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குழந்தைகள் : அப்பா ! “இன்று ஏதாவது PB 
கல்ல கதை சொல்லுங்கள்; : 2 we Ten. 

| BSLIU@DIT: குழந்தைகளே ! உங்களுக்கு ஆதி 

ded uae கியான் Badu சரித்திரத்தைச் சொல் 
MBC por, Sameer. 

வெருசாலத்தித்குமுன் கச்ச ய்தில் 

காலடி. என்ற சொமத்திற்குச். , சமிபத்தில் ஒருவன் 
அரசுபுரித்து வந்தான். , அவ்வரசன்... பெயர் ராஜ 
'சேகான்., .௮வன்தான் . காலடி STH Bsr wg 

-உண்டபெண்ணினான்... காலடியில் ஆல்வாய். நதி ஒடுகி 
2௮. . அதற்குச். சூர்ணிப்புழை: என்றும் பெயர், 
அவ்வூரின் நாலாபக்கங்களிலும் விசாலமான. “தோட் 
படங்களும் ' அவைகளுக்குள் - வீடுகளும்: இருக்கின் றன. 
ஒரு.. புராதன இருஷ்ணன். கோயிலும் ஈதிக்குச் சம் 
பத்தி லிருக்கிறது. அக். கிராமத்தில் க்காக 
பிராமணர்கள் க்கத் ந்தார்கள். 

ராஜசேகரன். அரசுபுரிக் அுவருகையில், அவனத 

-முச்யெபட்டணத்திற்குச் சமீபத்தில் ஒரு சிவலிங்கம் 

'தோன்தித்றாம். அவ்வரசன் அங்கே ஒரு: கோயில் 

சட்டிவைத்து. இவலிங்கத்திற்குப் பூசைமெய்ய ஈம்பூத் 
Bf பிராமணர்களை அமர்த்தினான். ஆனதுபற்றி
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காலடியில் அகேகம் பிராமணர்கள் குடியேறினார்௪ 
ளாம். அவர்கள் கல்வி கற்றவர்கள். அவர்களில் 
இறந்த வித் தூவான் ஒருவ ரிருந்தார். . அவர் பெயர்: 
லித்தியாதிராஜர், இப்பெயர் அவரது. கல்வித் 
திறமைக்காக அளிக்கப்பட்ட, அவருக்கு சிவகுரு: 
என்ற ஒரே ஒரு குமரர ஸனிருந்தான். அவர் தம் 
குமாரனுக்குக் கல்வி புகட்டிவந்தார். 

சிவகுரு கல்வி கற்று மிக்க சமாத்தரானார். ar 
ருக்கு விவாக வயத .வர்தவடன் வித்தியாதிராஜர்: 
கருந்த. கல்ல யோக்கியதை யமைந்த குடும்பத்தி' 
ள்ள பெண்ணைத் தமது குமாரனுக்கு விவாகம் 

செய்வித்தனர், சிவகுரு தமது மனைவியுடன் இல்: 
லறத்தைச் செவ்வனே ஈடத்திவந்தார். 

> Be அவரும் அவர் மனைவியும் தங்களுக்கு ஒரு மகன் 
பிறக்கவேண்டுமென்று: ப.ரம௫வனை த்: அதிசெய்து 

லி வந்தார்கள், பெற்றோர்களுக்குப் புத்திரனிருக்தால்: 
தான் அவர்களுக்கு மோக்ஷம் 'கிடைக்குமென்ற 
கொள்கை ஆரியர்களிடத்தில் குடிகொண்டிருந்த. 
ஆன அபறத்தி புத்தான் பிறந்தால் அவன் தன் பெற் ஜோர்களா ஈகரத்திலிருக்.அ மீட்பான் என்ற, கொள்கை 
இவகுருவின் மனதில் ஊன்றியிருந்த. அதற்காக 
அவர் கடவுளை எப்பொழும் அதித்துக்கொண்டு 
வந்தார்... 

ஒருகாள் அவரது , மனைவியாராகிய ஆரியாம்பாள் 
தம் கணவரைப் பார்த்து ““ஈமக்குப் பரமசிவன் AG. 
OWT BLY J இரப்பேறு கிடைக்கும். என்பதற்கு ஐயமில்லை...” ae 

ரம் புத்திசாபேஷ்டியாகம் செய்தால் ஈல..' 
ம் ண்ணு சொன்னாள்,     
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சிவகுருவும் தம் மனைவி புத்திரகாமேஷ்டியாகம் 
செய்யும்படி சொன்னதை கினைத்துக்கொண்டு ௮தை 
முடித் தூவைக்க ஏற்பாடு செய்தார், உஉனே யாகத் 
தைச் செய்ய ஆரம்பித்தார். 'ஆரியாம்பாளும் யாச 

திணை பெற்ற தம் கணவருட ஸிருந்தாள். Bar 
குறாவும். ௮ந்த யாகத்தைச் செவ்வனே . செய்து 

முடித்தார். 

பின்பு: ஒருநாள் அவர்கள் ' நித்திரைசெய்யும் 
வேளையில் பரமடவன் ஒரு பிராமணராக வத்து ஆரி 

யாம்பாளுக்குக் கனவில் தோன்றி, “பக்தி Se pms 
org இரோமணியே 1 உங்களுக்கு மூடர்களாயும், 

அஷ்டர்களாயும் வெகுகாலம் ஜீவித்திருப்। வர்க ட 
ளரயும் உள்ள Gas புத்திரர்கள் வேண்டுமா. 

அல்லத ஞானமுள்ளவனாயும் தெய்வபச்தியள்ள்வ 

னாயும் சிறி* காலம் ஜீவித்திருப்பவனாயுமுள்ள oer 
ஒரு புத்திரன் வேண்மோ 2” என்று கேட்டார்... 

  

  

_ ஆரியாம்பாள், wares அப்பிசாமணரிடதத்தில் 

“ஐயா! கல்வி அறிவும் கற்குணமுமுள்ள ஒரே புத் 
திரன், ஜனித்தால் எனக்கு ௮தஇகமகஇழ்ச்சியைத் தரும்; 
அவன் சிறிதுகாலம் ஜீவித்திருக்தா.லும்: Guim தும்!” 

என்றாள். உடனே அப்பிராமணரும் மறைக்அவிட் 
பார். ஆரியாம்பாள் கண்விழிக் அப். பார்த்தாள். ஒரு 
வரும் அவள் சண்ணுக்குப் புலப்படவில்லை. உடனே 
இச்சங்கதியைத். தம் கணவருக்கு ஆரியாம்பாள் 
விவரமாகச் சொன்னாள். . அவரும் “இது, weve 

_ சகுனம்தான். a sist அருளிருக்தால் எல்லாம் ஈன் 
“மையாக டன் என்று சொன்னார். இருவரும் 

வழக்கம்போல் தங்கள். இல்லறதருமத்தைச் சிறிதும்
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பிசகாமல் . செவ்வனே சரிவர ஈ௩டத்திக்கொண்டும் 

கடவுளை த் அதிசெய் அகொண்டும் வந்தார்கள். 

சிறிதுகாலஞ் சென்றபின் அவர்களுக்கு ஓகு 

ஆண்குழந்தை பிறந்தது. அக்குழந்தை மிகவும் 

அழகுள்ள தாயு மிருக்தத. சிவகுருவும் ௮வர் மனைவி 

யாரும் மிகவும் மகிழ்ந்து ௮க்த அருமையான குழந் 

“தையை வெகு கவனத்துடன் வளர்த்து வந்தார்கள். 

௮௧. குழந்தைக்கு சங்கான் என்ற பெயரையிட்டு 

காளொருமேனியும் பொழுதொருவண்ணமுமாகப் 

பெற்றோர்கள் வளங்கிதவர் தாள்ள். ் 

தங்கள் குழந்தைக்கு வயது ஐச்தான அம், பெத் னர 
ஜோர்கள் சங்கசருக்குக் கல்வி புகட்டிவந்தார்கள். சல்: 

கதர் கல்வியில் விருத்தியடைக்ு ௮ திவுடையவசானார். 

அவருக்குப் பூஹணால் .தரிக்கும். சடங்கு (உ பஈயனம்), 
வெகு. விமரிசையாக நடத்தப்பட்ட. 

பின்பு அவர் உபாத்தியாயர் வீட்டிலேயே தங்கப் 
படித்துவர்தார். அக்கால வழக்கப்படி ௮வர் ல 
வீடுகளுக்குப் போய்ப் பிச்சை யெடுத்து வந்த ௮ன் 
னத்தைத் தம் குருவின்வீட்டிலேயே வைத்துக் 
கொண்டு புசத்துவருவ.து வழக்கம். அவ்விதம் அவர். 
செய்்அவருகையில் ஒருகாள் ஒரு வீட்டிற்குப். பிணை 

க்குப் போனார். அச்சமயம் . ௮வ்வீட்டு எஜமானி ' 
யிடத்தில் தின்பண்டங்களு மில்லை, சமையல்செய்ய -. 
அரிசியு மில்லை, அவள் மிகவும் ஏழை, என்னசெய்- 
வாள்! ஐயோ 1 பிராமணப் பிள்ளைக்குப்: பிச்சையிட. ‘ 

தம்மிடத்தி லொன்றுமில்லையே யென்று - வருந்தினாள். ...' 

கடைசியாக, அந்த ஸ்திரீ தன் தோட்டத்திற்குச்
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சென்று நெல்லிக் சனிகளை எடுத் துவந்த சங்கரருக்கு 

அளித்தாள். ் 

.... சங்கரரும், அ௮வளதுூசி தரித்திர நிலைமையைக் 

கண்டு, மிகவும் இரக்கங் கொண்டு கனகதாரா வென்ற 

ee 'செய்து ஸ்ரீ மகாலகூஈமியைத் அதித 

, ஸ்ரீ மகாலக்ஷா௩மிதேவியார் சங்கரரது அதி 

ணை இணங்கி, அவ் வீட்டில் பொன் கெல்லிக் 

கனிகள் 'எராளமாக வரத ஒரிய டை செய்தாள். 

உடனே?சங்கரர் அந்த ஸ்தி அரியன த் விடை. . 
பெற்றுக்கொண்டு தம் குருவின் விட்டிற்குச் சென் 

ரூர். இவ்விதம் ௮வர் பிச்சையெடுத்துக்கொண்டு 
தம் குருவினிடத்தில் வேதங்களையும், சாஸ்திரங்களை 

யும், நன்றாகப் படித்துக்கொண்டு வந்தார். அவரது 

சிறந்த கல்வி அறிவு காலடியிலும், ௮தன் பக்கங் 

soll ister சொமங்களிலும் உள்ளவர்களுக்குச்: செவ் 
வனேபரவிற்று, மேலும் ௮வரது உதாரகுணம், நன்: 

னடச்கை முதலியவைகளையும், கனவை எண்ம களித் 

தார்கள். 

சங்கரரும் எல்லா சாஸ்இரங்களையும் படித்து 

் அவைகளில் கிபுணசெனப் பேரெடுத்தார். 

இச்சமயத்தில் சிவகுரு இறக்அவிட்டார்.' அவர் 

தம் மகனுடைய கல்வித்திறமை, ஈற்குணம் முதலிய 
வைசளைக் கண்டு களிக்கும்படியான பாக்கியம் பெற 
வில்லை: சங்கரருக்கு இச்சங்கதி தெரிந்தவுடன் அவர். 

'செய்யவேண்டி௰ கடமைகளை (பிதுர்க்கடன்களை)ச் 

இறிதும் தவருமல் செய்து முடித்தார். தம் தாயா 

ரிடத்திலேயே ஒரு வருஷகால மிருந்தார், அவர்
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பின்பு குருவினிடத்திற்குப் போய்ப் படிக்க முடிய 
வில்லை. அவருக்குத் தாயாரிடத்திலும் . தகப்பனாரி 

டத்திலும் அன்பும், மரியாதையும் உண்டு, ஆன 

பற்றி ௮வர் தம் தாயாரது அக்கத்தை ஒரு விதமாய்: 

நீக்கிக்கொண்டு ஒரு வருஷம் வசையில் வீட்டிலேயே: 

யிருந்தார். ஒரு வருஷம் முடிசக்தவுடன் தம் த௫ப்ப 
னாருக்கு வருஷாப்திகம் என்ற சடங்கைச் Garé 

தம்) செய்தார். 

சங்கரரிடம் தார்வாசர் என்ற ரிஷி ஒருநாள் 

வந்து சங்காருடைய நற்குணங்களையும், நற்செய்கை 
களையும், தெய்வபக்தியையும், தாயாரிடத்துமரியாதை: 

ன்பு. முதலியவைகளையும் சுண்டு களித்தார். பின்பு 
சங்கரருக்கு அந்த ரிஷி அட்டாங்க யோகத்தை உப 

தேசத்தார். அவரை ஆசீர்வதித்அவிட்டு தம தாச் 

'இரமம் சென்றார். சங்கரரும் அந்த ரிஷிக்குச் செப்.ப 
வேண்டிய மரியாதையைச் செய்தார்.. 

சங்கரரைப்பற்றிப் பல கதைகள் வழங்கிவருஇன் 
றன, காலடியில் இன்றைக்கும் வழங்கிவரும் ஒரு 

கதை மிகவும் முக்கியமானது, ஒருநாள் சங்கரருடைய 

தாயார் நதிக்குச் சென்று ஸ்ராஈம்செய்து கடவுளைத் 

அஇசெய்தூலிட்டு வரும்பொழு.அ வெயிலின் உஷ்ணத் 
தைத் தாங்க முடியவில்லையாம். : இச் சங்கதியை சங் 

கரர் அறிந்து உடனே. தாயாரிருக்கு மிடத்திற்குச் 
சென்று கடவுளைத் ததிசெய்தார். உடனே வெயிலின் 
உஷ்ணத்தால் தாயார் வருக்தாமலிருக்கும்படி கடவுள் 
செய்தாராம். மேலும் அங்குள்ள ஈதியைக் காலடி” 

யிலுள்ள ஸ்ரீகிருஷ்ணன் கோயிலண்டை. ஓடும்படிபும்
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செய்தாராம். ஆரியாம்பாள் தினந்தோறும் இக் 

ஈதிக்கு எளிதில் சென்று ஸ்ரகாகம், ஜபம், பூஜை 
முதலியவைகளைச் Del gals Soren rly. | 

, சங்கரர் கல்வியில் விருத்தியடைர் இருப்பதையும் 
அவரது அறிவையும் சண்ட அவரது தாயார் அவ 
ருக்கு விவாஹம் செய் ௫வைச்கப் பல பெண்மணி' 
களின் ஜாதகங்களை த் தகுந்த ஜோ௫ியர்களிடம் காட்டி. : 
வந்தாள். அப்போது அ௮சஸ்தியர், உபமன்னியர்,, 
கெளதமர், தத௫ மூதலிய ரிஷிகள் சங்காரைப் பார்க்க 
வந்தார்களாம். சிறிதுநேரம் ௮வருடன் பேசியபின் ' 
அவருடைய ஞானம், நல்லொழுக்கம். மூதலியவைக 
காக் கண்டு wii go, அசஸ்தியர் ஆரியாம்பாளிடத் 
Ba "சங்கரருக்கு வயத அதிகமில்லை யென்பதைத் 
தெரிவித்தரர்.: ரிஷிகள் எல்லோரும் சங்கரரை ஆர். 

ass sf. Os தங்களிருப்பிட.ம் சென்றார்கள். 

ஆரியாம்பாள் தமது புத்தானுக்கு விவாஹம் 
செய்துவைக்க கினைத்த சங்கஇ சங்கரருக்குத் தெரிக் 
தஅ. அவர் தம் தாயாரிடத்தில் “அம்மா ! எனக்கு 
விவாஹம் செய்துகொள்ள விருப்பமில்லை. ஆனால்: 
சக்கியாசியாயிருக்க விரும்புகிறேன்... தயைகூர்ந்து: 
உத்தரவளியுங்கள்”” என்று கேட்டார். . 

ஆரியாம்பாள், “மகனே ! நீ சந்நியாசம் பெற 
இது FOUND. கான், உனக்கு விவாஹம் செய்து 
வைக்கவேண்டுமென்று விரும்புகிறேன். நீ இல்லறத்: 
தில் சிறிதுகாலமிருந்து கான் இறக்தபின் எனக்குச் : 
செய்யவேண்டிய இரியைகளைச் செய்துவிட்டு 8 சங்கி 
,யாசம் பெறுவதுதான் தகுதி, : இக் கலியுகத்தில்
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சர்நியாச கிலை்மை உனக்கு ஏற்றதல்ல'' என்னு 

சொன்னாள். 

_ சங்கரர் பலவிதமான சமாதானங்களைச் சொன் 

னார், ஆரியாம்பாள் ஒன்றுச்கும் சம்மதிக்கவில்லை. 

