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Shri Santoshi Mata Chalisa

 ஸnhேதா மாதா சாஸா

ேதா³ஹா
ப³nhெதௗ³mh ஸnhேதா சரண th³தி⁴-th³தி⁴ தா³தார ।
th◌⁴யாந த⁴ரத  ேஹாத நர :³க²ஸாக³ர ேஸ பார ॥
ப⁴khதந ேகா ஸnhேதாஷ ேத³ஸnhேதா தவ நாம ।
kh’பா கரஹு ஜக³த³mhப³அப³ஆயா ேதேர தா⁴ம ॥

ஜய ஸnhேதா மாத அபம । ஶாnhதி தா³யிநீ ப மேநாரம ॥
ஸுnhத³ர வரண சrh⁴ஜ பா । ேவஶ மேநாஹர லத அiνபா ॥
ேவதாmhப³ர ப மநஹா । மா◌ँ mhஹா ச²வி ஜக³ ேஸ nhயா ॥
தி³vhய shவபா ஆயத ேலாசந । த³rhஶந ேஸ ேஹா ஸŋhகட ேமாசந ॥
ஜய க³ேணஶ கீ ஸுதா ப⁴வாநீ । th³தி⁴-th³தி⁴ கீ th jhஞாநீ ॥
அக³ம அேகா³சர mhஹ மாயா । ஸப³ பர கேரா kh’பா கீ சா²யா ॥
நாம அேநக mhஹாேர மாதா । அகி²ல விவ ைஹ மேகா th◌⁴யாதா ॥
மேந ப அேநேகாmh தா⁴ேர । ேகா க ஸேக சthர mhஹாேர ॥
தா⁴ம அேநக கஹா◌ँ தக கேய । ஸுரந தப³ கரேக ஸுக²லேய ॥
விnhth◌⁴யாசல ேமmh விnhth◌⁴யவாநீ । ேகாேடவர ஸரshவதீ ஸுஹாநீ ॥
கலகthேத ேமmh   கா । ³Shட நாஶிநீ மஹாகரா ॥
ஸmhப³ல ர ப³ஹுசரா கஹாதீ । ப⁴khதஜேநாmh கா :³க²டாதீ ॥
jhவாலா  ேமmh jhவாலா ேத³வீ । ஜத நிthய ப⁴khத ஜந ேஸவீ ॥
நக³ர ப³mhப³ஈ கீ மஹாராநீ । மஹா லkh ம கlhயாணீ ॥
ம³ரா ேமmh நாkhஶீ ம ேஹா । ஸுக² ³க²ஸப³கீ ஸாkhஶீ ம ேஹா ॥
ராஜநக³ர ேமmh ம ஜக³த³mhேப³ । ப³நீ ப⁴th³ரகா ம அmhேப³ ॥
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பாவாக³ட⁴◌़ ேமmh ³rhகா³ மாதா । அகி²ல விவ ேதரா யஶ கா³தா ॥
காஶீ ராதீ⁴வ மாதா । அnhநrh நாம ஸுஹாதா ॥
ஸrhவாநnhத³ கேரா கlhயாணீ । mhmh ஶாரதா³அmh’த வாணீ ॥
mhஹ மமா ஜல ேமmh த²ல ேமmh । :³க² தா³th³ர ஸப³ ேமேடா பல ேமmh ॥
ேஜேத ’ஔர iµநீஶா । நாரத³ ேத³வஔர ேத³ேவஶா ।
இஸ ஜக³தீ ேக நர ஔர நா । th◌⁴யாந த⁴ரத ைஹmh மாத mhஹா ॥
ஜாபர kh’பா mhஹா ேஹாதீ । வஹ பாதா ப⁴khதி கா ேமாதீ ॥
:³க² தா³th³ர ஸŋhகட ட ஜாதா । th◌⁴யாந mhஹாரா ேஜா ஜந th◌⁴யாதா ॥
ேஜா ஜந mhஹ மமா கா³ைவ । th◌⁴யாந mhஹாரா கர ஸுக² பாைவ ॥
ேஜா மந ராேக² ஶுth³த⁴ பா⁴வநா । தாகீ ரண கேரா காமநா ॥
மதி நிவா ஸுமதி கீ தா³th । ஜயதி ஜயதி மாதா ஜக³தா⁴th ॥
ஶுkhரவார கா தி³வஸ ஸுஹாவந । ேஜா vhரத கேர mhஹாரா பாவந ॥
³ட³◌़ ேசா²ேல கா ேபா⁴க³லகா³ைவ । கதா² mhஹா ஸுேந ஸுநாைவ ॥
விதி⁴வத ஜா கேர mhஹா । பி²ர phரஸாத³ பாேவ ஶுப⁴கா ॥
ஶkhதி-ஸாமரத² ேஹா ேஜா த⁴நேகா । தா³ந-த³khஶி ேத³ விphரந ேகா ॥
ேவ ஜக³தீ ேக நர ஔ நா । மநவாசி²த ப²ல பாேவmh பா⁴ ॥
ேஜா ஜந ஶரண mhஹா ஜாேவ । ேஸா நிசய ப⁴வ ேஸ தர ஜாேவ ॥
mhஹேரா th◌⁴யாந மா th◌⁴யாேவ । நிசய மநவாசி²த வர பாைவ ॥
ஸத⁴வா ஜா கேர mhஹா । அமர ஸுஹாகி³ந ேஹா வஹ நா ॥
வித⁴வா த⁴ர ேக th◌⁴யாந mhஹாரா । ப⁴வஸாக³ர ேஸ உதேர பாரா ॥
ஜயதி ஜயதி ஜய ஸnhகட ஹரணீ । விkh◌⁴ந விநாஶந மŋhக³ள கரநீ ॥
ஹம பர ஸŋhகட ைஹ அதி பா⁴ । ேவகி³ க²ப³ர ேலா மாத ஹமா ॥
நிஶிதி³ந th◌⁴யாந mhஹாேரா th◌⁴யாதா । ேத³ஹ ப⁴khதி வர ஹம ேகா மாதா ॥
யஹ சாஸா ேஜா நித கா³ேவ । ேஸா ப⁴வஸாக³ர ேஸ தர ஜாேவ ॥

