ధ్యాన్ప్రక్ియ
ర ా సంధ్ి / స్థావర జంగమ సంధ్ి
హరికథయమ్ర్ఇతసస్థర గురుగళ
కరుణదిందయపనితసు పేళువె

om

పరమ భగవద్భకత రద్
ి నయద్రది క్ేళువుద్ు

a.
c

పథద్ుక్ెయ కంటక సికతస మొద్
లాద్ువన్పుదిన్ప బాధ్ిసువవే

ou
si

స్థద్రది నెనెవవన్పు ఏన్పప

gm

క్థద్శందియ
ి గళలి బిడదె హ్ఇషీకకపన్ప మూతి

.y

రథధగళు మాడిద్రు సరియెని

w

w

w

రోధగెైసవు మోఅమాగక్ే ద్ురితసరథశిగళు ౧౧-౧
హగల న్పందయదీపద్ంద్ది
నిగమవేద్ాన్ప పూజిసుతస క్ెై
ముగిద్ు నయలకరొళ ంద్ు పురుషథథవన్పు బేడద్లి
జగద్ుద్ర క్ొటటుద్న్పు భుంజిసు
మగ మడది పథిణందియ
ి ాత్యా

1

దిగళు భగవద్ధ్ీన్పవెంద్డిగడిగె నెనెవుతిరు ౧౧-౨
అసవతసంతసిన్పు జీవ హరి స
వసవతసంతసిన్పు నితసా సుఖమయ
నిిఃసవబదయాలపజ్~న్పశకత సద్ుిఃఖి నివీణణ

om

హర సవదేహి సనయథజీవన్పు

a.
c

విశవవథాపక కత్ఇబిహా స

ou
si

మత్ెత విశథవదెాంటట రూప ం

gm

రసవతీశథద్ామరన్పుతస హరియెంద్ు క్ొండయడు ౧౧-౩

.y

భతసత రింద్లి పెచ్చిసలు ఎ

w

పపత్ెత రడు రూపగళహవు ఒంద ందె స్థహసి

w

w

ప్ఇథ్పప్ఇథకు నయడిగళ ళగె స
వొతసత మన్ప తిళియెంద్ు భీష్ాన్పు
బితసత రిసద్
ి న్పు ధమ తసన్పయనిగె శథంతిపవద్లి ౧౧-౪
ఎంటట పిక్ఇతిగళ ళగె విశథవ
దెాంటట రూపద్లిద్ుు భకుతసర

2

కంటకవ పరిహరిసుతసలి పథలిసువ పితిదిన్పది
నెంటన్పంద్ది ఎడబిడదె వెై
కుంఠరమణు తసన్పనవర ని
ష్కంటక సుమాగద్లి న్పడెసువ ద్ుజన్పర బడివథ ౧౧-౫

om

సవరమణన్పు శక్థతాదిరూపది

a.
c

కరుణ మానిగళ ళగె నెలెసి
అరియద్లె త్యన్పుంబెనెంబువ

ou
si

నిరయగళన్పుంబువన్పు నిశియ

gm

ద్ు ర విద్ూరన్పు సూ
ా లవిష్యగళుండుణిప నితసా

w

.y

మరళి మరళి భివథటవియ సంచరిసి బళలువన్పు ౧౧-౬

w

w

సురుచ్చ రుచ్చర సుగంధ శుచ్చయెం
దిరుతిహన్పు ష్డిసగళ ళు హ
నెనరడు రూపద్లిపప శ్రి భూ ద్ుగెయర సహితస
సవరమణన్పు ఎపపత్ెత రడు స్థ
విర సమీరన్ప రూపద ళగి
ద్ుురు పరథకిమ కత్ఇ ఎనిసువ నయడిగళ ళిద్ుు ౧౧-౭

