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PREFACE. 

HIS book is a reprint of the several articles contri- 

“° buted to the SRI VAN! VILASINI. The minor 

stotras mentioned therein are given here in full 

for the benefit of the readers. The narrative 

itself is written not with the modern critical spirit but 

with the view of infusing in the minds of the readers a 

profound love and veneration for the life and teachings of 

the master-philosopher who has been acknowledged by 
all the scholars as the greatest intellectual giant the 

world has ever seen. " 

Swami Vivekananda, in the course of hislecture on 

“The Sages of India,” thus speaks of him. 

“But India has to live.and the spirit of the Lord 

descended again. He who declared that ‘! will come 

whenever virtue subsides’ came again and this time the 

manifestation was in the south and up rose that young 

Brahmin, of whom it has been declared that at the age of 

sixteen he had completed all his writings; the marvellous 

boy Sankaracharya rose. The writings of this boy of 16 

are the wonders of the modern world, and so was the boy, 

He wanted to bring back the Indian world to its pristine 

purity, but think of the extent of the task before him. 

I have told you a few points about the state of things 

that existed in India. All these horrors that you are
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trying to reform are the outcome of that reign of degra- 

dation. The Tartars and the Belluchis, and all the 

hideous races of mankind, came to India and became 

Buddhists and assinfilated with us and brought their 

national customs and the whole of our national life 

became a huge page’of the most horrible and the most 

bestial customs. That was the inheritance which that 

boy got from the Buddhists and from that time to this 

the whole work in India has been a reconquest of this 

Buddhistic degradation by the Vedanta. It is still going 

on, it is not yet finished. Sankara came, a great philo- 

sopher, and showed that the real essence of Buddhism 

and that of the Vedanta are not very different but the 

disciples did not understand the master and had degra- 

ded themselves, denied the existence of the soul and of 

God and had become athiests. That was what Sankara 

showed and all the Buddhists began to turn to the old 

religion.” 

As Manilal N. Dvivedi says, fascinating, wierd music; 
lucid, chaste, powerful, balanced expression; universal, 

unsectarian, fearless, loving exposition;—these are some 

of the characteristics of his vamed literary style. He 

was a real master of the Philosophy he preached; he can 

express it in half a verse, or a quarto volume of many 

hundred pages. He would readily break a lance with any 

adversary, athiest, materialist, ritualist, magician, ascetic, 

Yogi or Tantric. His writings largely reflect the spirit 

of the age he lived in; but the magic of the master whose 

wand can weld all difference into the homogeneous unity 

of his spell is unmistakable throughout. The glory of 

his literary activity is his masterly commentary on the 

Upanishads, the Bhagavad Gita and the Brahma Sutras, 

to say nothing of the numerous precious poems, large 

and small, which survive to the present day on the lips
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of many a follower otf the Adwaita Philosophy. The 

permanent charm of his name lives undoubtedly in the 

Adwaita Philosophy-he taught then and for ever to India 

and the world at large. Such was the mighty Spirit that 

underlay the shell bearing the name of Sri Sankara and 

undoubtedly the Philosophy he taught and explained is 

pre-eminently Universal. There is no shade of opinion, 

no method or discovery of Science, no departmént of 

experience, which may not find its proper place within 

the ample folds of Adwaita philosophy. It is the source of 
much needed peace and happiness to mankind, it is the 

law and life of every great action, it is the balm of all evil. 

One touch of it makes “the whole world kin.” It puts new 

life in action, new meaning in words, new vitality in forms, 

new things in thought. The Adwaita Philosophy is the 

gospel of Nature; .-Nature, not as understood by dogma- 

tic materialism, but Nature, the sqyrce and support of all 

life and all love. It threws.a bridge across the wide gulf 

of country and country. nation* aid nation, caste and 

caste, individual and individual. Bus it melts all sha- 

dow of separateness into the substance of unity. Says 

the Master in his inimitable Manisha Panchakam: “In 

that thing, the inner being of all, the billow-less ocean of 

native bliss and light, what means this nightmare of 

separateness, creating distinction of Brahmana and 

Chandala and soon.” All philosophy has from of old been 

defined as the search after the one in the many, and if 

any one has successfully solved the problem of ‘one in 

many, ‘Unity in variety,’ in its social, religious and 

political application, it is this one man of his age—nay of 

all age —Sri Sankaracharya. Let this Universal aspect 

of his teaching be never absent from the minds of our 

readerc
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It is such a mighty personage, that we have atternpt- 

ed to depict in these pages and if a perusal of the bos! 

tends to instil into the. minds of our readers supreme 
Bhakti towards the Garu, we shall deem ourselves. amply 

rewarded. ° 

Brirangeam, =| J. &. Ralasubrahmanyam. 
4th January 1907. | 
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சரித்.இரம். 

I. 

அவதாரம். 

   

    

  

ம் ம்மஹா னின் சரிக்திர க்கை எழுக 

அபம்பிக்சபைப் போலம் துணிவுகர 

மான காரியம் வேொன்றில்லையாயி 

guid, Gg! பாசகண்டம் மிகவும் 

' சர்குலைந்து, ஜனங்களாக்செல்லாம் பர 

மார்க்கமான வள்து இன்னகென்று கெரியாமல், 

எங்கே பார் * தாலும் தர்மம் ௮மிழ்க்சப்பட்டு, wan 

மம் மேலிட்டு, மிகவும் கோரமான வியாபாரங்க 

ளெல்லாம் மகமென்கிற வியாதகதினால் ஈடத்தப் 

படவே, அச்சமயத்தில் ப்பஹ்மஞானக்தைப் பரவச்



அவதாரம். 

OF Fil $i, 11 சரர்களைே யல்லாம் தழ, சது, DY HCV FLD 

Viapp alt on: 719 ip iN, ஜனங்களை நலல DYES, BM BUECIL 

ruses 50 வென்ற உ Dis (Nr a மஹாபுருவஅ அவதார 

(ம மையை ம், இவாது, அர்வைமக. இன் பெருமையை 

பூட், “இத், நமது அயுள்கரலமா இய 82-9 -வயதற்குள்ளாகச் 

செய்ப பில அம்பு காரியங்களின் விர்ரையையும், அர்யர்க 

ளிய நரம் அறிந்துகொள்ள? வண்ட யற tf HH MDT IV] 

QD, YU Wd YT iH கொ AM GUD PAPI I BR உமக்கு. ஓர் 

P_ LOMA AD Llp ‘ot (ுமையும் உண்டாதுலாலும், இதை ஒரு 

வானு இங்கு எழுக முயன்றும். இவருடைய புச்திகோச 

ரக்றைக் OTD மயங்கா ஈவர்களில்லை. மது 3 ச்திலுள்ள 

வர்கள் காமிவரிட தல் தங்களுக்குள்ள ஓர் பிரியக் தனால் 

இவரைக் கொண்டாடுகருர்களென்ற௮ு சொல்லலாமாயினும், 

ஐூிரொப்பிய/்கள் அமெரிக்கா ௪ கார்கள் முகலிய யாவ 

ம இவருடைய கந்தங்களைப் படி. இவரது பதியின் 

மறிமையிலிபெட்டு, மயங்க, வியக்£ MIM, . அகவ 

காம் இவரை மஹானென்றும், பாமபரிகக்கபென்றும், அவ 

கரபபுருஷபென்றும், லச்சிமான*2ம உரவெடு 3: வக்க 

டி ன்றும் கொண்டாடுவது அச்சரியப்பட ம ரக் பன்று, 

IFAM TDA BUT LIMES FD பண்டிகர் பாஷ்யா 

சார்யபென்பவ! இவை பபமிரிப் பின் வருமாறு. கூறி 

புள்ளா | “வய 

மப் சங்கராசாரயரிட தும், அவர்களின் ௪ ப்களி 

PL ND நமக்கு வெ ககமான கெள/வ ழண்டு OOF Hh DMD (Ns து 210 து SY; iD ௦37 DIDOMW J aif: fro , 

வாகளின் மனூழின் பெருமையம், காம்பிர யமம், உறுதி அவ லால oF bot ம he பம, : (ம) : விபி 

e * ° . ஆ ௪ உ ந _ 

பும், விஷயங்களை எடுக்துரைப்பதில் அவர்களின் பக்பாரு 

மின்மையும், அவ/களின் செளிவான ௩டையும், இவைக 
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அவதாரம். 
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அவதாரம். 

குறித்துச் சொல்லும் கீகாவாக்யமானது திரும்பவும் கே 

கப்பட்டது. ஸ்ரீ கருஷ்ணபாமாதக்மாவீன் கம்பீர. தவளி 

யானது மீளவும் மேகம்போல் காஜித்கது, 
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கண்டு ஞானியானவன் அசமாவுக்கு அல்மா வினால் தீங்கு 

செய்யாமல் மேலான கதியை அடை.சன்ரான்.' 

இவவாருன உயர் %௨ உபதேசங்களை அனுவ்டி. 72 

காட்டுவகற்காக அல்லவோ உபேேஷ்டாவாகய பகவான் 

சாக்யமுனி ரூபமாக தீனர்களுக்கும் HLT OE RD உப 

கேசகராக, தனங்களின் ஹ்ருகயக்தைக் சுவருமாறு மவ 

பாஷையைவிட்டு ளாமான்ய பாஷையில் பே), தரிசதிர 

கஞடலும் மற்றுமுள்ள கீழ்ப்பட்ட. ஜாதிகளுடனும் பழகு 

வ,கற்காக?வ ராஜ்யககையம் ஓநிக்து, பஞ்சமனையம் ஸம 

புத்தியோடு பார்க்கார். இவவு/சச,*தினுண்மையைடீம் 

பெருமையையும் அறியாமல் பலவிச நாகரிகம்ல்லா ஜனங்க 
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அவதாரம். 

Qe so ௬ுமீம பெள,$மக்ம் ௮வரவர்களிஷ்! ப்படி. எல 

பமாயிஞ்கரைக்கண்டு அதில் விரைவாயும், ஏராளமாயும் 
6 3 உட . 4 உ3ு பகு உ ° . . 
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ரப்படி.க்குள்ள பற்பலவிகமான கொள்கைகளையும் ௮வரவா 

கள் முன்னோர்கள் வழக்கமாய்ப் பூதை செய்க பாம்புகள், 

பேய்கள், பிசாசுகள் முதலிய ௮கேக கோரருபங்களையும் 

ஏற்படுக்திவிட்டார்கள். இவவிஈ-மாகக் கொஞ்சகாலததிற் 

குள் உண்டான குரூரமான காமாக்களையும், அபாளமான 

புஸ்ககங்களையும்பற்றி விஸ்கரிப்புது அனாவசியம். gs 

காலத்திய ௮க்கிரமங்களைச் சொல்வதென்றால் நாவுமெழா து, 

இதையே கெருரில் எமாதியிலிருக்கும் ஸதாசிவப்ரஹ்மேக் 
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fatus சலி ஈர் எண்ணார் || 

ஜி நஸ)௩ஓக rar vo gen a 

2.04) Bolavaur an -c a8 85 5s ஸ்ரிர.தாஹு 

vIVAIG@ 290) ve ad are. 

உரயி0_த வா அயவெடயாஹ சொ | 
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அவதாரம். 
. ௪ % ° ௧ 

உலகததிலெங்கு2ம கலிபுருஷன் பல௯க௭ விவா து, 

DOV DOUBTS தாமங்களையும் போக்க, ஸன்மாாக்கக்ழைகி மஸ 5 7282௦ [பீர் அ J / OLA HB, 7 / தழைச் 

ற e ° உட ட 5 . . உம் 6 ௪ 

துலை சத, துன்மார்க்கக்கை விருச்சி செய்விக்க, ஐபமெ 
6 rd 6 ௪ e e டி 

ன்ன, பூஹாமமென்ன, கபஸ்ளலென்ன, இவைகளையெல்லாம் 

பெயர் தான் மிச்சமாகச்செய்து, பெரியார்கள் செய்தவு। 

தேசங்கள் யாவுமே பறக்துபிபா(கும் 4 னி DAE LIT AY OLD பறக்துமிபாகும்பபடி. அடித்து எங்கெ 
e e e ot ஓ e e e 

LITT AFT GMD, CORT OMT DD, FIFA MOM M'D, காண்பு 

மென்றும், பைரவமென்றும், மலலாரியென்றும், ஸாரஸ்வ 

மென்றும், பெளக்கமென்றும், காபாலிகமென்றும், இவை 
e ° ந ~w உ க ~ + 

போன்ற இன்னும் FAW So மதங்கலுூண் ரதி நக 
௪ e e “ye . e ௪ e ௪ ச 

தெங்கும் /சிகவும் சீ/ கெட்டு அசரமம் பூர்ணம்) வியா107 
e -™ ¢@ 3 ௪ ௪ . ° 

இருக்க DL ABM, J AWD IBN காங்கமாட்டாமல், வ 

மலோகத்தில் எல்லொரும் தருங்குகூடி பபஹ்மாவிடம் மீபாம 
e ௭ ௪ ௩ உ 6 ்் 

முறையிட்டார்கள். ௨ னே ப்ரஹ்மா எமஸ்ஃ2கவறைக 
. e eR . ர் (ஆ ௪ ட ச (3 

ஞூடன் கைலாவுகரிக்குச் சென்று Igoe பாமக வர 
ஓ உ ரு 8 ௪ ° உ 

னிடம் LIMIT AM Yui lg vn நிலையைக் தெரிவிக்க, 

அவர் கீதையில் 

MAMI aya எள எ எகர | 

ஏசா மரண ஜ் ஜன் | 

வறி.தராணாய ஹாயடுநா௦ 

சீ 

விநாறாய வ ஐுஷ. காட 
ர 

யை$ஹ௦ஹாவ நாடு ாய 

ஹவா பஃமெ ய௩மெ | 

டஸாதுக்களை /க்ஷிப்பகற்கும், பாபிகளை க் துவைைபகுதி 
ஓ e டி e e உ டி கு e é a உ 

GD FADE, H ஈன்கு ஸ்சாபிப்புகற்கும் நான 14H HHT DUD 
* அடி * ஆ e ந e . பட அடு * ~ 

P dH THM Oo? oT BW OFIMDUD hSS wl iy நாம் பூரி 
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அவதாரம். 

லவதரிதீது, துஷ்டாசாரங்களை* தலை, என்மக க்கை 
[ இ] « . ட ஆ உ e £2 உ e ஸ்காபிக்து, வைதிக கர்ம்கை நிலைசாட்டி வருவகாக வாக் 
Sots serie = ௮க3வ ஈசுவராவ கா 128 ஸ்ரீ சஃ்காரெனச் 
செ £லலலாகும். 

ட் உரு 6 ௪ ‘ . ௩ ட * இவா அவகாபக்தன் கால மைக் குறிப்பிட்டுக் காண் 
> e றா ரு ச J உ ர e ~ ® ஆ! லை 5 $ Nh DA ஸர்யான அகாரங்கூள். ஒன்றும்ல்லை, இவர் 

ட 7~ 5 ட _™ 6 ர உ . . அவகரிக்த கீராம2ம1 கொச்சின். Jager opni இருப்புப் 
பாகையில் ஓ) பங்குமி மாகய அள்வாய் என்னும் ஊருக்கு 

அது மயில் கழக்கேயுள்ள காலடி யென்ஃ2 ம லா சிறு கரா 

மம். HAIG கிராமமச்தைப்பற்றி ஒரு கநையுண்டு, ராஜ 

சேகரனென்னும் ராஜர ஓர் இரவில் அன்னுடை ப இராத 
ச 9 உ ரு @ ௪ ® 6 e 

தானிக்குல மீதில் ஈசிவான் ஒரு ஸ்வயம்புலிங்கமா ஈ அவி 

ர்பவிச்திருப்பசாக ஸ்வப்னம் கண்டு, குறிப்பிட்ட. இட A 

தல் போயப்பார்க்கையில், அது வாஸ் சவமாயிருக்கு, 32 

க்ஷ்ணமிம அங்கு ஒரு கோவில் கட்டுவிக்.து, HELE Go os 

பூறைக்காக (F770 7 களுக்கு ௮22 இட சகல் வளதியான 
° ட e ௪ உர ° ஓா அ௮க்கரஹா।ம ஏற்படுக்தனான். ஈசவ/னது. BIGOT, 

யில அவவக்காஹாபம் ஏற்படு கப்பட்ட கால், Yb DHS 
ட ௪ . % 6 ௪ _ 8 காலடி என்று பெயர் வக்கதுபிபொலும், Hh அக்கர 

ஹா ரத்தில் ஒருவ I கல்வியில் சிற HAM IT bot 1D விரத 

பாதிராதர் என்று பெயர் பெற்றவர், அவருக்கு சிவகுரு 

CTO DI PII Hit i, HEGOT IME அம்யயனம் முட 

க பிறகு க ுஹஸ்சார்ரம தல் புகுந்தும் மக்கட் 2 றில்லா 
e “~ ® ௪ ௪ ~ ர மையால மகக மனவரூ க Lp DM HDI Gab வரும் மஹா 

2 
. க ட. ச s 

ச உ SO neu Cost மாது கவொண்டுசெய்து வு ஈனா.  ஐரிரவில் ௮௩ 

தமமாள் தூங்குமளவில், ஸாக்ஷாத் பகவான் ச முவடி.வங்। 

கொண்டு அவள் முன்வக்து, இர கீகாடஸ்எ.ஈள்ள அறிவில்லா 
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அவதாரம். 

மக்கள் அயிரக்கணக்காய் வேண்டுமா ? அல்லது. அல்பாயுஸ் 

arid அ௮திமேகையுமுள்ள ஒரே புத்திரன் வேண்டுமஈ? 

corm வினவ, அவள் பிந்தியதே போதுமென வீடை புகர்ந் 

காள், அசவே, மும்மூர்த்திகளையும் முகற்பிள்ளையாகக் 

கொண்ட அதீதிரி மஹாமுனிவர் அருங்குலகதில், அதாவது 

ஆத்தியேய கோத்திரத்தில், மஹாசேவன் அருள் பெற்ற 

மறையோர் மணியான ஸ்ரீமக் சிவகுரு என்பவருக்கு முக் 

கண்ணன் ஸ்வப்ன த்தில் வரமளிக்கபடி. எகல ள.க்குணங 

களும் குடிகொள்ளும் ஓரி! மாய் உலகத்தில் வாழும் உயர் 

குலக்காருயிருக்குயிராய் ஸாக்ஷாக் லக்ஷ்மீ பு.த்இரனையும் 

பழி க்கும் இருமேனிகொண்டு, மலையாளகாட்டு மாசிலாமணி 

யாய்க் காலடி. கிராமத்தில் ஓர் அருமைப் புதல்வர் அவதரித் 

தனர், அவரையே உலகத்தார் ஸ்ரீசங்கர பகவத்பாதரேன 

வழங்குவது. அவர் சிறு வயதில், வெகுகாலம் மைந்த 

ரில்லாது மனமுருகநின்ற காய்கம்தையரானந்திக்க அருமை 

யான ௮0கேக பாலசேஷ்டைகளூடன் வளர்க்துவந்து மூன்ரு 

ag வயதில் பிசாவாகய சிவகுரு என்பவர் மண்ணுலகை 

விட்டு விண்ணுல2 ந்கேக, 98 WA என்னுமுபகிஷத் வாக் 

யக்தை யனுளரித்துக கமது காயாரைக் கெயவமாகப பாவி 

கீதுக்கொண்டு, அவ்வக் காலங்களில் அந்கணர்களுக்குரிய 

கர்மாக்களை நிழைவேற்றப்பெற்று, ஐந்சாம் வயதிலேயே 

௮ரிய காயத்திரி மந்திரம் பெறும்படி. இவா.து பெருமையைக் 

கண்டு ONG கல்விமான்களாரைக்க, ௮வ்வாழே உபஈயனம் 

செய்விக்கப்பெற்று, பிராம்மணர்களின் ஒழுக்க இன்படி. ஓர் 

ஆசார்யரிடம் வேதங்களை அப்பியாஸம்செய்து அ௮ச்ரமத்திற் 

குரிய பிக்ஷகாடன விரகங்கொண்டனர். ஓர் ஸமயத்தில் ஓர் 

ஏழைப்பிராமணர் கிருஹத்தில் நுழைந்து, ஏதேனும் பிக்ஷை 
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HOU STI. 

யடைய விரும்படி அவ்விடத்து ஒன்னுமில்லாமையால். Bhi 

குள்ள ஒங்கையா மனம் வாடி. மஹானுபாவ ராகிய டுவருக்கு 

ஏதேனுங் கொடுக்கக் கிட்ட வில்லையே எஸ்று அகமெங்கும் 

ஆராயர்து கடை.சியாய் ஓ! கெல்லிக்கனியைக், கண்டெடூ 

SI, அக்சனியை அவர கரங்களின் iP a) ; Bor} அகி 

LHD AUN (Had HB, APH ply படைய பொழி 

து, 'கனகதாரை”' என வழங்கும் இர ஸ்.) /தரதி 

னால் பாற்கடல் மகளிபைப் பல்வா று தூதக்த, விபைவில 

அக்செவியாபகும் ௮5 கிரஹம் முழுவதும பொன் பெல்லிக் 

சனிமாரிடு பாம் BOT 

Nur Li YL BMit{ re Uh, hin Kear OeneniouG 

லேயே செய்து கொண்டுகுஈ ழகமாய் எமஸ்ஈ விர்யைகளை 

யும் ஒரே ஈடவையில் கேட்டு செரிங்துகொண்டனர். ஏம் 

டாவது வயதிிலையே இக ஸ்ரீசங்கரராகிய கல்பவிருக்ஷமா 

னது, தர்க்கம், வியாகரணம், நியாயம், வை சேஷ்கம், பூர்வ 

மீமாம்ளை, உக்கரமீமாம்லை, அகிய அறு சாஸ்திரங்களை 

யும் Das) Bay’ இகிஹாளம், பாணம் முகலியவைகளை 

அடிக்கட்டையாகவும், வேதுக்தைக் களைகளாசுவும், அறு 

வேகாங்கங்களையம்  களிபா கவும், தர்ம 1ம்) பாஹ்ம 

ல முசலியவைகளைப புஷ்பமாகவும், ம it Nod) Ich 

காயாகவும், ஞானம்றைப் பழமாகவும் அவை gl செய்ப 

புற்று ஒங்கி வளர்ந்து கின்றது. 

இங்கனம் புலரும் அதிக்க பர்ம்மசர்யாச்ரம இல் ல 

நாள் எ.௩்2காஷமாய்க் காலம் கரந்து வருமளவில் இம் 

மஹானுக்குக் தமது புத்திரியை விவாஹம் செய்விக்க 

வேண்டுமென்ன௮ு பிரார் நதக்காகவர்களில்லை. எாக்ஷா ம் பர 

மாத்மாவை மாப்பிள்ளையாக அடைகிறதென்றால் அசை விட 
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அவதாரம். 

> , உ) ச 6 . ஆ ° (> ல் _ ° 

2வது பாக்கியமும் மனுவஷ்யனுக்கு பவணடுமோரி அதுகான் 
௫ oo . 4 1 ட oo" oe 

எல காயக் கடைக்கக் mY WSBT! Bhs au B oye 

அசை MPS icin soud Keo WB nits Bore 2 Oe 13001 % en, 
e உ e டி ர் e “~~ e ச சு e ச் 

க்கு கல்ல வன் எம்பாதிப்பதில் இருக்கும் கஷ்டம் செரி 

ககவாகளுக்கு எவ்வளவு ஜா ஈகங்கள் ஈமகாசார்யஸ்வாமி 
e ௪ உர 6 e ட 6 

களின் காயாரிடம் வந்துருக்குமென்பது மான் சொல்லா 

மலை ஈன்கு விளங்கும். , தங்கம்மாள். ஜாஈகங்களையெல் 
e * 13 ™ உ e 5 உட ப் 

லாம் ௮௧ நயோதுஷாகளைக் கொண்டு பார்த்துவரும் 

பொழுது, அகஸ்தியமாமுனிவர் © ரில்வர் ச பொழுது, அகஸ்தயமாமுனிவா இடையிலவாது பையன் 
உரு 4 $ ௪ ° உ, ° ௪ க 

ஜாககக்கிலை அயுர்பாவம் (மகவும் Maya WoT UNL MATH OD 

Lf Wb, HeoHijhl கவனியாமல் பல பெயர்கள் கன்னிகா 

தனம் செய்ய விழும்பியபொழுது ௩மதாசார்யர் தமக்கு 

Kut Ow Ba நக இச்சை யிருப்பகா க. MGMT Mh BD ௮தக இச்சை யிருப்பதாகல் தமது மாதாவுக் 

குக் தெரிவிக்கபவ, அம்மாது அப்படிச் செய்வது கூடா 

கென்றும், னது விதியை கொதுகொண்டு னக்கு அவ 

ரைக்கவி! வேறு பாக்கியமில்லையென்றும், அவர் on burr ed 

யானால் கான அயுள்ளவும் ஓரியாக இருக்கவேண்டி 2) ரீடு 
ட ° உ ரு ௪ ௪ அ ச 4 * 

மென்றும், தனது காலத்துற்குப் பிறகு எனக்குக் கொள்ளி 

போடுகிற க்குக் க. ஒருவருமில்லாமல் போய்விடுமென் 

லும், Oda aut st | [J ViDIS sor ait Hb DH HWS! ஸ்வாம்கள் 

காம் LIMIT UD I SLIT BH YD, எங்கு எஞ்சரிசதுக்கொண் om ( (0) மட தனு ) | கு (OF mi 1D ATG 

ஓ e ஓ ச -~ ட 

19 ுக்தபபொதிலும்,  மாகாவை. ஓகுகாளும் மறப்பதில்லை 

யென்றும், அவள் எக பிவளையில் கினைக்காலும், இல 
ட y . உ _ தி 6 ௪ - @ 6 

க்ஷணமே வருவகாகவும, அவளது iBT LITO ATU by VHLD 
அ * e உ ௫ e « ¢ e os e 

திட்ட விருது உக்காகாமாக்கள் யாவற்றையும் தாமே செய 
$ ஓ ௭ ர e e ~*~ ° Oo . 

UAN SAD, YH PAU DU F DIY wld SuTHSS I oucdorl_ 7 
® ° a . ° e உ e (ஆ e 

மென்றும், ஸ்யாலாச் மம் எல்லாவற்றிலும் ௮தக மேம் 

TO



அவதாரம். 

1... சென்றும், அ, bD IDI 1 அனுமதி கெடுக்க?ிவெண்டு 

மென்றும், செரிவி*களர்... இவ்விகம் ப யாரும் புத்தி) 

கும், அக்கழ்கை இல்லம் கொள்ள 3வண்டுமென்றும், இம் 

மஹான் துறவற .ம புகுவது சிலாக்கியமென்.றுல் ஒருவரை 

யொருவர் வம்மதியை நாடி BUEN GN, ஓர் ரால் சூர் 

ணிப்புபை ட என வழங்கும் di hth பசில எண்ணெய் ய்து 

ஸ்௩ரனம் செய்ய இருவரும் கின. அம்கியில் ஸ்வாமி 

கள் மிழ் நூ ஸ்ரானம் ரெய்கையிற் நாலில் ஓர் புததலை 

புததியிழுப்படைங்கண்டு மன முருகிய அன்னையிடம். அபி 

தல் துறவறம் பூண அஞ்ஞைபை பாரதியார். புலை 

யும் வம்யாளம் செப்துெள் பூம் பக்தக்கில் பான் விட்டூ 

ஜிடுவகாக வாக்களி மையால் அம்மாது சி பபமணியும் 

உனை அனுாத நொடுந்த, ௫௩ சடிவிலிரு்தவண்ணமே 

தூரியாச்ப மப இரஹிச்கன.. இச்ரமயம் வே ஆன்ம 
டி e e உ * e 6 1 

மென்று செரலவசால் இப்பொ ழுமு பான் கசவார் இச்சர் 
உ ரு ௪ ~ ® * 6 ச ௪ ட 

[த்தில் ரு வெசிம்மமாயம் OFT MATH IDE, vg. i» KANN 

3 LT COR ானபடியாலுமி,  கப்யவாலக்லலாகவாகலா 
e டி . அ e e 3 ra டி . e 

ஓம், இச்சமபம்தில் சான். பிர3வேசிம் புகள். சொல்வது 
e ரு அ 8 “ 5 ௩ “a ட ௬ ௪ ௪ 

MWB NDI I இருக்கின்றது. வஃமயஎி/தும்சதொண்ா அம 
ரீ * e e ச ஓ 

aaporor Sin பறலையினின்றும். விபெட்டுக். கையிலிருக்கு 
. ச a, ச ச ச 6 

IDT bl வி (0) வத்து அவளை! / [0 Lh rap D1 ு/॥ஸ2/ [பள 

செய்துகொண்டு, அ க கம்பளின் நி/யாண காலர்தில் புரம் 

எங்கி ஈம் LITA GYD oP!) MAG அகவண்டிய எல்லாக் குர் 
of hl Be Th coe ௮ 2 / ‘- “ch / 

. ச ட ~ e s ர . 

IDWS OFLA ALE? WHOTINM, BI ay UVM அவளை 
ட ட ஆ oo உ 4 | ஓ டி 

சன்னின காரோடு பசவதயானம் செய்துகொண்டு காலம் 
ர் ர் ர் 

கரு நடத்தச் செய்து பம் (OKI முநமரய் உபபிராம் பெற CD GH BY BHF OF igh FID Aili AY: ட் 

க்கோொள்ள வணி DHE Get FM WG b அுந்கொள்ள 2 வண்டு. Deh ab ன்... மு, 
ஆ 

கும்மு குருவைக் பப ர்சென்றனா. 

> {<e————



  

ன்னொருகாலத் தில் ய பாற்கடலில் 

பரமாகிமாவாகய ஸ்ரீமந் நார பண 

அத சஷன் மல் பள்ளிகொண்டி.ருக் 

கையில், எப்பொழுதும் அதலுலைப 

மாய் மஹாவிஷ்ணுவை வத் துவக்க 

ஆயி க்தலையனான அதசேவனுக்கு இரு 

க்கா றிபோலிருந்து ஒரு ஸமயத்தில் பரமாதமாவின் பாரம் 

தாங்கமாட்டாமல் தர்தளிம்துப் பெருமூச்சுவிட்டு நாக்குப் 

DME TED HS arb gO ‘Jor, WIT gH கா ரணம்! oe 

இவ்விதம் கோக்கதென்னறு கெரிந்து கொள்ள வண்ட. அக்க 

ஸாப்பசிே வ னும் ஸ்ரீமம் நாராயணனையே பிரார்ததித்க 

னன். இங்கப் ிரர்த்ரனைக்கணங்க puts suitor Cat af 

  

க்கனும் கருபைகூர்க்து புன்னகை கொண்டு பின் வருமாறு 

கூறினர். நான் மூச்சை அடக்கி யோகத்தை அடைந்து 

மன க்நை நிலை நிழு நதி மஹா மாயையாகிற திரையை வில 
உஜஞ் ‘ ட 4 ~ டி . 

க்கி அகற்கப்பால் கோக்இனதும்..-.அ.கா! ஸ்ரீசவகாமிகா ஐ 

னது நித்தியானக்க.5 இரு௩டனந்தின் மண்மையை என்னெ 

ன்மு சொல்லுவேன் ! வலதுகைகளில் ஒன்றில் “சப்த நிஷ் 
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குருபரம்பரை. 

டம் ஜகத்” என்னும் சுருதிவாக்கியம்திற்கிணங்க, இக்க 

ஆகத்துக்கெ லாம் காரணபூதமாயுள்ள சப்கக்கைக் கையி 
உர 5 5 டி ச % ௩ ° 

க “அ ! லட க்கியிருக்கிறாா என்பதைக் குழிக்க உடுக்கை ஒன்றை 
. ° உக 5 உ . உடு ச உ) ப > 

ஏந்தியும், மற்மொன்றினால் ஞானத்தின் மிகச்சிறந்க அதி 

காரமான சாந்தியைக் காண்பி துக்கொண்டும், இட.துகைக 

ளில் ஒன்றில் குருவாகிய கமது PAID AE how ரிரமாண் 
® 

WIDE MFTNGS Boor aBear F3u Horsman எடுழ்துக் 

கொண்டும், மற ல் அதிசஞ்சல டும், மற்ரொன்றினால் அதிசஞ்சலமாயுள்ள ீனமா 

கற மானைம் தூபத்தில் கள்ளிக்கொண்டும், அகம்பாவமா 

கிற புலியைக்கொன்னு அகன் 3, சாலை அரையில் ணிக்கு 

கொண்டும், (றெப்ெப்புக்குக் கா ரணமாயுள்ள மர வில்லா 
ல் ௩ ~ ற 6 கூ 5) oe 2 
மஹாமாயையாகிற pun HON Dh HININ (OH DBI 'b ded 

HEIST TBD, WDO MI (ITD hed h WISI ஸ்வப்ன ஸு 

ஷீப்தியாகிய மூன்றவஸ்கைகளருக்கும் மெம்பட்ட தாயுள்ள 
௪ ° 6 6 4 உ க் 6 ச 

துர்யாவஸ்சையைத் காட்டுவகற்காக உய/தூக்கிக்க்கொாண 

டும், மிகவும் குளிர்ந்ததும் அசுவாஸகரமாயுள்ளதும। ன 

ஞானக்நைக் காட்டும் கங்கையைபும் ஐயொதிர்மயத்வக்தை 

பும், ஆகந்தமபதக்வக்ரையும் காட்டும் சர் தினையும் சிரஸில் 

கரித்துகிிகாண்டும், பார்ப்பகற்கு மிக்கவரிதும் ப 1மமான 

தத்வக்கை புப3சிப்பதுமான அனக்கக்காண்டவமாடி.னா 

கைலாஸபதி, அந்த அற்புகக் காட்சியைக் கண்ணுறும் 

என்னால் ௮சன் பெரூமையை வர்ணிப்பது அலாத்தியம், 

யோகந்தால் கான் ௮௩௧ அனக்கத்ரை அனுப விச்.துக்கொண் 

டி.ருந்தகால் என் சரீரம் கனமடைந்து உம்மால் வாங்கக் 

கூடாமல் போயிற்று” என மொழியவே அக்க பணீசுவா 

ரும் அத்சாண்டவத்தை தர்சிப்பதில் மிக்க ௮வாக்கொண்டு, 
6 ® உ ரூ ச ச ச ட உ ~ ‘ 

அக்க பாக்கியம் தமக்குக் கட்டும்படி சிரபை செய்தருள 
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குருபரம்பரை. 

