
ధ్యాన్ప్రక్రియా సంధ్ ి/ స్థా వర జంగమ సంధ్ ి
 
హరికథయమ్ర్ ఇతసస్థర గురుగళ 
కరుణదిందయపనితసు పేళువ ె
పరమ భగవద్భకతరది్నయద్రది క్ేళువుద్ు 
 
పథద్ుక్ెయ కంటక సికతస మొద్ 
లాద్ువన్పుదిన్ప బాధ్ిసువవే 
క్థద్శ ందియిగళలి బిడదె హ్ ఇషీకకపన్ప మూతి 
స్థద్రది ననెెవవన్పు ఏన్పప 
రథధగళు మాడది్రు సరయిెని 
రోధగెైసవు మోఅమాగక్ ేద్ురతిసరథశిగళు ౧౧-౧ 
 
హగల న్పందయదీపద్ంద్ద ి
నిగమవేద్ాన్ప పూజిసుతస క్ె ై
ముగిద్ు నయలకరొళ ంద్ు పురుషథథవన్పు బేడద్లి 
జగద్ుద్ర క్ొటటు ద్న్పు భుంజిసు 
మగ మడది పథిణ ందియిాత్యా 
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దిగళు భగవద్ధ్ీన్పవెంద్డగిడగిె ననెెవుతిరు ౧౧-౨ 
 
అసవతసంతసని్పు జీవ హరి స 
వసవతసంతసని్పు నితసా సుఖమయ 
నిిఃసవబదయా లపజ్~న్పశకత సద్ుిఃఖి నివీణణ  
హరసవదహేి సనయథజీవన్పు 
విశవవథాపక కత్ ఇబహిా స 
రసవతీశథద్ామరన్పుతస హరియెంద్ు క్ొండయడు ౧౧-౩ 
 
మత్ెత  విశథవదెాంటట రూప ం 
భతసతరింద్లి పెచ్చిసలు ఎ 
పపత్ెత రడు రూపగళహవు ఒంద ందె స్థహస ి
ప్ ఇథ్పప్ ఇథకు  నయడిగళ ళగె స 
వొతసతమన్ప తిళియెంద్ు భీష్ాన్పు 
బితసతరిసది్న్పు ధమ తసన్పయనిగె శథంతిపవద్లి ౧౧-౪ 
 
ఎంటట పకి్ ఇతిగళ ళగె విశథవ 
దెాంటట రూపద్లిద్ుు  భకుతసర 
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కంటకవ పరహిరిసుతసలి పథలిసువ పతిిదిన్పది 
నెంటన్పంద్ది ఎడబిడదె వె ై
కుంఠరమణు తసన్పనవర ని 
ష్కంటక సుమాగద్లి న్పడెసువ ద్ుజన్పర బడివథ ౧౧-౫ 
 
సవరమణన్పు శక్థత ాదిరూపది 
కరుణ మానిగళ ళగె నెలెస ి
ద్ుర విద్ూరన్పు సూా లవిష్యగళుండుణిప నితసా 
అరియద్లె త్యన్పుంబెనెంబువ 
నిరయగళన్పుంబువన్పు నిశియ 
మరళి మరళి భివథటవియ సంచరిసి బళలువన్పు ౧౧-౬ 
 
సురుచ్చ రుచ్చర సుగంధ శుచ్చయెం 
దిరుతిహన్పు ష్డసిగళ ళు హ 
నెనరడు రూపద్లిపప శి్ర భూ ద్ుగయెర సహతిస 
సవరమణన్పు ఎపపత్ెత రడు స్థ 
విర సమీరన్ప రూపద ళగ ి
ద్ుు రు పరథకిమ కత్ ఇ ఎనిసువ నయడగిళ ళిద్ుు  ౧౧-౭ 
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నిన్పన సవతసది్లి ననెెవవ 
రన్పాకమవ మాడది్రు సర ి
పుణాకమగళెనిసువవు సందేహవినితిలల  
నిన్పన సారిసదె స్థనన్ప జప హో  
మాన్పన వసత రగజాశవ భూ ధన్ప 
ధ్యన్పా మొద్లాద్ఖిళ ధమవ మాడి ఫలవనే్పు ౧౧-౮ 
 
