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.. shrInavagrahastotram ..

॥ શ્રીનવગ્રહ તાતે્રમ્ ॥
જ્યાે તમર્ ડલમ યગં ગદહરં લાેકૈક-ભા વન્મ ણ
મષેાેચ્ચં પ્રણ ત પ્રયં દ્વજનુતં છાયપ ત ષ્ટદમ્ ।

કમર્પ્રેરકમભ્રગં શિનિરપું પ્રત્યક્ષદેવં રિવ
બ્રહ્મશેાન-હિર વ પમનગ◌़◌્હં સહેશ-સયૂ ભજે ॥ ૧॥

ચ દં્ર શઙ્કર-ભષૂણં ગધરં જૈવા કં ર જકં
પદ્માસાેદરમાષેધીશમ તં શ્રીરાેિહણીનાયકમ્ ।

શભુ્રાશં્વ ક્ષય દ્ધશીલમુડુપં સદુ્બ દ્ધ- ચત્તપ્રદં
શવાર્ણી પ્રયમ દરં બુધનુતં તં કકર્ટેશં ભજે ॥ ૨॥

ભાૈમં શ ક્તધરં િત્રકાેણિનલયં રક્તાઙ્ગમઙ્ગારકમ્ ।
ભૂદં મઙ્ગલવાસરં ગ્રહવરં શ્રીવૈદ્યનાથાચર્કમ્ ।

કૂ્રરં ષ મખુદૈવતં ગગ્ હાેચ્ચં રક્તધા વીશ્વરં
િનતં્ય શ્ચકમષેરા શપ તમક દુ પ્રયં ભાવયે ॥ ૩॥

સાૈ યં સહરથં બુધં કુજિરપું શ્રીચ દ્ર-તારાસતંુ
ક યાેચ્ચં મગધાેદ્ભવં સરુનુતં પીતાંબરં રાજ્યદમ્ ।

ક યાયુગ્મ-પ ત કિવ વ-ફલદં મુદ્ગ પ્રયં બુ દ્ધદં
વ દે તં ગિદનં ચ પુ તકકરં િવદ્યાપ્રદં સવર્દા ॥ ૪॥

દેવે દ્ર-પ્રમખુાચ્યર્માન-ચરણં પદ્માસને સં સ્થતં
સયૂાર્િર ગજવાહનં સરુગુ ં વાચ પ ત વ જ્રણમ્ ।

વણાર્ઙ્ગં ધનુમીનપં કટકગેહાેચ્ચં તનજૂપ્રદં
વ દે દૈત્યિરપું ચ ભાૈમસહૃુદં જ્ઞાન વ પં ગુ મ્ ॥ ૫॥

શભુ્રાઙ્ગં નયશાસ્ત્રક ર્જિયનં સપં પ્રદં ભાેગદં
મીનાેચ્ચં ગ ડ સ્થતં ષ-તુલાનાથં કલત્રપ્રદમ્ ।

કે દ્રે મઙ્ગલકાિરણં શભુગુણં લ મી-સપયાર્ પ્રયં
દૈત્યાચ્ય ગનુ દનં કિવવરં શકંુ્ર ભજેઽહં સદા ॥ ૬॥

આયુદાર્યકમા જનષૈધનુતં ભીમં તુલાેચ્ચં શિન
છાયા-સયૂર્સતંુ શરાસનકરં દ પ પ્રયં કા યપમ્ ।

મ દં માષ- તલાન્ન-ભાજેન ચ નીલાંશકંુ વામનં
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॥ શ્રીનવગ્રહ તાતે્રમ્ ॥

શવૈપ્રી ત-શનૈશ્ચરં શભુકરં ગ્ ધ્રાિધ ઢં ભજે ॥ ૭॥
વ દે રાેગહરં કરાલવદનં શપૂાર્સને ભાસરંુ

વભાર્નું િવષસપર્ભી ત-શમનં શલૂાયુધં ભીષણમ્ ।
સયૂ દુ-ગ્રહણાને્મખું બલમદં દત્યાિધરાજં તમં
રાહંુ તં ગપુતુ્રશત્રુમિનશં છાયાગ્રહં ભાવયે ॥ ૮॥

ગાૈર શ પ્રયમચ્છકાવ્યર સકં ધૂમ્ર વજં માેક્ષદં
કે દ્રે મઙ્ગલદં કપાેતર થનં દાિરદ્ર્ય-િવ વંસકમ્ ।

ચત્રાઙ્ગં નર-પીઠગં ગદહરં દા તં કુલુ થ- પ્રયં
કેતું જ્ઞાનકરં કુલાેન્ન તકરં છાયાગ્રહં ભાવયે ॥ ૯॥

સવાપાસ્ય-નવગ્રહાઃ! જડજનાે ને ન યુ મદુ્ગણાન્
શ ક્ત વા મિહમાનમ ય ભમતાં પૂ ં ચ િદષં્ટ મમ ।

પ્રા ય િકન્નુ િકયત્ કદા બત કથં િક સાધુ વાઽસાધુ િક
ને નવૈ યથાે ચતં િદશત મે સાખૈ્યં યથેષં્ટ સદા ॥ ૧૦॥

િનતં્ય નવગ્રહ- તુ ત મમાં દેવાલયે વા ગ્ હે
શ્રદ્ધા-ભ ક્ત-સમ વતઃ પઠ ત ચેત્ પ્રા ાે ત નનંૂ જનઃ ।

દ ઘ ચાયુરરાેગતાં શભુમ ત ક ત ચ સપંચ્ચયં
સ સ તાનમભીષ્ટ-સાખૈ્યિનવહં સવર્-ગ્રહાનુગ્રહાત્ ॥ ૧૧॥
॥ ઇ ત શ્રીનવગ્રહ તાતે્રં સપંૂણર્મ॥્
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