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shrInaTarAjakunchitapAdasahasranamastotram

ौीनटराजकुितपादसहॐनामोऽम ्

॥ ौीगुो नमः ॥
॥ ौीिशवकामसुरीसमते ौीनटराजः शरणम ॥्
याव समुं चराचरिमदं जगत ।्
इदं नमोनटेशाय तै कापयय े ॥ १॥
कैलासिशखरे रे रिसहंासन े ितम ।्
शरं कणामिूत ूण परया मदुा ॥ २॥
िवनयावनता भूा पू परमेरी ।
भगवन ्! भव! सव! भवतापहराय ॥ ३॥
ः ौतुं मया दवे! सव नामसहॐकम ।्
नटेशािप नामािन सौुतुािन मया ूभो! ॥ ४॥
ः ौेतमः पादः कुितः पसिभः ।
तााम साहॐं ौोतिुमािम शर! ॥ ५॥
असकृािथ तोऽिप ं न तिथतवानिस ।
इदान कृपया शो! वद वाािभपतू य े ॥ ६॥
ौीिशव उवाच
साध ु साध ु महादिेव! पृं सव जगितम ।्
परुा नारायणः ौीमान ल्ोकरापरायणः ॥ ७॥
ीराौ सिुचरं कालं सामिूत धरं िशवम ।्
मामकेामणे िचने ायन ्वसदतुः ॥ ८॥
तपसा त सुः ूसोऽहं कृपावशात ।्
ानामिुतो िवलुा मां पय पजूयत ॥् ९॥
तुाव िविवधैतोऽवैदवदेासितःै ।
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ौीनटराजकुितपादसहॐनामोऽम ्

वरं वरय हे व! यिदं मनिस ितम ॥् १०॥
ते दाािम न िचरािदुः कमलेणः ।
ूाह मां परया भा वरं दािस चेभो ॥ ११॥
राथ सव जगतामसरुाणा याय च ।
सावा योगिसथ ममकंे ममािदश ॥ १२॥
इित सािथ तने माधवनेाहमिके ।
सिानुम ोऽं सवषां सव िसिदम ॥् १३॥
नटेशकुिताे ु नामसाहॐमुमम ।्
लमीकााय भाय उवानि शिर! ॥ १४॥
तने िजाऽसरुान स्वा न र्र सकलं जगत ।्
सावा योगिसिं च ूावानजुेणः ॥ १५॥
तदवे ूाथ य नामसाहॐमिके ।
पठनानना नृं दश यित ूभःु ॥ १६॥
सवपापहरं पुयं सव राकरं नणृाम ।्
सवय ू दं सव िसिदं मिुदं परम ॥् १७॥
वािम श ृण ु हे दिेव! नामसाहॐमुमम ।्
अ ौी िशवकामसुरीसमते ौी नटराजराजकुितपादसहॐनामोऽ
महाम सदािशव ऋिषः, महािवराट ्छः,
ौीिशवकामसुरीसमतेौीनटराजराजो दवेता । बीज,ं शिः,किलकं,

अासकरासौ च िचामिण मवत ॥्
ॐ ौीिशवाय नमः इित बीजम ।् ॐ अनशये नमः इित शिः ।
महेराय नमः इित कीलकम ।् ौीनटेरूसादिसथ नामपरायणे
अच न े िविनयोगः ।
ॐ नाय नमः अुाां नमः । ाहा नमः -तज नीां ाहा
(नमः) ॐ वषाराय नमः -ममाां वषट ्(नमः) । ॐ ाराय
नमः -अनािमकाां ं (नमः) ॐ वौषाराय नमः । किनिकया
वौषट ्(नमः) ॐ फाराय नमः - करतलकरपृाां फट ्(नमः)
। ॐ नाय नमः - दयाय नमः । ॐ ाहा नमः िशरस े ाहा ।
ॐ वषाराय नमः - िशखाय ै वषट ्। ॐ ाराय नमः - कवचाय
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ौीनटराजकुितपादसहॐनामोऽम ्

