
Lalitha Chalisa 

 

లలితామాతా శంభుప్రియా జగతికి మూలం నీవమాా 

శీ్ర భువనేశవరి అవతారం జగమంతటికీ ఆధారం || ౧ || 

హేరంబునికి మాతవుగా హరహిరాదులు సేవంప 

చండునిముండుని సంహారం చాముండేశవరి అవతారం || ౨ || 

పదారేకుల కాంతులలో బాలాతిిపురసుందరిగా 

హంసవాహనారూఢిణిగా వేదమాతవ ై వచ్చితివ || ౩ || 

శ్వవతవస్రము ధరియంచ్చ అక్షరమాలను పటటు కొని 

భకి్మారగము చూప్రతివ జఞా నజయోతిని నింప్రతివ || ౪ || 

నితో అననదానేశవరిగా కాశ్రపురమున కొలువుండ 

ఆదిబిక్షువ ై వచాిడు సాక్షాదాపరమేశవరుడు || ౫ || 

కదంబవన సంచారిణిగా కామేశవరుని కతతమిుగా 

కామితారథ పదిాయనిగా కంచ్చ కామాక్షివ ైనావు || ౬ || 

శీ్రచకీరాజ నిలయనిగా శీ్రమత్ తిిపురసుందరిగా 



సరరి సంపదలు ఇవవమాా శీ్రమహాలక్షిాగ రావమాా || ౭ || 

మణిదవవపమున కొలువుండి మహాకాళి అవతారములో 

మహిషాసురుని చంప్రతివ ములోో కాలను ఏలితివ || ౮ || 

పసరడి వ న నలా కాంతులలో పటటు వస్రపుధారణలో 

పారిజఞత పూమాలలో పారవతి దేవగా వచ్చితివ || ౯ || 

రక్వస్రము ధరియంచ్చ రణరంగమున పవేిశంచ్చ 

రక్బీజుని హతమారిి రమోకపరిినివ ైనావు || ౧౦ || 

కారి్కేయునికి మాతవుగా కాతాోయనిగా కరుణించ్చ 

కలియుగమంతా కాపాడ కనకదురగవ ై వ లిసరతివ || ౧౧ || 

రామలింగేశవరు రాణివగా రవకుల సో ముని రమణివగ 

రమావాణి సేవతగా రాజరాజేశవరివ ైనావు || ౧౨ || 

ఖడగ ం శూలం ధరియంచ్చ పాశుపతాస్రం చేబూని 

శుంభ నిశుంభుల దునుమాడి వచ్చింది శీ్రశ్ాోమలగా || ౧౩ || 

మహామంతాిధిదేవతగా లలితాతిిపురసుందరిగా 

దారిదయి బాధలు తొలిగించ్చ మహదానందము కలిగించే || ౧౪ || 



అర్తాిణపరాయణివే అద్ైవతామృత వరిిణివే 

ఆదిశంకరా పూజితవే అపరాా దేవ రావమాా || ౧౫ || 

వష్ుా  పాదమున జనియంచ్చ గంగావతారము ఎత్ితివ 

భాగీరథుడు నిను కొలువ భూలోకానికి వచ్చితివ || ౧౬ || 

ఆశుతోష్ుని మెప్రపంచ్చ అరధశరీరం దాలిితివ 

ఆదిపకిృతి రూప్రణిగా దరశనమిచ్ిను జగదంబ || ౧౭ || 

దక్షుని ఇంట జనియంచ్చ సతీదేవగ చాలించ్చ 

అషాు దశ పీ్ఠేశవరగిా దరశనమిచ్ిను జగదంబ || ౧౮ || 

శంఖు చకీమును ధరియంచ్చ రాక్షస సంహారమును చేసర 

లోకరక్షణ చేసావు భకు్ ల మదిలో నిలిచావు || ౧౯ || 

పరాభటాు రిక దేవతగా పరమశ్ాంత సవరూప్రణిగ 

చ్చరునవువలను చ్చందిసూ్  చ్రకు గడను ధరయంచ్చతివ || ౨౦ || 

