
ମଂଗଲାଚରଣ ସଂଧି 
ହର ିକଥାମତୃ ସାର ଗୁରୁଗଳ| 
କରୁଣଦଂିଦାପନତୁି ହହଳୁହେ | 
ପରମ ଭଗେଦ୍ଭକ୍ତରଦିନାଦରଦ ିହକଳୁେଦୁ || 
ଶଈରମଣିକର କମଲ ପୂଜତି | 
ଚାରୁଚରଣ ସହରାଜ ବ୍ରହ୍ମସ | 
ମୀରୋଣ ିଫହଣଂଦ୍ର, େୀଂଦ୍ର, ଭହେଂଦ୍ର ମଖୁେନୁିତ | 
ନୀରଜଭୋ୦ହ ାଦୟ ସ୍ଥିତ ି| 
କାରଣହନ ହକୈେଲୟଦାୟକ | 
ନାରସଂିହହନ ନମିହପ କରୁଣିପୁହଦମହଗ ମଂଗଳୋ ||୧|| 
ଜଗଦୁଦରନତ ିେମିଲଗୁଣରୂ | 
ପଗଳନାହଲାଚନଦ ିଭାରତ | 
ନଗିମତତଗିଳତକି୍ରମିସ ିକ୍ରିୟା େହିଶଷଣଗଳ | 
ବହଗ ବହଗୟ ନୂତନେ କାଣୁତ | 
ମିହଗ ହରୁଷଦଂି ହପାଗଳ ିହଗିଗେୁ | 
ତ୍ରଗୁିଣ ମାନ ିମହାଲକୁମି ସଂହତୈସଲନୁଦନିେୁ ||୨|| 
ନରୁିପମାନଂଦାତ୍ମଭେ ନ ି| 
ଜଜରସଭା ସଂହସେୟ ଋଜୁଗଣ | 
ଦରହସ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଚୁର ୋଣୀ ମଖୁ ସହରାହଜନ || 
ଗରୁ  ହଶଷ ଶଶାଂକଦଳହଶ | 
ଖରର ଜନକ ଜଗଦ୍ଗରୁୁହେ ତ୍ଵ || 
ଚ୍ଚରଣଗଳଗିଭି େଂଦସିହୁେ ପାଲିପୁଦୁ ସନମତୟି ||୩|| 
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ଆରୁ ମହୂରରହ ାଂଦୁ ସାେରି | 
ମହୂରର ୁ ଶତଶ୍ୱାସ ଜପଗଳ || 
ମରୁୂ େଧି ଜୀେହରାଳଗବ୍ଜକଲପ ପରୟିଂତ | 
ତା ରଚସି ିସତ୍ତ୍ୱରହିଗ ସଖୁ ସଂ | 
ସାର ମିଶ୍ରରଗିଧମଜନରଗି || 
ପାର ଦୁ:ଖଗଳୀେ ଗୁରୁ ପେମାନ ସଲୁହହମ୍ମ ||୪|| 
ଚତୁରେଦନନ ରାଣ ିଅତହିରା | 
ହତି େମିଲ େଜି୍ଞାନ ିନଗିମ | 
ପ୍ରତତଗିଳଗଭିମାନ ିେୀଣାପାଣି ବ୍ରହ୍ମାଣି | 
ନୁତସି ିହବ ୁହେ ଜନନ ିଲକି୍ଷ୍ମ | 
ପତୟି ଗୁଣଗଳ ତୁତପିୁଦହକସ | 
ନମତୟି ପାଲିସ ିହନହଲସ ୁନୀ ମଦ୍ୱଦନ ସଦନଦଲି ||୫|| 
କୃତ ିରମଣ ପ୍ରଦୁୟମନନଂଦହନ | 
ଚତୁରେଶିଂତ ିତତ୍ତ୍ୱପତ ିହଦ | 
େହତ ଗଳହିଗ ଗୁରୁହେନସିତୁହି ମାରୁତନ ନଜି ପତ୍ନି | 
ସତତ ହରୟିଲି ଗୁରୁଗଳଲି ସ| 
ଦ୍ରତୟି ପାଲିସ ିଭାଗେତ ଭା | 
ରତ ପୁରାଣ ରହସୟ ତତ୍ଵଗଳରୁପୁ କରୁଣଦଲି ||୬|| 
ହେଦପୀଠ େରିଂିଚ ିଭେ ଶ | 
କ୍ରାଦ ିସରୁ େଜି୍ଞାନଦାୟକ | 
ହମାଦ ଚନିମୟଗାତ୍ର ହଲାକ ପେତି୍ର ସଚୁରତି୍ର | 
