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Navagraha Mantrah

નવગ્રહમ ત્રાઃ

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
અથ સયૂર્સ્ય મ ત્રઃ - િવશ્વનાથસારાેદ્ધારે
ૐ હ્સાૈઃ શ્રી ંઆં ગ્રહાિધરા ય આિદત્યાય વાહા॥ ૧॥
અથ ચ દ્રસ્ય મ ત્રઃ - કાલીપટલે
ૐ શ્રીં ક્ર ં હ્ર ાં ચં ચ દ્રાય નમઃ॥ ૨॥
અથ ભાૈમસ્ય મ ત્રઃ - શારદાટ કાયામ્
અ હ્સાૈઃ શ્રી ં દ્રાં કં ગ્રહાિધપતયે ભાૈમાય વાહા॥ ૩॥
અથ બુધસ્ય મ ત્રઃ - વત ત્રે
ૐ હ્ર ાં ક્ર ં ટં ગ્રહનાથાય બુધાય વાહા॥ ૪॥
અથ વસ્ય મ ત્રઃ - િત્રપુરા તલકે
ૐ હ્ર ી ં શ્રી ં ખ્રી ં અ ગ્લા ગ્રહાિધપતયે
હ પતયે બ્રીઠંઃ અઠઃ શ્રીઠંઃ વાહા॥ ૫॥

અથ શકુ્રસ્ય મ ત્રઃ -આગમ શરાેમણાૈ
ૐ અ જં ગં ગ્રહેશ્વરાય શકુ્રાય નમઃ॥ ૬॥
અથ શનૈશ્ચરસ્ય મ ત્રઃ -આગમલહયાર્મ્
ૐ હ્ર ી ં શ્રી ં ગ્રહચક્રવ તને શનૈશ્ચરાય ક્લી ં અસઃ વાહા॥ ૭॥
અથ રાહાેમર્ ત્રઃ -આગમલહયાર્મ્
ૐ ક્ર ં ક્ર ં હઁૂ હઁૂ ટં ટઙ્કધાિરણે
રાહવે રં હ્ર ી ં શ્રી ં ભ વાહા॥ ૮॥
અથ કેતુ મ ત્રઃ - મ ત્રમુક્તાવલ્યામ્
ૐ હ્ર ી ં કંૂ્ર કૂ્રર િપણે કેતવે અ સાૈઃ વાહા॥ ૯॥
॥ ઇ ત નવગ્રહમ ત્રાઃ સ પૂણાર્ઃ॥
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