
த்யான்ப்ரக்ரியா ஸம்தி / ஸ்தாவர ஜம்கம 
ஸம்தி 
 
ஹரிகதாம்ர் இதஸார குருகள 
கருணதிம்தாபனிது பபளுவவ 
பரம பகவத்பக்தரிதனாதரதி பகளுவுது 
 
பாதுவகய கம்டக ஸிகத வமாத 
லாதுவனுதின பாதிஸுவபவ 
காதபேம்த்ரியகளலி பிடவத ஹ்ற் இஷீகபன 
மூற்தி 
ஸாதரதி வனவனவவனு ஏனப 
ராதகளு மாடிதரு ஸரிவயனி 
பராதககஸவு பமாஅமாற்கபக துரிதராேிகளு 
௧௧-௧ 
 
ஹகல னம்தாதீபதம்ததி 
னிகமபவத்யன பூஜிஸுத கக 
முகிது னால்கவராவளாம்து புருஷாற்தவனு 
பபடதலி 
ஜகதுதர வகாட்டுதனு பும்ஜிஸு 
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மக மடதி ப்ராபணம்த்ரியாத்மா 
திகளு பகவததீனவவம்தடிகடிவக வனவனவுதிரு 
௧௧-௨ 
 
அஸ்வதம்த்ரனு ஜவீ ஹரி ஸ 
ற்வஸ்வதம்த்ரனு னித்ய ஸுகமய 
னிஃஸ்வபத்தால்பஜ்நேக்த ஸதுஃகி 
னிற்வணீ்ண 
ஹ்ரஸ்வபதஹி ஸனாதஜவீனு 
விஶ்வவ்யாபக கற்த்ற் இப்ரஹ்ம ஸ 
ரஸ்வதீோத்யமரனுத ஹரிவயம்து வகாம்டாடு 
௧௧-௩ 
 
மத்வத விஶ்வாத்வயம்டு ரூவபாம் 
பத்தரிம்தலி வபச்சிஸலு எ 
ப்பத்வதரடு ரூபகளஹவு ஒம்வதாம்வத 
ஸாஹஸ்ர 
ப்ற் இத்ப்ற் இதகு  னாடிகவளாளவக ஸ 
ற்வவாத்தமன திளிவயம்து பஷீ்மனு 
பித்தரிஸிதனு தற்ம தனயனிவக 
ோம்திபற்வதலி ௧௧-௪ 
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எம்டு ப்ரக்ற் இதிகவளாளவக விஶ்வா 
த்வயம்டு ரூபதலித்து பகுதர 
கம்டகவ பரிஹரிஸுதலி பாலிஸுவ 
ப்ரதிதினதி 
வனம்டனம்ததி எடபிடவத கவ 
கும்டரமணு தன்னவர னி 
ஷ்கம்டக ஸுமாற்கதலி னவடஸுவ துற்ஜனர 
படிவா ௧௧-௫ 
 
ஸ்வரமணனு ேக்த்யாதிரூபதி 
கருண மானிகவளாளவக வனவலஸி 
த்தர விதூரனு ஸ்தூலவிஷயகளும்டுணிப 
னித்ய 
அரியதவல தானும்வபவனம்புவ 
னிரயகளனும்புவனு னிஶ்சய 
மரளி மரளி பிவாடவிய ஸம்சரிஸி பளலுவனு 
௧௧-௬ 
 
ஸுருசி ருசிர ஸுகம்த ேுசிவயம் 
திருதிஹனு ஷட்ரஸகவளாளு ஹ 
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ன்வனரடு ரூபதலிப்ப ஶ்ரீ பூ துற்வகயர ஸஹித 
ஸ்வரமணனு எப்பத்வதரடு ஸா 
விர ஸமீரன ரூபவதாளகி 
த்துரு பராக்ரம கற்த்ற் இ எனிஸுவ 
னாடிகவளாளித்து ௧௧-௭ 
 
