
ધ્યાન્પ્રક્રિયા સધંિ / સ્થાવર જગંમ સધંિ 
 
હક્રરકથામ્ર્ ઇતસસાર ગરુુગળ 
કરુણક્રદિંદાપધિત ુપેળુવે 
પરમ ભગવદ્ભક્તસક્રરદિાદરક્રદ કેળુવદુુ 
 
પાદુકેય કંટક ધસકતસ મોદ 
લાદુવનકુ્રદિ બાધિસવુવે 
કાદશેંક્રિયગળલલ લબડદે હ ઇષીકકપિ મધૂતસ 
સાદરક્રદ િેિેવવન ુએિપ 
રાિગળુ માક્રડદરુ સક્રરયેધિ 
રોિગૈસવ ુમોઅમાગકે દુક્રરતસરાધશગળુ ૧૧-૧ 
 
હગલ િદંાદીપદંદક્રદ 
ધિગમવેદ્યિ પજૂજસતુસ કૈ 
મલુગદુ િાલ્કરોળોંદુ પરુુષીાથવન ુબેડદલલ 
જગદુદર કોટ્ટુદન ુભુજંજસ ુ
મગ મડક્રદ રાણેંક્રિયાત્મા 
ક્રદગળુ ભગવદિકિવેંદક્રડગક્રડગે િેિેવધુતસરુ ૧૧-૨ 
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અસ્વતસતં્રન ુજીવ હક્રર સ 
વસ્વતસતં્રન ુધિત્ય સખુમય 
ધિિઃસ્વબદ્ધાલ્પજ~િશક્તસ સદુિઃલખ ધિવકણ્ણ 
હ્રસ્વદેક્રહ સિાથજીવન ુ
ધવશ્વવ્યાપક કતસ ઇબ્રહ્મ સ 
રસ્વતસકશાદ્યમરનતુસ હક્રરયેંદુ કોંડાડુ ૧૧-૩ 
 
મત્તે ધવશ્વાદ્યેંટુ રૂપોં 
ભત્તક્રરિંદલલ પેચ્ચિસલ ુએ 
પ્પતે્તરડુ રૂપગળહવ ુઓંદોંદે સાહસ્ર 
પ ઇથ્પ ઇથુુ  િાક્રડગળોળગે સ 
વોત્તમિ ધતસલળયેંદુ ભકષ્મન ુ
લબત્તક્રરધસદન ુિમ તસિયધિગે શાધંતસપવદલલ ૧૧-૪ 
 
એંટુ રક ઇધતસગળોળગે ધવશ્વા 
દ્યેંટુ રૂપદલલદ્દુ ભુુતસર 
કંટકવ પક્રરહક્રરસતુસલલ પાલલસવુ રધતસક્રદિક્રદ 
િેંટિદંક્રદ એડલબડદે વૈ 
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ુંુઠરમણ ુતસન્નવર ધિ 
ષ્કંટક સમુાગદલલ િડેસવુ દુજિર બક્રડવા ૧૧-૫ 
 
સ્વરમણન ુશક્ત્યાક્રદરૂપક્રદ 
કરુણ માધિગળોળગે િેલેધસ 
દ્દર ધવદૂરન ુસ્થલૂધવષીયગળંુડુલણપ ધિત્ય 
અક્રરયદલે તસાનુબેંિેંબવુ 
ધિરયગળનુબંવુન ુધિશ્ચય 
મરલળ મરલળ લભવાટધવય સિંક્રરધસ બળલવુન ુ૧૧-૬ 
 
સરુુલિ રુલિર સગુિં શલુિયેં 
ક્રદરુધતસહન ુષીડ્રસગળોળુ હ 
ને્નરડુ રૂપદલલપ્પ શ્રક ભ ૂદુગેયર સક્રહતસ 
સ્વરમણન ુએપ્પતે્તરડુ સા 
ધવર સમકરિ રૂપદોળલગ 
દ્દુરુ પરાિમ કતસ ઇ એધિસવુ િાક્રડગળોલળદ્દુ ૧૧-૭ 
 
