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Om Shakthi Om Shakthi 

 

శీ్ర లలితా చాలీసా 
1. లలితా మాత శంభు ప్రరయా 
   జగతిక ిమూలం నీవమామ 
   శ్ర ీభువనేశవరి అవతారం 
   జగమంతటికీ ఆధారం 
 
2. హేరంబునికి మాతవుగా 
    హరిహరాదులు సేవంప్ 
    చండుని ముండుని సంహారం  
    చాముండేశవరి అవతారం 
 
3. ప్దమ రేకుల కాంతులలో 
బాలా తిరప్ుర సుందరిగా 
హంసవాహన రూప్రణి గా 
వేదమాతవ ై వచ్చితివ 
 
4. శవవత వస్రము ధరియంచ్చ 
అక్షరమాలను ప్టటు కొని 
భకి్ మారగము చూప్రతివ 
జఞా న జయోతిని నింప్రతివ 
 
5. నితాోననదానేశవరిగా 
కాశ్ర ప్ురమున కొలువుండ 
ఆది భిక్షువ ై వచాిరు 
సాక్షాదా ప్రమేశవరుడు 
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6. కదంబవన సంచారిణిగా 
కామేశవరుని కళతరముగా 
కామితారధ ప్రదాయనిగా 
కంచ్చ కామాక్షివ ైనావు 
 
7. శ్ర ీచకరీాజ నిలయనిగా 
శ్రమీత్ తిరప్ుర సుందరిగా 
సరర ిసంప్దలు ఇవవమామ 
శ్ర ీమహలక్షిమగ రావమామ 
 
8. మణిదవవప్మున కొలువుండి 
మహాకాళి అవతారములో 
మహిషాసురుని చంప్రతివ 
ములోో కాలను ఏలితివ      ||లలితా|| 
 
9. ప్సరడి వ ననల కాంతులతో 
ప్టటు  వస్రప్ు ధారణలో 
పారిజఞతప్ు మాలలలో  
పారవతీ దేవగ వచ్చితివ  
 
10. రక్ వస్రము ధరియంచ్చ 
రణ రంగమున ప్రవేశంచ్చ 
రక్ బీజుని హతమారిి 
రమోక ప్రిధని వ ైనావు 
 
11. కారి్కేయునికి మాతవుగా  
కాతాోయనిగా కరుణించ్చ 
కలియుగమంతా కాపాడి 
కనకదురగవ ై వ లిసరతివ 
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12. రామలింగేశుని రాణివగా 
రవకుల సో ముని రమణివగా  
రమావాణ ీసేవతగా  
రాజరాజేశవర ివ ైనావు 
 
13. ఖడగ ం శూలం ధరియంచ్చ 
పాశుప్తాస్రము చేబూని 
శంభు నిశుంభుల దునుమాడి 
వచ్చింది శ్రశీాోమలగా 
 
14. మహామంతరా ధి దేవతగా 
లలితాతిరప్ుర సుందరిగా 
దారిదో బాధలు తొలగించ్చ 
మహదానందము కలిగించె 
 
15.  ఆర్తరా ణ ప్రాయణివే 
అదెైవతామృత వరిిణివే 
ఆదిశంకర ప్ూజితవే 
అప్రాా  దేవ రావమమ 
 
16. వష్ుా పాదమున జనియంచ్చ 
గంగావతారము ఎత్ితివ 
భాగీరథుడు నిను కొలువ 
భూలోకానికి వచ్చితివ          ||లలితా|| 
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17. ఆశుతోష్ునిమ ప్రపంచ్చ 
అరధ శరీరం దాలిితివ 
ఆది ప్రకృతి రూప్రణిగా 
దరశనమిచెిను జగదంబ 
 
18. దక్షుని ఇంట జనియంచ్చ 
సతీ దేవగా చాలించ్చ 
అషాు దశ ప్ీఠేశవరిగా 
దరశనమిచెిను జగదంబ 
 
19. శంఖు చకీములు ధరియంచ్చ 
రాక్షస సంహారము చేసర 
లోకరక్షణ చేసావు  
భకు్ ల మదిలో నిలిచావు 
 
20. ప్రాభటాు రిక దేవతగా 
ప్రమ శాంత సవరూప్రణిగా 
చ్చరు నవువలను చ్చందిసూ్  
చెరుకుగడను ధరియంచ్చతివ 
 
