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சபரியோ ஜனனம் ......................................................................................................... 21 

4) ஸ்ரீ சங்கர சரிதம் –  நான்காம் பகுதி –  சங்கரர் சன்யாசம்; மஹா 
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ஸ்ரீ சங்கர சரிதம் –  முதல்  குதி –  
ஏன் சங்கர சரிதத்தத ககட்க கேண்டும்? 

 

शुक्लाम्बरधरं विष्ुं शवशि्ं चतुरुु्जम् । प्रसन्निदनं ध्यायेत् सिुविघ्नोपशान्तये  || 

ஶூ க்லரம்ப3ரத4ரம் விஷ்ணும் ஸஸி வர்ணம் சதுர்பு4ஜம்| 

ப்ரஸன்ன வத3நம் த்4யரயயத் ஸர்வ விக்4யநரப  சரந்தயய|| 1 

िागीशाद्या सुमनसः सिाुर्ाुनामुपक्रमे | 

यं नत्िा कृतकृत्यास्यु: तं नमावम गजाननम् || 

வரகீ3ஶூரத்3யர: ஸுமநஸ: ஸர்வரர்தர2நரமுபக்ரயம| 

யம் நத்வர க்ருதக்ருத்யர: ஸ்யு: தம் நமரமி க3ஜரநநம்|| 

ரரமரயண த்யரன ஸ்யலரகங்கய ரட ஆரம்ப ஸ்யலரகங்கள்ல இது வரும். 

அதுல இந்த 

வரகீ3ஶூரத்3யர: ஸுமநஸ: ஸர்வரர்தர2நரமுபக்ரயம| 

யம் நத்வர க்ருதக்ருத்யர: ஸ்யு: தம் நமரமி க3ஜரநநம்|| 

http://valmikiramayanam.in/?p=2403
http://valmikiramayanam.in/?p=2403
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/04/Mahaperiyava-Adishankara.jpg
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அப்படிங்கிற இந்த ஸ்யலரகத்தத இன்தனக்கு படிக்கும் யபரது, மஹர 

பபரியவர இந்த ஸ்யலரகத்தத எடுத்துண்டு பரரம்ப அழகர வ்யரக்யரனம் 

பண்ணி இருக்கர. அதுல ஆதி சங்கர பகவத் பரதரத யும் உள்  பகரண்டு 

வந்துடறர. அது ஞரபகம் வந்தது. சரி, இந்த ஏப்ரல் முப்பதரம் யததி, 

சரந்திரமரண தவகரசி சுக்ல பஞ்சமி, சங்கர பகவத் பரதரய ரட ஜயந்தி. 

பின்னரடியய தவகரசி அனுஷத்துல நம்ம மஹர பபரியவர ஜயந்தியும் வரும். 

அதனரல இந்த ஒரு பதினஞ்சு நரள், சங்கர விஜயம் பசரல்லலரம், சங்கர 

சரிதம்ன்னு பசரல்லுவர, சங்கர திக்விஜயம் னு  பசரல்லுவர. அந்த சங்கர 

விஜயத்தத பசரல்லுயவரயம அப்படின்னு ஒரு ஆதச. 

இதுக்கு முழுக்க முழுக்க எனக்கு source மஹர பபரியவய ரட பதய்வத்தின் 

குரல் தரன். அயதரட அஞ்சரவது பரகத்துல ஒரு eight hundred pagesக்கு 

(எண்ணூறு பக்கங்கள்) ஆதி சங்கர பகவத் பரதரத  பத்தி பபரியவர பசரல்லி 

இருக்கர. அதத படிச்சு குழந்ததகளுக்கு பசரல்லுயவன், அததயய 

உங்கய ரயடயும் பகிர்ந்துகியறன். 

இந்த ‘வரகீசரத்யரஹர ஸுமனஸஹ’ அந்த ஸ்யலரகத்யதரட meaning 

பசரல்யறன், வரக்குக்கு ஈசன் ஆனர, அதரவது வரக்னர சரஸ்வதி, 

சரஸ்வதியயரட பதியரன ப்ரம்மர, ‘ஆத்யர:’ னர முதலிய, ‘ஸுமனஸஹ’ன்னர’ 

யதவர்கள்’, ப்ரம்மரதி யதவர்கள், ‘சர்வரர்த்தரனரம்’ எல்லர கரர்யத்தின் 

‘உபக்ரயம’, ஆரம்பத்தில், ‘யம் நத்வர’ எவதர வணங்கி, ‘க்ருதக்ருத்யரஸ்யுஹு’ 

தங்களுதடய கரர்யங்கள் நிர்விக்னமரக நிதறயவற பபறுகிறரர்கய ர, அந்த 

‘கஜரனனம்’ அந்த பிள்த யரதர ‘தம் நமரமி’ நரனும் வணங்குகியறன், 

அப்படின்னு ஒரு ஸ்யலரகம். 

இதுல வரக்குக்கு  அதிபதியரன பிரம்மர, பிரம்மரதி யதவர்கள், அப்படின்னு 

பசரன்னதுனரல, வரக் சம்பந்தமரன கரரியங்களுக்கு ஆரம்பத்துல, முக்கியமர 

இந்த ஸ்யலரகத்தத பசரல்லி யவண்டிக்கணும். இந்த ப்ரவசனம் மரதிரி 

பண்ணும் யபரது பிள்த யரதர யவண்டிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு குறிப்பு. 

‘ஸுமனஸஹ’ அப்படின்ற வரர்த்ததக்கு யதவர்கள்னு ஒரு அர்த்தம், ‘பூ’ன்னு 

ஒரு அர்த்தம். ‘நல்ல மனசு’ ன்னு ஒரு அர்த்தம். இந்த நல்ல மனசுங்கறதத 
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பவச்சுண்டு, பபரியவர  ஆதி சங்கர பகவத் பரதரய ரட connection பகரண்டு 

வரர. எப்படின்னர, 

ஆதி சங்கர பகவத் பரதரள், ஆயசது ஹிமரச்சலம் மூணு வரட்டி பரத 

யரத்திதரயரக திக்விஜயம் பசய்து, தன்னுதடய தர்சனத்துனரல, ஜனங்கத  

எல்லரம் புனிதப்படுத்தி, தன்னுதடய வரக் அம்ருதத்துனரல, அவரளுக்கு 

எல்லரம் பத ிவு ஏற்படும்படி பண்ணினரர். அப்யபர, திருவரதனக்கரவிற்கு 

வந்து இருந்தரர், திருவரதனக்கரவில அகிலரண்யடஸ்வரி ன்னு அம்பரள். 

‘ஆப்ரம்மகீட ஜனனீ’ அப்படின்னு எல்லரருக்கும், அம்பரள் தரன் தரயரர், இந்த 

விஸ்வத்துல இருக்கிற எல்லரருக்குயம அம்பரள் தரன் தரயரர், அதுனரல 

கருதணயய வடிவரனவள் அம்பரள். அப்படி இருக்கக் கூடிய அம்பரள், இந்த 

கலியில ஜனங்கள் பரரம்ப பரபம் பண்றரன்னு பசரல்லி, யகரபமர உக்கிர 

ரூபத்துல அங்க இருந்தர. அப்படி அகிலரண்யடஸ்வரி பரரம்ப யகரபத்யதரட 

இருந்தப்யபர அந்த யகரபத்தத சரந்தப் படுத்தி, ஜனங்களுக்பகல்லரம் 

அனுக்கிரஹம் கிதடக்க பண்ணனும், அப்படின்னு  சங்கரர் நினச்சரர். அப்யபர 

அவர் என்னடர பண்றது, எதிரியலயய யபரக முடியதலயயன்னு பரர்த்து, “சரி, 

என்ன யகரபமர இருந்தரலும் அம்மரக்கு தன்னுதடய பிள்த தய பரர்த்தர 

மனஸ்சரந்தி ஏற்படும்,சந்யதரஷம் வந்துடும்” அப்படின்னு பசரல்லி, ஒரு 

பிள்த யரதர அம்பரளுக்கு முன்னரடி பிரதிஷ்தட பண்ணரர்.  

ஆதி சங்கரர் பிள்த யரதர பிரதிஷ்தட பண்ணரர் அப்படின்னு பசரல்லும் 

யபரது, கயணச பஞ்சரத்னம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்யதரத்ரம் இருக்கு. அவ்வய ர 

அழகரன ஒரு ஸ்யலரகம், அதத ஒரு தடதவ இப்யபர நரன் பசரல்யறன், 

 

मदुा करात्त मोदकं सदा विमुवि साधकं 

कलाधराितसंकं विलावस लोक रक्षकम् | 

अनायकैक नायकं विनावशतेर् दैत्यकं 

नताशरु्ाश ुनाशकं नमावम त ंविनायकम ्|| १|| 
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नततेरावत र्ीकरं निोददताकु र्ास्िरं 

नमत ्सुरारर वनजुरं नतावधकापददु्धरम् | 

सुरेश्वरं वनधीश्वरं गजशे्वरं ग्ेश्वरं 

महशे्वरं तमाश्रय ेपरात्परं वनरन्तरम् || २|| 

  

समस्त लोक शकंरं वनरास्त दैत्य कुन्जरं 

दरेतरोदरं िरं िरेर्िक्र ंअक्षरम् | 

कृपाकरं क्षमाकरं मदुाकरं यशस्करं 

मनस्करं नमस्कृता ंनमस्करोवम र्ास्िरम् || ३|| 

  

अककचनार्तत माजनु ंवचरन्तनोवि र्ाजनं 

पुराररपिूुनन्दनं सरुारर गि ुचिु् म् | 

प्रपञ्चनाश र्ीष् ंधनंजयादद र्षू्ं 

कपोलदानिार्ं र्ज ेपुरा्िार्म् || ४|| 

  

वनतान्त कान्त दन्तकावन्तमन्तकान्तकात्मजं 

अवचन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनम् | 

हृदन्तरे वनरन्तरं िसन्तमेि योवगनां 

तमकेदन्तमिे तं वचन्तयावम सन्ततम् || ५|| 

  

महाग्शे पञ्चरत्न ंआदरे् योन्ऽिह ं

प्रजल्पवत प्रर्ातके हृदद स्मरन् ंग्शे्वरम् | 
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अरोगता ंअदोषता ंससुावहतीं सुपरुतां 

समावहतायुरष्ट र्ूवतमभ्युपवैत सोऽवचरत् || 

முதர கரரத்த யமரதகம் ஸதர விமுக்தி ஸரதகம் | 

கலரதரரவதம்ஸகம் விலரஸியலரக ரக்ஷகம் | 

அனரயதகக நரயகம் வினரஶூியதப ததத்யகம் | 

நதரஶூுபரஶூு நரஶகம் னமரமி தம் வினரயகம் || 1 || 

 

நயததரரதி பீகரம் நயவரதிதரர்க பரஸ்வரம் | 

நமத்ஸுரரரி நிர்ஜரம் நதரதிகரபதுத்டரம் | 

ஸுயரஶூ வரம் நிதீஶூ வரம் கயஜஶூ வரம் கயணஶூ வரம் | 

மயஹஶூ வரம் தமரஶூ ரயய பரரத்பரம் நிரன்தரம் || 2 || 

  

ஸமஸ்த யலரக ஶங்கரம் நிரஸ்த ததத்ய குஞ்ஜரம் | 

தயரதயரரதரம் வரம் வயரப வக்த்ரமக்ஷரம் | 

க்ருபரகரம் க்ஷமரகரம் முதரகரம் யஶஸ்கரம் | 

மனஸ்கரம் நமஸ்க்ருதரம் நமஸ்கயரரமி பரஸ்வரம் || 3 || 

  

அகிஞ்சனரர்தி மரர்ஜனம் சிரன்தயனரக்தி பரஜனம் | 

புரரரி பூர்வ நன்தனம் ஸுரரரி கர்வ சர்வணம் | 

ப்ரபஞ்ச நரஶ பீஷணம் தனஞ்ஜயரதி பூஷணம் | 

கயபரல தரனவரரணம் பயஜ புரரண வரரணம் || 4 || 
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நிதரன்த கரந்த தந்த கரந்திம் அந்தகரந்தகரத்மஜம் | 

அசின்த்ய ரூபமம் அந்தஹீன மன்தரரய க்ருந்தனம் | 

ஹ்ருதன்தயர நிரந்தரம் வஸந்தயமவ யயரகினரம் | 

தயமகதந்தயமவ தம் விசின்தயரமி ஸந்ததம் || 5 || 

 

மஹரகயணஶ பஞ்சரத்னமரதயரண யயர sன்வஹம் | 

ப்ரஜல்பதி ப்ரபரதயக ஹ்ருதி ஸ்மரன் கயணஶூ வரம் | 

அயரரகதரமயதரஷதரம் ஸுஸரஹிதீம் ஸுபுத்ரதரம் | 

ஸமரஹிதரயு ரஷ்டபூதி மப்யுதபதி யஸர உசிரரத் || 

இந்த பதிதனந்து நரளுயம, கூடக்கூட ஆதி சங்கர ஸ்யதரத்திரங்கள் எல்லரம் 

நரன்  பரரரயணம் பண்றதுனு பவச்சுக்க யபரயறன். ஏன்னர ஆதி சங்கரருதடய 

புஸ்தகங்கள்ல , நரன் இந்த ஸ்யதரத்ரங்கள் தரன் பதரிஞ்சிண்டு இருக்யகன். 

அவருதடய ப்ரஸ்தரனத்ரய பரஷ்யங்கள் பரரம்ப intellectualஆ இருக்கும்னு 

பசரல்லுவர. அப்பறம் ப்ரகரண க்ரந்தங்கள் அப்படின்னு வியவகசூடரமணி 

யபரன்ற புஸ்தகங்கள் இருக்கு. அது எல்லரத்ததக் கரட்டிலும் இந்த 

ஸ்யதரத்ரங்கள்லயய பக்தியயரட கூட, ஞரனமும் இருக்கு அப்படின்னு 

பபரியவர பசரல்லி  இருக்கர. அதனரல இந்த கயணச பஞ்சரத்னத்தத 

பசரன்னர பிள்த யரர் அங்க வந்துடுவரர். 

இந்த ஸ்யலரகத்யதரட பமட்யட ஒரு யரதன கரதத அதசச்சிண்டு வர மரதிரி 

ஒரு பமட்டுல அழகரன வரர்த்ததகள். அதுல ‘ஹ்ருதந்த்யர நிரந்தரம் 

வஸந்யதயமவ யயரகிநரம்’ யயரகிகளுதடய ஹ்ருதயத்தில் நித்யம் வசிக்க 

கூடிய, இந்த யரதன முகத்யதரன் ஆனர கணபதிதய, ‘தம் ஏகதந்தம் ஏவ 

விசிந்தயரமி ஸந்ததம்’ நரன் எப்பவும் அந்த பிள்த யரதர, ‘ஸந்ததம் 

விசிந்தயரமி’ அப்படின்னு பசரல்றரர். அப்படி ஆதி சங்கரர் தியரனம் 

பண்ணினதுனரல அங்க  பிள்த யரர் வந்துட்டரர். பிள்த யரதர அந்த 

அகிலரண்யடஸ்வரிக்கு எதிர்ல பிரதிஷ்தட பண்ணின உடயன, அம்பரள் 
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குளுந்துடறர. திரும்பியும் அந்த உக்கிரமரன யகரபம் வந்துடக் கூடரது 

எங்கிறதுக்கரக, உக்கிர கதலதய, பரண்டு தரடங்கமரக பண்ணி, பரண்டு 

கரதுயலயும் ஸ்ரீ சக்ரம், சிவ சக்ரம்ன்னு பசரல்லுவர, அப்படி பரண்டு 

தரடங்கங்கள் பண்ணி, அதத அம்பரய ரட கரதுயலயய யபரட்டு இருக்கரர். 

அந்த அம்பரய ரட தரடங்கத்யதரட மஹிதம, தனியர, அம்பரய ரட 

பரதிவ்ரத்யத்தத கரண்பிக்கறது அப்படின்னு பசௌந்தர்ய லஹரி ஸ்யதரத்ரம் 

இருக்கு. அப்படி அந்த அம்பரத  ஆதி சங்கரர் கு ிர பண்ணினரர். 

நம்ம தமிழ்நரட்டுக்கும் ஆதி சங்கரருக்கும் நிதறய பதரடர்பு இருக்கு. அங்க 

திருச்பசந்தூர்ல சுப்ரமண்ய புஜங்கம் பரடி இருக்கரர். அப்பறம் 

திருவிதடமருதூர்ல பகவரன் அவருக்கு பரண்டு தககத யும் தூக்கி 

அத்தவதயம சத்யம் அப்படின்னு பிரமரணம் பண்ணி இருக்கரர். ஆதி சங்கரர் 

புத்தர்கய ரடு வரதரடும் யபரது. இங்க யகர த்தில் கரலடியில் தரன் பிறந்தரர். 

தமிழ்நரட்டுக்கு நிதறய வந்திருக்கரர். ரரமநரத ஸ்வரமிதய தரிசனம் பண்ணி 

பரடி இருக்கரர். திருப்பதியில் தனரகர்ஷண யந்த்ரம் பிரதிஷ்தட பண்ணினரர். 

கதடசியில் கரஞ்சீபுரத்துக்கு வந்து இருக்கரர். இங்யக கரஞ்சீபுரத்துயலயும் 

கரமரக்ஷி யதவி உக்ரமரக இருந்த யபரது சரம்யம் பண்ணி ஸ்ரீ சக்ர பிரதிஷ்தட 

பண்ணி இருக்கரர். இங்யக சர்வக்ஞ பீடம் எறி இருக்கரர். பசௌந்தர்ய லஹரி 

ஸ்யதரத்ரம் பரடி இருக்கரர். அப்பறம் ஒரு மடம் ஸ்தரபனம் பண்ணிட்டு 

கரமரக்ஷி அம்பரய ரடு ஐக்கியம் அதடந்தரர் னு சங்கர விஜயத்துல பசரல்லி 

இருக்கு. அந்த சங்கர விஜயத்தத நரம் பரர்ப்யபரம். 

இந்த சங்கர சரித்ரத்தத எதுக்கரக படிக்கணும் அப்படின்னு மூலத்துயலர்ந்து 

பரர்த்யதரம்னர, இப்ப இந்த உலகத்துல பணம் சம்பரதிக்கயறரம். சுகத்தத 

யதடயறரம். அனுபவிக்கயறரம். ஆனர அபதல்லரம் வந்து பரரம்ப அல்ப 

சுகமரக இருக்கு. சரப்பிட்டர திருப்தியரக இருக்கு. ஆனர சரப்பிட்டு முடிஞ்ச 

உடயன அந்த சுகம் யபரயிடறது. பகரஞ்சம் ஜரஸ்தியரக சரப்பிட்டர அது 

உடம்தப பகடுத்துடறது. அப்படி இந்த உலகத்துல கிதடக்க கூடிய சுகங்கள் 

எல்லரம், புலன்கள் மூலமரக அனுபவிக்கறது  எல்லரம் வடிஞ்சு யபரயிடறது. 

அது சிற்றின்பமரக இருக்கு. இது நமக்கு நம்முதடய அனுபவத்துயலர்ந்து 

பதரிகிறது. இப்படி அல்லரமல், மரறரத அழியரத ஒரு சந்யதரஷம் ஒண்ணு 

இருக்கு அப்படிங்கறது, மகரன்களுதடய அனுபவம். 

அதத யவதத்துல பிரவ்ருத்தி மரர்க்கம், நிவ்ருத்தி மரர்க்கம் அப்படின்னு 

பரண்டரக பசரல்றர. பிரவ்ருத்தி மரர்க்கம் னர உலகத்தில் பிரவ்ருத்திச்சு 
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கரர்யங்கள் பண்ணி அதத ஒழுங்கர orderly யரக பண்றது பிரவ்ருத்தி மரர்க்கம். 

இந்த கரர்யங்கத  எல்லரம் விட்டு விட்டு ஞரன விசரரம் பண்ணி பிரம்ம 

நிஷ்தடல இருக்கறது நிவ்ருத்தி மரர்க்கம். இந்த பரண்டு மரர்க்கமும் மதறயரம 

இருக்கணும், எல்லரருக்கும் பதரியணும். ஒவ்பவரருத்தரும் பிரம்மச்சர்யம், 

க்ருஹச்தரஷ்ரமம், வரனப்ரஸ்தம், சன்யரசம் என்ற வழியில் யபரய் 

வரழ்க்தகயில் முடிந்த முடிவரன ஜீவன் முக்திதய அதடய யவண்டும் 

அப்படிங்கறது தரன் goal. “ஜீவஸ்ய தத்வ ஜிஞரஸர” வரழ்க்தகயின் பயன் அது 

தரன் அப்படிங்கறதத ஞரபகப் படுத்தறதுக்கரக, யமலும், புன்யசரலிகளுக்கு 

அந்த வழியில் யபரக வழி கரண்பிக்கறதுக்கரக பகவரன் தரயன அவதரரம் 

பண்ணி, ஞரனரச்சரர்யனரக, ஆதி சங்கரரரக வந்து வழி கரட்டினரர். 

இதத எப்படி புரிஞ்சுக்கலரம் னர கம்ப ரரமரயணத்யதரட சுந்தர கரண்டத்தில் 

கடவுள் வரழ்த்து பரடல் ஒண்ணு இருக்கு 

அலங்கலில் யதரன்றும் பபரய்ம்தம அரவுஎனப் பூதம் ஐந்தும் 

விலங்கிய விகரரப் பரட்டின் யவறு பரடுற்ற வீக்கம் 

கலங்குவ பதவதரக் கண்டரல் அவர் என்பர் தகவி யலந்தி 

இலங்தகயில் பபரருதர ரன்யற மதறகளுக் கிறுதி யரவரர். 

அலங்கல் என்றரல் மரதல, பூமரதல. ஒரு சரயங்கரல யவத யில் ஒரு பூ 

மரதலதய பரர்த்து ஒருத்தன் அரவு, பரம்புன்னு நிதனச்சு, பயந்து அடிச்சுண்டு 

அங்யகர்ந்து ஓடி வரரன்  “ஐயயர ஐயயர பரம்பு பரம்பு” னு எதிரில் வர ஒருத்தன் 

“யடய், இங்யக எங்யகடர பரம்பு வரப் யபரறது. வர யபரய் பரர்க்கலரம் ” 

அப்படின்னு பசரல்லி அங்யக யபரய் பரர்த்தரல் “ஒ! மரதலயர, நரன் 

பரம்புன்னு நிதனச்சு பயந்துட்யடன்” அப்படிம்பரன். 

அப்படின்னர பரம்பு னு நிதனச்ச யபரது பயம் இருந்தது. இப்யபர மரதலங்கற 

பத ிவு வந்த யபரது அவனுக்கு பயம் யபரயிடுத்து. அப்யபர அது மரதல 

தரயன! அது பரம்பு கிதடயரது. அப்படி பரம்பபரருள் இந்த ஐந்து 

பூதங்க ரகவும் இந்த உலகமரகவும் கரட்சி அ ிக்கிறது. இந்த உலகத்தத 

பரம்பபரரு ரக உணர்ந்தவனுக்கு இதிலிருந்து, இந்த உலகத்தில் அவனுக்கு 

கரமயமர, யகரபயமர, பயயமர, மத யமரஹ மரத்சர்யங்கய ர எதுவும் இல்லரமல் 

அவன் சரந்தமரக ஆனந்தமரக இருக்கரன். இதில் பரரம்ப ஈடுபட்டு இதத 
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பரரம்ப உண்தமன்னு நிதனச்சுண்டு இருக்கறவரளுக்கு, இதியலர்ந்து 

அவரளுக்கு பயங்கள் ஏற்படறது. ஆதச ஏற்படறது. இததயய வந்து 

திருமூலரும் 

மரத்தத மதறத்தது மரமத யரதன மரத்தில் மதறந்தது மரமத யரதன 

பரத்தத மதறத்தது பரர்முதல் பூதம் பரத்தில் மதறந்தது பரர்முதல் பூதயம 

அதரவது ஒரு தச்சன் ஒரு யரதன பண்ணி பவச்சுருக்கரனரம், இன்பனரரு 

தச்சன் அது எப்படி இருக்குன்னு பரக்கறதுக்கரக வரரன், அப்யபர 

தன்யனரதடய குழந்ததய கூட்டிண்டு யபரறரன். அந்த ஐஞ்சு வயசு குழந்ததய 

கூட்டிண்டு வறரன், அந்த யரதனதய பரர்த்யத உடயன, யகரவிலுக்கரக 

பண்ண யரதன ஓர வு பபருசர இருக்கு, அத பரர்த்தவுடயன இந்த குழந்தத 

வந்து, “ஐயயர யரதனப்பர யரதனப்பர”ன்னு பயப்படறது. அப்பர பசரல்றரர், 

“யரதன இல்தலடர மரம் தரன் இது”ன்னு அவருக்கு மரம்ங்கற அறிவு 

இருக்கறதரல அவருக்கு அதுல யரதன பதரியதல மரம் தரன் பதரியறது, இந்த 

தபயன் பரர்த்த யபரது மரம் பதரியதல யரதன தரன் பதரியறது, அந்த மரதிரி 

பரம்பபரருய  உலகமரக கரட்சி அ ிக்கிறது. எல்லரயம பகவரன் தரன் 

அப்படின்னு பதரிஞ்சவரளுக்கு, இந்த உலகம் அவர கண்ணனுக்கு பதரியல. 

இந்த உலகத்தத சத்தியமர நிதனக்கறவரளுக்கு கடவுள் பதரியல. அப்படி 

இந்த உலகத்துல நரம அக்ஞரனத்யதரடு இருந்தரலும், அந்த உண்தமய 

மஹரன்கள் பசரல்றர. 

மஹர பபரியவரன்னு ஒருத்தர் இருந்ததுனரயல, இதத நரம explainஏ 

பண்ணயவண்டரம், இப்படி இரு நூறுவருஷம் இந்த உலகத்துல வரழ்ந்து, 

ஆனர பகரஞ்சம் கூட இதுல பற்றில்லரம, ஒரு ப்ரம்மச்சர்யத்யதரட, சன்யரஸ 

ஆஸ்ரமத்துல, ஒரு நூறு வருஷங்கள், ஒரு வரய் பபரரிதய சரப்பிட்டுண்டு, 

தினம் கியலரமீட்டர் கணக்கர யதசம் முழுக்க நடந்து, எல்லரருக்கும் ஞரன 

உபயதசம் பண்ணி, இப்படி ஒருத்தர் இருக்க முடியுமர, அப்படின்னர, அவருக்கு 

என்ன source of energy ன்னர, அது தரன் ஞரனம். அத மரதிரி ஒண்ணு இருக்கு 

அப்படிங்கறது பபரியவரத  பரர்த்ததுனரல நமக்கு பதரியறது, இப்படி இரு 

நிதல இருக்கு அப்படின்னு, நம்முதடய நிதலதய விட இது பரரம்ப உயர்ந்த 

நிதல அப்படிங்கறது, அப்பப்யபர ப ிச் ப ிச்சுன்னு புரியறது. 
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ஒவ்பவரருநரளும் எழுந்துக்கயறரம் ,சரப்பிடயறரம், என்னனயமர அதலஞ்சு 

திரிஞ்சு அவஸ்தத படயறரம். ஆனர மஹர பபரியவரத  பரர்த்தரயல, இது 

மரதிரி ஒரு சந்நிதிதய நினச்சரயல, அந்த மரதிரி ஒரு சந்நிதில யபரய் 

நின்னரயல, நம்ம மனசு அடங்கி, எல்லர கவதலகளும் ஒழிஞ்சு பரம சரந்தமரன 

ஒரு அனுபவம் ஏற்படறது. அதுனரல அப்படியய உடம்யப recharge ஆன 

மரதிரி இருக்கு. 

அந்த அனுபவத்துனரல இது அதடய யவண்டிய நிதல “நரரணரம் அயன: 

நரரரயண: அப்படின்னு மனிதர்கள் அதடய யவண்டிய உத்தமமரன நிதல 

“பகவரன்”, அந்த “பகவரயன” குரு ரூபமர வந்து அயதரட taste ஐ 

கரண்பிச்சுட்டரர், இவ்வ வு இனிதமயர ஒண்ணு இருக்குமர, இவ்வ வு 

யபரரனந்தமர, சரந்தரம ஒரு நிதல இருக்குமரன்னு பரர்த்து, அப்படி அது 

பதரிஞ்சதுனரல இந்த நிவ்ருத்தி மரர்கத்தத பத்தி யகட்டு, அது என்ன 

அப்படின்னு பரர்க்கயறரம். 

நிவ்ருத்தி மரர்கத்து மூலமர அத்தவத சித்திதய யபசறதுக்கரகத் தரன் ஆதி 

சங்கர பகவத் பரதரள் அவதரரம் பண்ணினரர். இன்னிக்கு இந்த பீடிதக பரரம்ப 

philosophical ஆ யபரயிடுத்து. நரத யலர்ந்து முழுக்க கததயர தரன் இருக்கும், 

குழந்ததகளுக்கு பசரல்ற மரதிரி, அந்த யகர  யக்ஷத்ரம், பரசுரரம யக்ஷத்ரம் 

எப்படி உருவரச்சு, அதுல சிவகுரு ஆர்யரம்பரங்கற தம்பதி எப்படி பஜனம் 

பண்ணி, ஆதி சங்கரர் அவரளுக்கு குழந்ததயரக  அவதரரம் பண்ணினது, 

கூடக்கூட நம்ம மஹர பபரியவர அவதரரம் பண்ணினது, இப்படி யசர்த்துண்டு 

பசரல்லலரம்னு ஆதச படயறன். 

நம: பரர்வதி பதயய… ஹர ஹர மஹர யதவர  
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ஸ்ரீ சங்கர சரிதம் –  இரண்டொம்  குதி –   
பசொல்லொமல் பசொன்னேதர நிதனயொமல் நிதனந்து 

 

யநற்தறக்கு சங்கர சரித்திரத்தத நரம் ஏன் யகட்க யவண்டும் அப்படின்னு 

பசரல்லிண்டு இருந்யதன். இன்னிக்கு யதவர்கள் தக்ஷிணரமூர்த்தி கிட்ட 

பிரரர்த்ததன பண்ணி, பகவரன் பூமியில ஆதி சங்கரரரக அவதரரம் 

பண்ணினரர் அப்படிங்கற விஷயம். 

இன்னிக்கு ஸ்வரமிகள் அனுக்ரஹத்துல கரஞ்சிபுரம் யபரய் இருந்யதரம். கரஞ்சி 

கரமரக்ஷி தர்சனம் கிதடச்சுது, மடத்துக்கு வந்து மஹர பபரியவர 

அதிஷ்டரனத்தில் நமஸ்கரரம் பண்ணியனரம். புதுப் பபரியவரத  தர்சனம் 

பண்ணியனரம். பரல  பபரியவர சந்த்ரபமௌலீச்வர பூதஜ பண்ணிண்டு 

இருந்தர. அந்த சந்திர பமௌலீஸ்வரர் பூதஜதய எந்த ஒரு modern amenities 

http://valmikiramayanam.in/?p=2407
http://valmikiramayanam.in/?p=2407
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/04/dhakshinaamoorthy.jpg
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இல்லரம ஒரு சில குத்து வி க்குகள் மட்டும் ஏத்தி பவச்சு பண்றர, அது 

அவ்வ வு ஒரு பதய்வீகமர இருந்துது. பரரம்ப சந்யதரஷமர இருந்தது, 

மஹரன்கள் தரிசனம் கிதடச்சதுல. 

மஹர பபரியவர சன்னிதியில நமஸ்கரரம் பண்ணும் யபரது, “ஏயதர என் மழதல 

பமரழிதய பவச்சுண்டு, உங்கத  எல்லரம் யபசயறன், ஏத்துக்கணும், 

அனுக்கிரஹம் பண்ணணும்”னு யவண்டிண்யடன். அப்யபர மனசுல ஒண்ணு 

யதரணித்து, இந்த யதவர்கள் தக்ஷிணரமூர்த்தி கிட்ட பிரரத்ததன பண்ணி 

அவர்  அதிசங்கரரர அவதரரம் பண்ணினரர். யதவர்கள் கரமரக்ஷி யதவி கிட்ட 

பிரரத்ததன பண்ணிண்டு, கரமரக்ஷி மஹர பபரியவர ர அவதரரம் பண்ணரர் 

அப்படின்னு யதரணித்து. உடயன மூக கவியும், ஆதி சங்கரரும், 

தக்ஷிணரமூர்த்தியும் கரமரக்ஷியும் ஒண்ணு தரன் அப்படின்னு பசரல்றர 

அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஸ்யலரகம் ஞரபகம் வந்தது. 

रू्रम्र्ांस्यनलोऽवनलोऽम्बरमहनाुर्ो वहमांशु पुमान् 

इत्यार्ावत चराचरात्मकवमद ंयस्यैि मूत्युष्टकम् 

नान्यत् दकञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात्परस्माविर्ोः 

तस्मै श्रीगुरुमूतयुे नम इद ंश्रीदवक्ष्ामूतुये  ९  

பூரம்பரம்ஸ்யனயலர sனியலரsஉம்பர மஹர்நரயதர ஹிமரம்ஶூு: புமரன் 

இத்யரபரதி சரரசரரத்மகமிதம் யஸ்தயவ மூர்த்யஷ்டகம் | 

நரன்யத்கிம்சன வித்யயத விம்ருஶதரம் யஸ்மரத்பரஸ்மரத்வியபர 

தஸ்தம ஸ்ரீ குருமூர்தயய நம இதம் ஸ்ரீதக்ஷிணரமூர்தயய || 

அப்படினு இந்த தக்ஷிணரமூர்த்தி ஸ்யதரத்ரத்துல பகவத் பரதரள் பண்ணின 

இந்த ஸ்யதரத்ரத்துல இருக்கு. அதரவது எட்டு வடிவமரக பரயமஸ்வரன் 

வி ங்குகிறரர். இது எல்லரயம பகவரன் தரன், இந்த உலகமரக பதரியக்கூடிய 

எல்லரயம பரம் பபரருள் தரன் அப்படிங்கற ஞரனம், தக்ஷிணமூர்த்திதய 

நமஸ்கரரம் பண்ணினர அவர் பகரடுப்பரர், அப்படிங்கறது இந்த ஸ்யலரகம். 

இந்த எட்டு வடிவமர வி ங்குகிறரர் அப்டிங்கறதத மூக கவியும் 
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धरव्मयीं तरव्मयीं पिनमयीं गगनदहनहोतृमयीम् । 

अम्बुमयीवमन्दमुयीमम्बामनुकम्पमाददमामीके्ष   

தரணி மயீம், தரணி மயீம், பவன மயீம், ககன, தஹன, யஹரத்ரு மயீம் | 

அம்பு மயீம், இந்து மயீம் அம்பரம், அனுகம்பம் ஆதிமரம் ஈயக்ஷ || 

அப்படின்னு அம்பரள் வந்து, த(4)ரணி அப்படின்னர பூமின்னு அர்த்தம், 

த(1)ரணின்னர சூர்யன்னு அர்த்தம், ‘தரணி மயீம், தரணி மயீம்’, ‘பவன மயீம்,’ 

பவனம்னர கரற்று, ‘ககன, தஹன, யஹரத்ரு மயீம்’ ககனம்னர ஆகரசம், 

தஹனம்னர பநருப்பு, யஹரதர அப்படின்னர எஜமரனன், ஒரு யரகம் 

பண்ணுபவன், ‘அம்பு மயீம், இந்து மயீம் அம்பரம்’ அம்புனர ஜலம், இந்துன்னர 

சந்திரன், சூரியச்சந்திரர ரகவும், பஞ்ச பூதங்க ரகவும், யரகம் பண்ணக்கூடிய 

யஹரதரவரகவும் கருதணதய வடிவரன அம்பரள் வி ங்குகிறரள், அப்படின்னு 

இந்த ஸ்யலரகத்துல வறது. இயத எட்டு தரன், 

பூரம்பரம்ஸ்யனயலர sனியலரsஉம்பர மஹர்நரயதர ஹிமரம்ஶூு: புமரன் 

இத்யரபரதி சரரசரரத்மகமிதம் யஸ்தயவ மூர்த்யஷ்டகம் 

பூமரன்ங்கிறது அங்க யஹரதர. இப்படி பரண்டுத்துயலயும் இருக்கு அப்படின்னு 

ஞரபகம் வந்தது. அதனரல அப்படி மஹர பபரியவர கரமரஷியயரட 

அவதரரம்னு அந்த சன்னிதியில யதரணினதுனரல, சரி பபரியவர தரன் வழி 

நடத்துறர, நரம ததரியமர யபசுயவரம் அப்படின்னு ஒரு சந்யதரஷம் ஏற்பட்டது 

இன்னிக்கு. 

தக்ஷிணரமூர்த்தி எப்படி ஆதி சங்கரரரக அவதரரம் பண்ணினரர் 

அப்படிங்கிறதுக்கு பபரியவர, த்வரபர முடியும் யபரது கிருஷ்ண பகவரன் 

அர்ஜுனனுக்கு கீயதரபயதசத்துல 

यदा यदा वह धमुस्य ग्लावनबुिवत र्ारत। 

अब्य्त्त्तानमधमुस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्  

परररा्ाय सादनूाम् विनाशाय च दशु्कृताम् । 

धमुसम्साप्ाताुय सम्बिावम युगॅ युगॅ  

யதர யதர ஹி தர்மஸ்ய க்லரனிர் பவதி பரரத 
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அப்யுத்தரனம் அதர்மஸ்ய ததரத்மரனரம் ஸ்ருஜரம்யஹம் | 

பரித்ரரணரய ஸரதூனரம் விநரசரய ச துஷ்க்ருதரம் 

தர்ம ஸம்ஸ்தரபனரர்த்தரய ஸம்பவரமி யுயக யுயக || 

எப்யபர எல்லரம் தர்மத்துக்கு க்ஷீணம் ஏற்படறயதர, அப்யபர எல்லரம் நரன் 

பூமில் அவதரரம் பண்ணி, அந்த தர்மமரகிய வி க்தக தூண்டி விட்டு நன்னர 

எரிய பண்ணுயவன், அப்படின்னு வரக்கு பகரடுத்து இருக்கரர், கிருஷ்ண 

பகவரன் கீததல. அப்படி பகவரன் பகரடுத்த அந்த வரக்கு இருக்கு. ஆனர கலி 

முடியறத்துக்கு, கல்கி அவதரரம் எடுக்க, இன்னும் நரள் இருக்கு. அதுக்கு 

முன்னரடி ஒன்பது அவதரரங்கள் நரரரயணன் எடுத்தரர். அந்த அவதரரங்கள்ல 

எல்லரம், யரரு நல்லவர யரரு துஷ்டர்கள் அப்படிங்கிறது ஓர வு பத ிவர 

பதரிஞ்சுது. அது mix ஆயிண்யட வந்தது, ரரமரவதரரத்துல clearஆ ஒரு villain 

ரரவணன், ரரமர் அவதன  வதம் பண்ணரர். கிருஷ்ணர அவதரரத்துல இந்த 

துர்யயரதனரதிகள், இந்த துஷ்டர்க ர இருந்த ரரஜரக்கள் எல்லரம், அது 

மூலமர மஹரபரரத யுத்தத்தத பகரண்டு கிருஷ்ணர் பூபரரத்ததயய குதறச்சரர். 

இந்த கலியில வந்து அப்படி ரரக்ஷசன் அப்படின்னு யகரர பற்கத , மீதசதய 

பவச்சுண்டு பவ ியில இருக்க யபரறது இல்தல, இந்த ரரக்ஷசர்கள்  எல்லரம், 

மனுஷரய ரட புத்திக்கு உள்ய யய இருக்கர, அப்படின்னு இந்த கலி 

புத்திக்குள் யய வந்துடறது. நரமய  திடீர்னு நல்லவர  இருப்யபரம், நம்மய  

திடீர்னு ரரக்ஷச behaviour வந்து திடீர்னு யகரபத்யதரட  behave பண்யறரம். 

அதனரல மனசுக்குள்ய யய, புத்திக்குள் யய கலி வந்து ரரக்ஷச குணத்தத 

பகரண்டு வந்ததுனரல, பகவரன் இப்யபர வந்து அவதரரம் பண்ணி, 

எல்லரதரயும் சம்ஹரரம் பண்ண முடியரது. அதனரல ஞரனரசரர்யனரக 

அவதரரம் பண்ணனும், பகவரன் பூமில ஞரனத்தத உபயதசிக்கும் 

ஆச்சரர்யனரக அவதரரம் பண்ணனும்  அப்படின்னு தீர்மரனம் பண்ணரரரம். 

அப்யபர, பரயமஸ்வரனும், கிருஷ்ண பகவரனும் ஒண்ணு தரன், அந்த 

கிருஷ்ணர் பகரடுத்த வரக்தக பரயமஸ்வரன் நிதறயவத்த யபரறரர், 

அப்படின்னு யதவர்கள் எல்லரம் தக்ஷிணரமூர்த்திக்கிட்ட யபரய் “நீங்க பூமில 

யபரய் , இந்த பரண்டரயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துல கலியின் பகரடுதம ஜரஸ்தி 
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ஆயிடுத்து, எழுபத்தி பரண்டு துர்மதங்கள் வந்துடுத்து, நீங்கள் இதத எல்லரம் 

யபரக்கி, ஜனங்களுக்கு நல்ல புத்திதய பகரடுக்கணும்” அப்படின்னு 

பிரரர்த்ததன பண்ணினர. அப்படின்னு மஹர பபரியவர அழகர அந்த, 

கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து, சிவவிஷ்ணு அயபதம்,  கிருஷ்ணர் பகரடுத்த வரக்தக 

தக்ஷிணரமூர்த்தி நிதறயவத்தறரர் என்று பகரண்டு யபரறர. அப்படி 

தஷிணரமூர்த்திதய யதவர்கள் யவண்டினரர்கள், அப்படின்னு பகரண்டுவறர. 

தஷிணரமூர்த்தி த்யரனம் அப்படினர எனக்கு பதரிஞ்சது, சிவன் யகரவிலுக்கு 

யபரனர, தஷிணரமூர்த்தி சன்னதி யமல ஒரு தமிழ் பரட்டு இருக்கும், 

கல்லரலின் புதடயமர்ந்து நரன்மதற யரறங்கமுதற் கற்ற யகள்வி 

வல்லரர்க ணரல்வருக்கும் வரக்கிறந்த பூரணமரய் மதறக்கப் பரலரய் 

எல்லரமர யல்லதுமர யிருந்தததன யிருந்தபடி யிருந்து கரட்டிச் 

பசரல்லரம பசரன்னவதர நிதனயரமல் நிதனந்துபவபதரடக்தக பவல்வரம். 

அப்படின்னு ஒரு திருவித யரடற் புரரணப் பரட்டு. அப்பறம் யவத class 

யபரன யபரது, அங்க ஸ்யதரத்ரங்கள் எல்லரம் பசரல்லி பகரடுத்தர. தினம் இந்த 

தக்ஷிணரமூர்த்தி ஸ்யதரத்ரத்தத பசரல்லி நமஸ்கரரம் பண்ண பசரல்லுவர. 

அதுல ஆதி சங்கரர் பண்ணின தக்ஷிணரமூர்த்தி ஸ்யதரத்ரம் ‘விச்வம் தர்பண 

திருஷ்யமரன’ யலர்ந்து தரன் ஆரம்பிக்கறது. ஆனர, அதுக்கு முன்னரடி ஒரு 

ஸ்யலரகம் பசரல்றதுன்னு ஸம்ப்ரதரயத்துல இருக்கு, 

मौनव्याख्या प्रकरित परब्रह्मतत्त्िं युिानं 

िर्तषष्ांते िसद ्ऋवषग्ैः आिृतं ब्रह्मवनष्ःै । 

आचायेन्र ंकरकवलत वचन्मुरमानंदमूर्तत 

स्िात्मारामं मुददतिदनं दवक्ष्ामूर्ततमीड े १  

பமௌனவ்யரக்யர ப்ரகடிதபரப்ரஹ்மதத்வம்யுவரனம் 

வர்ஷிஷ்டரம்யத வஸத்ரிஷிகதணரரவ்ருதம் ப்ரஹ்மனிஷ்தட: | 

ஆசரர்யயம்த்ரம் கரகலித சின்முத்ரமரனம்தமூர்திம் 

ஸ்வரத்மரரமம் முதிதவதனம் தக்ஷிணரமூர்திமீயட || 
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அப்படின்னு இந்த தக்ஷிணரமூர்த்திதய த்யரனம் பண்ணி நரம் பதரடர்யவரம். 

அந்த தக்ஷிணரமூர்த்தி கிட்ட யதவர்கள் யவண்டினர. உடயன அவர் ” நரன் 

பூமில அவதரரம் பண்யறன்”, என்று அபயம் குடுக்கறரர். 

கரலடிங்கிற யக்ஷத்ரத்துல, அயத யநரத்துல சிவகுரு அப்படிங்கிற ஒரு   நம்பூத்ரி 

ப்ரரஹ்மணரும்,  அவருதடய மதனவி ஆர்யரம்பர அப்படின்னு ஒரு 

புண்யவதியும், தங்களுக்கு குழந்தத யவணும் அப்படின்னு பிரரர்த்ததன 

பண்ணிண்டு இருக்கர. அவரளுக்கு பரரம்ப கரலமர குழந்தத இல்தல, அவர 

பிரரர்த்ததன பண்ணிண்டு இருக்கர. 

இந்த சிவகுரு அப்படிங்கிற யபர் வந்து, சிவகுருநரத பிள்த  அபதல்லரம், நம்ம 

கும்பயகரணத்துல தரன் ஜரஸ்தி, அதனரல கும்பயகரணத்துல இருந்து, 

பரசுரரமர் பகரண்டு யபரய், யகர த்துல இருக்கச் பசரன்ன, குடிபவச்ச 

ப்ரரஹ்மணர்கய ரட வம்சத்துல இவர் வந்து இருப்பரர், அப்படின்னு மஹர 

பபரியவர பசரல்றர. அந்த கும்பயகரணத்து மடம், அந்த சம்பந்தத்தத பகரண்டு 

வறர. அப்பறம் ஆர்யரம்பரங்கற வரர்த்தத வந்து, கரஞ்சிபுரத்துல கரமரக்ஷி 

யதவிக்கு ஆர்யரன்னு யபரு, மூககவியும் ஆர்யர சதகம்னு ஒண்ணு பண்ணி 

இருக்கரர். அதனரல ஆர்யரம்பரங்கிறது கரமரக்ஷி யதவி தரன், அந்த அம்மர 

வந்து இந்த கரஞ்சிபுரத்தில இருந்து அந்த வம்ச பரம்பதரல யபரய் இருப்பர 

அப்படின்னு, பபரியவரளுக்கு ஒரு சந்யதரஷம் இபதல்லரம் connect பண்றதுல, 

அப்படி பசரல்றர. 

அப்யபர, இந்த சிவகுரு ஆர்யரம்பர தம்பதி, நம்பூதிரி பிரரம்மணர, யகர  

யக்ஷத்ரத்துல இருந்துண்டு இருக்கர. அவர பிரரர்த்ததன பண்ணி பகவரன் 

அங்யக அவதரரம் பண்றரர். அததச் பசரல்ல வரும்யபரது, அந்த யகர  

யக்ஷத்ரம் எப்படி உருவரனது அப்படிங்கற கதததய பபரியவர பசரல்றர. 

பரசுரரமர் க்ஷத்ரியர்கத  எல்லரம் வதம் பண்ணி, அவப்பர ஜமதக்னி 

முனிவதர கரர்த்தவீர்யரர்ஜுனன் வதம் பண்ணினரன் என்கிறதுக்கரக, அவர் 

இருபத்துஒரு ததலமுதற க்ஷத்ரியர்கத  வதம் பண்ணிண்யட இருக்கரர். 

இதத தடுக்கணும் என்கிறதுக்ககரக அவருதடய குரு, கரஷ்யப முனிவர் “நரன் 

உன் குரு. நீ க்ஷத்ரியர்கத  வதம் பண்ணினதுனரல உனக்கு கிதடச்ச பூமிதய 

எல்லரம் எனக்கு தரனம் பண்ணு” னு யகட்கறரர். உடயன பரசுரரமர் 
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“அப்படியய! குடுத்யதன்!” அப்படின்னு பசரல்லி பூமிதய எல்லரம் கஷ்யபருக்கு 

குடுத்த உடயன கஷ்யபர் பசரல்றரர், “இனியம இந்த பூமியில் நீ இருக்கப் 

படரது. இது என்யனரட பூமி. யவயற எங்யகயரவது யபரய்க்யகர” என்கிறரர். 

உடயன பரசுரரமர் என்ன பண்ணினரரரம், மயகந்திர மதல யமயல ஏறி 

நின்னுண்டு, இந்த western ghats னு பவச்சுக்கலரம். சமுத்திர ரரஜதன பரர்த்து 

“நீ பகரஞ்சம் அன்னண்ட யபர. எனக்கு புது நிலம் யவண்டும்” னு யகட்டரரரம். 

சமுத்திர ரரஜன் பரர்த்தரரரம். “இவர் கடும் யகரபிஷ்டர். நரன் பகரஞ்சம் 

நகர்ந்து பகரண்டரல் “என்ன இவ்வளூண்டு தரனர” என்பரர். பரரம்ப தள் ி 

யபரயிட்டரல் “ஏன் இவ்வ வு தள் ி யபரயன” ன்னு யகரச்சுப்பரர். அதுனரல 

“நீங்கள் உங்கள் தகயில் இருக்கற மழுதவ” பரசுன்னர யகரடரி. “அந்த 

யகரடரரிதய விட்டு எறியுங்கள். அது எங்யக யபரய் விழறயதர அவ்வ வு தூரம் 

நரன் நகர்ந்து பகரள்கியறன்” என்று பசரன்னரரரம். அப்படி அந்த புது நிலம் 

உருவரச்சு. அதுக்கு தரன் யகர ம் னு யபர். பரசுரரம யக்ஷத்ரம் னு யபர். 

அங்க அவர் என்ன பண்ணினரரரம், அந்த பரசுரரமர், இங்க ஜனங்கப ல்லரம் 

வந்து குடி இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்கரக, என்ன பண்றதுன்னு 

யயரசிச்சரரரம். சரி நரம வந்து பிரரமணர்கத  பகரஞ்சம் யபதர அங்க யபரய் 

குடி பவச்யசரம்னர, மத்தவரள் ரம் வந்து யசர்ந்துப்பர, ஒரு சமூகம் 

உருவரயிடும் அப்படின்னு , இங்க கும்பயகரணத்துல இருந்து, அது மரதிரி, 

புண்ய யக்ஷத்ரங்கள்ய ர்ந்து பிரரமணர்கத  எல்லரம் யபசி, அங்க யபரய் 

அந்த யகர த்துல குடி பவச்சரரரம். அங்யக ஒயர ஆறும், புதழயும், நிதறய 

ஜலமர இருந்ததுனரல, அங்க கரரியம் நிரம்ப பண்ணி தரன், சரப்பரடுக்யக வழி, 

பரரம்ப உதழக்க யவண்டி இருந்ததரம், அதனரல அந்த பருப்பு தின்னி 

பிரரம்மணரள் எல்லரம் ஓடி வந்துட்டர ரம் திரும்ப கும்பயகரணத்துக்கு. இவர் 

பரசுரரமர் பரர்த்தரரரம், இவர இப்படி பண்றரய ன்னு. 

இன்பனரரு set of பிரரமணரத  அங்க யபரய் இருக்க பண்ணி, 

அவரய ரதடய பழக்க வழக்கங்கப ல்லரம் பகரஞ்சம் மரத்தினரரரம், 

அவரத  முன் குடுமி பவச்சுக்கறது, அப்படின்னு சில பழக்கங்கத  மரத்தி, 

இவர இனியம திரும்ப வந்தர இங்க இருக்கறவர யசர்த்துக்கமரட்டரங்கற மரதிரி 
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பண்ணினரரரம், நம்பூத்ரிகள், எம்ப்ரரந்த்ரிகள் அப்படின்னு அவரத  ஒரு sect 

ஆக பண்ணினரர். அப்பறம் சரின்னு அவரள் அங்யகயய இருக்க ஆரம்பிச்சர. 

அப்புறம் மத்தவரளும், மத்த ஜனங்கப ல்லரம் நல்லர உதழக்கக் கூடியவர 

தரயன, அவரளுக்கு அங்யக வரழ்க்தக பரரம்ப சந்யதரஷமர இருந்தது,  பரரம்ப 

பசழிப்பரன நிலமர இருந்தது, அப்படின்னு எல்லரரும் அங்க யபரய் தங்கினர. 

அந்த யகர  யக்ஷத்ரத்துக்கு பரசுரரமரருதடய அனுக்ரஹமமும் இருந்தது, 

அங்யக நன்னர ஒரு சமூகம் உருவரச்சு. பரரம்ப அங்யக யவதம் புஷ்க மர 

வ ர்ந்தது, அப்படி கலி எழுபத்பரண்டு துர்மதங்கள் எல்லரம் வந்தரலும், எங்யக 

யவதம் பரரம்ப புஷ்க மர வி ங்கறயதர, நன்னர யவத சப்தம் யகட்கறயதர, 

அங்க பகவரன் அவதரரம் பண்ணனும்னு நிதனச்சரர், அப்யபர அந்த கரலடிங்ற 

யக்ஷத்ரத்தத யதர்ந்பதடுத்தரர், அப்படின்னு அழகர சுவரரஸ்யமர பசரல்றரர். 

இந்த சிவகுரு ஆர்யரம்பர தம்பதி, பரரம்ப நரள் நமக்கு குழந்தத 

இல்தலயயன்னு , வடக்குன்னரததயக்ஷத்ரம் அப்படின்னு திருசூர்ல இருக்கு, 

அங்யக யபரய் பஜனம் இருந்தர ரம். அவர, நரற்பத்திபயட்டு நரள் பஜனம் 

இருக்கர. பஜனம்னர ஒரு யக்ஷத்ரத்ல இருக்கயவண்டியது, அங்யக கிதடக்கற 

பிரசரதத்தத சரப்பிடயவண்டியது , அந்த பதய்வத்யதரட சிந்ததனயியலயய 

இருக்க யவண்டியது, ஸ்யதரத்ர பரரரயணம், ருத்ர ஜபம் அப்படின்னு, 

நரற்பத்திபயட்டு நரள் அவர பஜனம் இருந்திருக்கர. நரற்பத்திபயட்டரவது 

நரள், பரயமஸ்வரன் அவர பரண்டு யபயரரட கனவுலயும் வந்து “உங்களுக்கு 

பரரம்ப யமதரவியரன சர்வக்ஞனரன ஒரு பிள்த  யவணுமர, இல்தல 

சரதரணமர நிதறய பிள்த கள் யவணுமர, இந்த சர்வக்ஞனரக இருக்கற 

பிள்த  எட்டு வருஷம் தரன் உயியரரட இருப்பரன்”, அப்படின்னு 

பசரன்னரரரம். 

விடியக்கரலம்பற கனவு. பரண்டு பபரும் எழுந்துட்டர. எழுந்துட்டு இதத 

பரிமரறிண்டர ரம். அப்புறம் பரண்டு யபருக்கும் பயமர யபரயிடுத்தரம், 

“அய்யயர நரம பகவரன்கிட்ட யபரய், குழந்தத யவணும்னு கூட நரம 

யகட்டிருக்க கூடரது , எது பகவரன் இஷ்டயமர அதத விட்டுருக்கணும் யபரல 

இருக்கு, இப்யபர நமக்கு யசரததன பவக்கறரயர”, அப்படின்னு பரண்டுயபரும் 

நிதனச்சர ரம்.  “பகவரயன உங்க இஷ்டபடி பண்ணுங்யகரன்னு அப்படின்னு 
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பசரன்னர ரம்”. அப்புறம் அவரளுக்கு குழந்ததயர பரயமஸ்வரயன சங்கரனர 

அவதரரம் பண்ணரர், அந்த பரயமஸ்வரனுதடய அவதரரம், அவருக்கு யபரு 

பவச்ச தவபவம், கடபயரதி சங்க்தய படி சங்கரன்னு யபரு பவச்சது, அப்புறம் 

அவருக்கு பூணல் யபரட்டு, அவர் பிதக்ஷ வரங்கும்யபரது, இந்த கனகதரரர 

ஸ்யதரத்ரம் அபதல்லரம் நரத க்கு பரர்ப்யபரம். 

ஜரனகி கரந்த ஸ்மரணம்… ஜய ஜய ரரம ரரம… 
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ஸ்ரீ சங்கர சரிதம் –  மூன்றொம்  குதி –  
ஸ்ரீசங்கர ஜனனம்; மஹொ ப ரியேொ ஜனனம் 

 

யநற்தறக்கு, யதவர்கள் தக்ஷிணரமூர்த்தி கிட்ட “பூமியில் கலியினுதடய 

ஆட்யடரபம் ஜரஸ்தி ஆகிவிட்டது. 72 துர்மதங்கள் வந்துடுத்து. நீங்கள் 

அவதரரம் பண்ணி, ஜனகளுக்கு நல்ல புத்தி குடுக்கணும்” அப்படின்னு 

பிரரர்த்ததன பண்ணிண்டர. அயத யநரத்தில் இங்யக கரலடி என்கிற 

யக்ஷத்ரத்தில் சிவகுரு ஆர்யரம்பர என்ற தம்பதி குழந்தத வரம் யவண்டி 

திருச்சூர் வடக்குன்நரத யக்ஷத்ரத்துல பஜனம் பண்ணிண்டு இருந்தர. பகவரன் 

அவரளுக்கு கனவுல வந்து அனுக்ரகம் பண்ணினரர், என்கிறபதல்லரம் 

பசரல்லிண்டு இருந்யதன். 

இந்த இடத்துல மஹர பபரியவர பதய்வத்தின் குரல்ல ஒரு நூறு பக்கங்கள், 

யவதத்தில் இருந்தும், தர்ம சரஸ்த்ரங்க ில் இருந்தும், புரரணங்க ில் இருந்தும் 

“ஆதி சங்கரரரக அவதரரம் பண்ணினது பரயமஸ்வரன் தரன்” என்று சரன்றுகள் 

இருக்கு அப்படின்னு எடுத்து பசரல்லி இருக்கர. ஸ்ரீருத்ரத்துல “நம: கபர்தியன ச 

வ்யுப்தயகஷரய ச” அப்படின்னு வரது. கபர்தி னர ஜடரமுடி தரித்தவர் னு 

அர்த்தம். வ்யுப்தயகஷ: முண்டனம் பண்ணிண்டு இருக்கறவர். பமரட்தட 

அடிச்சுண்டு இருக்கறவர் னு அர்த்தம். பபரியவர பசரல்றர, “பவரய ச, ருத்ரரய 

ச, ஷர்வரய ச”  னு பரயமச்வரனுதடய நரமங்க ரக வந்துண்டு இருக்கு இந்த 

http://valmikiramayanam.in/?p=2426
http://valmikiramayanam.in/?p=2426
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/04/adishankara-mahaperiyava-kamakshi.jpg
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அனுவரகத்துல. அப்படி வரும் யபரது கபர்தியன ச என்கிறது பபரருந்தறது. 

எல்லர பரயமச்வரருதடய எல்லர அவஸரத்துயலயும் சிதம்பரத்துல 

நடரரஜவரனரலும் சரி, தக்ஷிணரமூர்த்தி ஆனரலும் சரி, பிக்ஷரடனர் ஆனரலும் 

சரி, ஜடர முடியயரட தரன் இருக்கரர். எங்யகயுயம பரயமஸ்வரன் முண்டனம் 

பண்ணிண்டு இல்தல. அதுனரல வ்யுப்தயகஷரய ச என்கிறது ஆதி 

சங்கரருதடய அவதரரத்தத தரன் குறிக்கிறது” அப்படின்னு பசரல்லி, அப்படி 

சும்மர பசரன்னர யபரறரது னு சிவ ரஹஸ்யத்துயலர்ந்து, மத்த 

பரஷ்யக்கரரர்கள் பசரன்னபதல்லரம் பசரல்லி தக்ஷிணரமூர்த்தி தரன் ஆதி 

சங்கரரரக அவதரரம் பண்ணினரர் என்பதத நிறுவுகிறரர். 

எனக்கு அந்த இடத்தில் பரரம்ப பிடிச்ச ஒரு ஸ்யலரகம். மரதவிய சங்கர 

விஜயத்துல இருக்க கூடிய ஒரு ஸ்யலரகம் 

अज्ञानान्तगुहन पवततान् आत्मविद्योपदशेै 

रातुं लोकान् र्ि ति वशखा तापपाप च्यमानान् | 

मुक्त्िा मौनं ििवििवपनो मूलतो वनषपतन्ती 

शंर्ोमूुर्ततश्चरवत रु्िने शंकराचायुरूपा  || 

அஞ்ஞரனரனந்தர் கஹன பதிதரன் ஆத்மவித்யயரபயததஷஹி 

த்ரரத்தும் யலரகரன் பவ-தவ-ஷிகர, தரப பரப சிமரனரன் | 

முக்த்வர பமௌனம் வடவிடபினஹ, மூலயதர நிஷ்பதந்தி 

சம்யபரர் மூர்த்திஹி சரதி புவயன சங்கரரச்சரர்ய ரூபர || 

என்று ஒரு அழகரன ஸ்யலரகம். “நிதறய ஆதி சங்கரதர பத்தி ஸ்யலரகங்கள் 

இருந்தரலும் இது பரரம்ப அர்த்த புஷ்டியயரடு இருப்பதரல் பண்டிதர்களுக்கு 

பதரிஞ்ச ஸ்யலரகமரக, பரரம்ப ப்ரரபல்யத்யதரடு இருக்கு” னு பபரியவர 

பசரல்றர. 

இதுல ஒரு உபமரனம். ஒரு கரட்டுல தீ பிடிச்சு எரிகிறது. இந்த கரட்டியலர்ந்து 

பவ ியில யபரகவும் வழி இல்லரம இருக்கு. இது என்ன கரடு? அக்ஞரனம் 

என்கிற கரடு. பவ தவ ஷிகர – சம்சரரம் என்கிற கரட்டுத்தீ. இந்த கரட்டுத்தீ 

ஜனங்கத  எல்லரம் எரிக்கிறது. ‘அஞ்ஞரனரனந்தர் கஹன பதிதரன்’ – இது 

அக்ஞரனத்துனரல கும்மிருட்டர இருக்கற ஒரு கரடு. இதுல ஜனங்கள் 
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விழுந்துட்டர. பவ ியில் யபரகவும் வழி பதரியரமல் அடர்த்தியரன கரடரக 

இருக்கு. கரட்டுத்தீயில் இருந்து எது கரப்பரத்த முடியும். ஜலம் கரப்பரத்த 

முடியும். ஆனரல் ஒரு வர ி தண்ணிதய விட்டு கரட்டுத்தீதய அதணக்க 

முடியுயமர? அங்க பக்கத்துல ஒரு மதல இருக்கு. அந்த மதல யமயல ஒரு மடு 

இருக்கு. மடுவில் ஜலம் இருக்கு. ஆனர மடு ஜலம் யபரருயமர? யரரரவது நரலு 

யபர் இங்யக தீயிலிருந்து தப்பிச்சு யபரய் அங்யக மடுவுக்கு யபரனரல், அந்த 

மடுவில் கு ிச்யசர, அந்த ஜலத்தத குடிச்யசர, இந்த கரட்டுத் தீயின் தரபத்தத 

தீர்த்து பகரள் லரம். 

ஆனரல் மத்த ஜனங்கள் எல்லரம் என்ன பண்ணுவர? அங்யக இருக்கற 

மிருகங்கள் எல்லரம் என்ன பண்ணும்? அதுனரல அந்த மடுவரக இருந்த ஜலம் 

ஒரு பிரவரகமரக கி ம்பி ஆறரக பபருகி ஓடி வந்து இந்த கரட்டுத்தீதய 

அதணக்கிறது அப்படின்னு இந்த உபமரனம். இதில் மடுவரக இருந்த ஜலம் 

என்ன? ஓடி வந்த ஆறு என்ன? அப்படின்னு பரர்ப்யபரம். 

சம்யபரர் மூர்த்திஹி – சம் அப்படின்னர ஆனந்தம் னு அர்த்தம். நம: சரம்பயவ ச 

மயயரபயவ ச னு ஸ்ரீ ருத்ரத்தில் இருக்கு. சம் னரலும் ஆனந்தம் மயஸ் நரளும் 

ஆனந்தம். சம் னர யபரரனந்தம். மயஸ் னர உலகத்தில் கிதடக்க கூடிய 

ஆனந்தம் , சிற்றின்பம். அந்த ஞரனத்தின் மூலமரக கிதடக்கும் 

யபரரனந்தத்துக்கு ஆதரரம், அது எங்க யதரன்றுகிறயதர, அந்த ஆனந்தத்தின் 

source எதுன்னர. அது தரன் அந்த பரயமஸ்வரன், அந்த பரயமஸ்வரன் “சம்பு”. 

இங்க பசரல்லக்கூடிய அந்த சம்பு  யரருன்னர, “வட விடபினஹ” ஒரு 

ஆலமரத்து அடியில இருக்க கூடிய சம்பு.”வட விடபினஹ மூலதஹ” அந்த 

ஆலமத்தின் அடியில் அமர்ந்து இருந்த அந்த சம்புவரனவர், அந்த மடு ஜலம், 

ஸனகரதி முனிவர்கள் மரதிரி நிதறய சரததனகள் எல்லரம் பண்ணி, அவர 

எல்லரம் யபரய் அந்த மடு ஜலத்தத ஆனந்தமர பருகி சந்யதரஷப்படறர. ஆனர 

நம்ம மரதிரி சரதரரண ஜனங்களுக்கு, அனுக்கிரஹம் பண்ணனும் 

எங்கறதுக்கரக ஆறரக ஓடி வந்தது. 

இந்த இடத்துல, பபரியவர ஒண்ணு யவடிக்தகயர பசரல்றர, “கங்தக பூமிக்கு 

வர யவண்டும் என்று பிரம்மரதவக் குறிச்சு பகீரதன் தபஸ் பண்ணினரன், 

பிரம்மர கங்தக கிட்ட “நீ பூமிக்கு யபர”ன்னு பசரன்னரர். பரயமஸ்வரன் 

அவத  ததலல தங்கிண்டரர். ஆனரல் அந்த மரதிரி இந்த சம்புதவ வந்து 
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யரரவது பசரல்ல முடியுமர? அவயர கருதணயினரல் கி ம்பினரர்”, 

அப்படின்னு பசரல்றர. 

அந்த மரதிரி கருதணயினரல் அந்த மடுஜலம் ஒரு ஆறரக பபருகி ஓடியது. 

“முக்தவர பமௌனம்”, அங்க ஆலமரத்து அடியில இருந்த சம்பு, பமௌனமர 

இருந்யத அனுக்கிரஹம் பண்ணிண்டு இருந்தரர். இப்யபர என்ன 

பண்ணினரரரம், அங்க இருந்து கி ம்பி, ‘சம்யபரர் மூர்திஹி சரதி புவயன’ 

உலகத்துல எல்லரம் யபரக ஆரம்பிச்சரர், நதடயர நடந்தரர் பரரத யதசம் 

முழுக்க, எந்த ரூபத்துல ‘சங்கரரச்சரர்ய ரூபர’ சங்கரரச்சரர்யர் ரூபத்தில், 

எல்லரருக்கும் வந்து அனுக்கிரஹம் பண்ணி ‘ஆத்மவித்ய உபயததஷஹி’ 

ஆத்மவித்யரன்னர அத்தவத வித்தய. அந்த வித்யதய உபயதசம் பண்ணி, 

உலகத்துல உள்  எல்லரதரயும் கரப்பரத்தி, அவர வந்து இந்த கரட்டு தீல 

இருக்யகரயம, அப்படின்னு சும்மர இல்தல. அவரளுக்கு வந்து அப்ப கூட 

அக்ஞரனம் இருக்கறதுனரல ‘தரப பரப ச்யமரனரம்’ யமலும் யமலும் பரபங்கள் 

பண்ணி, அதனரல அவர தரபம் அதடந்து இருந்தர. அந்த தரபத்தில் இருந்து 

அவரளுக்கு ஆத்மவித்தயதய உபயதசம் பண்ணி, ஞரனத்தத பகரடுத்து, 

அவரத  அந்த தரபத்தில் இருந்து கதரயயற்றின, அந்த கரட்டு தீயில் இருந்து 

கரப்பரற்றின பரம் பபரருள் அப்படின்னு ஒரு அழகரன ஸ்யலரகம். 