ધિન્ન સવત્રદલલ િેિેવવ 
રન્પ્યકમવ માક્રડદરુ સક્રર 
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પણુ્યકમગળેધિસવુવ ુસદેંહધવધિધતસલ્લ 
ધિન્ન સ્મક્રરસદે સ્િાિ જપ હો 
માન્ન વસ્ત્રગજાશ્વ ભ ૂિિ 
િાન્પ્ય મોદલાદલખળ િમવ માક્રડ ફલવેન ુ૧૧-૮ 
 
ઇષ્ટભોજ્ય પદાથદોળુ ધશધપ 
ધવષ્ટિામક્રદ સવ જીવર 
તષુ્ષ્ટપક્રડસવુ ક્રદિક્રદિક્રદ સતંષુ્ટ તસાિાલગ 
કોષ્્દોળુ િેલેધસદ્દુ રસમય 
પષુ્ષ્ટયૈક્રદસધુતસિંક્રિયગળોળુ 
રેષ્ટિાલગદે્દલ્લ ધવષીયગળંુબ ધતસલળસદળે ૧૧-૯ 
 
કારણાવ્હય (કારકાવ્હય) જ~િાિ કમ 
રેરકન ુતસાિાલગ ક્રિયેગળ 
તસોરુવન ુકમેંક્રિયાધિપરોળગે િેલેધસદ્દુ 
મરુૂગણુમય િવ્યગ તસદા 
કાર તસન્નામદલલ કરેસવુ 
તસોક્રરકોળ્ળદે જિર મોક્રહપ મોહ કલ્પકન ુ૧૧-૧૦ 
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િવ્યિેધિસવુ ભતૂસમાત્રદો 
ળવ્યન ુકમેંક્રિયગળોળુ 
ભવ્ય સજત્િયિેધિપ જ~ન્પ્યાિેંક્રિયગળોળલગદ્દુ 
સ્તસવ્ય કારિેધિધસ સખુમય 
સેવ્ય સેવકિેધિધસ જગદોળુ 
હવ્યવાહિિલણયોળલગપ્પતેંસ ઇરુધતસપ્પ ૧૧-૧૧ 
 
મિવે મોદલાક્રદિંક્રિયગળોળ 
ગધિલદેવન ુશલુિયેધિધસકોં 
ડિવરતસ િેલેધસપ્પ શલુિશદ્ધોતસિેંદેધિધસ 
તસનધુવિોળલગપ્પન ુસદા વા 
મિ હ ઇષીકકેશા્યરૂપદ 
લનભુવકે તસદંીવ ધવષીયજ સખુવ જીવક્રરગે ૧૧-૧૨ 
 
રેરક રેયરોળુ રેય 
રેરકન ુતસાિાલગ હક્રર ધિ 
વૈરક્રદિંદ રવધતસસવુ તસન્નામ રૂપદલલ 
તસોક્રરકોળ્ળદે સવરોળુ ભા 
ગકરથકજિકન ુસકલ વ્યા 
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પારગળ તસા માક્રડમાક્રડધસ િોક્રડ િગધુતસપ્પ ૧૧-૧૩ 
 
હક્રરયે મુ્ યધિયામકન ુએં 
દક્રરદુ પણુ્યાપણુ્ય હરુષીા 
મરુષી લાભાલાભ સખુદુિઃખાક્રદ દ્વદં્વગળ 
ધિરુતસ અવિધંિગે સમધપધસ 
િરકભસૂ્વગાપવગક્રદ 
કરણ ધિયામકિ સવત્રદલલ િેિેવધુતસરુ ૧૧-૧૪ 
 
માણવક તસત્ફળગળનસુ ં
િાિધવલ્લદે કમગળ સ્વે 
ચછનસુારક્રદ માક્રડ મોક્રદસવુતેંસ રધતસક્રદિક્રદ 
જ~િાિપવૂક ધવધિધિષેીિગ 
ળેન ુિોડદે માડુ કમર 
િાિ પરુુષેીશિલલ ભુુધતસય બેડુ કોંડાડુ ૧૧-૧૫ 
 
હાધિવ ઇદ્ધદ્ધ જયાપજયગળુ 
એન ુકોટ્ટુદુ ભુજંજસતુસ લ 
મકધિવાસિ કરુણવિે સપંાક્રદસનકુ્રદિક્રદ 
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જ~િાિસખુમય તસન્નવર પર 
માનરુાગક્રદ સતૈંસપ દે 
હાનબુધંિગળંતેસ ઓળહોરલગદ્દુ કરુણાળુ ૧૧-૧૬ 
 
