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રાહુતો

{ રાહુતો }

અથ રાહુતોારભઃ 

ૐ અય ી રાહુતોમહામય વામદવે ઋિષઃ 

અનુુછદઃ  રાહુદ વતા 

રાહુસાદિસયથ જપ ેિવિનયોગઃ 

કાયપ ઉવાચ 

વત ુમનુયઃ સવ રાહુીિતકરં તવ 

સવરોગશમન ંિવષભીિતહરં પર  ૧

સવસપકરં ચવૈ ગુમતેદનુમ 

આદરેણ વયાિમ યૂતામવધાનતઃ  ૨

રાહુઃ સયૂિરપુવૈ િવષવાલી ભયાનનઃ 

સધુાં શવુિૈરઃ યામામા િવચાિહતો બલી  ૩

ભજુગશેતીણદંઃ ૂરકમા  હાિધપઃ 

ાદશતૈાિન નામાિન િનય ંયો િનયતઃ પઠે  ૪

જવા ત ુિતમાં રંયાં સીસં માષસિુથતા 

નીલગૈધાતઃૈ પુપઃૈ ભયા સપૂય યતઃ  ૫

િવિધના વિમાદાય દવૂા ાયાહુતીઃ મા

તમણેવૈ જુહુયાાવદોરં શત  ૬
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હુવવૈ ંભિમા રાહુ ંાથયેહનાયક 

સવા પિિનયથ ંાજિલઃ ણતો નરઃ  ૭\

રાહો કરાળવદન રિવચભયર 

તમોપ નમતુય ંસાદ ંકુ સવદા  ૮

િસહકાસતુ સયૂા રે િસગધવપિૂજત 

સહવાહ નમતુય ંસવા ોગા િનવારય  ૯

પાણફલકાહત િશિૂલ વરદાયક 

ગરળાિતગરાળાય ગદામ ેનાશયાિખલા  ૧૦

વભા નો સપવદન સધુાકરિવમદન 

સરુાસરુવરતુય સવદા વ ંસીદ મ ે ૧૧

ઇિત સાથતો રાહુઃ દુથાનગતોઽિપ વા 

સુીતો યત ેતય સવા  રોગા િવનાશયે  ૧૨

િવષા યત ેભીિતઃ મહારોગય કા કથા 

સવા  કામાનવાોિત ન ંરાયમવાયુા  ૧૩

એવ ંપઠદેનિુદન ંતવરાજમતે ંમયઃ સ દયો િવિજતિેયો યઃ 

આરોયમાયરુતલુ ંલભત ેસપુુાસવ હા િવષમગાઃ સરુિતસાઃ  ૧૪

ઇિત રાહુતો ંસપણૂ 
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