म ।् ॐ वौषाराय नमः - नऽेऽयाय वौषट ्। ॐ फराय नमः -

अाय फट ्। ॐ भभृ ुववुर इित िदबः ।
ानम ्
ायेोिटरिवूभं िऽनयनं शीताशंगुाधरं
दािितवामकुितपदं शा लचमा रम ।्
विं डोलकराभयं डमकं वामे िशवां ँयामलां
कारां जपॐकुां किटकरां दवे सभशें भणे ॥ १॥
फाले रिऽपुसं फिणनमिप गले पादपीठे च भतूं
बाोव िं च ढं वदनसरिसजे सयू चौ िशखीम ।्
ओाराूभायां सरुभवुनगणं पा योवा कारौ यः
कृाऽऽननृं सदिस कुते कुितािं भजऽेहम ॥् २॥
ऊाससडुोल - वि॑ - शकुभृामं कराोहं
ढााॐगुलाभयकरं वामं पदं कुितम ।्
उृाधरभतू पृिवलसािमधा िकं
सामीवसवुिेणुचभरं ायेटं मलेनम ॥् ३॥
ायदेािवमोहसिंतपदं राशंकंु शरं
िकिुितवामपादमतलंु ालबां िऽिभः ।
वामे पौस धनु पाशदहनौ द े करे चाभयं
पौं माग णमशं डमकं िबॅाणमिवम ॥् ४॥
॥ अथ सहॐनामोऽम ॥्
अखडबोधोऽखडाा घटामडलमिडतः ।
अखडानिचिूपः परमानताडवः ॥ १॥
अगमिहमाोिधः अनौपयशोिनिधः ।
अमवेधोऽमसेूो हा तारो मयोभवः ॥ २॥
अघोरोऽतुचािरऽ आनवपरुमणीः ।
अजीण कुुमारोऽः पारदश परुरः ॥ ३॥
अतकुरारः सामाऽदािशवः ।
अनप एकाा ा ितः धा ॥
अनशिराचाय ः पुलवपरूणः ।
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ौीनटराजकुितपादसहॐनामोऽम ्

अनघ रखिचतिकरीटो िनकटेितः ॥ ५॥
अनह ितरेानकैघनाकृितः ।
अनावरणिवानो िनिव भागो िवभावसःु ॥ ६॥
अिनदँ योऽिनलोऽगोऽिविबयोऽमोघवभैवः ।
अनुमः परोदासो मिुदो मिुदताननः ॥ ७॥
अानां पितरमुो हिरयेोऽयाकृितः ।
अपरोोऽोणोऽिलोऽेा ूमेसागरः ॥ ८॥
अपय ोऽपिरेोऽगोचरो िवमोचकः ।
अपिृतपादः कृिवासाः कृपाकरः ॥ ९॥
अूमयेोऽूितरथः ूुः ूमथेरः ।
अमानी मदनोऽमरुमानो मानदो मनःु ॥ १०॥
अमूमिणसभाणीकरकणः ।
अणः शरणः शवः शरय शमदः िशवः ॥ ११॥
अवशवशःारुया मी शतबतःु ।
अशभुयकृोितरनाकाशलेपकः ॥ १२॥
अहेिनम ुोऽ॑ोऽदीघऽिवशषेकः
अररयः पपातिवविज तः ॥ १३॥
आततावी महािः ऽेाणामिधपोऽदः ।
आतानँशतानो गृो गृपितरृः ॥ १४॥
आिदवणोितदशनतरः ।
आिदभतूो महाभतूेाकिलतिवमहः ॥ १५॥
आकामोऽनमुाऽऽकामोऽिभोऽनणहुरः ।
आभारः परमािदमः पशेलः पिवः ॥ १६॥
आािधपितरािदः ककुभः कालकोिवदः ।
इािनािवरिहतो िवहारी वीय वध नः ॥ १७॥
उडताडवड ऊताडवपिडतः ।
उदासीनौपिा मौनगो मनुीरः ॥ १८॥
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ौीनटराजकुितपादसहॐनामोऽम ्

