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Shri Mahalakshmi Stotram

શ્રીમહાલ મી તાતે્રમ્

ૐ
શ્રીરામજયમ્ ।

ૐસદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મને નમાે નમઃ ।
ૐ શ્રી પાયૈ ચ િવદ્મહે । શભુદાયૈ ચ ધીમિહ ।
તન્નાે લ મીઃ પ્રચાેદયાત્॥
શ્રીબંીજપૂ જતે દેિવ હિરવક્ષસ્થલાલયે ।
સવર્સાૈમઙ્ગલાધાિત્ર મહાલ મ નમાે તુ તે॥ ૧॥
િવદ્યાલ મ સધુાસારે જ્ઞાનલ મ વસપુ્રદે ।
ભદ્રે લ મ નમ તુ યં માેક્ષલ મ પ્રસીદ મે॥ ૨॥
સવર્લક્ષણલક્ષ યે સાૈમઙ્ગલ્યસિુવગ્રહે ।
વ તવાક્ શ્રીઃ શચુી પે શા ત પે સખુા પદે॥ ૩॥
અષ્ટૈશ્વયર્પ્રદે લ મ અષ્ટલ મ સપુૂ જતે ।
િનત્યૈશ્વયર્વરે લ મ િનત્યાન દ વ િપ ણ॥ ૪॥
ધનધા યસસુ તાનધૈયર્સાૈ દયર્ િપ ણ ।
તનુરારાેગ્યસાૈભાગ્યસાન દ સ દ્ધદાિયિન॥ ૫॥
ઉષાેરાગજયે લ મ ઉષાેગાનપ્રસાિદિન ।
સ યાસરુાગસઙ્ગીતે સ યાદ પપ્રકા શિન॥ ૬॥
ગીતવાદ્ય પ્રયે લ મ ગતકમર્જસ પદે ।
આેઙ્કારસદને માતઃ કુ દૃ ષ્ટપ્રસાદનમ્॥ ૭॥
નાદાેઙ્કાર વ પે શ્રીઃ સનુાદ વરસાલયે ।
નાદસુ વરમાધુય નાદા તઃપ્રશમાલયે॥ ૮॥
મનઃસૂ્ફ તકરે લ મ મનઃસારસવા સિન ।

1



શ્રીમહાલ મી તાતે્રમ્

મનઃપુ પા ચતે માતમર્નાેમયમદ બકે॥ ૯॥
આિદલ મ મદ બ વં રક્ષ માં કુ વ કૃપામ્ ।
આિધવ્યા યા તપઙ્કા દ્વમાેચનં કુ શાશ્વતમ્॥ ૧૦॥
પઙે્ક હિવશાલા ક્ષ કટાક્ષેણ િવમાેચય ।
સદા માં પાતુ માલ મ સદા તષ્ઠ મયા સહ॥ ૧૧॥
જન્મ ત્યુજરાતાપ લા દ્વમાેચનં કુ ।
કુ મે વિય લીનં શ્રીઃ કુ જન્મિનવારણમ્॥ ૧૨॥
ઇહસાખૈ્યે સમુાઙ્ગલ્યે પરમાેક્ષપ્રદાિયિન ।
શ્રીમન્નારાયણાન દે લ મ તુ યં નમાે નમઃ॥ ૧૩॥
મઙ્ગલં શ્રીમહાલ યૈ શભુલ યૈ સમુઙ્ગલમ્ ।
મઙ્ગલં મઙ્ગલાઙ્કાયૈ માત્રે િનતં્ય સમુઙ્ગલમ્॥ ૧૪॥
ત્યાગરાજગુ વા મ શ યાપુ પાકૃત તુ તઃ ।
મહાલ મીબહુપ્રીતા સમુાઙ્ગલ્યા શભુપ્રદા॥ ૧૫॥
ઇ ત સદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મનઃ શ યયા ભક્તયા પુ પયા કૃતં
શ્રીમહાલ મી તાતે્રં ગુરાૈ સમિપતમ્ ।
ૐશભુમ તુ ।
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