மெண்டுமென்னு லஷ்மீபதியை வணங்க நின்றனர். அவ 

ரும் ௮அவ3வண்டுமகா। ஞச் கியைக்து அப்படி. 3ய யாகட் ட்டு 

மென்று, பூலோகத்தில் தில்லைவனமாகய சம்பா Cap 

BD BV நேத்திரோத்ஸவமான நர்த்தன ந்தை நடராஜர் 

Sram ரென்றும், அதை நர்சிற்து விட்டுப் பின்பு 

பாணினி மஹரிஷி செய் விய/கரணர்திற்கு கா கயாயனர் 

இயற்றிய வார்தஇக துக்கு மஹ பஷ்ய/மரைச் செய்து 

ஜனங்களைக் கிருகார் ம ர்களாக்கி விட்டும் நரம் (மிவண்டு 

மென்றும் அதிசெஷனுக்கு அனுக்கிபஹி/சனர்.. அந்தப் 

பன்னக வாரும் ௨௮ னே பூகியில் பஞ்சலி மஹரிஷி 

யாக Hu pags BH Tint பவம் high சிவ Kh 

மானது இருவருள் பெற்றும் தில்லைவனழ்தில் ஆனர் நத 

காண்டவர்மை ப/சிதுக் களிகூ/ த] பாரவசாரகி மஹ 

சுவானை ஸ்கா4தரம் செய்து நிற்கையில், அந்தமஹா 

ப வனாலும் மஹா ாஷ்யம)% விவாணம் செய்துவிட்டு 

DRM IIS, துக்குப். போகும்படி. கட்டளையிடப் பெதிது 

அவ்வண்ண 2: வியாக/ண மஹா ஈஷ்புர்பை விரை வில் 

செய்து படக்க, இந், பாஷயதைக் 5 BD WSO GA oN oT 

வேண்டி ஆயிரம் சிஷ்யர்கள் இவாருகற்சென்று தங்களு 

KF HWW PUD, WAH MI. GAUDY. GH | Kaw. 

CCFO Di Borie OQ waar பக்கத் 
6 உ ட் உ e . . ட உரு e 

இல் காம் இரு HBOS DFG WYO MI பக்கத்தில் ஆயிரம் 

Hagut adorn 21° HT TEOFUIGI, Mb» D திபையை வில 

க்தி யாிரெனுமொரு சிஷ்யன் தம்மைப் பாரீக்கில் அவன் 

தமக்கு மிகவும் அப்ரிரியனாவான் என்று அவர்களுக்கு 

பன்ன. நன்கு வற்புறுத்திக், இரைக்குள்ளாகக் சமது 

Bp FW) YRoTagens yudipn பறகங்களாலுற் அயி அத நா //001 9 Fh, ப ௮௫9) 7 yf, Pp ! a 
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குருடரம்பரை. 

ரம் சிஷ்யரகறுரக்கும் எக்காலத்தில் மஹா பாஷ்யர்கை உப 

4, 

i அ ட 5, அடி 6 . 6 VIF AAO OT, சிறிது காலம் இவ்வாறு சென்ற பிறகு 
4 ag . ௩ க அட்டி . 6 ; 6 

௮5%, பாஷீயம் முடியும் லமய் கிழ ஒரு காள், இவ? ஆயி 
° ௬ e e ௬ ~~ . . 6 க > 

ரம் பெருக்கும் ஓ? எமயம்தல் FDMEOSTICSB YS 1, 

இவருக்கு எக்கனை மூகம் என்படைப் பார்க்க வண்டும் 
உ e ° க e அடு ~ டி 

என்னு சிஷ்யாகளுக்கு ௮வா உண்டாகி தீடீரென்று திரை 
. ந ௬௯ . e e பர ் 7s 

யை விலக்க விட்டார்கள். ௮ GPxrglar 2 wlerap 

னது அயிரம் புகங்களினின்றும் வச விஷ்தினால் Kap 
இ e e ~*~ ® e 6 Cy e * a * 

யாகள் எல்லோரும் பஸ்மமாயவிட்டா/கள். குருவின் வாக் 

யம்ரைக் கவனியாமல் வமத ஈன் பலனிதுவே.. இனை 
% உர 6 3 உட ௩ ் ட டி 

சொக்ு இப்படி ப/துவிட்டியென்று பஞ்சலி மஹ 
~ ஆ ௩ ௩ e டி e e 

ரீஷி அலோகி/துக்கொண்டி முக்கையில் கரைக்கு வெளி 

யில் ஒரு சிஷ்யன் வு, வான் நலமோசன தற்காக வெளி 
5 ° e a +," 6 

யில் போயிருக்ககாகவும், அச்சமயம்தல் எனது ல BAD! 1119 

களான மற்று 009-ப/களம் *ரையை விலக்கப் பார்ம்துர் 

சாம்பலாய் வீட்டார்களென்றும், பான் செய்க குற்ற கை 

மன்னித்துக் கா? KUM வேண்டுமென்றும் பெரிவி கான், 

௮ ற்கு க்க மஹ ரஷி மக்க கொபமுள்ளவாக, தாம் 

உக்மாசாக்த. மர்ப்பாடம். சொல்லிவைச்கும் முனன 

HOG கவனியாமல் வெளியில் சென்றதற்காக அச்சில் 

யனை பிரம்மாக்ஷஸ்லாகக்கடவாய என்று சச்சார், இசைக் 

Da GID ரந்த சிஷ்யன் மறுபடி மம் ம்கவும் Deer (G19. 

மன்னிப்புக் கெட்டுக்கொள்ளவே ம்முனிவரும் சாக்தராகி 
அ. ஆ 4 ° | ட 6 - 

YRITA CHI ADA GGL Wy KH மனுஷ்ய ரூபமா கய 

பகஞ்சலி ரூபக்தை அடைந்து, அவனை சோக்கி நி பயப் 
ச ௪ * ௪ 6 உ ரு ௩ on ௪ ௪ 

படவேண்டாம்.  நகற்இல் காமரதின் கழயைம் HHS 
' ட, e ம . ஆ இ » 

யாரால முடியும்? DOTY உனக்கு இதா கோந்தமரு 
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குருபரம்பமை, 

யொழிய வேறில்லை. நீ பிரம்மாகூஸ்லாக இருந்துகொ 

ண்டே, உனக்கெதிரில் வரும் பண்டி தர்களையெல்லாம் £ பூச் £ 

என்னும் காதுவு (பகுத) க்கு நிஷ்டை.யில் என்ன ரூபம்? 
99 என்று கேள். எவன் !! பக்வம் ?? என்று சொல்லுகருனோ 

அவனுக்கு மஹாபாஷ்யம் ௮னைத்தையுங் கற்பித்துக்கொடு 

HAT BUD FTL, திலிருந்து விடு/லையடை வாய்” என்று 

சொல்லிக் சம்மிருப்பிடம் சென்றனர். 

௮ச்சீடனும் ௮கே மாதரி பிரம்மரக்ஷஸ்ளாக மாறி 

ஒரு ஆலம ee மேலைதி, ௮ங்கு வருபவர்களையெல்லாம் 
    மேற்கூறிய வியாகாணக் கேள்வி வ 5 EY 

யைக்கேட்டும் 408 “uF gin” 

என்று பதிலுரைப்பவர்களையெல் 

லாம் புக்ஷிர்துக்கொண்டும் வக் 

கான, இங்கனம் வருமளவில் 

ஜா நாள் ௮ந்க ரக்ஸ்ஸானது 

௮ம்மாரகசடியில் வக்க ஒரு பிரா 

கடி மணனை ௮0௧ கேள்வியைக்கே 

ia ce ட்க வன் ௮ற்கு !பக்வம் ” 

ர்க seat என்று புதிலுரைக்க?வ, கனக்கு       
FI ri 1eGGinr sonar திட்டி.விட்டகாக எண்ணி மிக்க சங் 

கோஷத்துடன் ghar பிராமணனை (நீ. யார், டுங்கு 

என்ன காரியமாய் வந்தாய், பாணினீய வியாகரணத்தில் 

உனக்கு ௬சியிருக்கால் என்னிடமிருந்து பகஞ்சலி மஹா 

பாஷ்யகடைக் கற்றுக்கொள் '”? என்று சொல்லவே ௮வனும் 

தன் பெயர் சந்திரகுப்கனென்றும், கான் உஜஜயினிலிருக்து 

மஹாபாஷ்யச்தைப் படிப்பகற்காகவே அக்கு வந்ததாகவும் 

கூறினான். உடனே அக்க ரக்ஷஸ்ளாும் பாஷ்யம் முழுவ 

தையும் கற்றுச்கொடுக்கது. இவனும் MoI SOME 
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குருபரம்பரை. 

கொண்டு அலிலைகளைப் பொறுக்கி அவற்றில் ஈகங்களால் 

(ழழுவஏகடிம் எழுதிவக்கான், இவ்விசமாக அன்னபானா 

இகளின்றிடிஒர பிடியாய் எழுதிவர இரண்டு மாதத்தில் 

பாஷ்யம் மடிந்தது, அ௮திசேஷனுடைய சிஷ்யனும் சாபம் 

துலைர்கவனாய் தேவலோகக்கை யபடை.ர்சான். சந்திரகுப்சு 

னும் நகத்கால் பாஷ்யக்கை யெழுதிய அலிலைகளையெலலாம் 

ஒருங்கு சேர்க்து மூட்டையாகக் கட்டிக் தலைமேல் தூச்சக் 

கொண்டு தன்னூரை கோக்கிச் சென்றான். வழியில் gt 

ஈஇயில் கெளிவாயோடிய இர்த்தக்கைக் காகந்தோ அருந்தி, 

களையால் ௮௪சன் கரையிலேயே ஈலையிலிருக்க மூட்டையை 

வைக்துவிட்டு அருகாமையில் சயனிம் துறங்கிவிட்டான். 

இவன் அ௮வவிதம் மெயமழந்து தூங்குங்கால் ஓர் அடு வந்து 

பாஷ்யம் எழுதி வைத்திருக்க அலிலை மூட்டையில் பல இலை 

களைக் தின்றுவிட்ட.து. தூக்கம் கலைக்கெழுக்ஈவுடன் சந்திர 

குப்கனும் தன் மூட்டையிலிருக்க இலைகளுக்கு சேந்த கதி 

யைப்பார்த்து மனவருக்கமுற்றவனாய் ஒன்.றுங்தோன்றாமல் 

ழே செறிக்2டர்க இலைகளையெல்லாம் ஒருங்கு சேர்த்தான். 

அச்சமயத்தில் அங்கு நான்கு கன்னிகைகள், ஒவ்வொருத்தி 

ஒவ்வொரு வர்ணச்சைச் சேர்ம்தகவளாக வருவகைக்கண்டு 

அவர்களுடைய ரூபலாவண்யத்தால் திகைத்தான். GET 

ன்கு போர்களும் இவன்மேலாசைகொண்டு இவனையே வரித் 

கார்கள். இவ்வாறு நானகு பேரையும் மணம்புரிர்துகொ 

ண்டு கன்னாலியன்றமட்டும் மஹாபாஷ்ப.ச்தை ஓழுங்குபடு 

கீதி எழுதி முடித்தான். இவனுக்கு கான்கு பத்தினிகளுள் 

பிராம்மணஸ்இரீயிடம் பிற தவன் வர௬ ; கூ;த்திரியஸ் இரீ 

யிடம் பிறந்தவன் விக்கிரமார்க்கன் ; வைசிய ஸ் இரீயிடம் 

பிறந்தவன் பட்டி. ; சூத்திரஸ்திரீயி_ம் பிமந்கவன் பாதிரு 
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குருபரம்பரை. 

ஹரி. இந்நான்கு புத்திரர்களும் யது முதிர்ந்து வியாபகர் 

களாகவே அவர்களுக்கு மஹாபாஷ்யக்கை முழுவதும் கத 

பிக்துவிட்டுச் சந்திரகுப் சன், சுகப்ரம்ஹ்தின், சிஷ்யரும், 

மாண்டூக்யோபநிஷத் காரிகையின் கர்க்தாவுமாகிய Caen 

பாதரிடம் உபேசம் பெற்று, நான்காவகாச்ரமமாகிய எந் 

யாஸத்தைக் கைப்பற்றி, ௮கேக தீர்க்க யாத்திரைகள் செய்து 

கடைசியாக இமயமலையில் பதரிகாச்ரமத்தில் ஸ்ரீமக் நாராய 

ணன் எ.க்நிதியில் ஓர் அச்ர் மக்திலிருக்துகொண்டு கோவிந்த 

ஸ்வாமி என்னு பிரஸித்தி பெற்று அதிசேஷூன மீண்டும் 

அவகரிக் ஈதுபோல் விளங்கினர். 

இது இங்ஙனம் நிற்க, கமக்குக் ககுந்த குருவை dS 

தேடிச்சென்ற ௩மகாசார்யஸ்வாமிகள் பற்பல கே்ஷக்ரங்க 

ஞூக்குச் சென்று இறுதியில் இமய௰யமலையையடைந்து ரீ] 

குள்ள முனிசிரேஷ்டர்களால் ஓரொட்டை ச்சாண் குகையில் 

ஸ்ரீமக் கோவிந்த சேசிகர் தவம்புரிவமை யறிந்துகொண்டு 

௮க்குகை சேர்ந்து ௮கை மூன்று ஈரம் பிரசக்ஷிணம்செய்.து 

௮,சன் வாயிலாக அ௮ஞ்ஜலிபத்கராய்ப் பின்வருமாறு கோவி 

ந்கபகவஈபாகரைத் துதிசெய்கனர், 

பரதர் என a: Ta aT: 

ராணா என்ற | 

8 எரா வின்: 

இன எரர் Wa aT |I 

வய-1௦௯-கா௦ ௨௨.கி 6 ௨.௧௦ ,கெ0.தா? 

வாஉாமஉக?யவா aio vorran,) 

-8(N)ew,\ au Par Su) T_s our coor {au)@) vv® 9% 988 

ஸஷெஷஹ) விம ஹவிபெஷ.8 ஊ௦ ve gurls | 
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குருபரம்பரை. 

'* மஹாவிஷ்ணுவுக்குப் படுக்கையாகவும், மஹேசுவரனு 
$ . ப் ட 6 கருச் சரண பூஷணமாகவும், பூமி, மலை, எழுக்திரம் முதலிய 
யாவையும் கலையில் வடு கவனாயும் உள்ள ௫/&2சஷனுடைய 
விசேஷ அவ, மாகிய தங்களை நான் பஜிக்ேன்.”! 

ER ராணா எ எள ஊட 

ஈஸ நன் ஏணாளிர் எனன எ௭ு உ ர ரான ॥ 

*.] வா் ௨-௭. .நி-4ஜ்ஹ ஹஹ 7 வ:ெலெஷ.- 

ஈவு ஐ. தி தா'வஹாய ல£ய8 | 

ஊகாநெ ரந மலி உஹவ.கீய... vlog. 
ஸ்ப 

மழுற்காலத்தில் ஆயிரம் தலைகறாடன் ஸ்வரூபதத 

லிருந்தபொழுது சிஷ்யாகளெல்வலொரும் பயக்கார களென்ப। 

தற்காக அவ்வளவு லைகளையும் விடடொரரத்து ஒரு முக 

துடனவகரித்து சிஷ்யரகளை அ௮னுக்கி) ஹக்க பாஞ்சலி பக 

வானல்லவா தாங்கள்.” 

இவ்விகமாகம் தம்மை இன்னாரென்று உண்மையாய் 

அறிந்து இவர் சொல்வதைக் கெட்டதும், ஸ்ரீகோவிந்க பக 

வல் தர் எமாதி கலைந்து இவரை :நீர யார்” என்று வின 

வினா, 

இக்கேள்விக்கு கான் ஸ்ரீசங்கராசாரியஸ்வாமிகள் ௮5 

யக்கருஷ்...மான *தசசுலோக்”” என்று சொல்லப்படும் புத்து 

சுலொோகங்களால் விடை. யளிக்களர், இதே பது சுலோகங் 

களைத்தான் நிரவாணகசக'' மென்றும் 'ஸித்காந்த பிந்து” 

வென்றும் சொல்லுவார்கள். இவைகளின் பெருமையை 

யும், அர்த்த புஷ்டியையும், சொற்சுவையையும்) HT AT Mss 
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குருபரம்பரை. 

தின் சாம்பிர்யக்தையும் எடுத்துரைப்பகானால் இரண்டாயி 

ரம் நாபடைத்த ஆதிசேவனாலும் முடியா, எ:கல வேதங்கி 

ளினாலும், உபரகிடதங்களினாலும், ப்ரஹ்மஎ-6.இர.க்இனாலும் 

மனோவாக்குக்கெட்டாத எந்த வஸ்துவின் GF Gad சொல்லப் 

படுகிறதோ அதே ,க்வதை இந்தப் பசது சுலோகங்களுள் 

அட.க்கியிருக்கின்றார். இவ்வரி.ப நாலுக்கு நிகராக வர 

ன்றையுங் கூறுவது ஒவ்வாது. இசைக்கேட்ட தும் ஸாக்ஷாத் 

கோவிந்தபகவத்பாகளே தயங்கி கின்றார். என்றால், அசன் 

மஹிமையை விளக்கவும் வேண்டுமோ ! 

 



  
மத் சங்கராசாரியஸ்வாமிகளருளி 

ச்செய்க சசசுலோகீயின் பெருமையே 

பெருமை, அ௮கனை முற்றுமெடுத்துரை 

க்க யாரால் முடியும்? வெகு காலம் 

தவம்புரிர்து, உலகத்தை மறந்து, ஸா 

தன சதுஷ்டயபந்தையுமடைந்து, அதம 

கர்வத்தை அனுப விதக் கேவலம் 117 

abin நகிஷ்டர்களாய் விளங்கும் ஞானி 

கள் மட்டுமே இஈனது மஹிமையை   
௮தியக்கூடும். இதற்கு வி?சஷமான வியாக்கியானம் செய் 

திருக்கும் மஹானான மதுஸ்“டுதன ஸாஸ்வதி கூட. முடிவில் 

நமதாசார்ய ஸ்வாமிகளின் ஸாமர்த்தியச்தைப்பற்றிப் பின் 

வருமாறு கூறியுள்ளார். 

உ னின் ம்.ம் சாகர ரி ரா | 

ஊற ன்னர் 4 என் என் ஸ்ஸ் ௭ | 
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தசசுலோக். 

5 ஹி 59 a, \raneOlvvag. 249.40 

an?.vzan Ol) 6 ra) யொ வளந | 

8 5raIOO sanov 5.6 aSerusro 

Go UVod/To நளி ஷுரெனறாயா௦ 2) || 

* யாகொரு வேசவியாளமுனியானவர் எ.மஸ்தமான 

ஸு9த்திரங்களாலும் பாமார்கக தவத்தை விளக்கமுடியா 

தவரானா?ரா அவரை துதிசெய்கிறேன். ஒருவிக ont), 

இரங்களுமன்றியே WN அர்த்க்ஸ்ரயும் ஈன்கு உணர்த் 

தனவரான ஸ்ரீசங்க/ ரையும் அவரது சிஷ்யராகிய ஸு௩3சுவ 

ரரையும் கூட ஈமஸ்காரம் பண்ணுகியிறன்.”” இந்த ஏலோ 

SH BV ow O51? என்னும் ப|,ித்திற்குக் கயிறு? என்னும் 

சிலேடை யர க்கமுண்டு. காக்பர்யம் யாதெனில் ௮ேக கயி 

அகளைக்கொண்டு கூ iMod 5 harden 3வேகவியால 

ரால் சுருக்கிக் கட்ட முடியவில்லை. ஸ்ரீசங்காரோ வெனில் ஒழு: 

விக கயிறுமின்றி அம கக்வசை நன்கு கட்டிவிட்டார் 

என்பதாம். இனால் ஸ்ரீசங்காரின் அபார ஸாமர்சத்தியம் 

௩ன்முக விளங்குகிறது காண்க, 

இக்ககைய பெரி3யார்களெல்லாம் கண்டு தியங்குமிட.த் 

இல் நாம் செல்வது மிகக் துணிபாகலால் இங்கு சுலோசக் 

களைப் பதிப்பிப்பகோடு ஒ£ீ3வோம். இந்த கிரக்கமானது 

சிறிதாகவிருந்த போதிலும் வெகு அர்த்தக்கை அடக்கிக் 

கொண்டு சிக் காமணி3போல் விளங்குகின்றது. ஈசுவர கர 

பை இருக்கால் பின்னர் ஒருக்கால் இசன் ஓவ்வொரு சுலோ 

கங்களையும் FORA AHI எடுது அவைகளின் கா,க்பரிய, 

தையும் ஈமது சிற்றறிவிற்குப் புலப்பட்ட வரையில் கொஞ் 

சம் கொஞ்சமாக வெளியிடு 2வ- ம். 
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த௫௪௬லோகீ. 

॥ கடி ॥ 
> 0<2e— —- 

எ afi are a aay a ag: 
aa aga ar a aut age: | 

WA eaAH AKG Taw ag- 

ணன; ௭: உண பு உப 

a எரி எ எரி எளி 

எ உளான் | 

எனா எனாஏ எானா எட 

எகோ: ௭: கடி பு உப 

a ara fat at a ear a ata 

எ 9 எ எள a ate gata | 
ஏஏனி எரா கட 

எணண: சோ: கொெள்ண பு 3 | 

எ arsed a tad a எனால் 
a Sa a draraaead ar | 

fafirstayeat faarearaeeat- 

எனன: கோ: செக பு உ | 

என் எள் எ எள் எல் 

௭ என் எ க எ சொ க | 
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, திசசுயலாச. 

. சை இ: சென்னா 4 tt 
Ags Tepes cs a விஸ் 

a gat a did எ ஈன் எ சிற | 

எகோனனச: எ: கரடி | 6 ॥ 

எனா A areal a. reat a raat 

என ன எ காக் எ னாள் எர: | 
டல ட 

eteaisafirs: சர் கன்னை | ட | 

a sing 3 எக் எ ஏறும் 
௨௫ ள் எ ளா னை: எனன எ 
என்னானகளாஎளாரர் ௫0- 
வன்ன: ளோ: ணெிரை ॥ 2 ॥ 

aft sarqpeants aaa NT. 
RTARTA MTT aa 

எள ஏன ௭₹் TTHA- 
எனை: இ: வெண்ணை | ௩ | 

a Sa ageafedret gaeer- 
எ எ ளைக் எ எக | 

எ ஏர் எ எாஏனளைகளை. 
கர் எணெொணனம் சளிக் பு 6௨ ॥ 
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தசசுலோகீ. 

| உணடு ஸாரா கீல் 

5 645 2 சசகொயஃ ௩ .தஜொ ந வாய 
ஓ e 

5 e210 ©) 5 fluo வா 5 6) Sap Fd svt eave | 
௨7 

ந கானிகவா_த-௩ஷ.வெக விக. 

ஷுெகொ$வமிஷ 8 வ செவலொஃகாடு | ௧ ॥ 

ந வண-கா ந வண.ராஸறார£ரவாாய 8-3 

ந092 யாற௱ணாயறா Bolum wr ella sas) 

௯௬_நா_காறாரயாஹு) 9: ரயாஹ.ஹா நா. 

_த௫ெகொ$விஷ 8 Blas கெவலொ$ஹ'; ॥ ௨ | 

நசாதா விதகாவா ப உவா a / லொகா 

நவெலாரு யஷோ Lb Fag-t5 பர வஹி | 

வ DELP. ௩ வள நிறஷா.சிற 9 நாத ு௩௯பர. 

ஆெகொ?$வஸ்ிஷ 6 uilas GQaaGlersanly || m tt 

ந ஷஹா௦வ)௦ 5 ()) uvals _ந Gi GTvbTT By. 
. Qus we 1 

ந 0்0ஜ.ர௦ 6 S2roanarGe.2 go amr | 
வி ; Syblay. 15 v7 5) Sv vO -§ HST 

-அகெகொ?$வபுறிஷ 6 ஸூரி௨8 கெவலொ”ஹடி ॥ ௪ | 

ந வொய-1௦ ந வாயொ ந யாஷ் ந-1 ாஹ ௦ 

ந ்1)0௦ ந Sy j 2D. நக ௫வ-ாவ௱ார லிஸி | 

வியஅராவககவாடி௨ெகற eu 

ay cle Glam Sar dlag. 8 villas G)xaGl@n samly | (நி | 

ந ாற௩க௦ ந கர்ஷு ந ௬௦ _ந ௨$ _த௦ 

5 HH —0eRIO _—B aS go 6 20100» 5 திவ 4 | 
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தசசுலோக்ீ. 

FAT Cao _ கடா Oe yr Soren rv a Sul. 

-g0)2.0) er sanrdag. 2 vila கெவலொ$ஹ', | ௬1 

கப] பாஹா ந VOT OLY > ன] பரிஷெ.ரா mL ஸ்மிக்ஷா 

ந வ கூ; ந வாஹ; ந வாய) உழவ) | 

anit சவா வஸொயொ லிகல ரஹ .ஹீஷ. -. 
வ டேப் 

ஹ9ெகொ$வறிவ 5 ஸ்ரிவ கெவலொ$ஹடி | ௭ | 

ரீ BT 7 ob 92 ஹவகொ வா an—vag rat 

ந... a) yor _ந வா 00_தஜஹ$ உராஷகொ aur | 

ANG \ TF KEIM Gi Tear o தீய. 

ஹெகொ $வபமிஷ ₹ ஸ்ரிவ6 கெவலொ$ஹு | ௮ | 

aS) வாவக வாஜி ககூவரயொமா.. 

அ கஹிூவாவாகி _5_ந ஏாஸ்்ரயகூா௯ | 

Bw. ‘$2026 w2apo ௧௨57. 

-தெகொ?$வபுரிஷ 8 பமிவ6 கெ௨லொ$ஹட | ௯ | 

5 (No) a 385 _தஒி ந) வி Silo Ho 2 Ot.) I - 

ஐ வா கெவலகூ௦ _ந வாகெவமகூ | 

ந 06 ந) ந வாற ்.52)₹0௮.௧ககா. 

BUI) an a: AGae.r Fa Wo eo ய) வீசி | w | 

 



  

4. 
பத்மபாதர் சிஷ்யரானகு. 

“6 வி e O . 9 6 e 

॥வவிதமாக எ.மஸ்கலோகதிலுழுள்ள எல்லாப்    
பிராணிகளுடைய புண்யவசக்காலும் தமது 

வாயிலாக எல்லாவற்றிற்கும் மேம்பட்டதான 

அ கமஞானானுபவத்தற்குப் பளிங்கு்போல் வழி 

கா் க்கூடிய நிரிவாணாசகமாகய, அ௮மிருதமயமான 

7 
AG    

fi ச் 

வாக்கை வெளியிட் ரைக் சேட் தும் ஸாக்ஷாத் 

சோ விக்தபகவக்பாகர் ஒன்றும் தோன்றாமல் இகைக்கவராய், 

அனக்க பரவசராய், ௮க்வைஈ லாகாக்தில் மூழ்னெவராம், 

உலகத்தையே முற்றும் மறக்தவராய், ப்ரஹ்மகதினிட த்தில் 

லயித்தவபாய், ஸமாதியிற் சிறிது காலமிருக்து பிறகு தெய்வ 

வச௪ததால் தியானம் கலைந்து ஸ்ரீசங்கரரை நோக்கி ஸ்வாமி! 

கங்களை யான் ஞானக்கண்ணால் ஈன்்௮ கண்டுகொண்டேன். 

(ம்மூர்த்திகஞ்்ளொருவரான ஈசுவரனே நேரில் ௮வதரித் 

ஆச் தங்கள் வடி.வமாக உலகாளலுக்கிரஹத்திற்காக இப்படித் 

தோன்றியிருப்பது எனக்கு ஈன்ராகக்தெரியும். பிர த்யக்ஷானு 

பவதக்காலுணாவேண்டிய இரக்க சுலோகங்களை தருவாய் 

மலர்க்கருளிய ஈங்களுக்குக் கூ...வா இன்னொருவருபதேசம். 

இருந்தபோதிலும் உலக மரியாசைக்காகத் காங்களிவ்வித 

மபேக்ஷிப்பது உசிதமே ”” என்னு கூறிச் தமது சரணங்களை 

37



பத்மட। தர் சிஷ்யரானது. 

அ௮க்குகையின் வாயில் வழியாகக் காண்பிக்சரா, அவை 

களைக் கண்டதும், உலகத்தில் யதிகளுக்கெல்லாம் குருவின் 

சரணங்களைப் பூதை செய்யபவண்டியதுகான் நேரான 

ஒழுக்கம் என்பதைப் புலப்படுத்துவகற்காகவே, ஸ்ரீசங்கர 

ரும் வெகு பரபரப்புடன் அக்தப் பாஈ பத்மங்களைப் பூஜித் 

துப் பின்னும் பலவித ௨ பசாரங்களால் கமது குருவை ௭6 

கோஷிப்பிக்களர். பிரிதியடைக்த மனக்தனையடையவராக 

LIC ari. பகவத்பாகரும் நமதாசார்ய ஸ்வாமிகளுக்குப் 

பரஹ்டந்தை உபதசிக்கருளினார். 

இவ்வாருக ஸ்ரீகோவிக்க சிகரிடம் காம ஸக்யாஸம் 

பெற்றுக்கொண்டு சிறிதுகாலம் அவருக்குப் பரிசரணைகள் 

செய்துவிட்டு வேசுவியாள மா டீனியியற்றிய ப்ரஹ்ம லூக் 

இரத்திர்கு பாஷ்யம் செப்பும் 1). அவா அனுக்கிரஹிக்க 

அவரி! ip விடைபெற்றுக் காசிமா நகருக்குச் சென்றார் 

பரமஹம்எூ.ரான ஸ்ரீசங்கரபகவ்பாதர். பாமஹம்ளர் என் 

னும் சொல் இம்மஹானுக்கே சகும். ஸம்ஸாரமாகிற நீரு 

டன் ப்ரஹ்மமாகிற பால் கலந்து வெகு காலமாக ஒன்ருகிக் 

கலங்கிப்பிரிக்கக் உடாமலிருக்2 ஸமயம்தில் ஒரு கணப்பொழு 

தல் ௮தி ஸுலபமாய் எல்லோரும் எளிதிலுணரும்படி. மிக 

வும் சுத்தமாக அந்கப்பாலைப் பிரிம்து எடுக்துவிட்ட தவல வா 

இந்துப் பரமஹம்ஸம். நான்” (௮ஹம்) என்னும் பத்தித் 

குப் பொருள் யாது? அச்சொலலால் எந்த வஸ்து 

குறிக்கப்படுகின்றது? அது கேகமக்தைக் குறிக்கிற, 

(ரொணனைக் குறிக்கிறதா, மனசைக் குறிக்கிறதா, புத்தி 

யைக் குதிக்கறசா, அனக்கக்கைக் குறிக்கிறகா, என்று 

இவ்வாறு பலவாறாக ஸ்ம ககங்களுண்டாய், ஒவவொரு 
௪ . டி ட i 7 ® 4 . ஓ. 

வரும் அவரவர்கஞுக்குக் Daron Por arp 8தற்றிய 
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பத்மபாதர் சிஷ்யரானது. 

காலக்தில் அவர்களையெல்லாம் நிராகரித்து ௫ நான் ” (அஹம்) 

என்னும் பக்தால் குறிக்கப்படும் பொருள் (ஸ:) அக்தப் 

பரமாக்மாடுவ என்று ஈன்ராக வற்புறு்தியவரல்லவா இச் 

சிறக்க ஹம்ளர். (ஸம்ஸ்கிருககதில் ஹம்ஸ; என்னும் சொல் 

அஹம் 
இவருடைய கீர்த்தி எங்கே பார்த்தாலும் பாவியது. பல 

99 “our” என்னும் இரண்டு பதங்களின் திரிபு). 

திக்குக்களிலிருர்தும் ௮னைகர் வந்து வணக்கி இவரிடம் 

சிஷ்யராகக தலைப்பட்டனர். 

இச்சமயத்தில் சோழமண்டலத்தில் ௫ேக சேவால 

யங்களால் இருகரைகளும் ,துலங்கரிக்கப்பெற்று $1 evento, 

நிலவளம் (கலிய பல குணங்களுக்கும் அகாரமாய், வஹ்ய 

பர்வதக்திலுற்பத்தியாய், காவேரி எனப்பெயர் கொண் 

மஹாகதியின் கரையில், ச ஸ்மிருதி, புண, இதி 

ஹாஸம் முசுலிபவைகளில் ஈன்கு பயின்ற பிராமணர்கள் 

பலர் குடி.3யறிய ஓர் அ௮க்கிாஹாரத்தில் ஒரு பிராமணருக்கு 

அருந்தவப்பயனா யவறரிக்கது ஒரு BLP boD,h. அவரும் அம் 
« a ஓ 9 6 ‘ e e 4 

மகவுக்கு ஸநந்தனன் எனறு பெயரிட... அக்குழந்தை 

பும் கனது பிராவினிடம் ஒவ்வொரு எம்ஸ்கா ரங்களையும் 

அடைந்து, மை முறை மாருது உபஈயனமும் செய்யப் 

பெற்று வாலிபகதிற்ராே ஸமஸ் விக்யைகளிலும் பயி 

ன்று தேர்ந்தது. பிறகு அவரது யெளவன,ஈ்கில் அவரை 

விவாகம் செய்துகொள்ளும்படி. பலர் விரும்! அவர் அதி 

லிஷ்டமில்லாகவராய் இச்சம்சாரக் கடலைக்கடக்கப் பெருங் 

கருவியான அம விக்யையின கன்மையறிய அவலுறறு 

௮வ்வுண்மையை உபதேசிக்க வல்லவரான அசிரியமணிக 

ளைக்சேடி, பல க்ஷர்தாங்களையும் காடி. சம் மனத்திற் 

தசை* 5 சிரியன் கிடைக்காது வர, 4௩2௮, இறுதியில் 
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பத்மபாதர் சிஷ்யரானது. 

ஸ்ரீ கங்காஈதியின் கரையிலுள்ள காசிமாஈகரம் சேர்ந்து, 

சுகமுனியின் இருவுருவங்களோவென மயங்கத்தக்க பல ஸ் 

யாஸிகள் அங்கு, ௮த்வைக விசாரம் செய்வகைக் கண் 

ணுற்று, இதற்குக் காரணம் யாதென்று வினவ, அவர்களும் 

தென்னாட்டில் பிறந்து, இர்காட்டாரை ஆட்கொள்ள ௮௧ 

வைதவிக்யையே உருவமெடுக்கசெனச் சொல்லத்தக்க 

எமது சவப்பயன், ஸ்ரீமத் சங்கரபகவத்பாகரென்னும் திரு 

நாமம் வடித்து ஓர் துறவி மன்னவர் இவ்விட.மிருப்பதே 

யென விடை பகர, அதைக் கட்டு அனக்கமடைந்து ஸ்ரீசங் 

கரரது ஸந்நிகானக்திற்சென்றனு அவரது திருவடிச் சாமரை 

களைக் கமது சிரமேற்கொண்டு தமக்கு ௮த்வைத.ஸிததாக் 

தத்தை யுபழீதசித்துக் தம்மை கன்யனாக்கவேண்டுமெனப் 

பிரார்த்திக்கனர்.  இல்வாறு தமது அடியில் சரணாகதி 

செய்த ௮ச்சிஷனை எடுக்கணைத்து அவாது வரலாற்றைக் 

கேட்டு மனமகிழ்ந்து, வைராக்கியக்தைப் புகழ்ந்து, ஸம் 

ஸாரத்தை யிகழ்ந்து, அவருக்குச் சக்யாஸத்கைக் இரமமாக 

ஈந்தருளினர். இது முதல் இவரே ௩மது ஸ்வாமிகளுக்கு 

(மக்கிய சீடர்களுள் முதல்வரென வழங்குவது, மற்றைய 

சிஷ்யா்களைக் காட்டி லும் இவரிடத்தில் குருவுக்கு ௮ இகப் 

பிரீதிபுண்டு, இப்பேரன்பைக் கண்டு அ௮வர்களுக்கெல்லாம் 

இவரிடத்தில் பொருமை வரவர அதிகரிச்கது. இதை உண 

ர்ந்த அசார்யஸ்வாமிகளும் மற்றவர்களுக்கு இவாது குரு 

பக்தியை முற்றிலும் விளக்கக் கருதி, ஒருக்கால் கங்கையில் 

பூணமாய பிரவாஹம் பெருகிவரும் எ.மயத்தில் ௮கன் ஓர் 

கரையில் நின்று, மற்றொரு கரையிலிருந்த ஸஈந்கனரை 

உடனே வாவென்றழைக்க அ௮ச்சிஷ்யமணியும், ஸம்ஸார 

மென்னும் ஓர் பெருங்கட.லினின்றும் கரையேற்றும் வலிமை 
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பத்மபாதர் சிஷ்யரானது. 

