
ವಂದೇ� ವಂದಾರು ಮಂದಾರಂ ಇಂದಿರಾನಂದ ಕಂದಲಮ್ |
ಅಮಂದಾನಂದಸಂದೇ��ಹಂ ಬಂಧುರಂ ಸಿಂಧುರಾನನಂ ||

ಅಂಗಂ ಹರೇ�ಃ ಪುಲಕಭ�ಷಣಮಾಶ್ರಯಂತೀ�
ಭೃಂಗಾಂಗನೇ�ವ ಮುಕುಳಾಭರಣಂ ತಮಾಲಮ್ |
ಅಂಗೀ�ಕೃತಾಖಿಲವಿಭ�ತೀರಪಾಂಗಲೀ�ಲಾ
ಮಾಂಗಳ್ಯದಾಸು4 ಮಮ ಮಂಗಳದೇ�ವತಾಯಾಃ || ೧ ||

ಮುಗಾ7 ಮುಹುವಿ8ದಧತೀ� ವದನೇ� ಮುರಾರೇ�ಃ
ಪ್ರ್ರ�ಮತ್ರಪಾಪ್ರಣಿಹಿತಾನಿ ಗತಾಗತಾನಿ |
ಮಾಲಾ ದೃಶೋ��ಮ8ಧುಕರೀ�ವ ಮಹೋ��ತ್ಪಲೇ� ಯಾ
ಸಾ ಮೇ� ಶ್ರಿ್ರಯಂ ದಿಶತು ಸಾಗರಸಂಭವಾಯಾಃ || ೨ ||

ಆಮೀ�ಲೀತಾಕ್ಷಮಧಿಗಮ್ಯ ಮುದಾ ಮುಕುಂದಮ್-
ಆನಂದಕಂದಮನಿಮೇ�ಷಮನಂಗತಂತ್ರಮ್ |
ಆಕೇ�ಕರಸಿLತಕನಿ�ನಿಕಪಕ್ಷ್ಮನೇ�ತ್ರಂ
ಭ�ತ್ಯ್ಯೈ ಭವೇ�ನ್ಮಮ ಭುಜಂಗಶಯಾಂಗನಾಯಾಃ || ೩ ||

ಬಾಹ್ವಂತರೇ� ಮಧುಜಿತಃ ಶ್ರಿ್ರತಕೌಸು4ಭೇ� ಯಾ
ಹಾರಾವಳೀ�ವ ಹರೀನಿ�ಲಮಯೀ� ವಿಭಾತೀ |
ಕಾಮಪ್ರದಾ ಭಗವತ್ಯ��ಽಪಿ ಕಟಾಕ್ಷಮಾಲಾ
ಕಳಾ್ಯಣಮಾವಹತು ಮೇ� ಕಮಲಾಲಯಾಯಾಃ || ೪ ||

ಕಾಲಾಂಬುದಾಳೀಲಲೀತ್ಯ��ರಸಿ ಕೇcಟಭಾರೇ�ಃ
ಧಾರಾಧರೇ� ಸುfರತೀ ಯಾ ತಟಿದಂಗನೇ�ವ |
ಮಾತುಸ್ಸಮಸ4ಜಗತಾಂ ಮಹನಿ�ಯಮ�ತೀ8ಃ
ಭದಾ್ರಣಿ ಮೇ� ದಿಶತು ಭಾಗ8ವನಂದನಾಯಾಃ || ೫ ||

ಪಾ್ರಪ4ಂ ಪದಂ ಪ್ರಥಮತಃ ಖಲು ಯತ್ಪ್ರಭಾವಾತ್
ಮಾಂಗಳ್ಯಭಾಜಿ ಮಧುಮಾಥಿನಿ ಮನ್ಮಥೇ�ನ |
ಮಯಾ್ಯಪತ್ಯ�ತ4ದಿಹ ಮಂಥರಮೀ�ಕ್ಷಣಾಧ8ಂ
ಮಂದಾಲಸಂ ಚ ಮಕರಾಲಯಕನ್ಯಕಾಯಾಃ || ೬ ||

ವಿಶಾ್ವಮರೇ�ಂದ್ರಪದವಿಭ್ರಮದಾನದಕ್ಷಂ
ಆನಂದಹೋ�ತುರಧಿಕಂ ಮುರವಿದಿ್ವಷೋ��ಽಪಿ |
ಈಷನಿvಷೀ�ದತು ಮಯೀ ಕ್ಷಣಮೀ�ಕ್ಷಣಾಥ8ಂ
ಇಂದಿ�ವರೇ��ದರಸಹೋ��ದರಮೀಂದಿರಾಯಾಃ || ೭ ||

