
નાડી પ્રકરણ સધંિ 
 
હરરકથામ ઇતસસાર ગરુુગળ 
કરુણરદિંદાપધનત ુપેળુવે 
પરમ ભગવદ્ભક્તસરરદનાદરરદ કેળુવદુુ 
 
વાસદેુવન ુપ્રાણમખુતસ 
ત્વેશરરિંદલિ સેવે કૈકોળુ 
તસી શરીરદોલળપ્પ મવૂત્તારુ સાહસ્ર 
ઈ સનુારડગળોળગે શ્રી ભ ૂ
મી સમેતસ ધવહારગૈવ પ 
રેશનમિસમુધુતસગળ લ િંધતસસતુસ રહગ્ગધુતસરુ ૧૨-૧ 
 
 રણગળોલળહ નારડગળુ હ 
ને્નરડુ સાધવર મધ્ય દેહદો 
લળરુધતસહવ ુહરદનાલ્કુ બાહગુળોળગે ઈરેરદુ 
ધશરદોળારુ સાહસ્ર લ િંધતસધસ 
ઇરુળુ હગિલભમાધન રદધવજર 
નરરતપુાસને ગૈવવરરળેયોળુ સ્વગવાધસગળુ ૧૨-૨ 
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બ ઇહધતસ નામક વાસદેુવન ુ
વરહધસ સ્ત્રીપરુુષગળ દોષધવ 
રરહતસ એપ્પતે્તરડુ સાધવર નારડગળોલળદ્દુ 
દ્રરુહણ મોદિાદમરગણ સન 
મરહતસ સવ પ્રાલણગળ મહ 
મરહમ સતૈંસસવુન ુસતંસતસ પરમ કરુણાળુ ૧૨-૩ 
 
નરુૂ વરુષકે રદવસ મવૂ 
ત્તારુ સાધવરવહવ ુનારડ શ 
રીરદોળલગધનધતસહવ ુએંદરરતસોંદુરદવસદલિ 
સરૂરગળ સત્કરરધસદવ પ્રધતસ 
વારદલિ દંપધતસગળ ને 
તસા રલ ધસદવ સત્ય સશંયધવલ્િવેંદેંદુ ૧૨-૪ 
 
 તરુધવિંશધતસ તસત્વગળુ તસ 
ત્પધતસગળેધનસવુ બ્રહ્મમખુ દે 
વતેસગળનરુદન પ્રધતસપ્રધતસ નારડગળોલળરુધતસદ્દુ 
 તઅુદશ િોકદોળુ જીવ 
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પ્રતસધતસગળ સરંઇસવુ શા 
શ્વતસન તસતસત્સ્થાનદલિ નોડુતસિે મોરદપરુ ૧૨-૫ 
 
સત્ય સકંલ્પન ુસદા એ 
પ્પતે્તરડુ સાહસ્રદોળુ મ ૂ
વત્ત ુનાિકુ િઅ દૈવત્તારુ સાહસ્ર 
લ ત્પ્રક ઇધતસ ઓડગરૂડ પરમ સ ુ
ધનત્ય મગંળ મધૂતસ ભક્તસર 
તેસધત્તગન ુતસાનાલગ સવત્રદલિ સતૈંસપ ૧૨-૬ 
 
મલણગળોળલગહ સતૂ્રદંરદ 
પ્રણવપ્રધતસપાદ્યન ુસવ ેતસન 
ગણદોલળદ્દવનવરતસ સતૈંસસવુન ુતસન્નવર 
પ્રણતસ કામદ ભક્તસ લ િંતસા 
મલણ લ દાનદૈંક દેહન ુ
અણ ુમહદ્ગતસનલ્પરોપારદયલિ નેિેધસપ્પ ૧૨-૭ 
 
ઈ સષુમુ્નાદ્યલખળ નાદી 
કોશ નાલભમિૂદલિ વ ઇષ 
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ણાસનદ મધ્યદલિ ઇપ્પદુ ત ુરંદનામદલિ 
આ સરોજાસન મખુરુ મ ૂ
િેશનાનદંારદ સગુણુો 
પાસનેય ગૈવતુસલિ દેહદોળગે ઇરુધતસહરુ ૧૨-૮ 
 
સરૂરગળુ લ તૈ્તસવુદુ ભા 
ગીરધથયે મોદિાદ તસીથગ 
ળીરધિક એપ્પત્ત ુસાધવર નારડયોળલગહવ ુ
ઈ રહસ્યવનલ્પ જનરરગે 
તસોરર પેળદે નારડ નરદયોળુ 
િીરરનરુદન મજ્જનવ માડુતસિે સલુખસવુરુ ૧૨-૯ 
 
