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indrAkShI stotram

இnhth³ராshேதாthரmh

க³ேணஶாய நம: ।
rhவnhயாஸ:

அshய  இnhth³ராshேதாthரமஹாமnhthரshய,
ஶசீரnhத³ர ’:,அiνShph ச²nhத:³,
இnhth³ரா ³rhகா³ ேத³வதா,லrhபீ³ஜmh,
⁴வேநவதி ஶkhதி:, ப⁴வாநீதி கீலகmh ,

இnhth³ராphரஸாத³th³th◌⁴யrhேத²ஜேப விநிேயாக:³ ।
கரnhயாஸ:

ௐ இnhth³ராthயŋh³Shடா²ph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ மஹாலதி தrhஜநீph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ மாேஹவதி மth◌⁴யமாph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ அmh³ஜாthயநாகாph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ காthயாயநீதி கநிSh²காph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ ெகௗமாதி கரதலகரph’Shடா²ph◌⁴யாmh நம: ।
அŋhக³nhயாஸ:

ௐ இnhth³ராதி ’த³யாய நம: ।
ௐ மஹாலதி ஶிரேஸ shவாஹா ।
ௐ மாேஹவதி ஶிகா²ைய வஷTh ।
ௐ அmh³ஜாதி கவசாய ஹுmh ।
ௐ காthயாயநீதி ேநthரthரயாய ெவௗஷTh ।
ௐ ெகௗமாதி அshthராய ப²Th ।
ௐ ⁴rh⁴வ:shவேராmh இதி தி³kh³ப³nhத: ◌⁴ ॥
th◌⁴யாநmh-
ேநthராmh த³ஶபி⁴ஶைத: பvh’தாமthkh³ரசrhமாmhப³ராmh
ேஹமாபா⁴mh மஹதீmh விலmhபி³தஶிகா²மாiµkhதேகஶாnhவிதாmh ।
க⁴NhடாமNh³த-பாத³பth³மக³ளாmh நாேக³nhth³ர-mhப⁴shதநீmh
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இnhth³ராmh பசிnhதயா மநஸா கlhேபாkhதth³தி⁴phரதா³mh ॥
இnhth³ராmh th³வி⁴ஜாmh ேத³வீmh பீதவshthரth³வயாnhவிதாmh ।
வாமஹshேத வjhரத⁴ராmh த³ேணந வரphரதா³mh ॥
இnhth³ராmh ஸஹshரவதீmh நாநாலŋhகார-⁴தாmh ।
phரஸnhநவத³நாmhேபா⁴ஜாமphஸேராக³ண-ேஸவிதாmh ॥
th³வி⁴ஜாmh ெஸௗmhயவத³நாmh பாஶாŋhஶத⁴ராmh பராmh ।
thைரேலாkhயேமாநீmh ேத³வீnhth³ராநாமகீrhதிதாmh ॥
பீதாmhப³ராmh வjhரத⁴ைரகஹshதாmh நாநாவிதா⁴லŋhகரmh phரஸnhநாmh ।
thவாமphஸரshேஸவித-பாத³பth³மாnhth³ரா வnhேத³ஶிவத⁴rhமபthநீmh ॥
இnhth³ராதி³பி: ◌⁴ ஸுைரrhவnhth³யாmh வnhேத³ஶŋhகரவlhலபா⁴mh ।
ஏவmh th◌⁴யாthவா மஹாேத³வீmh ஜேபth ஸrhவாrhத²th³த⁴ேய ॥
லmh ph’தி²vhயாthமேந க³nhத⁴mh ஸமrhபயா ।
ஹmh ஆகாஶாthமேந Shைப: ஜயா ।
யmh வாyhவாthமேந ⁴பமாkh◌⁴ராபயா ।
ரmh அkh³nhயாthமேந தீ³பmh த³rhஶயா ।
வmh அmh’தாthமேந அmh’தmh மஹாைநேவth³யmh நிேவத³யா ।
ஸmh ஸrhவாthமேந ஸrhேவாபசார-ஜாmh ஸமrhபயா ।
