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શીતલાકં

{ શીતલાક ં}

અય ીશીતલાતોય મહાદવે ઋિષઃ 

અનુુ છદઃ  શીતલા દવેતા 

લમીબજ  ભવાની શિઃ 

સવિવફોટકિનયથ જપ ેિવિનયોગઃ 

ઈર ઉવાચ 

વદઽેહ ંશીતલાં દવે રાસભથાં િદગબરા 

માજ નીકલશોપતેાં શપૂા લૃતમતકા  ૧

વદઽેહ ંશીતલાં દવે સવરોગભયાપહા

યામાસા િનવતત િવફોટકભય ંમહ  ૨

શીતલ ેશીતલ ેચિેત યો યૂાહપીિડતઃ 

િવફોટકભય ંઘોરં િ ંતય ણયિત  ૩

યવામદુકમય ેત ુયાવા સપજૂયેરઃ 

િવફોટકભય ંઘોરં હ ેતય ન યત ે ૪

શીતલ ેવરદધય પિૂતગધયતુય ચ 

ણચુષઃ પુસંવામાહુવનૌષધ  ૫

શીતલ ેતનુ રોગા ણાં હરિસ દુય 
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િવફોટકિવદીણા નાં વમકેાઽતવષણી  ૬

ગલગડહા રોગા ય ેચાય ેદાણા ણા 

વદનુયાનમાણે શીતલ ેયાિત સય  ૭

ન મો નૌષધં તય પાપરોગય િવત ે

વામકેાં શીતલ ેધા નાયાં પયાિમ દવેતા  ૮

ણાલતતસુદૃશ નાિભમયસિંથતા 

યવાં સિચતયેિેવ તય યનુ યત ે ૯

અક ંશીતલાદેયા યો નરઃ પઠેસદા 

િવફોટકભય ંઘોરં હ ેતય ન યત ે ૧૦

ોતય ંપિઠતય ંચ ાભાિસમિવતઃૈ 

ઉપસગિવનાશાય પરં વયયન ંમહ  ૧૧

શીતલ ેવ ંજગમાતા શીતલ ેવ ંજગપતા 

શીતલ ેવ ંજગાી શીતલાય ૈનમો નમઃ  ૧૨

રાસભો ગદભવૈ ખરો વશૈાખનદનઃ 

શીતલાવાહનવૈ દવૂા કદિનતનઃ  ૧૩

એતાિન ખરનામાિન શીતલા ેત ુયઃ પઠે 

તય ગહે ેિશશનૂાં ચ શીતલા ન યત ે ૧૪
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શીતલાકમવેદે ંન દયે ંયયકયિચ 

દાતય ંચ સદા તમ ૈાભિયતુાય વ ૈ ૧૫

 ઇિત ીકદપરુાણ ેશીતલાક ંસપણૂ 
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