னின்ன ஸற்வத்ரதலி வனவனவவ 
ரன்யகற்மவ மாடிதரு ஸரி 
புண்யகற்மகவளனிஸுவவு 
ஸம்பதஹவினிதில்ல 
னின்ன ஸ்மரிஸவத ஸ்னான ஜப பஹா 
மான்ன வஸ்த்ரகஜாஶ்வ பூ தன 
தான்ய வமாதலாதகிள தற்மவ மாடி பலபவனு 
௧௧-௮ 
 
இஷ்டபபாஜ்ய பதாற்தவதாளு ேிபி 
விஷ்டனாமதி ஸற்வ ஜவீர 
துஷ்டிபடிஸுவ தினதினதி ஸம்துஷ்ட தானாகி 
பகாஷ்ட்வதாளு வனவலஸித்து ரஸமய 
புஷ்டிகயதிஸுதிம்த்ரியகவளாளு 
ப்பரஷ்டனாகித்வதல்ல விஷயகளும்ப 
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திளிஸதவள ௧௧-௯ 
 
காரணாவ்ஹய (காரகாவ்ஹய) ஜ்நான கற்ம 
ப்பரரகனு தானாகி க்ரிவயகள 
பதாருவனு கற்பமம்த்ரியாதிபவராளவக 
வனவலஸித்து 
மூருகுணமய த்ரவ்யக ததா 
கார தன்னாமதலி கவரஸுவ 
பதாரிவகாள்ளவத ஜனர பமாஹிப பமாஹ 
கல்பகனு ௧௧-௧0 
 
த்ரவ்யவனனிஸுவ பூதமாத்ரவதா 
ளவ்யனு கற்பமம்த்ரியகவளாளு 
பவ்ய ஸத்க்ரியவனனிப 
ஜ்ந்யாபனம்த்ரியகவளாளகித்து 
ஸ்தவ்ய காரவனனிஸி ஸுகமய 
பஸவ்ய பஸவகவனனிஸி ஜகவதாளு 
ஹவ்யவாஹனனணிவயாளகிப்பம்வத இருதிப்ப 
௧௧-௧௧ 
 
மனவவ வமாதலாதிம்த்ரியகவளாள 
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கனிலபதவனு ேுசிவயனிஸிவகாம் 
டனவரத வனவலஸிப்ப 
ேுசிேத்பதாதவனம்வதனிஸி 
தனுவிவனாளகிப்பனு ஸதா வா 
மன ஹ்ற் இஷீபகோக்யரூபத 
லனுபவவக தம்தீவ விஷயஜ ஸுகவ ஜவீரிவக 
௧௧-௧௨ 
 
ப்பரரக ப்பரற்யவராளு ப்பரற்ய 
ப்பரரகனு தானாகி ஹரி னி 
ற்கவரதிம்த ப்ரவற்திஸுவ தன்னாம ரூபதலி 
பதாரிவகாள்ளவத ஸற்வவராளு பா 
கீரதீஜனகனு ஸகல வ்யா 
பாரகள தா மாடிமாடிஸி பனாடி னகுதிப்ப 
௧௧-௧௩ 
 
ஹரிவய முக்யனியாமகனு எம் 
தரிது புண்யாபுண்ய ஹருஷா 
மருஷ லாபாலாப ஸுகதுஃகாதி த்வம்த்வகள 
னிருத அவனம்க்ரிவக ஸமற்பிஸி 
னரகபூஸ்வற்காபவற்கதி 
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கரண னியாமகன ஸற்வத்ரதலி வனவனவுதிரு 
௧௧-௧௪ 
 
மாணவக தத்பளகளனுஸம் 
தானவில்லவத கற்மகள ஸ்பவ 
ச்சனுஸாரதி மாடி பமாதிஸுவம்வத ப்ரதிதினதி 
ஜ்நானபூற்வக விதினிபஷதக 
பளனு பனாடவத மாடு கற்மப்ர 
தான புருபஷேனலி பகுதிய பபடு வகாம்டாடு 
௧௧-௧௫ 
 
