ਮਂਗਲਾਚਰਣ ਸਂਧਿ
ਹਧਰ ਕਥਾਮ੍ੜੁਤ ਸਾਰ ਗੁਰੁਗਲ਼|
ਕਰੁਣਧਦਂਦਾਪਧਿਤੁ ਹੇਲ਼ੁਵੇ |
ਪਰਮ ਭਗਵਦ੍ਭਕਤਧਰਦਿਾਦਰਧਦ ਕੇਲ਼ੁਵਦੁ ||
ਸ਼੍ੜੀਰਮਧਣਕਰ ਕਮਲ ਪੂਧਿਤ |
ਮੀਰਵਾਧਣ ਫਣੇਂਦ,ਰ ਵੀਂਦਰ, ਭਵੇਂਦਰ ਮੁਖਧਵਿੁਤ |
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ਕਾਰਣਿੇ ਕੈਵਲਯਦਾਯਕ |
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ਿੀਰਿਭਵਾ੦ਡੋਦਯ ਧਸਿਧਤ |
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ਚਾਰੁਚਰਣ ਸਰੋਿ ਬ੍ਰਹ੍ਮਸ |
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ਿਾਰਧਸਂਹਿੇ ਿਧਮਪੇ ਕਰੁਧਣਪੁਦੇਮਗੇ ਮਂਗਲ਼ਵਾ ||੧||
ਿਗਦੁਦਰਿਧਤ ਧਵਮਲਗੁਣਰੂ |
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ਪਗਲ਼ਿਾਲੋ ਚਿਧਦ ਭਾਰਤ |

w

ਧਿਗਮਤਧਤਗਲ਼ਧਤਕਰਧਮਧਸ ਧਕਰਯਾ ਧਵਸ਼ੇਸ਼ਣਗਲ਼ |

w

w

ਬ੍ਗੇ ਬ੍ਗੇਯ ਿੂਤਿਵ ਕਾਣੁਤ |
ਧਮਗੇ ਹਰੁਸ਼ਧਦਂ ਪੋਗਧਲ਼ ਧਹਿੱ ਗੁਵ |
ਧਤਰਗੁਣ ਮਾਧਿ ਮਹਾਲਕੁਧਮ ਸਂਤੈਸਲਿੁਧਦਿਵੁ ||੨||
ਧਿਰੁਪਮਾਿਂਦਾਤ੍ਮਭਵ ਧਿ |
ਰ੍ਿਰਸਭਾ ਸਂਸੇਵਯ ੜੁਿੁਗਣ |
ਦਰਸੇ ਸਿੱ ਤਵਪਰਚੁਰ ਵਾਣੀ ਮੁਖ ਸਰੋਿੇਿ ||
ਗਰੁਡ ਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕਦਲ਼ਸ਼ੇ |

ਖਰਰ ਿਿਕ ਿਗਦਗਰ
ੁ ੁਵੇ ਤਵ ||
ੱਿੱਚਰਣਗਧਲ਼ਗਧਭ ਵਂਧਦਸੁਵੇ ਪਾਧਲਪੁਦੁ ਸਨ੍ਮਧਤਯ ||੩||
ਆਰੁ ਮੂਰੇਰਡੋਂਦੁ ਸਾਧਵਰ |
ਮੂਰੇਰਡੁ ਸ਼ਤਸ਼ਵਾਸ ਿਪਗਲ਼ ||
ਮੂਰੁ ਧਵਿ ਿੀਵਰੋਲ਼ਗਬ੍ਿਕਲ੍ਪ ਪਧਰਯਂਤ |
ਸਾਰ ਧਮਸ਼ਰਧਰਗਿਮਿਿਧਰਗ ||
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ਧਹਤ ਧਵਮਲ ਧਵਜ੍ਞਾਧਿ ਧਿਗਮ |
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ਚਤੁਰਵਦਿਿ ਰਾਧਣ ਅਧਤਰੋ |
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ਪਾਰ ਦੁ:ਖਗਲ਼ੀਵ ਗੁਰੁ ਪਵਮਾਿ ਸਲੁਹੇੇੰਮ ||੪||
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ਤਾ ਰਧਚਧਸ ਸਿੱ ਤਵਧਰਗੇ ਸੁਖ ਸਂ |

