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സർവമങ്ഗലാഷ്ടകമ്

{॥ സർവമങ്ഗലാഷ്ടകമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

ലക്ഷ്മീർയസ്യ പരിഗഹഃ കമലഭൂഃ സൂനുർഗരുത്മാൻ രഥഃ

െപൗതൻദവിഭൂഷണഃ സുരഗുരുഃ േശപ ശാസനഃ ।

ബഹ്മാൺഡം വരമൻദിരം സുരഗണാ യസ്യ പേഭാഃ േസവകാഃ സ

ത്േരേലാക്യകുടുമ്ബപാലനപരഃ കുർയാത് സദാ മങ്ഗലമ് ॥ ൧॥

ബഹ്മാ വായുഗിരിശേശഷഗരുഡാ േദേവൻദകാെമൗ ഗുരുൻദാർെകൗ

വരുണാനെലൗ മനുയെമൗ വിത്േതശവിഘ്േനശ്വെരൗ ।

നാസത്െയൗ നിരൃതിർമരുദ്ഗണയുതാഃ പർജൻയമിതാദയഃ സസ്തീകാഃ

സുരപുങ്ഗവാഃ പതിദിനം കുർവൻതു േവാ മങ്ഗലമ് ॥ ൨॥

വിശ്വാമിതപരാശെരൗർവഭൃഗേവാഽഗസ്ത്യഃ പുലസ്ത്യഃ കതുഃ

ശീമാനതിമരീചിെകൗത്സപുലഹാഃ ശക്തിർവസിഷ്േഠാഽങ്ഗിരാഃ ।

മാൺഡവേയാ ജമദഗ്നിെഗൗതമഭരദ്വാജാദയസ്താപസാഃ

ശീമദ്വിശ്ണുപദാബ്ജഭക്തിനിരതാഃ കുർവൻതു േവാ മങ്ഗലമ് ॥ ൩॥

മാൻധാതാ നഹുേഷാഽമ്ബരീഷസഗെരൗ രാജാ പൃഥുർൈഹഹയഃ ശീമാൻ

ധർമസുേതാ നേലാ ദശരേഥാ രാേമാ യയാതിർയദുഃ ।

ഇക്ഷ്വാകു വിഭീശ്ണ ഭരതോത്താനപാദധുവാവിത്യാദ്യാ ഭുവി

ഭൂഭുജഃ പതിദിനം കുർവൻതു േവാ മങ്ഗലമ് ॥ ൪॥

ശീേമരുർഹിമവാ◌ँ മൻദരഗിരിഃ ൈകലാസൈശലസ്തഥാ മാേഹൻദ്േരാ

മലയ വിൻധ്യനിഷെധൗ സിംഹസ്തഥാ ൈരവതഃ ।

സഹ്യാദിർവരഗൻധമാദനഗിരിർൈമനാകേഗാമൻതകാവിത്യാദ്യാ ഭുവി

ഭൂഭൃതഃ പതിദിനം കുർവൻതു േവാ മങ്ഗലമ് ॥ ൫॥
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ഗങ്ഗാ സിൻധുസരസ്വതീ ച യമുനാ േഗാദാവരീ നർമദാ കൃഷ്ണാ

ഭീമരഥീ ച ഫൽഗുസരയൂഃ ശീഗൺഡകീ േഗാമതീ ।

കാേവരീകപിലാപയാഗവിനതാേവതാവതീത്യാദേയാ നദ്യഃ

ശീഹരിപാദപങ്കജഭവാഃ പതിദിനം കുർവൻതു േവാ മങ്ഗലമ് ॥ ൬॥

േവദാോപനിഷദ്ഗണാ വിവിധാഃ സാങ്ഗാ പുരാണാൻവിതാ േവദാൻതാ

അപി

മൻത-തൻതസഹിതാസ്തർകസ്മൃതീനാം ഗണാഃ ।

കായാലങ്കൃതിനീതിനാതകഗണാഃ ശബ്ദാ നാനാവിധാഃ

ശീവിഷ്േണാർഗുണരാശികീർതനകരാഃ പതിദിനം കുർവൻതു േവാ മങ്ഗലമ് ॥ ൭॥

ആദിത്യാദിനവഗഹാഃ ശുഭകരാ േമഷാദേയാ രാശേയാ നക്ഷതാണി

സേയാഗകാ തിഥയസ്തദ്േദവതസ്തദ്ഗണാഃ ।

മാസാബ്ദാ ഋതവസ്തൈഥവ ദിവസാഃ സൻധ്യാസ്തഥാ രാതയാഃ സർേവ

സ്ഥാവരജങ്ഗമാഃ പതിദിനം കുർവൻതു േവാ മങ്ഗലമ് ॥ ൮॥

ഇത്േയതദ്വരമങ്ഗലാഷ്ടകമിദം ശീവാദിരാേജശ്വൈരർയാഖാതം

ജഗതാമഭീഷ്ടഫലദം സർവാശുഭധ്വംസനമ് ।

മാങ്ഗൽയാദിശുഭകിയാസു സതതം സൻധ്യാസു വാ യാഃ

പേഠദ്ധർമാർഥാദിസമസ്തവാഞ്ഛിതഫലം പാപ്േനാത്യെസൗ മാനവാഃ ॥ ൯॥

ഇതി ശീമദ്വാദിരാജവിരചിതം സർവമങ്ഗലാഷ്ടകം സമ്പൂർണമ് ।
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