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Shri Laxmi Chalisa

 ல சாஸா

ேதா³ஹா

மா ல க kh’பா கேரா ’த³ய ேமmh வாஸ ।
மேநா காமநா th³த⁴ கர ரவஹு ேம ஆஸ ॥
nh⁴ ஸுதா விShiΝphேய நத ஶிர பா³ரmhபா³ர ।
’th³தி⁴ th³தி⁴ மŋhக³ளphரேத³ நத ஶிர பா³ரmhபா³ர ॥ ேடக ॥
nh⁴ ஸுதா ைமmh ஸுெரௗmh ேதா । jhஞாந ³th³தி⁴ விth³யா ேதா³ ேமா ॥
ம ஸமாந நmh ேகாஈ உபகா ।ஸப³ விதி⁴ ரப³ஹு ஆஸ ஹமா ॥
ைஜ ைஜ ஜக³த ஜநநி ஜக³த³mhபா³ ।ஸப³ேக ம ேஹா shவலmhபா³॥
ம  ேஹா க⁴ட க⁴ட ேக வா । விநதீ ய ஹமா கா² ॥
ஜக³ ஜநநீ ஜய nh⁴ மா । தீ³நந கீ ம ேஹா தகா ॥
விநெவௗmh நிthய மmh மஹாராநீ । kh’பா கெரௗ ஜக³ ஜநநி ப⁴வாநீ ॥
ேக விதி⁴ shதி கெரௗmh திஹா ।ஸுதி⁴ ைஜ அபராத⁴ பி³ஸா ॥
kh’பா th³’Sh சிதேவா மம ஓ । ஜக³த ஜநநி விநதீ ஸுந ேமா ॥
jhஞாந ³th³தி⁴ ஜய ஸுக² கீ தா³தா ।ஸŋhகட ஹேரா ஹமா மாதா ॥
ர nh⁴ ஜப³ விShiΝ மதா²ேயா । ெசௗத³ஹ ரthந nh⁴ ேமmh பாேயா ॥
ெசௗத³ஹ ரthந ேமmh ம ஸுக²ரா । ேஸவா கிேயா phர⁴mh ப³நி தா³ ॥
ஜப³ ஜப³ ஜnhம ஜஹாmh phர⁴ nhஹா । ப ப³த³ல தஹmh ேஸவா கீnhஹா ॥
shவயmh விShiΝ ஜப³ நர தiν தா⁴ரா । nhேஹஉ அவத⁴ அவதாரா ॥
தப³ ம phரகட ஜநகர மாmh । ேஸவா கிேயா ’த³ய லகாmh ॥
அபநாேயா ேதா அnhதrhயா । விவ விதி³த th⁴வந கீ shவா ॥

1



 ல சாஸா

ம ஸப³ phரப³ல ஶkhதி நmh ஆநீ । கஹ◌ँ தக மமா கெஹௗmh ப³கா²நீ ॥
மந khரம வசந கைர ேஸவகாஈ । மந-இchசி²த வாசி²த ப²ல பாஈ ॥
த ச²ல கபடஔர சராஈ । ஜmh விவித⁴ பா⁴◌ँதி மந லாஈ ॥
ஔர ஹால ைமmh கெஹௗmh ³ஜா²ஈ । ேஜா யஹ பாட² கேர மந லாஈ ॥
தாேகா ேகாஈ கShட ந ேஹாஈ । மந இchசி²த ப²ல பாைவ ப²ல ேஸாஈ ॥
thரா-thரா ஜய :³க² நிவாணீ । thவித⁴ தாப ப⁴வ ப³nhத⁴ந ஹாணி ॥
ேஜா யஹ சாஸா பட⁴◌़ே◌ ஔர பட⁴◌़ ◌ாேவ । இேஸ th◌⁴யாந லகா³கர ஸுேந
ஸுநாைவ ॥
தாேகா ேகாஈ ந ேராக³ஸதாைவ । thர ஆதி³ த⁴ந ஸmhபthதி பாைவ ॥
thர நஔர ஸmhபthதி நா । அnhதா⁴ ப³தி⁴ர ேகாட⁴◌़ ◌ீ அதி தீ³நா ॥
விphர ேபா³லாய ைக பாட² கராைவ । ஶŋhகா தி³ல ேமmh கபீ⁴ ந லாைவ ॥
பாட² கராைவ தி³ந சாஸா । தா பர kh’பா கைரmh ெகௗ³ஸா ॥
ஸுக²ஸmhபthதி ப³ஹுத  பாைவ । க நmh காஹூ கீ ஆைவ ॥
பா³ரஹ மாஸ கைர ேஜா ஜா । ேத ஸம த⁴nhய ஔர நmh ³ஜா ॥
phரதிதி³ந பாட² கைர மந மாmh । உந ஸம ேகாஈ ஜக³ ேமmh நாmh ॥
ப³ஹு விதி⁴ khயா ைமmh கெரௗmh ப³ட³◌़ ◌ாஈ । ேலய பா th◌⁴யாந லகா³ஈ ॥
க விவாஸ கைரmh vhரத ேநமா । ேஹாய th³த⁴ உபைஜ உர phேரமா ॥
ஜய ஜய ஜய ல மஹாராநீ ।ஸப³ ேமmh vhயாபித ேஜா ³ண கா²நீ ॥
mhஹேரா ேதஜ phரப³ல ஜக³ மாmh । ம ஸம ேகாஉ த³யால கஹூ◌ँ நாmh ॥
ேமா அநாத² கீ ஸுதி⁴ அப³ைஜ ।ஸŋhகட கா ப⁴khதி ேமா தீ³ேஜ ॥
⁴ல க க மா ஹமா । த³rhஶந தீ³ைஜ த³ஶா நிஹா ॥
பி³ந த³ரஶந vhயால அதி⁴கா । மmh அத :³க²ஸஹேத பா⁴ ॥
நmh ேமாmh jhஞாந ³th³தி⁴ ைஹ தந ேமmh ।ஸப³ ஜாநத ேஹா அபேந மந ேமmh
॥
ப சrh⁴ஜ கரேக தா⁴ரண । கShட ேமார அப³ கரஹு நிவாரண ॥
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க phரகார ைமmh கெரௗmh ப³ட³◌़ ◌ாஈ । jhஞாந ³th³தி⁴ ேமாmh நmh அதி⁴காஈ ॥
ராமதா³ஸ அப³ கைஹ கா । கேரா ³ர ம விபதி ஹமா ॥
ேதா³ஹா