ધતસલળવદુી દેહદોળલગહ એડ 
બિદ નારડગળોળગે રદધવજરુ 
જિજ સભંવ વાય ુવાણ્યારદગળુ બિદલ્લ્િ 
એિરુલણગ ધવહગેંદ્ર  લળવે 
ટ્ટલળય ષણ્મરહધષયરુ વારુલણ 
કુલિશિર કામારદગળુ એડભાગદોળલગહરુ ૧૨-૧૦ 
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ઇકે્કિદોલળહ નારડયોળુ દે 
વક્કલળિંદોડનાડુતસલિ પોં 
બક્કક્કદેરન ુજીવરધિકારાનસુારદલિ 
તસક્ક સાિનવ મારડ મારડસ ુ
તસક્કરરદ સતૈંસપ ભક્તસર 
દક્કગોદનસરુગે સત્પણુ્યગળનપહરરપ ૧૨-૧૧ 
 
ત ુરંદધવરડદા ધશરદ પરરય ં
તસોંદે વ્યાધપધસ ઇહદુુ તસાવરે 
કંદધનહનદરોળગે ઇદકીરૈદુ શાખેગળુ 
ઓંદધિક દશકરણગલ ુસ ં
બિંગૈરદહવલ્લ્િ રધવ શધશ 
ધસિંધ ુનાસત્યારદગળુ નેિેગોંરડહરુ સતસતસ ૧૨-૧૨ 
 
પોક્કળરડધવરડદોંદે નારડય ુ
સકુ્કદિે િારાળ રૂપરદ 
ધસક્કક્કહદુુ નડુ દેહદોળગે સષુમુ્ન નામદલિ 
રક્કસરનોળપોગગોડદે દશ 
રદક્કક્કનોળગે સમીર દેવન ુ
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િેક્કક્કસદે મત્તોબ્બરન ુસ ંરરપ દેહદોળુ ૧૨-૧૩ 
 
ઇધનત ુનાડીશાખેગળુ ઈ 
તસનધુવનોળલગહવેંદુ એકા- 
ત્મન ુદ્વિસલ્પ્તસ સાધવરાત્મકનાલગ નારડયોળુ 
વધનતેસધયિંદોડગરૂડ નારા 
યણ રદવારાધત્રયોળગી પરર 
વનજજાડંદોળલખળ જીવરોલળદ્દુ મોરહસવુ ૧૨-૧૪ 
 
રદન રદનરદ વધિસવુ કુમદુા 
પ્તસન મયખૂદ સોબગ ગતસ િો 
 ન ધવિોરકધસ મોદબડ બલ્િને ધનરંતસરરદ 
કુનરગી સકુથામ ઇતસદ ભો 
જનદ સખુ દોરકુવદેુ િકુમી 
મનોહરન સદ્ગુણવ કીધતસપ ભકુતસગલ્િદિે ૧૨-૧૫ 
 
ઈ તસનધુવનોળલગહવ ુઓતસ 
પ્રોતસરૂપરદ નારડગળુ પરુુ 
હતૂસ મખુરલ્લ્િહરુ તસમમ્મિંદધિકરોડગરૂડ 
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ભીધતસગોલળસતુસ દાનવર સ ં
ઘાતસનામક હરરય ગણુ સ ં
પ્રીધતસયલિ સદુપાસનેય ગૈવતુસિે મોરદપરુ ૧૨-૧૬ 
 
જિટ કુક્કુટ ખેટ જીવર 
કળેવરગળોળલગદ્દુ કાલણધસ 
કોળદે તસત્તદૃપ તસન્નામદલિ કરેસતુસલિ 
જિરુહઅેણ ધવધવિ કમ ં
ગળ ધનરંતસર મારડ મારડધસ તસ 
ત્ફિગળુુણ્ણદે સ ંરરસવુન ુધનત્ય સખુપણૂ ૧૨-૧૭ 
 
ધતસલળદુપાસનેગૈવતુસી પરર 
મલિનનધંતસરુ દુજનર કં 
ગલળગે ગો રરસદે ધવપધિતસરોડને ગધવસદે 
મળે લબધસલ ુહધસ તસ ઇષે જયાપજય 
ખળર ધનિંદાધનિંદે ભયગલળ 
ગળુકદિે મદ્દાનેયદંરદ  રરસ ુિરેયોળગે ૧૨-૧૮ 
 
