ಮಂಗಲಾಚರಣ ಸಂಧಿ
ಹರಿ ಕಥಾಮೃತ ಸಾರ ಗುರುಗಳ|
ಕರುಣದಂದಾಪನಿತು ಹೆೇಳುವೆ |
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕತರಿದ್ನಾದ್ರದ ಕೆೇಳುವದ್ು ||
ಶೇರಮಣಿಕರ ಕಮಲ ಪೂಜಿತ |
ಚಾರುಚರಣ ಸರೆ ೇಜ ಬ್ರಹಮಸ |

a.
c

ಕಾರಣನೆೇ ಕೆೈವಲಯದಾಯಕ |

gm

ನಿೇರಜಭವಾ೦ಡೆ ೇದ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ |

om

ಮೇರವಾಣಿ ಫಣೆೇಂದ್ರ, ವೇಂದ್ರ, ಭವೆೇಂದ್ರ ಮುಖವನುತ |

ನಾರಸ್ಥಂಹನೆ ನಮಪೆ ಕರುಣಿಪುದೆಮಗೆ ಮಂಗಳವಾ ||೧||

ou
si

ಜಗದ್ುದ್ರನತಿ ವಮಲಗುಣರ |

.y

ಪಗಳನಾಲೆ ೇಚನದ ಭಾರತ |

w

ನಿಗಮತತಿಗಳತಿಕರಮಸ್ಥ ಕ್ರರಯಾ ವಶೆೇಷಣಗಳ |

w

ಬ್ಗೆ ಬ್ಗೆಯ ನ ತನವ ಕಾಣುತ |

w

ಮಗೆ ಹರುಷದಂ ಪೊಗಳಿ ಹಿಗುುವ |
ತಿರಗುಣ ಮಾನಿ ಮಹಾಲಕುಮ ಸಂತೆೈಸಲನುದನವು ||೨||
ನಿರುಪಮಾನಂದಾತಮಭವ ನಿ |
ಜಜರಸಭಾ ಸಂಸೆೇವಯ ಋಜುಗಣ |
ದ್ರಸೆ ಸತತವಪರಚುರ ವಾಣಿೇ ಮುಖ ಸರೆ ೇಜೆೇನ ||
ಗರುಡ ಶೆೇಷ ಶಶಾಂಕದ್ಳಶೆೇ |

ಖರರ ಜನಕ ಜಗದ್ುುರುವೆೇ ತವ ||
ಚಚರಣಗಳಿಗಭಿ ವಂದಸುವೆೇ ಪಾಲಿಪುದ್ು ಸನಮತಿಯ ||೩||
ಆರು ಮ ರೆರಡೆ ಂದ್ು ಸಾವರ |
ಮ ರೆರಡು ಶತಶಾವಸ ಜಪಗಳ ||
ಮ ರು ವಧ ಜಿೇವರೆ ಳಗಬ್ಜಕಲಪ ಪರಿಯಂತ |
ತಾ ರಚಿಸ್ಥ ಸತತವರಿಗೆ ಸುಖ ಸಂ |

om

ಸಾರ ಮಶರರಿಗಧಮಜನರಿಗ ||

ಹಿತ ವಮಲ ವಜ್ಞಾನಿ ನಿಗಮ |

gm

ಚತುರವದ್ನನ ರಾಣಿ ಅತಿರೆ ೇ |

a.
c

ಪಾರ ದ್ು:ಖಗಳಿೇವ ಗುರು ಪವಮಾನ ಸಲುಹೆಮಮ ||೪||

ou
si

ಪರತತಿಗಳಗಭಿಮಾನಿ ವೇಣಾಪಾಣಿ ಬ್ರಹಾಮಣಿ |

.y

ನುತಿಸ್ಥ ಬೆೇಡುವೆ ಜನನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ |

w

ಪತಿಯ ಗುಣಗಳ ತುತಿಪುದ್ಕೆಸ |

w

ನಮತಿಯ ಪಾಲಿಸ್ಥ ನೆಲೆಸು ನಿೇ ಮದ್ವದ್ನ ಸದ್ನದ್ಲಿ ||೫||

w

ಕೃತಿ ರಮಣ ಪರದ್ುಯಮನನಂದ್ನೆ |
ಚತುರವಶಂತಿ ತತತವಪತಿ ದೆೇ |
ವತೆ ಗಳಿಗೆ ಗುರುವೆನಿಸುತಿಹ ಮಾರುತನ ನಿಜ ಪತಿನ |
ಸತತ ಹರಿಯಲಿ ಗುರುಗಳಲಿ ಸ|
ದ್ರತಿಯ ಪಾಲಿಸ್ಥ ಭಾಗವತ ಭಾ |
ರತ ಪುರಾಣ ರಹಸಯ ತತವಗಳರುಪು ಕರುಣದ್ಲಿ ||೬||

