
  

शनैरवराजः
shanaishcharastavarAjaH

sanskritdocuments.org

November 10, 2018



shanaishcharastavarAjaH

शनैरवराजः

Sanskrit Document Information

Text title : shnaishcharastavarAjaH also aShtottarashatanaama stotra see verse 19

File name : shanaishcharastava.itx

Category : navagraha, stotra

Location : doc_z_misc_navagraha

Author : Traditional

Proofread by : NA, Kirk Wortman kirkwort at hotmail.com

Description-comments : bhaviShyapurANa

Latest update : November 11, 2018

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

November 10, 2018

sanskritdocuments.org



shanaishcharastavarAjaH

शनैरवराजः

ौी गणशेाय नमः ॥
नारद उवाच ॥
ाा गणपितं राजा धम राजो यिुधिरः ।
धीरः शनैरमें चकार वमुमम ॥् १॥
िशरो मे भािरः पात ु भालं छायासतुोऽवत ु ।
कोटराो शौ पात ु िशिखकठिनभः ौतुी ॥ २॥
याणं म े भीषणः पात ु मखुं बिलमखुोऽवत ु ।
ौ सवंत कः पात ु भजुौ म े भयदोऽवत ु ॥ ३॥
सौिरम दयं पात ु नािभं शनैरोऽवत ु ।
महराजः किटं पात ु सव तो रिवननः ॥ ४॥
पादौ मगितः पात ु कृः पािखलं वपःु ।
रामतेां पठेिं सौरनेा मबलयै ुताम ॥् ५॥
सखुी पऽुी िचरायु स भवेाऽ सशंयः ।
सौिरः शनैरः कृो नीलोलिनभः शिनः ॥ ६॥
शुोदरो िवशालाो िन रीो िवभीषणः ।
िशिखकठिनभो नीलँछायादयननः ॥ ७॥
कालिः कोटराः लूरोमावलीमखुः ।
दीघ िनमासगाऽुशुो घोरो भयानकः ॥ ८॥
नीलाशंःु बोधनो रौिो दीघ ँ मौजु टाधरः ।
मो मगितः खजंो तृः सवंत को यमः ॥ ९॥orअतृः
महराजः कराली च सयू पऽुो रिवः शशी ।
कुजो बधुो गुः काो भानजुः िसिंहकासतुः ॥ १०॥
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केतदुवपितबा ः कृताो नैतथा ।
शशी मुबरे ईशानः सरु आभःू ॥ ११॥
िवहुरो गणपितः कुमारः काम ईरः ।
कता  हता  पालियता राभगु र्ादायकः ॥ १२॥orराशेो
छायासतुः ँयामलाो धनहता  धनूदः ।
बूरकम िवधाता च सवकमा वरोधकः ॥ १३॥
तुो ः कामपः कामदो रिवननः ।
महपीडाहरः शाो नऽशेो महेरः ॥ १४॥
िरासनः िरगितम हाकायो महाबलः ।
महाूभो महाकालः कालाा कालकालकः ॥ १५॥
आिदभयदाता च मृरुािदननः ।
शतिभदियता ऽयोदशीितिथिूयः ॥ १६॥
िताा ितिथगणनो नऽगणनायकः ।orिताकििथगणो
योगरािशम ुता ा कता  िदनपितः ूभःु ॥ १७॥
शमीपुिूयः ँयामलैोाभयदायकः ।
नीलवासाः िबयािसनुलानचयिवः ॥ १८॥
सवरोगहरो दवेः िसो दवेगणतुः ।
अोरशतं नाां सौरेँ छायासतु यः ॥ १९॥
पठेिं त पीडा समा नँयित ीवुम ।्
कृा पजूां पठे भिमाः वं सदा ॥ २०॥
िवशषेतः शिनिदन े पीडा त िवनँयित ।
जले िितवा िप गोचरे बूररािशग े ॥ २१॥
दशास ु च गते सौरौ तदा विममं पठेत ।्
पजूयेः शिन ं भा शमीपुातारःै ॥ २२॥
िवधाय लोहूितमां नरो ःखािमुते ।
बाधा याऽमहाणां च यः पठे नँयित ॥ २३॥
भीतो भयािमुते बो मुते बनात ।्
रोगी रोगािमुते नरः विममं पठेत ॥् २४॥
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पऽुवानवान ौ्ीमान ज्ायत े नाऽ सशंयः ॥ २५॥
नारद उवाच ॥
वं िनश पाथ  ूोऽभतू श्नैरः ।
दा रा े वरः कामं शिनादध े तदा ॥ २६॥
॥ इित ौी भिवपरुाण े शनैरवराजः सणू ः ॥
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