அஞ்ஞரனரனந்தர் கஹன பதிதரன் ஆத்மவித்யயரபயததஷஹி 

த்ரரத்தும் யலரகரன் பவ-தவ-ஷிகர, தரப பரப சிமரனரன் | 

முக்த்வர பமௌனம் வடவிடபினஹ, மூலயதர நிஷ்பதந்தி 

சம்யபரர் மூர்த்திஹி சரதி புவயன சங்கரரச்சரர்ய ரூபர || 

அப்படின்னு அந்த ஸ்யலரகம். 

நரன் இந்த பபரியவர எண்ணூறு பக்கத்தத பசரன்னதத முழுக்க பசரல்றதுக்கு 

முப்பது மணி யநரத்துக்கு யமல ஆகும், நரன் ஒரு மூணு மணியநரத்துல 

பசரல்லணும்ங்கறதுனரல சிலது எல்லரம் நரன் குதறச்சு பசரல்லிண்டு 

இருக்யகன். ஆனர இந்த ஸ்யலரகம் பரரம்ப அழகர இருந்தது, இதத 

விடமுடியரதுன்னு யதரணித்து. அவய ர அழகரன ஒரு ஸ்யலரகம். மரதவிய 
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சங்கர விஜயத்துல இருக்க கூடிய ஒரு, தக்ஷிணரமூர்த்தி தரன்  

சங்கரரச்சரர்யர ரக அவதரரம் பண்ணரர். 

அப்படி அந்த சிவகுரு ஆர்யரம்பர தம்பதி பண்ண பிரரர்த்ததனக்கு பலனரக, 

ஆதி சங்கர பகவத் பரதர ரக தக்ஷிணரமூர்த்தி கரலடி யக்ஷத்ரத்துல  அவர 

ஆத்துல ஒரு குழந்ததயரக பிறந்தரர். தவகரசி மரசம் சுக்ல பஞ்சமி திதில வந்து 

பிறந்தரர். மஹர பபரியவர இது வந்து கி.மு 509வது வருஷம், அப்டின்னு 2500 

வருஷங்களுக்கு முன்னரடி அதிசங்கரயரரட அவதரரம், அப்படி ஒரு 150 பக்கம், 

historical evidences எல்லரம் பகரடுத்து எழுதி இருக்கர. மஹர பபரியவர 

என்ன பசரல்றரனர இந்த Englishகரரன், Jesus Christக்கு அப்பறமர தரன்  

இந்த இந்து மதயம வந்தது அப்படின்னு establish பண்றதுக்கரக historyய 

திரிச்சு எழுதியிருக்கரன்.  அவன் எல்லரத்ததயும் பின்னரடி தள் ிட்டரன், அது 

correct இல்தல, 800 ADல தரன் ஆதி சங்கரர் அவதரரம் 1200 வருஷம் 

ஆச்சுன்னு எல்லரரும் பகரண்டரடறர, Government லகூட பகரண்டரடறர, 

ஆனர மஹர பபரியவர சங்கரர் அவதரரம் 509 BC என்று பசரல்லி இருக்கர. 

எனக்கு அந்த evidence எல்லரம் முக்கியம் இல்தல, மஹர பபரியவர 

பசரன்னரங்கிறது யபரறும் எனக்கு, அதில் இருந்து அறுபத்திபயட்டு 

பீடரதிபதிகள் கரஞ்சி மடத்துல வந்து இருக்கர. அந்த 800ADல வந்தவர் ஆதி 

சங்கரர் அ வுக்கு, க்யரதியயரடவும், தபயஸரடயும் ஒரு பபரியவரர இருந்து 

இருப்பரர், அபிநவ சங்கரர் அப்படின்னு இருந்து இருப்பரர் அப்படின்னு 

பபரியவர பசரல்றர. இந்த சர்ச்தசகள் எல்லரம் நமக்கு யவண்டரம் அப்படின்னு 

பபரியவர பசரல்லிடறர. நம்ம ஆதி சங்கரர் முப்பத்திரண்டு வருஷங்கள்ல 

பண்ண திக்விஜயத்ததயும் அவர் பண்ண அனுக்கிரஹத்ததயும் நிதனப்யபரம் 

அப்படின்னு பசரல்றர. 

இந்த வசந்த ருதுல தவகரசி மரசத்துல சுக்ல பஞ்சமில ஆதி சங்கரர் அவதரரம், 

இதத பசரல்லம்யபரது அந்த  தவகரசி மரசத்துக்யக மரதவ மரசம்ன்னு யபரு, 

பவள்த  பவய ர்னு சுத்த சத்வத்தத குறிக்கும் மல்லிதக எல்லரம் நிதறய 

பூத்து இருக்கும், உலகயம சந்யதரஷமர இருக்கும் வசந்த ருதுனரல அப்டின்னு 

பபரியவர பசரல்றர. மஹரபபரியவய ரட அவதரரமும் தவகரசி அனுஷத்துல 

தரன், அதத அவர் உணரரமயல அவர் அந்த மரதிரி ஆச்சர்ய பரதியயரட 

பசரல்லிண்டு இருக்கரர். 
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இந்த ‘கடபயரதி சங்க்தய’ன்னு  ஒண்ணு இருக்கு.  சம்ஸ்க்ருதத்தில 

क(ka)  ख(kha)  ग(ga)  घ(gha)  ङ(nga) 

च(cha)  छ(chha)  ज(ja)  झ(jha)  ञ(nja) னு இருக்கு. 

இதுல क(ka)  ख(kha)  ग(ga)  घ(gha)  ङ(nga) च(cha)  छ(chha)  ज(ja)  झ(jha) 

இதுக்கு क(ka) க்கு ஒண்ணு, ख(kha)க்கு இரண்டு,  

அப்படி 1 யலர்ந்து 9 வதரக்கும் value respectively. 

ि(ta)  ठ(tha)  ड(da)  ढ(dha)  ्(na) त(ta)  र्(tha)  द(da)  ध(dha) 

இதுக்கு 1 யலர்ந்து 9 வதரக்கும் value respectively. 

प(pa)  फ(pha)  ब(ba)  र्(bha)  म(ma) 

இதுக்கு 1 யலர்ந்து 5 வதரக்கும் value respectively. 

य(ya)  र(ra)  ल(la)  ि(va)  श(sha)  ष(sha)  स(sh)  ह(ha) 

இதுக்கு 1 யலர்ந்து 8 வதரக்கும் value respectively. 

ஸ்யலரகங்க ில் எண்கத  குறிக்க இதத உபயயரகப் படுத்துவர. இந்த 

‘கடபயரதி சங்க்தய’ ல இன்பனரரு rule, அந்த ஸ்யலரகத்துல வர 

எழுத்துக்களுக்கு வர எண்கத  எடுத்து அதத reverse  பண்ணி எடுத்துக்க 

யவண்டும். 

அப்படி ஆதி சங்கர பகவத் பரதரள் அவதரரம் பண்ணின, தவகரசி, சுக்ல, 

பஞ்சமி, தவகரசிங்கிறது பரண்டரவது மரசம், சுக்ல பக்ஷங்கிறது முதல் பக்ஷம், 

பஞ்சமிங்கிறது அஞ்சரவது திதி, இந்த மூணுத்தயும் பவச்சுண்டு, அந்த சங்கர 

அப்படிங்கிற யபயர வந்து, அந்த 2,1,5 பவச்சுண்டு 5,1,2ன்னு reverse பண்ணி 

5,1,2க்கு ய, ர, ல, வ, ஶ இதில் ஶ-ங்கிறது அஞ்சரவது எழுத்து. க ங்கறது முதல் 

எழுத்து, ர-ங்கிறது பரண்டரவது எழுத்து இவற்தற எடுத்து ‘ஶங்கர’ 

அப்படின்னு யபயர பவச்சர. இந்த ‘கடபயரதி சங்க்தய’ தய இவர் 

பிறந்தததபவச்சுண்டு ஶங்கரங்கிற நரமத்தத பவச்சர அப்படின்னு பசரல்றர. 
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அந்த மரதிரி, ஜயந்தியய சங்கர, சங்கர பஜயந்தி இல்தல, அவர் ஜயத்தியய 

சங்கர வரக இருக்குன்னு பபரியவர பசரல்லி இருக்கர. 

அந்த சங்கர பகவத் பரதரள், அதியமதரவியரன ஒரு குழந்ததயரக 

இருந்ததுனரல, நரலு அஞ்சு வயசுக்குள் யய கரவியங்கள் எல்லரம் பரர்த்த 

உடயன படிச்சுட்டரர். அப்படி பரரம்ப புத்திமரனரக இருக்கறதுனரல, பரரம்ப 

புத்திமரனரக இருக்கற குழந்ததகளுக்கு அஞ்சு வயசியலயய பூணூல் யபரடறது 

அப்படின்னு ஒரு exception. ப்ரரஹ்மண குழந்ததகளுக்கு ஏழு அப்படின்னு 

தரன் கணக்கு, கர்பரத் அஷ்டமம் அப்படின்னு. இந்த சங்கர பகவத் பரதரளுக்கு 

அஞ்சு வயசுலயய பூணூல் யபரட்டு, யவத அத்யயனம் எல்லரம் பண்ணிண்டு 

இருக்கரர். இன்னிக்கு இந்த கனக தரரர பசரல்லணும்னு ஆதசபட்யடன், அந்த 

கனக தரரர கதததய நரத க்கு பசரல்லிட்டு அந்த கனகதரரர 

ஸ்யதரத்ரத்ததயும் நரத க்கு முழுக்க படிக்கியறன். 

இப்யபர இங்க ஆதி சங்கர பகவத் பரதரள் அவதரரம் பண்ணினது பசரல்லும் 

யபரது, இந்த சங்கர பஜயந்திதய நரம எல்லரம் விமர்தசயர பகரண்டரடணும், 

அப்படின்னு மஹர பபரியவர பரரம்ப appeal பண்ணி, அதத பபரியவர 

இருக்கும் யபரது எல்லரரும் follow பண்ணி நிதறய பகரண்டரட பவச்சு 

இருக்கரர். ஆதி சங்கரருக்கு யதயரரட்டம், ஆதி சங்கரருக்கு உத்சவங்கள், 

எந்பதந்த ஊர்ல பபரியவர இருந்தரலும் அந்தந்த ஊர்ல பபரியவர அந்த சங்கர 

பஜயந்திதய அவர விமரிதசயர பகரண்டரடி இருக்கர. கரமரக்ஷி யகரவில்ல 

வியசஷமர ஆதி சங்கரருக்கு பபரிய ஒரு சன்னிதி இருக்கு. அங்க நல்ல 

ஆக்ருதியயரட நல்ல ஓர் well-built ஆக,  உயரமரன  ஒரு ஆதி சங்கரர் 

பிரதிஷ்தட பண்ணி இருக்கர. அப்படி ஆதி சங்கரருக்கும் கரமரக்ஷிக்கும் 

பரரம்ப ஒரு பநருக்கம். இந்த கரமரக்ஷி யகரவில்ல தரன் ஆதி சங்கரருக்கு 

பஜயந்தி உத்சவம் பத்துநரள் ஜன்யமரத்சவம்ன்னு, பஜயந்தியில் இருந்து 

ஆரம்பிச்சு பத்து நரள் உத்சவம் பகரண்டரடறர. இது யகரவியலரட 

முதறயரகயவ பகரண்டரடறர, மத்த individual sponsorsன்னு இல்லரம, 

யகரவில்ல இருந்யத இந்த மரதிரி பகரண்டரடறர. இந்த பத்து நரளும் 

பசௌந்தர்யர லஹரி பத்து, பத்து பரடல்கத  ஆதி சங்கரர் கரமரக்ஷிக்கு படிச்சு 

ஒப்பிக்கற மரதிரி, பத்தரம் நரள் நூறு பரடலும்  பூர்த்தி ஆன உடயன, அம்பரள் 

ஆதி சங்கரருக்கு பரிவட்டம் எல்லரம் கட்டி மரியரதத பண்ற மரதிரியும் 

உத்சவம் பண்றர. அப்படி வியசஷமர அந்த கரமரக்ஷி யகரவில்ல சங்கர 
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பஜயந்திதய பகரண்டரடறர. பபரியவர, எல்லரரும் சங்கர பஜயந்தி 

பகரண்டரடணும், ஆதி சங்கர பகவத் பரதரள் அவதரரம் பண்ணி, இவ்வய ர 

ஆச்சர்யமரன ஷண்மதம் ஸ்தரபனம் அபதல்லரம் பண்ணலனர, நரம இந்த 

ரரமநவமியும் க்ருக்ஷ்ணரஷ்டமியும் பகரண்டரடி இருக்கயவ மரட்யடரம் , மத்த 

மதங்கள் எல்லரம் நம்ம யவத மதத்தத அடிச்சிண்டு யபரய் இருக்கும். அப்படி 

நம்ம மதத்தத கரப்பரத்தி பகரடுத்து, இவ்வய ர யலரக சங்கரமரன கரர்யங்கள் 

பண்ண ஆதி சங்கரருதடய ஜயந்திதய எல்லரருமர ஞரபகமர 

பகரண்டரடணும், முடிஞ்ச அ வுக்கு விமர்தசயர பகரண்டரடணும். ஜய ஜய 

சங்கர ஹர ஹர சங்கரன்னு ஒரு அஞ்சு நிமிஷமரவது பசரல்லணும் கதடசி 

பக்ஷமர அப்படின்னு பபரியவர அவ்வய ர தூரம் அதத stress பண்ணி 

பசரல்லி இருக்கர. 

இன்னிக்கு, 2500வருஷம் முன்னரடி ஆதி சங்கரர்  அவதரரம். அதற்கப்புறம், 

2500 வருஷம் கழிச்சு நமக்கரக அவதரரம் பண்ணின மஹர பபரியவர. மஹர 

பபரியவர, சுப்பிரமணிய  சரஸ்திரிகள், மஹரலக்ஷ்மி அம்தமயரர்ன்னு ஒரு 

திவ்ய தம்பதிகள்னு தரன் பசரல்லணும். பரரம்ப பகரடுத்து பவச்ச ஒரு 

புண்யசரலிக ரன தம்பதிகளுக்கு, பரண்டரவது குழந்ததயர தவகரசி 

அனுஷத்துல மஹர பபரியவர அவதரரம் பண்ணினர. யம 20 ம் யததி, 1894 வது 

வருஷம். 

பபரியவரளுக்கு முன்னரடி ஒருத்தர் பபரறந்திருக்கரர். அவர் யபர் கணபதி 

சரஸ்திரிகள். பபரியவரய ரட  அப்பர யபர் சுப்பிரமணிய சரஸ்திரிகள். 

சுப்பிரமணிய சரஸ்திரிகய ரட அப்பர யபர், கணபதி சரஸ்திரிகள். அதுனரல, 

தரத்தர யபதர ததலச்சனுக்குபவச்சுருக்கர. அப்புறம் பரரம்ப வருஷம் கழிச்சு 

பிரரர்த்ததன , பண்ணி, அவரளுக்கு குலபதய்வம் சுவரமிமதல முருகன். 

சுவரமிமதல முருகதன பிரரர்த்ததன பண்ணி அவரளுக்கு, குழந்ததயர 

பபரறந்தவர் தரன் நம்ம மஹர பபரியவர. அதனரல பபரியவரளுக்கு, 

ஸ்வரமிநரதன்னு, யபர் பவச்சுருக்கர. 

அதற்கப்புறம், பபரியவரய ரட  கூட பபரறந்தவர, அடுத்து, லலிதரம்பரன்னு 

ஒரு பபரண்ணு. அப்புறம் சரம்பமூர்த்தினு ஒரு பிள்த . அப்பறம் சதரசிவம் 

என்று பசரல்லப்படும், நம்முதடய சிவன் சரர். அப்புறம், கிருஷ்ண மூர்த்தி. 
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கதடசி குழந்ததங்கிறதுனரல குஞ்சு, சரஸ்திரிகள்,னு அவதர பசரல்லுவர ரம். 

இவர, எல்லரரும், அந்த தரத்தரயலருந்து ஆரம்பிச்சு, இன்னும் அதுக்கு 

முன்னரடி எத்ததன ததலமுதறயயர பதரியதல. எல்லரரும், மடத்துலயிருந்து 

ஒரு தபசர கூட எடுத்துக்கரம, மடத்துக்கரக life time service பண்ணியிருக்கர. 

இந்த  ஆறுயபயரரட யபதரப் பரர்த்தரயல, கணபதி,ஸ்வரமிநரதன், லலிதரம்பர, 

சரம்பமூர்த்தி, சதரசிவம், கிருஷ்ணமூர்த்தி அப்படீங்கிற இந்த ஆறுயபரும் ஷண் 

மதத்துல இருக்கிற ஆறு பதய்வங்கய ரட யபரர இருக்கு. இப்படி ஒரு அழகு. 

இந்த நம்ம ஸ்வரமிநரதன் பிறந்து, வ ர்ந்துண்டு, இருக்கும்யபரது, நல்ல 

சூட்டிதகயர இருக்கரர்.  இவர அப்பரவும், inspector of schools. ஒரு வரட்டி, 

யவற ஒரு சிங்கரரயவல முதலியரர்னு ஒரு  inspector வந்து விழுப்புரத்துல இவர் 

படிச்சுண்டு இருக்கற school ல inspect பண்ண வந்திருக்கரர். யகள்விகள் 

யகட்கறரர். ஓதல தடுப்பு யபரட்டு பரண்டு மூணு கி ரஸ். அதனரல அவர் 

அந்த கி ரஸ் ல யகள்வி யகட்டுருக்கரர்.  யரரும் பதில் பசரல்லல. இந்த கி ரஸ் 

ல இருந்து நம்ம ஸ்வரமிநரதன் பதில் பசரல்லறரர்.  இது என்ன 

யவடிக்தகன்னர, இவர் படிக்கறது ஆறரங் கி ரஸ். பதில் பசரல்றது எட்டரம் 

கி ரஸ் பரடம். உடயன எப்படி உனக்கு பதரியறதுன்னு வரத்தியரயர 

யகட்கறரர். “இல்ல, எங்க அண்ணர கணபதி வரய்விட்டு படிப்பரர்”, அதனரயல 

பதரியும் அப்படினு பசரல்லிடறரர். ஆனர அந்த சிங்கரரயவலு முதலியரயர 

பசரல்றரர். “இவன் பரரம்ப புத்திமரனர இருக்கரன். இந்த தபயன். பரரம்ப 

யதஜஸர இருக்கரன். பரரம்ப நன்னர வருவரன். பபரிய பதவிக்கு, வருவரன்”, 

அப்படீன்னு பசரல்றரர். அந்த பபரிய பதவி “யலரககுரு” ங்கற பதவி தரன் 

இல்தலயர! 

அப்பறம் கிருஷ்ணஸ்வரமி ஐயர் னு நம்ம சுப்பிரமணிய சரஸ்திரிகளுக்கு ஒரு 

neighbour, பநருங்கின நண்பர். அதுக்கு, நடுவுலயய, சந்திரயசகயரந்த்ர 

சரஸ்வதி ஸ்வரமிகள், 66 வது கரஞ்சி கரமயகரடி பீடரதிபதிகள் அங்க 

பக்கத்துல வரர. ஸ்வரமிநரததன கூட்டிண்டு யபரறர. ஸ்வரமிநரதனும் 

ஆசரர்யரளும் பரண்டு யபரும், பரரம்ப பநருக்கமர ஆயிடறர. “அடிக்கடி 

கூட்டிண்டு வர” குழந்தததய அப்படீன்னு பசரல்லி, நிதறய இவர் கிட்ட, 

யபசிண்டு இருக்கரர். 
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அப்புறம், ஒரு நரத க்கு, இவரும் இவர் friend மரக கி ம்பி, ஆத்துல கூட 

பசரல்லரம கி ம்பி பவ ியூருக்கு மடத்துக்கு யபரயிடறர. இங்யக நரப ல்லரம் 

யதடறர. ஆச்சரர்யரள் ஆள்விட்டு பசரல்லி அனுப்பறரர். “குழந்தத இங்க தரன் 

இருக்கரன். பத்திரமர இருக்கரன்”, அப்படீன்னு பசரல்றரர். “நர, அவதன, நரலு 

நரள் பவச்சுண்டிருந்து, அனுப்பயறன்” அப்படீன்னு பசரல்றரர். அந்த குரு 

நரதர். அப்படி நரலு நரள், பவச்சுண்டு, அந்த குழந்ததக்கு, அனுக்ரஹம் 

பண்ணலரம் னு, பண்ணியிருக்கரர். 

அப்படி, இந்த தபயன், ஸந்யரஸிகத , யதடித் யபரறரயன, அப்படீன்னு 

பசரல்லி, அவர அப்பர கிருஷ்ணஸ்வரமி, ஐயர்ங்கிற ஒரு friend கிட்ட  இவன் 

ஜரதகத்தத கரண்பிச்சு “ஏதரவது பதரியறதர பரயரன், இவன் என்னவர 

வருவரன்?” அப்படீன்னு யகட்கறரர். அந்த ஜரதகத்தத, பரர்த்த உடயன, 

“குழந்தததய, நீ அதழச்சிண்டு வர” அப்படீன்னு, பசரல்றரர். இந்த 

குழந்தததய உயரமர ஒரு திண்தணயில உட்கரர பவச்சு, அந்த 

கிருஷ்ணஸ்வரமி ஐயர், கரல்கத , நன்னர அலம்பி, கரல்கத  உத்துப் 

பரத்துட்டு,  பரண்டு கரல்கத யும் எடுத்து, ததலயமல் பவச்சுக்கறரர். “என்ன 

மரமர, என்ன மரமர”, ங்கறரன், குழந்தத. அவர், அப்பர கிட்ட, பசரல்றரர். 

“இந்த கரதல, நரன், இன்னிக்கு, பிடிச்யசன். இது, ரரஜரக்களும், ரரணிகளும், 

உலகத்தில் இருக்கற, எல்லரரும், எல்லர மஹரன்களும், நமஸ்கரரம் பண்ணப் 

யபரற பரதங்கள். இயதரட பபருதமதய, என்னரல வரயரல, பசரல்ல 

முடியரதுப்பர. நீ பரரம்ப பகரடுத்து பவச்சவன். அவ்வ வு தரன் ஸுப்ரமணி”, 

அப்படீன்னு,  பசரல்லிடறரர். அப்யபற்பட்ட, ஒரு பபரியவர. 

இந்த கட்டத்யதரட  இன்னிக்கு, பூர்த்தி பண்ணிக்கயறன். நரத க்கு, ஆதி 

சங்கரர் கனகதரதர அப்புறம், ஸந்யரஸம். நம்ம மஹர பபரியவர ஸந்யரஸம் 

வரங்கிண்டது. அபதல்லரம் பரப்யபரம். 

ஜரனகீ கரந்த ஸ்மரணம்… ஜய ஜய ரரம ரரம 

  



31 | P a g e  
 

ஸ்ரீ சங்கர சரிதம் –  நொன்கொம்  குதி –  
சங்கரர் சன்யொசம்; மஹொ ப ரியேொ சன்யொசம் 

 

யநற்தறய தினம், ஆதி சங்கர பகவத் பரதரள் பூமியில பிறந்தது, கரலடியில 

சிவகுரு, ஆர்யரம்பரங்கிற தம்பதிக்கு, குழந்ததயரக தக்ஷிணரமூர்த்தியய 

பூமியில அவதரரம் பண்ணியிருந்தரர், பரரம்ப யமதரவியர இருந்ததுனரல 

அவருக்கு, அஞ்சு வயசுலயய பூணல் யபரட்டுட்டர, அப்படீன்னு பசரன்யனன். 

இந்த வசந்த ருதுல பகவத் பரதரய ரட அவதரரம். வியவக சூடரமணியில ஒரு 

ஸ்யலரகம் இருக்கு. 

शान्ता महान्तो वनिसवन्त सन्तो िसन्तिल् लोकवहतं चरन्तः | 

ती्ाुः स्ियं र्ीमर्िा्ुिं जनान् अहतेुनान्यान् अवप तारयन्तः || 

http://valmikiramayanam.in/?p=2440
http://valmikiramayanam.in/?p=2440
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/04/shankara-sanyas.jpg
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சரந்தர மஹரந்யதர நிவஸந்தி ஸந்யதர வஸந்தவல் – யலரகஹிதம் சரந்த : | 

தீர்ணர : ஸ்வயம் பீம – பவரர்ணவம் ஜநரந் அயஹதுநரsந்யரநபி தரரயந்த : || 

அப்படீன்னு வசந்த ருது மரதிரி சரந்தர்களும், மஹரன்க ரகவும் இருக்கக் 

கூடியவர, பூமியில அவதரரம் பண்றர. அவர உலகத்துல, சுத்தி வந்ததுண்டு 

இருக்கர. அவர வசந்தத்தத யபரல, யலரக ஹிதத்துக்கரகயவ, அவதரரம் 

பண்ணியிருக்கர. ஒரு வரதழமரம், ஒரு பசுமரடு, இபதல்லரம், முழு life ம் 

ஜனங்கய ரட நன்தமக்கரகயவ இருக்கிற மரதிரி, மஹரன்கள்,  ஒவ்பவரரு  

கரர்யம் பண்றதும் நமக்கு யக்ஷமமர இருக்கு. வசந்தம் வந்துடுதுன்னர, 

மரம்பழம், பலரப்பழம் யபரன்ற நல்ல நல்ல, பழங்கள் கிதடக்கறது. நல்ல 

பூக்கள், கிதடக்கறது. மல்லிதகப் பூ நிதறய கிதடக்கறது. பகரஞ்சம், பவயில் 

அடிச்சரலும், நல்ல இனிதமயரன வஸ்துக்கள் எல்லரம் கிதடக்கறது. இந்த 

பனிக்கரலத்துல பரரம்ப உதறஞ்சு யபரயிருந்த எல்லரம் திரும்ப உயியரரட 

வந்து பரரம்ப பசழிப்பரக பச்தச பயசல்னு, எங்கும், சந்யதரஷம்  பரவறது. அந்த 

மரதிரி மஹரன்கள் வந்தரயல, எங்கும் சந்யதரஷம். 

அந்த மரதிரி, மஹரன்களுக்கு, நடுவுல ஒரு  சூரியதனப்  யபரல 

“அஹிமரம்சுரிவரத்ர விபரஸி குயரர பவ சங்கர யதசிக யம சரணம்” என்பது 

யபரல, மற்ற மஹரன்கள் எல்லரம் நக்ஷத்ரம் மரதிரி, சந்திரன் மரதிரி, சுக்ரன் 

மரதிரி இருக்கர. ஆதி சங்கர பகவத் பரதரள், வந்த யபரது, சூரியன் வந்த மரதிரி 

இருந்ததரம்.  அப்யபற்பட்ட, மஹத்தரன  ஒரு யஜரதி. 

அந்த ஆதி சங்கர பகவத் பரதரளுக்கு, அஞ்சு வயசுல பூணல் யபரட்டர 

எங்கிறதத பசரல்லும் யபரது பபரியவர, பசரல்றர, “நம் குழந்ததகளுக்கு கரலர 

கரலத்துல பூணல் யபரடணும்,  நரம அந்த கடதமதய தவற விடக் கூடரது”, 

அப்படீன்னு, அதத பரரம்ப stress  பண்ணி  பசரல்லியிருக்கர. அதுல, என்ன 

பசரல்றரன்னர, பூணல்ங்கிறது எதுக்குன்னர, ஒரு குழந்ததக்கு கரமம் உள்  

வரதுக்கு முன்னரடி கரயத்ரி உள்  வந்துடணும். அவர சின்ன வயசுலயய 

பூணல் யபரட்டு நிதறய கரயத்ரி ஆவ்ருத்தி பண்ணினரனர “மனனரத் த்ரரயயத 

இதி மந்த்ர:” அப்படின்னு ஜபிக்கறதுனரல அவரத  கரயத்ரி கரப்பரத்தும். 
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பிரரமணன் கரயத்ரி ஜபம் நித்ய கர்மர பண்றது, optional கிதடயரது. 

சந்த்யரவந்தனம் பண்ணனும்ங்கிறது, அது நித்ய கடதம.  பண்ணயலன்னர, 

பரபம் வரும். அதனரல பூணல் யபரடறதத பரரம்ப delay பண்ணிண்யட 

யபரனர ஒரு பபரிய பரபம் வரும். கரலர கரலத்துல பூணல் யபரடணும். 

அப்படீன்னு பசரல்லியிருக்கர. 

இந்த கரலத்துல பகரஞ்சம் சீக்கிரயம குழந்ததகளுக்கு, பூணல் யபரடறதத 

பரர்க்கியறரம். ஆனர பபரியவர, பசரன்ன  இன்பனரரு point -பூணதல 

ஆடம்பர function ஆக ஆக்கக் கூடரது. இது ஒரு கல்யரணம் மரதிரி பசலவுல 

பகரண்டு யபரயி விட்டுடறர, அப்படிங்கிறர. அதத நரம follow 

பண்யறரமரன்னு    பதரியதல. பூணல் தவதீக கரர்யம். இதுல ஆடம்பரதுக்யக, 

இடமில்தல. அப்படீன்னு பசரல்றர. 

அப்படி, ஆதி சங்கரருக்கு, அஞ்சு வயசுல பூணல் யபரடறர. அப்புறம், 

அவருதடய தகப்பனரர், பகவரன் கிட்ட, யபரயி யசர்ந்துடறரர். சங்கரர், யவத 

அத்யயனம் பண்றரர். பிக்ஷரசரணம் அப்படீன்னு, அந்த கரலத்துல யவத 

அத்யயனம்  பண்றவர, அந்த பிரம்மச்சரரி குழந்ததகள், நரலு ஆத்துல யபரயி, 

பிதக்ஷ வரங்கி அதத குரு கிட்ட பகரடுத்து, குரு என்ன சரப்பரடு 

யபரடறரயரர, அதத சரப்பிட்டுண்டு, அப்படித் தரன் 

படிக்கணும்னுபவச்சுருந்தர. ரரஜரவரத்து பிள்த யர இருந்தரலும் சரி, ஏதழ 

பிரரம்மணன் ஆத்து பிள்த யர இருந்தரலும் சரி, அவனுக்கு அடக்கம் வரணும். 

அவனுதடய கர்வம் யபரகணும் எங்கிறதுக்கரக, விநயம் வரணும் 

எங்கிறதுக்கரக, பிதக்ஷ வரங்கி சரப்பிட்டு படிக்கணும்னு, பவச்சுருந்தர. 

அப்படி ஆதி சங்கர பகவத் பரதரள் பிக்ஷரசரணம் பண்ணிண்டு இருக்கரர். 

அப்யபர, ஒரு நரத க்கு கரலம்பற, ஒரு பதருவுல யபரகும்யபரது, அங்க பரரம்ப 

ஏழ்தமயில் ஒரு குடும்பம் இருக்கு. ஒரு தம்பதி, இருக்கர. அந்த வீட்டு வரசல்ல, 

யபரயி நின்னுண்டு, ” பவதி பிக்ஷந்யதஹி” அப்படீன்னு யகட்கறரர். அந்த 

அம்மர உள்  இருந்து எட்டிப் பரர்க்கறர. வீட்டுல ஒரு குந்துமணி அரிசி கூட 

இல்ல. சரப்பரடு, ஒண்ணுயம இல்ல. பரண்டு  நர ர பட்டினி அவர. அன்னிக்கு 

த்வரதசி. ஆனர அவரளுக்கு, என்னிக்குயம ஏகரதசி. அவ உள்  வந்து யதடிப் 

பரக்கறர. ஒண்ணுயம இல்ல. பவ ியியல வரர. பவட்கப் பட்டுண்டு உள்  
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யபரறர. அப்புறம், இவயரரட, அந்த யதஜதஸ பரர்த்து “பகவரயன இறங்கி 

வந்திருக்கரயறர எங்கிற அ வுக்கு, அப்படி யதஜஸர இந்த குழந்தத வந்து 

நிக்கறது. ‘பவதி பிக்ஷந்யதஹி’, ன்னு யகட்கறது”ன்னு, திரும்பியும், வரசல்ல, 

வரர. இவர், பரண்டரம்,வரட்டி, ‘பவதி பிக்ஷந்யதஹி’ன்னு பசரல்றரர். மறுபடி 

அந்த அம்மர, உள்  யபரயி, யதடி பரக்கறர. ஒரு பபரதறயில ஒரு அழுகின 

பநல்லிக்கரய் இருக்கு. அந்த பநல்லிக்கரதய யபரடறதர அப்படீன்னு, உள்  

யபரயிடறர. அப்புறம், திரும்பவும், “ஒண்ணும் யபரடதலன்னு இருக்க 

யவண்டரம்” னு நிதனக்கறர. அவர் மூன்றரம் தடதவ, “பவதி  பிக்ஷந்யதஹி” 

ன்னு யகட்கறரர். மூணு  வரட்டி, யகட்கறது, சம்ப்ரதரயம். அந்த அம்மர, 

பவட்கப் பட்டுண்யட அந்த பநல்லிக்கரதய அவருதடய கப்பதறயில 

யபரடறர. யபரட்ட உடயன, ஆதி சங்கரருக்கு, மனசு, இ கறது. 

இவர இவ்வ வு  வறுதமயில் இருக்கரய ன்னு. அப்படீன்னு, லக்ஷ்மியதவிதய 

குறித்து, ஒரு ஸ்யதரத்ரம்  பண்றரர். கனகதரரர ஸ்யதரத்ரம்னு யபரு. ” அங்கம் 

ஹயர: புலக பூஷண மரச்ரயந்தி ” அப்படீன்னு ஆரம்பிச்சு, ஒரு பதிபனட்டு 

ஸ்யலரகங்கள். பரரம்ப அழகரன ஸ்யலரகங்கள். இந்த கனகதரரர 

ஸ்யதரத்திரத்தத பரடறரர். அப்யபர, லக்ஷ்மியதவி பசரல்றர ரம், “இவரளுக்கு 

நிதறய கர்மவிதன பரக்கியிருக்கு. அதனரல, இவரளுக்கு, சம்பத்தத பகரடுக்க 

முடியரது”ன்னு, பசரன்னர ரம். அப்யபர, “அம்மர! விதனங்கிறது இருக்கட்டும். 

நரன் பிரரர்த்ததன பண்யறயன, எனக்கரக நீ கருதண பண்ண யவண்டரமர”, 

दद्याद ्दयानुपिनो रवि्ाम्बुधाराम् अवस्मन्नदकञ्चनविहङ्गवशशौ विषण््े । 

दषुकमुघमुमपनीय वचराय दरंू नाराय्प्र्वयनीनयनाम्बुिाहः   

தத்யரத்தயரனுபவயனர த்ரவிணரம்பு தரரரம் 

அஸ்மிந்நகிஞ்சன விஹங்க சிபசௌ விஷண்யண 

துஷ்கர்ம தர்ம மபநீய சிரரய தூரம் 

நரரரயண ப்ரணயனீ நயனரம்புவரஹ: 

உன்னுதடய கடரக்ஷத்தத இவர பக்கம் திருப்பு. “தயரனுபவனஹ” ததய 

என்கிற கரற்றினரல், உந்தப்பட்டு, கர்மரங்கிறது rule. ஆனர உனக்கு 
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ததயங்கிறது ஒண்ணு இருக்யக.  நரன் பிரரர்த்ததன பண்யறயன, தயவு 

பண்ணு”, அப்படீன்னு, யவண்டிக்கறரர். “தயரனு பவயனர 

த்ரிவிணரம்புதரரரம்,” “இவரளுக்கு, பசல்வமரகிய மதழதய பகரட்டு”, 

அப்படீன்னு பிரரர்த்ததன பண்றரர். 

அந்த “அஸ்மின் அகிஞ்சன விஹங்க சிபசௌ” ஒரு சரதகப் பக்ஷி,ன்னு ஓண்ணு 

மதழ நீதர மட்டும் தரன், சரப்பிடுமரம். அதுக்கு, பதரண்தடயில் ஒரு ஓட்தட 

இருக்குமரம். அதனரல, ஜலத்தத, மத்த பக்ஷிகள், மரதிரி குடிச்சர, பதரண்தட 

ஓட்தட வழியர அந்த ஜலம், வந்துடும். மதழயின் யபரதுஅது ஆகரசத்தத 

பரர்த்துண்டு நிற்குமரம். மதழஜலம் யநயர பதரண்தடல விழுமரம். அது தரன் 

அதுக்கு தரக சரந்தி. அப்படி “இவரய ரட கர்மத்துனரல இவய ரட தகயில வர 

பணபமல்லரம் பசலவரகி, இவர பரம ஏதழக ர இருக்கர, நீ தயவு பண்ணினர, 

பசல்வ மதழயர பகரட்டினர அப்பறம் அவர கஷ்டம் தீர்ந்துடுயம” அப்படின்னு 

யவண்டிண்டரரரம், அப்யபர லக்ஷ்மி யதவி கனக தரதரயர ஒரு முகூர்த்த 

கரலம், தங்க பநல்லிக்கனியர அவர ஆத்து மித்ததுல மதழ பபய்ய தவக்கறர. 

அப்படி அம்பரய ரட அனுக்கிரஹம், ஆதி சங்கரயரரட பிரரர்த்ததன. 

இன்னிக்கும், இந்த கனகதரரர ஸ்யதரத்ரத்தத பரரரயணம் பண்ணினர, ஏழ்தம 

விலகும் அப்படிங்கிறது நிச்சயமர பதரியறது.  மஹர பபரியவர அனுபவங்கள்ல 

லக்ஷ்மிநரரரயண சர்மரனு, ஒரு மரமர, அவர் வந்து சரப்பரட்டுக்கு கஷ்டப்பட்டு 

இருக்கரர், அவர் அவ்வய ர பசரல்றரர். “ஒரு யவத  சரப்பரடு சரப்பிட்டுட்டு 

பரண்டு யவத  ஜலத்தத குடிச்சிண்டு இருப்யபன், அப்படி குடும்பம் கஷ்ட 

பட்யடரம்” அவர் பபரியவர பசரல்லி கனகதரரர ஸ்யதரத்ரத்தத படிச்சு, 

“த்யரகரரய நகரில் ஒரு பதருல இருக்கற எல்லர வீட்தடதயயுயம நரன் 

வரங்கிட்யடன்”ங்கிறரர். அவ்வய ர பசல்வம் வந்தது அவருக்கு. அப்படி 

இன்னிக்கும் கனகதரரர ஸ்யதரத்ர பரரரயணம் பசல்வத்தத பகரடுக்கிறது. 

அதுல மஹர பபரியவர என்ன பசரல்றரன்னர, “இந்த அம்மர மத்தவரளுக்கு 

பகரடுக்கணும்ங்கிற எண்ணத்யதரட இருந்தரய ரல்யயர, அதனரல அம்பரள் 

அவளுக்கு பசல்வதத பகரடுத்தர. நம்மட்ட இல்லனரலும் அந்த கதடசி பநல்லி 

கனியும் ப்ரஹ்மச்சரரிக்கு யபரடணும்னு மனசு இருந்தயத, அந்த மரதிரி 
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பகரடுக்கிற மனசு இருக்கறவரளுக்கு, இந்த கனக தரதர இன்னிக்கும் 

பசல்வத்தத பகரடுக்கும்”. இதுல இன்பனரரு ஸ்யலரகம் 

सम्पत्कराव् सकलेवन्रयनन्दनावन साम्राज्यदानवनरतावन सरोरुहावक्ष । 

त्ििन्दनावन दरुरतोद्धर्ोद्यतावन मामेि मातरवनशं कलयन्तु मान्ये   

ஸம்பத்கரரணி ஸகயலந்த்ரிய நந்தனரனி 

ஸரம்ரரஜ்யதரன நிரதரனி ஸயரரருஹரக்ஷி | 

த்வத்வந்தனரனி துரியதரத்தரயணரத்யதரனி 

மரயமவ மரத ரநிசம் கலயந்து மரன்யய || 

அப்படின்னு ஒரு ஸ்யலரகம். அம்மர இந்த உனக்கு பண்ணுகிற நமஸ்கரரம் 

என்ன பண்ணனும்னர, ‘சம்பத்கரரணி’  சம்பத்தத பகரடுக்கும், ‘சகல இந்திரிய 

நந்தனரனி’ இந்திரியங்களுக்கு எல்லரம் யபரகமரன விஷயங்கப ல்லரம் 

பகரடுக்கும். ‘சரம்ரரஜ்யதரன நிரதரனி’ சரம்ரரஜ்யங்கத யும் பகரடுக்கும், 

‘சயரரருஹரக்ஷி த்வத் வந்தனரனி’ உனக்கு பண்ற நமஸ்கரரம் என்ன தரன் 

பண்ணரது?ன்னு பசரல்றரர். 

‘மரம்ஏவ மரதரநிஷம் கலயந்து மரன்யய’ன்னு இருக்கு, மஹர பபரியவர 

‘மரம்ஏவ மரதரநிஷம் கலயந்து நரன்யய’ அப்படின்னு ஒரு பரடம் பசரல்லி, 

“எனக்கு இந்த நமஸ்கரரம் ஒண்யண யபரறும், எனக்கு யவற எதுவுயம 

யவண்டரம்”, ‘ந அன்யய’ சம்பத்து, சகல சரம்ரரஜ்ய யபரகம் எல்லரம் 

ஒண்ணுயம யவண்டரம். உன்தன நமஸ்கரரம் பண்ற கரர்யம், அது எனக்கு 

பிடித்து இருக்கு, அதத ஒண்யண பகரடுன்னு யகட்டரரரம் ஆதி சங்கரர். தனக்கு 

யகட்கும்யபரது ‘நரன்யய’ யகட்டரர், அந்த அம்மரவுக்கு யகட்கும்யபரது  

‘மரன்யய’ யகட்டுண்டரர் அப்படின்னு பசரல்லுவர. “அப்படி பணிவர ஒரு 

குருவுக்யகர, ஒரு பதய்வத்துக்யகர நமஸ்கரரம் பண்றதுல இருக்க சந்யதரஷம், 

யவற எதுயலயும் கிதடக்கரது” அப்படின்னு பபரியவர பசரல்லி இருக்கர. 

அந்த மரதிரி அனுக்கிரஹம் பண்ணினரர், அப்பறம் அவர அம்மர விதந்துவர 

இருக்கர. இவர் பரத்துண்டு இருக்கரர். மனசுல ஆனர சன்யரசம் எண்ணம் 

வந்துடறது. ஏக புத்திரனரக இருக்கறதுனரல அம்மரதவ எப்படி convince 
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பண்றது, எப்படி இந்த விஷயத்தத பசரல்றது, அப்படின்னு யயரசிச்சிண்டு 

இருக்கரர். அவர ஆத்துயலர்ந்து பகரஞ்சம் தள் ிப்யபரனர ஒரு furlongல,  

பூர்ணர நதின்னு ஒண்ணு யபரயிண்டு இருக்கு. அந்த அம்மர தினம் யபரய் அந்த 

நதியில ஸ்நரனம் பண்ணுவர. வயசரக வயசரக “என்னரல அவ்வ வு தூரம் 

யபரக முடியிலப்பர சங்கரர” அப்படின்னு பசரல்றர. ஒரு புண்ய தினம் வறது, 

தகசிக ஏகரதசிக்குகூட, “ஆத்துல யபரய் ஸ்நரனம்  பண்ணரம, இங்க 

கு ிச்சிண்டு இருக்யகன்” அப்படின்னு பசரன்னர ரம். அவர் “ஓர் நிமிஷம் 

இரும்மரன்னு பசரல்லி” அந்த பூர்ணர நதிதய “இந்த பக்கமர வர”ன்னு 

பசரன்னரரரம் ஆதி சங்கரர், அன்னியியலருந்து அந்த நதி இவர ஆத்து பக்கமர 

திரும்பி யபரயிண்டு இருக்கு. இன்னிக்கும் அது கரலடி யக்ஷத்திரத்துக்கு 

யபரனரல் அதத பரர்க்கலரம். 

இந்த மரதிரி இவருதடய மஹிதமதய யகள்விப்பட்டு, அந்த ஊர் ரரஜர வந்து 

இவதர நமஸ்கரரம் பண்றரர். நமஸ்கரரம் பண்ணின யபரது, உங்களுக்கு 

ஏதரவது பண்ணனும்ன்ன உடயன, “இந்த கிருஷ்ணர் யகரவிதல நன்னர 

கட்டுங்யகர” னு பசரன்னவுடன், அந்த கிருஷ்ணர் யகரவிதல அந்த ரரஜர 

நன்னர கட்டி பகரடுத்தரன். இப்படி ஆதி சங்கரர் அவதரரத்யதரட முதல் 

கும்பரபியஷகம். அப்படி பரரத யதசம் முழுக்க  யபரய், ஒவ்பவரரு 

யக்ஷத்ரத்துயலயும், அந்த பதய்வங்களுக்யக சரந்நித்தியதத பகரடுத்து பபருதம 

படுத்தினவர், அதத இந்த சின்ன வயசுயலயய ஆரம்பிச்சுடறரர். 

அப்பறம் சன்யரசம் வரங்கிற அந்த கரட்சி. ஒரு நரத க்கு ஆதி சங்கர 

பரவத்பரதரள் அம்மரதவ கூட்டிண்டு பூர்ணர நதில ஸ்நரனம் பண்ண 

கூட்டிண்டு யபரறரர். பூர்ணர நதில ஸ்நரனம் பண்றதுக்கரக பரண்டு யபருமர 

யபரறர. சங்கரர் அந்த நதில இறங்கறரர். எட்டு வயசு குழந்தத, இறங்கின 

உடயன கரதல ஒரு முததல பிடிச்சுண்டுடறது, “அம்மர என்தன முததல 

பிடிச்சுண்டுடுத்து, அம்மர அம்மர”ங்கிறரர், “ஐயயர குழந்தத நீ யபரனர நரன் 

என்ன பண்ணுயவன், என்னடர குழந்தத இந்த மரதிரி கஷ்டபடறியய, அம்யம 

பகவதி ”  அப்படின்னு அழறர. அப்யபர ஆதி சங்கரர் பசரல்றரர் “அம்மர, இந்த 

பஜன்மத்துல எட்டு வயசு தரன் யபரட்டிருக்கு யபரல இருக்கு, நரன் வந்து ஆபத் 

சன்யரசம் வரங்கிக்கியறன், சன்யரசம் வரங்கிண்டர, இருபத்திபயரரு 



38 | P a g e  
 

ததலமுதற கதரயயறும்னு பசரல்லி இருக்கு. நரன் சன்யரசம் 

வரங்கிண்யடன்னர நீயும் கதரயயறிடுவ, ஏயதர ஒரு புண்ய வசத்துனரல 

சன்யரசம் வரங்கிண்டர, அடுத்த பஜன்மரவர இன்னும் பகரஞ்சம் ஆயுசு 

பகரஞ்சம் கிதடச்சரலும் கிதடக்கும்” அப்படின்னு பசரன்ன உடயன, அவர 

அம்மர  “எப்படியரவது உயியரரடு இருந்தர யபரதும்பர குழந்தத, நீ என்ன 

யவணும்னர பண்ணு”ன்னு பசரல்றர. பசரன்ன உடயன, இவர் ப்தரஷ 

மந்த்ரத்தத உச்சரரணம் பண்ணி, சன்யரசம் வரங்கிண்டுடறரர். இவர் சன்யரசம் 

வரங்கிண்ட உடயன அந்த முததல கரதல விட்டுடறது. 

அந்த முததல ஒரு கந்தர்வன், அவன் குடிச்சுட்டு பபண்கய ரட கரமத்துல 

ஆடிண்டு கிடந்தரன், அப்யபர துர்வரச மஹரிஷி வந்தரர், அவர் யகரபிஷ்டர், 

அவர் தபஸ்யலயும் பபரியவர், யகரபத்துயலயும் பபரியவர், அவர் இவதன 

பரர்த்த உடயன “முததல மரதிரி, பபரியவர  மதிக்கரம இருக்கியய, முததலயர 

யபர”ன்னு சரபம் பகரடுத்துடறரர், அப்பறம் அவன் பிரரர்த்ததன 

பண்ணிக்கிறரன், அப்யபர “பரயமஸ்வரயனரட கரதல யபரய் நீ பிடிச்யசன்னர 

உனக்கு சரபவியமரசனம்”னு பசரன்னரர், “நரன் எங்யக இங்க தண்ணில 

கிடக்கியறன், நரன் எப்படி பரயமஸ்வரயனரட கரதல பிடிப்யபன்”னர, “அவயர 

வருவரர். நீ அப்யபர அவயரரட கரதல பிடிச்சுக்யகர”ன்னு பசரல்றரர். ஆதி 

சங்கரர் வந்தரர், அவர் கரதல பிடிச்ச உடயன அந்த கந்தர்வன், சரப 

வியமரசனம் ஆகி, சங்கரதர நமஸ்கரரம் பண்ணிட்டு அவயனரட உலகத்துக்கு 

அவன் யபரயிடறரன். 

படி ஏறி யமல வந்த உடயன அம்மர பசரல்றர “வரடர குழந்தத, உயியரரட 

வந்தியய, நரன் எவ்வய ர கவதல பட்டுட்யடன், வர ஆத்துக்கு யபரலரம், 

உனக்கு ஒரு கல்யரணம் பண்ணி பரர்க்கணும்” அப்படின்னு பசரன்னர ரம். 

அப்யபர ஆதி சங்கரர் பசரன்னரரரம், “இல்தல அம்மர , இனியம இந்த 

உலகத்துல எல்லரரும் எனக்கு தரயரர். சரந்தம் தரன் என்னுதடய மதனவி, 

நரன் இனியம இந்த உலகத்யதரட குழந்தத, ஆத்துக்கு வர முடியரதம்மர”, 

அப்படின்னு பசரன்னரரரம். “என்தன இப்படி தனியர விட்டுட்டு யபரறியய, 

அப்படின்ன உடயன, “நீ கவதல படரயத அம்மர, உன்னுதடய கதடசி 
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கரலத்துல நரன் வந்து, உன்தன என் மடில யபரட்டுடுண்டு, உனக்கு முக்தி 

குடுப்யபன்”, அப்படின்னு வரர்த்தத குடுத்துட்டு, ஆதி சங்கரர், கி ம்பி 

யபரறரர்.  நர்மதர நதிக்கதரல யபரய், யகரவிந்த பகவத் பரதர்ன்னு தன்னுடய, 

ஆசரர்யதன யதடிப் யபரய், அவர தரிசனம் பண்ணி, அவர் கிட்ட, க்ரமமர 

சன்யரஸம் வரங்கிக்கறரர். அபதல்லரம் நரத க்கு பரர்ப்யபரம். 

நம்முதடய மஹர பபரியவர சன்யரஸம் வரங்கிண்டது, பரரம்ப ஆச்சரியமரன 

ஒரு சம்பவம். மஹர பபரியவர, “what life has taught me” அப்படின்னு ஒரு 

article, Bhavan’s journalல யகட்ட யபரது, குடுத்துருக்கரர். அதுல இந்த 

கனகதரதர மரதிரி, பபரன்னுசரமின்னு பசரல்லிண்டு ஒருத்தன் வறரன். இவர் 

தகயில நிதறய தங்க வத யல் யபரட்டுண்டிருக்கரர், பரண்டு தகயிலயும் 

நல்லதர வத யல் யபரட்டுண்டிருக்கரர். நம்ம மஹர பபரியவரளுக்கு அஞ்சு 

வயசு இருக்கும்யபரது, இந்த பபரன்னுசரமி வந்து, “உங்க ஆத்துல பசரன்னர, 

repair க்கு இந்த வத யதல குடு”ன்னு யகட்டவுடயன, பரண்டு தங்க 

வத யதலயும் கழட்டி அந்த பபரன்னுசரமி கிட்ட பபரியவர குடுத்துட்டரர். 

அவன் எடுத்துண்டு யபரயய யபரயிட்டரன். அந்த மரதிரி பபரியவரளும், இந்த 

குடுக்கற கரரியத்தத அஞ்சு வயசுயலயய ஆரம்பிச்சுட்டர, நூறு வயசு 

வதரக்கும் எங்க யபரயி அவர் உட்கரர்ந்தரலும், கணக்கில்லரதர பசல்வம் அவர் 

கிட்ட வரும், அபதல்லரத்ததயும் அவர் வந்து எல்லரருக்கும் குடுத்துடுவரர்.  

பணக்கரரரள் ரம் வந்து தவப்பர, ஏதழகளுக்கு குடுத்துடுவரர். 

ஒரு இடத்தில உட்கரர்ந்தரர்ன்னர, அங்க வந்து யசரக்கூடிய எந்த 

வஸ்துதவயும், அடுத்த இடத்துக்கு எடுத்துண்டு யபரகமரட்டரர். அதத 

அங்யகயய விட்டுட்டு யபரகணும்னு  rule, ஒரு பழத்தத கூட அடுத்த நரத க்கு 

இருக்கட்டும், அங்க கிதடக்குயமர கிதடக்கரயதரன்னு கூட இருக்கற 

பரர்ஷதர்கள் பசரல்றதுக்கு விடமரட்டரர். “அது கிதடக்கும், நரத க்கு என்ன 

குடுக்கணும்ங்கறது அம்பரளுக்கு பதரியும். அவள் குடுப்பரள், கி ம்பு” 

அவ்வ வு தரன், இப்படி மஹர பபரியவர , எத்ததனயயர தரன தர்மங்கள் 

பண்ணிருக்கரர், அவர encourage பண்ணினதுனரல தரன் நம்முதடய 

யவதமதத்தில இவ்வ வு பபரிய ஒரு மறுமலர்ச்சி, வ ர்ச்சி ஏற்பட்டது. 
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எத்ததனயயர கதலஞர்களுக்கும், பண்டிதர்களுக்கும் பபரியவர 

குடுத்ததுனரயல தரன், நரம இதத பண்ணலரம் எங்கிற நம்பிக்தக வந்து, 

எல்லரரும் யவதம் படிக்கறயதர, ரரமரயண பரகவதம் படிக்கறயதர எல்லரம் 

பண்ணினர. அதுனரல, நம்மவதரக்கும் இன்னிக்கும் அந்த 

புஸ்தகங்கப ல்லரம் மிஞ்சியிருக்கு. 

அப்படி பபரியவரளுக்கு பதிமூணு வயசு இருக்கும்யபரது, அந்த 

சந்த்ரயசகயரந்த்ர சரஸ்வதி ஸ்வரமிகள், அறுபத்தியரரரவது பீடரதிபதி,  இந்த 

ஸ்வரமிநரதன கூப்பிட்டு யபசி, “இவதர எனக்கப்புறம் மடத்துல பீடரதிபதியர 

தவயுங்யகர” அப்படிங்கற எண்ணத்தத பரண்டு யபர் கிட்ட பசரல்லிருக்கரர். 

அந்த ஆசரர்யரள் அப்யபர, கரஞ்சிபுரத்யலர்ந்து ஒரு முப்பது kilometer 

கலதவன்னு ஒரு யக்ஷத்ரம் இருக்கு, அந்த கலதவல இருந்துண்டிருக்கர, 

ஆச்சரர்யரளுக்கு, நம்ப ஸ்வரமிநரதன், மஹர பபரியவரளுதடய பபரியம்மர 

பிள்த , அம்மரயவரட அக்கர பிள்த  லக்ஷ்மிகரந்தன்ங்றவர் service 

பண்ணிண்டிருக்கரர், ரிக் யவதம் படிச்சவர். அந்த ஆச்சரர்யரளுக்கு, தவசூரி 

வந்துடறது, அம்தம யபரட்டுடறது. அப்யபர அவருக்கு தன்யனரட கரலம் 

பநருங்கிடுத்து, சித்தியரகப் யபரயறரம்ன்னு பசரல்லி, இந்த லக்ஷ்மிகரந்தனுக்கு 

சன்யரஸ தீதக்ஷ குடுத்து, அவதர அடுத்த ஆச்சரர்யர ர பண்ணி, ஸ்ரீமன் 

மஹர யதயவந்திர சரஸ்வதி ஸ்வரமிகள் அப்படின்னு தீக்ஷர நரமம் குடுத்து, 

சன்யரஸம் குடுக்கறரர். இந்த லக்ஷ்மிகரந்தன், அந்த ஆச்சரர்யரளுக்கு அவரும் 

நிதறய service பண்ணிருக்கரர், “யவண்டரம்பர உனக்கு உடம்புக்கு வந்துட 

யபரறது”ன்னு பசரன்னரலும் , “இல்தல இல்தல, எனக்கு குரு யசதவ தரன் 

முக்கியம்”ன்னு தன்னுடய குருவிற்கு, physicalaவும் service பண்ணதுனரல, 

அம்பரளுதடய சங்கல்பம், அவருக்கும் அந்த தவசூரி யபரட்டு, அவரும் 

பீடத்துக்கு வந்த எட்டு நரள்ல சித்தியரயிடறரர். 

அப்யபர நம்ம மஹர பபரியவர  அவசரமர அதழச்சிண்டுயபரய், அவருக்கு 

சன்யரஸம் குடுத்து, பீடரதிபதியர ஆக்கறர. அதுக்கு நடுல இந்த மரதிரி, “இந்த 

குழந்தததய அனுப்புங்யகர”ன்னு தனியரக கூட்டிண்டு யபரயிடறர. இவர் 

கிட்ட அந்த வண்டி ஓட்டிண்டு வர யமஸ்தரி பசரல்றரர், “இனியம நீ ஆத்துக்கு 
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யபரகமுடியரதுப்பர, நீ சன்யரஸி ஆகப் யபரயற. இந்த மடத்துல மடரதிபதி 

ஆகப்யபரயற”, அப்படின்னு பசரன்னவுடயன, இவர், “எனக்கு யவற ஒண்ணுயம 

பதரியரது, ரரம ரரம ரரம ரரமரன்னு பசரல்லிண்டுருந்யதன்”, அப்படினு 

பபரியவர பசரல்லிருக்கரர், அப்படி அந்த வயசுயலர்ந்து ரரம நரமத்துல பக்தி. 

இவர் வந்து யசர்ந்தவுடயன, அப்பறம் அப்பர அம்மர வறர, அப்பர அம்மர 

கிட்ட, “மடத்துல பபரியவர எல்லரம் பசரல்றர, மடரதிபதி யவணும், இந்த 

குழந்தததய தரன் ஆச்சரர்யரள் பசரல்லிண்டிருந்தரர், அதனரல நீங்க 

மடத்துக்கு குடுக்கணும்”னு யகட்டயபரது, அப்பர அம்மர தவிக்கறர. 

“சன்யரஸியர யபரறதர, எப்படி மனசு வரும்?”னு பசரன்னயபரது, மஹர 

பபரியவரய  “அப்பர, இது பதய்வ சங்கல்பம். குருநரதர் ஆசீர்வரதத்துல 

என்னரல முடியும்னு நிதனக்கயறன்ப்பர, ஆசிர்வரதம் பண்ணுங்யகர”, 

அம்மரகிட்டயும், “அம்மர ஆசிர்வரதம் பண்ணுமர”ன்னு பசரல்றரர்.  

அவம்மர பரரம்ப வியவகி, அதத பின்னரடி ஒரு தடதவ மஹர பபரியவர 

reveal பண்ணிருக்கரர். அப்பர அம்மரதவ பரர்த்திருப்பரர், அம்மர சரின்னு 

கண்ணு கரமிச்சிருப்பரள். அவர் சரிப்பர, சரின்னு பபரியவர கிட்டல்லரம் 

பசரல்லிட்டு வந்திருப்பரர். அது தரன் கதடசி தடதவ, அவப்பர அம்மர மஹர 

பபரியவரத  பரர்த்தது. அப்புறம் சன்யரஸம், அப்புறம் பீடரதிபதியர 

பட்டரபியஷகம், அப்புறம் அவர் மயகந்திரமமங்கலத்துல தனியர மூணு வருஷம் 

இருந்து, பண்டிதர்கத  எல்லரம் வரவதழச்சு, சரஸ்திரங்கள் எல்லரம் 

கத்துண்டரர், பபரியவர. அப்புறம்  திருவரனக்கரவில ஒரு தரடங்க பிரதிஷ்தட 

பண்ணரர், அப்படி திக்விஜயத்தத  ஆரம்பிச்சசுட்டரர். 

நரத க்கு, யகரவிந்த பகவத் பரதர் கிட்ட உத்தரவு வரங்கிண்டு, சங்கர பகவத் 

பரதர் கரசில யபரய், ப்ரஸ்தரனஸ்த்ரய பரஷ்யங்கள் எழுதினது, அபதல்லரம் 

பரர்ப்யபரம். 

ஜரனகி கரந்த ஸ்மரணம்… ஜய ஜய ரரம ரரம... 
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ஸ்ரீ சங்கர சரிதம் –  ஐந்தொம்  குதி –   
கொசியில் சங்கரர் 

 

யநற்தறய தினம், சங்கரர் தன் அம்மர கிட்ட உத்தரவு வரங்கிண்டு, முதறப்படி 

ஸன்யரசம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு ஒரு குருதவத் யதடி கி ம்பறரர், 

அப்படீன்னு பசரல்லிண்டு இருந்யதன். 

மஹர பபரியவர இந்த இடத்துல ஒரு ஐம்பது பக்கம், அம்மரயவரட 

பபருதமதயப் பத்தி யபசியிருக்கரர். அம்மரங்கிற ஸ்தரனம் பரரம்ப உயர்ந்தது. 

ஒருத்தர், ஸன்யரஸி ஆகிவிட்டரல், உலகத்துல எல்லரரும் அவதர நமஸ்கரரம் 

பண்ணணும். அவருதடய அப்பர, உட்பட எல்லரரும், ஸன்யரசிக்கு தரன் 

நமஸ்கரரம் பண்ணனும். அது தரன் பிரம்மச்சரியம், கிரஹஸ்தரச்ரமம், 

வரனப்ரஸ்தம், ஸன்யரஸம், அப்படீன்னு இந்த நரலு ஆஸ்ரமங்கள் ல பரரம்ப 

உயர்ந்த ஆஸ்ரமம். ஆனரல், ஒரு ஸன்யரஸி தன் அம்மரதவப் பரர்த்தர, அந்த 

http://valmikiramayanam.in/?p=2458
http://valmikiramayanam.in/?p=2458
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/04/Shankaracharya-Vedavyasa.jpg
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ஸன்யரஸி, அம்மரதவ நமஸ்கரரம் பண்ணனும்னு இருக்கு. எல்லர 

ருணத்ததயும், ஒருத்தன், துறக்கலரம். ஆனர மரத்ருருணம்கிறது, ஒருத்தன் 

துறக்கயவ முடியரது. அம்மர, permission பகரடுத்தர தரன், அததத் துறக்க 

முடியும், அப்படீன்னு பசரல்றர. அதனரல, சங்கரர், ஏகபுத்ரனர 

இருக்கறதுனரல, “உன்னுதடய அந்திமக் கரலத்துல, நரன், உன் பக்கத்துல 

வந்து இருப்யபன் அம்மர” அப்படீன்னு, வரக்கு பகரடுக்கறரர். 

இந்த இடத்துல, ஒரு incident ஞரபகம் வறது. Professor வீழிநரதன் 

பசரல்லியிருக்கரர். யரயரர பபரியவர கிட்ட ஒரு சங்கர சரிதம் படிச்சுண்டு 

இருந்தர ரம். அதுல, ஆதி சங்கரர், தன்னுடய அம்மரவுக்கு, அந்திம கரலத்துல 

வந்து பக்கத்துல இருந்து முக்தி குடுத்து, அப்பறம் சம்ஸ்கரரம் பண்ணினரர். 

ஸன்யரஸி, சம்ஸ்கரரம் பண்றது ஸரஸ்த்ர வியரரதமர இருந்தரலும், அவர் 

தன்னுதடய அம்மரவுக்கு, சம்ஸ்கரரம் பண்ணரர், ஆதி சங்கரர் “இது ஸரஸ்த்ர 

வியரரதமர இருந்தரலும் நரன் பண்யறன்”. அப்படீன்னு பசரன்னரர், 

அப்படீன்னு இருந்துதரம், அந்த book ல. மஹர பபரியவர, பசரன்னர ரம், 

“சங்கர பகவத் பரதரள், நரன் சரஸ்திரத்தத மீறுயவன் அப்படீன்னு பசரன்னதும் 

கிதடயரது. சரஸ்திரத்தத மீறினதும் கிதடயரது. ஏக புத்திரனர இருந்தரல், 

அவன் சன்யரசி ஆனரலும் தன்னுதடய, அம்மரவுக்கு ஸம்ஸ்கரரம் 

பண்ணலரம், அப்படீன்னு சரஸ்திரம்”, அப்படீன்னு பசரன்னர ரம். அந்த 

அ வுக்கு, மஹர பபரியவரளுக்கு, ஆதி சங்கரர் சரஸ்திரத்தத மீறினரர், 

அப்படீன்னு பசரல்றயத பபரறுக்கதல. 

நம்ம மஹர பபரியவரளுக்கு, கூடப் பபரறந்தவர இருந்ததுனரல, அவருதடய 

பூர்வரவரச்ரம அம்மர அப்பரக்கு ஸம்ஸ்கரரம், மத்தவர பண்ணி இருப்பர. 

அண்ணர பண்ணியிருப்பரர், ஆனரல், ஒரு ஸன்யரஸி, தன்னுதடய அம்மர, 

அப்பர பரண்டு யபரும் கரலமரயிட்டரன்னு யகள்விப்பட்டர கட்டின 

துணியயரட  ஸ்நரனம் பண்ணனும், அப்படீன்னு சரஸ்த்ரம். மத்த உறவுக்கரரர 

யரருக்குயம, ஒரு ஸ்நரனம் கூட கிதடயரது. 

அப்படி ஒரு நரத க்கு, வரக்யரர்த்தம், பண்ணிண்டு இருக்கர. அப்யபர 

ஒருத்தர், தந்தி ஒண்ணு எடுத்துண்டு வரரர். “கும்பயகரணத்துல இருந்து 
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தந்தியர?”, அப்படீன்னு, பபரியவர யகட்கறர. அவர் “ஆமரம்”, அப்படீன்னு 

பசரல்றரர். மஹரலட்சுமி அம்மர முக்தி அதடந்து விட்டர. பபரியவர 

எழுந்துண்டு, பக்கத்துல ஒரு அருவி இருக்கு. யநயர, அந்த அருவியில் யபரயி 

ஸ்நரனம் பண்றர. அதுக்குள்  விஷயம், எல்லரருக்கும் பதரிஞ்சுடறது. ஒரு 100 

யபர் கூட வரர. எல்லரருமர யபரய் அந்த புண்யவதிக்கரக ஸ்நரனம் பண்றர. 