ऊपारतेा ूौढनत नलटः ।
ओषधीशतामीशौघैषो िवभीषणः ॥ १९॥
कप  कोिटसशः कपद कमलाननः ।
कपालमालाभरणाः कालः किलनाशनः ॥ २०॥
कपालमालालारः कालाकवपधु रः ।
कमनीयः कलानाथशखेरः ककुरः ॥ २१॥
कमनीयिनजानमिुाितकराजुः ।
कराधतृकालािः कदकुसमुाणः ॥ २२॥
किरचमा रधरः कपाली कषापहः ।
काणमिूत ः काणीरमणः कमलेणः ॥ २३॥
कप भवुि भवाो वािरवृतः ।
कालकठः कालकालः कालकूटिवषाशनः ॥ २४॥
कालनतेा कालहा कालचबूवत कः ।
कालः कामदः काः कामािरः कामपालकः ॥ २५॥
कालाा कािलकानाथः काकटकिवभषूणः ।
कािलकानारिसको िनशानटनिनलः ॥ २६॥
कालीवादिूयः कालः कालातीतः कलाधरः ।
कुठारभुृलािीशः कुितकैपदाजुः ॥ २७॥
कुानां पितः कूो धावी धनदािधपः ।
कूटः कूम पीठः कूँमाडमहमोचकः ॥ २८॥
कूलषकृपािसःु कुशली कुमेरः ।
कृतः कृितसारः कृशानःु कृिपलः ॥ २९॥
कृताकृतः कृशः कृाः शािदः शरभाकृितः ।
कृताकृियाधारः कृती कृपणरकः ॥ ३०॥
केवलः केशवः केलीकरः केवलनायकः ।
कैलासवासी कामशेः किवः कपटविज तः ॥ ३१॥
कोिटकप सौभायसुरो मधरुितः ।
गदाधरो गणामी गिरोमरायधुः ॥ ३२॥
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ौीनटराजकुितपादसहॐनामोऽम ्

गिव तो गगनावासो मिऽय िवभदेनः ।
गरेो गणाधीशो गणशेो गितविज तः ॥ ३३॥
गायको गडाढो गजासरुिवमदनः ।
गायऽीवभो गाय गायकानमुहोखुः ॥ ३४॥
गहुाशयो गणुातीतो गुमिूत ग ुहिूयः ।
गढूो गुतरो गोो गोरी गणसिेवतः ॥ ३५॥
चतभु ुजँशततनःु शिमतािखल कौतकुः ।
चतवु बधरः पवः परप ॥ ३६॥
िचिलोचनानकलः कुपाडरः ।
िचदाननटाधीशः िचेवलवपधु रः ॥ ३७॥
िचदकेरससणू ः ॑ िशवँौीमहेरः ।
चतैं िचितैिाऽिभािधपः ॥ ३८॥
जटाधरोऽमतृाधारोऽमतृाशंरुमतृोवः ।
जिटलटुलापाो महानटनलटः ॥ ३९॥
जनाद नो जगामी जकमिनवारकः ।
जवनो जगदाधारो जमदिज राहरः ॥ ४०॥
जुकाधरो जजरामृिुनवारकः ।
णानािदनामयुिवनुपदाजुः ॥ ४१॥
तावबोधशेभावपोिनिधः ॥
तणारकाॆिरुबोधकः ।
िऽधामा िऽगतेःु िऽमिूत िय गू गः ॥ ४२॥
िऽमातकृिविूृपः ततृीयिगणुािधकः ।
दारहरो दो दहरो दयािनिधः ॥ ४३॥
दिणािगा हपो दमनो दानवाकः ।
दीघ िपजटाजटूो दीघ बािदगरः ॥ ४४॥
राराो राधष रो रासदः ।
िव येो राचारनाशनो म दाकः ॥ ४५॥
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ौीनटराजकुितपादसहॐनामोऽम ्