2 sanskritdocuments.org



 ஸnhேதா மாதா சாஸா

 ஸnhேதா மாதா கீ ஆரதீ

ஜய ஸnhேதா மாதா,ைமயா ஜய ஸnhேதா மாதா ।
அபேந ேஸவக ஜந கீ ஸுkh²ஸmhபதி தா³தா ।
ைமயா ஜய ஸnhேதா மாதா ।
ஸுnhத³ர சீர ஸுநஹ மா◌ँ தா⁴ரண கீnhேஹா,ைமயா மா◌ँ தா⁴ரண கீnhேஹா
ரா பnhநா த³மேக தந ஶ ◌்’ŋhகா³ர கீnhேஹா,ைமயா ஜய ஸnhேதா மாதா ।
ேக³ லால ச²டா ச²பி³ ப³த³ந கமல ேஸாேஹ,ைமயா ப³த³ந கமல ேஸாேஹ
மnhத³ஹ◌ँஸத கமயி th⁴வந மந ேமாேஹ,ைமயா ஜய ஸnhேதா மாதா ।
shவrhண mhஹாஸந ைப³² ச◌ँவர ³ேல phயாேர,ைமயா ச◌ँவர ³ேல phயாேர
⁴ph தீ³ப ம⁴ ேமவா, ேபா⁴ஜ த⁴ேர nhயாேர,ைமயா ஜய ஸnhேதா மாதா ।
³ட³◌़ஔர சநா பரம phய தா ேமmh ஸnhேதாஷ கிேயா,ைமயா தா ேமmh ஸnhேதாஷ
கிேயா
ஸnhேதா கஹலாஈ ப⁴khதந விப⁴வ தி³ேயா,ைமயா ஜய ஸnhேதா மாதா ।
ஶுkhரவார phய மாநத ஆஜ தி³வஸ ேஸா ,ைமயா ஆஜ தி³வஸ ேஸா 
ப⁴khத மNhட³ சா²ஈ கதா²ஸுநத ேமா ,ைமயா ஜய ஸnhேதா மாதா ।
மnhதி³ர ஜக³ மக³ jhேயாதி மŋhக³ள th◌⁴வநி சா²ஈ,ைமயா மŋhக³ள th◌⁴வநி சா²ஈ
பி³நய கேரmh ஹம ேஸவக சரநந ர நாஈ,ைமயா ஜய ஸnhேதா மாதா ।
ப⁴khதி பா⁴வமய ஜா அŋhகீ³kh’த கீைஜ,ைமயா அŋhகீ³kh’த கீைஜ
ேஜா மந ப³ேஸ ஹமாேர இchசி²த ப²ல தீ³ைஜ,ைமயா ஜய ஸnhேதா மாதா ।
³கீ² த³th³ ேராகீ³ஸŋhகட iµkhத கிேய,ைமயா ஸŋhகட iµkhத கிேய
ப³ஹு த⁴ந தா⁴nhய ப⁴ேர க⁴ர ஸுக² ெஸௗபா⁴kh³ய தி³ேய,ைமயா ஜய ஸnhேதா மாதா
।
th◌⁴யாந த⁴ேர ேஜா ேதரா வா◌ँசி²த ப²ல பாேயா, மநவா◌ँசி²த ப²ல பாேயா
ஜா கதா² ரவண கர க⁴ர ஆநnhத³ஆேயா,ைமயா ஜய ஸnhேதா மாதா ।
சரண க³ேஹ கீ லjhஜா ரகி²ேயா ஜக³த³mhேப³,ைமயா ரகி²ேயா ஜக³த³mhேப³
ஸŋhகட   நிவாேர த³யாமயீ அmhேப³,ைமயா ஜய ஸnhேதா மாதா ।
ஸnhேதா மாதா கீ ஆரதீ ேஜா ேகாஈ ஜந கா³ேவ,ைமயா ேஜா ேகாஈ ஜந கா³ேவ
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’th³தி⁴ th³தி⁴ ஸுக²ஸmhபதி  ப⁴ர ேக பாேவ,ைமயா ஜய ஸnhேதா மாதா ।

॥ இதி॥

Shri Santoshi Mata Chalisa
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