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உ 

வேதாந்த சித்தாந்த சமரசம் 
 

சித்தாந்தரத்தினம் 

கலாநிதி க கவேசலிங்கம் 

ஆதீனப்புலவர,் இலண்டன் மெய்கண்டார;் ஆதீனெ் 

 

வவதாந்தெ் சைவசித்தாந்தெ் எனனுெ் இரு தத்துவங்களுெ் இந்திய 

தத்துவத் துசையில் முக்கிய இடெ் மபறுகின்ைன. இவை்றுக்கு இசடயில் 

ஒை்றுசெசய விட வவை்றுசெ அதிகமென்பது மபாதுவான கருத்து. 

ஆயினுெ் அவை்றுள் ஒை்றுசெ கண்டு ைெரைெ் வபைப்படுவசதயுெ்; 

காணமுடிகிைது.  

 

இத்தத்துவங்களுக்கு இசடயிலுள்ள ஒை்றுசெ வவை்றுசெ என்ன? 

அவை்றுக்கிசடயில் ைெரைெ் காணமுடியுொ? முடியுொயின் எந்த 

அளவிை்குக் காணமுடியுெ்? இதத்சகய வினாக்களுக்கு விசட காணுெ் 

வநாக்கில் இக்கட்டுசர எழுதப்படுகிைது.  

 

வேதம் ஆகமம் 

 

வவதாந்தெ் சித்தாந்தெ் என்று வபசுெ்மபாழுது வவதெ் ஆகெெ் பை்றிக் 

குறிப்பிடுவது அவசியொகிைது;. வவதெ் என்ை மைால் ‘வித்’ என்ை 

மைால்சல வவராகக் மகாண்டது. வித் என்ைால் அறிவு என்பது மபாருள். 

எனவவ வவதெ் என்பசத அறிவு நூல் எனக் மகாள்ளலாெ். வவத நூல்கள் 

பலவாகவுள்ளன. இசை, உயிர,் உலகு பை்றிய ெனித சிந்தசன அருெ்பிய 

பழங்காலத்தில் எழுந்த அறிவு நூல்கள் வவத இலக்கியங்கள்.  

 

ெசழ, இடி, மின்னல் வபான்ை இயை்சக நிகழ்வுகளால் பாதிக்கப்பட்ட 

ெக்கள் தெக்குக் வகடு விசளயாெல் இருப்பதை்காக, அவை்சைத் 

மதய்வங்களாகக் மகாண்டு வணங்குதல், அவை்றுக்கு வவள்வி மைய்தல் 

வபான்ைவை்சை வவதங்களில் காணலாெ். இருக்கு, யசுர,் ைாெெ், 

அதரவ்ணெ் என வவதங்கள் நான்காக வகுக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் 

அசவ நால்வவதெ் எனப்படுதலுமுண்டு. ஒவ்மவான்றுெ் ெந்திரெ், 

பிராெணெ் என இரு பிரிவுகளாகவுள்ளன. மதய்வங்கசளத் மதாழுவதை்கு 

உைை்ரிக்கப்படுெ் மைாை்கள் ெந்திரங்கள்; அவை்சை உைை்ரித்துை ்மைய்யுெ் 

கிரிசயகள் பிராெணங்கள; இவை்றின் அடிப்பசடயில் எழுந்த அறிவுைார ்

பகுதியாக இருப்பசவ உபநிடதங்கள். வவதெ் என்னுெ்மபாழுது அது 

உபநிடதங்கசளயுெ் குறிக்குெ்.   

 

வவதங்கசளப்வபால் ஆகெங்களுெ் பலவாய் உள்ளன. வவத 

ஆகெங்களின் காலெ் குறித்து அறிஞரிசடவய ஒத்த கருத்தில்சல. 

ஆகெெ் என்பதை்கு ஒன்றிலிருந்து வந்தமதன்பது மபாருள். 

இசைவனிலிருந்து அது வந்தமதன்பர.் சைவெ், ைெணெ், ைாக்தெ் முதலிய 
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ைெயங்களுக்கு அவை்றிை்குரிய ஆகெங்கள் உண்டு. சைவாகெங்கள் 

இருபதம்தட்டு. இசவ சைவத்தின் மூல ஆகெங்கள். இவை்சைவிட 

இருநூை்றி ஏழு உப ஆகெங்களுெ் உள்ளன.  

 

வவதநூை் கருத்துக்கள் பல மதளிவை்றுெ், தெ்முள் முரண்பட்டுெ்;, 

சைவத்துக்கு உடன்பாடை்றுெ் காணப்படுகின்ைன. ஆகெத்திலுெ் 

இத்தசகய நிசல நிலவுகிைது. ஆயினுெ் மதளிவின்செயுெ் 

முரண்பாடுகளுெ் அதில் குசைவாகவுள்ளன. வகாயில் அசெப்பு, வகாயிை் 

கிரிசயகள், இசை வடிவங்கள, வழிபாட்டுமுசைகள் ஆகியசவ குறித்த 

பல மைய்திகசள ஆெகங்களிவல காணலாெ். இதனால் இந்திய 

ைெயங்கள் பலவை்றுக்கு ஆகெங்கள் உயிரந்ாடியாக விளங்குகின்ைன. 

சைவத்தின் தத்துவத்திலுெ் மையல்முசைகளிலுெ் வவதத்சத விட ஆகெெ் 

முக்கிய பங்கு வகிக்கிைது. இதனால் சைவத்துக்கு வவதெ் மபாது என்றுெ் 

ஆகெெ் சிைப்பு என்றுெ் மகாள்ளப்படுகிைது.  

