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प्रस्तािना
शङ्कराचायतस्य जीिनिृर्त्म् –
भारतीयदशतनशास्त्रे जगद्गुरुशङ्कराचायतस्य स्थानं स्ितन्द्त्रम्। िेदान्द्तदशतनस्य जनकः
भिवत श्रीशङ्कराचायतः। तस्य कालवनर्द्ातरणे मतिैविध्यता दृश्यते। के चन समालोचकाः सः
ईसा पूितस्य इवत कथयवन्द्त। अन्द्ये के चन निमशताब्द्द्यावमवत मन्द्यन्द्ते। िॉ. सूयतनारायणस्य
‟विजयनगर का इवतहास” इवत पुस्तके सः जगद्गुरुशङ्कराचायतः प्रथमशताब्द्द्याः इवत
िर्णणतमवस्त। पुनश्च पालिायसन्द्महोदयस्य मतं सिे समालोचकाः दाशतवनकाः
इवतहासकाराः च समथतयवन्द्त। तस्य मतानुसारं शङ्कराचायतस्यः समयः आसीत् 788 ई तः
820 ई. याित्।
अवस्मन् काले सः के रलराज्यस्य मालािारतटे कालिीनामकस्थाने जन्द्मग्रहणमकोरत्। तस्य
वपतुनातम आसीत् वशिगुरुः। सः यजुिेदीब्राह्मणः आसीत्। शङ्कराचायतस्य वपतामहस्य नाम
विद्यावधराजपवडितः। तस्य माता आयतम्बा। आद्यौ तु शङ्कराचायतस्य वपतरौ वनरपत्यौ
आस्ताम्। परिर्णर्त्वन काले तौ वशिभक्तौ भूत्िा प्रवतददनं सभक्तक्त वशिमाराधयतः। एकदा
वशिगुरोः स्िप्ने आगत्य भगिान् वशिः तं िरं प्रददावत स्म। वशिगुरुः ज्ञावननं पुत्रं प्राथतयते।
कालक्रमेण वशिगुरोः पत्नी आयतम्बा गर्णभणी जाता। भगितः शङ्करस्य िरप्रसादात्
उत्पन्नकारणात् तस्य वपतरौ शङ्करः इवत नाम्ना चक्रतुः। अस्य महोदयस्य प्राथवमकी वशक्षा
गृहे अभित्। िर्तियािस्थायामेि सः अक्षरज्ञानं प्राप्य, तृतीयिर्े काव्यपुराणादीनाम्
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अध्ययनं च कृ तिान्। वपतुः मरणात् प्राक् तस्य माता पञ्चिर्े ियवस यज्ञोपिीतसंस्कारं
सम्पाददतिती। तदनन्द्तरं सः गुरुकु लं गत्िा स्िल्पकालमध्ये सिातः विद्याः अवधतिान्।
िाल्यािस्थायां तस्य मनवस िैरा्यभािनायाः आगमनकारणात् सः सन्द्यासीधमतपालनाथथ
मातरं प्रवत अपृच्छत्। परन्द्तु माता अनुमक्तत न दर्त्िती। यस्मात् कारणात् वशिः मायया
मकररूपं धारयन् नद्यां स्नानकाले तं स्िमुखेन गृहीतिान्। तत्रैि सः मातरं प्रवत उक्तिान् ‟यदद संन्द्यावसधमतपालनाय भिती िददष्यवत तर्णह एर्ः मम त्यागं कररष्यतीवत”। तदा मातुः
आदेशं संप्राप्य मकरः तं त्यक्तिान्। तदनन्द्तरं शङ्करः गोविन्द्दपादेन संन्द्यासवशक्षां
गृहीतिान्।
पुनश्च र्ोिशिर्े सः शास्त्राथेर्ु ददव्िजयं प्राप्ुं काश्याः प्रयागं प्रवत समागतिान्। तत्र
कु माररलभट्टेन सह साक्षात्कारं कृ त्िा तस्य वशष्यत्िम् अवङ्गकृ त्य तत्र अवतष्ठत्।
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प्रयागात् शङ्कराचायतः वमवथलां प्रवत समागत्य
मडिनवमश्रेण सह शास्त्राथथ कृ त्िा तं परावजतिान्। पत्युः
पराजय कारणात् विमुखा सवत मडिनवमश्रस्य पत्नी
अधातवङ्गनीत्िेन
शास्त्राथथ
कृ तिती।
परन्द्तु
कामकलाददप्रश्नोर्त्रे शङ्कराचायेण वनरूर्त्रं जातम्। पुनश्च
उर्त्रं प्रदानपूितकं शास्त्राथे तामवप विवजत्य मडिनवमश्रं
स्िस्य
वशष्यत्िेन
स्िीकृ तम्।
तदनन्द्तरं
तस्य
ददव्िजययात्रारम्भः अभित्। अिैतिेदान्द्तं शङ्कराचायथ च
अवधकृ त्य ऐ. वस. शमतणोः अवभप्रायश्च उर्द्ततव्यः। तद्यथा –
The six orthodox systems of Indian philosophy

