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shItalA chAlIsA

શીતલા ચાલીસા

દાેહા

જય જય માતા શીતલા તુમહી ધરે ે યાન ।
હાેય બમલ શીતલ હૃદય િવકસે બુદ્ધ બલ જ્ઞાન॥
ઘટ ઘટ વાસી શીતલા શીતલ પ્રભા તુ હાર ।
શીતલ છ યા શીતલ મ યા પલ ના દાર॥
જય જય શ્રી શીતલા ભવાની । જય જગ જનિન સકલ ગુણધાની॥
ગ્ હ ગ્ હ શ ક્ત તુ હાર રાજતી । પૂરન શરન ચદં્રસા સાજતી॥
િવસ્ફાેટક સી જલત શર રા । શીતલ કરત હરત સબ પીડ◌़◌ા॥
માત શીતલા તવ શભુનામા । સબકે કાહે આવહી કામા॥
શાેક હર શકંર ભવાની । બાલ પ્રાણ રક્ષી સખુદાની॥
સૂ ચ બાજર્ની કલશ કર રાજૈ । મ તક તજે સયૂર્ સમ સાજૈ॥
ચાૈસટ યાે ગન સગં દે દાવૈ । પીડ◌़◌ા તાલ દંગ બ વૈ॥
નંિદનાથ ભય રાે ચકરાવૈ । સહસ શષે શર પાર ના પાવૈ॥
ધ ય ધ ય ભાત્રી મહારાની । સરુ નર મનુી સબ સયુશ બધાની॥
વાલા પ મહાબલ કાર । દૈત્ય અેક િવ ફાેટક ભાર ॥
હર હર પ્રિવશત કાેઈ દાન ક્ષત । રાેગ પ ધર બાલક ભક્ષક॥
હાહાકાર મચાે જગ ભાર । સત્યાે ના જબ કાેઈ સકંટ કાર ॥
તબ મ યા ધિર અદ્ભુત પા । કર ગઈ િરપુસહી આધંીની સપૂા॥
િવસ્ફાેટક િહ પકડ◌़◌ી કર લી હાે । મુસલ પ્રમાણ બહુ બિધ ક હાે॥
બહુ પ્રકાર બલ બીનતી ક હા । મૈ યા નહી ં ફલ કછુ મ ક હા॥
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અબ નહી માતુ કાહૂ ગ્ હ જૈ હાે । જહ અપિવત્ર વહી ઘર રિહ હાે॥
પજૂન પાઠ માતુ જબ કર હૈ । ભયઆનંદ સકલ દુઃખ હર હૈ॥
અબ ભગતન શીતલ ભય જૈ હે । િવસ્ફાેટક ભય ઘાેર ન સૈ હે॥
શ્રી શીતલ હી બચે કલ્યાના । બચન સત્ય ભાષે ભગવાના॥
કલશ શીતલાકા કરવાવૈ । જસે િવધીવત પાઠ કરાવૈ॥
િવસ્ફાેટક ભય ગ્ હ ગ્ હ ભાઈ । ભજે તેર સહ યહી ઉપાઈ॥
તુમહી શીતલા જગક માતા । તુમહી િપતા જગ કે સખુદાતા॥
તુમહી જગકા અ તસખુ સવેી । નમાે નમામી શીતલે દેવી॥
નમાે સયૂર્ કરવી દુખ હરણી । નમાે નમાે જગ તાિરણી ધરણી॥
નમાે નમાે ગ્રહાકે બંિદની । દુખ દાિરદ્રા િનસ િનખંિદની॥
શ્રી શીતલા શખેલા બહલા । ગુણક ગુણક મા મંગલા॥
માત શીતલા તુમ ધનુધાર । શાે ભત પંચનામ અસવાર ॥
રાઘવ ખર બૈસાખ સનંુદન । કર ભગ દુરવા કંત િનકંદન॥
સનુી રત સગં શીતલા માઈ । ચાહી સકલ સખુ દૂર ધુરાઈ॥
કલકા ગન ગંગા િકછુ હાેઈ । કર મંત્ર ના આૈષધી કાેઈ॥
હેત માત કા આરાધન ।આૈર નહી હૈ કાેઈ સાધન॥
િનશ્ચય માતુ શરણ ે આવૈ । િનભર્ય ઈ સત સાે ફલ પાવૈ॥
કાેઢ િનમર્લ કાયા ધારે । અંધા કૃત િનત દષૃ્ટ િવહારે॥
બંધા નાર પતુ્રકાે પાવે । જન્મ દિરદ્ર ધની હાે વે॥
સુદંરદાસ નામ ગુણ ગાવત । લક્ષ્ય મૂલકાે છંદ બનાવત॥
યા દે કાેઈ કરે યદ શકંા । જગ દે મ યા કાહી ડંકા॥
કહત રામ સુદંર પ્રભુદાસા । તટ પ્રયાગસે પૂરબ પાસા॥
ગ્રામ તવાર પૂર મમ બાસા । પ્રગરા ગ્રામ િનકટ દુર વાસા॥
અબ િવલંબ ભય માેહી પુકારત । મા કૃપાક બાટ િનહારત॥
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બડ◌़◌ા દ્વાર સબઆસ લગાઈ । અબ સિુધ લેત શીતલા માઈ॥
યહ ચાલીસા શીતલા પાઠ કરે ે કાેય ।
સપનેઉ દુઃખ વ્યાપે નહી િનત સબ મંગલ હાેય॥
બુઝે સહસ્ર િવક્રમી શકુ્લ ભાલ ભલ િકતુ ।
જગ જનની કા યે ચિરત ર ચત ભ ક્ત રસ બતુ॥
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