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NavagrahakRitis by MuttusvAmi DikShitara

નવગ્રહકૃતયઃ મુત્તુ વા મદ ક્ષતિવર ચત

૧ સયૂર્ઃ
રાગ- સાૈરાષ્ટ્ર તાલ- ચતુશ્ર ત-ધ્રવુ

સયૂર્મૂત નમાેઽ તુ તે સુ દર છાયાિધપતે ।
કાયર્કારણાત્મક જગ પ્રકાશક સહ-રા યિધપતે
આયર્િવનુત તજેઃસૂ્ફત આરાેગ્યાિદ-ફલદ-ક ત ।
સારસ મત્ર મત્ર ભાનાે સહસ્રિકરણ કણર્સનૂાે
કૂ્રર-પાપ-હર કૃશાનાે ગુ ગુહ-માેિદત- વભાનાે
સિૂરજનેિડત સિુદનમણે સાેમાિદગ્રહ- શખામણે
ધીરા ચત કમર્સા ક્ષણે િદવ્યતર-સપ્તાશ્વ-ર થને

સાૈર-અષ્ટાણર્-મ ત્રાત્મને સાવૈણર્- વ પાત્મને
ભારતીશ-હિર-હરાત્મને ભુ ક્ત-મુ ક્ત-િવતરણાત્મને॥

૨ ચ દ્રઃ
રાગ- અસાવેર તાલ- ચતુશ્ર ત મટ

ચ દં્ર ભજ માનસ સાધ-ુહૃદય-સદશૃમ્ ।
ઇ દ્રાિદ-લાેકપાલેિડત-તારેશં
કમનીય-કટક-રા યાદ પમ્ ।
ઇ દંુ ષાેડશ-કલા-ધરં િનશાકરં
ઇ દરા-સહાેદરં સધુાકરં અિનશમ્ ।
શઙ્કર-માૈ ળ-િવભષૂણં શીત-િકરણં

ચતુભુર્જં મદન-છતં્ર ક્ષપાકરં
વેઙ્કટેશ-નયનં િવરા મનાે-જનનં

િવધું કુમુદ- મતં્ર િવિધ-ગુ ગુહ-વક્ત્રં
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શશાઙં્ક ગી પ ત-શાપાનુગ્રહ-પાતં્ર
શરચ્ચ દ્રકા-ધવળ-પ્રકાશ-ગાત્રં

કઙ્કણ-કેયૂર-હાર-મકુટાિદ-ધરં
પઙ્કજિરપું રાેિહણી- પ્રયકર-ચતુરમ્॥

૩ અઙ્ગારકઃ
રાગ- સરુિટ તાલ- ચતુશ્ર ત પક
અઙ્ગારકમાશ્રયા યહં િવનતા શ્રતજનમ દારં
મઙ્ગળવારં ભૂ મકુમારં વારં વારમ્ ।

ઙ્ગારકં મષે- શ્ચક-રા યિધપ ત
રક્તાઙ્ગં રક્તા બરાિદ-ધરં શ ક્ત-શલૂ-ધરં
મઙ્ગળં ક બુ-ગળં મ જુળ-તર-કર-યુગળં
મઙ્ગળ-દાયક-મષે-તુરઙ્ગં મકરાેત્તુઙ્ગમ્ ।
દાનવ-સરુ-સિેવતં મ દ મત-િવલ સત-વક્ત્રં
ધરણી-પ્રદં ભ્રા -કારકં રક્ત-નતંે્ર

દ ન-રક્ષકં પૂ જત-વૈદ્યનાથ-ક્ષતંે્ર
િદવ્યાૈઘાિદ-ગુ ગુહ-કટાક્ષાનુગ્રહ-પાતં્ર

ભાન-ુચ દ્ર-ગુ - મતં્ર ભાસમાન-સકુળતં્ર
નુસ્થ-હ ત- ચતં્ર ચતુભુર્જમ તિવ ચત્રમ્॥

૪ બુધઃ
રાગ- નાટકુર જ તાલ- મશ્ર ત ઝ પ

બુધમાશ્રયા મ સતતં
સરુિવનુતં છ દ્ર-તારા-સતુમ્ ।
બુધજનૈર્-વેિદતં ભૂસરૈુર્-માેિદતં
મધુર-કિવતા-પ્રદં મહનીય-સ પદમ્ ।
કુઙુ્કમ-સમદ્યુ ત ગુ ગુહ-મુદાકૃ ત
કુજવૈિરણં મ ણ-મકુટ-હાર-કેયૂર-

કઙ્કણાિદ-ધરણં કમનીય-તર- મથનુ-
ક યાિધપં પુ તક-કરં નપુંસકં
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િકઙ્કર-જન-મિહતં િક બષાિદ-રિહતં
શઙ્કર-ભક્ત-િહતં સદાન દ-સિહતમ્॥

