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 ശനി അഷ്േടാ�രശതനാമാവലീ 
 
 
ശനി ബീജ മ�� - 
ഓം �പഁാ �പീം �പൗം സഃ ശൈന�രായ നമഃ . 
 
ഓം ശൈന�രായ നമഃ . 
ഓം ശാ�ായ നമഃ . 
ഓം സർവാഭീഷ്ട�പദായിേന നമഃ . 
ഓം ശരണ�ായ നമഃ . 
ഓം വേരണ�ായ നമഃ . 
ഓം സർേവശായ നമഃ . 
ഓം സൗമ�ായ നമഃ . 
ഓം സുരവ��ായ നമഃ . 
ഓം സുരേലാകവിഹാരിേണ നമഃ . 
ഓം സുഖാസേനാപവിഷ്ടായ നമഃ . 10 
ഓം സു�രായ നമഃ . 
ഓം ഘനായ നമഃ . 
ഓം ഘനരൂപായ നമഃ . 
ഓം ഘനാഭരണധാരിേണ നമഃ . 
ഓം ഘനസാരവിേലപായ നമഃ . 
ഓം ഖേദ�ാതായ നമഃ . 
ഓം മ�ായ നമഃ . 
ഓം മ�േചഷ്ടായ നമഃ . 
ഓം മഹനീയഗുണാ�േന നമഃ . 
ഓം മർത�പാവനപദായ നമഃ . 20 
ഓം മേഹശായ നമഃ . 
ഓം ഛായാപു�തായ നമഃ . 
ഓം ശർവായ നമഃ . 
ഓം ശതതൂണീരധാരിേണ നമഃ . 
ഓം ചര�ിരസ�ഭാവായ നമഃ . 
ഓം അച�ലായ നമഃ . 
ഓം നീലവർണായ നമഃ . 
ഓം നിത�ായ നമഃ . 
ഓം നീലാ�നനിഭായ നമഃ . 
ഓം നീലാംബരവിഭൂശണായ നമഃ . 30 
ഓം നി�ലായ നമഃ . 
ഓം േവദ�ായ നമഃ . 
ഓം വിധിരൂപായ നമഃ . 
ഓം വിേരാധാധാരഭൂമേയ നമഃ . 
ഓം േഭദാസ്പദസ�ഭാവായ നമഃ . 
ഓം വ�ജേദഹായ നമഃ . 
ഓം ൈവരാഗ�ദായ നമഃ . 
ഓം വീരായ നമഃ . 
ഓം വീതേരാഗഭയായ നമഃ . 
ഓം വിപത്പര�േരശായ നമഃ . 40 
ഓം വിശ�വ��ായ നമഃ . 
ഓം ഗൃധ്നവാഹായ നമഃ . 
ഓം ഗൂഢായ നമഃ . 
ഓം കൂർമാംഗായ നമഃ . 
ഓം കുരൂപിേണ നമഃ . 
ഓം കു�ിതായ നമഃ . 
ഓം ഗുണാഢ�ായ നമഃ . 
ഓം േഗാചരായ നമഃ . 
ഓം അവിദ�ാമൂലനാശായ നമഃ . 
ഓം വിദ�ാവിദ�ാസ�രൂപിേണ നമഃ . 50 
ഓം ആയുഷ�കാരണായ നമഃ . 
ഓം ആപദു�ർേ�ത നമഃ . 
ഓം വിഷ്ണുഭ�ായ നമഃ . 
ഓം വശിേന നമഃ . BACK TO TOPsanskritdocuments.org
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ഓം വിവിധാഗമേവദിേന നമഃ . 
ഓം വിധിസ്തുത�ായ നമഃ . 
ഓം വ��ായ നമഃ . 
ഓം വിരൂപാ�ായ നമഃ . 
ഓം വരിഷ്ഠായ നമഃ . 
ഓം ഗരിഷ്ഠായ നമഃ . 60 
ഓം വ�ജാ�ുശധരായ നമഃ . 
ഓം വരദാഭയഹസ്തായ നമഃ . 
ഓം വാമനായ നമഃ . 
ഓം േജ�ഷ്ഠാപ�ീസേമതായ നമഃ . 
ഓം േ�ശഷ്ഠായ നമഃ . 
ഓം മിതഭാഷിേണ നമഃ . 
ഓം കഷ്ടൗഘനാശകർേ�ത നമഃ . 
ഓം പുഷ്ടിദായ നമഃ . 
ഓം സ്തുത�ായ നമഃ . 
ഓം സ്േതാ�തഗമ�ായ നമഃ . 70 
ഓം ഭ�ിവശ�ായ നമഃ . 
ഓം ഭാനേവ നമഃ . 
ഓം ഭാനുപു�തായ നമഃ . 
