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శ్రీ లలితా చాలీసా 
 

లలితామాతా శంభుప్రియా జగతికి మూలం నీవమాా 
శ్రీ భువనేశవరి అవతారం జగమంతటికీ ఆధారం || ౧ || 

హేరంబునికి మాతవుగా హరిహరాదులు సేవంప 
చండునిమండుని సంహారం చామండేశవరి అవతారం || ౨ || 

పద్ారేకుల కంతులలో బాలాత్రిపురసంద్రిగా 
హంసవాహనారూఢిణిగా వేద్మాతవై వచ్చితివ || ౩ || 

శ్వవతవస్త్రమ ధరియంచ్చ అక్షరమాలను పట్టుకొని 
భకిిమారగమ చూపితివ జ్ఞానజ్యోతిని నింపితివ || ౪ || 

నితో అననదానేశవరిగా కశీపురమన కొలువుండ 
ఆదిబిక్షువై వచాిడు సాక్షాదాపరమేశవరుడు || ౫ || 

కద్ంబవన సంచారిణిగా కమేశవరుని కళత్రమగా 
కమితారథ ప్రదాయనిగా కంచ్చ కమాక్షివైనావు || ౬ || 

శ్రీచక్రరాజ నిలయనిగా శ్రీమత్ త్రిపురసంద్రిగా 
సిరి సంపద్లు ఇవవమాా శ్రీమహాలక్ష్మిగ రావమాా || ౭ || 

మణిద్వవపమన కొలువుండి మహాకళి అవతారమలో 
మహిషాసరుని చంపితివ మలోోకలను ఏలితివ || ౮ || 
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(లలితామాతా శంభుప్రియా జగతికి మూలం నీవమాా 
శ్రీ భువనేశవరి అవతారం జగమంతటికీ ఆధారం) 

పసిడి వెన్ననలా కంతులలో పట్టువస్త్రపుధారణలో 
పారిజ్ఞత పూమాలలో పారవతి దేవగా వచ్చితివ || ౯ || 

రకివస్త్రమ ధరియంచ్చ రణరంగమన ప్రవేశంచ్చ 
రకిబీజుని హతమారిి రమోకపరిినివైనావు || ౧౦ || 

కరిికేయునికి మాతవుగా కతాోయనిగా కరుణించ్చ 
కలియుగమంతా కపాడ కనకదురగవై వెలిసితివ || ౧౧ || 

రామలింగేశవరు రాణివగా రవకుల సోమని రమణివగ 
రమావాణి సేవతగా రాజరాజేశవరివైనావు || ౧౨ || 

ఖడగం శూలం ధరియంచ్చ పాశుపతాస్త్రం చేబూని 
శుంభ నిశుంభుల దునుమాడి వచ్చింది శ్రీశ్యోమలగా || ౧౩ || 

మహామంత్రాధిదేవతగా లలితాత్రిపురసంద్రిగా 
దారిద్ర్ో బాధలు తొలిగంచ్చ మహదానంద్మ కలిగంచే || ౧౪ || 

అరిత్రాణపరాయణివే అద్వవతామృత వరిిణివే 
ఆదిశంకరా పూజితవే అపరాాదేవ రావమాా || ౧౫ || 

వష్ణా పాద్మన జనియంచ్చ గంగావతారమ ఎతిితివ 
భాగీరథుడు నిను కొలువ భూలోకనికి వచ్చితివ || ౧౬ || 
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(లలితామాతా శంభుప్రియా జగతికి మూలం నీవమాా 
శ్రీ భువనేశవరి అవతారం జగమంతటికీ ఆధారం) 

ఆశుతోష్ణని మెపిపంచ్చ అరధశరీరం దాలిితివ 
ఆదిప్రకృతి రూపిణిగా ద్రశనమిచ్చిను జగద్ంబ || ౧౭ || 

ద్క్షుని ఇంట జనియంచ్చ సతీదేవగ చాలించ్చ 
అషాుద్శ పీఠేశవరిగా ద్రశనమిచ్చిను జగద్ంబ || ౧౮ || 

శంఖు చక్రమను ధరియంచ్చ రాక్షస సంహారమను చేసి 
లోకరక్షణ చేసావు భకుిల మదిలో నిలిచావు || ౧౯ || 

పరాభట్టురిక దేవతగా పరమశ్యంత సవరూపిణిగ 
చ్చరునవువలను చ్చందిస్తి చ్చరకు గడను ధరయంచ్చతివ || ౨౦ || 