அது மரதிரி,  அந்த மரத்ரு பக்திங்கிறது, எல்லர மஹரன்களும் 

கரண்பிச்சிருக்கர. நம்ம சிவன் சரர் 93 வருஷங்கள் இருந்தரர். அவர, அப்பர 

அம்மர கரலமரனதியலருந்து, ஒவ்பவரரு வருஷமும் அம்மர, அப்பரக்கு 

ஸ்ரரர்த்தம் பண்ணரர். அந்த 93 ஆவது வயசுல கூட சிவன் சரர் ஸ்ரரர்த்தம் 

பண்ணரர். முந்தின நரள், ஒரு ஆத்துல எல்லரத்ததயும் ready பண்ணிடுவர. 

 வந்து பசரல்லுவர. அவர் யபரய், வரத்தியரதர பவச்சுண்டு, சிவன் சரர் 

ஸ்ரரர்த்தம் பண்ணினரர். அவர் ஸந்யரஸம் வரங்கிக்கதல. அதி 

வர்ணரஸ்ரமியர இருந்தரர். ஆனர, அந்த ஸ்ரரர்தத்தத, கதடசி வருஷம் 

வதரக்கும், பண்ணினரர். 

அதுமரதிரி, எவ்வய ர, பபரிய ஞரனிக ர இருந்தரலும், மரத்ரு பக்திங்கிறது, 

மஹரன்கள் கரண்பிச்சு இருக்கர. யகரவிந்த தரயமரதர ஸ்வரமிகளுக்கு, மூணு 

வயசுல அவம்மர கரலமரயிட்டர. ஆனர, ஸந்யரஸம், வரங்கிண்ட பின்ன, 

அவயரரட 70 ஆவது வயசுல கூட அவர் தன்யனரட அம்மரதவ நிதனச்சு கண் 

ஜலம் விடறதத நரன் பரர்த்திருக்யகன். 

ரரமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் கரண்பிச்சிருக்கரர். ரரமகிருஷ்ண பரமஹம்சருதடய 

அம்மர அவர் கூட வந்து இருந்தர. ரமணருக்கும், அம்மர கூட வந்து இருந்தர. 

ரரமகிருஷ்ண பரமஹம்சயரரட அம்மர கிட்ட, மதுர்பரபுங்கிற ஒருத்தர், 

ரரமகிருஷ்ணருக்கு யவண்டியபதல்லரம் பண்ணிண்டு இருந்தவர். அவர், அந்த 

ரரமகிருஷ்ணருதடய அம்மர கிட்ட “உங்களுக்கு ஏதரவது யவணும்னர 

பசரல்லுங்யகரய ன், என்தன யகளுங்யகரய ன்”, அப்படீன்னரர். அந்தம்மர, 

“நீ தரன் எனக்கு, சரப்பரடு யபரடற. நன்னர, பரத்துக்கறயயப்பர, யவணர, 

எனக்கு கரலணர பபரடி வரங்கி பகரடு அப்படீன்னர ரம்” “இந்த மரதிரி, ஒரு 

பபரியவர ர நீங்க இருக்கறதுனரல தரன், இப்படி ஒரு மஹரன் , உங்களுக்கு, 
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குழந்ததயர பபரறந்திருக்கரர்” என்கிறரர் மதுர் பரபு. அவர் வந்து, நரன், 

உங்களுக்கு, ஒரு பசரத்து, எழுதி தவக்கயறன். உங்களுக்கு, வீடு 

கட்டித்தயரன்னு யகட்கறரர். இவர கரலணர குடுங்கறர, இந்த அம்மர. 

அயத மரதிரி, வியனரபரபரயவ, தன்னுதடய அம்மர கிட்ட பரரம்ப பக்தியர 

இருந்தரர். அவர் தன்னுதடய சுய சரிதத எழுதியிருக்கரர். அதுல, அம்மரதவப் 

பத்தி ஒரு chapter , எழுதியிருக்கரர். அதத கண் ஜலம் விடரம படிக்கயவ 

முடியரது. அந்த வியனரபரபரயவ யவரட அம்மர அவ்வ வு  வியவகியர 

இருந்ததுனரல, வியனரபரபரயவ அவருதடய, பரண்டு சயகரதரர்கள். மூணு 

யபருயம, ப்ரம்மச்சரரிக ர இருந்து, ஸந்நியரசிகள் யபரல இருந்து, யதச யசதவ 

பண்ணியிருக்கர. 

இவர எல்லரரும், அந்த மரத்ரு பக்திதயத் தரன், அம்பரள் பக்தியர அப்படியய 

கதடசி வதர பவச்சுண்டு, இருந்துருக்கர. ரரமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் கிட்ட 

யதரத்தரபுரின்னு, ஒருத்தர் வரரர். அவர், அத்தவத யவதரந்தி. அவர் வந்து, 

இவதர அத்தவத மரர்கத்துல initiate பண்றரர். சன்யரசம் குடுத்து 

மஹரவரக்யங்கள் எல்லரம், உபயதசம் பண்ணி, உட்கரர பவச்சு, இவருக்கு, 

initiation பண்ண உடயன, இவர் நிர்விகல்ப ஸமரதியில யபரயிடறரர், 

ரரமகிருஷ்ணர். நிர்விகல்ப ஸமரதியில மூணு நர ர அதசயரம, உட்கரர்ந்து, 

இருக்கரர். யதரத்தரபுரிக்கு ஆச்சர்யம். “நரன், 40 வருஷம், சரததன பண்ணி, 

எதத ஸமரதியில அனுபவிச்யசயனர, அதத, இவர் ஒரு second ல 

அனுபவிக்கறரயர”, அப்படீன்னு பசரல்லி, “அந்த உயர்ந்த நிதலதமக்கு, 

யபரயிட்டரயர” ன்னு, அவர், பரர்த்துண்யட, இருக்கரர். அப்புறம் , இவர் மூணு 

நர ர பூட்டி,பவச்சுருக்கரயர யதரத்தரபுரின்னு, எல்லரரும், வந்து object 

பண்ணின உடயன, அப்புறம் எப்படியயர அந்த சமரதியிலிருந்து 

ரரமகிருஷ்ணதர, பவ ியில பகரண்டு வரர. 

அந்த யதரத்தரபுரிக்கு, இந்த ரரமகிருஷ்ணர் கர ி பக்தி பண்றது, யவடிக்தகயர 

இருக்கு. “என்னயமர, அம்மர, அம்மரன்னு, கர ி யகரயில்ல யபரய், நீ ஆரத்தி 

கரண்பிச்சுண்டு, பூதஜ பண்ணிண்டு, நமஸ்கரரம் பண்ணிண்டு இருக்கியய. 

நரன் உனக்கு யவதரந்தம் பசரல்லி பகரடுத்திருக்யகன்.” அப்படீன்னர உடயன, 
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ரரமகிருஷ்ணர் பசரல்றரர். “ஒரு பரம்பு அதசயரம, இருந்தரலும் பரம்பு தரன். 

அதசஞ்சரலும் பரம்பு தரன். அதனரல சிவமும், சக்தியும், ஒண்ணு தரன். 

எனக்கு, எங்க அம்மர யவணும். நரன் விடமரட்யடன், கர ிதய”, அப்படீன்னு, 

பசரல்லி, அந்த பவதரரிணிகிட்ட பக்தியர இருக்கரர். அந்த யதரதரபுரிக்கு, 

என்ன  ஆறது, தரங்க முடியரம வயித்து வலி வர்றது. அவர் யபரயி கங்தகயியல 

விழப்யபரறரர். உடம்பபல்லரம் அநித்யம் அப்படீன்னு பசரல்லி, கங்தகயியல 

யபரயி விழப்யபரறரர். அப்பர அவருக்கு, கர ி அம்பரய ரட தரிசனம் 

கிதடக்கறது. அந்த கங்தக வந்து ஜலயம இல்லரம ஆயிடறது. அவரரல 

மூழ்கயவ முடியல கங்தகயியல. அப்யபர, அம்பரய ரட மரதய ன்னு, ஒண்ணு 

இருக்கு, அம்பரள் அனுக்ரஹம் பண்ணினர தரன் ஞரனம் கிதடக்கும், 

அப்படீங்கிறதத அவர் உணர்ந்து, அவரும் யசர்ந்து, அந்த பவதரரிணிதய அந்த 

கர ிதய வழிபடறரர். 

இன்பனரன்னு, ஆதி சங்கர பகவத் பரதரள், அவ்வ வு ஞரனத்யதரட இருக்கரர். 

இந்த ஆபத் ஸந்யரஸம் அப்படீன்னு பசரல்லி, ப்தரஷ மந்திரத்தத பசரல்லி 

ஸந்யரஸம் வரங்கிண்டு, பவ ியில வந்த உடயன முண்டனம் பண்ணிண்டு, 

பூணதல அறுத்து யபரட்டுட்டு, குருதவப் பரர்க்கப் யபரறரர். அவ்வ வு, 

ஞரனியர  இருக்கறவர், அவர் என்னத்துக்கு ஒரு குருகிட்ட யபரயி, இந்த தண்ட 

கமண்டலத்யதரட, ஸந்யரஸம் வரங்கிக்கணும் அப்படீன்னு, ஒரு யகள்வி. ஆதி 

சங்கரர் யலரக குருவர இருக்கப் யபரறரர். அது அவருக்கு, பதரியரது. 

மஹரன்கள், எப்படி நடத்திக் கரண்பிக்கறரய ர, அததத் தரன், உலகம் 

பின்பற்றும் அப்படின்னு பகவத் கீததல வறது. அந்த மரதிரி நரம பண்றது 

முதறப்படியர பண்ணனும், அப்படின்னு அவர் குருதவ யதடி யபரறரர். 

இவருக்கரகயவ யகரவிந்த பகவத் பரதர் அப்படின்னு அவருதடய குரு நர்மதத 

நதிக்கதரல  ஒரு குதஹல, கரத்துண்டு இருக்கரர். 

இந்த நரரரயணம், பத்மபுவம், வசிஷ்டம்ன்னு அந்த குரு பரம்பதரதய பத்தி 

நரத க்கு பசரல்யறன். அதுல elaborateஅ நிதறய கததகள் இருக்கு, பரரம்ப 

சுவரரஸ்யமர இருக்கும். 
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அந்த யகரவிந்த பகவத் பரததர யபரய் தர்சனம் பண்றத்துக்கரக, இவர் 

இங்யகயிருந்து கரலடியில் இருந்து, பல மதலகத யும் நதிகத யும் தரண்டி, 

நர்மதத நதிக்கதரல இருக்கற யகரவிந்த பகவத் பரததர யபரய் பரர்க்க 

யபரறரர். அப்யபர நர்மததல பவள் ம் பபருக்பகடுத்து ஓடறது. அப்யபர ஆதி 

சங்கரர் தன்னுடய கமண்டலத்துல அந்த பவள் த்தத அடக்கிடறரர். அப்பறம், 

சரந்தமர அதத பவ ியில யபரகும்படியர விடறரர். இதத அந்த குரு 

பரத்துண்டு இருக்கரர், இவர் வந்து யகரவிந்த பகவத் பரததர நமஸ்கரரம் 

பன்றரர். 

சங்கரர் ஏற்கனயவ ஞரனி, குரு தர்சனதுனரல யமலும் யபரரனந்தம் ஏற்படறது. 

நமஸ்கரரம் பண்றரர் “நீ  யரர்”ன்னு யகட்கறரர்  யகரவிந்த பகவத் பரதர். 

அப்யபர சங்கரர் பசரல்றரர், தசஸ்யலரகி அப்டின்னு ஒரு பத்து ஸ்யலரகங்கள், 

நரன் இந்த உடம்பு கிதடயரது, இந்த இந்திரியங்கள் கிதடயரது, நரன் சிவப்பும் 

கிதடயரது, பவளுப்பும் கிதடயரது, பருமனும் கிதடயரது, ஒல்லியும் 

கிதடயரது, நரன் சிவஸ்வரூபம், ‘தயதயகரவஷிஷ்ட சிவ: யகவயலரஹம்’ 

அபபடின்னு முடியற ஒரு பத்து ஸ்யலரகம். அதத பசரல்லி நமஸ்கரரம் 

பண்றரர். அப்யபர “உனக்கரகத் தரன் அப்பர கரத்துண்டு இருந்யதன்”ன்னு  

பசரல்லி, மஹர வரக்யங்கத  உபயதசம் பண்ணி, அந்த யகரவிந்த பகவத் 

பரதர் இவருக்கு  முதறபடி சங்கரர்யன  தீக்ஷர நரமம் பகரடுத்து சன்யரசம் 

பகரடுக்கிறரர். 

அந்த குருவுக்கு பகரஞ்ச நரள் சுஷ்ரூதஷ பண்ணிண்டு அங்க இருக்கரர். 

அப்பறம், பதினரறு வருஷங்கள் தரயன ஆயுசு. இவர் பபரிய கரர்யங்கள் 

எல்லரம் பண்ணனும்னு பசரல்லி, அந்த குரு “இது உனக்கு வ்யரஸரச்சரர்யரள் 

இட்ட கட்டத , என்கிட்ட நீ வருயவன்னு பசரல்லி இருந்தரர், நீ கரசியியல 

யபரய், பிரஸ்தரன த்ரய பரஷ்யம் அப்படின்னு, பத்து உபநிஷத்துகள்னு 

முக்யமர இருக்கு, அந்த பத்து உபநிஷத்துகளுக்கும், யமலும் பகவத் கீததக்கும், 

பிரம்ம சூத்ரம் அப்படின்னு வ்யரஸர்  யவதத்துல இருந்து சூத்ரங்க ர சிலது 

எடுத்து collect பண்ணி பவச்சு இருக்கரர், அதுக்கும் பரஷ்யம் எழுதணும். 

யமலும் அத்தவதம் தரன் தத்வம், அப்படிங்கிறதத நீ எல்லரருக்கும் புரிய 
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தவக்கணும்” அப்படின்னு குரு ஆக்தஞ பண்றரர். “அப்படியய” ன்னு பசரல்லி 

சங்கரரச்சரர்யரள் கி ம்பி கரசிக்கு யபரறரர். 

‘கரஷ்ம்யரம்  து கரஷ்யயத கரசீ கரசீ ஸர்வப்ரகரசிகர’ அப்படின்னு கரசீனரயல 

ஒ ின்னு அர்த்தம், ஒ ிமயமரன அந்த விஸ்வநரத யக்ஷத்ரம், 

விசரலரக்ஷியயரட விஸ்வநரதர், அண்ணபூரணி இருக்கர, கரலதபரவர் 

இருக்கரர், டுண்டி கணபதி இருக்கரர். அந்த மணிகர்ணிகர கட்டத்துல முக்தி 

மண்டபத்துல உட்கரந்துண்டு, ஆதி சங்கரர் இந்த புஸ்தகங்களுக்கு எல்லரம் 

வி க்கங்கள் பசரல்றரர். அவருக்கு நிதறய சிஷ்யர்கள், அம்பத்திஆறு 

யதசத்துல இருந்தும் பண்டித சிஷ்யர்கள் வந்து யசர்ந்து, எல்லரரும் அவர் வரக் 

அம்ருத்தத அந்த யததன குடிக்கிறர. அதனரல எல்லரருக்கும் பத ிவு 

எற்படறது. அதனரல நம்ம மதத்துக்யக ஒரு மறுமலர்ச்சி ஏற்படறது. ஒரு சின்ன 

குழந்தத இவ்ய ர அழகர இவ்ய ர பத ிவர பசரல்றரயர அப்படின்னு 

எல்லரரும் சந்யதரஷபட்டு, எல்லரரும் அவர அவர யதசத்துல யபரய், அந்த 

அத்தவத தத்வத்தத, அத்தவதம் தத்வம் என்பரர்கள். மத்தது எல்லரம் 

சித்திதரந்தம் பகரள்தக, அத்தவதம் தரன் உண்தம எங்கிறதுனரல அது 

தத்வம்ன்னு பசரல்லுவர. அந்த அத்தவத தத்வதத உலகத்துல பிரகரசம் 

பண்றர. 

அப்பறம் இந்த பிரஸ்தரன த்ரய பரஷ்யங்கள் எழுதறரர்.  இன்னிக்கு வதரக்கும் 

ஆதி சங்கரர் எழுதின கீதர பரஷ்யம், உபநிஷத் பரஷ்யம், பிரம்மசூத்ர பரஷ்யம் 

இதுக்கு equalஆக ஒரு, intellectual book ஏ இல்தல என்று பண்டித உலகத்தில், 

எல்லர பரதஷயிலும், எல்லர யதசத்துலயும் இன்னிக்கும் இதத பகரண்டரடறர. 

நம்ம மஹர பபரியவர வந்து அதுக்கு பரடம் எடுத்து இன்னும் இதத பஜரலிக்க 

பண்ணினர. 

இந்த பரஷ்யத்தத, அயதரட பபருதம பதரியணும்ங்கிறதுக்கரக, 

வ்யரஸரசரர்யரய  வந்து ஆதி சங்கரர் கிட்ட வரதம் பண்றரர், அதுக்கு 

முன்னரடி, நம்ம பதன் யதசத்துல இருந்து, சனந்தனர் அப்படின்னு ஒருத்தர் 

யபரய் முதல்ல ப்ரதம சிஷ்யரர யசந்துக்கறரர். ஒரு நரள் ஆதி சங்கரர் கங்தகக் 

கதரயில ஸ்நரனம் பண்ணிண்டு இருக்கரர், அக்கதரயில சனந்தனர் இருக்கரர், 

ஸ்நரனம் பண்ணிட்டு “துண்டு எடுத்துடுவர”ங்கறரர், அவர் சனந்தனர் 
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“ஆச்சரர்யரள் துண்டு யகட்கறரயர, ஸ்நரனம் பண்ணிட்டு ஈரமரக நிக்கறரயர” 

என்று அந்த கங்தக யமலயய நடந்து வரரர், கங்தக ஆறு நடுவில இருக்கறது 

கூட பதரியல, அவர் நடந்து வரரர், அவர் நடக்கற கரதல எடுத்து தவக்கற 

ஒவ்பவரரு அடியிலயும் கங்கர யதவி தரமதர புஷ்பத்தத வரபவச்சு, அவதர 

விழரம கரப்பரத்தறர. இங்க வந்து யசர்ந்த உடயன சங்கரர்  “எப்படி ஆத்து 

யமயல வந்யத?”ங்கிறரர், “பதரியலயய”ன உடயன “திரும்பி பரர்”ன உடயன 

அங்க நிதறய தரமதரகள் இருக்கு, “நீ இன்தனயில் இருந்து பத்மபரதர் என்று 

வி ங்குவரய், நீ உன்னுதடய குருபக்தியினரல ஆற்தறயய தரண்டினியய” 

அப்படின்னு பசரன்னயபரது, “உங்களுதடய சரணத்தத பிடிச்சிண்டர 

பவக்கடதலயய தரண்டலரம், ஒரு ஆற்தற தரண்டறது என்ன கஷ்டம்” 

அப்படின்னு பத்மபரதர் பசரன்னரரரம். அந்த சனந்தனர், பத்மபரதர், முக்ய 

சிஷ்யரர இருக்கரர். 

வ்யரஸரசரர்யரள் ஒரு கிழவரரட்டம் வந்து ப்ரம்மசூத்ர பரஷ்யத்துயலயும் கீதர 

பரஷ்யத்துயலயும் சங்கரயரரட வரதம் பண்றரர். இந்த வரதத்துல straightஅ 

பண்றதுனு இருக்கு, பகரண்டி வரதம், விதண்டர வரதம், எல்லரவிதமரன 

வரதங்களும் வியரசர் பண்றரர். அப்யபர பத்மபரதர் பரத்துண்யட இருக்கரர். 

கதடசியியல பத்மபரதர் பசரல்றரர், “வந்து இருக்கறது, விஷ்ணு ஸ்வரூபமரன 

வ்யரஸர், இங்க உட்கரர்ந்து இருக்கறது சரக்ஷரத் பரயமஸ்வர ஸ்வரூபமரன 

சங்கரர். இவர பரண்டு பபரும், வரதம் பண்ணர யரரு பஜயிக்க யபரறர? 

பரண்டு பபருக்கும் நமஸ்கரரம்!” அப்படின்னு அவர் பசரல்றரர். 

வ்யரஸரசரர்யரள் சுயரூபத்தத கரண்பிச்சு சங்கரர் கிட்ட”நீ பண்ண இந்த 

பரஷ்யத்துல யரருயம எந்தவித குற்றமும் கண்டுபிடிக்க முடியரது, இதுக்கு யமல 

ஒரு வரதயம கரண்பிக்க முடியரதுன்னு பதரியத்தரன் நரன் பரிதக்ஷ 

பண்யணன். இந்த உலகத்துல உன்னுதடய பரஷ்யங்கள் ப்ரஸித்தியர 

வி ங்கும்”ன்னு ஆசீர்வரதம் பண்றரர். 

அப்யபர ஆச்சரர்யரள் “எனக்கு குடுத்த பதினரறு வருஷம் ஆயிடுத்து. நரன் 

உத்தரவு வரங்கிக்கியறன்”, நரன் தகலரசத்துக்கு யபரயறன்னு பசரல்லரம 

பசரல்றரர் சங்கரரச்சரர்யரள். அப்யபர வ்யரஸரசரர்யரள் பசரல்றரர் “இல்தல, 

நரன் உனக்கு இன்னும் ஒரு பதினரறு வருஷம் ஆயுசு தயரன், நீ 
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முப்பத்திபரண்டு வயசு வதரக்கும் இந்த பூமில இருந்து,  இந்த பரரத யதசம் 

முழுக்க சஞ்சரரம் பண்ணி, சங்கர திக்விஜயம்ன்னு யபரு, எல்லர 

யக்ஷத்திரத்துயலயும் யபரய் இந்த உன்னுதடய  பரஷ்யத்தத பண்டிதர்களுக்கு 

பசரல்லிக் பகரடு, உன்னுதடய தர்சனதுனரயலயய ஜனங்கள் எல்லரம் 

திருந்துவர, இன்னும் நீ நிதறய பண்ண யவண்டியது இருக்கு”ன்னு ஆசிர்வரதம் 

பண்ணறரர். அப்படி எட்டு வயசு சன்யரசத்துனரல பதினரறு ஆச்சு, இப்யபர 

வ்யரஸரசரர்யரள் அனுக்ரரஹதுனரல, ஆதி சங்கரருக்கு முப்பத்திபரண்டு வயசு 

ஆச்சு. 

இந்த முப்பத்திபரண்டு வருஷங்கள்ல அவர் பண்ணினபதல்லரம் அபரரமரன 

கரர்யங்கள். மஹர பபரியவர பசரல்றர “முப்பத்திபரண்டு வருஷங்கள்ல அவர 

பண்ணது, யரதன மரதிரி இருந்தர, நங்கள் எல்லரம் பண்ணது, பகரசு மரதிரி. 

என்னயமர எங்கத யும் அபிநவ சங்கரர், சர்வஞர் அப்படிபயல்லரம் 

பகரண்டரடறர, அவருதடய பபருதமயய தனி” அப்டின்னு மஹர பபரியவர 

இதத விடரம பசரல்லுவர. பபரியவரய ரட பணிவு பரரம்ப ஆஸ்ச்சர்யமர 

இருக்கும். இந்த மடத்துல பபரியவர முதல்ல வந்த யபரது, தனக்கு தகங்கர்யம் 

பண்ணவர எல்லரம், எப்படி அவய ரட க்ரரஹஸ்தரஸ்ரம  ச்ரமங்கள் எல்லரம் 

பரர்க்கரம, எவ்வ வு த்யரக புத்தியயரட, இந்த மடத்துக்கரக எவ்ய ர service 

பண்ணி இருக்கர அப்படின்னு பசரல்றர. “என்தன வழிபடுத்தினவர அவர 

தரன்”, என்னயவர, அவருக்கு தப்பு எல்லரம் திருத்தி பகரடுக்கணும்ங்கற மரதிரி, 

“எனக்கு பசரல்லி பகரடுத்து, என்தன இந்த பீடத்துக்கு தகுதியர அவர தரன் 

ஆக்கினர, அவரளுக்பகல்லரம் நரன் பரரம்ப கடன் பட்டு இருக்யகன், அவர  

எனக்கு ஏதரவது ஒண்ணு பசரல்லி திருத்தணும்னர, பசரல்லி பகரடுத்துட்டு 

நமஸ்கரரம் பண்ணுவர. நீங்க சன்யரசி உங்களுக்கு பசரல்ல கூடரது, 

இருந்தரலும் நீங்க யகட்டதுக்கரக பசரல்யறரம்”,  என்று “அப்படி மடத்துக்கு 

service பண்ணி இருக்கர” அப்படிம்பர. அவரய ரட பகரள்ளு யபரன், எள்ளு 

யபரன் வதரக்கும், ஞரபகம் பவச்சுண்டு பபரியவர அவர எல்லரருக்கும் 

ஆசிர்வரதம் பண்ணிண்யட  இருந்தர. 
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அப்யபர்பட்ட ஆதி சங்கரர் கரசி  யக்ஷத்ரத்துல வரசம் பண்ணும் யபரது, 

இன்னும் சில திருவித யரடல்கள் எல்லரம் நடந்தது. விஸ்வநரதர் 

சண்டர னர வந்தது, அபதல்லரம் நரத க்கு பசரல்யறன். 

ஜரனகி கரந்த ஸ்மரணம்… ஜய ஜய ரரம ரரம... 
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ஸ்ரீ சங்கர சரிதம் –  ஆறொம்  குதி –   
அத்தேத குரு  ரம் தர 

 

யநற்தறய கததயில், ஆதி சங்கர பகவத் பரதரள் தன்னுதடய குரு யகரவிந்த 

பகவத் பரதரள் கிட்ட ஸந்யரஸ தீதக்ஷ வரங்கிண்டு, அவர் உத்தரவு படி 

கரசியியல யபரயி, அத்தவத தத்துவத்தத ஜனங்களுக்கு பரஷ்யங்கள் 

மூலமரகவும், தன்னுதடய ப்ரவசனங்கள் மூலமரகவும், 56 யதசத்தியலருந்து 

வந்த பண்டிதர்கப ல்லரம் பசரல்லி, அதன் மூலமர யவத மதத்துக்யக ஒரு 

புத்துயிர் பகரடுத்தரர், அப்படீங்கிறதத பசரல்லிண்டு இருந்யதன். 

யகரவிந்த பகவத் பரதர் அப்படீன்னு பசரல்லும்யபரது அதுக்கு முன்னரடி 

அத்தவத குருபரம்பதர, அதுல எல்லர மஹரன்கத யும், பதய்வங்கள்ல 

http://valmikiramayanam.in/?p=2466
http://valmikiramayanam.in/?p=2466
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/04/10-guru-parampara.jpg
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இருந்து ஆரம்பிச்சு ரிஷிகளுக்கு வந்து அங்கிருந்து சன்யரசிகளுக்கு வந்து இந்த 

பரம்பதரதய தியரனம் பண்ணுயவரம். 

सदावशि समारंर्ां शंकराचायु मध्यमाम् । अस्मदाचायु पयुन्तां िन्द ेगुरुपरंपराम्   

ஸதரசிவ ஸமரரம்பரம் சங்கரரச்சரர்ய மத்யமரம் | 

அஸ்மதரசரர்ய பர்யந்தரம் வந்யத குரு பரம்பரரம்|| 

அப்படீன்னு ஒரு ஸ்யலரகம் இருக்கு. தக்ஷிணரமூர்த்தியில் இருந்து, ஆதி 

சங்கரர் மூலமரக, நம்முதடய குரு மஹர பபரியவர வதரக்கும் எல்லரருக்கும் 

நமஸ்கரரம் அப்படீன்னு ஒரு ஸ்யலரகம். 

இதுல என்தன வலிய வந்து ஆட்பகரண்ட என் குருநரதர் யகரவிந்த தரயமரதர 

ஸ்வரமிகள். அவர் சிவன் சரர் கிட்ட உத்தரவு வரங்கிண்டு ஸந்யரஸம் 

வரங்கிண்டரர். சிவன் சரருதடய பகௌசிக நரடியில மஹர பபரியவர அவருக்கு 

ஞரனத்தத பகரடுத்தர அப்படீன்னு இருக்கு. அதனரல மஹர பபரியவர, சிவன் 

சரர், யகரவிந்த தரயமரதர ஸ்வரமிகள் ன்னு அவரத  எல்லரம் நரன் 

ஸ்மரிக்கறது. 

இன்பனரரு ஸ்யலரகம் இருக்கு. அதுல “நரரரயணம் பத்மபுவம்” ன்னு 

ஆரம்பிக்கறது. தக்ஷிணரமூர்த்தி பமௌன குரு. விஷ்ணு பகவரன் யவதங்கத  

பிரம்மர கிட்ட பகரடுத்தரர். “இந்த மந்திரங்கத  பகரண்டு நீ ஸ்ருஷ்டி பண்ணு” 

ன்னு பசரன்னரர், அப்படீன்னு, புரரணங்க ில் எல்லரம் இருக்கு. அதனரல 

மஹரவிஷ்ணுயலருந்து ஆரம்பிச்சு இந்த ஸ்யலரகத்துல குரு பரம்பதர 

பசரல்றர. ஏன் யவதம்னர? யவதத்யதரட முடிவுல தரன் உபநிஷத் இருக்கு. 

உபநிஷத்துல தரன் அத்தவதம் இருக்கு. அதனரல அத்தவத ஆச்சரர்ய 

பரம்பதரக்கு, முதல் குரு மஹரவிஷ்ணு. இந்த ஸ்யலரகத்தத பசரல்யறன். 

नाराय्ं पद्मर्ुिं िवशष् ंशक्ति च तत्पुरं पराशरं च 

व्यासं शुकं गौडपाद ंमहान्तं गोविन्दयोगीन्र ंअर्ास्य वशषयम् । 

श्री शंकराचायं अर्ास्य पद्मपाद ंच हस्तामलकं च वशषयम् 

तं तोिकं िार्तत्तककारमन्यान् अस्मद ्गुरून् सन्ततमानतोऽवस्म   

நரரரயணம், பத்மபுவம், வஸிஷ்டம் சக்திம் ச தத்புத்ர பரரசரம் ச 

வ்யரஸம் சுகம் பகௌடபதம் மஹரந்தம் யகரவிந்த யயரகீந்த்ரம் அதரஸ்ய 
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சிஷ்யம் | 

ஸ்ரீ சங்கரரச்சரர்யம் அதரஸ்ய பத்மபரதம் ச ஹஸ்தரமலகம் ச சிஷ்யம் 

தம் யதரடகம் வரர்த்திககரரம் அன்யரன் அஸ்மத் குரூன் ஸந்ததம் ஆனயதரஸ்மி 

|| 

அப்படீன்னு ஒரு ஸ்யலரகம். இன்னிக்கு இந்த குருபரம்பதரயில வர 

எல்லரதரப் பத்தியும் ஒவ்பவரரு நிமிஷம் தியரனம் பண்ணுயவரம். 

விஷ்ணு பகவரன் யவதங்கத  ப்ரம்மர கிட்ட பகரடுத்து இந்த மந்திரங்கத  

பகரண்டு ஸ்ருஷ்டி பண்ணுன்னு பசரல்றரர். ப்ரம்மர தன்யனரட நரன்கு 

முகத்தரலயும், நரன்கு யவதங்கத யும் எப்பவும் ஓதிண்யட இருக்கரர். அதன் 

மூலமர உலகத்ததபயல்லரம் ஸ்ருஷ்டி பண்றரர். 

ப்ரம்மரயவரட பிள்த  வசிஷ்டர். இவரல்லரம் வந்து எவ்வ யவர யகரடிக் 

கணக்கரன வருஷங்கள் இருந்தவர. வசிஷ்டர், இக்ஷ்வரகு முதற்பகரண்டு, 

ரரமன் பர்யந்தம் இன்னும் அந்த குலத்துல எல்லரருக்கும் குலகுருவர 

இருந்ததுண்டு, ரரமன் பபரறந்தயபரது அவருக்கு யபர் பவச்சரர். ரரமருக்கு 

வசிஷ்டர் உபயதசம் பண்ணதர யயரக வரசிஷ்டம்னு ஒரு புஸ்தகம். ஞரனத்தத 

பத்தி, அத்தவதத்தத பத்தி, ரரமருக்கு ஒரு கலக்கம் வந்தயபரது வசிஷ்டர் 

உபயதசம் பண்ணினதரக. “வரசிட்டம்” அப்படீன்னு அதுக்கு தமிழரக்கம் 

இருக்கு. இபதல்லரம் ஞரன நூல்கள் படிக்கறவரளுக்கு பரரம்ப முக்கியமரன 

புஸ்தகம். ஸ்வரமிகள் யயரக வரசிஷ்டத்ததப் பத்தி, ஒண்ணு பரண்டு 

விஷயங்கள் பசரல்லியிருக்கரர். ஒண்ணு – “சுகமும் துக்கமும் ஒண்தண ஒண்ணு 

 துரத்திண்டு cancel  பண்ணிடறது. இந்த ஞரனம் இருந்தர நரம நிம்மதியர 

இருக்கலரம்”, அப்படீன்னு ஒரு தத்துவம். இன்பனரன்னு “இந்த உலகத்துல 

புருஷ ப்ரயத்தனம்ங்கிறது பகவத் பஜனம் தரன்” அப்படீன்னு 

யயரகவரசிஷ்டத்துல இருக்கு அப்படீன்னு ஸ்வரமிகள் பசரல்வரர். 

அடுத்தது பரரசரர். பரரசரர் பண்ண பரண்டு பபரிய உபகரரம் ஒண்ணு விஷ்ணு 

புரரணம் பண்ணரர். இன்பனரன்னு வ்யரஸதர பகரடுத்தரர், நமக்கு. 

வியரசர் ஸ்மரர்த்தர்களுக்கும், தவஷ்ணவர்களுக்கும், மரத்வர்களுக்கும், 

எல்லரருக்குயம வ்யரஸர் தரன் குரு. எல்லரரும் குருவர ஒத்துண்டு இருக்கர. 

எல்லர சன்யரசிகளும், வ்யரஸ பபௌர்ணமி அன்னிக்கு இந்த மூணு மதத்து 
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சன்யரசிகளும் வ்யரஸ பூதஜ பண்றர . வ்யரஸர் யவதங்கத  பதரகுத்தவர். 

மஹரபரரதம் எழுதினவர். அதுல தரன் கீதத இருக்கு. 

அந்த வ்யரஸரச்சரரியரருக்கு, பிள்த யர சுகர் அவதரரம் பண்ணரர். இதுல 

விஷ்ணு பகவரன் ப்ரம்மர இருவரும் ஸ்வரமி, பதய்வங்கள். வசிஷ்டர் சக்தி, 

பரரசரர் வ்யரஸர் இவரப ல்லரம் ரிஷிகள். ரிஷிகள் மனுஷரளுக்கு பரரம்ப 

யமலரன ஒரு ஜரதி. சுகர் வந்து இது எதுயலயும் வரரத அதற்பகல்லரம் 

யமற்பட்ட அதி வர்ணரஸ்ரமியர இருந்தரர். நம்ம சதரசிவ ப்ரம்யமந்திரரள் 

யபரல. இந்த கரலத்துல அவதரத் தரன் குறிப்பிட முடியும். சுகரச்சரர்யரள் 

பபரறந்த யபரயத கர்ப்பத்துயலருந்து ஞரனத்யதரட பவ ியில வந்தவர் அவர் 

ஒருத்தர்தரன். எல்லரரும் பகரஞ்சம் ஒரு கர்ம யசஷம் இருந்தது. அதத வந்து 

ஏதரவது ஒரு முயற்சி பண்ணி யபரக்கிண்டு ஞரனிகள் ஆவர. சுகரச்சரர்யரள் 

பிறந்தயபரயத ஞரனி. 

அவர் தக கரல் முத க்கணும்னு கரத்துண்டு இருந்தரரரம். அப்படியய கி ம்பி 

யபரறரர். ஒரு அஞ்சு வயசு ஆன உடயன. ஆனர வியரசருக்கு பரசம். “எங்யகடர 

யபரற, குழந்யத, குழந்யத” அப்படீன்னு பின்னரடி யபரறரரரம். புத்ர, 

அப்படீன்னு கூப்டுண்டு வ்யரஸரச்சரர்யரள் சுகர் பின்னரடி யபரறரர். அப்யபர 

அங்க இருக்கற மரங்கள் எல்லரம் வந்து “என்ன என்ன” ன்னு பதில் யகட்டுதரம். 

அப்படி சுகரச்சரர்யரள் எல்லர உயிர்க ிடத்தும் இருக்கிறரர், அப்படீங்கிறது 

வியரசருக்கு புரியறதுக்கரக, இவர் தன் குழந்தததய கூப்பிட்ட யபரது எல்லரம் 

பதில் பசரல்லித்து, அப்படீன்னு பசரல்லுவர. அப்படி எல்லர உயிர்க ிடத்தும் 

இருக்க கூடிய ப்ரம்ம ஸ்வரூபியரக பிறந்ததியலருந்து இருந்தவர் 

சுகரச்சரர்யரள். 

இன்பனரரு கதத பசரல்வர. ஒரு முதற சுகரசரர்யரள் உடம்புல வஸ்த்ரம்  கூட 

இல்லரம யபரயிண்யட இருந்தரர். அவர் அப்படி யபரகும் யபரது அங்யக சில 

பபண்கள் கு த்துல கு ிச்சிண்டு இந்தர ரம். அவர ஒண்ணும் மரற்றம் 

அதடயதலயரம். வயரஸர் மரவுரி எல்லரம் யபரட்டுண்டு பின்னரடி யபரறரர். 

அவதர பரர்த்த உடயன இவர எல்லரம் வஸ்தரத்தத எடுத்து 

யபரட்டுண்டர ரம். “என்ன, என் தபயன் யுவர, அவன் யபரறரன். அவனுக்கு 

நீங்க ஒண்ணுயம சலிக்கல, என்தன பரர்த்த உடயன பவட்கப்படயறள்”னர, 

அவர “அவர் அந்த நிதலதமல இருக்கரர், ஆண், பபண், அலி அந்த யபதங்கள் 

எல்லரம் இல்லரத நிதலதமல இருக்கரர். அதனரல நரங்கள் அவர் பரர்த்த 

யபரது எந்த விகரரமும் ஏற்படல” அப்படின்னு பசரன்னர ரம். அப்யபற்பட்ட 
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பபரிய ஞரனி சுகர். ஸ்ரீமத் பரகவதத்தத பரிக்ஷித் மூலமர உலகத்துக்கு 

பகரடுத்தவர். 

அந்த சுகரசரர்யள் கிட்ட பகௌட பரதர், பதரிகரஸ்ரமத்துல ஞரன உபயதசம் 

பபற்று, அந்த பகௌட பரதர் கிட்ட, யகரவிந்த பகவத் பரதர் உபயதசம் 

வரங்கிக்கிறரர். நம்ம சங்கர பகவத் பரதர் யகரவிந்த பகவத் பரதர் கிட்ட நர்மதர 

நதிக்கதரயில் தீதக்ஷ எடுத்துக்குறரர். 

இந்த இடத்துல பரரம்ப சுவரரஸ்யமரன கதத ஒண்ணு இருக்கு. பதஞ்சலி 

சரித்ரம்ன்னு ஒரு புஸ்தகம் இருக்கு, அதுல விஷ்ணு பகவரயனரட ஹ்ருதயத்துல 

சிவபபருமரன் அஜபர நடனம் பண்றரர்னு வரது. அஜபர அப்படின்னு ஒண்ணு, 

அதவரது ஜபயம இல்லரத ஒரு மந்த்ரம், மூச்சு உள்  யபரயிட்டு பவ ியில வர 

அந்த சத்தம் வந்து, உள்  யபரகும் யபரது ஹும்ம்ன்னு யபரறது, பவ ியில 

வரும்யபரது ஸ்ஸ்ஸ்ஸன்னு வறது, அதத வந்து ஹம்ஸ, ஹம்ஸ மந்த்ரம் 

அப்படின்னு பசரல்லுவர ரம். அப்படி ஒண்ணும் பஜபிக்கரமயல அந்த ஹம்ஸ 

மந்த்ரம் நம்ம எல்லரரும் ஜபிச்சிண்யட இருக்யகரம், அதனரல அஜபர, 

ஜபிக்கரத ஜபம் அது. உததட அதசச்சு ஏயதர ஜபிக்கணும்னு இல்லரம, அந்த 

ஹம்ஸ மந்த்ரத்தத, அதுல நரட்டம் பவச்சு பசரல்லிண்யட வந்தர பிரணவ 

மந்த்ரம் பதரியும், அதனரல சித்தி ஏற்படும் அப்படின்னு பசரல்றர. விஷ்ணு 

பகவரன் அந்த ஹம்ஸ மந்த்ரத்தத ஜபிக்கும்யபரது, பரயமஸ்வரன் அந்த 

மந்த்ரத்துக்கு ஒரு நடனம் ஆடினரரரம், அது அஜபர நடனம். 

ஒரு நரத க்கு அந்த மரதிரி சரயங்கரல யவத ல விஷ்ணு பகவரயனரட 

ஹ்ருதயத்துல பரயமஸ்வரன் ஆடும்யபரது, அவர் படுத்துண்டு இருந்த 

ஆதியசஷன் வந்து “திடிர்னு பரரம்ப கனமர யபரய்ட்யடய  என்ன” ன்னு 

யகட்டரரரம், “பரயமஸ்வரன் என் மனசுல நர்த்தனம் ஆடினரர், அதத 

பரர்த்துண்டு இருந்யதன்” அப்படின்னு பசரன்ன உடயன, “எனக்கும் அந்த 

நரட்டியத்தத பரர்க்கணுயம”ன்னு யகட்டரரரம், “நீ சிதம்பரத்துல யபரய். அந்த 

பரயமஸ்வரனுதடய நடனத்தத தர்சனம் பண்ணு”ன்னு பசரன்னரரரம். அப்யபர 

பதஞ்சலியர பூமில அவதரரம் பண்ணி அந்த நடனத்தத தர்சனம் பண்றரர் 

பதஞ்சலி. 
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அந்த பதஞ்சலி பூமிக்கு யபரகும் யபரது விஷ்ணு பகவரன் பசரன்னரரரம் “நீங்க 

யபரகும் யபரது இன்னும் உபகரரமர நிதறய கரர்யங்கள் பண்ணுங்யகர”ன்னு 

பசரன்ன யபரது, மயனர வரக் கரயம், மனசுக்கு, வரக்குக்கு, உடம்புக்கு இது 

மூணுக்கும் உபயயரகமர இருக்கும்படியரன கரர்யங்கள் பதஞ்சலி பண்றரர். 

பதஞ்சலி யயரக சூத்ரம்னு ஒண்ணு பண்றரர் இது மயனரலயத்துக்கரக, அது 

தரன் பரரம்ப famous அதரரிடியரன யயரக புஸ்தகம், பதஞ்சலி யயரக சூத்ரம் 

அப்படிங்கிறது எல்லர யயரக ஆசரர்யரளுக்கும் அது பதரிஞ்சு இருக்கும். 

உலகம் முழுக்க அயதரட logic எல்லரம் பரரம்ப appreciate பண்ணுவர, இது 

மனசுக்கு. வரக் சுத்தி வரணும்னர, வ்யரகரணம் grammar நன்னர பதரியணும். 

அதுக்கு , பதஞ்சலி ஒரு புஸ்தகம் பண்ணரர். மஹரபரஷ்யம் அப்படின்யன 

அதுக்கு யபர். அந்த பரயமஸ்வரனுதடய உடுக்தக ஒலியியல இருந்து வந்த 

எழுத்துக்கத  பகரண்டு பரணினி ஒரு வ்யரகரண ஸுத்ர புஸ்தகம் பண்றரர், 

அதுக்கு பரஷ்யரமர பதஞ்சலி முனிவர் எழுதினது மஹரபரஷ்யம்னு யபரு. 

அப்பறம் உடம்புக்கு சரகம் அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் பண்ணி இருக்கரர், 

சரகசம்ஹிதத அப்படின்னு பசரல்லுவர. 

இந்த மூணுத்துல இன்பனரரு வியஷஷம் என்னன்னர, இந்த சூத்ரம்ங்கிறது, 

முக்கரல்வரசி மூல புஸ்தகமர இருக்கும். வ்யரஸர் பண்ண ப்ரம்மசூத்ரம், 

சூத்ரங்கள்ங்றது formula மரதிரி இருக்கும்.  அது, textஅ இருக்கும், அதுக்கு 

பரஷ்யம்ங்கிறது  commentaryயர இருக்கும். வரர்திகம்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு 

அந்த  commentaryக்கு இன்னும் additional notes எல்லரம் பவச்சு, அதுல 

இருக்குற குண யதரஷங்கள் எல்லரம் விசரரிச்சு, விவரமர எழுதற புஸ்தகத்துக்கு 

வரர்திகம்ன்னு யபரு. இந்த பதஞ்சலி யயரகத்துக்கு சூத்ரம்  பண்ணரர். இந்த 

grammarக்கு பரஷ்யம் பண்ணரர், இந்த சரகம் அப்படின்னு பசரல்லி ஒரு 

வரர்திகம் எழுதினரர். இதுல ஏதரவது ஒண்ணு பிரபலமரக இருக்கும். ப்ரம்ம 

சூத்திரத்தத எடுத்துண்டர ப்ரம்ம சூத்திரத்தத கரட்டிலும், ஆச்சரர்யரள் 

பரஷ்யம் பரரம்ப பிரபலமர இருக்கு. ஆசரர்யரள் பரஷ்யம் தரன் magnum opus. 

அது தரன்  உலகத்துல பரசித்தியர இருக்கு. சிலயபர் பண்ண சூத்ரங்கள் 

வி ங்கும், சிலயபர் பண்ண பரஷ்யங்கள் வி ங்கும், சில யபர் பண்ண வரர்திகம் 

பரரம்ப வியசஷமர இருக்கும். இந்த பதஞ்சலி ஒண்பணரண்ணுக்கும் பண்ணது 
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தரன் அந்த subjectயலயய topஆக இருக்கு. அப்படி யயரகத்துக்கு பதஞ்சலி 

யயரக சூத்ரம், grammarல அவர் பண்ண மஹரபரஷ்யம்,  நம்ம 

ஆயுர்யவதத்துக்கு ஆதரரமர இருக்ககூடிய சரக சம்ஹிததயும் அவர் 

பண்ணினது தரன். அது ஒரு வரர்திகம். 

இதுல, இந்த மஹரபரஷ்யத்தத எழுதி இந்த பதஞ்சலி என்ன பண்ணினரரரம், 

நரம எல்லரருக்கும் பசரல்லித் தரணும் அப்படின்னு பசரல்லி, படிக்க வரச் 

பசரன்னரரரம். விஷயத்தத பவ ியில பசரன்ன உடயன ஆயிரம் சிஷ்யர்கள் 

வந்தர ரம். இவருக்கு, “நரம இந்த ஆயிரம் சிஷ்யர்களுக்கும், individual 

attention பகரடுத்து பரடம் எடுக்கணும்” அப்படின்னு ஒரு ஆதச. ஆனர, அப்படி 

ஒவ்பவரருத்தருக்கும் தனித் தனியர எடுத்தர எத்ததன நரள் ஆகுயமர, 

திரும்பியும் நரம தவகுண்டத்துக்கு யபரகணும்னு பசரல்லி, பதஞ்சலிங்கிறது 

ஆதியசஷன் அவதரரம் தரயன! ஆதியசஷனுக்கு ஆயிரம் நரவும்பர, அதனரல 

அவர் என்ன பண்றரர், ஆயிரம் யபதர உட்கரர பசரல்லிடறரர், ஒரு 

ஆயிரம்கரல் மண்டபத்துல. ஒவ்பவரரு கரல் கீழ ஒருத்ததர உட்கரர 

பசரல்லிட்டு, தரன் நடுவில உட்கரர்ந்துகிறரர். “நரன் உங்க முன்னரல ஒரு 

திதர யபரட்டுடுயவன்.  அந்த திதரக்கு அந்தண்ட பக்கம் நரன் பரடம் 

எடுப்யபன். உங்களுக்கு கரதுல விழும். நீங்க நரன் பசரல்லிதர 

மஹரபரஷ்யத்தத கத்துக்யகரங்யகர, திதரய திறந்து பரர்க்க கூடரது, ஆயிரம் 

யபர்ல யரரரனரலும், திதரய திறந்து பரர்க்க கூடரது. திதரய திறந்து பரர்தர 

பபரிய அனர்த்தம் வித யும்” ஏன்னர அவர் ஆதியசஷன் பரம்பு. அந்த நச்சு 

கரற்று பட்டரயல, இவர எல்லரம் பஸ்மமர யபரயிடுவர, அதனரல, “ஒரு 

கரரணத்தத பகரண்டும் திதரய திறக்கரயதங்யகர. பரண்டரவது, எழுந்து 

யபரகரதீங்யகர” இவர் திதர யபரட்ருக்கரர்ன்னு அவர எழுந்து யபரய்ட்டர, 

“எழுந்து யபரனர நீங்கள் ப்ரம்ம ரரக்ஷஸர ஆயிடுயவள்”, அப்படின்னு பரண்டு 

condition யபரட்டு, இந்த ஆயிரம் யபதர உட்கரர பவச்சு, ஒயர யநரத்துல 

ஆயிரம் யபருக்கு தனித்தனியர பரடம் எடுக்குறரர். 

அப்படி பண்ணும் யபரது, யரரவது ஒரு விஷமக்கரரர தபயன் இருப்பரயன, 

அவன் ஒருத்தன் திதரதய திறந்துட்டரன். எப்படி ஆயிரம் யபருக்கு ஒருத்தயர 

பரடம் எடுக்கமுடியும் ன்னு சந்யதஹம் அவனுக்கு. திதரதய திறந்த உடயன 

அந்த ஆயிரம் யபரும் பஸ்மமர யபரய்ட்டர. அவருக்கு பரரம்ப துக்கம். நரம 
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ஆயிரம் யபருக்கும் ஒயர யநரத்துல பரடம் எடுக்கலரம்னு பரர்த்தர, இது இந்த 

மரதிரி ஆயிடுத்யத, நன்னர படிக்க வந்த குழந்ததள் எல்லரம் இப்படி 

யபரய்ட்டரய ன்னு வருத்த படறரர். இந்த மஹரபரஷ்யத்தத சீக்கிரம் 

பிரச்சரரம் பண்ணலரம் ன்னு பரர்த்தர, யரருயம இல்தலயயன்னு 

நிதனச்சரரரம். 

அதுல ஒரு பிள்த , பகௌட யதசம், பபங்கரயலர்ந்து வந்து இருந்தரனரம், 

அவன் ஜலசங்கதயக்கரக (bathroom) எழுந்து யபரய் இருந்தரனரம். அவன் 

எழுந்து யபரயிருந்ததுனரல அவன் ஒருத்தன் மிஞ்சினரனரம். அந்த ஒரு மிஞ்சின 

தபயன் வந்த யபரது, இவர் சந்யதரஷப் பட்டு என்ன பண்ணரரரம், “எனக்கு 

பதரிஞ்ச ஞரனம் எல்லரம் உனக்கும் பதரியட்டும். இந்த மஹரபரஷ்யம் உன் 

மனதில் வி ங்கட்டும்”, அப்படின்னு ஆசீர்வரதம் பண்றரர். 

ஆசீர்வரதத்துனரலயய ஞரனத்தத அவனுக்கு பகரடுத்துடரர். 

அந்த பகௌட யதசதுத்துயலர்ந்து வந்த அந்த தபயன் சுமரரரன புத்தியசரலியர 

தரன் இருக்கரன். இவர் அனுகிரஹத்துனரல அவதன புத்திமரனரக ஆக்கி, 

இந்த இந்த மஹரபரஷ்யத்தத அவனுக்கு பசரல்லி பகரடுத்துடறரர். ஆனர 

அவனுக்கு முதல்ல பசரன்ன சரபம் இருக்யகரல்யயர, அதுனரல அவன் 

ப்ரம்மரரக்ஷஸன் ஆயிடுறரன். அப்யபர இந்த பதஞ்சலி பசரல்றரர், “நீ 

யரரரவது ஒரு தகுதியரன பிள்த க்கு, இந்த மஹரபரஷ்யத்தத பசரல்லி 

குடுத்தரயரனரல், உனக்கு இந்த பிரம்ம ரரக்ஷஸ் சரபம் விலகும்”, அப்படின்னு 

பசரல்றரர். 

இந்த பிரம்ம ரரக்ஷஸ்ங்கறது ஒரு யதவ ஜரதிதரன், அவர வந்து பிரரம்மணர  

பிடிச்சு தின்னுடுவர. யரரவது பிரரம்மணர கிட்ட யகள்வி யகட்பர, அவர தப்பு 

தப்பர பதில் பசரன்னர அவரத த் பிடிச்சு தின்னுடுவர. இப்படி ஒரு கஷ்டம். 

பதஞ்சலி பசரன்னவுடயன, இந்த  பகௌடர், நர்மதர நதிக்கதரல யபரய், ஒரு 

ஆலமரத்து யமல உட்கரந்து இருக்கரர். அதரவது  பஞ்ச பகௌட யதசங்கள் 

அப்படின்னு , விந்திய மதலக்கு வடக்கு பக்கம் இருக்கறபதல்லரம், பஞ்ச 

பகௌட யதசங்கள், அதுக்கு கீயழ இருக்கறபதல்லரம் பஞ்ச திரரவிட யதசங்கள் 

அப்படின்னு. அது அந்த பகௌடங்கற வரர்த்தத பபங்கரல்க்கும், திரரவிடங்கற 

யதசம் தமிழ்நரட்டுக்கும் exclusive ஆக மிஞ்சியிருக்கு. அதுனரல,  center ஆன 
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இடம் அது, அதனரல படிக்கறதுக்கு யமயல கீயழ பசங்க யபரவரன்னு  பசரல்லி 

கரத்துண்டிருக்கரர். 

வரவரள்ட்ட எல்லரம் அவர் ஒரு test பண்ணுவரர், நிஷ்டரன்னு ஒரு ப்ரத்தயம், 

ஒரு suffix. ஒரு தரதுயவரட ஒரு suffix யசர்ந்தர, அது எப்படி ரூபம் மரறறது, 

அப்படிங்கறதுக்கு, புஜ் அப்படிங்கற தரதுயவரட நிஷ்டர ப்ரர்த்தயம் யசர்ந்தர 

புக்தம் அப்படின்னு ஆகும். அது மரதிரி, ரக்தம், ஸிக்தம் அப்படின்பனல்லரம் 

ஆகும். ஆனர இந்த பச்ங்கற தரதுயவரட நிஷ்டர ப்ரத்யம் யசர்ந்தர பக்தம்ன்னு 

ஆகரது, பக்வம்ன்னு ஆகும். இந்த யகள்விய அவர் வரவர கிட்ட எல்லரம் 

யகட்பரர், புஜ்யஜரட நிஷ்டர ப்ரர்த்தயம் யசர்ந்தர என்ன , அப்படின்ன்னர அவர 

புக்தம்பர , இந்த புக்தம், ரக்தம், ஸிக்தம் பசரல்லிண்டு வரும்யபரது, பச் க்கு 

என்னன்னு யகட்டரர்ன்னர, பக்தம்ன்னு பசரல்லிடுவர. ஆகர! பக்தம் 

கிதடயரது, பக்வம். நீ எனக்கு நல்ல பக்குவமரன ஆகரரம் தரன்னு அவரத  

சரப்பிட்டுடுவரர், இப்படி அவர் பரவம் சரப்பிட்டுண்டிருந்தரர். 

அப்ப பரரம்ப நரத க்கு அப்புறம், சந்த்ரஷர்மர ன்னு ஒரு பிரம்மச்சரரி அந்த 

பக்கம் வறரர். இது யரருன்னர, பதஞ்சலியய தரன், பகௌடருக்கும் சரப 

வியமரசனம் கிதடக்கல்தல, நம்ம மஹரபரஷ்யமும் ப்ரச்சரரம் 

ஆகமட்யடங்கறது பசரல்லிட்டு, சந்த்ரஷர்மர ரூபத்துல, திரும்பியும் அவதரரம் 

பண்ணி பதஞ்சலியய வந்தரர், அப்படின்னு பசரல்லுவர. அவர் வந்தவுடயன 

அவர் correctஆ பதில் பசரல்லிடுறரர், பச் நிஷ்டர ப்ரர்த்தயத்துல பக்வம் 

அப்படின்னு பசரன்னவுடயன, பகௌடர், ஆஹர அப்படின்னு பரரம்ம 

சந்யதரஷபட்டு, “நீ ஒருத்தன் வந்தியய, நரன் உனக்கு இந்த மஹரபரஷ்யத்தத 

பசரல்லித் தயரன்” என்கிறரர். 

ஆனர இந்த பிரம்மரரக்ஷஸ் என்கிறதரல பரரம்ப கடுதமயரனர conditions 

யபரடறரர். “நரன் பசரல்லிண்யட யபரயவன், நீ எழுதிண்யட  இருக்கணும், 

சரப்பிடக் கூடரது, தூங்கக் கூடரது”, அப்படின்னு பரரம்ப harsh conditions 

யபரடறரர். சந்த்ரஷர்மர படிப்புல இருக்கற ஆர்வத்துனரல, “என்ன 

பசரன்னரலும் சரி, நீங்க பசரல்ற மரதிரி யகட்கயறன்” ன்னு பசரல்லி, அந்த 

மரத்துயமயலயய உட்கரர்ந்துண்டு, அவர் ஆரம்பிச்சுடறரர். இவர், புஸ்தகம் 
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இல்தல, ஒண்ணும் இல்தல. அதுனரல அந்த அரசமரத்து இதலகத  எடுத்து, 

பதரதடதய கீறி, அந்த ரத்தத்தத பதரட்டு, அந்த அரச மர குச்சிதய தவச்சு, 

அவர் பசரல்றபதல்லரம் எழுதிண்யட வரரர், எழுதி எழுதி கீயழ யபரடறரர், 

ஒன்பது நரள் ரரப்பகலர பகௌடர் பரடம் எடுக்கறரரரம், அந்த ஒன்பதுநரள் 

பரடம் எடுத்தபதல்லரம் இவர் மனசுல வரங்கிண்டு, எழுதி பவச்சுக்கறரர். 

அப்புறம் கீயழ வந்து அந்த இதலகத பயல்லரம் எடுத்து பவச்சுக்கறரர். பிரம்ம 

ரரக்ஷஸ சரபத்துயலர்ந்து பகௌடர் முக்தி அதடஞ்சு , அவர்தரன், பகௌட பரதர், 

அவர் பத்ரிகரஷ்ரரமத்துல  யபரய் சுகப்ரம்மத்து கிட்ட ஞரனயபரயதசம் 

வரங்கிண்டு, அங்க இருக்கரர். 

இந்த சந்திரஷர்மர , இதத இதலகப ல்லரம் பபரறுக்கிண்டு, கி ம்பறரர், 

ஆனர கீயழ வந்த யபரது அந்த அசதி தரங்கரம தூங்கிட்டரரம். எழுந்து பரர்த்தர, 

பகரஞ்ச இதலகத  ஆடு தின்னுடுத்தரம். அந்த அஜ பக்ஷிதம் யபரயிடுத்து. 

பரக்கி இருக்கறபதல்லரம் எடுத்துண்டு, பக்கத்துல ஒரு உஜ்ஜயினிங்கற 

யதசத்துக்கு வரரர். அந்த உஜ்ஜயினில ஒரு ஆத்து வரசல்ல வந்து அந்த இதலய 

மூட்தட கட்டி பவச்சுட்டு, படுத்துண்டு தூங்கி யபரயிடறரர்.  நரள் கணக்கர 

தூங்கறரர். அவருக்கு அவய ர அசதி. அப்யபர இவர் பரர்க்கறதுக்கு யதஜஸர 

இருக்கரயரன்னு அந்த வீட்ல ஒரு தவஷ்ய பபரண்ணு இருக்கர ரம், அவள் 

தயிர்சரதத்தத அவயரரட வயித்துல தடவி, அவதர 

உயியரரடபவச்சுருக்கர ரம். ஒரு extra ஓட்தட யபரட்டு, இந்த கரலத்துல 

injection யபரடறர. நம்ம உடம்புல natrual ஆகயவ  யரரமகூபங்கள் இருக்கு, 

அது மூலமரகயவ, இந்த மரதிரி யதஹத்தில் உயிர்ச்சத்தத யசர்கறதுக்கு method 

எல்லரம் அவரளுக்கு பதரிஞ்சிருக்கு, அப்படின்னு பசரல்றர பபரியவர. 

அந்த மரதிரி, அந்த பபரண்ணு அவர் உயிதர கரப்பரத்திருக்கர . ஒரு பத்து நரள் 

கழிச்சு அவர் எழுந்திருக்கிறரர்.  எழுந்துண்டு கி ம்ப பரர்க்கிறரர், 

எழுந்தவுடயன முதல்ல அந்த இதல மூட்தட இருக்கரன்னு பரர்த்துக்கறரர், 

அப்யபர அந்த தவஷ்யன் பசரல்றரன், “என் பபரண்ணு, உங்க யமல 

ப்ரியப்பட்டு உங்க உயிதர இவ்வ வு நரள் கரப்பரத்தினரள், இவத  

கல்யரணம் பண்ணிக்யகரங்யகர” அப்படின்னு பசரல்றரர். இவர் 
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“கல்யரணமரவது கரர்த்திதகயரவது! எனக்கு, அதுக்பகல்லரம் யநரம் 

இல்தல”ன்னவுடயன, “அபதல்லரம் கிதடயரது, எங்களுக்கு உரிதம இருக்கு” 

ன்னு பசரல்லி, ரரஜரட்ட யபரயவரம்னு கூட்டிண்டு யபரறர ரம் 

அங்க ரரஜரக்கு ஒரு பபரண்ணு இருக்கர. அவர் வந்து என் பபரண்தண 

இவருக்கு குடுக்கயறங்கறரர். அவர் இதுக்கு சரஸ்த்ரத்துல இடம் இருக்கரனு 

யகட்க மந்திரிதய கூப்பிடறரர். மந்த்ரி ஒரு பிரரமணர், அவர் வறரர். அவர் 

வந்து, எனக்கும் ஒரு பபரண்ணு இருக்கரள், ஒயர முகூர்த்தத்துல நரலு 

பபரண்கத , கல்யரணம் பண்ணிக்கலரம்ன்னு சரஸ்த்ரம் இருக்குனு பசரல்லி, 

இன்பனரரு, நரலரவது வர்ணத்து பபண் ஒருத்தியும் ஆதசப்படறர. அவத யும் 

யசர்ந்து, எல்லரரதரயும் , “சரி, இது பதய்வ சங்கல்பம்”, அப்படின்னு நரலு 

யபதரயும் கல்யரணம் பண்ணிக்கிறரர், இவர நரலு யபருக்கும் பபரறந்தவரதரன் 

வரருசி, விக்ரமரதித்யன், பட்டி, பர்த்ருஹரிஅப்படின்னு அந்த பதஞ்சலி 

சரித்ரத்ல இருக்கு. 

இப்படி ஒரு சுவரரஸ்யமரன கதத, இந்த குழந்ததகப ல்லரம் பபரறந்து, அவர 

உபநயனம் ஆகி, இந்த மஹரபரஷ்யத்தத அந்த நரலு  யபருக்கு பசரல்லிக் 

குடுத்து, “நீங்க இதத உலகத்துல பிரசரரப் படுத்துங்யகர” ன்னு பசரல்லிட்டு, 

இந்த சந்திரஷர்மர பதரிகரஸ்ரமத்தில் யபரய், தன்னுதடய முன்னரடியய 

குருவரன பகௌடபரததர பரர்த்து, நமஸ்கரரம் பண்ணி, அவர் கிட்யட இருந்து 

சன்யரஸம் வரங்கிக்கறரர். அவர்தரன் யகரவிந்த பகவத் பரதர். 

அந்த யகரவிந்த பகவத் பரதர் தரன் அப்புறம் வியரஸரச்சரர்யர் பசரல்லி, 

நர்மதத கதரல வந்து, கரத்திருந்து, நம்முதடய சங்கரருக்கு, தீதக்ஷ 

குடுக்கறரர். இந்த யகரவிந்த அப்படிங்கற நரமத்துல, தன்னுடய குருயவரட 

நரமம் என்கிறதரல, ஆச்சரர்யரளுக்கு ப்ரீதி. பஜ யகரவிந்தம், பஜ யகரவிந்தம், 

பஜ யகரவிந்தம் அப்படின்னு இந்த யகரவிந்த நரமத்தத, ஒரு வரட்டிக்கு மூணு 

வரட்டியர பசரல்றரர். அப்படி யகரவிந்த நரமதுல ஆசரர்யரளுக்கு தனி ப்ரீத்தி. 

இயதரட இன்னிக்கு பூர்த்தி பண்ணிக்கயறன். 

ஜரனகி கரந்த ஸ்மரணம்… ஜய ஜய ரரம ரரம...  
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ஸ்ரீ சங்கர சரிதம் –  ஏழொம்  குதி –   
 க்தியின் மூலகம ஞொனம் அதடயலொம் 

 

யநற்தறய கததயில் ஆதி சங்கர பகவத் பரதரளுக்கு முன்னரடி அந்த அத்தவத 

பரம்பதரயில் மஹரவிஷ்ணு, ப்ரம்மர, வசிஷ்டர், சக்தி, பரரசரர், வ்யரஸர், சுகர், 

பகௌட பரதர், யகரவிந்த பகவத் பரதர், அவயரரட சிஷ்யரர சங்கர பகவத் 

பரதரள் இந்த பரம்பதர, அதுல இருந்த மஹரன்களுதடய பபருதமபயல்லரம் 

பரர்த்யதரம். இந்த யகரவிந்த நரமத்துல ஆதி சங்கரருக்கு இருக்கக் கூடிய 

ப்ரியத்துனரல பஜயகரவிந்தம், பஜயகரவிந்தம் னு பரடினரர், அப்படீன்னு 

பசரன்யனன். 

இந்த கரசி வரசத்தும் யபரது தரன் இந்த பஜயகரவிந்தம் பரடினரர், அப்படீன்னு 

பசரல்வர. கரசியியல இருக்கும்யபரது ஒரு பரடசரதலக்கு, அவர கூப்பிட்டு 

இருந்தரன்னு யபரய்ப் பரர்த்தரரரம். அங்க எல்லரதரயும் அனுக்ரஹம் 

பண்ணிட்டு கி ம்பும் யபரது ஒரு வியரகரண பண்டிதர் நிதறய தங்க 

ஆபரணங்கள் எல்லரம் யபரட்டுண்டு, தன்யனரட படிப்தபப் பத்தியும் 

பணத்ததப் பத்தியும் பரரம்ப கர்வமர இருந்திருக்கரர், வயசும் ஆயிடுத்து 

அவருக்கு. அவர் இந்த வ்யரகரணத்தத பத்தியய யபசிண்டு, ஏயதர வீண் வரதம் 

பண்ணும் யபரது ஆதி சங்கரர், படிப்பு இருந்தரலும் ஞரனம் இல்தலயய 

அப்படீன்னு நிதனச்சு 

http://valmikiramayanam.in/?p=2474
http://valmikiramayanam.in/?p=2474
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/04/sankara2.jpg
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र्ज गोविन्द ंर्ज गोविन्द ंगोविन्द ंर्ज मूढमते । 

सम्प्राप्ते सवन्नवहते काले नवह नवह रक्षवत डुकृङ्कर्े   

பஜயகரவிந்தம் பஜயகரவிந்தம்  மூடமயத | 

ஸம்ப்ரரப்யத சன்னிஹியத கரயல நஹி நஹி ரக்ஷதி, டுக்ருஞ்சகர்யண || 

இந்த டுக்ருஞ்சகர்யண grammar rules எல்லரம் உங்கத  வயசரன கரலத்துல 

எமன் கிட்யட இருந்து கரப்பரத்தப் யபரறது இல்ல. பகவத் பஜனம் தரன் 

கரப்பரற்றும். அப்படீன்னு பசரல்றரர். இந்த பஜ யகரவிந்தத்துக்கு “யமரஹ 

முத்கரம்” னு இன்யனரரு யபரு. இது தரன் ஆதி சங்கரயரரட உபயதசங்கள்ல 

பரரம்ப ஒரு straight from the heart னு பசரல்ற மரதிரி பரரம்ப direct ஆன 

உபயதசங்கள். அதுல 

मा कुरु धनजनयौिनगिं हरवत वनमेषात्कालः सिुम् । 

मायामयवमदमवखलं वहत्िा ब्रह्मपद ंत्िं प्रविश विददत्िा   

மர குரு த⁴னஜனபயௌவனக³ர்வம் ஹரதி நியமஷரத்கரல: ஸர்வம் । 

மரயரமயமித³மகி²லம் ஹித்வர ப்³ரஹ்மபத³ம் த்வம் ப்ரவிஶ விதி³த்வர   

“பணம், ஜனங்கள், பயௌவனம் எல்லரம் இருக்குனு கர்வப்படரயத. ஒரு 

நிமிஷத்துல எல்லரம் யபரயிடும். பகவரதனப் பத்தி ஆத்மரதவப் பத்தி 

யயரசி”அப்படீன்னு பசரல்றரர். 

