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indrasahasranAmastotram composed by Ganapti Muni

ઇ દ્રસહસ્રનામ તાતંે્ર ગણપતેઃ કૃ તઃ

ઇ દ્રાે દેવતમાેઽનીલઃ સપુણર્ઃ પૂણર્બ ધુરઃ ।
િવશ્વસ્ય દ મતા િવશ્વ યેશાનાે િવશ્વચષર્ ણઃ॥ ૧॥
િવશ્વાિન ચિક્રિવશ્વ માદુત્તરાે િવશ્વભૂ ર્હન્ ।
ચેિકતાનાે વતર્માનઃ વધયાઽચક્રયા પરઃ॥ ૨॥
િવશ્વાનરાે િવશ્વ પાે િવશ્વાયુિવશ્વત થુઃ ।
િવશ્વકમાર્ િવશ્વદેવાે હ્શ્વતાે ધીરિન કૃતઃ॥ ૩॥
િત્રષુ ત તગ્મશ ◌ૃઙ્ગાે દેવાે બ્રધ્નાેઽ ષશ્ચરન્ ।
ચાનઃ પરમાે િવદ્વાન્ અ ચાે રાેચયન્નજઃ॥ ૪॥

જ્યેષ્ઠાે જનાનાં ષભાે જ્યાે તજ્યષં્ઠ સહાેમિહ ।
અ ભક્રતનૂાં દ મતા ધતાર્ િવશ્વસ્ય કમર્ણઃ॥ ૫॥
ધતાર્ ધનાનં ધા ણાં ધાતા િધરાે િધયે ષતઃ ।
યજ્ઞસ્ય સાધનાે યજ્ઞાે યજ્ઞવાહા અપામજઃ॥ ૬॥
યજ્ઞં જુષાણાે યજતાે યુક્તગ્રા ણાેઽિવતે ષરઃ ।
સવુ જ્ર યવનાે યાેદ્ધા યશસાે ય જ્ઞયાે યહુઃ॥ ૭॥
અવયાતા દુમર્તીનાં હ તા પાપસ્ય રક્ષસઃ ।
કૃશસ્ય ચાેિદતા કૃત્રુઃ કૃતબ્રહ્મા તવ્રતઃ॥ ૮॥
ણવાે અિવતાધીનાં ધનાનાં સ જદચ્યુતઃ ।
િવહ તા તમસ વષ્ટા તનપૂા ત તાતુરઃ॥ ૯॥
વષે ણ વે સદંક્ૃ તુરાષાડપરા જતઃ ।
તુગ્ ા ધાેદ મતમઃ તુિવકૂ મતમ તજુઃ॥ ૧૦॥
ષપ્રભમાર્ િવશ્વાિન િવદ્વાનાદઙ્ક્ષિદર તવાઃ ।
મ દ્રાે મતીનાં ષભાે મ વાન્મ તા ષઃ॥ ૧૧॥
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મહાહ તી ગણપ તિધયં જ વાે હ પ તઃ ।
માિહનાે મધવા મ દ મકાઽકા મેિધરાે મહાન્॥ ૧૨॥
॥ ઇ ત પ્રથમં નામશતકમ્॥

