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॥ ગ્રહ યાનમ્॥

॥ ગ્રહ યાનમ્॥
ચ દ્ર યાનમ્ ।
કપૂર્રસ્ફિટકાવદાતમિનશં પૂણ દુ બ બાનનં
મુક્તાદામિવભૂ ષતને વપષુા િનમૂર્લય તં તમઃ ।
હ તા યાં કુમુદં વરં ચ દધતં નીલાલકાેદ્ભા સતં
વસ્યાઙ્કસ્થ ગાેિદતાશ્રયગુણં સાેમં સધુા ધ ભજે॥
કુજ યાનમ્ ।
િવ યેશં ગ્રહદ ક્ષણપ્ર તમખંુ રક્તિત્રકાેણાકૃ ત
દાે ભઃ વીકૃતશ ક્તશલૂસગદં ચા ઢમષેાિધપમ્ ।
ભારદ્વાજમપુાત્તરક્તવસનચ્છત્ર શ્રયા શાે ભતં
મેરાેિદવ્ય ગરેઃ પ્રદ ક્ષણકરં સવેામહે તં કુજમ્॥
બુધ યાનમ્ ।
આત્રેયં મહદાિધપં ગ્રહગણસ્યેશાનભાગ સ્થતં
બાણાકારમુદઙ્મખું શરલસત્તૂણીરબાણાસનમ્ ।
પીતસ્રગ્વસનદ્વય વજરથચ્છત્ર શ્રયા શાે ભતં
મેરાેિદવ્ય ગરેઃ પ્રદ ક્ષણકરં સવેામહે તં બુધમ્॥
ગુ યાનમ્ ।
રત્નાષ્ટાપદવસ્ત્રરા શમમલં દક્ષા કર તં કરા-
દાસીનં િવપણાૈ કરં િનદધતં રત્નાિદરાશાૈ પરમ્ ।
પીતાલપેનપુ પવસ્ત્રમ ખલાલઙ્કારસ ભૂ ષતં
િવદ્યાસાગરપારગં સરુગુ ં વ દે સવુણર્પ્રભમ્॥
શકુ્ર યાનમ્ ।
શ્વેતા ભાજેિનષ ણમાપણતટે શ્વેતા બરાલપેનં
િનતં્ય ભક્તજનાયસ પ્રદદતં વાસાે મણીન્ હાટકમ્ ।
વામનેવૈ કરેણ દ ક્ષણકરે વ્યાખ્યાનમુદ્રાિઙ્કતં
શકંુ્ર દૈત્યવરા ચતં મતમખંુ વ દે સતાઙ્ગપ્રભમ્॥
શનીશ્વર યાનમ્ ।
યાયેન્નીલ શલાેચ્ચયદ્યુ તિનભં નીલારિવ દાસનં
દેવં દ પ્તિવશાલલાેચનયુતં િનત્ય ધાકાેિપનમ્ ।
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॥ ગ્રહ યાનમ્॥

િનમાસાેદરશુ કદ ઘર્વપષું રાૈદ્રાકૃ ત ભીષણં
દ ઘર્ મશ્રજુટાયુતં ગ્રહપ ત સાૈરં સદાહં ભજે॥
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