నాడీ ప్రకరణ సంధి
హరికథామ్ఇతసారర గురుగళ
కరుణదిందాప్నితసు పేళువె

om

ప్రమ భగవద్భకత రద్
ి నాద్రది కేళువుద్ు

a.
c

వరసుదేవను ప్రరణముఖతస
త్ేేశరింద్లి సేవె కక
ై ొళు
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ఈ సునాడిగళొళగ శ్రీ భూ
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తీ శరీరదొ ళిప్ప మూవత్ాతరు ారహసర
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మీ సమేతస విహారగైవ ప్

w

w

w

రేశనమలసుముతిగళ చంతిసుతస హిగు ుతిరు ౧౨-౧
చరణగళొళిహ నాడిగళు హ
నెెరడు ారవిర మధ్య దేహదొ
ళిరుతిహవు హదినాలకు బాహుగళొళగ ఈరరద్ు
శిరదొ ళారు ారహసర చంతిసి
ఇరుళు హగలభిమాని దివిజర
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నరితసుప్రసనె గైవవరిళెయొళు సేగవరసిగళు ౧౨-౨
బ్ఇహతి నామక వరసుదేవను
వహిసి స్త ప్
ీ ురుషగళ దో షవి
రహితస ఎప్పత్తత రడు ారవిర నాడిగళొళిద్ుు

om

ద్ురహిణ మొద్లాద్మరగణ సన్

a.
c

మహితస సవ ప్రరణిగళ మహ
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నూరు వరుషక దివస మూవ
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మహిమ సంత్తైసువను సంతసతస ప్రమ కరుణాళు ౧౨-౩
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త్ాతరు ారవిరవహవు నాడి శ

w

రీరదొ ళగినితిహవు ఎంద్రిత్ ంద్ుదివసద్లి

w

w

సూరిగళ సతసురిసద్
ి వ ప్రతి
వరరద్లి ద్ంప్తిగళచనె
త్ా రచసిద్వ సతసయ సంశయవిలల వెందతంద్ు ౧౨-౪
చతసురవింశతి తసతసేగళు తస
తసపతిగళెనిసువ బరహమముఖ దే
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వత్తగళనుదిన ప్రతిప్రతి నాడిగళొళిరుతిద్ుు
చతసుఅద్శ లోకదొ ళు జీవ
ప్రతసతిగళ సంరఇసువ శర
శేతసన తసతసత్ాథానద్లి నోడుతసలె మోదిప్రు ౧౨-౫

ప్పత్తత రడు ారహసరదొ ళు మూ
చతస్రక్ఇతి ఒడగూడి ప్రమ సు
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నితసయ మంగళ మూతి భకత ర
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వతసు
త నాలకక లఅ దతైవత్ాతరు ారహసర

a.
c
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సతసయ సంకలపను సదా ఎ

w
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త్తతితగను త్ానాగి సవతసరద్లి సంత్తప్
ై ౧౨-౬

w

w

మణిగళొళగిహ సూతసరద్ంది
ప్రణవప్రతిప్రద్యను సవచేతసన
గణదొ ళిద్ు వనవరతస సంత్తైసువను తసనెవర
ప్రణతస కరమద్ భకత చంత్ా
మణి చదానందతైక దేహను
అణు మహద్ు తసనలపరోప్రదియలి నెలెసప్
ి ప ౧౨-౭
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ఈ సుషుమాెద్యఖిళ నాదీ
కోశ నాభిమూలద్లి వ్ఇష
ణాసనద్ మధ్యద్లి ఇప్పద్ు తసుందినామద్లి
ఆ సరోజాసన ముఖరు మూ
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లేశనానందాది సుగుణో
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గీరథియె మొద్లాద్ తీథగ
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సూరిగళు చత్తత సువద్ు
త
భా

a.
c

ప్రసనెయ గవ
ై ుతసలి దేహదొ ళగ ఇరుతిహరు ౧౨-౮
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ళీరధిక ఎప్పతసు
త ారవిర నాడియొళగిహవు

