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നടരഺജ സ്തഺത്തം (പതംജല഻ കിതമ്) 

 

ഄഥ ചരണശിംഗരഹ഻ത ത്ശ഼ നടരഺജ സ്തഺത്തം 

 

സദംച഻ത-മഽദംച഻ത ന഻കഽംച഻ത പദം ഝലഝലം-ചല഻ത മംജഽ കടകമ് । 

പതംജല഻ ദിഗംജന-മനംജന-മചംചലപദം ജനന ഭംജന കരമ് । 

കദംബരഽച഻മംബരവസം പരമമംബഽദ കദംബ കവ഻ഡംബക ഗലമ് 

ച഻ദംബഽധ഻ മണ഻ം ബഽധ ഹിദംബഽജ രവ഻ം പര ച഻ദംബര നടം ഹിദ഻ ഭജ ॥ 1 ॥ 

 

ഹരം ത്ത഻പഽര ഭംജന-മനംതകിതകംകണ-മഖംഡദയ-മംതരഹ഻തം 

വ഻ര഻ംച഻സഽരസംഹത഻പഽരംധര വ഻ച഻ംത഻തപദം തരഽണചംത്ദമകഽടമ് । 

പരം പദ വ഻ഖംഡ഻തയമം ഭസ഻ത മംഡ഻തതനഽം മദനവംചന പരം 

ച഻രംതനമമഽം ത്പണവസംച഻തന഻ധ഻ം പര ച഻ദംബര നടം ഹിദ഻ ഭജ ॥ 2 ॥ 

 

ഄവംതമഖ഻ലം ജഗദഭംഗ ഗഽണതഽംഗമമതം ധിതവ഻ധഽം സഽരസര഻ത്- 

തരംഗ ന഻കഽരഽംബ ധിത഻ ലംപട ജടം ശമനദംഭസഽഹരം ഭവഹരമ് । 

ശ഻വം ദശദ഻ഗംതര വ഻ജിംഭ഻തകരം കരലസന്മിഗശ഻ശഽം പശഽപത഻ം 

ഹരം ശശ഻ധനംജയപതംഗനയനം പര ച഻ദംബര നടം ഹിദ഻ ഭജ ॥ 3 ॥ 

 

ഄനംതനവരത്നവ഻ലസത്കടകക഻ംക഻ണ഻ഝലം ഝലഝലം ഝലരവം 

മഽകഽംദവ഻ധ഻ ഹസതഗതമദ്ദല ലയധവന഻ധ഻മ഻ദ്ധ഻മ഻ത നര്തന പദമ് । 
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ശകഽംതരഥ ബര്ഹ഻രഥ നംദ഻മഽഖ ഭിംഗ഻ര഻ട഻സംഘന഻കടം ഭയഹരമ് 

സനംദ സനക ത്പമഽഖ വംദ഻ത പദം പര ച഻ദംബര നടം ഹിദ഻ ഭജ ॥ 4 ॥ 

 

ഄനംതമഹസം ത്ത഻ദശവംദയ ചരണം മഽന഻ ഹിദംതര വസംതമമലമ് 

കബംധ വ഻യദ഻ംദവവന഻ ഗംധവഹ വഹ്ന഻മഖ ബംധഽരവ഻മംജഽ വപഽഷമ് । 

ഄനംതവ഻ഭവം ത്ത഻ജഗദംതര മണ഻ം ത്ത഻നയനം ത്ത഻പഽര ഖംഡന പരമ് 

സനംദ മഽന഻ വംദ഻ത പദം സകരഽണം പര ച഻ദംബര നടം ഹിദ഻ ഭജ ॥ 5 ॥ 

 

ഄച഻ംതയമല഻വിംദ രഽച഻ ബംധഽരഗലം കഽര഻ത കഽംദ ന഻കഽരഽംബ ധവലമ് 

മഽകഽംദ സഽര വിംദ ബല ഹംതി കിത വംദന ലസംതമഹ഻കഽംഡല ധരമ് । 

ഄകംപമനഽകംപ഻ത രത഻ം സഽജന മംഗലന഻ധ഻ം ഗജഹരം പശഽപത഻മ് 

ധനംജയ നഽതം ത്പണത രംജനപരം പര ച഻ദംബര നടം ഹിദ഻ ഭജ ॥ 6 ॥ 

 

പരം സഽരവരം പഽരഹരം പശഽപത഻ം ജന഻ത ദംത഻മഽഖ ഷണ്മഽഖമമഽം 

മിഡം കനക പ഻ംഗല ജടം സനക പംകജ രവ഻ം സഽമനസം ഹ഻മരഽച഻മ് । 

ഄസംഘമനസം ജലധ഻ ജന്മഗരലം കവലയംത മതഽലം ഗഽണന഻ധ഻മ് 

സനംദ വരദം ശമ഻തമ഻ംദഽ വദനം പര ച഻ദംബര നടം ഹിദ഻ ഭജ ॥ 7 ॥ 

 

ഄജം ക്ഷ഻ത഻രഥം ഭഽജഗപഽംഗവഗഽണം കനക ശിംഗ഻ ധനഽഷം കരലസത് 

കഽരംഗ പിഥഽ ടംക പരശഽം രഽച഻ര കഽംകഽമ രഽച഻ം ഡമരഽകം ച ദധതമ് । 

മഽകഽംദ വ഻ശ഻ഖം നമദവംധയ ഫലദം ന഻ഗമ വിംദ തഽരഗം ന഻രഽപമം 

സ ചംഡ഻കമമഽം ഝട഻ത഻ സംഹിതപഽരം പര ച഻ദംബര നടം ഹിദ഻ ഭജ ॥ 8 ॥ 
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ഄനംഗപര഻പംഥ഻നമജം ക്ഷ഻ത഻ ധഽരംധരമലം കരഽണയംതമഖ഻ലം 

ജവലംതമനലം ദധതമംതകര഻പഽം സതതമ഻ംത്ദ സഽരവംദ഻തപദമ് । 

ഉദംചദരവ഻ംദകഽല ബംധഽശത ബ഻ംബരഽച഻ സംഹത഻ സഽഗംധ഻ വപഽഷം 

പതംജല഻ നഽതം ത്പണവ പംജര ശഽകം പര ച഻ദംബര നടം ഹിദ഻ ഭജ ॥ 9 ॥ 

 

ഇത഻ സതവമമഽം ഭഽജഗപഽംഗവ കിതം ത്പത഻ദ഻നം പഠത഻ യഃ കിതമഽഖഃ 

സദഃ ത്പഭഽപദ ദവ഻തയദര്ശനപദം സഽലല഻തം ചരണ ശിംഗ രഹ഻തമ് । 

സരഃ ത്പഭവ സംഭവ ഹര഻ത്പത഻ ഹര഻ത്പമഽഖ ദ഻വയനഽത ശംകരപദം 

സ ഗച്ഛത഻ പരം ന തഽ ജനഽര്ജലന഻ധ഻ം പരമദഽഃഖജനകം ദഽര഻തദമ് ॥ 10 ॥ 

 

ഇത഻ ത്ശ഼ പതംജല഻മഽന഻ ത്പണ഼തം ചരണശിംഗരഹ഻ത നടരഺജ സ്തഺത്തം 
സംപാര്ണമ് ॥ 


