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ശീതലാഷ്ടകം

{॥ ശീതലാഷ്ടകം ॥}

അസ്യ ശീശീതലാസ്േതാതസ്യ മഹാേദവ ഋഷിഃ ।

അനുഷ്ടുപ് ഛൻദഃ । ശീതലാ േദവതാ ।

ലക്ഷ്മീർബീജമ് । ഭവാനീ ശക്തിഃ ।

സർവവിസ്േഫാടകനിവൃത്യർേഥ ജേപ വിനിേയാഗഃ ॥

ഈശ്വര ഉവാച ।

വൻേദഽഹം ശീതലാം േദവീം രാസഭസ്ഥാം ദിഗമ്ബരാമ് ।

മാർജനീകലേശാേപതാം ശൂർപാലങ്കൃതമസ്തകാമ് ॥ ൧॥

വൻേദഽഹം ശീതലാം േദവീം സർവേരാഗഭയാപഹാമ്।

യാമാസാദ്യ നിവർേതത വിസ്േഫാടകഭയം മഹത് ॥ ൨॥

ശീതേല ശീതേല േചതി േയാ ബൂയദ്ദാഹപീഡിതഃ ।

വിസ്േഫാടകഭയം േഘാരം ക്ഷിപം തസ്യ പണശ്യതി ॥ ൩॥

യസ്ത്വാമുദകമധ്േയ തു ധ്യാത്വാ സമ്പൂജേയൻനരഃ ।

വിസ്േഫാടകഭയം േഘാരം ഗൃേഹ തസ്യ ന ജായേത ॥ ൪॥

ശീതേല ജ്വരദഗ്ധസ്യ പൂതിഗൻധയുതസ്യ ച ।

പണഷ്ടചക്ഷുഷഃ പുംസസ്ത്വാമാഹുർജീവെനൗഷധമ് ॥ ൫॥

ശീതേല തനുജാൻ േരാഗാൻ നൃണാം ഹരസി ദുസ്ത്യജാൻ ।

വിസ്േഫാടകവിദീർണാനാം ത്വേമകാഽമൃതവർഷിണീ ॥ ൬॥

ഗലഗൺഡഗഹാ േരാഗാ േയ ചാൻേയ ദാരുണാ നൃണാമ് ।
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ത്വദനുധ്യാനമാത്േരണ ശീതേല യാൻതി സങ്ക്ഷയമ് ॥ ൭॥

ന മൻത്േരാ െനൗഷധം തസ്യ പാപേരാഗസ്യ വിദ്യേത ।

ത്വാേമകാം ശീതേല ധാതീം നാൻയാം പശ്യാമി േദവതാമ് ॥ ൮॥

മൃണാലതൻതുസദൃശീം നാഭിഹൃൻമധ്യസംസ്ഥിതാമ് ।

യസ്ത്വാം സഞ്ചിൻതേയദ്േദവി തസ്യ മൃത്യുർന ജായേത ॥ ൯॥

അഷ്ടകം ശീതലാേദയാ േയാ നരഃ പപേഠത്സദാ ।

വിസ്േഫാടകഭയം േഘാരം ഗൃേഹ തസ്യ ന ജായേത ॥ ൧൦॥

ശ്േരാതയം പഠിതയം ച ശദ്ധാഭാക്തിസമൻവിൈതഃ ।

ഉപസർഗവിനാശായ പരം സ്വസ്ത്യയനം മഹത് ॥ ൧൧॥

ശീതേല ത്വം ജഗൻമാതാ ശീതേല ത്വം ജഗത്പിതാ ।

ശീതേല ത്വം ജഗദ്ധാതീ ശീതലാൈയ നേമാ നമഃ ॥ ൧൨॥

രാസേഭാ ഗർദഭൈവ ഖേരാ ൈവശാഖനൻദനഃ ।

ശീതലാവാഹനൈവ ദൂർവാകൻദനികൃൻതനഃ ॥ ൧൩॥

ഏതാനി ഖരനാമാനി ശീതലാഗ്േര തു യഃ പേഠത് ।

തസ്യ േഗേഹ ശിശൂനാം ച ശീതലാരുങ് ന ജായേത ॥ ൧൪॥

ശീതലാഷ്ടകേമേവദം ന േദയം യസ്യകസ്യചിത് ।

ദാതയം ച സദാ തസ്ൈമ ശദ്ധാഭക്തിയുതായ ൈവ ॥ ൧൫॥

॥ ഇതി ശീസ്കൻദപുരാേണ ശീതലാഷ്ടകം സമ്പൂർണമ് ॥
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