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tattvAryAstavaH Hymn on Lord Nataraja at Chidambaram

தththவாrhயாshதவ:

ஶிவகாமஸுnhத³ஶmh ஶிவக³ŋhகா³தீரகlhபிதநிேவஶmh ।
ஶிவமாரேய th³ேகஶmh ஶிவchச²nhமா வShயபி⁴நிேவஶmh ॥ 1॥
கீ³rhவாணசkhரவrhதீ கீ³ேசேதாமாrhக³³ரேதாவrhதீ ।
ப⁴khதாஶயாiνவrhதீ ப⁴வ நேடேஶாऽகி²லாமயநிவrhதீ ॥ 2॥
ைவயாkh◌⁴ரபாத³பா⁴kh³யmh ைவயாkh◌⁴ரmh சrhம கசந வஸாநmh ।
ைவயாகரணப²ணீTh³யmh ைவயாkhயா கி³ரா shதmh phரiΝம:॥ 3॥
ஹாடகஸபா⁴நிவாஸ: ஶாடகதாபnhநஸகலஹத³nhத: ।
ேகா⁴டகநிக³ேமா மாயாநாடகஸா ஜக³thபதிrhஜயதி ॥ 4॥
ைஶஷராஜமாth³யmh மாரphரஸவமாகாப⁴ரணmh ।
பீபேமாऽnh⁴rhயchசா²ராப: ◌⁴ கத²mh விஜாநீயாmh ॥ 5॥
கநகஸைப⁴கநிேகதmh க²நராேkhதிஸாரஸŋhேகதmh ।
நாராத⁴யnhதி ேக தmh நாராயNhயா தmh shவேதாேகதmh ॥ 6॥
திlhலவேந ுlhலவேந பlhலவஸmhபி⁴nhந²lhலShபக⁴ேந ।
சிlhலஹiµlhலலயnh வlhலப⁴யா பி⁴lhலதlhலேஜா நடதி ॥ 7॥
ைவராஜ’thஸேராேஜ ைவராஜாth³ைய:ஸ ஸாமபி: ◌⁴ shதvhய: ।
ைவராkh³யாதி³³Th◌⁴ைய:ைவராth³thsh’jhய th³’யேத nh’thயnh ॥ 8॥
ட⁴khகாநிநைத:³ஸூthராNhயŋhக³த³நாைத³ரேஹா மஹth³பா⁴Shயmh ।
vhயாகரணshய விvh’Nhவnh nh’thயதி ph◌⁴’thயாnh kh’தாrhத²யnh மrhthயாnh ॥ 9॥
நடநாயக நடநாய க இஹ ஸுkh’தீ ேநா தவ shph’ஹேயth ।
மnhऽஜுலதாமஜுளதாமேத வshmh ச திlhலவேந ॥ 10॥
அதி³ேதாthதாரkh’ேத சிரth◌⁴’தஹrhஷ:ஸபா⁴பதி:ஸth³ய: ।
அக³ேணயாக⁴க⁴நmh மாமாஸாth³யாநnhத³ேம³ேரா நடதி ॥ 11॥
மthபாத³லkh³நஜநதாiµth³த⁴rhதாshதி சிthஸபா⁴நாத:² ।
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தththவாrhயாshதவ:

