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Navagraha dhyana mantra from Sadhu sankuli tantra

નવગ્રહ યાન મ ત્રાઃ સાધુસઙુ્ક લ ત ત્રા તગર્તમ્

ગ્રહપુરશ્ચરણ પ્રયાેગઃ

ૐ રક્તપદ્માસનં દેવં ચતુબાર્હુસમ વતમ્ ।
ક્ષિત્રયં રક્તવણર્ ચ ગાતે્રં કા યપસ ભવમ્॥
સપ્તાશ્વરથમા ઢં પ્રચ ડં સવર્ સ દ્ધદમ્ ।
દ્વભજંુ રક્તપદ્મૈશ્ચ સયંુક્તં પરમાદ્ભુતમ્॥
ક લઙ્ગદેશજં દેવં માૈ લમા ણક્યભષૂણમ્ ।
િત્રનતંે્ર તજેસા પૂણર્મુદયાચલસં સ્થતમ્॥
દ્વાદશાઙ્ગુલ-િવ તીણ પ્રવરં ઘ્ તકાૈ શકમ્ ।
શવાિધદૈવં પવુાર્સ્યં બ્રહ્મપ્રત્યિધદૈવતમ્॥
ક્લી ં અ શ્રી ં હ્ર ી ં સયૂાર્ય નમઃ ।
ૐશકુ્લં શકુ્લા બરધરં શ્વેતા જસં્થ ચતુભુર્જમ્ ।
હારકેયૂરનપૂુરૈમર્ ડતં તમસાપહમ્॥
સખુદૃ યં સધુાયુક્ત-માત્રેયં વૈ ય તજમ્ ।
કલઙ્કાિઙ્કતસવાર્ઙ્ગં કેશપાશા તસુ દરમ્॥
મુકુટેમર્ ણમા ણક્યૈઃ શાેભનીયં તુ લાેચનમ્ ।
યાે ષિ પ્રયં મહાન દં યમનુાજલસ ભવમ્॥
ઉમાિધદૈવતં દેવમાપપ્રત્યિધદૈવતમ્॥
હ્ર ી ં હ્ર ી ં હંુ સાેમાય વાહા ।
ૐ મેશાિધ ઢં દ્વભજંુ શ ક્તચાપધરં મુદા ।
રક્તવણ મહાતજંે તજે વીનાં સમાકુલમ્॥
રક્તવસ્ત્રપિરધાનમ્ નાનાલઙ્કારસયંુતમ્ ।
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રક્તાઙ્ગં ધરણીપતંુ્ર રક્તમાલ્યાનુલપેનમ્॥
હ તે વારાહદશનં ષે્ઠ તૂણસમ વતમ્ ।
કટાક્ષાદ્ ભી તજનકં મહામાેહપ્રદં મહત્॥
મહાચાપધરં દેવં મહાેગ્રમુગ્રિવગ્રહમ્ ।
સ્ક દાિદદૈવં સયૂાર્સ્યં ક્ષ તપ્રત્યિધદૈવતમ્॥
હ્ર ી ં ૐ અ કુ ય વાહા ।
ૐસતુપ્ત વણાર્ભતનું રાેમરા જિવરા જતમ્ ।
દ્વભજંુ વણર્દ ડવે શરચ્ચ દ્રિનભાનનમ્॥
ચરણે રત્નમ રં કુમારં શભુલક્ષણમ્ ।
વણર્યજ્ઞાપેવીત ચ પીતવસ્ત્રયુગા તમ્॥
અિત્રગાતે્રસમુ પનં્ન વૈ ય ત મહાબલમ્ ।
માગધં મિહમાપૂણ દ્વનતે્રં દ્વભજંુ શભુમ્॥
નારાયણાિધદૈવ ચ િવ પ્રત્યિધદૈવતમ્ ।
ચ તયેત્ સાેમતનયં સવાર્ ભષ્ટફલપ્રદમ્॥
ૐ ક્લીંૐ બુધાય વાહા ।
ૐ કનક ચરગાૈરં ચા મૂ ત પ્રસનં્ન

દ્વભજુમિપ સર ૈ સદંધાનં સરેુજ્યમ્ ।
વસનયુગદધાનં પીતવસં્ત્ર સભુદં્ર

સરુવરનરપજુ્યમઙ્ ગરાેગાતે્રયુક્તમ્॥
દ્વજવરકુલ તં સ ધુદેશપ્ર સદં્ધ

િત્રજગ ત ગણશ્રેષ્ઠશ્ચાિધદૈવં તદ યમ્ ।
સકલ ગિરિનહ તા ઇ દ્રઃ પ્રત્યાિધદૈવં

ગ્રહગણગુ નાથં તં ભજેઽભીષ્ટ સદ્ધાૈ॥
રં યં હ્ર ી ં અ ગુરવે નમઃ ।
ૐશકુ્લા બરં શકુ્લ ચ સદુ પં્ત

તષુારકુ દે દુદ્યુ ત ચતુભુર્જમ્ ।
ઇ દ્રાિધદૈવં શચીપ્રત્યાિધદૈવં

વેદાથર્િવજ્ઞં ચ કિવ કવીનામ્॥
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ગુગાતે્રયુક્તં દ્વજ તમાત્રં
િદતી દ્રપજંૂ્ય ખલુ શુ દ્ધશા તમ્ ।

સવાર્થર્ સ દ્ધપ્રદમવે કાવ્યં
ભજેઽ યહં ભાજેકતાેદ્ભવં ગુમ્॥

હંુ હંુ શ્રી ં શ્રી ં નં રં શકુ્રાય વાહા ।
ૐસાૈિર ગ્ ધ્રગતા તકૃ ણવપષું કાલા ગ્ વત્ સઙુ્કલં

સયંુક્તં ભજુપ લવૈ પલસ ત ભૈશ્ચતુ ભઃ સમૈઃ ।
ભીમં ચાેગ્રમહાબલા તવપષું બાધાગણૈઃ સયંુતં

ગાતંે્ર કા યપજં સરુાષ્ટ્ર િવભવં કાલા ગ્ દૈવં શિનમ્॥
વસૈ્ત્રઃ કૃ ણમયૈયુર્તં તનવુરં તં સયૂર્સનૂું ભજે॥
હ્ર ી ં ક્લીમ્ શનૈશ્ચરાય નમઃ ।
ૐ મિહષસ્થં કૃ ણં વદનમયિવભું કણર્નાસા ક્ષમાત્રમ્

કારાલાસ્યં ભીમં ગદિવભવયુતં યામવણ મહાેગ્રમ્ ।
પૈઠ નં ગાતે્રયુક્તં રિવશશીદમનં ચાિધદૈવં યમાેઽિપ

સપર્પ્રત્યિધદૈવતં મલયગીભાર્વં તં તમસં નમા મ॥
વં અ વં વં ક્લી ં વં તમસે વાહા ।
ૐ મહાેગ્રં ધૂમાભં કરચરણયુતં છન્નશીષ સદુ પ્તમ્

હ તે વાણં કૃપાણં િત્ર શખશ શ તં વેદહ તં પ્રસન્નમ્ ।
બ્રહ્મા તસ્યાિધદૈવં સકલગદયુતં સપર્પ્રત્યિધદૈવં યાયેત્

કેતું િવશાલં સકલસરુનરે શા તદં પુ ષ્ટદ ચ॥
શ્રીં શ્રી ંઆં વં રં લં કેતવે વાહા ।
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