w

ఈ రహసయవనలప జనరిగ

w

w

త్ోరి పేళదత నాడి నదియొళు
ధీరరనుదిన మజజ నవ మాడుతసలె సుఖిసువరు ౧౨-౯
తిళివుదీ దేహదొ ళగిహ ఎడ
బలద్ నాడిగళొళగ దివిజరు
జలజ సంభవ వరయు వరణాయదిగళు బలద్లిల
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ఎలరుణిగ విహగేంద్ర చళివె
ట్ట ళియ షణమహిషయ
ి రు వరరుణి
కకలిశధ్ర కరమాదిగళు ఎడభాగదొ ళగిహరు ౧౨-౧౦
ఇకులదొ ళిహ నాడియొళు దే
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వకుళిందొ డనాడుతసలి ప్ ం

a.
c

బకకుదేరను జీవరధికరరరనుారరద్లి
తసకు ారధ్నవ మాడి మాడిసు
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తసకురది సంత్తైప్ భకత ర

.y
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ద్కుగొద్నసురగ సతసుపణయగళనప్హరిప్ ౧౨-౧౧
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తసుందివిడిదా శిరద్ ప్రియం

w

w

త్ ందత వరయపిసి ఇహుద్ు త్ావర
కంద్నిహనద్రొళగ ఇద్కీరైద్ు శరఖగళు
ఒంద్ధిక ద్శకరణగలక సం
బంధ్గద
ై ిహవలిల రవి శశి
సింధ్ు నాసత్ాయదిగళు నెలెగొండిహరు సతసతస ౧౨-౧౨
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ప్ కుళడివిడిదొ ందత నాడియు
సుకుద్లె ధారరళ రూప్ది
సికకుహుద్ు నడు దేహదొ ళగ సుషుమె నామద్లి
రకుసరనొళప్ గగొడదత ద్శ
దికకునొళగ సమీర దేవను

a.
c
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లెకకుసదత మత్త బబరను సంచరిప్ దేహదొ ళు ౧౨-౧౩

తసనువినొళగిహవెంద్ు ఏకర-
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ఇనితసు నాడీశరఖగళు ఈ
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తసమను దిేసపిత ారవిరరతసమకనాగి నాడియొళు
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వనిత్తయందొ డగూడి నారర

w

యణ దివరరరతిరయొళగీ ప్రి

w

w

వనజజాండదొ ళఖిళ జీవరొళిద్ుు మోహిసువ ౧౨-౧౪
దిన దినది వధిసువ కకముదా
ప్త న మయూఖద్ ా బగ గతస లో
చన విలోకకసి మోద్బడ బలల నె నిరంతసరది
కకనరగీ సుకథామ్ఇతసద్ భో

6

జనద్ సుఖ దొ రకకవుదత లకకమీ
మనోహరన సద్ు
ు ణవ కీతిప్ భకకతసగలల ద్లె ౧౨-౧౫
ఈ తసనువినొళగిహవు ఓతస
హూతస ముఖరలిల హరు తసమ్మంద్ధికరొడగూడి

a.
c

భీతిగొళిసుతస దానవర సం
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ప్ర ర తసరూప్ది నాడిగళు ప్ురు

ఘాతసనామక హరియ గుణ సం
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ప్రతియలి సద్ుప్రసనెయ గైవుతసలె మోదిప్రు ౧౨-౧౬
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జలట్ కకకకుట్ ఖేట్ జీవర

w

కళేవరగళొళగిద్ు ు కరణిసి

w

w

కొళదత తసతసత ద్ృప్ తసనాెమద్లి కరసుతసలి
జలరుహేఅణ వివిధ్ కమం
గళ నిరంతసర మాడి మాడిసి తస
తసఫలగుళుణణ దత సంచరిసువను నితసయ సుఖప్ూణ ౧౨-౧౭
తిళిద్ుప్రసనెగవ
ై ుతీ ప్రి
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మలిననంతిరు ద్ుజనర కం
గళిగ గోచరిసదత విప్శిితసరొడనె గవిసదత
మళె బిసిలక హసి త్ఇషె జయాప్జయ
ఖళర నిందానిందత భయగళి

