
अ�मः पाठः

शङ्कराचाय�ः

केरलरा�य�य पूणा�नद�तीरे एकः �ामः। �ाम�य नाम ‘कालडी‘ अ��त। 788 तम े वष�
शङ्कराचाय��य ज�म अभवत्। अ�य �पतुः नाम ‘�शवगु�‘ मातुः नाम ‘आया��बा’ च
आसीत्। शङ्कर�य बा�यकाले एव �शवगु�‘ �दवंगतः। अतः आया��बा एव शङ्कर�य
पालनम ्अकरोत्। बा�यकालात् एव सः अतीव ��तभास��ः आसीत्।एकदा शङ्करः
�नानाय नद� �ा�वशत्। त� एकः मकरः तं गृहीतवान्। सः उ�ैः आ�ोशत्। माता तत्
�ु�वा नद�तटम् आग�त्। तदा शंकरः मातरम् अवदत्- ‘‘अ�ब! सं�यास�हणाय म�म्
अनुम�त� दे�ह। तदा एव अहं मकरात् मु�ः भ�व�या�म।‘‘ आया��बा शङ्कर�य सं�यासं न
इ��त �म। �क�तु पु��य क� ं��वा “यथा तु�यं रोचते तथा कु�‘‘ इ�त अवदत्। स�ः एव
शङ्करः मकरात् मु�ः अभवत्। सं�यासाय अनुम�त� ल��वा शङ्कर गृहात ् �नरग�त्।
अ�वष�यः सः �कारे�र�े�े आचाय�गो�व�दपादात ्�ानं �ा�तवान्। �ादशवष�यः शङ्करः
स�ूण�देश�य पय�टनं कृ�वा काश� �ा�तवान्। षोडशवष� सः ब�सू��य भा�यं �ल�खतवान्।



आ�दशङ्कर �व�वधा�न मधुरा�ण �तो�का�ा�न अ�प र�चतवान्। अकरोत्। सः धम�र�ाथ�
देश�य चतु�द�� ु चतुरः मठा�सं �ा�पतवान्। केवलं �ा���शे एव वय�स शङ्कराचाय�ः
��भावम ् उपगतः। आ�दशङ्कराचाय�ः भारतवष��य ऐ�यसाधने �क�च सनातनधम��य
��त�ाया ंसव�दा �मरणीयः �व�ते।

श�दाथ�ः 

�दवंगतः = मृ�य ु हो गयी पूणा�नद� तीरे =पूण�नद� के तट पर �ा�वशत =�वेश �कए
आ�ोशत=् �च�लाये �ु�वा =सुनकर स�ः= तुर�त, शी� ल��वा = �ा�त करके �ा�तवान्
= �ा�त �कये �नरग�त ्= �नकल गए सं�ा�पतवान ्= सं�ा�पत �कये �ा���श ेवय�स =
ब�ीसव� वष� म� ।

अ�यासः

1. उ�ारण ंकु�त पु��तकायां च �लखत-

आ�दशङ्कराचाय�ः, आया��बा, पूणा�नद�तीरे, उप�नषदा�दभा�या�ण,आ�ोशत्,
�कारे�र�े�, �तो�का�ा�न, बा�यकालात्।

2. यथायो�य ंयोजयत-

यथा- मातरम् अ�लखत्

भा�यम ्  अग�त्

�ानम ्   अकरोत्

�चारम ्  अलभत्



ज�म         �ा�ोत्

नद�म ्      अवदत्

3. एकपदेन उ�रत-

यथा- कालडी�ामः क��मन् रा�ये अ��त ? केरलरा�ये

(क) शङ्कर�य �पता कदा �दवंगतः ? ........................

(ग) माता पु�ं केन गृहीतम् अप�यत् ? .........................

(घ) शङ्करः क�य पय�टनं कृ�वा काश� �ा�तवान् ? ........................

(ड.) स�ूण�भारतवष� श�करः क�य �चारम् अकरोत् ? ..........................

4. स��-�व�ेदं कु�त-

पदम ्स��-�व�ेदः

यथा- शङ्कराचाय�ः =शङ्कर + आचाय�ः

सव�दयः ..................................

�कारे�रम् .................................

5.वा�या�न रचयत-

पूणा�नद�तीर,े

शङ्कर�य,

स�यासाय,



धम�र�ाथ�म,्  

6. रेखां�कतपदा�न आधृ�य ���नमा�णं कु�त-

यथा- शङ्कर�य �पतुः �शवगु�ः आसीत्। शङ्कर�य �पतुः कः आसीत् ?

(क) आचाय�शङ्करः बा�यकालादेव ��तभास��ः आसीत्।

(ख) मातुः अनुम�त� ल��वा शङ्करः गृहात् �नरग�त्।

(ग) धम�र�ाथ� देश�य चतु�द��ु चतुरः मठान् सं�ा�पतवान्।।

7. अधो�ल�खता�न वा�या�न घटना�मेण पु��तकायां �लखत-

(क) �ादशवष�यः शङ्करः स�ूण�देश�य पय�टनं कृ�वा काश� �ा�तवान्।

(ख) केवलं �ा���शे एव वय�स शङ्कराचाय�ः ��भावम् उपगतः।

(ग) 788 तमे वष� शङ्कराचाय��य ज�म अभवत्।

(घ) अ�वष�यः सः �कारे�र�े�े आचाय�गो�व�दपादात् �ानं �ा�तवान्।

�श�ण-सङ्केतः- क�या�प महापु�ष�य जीवनच�रतं दशवा�येषु लेखयत

एतद�प जानीत-

भारतीयसं�कृतौ च�वारः आ�माः-

1. ��चया��मः।

2. गृह�ा�मः।

3. वान��ा�मः।



4. सं�यासा�मः।

�मरणीयम-्शङ्कराचाय�ः चतुरः मठान् सं�ापयत्। एते मठाः-

�दशा �ानम् मठः
पूव� जग�ाथपुरी गोवध�नमठः
प��म �ा�रका शारदामठः
उ�र ब��नाथः �यो�तम�ठः
द��ण रामे�रम् �ृंगेरीमठः

गुणाः पूजा�ानं गु�णषु न च �ल�ं न च वयः।