 

சித்தாந்த தத்துேம் 

  

சைவைெயத்சதப் மபாதுவாக மூன்ைாக வகுக்கலாெ். வட 

இந்தியாவிலுள்ள காஷ்மீரசசேம் ஒன்று, நடுவிலுள்ள வீரசசேம் 

இன்மனான்று. மதை்கிலுெ் தமிழர;் வாழுெ் பிை நாடுகளிலுெ் நிலவுெ் 

சசேம். இது சித்தாந்த சசேம் எனப்படுெ். இதன் தத்துவவெ 

சசேசித்தாந்தம். இக்கட்டுசரயில் சைவெ் என்றுெ்  சித்தாந்தெ் என்றுெ் 

கூைப்படுவன முசைவய சித்தாந்த சைவத்சதயுெ் அதன் தத்துவதச்தயுெ் 

குறிக்கெ்.  

 

வவதெ் ஆகெெ் இரண்டுெ் சைவத்துக்குப் பிரொணங்கள் என்று 

மைால்லப்படுகின்ைன. ஆனால் வவதநூை் கருத்துக்கள் எல்லாெ் 

சைவசிதத்ாந்தத்துக்கு உடன்பாடானசவயல்ல. வவதெ் என்று 

கூறுசகயில் அது உபநிடததச்தயுெ் குறிக்கெ். சைவாகெத்தின் 

ஞானகாண்டப் பகுதி சித்தாந்தத்துக்கு முக்கிய அடிப்பசடயாக 

அசெந்துள்ளது. இதனால்  சைவசிதத்ாந்தத்சத ஆகமாந்தம் எனக் 

குறிப்பிடுவதுமுண்டு.  

 

வவததச்தப்வபால் ஆகெத்திலுெ் முரண்பாடான கருத்துக்களுண்மடன 

முன்னர ்குறிப்பிடப்பட்டது. இது குறித்து ஈழத்துச ்சித்தாந்த அறிஞர் 

ஏழாசல பே்டிதர் மு. கந்சதயா எழுதவது குறிப்பிடதத்க்கது. 

 

‘வெல் நாெ் கண்ட விபரங்களின் பிரகாரெ், வவதத்திை் சிவாகெக் 

கருத்துக்களுக்கு ஒத்த கருத்துக்கள் இருக்கக் காணப்பட்டவதயன்றி, 

வவதெ் ஒட்டு மொதத்ொகை ்சைவசித்தாந்ததச்தவய பிரதிபலிதத்தாக 

இல்சல. ..... 

………. சிவாகெங்களுஞ் சைவசிதத்ாந்தப் மபாருளெ்ைங்களில் 

ஒருங்மகாத்த முடிசபத் தருவனவாய் இருந்திருக்கவில்சல. 

இரரௌரோகமம் உடன்மபாருள் மூன்மைன்ன, சுோயம்புயம் ஏமழன்ன, 
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இப்படிவய தடுொறியுள்ளன. ……’ - (பண்டிதர ்மு. கந்சதயா, 

‘சைவசிதத்ாந்த வநாக்கில் சகலாைபதி ஸ்மிருதி’, யாழ்ப்பாணப் 

பல்கசலக்கழக மவளியீடு, 1998)  

 

சிவாகெங்கள் ெட்டுென்றி, இசடக்காலத்தில் எழுந்த அஷ்டப்பிரகரேம் 

வபான்ை நூல்களுெ் சித்தாந்தக் கருத்துக்கசள முழுவதுெ் 

பிரதிபலிக்கவில்சல. ஆனால் அவை்றின காலத்திவலா, அல்லது அதை்;குை ்

சிறிது முன்னவரா, வதான்றிய தமிழ்த்திருமுசைகள் சிதத்ாந்த 

உண்செகசளவய பிரதிபலித்தன. இது குறித்துெ் வெை்கண்ட நூலில் 

பண்டிதர ்கந்சதயா பின்வருொறு எழுதுகிைார.் 

 

‘அன்றியுெ், அஷ்டப்பிரகரண காலத்துக்கு ஓரிரு நூை்ைாண்டுகள் 

முன்னதாகவவ ஆரெ்பித்து, அவை்றின் ைெகாலத்தில் 

நிசைமவய்தியுள்ளன திருமுசைகள். அசவ முை்றுெ் முழுதுொகை ்

சைவசிதத்ாந்தப் மபாருசளவய பிரதிபலிப்பன. ஆனால் ைாஸ்திரக் 

கிரெொகவன்று; அனுபவக் கிரெொக, அசவ அவை்சைப் 

பிரதிபலிப்பனவாெ் .......’.   

 

சைவசிதத்ாந்தக் கருத்துக்கசளத் ரதால்காப்பியம், திருக்குறள் 

வபான்ை பழந்தமிழ் நூல்களிலுெ் காணலாெ். திருக்குைசளப் மபாது 

நூமலனை ்மைான்னாலுெ், அதிலுள்ள கருத்தக்கள் எல்லாெ் எல்லாை ்

ைெயங்களுக்குெ் உடன்பாடானசவ அல்ல. ஆனால் சைவத்துக்கு 

உடனபாடை்ை கருதம்தன்று எதசனயுெ் அதில் காணமுடியாது. பின்வந்த 

மெய்கண்ட நூல்களுெ் திருக்குைள். கருத்துக்கசளப் பரதிபலிப்பசதக் 

காணலாெ்.  

 

வவதெ், சிவாகெெ், பழந்தமிழ் நூல்கள், திருமுசைகள் ஆகியவை்றிலுள்ள 

சித்தாந்தக் கருத்துக்கசளத் மதாகுத்து ஒழுங்குபடுத்திை ்சிைந்த 

தத்துவொகத் தருவன பதினான்கு மெய்கண்ட ைாத்திர நூல்கள். 

இவை்றின் முதன்செ நூலாகத் திகழ்வது மெய்கே்டார் அருளிைம்ைய்த 

சிேஞானவபாதம். இன்று சைவசிதத்ாந்தெ் எனப்படுவது 

சிவஞானவபாதத்சத செயப்படுத்திய தத்துவக் மகாள்சகயாகவுள்ளது.  

