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॥ મઙ્ગલાષ્ટકમ્॥

॥ મઙ્ગલાષ્ટકમ્॥
બ્રહ્માિવ ગર શઃ સરુપ તરનલઃ પ્રેતરાડ્યાતનુાથ-
તાેયાધીશશ્ચ વાયુધર્નદગુહગણેશાકર્ચ દ્રાશ્ચ દ્રાઃ ।
િવશ્વાિદત્યા શ્વસ યા વસિુપ મ ત સદ્ધિવદ્યાશ્ચ યક્ષા
ગ ધવાર્ઃ િકન્નરાદ્યા ખલગગનચરા મઙ્ગલં મે િદશ તુ॥ ૧॥
વાણી લ મી ધિરત્રી િહમ ગિરતનયા ચ ડકા ભદ્રકાલી
બ્રહ્માદ્યા મા સઙ્ઘા અિદ તિદ તસતીત્યાદયાે દક્ષપુ યઃ ।
સાિવત્રી જહ્નકુ યા િદનકરતનયા ધતી દેવપ યઃ
પાૈલાેમાદ્યા તથા યાઃ ખચરયવુતયાે મઙ્ગલં મે િદશ તુ॥ ૨॥
મ સ્યઃ કૂમા વરાહાે હિરરથ વટુભાર્ગર્વાે રામચ દ્ર-
સીર કૃ ણશ્ચ ખડ્ગી સકિપલનરનારાયણાત્રેયવૈદ્યાઃ ।
અ યે નાનાવતારાઃ નરકિવજિયનશ્ચક્રમખુ્યાયુધાિન
ત પ ય ત સતુાશ્ચા ય ખલહિરકુલા મઙ્ગલં મે િદશ તુ॥ ૩॥
િવશ્વા મત્રાે વ સષ્ઠઃ કલશભવ ઉત યાેઽઙ્ ગરાઃ કા યપશ્ચ
વ્યાસઃ ક વાે મર ચી ક્રતુ ગપુુલહા શાનૈકાેઽિત્રઃ પુલ ત્યઃ ।
અ યે સવ મનુી દ્રાઃ કુજબુધગુ શકુ્રાકર્ દ્યા ગ્રહા યે
નક્ષત્રા ણ પ્રજેશાઃ ફ ણગણમનવાે મઙ્ગલં મે િદશ તુ॥ ૪॥
તાક્ષ્યાઽન તાે હનૂમાન્ બ લરિપ સનકાદ્યાઃ શકુાે નારદશ્ચ
પ્રહ્લાદઃ પા ડુપતુ્રા ગનલનહુષાઃ િવ રાતાેઽ બર ષઃ ।
ભી માકૂ્રરાેદ્ધવાેશીનરભરતહિરશ્ચ દ્ર ક્માઙ્ગદાદ્યાઃ
અ યે સવ નરે દ્રા રિવશ શકુલ મઙ્ગલં મે િદશ તુ॥ ૫॥
આકૂત્યાદ્યાશ્ચ તસ્રઃ સકલમુિનકલત્રા ણ દારા મનનૂાં
તારા કુ તી ચ પા ચાલ્યથ નલદિયતા ક્મણી સત્યભામા ।
દેવક્યાદ્યાશ્ચ સવાર્ યદુકુલવિનતા રાજભાયાર્ તથા યાઃ
ગાે યશ્ચાિરત્રયુક્તાઃ સકલયવુતયાે મઙ્ગલં મે િદશ તુ॥ ૬॥
િવપ્રા ગાવશ્ચ વેદાઃ તરિપ તુલસી સવર્તીથાર્િન િવદ્યાઃ
નાનાશાસે્ત્ર તહાસા અિપ સકલપુરાણાિન વણાર્શ્રમાશ્ચ ।
સાઙ્ખ્યં જ્ઞાનં ચ યાેગાવિપ યમિનયમાૈ સવર્કમાર્ ણ કાલાઃ
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સવ ધમાર્શ્ચ સત્યાદ્યવયવસિહતા મઙ્ગલં મે િદશ તુ॥ ૭॥
લાેકા દ્વ પાઃ સમુદ્રાઃ ક્ષ તધરપતયાે મે કૈલાસમખુ્યાઃ
કાવેર નમર્દાદ્યાઃ શભુજલસિરતઃ વદુ્રર્મા િદગ્ગજે દ્રાઃ ।
મેઘા જ્યાેતી ં ષનાનાનર ગપક્ષ્યાદયઃ પ્રા ણનાેઽ યે
સવાષ યશ્ચ ક્ષાઃ સકલ ણલતા મઙ્ગલં મે િદશ તુ ॥ ૮॥
ભ યા સયંુક્ત ચત્તાઃ પ્ર તિદવસ મમાન્ મઙગલ તાતે્રમખુ્યાન્
અષ્ટાૈ શ્લાેકાન્ પ્રભાતે િદવસપિરણતાૈ યે ચ મત્યાર્ઃ પઠ ત ।
તે િનતં્ય પૂણર્કામા ઇહ ભુિવ સુ ખનશ્ચાથર્વ તાેઽિપ ભૂ વા
િનમુર્ક્તા સવર્પાપૈવર્ય સ ચ ચરમે િવ લાેકં પ્રયા ત॥ ૯॥
ઇ ત મઙ્ગલાષ્ટક તાતંે્ર સમાપ્તમ્॥
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