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Navagraha Pidaharastotram

નવગ્રહપીડાહર તાતે્રમ્

ગ્રહાણામાિદરાિદત્યાે લાેકરક્ષણકારકઃ ।
િવષમસ્થાનસભંૂતાં પીડાં હરતુ મે રિવઃ॥ ૧॥
રાેિહણીશઃ સધુામૂ તઃ સધુાગાત્રઃ સધુાશનઃ ।
િવષમસ્થાનસભંૂતાં પીડાં હરતુ મે િવધુઃ॥ ૨॥
ભૂ મપતુ્રાે મહાતે જગતાં ભયકૃત્ સદા ।
ષ્ટકૃદ્વ ૃ ષ્ટહતાર્ ચ પીડાં હરતુ મે કુજઃ॥ ૩॥

ઉ પાત પાે જગતાં ચ દ્રપતુ્રાે મહાદ્યુ તઃ ।
સયૂર્ પ્રયકરાે િવદ્વાન્ પીડાં હરતુ મે બુધઃ॥ ૪॥
દેવમ ત્રી િવશાલાક્ષઃ સદા લાેકિહતે રતઃ ।
અનેક શ યસ પૂણર્ઃ પીડાં હરતુ મે ગુ ઃ॥ ૫॥
દૈત્યમ ત્રી ગુ તષેાં પ્રાણદશ્ચ મહામ તઃ ।
પ્રભુ તારાગ્રહાણાં ચ પીડાં હરતુ મે ગુઃ॥ ૬॥
સયૂર્પતુ્રાે દ ઘર્દેહાે િવશાલાક્ષઃ શવ પ્રયઃ ।
મ દચારઃ પ્રસન્નાત્મા પીડાં હરતુ મે શિનઃ॥ ૭॥
મહા શરા મહાવક્ત્રાે દ ઘર્દંષ્ટ્ર ાે મહાબલઃ ।
અતનુશ્ચાે વર્કેશશ્ચ પીડાં હરતુ મે તમઃ॥ ૮॥
અનેક પવણશ્ચ શતશાેઽથ સહસ્રશઃ ।
ઉ પાત પાે જગતાં પીડાં હરતુ મે શખી॥ ૯॥
॥ ઇ ત નવગ્રહપીડાહર તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥

As a cautionary note, the stotram is not

readily available in the Brahmandapurana book.
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It is possible that it belongs to khilAs (appendix)

of the purana added later.

Some books in print reverse tamaH and shikhI,

but tamase is for Rahu in its 108 nAmAvalI

and shikhine is for Ketu in its 108 nAmAvalI.
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