 

சைவசிதத்ாந்தெ் இசை, உயிர,் தசள எனுெ் முப்மபாருள்களுெ் 

உண்செமயனக் மகாள்கிைது. இசவ முசைவய, பதி, பசு, பாைெ் 

எனப்படு;ெ். ‘பதியிசனப் வபால் பசு பாைெ் அனாதி’ எனுெ் திருெந்திரத் 

மதாடர ்சித்தாந்தெ் காட்டுெ் முப்மபாருள் உண்செசயக் கூறுகிைது.  

 

வேதாந்த தத்துேம் 

 

வவதாந்தெ் குறித்து எழுதுவதில் ஒரு இடரப்்பாடு எழுகிைது. வவதாந்தெ் 

என்பது வவதகாலதத்ின இறுதியில் (அந்தொக) வந்த உபநிடதெ்; 

எனப்படுகின்ைது. இங்ஙனென்றி, வவதங்களின் உள்ளுசையாக அல்லது 

ைாரொக அசெந்த கருத்துக்களின் மதாகுதிவய வவதாந்தெ் என்றுெ் 
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கருதப்படுகின்ைது. இவை்றுக்கு வொலாக, சங்கரர,் இராொனுைர,் ெத்வர ்

ஆகிய ஞானிகள் வதாை்றுவித்த வவதாந்தப் பிரிவுகளுெ் வவதாந்தெ் 

எனப்படுகின்ைன. இவை்சை விளக்கி ஒரு கட்டுசரயில் எழுதுவது 

எளிதல்ல  என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.  

 

வவதநூை் கருத்துக்கள் பல தெ்முள் வவறுபட்டுெ் முரண்பட்டுெ் 

உள்ளனமவன்று முன்னர ்கூைப்பட்டது. நீண்டமதாரு காலப்பகுதியில் 

இசவ வதான்றியசவ என்பதால், இக்குசைகள் இருப்பது இயல்பானவத. 

இவ் வவறுபாடுகசளயுெ் முரண்பாடுகசளயுெ் நீக்கி, ஒருமிதத் சீரான ஒரு 

கருத்சத உருவாக்குெ் வநாக்கில் எழதப்பட்டது பிரெ்ெ சூத்திரெ் என்னுெ் 

நூல். வவதாந்த சூதத்ிரெ் என்றுெ் இது கூைப்படுகிைது. இதசன எழுதியவர ்

பாதராயேர் என்பவர;் வியாசர் என்றுெ் இவசரக் கூறுவதுண்டு.   

 

பின்னர ்வந்த ஞானிகள் பிரெசூத்திரதச்த விளக்கி உசரமயழுதினர.். 

அவரக்ளின் உசரகள் தெ்முள் வவறுபட்டு மவவ்வவறு தத்துவக் 

மகாள்சககள் வதான்ைக் காரணொயின. முரண்பாடுகசளக் கசளந்து 

ஒை்றுசெ காணத் வதான்றிய பிரெசூத்திரெ் முரண்பட்ட 

மகாள்சககளுக்கு வழிவகுத்தது. இங்ஙனெ் உருவான ஒரு தத்துவெ் 

சங்கரர் (8-ெ் நூை்ைாண்டு) என்ை ஞானியின் உசரயிலிருந்து உருவான 

வவதாந்தக் மகாள்சக. இதசன வகேலாத்சேத வேதாந்தம் (அத்சவத 

வவதாந்தம்); என்பர.் பிரெெ் ஒன்வை உள்மபாருள்; அதிலிருந்து வந்தது 

உயிர;் ஒரு உயிவர பலவாகத் மதரிகிைது; பிரெவெ உலகாகத் 

வதாை்ைெளிக்கிைது, என்பன இந்த வவதாந்தத்தின் கருத்துக்கள்.  

 

உயிர,் உலகு குறித்த ைங்கரர ்கருத்துக்களின் மபாருந்தாசெசயக கண்ட 

பின்வந்த இராமானுயர் (11-ெ் நூை்ைாண்டு) என்ை ஞானி இன்மனாரு 

வவதாந்தக் காள்சகசய உருவாக்கினார.் இது விசிஷ்டாத்சேத 

வேதாந்தம் எனப்படுெ். ைங்கரர ்கடவுசள முதன்செப்படுதத்ி 

உயிசரயுெ் உலசகயுெ்  இல்மபாருள்களாகக் காட்ட, இராொனுயர ்

கடவுசள முதன்செப்படுத்தினாலுெ்  உயிசரயுெ் உலசகயுெ் 

உள்மபாருள்களாகக் காட்டி, அவை்சைக் கடவுளுக்கு விவைடணங்களாகக் 

காட்டுகிைார.் இத்தசகய விசிஷ்ட நிசலயில் இசைசயக் காட்டுவதால் 

அவரின் தத்துவெ் விசிஸ்டாத்சேத வேதாந்தம் எனப்படுகிைது.  

 

ைங்கரர,் இராொனுயர ்ஆகிவயாரின் வவதாந்தக் மகாள்சககளுக்கு 

ொைாக இன்மனாரு ஞானியான மத்துேர் (12-ெ் நூை்ைாண்டு) 

உருவாக்கிய ததத்வக் மகாள்சக துசேத வேதாந்தம் எனப்படுெ். எந்த 

நிசலயிலுெ் இசைவன் வவறு, ஆன்ொ வவறு, என்பது இதன் மகாள்சக. 

இவை்வைாடு ைடொக உள்ள மபாருடக்ளுெ் என்றுெ் உள்ளசவ என்பதுெ் 

இதன் கருத்து.  

 

வெை்கண்ட வவதாந்தப் பிரிவுகசள விட நிெ்பாக்கரது 

துசவதாத்துசவதெ்  வபான்ை வவதாந்தக் மகாள்சககளுெ் உள்ளன. 

வவறுபட்ட இந்த வவதாந்தக் மகாள்சககமளல்லாெ் ஒவரமயாரு 
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பிரெ்ெசூத்திரதச்த அடிப்சடயாகக் மகாண்டன என்பது 

சிந்தசனக்குரியது.  

