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ശീഅങ്ഗാരകാഷ്േടാത്തരശതനാമസ്േതാതമ്

{॥ ശീഅങ്ഗാരകാഷ്േടാത്തരശതനാമസ്േതാതമ് ॥}

മങ്ഗല ബീജ മൻത - ഓം കാ◌ँ കീം ക്െരൗം സഃ െഭൗമായ നമഃ ॥

മഹീസുേതാ മഹാഭാേഗാ മംഗേളാ മംഗളപദഃ ।

മഹാവീേരാ മഹാശൂേരാ മഹാബലപരാകമഃ ॥ ൧॥

മഹാെരൗദ്േരാ മഹാഭദ്േരാ മാനനീേയാ ദയാകരഃ ।

മാനേജാഽമർഷണഃ കൂരഃ താപപാപവിവർജിതഃ ॥ ൨॥

സുപതീപഃ സുതാമാക്ഷഃ സുബഹ്മൺയഃ സുഖപദഃ ।

വകസ്തമ്ഭാദിഗമേനാ വേരൺേയാ വരദഃ സുഖീ ॥ ൩॥

വീരഭദ്േരാ വിരൂപാക്േഷാ വിദൂരസ്േഥാ വിഭാവസുഃ ।

നക്ഷതചകസഞ്ചാരീ ക്ഷതപഃ ക്ഷാതവർജിതഃ ॥ ൪॥

ക്ഷയവൃദ്ധിവിനിർമുക്തഃ ക്ഷമായുക്േതാ വിചക്ഷണഃ ।

അക്ഷീണഫലദഃ ചക്ഷുർേഗാചരഷ്ഷുഭലക്ഷണഃ ॥ ൫॥

വീതരാേഗാ വീതഭേയാ വിജ്വേരാ വിശ്വകാരണഃ ।

നക്ഷതരാശിസഞ്ചാേരാ നാനാഭയനികൃൻതനഃ ॥ ൬॥

കമനീേയാ ദയാസാരഃ കനത്കനകഭൂഷണഃ ।

ഭയഘ്േനാ ഭയഫലേദാ ഭക്താഭയവരപദഃ ॥ ൭॥

ശതുഹൻതാ ശേമാേപതഃ ശരണാഗതേപാഷകഃ ।

സാഹസഃ സദ്ഗുണാധ്യക്ഷഃ സാധുഃ സമരദുർജയഃ ॥ ൮॥
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ദുഷ്ടദൂരഃ ശിഷ്ടപൂജ്യഃ സർവകഷ്ടനിവാരകഃ ।

ദുേഷ്ടവാരേകാ ദുഃഖഭഞ്ജേനാ ദുർധേരാ ഹരിഃ ॥ ൯॥

ദുഃസ്വപ്നഹൻതാ ദുർധർേഷാ ദുഷ്ടഗർവവിേമാചകഃ ।

ഭരദ്വാജകുേലാദ്ഭൂേതാ ഭൂസുേതാ ഭയഭൂഷണഃ ॥ ൧൦॥

രക്താമ്ബേരാ രക്തവപുർഭക്തപാലനതത്പരഃ ।

ചതുർഭുേജാ ഗദാധാരീ േമഷവാേഹാ മിതാശനഃ ॥ ൧൧॥

ശക്തിശൂലധരക്തഃ ശസ്തവിദ്യാവിശാരദഃ ।

താർകികഃ താമസാധാരഃ തപസ്വീ താമേലാചനഃ ॥ ൧൨॥

തപ്തകാഞ്ചനസംകാേശാ രക്തകിഞ്ജൽകസൻനിഭഃ ।

േഗാതാധിേദേവാ േഗാമധ്യചേരാ ഗുണവിഭൂഷണഃ ॥ ൧൩॥

അസൃജംഗാരേകാഽവൻതീേദശാധീേശാ ജനാർദനഃ ।

സൂർയയാമ്യപേദശസ്േഥാ യാവേനാ യാമ്യദിഽുഖഃ ॥ ൧൪॥

തിേകാണമൺഡലഗേതാ തിദശാധിപസൻനുതഃ ।

ശുചിഃ ശുചികരഃ ശൂേരാ ശുചിവശ്യഃ ശുഭാവഹഃ ॥ ൧൫॥

േമഷവൃികരാശീേശാ േമധാവീ മിതഭാഷണഃ ।

സുഖപദഃ സുരൂപാക്ഷഃ സർവാഭീഷ്ടഫലപദഃ ॥ ൧൬॥

॥ ഇതി മങ്ഗല ഏവം അഞ്ഗാരകാഷ്േടാത്തരശതനാമസ്േതാതമ് സമ്പൂർണമ് ॥
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