thரா thரா :³க²ஹாணீ ஹேரா ேப³கி³ஸப³ thராஸ ।
ஜயதி ஜயதி ஜய ல கேரா ஶthந கா நாஶ ॥
ராமதா³ஸ த⁴ th◌⁴யாந நித விநய கரத கர ேஜார ।
மா ல தா³ஸ பர கரஹு த³யா கீ ேகார ॥

॥ ல கீ ஆரதீ ॥
ௐ ஜய ல மாதா,ைமயா ஜய ல மாதா
ம ேகா நிஶதி³ந ேஸவத ைமயா ேகா நிஸ தி³ந ேஸவத
ஹர விShiΝ விதா⁴தா । ௐ ஜய ல மாதா ॥
உமா ரமா ph³ரமாணீ, ம  ஜக³ மாதா । ஓ ைமயா ம  ஜக³ மாதா ।
ஸூrhய சnhth³ர மா◌ँ th◌⁴யாவத நாரத³ ’ கா³தா, ௐ ஜய ல மாதா ॥
³rhகா³ப நிரஜநி ஸுக²ஸmhபதி தா³தா, ஓ ைமயா ஸுக²ஸmhபதி தா³தா ।
ேஜா ேகாஈ ம ேகா th◌⁴யாவத ’th³தி⁴ th³தி⁴ த⁴ந பாதா, ௐ ஜய ல மாதா ॥
ம பாதால நிவாநி ம  ஶுப⁴ தா³தா, ஓ ைமயா ம  ஶுப⁴ தா³தா ।
கrhம phரபா⁴வ phரகாஶிநி, ப⁴வ நிதி⁴ கீ தா³தா, ௐ ஜய ல மாதா ॥
ஸ க⁴ர ம ரஹதீ தஹ◌ँஸப³ஸth³³ணஆதா, ஓ ைமயா ஸப³ஸth³³ணஆதா
।
ஸப³ஸmhப⁴வ ேஹா ஜாதா மந நmh க⁴ப³ராதா, ௐ ஜய ல மாதா ॥
ம பி³ந யjhஞ ந ேஹாேத,வshthர ந ேகாஈ பாதா, ஓ ைமயா வshthர ந ேகாஈ பாதா ।
கா²ந பாந கா ைவப⁴வ ஸப³ ம ேஸ ஆதா, ௐ ஜய ல மாதா ॥
ஶுப⁴ ³ண மnhதி³ர ஸுnhத³ர ேராத³தி⁴ ஜாதா, ஓ ைமயா ேராத³தி⁴ ஜாதா ।
ரthந சrhத³ஶ ம பி³ந ேகாஈ நmh பாதா , ௐ ஜய ல மாதா ॥
மஹா ல கீ ஆரதீ, ேஜா ேகாஈ ஜந கா³தா, ஓ ைமயா ேஜா ேகாஈ ஜந கா³தா ।
உர ஆநnhத³ஸமாதா பாப உதர ஜாதா , ௐ ஜய ல மாதா ॥
shதி²ர சர ஜக³த ப³சாேவ கrhம phேரம lhயாதா । ஓ ைமயா ேஜா ேகாஈ ஜந கா³தா ।
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ராம phரதாப ைமyhயா கீ ஶுப⁴ th³’Sh சாஹதா, ௐ ஜய ல மாதா ॥

॥ இதி॥

Shri Laxmi Chalisa
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