 

வவதாந்தெ் என்பது வவதகாலத்தின் இறுதியில் (அந்தொக) வந்த 

உபநிடதங்கள் என்பதுெ் மபாதுவான ஒரு கருத்து. இங்ஙனென்றி, 

வவதங்களின் உள்ளுசையாக அல்லது ைாரொக அசெந்த கருத்துக்களின் 

மதாகுதிவய வவதாந்தெ் என்பதுெ் இன்மனாரு கருத்து. இங்ஙனெ் 

வவதாந்தெ் என்பது பல பிரிவுகளாகவுெ் பல 

விளக்கங்களுடனுெ்காணப்படுகிைது.  

 

இன்று வவதாந்தெ் என்ை மைால்லால் மபருெ்பாலுெ் ைங்கரரின் அத்சவத 

வவதாந்தவெ வபைப்படுகிைது. ஆனால் விசிட்டாத்சவத, துசவத 

வவதாந்தங்கவள கடவுள் நெ்பிக்சகயுடன் கலந்த ைெய தத்துவங்களாக 

விளங்குகின்ைன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.  

 

சங்கரரின் அத்சேத வேதாந்தம்  

 

வவதாந்த சிதத்ாந்த ைெரைெ் குறித்து ஆராய்வதை்கு சித்தாந்தெ் கூறுெ் 

முப்மபாருள் மதாடரப்ில் சிந்திப்பது எளிதானது. ைங்கரின் வவதாந்தக் 

மகாள்சகயின்படி பிரெெ் ஒன்வை உண்செப் மபாருள். அதுவவ 

அவித்சதயால் கட்டுண்டு ஆன்ொவாக ொறியுள்ளது. அவித்சத என்ைால் 

அஞ்ஞானெ் என்பது மபாதுவான கருத்தாயினுெ், அது மவவ்வவறு 

நிசலகளில் மவவ்வவறு மபாருள்களில் வழங்கப்படுகிைது. உலக வாழ்வு 

முடிந்ததுெ் ஆன்ொ தனது ஆன்மீக ைாதசனயின் பயனாக பிரெதச்த 

அசடயுெ்.  

  

பிரெமுெ் ஆன்ொவுெ் இரண்டல்ல, பிரெவெ ஆன்ொ. அவை்றின் உைவு 

அத்சவத உைவு என்பது ைங்கரர ்மகாண்ட முடிவு. பரொத்ொ, சீவாத்ொ 

என்ை மைால்லாட்சிகளால் இசைவசனயுெ் ஆன்ொசவயுெ் குறிப்பதுெ் 

இதன் விசளவால் வந்தவத. இங்ஙனெ் குறிப்பிடுவது சைவதத்ில் 

இல்லாதமதன்பது சிந்தசனக்குரியது.  

 

உயிர ்ஒன்றுதான், அது ஒவ்மவாரு உடலிலுெ் ஒவ்மவான்ைாகத் மதரிகிைது. 

ஒவர காை்று மவவ்வவறு பாத்திரங்களில்  மவவ்வவறு வடிவங்களில் 

மதரிவது வபான்ைது இது. பாத்திரெ் உசடந்தால் உள்ளிருக்குெ் காை்று 

மவளியிருக்குெ் காை்றுடன் ஒன்ைாவது வபால் உயிர ்இசைவனுடன் 

ஒன்ைாகிவிடுெ். உயிர ்குறிதத் ைங்கரரின் இத்தசகய கருத்துகள் பல 

வினாக்கசள எழுப்புகின்ைன.  

 

கடவுளிடமிருந்து நாெ் வந்வதாெ், பிரெவெ நாெ் என்ைால், எெக்குெ் 

கடவுளின் குணங்கள் இருக்க வவண்டுெல்லவா? மீண்டுெ் நாெ் பிரெ்ெெ் 

ஆகிவைாமென்ைால், திருெ்பவுெ் உயிராக வரொட்வடாெ் என்பதை்கு என்ன 

உத்தரவதெ்? உயிரக்ளாகிய ெனிதருெ் பிராணிகளுெ் பல்வவறு 

தன்செகசளக் மகாண்டிருக்க, உயிர ்ஒன்றுதான், பலவல்ல, என்று 
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கூறுவது அறிவுக்கு ஏை்புசடயதாகுொ? பிரெெ் அவிதச்தயால் கட்டுண்டு 

உயிரானது என்ைால், பிரெத்சதவிட அவித்சதக்கு ஆை்ைல் அதிகெ் என்று 

ஆகிைதல்லவா? இதத்சகய வினாக்களுக்கு ஏை்ை பதில் இல்சல. 

இக்கருத்துக்கள் சிதத்ாந்தத்துக்கு ஏை்புசடயனவல்ல. 

 

உலகெ் குறிதத் வவதாந்தக் கருத்துெ் விசித்திரொனது. உலகெ் ஒரு 

மபாய்த்வதாை்ைெ். கயிறு ொை்ைெசடயாெல் பாெ்பாகத் மதரிவது வபால் 

பிரெவெ ொை்ைெசடயாெல் உலகாகத் மதரிகிைது. இதை்குக் காரணெ் 

ொசயவய. (சித்தாந்தெ் கூறுெ் ொசய வவறு). ைங்கரரின் இந்த வாதெ் 

விவரத்்த வாதெ் எனப்படுெ். இதிலுெ் சில வகள்விகள் எழுகின்ைன. கயிறு 

பாெ்பாக ஒருவனுக்குத் மதரியுொயின் அவனுக்கு முன்வப கயிறு பை்றிய 

ஞானமுெ் பாெ்பு பை்றிய ஞானமுெ் இருந்திருக்கவவண்டுெ். அவதவபால் 

பிரெ்ெெ் உலகாகத் மதரிகிைமதனின் பிரெ்ெெ் பை்றிய ஞானமுெ் உலகெ் 

குறிதத் ஞானமுெ் முன்னவெ இருந்திருக்க வவண்டுெல்லவா? அத்துடன்; 

பிரெ்ெெ் உலகாகத் வதாை்ைெளிப்பதை்கு ொசய காரணமெனில், 

அதை்குப் பிரெதச்தவிட அதிக ஆை்ைல் உண்மடன்று அல்லவா 

கருதவவண்டுெ்? வவதாந்தெ் கூறுெ் அவித்சத, ொசய ஆகியவை்றின் 

இயல்பு என்ன? இருப்பு என்ன? வதாை்ைெ் என்ன? 

