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Shrirama mangalashasanam

શ્રીરામમઙ્ગલશાસનમ્

મઙ્ગલં કાૈશલે દ્રાય મહનીયગુણા ધયે । (કાેસલે દ્રાય)
ચક્રવ તતનૂ ય સાવર્ભાૈમાય મઙ્ગલમ્॥ ૧॥
વેદવેદા તવેદ્યાય મેઘ યામલમૂતર્યે ।
પુંસાં માેહન પાય પુ યશ્લાેકાય મઙ્ગલમ્॥ ૨॥
િવશ્વા મત્રા તરઙ્ગાય મ થલાનગર પતેઃ ।
ભાગ્યાનાં પિરપાકાય ભવ્ય પાય મઙ્ગલમ્॥ ૩॥
િપ ભક્તાય સતતં ભ્રા ભઃ સહ સીતયા ।
ન દતા ખલલાેકાય રામભદ્રાય મઙ્ગલમ્॥ ૪॥
ત્યક્તસાકેતવાસાય ચત્રકૂટિવહાિરણે ।
સવે્યાય સવર્ય મનાં ધીરાેદારાય મઙ્ગલમ્॥ ૫॥ (ધીરાેદાત્તાય, ધીરાેદયાય)

સાૈ મિત્રણા ચ નક્યા ચાપબાણા સધાિરણે ।
સસંવે્યાય સદા ભ યા વા મને મમ મઙ્ગલમ્॥ ૬॥
દ ડકારાયવાસાય ખરદૂષણશત્રવે । (દ ડકાર યવાસાય ખ ડતામરશત્રવ)ે
ગ્ ધ્રરા ય ભક્તાય મુ ક્તદાયા તુ મઙ્ગલમ્॥ ૭॥
સાદરં શબર દત્તફલમૂલા ભલા ષણે ।
સાૈલ યપિરપૂણાર્ય સ વાેિદ્રક્તાય મઙ્ગલમ્॥ ૮॥
હનુમ સમવેતાય હર શાભીષ્ટદાિયને ।
વા લપ્રમથાનાયા તુ મહાધીરાય મઙ્ગલમ્॥ ૯॥
શ્રીમતે રઘવુીરાય સતેૂ લઙ્ ઘત સ ધવે ।
જતરાક્ષસરા ય રણધીરાય મઙ્ગલમ્॥ ૧૦॥
િવભીષણકૃતે પ્રીત્યા લઙ્કાભીષ્ટપ્રદાિયને ।
સવર્લાેકશર યાય શ્રીરાઘવાય મઙ્ગલમ્॥ ૧૧॥
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આસાદ્ય નગર ં િદવ્યામ ભ ષક્તાય સીતયા ।
રા િધરાજરા ય રામભદ્રાય મઙ્ગલમ્॥ ૧૨॥
બ્રહ્માિદદેવસવે્યાય બ્રહ્મ યાય મહાત્મને ।
નક પ્રાણનાથાય રઘનુાથાય મઙ્ગલમ્॥ ૧૩॥

શ્રીસાૈ ય મા મનુેઃ કૃપયા માનપુેયષુે ।
મહતે મમ નાથાય રઘનુાથાય મઙ્ગલમ્॥ ૧૪॥
મઙ્ગલાશાસનપરૈમર્દાચાયર્પુરાેગમૈઃ ।
સવશ્ચ પવૂરાચાયર્ઃ સ કૃતાયા તુ મઙ્ગલમ્॥ ૧૫॥
ર ય મા મુિનના મઙ્ગલાશાસનં કૃતમ્ ।
ત્રૈલાેક્યાિધપ તઃ શ્રીમાન્ કરાેતુ મઙ્ગલં સદા॥ ૧૬॥
॥ ઇ ત શ્રીવરવરમુિન વા મકૃતશ્રીરામમઙ્ગલાશાસનં સ પૂણર્મ્॥
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