ਪਰਤਧਤਗਲ਼ਗਧਭਮਾਧਿ ਵੀਣਾਪਾਧਣ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਧਣ |
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ਿੁਧਤਧਸ ਬ੍ੇਡੁਵੇ ਿਿਧਿ ਲਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਧਮ |

w

ਪਧਤਯ ਗੁਣਗਲ਼ ਤੁਧਤਪੁਦਕੇਸ |

w

w

ਨ੍ਮਧਤਯ ਪਾਧਲਧਸ ਿੇਲੇ ਸੁ ਿੀ ਮਦਵਦਿ ਸਦਿਦਧਲ ||੫||
ਕ੍ਸ਼ੜੁਧਤ ਰਮਣ ਪਰਦਯੁਮਨਿਂਦਿੇ |
ਚਤੁਰਧਵਸ਼ਂਧਤ ਤਿੱ ਤਵਪਧਤ ਦੇ |
ਵਤੇ ਗਧਲ਼ਗੇ ਗੁਰੁਵੇਧਿਸੁਧਤਹ ਮਾਰੁਤਿ ਧਿਿ ਪਧਤਨ |
ਸਤਤ ਹਧਰਯਧਲ ਗੁਰੁਗਲ਼ਧਲ ਸ|
ਦਰਧਤਯ ਪਾਧਲਧਸ ਭਾਗਵਤ ਭਾ |
ਰਤ ਪੁਰਾਣ ਰਹਸਯ ਤਤਵਗਲ਼ਰੁਪੁ ਕਰੁਣਦਧਲ ||੬||

ਵੇਦਪੀਠ ਧਵਧਰਂਧਚ ਭਵ ਸ਼ |
ਕਰਾਧਦ ਸੁਰ ਧਵਜ੍ਞਾਿਦਾਯਕ |
ਮੋਦ ਧਚਨ੍ਮਯਗਾਤਰ ਲੋ ਕ ਪਧਵਤਰ ਸੁਚਧਰਤਰ |
ਛੇਦ ਭੇਦ ਧਵਸ਼ਾਦ ਕੁਧਿਲਾਂ |
ਤਾਧਦ ਮਿਯ ਧਵਦੂਰ ਆਦਯਾ |
ਿਾਧਦ ਕਾਰਣ ਬ੍ਾਦਰਾਯਣ ਪਾਧਹ ਸਤਰਾਣ ||੭||
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ਦਧਤ ਦੁਰਾਤ੍ਮਰੁ ਬ੍ਂਦਧਿਕ ਧਵਂ |
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ਕ੍ਸ਼ਧਸ਼ਧਤਯੋਲ਼ਗੇ ਮਧਣਮਂਤ ਮੋਦਲਾ |
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ਸਧਤਯ ਿਠਰਦੋਲ਼ਵਤਧਰਧਸ ਬ੍ਾ |
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ਸ਼ਧਤ ਕੁਭਾਸ਼ਯਵ ਰਧਚਸੇ ਿਡੁਮਿੇਯੇਂਬ੍ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਿ |
ਰਧਤ ਰਮਣ ਮਿਵਾਧਭਿਾ ਿਧਦ |
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ਚਤੁਰਦਸ਼ ਲੋ ਕਦਧਲ ਮੇਰੇਦ ਪਰਧਤਮਗੋਂਧਦਸੁਵੇ ||੮||
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ਪਂਚ ਭੇਦਾਤ੍ਮਕ ਪਰਪਚ
ਂ ਕੇ |

w

w

ਪਂਚਰੂਪਾਤ੍ਮਕਿੇ ਦੈਵਤ |

ਪਂਚਮੁਖ ਸ਼ਕਰਾਧਦਗਲ਼ੁ ਧਕਂਕਰਰੁ ਸ਼੍ੜੀਹਧਰਗੇ ||
ਪਂਚ ਧਵਂਸ਼ਧਤ ਤਿੱ ਤਵਤਰਤਮ |
ਪਂਧਚਕੇਗਲ਼ਿੁ ਪੇਲ਼ਦਭਾਧਵ ਧਵ |
ਰਂਧਚਯੇਧਿਪਾਿਂਦ ਤੀਰਿਰ ਿੇਿੇਵੇਿਿੁਧਦਿਵੁ ||੯||
ਵਾਮਦੇਵ ਧਵਧਰਂਧਚਤਿਯ ਊ|
ਮਾ ਮਿੋਹਰ ਉਗਰ ਿੂਰ੍ਿਧਿ ||

