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Shri Laxmi Chalisa

શ્રી લ મી ચાલીસા

દાેહા

માતુ લ મી કિર કૃપા કરાે હૃદય મ વાસ ।
મનાે કામના સદ્ધ કર પુરવહુ મેર આસ॥
સધુ સતુા િવ પ્રયે નત શર બારંબાર ।
ઋ દ્ધ સ દ્ધ મંગલપ્રદે નત શર બારંબાર॥ ટેક॥
સ ધુ સતુા મ સુ મરા તાેહી । જ્ઞાન બુ દ્ધ િવદ્યા દાે માેિહ॥
તુમ સમાન નિહ કાેઈ ઉપકાર । સબ િવિધ પુરબહુ આસ હમાર ॥
જૈ જૈ જગત જનિન જગદ બા । સબકે તુમહી હાે વલ બા॥
તુમ હી હાે ઘટ ઘટ કે વાસી । િવનતી યહી હમાર ખાસી॥
જગ જનની જય સ ધુ કુમાર । દ નન ક તુમ હાે િહતકાર ॥
િવનવા િનત્ય તુમિહ મહારાની । કૃપા કરાૈ જગ જનિન ભવાની॥
કેિહ િવિધ તુ ત કરા તહાર । સિુધ લીજૈ અપરાધ બસાર ॥
કૃપા દૃ ષ્ટ ચતવાે મમ આેર । જગત જનિન િવનતી સનુ માેર ॥
જ્ઞાન બુ દ્ધ જય સખુ ક દાતા । સકંટ હરાે હમાર માતા॥
ક્ષીર સધુ જબ િવ મથાયાે । ચાૈદહ રત્ન સધુ મ પાયાે॥
ચાૈદહ રત્ન મ તુમ સખુરાસી । સવેા િકયાે પ્રભુિહ બિન દાસી॥
જબ જબ જન્મ જહાં પ્રભુ લી હા । પ બદલ તહં સવેા ક હા॥
વયં િવ જબ નર તનુ ધારા । લી હેઉ અવધપુર અવતારા॥
તબ તુમ પ્રકટ જનકપુર માહી ં । સવેા િકયાે હૃદય પુલકાહી ં॥
અપનાયાે તાેિહ અ તયાર્મી । િવશ્વ િવિદત િત્રભવુન ક વામી॥
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તુમ સબ પ્રબલ શ ક્ત નિહ આની । કહઁ તક મિહમા કહા બખાની॥
મન ક્રમ વચન કરૈ સવેકાઈ । મન-ઇ ચ્છત વાં છત ફલ પાઈ॥
ત જ છલ કપટઆૈર ચતુરાઈ । પજૂિહ િવિવધ ભાઁ ત મન લાઈ॥
આૈર હાલ મ કહા બુઝાઈ । ે યહ પાઠ કરે મન લાઈ॥
તાકાે કાેઈ કષ્ટ ન હાેઈ । મન ઇ ચ્છત ફલ પાવૈ ફલ સાેઈ॥
ત્રાિહ-ત્રાિહ જય દુઃખ િનવાિરણી । િત્રિવધ તાપ ભવ બંધન હાિર ણ॥
ે યહ ચાલીસા પઢ◌़◌ે આૈર પઢ◌़◌ાવે । ઇસે યાન લગાકર સનુે સનુાવૈ॥