 

இசவ வபான்ை வகள்விகளுக்கு ஏை்ை விளக்கத்சத அத்சவத வவதாந்தெ் 

தருவதில்சல. இசவ எெது சிை்ைறிவுக்க எட்டாதசவ, வைனங்களால் 

விளக்க முடியாதசவ என்று கூறி, அநிரவ்ைனீயெ் என்கிைது. சித்தாந்தெ் 

கூறுெ் முக்கிய மபாருளான ஆணவத்தின் இருப்புெ்; வவதாந்தத்சத 

உள்ளடக்கிய வவததத்ில் காணமுடியாதது.  

 

ைத், அைத் என்ை மைாை்கள் இந்திய தத்துவங்களில் இடெ்மபறுவன. 

அவை்றின் மபாருள் தத்துவத்துக்குத் தத்துவெ் வவறுபடுகின்ைது. 

என்றுமுள்ள நிசலயான மபாருள் ைத், என்றுெ் இல்லாத மபாருள் அைத், 

என்பது வவதாந்தெ தருெ் மபாருள். இதன்படி பிரெெ் ஒன்வை ைத் எனலாெ். 

உலகெ.; பிரெத்தின் வதாை்ைெ் என்பதால் அது உள்மபாருளுெல்ல, 

முயை்மகாெ்பு வபால் இல்மபாருளுெல்ல. இதனால் அது ைதைத ்

விலட்ஷணெ் எனப்படுகிைது. சைவசிதத்ாந்தத்தின்படி, உயிர ்ைத்தாகிய 

இசையுடன் வைரந்்து ைத்தாக இருக்கிைது; ஆனால் அது ைதத்ல்ல. 

அைதத்ாகிய உலகுடன் வைரந்்து அைத்தாக இருக்கிைது; ஆனால் அது 

அைதத்ல்ல. இங்ஙனெ் ைத்துமின்ை் அைத்துமின்றி இருக்குெ் உயிசர ைதைத் 

என்ை மபயரால் சைவசிதத்ாந்தெ் குறிப்பிடுகிைது.   

 

வெை்காட்டியசவ வபான்ை பல காரணங்களால் ைங்கரரின் அதச்வத 

வவதாந்தத்திை்குெ் சைவசிதத்ாந்தத்திை்குெ் ைெரைெ் காண முடிவதில்சல.   

 

விசிஷ்டாத்சேதமும் துசேதமும் 

 

ைங்கரரின் வவதாந்தெ் வபாலன்றி, இராெனுைரின் விசிஷ்டாதச்வதெ் 

ைெரைத்துக்கு ஓரளவு இடெளிக்கிைது. சிதத்ாந்தெ் வபால், 
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விசிஷ்டாத்சவதமுெ் இசை, உயிர,் உலசக உண்செமயனக் மகாள்கிைது. 

உயிரக்ள் பல, அவை்சை உள்நின்று இயக்குபவன் இசைவன் என்பன 

வபான்ை கருத்துக்கசள விசிஷ்டாத்சவதெ் மகாண்டிருக்கிைது. 

இத்தசகய  கருதத்க்கசளை ்சித்தாந்ததத்ிலுெ் காணலாெ். இந்த அளவில்  

சித்தாந்தத்திை்குெ்  விசிஷ்டாத்சவதத்திை்குெ் ைெரைெ் எட்டுகிைது. 

 

ஆனால் உயிருெ் உலகுெ் பிரெ்ெத்திலிருந்து வதான்றியசவ, 

பிரெ்ெத்துக்கு அசவ விவைடணங்கள் என்ை விளக்கங்கள்  தந்து, 

பிரெ்ெதச்த இராெனுைர ்முதன்செப்படுத்துகிைார.் இவை்றுக்குெ் 

இசைவனனுக்குெ் உள்ள உைவு ைரீரைரீரி ைெ்பந்தொகக் காட்டுகிைார.் 

இசவ சித்தாந்தத்துக்கு உடன்பாடை்ை கருத்துக்கள்.  

 

இசை, உயிர,் உலகு ஆகியசவ எந்த நிசலயிலுெ் வவறுவவைானசவ 

என்பது ெத்வரின் கருத்து. இது சித்தாந்தத்துக்குெ் உடன்பாடான கருத்வத. 

இராெனுைர ்காட்டுெ் ைரீர ைரீரி ைெ்பந்தெ் அவருக்கு உடன்பாடை்ைது. 

 

சைவ சித்தாந்தெ் வபால் இராெனுைர ்ெத்வர ்ஆகிவயாரின தத்துவங்கள் 

ைெயத்துடன் இசணந்துெ், ஆகெங்கள் புராணங்சளத் தழுவியுெ் 

மைல்கின்ைன. இந்தப்வபாக்சக ைங்கரரின் தத்துவத்தில் காணமுடியாது.  

 

சித்தாந்தத்திலுெ் அத்சவத விசிஷ்டாதச்வத வவதாந்தங்களிலுெ் 

காணமுடியாத இரு கருத்துக்கள் ெத்வரின் தத்துவத்தில் உண்டு. 

நரகத்தில் மைன்று நிரந்தரொக உழலுெ் ஆன்ொக்களுெ் உண்டு என்பது 

ஒன்று. உயிரக்ள் இசைவசன அவனின் ெகன் வாயுவின் மூலவெ 

அசடயமுடியுெ் என்பது இன்மனான்று. சித்தாந்தத்திை்கு 

உடன்பாடை்ைசவ இசவ. ஆயினுெ் இராெனுைரின் கருத்துக்கசளவிட 

ெத்வரின் துசவத வவதாந்நக் கருத்துக்கள் சித்தாந்தத்துக்கு 

அண்செயில் இருப்பசத உணரமுடிகிைது.  