పంచదశ్ాక్షరి మంతాిధితగా పరమేశవర పరమేశవరితో 

పమిథగణములు కొలువుండ క ైలాసంబే పులకించే || ౨౧ || 

సురులు అసురులు అందరును శరసును వంచ్చ మొ్రకకంగ  ా



మాణికాోల కాంతులతో నీ పాదములు మెరసిరనవ || ౨౨ || 

మూలాధార చకీములో యోగినులకు ఆదవశవరియ  ై

అంకుశ్ాయుధ ధారిణిగా భాసరలలో ను శీ్ర జగదంబ || ౨౩ || 

సరవదేవతల శకు్ లచే సతో సవరూప్రణి రూప ంది 

శంఖనాదము చేసరతివ సరంహవాహినిగా వచ్చితివ || ౨౪ || 

మహామేరువు నిలయనివ మందార కుసుమమాలలతో 

మునులందరు నిను కొలవంగ మోక్షమారగము చూప్రతివ || ౨౫ || 

చ్చదంబరేశవరి నీ లీల చ్చదివలాసమే నీ సృష్రు  

చ్చదూిప్ీ పరదేవతగా చ్చరునవువలను చ్చందించే || ౨౬ || 

అంబా శ్ాంభవ అవతారం అమృతపానం నీ నామం 

అదుుతమెైనది నీ మహిమ అతిసుందరము నీ రూపం || ౨౭ || 

అమాలగనన అమావుగా ముగుగ రమాలకు మూలముగా 

జఞా నపసిూనా రావమాా జఞా నమునందరికివవమాా || ౨౮ || 

నిష్ుతో నినేన కొలిచ్దము నీ పూజలనే చేసెదము 

కష్ుములనీన కడతేరిి కనికరముతో మము కాపాడు || ౨౯ || 



రాక్షస బాధలు పడలేక దేవతలంతా పాిరిథంప 

అభయహస్ము చూప్రతివ అవతారములు దాలిితివ || ౩౦ || 

అరుణారుణపు కాంతులలో అగిన వరాపు జఞవలలలో 

అసురులనందరి దునుమాడి అపరాజితవ ై వచ్చితివ || ౩౧ || 

గిరిరాజునికి పుతిికగా నందనందుని సో దరిగా 

భూలోకానికి వచ్చితివ భకు్ ల కోర కలు తీరిితివ || ౩౨ || 

పరమేశవరునికి ప్రియసతిగా జగమంతటికీ మాతవుగా 

అందరి సేవలు అందుకొని అంతట నీవే నిండితివ || ౩౩ || 

కరుణించమాా లలితమాా కాపాడమాా దురగమాా 

దరిశనమియోగ రావమాా భకు్ ల కష్ుం తీరిమాా || ౩౪ || 

ఏ వధముగా నిను కొలిచ్చనను ఏ ప్ేరున నిను ప్రలిచ్చనను 

మాతృహృదయవ ై దయచూపు కరుణామూరి్గ కాపాడు || ౩౫ || 

మలలో లు మ్రలోలు త్చ్చితిమి మనసును నీకే ఇచ్చితిమి 

మగువలమంతా చేరతిిమి నీ పారాయణ చేసరతిమి || ౩౬ || 

తిిమాతృరూపా లలితమాా సృష్రు  సరథతి లయకారిణివ 



నీ నామములు ఎన నననన లలకికంచుట మా తరమవునా || ౩౭ || 

ఆశీతులందరు రారండి అమారూపము చూడండి 

అమాకు నీరాజనమిచ్చి అమా దవవ న ప ందుదము || ౩౮ || 

సదాచార సంపననవుగా సామగాన ప్రియలోలినివ 

సదాశవ కుటటంబినివ సౌభాగోమిచేి దేవతవు || ౩౯ || 

మంగతగౌరీ రూపమును మనసుల నిండా నింపండి 

మహాదేవకి మనమంతా మంగత హారతులిదాి ము || ౪౦ || 

 