પ્ર ત પઃ પરાેમાત્રઃ પુ પઃ પુ ષુ્ટતઃ ।
પુ હૂતઃ પુરઃ સ્થાતાઃ પુ માયઃ પુર દરઃ॥ ૧૩॥
પુ પ્રશ તઃ પુ કૃત્ પુરાં દતાર્ પુ તમઃ ।
પુ ગૂતર્ઃ સજેુતા પુ વપાર્ઃ પ્રવપેની॥ ૧૪॥
પ પ્રઃ પ્રચેતઃ પિરભૂઃ પનીયાનપ્ર ત કુતઃ ।
પ્ર દ્ધઃ પ્રવયાઃ પાતા પષૂ વાન તરા ભરઃ॥ ૧૫॥
પુ શાકઃ પા ચજ યઃ પુ ભાે ઃ પુ વસઃુ ।
િપશઙ્ગરા તઃ પપુિરઃ પુરાેયાેધઃ થજુ્રયા॥ ૧૬॥
પ્રિરક્વ પ્રિદવઃ પવૂ્યર્ઃ પુરાેભૂઃ પવૂર્ ઋ ષઃ ।
પ્રણેતા પ્રમ તઃ પ યઃ પવૂર્યાવા પ્રભવૂસઃુ॥ ૧૭॥
પ્રયજુ્યઃ પાવકઃ પષૂા પદવીઃ પ થકૃ પ તઃ ।
પુ ત્મા પ લતાેહેતા પ્રહેતા પ્રાિવતા િપતા॥ ૧૮॥
પુ ણઃ પવર્તેષ્ઠાઃ પ્રાચામ યુઃ પુરાેિહતઃ ।
પુરાં ભ દુરના યઃ પુરા ઃ પપ્ર થ તમઃ॥ ૧૯॥
તનાષાડ્ બાહુશધ હદ્રે રિનષૃ્ટતઃ ।
અ ભભૂ તરયાપેા ષ્ટઃ હદ્રરેિપધાનવાન્॥ ૨૦॥
બ્રહ્મ પ્રયાે બ્રહ્મજૂતાે બ્રહ્મવાહા અરઙ્ગમઃ ।
બાેિધન્મના અવક્રક્ષી હદ્ભાનુર મત્રહા॥ ૨૧॥
ભૂિરકમાર્ ભરેકૃત્નુભર્દ્રકૃદ્ ભાવર્રાે મઃ ।
ભરેષુ હવ્યાે ભૂયા ઃ પુરાેહા પ્રાશષુાત્ પ્રષાટ્॥ ૨૨॥
પ્રભઙ્ગીમિહષાે ભીમાે ભૂયાર્સુ તરશ તહા ।
પ્રસક્ષી િવ પ તવ રઃ પર પાઃ શવ સ પ તઃ॥ ૨૩॥
॥ ઇ ત દ્વતીયં નામશતકમ્॥
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પુ દત્રઃ િપ તમઃ પુ ભ ગુઃ પ ણઃ ।
પ્ર વાક્ષાણઃ પુરાં દમાર્પનસ્યુ ભમા તહા॥ ૨૪॥
થવ્યા ષભઃ પ્રત્નઃ પ્રમ દ પ્રથમઃ થુઃ ।

ત્યઃ સમુદ્રવ્યચાઃ પાયુઃ પ્રકેતશ્ચષર્ણીસહઃ॥ ૨૫॥
કા ધાયાઃ કિવ ધઃ કનીનઃ ક્રતુમા ક્રતુઃ ।
ક્ષપાવ તા કિવતમાે ગવાર્હાઃ ક િરચાેદનઃ॥ ૨૬॥
ક્ષપાવા કાૈ શકઃ કાર રા ક્ષ યસ્ય ગાપે તઃ ।
ગાૈગાદુર્રાે દુરાેઽશ્ચસ્ય યવસ્યદુર આદુિરઃ॥ ૨૭॥
ચ દ્રબુધ્નશ્ચષર્ ણપ્રાશ્ચકૃત્યશ્ચાેદયન્મ તઃ ।
ચ દ્રભાનુ શ્ચત્રતમશ્ચમ્રીષશ્ચચક્રમાસજઃ॥ ૨૮॥
તુિવશુ મ તુિવદ્યુ તુિવ ત તવુીમધઃ ।
તુિવકૂ મ તુિવમ્રક્ષ તુિવશગ્મ તુિવપ્ર તઃ॥ ૨૯॥
તુિવ ણ તુિવગ્રીવ તુિવરાધા તુિવક્રતુઃ ।
તુિવમાત્ર તુિવગ્રાભ તુિવદે ણ તુિવ વ ણઃ॥ ૩૦॥
તૂતુ જ તવસ તક્વ તુિવ ગ્ર તવુર્ ણસ્ત્રદઃ ।
રથેષ્ઠ તર ણ તુમ્રિ વષીમાનનપચ્યુતઃ॥ ૩૧॥
તાેદ ત ત્ર તિવષી મષુાણ તિવષ તુરા ।
ત તવાર્ તતુિરસ્ત્રાતા ભૂ ણ તૂ ણ તવ તરઃ॥ ૩૨॥
યજ્ઞ દ્ધાે ય જ્ઞયાનાં પ્રથમાે ય વનાે ધઃ ।
અ મત્રખાદાેઽિન મષાે િવષુણાેઽસુ વ તાેઽજુરઃ॥ ૩૩॥
અ ક્ષતાે તદાર્ યાેઽયર્ઃ શ પ્રણીવાનગાે ઢઃ ।
આશ્રુ કણાઽ તિરક્ષપ્રા અ મતાૈ અિરષુ્ટતઃ॥ ૩૪॥
॥ ઇ ત તીયં નામશતકમ્॥