આ પરમ સકલેંક્રિયગળોળુ 
વ્યાપકન ુતસાિાલગ ધવષીયવ 
તસા  પક્રરગ્રક્રહસવુન ુધતસલળસદે સવજીવરોળુ 
પાપરક્રહતસ પરુાણ પરુુષી સ 
મકપદલલ િેલેધસદ્દુ િાિા 
રૂપિારક તસોક્રરકોળ્ળદે કમગળ માળ્પ ૧૧-૧૭ 
 
ખેિરરુ ભિૂરરુ વાક્રર ધિ 
શાિરરોલળદ્દવર કમગ 
ળાિક્રરસવુન ુઘિમક્રહમ પરમાલ્પિોપાક્રદ 
ગોિક્રરસન ુબહ ુરકારા 
લોિિેય માક્રદદરુ મિધસગ ે
કીિકાક્રર રકય કધવજન્પ્ગેય મહરાય ૧૧-૧૮ 
 
ઓંદે ગોત્ર રવર સધં્યા 
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વદંિેગળન ુમાક્રડ રાતંસકે 
તસદેં તસિયરુ બેરે તસમ્મય પેસરુગોંબતેંસ 
ઓંદે દેહદોલળદ્દુ ધિિંદ્યા 
ધિિંદ્યકમવ માક્રડ માક્રડધસ 
ઇંક્રદરેશન ુસવ જીવરોળીશિેધિસવુન ુ૧૧-૧૯ 
 
ક્રકટ્ટગટ્ટટ્ટદ લોહ પાવક 
સટુ્ટુ ધવિંગડ માડુવતેંસ ઘ 
રટ્ટ વ્રકક્રહગળોલળપ્પ તસદુંલ કડેગે તેસગેવતેંસ 
ધવટ્ઠલા એંદોમ્મે મૈમરે 
દટ્ટહાસક્રદ કરેયે દુક્રરતસગ 
ળટ્ટુલળય લબક્રડસવિ તસન્નોળલગટ્ટુ સલહવુન ુ૧૧-૨૦ 
 
જલધિયોળુ સ્વેચછાનસુારક્રદ 
જલિર રાલણગળુ તસત્તતસ 
સ્થળગળલલ સતંસોષીબડુતસલલ સિંક્રરસવુતેંસ 
િલળિિાભિોળબ્જભવ મ ુ
પ્પોળુલકુ્રરગ મૈગણ્ણ મોદલા 
િલવ ુજીવર ગણવ ુવધતસસધુતસહદુ ધિત્યદલલ ૧૧-૨૧ 
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વાસદેુવન ુઓળહોરગે અવ 
કાશદન ુ(આભાસકન)ુ તસાિાલગ લબિંબ ર 
કાધશસવુ તસદ્રપૂ તસન્નામદલલ સવત્ર 
ઈ સમન્પ્વયવેંદેધિપ સદુ 
પાસિવ ગૈવવન ુમોઆ 
પેએગળોળુત્તમિ જીવન્પ્મકુ્તસિવધિયોળુ ૧૧-૨૨ 
 
ભોગ્યવસ્તગુળોળગે યોગ્યા 
યોગ્ય રસગળિક્રરત ુયોગ્યા 
યોગ્યરલલ િેલેધસપ્પ હક્રરગે સમધપસનકુ્રદિક્રદ 
ભાગ્ય બડતસિ બરલ ુક્રહગ્ગદે 
ુુગ્ગ્ગસોરગદે સદ્ભુુધતસ વૈ 
રાગ્ય જ~િાિ બેડુ િક ધિભાગ્યિેધિસદલે ૧૧-૨૩ 
 
સ્થળ જલાક્રિગળગ્લ્લ જધિસવુ 
ફલ સપુષુ્પજ ગિંરસ શ્રક 
તળુધસ મોદલાદલખળ પજુાસાિિ પદાથ 
હલવ ુબગેધયિંદધપસતુસ બા ં
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બોળેય જિકગે ધિત્ય ધિત્યક્રદ 
ધતસલળવકુ્રદદુ વ્યધતસરેક પજુેગળેંદુ કોધવદરુ ૧૧-૨૪ 
 