பெற்ற ஈமதகாசாரியாடி.மலர்கள் கம்மை இவ்வா றறின் கரை 

'யேம்றக் கடையென்ன? என கம்பி ௮வ்வாற்றிலிறங்கி விசை 

வாய் ஈடக்தூவர, அ௮ம்மஹாஈதியின் ஈடுவில் இவர் அடி. 

வைக்குமிடங்களிலெல்லாம் ஒவ்வொரு காமரைப்புஷ்பங்கள் 

மிகவும் ஆச்சரியமாய் உண்டாய் இவாது திருவடிகளைக் 

காங்க. இவ்விஈமான அற்பு ஈக்துடனிக்கரை சேர்ந்ததும் 

அசார்ய ஸ்வாமிகளின் பாதப,கமங்களைப் பணிந்து கின்ற 

அவசை ஸ்வாமிகளும் அணை கசகமகிழ்க்து கா மரைமலரின் 

கலையிலடிவைக்தவனை உனக்கு காம் பத்மபாதரேன யோக் 

இயகா நாமமளித்தோம்”” என, உகக்கருள, அன்னு முகல் 

அவருக்குப் பத்மபாகளெனக் காரணப்பெயர் வழங்கியது, 

இவ்வாச்சரிய//கைக்கண்ட மதீற சிஷ்யர்களும் இவர் மீது 

Ol MT (NG @DLD விட்டொ தி க்கனர்,. 

 



  

5. 

வியாலஸதர்சனம். 

22 
7 

aN 
6 ப > », ~ 4 5 4 

im) Oy OM OUT (1p Bb Doh சிஷ்பர்களின் நடுவில 

   
   
   

    

னி வாராணஸீ 'கஷத்துர கிதில் ஸ்ரீசங்காா 
பி் 

சார்யர் பாப்ரஹ்மஸ்வருபமாக விள 

ஙி தவரும் குணத்தில் ஒரு காள் ஈமது 

ஸ்வாமிகள் ஸ்கானந்திற்காக மணிகர் 

ஓ ரிகா கட்ட நதற்குப் போகுமளவில் எத் 

ரில் ஜா சண்டாளன் கான்கு காய்களுடன் 

வருவறைக்கண்டு சிஷ்யர்கள் அவனைக் தூர 

விலகும்படி கூவினூாகள். அடைக்ககட்டதும் ௮ 

ர்ச் சண்டாளன் சொன்னசாவது 4 அரவைக ை 

DI 1D b PHB ஆச ர்யசிகாமணிஓிய ! காங்கள் உபரிப் 

பதும டு/கான் அக்வை அம். ாலிருக்கிற அ. அனுவு 7 

னத்தில் ௮/வைசகமில்லை போலும். அன்னமய திலிருந்து 

அன்னமயக்றையே அல்லது சைதன்யமய, இலிருந்து சைக 

ன்யமயக்கைய தூரத்தில் பிரிக்கிற க்கு விரும்புகிற களை. 

கங்கா ஜலத்தில் சோன்றும் சூரியனுக்கும் குடசதுக்கள்ளில் 

தோனும் சூரியனுக்கும் ஏகாவது பேதமுண்டா, தங்கப் 

பாத்திரத்தின் உள்ளிருக்கும் ஆகாசத்திற்கும், மட்பாண்டக் 
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வியாலதர்சனம். 

இன் உள்ளிருக்கும் ஆகாச.த்திற்கும் ஏகாவது பேதமுண்டா்; 

அப்படி யிருக்க கங்களுக்ககன் இவவாறான பேகம் தோற் 

யது, 

நான் பிராம்மணன், மிகவும் பரிஈக்கன்.. நீபறையன் 

தூரந்திலோடிப்போ ” என்னும் தப்பான எண்ணம் தங்க 

ஆக்கு யாது காரணம் புற்றிக்கிட்டியது. எல்லாச் சரீரங்க 

MRA GHD, அசரிரியானதும், ஒன்றானதும், பூணமான 

தும், அகாதியானதுமான வஸ்து ஓன்று இருக்கவில்லையா. 

இன்ன அச்சரியம் ! தங்களைப்பபாலொம்க மஹான்கள் 

கூ லர் 2வசவானுடைய மாயவலயிம் சிக்குகிறீர்களே”” 

எண்டன். இடைச் செவியுற்றதும் அசார்ய ஸ்வாமிகளுக்கு 

yor ind லிட்டு மனீஷாபஞ்சகம் என்னு சொல்லப்படும் 

(ரன்வரையப்பட்டுள்ள ஐது சுமலாகங்களால் *பிராமணரா 

பிருக்காலும் ஸரி அல்லது காய் மாம்ள;$சைப் புசிக்கும் 

புறையனாயிருக்காலும் ஸரி, எவனொருவன் சிறிமேலும் பேச 

ஞானமின்றி உறுதியான புகதியுடன் பீரஹ்மமே ஸக்யம் 

மற்றவையெல்லாம் பொய்யென உண HBr sey அவனே 

எனக்குப் பூர்யான குருவாகமுன்”” என்று அக்கச் சண்டா 

ளனுக்கு விடையளிக்தார், 

| எனா ॥ 

எாணடிரிர ஷன எ agri 

சா எ்ணரிர்கானார எரா எானரிரரர் ) 

ளர் ௭ ஏ ஈன் என் எனரிா?- 

ளானை எ ஏ ளிண ஏனின் எரி ௭ ॥ 
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வியாஸதர்சனம். 

ஈவர் எ எக் எரி 
எர் எள ரள ஈர் என ஈர் | 

xe wer cer ata: gaat ஈன் at fae 

ளா எ 5 கிண ஏன்ன எள் az 12 Ih 

எண்ணம் பன எள ஈன்: 
என் ௭ எம் எள என்ன | 

ஏர் ளா எ தர் சரள எனச் ராக 
MUST எள் சாரி எள்ள ௭ ॥ 3 ॥ 

ளா ஈரி; ரள ஏரார் 
ARIACTAACEATAT Wild LACISATAT: | 

௭ ன்: ரரி சர் என ளண- 
aah freaarrat 6 ஏன எனி ௭ ॥ 9 ॥ 

என்னாளனைனோ னீ எனாள் ஈன 

ஏண் ரர் எனாககள் சேன Alaa: | 

ஏணார்ஏனி னனர எ எ: 
எ: கண ஏர் FA AAT AA U4 II 

2 Bao ras oH & ly | 

ஜாம, ஷ்வஹ-ஷ.-௩௨ஷ.- ஹட [ரா யா ance. 

9.08 jou) 6 
8 

wit eu eprietaS ears 6 Bap Glas on 

ஐ.ம_தாக்ஷிணி | 
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வியாஸ்தர்சனம். 
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வியாலதாசனம். 

தா sor loan,)8 a Sasi sir 'க-38ண.நிமா௦ ஹ 8. 

் ப Go aner soma. 

கொம் நிவு7-1.கா_நஹொ ஹி ௨ம-பற-[மி- 
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யறிடெத .நி.கரா௦ வ Q1j VOT EHO) _i5 மபா ₹-.நி. 

நிவ 23 | 
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| , 2bogr 22 || @ | 
பின்பு அவனை கோக்குங்கால் அவ்விடத்தில் சண் con 

னையும் காஹேம், அவனுடைய காய்களையும் காம், அவ 

ர்களுக்குப் பதிலாக ஸாக்ஷ£க் விசுவேசுவாரும் நான்கு 

வேதங்களும் பிரக்யக்ஷமாய் வந்திருக்தார்கள். இக்காட்சி 

யைக் கண்ட.தும் ஸ்ரீசங்கரர் மிக வியந்து ஈசுவரனைப் பலவா 

ரக, துதசெய்கனா. அவரும் எந்கோஷமடை ந் நவராய் 

பாதராயண ஸூத்திரத்திற்கு பாஷ்யம்செய்து அக்வை 

மதத்தை ஜகத்தில் பாவும்படி. செய்ய இவருக்கு அனுக்கீர 

ஹிக்து அந்தர்க்கானமாயினர். 

சிறிது காலத்திற்குள், பாஷ்யம் இயற்றக்கூடி ய இ. 

ககைய வலிமைபெற்ற நமகாசார்யஸ்வாமிகளும், NAMEN 1 

நாமபாஷ்யம், உபநிஷத் பாஷ்யங்கள், கர பாஷ்யம், ப்ரஹ்ம 

HDF பாஷ்யம், முதலிய மிக ௨ தீகிருஷ்டமா னவும் நிகரில் 

லாகவுமான ௮0கேக பாஷ்யக்களைச் செய்து முடி ததனர். 
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வியாஸதர்சனம். 

இகத பாஷ்யங்களை வாடிப்பவர்களஞுக்கு மட்டுமே இவைக 

“ளது பெருமை ஈன்ருக விளக்கும். இவைகளிலிருக்தே 

ஆசாரியரின் பு,ச்திவலிமையை ஈன்கு ஊ௫க்கலாம். வேறெவ் 

விக அபக காரியங்களையும் இவர் செய்யாமலிருந்திருக்தா 

லும் கூட., இந்த பாஷ்பங்களை இயற்நின அதபுகமொன்றே 

இவரை யாவாக்கும் மேம்பட்ட மஹானென்றும், அவா! 

புருவரெனமும் கூறுவாற்குப் போதுமான ஆமாரமாகும், 

பவரொரு ஸாதாரண மனுஷ்யனால் இக்ககைய பாஷ்யங்க 

ளியற்றுரலென்பது ஒருக்காலும் ௩டவாக காரியமென்பது 

இண்ணம்.  ஈமது காட்டில் மட்டுமல்ல, ஐரோப்பா, அமெ 

ரிக்கா முகலிய பிற நாடுகளில்கட இஃ பாஷ்யக்களைப் 

பார்தது இவாது புத்தி கோச ம்றைப் புகழா கவர்களில்லை, 

இவ்வயரக்க பாஷ்யங்களை பியதிய/ற்கு ஓரு ஸமயம் 

க்கா ௩ இ க்தில் சிஷ்யர்களுக்கு ல தரபாஷ்ய பாடம் 

சொல்லிவை4துச்கொண் டி.ருக்குமளவில் ௮சார்யஸ்வாமிக 
ர் ம Qu 

ளிடம், aD irgadar ou செய்த லா௯்நாக் மவேசவியா ஸ 

பகவான், ஒரு கிழப்பிராமணர் வேஷம் பூண்டு நெருங்கி, 

இவரை (நீர் யார், என்ன பாடம் சொல்லிவைக்கஇதீர் ?” 
e ° * * ட் * * e உ * 

என்று வினவினார். இற்குச் சிஷ்ய/கள் இவா இன்னா 

சென்றும் இவர் சொல்லிவைக்கும் பாடம் இனனதென்றும் 

மறுமொழியளிக்கவே ள-9தர7 பாஷ்யர்தில் அசார்யல் வா/மி 

களைப் பல கேள்விகள் கேட்கவா ம்பிகார். அவைகளுகி் 
வடக 

கெல்லாம் இவர் பிரதியுக்கரம் சொல்ல அவர் மீண்டும் 

அக்க, இவ்வா௮ மஹர்கான தாக்கம் ஒருவருக்கொ 
® 6 & ~ 

ருவருண்டாய் வெகு காலமாயும் ஒருவாவது ஓராவதாக 
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.வியாஸதர்சனம். 

லால் அவர்களை அணுகி 4 ஈசுவராவகாரமாகிய பரீசங்கா 

ருக்கும், ஸ்ரீமம் ராராயணனவதாரமாகிய வியாஸ பகவானுக் 

கும் இவவாறு விவாதம் பெருஇனால் தாள.னாகிய/யான் என் 

செய்வேன் ”” எனத் தெரிவித்தனர். ௮கைக் கேட்டதும் 

அவவிருவர்களும் சாந்கமடைந்து ஒருவரையொருவர் மெச் 

சினர். இருஷ்ணக்வைபாயன வியாளரும் அசார்யஸ்வாமி 

களது கர,த்திலிருந்து பாஷ்யத்தைக் இரஹிக்து அதை ஈன் 

காராயந்து நமது தாத்பர்யத்தையே எங்கே கண்டாலும் 

ஈன்கு விளக்கியிருப்புதைப் பார்த்து வெகுவாக அமோதி 

தீது, பாஷ்யகாக்தாவை மிகப் புகழ்ந்து, அவருக்குள்ள 

பதினாறு வயது முடிகிறகற்கு இன்னும் இரண்டு மணி 

கேரம் தான் இருப் பகாகவறிந்து, தமது கவப்பயனால் ௮வ 

ருக்கு இன்னொரு (பதினாறு வருஷகாலம் ஆயுளை எந்து, 

அதற்குள் எங்குப்பாரக்காலும் பாஷ்யக்தைப் பரவச்செய்து 

அ௮.ச்வைக மதக்தை ஸ்.நாபித்து இக்விஜயம் செய்யும்படி 

௮வரை அ௮னுக்கிரஹித்து அதர்; கானமாயினார். 

இனி இம்மஹான் ஸுப்ரஹ்மணியஸ்வாமியின் ௮வகா 

rior Bu குமாரிலபட்....ரைச் சந்தித்ததும், பிர்ம்மாவின் அவ 

தாரமாகிய மண்டனமிச்ரரோடு கர்க்சச்கதும், ௮மருகன் 

என்னும் ௮ரசனது உடலில் பிரவேசம செய்ததும், ஸாஸ் 

வதி தேவியை வாதத்தில் வென்றதும், சிருங்களரியில் சா 

தாபீடிம் ஸ்காபித்ததும், நாடெங்கும் ௮க்வைகமதத்தை 

நிலைநாட்டி. இக்விஜயம் செய், விந்தையும், கூறுவோம். 

 



  

6. 

யொவபகவான் oat D Wen pb go 

போக.3வ, ஸ்ரீம் சங்கரா சாரியஸ்வாமி 

கள் சற்றுரதிகைகஈ்து ௮வரை விட்டுப 

பிரிக்ககால் மனவருக்சமுற்றாா. ஆயி 

னும் HIDUIOFACOG எண் தசை     [| களிலும் பரவச்செய்யும்பபடி. ௮வா கமச் 

குச்  சொன்னறை நினை*து உடனே ,/மது சிஷ்யர்களுடன் 

பரீகாசிமாஈகர் விட்டகன் ௮ முஈலில் இப்பொழுது அல்லஹா 

பாத் என்று சொல்லப்படுகிற ப்ரயாகைக்குச் சென்டர், 

Hise பிரயாகை க்ஷேக்திர இன் மஹிமை எல்லோருக்கும் 

தெரிந்திருக்கலாமே. இங்குக்கான் இப்பாக கண்டத்தி 

லுள்ள ஏழு மஹாஈதிகளுள் மூன்று ஒருங்கு சேருகின்றன. 

இவைகளின் வனப்பையும், சரிதையையும், பெருமையை 

யும் கனிக்கனியே விரிக்கிற் பெருகுமாகலால் இக்கு உபாய 

மாக எடுக்தெழுதினோம். ௭-ர்ய வம்ச,த்திலுதிக்க பரத 

ரின் கவத்கால் ஸந்ேதோஷமடைஙக்க பரமசிவனால் பூலோகக் 

தற்குப் போகும்படி. ஏவப்பட்ட. கேவஈதியான கங்கையான 

வள், கன்னைப் பூலோகததிற்குப் போசுச்சொன்னதில் மிக்க 
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“ *குமாரிலபட்டதர்சனம். 

ரோஷமுள்ளவளாய்ப் பூமியை முழுவதுமே பிரளயரு்தில 

முழுகவடி.ஈீது விடுவதான தீர்மானச்துட.ன், சொல்லடி 

யாத அரவாரத்துஉன் ஸ்வர்க்கத்திலிருந்து இறங்குங்கால், 

ஸாக்ஷாத் பரமசிவன் இமயமலையின் சிகரத்திலிருக்துகொ 

ண்டு, தமது ஜடையை அவிழ்த்து, கங்கையினது பிரவாஹம். 

முழுவதையும் ஒரு திவலையேனும் கீழே சிதறாமல் ௮ச்சடை 

க்குள் ஏ£்இக்கட்டி விட்டதும், மீண்டும் பரதர் பிரார்க்திக் 

கச் தமது ஜடையிலிருக்து ௮திஸ்வல்பமான பாகக்கைப் 

பூமியில் பெருகும்படி. செய்ய, அக்கங்காகேவியும். முன்னி 

லும் பதின்மடங்கதிகமான கோபுஈதுடன் வெகு மீவகமாக 

வெளுக்க நிறத்துடன், இச்சிவனுக்கு நிகராக வேறொரு 

வருமில்லையென்பதைப் பொய்யாக்க வேண்டுமென்ற எண் 

ணத்துடன் கன்னிடச்அு ஸ்கானம்செய்யும் ஒவ்வொருவரை 

பும் ஒவ்வொரு சிவனாராகச் செய்துகொண்டு பிரவஹிக்கும் 

பல (க்ஷூக்திரங்களுள் இக்க ப்ரயாகையும் ஒன்று, அனால் 

எல்லா கே்ஷக்திரங்களைக்காட்டி.லும் இக்க ப்ரயாகையில் கங் 

கைக்கு ஒரு விசேஷமுண்டு, இங்குக்கான் மிகவும் அழ 

மானதும், ௮து காரணம்புற்றியே கறுப்பு நிறமுள்ளதுமான 

காளி யென்று சொல்லப்படும் யமுனாகஇி அதிக கம்பிரச் 

துடன் மிருதுவாக வந்து, விசேஷ பரபாப்புடன் கூடிய 

கங்கையாகிற ஸ&புடன் புதிகாக ஸமாகமம் செய்துகொள் 

வதில் லத்ஜையடன் சற்றுச் தயங்கி நின்று சேருமிடம், 

இங்குச்சான் ஸரஸ்வதி மஹாகதியும் தசவலோக£ இலிருந்து 

அந்தர்வாஹிணியாக வந்து கங்கையும் யமுனையும் சேரு 

மிடத்தில் கானும் கூடுகிறது. இம்மூன்று மஹாகதிகளும் 

சேரும் இவவிடத்திற்குக்கான் திரிவேணீ என்னு பெயர். 

இவவிடகத்தில் ஸ்கானம்செய்பவர்களுக்கு ஸமஸ்,க பாபமும் 
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கணப்பொழுதில் துலைகிறது. அவர்கள் அதற்குப் பிறகு 

திவ்யமான சரீரத்தையடைந்து வியாதியென்கிற பெயரையே 

௮.றியா தவர்களாகிறார்கள். இதே அர்.த்தஜ்தையே வேசபுரூ, 

ஷனும் கூறுகிருர். 

“நள் va are எானேள் ர ? ॥ 

“ஹி. சாஹி ய; ஹம சகராவூ௩கிர 

ஹொ வக தனி "| 

'வெளுப்பும் கறுப்புமான ஈதிகள் எங்கே கூடுகின்ற 

னவோ அங்கே ஸ்கானம் செய்பவர்கள் ஸ்வர்க்கக்தையடை 

இருர்கள்," 

சுருதியிலெடுத்துரைக்கும்படியான ௮,ந்தகைய பெரு 

மைபொருந்திய இக்க திரிவேணீயில் நமதா சாரியஸ்வாமி 

களம் ௮கமர்ஷண ஸ்கானம் செயதனா. இவர் இங்கு ஸ்கா 

னம் செய்யுங்கால் யாரை நினைககனரென்று தெரிந்துகொ 

ள்ள எல்லோருக்கும் ௮வாவிருப்பது இயல்பாகும். இத 

ந்கு-விர்யாரண்ப ஸ்வாமிகள் அ௮டியிற்கண்ட சுலோகத்தால் 

விடையளிக்் அன் றனா, 

எள் ரான் ஈ எஸ்: 

சர் ஊர் எண்ளள் | 
ஏரி ள் எ எ ரர 

ZI A Taras ye | 

ஷஹள வரயாவெ ஹஹ vdlag yanollolane 

ஷஹய௦ க7-காமெ-4ா£ ஜ நஹ_$ம.ஹாமீ . 

கஷாறி 2ா.தா$வி வலா வாவொஷ. 

உயா௱யா ௨வ8ஸொ 29 wore | 
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। பிரயாகையில் சிஷ்யா்களுடன் இவர் ஸ்நானம் செய் 

கார். ஸ்வயமாகவே கிருகார்க்கரான இவருக்கு இம்முழுக் 

கால் யாது பயன் என்றாலோ, உலகத்தில் மற்றைய ஜனம் 

களின் அசரணத்திற்காகவே இவருமவவாறு செய்தார். 

அக்க ஸ்நான காலத்தில், கம்மைச்சுமந்து பெற்றுவளாத்து 
ரு ச . . “7 e 

௮0ேக துக்கங்களை அனுபவிக்க தமது சாயாரை மனத்தல் 

நினைத்தார்.” 

இதுவல்லவா மாதிரூபக்தி. நமது வேருத்தில் கூறி 

யள்ள முக்கிய ச/மங்களில் மூசன்மையான ageal aq 

மாதிருகேவோபவ)” என்னும் வாக்கியக்தின் நேோரன ஒழு 

க்கம் இதுவல்ல2வா.- இவரோ எரயாஸி, இவருக்குப் பந்த 

மென்பது எங்கிருந்து வக்கது, இவரோ ஈசுவரனின் yay 

காரம், இவருக்கு Campos கெய்வமேது, இவரோ எா்வாக் 

கர்யாமியான பாமாஃமா, ஸமஸ்த பாபத்தையும் அலைத்து, 

பந்தங்களையும் விலக்் 9, ஞானக்கைக் கொடுத்து, ஸம்லாரக் 

கடலைத் தாண்டுவிக்து, மோக்ஷ்க்கையளிக்கும் பரப்ரஹ்மம், 

இவருக்கு ஸ்கானமும், தியானமும், இன்னொருவரின் நினைப் 

பும், எங்கிருந்து வம்கது. இவரைக் தவிர்த்து வேரொ 

ன்றுமுளதோ, அப்படி யிருக்க ஜனங்களுக்கு ஈல்வம காட்ட 

வேண்டி. இவர் செய்துவரும் அசாணைகள் ஒவ்வொன்றும் 

௩ன்கு கவனிக்கக்கக்கனவல்லவா, wader இவர் இரிவே 

ணீயில் ஸ்கானம் செய்யுங்கால் வேறு ஒரு தேவதையையும் 

கவனிக்காமல் எல்லாவற்றிற்கும் முகன்மையான சேவதை 

என்று வேகக்திலேயே எடுகதோகப்பட்டுள்ள் மாகாவையே 

நினை க,கா ரென்றால், மாதாவுக்கு காம் செய்யவேண்டிய 

தொண்டுக்கும், அவளுக்குக் தீழ்ப்படி து ஈடக்கவேண்டி.ய 

தீத்கும், அவளை எப்பொழுதும் தெயவமாகக் கொண்டாடுவ 
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தற்கும் ஒர் எல்லையுமுண்மீடா. இம்மஹானைப்பெழ்ற ௮ம் 

மாதுசிரோமணியின் பாக்கியமே பாக்கியம், 

9 6 e ட $ ௩ ௪ 

இவ்வாதனு தாயாரை நினை துக்கொண்டு தரிஷேணியில் 

ஸ்கானம் செயது முடித்து, அக்கஇக்கரையில் ஒரு ஈமால 

விருக்ஷ (பச்சிலைமா) தீதினடியில் சிஷ்யா்களுடன் களைப் 

பாற உட்கார்க்சார். இச்சருணத்தில் ௮வவுரில் பட்டபாக 

பென்பவர் சமது குருவை நிந்திசக க்காக வேகும்திம் சாம 

காண்ட.ச்திற்கூறிய பிராயச்சிரராமான துஷானல (உமியி 

னால் வளர்க்கப்பட்ட. அக்னி) தில் பிரவேச திுக்கிரு£ 

என்னும் லோகவாரம்கை ஈமமாசார்யஸ்வாமிகள் காதற் 

பட்டது. இது இவ்வாறு நிற்க, 

ise சரிந்தித்தன் முகற்பகுதயிற் சொல்லியபடி. 

இவ்வுல3ல் எக்குப் பார்க்காலும் காமம் அமிழ்க்சப்பட்டு 

- அதர்மம் மேலிடவே சேவரைகளெல்லாம் எர்வேசுவானி 

டம் போய் முறையிட்ட பொழுது தாம் பூமியில் அவதரித்து 

அக்வைக மகக்கை ஸ்தாபிர்து கர்மத்தை நிலைகாட்டுவகாக 

வாக்களி, கதுமன்றிக் சமகருமைப்புகல்வரான குமாரக் கட 

வளையும் YOUTE 4D DRE சென்று கரமமார்க்கக்தை ஸ்கா 

பிக்கும்படி. கட்டளையிட்டார். ௮கற்கிசைந்து எுப்ரஹ்மண் 

யஸ்வாமியும் இப்பூமியில் குமாரில ப்டரென அவதரித்தார். 

Hui கமது இளமைப்பருவச்திலேயே பிராமணருக்குரிய 

ளகல வித்யைகளையும் கற்றுணர்ந்து, பெளத்தமகத்தின் மா 

மங்களைப் பயில விரும்பித், தாமும் ஓர் பெளகத்கர் மாதிரியாக 

மாறு வேஷம் பூண்டு ஒரு ககாகசரை (பெள கீதகுருவை) 

யடைந்து, அங்குள்ள பல சிஷ்யார்களுடன் கலந்து, Hogs s 

யையை அப்பியஸித்து வந்தார். ஒரு ஸமயத்தில் . அவர, 

குருவானவர் வே,க்தை மிகவாக தூஷிக்கபொழுது அவரை 
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யறியாமல் ௮வர் கண்களில் ஜலம் பெருகியது. அதைக் 

சண்டதும் அவருடன் கூட வாடத்தவர்கள் அவரிடம் ஸ் 

தேகம்கொண்டு ஸ்மீேகபாவக்கை விட்டொழிீந்தார்கள். ௧௮ 

க.ஷக்கு, விரோதிகளான பிராமண ஜாதியாரைச் ,சேர்ட்தவ 

ரிவர். இவரை எந்த விதத்திலாவது துலைத்துவிடவேண் 

டும். வெருட்டி. விட்டுவிட்டாலும் ஈமது மர்மங்களையெல் 

லாம் வெளியில் சொல்லிவிடுவார் ; ஆகலால் இவரைக்கொ 

ன்அவிடுவதே மேலானதென்று நிச்சயம் செய்துகொண்டு 

இவருடைய ஸஹபாடி.களான ௮ச்சிஷ்யர்கள், HEA TAY TA: 

(அஹிம்ஸா பரமோ தர்ம:) * எல்லாவற்றிற்கும் மேம்பட்ட 

தர்மம் ஹிம்ஸை செய்யாதிருப்பது ? என்பதை ஈன்கு வற் 

புறத்தும் பெளத்கமகக் கொள்கையைக் கைக்கொண்டிருக் 

கையிலும் ஒரு ஸமயம் மேல்மாடத்தில் எல்லோரும் ஒன்று 

கக்கூடி. வேடிக்கையாகப் பேசிக்சொண்டி ருக்கையில் இடீரெ 

ன்னு இவரை அங்கிருந்து கலை$ழாகக் €ீழே சள்ளிவிட் 

டார்கள், இவரும் ௮ச்சமயத்தில் கொஞ்சமேலும் மனஞ் 

சலிக்காமல் வேதம் பிரமாணமாயிருக்கால் இவவுயாசதிலி 

ருக்.து மேடுபள்ளமாயிருக்கும் இத்தரையில் மாம் விழுவ 

கால் ஈம்மழயிருக்கு இறுதியுண்டாகாதிருக்க வேண்டுமெ 

ன்்௮ உரக்கக் கூவிக்கொண்டு பூமியில விழுக்சுதில் ஒரு 

கண்ணில் புண் பட்டதேயன்றி வேறோருறுபாடுமின்றி எழு 

ந்து சென்றார், இவ்வாறு ஒரு கண்ணில் புண் பட்டது 

கூட இவர் மனத்தில் (வேதம் பிரமாணமாயிருக்கால் 

என ஸந்தேகம் ஜனிக்தகால்கான் என்று சொல்லப்படுக 

றது. இது, முதல் இவா எங்குப்பார்க்காலும் பெளகீ சமக 

EOS கண்டித்து வேகச்இலுள்ள கர்ம மார்க்கக்கை ஸ்கா 

பிக்து வர்கா. 
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இவ்வாறு பற்பல சேசங்களுக்குச் சென்று ஒவ்வொரு: 

இடத்திலும் ௮த்தேசத்து அரசர்களை முதலில் வசப்படுத்திக் 

கொண்டு டுபளத்தர்களை யெல்லாம் ஸம்தீறாரம் செய்வித்து 

வேகத்தின் பிராமாண்யத்தையும், கர்மகாண்டத்தின் முதன் 

மையையும் ஸ்காபிக்துவக்கதில் இவருக்கு இரண்டு மஹச் 

தான கோஷங்கள் ஏற்பட்டன. அவையாவன : பெளத்த 

மகக்தை நிராகரிப் ,தில் இவருக்கு குருவாக இருக்கவரை 

தூவிக்கவேண்டி. கோந்கது ஒன்று, இதுவுமன்றி கர்மமார்க் 

கத்ரையே முக்கியமென்றனு ஸ்காபிக்கதில் ஈசுவானைக்கூட 

மறுக்கும்: படி. சில ஸமயங்களில் எம்பவிக்தது மற்றொன்று. 

ஆகவ குரு நிந்தை, ஈசுவர மறுப்பு, இவ்விரண்டு கோஷங் 

களையும் நிவர்தீதி செய்துகொள்வதற்கு Sasi Son ow 

பிராயச்சிக்கமாகிய உமியினால் வளர்க்கப்பட்ட ௮க்னிப் பிர 

வேச,க்தை இவர் செய்யவேண்டியது அ௮க்யாவசியமாக ஏதி 

பட்டது. இல்லாவிடில் எல்லோரும் இவரிடத்தில் வாய்ப் 

பேச்சேயன்றிக் காரியம் ஒன்றுமில்லையென்று சொல்லுவார் 

கள். கம்முடைய மனஎாக்கும் ஸமாதானப்படாது. ஆத 

லால் இவர் துஷானலாச்னிப்ஈவேசம் செய்யத் தீர்மானித்து 

அதற்கு வேண்டிய ப்ரயக்னங்கள் செய்தார். மேலும் தாம் 

பூமியிலவதகரிக்ஈ காரியமும் ஆய்விட்டது.  காமமாரகச்கம் 

ஸ்காபித்காச்சு. இனி ஞானமார்க்கத்தைத்கான் ஸ்காபி 

க்கவேண்டும். ௮ற்கு,£ கமது பிதாவாகிய எர்வேசுவ 

ரன் வந்துவிட்டதால் ,ஈமக்கு இனி பூலோகத்தில் காரியம் 

ஒன்றுமில்லையென்றும் காம மார்க்கக்தைப் பூத்தியாகத் 

காமே ஜனங்களுக்கு அனுஷ்டி.த்துக் காட்டவேண்டுமென் 

அம் எண்ணிப் பிரயாகையில் இக்ககைய அ௮க்னிப்ரவேசம் 

செ ய்தா ர், 
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குமாரிலபட்ட தர்சனம். 

.. இக்க விஷயம் யமுனா நதிக்கரையில் கமாலவிருக்ூக்தி 

னடியில் விற்றிருக்க ஸ்ரீ சங்கா பகவ,பாதாசார்யஸ்வாமி 

களின் TBO. வே, அவரும் தமது பாஷ்யச்னதக்குமாரில 

டருக்குக் காண்பிக்கெவெண்டிக் தமது சிஷ்யா்களுடன் 

அக்னிப்ரவேசம் ஈடக்குமிடம் போய்ச்சேரக்கார். அங்கு 

ஒருவருக்கொருவர் கிஐ ரூபக்மை யறிந்துகொண்டு தாம் 

பூலோகத்திற்கு வந்தது முகல் நடக்க விருத்தாந்தங்களை 

யெல்லாம் குமாரில பட்டர் ஈமதாசார்ய ஸ்வாமிகளுக்குக் 

தெரிவித்சார். அவரும் மிசவாக ஸர்தோஷித்து இவ 

ரைப் புகழ்ந்தார். இவ்வாறு சற்று நேரமான பிறகு ப் 

பாகமும் * மாஹிஷ்மதி என்னும் ஊரில் மண்டன ம்ச்ரா என் 

னும் ஓர் பிராமணர் தமது தரம பக்னியடன் நீதிகெறி வ 

ருது வேக்திற் கூறியபடி. கர்மமார்க்கக்தில் மிகவும் ஆஸ 

க்திபுள்ளவராயிருக்கறார். அவரிடம் சென்று வாதித்துக் 

தங்களது பாஷ்யர்கையும் அவருக்குக் கற்பிகது அவரை 

வசப்படுந்திக்கொள்ள 3வண்டுக/3றன்? என்று ஸ்ரீ சங்கர 

ரிடம் பெரிவி/து அவர்களனுக்கிரஹக்கைப் பெற்று ௮ 

வைசவுண்மையை யறிந்து, மஹாயோகிகறூக்குக் கூடக் 

இடை ப்பற்கரிகான அவர்களது பிரத்யகஷ எ்நிதபில் இம் 

மண்ணுலகை விட்டு விண்ணுலகிற்மெகினர், 

உடனே பகவக்பாகாசாரியரும் பிரயாகையை விட்டு 

மாஹிஷ்மதியை யடைக்து மண்டன மிச்சருடன் நா க்கி து 

அவரை ஜயிக்கவேண்டி. அவவூருக்குச் சென்ரு கள். 
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7. 

