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Navagraha Dhyanam

નવગ્રહ યાનમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
અથ સયૂર્સ્ય યાનં - િત્રપુરાસવર્ વે
પ્રત્યક્ષદેવં િવશદં સહસ્રમર ચ ભઃ શાે ભતભૂ મદેશમ્ ।
સપ્તાશ્વગં સદ્ વજહ તમાદ્યં દેવં ભજેઽહં મિહરં હૃદ જે॥ ૧॥
અથ ચ દ્રસ્ય યાનં - િનઃ તમાગમે
શઙ્ખપ્રભમેણ પ્રયં શશાઙ્કમીશાનમાૈ લ સ્થતમીડ્ય ત્તમ્ ।
તમીપ ત નીરજયુગ્મહ તં યાયે હૃદ જે શ શનં ગ્રહેશમ્॥ ૨॥
અથ ભાૈમસ્ય યાનં -આગમા તમ જયાર્મ્
પ્રતપ્તગાઙ્ગેયિનભં ગ્રહેશં સહાસનસં્થ કમલા સહ તમ્ ।
સરુાસરૈુઃ પૂ જતપાદપદં્મ ભાૈમં દયાલું હૃદયે મરા મ॥ ૩॥
અથ સાૈ યસ્ય યાનં - ભૈરવત ત્રે
સાેમાત્મજં હંસગતં દ્વબાહંુ શઙ્ખે દુ પં હ્ય સપાશહ તમ્ ।
દયાિનિધ ભષૂણભૂ ષતાઙ્ગં બુધં મરે માનસપઙ્કજેઽહમ્॥ ૪॥
અથ વસ્ય યાનં - ભૈરવત ત્રે
તે ેમયં શ ક્તિત્રશલૂહ તં સરેુ દ્રજ્યેષૈ્ઠઃ તુતપાદપદ્મમ્ ।
મેધાિનિધ હ તગતં દ્વબાહંુ ગુ ં મરે માનસપઙ્કજેઽહમ્॥ ૫॥
અથ શકુ્રસ્ય યાનં - કુ જકાસવર્ વે
સ તપ્તકા ચનિનભં દ્વભજંુ દયાલું
પીતા બરં તસરાે હદ્વ દ્વશલૂમ્ ।
ક્રાૈ ચાસનં હ્યસરુસિેવતપાદપદં્મ
શકંુ્ર મરે દ્વનયનં હૃિદ પઙ્કજેઽહમ્॥ ૬॥
અથ શને યાર્નં - શભુદમાગમા તે
નીલા જનાભં મિહરેષ્ટપતંુ્ર ગ્રહેશ્વરં પાશભજુઙ્ગપા ણમ્ ।
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સરુાસરુાણાં ભયદં દ્વબાહંુ શિન મરે માનસપઙ્કજેઽહમ્॥ ૭॥
અથ સિહકેયસ્ય યાનં - વામકેશ્વર ત ત્રે
શીતાંશુ મત્રા તકમીડ્ય પં ઘાેરં ચ વૈડુયર્િનભં િવબાહુમ્ ।
ત્રૈલાેક્યરક્ષાપ્રદં મષ્ટદં ચ રાહંુ ગ્રહે દં્ર હૃદયે મરા મ॥ ૮॥
અથ કેતાેશ્ચ યાનં - ત ત્રસાગરે
લાઙ્ગુલયુક્તં ભયદં જનાનાં કૃ ણા બુ સિન્નભમેકવીરમ્ ।
કૃ ણા બરં શ ક્તિત્રશલૂહ તં કેતું ભજે માનસપઙ્કજેઽહમ્॥ ૯॥
॥ ઇ ત નવગ્રહ યાનં સ પૂણર્મ્॥
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