3

నిన్పన సవతసిద్లి నెనెవవ
రన్పాకమవ మాడిద్రు సరి
పుణాకమగళెనిసువవు సందేహవినితిలల
నిన్పన సారిసదె స్థనన్ప జప హో

om

మాన్పన వసత గ
ర జాశవ భూ ధన్ప

gm

విష్ు నయమది సవ జీవర

ou
si

ఇష్ు భోజా పదయథద ళు శిపి

a.
c

ధ్యన్పా మొద్లాద్ఖిళ ధమవ మాడి ఫలవేన్పు ౧౧-౮

.y

తసుషీిుపడిసువ దిన్పదిన్పది సంతసుష్ు త్యనయగి

w

క్ోష దొళు నెలెసద్
ి ు ు రసమయ

w

w

పుషీిుయెైదస
ి ుతిందియ
ి గళ ళు
పేిష్ునయగిదల
ెు ల విష్యగళుంబ తిళిసద్ళె ౧౧-౯
క్థరణయవహ య (క్థరక్థవహ య) జ్~నయన్ప కమ
పేిరకన్పు త్యనయగి క్రియెగళ
త్ోరువన్పు కమందియ
ి ాధ్ిపరొళగె నెలెసిద్ు ు

4

మూరుగుణమయ ద్ివాగ తసదయ
క్థర తసనయనమద్లి కరెసువ
త్ోరిక్ొళళదె జన్పర మోహిప మోహ కలపకన్పు ౧౧-౧౦
ద్ివానెనిసువ భూతసమాతసిద

om

ళవాన్పు కమందియ
ి గళ ళు

a.
c

భవా సతిియనెనిప జ్~నయానేందియ
ి గళ ళగిద్ు ు
సేవా సేవకనెనిసి జగద ళు

gm

సత వా క్థరనెనిసి సుఖమయ

.y

ou
si

హవావథహన్పన్పణియొళగిపపంత్ె ఇరుతిపప ౧౧-౧౧

w

మన్పవె మొద్లాదిందియ
ి గళ ళ

w

w

గనిలదేవన్పు శుచ్చయెనిసిక్ొం
డన్పవరతస నెలెసిపప శుచ్చశదధా తసనెందెనిసి
తసన్పువినొళగిపపన్పు సదయ వథ
మన్ప హ్ఇషీకక్ేశథఖారూపద్
లన్పుభవక్ె తసందీవ విష్యజ సుఖవ జీవరిగె ౧౧-౧౨

5

పేిరక పేియరొళు పేయ
ి
పేిరకన్పు త్యనయగి హరి ని
వెైరదింద్ పివతిసువ తసనయనమ రూపద్లి
త్ోరిక్ొళళదె సవరొళు భా
గీరథీజన్పకన్పు సకల వథా

a.
c

om

పథరగళ త్య మాడిమాడిసి నోడి న్పగుతిపప ౧౧-౧౩

ద్రిద్ు పుణయాపుణా హరుషథ

gm

హరియె ముఖానియామకన్పు ఎం

ou
si

మరుష్ లాభాలాభ సుఖద్ుిఃఖాది ద్వంద్వగళ

.y

నిరుతస అవన్పంఘ్ిిగె సమపిసి

w

న్పరకభూసవగథపవగది

w

w

కరణ నియామకన్ప సవతసిద్లి నెనవ
ె ుతిరు ౧౧-౧౪
మాణవక తసతసఫళగళన్పుసం
ధ్యన్పవిలల దె కమగళ సేవ
చఛన్పుస్థరది మాడి మోదిసువంత్ె పితిదిన్పది
జ్~నయన్పపూవక విధ్ినిషీేధగ