અદષૃ્ટ અેકરાડૂ વર્ ઊ વર્સાનઃ સનાદુ્યવા ।
સ્થરઃ સયૂર્ઃ વભૂત્યાે ઃ સત્યરાધાઃ સનશ્રુતઃ॥ ૩૫॥
પ્રક પઃ સ વાનાં કેતુરચ્યુતચ્યુદુ વ્યચાઃ ।
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શવસી વપ તઃ વાે ઃ શચીવાનિવદ ધયુઃ॥ ૩૬॥
સત્યશુ મઃ સત્યસ વા સનૂુઃ સત્યસ્ય સાેમપાઃ ।
દસ્યાેહર્ તા િદવાે ધતાર્ રા િદવ્યસ્ય ચેતનઃ॥ ૩૭॥
ઋ ગ્મયાેઽવાર્ રાેચમાનાે રભાેદા ઋતપા ઋતઃ ।
ઋ ષી રણકૃદ્રવેા વયાે રધ્રચાેદનઃ॥ ૩૮॥
ઋ વાેરાયાેઽવનીરા રિયસ્થાનાે રદાવસઃુ ।
ઋભુક્ષા અિનમાનાેઽશ્ચઃ સહમાનઃ સમુિદ્રયઃ॥ ૩૯॥
ઋણકા ત ગવર્ણર્સ્યુઃ ક જઃ ખદ્વાખજઙ્કરઃ ।
ઋ ષાે વસિુવદ્વે યાે વાજેષુ દ ષઃ કિવઃ॥ ૪૦॥
િવર શી વી લતાે િવપ્રાે િવશ્વવેદા ઋતા ધઃ ।
ઋતયુગ્ધમર્કૃદ્ધનેુધર્ન જદ્ધામવમર્વાટ્॥ ૪૧॥
ઋતે ઃ સક્ષ ણઃ સાે યઃ સં ષ્ટ જદભૃુ ષ્ઠરઃ ।
ઋતયુઃ સબલઃ સહ્યવુર્જ્રવાહા ઋચીષમઃ॥ ૪૨॥
ઋગ્મીદ વા વાૈ ઃ સગુાપેાઃ વયશ તરઃ ।
વ ભ ષ્ટસુ ઃ સહેાનઃ સનુી તઃ સકૃુતઃ શુ ચઃ॥ ૪૨॥
ઋણયાઃ સહસઃ સનૂુઃ સદુાનુઃ સગણાે વસઃુ ।
તાે યઃ સમદ્વા સત્રાહા તાેમવાહા ઋતીષહઃ॥ ૪૪॥
॥ ઇ ત ચતુથ નામશતકમ્॥

