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Shri Shankaracharya Stotra of 108 Names

શ્રીશઙ્કરાચાયાર્ષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્

શ્રીશઙ્કરાચાયર્વયા બ્રહ્માન દપ્રદાયકઃ ।
અજ્ઞાન ત મરાિદત્ય સજુ્ઞાના બુિધચ દ્રમાઃ॥ ૧॥
વણાર્શ્રમપ્ર તષ્ઠાતા શ્રીમાન્મુ ક્તપ્રદાયકઃ ।
શ યાપેદેશિનરતાે ભક્તાભીષ્ટપ્રદાયકઃ॥ ૨॥
સૂ મત વરહસ્યજ્ઞઃ કાયાર્કાયર્પ્રબાેધકઃ ।
જ્ઞાનમુદ્રા ચતકરશ-્ શ યહૃત્તાપહારકઃ॥ ૩॥
પિરવ્રા શ્રમાેદ્ધતાર્ સવર્ત ત્ર વત ત્રધીઃ ।
અદ્વતૈસ્થાપનાચાયર્ સાક્ષાચ્છઙ્કર પ ત્ ॥ ૪॥
ષન્મતસ્થાપનાચાયર્સ્ત્રયીમાગર્ પ્રકાશકઃ ।
વેદવેદા તત વજ્ઞાે દુવાર્િદમતખ ડનઃ॥ ૫॥
વૈરાગ્યિનરત શા ત સસંારાણર્વતારકઃ ।
પ્રસન્નવદના ભાજેઃ પરમાથર્પ્રકાશકઃ॥ ૬॥
પુરાણ તસારજ્ઞાે િનત્ય પ્તાે મહા છુ ચઃ ।
િનત્યાન દાે િનરાતઙ્કાે િન સઙ્ગાે િનમર્લાત્મકઃ॥ ૭॥
િનમર્માે િનરહઙ્કારાે િવશ્વવ દ્યપદા બુજઃ ।
સ વપ્રધાન સદ્ભાવ સઙ્ખ્યાતીતગુણાે વલઃ॥ ૮॥
અનઘ સારહૃદય સધુીસાર વતપ્રદઃ ।
સત્યાત્મા પુ યશીલશ્ચ સાઙ્ખ્યયાેગિવલક્ષણઃ॥ ૯॥ var િવચક્ષણઃ
તપાેરા શર્ મહાતે ે ગુણત્રયિવભાગિવત્ ।
ક લઘ્નઃ કાલકમર્જ્ઞ તમાેગુણિનવારકઃ॥ ૧૦॥ var કાલધમર્
ભગવા ભારતીજેતા શારદાહ્વાનપ ડતઃ ।
ધમાર્ધમર્િવભાવજ્ઞાે લક્ષ્યભેદપ્રદશર્કઃ॥ ૧૧॥
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નાદ બ દુકલા ભજ્ઞાે યાે ગહૃ પદ્મભાસ્કરઃ ।
અતી દ્રયજ્ઞાનિનિધિનત્યાિનત્યિવવેકવાન્॥ ૧૨॥
ચદાન દ શ્ચન્મયાત્મા પરકાયપ્રવેશકૃત્ ।
અમાનષુચિરત્રાઢ ઃ ક્ષેમદાયી ક્ષમાકરઃ॥ ૧૩॥
ભવ્યાે ભદ્રપ્રદાે ભૂિરમિહમા િવશ્વર જકઃ । var ભવાે
વપ્રકાશ સદાધારાે િવશ્વબ ધુ શભુાેદયઃ॥ ૧૪॥
િવશાલક તવાર્ગીશ સવર્લાેકિહતાે સકુઃ ।
કૈલાસયાત્રસ પ્રાપ્તચ દ્રમાૈ લપ્રપૂજકઃ॥ ૧૫॥
કા ચ્યાં શ્રીચક્રરા ખ્યય ત્રસ્થાપનદ ક્ષતઃ ।
શ્રીચક્રાત્મક તાટઙ્ક તાે ષતા બા મનાેરથઃ॥ ૧૬॥
બ્રહ્મસતૂ્રાપેિનષદ્ભા યાિદગ્ર થક પકઃ ।
ચતુિદક્ચતુરા ાયપ્ર તષ્ઠાતા મહામ તઃ॥ ૧૭॥
દ્વસપ્ત તમતાેચ્છેત્તા સવર્િદ ગ્વજયપ્રભુઃ ।
કાષાયવસનાપેેતાે ભ માેદૂ્ધ ળતિવગ્રહઃ॥ ૧૮॥
The verses 19-24 below are followed at Kanchi maTham