21. ప్ంచదశాక్షరి మంతరా ధితగా 
ప్రమేశవర ప్రమేశవరితో 
ప్రమధ గణములు కొలువుండ 
క ైలాసంబ ేప్ులకించే 
 
22. సురులు అసురులు అందరునను 
శరసును వంచ్చ మో్రకకంగా 
మాణికాోల కాంతులతో 
నీ పాదములు మ రిసరనవ 
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23. మూలాధార చకమీులో 
యోగినులకు ఆధవశవరియ ై 
అంకుశాయుధధారిణిగా 
భాసరలలో ను శ్ర ీజగదంబ 
 
24. సరవ దేవతల శకు్ లచే 
సతో సవరూప్రణ ిరూప ంది 
శంఖనాదము చేసరతివ 
సరంహ వాహినిగ వచ్చితివ    ||లలితా|| 
 
25. మహామేరువు నిలయనివ 
మందార కుసుమ మాలలతో 
మునులందరు నిను కొలువంగ 
మ్రక్ష మారగము చూప్రతివ 
 
26. చ్చదంబరేశవరి నీ లీల 
చ్చదివలాసమే నీ సృష్రు 
చ్చదూర ప్ీ ప్రదేవతగా 
చ్చరు నవువలను చ్చందించె 
 
27. అంబా శాంభవ అవతారం 
అమృత పానం నీ నామం 
అదుుతమ ైనది నీ మహిమ 
అతిసుందరము నీ రూప్ం 
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28. అమమలగనన అమమవుగా 
ముగుగ రమమలకు మూలముగ 
జఞా న ప్రసూనా రావమామ 
జఞా నమును నందరకీివమామ 
 
29. నిష్ుతో నినేన కొలచెదము 
నీ ప్ూజలన ేచేసెదము 
కష్ుములనీన కడతేరిి 
కనికరముతో మము కాపాడు 
 
30. రాక్షస బాధలు ప్డలేక 
దేవతలంతా పరా రిథంప్ 
అభయహస్ము చూప్రతివ  
అవతారములు దాలిితివ 
 
31. అరుణారుణప్ు కాంతులలో 
అగిన వరాప్ు జఞవలలలో 
అసురలనందరను దునిమాడి 
అప్రాజితవ  ైవచ్చితివ 
 
32. గిరిరాజునికి ప్ుతిరకగా 
నంద నందుని సో దరిగా 
భూలోకానికి వచ్చితివ 
భకు్ ల కోర కలు తీరిితివ   ||లలితా|| 
 
33. ప్రమేశవరునికి ప్రరయసతిగా 
జగమంతటిక ిమాతవుగా 
అందర ిసేవలు అందుకొని  
అంతట నీవే నిండితివ 
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34. కరుణించమామ లలితమామ 
కాపాడమామ దురగమామ 
దరశనమియోగ రావమమ 
భకు్ ల కష్ుం తీరిమామ 
 
35. ఏ వధముగ నిను కొలిచ్చనను 
ఏ  ప్ేరున నిను ప్రలిచ్చనను 
మాతృ హృదయవ  ైదయచూప్ు 
కరుణామూరి్గ కాపాడు 
 
36. మలలో లు మొలోలు తెచ్చితిమి 
మనసును నీకే ఇచ్చితిమి 
మగువలమంతా చేరితిమి 
నీ పారయణ చేసరతిమి 
 
37. తిరమాతృరూప్ లలితమామ 
సృష్రు  సరథతి లయ కారిణివ 
నీ నామములు ఎన నననన  
లలకికంచుట మా తరమౌనా 
 
38. ఆశతీులందరురారండి 
అమమ రూప్ము చూడండి 
అమమకు నీరాజనమిచ్చి 
అమమ దవవ న ప ందుదము 
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39. సదాచార సంప్ననవుగా 
సామగాన ప్రరయలోలినివ 
సదా శవ కుటటంబినివ 
సౌభాగోమిచేి దేవతవు 
 
40. మంగళ గౌర ీరూప్మును 
మనసుల నిండా నింప్ండి 
మహాదేవక ిమనమంతా  
మంగళ హారతులిదాా ము       ||లలితా| 

 


