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அது இது என்றும்; அவன் நாவன என்றும் 

அது நீவய ஆகின்றாய் என்றும் - அது ஆவனன் 

என்றும் தமம உணர்ந்வதார் எல்லாம் இரண்டாக 

ஒன்றாகச ்தசால்லுவவரா உற்று? 

- திருக்களிற்றுப்படியார் 

 

எமது பவதங்கள் மிக ்  ரந்தன. அவற்றிசன முழுசமயும்  டித்து உணருதல் 

முடியாது. ஆயினும் அவற்றின் கரு ்ப ாருசள சில வாரத்ச்தகளில் சுருக்கி 

நறுக்காகத் தந்துள்ளாரக்ள். இவற்சற மஹாவாக்கியங்கள் என் ர.் மஹா 

என்றால் அதற்கு பமல் ஒன்றுபம இல்சல (Supreme) என்று ப ாருள். இவற்சற 

ஒவ்பவான்றாக ்  ார ்்ப ாம்.  

 

1. ஏகம் அத்விதீயம் பிரம்மம்: 

ஏகம் - ஒன்று; துவிதீயம் - இரண்டு; அ-துவிதீயம் - இரண்டல்ல.  

"உள்ளது ஒன்வற (பிரம்மம்); இரண்டாவது (ஆன்மா என்வறா உலகம் 

என்வறா) இரண்டாவது இல்மல" என் து ைங்கர பவதாந்த விளக்கம். இல்சல 

என்று கூறும் இந்த விளக்கத்சத இன்சம ் ப ாருள் விளக்கம் என் ர.்  

"பிரம்மம் (கடவுள்) ஒன்வற; இரண்டு அல்ல" என் து சைவ சித்தாந்த 

விளக்கம். அல்ல என்று கூறும் இந்த விளக்கத்சத அன்சம ் ப ாருள் விளக்கம் 

என்று கூறுவர.் 

 

உ-ம்: ஆங்கிலதத்ில் Vegetarian என்னும் பைால் சைவ உணவு உண் வசரக் 

குறிக்கின்றது. இபத ப ால துவிதம் என்னும் ைமஸ்கிருதைப்ைால் இரண்டு 

என் சதக் குறிக்கின்றது. துவிைை்க்கரவண்டி என் து இரண்டு சில்லுை ்

சைக்கிசளக் குறி ் து நாம் அறிந்தபத.  

Non-vegetarian என்னும் ஆங்கிலை ்பைால் Vegetarian என்னும் ஆங்கிலை ்

பைால்லுக்கு எதிரக்் கருத்துள்ள பைால்லாகும். இது அசைவ உணவு 

உண் வரக்சளக் குறிக்கின்றது. இபதப ால் ப ாலபவ தான் அத்துவிதம் 

என்னும் ைமஸ்கிருதை ்பைால்லும்.  



 Non-vegetarian எனும் பைால்லுக்கு அசைவ உணவு உண் வர ்என்று ப ாருள், 

ஆனால் அவர ்சைவ உணசவ முற்றாக மறு ் வர,் அசைவ உணவு மட்டுபம 

உண் வர ்என்று ப ாருள் பகாண்டால் அது இை ்பைால்லுக்குரிய இன்மமப் 

தபாருள் விளக்கம். அவர ்அசைவ உணவு உண் வர.் ஆனால் சைவ உணசவ 

மறு ் தில்சல, அசதயும் உண் வர ்என்று ப ாருள் பகாண்டால் அது 

அன்மமப் தபாருள் விளக்கம்.   

 

2. தத்துவமசி: 

இது ைாந்பதாக்கிய உ நிடதத்தில் உள்ள மஹாவாக்கியம். இது முன்னிசல 

வாக்கியமாகக் (Second Person Expression) கூற ் ட்டுள்ளது. இது குரு தனக்கு 

முன்னால் உள்லா சீடனுக்குக் கூறுவது ப ால அசமந்துள்ளதால் இசத உ பதை 

மஹாவாக்கியம் என்று கூறுவர.்  

தத ்- அது; தவ்ம் - நீ; அஸி - ஆகின்றாய். 

"நீ(வய) அது" என் து ைங்கர பவதாந்த விளக்கம்.  

"அது நீ ஆகிறாய்" என் து சைவ சித்தாந்த விளக்கம்.  

 

3. அஹம் பிரம்மாஸ்மி: 

இது யசுர ்பவதத்தின் பிருஹதாரண்ய உ நிடதத்தில் உள்ள மஹாவாக்கியம். 

இது தன்சமயில் (First Peson Expression) கூற ் ட்ட வாக்கியமாகும். இது தான் 

அ ்பியசி தற்காகை ்பைால்லும் வாக்கியம் ஆதலால் அ ்பியாை 

மஹாவாக்கியம் என ் டுகின்றது. 