ஹானிவ்ற் இத்தி ஜயாபஜயகளு 
ஏனு வகாட்டுது பும்ஜிஸுத ல 
மீனிவாஸன கருணவவன ஸம்பாதிஸனுதினதி 
ஜ்நானஸுகமய தன்னவர பர 
மானுராகதி ஸம்கதப பத 
ஹானுபம்திகளம்வத ஒளவஹாரகித்து 
கருணாளு ௧௧-௧௬ 
 
ஆ பரம ஸகபலம்த்ரியகவளாளு 
வ்யாபகனு தானாகி விஷயவ 
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தா  பரிக்ரஹிஸுவனு திளிஸவத 
ஸற்வஜவீவராளு 
பாபரஹித புராண புருஷ ஸ 
மீபதலி வனவலஸித்து னானா 
ரூபதாரக பதாரிவகாள்ளவத கற்மகள மாள்ப 
௧௧-௧௭ 
 
பகசரரு பூசரரு வாரி னி 
ோசரவராளித்தவர கற்மக 
ளாசரிஸுவனு கனமஹிம பரமால்பபனாபாதி 
பகாசரிஸனு பஹு ப்ரகாரா 
பலாசவனய மாதிதரு மனஸிவக 
கீசகாரி ப்ரீய கவிஜன்பகய மஹராய ௧௧-௧௮ 
 
ஒம்வத பகாத்ர ப்ரவர ஸம்த்யா 
வம்தவனகளனு மாடி ப்ராம்தவக 
தம்வத தனயரு பபவர தம்மய 
வபஸருவகாம்பம்வத 
ஒம்வத பதஹவதாளித்து னிம்த்யா 
னிம்த்யகற்மவ மாடி மாடிஸி 
இம்திபரேனு ஸற்வ 
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ஜவீவராளேீவனனிஸுவனு ௧௧-௧௯ 
 
கிட்டகட்டித பலாஹ பாவக 
ஸுட்டு விம்கட மாடுவம்வத க 
ரட்ட வ்ரீஹிகவளாளிப்ப தம்துல கவடவக 
வதவகவம்வத 
விட்டலா எம்வதாம்வம கமமவர 
தட்டஹாஸதி கவரவய துரிதக 
ளட்டுளிய பிடிஸவன தன்வனாளகிட்டு 
ஸலஹுவனு ௧௧-௨0 
 
ஜலதிவயாளு ஸ்பவச்சானுஸாரதி 
ஜலசர ப்ராணிகளு தத்தத் 
ஸ்தளகளலி ஸம்பதாஷபடுதலி 
ஸம்சரிஸுவம்வத 
னளினனாபவனாளப்ஜபவ மு 
ப்வபாளுலுரிக கமகண்ண வமாதலா 
தலவு ஜவீர கணவு வற்திஸுதிஹது னித்யதலி 
௧௧-௨௧ 
 
வாஸுபதவனு ஒளவஹாரவக அவ 
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காேதனு (ஆபாஸகனு) தானாகி பிம்ப ப்ர 
காேிஸுவ தத்ரூப தன்னாமதலி ஸற்வத்ர 
ஈ ஸமன்வயவவம்வதனிப ஸது 
பாஸனவ ககவவனு பமாஆ 
பபஎகவளாளுத்தமன ஜவீன்முக்தனவனிவயாளு 
௧௧-௨௨ 
 
பபாக்யவஸ்துகவளாளவக பயாக்யா 
பயாக்ய ரஸகளனரிது பயாக்யா 
பயாக்யரலி வனவலஸிப்ப ஹரிவக 
ஸமற்பிஸனுதினதி 
பாக்ய படதன பரலு ஹிக்கவத 
குக்கிவஸாரகவத ஸத்பகுதி கவ 
ராக்ய ஜ்நான பபடு ன ீனிற்பாக்யவனனிஸதவல 
௧௧-௨௩ 
 
ஸ்தள ஜலாத்ரிகளல்லி ஜனிஸுவ 
பல ஸுபுஷ்பஜ கம்தரஸ ஶ்ரீ 
துளஸி வமாதலாதகிள புஜாஸாதன பதாற்த 
ஹலவு பவகயிம்தற்பிஸுத பாம் 
வபாவளய ஜனகவக னித்ய னித்யதி 
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திளிவுதிது வ்யதிபரக புவஜகவளம்து பகாவிதரு 
௧௧-௨௪ 
 
