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ശീേയാഗീശ്വരയാജ്ഞവൽക്യമങ്ഗലശാസനമ്

{॥ ശീേയാഗീശ്വരയാജ്ഞവൽക്യമങ്ഗലാശാസനമ് ॥}

॥ ശീഗുരുഭ്േയാ നമഃ ॥

॥ ഓം ശീമഹാഗണാധിപതേയ നമഃ ॥

॥ ശീമരണൈവഭവാൈയ നമഃ ॥

॥ ശീേയാഗീശ്വര-യാജ്ഞവൽക്യ-മങ്ഗലാശാസനമ് ॥

ബഹ്മരാത-മഹാേയാഗി-ബൃഹത്-സുകൃത-മൂർതേയ ।

സുനൻദാ-സുതരത്നായ സാനൻദായാസ്തു മങ്ഗലമ് ॥ ൧॥

ജനനീ-ജഠര-പാപ്ത-ജലജാക്ഷ-ദേയാദയഃ ।

േയാഽഭൂത് പരാത്മേവത്താസ്ൈമ യാജ്ഞവൽക്യായ മങ്ഗലമ് ॥ ൨॥

കൃപാഗുരുർഗുരുർയസ്യ ഹ്യകേരാദുപനായനമ് ।

വൃദ്ധയാസ-പസാദാത്ത-ൈവദുഷ്യായാസ്തു മങ്ഗലമ് ॥ ൩॥

ൈവശമ്പായന-പാപ്താദൃക്-വൃജിനേദ-ശക്തേയ ।

ൈവേദഹ-വസുധാനാഥ-വൻദനീയായ മങ്ഗലമ് ॥ ൪॥

ൈമഥിലാസ്ഥ-നഗസ്ഥൂണാ-മഞ്ജുപൽലവ-കാരിണഃ ।

മൻതാക്ഷതാഃ ബഭുർയസ്യ മാനനീയായ മങ്ഗലമ് ॥ ൫॥

ൈവശമ്പായനേതാഽധീതം വവാമ യജുരുജ്ജ്വലമ് ।

യഭായാം തേപാഭാജാം േയാഗിവർയായ മങ്ഗലമ് ॥ ൬॥

സ്വശക്തി-ഖ്യാപേനാദ്യുക്ത-സപ്തൈസൻധവശാസനാത് ।

ആഹർത്േര ബഡവാശ്വാനാം അർകശിഷ്യായ മങ്ഗലമ് ॥ ൭॥
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അയാതയാമമാമ്നായം ആമ്നായവപുേഷാ ഹേരഃ ।

അധ്ൈയഷ്ട േയാ മുനിസ്തസ്മാ അക്ഷം ഭൂരി മങ്ഗലമ് ॥ ൮॥

യസ്യ ചിതരഥഃ ശിഷ്േയാ േയാഗിേനതുഃപസാദതഃ।

കാത്യായനീപിയായാസ്ൈമ കൃപാസാരായ മങ്ഗലമ് ॥ ൯॥

മിഥിലാധിപദത്താഗമാനനായ മഹാത്മേന ।

ആഹർത്േര െസൗരേഭയീനാം അധ്വരാൻേതസ്തു മങ്ഗലമ് ॥ ൧൦॥

പിതാമഹമനഃപുതീപരിേണത്േര പടീയേസ ।

ശാൻേതാദ്ധാലകഗർവായ ശാൻതിസാരായ മങ്ഗലമ് ॥ ൧൧॥

ദർഭ-സ്തമ്ഭ-ഹൃത-ഗീവ-ദൃപ്ത-ശാകൽയ-ജീവനമ് ।

ചകാര യഃ പഭാേവന ചിതചർയായ മങ്ഗലമ് ॥ ൧൨॥

ഇതി മാങ്ഗലിൈകഃ ശ്േലാൈകഃ

ഉപനദതഃ കൺവമുഖ്യസിഷ്യാൻ ।

അനുഗൃഹ്ണൻ ശുയജുഃ-

ശാഖാചാർേയാ മുനീശ്വേരാ ജയതി ॥ ൧൩॥

॥ ശുഭമസ്തു ॥
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