Dom gts pp சங்கரர் தம் தாயார் சொல்லிய வண்ணம் 

நடக்கலானார். சங்கரர் தம் தாயாருக்குப் பணிவிடை 

செய்துகொண்டும், சாஸ்திரங்களைப் படித்துக்கொண் 

டும், கடவுளைத் அதி செய்துகொண்டு பிருந்தார். 

சங்கரருடைய தகப்பனார் இறந்து ஒரு வருஷ 

மானம் அவருக்குச் செய்யவேண்டிய வருஷச் சடங் 

கைச் சரிவரச் செய்து முடித்தாரன்றோ ? சிலகாலம் 

சென்ற பின்பு சங்கரர் ஒருநாள் தம் தாயாருடன் 

SO சூர்ணிப்புழை என்ற நதிக்கு நீராடச் சென்றனர். 

அங்கு வக்ததம் சங்கரர் நதியில் இறங்கினார். உடனே 

ஒரு முதலை. அவரது காலைச் கெளவிக்கொண்ட௮, 

மனோதிடமுள்ள சங்கரர் **அம்மா! என் காலை முதலை 

யொன்று கெளவ்விக்கொண்டிருக்கிறது; கான் இனி 

பிழைப்பது அருமை, இப்பொழுது எனக்கு ௮கி 

யாயமாய் தர்மரணம் நேரிட்டிருக்கிறதே! இத் 

தோஷம் நீங்க தாங்கள் தயைசெய்து இச் சமயத்தில் 

நான் சந்கியாசம்பெற உத்தரவளியுங்கள்'' என்னு 

் கேட்டார். 

ஆரியாம்பாள் தன் "மகனைப் பார்த்து மிகவும் 

வருந்துகையில், அங்கிருந்த பிராமணர்கள் வேதமக் 
,இரத்தைச் சொல்லிக் கடவுளை ச் அதிசெய்யத் தொடப் 
இனர், அம்மந்திர சக்தியால் சங்கரருடைய ஆபத்து 
நீங்குமென்றனு வேதியர் நினைத்தார்கள். உடனே, 

“ஓ ஆரியாம்பாள் ! உம்முடைய மகன் சந்நியாசம்
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பெற்றுக்கொண்டால் இன்னும் சிறிதுகாலம் ஜீவித் 

இருப்பான்”” என்ற அசரீரி வாக்குண்டானு, . HOE. 

ஐபம் செய்அுசொண்டிருந்த வேதிய ரனைவரும் ஆச் 

சரியமுற்றனர். ஆரியாம்பாள் இவ்வித ஆபத்துள்ள 

சமயத்தில் சிறிதும் தயங்காமல் **என் பிரியமுள்ள 

அருமைப் பிள்ளாய் ! அகியாயமாய்த் அர்மரண மடை 

“யாமல் சர்நியாசம் கொண்டாவது பிழைத்திரு” 

என்றாள். டி 

சங்கரர் உடனே தாயாரின் உத்தரவு பெற்று, 

நரன் “*சர்நியாசியே'' யென்று. சொல்லிக்கொண்டு 

தண்ணீரில் மூற்கனார். இவ்விதம் சங்கரர் செய்த 
வுடன் முதலை அவர் காலை விட்டுவிட்டதாம், உடனே 

கரையேறி சந்நியாச விரதம் பூண்டார். தம் தாயாரை 
'நமஸ்கரித்துவிட்டு, “அம்மா! எனக்கு உத்தரவு 

கொடுங்கள்” என்முர். : ” ர 

தாயார், “மகனே! நீ இந்த ஊரிலேயே யிரு, 
நான்" உன்னைப் பார்த்துக்கொண்டாகிலு மிருக்கி 

றேன். எனக்கோ ஒருவரும் துணையில்லை: சான் 

இறந்தால் எனக்கு நீதானே கர்மம் (உத்தரகிரியை). 
செய்யவேண்டும். : சான் இறக்குமளவில். இங்கிரு ;. 

பின்பு நீ எவ்விடத்திற்காவது போகலாம்'' என்று: 

சொன்னாள். ன் ச் 

சங்கரர், “அம்மா ! சந்நியாசிகள், ஒரே யிடத் 

Bo தங்கியிருக்கக் கூடாது. பற்பல விடங்களுக்குப்- 

போய்க்கொண் .டி.ருக்கவேண்டும். : கான். தாங்கள் 

இறக்கும் தறுவாயில் தங்களண்டை வந்து விடுகிறேன்... 

தாங்கள் இறந்தவுடன் தங்களுக்குச் செய்யவேண்டிய. 

சடங்குகளையும் செவ்வனே செய்து முடிக்கிறேன்... 

\ t
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ஒன்றுக்கும் பயப்படவேண்டாம் *' என்று பதில் 

உரைத்தார். ் ் ் ் 

ஆரியாம்பாள் புத்தி நட்பமுள்ளவளாகையால் 
தன் குமாரன் சொற்படி ஈடக்க இசைந்தாள். ஆகவே, 

சங்கரர் தமது உறவினர்களை வரவழைத்து ௮ வர்க 

ளுக்குத் தமது ஆஸ்இிகளையெல்லாம் கொடுத்தார். : 
gow தாயாரைப் பிரியமாய்க் காப்பாற்றி வரும்படியும் 

“கேட்டார். அவர்களும் அவ்விதமே செய்அவருவதாக 

வாக்களித்தார்கள். 

உடனே சங்கரர் தம் தாயாரிடம் உத்தரவு பெற் 

... க்கொண்டு காலடி என்ற தமத சொந்தக் கராமத் 
தைவிட்டு ஒரு குருவைத் தேடப் புறப்பட்டார், BS 

காலத்தில் இக்தியாவில்-ஒவ்வொரு முக்கெமான ராஜ் 

யத்திலும் கலாசாலைக ஸிருந்தன, ௮கி கலாசாலை 
களில் கல்வியிற் இறக்த வித்துவான்க ளிருந்தார்கள். 

அவர்களில் சிலர் தங்கள் மனைவி மக்களுடன் இல்லற 
வாழ்க்கையை நடத்தி. வந்தனர், இலர் சந்சியாசம் 
பூண்டு சீடர்களுக்குக். கல்வி புகட்டி வந்தார்கள். 

சங்கரர் மேற்குக் கரையிலுள்ள கோகர்ணம். 

என்ற் புராதன ஈகரத்திற்கு வந்தார். அங்கு தம்மு 

டன் காலடியில் முன்பு படித்துவந்த விஷ்ணுசர்மனைக் 
கண்டு களித்தார்: விஷ்ணு சர்மன் சங்காருடன் 

கூடப் புறப்பட்டார். இருவரும்' காடு, வனாத்தரம், 
நதி, ஏரி, மலை முதலியவைகளுள்ள தேச்களைக் 
கடச்.அ நர்மதா ஈதிக்கரைக்கு வந்தார்கள், அங்கு ஓர் 

ஆசிரமத்தில் கோவிந்தயோகி என்ற மகான் தம் குமார 

னாகிய Luts Gams Sth இன்னும் சல மாணாக்கர்களுக் 

©)
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ஸ
ு
 

கும் வேதாந்த சாஸ்திரம் முதலியவைகளைப் போதி 
தீன வந்தார். சங்கரர் கோவிந்தயோகியிடம் சென்று 
வணங்கினார். கோவிந்தயோக, “அப்பா! ! பிள்ளாய் 1 
கீ யார்? எந்த ஊர்? இங்கு எதுத்த வந்தாய் ?”” 
என்று .சங்காரைக் அண்டர், 

சங்கரர், “லபா ! நான் கோளதேசத்இல் கா r vig. 
யைச் "சேர்ந்தவன். என் தகப்பனாரின் பெயர் சிவகுரு. 
அவர் இறக்அவிட்டார். என் தாயார் இதுகாறும் 

என்னை வளர்த்துவந்தாள். எனது தாயார். உத்தரவு 

பெற்று அபத் சந்நியாசம் பெற்றுக்கொண்டேன். 
கான் சாஸ்இரங்களைக் கற்றுவந்தேன். அவைகளில் 
எனக்குப் பயிற்சியுண்டு, இன்னும் வேதாக்தம் 
முதலியவைகளைக்: கற்ச _ விரும்புகிறேன். நான் 

தங்களிடத்தில் . சிஷ்யனாயிருக்க. இங்கு வந்திருக்க 
Com. எனக்கு சக்கியாககளுக்குரிய: சடங்கு முத 
லியவைகளை ச். செய்துவைக்குமாறு. தங்களை வேண்டிக் 
கொள்ளுஇன்றேறன்”” என்று பதிஓசைத்தார்., மேலும் 

முதலையின் வாயில் தம் sre அகப்பட்டதையும் 
பின்பு உயிர் தப்பிய விஷயத்தையும் அவருக்கு விவ 

ரித்தச். கொளன்னார். 

கோவிந்தயோகி அச் @ piartor & கண்டு அவன் 

சொன்ன வார்த்தைகளைக் கேட்டு மகிழ்ந்தார். 
உடனே, அவர் “அப்பா 1, குழந்தாய், உன்னை-என் 

மாணாக்கர்களி . லொருவனாச. வைத்தக்சொள்ளூ? 

றன், இக் நதியில் ஸ்கானம் செய்துவா”” என்று 
சொன்னார். ட 

சங்கரரும் தமக்கு குரு - கிடைத்ததைக் கண்டு 

மிகவும் சந்தோஷங்கொண்டு, நதிக்குச் சென்று கடவு
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ளைத் துதிசெய்துசொண்டு, அதில் ஸ்ராகம் செய்தார். 

பின்பு சங்கரர் கோவிர்தயோகியார் வீற்றிருக்குமிடத் 

இற்கு வர் அவர் முன் நின்றார். 

. கோவிந்தயோகியார் சாஸ்திர முறைப்படி சங்கர 

ருக்கு. சந்கியாச த்தை யளித்தார். துறவியின் தருமச் 

தைப் போதித்தார். பின்பு வேதாந்தம், உபநிவூத் 
முதலியவைகளின் கருத்துக்களைச் செவ்வனே 

போதித்து வந்தார். யோசம் செய்யின் அதற்குரிய 
ரூம மார்க்கத்தையும் போதித்துவந்தார். 

சங்கரர் புத்திநுட்பமுடையவ ராதலால் தம் குர 

போதித்தவைகளை யெல்லாம் செவ்வனே கற்றுச் 

கொண்டார்.  சங்காருக்குத் சும் குருவினிடத்தில் 
அன்பும் மரியாதையும் அதிகரித்தன. மேலும் சங்க 

ரர் ௮வர் சொற்படி நடச்துவக்தமையால் தான் கல்வி' 
யில் தேர்ச்சியுடையவராஞனார். குருவும் தம் மாணாக்க 

னாகிய சங்கரருடைய அண்ணறிவையும் ' குரு. பத்தி 

யையும் கண்டு களித்தார். 

சங்காருக்குக் கல்விப் பயிற்சி முடிவுபெற்றதை 

யதிந்த கோவிந்தயோடூயார் “அப்பா! சங்கரா! 
உனக்கு ஞானமுண்டாய்விட்டது. நீ இனி க்கு? 

போய் அங்குள்ள ஜனங்களுக்கு வேதாந்தத்தில் ஞ 
முண்டாகும்படி. செய்யக்கடவாய். அனால் என் 

சிறந்த குருவாகிய. ஸ்ரீ கெளடபாதாது வேதாந்தக் 
கொள்கைகள் தான் உனக்கும் செவ்வனே விளங்கிற்று, 
அம்மகான் பதரிகாச்ரமத்தில் வசிக்கிறார். அவருக்கு - 
வயது 12௦ இருக்கும். அவர் யோகம் செய்து வரு: 

172 இழுர் என்று சொன்னார்,
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சங்கரர் “குருசிரேஷ்டரோ! தங்களது குறாவைக் 
கண்டு அவரை வணங்கவும் விரும்புகிறேன், ஆகை 
யால் என்னை அவரிடம் அழைக்துக்கொண்$போ 
கும்படி. தங்களை வேண்டிக்சொள்ளூகறேன்”” என்று 
சொன்னார், ் ற 

கோவிர்தயோகயாரும் தமது டன. விருப்: 
பத்தித் கிணங்கி ஈங்கரருடன் புறப்பட்டார். ed wit 
லய பர்வதத்தில் பதரிகாச்ரம மூள. அல்கு இவ் 
விருவரும் சென்றார்கள். அச்சமயத்தில் கேளட்பாதர் 
யேோசகநிஷ்டை யில்லாமலிருந்தஅ, இவர்கள அ ' பாக் 
சிெயமேயாம். சங்கரர் அவரைக் கண்டவுடன் அவ. 
ர பாதங்களைப் பிடிக் துக்கொண்டு சாஷ்டாங்கமாக 
ஈமஸ்கரித்தார், ் | : . 

.. கோலவிக்தயோ௫ியாரும் தம் குருவை வணங்கிய. 
பின், சங்கரர் தம் டன் என்பதைத் தெரிவித்தார். 

_ அவரும் வெகுவாய் ம௫ழ்ந் ௮, .சங்காரைத் தம்மிடத் 
தில் சிறிதுகாலம் வைத அக்கொண்டு தமக்குத் தெரிர்த 
வைகளையெல்லாம் அவருக்குப் போஇத்து வந்தார், 

சங்கரர். பற்பல கடினமான SSS சாஸ்திரம். களைக் கற்றுத் தேர்ந்தார். சங்கரர் அநேக புத்தகங் களை எழுஇனார். அவைகளில் மண்டுக்கய உபகிஷன் 
, தின் உரையும் ஒன்று, அவ்வுரையைக்கண்டு வியப், L/w, “சங்கரா ! சத்தமான ஞானமே மேலான தென்ற அத்வைதத்தை நிலைநிறுத்த, அதன் ௪ம் 'பந்தமாயுள்ள வேதார்த நூல்களுக்கு உரை இம்மாதிரி எழுது!” என்று கெளடபாதர் சொன்னார். 

சங்கரரும் அவரது கட்டளைப்படி அகேக ante 
களுக்கும் தசோபநிஷத்துகளுக்கும் உரை எழுதினர்... 

் 2
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அவ்வுரைகள் இப்பொழுதும் சிறந்தவையென வித்து 

வான்களால் புகழப்பட்டு வருகின்றன, அவர் கடைசி 
யாச வேதாந்த சூத rrr, பிரம்புளூத்திரத் 
அக்கும் உரை. எழுதினார். ' ௮வ் வுரைகளை யாவரும் 
எளிதில். அறிக் துகொள்ளலாம். அவரது ஞானமும், 

ஆழ்ந்த யோசனையும், தைரியமும், அவ்வுரைகளால் 
ஈன்கு விளங்கும்... அ௮வருரையே.மிகவும்: Phe tere ச 
யாவராலும் கருதப்படுகிறது; டடக் வங்க 

“செளடபாதர் சங்கரருடைய வி் புய தலலர் 
கண்டு மிகவும் ம௫ழ்ச்தார். உடனே வர் கைலாசத் 
Ba gue 'புரிந்துவரும் தமது பரம "குருவுக்கு அவ் 
வுரைகளைக் ' "காட்ட சங்கரரை அழைத்துச் சென்றார். 

. இருவரும் ஆங்கு சென்றவுடன் 'கெள்டபாதர் 
தம். -குருவர்கயெ 'பாதராயண்ரையும்' பரமகுருவர்கிய ‘ 

சுகரையும் கண்டு வணங்கனொர்.. சங்கரரும்” “முறையே ் 

அவர்களை வணங்கத். sop உரைகளை பகல 

காண்பித்தார். ன் 

அவர்கள் அவை. reek | உண்மையான் 

உரைகளென்று மூக்மலர்ச்சியுடன்' சொல்லி சங்கரரை 

ஆசிர்வதித்தார்கள். சங்கரா ! காஇ க்ஷேத்திரம் மிக 
வும்: சிறந்த : 'புண்ணியஸ்தலம்: “அங்கு அசேக கலா 
சாலைகளும், வித்துவான். களு மிருக்கிறார்கள். [2 ஆங்கு 

சென்று ஜனங்களுக்கு ேதாக்த "உண்மையைப் 

போதி! என்று: Mena Sar 

‘ea Car அவர்கள் சங்கரர் Lnleded புலப் 

படாமல். மறைந்து விட்டார்கள். கெள்டபாதரும் 

மறைக் அகிட்டார்.” சங்கரர் அந்த” பசக தக்கல் சனி 

மையாக என்ன செய்வார் ? சிறிதுநேரம் இகைத்து
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இமயமலையின் காட்டி
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நின்றார். கெளதமபுத்தர் எவ்விதம் போதிவிருக்ஷச் 
இன்கம் தனிமையாக உட்காக்துகொண்டு இருந்தா . 