કાનન ગ્રામસ્થ સવ 
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પ્રાલણગળુ પ્રધતસરદવસદલિ એ 
નેન ુમાદુવ કમગળુ હરરપજૂેયેંદરરદુ 
િેધનસતુસ સદ્ભમક્તસયલિ 
પવમાનમખુ દેવાતંસરાત્મક 
શ્રીધનવાસધનગધપસતુસ મોરદસતુસ નલિયધુતસરુ ૧૨-૧૯ 
 
નોકનીયન ુિોકદોળુ શધુન 
સકૂરારદગળોળગે નેિેધસ 
દે્દકમેવાદ્વિતસીય બહરુૂપાવ્હયગલળિંદ 
તસા કરેસતુસોળલગદ્દુ ધતસલળસદે 
શ્રી કમિભવ મખુ્ય સકિ રદ 
વૌકસગણારાધ્ય કૈકોંડનરુદનરદ પોરેવ ૧૨-૨૦ 
 
ઇધનતપુાસને ગૈવધુતસહ સ 
જ્જનરુ સસંારદલિ પ્રધતસ પ્રધતસ 
રદનગળલિ એનેન ુમાડુવદેુલ્િ હરરપજૂે 
એધનધસકોંબવુ ુસત્યવી મા 
ધતસનલિ સશંય બડુવ નરન 
લ્પન ુસધુનિય બાહ્ય કમવ મારડ ફિવેન ુ૧૨-૨૧ 
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ભોગ્ય ભોક્તસ ઇગળોળગે હરર તસા 
ભોગ્ય ભોક્તસન ુએધનધસ યોગ્યા 
યોગ્ય રસગળ દેવદાનવગણકે ઉલણસવુન ુ
ભાગ્યધનધિ ભક્તસરરગે સિ ૈ
રાગ્ય ભમક્તસ જ~નાનવીવા 
યોગ્યરરગે િષેારદગળ તસન્નલ્લ્િ કોડુધતસપ્પ ૧૨-૨૨ 
 
ઈ  તદુશ ભવુનદોળગે   
રા રાત્મક જીવરલ્લ્િ ધવ 
રો નાત્મજ વ ંકન ુનેિેધસદ્દુ રદન રદનરદ 
યા કન ુએંદેધનધસકોંબ મ 
રીલ દમન સહુસંરૂધપ ધન 
ષે કાવ્હયનાલગ જનરલભિાષે પરૈૂપ ૧૨-૨૩ 
 
અન્નદન્નાદન્નમય સ્વય 
મન્ન બ્રહ્માદ્યલખળ  ેતસન 
કન્ન કલ્પકનાહનધનરુદ્ધારદ રૂપાદલિ 
અન્યરનપેઇસદે ગણુકા 
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રુણ્ય સાગર સ ઇષ્ટિટસવુન ુરહ 
રણ્યગભનોલળદ્દુ પાલિસવુન ુજગત્રયવ ૧૨-૨૪ 
 
ધત્રપદ ધત્રદશાધ્યઅ ધત્રસ્થ 
ધત્રપથગાધમધનધપતસ ધત્રધવરમ 
ક ઇપણવત્સિ કુવિયદળ શ્યામ ધનસ્સીમ 
અપરરધમતસ લ ત્સખુ ગણુાત્મક 
વપષુ વૈકંુઠારદ િોકા 
ધિપ ત્રયીમય તસન્નવર ધનિકાપટરદિં પોરેવ ૧૨-૨૫ 
 
િવણ ધમધશ્રતસ જિવ ુતસોપદુુ 
િવણ દોપાયલિ ક્કજિઃવેગે 
ધવવરગૈસલ ુશખ્યવાગવુદેુનો નોળ્પરરગે 
શ્વવશ વ્યાપી એધનધસ િમી 
િવ  રા રદોળગે ત ુલંબહ 
નધવરદતસન સાકલ્ય ભલ્િવરારુ સરુરોળગે ૧૨-૨૬ 
 
વ્યાપ્તસનદંરદ સવજીવરો 
લળપ્પ લ ન્મય ઘોરભવ સ ં
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તસપ્ય માનરુ ભજીસે ભકુધતસયલળિંદલિહપરરદ 
પ્રાપ્યનાગવુનવરવગણુગ 
ળોપ્પગુોંબન ુભક્તસ વત્સિ 
તસલ્પ્પસવુ બહજુન્મ દોષગળવરરગનવરતસ ૧૨-૨૭ 
 
