ശീ ലക്ഷ്മീ ചാലീസാ
േദാഹാ
മാതു ലക്ഷ്മീ കരി കൃപാ കേരാ ഹൃദയ േമം വാസ ।
മേനാ കാമനാ സിദ്ധ കര പുരവഹു േമരീ ആസ ॥

സിംധു സുതാ വിഷ്ണുപിേയ നത ശിര ബാരംബാര ।
ഋദ്ധി സിദ്ധി മംഗലപേദ നത ശിര ബാരംബാര ॥ േടക ॥
സിൻധു സുതാ ൈമം സുമിെരൗം േതാഹീ । ജ്ഞാന ബുദ്ധി വിദ്യാ േദാ േമാഹി ॥

തുമ സമാന നഹിം േകാഈ ഉപകാരീ । സബ വിധി പുരബഹു ആസ ഹമാരീ ॥

ൈജ ൈജ ജഗത ജനനി ജഗദമ്ബാ । സബേക തുമഹീ േഹാ സ്വലമ്ബാ ॥

തുമ ഹീ േഹാ ഘട ഘട േക വാസീ । വിനതീ യഹീ ഹമാരീ ഖാസീ ॥

ജഗ ജനനീ ജയ സിൻധു കുമാരീ । ദീനന കീ തുമ േഹാ ഹിതകാരീ ॥

വിനെവൗം നിത്യ തുമഹിം മഹാരാനീ । കൃപാ കെരൗ ജഗ ജനനി ഭവാനീ ॥

േകഹി വിധി സ്തുതി കെരൗം തിഹാരീ । സുധി ലീൈജ അപരാധ ബിസാരീ ॥

കൃപാ ദൃഷ്ടി ചിതേവാ മമ ഓരീ । ജഗത ജനനി വിനതീ സുന േമാരീ ॥

ജ്ഞാന ബുദ്ധി ജയ സുഖ കീ ദാതാ । സംകട ഹേരാ ഹമാരീ മാതാ ॥

ക്ഷീര സിംധു ജബ വിഷ്ണു മഥാേയാ । െചൗദഹ രത്ന സിംധു േമം പാേയാ ॥
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െചൗദഹ രത്ന േമം തുമ സുഖരാസീ । േസവാ കിേയാ പഭുഹിം ബനി ദാസീ ॥

ജബ ജബ ജൻമ ജഹാം പഭു ലീൻഹാ । രൂപ ബദല തഹം േസവാ കീൻഹാ ॥

സ്വയം വിഷ്ണു ജബ നര തനു ധാരാ । ലീൻേഹഉ അവധപുരീ അവതാരാ ॥

തബ തുമ പകട ജനകപുര മാഹീം । േസവാ കിേയാ ഹൃദയ പുലകാഹീം ॥

അപനാേയാ േതാഹി അൻതർയാമീ । വിശ്വ വിദിത തിഭുവന കീ സ്വാമീ ॥

തുമ സബ പബല ശക്തി നഹിം ആനീ । കഹ◌ँ തക മഹിമാ കെഹൗം ബഖാനീ ॥

മന കമ വചന കൈര േസവകാഈ । മന-ഇിത വാംഛിത ഫല പാഈ ॥

തജി ഛല കപട ഔര ചതുരാഈ । പൂജഹിം വിവിധ ഭാ◌ँതി മന ലാഈ ॥

ഔര ഹാല ൈമം കെഹൗം ബുഝാഈ । േജാ യഹ പാഠ കേര മന ലാഈ ॥

താേകാ േകാഈ കഷ്ട ന േഹാഈ । മന ഇിത ഫല പാൈവ ഫല േസാഈ ॥

താഹി-താഹി ജയ ദുഃഖ നിവാരിണീ । തിവിധ താപ ഭവ ബംധന ഹാരിണി ॥

േജാ യഹ ചാലീസാ േപ ഔര പാേവ । ഇേസ ധ്യാന ലഗാകര സുേന സുനാൈവ ॥

താേകാ േകാഈ ന േരാഗ സതാൈവ । പുത ആദി ധന സമ്പത്തി പാൈവ ॥

പുത ഹീന ഔര സമ്പത്തി ഹീനാ । അൻധാ ബധിര േകാീ അതി ദീനാ ॥
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വിപ േബാലായ ൈക പാഠ കരാൈവ । ശംകാ ദില േമം കഭീ ന ലാൈവ ॥