மண்டனமிசாா லம்வா தம், 

  

ர்மதை பென்று சொ ல்லப்படும் ௩௩, 

இன் கரையி3 மாஹிஷ்மம யென்னும் 

ஊரில் ஊஙகித்தரனென்கிற pi பிரா 
a (0 

மணன் இழுக்கான். ௮அவவக்கணனுக்கு 

ப ற்குணங்கஞுக்கெல்லா. மோரிட மாய 

ஒருகுமாபன் பறந்தான். அக்குழந்தை 

க்கு விருவரூபானப் பெயரிட்டு இளமையி 

  

            

பலய வ 

கெதி வழுவாது _துக்தண ர்களூக்குரிய கல ஸஎம்ஸ்கார ங்களை 

பூம் தகப்பனா! செய்வித்தார். 96 விசுவரூபம் அதி 

சிக்கிர GID IU ஈுருஇ), ஸ்கிருகி இதஹாஎம் முதலிய எம 

ஸ்ஆ விக்யைகளிலும் கல்ல பயிற்சியடைந்து பல இக்குக்களி 

லும் கமது புகழ் பாவிவ வஸித்து வக்கனர். அவருக்கு 

யெளவனம் வந்ததும் அவருக்கு சக்க ஓர் பெண்மணியை 

விவாகம் செய்யக்கருதி அவருடைய பெற்றோர்கள் பல 

விடங்களில் விசாரிக்குங்கால் சோணபத்திரையென்னும் நத 

யின் கரையில் விஷ்ணுகிகதிரன் என்னும் //ரொமணனுக்கு 

ஓர் பெண்குழக்தை யிருப்புகாயும் அவளது நற்குணங்களை 

47 6



மண்டனமிச்ர ஸம்வாதம். 

யும் கறசெய்கைகளையும், ரூபம லாவணயம் முதலியவறறை 

யும், ஸரஸவாணி என்னும் ௮க்கோதையினது பெயருக்க ண 

ங்க ௮வள.து கல்வித்திறமையையும், ௮ேகர்கள்॥ சொல்லக் 

கேட்டு, ௮ந்நங் கையைக் தங்களது அருமைப் புதல்வளுக்கு 

விவாஹம் செய்விக்க வேண்டுமென்ற ஆவலுடன், அந்த 

விஷ்ணுமிக்திரன் என்பவருடன் கலக்கதில், அவரும் இந்த 

யோசனைக்கிணங்க உடனே கல்யாணக்கை நிச்சயம் செய்து 

முகூரத்கக்தைச் சிறப்பாய் நடக்க அவரவரது புர்துக்களை 

யும், சிகேகிர்களையும் கூட்டி, எல்லோரும் அகந்திக்கக்கக்க 

சுபலகீன,ஈதில் சமது குழக்கசைகளுக்கு விவாஹத்நை நடத் 

தினர், அவ்விதம் பெரியோர்களாகிக.ற கும்முள்ளம் களி, 
அதகழைக்க அத்தம்பதிகள் மாஹிஷ்மதி ஈகரம் சென்று 
உலகச்கார எல்லோரும் புகழத்தக்க இல்லற வாழ்க்கையை 
யடைநஈது இருவரும் ஓரே மனம்ராய் இரண்டாவது அச் 
ரமமாகிய கரஹஸ்தாச்ரமக்தின் கர்மங்களை கடத்தி வந்த 
னா. இவ்வாறு இவர் இபுபுவிக்கு மண்ட னமாயிருக்கது 
பற்றி இவருக்கு மண்டனமிசாரென்று பெயா் வந்தது 
போலும். பிறகு அவர்கள் பெரியோர் காலஞ்செல்ல ஸ்ரீ 
மண்டனமிச்ரரும் ஒரு ஸமயம் பிதிருதின த்தில் பூர்வமீமாம் 
ளையின் கர்த்தாவாகிய ஜதைமினிமஹரிஷியையும், உக்க 
மீமாம்ளையின் கர்த்தவாகிய வேதவியால பகவானையும் 
முறையே விச்வேதேவர் ஸ் கான்திலும் பிதிருஸ்கானத்தி 
லும் நிமந்திரணத்திற்கு வரித்து, விட்வொயிற் ககவைத் 

தாளிட்டு மஹா சிரத்தையுடன் விதிப்படி சராத்தக்கை நட 

தீதி வந்கனர், 

..' இச்சமயத்தில்கான்: ஸ்ரீம் சங்கர பகவத்பாதாசாரிய 

ஸ்வாமிகளும் பட்டபாதர் முகமாய் ஸ்ரீமண்டனமிச்ரரின் 
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மண்டனமிச்ர ஷம்வாதம். 

கல்வியையும், ஒழுக்கக்கையும் கேட்டு வியந்து அவரை ஐயிச் 

கக்கருதி மாஹிஷ்மதி ஈகரம் வந்து சேர்ந்தார்கள். ௮₹கரம் 

வந்கதும் ஈண்டனாசாரியரின் கருஹ,த்தினிருப்பிடம் கெரி 

யாமல் அக்கு ஈர்மதையில் தீர்க்கம் எடுக்கவக்க இரண்டு 

மாகர்களை bog ஸ்வாமிகள் விசாரிச்சார்கள். இதைக்கேட் 

டதும் ஸ்ரீமண்டனரின் கருஹம் தெரியாதவர்களும் இவ் 

வுலகில் உண்டோவென அவர்கள் வியஈது மொழிந்கதாவது 

் எக்க விட்டின் வாயிலில் கட்டியிருக்கும் கூடுகளினுள்ளி 

ருக்கபடி.யே கிளிகள் கூட. வேச விசாரணைகள் செய்துகொண் 

டி.ருக்கின்றனவோ அதுவேதான் மண்டன பண்டி.கரின் 

வீடு என்று கெரிந்துகொள்ளுங்கள் ?” என்பதாம். இசைச் 

செவியுற்ற தும் ௮அவ்வடையாளக்தால் ஸ்ரீமண்டனரின் க 

ஹகீசையடைந்து ௮கனது வாயிழ் கவு காளிட்டிருக்க 

கைக் கண்டு சம்றும் தயங்காமல் சமது யோகவிகயையினால் 

அகாசமாரக்கமாக உட்சென்றார். 

மண்டனமிச்ரரும் விச்வேதேவரையும் பிதிருக்களையும் 

பா.தயாதிகளால் ஈல்வரக்கழை,க்க பிறகு பிரக்யக்ஷ மஹா 

விஷ்ணு ஸ்கானத்தில் கூர்ச்சக்கை வைக்து அதில் பாத்ய 

தீை எமாப்பிக்கப்போகும் தருணத்தில் அங்கு இரண்டு 

பாதங்கள் இருர்சகைக் கண்டு நிமிர்ந்து பார்க்கதும் ஸ்ரீசங்க 

ரர் எதிரில் நின்றார், இவரைக்கண்டதும் ஸ்ரீ மண்டனமிச்ர 

குக்கு வந்த கோபத்திற்கோரளவில்லை. அவர் மிகவும் கர்மட 

ரானபடியால் சிராக்க காலத்தில் சன்னியாஸிகளைக் காணக் 

கூடாதென்று காமகாண்டத்தில் சொல்லியிருப்பதால் தாம் 

செய்யும் சிராத்தம் இவர் வர்க காரணம்பற்றி வியாக்தகமாகப் 

போய்விட்டதாக வெண்ணிக் தமது வாயில் வக்தபடி.யெல் 
* e . e e * e e ° 

லாம் இவரைக் கோபித்துக் சாள்ளவாரம்பிக்கார். ௮வரவ் 
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மண்டனமிச்1 ஸம்வாதம். 

வளவு கோபத்துடனுரைத்த மொழிீகளுக்செல்லாம் ஈமது 

ஸ்.வாமிகள் மிகவும் சமத்காரமாய் வெகு ஸாவதானமாய் 

விடை. பகரவே அவருக்குக் கோபமின்னுமதிகரிக்கது. இவ் 

வாறு இவவிருவா்களுக்கும் நடக்கும் விவாகச்சைக்கண்டு 

ஜைமினி மஹரிஷி புன்னகை செய்சார். வியாளபகவானலும் 

பரீசங்கரருடைய அபாரமான மஹிமையின் ஸ்வல்ப பாக 

கீதை ஏகசேசம் ஸ்ரீமண்டனருக்குச் சொல்லி ௮வர் ௮வ 

வாது பருஷமான வார்க்சைகளைப் பிகற்றினகற்காக Mon 

மேல் கோபித்து, ஸரீ சங்காணா ஸாக்ஷ£க் ஸ்ரீ மஹாவின் 

ணுவே பிரதயக்ஷமாக வக்கதாக வெண்ணி சிராக்கச்தில் 

பிரக்யக்ஷமஹாவிஷ்ணுஸ்கானத்தில் அவரை நிமந்திரணக் 

தற்கு வரிக்கும்படி. கட்டளையிட்டார். 

உடனே மண்டன பண்டிசரும் சாக்கராகி அவ்வாறே 

ஸ்ரீ பகவக்பாகரை நிமர்திரணத்திற்கழைச்க, அவர் தமக்கு 

வாகபிக்ஷைகான் வேண்டுமெனவே, அகற்கிசைந்து அன்று 

சிராத்கம் முடி.ந்க பிறகு மறுகாள் முகல் வாதிக்கலாமென்று 

தீர்மானித்து, ௮அவ்வாகக்தம்கு மத்தியஸ்கராக இருக்கும்படி. 

அங்கு வந்திருந்த இரண்டு மஹரிஷிகளையும் பரீமண்டனா 

சாரியர் பிரார்த்திக்கார்.. அதற்கவர்கள் 2 BAHCHEDL ML 

ஸஹ காமசாரிணியாகிய எர்வகலாவல்லி ஸரளவர்ணியை 

மக்யஸ்கையாக வை4தி விவாகக்கை நடத்துங்கள்!” என்று 

மொரிந்துவிட்டுச் சிராககம் முடிந்கவுடன் மண்டனமிச்ர 

ரால் வடிகொண்டு வீடப்பட்டு அக்கா க்கானமாயினார்கள். 

பாள் ஸுாயோகயமானதும் ளகானம் முசலியவற் 

மழைச் செய்துகொண்டு ஸ்ரீமண்ட.னமிசாரும் ஸ்ரீசங்காபகவக் 

பாகரும் வாகக்திற்கு அயக்கமானார்கள். எ.ரளவாணியை 

மக்யஸ்கச்திற்குக் கூப்பிடவே ௮வள் வற்று இரண்டு மாலை 
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மண்டனமிச்ர ஷம்வாதம். 

களை யெடுத்து இருவர் கழுத்திலும் போட்டுக்கொள்ளும்படி 

செய்து இதில் யார் கழுத்திலுள்ள மாலை வாடு, த்சோ அவர் 

களுக்கு ஜமிமில்லை என்ன கூறித் தனக்குரிய விட்டுக்காரியங் 

களைக் சுவனித்து வர்.காள். இவவிருவர்களும் வாதமாரம் 

பிக்கு முன் யார் தோல்வியடை ந்தாலும் ௮வர் மற்றொருவ 

ருடைய ஆச்ரமககைக் கழுவகறகென்று சபஃம் செய்து 

கொண்;டார்கள். அதாவது ஸ்ரீசங்கரர் தோல்வியடைந்தால் 

தமது அச்ரமமாகிய எ௩்யாஸநதை விட்டுவிட்டு ஸ்ரீமண்டன 

ருடையகான கிருஹ்ஸ்தாச்ரமச்கையபை கிறநென்லும் அவ் 

வாற ஸரீமண்டனர் சோல்வியடைய்பால் உம காகய இரூஹஸ் 

ாச்ரமக்ை விட்டுவிட்டு பரீச்கா7 காகிய எக்யாலக்கை 

இரஹிக்கிறென்றும் எற்பாடு செய்துகொண்டார்கள். ௨। 

மீன இவ்விருவருக்கும் மஹரகான விவா பம் தொடங்கிற்று, 

மண்டனமிச்ரர் எடுக்க ஒவ்வொரு நகதியையும் உமமாசார்ய 

ஸ்வாமிகள் பிரமாணங்களுடன் கண்டித்து வ்தார்கள். இவ 

வற்பு க காட்சியைக் காணுசற்காக2வ மி,/வரைகளெல்லோ 

ரும் அவ்வி! நதிலாகாசநதில் வந்து நின்ருர்கள், இவ்வாறு 

NLAT DW காள், சிகயகரமானுஷ்டான எமயங்கள் கவிர மற் 

ஹைய காலங்கள் முழுவதும் இடை விடா துபநிகவும் ஆச்சரிய 

கரமான அர்க்கம் ௩ட மது. ஜைமினீய பூ/வமிமாம்லா on), 4 

ROE) ஹைமினி3ய கண்டு வியக்க /க்க அபூர்வமான 

அர் 5, ங்களையெல்லா. ஸ்ரீசங்க/ர் எடும் துபயஸிக்கவா ரம் 

பிகார், இச்சமயச்திலோ1ரள் காலையில் மண்டனமிச்ரர் 

Kips RAs + மாலை வாடுகலையை ௪, அகாய/திலிரு 

நக மிதவாகள் புஷ்பமாரி பொரரிக் நார்கள். அன்ன பசலில் 

ஸாஸவாணிபும் இவவிவர களையும் ௪1/71" டுக்கழைக்கும் 

பொழுது, ஸ்ரீமண்டனரை வைச்வமெவதிய்கும் ஸ்ரீசக்க 
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மண்டனமீச்ர. ஸம்வாதும். 

ரர பிக்ைக்கு 'மழைப்பதற்குப் பதிலாகச் இரூவரையம் 

பிக்ஷைக்கென்2ம் அழைத்தாள், இதைக்கேட்டதும் மண் 

டனமிச்ரர் தாம்்,தோல்வியடைக்ககை யறிக்து, வக் 

கத்தில் செப்துசொண்ட பிரஇிஞ்ஞைக்கேம்பத் காம் ஸக்யா 

ஸம் வாங்கிக்கொள்ள வேண்டுமென்றெண்ணி ஸ்ரீசங்கரா 

சார்யஸ்வாமிகளைய வெகுவாக ஈமஸ்கரித்து த் தமக்கு எ.து 
பதேசம் செய்து இம ஸந்யாலம் ஈந்தருளும்படி. யாசித்தார். 

 



  

ரஸவாணீயும், ரான பூர்வ ஜனமக் 

தில் எபஸ்வதீ கேவியென்றும் முன் 

னொரு காலச்தில் ப்ஹ்மலோகத்தில் 

வேகதகோஷம் நடக் 2 எமயத்தில் துர் 

வாளமஹரிஷியானவர் வே, மந்திர 

  

ககட்ட ததை ஸ்வரம் நப்பிர சொன்ன சால் 
  

தான் சிரிக்துவிட்। காகவும், ௮கற்காக அம்மஹரிஷ் மிகக் 

கோபித்துக் ஈன்னை பூலோகரந்தில் ஜனிக்கும்படி ௪07௩௧ 

வும், (]றகு துர்வாஸரை மிகுதியாகப் பிரா] சத.ந்துக் கேட் 

டுக்கொண்ட தில் பூலோகத்தில் பிரம்மாவின் அ௮ம்சாவகார 

மாகிய ஸ்ரீமண்ட னமிச்ரருக்குத் கரன் ப$தினியாகி ஸா க்ஷ£ த 

மஹாமிதவனி னவகாரமாகிய ஸ்ரீசங்கராசாரயஸ்வாமிகள் 

வந்து மண்டனரை ஐயிக்துக் தமது புகழைப் |ாவச்செய்த 

தும் தனக்குச் சாபவிமோசனமாகுமென்று அம்மஹரிஹி 

வாக்களிக்கதாயும், அக்காலம் இப்பொழுது அரரக்துவிட்ட 

தால் தனது பதி ஸர*யாளம் வாங்இக்கொள்வ,ஈ ற்கு முந்தியே 

99



ஸ்ரஸவாணீ ஸம்வாதம், 

தான் இப்பூரியை விட்டு பிரம்ம2லாகம் செல்வ சாயும் இவ 

விருவா்களுக்கும் சொல்லித், கான் அகாசதில் கிளம்பினாள். 

உடனே ஈம சார்யஸ்வா।மிகள் er FI BATA HS 

தால் அந்த ளரலவாணீயைக்கடட. நிறுத மொரிந்தகாவது 

0 மண்டனமிச்ரருக்குப LI இனியானது LD Db tt BBO அவ 

ருடைய அர்த்தசரீரமாகறீர்கள். அலால் தங்களுடனும் 

வாதுபுரிந்து தங்களையும் வெனமுல் ரன மண்டனரை முழு 

மையும் ஜயிக்ககாகவாகிறது? என்று சொல்லி Wh Ol OW 

வத தேவியையும் பம்புறடன் வான புரியவழைத்தார்.. வாக 

சுவரியும் அதற்கிணங்க, அது முகல் ஒருவரையொருவர் ஜயி 

க்க வேண்டுமென்கிற அவலுடன் இவவிருவா்கவக்கும் 

கணப்பொழுகேனு மடைவிடாமல் பதிமனழு மாள் வரையில் 

யாவரும் கேட்டு வியக்கககக்க அக்யஃ்புகமான விவாகம் 

நடக்கது. ஒஓவவொருவருடை.யவும் புத்தி சாதுர்யத்தையும், 

வாக்கின் காம்பி ர்யக்தையும், அவர்கள் எடுத்துரைக்கும் 

சாஸ்திரத்தின் நான விசலார்த்தங்களையும் கேட்டு ஆதி 

சேவனென்ன, பிருஹஸ்பதி ேவரென்ன இவர்களே அச் 

சரியப்பட்டார்களென்றால் மற்றையவாளைப்பற்றிச் சொல் 

லவும் வேண்டுமோ, இரவில்கூட ஓய்வின்றி இராப்பகலாக 

இவவாக்குவாகம் நடஈ்கது, ஸரஸ்வ£ தேவியும் ஒவ்வொ 

னரூக எல்லா சாஸ்திரங்களிலும் ௩மது ஸ்வாமிகளைப் vif 

கஜித்தாள். இவவாறு பதினேழு நாளில் ஸமஸ்த சாஸ்தி 

ரங்கஞும் முடிந்து, எல்லாவற்றிலும் ஆசார்யஸ்வாமிகள் 

வெழ்சியடையவே, ஸரஸ்வ2 : இவரோ மிகவும் பாலஸம் 
யாஸியாயிருக்கிரார். இவர் கிருஹஸ்காச்ரமத்தில் எக்கால 

த்திலும் இருந்தவராகத் தோற்றவில்லை. அதலால் இவரு 
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ஸாஸவாணீ ஸம்வாதம். 

சுகு ஸ்கர் விஷய ஞானம் இருக்கக்காரணமில்லை, அகவே 
இவரைக் காமசாஸ்கபத்தல் பர்க்கிஃரால் இவர் சோல்வி 

யடைந்து? விவெரென்பதில் படையில்" என்னு எண்ணி 
அ௮வவா.ுறு செய்ய கிச்சயிர்து, அசார்யஸ்வாமிகளைக் காம 

சாஸ்தும்தில் கேள்விகள் சிகெட்கவாரம்பில் காள். Hh DS 

ஸ்ரீசங்க।/ பிலுபைக்கம் கூடாமல் ஈயங்கினா!. 61 Darekar. 

பதிலுபைய்கால் WD ITED bb DH ANI 1T Heo UD SE) DM $l, 
11 Bi goo) IBBOD IAAT IMT Qu ih BF BS FOV HI BBD 

பாரிசயமில்லையென்று ல ।வஞ்ஞ/ (எல்லாம் தெரிவ) என் 

னும் பெ புக்கு குறைவுண்டாகறதுமன்றில் காம் கோல்வி 

யடைக்க சாகவும் ஒப்புக்கொள்ளவேண்டி வருகிறது. இவ் 

விருவிரச் சகங்கடகசையமுக்செசிர்து இக்காம சாஸ்இி 4 

BY VG Gi கேள்விகளுக்கு விடை பகர் தமக்கு ஒரு 

மாஃமவகாசம் கொடுக்க புவண்டுமென்று எரஸ்வதயைக் 

கேட்டுக்கொண்டு, தாம் திரும்பிவருமளவும் அவளை அவவி 

ட,க்தில் சாே இருக்கச் செய்து ஈமகாசார்யஸ்வாமிகள் 

சமது சிஷ்யா்களுடன் வெளியில் எஞ்சாரசக்தற்குப் புறப் 

பட்டார்கள். 

he Sead 
Bot ண! baad ee . 

vs 

 



0. 

   

      

இவ்வாறாக ஸஞ்சா 

ரம் புறப்பட்ட சில 

காலத்திற்கெலலாம் 

ஓர் ஊரில் Blau மங்களமான 

We சரீரச்தைடடைய ஒர் அரசன் 
we 

இறந்து டெப்பகையும் அவனது 

சரீரக்தைச் சுற்றிலும் அவனது அர்கப்புரச்தினர்களான 

நூற்றுக்கணக்கான ஸ்திரீகள் புரண்டழுவசையும் கண் 

ணுற்று ஸ்வாமிகள் சமது முக்கிய சிஷ்யரான பக்மபாகா 

சார்யரை நோக்கி *இவ்வாசனோ திவ்யமான ஜோதிஸ்ஸை 

புடைய சரீரத்தோ டிருந்திருக்கறான். இவனுக்கோ ௮ம் 

தப்புரத்தில் நா.ற்௮ுக்கணக்கான பத்னிகள் மிகவும் ரூபலா 

வண்ய ளெளக்கர்யத்துடன் கூடினவர்களாக இருக்கிறார்கள். 

ஆகையால் இவ்வரசனுடைய சரீரத்தில் பிவேசித்து,சிறிது 
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பாகாயப்்ா வேசம். 

காலம் இவன ராற்யபாரர்கை வகிர்து, இவனது பதினிஎ 

oth) (கிருக்து காரமசாஸ்தி :தில் அனு ப வஞான./ரையடை. 

அ, பிறகு இவனுடைய if, ப னுக்கு? TIS LF OD AE 

சூட்டி, மீளவும் புழன்போல ஸ்வசரீர,ரதையடைந்து, மாஹி 

ஸ்மதிக்குச் சென்று, எ 7ஸ்வதியை இச்சாஸ்ி। மலும் 

வெல்ல? வண்டுமென்று DAT OT MS றது”? என்று கூறினா. 

கள். இரசைக்கெட்டதும், ஸ்ரீ hI 17 47 மிகு. வணக்க கு 

டன் மொழு ந மாவது. 40 ஸ்வா கன்! தங்குளாக்கு தெ ் 

யாச DAL UO IT DUDA, Vb bb SUT ged TIT HF 

எனக்குள்ள பக்தியினால் இப்பொழுது யான் பேச. துணி 

மென், அறைப் பொறுக்ககுளவேண்டும். முன்னொரு காலக் 

தில் மஸ்2ய்மான் என்னும் மஹாத்மா, சமது சஷ்்யனாகிய 

கொரகஷன் என்பவனிட GBM. கம்முடைய Ty GW, PUI 

afi SAGO, Q) i GUT UEBL 6.5 Ph DT Ql. ச ர் 

॥க்தில் சமது யபோகவிஃயையினால் ரரவவேசிர்து, அவ்வாச 

னது ஊருக்குச் சென்ரு. அவவூரில் இவா சென்ற காள் 

முதல் மாகம் புறம்மாரிபெய்து வெரு ௭ 19 9.107 BOG (16 ht, Gil 

இதைக்கண்ட மந்திரிகள் உங்களை அளவர்துப்பது யாரோ 

ஒரு ॥மஹானென்பதை யறி$துகொண்டு, அவவரண்மனையின் 

Wh HLM 14 இிலுள்ள ஸ்இர்களைக்கொண்டு அவ்வரசனைவெகு 

வாகவிகோகப்படுததும்படி செய்தார்கள். அ௫்கங்கையா களின் 

மாயவலையிலீபெட்டு, அம்மஹானும் ஈமது நிஜரூபக்தை 

மறந்து, விஷயங்களிலயே மிகவும் பிரவிர்ச்தடள்ளவராக 

இருந்துவிட்டார். கோரக்ஷனும் வெகுகாலம் அவருடைய 

சரீரக்கைக் காதுக்கொண்டி ருந்தும், அவர் இரும்பி வாரா 

மையைக்கண்டு, அவர் பிரவேசிக் ௩ ௮ரசனிருக்குமிடச்கை 

விசாரி3து, அங்குச்சென்று, அவ்வாண்மனையில் அம்ரப்புர 
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பாகாயட்ரவேசம். 

ஸ்இரீகளுக்கு சாட்யம் சொல்லிவைக்கும் வேலையிலமாந்து, 

௮வ்வேக்களுக்கு ௮ர்தரங்கஸ்கேகிெனாகி, பிறகு ஓர் ஸமயத் 

தில் கனிமையாயி(நக்கையில், ௮வ்வரசனுக்கு அவருடை ய 

நிதரூபகீசை ஞாபகப்படுக்க, அவரும் உடனே தாம் கெட் 

டுப்போனதையறிந்து, மிகுதியாக வருத்தப்பட்டு, முன்போ 

VE FOG NUL சரீரச்தையடைந்சாரென்று ஒரு sens 

யைக் கேட்டிருக்கிறேன். அகவே விஷயங்களில் பற்று 

உண்டாகுதல் யா.து காரணம்பற்றியும் மிசக்கெடுகலே. நிக 

ரில்லாக மஹத்தான ஈம்முடைய விரகமெங்கே? அதிநிந்திக் 

கச்சக்ககான காமசாஸ்தாமெக்கே? தங்களைப்போலொக்க 

மஹான்களே இவ்வாறு அ௮பேக்ஷிக்கால் அப்புறம் லோக் 

ல் வியவஸ்கையில்லாமல் போய்விடாகோ? எனெனின் 
ச் ச் ச 

ன இரண் எ: | 

“ ஏர் கன் கனவான் || 

Ue, \er aur Cy japan.g0e.0a-s@rrr © 5S | 

oy UB” Towra & aU co) _& Coraane 52a 510) 6 | 

( 

: இவவுலகல் பெரியவர்கள் எகெகை அசரிக்கிறார் 

களோ அதையேதான் ஸாமான்ய ஜனங்களும் செய்கிமுர் 

கள், அவர்கள் எதைப் பிரமாணமாக ௮ங்ககேரிக்கரறார்களோ 

அதையேதான் இவர்களும் பின்றொடருகிருர்கள்.”” 

என்று நீதிமொழியுளகன்றோ? அனால், தங்களுக்கு, 4 

தெரியாககை யான் புதிதாகத் கெரியப்படுச்தினதாகக் ௧௬ 

தக்கூடாது. எா்வஞ்ஞரான தங்களுக்குக் பெரியாகது 

முண்டோ? எனக்குள்ள பிரேமையால் கான் ஞாபகப்படுத்தி 

னேனேயொழிய வேறில்லை. வழுவிப்போயிருக்கும் ஞான 
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பாகாயட்ரவேசம். 

மாக்கக்தை ஸதாபித்து, பூலோகத்தில் ஸஈ்யாள.தர்மத்ஷக 

வெளிப்படுத்துவதற்காகவே பிரதஞ்ஞஜை செய்து கங்கணம் 

கட்டிக்கொண்டவதரித்திருக்கும் தங்களுக்கும் மற்றொருவர் 

எடுத்.துக்கூ.றவேகேனுமுளதோ ? இல்லை. இல்லை. பிரணயத் 

தால் கான்சொன்னதை க்ஷமமிதக்கருளல் வேண்டும்.” எனரூர், 

இகைச் செவியுற்றதும் ஸ்ரீசங்காபகவக்பாதா புன்னகை 

கொண்டு ௧தமஅ பிரிய சிஷ்யராகய பத்மபாதரை நோக்க, 

1 அப்பா! நீ சொல்வது வாஸ் தவமே ; இருக்கபோதிலும்; 

யான் மொழிவதைச் சற்றுக்கவனத்துடன் கேள். பரமார்த்த 

மான தத்வ,கதை உனக்குச் சொல்லுகிறேன். அளக்தியிலிருக 

தம் விடுபட்டவர்கஞக்கு--அதாவது முற்றுமே பற்று நீங் 

இனவர்களுக்குக் காமச்தால் ஒருவிஈக் கெடுதலும் வராது, 

ஸ்ரீகிருஷ்ணபாமா மாவின் சரிக்திரம் உனக்கு ஈன்றாகக்கெரி 

யுமே. அவர் பதினாராயிரம் கோபஸ்திரீசளுடன் பற்பல வித 

மாய் ரமித்கபோதிலும், எர்வளங்க பரிக்யாககளான மஹா 

யோகிகளுக்கெல்லாம் முதன்மையானவரன்றோ | இகனு 

ண்மை உனக்குக் கெரியாககோ? மேலும் யோகசாஸ்திரக் 

தில் வஜ்ரோளிகையென்று சொல்லப்படும் யோகத்தில் ஸிக் 

தியடை ்கவர்களுக்கு இந்திரியம் வழுவுகலால் எவ்வித பா.தக 

மும் உண்டாகமாட்டாகென்பதை யறியாயோ? அவர்க 

ஞூடைய ரேகஸ்ளானதஅ எப்பொழுதும் ஊர் க்வமுகமாயிருக் 

தலால், அவர்களுக்கு எச்சமயக்திலும் இந்திரியசதை அகர் 

ஷணம் செய்துகொள்ளக் திறமையுண்டு. மேலும் எங்கல் 

பம்தான் எவவாரான அ௮பிலாஷைக்கும் காரணமாடள்ளது, 

இத்தகைய ஸங்கல்பமானது, ஸாக்ஷாக் கிருஷ்ண பரமாத் 

மாவுக்குச் சமானமான எனக்குக் இடை.யவே கிடையாது, 

மேலும் ஸம்ஸாரச்திலுள்ள கோஷகதிலேயே கண்ணாயுள்ள 
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பரகாயட்1 வேசம். 

ஒருவனுக்கு, காமம்திற்கு மூலகாரணாமாடிள்ள எங்கவ்பப் 
_! ட 3 ௪ . ra ச a ட ௪ . 

என்பது சொல சக்கணமே MIMAT 1A LD % 4 gy 
அ] 6 oq 6 6 5 ° . ° 

விடுகிற கல்லவா 7*அ. லால், இக்சக்கர்மா ஒரு M447 BND 
° ர் ar) , . . 6 . 4 e 

என்னைச் சோமாட்டாது. : இகனால் விதி ப்ரதிஷேசு சாஸ் 

திரங்களுக்கு வையர்£யம் வருறசே--௮ தாவது இன்னது 

செய்யலாம், இன்னஅ செய்யக்கூடாது என்று விதித்திருக் 

கற வேகவசனங்களால் யாது பிரயோஜன மென்று எண்ணு 

வரியேயானால், ௮வை அ.க்மதச்வக்தை விசாரியாமல் ௮ஹம் 
e ச . “~ க a ச e e e 

பபாவம்கொண்டு கக தெரிர்கவனாக எண்ணீப் பிதற்றும் 

மந்தபு/இகளி னுபயோக,இர்காக ஏற்பட்டவை. த.த்வகத்தை 

ய்ஜிர்து... மஹாவாக்யங்களினனுபவத்கால் உண்டாகும் 

மேம்பாட்டை, யடைந்தவன் ம ச்ரமங்களிலிருந்தும் விபெட் 

டகாக அக்மாவையுணரக்து, எப்பொழுதும் அக்மாகக்கத்தி 
? ச . 9 லேயே யிருப்பானேயொழய விதக்கு வசனாகான். அது 

எங்வனமெனின், மண்ணிலிருக்௮ுண்டாகும் SB 1d (produ 

வஸ்துக்கள் எப்ப. மண்ணை 42 விர எக்காலத்தும் வேறல் 
\ . . 2 

லவொ, ௮2% மாதிரியாக | பமாக்மாவிடமிருக்துண்டான 

இக்க ஐக் முழுவதும் மாமாவை HOLT எக்காலத்தும் 

வேறல்லவென்பது விக்கம். அகவ, இக்ககையநிச்சய புத்தி 

யுள்ளவன் அனவ, 10ம் உலகம் பொய்யென் அுணாரது 

கொண்டு கான் செய்பும் கர்மாவீனால் ஒருவிக பலனையு 

மடை கறதில்லை. உகாரணமாக ஸ்வப்ன £தில்செய்யும் புண்ய 
c oe 

மாவது பாபமாவது யாகொரு விகமான பலனையும் கொடுக் 

இற தில்லையல்லவா? அகலின், மேற்கூறிய அசிமஞாணி அசுவ 

மேதயாகககை ஆயிரக்கணக்காய்ச் செய்தாலும் ஸரி; அல 

லது பிர்ம்மஹத்தியை லக்ஷக்கணக்காய்ச் செய்தாலும் எரி, 

அவைகளால் சற்றேனும் பாதிக்கப்பா மாட்டான். இகையெ 
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பாகாயப்1 வேசம். 

தான் பஞ்சலி மஹரிஷியும் பாமார்க்க லா 7, தீதில் கூஹி 

யுள்ளார். 

வனா கன் எளசகர் | 

Raa ta zfs aft 4 

QM) Bua Bev 47 ewer Jeu,)as 
... | 0 

& att G) _§ ர ஹவா_தஓக்ஷ£ணி | 

வ௱ற3ாம-4$விஸ ௨-௦ணெட 5-3 

வ வாெவெளி-வ)0.த eras || 

இ௫ற்கிணங்க வேதபுருஷனும் பின்வருமாறு சொல்லு 

இமுர் , 

எனிரன்ர் எண்களை: TATA HT 
எண் எனின் a att Ae ae ன ௭௭௭ கணா இஸ் 
HAG என எ றான | 

8: ரறிஷ-ாண௦ ர்க ஹல -.நீ௩வாந 3 சீநா- 

மாவுரகெல6 உ ௨ பாய தஹ 93 தர 0 லொராஉி) ந 5 

wo) 6 an Quin? iro வெக ரந an lela asy,) ககந௨ஐ௩ 

கணா .லொகொ 8u@_s நஹெயெ ந ந ஸ்ரடண 

ஹ_த பா | 

OQ) ser தாம்பாயம் ர்வஷ்டாவின் புத்தினான நரி 

சாளை இக்திரன் ஸம்ஹாரம் செய்கான். GornTh a Bea 

ரம் செய்பாத அரக யஇகளைக் கோடுர்தால் கொகாய்களுக் 

தரையாக்கினான். இககசைய கொடி.ய செய்கைகளால் ௮வ 

னுக்கு ஒருவிதம் தீங்கும் உண்... ஈகவில்லை. 

இக்க ரிக்கினால் பாபம் எம்பந்தப்படாதென்றாயிற்றே 

யன்றிப் புண்யம் ஸம்பந்தப்பபாதென்று de றலாகுமோ 
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பாகாயட்ரவேசம். 

வெனின், இசைக் குதித்தும் சருதியிலேயே பின்வருமா 

தாரங்கள் சாணப்படுகின் றன, 

எனி ஏரி ன் | என்ன் எ எற்ற | 

.. ஜநகொஹ்வெடெஷஹொ எஹ--உகிணெ woes 

@ 50% | awuodGa 25a உ ராவொ$ஹி | 

வைதேஹரான (தேகத்தில் பற்றில்லாக) ஜனகரான 

வர் வெகு திரவியம் செலவழித்து யாகங்கள் செய்தார். 

