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ശനിവജപംജരകവചമ്

{॥ ശനിവജപംജരകവചമ് ॥}

ശീ ഗേണശായ നമഃ ॥

നീലാമ്ബേരാ നീലവപുഃ കിരീടീ ഗൃധസ്ഥിതസ്താസകേരാ ധനുഷ്മാൻ ।

ചതുർഭുജഃ സൂർയസുതഃ പസൻനഃ സദാ മമ സ്യാദ് വരദഃ പശാൻതഃ ॥ ൧॥

ബഹ്മാ ഉവാച ॥

ശൃണുധ്വമൃഷയഃ സർേവ ശനിപീഡാഹരം മഹത് ।

കവചം ശനിരാജസ്യ െസൗേരരിദമനുത്തമമ് ॥ ൨॥

കവചം േദവതാവാസം വജപംജരസംജ്ഞകമ് ।

ശൈനരപീതികരം സർവെസൗഭാഗ്യദായകമ് ॥ ൩॥

ഓം ശീശൈനരഃ പാതു ഭാലം േമ സൂർയനൻദനഃ ।

േനത്േര ഛായാത്മജഃ പാതു പാതു കെണൗം യമാനുജഃ ॥ ൪॥

നാസാം ൈവവസ്വതഃ പാതു മുഖം േമ ഭാസ്കരഃ സദാ ।

സ്നിഗ്ധകൺഠ േമ കൺഠം ഭുെജൗ പാതു മഹാഭുജഃ ॥ ൫॥

സ്കൻെധൗ പാതു ശനിൈവ കെരൗ പാതു-ശുഭപദഃ ।

വക്ഷഃ പാതു യമഭാതാ കുക്ഷിം പാത്വസിതസ്തഥാ ॥ ൬॥

നാഭിം ഗഹപതിഃ പാതു മൻദഃ പാതു കടിം തഥാ ।

ഊരൂ മമാൻതകഃ പാതു യേമാ ജാനുയുഗം തഥാ ॥ ൭॥
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പെദൗ മൻദഗതിഃ പാതു സർവാംഗം പാതു പിലഃ ।

അംേഗാപാംഗാനി സർവാണി രക്േഷൻ േമ സൂർയനൻദനഃ ॥ ൮॥

ഇത്േയതത് കവചം ദിയം പേഠത് സൂർയസുതസ്യ യഃ ।

ന തസ്യ ജായേത പീഡാ പീേതാ ഭവതി സൂർയജഃ ॥ ൯॥

യയ-ജൻമ-ദ്വിതീയസ്േഥാ മൃത്യുസ്ഥാനഗേതാഽപി വാ ।

കലതസ്േഥാ ഗേതാ വാഽപി സുപീതസ്തു സദാ ശനിഃ ॥ ൧൦॥

അഷ്ടമസ്േഥ സൂർയസുേത യേയ ജൻമദ്വിതീയേഗ ।

കവചം പഠേത നിത്യം ന പീഡാ ജായേത ക്വചിത് ॥ ൧൧॥

ഇത്േയതത്കവചം ദിയം െസൗേരർയൻനിർമിതം പുരാ ।

ദ്വാദശാഽഷ്ടമജൻമസ്ഥേദാഷാൻനാശയേത സദാ ।

ജൻമലഗ്നസ്ഥിതാൻ േദാഷാൻ സർവാൻനാശയേത പഭുഃ ॥ ൧൨॥

॥ ഇതി ശീ ബഹ്മാൺഡപുരാേണ ബഹ്മ-നാരദസംവാേദ

ശനിവജപംജരകവചമ് സമ്പൂർണമ് ॥

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

Last updated ത്oday

http://sanskritdocuments.org

Shani Vajra Panjara Kavacham Lyrics in Malayalam PDF
% File name : shanaivajrakavach.itx
% Category : kavacha

http://sanskritdocuments.org/


Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

% Location : doc\_z\_misc\_navagraha
% Author : Traditional
% Language : Sanskrit
% Subject : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by : http://www.webdunia.com
% Proofread by : N.A.
% Description-comments : brahmANDapurANa
% Latest update : February 23, 2003
% Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com
% Site access : http://sanskritdocuments.org
%
% This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study
% and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of
% any website or individuals or for commercial purpose without permission.
% Please help to maintain respect for volunteer spirit.
%

We acknowledge well-meaning volunteers for Sanskritdocuments.org and other sites to have built
the collection of Sanskrit texts.
Please check their sites later for improved versions of the texts.
This file should strictly be kept for personal use.
PDF file is generated [ October 13, 2015 ] at Stotram Website

http://sanskritdocuments.org
http://stotram.co.in
http://sanskritdocuments.org/

