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shrI shani chAlIsA

 ஶநி சாஸா

ேதா³ஹா
ஜய க³ேணஶ கி³ஜா ஸுவந மŋhக³ள கரண kh’பால ।
தீ³நந ேக ³க²³ர க கீைஜ நாத² நிஹால ॥
ஜய ஜய  ஶநிேத³வ phர⁴ ஸுநஹு விநய மஹாராஜ ।
கரஹு kh’பா ேஹ ரவி தநய ராக²ஹு ஜநகீ லாஜ ॥
ஜயதி ஜயதி ஶநிேத³வ த³யாலா । கரத ஸதா³ ப⁴khதந phரதிபாலா ॥
சா ⁴ஜா தiν யாம விராைஜ । மாேத² ரதந iµட ச²பி³ சா²ைஜ ॥
பரம விஶால மேநாஹர பா⁴லா । ேடட⁴◌़ ◌ீ th³’Sh ph◌⁴’ விகராலா ॥
Nhட³ல ரவண சமாசம சமேக ।ேய மால iµkhதந மணி த³மைக ॥
கர ேமmh க³தா³ thஶூல டா²ரா । பல பி³ச கைரmh அmh ஸmhஹாரா ॥
பிŋhக³ல kh’Shே சா²யா நnhத³ந । யம ேகாணshத² ெரௗth³ர ³க² ப⁴ஜந ॥
ெஸௗ மnhத³ ஶநீ த³ஶ நாமா । பா⁴iν thர ஜmh ஸப³ காமா ॥
ஜாபர phர⁴ phரஸnhந ஹைவmh ஜாmh । ரŋhகஹு◌ँ ராவ கைரmh khஶண மாmh ॥
பrhவதஹூ th’ண ேஹாஇ நிஹாரத । th’ணஹூ ேகா பrhவத க டா³ரத ॥
ராஜ லத ப³ந ராமmh தீ³nhஹேயா । ைகேகஇஹு◌ँ கீ மதி ஹ nhஹேயா ॥
ப³நஹூ◌ँ ேமmh mh’க³ கபட தி³கா²ஈ । மா ஜாநகீ க³ஈ ராஈ ॥
லஷணmh ஶkhதி விகல கடா³ரா । மசிகா³ த³ல ேமmh ஹாஹாகாரா ॥
ராவண கீ க³தி-மதி ெபௗ³ராஈ । ராமசnhth³ர ேஸாmh ைப³ர ப³ட⁴◌़ ◌ாஈ ॥
தி³ேயா கீட க கசந லŋhகா । ப³ ப³ஜரŋhக³ பீ³ர கீ ட³ŋhகா ॥
nh’ப விkhரம பர mh ப³ தா⁴ரா । சிthர மர நிக³ ைக³ஹாரா ॥
ஹார ெநௗmhலகா²லாkh³ேயா ேசா ।ஹாத²ைபர ட³ரவாேயா ேதா ॥
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பா⁴ த³ஶா நிkh’Shட தி³கா²ேயா । ேதலmh க⁴ர ேகாlhஹூ சலவாேயா ॥
விநய ராக³தீ³பக மஹ◌ँ கீnhஹேயாmh । தப³ phரஸnhந phர⁴ ைவஸுக²தீ³nhஹேயாmh
॥
ஹசnhth³ர nh’ப நா பி³காநீ ।ஆபஹுmh ப⁴ேரmh ேடா³ம க⁴ர பாநீ ॥
ைதேஸ நல பர த³ஶா ராநீ । ⁴-ந த³ க³ஈ பாநீ ॥
 ஶŋhகரmh க³ேயா ஜப³ ஜாஈ । பாரவதீ ேகா ஸதீ கராஈ ॥
தநிக ேவாேலாகத  க ஸா । நப⁴ உட³◌़ ◌ி க³ேயா ெகௗ³ஸுத ஸா ॥
பாNhட³வ பர ைப⁴ த³ஶா mhஹா । ப³சீ th³ெரௗபதீ³ ேஹாதி உகா⁴ ॥
ெகௗரவ ேக பீ⁴ க³தி மதி மாரேயா । th³த⁴ மஹாபா⁴ரத க டா³ரேயா ॥
ரவி கஹ◌ँiµக² மஹ◌ँ த⁴ தthகாலா । ேலகர தி³ பரேயா பாதாலா ॥
ேஶஷ ேத³வ-லகி² விநதி லாஈ । ரவி ேகா iµக² ேத தி³ேயா ²ட³◌़ ◌ாஈ ॥
வாஹந phர⁴ ேக ஸாத ஸுஜாநா । ஜக³ தி³kh³க³ஜ க³rhத³ப⁴ mh’க³shவாநா ॥
ஜmh³க mhஹ ஆதி³ நக² தா⁴ । ேஸா ப²ல jhேயாதிஷ கஹத கா ॥
க³ஜ வாஹந லkh kh³’ஹ ஆைவmh ।ஹய ேத ஸுக²ஸmhபthதி உபஜாைவmh ॥
க³rhத³ப⁴ ஹாநி கைர ப³ஹு காஜா ।mhஹ th³த⁴கர ராஜ ஸமாஜா ॥
ஜmh³க ³th³தி⁴ நShட கர டா³ைர । mh’க³ ேத³ கShட phராண ஸmhஹாைர ॥
ஜப³ஆவmh phர⁴ shவாந ஸவா । ேசா ஆதி³ ேஹாய ட³ர பா⁴ ॥
ைதஸ சா சரண யஹ நாமா ।shவrhண ெலௗஹ சா◌ँதி³அ தாமா ॥
ெலௗஹ சரண பர ஜப³ phர⁴ ஆைவmh । த⁴ந ஜந ஸmhபthதி நShட கராைவmh ॥
ஸமதா தாmhர ரஜத ஶுப⁴கா ।shவrhண ஸrhவ ஸுக² மŋhக³ள பா⁴ ॥
ேஜா யஹ ஶநி சthர நித கா³ைவ । கப³ஹுmh ந த³ஶா நிkh’Shட ஸதாைவ ॥
அth³⁴த நாத² தி³கா²ைவmh லா । கைரmh ஶth ேக நஶிப³ ப³ ⁴லா ॥
ேஜா பNh³த ஸுேயாkh³ய ³லவாஈ । விதி⁴வத ஶநி kh³ரஹ ஶாnhதி கராஈ ॥
பீபல ஜல ஶநி தி³வஸ சட⁴◌़ ◌ாவத । தீ³ப தா³ந ைத³ ப³ஹு ஸுக² பாவத ॥

