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॥ શ્રીગુ યાે નમઃ॥
॥ૐ શ્રીમહાગણાિધપતયે નમઃ॥
॥ શ્રીમચ્ચરણવૈભવાયૈ નમઃ॥

॥ શ્રીયાેગીશ્વર-યાજ્ઞવ ક્ય-મઙ્ગલાશાસનમ્॥
બ્રહ્મરાત-મહાયાે ગ- હત્-સકૃુત-મૂતર્યે ।
સનુ દા-સતુરત્નાય સાન દાયા તુ મઙ્ગલમ્॥ ૧॥
જનની-જઠર-પ્રાપ્ત-જલ ક્ષ-દયાેદયઃ ।
યાેઽભૂત્ પરાત્મવેત્તા મૈ યાજ્ઞવ ક્યાય મઙ્ગલમ્॥ ૨॥
કૃપાગુ ગુર્ યર્સ્ય હ્યકરાેદુપનાયનમ્ ।
દ્ધવ્યાસ-પ્રસાદાત્ત-વૈદુ યાયા તુ મઙ્ગલમ્॥ ૩॥
વૈશ પાયન-પ્રાપ્તાદક્ૃ- જનચ્છેદ-શક્તયે ।
વૈદેહ-વસધુાનાથ-વ દનીયાય મઙ્ગલમ્॥ ૪॥
મૈ થલાસ્થ-નગસ્થૂણા-મ જુપ લવ-કાિરણઃ ।
મ ત્રાક્ષતાઃ બભુયર્સ્ય માનનીયાય મઙ્ગલમ્॥ ૫॥
વૈશ પાયનતાેઽધીતં વવામ યજુ વલમ્ ।
ય સભાયાં તપાેભા ં યાે ગવયાર્ય મઙ્ગલમ્॥ ૬॥
વશ ક્ત-ખ્યાપનાેદ્યુક્ત-સપ્તસૈ ધવશાસનાત્ ।
આહત્ર બડવાશ્વાનાં અકર્ શ યાય મઙ્ગલમ્॥ ૭॥
અયાતયામમા ાયં આ ાયવપષુાે હરેઃ ।
અ યૈષ્ટ યાે મુિન ત મા અક્ષ યં ભૂિર મઙ્ગલમ્॥ ૮॥
યસ્ય ચત્રરથઃ શ યાે યાે ગનેતઃુપ્રસાદતઃ।
કાત્યાયની પ્રયાયા મૈ કૃપાસારાય મઙ્ગલમ્॥ ૯॥
મ થલાિધપદત્તાગ્રમાનનાય મહાત્મને ।
આહત્ર સાૈરભેયીનાં અ વરા તે તુ મઙ્ગલમ્॥ ૧૦॥
િપતામહમનઃપતુ્રીપિરણતે્રે પટ યસે ।
શા તાેદ્ધાલકગવાર્ય શા તસારાય મઙ્ગલમ્॥ ૧૧॥
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દભર્- ત ભ-હૃત-ગ્રીવ-દપૃ્ત-શાકલ્ય- વનમ્ ।
ચકાર યઃ પ્રભાવને ચત્રચયાર્ય મઙ્ગલમ્॥ ૧૨॥
ઇ ત માઙ્ગ લકૈઃ શ્લાેકૈઃ

ઉપનદતઃ ક વમખુ્યસ ચ્છ યાન્ ।
અનુગ્ હ્ણન્ શકુ્લયજુઃ-

શાખાચાયા મનુીશ્વરાે જય ત॥ ૧૩॥
॥ શભુમ તુ॥
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