
tattvAryAstavaH Hymn on Lord Nataraja at Chidambaram

ત વાયાર્ તવઃ

Document Information

Text title : tattvAryAstavaH Hymn on Lord Nataraja at Chidambaram

File name : tattvAryA.itx

Category : shiva, stotra

Location : doc_shiva

Transliterated by : Sridhar Seshagiri sridhar.seshagiri at gmail.com

Proofread by : Sridhar Seshagiri sridhar.seshagiri at gmail.com

Description-comments : Hymn on Lord Nataraja at Chidambaram

Latest update : December 29, 2001

Send corrections to : sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

July 28, 2022

sanskritdocuments.org



tattvAryAstavaH Hymn on Lord Nataraja at Chidambaram

ત વાયાર્ તવઃ

શવકામસુ દર શં શવગઙ્ગાતીરક પતિનવેશમ્ ।
શવમાશ્રયે દ્યુકેશં શવ મચ્છન્મા વપુ ય ભિનવેશમ્॥ ૧॥
ગીવાર્ણચક્રવત ગીશ્ચેતાેમાગર્દૂરતાવેત ।
ભક્તાશયાનવુત ભવતુ નટેશાેઽ ખલામયિનવત ॥ ૨॥
વૈયાઘ્રપાદભાગ્યં વૈયાઘં્ર ચમર્ કંચન વસાનમ્ ।
વૈયાકરણફણીડ્યં વૈયા સક્યા ગરા તુતં પ્ર મઃ॥ ૩॥
હાટકસભાિનવાસઃ શાટકતાપન્નસકલહિરદ તઃ ।
ઘાેટકિનગમાે માયાનાટકસાક્ષી જગ પ તજર્ય ત॥ ૪॥
શલૈષૂરાજમાદ્યં માલૂરપ્રસવમા લકાભરણમ્ ।
પીલપૂમાેઽ ધુ યર્ચ્છાલૂરાભઃ કથં િવ નીયામ્॥ ૫॥
કનકસભૈકિનકેતં કિઠનપુરાણાે ક્તસારસકેંતમ્ ।
નારાધય ત કે તં નારાય યા યુતં વતાેકેતમ્॥ ૬॥
ત લવને લવને પ લવસં ભન્નફુ લપુ પઘને ।
ચ લહર મુ લલયન્ વ લભયા ભ લત લ ે નટ ત॥ ૭॥
વૈરાજહૃ સરાજેે વૈરા દૈ્યઃ સ સામ ભઃ તવ્યઃ ।
વૈરાગ્યાિદગુણાઢ ૈઃ વૈરાદ્યુ જ્ય દૃ યતે ત્યન્॥ ૮॥
ઢક્કાિનનદૈઃ સતૂ્રા યઙ્ગદનાદૈરહાે મહદ્ભા યમ્ ।
વ્યાકરણસ્ય િવ વન્ ત્ય ત ત્યાન્ કૃતાથર્યન્ મત્યાર્ન્॥ ૯॥
નટનાયક નટનાય ક ઇહ સકૃુતી નાે તવ હયેત્ ।
મન્ઽજુલતામ જુલતામિહતે વ તું ચ ત લવને॥ ૧૦॥
અ તદુિરતાેત્તારકૃતે ચર તહષર્ઃ સભાપ તઃ સદ્યઃ ।
અગણેયાઘઘનં મામાસાદ્યાન દમેદુરાે નટ ત॥ ૧૧॥
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મ પાદલગ્ જનતામુદ્ધતાર્ મી ત ચ સભાનાથઃ ।
તા ડવ મષાેદૃ્ધતૈકસવાઙ્ ઘ્રઃ સવાર્ન્ િવબાેધય ત॥ ૧૨॥
આપન્નલાેકપા લિન કપા લિન સ્ત્રીકૃતાઙ્ગપા લિન મે ।
શ મતિવિધશ્રીશરણે શરણા ધીર તુ ચ સભાશરણે॥ ૧૩॥
ભ મર્હેશ્વરાેઽિપ શ્રુત્યા પ્રાેક્તઃ શવાેઽ યુગ્રઃ ।
અિપ ભવહાર ચ ભવાે નટાેઽિપ ચતં્ર સભાનાથઃ॥ ૧૪॥
ત્યન્નટેશમાૈ લ વઙ્ગદ્ગઙ્ગાતરઙ્ગશીકિરણઃ ।
ભષૂાિહપીત શષ્ટાઃ પનુ તુ માં ત લવનવાતાઃ॥ ૧૫॥
કનકસભાસમ્રા ે નટનાર ભે ઝલંઝલંઝ લ ત ।