om

గళుకద్లె మదాునెయంద్ది చరిసు ధ్రయొళగ ౧౨-౧౮

a.
c

కరనన గరీమసథ సవ
ప్రరణిగళు ప్రతిదివసద్లి ఏ
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ధేనిసుతస సద్భకకతయలి
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నేను మాద్ువ కమగళు హరిప్ూజయెంద్రిద్ు
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ప్వమానముఖ దేవరంతసరరతసమక

w

w

w

శ్రీనివరసనిగపిసుతస మోదిసుతస నలియుతిరు ౧౨-౧౯
నోకనీయను లోకదొ ళు శుని
సూకరరదిగళొళగ నెలెసి
దేుకమేవరదిేతీయ బహురూప్రవహ యగళింద్
త్ా కరసుత్ ళగిద్ు ు తిళిసదత
శ్రీ కమలభవ ముఖయ సకల ది
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వౌకసగణారరధ్య కక
ై ొండనుదినది ప్ రవ ౧౨-౨౦
ఇనితసుప్రసనె గవ
ై ుతిహ స
జజ నరు సంారరద్లి ప్రతి ప్రతి
దినగళలి ఏనేను మాడువుదతలల హరిప్ూజ
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ఎనిసికొంబువు సతసయవీ మా

a.
c

తినలి సంశయ బడువ నరన
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భోగయ భోక్త్ఇగళొళగ హరి త్ా
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లపను సునిశియ బాహయ కమవ మాడి ఫలవేను ౧౨-౨౧
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భోగయ భొకత ను ఎనిసి యోగరయ

w

యోగయ రసగళ దేవదానవగణక ఉణిసువను

w

w

భాగయనిధి భకత రగ
ి సదతైే

రరగయ భకకత జ్~నానవీవర
యోగయరిగ దేేషరదిగళ తసనెలిల కొడుతిప్ప ౧౨-౨౨
ఈ చతసుద్శ భువనదొ ళగ చ
రరచరరతసమక జీవరలిల వి

9

రోచనాతసమజ వంచకను నెలెసద్
ి ు ు దిన దినది
యాచకను ఎందతనిసికొంబ మ
రీచద్మన సుహంసరూపి ని
షేచకరవహ యనాగి జనరభిలాషె ప్ూరైప్ ౧౨-౨౩

om

అనెద్నాెద్నెమయ సేయ

a.
c

మనె బరహామద్యఖిళ చేతసన
అనయరనపేఇసదత గుణకర
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రుణయ ారగర స్ఇషిటసువను హి
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కనె కలపకనాహననిరుదాాది రూప్రద్లి

w
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రణయగభనొళిద్ుు ప్రలిసువను జగతసరయవ ౧౨-౨౪

w

w

తిరప్ద్ తిరద్శరధ్యఅ తిరసథ

తిరప్థగరమ్నిపితస తిరవికీమ
క్ఇప్ణవతససల కకవలయద్ళ శరయమ నిస్సమ
అప్రిమ్తస చతసుసఖ గుణాతసమక
వప్ుష వెైకకంఠరది లోకర
ధిప్ తసరయామయ తసనెవర నిషరుప్ట్దిం ప్ రవ ౧౨-౨౫
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లవణ మ్శిీతస జలవు త్ోప్ుద్ు
లవణ దో ప్రయలి జిఃవగ
ె
వివరగస
ై లక శఖయవరగువుదేనో నోళపరిగ
శేవశ వరయప్ ఎనిసి లమీ
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ధ్వ చరరచరదొ ళగ తసుంబిహ

వరయప్త నంద్ది సవజీవరొ
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ళిప్ప చనమయ ఘోరభవ సం
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a.
c