పంచద్శ్యక్షరి మంత్రాధితగా పరమేశవర పరమేశవరితో 
ప్రమథగణమలు కొలువుండ కైలాసంబే పులకించే || ౨౧ || 

సరులు అసరులు అంద్రును శరసను వంచ్చ మ్రొకకంగా 
మాణికోల కంతులతో నీ పాద్మలు మెరిసినవ || ౨౨ || 

మూలాధార చక్రమలో యోగనులకు ఆద్వశవరియై 
అంకుశ్యయుధ ధారిణిగా భాసిల్లోను శ్రీ జగద్ంబ || ౨౩ || 

సరవదేవతల శకుిలచే సతో సవరూపిణి రూపంది 
శంఖనాద్మ చేసితివ సింహవాహినిగా వచ్చితివ || ౨౪ || 
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(లలితామాతా శంభుప్రియా జగతికి మూలం నీవమాా 
శ్రీ భువనేశవరి అవతారం జగమంతటికీ ఆధారం) 

మహామేరువు నిలయనివ మందార కుసమమాలలతో 
మనులంద్రు నిను కొలవంగ మోక్షమారగమ చూపితివ || ౨౫ || 

చ్చద్ంబరేశవరి నీ లీల చ్చదివలాసమే నీ సృష్టు 
చ్చద్రూపీ పరదేవతగా చ్చరునవువలను చ్చందించే || ౨౬ || 

అంబా శ్యంభవ అవతారం అమృతపానం నీ నామం 
అదుుతమైనది నీ మహిమ అతిసంద్రమ నీ రూపం || ౨౭ || 

అమాలగనన అమావుగా మగ్గగరమాలకు మూలమగా 
జ్ఞానప్రస్తనా రావమాా జ్ఞానమనంద్రికివవమాా || ౨౮ || 

నిష్ుతో నినేన కొలిచ్చద్మ నీ పూజలనే చేసెద్మ 
కష్ుమలనీన కడతేరిి కనికరమతో మమ కపాడు || ౨౯ || 

రాక్షస బాధలు పడలేక దేవతలంతా ప్రారిథంప 
అభయహసిమ చూపితివ అవతారమలు దాలిితివ || ౩౦ || 

అరుణారుణపు కంతులలో అగన వరాపు జ్ఞవలలలో 
అసరులనంద్రి దునుమాడి అపరాజితవై వచ్చితివ || ౩౧ || 

గరిరాజునికి పుత్రికగా నంద్నందుని సోద్రిగా 
భూలోకనికి వచ్చితివ భకుిల కోర్కకలు తీరిితివ || ౩౨ || 
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(లలితామాతా శంభుప్రియా జగతికి మూలం నీవమాా 
శ్రీ భువనేశవరి అవతారం జగమంతటికీ ఆధారం) 

పరమేశవరునికి ప్రియసతిగా జగమంతటికీ మాతవుగా 
అంద్రి సేవలు అందుకొని అంతట నీవే నిండితివ || ౩౩ || 

కరుణించమాా లలితమాా కపాడమాా దురగమాా 
ద్రిశనమియోగ రావమాా భకుిల కష్ుం తీరిమాా || ౩౪ || 

ఏ వధమగా నిను కొలిచ్చనను ఏ పేరున నిను పిలిచ్చనను 
మాతృహృద్యవై ద్యచూపు కరుణామూరిిగ కపాడు || ౩౫ || 

మల్లోలు మొలోలు తెచ్చితిమి మనసను నీకే ఇచి్చతిమి 
మగ్గవలమంతా చేరితిమి నీ పారాయణ చేసితిమి || ౩౬ || 

త్రిమాతృరూపా లలితమాా సృష్టు సిథతి లయకరిణివ 
నీ నామమలు ఎన్ననన్నన ల్లకికంచుట మా తరమవునా || ౩౭ || 

ఆశ్రితులంద్రు రారండి అమారూపమ చూడండి 
అమాకు నీరాజనమిచ్చి అమా ద్వవెన పందుద్మ || ౩౮ || 

సదాచార సంపననవుగా సామగాన ప్రియలోలినివ 
సదాశవ కుట్టంబినివ సౌభాగోమిచేి దేవతవు || ౩౯ || 

మంగళగౌరీ రూపమను మనసల నిండా నింపండి 
మహాదేవకి మనమంతా మంగళ హారతులిదాిమ || ౪౦ || 


