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indrasahasranAmastotram composed by Ganapti Muni

इसहॐनामोऽं गणपतःे कृितः

इो दवेतमोऽनीलः सपुण ः पणू बरुः ।
िव दिमता िवँयशेानो िवचष िणः ॥ १॥
िवािन चिबिव ारो िवभबूृ हन ।्
चिेकतानो वत मानः धयाऽचबया परः ॥ २॥
िवानरो िवपो िवायिुव तथृःु ।
िवकमा  िवदवेो अतो धीरिनृतः ॥ ३॥
िऽषजुातिमश ◌ृो दवेो ॄोऽषरन ।्
चानः परमो िवान अ्चो रोचयजः ॥ ४॥
ेो जनानां वॄषभो ोितं सहोमिह ।
अिभबतनूां दिमता धता  िव कमणः ॥ ५॥
धता  धनान ं धातणॄां धाता िधरो िधयिेषतः ।
य साधनो यो यवाहा अपामजः ॥ ६॥
यं जषुाणो यजतो युमाोऽिवतिेषरः ।
सवुळवनो योा यशसो यियो यः ॥ ७॥
अवयाता म तीनां हा पाप रसः ।
कृश चोिदता कृऽःु कृतॄा धतृोतः ॥ ८॥
धणृवोजा अिवताधीनां धनानां सिदतुः ।
िवहा तमसा तनपूातातरुः ॥ ९॥
षेनृें संक ् तरुाषाडपरािजतः ।
तुेावधृोदतमः तिुवकूिम तमजुः ॥ १०॥
वषृूभमा  िवािन िवानादिदरवाः ।
मो मतीनां वॄषभो मातामिृषः ॥ ११॥
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इसहॐनामोऽं गणपतःे कृितः

महाही गणपितिध यं िजो बहृितः ।
मािहनो मधवा मी मकऽक मिेधरो महान ॥् १२॥
॥ इित ूथमं नामशतकम ॥्

ूितपः परोमाऽः पुपः पुतुः ।
पुतः परुः ाताः पुमायः परुरः ॥ १३॥
पुूशः पुकृत प्रुां दता  पुतमः ।
पुगतू ः पृजुतेा पुवपा ः ूवपेनी ॥ १४॥
पिूः ूचतेः पिरभःू पनीयानूितुतः ।
ूवृः ूवयाः पाता पषूवानरा भरः ॥ १५॥
पुशाकः पाजः पुभोजाः पुवसःु ।
िपशराितः पपिुरः परुोयोधः पथृळुया ॥ १६॥
ूिर ूिदवः पू ः परुोभःू पवू जा ऋिषः ।
ूणतेा ूमितः पः पवू यावा ूभवूसःु ॥ १७॥
ूयःु पावकः पषूा पदवीः पिथकृितः ।
पुा पिलतोहतेा ूहतेा ूािवता िपता ॥ १८॥
पुनृः पव तेाः ूाचामःु परुोिहतः ।
परुािंभरनाधृः परुाजाः पूिथमः ॥ १९॥
पतृनाषाड ्बाशध बहृिेणरुिनृतः ।
अिभभिूतरयोपािः बहृिेरिपधानवान ॥् २०॥
ॄिूयो ॄजतूो ॄवाहा अरमः ।
बोिधना अवबी बहृानरुिमऽहा ॥ २१॥
भिूरकमा  भरकृेभु िकृद ्भाव रोभिृमः ।
भरषे ु हो भयूजाः परुोहा ूाशषुात ्ू षाट ्॥ २२॥
ूभीमिहषो भीमो भयूा सिुतरशिहा ।
ूसी िवँपितवरः पराः शवितः ॥ २३॥
॥ इित ितीयं नामशतकम ॥्
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इसहॐनामोऽं गणपतःे कृितः