दैो िभषक ् ूमाणो ॄयो ॄाणाकः ।
िा दशियता दाो दिणामिूत पभतृ ॥् ४६॥
धी धनािधपो धो धम गोा धरािधपः ।
धूु तीदधुा सतुदः सखुी ॥ ४७॥
ानगो ातृपो येो धम िवदां वरः ।
नरः ूकृानां पितिग िरचरो गुः ॥ ४८॥
निनािूयो नी नटेशो नटवषेभतृ ।्
नमदानदो नो नगराजिनकेतनः ॥ ४९॥
नारिसहंो नगाो नादाो नादविज तः ।
िनचेकः पिरचरोऽरयानां पितरतुः ॥ ५०॥
िनरशो िनराधारो िनरपायो िनरयः ।
िनरनो िनशुो िनबुो िनराौयः ॥ ५१॥
िनरंशो िनगमानो िनरानो िनदानभःू ।
िनवा णदो िनवृ ितो िनवरो िनपािधकः ॥ ५२॥
िनिव को िनरालो िनिव कारो िनरामयः ।
िनषीषिुधमािनराणामधीरः ॥ ५३॥
िनः ूयानो िनिन मषेो िनररः ।
नैदो नवरसः िऽिपरुभरैवः ॥ ५४॥
पभतूूभःु पपजूासुमानसः ।
पयिूयः पूाणािधपितरयः ॥ ५५॥
पतिलूाणना परापरिवविज तः ।
पितः पिनम ुः पकृपरायणः ॥ ५६॥
पीनामिधपः कृवीतो धावं सपः ।
परमाा परं ोितः परमेी परारः ॥ ५७॥
पणशः ूगाा ूसः परमोतः ।
पिवऽः पाव तीदारः परमापिवारकः ॥ ५८॥
पाटलाशःु पटुतरः पािरजातिुमलूगः ।
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ौीनटराजकुितपादसहॐनामोऽम ्