  

உபநிடதங்கள் 

 

வவறுபட்ட வவதாந்த தத்துவங்களுக்கு உபநிடதங்களின் 

மதளிவின்செவய மூலகாரணெ். வவவ்வவறு விளக்கங்களுக்குெ் 

இடெளிதத் பிரெ்ெசூத்திரக் கருத்துக்களுக்குெ் இதுவவ காரணெ். இது 

கறித்துக் காலத்துக்குக் காலெ் அறிஞரக்ள் குறிப்பிட்டுள்ளனர.் 

உபநிடதங்கள் கூறுவது என்னமவன்று அறியமுடியாத நிசல இருப்பதாக 

இந்திய தத்தே அறிஞர் வபராசிரியர் எம். கிரியன்னா பின்வருொறு 

எழுதுகிைார:் 

 

‘வுhநைந யைந பைநயவஇ யடஅழளவ iமளரைஅழரமவயடிடநஇ 

னசககiஉரடவசநள in னநஉசனiமப ைாயவ நஒயஉவடல சள வாந 

வநயஉhiமப ழக வாந ருpயniளாயனள in உநைவயin iஅpழைவயமவ 

ைநளிநஉவள. வுhசள யஉஉழரமவௌ கழை வாந நஅநைபநnஉந in டயவநை 

வiஅநள ழக னiஎநைளந ளஉhழழடள ழக ஏநனயமவயஇ யடட ழக ைாiஉh 
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உடயiஅ வழ pைழிழரமன வாந ருpயniளாயனiஉ வநயஉhiமப’. - (வுhந 

நளளநமவசயடள ழக ஐமனசயn Phசடழளழிhலஇ ஆ. ரச்ைசலயnமயஇ 

ஆழவசடயட டீயமயைளசனயளள Pரடிடiளாநைள Pஎவந டுவனஇ 

னுநடாiஇ 1995) 

 

‘முக்கிய சில துசைகளில் உபநிடதங்கள் தருெ் விளக்கங்கள் 

என்னமவன்று தீரெ்ானிப்பதில் அளவுகடந்த மபருெ் இடரக்ள் உள்ளன. 

பிை்காலத்தில் உபநிடதக் கருத்துக்கசளத் தருவதாகக் கூறுெ் வவறுபட்ட 

வவதாந்தத் துசைகள் உருக்மகாள்வதை்கு இதுவவ காரணொக 

அசெந்தது’.  

 

உபநிடதங்களின் மதளிவை்ை சிந்தசனக்கு பிை்காலத்தில் இசடப்புகுந்த 

பல புதிய கருத்துக்களுெ் வழிவகுதத்ன. யாழ்ப்பாணத்துக் குப்பிளான் 

என்ை ஊரில் பிைந்து, காசியில் பத்தாண்டுகள் வவதாகெ ஆராய்ைச்ி 

மைய்தவர ்காசிோசி ரசந்திநாசதயர ்என்ை அறிஞர.் தவதத்ிரு 

ஆறுமுகநாவலருடன் இசணந்து பணி மைய்தவர ்இவர.் 

உபநிடதங்களிலுள்ள இசடைம்ைருகல்கசளத் தகுந்த ஆதாரங்களுடன் 

தனது ‘சைவ வவதாந்தெ்’ என்ை நூலில் விரிவாக எழுதியுள்ளார.் “சைவ 

வவதாந்தெ் என்பது சிவமபருொசனப் பிரதிபாதிக்குெ் வவதாந்தெ். 

சைவைெயிகளுக்குரிய வவதாந்தெ் எனவுெ்படுெ்” என்ை விளக்கமுெ் அதில் 

தரப்பட்டுள்ளது. 

 

உபநிடதங்களிலுெ் பிரெசூத்திரத்திலுெ் காணுெ் சிவபரத்துவத்சதயுெ் 

சித்தாந்தக் கருதத்க்கசளயுெ் ெசைத்து வவதாந்திகள் மகாடுத்த 

விளக்கங்கசளயுெ் உசரகசளயுெ் மவளிக்காட்டுவதாக நீலகண்ட 

சிவாசை்ாரியாரின் வபருசர மவளிவந்தது. அவை்றில் புகுந்த இசடை ்

மைருகல்கசளயுெ் அது மவளிக்மகாணரந்்தது. நீலகே்ட பாஷ்யம் எனுெ் 

இந்நூல் சங்கரர் வபான்ை வவதாந்திகளின் வாதத்சத முறியடித்து 

சித்தாந்ததத்சத நிசலநாட்டுவதாக அசெந்தது. (இதிலுள்ள உயிர ்உலகு 

பை்றிய ஒரு கருத்து சித்தாந்தத்திை்கு உடன்பாடை்ைதாக இருப்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது). இதனால் இந்நூசலை ்மைந்திநாசதயர ்தமிழிவல 

மொழிமபயரத்த்ார.்  

  .  

வேதாந்தத் ரதளிவு 

 

சைவத்தின் வளரை்ச்ியில் அருளாளருெ் தத்துவ ஞானிகளுெ் 

வவதத்துக்குெ் ஆகெத்தக்குெ் இசடயில் ஒரு இசணப்சபக் மகாண்டுவர 

விசழந்தனர ்எனலாெ். இசை, உயிர,் உலகு குறித்து உருவான 

சிந்தசனசய முதலில் வவத இலக்கியங்ளிவல காணமுடிகிைது. 

சிவாகெங்களிலுெ் சித்தாந்த சைவத்திலுெ் முக்கிய இடெ் மபறுெ் திருநீறு 

வபான்ை சிவசின்னங்கள், திருசவந்மதழுத்துப் வபான்ை ெந்திரங்கள், 

சித்தாந்தக் கருத்துக்கள் ஆகியவை்சையுெ் உபநிடதங்களில் காணலாெ். 

