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Shri Sita Lakshmi Stotram

શ્રીસીતાલ મી તાતે્રમ્

ૐ
શ્રીરામજયમ્ ।

ૐસદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મને નમાે નમઃ ।
ૐભૂ મપુ યૈ ચ િવદ્મહે । રામપ યૈ ચ ધીમિહ ।
તન્નઃ સીતા પ્રચાેદયાત્॥
સીતા શ્રીરામસ યા સાન દવા વ િપણી ।
સા સ પૂણર્સમુાઙ્ગલ્યા વલદ ગ્ શુ ચસુ્ફરા॥ ૧॥ (૧)

મદ બા શ્રીમહાલ મીમર્ ચ્ચત્તિવલસ પ્રભા ।
ક્ષમાગુ યા તસા વા મા સહજ સ્થતસદુ્ગણા॥ ૨॥
ક્ષપાનાથપ્રભા પા ચ દ્રાકર્મખુમ ડલા ।
સાનસીિવગ્રહાભાસા ચા સારપ્રભા સની॥ ૩॥
પદકાેકનદાત્નાભા પદા બુજસલુક્ષણા । (૨)
પદપાિવ યલક્ષ યા પદા શ્રતસરુક્ષણા॥ ૪॥
કરા ભાે ભયાદાત્રી મતા ભાે હલાેચની ।
ક ણામયવીક્ષ યા નયના જિવમાેચની॥ ૫॥
સાૈ દયર્દેવતા સીતા માપતુ્રી જનકાત્મ ।
શવચાપલઘૂદ્ધારા કાેમલા શ ક્તશા લની॥ ૬॥
શ્રીરામતન્મયા સીતા રામપત્ની લસચ્છિવઃ ।
કલ્યાણરામસારા યા સીતા ભવ્યસુ િપણી॥ ૭॥
વૈદેહી દુસદ્વાણી અૈિહકાપરપૂરણી ।
રામપ્રેષ્ઠા મહારાજ્ઞી પૂણર્સદ્ભ ક્તકાિરણી॥ ૮॥
રામનામસધુાપાના નામસારપ્રમાેિદતા ।
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નામસદ્ યાનસઁ લીના દહરાકાશદશર્ના॥ ૯॥
શ્રીરામપૂણર્સ ચ્ચત્તા શ્રીરામાન ય ચ તના ।
શ્રીરામક તસ મૂલા રામેણ સહ ચાિરણી॥ ૧૦॥
રામાવતારસ પૂણાર્ રામાયણસબુીજતા । (૩)
શ્રીરામા ભન્નિદવ્યાભા સાક્ષાત્ બ્રહ્મ વ િપણી॥ ૧૧॥
સુ વરા જતમાધુયાર્ સઙ્ગીત દુલ વરા ।
શ્રીત્યાગબ્રહ્મસઙ્ગીતા ગુ વા મસકુ તતા॥ ૧૨॥
ત્યાગરાજગુ વા મ શ યાપુ પાસસું તુતા ।
બાલાલાપ તુ તપ્રીતા પતુ્રીપુ પાબહુ પ્રયા॥ ૧૩॥
મયે ત ક તતે માતમર્ ચ્ચત્તં પિરપૂરય ।
ચત્તપ્રસાદનં માતઃ કુ મે ભ ક્તવધર્નમ્॥ ૧૪॥
મઙ્ગલં રામસત્યૈ ચ સીતાલ યૈ સમુઙ્ગલમ્ ।
મઙ્ગલં મમ માત્રે ચ મહાલ યૈ સમુઙ્ગલમ્॥ ૧૫॥
સીતા તાતંે્ર સસુ પૂણ સીતાનુગ્રહકારકમ્ ।
સીતાનુગ્રહસ ભાવં સવર્મઙ્ગલદાયકમ્॥ ૧૬॥
ઇ ત સદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મનઃ શ યયા ભક્તયા પુ પયા કૃતં
શ્રીસીતાલ મી તાતંે્ર ગુરાૈ સમિપતમ્ ।
ૐશભુમ તુ ।
Footnotes

(૧) સા - Lakshmi

(૨) પદ + કાેકનદ + અત્ન (Sun) + આભા
(૩) તા - Lakshmi
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