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মংগলাচরণ সংধি
হধর কথামৃত সার গুরুগল|
করুণধদংদাপধিতু হহলুবে |
পরম ভগেদ্ভক্তধরদিাদরধদ হকলুেদু ||
শঈরমধণকর কমল পূধিত |
চারুচরণ সবরাি ব্রহ্মস |
মীরোধণ ফবণংদ্র, েীংদ্র, ভবেংদ্র মুখধেিুত |
িীরিভো০হ াদয় ধিধত |
কারণবি ককেল্য়দায়ক |
িারধসংহবি িধমবপ করুধণপুবদমবগ মংগলো ||১||
িগদুদরিধত ধেমলগুণরূ |
পগলিাবলাচিধদ ভারত |
ধিগমতধতগলধতক্রধমধস ধক্রয়া ধেবশষণগল |
েবগ েবগয় িূতিে কাণুত |
ধমবগ হরুষধদং হপাগধল ধহগ্গুে |
ধিগুণ মাধি মহালকুধম সংততসলিুধদিেু ||২||
ধিরুপমািংদাত্মভে ধি |
িজরসভা সংবসব্য় ঋিুগণ |
দরবস সত্ত্বপ্রচু র োণী মুখ সবরাবিি ||
গরু হশষ শশাংকদলবশ |
খরর িিক িগদ্গুরুবে ত্ব ||
চ্চরণগধলগধভ েংধদসুবে পাধলপুদু সন্মধতয় ||৩||
আরু মূবররব াংদু সাধের |
মূবরর ু শতশ্বাস িপগল ||
মূরু ধেি িীেবরালগব্জকল্প পধরয়ংত |
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তা রধচধস সত্ত্বধরবগ সুখ সং |
সার ধমশ্রধরগিমিিধরগ ||
পার দু:খগলীে গুরু পেমাি সলুবহম্ম ||৪||
চতু রেদিি রাধণ অধতবরা |
ধহত ধেমল ধেজ্ঞাধি ধিগম |
প্রতধতগলগধভমাধি েীণাপাধণ ব্রহ্মাধণ |
িুধতধস হে ু বে িিধি লধি |
পধতয় গুণগল তু ধতপুদবকস |
ন্মধতয় পাধলধস হিবলসু িী মদ্বদি সদিদধল ||৫||
কৃ ধত রমণ প্রদ্য়ুম্নিংদবি |
চতু রধেশংধত তত্ত্বপধত হদ |
েবত গধলবগ গুরুবেধিসুধতহ মারুতি ধিি পধি |
সতত হধরয়ধল গুরুগলধল স|
দ্রধতয় পাধলধস ভাগেত ভা |
রত পুরাণ রহস্য় তত্বগলরুপু করুণদধল ||৬||
হেদপীঠ ধেধরংধচ ভে শ |
ক্রাধদ সুর ধেজ্ঞািদায়ক |
হমাদ ধচন্ময়গাি হলাক পধেি সুচধরি |
হেদ হভদ ধেষাদ কুটিলাং |
তাধদ মধ্য় ধেদূর আদ্য়া |
িাধদ কারণ োদরায়ণ পাধহ সিাণ ||৭||
ধিধতবয়ালবগ মধণমংত হমাদলা |
দধত দুরাত্মরু েংদধিক ধেং |
শধত কুভাষ্য়ে রধচবস ি ু মবিবয়ংে ব্রাহ্মণি |
সধতয় িঠরবদালেতধরধস ো |
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রধত রমণ মধ্বাধভিা িধদ |
চতু রদশ হলাকদধল হমবরদ প্রধতমবগাংধদসুবে ||৮||
পংচ হভদাত্মক প্রপংচবক |
পংচরূপাত্মকবি কদেত |
পংচমুখ শক্রাধদগলু ধকংকররু শঈহধরবগ ||
পংচ ধেংশধত তত্ত্বতরতম |
পংধচবকগলিু হপল্দভাধে ধে |
রংধচবয়ধিপািংদ তীথজর হিবিবেিিুধদিেু ||৯||
োমবদে ধেধরংধচতিয় ঊ|
মা মবিাহর উগ্র িূিজটি ||
সামিাধিিেসি ভূ ষণ সুমিবসাত্তংস ||
কাম হর ককলাস মংধদর |
হসাম সূয়জিল ধেবলাচি |
কাধমতপ্রদ করুধণবসমবগ সদা সুমংগলো ||১০||
কৃ ধত্ত োসবি ধহংবদ িী িা |
ল্বত্তু কল্পসমীরিধল ধশ|
ষ্য়ত্বেধহস্য়ধখলাগমাথজগবলাধদ িলধিবয়ালু |
হত্তু কল্পধদ তপেতগদা |
ধদত্য়বরালুগুত্তমবিধিধস পুরু |
হষাত্তমবি পধরয়ংক পদতেধদবদবয়া মহাবদে ||১১||
পাকশাসি মুখ্য় সকলধদ |
পাকসধরগধভিধমপ ঋধষগবল |
হগকধচত্তধদ ধপতৃ গধলবগ গংিেজ ধিধতপধরবগ ||
আ কমলিাভাধদ য়ধতগল |
িীককািধমসুবেিু ধে বদ র|
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মাকলিি দাসেগজবক িধমবপিিরেরত ||১২||
পধরমলেু সুমিবদালগিল |
িরধণবয়াধলধগবপংবত দাবমা |
দরিু ব্রহ্মাধদগল মিদধি হতাধর হতারদবল ||
ইরুধতহ িগিাথ ধেঠলি |
করুণ পব ে মুমুিুিীেরু |
পরম ভাগেতরিু হকাং া ু েুদু প্রধতধদিেু ||১৩||
|| ইধত শঈ মংগলাচরণ সংধি সংপূণংজ ||
|| শঈ কৃ ষ্ণপজণমস্তু ||

