
மம்கலாசரண ஸம்தி 
ஹரி கதாம்றுத ஸார குருகள| 
கருணதிம்தாபனிது ஹஹளுவெ | 
பரம பகெத்பக்தரிதனாதரதி ஹகளுெது || 
ஶ்றரீமணிகர கமல பூஜித | 
சாருசரண ஸஹராஜ ப்ரஹ்மஸ | 
மீரொணி பஹணம்த்ர, ெமீ்த்ர, பஹெம்த்ர 
முகெினுத | 
னரீஜபொ0ஹ ாதய ஸ்திதி | 
காரணஹன ககெல்யதாயக | 
னாரஸிம்ஹவன னமிவப கருணிபுவதமவக 
மம்களொ ||௧|| 
ஜகதுதரனதி ெிமலகுணரூ | 
பகளனாஹலாசனதி பாரத | 
னிகமததிகளதிக்ரமிஸி க்ரியா ெிஹேஷணகள | 
பவக பவகய னூதனெ காணுத | 
மிவக ஹருஷதிம் வபாகளி ஹிக்குெ | 
த்ரிகுண மானி மஹாலகுமி 
ஸம்கதஸலனுதினவு ||௨|| 
னிருபமானம்தாத்மபெ னி | 
ர்ஜரஸபா ஸம்ஹஸவ்ய றுஜுகண | 
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தரவஸ ஸத்த்ெப்ரசுர ொண ீமுக ஸஹராஹஜன 
|| 
கரு  ஹேஷ ேோம்கதளஹே | 
கரர ஜனக ஜகத்குருஹெ த்ெ || 
ச்சரணகளிகபி ெம்திஸுஹெ பாலிபுது 
ஸன்மதிய ||௩|| 
ஆரு மூவரரவ ாம்து ஸாெிர | 
மூவரரடு ேதஶ்ொஸ ஜபகள || 
மூரு ெித ஜெீவராளகப்ஜகல்ப பரியம்த | 
தா ரசிஸி ஸத்த்ெரிவக ஸுக ஸம் | 
ஸார மிஶ்ரரிகதமஜனரிக || 
பார து:ககளெீ குரு பெமான ஸலுவஹம்ம ||௪|| 
சதுரெதனன ராணி அதிஹரா | 
ஹித ெிமல ெிஜ்ஞானி னிகம | 
ப்ரததிகளகபிமானி ெணீாபாணி ப்ரஹ்மாணி | 
னுதிஸி ஹபடுவெ ஜனனி லக்ஷ்மி | 
பதிய குணகள துதிபுதவகஸ | 
ன்மதிய பாலிஸி வனவலஸு ன ீமத்ெதன 
ஸதனதலி ||௫|| 
க்றுதி ரமண ப்ரத்யும்னனம்தவன | 
சதுரெிேம்தி தத்த்ெபதி ஹத | 
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ெவத களிவக குருவெனிஸுதிஹ மாருதன 
னிஜ பத்னி | 
ஸதத ஹரியலி குருகளலி ஸ| 
த்ரதிய பாலிஸி பாகெத பா | 
ரத புராண ரஹஸ்ய தத்ெகளருபு கருணதலி 
||௬|| 
ஹெதப ீ ெிரிம்சி பெ ே | 
க்ராதி ஸுர ெிஜ்ஞானதாயக | 
ஹமாத சின்மயகாத்ர ஹலாக பெித்ர ஸுசரித்ர | 
ஹசத ஹபத ெிஷாத குடிலாம் | 
தாதி மத்ய ெிதூர ஆத்யா | 
னாதி காரண பாதராயண பாஹி ஸத்ராண ||௭|| 
க்ஷிதிவயாளவக மணிமம்த வமாதலா | 
ததி துராத்மரு பம்ததிக ெிம் | 
ேதி குபாஷ்யெ ரசிவஸ னடுமவனவயம்ப 
ப்ராஹ்மணன | 
ஸதிய ஜ ரவதாளெதரிஸி பா | 
ரதி ரமண மத்ொபிதா னதி | 
சதுரதே ஹலாகதலி வமவரத 
ப்ரதிமவகாம்திஸுவெ ||௮|| 
பம்ச ஹபதாத்மக ப்ரபம்சவக | 
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பம்சரூபாத்மகவன கதெத | 
பம்சமுக ேக்ராதிகளு கிம்கரரு ஶ்றஹீரிவக || 
பம்ச ெிம்ேதி தத்த்ெதரதம | 
பம்சிவககளனு ஹபள்தபாெி ெி | 
ரம்சிவயனிபானம்த தீர்தர 
வனவனவெனனுதினவு ||௯|| 
ொமஹதெ ெிரிம்சிதனய ஊ| 
மா மஹனாஹர உக்ர தூர்ஜடி || 
ஸாமஜாஜினெஸன பூஷண 
ஸுமனஹஸாத்தம்ஸ || 
காம ஹர ககலாஸ மம்திர | 
ஹஸாம ஸூர்யனல ெிஹலாசன | 
காமிதப்ரத கருணிவஸமவக ஸதா 
ஸுமம்களொ ||௧0|| 
க்றுத்தி ொஸவன ஹிம்வத ன ீனா | 
ல்ெத்து கல்பஸமீரனலி ேி| 
ஷ்யத்ெெஹிஸ்யகிளாகமார்தகஹளாதி 
ஜலதிவயாளு | 
ஹத்து கல்பதி தபெககதா | 
தித்யவராளுகுத்தமவனனிஸி புரு | 
ஹஷாத்தமவன பரியம்க பதகெதிவதவயா 
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மஹாஹதெ ||௧௧|| 
பாகோஸன முக்ய ஸகலதி | 
பாகஸரிகபினமிப றுஷிகவள | 
ஹககசித்ததி பித்றுகளிவக கம்தர்ெ க்ஷிதிபரிவக || 
ஆ கமலனாபாதி யதிகள | 
னகீகானமிஸுவெனு பி வத ர| 
மாகளத்ரன தாஸெர்கவக னமிவபனனரெரத 
||௧௨|| 
பரிமளவு ஸுமனவதாளகனல | 
னரணிவயாளிகிப்வபம்வத தாஹமா | 
தரனு ப்ரஹ்மாதிகள மனதல்லி ஹதாரி 
ஹதாரதவல || 
இருதிஹ ஜகனாத ெி லன | 
கருண பவ ெ முமுக்ஷுஜெீரு | 
பரம பாகெதரனு வகாம் ாடுவுது ப்ரதிதினவு 
||௧௩|| 
|| இதி ஶ்ற ீமம்கலாசரண ஸம்தி ஸம்பூர்ணம் || 
|| ஶ்ற ீக்றுஷ்ணர்பணமஸ்து || 
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