
মংগলাচৰণ সংধি 
হধৰ কথামতৃ সাৰ গুৰগুল| 
কৰণুধদংদাপধিতু হহলৱুে | 
পৰম ভগেদ্ভক্তধৰদিাদৰধদ হকলেুদ ু|| 
শঈৰমধণকৰ কমল পূধিত | 
চাৰচুৰণ সৱৰাি ব্ৰহ্মস | 
মীৰোধণ ফৱণংদ্ৰ, েীংদ্ৰ, ভৱেংদ্ৰ মখুধেিতু | 
িীৰিভো০হ াদয় ধিধত | 
কাৰণৱি ককেল্য়দায়ক | 
িাৰধসংহৱি িধমৱপ কৰধুণপুৱদমৱগ মংগলো ||১|| 
িগদদুৰিধত ধেমলগুণৰ ূ| 
পগলিাৱলাচিধদ ভাৰত | 
ধিগমতধতগলধতক্ৰধমধস ধক্ৰয়া ধেৱশষণগল | 
বৱগ বৱগয় িতূিে কাণতু | 
ধমৱগ হৰষুধদং হপাগধল ধহগু্গে | 
ধিগুণ মাধি মহালকুধম সংততসলিধুদিে ু||২|| 
ধিৰপুমািংদাত্মভে ধি | 
িজ ৰসভা সংৱসৱ্য় ঋিগুণ | 
দৰৱস সত্্তেপ্ৰচুৰ োণী মখু সৱৰাৱিি || 
গৰ ু হশষ শশাংকদলৱশ | 
খৰৰ িিক িগদ্গুৰৱুে ত্ে || 
চ্চৰণগধলগধভ েংধদসুৱে পাধলপুদ ুসন্মধতয় ||৩|| 
আৰ ুমৱূৰৰৱ াংদ ুসাধেৰ | 
মৱূৰৰ ু শতশ্োস িপগল || 
মৰূ ুধেি িীেৱৰালগব্জকল্প পধৰয়ংত | 
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তা ৰধচধস সত্্তেধৰৱগ সুখ সং | 
সাৰ ধমশ্ৰধৰগিমিিধৰগ || 
পাৰ দ:ুখগলীে গুৰ ুপেমাি সলৱুহম্ম ||৪|| 
চতুৰেদিি ৰাধণ অধতৱৰা | 
ধহত ধেমল ধেজ্ঞাধি ধিগম | 
প্ৰতধতগলগধভমাধি েীণাপাধণ ব্ৰহ্মাধণ | 
িধুতধস হব ুৱে িিধি লধি | 
পধতয় গুণগল তুধতপুদৱকস | 
ন্মধতয় পাধলধস হিৱলসু িী মদ্েদি সদিদধল ||৫|| 
কৃধত ৰমণ প্ৰদ্য়ুম্নিংদৱি | 
চতুৰধেশংধত তত্্তেপধত হদ | 
েৱত গধলৱগ গুৰৱুেধিসুধতহ মাৰতুি ধিি পধি | 
সতত হধৰয়ধল গুৰগুলধল স| 
দ্ৰধতয় পাধলধস ভাগেত ভা | 
ৰত পুৰাণ ৰহস্য় তত্েগলৰপুু কৰণুদধল ||৬|| 
হেদপীঠ ধেধৰংধচ ভে শ | 
ক্ৰাধদ সুৰ ধেজ্ঞািদায়ক | 
হমাদ ধচন্ময়গাি হলাক পধেি সুচধৰি | 
হেদ হভদ ধেষাদ কুটিলাং | 
তাধদ মধ্য় ধেদৰূ আদ্য়া | 
িাধদ কাৰণ বাদৰায়ণ পাধহ সিাণ ||৭|| 
ধিধতৱয়ালৱগ মধণমংত হমাদলা | 
দধত দৰুাত্মৰ ুবংদধিক ধেং | 
শধত কুভাষ্য়ে ৰধচৱস ি ুমৱিৱয়ংব ব্ৰাহ্মণি | 
সধতয় িঠৰৱদালেতধৰধস বা | 
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ৰধত ৰমণ মধ্োধভিা িধদ | 
চতুৰদশ হলাকদধল হমৱৰদ প্ৰধতমৱগাংধদসুৱে ||৮|| 
পংচ হভদাত্মক প্ৰপংচৱক | 
পংচৰপূাত্মকৱি কদেত | 
পংচমখু শক্ৰাধদগল ুধকংকৰৰ ুশঈহধৰৱগ || 
পংচ ধেংশধত তত্্তেতৰতম | 
পংধচৱকগলি ুহপল্দভাধে ধে | 
ৰংধচৱয়ধিপািংদ তীথজৰ হিৱিৱেিিধুদিে ু||৯|| 
োমৱদে ধেধৰংধচতিয় ঊ| 
মা মৱিাহৰ উগ্ৰ িূিজ টি || 
সামিাধিিেসি ভূষণ সুমিৱসাত্তংস || 
কাম হৰ ককলাস মংধদৰ | 
হসাম সূয়জিল ধেৱলাচি | 
কাধমতপ্ৰদ কৰধুণৱসমৱগ সদা সুমংগলো ||১০|| 
কৃধত্ত োসৱি ধহংৱদ িী িা | 
ল্েতু্ত কল্পসমীৰিধল ধশ| 
ষ্য়ত্েেধহস্য়ধখলাগমাথজগৱলাধদ িলধিৱয়াল ু| 
হতু্ত কল্পধদ তপেতগদা | 
ধদত্য়ৱৰালগুুত্তমৱিধিধস পুৰ ু| 
হষাত্তমৱি পধৰয়ংক পদতেধদৱদৱয়া মহাৱদে ||১১|| 
পাকশাসি মখু্য় সকলধদ | 
পাকসধৰগধভিধমপ ঋধষগৱল | 
হগকধচত্তধদ ধপতৃগধলৱগ গংিেজ ধিধতপধৰৱগ || 
আ কমলিাভাধদ য়ধতগল | 
িীককািধমসুৱেি ুধব ৱদ ৰ| 
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মাকলিি দাসেগজৱক িধমৱপিিৰেৰত ||১২|| 
পধৰমলে ুসুমিৱদালগিল | 
িৰধণৱয়াধলধগৱপংৱত দাৱমা | 
দৰি ুব্ৰহ্মাধদগল মিদধি হতাধৰ হতাৰদৱল || 
ইৰধুতহ িগিাথ ধেঠলি | 
কৰণু পৱ ে মমুুিুিীেৰ ু| 
পৰম ভাগেতৰি ুহকাং া ুেদু ুপ্ৰধতধদিে ু||১৩|| 
|| ইধত শঈ মংগলাচৰণ সংধি সংপূণজং || 
|| শঈ কৃষ্ণপজণমস্তু || 
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