నవిదితసన ారకలయ భలల వరరరు సురరొళగ ౧౨-౨౬
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తసప్య మానరు భజీసె భకకతియళింద్లిహప్రది

w

ప్రరప్యనాగువనవరవగుణగ

w

w

ళొప్ుపగొంబను భకత వతససల
తసపిపసువ బహుజనమ దో షగళవరిగనవరతస ౧౨-౨౭
హలవు బగయలి హరియ మనద్లి
ఒలిసి నిలిల సి ఏను మాడువ
కలసగళు అవనంఘ్ిప్
ి ూజగళెంద్ు నెనెవుతిరు
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హలధ్రరనుజ త్ానే సవ
సథ ళగళలి నెలిసిద్ు ు నిశిం
చల భకకతి సుజ్~నాన భాగయవ కొట్టట సంత్తైప్ ౧౨-౨౮
దో షగంధ్విద్ూర నానా

om

వేషధారక ఈ జగతసరయ

a.
c

ప్ర షక ప్ురరతసన ప్ురుష ప్ురుహూతస ముఖవినుతస
భీషణ పిరయ విజయసఖ సం

gm

శేషవర ప్రియంక శయన వి

.y

ou
si

త్ోషబడిసువ సుజనరిషట రరథ గళ ప్ూరైసి ౧౨-౨౯

w

శ్రీమహీసేవితస ప్దాంబుజ

w

w

భూమ సద్భకత కలభయ పి

త్ామహాద్యమరరసురరచతస ప్రద్ ప్ంకేజ
వరమ వరమన రరమ సంార
రరమయౌషధ్ హే మమకకల
ారేమ్ సంత్తైసెనలక బందొ ద్గువను కరుణాళు ౧౨-౩౦
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ద్నుజ దివిజరొళిద్ుు అవరవ
రనుసరిసి కమగళ మాళపను
జననమరణాద్యఖిళదో షవిద్ూర ఎమొమడనె
జనిసువను జీవిసువ సంర
అణెయ మాడువనెలల కరలది

a.
c

om

ధ్నవ కరయదిహ సప్నంతసనిమ్తసత బాంధ్వను ౧౨-౩౧

యసలక వ్ఇఅంగళ నెళలక ప్స

gm

బిసరుహాప్రతగసది త్ానుద్

ou
si

రిసువువిళెయొళు అసత మ్సలల లేల లీనిప్వు

.y

శేసన ముఖయమరరంతసరరతసమక

w

నొశదొ ళిరుతిప్పవు ఈ జగతసరయ

w

w

బసిరొళింబిట్టటలల కమవ త్ోప్ నోళపరిగ ౧౨-౩౨
తిరభువనెైకరరరధ్య లమీ
సుభుజయుగళాలింగిత్ాంగ
సేభు సుఖాతసమ సువణవణ సుప్ణవరవహన
అభయదానంత్ాక శశిస

13

నిెభ నిరంజన నితసయద్లి తసన
గభినమ్సువరిగీవ సవరథగళ తసడతయద్లె ౧౨-౩౩
కవిగళింద్లి తిళిద్ు ప్రరతసిః
సవనగళు వసు ఇద్రరరదితసయరొళు రరజసువ

a.
c

ప్వననొళు క్ఇతి జయ సుమాయా

om

సవన మధ్యందినవు ారయమ

ధ్వన మూతితసరయవ చంతిసి

ou
si

gm

దివసవెంబాహుతిగళింద్చసుతస సుఖిసుతిరు ౧౨-౩౪

.y

చతసురవింశతసయబు వసుదే

w

వత్తగళొళు ప్రద్ుయమెనిప్పను

w

w

చతసుశిత్ాేరింశతిగళలి సంకషణాఖయ
హుతసవహాఅనొళిహను మాయా
ప్తియు హదినారధిక దాేతిరం
శతి వరుషగళలిప్పనాదితసయనొళు సితసకరయ ౧౨-౩౫
ష ద్శోతసత రశతస వరుషద్లి
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శోడశోతసత రశతస సురూప్ది
కీీడిసువ వసుఇదారదితసయరొళు సతిసహితస
వీరడవిలల దత భజప్ భకత ర
ప్డిసువ ద్ురిత్ౌఘగళ ద్ూ