இக்கருத்தக்கள் பல வதவாரங்களிலுெ் உள்ளன. மைந்திநாசதயரின் 

‘வதோரம் வேதசாரம்’ என்ை நூல் இது குறிதத்தாக அசெந்தது.  
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ஆனால், முன்காட்டியவாறு, வவதநூை் கருத்துக்கள் பல மதளிவின்றியுெ் 

முரண்பாடுகளுடனுெ் இருப்பதால் தவைானதுெ் வவறுபட்டதுொன 

விளக்கங்களுக்கு இடெளித்தன. உதாரணொக “ஏகம் ஏே அத்விதீயம் 

பிரமம்” என்பது பிரெெ் குறிதத் ஒரு இருக்குவவதத்; மதாடர.் இதன் 

வநரம்பாருள், ‘ஒன்று என்பது ஒன்வை, பிரெெ் இரண்டை்ைது’ என்பதாகுெ்.  

 

இதை்கு ைங்கரர ்வபான்ை வவதாந்திகள், ‘பிரெெ் ஒன்றுதான் உள்மபாருள்; 

அதை்கு இரண்டாவதாக எதுவுெ் இல்சல’, என்று மபாருள் கண்டனர.் இதன் 

அடிப்பசடயிவல ைங்கரரின் வவதாந்தெ் ‘பிரெெ் ஒன்றே உண்செப் 

மபாருள்; உயிமரன்று இரண்டாவது மபாருள் எதுவுெ் இல்சல, அதுவுெ் 

பிரெெ்தான்; உலகு பிரெத்தின் வதாை்ைெ்’ என்று விளக்குகிைது. 

இதனாவலவய, உயிர ்பிரெத்திலிருந்து வந்தது, ஒரு உயிவர பலவாகத் 

வதான்றுகின்ைது, பிரெெ் உலகாகத் வதான்றுகின்ைது வபான்ை 

விளக்கங்கள் தரப்பட்டன. ‘அகம் பிரமாஸ்மி’ வபான்ை வவத 

ெகாவாக்கியங்களுெ் இவ்வாவை விளக்கப்பட்டன. 

 

வவதாந்திகள் மகாண்ட இக்கருத்துகளின் மபாருந்தாசெசய விளக்கி, 

அவை்சை மெய்கண்டார ்ெறுக்கிைார.் ‘ஏகம் ஏே’ என்பதன் மபாருள், 

‘ஒன்று எனப்படுெ் பரெ்மபாருள் (பிரெ்ெெ்) ஒன்றுதான்’. ‘அத்விதீயம் 

பிரம்மம்’ என்பதன் மபாருள், ‘பிரம்மமாக இரே்டாேது ரபாருள் 

இல்சல’ என்பவத. இவ்விளக்கத்திலிருந்து பிரெத்துக்கு வவைாக உயிர ்

உள்ளது என்பதுெ் மபைப்படுகிைது. சிவஞானவபாதெ் இரண்டாெ் 

சூத்திரத்து உதாரண மவண்பா இக்கருதச்தக் மகாண்டுள்ளது, 

 

‘ஒன்ரறன்பது ஒன்வறகாே், ஒன்வறபதி, பசுோம் 

 ஒன்ரறன்றநீ பாசத்வதாடு உசழகாே் …..’ 

 

இவ்மவண்பாத் மதாடரின் மபாருள், ‘ஒன்று என்று மைால்லப்படுவது 

பரெ்மபாருளாகிய ஒன்சைவய. பதியாகிய பரெ்மபாருள் ஒன்வை. பசுவுெ் 

பதியுெ்; ஒன்மைன்று மைால்லுெ் பசுவாகிய நீ பாைத்தினால் கட்டுப்பட்டு 

உழல்கிைாய்’, என்பதாகுெ். 

 

மெய்கண்டாரின் இந்த விளக்கெ் வவதாந்திகள் காணுெ் அதச்வத 

விளக்கத்தின் மபாருந்தாசெசயப் புலப்படுத்தி, அதசனத் திருத்தித ்

மதளிவுபடுத்துவதாக அசெந்துள்ளது. மதளிவை்றிருக்குெ் வவத 

உபநிடதத் மதாடரக்சளை ்சைவ ஞானிகள் தரக்்கமுசையில் விளக்கித் 

மதளிவுபடுத்தினர.் உமாபதிசிோசாரியார், தனது சிேப்பிரகாசம் 

நூலில் ‘வேதாந்தத் ரதளிவே சசேசித்தாந்தத் திறன்’ என்று கூறியது 

இதசன உணரத்்துவதாக உள்ளது.  

 

சமரசம் எங்வக? 
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வதவாரங்களில் உள்ள வவத உபநிடதக் கருத்துக்கசளத் கண்டு 

மைந்திநாசதயர ்‘வதோரம் வேதசாரம்’ என்ை நூசலை ்மைய்தார.் 

பிரெசூத்திரத்தில் காணுெ் ஆகெக்கருதத்க்களின மதாடரப்ில் நீலகே்டர் 

‘வேதத்துக்கும் சிோகமத்துக்கும் வபதம் கே்டிவலம்’ என்று கருதினார.் 

‘வேதாந்தம் என்னும் உசச்ியிற் பழுத்த அருங்கனியின் சாரம் 

ரகாே்ட வதன் அமுது சித்தாந்தெ்’ எனக் குமரகுருபரர் கூறினார.் 

சித்தாந்தப் பின்னணியில் பாரத்்து, வவதாந்தத் மதளிவாய் சித்தாந்தெ் 

விளங்குவதாக உமாபதி சிோசாரியார் இயெ்பினார.் ஆயினுெ் இவரக்ள் 

எல்வலாருெ் ‘வேதாந்த சித்தாந்த சமரசம்’ வபசினமரன்று 

மகாள்ளமுடியாது.  

