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ശീരാമമങ്ഗലശാസനമ്

{॥ ശീരാമമങ്ഗലാശാസനമ് ॥}

മങ്ഗലം െകൗശേലൻദായ മഹനീയഗുണാേയ ।

ചകവർതിതനൂജായ സാർവെഭൗമായ മങ്ഗലമ് ॥ ൧॥

േവദേവദാൻതേവദ്യായ േമഘശ്യാമലമൂർതേയ ।

പുംസാം േമാഹനരൂപായ പുൺയശ്േലാകായ മങ്ഗലമ് ॥ ൨॥

വിശ്വാമിതാൻതരങ്ഗായ മിഥിലാനഗരീപേതഃ ।

ഭാഗ്യാനാം പരിപാകായ ഭയരൂപായ മങ്ഗലമ് ॥ ൩॥

പിതൃഭക്തായ സതതം ഭാതൃഭിഃ സഹ സീതയാ ।

നൻദിതാഖിലേലാകായ രാമഭദായ മങ്ഗലമ് ॥ ൪॥

ത്യക്തസാേകതവാസായ ചിതകൂടവിഹാരിേണ ।

േസയായ സർവയമിനാം ധീേരാദയായ മങ്ഗലമ് ॥ ൫॥

െസൗമിതിണാ ച ജാനക്യാ ചാപബാണസിധാരിേണ ।

സംേസയായ സദാ ഭക്ത്യാ സ്വാമിേന മമ മങ്ഗലമ് ॥ ൬॥

ദൺഡകാരായവാസായ ഖരദൂഷണശതേവ ।

ഗൃധരാജായ ഭക്തായ മുക്തിദായാസ്തു മങ്ഗലമ് ॥ ൭॥

സാദരം ശബരീദത്തഫലമൂലാഭിലാഷിേണ ।

െസൗലഭ്യപരിപൂർണായ സത്ത്േവാദിക്തായ മങ്ഗലമ് ॥ ൮॥

ഹനുമത്സമേവതായ ഹരീശാഭീഷ്ടദായിേന ।
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ബാലിപമഥാനായാസ്തു മഹാധീരായ മങ്ഗലമ് ॥ ൯॥

ശീമേത രഘുവീരായ േസതൂൽലങ്ഘിതസിൻധേവ ।

ജിതരാക്ഷസരാജായ രണധീരായ മങ്ഗലമ് ॥ ൧൦॥

വിഭീഷണകൃേത പീത്യാ ലങ്കാഭീഷ്ടപദായിേന ।

സർവേലാകശരൺയായ ശീരാഘവായ മങ്ഗലമ് ॥ ൧൧॥

ആസാദ്യ നഗരീം ദിയാമഭിഷിക്തായ സീതയാ ।

രാജാധിരാജരാജായ രാമഭദായ മങ്ഗലമ് ॥ ൧൨॥

ബഹ്മാദിേദവേസയായ ബഹ്മൺയായ മഹാത്മേന ।

ജാനകീപാണനാഥായ രഘുനാഥായ മങ്ഗലമ് ॥ ൧൩॥

ശീെസൗമ്യജാമാതൃമുേനഃ കൃപയാസ്മാനുേപയുേഷ ।

മഹേത മമ നാഥായ രഘുനാഥായ മങ്ഗലമ് ॥ ൧൪॥

മങ്ഗലാശാസനപരിർമദാചാർയപുേരാഗൈമഃ ।

സർൈവ പൂർൈവരാചാർയഃ സത്കൃതായാസ്തു മങ്ഗലമ് ॥ ൧൫॥

രമ്യജാമാതൃമുനിനാ മങ്ഗലാശാസനം കൃതമ് ।

ത്ൈരേലാക്യാധിപതിഃ ശീമാൻ കേരാതു മങ്ഗലം സദാ ॥ ൧൬॥

॥ ഇതി ശീവരവരമുനിസ്വാമികൃതശീരാമമങ്ഗലാശാസനം സമ്പൂർണമ് ॥
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