શિવષ્ઠઃ શવસઃ પતુ્રઃ શતમ યુઃ શતક્રતુઃ ।
શક્રઃ શક્ષાનરઃ શુ મી શ્રુ કણર્ઃ શ્રવય સખા॥ ૪૫॥
શતમૂ તઃ શધર્ની તઃ શતનીથઃ શતામઘઃ ।
શ્લાેક શવતમઃ શ્રુતં્ય નામ બભ્રદનાનતઃ॥ ૪૬॥
શરૂઃ શપ્રી સહસ્રાે તઃ શભુ્રઃ શ ◌ૃઙ્ક્ષઙ્ગ ષાનેપાત્ ।
શાસઃ શાક શ્રવસ્કામઃ શવસાવાનહંસનઃ॥ ૪૭॥
સુ પકૃત્રુર શાનઃ શશૂવુાનઃ શચીપ તઃ ।
સતીનસ વા સિનતા શક્તીવાન મતક્રતુઃ॥ ૪૮॥
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સહસ્રચેતાઃ સમુનાઃ શ્રુત્યઃ શદુ્ધઃ શ્રુતામઘઃ ।
સત્રાદાવા સાેમપાવા સકુ્રતુઃ મશ્રષુુ શ્રતઃ॥ ૪૯॥
ચાેદપ્ર દ્ધાે િવશ્વસ્ય જગતઃ પ્રાણત પ તઃ ।
ચાતૈ્રઃ સપુ્રકરસ્રાનેા ચક્રમાનઃ સદા ધઃ॥ ૫૦॥
વ ભ ષ્ટઃ સ પ તઃ સત્યશ્ચા વ રતમશ્ચતી ।
ચત્ર શ્ચિક વાનાજ્ઞાતા પ્ર તમાનં સતઃ સતઃ॥ ૫૧॥
સ્થાતાઃ સચેતાઃ સિદવઃ સદંુસાઃ સશુ્રવ તમઃ ।
સહાેદઃ સશુ્રુતઃ સમ્રાટ્સપૂારઃ સુ વતઃ સખા॥ ૫૨॥
બ્રહ્મવાહ તમાે બ્રહ્મા િવ વર્ વઃપ તહર્િરઃ ।
રણાય સસૃં્કતાે દ્રાે ર ણતેશાનકૃ ચ્છવઃ॥ ૫૩॥
િવપ્રજૂતાે િવપ્રતમાે યહ્વાે વ િહર યયઃ ।
વવ્રાે વીરતરાવેાયુમાર્તિરશ્વા મ સખા॥ ૫૪॥
ગૂતર્શ્રવા િવશ્વગૂતા વ દનશ્રુ દ્વચક્ષણઃ ।

ણવર્સપુ તવાર્ ષભાે વા જની વસઃુ॥ ૫૫॥
॥ ઇ ત પ ચમં નામશતકમ્॥

િવગ્રાે િવભીષણાે વિહ્ન ર્દ્ધાયુિવશ્રુતાે ષા ।
વ્રજ દ્વતૃ્રહા દ્ધાે િવશ્વવારાે ત ચયઃ॥ ૫૬॥
ષજૂ ત ર્ષરથાે ષભાન્નાે ષક્રતુઃ ।
ષકમાર્ ષમણાઃ સદુક્ષઃ સુ વતાે ધઃ॥ ૫૭॥
અદ્રાેઘવાગસરુહા વેધાઃ સત્રાકરાેઽજરઃ ।
અપારઃ સહુવાેઽભી ર ભભઙ્ગાેઽઙ્ ગર તમઃ॥ ૫૮॥
અમત્યર્ઃ વાયુધાેઽશત્રુરપ્રતીતાેઽ ભમા તષાટ્ ।
અમત્રી સનૂુરચર્ યઃ સમિદ્દ ષ્ટરભયઙ્કરઃ॥ ૫૯॥
અ ભનેતા પાહર્રાધાઃ સપ્તર મર ભ ષ્ટકૃત્ ।
અનવાર્ વ જિદ કતાર્ તાે ણામિવતાપેરઃ॥ ૬૦॥
અ તશત્રુઃ સનેાિન ભયાવ્યુભયઙ્કરઃ ।
ઉ ગાયઃસત્યયાેિનઃ સહ વાનવુર્રાપ તઃ॥ ૬૧॥
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ઉગ્રાે ગાપે ઉગ્રબાહુ ગ્રધ વાેક્થવધર્નઃ ।
ગાથશ્રવા ગરાં રા ગ ભીરાે ગવર્ણ તમઃ॥ ૬૨॥
વજ્રહ તચષર્ણીનાં ષભાે વજ્રદ ક્ષણઃ ।
સાેમકામઃ સાેમપ તઃ સાેમ દ્ધઃ સદુ ક્ષણઃ॥ ૬૩॥
સબુ્રહ્મા સ્થિવરઃ સરૂઃ સિહષ્ટઃ સપ્રથાઃ સરાટ્ ।
હિર મશા હર્િરવા હર ણાં પ તર તઃ॥ ૬૪॥
િહર યબાહુ વ્યૂર્ તહર્િરકેશાે િહર મશઃ ।
હિર શપ્રાે હયર્માણાે હિર તાે હિર ભરઃ॥ ૬૫॥
િહર યવણા હયર્શ્ચાે હિરવપાર્ હિર પ્રયઃ ।
હિનષ્ઠાે હયર્ વાે હવ્યાે હિરષ્ઠા હિરયાજેનઃ॥ ૬૬॥
॥ ઇ ત ષષં્ઠ નામશતકમ્॥

