
മംഗലാചരണ സംധി 
ഹരി കഥാമൃത സാര ഗുരുഗള| 
കരുണദിംദാപനിതു ഹഹളുവെ | 
പരമ ഭഗെദ്ഭക്തരിദനാദരദി ഹകളുെദു || 
ശീരമണികര കമല പൂജിത | 
ചാരുചരണ സഹരാജ ബ്രഹ്മസ | 
മീരൊണി ഫഹണംബ്ദ, െീംബ്ദ, ഭഹെംബ്ദ 
മുഖെിനുത | 
നീരജഭൊ൦ഹ ാദയ സ്ഥിതി | 
കാരണഹന കകെലയദായക | 
നാരസിംഹവന നമിവപ കരുണിപുവദമവഗ 
മംഗളൊ ||൧|| 
ജഗദുദരനതി െിമലഗുണരൂ | 
പഗളനാഹലാചനദി ഭാരത | 
നിഗമതതിഗളതിബ്കമിസി ബ്കിയാ െിഹശഷണഗള | 
രവഗ രവഗയ നൂതനെ കാണുത | 
മിവഗ ഹരുഷദിം വപാഗളി ഹിഗ്ഗുെ | 
ബ്തിഗുണ മാനി മഹാലകുമി 
സംകതസലനുദിനെു ||൨|| 
നിരുപമാനംദാത്മഭെ നി | 
ര്ജരസഭാ സംഹസെയ ഋജുഗണ | 
ദരവസ സത്ത്വബ്പചുര ൊണീ മുഖ സഹരാഹജന || 
ഗരു  ഹശഷ ശശാംകദളഹശ | 
ഖരര ജനക ജഗദ്ഗുരുഹെ തവ || 
ച്ചരണഗളിഗഭി െംദിസുഹെ പാലിപുദു 
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സന്മതിയ ||൩|| 
ആരു മൂവരരവ ാംദു സാെിര | 
മൂവരര ു ശതശവാസ ജപഗള || 
മൂരു െിധ ജീെവരാളഗബ്ജകല്പ പരിയംത | 
താ രചിസി സത്ത്വരിവഗ സുഖ സം | 
സാര മിബ്ശരിഗധമജനരിഗ || 
പാര ദു:ഖഗളീെ ഗുരു പെമാന സലുവഹമ്മ 
||൪|| 
ചതുരെദനന രാണി അതിഹരാ | 
ഹിത െിമല െിജ്ഞാനി നിഗമ | 
ബ്പതതിഗളഗഭിമാനി െീണാപാണി ബ്രഹ്മാണി | 
നുതിസി ഹര ുവെ ജനനി ലക്ഷ്മി | 
പതിയ ഗുണഗള തുതിപുദവകസ | 
ന്മതിയ പാലിസി വനവലസു നീ മദവദന സദനദലി 
||൫|| 
കൃതി രമണ ബ്പദയുമ്നനംദവന | 
ചതുരെിശംതി തത്ത്വപതി ഹദ | 
െവത ഗളിവഗ ഗുരുവെനിസുതിഹ മാരുതന നിജ 
പത്നി | 
സതത ഹരിയലി ഗുരുഗളലി സ| 
ബ്ദതിയ പാലിസി ഭാഗെത ഭാ | 
രത പുരാണ രഹസയ തതവഗളരുപു കരുണദലി 
||൬|| 
ഹെദപീഠ െിരിംചി ഭെ ശ | 
ബ്കാദി സുര െിജ്ഞാനദായക | 
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ഹമാദ ചിന്മയഗാബ്ത ഹലാക പെിബ്ത സുചരിബ്ത | 
ഹേദ ഹഭദ െിഷാദ കുടിലാം | 
താദി മധയ െിദൂര ആദയാ | 
നാദി കാരണ രാദരായണ പാഹി സബ്താണ ||൭|| 
ക്ഷിതിവയാളവഗ മണിമംത വമാദലാ | 
ദതി ദുരാത്മരു രംദധിക െിം | 
ശതി കുഭാഷയെ രചിവസ ന ുമവനവയംര 
ബ്രാഹ്മണന | 
സതിയ ജഠരവദാളെതരിസി രാ | 
രതി രമണ മധവാഭിധാ നദി | 
ചതുരദശ ഹലാകദലി വമവരദ 
ബ്പതിമവഗാംദിസുവെ ||൮|| 
പംച ഹഭദാത്മക ബ്പപംചവക | 
പംചരൂപാത്മകവന കദെത | 
പംചമുഖ ശബ്കാദിഗളു കിംകരരു ശീഹരിവഗ || 
പംച െിംശതി തത്ത്വതരതമ | 
പംചിവകഗളനു ഹപള്ദഭാെി െി | 
രംചിവയനിപാനംദ തീര്ഥര 
വനവനവെനനുദിനെു ||൯|| 
ൊമഹദെ െിരിംചിതനയ ഊ| 
മാ മഹനാഹര ഉബ്ഗ ധൂര്ജടി || 
സാമജാജിനെസന ഭൂഷണ സുമനഹസാത്ത്ംസ || 
കാമ ഹര കകലാസ മംദിര | 
ഹസാമ സൂരയനല െിഹലാചന | 
കാമിതബ്പദ കരുണിവസമവഗ സദാ സുമംഗളൊ 
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||൧൦|| 
കൃത്ത്ി ൊസവന ഹിംവദ നീ നാ | 
ലവത്ത്ു കല്പസമീരനലി ശി| 
ഷയതവെഹിസയഖിളാഗമാര്ഥഗഹളാദി 
ജലധിവയാളു | 
ഹത്ത്ു കല്പദി തപെകഗദാ | 
ദിതയവരാളുഗുത്ത്മവനനിസി പുരു | 
ഹഷാത്ത്മവന പരിയംക പദകെദിവദവയാ 
മഹാഹദെ ||൧൧|| 
പാകശാസന മുഖയ സകലദി | 
പാകസരിഗഭിനമിപ ഋഷിഗവള | 
ഹഗകചിത്ത്ദി പിതൃഗളിവഗ ഗംധരവ 
ക്ഷിതിപരിവഗ || 
ആ കമലനാഭാദി യതിഗള | 
നീകകാനമിസുവെനു രി വദ ര| 
മാകളബ്തന ദാസെര്ഗവക നമിവപനനരെരത 
||൧൨|| 
പരിമളെു സുമനവദാളഗനല | 
നരണിവയാളിഗിവപംവത ദാഹമാ | 
ദരനു ബ്രഹ്മാദിഗള മനദലലി ഹതാരി ഹതാരദവല || 
ഇരുതിഹ ജഗനാഥ െിഠലന | 
കരുണ പവ െ മുമുക്ഷുജീെരു | 
പരമ ഭാഗെതരനു വകാം ാ ുെുദു 
ബ്പതിദിനെു ||൧൩|| 
|| ഇതി ശീ മംഗലാചരണ സംധി സംപൂര്ണം || 
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|| ശീ കൃഷ്ണര്പണമസ്തു || 
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