ವೆೇದ್ಪೇಠ ವರಿಂಚಿ ಭವ ಶ |
ಕಾರದ ಸುರ ವಜ್ಞಾನದಾಯಕ |
ಮೇದ್ ಚಿನಮಯಗಾತರ ಲೆ ೇಕ ಪವತರ ಸುಚರಿತರ |
ಛೆೇದ್ ಭೆೇದ್ ವಷಾದ್ ಕುಟಿಲಾಂ |
ತಾದ ಮಧಯ ವದ್ ರ ಆದಾಯ |
ನಾದ ಕಾರಣ ಬಾದ್ರಾಯಣ ಪಾಹಿ ಸತಾರಣ ||೭||

a.
c

ದ್ತಿ ದ್ುರಾತಮರು ಬ್ಂದ್ಧಿಕ ವಂ |

om

ಕ್ಷ್ಮತಿಯೊಳಗೆ ಮಣಿಮಂತ ಮದ್ಲಾ |

ಸತಿಯ ಜಠರದೆ ಳವತರಿಸ್ಥ ಬಾ |

ou
si

ರತಿ ರಮಣ ಮಧ್ಾವಭಿಧ್ಾ ನದ |

gm

ಶತಿ ಕುಭಾಷಯವ ರಚಿಸೆ ನಡುಮನೆಯಂಬ್ ಬಾರಹಮಣನ |

.y

ಚತುರದ್ಶ ಲೆ ೇಕದ್ಲಿ ಮೆರೆದ್ ಪರತಿಮಗೆ ಂದಸುವೆ ||೮||

w

ಪಂಚ ಭೆೇದಾತಮಕ ಪರಪಂಚಕೆ |

w

ಪಂಚರ ಪಾತಮಕನೆ ದೆೈವತ |

w

ಪಂಚಮುಖ ಶಕಾರದಗಳು ಕ್ರಂಕರರು ಶೇಹರಿಗೆ ||
ಪಂಚ ವಂಶತಿ ತತತವತರತಮ |
ಪಂಚಿಕೆಗಳನು ಪೆೇಳದಭಾವ ವ |
ರಂಚಿಯನಿಪಾನಂದ್ ತಿೇರ್ಜರ ನೆನೆವೆನನುದನವು ||೯||
ವಾಮದೆೇವ ವರಿಂಚಿತನಯ ಊ|
ಮಾ ಮನೆ ೇಹರ ಉಗರ ಧ ಜಜಟಿ ||

ಸಾಮಜಾಜಿನವಸನ ಭ ಷಣ ಸುಮನಸೆ ೇತತಂಸ ||
ಕಾಮ ಹರ ಕೆೈಲಾಸ ಮಂದರ |
ಸೆ ೇಮ ಸ ಯಜನಲ ವಲೆ ೇಚನ |
ಕಾಮತಪರದ್ ಕರುಣಿಸೆಮಗೆ ಸದಾ ಸುಮಂಗಳವಾ ||೧೦||
ಕೃತಿತ ವಾಸನೆ ಹಿಂದೆ ನಿೇ ನಾ |
ಲವತುತ ಕಲಪಸಮೇರನಲಿ ಶ|

a.
c

ದತಯರೆ ಳುಗುತತಮನೆನಿಸ್ಥ ಪುರು |

gm

ಹತುತ ಕಲಪದ ತಪವಗೆೈದಾ |

om

ಷಯತವವಹಿಸಯಖಿಳಾಗಮಾರ್ಜಗಳೆ ೇದ ಜಲಧಿಯೊಳು |

ಷೆ ೇತತಮನೆ ಪರಿಯಂಕ ಪದ್ವೆೈದದೆಯೊ ಮಹಾದೆೇವ ||೧೧||

ou
si

ಪಾಕಶಾಸನ ಮುಖಯ ಸಕಲದ |

.y

ಪಾಕಸರಿಗಭಿನಮಪ ಋಷಿಗಳೆ |

w

ಗೆೇಕಚಿತತದ ಪತೃಗಳಿಗೆ ಗಂಧವಜ ಕ್ಷ್ಮತಿಪರಿಗೆ ||

w

ಆ ಕಮಲನಾಭಾದ ಯತಿಗಳ |

w

ನಿೇಕಕಾನಮಸುವೆನು ಬಿಡದೆ ರ|
ಮಾಕಳತರನ ದಾಸವಗಜಕೆ ನಮಪೆನನರವರತ ||೧೨||
ಪರಿಮಳವು ಸುಮನದೆ ಳಗನಲ |
ನರಣಿಯೊಳಿಗಿಪೆಪಂತೆ ದಾಮೇ |
ದ್ರನು ಬ್ರಹಾಮದಗಳ ಮನದ್ಲಿಿ ತೆ ೇರಿ ತೆ ೇರದ್ಲೆ ||
ಇರುತಿಹ ಜಗನಾರ್ ವಠಲನ |

ಕರುಣ ಪಡೆವ ಮುಮುಕ್ಷುಜಿೇವರು |
ಪರಮ ಭಾಗವತರನು ಕೆ ಂಡಾಡುವುದ್ು ಪರತಿದನವು ||೧೩||
|| ಇತಿ ಶೇ ಮಂಗಲಾಚರಣ ಸಂಧಿ ಸಂಪೂಣಜಂ ||

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

|| ಶೇ ಕೃಷಣಪಜಣಮಸುತ ||

