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Jyotirlakshmi Stotram

જ્યાે તલર્ મી તાતે્રમ્

ૐ
શ્રીરામજયમ્ ।

ૐસદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મને નમાે નમઃ ।
ૐજ્યાે તલર્ યૈ ચ િવદ્મહે । દ પદ્યુત્યૈ ચ ધીમિહ ।
તન્નાે જ્યાે તઃ પ્રચાેદયાત્॥
જ્યાે ત વ િપણી માતા દ પલ મી સમુઙ્ગલા ।
સા માં પાતુ સદા ક્ષેમમઙ્ગલપ્રદમા કા॥ ૧॥
જ્યાેતી પસરુા ગ યૈ દ પલ યૈ નમાે નમઃ ।
િદવ્યપ્રકાશભા સ યૈ ભગદા યૈ નમાે નમઃ॥ ૨॥
મખુપ ચપ્રકા શ યૈ પ ચજ્યુત્યૈ નમાે નમઃ ।
મતમુત્યસશુાે ભ યૈ સતાભાયૈ નમાે નમઃ॥ ૩॥

િપઙ્ગાશવણર્સાૈ યાયૈ િપઙ્ગલાયૈ નમાે નમઃ ।
રાૈ યસાભાસસાૈ દયર્દ પદ્યુત્યૈ નમાે નમઃ॥ ૪॥
તમ ત મરહાિર યૈ જ્ઞાનદ યૈ નમાે નમઃ ।
મનઃપ્રકાશકાિર યૈ સાન દાયૈ નમાે નમઃ॥ ૫॥
કુઙુ્કમાિઙ્કતશાેભાયૈ પૂ જતાયૈ નમાે નમઃ ।
પુ પા ચતા તભદ્રાયૈ પુ યક ત્ય નમાે નમઃ॥ ૬॥
ત્યાગરાજગુ વ મતે ે પે નમાે તુતે ।
શ યાપુ પાનુતાગીતજ્યાે તલર્ મ નમાે તુતે॥ ૭॥
મઙ્ગલં દ પલ યૈ ચ મઙ્ગલાયૈ સમુઙ્ગલમ્ ।
જ્યાે તઃપ્રકાશ િપ યૈ જ્યાે તલર્ યૈ સમુઙ્ગલમ્॥ ૮॥
શ્રીવ સઃ શ્રીશસાન દઃ શ્રીવ સં પાતુ સવર્દા ।

1



જ્યાે તલર્ મી તાતે્રમ્

આયુરારાેગ્યસ પ ત્ત દદાતુ મઙ્ગલં વરમ્॥
ઇ ત સદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મનઃ શ યયા ભક્તયા પુ પયા કૃતં
જ્યાે તલર્ મી તાતે્રં ગુરાૈ સમિપતમ્ ।
ૐશભુમ તુ ।
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