‟यवस्मन् विज्ञाते सिथ विज्ञातं भिवत” 6
‟सं आत्मा तत्त्िमवस्त श्वेतके तो”7
‟मृत्योः स मृत्युमाप्नोवत य इह नानेि पश्यवत”8
‟तत्र को मोहः कः शोक एकत्िमनुपश्यतः” 9
परमात्मा भिवत अवितीयः, सितव्यापकः, अन्द्तयातमी, साक्षी,
चैतन्द्यस्िरूपः, वनगुतणः चेवत। स एि ऊणतनाभ इि मायया
सकलं जगत् सृजवत संहरवत च। श्वेताश्वेतरोपवनर्दद
िर्णणतमवस्त यत् –

beginning with the analatical & pluralistic

न तस्य कायथ करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यवधकश्च
दृश्यते।
परास्य शवक्तर्णिविधैि श्रूयते स्िाभाविकी ज्ञानबलदक्रया
च।। 10
यस्तन्द्तुणतनाभ इि तन्द्तुवभः प्रधानजैः स्िभाितः।
देि एकः स्िमािृणोत् स नो दधात् ब्राह्मप्ययम्।। 11
एको देिः सितभूतेर्ु गूढः सितव्यापी सितभूतान्द्तरात्मा।
कमातध्यक्षः सितभूतावधिासः साक्षी चेता के िलो
वनगुतणश्च।। 12

theories of Nyaya vaisesika, passing through
the dualism of samkhya yoga & the activistic
pluralism of the purva mimamsa culminate in
the non – dualistic theory of the Advatic
vedanta of sankaracharya which presents the
highest logical, speculative, intellectual &
critical acumen ever exhibited by a philosopher
in the world. 1

िेदान्द्तदशतने िेदाऽवभमतः त्रैतिादोऽवप प्रस्तूयते। तत्र एकः

शङ्कराचायतस्य जीिनदशतनम्
जगद्गुरुशङ्कराचायतस्य दशतनं भिवत िेदान्द्तदशतनम्।
िेदान्द्तदशतने सः आत्मस्िरूपं प्रवतपाददतिान्। यस्मात्
कारणात् शास्त्रवमदं सिेर्ां शास्त्राणां वशरमवणभूतं भिवत।
शास्त्रेऽवस्मन् ‟ब्रह्म सत्यं जगवन्द्मथ्या जीिो ब्रह्मैि नापरः”
इवत विचारः मुख्यः। अथातत् - ‟यद् रूपेण यवन्नवश्चतं तरूपं न
व्यवभचरवत तत् सत्यम्” इवत। अन्द्यद् असत्यं वमथ्या िा।
एिं च पररिर्त्तनशीलत्िात् जगद् असत्यं,

ब्रह्म च

सत्यमाशाश्ववतकम् अपररिततनशीलत्िात् तद् ब्रह्म
विप्रकारकम्। यथा – वनगुतणं सगुणं च। वनगुतणं ब्रह्म
सविदानन्द्दस्िरूपम्। यथा कठोपवनर्दद दृश्यते –
‟एकस्तथा सितभत
ू ान्द्तरात्मा रूपं
2
बवहश्च।”
‟एकं रूपं बहुधा यः करोवत।” 3

रूपं

प्रवतरूपो

ब्रह्मणः अविद्या उपाध्यिवच्छन्नं कारणशरीरं समविरूपेण
‘ईश्वरः’ व्यविरूपेण च ‘प्राज्ञः’ जीिः िा। ज्ञानेन सिथ
विज्ञायते इवत शङ्करः। अवस्मन् प्रसङ्गे श्रुवतर्ु अनेकाः
सुक्तत्यः सवन्द्त। यथा –
‟ईशािास्यवमदं सितम्” 4
‟एतदात्म्यवमदं सितम्” 5

ईश्वरः

साक्षीरूपः

अभोक्ता

च,

वितीयः

जीिः

कमतफलभोक्ता, तृतीया अचेतना प्रकृ वतः। उक्तं च –
िा सुपणात सयुजा सखाया
समानं िृक्षं पररर्स्िजाते
तयोरन्द्यः वपप्पलं स्िाित्त्यनश्नन्नन्द्यो अवभचाकशीवत।। 13
अस्माकं राष्ट्रस्य संरचनायां शङ्कराचायतस्य महद्योगदानम्
अवस्त। शङ्कराचार्य्येण प्रदर्त्ा प्रस्थानत्रयी सदैि ध्रुितारा
इि भारतिर्तस्य नभोमडिले प्रज्िलवत। सः भारतीय इवत
अस्माकं कृ ते गितस्य विर्यः भिवत।
अनेन प्रकारे ण श्रीशङ्कराचायतस्य जीिनदशतनमवधकृ त्य
शोधपत्रवमदं सम्पाददतम्। अन्द्ते च भगित्याः ताररणीदेव्याः
तथा जगत्पालकस्य जगन्नाथस्य पादपयोजयुगले सभवक्तकं
प्रणम्य विररावम। इवत शम्।।
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