ਸਾਮਿਾਧਿਿਵਸਿ ਭੂਸ਼ਣ ਸੁਮਿਸੋੋੱਤਂਸ ||
ਕਾਮ ਹਰ ਕੈਲਾਸ ਮਂਧਦਰ |
ਸੋਮ ਸੂਰਯਿਲ ਧਵਲੋ ਚਿ |
ਕਾਧਮਤਪਰਦ ਕਰੁਧਣਸੇਮਗੇ ਸਦਾ ਸੁਮਂਗਲ਼ਵਾ ||੧੦||
ਕ੍ਸ਼ੜੁਿੱ ਧਤ ਵਾਸਿੇ ਧਹਂਦੇ ਿੀ ਿਾ |

ਧਦਤਯਰੋਲ਼ੁਗੁਿੱਤਮਿੇਧਿਧਸ ਪੁਰੁ |
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ਹਿੱ ਤੁ ਕਲ੍ਪਧਦ ਤਪਵਗੈਦਾ |

a.
c

ਸ਼ਯਤਵਵਧਹਸਯਧਖਲ਼ਾਗਮਾਰਿਗਲ਼ੋ ਧਦ ਿਲਧਿਯੋਲ਼ੁ |
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ਲਵਿੱਤੁ ਕਲ੍ਪਸਮੀਰਿਧਲ ਧਸ਼|
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ਸ਼ੋੋੱਤਮਿੇ ਪਧਰਯਂਕ ਪਦਵੈਧਦਦੇਯੋ ਮਹਾਦੇਵ ||੧੧||
ਪਾਕਸ਼ਾਸਿ ਮੁਖਯ ਸਕਲਧਦ |
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ਪਾਕਸਧਰਗਧਭਿਧਮਪ ੜੁਧਸ਼ਗਲ਼ੇ |

w

ਗੇਕਧਚਿੱ ਤਧਦ ਧਪਤ੍ੜੁਗਧਲ਼ਗੇ ਗਂਿਰਵ ਕ੍ਸ਼ਧਸ਼ਧਤਪਧਰਗੇ ||

w

w

ਆ ਕਮਲਿਾਭਾਧਦ ਯਧਤਗਲ਼ |
ਿੀਕਕਾਿਧਮਸੁਵੇਿੁ ਧਬ੍ਡਦੇ ਰ|
ਮਾਕਲ਼ਤਰਿ ਦਾਸਵਰਗਕੇ ਿਧਮਪੇਿਿਰਵਰਤ ||੧੨||
ਪਧਰਮਲ਼ਵੁ ਸੁਮਿਦੋਲ਼ਗਿਲ |
ਿਰਧਣਯੋਧਲ਼ਧਗਿੱ ਪੇਂਤੇ ਦਾਮੋ |
ਦਰਿੁ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਧਦਗਲ਼ ਮਿਦਿੱ ਧਲ ਤੋਧਰ ਤੋਰਦਲੇ ||
ਇਰੁਧਤਹ ਿਗਿਾਥ ਧਵਠਲਿ |

ਕਰੁਣ ਪਡੇਵ ਮੁਮੁਕ੍ਸ਼ਸ਼ੁਿੀਵਰੁ |
ਪਰਮ ਭਾਗਵਤਰਿੁ ਕੋਂਡਾਡੁਵੁਦੁ ਪਰਧਤਧਦਿਵੁ ||੧੩||
|| ਇਧਤ ਸ਼੍ੜੀ ਮਂਗਲਾਚਰਣ ਸਂਧਿ ਸਂਪਰ੍
ੂ ਣਂ ||
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|| ਸ਼੍ੜੀ ਕ੍ਸ਼ੜੁਸ਼੍ਣਰ੍ਪਣਮਸਤੁ ||

