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કપૂર્ર આરતી મ ત્રઃ

શ્રયઃ કા તાય કલ્યાણ િનધયે િનધયેઽ થનાં
શ્રીવેઙ્કટિનવાસાય શ્રીિનવાસાય મઙ્ગલમ્॥ ૧
લ મીચરણલાક્ષાઙ્કસા ક્ષશ્રીવ સવક્ષસે ।
ક્ષેમઙ્કરાય સવષાં શ્રીરઙ્ગેશાય મઙ્ગલમ્॥ ૨॥
સમ ત વમાેક્ષાય શ્રીરઙ્ગપુરવા સને ।
ક દ્વાદમુિનપૂજ્યાય શ્રીિનવાસાય મઙ્ગલમ્॥ ૩॥
અ તુ શ્રી તનક તૂર વાસનાવા સતાેરસે ।
શ્રીહ ત ગિરનાથાય દેવરા ય મઙ્ગલમ્॥ ૪॥
કમલાકુચ ક તૂર કદર્માઙ્ ગત વક્ષસે ।
યાદવાિદ્રિનવાસાય સ પ પતુ્રાય મઙ્ગલમ્॥ ૫॥
મઙ્ગલં કાેસલે દ્રાય મહનીયગુણા ધયે ।
ચક્રવ તતનૂ ય સાવર્ભાૈમાય મઙ્ગલમ્॥ ૬॥
શ્રીમદ્ગાપેાલબાલાય ગાેદાભીષ્ટપ્રદાિયને ।
શ્રીસત્યાસિહતાથા તુ કૃ ણદેવાય મઙ્ગલમ્॥ ૭॥
નીલાચલિનવાસાય િનત્યાય પરમાત્મને ।
સભુદ્રાપ્રાણનાથાય જગન્નાથાય મઙ્ગલમ્॥ ૮॥
આજન્મનઃ ષાેડશા દં ત યાદ્યન ભલા ષણે ।
શ્રીશાનુભવપુષ્ટાય શઠકાપેાય મઙ્ગલમ્॥ ૯॥
શ્રીમત્યૈ િવ ચત્તાયર્મનાને દનહેતવે ।
ન દન દનસુ દય ગાેદાયૈ િનત્ય મઙ્ગલમ્॥ ૧૦॥
શ્રીમન્મહાભૂતપુરે શ્રીમ કેશવય વનઃ ।
કા તમત્યાં પ્રસતૂાય ય તરા ય મઙ્ગલમ્॥ ૧૧॥
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મઙ્ગલાશાસન પરૈમર્દાચાયર્ પુરાેગમૈઃ
સવશ્ચ પવૂરાચાયઃ સ કૃતાયા તુ મઙ્ગલમ્॥ ૧૨॥
શ્રીમતે ર ય માત્રે મનુી દ્રાય મહાત્મને
શ્રીરઙ્ગવા સને ભૂયાત્ િનત્યશ્રીિનત્યમઙ્ગલમ્॥ ૧૩॥
ઇ ત કપૂર્ર આરતી મ ત્રઃ ।
ઇ ત મુક્તકમઙ્ગલં સમાપ્તમ્ ।
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