पुदऽः िपततृमः पुभुगःु पिणः ।
ूााणः परुां दमा पनिुभ माितहा ॥ २४॥
पिृथा वषृभः ूः ूमी ूथमः पथृःु ।
ः समिुचाः पायःु ूकेतष णीसहः ॥ २५॥
काधायाः किववधृः कनीनः बतमुातःु ।
पावा किवतमो िगवा हाः कीिरचोदनः ॥ २६॥
पावाौिशकः कारी राजा गोपितः ।
गौग रो रोऽ यवर आिरः ॥ २७॥
चबुष िणूाकृोदयितः ।
चभानिुऽतमॆीषचबमासजः ॥ २८॥
तिुवशुिुवुिुवजातवुीमधः ।
तिुवकूिम िुवॆिुवशमिुवूितः ॥ २९॥
तिुवनृिुवमीविुवराधािुवबतःु ।
तिुवमाऽिुवमाभिुवदेिुविणः ॥ ३०॥
ततूिुजवसिुविमवु िणदः ।
रथेरिणुॆ िषीमाननपतुः ॥ ३१॥
तोदऽिवषी मषुाणिवषरुा ।
ितितवा  ततिुराता भिूण िूण वरः ॥ ३२॥
यवृो यियानां ूथमो यनो वधृः ।
अिमऽखादोऽिनिमषो िवषणुोऽसुोऽजरुः ॥ ३३॥
अितोितदा ोऽय ः िशिूणीवानगोढः ।
आौुणऽिरूा अिमतौजा अिरतुः ॥ ३४॥
॥ इित ततृीयं नामशतकम ॥्

अ एकराडू ऊसानः सनावुा ।
िरः सयू ः भूोजाः सराधाः सनौतुः ॥ ३५॥
ूकः सानां केतरुतुुचाः ।
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शवसी पितः ोजाः शचीवानिवदीधयःु ॥ ३६॥
सशुः ससा सनूःु स सोमपाः ।
दोहा िदवो धता  राजा िद चतेनः ॥ ३७॥
ऋिमयोऽवा  रोचमानो रभोदा ऋतपा ऋतः ।
ऋजीषी रणकृिेवा निृयो रीचोदनः ॥ ३८॥
ऋोरायोऽवनीराजा रियानो रदावसःु ।
ऋभुा अिनमानोऽः सहमानः समिुियः ॥ ३९॥
ऋणकाितिग व ण ःु कीजः िखाखजरः ।
ऋजीषो वसिुवेो वाजषे ु दधषृः किवः ॥ ४०॥
िवरी वीिलतो िवूो िववदेा ऋतावधृः ।
ऋतयुधम कृनेधु निजामवम वाट ्॥ ४१॥
ऋतजेाः सिणः सोः ससंिृिजभिुरः ।
ऋतयःु सबलः सवु ळवाहा ऋचीषमः ॥ ४२॥
ऋमीदधृानृौजाः सगुोपाः यशरः ।
िभिसुः सहेानः सनुीितः सकृुतः शिुचः ॥ ४२॥
ऋणयाः सहसः सनूःु सदुानःु सगणो वसःु ।
ोः समा सऽाहा ोमवाहा ऋतीषहः ॥ ४४॥
॥ इित चतथु नामशतकम ॥्

शिवः शवसः पऽुः शतमःु शतबतःु ।
शबः िशानरः शुी ौुण ः ौवयखा ॥ ४५॥
शतमिूतः शध नीितः शतनीथः शतामघः ।
ोकी िशवतमः ौुं नामिबॅदनानतः ॥ ४६॥
शरूः िशूी सहॐोितः श ुॅ ः श ◌ृवषृोनपात ।्
शासः शाकी ौवामः शवसावानहंसनः ॥ ४७॥
सुपकृऽरुीशानः शशूवुानः शचीपितः ।
सतीनसा सिनता शीवानिमतबतःु ॥ ४८॥
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इसहॐनामोऽं गणपतःे कृितः

सहॐचतेाः समुनाः ौुः शुः ौतुामघः ।
सऽादावा सोमपावा सबुतःु ँमौषु ु िौतः ॥ ४९॥
चोदूवृो िव जगतः ूाणतितः ।
चौऽः स ुू करॐोना चबमानः सदावधृः ॥ ५०॥
िभिः सितः सावरतमती ।
िचऽििकानााता ूितमान ं सतः सतः ॥ ५१॥
ाताः सचतेाः सिदवः सदुसंाः सौुवमः ।
सहोदः सौुतुः सॆा पारः सुतः सखा ॥ ५२॥
ॄवाहमो ॄा िववु ःपितहिरः ।
रणाय सृंतो िो रिणतशेानकृिवः ॥ ५३॥
िवूजतूो िवूतमो यो वळी िहरययः ।
वोो वीरतरोवायमुा तिरा मखा ॥ ५४॥
गतू ौवा िवगतू वनौिुचणः ।
विृवसपुितवा जी वषृभो वािजनी वसःु ॥ ५५॥
॥ इित पमं नामशतकम ॥्

