శ్రీ శనైశచర సత వం
నరద ఈవచ
ధాత్ా గణతం రజా ధరమరజో యుధిషి రః
 | ధీరః శనైశచరసయామం చకర సత వముత్త మం || ౧ ||
శిరో మం భసకరః నుత్ు భలం ఛయసఽత్ోవత్ు | కోటరక్షో దిశౌ నుత్ు శిఖికణి నిభః శ్రీతీ || ౨ ||
ఘాణం మ భీషణః నుత్ు ముఖం బలిముఖోవత్ు | సకనధధ సంవరత కః నుత్ు భుజౌ మ భయదో వత్ు || ౩ ||
సౌరరమమ హిదయం నుత్ు నభం శనైశచరోవత్ు | గీహరజః కటం నుత్ు సరాత్ో రవిననద నః || ౪ ||
నుదౌ మనద గతః నుత్ు కిషణః నుత్ాఖిలం వ ః | రక్షామత్ం ఠమ నినత్ాం సౌరమ రనమ బల ైరయాత్మ్ || ౫ ||
సఽఖీ  తీీ చిరయు శచ స భవేననత్ీ సంశయః | సౌరః శనైశచరః కిష్ణణ నీలోత్ల నిభః శనిః || ౬ ||
శ్రష్ణ కదరో విశలక్షో రయదనిరీక్షోా విభీషణః | శిఖికణి నిభో నీలశాయ హిదయననద నః || ౭ ||
కలదిషటః కోటరక్షః సా
థ ల రోమవలీ ముఖః | దీరోో నిరమంసగత్ీసత ఽ శ్రష్ణ క ఘోరో భయనకః || ౮ ||
నీలంశ్రః కోీధనో రౌదోీ దీరోశమశ్రీ రజ టధరః | మనోద మనద గతః ఖంజో త్ిత ః సంవరత కో యమః || ౯ ||
గీహరజః కరలీ చ సారా త్ోీ రవిః శశ్ర | కుజో బుధో గుర ః కవయా భనఽజః సంహికసఽత్ః || ౧౦ ||
కమత్ు రమదవత రాహ ః కిత్నోత నైఋత్ సత థ |శశ్ర మర త్ుకబేర శచ ఇశనః సఽర అత్మభ ః || ౧౧ ||
విషు
ణ రహరో గణతః కుమరః కమ ఇశారః | కరత హరత నులయత్ రజాభుగ్ రజాదయకః || ౧౨ ||
ఛయసఽత్ః శామలఙోో ధనహరత ధనీదః | కర
ీ రకరమ విధత్ చ సరాకరమవరోధకః || ౧౩ ||
త్ుష్ణట ర షటః కమర ః కమదో రవిననద నః | గీహ఼డహరః శనోత నక్షత్రీశో గీహేశారః || ౧౪ ||
సథరసనః సథరగత రమహాకయో మహాబలః | మహాీభో మహాకలః కలత్మ కలకలకః || ౧౫ ||
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అదిత్ాభయ దత్ చ మిత్ుారదిత్ానందనః | శత్భదఽీక్షదయత్ త్ీయోదశి తథి య
ీ ః || ౧౬ ||
తథాత్మ తథి గణనో నక్షత్ీ గణ నయకః | యోగరశి రయమహూరతత్మ కరత దినతః ీభుః || ౧౭ ||
శమీ  షీయః శామ సతత ైల
్ ోకాభయదయకః | నీలవసః కరయ
ీ  సనధ ఽరీనలఞ్జ నచయచావిః || ౧౮ ||
సరారోగ హరో దరవః సదధ ో దరవగణ సఽతత్ః | ఄష్ణట త్త రశత్ం నమనం సౌరమశాయ సఽత్సా యః || ౧౯ ||
ఠమ నినత్ాం త్సా ఼డ సమసత నశాత ధఽీవమ్ | కిత్ా ూజాం ఠమనమరోతో భకరతమనాః సత వం సద || ౨౦ ||
విశేషత్ః శనిదినే ఼డ త్సా వినశాత | జనమలగమన సథతరా గోచరమ కర
ీ రరశిగమ || ౨౧ ||
దశసఽ చ గత్ర సౌరమ త్ద సత వమిమం ఠమత్ | ూజయేదాః శనిం భకతో శమీ ష్క్షత్మారః || ౨౨ ||
విధయ లోహ ీతమం నరో దఽఃఖ దిాముచాత్ర | వధ యనాగీహాణం చ యః ఠమ త్త సా నశాత || ౨౩ ||
భీత్ో భయ దిాముచ్రాత్ బదోధ ముచ్రాత్ బనధ నత్ | రోగీ రోగ దిాముచ్రాత్ నరః సత వ మిమం ఠమత్ || ౨౪ ||
 త్ీవనధ నవన్ శ్రీమన్ జాయత్ర నత్ీ సంశయః|| ౨౫ ||
సత వం నిశమా నురథసా ీత్ాక్షోభ చానైశచరః | దత్తా రజమే వరః కమం శనిశచనత రద ధర త్ద || ౨౬ ||
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