શ્રકકરિ સવત્રદલલ અવ 
લોક્રકસતુસ ગણુરૂપક્રિય વ્યધતસ 
રેક ધતસલળયદલન્પ્વધયસ ુલબિંબિલલ મરેયદલ ે
સ્વકકક્રરસવુન ુકરુણક્રદિંદ િક 
રાકક્રરસદે ક ઇપાળુ ભક્તસર 
શોકગળ પક્રરહક્રરધસ સખુધવત્તિવરતસ પોરેવ ૧૧-૨૫ 
 
ઇધિત ુવ્યધતસરેકાન્પ્વયગલેં 
દેધિપ પજૂાધવિાિગળિે ધતસલળ 
દધિધમષેીશિ તસ ઇગ્પ્તસ બક્રડસતુસલલરુ ધિરંતસરક્રદ 
ઘિ મક્રહમ કૈકોંડુ સ્સ્થધતસમ ઇધતસ 
જનમુગળ પક્રરહક્રરધસ સેવક 
જિરોલળટ્ટાિદં પક્રડસવુ ભક્તસવત્સલન ુ૧૧-૨૬ 
 
જલજિાભધિગેરેડુ રધતસમેગ 
લળળેયોળગે જડિેતસિાત્મક 

10

www.yo
us

igm
a.c

om



િલદોળીબગે સ્ત્રક પરુુષી ભેદદલલ જડદોળગે 
ધતસલળવદુાક્રહતસરધતસમે સહજા 
િલગળેંદીબગે રતસકકક્રદ 
લલલતસ પિંત્રય સગુોળકવક્રરત ુભજજસધુતસરુ ૧૧-૨૭ 
 
વાક્રરજાસિ વાય ુવીંિ ઉ 
મારમણ િાકેશ સ્મરહ ં
કાક્રરક રાણાક્રદગળુ પરુુષીર કળેવરક્રદ 
તસોક્રરકોળદધિરુધ્િ દોષી ધવ 
દૂર િારાયણિ રૂપ શ 
રીરમાધિગળાલગ ભજજસતુસ સખુવ કોડુધતસહરુ ૧૧-૨૮ 
 
ધસક્રર સરસ્વધતસ ભારતસક સૌ 
પલણ વારુલણ પાવતસકમખુ 
ક્રરરુધતસહરુ સ્ત્રકરોળગલભમાધિગળુ તસાવેધિધસ 
અરુણ વણ ધિભાગં શ્રક સ ં
કરુષીણ રદ્યમુ્િ રૂપગ 
લળરુળુ હગલ ુઉપાસિવ ગૈવતુસલે મોક્રદપરુ ૧૧-૨૯ 
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ક ઇતસરતસકકક્રદ તસકં્રક ભાગવ 
હતુસવહાધિલ મુ્ ય ક્રદધવજરુ 
તધુતસધસકોળુતસલભમાધિગળુ તસાિાલગ િેલેધસદ્દુ 
રધતસક્રદવસ શ્રકતલુધસ ગિંા 
અતેસ ુુસમુ ફલ દીપ પિંા 
મ ઇતસક્રદ પજુજપ ભુુતસક્રરગે કોડુધતસહરુ પરુુષીાથ ૧૧-૩૦ 
 
િગગળલભમાધિગળેધિપ સરુ 
રુગળુ સહજાિલગલળગે મા 
ધિગળેધિધસ શ્રક વાસદેુવિ પજૂજસતુસલલહરુ 
સ્વગતસભેદ ધવવજજતસિ િાલ 
બગે રતસકકક્રદ ધતસલળદુ પજુજસે 
ધવગતસ સસંારાગ્બ્િ દાક્રટધસ મકુ્તસરન ુમાળ્પ ૧૧-૩૧ 
 
આવએત્રકે પોદરેધિ 
ન્નાવ તસકથક્રદ મણુગલેધિ 
ન્નાવ જપતસપ હોમ દાિવ માક્રડ ફલવેન ુ
શ્રકવર જગન્નાથ ધવઠલિ 
ઈ ધવિક્રદ જગંમ સ્થાવર 
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જીવરોળુ પક્રરપણૂિેંદક્રરયક્રદહ માિવરુ ૧૧-૩૨ 
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