તાકાે કાેઈ ન રાેગ સતાવૈ । પતુ્ર આિદ ધન સ પ ત્ત પાવૈ॥
પતુ્ર હીન આૈર સ પ ત્ત હીના । અ ધા બિધર કાેઢ◌़◌ી અ ત દ ના॥
િવપ્ર બાેલાય કૈ પાઠ કરાવૈ । શકંા િદલ મ કભી ન લાવૈ॥
પાઠ કરાવૈ િદન ચાલીસા । તા પર કૃપા કર ગાૈર સા॥
સખુ સ પ ત્ત બહુત સી પાવૈ । કમી નહી ં કાહૂ ક આવૈ॥
બારહ માસ કરૈ ે પૂ । તેિહ સમ ધ યઆૈર નિહ દૂ ॥
પ્ર તિદન પાઠ કરૈ મન માહી ં । ઉન સમ કાેઈ જગ મ નાિહ॥
બહુ િવિધ ક્યા મ કરા બડ◌़◌ાઈ । લેય પર ક્ષા યાન લગાઈ॥
કિર િવશ્વાસ કર વ્રત નેમા । હાેય સદ્ધ ઉપજૈ ઉર પ્રેમા॥
જય જય જય લ મી મહારાની । સબ મ વ્યાિપત ે ગુણ ખાની॥
તુ હરાે તજે પ્રબલ જગ માહી ં । તુમ સમ કાેઉ દયાલ કહઁૂ નાહી ં॥
માેિહ અનાથ ક સિુધ અબ લીજૈ । સકંટ કાિટ ભ ક્ત માેિહ દ જે॥
ભૂલ ચૂક કર ક્ષમા હમાર । દશર્ન દ જૈ દશા િનહાર ॥
બન દરશન વ્યાકુલ અિધકાર । તુમિહ અક્ષત દુઃખ સહતે ભાર ॥
નિહ માેિહ જ્ઞાન બુ દ્ધ હૈ તન મ । સબ નત હાે અપને મન મ॥
પ ચતુભુર્જ કરકે ધારણ । કષ્ટ માેર અબ કરહુ િનવારણ॥
કિહ પ્રકાર મ કરા બડ◌़◌ાઈ । જ્ઞાન બુ દ્ધ માેિહ નિહ અિધકાઈ॥
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રામદાસ અબ કહૈ પુકાર । કરાે દૂર તુમ િવપ ત હમાર ॥
દાેહા

ત્રાિહ ત્રાિહ દુઃખ હાિરણી હરાે બે ગ સબ ત્રાસ ।
જય ત જય ત જય લ મી કરાે શત્રનુ કા નાશ॥
રામદાસ ધિર યાન િનત િવનય કરત કર ેર ।
માતુ લ મી દાસ પર કરહુ દયા ક કાેર॥

॥ શ્રી લ મી ક આરતી॥
ૐજય લ મી માતા, મૈયા જય લ મી માતા
તુમ કાે િનશિદન સવેત મૈયા કાે િનસ િદન સવેત
હર િવ િવધાતા । ૐજય લ મી માતા॥
ઉમા રમા બ્રહ્માણી, તુમ હી જગ માતા ।આે મૈયા તુમ હી જગ માતા ।
સયૂર્ ચ દ્ર માઁ યાવત નારદ ઋ ષ ગાતા,ૐજય લ મી માતા॥
દુગાર્ પ િનરંજિન સખુ સ પ ત દાતા,આે મૈયા સખુ સ પ ત દાતા ।
ે કાેઈ તુમ કાે યાવત ઋ દ્ધ સ દ્ધ ધન પાતા,ૐજય લ મી માતા॥

તુમ પાતાલ િનવા સિન તુમ હી શભુ દાતા,આે મૈયા તુમ હી શભુ દાતા ।
કમર્ પ્રભાવ પ્રકા શિન, ભવ િનિધ ક દાતા,ૐજય લ મી માતા॥
જસ ઘર તુમ રહતી તહઁ સબ સદુ્ગણઆતા,આે મૈયા સબ સદુ્ગણઆતા ।
સબ સભંવ હાે તા મન નહી ં ઘબરાતા,ૐજય લ મી માતા॥
તુમ બન યજ્ઞ ન હાેતે, વસ્ત્ર ન કાેઈ પાતા,આે મૈયા વસ્ત્ર ન કાેઈ પાતા ।
ખાન પાન કા વૈભવ સબ તુમ સે આતા,ૐજય લ મી માતા॥
શભુ ગુણ મંિદર સુદંર ક્ષીરાેદિધ તા,આે મૈયા ક્ષીરાેદિધ તા ।
રત્ન ચતુદર્શ તુમ બન કાેઈ નહી ં પાતા ,ૐજય લ મી માતા॥
મહા લ મી ક આરતી, ે કાેઈ જન ગાતા,આે મૈયા ે કાેઈ જન ગાતા ।
ઉરઆનંદ સમાતા પાપ ઉતર તા ,ૐજય લ મી માતા॥
સ્થર ચર જગત બચાવે કમર્ પ્રેમ લ્યાતા ।આે મૈયા ે કાેઈ જન ગાતા ।
રામ પ્રતાપ મૈ યા ક શભુ દૃ ષ્ટ ચાહતા,ૐજય લ મી માતા॥
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॥ ઇ ત॥
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