Gor. அவ்விதமே சங்கரரும் இருக்கவேண்டியதா 

ape. 
௮ச் சமயத்தில் சங்கரர்முன் பரமசிவன் தோன்றி 

“அப்பா! சங்கரா ! இந்ஈதியில் முழுஇவிட்டுவா'? 

என்றார். சங்கரர். அவ்விதமே செய்அவக்ததும், “8 
- இனி ia இதோ இருக்கிற இந்த. 

சாவி வஸ்இரக்தைத் தரித்.துக்கொள். ஒரு கையில் 
சமண்டல்த்தை (தண்ணீர் பாத்திரம்) வைத்துக் 
கொள் ; மற்றொரு கையில். ஒரு கோலை (தண்டம்) 

வைத்அக்கொள்,. இவ். வுலகசிந்தை உன் மனதில் - 
இனி உதீக்காது '?: என்று சொன்னார். 

ச்ங்கரர் அவரைத் .துஇத்தார். ல்ட்னே பரம 
சிவன் அவருச்கு உபநிஷத்துக்களிலுள்ள மகரவாக்இ 
யங்களைப் போதித்தார். அவைதான் மேலான ஞான 
மென்று சொல்லி ஒரு பரககத்தையும். கபன் 
மறைந்துவிட்டார். 

சங்கரர் ௮ப் புஸ்த்கத்தைப் பார்த்தார். அது, 
தாம் பிரம்ம சூ சூத்திரத்திற்கு எழுதிய பாஷியமாயிருக் : 
தது, சங்கர் உடனே மறுபடியும் பரமதிவனைத் 
அதிசெய்யலே, ௮ வர் சங்கரர்மூன் தோன்றி, சங்க 
சரளை ஆசிர்வதித்து, “*சங்கரா 1 நீ காசிக்ஷேத்திரத்திற 
குப்போய் அத்வைத வேதாந்த ஞானத்தை யாவருக் 
Gb Ys Corrs” | என்று கட்டளையிட்டபின் . 
மறைந்துவிட்டார். ( ் 

உடனே சங்கரர் கைலாயபர்வதத்தை விட்டுப். 

புறப்பட்டு அதன் அடியிலுள்ள பதரிகாச்சாமத்திற்கு
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வந்தார்... இங்கு அவர் வந்தவுடன் தமது பழைய 

நண்பனாகிய விஷ்ணுசர்மனைக் கண்டார். விஷ்ணுசர்ம 

னுக்கு. ஈடந்த சங்கதிகளை யெல்லாம் விவரித்துச் 
சொன்னார். 

விஷ்ணுசர்மன் யாவற்றையும் கேட்டு மிகவும் 
_ மகிழ்ந்து தன்னை ஒரு சீடனாக ஏற்றுக்கொள்ளும்படி. 

யும். தனக்கு சந்கியாசம் பெற விருப்பமென்றும் 

சொன்னார்.சங்கரர்விஷ்ணுசர்மாவின்ே வண்டுசோளுக் 

- இணங்கி அவரிஸ்டப்படி செய்தார். ஏனெனில், சங் 

கரரிடத்தில் விஷ்ணுசர்மாவுக்கு அன்புண்டு, அவ் 

வன்பு இப்பொழுது அதிகரித்தது. சங்கருக்கும் 

ae ater நற்குணம், நல்நடத்தை, தெய்வ 
பக்தி, மன உறுதி முதலியவைகளெல்லாம். தெரியும். 

ஆன தபற்றித்தான் அவரைத் தமது சடஞை ஏற்றுக் 
கொண்டார். அவருக்கு சித்சுகாசாரியார் எனப் பெய 
ரிட்டார்.. சக்கியாசம் பெறவும் ஏற்பாடுசெய்௫, 

௮ வசை ஒரு சந்நியாசியாகவும் சங்கரர் செய்தார். 

பின்பு சங்கரர் தமது பழைய: ஈண்பனும் புதிய 

சடனுமாகஇய சித்சுகாசாரியாருடன் கா௫க்குப் போக 

- எண்ணினார். அச்சமயத்தில் அவருடைய உறவினர் 
களில் ஒருவசாகிய அக்னிசர்மன் என்பவர் ஆரியாம் 

பாள் கொடுத்த பொன் நரணயப்பையையும் விலை 

யுயர்ர்த ரத்னங்க ளடங்கிய பையையும் சங்கரரிடம் 

_ இடீரென்று "கொண்டுவந்து கொடுத்தார். அவர் 

65 ஐயா! தங்களது அருமைத் தாயார் காலடியில் 

. வியாதியால் வருக அகிறாள் . தங்களைப் பார்க்க வேண்டு 

மென்று மிச்ச ஆவலா யிருக்கறாள். இப்பொன் 
காணயம், .விலை யுயர்ந்த கற்கள் முதலியவைகளை த்
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தர்மம் செய்யும்படி தங்களிடத்தில் கொச்சவும் 
Serene ்? என்றார். 

| சங்கரர் . இச்சங்கதியைக் கேட்டவுடன் காக் 
குப் போவதை நிறுத்தவேண்டியதாயிற்று, அவர் 
உலகப்பற்றை நீக்கி யிருந்கபோதிலும், தம் அருமைத் 
தாயாரின்மீது பிரியமும் மரியாதையும் அவரிடத்தில் 
குடிசொண்டிருந்தன. ஆனஅபற்றி உடனே அவர் 
தம் தாயாரைப் பார்க்க விரும்பினார் தம் தாயார். 
அனுப்பிய பொன், கற்கள் முதலியவைகளைப் பதரி. 
காச்ரமத்திலுள்ள பூர்வகாலத்து விஷ்ணுவாலயத்தை: 
மராமத்து செய்வதற்கும், சிற்ில விடங்களைப் புதிய: 
தாகக் கட்டவும் செலவழித்தார் ஈரரசயணாமூர்து: - 
திக்குப் பூசை செய்ய ௮*னி சர்மனை நியமித்தார். 
அவரும் ஈம்பூத்திரி பிராமணர்தான். இப்பொழுதும் 
ஈம்பூத்திரி பிராமணர்கள் பதரி காதருக்குப் பூசை 
செய்து வருகிரர்கள், அவர்கள் சங்கரருடைய உற: 
Marra அ௮க்னிசர்மன் வன்க திடர் Geripatare: 

பேர்பெற்ற பதரிநாத் ஆலயம் இமயமலையிலிருள் 
கிறது, இரஈ்அக்களெல்லோரும் இவ்வாலயத்தித்குப்: 
போய் வருகிறார்கள். ஏனெனில் இது புண்ணிய 
சோஷத்திரங்களில் மிகவும் மூக்யெமான௮, சங்கரரால் 
அளிக்கப்பட்ட பொன், வெள்ளிப் பாத்திரங்களில் 
ளரைவேத்தியம் (னாம்) வைகத்அ சுவாமிக்குத் pare 
தோறும் பூசைசெய்யப்பட்டு வருகிறது. 

இவ்வாலயத்திற்குக் இழ்ப்புறத்தில் ehemuds 
கரணி என்ற .குள மிருக்கிறதாம். அங்குள்ள .தம் 

குருவும், ரிஷிகள் முதலியோரும் இவ்ர்ண த்தில் 
வெகு கஷ்டத்துடன் குளிர்ர்த் ஜலத்தில் ஸ்நாகம்.
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செய்து வருவஅ வழக்கம், அவர்களது கஷ்டத்தை 

நீக்கும்பொருட்டு சங்கரர் சூடான ஜலம் கிடைக்கக் 

கூடிய விடத்தைக் கண்டுபிடித்து. அதைப் பெரியதாக 
- வெட்டிவைத்தாராம். இப்பொழுதும் amps Sons 

கான ஜனங்கள் பதரிநாதாலயத்துக்குப் போய் ws 
குளத்தில் , ஸ்காஈம்செய்தும் வருகிறார்களாம். இச் 

சம்பவம் சங்கரர் காலடிக்குப் போகும்பொ.ழுஅ 

ஈடந்ததாகத் தெரிகிறது. 

சங்கரர். தமத தாயாரைப் பார்க்க ஆவலுடன் 

துரிதமாய்க் காடு மலை ஈதி முதலியவைகளைக் கடந்து 

Sn AS வந்தார்... தமது தாயாரைக் கண்டு களிக் 

தார்; - தம் தாயாருக்கு சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் 

செய்த ரர், ஆரியாம்பாளி தன் குமாரன் முன் சொல் 

லியபடி. தவறாமல் வந்ததைக் குறித்து eae சக் 

தோஷ மடைதக்தாள். 

அவருடைய தாயா ராய ஆரியாம்பாள் மிகவும் 

வியாதியால் வருந் தியபடியால் மேல் உலூற்குப்போக 

வேண்டுமென்று நினைத்தாள். ஒருகாள் “அப்பா 7 

சங்கரா ! வேதாந்தவிஷயமாக 6 ஏதாவது சொல் கேட் 

இழேறன்?? என்றாள்.- சக்சுரர் அவ்விதமே வேதாக்தத் 

தில் சிலவற்றைச் சொன்னார். “என் மகனே.! நீ 

சொல்வதொன்றும் எனக்கு விளங்கவில்லை ;. ஆகை 

யால் நான் எளிதில் தெரிக்துகொள்ளும்படி கடவுளைப் 

பற்றி வேறேதாவ.து சொல்”? என்றாள். 

சங்கரர் அவ்விதமே தாம் பரம௫வனைப் பற்றி 

இயற்றிய தோத்திரங்களைச் சொன்னார். பயங்க. 
மான தோற்றத்தையுடைபய அத் தாூதர்களைப் பார்க்க 

ஆரியாம்பாளுக்கு மனம் வரவில்லை, அவர்களுடன் சிவ
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லோகத்திற்கும் போக விரும்பவில்லை. ger sup) 

“என் பிள்ளாய் ! மகாவிஷ்ணுவாகிய ஸரீ கிருஷ்ண 

பாசவானைப் பற்றித் அதிசெய்'” என்றாள். சங்கரர் 
அவ்விதமே ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவானைக் குறித்து (கிருஷ் * 
ணுஷ்டகம் 8 சுலோகமூடைய அதி) அதிசெய்தார். 

உடனே மகாவிஷ்ணுவின் தாதர்கள்' தோன்றினார் 

கள்.  ஆரியாம்பாள் இவர்களைக் கண்டவுடன் சந் 

தோஷமடைந்தாள். இவர்களுடன் விஷ்ணுலோகத் 
திற்குச் சென்றாள். ௮தாவன ஆரியாம்பாள் உயிர் 
அதறந்தாள். அவளுக்கு மோக்ஷம் டைத்தது. 

தம் அருமைத் தாயார் இறந்தவுடன் அவளும் ' 
குச் செய்யவேண்டிய உ த்தரக்கரியை செய்ய ஏற்பாடு — 
செய்தார். சங்கரர் சந்நியாசியாகையால் Fu 

கொன்றும் செய்யக் கூடாதென ௮வ்ஷூரார் க் 
ஞர்கள். ௮து சாஸ்திரத்திற்கும் வழக்கத்திற்கும் 
தென் ம்ம் சொன்னார்கள் 

சங்காரோ. தம் தாயாரிடத்தில் உத்தரவு ர பெற்றா? 
அசம்சியாசம் பெற்௮ுக்கொண்டபொழுஅ அக்கம், 
கான் திங்களுக்கு உத்தரக்கரியை செய்கிறேன்” 

என்று வாக்களித்தார்களல்லவா ? அதன்படி, ஈடக்க 
'வேண்டுமென்றும், ஸ்காந்தபுசாணத்தில் *௪ந்நியாடி 

யால் தாய் எவ்விதத்திலும் வணங்குவதற்கு உரியள்”? 
'என்றிருப்பதையும் அவர்களுக்குச் சொன்னார். 

அவர்கள் அவைகளைச் சிறிதும் காதுகொடுத்துக் 

கேட்கவில்லை. சங்கரர் தாயாரைத் தெய்வமாக எண்ணி - 
, வந்தார்... தாய் வார்த்தைக்கு எதிரிடையாகப் பதி ' 

லலிக்கமாட்டார். தாய் சொல்லியதைச் செய்துவர் 
தார். தாயிடத்தில் அன்பும் மரியாதையும் சங்கரருக்கு
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மிகுதியா யுண்டு, ஆனஅபற்றி தாய்க்குச் செய்ய 
வேண்டிய தம் கடமையைத் தாம் சந்கியாசியாயிருக்த 

'போதிலும் செய்யலானார். 

௮க்காலத்தில்' அ௮வ்ஷசாராகய நம்பூத்திரி பிரா 
மணர்கள் சங்கரருக்கு உதவிபுரிய மாட்டோமென்ருர் 

கள். சங்கரர் எவ்வளவோ சமாதானஞ் சொல்லி 

அவர்களைத் தமக்கு இச் சமயத்தில் உதவிபுரியும்படி 

-வேண்டிஈகொண்டார்.  பிடிவாதமுள்ள. அவர்கள் 

பிணத்தை எடுத்துக்கொண்டு போவதற்குக்கூட உதவி 

பூரிய முன்வரவில்லை. நெருப்பும் கொடுக்கவில்லை. 

அவர்கள கல்கெஞ்சை எவ்விதத்திலும் மாற்ற 
முடியாதவராய்க் கடவுளையே ஈம்பிக்கொண்டு: தாமே 
ஒருவருடைய உதவியின்றி பிணத்தைத் தூக்கித் தமத 
வீட்டின் பின்பக்கத்தில் வைத்துத் தகனம் செய்யத் 

- தீர்மானம் செய்துகொண்டார். அங்குள்ள உலர்ந்த 
குச்செளையெல்லாம் திரட்டி அடுக்கிவைத். து ௮தன் மீது 

. தாயாரை வைத்தார். வேதமந்திரங்களைச் சொல்லி 
நெருப்புவைத்துத் தம் தாயாரைத் தகனம் செய்தார். 

பரம்பரையாக பின்வரும் கதை ௨ வழங்வெருதென: 

பிணத்தைத்தூக்க முடியாமையால் சங்கரர் அதைத் 
அண்டம்செய்து கொண்டுவந்து ஓரிடத்தில் வைத், 
விறகு இடைக்காமையால் வாமை. மட்டைகளைப் 

ப பிணத்தின்மீது அடுக்கித் தமத மக்திரசக்தியால் இ 
மூட்டி ௮தை எரித்தாராம். அ௮வ்விதம்.தம். தாயா 
ரைத் தகனம் செய்த இடம் இப்பொழுதும் காலடிபில் 

புதியதாக ஸ்தாப்பிக்கப்பட்ட மத் ஆதிசங்கராசாரி 
யார் , கோயிலி லிருக்கிறது., .வியாதி யுள்ளவர்கள் 

அவ்விடத்திலுள்ள மண்ணை எடுத் அக்கொண்டுபோப்
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நெற்றியில் இட்டுக்கொள்ளுகிறார்கள். அவ்விதம் செய் 
யின் வியாதி நீங்கும் என்ற நம்பிக்கை அவர்களுக்கு. 
இருக்கிறது, 

மேலும் சங்கரர் தம் தாயார் தேகத்தைத் அண்டு 
அண்டாய்ச் இதைத்தபடியால், இப்பொழுதும் அத் 
தேசத்திலுள்ளோர் பிணத்தின் சரீரத்தை அவ்விதம் 
செய்யாமலிருந்தபோதிலும், அதில் வெட்டுக்காயம் 

செய்தபின்தான் பிணத்தைத் தகனம்செய்து வருகி 

ரூர்கள் எனச் சொல்லப்படுகிற ௮. 

சங்கரர் தம் தாயாருக்குக் கருமம் செய்து 

முடித்தபின் சநந்தனர் காலடிக்கு வந்தார். இவர். 
சங்கரரைக் கண்டு, “சுவாமிகளே ! தங்கள குருவாகிய 

ஸ்ரீகோவிந்த பகவத்பாதர் பதரிகாச்ரமத்தை விட்டி 

ஃ அமரகாந்தத்திலுள் எதம.தூ ஆச் ரமத்திற்கு வ்ந்திருச் 

apr. . அவர் வியாதியாபிருக்கிறார். அவர் உயிர. 

விடுவதற்குமுன்.. தங்களைப் பார்க்கவேண்டும் என்று 

விரும்புகிறார். ஜயா, கான் தங்களுடைய மாணாக்கர் 
சளில் ஒருவனாயிருக்க விரும்புகிறேன். என்னைத். 
தயைகூர்க்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்'” என்று 

சொன்னார். 

