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Shri Dhanalakshmi Stotram

શ્રીધનલ મી તાતે્રમ્

શ્રીધનદા ઉવાચ-
દેવી દેવમપુાગ ય નીલક ઠં મમ પ્રયમ્ ।
કૃપયા પાવર્તી પ્રાહ શઙ્કરં ક ણાકરમ્॥ ૧॥
શ્રીદેવ્યવુાચ-
બ્રૂિહ વ લભ સાધનૂાં દિરદ્રાણાં કુટુ બનામ્ ।
દિરદ્ર-દલનાપેાયમ જસવૈ ધનપ્રદમ્॥ ૨॥
શ્રી શવ ઉવાચ-
પજૂયન્ પાવર્તીવાક્ય મદમાહ મહેશ્વરઃ ।
ઉ ચતં જગદ બા સ તવ ભૂતાનુક પયા॥ ૩॥
સસીતં સાનજંુ રામં સા જનેયં સહાનુગમ્ ।
પ્રણ ય પરમાન દં વકે્ષ્યઽહં તાતે્રમુત્તમમ્॥ ૪॥
ધનદં શ્રદ્દધાનાનાં સદ્યઃ સલુભકારકમ્ ।
યાેગક્ષેમકરં સતં્ય સત્યમવે વચાે મમ॥ ૫॥
પઠ તઃ પાઠય તાેઽિપ બ્રાહ્મણૈરા તકાેત્તમૈઃ ।
ધનલાભાે ભવેદાશુ નાશમે ત દિરદ્રતા॥ ૬॥
ભૂભવાંશભવાં ભૂત્યૈ ભ ક્તક પલતાં શભુામ્ ।
પ્રાથર્યેત્તાં યથાકામં કામધનેુ વ િપણીમ્॥ ૭॥
ધમર્દે ધનદે દેિવ દાનશીલે દયાકરે ।
વં પ્રસીદ મહેશાિન! યદથ પ્રાથર્યા યહમ્॥ ૮॥
ધરામર પ્રયે પુ યે ધ યે ધનદપૂ જતે ।
સધુનં ધા મકં દેિહ યજમાનાય સ વરમ્॥ ૯॥ var યજનાય સસુ વરમ્
ર યે દ્ર પ્રયે પે રામ પે ર ત પ્રયે ।
શખીસખમનાેમૂત્ત પ્રસીદ પ્રણતે મિય॥ ૧૦॥ var શ શપ્રભમનાેમૂત
આરક્ત-ચરણા ભાજેે સ દ્ધ-સવાર્થર્દાિયકે । var સદ્ધસવાર્ઙ્ગભૂ ષતે
િદવ્યા બરધરે િદવ્યે િદવ્યમાલ્યાપેશાે ભતે॥ ૧૧॥
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સમ તગુણસ પન્ને સવર્લક્ષણલ ક્ષતે ।
(અિધકપાઠ. ત પમણી દ્વાિદ-ભૂ ષતે ભૂ મભૂ ષતે ।)
શરચ્ચ દ્રમખુે નીલે નીલ-નીરજ-લાેચને॥ ૧૨॥
ચ ચર કચમૂ-ચા -શ્રીહાર-કુિટલાલકે ।
મત્તે ભગવ ત માતઃ કલક ઠરવા તે॥ ૧૩॥ var મખુા તે
હાસાવલાેકનૈિદવ્યૈભર્ક્ત ચ તાપહાિરકે ।
પ-લાવ ય-તા ય-કા ય-ગુણભાજને॥ ૧૪॥
ક્વણ કઙ્કણમ રે લસ લીલાકરા બુજે ।
દ્રપ્રકા શતે ત વે ધમાર્ધારે ધરાલયે॥ ૧૫॥

પ્રયચ્છ યજમાનાય ધનં ધમકસાધનમ્ ।
માત વં મેઽિવલ બેન િદશ વ જગદ બકે॥ ૧૬॥ var માતમ માિવ
કૃપયા ક ણાગારે પ્રા થતં કુ મે શભુે ।
વસધુે વસધુા પે વસ-ુવાસવ-વ દતે॥ ૧૭॥
ધનદે યજમાનાય વરદે વરદા ભવ । var યજનાયવૈ
બ્રહ્મ યૈબ્રાર્હ્મણૈઃ પજેૂ્ય પાવર્તી શવશઙ્કરે॥ ૧૮॥ var બ્રહ્મ યે બ્રાહ્મણે
તાતંે્ર દિરદ્રતાવ્યાિધશમનં સધુનપ્રદમ્ ।
શ્રીકરે શઙ્કરે શ્રીદે પ્રસીદ મિય િકઙ્કરે॥ ૧૯॥
પાવર્તીશપ્રસાદેન સરેુશ-િકઙ્કરેિરતમ્ ।
શ્રદ્ધયા યે પિઠ ય ત પાઠિય ય ત ભ ક્તતઃ॥ ૨૦॥
સહસ્રમયુતં લકં્ષ ધનલાભાે ભવેદ્ ધ્રવુમ્ ।
ધનદાય નમ તુ યં િનિધપદ્માિધપાય ચ ।
ભવ તુ વ પ્રસાદાન્મે ધન-ધા યાિદસ પદઃ॥ ૨૧॥
॥ ઇ ત શ્રીધનલ મી તાતંે્ર અથવા ધનેશ્વર સ પૂણર્મ્॥
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