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Sarvamangala Ashtakam

સવર્મઙ્ગલાષ્ટકમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
લ મીયર્સ્ય પિરગ્રહઃ કમલભૂઃ સનૂુગર્ ત્માન્ રથઃ

પાતૈ્રશ્ચ દ્રિવભષૂણઃ સરુગુ ઃ શષેશ્ચ શ યાસનઃ ।
બ્રહ્મા ડં વરમ દરં સરુગણા યસ્ય પ્રભાેઃ સવેકાઃ

સ ત્રૈલાેક્યકુટુ બપાલનપરઃ કુયાર્ત્ સદા મઙ્ગલમ્॥ ૧॥
બ્રહ્મા વાયુ ગર શશષેગ ડા દેવે દ્રકામાૈ ગુ શ-્

ચ દ્રાકા વ ણાનલાૈ મનુયમાૈ િવત્તેશિવઘે્નશ્વરાૈ ।
નાસત્યાૈ િનરૃ તમર્ દ્ગણયુતાઃ પજર્ ય મત્રાદયઃ

સસ્ત્રીકાઃ સરુપુઙ્ગવાઃ પ્ર તિદનં કુવર્ તુ વાે મઙ્ગલમ્॥ ૨॥
િવશ્વા મત્રપરાશરાવૈર્ ગવાેઽગ ત્યઃ પુલ ત્યઃ ક્રતુઃ

શ્રીમાનિત્રમર ચકાૈ સપુલહાઃ શ ક્તવર્ સષ્ઠાેઽઙ્ ગરાઃ ।
મા ડવયાે જમદ ગ્ ગાૈતમભરદ્વા દય તાપસાઃ

શ્રીમ દ્વ પદા જભ ક્તિનરતાઃ કુવર્ તુ વાે મઙ્ગલમ્॥ ૩॥
મા ધાતા નહુષાેઽ બર ષસગરાૈ રા થુહહયઃ

શ્રીમાન્ ધમર્સતુાે નલાે દશરથાે રામાે યયા તયર્દુઃ ।
ઇ વાકુશ્ચ િવભીશણશ્ચ ભરતશ્ચાેત્તાનપાદધ્રવુા-

િવત્યાદ્યા ભુિવ ભૂભજુઃ પ્ર તિદનં કુવર્ તુ વાે મઙ્ગલમ્॥ ૪॥
શ્રીમે િહમવાઁશ્ચ મ દર ગિરઃ કૈલાસશલૈ તથા

માહે દ્રાે મલયશ્ચ િવ યિનષધાૈ સહ તથા રૈવતઃ ।
સહ્યાિદ્રવર્રગ ધમાદન ગિરમનાકગાેમ તકા-

િવત્યાદ્યા ભુિવ ભૂ તઃ પ્ર તિદનં કુવર્ તુ વાે મઙ્ગલમ્॥ ૫॥
ગઙ્ગા સ ધુસર વતી ચ યમનુા ગાેદાવર નમર્દા

કૃ ણા ભીમરથી ચ ફ ગુસરયૂઃ શ્રીગ ડક ગાેમતી ।
કાવેર કિપલાપ્રયાગિવનતાવતે્રાવતીત્યાદયાે
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નદ્યઃ શ્રીહિરપાદપઙ્કજભવાઃ (પ્ર તિદનં) કુવર્ તુ વાે મઙ્ગલમ્॥ ૬॥
વેદાશ્ચાપેિનષદ્ગણાશ્ચ િવિવધાઃ સાઙ્ગા પુરાણા વતા

વેદા તા અિપ મ ત્ર-ત ત્રસિહતા તકર્ તીનાં ગણાઃ ।
કાવ્યાલઙૃ્ક તની તનાટકગણાઃ શ દાશ્ચ નાનાિવધાઃ

શ્રીિવ ણાેગુર્ણરા શક તર્નકરાઃ (પ્ર તિદનં) કુવર્ તુ વાે મઙ્ગલમ્॥ ૭॥
આિદત્યાિદનવગ્રહાઃ શભુકરા મષેાદયાે રાશયાે

નક્ષત્રા ણ સયાેગકાશ્ચ તથય તદે્દવત તદ્ગણાઃ ।
માસા દા ઋતવ તથવૈ િદવસાઃ સ યા તથા રાત્રયાઃ

સવ સ્થાવરજઙ્ગમાઃ પ્ર તિદનં કુવર્ તુ વાે મઙ્ગલમ્॥ ૮॥
ઇત્યેતદ્વરમઙ્ગલાષ્ટક મદં શ્રીરાજરાજેશ્વરે-

ણાઽઽખાતં જગતામભીષ્ટફલદં સવાર્શભુ વંસનમ્ ।
માઙ્ગલ્યાિદશભુિક્રયાસુ સતતં સ યાસુ વા યાઃ પઠેદ્-

ધમાર્થાર્િદસમ તવા છતફલં પ્રા ાેત્યસાૈ માનવાઃ॥ ૯॥
ઇ ત શ્રીરાજરાજેશ્વરય તિવર ચતં સવર્મઙ્ગલાષ્ટકં સ પૂણર્મ્ ।
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