அப்படிக்இருந்தும் கிஞ்சிக்கேனும் பயமில்லாகதும் பரமா 

OLE ஸ்வரூபமானதுமான மோக்ஷத்தை யடைந்தாரேயல 

லாது மேற்சொல்லிய யாகங்களின் பலனை யனுபவீப்பதமி 

காக தேஹ சம்பக்த,க்தை யடையவில்லை. 

அதலால் தகவக்சை யுணர்ந்தவன் இர்தூானையொப்பட 

பாபத்தாலும் தாழ்த்தப்படான் ; ஜனகரையொப்பப் புண்ய 3 

தாலும் LUT FIN TOT, அவனுக்கு ஏன் இந்தப் பாம 

ENT USO செய்தா மென்றாவது, ஏன் இந்தப்புண்யமான 

காமாவைச் செய்யவில்லை ”” யென்றாவது மனத்தில் எவ்வீ 

தீத் தாபமுமுண்டாகாது. அவ்வாறே சுருதியிலும் காண. 

படுகிறது, 

THEI Tad நிரா ஈர் ௭ ௭௭ “ளந eae ATTATRT 

1 ராகு | 

5 FHSS உஙவஷூர_த விய-ட_ந-_க வ _ந௦ ஹவு 

வ.ந_தவ.கி கி ஹ௦ ஷவாய-ம_நாக௱வ௦ கி2 ஹூ OQIT AIC 

வடி | 

அதலாலதான, அப்பா, நான் சொல்வது, இந்தக்காட 

சாஸ்திரக்தை இச்சரீரத்துடனேயே புரிலேனை செய்தா லுப 
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பரகாயட்ரவேசம். 

ஒரு விக தோஷமும் வராது, இருந்தபோதிலும் சஷ்சா 

சா.ரதீகை யனுளரித்து ௮தைப் பரிபாலிக்கவேண்டுமென்.லு . 
மெண்ணகீதால் வேறொரு, சரிரக்தையடைந்து இக்காரிய | 

தீசை யறுஷ்டிக்க யக்சனிக்கிறேன் என்றார்கள். இதைக் 

கேட்டதும் சிஷ்யர்களுக்கிருக்க ளந்கேகம் நீங்கிற்று. ஈம 

தாசாரய ஸ்வாமிகளும் அவர்களுக்கு இன்னுமனேக od 

கசைகளைச் சொல்லிக்கொண்டு அவர்களுடன் ஒரு கரி சரக் 

E505 (மலயினுச்சியை) யடைந்து அவ்விடத்தில் நிர்மல 

மான ஓரிட தீதில் சிஷ்யாகளையெல்லாம் கூட்டி. அவர்களுக் 

குத் காம் வேறு சரீரத்தில் பிரவேசித்துக் காம சாஸ்திர 

கீதை யாராய்ந்து திரும்புமளவும் ௮வரா்கள் ௮ங்கேகானே 

இருந்துகொண்டு தமது நிஜ சரீரத்தை மிக சிரத்தையுடன் 

பாதுகாக்க2வண்டுமென்றும், அதில் கொஞ்சமேலும் அதா 

க்கரையாக இருக்கக்கூடாதென்றும் கட்டளையிட்டுப்பிறகு 

யோகாப்பியாள ககால் சமது சரீரக்தைவிட்டு, ௮மருகனெ 

ன்னும் ௮ரசனஅ சரீர5இல் பிரவேச கார்கள். 

இம்மஹான் பிரவேடிக்க கக்கூணமே gaan gp 

டைய சரீரத்தில் ரக்சம் ஓடவாரம்பிக்கது. முகத்திலும் 

தீலகளை தோன்றியது, இறந்து கடக்க அ௮மருகன் மெது 

வாகக் கையையும் காலையும் அட்டி க்கொண்டு கண்ணை இற 

$து பார்ச்கான், இமைக்கண்ட அம் அவனது ப.க்னிகளெல் 

லோரும் அன$தபரவசர்களாய்க் கூக்காடினார்கள், மந்திரி 

களும் தேசம் முழுவதும் வாக்தியகோஷம் செய்விக்கார்கள். 

அன்றைய தஇன*்தில் அவ்வூரில் எங்கே சண்டாலும் உக்ஸாக 

மும் கோலாகலமுமாயிருக தது. 

இவ்வாறு ௮மருகன் மஅபடி. ஜீவிச்கெழுக்சதும் ௮ரண் 

மனைக்குட்சென்று புீராஹிகர்களைக்கொண்டு சாந்தி முத 
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பாகாயட்ரவேசம், 

லானவைகளைச் செய்வித்து, ஸ்வர்க்க லோகத்தில் இ 

இரனைப்போல பூமியில் கஇஞ்சிக்சேனும் நீதிநெறி தவருது 

ஆண்டுவர்தார். இவருடைய கீர்த்தி எண்டிசைகீளிலும் பர 

aug. பிரஜைகளெல்லோருமே இவாது ஆட்சியில் அது 

வரையில் கண்டறியாக ஸுகங்களையெலலாம் அனுபவிக் 

கார்கள். மந்திரிகளும் இவருடைய அபூர்வ omits sug 

தையும் உகாரகுணக்தையும், வாக்கின் காம்பிர்யக்தையும், 

எல்லாவத்றிழ்கும் மேம்பட்ட. மேையையும் கண்டு மிகவும் 

வியஈகா£கள். 

அந்கப்புரச்திலுள்ள ஸ்இிரீகளும் இவாது ளெளர்கர் 

யதீதையும், காமசாஸ்இரந்தில் இவருக்குள்ள பாண்டி.க்யத் 

தையும், எப்பொழுதும் புஇது புதிசாக இவர் செய்யும் காம 

லீலைகளையும், இவாது வாக்சாதாயச்கையும், மனதின் ௨௮ 

ஸாகத்தையும், தேசத்தின் காந்தியையம், புத்தியின் நுட்பதி 

தையும் கண்டு மிகக்களிக்து, ar இவருடன் ரமித்து, 

விஷயானந்தத்தில் மூழ்கினாகள். சுருக்கிச் சொல்லுங்கால் 

இவர் அரசாண்டகாலம் கலியுகமாக இருக போதலும் இருக 

யுகம்போல் எல்லாருக்கும் தோன்றியது. காலக்கல் மழை 

யும், தேசத்தில் ஸுபிக்ஷமும், பாபற்தில் பிதியும், மோக்ஷ 

திலாசையும் உண்டாயிற்று. இவற்றையெல்லாம் அலோகி 

க்குமிடது மந்திரிகளுக்கு ஓர்விஈ அசங்கையண்டாயிற்று, 

ஈம்முடையவும் ஈமது பிரஜைகளுடை யவும் அதர்ஷ்டவசத 

கால் நமது அரசன் மிண்டும் உயிர்க்கெழுக்கதுமன் வி அவர் 

புன்போலல்லாமல் வேராக மாகி அபார ஸாமாக்தியத்து 

டன் ஸர்வஞ்ஞராக விருப்பதும் ஈம்மெல்லோருடை.யவும் 

பாக்கியமே. அனால் ஈன்காராயுங்கால், ஈமது அரசனே 

இவர் என்று கோற்றவில்லை. யாரோ ஒரு மஹான் ஈம்மி 
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want Cars. 

டத்துக் கருணைகூர்ந்து ஈமது பூர்வஜன்ம ஸுகருதவசத் 

தால் இவ்வுடலில் பிரவேசித்து இருக்கிறார் போலும், ஆத 

லின் இவர்' எப்பொழுதுமே ஈம்மையாண்டுசொண்டு இக். 

கேயே இருக்கும்படியான உ।பாயக்கைத் தேடவேண்டும். 

இம்மஹான் தமது நிஜ சரீரக்சை எங்கேயாவது விட்டு 

விட்டு கரன் இவவுடலுக்குள் வர்திருப்பர். ௮ச்சரீர த்தை 

காச படு. தி விட்டோமேயானால் இவர் இச்சரீர த்திலேயே 

தங்கிவிடுவர் என்பதாக யோ௫ித்து, ஏவலாளர்களைக் கூப்பி 

ட்டு, இப்பூமி முழுவதும் சுற்தியலைந்து எக்க இடத்திலேலும் 

இறந்து கடக்கும் சரீரங்கள் இரும சால் ௮வை எர்கப்பிராணி 

களஞுடையதா யிரு$ மாலும் ஸரி, ௮வ்மை உடனே எடுக் 

துப் பொசுக்கிவிடும்। டி.க்கும், கொஞ்சமமனும் ஈவருமல் 

அதிசிக்கிரக்தில் அவ்வேலையை முடிக்க?வண்டு மென்றும் 

கண்டிப்பான உக்தி/வு கொடு கார்கள். இது இ௫ஙனம் 

நிற்க. 

bo met ஸ்வாமிகள் சமது நிறசரீர தை விட்டு 

வந்த கிரிசிருக்கத்தில் அச்சரிரக்பை வெகு ஸாவகானத் 

துடன் அவர் சிஷ்யர்கள் பாதுகார்து வந்தார்கள். ஓர் நிர 

மலமான பிரதசத்தில் அவ்வுடலைச் கூற்றிலும் எல்லோரு 

மாக உட்கார்ந்துகொண்டு தங்களது குருவாகிய ஆசார்ய 

ஸ்வாமிகள் அருளிச்செய்க ௭௭ எர” பஜகோவிந்தம் 

என்று வழங்கும் சுலோகங்களைப் பாடிக்கொண்டும் We 

சுலோகங்கள் மாதிரியாக2வ கால்களும் புதிசாகக் கவனம் 

செய்துகொண்டும், ஸதா ஒருவருக்கொருவர் வேகாக்்தவிஷ 

யத்திலேயே ஸக்கால?க்பம் செய்துகொண்டும் இராப்பக 

லாகக் சோர்வின்றி வெகு ஜாகரூகர்களாக விழுக்தார்கள், 

மேத்கூறிய பஜசகோவிக்கமென்னும் சலோகங்களை 8 தான் 
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த ரகாயப்ரவேசம். 

மோஹமுத்கர மென்று சொல்வார்கள். அதாவது மோஹ 

த்தை தொலைக்கும் ஓர் சம்மட்டியென்று அர்த்தம், இந்த 

இரந்தம் 12 சுலயோகங்களுள்ளது. இதில் மிசவும் எளிய 

நடையில் வேகாக்கத விஷயங்களை பாமர ஜனங்களுக்கு ஆசா 

ர்யஸ்வாமிகள் ஈன்கு போதிக்கிறார்கள். வியாகரணம் முக 

லிய சாஸ்திரங்களை ஸகா ஸாவகாலமும் பரிசயம் செய்து 

கொண்டு காலக்றைக் கழ்ப்பதில் பிரயோஜனமில்லை, அவை 

மரணகாலத்தில் ஒருவலுக்குமுபபயாகப்படமாட்டா. கோவி 

ந்கனை ய எப்பொழுதும் பஜனம் செய்யவேண்டும். அது 

தான் கரை2யற்மு.ம், எனப்பொருள்படும்  பஜகோவி/மம் * 

TOT GN சுமிலாக£ைப் பல்லவியாகச் செய்து இப்பன்னி 

ரண்டு OWT BBA It | Dus DUD ih sS cat Karr. இதை அனு 

௭ரி$22 இவர்களுடைய சஷ்பாகளும் ௮கேக லோகங்கள் 

செய்திழுக்கிருர்கள். ௮வைகளெல்லாவற்றையுமிங்குப் பதிப் 

பிக்கிமுக்கிபராம். 
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பஜகோல்நதம். 

ளணனாரிரினள் 
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பஜகோவிந்தம். 
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பஜகோவிந்தம். 
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பஜகோவிந்தம். 
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பஜகோவிந்தம். 
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பஜகோவிந்தம். 
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பஜகோவிந்தம். 
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பஜகோவிந்தம். 
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பஜகோவிந்தம். 
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பஜகோவிந்தம். 
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பஜகோவிந்தம். ' 
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ஷவ௲உ௱டெதா வா வ,உவி ஒறீ_௩6 | 

யஹ)) G0) 7 AD swoflT So) _g 9) _Bo 
“,° 8 த 

ஐ தி 56.8 ஐ0.5)வ ॥ ௩௧ | மஜ மொ௦ 

 



பத்க் அது \ al ne Kee 

A 2 aie oS 
் ராயு | freee” oe! ணை வன அப 

வரார் இண்ட ட் 
t மச 15151 

6D § C   
II. 

   

      

   
௩ ரிக். ‘ 

பில ஆஃ Ny. ss 

ப 

உட்கார்ந்து சிஷ்யாக 

ளெல்லாரும் ஸ்ரீசங்காருடைய ஸ்வர்க சரீரச்தைப் பாது 

காத்துக்கொண்டு தங்களது குருவானவர் திரும்பி வருகிற 

தற்கு நாளையெண்ணிக்கொண்டிுக்கையில், ஒரு காள் ௮ம 

கனுடைய மந்திரிகளாலேவப்பட்ட ளேவகர்கள் அவவி (5% QI | ள் 

டத்திற்கு வந்து அச்சரீட.ந்கைக் கண்ணுற்றதும் உடனே 
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Vag Sib hed amsvG 31 SIL. 

ளைக் கொண்டும்பாய தகனம் செய்ய?வண்டிய யத்னு 

கள் செய்தார்கள். சிஷ்யர்கள் வெகுவாகப் போராடியும் 

அவர்கள் கேட்கவில்லை. முரட்டுக்கனமாய் அச்சநிரச்கை எடு 

'கீதுக்கொண்டு ரக்இரபூமிக்குப் போய்விட்டார்கள், உடனே 

பரீபதீமபாகர் முசலிய சிஷ்யர்கள் எல்லாரும் அமருகலு 

டைய அரண்மனை வாயிலண்டை.. உரக்க பஜனம் செய்து 

கொண்டு ஓடி. வந்தார்கள். ௮ரச3னோ அச்சமயத்தில் அரசுப் 

புரத்தில் ஸ்திரீகளுடன் விஷயலுகக்தில் அழ்க்திருக்சனர். 

சருங்காரரஎ.பிர, கானமான கரக்தம்கூட ஓன்று இச்சமயதி 

தில் இயற்றியிருக்கிறார். அதற்கு அமருகசதகம் என்று 

பெயர். இந்த மாதிரியாக விஷயத்தில் மூழ்கிக்கடக்க இவ 

வரசனுடைய காதிற்படும்ப. உர.ந்த குூரல்களால் பின்வழு 

மாறு பல சுலோகங்களை மேற்கூறிய சிஷ்யர்கள் பாடினா கள். 

௭ னா% எண எரர் fairer qatar | 
ணன் கானளரா எகா எனு | 

ந.தி ெ.தறால் கிம2 வவ நந 

நிவ ண) மிஷீய) £0 5292-05-40 rudl ly | 

பீ) நிஹ wo ஹா_தற-9உ)_தயா 

20 gah wr Ser ay sues 5 Fala) 3 | 

ஓ! ராஜனே! தாங்கள் ஸாகாரணமான அரசனல்ல. 

இதுவன்று, இதுவன்௮ என்று வேசவசனங்களால் எ.மஸ்க 
6. ஓ a e க ° e 

சராசரங்களும் நிஷேஇக்கப்பட்டு-- அனால் யோகிகளஞுடைய 
௫ ட “oN ஓ . * ro . ௬ e ஓ 

ஸ்வாதமானுபவக்தினால் முற்றுமே ஓன்று மல்லவென்று 

மனுக்கக்கூடாஈ காயம் மஹான்களுக்குமட்டில் கெரிக்ககா 

யும் எக்க வஸ்துவிருக்கிறகோ (2 ங்கள்,” / (HEB DS ET அ௮துமவ கான தகாங்கள,” 

car இதுமாதிரியான பற்பல சுலோகங்கள் அவ்வாசன் 
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லக்ஷமீரந்ருஸிம்ஹஸ்தோத்ரம். 

காதிற்படவே அவனு! லிலிரு£ 5 ஸ்ரீசங்க[ா சார்யஸ் வாடு 

களும் தடீபென்று ௮ச்சரீரத்கை விட்டகன்று தமது நிஜ 

சரீரக்மை சீ காம் விட்டுவக்ு பிரழேசக்தில் காணமையால் 
. இ 

உடனே ருத்தாபூமிக்குச் சென்று அங்கு ௮கை ராஜ 

இங்கரர்கள் தரையில் வைதீது ௪ஹனம்செய்ய ஆரம்பித்த 

ருப்பதைக்கண்டு ஐடி தியில் ௮கற்குள் பிரவேிக்கார்கள். 

மீண்டும் உயிர் வந்ததையும் கவனியாமல் அுக்கிங்கரர்கள் 

கெருப்பைப் போட்டுவிடவே இம்மஹாலும் அச்சமயத்தில் 

லக்ஷ்மீக்ருஸிம்ஹனை பனிரண்டு சுலோகங்களால் அதி செய் 

i RATES ॥ 

வண்டின் எர emai 

ள்ரிஷன்ளளிரரி சாராரும் | 
aie aera as vasa 

சனணிஏே எ 8 எர | ₹ ॥ 

HAGOTACTHHUTHLE- 

எள கக கோக | 

சனி னை 

wettafae aa 88 கர | 5 | 

ஊரான் என் ஏயர் 
எண்களை | 

ன எனப ளி 

wedighae aa ef கணண ॥ 3 | 
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லக்ஷமீரந்ருஸிம்ஹஸ்தோத்ரம். 

, Pricer 

ATCA இணைக | 
diver ta SOUT 

wetter, ௭ $% கனக | உ Il 

- எவனவன் | 

ண்ட ராண்டி 

கணினக wa 31%) கரக் | ௩ ॥ 

ர்க்க - 

சாணார் கரண எள | 

AST Fane Tat Tash 

கிஷ ௭௭ Sf கசன் | 5 | 
ளான ளி கரி ௪- 

ஷ்களிங்கா எறி: | 
armada gaifsatrara are 

. wenrafae wa % கன | ட | 

ஸ்கை றிக் 
வான்கோ 

ளாக எனி எரா A ET 

கணி க ௭௭ 3) கணக | ௪ 
காணா எட. 

எண் ன் | 
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Vang Sh Hen Ld anorG gn Soto. 

ளன ஏ குகைகளை 

களி wa %% கண ॥ 5 ॥ 
எரிக்க? 

ஈணண்டா: எகோ 
சிபா கை 

கணி ௭௭ af கரண | $௨॥ 

ஊன 3 காண ளான 

ஏர: என் எலிப்; | 

எாராணதாகு₹ம என்ரான் 
கணி ௭௭ 8 கரண | ₹% ॥ 

கணி ககா gear னர் 

FHS SM AYTTA THT | 
எள ணை எளன் எர 

faq ae சான ககன | (௩ | 

ப ஸ்ரீ உக 7 adlo an) ay r 5 | 

ஸ்ரீ தயொ மியி நிகெ._த_ந வக,)வாணெ 

. Goon SB. 5 Gleor Bent rv afi Gas—nar,)* OC). 

Gur Suv UUM U0 You ண) ௨வாஷிஷவொ_த 

க்ஷ_௩] ௨வ0ி௦ஹ 22 Ge as) aT Ta@moertty டக 

e216) an'& 510 உர oe. bLA PF Oger 10. 

ஹஃயயி SID HLOT LO GT GBT GB | 
~ NL 
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லக்ஷமீக்ருஸிம்ஹஸ்தோத்ரம். 

CH LO Ing அவளொரு ௩ ஹரா VBAMoaw 

கூட] உற௦ஹ ₹& Gla as) aura@cersy | 2 II 
4 

anoanrvoldéumrme oon) 6 aft) 2G 

ர் ற cir orom wo 5 ary மவ avrg sean | 
- a, ர - © : er stam ) 8 610 Bere Bla | பிக்ஹு) 

லக்ஷ] மி) ஹ 859 கெஹிகராவல௦ வடி ॥ ௩ ॥ 

ஸஹ _ஷா,;ர௯“வ_கிவெொ 5. மாய 16௦ 

GLVOGI 7/7 21 ) P DeeIVD Savas Laver &-~Oaw ) | 

i Ban, Oe eu Ry] Otome itp? Tr BOW, \ 

ORs 5 an oan £2 Gea a vra@oesy || # || 

ANoaNIT Mant wt aluvi ஓக ரப ல்கால்.. 

5] ௨ 

it - 

« 2 ஞு on 1 ய) மரவ) ror wv ane) or 326 ) 8) _த ஷூ) 

௯4. ஈர வப் ஹ Ze Oe ad) arti aoe wy 1 @ |) 

ஷஃஹா௱றவுரக்ஷவே ஸூஜ£ நக? 2. 

மாமாவபாஸு_கட HIV oor 1S ovat. aps | 
XN ௨ 

சூ ஹ் உவ ஹனுி Ho ௨_த0_தா உயாலெ. T 

val 5 yanloan ₹8 ெஹி கமாவலவடி ॥ ௬ || 

ஹ௦ஸஷாரஹவ-$௨.ர வ” வயொ ம. சீவ... 
௪ 7 TI J 

ட்ப ஸூ ௦ உிஷ ராகா உவிஷஉ ழவி.நஷ 850_௧5-% | 

நா மாறிவாஹ நஹுயா வயி நிவாஸ ஜஷொளளெ 

லக்ஷ 57 adloan 28 ெஹி கமராவை வம ॥ ௪ ॥ 
ஐ a 

ஷஸஹாற௨உவஉஹ நா_த- பா Sao) v ro -v- 

ஜாலாவல விர தில மத நடா ம ஹஹ) | 
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Vang Sb Hav damcwG 31 Fat. 

வ தாகஉஉஹுஷீாணா.ம.கஹ) 

Omg BIavloans2 Claas) avrawcenrsty ॥ ௮॥ 
a 

வஹா Bia. .s15an,) ஐ.ம.நிவாஹ 

ஹவ-4.நியாம-4வயிஸாய .்ஷொவ?ஹ) 
௨ 

வெரா_தணி. தவர வ அர - காலு -கஹேகஹ,) 

wah 556 Siam 2 கெ.ஹி கறொவூ௦எ. 9 || & || 

ஷவ௦ஹா௱வீகாரகறீறாகறாவியா_த 

௦ 
நிவிஷ 82-4வவ-ஷ.2 ஹகலா_கி4 நாஸா | 

௨ 

உராணவரயாணலவ வி.சிஹ ௧௩லஹ) 
ப ௩ 

ஓகம் நர ஹ்ஹ 8 கெஹி காவல ॥ ௰॥ 

ஐ. நஹ) ம? 6 J கவிவெக3 ஹாயூ நஹ): 
யூ Q 

Oar Mlrv’ a4 yo) aor ளிஹிறி.நிய நா₹யெடுயெ]| 

சொஹா.நகவக- ஹெ வி.நியா தி.தவ)) 

ஓம் ந ரவி ஹ 98 கெஹி கராவல௦-)/ ॥ ௧ ॥ 

@ ae}: » 16>) _& கஃலா_நால ஹவுஸ் விஷெ 

்வெக௩ண BIOL EW AVOR BH வா௩ஷறாக்ஷ | 

62 1 800 wr.) கெயாவ 8 6re. ந airav~oeal 

GaGau Ga at) HT LIGTENM,\ ITT GB 090.9 We. 

இச்ககைய சுலோகங்களால் லக்ஷ்மீக்ருஸிம்ஹரைகத் 

தமக்குக் கைகொடுத்து தூக்கும்படி. பிரார்ததிக்க ௮௪ 

தேவரும் உடன பி ரளன்னராகிக் நமது கருணையால், ஜ்வ 

லித்துக்கொண்டி.ருக அக்னியை யணைக்து, கட்டுக்களை 
* e * ௪ 5 DD ry ஓ 

யெல்லாம் அறுத்துக், கமது கையாலேயெ அசார்யஸ்வாமி 

களைக் தூக்கிவிட்டு பிறகு அக்கா கானமாயினா. இமைக் 
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லக்ஷமீக்ருஸிம்ஹஸ்தோத்மம். 

கண்டம் ௮க்கிருக் க ௮ரசனது வேலையாட்கள் பயந்து ஈடு 

நடுங்கி யோட்டம்பிடி தகார்கள். ஈமதாசார்யஸ்வாமிகளும் 

உடனே தமது சிஷ்யர்களிடம் வந்து சேர்ந்தார்கள், அவர் 

களைக்கண்டதும் அ௮ச்சிஷ்யர்களுக்கிரு௩்க ஸந்தோஷத்திற் 

கோரளவில்லை. வெகுகாலம் விட்டுப் பிரிக்திருக்குதினால் தல் 

களது குருவைக்கண்ட.தும் அவர்களைச் சுற்றிச்சுற்றி அனக் 

தத்கால் கூத்காடினாகள். 

 



  

  

  

12. 

ஸாஸ்வத்ஜயம் 

ஸ் 0ரச்வரர் சிஷ்யரானது. 

ம் ம் ட் "ha! ஓ உ ஓ ச ஓ _ 

ANN 6m a LD Dl Fagus கடன ஸ்ரீசங்காரும் ரள வ இ 
யுவ யா் . o மீ . ; . 

ர ர் aN, - பழுத்த யைப் பார்க்க மீளவும் மாஹிஷ்மதி ஈகாம் 

சென்ராகள். அவவிடக்தில் ஸ்ரீசங்காரைக் 

  

சண்ட தும் ப்ரீமண்ட.னமிச்பரும் வெகுவாகப் 

பணிந்து மிகக்களிது கம்முடைய Bim amb சரீரம் முசலிய 

ஸமஸ்கக்தையுமே அ௮வர்கஞக்கு அர்ப்பணஞ் செய்துவிட் 

டார்கள். ஸரஸ்வதீ தேவியும் இவர்களைக் கண்டம் பின் 

வருமாறு ஸ்சோகதிரம் செய்தாள். 

வள: எள்ளி; ஈர | 
எண்ண ளா ளகர: ॥ 

ஈஸா நா€ ஹவ-1விடிரா காசி? ஷஹவ-4ெஹிநாட | 

பரஹணொயி௨.சிய7-4ஹரவா நாக்ஷ£_தஉாஸ்ரிவ | 

தாங்கள் ள:கல விக்யைகளுக்கும் ஈசன.. ஸமஸ்த 

பிராணிகஞுக்கும் ஈசுவரன். பிரம்ஹாவுக்குமஇிபதி. -காங் 

கள் ஸாக்ஷாக் ஸ.சாசிவனே. 
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ஸரஸ்வதீஜயம். 

: தாங்கள் இன்னும் காமசாஸ்இர்தில் என்னை ஐயிக் 

காமலிருக்கும்பொழுதே கான் தங்களை எகல விக்யைகளு 

க்குமீசன் என்னு , கூறலாமோவெனின் கடையின்றி அப் 

படி.ச் சொல்லலாம். ஏனென்றால், தாங்கள் மனுவ்யர்களு 

டைய சரித்தாக்கை யனுளரிச்துக் காம சாஸ்தாக்கைக் 

கம்றுக்கொள்ளவேண்டுமென்று தாமதிக்க களேயல்லாது, 

தங்களுக்குத் தெரியாகதுமொன்றுளகோ, அதலால் தாங்கள் 

ளர்வேசுவானென்று சொல்வதிற் சந்சேகமில்லை ”” என்றாள். 

பிறகு காம சாஸ்திரத்திலும் ஸரஸ்வதி பின்வாங்கவே, 

அவள் செப்பினசாவது “ சங்களிடத்தில் கான் தோல்வி 

யடைங்கதில் எனக்கு ஒரு குறையுமில்லை. எப்படி. யென், 

ஸுூரியன் அதிரப் பிரகாசமுள்ளவனாயிருக்கலால் சந்திர 

னுக்கு ஏகாவது அவமானமுண்டோ, அதுபோலக் தங்க 
ச ° ௬ 9 

ளால் பாபவமடைகிற.து மிகவும் Pisa ag LUD. 

எண; அன் எ ளின் ரி) 
ats Teds காண எண | 

2 ஹ திவ வ? ஹொரஷொ bh நீவா 2 aS) G@) wart aly l 

கஹஸாறெ? வ௨உ௨வாூெெ தந sir ® wan) A oOapcnrly || 

காழ்மையான மனுஷ்யா களிட. மிருந்து அடையும் 

கெளர்வக்கைக் காட்டிலும் மஹான்களிடமிரு£து டை 

யும் பராபவம் மிக லொக்கயேமே, சம்ளனது சக்துருவாகிய 

கண்ணபிரானுடைய பாதத்தால் மிதிபட்டதுவும் காலியனு 

க்கு ௮பாணமெ, 

இவ்வாறு துதிசெய்து, ஓ! பாமாதமாவே ! கங்களை 

யானறிவேன். பிரம்ம லோகத்திற்குச் செல்ல எனக்கு 

அனுமதி கொடுக்க3வண்டும் ”” என்று பிரார்த்திக்காள். 
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ஸ்ுு(ரச்வார் சஷ்யரானது. 

இதற்கு மது ஸ்வா மிகும் M 7 ow UBS Has oases கெ.குவாஜ 
௩ . ௧ . ர உ ட . . ப ட்டி 

அம்மா தத்துக் தமக்கும் ௮உள து ரூபம் bear 7 & KO) HP uy 
. ச ° . . ௨ அட்ச * அட்டி ௬ 

மென் 100) GRE Bit 9 aL bl ih oy 00h Big Bil 6 Sb'h BoB) 0 ப்ரில் 

ஸ்காபிக்கப்பியாகாம் சாரதா. எநிடம்தில் வள் ஸதா Ga றி சீயம் கு ம், 2 - யச 9 7/௦ bi iy 

MALT LITE HIHEBI UDI oo1 Lary YH AGA 9) D 

9200 il கனாள் 

ன்படி மண்ட கிர் (நக மது பரணி பூமியை விட்டு 

உயரக்கிளம் விட சால் YM A, BF, இனி ஒப, விம் நுங்கும் 

ுபாகென்படை பதிந்து hob) தாவயங்களை யெல்லாம் 

ளுக்விகி? பா கப்படு 5) அக்வா பமறா ர பல்லியை விதப்! NY. ds 

கமக்குள்ளாக?வ அரா துக்கொண்டு, கமகாசாரயஸ்வா 

(மிகளை% ருக்கு வரப பரம் செய்து இம க்யா மீர் 

DAB MIDE NG UIT PG ATT TFIID பதும் அவபாடந்கு (2 வம எ? 

மஹாவாக்ய/பை யு / து வர்யாலாச்பமச்ைக் கொடு 
4 | . ௪ ° உ . உ 

ப் மு ட மப்பு ப்பிரிு7747/ 04 19) 1 oF ODMD oy 711/0) 7 WD ort) j Td, 

 



  
13. 

காடாலிககண்டனம். 
  

ண ரஸ்வதிதேவியையும் இவ்வாறு வெ 
| ன்று மண்டனமிச்ரரையும் சமது சிஷ் 

யாகச் செய்துகொண்ட. பின்பு ஈம 

மாசார்ய ஸ்வாமிகள் மாஹிஷ்மத ௩௧ 

ரம் விட்டகன்று சென் திசையை         நோக்கச் சென்றார்கள். ஸமஸ்த Slap 

யாகளுடனும் இவர்கள் ஒவ்வொரு கேசமாகச் சென்று 

ஆங்காங்கு வழங்கும் தூரமதங்களையெலலாம் தொலைக்து, 

௮வ்விட.சி.துள்ளவாகளில் முகன்மையானவர்களுடன் வாதி 

கீற, அவர்களை வென்று, எங்கே கண்டாலும் நிகரில்லாக 

அத்வைக மகக்ரையே ஸ்தாபித்து வந்தார்கள். இவர்கள் 

இச்சமய,$தில் செய்க ஐகதுபகாரமானதும், OOOH ch 

ஷ்டமானதுமான காரியச்கை விவரிச்து எழுதுவகென்றால் 

go



தாபாலிக்கண்டனம். 

ஒருவராலும் ஸாத்தியமாகாது, உலகச்தில் பரவி wie 

மதங்களுக்கோ ஓர் கணக்கில்லை. சைவமசம், பாகவதமதம், 

வைஷ்ணவமதம், பாஞ்சராத்ரமகம், வைகானஎ.மதம், ஹை 

ரண்யகர்ப்பமதம், அக்னிவாதிமதகம், ளெளரமதம், மஹா 

கணபதிமதம், ஹரித்ராகணபதிமதம், உச்சிஷ்ட. கணபதிமதம், 

நவநிகஸ்வர்ணஸக்கான கணபதி மகம், சக்திமகம், மஹா. 

லக்ஷ்மீமகம், ஸாரஸ்வதமதம், வாமாசாரமகம், காபாலிக 

மதம், சார்வாகமதம், ளலெளகதமசம், ஜைனமதம், பெளக்க 

மதம், மல்லாரிமகம், விஷ்வக்ஸேனமகம், மன்மகமதம், குபே 

ரமதம், இர்திரமதம், யமமதம், வருணமதம், சூர்யமதம்; 

வராஹமதம், ஸாங்க்யம,£ம், யோகமகம், காமமதம், சந்திர 

மதம், கூபணகமதம், பிறிருமகம், விர் மதம், KHIM AID BLD, 

பூகவேதாளமகம் முகலாய ௭ ண்ணிறக்க மதங்கள் வழங்கி 

வந்தன, ஒவ்வொரு மகஸ்கர்களும் தத்தமக்கு ஆதாரமாக 

வேதவசனங்களையே எடுத்துக் கூறினாகள். உதாரணமாக, 

மல்லாரி மகக்தை அனுஸரிக்தவர்கள் மல்லாரி என்னும் 

தேவதைக்கு காயை வாஹனமாக ஏற்படுச்திக்கொண்டக 
e oD e [ஆ] 

DF மேவேசவாகயமாகிய 

ஏன; எண்ன ஏ எள்ள; | 
றல) yoas 2190 uy வொரநகொ_ந₹8 | 

என்பதை அ.காரமாகக் கொண்டார்கள். இக்க மாதிரியான 

துர்க்சககஷிகளையெல்லாம் கணப்பொழுதில் நிராசுரித்து ஸ்ரீ 

சங்கராசார்யஸ்வாமிகள் என்மக.க்கை எங்குமே நிலைநாட்டி. 

னார்கள், இவர்களூடை.ய அ௮மிரு சமயமான வாக்குப்பெருக 

ஆரம்பித்ததும் மற்றைய மகங்கள் அடைங்க கதியைப் 

பின்வருமாது ஸ்ரீவிக்யாரண்யஸ்வாமிகள் வர்ணி)திருக்கன் 

apt ear. 
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தாபால்ககண்டனம். 

anh Borat a at afar கிள என்கறன் 

எள் என் எண் என் என்ற | 

்... இர்ளிரான் ஏன் ளா ரான் கி ரர் 

றா எளிஎ என்ர சளக்கிகள் ஈடு ॥ 
(9 

வாணீகாணல nt 2/'o).o) நவ முரி ௩ டு நா கி_தாஷில 

G)oluvalo auirud) vet alo)? ti 298%o) 6 van—re. 20m வா.-4- 

அ | 

ளம் டயம் 1. தி$ஸ 9.5 வ௰விஐ நப ஷா கிகொ 
w/t ண 

ெவெஷவ _ 
60௭ 

நிஷா 4 ஷ டய Suvan@Hag » doc Gde Oc) br ane. 
ண் a) ப் 

கிஷ 1 | 

கள எள எண் ATs 
எனின் எ அரண் எண் ளா எரா: | 

ஏண் எனி வாக் ஏற்க 
எண் எண்ணினார்கள் என் | 

GIST MY Heriot “ve Git Heh oti) OG) mura > 

ao s3h 7 Gawd ol. a § Brg oo) Sonar §_28| 

ale. os நற wats) திவ கரவு 

விரிடி Qu An ஞூ “பி: Sane solo) | Uv > கற | 

காணைர்கஷடைய வாக்கைப் பரிஹாஸதிற்குக்கூ.. 

