
నాడీ ప్రకరణ సంధ ి
 
హరికథామ్ ఇతసారర గురుగళ 
కరుణదిందాప్నితసు పేళువ ె
ప్రమ భగవద్భకతరది్నాద్రది కేళువుద్ు 
 
వరసుదేవను ప్రర ణముఖతస 
త్ేేశరింద్లి సవేె క కైొళు 
తీ శరరీదొళిప్ప మూవత్ాత రు ారహసర 
ఈ సునాడిగళొళగ  శీ్ర భూ 
మీ సమేతస విహారగ ైవ ప్ 
రేశనమలసుముతిగళ చంతిసుతస హగిుు తిరు ౧౨-౧ 
 
చరణగళొళిహ నాడిగళు హ 
నెెరడు ారవిర మధ్య దేహదొ  
ళిరుతిహవు హదనిాలకు బాహుగళొళగ  ఈర రద్ు 
శిరదొళారు ారహసర చంతిస ి
ఇరుళు హగలభిమాని దివిజర 
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నరితసుప్రసనె గ ైవవరిళెయొళు సేగవరసిగళు ౧౨-౨ 
 
బ్ ఇహతి నామక వరసుదేవను 
వహిసి స్త పీ్ురుషగళ దోషవి 
రహితస ఎప్పత్తత రడు ారవిర నాడిగళొళిద్ుు  
ద్ుర హణి మొద్లాద్మరగణ సన్ 
మహితస సవ ప్రర ణగిళ మహ 
మహిమ సంత్తైసువను సంతసతస ప్రమ కరుణాళు ౧౨-౩ 
 
నూరు వరుషక  దవిస మూవ 
త్ాత రు ారవిరవహవు నాడి శ 
రీరదొళగినితిహవు ఎంద్రిత్ ంద్ుదవిసద్లి 
సూరిగళ సతసురిసది్వ ప్రతి 
వరరద్లి ద్ంప్తిగళచన ె
త్ా రచసిద్వ సతసయ సంశయవిలలవెందతంద్ు ౧౨-౪ 
 
చతసురవింశతి తసతసేగళు తస 
తసపతిగళెనిసువ బరహమముఖ దే 
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వత్తగళనుదిన ప్రతిప్రతి నాడిగళొళిరుతిద్ుు  
చతసుఅద్శ లోకదొళు జీవ 
ప్రతసతిగళ సంరఇసువ శర 
శేతసన తసతసత్ాథానద్లి నోడుతసలె మోదిప్రు ౧౨-౫ 
 
సతసయ సంకలపను సదా ఎ 
ప్పత్తత రడు ారహసరదొళు మూ 
వతసుత  నాలకక లఅ దతైవత్ాత రు ారహసర 
చతస్రక్ ఇతి ఒడగూడి ప్రమ సు 
నితసయ మంగళ మూతి భకతర 
త్తతితగను త్ానాగి సవతసరద్లి సంత్తపై్ ౧౨-౬ 
 
మణిగళొళగిహ సూతసరద్ంది 
ప్రణవప్రతిప్రద్యను సవచతేసన 
గణదొళిద్ువనవరతస సంత్తైసువను తసనెవర 
ప్రణతస కరమద్ భకత చంత్ా 
మణి చదానందతైక దేహను 
అణు మహద్ుతసనలపరోప్రదియలి నలెెసపి్ప ౧౨-౭ 
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ఈ సుషుమాెద్యఖిళ నాద ీ
కోశ నాభిమూలద్లి వ్ ఇష 
ణాసనద్ మధ్యద్లి ఇప్పద్ు తసుందినామద్లి 
ఆ సరోజాసన ముఖరు మూ 
లేశనానందాది సుగుణో 
ప్రసనెయ గ వైుతసలి దేహదొళగ  ఇరుతిహరు ౧౨-౮ 
 
సూరిగళు చత్తతతసువద్ు భా 
గీరథయిె మొద్లాద్ తీథగ 
ళీరధిక ఎప్పతసుత  ారవిర నాడియొళగహివు 
ఈ రహసయవనలప జనరగి  
త్ోరి పేళదత నాడ ినదియొళు 
ధీరరనుదిన మజజనవ మాడుతసలె సుఖిసువరు ౧౨-౯ 
 