அஹம் - நான்; அஸ்மி - இருக்கின்பறன். 

"நாவன பிரம்மம்" என் து ைங்கர பவதாந்த விளக்கம். 

"நான் பிரம்மம் ஆய் இருக்கின்வறன்" என் து சைவ சித்தாந்த விளக்கம்.  

 

4. அயம் ஆத்மா பிரம்மம்: 

இது அதரவ்ண பவதத்தின் மாண்டூக்கிய உ நிடத மஹாவாக்கியம். 

 டரக்்சகயில் (Third Person Expression) கூற ் ட்டுள்ளது. இது தனது சுவ 

அல்லது சுய அனு வதச்தை ்பைால்வது ப ால் அசமந்திரு ் தால் இசத 

அனு வ மஹாவாக்கியம் என் ர.் 

"இந்த ஆத்மா பிரம்மம்" என் து ைங்கர பவதாந்த விளக்கம். 

"அயம் - அது; அது பிரம்மம்; (இது) ஆத்மா" என் து சைவ சித்தாந்த விளக்கம். 

 

5. பிரக்ஞானம் பிரம்மம்: 



இது இருக்கு பவததத்ின் ஐத்பரய உ நிடத மஹாவாக்கியமாகும். இது 

பிரமதத்ின் இயல்ச  அல்லது இலட்ைணத்சதை ்பைால்வதாக 

அசமந்திரு ் தால் இதசன இலட்ைண மஹாவாக்கியம் என்று கூறுவர.்  

பிரக்(சை) - உணரவ்ு, இசத ைத் என்று கூறுவர;் ைானம் - அறிவு, இசத சித் என்று 

கூறுவர.் இசறவனுக்கு அறிவு, உணரவ்ு ஆகிய இசவ இரண்டும் பூரணமாக 

உண்டு. பூரண ைத்-சித்-ஆனந்த பைாரூபி இசறவன்.   

"உணர்வும் அறிவும் உள்ள இது (ஆன்மா) அதுவவ (பிரம்மம்)" என் து ைங்கர 

பவதாந்த விளக்கம்.   

"உணர்வும் அறிவும் உள்ள அது பிரம்மம்; இது (ஆன்மா) அல்ல" என் து 

சைவ சித்தாந்த விளக்கம்.  

ைட ்ப ாருள்களுக்கு அறிவு, உணரவ்ு ஆகிய இசவ இரண்டும் சுத்தமாக 

இல்சல.  

உயிரக்ளுக்கு இந்த இரண்டு நிசலகளுக்கும் இசட ் ட்டசவ. இவற்றுக்கு 

உணரவ்ும் அறிவும் ஓரளவுக்கு உண்டு (சிற்றறிவு/ சிற்றுணரவ்ு). இசறக்கும் 

ைடத்துக்கும் இசட ் ட்ட ஆன்மாவின் இந்த இரண்டும் பகட்ட நிசலசய 

"இரண்டுமிலித் தனியவனற்வக" என்று திருவாைகமும், "இரண்டலா ஆன்மா" 

என்று சிவைானப ாதமும் கூறும்.  

இந்த மஹாவக்கியங்கள் அசனத்சதயும் ஒபர பைய்யுளில் விளக்குகின்றது 

பமய்கண்ட ைாத்திரங்களில் ஒன்றான திருக்களிற்று ் டியார.் 

 

அது இது என்றும்; அவன் நாவன என்றும் 

அது நீவய ஆகின்றாய் என்றும் - அது ஆவனன் 

என்றும் தமம உணர்ந்வதார் எல்லாம் இரண்டாக 

ஒன்றாகச ்தசால்லுவவரா உற்று? 

 

ப ாருள்: அது இது - பிரக்ைானம் பிரம்மம் 

அவன் நாபன - அஹம் பிரம்மாஸ்மி 

அது நீபய ஆகின்றாய் - தத்துவமஸி 

அது ஆபனன் - அயம் ஆத்ம பிரம்மம் 

என்று தசம உணரந்்பதார ்- இவற்சற உணரந்்த ைானிகள் 

உற்று - தாபம இவற்சற அனு வம் உற்று 

இரண்டாக - மாத்துவர ்பைான்ன பிரம்மமும் ஆன்மாவும் என்றும் பவவ்பவபற 

என்கின்ற துசவதம் ஆகவும் 

ஒன்று ஆக - ைங்கரர ்பைான்ன பிரம்மபம ஆன்மா என்கின்ற 

ஏகான்மவாதமாகவும் 

இரண்டாக ஒன்றாக - இராமானுஜர ்பைான்ன விசிட்டாத்துவிதமாகவும் 

பைால்வபரா? - பைால்லுவாரக்பளா?  