சங்கரரும் சநந்தனரைத் தம் மாணாக்கர்களில் ஒரு 
வசாக வைத்அக்கொள்ளச் சம்மதித்தார். உடனே இத் 
  

* அமரகாச்தா என்றும் ௮அமரேசவரம் என்றும் வ.ஐவ்க' 
வக. இப்பொழு; இதன் பெயர் அமீரேஷ்வர், இது 
ஒரு புண்ணிய ஸ்தலம். இதற்கு யாத்திரிகர் செல்வதுண்டு, 
இத சாஜபு.சனம் மால்வா ரயில்பாதையிலுள்ள மோரர்டச் 

சால் ஸ்டேஷனிலிருர்து -மைல் தரத்தில் ஈர்மதா ஈது 

யின் தென்கரையி லுள்ள ௪.
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சுகாசரரியாரையும், சநந்தனரையும் இட்டுக்கொண்டு 
தம் குருவிருக்கும் ஆச்ரமத்திற்குப் போனார். சங்கரர் 
கோவிக்த பகவத்பாத ரிருக்கும் ஆச்ரமத்திற்கு 
வகர்ததம், தம் குருவைப் பார்க்கச் சென்றார். அவர் 
வியாதியால் வருர்திக்கொண்டு இருப்பதையும் ௮வர் 
பக்கத்தில் ௮வர் குமாரராகிய பஃத்ருஹரியும் இன்னும் 
௮ேசு மாணாக்கர்களு மிருப்பதையம் கண்டார். 
தம் குருவுக்கு ஞாபகசக்தி யில்லையென்பதை அறிந் 
சங்கரர் மிகவும் வருந்தினர். கசிறிதுரேோரம் சென்ற. 
பின்பு சங்கரர் இனிய குரலுடன் பேசினாராம். 

அப்பொழு அவருடைய குருவுக்கு ஞாபகசக்தி 
யுண்டாயிற்று, ௮வர் உஉனே எழுந்து உட்கார்க் து 
சங்கரரைத் தழுவிக்கொண்டு, “அப்பா! சங்கரா! உன் 
னைக் கண்டதினால் என் மனம் திருப்தியடைந்த... 
நீ இனி தாமதம் செய்யாமல் அத்வைத வேதாந்தத்தை 
உலகத்தாருக்குப் போதிக்க ஓவ்வொரு ஊருக்கும் 
செல்லுவாயாக,. ஓ டர்களே 1. நீங்களும். சங்கர 
ருடன் செல்லுங்கள். : உங்களுக்கு இனி: சங்கரர் தான் 
குரு? என்று சொல்லியபின்: மறுபடியும் சங்கரருக்கு 
“ஐய முண்டாகக் கட்வது' என ஆ€ர்வதித் அளிட்டுப் 
பரலோகமடைந்தார். 

பின்பு சங்கரர் தம் சிஷ்யர்களுடன் .ஸ்ரீகாசிப்: 
பட்டணத்திற்கு. வந்தார், அங்கு ஓர் ஆச்ரமத்தில் 
தம் சிஷ்யர்களுடன் தங்கினார். காசி முக்கியமான 
புராதன பட்டணம்; அறு “அவ்விசமே பாரதம், 
சாமாயணம் முதலியவைகள் ஈடந்த காலமுதற்: 
கொண்டு கருதப்பட்டு வருகிறது. அங்கு தினம் சங்: 
க.ரர் .கங்கைக்கரையிலும் தமது ச்ரமத்திலும் 

அகேகருக்கு அத்வைத வேதாந்த தத்துவத்தை உப
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தேத்து வந்தார். சிற்சில சமயங்களில் உபக்கியாச 

மூம் செய்துவந்தார். ..௮வர் ஆழ்ந்த புத்தியுடைய 

at. எல்லார் நூல்களையும் படித்தவர். பேசுவதில் 

சமர்த்தர். வாதம் செய்தால் கியாயமாயும் சாஸ்திர 

.விரோதமில்லாமலும் செய்வார். அவைகளுக்கு நேர் 

விரோதமாகச் செய்யார். உபதே௫த்தாலும் சரி, 

பிரச்கம் செய்தாலும் சரி, யாவரும் அவர் ல் 

வதை எளிதில் அமின்த்மொள்வார்கள், 

இவ்வித குணங்களிருந்தமையால். ௮வ ரூ க்கு 

அ?ரேகர் சிஷ்யர்களானாச்கள், ௮வ7அ கொள்கையைக் 

,சைக்கொண்டார்கள். அவரது புத்தி சாதுர்யத்தைப் 

பற்றிச் சிறப்பாக ௮சேகர் கொண்டாடினார்கள். sa 

தூ . நூல்களின் கிறப்பும், ௮வசது பெருமையும் , 

இமயமலை முதல் கன்னியாகுமரிவரையிலுமுள்ள 

தேசங்களில்: வசிக்கும் ஜனங்களுக்கு எட்டிற்று, 

௮0ேக வித்வான்கள் பற்பல சமயங்களில் அவருடன் 

தர்க்கம்செய் சு. அவரை ஜயிக்கமுடியாமல் அவருக் 

குச் சடர்களானார்கள். டர்கள் அத்துவைதத்த்த 

் வத்தைப் பரவச்செய்ப மூயன்று வந்தார்கள். 

இவ்விதம் அவரும் அவருடைய மாணாக்கர்களும் 

பிரசங்கம்செய்துவந்தமையால் அ௮ரேகர் அத்துவைத 

உண்மையை யறியலானார்கள். மேலும் அவர் சூத 

அதவது, பிரம்மளுத்திரம் முதலியவைகளுக்கு எழு 

Bu உரைகளையும் தம் மாணாக்கர்களுக்குப் போதி 

த்து வந்தார். அவர்கள் அவ்வுரைகளின் கருத்துக்களை 

நன்றாக அ.திர்துகொண்டு, பாமர ஜனங்களுக்கும், 

ராஜாக்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் 'போதித் து வர் 

தார்கள். அவரவர்கள் தங்கள் இஷ்டதெய்வத்தைப் 

பூசிக்கலாமென்று சொல்லிவக்தார்கள். தருமத்தைக்
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கைவிடக்கூடாது என்றும், உலகப் பற்றை நீக்கி 
மேலான கோக்கத்தை யடையும் வழியை ஒவ்வொரு 
வரும். தேடவேண்டும் என்றும் போதித்து வற் 
தார்கள். . 

சங்கரர் ஹரித்வாரம், பிரம்மசபாலம், பாடலீ' 
புரம், இக்தரபிரஸ்தம், அயோத்திய, விஷ்ணுபாதம், 
a SoS utp, சித்திரகூடம் முதலிய புண்ணிய ஸ்தலங் 
களுக்குச் சென்ளூர்.. அங்குள்ள வித்தூவான்கள் இவ 
னு கல்வித் திறமையையும், ஞான ஒளியையும் கேட்டு 
இவருடன் அத்துவைத.. தத்துவத்திற்கும் தங்கள் கொள்சைச்குமாள்ள வித்தியாசங்களைப் பற்றி வாதாடி... 
ஞர்கள், அவர்கஞக்கு ஈல்லறிவுண்டாகும்படி.: அவர் 
களுடன் சங்கரர் தர்க்கம் செய்தார். அவ்விதம்: 
செய்யவே, அவர்க ளெல்லோரும் FEET HSE 
சிஷ்யர்களானார்கள், , அவர்களும் அத்துவைத மதத 
தைப் பரவச்செய்ய முயன்று வக்தார்கள். 

சங்கரர் தறி துகாலம் காசிபிலும், சிறிதுகாலம் 
பதரிகாச்ரமத்திலும் வசித்துவக்தார். சமயம் Curis 
காலத்தில் மேற்சொல்லிய புண்ணிய கேஷத்திரல்களுக் 
கும் சங்கசர் சென்னவருவார். 

இவ்விதம் சங்கரர் ௮கேக மாணாக்கர்களுக்குப் 
போதித்தபின்பு, அவரது பெருமையும் கல்வித்திறமை. 
யும் இந்தியா. முழுவதும் பரவிவரவே, அதனுவைத. 
தத்துவத்தை அறிய அவா அகேகருக்கு உண்டாயி Pm. அஆசவே அசேகர் அவரைக்கண்டு தரிக்க விரும் 

- மினார்கள், மற்ற விடங்களிலுள்ள ஜனங்களும் ராஜாக். 
களும், சங்கரருடைய பிரசங்கத்தைக் கேட்கவும்,. 
௮வது பாஷ்யத்திலுள்ள விஷயங்களை த் தெரித்து:



3௦ ஆதி: சங்கராசாரியார் 

கொள்ளவும் ஆவல் கொண்டார்கள். ' சங்கரரும் தம் 

குருவின் உத்தரவுப் பிரகாரம் ஜனங்களுக்கு அத்து 

வைத உண்மையைப் போதிக் கவேண்டுமென்றும், இற் 

இல விடங்களிலுள்ள அகாகரிகமான நடவடிக்கைகளை: 

தீக்கவேண்டுமென்றும் விரும்பினார். 

ஆகவே, சங்கரர். தம்: சிஷ்யர்களுடனும் AS 

காலத்திலிருந்த சாசிராஜா முதலியவர்கள் தாங்களே 

அளித்த பரிவாரங்களுடனும் இப்பொ.ழுஅு அல்ஹா 

பாத் என்று வழங்கவும் ப்ரயாகைக்குப் புறப்பட். 

டார். இது ஆரியர்களுக்குப் புராதன ஈகம். இதில்: 

சலாசாலைக ளிருக்தன. அ௫ேக வித்துவான்௧க off hi 

தார்கள். . இங்குதான் கெளதம: புத்தரும் ' தமது 

கொள்கையை ஜனங்களுக்கு உபதே௫த்தார். . இங்கு. 

தான் சங்கா நதியும் யமுனா கதியும் கூடுகிற த. இந்தக் 

கூடல் ஸ்தலத்தில் ஸ்ரீராமரும் லட்சுமணரும் தங்கி . 

இதை வணங்கயதாக : ராமாயணத்தில் கூறப்பட்டிருக் 

சங்கரர் இவ்விடத்தைக்கண்டு தரி9த்து ஸ்கானம். 

செய்தார். "இதில் நீராடும்பொழுது தம் தாயாருக் 

காகவும், தம் பரமகுருவாகிய கோவிந்த- யோகிக்காக 

வம் ஸ்கானம் செய்தாராம்... ஆசான், அன்னை, பிதா 

முதலியவர்கள் தேவர்களுக்குச் சமானமென உப 

நிஷத்தில் சொர்லப்பட் . டிருக்கின்றத? அதன்படி. 

உலகத்தார் அனைவரும் ஈடக்குமானு அவர் செய்து. 

வகர்தார் என்று சொல்லப்படுகிற, 

அவ்விடத்திலேயே அக்ஷயவடம் என்ற ஆலமர 

.மொன்திருக்கிறதாம். அதன்கழ் சங்கரர் உட்காந்து 

ஐபம் செய்வாராம், பிரசங்கமும்-செய்வாசாம், சிடர்
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களுக்குப் பல விஷயங்களைப் போதித்து வந்தாராம். 
ராமர் லட்சுமணர் சீதாதேவி ஹனுமார் மூதலியவர் 
கள் பிரயாகையிலுள்ள பரத்துவாஜ ரிஷியினுடைய 
ஆச்ரமத்தில் தங்கினார்கள் என்ற விஷயம் யாவருக் 
கும் செரியுமன்றோ ? : . 

இப்பொழுது பரத்வாஜ கோயிலைச் சுற்றிலு 
முள்ள பூமி பரத்துவாஜ ரிஷியினுடைய : ஆச்ரமமா 
யிருந்சுதாம். ௮ர்த.ரிஷி 10.00௦௦ மாணாக்கர்களுக்கு த் 
தர்மத்திற்குச் சாப்பாடு போட்டும் படுக்க இடம் 
கொடுத்தும். கல்வி புகட்டி வச்தாராம். . இந்த விடத் 
இற்குச் சமீபத்தில் இப்பொழுது அலஹாபாத்தில் சர்வ 
கலாசாலையும், கவர்ன்மென்ட் காலேஜுமம், மாணாக் 
கர்கள் சாப்பிட இடம், படிச்ச இடம் முதலியவை 
களும் சட்டப்பட் டிருக்கன்றன. வடட 

இவ்விதச் சிறப்பு வாய்க்த நகரத்தில் வித்துக் 
"கொண்டு சங்கரர் தமது மாணாக்கர்களுடன் ௮ இிகாலை 

யில் இரிவேணிக்குச்சென்று ஸ்காஈம்செய்து தமது 
அித்திய கடனை முடித்துக்கொண்டு பரச்துவாஜ ஆச் 
சிரமத்திற்குத் திரும்பி வருவார். பின்பு சீடர்களுக்கு 

- உபநிஷத், வேதாந்தம், பசவத்தை, தாம் எழுதிய 
பாஷியங்கள் முதலியவைகளைப் போதிப்பார்.. சாயல் 
காலம் தம் சீடர்களுடன் பற்பல விஷயங்களைச் குறித் 
அப் பேசுவார். ' ௮ச் சமயத்தில் அவர்கள் கேட்கும் 
கேள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பார். அவர்களுக்குள் சச் 
தேகம் ஏதாகிலுமிருந்தால்: அவைகளையெல்லாம் £கஇ 
விரிவார். இல்விதம் அவர் தமது சாலச்தைப் பிரயா 
கையில் வீண்போச்காமல் செலவழித்து வக்கார். 
ஆனதுபற்றிதான் அவரிடத்தில் பற்பல. விட்ங்களி
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லிருந்து பல விவேகெள்வந்து வேதாந்த தத்துவத் 
தைப் படித்துவந்தார்கள். அவரது கீர்த்தி. இமாலய 
ஜ்லைமுதன் ராமேஸ்வரம் வரையில் பரவிற்று, 

இவ்விதம் சங்கரர் .பிரயாகையில் ஈற்.காரியங்கு 

ளைச்செய்து வருகையில், ஒருகாள் சங்கரர் தம் மாணாக் 
கர்களுடன். ௮க்ஷபவடம் என்ற ஆலமாத்தினருகில் 
வக்தார். அங்கு ஒரு .வாலிப பிராமணன் தன், 

உயிரை எப்படியாவது விட்டுவிடப் பிரயத்தனம்செய் 

துகொண்டு இருந்தானாம். ஏனெனில் அவன் குஷ்ட. 

சோகத்தால் மிகவும் சஷ்டப்பட்டுக்கொண்டு இருக் 

தான. அவன் அச்சமயம் சுஙகாரை அங்கு : கண்ட. 

தூம், ஈமஸ்காரம்செய்து, “சவாமிகளே ! இவ். வியாதி ry 
யால் யான் படும் துயரம் இவ்வளவு அலவ்வளவல்ல் 2: ் 

மேலும் என் உறவினர்களும், சிகேகிதர்களும் ' என் 
னைக் கண்டால் வெறுப்படைந்து என் அருகில் வரா 

மல் வெகுதாரம் போய்விடுகிறார்கள். எனக்கேச ௮இக 
் அவமான முண்டாகிறது ; ஆனதுபற்றி தற்கொலை. 

செய்து னன்ன வாகவவன் _ இங்கு வர் 2தன்?? 

என்றான். 

சங்தீசர் அவன் சொல்வதைக்' கேட்டு. ந்த் 

கொண்டு, பவனை உடனே தமது கையால். தொட்டுக் 

கடவுளைத். அதித்தார். அவ்வாலிபனுடைய வியாதி 
நீங்கிற்று, உடனே அவன் அழகு வாய்க்தவன்போலத்: 

தென்பட்டான். ** சுவாமிகளே ! என்னைத் தங்களு. . 

“டைய மாணுக்கர்களி லொறுவனாக: ஏற்றுக்கொண்டு 

எனக்குக் கல்வி புகட்டி வரும்படி. தங்களை வேண்டிச்: ட 

கொள்ளுகின்றன” என்று சொன்னான். ie 

சங்கரரும் அவ்விதமே அவனை 1 om Sea 
வைக்துக்கொண்டு gamse வேதார்த தத்துவம்.
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முதலியவைகளைப் போதித்து வந்தார். வெண்குஷ் 

டம் நீங்கிவிட்டமையால் அவனை யாவரும் உதங்கா 
வென்று பெயரிட்டு அழைத்தார்கள். 

உதங்கர் சிலகாலம் படித்துத் தேதியபின்பு சந்தி 
பாசம் பெறவேண்டுமென்று விரும்பினார், சங்கரர் 

அவரைப் பல கேள்விகள் . சேட்டார். அ௮வைகளுக்: 

குத் தகுந்த விடைகளை உதங்கர் அளிக்கவே, சங்கரா 
மிகவும் ம௫ழ்ந்து அவருக்கு சந்தியாசமும் அளித் 

தார். உதங்கர் பயபக்தியுடன் உண்மையான ௪டரா 

யிருந்தார். ன க 

பின்பொருராள் சங்கார் தம் மாணாக்கர்சளுடன்: 
” ப்ரதிஷ்டானபுரிக்குச் சென்றார். இஅ பிரயாசைக்குச். 