வjhணீ rhவத: பா சாkh³ேநyhயாmh பரேமவ ।
த³Nh³நீ த³ேண பா ைநrh’thயாmh பா க²Th³கி³நீ ॥ 1॥
பசிேம பாஶதா⁴ ச th◌⁴வஜshதா²வா-தி³ŋhiµேக² ।
ெகௗேமாத³கீ தேதா²தீ³chயாmh பாthைவஶாnhயாmh மேஹவ ॥ 2॥
உrhth◌⁴வேத³ேஶ பth³நீ மாமத⁴shதாth பா ைவShணவீ ।
ஏவmh த³ஶ-தி³ேஶா ரேth ஸrhவதா³ ⁴வேநவ ॥ 3॥
இnhth³ர உவாச ।
இnhth³ரா நாம ஸா ேத³வீ ைத³வைத:ஸiµதா³’தா ।
ெகௗ³ ஶாகmhப⁴ ேத³வீ ³rhகா³ நாmhநீதி விதா ॥ 4॥
நிthயாநnhதா³ நிராஹாரா நிShகலாைய நேமாऽsh ேத ।
காthயாயநீ மஹாேத³வீ சnhth³ரக⁴Nhடா மஹாதபா:॥ 5॥
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ஸாவிth ஸா ச கா³யth ph³ரமாணீ ph³ரமவாதி³நீ ।
நாராயணீ ப⁴th³ரகா th³ராணீ kh’Shணபிŋhக³லா ॥ 6॥
அkh³நிjhவாலா ெரௗth³ரiµகீ² காலராthshதபshவிநீ ।
ேமக⁴shவநா ஸஹshரா விகடாŋhகீ³ஜேடா³த³ ॥ 7॥
மேஹாத³ iµkhதேகஶீ ேகா⁴ரபா மஹாப³லா ।
அதா ப⁴th³ரதா³நnhதா ேராக³ஹrhth ஶிவphரதா³॥ 8॥
ஶிவ³தீ கரா ச phரthய-பரேமவ ।
இnhth³ராணீ இnhth³ரபா ச இnhth³ரஶkhதி: பராய ॥ 9॥
ஸதா³ஸmhேமாநீ ேத³வீ ஸுnhத³ ⁴வேநவ ।
ஏகா பரph³ரமsh²லஸூம-phரவrhதி⁴நீ ॥ 10॥
ராக ரkhதத³nhதா ரkhதமாlhயாmhப³ரா பரா ।
மஷாஸுர-ஹnhth ச சாiµNhடா³ க²Th³க³தா⁴ணீ ॥ 11॥
வாரா நாரmh ச பீ⁴மா ைப⁴ரவநாதி³நீ ।
தி:shmh’திrhth◌⁴’திrhேமதா⁴ விth³யா ல:ஸரshவதீ ॥ 12॥
அநnhதா விஜயாபrh மாநshேதாகாபராதா ।
ப⁴வாநீ பாrhவதீ ³rhகா³ைஹமவthயmhபி³கா ஶிவா ॥ 13॥
ஶிவா ப⁴வாநீ th³ராணீ ஶŋhகராrhத⁴-ஶணீ ।
ஐராவதக³ஜாடா⁴ வjhரஹshதா வரphரதா³॥ 14॥
நிthயா ஸகல-கlhயாணீ ஸrhைவவrhய-phரதா³யிநீ ।
தா³ாயணீ பth³மஹshதா பா⁴ரதீ ஸrhவமŋhக³ளா ॥ 15॥
கlhயாணீ ஜநநீ ³rhகா³ஸrhவ³rhக³விநாஶிநீ ।
இnhth³ரா ஸrhவ⁴ேதஶீ ஸrhவபா மேநாnhமநீ ॥ 16॥
மஷமshதக-nh’thய-விேநாத³ந-sh²டரணnhமணி-ர-பா³கா ।
ஜநந-ரண-ேமாவிதா⁴யிநீ ஜய ஶுmhப⁴-நிஶுmhப⁴-நிஷூதி³நீ ॥ 17॥
ஸrhவமŋhக³ள-மாŋhக³lhேய ஶிேவ ஸrhவாrhத²-ஸாதி⁴ேக ।
ஶரNhேய thrhயmhப³ேக ேத³வி நாராயணி நேமாऽshேத ॥ 18॥
ௐ mh mh இnhth³ராைய நம:। ௐ நேமா ப⁴க³வதி,இnhth³ரா,

ஸrhவஜந-ஸmhேமாநி, காலராth, நாரmh,ஸrhவஶthஸmhஹாணி ।
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அநேல,அப⁴ேய,அேத,அபராேத,
மஹாmhஹவாநி, மஷாஸுரமrhதி³நி ।
ஹந ஹந, மrhத³ய மrhத³ய, மாரய மாரய, ேஶாஷய
ேஶாஷய, தா³ஹய தா³ஹய, மஹாkh³ரஹாnh ஸmhஹர ஸmhஹர ॥ 19॥
யkh³ரஹ-ராஸkh³ரஹ-shகnhத⁴kh³ரஹ-விநாயகkh³ரஹ-பா³லkh³ரஹ-