2 sanskritdocuments.org



 ஶநி சாஸா

கஹத ராம ஸுnhத³ர phர⁴ தா³ஸா । ஶநி ஸுரத ஸுக² ேஹாத phரகாஶா ॥
ேதா³ஹா
பாட² ஶநீசர ேத³வ ேகா கீnhேஹாmh oக◌़ ◌் விமல cக◌़ ◌் தyhயார ।
கரத பாட² சாஸ தி³ந ேஹா ப⁴வஸாக³ர பார ॥
ேஜா shதி த³ஶரத²  கிேயா ஸmhiµக² ஶநி நிஹார ।
ஸரஸ ஸுபா⁴ஷ ேமmh வ லதா ேக²mh ஸுதா⁴ர ।
 ஶநிேத³வ  கீ ஆரதீ

ஜய ஜய  ஶநிேத³வ ப⁴khதந தகா ।
ஸூரஜ ேக thர phர⁴ சா²யா மஹதா ॥ ஜய॥
யாம அŋhக வkhர th³’Shட சrh⁴ஜா தா⁴ ।
நீலாmhப³ர தா⁴ர நாத² க³ஜ கீ அஸவா ॥ ஜய॥
கிட iµட ஶீஶ ரத தி³பத ைஹ லா ।
iµkhதந கீ மாலா க³ேல ேஶாபி⁴த ப³ஹா ॥ ஜய॥
ேமாத³க Shடா²ந பாந சட⁴◌़த ைஹmh ஸுபா ।
ேலாஹா தில ேதல உட³◌़த³ ம அதி phயா ॥ ஜய॥
ேத³வ த³iνஜ ’ iµநீ ஸுமந நர நா ।
விவநாத² த⁴ரத th◌⁴யாந ஶரண ைஹmh mhஹா ॥ ஜய॥
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