கிழக்கு எல்லையிலிருக்கிறத. இதற்குத் தற்காலம் 

ஜன்சி என்று பெயர், இது ஒரு சிறு கிராமம். இது: 

கங்கையின் ஓரத்திலும் அலஹாபாத் கோட்டைக்கு 
எதிரிலு மிருக்கிறது. இது ௮ங்கு அரசுபுரிந்த HIF 

ன௫ புராதனபட்டணமாயிருக்தது. இது எத்தனை 

காலம் இவ்விதம் வழங்கெவக்ததென்பது தெரியவில்லை , 
, சங்கரர் இங்குவந்த காலத்தில் இதனுடைய பெருமை 
யெல்லாம்போய் ஒரு சிறு பிராமண அக்சரகாரமா 

யிருக்த.த. . இதற்குப் பெயர் ஸ்ரீவல்லி, பின்பு இத 

பெருந்திப்பற்றி அழிர்அவிட்டதாம். ௮க்கால முதற் 
கொண்டு இதற்கு. ஐன்சி என்ற பெயர்  வழங்கிவரு 

கிறது. 

-... காளிதாசர் இயற்றிய விக்ரமோர்வசியம் என்ற. 
நாடகத்திற்குரிய காட்சிகளெல்லாம் இங்குளதென 

வும், இங்கிருந்துதான் காளிதாசர் அக்காட்சிகளை 

அதில் ௮மைத்தாரெனவும் சொல்லப்படுறெ.௮. 

3
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இக்சொமத்தில் ப்ரபாகராசாரியா சென்ற வித்து 
வானிருக்தார். “அவர் மோக்ஷமடையவேண்டுமானால் 
பிரம்மஞானம் தேவை யென்பதை ஈம்பாமல் வேதத் 

(தில் சொல்லியபடி. கர்மம்செய்தால் போது மென்ற 
கொள்கையுடையவரா யிருந்தார். அவர் சங்காருடன் 
தத்துவசாஸ் தரங்களில் பற்பல விஷயங்களைப் பற்றித் 
தீர்க்கம் செய்தார், சாந்த குணமும் அழ்க்த யோசனை 
யும், முதிர்க்த.ஞானமும் வாய்க்த சங்கரர், அவர்செய்த 
வாதங்களுக்குச் சரியான. மறுமொழி பகர்ந்தார். 

ப்ரபாகரர் கடைசியாக சங்கரர் சொல்வஅ சரியென்று 

ஒத்துக்கொண்டு அவருக்குச் சட ரானார். அவர் அவ் 

விதம் செய்யவே, அவ்வூரார் எல்லோரும் சங்கர: 

ருடைய அத்துவைத மதத்தைத் தழுவலானார்கள், 
ப்ரபாகரருக்கு ஒரு பிள்ளையுண்டு, . அப்பிள்ளை 

பிறந்தது முதல் ஊமையாம், ஆகையால்: ப்ரபாகரர் 

தம் பிள்ளையை சங்கரருக்குக் காண்பித்து பிள்ளைக் 

குள்ள வியாதியை நீச்கும்படி' சங்கரரை வேண்டிக் 
கொண்டார். அப் பிள்ளையின். பெயர் ப்ருதிவீதரன். 
சங்கரர் அப்பிள்ளையைத் தம் கையால். தொட்டார். 
உடனே . அப்பிள்ளை பேச ஆரம்பித்தான்; சங்கரர் : 

அவனைப் பல கேள்விகள் கேட்டார். அவன் எல்லா 

வற்றிற்கும் சரியான விடைபகர்ந்தான்.. 

ப்சபாகரர்' go Bahr தத் தவஞானமடைத் ' 

ததைக் குறித்தூ மிகவும் அச்சரியங் கொண்டு, 
“* சுவாமிகளே3; :எனச்கு சர்கியாகி ஆச்ரமம் பெற... 

விருப்பம் உண்டாயிருக்கிறது, ஆசையால் அதைப். 
பெற் எனக்கு உத்தரவு அளிக்கவேண்டும்?” என்று 
சங்கசசைக் கேட்டார்... சங்கரர் உடனே தகப்பனு
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ருக்கும், பிள்ளைக்கும் அத்வைத. தத்துவ ஞான ததை 

உபதேசித்தார். இருவருக்கும் சந்கியாசம்பெற அறு 

மதி கொடுத்தார். முறையே இருவரும் சந்நியாசம் 
பெற்றார்கள். ப்ருதிவீதானுக்கு ஹஸ்தாமலகர் என் 
னும் புதுப்பெய ரிட்டார். 

உடனே சங்கரர்-தம் புதிய இரண்டு சிடர்சளுட 
னும் மற்ற சிடர்களுடனும் பாரத்வாஜ ஆச்சமத் 

அக்குப் புறப்பட்டார். அவர் ஊமையைப் பேசும் 

படிசெய்த விஷயமும், ப்ரபாகசர் சங்கரருக்குச் உட 

SW eo SID பிரயாகை முழுவதும் பரவிற்று, ஜனங்கள் 

திரளாகச் சச்தோஷத்துடன் அவரைப் பின் தொடர் 
ந்து வந்தார்கள். பாரத்துவாஜ ஆச்ரமத்துக்கு அவர் 

வந்தவுடன் சீடர்களைத் தவிர மற்றவர்களெல்லாம் 
சங்கரருடைய உத்தரவு பெற்றுக்கொண்டு . தங்கள் 
இருப்பிடங்களுக்குப் போனார்கள். வழக்கம்போல் 

சங்கரர் இங்கு ஜனங்களுக்குப் பிரசங்கம் செய்துகொ 

ண்டும். சீடர்களுக்கு சப்பினா போதித்துக் 

கொண்டு மிருந்தார். 

_ ஒருநாள் சங்கரர் பிரயாகையிலிருர் அ கேளசாம்யி 
carp புராதன ககரத்திற்குப். போனார். இ௮, புரா 
தன பெசிய ஈகரங்களி லொன்௮., இ யமுனா நஇக் 
கரையிலிருப்பதால். . நிலவளம்: &டையஅ., ஆகை 
பரல் இங்குள்ள ஜனங்கள் யாதொரு: 'குறையுமின் ஜி 

சுகமாய் ஜீவனம்செய்து வர்தார்கள்'. ங்கு ஒரு 

வீட்டில் ஒர் ஆண்பிள்ளை . இறந்துவிட்டது... அப் 

பிள்ளையின் பெற்றோர்கள் தங்களுடைய “ஒரே மகன் 
இடீரென்று இறந்துவிட்டதைக் க. தறித்து கவுல் 

சனப்பட்டுக்கொண் டிருந்தார்கள்,
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அச்சமயம் அவ்வீட்டின் வழியாய்ப்: போய்ச் 
கொண்டிருந்த சங்கார் ௮வர்களத அழுகைக் ஞாலைக் 
கேட்டு மனமிரங்இனார். . அவ்வீட்டிற்குப் ம பாய் 
சங்கதி என்னவென்று. ௮வ்வீட்டிலுள்ளோரை விசா 
ரித்தார்.  சங்கதியைத் தெரிந்துகொண்டு ' மிகவும் 

அக்கித்தார் ஐயோ ! இவர்களது : தூக்கத்தை எவ் 

விதம் நீக்குவது?” என்று. மனதில் நினைத்தார். 

அவர்களின்மீது இரக்கங் கொண்டார். தமது அறு 

தாபத்தைத் தெரிவித்தார். அப்பொழுது **விசனப். 
படுபவனைப் பார்தது. இரக்கங்கொள்வதில் பிரயோ . 
ஜனமேயில்லை. அவ்விதம் அன்பும் இரக்கமும் உள்ள 
வன் அப்பெற்றோர்களின் துக்கத்தை நீக்கவேண்டும்'” 

என்று அசரீரி வாக்குண்டானதாம். 

உடனே சங்கார் **“உலகாக்ஷகராகிய கடவுளுச் 
குத்தான் அவ்வித சக்தியுண்டு, ஆசையால் அவர்” 

அனுக்கெகமிருக்கால் இறந்த பிள்ளை பிழைக்கும்”. 
என்று சொல்லிக் கடவுளைக் அதிசெய்தார். இறந்த 
பிள்ளை உயிருடன் எழுர்ததாசவும் பெற்றோர்கள் மிக 
வும் மகிழ்ந்து சங்காரை வணங்கி அவருக்கு எத் 
மளித்தகாகவும் சொல்லப்படுகிறது, : 

_.. இச் சங்கதி: கேளசாம்பி ஈகரமுழுதும் பரவிற்று, - 

அவ்வூர் ஜனங்கள் மிகவும் அச்சரியமடைந்து sar 

சைக்கண்டு. களிக்க.வந்தார்கள். பலர் ௮வசைக்கண்டு. 
வணங்ளுளார்கள்..-: சிலர்-சீடர்களானார்கள். சங்கரரும் 
பிர்யாகைச்குத் -இரும்பிவந்துவிட்டார். 

சங்கரர் இங்கு வழக்கம்போல் சமது கடமையைச்' 
சரிவரச் செய்அுவருகையில் ஒருகாள் த்ரிவேணிய௰ில் 
ஸ்ரானம்செய்து, ஒரு மாரத்தடியில் உட்கார்ந்து”
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கடவுளைத் கொழுதுகொண்டிருக்தார். அப்பொழுது 

ஒருவர் சங்கரரிடம் ஒடிவர்து, “சுவாமிகளே, .பூர்வ 

மீமாம்ஸையில் நிபுணராயெ குமாரிளபட்டர் என்றொரு 
வர் தமது உயிரை விட்டுவிடும் தறுவாயிலிருக்கிறார?? 

என்முர், சங்கரருக்கு அவருடன் தர்க்கித்து அவரை 
நல்வழிக்குக். கொண்டுவர வேண்டுமென்ற: எண்ண 

முண்டாயிற்று... மேலும் தற்கொலை செய்பவனை எப் 

படியாவது அவ்விதச் செய்கையினின்்௮ நீக்கவேண்டு 

மென்றும் நினைத்தார். ஆனதுபற்றி. உடனே தமது 

சீடர்களுடன் அவரிருக்கு மிட த்திற்குப் போனார். 

குமாரிளர் கெருப்புக்குண்டம் செய்து அதில் 
விழுக்துவிட ஏற்பாடு செய்கையில் சங்கரர் **ஐயா, 

சற்றுப் பொறும்”? என்று சொல்லிக்கொண்டு துரித 

மாய்ச் ண சவ்வ் வந்தார். உடனே குமாரிள பட். 

உரைப்பார்த்து, * ஐயா, நீங்கள் இவ்விதம் தற்கொலை 

செய்துகொள் ளலாமா”? என்று கேட்டார். 

ene இவ்விதம் கேட்பவர் இன்னாசென்றறி 

si, “mur, கேளும், கான் மதவைராக்கியத்தரல் 

எனது குருவை காசஞ்செய்தேன்.. அன்றியும் கர்மத் 
திற்கு எல்லா சூதர்திரமுழுண்டு, கடவுள் வேறில்லை 
என்றும் சொல்லிவக்தேன்.. இப்பொழுது நான் அவ் 
விதம். செய்துவர்தது தப்பென்று வேதாந்த... தத்து 
வ்த்தால் DES por, அப்பாபத்தை ba கிக்கொண்டு 

என்னைப் பரிசுத்தனாக்க் கொள்ளவே, 'இத்தயில் 
"விழுந்து உயிர்விடப் போகிறேன்” areal. 

சங்கரர் அத்துவைத "வேதாந்த தத்துவ்த்தை 
ய்றிந்து.அ.தன்.படி. ஈடந்தால் .இப்பாபம். தொலையும் 

என்றும், இன்னும் ப பல “ரர தான்ஸ்கள்யும் அவருக் 

GE சொன்னார்.
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ரூமாரிளர் பிடிவாதக்காரர். மேலும் தமது 
பாபத்தை நீக்கக்கொள்ளவேண்டுமென்று மனவுறுஇ 

பயுடையவரா யிருக்தமையால் சங்கரர் சொல்லியவை 

சரியென்று ஒத்துக்கொண்ட பேபபோதிலும் sos 

உயிரை விட்டுவிடவே தீர்மானித்தார். அதற்காக. 
அவர் சிறிதும் தயங்கவில்லை. ட 

சங்கரர் “ஓயா, தங்களுடன் ஈரன் தர்க்கிக்கவும் 

எனது பால்யத்தைக் காண்பிக்கவும்: விரும்பி இங்கு 

வந்தேன். எனக்குப் பாக்கியமில்லையே \”’ என்றார். 

குமாரிளபட்டர் **சங்கரரே, அப்படி நினையா 
தேயும். உம்மைக் கண்டவுடன் சான் பாபத்தி 
னின்று நீங்கிவிட்டேன். இனி எனக்கு நற்கதி கடைக் 
கும். நீங்கள் செய்த பாஷ்யத்தைப் பார்ப்போம்?” 

என்று சொன்னார். 

உடனே சங்கரருடைய இஷ்யர்களில் ஒருவரா 
இய பத்மபாதர் ௮வருக்கு பாஷ்யத்தைக் காண்பித்து 

சிலவற்றைப் படித்தார். குமாரிளபட்டர். ௮வை 
களைக் கேட்டு மிகவும் மஇழ்க்து, YG DOM SF 

வேதாந்தமே இதில் செவ்வனே சொல்லப்பட்டிருக் 
கிற்து. இவ்விதம் எவரும் எழுதமுடியாது, எனக்கு. 

பிரம்மோபகேசம் செய்யும்” என்று சங்கரரை 
வணங்கிக் கேட்டுக்கொண்டார். சங்கரரும் அவருக்கு - 
அவ்விதம் உபதேசம் செய்தனர், 

உடனே. குமாரிளபட்டர்: “*சங்காரே, மகத 
தேசத்தில் மாஹிஷ்மதி : ஈகரத்தில் . மண்டனமிச்ரர்.. 
என்ற வித்துவானிருக்கின்றார். அவர் என் உறவினர்... - 
எனஅ சகோதரியை மணம் புரித்திருக்கிறார்.. “என். 

சகோதரியும் ௪கல சாஸ்திரங்களையும் படி த்திருக்கின்
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றூள். மண்டனமிச்ரர் எனு மாணாக்கர்களில் சிறந்த 

வர். அவர் இப்பொழுது கர்ம மார்க்கத்தில் ஈடுபட் 

டி.ருக்கிறுர். . ௮வர் எல்லா சாஸ்திரங்களையும் படித்து 
அவைகளைச் செவ்வனே பரிசோதித்திருக்கிறார். தர்க் 
இப்பதில் என்னைவிடச் சமர்த்தர். அவருடன் நீங்கள் 
அத்துவைத வேதாந்த தத்துவ தர்மத்தைப்பற்றி தர்க் 

கம் செய்யுங்கள். அவரை ஜயித்து உங்கள் மாணாக்- 

கர்களி லொருவராகவும் அவரைச் செய்துகொள்ளுங் 
கள்'' என்று சொல்லிவிட்டு, சங்கரரிடம் விடைபெற் 
அக்கொண்டு, இக் குண்டத்தில் விழுந்து தமது உயி 

ரைத் துறந்தார். 

சங்கரர் அவ்விதமே மகதழே்சத்தித்குப். போவ 

தற்காக ஏற்பாடு செய்யத் தமது ஆச்ரமத்திற்குத் 
தமது மாணுக்கர்களுடன் திரும்பிச் சென்றார். Fa 

நாள் சென்ற பின்பு சங்கரர் தமது டர்களுடன் மகத 

ராஜ்யத்திற்குப் புறப்பட்டார். வழியிலுள்ள சிற்சில 
முக்கிய ஸ்தலங்ககக்கண்டு களித்துக் கடைசியாக 

மகதராஜ்யத்திற்கு முன் முக்யெபட்டணமாய் இருந்த: 
மாஹிஷ்மதி சகரத்திற்கு வந்தார்.” 

மண்டனமிச்ரர் ராஜசபையில் ஒரு இறந்த வித் 

வானாயிருந்தார். அவருக்கு ௮கேக சீடர்களுண்டு, 
மிக்க தனவந்தர், ௮வருடைய வீடு ராஜாவின் ௮ரண் 

. மனையபோல் இருந்ததாம். அவ்வீட்டில் ௮ரேக வேலைக் 
கரரர்க எிருக்தார்கள்; அவரது: வீட்டில் கானாவித: 
அழகுவாய்க்த.பறவைகளிருந்தனவாம். அவைகளில் 
கிளிகள்: அவரது கர்மமார்க்க சம்பந்தமான கேள்வி 

களைச் . சொல்லிக்கொண் டி.ருந்தனவாம். இவ்விதம் 

சிறப்புடன் வசித்துவரும் மண்டனமிச்சரர் வீட்டி:ற்னா. 