மதிப்பாரில்லை, BT ITP LD, HD oT DHONI ஓடி ஒளிஈ்துபொய் 

விட்டது, சைவம ௫ம் அசிவமாக அயிற்து, ByT RD bid IAD 

Bb Coot குள்ளா UG DD, புக்கும் து க்கதியடை ந்கறு, 
e ச 6 ஆ . ௪ க உத ச க 

வைஷ்ணவமைத்மைப் ப ஷணம் செய்வாரில்லு, பெள ம் 1 
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காபாலிககண்டனம். 

4 . ' ட உ ஆ ° . e . 

களுடைய பிரளக்திய அற்றுப்போயிற்று, ௮வாகளை யலு . 
உரு ௩ e e 

ஸரிக்மீக சென்றது கையாயிகர்களுடைய மதமும், செளமா 
ரி ௪ வி. ௭ ௪ 6 ௩ e ~ . e ௪ e ௬ 

லரால் விருத்தியாக்கப்பட்ட கர்மமகககைப்பற்றியும் பே சு 
ச் ௪ % ரூ ப் 8 6 ° 

வாரில்லை, கபிலரால் போஸஷிக்கப்பட்ட காபிலமகமும் லய 

திகையடைந்கது. இவைகளுக்கெல்லாம் காரணம், HM 

சுயவுடன் அஷ்! .மங்களையெல்லாம் சிளக்கெறிக்க பரீசங்கா 
° இ e oN ௫ 

ருடைய ஓப்பிலலா த ON DS HH Son wT 1D. 

இவவாறு காலரா |க்கங்களிலும் திக்விஜயம் செய்து 
௪ ச * உரு ௬ ட 7 அர! 

கொண்டு செல்லுங்காலக்தில் மஹரரஷ்டிா 2சசக்தில் பைவ 
. ~ , . ° . ட 

பகானுளாரியாகிய கபாலிகனொருவன் ௩மகாரார்ய ஸ்வாகி 

களை எதிர்கொண்டு வணங்க, அஞ்ஜலிபக்கனாய்ப் பின்வரு 
சட . ஏ ப ட e e 

மாது மொழு னன்... 1 இவ்வுலகில் [DLN HE Gh FON 
. ச ௪ ௪ ஆ 7 . ° . 

லாம் மு ஈன்மையானவர் தாங்களே. (GID BD கதையெல்லாம் 
® ௪ ௫ ௩ 3 e ஆ உ உ e 

காண்டியவரும் கங்களை. GABA GUGOA Cw HCD, வி 

Qa fA BMIBID 41D OD ஈரகுதுபகார $தற்கரகவே அவ _/ 't ph he IIA ih BIA Jol. Pb BU IB 0 Ob! TW ey) Do 

. % yy ௪ 9 e ees 

aig தவிலாகங்களி லெல்லாம் பாவிய கீரிர்துமை 

ர் - த a ழூ உ wo | யடைந்து தமது Gl THR IMF ARE IVIL MRYMIS 

நடைய  ர்ச்தியை யெல்லாம். சொல்க்கிறவரும் தரவ 
1’ . e ° ந e ~ ௪ 

கள. இ.ஃகைய எமஸ்க கல்யாணகுணஙுகளுக்கும்மரா 
ச ° ம். 5 

இருப்பிடமாயும், அபாரமான ஞானம்ம்காடு. கூடியவரா 

யுமுள்ள DBM FBV ob GTM MDT வஸ்துவை 
° ° ௪ அ ° 4 ® 

யாசித்தாலும், அறை யடையாமல் திரும்னெவர்களில்லை, 

அகலால் இப்பொழுது கங்களை யாசிர்து, எனது பெய்வ 
7 ௧ க் * 

மாகிய பைரவரை அராத்து, என பீஷ்ம நிறை 

வேற்றிக்கொள்ள (யலுகிேன்.  எாவஞ்ஞரான காகி 

கள் இமை யெனக்குக் கைகூடும்படிக் இருபை செயாருள 
OF ச ௪ 

மவண்டும், 
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காபாலிககண்டனம். 

ட இவ்வுடலுடனேயே கைலாலத்திற்குச் சென்று ௮வ 

விடத் துள்ள ஈசுவரனுடன் ரமிக்கவேண்டுமென்லுமிச்சை 
ச e ச 5 ௪ $ , 

யுடையவனாய் முன்னொரு காலத்தில் மிகவும் உக்கிரமான 

தபஸ்ஸைச் செய்து ௮சனால் ஈசுவரனை ஸந்தோஷிப்பித் 

தேன். அவரும் ஸந்துஷ்டமான மனத்தினராய் என் முன் 

தோன்றி (ஸர்வஞ்ஞரா யுள்ளவருடைய சிரஸ்ஸையாவது, 

பூமி முழுவதுக்கும் அரசனாயுள்ளவருடை.ய சிரஸ்ஸையா 

வத ஈமது பிரிச்யாத்கமாக நீ ௮க்னியில் ௮ஹுதி செய்வா 

யேயாயின் உன் அபீஷட.த்தை நிழயைவேற்றி வைப்போம்” 

என வாக்கருளி அக்தர். க கானமாயினார். அது முதல் பூமி 

முழுவது மலைந்து திரிந்தும் ஈசுவரன் விரும்பியவண்ணம் 

௮ரசசனாவது ஸர்வஞ்ஞராவது கிட்டவில்லை. ஏதோ என் 

அ௮திர்ஷ்டவசத்தால், லோகஹிதத்திர்காகவே ௯ஞ்சரித்துக் 

கொண்டி ருக்கும் ஸரவஞ்ஞரான கங்களை இன்று யான் சண் 

ணுற்றேன். சிரஸ்ளைக் கொடுப்பதால் தங்களுக்கு on 

விறந்த கீர்க்திபுண்டாகும், எனக்கோ இஷ்டஸித்தியாகும். 

இந்தச் சரீரமோ என்றைக்கிருக்காலும் ஈசுவரமென்பதை 

ஈன்கு கவனித்துப் பின்பு தங்களிஷ்ம்போல் செய்யவேண் 

டும். தங்களைப்போலொக்க மஹான்களெல்லாம் சரீராபி 

மானத்தை விட்டுப் பரோபகாரத்திற்காகவே ஜன்மமெடுத்த 

வர்கள். உகாரணமாக ததீசி மஹரிஷி தமது முதுகெலும் 

பைத் தானம் செய்யவிலலயா. தாங்கள் ஒருக்காலும், எனது 

பிரார் ததனையை மறுக்கமாட் டீர்களென்னும் முழுஈம்பிக்கை 

யுடனும் தங்களை வேண்டுகின்மேன். எவ்வாற்றாலும் தாங் 

கள் சரஸ்ஸைக்கொடு£து என்னைக் கிருதார்த்தனாக்கவேண் 

டும்” என்று சொல்லிக்கொண்டே. ஈமதாசாரீயஸ்வாமிகளின் 

சரணா விந்தங்களில் ஸாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் செய் 
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காபாலிக்கண்டனம். 

தான். உடனே பாமவிரக்கரான ஸ்வாமிகளும் ௮வலுககூக 

தமது சிரஸ்ளைக் கொடுப்பதாக வாக்களித்து, அனால் இந்த 

ளமாசாரமீ கமது சிஷ்யர்களுக்குக் தெரிக்கால் அவர்கள் ¢ “7 c c ‘ e 

இதற்கு இடம் கொடுக்கமாட்டார்களா லால் காம் ஸமாதி 

யில் கனியே வி்றிருக்கும் எமயத்தில் வந்து ௮வன் இஷ 

டப்படி. தமது சரஸ்ளை எடுகதுக்கொண்டு போகலாமென்று 

அனுமதி கொடுத அனுப்பினார். 

பின்பு ஒருக்கால் ஸ்ரீசங்கராசாரியர் கனியே யிருக்க 

பொழுது ௮ர்சக் கபாலிகன் வரவே, ஸ்வாமிகளும் ஸித்தா 

ளனத்தி ஓுட்கார்ந்துகொண்டு எமஸ்க பிரபஞ்சங்களையும் 

மறந்து நிர்விகல்ப ஸமாதியில் பிரம்ஹத்தில் லயித்திருப்ப 

கைக் கண்டு காபாலிகனும் இது கான் கனக்கு நல்ல சமய 

மென்றெண்ணி ஓங்கிய சுத்தியுங் கையுமாக ஈமது பரமகுரு 

வாகிய ஆசாரீயஸ்வாமிகளிடம் நெருங்கினான். தர்ம்மமே 

உருவெடுத்து வக்கதென்று சொல்லக்கூடிய ரூபத்தைக் 

கொன்று உலகத்தில் ௮கர்ம்மம் மேன்மேலும் ஓங்கி வள 

ரும்படி. செய்ய யத்தனித்தான். அனால் பரப்பிரம்ஹக்தை 
~ + உ ° ட 6 

அழிக்க யாராலாயினும் முடி யுமோ ? ஈசுவர எம்மதத்திற்கு 

விரோகமுழுண்டோ? கர்ம்மமரய கேவசைகளும் பார்க் 

திருப்பார்களோ 1? உலகம் கிருசார்சு சமாகவேண்டாமோ? 

துராசாரங்களுக்கு இடம் கொடுக்கலாமோ ? ஸ்ரீசங்கரர் ௮வ 

தரித்த காரியம் முடியவேண்டாமோ? இக்யாதி காரணங் 

கள் பற்றியே காபாலிகன் ஸ்வாமிகளிடம் நெருங்கியதும் 

இது விஷயம் அசார்யரின் சிஷ்யராகிய ஸ்ரீப,த்மபா தருக்கு 

இடீரென்று மனக்தில் தோன்றிற்று, உடனே அவரும் 

ஒன்றும் செய்.பத்துணியமல் தகைத்து மெய்மறந்து நிழ 

கையில் ஸாக்ஷ£க் ஈரஸிம்ஹன் அ.விர்ப்பவித்து மிகவும் உக் 
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தாபாலிக்கண்டனம். 

இரமாக கர்ஜித்துக்கொண்டு யதசுவரர் எமாதியிலிருக்கு 

(DIL த்திற்கு வது வெகு SHIM AGI. oF உலக முழுவதும் 

பூகம்। ம் வ்ஈதுபோல் நடுநடுங்க) சேவகசைகள ஒன்றுக் 

மீசன்றாமல் /9/மீக்க, எழு £ரமெல்லாம் கரைபாள, எண் 

ர சைகளும் பிஸ் வலிக்க, தாட ஹாலம் செய்து 

கொண்டு ௮௮ இவி/மான சமது கைகங்களால் காபாலிக 

துடை ப சரீரந்தில் கு$தி அவனைப் பிடி ர்திழு£து முன் 

ஷனொரு காலம்தில் ஹிரண்யசசிபுவைச் செய்ஈதுபோலக் 

காபாலிகனையும் கி.ட்$து இரண்டாகப் Vor i@) +.B i gee’ 

டார. இச சப்சம்சால் அசாரய ஸ்வாமிகளுக்கும் ௨மாதஇ 

KO FH சஷ்யாகளும் வெளியில் Os ox a ih woud BOT Bub 

ம்பி ஓடி வந்தார்கள். எல்மீலாரும் நடக்க விஷயக்மைக் 

சண்ணும்றதும் அசசரிய்காலும் அனந்கக் காலும் ப! வசர் 

களாய் நின்றாகள். ஸரீசங்கபோ கமதிஷ்ட கேவகையான 

கரஸிம்ஹனை % துதிகெய்து சரர்நப்படுக்தினா். ௮௮ம் 

FIG DO WIA எல்ிலொருமாக ஸ்ரீபக்மபாரரை BL ba, 

விருக்காரந்தங்களை த ரங்களாக்குச் சொல்லும்படி பிரார் க; 

AVG, Yb DG HUT சொன்னகாவது, 

 pydI@e ih காலச்சில் அமிஹாபல பாவகச்திமிவார 

குகையில் கான் ஈரஹரியைக் குறித்தும் கபஸ்லு. செய் 

பேன்... ஒரு காள் ஒரு வேன்--இதுபையன்-- ஒருவன் 

ig எதற்காக வெகு காலமாக இகம்ஈக் குகையில் சனி 

மையிலிருந்துகொண்டி ருக்க?” என்று என்னைக் கேட் 

டான. அதற்கு மான் ! இந்சக்காட்டில் ஒரு அற்புஈமான 

மிருகமிருக்கிறது. அங்குக் கழஈ்துவரையில் மிகவும் அழ 

கான மனுஷ்பரூபம், முகமா ஸிம்ஹரூபம். அக்க மிரு 

GID) பார்க்கழிவண்டுமென்று இமஃ்கனை காளாக நான் 
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காபாலிககண்டனம்., 

இக்கிருக் தும் அது என் கண்ணுக்கு புலப்படவில்லை, ௮௪ 

னால் கஷ்டப்படுகிறேன்' என்றேன். உடனே அந்த வேடன்: 

அக்குக்கா ட்டி னுள் ஈடுவில் t [துந்து ஒரு ணப்டெ IT Lp BH நர 
, 

ஹரியை கழுத்தில் ஒரு கொடியால் கட்டி. கநெடுகாள் பழதிய 

அடுமாடுகளைக் கூட்டிவருவநம்பால் கூட்டிவந்து விட்டான், 

அதைக்கண்டதும் எனக்குண்டான அச்சர்யக்இிற்கு ஓர் 

எல்லையில்லை. உடனே மான் (! மஹரிவுகளுக்குக் கூட மன 

தஇனாலேயும் எட்டவொண்ணாக ரூபம் யானு காரணர்சால் 

இக்க வேடனுக்கு இவ்வாறு வசமாயிம்அு என்று கேட்ட 

தற்கு அ்கப்பிபு அருளினகாவது (இ வேடன் ஏகாக்ர 

சிக, சனாக என்னை தியானிக்க மாரி நான் இதுவரையிலும் 

ஒருவனாலும் தியானிக்கப்பட வில்லை. இப்பொழுது உன்னு 

டைய தபஸ்வினால் ஸஃ2.காஹமடை மேன். ஓர் கல்ல ஸம 

யத்தில் உனக்கு அனுக்கிரஹம் செய்கமறன்” என்று சொல்லி 

அக்காகி கானமாயினர், இப்பொழுது சற்று நேரத்திற்கு 

முன்பு ஈமது குருவை ஸம்ஹாரம் செய்ய ஓர் கபாலிகன் 

பிரயத்தினப்படுவ.காக எனக்கு இருக்கா ற்போலிருக்து தோன் 

Dig உடேன முன் கான் கண்ட ஈரஹரி ரூபம் தென் 

பட்டது. அவ்வளவு கான். பின்பு ௩ வைகளை யானறி 

யேன்,” என்றார். இதைக் கேட்டதும் சிஷ்யர்களெல்லோ 

ரும் வெகுவாக ஸுகாஷிக்துக் கங்களது பாக்கியமே பாக் 

தஇயமென்னறு எண்ணிக்கொண்டு குருவாகிய ப சீசங்கராசார்ய 

ஸ்வாமிகளை ஈமஸ்கரிக்.சார்கள். அக்க யதீக்திரரும் இவர்க 

ளைக் கூட்டிக்கொண்டு வெவ்வேறு தேசங்களுக்குக் தர்கா 

டனமாகச் சென்ரு கள், 

 



we) 

ee) 
an Se IE eS 

ட்டு 3 

7010-5 

14.   
இிரையாகப் பற்பல Ons fn 

KOHSHE OF aro paar. 4, 

தலும் அனேக அகபுக கருக்யங் 

களைச் செய்துகொண்டு பார்ப்ப 

வர்களெல்லாம் கண்டு வியக்கும்   படி. ளமஸ்க துஷ்டமதங்களையம் 

தொலைத்து என்மததக்கை ஸ்தாபித்து வருகையில், மேற்கு 

மஹாளமுத்தாச்தி னருகேயுள்ள ஸ்ரீமக் பரமசிவபிரான் 

திருப்பதிகளுள் ஒன்றாய திருக்கோகாணமென்னும் திவ்ய 

ஸ் கலக்தையடைங்தார்கள். அவ்விடத்தில் ஸ்வாமிகள் மஹா 

பலனெனப் பெயர்பெற்று விளங்கிவரும் சிெவபெருமானு 

டைய திருவடி களிற்பணிந்து மூகாம்பாள் ஸக்கிசான திற் 

குச் செல்லுகையில், மார்க்கத்தில் ஒரே குமாரனாகிய தங்க 

ளது அருமைப் புகல்வனை ஈமனுக்குப் பறிகொடுக்துக் ௪7௪ 

ளிக்த.த் சுவித்து அ௮லறிக்கொண்டிருக்கும் ஓர் தம்பதியைக் 

கண்ணுற்று தயாளுவானபடியால் மிக்க சோகமடைந்து 
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ஹ்ஸ்தாமலகர் சிஷ்யரான்தி. 

தமது கடாக்ஷ விக்ஷணத்தால் ௮க்குமாரனை உயிர்ப்பிழ் 

தெழுப்பி, அவனுடைய பெற்றோர்களுக்கு ௮ள வில்லா ௮னகீ 

தத்தை ஊட்டி, அவர்களுக்கு விடைபகர்ச்தலுப்பிய பின்பு, 

மூகாம்பாள் ஸர்நிதானத்தை யடைந்து ஒப்புயர் வில்லாத 

அமிர்கமயமான தமது வாக்கால் HES அ௮ம்பாளைப் பலவா My 

துதிசெய்தார்கள். இந்த ஸநோத்திரத்தில் மந்தர சாஸ்தி 

ரல்சையும் யோக சாஸ்திரத்தையும் ஈன்கு விளக்கியிருக்கி 

par. இவ்வாறு மூகாம்பாள் ஈர்சனமான பிழகு ௩ம 

தாசார்யஸ்வாமிகள் ஸ்ரீபலி என்னும் அக்ரஹாரத்துற்கு 

ob CET EAT BOT. 

இந அக்ரஹார தில் சுருதி, ஸ்மிருதி, புராணம் முத 

லியவற்றில் நன்றாகப் பயின்றவர்களாயும் அஹிதாக்னிகளா 

யும், வேதத்தில் விதிக்க கர்மாக்களை அ௮றுஷ்டி.ப்பதில் வெகு 

எ மர்த்தர்களாயும் உள்ள பராமணர்கள் அயிரக்கணக்காக 

இருக்கனர். ௮வர்களுள் விண்ணுலகில் சேவைகளுக்கு 

அசார்யரான பிருஹஸ்பதியைப்போல் மண்ணுலகில் ஒப் 

் எனப்பெயர்பெற்று, அகரயர்தில் கதிரவன் பில்லா 4 குரு * 

விளங்க துபோல் இவ்வுலகில் கற்செயற்குரிய பிரபாகர ரெ 

னத்திருகாமம் வஹிக்சவராய் ஓர் ௮ம் ணர் மணி இருக்கார், 

ஜனகமஹா ராஜனைப்போல் கர்மானுஷ்டான இல் மிகச் இற 

ந்கவரும், ஹஜைமினிமாமுனிவரியற்கிய நியாய நூலுக்குக் 

க௪டறப் பொருள் விளக்கினவரும், வைஇக தஃவங்களை 

மிகத் கெளிவாய் விரித்துக் காட்டி.னவரும், எங்கும் பாவிய 

தர்த்தியையுடையவரும், நான்காச்ரமங்களுள் கிருஹஸ்தா 

ச்ரமமே மகச்சிறக்கசெனக் கொள்கையுள்ளவருமான Dau 

வந்தணர்மணிக்கு ௮கேகம் குமாரர்களிரும்கார்கள், ஒருக் 

கால் இவர் ஸம்ஸார ஸஹிதகமாய் இர்ச்க யாச்திரை செய்து 
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ஹஸ் தாமலகர் சிஷ்யரானது. 

தோண்டு யமுனா ஈதிக்குச் சென்றார். அரு இவருடைய 

பாரியை தனது கைக்குழந்தையையு மெடுத்துக்கொண்டு 

யமுனையில் ஸ்கானத்திற்கேெள், அக்நதிக்கரையில் ஒரு 

யோகிசுவரர் தியானத்திலிருக்கதைக் கண்டு அவரிடத்தில் 

தனது குழந்தையை ஒப்புவித்து, அந்தம்மாள் ஈதியிலிறங்கி 

அமிழ்ந்து ஸ்கானம் செய்துவிட்டு மீளவும் கரையேறி, 

தனது புத்திரனை ஓரிடத்திலும் காணமையால் மிக்க வருத்த 

முறி௮ு ௮௩௧ யோகிசுவரரிடம் முறையிட்டனள். தாம் 

யோகர்திலிருக் உ எமயக்தில் அக்குழந்தை தவறி ௮்கதயில் 

விழுக்து இறந்துவிட்டதைக் கண்ட, அக்க யோகீசுவரரும், 

சமது அலாக்கிரகையால் அம்மங்கைய நக்கு கோட்த மனக் 

கவலையை நீக்கக்கருதி, 821 ஒரு உபாயக்கால் ௮ப்பாலக 

னைப் பிழைக்கச் செய்து அதிதவியாரிடம் சேர்ப்பித்து 

அவளை மிகக் களிக்கச்செய்கார். உயிர்போய்க் திரும்பவும் 

பிழைக்க அப்பாலகனை எடு துக்கொண்டு பிரபாகராசா ரியர் 

MDM IT FGI CT GDF) வாளஸ்கலமாகிய ஸ்ரீபலிக்கு வந்து 

செர்ந்தார். அங்கக் குழந்தைக்கும் கிரமமாக வயது எட். 

யிற்று, அனால் க்கப் பையன் எப்பொழுதும் ஒன்றும் 

பேசுவதுமில்லை, ஒன்றும் கேட்குற துமில்லை, ஸகா தியானம் 

செய்பவன் போலவே இருந்தான். பாலசேஷ்டைகளே கடை . 

யாது ; மந்தபோலிருக்கான். ரூபத்திலோ மன்மதன், தேஜ 

ஸ்ஸ்லொ ஸூர்யன். மூதக்திலோ சந்திரன், பொறுமை 

யிலோ பூமிதவீக்கு ॥எமானமானவன், இவ்வளவிருகந்தும் 

போ கர்மவச்சால் அவனுக்கு ஜடச்சன்மைய மேலிட் 

மருந்து. அவனை ஊமையென்றும், மட்டியென்றும் எல் 

லாரும் கருதினார்கள். இதனால் அவனுடைய பிதாவுக்கு 

இருக்கு வரு கத்திற்கோரளவில்லை. இராப்பகலாய் இகறு 
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ஹ்ஸ்தாமலகர் சிஷ்யரானது, 

கென்செய்வதென்று கவலைப்பட்டார். பிராமண்யம். போழ் 

விடப்போகிறதேயென்று பயந்து ௮ப்பையனுக்கு உபஈயன; 

மும் செய்வித்தார். இவ்வாறு ௮ந்த ஜடனான பையனுக்கு 
ச ச ச ° 

வயது பதின்மான்று ஆயிற்று, 

இத்தருணத்திலதான் ஸ்ரீசங்கரபகவக்பாத ஆசார்ய 

ஸ்வாமிசள் ஸ்ரீபலி கிராமத்திற்கு விஜயம் செய்தார்கள். 

இவர்களின் . மஹிமையைப் பலவாருகப் பிரபாகரர் கேள்வி 

யற்று இம்மஹானிடக்தில் கமது புகதரனைக் கூட்டிப்போய்ச் 

காண்பித்தால் அவனுடைய ஜடத்தன்மைக்கு ஏதாவது 

வி?மாசனமுண்டாகுமென்று எண்ணி ணன எள் 

சோர் ரர” என்னும் வசனப்படி குருவிடம் செலலுவகற்கு 

முன்னர் அவருக்குக் கொடுக்கவேண்டி. ஒரு பழக்கை எடுக் 

துக்கொண்டு, பு*்திரனுடன் ஸ்ரீசங்கரரையடை ந்து வழு 

டைய சரராவிந்தங்களில் ஈமஸ்கரிக்தார். தமது புத்திரனை 

யும் அவருடைய பாதங்களில் ஸாஷ்டாங்கமாக ௩மஸ்காரம் 

பண்ணும்படி. செய்வித்தார். நமஸ்காரத்திற்காகக் கழே 

படுக்க பையனொ திரும்பவும் எழுக்திருக்கவேண்டுமென்கிற 

ஞானம் கூடவின்றிப் படுக்கபடி.மய கிடர்கான். அசார்ய 

ஸ்வாமிகள் தமது திருக்காக்களால் அ௮க்குமாானைப் பிடித்து 

எழுப்பி, கம்மை கோக்கும்படி. செய்விக்தார்கள். உடனே 

பிரபாகரரும் பின்வருமாறு மொழிக்தார். 4 ஸ்வாமிகாள் ! 

DEF Dat BCU Bl. FAO DDE FHM I ON GOOG GT BBO 

தாமறிந்து சொல்லவேண்டும். வயதோ பதின்மூன்று௫ியும் 

இவனுக்கு ஞானம் என்பகே இல்லை, இவன் ஒன்றும் பேசு 

கிற துமில்லை, எழுதுகிறதுமில்லை, ஒருவிக விளையாட்டிலும் 

பு.த்தியில்லை. மற்றைய பாலர்கள் இவன் மக்கனாயிருக்கிழு 

னென்றெண்ணி இவனை ௮டி.கீ.தால் அதிலும் கோபமுண்டா 
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ஹ்ஸ்தாமலகர் சிஷ்யரானது. 

இற்தில்லை. ஏதோ உப௩யனம் மட்டில் செய்துவைக்தேன். 

'சாப்பாட்டில் கூட இவனுக்கு உச்ஸாகமில்லை. தன்னிஷ்டம் 

'போல் தஇரிர்துகொண்டு, சொன்ன பேச்சையும் ' கேளாமல், 

தீன் காமவசக்தால் இவ்வாமுக வளர்ந்துவருகிரமுன்'? என்று 

சொலலிப் பிரபாகரர் ஓழிந்ததும், ஸாக்ஷாத் பாமாத்மாவா 

சிய ஸ்ரீசம்கரரும் அச்சிறுவனை நோக்கி நீ யார்? யாது 

காரணம்பற்றி இந்த மாதிரியாக ஜடன்போல ௩டிக்கிரய்? 

எனறு வினவினார்கள். 

உடனே அ௮ம்த பாலசரீரத்தை வகித்த மஹாத்மாவும், 

பெருகி விழும் ஆகாய கங்கையின் கர்வத்தை Hl. BHD 

படியான வேகத்தோடு, சர்வாணபாஷலையில் பன்னி£ண்டு 

சுலோகங்களால், தான் ஜடனலலவென்றும், ஜடங்களுள் 

ஸாக்ஷியாயிருப்பதும், ஸமஸ் ச விகாரக்களுமற்று' எல்லா 

வற்றிற்கும் மேம்பட்ட உத்தமமான பதமாயுள்ளதும் தானே 

யென்றும், தேஹேந்திரியங்களுக்கு வேழுயுள்ள சைதன்ய 

மயமானதும், “க்லம்ஸிட் 1 தத்ஸத் முதலாய மஹா 

வாச்யங்களில் ! ௧௧ ?? என்னும் பகத்திற்குப் பொருளானது 

மான வஸ்து கானேயென்றும் மிகச்தெளிவாய்ப் பதிலுரைத் 

தார். இந்தப் பன்னிரண்டு சுலோகங்களுள் அத்ம்தத்வம் 

முழுவதும் நன்கு விளக்கப்பட்டி ருக்கின்றன. மிகவும் எளிய 

நடையில், யாவர்க்கும் ஈன்முகப் பொருள்படும்படி. மனோ 

வாக்குக்குங்கூட. எட்டாக வஸ்துவை, இரக ஜடனென் 

பெண்ணப்பட்டிரு£த சிறுவன் எடுத்துரைக்கதும் ௮தைக் 

கேட்டு ஈமது ஸ்வாமிகளே அச்சரியப்பட்டார்களென்றால் 

அர்த சுலோகங்களின் பெ ருமையைப்பற்றிச் சொல்லவும் 

வேண்டுமோ, 
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ஹஸ்தாமலகர் சிஷ்யரானகது. 

எனா என்கற 

ganar Tareas எனக ॥ 1 ॥ 

எள் எரி ஏன் 
கணக எரா எக: | 

னை fatad wat a: 

௭ எனக ணி காண | 2 1 

ஏன எள் எர 
எண்கின் கான் | 

எண்ன எர காமிக் 

௭ எனகன க ணன ॥ 3 ப 

ணாள எக் என் வளன் 
னார் சொ எர | 

எண் எழு sfarsfe ag- 

ca னாக எணண ளான tl ¥ Il 

ஏள எனா ளான ளி 
ஜன் ஈன் களளாகிண்கை | 

aur வின்சன் சா எ: 

௭ னக னகரினளனா | டி | 
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ஹஸ் தாமலகர் சிஷ்யரானஆ. 

எர: எள் எ 

எழா ணா: | | 

WHAT USOT ETE: 

a farenqeitaeqecisenicat tl & I 

q wat fafa <a: gear: 

எண்கண் எண விஏ | 

எளி ஏளா ரஷக: 

௭ ணாக ன கிணானா | உ॥ 

qASAHAG THAN TAA 
HAT THABA THAT | 

staat னி எனிணெளிஎ 

௪ எனா ஷின | ௪ | 

இனன் எளா கள் 

எரர் எள் இனா | 

TAT Ula ளால் 

௭ ணாக ணை க் கானா பு ௨ ॥ 

எள ஏன் எக்க 
னாக அண்ண்ளானன கை: | 

ஏகார எர: கனிவு எ | 
௭ னை கனக் னானளா | உ 1 

ஏடு ணகீ 
ஏனா எண் னன் எட்ட: 
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ஹஸ் தாமலகர் சிஷ்யரானது. 

எள எணண ள் ஏ: 

எ ணகி ளன | 4 ₹ ॥ 
~ ~ 

என் என் எ எ ரா | 

ணன ஏனா; 

௪ என்கண் எனா | 2% ॥ 

TaN, Bre slo Fv Bro ௨7வ_த-40_த 

2.த௦.றியா0.ந.ந 5 anos!) a yao) | 

ஷூ-99).ஷூாவவிகாற வஜி-._௧௦ 

ஷவு௩வெக_தா ந௦ வி.க தடிடு டக | 

H3_go 2 BUD CITT HO a1] தள 

.நிரஹாஷிலொவாயி [Ur cer OD 8 | 

rr Sie கவெஷா 18) _g0 யமா ய 

வ சி.ச)உலவிஷா உஷவொஃகாகா.சா || உ॥ 

ய₹ழ)-௦ஷ.வ.மி.ச)ஷொயஹா 9௨௦ 

2 Guy ap v0 8 ந)ஸெொயா_த்கா.நி | 

பரவ_க...௦-௧ சூபரிர.௧.) ந ஷ௦உ02௯௦ 

வு) நி_.கரா௨லஸிஹு 5ஷொ$ஹ?_தா | க ॥ 

உமவாலவாஹகொ உவமணெ ௨ v0.) 2 (eo) 5m 

உமவகவாகரமதெர 0. ரவொஹிஉஹு | 

Sorearan@Qar Saga &Qara’ + 2K 

வ AG).5,\reaiwerSapry OClasms ane sir | அலி 
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யமா உவ/-4ணாலாவ qeoransorG gar 

85வ விஷ 5.௧௪ தா.ஹீ.௩02க | 

கழாயீவியோமெ மிராலாஸஹகொ ய$ “ 

an BO) 6,)ra.eeeur OCes sane rg ॥ ௫॥ 

2 gupenp ot role. tu wap ஷஹய௦ யொ. 

9_நாக்ஷ௩௱௱0ூ௨2-1_ஈஸாக்ஷ-பாகி? | 

ட அப்ப ய ழ$) வா 6௨6 

an AO) .§,\ras@elan-t-OOein $a08r ॥ ௬ | 
ம் வ a 

w asnrGer oor 8 ஹ..த£ VO-DWGO) a) STs 

வரகாறஹு$ஸவொ?$ஷி _நாெநவயிஷ-ு | 

பாராவொஉஃகஹொ யமாலா_ந௩ரெ௯ ் 

ey Ho) 6 \reeerlant OGas ener gm | எ ॥| 

யாடு நக௮க்ஷ௩வகாஷஸொ௱விந. 

& 5 0) omer ajar குறொ.சி,. வரகா 

௬நகா யியொயஹமயமெக௦ ௨ரஸஷெொய$£ 

au நி0_.சராவலஷிஷா 9வொ5ஹ₹ தா || ௮ || 

விவஹ_கலா_த5 யாட யக்ஷ 

உ ர.ம )ரஷா-சி.ரா$$மா_௧08௨௦ aver 5) | 

_தமாமா_த சூ உரஹ:ப0_5)கக்ஷ௦ 

an HO)6 yr see lant வொ$வஊ$_தா ॥ ௯௬॥ 

waor ஹுூய- வாகொவெச்கறாலாஹு 

ஷிராஷ௨வ ௩00 ௮கொ.மிலாவ)ஹா-59௨2 | 

வலாஹ* வர of He ஹுபிஷெ.க வாவ 

ஷ நி_சாவகவிஹா 6ஷொ$ஊ3ா_கர ॥௰॥ 
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ஹஸ்தாமலகர் சிஷ்யரானது. ' 

வ_நவ.நஉரஷிவ-4 6ஐ.ந2௯-1௦ 

யமா 9.ந)0.௧ Bag, soon .சி2-915 | 

கழா உவா அியொ£6_ரவெட 

an நி_தறாவவிஹா9வொ$ஹுா..தா | we || 

ஷ$ஹெஷ. வஹஷ._ந௩ஹ))6.௧08௯௦ 

ஷஹ்ஹோ நி வஹுூ.நி ய.நீஹர00௦.கி | 
9 Sw 2590 yo-aB8a1 anv Oa 

aN நி9_சராவலவிஹாு €வொ5ஹு$ா.தா | we | 

இவ்வாறு இரத சுலோகங்களால் ஸச்சிதானந்தமய 

மான ஆர்மாவே தாமென்பசாக பரமர் தீமகத்வத்தை இவா 

உள்ளங்கை கெல்லிக்கனிபபோல் கனமாக விளக்கிக்காட்டிய 

தால் இந்த சுலோகங்களுக்கு : ஹஸ். தாமலகஸ்தோ தீரம் ” 

என்றும், இதையியற்றியவருக்கும் ஹஸ். தாமலகரென் 

றும் பெயர் பிரஸித்தியடைந்தது. மிகத்தெளிவாயுரைக்கப் 

பட்ட இக்க சுலோகங்களைச் செவியுற்றதும் பிதாவாகிய பிர 

பாகராசாரியர் தமது பாலன் மிகவும் வைராக்கியமடைக் 

திருப்பதுகண்டு) தாம் இருஹஸ்.சாச்ரமத்தையே "மெலான 

தாகக் கொண்ட வராதலால் இக்குமாரன் தமக்கு உகவியற்ற 

வனெனக்் இர்மானித்துக், குமாரனை விட்டு, அசார்யஸ்வாமி 

களிடம் விடைபெற்றுக் தமது இருஹம் சென்றனர், பிறகு 

ஸ்வாமிகளும் இவருக்குக் சரமஸக்யாஸம் ஈந்தருளி, தம்மு 

முடைய சிஷ்யா்களுள் ஒருவராய் இவரையும் ஏற்௮ுக்கொ 

ண்டு, அவ்வக்ரஹாரக்தை விட்டுப்புறப்பட்டு திருங்ககிரியை 

௬௫ 

நகோக்கிச்சென்றா கள். 