पापाटवीबहृानःु भानमुोिटकोिटभः ॥ ५९॥
पाशी पातकसहंता  तीषेिुिमरापहः ।
पुयः पमुािुरशयः पषूा पणू ः परुातनः ॥ ६०॥
परुिजवू जः पुहासः पुयफलूदः ।
पुतः परुषेी परुऽयिवहारवान ॥् ६१॥
पलुः यणो गृो गोो गोपिरपालकः ।
पुानां पितरमो भवहिेतज गितः ॥ ६२॥
ूकृतीशः ूिताता ूभवः ूमथः ूथी ।
ूपोपशमो नामपयिवविज तः ॥ ६३॥
ूपोासिनम ुः ूः ूितभाकः
ूबुः परमोदारः परमानसागरः ॥ ६४॥
ूमाणः ूणवः ूाः ूाणदः ूाणनायकः ।
ूवगेः ूमदाधा ः ूनत नपरायणः ॥ ६५॥
बॅबु िवधाकारो बलूमथनो बली ।
बॅशुो भगवााो िवाधी िवगतरः ॥ ६६॥
िबी वथी ाहनौ ूमशृािभधः ।
ॄिवागुग ुो गुकैमिभतुः ॥ ६७॥
ॄिवाूदो ॄ बहृभ बहृितः ।
ॄाडकाडिवोटमहाूलयताडवः ॥ ६८॥
ॄिो ॄसऽूाथ ॄयो ॄचतेनः ।
भगनऽेहरो भग भवो भिमििधः ॥ ६९॥
भिो भिूदो भिवाहनो भवलः ।
भावो बिवेा भावातीतोऽभयरः ॥ ७०॥
भावाभाविविनम ुो भापो भािवतो भरः ।
भतूमुावलीतःु भतूपवू भजुभतृ ॥् ७१॥
भमूा भतूपितभ ो भभू ुवोाितिूयः ।
भिृनाूमाणो ॅमराियतनाकृत ॥् ७२॥
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ॅािजभुा वनागो ॅािानिवनाशनः ।
मनीषी मनजुाधीशो िमाूयनाशनः ॥ ७३॥
मनोभता  मनोगो मननकैपरायणः ।
मनोवचोिभरमाो महािबलकृतालयः ॥ ७४॥
मयरो महाितः कूः पाय ः पदाकः ।
महिम िहमाधारो महासनेगुम हः ॥ ७५॥
महाकता  महाभोा महासिंवयो मधःु ।
महाताय िनलयः ूॄैिनयः ॥ ७६॥
महानो महाो महेो महसाििधः ।
महामायो महामासो महावीय महाभजुः ॥ ७७॥
महोमताडवािभः पिरॅमणताडवः ।
मािणभिािच तो माो मायावी मािको महान ॥् ७८॥
मायानाटककृायी मायायिवमोचकः ।
मायानािवनोदो मायानटनिशकः ॥ ७९॥
मीढुमो मगृधरो मकृडुतनयिूयः ।
मिुनराताय  आलाः िसक िकँिशलः ॥ ८०॥
मोचको मोहिवेा मोदनीयो महाूभःु ।
यशी यजमानाा यभुयजनिूयः ॥ ८१॥
यराफलदो यमिूत य शरः ।
योगगो योगिनो योगानो यिुधिरः ॥ ८२॥
योगयोिनय थाभतूो यगववितः ।
रिवमडलमो रजोगणुिवविज तः ॥ ८३॥
राजराजेरो रो रािऽर िवनाशनः ।
राितदा िततुादः ाबहरः भःू ॥ ८४॥
िाॐयाकः कारिकरणिुतः ।
रोिहतःपितवृ पितम ी च वािणजः ॥ ८५॥
लाामतृािलहरीपणूः पुयगोचरः ।
वरदो वामनो वो विरो वळवमभतृ ॥् ८६॥
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वराभयूदो ॄपुो ॄिवदां वरः ।