गेयं गीतानामसहसं्र ध्येयं श्रीपवतरूपमजस्रम् । 

नेयं सज्जनसङ्गे वचत्तं दयें दीनजनाय च वित्तम्   

யக³யம் கீ³தரநரமஸஹஸ்ரம் த்⁴யயயம் ஶூ ரீபதிரூபமஜஸ்ரம் । 

யநயம் ஸஜ்ஜனஸங்யக³ சித்தம் யத³யம் தீ³னஜனரய ச வித்தம்   

பகவத்கீதத, விஷ்ணு சஹஸ்ரநரமத்தத பரரரயணம் பண்ணு. சரதுக்கய ரட 

சங்கத்தத  விரும்பு. ஏதழகளுக்கு தரனம் பண்ணு, அப்படீன்னு பசரல்றரர். 

यािवित्तोपाजुनसि-स्तािवन्नजपररिारो रिः । 

पश्चाज्जीिवत जजुरदहे ेिातां कोऽवप न पृच्छवत गेह े  
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யரவத்³வித்யதரபரர்ஜனஸக்த-ஸ்தரவன்னிஜபரிவரயரர ரக்த: । 

பஶூ சரஜ்ஜீவதி ஜர்ஜரயத³யஹ வரர்தரம் யகரऽபி ந ப்ருʼச்ச²தி யக³யஹ   

நீ ஏயதர பணம் சம்பரதிச்சுண்டு வந்தர உலகத்துல மதிப்பர. இல்தலன்னர 

யரரும் உன்தன மதிக்க மரட்டர. இருக்கியர, யபரனியரன்னு கூட யகட்க 

மரட்டர. இந்த உலகத்துல நீ இவ்வ வு ஜனங்கள் யமல attachment 

பவச்சுண்டு இருக்கியய. 

“மரகுரு தன ஜந பயௌவன கர்வம்”, அந்த கர்வம் படரயத, அப்படீன்னு 

பசரல்றரர். அயதரட கதடசி சுயலரகம். 

गुरुचर्ाम्बुजवनरु्रर्िः संसारादवचराद्भि मुिः । 

सेवन्रयमानसवनयमादिें रक्ष्यवस वनजहृदयस्र्ं दिेम्   

கு³ருசரணரம்பு³ஜ நிர்ப⁴ரப⁴க்த: ஸம்ஸரரரத³சிரரத்³ப⁴வ முக்த: । 

யஸந்த்³ரியமரனஸ நியமரயத³வம் த்³ரக்ஷ்யஸி நிஜஹ்ருʼத³யஸ்த²ம் யத³வம்   

அந்த பண்டிதர் திருந்தி “என்ன பண்றது, எனக்கு வழி பசரல்லுங்யகர” ன்னு 

யகட்டயபரது கருதணயினரல் “குரு சரணரம்புஜத்தத பிடிச்சுக்யகர. உனக்கு 

உண்தமப் பபரருள், ஆத்ம ஸ்வரூபம் வி ங்கும்” அப்படீன்னு பசரல்லி 

முடிக்கறரர். 

இந்த பஜ யகரவிந்தம் பத்தி பசரன்ன உடயன, இன்பனரரு விஷ்ணு ஸ்யதரத்ரம் 

ஞரபகம் வர்றது. 

விஷ்ணு சஹஸ்ர நரமத்துக்கு ஆதி சங்கர பகவத் பரதரள் பரஷ்யம் 

பண்ணியிருக்கரர். அதுக்கு, ஒரு கதத பசரல்வர. தலப்ரரிதய சரஸ்வதி 

பண்டரரம்னு பசரல்வர. “தலப்ரரில யபரயி நீ ஒரு புஸ்தகம் எடுத்துண்டு வர, 

சின்ன புஸ்தகமர ஒன்னு எடுத்துண்டு வர. அதுக்கு நரன் பரஷ்யம் பண்யறன். 

அதுக்கு அப்புறம் பிரஸ்தரன த்ரயத்துக்கு பரஷ்யம் பண்யறன்” அப்படீன்னு 

ஆச்சரர்யரள் பசரன்னரரரம். ஒரு குழந்தத யபரயி எடுத்துண்டு வரரன். அவன் 

விஷ்ணு சஹஸ்ர நரமத்தத எடுத்துண்டு வரரன். அவர் “லலிதர சஹஸ்ர 

நரமத்துக்கு பரஷ்யம் பண்ணலரம்னு ஆதச பட்யடன். இதத பவச்சுட்டு நீ 

லலிதர சஹஸ்ர நரமம் எடுத்துண்டு வர” ன்னு பசரல்றரர். அந்த குழந்தத உள்  
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யபரறரன். அங்க அம்பரய  ஒரு சின்ன பபரண்ணரட்டம் வந்து “இந்த விஷ்ணு 

சஹஸ்ர நரமத்துக்யக பரஷ்யம் பண்ண பசரல்லு” அப்படீன்னு பசரன்னர ரம். 

“அத்தவத பரம்பதரயில் இன்பனரரு மஹரன் வந்து லலிதர சஹஸ்ரநரமத்துக்கு 

பரஷ்யம் பண்ணுவரர்”, அப்படீன்னு அம்பரள் பசரன்னர, அப்படீம்பர. அது 

பரஸ்கர ரரயர்ன்னு ஒரு மஹரன். அவர் லலிதர சஹஸ்ரநரமம் பரஷ்யம் 

பண்ணியிருக்கரர். 

ஆதி சங்கரர், விஷ்ணு சஹஸ்ரநரமம் பரஷ்யம் பண்ணியிருக்கரர். அது பரரம்ப 

அழகர இருக்கும். பரரம்ப பக்தியயரட பண்ணியிருக்கரர். அதத பத்தி 

இன்பனரரு இடத்துல நரன் விவரமர யபசியிருக்யகன். 

இந்த விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநரம பரஷ்யத்தத பத்தி யபசும்யபரது  மஹர பபரியவர 

பதய்வத்தின் குரல்ல, பக்தி மூலமரயவ ஞரனத்தத அதடயலரம் எங்கிறதத 

ஆதி சங்கரர் இந்த விஷ்ணு சஹஸ்ரநரம பரஷ்யத்தில் emphasize பண்ணி 

பசரல்லியிருக்கரர். அதத நரம அவரளுதடய எல்லர பக்தி கிரந்தங்கள்யலயும் 

பரர்க்கலரம், “பரலில் சக்கதர கலந்துட்டர கண்ணுக்கு பதரியரது. ருசியில் தரன் 

பதரியும். அது யபரல பக்தியயரடு ஞரனத்தத கலந்து குடுப்பரர்” அப்படின்னு 

பசரல்லி நிதறய ஸ்யலரகங்கள் quote பண்றரர். 

நரன் அதுல ஒரு மூணு ஸ்யலரகங்கத  எடுத்து உங்களுக்கு பசரல்யறன். 

சிவரனந்த லஹரில 

अङ्कोलं वनजबीजसन्तवतरयस्कान्तोपलं सूवचका 

साध्िी नैजविरंु् लता वक्षवतरुह ंवसन्धुः सररिल्लर्म् । 

प्राप्नोतीह यर्ा तर्ा पशुपतेः पादारविन्दियं 

चेतोिृवत्तरुपेत्य वतष्वत बलात् सा र्विररत्युच्यते   

அங்யகரலம் நிஜ பீ3ஜ ஸந்ததிரயஸ்கரந்யதரபலம் ஸ சிகர 

ஸரத்4வீ தநஜ விபு4ம் லதர க்ஷிதி-ருஹம் ஸிந்து4ஸ்ஸரித்3 வல்லப4ம் | 

ப்ரரப்யனரதீஹ யதர2 ததர2 பஶூு-பயத: பரதர3ரவிந்த3-த்3வயம் 

யசயதர-வ்ர்த்திருயபத்ய திஷ்ட2தி ஸதர3 ஸர ப4க்திரித்யுச்யயத || 
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அப்படின்னு பசரல்றரர். அழிஞ்சில் மரம்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு. அயதரட விதத 

வந்து மரத்தின் கீயழ விழுந்து, அப்படியய பமது பமதுவர magnet யபரல மரத்து 

பக்கத்துல யபரய் ஒட்டிண்டு, மரத்யதரடயவ ஐக்கியம் ஆயிடுமரம். அழிஞ்சில் 

மரத்யதரட விதத, எப்படி, மரத்யதரட யபரய் யசர்ந்துடறயதர, ‘அய:கரந்யதர 

பலம் ஸ சிகர’, கரந்த கல் கிட்ட எப்படி இரும்புஊசி யபரய் ஒட்டிக்கறயதர, 

‘சரத்வி தநஜவிபும்’ ஒரு பதிவ்ருதத எப்படி தன்னுதடய கணவதன எப்படி 

நிதனச்சிண்யட இருப்பரய ர, “லதர க்ஷிதிருஹம்” ஒரு பகரடியரனது எப்படி 

மரத்தத சுத்திக்கறயதர, ‘சிந்துஸ் ஸரித்வல்லபம்’ ஒரு நதியரது எப்படி யபரய் 

கடல்ல கலக்கறயதர, அந்த மரதிரி மனசு ஒரு ததல தரதர மரதிரி, பகவயனரட, 

பரயமஸ்வரயனரட சரணரரவிந்தங்க ில் லயிச்சு நிக்கறதுக்கு யபர் தரன் பக்தி 

அப்படின்னு பசரல்றரர். நதியரனது எப்படி கடல்ல கலக்கறயதர அது யபரல 

என்றரல், நதி கடலரகயவ ஆயிடறது, அதுக்கப்பறம் நதிங்கிறயத இல்தல. 

அந்த மரதிரி நம்ம மனசு பகவரன் கிட்ட பக்தி மூலமர, இரண்டற கலந்து 

அத்தவத ஞரனம் ஏற்படும் அப்படீன்னு ஒரு அர்த்தம். 

பசௌந்தர்ய லஹரில இன்பனரரு ஒரு ஸ்யலரகம், மஹர பபரியவரய  இதுக்கு 

word by word பரரம்ப அழகர அர்த்தம் பசரல்லி இருக்கர, அந்த recordingகூட 

இருக்கு, 

र्िावन त्िं दासे मवय वितर दकृ्तष्ट सकरु्ा- 

वमवत स्तोतुं िाञ्छन् कर्यवत र्िावन त्िवमवत यः । 

तदिै त्िं तस्मै ददशवस वनजसायुज्यपदिीं 

मुकुन्दब्रह्मेन्रस्फुिमकुिनीरावजतपदाम्   

ப⁴வரனி த்வம் தர³யஸ மயி விதர த்³ருʼஷ்டிம் ஸகருணர- 

மிதி ஸ்யதரதும் வரஞ்ச²ன் கத²யதி ப⁴வரனி த்வமிதி ய: । 

ததத³வ த்வம் தஸ்தம தி³ஶஸி நிஜஸரயுஜ்யபத³வீம் 

முகுந்த³ப்³ரஹ்யமந்த்³ரஸ்பு²டமகுடனீரரஜிதபதர³ம்   

அப்படீன்னு ஒரு அழகரன ஸ்யலரகம். ‘பவரனித்வம்’ – யஹ பவரனி, 

பவனுதடய மதனவியய, ‘தரயஸ மயி’ அடிதமயரன என்னிடத்தில், ‘திருஷ்டிஸ் 
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ஸகருணரம்’ கருதணயரன உன்னுதடய திருஷ்டிதய, ‘விதர’ பகரஞ்சம் 

பசலுத்து, அப்படீன்னு யவண்டிக்கரதுக்கு ஒருத்தன் ‘பவரனித்வம்’ அப்படீன்னு 

ஆரம்பிச்சரனரம். இந்த ‘பவரனித்வம்’ அப்படிங்கிற பதத்துக்கு 

ஸம்ஸ்க்ருதத்துல, “நரன் நீயரகயவ ஆக விரும்பிகியறன்” அப்படீன்னு ஒரு 

அர்த்தம் இருக்கு. இந்த அர்த்தத்தத பவச்சுண்டு அம்பரள் அவனுக்கு நிஜ 

சரயுஜ்ய பதவிதய, அத்தவத முக்தியய பகரடுத்துட்டர, அம்பரள் தன் 

ஸ்வரூபமரயவ அவதன ஆகிட்டர அப்படீன்னு ஒரு அழகரன ஸ்யலரகம். 

“முகுந்த ப்ரம்யமந்த்ரரதி” விஷ்ணு பிரம்மர முதலிய யதவர்கள் எல்லரம் விரும்பும் 

அந்த பதவியய நீ பகரடுத்துட்டியய அப்படீன்னு ஸ்யலரகம். 

பவரனி த்வம் தரயச – மஹர பபரியவர 

வி க்கம் https://www.youtube.com/watch?v=ZNMfgnHTBU8 

அயத மரதிரி லக்ஷ்மி ந்ருஸிம்ம பஞ்சரத்னம்னு ஒரு ஸ்யலரகம் இருக்கு. அதுல 

first ஸ்யலரகத்துல 

त्ित्प्ररु्जीिवप्रयवमच्छवस चेन्नरहररपूजां कुरु सततं 

प्रवतवबम्बालंकृवतधृवतकुशलो वबम्बालंकृवतमातनुते । 

चेतोरृ्ङ्ग भ्रमवस िृर्ा र्िमरुर्ूमौ विरसायां 

र्ज र्ज लक्ष्मीनरक्तसहानघपदसरवसजमकरन्दम्   

த்வத்ப்ரபு⁴ஜீவப்ரியமிச்ச²ஸி யசன்னரஹரிபூஜரம் குரு ஸததம் 

ப்ரதிபி³ம்பர³லங்க்ருʼதித்⁴ருʼதிகுஶயலர பி³ம்பர³லங்க்ருʼதிமரதனுயத । 

யசயதரப்⁴ருʼங்க³ ப்⁴ரமஸி வ்ருʼதர² ப⁴வமருபூ⁴பமௌ விரஸரயரம் 

ப⁴ஜ ப⁴ஜ லக்ஷ்மீனரஸிம்ஹரனக⁴பத³ஸரஸிஜமகரந்த³ம்   

அப்படீன்னு ஒரு  ஸ்யலரகம். ஒருத்தன் வந்து கண்ணரடில தன்தன 

பரர்க்கறரன். அவன் முகத்துல வந்து திலகம் இல்தல, விபூதி இல்தல 

அப்படீன்னர, அழகு படுத்திக்கறதுக்கு அந்த கண்ணரடி யமலயர பகரண்டு 

யபரய் அந்த திலகத்தத பூசுவர? தன் பநற்றியில தரயன இட்டுப்பர. அந்த 

மரதிரி, உனக்கு பிரபுத்வம், பசல்வம், நல்ல வரழ்க்தக எல்லரம் யவணும்னர, நீ 

நரஹரி அதவரது நரசிம்ம ஸ்வரமிதய பூதஜ பண்ணு. அந்த நரசிம்ம 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNMfgnHTBU8
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ஸ்வரமியயரட ப்ரதிபிம்பம்தரன் இந்த உலகத்துல உள்  எல்லரயம, அதனரல 

நீ பகவரதன ஸ்யதரத்திரம் பண்ணி, அவருக்கு பூதஜ பண்ணினியரனர 

உனக்கு இங்க பசல்வமும் பதவியும் எல்லரம் கிதடக்கும், ஒரு கண்ணரடிக்கு 

பண்ற மரதிரி உன்னுதடய உடம்புக்கு, உன்னுதடய பசௌக்கியத்துக்கரக 

பரடுபட்டுண்டு இருக்கரயத. பகவரயனரட பஜனத்தத பண்ணினர அதுக்கு 

reflection மரதிரி, உனக்கு எல்லரம் தரனர கிதடக்கும், அப்படீன்னு ஒரு 

அழகரன ஸ்யலரகம். 

அயத மரதிரி இந்த பக்தி மூலமர ஞரனம்ங்கிறதுக்கு தக்ஷிணரமூர்த்தி அஷ்டகம் 

இருக்கு 

दहे ंप्रा्मपीवन्रयाण्यवप चलां बुक्तद्ध च शून्यं विदःु 

स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्िहवमवत भ्रान्ता रृ्शं िाददनः । 

मायाशविविलासकवल्पतमहा व्यामोहसंहारर्े 

तस्मै श्रीगुरुमूतुये नम इद ंश्रीदवक्ष्ामूतुये   

யத³ஹம் ப்ரரணமபீந்த்³ரியரண்யபி சலரம் பு³த்³தி⁴ம் ச ஶூ ன்யம் விது:³ 

ஸ்த்ரீபர³லரந்த⁴ஜயடர³பமரஸ்த்வஹமிதி ப்⁴ரரந்தர ப்⁴ருʼஶம் வரதி³ன: । 

மரயரஶக்திவிலரஸகல்பிதமஹர வ்யரயமரஹஸம்ஹரரியண 

தஸ்தம ஶூ ரீகு³ருமூர்தயய நம இத³ம் ஶூ ரீத³க்ஷிணரமூர்தயய   

அப்படீன்னு மரயசக்தி விலரசத்தரல் ஏற்படும் யமரஹத்தத யபரக்கக் கூடியவர் 

தக்ஷிணரமூர்த்தி தரன். அவருக்கு நமஸ்கரரம் பண்ணரயல ஞரனம் கிதடக்கும், 

அப்படின்னு பசரல்றரர். 

இப்படி கரசியில ஆதி சங்கர பகவத் பரதரள் இருக்கும் யபரது, ஒரு நரள் அவர் 

ஸ்நரனம் பண்றதுக்கு யபரறரர், எதிர்ல ஒரு சண்டர ன் நரலு நரய்கத  

பிடிச்சிண்டு வரரன். சங்கரர் அப்யபர “பகரஞ்சம் விலகு” ன்னு பசரல்றரர். அந்த 

சண்டர ன் பசரல்றரன் “சரமி  நீ அத்தவதம் பரடம் பசரல்றியய, நீ இந்த 

உடம்தப விலக பசரல்றியர, உள்  இருக்க ஆத்மரதவ விலக பசரல்றியர. 

உடம்தப பசரல்றியரனர எல்லர உடம்பும் மலபரண்டம் தரயன! ஆத்மரதவ 

பசரல்றியரனர, சூரிய ஒ ி எல்லர ஜலத்துயலயும் பிரதிபலிக்கிறது. ஆனரலும் 
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எல்லரயம சூரியன் தரயன, அது எப்படி விலக முடியும்” அப்படீன்னு 

யகட்கறரன். 

இந்த வரர்த்ததகத  அந்த பஞ்சமன் பசரன்ன யபரது, ஆதி சங்கரர், “எவனுக்கு 

இப்யபற்பட்ட ஞரனம் இருக்யகர, தரன் ஆத்மரங்கிற ஞரனம் இருக்யகர, அவன் 

யரரரயிருந்தரலும் ப்ரரம்மணனரக இருந்தரலும், சண்டர னர இருந்தரலும் 

அவன்தரன் எனக்கு குரு, இது தரன் என்யனரட தீர்மரனம்”, அப்டீன்னு 

பசரல்லி, அஞ்சு ஸ்யலரகம் பசரல்லி அவதன நமஸ்கரரம் பண்றரர். வந்து 

இருக்கறது விஸ்வநரத ஸ்வரமி தரன். நரலு யவதங்கத யும் நரலு நரய்க ர 

பிடிச்சிண்டு வந்து இருக்கரர். அவர் கரட்சி பகரடுத்து ஆதி சங்கரருக்கு  

அனுக்கிரஹம் பண்றரர். 

जाग्रत्स्िप्नसुषुवप्तषु स्फुितरा या संविदजु्जृम्र्ते 

या ब्रह्माददवपपीवलकान्ततनुषु प्रोता जगत्सावक्ष्ी . 

सैिाह ंन च दशृ्यिवस्त्िवत दढृप्रज्ञावप यस्यावस्त चे- 

च्चाण्डालोऽस्तु स तु विजोऽस्तु गुरुररत्येषा मनीषा मम 

ஜரக்ரத்ஸ்வப்நஸுஷுப்திஷு ஸ்புடதரர யர ஸம்விதுஜ்ஜம்பபத 

யர ப்ரஹ்மரதிபிபீலிகரந்ததநுஷு ப்பரரதர ஜகத்ஸரக்ஷிணீ | 

தஸவரஹம் ந ச த்ருஶூ யவஸ்த்விதி த்ருடப்ரஜ்ஞரபி யஸ்யரஸ்தி யசத் 

சண்டரயலரஸ்து ஸ து த்விபஜரஸ்து குருரித்பயஷர மநீஷர மம || 

இது தரன் என்யனரட தீர்மரனம். யரருக்கு ஞரனம் இருக்யகர அவர தரன் என் 

குரு அப்படீன்னு பசரல்லி நமஸ்கரரம் பண்றரர். 

மஹர பபரியவர ஒரு warning பண்றர, இந்த கரலத்துல reformers, 

எல்லரத்ததயும் கலந்து கட்டி சமூகத்தத deform பண்ற மரதிரி சங்கரர் 

பசரல்லதல. இப்யபற்பட்ட ஞரனம் இருக்குறவனுக்கு நரன் நமஸ்கரரம் 

பண்யறன் பசரல்றரர். அந்த மரதிரி அப்பர் யபரன்ற அடியவர்கள், யரருக்கு சிவ 

நரமத்துல பக்தி இருக்யகர, அவர யரரரக இருந்தரலும் எனக்கு அவர குரு 

அப்படீன்னு நமஸ்கரரம் பண்யறன், அப்படீன்னு பசரல்வரர், அந்த பரவத்துல 

பசரல்லி இருக்கரர். 
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கரலதபரவர் கரசியில இருக்கரர், அவர் யமல பரரம்ப அழகரன பமட்டுல ஒரு 

ஸ்யலரகம் பண்ணியிருக்கரர் 

दिेराजसेव्यमानपािनांविपङ्कजं व्यालयज्ञसूरवमन्दशुेखरं कृपाकरम् । 

नारदाददयोवगिृन्दिवन्दतं ददगंबरं कावशकापुरावधनार्कालरै्रिं र्जे   

யத³வரரஜயஸவ்யமரனபரவநரங்க்⁴ரிபங்கஜம் 

வ்யரலயஜ்ஞஸ த்ரமிந்து³ஶயூக²ரம் க்ருʼபரகரம் । 

நரரதர³தி³யயரகி³வ்ருʼந்த³வந்தி³தம் தி³க³ம்ப³ரம் 

கரஶூிகரபுரரதி⁴னரத²கரலதப⁴ரவம் ப⁴யஜ   

அப்படீன்னு ஒரு எட்டு ஸ்யலரகங்கள், 

धमुसेतुपालकं त्िधमुमागुनाशनं  कमुपाशमोचकं सुशमुधायकं विरु्म् । 

स्ि्ुि्ुकेषपाशशोवर्तांगवनमुलं  कावशकापुरावधनार्कालरै्रिं र्जे   

த⁴ர்மயஸதுபரலகம் த்வத⁴ர்மமரர்க³ நரஶகம் 

கர்மபரஶயமரசகம் ஸுஶர்மதர⁴யகம் விபு⁴ம் । 

ஸ்வர்ணவர்ண யகஶபரஶ ஶயூரபி⁴தரங்க³ நிர்மலம் 

கரஶூிகரபுரரதி⁴னரத²கரலதப⁴ரவம் ப⁴யஜ   

அப்படீன்னு இந்த மரதிரி ஒரு ஸ்யலரகம் இருக்கு அதுல. 

कालरै्रिाष्टकं पठंवत ये मनोहरं 

ज्ञानमुविसाधनं विवचरपुण्यिधुनम् । 

शोकमोह लोर्दनै्य कोपतापनाशनं 

ते प्रयावन्त कालरै्रिांविसवन्नक्तध ध्रुिम्   

 

கரலதப⁴ரவரஷ்டகம் பட²ந்தி யய மயனரஹரம் 

ஜ்ஞரனமுக்திஸரத⁴னம் விசித்ரபுண்யவர்த⁴னம் । 
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ஶயூரகயமரஹயலரப⁴தத³ன்ய யகரபதரபனரஶனம் 

யத ப்ரயரந்தி கரலதப⁴ரவரங்க்⁴ரிஸன்னிதி⁴ம் த்⁴ருவம்   

அப்படீன்னு பலஸ்ருதி பசரல்லியிருக்கரர், அவர்கள் “யகரப, யசரக, யலரப, 

ததன்ய நரஷனம்” யகரபம், யசரகம், யலரபம் எல்லரம் யபரய்டும், இந்த பமட்ல 

ஒரு ஸ்யலரகத்தத படிச்சரயல , யகரபம் எல்லரம் யபரய் மனசு உல்லரசமர 

ஆயிடறது, அவய ர அழகரன ஒரு ஸ்யலரகம். இப்படி கரசி வரசத்துல ஆதி 

சங்கரர் பண்ணின ஆச்சர்யமரன கரர்யங்கள் எல்லரம் பரர்த்யதரம். 

அடுத்தது ஆதி சங்கரர் குமரரிலபட்டர்னு ஒரு மஹரதன தர்சனம் பண்ணிட்டு, 

அப்பறம் மரஹிஷ்மதிங்கற ஊர்ல யபரய், மண்டனமிஸ்ரர் அப்படிங்கிற ஒரு 

பண்டிததர பரர்த்து அவதர யவதரந்தத்துக்கு திருப்ப யபரறரர், அபதல்லரம் 

நரத க்கு பரப்யபரம். 

ஜரனகி கரந்த ஸ்மரணம்… ஜய ஜய ரரம ரரம 
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ஸ்ரீ சங்கர சரிதம் –  எட்டொம்  குதி –   
சங்கரர் கொட்டிய ேழியில் மஹொ ப ரியேொ 

 

யநற்தறய கததயில் ஆதி சங்கரர் கரசி வரசத்துல, சண்டர னரக வந்த 

விஸ்வநரத ஸ்வரமிதய தர்சனம் பண்ணினது, கரலதபரவரஷ்டகம் 

பண்ணினது, தன்னுதடய பக்தி கிரந்தக ியலயய ஞரனத்தத கலந்து பகரடுத்து 

இருக்கரர், அப்படீங்கிற விஷயம் யபசியனன். 

ஒரு தரப்பு இருக்கு, அதரவது ஆதி சங்கரர்  ஞரன மரர்கத்தத வி க்க வந்தவர், 

இந்த பரஷ்யங்கள் மட்டும் தரன் அவர் பண்ணினது, இந்த பக்தி க்ரந்தங்கள் 

எல்லரம் அப்பறம் யரயரர பண்ணினர,  அதத ஆதி சங்கரர்  யமல ஏத்தி 

பசரல்றர. அவர் ஆதி சங்கரர், கர்மரதவ எல்லரம் நிரஸனம் பண்ணி, பக்தி 

மரர்கத்துனரல எல்லரம், பகவரன் கிதடக்க மரட்டரர், ஞரனத்துனரல தரன் 

கிதடப்பரர் அப்படிங்கிறததத் தரன் அவர் establish பண்ணினரர், அப்படிங்கிற 

ஒரு thought இருக்கு. 

இதுக்கு என்ன சமரதரனம் பசரல்ல முடியும் னு யயரசிச்யசன், நரம ஆதி 

சங்கரதர தர்சனம் பண்ணல. நரம தர்சனம் பண்ணினது மஹர பபரியவரத த் 

தரன். மஹர பபரியவர என்ன பண்ணினர அப்படின்னு பரர்த்தர, 

இந்த ஆதி சங்கரர் சரித்திரம் பசரல்லும்யபரது, பபரியவரத ப் பத்தி நிதறய 

யபசணும்னும் நிதனச்சிண்டு இருந்யதன், பகரஞ்சமர தரன் யபசியிருக்யகன்னு 

ஒரு குதற. அதனரல இன்னிக்கு  மஹரபபரியவத  பற்றியய யபசுயவரம்ன்னு  

http://valmikiramayanam.in/?p=2481
http://valmikiramayanam.in/?p=2481
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/04/cropped-blog_banner_periyava_kamakshi.png
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தீர்மரனம் பண்ணி இருக்யகன். அப்பறம் திரும்ப மண்டனமிஸ்ரர் 

கததக்பகல்லரம் வரலரம். 

மஹர பபரியவர என்ன பண்ணினரன்னு பரர்த்தர, நூறு வருஷங்களுக்கு கர்மர, 

பக்தி, ஞரனம் மூணும் பண்ணினர, யபசினர. ஞரனத்துக்கு, சந்யரசிகள், 

மடத்துல இருந்த சன்யரசிகளுக்கு பரஷ்யம் பரடம் எடுத்து இருப்பர. 

பண்டிதர்களுக்கு வரக்யரர்த்த சதஸ் எல்லரம் எடுத்து இருப்பர. ஆனர நமக்கு 

பதரிஞ்ச மஹர பபரியவர, கரஞ்சி பீடரதீஸ்வர ர இருந்து சந்திரபமௌலீஸ்வரர் 

பூதஜ மணிக்கணக்கர பண்ணுவர. இது பபரியவரத  பற்றி பதரிஞ்சவர 

எல்லரருக்கும், பரர்த்தவர எல்லரருக்கும் சந்திரபமௌலீஸ்வரர் பூதஜ தரன் 

ஞரபகம் வரும். அந்த பூதஜதய அவருதடய புனித கடதமயரக 

நிதறயவற்றினரர். மஹர பிரயதரஷத்து யபரது எல்லரம், அவ்வ வு elaborate 

ஆக பூதஜ பண்ணுவர, பபௌர்ணமியின் யபரது நவரவரண பூதஜ பண்ணுவர. 

வ்யரஸ பூதஜ யகட்கயவ யவண்டரம், சரயங்கரலம் மூணு மணிஆயிடும் பூர்த்தி 

ஆகறத்துக்கு. கரஞ்சி கரமரக்ஷி யகரவில்ல ஆதி சங்கரர் சன்னதியில யபரய் 

ஆதி சங்கரருக்கு பூதஜ, கரமரக்ஷிக்கு பூதஜ, கரஞ்சிபுரத்துல பபரியவர இருந்த 

கரலத்துல எல்லரம் ஒவ்பவரரு நரளும் கரமரக்ஷி தர்சனம் பண்ணியிருக்கர. 

அவரய ரட திக்விஜயம் தவிர கரஞ்சிபுரத்துல வந்து  இருந்த கரலத்துல 

எல்லரம் நித்யம் கரமரக்ஷி தரிசனம் பண்ணி இருக்கர. 

சமூக யசதவன்னு பரர்த்தர, கர்மர, பக்தி, ஞரனம் எல்லரம் பண்ணினரனு 

பசரல்ல வயரன் . சமூகத்துக்கு முதலில் யவத சம்ரக்ஷணம். ‘யவயதர அகில தரம 

மூலம்’ அப்படீன்னு பசரல்லி, யவத சம்ரக்ஷணம் பண்ணனும். இதுக்கு உடயன 

பணக்கரரர கிட்ட யபரய் நிக்கல, நீங்க பிரரமணரள் எல்லரம் யவதம் படிக்க 

யவண்டியவர , விட்டுட்யடள், ஆளுக்கு ஒரு ரூபரய் பகரடுங்யகரன்னு பசரல்லி, 

ஒரு யவத சம்ரக்ஷண நிதி trust ஒண்ணு ஆரம்பிச்சு, குழந்ததகத  

பகரடுங்யகர, நரலு பிள்த கள் இருந்தர ஒரு பிள்த தய யவதத்துக்கு 

பகரடுங்யகர, அப்படீன்னு யகட்டு, இன்னிக்கு யவத சப்தம் பூமில இருக்குன்னர 

பபரியவரதரன் கரரணம், அப்படி யவதத்தத கரப்பரத்தி பகரடுத்தர. 

ஆகமங்கள் எல்லரம் திரும்பவும் சரி பண்ணி, எல்லர யகரவில்கள்யலயும் 

கும்பரபியஷகம் பண்ணினர. புதுசர சில யகரவில்கள் தரன் கட்டினர, ஆதி 
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சங்கரருக்கரக சில யகரவில்கள் கட்டினர, சதரரரவுல நடரரஜர யகரவில் 

ஒண்ணு கட்டினர. படல்லியியல மதல மந்திர். இங்க ரரயமஸ்வரத்துல ஆதி 

சங்கரருக்கரக ஒரு மண்டபம் கட்டினர. புதுப்பபரியவரத  பகரண்டு 

கரலடியில ஒரு ஸ்தூபி கட்டினர. இப்படி புது யகரவில்கள் பகரஞ்சம் தரன். 

இருக்கற யகரவில்கள்ல எல்லரம் ஒரு வி க்கரவது ஏத்தணும் அப்படீன்னு 

பசரன்னர. அந்த குருக்க ர இருக்கறவரளுக்கு எல்லரம், திரும்பவும் அந்த 

ஆகம படிப்பபல்லரம் பசரல்லி பகரடுத்து, அதுக்பகல்லரம் college பவச்சு, 

பரீதக்ஷ பவச்சு அப்படி சமூகத்துக்கு திரும்பவும் யவத வி க்தக ஏத்திக் 

குடுத்து, பக்திதய திரும்பவும் தூண்டி, ஜனங்கள் எல்லரம் ஆஸ்திக வழில 

இருக்கறதுக்கு பண்ணினர. 

அது தவிர பயரரபகரரம். யபசின யபரபதல்லரம், “நம்மரல முடிஞ்ச  பயரரபகரரம் 

பண்ணனும். பயரரபகரரம் பண்ணும் யபரது ஏச்சு யபச்சு வரத்தரன் பசய்யும், 

நரம அதத கவனிக்க படரது, முதல்ல donation வரங்கறதுக்கு நரம 

பணக்கரரரள் கிட்ட யபரய் நிக்கப்படரது, ஏதழகள் கிட்ட முதல்ல 

வரங்கிக்யகரங்யகர, அவர முடிஞ்சர பகரடுப்பர, சந்யதரஷமர பகரடுப்பர, 

அப்பறம் பரக்கி யவணும்ங்கிறதுக்கு பணக்கரரரள் கிட்ட யபரகலரம். ஹனுமரர் 

மரதிரி humbleஅ இருந்துக்யகரங்யகர, பயரரபகரரம் பண்றவர” 

இப்படிபயல்லரம் பசரல்லி encourage பண்ணி, நிதறய பயரரபகரரம் பண்ண 

பவச்சுருக்கர. 

அதுவும் ஜீவரத்மர தகங்கர்யம் என்கிற அனரதத பியரத சம்ஸ்கரரம்ம்பர. 

அஸ்வயமத யரகம் பண்ணின பலன் அதுக்குன்னு பபரியவர பசரல்லி, 

ஜீவரத்மர தகங்கர்யம்பர பண்ணி இருக்கர. பபரியவர இருந்த 100 yearsல ஒரு 

கரலத்துல பஞ்சம் எல்லரம் வந்து இருக்கு, அனரதத பியரதம்  எல்லரம் 

சம்ஸ்கரரம் இல்லரம யபரன கரலங்கள் இருந்து இருக்கு, யுத்த கரலங்கள் 

எல்லரம் இருந்து இருக்கு. அபதல்லரம் தரண்டி வந்து பபரியவர அந்தந்த 

கரலத்துல வழி கரண்பிச்சு இருக்கர. 

பரரத யதசம் சுதந்திரம் வரங்கின யபரது, பபரியவர பகரடுத்த அந்த பசய்திதய 

படிச்சர ஆச்சர்யமர இருக்கும். எவ்வய ர பபரிய மனயஸரட யபசினது – 

“எவ்வய ர த்யரகத்துனரல நமக்கு சுதந்திரம் கிதடச்சு இருக்கு, இனியம இந்த 

யதசம், சுபிக்ஷமர இருக்கணும், எல்லரரும் நன்னர இருக்கணும் னு நரம 
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பிரரர்த்ததன பண்ணிப்யபரம். யமலும், நரம எப்படி யதசத்துக்கரன 

சுதந்திரத்துக்கரக பரடு பட்யடரயமர, நம்ம மனசுல கரம க்யரரதங்கள்ல 

இருந்தும் நரம விடுபடணும், ஆத்ம சுதந்திரம் தரன் அடுத்த லக்ஷியம், அது 

தரன் நம்முதடய பபரிய goal. அதுக்கும் முயற்சி பண்ணனும்” அப்படீன்னு 

அழகரன ஒரு பசய்தி பகரடுத்து இருக்கர. 

அப்படி சமூகத்துல கூட இருந்து, அந்த பசு வதததய தடுக்கணும், அப்படி நம்ம 

யதசத்துக்கு யக்ஷமமரன கரர்யங்கள் எல்லரம் பரர்த்து, பரர்த்து பண்ணினர. 

Indian constitutionல ஒரு correction பகரடுத்தர, அதனரல தரன், நம்ம மதத்துல 

இன்னிக்கும் இவ்வ வு freedom இருக்கு. நம்ம மதத்துல பலவிதமரன பிரிவுகள் 

இருக்கு, மற்ற மதங்கள் யபரல organized sector கிதடயரது. அதனரல இதத 

எப்படி wordings யபரட்டர நம்முதடய எல்லர விதமரன பழக்க வழக்கங்கள் 

யகரவில்ல இருக்கறது எல்லரம் கரப்பரற்றப்படும், அப்படின்னு பதரிஞ்சு, 

அதுக்கு  வக்கீல்கள் எல்லரம் பகரண்டு, represent பண்ணி, constitutionல 

change பகரண்டு வந்தர. இப்படி முழுக்க சமூகத்து யமல அக்கதறயர, சமூக 

யசதவ, பயரரபகரரம் பண்ணினதத கர்ம மரர்க்கம்னு பசரல்லலரம். 

இதத எல்லரம் பபரியவர, எவ்வய ர அக்கதற எடுத்து, பகரஞ்சம் கூட 

சுயநலம் இல்லரமல் பண்ணினர! politicians எல்லரம் சுயநலதுக்கரக பண்றர. 

அந்த மரதிரி இல்லரமல், பகரஞ்சம் கூட சுயநலயம இல்லரமல் யதசத்துக்கரக, 

உலகத்துல இருக்க எல்லரருக்கரகவும், பண்ணினர. 

யரவர்க்குமரம் இதறவர்க்பகரரு பச்சிதல 

யரவர்க்குமரம் பசுவுக்பகரரு வரயுதற 

யரவர்க்குமரம் உண்ணும்யபரபதரரு தகப்பிடி 

யரவர்க்குமரம் பிறர்க்கின்னுதர தரயன 

அப்படின்னு திருமூலர் திருமந்திரம், அந்த மரதிரி பசுவுக்கு ஒரு வரய் புல்லு 

குடுக்கணும், அகத்திகீதர குடுங்யகர, ஏறும்புப் புத்துல அரிசி யபரடுங்யகர, 

சிவபபருமரனுக்கு வில்வத்தரல அர்ச்சதன பண்ணுங்யகர, தினம் ஒரு பிடி அரிசி 

எடுத்து தவச்சு, பிடியரிசி திட்டம், அப்படின்னு நிதறய ஆரம்பிச்சு 
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அன்னதரனம். பபரியவர பண்ணின அன்னதரனத்துக்கு கணக்யக கிதடயரது, 

யகரடிக்கணக்கரன யபருக்கு சரப்பரடு யபரட்டிருப்பரர்ன்னு பசரல்லணும். 

யபரன இடத்துல எல்லரம் ஆயிரக் கணக்கரன யபருக்கு சரப்பரடு. 

அப்படி அந்த சமூக யசதவதய, பபரியவர எல்லரர் மனசுயலயும் அயதரட 

விதததய விததச்சு, “ஒருத்தருக்பகரருத்தர் குடுக்கணும், ஒருத்தருக்பகரருத்தர் 

உபகரரம் பண்ணனும்” ங்கற அந்த மனப்பரன்தமதய பகரண்டு வந்தரர், இந்த 

Englishகரரன் ஆட்சிக்கு அப்புறம் நரம பரரம்ப ஏழ்தமல வரடினதுனரல, இந்த 

குணங்கப ல்லரம் பரரம்ப அடிப்பட்டு யபரய் இருந்தது. பபரியவர வந்து 

திரும்பவும் மனபசல்லரம் துலக்கி, திரும்பியும் நம்பளுதடய பபருதமதய 

நமக்கு ஞரபகபடுத்தி, நம்முதடய கலரச்சரரயதரட பபருதமதய 

ஞரபகப்படுத்தி, பபரிய உபகரரம் பண்ணினரர். 

அடுத்தது பபரியவர என்ன பண்ணினரர் ன்னு பரர்த்தரல், பக்தி தரன். 

ஞரனத்துக்கு பபரியவர பண்ணினது, ஞரனியர உட்கரர்ந்திருந்தரர். அதத நரம 

பரர்த்து, இப்படியும் ஒரு நிதலதம இருக்குன்னு நரம பதரிஞ்சுண்யடரம். 

ஆனர கரரியமர பபரியவர பண்ணினது பரர்த்தரல், கரசி யரத்திதர, பரண்டு 

வரட்டி எப்படி கரசி யரத்திதர பண்ணணுயமர, அந்த மரதிரி முதறப்படி, 

ரரயமஸ்வரத்துக்கு முதல்ல யபரயிட்டு, அங்க இருந்த ரரமலிங்கத்துக்கு 

அபியஷகம் பண்ணி, மணதல எடுத்துண்டு, கங்தகல யபரய் கதரச்சுட்டு, 

விஸ்வநரத ஸ்வரமி தரிசனம் பண்ணி, அங்யகர்ந்து திரும்பவும் 

ரரயமஸ்வரத்துக்கு வந்து ரரமநரத சுவரமிக்கு கங்கர ஜலத்தரல் அபியஷகம் 

பண்ணி, அப்புறம் மடத்துக்கு வந்து கங்கரபூதஜ பண்ணி, இப்படி 

இருபத்தியஞ்சு வருஷம் எடுத்துண்டர, இந்த கரசியரத்திதர முடிக்கறதுக்கு. 

அப்படி கரசி யரத்திதர பரண்டு வரட்டி பண்ணினர. ஒரு வரட்டி 

மதன்யமரஹன் மர வியர பரரம்ப பிரமரதமர வரயவற்பு குடுத்தரர். அப்படி 

கரசியரத்திதர, விஸ்வநரதஸ்வரமி தரிசனங்கறது ஒவ்பவரரு ஹிந்துவும் 

பண்ணனும் எங்கறதனரல அதத பண்ணி கரமிச்சரர். 

எத்ததன யகரவில்ல கும்பரபியஷகம், புனருத்தரரணம் பண்ணி இருப்பர! மஹர 

பபரியவர ஆதி சங்கரயர தமிழ்தரன் யபசியிருப்பரர்ன்னு பசரல்றரர், இங்யக 
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இருந்து, தமிழ்நரட்டுயலர்ந்து யபரனரவர் தரன் அவர அப்பர அம்மர. 

மதலயர ம்ங்கற பரதஷயய அப்யபர வந்திருக்கரது, அப்புறம் சம்ஸ்க்ருதமும் 

தமிழும் கலந்து கலந்து தரன் மதலயர ம் உருவரகியிருக்கும். அதனரல ஆதி 

சங்கரர் தரய்பமரழி தமிழ்தரன்ங்கறர பபரியவர. 

தமிழ்ல பபரியவரளுக்கு பரரம்ப பற்று, யதவரரம், திருவரசகம், நரலரயிர 

திவ்யபிரபந்தம், திருப்புகழ், திருப்பரதவ, திருபவம்பரதவ மரநரடு நடத்தி, 

சின்ன குழந்ததகள் மனசுதலயய அந்த பக்திதய ஊட்டிவிட்டரர். அயதரடு 

சங்கர ஸ்யதரத்திரங்கள், நமக்கு பபரியவர  பத்தி, எப்படி இவ்வ வு 

பதரியறதுன்னர பதய்வத்தின் குரல்னரல தரன் , பதய்வத்தின் குரலியலயயர 

இல்தல பபரியவரய ரட ப்ரவசனங்க ியலயயர, இப்யபர மஹர பபரியவர 

வரக்கு நிதறய நமக்கு யகட்க முடியறது. அதுலபலல்லரம் யகட்டர என்ன 

பதரியறதுன்னர, ஒரு 10 hours பபரியவர குரல் எடுத்து யகட்டர, அதுல 9 hours 

பபரியவர வந்து, ஸ்யதரத்ரங்கத  எடுத்து, அதுக்கு அழகர அர்த்தம் பசரல்றரர். 

சிவரனந்தலஹரியயர, பசௌந்தர்யலஹரியயர, அந்த மரதிரி உன்மத்த 

பஞ்சரஷத்யதர, மூகபஞ்சஸதியயர, அதுயலர்ந்து ஸ்யதரத்ரங்க  எடுத்து, 

அதுக்கு வரர்த்தத வரர்த்ததயர அர்த்தம் பசரல்லி, அதத எப்படி ரசிக்கணும், 

அதுக்குள்  எங்க அத்தவதம் இருக்கு, இப்படி ஒரு மணி யநரம் அழகர பசரல்லி 

முடிக்கிறரர். 

இப்யபர நரன், பபரியவரளுக்கு பிடிச்சதர, அவர் அடிக்கடி quote பண்ற சில 

ஸ்யலரகங்கள் எல்லரம் பசரல்யறன், 

சிவரனந்தலஹரில, 

सन्ध्यारम्र्-विजृवम्र्तं श्रुवत-वशर-स्र्ानान्तर्-आवधवश्ठतं 

स-प्रेम भ्रमरावर्रामम्-असकृत् सद-्िासना-शोवर्तम् | 

र्ोगीन्रार्र्ं समस्त-सुमनः-पूज्यं गु्ाविश्कृतं 

सेिे श्री-वगरर-मवल्लकाजुुन-महा-वलन्गं वशिावलवन्गतम् || 

ஸந்த்4யரரம்ப4–விஜ்ரு2ம்பி4தம் ஸ்1ருதி-ஸி1ர ஸ்தர2னரந்தரரதி4ஷ்டி2தம் 

ஸப்யரம ப்4ரமரரபி4ரரமமஸக்ரு2த் ஸத்3வரஸனர யஸர1பி4தம் | 
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யபர4கீ3ந்த்3ரரப4ரணம் ஸமஸ்த ஸுமன:பூஜ்யம் கு3ணரவிஷ்க்ரு2தம் 

யஸயவ ஸ்ரீகி3ரி மல்லிகரர்ஜுன மஹர-லிங்க3ம் ஸி1வரலிங்கி3தம் || 

அப்படின்னு மல்லிதகக்கும் பரயமஸ்வரனுக்கும் connect பண்ணி ஒரு 

ஸ்யலரகம் இது, இங்யக மல்லிகரர்ஜுன ஸ்வரமிங்கறது ஸ்ரீதசல யக்ஷத்ரத்துல 

இருக்கற ஸ்வரமி, அம்பரள் யபரு ப்ரமரரம்பிகர, அபதல்லமும் இந்த 

ஸ்யலரகத்துல வர்றது, சந்த்யர கரலத்துல மலர்கிறது மல்லிதக, ஆடறது 

பரயமஸ்வரன், ஸ்ருதி-சிர ஸ்தரனரந்தரரதிஷ்டிதம் கரதுயலயும் ததலயலயும் பூ 

தவச்சுக்கறர, ஸ்ருதி-சிர: ன்னர உபநிஷத், உபநிஷத்ல இருக்கறது, 

பரயமஸ்வரனுதடய விஷயம் தரன். 

ஸப்யரம ப்ரமரரபிரரமம் ப்ரமரமம்னர வண்டு, மல்லிதகல வண்டு இருக்கு, 

பரயமஸ்வரன் பக்கத்துல ப்ரமரரம்பிகர இருக்கர, ஸத் வரஸனர யஸரபிதம், 

நல்ல வரசதன மல்லிதகல இருக்கு, பரயமஸ்வரன் கிட்ட எல்லர குணங்களும் 

இருக்கு, யபரகீந்த்ரரபரணம், மல்லிதக பசடிக்கு, பரம்பு வரும்பர, 

பரயமஸ்வரதன பரம்பபல்லரம் சுத்திண்டு இருக்கு, ஸமஸ்த 

ஸுமன:பூஜ்யம் மத்தபூபவல்லரம் மல்லிதகய வந்து ரரஜர 

மரதிரி பகரண்டரடறது, ஸுமன: ன்னர யதவர்கள் னும் அர்த்தம், எல்லர 

பதய்வங்களுயம ஈஸ்வரதன வணங்கறர, குணரவிஷ்க்ருதம் அது மரதிரி, 

இரண்டுயலயும் வியசஷ குணங்கப ல்லரம் இருக்கு, யஸயவ ஸ்ரீகிரி 

மல்லிகரர்ஜுன மஹர-லிங்கம் ஸிவரலிங்கிதம் னு இதத எடுத்து 

யபசியிருக்கரர். 

அப்புறம் 

ऐश्वयुवमन्दमुौलेरैकत्म्यप्रकृवत कावञ्चमध्यगतम् । 

ऐन्दिदकशोरशेखरमैदम्पयं चकावस्त वनगमानाम्   

ஐஸ்ர்யமின்துபமௌயலதரகத்ம்யப்ரக்ருதி கரஞ்சிமத்யகதம் | 

ஐன்தவகியஷரரயசகரதமதம்பர்யம் சகரஸ்தி நிகமரனரம் || 

நிகமங்கள், யவதங்கள், இதம் பரம், இதுதரன் பதய்வம் என்று 

கரண்பிக்கக்கூடிய எந்த வஸ்துயவர, அது பரயமஸ்வரனுதடய பபரிய 
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பரக்கியமரக, ஐஸ்வர்யமரக கரஞ்சிபுரத்ல வி ங்கிண்டு இருக்கு, இப்படினு, 

மூகபஞ்சசதி ஸ்யலரகம். 

वशि वशि पश्यवन्त समं श्रीकामाक्षीकिावक्षताः पुरुषाः । 

विवपनं र्िनमवमरं वमरं लोष्ट ंच युिवतवबम्बोष्म्   

சிவ சிவ பச்யன்தி ஸமம் ஸ்ரீகரமரக்ஷீகடரக்ஷிதர: புருஷர: | 

விபினம் பவனமமித்ரம் மித்ரம் யலரஷ்டம் ச யுவதிபிம்யபரஷ்டம் 

அப்படின்னு ஒரு ஸ்யலரகம், “என்ன ஆச்சர்யம், கரமக்ஷியினுதடய 

கடரக்ஷத்தத பபற்ற புருஷர்கள், கரட்தடயும், மர ிதகதயயும் ஒண்ணர 

பரர்க்கறர, மித்ரதனயும், சத்ருதவயும் ஒண்ணர பரர்க்கறர, ஒரு யுவதியுதடய 

உததடயும், ஓட்டரஞ்சில்லியும் ஒண்ணர பரர்க்கறர, அப்படிங்கற ஸ்யலரகத்தத 

எடுத்துண்டு, அம்பரளுதடய கடரக்ஷம் கிதடச்சிடுதுன்னர, ஒருத்தனுக்கு 

இப்படி கரட்டுல கிடக்குயறரயம அப்படிங்கற பயம் இருக்கரது, இவன் friend 

அவன் enemy அப்படின்னு பசரல்லி, யகரவம் இருக்கரது, ஒரு யுவதியுதடய 

உதடு ஓட்டரஞ்சில்லியர பதரியறது அப்படின்னர, கரமம் அற்று யபரயிடுத்து, 

கரமம் யகரபம், பயம் எல்லரம் அற்று யபரயிடுத்து, அம்பரளுதடய சரணத்தத 

த்யரனம் பண்ணன்னர , குழந்ததயர இருக்கலரம், கரமபமல்லரம் மறந்து 

யபரயிடும் அப்படின்னு பசரல்றரர், நரம நிதறஞ்சு இருக்கலரம், அப்படின்னு 

பசரல்றரர். இந்த மரதிரி ஒரு ஸ்யலரகம். 

मागा-ुिर्ततत पादकुा पश-ुपतेर्-अङ्गस्य कूचायुत े

गण्डूशाम्ब-ुवनशेचनं परु-ररपोर्-ददव्यावर्शकेायत े

दकवन्चद-्र्वक्शत-मांस-शशे-कबलं नव्योपहारायत े

र्विः कक न करोवत-अहो िन-चरो र्िाितम्सायत े

மரர்கர3வர்தித பரது3கர பஸு1–பயதரங்க3ஸ்ய கூர்சரயயத 

க3ண்டூ3ஷரம்பு3 நியஷசனம் புர-ரியபரர்தி3வ்யரபி4யஷகரயயத 

கிஞ்சித்3ப4க்ஷித மரம்ஸ-யஸ1ஷ-கப3லம் நவ்யயரபஹரரரயயத 

ப4க்தி: கிம் ந கயரரத்யயஹர வன-சயரர ப4க்தரவதம்ஸரயயத 
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அப்படின்னு ஒரு சிவரனந்தலஹரி ஸ்யலரகம், இதுல வனசர: யவடனரன 

கண்ணப்பனுதடய பக்தி எப்படி இருக்கு, அவன் நடந்து யபரன பரதுதகய 

கூர்ச்சம் மரதிரி, ததலல பவச்சுக்கறரர் பரயமஸ்வரன், அவன் வரயியலர்ந்து 

துப்பற ஜலத்தத, பரரம்ப திவ்யமரன அபியஷகமர ஏத்துக்கறரர், அவன் 

பகரஞ்சம் கடிச்சு பரர்த்து குடுக்கற மரமிசத்தத, தநயவத்தியமர 

நிதனச்சுக்கறரர். பக்தி என்ன தரன் பண்ணரது, அயஹர வன-சர: 

பக்தரவதம்ஸரயயத , பக்தர்களுக்பகல்லரம் யமலரன பக்தனரயிட்டரன், 

அப்படின்னு பசரல்றரர். 

இப்படி பபரியவரளுதடய lectures யகட்டரல், நிதறய ஸ்யலரகங்கத  எடுத்து 

பசரல்லுவர. இந்த திருப்பரதவ, திருபவம்பரதவ மரநரடு நடத்தி, 

லக்ஷக்கணக்கரன புஸ்தங்கள் யபரட்டு, யபரட்டி எல்லரம் பவச்சு, 

குழந்ததகத  படிக்கபவச்சுருக்கரர். மரர்கழி மரசம், தினமும் அறுபததயும் 

பரரரயணம் பண்ணனும்ன்னு பசரல்லிருக்கரர். தினமும், 

சிற்றஞ் சிறுகரயல வந்துன்தன யசவித்துஉன் 

பபரற்றர மதரயடியய யபரற்றும் பபரருள் யக ரய் 

பபற்றம்யமய்த் துண்ணும் குலத்தில் பிறந்து நீ, 

குற்யறவல் எங்கத க் பகரள் ரமல் யபரகரது 

இற்தறப் பதறபகரள்வரன் அன்றுகரண் யகரவிந்தர!   

எற்தறக்கும் ஏயழழ் பிறவிக்கும் உன்தன்யனரடு 

உற்யறரயம ஆயவரம் உனக்யக நரம் ஆட்பசய்யவரம் , 

மற்தறநம் கரமங்கள் மரற்யறயலர பரம்பரவரய் 

அப்படின்னு பசரல்லி, தினம் கரத்தரதல எழுந்தவுடயன, இதத பசரல்லணும், 

அப்படின்னு பசரல்லிருக்கரர். ரரத்திரி படுத்துக்கும் யபரது, திருபவம்பரதவ 

யலர்ந்து, 

பரதர ம் ஏழினும்கீழ் பசரற்கழிவு பரதமலர் 

யபரதரர் புதனமுடியும் எல்லரப் பபரருள்முடியவ 
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யபதத ஒருபரல் திருயமனி ஒன்றல்லன் 

யவதமுதல் விண்யணரரும் மண்ணும் துதித்தரலும் 

ஓத உலவர ஒருயதரழன் பதரண்டரு ன் 

யகரதில் குலத்து அரன் தன் யகரயில் பிணரப்பிள்த கரள் 

ஏதவன் ஊர் ஏதவன் யபர் ஆர் உற்றரர் ஆர் அயலரர் 

ஏதவதனப் பரடும் பரியசலரர் எம்பரவரய் 

அப்படிங்கற இந்த பரசுரத்தத பசரல்லிட்டு, தூங்கணும் அப்படின்னு 

பசரல்லியிருக்கரர். 

இன்பனரன்னு, யரரவது, நல்லவர ர இருந்து, பகரஞ்சம் அடக்கத்யதரட, 

honestஆ நல்ல மனயசரட இருக்கறவர வந்தர, அவரய ரட backgroundஐ 

பரர்க்கரமல் அவர  வந்து நல்வழி படுத்தியிருக்கரர். கண்ணதரசன் ன்னு ஒரு 

பரட்டு எழுதறவர், அவருக்கு குடி, அந்த மரதிரி யகட்ட பழக்கங்கள் இருக்கு, 

மூணு நரலு மதனவிகப ல்லரம் இருந்தர, ஆனர அதுனரல அவருக்கு 

உடம்பபல்லரம் வந்து பபரியவர கிட்ட வந்து சரணரகதி பண்ணயபரது, 

பபரியவர அவர் கிட்ட, “நீ இங்க வரத்துக்கு கூச்சயம படரயத, பக்த 

பரரதீதன் அப்படின்னு பகவரதன பசரல்றரய ரல்லியயர, பதித 

பரவனன் விழுந்தவரத  தூக்கிவிடறவன் ன்னு தரயன யபரு, அதனரல, 

அதுக்கு தரன் நரங்க இருக்யகரம், நீ உன்தன பற்றி, குதறவர நிதனச்சுண்டு 

இங்யக வரரம இருக்கரயத, நீ வர” அப்படின்னு பபரியவர அவதர encourage 

பண்ணி, அவர் அப்படி வந்ததுனரலதரன், அர்த்தமுள்  இந்துமதம் ன்னு 

ததலப்புல, நரஸ்திகரர இருந்தவர், ஆஸ்திகரர மரறி, முப்பது புஸ்தகங்கள் 

எழுதி, அதரனரல ஜனங்கப ல்லரம் திருந்தினர. 

அயத மரதிரி நடிகர் சிவரஜி கயணசன் ஒரு வரட்டி வந்து பரர்த்திருக்கரர், அவர் 

வந்து பரர்த்துட்டு, அவர் நடிச்ச அடுத்த படத்துல, திருநரவுக்கரசரர 

நடிக்கறதுக்கு, மஹர பபரியவரய ரட அங்க அதசவுகத  பவச்சுண்டு, 

திருநரவுக்கரசர் மரதிரி நடிச்சிருக்கரர். அப்படி, M.G. ரரமச்சந்திரன், 

பபரியவரத  வந்து பரர்த்துட்டு, அப்புறம் பரரம்ப அம்பரள் பக்தரரகி 
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மூகரம்பிதக யகரவிதல எல்லரம் எடுத்து கட்டறரர். யரர் வந்தரலும், 

பபரியவரத  பரர்த்தரயல, அந்த சந்நிதி வியசஷம், அவரளுக்கு மனசு 

மரறிவிடுகிறது. 

நிதனச்சு பரர்க்கணும், எவ்வ பவல்லரம் பபரியவர face பண்ணிருக்கர, 

கரபரலிகன் கிட்ட சங்கரர் கழுத்தத குடுத்த மரதிரி கரரியங்கப ல்லரம் 

பபரியவர பண்ணிருக்கரர். It was not a easy route, அவருக்கு  bed of rosesஏ 

கிதடயரது, எவ்வ வு நரஸ்திகவரதம் இருந்தது! சனரதனிகள் கிட்ட எவ்வ வு 

த்யவஷம்! புத்தர் மரதிரி, ஒரு பபரிய கவர்ச்சிகரமரன ஒரு character கரந்தி, 

அவருதடய யமரகத்யல இருந்தர எல்லரரும். அதுக்கு நடுவில சனரதன 

தர்மத்தத எப்படி நரம புரிஞ்சுக்கனும், இது all inclusive இது, ஒயரடியர 

அஹிம்தசன்னு யபச முடியரது, அப்படிங்கறபதல்லரம் பபரியவர புரிய தவச்சு, 

எவ்வ வு, இன்னிக்கு நம்ப எல்லரரும் வந்து பபரியவர  

பகரண்டரடரயறரம்ன்னர, அப்படி நூறு வருஷம் அவர பண்ணின கரர்யங்கள் 

தரன். 

அயத யநரத்துல பணத்துல honesty, பணயம யசரரம பரர்த்துண்டரர் மடத்துக்கு, 

பணம் வந்தர கலி வந்துரும் அப்படின்னு பசரல்லி, உடயன உடயன பசலவு 

பண்ணிடுவரர். நித்யம் ரரத்திரி, சந்திரபமௌலீஸ்வரர் சந்நிதியில எவ்வ வு 

வரவு எவ்வ வு பசலவு அப்படின்னு கணக்கு ஒப்பிப்பரர். இந்த உலகத்ல 

இருந்து, ஆதி சங்கரர், கர்ம மரர்க்கம், பக்தி மரர்க்கம் எல்லரம் யபசிருப்பரரர , 

அதுல அவர் ஈடுபட்டிருப்பரரர, இந்த மரதிரி ஸ்யதரத்ரங்கப ல்லரம் 

எழுதிருப்பரரரன்னு நரம நிதனக்கயவ யவண்டரம். இப்படி தரன் 

எழுதியிருப்பரர். 

நம்ம பபரியவர ஆதி சங்கரர், பஜயகரவிந்தத்துல என்ன பசரன்னரயரர அதத 

பண்ணி கரண்பிக்க வந்தவர். உலகத்தில் பற்று தவக்கரமல், பகவரயனரட 

பஜனத்தத பண்ணு, யகயம் கீதர நரம ஸஹஸ்ரம் த்யயயம் ஸ்ரீபதி ரூபம் 

அஜஸ்ரம் அப்படின்னு பசரல்லி இருக்கரர். பபரியவர ஸ்வரமிகத  

பவச்சுண்டு, கீதர பரரரயணம் பண்ண பசரல்லி யகக்கறது, பரகவதம் படிக்க 

பசரல்லி யகக்கறது, நித்யம் பபரியவரய  மூணு யவத  விஷ்ணு சஹஸ்ரநரம 

பரரரயணம் பண்றது, அப்படி பண்ணினர. 
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அப்புறம் பபரியவர, யரதர எல்லரம் பத்தி பக்தியயரட யபசிருக்கரர்ன்னு 

பரர்த்தர யசஷரத்ரி ஸ்வரமிகள், ரமணர் கிட்ட paul Brunton ஐ அனுப்பிச்சரர், 

ரரமகிருஷ்ண பரமஹம்சதரப் பத்தி பபரியவர பரண்டு மூணு வரட்டி 

குறிப்பிட்டு பரரம்ப உயர்வர யபசிருக்கரர். நம்ப யகரவிந்த தரயமரதர 

ஸ்வரமிகள், சிவன் ஸரர், பரடகச்யசரி ஸ்வரமிகள்ன்னு ஒருத்தர், இப்படி, 

பக்தர்கத  பத்தி தரன் யபசினர. அப்புறம், யபரயதந்த்ரரள், அய்யரவரள், 

சத்குரு ஸ்வரமிகள், அப்படி பபரியவர யரபரல்லரம் பகரண்டரடினரர், 

அப்படின்னு பரர்த்தரல், பக்தர்கள் தரன். பக்தி மூலமர ஞரனம் அதடஞ்சவர, 

அப்படி பக்தி மரர்க்கம் தரன் வழி, அப்படின்னு, நிச்சயமர ஆதி சங்கரர் 

பசரல்லிருப்பரர் அப்படின்னு, நம்ப முன்னரடி வரழ்ந்த பபரியரவர, அதத 

உறுதிபடுத்தறரர். 

ஞரனிக ர இருந்தரலும், அவர உலகத்துக்கு வழிகரட்டற ஒரு roleல 

ஜகத்குருவர இருக்கும்யபரது, பக்திதய தரன் வழியர கரண்பிப்பர. அது 

மூலமரகத் தரன் எல்லரரும் உயர முடியும். இந்த உலகத்துல பரரம்ப attachedஆ 

இருக்கறவர, கரரியங்கள் தரன் பண்ணமுடியும், ஒரு நிமிஷம் உட்கரர்ந்து 

எனக்கு ஸ்யலரகம் கூட பசரல்லறதுக்கு ஓடதல அப்படின்னர, நீ வந்து 

பயரரபகரரம் பண்ணு, இன்னும் சித்தசுத்தி வரட்டும். இல்தல, உட்கரர்ந்து 

உன்னரல ஸ்வரமிதய த்யரனம் பண்ண முடியறதர, பண்ணு. இதுல கூட 

உலகத்துக்கு பின்னமரன ருசி இருக்கும்னு பதரிஞ்சுண்டு, அங்கங்க யபரனரல், 

எல்லரம் ஒயர பரம்பபரருள் தரன், தவஷ்ணவரள்ட்ட யபரனரலும் சரி, 

தசவர்கள்ட்ட யபரனரலும் சரி, முருக பக்தர்கள்ட்ட யபரனரலும் சரி, உனக்கு 

உன் பதய்வம் பபரிசு, மத்ததத பழிச்சு யபசரயத, அப்படின்னு அததயும் 

பசரல்லிக் குடுத்து, ஷண்மத ஸ்தரபரனரச்சரரியரள் ன்னு எப்படி ஆச்சரர்யரள் 

இருந்தரய ர, அயத மரதிரி பபரியவர இருந்து நமக்கு கரமிச்சு குடுத்திருக்கரர். 

அதனரல நரம பபரியவரத யும் நிதனக்கணும். நிச்சயமர ஆதி சங்கரர் 

த்யரனம் பண்ணும்யபரது, பபரியவரத யும் த்யரனம் பண்ணனும். இவர 

கரமிச்ச வழில நரம யபரனரயல ஆதி சங்கரர் நமக்கு ஆசிர்வரதம் பண்ணுவரர். 

இன்னிக்கு இயதரட பூர்த்தி பண்ணிக்கயறன். 

ஜரனகி கரந்த ஸ்மரணம்… ஜய ஜய ரரம ரரம…  
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ஸ்ரீ சங்கர சரிதம் –  ஒன் தொம்  குதி –   
சங்கர  ொஷ்யத்தில்  க்தியின் ஏற்றம் 

 

யநற்தறய கததயில், ஆச்சரர்யரள் பசரன்ன வழியில், பஜ யகரவிந்தத்துல 

இருக்கற மரதிரி, உலக விஷயங்கள்ல பற்று தவக்கரமல், உலக சுகங்கத  

துச்சமர நிதனச்சு, அவற்தற துறந்து, பகவரனுதடய பக்தி பண்ணி, வழிபரடு 

பண்ணி, பஜ யகரவிந்தம் அப்படீன்னு பசரன்னரர் னு பரர்த்யதரம். மஹர 

பபரியவர அததயய வரழ்ந்து கரண்பிச்சு, அததயய உலகத்துக்கு 

உபயதசமரவும் பசரல்லிண்டு இருந்தர, தன்யனரட வரழ்நரள் முழுக்க அதத 

பண்ணிண்டு இருந்தர அப்படீன்னும் பசரன்யனன். 