िवमो िवभीषणो विवृ ायिुव ौतुो वषृा ।
ोजभृऽृहा वृो िववारो वतृयः ॥ ५६॥
वषृजिूतवृ षरथो वषृभाो वषृबतःु ।
वषृकमा  वषृमणाः सदुः सुतो वधृः ॥ ५७॥
अिोघवागसरुहा वधेाः सऽाकरोऽजरः ।
अपारः सहुवोऽभीरिभभोऽिरमः ॥ ५८॥
अमः ायधुोऽशऽरुूतीतोऽिभमाितषाट ्।
अमऽी सनूरुच ः समििरभयरः ॥ ५९॥
अिभनतेा ाहराधाः सरिँमरिभिकृत ।्
अनवा िज िदता ोतणॄामिवतोपरः ॥ ६०॥
अजातशऽःु सनेािन भयाभुयरः ।
उगायःसयोिनः सहानवु रापितः ॥ ६१॥
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उमो गोप उमबामधोवध नः ।
गाथौवा िगरां राजा गीरो िगव णमः ॥ ६२॥
वळहचष णीनां वषृभो वळदिणः ।
सोमकामः सोमपितः सोमवृः सदुिणः ॥ ६३॥
स ुॄ ा िवरः सरूः सिहः सूथाः सराट ्।
हिरँमशाहिरवारीणां पितरतृः ॥ ६४॥
िहरयबाू ितहिरकेशो िहरीमशः ।
हिरिशूो हय माणो हिरजातो हिररः ॥ ६५॥
िहरयवण हय ो हिरवपा  हिरिूयः ।
हिनो हय ो हो हिरा हिरयोजनः ॥ ६६॥
॥ इित षं नामशतकम ॥्

सा सिुशूः सुऽः सवुीरः सतुपा ऋिषः ।
गाथाो गोऽिभामं वहमानो गवषेणः ॥ ६७॥
िजुषु ईशानो ईशानो जगतो नतृःु ।
नया िण िवापृितः नतेानृ ततूिुजः ॥ ६८॥
िनमधेमानो नया पाः िसनूां पितरः ।
नय िनयुाििचतो नाभोनरः ॥ ६९॥
नो िनधाता नमृणाः सीीचीनः सतुरणेः ।
नतृमानो नदनमुावीयातृमोनिृजत ॥् ७०॥
िवचियो वळबावृ ऽखादोवलं जः ।
जातभूमा  ेतमो जनभो जनसंहः ॥ ७१॥
िवाषासंगोवािाडशिनमाषृाट ्।
पिूभ रुाषाडिभषाट ्जगतषुितः ॥ ७२॥
सवंृमसुाता ससुिवताऽणः ।
यः रोिचः सऽुामा ुेः सनजाः िरः ॥ ७३॥
कृवकेतवे केतःु पशेः कृवपशेस े ।
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वळणे ही मिहनो मोऽो मःणः ॥ ७४॥
महावीरो महाोातो महाः ूमितम ही ।
माता मघोनां मिंहो मिुमम मुमः ॥ ७५॥
मषेो महीवृदानो मािहनावाहमेितः ।
ॆोमिृलको मिंहो ॆकृा महामहः ॥ ७६॥
मदचुिडतामा मदानां पितरातपः ।
सशुिः िदाः माधानामाकरः पितः ॥ ७७॥
॥ इित समं नामशतकम ॥्

इषहु इषां दाता वसदुाता िवदसःु ।
िवभिूता नािशवनो वरीयान ि्विजिभःु ॥ ७८॥
नचृाः सिरः िव युः सुुतः यःु ।
आिपः पिृथा जिनता सयू  जिनता ौतुः ॥ ७९॥
िवहायाः तुिवृ षपवा  वषृमः ।
साधारणः सखुरथः ः सऽािजदतुः ॥ ८०॥
ेराजो जीरदानजु िमिव णो वशी ।
िवधाता िवमा आशमुा यी वृमहावधृः ॥ ८१॥
वरेयो िवतवूा शेानो ौिव चष िणः ।
सतीनमगुदऽः सोजातोिवभनःु ॥ ८२॥
िवतसाो वाजानां िवभा व आकरः ।
वीरको वीरयवु ळं बिॅवीरेय आघिृणः ॥ ८३॥
वािजनयेो वाजिनवा जानां पितरािजकृत ।्
वाोितव प णीितिव शां राजा वपोदरः ॥ ८४॥
िवभतूु आचिबरादारी दोधतो वधः ।
आखडलो दवचा ः सव सनेो िवमोचनः ॥ ८५॥
वळ भता  वाया णां पितगिजवां पितः ।
िवचाः सकानः सहुाद जिनता िदवः ॥ ८६॥
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समनुामा पुध ूितको बहृतः पितः ।
दीानो दामनो दाता दीघ ौवस ऋसः ॥ ८७॥
दसंनावािवः संॆ ातेवजतूो िदवावसःु ।
दशमो दवेता दो ीोुी मुमः ॥ ८८॥
॥ इमं नामशतकम ॥्

