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Shri Chidambara Nataraja Raja Suprabhata Stotram

શ્રી ચદ બરનટરાજરાજસપુ્રભાત તાતે્રમ્

યાેઽદાદ્વૈ યાઘ્રપાદપ્રભવમિપ પયાે લ સયાગ્રે દ તં
દૃ ટ્વા ત મૈ સધુા ધ સદયમથ શલાભુઙ્મનુેઃ વ વ પમ્ ।

પતંુ્ર નતે્રાપર્ણાદ્વૈ હિરવનચરયાેશ્ચક્રમુક્તી પ્રમાેદાત્
ત મૈ તુ યં પ્રણામ ત્યજ સખુશયનં તે પ્રભાે સપુ્રભાતમ્॥ ૧॥

ઉ તષ્ઠાે ત્તષ્ઠ દેવ પ્રકિટતિવભવૈઃ વાદુત પા દ્વભાે વાં
સ દ્રષંુ્ટ શ્રીમુકુ દપ્ર તસરૂવરા દ્વાિર તષ્ઠ ત માેદાત્ ।

ઇચ્છાશ યા ઉમાયા વદનજલ હં વીક્ષ્ય શ ભાે નમ તે
વા મન્નાયાતુ સવાર્નવતુ શવભવન્ સપુ્રભાતં સુ તમ્॥ ૨॥

કાેકૂય તે વનીડ સ્થ તમિવજહતઃ પ ક્ષવયાર્શ્ચકાેર-
પ્રષ્ઠાઃ શીતાંશરુધાર્ તમય ત ભગવાન્ સપ્તસ પ્તહ્યુર્દે ત ।

અ ભાે નાં િવહાસં કુમુદમુકુલતા ર ઙૃ્ક તભ્રાર્મર ણાં
તં બ્રાહ્મં મુહૂત િવહર નટપતે સપુ્રભાતં પ્રસન્નમ્॥ ૩॥

શ્રીમૂલાદ્યા સુ સદ્ધાઃ સનકમુિનવરા યાે ગનઃ કુ ભ તઃ
પ્રાતઃ શ્રી ચ સભાયાં તવ પદજલજં કુ ચતં દ્રષુ્ટકામાઃ ।

પ્રે ણા વેદા તસારપ્રવચનિવગલત્તાેયધારાદગૃ તાઃ
પ્રાષર્દ્ ભઃ પ્રે ષતા તા સિવધતટવરે મેલય તાે લસ તે॥ ૪॥

િદવ્યા હ્ય સરસાે ભવદુ્ધિરમુદાકતુ ચ તાૈયર્િત્રકં
બ્રહ્મા તાલધરાે દઙ્ગભરણાે લ મીપ તવ માન્ ।

શક્રાે નારદતુ બુ મુિનવરાૈ વીણાકરાૈ ગાયકાૈ
હ્યાયા તીહ ભવ તમી ક્ષતુમના તે સપુ્રભાતં વરમ્॥ ૫॥

સ બ ધાિદમશા ભવાેક્તમનઘં દ્રાિવડ્યભાષામયં
ગાનાલાપમનાેહરં તવવરં ગાય ત શવૈાશ્ચ તે ।

વી યાં ઝ લિરઢક્કકાિદસહકૃદ્ગ ત્યા પ્રબાેધાય તે
સવા તાન્ કૃપયાવલાેકય િવભાે તં હ્યષુાે િનમર્લમ્॥ ૬॥
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પ લવ્યનપુ લવી િત્રચરણયુક્ ગી ત વરાને્મેલનં
વદ્ભક્તા ખલ ત્તક તર્નવરાલાપૈઃ પ્રતુષ્ટા તરાઃ ।

દ્વારે ગાપેુરમ ડપસ્ય પુરતઃ સાૈગ ધકં ચ દનં
લા ન્ ફા ણતશકર્રે કરતલે વા ભજ તેઽનઘાઃ॥ ૭॥
ગ્ર વ સષૂુ પ્તકાલગણના ના ત વયી ત સુ્ફટં
ત્તેશાન તથાિપ મ દમ ત ભહ્યાર્રાે યતે લાેકવત્ ।

