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shrImahAlakShmI lalitA stotram

શ્રીમહાલ મી લ લતા તાતે્રમ્

॥ યાનમ્॥
ચક્રાકારં મહત્તજેઃ તન્મ યે પરમેશ્વર ।
જગન્માતા વદાત્રી નારાયણી પરમેશ્વર ॥ ૧॥
વ્યૂહતે ેમયી બ્રહ્માન દની હિરસુ દર ।
પાશાંકુશે કાેદ ડ પદ્મમાલાલસ કરા॥ ૨॥
દૃ ટ્વા તાં મુમુહુદવાઃ પ્રણેમુિવગત વરાઃ ।
તુષુ્ટવુઃ શ્રીમહાલ મી ં લ લતાં વૈ ણવી ં પરામ્॥ ૩॥

॥ શ્રીદેવાઃ ઊચુઃ॥
જય લ મ જગન્માતઃ જય લ મ પરા પરે ।
જય કલ્યાણિનલયે જય સવર્કલા ત્મકે॥ ૧॥
જય બ્રા હ્મ મહાલ મ બ્રહ્મા ત્મકે પરા ત્મકે ।
જય નારાય ણ શા તે જય શ્રીલ લતે રમે॥ ૨॥
જય શ્રીિવજયે દેવીશ્વિર શ્રીદે જય દ્ધદે ।
નમઃ સહસ્ર શીષાર્યૈ સહસ્રાનન લાેચને॥ ૩॥
નમઃ સહસ્રહ તા જપાદપઙ્કજશાે ભતે ।
અણાેર તરે લ મ મહતાેઽિપ મહીય સ॥ ૪॥
અતલં તે તાૈ પાદાૈ િવતલં નનુી તવ ।
રસાતલં કિટ તે ચ કુ ક્ષ તે થવી મતા॥ ૫॥
હૃદયં ભવુઃ વ તેઽ તુ મખંુ સતં્ય શરાે મતમ્ ।
દશૃશ્ચ દ્રાકર્દહના િદશઃ કણાર્ ભજુઃ સરુાઃ॥ ૬॥
મ ત તુ તવાેચ્છ્વાસા વાચ તે શ્રુતયાે મતાઃ ।
િક્રડા તે લાેકરચના સખા તે પરમેશ્વરઃ॥ ૭॥
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આહાર તે સદાન દાે વાસ તે હૃદયાે હરેઃ ।
દૃ યાદૃ ય વ પા ણ પા ણ ભવુનાિન તે॥ ૮॥
શરાે હા ઘના તે વૈ તારકાઃ કુસમુાિન તે ।
ધમાર્દ્યા બાહવ તે ચ કાલાદ્યા હેતય તવ॥ ૯॥
યમાશ્ચ િનયમાશ્ચાિપ કરપાદનખા તવ ।
તનાૈ વાહા વધાકારાૈ સવર્ વનદુગ્ધદાૈ॥ ૧૦॥
પ્રાણાયામ તવ શ્વાસાે રસના તે સર વતી ।
મહી હા તેઽઙ્ગ હાઃ પ્રભાતં વસનં તવ॥ ૧૧॥
આદાૈ દયા ધમર્પત્ની સસજર્ િન ખલાઃ પ્ર ઃ ।
હૃ સ્થા વં વ્યાિપની લ મીઃ માેિહની વં તથા પરા॥ ૧૨॥
ઇદાની ં દૃ યસે બ્રાહ્મી નારાયણી પ્રયશઙ્કર ।
નમ તસ્યૈ મહાલ યૈ ગજમખુ્યૈ નમાે નમઃ॥ ૧૩॥
સવર્શ યૈ સવર્ધા યૈ મહાલ યૈ નમાે નમઃ ।
યા સસજર્ િવરાજં ચ તતાેઽજં િવ મીશ્વરમ્॥ ૧૪॥
દં તથા સરુાગ્રયાઁશ્ચ તસ્યૈ લ યૈ નમાે નમઃ ।

િત્રગુણાયૈ િનગુર્ણાયૈ હિર યૈ તે નમાે નમઃ॥ ૧૫॥
ય ત્રત ત્રા ત્મકાયૈ તે જગન્માત્રે નમાે નમઃ ।
વા ગ્વભૂત્યૈ ગુ ત વ્યૈ મહાલ યૈ નમાે નમઃ॥ ૧૬॥
ક ભરાયૈ સવર્િવદ્યાભરાયૈ તે નમાે નમઃ ।
જયાલ લતાપા ચાલી રમાત વૈ નમાે નમઃ॥ ૧૭॥
પદ્માવતીરમાહંસી સગુુણાઽઽજ્ઞા શ્રયૈ નમઃ ।
નમઃ તુતા પ્રસનવંૈછ દયામાસ સ દરૈઃ॥ ૧૮॥

॥ ફલશ્રુ તઃ॥
શ્રીલ મી ઉવાચ ।
તાવકા મે ભિવ ય ત શ્રીયશાેધમર્સ તાઃ ।
િવદ્યાિવનયસ પન્ના િનરાેગા દ ઘર્ િવનઃ॥ ૧॥
પતુ્ર મત્રકલત્રાઢ ા ભિવ ય ત સસુ પદઃ ।
પઠનાચ્છ્ર વણાદસ્ય શત્રુભી તિવન ય ત॥ ૨॥
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રાજભી તઃ કદનાિન િવન ય ત ન સશંયઃ ।
ભુ ક્ત મુ ક્ત ભાગ્ય દ્ધમુત્તમાં ચ લભેન્નરઃ॥ ૩॥
॥ શ્રીલ મીનારાયણસિંહતાયાં દેવસઙ્ઘકૃતા શ્રીમહાલ મીલ લતા તાતે્રમ્॥
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