ஒண்ணு ஞரபகம் வரது, மஹர பபரியவர சித்தியரகறத்துக்கு முன்னரடி 

பகரஞ்சம் ஒரு வருஷம் பரண்டு வருஷம், weakஆக இருந்தரலும், சித்தி ஆன 

அன்னிக்கு கரர்த்தரல, பரரம்ப உத்சரகமர யபசிண்டு, எல்லரதரயும் வரச் 

பசரல்லி விசரரிச்சு ஆசீர்வரதம் பண்ணிண்டு இருந்தர ரம். அன்னிக்கு 

யமச்யசரி பட்டு சரஸ்திரிகள் வந்த யபரது, அவருக்கு ஆசீர்வரதம் பண்ணி, “நம்ம 

மடத்து வரத்தியரர்” அப்படீன்னு அன்பர யபசி, அவர் கிட்ட “எல்லரரும் 

http://valmikiramayanam.in/?p=2491
http://valmikiramayanam.in/?p=2491
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/04/shanmatha.jpg
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யக்ஷமமர இருங்யகர” அப்படீன்னு பசரல்லி இருக்கர. அப்பறம், புது 

பபரியவரளும், பரல பபரியவரளும் வந்து நமஸ்கரரம் பண்ண யபரது, 

ஆசீர்வரதம் பண்ணி, “பூதஜ பண்ணிண்யட இரு” அப்படீன்னு பசரல்லி 

இருக்கர. அந்த சந்திரபமௌலீஸ்வரர் பூதஜங்கிறது எவ்ய ர புனிதமரன 

கடதமங்கிறது, தன்யனரட வரழ்வின் கதடசி நரள்ல பபரியவர பசரல்லி 

இருக்கரங்கிறதில் இருந்து பதரியறது. அப்யபற்பட்ட பபரியவளுதடய 

பக்திதய பத்தி யநத்தி  யபசிண்டு இருந்யதன். 

இன்னிக்கு எயதர்தசயர ஒரு கரகிதம் கிதடச்சுது. யகரவிந்த தரயமரதர 

ஸ்வரமிகள் கிட்ட நரன் ஆச்சரர்யரய ரட சங்கர பரஷ்யம் புஸ்தகம் வரங்கிண்டு 

யபரய் பகரடுத்து இருக்யகன். நரன் இந்த மரதிரி ஏதரவது பண்ணிண்டு 

இருப்யபன். ஒரு தரம், சங்யக்ஷப தர்ம சரஸ்த்ரரம் அப்படிங்கிற புஸ்தகத்தத, 

மடத்துல இருந்து வரங்கிண்டு யபரய் பகரடுத்யதன். ஸ்வரமிகளுக்கு எவ்வய ர 

இதுபலல்லரம் knowledge இருக்கு authority இருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு உதரரணம் 

–  அந்த சங்யக்ஷப தர்ம சரஸ்திரத்துல, அட்தட படத்துல, ரரம பட்டரபியஷகம் 

யபரட்டு இருந்தர. அதத கண்க ில் ஒத்திண்டரர். ஒரு நிமிஷத்துல அப்படியய 

யதடி ஒரு ஸ்யலரகத்தத எடுத்தரர், அதுல ‘ஸ்ரீ ரரம ஜய ரரம ஜய ஜய ரரமர’ 

அப்படீன்னு இருபத்திபயரரு ஆவர்த்தி பசரன்னர பிரம்மஹத்யரதி யதரஷங்கள் 

 யபரகும், அப்படீங்கிற ஸ்யலரகத்தத எடுத்து கரட்டி, “நீ இதுல நம்பிக்தக தவ, 

மற்றது எல்லரம், முடிஞ்ச அ வுக்கு பண்ணு, மத்ததுக்பகல்லரம் கரலம் 

அனுகூலமர இல்தல” அப்படீன்னு பசரன்னரர். இதத நரன் பபரதுவர 

எல்லரருக்கும் பசரல்லதல. எனக்கு அவ்வ வு தரன் உடம்பு health, 

என்னுதடய situationனுக்கு ஸ்வரமிகள் பசரன்ன adviceன்னுதரன் 

பவச்சுக்கணும். மந்த அதிகரரி எங்கிற மரதிரி. 

ஆசரர்யரய ரட கீதர பரஷ்யத்தத ஸ்வரமிகள் கிட்ட பகரடுத்யதன். அயத 

மரதிரி இந்த கீதர பரஷ்யத்தத எடுத்து, அவர் ஒரு நிமிஷத்துல பிரிச்சு ஒரு 

ஸ்யலரகத்தத எடுத்தரர், “இதத எழுதிக்யகர” அப்படீன்னு பசரன்னரர்.  சங்கர 

சரிதம் பசரல்லும்யபரது, கீதர பரஷ்யதில் இருந்து ஒரு ஸ்யலரகமரவது பசரல்ல 

யவண்டரமர! அதனரல இன்னிக்கு இந்த paper கிதடச்ச உடயன இது பகவத் 

சங்கல்பம் இதத பகிர்ந்துயபரம் அப்படீன்னு நிதனச்யசன். 
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பதிபனரன்னரவது அத்யரயம் – பகவரன் அர்ஜுனனுக்கு விஸ்வரூப தர்ஸனம் 

பகரடுத்து, அப்பறம் அவன் “பயமர இருக்கு எனக்கு, நீ எப்பவும் யபரல எனக்கு 

நரலு தககய ரட தர்சனம் பகரடு”,  அப்படீன்னு யகட்கறரன். அயத மரதிரி 

கிருஷ்னர் முன் யபரல தர்சனம் பகரடுத்துட்டு, சில ஸ்யலரகங்கள் பசரல்றரர். 

அதுல இந்த பதிபனரன்னரவது அத்யரயத்யதரட கதடசி ஸ்யலரகம், இந்த 

அம்பத்தி அஞ்சரவது ஸ்யலரகத்துக்கு சங்கர பரஷ்யத்தத ஸ்வரமிகள் “இது 

தரன் உனக்கு, எழுதிக்யகர”ன்னு பசரல்லி இருக்கரர். அது இன்னிக்கு 

கிதடச்சுது. 

मत्कमुकृत् मत्परमः मद्भिः सङ्गिर्तजतः | 

वनिैरः सिुरू्तेषु यः सः माम् एवत पाण्डि || 

अधुना सिुस्य गीताशास्त्रस्य साररू्तः अर्ुः वनःश्रेयसार्ुः अनुष्येत्िेन समुवच्चत्य उच्यते — 

मत्कमुकृत् मदर्ं कमु मत्कमु, तत् करोतीवत मत्कमुकृत् । मत्परमः — करोवत रृ्त्यः स्िावमकमु, न तु 

आत्मनः परमा प्रेत्य गन्तव्या गवतररवत स्िावमनं प्रवतपद्यते ; अयं तु मत्कमुकृत् मामेि परमां गक्तत 

प्रवतपद्यते इवत मत्परमः, अह ं परमः परा गवतः यस्य सोऽयं मत्परमः । तर्ा मद्भिः मामेि 

सिुप्रकारैः सिाुत्मना सिोत्साहने र्जते इवत मद्भिः । सङ्गिर्तजतः धनपुरवमरकलरबन्धुिगेषु 

सङ्गिर्तजतः सङ्गः प्रीवतः स्नेहः तिर्तजतः । वनिैरः वनगुतिैरः सिुरू्तेषु शरुर्ािरवहतः आत्मनः 

अत्यन्तापकारप्रिृत्तेषिवप । यः ईदशृः मद्भिः सः माम् एवत, अहमेि तस्य परा गवतः, न अन्या गवतः 

कावचत् र्िवत । अयं ति उपदशेः इष्टः मया उपददष्टः ह ेपाण्डि इवत   

மத்கர்மகருத் மத்பரம: மத்பக்த: ஸங்கவர்ஜித: | 

நிர்தவர: ஸர்வபூயதஷு ய: ஸ மரயமதி பரண்டவ || 

இதுக்கு ஆச்சரர்யரள் பசரல்ல ஆரம்பிக்கும் யபரது, ‘அதுனர’ இப்பபரழுது, 

‘ஸர்வஸ்ய கீதர சரஸ்த்ரஸ்ய ஸரர பூதஹ”, கீதர சரஸ்த்ரத்தின், கீததல 

இருக்கிற எல்லர சரஸ்த்ரங்களுக்கும்  ஸரரபூதமரன விஷயம் இது 

அப்படீங்கிறரர். ‘அர்த்த நிஷ்ஸ்யரயஸரர்த்தஹ’ மிகவும் பபரிய  நன்தமதய 

பசய்யக்கூடிய, ஸ்யரயதஸ பகரடுக்கக்கூடிய அர்த்தம் இது, 

‘அநுஷ்யடவயத்யவன’ பண்ணகூடிய கரர்யம், மத்தது எல்லரம், ஞரனம்ங்கிறது 

பின்னரல வறது, அனுஷ்டிக்கக் கூடிய ‘ஸமுச்சித்ய உச்யயத’ அர்ஜுனன் கிட்ட 
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“என்ன நீ பண்ணனும்னு பசரல்லிடறரர் பகவரன் அப்படீன்னு பசரல்றரர். 

அதுக்கு ஒவ்யவரரு பதமர எடுத்துண்டு ஆச்சரர்யரள் பரஷ்யம் படிக்கியறன் 

நரன். 

‘மத் கர்மக்ருத்’ – மதர்த்தம் கர்ம மத்கர்ம, தத் கயரரதி இதி மத் கர்மக்ருத்’ 

என்னுதடய கரர்யத்தத பசய்பவன், 

‘மத் பரமஹ’ – ‘கயரரதி ப்ருத்யஹ ஸ்வரமி கர்ம’ ஒரு யவதலக்கரரன் 

தன்னுதடய யஜமரனனுதடய கரர்யத்தத பண்ணுகிறரன், ‘நது ஆத்மனஹ 

கந்தவ்யர கதிர் இதி ஸ்வரமினம் ப்ரதிபத்யயத’ தரன் அதடய யவண்டிய ஒரு 

பரமரகதி, பபரிய  முடிவரன விஷயம் தன்னுதடய எஜமரனன் அப்படீன்னு 

நிதனக்கிறது இல்தல, பகரடுத்த கரசுக்கு யவதல பரர்க்கிறரன். ஆனரல் 

பக்தயனர ‘அயம்து மத் கர்மக்ருத்’ என்னுதடய கரர்யத்தத பண்ணக்கூடிய 

என்னுதடய  பக்தன், ‘மரம் ஏவ பரமரம் கதிம் ப்ரதிபத்யயத’ அதடயயவண்டிய 

லக்ஷ்யமரக ‘இதி மத் பரமஹ’ என்பதரல் ‘மத் பரமஹ’ அப்படீன்னு பசரல்றரர். 

‘அஹம் பரமஹ பரரகதிஹி யஸ்ய ஸஹ அயம் மத் பரமஹ’ எவன் பகவரதன 

அதடய யவண்டிய லக்ஷியம் என்பதத உணர்ந்து பகரண்டு இருக்கிறரயனர 

அவன் ‘மத் பரமஹ’ 

‘ததர மத்பக்தஹ’ இந்த ‘மத்பக்தஹ’ ங்கிற பதத்துக்கு அடுத்தது வ்யரக்யரனம் 

பசரல்றரர், ‘மரம் ஏவ ஸர்வ ப்ரகரதரஹி ஸர்வரத்மனர ஸர்யவரத்தஸரயஹன 

பஜயத இதி மத் பக்தஹ’ என்தனயய எல்லர விதத்திலும் எல்லர கரலங்க ிலும் 

‘ஸர்யவரத்தஸரயஹன’ அவனுக்கு இருக்குகிற எல்லர உத்ஸரகத்யதரடயும் 

energyயயரடவும் ‘மரம் பஜயத’ என்னுதடய பஜனத்தத பண்றரன், அவன் 

என்தன வழிபடுகிறரன் ‘இதி மத் பக்தஹ’ அதரனல் இவன் என்னுதடய 

பக்தன். 

‘ஸங்க வர்ஜிதஹ’ பற்றுகள் விலகியவன், ‘தன, புத்ர, மித்ர, க த்ர, பந்து, 

யபரயகஷு ஸங்க வர்ஜிதஹ, ப்ரீதி ஸ்யனஹ வர்ஜிதஹ’ எவன் பணத்துலயும், 

புத்ரர்கள், நண்பர்கள், மதனவி, பந்து, யபரகங்க ில் எல்லரம் பற்தற 

விட்டரர்கய ர அவர்கள் ‘ஸங்க வர்ஜிதஹ’, 
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‘நிர்தவரஹ ஸர்வபூயதஷு’ நிர்கத தவரஹ, ஷத்ருபரவ ரஹிதஹ’ எவன் 

‘ஆத்மநஹ அத்யந்த அபகரர  ப்ரவ்ருயதஷு அபி’ எவன் தன்னிடம் மிகவும் 

அபகரரம், பகடுதல் பண்ணுபவனிடம் கூட, ‘ஷத்ருபரவ ரஹிதஹ’ அவதன 

எதிரியரக நிதனக்கரமல், அவன் யமல் பகரஞ்சம் கூட த்யவஷம் இல்லரமல் 

இருக்கிறரயனரஅவன்  ‘நிர்தவரஹ ஸர்வபூயதஷு’ 

‘யஹ ஈத்ருஷஹ’ இப்படி இருக்கிறரயனர ‘ஸஹ மரயமதி’ அவன் என்தன 

அதடவரன். ‘அஹம் ஏவ தஸ்ய பரரகதிஹி’ நரன் தரன் அவனுதடய முடிவரன 

அதடய யவண்டிய இடம், ‘ந அன்ய கரசித் பவதி’ யவறு எதுயம யநரக்கம் 

இல்தல, வரழ்க்தகயுதடய யநரக்கயம பகவரதன அதடயணும் என்று அதுக்கு 

இந்த பக்தி பண்ணிண்டு இருக்கரன். 

‘அயம் தவ உபயதஷஹ மயர உபதிஷ்டஹ யஹ பரண்டவ இதி’ இது என்னரல் 

உனக்கு உபயதசிக்க பட்டது, அப்படீன்னு இந்த ஸ்யலரகத்துக்கு ஆச்சரர்யரள் 

பரஷ்யம். 

இந்த பக்கம் என் தகயில இன்னிக்கு கிதடச்சது இதத படிக்கும் யபரது பரரம்ப 

ஆச்சர்யமர இருந்தது. இது நம்ம ஆசரர்யரய ரட ஹ்ருதயம். இதத கீதர 

பரஷ்யத்துல பக்தி யயரகத்துல வரும் யபரது பசரல்றரர். இததயய அவருதடய 

ஸ்யதரத்ரங்க ியலயும் நிதறய பசரல்லி இருக்கரர் அப்படீன்னு எனக்கு ஞபகம் 

வந்தது. திரும்பவும் இன்னிக்கும் சில ஆச்சரர்யரள் ஸ்யலரகங்கள் பசரல்யறன், 

எனக்கு பதரிஞ்சது ஸ்யதரத்ரங்கள் தரன் அதனரல, அதுலயய நரன் 

இருந்ததுண்டு இருக்யகன். இன்னும் கதத அடுத்த stepக்யக move ஆக 

மரட்யடங்கியறன் ன்னு நிதனக்கியறன். சிவரனந்த லஹரிலர 

இருபத்திஒன்பதரவது ஸ்யலரகம், 

त्ित्पादाम्बुजमचुयावम परमं त्िां वचन्तयाम्यन्िहं 

त्िामीशं शर्ं व्रजावम िचसा त्िामेि याचे विर्ो। 

िीक्षां मे ददश चाक्षुषीं सकरु्ां ददव्यैश्वூचरं प्रार्तर्तां 

शंर्ो लोकगुरो मदीयमनसः सौख्योपदशें कुरु।। 

த்வத்பரதரம்புஜமர்சயரமி பரமம் த்வரம் சிந்தயரம்யந்வஹம் 

த்வரமீஷம் ஷரணம் வ்ரஜரமி வசஸர த்வரயமவ யரயச வியபர | 
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வீக்ஷரம் யம திஷ சரக்ஷுஷீம் ஸகருணரம் திவ்தயஸ் சிரம் ப்ரரர்திதரம் 

ஷம்யபர யலரககுயரர மதீயமநஸ: பஸௌக்யயரபயதஷம் குரு৷৷ 

அப்படீன்னு ‘த்வத்பரதரம்புஜம் அர்சயரமி பரமம்’ உன்னுதடய பரத 

தரமதரகத  அர்ச்சதன பண்ணுகியறன், பரமம், உயர்ந்ததரன உன்னுதடய 

பரதங்கத  அர்ச்சதன பண்ணுகியறன், ‘த்வரம் சிந்தயரமி அன்வஹம்’ 

உன்தனயய சிந்தனம் பண்யறன், ‘த்வரம் ஈஷம் சரணம் வ்ரஜரமி’, என்னுதடய 

ததலவனரக உன்தனயய நிதனத்து உன்தனயய சரணதடகியறன், ‘வசஸர 

த்வரயமவ யரயச வியபர’ நீ எனக்கு பபரியவன். என் வரக்கரல் உன்தனயய 

யவண்டுகியறன், ‘வீக்ஷம் யம திஷ சரக்ஷுஷிம்’ உன்னுதடய கடரக்ஷத்தத 

என் யமல் கரண்பி, ‘ஸகருணரம்’ கருதணயயரடு கூடிய உன் கடரக்ஷத்தத 

என்யமல் விழச் பசய், ‘திவ்தய: சிரம் பிரரர்த்திதரம்’ யதவர்களும் அந்த 

கடரக்ஷத்தத பிரரத்ததன பண்ணுகிறரர்கள், ‘சம்யபர’ மங்கலங்கத   

இருப்பிடமரக பகரண்டவயன, ‘யலரக குயரர’ உலகத்துக்யக நீதரன் குரு, ‘மதீய 

மனஸஹ பசௌக்கியயரபயதசம் குரு’ என் மனதுக்கு பசௌக்யமரன உபயதசத்தத 

பசய், அப்படீன்னு யகட்கறரர். 

அயத மரதிரி எண்பத்தி ஒண்ணரவது ஸ்யலரகத்துல 

कंवचत्कालमुमामहशे र्ितः पादारविन्दाचुनैः 

कंवचद्धध्यानसमावधवर्श्च नवतवर्ः कंवचत्कर्ाक्ुनैः। 

कंवचत्कंवचदिेक्ष्ैश्च नुवतवर्ः कंवचद्दशामीदशृीं 

यः प्राप्नोवत मुदा त्िदर्तपतमना जीिन्स मुिः खलु 

கம்சித்கரலமுமரமயஹஷ பவத: பரதரரவிந்தரர்சதந: 

கம்சித்த்யரநஸமரதிபிஷ்ச நதிபி: கம்சித்கதரகர்ணதந: | 

கம்சித்கம்சிதயவக்ஷதணஷ்ச நுதிபி: கம்சித்தஷரமீதரிஷீம் 

ய: ப்ரரப்யநரதி முதர த்வதர்பிதமநர ஜீவந்ஸ முக்த: கலு || 

‘உமரமயஹச’  ‘கஞ்சித்கரலம் பவத: பரதரரவிந்தரர்சதந:’ பகரஞ்ச கரலம் உன் 

பரதங்கத  அர்ச்சதன பண்ணுவதரலும், ‘த்யரநஸமரதிபிஷ்ச நதிபி’ உன்தன 
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த்யரனம் பண்ணுவதுயலயும், நமஸ்கரரம் பண்ணுவதுயலயும், ‘கஞ்சித்கதர 

வர்ணதனஹி’ உன்னுதடய கததகத  யபசுவதிலும்,  ‘கம்சித் கம்சித் 

அயவக்ஷதணஷ்ச நுதிபி:’ உன்தன ஸ்யதரத்ரம் பண்றதுயலயும், உன்தன 

பரர்க்கறதுயலயும், ‘கம்சித்தஷரமீதரிஷீம்’ இப்படி என்னுதடய கரலம் 

யபரகுமரனரல்,  ‘ய: ப்ரரப்யநரதி முதர த்வதர்பிதமநர’ எவன் தன்னுதடய  

வரழ்க்தகதய இப்படி பசலவழிக்கிறரயனர ‘ஜீவந்ஸ முக்த: கலு’ அவன் இந்த 

உலகத்தில இருக்கும்யபரயத  முக்தி அதடந்தவன் அல்லவர. 

ஞரனத்துனரல வரக்கூடிய ஜீவன்முக்தி அவனுக்கு, பக்தியினரயல வந்துடுத்து, 

அப்படின்னு பசரல்றரர். அதுமரதிரி, உயர்ந்த பக்தனும் ஞரனியும் ஒண்ணுதரன், 

அப்படின்னு ஆச்சரர்யரள் இந்த ஸ்யலரகத்துல அடிச்சு பசரல்றரர். 

அயத மரதிரி பசௌந்தர்யலஹரி எடுந்துண்டர, ஒரு ஸ்யலரகம் இருக்கு 

जपो जल्पः वशल्पं सकलमवप मुराविरचना 

गवतः प्रादवक्षण्यक्रम्मशनाद्याहुवतविवधः। 

प्र्ामः संिेशः सुखमवखलमात्मापु्दशृा 

सपयाुपयाुयस्ति र्ितु यन्मे विलवसतम्।। 

ஜயபர ஜல்ப: ஷில்பம் ஸகலமபி முத்ரரவிரசநர 

கதி: ப்ரரதக்ஷிண்யக்ரமணமஷநரத்யரஹுதிவிதி: | 

ப்ரணரம: ஸம்யவஷ: ஸுகமகிலமரத்மரர்பணதரிஷர 

ஸபர்யரபர்யரயஸ்தவ பவது யந்யம விலஸிதம் || 

‘ஜயபர ஜல்ப:’ நரன் வரயத் திறந்து ஜல்பம்ன்னர உ ரறதுன்னு அர்த்தம், நரன் 

யபசறபதல்லரயம உன்தன குறித்த ஜபமர பநதனச்சுக்யகர அம்மர, ‘ஷில்பம் 

ஸகலமபி முத்ரரவிரசநர’ நரன் தகக ரல் அதசச்சு பண்ற எல்லரயம உனக்கு 

பண்ற முத்திதரன்னு பவச்சுக்யகர, ‘கதி: ப்ரரதக்ஷிண்யக்ரமணம்’, நரன் 

நடந்துண்யட இருக்யகன், ஊபரல்லரம் சுத்தயறன், அபதல்லரம் உனக்கு பண்ற 

பிரதக்ஷிணம்ன்னு பவச்சுக்யகர, ‘அஷநரத்யரஹுதிவிதி:’ நரன் 

சரப்பிடறபதல்லரம் உனக்கு பண்ற ஆஹுதின்னு பவச்சுக்யகர, ‘ப்ரணரம: 
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ஸம்யவஷ:’ நரன் படுத்து தூங்கறது உனக்கு நமஸ்கரரம்ன்னு பவச்சுக்யகர 

‘ஸுகமகிலமரத்மரர்பணதரிஷர’ நரன் ஆத்மரர்பண புத்தியயரட 

இருக்கறதரனரல, நரன் அனுபவிக்கறபதல்லரம் உனக்கு பண்ற பூதஜ, 

 ‘ஸபர்யரபர்யரய: தவ பவது யந்யம விலஸிதம்’ நரன் பண்றபதல்லரம் 

உன்னுதடய பூதஜயரக அதமயட்டும், அப்படின்னு ஒரு அழகரன ஸ்யலரகம். 

எவ்வ வு பணிவர இந்த பிரரர்த்ததன பண்றரர் எங்கறத்துக்கு, தன்தன 

எவ்வ வு குதறச்சலர நிதனக்கறரர், இந்த தயவு யவணும் அப்டின்னு 

யகட்கறதுக்கு, எவ்வ வு தன்தன சின்னவனர நிதனக்கிறரர், குழந்ததன்னு 

நிதனக்கிறரர் எங்கறத்துக்கு ஒரு ஸ்யலரகம் 

दशृा राघीयस्या दरदवलतनीलोत्पलरुचा 

दिीयांसं दीनं स्नपय कृपया मामवप वशिे। 

अनेनायं धन्यो र्िवत न च ते हावनररयता 

िने िा हम्ये िा समकरवनपातो वहमकरः।। 

தருஷர த்ரரகீயஸ்யர தரதலிதநீயலரத்பலருசர 

தவீயரம்ஸம் தீநம் ஸ்நபய கருபயர மரமபி ஷியவ | 

அயநநரயம் தந்யயர பவதி ந ச யத ஹரநிரியதர 

வயந வர ஹர்ம்யய வர ஸமகரநிபரயதர ஹிமகர: || 

சந்திரன் பரல் நிலர, வரும்யபரது, ஆகரசத்துயலர்ந்து நிலவு பகரட்டறதுன்னர, 

அது வந்து நரன் நல்ல மர ிதக யமல தரன் பகரட்டுயவன், கரடு யமல எல்லரம் 

முள்பசடி யமல எல்லரம் நரன் பகரட்ட மரட்யடன்னு பசரல்றயதர? அந்த மரதிரி 

உன்னுதடய பரர்தவ நிலவு யபரல கு ிர்ச்சியர இருக்கு, ‘த்ரரகீயஸ்யர’ 

பரரம்ப தீர்க்கமரன உன்னுடய பரர்தவ, அதரவது விஸ்வத்துக்யக அம்பரள் 

தரன்  அம்மர, அம்மர வந்து எப்யபரதும் தன் குழந்ததகத  தன்னுதடய கண் 

பரர்தவல பவச்சுப்பர, அந்த மரதிரி இந்த உலகத்தில இருக்கறதுல எல்லரயம 

உன் கண் பரர்தவல இருக்கு. விஸ்வம்கறது inifiniteஆ யபரயிண்யட இருக்கு, 

அப்படி உன்னுதடய பரர்தவயும் அவ்வ வு தீர்க்கமரன இருக்கு. அந்த 

உன்னுதடய பரர்தவ, ‘தரதலிதநீயலரத்பலருசர’ நீயலரத்பல புஷ்பம் யபரல 



93 | P a g e  
 

இருக்கு, பகரஞ்சம் மலர்ந்த நீயலரத்பல புஷ்பம் யபரல இருக்கு, 

கருதணயினரல் தரன் கண்கள் பகரஞ்சம் பதரறந்திருக்கும், நன்னர பதரறந்து 

பரர்த்தர யகரபத்துனரல. கண்தண மூடிண்டு இருந்தர, த்யரனம் பண்ணிண்டு 

இருக்கரன்னு அர்த்தம், பகரஞ்சம் கண்தண பதரறந்து பரர்க்கும்யபரது தரன் 

அந்த கருதண இருக்கும், அப்யபற்ப்பட்ட அந்த கருதணயரன உன்னுதடய 

பரர்தவதய, அந்த பரர்தவயரல், ‘ஸ்நபய கருபயர மரமபி ஷியவ ‘ நிலர 

பவ ிச்சத்தரல், என்தனயும் கு ிப்பரட்டு அப்படிங்கறரர். ‘மரமபி ஷியவ’ 

என்தனயும் கு ிப்பரட்டு, நரன் லரயகில்யலதரன், நரன் deserving கிதடயரது, 

இருந்தரலும் உன்னுதடய க்ருதபன்னு ஒன்னு இருக்யக, அதனரல, நீ வந்து, 

அதுக்கு தரன் comparison பசரல்றரர், நிலர வந்து, நரன் வந்து கரட்டில 

விழமரட்யடன், நரட்டுல வந்து மர ிதக யமல தரன் பகரட்டுயவன்னு 

பசரல்றதர, அந்த மரதிரி நீ தயவுபண்ணு, அதுனரல உனக்கு ஒரு குதறயும் 

வரரது. நரன் பிதழச்சு யபரயவன்’ அப்படின்னு யகட்கறரர். 
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அது மரதிரி, சுப்ரமணிய புஜங்கத்ல ஒரு ஸ்யலரகம் இருக்கு, 

र्द्धसंके मञ्जुलेऽत्यन्तशो्े मनोहाररलािण्यपीयूषपू्े। 

मनःषट्पदो मे र्िक्लेशतप्तः सदा मोदतां स्कन्द ते पादपद्मे।। 

http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/04/murugan.jpg
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ரணத்தம்ஸயக மஞ்ஜுயலத்யந்தயஷரயண 

மயநரஹரரிலரவண்யபீயூஷபூர்யண | 

மந:ஷட்பயதர யம பவக்யலஷதப்த: 

ஸதர யமரததரம் ஸ்கந்த யத பரதபத்யம || 

அப்படின்னு, என்னுதடய மனசரகிய வண்டு, ஷட்பதம் அப்படின்னு, மனசுக்கு 

யபர். ஆறு குணங்கள் பகரண்ட மனமரகிய, என்னுடய மனமரகிய வண்டு, 

உன்னுடய பரதபத்மங்க ில், ஸதர ரமிக்கட்டும் அப்படின்னு பசரல்றரர், 

தரமதரங்கறது கு த்துல இருக்கும், கு த்துல ஹம்சங்களும் இருக்கும், 

ஹம்சங்கள் தரமதர பக்கத்துல இருக்கறதுங்கறது ஒரு கவித்துவமரன ஒரு 

வர்ணதன, அந்த கரலத்துல நிதறய இருந்திருக்கும். 

இந்த இடத்துல ‘ரணத்தம்ஸயக’ அது வந்து ஸப்திக்கறது, 

‘மஞ்ஜுயலத்யந்தயஷரயண’ யசக்கபசயவல்ன்னு பரரம்ப அழகர மிருதுவரக 

இருக்கு. 

‘மயநரஹரரிலரவண்யபீயூஷம்’ மனத்தத பகரள்த  பகரள்ளும் அழகு என்ற 

யதன் இருக்கு 

இந்த  தரமதரல, இதுல என்னுதடய மனமரகிய வண்டு ‘ஸதர யமரததரம்’, 

எப்யபரதும் ரமிச்சுண்டு சந்யதரஷமர இருக்கட்டும் அப்படின்னு பசரல்றரர், 

அப்படி இருந்தர எனக்கு இந்த உலகக்கவதலகள் எல்லரம்  ஒண்ணுயம 

பண்ணரது,  அப்படின்னு பசரல்றரர், 

இந்த இடத்துல இந்த ஹம்சபக்ஷிகள் எங்கறது பரமஹம்சர்கள் தரன். அவர 

தரன் அப்படி எப்பவும் ரமிக்கறர, எங்களுக்கு பதரியதல. நரங்க வந்து 

பரதலவனத்துல யபரய் யததன யதடற மரதிரி, நரங்க அங்க இங்க 

அதலயயறரம், உன் பரதத்துல ரமிக்கும்படியர அனுக்ரஹம் பண்ணு, 

அப்படின்னு பிரரர்த்ததன பண்றரர். இதுல இன்பனரரு ஸ்யலரகம் இருக்கு, 

कुमारेशसूनो गुह स्कन्द सेनापते शविपा्े मयूरावधरूढ। 

पुवलन्दात्मजाकान्त र्िार्ततहाररन् प्रर्ो तारकारे सदा रक्ष मां त्िम्।। 
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குமரயரஷஸ யநர குஹ ஸ்கந்த யஸநர- 

பயத ஷக்திபரயண மயூரரதிரூட | 

புலிந்தரத்மஜரகரந்த பக்தரர்திஹரரிந் 

ப்ரயபர தரரகரயர ஸதர ரக்ஷ மரம் த்வம் || 

அப்படின்னு, இதுல முருகனுதடய பதியனரரு நரமரவ ிகத ச் பசரல்லி, 

‘ஸதர ரக்ஷ மரம் த்வம்’ என்தன கரப்பரத்துன்னு யவண்டிக்கறரர். இந்த 

ஸ்யலரகத்துக்கு யததியூர் சுப்ரமணிய சரஸ்த்ரிகள்ன்னு ஒரு பபரிய மஹரன் 

இருந்தரர், அவர் அர்த்தம் பண்ணும்யபரது, இந்த பதியனரரு நரமரவ ிகள், 

அஞ்சு கர்யமந்த்ரியங்கள், அஞ்சு ஞரயனந்திரியங்கள், மனசு, இந்த பதியனரரு 

elementsயும் control பண்றதுக்கு, நரரதர் பண்ணின ஒரு உபநிஷத்ல 

மந்த்ரங்க ர குடுத்திருக்கு, அதத ஆச்சரர்யரள் கருதணயினரல ஒரு 

ஸ்யலரகமர நமக்கு குடுத்து, எல்லரரும் பரரரயணம் பண்ணும்படியர பசரல்லிக் 

குடுத்துட்டரர், அப்படின்னு பசரல்றரர். 

இந்த சுப்ரமணிய புஜங்கத்தத எடுத்ததுனரல, நரன் சங்கர விஜயம் கதத 

பசரல்யறன்னு யபரு, அதனரல, ஒண்ணு பசரல்லிடயறன். ஒரு தடதவ யரயரர 

ஒரு மந்திரவரதி, ஆச்சரர்யரள் துர்மதங்கத  எல்லரம் கண்டனம் பண்றதுனரல, 

அவர் யமல ஆபிசரரம் பண்ணிடறரன். அவருக்கு உடம்பு வந்துடறது, அப்யபர 

அவர் திருபசந்தூர்ல வந்து இந்த சுப்ரமண்ய புஜங்கத்தத பசரல்லி, அவர 

பன்னீர் இதலல பவச்சு குடுக்கற அந்த விபூதிதய வரங்கி இட்டுண்டரர். 

அவருக்கு உடம்பு சரியரச்சு ன்னு பசரல்வர. அதனரல இந்த சுப்ரமண்ய 

புஜங்கம் உடம்பு வியரதிக்கும், மயனர வியரதிக்கும் மருந்து, அப்படின்னு 

பசரல்லுவர.  அதுக்கு வந்து சரன்றரக இந்த ஸ்யலரகத்துயலயய, ஒரு ஸ்யலரகம் 

இருக்கு. 

अपस्मारकुष्क्षयाशुःप्रमेहज्िरोन्मादगुल्माददरोगा महान्तः। 

वपशाचाश्च सिे र्ित्पररू्क्तत विलोक्य क्ष्ात्तारकारे रिन्ते।। 

அபஸ்மரரகுஷ்டக்ஷயரர்ஷ-ப்ரயமஹ- 

ஜ்வயரரந்மரதகுல்மரதியரரகர மஹரந்த: | 



97 | P a g e  
 

பிஷரசரஷ்ச ஸர்யவ பவத்பத்ரபூதிம் 

வியலரக்ய க்ஷணரத்தரரகரயர த்ரவந்யத || 

உன்னுதடய அந்த பன்னீர் இதலல பவச்சு குடுக்கற விபூதிதய பரர்த்தரயல 

இந்த அபஸ்மரரம், குஷ்டம், குல்மம், பிசரசங்கள் எல்லரம் ஓடியய யபரயிடுயம, 

அதத இட்டுண்டர அது அவனுக்கு எவ்வ வு பபரிய ரதக்ஷன்னு, பசரல்லவும் 

யவண்டுமர அப்படின்னு ஒரு ஸ்யலரகம் இருக்கு. 

இந்த சுப்ரமண்ய புஜங்கத்தத ஸ்வரமிகள், நிதறய யபருக்கு பசரல்லி, நித்யம் 

பரரரயணம் பண்ணுங்யகர அப்படின்னு, நிதறய யபர் பண்ணிண்டு இருக்கர. 

रु्जङ्गाख्यिृत्तेन क्लृप्तं स्तिं यः पठेद्भवियुिो गुह ंसंप्र्म्य। 

स पुरान्कलरं धनं दीघुमायु लुरे्त्स्कन्दसायुज्यमन्ते नरः सः।। 

புஜங்கரக்யவரித்யதந க்லுப்தம் ஸ்தவம் ய: 

பயடத்பக்தியுக்யதர குஹம் ஸம்ப்ரணம்ய | 

ஸ புத்ரரந்கலத்ரம் தநம் தீர்கமரயு: 

லயபத்ஸ்கந்தஸரயுஜ்யமந்யத நர: ஸ: || 

இந்த ஸ்யலரகம், திருபசந்தூர் கடற்கதரல யபரய் அந்த ஸ்வரமிதய தர்ஸனம் 

பண்ணவுடயன, அந்த கடல் அதலகள் எப்படி வர்றயதர அந்த மரதிரி ஒரு 

பமட்டுல இருக்கு, யமலும் சுப்ரமண்ய ஸ்வரமிங்கறது, பரம்பு வடிவமரக நிதறய 

யகரவில்ல பூதஜ பண்ணுவர, சுப்ரமண்யரன்னு கர்நரடகரல ஒரு ஸ்தலம் 

இருக்கு, அங்யக வந்து பரம்தபயய தரன் சுப்ரமண்யரர வணங்கறர. அப்படி 

அந்த பரம்பும் ஞரபகம் வரது அவருக்கு, அதனரல புஜங்க வ்ருத்தத்ல இருக்கு 

இந்த ஸ்யதரத்ரம், இதத பசரல்லும்யபரயத ஒரு பரம்பு அதசஞ்சு வர மரதிரியும், 

கடல் அதலகள் பபரங்கி வர்ற மரதிரியும் ஒரு meterல இந்த ஸ்யலரகம் 

பண்ணிருக்கரர். 

புஜங்கரக்யவருத்யதந க்லுப்தம் ஸ்தவம் ய: 

பயடத்ப க்தியுக்யதர குஹம் ஸம்ப்ரணம்ய | 
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ஸ புத்ரரந்கலத்ரம் தநம் தீர்கமரயு: 

லயபத்ஸ்கந்தஸரயுஜ்யமந்யத நர: ஸ: || 

அப்படின்னு யரர் இந்த ஸ்யலரகங்கத  படிக்கிறரர்கய ர, அவரளுக்கு, 

பிள்த களும், மதனவி, தனம், தீர்கரயுசு, எல்லரம் கிதடக்கும். முடிவில் 

அவர்கள் முருகனின் திருவடிகத  அதடவரர்கள், அப்படின்னு ஒரு ஸ்யலரகம். 

இன்னிக்கு இந்த சுப்ரமண்ய புஜங்கம் எடுத்ததுனரல பரரம்ப ரஸமரன ஒரு 

ஸ்யலரகம் இதுல இருக்கு, அதத பசரல்லரம விட மனஸ் இல்தல. அந்த 

ஒண்ணும் பசரல்யறன், 

इहायावह ित्सेवत हस्तान्प्रसायाुह्ियत्यादराच्छंकरे मातुरङ्कात्। 

समुत्पत्य तातं श्रयन्तं कुमारं हराविष्टगारं र्जे बालमूर्ततम्।। 

‘இஹரயரஹி வத்யஸதி ஹஸ்தரந்ப்ரஸரர்ய’ – இஹரயரஹி  இங்க வரடர 

குழந்யத, அப்படின்னு ‘முருகர இங்யக வர’ வத்ஸ ‘குழந்யத இங்க வர’, 

ஹஸ்தரந்ப்ரஸரர்ய ‘பரண்டு தககத  நீட்டி, ஆதரயவரடு பரயமஸ்வரன், 

‘ஆஹ்வ்யதி’, கூப்பிடுகிறரர்,  ஆதரரத், ஆதரயவரடு கூப்பிடும் சங்கயர 

‘மரதுரங்கரத்’, அம்மரயவரட மடியில, பரர்வதி யதவியயரட மடியில இருக்கற 

முருகதன, சங்கரர் கூப்பிடறரர். ‘ஸமுத்பத்ய தரதம் ஷ்ரயந்தம் குமரரம்’ உடயன 

துள் ி அப்பரயவரட மடிக்கு யபரகக்கூடிய அந்த குமரரதன, அந்த 

முருகப்பபருமரதன,  ‘ஹரரஷ்லிஷ்டகரத்ரம்’ உடயன பரயமஸ்வரன் அவதர 

அள் ி அதணச்சுகறரரரம், ‘பயஜ பரலமூர்த்திம்’ இந்த குழந்தததய நரன் 

நிதனக்கியறன், வணங்குகியறன், வழிபடுகியறன், அப்படின்னு பசரல்றரர். ஒரு 

அழகரன ஒரு ஸ்யலரகம். இந்த சுப்ரமண்ய புஜங்க ஸ்யலரகங்கள்  முப்பத்தி 

மூணுயம அழகுதரன் , ஏயதர இன்னிக்கு ஒரு நரலு பசரன்யனன். இயதரட 

பூர்த்தி பண்ணிக்கயறன், நரத க்கு திரும்பவும் சங்கர சரித்ரயம continue 

பண்ணுயவரம். 

ஜரனகி கரந்த ஸ்மரணம்… ஜய ஜய ரரம ரரம…  



99 | P a g e  
 

ஸ்ரீ சங்கர சரிதம் –   த்தொம்  குதி –   
 குமொரில  ட்டர் கதத 

 

யநற்தறய கததயில், ஆதி சங்கரர் கீதர பரஷ்யத்தில் கூட, பக்தி மரர்கத்தத 

பத்தி வியஷஸமரக பசரல்லிருக்கரர், அப்படிங்கறதத பரர்த்யதரம். இன்னிக்கு 

ஆதி சங்கரர், குமரரிலபட்டர் அப்படிங்கறவதர, பிரயரதகல யபரய் 

பரர்க்கிறரர். 

முன்னரடி பரர்த்யதரம், ஆதி சங்கரருதடய அவதரரம், இந்த எழுபத்திபரண்டு 

துர்மதங்கத  கண்டனம் பண்ணி, ஷண்மதங்கத  ஸ்தரபனம் பண்ணி, 

அத்தவத தத்துவத்தத பிரகரசிக்க பண்ணறதுக்கு தரன்னு. அதுக்கு 

“பிரம்மசூத்திர பரஷ்யம் எழுதி, நரன் பூமியில தர்மத்தத நிதல நரட்டுகியறன்”, 

அப்படின்னு தக்ஷிணரமூர்த்தி வரக்கு குடுக்கறரர். அப்யபர, யதவர்கள் கிட்ட, 

ப்ரம்மரட்ட, நீங்கள் சரஸ்வதி யதவியயரடு பூமியில் அவதரரம் 

பண்ணுங்யகரன்னு பசரல்றரர். சுப்ரமண்ய ஸ்வரமிதய “நீ யபரய் பூமியில 

அவதரரம் பண்ணு” ன்னு பசரல்றரர். அப்படி சுப்ரமண்ய ஸ்வரமியுதடய 

அவதரரமரக, பூமியில வந்தவர் குமரரில பட்டர் என்கிறவர். 

http://valmikiramayanam.in/?p=2503
http://valmikiramayanam.in/?p=2503
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/04/shankaracharya_kumarila.jpg
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அப்யபர யதசத்துல பலவிதமரன மதங்கள் இருந்திருக்கு, அதுல ஒண்ணு, 

கண்டயத கரட்சி, பகரண்டயத யகரலம் அப்படின்னு, சரருவரகம் அப்படின்னு. 

வரழ்க்தகன்னு ஒண்ணு கிதடச்சதுன்னர அனுபவிக்க யவண்டியது தரயன, 

இதுல என்னத்துக்கு சன்யரஸம், யரரவது இப்படி முட்டரள்தனம் 

பண்ணுவர ர, சந்யதரஷமர இருக்கறதுக்கு தரயன வரழ்க்தக, நன்னர 

குடிச்சுட்டு ஆடிபரடிண்டு, நன்னர சரப்டுண்டு, இருந்துட்டு யபரயவரம், 

அப்படின்னு, இப்படி ஒரு மதம். இதுக்கு ஆள் யசர்றது கஷ்டமர! பரரம்ப சுலபம் 

தரயன! அப்புறம் மன்மத மதம், எம மதம், இப்படிபயல்லரம். இதுகப ல்லரம், 

இப்யபர கூட யகள்விப்படயறரம். அபமரிக்கரல யகள்விப்பட்டிருக்யகன், 

ஐம்பது யபர், நூறு யபர் யசர்ந்துண்டு, எல்லரரும் ஒயர யநரத்துல ஒயர 

நிமிஷத்துல விஷத்தத சரப்பிட்டு, பகவரன்ட்ட யபரயறரம் அப்படின்னு 

பண்றர! அவரய ரட பகவரன் எமன் தரன்! அது மரதிரி மன்மத மதம்ன்னர, 

இந்த மது, மரம்ஸம், தமதுனம் இதுயவ ஒரு வழிபரடர பவச்சுக்கறது. 

மஹர பபரியவர பசரல்றர, இதிபதல்லரம், யரருக்கரவது ஏதரவது ஒரு சித்தி 

கிதடக்குமரக இருக்கும், ஆத்மரனுபவம் என்ன கிதடக்கும் ன்னு பசரல்ல 

முடியதல, இபதல்லரம் ஒரு மதங்க ரக இருந்திருக்கு. இபதல்லரம் கத்தி முதன 

யமயல நடக்கிற மரதிரி, அப்படின்னு பசரல்ல வந்யதன். ஆனர, சரஸ்திரங்கள்ல 

பபரியவர எல்லரம், அத்தவத சரததன தரன் கத்தி முதன யமயல நடக்கிற 

மரதிரின்னு பசரல்லிருக்கர. இது ரரமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் பசரல்ற மரதிரி, 

வீட்டுக்குள்  வரசலரல வரரம, பகரல்தலபுறமர ஏறி குதிச்சு கக்கூஸ் வழியர 

வர மரதிரி. ஏறி குதிக்கும் யபரது, தக கரல் உதடயரமல் இருக்கணும், 

அயமத்யத்தத மிதிக்கரம இருக்கணும், என்னத்துக்கு அது உனக்கு, யநரர 

ரரஜபரட்தடயர மரஹன்கள் கரமிச்ச வழி இருக்யக, அப்படின்னு பசரல்றர. 

இது மரதிரி துர்மதங்கப ல்லரம் நிதறய இருந்திருக்கு. 

இதுல பரரம்ப பிரபலமரக, பரரம்ப ஒரு சக்தியயரட அந்த கரலத்துல இருந்தது 

வந்து புத்தமதம். இந்த புத்தர்ங்கறவர், actualஆ, ஹிந்து மதத்துல வந்த ஒரு 

உயர்ந்த வியவகி தரன். அவர் யபரரல ஒரு மதம் உருவரகி, அவர ஒரு, 

அஹிம்தச, அன்பு அது மரதிரி யகரட்பரடுகள் எல்லரம் பவச்சுண்டு, நம்ம 
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வர்ணரஸ்ரம தர்மம் எல்லரம் கிதடயரது, யவதயம பிரமரணம் கிதடயரதுன்னு, 

யவதத்ததயய அவர தகவிட்டுடறர. அதுல பசரல்ற யரகங்கப ல்லரம் பண்ண 

யவண்டரம், அபதல்லரம் ஹிம்தச, அப்படின்னு பசரல்லிடறர. ஈஸ்வரயன 

கிதடயரது, நிரீச்வர வரதம், அப்படின்னு பசரல்லி, பதய்வ பக்தி அபதல்லரம் 

யபரக்கிடறர. அவர ஒரு ஞரனம் மரதிரி ஒண்ணு பசரல்றர, அப்படியய 

மனதஸயய இல்லரம பண்ணிக்கறது, ஒரு வி க்தக ஊதி அதணக்கற மரதிரி, 

மனஸ் இல்லரம பண்ணிண்டர அது தரன் முடிவு, ஒரு பரழ்பவ ில யபரய் 

நிக்கறது தரன் முடிவுங்கற மரதிரி, அவரய ரட அந்த ஞரனத்யதரட ஒரு  

definition இருக்குன்னு பபரியவர பசரல்றர. 

ஆனர அந்த புத்த மதத்துல ஜனங்களுக்பகல்லரம் ஒரு கவர்ச்சி. யரரவது ஒரு 

மஹரத்மரன்னு இருந்தரர்ன்னர அவர் பசரல்றது சரியரகத் தரன் இருக்கும், 

அப்படின்னு ஜனங்கள் அவர் வழியில யபரக ஆரம்பிச்சுடுவர. யமலும் இந்த 

புத்த மதத்துல, பின்னரடி வந்த பிக்ஷுக்கள், ரரஜரக்கத  எல்லரம், ஒரு மந்திர 

தந்த்ரங்கப ல்லரம் தவச்சு mesmerize பண்ணி இருந்தர. அரசர்களுதடய 

பசல்வரக்கு அவரளுக்கு இருந்தது, அதனரலயும் அந்த மதம் பரரம்ப யவகமரக 

வ ர்ந்துண்டு இருந்தது. இந்த யநரத்துல, திரும்பவும் யவத மதத்தத 

புதுப்பிக்கறதுக்கரக, அதத திரும்ப மறுமலர்ச்சி அதடய பண்ணறதுக்கரக, 

குமரரில பட்டர் அவதரரம் பண்ணினரர். அவர், இந்த யவதத்துல பசரன்ன 

கர்மரக்கள் எல்லரம் பண்ணனும், யரகரதிகள் யஞரதிகள் எல்லரம் பண்ணனும், 

சம்ஸ்கரரங்கள் எல்லரம் பண்ணனும், அது நம்முதடய கடதம, அப்படிங்கறதத 

ப்ரச்சரரம் பண்ணி, திரும்பவும் அந்த யவத மதத்துக்கு புத்துயிர் குடுத்தரர். 

யவதத்துல எல்லரயம பசரல்லிருக்கு, ஒழுக்கமும் பசரல்லிருக்கு, தவதீக 

கர்மரக்கள் இருக்கு, பக்தி இருக்கு, யயரகம் இருக்கு, ஞரனம் இருக்கு, இதுல 

ஏதரவது பகரஞ்சம் பகரஞ்சத்தத எடுத்துண்டு, ஒரு மதமரக மத்தவர பசரல்றர. 

உலகத்துல முழுக்க இருக்கற எல்லர மதங்களுக்கும் யவதம் தரன் ஆதரரம். 

ஆனர நம்முதடய அத்தவதம் தரன் முழுதமயரன வழி. மற்ற ஒவ்பவரண்ணும் 

படி, முடிந்த முடிவரக ஞரனத்தத அதடயணும் என்கிறது அத்தவதம். அந்த 

ஞரனம்ங்கறது வந்து ஒரு அனுபவம், அது கண்டவர் விண்டிலர், விண்டவர் 

கண்டிலர்ங்கற மரதிரி, பசரல்லி புரியதவக்கற விஷயம் இல்தல. ஆனரல் நரன் 
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அனுபவிக்கதல. அதுனரல அது இல்லயவ இல்தலன்னு பசரல்ல முடியரது. 

ஞரனிகள் இருக்கர, அவர வந்து, அந்த நிர்விகல்ப (சஹஜ) ஸமரதில இருக்கர, 

ஏயதர ஒரு நிமிஷம் அதுயலர்ந்து பவ ில வந்து ஒரு சில வரர்த்ததகள் யபசறர, 

ரமண பகவரன் மரதிரி, அப்படி யபசும் யபரது நமக்கு பதரியறது, இவரளுதடய 

அனுபவம் யபரரனந்தம், அப்படின்னு. அதரனரல, அந்த அத்தவத 

தத்வம்ங்கறது, இந்த படிகப ல்லரம் ஏறினரல், யமயல யபரய் யசர யவண்டிய, 

ஒரு உச்சரணி பகரம்புல இருக்கிற ஒரு உயர்ந்த நிதல, அப்படிங்கறது, 

அதுதரன் யவதத்தினுதடய முடிந்த முடிவரன பசய்தி, அப்படிங்கறதத 

பசரல்லணும், அப்படிங்கறதுக்கு தக்ஷிணரமூர்த்தி, ஆதி சங்கரரர அவதரரம் 

பண்ணப் யபரறரர். அதுக்கு ஒரு ஐம்பது வருஷம் முன்னரடி, இந்த 

குமரரிலபட்டர் அவதரரம் பண்ணி, கர்மரபவல்லரம் பண்ணனும், அப்படின்னு 

இந்த பபௌத்த மதத்தத கண்டனம் பண்ணி, யவதம் பசரன்ன கர்மரக்கள் 

பண்ணனும் எங்கறதத அவர் நிதலநரட்டினரர். 

அதுக்கு அவர் என்ன பண்ணரர், இந்த புத்தர்கய ரயடயய யசர்ந்து 

அவரளுதடய மதத்தத முழுக்க கத்துண்டர தரன் அவர என்ன பசரல்றரன்னு 

பதரிஞ்சுண்டு, அதுக்கு சரியரன எதிர்வரதம் பண்ணமுடியும், கண்டனம் பண்ண 

முடியும் ன்னு பசரல்லி, அவர் புத்தனரட்டம் அவரய ரதடய விஹரரத்தியலயய 

யபரய், “நரன் உங்கள்ட்ட வந்து படிக்க வந்து இருக்யகன்”, அப்படின்னு 

பசரல்லி, எழு வருஷங்கள் இருந்து அவரளுதடய விஷயங்கள் எல்லரத்ததயும்  

நன்னர  கத்துண்டுடறரர். ஆனலும் அவர யவத நிந்ததன பண்ணும்யபரது, 

பகரஞ்சம் இவர் முகம் வரடுமரம், கண்ல ஜலம் வந்துடுமரம், அப்யபர “என்ன 

ஆச்சு உனக்கு” ன்னு யகட்டர, “இல்தல இல்தல கண்ல தூசி விழுந்துடுது” ன்னு 

அப்படின்னு பசரல்லிண்டு இருப்பரரரம். ஆனர அவர கண்டு பிடிச்சுட்டர ரம் 

கதடசில. “இந்த பரர்ப்பரன் பகடுத்தரயன, இவதன பவ ில அனுப்பக் 

கூடரது, இவன் நம்முதடய மதத்தத நல்லர கத்துண்டுட்டரன், இவனுக்கு 

முடிவு கட்டணும்”, அப்படின்னு பசரல்லி, ஒரு நரத க்கு, ஏழரவது மரடிக்கு 

கூட்டிண்டு யபரய், மரடியில இருந்து தள் ி விட்டர ரம், அஹிம்தச ப்ரச்சரரம் 

பண்றவர அவரளுதடய மதத்துக்கு ஆபத்துன்னவுடயன இந்த மரதிரி 

பண்ணினர! 
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அப்படி அவர் விழும்யபரது, குமரரிலபட்டர், யவதயம ஸத்யம், அது என்தன 

கரப்பரற்றும், அப்படின்னு பசரல்லரமல், வரயில ஒரு வரர்த்தத பகரஞ்சம் 

மரறி, “யதி ப்ரமரணம் ஸ்ருதயயர பவந்தி” “ஸ்ருதி என்பது ப்ரமரணம் 

ஆகுமரனரல், எனக்கு, என் உடம்புக்கு எந்த ஆபத்தும் ஏற்படரமல் 

இருக்கட்டும்”, அப்படீன்னு பசரல்லிண்டு அந்த ஏழரவது மரடியலர்ந்து கீயழ 

விழுந்தரரரம். அவருக்கு உயிருக்கு ஆபத்து ஒண்ணும் வரதல. கண்ணுல ஒரு 

கரயம் பட்டுதரம். அவர் ஏன் எனக்கு கரயம் பட்டுதுன்னு யகட்டரரரம். “நீங்க 

அந்த “யதி ப்ரமரணம் ஸ்ருதயயர பவந்தி”, “ஸ்ருதி என்பது ப்ரமரணமரம் 

ஆகுமரனரல்”, அப்படீன்னு ஒரு வரர்த்தத பசரன்னதுனரல, அது உங்களுக்கு 

சின்னதர ஒரு கரண்பிச்சு பகரடுத்துருக்கு. “யவதம் தரன் ப்ரமரணம்” 

அப்படீன்னு பசரல்லியிருந்தர, இது கூட பட்டிருக்கரது” அப்படீன்னு அசரீரீ 

யகட்டதரம். 

அவர் அதற்கப்புறம் அவருதடய வரக்குனரலயும், புஸ்தகங்கள் எழுதியும் அந்த 

பபௌத்த மதத்யதரட arguments எல்லரத்ததயும் எடுத்து அழகரன 

கண்டனங்கள், பிரதிவரதங்கள் எழுதி , அந்த பபௌத்த மதத்ததயய ஐம்பது 

வருஷத்துல பரரம்ப இல்லரம பண்ணிட்டரர். 

பபரியவர வித யரட்டர ஒண்ணு பசரல்றர. இந்த சங்கரயரரடு பிரம்மர, 

சரஸ்வதி, முருகப்பபருமரன் எல்லரரும், அவதரரம் பண்றர. ரரமயரரட 

அவதரரம் பண்ணும் யபரது “ரரமஸஹரய யஹயதரயஹர” அப்படீன்னு, 

யதவர்கள் எல்லரரும் பூமியில, சுக்ரீவனரகவும், ஹனுமரரரகவும் அவதரரம் 

பண்ணி ரரமருக்கு சஹரயம் பண்ணினர.  அயத யபரல சங்கரயரரடு இவர 

எல்லரம் இங்க வந்து பபரறக்கறர. ஆனர அவர ஆதி சங்கரதர எதிர்த்து வரதம் 

பண்றர. ஆனரலும் அவர பபரிய சகரயம் பண்ணியிருக்கர. என்னனர, இவர 

இந்த பபௌத்த மதம் almost இல்லரமல் பண்ணிட்டர. இந்த குமரரிலபட்டரும் 

மண்டனமிச்ரரும் திரும்பவும் யவத மதம் நன்னர பசழிக்கும்படியரக பண்ணி 

இருந்தர. 

ஆனர அவர வந்து school படிப்பு முடிச்ச உடயன, இயத யபரறும். College 

படிப்பு எல்லரம் யவண்டியதில்தல, அப்படிங்கற மரதிரி, கர்மர பண்ணிண்டு 

இருந்தரயல யபரறும். அதுக்கு யமயல ஒண்ணும் யவண்டியது இல்தல. 
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யவதத்துல ஞரனம், தநஷ்கர்ம்ய சித்தி அப்படின்னு பசரல்றதத எல்லரம் literal 

ஆக எடுத்துக்கக் கூடரது. கதடசி வதரக்கும் கர்மரக்கத  விடரமல் 

பண்ணனும். யவதத்துயலயய, கதடசி வதரக்கும், நூறு வருஷங்கள் இருந்தர, 

நூறு வருஷங்கள் கர்மர பண்ணனும், அப்படின்னு இருக்கு. பஷ்யயம 

ஷரதஷதம், ஜீயவம ஷரதஷதம் அப்படிங்கறதத எடுத்துண்டு, கர்மரதவ 

விடயவ படரது. சன்யரசம் என்கிறது தப்பு. அப்படின்னு அவர கர்ம மீமரம்தச 

அப்படின்னு ஒரு பகரள்தகதய ஸ்தரபிச்சு அதத பரரம்ப தீவிரமரக பிரச்சரரம் 

பண்றர. 

பபரியவர “அதுக்கு ஒரு கரரணம் இருக்கு. பபௌத்தர்களும் ஞரனம் மரதிரி 

ஒண்ணு பசரல்றர. ஆனர அது அதவதீகமரன ஞரனம். ஆசரர்யரள் வந்து 

பசரல்லப் யபரறது தவதீக மதத்தில் உள்  கர்மர, பக்தி அயதரட முடிவுல 

ஞரனம். அதுனரல பபௌத்த மதத்துக்கு அப்பறம் யநரர ஆசரர்யரள் வந்து 

அத்தவத ஞரனத்தத பசரன்னரர்னர ஜனங்கள் குழம்பி யபரயிடுவர. அதுனரல 

நடுவுல, இவர அந்த அதவதீகமரன பபௌத்தத்தத கண்டனம் பண்ணி, 

இல்லரமல் பண்ணி, அடுத்தது இந்த யவத மதத்தத பசரல்லி, இதுல இருக்கற 

நம்முதடய யரக யஞரதிகள், நரற்பது சம்ஸ்கரரங்கள், அததபயல்லரம் 

திரும்பவும் ஜனங்கத  நன்னர பண்ண பவச்சர. அதற்கப்பறம் ஆதி சங்கரர் 

வந்து, இபதல்லரம் படிகள், இதற்கு யமலரன ஞரனம் னு ஒரு நிதலதம 

இருக்கு, அப்படிங்கறதத பசரல்லி அதத புரிய பவச்சரர்” அப்படின்னு 

பபரியவர பசரல்லியிருக்கர. 

அந்த குமரரில பட்டர் இந்த மரதிரி யவத மதத்தத, பூர்வ மீமரம்தச மூலமரக 

நன்னர establish பண்ணின பின்ன, “நரம இருக்கும் யபரது யவதத்துக்கு 

பதரண்டு பண்ணியனரம். நமக்கு வயசரகிவிட்டது. நரம சரகறதுல கூட 

சரஸ்திரம் தரன் பிரமரணம்னு, சரஸ்த்ரத்யதரட முக்யத்துவத்தத கரண்பிக்கற 

மரதிரி ஒண்ணு பண்ணும் னு நிதனச்சரரரம். என்ன பண்ணினரர் னர, இந்த 

உயிதர விடறது கூட சரஸ்திர சம்மதமரக விடணும் னு பசரல்லி, அவரய ரட 

கர்மர தியரி ல  கர்மரக்கு பலன் இருக்கு. அவ்வ வு தரன். ஈஸ்வரனுதடய 

கருதண, அபதல்லரம் ஒண்ணும் கிதடயரது. கர்மர, அதுக்கு பலன். அதுனரல 

பரபத்துக்கு பிரரயஸ்சித்தம்.  அவர் “நரன் குரு த்யரரஹம் 

பண்ணிட்யடன்.பபௌத்தர்கள் கிட்ட யபரய் எல்லரத்ததயும் கத்துண்டு, ஆனர 
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அவரய ரட மதத்ததயய நரன் நிரஸனம் பண்ணிட்யடன். அந்த பரபத்துக்கு, 

குரு வருத்தப் படும்படியரக பண்ணின பரபத்துக்கு என்ன பிரரயஸ்சித்தம் னு 

புஸ்தகங்க ில் யதடினரரரம். அதுல “தன் உடம்தப பரரம்ப வருத்திண்டு 

உயிதர விடறது தரன் பிரரயஸ்சித்தம்” னு யபரட்டு இருந்தது. 

பபரியவர பசரல்றர, “அந்த மரதிரி ஒரு புஸ்தகத்துல யபரட்டு இருந்தர நரம 

அந்த புஸ்தகத்தத பநருப்புல யபரட்டுருயவரம். குமரரில பட்டர், “அஹர, 

இப்படி ஒரு வழி கிதடச்சுயத!” னு பசரல்லி, ஒரு ஆள் உயரத்துக்கு உமிதய 

யசர்த்து அதுல பநருப்தப மூட்டி, அதுக்குள்ய  உட்கரர்ந்து பகரண்டு உயிதர 

விட்டுண்டு இருந்தரர். 

இதத ஆசரர்யரள் யகள்விப் பட்டரர். “அஹர, இப்படி பண்ணிட்டயர! இந்த 

குமரரில பட்டதர யபரய் நரம் பரர்க்க யவண்டும்” னு கரசியியலர்ந்து 

பிரயரதகக்கு ஓயடரடி வந்து பட்டருக்கு தரிசனம் குடுத்து உபயதசம் பண்றரர். 

இங்யக பகவத் கீதத ஸ்யலரகங்கத  பவச்சுண்டு, மஹர பபரியவர இந்த 

இடத்தியல கர்மரயலர்ந்து ஞரனத்துக்கு அவதர அதழச்சுண்டு யபரறர. அந்த 

சில ஸ்யலரகங்கத  பசரல்யறன். எனக்கும் இந்த விஷயங்கள் பதரியரது. 

ஆனர பபரியவர பசரல்றது பகரஞ்சம் புரியற மரதிரி இருக்கு. அதுனரல நரன் 

உங்களுக்கும் பசரல்யறன். 

“நஹி யதஹப்ருதர சக்யம் த்யக்தும் கர்மரண்யயசஷத : – உடம்பு இருக்கறவன், 

நரன் இந்த உடம்புன்னு நிதனக்கறவனரல கரரியங்கத  ஒயரடியரக விட 

முடியரது. 

கர்யமந்த்ரியரணி ஸம்யம்ய ய ஆஸ்யத மனஸர ஸ்மரன் | 

இந்த்ரியரர்த்தரன் விமூடரத்மர மித்யரசரர : ஸ உச்யயத || 

ஒருவனுக்கு கர்மரவில் ஆதச இருக்கும் யபரது, உலக விஷயங்க ில் இன்னும் 

ஆதச மிஞ்சி இருக்கும் யபரது, இந்த்ரியங்கத  மட்டும் அடக்கிண்டு, வரஸனர 

பலத்துனரல, மனசுல அந்த யபரகங்கத  எல்லரம் பண்ணிண்டு இருந்தரன் 

ஆனரல், அது “மித்யரசரர:’ hypocrisy தரன். 

அதுனரல நீ பண்ண யவண்டரம் னு நிதனச்சரலும் 
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ஸ்வபரவயஜந பகௌந்யதய நிபத்த : ஸ்யவந கர்மணர | 

கர்த்தும் யநச்சஸி யந்-யமரஹரத் கரிஷ்யஸ்-யவயஷரபி தத் || 

நீ பண்ண யவண்டரம் னு நிதனச்சரலும் யமரஹவஷரத் அதததரன் நீ 

பண்ணுயவ. அதனரல் கரரியத்தத விடரயத. “நரன் யுத்தம் பண்ணனுமர?” னு 

யகட்கற. “நீ க்ஷத்ரியன். யுத்தம் வந்திருக்கு. யுத்தம் பண்ண யவண்டியது தரன்.” 

ஆனர அதத எப்படி பண்ணனும்னர “தத் குருஷ்வ மதர்ப்பணம்” எனக்கு 

அர்ப்பணம் பண்ணிடு. இயதரட பலரபலன்கத  பத்தி நிதனக்கரயத. அப்படி நீ 

பண்ணினரல் “லிப்யயத ந ஸ பரயபந பத்ம-பத்ரமிவரம்பஸர” – ஒரு தரமதர 

இதலயில் தண்ணீர் ஒட்டரத மரதிரி இயதரட பரபங்கள் உன்தன ஒட்டரது. 

இப்படி நீ கர்மரதவ ஈஸ்வர அர்ப்பணமரக பண்ணிண்யட வந்தரல், உனக்கு 

சித்த சுத்தி ஏற்பட்டு, ஞரனத்துக்கு உனக்கு அருகதத ஏற்படும். 

“ஸ்வகர்மணர தம் அப்யர்ச்ச ஸித்திம் விந்ததி மரநவ” – இது ஒரு சின்ன ஸித்தி. 

ஆரம்ப ஸ்யடஜ். இதுயலயய அப்பறம் ஞரனத்தத பத்தி பதரிஞ்சுண்டு, அந்த 

ஞரன சரததனகள் எல்லரம் பண்ணிண்யட வந்தரல் “தநஷ்கர்ம்ய ஸித்திம் 

பரமரம் ஸந்ந்யரயஸன அதிகச்சதி” – தநஷ்கர்ம்ய ஸித்தினு கரரியயம 

பண்ணரத ஒரு நிதலதம இருக்கு. அது உனக்கு சன்யரசத்தினரல் கிதடக்கும். 