वशी वरेयो िवततो वळभृणाकः ॥ ८७॥
विमडलमो वषयान व्णेरः ।
वावाचकिनम ुो वागीशो वागगोचरः ॥ ८८॥
िवकाररिहतो िविुव राडीशो िवरामयः ।
िवेरो िवनतेा शिपािणः शरोवः ॥ ८९॥
िविजघो िवगतभीिव िपपासो िवभावना ।
िवदधमुधवषेाो िवातीतो िवशोकदः ॥ ९०॥
िवािनिधिव पाो िवयोिनवृ षजः ।
िवुो िववहो मेो रिेयो वापुो वासः ॥ ९१॥
िवमो िवरो िवौमो वदेनामयः ।
िवयदािदजगा िविवधानदायकः ॥ ९२॥
िवराठृदयपो िविधिव ािधको िवभःु ।
िवपो िविदापी वीतशोको िवरोचनः ॥ ९३॥
िवौािभिूव वसनो िवहा िवनोदकः ।
िवश ृलो िवयतेिुव षमो िविुमूभः ॥ ९४॥
िवायतनो वय वाजनवल ।
िवानमाऽो िवरजा िवरामो िवबधुाौय ॥ ९५॥
वीरिूयो वीतभयो िवदप िवनाशन ।
वीरभिो िवशालाो िवबुाणो िवशां पितः ॥ ९६॥
विृयिविनम ुो िवोतो िववकः ।
वतेालनटनूीतो वतेडृतारः ॥ ९७॥
वदेवेो वदेपो वदेवदेािवमः ।
वदेाकृयु पादो वैतुः सकृुतोद ्भवः ॥ ९८॥
वदेाथ िवदेयोिनः वदेाो वदेसंतुः ।
वलेाितलिकणो िवलासी िवबमोतः ॥ ९९॥
वकुैठवभोऽव वैानरिवलोचनः ।
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वरैायशवेिधिव भोा सवसिंतः ॥ १००॥
वौषारो वषारो ारः फरः पटुः ।
ाकृतो ापतृो ापी ासाी िवशारदः ॥ १०१॥
ायपादिूयो ायचमधृयािधनाशनः ।
ामोहनाशनो ासो ाामिुालसरः ॥ १०२॥
ुकेशोऽथ िवशदो िवनेो िवशोधकः ।
ोमकेशो ोममिूत माकारोऽयाकृितः ॥ १०३॥
ोातो ोातपितिव ू ो वरीयान ्ुकः मी ।
शिपातकरः शः शातः ौयेसां िनिधः ॥ १०४॥
शयानः शमः शाः शासकः ँयामलािूयः ।
िशवरः िशवतरः िशः िशवागमः ॥ १०५॥
शीिययँशी आनः यीरँशरोऽरः ।
शुिटकसाशः ौिुतूतुवभैवः ॥ १०६॥
शुो हिरो लो सू ः पयऽिणमािदभःू ।
शरूसनेः शभुाकारः श ुॅ मिूत ः शिुचितः ॥ १०७॥
शः ूतरणोऽवाय ः फेः शः ूवाहजः ।
ौाः शऽहुरः शलूी ौिुतिृतिवधायकः ॥ १०८॥
ौीिशवः ौीिशवानाथः ौीमान ौ्ीपितपिूजतः ।
ौुः पतः काो नीः करोिटभतृ ॥् १०९॥
षडाधारगतः साः षडरसमाौयः ।
षडूिम रिहतः ः षणुैय दायकः ॥ ११०॥
सकृिभातः सवंेा सदसोिटविज तः ।
ससंः सषुिुः सतुः सपगः ॥ १११॥
सोजातः सदाराः सामगः सामसंतुः ।
सनातनः समः सः सवादी समिृदः ॥ ११२॥
समिः सकामः सनकािदमिुनतुः ।
समभवुनापी समृः सततोिदतः ॥ ११३॥