ಇಷಾz ವಿಶ್ರಿಷzಮತಯೋ�ಽಪಿ ಯಯಾ ದಯಾದ್ರ8
ದೃಷಾz| ತೀ್ರವಿಷzಪಪದಂ ಸುಲಭಂ ಲಭಂತ್ಯ� |
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ದೃಷೀzಃ ಪ್ರಹೃಷz ಕಮಲೇ��ದರದಿ�ಪಿ4ರೀಷಾzಂ
ಪುಷೀzಂ ಕೃಷೀ�ಷz ಮಮ ಪುಷ್ಕರವಿಷzರಾಯಾಃ || ೮ ||

ದದಾ್ಯದ್ದಯಾನುಪವನೇ�� ದ್ರವಿಣಾಂಬುಧಾರಾ-
ಮಸಿ್ಮನv ಕಿಂಚನ ವಿಹಂಗಶ್ರಿಶೌ ವಿಷಣ್ಣ�� |
ದುಷ್ಕಮ8ಘಮ8ಮಪನಿ�ಯ ಚಿರಾಯ ದ�ರಂ
ನಾರಾಯಣಪ್ರಣಯೀನಿ�ನಯನಾಂಬುವಾಹಃ || ೯ ||

ಗೀ�ದೇ�8ವತ್ಯ�ತೀ ಗರುಡಧ್ವಜಸುಂದರೀ�ತೀ
ಶಾಕಂಭರೀ�ತೀ ಶಶ್ರಿಶೋ�ಖರವಲ್ಲಭೇ�ತೀ |
ಸೃಷೀzಸಿLತೀಪ್ರಳಯಕೇ�ಲೀಷು ಸಂಸಿLತಾಯೈc
ತಸ್ಯ್ಯೈ ನಮಸಿ�ಭುವನೇcಕಗುರೇ��ಸ4ರುಣ್ಣ್ಯೈ || ೧೦ ||

ಶು್ರತ್ಯ್ಯೈ ನಮೋ�ಽಸು4 ಶುಭಕಮ8ಫಲಪ್ರಸ�ತ್ಯ್ಯೈ
ರತ್ಯ್ಯೈ ನಮೋ�ಽಸು4 ರಮಣಿ�ಯಗುಣಾಣ8ವಾಯೈc |
ಶಕೇ�ೈ ನಮೋ�ಽಸು4 ಶತಪತ್ರನಿಕೇ�ತನಾಯೈc
ಪುಷೋz|ೈ ನಮೋ�ಽಸು4 ಪುರುಷೋ��ತ4ಮವಲ್ಲಭಾಯೈc || ೧೧ ||

ನಮೋ�ಽಸು4 ನಾಳೀ�ಕನಿಭಾನನಾಯೈc
ನಮೋ�ಽಸು4 ದುಗ್ಧ�7�ದಧಿಜನ್ಮಭ�ಮೇ್ಯೈ |
ನಮೋ�ಽಸು4 ಸ್ಯ��ಮಾಮೃತಸ್ಯ��ದರಾಯೈc
ನಮೋ�ಽಸು4 ನಾರಾಯಣವಲ್ಲಭಾಯೈc || ೧೨ ||

ನಮೋ�ಽಸು4 ಹೋ�ಮಾಂಬುಜಪಿ�ಠಿಕಾಯೈc
ನಮೋ�ಽಸು4 ಭ�ಮಂಡಲನಾಯೀಕಾಯೈc |
ನಮೋ�ಽಸು4 ದೇ�ವಾದಿದಯಾಪರಾಯೈc
ನಮೋ�ಽಸು4 ಶಾರ್ಙ್ಗಾ��8ಯುಧವಲ್ಲಭಾಯೈc || ೧೩ ||

ನಮೋ�ಽಸು4 ದೇ�ವೇ್ಯೈ ಭೃಗುನಂದನಾಯೈc
ನಮೋ�ಽಸು4 ವಿಷೋ���ರುರಸಿಸಿLತಾಯೈc |
ನಮೋ�ಽಸು4 ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯ�ೈ ಕಮಲಾಲಯಾಯೈc
ನಮೋ�ಽಸು4 ದಾಮೋ�ದರವಲ್ಲಭಾಯೈc || ೧೪ ||