હિવ ુબગેયલિ હરરય મનદલિ 
ઓલિધસ ધનલ્લ્િધસ એન ુમાડુવ 
કેિસગળુ અવનધંિપજૂેગળેંદુ નેનેવધુતસરુ 
હિિરાનજુ તસાને સવ 
સ્થળગળલિ નેલિધસદ્દુ ધનિ ં
 િ ભકુધતસ સજુ~નાન ભાગ્યવ કોટ્ટુ સતૈંસપ ૧૨-૨૮ 
 
દોષગિંધવદૂર નાના 
વેષિારક ઈ જગત્રય 
પોષક પરુાતસન પરુુષ પરુુહતૂસ મખુધવનતુસ 
શેષવર પરરયકં શયન ધવ 
ભીષણ ધપ્રય ધવજયસખ સ ં
તસોષબરડસવુ સજુનરરિટાથથગળ પરૈૂધસ ૧૨-૨૯ 
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શ્રીમહીસેધવતસ પદાબંજુ 
ભમૂ સદ્ભક્તૈસકિભ્ય ધપ 
તસામહાદ્યમરાસરુાલ તસ પાદ પકેંજ 
વામ વામન રામ સસંા 
રામયૌષિ હ ેમમકુિ 
સ્વાધમ સતૈંસસેનલ ુબદંોદગવુન ુકરુણાળુ ૧૨-૩૦ 
 
દનજુ રદધવજરોલળદ્દુ અવરવ 
રનસુરરધસ કમગળ માળ્પન ુ
જનનમરણાદ્યલખળદોષધવદૂર એમ્મોડને 
જધનસવુન ુજીધવસવુ સરં 
અણેય માડુવનેલ્િ કાિરદ 
િનવ કાધયરદહ સપનતંસધનધમત્ત બાિંવન ુ૧૨-૩૧ 
 
લબસરુહાપ્તસાગસરદ તસાનદુ 
ધયસલ ુવ ઇઅંગગળ નેળલ ુપસ 
રરસવુધુવળેયોળુ અસ્તસધમસલ્િલ્િે િીધનપવ ુ
શ્વસન મખુ્યમરાતંસરાત્મક 
નોશદોલળરુધતસપ્પવ ુઈ જગત્રય 
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બધસરોલળિંલબટ્ટલે્િ કમવ તસોપ નોળ્પરરગે ૧૨-૩૨ 
 
ધત્રભવુનૈકારાધ્ય િમી 
સભુજુયગુળાલિિંલગતસાગં 
સ્વભ ુસખુાત્મ સવુણવણ સપુણવરવહન 
અભયદાનતંસાક શધશસ 
ધન્નભ ધનરંજન ધનત્યદલિ તસન 
ગલભનધમસવુરરગીવ સવાથગળ તસડેયદિે ૧૨-૩૩ 
 
કધવગલળિંદલિ ધતસલળદુ પ્રાતસિઃ 
સવન મધ્યરંદનવ ુસાયમ 
સવનગળુ વસ ુ ઇદ્રરારદત્યરોળુ રાક્કજસવુ 
પવનનોળુ ક ઇધતસ જય સમુાયા 
િવન મધૂતસત્રયવ લ િંધતસધસ 
રદવસવેંબાહધુતસગલળિંદલ સતુસ સલુખસધુતસરુ ૧૨-૩૪ 
 
 તરુધવિંશત્યબ્દ વસદેુ 
વતસેગળોળુ પ્રદ્યમુ્નધનપ્પન ુ
 તિુત્વારરિંશધતસગળલિ સકંષણાખ્ય 
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હતુસવહાઅનોલળહન ુમાયા 
પધતસય ુહરદનારધિક િાધત્રિં 
શધતસ વરુષગળલિપ્પનારદત્યનોળુ ધસતસકાય ૧૨-૩૫ 
 
ષોદશોત્તરશતસ વરુષદલિ 
શોડશોત્તરશતસ સરુૂપરદ 
રીરડસવુ વસ ુઇદ્રારદત્યરોળુ સધતસસરહતસ 
વ્રીડધવલ્િદે ભક્કજપ ભક્તસર 
પીરડસવુ દુરરતસૌઘગળ દૂ 
રોરડસતુસ બલળયલિ લબડદે નેિધસપ્પ ભયહારર ૧૨-૩૬ 
 
