
મગંલાચરણ સધંિ 
હરર કથામતૃ સાર ગરુુગળ| 
કરુણરદિંદાપધિત ુહળેુવે | 
પરમ ભગવદ્ભક્તરરદિાદરરદ કેળુવદુ || 
શઈરમણણકર કમલ પજૂિત | 
ચારુચરણ સરોિ બ્રહ્મસ | 
મીરવાણણ ફણેંદ્ર, વીંદ્ર, ભવેંદ્ર મખુધવનતુ | 
િીરિભવા૦ડોદય સ્થથધત | 
કારણિે કૈવલ્યદાયક | 
િારધસિંહિે િધમપે કરુણણપદેુમગે મગંળવા ||૧|| 
િગદુદરિધત ધવમલગણુરૂ | 
પગળિાલોચિરદ ભારત | 
ધિગમતધતગળધતક્રધમધસ રક્રયા ધવશેષણગળ | 
બગે બગેય નતૂિવ કાણતુ | 
ધમગ ેહરુષરદિં પોગણળ રહગ્ગવુ | 
ધિગણુ માધિ મહાલકુધમ સતૈંસલનરુદિવ ુ||૨|| 
ધિરુપમાિદંાત્મભવ ધિ | 
ર્જરસભા સસેંવ્ય ઋજુગણ | 
દરસે સત્ત્વપ્રચરુ વાણી મખુ સરોજેિ || 
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ગરુડ શેષ શશાકંદળશે | 
ખરર િિક િગદ્ગુરુવે ત્વ || 
ચ્ચરણગણળગણભ વરંદસવેુ પાણલપદુુ સન્મધતય ||૩|| 
આરુ મરેૂરડોંદુ સાધવર | 
મરેૂરડુ શતશ્વાસ િપગળ || 
મરુૂ ધવિ જીવરોળગબ્િકલ્પ પરરયતં | 
તા રણચધસ સત્ત્વરરગે સખુ સ ં| 
સાર ધમશ્રરરગિમિિરરગ || 
પાર દુ:ખગળીવ ગરુુ પવમાિ સલહુમે્મ ||૪|| 
ચતરુવદિિ રાણણ અધતરો | 
રહત ધવમલ ધવજ્ઞાધિ ધિગમ | 
પ્રતધતગળગણભમાધિ વીણાપાણણ બ્રહ્માણણ | 
નધુતધસ બેડુવે િિધિ લસ્મમ | 
પધતય ગણુગળ તધુતપદુકેસ | 
ન્મધતય પાણલધસ િેલેસ ુિી મદ્વદિ સદિદણલ ||૫|| 
કૃધત રમણ પ્રદ્યમુ્િિદંિે | 
ચતરુધવશધંત તત્ત્વપધત દે | 
વતે ગણળગે ગરુુવેધિસધુતહ મારુતિ ધિિ પજત્િ | 
સતત હરરયણલ ગરુુગળણલ સ| 
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દ્રધતય પાણલધસ ભાગવત ભા | 
રત પરુાણ રહથય તત્વગળરુપ ુકરુણદણલ ||૬|| 
વેદપીઠ ધવરરિંણચ ભવ શ | 
ક્રારદ સરુ ધવજ્ઞાિદાયક | 
મોદ ણચન્મયગાિ લોક પધવિ સચુરરિ | 
છેદ ભેદ ધવષાદ કુરિલા ં| 
તારદ મધ્ય ધવદૂર આદ્યા | 
િારદ કારણ બાદરાયણ પારહ સિાણ ||૭|| 
ણિધતયોળગે મણણમતં મોદલા | 
દધત દુરાત્મરુ બદંધિક ધવિં | 
શધત કુભાષ્યવ રણચસે િડુમિેયેંબ બ્રાહ્મણિ | 
સધતય િઠરદોળવતરરધસ બા | 
રધત રમણ મધ્વાણભિા િરદ | 
ચતરુદશ લોકદણલ મેરેદ પ્રધતમગોંરદસવેુ ||૮|| 
પચં ભેદાત્મક પ્રપચંકે | 
પચંરૂપાત્મકિે દૈવત | 
પચંમખુ શક્રારદગળુ રકિંકરરુ શઈહરરગે || 
પચં ધવિંશધત તત્ત્વતરતમ | 
પણંચકેગળન ુપેળ્દભાધવ ધવ | 
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રંણચયેધિપાિદં તીથથર િેિેવેિનરુદિવ ુ||૯|| 
વામદેવ ધવરરિંણચતિય ઊ| 
મા મિોહર ઉગ્ર ધરૂ્જરિ || 
સામજાજિિવસિ ભષૂણ સમુિસોત્તસં || 
કામ હર કૈલાસ મરંદર | 
સોમ સયૂથિલ ધવલોચિ | 
કાધમતપ્રદ કરુણણસેમગે સદા સમુગંળવા ||૧૦|| 
કૃધત્ત વાસિે રહિંદે િી િા | 
લ્વત્ત ુકલ્પસમીરિણલ ધશ| 
ષ્યત્વવરહથયણખળાગમાથથગળોરદ િલધિયોળુ | 
હત્ત ુકલ્પરદ તપવગૈદા | 
રદત્યરોળુગતુ્તમિેધિધસ પરુુ | 
ષોત્તમિે પરરયકં પદવૈરદદેયો મહાદેવ ||૧૧|| 
પાકશાસિ મખુ્ય સકલરદ | 
પાકસરરગણભિધમપ ઋધષગળે | 
ગેકણચત્તરદ ધપતગૃણળગે ગિંવથ ણિધતપરરગે || 
આ કમલિાભારદ યધતગળ | 
િીકકાિધમસવેુન ુણબડદે ર| 
માકળિિ દાસવગથકે િધમપેિિરવરત ||૧૨|| 
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પરરમળવ ુસમુિદોળગિલ | 
િરણણયોણળણગપ્પેંતે દામો | 
દરન ુબ્રહ્મારદગળ મિદલ્લ્લ તોરર તોરદલે || 
ઇરુધતહ િગિાથ ધવઠલિ | 
કરુણ પડેવ મમુકુ્ષજુીવરુ | 
પરમ ભાગવતરન ુકોંડાડુવદુુ પ્રધતરદિવ ુ||૧૩|| 
|| ઇધત શઈ મગંલાચરણ સધંિ સપંણંૂ || 
|| શઈ કૃષ્ણપથણમથત ુ|| 
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