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શ્રીઃ

શ્રીમાન્ વેઙ્કટનાથાયર્ઃ કિવતાિકકકેસર ।
વેદા તાચાયર્વયા મે સિન્નધત્તાં સદા હૃિદ॥
શ્રીમ લ મણયાેગી દ્ર સદ્ધા તિવજય વજમ્ ।
િવશ્વા મત્રકુલાેદ્ભૂતં વરદાયર્મહં ભજે॥
સવર્ત ત્ર વત ત્રાય સહાય કિવવાિદનામ્ ।
વેદા તાચાયર્વય ય વેઙ્કટેશાય મઙ્ગલમ્॥ ૧॥
નભસ્યમા સ શ્રાેણાયામવતીણાર્ય સરૂયે ।
િવશ્વા મત્રા વયાયા તુ વેઙ્કટેશાય મઙ્ગલમ્॥ ૨॥
િપતા યસ્યાન તસિૂરઃ પુ ડર કાક્ષય વનઃ ।
પાતૈ્રાે ય તનય તાેતાર બાયા તસ્ય મઙ્ગલમ્॥ ૩॥ var ય તનય તાેતાદ્ર્ય બાયાઃ
વેઙ્કટેશાવતારાેઽયં તદ્ધ ટાંશાેઽથવા ભવેત્ ।
યતી દ્રાંશાેઽથવેત્યેવં િવતક્યાર્યા તુ મઙ્ગલમ્॥ ૪॥
શ્રીભા યકારઃ પ થાનમાત્મના દ શતં પનુઃ ।
ઉદ્ધતુર્માગતાે નનૂ મત્યુક્તાયા તુ મઙ્ગરમ્॥ ૫॥
યાે બાલ્યે વરદાયર્સ્ય પ્રાચાયર્સ્ય પરાં દયામ્ ।
અવા ય દ્ધ ગ મતઃ ત મૈ યાેગ્યાય મઙ્ગલમ્॥ ૬॥
રામાનુ યાર્દાત્રેયાન્માતુલાત્ સકલાઃ કલાઃ ।
અવાપ િવશત્ય દે ય ત મૈ પ્રાજ્ઞાય મઙ્ગલમ્॥ ૭॥
શ્રુતપ્રકા શકા ભૂમાૈ યનેાદાૈ પિરર ક્ષતા ।
પ્રવ તતા ચ પાત્રષેુ ત મૈ શ્રેષ્ઠાય મઙ્ગલમ્॥ ૮॥
સાંસ્ક્રતી ભદ્રાિવડી ભઃ બહ્વ ભઃ કૃ ત ભજનાન્ ।
ય સમુ વયામાસ ત મૈ સવે્યાય મઙ્ગલમ્॥ ૯॥
યઃ ખ્યા તલાભપૂ સુ િવમખુાે વૈ ણવે જને ।
ક્રયણીયદશાં પ્રાપ્તઃ ત મૈ ભવ્યાય મઙ્ગલમ્॥ ૧૦॥
ય માદેવ મયા સવર્ શાસ્ત્રમગ્રાિહ ના યતઃ ।
ત મૈ વેઙ્કટનાથાય મમ નાથાય મઙ્ગલમ્॥ ૧૧॥
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॥ શ્રીમદ્ વેદા તદે શક મઙ્ગલાશાસનમ્॥

િપત્રે બ્રહ્માપેદેષ્ટ્ર ે મે ગુરવે દૈવતાય ચ ।
પ્રા યાય પ્રાપકાયા તુ વેઙ્કટેશાય મઙ્ગલમ્॥ ૧૨॥
યઃ કૃતં વરદાયણ વેદા તાચાયર્ મઙ્ગલમ્ ।
આશા તેઽનુિદનં સાેઽિપ ભવને્મઙ્ગલ ભાજનમ્॥ ૧૩॥
ઇ ત શ્રી કુમાર વરદાચાયણ કૃતં
શ્રીમદ્ વેદા તદે શકમઙ્ગલાશાસનમ્॥
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