சற்கரர் தமது மாணாக்கர்களுடன் வந்தார், .
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_. மண்டனமிச்ரர், வந்தவர் சக்கியாசியாயிருக தமை 

யால்: அ௮வசை. வரவழைக்க”. மனமின்றி, : அவருடன் 
சிறிதுநேரம் சம்வாதம் செய்தபின் ௮வருடைய கல்வி 

௮.நிவையும், கற் குணத்தையும் கண்டு மகிழ்ந்தார். 
உடனே சங்காரை மரியாதையுடன் உள்ளே வ. ரவழை 

தீது ஆசனமளித்து அதில் உட்காரும்படி. சொன்னார். 
சங்கரர் மண்டனமிச்ரரைப் பார்தது, “out, eg 
கல்வியறிவைக் கேள்வியுற்று உம்மூடன் கர்மமார்க்கத் 

தைப் பற்றியும் ௮த்அவைத தத்துவத்தைப் பற்றியும் 
தீர்க்கம் செய்ய வர்திருக்கின்றேன்'” என்ளுர், 

.மண்டனமிச்ரர் சிறந்த வித்துவா னல்லவா? 

மேலும் கைரியம் பொருந்தியவர். ஆனால் கர்ம 

மீமாம்ஸையில் ஈம்பிக்கை யுள்ளவர். நித்ய அறுஷ் 
டானங்களை விட்டுவிட்டு, சக்கியரகெளா யிருப்பவர் 

களைக் கண்டால் அவருக்கு வெறுப்புண்டாகும், வந்த 

டவர். சந்நியாசி யென்பதையறிந்தும் மேற்கூறிய. கார 

ணங்களால் ௮வசை வெறுக்கவில்லை. மரியாதையாக 
அங்கரரைப் பார்த்து “*ஐயா, அவ்விதம், செய்வோம்”? | 
TOOT. — 

அவருக்கு பாரதி என்ற் மனைகியுண்டு. அவள் 
கல்வியிற் சிறந்தவள், “கல சாஸ்திரங்களையும் கற் 

அணர்ந் திருந்தாள், அவள். சரஸ்வ்தியே அவதார: 
மெடுத்தாற்போல் மண்டனமிச்ரருக்கு மனைவியாக: 
வாரய்த்தாள். அவள்தான் முன்சொல்லிய. குமாரிள . 

பட்டருடைய..சகோதரி, . இவ்வித கல்வி அறிவும், 
ஞானமூமுடைய பாரதியை இருவரும் தங்கள் 
வாத்த்தில் யார் ஐயிக்கிறார், யார். தோல்வியடைகரறார் 

என்பதை நியாயமாய்ச் சொல்லும்படி கேட்டுக்
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கொண்டார்கள். பாரதியாரும் சம்மதித்தாள். தர்க் 

கத்தில். மண்டனமிச்ரர் தோல்வியடைந்தால் சங்கர 

ருக்குச் சீடனாக, சந்நியாசம் கொள்வதாசவும்; சங் 
கரர் தோல்வியடைந்தால் சந்கியாசத்தை விட்டுவிட்டு 

- விவாஹம்செய்துகொண்டு இல்லறத்தை ஈடத்துவதாக 
வும் இருவரும் சபதம் செய்துசொண்டார்கள் 

அகேக வித்துவான்களும், இவ்விருவருடைய 
சீடர்களும், பொ.துஜனங்களும் ரரஜசயைக்குக் கூட்ட 

மாய் வந்து உட்காக்தார்கள். இவ்விரு வித்துவர் 

சிரோமணிகளும் தர்க்கம் செய்ய ஆரம்பித்தார்கள். 

இருவரும் சிறந்த வித்துவான்௧ள். சாஸ்திர ஆராய் 
ச்சியில் நிபுணர்கள், வாதாடுவதில் சமர்த்தர்கள். 
வாதமோ ஒருவாரம்வரையில் நடந்த, கடைசியில் 
மண்டனமிச்ரர் தோல்வியடைந்தார். தாம் தோல்வி 
யடைக்ததைப்பற்றி ௮வர் சிறிதும் விசனப்படாமல் 

மனமகிழ்ச்சியுடன் சங்காருடைய வாதங்களைக் கேட் 
உபின், அவரது ௮அத்துவைத தத் தவ ஞானமே சிறந்த 
தெனச் சொல்லி, தாம் சந்நியாசம் பெறவும், ௮ வரு 
டன் கூடவிருந்து ௮வரது கொள்கையின்படி நடக்க 

௮ம் ஒத்துக்கொண்டார். 

பாரதியார் தமது கணவர் தோல்வியடைந்த 
தைக் கண்டு, **ஐயா, சங்கரரே, என்னுடன் தர்க்கம் 
'செய்ய வாரும்'” என்று தைரியமாய்ச் சொன்னாள். 

சங்கரர், .“*ஒ மாதூசிரோமணியே, கான். ஒரு 
சந்தியா, . உம்முடன் தர்க்கம் செய்வது தகுமா?” 
என்ளறார். - 

பாரதியார், “* தாங்கள் இிறந்தவித் துவான். எல்லா 
சாஸ்திரங்களையும் ஈன்குணர்ச்்திருக்கன் தீர்கள். சான்
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கண்ணாளன் erent சிறந்ததா 2 உடல் - 

இறந்ததா ? சக்நியாசிகள் மாத்திரம் தர்க்கம் செய்ய 

லாமா? கார்க்கி என்ற மாது யாக்ஞவல்கய ரிஷி 

யுடன் வாது புரியவில்லையா ? சுலபை என்பவள் 

ஜனகமகாராஜனுடன் தர்க்கம் செய்யவில்லையா? அவ 

கள் ஞானிகளென்று ameaee 

BT ein sre EB HEGD அறிவைக்கொண்டு சாஸ்திர 

ஆராய்ச்சி செய்திருக்கிறேன். எனக்கும் தர்க்கம் 

செய்ய சக்தியுண்டு ; ஆகையால் உடனே தர்க்கம் 

செய்ய தயவுசெய்து வாருங்கள்”? என்றாள். 

அக்காலத்தில் ஸ்இரீசன் கல்வி கற்று சுயேச்சை 

யட னிருர்தார்கள் என்பது உண் மயே, மகமதியர் 

கள் இந்தியாவிற்கு வர்த.பின்புதான் ஸ்திரீகள் பெரும் 

பான்மையோர். படிக்காமலும் வெளியில் வராமலு 

மிருக்கத் தலைப்பட்டார்கள் 

கத்தயான் சொன்னவைகள் யாவும் உண்மையா  : 

யும் சியாயமாயும் இருந்தமையால், சங்கரர் பாரதியா 

ருடன் தர்க்கம் செய்ய ஆரம்பித்தார். தர்க்கம் ஒரு, 

வாரத்திற்குமேல் ஈடர்தது, கடைசியாகப் பாரதியா... 

ரும் Cpe eae 

உடனே மண்டனமிச்ரர் சக்கியாசம் பெற்றுக் 
கொண்டார். இவ்வுலகப்பற்றைத் துற்ந்தார், சுத்து 
மான ஞானமே மேலானதென்ற அத்துவைத வேதச் 

ந்த தத்துவத்தின் உண்மையைப் பரவச்செய்யலானார். 

அக்காலம் முதற்கொண்டு அவருக்கு sieges 

எனப் பெயர் வழங்கலாயிற்று, ் 

பாரதிபார், “சபையோர்களே, வாக் என்றமாது 

் அம்பீரண ரிஷிபின்பெண்: . இவள் சம்ஸ்கிருதம் படித்
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அப் பலிசாஸ்திரங்களைக் கற்றுள். பின்பு ருக்வேத தல் 
களைப் பாடினாள். அவைகளில் வேதார்த தத்துவ 
உண்மை அடங்கியிருக்கின்ற அ. அ௮ம்மாது பின்பு 

சந்சியாசியாகவே யிருக்.௪, கடவுளைத் துதி செய்து 
கொண் டிருந்தாளன்றோ ? அவளைப்போல் கானும் 

சர்கியாசம்பெற ஆவல்சொண் டிருக்கிறேன்'' என்று: 
யாவருக்கும் கம்பிரமாய்ச் சொன்னாள் 

பின்பு பாரதியார் சங்கரரைப் பார்த்து “word 
களே, இனி சான் தங்களுடைய மாணவி, எனக்கு 
சக்கியாசம்பெற உத்தரவளிக்க வேண்டும!” என்றும் 
கேட்டாள், சங்கரரும் சம்மதிக்கவே, பாரதியார் 
சந்நியாசம் பெற்று சிருங்ககிரியில் கடவுளைத் தியா 
னித்துக்கொண்டு தபசு செய்துசொண் டிருந்தாளாம், 
சிற்சில சமயங்களில் அ௮த்துவைத வேதாந்தத்தை: 

, ஜனங்களுக்குப் பிரசங்கம் செய்து உப்தேஇித்தும் 
“ வந்தாளாம், 

மாஹிஷ்மதியின் அரசனும், மந்திரி, வித்துவான் 
கள் முதலியோரும் அத்துவைத ' மதத்தைப் பின் 
தொடா ஆரம்பித்தார்கள். சங்கரர் இதரமதஸ்தர்க 

சாக் சகண்டிக்காமலும், அவர்கள் ஞான மார்க்கத்தை: 
யறிய.முயன்றால் போதுமெனவே விரும்பியிருந் தமை 

யாலும் அவருடைய கொள்கையை அரேகர் பின்பற்ற: 
லானார்கள். யாகாதிகர்மங்கள் செய்பவர்களைத் தொக் 

தரவு. செய். பவில்லை. ஆனால் ௮காகரிகச் செயல்களை 

விட்டுவிடும்படி. புத்தி புகட்டிவந்தார். அவர் இவ் 
விதம்செய்து வந்தமையால்தான் அவரது பெருமை 

எங்கும் பரவலாயிற்று, ஆனால் Bot பெருமை 

யடையவேண்டுமமென்றனு இிறிதும் . பாடுபடகில்லை..
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உலகத்தாருக்கு ஞானத்தைப் புகட்ட வேண்டுமென்ற 
,பரோபகாரச் சந்தையடனேயே உழைத்து வந்தார். 

சிறிதுகாலஞ் சென்றபின்பு சங்கரர்' தக்காணத் 
திற்குப் புறப்பட்டார். மகாராஷ்ட்ர தேசம் வழியாக 

வந்து அங்கு ௮த்துவைத மதத்தை யாவருக்கும் எளி 

தில் விளங்கும்படி. போதித்தார், அங்கு நடந்துவந்த 

கெட்ட நடவடிக்கைகளைச் செய்யக்கூடாதெனக் கண் 

த்தூ. அவைகளை நீக்கினார்... தாம் நேரில் போகச் : 

சாத்தியப்படாத. விடங்களுக்சத் sh Fister 
அனுப்பி வேதாந்த உண்மையைப் போதித்து வரும் 

படி உத்தரவ செய்தார் 

மகாராஷ்டிரத்தில்ஒருவகைப்் பிராமணர்கள் பரம 

சிவனை மல்லாரி என்து பெயரிட்டுப் பூசித்து வக்தார் 

கள், காய் அவருக்கு வாகனம் என்று கருதி .௮தை 

யும். . பூசித்து வந்தார்கள். வேதத்தில் -ஓரிடத்தில் : 
*நாய்களுக்கு எஜமானசராகிய உமக்குக் கோடி தமண்கா 

சம்' என்று -சொல்லப்பட் டிருக்கிறஅ. இதை அவர் 

கள ஆதாரமாக வைத்துக்கொண்டு அக்: காலத்து 

அனங்கள்  தங்களிஷ்டப்படி வேதத்தி அள்ளவைச 

ளுக்கு அர்த்தம் செய்து அதன்படி நடந்துவக் 

தார்கள். ஆகையால்தான் அவர்கள் பரமசிவனை 

வணங்கியும் காயையும் தெய்வமாகக் கொண்டா 

ஒயும் வக்தார்கள். இப்பொழுதும் அத்தேசத்தில் 
சிலர் காயைத் தங்கள் .குலதெய்வமாகப் “பாவித்து 
வருகிமுர்களாம். தசரா : (கவராத்திரி) . உற்சவகா 
லத்தில் மல்லாரியைபும் அவருக்கு. வாகனமாகிய 
காயையும் மிகவம் விசேஷமாகப் பூசித்து வரு 
ர்களாம்.
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் சங்கரர் அத்தேசத்திலுள்ள ஜனங்கள் மூடத்: 
தனமாய் இவ்விதம் செய்அவருவஅ “மிகவும் தப்பித: 
மென்றும், நாய் அசுத்தமான. பிராணியென்றும்,. 
அதைப் Aci ga தகுதியல்லவென்றும் அங்குள்ள 
ஊனங்களுக்குப் புத்தி புகட்டிவந்தார். பின்பு அத்து வைத மதக் கொள்கையைப் பரவச்செய்தார். 

ட் ட. 

அவ்விடத்திலேயே காபாலிகர் என்ற PO வகுப் : 
பார். ௮தி௪ கொடரமான' செயல்களைச் செய்து வர. 
தார்களாம். அச் செயல்களைக் கண்டு மனம் பொரு 
மல் சங்கரர் அவர்களைச் சிர்திருத்த மிகவும் முயன்று 
வந்தார், 

காபாலிகர்களுக்கு முக்கிய “தேவதை பைவர்.. 
பரமசாஅவும் வித்துவானுமாயிருக்கற பிராமணனை ப்- 
பலி கொடுத்தால்தான் அத்தேவசைக்குச் சந்தோஷ. 
முூண்டாகுமென்று காபாலிகர் எண்.ணி.. அவ்விதம் 

் செய்து. வந்தார்கள், மகாரால்டி ர -பிரரமணார் 
களில் ஒருவகுப்பாராயெ STING. என்பவர்கள் தென் 
னிந்தியாவிலிருக் அ காசிக்குப்போகும் மனிதர்.களில் 
ஒருவனைப் பிடித்துத் தங்கள் வீட்டில். ஒரு வருஷம் 
வரையில் ஈன்றாகச் சாப்பாடுபோட்டு அவனது 
தேகம் பெருக்கும்படி. செய்வார்களாம், ._ கடையில் 
தசரா. காலத்தில் அர்க்காதேவிக்கு. . அம்மனிதனை ட்: 
பலி கொடுப்பார்களாம். . rh mg om 

ன அராகரிகமாயும் பயங்கரமாயும் இரக்கமற்றதாயு. 
முள்ள. மேற்கூறிய செயல்களைத் தடுக்க சங்கரர் 
முயன்று. வருகையில், ஒரு காபர்லிகன் சங்காரிடம். 
வந்து, “ஐயா, தங்களது கொள்கையின் பிரகாரம் 
உடல் 'மாயையல்லவோ? து இருந்தாலென்ன?
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இல்லாவிடின் என்ன? தங்களுக்கு லாபமுமில்லை, 
நஷ்டமுமில்லை அல்லவா ? என் மதப்படி உங்களைப் 

பரமூவனுக்குப் பலிகொடுத்தால் மோக்ஷம் கிடைக் 

கும். என்ற ஈம்பிக்கை எனக்குண்டு, ஆனதுபற்றி, 

ஐயா, அவ்விதம் கான் செய்ய தங்களுக்குச் சம்ம 

தமா? என்று கேட்டான். 

“அப்பா, . எனக்குச் சம்மதம்தான் ஆனால் 

நான். சனிமையா யிருக்கும்பொழு.த : என்னைப் பலி: 

கொடு?” என்று ௪ங்கார். சொல்லிவிட்டு .யோக நிஷ் 

டையிலிருக்தார், 

௮ர்தக் காபாலிகன் சமயம் எப்பொழுது வாய்க் 

GO wren oI லெகாள் காத்துக்கொண்டிருக்தான். ஒரு 

நாள் சக்கரருடைய: மாணாக்கர்களில்லாத' வேளையில், 
அந்தக் காபாலிகன் ஒரு கத்தியை எத்து ஓடிவந்து 

சங்கரருக்குப் பின்னால் நின்றுகொண்டு ௮வரை ஒரே 

-வெட்டாய் வெட்டக் கத்தியை ஓங்கினான். ௮ச் சமயத். 

