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શ્રીશનૈશ્ચરમાલામ ત્રઃ

॥શ્રીઃ॥
અસ્ય શ્રીશનૈશ્ચરમાલામ ત્રસ્ય કા યપ ઋ ષઃ, અનુષુ્ટપ્ છ દઃ,
શનૈશ્ચરાે દેવતા, શં બીજં, િન શ ક્તઃ, મં ક લકં,
સમ તપીડા પિરહારાથ શનૈશ્ચરપ્રસાદ સદ્ યથ જપે િવિનયાેગઃ॥
અથ કર યાસઃ ।
શનૈશ્ચરાય અઙ્ગુષ્ઠા યાં નમઃ ।
કૃ ણવણાર્ય તજર્ની યાં નમઃ ।
સયૂર્પતુ્રાય મ યમા યાં નમઃ ।
મ દગતયે અના મકા યાં નમઃ ।
ગ્ ધ્રવાહનાય કિન ષ્ઠકા યાં નમઃ ।
પઙ્ગપુાદાય કરતલકર ષ્ઠા યાં નમઃ ।
ઇ ત કર યાસઃ॥
અથ હૃદયાિદષડઙ્ગ યાસઃ ।
શનૈશ્ચરાય હૃદયાય નમઃ ।
કૃ ણવણાર્ય શરસે વાહા ।
સયૂર્પતુ્રાય શખાયૈ વષટ્ ।
મ દગતયે કવચાય હુમ્ ।
ગ્ ધ્રવાહનાય નતે્રત્રયાય વાષૈટ્ ।
પઙ્ગપુાદાય અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ઇ ત હૃદયાિદષડઙ્ગ યાસઃ॥

યાનમ્ ।
દાે ભધર્નુ દ્વ શખચમર્ધરં િત્રશલંૂ

ભા વ કર ટમુકુટાે વ લતે દ્રનીલમ્ ।
નીલાતપત્રકુસમુાિદસગુ ધભષંૂ દેવં
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ભજે રિવસતું પ્રણતાેઽ મ િનત્યમ્॥
ૐ નમાે ભગવતે શનૈશ્ચરાય મ દગતયે સયૂર્પતુ્રાય મહાકાલા ગ્ -
સદશૃાય કૂ્રર (કૃશ) દેહાય ગ્ ધ્રાસનાય નીલ પાય ચતુભુર્ ય
િત્રનતે્રાય નીલા બરધરાય નીલમાલાિવભૂ ષતાય ધનુરાકારમ ડલે
પ્ર ત ષ્ઠતાય કા યપગાતે્રાત્મ ય મા ણક્યમુક્તાભરણાય છાયાપતુ્રાય
સકલમહારાૈદ્રાય સકલજગ ભયઙ્કરાય પઙુ્કપાદાય કૂ્રર પાય
દેવાસરુભયઙ્કરાય સાૈરયે કૃ ણવણાર્ય સ્થૂલરાેમાય અધાેમખુાય
નીલભદ્રાસનાય નીલવણર્રથા ડાય િત્રશલૂધરાય સવર્જનભયઙ્કરાય
મ દાય દં, શ,ં નં, મં, હંુ, રક્ષ રક્ષ, મમ શત્રૂન્નાશય,
સવર્પીડા નાશય નાશય, િવષમસ્થશનૈશ્ચરાન્ સપુ્રીણય સપુ્રીણય,
સવર્ વરાન્ શમય શમય, સમ તવ્યાધીનામાેચય માેચય િવમાેચય,
માં રક્ષ રક્ષ, સમ ત દુષ્ટગ્રહાન્ ભક્ષય ભક્ષય, ભ્રામય ભ્રામય,
ત્રાસય ાસય, બ ધય બ ધય, ઉન્માદયાને્માદય, દ પય દ પય,
તાપય તાપય, સવર્િવઘ્નાન્ છ ધ છ ધ,
ડાિકનીશાિકનીભૂતવેતાલયક્ષરક્ષાેગ ધવર્ગ્રહાન્ ગ્રાસય ગ્રાસય,
ભક્ષય ભક્ષય, દહ દહ, પચ પચ, હન હન, િવદારય િવદારય,
શત્રનૂ્ નાશય નાશય, સવર્પીડા નાશય નાશય,
િવષમસ્થશનૈશ્ચરાન્ સપુ્રીણય સપુ્રીણય, સવર્ વરાન્ શમય શમય,
સમ તવ્યાધીન્ િવમાેચય િવમાેચય,ૐશં નં મં હ્ર ાં ફં હંુ,
શનૈશ્ચરાય નીલાભ્રવણાર્ય નીલમખેલય સાૈરયે નમઃ॥
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