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Shri Sankara’s Works

શ્રીશઙ્કર ગ્ર થાવલી

શ્રી શઙ્કર ગ્ર થાવ લઃ ।
(in ten volumes - total pages 6163)

Published by Samata Books, Madras

(First published 1910, Samata revised Edition 1981)

Publsiher: V. Sadanand, Samata Books

10 Kamaraj Bhavan, 573 Mount Road (=3DAnna Salai)

Madras 600 006, India

Printed at All India Press, Pondicherry, India)

(Ten Volumes, total 6163 pages)

DETAILED CONTENTS IN ALL 10 VOLUMES=20

Volume 1: તાતે્રા ણ (a total of 65 stotraMs - 440 pages)

ગણેશ તાતે્રા ણ: (2 stotrams)

ગણેશ પ ચરત્નમ્ (5 sholakms)

ગણેશ ભજુઙ્ગમ્ (9)
સબુ્રહ્મ ય તાતે્રા ણ: (1 stotraM)

સબુ્રહ્મ ય ભજુઙ્ગમ્ (33)
ઈશ્વર તાતે્રા ણ: (14 stotrams)

શવ ભજુઙ્ગમ્ (40)
શવાન દલહર (100)

શવપાદાિદ કેશા તવણર્ન તાતે્રમ્ (41)
શવકેશાિદ પાદા તવણર્ન તાતે્રમ્(29)
વેદસાર શવ તાતે્રમ્(11)
શવાપરાધક્ષમાપણ તાતે્રમ્ (15)
સવુણર્માલા તુ તઃ (50)
દશશ્લાેક તુ તઃ (10)
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દ ક્ષણામૂ ત વણર્માલા તાતે્રમ્ (25)
શ્રી દ ક્ષણામૂત્યર્ષ્ટકમ્ (8+1=3D9)
શ્રી ત્યુ જયમાન સકપૂ તાતે્રમ્ (46)
શવનામાવલ્યષ્ટકમ્ (8+1=3D9)
શવપ ચાક્ષર તાતે્રમ્ (6)
ઉમામહેશ્વર તાતે્રમ્ (13)
દેવી તાતે્રા ણ: (13 stotrams)

સાૈ દયર્લહર (100) (? 103)

દેવીભજુઙ્ગ તાતે્રમ્ (28)
આન દલહર (20)

િત્રપુરસુ દર વેદપાદ તાતે્રમ્ (110)
િત્રપુરસુ દર માનસપૂ તાતે્રમ્ (127)
દેવી ચતઃુષષ્ટ પુચારપૂ તાતે્રમ્ (72)
િત્રપુરસુ દયર્ષ્ટકમ્ (8)
લ લતાપ ચરત્નમ્ (5)
કલ્યાણ ષ્ટ તવઃ (16)
નવરત્નમા લકા (9)
મ ત્રમા કાપુ પમાલા તવઃ (17)
ગાૈર દશકમ્ (10+1=3D11)
ભવાની ભજુઙ્ગમ્ (17)
હનૂમત્ તાતે્રમ્ (1 stotraM)

હનુમ પ ચરત્નમ્ (5+1=3D6)
િવ તાતે્રા ણ: (11 stotraM)

શ્રીરામ ભજુઙ્ગપ્રયાત તાતે્રમ્ (29)
લ મી સહ પ ચરત્નમ્ (5)
લ મી સહક ણરસ તાતે્રમ્ (17)
શ્રી િવ ણૂભજુઙ્ગપ્રયાત તાતે્રમ્ (14)
િવ પાદાિદ કેશા ત તાતે્રમ્ (52)
પા ડુરઙ્ગાષ્ટકમ્ (8+1=3D9)
અચ્યુતાષ્ટકમ્ (8+1=3D9)
કૃ ણાષ્ટકમ્ (8)
હિર તુ તઃ (43)
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ગાેિવ દાષ્ટકમ્( 8+1=3D9)
ભગવન્માનસપૂ (10)

સકં ણર્ તાતે્રા ણ: (23 stotras, including some on shiva, devi, etc)

માેહમુદ્ગરઃ (31)
કનકધારા તાતે્રમ્ (18)
અન્નપૂણાર્ષ્ટકમ્ (8+4=3D12)
મીનાક્ષી પ ચરત્નમ્ (5)
મીનાક્ષી તાતે્રમ્ (8)
દ ક્ષણામૂ ત તાતે્રમ્ (19)
કાલભૈરવાષ્ટકમ્ (8+1=3D9)
નમર્દાષ્ટકમ્ (8+1=3D9)
યમનુાષ્ટકમ્ (I) (8)
યમનુાષ્ટકમ્ (II) (9)
ગઙ્ગાષ્ટકમ્ (8+1=3D9)
મ ણક ણકાષ્ટકમ્ (8+1=3D9)
િનગુર્ણમાનસપૂ (33)