Be வெளியிற் போயிருந்த பத்மபாதர் திடீரென்று 
வந்தார். அத்துஷ்டன் தமது குருவைக் கொல்லப் 

மெறிலம்ாத்கி பார்த்தவுடன் பத்மபாதர் கோபமூண்டு 

ஒரே பிடியாய் அவனைப் பிடித்துக் கழேகள்ளி ௮வ 
னது கத்தியைக்கொண்டே அத்துஷ்டனைக் கொன்று. 

விட்டார் 

- சங்கரர் யோககிஷ்டையிலிருக்,அ கண்விழித்தூக் 

Osram amr நடந்த சங்கதி யாவும் சங்கரருக்குத் 
தெரிந்தது. அப்பொழுது பத்மபாதர் ௮திக கோபத் 
அுடனிருந்தாராம். ௮வரைச் சங்கரர் கண்டு, *“வெளி 

யிற் சென்றிருந்த நீ திடீரென்று வந்த அத்துஷ்டனை 
எவ்விதமோ தண்டித்துவிட்டாயே ! இன்னும் ஏன் 

கோபமாயிருக்கிறாய் ? கோபம் பொல்லாது, கோப
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ந்தை Ae GAG, மனிதனுக்குக் கோபம் சிறிதும் 
வரக்கூடாது, உன்னிடத்தில் பொறுமையே குடி. 
கொண்டி. ருக்கவேண்டும்'” என்று புத்தி புகட்டினாராம். 

சிறிது காலஞ் சென்றபின்பு மகாராஷ்டிர தேசத் 
gE OF smart gb மாணாச்கர்களுடனும் ராஜ பரி 
வாரங்சளுடனும் துங்கபத்திரை யென்னும் ஈக்களை 
பில் ரஷிய சிருங்க மகா. ரிஷியின் ஆச்ரமத்திற்கு வர் 
தார். அவ்விடத்திற்குச் சமீபத்தில் கா௫பர், வ்சிஷ் 
டர், பராசரர். மூதலியவர்களுடைய ஆச்ரமங்களி 
ருர்தமையாலும் அதுதான் சிறந்த விடமென்று நினை 
தீன, அங்கு சிறிதுகாலக் தங்இனார். இங்குள்ளவர் 
களுக்கு அத்துவைத உண்மையையும் இன்னும் பற் 
பல அரிய விஷயங்களையும் போதித்து வந்தார். 

பின்பு அங்கு ஒரு கோயிலைக்கட்டி சரஸ்வதியை 
(urs Gur es) ஸ்தாபித்து, இனம் பூசை நடக்கவும் 
ஏற்பாடுசெய்தார். இதற்குச் சமீபத்தில் ஒரு மடத் 
தையும் கட்டி வைத்தார். அதற்கு அதிபதியாய் மண்டனமிச்ரரை நியமித்தார். நியமித்தபடியே மண் 
டனமிச்ரரும் அம் மடத்திலேயே தங்கி வேதாந்தத் 
தைப் போதித்துவக்தார், ் ் 

அந்தமடத்திற்கு சிருங்ககிரி மடமென்று பெயர், 
அப்போது அங்கு ரசு புரிக்துவந்தவனாயெ வீர 

. சேன னென்பவன் சங்காருக்குக் கோயில், மடம் முத 
வியவைகளைக் கட்ட மிக்க உதவி புரிந்தகாகவும் தெரி 
apg. சிருங்கஇிரி மடம் கல்விக்கும், பக்திக்கும் 

- பெயர் பெற்ற: இர்தியாவிலுள்ள ஜனங்கள்' எல் 
லோரும் சங்காரைத் தங்கள் குருவென் gy yeah 
கார்கள், அங்கு சங்கரர் தமது நித்தியக் கடனை.
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மூடி.த்துக்கொண்டு நாடோறும் தம் சிடர்களுக்கும் 

பற்பல விஷயங்களைப் போதித்து வந்தாராம். இவ். :) 

விதம் ௮வர் செய்துவரவே, அகர் கல்லி கற்கக் 

உ பதேசம் பெறவும். வந்தார்களாம். 

  

  சிருக்களரியிலுள்ள ப மடம் 

இப்பொழுதும் அங்குள்ள சங்கராசாரிய சுவாமீ” 

கள் பற்பல . மாணாக்கர்களுக்கு வேதாந்த நாலைப். 

போதித்து. வருகிறார்கள். : மடத்தில் வேதாந்தத்தில் 
தேர்ந்த நிபுணர்கள் இருக்கின்றார்களாம். இம் மடத் 

இற்கு இப்பொழுது ஏராளமான பூஸ்திதி, தனம் முத 

லியவைகள் இருக்கின்றன.
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.... இவ்விதம் .சங்கார் .சிருங்ககிரி மடத்தில் மதசம் 
ப்ந்தமாய் ௮திவைத வேதார்த உண்மையைத் தம் 

மாணாக்கர்களுக்குப் போதித்அக்கொண்டும், தமது 

நித்திய கடனைச் சரிவரச் செய் துகொண்டும் வத்தனர். 

சக்கரர் வேதாந்த சூத் கிசத்திற்கு முன்னமேயே 
உரை எழுதியிருந்த ஏல்லவா ட? அதற்கு. விருத்தி 
யுரை ர மர்ணாக்கர்களில் ஒருவராகிய மண்டன மிச் 

ரர் ௪ எழுதினால் மிகவும் சிறந்ததாயிருக்குமென்று நினைத் 
தார்... உடனே கண்டனிசிரகர்: septa. கேட் 
டாராம்.' ர ne ne 

உடனே. சங்கசருடைய- ற்ற. “மாணாக்கர்கள், 

“பதிமபரதர் அவ்வித" விருத்திபுசை, '. எழுதினால்: சலம். 
ஏனெனில் மண்டனமிக் ர்க்க. BB: Csrad 
யடைந்து: eb Ouest பெற்றுத் தங்களுக்குச் டரா 
யிருக்கிறார். அவர். விருத்தியுரை எழுதினால் அவர. 
கொள்கைக்கும், தங்கள Si கொள்கைக்கும் வித்தியா 

௪ம். ஏற்படும், » பத்மபர் தளை: விருத்தியுரை எழுதும் 

படி. “சொல்வதுதான் சிறததாகும். “ஏனெனில் ௮வ 
ருக்குஜ் தங்களிடத்தில் . 3 Be பச இடம்; "வணக்கமு 

மூண்டு. ' அவர். தங்களது அபிப்பிராய்த்தை ஒட். 

டியே. நடந்து -வருலிறூர்* a3 என்னார்கள், ் 

  

    

   
பத்மபாதர் “ஐயா, அநந்தகிரியாரையால, த ௮ல் 

ல ஹஸ்தாமலகரையாவது அவ்வித விரு.க்திய/ரையை 
யெழுதச் சொல்லலாம்'”. என்று சொன்னார். 

இவ்விதம் சீடர்களில் ஒருவர் . மதத்தை 
பொறாமை கொள்வது எம் மதக்தினரிடத்திலும் குடி. 
கொண் டிருக்கிறது, பைபிலில்்கூட இயேசு கிறிஸ்துவி 
னுடைய சீடர்கள் முதன்மை பெறச் சண்டை செய் 

3%
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தது ஈமது ஞாபகத்திற்கு வருகிறது, சங்கரர் இவ் 

வித அபிப்பிராய பேதத்தைக் சுண்டு சடைசியாக. 

பத்மபா தரை விருத்தியுரை எழு அம்படியும், மண்டன 

மிச்ரசை உபநிஷதங்களுக்குத் தாம் எழுதிய உரைக்கு 

விருத்தியுரை எழு அம்படியும் உத்தரவு செய்தார். 

பத்மபாதர் தம் குரு எழுதிய உரைக்கு விருத்தி 

யுரை எழுதி முடித்தார். அதில் விசேஷமாக பூர்வ 

Bing be தத். துவங்களின் ஆபாசங்களை விளக்கக் 

காட்டி, ௮வர்களஅ௮ கொள்கையைப் பற்றி இழிவாக 

எழுதினார். அதனால் பத்மபாதர் கர்வமுள்ளவரென்று 

எண்ணும்படியாயிற்றும். மண்டனமிச்ரர் எழுஇயிருர் 

தால் பத்மபாதர் எழுதிய விருத்தியுரையைவிடச் சிறச் . 

ததாயிருக்கும் என சங்கரருடைய அபிப்பிராயம், ௮க் 

காலத்தில் அவர்களுக்குள் பொருமையும், சந்தேக 

மும் Gp Oar டிருந்ததைப் பற்றி ஆச்சரியப்பட 

பின்பு பத்மபாதர் தம் குருவின் உத்தரவு பெற்று 

இசாமேஸ்வரம் போகப் புறப்பட்டு தமது செரந்த. 

இருப்பிடமாகிய திதம்பரத்திற்கு வந்தார். ௮ங்கு 

. இவருடைய உறவினர்கள் வ௫த்திருந்தனர். அவர் 

ஒரு வேளை அவர்களுக்குத் தமது கல்வித் திறமை 

யைக் காண்பிக்க வேண்டு மென்ற எண்ணத்துடன் 

சென்றாலும் சென்திருக்கலாம்.. அங்கு தம். மாமன் 

வீட்டில் தங்கனாறாம். தம் விருத்தி யுரையை மாம 

னுக்குக் காண்பித்தார். அவருடைய மாமன் விருத்தி 

யுரையின் சல பாகங்களைப் பார்த்தார். ௮௮௮ தமது 

கொள்கைக்கு கேர் விரோதமா யிருப்பதைக் கண்டு 

அவர் விசனமுற்றுர். இவர்மீது மிக்க கோபங் கொண் 

டார். எவ்விதமாயாவது அந்த விருத்தியுரையை
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அழித்துவிட வேண்டு மென்று தீர்மானம் செய்து 

கொண்டார். 

பத்மபாதர் சிறிதும் முன் யோசனை செய்யாமல் 

தாம் எழுதிய விருத்தியுரையைத் தம் மாமனிடத்தில் 

கொடுத்துவிட்டு இசாமேசுவரத்திற்குச் சென்தில் 
அவர் சென்ற பின்பு அவருடைய மாமன் தன் வீட்டி 

௮ள்ளோசை ரகூயமாய்த் தங்கள் பொருள்களையும், 
துணிமணிகளையும் எடுத்துக்கொண்டு வேறொரு வீட்- 
டிற்குப் போகும்படி செய்தார். மறு நாள் war 
வீட்டை அக்கினி பகவானுக்கு இரை யாக்கஇனார். 
அடுத்த நாள் காலையில் பத்மபாதர் எழுதிய கிறந்த 
விருத்தி யுரை: அக்கினிக்கு இரையாய்விட்டதைக் 

குறித்து மிகவும் விசனப்படுபவர்போல் பாசாங்கு 

செய்துகொண் டிருந்தார். 

பத்மபாதர் மாயூரம், மத்திபார்ச்சுனம், கும்ப 

கோணம், மதுசை முதலிய ஸ்தலங்களுக்குச் சென்று 
காவேரி ஈதியில் ஸ்கானம் செய்து, கடவுளைத் அதி 
"செய்தனர். அவர் சென்ற விடங்களி லெல்லாம் அத் 

அவைத உண்மையை யாவருச்சூம் போதித்து வக் 

தார். பின்பு தர்ப்ப ௪யனம் சென்று அகஸ்தியமகா 

ரிஷியைக் கண்டு வணக்கினார். அவருடைய au gs 

சம் பெற்று இராமேசுவரம் சென்று அரபிக் கடலும், 

வங்காளக் குடாக் கடலும் கூடும் சங்கமத்தில் ஸ்கா 

நம். செய்து இராமலிங்கத்தைப் பூசித்தார். பின்பு 

அங்கும் அத்அுவைத மதம் பரவும்படி. பல euiien 
சங்கள் OFWs wri, 

—— சிதம்பாத்திற்குக் .இரும்பி.வகதார். 

அங்கு வச்ததும் தாம் எழுதிய விருச்தியுளை ௮.க்னீக்கு
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இரையானகதைக் கேட்டு வருந்தினார். நான் மஅபடி 

யும் எவ்விதம் விருத்தியுரை எழுத முடியுமென்றும் 
விசனித்தார். “மருமகனே, எனது பொருளும், வீடும் 

'போயிற்றென்று சிறிதும் நான் விசனப்படவில்லை, 

நீ அருமையாய் எழுதிய விருத்தியுரை ௮ழிக் துவிட் 

டதைக் குறித்து மிகவும் அக்கப்படுகிேன்”? என்று 

மாமன் சொன்னாராம். இதைக்கேட்ட பத்மபாதர் 

மனந் தளர்ந்து, சிருங்ககிரிக்குச் சென்று தாம் செய்த 

ஸ்தல யாத்திரையைப் பற்றியும், தமது உரை. 

௮க்னிக்கு இரையானதகைப் பற்றியும் சங்கரருக்குச் 

சொன்னார். 

சங்கர் சிறிதுகாலம் சிருங்ககிரியில் ௮த். துவைத 
உண்மையையும், சாஸ்திரங்களின் ஆராய்ச்சியையம் 
பாமர ஜனங்களுக்கும், வித்துவான்களுக்கும், அரசர் 
களுக்கும் போதித்து வச்தார். ௮த் தேசத்திலுள் 
ளோர் யாவரும் அவரைக் குருவாக விருக்கும்படி 
வேண்டிக்கொண்டு ௮வரிடம் உபதேசம் பெற்றார்கள். 

சிரி காலஞ் சென்ற பின்பு சங்கரர் தம் மாணாக். 

கர்களுடன் கிழக்குக் கரையி லுள்ள தேசங்களைச் 

சுற்றிப் பார்த்தார். ஆங்காங் குள்ள அசுரர்களும் 

வித்துவான்௧ளும் சங்கரரை மனமகிழ்ச்சியுடன் வர 
வேற்று மரியாதை செய்தார்கள். சங்கரர் அங்குள்ள 

அசஈாகரிகச் செய்கையை விட்டுவீடும்படி ஜனங்களுக் 

குப் போதித்துவக்ததுடன், ௮த் அவைத உண்மையை 

யும் செவ்வனே யாவருக்கும் விளங்கும்படி. எளிதில் 
புகட்டி வந்தார். 

காஞ்சிபுரம் வெகு காலமுதல் மிக்க பெயர் பெற்ற 
புண்ணிய க்ஷேத்திரமாக வழங்கி வருகிறது, அனால் 
அவ்விடத்தில் சக்தி பூசை செய்வோர் அ௮கேகர் இருந் .
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கார்கள், சங்கரர் காமாக்ஷி அம்மனைத் தரித்து 
அங்கு காமகோடி ub Bs So x ஸ்தாபித்தார். வரத 
ராஜப்பேருமாளையும் வணங்கி அவருக்கு அர்ச்சனை 

- செய்த பின் அவ்வூர் ஜனங்களுக்கு அத்துவைத உண் 
மையைப் போதித்தார். மேலும் அவ்வூரி லுள்ளவர் 
கள் வெறுப்புக் கிடமாயுள்ள சக்தி பூஜை செய்வதைக் 
அண்டித்தார். கோயில்களைப் பரிசுத்தமாக்இனார். 

௮ங்கிருக்து சங்கரர் சிதம்பரத்திற்கு வந்தார். 
இங்கும் ௮த்துவைத மதத்தைப் பற்றி உபந்நியாசம் 
செய்து ஞான வித்தையை யாவருக்கும் வெளிப்படுத் 

தீனார். பின்பு இராமேசுவரம் சென்று ௮ங்கு ஸ்கா 
ஈம் செய்து நித்திய கடனை முடித்துக்கொண்டு சக்தே 
பத்தை மறுத்து, அத்தூவைத உண்மையை போத் 
தார். அங்கிருந்து மதுரைக்கு வர் மீனாக்ஷியம்மை 
யாரையும், சுந்தசேசுவாசையும் தரிசித்தார், பாண் 
டிய அரசனும். அவருக்கு மரியாதை செய்தான். 

அங்கிருந்து சோழ தேசத்திலுள்ள சிறந்த புண் 
ளிய ஸ்தலங்களாகய ஸ்ரீரங்கம், இருவானைக்காவல், 
‘Ter Ol, திருப்பதி, காளஹஸ்தி முதலிய திவ்ய க்ஷேச் 
த.ரங்களுக்கும், ஆக்இர தேசங்களுக்கும் சென்று ப் 
குள்ள அரசர்களால் வரவேற்கப்பட்டு உபசரிக்கப் 
AIO TT, 

ஜே
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இங்கு சங்கரர் தமது சொள்கையைப் பரவச் 
செய்தபின், பூரி என்னும் QE CD) FH BIG Gr சென் 
மர். அங்கு கோவர்த்தனமடம் என்ற. மடத்தை 
ஏற்படுத்தி, அதற்குத் தம் சிடர்களில் ஒருவரைக் தலை 
வராக. நியமித்தார். இவர் அவ்விடங்களில் விஜயஞ் 
“செய்தமையால் அங்கு ஜனங்கள் வழங்க வச்த கெட்ட 
கடவடிக்கைகள் ஓழிக்தன. ஜனங்களும் €ர் இருத்த



54 ஆதி சங்கராசாரியார் 

மடைந்து க்டவுளை வணங்கி சன்மார்க்கத்தில் ஈடக்௪ 

OT CMT Ba. 

