
  

॥ મહાલ યષ્ટકમ્॥
.. mahAlaxmyaShTakaM ..

sanskritdocuments.org

November 26, 2017



.. mahAlaxmyaShTakaM ..

॥ મહાલ યષ્ટકમ્॥

Sanskrit Document Information

Text title : shrii mahaalaxmyashhTakaM stotra with English meaning

File name : mahaalakshmyashhTakaM.itx

Category : aShTaka, devii, lakShmI, vyAsa

Location : doc_devii

Author : Indra, vyAsa

Transliterated by : Aikya Param, NA

Proofread by : NA

Description-comments : Devotional hymn of 8 verses, to Goddess Laxmi

Latest update : Nov. 29, 1998

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

November 26, 2017

sanskritdocuments.org



.. mahAlaxmyaShTakaM ..

॥ મહાલ યષ્ટકમ્॥

ઇ દ્ર ઉવાચ ।
નમ તેઽ તુ મહામાયે શ્રીપીઠે સરુપૂ જતે ।
શઙ્ખચક્રગદાહ તે મહાલ મ નમાેઽ તુ તે॥ ૧॥
Salutations to you, who are the illusory power of the

universe, the basis for all wealth, who are worshipped by

divine beings. Conch, chakra, and club in hand, MahalakShmi,

salutations to you. (1)

નમ તે ગ ડા ઢે કાેલાસરુભયઙ્કિર ।
સવર્પાપહરે દેિવ મહાલ મ નમાેઽ તુ તે॥ ૨॥
Salutations to you, seated on Garuda, cause of fear for Lord

Saturn, remover of all sin, Goddess LakShmi, salutations to you (2)

સવર્જ્ઞે સવર્વરદે સવર્દુષ્ટભયઙ્કિર ।
સવર્દુઃખહરે દેિવ મહાલ મ નમાેઽ તુ તે॥ ૩॥
All-knowing, boon giver for all, cause of fear for all the

wicked, remover of all sorrow, Goddess LakShmi, salutations to you. (3)

સ દ્ધબુ દ્ધપ્રદે દેિવ ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદાિયિન ।
મ ત્રમૂત સદા દેિવ મહાલ મ નમાેઽ તુ તે॥ ૪॥ મ ત્રપૂતે

Goddess, who gives success and intelligence completely,

she who generously gives enjoyment and liberation, who is

the form of the mantra, Goddess LakShmi, salutations to you. (4)

આદ્ય તરિહતે દેિવ આદ્યશ ક્તમહેશ્વિર ।
યાેગજે યાેગસ ભૂતે મહાલ મ નમાેઽ તુ તે॥ ૫॥
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Beginningless and endless goddess, Supreme Goddess of the

universe, she who is yoga and is born of yoga, Goddess LakShmi,

salutations to you. (5)

સ્થૂલસૂ મમહારાૈદ્રે મહાશ ક્ત મહાેદરે ।
મહાપાપહરે દેિવ મહાલ મ નમાેઽ તુ તે॥ ૬॥
The great terror (Durga) of gross and subtle (wicked

beings), supreme power, engulfing all, redemptress of the universe,

remover of the great sins, Goddess LakShmi, salutations to you. (6)

પદ્માસન સ્થતે દેિવ પરબ્રહ્મ વ િપ ણ ।
પરમે શ જગન્માતા મહાલ મ નમાેઽ તુ તે॥ ૭॥
Seated on a lotus, the Goddess, whose nature is the transcendent

infinite, transcendent ruler, mother of the world, Goddess LakShmi,

salutations to you. (7)

શ્વેતા બરધરે દેિવ નાનાલઙ્કારભૂ ષતે ।
જગિ સ્થતે જગન્માતમર્હાલ મ નમાેઽ તુ તે॥ ૮॥
Clad in white clothes, adorned with various ornaments,

mother of the world, abiding in the world, Goddess LakShmi, salutations to you. (8)

ફલશ્રુ ત । (Benefits of chanting this prayer)

મહાલ યષ્ટક તાતે્રં યઃ પઠેદ્ભ ક્તમાન્નરઃ ।
સવર્ સ દ્ધમવા ાે ત રાજં્ય પ્રા ાે ત સવર્દા॥
The devotee who chants this verse of eight stanzas to

Goddess LakShmi gains all success and gains sovereignty at all times.

