ശീ സൻേതാഷീ മാതാ ചാലീസാ
{॥ ശീ സൻേതാഷീ മാതാ ചാലീസാ ॥}
േദാഹാ
ബൻെദൗം സൻേതാഷീ ചരണ രിദ്ധി-സിദ്ധി ദാതാര ।
ധ്യാന ധരത ഹീ േഹാത നര ദുഃഖ സാഗര േസ പാര ॥

ഭക്തന േകാ സൻേതാഷ േദ സൻേതാഷീ തവ നാമ ।
കൃപാ കരഹു ജഗദമ്ബ അബ ആയാ േതേര ധാമ ॥

ജയ സൻേതാഷീ മാത അനൂപമ । ശാൻതി ദായിനീ രൂപ മേനാരമ ॥

സുൻദര വരണ ചതുർഭുജ രൂപാ । േവശ മേനാഹര ലലിത അനുപാ ॥

ശ്േവതാമ്ബര രൂപ മനഹാരീ । മാ◌ँ തുമ്ഹാരീ ഛവി ജഗ േസ ൻയാരീ ॥

ദിയ സ്വരൂപാ ആയത േലാചന । ദർശന േസ േഹാ സംകട േമാചന ॥

ജയ ഗേണശ കീ സുതാ ഭവാനീ । രിദ്ധി-സിദ്ധി കീ പുതീ ജ്ഞാനീ ॥

അഗമ അേഗാചര തുമ്ഹരീ മായാ । സബ പര കേരാ കൃപാ കീ ഛായാ ॥

നാമ അേനക തുമ്ഹാേര മാതാ । അഖില വിശ്വ ൈഹ തുമേകാ ധ്യാതാ ॥

തുമേന രൂപ അേനേകാം ധാേര । േകാ കഹി സേക ചരിത തുമ്ഹാേര ॥

ധാമ അേനക കഹാ◌ँ തക കഹിേയ । സുമിരന തബ കരേക സുഖ ലഹിേയ ॥
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വിൻധ്യാചല േമം വിൻധ്യവാസിനീ । േകാേടശ്വര സരസ്വതീ സുഹാസിനീ ॥

കലകത്േത േമം തൂ ഹീ കാലീ । ദുഷ്ട നാശിനീ മഹാകരാലീ ॥

സമ്ബല പുര ബഹുചരാ കഹാതീ । ഭക്തജേനാം കാ ദുഃഖ മിടാതീ ॥

ജ്വാലാ ജീ േമം ജ്വാലാ േദവീ । പൂജത നിത്യ ഭക്ത ജന േസവീ ॥

നഗര ബമ്ബ_ഈ കീ മഹാരാനീ । മഹാ ലക്ശ്മീ തുമ കൽയാണീ ॥

മദുരാ േമം മീനാക്ശീ തുമ േഹാ । സുഖ ദുഖ സബകീ സാക്ശീ തുമ േഹാ ॥

രാജനഗര േമം തുമ ജഗദമ്േബ । ബനീ ഭദകാലീ തുമ അമ്േബ ॥

പാവാഗ േമം ദുർഗാ മാതാ । അഖില വിശ്വ േതരാ യശ ഗാതാ ॥

കാശീ പുരാധീശ്വരീ മാതാ । അൻനപൂർണാ നാമ സുഹാതാ ॥

സർവാനൻദ കേരാ കൽയാണീ । തുമ്ഹീം ശാരദാ അമൃത വാണീ ॥

തുമ്ഹരീ മഹിമാ ജല േമം ഥല േമം । ദുഃഖ ദാരിദ സബ േമേടാ പല േമം ॥

േജേത ഋഷി ഔര മുനീശാ । നാരദ േദവ ഔര േദേവശാ ।
ഇസ ജഗതീ േക നര ഔര നാരീ । ധ്യാന ധരത ൈഹം മാത തുമ്ഹാരീ ॥

ജാപര കൃപാ തുമ്ഹാരീ േഹാതീ । വഹ പാതാ ഭക്തി കാ േമാതീ ॥

ദുഃഖ ദാരിദ സംകട മിട ജാതാ । ധ്യാന തുമ്ഹാരാ േജാ ജന ധ്യാതാ ॥
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േജാ ജന തുമ്ഹരീ മഹിമാ ഗാൈവ । ധ്യാന തുമ്ഹാരാ കര സുഖ പാൈവ ॥