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सव कृविजवमयः सावलकः ।
सवयकरः सवा पििनवारकः ॥ ११४॥
सवक ् सव भृग ः सव ोशसिंतः ।
सविूयतमः सवदािरेशनाशनः ॥ ११५॥
सविवानामीशान ईराणामधीरः ।
सवः सव दः ाणःु सवशः समरिूयः ॥ ११६॥
सवा तीतः सारतरः साः सारतूदः ।
सवा थ ः सव दा तुः सव शााथ सतः ॥ ११७॥
सवरः सव साी सवा ा सािविज तः ।
सताडवसो महाताडववभैवः ॥ ११८॥
सिरः पशपुितिषीमाननां पितः ।
सहमानधमा  िनाधी िनयमो यमः ॥ ११९॥
सहॐाः सहॐािः सहॐवदनाजुः ।
सहॐाािच तः सॆाट ्साता सदालयः ॥ १२०॥
िसशेः िसिजनकः िसाः िसवभैवः ।
सधुापः सरुाः स ुॅ ःू सखुघनः सधुीः ॥ १२१॥
सिुनिताथ रााः तमथ पोमयः ।
सोुतः ससः सवंेः सखुावहः ॥ १२२॥
सतूः सदितः सिूररहो वनपो वरः ।
सऽूभतूः ूकाशः समशीलः सदादयः ॥ १२३॥
सऽूाा सलुभः ः सदूरः सुराननः ।
सूरो वशैो नाोऽवोटचोऽथ वष कः ॥ १२४॥
सूाूतरः सयू ः सूलूविज तः ।
सकृावी मुतां नाथः पाशण पभतृ ॥् १२५॥
सोममडलमः सोमः सौः सुरः ।
सोासिनम ुः समनीरागचतेनः ॥ १२६॥
सः समः सऽी साता सकलोिज तः ।
सवृः सिकृः सिंवमृः सममक ् ॥ १२७॥
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सः सििवः संः समदनः ।
सयंामः सयंमीः सशंयित स्हॐक ् ॥ १२८॥
सयंमः संिदः सिवः समुकुः ।
सवंरः कलापणू रुासरुनमृतः ॥ १२९॥
सवंता दुरः सवा रवम हः ।
सशंासवसः ससंदीशः सदोिदतः ॥ १३०॥
ुरडमिनानिनिज ताोिधिननः ।
ः सिंविरेोऽौतुोऽमतः ॥ १३१॥
ाः ायधुः ामी ानः ािंशतािखलः ।
ाहापो वसमुनाः वटुकः ऽेपालकः ॥ १३२॥
िहतः ूमाता ूावत सवपिनषदाशयः ।
िहरयबानेानीहिरकेशो िदशाितः ॥ १३३॥
हतेुािनम ुो हतेहुरजभःू ।
हयेादयेिविनम ुो हलेाकिलतताडवः ॥ १३४॥
हलेािविनिम तजगमेौिुहरमयः ।
ानिलो गिता नी ानगोऽभासकः ॥ १३५॥
उर पीिठका ।
इित कुितपाद नटराज सुरम ।्
नाां सहॐं सों मया दिेव दादरात ॥् १॥
सवममयं तेत न् ूकाँयं कदाचन ।
सिाय िवनीताय भाय नटनायके ॥ २॥
करााससयंंु ूों ानसयंतुम ।्
काथ लभते कां धनाथ धनमायुात ॥् ३॥
िवाथ लभते िवां पऽुाथ पऽुमायुात ।्
यत ्ू ाथ यत े म ः तव लभते धवुम ॥् ४॥
सविसिकरं पुयं सव िवािववनम ।्
सव सदिमदं सवा पमघापहम ॥् ५॥

