
మంగలాచరణ సంధి 
హరి కథామృత సార గురుగళ| 
కరుణదిందాపనితు హేళువె | 
పరమ భగవద్భకతరది్నాద్రది కేళువద్ు || 
శీరమణకిర కమల పూజిత | 
చారుచరణ సరోజ బ్రహమస | 
మీరవాణి ఫణ ంద్ర, వంద్ర, భవ ంద్ర ముఖవినుత | 
నీరజభవా౦డో ద్య స్థి తి | 
కారణన  క ైవలయదాయక | 
నారస్థంహనె నమిపె కరుణపిుదెమగ  మంగళవా ||౧|| 
జగద్ుద్రనతి విమలగుణరూ | 
పగళనాలోచనది భారత | 
నిగమతతిగళతికరమిస్థ కరరయా విశేషణగళ | 
బ్గ  బ్గ య నూతనవ కాణుత | 
మిగ  హరుషదిం పొ గళి హిగుు వ | 
తిరగుణ మాని మహాలకుమి సంతెైసలనుదినవు ||౨|| 
నిరుపమానందాతమభవ ని | 
రజరసభా సంస్ేవయ ఋజుగణ | 
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ద్రస్ె సతత వపరచుర వాణీ ముఖ సరోజనే || 
గరుడ శేష శశాంకద్ళశే | 
ఖరర జనక జగద్ుు రువ  తవ || 
చచరణగళిగభి వందిసువ  పాలిపుద్ు సనమతియ ||౩|| 
ఆరు మూర రడ ంద్ు సావిర | 
మూర రడు శతశావస జపగళ || 
మూరు విధ జీవరొళగబ్జ కలప పరయింత | 
తా రచిస్థ సతత వరిగ  సుఖ సం | 
సార మిశరరిగధమజనరగి || 
పార ద్ు:ఖగళీవ గురు పవమాన సలుహెమమ ||౪|| 
చతురవద్నన రాణి అతిరో | 
హిత విమల విజఞా ని నిగమ | 
పరతతిగళగభిమాని వణాపాణి బ్రహామణ ి| 
నుతిస్థ బ్ేడువె జనని లక్ష్మమ | 
పతియ గుణగళ తుతిపుద్క స | 
నమతియ పాలిస్థ నలెెసు నీ మద్వద్న సద్నద్లి ||౫|| 
కృతి రమణ పరద్ుయమననంద్నె | 
చతురవిశంతి తతత వపతి ద ే| 
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వత ెగళిగ  గురువనెిసుతిహ మారుతన నిజ పతిన | 
సతత హరియలి గురుగళలి స| 
ద్రతియ పాలిస్థ భాగవత భా | 
రత పురాణ రహసయ తతవగళరుపు కరుణద్లి ||౬|| 
వ ద్పఠీ విరించి భవ శ | 
కార ది సుర విజఞా నదాయక | 
మోద్ చినమయగాతర లోక పవితర సుచరితర | 
ఛేద్ భేద్ విషాద్ కుటిలాం | 
తాది మధయ విద్ూర ఆదాయ | 
నాది కారణ బ్ాద్రాయణ పాహి సతరా ణ ||౭|| 
క్ష్మతియొళగ  మణమింత మొద్లా | 
ద్తి ద్ురాతమరు బ్ంద్ధిక విం | 
శతి కుభాషయవ రచిస్ె నడుమనెయ ంబ్ బ్రా హమణన | 
సతియ జఠరద ళవతరసి్థ బ్ా | 
రతి రమణ మధావభిధా నది | 
చతురద్శ లోకద్లి మెర ద్ పరతిమగొందిసువె ||౮|| 
పంచ భదేాతమక పరపంచక  | 
పంచరూపాతమకనె దెైవత | 
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పంచముఖ శకార దగిళు కరంకరరు శీహరిగ  || 
పంచ వింశతి తతత వతరతమ | 
పంచిక గళను పేళదభావి వి | 
రంచియ నిపానంద్ తీరిర నెనవెెననుదినవు ||౯|| 
వామదేవ విరించితనయ ఊ| 
మా మనోహర ఉగర ధూరజటి || 
సామజఞజినవసన భూషణ సుమనసో తత ంస || 
కామ హర క ైలాస మందిర | 
సో మ సూరయనల విలోచన | 
కామితపరద్ కరుణసి్ెమగ  సదా సుమంగళవా ||౧౦|| 
కృతిత  వాసనె హింద ెనీ నా | 
లవతుత  కలపసమీరనలి శి| 
షయతవవహిసయఖిళాగమారిగళోది జలధియొళు | 
హతుత  కలపది తపవగ ైదా | 
దితయరొళుగుతత మననెిస్థ పురు | 
షో తత మనె పరయింక పద్వెైదదిెయొ మహాదేవ ||౧౧|| 
పాకశాసన ముఖయ సకలది | 
పాకసరిగభినమిప ఋషథగళె | 
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గేకచితత ది పథతృగళిగ  గంధరవ క్ష్మతిపరగి  || 
ఆ కమలనాభాది యతిగళ | 
నీకకానమిసువెను బిడదె ర| 
మాకళతరన దాసవరు క  నమిపెననరవరత ||౧౨|| 
పరిమళవు సుమనద ళగనల | 
నరణయిొళిగపిెపంతె దామో | 
ద్రను బ్రహామదిగళ మనద్లిి తోరి తోరద్లె || 
ఇరుతిహ జగనాథ విఠలన | 
కరుణ పడెవ ముముక్షుజీవరు | 
పరమ భాగవతరను క ండాడువుద్ు పరతిదనివు ||౧౩|| 
|| ఇతి శీ మంగలాచరణ సంధి సంపూరణం || 
|| శీ కృషణ రపణమసుత  || 
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