ત સવ પિરિન ષ્ઠતં ભવતુ તે શ્રી ચ સભાનાયક
પ્રાતઃકાલમભૂ વ પમપરં સ દશર્યામાેદતઃ॥ ૮॥

વ્યાઘ્રાઙ્ ઘ્રશ્ચ પત જ લ જ મનજઃ કૃ ણને સાકં મહાન્
શવૈાચાયર્વરાપેમ યુરનઘાે વ્યાસશ્ચ સપ્તષર્યઃ ।

પ ચાઙ્ગં વકરે વહન્ સરુગુ શ્ચાહ્નાં શુ ચ જ્ઞાિપતું
ન દ વતે્રલસ કરાે િવજયતે શ્રીભાનુક પાિદ ભઃ॥ ૯॥

સાેમાદ્ય વરલ ધકુ ડલયુગશ્વેતાતપત્રાે વલાઃ
શ્રીપત્રાક્ષતિદવ્યગ ધકુસમુ વણાર્િદ પાત્રાવ લમ્ ।
વા દ્વાિર ભવ તમ ચતુમુમાનાથ પ્રભાે દ ક્ષતાઃ
તષ્ઠ ત વસભાકપાટમનય પ્રાતઃ સમાયાિદતે॥ ૧૦॥

ત કાલિનવેદનાથર્મિનશં કાતાર્ તકૈઃ ક પતાત્
ઘ ટાઘટ્ટઘણં ઘણાિયતરવા ગ્ર જનાે સાિહતમ્ ।

ત્રૈસાહસ્રમખી દ્રગેહિવસર ત્રેતા ગ્ ધૂમાે વલં
પ્રાતઃકાલમભૂ વયા નટનમુ કાલી વર વતર્તે॥ ૧૧॥

શવૈે ગાઙ્ગતટે કષાયવસનાઃ ભ માક્ષમાલાધરાઃ
વા દ ડકમ ડલૂ ચ સતતં કૈવલ્ય દ્રાિદકમ્ ।

મ તં્ર વદ્દહરં ચદ બરસભાસ મેલનાખ્યં મુદા
પં પમપુાસતે ય તવરા માેક્ષા થનાે વીક્ષ્યતામ્॥ ૧૨॥

અગ્રે ગાે ષદ તવા જલલનાપૂણાર્ બુકુ ભા બુ ે-
દ્દ પ વ તકશઙ્ખચામરયુગાઽઽદશ ર ભાફલમ્ ।

શ્રીવ સં શ્રુ તપાઠપૂતવદના િવપ્રાઃ કલાચી લસત્
તા બૂલાિન ભવિન્નર ક્ષણિવધાૈ ય તાિન સ પ યતામ્॥ ૧૩॥

પ્રાતઃકાલભવિન્નવેદનકૃતેઽ યન્નં ભવાઢા ભધં
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પક્વં તમભૂ પ્રભાે ધુિર તથાઽખ ડે ચ પાત્રે સ્થતમ્ ।
સિપ ક્ષીરગુડાિદિદવ્યરસયુગ્ભક્ષ્યાિદ ભ શાે ભતં

વીકતુ હ્યરરં નયાદ્ય શવયા તે સપુ્રભાતં િદનમ્॥ ૧૪॥
પવૂદ્યુિવિહતા ભષેકકરણઃ શ્રીરત્નભષૂાે વલઃ

લક્ષશ્રીદલગ ધચ ચતસમુૈર ય ચતાે દ ક્ષતૈઃ ।
સાહસ્રાઙ્ ઘ્રિનકેતનાદ ભ જત્યાદ્રાર્િદને નતર્યન્

પ્રાપ્તાેઽ સ વસભાં તદદ્ભુતતમં લાસ્યં િવજે યતામ્॥ ૧૫॥
અેત તાતે્રવરં પઠ ત િનતરાં પ્રાતઃ સભાયાં પુરઃ

પ્રીતઃ શ્રીનટરાજરાજભગવાન્ તે યઃ પુમથાર્ન્ વરાન્ ।
ઇષ્ટાન્ પતુ્રકલત્રસ પદ ખલાન્ વાક્શ્રીમખુાન તમે

બ્રાહ્મં વૈ ણવમૈશ્વરં ચ િનલયં દદ્યા જગ સ્યા ચ્છવમ્॥ ૧૬॥
॥ ઇ ત શ્રી ચદ બરનટરાજરાજસપુ્રભાત તુ તઃ સમાપ્તા॥
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