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shanaishcharastavarAjaH

શનૈશ્ચર તવરાજઃ

શ્રી ગણેશાય નમઃ॥
નારદ ઉવાચ॥
યા વા ગણપ ત રા ધમર્રા ે યુિધ ષ્ઠરઃ ।
ધીરઃ શનૈશ્ચરસ્યેમં ચકાર તવમુત્તમમ્॥ ૧॥
શરાે મે ભાસ્કિરઃ પાતુ ભાલં છાયાસતુાેઽવતુ ।
કાેટરાક્ષાે દશૃાૈ પાતુ શ ખક ઠિનભઃ શ્રુતી॥ ૨॥
ઘ્રાણં મે ભીષણઃ પાતુ મખંુ બ લમખુાેઽવતુ ।
સ્ક ધાૈ સવંતર્કઃ પાતુ ભુ ૈ મે ભયદાેઽવતુ॥ ૩॥
સાૈિરમ હૃદયં પાતુ ના ભ શનૈશ્ચરાેઽવતુ ।
ગ્રહરાજઃ કિટ પાતુ સવર્તાે રિવન દનઃ॥ ૪॥
પાદાૈ મ દગ તઃ પાતુ કૃ ણઃ પા વ ખલં વપુઃ ।
રક્ષામેતાં પઠેિન્નત્યં સાૈરેનાર્મબલૈયુર્તામ્॥ ૫॥
સખુી પતુ્રી ચરાયુશ્ચ સ ભવેન્નાત્ર સશંયઃ ।
સાૈિરઃ શનૈશ્ચરઃ કૃ ણાે નીલાે પલિનભઃ શિનઃ॥ ૬॥
શુ કાેદરાે િવશાલાક્ષાે દુિનર ક્ષ્યાે િવભીષણઃ ।
શ ખક ઠિનભાે નીલ છાયાહૃદયન દનઃ॥ ૭॥
કાલદૃ ષ્ટઃ કાેટરાક્ષઃ સ્થૂલરાેમાવલીમખુઃ ।
દ ઘા િનમાસગાત્ર તુ શુ કાે ઘાેરાે ભયાનકઃ॥ ૮॥
નીલાંશઃુ ક્રાેધનાે રાૈદ્રાે દ ઘર્ મશ્રજુર્ટાધરઃ ।
મ દાે મ દગ તઃ ખં ે પ્તઃ સવંતર્કાે યમઃ॥ ૯॥orઅ પ્તઃ
ગ્રહરાજઃ કરાલી ચ સયૂર્પતુ્રાે રિવઃ શશી ।
કુ ે બુધાે ગુ ઃ કાવ્યાે ભાનજુઃ સિહકાસતુઃ॥ ૧૦॥
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કેતુદવપ તબાર્હુઃ કૃતા તાે નૈરતૃ તથા ।
શશી મ કુબેરશ્ચ ઈશાનઃ સરુ આત્મભૂઃ॥ ૧૧॥
િવ હર્રાે ગણપ તઃ કુમારઃ કામ ઈશ્વરઃ ।
કતાર્ હતાર્ પાલિયતા રાજ્યભુગ્ રાજ્યદાયકઃ॥ ૧૨॥orરાજે્યશાે
છાયાસતુઃ યામલાઙ્ગાે ધનહતાર્ ધનપ્રદઃ ।
કૂ્રરકમર્િવધાતા ચ સવર્કમાર્વરાેધકઃ॥ ૧૩॥
તુષ્ટાે ષ્ટઃ કામ પઃ કામદાે રિવન દનઃ ।
ગ્રહપીડાહરઃ શા તાે નક્ષત્રેશાે ગ્રહેશ્વરઃ॥ ૧૪॥
સ્થરાસનઃ સ્થરગ તમર્હાકાયાે મહાબલઃ ।
મહાપ્રભાે મહાકાલઃ કાલાત્મા કાલકાલકઃ॥ ૧૫॥
આિદત્યભયદાતા ચ ત્યુરાિદત્યન દનઃ ।
શત ભ ક્ષદિયતા ત્રયાેદશી ત થ પ્રયઃ॥ ૧૬॥
ત યાત્મા ત થગણનાે નક્ષત્રગણનાયકઃ ।or ત યાત્મક ત થગણાે
યાેગરા શમુર્હૂતાર્ત્મા કતાર્ િદનપ તઃ પ્રભુઃ॥ ૧૭॥
શમીપુ પ પ્રયઃ યામસૈ્ત્રલાેક્યાભયદાયકઃ ।
નીલવાસાઃ િક્રયા સ ધનુ લા જનચયચ્છિવઃ॥ ૧૮॥
સવર્રાેગહરાે દેવઃ સદ્ધાે દેવગણ તુતઃ ।
અષ્ટાેત્તરશતં ના ાં સાૈરે છાયાસતુસ્ય યઃ॥ ૧૯॥
પઠેિન્નતં્ય તસ્ય પીડા સમ તા ન ય ત ધ્રવુમ્ ।
કૃ વા પૂ ં પઠેન્મત્યા ભ ક્તમા યઃ તવં સદા॥ ૨૦॥
િવશષેતઃ શિનિદને પીડા તસ્ય િવન ય ત ।
જન્મલગ્ ે સ્થ તવાર્િપ ગાેચરે કૂ્રરરા શગે॥ ૨૧॥
દશાસુ ચ ગતે સાૈરાૈ તદા તવ મમં પઠેત્ ।
પજૂયેદ્યઃ શિન ભ યા શમીપુ પાક્ષતા બરૈઃ॥ ૨૨॥
િવધાય લાેહપ્ર તમાં નરાે દુઃખા દ્વમુચ્યતે ।
બાધા યાઽ યગ્રહાણાં ચ યઃ પઠેત્તસ્ય ન ય ત॥ ૨૩॥
ભીતાે ભયા દ્વમુચ્યેત બદ્ધાે મુચ્યેત બ ધનાત્ ।
રાેગી રાેગા દ્વમુચ્યેત નરઃ તવ મમં પઠેત્॥ ૨૪॥

2 sanskritdocuments.org



શનૈશ્ચર તવરાજઃ

પતુ્રવા ધનવાન્ શ્રીમાન્ યતે નાત્ર સશંયઃ॥ ૨૫॥
નારદ ઉવાચ॥
તવં િનશ ય પાથર્સ્ય પ્રત્યક્ષાેઽભૂત્ શનૈશ્ચરઃ ।
દ વા રાજ્ઞે વરઃ કામં શિનશ્ચા તદર્ધે તદા॥ ૨૬॥
॥ ઇ ત શ્રી ભિવ યપુરાણે શનૈશ્ચર તવરાજઃ સ પૂણર્ઃ॥

Proofread by Kirk Wortman kirkwort at hotmail.com

shanaishcharastavarAjaH

pdf was typeset on November 10, 2018

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

shanaishcharastava.pdf 3


	 shanaishcharastavarAjaH 
	 શનૈશ્ચરસ્તવરાજઃ 
	Sanskrit Document Information
	Sanskrit Document Text
	Document Credits



