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॥ શ્રી આ જનેયમઙ્ગલાષ્ટકમ્॥
કિપશ્રેષ્ઠાય શરૂાય સગુ્રીવ પ્રયમિ ત્રણે ।
નક શાેકનાશાય આ જનેયાય મઙ્ગલમ્॥ ૧॥

મનાવેેગાય ઉગ્રાય કાલને મિવદાિરણે ।
લ મણપ્રાણદાત્રે ચ આ જનેયાય મઙ્ગલમ્॥ ૨॥
મહાબલાય શા તાય દુદર્ ડીબ ધમાેચન ।
મૈરાવણિવનાશાય આ જનેયાય મઙ્ગલમ્॥ ૩॥
પવર્તાયુધહ તાય રાક્ષઃકુલિવના શને ।
શ્રીરામપાદભક્તાયઆ જનેયાય મઙ્ગલમ્॥ ૪॥
િવરક્તાય સશુીલાય દ્રમૂ ત વ િપણે ।
ઋ ષ ભ સિેવતાયા તુ આ જનેયાય મઙ્ગલમ્॥ ૫॥
દ ઘર્બાલાય કાલાય લઙ્કાપુરિવદાિરણે ।
લઙ્ક ણીદપર્નાશાય આ જનેયાય મઙ્ગલમ્॥ ૬॥
નમ તેઽ તુ બ્રહ્મચાિરન્ નમ તે વાયનુ દન । નમ તે બ્રહ્મચયાર્ય
નમ તે ગાનલાેલાય આ જનેયાય મઙ્ગલમ્॥ ૭॥
પ્રભવાય સરેુશાય શભુદાય શભુાત્મને ।
વાયપુતુ્રાય ધીરાય આ જનેયાય મઙ્ગલમ્॥ ૮॥
આ જનેયાષ્ટક મદં યઃ પઠે સતતં નરઃ ।
સદ્ ય ત સવર્કાયાર્ ણ સવર્શત્રુિવનાશનમ્॥ ૯॥
ઇ ત શ્રીઆ જનેયમઙ્ગલાષ્ટકમ્ સ પૂણર્મ્ ।
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