6

ళేన్పు నోడదె మాడు కమపి
ధ్యన్ప పురుషీేశన్పలి భకుతియ బేడు క్ొండయడు ౧౧-౧౫
హానివ్ఇదిా జయాపజయగళు
మీనివథసన్ప కరుణవనె సంపథదిసన్పుదిన్పది

a.
c

జ్~నయన్పసుఖమయ తసన్పనవర పర

om

ఏన్పు క్ొటటుద్ు భుంజిసుతస ల

మాన్పురథగది సంత్ెప
ై దే

ou
si

gm

హాన్పుబంధ్ిగళంత్ె ఒళహొరగిద్ు ు కరుణయళు ౧౧-౧౬

.y

ఆ పరమ సకల ందియ
ి గళ ళు

w

వథాపకన్పు త్యనయగి విష్యవ

w

w

త్య పరిగిహస
ి ువన్పు తిళిసదె సవజీవరొళు
పథపరహితస పురథణ పురుష్ స
మీపద్లి నెలెసిద్ు ు నయనయ
రూపధ్యరక త్ోరిక్ొళళదె కమగళ మాళప ౧౧-౧౭
ఖేచరరు భూచరరు వథరి ని

7

శథచరరొళిద్ు వర కమగ
ళాచరిసువన్పు ఘన్పమహిమ పరమాలపనోపథది
గోచరిసన్పు బహు పిక్థరథ
లోచనెయ మాదిద్రు మన్పసిగె

om

క్ీచక్థరి పకియ కవిజనేే య మహరథయ ౧౧-౧౮

a.
c

ఒందె గోతసి పివర సంధ్యా
వంద్నెగళన్పు మాడి పథింతసక్ె

ou
si

ఒందె దేహద ళిద్ుు నిందయా

gm

తసందె తసన్పయరు బేరె తసమాయ పెసరుగొంబంత్ె

.y

నింద్ాకమవ మాడి మాడిసి

w

w

w

ఇందిరశ
ే న్పు సవ జీవరొళీశనెనిసువన్పు ౧౧-౧౯
క్రటుగటటుద్ లోహ పథవక
సుటటు వింగడ మాడువంత్ె ఘ
రటు వీిహిగళ ళిపప తసంద్ుల కడెగె త్ెగవ
ె ంత్ె
విటఠ లా ఎంద మమా మమైమరె
ద్టు హాసది కరెయె ద్ురితసగ

8

ళటటుళియ బిడిసవన్ప తసనొనళగిటు ట సలహువన్పు ౧౧-౨౦
జలధ్ియొళు సేవచ్యఛన్పుస్థరది
జలచర పథిణిగళు తసతసత త్
సా ళగళలి సంత్ోష్బడుతసలి సంచరిసువంత్ె

om

న్పళిన్పనయభనొళబజ భవ ము

a.
c

ప పళులురిగ మమైగణణ మొద్లా

ou
si

వథసుదేవన్పు ఒళహొరగె అవ

gm

ధలవు జీవర గణవు వతిసుతిహద్ు నితసాద్లి ౧౧-౨౧

.y

క్థశద్న్పు (ఆభాసకన్పు) త్యనయగి బింబ పి

w

క్థశిసువ తసద్ూ
ి ప తసనయనమద్లి సవతసి

w

w

ఈ సమన్పవయవెందెనిప సద్ు
పథసన్పవ గెవ
ై వన్పు మోఆ
పేఎగళ ళుతసత మన్ప జీవన్పుాకత న్పవనియొళు ౧౧-౨౨
భోగావసుతగళ ళగె యోగథా
యోగా రసగళన్పరితసు యోగథా

9

యోగారలి నెలెసప
ి ప హరిగె సమపిసన్పుదిన్పది
భాగా బడతసన్ప బరలు హిగేదె
కుగిేస్ రగదె సద్భకుతి వెై
రథగా జ్~నయన్ప బేడు నీ నిభాగానెనిసద్లె ౧౧-౨౩