naTarAjakunchitapAdasahasranAmastotra.pdf 13



ौीनटराजकुितपादसहॐनामोऽम ्

आिभचारूयोगािदमहाकृािनवारणम ।्
अपारमहाािधरकुािदनाशनम ॥् ६॥
अुातभयोभिुवारणकारणम ।्
कूँमाडिवतेालशािकािदभयापहम ॥् ७॥
रणादवे जनूां ॄहािदनाशनम ।्
अारतरं ोऽं नाि लोकऽयऽेिके ॥ ८॥
एतामसहॐ पठनाकृदवे िह ।
महापातकयुोऽिप िशवसायुमायुात ॥् ९॥
ूयोगलणं वे श ृण ु शलैसतुऽेधनुा ।
पामथवाां दशां वा िवशषेतः ॥ १०॥
ाा शभुासन े िा ायन ौ्ीनटनायकम ।्
ूजपेादशावृा सवा ामानवायुात ॥् ११॥
आिा यां ूातरार नटनाथ सिधौ ।
आसायं ूजपदेतेत ए्वं सवंरऽयम ॥् १२॥
त भ दवेशेः नटनं दश येभःु ।
िबवृ िनकटे ूदोष े ूजपिेददम ॥् १३॥
षिमा समैहैय लभते निचरारः ।
अनने ोऽराजने मितं भ धारयते ॥् १४॥
भावलोकनाृवु ँ यो भवित तणात ।्
सिललं ूाशयेीमाणेानने मितम ॥् १५॥
सविवामयो भूा ाकरोौतुािदकम ।्
नाटकािदमहामं कुत े नाऽ सशंयः ॥ १६॥
चतु ं समुाय  नामकंै त ु ततो जपते ।्
पारं तथा नाॆा सहॐं ूजपेमात ॥् १७॥
एवं िऽवारं मासानां अािवशंितके गते ।
िनमहानमुहौ कत ु शिरोपजायते ॥ १८॥
नाामादौ तथाे च पारमहामनमु ।्
जा मितं नाम िनन मों सदाऽसकृत ॥् १९॥
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चतु ं जपेीमान ि्ऽवष च िऽवारकैः ।
अिणमािदमहािसिमिचराायुावुम ॥् २०॥
सविप च लोकेष ु िसाचरेरः ।
लीबीजयिमाे नाम यिँशवे ॥ २१॥
वाितां िौयमाोित समंु वरानन े ।
ेखामसयंंु पवू वयंतुं जपते ॥् २२॥
योगिसिभ वे िऽचतःु पवरःै ।
िकमऽ बनोेन या या िसिरभीिता ॥ २३॥
सा सा िसिभ वदे समवे मयोिदतम ।्
कठदजले िा िऽवारं ूजपिेददम ॥् २४॥
िरपनूुाटयेीयमकेेनवै िदनने सः ।
दिणािभमखुो भूा धृािवसनं शिुचः ॥ २५॥
शऽनुाम समुाय  मारयिेत पदाितम ।्
पठेिदमं वं बोधाकृः िऽिभिदनःै ॥ २६॥
स िरपमुृ गुहे धवुमाितभावते ।्
हिरिया नटाधीशं कृा ूाणाितिपते ॥् २७॥
पीतपुैम ोऽमतेपेरः ।
येकलान ल्ोकान ि्किमह िुमानषुान ॥् २८॥
आकष णाय सवषामुरािभमखुो जपते ।्
वािताः योिषतवा था लोकारिताः ॥ २९॥
या िकराािप राजानो वशमायुःु ।
कुितं जलं ृा िऽवारं ूजपिेददम ॥् ३०॥
महामहगणमानिभषकंे त ु कारयते ।्
जलदशनमाऽणे मुते च महािदिभः ॥ ३१॥
अकारािदकारानाममिथतमुमम ।्
ोऽमतेिपा च पिठा िौयमायुात ॥् ३२॥
पजूिया नामिभ नटेशूीितभावते ।्
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िकमऽ बनोेन िसिखलिसयः ॥ ३३॥
सााटेरो दवेो वँयो भवित शलैजे ।
अारतरा िसिः का वाि कथय िूये ॥ ३४॥
िनामिचरादवे ॄानमवायुात ।्
तावू यने यितिभॄ चािरिभः ॥ ३५॥
वनै गहृै सवज ं ूयतः ।
िनकमवदवेदें ोऽं जं सदादरात ॥् ३६॥
ॄादयोऽिप यामपाठवै ूसादतः ।
सिृिकता रो जगतां िचरजीिवनः ॥ ३७॥
अे च मनुयव हयमीवादयः परुा ।
पिठा परमां िसिं पनुराविृविज ताम ॥् ३८॥
लेिभरे तिददं ोऽं पठ मिप शलैजे ।
अारतरं वें नाि सं मयोिदतम ॥् ३९॥
॥ ौीभिृिरिट सिंहतायां ौीिशवकामसुरीसमते ौी

नटराजराज कुितपादसहॐनामोऽं सणू म ॥्
॥ िशवम ॥्

ततः िचामिणमणे अास,ं ायेोिट रिवूभिमित
फालेरिऽपुसं इित ानं लं पिृथान
इित प पजूां च कुया त ।्
भभू ुववुरोिमित िदिमोकः इित त ु िवशषेः ।
िचामिण मः सिनयमं गुपदशेात ्येः ॥
यः िशवो नामपाां या दवेी सव मला ।
तयोः संरणािं सव तो जयमलम ॥्
॥ महोवयाऽाबमः ॥

मे चाकभतूेिप वषृगजरासाजताििथाःै
सोमापयमुनयन े गोरथ े माग णो यः ।
िा ॄोवषे ु िऽष ु च नटपितः ूहं वीिथयाऽां
कृा ाा सह ं ूिवशित िशवया कुितािं भऽेहम ॥्
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मलं िचभशेाय महनीयगणुान े ।
चबवित नतुाय ौीनटराजाय मलम ॥्
॥ नटराजराजः शभुमातनोत ु ॥
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