સ વા સુ શપ્રઃ સકુ્ષત્રઃ સવુીરઃ સતુપા ઋ ષઃ ।
ગાથા યાે ગાતે્ર ભદ્ગ્રામં વહમાનાે ગવષેણઃ॥ ૬૭॥
જ તસ્થષુ ઈશાનાે ઈશાનાે જગતાે તુઃ ।
નયાર્ ણ િવદ્વા પ તઃ નેતા ણસ્ય તૂતુ જઃ॥ ૬૮॥
િનમેધમાનાે નયાર્પાઃ સ ધનૂાં પ ત ત્તરઃ ।
નયા િનયુ વાિન્ન ચતાે નક્ષદ્દાભાનેહુષ્ટરઃ॥ ૬૯॥
નવ્યાે િનધાતા મણાઃ સધ્રીચીનઃ સતુરેણઃ ।
તમાનાે નદનુમાન્નવીયા તમાે જત્॥ ૭૦॥
િવચિયષ્ઠાે વજ્રબાહુ ર્ત્રખાદાવેલં જઃ ।
તૂભમાર્ જ્યેષ્ઠતમાે જનભક્ષાે જનંસહઃ॥ ૭૧॥

િવશ્વાષાડં્વસગાવેસ્યાિન્ન પાડશિનમા ષાટ્ ।
પૂ ભ પુરાષાડ ભષાટ્ જગત તસ્થષુ પ તઃ॥ ૭૨॥
સં ક્સમ સસુ ધાતા સસુઙ્ક્ષદકૃ્સિવતાઽ ણઃ ।
વયર્ઃ વરાે ચઃ સતુ્રામા તુ યે યઃ સન ઃ વિરઃ॥ ૭૩॥
કૃ વન્નકેતવે કેતુઃ પેશઃ કૃ વન્નપેશસે ।
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વજે્રણ હ વી મિહનાે મ તાતે્રાે મ દ્ગઃણઃ॥ ૭૪॥
મહાવીરાે મહાવ્રાતાે મહા યઃ પ્રમ તમર્હી ।
માતા મઘાનેાં મંિહષ્ઠાે મ યુ મમર્ યુમત્તમઃ॥ ૭૫॥
મષેાે મહી ન્મન્મદાનાે માિહનાવાન્મહેમ તઃ ।
મ્રક્ષાે લકાે મંિહષ્ઠાે મ્રક્ષકૃ વા મહામહઃ॥ ૭૬॥
મદચનુ્મિડતામદ્વા મદાનાં પ તરાતપઃ ।
સશુ તઃ વ તદાઃ વદૃર્ગ્રાધાનામાકરઃ પ તઃ॥ ૭૭॥
॥ ઇ ત સપ્તમં નામશતકમ્॥

ઇષુહ ત ઇષાં દાતા વસદુાતા િવદદ્વસઃુ ।
િવભૂ તવ્યાર્ના શવનાે વર યાન્ િવશ્વ જ દ્વભુઃ॥ ૭૮॥
ચક્ષાઃ સહુિરઃ વિવ સયુજ્ઞઃ સષુુ્ઠતઃ વયુઃ ।
આિપઃ થવ્યા જિનતા સયૂર્સ્ય જિનતા શ્રુતઃ॥ ૭૯॥
પઙ્ક્ષિડ્વવહાયાઃ મ પુત ધ ર્ષપવાર્ ષ તમઃ ।
સાધારણઃ સખુરથઃ વશ્ચઃ સત્રા જદદ્ભુતઃ॥ ૮૦॥
જ્યેષ્ઠરા ે રદાનજુર્ ગ્મિવ વક્ષણાે વશી ।
િવધાતા િવશ્વમા આશમુાર્યી દ્ધમહા ધઃ॥ ૮૧॥
વરે યાે િવશ્વતવૂાર્ સ્યેશાનાે દ્યાૈિવચષર્ ણઃ ।
સતીનમ યુગાદત્રઃ સદ્યાે તાેિવભ જનુઃ॥ ૮૨॥
િવત તસા યાે વા નાં િવભક્તા વ વઆકરઃ ।
વીરકાે વીરયવુર્જં્ર બ ભ્રવીરે ય આઘ્ ણઃ॥ ૮૩॥
વા જનેયાે વાજિનવાર્ નાં પ તરા જકૃત્ ।
વા તાે પ તવર્પર્ણી તિવશાં રા વપાેદરઃ॥ ૮૪॥
િવભૂતદ્યુ આચિક્રરાદાર દાેધતાે વધઃ ।
આખ ડલાે દ મવચાર્ઃ સવર્સનેાે િવમાેચનઃ॥ ૮૫॥
વજ્રસ્ય ભતાર્ વાયાર્ણાં પ તગા જદ્ગવાં પ તઃ ।
િવશ્વવ્યચાઃ સઙ્ક્ષ ચકાનઃ સહુાદા જિનતા િદવઃ॥ ૮૬॥
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સમ તનુામા પુ ધ પ્ર તકાે હતઃ પ તઃ ।
દ યાનાે દામનાે દાતા દ ઘર્શ્રવસ ઋ વસઃ॥ ૮૭॥
દંસનાવા દવઃ સમં્રાડ્દેતવજૂતાે િદવાવસઃુ ।
દશમાે દેવતા દક્ષાે દુધ્રાેદુ્ય ી દ્યુમ તમઃ॥ ૮૮॥
॥ ઇત્યષ્ટમં નામશતકમ્॥