 

வவதாந்தெ் என்பது வவதங்களின் ைாரெ், இறுதியில் வந்த உபநிடதங்கள், 

ைங்கரர ்முதலிவயாரின் தத்துவங்கள் என்று பலவாறு 

விளக்கப்படுகின்ைன. ஆனால் அவை்றில் எதுவுெ் சித்தாந்தத்துடன் 

ைெரைெ் காணக்கூடிய நிசலயில இல்சல. சித்தாந்த வழக்கில் வவதாந்தெ் 

புைைை்ெயொகக் மகாள்ளப்படுகிைது. இந்த நிலயில், ‘ைெரைெ் எங்வக?’ 

என்ை வகள்வி எழுகிைது. எனினுெ்; வவதாந்த சிதத்ாந்த ைெரைெ் பை்றித் 

தாயுொனவர ்வபான்ை சில ஞானிகள்; வபசியுள்ளனர.் இதை்கான காரணெ் 

என்ன?  

 

மைந்திநாசதயரின் ‘சசேவேதாந்தம்’ நூல் பை்றி பே்டிதர ்மு. 

கந்சதயா எழுதுசகயில், வவதாந்தெ் குறித்து ஒரு விளக்கெ் தருகிைார.் 

அது வருொறு:  

 

‘வவதாந்தெ் என்னுஞ் மைாை்மைாடர ்வவதங்களின் அந்தங்களாகிய 

உபநிடதங்கசளக் குறிக்க எழுந்தமதான்று. அதம்தாடரப்ில் 

அவ்வுபநிடதங்களில் விளக்கப் மபை்றுள்ள ஆத்ொனந்ந அனுபவத்துக்குெ் 

அது மபயராயிை்று. உபநிடதங்கசளக் குறிக்குமிடத்து அது காரணப் 

மபயராகவுெ், ஆத்ொனந்ந அனுபவ ஞானத்சதக் குறிக்குெ்வபாது அது 

காரண இடுகுறிப் மபயராவுெ் வழங்கியிருப்பதாகவுெ் மதரிகிைது. 

உபநிடத வழியான குறிதத் அநுபவ ஞானெ் எங்கள் சைவ 

ைாத்திரங்களுக்கு விவராதொனதல்ல’. -(“சைவவவதாந்தெ் தந்த 

ஞானபானு” கட்டுசர, ‘காசிவாசி மைந்திநாசதயர’் ெலர,் மைந்திநாசதயர ்

ஞாபகாரத்்த ைசப, குப்பிழான், 1978).    

 

வெை்கூைப்பட்ட ஆதெ்ானந்த அனுபவ ஞானொன வவதாந்ததத்ிை்குெ் 

சித்தாந்தத்திை்குெ் இசடயில் ைெரைெ் புலப்படுகிைது.  தாயுொனவருெ் 

இந்த அனுபவ ஞானத்சத சிோனுபூதி என்று கூறி, ‘வவதாந்த சித்தாந்த 

ைெரை சிவானுபூதி’ குருவருளால் தனக்குக் கிட்டியதாக ‘மெௌனகுரு 

வணக்கெ்’ என்ை பாடலில் மைால்கிைார.்  

 

‘சித்தர ்கணெ்’ பை்றிய அவரின் பாடல்கள் முழுவதிலுெ் வவதாந்த 

சித்தாந்த ைெரைெ் வபைப்படுகிைது.  ஒவ்மவாரு பாடலுெ் பின்வருொறு 

முடிகிைது:  
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 ‘வேதாந்த சித்தாந்த சமரசநன் நிசலகே்ட  

 வித்தகச ்சித்தர் கேவம’. 

 

மெஞ்ஞானெ் சகவரப் மபை்ைவர ்விதத்கை ்சித்தர.் இவரக்ள் சிவசன 

உள்வள கண்டுணரந்்து சிவமநறியில் நிை்பவரக்ள். ‘சிதத்ன் வபாக்கு சிவன் 

வபாக்கு’ என்பது இவரக்ளின் நிசல. வவதாந்த சிதத்ாந்த ஞானெ் மதளிந்து 

சிவானுபவெ் மபை்று சிவசிந்தசனயில் நிை்பவரக்ள் இவரக்ள். ைெரைெ் 

கண்டவர ்இந்த விதத்கை ்சித்தர ்என்று தாயுொனவர ்குறிப்பிடுகிைார.்  

 

முடிவுசர 

 

வவத உபநிடதக் கருத்துக்கள் மதளிவை்றுெ் முரண்பாடுகள் மிக்குெ் 

இருப்பதால் தவைான விளக்கங்களுக்கு இடெளிதத்ன. முரண்பாடுகசளக் 

கசளந்து அவை்சைத் மதளிவுைத் தர விசழந்த பிரெ்ெ சூதத்ிரமுெ் 

முரண்பாடுகளுடன் காணப்பட்டது. அதனால் அது மவவ்வவறு 

விளக்கங்களுக்குெ் வவதாந்தக் மகாள்சககளுக்குெ் இடெளித்தது. 

இவ்வாறு உருவானசவவய அத்சேதம், விசிட்டாத்சேதம், துசேதம் 

வபான்ை வவதாந்தப் பிரிவுகள். இவை்றுக்குெ் சித்தாந்தத்துக்குெ் ைெரைெ் 

காண முடிவதில்சல.  

 

உபநிடதங்களிலுெ் பிரெ்ெ சூத்திரத்திலுெ் புகுந்த இசடை ்

மைருகல்கசளயுெ் அசவ குறித்த தவைான விளக்கங்கசளயுெ் தவிரத்்து, 

தரக்்க முசையில் சைவ ஞானிகள் அவை்சை விளக்கினாரக்ள். 

அவரக்ளின் விளக்கத்தின் அடிப்பசடயில் வவதாந்தத் மதளிவாக 

சித்தாந்ததச்தக் காணமுடிகிைது.  

 

மெய்ஞ்ஞானெ் சககூடிை ்சிவானுபவெ் மபை்ை ஞானிகளுெ் சித்தரக்ளுெ் 

சிவசன உள்வள கண்டுணரந்்து சிவசிந்தசனயில் நின்ைனர.் இவரக்ள் 

வவதாந்த சிதத்ாந்த ைெரைெ் கண்டுள்ளனர.் 

 

     