మూరధిక ఎంభతసు
త సహసెైీ
నూరు ఇప్పత్తత నిప్ రూప్ది

ou
si

భారతీ ప్రరణరొళగిద్ు ు ని

gm

త్ోరుతిప్ప దివరనిశరధిప్రొళగ నితసయద్లి

a.
c

om

రోడిసుతస బళియలి బిడదత నెలసిప్ప భయహారి ౧౨-౩౬

.y

వరరిసుతస భకత ర ద్ురితస హిం

w

w

w

కరర నిధ్న ప్రథమ రూప్ది పిత్ఇగళనె ప్ రవ ౧౨-౩౭
బుదిా ప్ూవక ఉతసత మోతసత మ
శుద్ా ఊణాంబరవ ప్ంకదొ
ళది త్తగయలక లేప్వరగువుదే ప్రీఇసలక
ప్ద్మనాభను సవజీవరొ
ళిద్ు రేను గుణతసరయగళిం
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బద్ా నాగువనేనో నితసయ సుఖాతసమ చనమయను ౧౨-౩౮
సకల దో షవిద్ుర శశి ప్ర
వక సహారరనంతస సూరయ
ప్రకర సనిెభగరతసర లకకమీకళతసర సురమ్తసర

om

విఖనారండదొ ళిప్ప బరహామ

a.
c

ద్యఖిళ చేతసనగణకే త్ానే

దేశభేద్గళలిల ఇప్రప

.y

కరశదో ప్రదియలి చేతసన

ou
si

gm

సఖనెనిసికొండకకట్ిలాతసమకనిప్పనవరంత్త ౧౨-౩౯

w

రరశియొళు నెలెసప్
ి పనవయవధానద్లి నిరుతస

w

w

శ్రీసహితస సవతసర నిరవర

కరశ కొడువంద్ద్లి కొడుతస ని
రరశెయలి సవరంతసరరతసమక శోభిసువ సుఖదా ౧౨-౪౦
శ్రీవిరీంచాద్యమరగణ సం
సేవిత్ాంఘ్ిి సరోజ ఈ జడ
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జీవరరశిగళొళహొరగ నెలిసిద్ు ు నితసయద్లి
ారవకరశను ఎనిసి తసనె క
ళేవరదొ ళిమ్బట్టట సలహువ
దేవ దేవకకరమణ దానవహరణ జతసమరణ ౧౨-౪౧

om

మాస ఒంద్క ప్రతిదివసద్లి

a.
c

శరేసగళు అహవషట చత్ాే
హంస నామక హరియ షర డశ

ou
si

ఈ శత్ాబు ది భజసె ఒలివ ద్

gm

రింశతి సహారరధికరరు సులక్ష సంఖేయయలి

w

.y

యా సముద్ర కకచేలగోలిద్ంద్ద్లి దినదినది ౧౨-౪౨

w

w

సూ
థ లదేహదొ ళిద్ుు వరుషక
ఏళధిక ఎప్పతసు
త లఅద్
మేలె ఎప్పత్ాతరు ారవిర శరేస జప్గళను
గరళిదేవను కరుణద్లి ఈ
రేళు లోకదొ ళుళళ చేతసన
జాలదొ ళు మాడువను తిరజగదాేాప్త ప్రమాప్త ౧౨-౪౩
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ఈరరద్ు దేహగళొళిద్ుు స
మీరదేవను శరేస జప్ నా
నూరధికవరగిప్ప ఎంభత్ాతరు ారహసర
త్ా రచసువను దివస ఒంద్క

om

మూరువిధ్ జీవరొళగిద్ు ు ఖ

ou
si

త్ా ద్యది వద్నదొ ళు నుడిదో

gm

శ్రీధ్వ జగనాెథవిఠలను

a.
c

రరరి కరుణాబలవిదతంతసుట్ో ప్వనరరయనొళు ౧౨-౪౪

.y

ప్రదియలి నా నుడిదతనలల దత కేళి బుధ్జనరు

w

ారధ్ులింగ ప్రద్₹హకరు ని

w

w

షేధిసద్
ి రేనహుద్ు ఎనెప్
రరధ్వేనిద్రొళగ పేళుేద్ు తిళిద్ కోవిద్రు ౧౨-౪౫
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