ହେଦ ହଭଦ େଷିାଦ କୁଟଲିାଂ | 
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ତାଦ ିମଧ୍ୟ େଦୂିର ଆଦୟା | 
ନାଦ ିକାରଣ ବାଦରାୟଣ ପାହ ିସତ୍ରାଣ ||୭|| 
କି୍ଷତହିୟାଳହଗ ମଣିମଂତ ହମାଦଲା | 
ଦତ ିଦୁରାତ୍ମରୁ ବଂଦଧିକ େଂି | 
ଶତ ିକୁଭାଷୟେ ରଚହିସ ନ ୁମହନହୟଂବ ବ୍ରାହ୍ମଣନ | 
ସତୟି ଜଠରହଦାଳେତରସି ିବା | 
ରତ ିରମଣ ମଧ୍ୱାଭିଧା ନଦ ି| 
ଚତୁରଦଶ ହଲାକଦଲି ହମହରଦ ପ୍ରତମିହଗାଂଦସିହୁେ ||୮|| 
ପଂଚ ହଭଦାତ୍ମକ ପ୍ରପଂଚହକ | 
ପଂଚରୂପାତ୍ମକହନ ହଦୈେତ | 
ପଂଚମଖୁ ଶକ୍ରାଦଗିଳୁ କଂିକରରୁ ଶଈହରହିଗ || 
ପଂଚ େଂିଶତ ିତତ୍ତ୍ୱତରତମ | 
ପଂଚହିକଗଳନୁ ହପଳଦଭାେ ିେ ି| 
ରଂଚହିୟନପିାନଂଦ ତୀଥଜର ହନହନହେନନୁଦନିେୁ ||୯|| 
ୋମହଦେ େରିଂିଚତିନୟ ଊ| 
ମା ମହନାହର ଉଗ୍ର ଧୂଜଜଟ ି|| 
ସାମଜାଜନିେସନ ଭୂଷଣ ସମୁନହସାତ୍ତଂସ || 
କାମ ହର ହକୈଲାସ ମଂଦରି | 
ହସାମ ସୟୂଜନଲ େହିଲାଚନ | 
କାମିତପ୍ରଦ କରୁଣିହସମହଗ ସଦା ସମୁଂଗଳୋ ||୧୦|| 
କୃତ୍ତ ିୋସହନ ହଂିହଦ ନୀ ନା | 
ଲୱତୁ୍ତ କଲପସମୀରନଲି ଶ|ି 
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ଷୟତ୍ଵେହସିୟଖିଳାଗମାଥଜଗହଳାଦ ିଜଲଧିହୟାଳୁ | 
ହତୁ୍ତ କଲପଦ ିତପେହଗୈଦା | 
ଦତିୟହରାଳୁଗୁତ୍ତମହନନସି ିପୁରୁ | 
ହଷାତ୍ତମହନ ପରୟିଂକ ପଦହେୈଦହିଦହୟା ମହାହଦେ ||୧୧|| 
ପାକଶାସନ ମଖୁୟ ସକଲଦ ି| 
ପାକସରଗିଭିନମିପ ଋଷିଗହଳ | 
ହଗକଚତି୍ତଦ ିପିତୃଗଳହିଗ ଗଂଧେଜ କି୍ଷତପିରହିଗ || 
ଆ କମଲନାଭାଦ ିୟତଗିଳ | 
ନୀକକାନମିସହୁେନୁ ବ ିହଦ ର| 
ମାକଳତ୍ରନ ଦାସେଗଜହକ ନମିହପନନରେରତ ||୧୨|| 
ପରମିଳେୁ ସମୁନହଦାଳଗନଲ | 
ନରଣିହୟାଳଗିିହପଂହତ ଦାହମା | 
ଦରନୁ ବ୍ରହ୍ମାଦଗିଳ ମନଦଲି୍ଲ ହତାର ିହତାରଦହଲ || 
ଇରୁତହି ଜଗନାଥ େଠିଲନ | 
କରୁଣ ପହ େ ମମୁକୁ୍ଷୁଜୀେରୁ | 
ପରମ ଭାଗେତରନୁ ହକାଂ ା ୁେୁଦୁ ପ୍ରତଦିନିେୁ ||୧୩|| 
|| ଇତ ିଶଈ ମଂଗଲାଚରଣ ସଂଧି ସଂପୂଣଜଂ || 
|| ଶଈ କୃଷ୍ଣପଜଣମସୁ୍ତ || 
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