ஆருருயக்ஷர்-முயநர்-யயரகம் கர்ம கரரணம் உச்சயயத | 

யயரகரரூடஸ்ய தஸ்தயவ சம : கரரணம் உச்யயத || 

இந்த சரததனகள் எல்லரம் பண்றதுக்கு, சில வழிமுதறகள் இருக்கு. அது 

முனியினுதடய யயரகம். யயரகரரூடன், அந்த ஞரனத்தத அதடஞ்சுட்டரன் னர 

ஷம: அவன் மனசு அடங்கறதுதரன் அவன் பண்ணயவண்டிய கரரியம். அவன் 

சரததனகள் கூட பண்ண யவண்டியது இல்தல. 

ஸர்வம் கர்மரகிலம் பரர்த்த ஞரயந பரிஸமரப்யயத – ஒருத்தனுக்கு ஞரனம் 

வந்துவிட்டபதன்றரல் அவனுடய, physical-லரகயவர, mental-லரகயவர எல்லர 

கரரியங்களும் நின்னு யபரய்விடும். 

தஸ்ய கரர்யம் ந வித்யயத – அவனுக்கு கரரியயம கிதடயரது. 
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அப்படின்னு, படிப்படியர பசரல்லி, இப்படி ஒரு நிதலதம இருக்கு. இபதல்லரம் 

வந்து exaggeration கிதடயரது. இந்த கர்மரயலயிருந்து ஆரம்பிச்சு, 

ஈசவரரர்பண புத்தியினரல பக்தி ஏற்பட்டு, ஸித்தசுத்தி ஏற்பட்டு, பகவரன் கிட்ட 

இரண்டற கலந்து, “சும்மரயிரு பசரல்லற” , அப்படின்னு அருணகிரிநரதர் 

பசரல்ற மரதிரி ஒரு ஞரன நிதலதம இருக்கு. அந்த அநுபூதி, மஹரன்கய ரட 

அனுபவம். அதரனரல் நீங்கள் அதத ஒத்துக்க யவண்டும், அப்படின்னு 

பசரல்றரர். இந்த குமரரில பட்டருக்கு சங்கரதர தரிசனம் பண்ணும்யபரயத 

அந்த ஞரனம் வந்துடறது. அவர் யபசப் யபச யபச பத ிவு வந்துடறது 

குமரரிலபட்டருக்கு. அவர், “ஆமரம், நரன் புரிஞ்சுண்யடன், நீங்கள் 

உங்களுதடய தரிசனத்தினரயலயும், உங்களுதடய வரக்குனரயலயும், எனக்கு 

இந்த ஞரனத்தத உபயதசம் பண்ணதுனரல, எனக்கு இது புரிஞ்சிடுத்து, 

அனுபவப்பட்டுடுத்து”. 

“நரன் உயியரரட இருந்யதன்னர இதத பிரச்சரரம் பண்ணி, உங்களுக்கு 

உபகரரம் பண்ணுயவன். ஆனர, இந்த மரதிரி, என் கரலம் முடியப்யபரறது. 

மரஹிஷ்மதி-ங்கற  இடத்துல மண்டனமிஸ்ரர்-னு ஒருத்தர் இருக்கரர். அவர் 

நல்ல பசல்வத்யதரட, பசல்வரக்யகரடும், நிதறய யரகங்கள் எல்லரம் 

பண்ணிண்டு, யசரம யரகங்கள் எல்லரம் பண்ணிண்டு இருக்கரர்.” கர்ம 

மரர்கத்துல, குமரரிலபட்டர் ஒரு ப்ரசரரகரர, ஒரு பண்டிதரரக  இருக்கரர், அதத 

வந்து நன்னர அப்பியரசம் பண்ணிண்டு practice பண்ணிண்டு இருக்கக் 

கூடியவர் மண்டனமிஸ்ரர். “நீங்க அந்த மண்டனமிஸ்ரதரப் யபரய் பரருங்கள், 

அவருக்கு ஆயிரக்கணக்கரன சிஷ்யர்கள் இருக்கர. நீங்க அவதர 

யவதரந்தத்தத,  புரிஞ்சிக்க வச்சுட்யடள்ன்னர அவயரரட சிஷ்யர்கள் எல்லரரும் 

இந்த வழிக்கு வருவர. நரன் உங்கத  ப்ரரர்த்திச்சுக்கயறன், அப்படின்னு, நீங்க 

பரர்த்துண்யட இருங்யகர, நரன் என்யனரட கரயத்தத விட்டுடயறன்” 

என்கிறரர். 

சபரி, சரபங்கர் எல்லரம் ரரம தர்சனத்யதரதடயய யமலுலகத்துக்கு யபரன 

மரதிரி, அவர் இந்த தூஷக்னி-யில தன்யனரட உடம்தப விடறரர். இந்த 

இடத்துல பபரியவர வந்து இரண்டு பசரல்றர. அவருக்கு அந்த பநருப்பு சுடயவ 

இல்தலயரம். 



108 | P a g e  
 

மரசில் வீதணயும் மரதல மதியமும் 

வீசுபதன்றலும் வீங்கில யவனிலும் 

மூசுவண்டதர பபரய்தகயும் யபரன்றயத 

ஈசன் எந்தன் இதணயடி நிழயல 

அப்படின்னு, அப்பர் பபருமரன் சுண்ணரம்பு க வரயில இருந்தரலும் அவருக்கு 

அது சுடரதது யபரல, ஆச்சரர்யரள் தரிசனத்துனரல குமரரிலபட்டருக்கு, அந்த 

பநருப்பு சுடயவ இல்தல, அப்படின்னு பசரல்றரர். 

இன்பனரன்னு பசரல்றர பபரியவர, சீதரயதவி பிரரர்த்ததன பண்ணினதரல 

ஹனுமரர் வரல்ல எப்படி அக்னி சுடரமல் கு ிர்ச்சியரக இருந்தயதர, அந்த 

மரதிரி இவருக்கு கு ிர்ச்சியர இருந்தது. சுடவில்தல-ங்கறது ஒரு பக்கம். 

கு ிர்ச்சியர இருந்தது-ங்கறதுக்கு  இந்த ஹனுமரர் வரல்ல பவச்ச தீ அவருக்கு, 

சீதரயதவி, அம்பரள் அனுக்கிரஹத்துனரல  சுடரததத யபரல அப்படின்னு 

பசரல்றரர். இபதல்லரம் இன்னிக்கு இந்த பிரயதரஷ யவத ல பரயமஸ்வர 

த்யரனரமரவும், பரயமஸ்வர அம்சமரன ஹனுமரர், அம்பரள் த்யரனமரகவும் 

இருக்கு. அப்படி அந்த குமரரில பட்டரரக வந்த சுப்ரமண்ய ஸ்வரமி வந்த 

அவதரர யநரக்கத்தத நிதறயவற்றிட்டு அவர் தகலரசத்துக்கு யபரயிடறரர். 

ஆதி சங்கர பகவத் பரதரள் அடுத்தது, மரஹிஸ்மதியில யபரய் 

மண்டனமிஸ்ரதர பரர்க்கறது, அவதரயும் ஸரஸ வரணிதயயும், வரதத்துல 

ஜயிக்கறது, அபதல்லரம் நரத க்கு பரப்யபரம். 

ஜரனகி கரந்த ஸ்மரணம்… ஜய ஜய ரரம ரரம…  
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ஸ்ரீ சங்கர சரிதம் –   திபனொன்றொம்  குதி –  
மண்டனமிஸ்ரதர சங்கரர் பேன்றது 

 

யநற்தறய கததயில், சுப்ரமண்ய ஸ்வரமியயரட அவதரரமரகயவ பூமியில 

வந்து, கர்ம மீமரம்தசதய, யவதத்தத, யவதத்துல பசரல்லி இருக்கிற 

கர்மரக்கத , எல்லரரும் புஷ்க மரக பண்ணும் படியரக அனுக்கிரஹம் 

பண்ணின குமரரில பட்டருதடய கதததயப் பரர்த்யதரம். அவர் அக்னி 

ஸ்வரூபமர இருக்கிறதுனரல கதடசியில அக்னியியலயய மதறஞ்சுட்டரர். 

குமரரிலபட்டர் சங்கரர் கிட்ட “நீங்க மரஹிஷ்மதியில இருக்கக் கூடிய 

மண்டனமிஸ்ரதர யபரய் பரர்க்கணும்” அப்படின்னு யவண்டிக்கறரர். அப்யபர 

ஆதி சங்கரர் சரின்னு அங்யக இருந்து மரஹிஷ்மதி வர்றரர். 

இந்த மண்டனமிஸ்ரர் பரரம்ப தீவிர மீமரம்ஸகர். அதனரல அவர் 

சன்யரஸிகத  பரர்க்கக் கூட கூடரதுன்னு பவச்சுண்டு இருக்கரர். சன்யரஸம் 

http://valmikiramayanam.in/?p=2508
http://valmikiramayanam.in/?p=2508
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/04/mandanamishra.jpg
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எங்கிறயத தப்பு, அப்படிங்கற பகரள்தக அவருக்கு. அப்படி நம்தம பரர்க்கயவ 

கூடரதுன்னு பவறுக்கறவரத  கூட ஆதி சங்கரர் யதடிப் யபரய் பரர்த்தரர். 

ஏன்னர, கருதண. இந்த மண்டனமிஸ்ரரும், அவருதடய எத்ததனயயர 

சிஷ்யர்களும் இந்த கர்மரக்கு யமலரன நிதலதமகப ல்லரம் பதரியரம 

இருக்கரய  அப்படின்னு வருத்தம். ஞரனத்துனரல ஏற்படக்கூடிய அந்த 

யபரரனந்தத்தத, பதரிஞ்சுக்கரம இருக்கரய , அவரளுக்கு உபயதஸம் 

பண்ணனும். அது மூலமர உலகத்துல எல்லரருக்கும் உபயதஸம் பண்ணனுங்கற 

அபரர கருதணயினரல ஆதி சங்கரர் அந்த மரஹிஷ்மதிக்கு வந்து, அங்க 

கு த்துல சில ஸ்திரீகள், ஜலம் எடுத்துண்டு இருந்தர ரம், அவர கிட்ட 

மண்டனமிஸ்ரருதடய வீடு எங்யக இருக்குன்னு யகட்டரரரம். அவர பசரல்றர 

ஸ்வத : ப்ரமரணம் பரத : ப்ரமரணம் கீரரங்கநர யத்ர ச ஸங்கிரந்யத | 

த்வரரஸ்த நீடரந்தர ஸந்நிருத்தர ஜரநீஹி தந்-மண்டந பண்டிபதௌக || 

அப்படின்னு பசரல்லி, எந்த வீட்டு வரசல்ல பபண் கி ிகள் ஸ்வத: ப்ரமரணம், 

பரத: ப்ரமரணம் அப்படிங்கற சரஸ்த்ர பகரள்தககத  எல்லரம்  விசரரிச்சிண்டு 

இருக்யகர, அந்த வீடு தரன் மண்டன மிஸ்ரருதடய வீடு, அப்படின்னர ரம். 

அதரவது, மண்டனமிஸ்ரர், அந்த நகரத்ததயய பண்டித நகரமரக ஆக்கி 

வச்சிருக்கரர். பபண்கள் இவ்ய ர அழகர ஸ்யலரகம் பசரல்றர. அந்த கி ிகள் 

கூட, இவரள் ரம் யபசறதத யகட்டு, யகட்டு சரஸ்திர விசரரம் பண்றது. 

அப்படிங்கற அந்த பபருதமதய கரண்பிக்கறதுக்கரக இந்த ஸ்யலரகம். 

அந்த மண்டனமிஸ்ரருதடய ஆத்துக்கு சங்கரர் யபரகும் யபரது, ஏற்கனயவ 

அவர் கர்மடி. அன்னிக்கு யவற அவர் சிரரர்த்தம் பண்ணிண்டு இருக்கரர். 

சிரரர்த்தம்-னர இன்னும் பரரம்பயவ ஜரக்ரததயர எந்த அனரச்சரரமும் உள்ய  

வரரம பரர்த்து பண்ணுவர. அவர் வரசல் எல்லரம் பூட்டி உள்ளுக்குள்  

சிரரர்த்தம் பண்ணிண்டு இருக்கரர். அவயரரட அந்த கர்மர-ல இருக்கற 

சிரத்ததயினரல அவருக்கு தஜமினி முனிவரும், வியரஸரச்சரர்யரளுயம 

ப்ரரம்மணரர்த்தத்துக்கரக வந்திருக்கர. அப்யபற்பட்ட பபரியவர் அவர். ஆனர, 

ஆதி சங்கரர் எப்படியரவது அவதரபரர்க்கணும்னு வந்திருக்கரர். அதனரல 

அவர் அங்க ஒரு யயரக மரர்க்கத்துனரல உள்  யபரனரர், அப்படின்னு ஒரு 

கதத. 
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இன்பனரரு கததல, சரணரன், அப்படின்னு, பதன்தன மரத்தியலர்ந்து 

யதங்கரய் பறிக்கறவர, பதன மரத்துல ஏறி கள்ளு இறக்கறவர, 

அவரளுக்பகல்லரம் சரணரன்னு யபரு. அவரளுக்கு ஒரு மந்த்ரம் பதரியுமரம், 

அந்த மந்த்ரத்தத பசரல்லி அந்த பதன்தன மரத்யதரட கீயழ ஒரு தட்டு 

தட்டினரன்னர, மரம் வத ஞ்சு ததரதய பதரடுமரம், அதுல ஏறிண்டு அவர 

யதங்கரய் எல்லரம் பறிச்சிண்டு யகரணியில யபரட்டுண்ட உடயன, திரும்பவும் 

ஒரு மந்திரம் பசரல்வர ரம், மரம் திரும்பவும் வத ஞ்சு அவரத  ததரயில 

இறக்கி விட்டுடுமரம். அது மரதிரி, ஒரு மரமும் இருந்தது, ஒரு சரணரனும் 

இருந்தரனரம், அவன் கிட்ட ஆதி சங்கரர் யவண்டிக் யகட்டுக் பகரண்டு, அந்த 

வித்தததய கத்துண்டு அது மூலமர இந்த மண்டனமிஸ்ரருதடய வீட்டுக்குள்  

யபரய் இறங்கினரர் அப்படின்னு வர்றது. 

இந்த இடத்துல பபரியவர பசரல்றர, அவ்ய ர பபரியவர் ஆதி சங்கரர், 

இருந்தரலும் ஒரு வித்தத கத்துக்கணும்னர, யரரர இருந்தரலும் அவரள்ட்ட 

request பண்ணி, அந்த வித்தததய பதரிஞ்சுண்டு இருக்கரர். இப்படி 

இருந்ததுனரலதரன் அவர் சர்வஞர்  ஆனரர், அப்படின்னு பசரல்றர. இதுக்கும் 

நமக்கு example, யவற எங்யகயுயம யபரக யவண்டரம். மஹர பபரியவர தரன். 

மஹர பபரியவர தன் கிட்ட வர்றவரட்ட எல்லரம் மணிக்கணக்கர 

விஷயங்கத  யகட்டு பதரிஞ்சுப்பர. இரரஜர ரரமண்ணரனு ஒரு atomic 

scientist. அவர் தன் அம்மரதவ பத்தி ஒரு article எழுதினரர். மரத்ரு பக்தியயரட 

இருக்கரர் அப்படின்னு பசரல்லிட்டு, பபரியவர அவதர வரச்பசரல்றரர். 

அவருக்கு ஆச்சரியம், இவர் நம்தம கூப்பிடறரயரன்னு, வந்த இடத்துல “உங்க 

அம்மரதவ பத்தி நீ article எழுதியிருந்தியர, எனக்கு உன்தன பரர்க்கணும் 

யபரல இருந்ததுன்னு”, அப்படின்னு, அவதர முதல் வரர்த்ததயியலயய 

அதணச்சுண்டுடறரர். அப்புறம் அவர் கிட்ட இந்த நரகர்ஜுனரங்கறவர் புத்த 

மதத்தத பத்தி புஸ்தகம் எழுதி இருக்கரர், உனக்கு பதரியுமரன்னர, அவர் 

அதுயலயும் research பண்ணிண்டு இருக்கரர், அத பத்தி ஒரு மணி யநரம் யபசி 

அபதல்லரம் பபரியவர யகட்டுக்கறர. 

இப்படி எல்லரர் கிட்யடயும் நிதறய பபரியவர மணிக்கணக்கர யபசி, யபசி 

பதரிஞ்சுப்பர. கரத்தரல மூணு மணிக்கு எழுந்தரர்ன்னர அவருதடய பூதஜகள், 
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அனுஷ்டரனம், தவிர பரக்கி யநரம் எல்லரம், மணிக்கணக்கர பபரியவர 

இரரத்திரி ஒரு மணி வதரக்கும் யபசிண்டு இருப்பர. அபதல்லரம் யகட்டவர 

பரக்யசரலிகள். அப்படி நிதறய பபரியவர யபசுவர. குரல் வந்து அப்படி மதுரமர 

இருக்கும். சரட்சரத் கரமரக்ஷி-யினுதடயகுரல். நரம தரன் இப்ப எல்லரம் 

பகரஞ்சம் tape-ல எல்லரம் யகக்கயறரயம. அந்த மரதிரி அழகர யபசிண்யட 

இருப்பரர் பபரியவர, யகட்டுண்யட இருப்பர. ஒவ்பவரரு யகள்வியர யகட்பர. 

முதல்ல simple யகள்வியில இருந்து ஆரம்பிச்சு, யகட்டு யகட்டு அவனுக்கு 

பதரிஞ்ச எல்லரத்ததயும் இவர் பதரிஞ்சிண்டுருவரர்.  அப்படி யகட்டு, யகட்டு 

தரன் சர்வஞ்ஞன் ஆகணும்ங்கறது இல்தல. அது ஒரு யவடிக்தக. அப்படி 

யகட்டு பதரிஞ்சுக்கணும் ன்னு ஒண்ணு இருக்கு. நரம inquisitive-வர 

இருக்கணும் அப்படிங்கற பரடம் பசரல்லித்தறதுக்கரக பபரியவர அப்படி 

யகட்டுண்டு இருக்கர. பபரியவரள் ரம் வந்து படிச்சு ஒன்ணும் அவரளுக்கு 

சர்வஞத்வம் வரதல. 

அருணகிரிநரதர் பண்ண திருவகுப்புக ில் இந்த யவடிச்சி கரவலன் வகுப்புன்னு 

ஒண்ணு இருக்கு. அதுல 

அறிவுமறி தத்துவமும் அபரிமித வித்ததகளும் 

அறி என இதமப்பபரழுதில் வரழ்வித்த யவதியனும்… 

அப்படின்னு ஒரு வரி 

வரிசிதல மதலக்குறவர் பரவிய புனத்திதணின் 

மயில் என இருக்கும் ஒரு யவடிச்சி கரவலயன 

என்று ஒவ்பவரரு வரியயரட யசர்த்து பரடுவர. அப்படி அறிவும் அறி தத்துவமும், 

அபரிமித வித்ததகளும் அறி – பதரிந்துபகரள், அப்படின்னு குரு வடிவர வந்து 

முருகன் எனக்கு அனுக்ரஹம் பண்ணினரன். எனக்கு எல்லரயம பதரிஞ்சுடுத்து 

அப்படின்னு அருணகிரிநரதர் பசரல்றரர். அப்படித்தரன் ஸர்வஞத்வம் வரும். 

ஒரு வரட்டி ஒரு பண்டிதர் ஸ்வரமிகள் கிட்ட பரகவதம் யகட்கறரர். அந்த 

யகரகுலரஷ்டமி ஸப்தரகத்தின் யபரது, பரீக்ஷித்தரக உட்கரர்ந்து யகட்கறரர். 

 “இவர் எவ்ய ர படிச்சிருக்கரர், எத்ததன விஷயங்கள் பசரல்றரர். ஆனர, 

என்ன படிச்சிருக்யகள், ஏதரவது சரஸ்த்ரம் வரசிச்சு இருக்யக ர” ன்னர, 

“ஒண்ணுயம படிக்கதல நரன், பரகவதம் ஒண்ணு தரன் படிச்சிருக்யகன்” 
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அப்படின்னு பசரல்றரர். அப்படின்னு பபரியவரகிட்ட யபரய் அந்த பண்டிதர் 

பசரல்றரர். பபரியவர “வரஸ்தவம் தரன், அவருக்கு வரசிக்கறதுக்கு எல்லரம் 

ஒண்ணுயம யநரம் இல்தல, ஆனரல் அவர் என்தனயும், குருவரயூரப்பதனயும் 

ஒண்ணர நிதனக்கிறரர். அதனரல அவருக்கு பரடம் பசரல்லரயமயல எல்லரம் 

பதரிஞ்சிடுத்து. படிக்கரமயல எல்லரயம அவருக்கு பதரியறது” அப்படின்னு 

பபரியவரய  பசரல்லியிருக்கர. அப்படி அந்த சர்வஞத்வம் என்கிறது குரு 

அனுக்ரஹத்துனரல கிதடக்கக் கூடிய விஷயம். ஆனர எ ிதமயர இருக்கணும். 

எல்லரர் கிட்ட இருந்தும் ஒண்ணு பதரிஞ்சுக்கணும். அப்படிங்கறதத வந்து 

பபரியவர அடிக்கடி யபரற்றி யபசறர. அவரளும் அப்படி இருந்திருக்கர. பரரம்ப 

எ ிதமயர இருப்பர. 

ஒரு குழந்தத வந்து பபரியவர கிட்ட யபசிண்டு இருக்கும்யபரது வரசல்ல ஐஸ் 

கிரீம் மணி அடிச்சிண்யட யபரறரன், அந்த குழந்ததக்கு, பபரியவரகிட்ட ஒரு 

ப்ரியம் வந்துடுத்து. “பபரியவர, பபரியவர, அப்பர கிட்ட யகட்டு நரன் ஐஸ்-

கிரீம் வரங்கி தர்யறன், பபரியவர சரப்பிடயர ர?” அப்படின்னு யகட்டவுடயன, 

பபரியவர பசரன்னர ரம், அங்க யவதல பண்ணிண்டு இருக்கற பபண்கய ரட 

குழந்ததகள் இருந்தர, “நீ இந்த குழந்ததகளுக்பகல்லரம் வரங்கி பகரடு, நீயும் 

சரப்பிடு. நீ சரப்பிட்டர நரன் சரப்பிட்ட மரதிரி” அப்படின்னு பசரல்லியிருக்கர. 

அந்த மரதிரி, அந்த குழந்தததயயும் வருத்தப் படுத்தரம, தரனும் வந்து 

ஆசரரத்தத விடரம, அப்படி எ ிதமயர இருப்பர பபரியவர. 

அயத மரதிரி இன்பனரரு தபயன் வந்து, அவன் எல்லரர் கிட்யடயும் autograph 

வரங்குவரனரம், பபரியவர கிட்ட வந்து autograph யபரட்டுத் தரணும், 

அப்படின்னு யகட்டிருக்கரன். “நரங்க சன்யரஸிகள் தகபயழுத்து 

யபரடறதில்தல. ஆனர நரன் உனக்கு autograph யபரடயறன்”, அப்படின்னு 

பசரல்லிட்டு, அந்த மடத்யதரட முத்திதரதயப் யபரட்டு manager-ஐ பகரண்டு 

அங்க நரரரயணர-ன்னு எழுத பசரல்லி, “அயத மரதிரி எங்கய ரட மடத்துல ஒரு 

புஸ்தகம் வச்சிருக்யகரம், பபரிய மனுஷரள் ரம் வந்தர அவரய ரட யபதர 

அதில எழுதிட்டு யபரவர, அதுல ஞரபகமர நீ உன் யபதர எழுதிட்டு யபர”, 

அப்படிங்கறரர் அந்த தபயன் கிட்ட. 
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அயத யநரத்துல எனக்கு எல்லரம் பதரியும்-னு யரரரவது வந்தர அவரகிட்ட 

வந்து, பபரியவர ஒரு வரர்த்ததயில, தரன் யரருன்னு புரிய வச்சிடுவர. 

பபரியவர மீனம்பரக்கம் airport வந்திருக்கர, அங்க ஒரு cheif–scientist வந்து 

explain பண்ணிண்டு இருக்கரர். அவர் பபரியவரளுக்கு பதரியரதுன்னு 

நிதனச்சிண்டு, வரனத்துல ஒரு level-க்கு  யமல யபரற கரத்பதல்லரம் கம்மியர 

இருக்கும்” என்கிறரர். “stratosphere ன்னு பசரல்ற. அததத் தரன பசரல்ல 

வயர!, அப்படின்னு பசரல்றர பபரியவர. அவர் அதுக்கப்புறம் பய பக்தியர, 

எல்லரத்ததயும் explain பண்றரர். அயதமரதிரி பபரம்பூர் integral coach factory 

க்கும் வந்திருக்கர. அதுமரதிரி பபரியவரளுக்கு ஞரனத்துல படிப்புல அவ்ய ர 

ஆர்வம். அதத பசரல்ல வர்யறன். 

அந்த மரதிரி இந்த சரணரன் கிட்ட யகட்டுண்டு, உள்ய  யபரயி சங்கரர் 

இறங்கினரரரம். இந்த சங்கரதர பரர்த்தவுடயன மண்டனமிஸ்ரருக்கு யகரபம் 

வர்றது. என்னடர இது இவதர பரர்க்கயவ கூடரதுன்னு வச்சிண்டு இருக்யகரம். 

ஒரு சன்யரஸி இங்யக வந்து குதிக்கறரயரன்னு பசரல்லிட்டு அவர் 

“எங்யகயிருந்து நீ வந்யத” அப்படின்னு யகரபமர, “நீ இங்க எங்க வந்து 

பதரதலஞ்யச” ன்னு யகட்கறமரதிரி, “எங்யகயிருந்து முண்டி?” அப்படிங்கறரர். 

முண்டின்னர  பமரட்தட அடிச்சிண்டு இருப்பவர்ன்னு அர்த்தம். எனக்கு பரர்க்க 

யவண்டரம் பமரட்தட அடிச்சிண்டவரத  அப்படின்னு பசரல்றரர். அப்ப 

சங்கரர்  யவடிக்தகயர “கழுத்தியலர்ந்து முண்டி” அப்படின்னரரரம், 

சன்யரஸிகள்  கழுத்துக்கு கீயழ வபனம் (ஷவரம்) பண்ணிக்க மரட்டர, அதனரல 

கழுத்துக்கு யமல நரன் முண்டி, அப்படின்னு யவடிக்தகயர பதில் பசரல்றரர். 

இந்த மரதிரி அவர் ஏயதர யகள்விகள் யகட்டதரகவும், ஆதி சங்கரர் 

எல்லரத்துக்குயம யவடிக்தகயர பதில் பசரன்னதரகவும் கதத. அதரவது 

மீமரசகர்களுக்கு, தர்க்க  சரஸ்த்ரம், வ்யரகரணம் எல்லரம் எங்களுக்கு நன்னர 

பதரியும், யவதத்தத சரியரனபடி நரங்கதரன் பபரருள் பதரிஞ்சிண்டு 

இருக்யகரம் அப்படின்னு.  ஒரு கர்வமரம், அதத அடக்கற மரதிரி அந்த நரலு 

யகள்வியியலயய, ஆதி சங்கரர் பதில் பசரல்றதுயலயய தன்னுதடய வித்வத்தத 

கரண்பிச்சுடறரர். அப்யபர மண்டனருக்கு இன்னும் யகரபம் வர்றது. அப்யபர 

தஜமுனி முனிவரும், வ்யரஸரச்சரர்யரரும் “இந்த விஷ்ணு இதலல  

சன்யரஸிதய உட்கரர தவக்கலரம், அதனரல நீ அவதர பிதக்ஷக்கு கூப்பிடு. 
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அதுதரன் நியரயம்” அப்படின்னு பசரல்றர ரம். பிரரமணரர்த்தத்துக்கு வந்தவர 

பசரன்னர யகட்கணுமரம், அதரனரல் இவர் “நீங்க பிதக்ஷக்கு வரங்யகர” 

ன்னரரரம். அப்யபர ஆச்சரர்யரள் பசரல்றர ரம், “எனக்கு அன்ன பிதக்ஷ 

யவண்டரம், எனக்கு வரத பிதக்ஷ யவணும். அதுக்குதரன் நரன் வந்திருக்யகன்” 

அப்படின்னு பசரன்னரரரம். “நீங்க சரப்பிடுங்யகர, அப்புறம் வரதம் 

பண்ணலரம்” அப்படின்னு பசரல்லி நல்லபடியர அந்த சிரரர்த்தம் முடிஞ்சுது. 

அதற்கப்புறம் ஆச்சரர்யரளும் மண்டனமிஸ்ரரும் வரதத்துக்கு உட்கரர்றர. 

இதற்கு மத்யஸ்தம் யரருன்னர, ஸரஸவரணின்னு மண்டனமிஸ்ரரயரரட 

மதனவி. சரட்சரத் ஸரஸ்வதி யதவியயரட அவதரரம். நல்ல படிப்பு இருந்து, 

உலகபமல்லரம் பகரண்டரடும் அ வுக்கு பபரிய புத்திமதியரக இருந்ததனரல் 

உபய பரரதி-ன்னு title பகரடுத்திருக்கர, அப்யபற்பட்ட ஸரஸவரணி 

இருக்கறதனரல, ஆதி சங்கரயர, இவரய  மத்யஸ்தரர இருக்கட்டும்ன்னு 

பசரல்றரர். அப்யபற்பட்ட பபண்களுக்கு பகரடுத்த பகௌரவத்ததப் பரர்க்கணும். 

அந்த மரதிரி பண்ணினவுடயன, ஸரஸவரணி வந்து “சரி இருந்தரலும், நரம 

பரரபட்சம் பண்யணரம்னு இருக்கக்கூடரது, அப்புறம் கணவர் யதரத்து 

யபரயிட்டரர்னர அதத வரய்விட்டு எப்படி பசரல்றது”, அப்படிங்கறதுனரல, 

இரண்டு யபர் கிட்யடயும் இரண்டு மரதலதய பகரடுத்து “நீங்க இதத கழுத்துல 

யபரட்டுக்யகரங்யகர, எந்த மரதல வரடறயதர அவரளுக்கு அபஜயம் எது 

வரடரம இருக்யகர அவரய ரட பக்ஷம்தரன் பஜயிச்சதுன்னு வச்சுக்யகரங்யகர”, 

அப்படின்னு பசரன்னர ரம். 

எங்யகயரவது நரட்கணக்கரக மரதல வரடரம இருக்குமர, 21 நரள் வரதம் 

பண்றர, எங்யகயரவது 21நரள் மரதல வரடரம இருக்குமர? அம்பரள் 

தன்யனரட சித்தத்தத அந்த மரதலயில வச்சிருக்கரன்னு அர்த்தம். அப்புறம் 

இரண்டு யபருயம வரதம் பண்றர. 

இந்த இடத்துல சங்கரர் பசரன்ன வரதம் “ஒரு கரதய மரத்தியலர்ந்து பறிச்சர, 

அதுயலயிருந்து பசரட்டு ஜலம் வரும், இல்யலன்னர பரல் வரும், அழற மரதிரி 

இருக்கும், அது மரதிரி இந்த உலக விஷயங்கள்ல இருக்கும் யபரது, கரரியங்கள் 

பண்ண யவண்டியது தரன், இதுயலர்ந்து ஒருத்ததர பிடிவரதமரக விலக்க 
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பரர்த்தர அவனரல விட முடியரது. அழுதக வரும். கரரியங்கள் எல்லரம் 

பண்ணனும். அதனரல கர்ம மரர்க்கம் முக்கியம். அததத் தரன் யவதத்துல 

கர்மத்தத stress பண்ணி பசரல்றர. ஆனரல் வயசரக வயசரக மனசு தரனர 

கனியற மரதிரி பரரம்ப பக்குவமரன ஆத்மரவுக்கு, இந்த உலக கரரியங்கள் 

எல்லரம் கதடசி வதர பண்ணிண்யட இருக்க யவண்டியது இல்தல. சரந்தமும், 

ஞரனமும், கருதணயும், நிரம்பி இருக்கும் யபரது, அவன் இந்த உலக 

கரரியங்கத  விட்டு, ப்ரம்மத்தத சிந்ததன பண்ணி ஞரனத்தத அதடயறதுக்கு 

தரன் முயற்சி பண்ணணும். இதுதரன் யவதத்யதரட நிஜ தரத்பர்யம். இதுதரன் 

உபநிஷத்துகள்-ல இருக்கு”, அப்படிங்கறதத ஆதி சங்கரர் புரியும்படியர 

பசரல்றரர். 

இதத யகட்க யகட்க மண்டனமிஸ்ரருக்கு அதுதரன் சத்தியம்-னு புரியறது. 

அப்யபர அவர் கழுத்துல இருந்த அந்த மரதல வரடிடறது. ஆதி சங்கரர் 

ஜயிச்சுடறரர். இந்த இடத்துல அந்த ஸரஸவரணி எப்படி சமயயரஜிதமர 

பரண்டு யபர்ல யரர் ஜயிச்சர, யரர் யதரத்தரன்னு வரயரல பசரல்லரம “பரண்டு 

யபரும் பிதக்ஷக்கு வரங்யகர”ன்னர ரம். அதரவது, அதுக்கு முன்னரடி அவர 

ஒரு யபரட்டி பவச்சுண்டு இருக்கர. ஆதி சங்கரர் பஜயிச்சரர் ன்னர சுயரஸ்வரர் 

ஸந்யரசம் வரங்கிண்டு ஞரன மரர்க்கத்துல வரணும். சுயரஸ்வரர் பஜயிச்சரர் 

ன்னர ஆதி சங்கரர் கல்யரணம் பண்ணிண்டு க்ரஹஸ்தரர யபரகணும்னு ஒரு 

version. ஆனர ஆதி சங்கரர் எங்யகயரவது யபரயி, திரும்ப கல்யரணம் 

பண்ணிப்பரரர? நரன் மரணரந்தப் ப்ரரயஸ்சித்தம் பண்யறன், அப்படீன்னு 

உயிர் யபரற வதரக்கும் அன்ன பரனம் இல்லரம இருக்யகன் அப்படீன்னு 

பசரன்னரர்னு, ஒரு version. அந்த மரதிரி பரண்டு யபரும் யபசிண்டு இந்த 

வரதத்தத ஆரம்பிச்சு இருக்கர. அதனரல இப்யபர ஆதி சங்கரர் ஜயிச்சதுனரல 

மண்டனமிஸ்ரர் ஸந்நியரசி அப்படீன்னு குறிக்கறதுக்கு ஸரஸவரணி “பரண்டு 

யபரும் பிதக்ஷக்கு வரங்யகர” ன்னு கூப்பிட்டர ரம், ஆஹரரத்துக்கு 

வரங்யகரன்னு கூப்பிடரம. 

அப்படி இந்த இடத்துல மஹர பபரியவர பசரல்றர “இந்த ஸரஸவரணிக்கு 

நம்முதடய யதசத்து பபண்க ில் ஒரு தனி இடம். யரருக்கரவது, தன்யனரட 

கணவன் ஸன்யரசியர யபரகணும்னர மனசு வருமர? எவ்வய ர தரபப் படும்? 

ஆனர மதத்துக்கரக, இந்த ஸரஸவரணி கணவதனயய விட்டு பகரடுத்தர. 
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தன்னுதடய க்ரஹதரஸ்ரமத்ததயய விட்டுக் பகரடுத்து, தன கணவதர சங்கரர் 

பின்னரடி ஸந்யரசியர அனுப்பினர”, அப்படீன்னு பசரல்றர. 

அப்படி அந்த மண்டனமிஸ்ரர் சுயரஸ்வரரச்சரரியரர் என்கிற தீக்ஷர 

நரமத்யதரட ஸந்யரசம் வரங்கிக்கறரர். ஆதி சங்கரர் கி ம்பும்யபரது, 

சுயரஸ்வரரச்சரரியரர் கூட கி ம்பறரர். ஸரஸவரணி “நரன் ப்ரம்ம 

யலரகத்துக்குப் யபரயறன்”, அப்படீன்னு பசரல்றர. அப்யபர ஆதி சங்கரர் இல்ல, 

“நீங்க இந்த பூமியியலயய சரந்நித்தியத்யதரடு இருந்து எல்லரருக்கும் ஞரனத்தத 

அனுக்கிரஹம் பண்ணிண்டு இங்யகயய இருக்கணும்” னு யவண்டிக்கறரர். 

அப்யபர அம்பரள் “நீங்க எங்யக பசரல்யறய ர அங்க இருக்யகன்” னு பசரன்ன 

உடயன “நரங்க யபரயிண்யட இருக்யகரம், நீங்க பின்னரடி வரங்யகர. எந்த 

இடத்துல அப்படீங்கிறதத நரம தீர்மரனம் பண்ணுயவரம்”, அப்படீன்னு 

பசரல்றரர். அப்யபர அம்பரள் பசரல்றர ரம் “நீங்க எங்க திரும்பி 

பரர்க்கறயரய ர நரன் அங்யகயய சிதல ஆயிடயறன்” அப்படீன்னு பசரல்றர. 

அப்படி அவர யபரயிண்யட இருக்கர. அங்யகயிருந்து கி ம்பி பதற்கு பக்கம் 

வந்துண்யட இருக்கும் யபரது துங்கர நதிக் கதரயில கர்ப்பிணியர இருக்கக் 

கூடிய ஒரு தவத க்கு ஒரு பரம்பு பவயில் படரம இருக்கட்டும்னு படம் விரிச்சு 

குதடயர பிடிச்சிண்டு இருக்கரம். அப்படி ஒரு அஹிம்சர யக்ஷத்ரம் அது. natural 

ஆ எதிரிக ர இருக்கக் கூடிய மிருகங்கள் கூட அங்க ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு 

அன்பு பரரரட்டிண்டு இருக்கு. இவ்ய ர திவ்யமரன ஒரு யக்ஷத்ரமர! 

அப்படீன்னு ஆதி சங்கரர் நிதனக்கறரர். அந்த துங்கர நதியயரட மணல்ல 

அம்பரள் நடந்து வரதுனரல கரல்ல இருக்கற சலங்தக சத்தம் நின்னு 

யபரயிடுத்து. அப்யபர என்னடர சத்தம் யகட்கதலயயன்னு ஆதி சங்கரர் திரும்பி 

பரர்கரறரர். அங்யகயய அம்பரள் பிரதிஷ்தட ஆயிட்டர. அங்யகயய 

சரரதரம்பரள் யகரயில் கட்டி ஸ்ருங்யகரி மடம் ஸ்தரபனம் பண்ணினரர், 

ஆச்சரர்யரள்.  

இந்த ஸ்ருங்யகரி மடத்யதரட பபருதம என்னன்னர, மத்த இடத்துல எல்லரம் 

ஆச்சரர்யரள் மடம் ஸ்தரபனம் பண்ணரர். ஸ்ருங்யகரியில அம்பரய  மடம் 

ஸ்தரபனம் பண்ணிண்டர, அப்படீன்னு மஹர பபரியவர பசரல்றர. அவ்ய ர 

பரந்த மனசு. 
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இயதரட இன்னிக்கு பூர்த்தி பண்ணிக்கயறன். நரத க்கு 

பத்மபரதரச்சரரியரய ரட கதத. பரரம்ப ஸ்வரரஸ்யமர இருக்கும். அதத 

நரத க்கு பரர்ப்யபரம். 

ஜரனகி கரந்த ஸ்மரணம்… ஜய ஜய ரரம ரரம… 
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ஸ்ரீ சங்கர சரிதம் –   ன்னிரண்டொம்  குதி –   
 த்ம ொதர் கதத 

யநற்தறய கததயில் ஆதி சங்கரர் மண்டனமிஸ்ரதர வரதத்துல பஜயிச்சு, 

அப்பறம் மண்டனமிஸ்ரர் சுயரஸ்வரரச்சரர்யரள் அப்படீங்கற யபர்ல சன்யரசம் 

எடுத்துண்டு ஆதி சங்கரயரரடு கி ம்பினதும், மண்டனமிஸ்ரருதடய 

பூர்வரஸ்ரம மதனவி ஸரசவரணி, ஆச்சரர்யரள் யவண்டுதல்படி ஸ்ருங்யகரில 

சரரதரம்பர ரக குடி பகரண்டு உலகத்துக்கு அருள் பண்ணிண்டு இருக்கற 

விவரபமல்லரம் பசரன்யனன். 

இன்னிக்கு, பத்மபரதயரரட கதததய பரர்ப்யபரம். பத்மபரதர் ஆதி சங்கரர் 

கிட்ட முதல்ல வந்து யசர்ந்த சிஷ்யர். கரசியில ஆதி சங்கரர்க்கு பதினரறு வயசு 

இருக்கும் யபரது, அவர் பரஷ்யங்கள் எல்லரம் எழுதி பூர்த்தி பண்ணின உடயன  

பத்மபரதர் வந்துட்டரர். இங்க யசரழ யதசத்துயலர்ந்து யபரனவர், சனந்தனன் 

யபர். ஆதி சங்கரதர தரிசித்து பக்தி ஏற்பட்டு ஆதி சங்கரருக்கு தகங்கர்யம் 

பண்ணிண்டு இருக்கரர். 

இந்த கதத முன்னரடியய பசரன்யனன், ஒரு நரள் கங்தகயில், அந்த பக்கம் 

பத்மபரதர் இருக்கரர் அக்கதரயில. இந்த பக்கம் இக்கதரயில ஆதி சங்கரர் 

http://valmikiramayanam.in/?p=2514
http://valmikiramayanam.in/?p=2514
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/04/padmapadar-kapalika.jpg
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இருக்கரர். குரு ஸ்னரனம் பண்ணிட்டு “துண்டு பகரண்டுவர” ன்னு பசரல்றரர், 

“ஆஹர! குருநரதர் ஈரமர இருக்கரயர,  துண்டு யகட்கிறரயர” னு, நடுவுல நதி 

இருக்கிறது கூட பதரியரம, பத்மபரதர் நதியியலயய நடந்து வரரர். அப்யபர 

கங்கரயதவி அவர் பரதங்கத   தரங்கிக்கறதுக்கு பத்மங்கத , தரமதரகத  

உண்டரக்கி அதுல அவர் கரல் பவச்சுண்டு வந்துடறரர், வந்து துண்தட 

பகரடுத்துடறரர் . அப்யபர, ஆதி சங்கரர் கரண்பிக்கிறரர்  “பரரு கங்கரயதவி 

பத்மங்கத  உண்டு பண்ணி உன்தன கரப்பரத்தினர, அதனரல 

இன்தனயியலர்ந்து உனக்கு பத்மபரதர்ன்னு யபரு” அப்படீன்னு பசரல்றரர். 

இந்த மரதிரி இது அவருக்கு கரரண பபயர் பத்மபரதர்ங்கிறது. சங்கர பகவத் 

பரதர், பகௌட பரதர் அப்படீங்கிறது, பகவயனரட திருவடியர இருக்கர 

எங்கிறதுனரல பகவத் பரதர்ன்னு யபரு . பத்மபரதருக்கு பத்மங்கள் பரதங்கள்ல 

யதரன்றியதுனரல பத்மபரதர்னு யபரு. இப்படி உத்தம சிஷ்யரர இருக்கரர். 

அந்த பத்மபரதயரரட பூர்வ கதத ஒண்ணு இருக்கு. அவர் இந்த யசரழ யதசத்துல 

இருந்த யபரது, ஒரு மஹரன் கிட்ட நரசிம்ம மந்த்ரம் உபயதசம் வரங்கிண்டு, ஒரு 

கரட்டுக்குள்  மதல யமல உள்  யபரய் உட்கரந்துண்டு, அதத ஜபிச்சிண்டு 

இருக்கரர் . பல நர ர நிதறய ஆவரர்த்தி பண்ணிண்டு இருக்கரர் , 

நரசிம்மயரரட தரிசனம் கிதடக்கணும் அப்படீன்னு யவண்டிண்டு. ஒரு யவடன் 

வரரன், அந்த யவடன்  வந்து இவதர பரர்த்தவுடயன “என்ன சரமி? எதுக்கு 

இங்க கரட்டில வந்து கஷ்டப்படற, உனக்கு என்ன யவணும்? யதனர 

திதனமரவர, எது யவணும்னரலும் எங்கத  யகட்டர பகரண்டு வந்து 

பகரடுப்யபரயம. நீ பூஞ்ச பிரரம்மணன். நீ இங்க கரட்டுல வந்து தரக்குப் பிடிக்க 

முடியரது, எங்கத  மரதிரி பலசரலியர இருக்கறவர தரன் கரட்டுல 

யவட்தடயரடி உயியரரடு இருக்க முடியும், என்ன யவணும் பசரல்லு” 

அப்படீன்னு யகட்கறரன். 

இந்த பத்மபரதருக்கு, “இது என்னடர, இவன் ஒருத்தன் வந்து நம்ம தபஸுக்கு 

இதடயூறு பண்றரயன” ன்னு யதரணறது. அப்யபர அவர் பசரல்றரர்  “நீ 

யபரயிட்டு வரப்பர. எனக்கு ஒண்ணும் யவணரம், நரன் பரர்த்துகியறன்” 

அப்படீன்னு பசரல்றரர். “இல்ல நீங்க என்ன யவணும்னர யகளுங்க சரமி, 

உங்களுக்கு பண்ணர ஒரு சந்யதரஷம்”அப்படீன்னு பசரல்றரன். உடயன 
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பத்மபரதர் பசரல்றரர் “ஒரு சிங்கத் ததலயும், மனுஷ உடம்புமர ஒரு மிருகம் 

இருக்கு, நரன் அதத யதடிட்டு இருக்யகன் , நீ யபரயிட்டு வர” அப்படீங்கிறரர். 

அவனுக்கு ஆஸ்சர்யமர ஆயிடறது “சரமி, இந்த கரட்டுலயய நரன் தரன் பபரிய 

யவடன்னு யபரு, இத்ததன வருஷமர நரன் இந்த கரட்டுல இருக்யகன், ஆனர நீ 

பசரன்ன மரதிரி ஒரு மிருகத்தத நரன் பரர்த்தது இல்தலயய” அப்படீங்கிறன். 

“அப்படி ஒண்ணு இருக்கு.  நீ யபரயிட்டு வர”ங்கிறரர். “சரமி, நீ பபரய் பசரல்ல 

மரட்யட. நரன் உனக்கு அந்த மிருகத்தத பிடிச்சுத் தயரன்” அப்படீன்ன உடயன 

இவர் சிரிக்கறரர் . “என்ன சிரிக்கற நீ. நரன் நரத க்கு சரயங்கரலத்துக்கு 

உள் , உனக்கு அந்த மிருகத்தத பிடிச்சு தயரன். இல்தலனர நரன் உயிதரயய 

விட்டுடயறன்” அப்படீன்னு பசரல்லி, அந்த யவடன் அன்தனக்கு முழுக்க 

திரியறரன் அந்த கரட்டுல. அவர் பசரன்னரர்னர சரியர இருக்கும் ன்னு பசரல்லி 

அந்த ரூபத்ததயய தியரனம் பண்ணிண்டு, ஏகரக்ர சித்தயதரட அந்த கரட்டுல 

உடயன யதட ஆரம்பிச்சு, அன்தனக்கு ரரத்திரி எல்லரம் யதடறரன், அடுத்த 

நரள் பகபலல்லம் யதடறரன். அவனுக்கு பசி, தரகம் எல்லரம் மறந்து 

யபரயிடறது. அப்படி, ஒரு மனயஸரடு நரசிம்ம ஸ்வரமிதய தியரனம் 

பண்ணிண்டு யதடிண்யட  இருக்கரன், ஆனரலும் அவனுக்கு கிதடக்கல. அப்படி 

யதடி கிதடக்கிற வஸ்துவர! பகவரன் ஆச்யச. 

அதனரல கதடசியில மனசு பநரந்து யபரய், “சரி அவர் பசரன்னரரு. நமக்குத் 

தரன் பதரியில, நரம உயிதர விடுயவரம்” அப்படீன்னு, பக்கத்து மரத்துல 

சுத்திண்டு இருக்குற பகரடிதய எடுத்து, தூக்கு யபரட்டுக்க யபரறரன். 

அவ்வய ர தூரம் சத்ய நிஷ்தட. பகரடுத்த வரக்தக கரப்பரத்தரதலன்னர 

உயிதர விடுயவரம்னு, உயிதர விட யபரயிடறரன். அவன் கழுத்துல அந்த 

சுருக்தக யபரட்டுக்க யபரகும் யபரது, நரசிம்ம சுவரமி அவனுக்கு தரிசனம் 

பகரடுத்துடறரர் . இப்படி ஒரு, ஒரு மனயசரட தியரனம் பண்ணி இருக்கரன், 

இப்படி உயிதரயும் பகரடுக்கறதுக்கு தயரரரகிட்டரன்ன உடயன, நரசிம்ம 

சுவரமி அவனுக்கு தரிசனம் பகரடுத்துடறரர் . “ஆஹர மரட்டினியர, உன்தனத் 

தரன் யதடிண்டு இருந்யதன்” அப்படீன்னு பசரல்லி, அந்த சுருக்கு யபரட்டுக்க 

பவச்சுருந்த அந்த பகரடிதயயய எடுத்து, அவதர கட்டறரன். அவரும் கட்டுப் 
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படறரர், பக்த பரரதீனன் அல்லவர! யநரர இந்த பத்மபரதர் கிட்ட  கூட்டிண்டு 

வரரன். “இயதர பரரு சரமி, புடிச்சிண்டு வந்த்துட்யடன், எடுத்துட்டு யபர 

ஊருக்கு” அப்படீங்கிறரன். அவருக்கு, பத்மபரதருக்கு கண்ணுக்கு பதரியதல. 

அப்யபர வருத்தயதரடு “ஸ்வரமி நரன் இத்ததன தபஸ் பண்ணயறன். என் 

கண்ணுக்கு நீங்க பதரியதலயய” ன்ன யபரது, ஸ்வரமி பசரல்றரர், நரசிம்ம 

சுவரமி பசரல்றரர், “பரண்யட நர ில் இவன் யகரடி வருஷம் தபஸ் பண்ணர, 

என்ன ஒரு ஏகரக்ர சித்தம் வருயமர, அத்ததன ஒரு மனயசரட தியரனம் பண்ணி 

இருக்கரன், இந்த யவடயனரட ஸத்சங்கம் உனக்கு கிதடச்சனதுனரல 

என்யனரட வரக்தகயும், கர்ஜதனயும் யகட்டரய். உன்னுதடய மந்த்ரம் சித்தி 

ஆயிடுதுன்னு பவச்சுக்யகர, நீ ஊருக்கு யபர. இந்த மந்திர ஜபம் நீ பண்ணினது 

பின்னரடி ஒரு தடதவ உபயயரகமர இருக்கும்” அப்படீன்னு ஸ்வரமி பசரல்றரர். 

சரின்னு இவர் வந்துடறரர். 

அப்பறம்  கரசிக்கு யபரறரர் , ஆதி சங்கரருக்கு சிஷ்யர்ஆகிறரர் . இந்த ஆதி 

சங்கர பகவத் பரதரள் கிட்ட,  பல மதஸ்தர்கள் வந்து வரதம் பண்றர, இந்த 

கரபரலிக மதம்னு ஒண்ணு, நரபலி எல்லரம் பகரடுக்கறவர. அவர வந்து வரதம் 

பண்றர. சில யபர் யகட்டுக்குறர சங்கரர் பசரல்றதத, அவர திருந்தறர. 

வரமரச்சரரங்கள்  எல்லரம் விட்டு, தக்ஷிண ஆசரரத்துக்கு வந்து, நல்ல வழியில 

பூதஜ பண்றர. ஆனர சில யபர் அவர் கிட்ட பரரம்ப பவறுப்பு பவச்சுண்டு, 

இவதர ஒழிச்சு கட்டணும்னு யபசிண்டு இருக்கர. அதுல ஒரு கரபலிக ததலவன் 

இருக்கரன், அவன் என்ன பண்றதுன்னு பரர்க்கிறரன். இவதர நம்மரல 

யநரடியர பஜயிக்க முடியரது, இவர் பபரிய தபஸ்வியர இருக்கரர். அதனரல 

ஒரு சூழ்ச்சி பண்ணலரம்ன் னு, தனியர ஆதி சங்கரர் இருக்கும்யபரது அவர் 

பக்கத்துல வந்து “சரமி நரன் இந்த கரபரலிதய குறித்து நரன் பரரம்ப நர ர 

உபரசதன பண்யறன், எனக்கு தரிசனம் கிதடக்கதல. ஒரு சரம்ரரஜய 

பட்டரபியஷகம் பண்ணிண்ட ரரஜரயவர, இல்தல ஒரு சன்யரசியயர, அவர 

ததலதய பவட்டி பநருப்புல பலி பகரடுத்தர, எனக்கு சரமி தரிசனம் 

கிதடக்கும்னு பசரல்றரங்க, எங்களுதடய மதத்துல.  அது தரன் நம்பிக்தக. 
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ரரஜர கிட்ட யபரனர அவன் முதல்ல என்தன பவட்டிடுவரன். நீ சரமியரரர 

இருக்யக. உன்  ததலதய பகரயடன்” ன்னு யகட்கறரன். 

ஆதி சங்கரர் எவ்வய ர ஞரனத்யதரட இருக்கரர்! உடம்பு நரன் ங்கிற 

எண்ணயம இல்லரம இருக்கிற, ஆதி சங்கரர் பசரல்றரர் “ஆஹர  அப்படியர, 

இந்த மரங்கள் பட்டு யபரனர அடுப்பு எரிக்க உபயயரகப்படறது. 

மிருகங்கய ரட உடம்பு கூட அதுகள் இறந்தப்பறம் உபயயரகமர இருக்கு, 

பகரம்தப பவச்சு அபியஷகம் பண்றர. யதரல் எல்லரம் வச்சு ஏயதர உபயயரகம் 

படுத்திக்கிறர. அப்படி இந்த மனுஷ சரீரம் தரன் உபரயயரகயம இல்லமர 

இருக்குன்னு நரன் நிதனச்யசன். இதுனரல உனக்கு ஒரு உபயயரகம்னர, நரன் 

அதத பகரடுக்கயறன். எனக்கு ஒண்ணும் ஆயக்ஷபதண இல்தல. இருந்தரலும் 

கூட இருக்கற சிஷ்யர்கள் எல்லரம், இந்த உடம்பு யமல ஒரு அபிமரனம் 

வச்சிருக்கர. அதனரல நரன் ஒரு இடம் பசரல்யறன். நரத க்கு அந்த இடத்துல, 

அந்த யநரத்துல இருப்யபன். நீ வந்து என் ததலதய எடுத்துண்டு 

யபரயிடு”ங்கறரர். அப்படி ஒரு தவரரக்கியம். 

அயத மரதிரி அடுத்த நரள் அவர்  உட்கரர்ந்து இருக்கரர். இந்த கரபலிகனும் 

வரரன். பபரிய வரத  எடுத்து அவர் கழுத்துல யபரடர யபரறரன். அப்யபர 

அங்யக திடீர்னு பத்மபரதர் வர்றரர். அவருக்குள்  நரசிம்ம ஸ்வரமி 

ஆவிர்பவிச்சு, அந்த கரபலிகதன கிழிச்சு  யபரட்டுடறரர். ஆதி சங்கரர் பரரம்ப 

யநரம் கழிச்சு கண்தண திறந்து பரர்க்கறரர். அந்த கரபலிகயனரட ம்ருத சரீரம்  

இருக்கு. பத்மபரதர் தக கூப்பி நின்னுண்டு இருக்கரர். “என்னரச்சு? ன்னு  

யகட்கறரர். “எனக்கு பதரியதலயய” னு பத்மபரதர் பசரல்றரர் “நரன் கங்தக 

கதரயில இருந்யதன், திடீர்னு இங்க இருக்யகன். என்னரச்சு ன்னு எனக்கு 

பதரியதல” அப்படீன்னு பசரல்றரர். “ஓயஹர! உனக்கு நரசிம்ம மந்த்ரம் 

உபயதசம் ஆகியிருக்கர” ன்னு யகட்கறரர். “ஆமர முன்ன நிதறய ஆவ்ருத்தி 

பண்யணன், ஜபங்கள் எல்லரம் பண்யணன். ஸ்வரமி ஒரு யவடனுக்கு தரிசனம் 

பகரடுத்தரர், எனக்கு தரிசனம் பகரடுக்கதல, பின்னரடி நரன் வந்து சஹரயம் 

பண்ணயறன் ன்னு பசரன்னரர்”. அப்படீன்ன உடயன, “அது தரன் 

பண்ணியிருக்கரர். நரசிம்ம ஸ்வரமி  உனக்குள்  வந்து என்தன 

கரப்பரத்தணுங்றதுக்கரக இந்த கரபலிகதன கிழிச்சு யபரட்டு இருக்கரர்” 

அப்படீன்னு சங்கரர் பசரன்ன  உடயன, “அப்படியர, இதுக்கு யமல இன்னும் 
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என்ன யவணும், நரசிம்ம ஸ்வரமி பண்ண பபரிய உபகரரம். என் குருதவ 

கரப்பரத்தினரயர”, அப்படீன்னு, நரசிம்ம ஸ்வரமிதயயும், ஆச்சரர்யரத யும் 

பத்மபரதர் ஸ்யதரத்ரம் பண்றரர். இது ஒரு பத்மபரதருதடய  அழகரன ஒரு 

கதத. 

அடுத்தது வ்யரஸரச்சரர்யரளும், சங்கரரும் வரதம் பண்றர. வ்யரஸர் ஒரு கிழவர் 

மரதிரி வந்து, சங்கரர் பண்ணின பிரம்ம சூத்ர பரஷ்யத்துல மடக்கி, மடக்கி 

யகள்வி யகட்கறரர். அததச் பசரல்லிண்டு இருந்யதன். அப்யபர சங்கரருக்யக 

வந்திருக்கறது வ்யரஸரச்சரர்யரள்ன்னு பதரியதல. இந்த பத்மபரதருக்கு, குரு 

பக்தியினரல அது பதரிஞ்சிடறது. அவர் பசரல்றரர் 

சங்கர : சங்கர : ஸரக்ஷரத் வ்யரயஸர நரரரயண : ஸ்வயம் | 

தயயரர்-விவரயத ஸம்ப்ரரப்யத கிங்கர : கிங்கயரரம்யஹம் || 

அப்படீன்னு பசரல்றரர். இந்த சங்கரயரர சரக்ஷரத் சிவபபருமரன், வந்திருக்கிற 

வ்யரஸரச்சரர்யரய ர விஷ்ணு ஸ்வரூபம். இவர பரண்டு யபரும் விவரதம் 

பண்ணர, கிங்கரனரன நரன் என்ன பண்ண முடியும்? ‘கிங்கரஹ’ 

அப்படீங்கிறதுக்கு யவதலக்கரரன் அப்படீன்னு ஒரு அர்த்தம். என்ன 

பண்ணனும், என்ன பண்ணனும் – அப்படீன்னு யகட்கறதுனரல, ‘கிம் கயரரமி’ 

அப்படீன்னு யகட்டுண்யட இருக்கறதுனரல ‘கிங்கரஹ’ னர யவதலக்கரரன் னு 

அர்த்தம். யவதலக்கரரனரன நரன் என்ன பண்ண முடியும்? இரண்டு யபருக்கும்  

நமஸ்கரரம் தரன் பண்ண முடியும், அப்படீன்னு நமஸ்கரரம் பண்றரர். 

அப்யபர சங்கரர் “நரன் பண்ணின இந்த பரஷ்யத்தத உங்களுக்கு 

சமர்ப்பிக்கியறன். ஏதரவது தப்பு இருந்தர பசரல்லுங்யகர” அப்படீன்ன உடயன, 

வியரசர் பசரல்றரர். “ஒரு தப்பும் இல்தல. எப்படி மடக்கி யகட்டரலும், என்ன 

மரதிரி வரதம் பண்ணினரலும், இதுல பதில் இருக்கு” னு 

கரண்பிக்கறதுக்குகரகத் தரன் இவ்ய ர யநரம் நரன் உங்கய ரட வரதம் 

பண்ணியனன். இந்த ப்ரம்ம சூத்ர பரஷ்யம் இந்த உலகத்துல வி ங்கும்”, 

அப்படீன்னு ஆசிர்வரதம் பண்ணி, இன்னும் ஒரு பதினரறு வருஷங்கள் ஆயுசு 

பகரடுத்து, இப்படி 32 வருஷங்கள் ஆதி சங்கரருக்கு ஆயுசு பகரடுக்கிறரர். இது 

பத்மபரதருதடய இன்பனரரு கதத. 
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இதத தவிர இன்பனரன்னு இருக்கு. மண்டனமிஸ்ரர் சுயரஸ்வரரச்சரர்யரள் 

ஆயிட்டரர். அங்யகயிருந்து அவர ஸ்ருங்யகரிக்கு வர்றர, அப்படி வந்ததுண்டு 

இருக்கும் யபரது,  ஆசரர்யரள் கிட்ட ஸுயரஸ்வரரச்சரர்யரள், “உங்களுதடய 

ப்ரம்ம சூத்ர பரஷ்யத்துக்கு, நரன் வரர்திகம் அப்படீன்னு ஒரு detailed notes, 

எழுதயறன்” அப்படீன்னு பசரல்றரர். ஆச்சரர்யரள் சரின்னு பசரல்றரர். இதத 

அவரள்லரம், மத்த சிஷ்யர்கள் எல்லரம் யகட்டுண்டு இருக்கர. 

அவரளுக்பகல்லரம் பகரஞ்சம் சந்யதஹம். சுயரஸ்வரர் பூர்வ மீமரம்தச-யில 

இருந்தரர். இப்ப தரன் யவதரந்தத்தத ஒத்துண்டு இந்த பக்ஷத்துக்கு 

வந்திருக்கிறரர். அவர் ஆதி சங்கரருதடய  பரஷ்யத்தத எடுத்து அதிலிருந்து சரி, 

தப்பபல்லரம் பரர்த்து, விட்டு யபரனது எல்லரம் எழுதயறன்னு எழுதினர, 

ஏதரவது அவருதடய பதழய பகரள்தககள்ல இருக்கறதத எழுதிட யபரறரர், 

 அப்படீன்னு ஒரு சந்யதஹம். இதத வந்து பத்மபரதர் ஆச்சரர்யள் கிட்ட 

பசரன்னதர ஒரு சங்கர விஜயத்துல இருக்கு. அப்ப ஆச்சரர்யரள் சும்மர 

இருந்துடறரர். இது சுயரஸ்வரர் கரதுயலயும் விழுந்துடறது . சுயரஸ்வரர் “சரி, 

நரன் வரர்திகம் எழுதறது இல்தல” ன்னு வச்சுட்டரர். 

அப்புறம், சுயரஸ்வரரச்சரர்யரள் என்ன பண்றரர். தநஷ்கர்ம்ய சித்தி, 

அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் எழுதி, ஆச்சரர்யரத  நமஸ்கரரம் பண்ணி, அவர் 

பரதத்துல தவக்கறரர். அந்த ‘அத்தவத சித்தி’ ன்னு  அர்த்தம். கரரியயம 

இல்லரத நிதலதமதய எப்படி அதடயணும்னு ஒரு வழி கரண்பிக்கற மரதிரி 

ஒரு புஸ்தகம். பரரம்ப சுத்தரத்தவதத்தத பத்தி ஒரு புஸ்தகம் எழுதி 

ஆச்சரர்யரளுக்கு சமர்ப்பணம் பண்றரர். இததப் பரர்த்த உடயன எல்லரருக்கும் 

புத்தி வந்துடறது. சுயரஷ்வரதரப் யபரய் நரம சந்யதகப்பட்யடரயம அப்படின்னு, 

அவதர எல்லரரும் நமஸ்கரரம் பண்ணி, மன்னிப்பு யகட்டுக்கறர. இருந்தரலும் 

பத்மபரதருக்கு, இந்த மரதிரி, “நரம, ஆச்சரர்யரள் பண்ணச் பசரல்லி, இவர் 

வரர்த்திகம் எழுதப் யபரகும் யபரது, நரம யபரய் நடுவுல யபசிட்யடரயம” 

அப்படின்னு ஒரு மனஸ்தரபம் இருந்திருக்கு. 

அப்புறம் பத்மபரதரச்சரர்யரர், டீகர, அப்படின்னு அவர் ஒரு explanatory notes, 

இந்த சங்கரருதடய ப்ரம்மசூத்ர பரஷ்யத்துக்கு, பத்மபரதர் ஒரு டீகர ஒண்ணு 

எழுதறரர். அதத அவர் எழுதிண்யட வர்றரர், ஆசரர்யரள் கிட்ட படிச்சு 

கண்பிக்கறரர். திடீர்னு அவருக்கு யக்ஷத்ரரடனம் யபரகணும்னு யதரணறது. 
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அவர், “யக்ஷத்ரரடனமரக இரரயமஸ்வரத்துக்கு யபரயிட்டு வர்யறன்” 

அப்படின்னு ஆதி சங்கரர் கிட்ட யகட்கிறரர். “சரி யபரயிட்டு வரப்பர” ன்னு குரு 

ன்னு பசரல்றரர். அவர் அந்த யக்ஷத்ரரடனம் வரும்யபரது, இங்க 

திருவரதனக்கர-வில தன்யனரட மரமர ஆத்துக்கு வர்றரர். அந்த மரமர ஆத்துல 

தங்கறரர். அந்த மரமர பரரம்ப தீவிர மீமரம்ஸகர். அவர் கிட்ட யபசிண்டு 

இருக்கும்யபரது “இந்த மரதிரி சங்கரர்-னு ஒரு மஹரன், அவதரர புருஷர், 

அவருக்கு சிஷ்யனர இருக்யகன்” னு பசரல்றரர். 

இவதர பரர்த்தரயல இவருதடய  மரமரக்கு, “என்னடர இது சன்யரஸ யவஷம் 

யபரட்டுண்டு வர்றரயன மருமரன்”-னு வருத்தமர இருக்கு. பத்மபரதர் “இந்த 

மரதிரி நரன் புஸ்தகம் எழுதி இருக்யகன்” என்று கரண்பிக்கிறரர். அந்த 

புஸ்தகத்தத படிச்சு பரர்த்தர உடயன அந்த மரமரக்கு, “ஆஹர, இவ்ய ர 

பத ிவர இவன் இதத எழுதறரன். இந்த புஸ்தகம் மிஞ்சித்துன்னர நம்முதடய 

மீமரம்தஸ இல்லரம யபரயிடும்”, அப்படின்னு பசரல்லிட்டு, அவர் “நீ 

இரரயமஸ்வரம் தரயன யபரயற, யபரயிட்டு வர்ற வழியில இங்க வர. இந்த 

புஸ்தகத்தத நரன் பத்திரமர படிச்சு பரர்த்துட்டு தர்யறன்”, அப்படின்னு, அதத 

வரங்கி வச்சுகறரர். 

இவர் revise பண்ணி, புஸ்தகத்தத எழுதி முடிக்கலரம்னு பகரண்டு வந்தரர். 

மரமர அதத வரங்கி வச்சுக்கறரர். மரமரக்கு இதுல எவ்வய ர யகரபம் 

எங்கிறதத கரண்பிக்கறதுக்கு, அவர் கிட்ட பரண்டு வீடு இருந்ததரம், ஒரு 

வீட்டுல அந்த புஸ்தகத்தத வச்சு, அந்த வீட்தடயய எரிச்சுடறரர். அப்புறம் 

பத்மபரதர், இரரயமஸ்வரம் யபரயிட்டு திரும்ப வரும்யபரது, “நரன் அந்த 

வீட்டுல வச்சிருந்யதன்பர, அந்த வீயடரட அந்த புஸ்தகம் எரிஞ்சு யபரயிடுத்து” 

அப்படின்னு பசரல்றரர். பத்மபரதர் வருத்தப் பட்டுண்டு, “சரி நரம ஏயதர 

சுயரஸ்வரரச்சரர்யரத   தப்பர நிதனச்சதுனரல, இப்படி ஆயிடுத்து 

யபரலிருக்கு, எல்லரம் ஆச்சரர்யரள் சங்கல்பம்” அப்படின்னு பசரல்லிட்டு 

திரும்பியும் ஆசரர்யரள் கிட்ட வர்றரர். 