મંિહઙ્ક્ષષ્ઠરાતુિર થાધીદ દ્યાનાે દ ષદુર્િધઃ ।
દુષ્ટર તુદુર્ યવનાે િદવાેમાનાે િદવાે ષા॥ ૮૯॥
દક્ષા યાે દસ્યુહા ઃ દ ક્ષણાવાન્ િધયાવસઃુ ।
ધન દૃ્ધ ષતાે ધાતા દયમાનાે ધન જયઃ॥ ૯૦॥
િદવ્યાે દ્વબહાર્ સન્નાયર્ઃ સમયર્સ્ત્રાઃ સમઃ સખા ।
દ્યુક્ષઃ સમાનાે દં સષ્ઠાે રાધસઃ પ તરિધ્રગુઃ॥ ૯૧॥
સમ્રાટ્ થવ્યા આેજ વાન્ વયાેધા ઋતપુા ઋભુઃ ।
અેકાે રાજૈધમાન દ્વડકેવીર ઉ જયાઃ॥ ૯૨॥
લાેકકૃ જિનતાઽશ્ચાનાં જિનતા ગવામ્ ।
જિરતા જનષુાં રા ગવર્ણાઃ સુ વતાેઽિવતા॥ ૯૩॥
અ કં વસાનઃ કૃષ્ટ નાં રા ેક્ યઃ શપ્રવાનુ ઃ ।
ઈડ્યાેદાશ્વાિનનતમાે ધાેરઃ સઙ્ક્ર દનઃ વવાન્॥ ૯૪॥
ગ્ િવજર્ગતાે રા ગ્ સાે ગાેિવદ્ધનાધનઃ ।