 



  

  

15. 

  

| ann விஷ். ணு முகலான எமஸ்த 

சேவரைகளாலும் புகழப்பெற்ற 

சிருங்க திரியை அடைந்தார்கள் 

தமது சிஷ்யர்கஞடன் ௮.ச்வைக 

மூர்த்தியாகிய mings அசார்ய 

ஸ்வாமிகள். இக்க சிருங்க கரி 

யில கான இனமைக்கும் காளைக் 

கும் விபாண்டகருஃடய குமார 

ரான ரிஷ்யச்ருங்கர் (கலைக்கோ 

== ட்டூ மாமுனிவா ) உக்சமமான 

கபஸ்ஸைச் செய்துகொண்டி ருக்கிறார். இக்கவிடத்திற்கு,2 

தான் விபாண்டககபோவனமென்று பெயர், இய்குதக்தான் 

கச்யபர், வஸிஷ்டர், பராசரர் (கலானவர்களுடை.ய OFT 

மங்களெல்லாம் இருக்கின்றன. மிகவுமக்புஈமான சரித்தி 

ரதிதையுடைய விச்வாமிதீரரும் இங்குக்கான் கடைசியாகப் 

பிராம்மண்யத்தையடைந்தார்.  இக்கப் பிரதேசத்தில்கான் 

ஸாத்விககுணம் குடி கொண்டி ருக்கின்றது. மிருகங்கள் கூடச் 

தங்களுக்கு ஸ்வபாவமாக உள்ள பபகைமையைவிட்டு ஒன் 

108



சிருங்ககிரிமடல் தாபனம். 

ரோடொன் வெகு ஸ்கேகமாயுள்ளன. புலிகள் மான்கஷ£ 

ரக்ஷிக்கின்றன. குரங்குகள் கங்கஞுடைய சேஷ்டைகளூ 

யடக்ஃக்கொண்டு அங்குள்ள குருடு, கூன் முகலியவாகளை 

யெல்லாம் கையைப் பிடித்து வழீகாட்டிச் செல்கின்றன; 

இர தவிடம்தில் உள்ளவர்களெல்லோருமே மஹா கர்மடா்க 

ளானதால் அவர்கள் ஸதா ஸலர்வகாலமும் செய்யும் யாகக் 

களில் ஹவிர்பாகங்களைப் பெற்றுக்கொள்ள அடிக்கடி போய் 

வருவது அஸாதக்தியமென்றெண்ணி, இந்திரன் முதலான 

ஸமஸ்,க தேவதைகளும் இங்குக்கானே இருந்துவிட்டார்கள். 

ஸாக்ஷாக் பரமேசுவா னுடைய கல்யாணத்தின்போது பூமியை 

அசையாமல் எமமாக்குவதற்காகதக் தென்சிசையை கோக்கிச் 

சென்ற அகஸ்திய மகாமுனிவரும் இங்கே தான் வஸிக்கி 

api. HO nalts நில் கான் ௮சஸ்தியருக்கு ரிஷபாரூடராய் 

ஈசுவரன் தமது விவாஹ கோல தர்சனக்தை அருளிச் 

செய்தாரா. 

முன்னொரு காலது இல் வஸிஷ் ரைச் சோதஇிப்பகற்காக 

துர்வாஸ மஹரிஷியானவர் தமது மாயாசக்தியால் அ௮கேகங் 

கோடி. சிஷ்யர்களைச் சிருஷ்டி ததுக்கொண்டு அவர்களுடன் 

இந்த வனத்திற்கு வஈது ada ரை நோக்கிக் காங்களெல் 

லாரும் மிகுந்த பசியால் வருக்துவகாகவும், அகாரம் செய்து 

98 நாட்களாயினவென்றும், காலசாமதமின்றி உடனே தங்க 

ளுக்குச் சாப்பாடு செய்துவைக்கவேண்டுமென்றும் கேட்க, 

வஸிஷ்டரும் தமது புத்கியாகிய அருந்ததியை அவ்வண்ணம் 

செய்யுமாறு அஞ்ஞாபிக்க, அர்தம்மாள் கம் பாக்காவினது 

கட்டளைக்கணங்கு சமது பதிவிரகாமாஹாதமிய்கால் ஒரு 

கணப்பொழுதில் அத்தனை போ்களுக்கும் விருந்களித்கார் 

கள். அறைச் சாப்பிட்டதும் துர்வாளர் மிகவும் சந்தோ 
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ஷித்து, ௮ருக்கதியின் மஹிமையைப் புகழ்க்து, தமது மாயா 

சஷ்யா்களுடன் ௮ந்தர்த்தானமாயினார். இது ஸங்கதிகளை 

யெல்லாம் காரதர் மூலமாய்க் கேட்டதிந்த மஹாவிஷ்ணு 

வானவர் லக்ஷ்மீ ஸமேதராய் மாறுவேடம்பூண்டு வஸிஷ் 

டாச்ரமத்திற்கு வாவே, அங்கு வஸிஷ்டரும் அருக்ததியும் 

செய்த அதிதயத்கைக் கண்டு மெச்சி, அவர்களுக்குக் தங்க 

ளது நிஜமான ரூபத்தைக் காண்பித்து, அ௮க்தவிட க்திலேயே 

ங்கா ஈதிக்கரையில் வாஸஞ்செய்தார்கள். பரமசிவலும் 

இதைக்சேட்டுச் தமது பிராட்டியாரான பார்வதீ தேவியாகு 

டன் ஒரு கிழட்டு தம்பதி மாதிரியாக வேஷம்பூண்டு, ௮௩௧ 
ஆச்ரமத்திற்கு வந்து, தங்களுக்கு வேரொன்௮ம் தேவை 

யிலலையென்றும், கொஞ்சம் ௮மிருதம் கான் வேண்டுமென் 

௮ம் கேட்டார்கள், உடனே வஸிஷ்டர் அருக்ததியைப் 

பார்க்கா. அருந்ததியும் தேவேர்தரனை நினைக்தாள், இக் 

தரனும் உடனே ௮மிரு சகலச.க்தைக் கொண்டுவந்து கொடு 

க்க, அருந்ததி ௮தை வாங்கி அந்தக் இெட்டுக் கம்பதிகள் 

கையில் கொடுத்ததும், ௮சைக்கண்டு வியற்து பார்வ£ீபர 

மேசுவாரும் தங்களது நிஜவடி.வக்கதை அவர்களுக்குக் காண் 

பித்து அவர்களை ௮ னுக்கெஹித்துவிட்டுச் சென்றார்கள். 

இவ்வா இருமூர்த்திகளாலும் பரிசுத்தம் பண்ணப் 

பட்டவிடம் இதுதான். இங்கே தான் மஹாவிஷ்ணுவின் 

சரீரமயமான துக்கா நதியும், பரமசிவபிரானது சரீரமய 

மான பதீரா நதியும் ஒன்று சேர்ந்து ஹரிஹர ரூபமான 

துங்கபத்திரையாகப் பிரவஹிக்கிறது. இந்தத் துங்கபத்திரை 

Wer மஹிமையை என்னென்று சொல்வது, ஸ்ரீமந் காரா 

யணனுடைய ஸ்ரீபாதத்திலிருந்து பெருகிய கங்கைக்கு எத்த 

னையோ மஹிமைகள் பொருநக்தியிருக்கும்பொழுஏ, அவரு 
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டைய முகத்திலிருந்து பிரவஹிச்கும் இந்தத் துங்கபத்திரர் 

யின் பெருமையை யாரால் எடுத்துரைக்க முடியும்? மும் 

மூர்த்திகள் மூகலாச ஸமஸ்சமான தேலுதைகளும் இதில் 

ஸமானம் செய்வதால் தங்களைப் பரிசு,ச்சமானவர்களாக 

நினைக்கிரார்களென்றால் இசைப்பற்றிப் பின்னும் சொல்ல 

வும் வேண்டுமோ? இதன் கசையில் ஈசுவானே, மலஹானி 

கரர் (அழுக்கைப் போகச்செய்பவர்) என்னும் அர்த்தத் 

தோடு கூடிய பெயரோடு இன்றைக்கும் காளைக்கும் வஸித் 

அுக்கொண் டி.ருக்கிறார். இக்ககைய தேவகைகளோடும், 

மஹான்களோடும், புண்ய தீர்த்கங்களோடும் கூடிய பிர 

சேசத்திலுடைய மஹிமையை வர்ணிக்கவும் முடி. யுமோ? 

உலகத்திலுள்ள ஸமஸ்த ஆச்சரியமான வஸ்துக்களுக்கும் 

ஜன்மபூமியான ஸாக்ஷாதக் கைலாஸத்திலிருந்து வந்து, ப் 

பல க்ஷேத்திரங்களிலும் புண்ய தஇர்த்தங்களிலும் யாத்திரை 

செய்து, மேருவென்ன, கங்கையென்ன, காசியென்ன, இவை 

களையெல்லாம் சண்ணுற்ற ப்ரீ சங்கராபகவச்பாத ஸ்வாமி 

களுக்கு இக்கவிடதச்கைப் பார்த்ததும் அந்தம் மேலிட்ட 

தென்றால் அதைப்பற்றி இன்னும் விஸ்தாரமாகவும் சொல்ல 

வேண்டுமோ? 

இவ்வளவு மஹிமைபொருக்திய பிரதேச. த்தையடை௩்த 

தும் ஈமதாசார்யஸ்வாமிகள் அர்த பரவசர்களாய், அந்த 

விபாண்டக தபோவகத்தின் சாந்தியையும், ஸாத்விகத்தை 

யம் கண்டு திரும்பத்திரும்பப் புகழ்ந்தார்கள், ௮வர்களு 

டைய ௫ஷ்யர்களெல்லாரும் ௮ங்கேயே வஸிச்கலாமென்ரா£ 

கள். ஸரஸ்வூ தேவிக்கும் ௮க்கவிடம் மனத்துக்கு மிக 

வும் ரம்யகரமாகவிருக்தது. அ௮ந்தவிடத்திலேயே ஸரஸ்வ 

இயை ஸ்தாபிக்க வேண்டுமென்று. ஆகாயவாக்குமுண்டா 
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சிருங்ககிரிமடஸ் தாபனம். 
| 

யிற்று, உடனே அன்று மாத்யான் ஹிகத்தில் ஸ்வாமிகள் 

துங்கபத்திரைக்குச் சென்று, அங்கு கச்யபர், வஸிஷ்டர், 

விசுவாமித்ரர் முசலிய மஹரிஷிகளைக்கண்டு ஸம்ப்£ஷித்துக் 

சொண்டிருக்கையில், அவ்விடத்தில் ஒரு தவளை ௮ப்பொ: 

முது கான் பிரஸவிக்கக்கண்டு அங்கச் சிசு வெயிலின் தாபம் 

பொறுக்கமாட்டாமல் கவிக்கையில், ஓர் ஸாப்பம் தனது 

படதக்தையெடுத்து அதற்குக் குடையாகப் பிடித்து, அகன் 

நிழலில் ௮க்தத் கவளைக்குஞ்சை ரக்ஷிக்சசைக் கண்ணுற் 

ரூர்கள். உடனே அ௮ந்தவிடத்திலேயே திவ்யமான ஓர் பிரா 

ஸாதத்தை நிர்மாணஞ்செய்து, ௮இல் சாரதாம்பாளை உக்சம 

மான: முகூர்த்தத்தில் ஸ்தாபித்து, ஸ்ரீசக்ர த்தையும் பிரதி 

ஷ்டை செய்தார்கள். இநத சாரதாம்பாள் பீடந்கான் இப் 

பொழுதும் இருங்ககரியில் விளங்குகின்றது. இவர்களால் 

ஸ்தாபிக்கப்பட்ட அம்பாளின் உருவக்கதைக் தான் 

அடுத்த பக்கத்தில் பதிப்பித்திருக்கிறோம். இந்த ௮ம் 

மனிருக்குமிடத்திலேயே தான் கீழே ஸ்ரீசக்ரமூம் ஸ்தா 

பிக்கப்பட்டி.ருக்கிறது. இந்த ஸ்ரீசக்ரச்தின் Mair don gayi 

அதனது பெருமையையும் எழுஅுவதென்ருல் மிகவும் விரியு 

மாகலால் ௮தைச் சொலலாதொழிந்தனம், 

இவ்வாறு சிருங்ககரியில் மடத்தை ஸ்காபித்தானதும் 

அதற்கு அதிபதியாய் ஸதா ஸர்வகாலமும் அத்வைத ப் 

சாரம் செய்துகொண்டு வரும்பர. முதல்முகலில் மது சிஷ்ய 

ராகிய ஸுரேச்வராசாரியரை ஏய்படுத்தினார்கள். காமும் 

கொஞ்சகாலம் ௮ங்கேகானே வஸிகத்தார்கள். 

ல



  
ஸ்ரீ சாரதாம்பாள், ரரங்கேரி.
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    ஆயினும் இவர் மஹா பு.கதிசாலியென் 
  

லும் இவரி கதில் ஸ்வாமிகளுக்கு இருக்2 அன்பினால் மற 

றச் சிஷ்யர்களுக்குக் கொஞ்சம் அள யை ஏற்ப. தென் 

றும் மட்டும் தெரிகிறது. எனெனில், Qik ono dB 

பாடஞ்சொல்வகற்கு இவர் வாவேண்டுமென்று ஈமது ஸ்வா 

மிகள் காமஸிசபொழுது அடல் ஏனையோர் களுக்கு மன 

மில்லாகதையதிட்து அசார்யஸ்வாமிகள் 5 தகிரியிட ,க.தில் 

தமது கருணைமாரியைப பொழிக்கனர். உடனே அவர் எம 

'ஸ்கசாஸ்திரபபாரங்ககராய் (கோட கம்?” என்று சொல்லப் 

பட்ட விருகத்தில் ஐது எலோகங்களால் வகா கக்தை 4 

தெளிவாக எடுக்துச் சொன்னார். அ௮துமுகல் இவருக்கு 8 
. ச e ௫. o இ a, 

தோடகாசாரியர் என்று காரணப்பெயரும் உண்டாயிற்று, 
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அரந்தகிரி சிஷ்யரானது. 

இவருக்கு குருவிடத்தில் பரமவிசுவாஸும், குருசிசுரூலை 

செய்ல்தில் மிகக்கர்ர்சவர். இவர் ஸ்ரீசல்கராசாரிய ஸ்வா 

மிகைக் தெய்வமாகவே கொண்டாடினர். அவர்கள் முன் 
னி%௰ில் உட்காருவதுமில்ல, கொட்டாவி AL. GB 

தில்லை, பின்புறமாகத் தரும்புவதுமில்லை, ௮அனாவசியமாகப் 

பேசுகிறதேயில்லை. அவர்கள் காரியங்களிலேயே கண்ணா 

யிருந்து அவைகளை முதலில் செய்கிறஅ, அகமது பசியைக் 

கூடக் கவனிக்கிறதில்லை. சருக்கிச் சொல்லுங்கால், இவரு 

க்கு ஸ்வாமிகளி! _த்திருக்க குருபக்திக்கு ஓர் எல்லையேயில்லை 

யெனலாம். அசா7யஸ்வாமிகள் செய்த பாஷ்யக்இற்கெல் 

லாம் இவர் டீகை செய்திருக்கிறார். அதுவேகான் இன் 

னும் அரந்சசிரயமென்று விளக்குகின்றது. இந்த மாதிரி 

யாக இவரும் ஸ்ரீசங்காருடைய முக்கியமான சிஷ்யாகளு 

ளொருவரானார். இந்த நான்கு முக்கிய சிஷ்யர்களாகிய 

(ஹஸ்காமஙக7, பக்மபாதகார், ஸுமீரச்வரா, தோடக/) இவா் 

களைப் பார். 8 சவரிகளெல் லோரும் பலவாறாக மயக்இனார்கள். 

தாமம், அர்கம், காமம், மோகம் என்று சொல்லப் 

UD BTA HIM A FHS GEICO உருவெடுத்து வந்து 

விட்டனவா, அல்லது ரிக், யஜுஸ், ஸாமம், ௮கர்வணம் 

என்னும் நான்கு பேகங்களின் மூர். த்திகள்காமோ, அல்லது 

ஸாலாக்ய, ஸாமீப்ப, ஸாரூப்ய, ஸாயுந் பமென்று சொல்லப் 

படும் முக்தி பேஈங்களோ இவை, ௮ல்லது ஸாக்ஷாத் பிரம் 

மாவின் நானகு முக களோ இவர்கள் என்னு வியர்தார்கள். 

இச்சகைய மஹக்தான விபவதக்கோடு கூடிய சிஷ்யாக 

ஞூடன் அளவில்லாக் கீர் க்தியைப் பர வச்செய்துகொண்டு 

அ௮தச்வைகாவதாரமாகிய ஸ்ரீசங்கரபகவத்பாதாசார்ய ஸ்வாமி 

கள் சருங்ககரியில் Gor as wri ao. 

“AN
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பத்மபாதரின் ளேதுயாத்தீரை. 
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am 

: 7 நகை இந்த மாதிரியாக ஸ்ரீசங்கரர் 

ப னல மட்டிலடங்காத சீர்த்தி 

புடன் பிரகாசித.துக்கொ 

ண்டு வருகையில், ஒரு 

நாள் ஸு$ச்வராசார£ 

யர் தமது குருவையடைந்து மிகுக்த 

வணக்கத்துடன் சாரீரக பாஷ்யாது 

க்கு வார்.த்திகம் செய்யுமாறு தமக்குக் கருபைகூர்6சருள 

வேண்டுமெனப் பிரார்த்தித்தார். இதைக்கேட்டதும் மற்ற 

சிஷ்யர்கள் வார்த்திகம்செய்வதற்குப் பத்மபாதர்தாம் தகுதி 

பானவரென்று ஸ்வாமிகளிடம் தெரிவிக்சார்கள். எுரேச் 

வராசார்யர் பூர்வாச்ரமத்தில் கர்மத்திலேயே கண்ணயிரு£தக 

வராதலாலும், தாம் தோல்வியடைந்ததால் மட்டுமே ஸ்ரீசக 

கரரின் சஷ்யரானமையினாஓம், ௮,க்லைக கத்வங்கள் இன 

115



ப த்ம்பா த்ரின் ஸேதுயாத்திரை. 

னும் அவருக்கு veins விளங்பயிரா வென்றும், பச்மபாதா் 
மிகத்தெரிக்கவரென்றும், ௮வ? சிஷ்யராய் வெகுகாலமான 

காலும், ௮ வருக்கு மூன்று கரம் பாஷ்யபாடமா யிருப்பகா 

௮ம் ௮வாதாம் எரியானபடி வார தகம் எழுதுவசற்குரிய 

வரென்றும் சொன்னூரகள், இசைக் கேட்டு ஸ்ரீ சங்கரா 

சாரயஸ்வாமிகளும் DEH இஷ்ட மில்லா இரு£சபோதிலும், 

சிஷ்யர்களின் மன திர்கிணங்க அவ்வாறு புக்மபாகரை 

லர பாஷ்யச்துக்கு டீகையும், ஸுமிரச்வரபை உபநிஷ4 

பாஷ்யங்களுக்கு வார்க்திக ழம் இன்னும் லெ புதிகான ௮ 

வைத கிரந்க ங்களும் செய்யும்படி அஞ்ஞாபி கார், அவர் 

களும் nner 212 செய்கார்கள், எு3/ச்வார் செய்க 

புதிய கிரக தக்கிற்குப பெயர் நைஷ்கரம்யஸிக்கி, ஆனால் 

கம்மை சரரீரகபாஷ்பஃ்திற்கு வார்க்திகம் செய்யவொட்டா 

மல் மற்ற கிஷ்யாகள் ஈடு£துவிட்। சால் எுு3ரச்வரர் 

கோபங்கொண்டு பக்மபா 77 செய்டிம் வாரக்திகம் பூலோசதி 

இல் பிரஸிதியில்லாமல் போகட்டுமென்று சபிகா/. பம்ம 

பாதரும் வார்த்திகக்பைச் செய்து முடி துக்கொண்டு LUO ih 

arP i Oa al sat. LT MI AICHChITET 1D ஈனிமை 

யில் எு3ரச்வரஸை கோக்கி (அப்பா! இசில் பஞ்சபாதிக 

மென்னு சொஷ்லப்படும் புகல் ஐது சரணங்கள் காம் பூமி 

ரில் பிரசுரமாகும், அவைகளிலும் நான்கு 9 4/க்கள் 

காம் விசேஷமான பிரஸிக்கியடையும், நீயும் பிராரப்சகர்ம 

வசகசால் பூமியில் மறுபடி யும் வாசஸ் (நதியாக அவகரிம்து 

எந்நாளும் பி/ஸிச்தியுடன் விளங்கும் டியான வாரச்சிக? 

கைச் செய்வாய்” ஏனமுா, 

இதற்குக் கொஞ்சகாலகததற்குப் பிறகு பத்மபாகா 

ளேதுயாத்திரை செய்யக்கருதி சிருங்கேரியிலிருக்து கமது 

116



பத்மபாதரின் ஸேதுயாத்திரை. 

இ சாரியஸ்வாமிகளிடம் விடைபெற்றுக்கொண்டு ப்ற்பலீ 

க்ஷகீரங்கள் வழியாக யாக்இிரையாய்ப் புறப்பட்டு வருங்? 

கால், சில சிஷ்யா்களுடன் ஸ்ரீரங்க ர்திற்கு ஸமீப த்தில் விளங் 

கும் கிமது பூரவாச்ரம மாதுலகிருஹக்தையடைந்து பிரபா. 

கரமததீகைச் சேர்க்க சிலருடன் விவாதித்து, அங்கு வந்த 

வர்களுக்குக கக்வோபகேசம் செய்து, அவ்விடம் விட்டுப் 

புறப்பட்டார். அப்பொழுது இவர் சஷ்யர்களில் சிலா வஹி 

கீதுவரும் புஸ்ககக்கசைக் கண்டு, ௮ம்மாதுலர் இது யாகென 

Gora, (OUT AT கமசாசார்யஸ்வாம்களின் திருவாக்கா 

Bu DrdonO 4G) பாஷ்யதீதுக்குக்சாம் செய்க சிற்றுரை 

என விளங்க விடை METNAMT. Mod RIGA  DUDOI Sav 

அப்புத்ககக்ை் தம்மம் 1D GSM wa4gah Bw g 

திரை செய்து திரும்பிவரும்பொழுது எடுத்துப்போகலா 

மென வேண்டிக்கொள்ள, அவவண்ணமே அப்பு சகக்தை 

அங்கு வை,தவிட்டு£் காம் ராமேசுவரம் சென்று, ஸேது 

கர்சனம், எ.முத்தரஸ்காகம் முகலியவற்றை முடி. ௩துக்கொ 

ண்டு திரும்பினா. இனிடையில் இவரது மாதுலர் இவர் 

எழுதிய டீகா கிரந்தமா னது நிமதுகுருவாகிய பிரபாகரர் 

எழுதிய க ரக்கத்துக்கு கோ வீரர, கமாயும், அந்த மகக்கை 

(POL gyn கண்டிக்க, BET புமிருப்பரைப் பார்த்து, ௮௧ 

னால் பொறாமைகொண்டு, அப்புக்ககக்துடன். சமது விட் 

டை.க்கொளுத்திச் சாம் INTER ET. பிறகு அவ்விடம் வந்த 

பக்மபாதாசாரியர்  இச்செய்தியைக்கேட்டு மிகவும் மன 

வருக்சுமுற்று, வேறு சிந்தையில்லாமல், தமது குருவை 

சிருக்ககிரியில் வது கண்டு சமது கிரக்கம்போனவழியைச் 

சால்லிப் புலம்பினார். FDR ஸ்ரீசங்கரர் ௮வரை ஒரு 

வாறு பின்வருமாறு தேற்றினர். அப்பா, விணில் வருசக 
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பத்மடாதரின் Cong wits Soni. 

(றவேண்டாம். நீ எழுதிய புஸ்.கக,க்கை 9 ஒரு ஸமயத்தில் 

ஐரீதுபாத்ம் வரையில் யாம் கெட்டஅண்டு, அகை இப் 
பொழுது சொல்வோம், நீ எழுது” என அஞ்ஞாபித்தார். 
பத்மபாதரும் உடனே அவ்வாறே எழுதினார். அ.கலால் 
இக ஐந்து பாதங்கள் காம் பிரசார.க்தையடைரக்கன. 

 



  

  

18. 
ட 

டி, ol 9 மாதிருகர்மா. 

   

  

   

கவை மான வவ னால் 

ன் op ரு ழ், ‘a வி் yoy i 4 i 

aS oP ie ட் . , 

ஆரி த்மபாதர் இவ்வாறாக ளேது யாத்திரை 
க eye உ கட இ. ப 
5 க சென்றிருக்க காலத்தில ஒரு காள் 

5. கத நமது ஆசார்யஸ்வாமிகள் தமது யோக 
= ஆடப் A ச 5 OY இ e ‘ | . க இவல வல்லவ வர சக்தியால் தமது தாயார் ௮ந்திமதசை 
நகரு புலமும் 

ட் IAN IETS அறிந்து உடனே ஆகா 
6 

ர் சமார்க்கமா்கக் கணப்பொழுதில் காலடி... 

கிராடுத்திற்கு வந்து சேர்ந்தார், ஐன் 

திலுமே பற்௮ு இல்லாக இம்மஹான் சமது தாயாரை இகத 

அவஸ்தையில் சண்டதும்' மனமிளகினவராய் அக்தம்மாளை 

பிரகக்ஷிணம்பண்ணி ஈமஸ்காரம் செய்தார். எஃ%யாஸிகள் 

இவவாு செய்யலாமோவெனின் ஸ்காந்தபுராணத்தில் இத 

ற்கு அகாரமீருக்கிறது. 

சளிக் ஈண் குர் | 

எண்ண என்ன TAA TARA: II 

௦ ந$ஹாஷிலக?-45வி a6 cat) g\r abl ogy | 

an aay ) 5 ப_தி_நபு உரஹூவ-௩ ஜா QU Ugo ர ° 
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 மாதிருகர்மா. 

ஏல்லாராலும் வந்தனம் செய்யக் கருக்க உ ந்யாஸியால் 

தாயார் எந்த விதக் இலும் ஈமஸ்கரிப்பக ற்கு உரியவள் என்று 

ர 

'சொல்லியிருச்சிற த. எவ்விக மோஹார்காரச்தையும் போ 

க்சுக்கூடிய இக்க உக்கம சீல! தமது காயாரைப்பார்த்து 

(அம்மா! சோகத்தை விட்டுவிட்டு உனக்கு அகவேண்டி. 

யதை என்னிடம் சொல்” என்றாரா. வெகுகாலமாக விட் 

டுப்பிரிந்திருந்க gorge (ABI இச்சமயத்தில் ஸவஸ் 

கனாகவே நேரில் பாரக்துத் காம. மொழுக்தசாவது 

அப்பா! இந்த அவஸ்தையில் உன்னை ன் ளெளக்கிய 

மாகக் கண்ணல் கண் 95 எனக்குப போதும், வேறு 

எனன எனக்கு அகவேண்டியகிருக்கிறது? அனால் என் சரீ 

ரம் மிகவும் தீர்ணமாய்ப் போய்விட்டது. அப்பா, இனி 
் ௫ உ ர “\ e e _# 

மேல் என்னால் ஜீவி£திருக்கமுடியாது. அகையால் சாஸ் 

தரப்படிக்கு எனக்குள்ள ஸம்ளகாரங்களை நீ செய்து என் 

னைப் புண்ய3லாகக்கை அடையும்படி செய்” என்றாள். 

இதைக்கேட்டதும் ௩மது அசாரயஸ்வாமிகள் தமது மாதா 

வுக்கு உபதேசஸாஹஸ்ரி என்று சொஃலப்படும் அச்புசுமான 

கிரந்தக்தால் பிபம்மக்தை உபமேேசிமார்,  இசைச்செவி 

{DD அக்க அம்மாள் அப்ப?! நிரகுணமான பிபம்மக்தைக் 

கரஹிக்கிறகற்கு எனக்குக்திமமை போதாது, அகையால் 

ஸுகுணமாயுள்ளகை எனக்குச்சொல்லு”” என்றாள். உடனே 

பரமதயாளுவான அக்க யதிசக்ரவர் சக்தியும் அஃயத்புசமான 

பதிநான்கு சுலோகங்களால் எ.குணரூபியான ona saer s 

மஹாமிதவனை ஸ்தோத்ரம் செய்கார், இக்கச் சலோகங் 

களுடைய காம்பிர்யக்தையும், மூாக்கபுஷ்டியையும் வாணி 

க்க ஆரசம்பிப்பதே மிகவும் ஸாஹஎஸமாரலாலும், ஏசோ 

கொஞ்சம் ஈமக்குத்செரிந்தவரையில் சொல்லுவதாயிருக்கா 
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மாதிருகர்மா. 

லுங்கூட மிகவும் விஸ் காரமாகுமா சலாலும், பின்னொரு ஸடி் 
யத்தில் இதைப்பற்றி விவரிக்துச் சொள்ளலாமென்றெஃ 

ண்ணி, இங்கு அக்க சுலோகங்களை வரைவதோடுமப்டூம் 

TATTA I ஈரி 

எபி ஏர் எர | 

ஈர் ௭௩௫ 

எள்ளாளர் ௭: எலி ॥ 5 ॥ 

THM Aaa aeraae 

என்றாரா | 

ரின் ஏ: ரண ॥ உ ॥ 

உண்ன. 

ஈ்ண்ற்ன்க: எழு; | 
ஊரார் சனை- 

ward 4 எர்கள்ண்கள்ள॥ 3 ॥ 

ானனளளிரார் 

TRAM AE TATA TT | 

என் என்ற ப உ ॥ 

எண டன 
எரி ) 

TA



மாதிருகர்மா. 

உரு Th உ ner a 

eh 
். என்னவள் எளின்ளனா | டி ॥ 

ட கவ ரீ % 

எச எ ரி ன 
சாகா ளோ | 

MEAT AAA KAT 

ame AHA YAS AIST 1 I 
என 89 சோ 
அ க 

ஏனா: என் எனா Ward | 

aat & garetts ta wag ॥ வட 
8௭ என்ன Prater 
எளிஷு என் fre sara அடு 

என்க எ ௭8 ரொ 

எனா ள்ளி எ ரள: ॥ ௪ ॥ 

எ: எரா: என ன் 

celle arcatsmerareg ர | 
௭ எ எனன 

னள * ஈன் ஈர் சிரு ப 6 ॥ 

எள எள. எக் எ எர | 

ஊளிச எள் காளிண ச (6௨ | 
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மாதிருகர்மா. 

ரஜ 8 எரர் கரணி: 

sogifa சா என | 
என்க: ௯: சாண் * கக்ஷா 

அளி: எ௭் எண் எனா: |? 6: 

a wart ag, reset 
"கள் ளி ன் எ என் fire | 

எள ௫ எள்ண் என் கண்ட ்் 

சாஜி எ ரளி at 8௩]. 
ன் எள் எள ளம் 
எள எக் |, 

aad ga AGH wave: 
AAAMNAM A எனன | ea i 

AHS BOCA YAHT- 
SAO கரனை காள | 

TMS CUNT BSA 

சன் ணன் எ என் எ என ம் (உ 1 

௯_நாஒ) ஷா) வற _தக்ூ8ய59-4௦ 

அிஷாகாறா2௯௦ _த-றமீய௦ குமே | 

ஹி ௮7230 வ௱வ அறு 5௨௮௦ 

“வாம சீ.௧௦ 2 ஹூ ் வவெ | & ii 

AV IU )T Pun g,\ SS adloanran Gaya? ay 

EO) 57 anor Slanatrowr gr fier Fagly |, 
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மாதிருகர்மா. 

BLT UIE, y vow an) amoe a HOB ar wo 

உ௱ாறதி9,௧7௦ ௧86 வணவக || ௨ | 

vilGlay oir § Sep p57 deur ain Brg) ab. 

ou yap ofl a 1-5 அவெ? ஷஷிர௦டி0.ம௦ | 

௧.நளவ)ஷ.ழி50_௧௦ அகவிஉரா- 

2_தீ. 5௦ வற கூா௦ ௯:ப௦ @) uf கொவா॥௩॥ 

வரவா ஒவரவாஹவ ரமாவொணவயே-4௦ 
NL NN A 

ரகு ண்ஸ்ரீஹஊ₹ோழா5₹ய-6) | 

D IT -nsuv 0 50)2a> aasoololup #2653 

ஹரா ay Ui 11 BH avoes go) a §-vi3 ர் ஆ | 

ஹூஹைவாஷ?ரபா.கெவாஹு௩றெ ௫ 7. 

௩50. நள௮$ஜா௱சாலா விஷிக 3 | 

bean rl ype) wr aue.toC)sorit pao G)_s 

லவாஃகலொய் பாட soar நீலிவாவ) | டி ॥ 

ஐமஜஞாய (ஞா மெளறீறா Brus | 

௨)வஞா ந௩௯௦௨உிஙிவஜஞா_கி.4.ஹரரம்'ந | 

t ameblay 122 OG) 6 ர ௨.8 ஹெசு௨0.நா 

ஹெ -58ஹெ ௨-௩.நஹெ 5O)Bi Segue \| or || 

SeanrGeaea GeGarn Gea: dea 

ஹ ராரெ வ-ணாளறெ யமாளரெ ஹறெ தி | 

பர-வாண? antag. yr Mg.) 7 லவை 

.௧9_கா 00 ஒயாபரீல Gea asj05e || oF || 

NT Oar gos விஜொஸா விறாயிகெற 

தரயீ2-௫௮ ool) soir uta B 5.) 0OUH கூடி | 
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மாதிருகர்மா, 

உரி ஹெ. ஹி AI AT AI PAZ.) 