இதுல என்னன்னர, முதல் தடதவ அவர் எழுதினயபரது, இந்த மரதிரி ஒரு டீகர 

எழுதிண்டு இருக்யகன், அப்படின்னு ஆச்சரர்யரள் கிட்ட படிச்சு கரண்பிக்கறரர். 

“நீ என்கிட்யட படிச்சு கரண்பிச்சதுல, முதல் அத்தியரயம் நரலு பரதமும், 
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இரண்டரவது அத்தியரயம் முதல் பரதமும் எனக்கு ஞரபகம் இருக்கு” 

அப்படின்னு ஆச்சரர்யரள் அதத கட கடன்னு திருப்பி பசரல்றரர். இந்த மரதிரி 

புஸ்தகம் எரிஞ்சு யபரயிடுத்துன்னு பசரன்ன உடயன, “நீ என் கிட்ட இந்த 5 

பரதம் படிச்சு கரண்பிச்யச, அது எனக்கு ஞரபகம் இருக்கு, அதத திருப்பி 

பசரல்யறன் எழுதிக்யகர,” அப்படின்னு பசரல்றரர். இவர் அந்த 5 பரதங்கத  

எழுதிக்கறரர். அதனரல் அந்த புஸ்தகத்துக்கு பஞ்சபரதிகரன்னு யபரு. அப்புறம், 

இவரள் ரம் சுயரஷ்வரர்கிட்ட ப்ரரர்த்ததன பண்ணிண்டதுனரல சுயரஷ்வரர், 

பரண்டு உபநிஷத்துக்கு வரர்த்திகம் எழுதியிருக்கரர். அதுல கிருஷ்ண 

யஜுர்யவதத்யதரட வழக்குல இருக்கற, ததத்ரீய உபநிஷத்துக்கும், சுக்ல 

யஜுர்யவதத்யதரட ப்ருஹ்தரரண்ய உபநிஷத்துக்கும், சங்கரர் பரஷ்யம் எழுதி 

இருக்கரர். சுயரஷ்வரரச்சரரியரள் பரஷ்யத்துக்கு வரர்த்திகம் எழுதியிருக்கரர், 

அதரனரல அவருக்கு வரர்திகக்கரரர்ன்யன ஒரு யபரு. 

சுயரஷ்வரரச்சரரியரத , கரஞ்சி மடத்துயலயும், சிருங்யகரி மடத்துயலயும், 

துவரரகர மடத்துயலயும், தன்யனரட ஆச்சரர்ய பரம்பதரயில் பசரல்லிக்கறர. 

பபரியவர இந்த மரதிரி விஷயங்கள் எல்லரம் பரரம்ப easy-ஆ  resolve 

பண்ணிடுவர. இவர் நல்ல படிச்சவர், பரரம்ப பபரியவர், சுயரஷ்வரர். அவருக்கு 

நிதறய அனுபவம் இருக்கு, அதனரல ஒவ்பவரரு மடத்துயலயும் பகரஞ்ச நரள் 

இருந்து, ஒரு சிஷ்யதர உருவரக்கிவிட்டு, அப்புறம் அடுத்த ஊருக்கு 

வந்திருப்பரர், அடுத்த மடத்துல அங்யகயும் ஒரு சிஷ்யதர உருவரக்கி  அந்த 

மடத்து administrative கரரியங்கள் என்னன்ன பண்ணணுயமர, அந்த மடத்தத 

நிர்வரகம் பண்றதுக்கு என்ன யவண்டியயதர, அபதல்லரம் பண்ணி 

பகரடுத்துட்டு, அடுத்த இடத்துல யபரயி அங்யகயும் மடத்தத 

ஆரம்பிச்சிருப்பரர். ஆச்சரர்யரள் உத்தரவின்படி. அதனரல 3 மடங்கள்ய யும் 

நரங்க வந்து சுயரஷ்வரதர முதல் ஆச்சரர்யர ர நிதனக்கியறரம். அப்படின்னு 

பரரம்ப சுலபமர மஹர பபரியவர பசரல்றர. 

இங்க கரஞ்சீபுரத்துல ஆதி சங்கரர் சர்வஞ பீடம் ஏறின யபரது, ஒரு சின்ன 

தபயன் அவதர பல யகள்விகள் யகட்கறரன். அதற்கு ஆச்சரர்யரள் அழகர 

பதில் பசரல்லிடறரர். அப்புறம் அவன் ஆசரர்யரத  நமஸ்கரரம் பண்றரன். 

“உனக்கு என்ன யவணும்” என்ற உடயன, “எனக்கு சன்யரஸம் யவணும்” னு 
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யகட்கறரன். அதனரல அந்த குழந்ததக்கு ஆச்சரர்யரள் சன்யரஸம் 

பகரடுக்கறரர். பரல சன்யரஸி, அவர் யபர் சர்வஞரத்மர், சர்வஞ்ஞரத்ம முனி. 

அவர் ஸம்யஷபஸரரீரகம், அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்கரர். அந்த 

சர்வஞ்ஞரத்மர், சுயரஷ்வரரச்சரரியரள், guidance-ல கரஞ்சி மடத்துல முதல் 

ஆச்சர்யர ர இருந்திருக்கரர், அப்படின்னு சங்கர விஜயத்துல இருக்கு. 

அப்படிஇன்னிக்கு, ஆதி சங்கரயரரட முக்கிய சிஷ்யர்கள், பத்மபரதர், 

சுயரஷ்வரர், சர்வஞரத்மர் எல்லரதரயும் ஸ்மரிச்யசரம். நரத க்கு 

ஹஸ்தரமலகர், யதரடகர், அப்படின்னு ஒரு 2 சிஷ்யர்கள் அவரய ரட பபருதம 

எல்லரம் நிதனப்யபரம். 

ஜரனகீ கரந்த ஸ்மரணம்... ஜய ஜய ரரம ரரம 
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ஸ்ரீ சங்கர சரிதம் –   திமூன்றொம்  குதி –   
ஞொனப்  ொதத யொருக்கு? கதொடகொஷ்டகம் தொன் நமக்கு 

யநற்தறய கததயில் பத்மபரதரச்சரர்யரள் ஆதி சங்கரருக்கு கரசியியல முதல் 

சிஷ்யரரக வந்து யசர்ந்தது, அவர் குரு பக்தியினரல் தரமதர தரங்கிய தர ரரக, 

பத்மபரதரரக ஆனது, கரபரலிகன் கிட்யடயிருந்து  நரசிம்ம மூர்த்தியயரட 

அனுக்ரஹத்துனரல ஆச்சரர்யரத  கரப்பரத்தினது, அவர் எழுதிய பஞ்சபரதிகர 

இபதல்லரம் பரர்த்யதரம். இன்னிக்கு இன்னும் இரண்டு உத்தம சிஷ்யர்கத ப் 

பத்தி பரர்ப்யபரம். ஆச்சரர்யரள் அப்படின்னரயல எல்லர படத்துலயும் நரலு 

சிஷ்யர்கய ரட இருப்பரர். அந்த பரக்கி பரண்டு யபர் ஹஸ்தரமலகர், 

யதரடகரச்சரர்யரள் ன்னு பரண்டு யபர். 

இந்த ஹஸ்தரமலகர்-ங்கிறது, ஆச்சரர்யரள் ஸ்ரீபலின்னு ஒரு ஊருக்கு 

யபரயிருந்தரரரம். அங்க ஒரு தபயன், பன்னிரண்டு வயசு வ ர்ந்து இருக்கரன். 

ஆனர அவன் பரர்க்க மரட்யடங்கிறரன், யகட்க  மரட்யடங்கிறரன், யபச  

மரட்யடங்கிறரன் ன்னு, அவதன ஆச்சரர்யரள் கிட்ட அதழச்சிண்டு வந்தர. 

“இந்த குழந்தத ஒண்ணும் யபச மரட்யடங்கறரன். ப்ரம்மமர இருக்கரன்”, 

அப்படீன்னு பசரன்னர ரம். அப்யபர ஆச்சரர்யரள் அவதன ஏபறடுத்துப் 

http://valmikiramayanam.in/?p=2522
http://valmikiramayanam.in/?p=2522
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/04/original-shankaracharya-with-disciples-1024x661.jpg
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பரர்த்த உடயன, “ஆமர இவன்  ப்ரம்மஞரனி தரன்” ன்னு புரிஞ்சுண்டர ரம். “நீ 

யரருப்பர? எந்த ஊரு?” ன்னு  யகட்டரரரம் ஆச்சரர்யரள். அந்த குழந்தத பத்து 

ஸ்யலரகம், “நரன் இந்த புலன்கய ர, இந்த உடம்யபர கிதடயரது, எனக்கு 

அப்பர, அம்மர, ஜரதி, ஊருன்னு, எதுவும் கிதடயரது, நரன் நிஜ யபரத ரூபம். 

நரன் ஸ்வச்சமரன ஆத்மர தரன்”, அப்படீன்னு அவன் பத்து ஸ்யலரகங்கள் 

பசரல்றரன். இந்த பபரியவர் கிட்ட கூட்டிண்டு வந்தவுடயன, ஏயதர குழந்தத 

யபசறரன், அப்படீன்னு அப்பர, அம்மர ஆதசயர ஆத்துக்கு கூட்டிண்டு 

யபரனர ரம். அங்க யபரனர திரும்பவும் பிரம்மமர இருக்கரன். திரும்பவும் 

இவர் கிட்ட கூட்டிண்டு வந்தர பரரம்ப ஞரனமர யபசறரன். திரும்பியும் 

ஆத்துக்கு கூட்டிண்டு யபரனர யபசயவ இல்தல. சரின்னு அவதன பகரண்டு 

வந்து “இந்த குழந்தத உங்களுக்குத் தரன்” னு ஆச்சரர்யரள் கிட்ட 

விட்டுட்டர ரம். 

ஆசரர்யரள் அவருக்கு ஹஸ்தரமலகர் என்று தீக்ஷர நரமம் பகரடுத்து சன்யரசம்  

பகரடுத்தரர். ஆமலகம்-னர பநல்லிக்கரய். ஆரஞ்சுப்பழம் மரதிரி பபரிய 

பழத்தத உள் ங்தகயில வச்சர, அது தகதய அழுத்தும். அதனரல அந்த 

பழத்துல ஓர வு தரன் பதரியும். 30% தகக்குள்  மதறஞ்சுடும். பரக்கி 70% 

தரன் பதரியும். இந்த பநல்லிக்கனிதய தகயில் வச்சர முழுக்க 100% பவ ியில 

பதரியும். அதனரல உள் ங்தக பநல்லிக்கனி யபரலன்னு பசரல்வர. பத ிவர 

பதரியறது. அதனரல இந்த குழந்ததக்கு ஞரனம் பரரம்ப பத ிவர இருக்கு, 

அப்படீங்கிறதத வச்சிண்டு, ஹஸ்தரமலகம்-னு ஹஸ்தரமலக ஆச்சரர்யரள்-னு 

அவருக்கு யபர் பகரடுத்தரர். 

அந்த ஹஸ்தரமலகரச்சரர்யரத ப் பபரியவர பதய்வத்தின் குரல்ல  பசரல்ல 

வரும் யபரது, நம்ம யசஷரத்திரி ஸ்வரமிகள் மரதிரி-னு பசரல்றரர். அப்படி  

யசஷரத்திரி ஸ்வரமிகள் கிட்ட பபரியவரளுக்கு பக்தி. அதரவது ப்ரம்மம் மரதிரி 

இருப்பரர். யரரரவது  பக்கத்துல வந்தர கூட, கல்தல தூக்கி யபரடுவரர். ஆனர 

அது நூறு மடங்கு அனுக்கிரஹமர இருக்கும். அப்படி இந்த ஹஸ்தரமலகர் 

ப்ரம்ம ஞரனியர இருந்தரர். அவர் பமௌனமரயவ  இருந்தரர். இந்த ஆச்சரர்யரள் 

கூட அப்படி தரன்னு பசரல்லியிருக்கரர். 

அப்பறம் யதரடகரச்சரர்யரள், அவருக்கு ஆநந்தகிரின்னு யபரு. கரசியில் 

ஆசரர்யரய ரட ஆறரயிரம் சிஷ்யர்கள் இருந்தர. அவர் எல்லரருக்கும் பரடம் 
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எடுப்பரர். இந்த யதரடகர், ஆசரர்யரளுக்கு தகங்கர்யம் பண்றதுல பரரம்ப 

உத்ஸரகத்யதரட இருந்தரர். அவயரரட துணிதய  யதரய்ச்சு யபரடறது, 

அவருக்கு என்ன யவணும்னு பரர்த்து பரர்த்து பண்ணுவரரரம். படிப்பு 

யபரறரது. ஆனர ஆசரர்யரளுக்கு  இவர் கிட்ட தனிப் ப்ரியம். ஒரு நரள், த்யரன 

ஸ்யலரகங்கள் பசரல்லிட்டு இவர் பரடத்துக்கு வரணும்னு கரத்துண்டு 

இருந்தரரரம்., அப்யபர மத்த சிஷ்யர எல்லரம் “அவனுக்பகன்ன வந்தர புரியவர  

யபரறது? அசடு, மக்கு” அப்படீன்னு பசரன்னர ரம். அப்யபர ஆசரர்யரளுக்கு, 

“நம்ம கிட்ட வந்து சிஷ்யர ர யசர்ந்தவரளுக்கு, இவன் மக்கு நரம உசத்தி 

அப்படீன்னு எண்ணம் இருக்கக் கூடரது. இதத மரத்தணும்” னு நிதனச்சரரம். 

அயத யநரத்துல அந்த யதரடகர் (ஆனந்தகிரி) யமயலயும் கருதண ஏற்பட்டது. 

அதனரல இங்க இருந்யத அவனுக்கு  ஞரனத்தத அனுக்கிரஹம் பண்ணிடுறரர். 

ஞரனம் பிறக்கும், உண்தம வி ங்கும்,  குரு அனுக்கிரஹம் இருந்தர ஒரு 

க்ஷணத்துல ஞரனம் வந்துடும்ங்கறதுக்கு, ஒரு உதரரணம். அந்த ஆனந்தகிரி 

யபரரனந்தத்துல தித ச்சிண்டு  இருக்கரர். அவர் அங்யக இருந்து தகதயத் 

தட்டிண்டு, ஒரு அழகரன யதரடக  வ்ருத்தம் ன்னு ஒரு வ்ருத்ததுல ஆச்சரர்யரள் 

யமல பரடிண்யட வரரர். 

விதிதரகில சரஸ்த்ர ஸுதர ஜலயத 

மஹியதரப நிஷத் கதிதரர்த நியத | 

ஹ்ருதயய கலயய விமலம் சரணம் 

பவ சங்கர யதசிக  யம சரணம் || 

அப்படீன்னு ஆரம்பிச்சு எட்டு ஸ்யலரகங்கள் . இந்த யதரடகரஷ்டகம் பரரம்ப 

அழகர இருக்கும். இன்பனரரு நரத க்கு அது முழுக்க பதம், பதமர நரன் 

அர்த்தம் பசரல்யறன். இந்த எட்டும் பரடிட்டு, கதடசி ஸ்யலரகம். ‘விதிதர ந 

மயர விஷததக கலர’ எங்கு ஒரு படிப்பும் பத ிவர பதரியரது ‘ந ச கிஞ்சன 

கரஞ்சனமஸ்தி குரு’. என்கிட்ட ஒரு ரூபர கூட இல்தல, என் கிட்ட ஒரு 

விதமரன பசல்வமும் இல்தல. “த்ருதயமவ வியதஹி க்ருபரம் ஸஹஜரம்” யஹ 

குயரர! உங்கய ரட கூட பிறந்ததரன, இயல்பரன கருதணதய ஏன் யமல 

கரண்பியுங்யகர. ‘பவ சங்கர யதசிகயம சரணம்’ சங்கர யதசிகர் -னர சங்கர 
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ஆச்சரர்யரள். ஆசரர்யரய  உங்களுதடய பரதங்க ில் நரன் சரணரகதி 

பண்யறன்” அப்படீன்னு வந்து பரதங்கள்-ல விழறரர். 

எந்த உபநிஷத் பரஷ்யத்தத ஆச்சரர்யரள் பசரல்லி பகரடுத்துண்டு 

இருக்கரயரர, அந்த ‘மஹியதரபநிஷத் கதிதரர்த நியத’ அந்த உபநிஷத் அர்த்தயம 

இந்த பபரியவர தரயன அப்படீங்கறரர் அவர். எந்த உபநிஷத் பரடம் 

எடுக்கறரயரர அதன் பபரருய  இவர்தரயன. அப்படீன்னு பசரல்லி உயர்ந்த 

பக்தியும், ஞரனமுமர வந்து நமஸ்கரரம் பண்றரர். அந்த அ வுக்கு பத ிவு. ‘பவ 

ஏவ  பவரன் இதி’ நீங்கள் பரயமஸ்வரன் தரன் என்று நரன் பதரிஞ்சுண்யடன். 

அவருக்கு ஆனந்தம் தரங்கதல. ‘பவ எவ பவரனிதி யம நிதரரம் ஸமஜரயத 

யசதஸி பகௌதுகிதர’ என் உள் ம் சந்யதரஷத்துல பபரங்கறது, அப்படீன்னு 

ஆனந்தமர பரடிண்டு வந்து நமஸ்கரரம் பண்ணுகிறரர். அப்ப அவயரரட 

பபருதமதய எல்லரரும் புரிஞ்சிக்கிறர. யதரடக வருத்தத்துல அவர் இந்த  

ஸ்யலரகங்கத  பண்ணினதரல, அவயரரட இயற்பபயர் மதறஞ்சு,  அவருக்கு 

யதரடகரசரர்யர்யன  யபர் அதமஞ்டுசுடுத்து. 

இந்த யதரடகரஷ்டகத்தத மஹர பபரியவர கிட்ட யரரவது பசரன்னர, 

பபரியவர அதசயரம சிதல யபரல நிப்பர. அந்த 8 ஸ்யலரகங்கத யும் முழுக்க 

பசரல்லி நமஸ்கரரம் பண்ற வதரக்கும், சின்ன குழந்தததயயரக இருந்தரலும் 

சரி, பண்டிதரரக இருந்தரலும் சரி, இந்த யதரடகரஷ்டகத்தத பசரன்னர 

பபரியவரத  நம் முன்யன  நிறுத்திடலரம். எப்படி இரரமரயணத்தத படிச்சர, 

அங்க ஆஞ்சயநய ஸ்வரமி யகட்டுண்டு  இருக்கற  மரதிரி, எங்யக இந்த 

யதரடகரஷ்டகத்தத நரம பசரன்னரலும் அங்க மஹர பபரியவர இருக்கரன்னு  

அர்த்தம். 

நிதறய வரட்டி பரத்திருக்யகன். இந்த யதரடகரஷ்டகத்தத பசரன்னர பபரியவர 

அப்படியய சிதலயரட்டம் நிப்பர. நடு யரரட்டில ஆனரலும் சரி. அந்த எட்டு 

நமஸ்கரரம் பண்ற வதரக்கும் நிப்பர. பபரியவர in turn  தனக்கு பண்ற 

நமஸ்கரரத்தத ஆசரர்யரளுக்கு பண்ணிண்டு இருப்பர. அப்படி இந்த 

ஸ்யலரகத்துல  பபரியவரளுக்கு இஷ்டம். இந்த யதரடகர் ஸ்ருதி ஸரர 

சமுத்திரம்-னு ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்கரர்  அப்படீன்னு பசரல்றர பபரியவர. 
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இததத் தவிர இன்னும் பரண்டு சிஷ்யர்கத ப் பத்தி பபரியவர யபசி இருக்கர. 

கரஞ்சி மடத்துக்குள்  ஆதி சங்கரயரரட ஆறு சிஷ்யர்கள் இருக்கற மரதிரி ஒரு 

சன்னதி இருக்கு. இந்த பரக்கி பரண்டு யபர், சர்வக்ஞரத்ம  முனி-ன்னு 

யநத்திக்கு பசரன்யனன். ஆச்சரர்யரள் கரஞ்சிபுரத்துல சர்வக்ஞ பீடம் ஏறும் 

யபரது தரமிரபரணி தீரத்துல இருந்து ஒரு சின்ன தபயன் வந்திருக்கரன். அவன் 

நன்னர படிச்சுருக்கரன். ஆச்சரர்யரத  சில யகள்விகள்  யகட்கறரன். 

ஆச்சரர்யரள் அதுக்கு பதில் பசரல்லிடுறரர். அப்பறம் அவன் நமஸ்கரரம் 

பண்ணி “எனக்கு  ஸன்யரசம் பகரடுக்கணும்” ன உடயன அந்த குழந்ததக்கு 

சன்யரசம் பகரடுத்து, அவர்  சர்வக்ஞரத்மமுனி ன்னு அப்படீன்னு  அவருக்கு 

தீக்ஷர நரமம்  பகரடுகறரர். 

இன்பனரருத்தர் ப்ருத்வீதரர். இந்த ப்ருத்வீதரரச்சரர்யரள்,  ஆசரர்யரளுக்கு 

முன்னரடி இந்த ப்ரம்ம சூத்ரத்துக்கு பரஷ்யம் ஒண்ணு எழுதி  இருக்கரர். அந்த 

பரஷ்யங்கத  ஆச்சரர்யரள்  பபரடி பபரடியரக்கி தரன் எழுதின அந்த 

அத்தவத பரமரன பரஷ்யத்தத  மதல யமல் வி க்கு யபரல பிரகரசிக்க 

பண்ணினரர் அப்படீன்னு புஸ்தகங்கள்ல வர்றது. அதனரல இந்த 

ப்ருதிவிதரரச்சரர்யரள் யவற மதத்துல இருந்து, ஆச்சரர்யரள் தர்சனத்துனரல, 

அவருதடய உபயதசத்துனரல, அத்தவதத்தத புரிஞ்சிண்டு , பபரியவர கிட்ட 

சன்யரசம் வரங்கிண்டு இருக்கரர்ன்னு பதரியறது. 

http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/04/Shankara-six-disciples.jpg
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இந்த ப்ருதிவிதரரச்சரர்யரள் அதிகம் புஸ்தகம் எழுதினதரகவும்  இல்தல. ஆனர 

தசநரமி அப்படீன்னு பத்து விதமரன சன்யரசிகளுக்கும்  இந்த 

ப்ருதிவிதரரச்சரர்யரள் குரு அப்படீன்னு ஒரு catalog-ல இருக்கு, அப்படீன்னு 

பசரல்றர பபரியவர. இந்த தசநரமி-ங்கறது தீர்த்த, ஆஸ்ரம, வன, ஆரண்ய, கிரி, 

பர்வத, ஸரகர, சரஸ்வதி, பரரதி, புரி-அப்படீன்னு பத்து விதமரன சன்யரசிகள். 

அப்ப பபரியவர பசரல்றர, “நிதறய ஆண்டி கூட்டமர இருந்ததத, அவர 

அவரய ரட மனப்யபரக்தக பவச்சுண்டு, அவரளுதடய ஆச்சரர்ய 

பரம்பதரதய பவச்சுண்டு பத்து விதமர சன்யரசமர ஒரு ஒழுங்கு  படுத்தணும்” 

னு, ஆச்சரர்யரள் ஆதச பட்டிருக்கர. இந்த ப்ருத்விதரர் அவருதடய 

administrative-capacity-னரலஅதத பண்ணியிருக்கரர். இரண்டரயிரத்தி ஐநூறு  

வருஷம் முன்னரடி பண்ணினது இன்னிக்கு வதரக்கும் இந்த தசநரமி-ன்னு 

இந்த பத்து விதமரன சன்யரசிகள் தரன் இந்தியரவுல இருக்கர. ஸ்ருங்யகரில 

பரரதின்னு இருக்கர. இங்க கரஞ்சிபுரத்துல  சரஸ்வதினு இருக்யகரம். அப்படி 

ப்ருத்வீதரர் அவ்ய ர பபரிய உபகரரம் பண்ணியிருக்கரர்” ன்னு  பபரியவர 

பசரல்றர. 

யதரடகதரப் பத்தி இன்னிக்கு படிச்சு, இந்த யதரடகரஷ்டகத்தத எல்லரம் 

நிதனச்சுண்டு இருந்த  யபரது, நம்ம எல்லரருக்கும் வழிகரட்டி யதரடகர் தரன் 

அப்படீன்னு யதரணித்து. ஆச்சரர்யரத  பத்தி பத்து நர ரக யபசிண்டு 

இருக்யகன். எத்ததனயயர ஆசரர்யரய ரட, வியவக சூடரமணி, 

அபயரரக்ஷரனுபூதி அப்படீன்னு ஞரன நூல்கள், பரஷ்யங்கள் தவிர அவயர 

எழுதின நிதறய ஞரன நூல்கள் இருக்கு. நிதறய அவயர எழுதின சின்ன சின்ன 

ஞரன ஸ்யலரகங்கள் எல்லரம் இருக்கு “பகௌபீன வந்த: கலு பரக்யவந்த:” ன்னு 

முடியும் “சிதரனந்த ரூப: சியவரஹம் சியவரஹம்” “தயதயகரவசிஷ்ட: சிவ: 

யகவயலரஹம்”, இப்படி எல்லரம் ஞரன நூல்கள் நிதறய இருக்கு. அபதல்லரம் 

அதிகம் நரன் யபசதலயயன்னு நிதனச்சுண்யடன். 

ஆனர நமக்கு அனுபவப் படரத ஒண்தண பத்தி எப்படி யபச முடியும்?அதனரல 

நரன் சிவன் சரயரரட book ல இந்த ஆத்மரதவப் பத்தியும், ஞரனத்ததப் பதியும் 

சிலது பசரல்லியிருக்கரர். அததபயல்லரம் இங்யக பகிர்ந்துக்கயறன். 
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சிவன் சரர் bookல பத்துப் படிகள் பசரல்லி இருப்பரர். பரபி, பரமரன், வியவகி, 

சரது, சிறந்த வியவகி, முற்றின வியவகி, பதய்வ சரது, பதய்வ வியவகி, மஹரன், 

துறவி, ஞரனி அப்படீன்னு. அதுல அந்த ஞரனப் பரதததய பசரல்லும் யபரது 

 ஞரனம் எய்திட பிரம்மச்சர்ய பக்திதய நிதனப்பவன் பரமரன் 

 தவதீக ஆசரரத்தில் மட்டும் மனயமற்பவன் பரமரன் 

 யமலும் எ ியயரதர நிதனத்து ஆறுதல் ஏற்பவன் பரமரன் 

 தன் பிள்த கத  பகரஞ்சி மகிழ்பவன் பரமரன் 

 தரன் திருந்தரது பநறிகத  யபரதிக்கும் படிப்பர ி பரபி 

 தனக்குள்  நீதிதய பிறர்க்கு ஒப்பரத ஆணவன் பரமரன் 

அப்படீன்னு இந்த பரமரன், பரபிதய பரர்த்தர எல்லரம் வந்து, என்தன 

describe பண்ற மரதிரியய இருக்கு. அதுனரல நரம பரமரனர இருக்கும் யபரது 

ஞரன நூல்கத ப் பத்தி என்ன யபசறது அப்படீன்னு, அதத பத்தி நரன் 

யபசறதில்தல. ஸரர் பசரல்றரர் -  

 ஞரனப் பரததக்கு தூய்தமதய கூறுவரன் வியவகி. 

 அயத பரததக்கு பகவரனின் அருளும் யததவ என்பரன் சரது 

 ஆசரபரசங்கள் அகல யவண்டும் என்பரன் முற்றின வியவகி 

 ஐம்புலன்க ின் அடக்கத்ததயும் புகல்வரர் பதய்வ வியவகி 

 யரதவயும் மரதய என்று உணர யவண்டும் என்பரர் பதய்வ சரது 

 மரனிடர்க ிதடயய அலுவதல துறந்தவர் மஹரன் 

 தன்தனயும் துறந்தவர் துறவி 

 பசரற்க ரல் வி க்க முடியரத நிதல ஞரனம் 

அப்படின்னு இந்த ஞரனப் பரதததய பத்தி பசரல்றரர். 

இந்த இடத்துல சரர் ஒண்ணு warn பண்றரர். இந்த கரலத்துல ஏயதர ஆத்துல 

சண்தட யபரட்டுண்யடர, இல்தல வியரபரரத்துல நஷ்டம் ஆகியயர, ஏயதர 

ஒண்ணுனரல உலக வரழ்க்தகயில சிலருக்கு ஒரு பவறுப்பு வர்றது. அது ஒரு 

momentry renunciation அப்படீங்கிற மரதிரி, ஒரு பசரட்டு தவரரக்கியம், 

வந்துட்டு யபரயிடறது. சில யபருக்கு இன்னும் தீவிரமர தவரரக்கியம் வர்றது. 
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அவர எல்லரர் கிட்ட இருந்தும் விலகி இருக்கர. இதத வந்து temperory 

renunciation தற்கரலிக தவரரக்யம் னு பசரல்லலரம். அது வந்து momentary 

renunciation ஐ விட இன்னும் பகரஞ்சம் தீவிரமர ஒரு ஆறு மரசம் ஒரு வருஷம் 

குடும்பத்துல இருந்யத விலகி யபரயி தனியர உட்கரர்ந்துண்டு இருந்தரர்னர 

அதத temporary renunciation அப்படீன்னு பசரல்றரர். இபதல்லரம் meaningful 

renunciation தவரரக்கியம் கிதடயரது. இப்படி இருக்கிறவரத  பகரஞ்ச 

நரள்ல ஒரு கட்டடத்துல உட்கரர பவச்சு, அவரத  சுத்தி சிஷ்ய யகரடிகள், 

யசர்ந்து அப்புறம் அதத ஒரு ஸ்தரபனம் ஆக்கி, அதுக்கு பணம் யகட்கறது, 

கூட்டம் யசர்க்கறது அப்படீன்னு பண்ணிடுறர. சின்ன குடும்பத்தத விட்டு 

பபரிய குடும்ப ததலதம வந்துடறது. இது தவரரக்யம் கிதடயரது. தனித்து 

இயங்குபவயன தவரரக்யன் ஆவரன். எவன் பதவி, ஸ்தரபனம், கரணிக்தக 

யபரன்றதவகத  எல்லரம் தவத்துக் பகரண்டிருக்கிறரயனர அவன் ஸந்யரஸி 

கிதடயரது. அப்படீன்னு ஒரு warning பண்றரர். 

அயத மரதிரி, “ஆத்மரன்னு ஒண்ணு இருக்கு. வரஸ்தவம் தரன். நரம 

ஸ்வப்னத்துல ஏயதயதர பரர்க்கயறரம். ஸ்வப்னம்னு ஒண்ண வந்து பகவரன் 

பகரடுத்திருக்கரர். அந்த அனுபவத்தின் மூலமர நமக்கு ஞரனிகள் இந்த உலக 

வரழ்க்தகயய ஸ்வப்னமர நிதனக்கறர. அவர ஒரு துரீய நிதலயில இருக்கர, 

அப்படீங்கிறது எல்லரம் பதரியறது. ஆனரல் நரம் ஆத்ம விஷயங்கத , பரரம்ப 

சுலபமர நிதனச்சுக்க கூடரது. ஆத்மீகம், இதற்கு ஏதரவது பகவத்கீதத, 

உபநிஷத் எல்லரம் இந்த கரலத்து பரமரர்கள் படிக்கறர. படிச்சர குழப்பம் 

இன்னும் ஜரஸ்தி தரன் ஆகும்”, அப்படீங்கறரர் அவர்.  

பபரதுவரக இந்த புஸ்தகங்கள் ல, பகவரன சரணதடயனும், ஆசரபரசங்கத  

அகற்றணும்,  ஐம்புலன்கத  அடக்கணும், நரன் யரர்னு பதரிஞ்சுக்கணும், 

பிரபஞ்சத்தத மரதயன்னு உணரனும், யயரகத்தத ஏற்க யவண்டும், இப்படி 

எல்லரம் யபரட்டிருக்கு. உடயன இவர அந்த யயரகம்ங்கறதத எடுத்துக்கறர. 

சரின்னு யபரயி குண்டலினி யயரகம் claas ல யசர்ந்துக்கறர.அந்த குண்டலினி 

யயரக class ல இவரத  வந்து தடவி, உங்களுதடய ஆக்ஞர சக்கரத்தத நரங்க 

எழுப்பி விட்டரச்சு, அப்படீன்னு அவர பசரல்றர. ஆனர குண்டலினி யயரகம் 

பதரிஞ்சவர ஒரு க்ஷணத்துல இங்க கரஞ்சிபுரத்துல இருப்பர. அயத க்ஷணத்துல 

சிகரயகர ல இருப்பர. இவர ரல ததரயில இருந்து ஒரு அங்குலம் கூட யமல 
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ஏற முடியரது. ஒரு விதமரன உடம்பு வியரதியயர, கஷ்டங்கத க் கூட 

யபரக்கிக்க முடியரது. 

ஸ்வரசபந்தனம் எல்லரம் பரரம்ப தீவிரமர பண்ணினர, முரட்டுத்தனமர 

பண்ணினர மூத க் யகர ரறு, முடக்குவரதம் எல்லரம் வந்துடும். சரதரரண 

சில ஆசனங்கள் நல்ல ஒரு teacher ஐ பவச்சுண்டு கத்துண்டர, சில உடம்பு 

யகர ரறுகள் இல்லரம இருக்கலரம். அது தரன் பதரிஞ்சுக்கலரயம தவிர 

இதுக்கு யமல ஹட யயரகங்கய ர, குண்டலினி யயரகங்கய ர இந்த கரலத்துல 

attempt பண்ணக் கூடரது. 

பபரதுவரக யவதரந்த நூல்கள், இந்த யயரகசூத்திரங்கள் இபதல்லரம் 

பரமரர்களுக்கரக அல்ல. சிறந்த வியவகிகள், முற்றின வியவகிக ரக 

உயர்வதற்கு, சித்த வ ர்ச்சிதய பகரடுக்கக் கூடியது. ஸன்யரசத்தில் 

விருப்பமுள் வர்கள் பரசங்கத  துறக்க, அதுக்கரக அரு ப்பட்டதவ இந்த 

புஸ்தகங்கள். இபதல்லரம் படிச்சர அதிலிருந்து நமக்கு ஞரனம் வரரது, 

அப்படீன்னு பசரல்றரர். 

இந்த யவதரந்தத்தத வரய வுக்கு யபசிண்டு தங்கத  யயரகி யபரல 

பசரல்லிண்டு, பணம், கூட்டம் யசர்க்கறது கடுதமயரன பரபம். நரம் 

நல்லவர ர இருக்க முயற்சி பண்ணனும். சத்தியம், தர்மம் இது தரன் நரம 

பரர்த்துண்டு யபரணுயம தவிர யநர்தமதய ஒதுக்கி பக்தியில மூழ்கினர கூட 

பரபம்ங்கிறரர். 

இவர் பசரல்ற இந்த danger எல்லரம் பக்தி மரர்க்கத்துலயும் இருக்கு. 

பக்தியிலயும் நரம பணம், கூட்டம் யசர்த்தர, நம்ம  யரரரவது 

பகௌரவப்படுத்தணும், ஒரு பபரியவனர மதிக்கணும் அப்படீங்கிறது எல்லரம் 

தப்பு. நரன் மஹர பபரியவர சிஷ்யன், மஹர பபரியவர பக்தன், அப்படீன்னு 

பசரல்லியய ஒரு cult மரதிரி தன்தன தனியர ஒரு பபரியவனர நிதனச்சுக்கறர. 

அபதல்லரம் danger. க்யரதிலரப பூதஜயில இருந்து மனதச விலக்கி, இதுல 

வந்து ஆதி சங்கரருதடய இன்பனரரு ஸ்யலரகம். அம்பரள் பரமரக இருக்கு 

சரீயரதி கஷ்யட ரிபபௌ புத்ர வர்யக 

ஸதர பீதி மூயல கலத்யர தயந வர | 
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ந கஸ்சித் விரஜ்யத்யயஹர யதவி சித்ரம் 

வினர த்வத் கடரக்ஷம் கதம் தத்வயபரத: || 

அப்படீன்னு ஒரு ஸ்யலரகம். “சரீயர, அதிகஷ்யட”, உடம்புல பல வியரதிகள். 

“ரிபபௌ புத்ர வர்யக” பிள்த கய  எதிரிக ர இருக்கர.எப்படர ஆள் close 

ஆவரன், நரம பணத்தத எடுத்துக்கலரம் ன்னு நிதனக்கறர. “ஸதர பீதி மூயல 

கலத்யர தயந வர” தகயிலிருக்கிற பணம், மதனவி குறித்து பல விதமரன 

பயங்கள். இப்படி இருந்தரலும் “ந கஸ்சித் விரஜ்யதி”. யரருக்குயம தவரரக்கியம் 

வரது இல்ல. “அயஹர யதவி சித்ரம்” என்ன ஆச்சர்யம்! அப்படீங்கறரர். ஆனரல் 

“வினர த்வத் கடரக்ஷம் கதம் தத்வயபரத:” உன்னுதடய கடரக்ஷம் இல்தலனர 

எப்படி யபரதம், ஞரனம் வரமுடியும்! அப்படீன்னு பசரல்றரர். 

அதனரல அம்பரளுதடய அனுக்கிரகம் இருந்தர தரன் ஞரனம் வரும். அதனரல 

பக்தி மரர்க்கம் தரன் எனக்கு ஸ்வரமிகள் பசரல்லி இருக்கரர். humble ஆ 

இருந்துக்யகர, சரர் book ஐ படிச்சுக்யகர ஸ்யதரத்ர பரரரயணம் பண்ணு, 

அப்படீன்னு பசரல்லி பகரடுத்ததுனரல நரன் அததத் தரன் ஏயதர முயற்சி 

பண்யறன். அதுக்கு யமல ஞரன நூல்கள் எல்லரம் நரன் ஆரரய்ச்சி 

பண்றதில்தல. அதனரல தரன் அததபயல்லரம் எடுத்து அவ்வய ர யபசல. 

இதுல பக்தி மரர்க்கதுல ஒரு மூகபஞ்சஸதி ஸ்யலரகம் ஞரபகம் வரது. 

जगन्नेद ंनेद ंपरवमवत पररत्यज्य यवतवर्ः 

कुशाग्रीयस्िान्तैः कुशलवधष्ैः शास्त्रसर्ौ । 

गिेषयं कामावक्ष ध्रुिमकृतकानां वगररसुते 

वगरामैदम्पयं ति चर्पद्मं विजयते   

ஜகன்யனதம் யநதம் பரமிதி பரித்யஜ்ய யதிபி: 

குசரக்ரீயஸ்வரன்தத: குசலதிஷதண: சரஸ்த்ரஸரபணௌ | 

கயவஷ்யம் கரமரக்ஷி த்ருவமக்ருதகரனரம் கிரிஸுயத 

கிரரதமதம்பர்யம் தவ சரணபத்மம் விஜயயத || 

அப்படீன்னு “இந்த உலகம் மரதய அப்படீன்னு அதத விலக்கி, பரரம்ப 

கூர்தமயரன புத்தியயரட சரஸ்த்ரத்தத ஆரரய்ச்சி பண்ணி, அவர சன்யரசிகள் 
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என்ன கண்டு பிடிச்சரன்னர, அம்மர உன்யனரட பரதத்தத தரன் 

பதரிஞ்சுண்டர” அப்படீங்கறரர். 

அப்படி பக்தியினரல யதரடகருக்கு அனுக்கிரகம் கிதடச்ச மரதிரி நமக்கு மஹர 

பபரியவரளுதடய பரதம் கிதடக்கும். ஆனர இந்த பக்தி மரர்க்கதுலயும் honest 

ஆ நரம கர்வம் இல்லரம பணியவரட எப்படி யதரடகர் இருந்தரயரர, அப்படி 

நரமும் இருந்துண்டு பகவரனுதடய அனுக்கிரகதுக்குப் பரத்திரம் ஆயவரம். 

ஜரனகீ கரந்த ஸ்மரணம்... ஜய ஜய ரரம ரரம 
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ஸ்ரீ சங்கர சரிதம் –   தினொன்கொம்  குதி –   
ஸ்கதொத்ரங்கள் மூலமொக சங்கர திக்ேிஜயம் 

 

யநற்தறய கததயில் ஹஸ்தரமலகரச்சரர்யரளும், யதரடகரச்சரர்யரளும் 

நம்முதடய சங்கர பகவத் பரதரள் கிட்ட வந்து யசர்ந்தது, பக்தி பண்ணினது 

எல்லரம் பசரல்லிண்டிருந்யதன். யநத்திக்கு பசரல்லும் யபரது நமக்பகல்லரம், 

ஞரனப்பரதத பரரம்ப கடினமரனது. பரமரர்க ர இருக்க கூடிய நரம், 

http://valmikiramayanam.in/?p=2534
http://valmikiramayanam.in/?p=2534
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/04/shankara-kshetradanam.jpg
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பக்தியினரல் தரன் பகவரதன அதடய முடியும், அப்படீன்னு பசரல்லிண்டு 

இருந்யதன். ஆனர அந்த பக்திதயயய, யகரவிந்த தரயமரதர ஸ்வரமிகள் 

யபரன்ற மஹரன்கள், ஞரன மரர்கம் யபரல கதடப்பிடிச்சர. பக்திதய வந்து ஒரு 

bed of roses மரதிரி தன்தனயய ஏமரத்திக்கரம, பக்தி மரர்க்கத்துயலயய பரரம்ப 

தவரரக்கியத்யதரட, இந்த பகவரதன அதடயணும் என்கிற தரபம், அதுல 

அவர அந்த குருவரயூரப்பதனயய எங்கும் பரர்த்து ஞரனி ஆயிட்டர. அப்படி 

பக்தியும் ஞரனமும் ஒண்ணு தரன்.  அந்த உத்தம பக்திங்கறது தரன் ஞரனம். 

அதனரல நரமும் ஞரனம் அதடயறதுக்கரக, ஞரனத்யதரட பக்தி பண்ணணும் 

அப்படீங்கிறததயும் இன்னிக்கு யசர்த்து பசரல்லணும்னு யதரணித்து. அவர 

ஞரபகம் வந்த யபரது, அந்த higher goal-கரகத் தரன் பக்தி. ஆதி சங்கரர் 

கரண்பிச்ச அந்த ஜீவன்முக்த நிதலதய அதடயறதுக்கரகத் தரன் பக்தி 

அப்படீன்னு பசரல்லணும்னு யதரணித்து. 

இன்னிக்கு ஆதி சங்கரயரரட திக்விஜயத்தத பத்தி பசரல்யறன். ஆதி சங்கர 

பகவத் பரதரள் ஆறரயிரம் சிஷ்யர்கய ரட பரரத யதசம் முழுக்க, மூணு தடதவ, 

எத்ததனயயர மதலகளும், கரடுகளும் தரண்டி ஒவ்பவரரு யக்ஷத்ரத்துக்கும் 

யபரய் ஜனங்களுக்பகல்லரம்  தர்சனம் பகரடுத்து, ஜனங்கத பயல்லரம் 

நல்வழி படுத்தி பதய்வங்க ின் உக்ர கதலதய யபரக்கி பசௌம்ய மூர்த்திக ர 

மரத்தி,  ஒவ்பவரரு யகரவில்கள்-யலயும் திருவனந்தபுரம், குருவரயூர், 

பத்ரிகரஷ்ரமம் யபரன்ற யக்ஷத்ரங்க ில் ஆரரததனகத  சரிபடுத்தினரர். 

இப்பவும் ரரவல் அப்படீன்னு நம்பூதிரிகள்மரர் தரன் பத்ரில பூதஜ பண்றர. 

அப்படி தவதீக பூதஜ முதறகள் எல்லரம் பகரண்டு வந்து அப்படி 

திக்விஜயம்னர இது தரன் திக்விஜயம் அப்படின்னு மஹர பபரியவர பசரல்றர. 

ரரஜரக்கள் திக்விஜயம் யபரனர, யுத்தம் பண்ணி, வழியில  நிதறய யபதர வதம் 

பண்ணிண்டு யபரவர. ஆனர ஆசரர்யரளுதடய திக்விஜயத்துல ஒருத்தர் கூட 

 இறக்கதல. யரரும் ம்ருதம் ஆகதல. எல்லரருக்கும் அமிர்தத்தத பகரடுத்தரர். 

அம்ருதம் அப்படீன்னர  சரகரத நிதல. அமிர்தத்தத பகரடுத்தரர். 

அமரத்துவத்தத பகரடுத்தரர் ஆச்சரர்யரள். யபரற இடத்துபலபயல்லரம் 

ஞரனத்துனரல ஜனங்களுக்கு  யமரக்ஷத்தத  பகரடுத்தரர். இப்யபற்பட்ட 

திக்விஜயம் யவற யரருயம பண்ணதில்தல, அப்படீன்னு பபரியவர பசரல்றர. 

திருப்பதில தனரகர்ஷண யந்த்ரம் ஸ்தரபனம் பண்ணினரர். ஸ்ரீரங்கத்துல 

ஜனரகர்ஷண யந்த்ரம் ஸ்தரபனம்  பண்ணினரர். திருவரதனக்கரவல்-ல 
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அம்பரளுதடய  உக்ர கதலதய, ஸ்ரீசக்ரம், சிவசக்ரம் அப்படீன்னு பரண்டு 

தரடங்கங்க ர அம்பரள் கரதுயலயய  யபரட்டு, எதிரில் பிள்த யரதர 

பிரதிஷ்தட பண்ணி பசௌம்ய மூர்த்தியர ஆக்கினரர். கரஞ்சிபுரத்துல ஸ்ரீசக்ர 

பிரதிஷ்தட பண்ணி, எட்டு உக்ர கர ிக ர  இருந்தவரத   எல்லரம் அந்த 

ஸ்ரீசக்ரத்துக்யக கரவல் பதய்வங்க ர அங்யகயய அடக்கி வச்சு, அம்பரத   

பசௌம்ய மூர்த்தியர ஆக்கினரர். திருபவரற்றியூர்ல அம்பரளுதடய யகரபத்தத  

ஒரு கிணத்துக்குள்  அடக்கி அம்பரத  பசௌம்ய மூர்த்தியர ஆக்கினரர். அந்த 

கிணத்துக்கு  இப்ப கூட வட்டப்பரதற அம்மன் அப்படீன்னு பசரல்லி, அதுக்கு 

தனியர வருஷத்துக்கு ஒருநரள் பூதஜ பண்றர. பகரல்லூர் மூகரம்பிதக 

யக்ஷத்ரத்துல அம்பரத  பசௌம்யமர ஆக்கினரர். அப்படி அவர் யபரன 

இடத்துல எல்லரம் ஜனங்களுக்கு நல்ல வழிதய கரண்பிச்சரர். 

திருவிதடமருதூர் ல ஒரு புத்த யகரஷ்டி “உங்களுதடய இந்த அத்தவதத்துக்கு 

யரர் சரட்சி?” னு யகட்டயபரது “பகவரயன சரக்ஷி. வரங்யகர” ன்னு பசரல்லி 

திருவிதடமருதூர் மஹரலிங்க யக்ஷத்ரம்-னு யபரு, அங்யக கூட்டிண்டு 

யபரனரர். எல்லர லிங்கங்களுக்கும் மத்தியமரன லிங்கம். அங்க அந்த ஸ்வரமி 

சன்னிதியயயலயய யபரய் ஆசரர்யரள் “பகவரயன நீங்க சரக்ஷி பசரல்லுங்யகர” 

ன்ன உடயன  அசரீரியர “அத்தவதயம சத்யம்” அப்படீன்னு வரக்கு வந்தது. 

அந்த லிங்கத்துல இருந்து பகவரன் பரண்டு தககத   தூக்கி கரண்பித்து 

“த்தவதயம சத்யம்” அப்படீன்னு பிரகடனம் பண்ணரர். பூரி ஜகன்நரத்-ல  

யபரயி அங்க ஸ்வரமிய மீட்டு பகரடுத்தரர். யகதரர்நரத் யபரயிருக்கரர். அப்பறம் 

தகலரசத்துக்கு யபரயி பரயமஸ்வரன் கிட்யடயிருந்து ஐந்து லிங்கங்களும், 

பசௌந்தர்யலஹரியும்  வரங்கிண்டு வந்தரர், அப்படீங்கிறதத நரன் நரத க்கு 

விஸ்தரரமர பசரல்யறன். 

இன்னிக்கு இந்த ஒவ்பவரரு யக்ஷத்ரத்துக்கு யபரகும் யபரதும் அந்தந்த ஸ்வரமி 

யமல  அழகரன ஸ்யலரகங்கள் பசரல்லியிருக்கரர். இந்த ஸ்யலரகங்கள் எல்லரம் 

நரன் இன்னிக்கு உங்கய ரட பகிர்ந்துக்கயறன். 

முதல்ல பிள்த யரயரரட ஆரம்பிப்யபரம். கரசியில டுண்டி  விநரயகர் கிட்ட 

இந்த முதகரரத்த யமரதகம் பரடி இருக்கலரம். நரம எங்க பிள்த யரதர 

பிடிச்சரலும், மஞ்சள்-ல பிடிச்சு தவச்சரக்கூட பிள்த யரர் தரன். பிடிச்சு 
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தவச்சர பிள்த யரர்-னு பசரல்வர. அப்படி  எங்க நரம பிள்த யரதர 

ஸ்மரணம் பண்ணரலும் இந்த முதகரரத்த யமரதகம் ஞரபகம் வரும். 

டுண்டி கணபதி 

मुदा करात्तमोदकं सदा विमुविसाधकं कलाधराितंसकं विलावसलोकरक्षकम्। 

अनायकैकनायकं विनावशतेर्दतै्यकं नताशुर्ाशुनाशकं नमावम तं विनायकम्।। 

முதர கரரத்தயமரதகம் ஸதர விமுக்திஸரதகம் 

கலரதரரவதம்ஸகம் விலரஸியலரகரக்ஷகம் | 

அநரயதககநரயகம் விநரஷியதபததத்யகம் 

நதரஷுபரஷுநரஷகம் நமரமி தம் விநரயகம் || 

அப்படீன்னு ஒரு அழகரன ஒரு ஸ்யலரகம்.  ஒவ்பவரரு ஸ்யதரத்திரத்துயலர்ந்து 

ஒவ்பவரரு ஸ்யலரகம் பசரல்யறன். முழுக்க பசரல்லனும்னர பரரம்ப யநரம் 

ஆகும். இந்த ஆச்சரர்யரள் திக்விஜயம்  பண்ண அந்த order-ல இல்லரம, நரன் 

பதய்வங்கய ரட order-ல பசரல்யறன். பிள்த யரதர ஸ்மரிச்யசரம், 

முருகனுக்கு திருச்பசந்தூர்ல யபரயி அங்க ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம் பரடினரர். 

அந்த ஸுப்ரமண்ய புஜங்கதுயலர்ந்து ஒரு ஸ்யலரகம். 
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திருச்பசந்தூர் 

मयूरावधरूढं महािाक्यगूढं मनोहाररदहे ंमहवच्चत्तगेहम्। 

महीदिेदिें महािेदर्ािं महादिेबालं र्जे लोकपालम्।। 

மயூரரதிரூடம் மஹரவரக்யகூடம் 

மயநரஹரரியதஹம் மஹச்சித்தயகஹம் | 

மஹீயதவயதவம் மஹரயவதபரவம் 

மஹரயதவபரலம் பயஜ யலரகபரலம்৷৷ 

மயூரரதிரூடம்- மயில் யமல் ஏறிண்டு இருக்கிறவர். 

மஹரவரக்யகூடம், யவதத்துல இருக்கக்கூடிய  மஹரவரக்யங்க ின் 

மதறப்பபரருள் என்பனன்னர முருகர் தரன் என்கிறரர், 

மயநரஹரரி யதஹம், மனத்தத பகரள்த  பகரள்ளும் குமரர வடிவம், 

மஹச்சித்தயகஹம்,  மரஹரன்களுதடய சித்தத்தத இருப்பிடமரக, வீடரக 

பவச்சுண்டு இருக்கரர், 

http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/04/Thiruchendur.jpg
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மஹீயதவயதவம் மஹீயதவர்கள் னர, பூஸுரஹ, பூமியில் இருக்கக்கூடிய 

யதவர்கள், ப்ரரஹ்மணர்கள், ப்ரரஹ்மணர்கய ரட பதய்வம் முருகன், 

மஹரயவதபரவம் யவதத்துதடய பரவயம சுப்ரமணிய ஸ்வரமி தரன், 

மஹரயதவபரலம் சிவபபருமரனுதடய குழந்தத, 

பயஜ யலரகபரலம் – உலகத்தத எல்லரம் கரப்பரற்றும்  அந்த முருகதன நரன் 

வழிபடுகியறன் அப்படீன்னு பசரல்றரர். 

ஆதி சங்கரர் துவரதச யஜரதிர் லிங்கங்கள்-னு பரரத யதசத்துல இருக்கு, 

யநபரல்யலர்ந்து ரரயமஸ்வரம் வதரக்கும், அங்கங்யக ஜ்யயரதிஸர இருந்தது, 

அப்பறம் லிங்க வடிவமர ஆகி அங்க வழிபடறர. ஆசரர்யரள் அந்த பன்னிரண்டு 

லிங்ககத யும் தரிசித்து  துவரதச லிங்க ஸ்யதரத்ரம்-னு ஒண்ணு 

பண்ணியிருக்கரர். அதுயலர்ந்து ஒண்ணு பரண்டு பசரல்யறன். 

த்வரதச லிங்க ஸ்யதரத்ரம் 

सानन्दमानन्दिने िसन्तमानन्दकन्द ंहतपापबृन्दम्। 

िारा्सीनार्मनार्नार्ं श्रीविश्वनार्ं शर्ं प्रपद्ये।। 

ஸரநந்தமரநந்த வயந வஸந்தமரநந்தகந்தம் ஹதபரபப்ருந்தம் | 

வரரரணஸீநரதமநரதநரதம் ஸ்ரீவிஷ்வநரதம் ஷரணம் ப்ரபத்யய || 

அப்படீன்னு இது கரசி விஸ்வநரதர் யமல. 

श्रीताम्रप्ीजलरावशयोगे वनबद्धय सेतुं वनवश वबल्िपरैः। 

श्रीरामचन्रे्  समर्तचतं तं रामेश्वराख्यं सततं नमावम।। 

ஸ்ரீதரம்ரபர்ணீ ஜலரரஷியயரயக நிபத்தய யஸதும் நிஷி பில்வபத்தர: | 

ஸ்ரீரரமசந்த்யரண ஸமர்சிதம் தம் ரரயமஷ்வரரக்யம் ஸததம் நமரமி || 

அப்படீன்னு ரரமரரல் பூதஜ பண்ணப்பட்ட ரரயமஸ்வரத்துல இருக்க கூடிய 

ரரமலிங்கத்தத நமஸ்கரிக்கியறன், அப்படீன்னு பசரல்றரர். 

பரயமஸ்வர பரமர நிதறய ஸ்யலரகங்கள் பண்ணியிருக்கரர். அதுல பரரம்ப 

பரரம்ப அழகரனது இந்த சிவரனந்த லஹரி, நூறு ஸ்யலரகங்கள். அந்த 
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சிவரனந்த லஹரி ஸ்ரீதசலம்ங்கிற யக்ஷத்ரத்துல பண்ணினரர், அப்படீன்னு 

பசரல்லுவர. அதுல மல்லிகரர்ஜுன  யக்ஷத்ரத்தத குறித்து பரண்டு மூணு 

ஸ்யலரகங்கள் வறது. ஒரு மதல யமல கரட்டுக்குள் இருக்கும் ஸ்வரமி, அந்த 

சிவரனந்த லஹரியலர்ந்து ஒரு ஸ்யலரகம் பசரல்யறன். 

ஸ்ரீதசலம் 

गलन्ती शंर्ो त्िच्चररतसररतः दकवल्बषरजो दलन्ती धीकुल्यासरव्षु पतन्ती विजयताम् । 

ददशन्ती संसारभ्रम्पररतापोपशमनं िसन्ती मच्चेतोह्रदरु्वि वशिानन्दलहरी ।। 

கலந்தீ ஷம்யபர த்வச்சரிதஸரித: கில்பிஷரயஜர 

தலந்தீ தீகுல்யரஸரணிஷு பதந்தீ விஜயதரம் | 

திஷந்தீ ஸம்ஸரரப்ரமணபரிதரயபரபஷமநம் 

வஸந்தீ மச்யசயதரஹ்ரதபுவி ஷிவரநந்தலஹரீ || 

அப்படீன்னு ஒரு ஸ்யலரகம், இதுக்கு மஹர பபரியவர word by word  அர்த்தம் 

பசரல்லியிருக்கர. அதத நரன் உங்களுக்கு share பண்யறன். 

ஆச்சரர்யரள் இங்க எல்லர யக்ஷத்ரங்களுக்கும் வந்துருக்கரர், 

திருவண்ணரமதலயும் வந்து இருப்பரர். அங்க தரன் அவருக்கு தக்ஷிணரமூர்த்தி 

தரிசனம் கிதடச்சிருக்கும், இந்த தக்ஷிணரமூர்த்தி ஸ்யதரத்ரம் 

பண்ணியிருப்பரர், அப்படீன்னு ஒருத்தர் எழுதியிருந்தரர். பரரம்ப அழகர 

இருந்தது.  

विश्वं दपु्दशृ्यमाननगरीतुल्यं वनजान्तगुतं 

पश्यन्नात्मवन मायया बवहररिोद्धरू्तं यर्ा वनरया । 

यः साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्िात्मानमेिाियं 

तस्मै श्रीगुरुमूतुये नम इद ंश्रीदवक्ष्ामूतुये ।। 

விஷ்வம் தர்பணதரிஷ்யமரநநகரீதுல்யம் நிஜரந்தர்கதம் 

பஷ்யந்நரத்மநி மரயயர பஹிரியவரத்பூதம் யதர நித்ரயர || 

ய: ஸரக்ஷரத்குருயத ப்ரயபரதஸமயய ஸ்வரத்மரநயமவரத்வயம் 

தஸ்தம ஸ்ரீகுருமூர்தயய நம இதம் ஸ்ரீதக்ஷிணரமூர்தயய || 
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அப்படீன்னு இந்த தக்ஷிணரமூர்த்தி ஸ்யதரத்ரத்தத படிச்சரயலர, த்யரனம் 

பண்ணினரயலர, பரடினரயலர, இயதரட அர்த்தத்தத மனனம் பண்ணினரயலர 

ஞரனம் கிதடக்கும் அப்படீன்னு ஆசரர்யரள் பலஸ்ருதி  பசரல்லியிருக்கரர். 

கரசி யக்ஷத்ரத்துலயய விஸ்வநரததர பரடியிருக்கரர், அன்னபூரணிதய 

பரடியிருக்கரர், கங்தகதய பரடியிருக்கரர், யமுதனதய பரடியிருக்கரர், 

கரலதபரவதர பரடியிருக்கரர், இங்க நர்மதததய பரடியிருக்கரர், இந்த 

அன்னபூர்ணரஷ்டகம்-னு ஒரு ஸ்யலரகம். அதுயலர்ந்து பரண்டு ஸ்யலரகம் 

பசரல்யறன். 

கரசீ அன்னபூரணி 

वनत्यानन्दकरी िरार्यकारी सौन्दयुरत्नाकरी 

वनधूुतावखलघोरपापवनकरी प्रत्यक्षमाहशे्वरी । 

प्रालेयाचलिंशपािनकरी काशीपुराधीश्वरी 

वर्क्षां देवह कृपािलम्बनकरी मातान्नपू्ेश्वरी ।। 

நித்யரநந்தகரீ வரரபயகரரீ பஸௌந்தர்யரத்நரகரீ 

நிர்தூதரகிலயகரரபரபநிகரீ ப்ரத்யக்ஷமரயஹஷ்வரீ. 

ப்ரரயலயரசலவம்ஷபரவநகரீ கரஷீபுரரதீஷ்வரீ 

பிக்ஷரம் யதஹி கரிபரவலம்பநகரீ மரதரந்நபூர்யணஷ்வரீ৷৷1৷৷ 

அப்படீன்னு  இந்த மரதிரி வரும், எட்டு ஸ்யலரகங்கள், பரரம்ப அழகர 

இருக்கும். இபதல்லரம் வந்து ஒவ்பவரரு ஸ்யலரகம் பசரன்னர, திருப்தியய 

ஆகமரட்யடங்கறது. முழு ஸ்யதரத்ரத்ததயும் படிக்கணும்னு யதரணறது. 

இயதரட கதடசி ஸ்யலரகம். 

अन्नपू्े सदापू्े शंकरप्रा्िल्लरे्। ज्ञानिैराग्यवसद्धध्यर्ं वर्क्षां दवेह च पािुवत।। 

माता च पािुतीदिेी वपता दिेो महशे्वरः। बान्धिाः वशिर्िाश्च स्िदशेो रु्िनरयम्।। 

அன்னபூர்யண ஸதரபூர்யண சங்கரப்ரரணவல்லயப. 

ஜ்ஞரநதவரரக்யஸித்த்யர்தம் பிக்ஷரம் யதஹி ச பரர்வதி ৷৷ 
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மரதர ச பரர்வதீயதவீ பிதர யதயவர மயஹஷ்வர: | 

பரந்தவர: சிவபக்தரஷ்ச ஸ்வயதயஷர புவநத்ரயம் || 

எல்லரர் ஆத்துயலயும் தினமும் சரதம் தவக்கறதுக்கு முன்னரடி இந்த இரண்டு 

ஸ்யலரகங்கள் பசரல்லுவர இல்தலயர? 

அப்பறம் கரஞ்சீ கரமரக்ஷி யபர்ல தரன் இங்யக இந்த பஸௌந்தர்யலஹரி 

பண்ணினரர் னு மஹர பபரியவர பசரல்றர. அப்பறம் மடம் ஸ்தரபனம் பண்ணி, 

சர்வஞ பீடரயரரஹணம் பண்ணிட்டு கரமரக்ஷி கூடயவ கலந்துட்டரர் 

அப்படின்னு பசரல்றரர். கரஞ்சி தரன் முக்தி யக்ஷத்ரம். இங்யக தரன் ஆதி 

சங்கரர் லயம் அதடந்தரர் னு சில சங்கர விஜயங்க ில் இருக்கு னு பபரியவர 

பசரல்றர. யகதரர நரதத்தில் என்று சில புஸ்தகங்க ில் இருக்கு. யகதரர 

நரதத்தத தரண்டி யயரக மரர்க்கமரக தகலரசத்துக்கு யபரய், பகவரதன 

தரிசனம் பண்ணிட்டு அப்பறம் கரஞ்சிபுரம் வந்தரர் அப்படின்னு இருக்கு னு 

அதத quote பண்றர. 

இந்த பசௌந்தர்யலஹரி ஸ்யதரத்ரம், ஸ்வரமிகள் என்தன படிக்க யவண்டரம். 

உனக்கு கல்யரணம் ஆகி குழந்ததகள் எல்லரம் பிறந்த பின்ன யவணும்னர படி 

அப்படின்னு பசரன்னரர். அதுக்குள்ய  இந்த மூக பஞ்ச சதி ஆவர்த்தி பண்ணி 

எனக்கு இதுயலயய ருசி வந்துடுத்து. ஆனர ஸ்வரமிகய  பசௌந்தர்ய லஹரியில் 

இருந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு ஸ்யலரகங்கள் பசரல்லி குடுத்து இருக்கரர். 

அபதல்லரம் தரன் நரன் quote பண்யறன். இந்த ‘ஜயபர ஜல்ப:’ ‘த்ருஷர 

த்ரரகீயஸ்யர’ அபதல்லரம் மரதிரி இந்த ஒரு ஸ்யலரகம் அவர் விரும்பி 

பசரல்லுவரர். 

கரமரக்ஷி 

त्िदन्यः पाव्भ्यामर्यिरदो दिैतग्स्त्िमेका नैिावस प्रकरितिरार्ीत्यवर्नया। 

र्यात्रातुं दातुं फलमवप च िाञ्छासमवधकं शरण्ये लोकानां ति वह चर्ािेि वनपु्ौ।। 

த்வதந்ய: பரணிப்யரமபயவரயதர ததவதகண: 

த்வயமகர தநவரஸி ப்ரகடிதவரரபீத்யபிநயர | 

பயரத்த்ரரதும் தரதும் பலமபி ச வரஞ்சரஸமதிகம் 

ஷரண்யய யலரகரநரம் தவ ஹி சரணரயவவ நிபுபணௌ৷৷ 
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அம்மர! உன்தனத் தவிர மத்த பதய்வங்கள் எல்லரம் வலது தகயரல் அபய 

முத்திதரயும் இடது தகயரல் வரத முத்திதரயும், இல்தல மரத்தி இருக்கும். 

இடது தகயரல் அபய முத்திதரயும் வலது தகயரல் வரத முத்திதரயும் 

கரண்பிக்கரர. நீ தரன் கரண்பிக்கரதில்தல. கரமரட்சிக்கு நரலு தககள். அதுல 

பரணம், ஸ்ருணி, பரசம், கரர்முகம் – பஞ்ச புஷ்ப பரணங்கள், பரசம், அங்குசம், 

அப்பறம் கரும்பு வில். அதுனரல நீ அபய வரத முத்திதர கரண்பிக்கவில்தல. 

ஆனரல் பயரத்த்ரரதும் – பயங்க ில் இருந்து கரப்பதற்கும், தரதும் பலமபி ச 

வரஞ்சரஸமதிகம் – பக்தர்கள் ஆதசப்படுவதற்கும் யமலரன பலன்கத  

குடுப்பதற்கும், சரண்யய யலரகரநரம் – உலகங்கள் எல்லரவற்றுக்கும் 

புகலிடமரன கரமரக்ஷி, தவ ஹி சரணரயவவ நிபுபணௌ – உன்னுதடய 

பரதங்கய  சரமர்த்தியம் உதடயதவக ரக இருக்யக! நீ தனியர எதுக்கு அபய 

வரத அபிநயம் பண்ணனும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்யலரகம். 

கரஞ்சிபுரத்தில் கரமரக்ஷிதய தர்சனம் பண்ணிட்டு ஆசரர்யரள் 

ஏகரம்பயரச்வரதர பரர்த்து இருப்பரர். ஏகரம்பயரச்வரர் யகரவிலில் பின்னரடி 

மரமரத்தின் அடியில் அம்பரளுக்கும் சுவரமிக்கும் கல்யரண யகரலம் ஒரு சந்நிதி 

இருக்கு, அந்த இந்த ஸ்யலரகம் பசரல்லி இருப்பரர். 

