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1. శంకరుడి జననం
ద్వైతం అంటే రెండు. రెండు కానిది అద్వైతం. అంటే ఒకటి.

మనకు ఉన్న జ్ఞానం ఒకటే. దీన్ని ప్రచారంలోకి తీసుకువచ్చిన
మహానుభావుడు శంకరుడు. ఆయన కారణజన్ముడు. మన పుట్టుకకూ,
మహానుభావుల పుట్టుకకు మధ్య వ్యత్యాసం ఉంటుంది. మనం గత
జన్మలలో చేసిన పాపపుణ్యాల ఫలితాలను అనుభవించటం కోసం,
ప్రాకృతమైన శరీరంలో ప్రవేశించి, ఆ కర్మ ఫలితాన్ని సుఖంగా,
దుఃఖంగా అనుభవిస్తుంటాం. కానీ శంకరుడు సాక్షాత్తు సదాశివుడే.
‘‘పరిత్రాణాయ సాధూనాం, వినాశాయచ దుష్కృతాం ధర్మ
సంస్థాపనార్థాయ, సంభవామి యుగే యుగే...’’ అని భగవద్గీతలో కృష్ణ
పరమాత్మ చెబుతాడు. ధర్మానికి ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు, ధర్మ సంస్థాపన
కోసం ఈశ్వరుడు రకరకాల అవతారాలలో ప్రత్యక్షమవుతాడు. కొన్ని
సార్లు భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యాల ప్రబోధాలు చెయ్యడం కోసం కూడా
అవతరిస్తాడు. అలా శంకరభగవానులు స్వీకరించిన ఉత్కృష్టమైన
అవతారాలలో ఆదిశంకరుడి అవతారం కూడా ఒకటి.

శంకరుడు మాధవ మాసంలో జన్మించారు. వైశాఖ మాసానికి
మాధవ మాసం అని పేరు. ఈ మాసానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఇది
పృథ్వీ సంబంధమైన నెల. ఈ మాసంలో మల్లెపూలు, మామిడిపళ్లు
వస్తాయి. ఒకటి సువాసనకు, మరొకటి మాధుర్యానికి గుర్తు. వైశాఖ
మాసంలో జన్మించిన శంకరభగవత్పాదుల మాటలు కానీ, స్తోత్రాలు
కానీ, ప్రకరణాలు కానీ, వ్యాఖ్యానాలు కానీ మధురాతి మధురాలు.
మాటలో మాధుర్యం లేకపోతే దాన్ని ఆస్వాదించలేం. ఎంత గొప్ప
విషయాన్నైనా కఠినంగా చెబితే వినటానికి ఎవరూ ఇష్టపడరు. మాట
సరళంగా ఉండాలి. అవతలి వ్యక్తుల హృదయాన్ని ఆనందపరిచేలా
ఉండాలి. మృదువుగా, మాధుర్యంగా ఉండాలి. వీటన్నింటిలోనూ
శంకరుడికి తిరుగులేదు. దీన్ని మరో తాత్త్విక కోణం నుంచి కూడా మనం
గమనించాలి. మల్లెపువ్వుకు వాసంతికా పుష్పం అని కూడా పేరు ఉంది.
ఈ వాసంతికా పుష్పం అసురసంధ్యా కాలంలో బాగా విచ్చుకుంటుంది.
మన దగ్గర ఉండే రకరకాల పువ్వులు- ఉదయాన్నే సూర్యకిరణాలు
తగలగానే విచ్చుకుంటాయి. మల్లెపువ్వుకున్న గమ్మత్తేమిటంటే ఉదయం
విచ్చుకోదు. అసురసంధ్యవేళలో అంటే చీకటి పడుతుంటే విచ్చుకొని
సువాసననిస్తుంది. శంకరతత్త్వం కూడా అంతే.
శంకరభగవత్పాదులు జన్మించే ముందు దేశంలో అనేకమైన
వాదాలున్నాయి. వేదం ఆధారంగా ఎవరికితోచిన సిద్ధాంతాలను వాళ్ళు
ప్రతిపాదన చేసారు. అంటే ఆ సమయాన్ని అసురసంధ్యతో పోల్చవచ్చు.
అప్పుడు వచ్చిన శంకరతత్త్వం- వాసంతికా పుష్పంలా తన సౌరభాలను
వెదజల్లింది.
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జనన రహస్యం
కేరళ రాష్ట్రంలో కాలడి అనే ఒక గ్రామం ఉంది. దానిలో ఒక
సద్ర్బాహ్మణుడు నివసిస్తూ ఉండేవాడు. ఆయన త్రికాల సంధ్యావందనం
చేస్తూ ఉండేవాడు. సర్వ వేద వేదాంగాలు చదువుకున్నాడు. శాస్త్ర
పురాణేతిహాసాలు ఆపోశన పట్టాడు. ఆయన కుమారుడు శివగురువు. ఆ
బ్రాహ్మణుడు తన కుమారుడికి ఆ పేరు పెట్టడం వెనక ఒక కారణముంది.