తిళివుదీ దేహదొళగిహ ఎడ 
బలద్ నాడిగళొళగ  దివిజరు 
జలజ సంభవ వరయు వరణాయదిగళు బలద్లిల 
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ఎలరుణగి విహగేంద్ర చళివ ె
ట్టళియ షణమహిషయిరు వరరుణ ి
కకలిశధ్ర కరమాదగిళు ఎడభాగదొళగహిరు ౧౨-౧౦ 
 
ఇక ులదొళిహ నాడయిొళు దే 
వకుళిందొడనాడుతసలి ప్ ం 
బకకుదేరను జీవరధికరరరనుారరద్లి 
తసకు ారధ్నవ మాడి మాడసిు 
తసకురది సంత్తైప్ భకతర 
ద్కుగొద్నసురగ  సతసుపణయగళనప్హరిప్ ౧౨-౧౧ 
 
తసుందివిడిదా శిరద్ ప్రియం 
త్ ందత వరయపిసి ఇహుద్ు త్ావర  
కంద్నిహనద్రొళగ  ఇద్కరీ ైద్ు శరఖ గళు 
ఒంద్ధకి ద్శకరణగలక సం 
బంధ్గ దైిహవలిల రవి శశి 
సింధ్ు నాసత్ాయదగిళు నెలెగొండిహరు సతసతస ౧౨-౧౨ 
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ప్ కుళడివిడిదొందత నాడియు 
సుకుద్లె ధారరళ రూప్ద ి
సికకుహుద్ు నడు దేహదొళగ  సుషుమె నామద్లి 
రకుసరనొళప్ గగొడదత ద్శ 
దికకునొళగ  సమీర దేవను 
లెకకుసదత మత్ త బబరను సంచరిప్ దహేదొళు ౧౨-౧౩ 
 
ఇనితసు నాడీశరఖ గళు ఈ 
తసనువినొళగిహవెంద్ు ఏకర- 
తసమను దిేసపిత  ారవిరరతసమకనాగి నాడయిొళు 
వనిత్తయందొడగూడి నారర 
యణ దవిరరరతిరయొళగీ ప్ర ి
వనజజాండదొళఖిళ జీవరొళిద్ుు  మోహిసువ ౧౨-౧౪ 
 
దిన దినది వధిసువ కకముదా 
ప్తన మయూఖద్ ా బగ గతస లో 
చన విలోకకసి మోద్బడ బలలనె నిరంతసరద ి
కకనరగీ సుకథామ్ ఇతసద్ భో 
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జనద్ సుఖ దొరకకవుదత లకకమీ 
మనోహరన సద్ుు ణవ కీతిప్ భకకతసగలలద్లె ౧౨-౧౫ 
 
ఈ తసనువినొళగిహవు ఓతస 
ప్రర తసరూప్ది నాడిగళు ప్ురు 
హూతస ముఖరలిలహరు తసమ్మంద్ధికరొడగూడి 
భీతిగొళిసుతస దానవర సం 
ఘాతసనామక హరయి గుణ సం 
ప్రతియలి సద్ుప్రసనెయ గ ైవుతసలె మోదిప్రు ౧౨-౧౬ 
 
జలట్ కకకకుట్ ఖటే్ జీవర 
కళేవరగళొళగది్ుు  కరణిస ి
కొళదత తసతసతద్ృప్ తసనాెమద్లి కర సుతసలి 
జలరుహేఅణ వివిధ్ కమం 
గళ నిరంతసర మాడ ిమాడిసి తస 
తసఫలగుళుణణదత సంచరిసువను నితసయ సుఖప్ూణ ౧౨-౧౭ 
 
తిళిద్ుప్రసనెగ వైుతీ ప్ర ి
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మలిననంతిరు ద్ుజనర కం 
గళిగ  గోచరిసదత విప్శిితసరొడనె గవిసదత 
మళె బిసిలక హసి త్ ఇష ెజయాప్జయ 
ఖళర నిందానిందత భయగళి 
గళుకద్లె మదాు నయెంద్ది చరసిు ధ్ర యొళగ  ౧౨-౧౮ 
 