പാഠ കരാൈവ ദിന ചാലീസാ । താ പര കൃപാ കൈരം െഗൗരീസാ ॥

സുഖ സമ്പത്തി ബഹുത സീ പാൈവ । കമീ നഹീം കാഹൂ കീ ആൈവ ॥

ബാരഹ മാസ കൈര േജാ പൂജാ । േതഹി സമ ധൻയ ഔര നഹിം ദൂജാ ॥

പതിദിന പാഠ കൈര മന മാഹീം । ഉന സമ േകാഈ ജഗ േമം നാഹിം ॥

ബഹു വിധി ക്യാ ൈമം കെരൗം ബാഈ । േലയ പരീക്ഷാ ധ്യാന ലഗാഈ ॥

കരി വിശ്വാസ കൈരം വത േനമാ । േഹായ സിദ്ധ ഉപൈജ ഉര പ്േരമാ ॥

ജയ ജയ ജയ ലക്ഷ്മീ മഹാരാനീ । സബ േമം യാപിത േജാ ഗുണ ഖാനീ ॥

തുമ്ഹേരാ േതജ പബല ജഗ മാഹീം । തുമ സമ േകാഉ ദയാല കഹൂ◌ँ നാഹീം ॥

േമാഹി അനാഥ കീ സുധി അബ ലീൈജ । സംകട കാടി ഭക്തി േമാഹി ദീേജ ॥

ഭൂല ചൂക കരീ ക്ഷമാ ഹമാരീ । ദർശന ദീൈജ ദശാ നിഹാരീ ॥

ബിന ദരശന യാകുല അധികാരീ । തുമഹിം അക്ഷത ദുഃഖ സഹേത ഭാരീ ॥

നഹിം േമാഹിം ജ്ഞാന ബുദ്ധി ൈഹ തന േമം । സബ ജാനത േഹാ അപേന മന
േമം ॥

രൂപ ചതുർഭുജ കരേക ധാരണ । കഷ്ട േമാര അബ കരഹു നിവാരണ ॥
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കഹി പകാര ൈമം കെരൗം ബാഈ । ജ്ഞാന ബുദ്ധി േമാഹിം നഹിം അധികാഈ
॥

രാമദാസ അബ കൈഹ പുകാരീ । കേരാ ദൂര തുമ വിപതി ഹമാരീ ॥

േദാഹാ
താഹി താഹി ദുഃഖ ഹാരിണീ ഹേരാ േബഗി സബ താസ ।
ജയതി ജയതി ജയ ലക്ഷ്മീ കേരാ ശതുന കാ നാശ ॥

രാമദാസ ധരി ധ്യാന നിത വിനയ കരത കര േജാര ।
മാതു ലക്ഷ്മീ ദാസ പര കരഹു ദയാ കീ േകാര ॥

॥ ശീ ലക്ഷ്മീജീ കീ ആരതീ ॥
ഓം ജയ ലക്ഷ്മീ മാതാ, ൈമയാ ജയ ലക്ഷ്മീ മാതാ
തുമ േകാ നിശദിന േസവത ൈമയാജീ േകാ നിസ ദിന േസവത
ഹര വിഷ്ണു വിധാതാ । ഓം ജയ ലക്ഷ്മീ മാതാ ॥

ഉമാ രമാ ബഹ്മാണീ, തുമ ഹീ ജഗ മാതാ । ഓ ൈമയാ തുമ ഹീ ജഗ മാതാ ।
സൂർയ ചൻദ മാ◌ँ ധ്യാവത നാരദ ഋഷി ഗാതാ, ഓം ജയ ലക്ഷ്മീ മാതാ ॥

ദുർഗാ രൂപ നിരംജനി സുഖ സമ്പതി ദാതാ, ഓ ൈമയാ സുഖ സമ്പതി ദാതാ ।
േജാ േകാഈ തുമ േകാ ധ്യാവത ഋദ്ധി സിദ്ധി ധന പാതാ, ഓം ജയ ലക്ഷ്മീ
മാതാ ॥

തുമ പാതാല നിവാസിനി തുമ ഹീ ശുഭ ദാതാ, ഓ ൈമയാ തുമ ഹീ ശുഭ ദാതാ ।
കർമ പഭാവ പകാശിനി, ഭവ നിധി കീ ദാതാ, ഓം ജയ ലക്ഷ്മീ മാതാ ॥

ജിസ ഘര തുമ രഹതീ തഹ◌ँ സബ സദ്ഗുണ ആതാ, ഓ ൈമയാ സബ സദ്ഗുണ
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ആതാ ।
സബ സംഭവ േഹാ ജാതാ മന നഹീം ഘബരാതാ, ഓം ജയ ലക്ഷ്മീ മാതാ ॥

തുമ ബിന യജ്ഞ ന േഹാേത, വസ്ത ന േകാഈ പാതാ, ഓ ൈമയാ വസ്ത ന
േകാഈ പാതാ ।
ഖാന പാന കാ ൈവഭവ സബ തുമ േസ ആതാ, ഓം ജയ ലക്ഷ്മീ മാതാ ॥

ശുഭ ഗുണ മംദിര സുംദര ക്ഷീേരാദധി ജാതാ, ഓ ൈമയാ ക്ഷീേരാദധി ജാതാ ।
രത്ന ചതുർദശ തുമ ബിന േകാഈ നഹീം പാതാ , ഓം ജയ ലക്ഷ്മീ മാതാ ॥

മഹാ ലക്ഷ്മീജീ കീ ആരതീ, േജാ േകാഈ ജന ഗാതാ, ഓ ൈമയാ േജാ േകാഈ
ജന ഗാതാ ।
ഉര ആനംദ സമാതാ പാപ ഉതര ജാതാ , ഓം ജയ ലക്ഷ്മീ മാതാ ॥

സ്ഥിര ചര ജഗത ബചാേവ കർമ പ്േരമ ൽയാതാ । ഓ ൈമയാ േജാ േകാഈ ജന
ഗാതാ ।
രാമ പതാപ ൈമാ കീ ശുഭ ദൃഷ്ടി ചാഹതാ, ഓം ജയ ലക്ഷ്മീ മാതാ ॥

{॥ ഇതി॥}
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