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shrI shani chAlIsA

શ્રી શિન ચાલીસા

દાેહા
જય ગણેશ ગિર સવુન મંગલ કરણ કૃપાલ ।
દ નન કે દુખ દૂર કિર ક જૈ નાથ િનહાલ॥
જય જય શ્રી શિનદેવ પ્રભુ સનુહુ િવનય મહારાજ ।
કરહુ કૃપા હે રિવ તનય રાખહુ જનક લાજ॥
જય ત જય ત શિનદેવ દયાલા । કરત સદા ભક્તન પ્ર તપાલા॥
ચાિર ભુ તનુ યામ િવરાજૈ । માથે રતન મુકુટ છ બ છાજૈ॥
પરમ િવશાલ મનાેહર ભાલા । ટેઢ◌़◌ી દૃ ષ્ટ કુિટ િવકરાલા॥
કુ ડલ શ્રવણ ચમાચમ ચમકે । િહયે માલ મુક્તન મ ણ દમકૈ॥
કર મ ગદા િત્રશલૂ કુઠારા । પલ બચ કર અિરિહ સહંારા॥
િપગલ કૃ ણાે છાયા ન દન । યમ કાેણસ્થ રાૈદ્ર દુખ ભજંન॥
સાૈર મ દ શની દશ નામા । ભાનુ પતુ્ર પજૂિહ સબ કામા॥
પર પ્રભુ પ્રસન્ન હવ હી ં । રંકહઁુ રાવ કર ક્શણ માહી ં॥

પવર્તહૂ ણ હાેઇ િનહારત । ણહૂ કાે પવર્ત કિર ડારત॥
રાજ મલત બન રામિહ દ હયાે । કૈકેઇહઁુ ક મ ત હિર લી હયાે॥
બનહઁૂ મ ગ કપટ િદખાઈ । માતુ નક ગઈ ચુરાઈ॥
લષણિહ શ ક્ત િવકલ કિરડારા । મ ચગા દલ મ હાહાકારા॥
રાવણ ક ગ ત-મ ત બાૈરાઈ । રામચ દ્ર સા બૈર બઢ◌़◌ાઈ॥
િદયાે ક ટ કિર કંચન લંકા । બ જ બજરંગ બીર ક ડંકા॥
પ િવક્રમ પર તુિહ પગુ ધારા । ચત્ર મયૂર િનગ લ ગૈ હારા॥
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હાર નાલખા લાગ્યાે ચાેર । હાથ પૈર ડરવાયાે તાેર ॥
ભાર દશા િનકૃષ્ટ િદખાયાે । તેલિહ ઘર કાે હૂ ચલવાયાે॥
િવનય રાગ દ પક મહઁ ક હયા । તબ પ્રસન્ન પ્રભુ હૈ્વ સખુ દ હયા॥
હિરશ્ચંદ્ર પ નાિર બકાની ।આપહંુ ભર ડાેમ ઘર પાની॥
તૈસે નલ પર દશા સરાની । ભૂં -મીન કૂદ ગઈ પાની॥
શ્રી શકંરિહ ગહ્યાે જબ ઈ । પારવતી કાે સતી કરાઈ॥
તિનક વાેલાેકત હી કિર ર સા । નભ ઉડ◌़િ◌ ગયાે ગાૈિરસતુ સીસા॥
પા ડવ પર ભૈ દશા તુ હાર । બચી દ્રાપૈદ હાે ત ઉઘાર ॥
કાૈરવ કે ભી ગ ત મ ત મારયાે । યુદ્ધ મહાભારત કિર ડારયાે॥
રિવ કહઁ મખુ મહઁ ધિર ત કાલા । લેકર કૂિદ પરયાે પાતાલા॥
શષે દેવ-લ ખ િવન ત લાઈ । રિવ કાે મખુ તે િદયાે છુડ◌़◌ાઈ॥
વાહન પ્રભુ કે સાત સુ ના । જગ િદગ્ગજ ગદર્ભ ગ વાના॥
જ બુક સહઆિદ નખ ધાર । સાે ફલ જ્યાે તષ કહત પુકાર ॥
ગજ વાહન લ મી ગ્ હ આવ । હય તે સખુ સ પ ત્ત ઉપ વ॥
ગદર્ભ હાિન કરૈ બહુ કા । સહ સદ્ધકર રાજ સમા ॥
જ બુક બુ દ્ધ નષ્ટ કર ડારૈ । ગ દે કષ્ટ પ્રાણ સહંારૈ॥
જબઆવિહ પ્રભુ વાન સવાર । ચાેર આિદ હાેય ડર ભાર ॥
તૈસિહ ચાર ચરણ યહ નામા । વણર્ લાૈહ ચાઁિદ અ તામા॥
લાૈહ ચરણ પર જબ પ્રભુ આવ । ધન જન સ પ ત્ત નષ્ટ કરાવ॥
સમતા તામ્ર રજત શભુકાર । વણર્ સવર્ સખુ મંગલ ભાર ॥
ે યહ શિન ચિરત્ર િનત ગાવૈ । કબહંુ ન દશા િનકૃષ્ટ સતાવૈ॥

અદ્ભૂત નાથ િદખાવ લીલા । કર શત્રુ કે ન શબ બ લ ઢ લા॥
ે પ ડત સયુાેગ્ય બુલવાઈ । િવિધવત શિન ગ્રહ શાં ત કરાઈ॥

પીપલ જલ શિન િદવસ ચઢ◌़◌ાવત । દ પ દાન દૈ બહુ સખુ પાવત॥

2 sanskritdocuments.org



શ્રી શિન ચાલીસા

કહત રામ સુ દર પ્રભુ દાસા । શિન સુ મરત સખુ હાેત પ્રકાશા॥
દાેહા
પાઠ શનીશ્ચર દેવ કાે ક હા oક◌़◌્ િવમલ cક◌़◌્ ત યાર ।
કરત પાઠ ચાલીસ િદન હાે ભવસાગર પાર॥
ે તુ ત દશરથ િકયાે સ મખુ શિન િનહાર ।

સરસ સભુાષ મ વહી લ લતા લખ સધુાર ।
શ્રી શિનદેવ ક આરતી

જય જય શ્રી શિનદેવ ભક્તન િહતકાર ।
સરૂજ કે પતુ્ર પ્રભૂ છાયા મહતાર ॥ જય॥
યામ અંક વક્ર દષૃ્ટ ચતુભુર્ ધાર ।
નીલા બર ધાર નાથ ગજ ક અસવાર ॥ જય॥
િકિરટ મુકુટ શીશ ર જત િદપત હૈ લલાર ।
મુક્તન ક માલા ગલે શાે ભત બ લહાર ॥ જય॥
માેદક મષ્ઠાન પાન ચઢ◌़ત હ સપુાર ।
લાેહા તલ તેલ ઉડ◌़દ મિહષી અ ત યાર ॥ જય॥
દેવ દનજુ ઋષી મનુી સમુિરન નર નાર ।
િવશ્વનાથ ધરત યાન શરણ હ તુ હાર ॥ જય॥
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