కరనన గరీ మసథ  సవ 
ప్రర ణిగళు ప్రతిదవిసద్లి ఏ 
నేను మాద్ువ కమగళు హరిప్ూజ యెంద్రది్ు 
ధేనిసుతస సద్భకకతయలి 
ప్వమానముఖ దవేరంతసరరతసమక 
శీ్రనివరసనిగపసిుతస మోదిసుతస నలియుతిరు ౧౨-౧౯ 
 
నోకనీయను లోకదొళు శుని 
సూకరరదగిళొళగ  నెలెస ి
దేుకమేవరదిే తీయ బహురూప్రవహయగళింద్ 
త్ా కర సుత్ ళగిద్ుు  తిళిసదత 
శీ్ర కమలభవ ముఖయ సకల ద ి
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వౌకసగణారరధ్య క కైొండనుదనిది ప్ ర వ ౧౨-౨౦ 
 
ఇనితసుప్రసనె గ వైుతిహ స 
జజనరు సంారరద్లి ప్రతి ప్రతి 
దినగళలి ఏనేను మాడువుదతలల  హరపి్ూజ  
ఎనిసికొంబువు సతసయవీ మా 
తినలి సంశయ బడువ నరన 
లపను సునిశియ బాహయ కమవ మాడి ఫలవనేు ౧౨-౨౧ 
 
భోగయ భోక్త్ ఇగళొళగ  హరి త్ా 
భోగయ భొకతను ఎనిసి యోగరయ 
యోగయ రసగళ దవేదానవగణక  ఉణసిువను 
భాగయనిధి భకతరగి  సదతైే 
రరగయ భకకత జ్~నానవీవర 
యోగయరిగ  దేేషరదగిళ తసనెలిల కొడుతిప్ప ౧౨-౨౨ 
 
ఈ చతసుద్శ భువనదొళగ  చ 
రరచరరతసమక జీవరలిల వి 

9

www.yo
us

igm
a.c

om



రోచనాతసమజ వంచకను నెలెసది్ుు  దిన దినద ి
యాచకను ఎందతనిసికొంబ మ 
రీచద్మన సుహంసరూపి ని 
షేచకరవహయనాగి జనరభిలాషె ప్ూర ైప్ ౧౨-౨౩ 
 
అనెద్నాెద్నెమయ సేయ 
మనె బరహామద్యఖిళ చేతసన 
కనె కలపకనాహననిరుదాా ది రూప్రద్లి 
అనయరనపేఇసదత గుణకర 
రుణయ ారగర స్ ఇషిటసువను హ ి
రణయగభనొళిద్ుు  ప్రలిసువను జగతసరయవ ౧౨-౨౪ 
 
తిరప్ద్ తిరద్శరధ్యఅ తిరసథ  
తిరప్థగరమ్నిపితస తిరవికీమ 
క్ ఇప్ణవతససల కకవలయద్ళ శరయమ నిస్సమ 
అప్రిమ్తస చతసుసఖ గుణాతసమక 
వప్ుష వెైకకంఠరది లోకర 
ధిప్ తసరయామయ తసనెవర నిషరుప్ట్దిం ప్ ర వ ౧౨-౨౫ 
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లవణ మ్శీితస జలవు త్ోప్ుద్ు 
లవణ దోప్రయలి జిఃవగె  
వివరగ సైలక శఖయవరగువుదేనో నోళపరిగ  
శేవశ వరయప్ ఎనిసి లమీ 
ధ్వ చరరచరదొళగ  తసుంబిహ 
నవిదితసన ారకలయ భలలవరరరు సురరొళగ  ౧౨-౨౬ 
 
వరయప్తనంద్ది సవజీవరొ 
ళిప్ప చనమయ ఘోరభవ సం 
తసప్య మానరు భజీసె భకకతియళింద్లిహప్రది 
ప్రర ప్యనాగువనవరవగుణగ 
ళొప్ుపగొంబను భకత వతససల 
తసపిపసువ బహుజనమ దోషగళవరగినవరతస ౧౨-౨౭ 
 