ఇష్ుభోజా పదయథద ళు శిప ి
విష్ునయమది సవ జీవర 
తసుషీిుపడిసువ దిన్పదిన్పది సంతసుష్ు త్యనయగి 
క్ోష దొళు నలెెసది్ుు  రసమయ 
పుషీిుయెైదసిుతిందియిగళ ళు 
పేిష్ునయగదిెులల  విష్యగళుంబ తిళిసద్ళె ౧౧-౯ 
 
క్థరణయవహయ (క్థరక్థవహయ) జ్~నయన్ప కమ 
పేిరకన్పు త్యనయగి క్రియెగళ 
త్ోరువన్పు కమ ందియిాధ్పిరొళగె నలెెసిద్ుు  
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మూరుగుణమయ ద్విాగ తసదయ 
క్థర తసనయనమద్లి కరెసువ 
త్ోరిక్ొళళదె జన్పర మోహిప మోహ కలపకన్పు ౧౧-౧౦ 
 
ద్విానెనిసువ భూతసమాతసది  
ళవాన్పు కమ ందియిగళ ళు 
భవా సతిియనెనిప జ్~నయానేందియిగళ ళగిద్ుు  
సతవా క్థరనెనిసి సుఖమయ 
సేవా సేవకనెనిసి జగద ళు 
హవావథహన్పన్పణయిొళగిపపంత్ె ఇరుతిపప ౧౧-౧౧ 
 
మన్పవె మొద్లాదంిదియిగళ ళ 
గనిలదవేన్పు శుచ్చయెనిసిక్ొం 
డన్పవరతస నెలెసిపప శుచ్చశదధా తసనెందనెిసి 
తసన్పువినొళగిపపన్పు సదయ వథ 
మన్ప హ్ ఇషీకక్ేశథఖారూపద్ 
లన్పుభవక్ె తసందీవ విష్యజ సుఖవ జీవరగిె ౧౧-౧౨ 
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పేిరక పేియరొళు పేయి 
పేిరకన్పు త్యనయగి హరి ని 
వెైరదింద్ పవితిసువ తసనయనమ రూపద్లి 
త్ోరిక్ొళళదె సవరొళు భా 
గీరథజీన్పకన్పు సకల వథా 
పథరగళ త్య మాడమిాడిసి నోడి న్పగుతిపప ౧౧-౧౩ 
 
హరియె ముఖానియామకన్పు ఎం 
ద్రిద్ు పుణయాపుణా హరుషథ 
మరుష్ లాభాలాభ సుఖద్ుిఃఖాది ద్వంద్వగళ 
నిరుతస అవన్పంఘి్ిగ ెసమపిస ి
న్పరకభూసవగథపవగద ి
కరణ నియామకన్ప సవతసది్లి నెనవెుతిరు ౧౧-౧౪ 
 
మాణవక తసతసఫళగళన్పుసం 
ధ్యన్పవిలల దె కమగళ సేవ 
చఛన్పుస్థరది మాడ ిమోదిసువంత్ె పతిిదిన్పది 
జ్~నయన్పపూవక విధ్ినిషీేధగ 
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ళేన్పు నోడదె మాడు కమప ి
ధ్యన్ప పురుషీేశన్పలి భకుతియ బడేు క్ొండయడు ౧౧-౧౫ 
 
హానివ్ ఇదిా  జయాపజయగళు 
ఏన్పు క్ొటటు ద్ు భుంజిసుతస ల 
మీనివథసన్ప కరుణవనె సంపథదిసన్పుదిన్పది 
జ్~నయన్పసుఖమయ తసన్పనవర పర 
మాన్పురథగది సంత్ెపై ద ే
హాన్పుబంధ్ిగళంత్ె ఒళహొరగది్ుు  కరుణయళు ౧౧-౧౬ 
 
