શંકરાચાર્ય - એક મહાન તત્વચચિંતક
અદ્વૈત મતના પ્રચારક અને દે શના ચાર ખ ૂણાઓમાં ચાર મઠની
સ્થાપના કરનાર શંકરનો જન્મ મલબાર પ્રાંતના કાલડી કે
કાતરી ગામમાં ઈ. ૭૮૮ના મે માસની ૧૫મી તારીખે પ્રસસદ્ધ
નામ્બદ્રુ ી બ્રાહ્મણ ુુ મમાં થર્ો હતો. સાત વ્યની અસત નાની ંમમરે
તે વેદ-વેદાંગના પ્રકાંડ પંડડત બની ચ ૂક્યા હતા. તેજસ્વી મેધા,
અપ્રસતહત જ્ઞાનશક્તત તથા પ્રજ્ઞાના પરમ સવકાસે કરીને
ુ માં
ભારતમાં પ્રવતયતી ધાસમિક અનેકસ ૂત્રતા અને સશસથલતાના યગ
ડહિંદુ ધમયને દય ઢમ ૂલ કરનાર આ તત્વપંડડત શક્તતસંપન્ન કસવ,
ુ ારક અને મહાન રાષ્ટરસનમાયતા સંન્ર્ાસી
સાડહત્ર્કાર, સમાજસધ
તરીકે સસુ વખ્ર્ાત થર્ા. ચાર વ્યની કાચી વર્ે નમયદાતટ પર
સ્વામી ગોસવન્દ ભગવત્પાદ પાસેથી તેમણે સંન્ર્સ્ત ગ્રહણ કર્ો. દે શમાં ભ્રમણ કરી અનેક સ્થમે
શાસ્ત્રાથય કર્ો. તેમણે સ્થાપેલા ચાર મઠ-દચિણનો ‘શગ
ં ેરી‘, દ્વારકાનો ‘શારદા‘, જગન્નાથપરુ ીનો
‘ગોવધયન‘ તથા બદરીનાથ પાસેનો ‘જ્ર્ોસત‘ આજે પણ સફમતાપ ૂવયક કાર્યરત છે .
પ્રકાંડ બૌદ્ધતત્વજ્ઞ મંડનસમશ્ર સાથે તેમનાં પત્ની ભારતીદે વીને મધ્ર્સ્થ રાખીને તેમણે શાસ્ત્રાથય
કર્ો. શાસ્ત્રાથયમાં મંડનસમશ્ર અને પછી ભારતીદે વએ હારતાં તે બંને શંકરાચાર્યના સશષ્ટર્ બન્ર્ાં.
ુ દ્રાના મત્ર્ે સમર્ે તેઓ વતન જઈ પહોંચ્ર્ા હતા અને પત્ર
ુ તરીકેના પોતાના કતયવ્ર્
માતા સભ
પાસે સંન્ર્ાસ-સનર્મો તથા લોકાપવાદને ગૌણ ગણી માતાના દે હના અંત્ર્ેષ્ષ્ટઠસંસ્કાર કર્ાય .
ુ દ
તેમના પ્રથમ સશષ્ટર્ન ંુ નામ સન
ં ન હું ંુ જે પછીથી પદ્મપાદ તરીકે ઓમખાર્ા. તોટકાચાર્ય,
હસ્તામલક વગેરે તેમના અન્ર્ સશષ્ટર્ો હતા. વેદ-વેદાંત ગ્રન્થો પરનાં તેમનાં ભાષ્ટર્ોમાં પ્રકટ
થું ંુ તત્વજ્ઞાન તલસ્પશી અને તકય તથા સવચારશક્તતની પરાકોડટએ પહોંચેલ ં ુ છે .
‘સવવેકચ ૂડામચણ‘ એ તેમનો વધ ુ પ્રશસ્ત ગ્રન્થ છે .
ુ ની સવચારધારાની ુંલ
ુ ના કરતાં કહેવાય ંુ છે કે એક તમને આનંદ-સ્વરૂપ
શંકરાચાર્ય અને બદ્ધ
બનાવશે જ્ર્ારે બીજો આંસ ુ લ ૂછી આનંદનો માગય બતાવશે. બંને સનરસનરામી ડદશામાંથી પ્રર્ાણ
કરી પોતાના સત્ર્ને પહોંચ્ર્ા છે .
ુ ાન વર્ે ઈ. ૮૨૦માં ડહમાલર્ના કેદાર ખાતે ભર્ંકર ભગંદર
૩૨ વ્યની ભરયવ
રોગની બીમારીથી તેમણે દે હત્ર્ાગ કર્ો.
આચાર્ય શંકરે ભારતવ્યમાં વૈડદક જ્ઞાનમાગય ન ંુ સ્થાપન કય.ું ુ તેમનાં કાવ્ર્ોમાં મધરુ તા અને
અથયગહનતા એટલા પ્રમાણમાં છે કે બધાં કાવ્ર્ો સહેજે ર્ાદ રહી જાર્ છે .
ુ ર્ ભાવ છે .
જગું ્ સમથ્ર્ા છે , સ્વપ્નવું ્ છે જ્ર્ારે બ્રહ્મ એ જ સત્ર્ છે – એ તેમના ઉપદે શનો મખ્
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