హలవు బగ యలి హరియ మనద్లి 
ఒలిసి నిలిలస ిఏను మాడువ 
క లసగళు అవనంఘి్ిప్ూజ గళెంద్ు ననెెవుతిరు 
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హలధ్రరనుజ త్ానే సవ 
సథళగళలి నెలిసిద్ుు  నిశిం 
చల భకకతి సుజ్~నాన భాగయవ కొట్టట  సంత్తైప్ ౧౨-౨౮ 
 
దోషగంధ్విద్ూర నానా 
వేషధారక ఈ జగతసరయ 
ప్ర షక ప్ురరతసన ప్ురుష ప్ురుహూతస ముఖవినుతస 
శేషవర ప్రియంక శయన వి 
భీషణ పిరయ విజయసఖ సం 
త్ోషబడసిువ సుజనరిషరట రథగళ ప్ూర ైస ి౧౨-౨౯ 
 
శీ్రమహీసేవితస ప్దాంబుజ 
భూమ సద్భక తతకలభయ ప ి
త్ామహాద్యమరరసురరచతస ప్రద్ ప్ంకజే 
వరమ వరమన రరమ సంార 
రరమయౌషధ్ హే మమకకల 
ారేమ్ సంత్తైసెనలక బందొద్గువను కరుణాళు ౧౨-౩౦ 
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ద్నుజ దివిజరొళిద్ుు  అవరవ 
రనుసరసిి కమగళ మాళపను 
జననమరణాద్యఖిళదోషవిద్ూర ఎమొమడనె 
జనిసువను జీవిసువ సంర 
అణెయ మాడువనలెల  కరలద ి
ధ్నవ కరయదిహ సప్నంతసనిమ్తసత  బాంధ్వను ౧౨-౩౧ 
 
బిసరుహాప్రత గసది త్ానుద్ 
యసలక వ్ ఇఅంగళ నెళలక ప్స 
రిసువువిళెయొళు అసతమ్సలలలేల  లీనిప్వు 
శేసన ముఖయమరరంతసరరతసమక 
నొశదొళిరుతిప్పవు ఈ జగతసరయ 
బసిరొళింబిట్టటలల  కమవ త్ోప్ నోళపరగి  ౧౨-౩౨ 
 
తిరభువనెైకరరరధ్య లమీ 
సుభుజయుగళాలింగిత్ాంగ 
సేభు సుఖాతసమ సువణవణ సుప్ణవరవహన 
అభయదానంత్ాక శశిస 
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నిెభ నిరంజన నితసయద్లి తసన 
గభినమ్సువరిగీవ సవరథగళ తసడతయద్లె ౧౨-౩౩ 
 
కవిగళింద్లి తిళిద్ు ప్రర తసిః 
సవన మధ్యందనివు ారయమ 
సవనగళు వసు  ఇద్రరరదితసయరొళు రరజసువ 
ప్వననొళు క్ ఇతి జయ సుమాయా 
ధ్వన మూతితసరయవ చంతిస ి
దివసవెంబాహుతిగళింద్చసుతస సుఖిసుతిరు ౧౨-౩౪ 
 
చతసురవింశతసయబు  వసుద ే
వత్తగళొళు ప్రద్ుయమెనిప్పను 
చతసుశిత్ాేరింశతిగళలి సంకషణాఖయ 
హుతసవహాఅనొళిహను మాయా 
ప్తియు హదినారధిక దాేతిరం 
శతి వరుషగళలిప్పనాదితసయనొళు సతిసకరయ ౧౨-౩౫ 
 
ష ద్శోతసతరశతస వరుషద్లి 
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శోడశోతసతరశతస సురూప్ద ి
కీీడిసువ వసు ఇదరా దితసయరొళు సతిసహతిస 
వీరడవిలలదత భజప్ భకతర 
ప్డిసువ ద్ురిత్ౌఘగళ ద్ూ 
రోడిసుతస బళియలి బిడదత నెలసిప్ప భయహారి ౧౨-౩౬ 
 