પ્રાતઃ મરણ તાતે્રમ્ (4)
જગન્નાથાષ્ટકમ્ (8)
ષટ્ પદ તાતે્રમ્ (7)
ભ્રમા બાષ્ટકમ્ (8+1=3D9)
શવ પ ચાક્ષર નક્ષત્રમાલા તાતે્રમ્ (28)
દ્વાદશ લઙ્ગ તાતે્રમ્ (13)
અધર્ નાર શ્વર તાતે્રમ્ (9)
શારદા ભજુઙ્ગપ્રયાતાષ્ટકમ્ (8)
ગવુર્ષ્ટકમ્ (8+1=3D9)
કાશીપ ચકમ્ (5)

Volume 2: પ્રકરણ પ્રબ ધાવ લઃ (30 works - 343 pages)
પ્રબાેધ સધુાકરઃ (257 shlokams)

વાત્મપ્રકા શકા (68)
મનીષાપ ચકમ્ (5)
અદ્વતૈપ ચકમ્ (5)
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િનવાર્ણ ષટ્કમ્ (6)
અદ્વતૈાનુભૂ તઃ (84)
બ્રહ્માનુ ચ તનમ્ (28)
પ્રશ્નાેત્તર રત્નમા લકા (67)
સદાચારાનુસ ધાનમ્ (55)
યાેગતારાવલી (29)
ઉપદેશપ ચકમ્ (5)
ધ યાષ્ટકમ્ (8)
વન્મુક્તાન દલહર (17)

અનાત્મશ્રીિવગહર્ણ પ્રકરણમ્ (18)
વ પાનુસધંાનાષ્ટકમ્ (8+1=9)
ય તપ ચકમ્ (5)
પ ચીકરણમ્ (prose)
ત વાપેદેશઃ (87)
અેકશ્લાેક (1)

માયાપ ચકમ્ (5)
પ્રાૈઢાનુભૂ તઃ (17)
બ્રહ્મજ્ઞાનાવલીમાલા (20)
લઘવુાક્ય ત્તઃ (18)
િનવાર્ણમ જર (12)

અપરાેક્ષાનુભૂ તઃ (144)
વાક્ય ત્તઃ (53)
વાત્મિન પણમ્ (153)
આત્મબાેધઃ (68)
શતશ્લાેક (100)

દશશ્લાેક (10)

Volume 3: ઉપદેશ રચનાવલી ( 3 works - 466 pages)
િવવેકચૂડામ ણઃ
ઉપદેશસાહસ્રી (ગદ્યપ્રબ ધઃ, પદ્યપ્રબ ધઃ)
સવર્વેદા ત સદ્ધા તસારસગં્રહઃ
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Volumer 4: પ્રપ ચસારઃ (573 pages)
(પટલ ૧-૩૩)

Volume 5: લઘુભા યમ્ ( 5 works - 535 pages)
શ્રી િવ સહસ્રનામ તાતે્રભા યમ્
સનત્ સુ તીય ભા યમ્
શ્રી લ લતા િત્રશતી ભા યમ્
હ તામલક ય ભા યમ્
અ યાત્મપાટલ ભા યમ્

Volume 6: શ્રીમદ્ ભગવદ્ગ તા ભા યમ્ (592 pages)

Volume 7: બ્રહ્મસતૂ્રભા યમ્ (adhyAya 1,2,3,4 - 885 pages)

Volume 8: ઉપિનષદ્ભા યા ણ ( 10 upaniShat - 923 pages)

ઈશાપેિનષદ્ભા યમ્
કેનાપેિનષત્ (પદ ભા યમ્)
કેનાપેિનષત્ (વાક્ય ભા યમ્)
કઠાપેિનષદ્ભા યમ્ (adhyAYa 1, adhyAya 2)
પ્રશ્નાપેિનષદ્ભા યમ્
મુ ડકાપેિનષદ્ભા યમ્ (muNDaka 1,2,3)

મા ડૂક્યાપેિનષ કાિરકા ભા યમ્
અૈતરેયાપેિનષદ્ભા યમ્ (adhyAya 1,2,3)
તૈ ત્તર યાપેિનષદ્ભા યમ્ ( શખ◌़◌્શાવ લ,
ઘવુ લ, બ્રહ્માન દવ લ)
સહપવૂર્તાપ યપુિનષદ્ભા યમ્

(પ્રથમાપેિનષત,્ દ્વતીયાપેિનષત્, તીયાપેિનષત્,
ચતુથાપિનષત,્ પ ચમાપેિનષત)્

Volume 9: છા દાેગ્યાપેિનષદ્ભા યમ્ (572 pages)
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Volume 10: હદાર યકાપેિનષદ્ભા યમ્ (834 pages)

Info By Narayanaswami and Sunderji

Shri Sankara’s Works
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