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shItalA chAlIsA

ஶீதலா சாஸா

ேதா³ஹா

ஜய ஜய மாதா ஶீதலா ம த⁴ேர ேஜா th◌⁴யாந ।
ேஹாய பி³மல ஶீதல ’த³ய விகேஸ ³th³தீ⁴ ப³ல jhஞாந ॥
க⁴ட க⁴ட வா ஶீதலா ஶீதல phரபா⁴ mhஹார ।
ஶீதல ைச²mhyhயா ஶீதல ைமmhyhயா பல நா தா³ர ॥
ஜய ஜய  ஶீதலா ப⁴வாநீ । ஜய ஜக³ ஜநநி ஸகல ³ணதா⁴நீ ॥
kh³’ஹ kh³’ஹ ஶkhதி mhஹா ராஜதீ । ரந ஶரந சnhth³ரஸா ஸாஜதீ ॥
விshேபா²டக  ஜலத ஶரா । ஶீதல கரத ஹரத ஸப³ பீட³◌़ ◌ா ॥
மாத ஶீதலா தவ ஶுப⁴நாமா ।ஸப³ேக காேஹ ஆவ காமா ॥
ேஶாக ஹ ஶŋhக ப⁴வாநீ । பா³ல phராண ர ஸுக²தா³நீ ॥
ஸூசி பா³rhஜநீ கலஶ கர ராைஜ । மshதக ேதஜ ஸூrhய ஸம ஸாைஜ ॥
ெசௗஸட ேயாகி³ந ஸŋhக³ ேத³ தா³ைவ । பீட³◌़ ◌ா தால mh’த³ŋhக³ ப³ஜாைவ ॥
நnhதி³நாத² ப⁴ய ேரா சிகராைவ ।ஸஹஸ ேஶஷ ஶிர பார நா பாைவ ॥
த⁴nhய த⁴nhய பா⁴th மஹாராநீ ।ஸுர நர iµநீ ஸப³ஸுயஶ ப³தா⁴நீ ॥
jhவாலா ப மஹாப³ல கா । ைத³thய ஏக விேபா²டக பா⁴ ॥
ஹர ஹர phரவிஶத ேகாஈ தா³ந த । ேராக³ப த⁴ பா³லக ப⁴க ॥
ஹாஹாகார மேசா ஜக³ பா⁴ ।ஸthேயா நா ஜப³ ேகாஈ ஸŋhகட கா ॥
தப³ைமmhyhயா த⁴ அth³⁴த பா । கர க³ஈ ஸ ஆnhதீ⁴நீ ஸூபா ॥
விshேபா²டக  பகட³◌़ ◌ீ க nhேஹா ।iµஸல phரமாண ப³ஹு பி³தி⁴ கீnhேஹா ॥
ப³ஹு phரகார ப³ல பீ³நதீ கீnhஹா । ைமyhயா நmh ப²ல க²ைமmh கீnhஹா ॥
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அப³ ந மா காஹூ kh³’ஹ ைஜ ேஹா । ஜஹ அபவிthர வ க⁴ர ர ேஹா ॥
ஜந பாட² மா ஜப³ க ைஹ । ப⁴ய ஆநnhத³ஸகல :³க²ஹ ைஹ ॥
அப³ ப⁴க³தந ஶீதல ப⁴ய ைஜ ேஹ । விshேபா²டக ப⁴ய ேகா⁴ர ந ைஸ ேஹ ॥
 ஶீதல  ப³ேச கlhயாநா । ப³சந ஸthய பா⁴ேஷ ப⁴க³வாநா ॥
கலஶ ஶீதலாகா கரவாைவ । vh’ஜேஸ விதீ⁴வத பாட² கராைவ ॥
விshேபா²டக ப⁴ய kh³’ஹ kh³’ஹ பா⁴ஈ । ப⁴ேஜ ேத ஸஹ ய உபாஈ ॥
ம ஶீதலா ஜக³கீ மாதா । ம பிதா ஜக³ ேக ஸுக²தா³தா ॥
ம ஜக³கா அதிஸுக² ேஸவீ । நேமா நமா ஶீதேல ேத³வீ ॥
நேமா ஸூrhய கரவீ ³க²ஹரணீ । நேமா நேமா ஜக³ தாணீ த⁴ரணீ ॥
நேமா நேமா kh³ரேஹாŋhேக ப³nhதி³நீ । ³க² தா³th³ரா நிஸ நிக²nhதி³நீ ॥
 ஶீதலா ேஶக²லா ப³ஹலா । ³ணகீ ³ணகீ மாth’ மŋhக³ளா ॥
மாத ஶீதலா ம த⁴iνதா⁴ । ேஶாபி⁴த பசநாம அஸவா ॥
ராக⁴வ க²ர ைப³ஸாக²ஸுநnhத³ந । கர ப⁴க³ ³ரவா கnhத நிகnhத³ந ॥
ஸுநீ ரத ஸŋhக³ ஶீதலா மாஈ । சா ஸகல ஸுக²³ர ⁴ராஈ ॥
கலகா க³ந க³ŋhகா³ கி² ேஹாஈ । ஜாகர மnhthர நா ஔஷதீ⁴ ேகாஈ ॥
ேஹத மாத கா ஆராத⁴ந ।ஔர ந ைஹ ேகாஈ ஸாத⁴ந ॥
நிசய மா ஶரண ேஜா ஆைவ । நிrhப⁴ய ஈphத ேஸா ப²ல பாைவ ॥
ேகா⁴ நிrhமல காயா தா⁴ேர । அnhதா⁴ kh’த நித th³’Sh விஹாேர ॥
ப³nhதா⁴ நா thரேகா பாேவ । ஜnhம த³th³ர த⁴நீ ேஹா ஜாேவ ॥
ஸுnhத³ரதா³ஸ நாம ³ண கா³வத । லய லேகா ச²nhத³ ப³நாவத ॥
யா ேத³ ேகாஈ கேர யதீ³ ஶŋhகா । ஜக³ ேத³ைமmhyhயா கா ட³ŋhகா ॥
கஹத ராம ஸுnhத³ர phர⁴தா³ஸா । தட phரயாக³ேஸ ரப³ பாஸா ॥
kh³ராம திவா ர மம பா³ஸா । phரக³ரா kh³ராம நிகட ³ர வாஸா ॥
அப³ விலmhப³ ப⁴ய ேமா காரத । மாth’ kh’பாகீ பா³ட நிஹாரத ॥
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ப³ட³◌़ ◌ா th³வார ஸப³ஆஸ லகா³ஈ । அப³ஸுதி⁴ ேலத ஶீதலா மாஈ ॥
யஹ சாஸா ஶீதலா பாட² கேர ேஜா ேகாய ।
ஸபேநஉ :³க² vhயாேப ந நித ஸப³ மŋhக³ள ேஹாய ॥
³ேஜ²ஸஹshர விkhர ஶுkhல பா⁴ல ப⁴ல கிnh ।
ஜக³ ஜநநீ கா ேய சத ரசித ப⁴khதி ரஸ பி³nh ॥
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