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Shri Minakshi Stuti

શ્રીમીનાક્ષી તુ તઃ

અદ્રાકં્ષ બહુભાગ્યતાે ગુ વરૈઃ સ પજૂ્યમાનાં મુદા
પુ લન્મ લમખુપ્રસનૂિનવહૈહાર્લાસ્યનાથ પ્રયામ્ ।

વીણાવે દઙ્ગવાદ્યમુિદતામેણાઙ્ક બ બાનનાં
કાણાદાિદસમ તશાસ્ત્રમ તતામ્ શાેણાધરાં યામલામ્ ॥ ૧॥

માતઙ્ગકુ ભિવજયી તનભારભુગ્
મ યાં મદા ણિવલાેચનવ યકા તામ્ ।

તામ્રાધરસુ્ફિરતહાસિવધૂતતાર
રાજપ્રવાલસષુુમાં ભજ મીનનતે્રામ્ ॥ ૨॥

આપાદમ તકદયારસપૂરપૂણા
શાપાયુધાેત્તમસમ ચતપાદપદ્મામ્ ।

ચાપિયતે મમલીમસ ચત્તતાયૈ
નીપાટિવિવહણા ભજ મીનનતે્રમ્ ॥ ૩॥

ક દપર્ વૈયર્િપ યયા સિવલાસ હાસ
નતે્રાવલાેકન વશીકૃત માનસાેઽભૂત્ ।

તાં સવર્દા સકલ માેહન પ વષેાં
માેહા ધકાર હરણાં ભજ મીનનતે્રામ્ ॥ ૪॥

અદ્યાિપ ય પુરગતઃ સકલાેઽિપ જ તુઃ
ડ્ વ્યથા િવરિહતઃ પ્રસવુવે બાલઃ ।

સ પાે યતે ક ણયા ભજકા ત હ ત્રી ં
ભ યાઽ વહં તાં હૃદય ભજ મીનનતે્રામ્ ॥ ૫॥

હાલાસ્યનાથ દિયતે ક ણા પયાેધે
બાલં િવલાેલ મનસં ક ણૈક પાત્રમ્ ।

વીક્ષ વ માં લઘુ દયા મલ દષૃ્ટપાદૈર્-
માતનર્ મેઽ ત ભવુને ગ તર દ્રા વમ્ ॥ ૬॥
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શ્રીમીનાક્ષી તુ તઃ

શ્રુત્યુક્ત કમર્ િનવહાકરણા દ્વશુ દ્ધઃ
ચત્તસ્ય ના ત મમ ચ ચલતા િન ત્તૈઃ ।

કુયા િકમ બ મનસા સકલાઘ શા ત્યૈઃ
માત તવદઙ્ ઘ્ર ભજનં સતતં દય વ ॥ ૭॥

વદૂ્રપદે શકવરૈઃ સતતં િવભાવ્યં
ચદૂ્રપમાિદ િનધન તર હીનમ બ ।

ભદ્રાવહં પ્રણમતાં સકલાઘ હ
વદૂ્રપમવે મમ હૃ કમલે િવભાતુ ॥ ૮॥

॥ ઇ ત શ્રી જગદુ્ગ શ ◌ૃઙ્ગ ગિર ચ દ્રશખેરભાર ત વા મગળ્
િવર ચતં મીનાક્ષી તુ તઃ સ પૂણર્મ્ ॥

Encoded by Ravisankar S. Mayavaram

Shri Minakshi Stuti

pdf was typeset on October 2, 2022

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

2 sanskritdocuments.org


	Document Information
	Document Text
	Document Credits

