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Shri Lalita Pratah Stotrapanchakam

શ્રીલ લતા પ્રાતઃ તાતે્રપ ચકમ્

પ્રાતઃ મરા મ લ લતાવદનારિવ દં બ બાધરં થુલમાૈ ક્તકશાે ભનાસમ્ ।
આકણર્દ ઘર્નયનં મ ણકુ ડલાઢ ં મ દ મતં ગમદાે વલભાલદેશમ્ ॥ ૧॥
પ્રાતભર્ મ લ લતાભજુક પવ લી ં રત્નાઙ્ગુળ યલસદઙ્ગુ લપ લવાઢ ામ્ ।
મા ણક્યહેમવલયાઙ્ગદશાેભમાનાં પુ ડ્ર ે ચાપકુસમુષેુ ણીઃદધાનામ્ ॥ ૨॥
પ્રાતનર્મા મ લ લતાચરણારિવ દં ભક્તેષ્ટદાનિનરતં ભવ સ ધપુાેતમ્ ।
પદ્માસનાિદસરુનાયકપજૂનીયં પદ્માઙુ્કશ વજસદુશર્નલા છનાઢ મ્ ॥ ૩॥
પ્રાતઃ તવુે પર શવાં લ લતાં ભવાની ં ત્ર ય તવેદ્યિવભવાં ક ણાનવદ્યામ્ ।
િવશ્વસ્ય ષ્ટિવલય સ્થ તહેતુભૂતાં િવશ્વેશ્વર ં િનગમવાઙ્-મનસા તદૂરામ્ ॥ ૪॥
પ્રાતવર્દા મ લ લતે તવ પુ યનામ કામેશ્વર ત કમલે ત મહેશ્વર ત ।
શ્રીશા ભવી ત જગતાં જનની પરે ત વાગ્દેવતે ત વચસા િત્રપુરેશ્વર ત ॥ ૫॥
યઃ શ્લાેકપ ચક મદં લ લતા બકાયાઃ સાૈભાગ્યદં સલુ લતં પઠ ત પ્રભાતે ।
ત મૈ દદા ત લ લતા ઝિટ ત પ્રસન્ના િવદ્યાં શ્રયં િવમલસાખૈ્યમન તક તમ્ ॥ ૬॥
॥ ઇ ત શ્રીમચ્છઙ્કરભગવતઃ કૃતાૈ લ લતા પ ચકમ્ સ પૂણર્મ્॥
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