சிருங்ககிரி மடத்தில் -௮ேக வித் அவான்களை 
வைத்து வரவும், கெட்ட ஈடவடிக்கைகள் ஈடக்கு, 
மிடங்களுக்கு அவர்களை அப்பி ௮வ்விசச் செயல்ககா 
நிக்கி வரவும் சண்டி ப்பான ஏற்பாடு சங்கரர் செய்தார்.. 

தென்னிக்இியாவில் இவ்வித சீர்திருத்தங்ககச் 
செய்தபின் : சங்கரர் தம் சீடர்களுடன் இந்துஸ்தா 
னத்திற்கு (வட இந்தியாவுக்கு)ச் சென்றார்... பீரார் 
வழியாகச் சென்று உஜ்ஜினியில் சிலகாலம் தங்கியிருக் 

தார். அங்குள்ள ஜனங்கள் பைரவரைப் பூசித்தும் 
அ௮த்தேவதைக்கு நரபலி கொடுத்தும் வர்தார்கள். . 
இதைக் கேட்டதும் சங்கரர் நடுநடுங்கினார். அவர் 
களை க்கண்டு பரிதாபங்கொண்டார். அவர்களுடைய 
snare Gu இரச௪சன் என்போனை சங்கரர் நல்வழிக் 
குக். மொண்டு வந்தார், அவலுக்கு அத்துவைத 
உண்மை நன்றாய் விளங்கும்படி தாமே போதித்தார். 
அவனுடைய உதவியால் பைரவபூசை செய்பவர்களை 
அவ்விதம் செய்யச்கூடாதெனக் தடுத்தார், ஏனெனில் 
Ae வாதாடியயொழுஅு ஓவர்கள் மூட 
பக்தியால் சங்கரருடைய புத்திமதியைக் கேட்கவில்லை. 
ஆன அபற்றி அவர்களது தலைவனைக் கொண்டு அவர் 
களக் கட்டாயப்படுத்தி அவர்களஅ கெட்ட ஈடவடிக் 
கையை நீக்கவேண்டிய தாயிற்று, 

இவ்விடத்திலுள்ள ஜனங்களை ஈல்வழிக்குக் 
கொண்டுவந்தபின் கூர்ஜ்ஜரத்திற்குச் சென்றார். பின்பு 
துவாரகைக்குப் போய். அங்கு ஒரு மடத்தை ஸ்தா 
பித்தார். அதற்கு ஹஸ்தாமலகர் என்ற Pa aed
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தலைவராக நியமித்து அவ்வூரில் அ௮த்துவைத உண் 
மையை அவ்வூர் ஜனங்களுக்குப் போதித்து வர்தார், 

அங்கு சிறிதுகாலம் இருந்தார். அக்கு மடமும் இப் 
பொழுது நன்றாக ஈடத்தப்பட்டு வருகிறது, NS DS 

Ase F._raalmsGor apt sar, , 

- சங்கரர் கங்சையின் கரையோரமாக பல முக்கிய 
'ஸ்தலங்களுக் கெல்லாம் சென்றார். பதரிநாராயணத் 
தித்குப்போய் அங்கே ஒரு மடத்தை ஏற்படுத் இனர். 
௮.தற்கு ஆனந்தகிரியாரை (தோடகாசாரியார்) த் 
தலைவராக நியமித்தார். வழியில் பாஸ்கரர், பாணர், 
தந்தின், மாயூரம் முதலிய சிறந்த வித் தவான் களுடன் 

தர்க்சம்செய்து கயம்கொண்டார். அ௮வர்ககாயெல் 
லாம் தமது கொள்சைக்குள்ளாக்கினார்... 

பின்பு சங்கரர் தம் மாணுக்கர்களுடன் காஷ்மீர 
காட்டிற்குச் சென்றார். அங்கு ஸ்ரீநகர் என்ற 
பட்டணமூளது, அது கல்விக்குப் பேர்பெற்றது. 

அங்கு ௮0ேக வித்துவான்களிருர்தார்கள்; அங்கு 
சரஸ்வதிபீடமொன்றிரு ந்தன. ஒரு சரஸ்வதி தேவா 
லயமு மிருந்த. அங்குள்ள வித்தியாபீட த்தின் மீது 
சங்கரர் ஏற நினைத்து அதன்மிது ஏறினராம் இதா 
வரையி ஓபம் ஒருவராலும் ஏறமுடியாத பீடத்தின்மீ து 
எங்கரர் ஏறினமையால் Muy sore முதலியவர் 
கள் சங்கரருடைய பிரசங்கத்தைக்கேட்டு அவருடைய 
மதத்தில் சேர்ந்தார்கள். 

அவ்விடத்திலிருர் த சங்கசர் புறப்பட்டு நேபாளம் 
வந்தார், அங்கிருந்து அஸ்ஸாம் காட்டி; ஓுள்ள 
கோஹட்டிக்குப் போனார். ௮ தற்கு முன்காலத்துப் 

பெயர் காமருப பட்டணம். அங்கு அபிஈவகுப்தர் 
என்ற.வீத்துவா னிருக்தார். அவர். சாக்கேய மதத் 

தில் சேர்ந்தவர். அவர் மந்திரவாதி. கெட்ட எண்ணா 
முடையவர். செய்வப்க்தி AD grt அ வரிடத் திலில்லை 
சுடின கெஞ்சுடையவர், இல்வித குணம் வாய்ந்த
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வசைச் சீர்திருத்த சங்கரர் எண்ணி அவருடன் தர்க் 
கம் செய்தார். 

அபிகவகுப்தர் தோல்வியடையவே, பொருமை 
யம் கெட்ட எண்ணமும் அவரிடத்தில் குடிகொண் 
டிருந்தன, உடனே தம.து மந்திரசக்தியால் சங்கர 
ருக்கு வியாதி வரும்படி செய்தார். சங்கரர் வியாதி, 
ua, சாகம் தேசசுகம் முதலியவைகளைச் சிறிதும் 
கவனியாமலே இதுவசையிலு மிருந்தார். அவ் 
விசமே சங்கரர் இவ்வியாதியையும் ஒரு பொருட்டாக 
எண்ணவேயில்லை. இதனால் அவர் அறிதும் வருந்தி 
னவருமலலர். ் 

ஆயினும் வியாதி அதிகரித்ததை சங்கரருடைய: 
சிடர்கள் கண்டு சிறந்த வைத்தியர்களிட. மிருந்து 
ஒளஷதம் வாங்கிக் கொடுத்தார்கள். அதனாலும் 
வியாதி நீங்கவில்லை. ஒரு பெரியவர் சீடர்களிடம் 
வந்து, “*சிடர்களே ! சங்கரருக்கு வியாதி உண்டாகும் 
படி. அுஷ்டனாகிய அபிகவகுப்தன் தன்மந்திர சசதியால் 
செய்திருக்கிறான். அவருக்கு வே௮ுவியாதி யொன்று 
மில்லை,” என்று சொல்லி மறைந்துவிட்டார். 

அப்பொழுஅபத்மடா தருக்குண்டான கோபத்திற் 
களவில்லை. பத்மபாதர் தமது மந்திரசக்தியால் 
தமது குருவுக்கு வக்இருக்கும் வியாதியை நீச்ச, “அது 
அபிஈவகுப்தனிடம் செல்லக் கடவது” என்றார். சங் 
கரர் முன்போல் செளக்கியமடைத்தார். அவ்வியாதி 
அபிஈவகுப் தனுக்கு உண்டாயிற்று, 

பின்பு சங்கரர் தம் மாணாக்கர்களஞுடன் பதரி. 
நாராயணத்திற்குச் சென்று ஸ்ரீம் நாராயணனுக்கு.” 
ஒரு கோயில் கட்டிவைத்து, ௮ங்கொரு மடத்தையும். 
ஸ்தாபித்தார். பின்பு தமது சடர்களையெல்லாம் வச 
வழைத்து தங்களது. கடமையைச் சரிவசச் செய்து 
வரவேண்டுமென்றும், உலகத்திலுள்ள அகாகரிகச் 
செயல்களை நீக்க முயலவேண்டுமென்றும், ஜனங்க
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ளுக்கு ஈற்காரியங்களையும், நல்லொழுக்கம் முதலிய 
வைகளையும் போ திக்கவேண்டுி மென்றும், ௮த்துவைத 

உண்மையை ய-வருக்கும் Suna வாரவேண்டு 

மென்றும் சொன்னார். 

இவ்விதம் சங்கரர் செய்த பின்பு கோகர்காத் 

என்ற. புண்ணியஸ்தலத்திற்குச் சென்றார். அங்கு 
சிறிதுகால மிருந்த பின்னர் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு 
முன் 477-வது வருஷத்தில் சங்கரர் பரமசதியடைந்த 
தாக ஒரு சார்பார் சொல்லுகிறார்கள். 

மற்றொரு சார்பார் இவர் இமாலயமலையில்: ஒரு 
குகையில் அழைந்து யாவர் கண்ணுக்கும் புலப்படா 

- மல் மறைந்து een லிருக்கின்றா ரென்றும் 

செொல்லுகிறுர்கள், 

ர்த்ின்னகள் இவர் 'கிறிஸ்.து. Spikes பின் 
788- ag வருஷத்தில் ஜனித்து 828-வது வருஷத்தில் 
மோக்ஷ மடைந்தா சென்றும் ae 
இருர்கள், 

எது எப்படி. யிருப்பினும் சரி, சங்கரர் உலகச் 

தாருக்கு நன்மை செய்யவே அ௮வதரித்தா ரென்பது 
தெளிவாய்த் தெரிகிறதல்லவா ? அவர் சுயநன்மை 
யைத் தமது சிறுவயதுமுதல் சிறிதும் கருதவில்லை. 
தம். பெற்றோரிட த்தில் வணக்கமும், மரியாதையும், 

அன்புமுடையவசா யிருந்தார். சந்நியாசியா யிருப் 
பவர்கள் தங்கள் தாய்தந்தையர்களுக்குக் கருமம் 
செய்யத்தான் வேண்டும் என்பதாக சாஸ்திரங்களி 
Ante. sorb gin செய்யாவிடின் அவர்களுக்குப் 

- பரபம் உண்டாகு- மென்றும் சாஸ்திரங்களிலில்லை, 

ஆனால சக்கியாசிகள் ' அவ்விதம் செய்தால் பாபம் 
என்றாவது சாஸ்திரத்இற்கு விரோத மென்றாவதூ 

சொல்லப்படவுமில்லை 

le
e 2 

ல
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சந்நியாசியாகிய சங்கரர் தம் அன்னையாருக்குக் , 
கர்மம் செய்ததி லிருந்து அவருக்கு தம் தாயாரிடத் 
தில் மிகுந்த அன்பு உண்டென்பத தெளிவாய் விளங் 
குகிறதல்லவா 7. - 

சங்கரர் சத்தியவக்தர், சொன்னபடி செய்வார். 
தம் தாயார் மர்ணத்தருவாயி லிருப்பதாகக்: கேள்விப் 
பட்டவுடன் சங்கரர் தம். தாயாரைப் பார்க்கச் 
சென்றார். ne SS Leg 

சங்கரருக்கு ௮சாகரிகச் செயல்களை நீக்குவதிலும் . 
ஜனங்களுக்கு நற்குணம், தெய்வபச்தி, மோக்ஷ.மடை ' 
யும். மார்க்கம் முதலியவைகளைப். போ இிப்பதிலும் 

மிக்க அவாவுண்டு, . ௮வ்விதமே eu Ham srr, 

சங்கரருக்குக் கோபம். சிறிதும் வந்ததில்லை; 
ஆனதுபற்றித்தான் .. தம்மைக் -கொல்லவந்தவனை த் 
திட்டவு “மில்லை. சபிக்கவுமில்லை. தம் உயிரைச் 
சிறிதும் பெரிதாக மதிக்காமல் “என்னைப். பலி 
கொடு'” என்று: தைரியமாய்ச் “சொன்னார். .... - 

சங்கரர். ஞானியாயிருந்தமையால். பக்இிசாகாத் 
தில் -மூழ்கியிருந்தார்; ' கடவுளிடத் து Y Bibs us 
தியை ஜனங்களுக்குப் போதிக்க வேண்டுமென்ற எண் 
ணமும், இரக்கமும் சங்காருச்கு அதிகமாக உண்டு, 

ட சங்கார் காசியில் வ௫த்.து வருபபொழுது விடியற் 
காலையில் எழுந்து ஸ்சாஈம்செய்ய கங்காகதிக்குப்போய் 
வருவார். . அவ்விதம் செய்து வருகையில் ஒருநாள் 
இவர் செல்லும்வழியில் ஒருவன் தன் வீட்டூத் தெருத் 
திண்ணையில் உட்கார்ந்து (பாணினி சூத்திரத்தை) “இலச்சுண சூத்திரக்களை. மனப்பாடம் செய்துகொண் 

.டிருந்தானாம்.. அவனை சங்கரர்: பார்த், **பிள்ளாய் ! 
உனக்கு மரணம் உண்டாகும்பொழுதுஇச்த இலக்கண 
சூத்திரங்கள் உன்னைக் காப்பாற்றாது, உனக்கு மோ 
மடையும் மார்க்கத்தையும் காண்பிக்காது, ஆசை
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யால் மூடனே, கோவிக்தனைத் 'துதிசேய், கோவிந்தனைத் 
HSC என்று அவனுக்குப் புத்தி புகட்டினராம். 

'இல்கித. குணம்வாய்க்த. சங்கரர் அவதரித்து 
ஜனங்களுக்கு ௮த்துவைத உண்மையைப் போதித்து 

- வந்தார். ஆங்காங்கு மடங்களை ஸ்தாபித்தார், இவ 
ருக்குப்பின் பல ஆசாரியர்கள் சிருங்ககிரி மடத்திற்கு 
அதிகாரிகளாக வந்து அவரது கொள்கையின்படி 
நடந்துவக்தார்கள் இப்பொழுது சிருங்ககிரிமடத்தி 
அள்ள ஆசாரியாரவர்களுக்கு முன்னிருந்த சுவாமிகள் 
காலடியில் ஒரு கோயிலையும், மடத்தையும் பல. சத் 
திரங்களையும் கட்டிவைத்த, கோயிலில் ஆதிசங்கரரை 
யும், சாரதாம்பாளையும் பிரதிஷ்டைசெய்து வெகு 
விமரிசையாக கும்பாபிஷேகமும் செய்வித்தார்கள் 

அச்சமயத்தில் ் இந்தியாவிலுள்ள ௮சேக இந்து. 
ராஜாக்களும், பிரபுக்களும், - சிமாட்டிகளும், சிடர் 

- களும் திரள் திரளாகச் சென்று , அந்தக். கும்பாபி 
ஷேக வைபவத்தைக் கண்டு களித்தார்கள். . 

இக்கோயில் ஆள்வாய் ஈதிக்கரையி லிருக்றெ ௮. 

இங்கேதான் இவருடைய தாயாரை இவர் தகனம் 
செய்த இடமு மிருக்கிறது இப்புண்ணிய க்ஷேத்திர, 
திற்கு. ௮ே௧. சீடர்கள் வருஷாவருஷம் செல்லு 
இறுர்கள். ஆதி சங்கராசாரிய. சுவாமிககா எப்பொழு 
அதம். யாவரும் ஞாபதத்தில் வைத்துக்கொள்ளுமாறு 
இவ்விதம் அவர் பிறந்தவிடத்தில்: ஒர. கோயில் .கட்- 
ட்ப்பட்டிருக்கிறது. இந்தியாவின் பாக்கயெமே;பா 2. 

இவ்விதமே : ஒவ்வொருமகானுக்கும் செய்யவேண் 
டியது ஈமது "முக்கிய டமைதான்., 1 
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களை அப்பொழுதே சங்க.ரர்இயற்றினார்.. இச்சுலோகலங்களை 
இக்தியாவிலுள்ள. பக்இமான்கள். இப்பொழுதும் படித்தா 
கடவளைத் துதிசெய்யும் பொழுது சொல்லி வருகிரூர்கள். 
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ஆனுதிருமுறைகளும்,; பதிகங்களும், உலயேலும், 
சரித்திரமும், முகவுரையும் கூடியது . 
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