मिंहरातिुराधीदानो दधिृषिधः ।
रीतु वनो िदवोमानो िदवोवषृा ॥ ८९॥
दाो दहुाधृःु दिणावान ि्धयावसःु ।
धनृृिषतो धाता दयमानो धनयः ॥ ९०॥
िदो िबहा  साय ः समय ाः िसमः सखा ।
ुः समानो दिंसो राधसः पितरिीगःु ॥ ९१॥
सॆाट ्पिृथा ओजान व्योधा ऋतपुा ऋभःु ।
एको राजधैमानिडकेवीर उजयाः ॥ ९२॥
लोककृिनताऽानां जिनता गवाम ।्
जिरता जनषुां राजा िगव णाः सुतोऽिवता ॥ ९३॥
अं वसानः कृीनां राजोः िशूवानुः ।
ईोदाािननतमो धोरः सनः वान ॥् ९४॥
जागिृवज गतो राजा गृो गोिवनाधनः ।
जतेाऽिभभरूकूपारो दानवानसरुोण ऽवः ॥ ९५॥
धिृदमनूावसवीयानमोऽवतृः ।
रायोदाता रियपितः िवपिऽृहमः ॥ ९६॥
अपरीतः षालपाद ्दायुार आिरतः ।
वोाविनो वृावाषृवाकृोऽवतः ॥ ९७॥
गभऽसमकाोयगुिहशुोदधृिणः ।
ूऽः पिरवा जदावा ोितः कता  िगरां पितः ॥ ९८॥
॥ इित नवमं नामशतकम ॥्
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अनवः सतृाो विळवादििवामुान ।्
दो यजऽो योधीयानकवािरय तरः ॥ ९९॥
पदृाकुसानरुोजीयान ्ॄ णोिदताः यमः ।
वनेाः परुां भतेा बरुेा बहृिवः ॥ १००॥
वता मधनुो राजा ूणनेीः पूथी यवुा ।
उशसंोहवौंोता भिूरदावा बहृवाः ॥ १०१॥
माता ियानां वषृभो महोदाता महावधः ।
सुः सरुाधाः सऽाषाडोदतीनां नदोधिुनः ॥ १०२॥
अकामकशनः षा ः समुलृीकः सहृतः ।
पा होता िसनूां वषृाभोजो रथीतमः ॥ १०३॥
सखा मनुीनां जिनदाः धावानसमोऽूितः ।
मनानरो मय बबृोऽिवता भगः ॥ १०४॥
अषाोऽरी आदता  वीरं कता िवशितः ।
एकः पितिरनः पिुः सवुीय हिरपाः सुक ् ॥ १०५॥
एको हः सनादागोकोवाक सिणः ।
सवुिृरमतृोऽमृः खजकृलदाः शनुः ॥ १०६॥
अमऽो िमऽ आकाः सदुामािन म्होमही ।
रथः सबुाशना सनुीथो भिूरदाः सदुाः ॥ १०७॥
मद राजा सोम पीीािवः पितः ।
तिवषीवानो युो हवनौुहः राट ्॥ १०८॥
॥ इित दशमं नामशतकम ॥्

॥ अऽमे े भवपुसहंारोकाः ॥
इदं सहॐिम नाां परमपावनम ।्
ऋवदेतो गणपितः सृ िविनबवान ॥् १॥
नाऽ नाः पौनं न च कारािद परूणम ।्
ोकमे न चारा शतकोपसंितः ॥ २॥
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नाामषेां छासावषां च पतः ।
अवलोा यथा छः शशिुिव चणःै ॥ ३॥
अनकेपदनामािन िविनयोािन पजून े ।
चतु ूयोगषे ुुमा यथायम ॥् ४॥
अ नामसहॐ वेमलू सवेन े ।
पणू फलं तियें याायिनषवेणे ॥ ५॥
मेः सतृं सारमतेामसहॐकम ।्
एं यो भजते भा तःु िसयो वशे ॥ ६॥
इो िवजयते दवेः सव  जगतः पितः ।
वदेमलंू जयते नामसहॐकम ॥् ७॥
॥ इित ौीभगवहिष रमणावेािसनो वािस
नरिसहंसनूोग णपतःे कृितः इसहॐनामोऽं सणू म ॥्
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