ஏகரம்பயரஸ்வரர் 

नमः वशिाभ्यां नियौिनाभ्यां परस्पराविष्टिपुधुराभ्यां 

नगेन्रकन्यािृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकरपािुतीभ्याम्।। 

நம: ஷிவரப்யரம் நவபயௌவநரப்யரம் 

பரஸ்பரரஷ்லிஷ்டவபுர்தரரப்யரம் | 

நயகந்த்ரகந்யரவருஷயகதநரப்யரம் 

நயமர நம: சங்கர பரர்வதீப்யரம் || 

சம்ஸ்க்ருதத்துல ஷிவரப்யரம் அப்படின்னு dual னு இருக்கு. அதத பவச்சு ஒயர 

வரர்த்ததயில் இரண்டு யபதரயும் பசரல்றரர். ஒருத்ததர ஒருத்தர் ஆலிங்கனம் 

பண்ணிண்டு இருக்கர என்று வரும் இந்த ஸ்யலரகத்தத பசரல்லி நயமர நம: 

சங்கர பரர்வதீப்யரம் – இவரத  நமஸ்கரரம் பண்ணினரல் தம்பதிகளுக்குள் 

ஒற்றுதம ஏற்படும். சந்யதரஷம் ஏற்படும் அப்படின்னு ஸ்வரமிகள் பசரல்வரர். 
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அடுத்தது வரதரரஜதர தர்சனம் பண்ணி இருப்பரர். ஷட்பதீ ஸ்யதரத்ரம் னு 

பரரம்ப சின்னதர ஒரு ஆறு ஸ்யலரகங்கள் பகரண்ட ஒரு விஷ்ணு ஸ்துதி 

இருக்கு. மஹர பபரியவர பதய்வத்தின் குரல் நரன்கரம் பரகத்துல அதுக்கு ஒரு 

இருநூறு பக்கங்கள் அந்த ஆறு ஸ்யலரகங்களுக்கு அர்த்தம் பசரல்லி இருக்கர. 

அதுயலர்ந்து பரண்டு ஸ்யலரகம் பசரல்யறன். 

வரதரரஜர் 

दामोदर गु्मवन्दर सुन्दरिदनारविन्द गोविन्द। 

र्िजलवधमर्नमन्दर परमं दरमपनय त्िं मे।। 

नाराय् करु्ामय शर्ं करिाव् तािकौ चर्ौ। 

इवत षट्पदी मदीये िदनसरोजे सदा िसतु।। 

தரயமரதர குணமந்திர ஸுந்தரவதநரரவிந்த யகரவிந்த | 

பவஜலதிமதநமந்தர பரமம் தரமபநய த்வம் யம || 

நரரரயண கருணரமய ஷரணம் கரவரணி தரவபகௌ சரபணௌ | 

இதி ஷட்பதீ மதீயய வதநஸயரரயஜ ஸதர வஸது || 

இந்த ஆறு ஸ்யலரகங்கள் ‘மதீயய வதநஸயரரயஜ’ – என்னுதடய வரய் என்கிற 

தரமதரயில் ‘ஸதர வஸது’, என் மனமரகிய தரமதரயில்னு பசரன்னர கூட 

ஸ்யலரகம் ஒட்டும். ஆனர நரக்கு நரமத்தத பசரன்னரல் யபரதும். இந்த 

ஸ்யலரகங்கத  படிச்சுண்யட இருந்தரல் யபரதும், தரனரக பகவரன் மனசுல 

வந்து உட்கரர்ந்துப்பரர், அப்படின்னு பபரியவர இருக்கு அர்த்தம் பசரல்லி 

இருக்கரர். இந்த ‘தரயமரதர குணமந்திர ஸுந்தரவதநரரவிந்த யகரவிந்த’ என்ற 

வரி நிதறய பமல்லின வரர்த்ததகள் இருக்கறதுனரல இனிதமயரக இருக்கு. 

யகரவிந்த தரயமரதர குணமந்திர ஸுந்தரவதநரரவிந்த யகரவிந்த தரயமரதர 

குணமந்திர ஸுந்தரவதநரரவிந்த யகரவிந்த னு ஜபிச்சுண்யட இருக்கலரம் னு 

பசரல்றர. அப்பறம் மதுரர யபரயிருப்பரர். ப்ருந்தரவனம் யபரய் இருப்பரர். 

நிதறய விஷ்ணு ஸ்யலரகங்களும் பண்ணி இருக்கரர். அதுல 

ப்ருந்தரவனம் 

अच्युतं केशिं रामनाराय्ं कृष्दामोदरं िासुदिें हररम्। 

श्रीधरं माधिं गोवपकािल्लरं् जानकीनायकं रामचन्र ंर्जे।।1।। 
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அச்யுதம் யகஷவம் ரரமநரரரயணம் 

கருஷ்ணதரயமரதரம் வரஸுயதவம் ஹரிம் | 

ஸ்ரீதரம் மரதவம் யகரபிகரவல்லபம் 

ஜரநகீநரயகம் ரரமசந்த்ரம் பயஜ || 

என்று ஆரம்பித்து எட்டு ஸ்யலரகங்கள் இருக்கு. ஸ்கூல் program ல எல்லரம் 

குழந்ததகள் டரன்ஸ் ஆட இதத பரடறர. அழகரன பமட்டு. 

அயயரத்யர ல ரரமதர தரிசனம் பண்ணின யபரது ரரம புஜங்க ப்ரயரத 

ஸ்யதரத்ரம் னு ஒண்ணு பண்ணி இருப்பரர் னு மஹர பபரியவர பசரல்றர. 

அயயரத்யர 

यदाि्ुयत्क्ुमूलेऽन्तकाले वशिो राम रामेवत रामेवत काश्याम्। 

तदकंे परं तारकब्रह्मरूपं र्जेऽह ंर्जेऽह ंर्जेऽह ंर्जेऽहम्।। 

யதரவர்ணயத்கர்ணமூயலந்தகரயல 

ஷியவர ரரம ரரயமதி ரரயமதி கரஷ்யரம் | 

தயதகம் பரம் தரரகப்ரஹ்மரூபம் 

பயஜஹம் பயஜஹம் பயஜஹம் பயஜஹம்৷৷ 

இந்த ரரம என்ற இரண்டு எழுத்துக்கத  கரசியில் மரிப்பவனுதடய கரதுக ில் 

சிவபபருமரன் பசரல்லி தரரகம் னர தரண்டவிடறது இந்த சம்சரர கடலில் 

இருந்து தரண்டுவிக்கும் எந்த ரரமருதடய நரமங்கத  பசரல்கிறரயரர, அந்த 

பரப்ரம்ம ரூபமரன ரரமதர நரன் பஜிக்கியறன் னு ஒரு ஸ்யலரகம். 

இப்படி ஒவ்பவரரு யக்ஷத்ரத்துயலயும் அழகழகரன ஸ்யதரத்ரங்கள் இருக்கு. 

மதுதரயில் மீனரக்ஷி அம்பரள் யமயல மீனரக்ஷி பஞ்சரத்னம் னு ஒரு 

ஸ்யதரத்ரம் பண்ணி இருக்கரர். எனக்கு ஒரு ஸ்யலரகம் பசரன்னர திருப்தி ஆக 

மரட்யடங்கறது. இந்த ஸ்யதரத்ரத்தத முழுக்க பசரல்யறன். எங்க அம்மர யபர் 

மீனரக்ஷி. அப்பர யபர் ஸுந்தரம். மரமர யபர் நரரரயணன். என் யபர் கணபதி 

சுப்ரமண்யம். இந்த நரமங்கள் எல்லரம் இந்த ஸ்யலரகத்தில் வரது. அழகரன 

ஸ்யலரகம். 
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மதுதர 

उद्यद्भानुसहस्रकोरिसदशृां केयूरहारोज्ज्िलां 

वबम्बोष्ीं वस्मतदन्तपवङ्िरुवचरां पीताम्बरालंकृताम्। 

विष्ुब्रह्मसुरेन्रसेवितपदां तत्त्िस्िरूपां वशिां 

मीनाक्षीं प्र्तोऽवस्म संततमह ंकारुण्यिारांवनवधम्।।1।। 

मुिाहारलसवत्करीिरुवचरां पू्ेन्दिुक्रप्रर्ां 

वशञ्जन्नूपुरककदक्ीमव्धरां पद्मप्रर्ार्ासुरम्। 

सिाुर्ीष्टफलप्रदां वगररसुतां िा्ीरमासेवितां 

मीनाक्षीं प्र्तोऽवस्म संततमह ंकारुण्यिारांवनवधम्।।2।। 

श्रीविद्यां वशििामर्ागवनलयां ह्रींकारमन्रोज्ज्िलां 

श्रीचक्रावङ्कतवबन्दमुध्यिसक्तत श्रीमत्सर्ानायकीम्। 

श्रीमत्षण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोवहनीं 

मीनाक्षीं प्र्तोऽवस्म संततमह ंकारुण्यिारांवनवधम्।।3।। 

http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/04/meenakshi.jpg
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श्रीमत्सुन्दरनायकीं र्यहरां ज्ञानप्रदां वनमुलां 

श्यामार्ां कमलासनार्तचतपदां नाराय्स्यानुजाम्। 

िी्ािे्ुमृदङ्गिाद्यरवसकां नानाविधाडवम्बकां 

मीनाक्षीं प्र्तोऽवस्म संततमह ंकारुण्यिारांवनवधम्।।4।। 

नानायोवगमुनीन्रहृवन्निसतीं नानार्ुवसवद्धप्रदां 

नानापुषपविरावजतावङ्ियुगलां नाराय्ेनार्तचताम्। 

नादब्रह्ममयीं परात्परतरां नानार्ुतत्त्िावत्मकां 

मीनाक्षीं प्र्तोऽवस्म संततमह ंकारुण्यिारांवनवधम्।।5।। 

உத்யத்பரனு ஸஹஸ்ரயகரடி ஸத்ருசரம் யகயூர ஹரயரரஜ்வலரம் 

பிம்யபரஷ்டீம் ஸ்மிததந்த பங்திருசிரரம் பீதரம்பரர லங்க்ருதரம் 

விஷ்ணு ப்ரஹ்ம ஸுயரந்த்ர யஸவிதபதரம் தத்வ ஸ்வரூபரம் சிவரம் 

மீனரக்ஷீம் ப்ரணயதரஷ்மி ஸந்ததமஹம் கரருண்ய வரரரம் நிதிம் 

முக்தரஹரர லஸத்கீரிட ருசிரரம் பூர்யணந்து வக்த்ர ப்ரபரம் 

சிஞ்ஜன்னூபுர கிண்கிணீ மணிதரரம் பத்ம ப்ரபர பரஸ ரரம் 

ஸர்வரபீஷ்ட பலப்ரதரம் கிரிஸுதரம் வரணீ ரமர யஸவதரம் 

மீனரக்ஷீம் ப்ரணயதரஷ்மி ஸந்ததமஹம் கரருண்ய வரரரம் நிதிம் 

ஸ்ரீ வித்யரம் சிவ வரமபரக நிலயரம் ஹ்ரீங்கரர மந்த்யரரஜ்வலரம் 

ஸ்ரீ சக்ரரங்கித பிந்துமத்ய வஸதிம் ஸ்ரீமத் ஸபர நரயகீம் 

ஸ்ரீமத் ஷண்முக விக்னரரஜ ஜனநீம் ஸ்ரீமஜ் ஜகன் யமரஹீநீம் 

மீனரக்ஷீம் ப்ரணயதரஷ்மி ஸந்ததமஹம் கரருண்ய வரரரம் நிதிம் 

ஸ்ரீமத் ஸுந்தர நரயகீம் பயஹரரம் ஞரன ப்ரதரம் நிர்மலரம் 

ஸ்யரமரபரம் கமலரஸனரர்ச்சிதரம் நரரரயண ஸ்யரனுஜரம் 

வீணர யவணு ம்ருதங்க வரத்ய ரஸிகரம் நரதர விதர டம்பிகரம் 

மீனரக்ஷீம் ப்ரணயதரஷ்மி ஸந்ததமஹம் கரருண்ய வரரரம் நிதிம் 

நரநர யயரகி முநீந்த்ர ஹ்ருந்தி வஸதீம் நரநரர்த்த ஸித்தி ப்ரதரம் 
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நரநரவித புஷ்ப விரரஜிதரங்க்ரி யுக ரம் நரரரயயணர்ச்சிதரம் 

நரத ப்ரஹ்ம மயீம் பரரத் பரதரரம் நரநரர்த்த தத்வரத்மிகரம் 

மீனரக்ஷீம் ப்ரணயதரஷ்மி ஸந்ததமஹம் கரருண்ய வரரரம் நிதிம் 

இன்னிக்கு மரதங்கி ஜயந்தி னு (சித்திதர மரசம் சுக்ல பக்ஷ த்விதீதய. அக்ஷய 

திருதிதயக்கு முந்தின நரள்) பசரல்றர. மீனரக்ஷி யதவியயரட இன்பனரரு யபர் 

மரதங்கி. ரரஜ மரதங்கி னு அம்பரய ரட ஒரு அவஸரம். வீதண வரசிச்சுண்டு 

சங்கீத யதவததயரக இருக்கர. அந்த மரதங்கி யமயல தரன் கர ிதரசன் 

சியரம ர தண்டகம் னு ஒரு ஸ்யதரத்ரம் பண்ணி இருக்கரர். இன்னிக்கு 

மீனரக்ஷி யதவிதய நரம் ஸ்யதரத்ரம் பண்ணியனரம். 

இப்படி அழகரன ஸ்யலரகங்கள். ஒவ்பவரண்ணும் ரத்னம். ஹனுமத் 

பஞ்சரத்னம் னு ஒரு சின்ன 5 ஸ்யலரகங்கள் இருக்கற ஒரு ஸ்யதரத்ரம். 

ஸ்வரமிகள் இதத 108 ஆவர்த்தி பண்ணச் பசரல்வரர். அததப் பண்ணி பல 

யபர் யக்ஷமம் அதடஞ்சு இருக்கர. அந்த ஹனுமத் பஞ்சரத்னத்தத பசரல்லி 

பூர்த்தி பண்ணிக்கயறன். 

िीतावखलविषयेच्छं जातानन्दाश्रुपुलकमत्यच्छम्। 

सीतापवतदतूाद्यं िातात्मजमद्य र्ािये हृद्यम्।।1।। 

तरू्ारु्मुखकमलं करु्ारसपूरपूररतापाङ्गम्। 

संजीिनमाशासे मञ्जुलमवहमानमञ्जनार्ाग्यम्।।2।। 

शम्बरिैररशरावतगमम्बुजदलविपुललोचनोदारम्। 

कम्बुगलमवनलददष्टवंबम्बज्िवलतोष्मेकमिलम्बे।।3।। 

दरूीकृतसीतार्ततः प्रकिीकृतरामिैर्िस्फूर्ततः। 

दाररतदशमुखकीर्ततः पुरतो मम र्ातु हनुमतो मूर्ततः।।4।। 

िानरवनकराध्यक्षं दानिकुलकुमुदरविकरसदकृ्षम। 

दीनजनािनदीकं्ष पिनतपःपाकपुञ्जमराक्षम्।।5।। 

एतत्पिनसुतस्य स्तोरं यः पठवत पञ्चरत्नाख्यम। 

वचरवमह वनवखलान्र्ोगान्रु्ङ्क्त्िा श्रीरामर्विर्ाग्र्िवत।।6।। 
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1.வீதரகில விஷயயச்சம் ஜரதரனந்தரச்ரு புலகமத்யச்சம் 

ஸீதரபதிதூதரத்யம் வரதரத்மஜமத்ய பரவயய ஹ்ருத்யம் 

2.தருணரருண முககமலம் கருணரரசபூர பூரிதரபரங்கம் 

ஸஞ்ஜீவனமரசரயஸ மஞ்ஜு மஹிமரன மஞ்ஜனரபரக்யம் 

3.சம்பரதவரிசரரதிக மம்புஜதலவிபுலயலரசயனரதரரம் 

கம்புகல மனிலதிஷ்டம் பிம்பஜ்வரலியதரஷ்டயமக மவலம்யப 

4.தூரிக்ருதஸீதரர்தி: ப்ரகடீக்ருத ரரமதவபவஸ்பூர்தி: 

தரரித தசமுக கீர்தி:புரயதர மம பரது ஹனுமயதர மூர்த்தி : 

5.வரனர நிகரரத்யக்ஷம் தரனவகுல குமுத ரவிகரஸத்சத்ருக்ஷம் 

தீன ஜனரவன தீக்ஷம் பவனதப: பரக புஞ்ஜ மத்ரரக்ஷம் 

6.ஏதத் பவனஸுதஸ்யஸ்யதரத்ரம் ய: படதி பஞ்சரத்னரக்யம் 

சிரமிஹ நிகிலரன் யபரகரன் புக்த்வர ஸ்ரீரரம பக்திபரக்பவதி 

புரயதர மம பரது ஹனுமயதர மூர்த்தி : – என் முன்னரல் ஹனுமரரின் உருவம் 

பிரகரசிக்கட்டும் னு அவர் பிரரர்த்ததன பண்ணின யபரது ஆசரர்யரளுக்கு 

கரசியில் ஹனுமரன் கரட்ல ஹனுமரர் தர்சனம் பகரடுத்தரர் ன்னு பசரல்லுவர. 

ஜரனகீ கரந்த ஸ்மரணம்... ஜய ஜய ரரம ரரம 
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ஸ்ரீ சங்கர சரிதம் –   திதனந்தொம்  குதி –   
கொஞ்சியில் சங்கரர் ேிகதஹ முக்தி 

 

யநற்தறய கததயில் ஆதி சங்கரர் தன்யனரட ஆறரயிரம் சிஷ்யர்கய ரட பரரத 

யதசம் முழுக்க மூணு முதற பரத யரத்திதரயரக திக்விஜயம் பண்ணினதத 

ஸ்யதரத்திரங்கள் மூலமர பசரல்லிண்டு இருந்யதன். மஹர பபரியவர பசரல்றர 

“ஆச்சரர்யரள் பண்ணின இந்த திக்விஜயம் national integration-ஆ  

முடிஞ்சுடுத்து. எல்லரதரயும் ஒயர யவத மதத்துக்கு கீழ பகரண்டு வந்து, நரம 

எல்லரரும் ஒரு தரய் வயிற்று பிள்த கள் அப்படிங்கற உணர்ச்சிதய 

ஏற்படுத்தினரர். பக்தியினரல தரன் எல்லரருக்குள்  ஒருதமப்பரடு ஏற்படும். 

அப்படி  national integration பண்ணினர” ன்னு பசரல்றர. எனக்கு யதரணித்து, 

நம்ம மஹர பபரியவய ரட திக்விஜயத்துனரல international-integration-யன  

http://valmikiramayanam.in/?p=2540
http://valmikiramayanam.in/?p=2540
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ஆயிடுத்து. “தமத்ரீம் பஜத அகில ஹ்ருத யஜத்ரீம்” அப்படீன்னு United Nations-

ல பரட பவச்சரயர! “ஸ்யரயயர பூயரத் சகல ஜனரனரம்” “எல்லரருக்கும் யக்ஷமம் 

உண்டரகட்டும்” அப்படீங்கிற அயத thoughtல எப்பவும் இருந்தர. உலகத்துல 

எந்த ஒரு ஜீவன் கிட்டயும் எந்த ஒரு த்யவஷத்ததயும் கரண்பிக்கரம வரழ 

முடியும் அப்படீன்னு நூறு வருஷம் இருந்து கரண்பிச்சர பபரியவர. 

ஒரு Russian வந்து பபரியவரத  நமஸ்கரரம் பண்ணி “எனக்கு ஏதரவது ஒரு 

இந்து யபர் பகரடுக்கணும்” ன்னு யகட்ட யபரது “Russia-யக முதல்ல ரிஷி 

யதசம்னு தரன் யபரு. இவதர பரர்த்தரயல பவள்த  தரடி பவச்சுண்டு ரிஷி 

மரதிரி தரன் இருக்கரர் இல்தலயர? இவதர ரிஷின்னு யபரு தவச்சிக்க 

பசரல்லு” அப்படீன்னு பசரல்லி இருக்கர. அப்பறம் phone பண்ணி கூப்பிட்டு 

“தவரிஷி-ன்னு  யபர்  தவச்சுக்க பசரல்லு”  அப்படீன்னு இருக்கர. இப்படி 

உலகம் முழுக்க எல்லர யதசத்துல இருந்தும் பண்டிதர்கள், ஞரனத்தத 

நரடுபவர்கள், வந்து மஹர பபரியவத  நமஸ்கரரம் பண்ணி, அனுக்ரஹம் 

வரங்கிண்டு  யபரயிருக்கர. 

ஆசரர்யரத ப் பத்தி மஹர பபரியவர யபசும் யபரது, “ஆதி சங்கரர் ஒரு 

மரயவரதி, அத்தவத குரு” அப்படீன்னு பசரல்றர. அது பபரருத்தமில்தல, கர்ம, 

பக்தி, ஞரனத்தத உபயதசம் பண்ண ஜகத்குரு அப்படீன்னு தரன் 

புரிஞ்சுக்கணும்” னு பசரல்றர. ஆதி சங்கரர் ‘பிரபஞ்ச சரர தந்த்ரம்’ னு ஒரு 

புஸ்தகம் எழுதி, எல்லர பதய்வங்கத யும் எப்படி வழிபடணும்னு பசரல்லிக் 

பகரடுத்து இருக்கரர். பஞ்சரயததன பூதஜ ஏற்படுத்தினரர். பரரத யதசத்துல  

அஞ்சு மூதலயில இருந்தும் எடுத்த  அஞ்சு கற்கள் தரன் மூர்த்திகள். அது தரன் 

அந்த பஞ்சரயதன  பூதஜயில ஒவ்பவரண்ணும் ஒவ்பவரரு ஸ்வரமியர, சிகப்பர 

இருக்கறது பிள்த யரர், அம்பரள்  ஆந்திரத்துலிருந்து எடுத்து வந்த ஒரு கல், 

சரலக்ரரமம் விஷ்ணு, ஸ்படிகம் மரதிரி ஒரு கல் தமிழ்நரட்டுயலருந்து, 

சூர்யனுகரக, பரணலிங்கம் நர்மததயலருந்து சிவனரக, இப்படி அஞ்சு இடத்துல 

இருந்து  எடுத்துண்டு வந்த அந்த ஸ்வரமிதய தவச்சு பூதஜ. சிவபபருமரதன 

மத்தியில தவச்சு பண்ணினர அது சிவ பஞ்சரயதனம். அவர அவர பகரஞ்சம் 

மரத்தி பண்றவர உண்டு. சக்தி பஞ்சரயதனம் அப்படி. பஞ்சரயதன பூதஜதய 

ஆச்சரர்யரள் தரன் பசரல்லி பகரடுத்தர. அது மட்டும் இல்தல. அவர அவர  
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ஸ்ரத்ததயர கர்மர பண்றயத பகவரனுக்கு பூதஜ. அதன் மூலமரயவ ஞரனத்தத 

அதடயலரம்னு  ஆச்சரர்யரள் பசரல்லியிருக்கரர். அதனரல் கர்ம, பக்தி, 

ஞரனத்தத யசர்த்து பசரல்லி பகரடுத்த ஒரு குரு, நம்ம ஆச்சரர்யரள், 

அப்படீன்னு பபரியவர பசரல்றர. 

அப்பறம் முக்கியமர அஞ்சு இடங்கள்ல ஸ்ருங்யகரி, துவரரகர, புரி, பத்ரி, 

கரஞ்சி.  இந்த அஞ்சு இடத்துலயும் சங்கர மடங்கள் ஸ்தரபனம் பண்ணினரர்-னு 

எல்லர சங்கர விஜயத்துயலயும் இருக்கு. இப்படி பரரம்ப reach பண்ண 

முடியரத  பத்ரில ஒண்ணு. இந்த யகரடியில ஒண்ணு, அந்த யகரடியில 

ஒண்ணுன்னு இவ்வ வு தரன் பண்ணிருப்பரர்னு யதரணதல. கரசியியலயய 

ஆச்சரர்யரள் அஞ்சு மடங்கள் ஸ்தரபனம் பண்ணரர்னு ஒரு புஸ்தகத்துல 

இருக்கு. இப்ப நூறு வருஷம் முன்னரடி கூட ஒருத்தர்  இந்திர நரமத்யதரட 

இருக்கற சன்யரசி, நரங்க ஆதி சங்கரர் ஸ்தரபிச்ச மடத்யதரட சன்யரசிகள்னு 

பசரல்லிண்டு இருந்தர. இந்த foreign invasion-னரல நம்ம யதசத்துல எப்படி  

ஆலயங்கள் எல்லரம் சிரமப் பட்டுயதர, அப்படி மடங்களும் பரரம்ப சிரமப் 

பட்டிருக்கும். பல மடங்கள் மங்கி யபரயிடுத்து. ஆச்சரர்யரள் திரிச்சூர்ல அஞ்சு 

மடங்கள் ஸ்தரபனம் பண்ணரர், அப்டீன்னு ஒரு புஸ்தகத்துல  இருக்கு. இப்படி 

நிதறய ஆதி சங்கரர் ஸ்தரபித்த அத்தவத மடங்கள்னு பசரல்லிக்கறபதல்லரம்  

ஆதி சங்கரர் பண்ணினதர தரன் இருக்கும் அப்படீன்னு பபரியவர பசரல்றர. 

அப்பறம்  ஆசரர்யரளுக்கு தன்யனரட அம்மரயவரட அந்திம கரலம் 

பநருங்கறதுன்னு பதரியறது. அப்யபர கரலடிக்கு ஓடி வரரர். வந்து அம்மரதவ 

மடியில யபரட்டுக்கறரர். அத்தவத பரமர  ஸ்யலரகங்கள் பசரல்லி ஞரன 

உபயதசம் பண்ணினரரரம். அந்த அம்மரவுக்கு அதத மனசுல வரங்கிக்க 

முடியலயரம். அப்யபர சிவ பரமரன ஸ்யதரத்ரங்கள் பசரன்னரரரம்,  அப்யபர  

சிவபபருமரயனரட  பூத கணங்கள் ப்ரமத  கணங்கள்  தகலரசத்துக்கு 

கூட்டிண்டு யபரக வந்தர ரம். அந்த அம்மர பகரஞ்சம் பயந்தர ரம். அப்யபர 

கிருஷ்ணரஷ்டகத்தத பசரல்லி விஷ்ணு பகவரதன பிரரர்த்ததன பண்ணின  

உடயன, ஸுகுமரரர்க ரன விஷ்ணு யசவகர்கள் வந்தர ரம். அந்த அம்மர 

பரரம்ப சந்யதரஷப் பட்டர ம். அவர தவகுண்டத்துக்கு அதழச்சிண்டு யபரனர 

அப்படீன்னு பபரியவர பசரல்றர. 
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அப்புறம் ஆச்சரர்யரள் அம்மரக்கு கரர்யம் பண்றரர். ஏகபுத்ரனர இருந்தர 

சன்யரசி தகனம் பண்ணலரம்கிற சரஸ்த்ரத்தத பகரண்டு ஆச்சரர்யரள் தகனம் 

பண்ணரர். ஆனர அதற்கு சிலயபர் எதிர்ப்பு பதரிவிச்சர. “சன்யரசிங்கறரன், 

தகனம் பண்றரன்” னு அப்படின்னு பசரல்லி இருக்கர. இரண்டு குடும்பம் தரன்  

தகனம் பண்றதுக்கு துதணயர இருந்தர. அந்த இரண்டு குடும்பங்களும் தகனம் 

பண்ணும் யபரது ததலமரட்டில்  ஒருத்தர் கரல்மரட்டில் ஒருத்தர் நின்னர. 

இன்னிக்கும் அவரத  பகௌரவப்படுத்திண்டு இருக்கர மடத்துயலர்ந்து 

அப்படீன்னு பசரல்றர. 

அந்த ஆசரர்யரய ரட மரத்ரு பக்தி அபூர்வம். மரத்ரு பஞ்சகம்னு இந்த 

இடத்துல ஒரு அஞ்சு ஸ்யலரகங்கள் பசரல்றரர். “நீ எவ்ய ர கஷ்டப்பட்டு, நரன் 

வயத்துல இருக்கும்யபரது வரந்தி எடுத்து, சரப்பிட முடியரம, இப்படி பல  

சிரமங்கள் பட்டு என்தன குழந்ததயர பபற்று வ ர்த்தியய அம்மர! உனக்கு 

பிரதியய பண்ண முடியரது. ரரமர் யபரன்றவர்க ரயலயய அம்மரவுக்கு பிரதி 

பண்ண முடியரது, என்னரல எப்படி  முடியும்? அப்படீன்னு பசரல்லி 

அம்மரயவரட பபருதமதய பத்தி ஒரு அஞ்சு ஸ்யலரகங்கள் பசரல்லி இருக்கரர். 

இந்த மஹரன்கள் எல்லரருயம பரரம்ப மரத்ரு பக்தியயரட இருந்தர அப்படீன்னு 

பசரன்யனன். ஆசரர்யரய ரட அப்பர சிவகுரு பத்தி அதிக  விஷயங்கள் 

பதரியதல. ஆனர மஹர பபரியவர ஒரு கதத பசரல்லியிருக்கர. ஆச்சரர்யரள் 

அப்பர சிவகுரு, ஒரு உத்தமமரன அம்பரள் பக்தர். அவர் தினமும் கரலடியில 

பக்கத்துல மரணிக்க மங்கலம் னு ஒரு கிரரமத்துல ஒரு அம்பரள் யகரவில் 

இருந்தது. கரத்யரயனி-ன்னு அம்பரளுக்கு யபரு. அந்த அம்பரள் யகரவில்ல 

தினமும்  பூதஜ பண்ணுவரர். அந்த மரதிரி பூதஜ பண்ணும் யபரது, தினமும் 

பரதல எடுத்துண்டு யபரய், தநயவத்தியம் பண்ணிட்டு, பகரஞ்சம் பரதல 

திரும்ப எடுத்துண்டு வந்து குழந்தத சங்கரருக்கு பகரடுத்து, அம்பரய ரட 

பிரசரதம்-ன்னு பசரல்லி பகரடுப்பரர், அந்த சங்கரரும் அம்பரய  நமக்கரக 

பகரடுத்து அனுப்பிச்சு இருக்கரன்னு நிதனச்சு அதத குடிச்சிண்டு இருந்தரர். 

ஒரு நரள் அப்பரவுக்கு யகரவிலுக்கு யபரக முடியதல, அம்மரவும் ஆத்துல 

இல்தல. அப்பர குழந்தத கிட்ட பரதல பகரடுத்து, “நீ யபரய் அம்பரளுக்கு 

தநயவத்தியம் பண்ணிட்டு வர” ன்னு பசரன்னர. இவரும் அதத எடுத்துண்டு 

யபரய் அம்பரள் கிட்ட பவச்சு, “குடிம்மர” ன்னு பசரல்றரர். அப்யபர அம்பரள் 
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குடிக்கதலன்ன உடயன “என்னம்மர நரன் பகரடுத்தர குடிக்க மரட்டியர” ன்னு 

அழறரர். உடயன அம்பரள் அந்த பரதல முழுக்க குடிச்சுட்டர ரம். உடயன 

“எனக்கு ஏன் மீதி தவக்கயவ இல்தல, அப்பர எனக்கு தினமும் மீதி பரல் 

பகரண்டு வருவரய , நீயய குடிச்சிட்டியய” ன்னு  அழுதரரரம். அப்யபர 

அம்பரள் தன்யனரட முதலப்பரதலயய, ஞரனப்பரதல பகரடுத்தர. அதத 

குடிச்சதுனரல, அவர் பரரம்ப கவிகளுக்பகல்லரம் பபரிய கவியர ஆயிட்டரர், 

அப்படீன்னு ஒரு கதத.  இந்த கதததய பசௌந்தர்ய லஹரி 75-வது ஸ்யலரகம் 

பசரல்லும் யபரது பபரியவர பசரல்றரர். “அம்மர உன்னுதடய  முதலப்பரல்  

சரஸ்வதி வடிவமரனது, அதத குடித்த ஒரு தமிழ் குழந்தத கவிகளுக்பகல்லரம் 

யமலரன கவி ஆனரன் அல்லவர”, அப்படீன்னு ஒரு ஸ்யலரகம் இருக்கு. அந்த 

எடத்துல மஹர பபரியவர இந்த கதததய பசரல்லி இருக்கர. அப்படி 

ஆசரர்யரய ரட அப்பரயவ அம்பரள் பக்தரர இருந்து இருக்கரர்ன்னு 

பதரியறது. தன்யனரட அம்மரவுக்கும் ஆச்சரர்யரள் நல்ல கதி பகரடுத்தரர். 

அப்பறம் பல யக்ஷத்ரங்கத  தர்சனம் பண்ணிட்டு, பதரிநரதம், யகதரரநரதம் 

எல்லரம் யபரய், அங்கிருந்து யயரக சக்தி மூலமர தகலரசத்துக்கு யபரனரர். 

அங்யக பரர்வதி பரயமஸ்வரரத  தர்சனம் பண்ணரர், அப்படீன்னு சங்கர 

விஜயத்துல வர்றது. பரர்வதி பரயமஸ்வரர பரண்டு யபரும் குழந்தத வந்தரன்னு 

பரரம்ப சந்யதரஷபட்டு, பரயமஸ்வரன் அஞ்சு ஸ்படிக லிங்கங்கத  

பகரடுத்தரரரம். அதன் யபர்கள் யயரகலிங்கம், யபரகலிங்கம், வரலிங்கம், 

முக்திலிங்கம், யமரக்ஷலிங்கம்-னு அஞ்சு லிங்கங்கங்கள். அந்த அஞ்சு 

லிங்கங்கத  பகரண்டு வந்து அஞ்சு மடங்கள்ல ஸ்தரபனம் பண்ணி, 

ஒவ்பவரரு இடத்துலயும் பூதஜ பண்ணிண்டு இருந்தரர் ன்னு ஒரு வரலரறு. 

அப்யபர அம்பரள் பரயமஸ்வரன் தன் யமல மந்த்ரவத்தர எழுதின ஒரு நூறு 

ஸ்யலரகங்கள், அதத சங்கரர் கிட்ட பகரடுத்து, “இதத பிரச்சரரம் பண்ணு” 

ன்னு பகரடுத்தர ரம். அவர் அதத எடுத்துண்டு பவ ியில வரும் யபரது 

நந்தியகஸ்வரர், “என்னடர, நம்யமரட தகலரச பசரத்தரன இந்த ஸ்யதரத்ரத்தத 

இவர் எடுத்துண்டு யபரறரயர” ன்னு  ஆசரர்யரள் தகயியலர்ந்து அதத 

பிடுங்கினரரரம். ஒரு 41 ஸ்யலரகங்கள் தரன் ஆச்சரர்யரள் தகயில  

மிஞ்சித்தரம். மீதி 59 ஸ்யலரகங்கள் நந்தியகஸ்வரர் தகயில யபரயிடுத்தரம். 
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அப்யபர ஆச்சரர்யரள் வருத்தப்பட்ட யபரது, அம்பரள் “நீயய இந்த 59 

ஸ்யலரகங்கத  எழுதி முடி” அப்படீன்னு பசரன்னதரகவும். அந்த 59 

ஸ்யலரகங்களுக்கு பசௌந்தர்ய லஹரி-ன்னு யபரு. முதல் 41 ஸ்யலரகங்கள் 

ஆனந்த லஹரி-ன்னு யபரு. பபரதுவரக இந்த 100 ஸ்யலரகங்களுக்கு 

பசௌந்தர்ய லஹரி-ன்னு யபர் இருக்கு. இப்படி ஒரு கதத சிஷ்டர்கள் எல்லரம் 

ஒத்துண்டு இருக்கர, அப்படீன்னு பபரியவர பசரல்றர. பபரியவர அவ்வ வு 

அழகர ஜரக்கிரததயர  யபசறர. 

அப்படி அந்த மடங்கள் ஸ்தரபனம் பண்ணது, தகலரசத்துக்குப் யபரயி ஸ்படிக 

லிங்கங்கள் வரங்கிண்டு வந்தது, இன்னிக்கும் எல்லர மடங்க ிலும் அந்த 

சந்த்ரபமௌலீச்வர பூதஜ பண்றது, ஸ்ரீ ருத்ரத்தத பமதுவரக பசரல்லி அந்த 

ஸ்படிக லிங்கத்தத அபியஷகம் பண்ணி, ஆரரதனம் பண்ணினர எல்லரயம 

கிதடக்கும். 

आपाताल-नर्ःस्र्लान्त-रु्िन-ब्रह्माण्ड-माविस्फुरत्- 

ज्योवतः स्फारिक-वलङ्ग-मौवल-विलसत्पू्ेन्द-ुिान्तामृतैः । 

अस्तोकाप्लुत-मेक-मीश-मवनशं रुरानु-िाकाञ्जपन् 

ध्याये-दीवप्सत-वसद्धये ध्रुिपद ंविप्रो sवर्वषञे्च-वच्चिम्   

ஆபரதர -நப : ஸ்தலரந்த-புவந-ப்ரஹ்மரண்ட மரவிஸ்புரஜ்- 

ஜ்யயரதி : ஸ்பரடிக-லிங்க-பமௌ ி விலஸத் பூர்யணந்து வரந்தரம்ருதத : | 

அஸ்யதரகரப்லுத-யமக-மீச-மநிசம் ருத்ரரநுவரகரஞ்-ஜபந் 

த்யரயயதீப்ஸித ஸித்தயய (அ) த்ருத-பதம் விப்யரர (அ) பிஷிஞ்யசச்-சிவம் || 

அப்படீன்னு ஒரு ஸ்யலரகத்தத பசரல்லி, பபரியவர ஸ்ரீ ருத்ரத்தத பதம், 

பதமரக, சரியரக உச்சரடனம் பண்ணி, இந்த ஸ்படிக லிங்கத்தத பூதஜ 

பண்றவரளுக்கு எல்லரம் கிதடக்கும் அப்படீன்னு பசரல்றர. 

சிவ லிங்கத்துக்கு பூதஜ பண்ணர ஜீவன் முக்தி கிதடக்கும், அப்படீன்னு 

வீழிநரதன் மரமர பசரல்லியிருக்கர. மஹர பபரியவர எத்ததன வருஷம் அந்த 

சந்திர பமௌலீஸ்வரருக்கு பூதஜ பண்ணியிருக்கரர்! பக்கத்துல யமரு வடிவத்துல 

திரிபுரசுந்தரி அம்பரள். இந்த அம்பரளும் “சரருசந்திர கலரதரர” அப்படீன்னு 



162 | P a g e  
 

அந்த சந்திரதன ததலயில் பவச்சுண்டு இருக்கக் கூடிய அம்பரள் தரன். இப்படி 

இவர பரண்டு யபருக்கும், எத்ததன வருஷங்கள் பபரியவர பூதஜ 

பண்ணியிருக்கர. மடரதிபதியர இருந்தயபரது ஒரு ஐம்பது வருஷம் பூதஜ 

பண்ணியிருக்கர. அதன்பிறகு பூதஜதய புதுப் பபரியவர கிட்ட பகரடுத்த 

பின்னயும் தன்னுதடய திக்விஜயத்தும் யபரதும் கூட மரனசீகமர, மணல்ல 

யகரலம் யபரட்டு, அல்லது எப்படியயர ஒரு விதத்துல, ஆத்ம பூதஜயர அந்த 

சந்திரபமௌலீஸ்வர பூதஜதய பண்ணிண்யட இருந்தர பபரியவர. 

இப்படி பல யதசங்களுக்கு யபரய், பல யலரக யக்ஷமமரன கரர்யங்கள் எல்லரம் 

பண்ணிட்டு ஆசரர்யரள் கரஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தரர். முக்தி யக்ஷத்ரமரன 

கரஞ்சிபுரத்துக்கு வந்து, அங்க கம்பரநதிக் கதரயில கரமரக்ஷிதய பூதஜ 

பண்ணிக்பகரண்டு, ஸ்யதரத்ரம் பண்ணிக் பகரண்டு பிரம்மரனந்தம் 

அதடந்தரர்னு இருக்கு. பரண்டு சங்கர விஜயங்கள் ல ஸ்பஷ்டமரயவ கரமரக்ஷி 

யதவிதய தரிசனம் பண்ணிண்டு அம்பரய ரடயவ லயம் அதடந்தரர், வியதக 

முக்தி அதடந்தரர்னு சங்கர விஜயங்கள் ல இருக்கு. மஹர பபரியவர, 

“ஒவ்பவரரு புஸ்தகத்துல ஆச்சரர்யரள் ஒவ்பவரரு இடத்துல சித்தி ஆனரர்னு 

இருக்கு. இதத பத்தி சர்ச்தச எதுக்கு பண்ணனும்? சதரசிவ ப்ரம்யமந்திரரள் 

அஞ்சு இடங்கள்ல முக்தி அதடஞ்சரர்னு இருக்கிற மரதிரி, ஆச்சரர்யரள் நிதறய 

இடத்துல முக்தி அதடஞ்சரர்னு பவச்சுக்கலரம். கரஞ்சிபுரத்துல ஆசரர்யரள் 

முக்தி அதடஞ்சரர்ங்கிறது எங்களுதடய நம்பிக்தக” ன்னு பசரல்றர. 

இந்த சங்கர சரிதம் இவ்ய ர நரள் யகட்யடரம். இந்த சங்கர சரிதம் யகட்டதற்கு 

பலன் என்னன்னு மஹர பபரியவர யகட்டுண்டு பசரல்றர. இந்த நிர்மலமரன 

அத்தவதமர பரம சரந்தமர ஒரு நிமிஷம் ஆச்சரர்யரத  நிதனச்சரயல மனசுல 

அந்த ஞரனம் டரல் அடிக்கறது. இது தரன் சங்கர சரிதம் யகட்ட பலன். 

நரம என்ன பண்ணனும்னு யகட்டுண்டு மஹர பபரியவர பசரல்றர. இந்த 

யபரரதசயும், அழுக்கும் யகரபமும் எல்லரம் இருக்கக் கூடிய ஜீவன் இல்தல. 

நரன் ஸ்வச்சமரன பிரம்மரனந்தத்துல லயித்திருக்கும் ஆத்ம ஸ்வரூபம்னு 

தியரனம் பண்ணுங்யகர. ஒரு நிமிஷம் நரம் பிரம்ம வடிவம், அஹம் 

பிரம்மரஸ்மினு தியரனம் பண்ணுங்யகர. அப்புறம் ஆச்சரர்யரள் நமக்கரக 

நிதறய ஸ்யதரத்திரங்கள் எழுதி பகரடுத்துட்டு யபரயிருக்கர. இந்த 

ஸ்யதரத்திரங்களும் அவரய ரட வரக்பகல்லரம் படிச்சர, அவரத யய யநரர 
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பரர்க்கிற மரதிரி இருக்கு. அதனரல ஆச்சரர்யரய ரட கிரந்தங்கத  

படிங்யகரனு பசரல்றர. 

”ஜய ஜய சங்கர ஹர ஹர சங்கர” னு ஆசரர்யரளுக்கு ஜயயகரஷம் பண்ணனும். 

“ஜய ஜய சங்கர ஹர ஹர சங்கர” ன்னு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஜபம் பண்ணுங்யகர 

னு பசரல்றரர். 

சங்கர ஜயந்திக்கு எப்படி பூதஜ பண்ணனும்னர, நரன் ஒரு யஷரடச உபசரர 

பூதஜ பண்ணி, ஆச்சரர்யரள் அஷ்யடரத்ரம் பசரல்லி புஷ்பம் யபரட்டு பூதஜ 

பண்ணி, யதரடகரஷ்டகம் பசரல்லி, நமஸ்கரரம் பண்ணி,  இந்த ஜய ஜய சங்கர 

ஹர ஹர சங்கரங்கிறதத அஞ்சு நிமிஷம் ஜபிக்கலரம்னு இருக்யகன். இதத 

தரன் மஹர பபரியவர ஆசரர்யரளுக்கு பண்ண யவண்டிய பூதஜன்னு பசரல்றர. 

அததத் தவிர ஆசரர்யரள் ஸ்யதரத்திரங்கள் எல்லரம் நிதறய பரரரயணம் 

பண்ணனும் னு ஆதச படயறன். 

நரத க்கு இந்த சங்கர ஜயந்தியயரட பபருதம, ஆசரர்யரய ரட பபருதம 

இதத எப்படி பகரண்டரடனும்னு மஹர பபரியவர யபசின ஒரு வ்யரக்யரனம் 

இருக்கு. அதத அப்படியய ஒரு பத்து நிமிஷம் படிக்கலரம்னு ஆதச படயறன். 

அந்த புண்ய தினத்யதரட பபருதமதய  நிதனக்கறதுக்கு அந்த வ்யரக்யரனம் 

பரரம்ப அழகர இருக்கு. பமய் சிலிர்த்தது அதத படிக்கும் யபரது. அதனரல 

அதத படிக்கலரம் னு நிதனக்கயறன். 

மஹர பபரியவர, “இந்த ஜய ஜய சங்கர ஹர ஹர சங்கர” பசரல்லுங்யகர 

எங்கிறதுக்கு, இந்த அப்பர் பபருமரனுதடய ஒரு யதவரரத்துல “சங்கரர சய 

யபரற்றி யபரற்றி” னு வர்றது. அததச் பசரல்றர. அந்த யதவரரத்துல, மனசு 

லயம் அதடயணும் னர, பரயமஸ்வரன் கிட்ட பக்தி பண்ணினர நிதலயில்லரத 

இந்த மனசு அடங்கும்னு அந்த பரசுரத்துல வர்றதுனரல இதத பசரல்லி 

முடிச்சிருக்கர. நரனும் அதத படிச்சு இன்னிக்கு பூர்த்தி பண்ணிக்கயறன். 

நிதலபபறுமரறு எண்ணுதியயல் பநஞ்யச நீ வர 

நித்தலும் என் பிரரனுதடய யகரயில்புக்கு 

புலர்வதன்முன் அலகிட்டு பமழுகுமிட்டு 

பூமரதல புதனந்யதற்றி புதனந்து பரடி 

ததலயரர கும்பிட்டு கூத்துமரடி 
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சங்கரர சய யபரற்றி யபரற்றி என்றும் 

அனல் புனல் யசர் பசஞ்சதட என் ஆதி என்றும் 

ஆரூரர என்பறன்றும் அலரர நில்யல 

அப்படீன்னு பசரல்றர. 

இந்த சங்கர சப்தயம சம் ஆகிய  நித்ய மங்க த்தத பகரடுக்கும். சங்கர 

மூர்த்தியயரட ஸ்மரணமும், அவருதடய சரிதத்தத நரம் இவ்ய ர நரள் 

யகட்டதுனரல மனசுல பரம மங்க ங்களும், சரந்தியும் யக்ஷமமும் ஏற்படும். 

ஜய ஜய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜய ஜய  சங்கர ஹர ஹர சங்கர 

ஜய ஜய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜய ஜய  சங்கர ஹர ஹர சங்கர 

ஜய ஜய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜய ஜய  சங்கர ஹர ஹர சங்கர 

நம: பரர்வதி பதயய….ஹர ஹர மஹர யதவ 
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ஸ்ரீ சங்கர சரிதம் –   தினொறொம்  குதி –   
சங்கர ஜயந்தி ஸர்ே உத்கிருஷ்டமொன புண்ய கொலம் 

 

யநற்று வதரயில் பதிதனந்து நரட்க ில் ஆதி சங்கரருதடய சரித்ரத்தத 

ஸ்மரித்யதரம். இன்னிக்கு சங்கர ஜயந்தி புண்ய கரலம். ஆதி சங்கரருதடய 

மகிதமதயப் பற்றியும் இந்த சங்கர ஜயந்தி எப்படி சர்யவரத்க்ருஷ்டமரன 

புண்ய கரலம் என்பததப் பற்றியும், மஹர பபரியவர பதய்வத்தின் குரலில் 

பசரல்லி இருப்பதத இப்யபரது வரசிக்கியறன். 

ஸ்ரீ ஆதி சங்கரரின் மகிதம, அவருக்கு முன்னிருந்த எழுபத்திரண்டு மதங்க ில் 

எதுவுயம அவருக்குப் பின்பு பரரத யதசத்தில் இல்லரமற் யபரனது தரன். அவர் 

கண்டனம் பசய்த சரங்கியம், தவயசஷிகம் யபரன்ற சில மதங்கத ப் பற்றிப் 

புஸ்தகங்க ிலிருந்து தரன் பதரிந்து பகரள்  முடிகிறது! இவற்தற 

நதடமுதறயில் பின்பற்றுகிற எவதரயுயம கரயணரம். கரபரலிகம், வரமரசரர 

சரக்தம் யபரன்ற யகரர மதங்கத ப் பற்றி பதழய இடிபரடு (ruins) புததப் 

பபரருள் இவற்றிலிருந்யத பதரிந்து பகரள்கியறரம். யவத கர்மரநுஷ்டரனத்ததச் 

பசரல்லரமல் ஆத்ம குணங்கத  மட்டும் பசரல்லும் புத்தமதம் முதலிய சில 

மதங்கத  மற்ற நரடுகளுக்கரக விட்டு தவத்திருக்கிறரர், ஸ்ரீ சங்கர பகவத் 

பரதர். அதவயும் நம் நரட்டில் அவர் கரலத்துகுப் பின் இல்லரமற் யபரயின. 

http://valmikiramayanam.in/?p=2546
http://valmikiramayanam.in/?p=2546
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/04/Adisankara-mahaperiyava.jpg
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பசரற்ப கரலத்துக்குள், தத்வம் ஒன்தறயய அடிப்பதடயரக தவத்து, மற்ற 

மதங்கத  எல்லரம் ஜயித்து, அத்தவதத்தத ஆசரரியர்கள் நிதல நரட்டியததப் 

யபரன்ற மகத்தரன கரரியததச் பசய்தவர் உலகில் எவருயம இல்தல. 

ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பரதர்களுக்குப் பிற்பரடு, நம் நரட்டில் யவறு சம்பிரதரயங்கள் 

ஏற்பட்டரலும், ஸ்ரீ சங்கரர் ஸ்தரபித்த அத்தவத மதம் யபரய்விடவில்தல. 

இன்றும் அத்தவதிகள் இருக்கியறரம். 

ஸ்ரீ ஆதி சங்கர பகவத் பரதர் யவதம் முழுதமதயயும் ஒப்புக்பகரண்டரர். யவதம் 

கூறும் சகல பதய்வங்கத யும், யவதம் விதிக்கும் சகல கர்மரக்கத யும் 

ஒப்புக்பகரண்டரர். அவற்றின் லக்ஷ்யமரக, யவத சிரரஸன உபநிஷத்தின் 

முக்கிய தரத்பரியமரன, ‘ஜீவனும் பிரம்மமும் ஒன்யற’ என்ற அத்தவதத்தத 

ஸ்தரபித்தரர். ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுக்குப் பிறகு தவதிக தர்மத்தத நிதலநரட்டிய 

ஆதி சங்கரரும் ‘ஜகத்குரு’ என்ற விருததப் பபற்றரர். 

தவசரக சுக்ல பக்ஷ பஞ்சமி ஸ்ரீ சங்கரரசரரிய ஸ்வரமிக ின் அவதரர தினம். 

அப்பபரழுது நக்ஷத்திரம் சிவபபருமரனுக்குறிய திருவரதிதரயரகயவர, அல்லது 

ஸ்ரீ ரரமனுக்குறிய புனர்வஸுவரகயவர அதமயும். 

ஸ்ரீ ஆதி சங்கர ஜயந்தியரனது மற்ற ஜயந்திகத விடப் பபரிய புண்ய கரலம் 

என்று நரன் நிதனப்பது வழக்கம். இப்படி நரன் பசரல்லுவதற்கு உங்களுக்கு 

இரண்டு கரரணங்கள் யதரன்றலரம். ‘நம்முதடயது’ என்ற அபிமரனத்தரல் 

பசரல்கியறயனர என்பது ஒன்று. இப்யபரது யபசப்படும் விஷயம் ஸ்ரீ சங்கர 

ஜயந்தியரதலரல், அததச் சற்று உயர்த்திப் யபசுகியறயனர என்பது 

இரண்டரவது. இந்த இரண்டும் இல்லரமல், யவறு ஒரு முக்கியமரன 

கரரணத்தரயலயய ஸ்ரீ சங்கர ஜயந்திதய ஸர்வ உத்கிருஷ்டமரன புண்ய கரலம் 

என்கியறன். 

அது என்ன கரரணம்? ஸ்ரீ சங்கர அவதரரத்துக்கு முன் தவதிக மதம் ஆட்டம் 

கண்டயபரது, அதுவதர யவத புரரணங்க ரல் விதிக்கப்பட்ட புண்ய கரலங்கள் 

எல்லரம் தத்த ித்தன. ஒரு மதத்தில் நம்பிக்தக யபரனரல், அந்த 

மதப்பண்டிதககத  யரர் பகரண்டரடுவரர்கள்? யவத தர்மத்துக்கு ஆபத்து 

வந்த யபரது, அம்மதப் பண்டிதககள் எல்லரவற்றுக்கும் ஆபத்து வந்துவிட்டது. 

ஆப்யபரது ஸ்ரீ சங்கர ஜயந்தி நிகழ்ந்தரல் தரன் அந்தப் புண்ய கரலங்கள் 
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எல்லரம் மீண்டும் நிதல நிறுத்தப்பட்டன. ஸ்ரீ சங்கர ஜயந்தி நிகழ்ந்திரரவிடில், 

இன்று ஸ்ரீரரம நவமியும், யகரகுலரஷ்டமியும், சிவரரத்திரியும், நவரரத்திரியும் 

மற்ற புண்ய தினங்களும் பகரண்டரடுயவரமர என்பயத சந்யதகம். மற்ற 

ஜயந்திகத பயல்லரம் நிதலநரட்டிய ஜயந்தியரக இதுயவ இருக்கிறது. 

ஆதகயினரல் தரன் ஸ்ரீ சங்கர ஜயந்திதய மிக மிகப் புண்ய கரலமரகச் 

பசரல்கியறன். 

தனி மனிதரரக இருந்து பகரண்டு அந்தச் சரமரனிய பிரரம்மண சந்நியரசி யதசம் 

முழுவதிலும் ஒரு இடம் பரக்கி தவக்கரமல் திக்விஜயம் பசய்து இந்த மகத்தரன 

அநுக்கிரகத்ததச் பசய்தரர். ‘திக்விஜயம்’ என்றரல் அவர் பசய்தது தரன் 

‘திக்விஜயம்’. 

ஸ்ரீ ஆச்சரர்யரளுதடய திக்விஜய மகிதமதயக் யகட்டதற்குப் பிரயயரஜனமரக 

நரம் அதனவரும் நம் மனத்தில் உள்  அசட்டுத்தனங்கத ப் யபரக்கி, நமக்குள் 

நரயம திக்விஜயம் பசய்யயவண்டும். ‘பஜயகரவிந்த’த்தில் ஆரம்பித்துத் பரமரத்ம 

தத்துவத்தில் முடிவது ஸ்ரீ ஆச்யரர்யர ின் உபயதசம். “ஒன்றும் 

பதரியரவிட்டரலும் பரவரயில்தல; யகரவிந்த யகரவிந்த என்று பசரல்” என்று 

‘பஜயகரவிந்த’த்தில் பசரல்கிறரர் ஆச்சரர்யரள். “யமன் ஒரு க்ஷணம்கூட வீண் 

கழிப்பதில்தல. பிரதி க்ஷணமும் பநருங்கி வருகிறரன். எப்யபரது பிடித்துக் 

பகரள்வரயனர பதரியரது. யகரவிந்தன் கரதலக் கட்டிக் பகரண்டரல் தரன் 

யமனரல் நமக்கு பயம் இல்தல’ என்கிறரர். எப்யபரதும் யகரவிந்தர யகரவிந்தர 

என்று பசரல்லிப் பழக யவண்டும். எப்படியும் யபரஜனம் பசய்கியறரம். அயதரடு, 

சரப்பிடுதகயில் ‘யகரவிந்த யகரவிந்த’ என்று பசரல்லிக் பகரண்யட உண்டரல், 

அந்த மயனரபரவத்துடன் உள்ய  யபரகும் அன்னம், ஆத்ம தியரனத்துக்கு 

அநுகூலம் பசய்யும். அந்த அன்னஸரரம் உடம்பில் யசரச் யசர ஈஸ்வர 

ஸ்மரணம் அதிகமரகும். நரம் என்தறக்கும் யபரஜனத்தத நிறுத்தப் 

யபரவதில்தல. ஆதகயினரல் இந்தச் சின்ன அப்பியரசத்தரல் யகரவிந்த 

உச்சரரணம் என்தறக்கும் நடந்து வரும். யகரவிந்த உச்சரரணத்துடன் 

சரப்பிடுதகயில் மற்ற விஷயங்கத ப் பற்றிப் யபசுவதத நரயம நிறுத்துயவரம். 

கண்ட வஸ்துக்கத  யகரவிந்த நரமத்துடன் சரப்பிடக்கூடரது என்ற 

கட்டுப்பரடும் வரும். சித்தம் சுத்தமரவதற்கு ஆகரரம் சுத்தமரயிருப்பது மிகவும் 

அவசியம். பல இடங்க ில் பலவிதமரன வஸ்துக்கத த் தின்னுவயத இன்தறய 

மனக்யகர ரறுகளுக்கும் ஒழுக்ககக் குதறவுக்கும் ஒரு முக்கியமன கரரணம். 
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ஆசரர்யரள் மகிதம யகட்டதற்கு அதடயர மரக இப்படிச் சின்ன சின்ன 

விஷயங்கத யரவது அநுஷ்டரனத்தில் பகரண்டு வர யவண்டும். எல்யலரரும் 

கரதலயில் சிறிது விஷ்ணு ஸ்மரணம், மரதலயில் சிறிது சிவ ஸ்மரணம் பசய்ய 

யவண்டும். இரவில் தூங்கும் முன்பு அம்பரத ப் பிரரர்த்திக்க யவண்டும். 

அன்தறய தினம் ஆத்ம யக்ஷமமரகயவர, பயரரபகரரமரக ஜீவகரருண்ய 

யசதவயயர ஏயதனும் பசய்யதரமர என்று ஆரரய்ந்து பரர்க்க யவண்டும். 

“அம்மர, இன்று வதர நரன் பசய்த தப்புகத  மன்னித்து, நரத யிலிருந்து 

நரன் தப்புகத ச் பசய்யரமல் இருக்க ரக்ஷிப்பரய்” என்று கரமரக்ஷிதய 

மனமுருகி யவண்டிக்பகரண்டு தூங்க யவண்டும். 

இன்று நம்மிதடயய இப்படிப்பட்ட சிறிய, பபரிய அநுஷ்டரனங்கள் பலவும் 

ஞரபகம் கரட்டுகிற அ வுக்கரவது வந்திருப்பதற்குக் கரரணமரன ஸ்ரீ ஆதி 

ஆசரர்யரத  என்தறக்கும் மறக்கக்கூடரது. நவரரத்திரி, யகரகுலரஷ்டமி 

யபரல் ஸ்ரீ ஆசரரிய ஜயந்திதயக் யகரலரஹலமரகக் பகரண்டரட யவண்டும். 

ஆசரரிய பரதுதகதய தினமும் பூஜிக்க யவண்டும். ஸ்ரீ ஆசரரியரள் 

அநுக்கிரகத்தில் சகல மங்க ங்களும் உண்டரகும். 

அப்படின்னு அழகர பசரல்லி இருக்கர. இந்த ஆசரர்யரள் பரமர 

யதரடகரசரர்யரள் பண்ணி இருக்கற யதரடகரஷ்டகம் பரரம்ப அழகரன 

ஸ்யலரகம். இதத பசரல்லி நமஸ்கரரம் பண்றயத ஆதி ஆசரர்யரளுக்கு பண்ற 

பபரிய பூதஜ அப்படின்னு மஹர பபரியவர பசரல்லி இருக்கர. அந்த 

யதரடகரஷ்டகத்துனுதடய அர்த்தத்தத நரன் இப்யபர உங்களுக்கு பசரல்யறன். 

விதி³தரகி²லஶூரஸ்த்ரஸுதர⁴ஜலயத⁴ 

அம்ருதமயமரன எல்லர சரஸ்த்ரங்க ின் கதர கண்டவயர! 

மஹியதரபனிஷத் கதி²தரர்த²னியத⁴ 

உயர்ந்த உபநிஷத் பபரரு ரன அத்தவதமரக வி ங்குபவயர! 

ஹ்ருʼத³யய கலயய விமலம் சரணம் 

உங்களுதடய நிர்மலமரன சரணங்கத  என் மனதில் த்யரனிக்கியறன்! 

ப⁴வ ஶங்கர யத³ஶூிக யம ஶரணம் 

யஹ சங்கர குருயவ! நீங்கய  எனக்கு புகலிடம்! 
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கருணரவருணரலய பரலய மரம் 

கருதணக்கடயல! என்தன கரப்பரறுங்கள்! 

ப⁴வஸரக³ரது:³க²விதூ³னஹ்ருʼத³ம் 

பவக்கடலில் தத்த ித்து என் மனம் த ர்ந்து விட்டது! 

ரசயரகி²லத³ர்ஶனதத்த்வவித³ம் 

எல்லர தர்சனங்க ின் தத்துவமும் எனக்கு புரியும்படி அரு யவண்டும்! 

ப⁴வ ஶங்கர யத³ஶூிக யம ஶரணம் 

யஹ சங்கர குருயவ! நீங்கய  எனக்கு புகலிடம்! 

  

ப⁴வதர ஜனதர ஸுஹிதர ப⁴விதர 

உங்க ரல் இந்த ஜனசமூகம் மகிழ்ச்சி அதடந்தது! 

நிஜயபர³த⁴விசரரண சரருமயத 

யவத்தின் உண்தமப் பபரருத  அறிந்த கூர்மதியர ர் தரங்கய ! 

கலயயஶூ வரஜீவவியவகவித³ம் 

ஜீவன் ஈஸ்வரன் பற்றிய வியவகத்தத எனக்கு அருளுங்கள்! 

ப⁴வ ஶங்கர யத³ஶூிக யம ஶரணம் 

யஹ சங்கர குருயவ! நீங்கய  எனக்கு புகலிடம்! 

  

ப⁴வ ஏவ ப⁴வரனிதி யம நிதரரம் 

கயிதல நரதனரன பரயமஸ்வரன் தரங்கய ! 

ஸமஜரயத யசதஸி பகௌதுகிதர 

என்று இதத இன்று உணர்ந்து என் மனம் குதூகலம் அதடந்திருக்கிறது! 

மம வரரய யமரஹமஹரஜலதி⁴ம் 

யமரகக்கடலில் இருந்து என்தன கரப்பரற்றுங்கள்! 
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ப⁴வ ஶங்கர யத³ஶூிக யம ஶரணம் 

யஹ சங்கர குருயவ! நீங்கய  எனக்கு புகலிடம்! 

  

ஸுக்ருʼயதऽதி⁴க்ருʼயத ப³ஹுதர⁴ ப⁴வயதர 

பலவிதங்க ில் மிகுந்த புண்ணியம் பசய்த பரக்யசரலிகளுக்கு உங்கள் அரு ரல் 

ப⁴விதர ஸமத³ர்ஶனலரலஸதர 

சமதரிசனம் என்கிற ஞரனம் அதடய விருப்பம் ஏற்படுகிறது. 

அதிதீ³னமிமம் பரிபரலய மரம் 

மிகவும் தீனனரன (அத்தததகய புண்யங்கள் எதுவும் பசய்திரரத, ஞரன 

நரட்டமும் இல்லரத) என்தனயும் கரப்பரறுங்கள்! 

ப⁴வ ஶங்கர யத³ஶூிக யம ஶரணம் 

யஹ சங்கர குருயவ! நீங்கய  எனக்கு புகலிடம்! 

  

ஜக³தீமவிதும் கலிதரக்ருʼதயயர 

உலதக கரக்க யவண்டி ஒ ி பபற்ற மஹரன்கள் 

விசரந்தி மஹரமஹஸஶூ ச²லத: 

தங்கத  மதறத்துக் பகரண்டு உலவுகிறரர்கள்! 

அஹிமரம்ஶூுரிவரத்ர விபர⁴ஸி கு³யரர 

அவர்களுக்கு மத்தியில் யஹ குயரர! நீங்கள் ஒரு சூரியதனப் யபரல 

வி ங்குகிறீர்கள் 

ப⁴வ ஶங்கர யத³ஶூிக யம ஶரணம் 

யஹ சங்கர குருயவ! நீங்கய  எனக்கு புகலிடம்! 
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கு³ருபுங்க³வ - குரவர்க ில் சிறந்த குருயவ! 

புங்க³வயகதன 

ரிஷபக்பகரடி உதடய சிவபபருமரன் தரங்கய ! 

யத ஸமதரமயதரம் நஹி யகரऽபி ஸுதீ:⁴ 

உங்களுக்கு சமமரன ஞரனி யவறு ஒருவரும் இல்தல. 

ஶரணரக³தவத்ஸல தத்வனியத⁴ 

அதடக்கலம் புகுந்தவர்க ிடம் அன்தபப் பபரழிபவயர! ஞரனச்பசல்வயம! 

ப⁴வ ஶங்கர யத³ஶூிக யம ஶரணம் 

யஹ சங்கர குருயவ! நீங்கய  எனக்கு புகலிடம்! 

  

விதி³தர ந மயர விஶதத³ககலர 

நரன் கசடற எந்தக் கல்வியும் கற்கவில்தல! 

ந ச கிஞ்சன கரஞ்சனமஸ்தி கு³யரர 

என்னிடம் சிறித யவனும் பணமும் இல்தல! 

த்³ருதயமவ வியத⁴ஹி க்ருʼபரம் ஸஹஜரம் 

உங்களுதடய இயல்பரன கருதணதய என் யமல் கரட்டுங்கள்! 

ப⁴வ ஶங்கர யத³ஶூிக யம ஶரணம் 

யஹ சங்கர குருயவ! நீங்கய  எனக்கு புகலிடம்! 

 

நரன் எனக்கு பதரிஞ்ச சமஸ்க்ருதத்தத பகரண்டு தமிழ்ல அர்த்தம் பசரல்லி 

இருக்யகன். படிச்சவர, பபரியவர எல்லரம் இன்னும் நன்னர பசரல்லுவர. ஒரு 

வரட்டி எட்டு ஸ்யலரகங்கத  பசரல்லிடயறன். 

विददतावखलशास्त्रसुधाजलधे मवहतोपवनषत् कवर्तार्ुवनधे । 

हृदये कलये विमलं चर्ं र्ि शंकर दवेशक मे शर्म्   १  
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करु्ािरु्ालय पालय मां र्िसागरदःुखविदनूहृदम् । 

रचयावखलदशुनतत्त्िविद ंर्ि शंकर दवेशक मे शर्म्   २  

र्िता जनता सुवहता र्विता वनजबोधविचार् चारुमते । 

कलयेश्वरजीिवििेकविद ंर्ि शंकर देवशक मे शर्म्   ३  

र्ि एि र्िावनवत मे वनतरां समजायत चेतवस कौतुदकता । 

मम िारय मोहमहाजलक्तध र्ि शंकर दवेशक मे शर्म्   ४  

सुकृतेऽवधकृते बहुधा र्ितो र्विता समदशुनलालसता । 

अवतदीनवममं पररपालय मां र्ि शंकर दवेशक मे शर्म्   ५  

जगतीमवितुं कवलताकृतयो विचरवन्त महामहसश्छलतः । 

अवहमांशुररिार विर्ावस गुरो र्ि शंकर दवेशक मे शर्म्   ६  

गुरुपुंगि पुंगिकेतन ते समतामयतां नवह कोऽवप सुधीः । 

शर्ागतित्सल तत्त्िवनधे र्ि शंकर दवेशक मे शर्म्   ७  

विददता न मया विशदकैकला न च ककचन काञ्चनमवस्त गुरो । 

रतुमेि विधेवह कृपां सहजां र्ि शंकर दवेशक मे शर्म्   ८  

श्रुवत स्मृवत पुरा्ानां आलयं करु्ालयाम् | नमावम र्गित्पाद ंशंकरं लॊक शंकरम् || 

ஸ்ருதி ஸ்ம்ருதி புரரணரனரம் ஆலயம் கருணரலயம் | 

நமரமி பகவத் பரத சங்கரம் யலரக சங்கரம் || 

ஜரனகீ கரந்த ஸ்மரணம்... ஜய ஜய ரரம ரரம 
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பே சங்கர கதசிக கம சரணம் 

 

भव शंकर देशशक मे शरणम ्