જ્ઞાનાત્મકૈકદ ડાઢ ઃ કમ ડલુલસ કરઃ ।
વ્યાસસ દશર્નપ્રીતાે ભગવ પાદસજં્ઞકઃ॥ ૧૯॥
સાૈ દયર્લહર મખુ્યબહુ તાતે્રિવધાયકઃ ।
ચતુ ષ ષ્ટકલા ભજ્ઞાે બ્રહ્મરાક્ષસપાષેકઃ॥ ૨૦॥
શ્રીમન્મ ડન મશ્રાખ્ય વય ભજૂયસન્નુતઃ ।
તાેટકાચાયર્સ પજૂ્ય પદ્મપાદ ચતાઙ્ ઘ્રકઃ॥ ૨૧॥
હ તામલયાેગી દ્ર બ્રહ્મજ્ઞાનપ્રદાયકઃ ।
સરેુશ્વરાખ્યસ ચ્છ ય સં યાસાશ્રમદાયકઃ॥ ૨૨॥
િનવ્યાર્જક ણામૂ તઃ જગ પજૂ્યાે જગદુ્ગ ઃ ।
ભેર પટહવાદ્યાિદ-રાજલક્ષણલ ક્ષતઃ॥ ૨૩॥
સકૃ મરણસ તુષ્ટઃ સવર્જ્ઞાે જ્ઞાનદાયકઃ ।
ઇ ત શ્રીમચ્છઙ્કરાયર્સવર્લાેકગુરાેઃ પરમ્॥ ૨૪॥
The verses 19-24 below are followed at Sringeri maTham
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જ્ઞાનાત્મકૈકદ ડાઢ ઃ કમ ડલુલસ કરઃ ।
ગુ ભૂમ ડલાચાયા ભગવ પાદસજં્ઞકઃ॥ ૧૯॥
વ્યાસસ દશર્નપ્રીતઃ ઋ યશ ◌ૃઙ્ગપુરેશ્વરઃ ।
સાૈ દયર્લહર મખુ્યબહુ તાતે્રિવધાયકઃ॥ ૨૦॥
ચતુ ષ ષ્ટકલા ભજ્ઞાે બ્રહ્મરાક્ષસપાષેકઃ ।
શ્રીમન્મ ડન મશ્રાખ્ય વય ભજૂયસન્નુતઃ॥ ૨૧॥
તાેટકાચાયર્સ પજૂ્ય પદ્મપાદ ચતાઙ્ ઘ્રકઃ ।
હ તામલયાે ગ દ્ર બ્રહ્મજ્ઞાનપ્રદાયકઃ॥ ૨૨॥
સરેુશ્વરાખ્યસ ચ્છ ય સં યાસાશ્રમદાયકઃ ।
સહભક્ત સદ્રત્નગભર્હેર બપજૂકઃ॥ ૨૩॥

વ્યાખ્ય સહાસનાધીશાે જગ પજૂ્યાે જગદુ્ગ ઃ ।
ઇ ત શ્રીમચ્છઙ્કરાચાયર્સવર્લાેકગુરાેઃ પરમ્॥ ૨૪॥
ના ામષ્ટાેત્તરશતં ભુ ક્તમુ ક્તફલપ્રદમ્ ।
િત્રસ યં યઃ પઠેદ્ભ યા સવાર્ કામાનવા ુયાત્॥ ૨૫॥
ઇ ત શ્રીમચ્છઙ્કરાચાયાર્ષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્॥
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