જેતાઽ ભભૂરકૂપારાે દાનવાનસરુાેણર્ઽવઃ॥ ૯૫॥
વદર્મનૂા તવસ તવીયાન તમાેઽ તઃ ।

રાયાેદાતા રિયપ તઃ િવપ શ્ચદ્વતૃ્રહ તમઃ॥ ૯૬॥
અપર તઃ ષાલપશ્ચાદ્ દ વાયુ કાર આિરતઃ ।
વાેહ્લાવિનષ્ઠાે યાવા ષ વા કાેઽવતઃ॥ ૯૭॥
ગભાઽસમષ્ટકાવ્યાેયુગિહશુ માેદ વ ણઃ ।
પ્રત્રઃ પિરવાર્જદાવા જ્યાે તઃ કતાર્ ગરાં પ તઃ॥ ૯૮॥
॥ ઇ ત નવમં નામશતકમ્॥
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અનવદ્યઃ સ તાશ્ચાે વ જ્રવાદિદ્રવા દ્યુમાન્ ।
દ માે યજત્રાે યાેધીયાનકવાિરયર્તઙ્કરઃ॥ ૯૯॥
દાકુસાનુરાે યાન્ બ્રહ્મણશ્ચાેિદતાઃ યમઃ ।
વ દનેષ્ઠાઃ પુરાં ભેતા બ ધુરેષ્ઠા હિદ્દવઃ॥ ૧૦૦॥
વ તા મધનુાે રા પ્રણનેીઃ પપ્રથી યવુા ।
ઉ શસંાેહવંશ્રાેતા ભૂિરદાવા હચ્છ્ર વાઃ॥ ૧૦૧॥
માતા તયાનાં ષભાે મહાેદાતા મહાવધઃ ।
સગુ્ યઃ સરુાધાઃ સત્રાષાડાેદતીનાં નદાેધુિનઃ॥ ૧૦૨॥
અકામકશર્નઃ વષાર્ઃ સુ લીકઃ સહસૃ્કતઃ ।
પા ત્યસ્ય હાેતા સ ધનૂાં ષાભાે ે રથીતમઃ॥ ૧૦૩॥
સખા મનુીનાં જિનદાઃ વધાવાનસમાેઽપ્ર તઃ ।
મન વાન વરાે મયા બદુક્થાેઽિવતા ભગઃ॥ ૧૦૪॥
અષાહ્લાેઽર હ્લ આદતાર્ વીરં કતા િવશ પ તઃ ।
અેકઃ પ તિરનઃ પુ ષ્ટઃ સવુીયા હિરપાઃ સદુક્ૄ॥ ૧૦૫॥
અેકાે હવ્યઃ સનાદા ગાેકાવેાકસ્ય સક્ષ ણઃ ।
સુ ક્તર તાેઽ ક્તઃ ખજકૃદ્વલદાઃ શનુઃ॥ ૧૦૬॥
અમત્રાે મત્ર આકા યઃ સદુામા જન્ મહાેમહી ।
રથઃ સબુાહુ શના સનુીથાે ભૂિરદાઃ સદુાઃ॥ ૧૦૭॥
મદસ્ય રા સાેમસ્ય પી વીજ્યા દવઃ પ તઃ ।
તિવષીવા ધનાે યુ માે હવનશ્રુ સહઃ વરાટ્॥ ૧૦૮॥
॥ ઇ ત દશમં નામશતકમ્॥

॥ અત્રેમે ભવ ત્યુપસહંારશ્લાેકાઃ॥
ઇદં સહસ્ર મ દ્રસ્ય ના ાં પરમપાવનમ્ ।
ઋગ્વેદતાે ગણપ તઃ સઙ્ગ્ હ્ય િવિનબદ્ધવાન્॥ ૧॥
નાત્ર ના ઃ પાનૈ યં ન ચ કારાિદ પૂરણમ્ ।
શ્લાેકમ યે ન ચાર યા શતકસ્યાપેસહૃં તઃ॥ ૨॥
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ના ામષેાં છા દસ વા સવષાં ચ વ પતઃ ।
અવલાેક્યા યથા છ દઃ શ દશુ દ્ધિવચક્ષણૈઃ॥ ૩॥
અનેકપદનામાિન િવિનયાજે્યાિન પજૂને ।
ચતુ યર્ તપ્રયાેગષેુ વ્યુ ક્રમાચ્ચ યથા વયમ્॥ ૪॥
અસ્ય નામસહસ્રસ્ય વેદ્દમૂલસ્ય સવેને ।
પૂણ ફલં ત દ્વજ્ઞેયં ય વા યાયિનષવેણે॥ ૫॥
મ ત્રે યઃ સ તં સારમેતન્નામસહસ્રકમ્ ।
અે દં્ર યાે ભજતે ભ યા તસ્યસ્યુઃ સદ્ધયાે વશે॥ ૬॥
ઇ દ્રાે િવજયતે દેવઃ સવર્સ્ય જગતઃ પ તઃ ।
વેદમૂલં જયત્યેતત્તસ્ય નામસહસ્રકમ્॥ ૭॥
॥ ઇ ત શ્રીભગવન્મહ ષરમણા તવેા સનાે વા સષ્ઠસ્ય
નર સહસનૂાેગર્ણપતેઃ કૃ તઃ ઇ દ્રસહસ્રનામ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્॥

Encoded and proofread byDPD

indrasahasranAmastotram composed by Ganapti Muni

pdf was typeset on September 7, 2019

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

10 sanskritdocuments.org


	Document Information
	Document Text
	Document Credits

