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.. Shri Subrahmanyamangalastotram ..

॥ શ્રીસબુ્રહ્મ યમઙ્ગલ તાતે્રમ્ ॥
ૐ શ્રીગણેશાય નમઃ
શ્રીઃ ।
મઙ્ગલં દેવદેવાય રાજરા ય મઙ્ગલમ્ ।
મઙ્ગલં નાથનાથાય કાલકાલાય મઙ્ગલમ્ ॥ ૧॥
મઙ્ગલં કા તકેયાય ગઙ્ગાપતુ્રાય મઙ્ગલમ્ ।
મઙ્ગલં જ જેશાય વ લીનાથાય મઙ્ગલમ્ ॥ ૨॥
મઙ્ગલં શ ભપુુત્રાય જય તીશાય મઙ્ગલમ્ ।
મઙ્ગલં સકુુમારાય સબુ્રહ્મ યાય મઙ્ગલમ્ ॥ ૩॥
મઙ્ગલં તારક જતે ગણનાથાય મઙ્ગલમ્ ।
મઙ્ગલં શ ક્તહ તાય વિહ્ન તાય મઙ્ગલમ્ ॥ ૪॥
મઙ્ગલં બાહુલેયાય મહાસનેાય મઙ્ગલમ્ ।
મઙ્ગલં વા મનાથાય મઙ્ગલં શરજન્મને ॥ ૫॥
અષ્ટનતે્રપુર શાય ષ મખુાયા તુ મઙ્ગલમ્ ।
કમલાસનવાગીશવરદાયા તુ મઙ્ગલમ્ ॥ ૬॥
શ્રીગાૈર ગભર્ તાય શ્રીક ઠતનયાય ચ ।
શ્રીકા તભા ગનેયાય શ્રીમ સ્ક દાય મઙ્ગલમ્ ॥ ૭॥
શ્રીવ લીરમણાયાથ શ્રીકુમારાય મઙ્ગલમ્ ।
શ્રીદેવસનેાકા તાય શ્રીિવશાખાય મઙ્ગલમ્ ॥ ૮॥
મઙ્ગલં પુ ય પાય પુ યશ્લાેકાય મઙ્ગલમ્ ।
મઙ્ગલં પુ યયશસે મઙ્ગલં પુ યતજેસે ॥ ૯॥
ૐ નમાે ભગવતે સબુ્રહ્મ યાય નમઃ ।
ઇ ત શ્રીસબુ્રહ્મ યમઙ્ગલ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્ ।
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