om

సా ళ జలాదిగ
ి ళలిల జనిసువ

a.
c

ఫల సుపుష్పజ గంధరస శ్రి
హలవు బగెయంద్పిసుతస బాం

ou
si

బొ ళెయ జన్పకగె నితసా నితసాది

gm

తసుళసి మొద్లాద్ఖిళ పుజాస్థధన్ప పదయథ

w

.y

తిళివుదిద్ు వాతిరేక పుజెగళెంద్ు క్ోవిద్రు ౧౧-౨౪

w

w

శ్రికరన్ప సవతసిద్లి అవ

లోక్రసుతస గుణరూపక్రియ వాతి
రేక తిళియద్లన్పవయసు బింబన్పలి మరెయద్లె
సకవకరిసువన్పు కరుణదింద్ నీ
రథకరిసదె క్ఇపథళు భకత ర
శోకగళ పరిహరిసి సుఖవితసత న్పవరతస ప రెవ ౧౧-౨౫

10

ఇనితసు వాతిరేక్థన్పవయగలెం
దెనిప పూజావిధ్యన్పగళనె తిళి
ద్నిమిషీేశన్ప త్ఇపిత బడిసుతసలిరు నిరంతసరది
ఘన్ప మహిమ క్ెైక్ొండు సిా తిమ్రఇతి

om

జన్పుమగళ పరిహరిసి సేవక

ou
si

ళిళెయొళగె జడచ్ేతసనయతసాక

gm

జలజనయభనిగెరడ
ె ు పితిమమగ

a.
c

జన్పరొళిటాున్పంద్ పడిసువ భకత వతససలన్పు ౧౧-౨౬

.y

చలద ళీబగె సకత ర పురుష్ భేద్ద్లి జడద ళగె

w

తిళివుదయహితసపితిమమ సహజా

w

w

చలగళెందీబగె పితీకది

లలితస పంచతసియ సుగోళకవరితసు భజిసుతిరు ౧౧-౨౭
వథరిజాసన్ప వథయు వీంద్ి ఉ
మారమణ నయక్ేశ సారహం
క్థరిక పథిణయదిగళు పురుష్ర కళేవరది
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త్ోరిక్ొళద్నిరుధ్ా దధ ష్ వి
ద్ూర నయరథయణన్ప రూప శ
రీరమానిగళాగి భజిసుతస సుఖవ క్ొడుతిహరు ౧౧-౨౮

పణి వథరుణి పథవతీముఖ

a.
c

రిరుతిహరు సకత ర
ర ొళగభిమానిగళు త్యవెనిసి

gm

అరుణ వణ నిభాంగ శ్రి సం
కరుష్ణ పిద్ుామన రూపగ

om

సిరి సరసవతి భారతీ స్ౌ

.y

ou
si

ళిరుళు హగలు ఉపథసన్పవ గెవ
ై ుతసలె మోదిపరు ౧౧-౨౯

w

క్ఇతసపితీకది తసంక్ర భాగవ

w

w

హుతసవహానిల ముఖా దివిజరు
తసుతిసిక్ొళుతసభిమానిగళు త్యనయగి నెలెసద్
ి ుు
పితిదివస శ్రితసులసి గంధ్య
అత్ె కుసుమ ఫల దీప పంచ్య
మ్రఇతసది పుజిప భకుతసరిగె క్ొడుతిహరు పురుషథథ ౧౧-౩౦

12

న్పగగళభిమానిగళెనిప సుర
రుగళు సహజాచలగళిగె మా
నిగళెనిసి శ్రి వథసుదేవన్ప పూజిసుతసలిహరు
సవగతసభేద్ వివజితసన్ప నయల్
బగె పితీకది తిళిద్ు పుజిసె

a.
c

om

విగతస సంస్థరథబిా దయటటసి ముకత రన్పు మాళప ౧౧-౩౧

నయనవ తీథది ముణగల ని

gm

ఆవఏతసిక్ె పో ద్రేని

ou
si

నయనవ జపతసప హో మ దయన్పవ మాడి ఫలవేన్పు

.y

శ్రివర జగనయనథ విఠలన్ప

w

ఈ విధది జంగమ స్థావర

w

w

జీవరొళు పరిపూణనెంద్రియదిహ మాన్పవరు ౧౧-౩౨
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