ഓം ഭവ�ായ നമഃ . 
ഓം പാവനായ നമഃ . 
ഓം ധനുർമ�ലസം�ായ നമഃ . 
ഓം ധനദായ നമഃ . 
ഓം ധനുഷ്മേത നമഃ . 
ഓം തനു�പകാശേദഹായ നമഃ . 
ഓം താമസായ നമഃ . 80 
ഓം അേശഷജനവ��ായ നമഃ . 
ഓം വിേശശഫലദായിേന നമഃ . 
ഓം വശീകൃതജേനശായ നമഃ . 
ഓം പശൂനാം പതേയ നമഃ . 
ഓം േഖചരായ നമഃ . 
ഓം ഖേഗശായ നമഃ . 
ഓം ഘനനീലാംബരായ നമഃ . 
ഓം കാഠിന�മാനസായ നമഃ . 
ഓം ആര�ഗണസ്തുത�ായ നമഃ . 
ഓം നീല��തായ നമഃ . 90 
ഓം നിത�ായ നമഃ . 
ഓം നിർഗുണായ നമഃ . 
ഓം ഗുണാ�േന നമഃ . 
ഓം നിരാമയായ നമഃ . 
ഓം നി��ായ നമഃ . 
ഓം വ�നീയായ നമഃ . 
ഓം ധീരായ നമഃ . 
ഓം ദിവ�േദഹായ നമഃ . 
ഓം ദീനാർതിഹരണായ നമഃ . 
ഓം ൈദന�നാശകരായ നമഃ . 100 
ഓം ആര�ജനഗണ�ായ നമഃ . 
ഓം �കൂരായ നമഃ .
ഓം �കൂരേചഷ്ടായ നമഃ . 
ഓം കാമേ�കാധകരായ നമഃ . 
ഓം കല�തപു�തശ�തുത�കാരണായ നമഃ . 
ഓം പരിേപാഷിതഭ�ായ നമഃ . 
ഓം പരഭീതിഹരായ നമഃ . 
ഓം ഭ�സംഘമേനാഽഭീഷ്ടഫലദായ നമഃ . 
 
.. ഇതി ശനി അഷ്േടാ�രശതനാമാവലിഃ സ�ൂർണം .. 
 
 
 
Propitiation of Saturn (Saturday) 
CHARITY: Donate leather, farm land, a BACK TO TOPsanskritdocuments.org
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black cow, a cooking oven with cooking 
utensils, a buffalo, black mustard or black 
sesamum seeds, to a poor man on Saturday evening. 
FASTING: On Saturday during Saturn transits, 
and especially major or minor Saturn periods. 
MANTRA: To be chanted on Saturday, two hours 
and forty minutes before sunrise, especially 
during major or minor Saturn periods:   
RESULT: The planetary diety Shani is 
propitiated insuring victory in quarrels, 
over coming chronic pain, and bringing 
success to those engaged in the iron or steel trade. 
 
Transliteration and information by 
Dr. S. Kalyanaraman kalyan97@yahoo.com 
Proofread by Detlef Eichler DetlefEichler(@at)gmx.net 
More information http://members.tripod.com/~navagraha 
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