல உனதறிவில் நண்ணி 

அறிவித்திடுகவோம் நோம்” என்று கூறினோர.் 

இந்த சம்பந்ததவ்தத ்திருஞோன சம்பந்தர,் ‘கவறாய்” என்ைோர.் உயிர ்விவன 

அனுபவம் மபறும் மபோருடட்ு, இவை, உலகுயிரக்ளுக்கு கவைோக நின்று கோட்டும் 

உபகோரதவ்தச ்மசே்கின்ைது; சூரிேன் கண்ணுக்கு கவைோக இருந்து கோட்டுதல் 

கபோல.  பிைர ்‘கபதம்’ என்பதவனச ்வசவசித்தோந்தம் திருஞோனசம்பந்தர ்

வோக்கில் ‘கவைோே்’ என்றுகூறுகின்ைது. 

கபதாகபதம் -  ஒை்றாயிருத்தல் 

இனி கபதோகபதம் என்கபோர ்‘மசோல்லும் மபோருளும் கபோல’ என்ை உதோரணம் 

கோட்டுவர.் மசோல் கவறு அது உணரத்்தும் மபோருள் கவறு என்ைோலும் 

அவை்றிவடகே கோணப்மபறும் ஒை்றுவம கபோலப் மபோருள் தன்வமயினோல் 

இவைக்கும் உலகுயிரக்்கும் கவை்றுவமயுண்மடனினும் ஒை்றுவமச ்சம்பந்தம் 

உண்மடன்பர.் 



 
மமே்கண்டோர ்

வசவசிதத்ோந்தம் கபதோகபத சம்பந்தம் கூைோமல் ‘உடனோதல்’ என்னும் 

சம்பந்ததவ்தக் கூறும். இதை்கு மமே்கண்டோர,்’கண்மணோளியும் 

ஆன்மகபோதமும்’கபோல் என உதோரணம் கூறினோர.் கண் ஒருமபோருவளக் 

கோணும்கபோது ஆன்ம சிை்சத்தியும் உடனோே் நின்று கோணுகின்ைது.  கோணுவது 

கண் என்ைோலும் கண் சடம், அதை்கு அறிே இேலோது. கண்கணோடு உடனிருந்து 

கோண்பது ஆன்ம சிை்சத்தி. கண்ணின் மசேலும் ஆன்மசிசதத்ியின் மசேலும் 

முன் பின் அன்றி இரண்டின் மசேலும் உடன் நிகழ்கின்ைன.  இவைவன் கவைோே் 

நின்று கோட்டுகின்ைோன்; உடனோே் நின்று கோணுகின்ைோன். ஆன்ம 

முன்கனை்ைத்திை்கு இவைவன் இவ்வோறு கோட்டும் உபகோரதவ்தயும் கோணும் 

உபகோரதவ்தயும் மசே்தருளுகின்ைோன். இவைவன்போல் பத்தி மபருக 

இவ்வுபகோரகம கோரணமோகும். 

கண் சடம்;அறிவை்ைது. ஆதலோல், கோணுதலின்பேன் உயிருக்கக. ஆனோல், 

கண்கபோல உயிர ்சடமன்று; ஆதலோல், சிவம் கண்ணுடன் ஒை்றித்துக் 

கோணுதலினோல் பேன் அவடவது உயிகர என்ை கவை்றுவமவேவே அறிதல் 

கவண்டும். 

வசவசிதத்ோந்தம் கபசும் சுதத்ோத்துவிததத்ில் சிவமும் உயிரும் ‘ஒன்ைோே், 

கவைோே், உடனோே்’ இருக்கும் சம்பந்தம் உண்டு; ‘கபதம், அகபதம், கபதோ கபத’ 

சம்பந்தம் இல்வல. சிவத்துக்கும் உயிருக்கும் இவடகே உள்ள இந்த ‘ ஒன்ைோே், 

கவைோே், உடனோே்’ அவமந்துள்ள இந்த அத்துவித சம்பந்ததவ்த உமோபதி 

சிவோசச்ோரிேோர ்‘ பிறிவரும் அத்துவிதம்’ என்று கூறுவோர.் 

கவத உபநிடதங்களில் இவைக்கும் உயிரக்ளுக்கும் இவடகே உள்ள 

சம்பந்ததவ்த கபதமமனவும் அகபதம் எனவும் கபதோ கபதம் எனவும் மகோள்ள 

மமோழிகள் உள்ளன. மபரிகேோர ்தத்தம் மகோள்களுக்ககை்ை மவை மமோழிகளின் 

அடிப்பவடயில் தம் மகோள்வககவள நிறுவினர.் மமே்கண்டோர ்ஞோனசம்பந்தப் 

பிள்வளேோரின் மதன்மவைமமோழியின் அடிப்பவடயில் வடமமோழி மவையில் 
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கண்ட கவறுபோடுகவளச ்சமன்வேப்படுத்தி, அத்துவித சம்பந்ததவ்த 

விளக்கினோர.் இவ்வோறு இந்திே தத்துவ ஞோனத்தில் கபதோகபதக் குழப்பதவ்த 

மமே்கண்டோர ்தீரத்்து வவதத்ோர ்என்பர.் 

“The service done to Indian philosophy by Sri Meikantadeva is that he cleared the 

air of the polemics arising out of the conflicting interpretation of the Brahma 

Sutras and the Upanishads by the various schools of thought and the many 

varieties of Bheda-bheda schools which sprang up after the great Achariyas who 

wrote the commentaries”. 

 