મરૂધિક એંભત્ત ુસહસૈ્ર 
નરુૂ ઇપ્પત્તેધનપ રૂપરદ 
તસોરુધતસપ્પ રદવાધનશાધિપરોળગે ધનત્યદલિ 
ભારતસી પ્રાણરોળલગદ્દુ ધન 
વારરસતુસ ભક્તસર દુરરતસ રહિં 
કાર ધનિન પ્રથમ રૂપરદ ધપતસ ઇગળને પોરેવ ૧૨-૩૭ 
 
બદુ્વદ્ધ પવૂક ઉત્તમોત્તમ 
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શદુ્ધ ઊણાબંરવ પકંદો 
ળરદ તેસગેયલ ુિેપવાગવુદેુ પરીઇસલ ુ
પદ્મનાભન ુસવજીવરો 
લળદ્દરેન ુગણુત્રયગલળિં 
બદ્ધનાગવુનેનો ધનત્ય સખુાત્મ લ ન્મયન ુ૧૨-૩૮ 
 
સકિ દોષધવદુર શધશ પા 
વક સહસ્રાનતંસ સયૂથ 
પ્રકર સધન્નભગાત્ર િકુમીકળત્ર સરુધમત્ર 
ધવખનસાડંદોલળપ્પ બ્રહ્મા 
દ્યલખળ  ેતસનગણકે તસાને 
સખનેધનધસકોંડકુરટિાત્મકધનપ્પનવરંતેસ ૧૨-૩૯ 
 
દેશભેદગળલ્લ્િ ઇપ્પા 
કાશદોપારદયલિ  ેતસન 
રાધશયોળુ નેિેધસપ્પનવ્યવિાનદલિ ધનરુતસ 
શ્રીસરહતસ સવત્ર ધનરવા 
કાશ કોડુવદંદલિ કોડુતસ ધન 
રાશેયલિ સવાતંસરાત્મક શોલભસવુ સખુદા ૧૨-૪૦ 
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શ્રીધવરીં ાદ્યમરગણ સ ં
સેધવતસાધંિ સરોજ ઈ જડ 
જીવરાધશગળોળહોરગે નેલિધસદ્દુ ધનત્યદલિ 
સાવકાશન ુએધનધસ તસન્ન ક 
ળેવરદોલળલ્મ્બટ્ટુ સિહવુ 
દેવ દેવરકરમણ દાનવહરણ ક્કજતસમરણ ૧૨-૪૧ 
 
માસ ઓંદકે પ્રધતસરદવસદલિ 
શ્વાસગળુ અહવિટ  ત્વા 
રરિંશધતસ સહસ્રાધિકારુ સિુક્ષ સખં્યેયલિ 
હસં નામક હરરય ષોડશ 
ઈ શતસાબ્દરદ ભક્કજસે ઓલિવ દ 
યા સમદુ્ર કુ ેિગોલિદંદદલિ રદનરદનરદ ૧૨-૪૨ 
 
સ્થિૂદેહદોલળદ્દુ વરુષકે 
એળધિક એપ્પત્ત ુિઅદ 
મેિે એપ્પત્તારુ સાધવર શ્વાસ જપગળન ુ
ગાલળદેવન ુકરુણદલિ ઈ 
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રેળુ િોકદોળુળ્ળ  ેતસન 
જાિદોળુ માડુવન ુધત્રજગદ્વવ્યાપ્તસ પરમાપ્તસ ૧૨-૪૩ 
 
ઈરેરદુ દેહગળોલળદ્દુ સ 
મીરદેવન ુશ્વાસ જપ ના 
નરૂધિકવાલગપ્પ એંભત્તારુ સાહસ્ર 
તસા રલ સવુન ુરદવસ ઓંદકે 
મરુૂધવિ જીવરોળલગદ્દુ ખ 
રારર કરુણાબિધવદેંતટુો પવનરાયનોળુ ૧૨-૪૪ 
 
શ્રીિવ જગન્નાથધવઠિન ુ
તસા દયરદ વદનદોળુ નરુડદો 
પારદયલિ ના નરુડદેનલ્િદે કેલળ બિુજનરુ 
સાધલુિિંગ પ્રદ₹હકરુ ધન 
ષેધિધસદરેનહદુુ એન્નપ 
રાિવેધનદરોળગે પેળ્વદુુ ધતસલળદ કોધવદરુ ૧૨-૪૫ 
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