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॥ શિનભાયાર્ અેવમ્ શિન તાતે્રમ્॥
યઃ પુરા રાજ્યભ્રષ્ટાય નલાય પ્રદદાે િકલ ।
વ ે શાૈિરઃ વયં મ તં્ર સવર્કામફલપ્રદમ્॥ ૧॥
ક્રાેડં નીલા જનપ્રખ્યં નીલ મૂતસિન્નભમ્ ।
છાયામાતર્ ડસ ભૂતં નમસ્યા મ શનૈશ્ચરમ્॥ ૨॥
ૐ નમાેઽકર્પતુ્રાય શનૈશ્ચરાય નીહારવણાર્ જનનીલકાય ।

વા રહસ્યં ભુિવ માનષુ વે ફલપ્રદાે મે ભવ સયૂર્પતુ્ર॥ ૩॥
નમાેઽ તુ પ્રેતરા ય કૃ ણવણાર્ય તે નમઃ ।
શનૈશ્ચરાય કૂ્રરાય સ દ્ધબુ દ્ધપ્રદાિયને॥ ૪॥
ય અે ભનાર્મ ભઃ તાૈ ત તસ્ય તુષ્ટાે ભવા યહમ્ ।
મામકાનાં ભયં તસ્ય વ ે વિપ ન યતે॥ ૫॥
ગાગય કાૈ શકસ્યાિપ િપ પલાદાે મહામુિનઃ ।
શનૈશ્ચરકૃતા પીડા ન ભવ ત કદાચન॥ ૬॥
ક્રાેડ તુ િપઙ્ગલાે બભ્રુઃ કૃ ણાે રાૈદ્રાેઽ તકાે યમઃ ।
શાૈિરઃ શનૈશ્ચરાે મ દઃ િપ પલાદેન સયંુતઃ॥ ૭॥
અેતાિન શિનનામાિન પ્રાત થાય યઃ પઠેત્ ।
તસ્ય શાૈરેઃ કૃતા પીડા ન ભવ ત કદાચન॥ ૮॥
વજની ધામની ચવૈ કઙ્કાલી કલહ પ્રયા ।
કલહી ક ટક ચાિપ અ મિહષી તુરઙ્ગમા॥ ૯॥
નામાિન શિનભાયાર્યા િનતં્ય જપ ત યઃ પુમાન્ ।
તસ્ય દુઃખા િવન ય ત સખુસાૈભાગ્યં વધર્તે॥ ૧૦॥
ઇ ત ।

Encoded and proofread by Vineet Menon mvineetmenon at gmail.com

shanibhAryAstotra.pdf 1



॥ શિનભાયાર્ અેવમ્ શિન તાતે્રમ્॥

.. shanibhAryAstotram ..
was typeset using XƎLATEX 0.99996

on June 16, 2017

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

2 sanskritdocuments.org