ஶ்ரீகரன ஸற்வத்ரதலி அவ 
பலாகிஸுத குணரூபக்ரிய வ்யதி 
பரக திளியதலன்வயிஸு பிம்பனலி 
மவரயதவல 
ஸ்வகீரிஸுவனு கருணதிம்த ன ீ
ராகரிஸவத க்ற் இபாளு பக்தர 
போககள பரிஹரிஸி ஸுகவித்தனவரத 
வபாவரவ ௧௧-௨௫ 
 
இனிது வ்யதிபரகான்வயகவலம் 
வதனிப பூஜாவிதானகளவன திளி 
தனிமிபஷேன த்ற் இப்தி படிஸுதலிரு 
னிரம்தரதி 
கன மஹிம ககவகாம்டு ஸ்திதிம்ற் இதி 
ஜனுமகள பரிஹரிஸி பஸவக 
ஜனவராளிட்டானம்த படிஸுவ பக்தவத்ஸலனு 
௧௧-௨௬ 
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ஜலஜனாபனிவகவரடு ப்ரதிவமக 
ளிவளவயாளவக ஜடபசதனாத்மக 
சலவதாளறீ்பவக ஸ்த்ரீ புருஷ பபததலி 
ஜடவதாளவக 
திளிவுதாஹிதப்ரதிவம ஸஹஜா 
சலகவளம்தீற்பவக ப்ரதீகதி 
லலித பம்சத்ரய ஸுபகாளகவரிது பஜிஸுதிரு 
௧௧-௨௭ 
 
வாரிஜாஸன வாயு வமீ்த்ர உ 
மாரமண னாபகே ஸ்மரஹம் 
காரிக ப்ராணாதிகளு புருஷர கபளவரதி 
பதாரிவகாளதனிருத்த பதாஷ வி 
தூர னாராயணன ரூப ே 
ரீரமானிகளாகி பஜிஸுத ஸுகவ வகாடுதிஹரு 
௧௧-௨௮ 
 
ஸிரி ஸரஸ்வதி பாரதீ வஸௌ 
பற்ணி வாருணி பாற்வதீமுக 
ரிருதிஹரு ஸ்த்ரீவராளகபிமானிகளு 
தாவவனிஸி 
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அருண வற்ண னிபாம்க ஶ்ரீ ஸம் 
கருஷண ப்ரத்யும்ன ரூபக 
ளிருளு ஹகலு உபாஸனவ ககவுதவல 
பமாதிபரு ௧௧-௨௯ 
 
க்ற் இதப்ரதீகதி தம்கி பாற்கவ 
ஹுதவஹானில முக்ய திவிஜரு 
துதிஸிவகாளுதபிமானிகளு தானாகி 
வனவலஸித்து 
ப்ரதிதிவஸ ஶ்ரீதுலஸி கம்தா 
அவத குஸும பல தீப பம்சா 
ம்ற் இததி புஜிப பகுதரிவக வகாடுதிஹரு 
புருஷாற்த ௧௧-௩0 
 
னககளபிமானிகவளனிப ஸுர 
ருகளு ஸஹஜாசலகளிவக மா 
னிகவளனிஸி ஶ்ரீ வாஸுபதவன 
பூஜிஸுதலிஹரு 
ஸ்வகதபபத விவற்ஜிதன னால் 
பவக ப்ரதீகதி திளிது புஜிவஸ 
விகத ஸம்ஸாராப்தி தாடிஸி முக்தரனு மாள்ப 
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௧௧-௩௧ 
 
ஆவஏத்ரவக பபாதபரனி 
ன்னாவ தீற்ததி முணகபலனி 
ன்னாவ ஜபதப பஹாம தானவ மாடி பலபவனு 
ஶ்ரீவர ஜகன்னாத விடலன 
ஈ விததி ஜம்கம ஸ்தாவர 
ஜவீவராளு பரிபூற்ணவனம்தரியதிஹ மானவரு 
௧௧-௩௨ 
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