ఆ పరమ సకల ందియిగళ ళు 
వథాపకన్పు త్యనయగి విష్యవ 
త్య  పరిగిహసిువన్పు తిళిసదె సవజీవరొళు 
పథపరహితస పురథణ పురుష్ స 
మీపద్లి నెలెసిద్ుు  నయనయ 
రూపధ్యరక త్ోరిక్ొళళదె కమగళ మాళప ౧౧-౧౭ 
 
ఖేచరరు భూచరరు వథరి ని 
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శథచరరొళిద్ువర కమగ 
ళాచరిసువన్పు ఘన్పమహిమ పరమాలపనోపథది 
గోచరిసన్పు బహు పకి్థరథ 
లోచనయె మాదది్రు మన్పసిగ ె
క్ీచక్థరి పకియ కవిజనేే య మహరథయ ౧౧-౧౮ 
 
ఒందె గోతస ిపవిర సంధ్యా 
వంద్నగెళన్పు మాడి పథింతసక్ ె
తసందె తసన్పయరు బరేె తసమాయ పసెరుగొంబంత్ె 
ఒందె దహేద ళిద్ుు  నిందయా 
నింద్ాకమవ మాడి మాడసి ి
ఇందిరశేన్పు సవ జీవరొళీశనెనిసువన్పు ౧౧-౧౯ 
 
క్రటుగటటుద్ లోహ పథవక 
సుటటు  వింగడ మాడువంత్ె ఘ 
రటు వీహిిగళ ళిపప తసంద్ుల కడెగె త్ెగవెంత్ ె
విటఠ లా ఎంద మమా మమైమరె 
ద్టుహాసది కరెయె ద్ురతిసగ 
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ళటటు ళియ బిడసివన్ప తసనొనళగటిటు  సలహువన్పు ౧౧-౨౦ 
 
జలధ్యిొళు సేవచ్యఛన్పుస్థరది 
జలచర పథిణిగళు తసతసతత్ 
సాళగళలి సంత్ోష్బడుతసలి సంచరిసువంత్ె 
న్పళిన్పనయభనొళబజభవ ము 
ప పళులురిగ మమైగణణ  మొద్లా 
ధలవు జీవర గణవు వతిసుతిహద్ు నితసాద్లి ౧౧-౨౧ 
 
వథసుదేవన్పు ఒళహొరగె అవ 
క్థశద్న్పు (ఆభాసకన్పు) త్యనయగి బింబ ప ి
క్థశిసువ తసద్ూిప తసనయనమద్లి సవతస ి
ఈ సమన్పవయవెందెనిప సద్ు 
పథసన్పవ గెవైవన్పు మోఆ 
పేఎగళ ళుతసతమన్ప జీవన్పుాకతన్పవనియొళు ౧౧-౨౨ 
 
భోగావసుత గళ ళగె యోగథా 
యోగా రసగళన్పరతిసు యోగథా 
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యోగారలి నలెెసపిప హరిగె సమపిసన్పుదని్పది 
భాగా బడతసన్ప బరలు హిగేద ె
కుగిేస్ రగదె సద్భకుతి వె ై
రథగా జ్~నయన్ప బడేు నీ నిభాగానెనిసద్లె ౧౧-౨౩ 
 
సాళ జలాదిగిళలిల జనిసువ 
ఫల సుపుష్పజ గంధరస శి్ర 
తసుళసి మొద్లాద్ఖిళ పుజాస్థధన్ప పదయథ 
హలవు బగెయంద్పిసుతస బాం 
బొ ళెయ జన్పకగె నితసా నితసాద ి
తిళివుదది్ు వాతిరకే పుజెగళెంద్ు క్ోవిద్రు ౧౧-౨౪ 
 