અેકકાલે પઠેિન્નત્યં મહાપાપિવનાશનમ્ ।
દ્વકાલં યઃ પઠેિન્નતં્ય ધનધા યસમ વતઃ॥
He who always recites once daily, gains

destruction of great sin; he who recites

twice daily, always is endowed with wealth and food.

િત્રકાલં યઃ પઠેિન્નતં્ય મહાશત્રુિવનાશનમ્ ।
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મહાલ મીભર્વેિન્નત્યં પ્રસન્ન વરદા શભુા॥
He who recites it three times daily always gains

destruction of great enemies, and (Goddess LakShmi) the

pure giver of boons, would be always pleased (with the person).

મહાલ મ નમાેઽ તુ તે ।
Goddess LakShmi, salutations to you.

॥ ઇતી દ્રકૃતં મહાલ યષ્ટકં સ પૂણર્મ્॥

શ્રીગણેશાય નમઃ॥
અથ મહાલ યષ્ટકમ્ ।
ઇ દ્ર ઉવાચ ।
નમ તેઽ તુ મહામાયે શ્રીપીઠે સરુપૂ જતે ।
શઙ્ખચક્રગદાહ તે મહાલ મ નમાેઽ તુતે॥ ૧॥
નમ તે ગ ડા ઢે કાેલાસરુભયઙ્કિર ।
સવર્પાપહરે દેિવ મહાલ મ નમાેઽ તુતે॥ ૨॥
સવર્જ્ઞે સવર્વરદે સવર્દુષ્ટભયઙ્કિર ।
સવર્દુઃખહરે દેિવ મહાલ મ નમાેઽ તુતે॥ ૩॥
સ દ્ધબુ દ્ધપ્રદે દેિવ ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદાિયિન ।
મ ત્રમૂત સદા દેિવ મહાલ મ નમાેઽ તુતે॥ ૪॥ મ ત્રપૂતે

આદ્ય તરિહતે દેિવ આદ્યશ ક્તમહેશ્વિર ।
યાેગજે યાેગસ ભૂતે મહાલ મ નમાેઽ તુતે॥ ૫॥
સ્થૂલસૂ મમહારાૈદ્રે મહાશ ક્તમહાેદરે ।
મહાપાપહરે દેિવ મહાલ મ નમાેઽ તુતે॥ ૬॥
પદ્માસન સ્થતે દેિવ પરબ્રહ્મ વ િપ ણ ।
પરમે શ જગન્માતમર્હાલ મ નમાેઽ તુતે॥ ૭॥
શ્વેતા બરધરે દેિવ નાનાલઙ્કારભૂ ષતે ।
જગિ સ્થતે જગન્માતમર્હાલ મ નમાેઽ તુતે॥ ૮॥
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॥ મહાલ યષ્ટકમ્॥

મહાલ યષ્ટકં તાતંે્ર યઃ પઠેદ્ભ ક્તમાન્નરઃ ।
સવર્ સ દ્ધમવા ાે ત રાજં્ય પ્રા ાે ત સવર્દા॥ ૯॥
અેકકાલે પઠેિન્નત્યં મહાપાપિવનાશનમ્ ।
દ્વકાલં યઃ પઠેિન્નતં્ય ધનધા યસમ વતઃ॥ ૧૦॥
િત્રકાલં યઃ પઠેિન્નતં્ય મહાશત્રુિવનાશનમ્ ।
મહાલ મીભર્વેિન્નત્યં પ્રસન્ના વરદા શભુા॥ ૧૧॥

॥ ઇતી દ્રકૃતં શ્રીમહાલ મી તવમ્॥
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