தாNhட³வேஷாth³th◌⁴’ைதகஸவாŋhkh◌⁴:ஸrhவாnh விேபா³த⁴யதி ॥ 12॥
ஆபnhநேலாகபாநி கபாநி shthkh’தாŋhக³பாநி ேம ।
ஶதவிதி⁴ஶரேண ஶர தீ⁴ரsh சிthஸபா⁴ஶரேண ॥ 13॥
பி⁴ுrhமேஹவேராऽபி thயா phேராkhத: ஶிேவாऽphkh³ர: ।
அபி ப⁴வஹா ச ப⁴ேவா நேடாऽபி சிthரmh ஸபா⁴நாத:²॥ 14॥
nh’thயnhநேடஶெமௗthவŋhக³th³க³ŋhகா³தரŋhக³ஶீகண: ।
⁴ஷாபீதஶிShடா: நnh மாmh திlhலவநவாதா:॥ 15॥
கநகஸபா⁴ஸmhராேஜா நடநாரmhேப⁴ ஜ²லஜ²லஜ²தி ।
மரமஜுநிநதா³ th◌⁴வநி: ேராthேர கதா³ iν மம ॥ 16॥
பrhவதராஜதஜாசதடஸŋhkhராnhதŋhேமாnhரா: ।
நடநாrhப⁴வி⁴தா ⁴திகshேத shph’ேஶரபி ேமऽŋhக³mh ॥ 17॥
நடேநாchசலthகபாலாமrhதி³தசnhth³ரரthஸுதா⁴தா: ।
ஆதி³நடெமௗதநீph’ஷேதா ேகா³thேரऽthர ேம shக²ேல: கிmh ॥ 18॥
பயாநி ஸபா⁴தீ⁴ஶmh கதா³ iν தmh rhத⁴நி ஸபா⁴தீ⁴ஶmh ।
ய:யரகmh காலmh தவாnh த⁴thேத ச ஶிர கŋhகாலmh ॥ 19॥
தiνஜாயாதiνஜாயாஸkhதாநாmh ³rhலப⁴mh ஸபா⁴நாத²mh ।
நக³தநயா நக³தநயா வஶயதி த³ththவா ஶராrhத⁴mh ॥ 20॥
ஆநnhத³தாNhட³வmh யshதேவஶ பேயnhந சாபி nh’க³ேண ய: ।
ஸ ச ஸ ச ந சnhth³ரெமௗேல விth³வth³பி⁴rhஜnhமவthஸு விக³ேணய:॥ 21॥
காமபரவஶmh kh’thவா காமபரவஶmh thவkh’thவா மாmh ।
கநகஸபா⁴mh க³மய ேர கநகஸபா⁴mh ஹா ந யாபய ॥ 22॥
நடநmh விஹாய ஶmhேபா⁴rhக⁴டநmh பீநshதநீபி⁴ராஶாshேஸ ।
அடநmh ப⁴ேவ ³ரnhேத விட நnhத³ ந shவ⁴மஸுக²mh ॥ 23॥
கதப⁴வலŋhக⁴நாநாmh கிmh கைரவ சிthஸுக²க⁴நாநாmh ।
ஸுiµதா³mh ஸாபக⁴நாநாmh ஶிவகாேமயா: kh’பாmh’தக⁴நாநாmh ॥ 24॥
நிநிேய மாயாயாmh ந விேய வா ஶுசா பரmh ேய ।
ஆநnhத³மநி லஸthதிlhலவநீதா⁴மநி shவ⁴மநி  ॥ 25॥
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அதி⁴ேஹமஸப⁴mh phரஸப⁴mh பி³ஸப⁴ŋhக³வதா³nhயத⁴nhயசmh ।
தக³லக³ரலmh ஸரலmh நிரதmh ப⁴khதாவேந ப⁴ேஜ ேத³வmh ॥ 26॥
ஸப⁴யா சிthஸப⁴யாnhமாயா மாயாphரேபா³த⁴ஶீதேச: ।
ஸுதா தீ:◌⁴ ஸுதா ேம ேஸாமா ேஸாமாrhத⁴தா⁴ணீ rhதி:॥ 27॥
பthயா ேஹமஸபா⁴யா:ஸthயாநnhைத³கசிth³வஷா ।
கthயாrhதா ந thராதா nh’thயாயthேதந மாth³’ஶா மrhthயா:॥ 28॥
ப⁴ஜதாmh iµiµயா thவாmh நேடஶ லப⁴யாshthரய: மrhதா²ச ।
ப²லphஸயாmhரபா⁴ஜாmh சா²யாெஸௗரph◌⁴யமாத⁴vhய இவ ॥ 29॥
ககபசகநth³த⁴mh நடய மாmh கிmh நேடஶ நாடய ।
நட நிராvh’திஸுகி²ேதா ஜ மாயாmh thவாth³’ேஶாऽஹமபி தth shயாmh ॥ 30॥
ஆshதாmh நேடஶ தth³யnhநடதி ப⁴வாநmhப³ேர நிராலmhேப³ ।
thவnhநடேநऽபி  நடநmh ேவத³ராநாக³மா:ஸமாத³த⁴தி ॥ 31॥
ேவத⁴ ஸrhவாதீ⁴ேஶऽேமத⁴ வா மாth³’ேஶ ஸபkh’தா ।
ேராத⁴ ஶிவக³ŋhகா³யா ேபா³த⁴ரா காசி³lhலஸதி ॥ 32॥
ஹThடாயிதmh விiµkhேத:Thடாகmh தmh ப⁴ஜா மாயாயா: ।
ப⁴Thடாரகmh ஸபா⁴யா: கிThடாthமnhயŋhக³ேக thயஜnhமமதாmh ॥ 33॥
மchசித³mhப³ேரஶாத³nhயthராநnhத³தாNhட³வாஸkhதாth ।
ph³ராமmh லணமாshேத thரசிதா³நnhத³பதா ேத³ேவ ॥ 34॥
ுlhலககாமkh’ேதऽபி thவthேஸவா shயாth³விiµkhதிமபி தா³th ।
பீதாmh’ேதாऽphத³nhயாஶாnhthைய shயாchசிthஸபா⁴தி⁴பாமrhthய:॥ 35॥
ஸthயmh ஸthயmh க³thயnhதரiµthsh’jhய ேத பதா³பாthயmh ।
அthயnhதாrhதmh ph◌⁴’thயmh ந thயஜ நிthயmh நேடஶ மாmh பா ॥ 36॥
ஷThthmhஶதா தththவமயீபி⁴ராபி: ◌⁴ ேஸாபாந⁴தாபி⁴மாஸஹாயmh ।
ஆrhயாபி⁴ராth³யmh பரதththவ⁴தmh சித³mhப³ராநnhத³நடmh ப⁴ஜth◌⁴வmh ॥ 37॥

॥ இதி தththவாrhயாshதவ:ஸmhrhண:॥
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