மாரkh³ரஹ-

⁴தkh³ரஹ-phேரதkh³ரஹ-பிஶாசkh³ரஹாதீ³nh மrhத³ய மrhத³ய ॥ 20॥
⁴தjhவர-phேரதjhவர-பிஶாசjhவராnh ஸmhஹர ஸmhஹர ।
⁴ம⁴தாnh ஸnhth³ராவய ஸnhth³ராவய ।
ஶிரஶூல-கஶூலாŋhக³ஶூல-பாrhவஶூல-

பாNh³ேராகா³தீ³nh ஸmhஹர ஸmhஹர ॥ 21॥
ய-ர-ல-வ-ஶ-ஷ-ஸ-ஹ,ஸrhவkh³ரஹாnh தாபய
தாபய,ஸmhஹர ஸmhஹர, ேச²த³ய ேச²த³ய
ராmh mh mh ப²Th shவாஹா ॥ 22॥
³யாth-³ய-ேகா³phth thவmh kh³’ஹாshமthkh’தmh ஜபmh ।
th³தி⁴rhப⁴வ ேம ேத³வி thவthphரஸாதா³nhமயி shதி²ரா ॥ 23॥
ப²லதி:
நாராயண உவாச ॥
ஏவmh நாமவைரrhேத³வீ shதா ஶkhேரண தீ⁴மதா ।
ஆராேராkh³யைமவrhயமபmh’th-ப⁴யாபஹmh ॥ 1॥
வரmh phராதா³nhமேஹnhth³ராய ேத³வராjhயmh ச ஶாவதmh ।
இnhth³ரshேதாthரத³mh Nhயmh மஹைத³வrhய-காரணmh ॥ 2॥
யாபshமார-Shடா²தி³-தாபjhவர-நிவாரணmh ।
ேசார-vhயாkh◌⁴ர-ப⁴யாShட²-ைவShணவ-jhவர-வாரணmh ॥ 3॥
மாேஹவரமஹாமா-ஸrhவjhவர-நிவாரணmh ।
ஶீத-ைபthதக-வாதாதி³-ஸrhவேராக³-நிவாரணmh ॥ 4॥
ஶதமாவrhதேயth³யsh iµchயேத vhயாதி⁴ப³nhத⁴நாth ।
ஆவrhதந-ஸஹshராth லப⁴ேத வாசி²தmh ப²லmh ॥ 5॥
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ராஜாநmh ச ஸமாphேநாதி இnhth³ராmh நாthர ஸmhஶய ।
நாபி⁴மாthேர ஜேல shதி²thவா ஸஹshரபஸŋhkh²யயா ॥ 6॥
ஜேபth shேதாthரத³mh மnhthரmh வாசாth³தி⁴rhப⁴ேவth³th◌⁴வmh ।
ஸாயmh phராத: பேட²nhநிthயmh ஷNhமாைஸ:th³தி⁴chயேத ॥ 7॥
ஸmhவthஸரiµபாthய ஸrhவகாமாrhத²th³த⁴ேய ।
அேநந விதி⁴நா ப⁴khthயா மnhthரth³தி: ◌⁴ phரஜாயேத ॥ 8॥
ஸnhShடா ச ப⁴ேவth³ேத³வீ phரthயா ஸmhphரஜாயேத ।
அShடmhயாmh ச சrhத³யாத³mh shேதாthரmh பேட²nhநர:॥ 9॥
தா⁴வதshதshய நயnhதி விkh◌⁴நஸŋhkh²யா ந ஸmhஶய: ।
காராkh³’ேஹ யதா³ ப³th³ேதா⁴ மth◌⁴யராthேர ததா³ஜேபth ॥ 10॥
தி³வஸthரயமாthேரண iµchயேத நாthர ஸmhஶய: ।
ஸகாேமா ஜபேத shேதாthரmh மnhthரஜாவிசாரத:॥ 11॥
பசாதி⁴ைகrhத³ஶாதி³thையயmh th³தி⁴sh ஜாயேத ।
ரkhதShைப ரkhதவshthைர ரkhதசnhத³நசrhசிைத:॥ 12॥
⁴பதீ³ைபச ைநேவth³ைய: phரஸnhநா ப⁴க³வதீ ப⁴ேவth ।
ஏவmh ஸmhjhய இnhth³ராnhth³ேரண பரமாthமநா ॥ 13॥
வரmh லph³த⁴mh தி³ேத: thரா ப⁴க³வthயா: phரஸாத³த: ।
ஏதth shthேராthரmh மஹாNhயmh ஜphயமாShயவrhத⁴நmh ॥ 14॥
jhவராதிஸார-ேராகா³மபmh’thேயாrhஹராய ச ।
th³விைஜrhநிthயத³mh ஜphயmh பா⁴kh³யாேராkh³யமபீ⁴phஸுபி: ◌⁴ ॥ 15॥
॥இதி இnhth³ரா-shேதாthரmh ஸmhrhணmh ॥
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