േജാ മന രാേഖ ശുദ്ധ ഭാവനാ । താകീ പൂരണ കേരാ കാമനാ ॥

കുമതി നിവാരി സുമതി കീ ദാതീ । ജയതി ജയതി മാതാ ജഗധാതീ ॥

ശുകവാര കാ ദിവസ സുഹാവന । േജാ വത കേര തുമ്ഹാരാ പാവന ॥

ഗു േഛാേല കാ േഭാഗ ലഗാൈവ । കഥാ തുമ്ഹാരീ സുേന സുനാൈവ ॥

വിധിവത പൂജാ കേര തുമ്ഹാരീ । ഫിര പസാദ പാേവ ശുഭകാരീ ॥

ശക്തി-സാമരഥ േഹാ േജാ ധനേകാ । ദാന-ദക്ശിണാ േദ വിപന േകാ ॥

േവ ജഗതീ േക നര ഔ നാരീ । മനവാംഛിത ഫല പാേവം ഭാരീ ॥

േജാ ജന ശരണ തുമ്ഹാരീ ജാേവ । േസാ നിയ ഭവ േസ തര ജാേവ ॥

തുമ്ഹേരാ ധ്യാന കുമാരീ ധ്യാേവ । നിയ മനവാംഛിത വര പാൈവ ॥

സധവാ പൂജാ കേര തുമ്ഹാരീ । അമര സുഹാഗിന േഹാ വഹ നാരീ ॥

വിധവാ ധര േക ധ്യാന തുമ്ഹാരാ । ഭവസാഗര േസ ഉതേര പാരാ ॥

ജയതി ജയതി ജയ സൻകട ഹരണീ । വിഘ്ന വിനാശന മംഗല കരനീ ॥

ഹമ പര സംകട ൈഹ അതി ഭാരീ । േവഗി ഖബര േലാ മാത ഹമാരീ ॥
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നിശിദിന ധ്യാന തുമ്ഹാേരാ ധ്യാതാ । േദഹ ഭക്തി വര ഹമ േകാ മാതാ ॥

യഹ ചാലീസാ േജാ നിത ഗാേവ । േസാ ഭവസാഗര േസ തര ജാേവ ॥

ശീ സൻേതാഷീ മാതാ കീ ആരതീ
ജയ സൻേതാഷീ മാതാ, ൈമയാ ജയ സൻേതാഷീ മാതാ ।
അപേന േസവക ജന കീ സുഖ് സമ്പതി ദാതാ ।
ൈമയാ ജയ സൻേതാഷീ മാതാ ।
സുൻദര ചീര സുനഹരീ മാ◌ँ ധാരണ കീൻേഹാ, ൈമയാ മാ◌ँ ധാരണ കീൻേഹാ
ഹീരാ പൻനാ ദമേക തന ശൃംഗാര കീൻേഹാ, ൈമയാ ജയ സൻേതാഷീ മാതാ ।
േഗരൂ ലാല ഛടാ ഛബി ബദന കമല േസാേഹ, ൈമയാ ബദന കമല േസാേഹ
മംദ ഹ◌ँസത കരുണാമയി തിഭുവന മന േമാേഹ, ൈമയാ ജയ സൻേതാഷീ മാതാ ।
സ്വർണ സിംഹാസന ൈബഠീ ച◌ँവര ഡുേല പ്യാേര, ൈമയാ ച◌ँവര ഡുേല
പ്യാേര
ധൂപ് ദീപ മധു േമവാ, േഭാജ ധേര ൻയാേര, ൈമയാ ജയ സൻേതാഷീ മാതാ ।
ഗു ഔര ചനാ പരമ പിയ താ േമം സംേതാഷ കിേയാ, ൈമയാ താ േമം സൻേതാഷ
കിേയാ
സംേതാഷീ കഹലാ_ഈ ഭക്തന വിഭവ ദിേയാ, ൈമയാ ജയ സൻേതാഷീ മാതാ ।
ശുകവാര പിയ മാനത ആജ ദിവസ േസാ ഹീ, ൈമയാ ആജ ദിവസ േസാ ഹീ
ഭക്ത മംഡലീ ഛാ_ഈ കഥാ സുനത േമാ ഹീ, ൈമയാ ജയ സൻേതാഷീ മാതാ ।
മംദിര ജഗ മഗ ജ്േയാതി മംഗല ധ്വനി ഛാ_ഈ, ൈമയാ മംഗല ധ്വനി ഛാ_ഈ
ബിനയ കേരം ഹമ േസവക ചരനന സിര നാ_ഈ, ൈമയാ ജയ സൻേതാഷീ മാതാ
।
ഭക്തി ഭാവമയ പൂജാ അംഗീകൃത കീൈജ, ൈമയാ അംഗീകൃത കീൈജ
േജാ മന ബേസ ഹമാേര ഇിത ഫല ദീൈജ, ൈമയാ ജയ സൻേതാഷീ മാതാ ।
ദുഖീ ദരിദീ േരാഗീ സംകട മുക്ത കിേയ, ൈമയാ സംകട മുക്ത കിേയ
ബഹു ധന ധാൻയ ഭേര ഘര സുഖ െസൗഭാഗ്യ ദിേയ, ൈമയാ ജയ സൻേതാഷീ
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മാതാ ।
ധ്യാന ധേര േജാ േതരാ വാ◌ँഛിത ഫല പാേയാ, മനവാ◌ँഛിത ഫല പാേയാ
പൂജാ കഥാ ശവണ കര ഘര ആനൻദ ആേയാ, ൈമയാ ജയ സൻേതാഷീ മാതാ ।
ചരണ ഗേഹ കീ ലജ്ജാ രഖിേയാ ജഗദമ്േബ, ൈമയാ രഖിേയാ ജഗദമ്േബ
സംകട തൂ ഹീ നിവാേര ദയാമയീ അമ്േബ, ൈമയാ ജയ സൻേതാഷീ മാതാ ।
സൻേതാഷീ മാതാ കീ ആരതീ േജാ േകാഈ ജന ഗാേവ, ൈമയാ േജാ േകാഈ ജന
ഗാേവ
ഋദ്ധി സിദ്ധി സുഖ സമ്പതി ജീ ഭര േക പാേവ, ൈമയാ ജയ സൻേതാഷീ മാതാ ।
{॥ ഇതി॥}
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