મ રમ જુિનનદા વિનયુઃ શ્રાતે્રે કદા નુ મમ॥ ૧૬॥
પવર્તરાજતનૂ કુચતટસકં્રા તકુઙુ્કમાે ન્મશ્રાઃ ।
નટનાભર્ટ િવધૂતા ભૂ તકણા તે શયેુરિપ મેઽઙ્ગમ્॥ ૧૭॥
નટનાેચ્ચલ કપાલામિદતચ દ્રક્ષર સધુા મ લતાઃ ।
આિદનટમાૈ લતિટની ષતાે ગાતે્રેઽત્ર મે ખલેયુઃ િકમ્॥ ૧૮॥
પ યાિન સભાધીશં કદા નુ તં મૂધર્િન સભાધીશમ્ ।
યઃ ક્ષયર સકં કાલં જતવાન્ ધત્તે ચ શર સ કઙ્કાલમ્॥ ૧૯॥
તનુ યાતનુ યાસક્તાનાં દુલર્ભં સભાનાથમ્ ।
નગતનયા નગતનયા વશય ત દ વા શર રાધર્મ્॥ ૨૦॥
આન દતા ડવં ય તવેશ પ યેન્ન ચાિપ ગણે યઃ ।
સ ચ સ ચ ન ચ દ્રમાૈલે િવદ્વદ્ ભજર્ન્મવ સુ િવગણેયઃ॥ ૨૧॥
કામપરવશં કૃ વા કામપરવશં વકૃ વા મામ્ ।
કનકસભાં ગમય સ રે કનકસભાં હા ન યાપય સ॥ ૨૨॥
નટનં િવહાય શભંાેઘર્ટનં પીન તની ભરાશા સે ।
અટનં ભવે દુર તે િવટ ન દ સ ન વભૂમસખુમ્॥ ૨૩॥
ક લતભવલઙ્ઘનાનાં િક કરૈવ ચ સખુઘનાનામ્ ।
સમુુદાં સાપઘનાનાં શવકામે યાઃ કૃપા તઘનાનામ્॥ ૨૪॥
િનિનલીયે માયાયાં ન િવ લયે વા શચુા પરં લીયે ।
આન દસીમિન લસ ત્ત લવનીધામિન વભૂમિન તુ॥ ૨૫॥
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અિધહેમસભં પ્રસભં બસભઙ્ગવદા યધ ય ચમ્ ।
શ્રુતગલગરલં સરલં િનરતં ભક્તાવને ભજે દેવમ્॥ ૨૬॥
સભયા ચ સભયાસીન્માયા માયાપ્રબાેધશીત ચેઃ ।
સિુહતા ધીઃ સિુહતા મે સાેમા સાેમાધર્ધાિરણી મૂ તઃ॥ ૨૭॥
પત્યા હેમસભાયાઃ સત્યાન દૈક ચદ્વપષુા ।
કત્યાતાર્ ન ત્રાતા ત્યાયત્તને માદશૃા મત્યાર્ઃ॥ ૨૮॥
ભજતાં મુમુક્ષયા વાં નટેશ લભયાસ્ત્રયઃ પુમથાર્શ્ચ ।
ફલ લ સયામ્રભા ં છાયાસાૈર યમાધવ્ય ઇવ॥ ૨૯॥
ક ચુકપ ચકનદં્ધ નટય સ માં િક નટેશ નાટય સ ।
નટ સ િનરા તસુ ખતાે જિહ માયાં વાદશૃાેઽહમિપ તત્ સ્યામ્॥ ૩૦॥
આ તાં નટેશ તદ્યન્નટ ત ભવાન બરે િનરાલ બે ।
વન્નટનેઽિપ િહ નટનં વેદપુરાનાગમાઃ સમાદધ ત॥ ૩૧॥
વેધ સ સવાર્ધીશઽેમેધ સ વા માદશૃે સ પકૃતા ।
રાેધ સ શવગઙ્ગાયા બાેધ સરા કા ચદુ લસ ત॥ ૩૨॥
હટ્ટાિયતં િવમુક્તેઃ કુટ્ટાકં તં ભ મ માયાયાઃ ।
ભટ્ટારકં સભાયાઃ િકટ્ટાત્મ યઙ્ગકે ત્યજન્મમતામ્॥ ૩૩॥
શ્રીમ ચ્ચદ બરેશાદ યત્રાન દતા ડવાસક્તાત્ ।
બ્રાહ્મં લક્ષણમા તે કુત્ર ચદાન દ પતા દેવે॥ ૩૪॥
લકકામકૃતેઽિપ વ સવેા સ્યા દ્વમુ ક્તમિપ દાત્રી ।

પીતા તાેઽ યુદ યાશા ત્યૈ સ્યા ચ્ચ સભાિધપામત્યર્ઃ॥ ૩૫॥
સતં્ય સતં્ય ગત્ય તરમુ જ્ય તે પદાપાત્યમ્ ।
અત્ય તાત તં્ય ન ત્યજ િનતં્ય નટેશ માં પાિહ॥ ૩૬॥
ષટ્િત્રશતા ત વમયી ભરા ભઃ સાપેાનભૂતા ભ માસહાયમ્ ।
આયાર્ ભરાદ્યં પરત વભૂતં ચદ બરાન દનટં ભજ વમ્॥ ૩૭॥

॥ ઇ ત શ્રીત વાયાર્ તવઃ સ પૂણર્ઃ॥
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