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ૐ શ્રી ગુ યાે નમઃ ।
મુદા કરેણ પુ તકં દધાનમીશ િપણં
તથાઽપરેણ મુિદ્રકાં નમત્તમાેિવના શનીમ્ ।
કુસુ ભવાસસા તં િવભૂ તભા સફાલકં
નતાઘનાશને રતં નમા મ શઙ્કરં ગુ મ્॥ ૧॥
પરાશરાત્મજ પ્રયં પિવિત્રતક્ષમાતલં
પુરાણસારવેિદનં સન દનાિદસિેવતમ્ ।
પ્રસન્નવક્ત્રપઙ્કજં પ્રપન્નલાેકરક્ષકં
પ્રકા શતા દ્વતીયત વમાશ્રયા મ દે શકમ્॥ ૨॥
સધુાંશશુખેારાચર્કં સધુી દ્રસવે્યપાદુકં
સતુાિદમાેહનાશકં સશુા તદા તદાયકમ્ ।
સમ તવેદપારગં સહસ્રસયૂર્ભાસરંુ
સમાિહતા ખલે દ્રયં સદા ભ મ શઙ્કરમ્॥ ૩॥
યમી દ્રચક્રવ તનં યમાિદયાેગવેિદનં
યથાથર્ત વબાેધકં યમા તકાત્મ ચર્કમ્ ।
યમવે મુ ક્તકાઙ્ક્ષયા સમાશ્રય ત સ જના
નમા યહં સદા ગુ ં તમવે શઙ્કરા ભધમ્॥ ૪॥
વબાલ્ય અેવ િનભર્રં ય આત્મનાે દયાલુતાં
દિરદ્રિવપ્રમ દરે સવુણર્ ષ્ટમાનયન્ ।
પ્રદ યર્ િવ મયા બુધાૈ યમ જયત્ સમાન્ જનાન્
સ અેવ શઙ્કરઃ સદા જગદુ્ગ ગર્ તમર્મ॥ ૫॥
યદ યપુ યજન્મના પ્ર સ દ્ધમાપ કાલટ
યદ ય શ યતાં વ્રજન્ સ તાેટકાેઽિપ પપ્રથે ।
ય અેવ સવર્દેિહનાં િવમુ ક્તમાગર્દશર્કાે
નરાકૃ ત સદા શવં તમાશ્રયા મ સદુ્ગ મ્॥ ૬॥
સનાતનસ્ય વત્મર્નઃ સદૈવ પાલનાય યઃ
ચતુિદશાસુ સન્મઠાન્ ચકાર લાેકિવશ્રુતાન્ ।
િવભા ડકાત્મ શ્રમાિદસસુ્થલષેુ પાવનાન્
તમવે લાેકશઙ્કરં નમા મ શઙ્કરં ગુ મ્॥ ૭॥

shankaracharyastava.pdf 1



॥ શ્રીમ જગદુ્ગ શઙ્કરભગવ પજૂ્યપાદાચાયર્ તવઃ॥

યદ યહ તવાિર તસપુ્ર ત ષ્ઠતા સતી
પ્ર સદ્ધ ઙ્ગભૂધરે સદા પ્રશા તભાસરેુ ।
વભક્તપાલનવ્રતા િવરાજતે િહ શારદા
સ શઙ્કરઃ કૃપાિનિધઃ કરાેતુ મામનનેસમ્॥ ૮॥
ઇમં તવં જગદુ્ગરાેગુર્ણાનવુણર્નાત્મકં
સમાદરેણ યઃ પઠેદન યભ ક્તસયંુતઃ ।
સમા ુયાત્ સમીિહતં મનાેરથં નરાેઽ ચરાત્
દયાિનધેઃ સ શઙ્કરસ્ય સદુ્ગરાેઃ પ્રસાદતઃ॥ ૯॥
ઇ ત શ્રીભારતીતીથર્મહા વા મ ભઃ િવર ચતમ્
શઙ્કરભગવ પૂજ્યપાદાચાયર્ તવઃ સ પૂણર્મ્॥
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