‘జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేవాడు శంకరుడు. నా కుమారుడు గురు స్వరూపాన్ని పొంది
ఈ జ్ఞానాన్ని అందరికీ పంచాలి. అజ్ఞానాన్ని తొలగించాలి’ అనే కోరిక
చేత ఆ బ్రాహ్మణుడు తన కుమారుడికి శివగురువు అనే పేరుపెట్టాడు. ఆ
పిల్లవాడు పెరిగి పెద్దవాడయ్యాడు. అతను కూడా త్రికాల సంధ్యావందనం
చేసేవాడు. వేదం చదువుకున్నాడు. శాస్త్రపురాణేతిహాసాలు క్షుణ్ణంగా
అభ్యసించాడు. గురువు దగ్గర చాలాకాలం విద్యాభ్యాసం చేసాడు. ఆ
రోజులలో విద్యాభ్యాసం చేయడమంటే కొంత సిలబస్ చదువుకోవటం
కాదు. గురువులకి శుశ్రూష చేయాలి. నాలుగిళ్ళ ముందుకు వెళ్ళి భిక్ష
పట్టుకురావాలి. గురుపత్నికి సేవలు చేయాలి. ఆ సమయంలో గురువు
మేఘంలాంటివాడు. జ్ఞానాన్ని వర్షించేవాడు. శివగురు ఇవన్నీ చేశాడు.
ఈ సేవలకు గురువుగారు సంతోషించారు. ‘‘నాయనా! శివ గురూ!
ఇంతకాలం మా దగ్గర శుశ్రూష చేసి విద్యాభ్యాసం చేసావు. నువ్వు నన్ను
సేవించి అన్ని విద్యలూ నేర్చుకున్నావు. ఒక పరిణతిని పొందావు. ఇంక
నువ్వు గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశించాలి...’’ అని ఆజ్ఞాపించాడు.
ఆ తర్వాత పెళ్లి ఎందుకు చేసుకోవాలో సవివరంగా
చెప్పాడు. ‘‘నాయనా! నువ్వు నా దగ్గర ఇంత విద్య నేర్చుకున్నావు.
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నేర్చుకున్నందుకు నీ వల్ల సమాజానికి కొంత ప్రయోజనం కలగాలి.
దేవ ఋణం. పితృ ఋణం, ఋషి ఋణం - ఈ మూడు ఋణాలు
తీరాలి. ఇంటికెళ్ళి దేవతార్చనం చేసి దేవతలను ఆరాధించి, ఇతరులలో
కూడా మతం వైభవాన్ని ప్రకాశింపచేస్తే దేవ ఋణం తీరుతుంది.
బ్రాహ్మణుడవు కనుక వేదప్రచారం చేసి ఋషి ఋణం తీర్చుకో. నిన్ను
నీ తండ్రిగారు కన్నట్టే నువ్వు కూడా ఒక కుమారునికి జన్మనివ్వాలి.
దానికోసమని నువ్వు గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశించాలి. అప్పుడు నీ
పితృ ఋణం తీరుతుంది. అందువల్ల నువ్వు ఇంటికి వెళ్లి పెళ్లి చేసుకుని
గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశించు’’ అని వివరించాడు. శివగురువు ఇంటికి
వచ్చేశాడు. తన కుమారుని విద్యా వైభవాన్ని పరీక్షించి- శివగురువు
తండ్రి పొంగిపోయాడు. ఉత్తమమైన వధువు కోసం ప్రయత్నాలు
మొదలుపెట్టాడు.
సత్సంప్రదాయం ఏమంటే కొడుకుకి తగిన కోడలు
కావాలనుకున్నవారు వెతికి ఆడపిల్లవారిని అడగాలి. అది తక్కువ
తనం కాదు. శివగురువుకు మఘపండితుడి కుమార్తె ఆర్యాంబ పెళ్లికి
సిద్ధంగా ఉందని తెలిసింది. ఆ ఆర్యాంబ సుగుణాల రాశి. శివగురువు
తండ్రి మఘపండితుడి దగ్గరికి వెళ్ళి- ‘‘అయ్యా! మీ పిల్లని మా
అబ్బాయికిచ్చి పెళ్లి చేయండి...’’ అని అడిగాడు. మఘపండితుడు
అంగీకరించాడు. కాని పెళ్లి ఎక్కడ చేయాలనే విషయంపై విభేదాలు
వచ్చాయి. మఘపండితుడు మా ఇంట్లోనే చేయాలన్నాడు. శివగురువు
తండ్రి ఒప్పుకోలేదు. కన్యాదాత మాఇంటికే రావాలన్నాడు. ఇద్దరికీ
కొంచెం పట్టుదలలు వచ్చాయి. శివగురువు తండ్రి ఆ సంబంధాన్ని
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