మూరధిక ఎంభతసుత  సహసెై ీ
నూరు ఇప్పత్తతనిప్ రూప్ద ి
త్ోరుతిప్ప దివరనిశరధిప్రొళగ  నితసయద్లి 
భారతీ ప్రర ణరొళగిద్ుు  ని 
వరరిసుతస భకతర ద్ురితస హిం 
కరర నిధ్న ప్రథమ రూప్ది పిత్ ఇగళనె ప్ ర వ ౧౨-౩౭ 
 
బుదిా  ప్ూవక ఉతసతమోతసతమ 
శుదా్ ఊణాంబరవ ప్ంకదొ  
ళది త్తగ యలక లేప్వరగువుదే ప్రఇీసలక 
ప్ద్మనాభను సవజీవరొ 
ళిద్ురేను గుణతసరయగళిం 
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బదా్నాగువననేో నితసయ సుఖాతసమ చనమయను ౧౨-౩౮ 
 
సకల దోషవిద్ుర శశి ప్ర 
వక సహారర నంతస సూరయ 
ప్రకర సనిెభగరతసర లకకమీకళతసర సురమ్తసర 
విఖనారండదొళిప్ప బరహామ 
ద్యఖిళ చతేసనగణకే త్ాన ే
సఖనెనిసికొండకకట్ిలాతసమకనిప్పనవరంత్త ౧౨-౩౯ 
 
దేశభదే్గళలిల ఇప్రప 
కరశదోప్రదియలి చతేసన 
రరశియొళు నెలెసపి్పనవయవధానద్లి నిరుతస 
శీ్రసహతిస సవతసర నిరవర 
కరశ కొడువంద్ద్లి కొడుతస ని 
రరశెయలి సవరంతసరరతసమక శోభిసువ సుఖదా ౧౨-౪౦ 
 
శీ్రవిరీంచాద్యమరగణ సం 
సేవిత్ాంఘి్ ిసరోజ ఈ జడ 
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జీవరరశిగళొళహొరగ  నెలిసది్ుు  నితసయద్లి 
ారవకరశను ఎనిసి తసనె క 
ళేవరదొళిమ్బట్టట  సలహువ 
దేవ దేవకకరమణ దానవహరణ జతసమరణ ౧౨-౪౧ 
 
మాస ఒంద్క  ప్రతిదివసద్లి 
శరేసగళు అహవషట చత్ాే 
రింశతి సహారర ధికరరు సులక్ష సంఖేయయలి 
హంస నామక హరియ షర డశ 
ఈ శత్ాబుది భజసె ఒలివ ద్ 
యా సముద్ర కకచలేగోలిద్ంద్ద్లి దనిదినది ౧౨-౪౨ 
 
సూథ లదేహదొళిద్ుు  వరుషక  
ఏళధిక ఎప్పతసుత  లఅద్ 
మేలె ఎప్పత్ాత రు ారవిర శరేస జప్గళను 
గరళిదేవను కరుణద్లి ఈ 
రేళు లోకదొళుళళ చేతసన 
జాలదొళు మాడువను తిరజగదాేాప్త  ప్రమాప్త  ౧౨-౪౩ 
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ఈర రద్ు దేహగళొళిద్ుు  స 
మీరదేవను శరేస జప్ నా 
నూరధకివరగపి్ప ఎంభత్ాత రు ారహసర 
త్ా రచసువను దవిస ఒంద్క  
మూరువిధ్ జీవరొళగిద్ుు  ఖ 
రరరి కరుణాబలవిదతంతసుట్ో ప్వనరరయనొళు ౧౨-౪౪ 
 
శీ్రధ్వ జగనాెథవిఠలను 
త్ా ద్యది వద్నదొళు నుడిదో 
ప్రదియలి నా నుడిదతనలలదత కేళి బుధ్జనరు 
ారధ్ులింగ ప్రద్₹హకరు ని 
షేధిసది్రనేహుద్ు ఎనెప్ 
రరధ్వేనిద్రొళగ  పళేుేద్ు తిళిద్ కోవిద్రు ౧౨-౪౫ 

18

www.yo
us

igm
a.c

om