 

இசதபய சிவைானசித்தியார ்பின்வருமாறு கூறும்.  

சிவன், சீவன் என்று இரண்டும் சித்து ஒன்றாம் என்னில்   

சிவன் அருள் சித்து, இவன் அருளளச ்சசரும் சித்து; அவன் தான்    

பவம் கெடு புத்தி முத்தி பண்ணும் சித்து; அவற்றில்   



படியும் சித்து, அறிவிெ்ெப் படும் சித்து இவன் தான்;   

அவன் தாசன அறியும் சித்து ஆதலினால் இரண்டும்   

அளணந்தாலும் ஒன்றாொது அனன்னியமாெ இருெ்கும்.   

 

ப ாருள்: 

சிவன், சீவன் என்று இரண்டும் சித்து ஒன்றாம் என்னில்  -  சிவன், சீவன் 

என்னும் சித்து (அறிவுள்ள) இரண்டும் ஒன்பற என்றால், 

சிவன் அருள் சித்து – சிவன் அருள் (எல்சலயற்ற, நி ந்தசனயற்ற ப ரன்பு) 

உசடய சித்து. ( ப ரருள் உசடசம – இசறவனுக்பகயுரிய எண்குணங்களில் 

ஒன்று). 

இவன் அருமளச ்வசரும் சித்து – சீவன் தனது முதத்ிநிசலயில்   

அந்த ப ரருளகிய சிவசனை ்பைரந்்து நிற்கும் சித்து.  

அவன் தான் பவம் தகடு புத்தி முத்தி பண்ணும் சித்து – சிவன் பிற ்ச  

நீக்கும் வசகயில் சீவனுக்கு புத்தி என்னும் ைானதச்தயும், முத்தி என்னும் 

வீடுப ற்சறயும் பைய்விக்கும் சித்து; 

அவற்றில் படியும் சித்து இவன் – சிவன் தந்தருளுகின்ற ைானத்திலும், 

வீடுப ற்றின் த்திலும்  டிந்து பதாய்ந்து அனு விக்கும் சித்து சீவனாகும்; 

அறிவிக்கப்படும் சித்து இவன் தான் – தானாக ஒன்சறயும் அறியமுடியாத 

ஆனால் கருவி கரணங்கள் பகாண்டு அறிவித்தால் மட்டுபம ( டி ் றிவும் 

 ட்டறிவும்) அறிகின்ற சிற்றறிவுசடய சித்து சீவன்; 

அவன் தாவன அறியும் சித்து – சிவன் தானாகபவ எல்லாம் அறி வன், 

முற்றறிவுசடசமயும் இயல ாகபவ எல்லாம் உணரந்்திரு ் தும் இசறயின் 

எண்குணங்களில் இரண்டாம்; 

ஆதலினால் இரண்டும் அமணந்தாலும் ஒன்றாகாது – ஆன டியினால் 

இவ்வசக இயல்புகசளயுசடய இரண்டும் பைரந்்தாலும் அசவ ஒன்றாகா; 

அனன்னியமாக இருக்கும் – சிவன் சீவன் ஆகிய இரண்டும் இரண்டு என்னும் 

அன்னியத ்தன்சம அற்று ஒன்றாக இருக்கும்.  

 

ைங்கர பவதாந்தம், சைவ சித்தாந்தம் ஆகிய இரண்டுபம முதத்ி நிசலயில் 

ஆன்மா இசறயுடன் அத்துவிதமாக நிற்கும் என்பற கூறுகின்றன. ஆனால் 

அத்துவித நிசலக்கு அசவ பகாடுக்கும் விளக்கம்தான் மாறு டுகின்றது. ைங்கர 

பவதாந்தம் கூறும் அத்துவிதத்தின் இன்சம ்ப ாருள் விளக்கதச்தக் வகவல 

அத்துவிதம் என் ர.் பகவலம் என்றால் தனித்து இருதத்ல் என் து ப ாருள். 

பிரம்மம் ஒன்பற; ஆன்மா என்று பவறு எதுவும் முத்தி நிசலயில் இல்சல என்று 

கூறுவதால் இசத இவ்வாறு அசை ் ர.்  

சைவ சித்தாந்தம் கூறும் அத்துவிதத்தின் அன்சம ்ப ாருள் விளக்கத்சத சுத்த 

அத்துவிதம் என்பர். இசத pure advaita  என்று ஆங்கிலத்தில் பமாழி 

ப யரத்்தல் தவறு. இதன் ைரியான ஆங்கில பமாழிப யர ்்பு Advaita as it is 



என் து ஆகும். இசதபய தாயுமானாரும் “ புனிதம் எனும் அத்துவித” என்று 

 ாடியுள்ளார.்  

God and soul are metaphysically distinct; but experimentally one by union. 

 