ನಮೋ�ಽಸು4 ಕಾಂತ್ಯ್ಯೈ ಕಮಲೇ�ಕ್ಷಣಾಯೈc
ನಮೋ�ಽಸು4 ಭ�ತ್ಯ್ಯೈ ಭುವನಪ್ರಸ�ತ್ಯ್ಯೈ |
ನಮೋ�ಽಸು4 ದೇ�ವಾದಿಭಿರಚಿ8ತಾಯೈc
ನಮೋ�ಽಸು4 ನಂದಾತ್ಮಜವಲ್ಲಭಾಯೈc || ೧೫ ||

ಸಂಪತ್ಕರಾಣಿ ಸಕಲೇ�ಂದಿ್ರಯನಂದನಾನಿ
ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯದಾನವಿಭವಾನಿ ಸರೇ��ರುಹಾಕ್ಷಿ |
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ತ್ವದ್ವಂದನಾನಿ ದುರೀತಾಹರಣ್ಣ��ದ್ಯತಾನಿ
ಮಾಮೇ�ವ ಮಾತರನಿಶಂ ಕಲಯಂತು ಮಾನೇ್ಯ� || ೧೬ ||

ಯತ್ಕಟಾಕ್ಷಸಮುಪಾಸನಾವಿಧಿಃ
ಸ್ಯ�ವಕಸ್ಯ ಸಕಲಾಥ8ಸಂಪದಃ |
ಸಂತನೇ��ತೀ ವಚನಾಂಗಮಾನಸ್ಯcಃ
ತಾ್ವಂ ಮುರಾರೀಹೃದಯೈ�ಶ್ವರೀ�ಂ ಭಜೇ� || ೧೭ ||

ಸರಸಿಜನಿಲಯೈ� ಸರೇ��ಜಹಸ್ಯ4�
ಧವಳತಮಾಂಶುಕಗಂಧಮಾಲ್ಯಶೋ��ಭೇ� |
ಭಗವತೀ ಹರೀವಲ್ಲಭೇ� ಮನೇ��ಜ್ಞ�
ತೀ್ರಭುವನಭ�ತೀಕರೀ ಪ್ರಸಿ�ದ ಮಹ್ಯಮ್ || ೧೮ ||

ದಿಗ್ಘಸಿ4ಭಿಃ ಕನಕಕುಂಭಮುಖಾವಸೃಷz
ಸ್ವವಾ8ಹಿನಿ� ವಿಮಲಚಾರುಜಲಪು�ತಾಂಗೀ�ಮ್ |
ಪಾ್ರತನ8ಮಾಮೀ ಜಗತಾಂ ಜನನಿ�ಮಶೋ�ಷ
ಲೇ��ಕಾಧಿನಾಥಗೃಹಿಣಿ�ಮಮೃತಾಬ್ಧಿ7ಪುತೀ್ರ�ಮ್ || ೧೯ ||

ಕಮಲೇ� ಕಮಲಾಕ್ಷವಲ್ಲಭೇ� ತ್ವಂ
ಕರುಣಾಪೂರತರಂಗೀತ್ಯcರಪಾಂಗ್ಧcಃ |
ಅವಲೇ��ಕಯ ಮಾಮಕಿಂಚನಾನಾಂ
ಪ್ರಥಮಂ ಪಾತ್ರಮಕೃತೀ್ರಮಂ ದಯಾಯಾಃ || ೨೦ ||

ದೇ�ವಿ ಪ್ರಸಿ�ದ ಜಗದಿ�ಶ್ವರೀ ಲೇ��ಕಮಾತಃ
ಕಳಾ್ಯಣದಾತೀ್ರ ಕಮಲೇ�ಕ್ಷಣಜಿ�ವನಾಥೇ� |
ದಾರೀದ್ರ|ಭಿ�ತೀಹೃದಯಂ ಶರಣಾಗತಂ ಮಾಮ್
ಆಲೇ��ಕಯ ಪ್ರತೀದಿನಂ ಸದಯೈcರಪಾಂಗ್ಧcಃ || ೨೧ ||

ಸು4ವಂತೀ ಯೈ� ಸು4ತೀಭಿರಮ�ಭಿರನ್ವಹಂ
ತ್ರಯೀ�ಮಯೀ�ಂ ತೀ್ರಭುವನಮಾತರಂ ರಮಾಮ್ |
ಗುಣಾಧಿಕಾ ಗುರುತರಭಾಗ್ಯಭಾಗೀನೇ��
ಭವಂತೀ ತ್ಯ� ಭುವಿ ಬುಧಭಾವಿತಾಶಯಾಃ || ೨೨ ||
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