శి్రకరన్ప సవతసది్లి అవ 
లోక్రసుతస గుణరూపక్రియ వాతి 
రేక తిళియద్లన్పవయసు బింబన్పలి మరెయద్లె 
సకవకరసిువన్పు కరుణదింద్ నీ 
రథకరిసదె క్ ఇపథళు భకతర 
శోకగళ పరహిరిసి సుఖవితసతన్పవరతస ప రెవ ౧౧-౨౫ 

10

www.yo
us

igm
a.c

om



 
ఇనితసు వాతిరేక్థన్పవయగలెం 
దెనిప పూజావిధ్యన్పగళనె తిళి 
ద్నిమిషీేశన్ప త్ ఇపిత  బడసిుతసలిరు నిరంతసరద ి
ఘన్ప మహిమ క్ెైక్ొండు సిాతిమ్ర ఇతి 
జన్పుమగళ పరహిరిసి సవేక 
జన్పరొళిటాు న్పంద్ పడిసువ భకతవతససలన్పు ౧౧-౨౬ 
 
జలజనయభనిగెరడెు పతిిమమగ 
ళిళెయొళగె జడచ్తేసనయతసాక 
చలద ళీబగె సకత ర పురుష్ భేద్ద్లి జడద ళగ ె
తిళివుదయహితసపతిిమమ సహజా 
చలగళెందీబగె పతిీకద ి
లలితస పంచతసయి సుగోళకవరితసు భజిసుతిరు ౧౧-౨౭ 
 
వథరిజాసన్ప వథయు వీంద్ ిఉ 
మారమణ నయక్శే సారహం 
క్థరిక పథిణయదిగళు పురుష్ర కళేవరద ి
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త్ోరిక్ొళద్నిరుధా్ దధష్ వి 
ద్ూర నయరథయణన్ప రూప శ 
రీరమానిగళాగి భజిసుతస సుఖవ క్ొడుతిహరు ౧౧-౨౮ 
 
సిరి సరసవతి భారతీ స్ౌ 
పణ ివథరుణి పథవతీముఖ 
రిరుతిహరు సకత రరొళగభిమానిగళు త్యవెనిస ి
అరుణ వణ నిభాంగ శి్ర సం 
కరుష్ణ పది్ుామన రూపగ 
ళిరుళు హగలు ఉపథసన్పవ గెవైుతసలె మోదిపరు ౧౧-౨౯ 
 
క్ ఇతసపతిీకది తసంక్ర భాగవ 
హుతసవహానిల ముఖా దివిజరు 
తసుతిసిక్ొళుతసభిమానిగళు త్యనయగి నలెెసది్ుు  
పతిిదవిస శి్రతసులస ిగంధ్య 
అత్ె కుసుమ ఫల దీప పంచ్య 
మ్ర ఇతసద ిపుజిప భకుతసరిగె క్ొడుతిహరు పురుషథథ ౧౧-౩౦ 
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న్పగగళభిమానిగళెనిప సుర 
రుగళు సహజాచలగళిగె మా 
నిగళెనిసి శి్ర వథసుదేవన్ప పూజిసుతసలిహరు 
సవగతసభదే్ వివజితసన్ప నయల్ 
బగె పతిీకది తిళిద్ు పుజిస ె
విగతస సంస్థరథబాి దయటటసి ముకతరన్పు మాళప ౧౧-౩౧ 
 
ఆవఏతసకి్ె పో ద్రేని 
నయనవ తీథది ముణగల ని 
నయనవ జపతసప హో మ దయన్పవ మాడి ఫలవనే్పు 
శి్రవర జగనయనథ విఠలన్ప 
ఈ విధది జంగమ స్థా వర 
జీవరొళు పరపిూణనెంద్రయిదిహ మాన్పవరు ౧౧-౩౨ 

13

www.yo
us

igm
a.c

om