க்ஷ்ஷை 55௨ OD Fp ar Al) mbes es ॥௮॥ 

Fale \0 ாறண$9% ௨)வை_) @) 9 

௨7௨௨ வாஜஹொ?வஹநாஹு 00௨590 | 

ந வெடெத ௨வெடிகவ[_தல) ஹா நி- 

ஷஹ 2_தா 0? உயாலொ ஒயா; வ;நியெஹி ॥ ௧ ॥ 

௯1௦ உர.நகா ஹஹ உர நவா தர௦ 

ஐவாஞாம உா_தா க,ிந)௦ ௩ wir) Ds | 

வவஉ கிவ ஷஹி ரா௦ Ole a} £ ON .\0 

KJOITUT & uve) wi KIO Qustr sag அஹா ac 

௨௭-௦௦ வெ.தி .நா௦ கூச வாயிற் Ore 

KOK S| ar ய W) 0) _& கூவ 

பிஜிஹ ௨-6 ஸொ$ஷி த கண ல$ஷா 

கூ,௦மக7_தா௦ ywvai anGlaitsaS) ய_நா6 | Os |] 

ந தொடி & 5 —a-Lo வாரா ஹலெஸா௦ 

௯.(9௦ als iGlan கூட ந ஜா. மிறீஸா | 

மார் ஹி வரஹஸ்ஜஹொ$ஷறி கஹுாஷி Sit SH ir - 

ஹ தெர ஹிணொ வா் ௨ி.கரகெரஹிணொ வா || 

ay v.10 மஜா .ந?வ-3௦ ய்யா வ வியா _த-௩5 

௨ஜஸ௨)ஜா ந நஹெயறாவலி- 
ற த ரஹ௨ீ௦ ஹு ௧௦ _தரா.தீ-80ெ) ரகணொ. 

ய-3வேராண நிவ.ாவண௦ கூ தாவு ॥ ௰க॥ 

௬௬ணெ ௯௦௯௨ ந௦டு.ம 92-20. மா. 

உவாணெள கவாலாஉமாெ5நலமாக்ஷாகி | 
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மாதிருகர்மா. 

so) 267) ar uDyUr ot 2.arG)3 க it 

ல் ௨ெவ15)௦ 6 501௮) ர 90.) de |) 

| இனி எருண்ரூபியாக ஈசுவரனை;த் மானம் செய்வ 
ig % ie வனமாக வே 'சுலோசக்கள். மர்ராலே. 

atic Le, டதுமில்லை, 'செய்யப்பட்ப்போதறதுமில்ல், 

த்த edneue ஸ்தோத்ர்த்சைச் செ விபத்தும் 
ம சதேவலும் தமது Parson stor அனுப்பினார்." சூலம், 

பினாகம் முதலிய குஷ்ரமான ஆயுதங்களோடு « கூடிய இவர் 
களைப்பார்த்ததும் ஈமது ஸ்வாமிகளின் தாயார் மிகப்பயந்து 
டப பா! இவர்களுடன் மான் போகமாட்டேன்”? .. என்றாள். 

உடனே ஸ்ரீசங்காரும் ௮க்தச் செவதூதர்களை அலுப்பிவிட்டு, 
ஸாக்ஷாத் மாதவனை ஸ்தோதரஞ்செய்தார், : ௮வரும், தமது 

தூதர்களை விமானத்துடன் அனுப்பினார். ; இவ்வாறு ஸ்ரீம் 

நாராயணனையே தயானஞ் செய்துகொண்டு, மஹாபாக்ய 

சாலினியான . அந்த மா.துசிரோமணி, தமது புதி திரனருகி 

லிருக்கும்பொழுதே அந்த Borers Bae sO காண்டு அர்ச் 

சிராதிமார்க் க்கமாக ஸ்ரீை வகுண்டலோகமடை£ ந்தாள்: 

  

    

     

பிறகு ஸ்ரீச்கரரும் தமது மாதாவுக்குரிய உத்தரகரி 

யைகளைச் செய்யவேண்டி. அக்க ௮ச்சரஹார்த்திலுள்ளவர 

சின்க் கூப்பிட்டதில், அங்குள்ளவர்களெல்லோருமே வர 

மாட்டோமென்று சொலலிவிட்டார்கள், இதகனிலும் வேறு 

பரிதாபமான ௮வஸ்தையும் வேண்டுமோ? தாயாரைப் பதி 

கொடுத்துவிட்டு அவள் சரீரத்தை தஹனஞ்செய்வதற்காக 

ஒத்தாசைக்கு வரவேணுமாய விடுவிடாய்ப் போய்க் கெஞ் 

இயம், ஒருவராவது அதற்ணெங்கவில்லை, கல்கெஞ்சுடன் 

கூடிய ௮ந்த ௮க்கிரஹாரவாஸிகள் கெழுப்புக்கூடக்கொ 

டுக்காமல் ”*1ஸஈ்யாஸிக்கு மாதிருகாமம் : எங்கிருந்து வ 
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மாதிருகர்மா. 

கத? இவன் சக்க: அயோக்கியன்; ப்ரஷ்டன்'' என்பதாக! 

பலவாருக யதிசிரேஷ்டரான ஸ்ரீசங்கரரை நிந்தித்தார்கள்? 

இசை யெல்லாம் பார்த்ததும் பகவத்பாதருக்கு அடகிகாச். 

கோபம் உண்டாயிற்று, ௮ங்குள்ளவர்களையெல்லாழ். அல்சீ) 

கள் 'சபித்தரர்கள்.: : உடனே தமது: .இல்லக்திஸ், ஜெல்லை 

புறத்தின். வலது பாகத்தில் HDB ES வாழைமரங்கனால் 

ஒரு சதையை அடுக்க, ௮இல் தமது தாயாரின் சரீர்$தைக் 
தாம் ஒருவராகக் தூக்கமுடியாகதால் துண்டு அண்டாசச் 

சேதித்துக்கொண்டுவந்து சேர்த்து, கமது கமண்டுலு ஜலக் 

தால் தமது தாயாரின் வலதுகையில் நெருப்பை மூட்டி ௮௧ 

னால் தஹனகர்மாவைச்செய்து முடித்தார். இதையெல் 

லாம் மனதில். வைதுக்கொண்டுகான் HES MSHI an 

ரக்திலுள்ளவர்கள் வேதத் இற்கு அதிகாரிகள் என்றும், 

அவர்கள் யதிகளை பிக்ஷைஏசய்விப்பதற்கு ௮கர்ஹர்களென் 

௮ம், கம்மை இவ்வாறு, சிர்ப்பந்தித்ததால் அங்குள்ள ஒவ் 

வொரு வீட்டிற்கும் அக்சந்த விட்டின். 'கொல்லைப்புறத்தி 

லேயே ச்மசானம். ஏதீபடவேண்டுமென்றும், ஒவவொரு 

பிரேகத்தையும் சே;இிக்தே சிதைக்கு ஏடுத்துட ட்போகவேண்டு 

மென்றும் சபித்தார். இந்தக்கடோரடீர்ன் சாபத்தை ௮க 

குள்ளவர்கள் இன்னும் அனுபவிக்கார்கள். இன்னமும் 

யஇகள் அங்கு ஒருவர் விட்டி லும் பிக்ஷைசெய்வதில்லை. ஒவ் 

வொரு விட்டி.லும் ச்மசானம் கொல்லைச்குள்ளேயேதான். 

அனால் இறக்தவர்களின் சரீரத்கைச்சேதித்துக் கோரப்படு 

தி.துவதற்குப் பர்யாயமாக : ஓர். கத்தியை எடுச்து வெட்டு 

வதுபோல அபிஈயிக்துவிட்டுப்பிறகு மேற்காரியங்களை ஈட 

கி.துகிறார்கள். ஸர்வலோகபூஜிதர்களாயிருக்கும் மஹான் 

களை நிந்திப்பதின் பலன் இப்படி.கீதானாகும். அந்தக்கால 
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மாதிகுகர்மா. 

pos Sy rin Bio Games உருவாகாமல். a} Agen swe போய் 

விட்டது: . 

..... “இக்தப்பிரகாரம் தமது சாயாரைத் - இரும்பிவருதல் 

'என்பதில்லா திருக்கும்படியான ளெளக்கெயமான ௮ச்யுகஈத 

பதவியில் சொண்டுபோய்ச் சேர்ச்துவிட்டு, யதிஸார்வபெள 

- மரான ஸ்ரீசக்கரபக வபா கர் இவ்வுலகில் இக்விஜயம் செய்ய 

௮ ரம்பிகசார்கள், " 
es ‘of 

oa பந்த 

ant meer 
111) NW, 

ட் இந்த  



த் 

தவ 7 . ny = a > ar ae EL ARES 3 ச க த; Py ra iy’. 7 

PON ௮ ட்ட ஆலு ர ட தது ‘ 
1 டர் ் 

௩1]     

  

       

10. 

த்க்விஜயம். 

22 MG 9 டட 

0). ப்பொ முூதுதான யாம் , இம்மஹானுடைய 

SO Fs Sr 5am எழுசப் புகுந்தான் ஸாஹ 

MID BETH புலப்படுகிற ௪... ௮க்காலக்திலோ 

ஜக.க்தில் பாவியிருந்த மதங்களுக்கு ஓர் எல்லை 

யில்லை. ' ஆயிரக்கணக்காக மதங்கள் இருக்கன, 

இதற்கு முந்திச் சொல்லியபடி ஒவ்வொரு மகச்தினரும், 

குத்தமக்கு ஏற்றவாறு பலவகை ௮.தாரங்களை ஈடிது சுருதி 

ஸ்மிரு£, முதலியவைகளிலிருக்கே" எடுக்துக்கூறினா கள். 

நமது ஸ்வாமிகள் ப்ரவசனம் செய்த ௮,கவைகமகமோ, 

பொதுவாக ஜனங்களிடக்து அக்காலத்தில் வியாபிக்கவில்லை, 

அதலால் அளவிறந்த அத்தகைய துர்மகங்கள் விசேல. 

மாய்ப் பரவியிருக்க ஒவ்வொரு இடச்திற்கும் இ&்,த யதிசக்ச 

வர்த்தி சென்று அங்குள்ள அக்க முத்தின் தலைவர்களுடன் 

வாதித்து, ௮க்வைக மகத்தின் பெருமையை ஸ்தாபித்த, 
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த்க்விலயம். 

அன, ததவ குகை SOMEONE HY GUT Ss Fy நாட 

Seu son jiu s em 6 8 தொலைத்து ஸதயக்கை நிலைகாட்டி 

proc மததிமையை யாரால் சொல்லமுடியும். ஸமஸ்த மதங் 

கஞடையவும் ஸாராம்சத்தை நன்குணர்ந்து உரந்த ரூபமாக 

ஜர் வதாசன எங்காஹம்'” என்று எழுதிருக்கும் ஸாக்ஷாக் 

விதீயாரண்யஸ்வாமிகள் கூட. 84 எக்: எனின் சம் 

சாகி” எத்குருவாகய ஸ்ரீசக்காருடைய இவய சரித்திர 

மெங்கே, அல்பனாகிய யான் எங்கே? என்று கம்மைக்காமே 

இவ்விஷயத்தில் ௮ல்பனாக நினைக்கும்பொழுது மற்றவர் 

களின் துணிபைப்பற்றி என் சொல்வது? ஸ்வாமிகளின் திக் 

விஜயத்தின் மஹிமையைப்பற்றி நினைக்கும்பொழுது ௮௧ 

னது காம்பீர்யத்திலிடுபட்டு ஒன்றும் எழுகக்கோன்ருமல் 

பயமே மேலிடுகிறது. ௮கை எவ்வாறு வர்ணிக்கிறது என்று 

மனக்குழப்பமும் உண்டாகிறது, ஈ௩மது உபகிஷத்துக்களில் 

மக்தீரக்ரஷ்டாக்களாயிருக்2 மஹரிவிகள் பிரம்ஹச்தைக் 

குறித்துச் சொல்லும்பொழுது “ஏரி எள் என் ஸா 

AAA AE” gs அடைவதற்கு என்ன பிரயத்தினம் செய் 

தம் அடையாமல் மனமும் வாக்கும் திரும்பிவிட்டன 

வென்று சொல்லியிருக்கருர்கள், அவர்கள் முக்காலமுமதி 

$,த மஹரிஷிகளாசலால் அவர்களுக்கு பிரம்ஹக்தை புறிய 

முடியாமலிருக்கது. மக்க புச்திகளான ஸாகாரண மனிகர் 

களுக்கோவெனில் இம்மஹானுடைய மஹிமையைப்பற்றி 

எடுத்துச் சொல்லவாவது அல்லது பகுக்கரியவாவது 

அஸாத்திபமான விஷயம். அது வாக்குக்காவது மனக் 

துக்காவது எட்டாகது, அகலால் எமக்குக்செரிக்கவரை 

யில் மிகவும் சுருக்கமாய் ௮கை எழுதி இச்சரித்திரக்கை 

முடிப்போம். 
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திக்விஜயம். 

தமது மாதாவின் கர்மா முடி ந்கவுடன் ஸ்ரீசங்கரா சாா$), 

ஸ்வாமிகள் சிருங்கரிக்குச் சென்று அவ்விடத்தில் மட? 

தீதை ஸரிவர சாசுவகமாய் ஈடத்தவேண்டியதற்குத் த௫்ர்த 

ஏற்பாடுகளைச் செய்துவிட்டு எ ஈரேசுவரரை Airis 

செய்து தமது மற்றைய சிஷ்பர்களுடன் ரமேசுவர யாத்தி, 

ரைக்குச் சென்றார்கள். காம் போகும் ஒவ்வோரிடத்திலும் 

ஆங்காங்குள்ள ராஜ ஸகஸ்ஸுகளிலும் விச்வ ச்கோஷ்டி.களி 

ஓம் அ௮த்வைகமகச்தினக்விதியமகிமையை எடுத்துப் பிர 

ஸங்கிக்துப், பிறமதங்களிலுள்ள குறைகளையும், தராசரரங் 

களையும் களைந்துரைத்து அ௮ங்காட்டார்களையெல்லாம் தமது 

கோட்பாட்டுக்குள்ளாக்கினார்கள், வரியில் ஐகன்னா ஈக்தில் 

Pi மடக்கை ஸ்காபித்தார்கள். ௮து இன்னும் கோவாக் 

தனமடமென்று விளங்குகின்றது. அங்கிருந்து காஞ்சீபுரம் 

சென்று ௮வவிடத்திலுள்ள சாக்கர்களையெல்லாம் வென்று, 

சிவகாஞ்சியென்றும் விஷ்ணுகாஞ்சியென்றும் இரண்டு பட் 

டடணங்களை ஸ்தாபித்து அங்குமோர் மடத்தை ஏற்படுத்திப் 

பிறகு சிகம்பரக்தின் வழியாக வைச்திசுவான் கோவிலை, 

யடைந்கார்கள். இவ்விடததிலுள்ளவர்களுக்கு ஈ௩மது ஸ்வா 

மிகள் ௮ச்வைகோபகேசம் என்ன செய்தும் அவர்களுக்குப் 

புலப்படாமையால், அ௮லர்களை அழைத்துக்கொண்டு அவ 

வூர் ஈசுவர எஈ்நிதான த்திற்குச் சென்று அவவிட திலுள்ள, 

லிங்கக்தை கோக்கி எக்க மதம் எ.தயம் என்று ஸ்ரீசங்கரர் 

கேட்டதாகவும், உடனே அந்த லிங்கத்திலிருந்து எல்லோ 

ரும் பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் பொழுது ஈசுவானே நேரில் 

அ)விர்ப்பவித்து ௮,கவைகமே ஸக்யம், ௮ச்வைகமே எ.த்யம் 

௮த்வைசமே எ.தயம், என்பகாக மூன்றுகாரம் சொலலிவிட்டு 

நதா த்தானமானதாகவும், ௮து முகல் சோம.ுரதநயம் மூ 
SJ} சீ ச் @ ம் வ் ௮ 8 ap 
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த்க்விஜயம். 

தும் ஸ்ரீசங்கரரையெ கசெய்வமாகக் கொண்டாடி dav 

'ரையே குருவாக அடைக்கதாகவும் ஓர் ஐதிஹ்யமுண்டு, 

வை தீசுவரன் தோவிலிலிரு$து மதுரைக்குச்சென்று அங் 

இருக் சீ சக்திபூதையின் வேகத்தையும் நிறு இ, வைதிகமார்க் 

சத்தை 'அவர்களுக்குப் போதித்து, பாண்டி.யராஜனையும் 

கம. வசமாக்கிப் பாண்டி நாட்டின் வழியாக ராமேசுவரம் 

இபொயத்சோந்தரர்கள், அங்கு சிலகாலம் இருந்து ளே அதர் 

சனமும், ராமகாத பூஜனமும் செய்தானபிறகு, திருங்ககரியி 

AGM அடிச்சடி இந்த தக்ஷிண தேசங்களிலெல்லாம் அந்த 
வடித்து ஸ்வாமிகள் விஜயம் கெய்து அவைசளைப் பரிசுத்த 

மாக்கும்படி ஏம்படுத்தி, சாக்தர்கள், காணபதர்கள், காபாலி 

கர்கள் முகலியவர்களைத் சலையெடுக்கவொட்டாமல் செய்த 

பி Dh காம் தமது சிஷ்யர்களுடன் வடக்குத் இக்கை கோக் 

சிப் புறப்பட்டார்கள். : விதாப்பசே.சமார்க்கமாகச் சென்று 

உஜநயினியை அடைந்தார்கள். இவ்விடத்தில் பைசவர்கள் 

என்பதாக ஓர் குரூரமான மதக்தார இருக்தார்கள். அவர் 

கள் மம் என்னும் வியாஜத்தால் செய்த குரூரமான செய் 

கைகளுக்கு ஐர் அளவில்லை. இவவளிவு பலிகள் சாம் இன்ன 

விக பலிகள் காம் கொடுக்கப்பட்டனவென்று x wag 

௮ஸாத்தியம். ஸ்ரீ சங்கரரோவெனில் இந்த துராசாரங் 

களைக் சண்டவுடன் மிகுந்த அக்காஹக்துடன் Haut SOR 

டைய குரூரமான பாப கடவடி க்கைகளை எடுத்துக் சண்டிக் 

கார்கள், அனால் ௮ந்த மக்கமதிகள் 'இம்மஹானின் வார்த் 

கதைகளைக் கேளாமல் ௪ங்கள,து கல்வனான கரகசன் (௧ரகச 

என்முல் ரம்பம் என்று H1 F510. இப்பெயர் இவனுக்குக் 

தரன் தரும்) என்பவனோடு ஈமது ஸ்வாமிகளை எதிர்த்துப் 

பிடித்துச் கொலைசெய்யத தலைப்பட்டார்கள். உடனே இரந்த 
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திக்விஜயம். 

யதிஸார்வபெளமரும் அ௮த்தேசக்காசனைக் சமது வசமாக 

அவனைக்கொண்டு அக்க பைரவர்களை யெல்லாம் கண்டி.த்அ 

பலாக்காரமாய்க் தமக்குக் கீழ்ப்படியும்படி. செயதுசொண் 

டார்கள். பின்பு அங்கிருந்து குறராத்துக்குச் சென்அ, 

தவாரகையில் ஓர் மடத்தை ஸ்தாபித்தார்கள். இம்மட. 

மும் இன்னும் பிரஸிக்தியாய் விளங்குகற.து, 

பிறகு கங்கா தீரத்திலுள்ள பற்பல க்ஷத்ரங்களுக்குச் 

சென்ன அ௮வவிடஅசளிலுள்ள, பாஸ்சரர், பாணன், தண்டி, 

மழூரன் முதலான அனேச ப்ரமுசர்களை வாசத்இல் வென்ன, 

ஸமாச்ரயணம் என்று சொல்லிச் சரிரத்தில் தாழ்ர' முத்தி 

ரைகளால் சூடுபோட்டுக்கொள்வ௫ முகலான பல-அ௮சாஸ்தி 

ரிய வாடி.க்கைகளைக்கண்டி தீது எங்குப்பாத்தாலும் ௮. கலை 

கத்தையே வேசூன்றும்படி. செய்தார்கள். சுருக்சச்சொல்லு 

மிடத்த, ஸ்ரீவிச்பாரண்யஸ்வாமிகள் சொல்லுகிறபடி. 

ஏ ஏனா: ௬ qa: fear ஸா: ் 

கற் எகா: விளா TAA: | 

எ்5ள் கண்க; vera aa: சாக 
ஏ௲னன ஈரின்றகரா கள்ளி எ | 

பாடலா ய ஐவ” ne) 68 கில வ-.ந8 ஹிகாக்ணா 

| அிஒ7 £8 

கொணெ உராதணமமு௰ய.த.2₹8 ஹொ௦00,கா மள 

: ் 56 | 

wa yrsdanar KaJO8 Ors 6.50 வா.சஜ்லரா 

Rao 

வக) றஹ்) 1 $v8_$-eup 5-010 sr Gad _sressQus 

avn, 
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திக்விஜயம். 

₹ யுத்தத்திற்காக லர்கத்கனாக வந்த புகின் ஒரு கணப் 

பொழுதில் விரட்டப்பட்டான். 'காணதகளும் ஒரு மூலையில் 

தள்ளப்பட்டான். , கெளகமனோ இருட்டால் மூடப்பட் 

டான். காபாலிகனோ அ௮வமானப்படுத்தப்பட்டு ஒட்டம் 

பிடித்தான், பாசஞ்சலன், அஞ்ஜலிபந்தனம் செய்தான். 

, இவற்றையெல்லாம் செய்த ந்த யஇபதியின் ஸாமர்த்தி 

மத்தை என்னென்று சொல்வது, 

னாள் FACT: Hao TA ணார: 

எண. எண்ர்ண ea 
area Rarer ara ea 

அன: எண்ம ஏன்னா எள: சான்ற 
ஸ்றாஞா_ நா) ஹுலடா? கவாலிகவ.கஉாஹ ம, ஹவா 

௨7-தா? 

காணா$வர திஹாறிண$ க்வணகக்ஷொணீறவவெ_கா- 

லிகா? | 

வாஷோரா சி. நயவ-௩வறாவ-ாகஷபஸ்றாககாறா 

நவா? கெலிடில௦ நற மிரா நீதா கழாபெஷ 

_தாழு | 

இவ்வாருக மற்றைய மதக்களை யெல்லாம் கதாசேஷ 

மாகச் செய்து, எண்டிசைகளிலும் தவைதவார் த்தையே 

இல்லாமலடி.த்து, ஸமஸ்த ஸக்கேகத்தையும் விலக்கி, pS 

வைத மார்க்கக்கை ஈன்கு பிரகாசிக்கச் செய்தார்கள். 

'இதனடுவில் இவர்கள் எப்பொழுது சிறக்க் மாந்திரி 

கனான அ௮பிஈவகுப்கனென்பவனை ஜயித்தகார்களோ gl! 

பொழுதே அவன் மிநவும் சினங்கொண்டு எவவாற்முலும் 

இவர்களைத் தொலைக்க வேண்டுமென்த துரெண்ணக்துடன் 
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திக்விஜயம், 

நமது ஸ்வாமிகள்மேல் அபிசாரமந்திரங்களைப் பிரயோகம் 

செய்தான். ௮.சனால் இவர்களுக்கு பசந்சரம் என்௮ு சொல் 

லப்படும் ஓர் குரூரமான ரோகம் உண்டாயிம்று. ௮ரை*௪.ற் 

தேனும் ல௯தியம் செய்யாமல் ஸ்வாமிகளிருகசே! ஈதலும், 

இவர்களுடை.ய சிஷ்யர்களெல்லோரும் 'இவர்களை வெகு 

வாகப் பிரார்ச்இத்துப் பற்பல வைதக்தியாகளைக்கொண்டு, 

இவர்களுக்குச் சகிக்லை செய்தார்கள். அனால் அந்த 

வியாதியான.து ஒன்றிலும் கேட்கவில்லை. கடையாக ௮சு 

வினீ தேவசைகள் மனுஷ்ய ரூபமாக ௮ங்கு வந்து,.௮வ்வி 

யாதியை ஸ்வஸ்தப்படுக்தினதுமன்றி ௮ை ஏவவிட்டது 

அபிஈவகுப் கன் என்றும் சொல்லிப் போனார்கள். உடனே 

பத்மபாதரா் மிகச் கோபாக்ராந்கராய் மர்திரக்காலேயே ௮ந்த 

அபிகவகுப்தனைக் கொனருர். 

பிறகு ஸ்வஸ்தராகவே ஸ்ரீசங்கரர் கங்காஈதிக் கரை 

யில் சிலகாலம் வாஸஞ்செய்கபொழுது ஒருகாள் ஸாயங் 

காலம் மாண்டூக்யோபகிஷத்துக்குக் காரிகை செய்தவராகிய 

கெளடபா.தரைச் சந்தித்து இருவரும் ஒருவரோடொருவர் 

மிகவும் ஆஈந்தபரிதர்களாகத்தானே ஸல்லாபித்துவிட்டுப் 

பிரிக்கார்கள். இச்சமயத்தில் ஊரெங்கும் ஓர் வதந்தியுண் 

டாயித்று, அதாவது காஷ்மீரக்திலுள்ள சாரதா பீ_ மிருக் 

கும் மண்டபத்தின் தெற்கு வாசலைத் திறந்து உள்ளே செல் 

வதற்கு யோக்யர்களான பண்டிதர் தென் கேசங்களிலொரு 

வருமில்லாததால் தெற்கு வாசல் மூடினபடியே இருக்கற 

தென்பது கான். இது செய்தி நமது அசார்யஸ்வாமிகள் 

காதில் படவே கமது சிஷ்யவர்க்கங்களுடன் அவர்கள் உட 

னே காஷ்மீரத்திற்குச் சென்றார்கள். அக சாரதாபிடக் 

தின் ஸ்வாரஸ்யம் யாதெனில் ஸர்வஞ்ஞரான பண்டிதர் வ 
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திக்விஜயம். 
தால்தான் கதவு இறக்கும்; அரச பீடக்திலுக் அவருக்கு 

ears இடப்ருண்டாகும். ஏசாயிலும் Olan Ee Cts ged 

குஜையிருக்கால் அக்கக் கவு ஒருக்காலும் திறக்காது, 

'இக்ச யஇசக்ரவர்த்தியைக் கண்ட மாத்தா சிதலொவெனின் 

௮க்க்தவு கானாகவே திறந்துகொண்டனலு. இவர்களும் உள் 

ளே அழைந்து சாரகாபீடத்திலேறி உட்கார்ந்கார்கள். தம 

க்கு ஓர் கெளரவத்தை உத்தேரித்து இவர்கள் இதில் ஏழ 

வில்லை. ௬ம.து ௮ச்வைசம சன் மஹிமையை உல.) 

கூக் கறிபிக்கவேண்டியே இவ்வாறு செய்தார்கள். இவர் 

கள்,உட்காரக்கதும் அங்குள்ள பண்டி. கர்கள் எமஸ் கமான 

வர்களும் இவர்களிடத்து வந்து । |றிபல மதங்களைச் குதித்து 

வாதிக்க ஆரம்பித்தார்கள். அனால் இவர்களுடைய பிர 

ஸங்கமாஹமெ சண்டமாருகத்தால் அ௮வர்களெல்லோருமே 

அடிபட்டு ஓடி.ப்போனார்கள். இவ்விடத்தில் ஸாயணமாத 

வா் சொல்லுஇரார். | | 

SPURS HANS HT HTT: RETR: 

    
   

என்விதவன்ள் சம் fafa 

gre er க்கள் : ட். வல காவி கர்ட் 

யவர் 1 

8. Co) Ss gD & tas 6-40 asesmmbiieg St eral 
ட “ பாஷ் ஷு. 
MBL) OOinawt sre ws u dia ie) so மர்டர் 

ஷீ ‘ais ப இத 

வ் 
 





  

¥ 

yin ் டு 
ஹத கன் உ த இ த இல ல லக 

A ae ப 
ர ர   

ஸ்ரீ சங்கராசாரிய ஸ்வாமிகள் 

ஜகத்குரு, ஈருங்கேரி. 

 



  
20. 

சார தாபீடவாஸம். 

      

சங்கரர் சரூதா பீடத்திலேறினதும் மற்ற 

மசம்களெல்லாம் எங்கே யென்று தேடும் 

படியாக ஆய்விட்டன. உடனே தேவதைக 

ளெல்லாம் புஷ்பவர்ஷம் வர்ஷித்தார்கள். இத்தகைய ger 

வில்லாக் Sis Buse Qrar As ge@arou® நமது ஸ்லா 

மிகள் காஷ்மீரத்தை விட்டகன்று usher és as BOGE 

சென்றார்கள். ௮ங்கு சிலகாலம் வஸித்து அவவிடத்தி 

லும் ஓர் மடத்தை ஸ்தாபித்துவிட்டு, கலிகாலத்திய sew 

ஷங்களையெல்லாம் தொலைத்துக்கொண்டு விளங்கினார்கள். 

இச்சமயத்தில் ஸாக்ஷாத் ஈசுவரனுடைய ௮வதாரமான் ஸ்ரீ 

சங்கரருக்கு முப்பத்திரண்டு வயது பூர்ணமாயிற்று, தாம் 

வந்த காரியங்களெல்லாம் ஆய்விட்டதால் இனித்திரும்பிப் 

போகக்கரு தி புதரிகையிலிருந்து 'கேதாரத்திற்குச் சென்றார் 

கள், gad த்தில் மிகுந்த குளிரினால் வருந்திய சிஷ்யா 
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சார தாடீடவாலம். 

thar Wi ரர் க்கனைக் கிணங்கி ஈமது ஸ்வாமிகள் பரம தயா 

ரூவான। டி.யால் நான்கு பக்கங்களிலும் பனிக்கட்டி கள் 

ஏராளமாய்க் உக்கும் அக்க இடத்திலேயே மிகவும் உஷ்ண 

மான ஒரு ௨ உரக்குண்ட ட,த்தைத்தமது சரரைவிக்தங்களிலிரு 

ந்து உண்டாக்கினார்கள். இக்க யதிமாகருடைய ர்த்தி 

தான் ௮வவாறு புரவுற?தாவென்று சொல்லும்படி. அந்த 

உவ்ணைகுண்டம் இக்காலத்தும் அங்கு காணப்படுகறெ.து. 

இவவாருக கேவகார்யக்தை முடிப்பக்கென்டற் கை 

லாஸூரியினின்றும் இறங்கி வக்க ஸ்ரீசங்கரரைத்திருப்பிக் 

கூட்டிக்கொண்டு போவகற்காக, பிரஹ்மா, விஷ்ணு, இந்தி 

ரன, முதலான எமஸ்.க தேவதைகளும், மஹரிஷிகளுட 

னும் ஸிக்காகளீடலும் அங்கு வந்தார்கள், ஒரு நிமிஷப் 

பொழுதில் அகாயக்தில் கொஞ்சமேலும் இடமில்லாமல் மிக 

வும் நெருக்கமாய் முப்பத்து முக்கோடி. கேவசைகளின் 
விமானங்களும் தோன்றின. எல்லோருமாகப் பின் வரு 
மாறு, தரிபுரசஹனம் செய்தவரும் இப்பொழுது ஸகஃ்யாஸி 

வேஷம் தரித்திருப்பவருமான ஸ்ரீ சங்கரரை ஸ்கோரக்கரிக் 

கார்கள். 

அளான் ச: எண்ட; காண: 

ராபி: | 

Tey TE MA ஏரண ஏர் ஈம 

எணண சாக ண்கள் ॥ 

scat Bre.) eat sae” sacs arle.an 68 

உ-௱ுர௱ா.சிவிு1வர வவலய Clan 6 asf} Fu 68 | 

யஉ-1௦ .மா௦ வராடொ ௨ வே நவ7.த௦ SRW நா 

காயா ஹி ஹ.ம-4௦ ஹவகி ம்ரிராஹதியவசெ | 
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சார தாட்டவாலம். 

தாங்கள்காம் முதல் தெய்வம், தாங்கள்தாம் விஷ் 

தைச்சாப்பிட்டீர்கள். மன்மசனை யெரித்தீர்கள். இரிபுர 

ஸம்ஹாரம் செயதிர்கள். ஜகத்தின் உம்பத்தி, காசம் இலை 

, களுக்குக்காரணம் தாங்களை. திரிலோசனனான மஹாதேவ 

னும் காங்களே. தாங்கள் எகை ஸ்சாபிப்பகற்காக பூலோ 

கத்திற்கு வந்தீர்களோ அங்க எம்ஸார கிவாரகமான :௮ச் 

வைக மதம் இப்பொழுது ஈன்றாகப் பாவி விட்டது. தாங் 

கள் வக்க கார்யம் நிறைவேறிற்று, அகலால் சக்கரத்தில் 

தயவுசெய்து ஸுவர்க்கலோகம் வந்து எங்களை gy HSB 

ஹம் செயயமவண்டும் என்று பிரார தஇத்தார்கள். 

SHAAN AGHA AT ACT: 
6 எராஸ்ண் எனா wet aa: Fafa | 

என: ஈர: ஈ்காரன் ரானா 

ஊராகக் ॥ 

2. 5@ வி நயவரயா நஹ 5₹ொவாகழாவவாதொ ஹா. 

GaGa ஹர Sano Ol? நிஜறவஉ௦ மழ ஞி 355 

erat | 

QQuver £3 ௨7800௦ உறிஷ.ர-சவவ-ஹஹெள ௨) -ு- 

Tay. ove Ir - 

உஙக்ஷாஸாாஉவாறிஉ மவாடாஹகா௱ஹுகாறகரசு | 
ர 

இவ்வாறு மிகவும் விகயத்துடன் தேவதைகள் மொழ் 

க வார் த்ையைக்கேட்டு ஸ்ரீச ம்கரரும் தமது நிஜபகவியை 

௮டைய வேண்டுமென்று எண்ணியதகக்கண க திலேயே ஸம 

ஸ். 5 கணங்களோடும் கூடினதாகத்சானே ௮திக வெண்மை 

யான ஈந்திகேசுவார் எ]ரில் வர்.து நின்றார். 
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Sit NEL OR Do 

  

— aafcagiifivara ast ஈன் ॥ 

LOR res oslo) gale yoa_ tla @lG)2.8 ay Si 

rt a an Bol) 58 

PO\o)er, 70 20 அகி. வாவி ஹஹ௩வா உ_தஹ்ஹு 

@ Doone *| 

ரார௩ஹெராக்ஷ£ண3ம7)0 வரகபி_தஹ-ு௩டா வட) 

ரா வ.௧௦வ௦ 

ஈரணனாமொகயாவ; ஹூ$ி_க8ரஷிவிய-378 00.௩ஐ 

qj Seley 
இந்திரன் உபேந்திரன் முசலான தேவகதைகளெல்லோ 

ரும் எண்டிசைகளிலும் சூழ்ந்துகொண்டு ஸ்தோத்ரம் 

செய்ய, ஆகாயத்திலிருந்து தேவலம்பந்தமான புஷ்பவர் 

ஷங்கள் வர்ஷிக்க, ஸாக்ஷாத் பிரஹ்ம தேவனே கைலாகு 

கொடுக்க ஸ்ரீசங்கரர் wis சிரேஷ்டமான நந்தியின் மேல்' 

ஏறிக்கொண்டு, தமக்குரித்தான ஜடை, சந்திரன் முதலிய 

அடையாளங்களை வெளியாக்கி, மஹரிஷிகளால் ஈமஸ்கரிக் 

சப பெற்றுத் சமது நிஜமான ஸ்.சான,ததிற்குச் சென்றார் 
கள். 

 