૫ હ પ તઃ
રાગ- અઠાણ તાલ- તશ્ર ત િત્રપુટ

હ પતે તારાપતે બ્રહ્મ તે નમાેઽ તુ તે ।
મહાબલ િવભાે ગી પતે મ જુ-ધનુર્-મીનાિધપતે
મહે દ્રાદ્યપુા સત-કૃતે માધવાિદ-િવનુત-ધીમતે ।
સરુાચાયર્-વયર્ વજ્રધર શભુલક્ષણ જગત-્ત્રય-ગુરાે
જરાિદ-વ જત અક્રાેધ કચ-જનક આ શ્રત-જન-ક પતરાે
પુરાિર-ગુ ગુહ-સમંાેિદત પતુ્ર-કારક દ ન-બ ધાે
પરાિદ-ચ વાિર-વાક્- વ પ-પ્રકાશક દયા- સ ધાે
િનરામયાય ની તકત્ર િનરઙુ્કશાય િવશ્વ-ભત્ર
િનર જનાય ભવુન-ભાેક્ત્રે િનરંશાય મહા-પ્રદાત્રે॥

૬ શકુ્રઃ
રાગ- પરશુ તાલ- ખ ડ ત અટ

શ્રીશકુ્ર-ભગવ તં ચ તયા મ સ તતં સકલ-ત વજ્ઞમ્ ।
હે શકુ્ર-ભગવન્ મા-
માશુ પાલય ષતુલા-
ધીશ દૈત્ય-િહતાપેદેશ
કેશવ-કટાક્ષૈક-નતંે્ર િકર ટધરં ધવળ-ગાત્રમ્ ।
િવશ ત-વ સરાેડુ-દશા-િવભાગં અષ્ટવગ
કિવ કળત્ર-કારકં રિવ-િનજર્ર-ગુ -વૈિરણં
નવાંશ-હાેરા-દ્રકે્કાણાિદ-વગાત્તમાવસર-સમયે
વક્રાેચ્ચ-નીચ- વક્ષતે્ર-વર-કે દ્ર-મૂલ-િત્રકાેણે
િત્રશાંશ-ષ ઠ્યંશરૈાવતાંશ-પાિર તાંશ-

ગાપેુરાંશ-રાજયાેગ-કારકં રાજ્યપ્રદં ગુ ગુહમુદમ્॥
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૭ શનૈશ્ચરઃ
રાગ- યદુકુલકાંભાેિધ તાલ- મશ્ર ત અેક

િદવાકર-તનજંૂ શનૈશ્ચરં ધીરતરં સ તતં ચ તયેઽહમ્ ।
ભવા બુ-િનધાૈ િનમગ્ -જનાનાં ભયંકરં અ ત-કૂ્રર-ફલદં
ભવાનીશ-કટાક્ષ-પાત્ર-ભૂત-ભ ક્તમતાં અ તશય-શભુ-ફલદમ્ ।
કાલા જન-કા ત-યુક્ત-દેહં કાલ-સહાેદરં કાક-વાહં
નીલાંશકુ-પુ પ-માલા તં નીલ-રત્ન-ભષૂણાલઙૃ્કતં
મા લની-નુતં ગુ ગુહ-મુિદતં મકર-કુ ભ-રા શ- નાથં તલ-
તૈલ- મ શ્રતાન્ન-દ પ- પ્રયં દયા-સધુા-સાગરં િનભર્યં
કાલ-દ ડ-પિરપીિડત- નું કા મતાથર્-ફલદ-કામધનેું
કાલ-ચક્ર-ભેદ- ચત્ર-ભાનું ક પત-છાયા-દેવી-સનૂુમ્ ॥

૮ રાહુઃ
રાગ- રામ પ્રય તાલ- ચતુશ્ર ત પક

મરા યહં સદા રાહંુ સયૂર્-ચ દ્ર-વીકં્ષ્ય િવકૃત-દેહમ્ ।
સરુાસરંુ રાેગ-હરં સપાર્િદ-ભી ત-હરં
શપૂાર્સન-સખુકરં શલૂાયુધ-ધર-કરમ્ ।
કરાળ-વદનં કિઠનં કયાનાણર્-ક ણાદ્રર્-અપાઙ્ગં
ચતુભુર્જં ખડ્ગ-ખેટાિદ-ધરણં
ચમાર્િદ-નીલવસં્ત્ર ગાેમેદકાભરણં
શિન-શકુ્ર- મત્ર-ગુ ગુહ-સ તાષેકરણમ્॥

૯ કેતુઃ
રાગ- ચામર તાલ- ચતુશ્ર ત પક

મહાસરંુ કેતુમહં ભ મ છાયાગ્રહં વરમ્ ।
મહા-િવ ચત્ર-મકુટ-ધરં મઙ્ગલ-વસ્ત્રાિદ-ધરં
નર-પીઠ- સ્થતં સખંુ નવગ્રહ-યુતં સખમ્ ।
કેતું કૃ વન્-મિ ત્રણં ક્રાેધ-િનિધ-જૈ મનં
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કુલુત્તાિદ-ભક્ષણં કાેણ- વજ-પતાિકનં
ગુ ગુહ-ચામર-ભરણં ગુણદાષે- જતાભરણં
ગ્રહણાિદ-કાયર્-કારણં ગ્રહાપસવ્ય-સ ચાિરણમ્॥

Encoded and proofread by KS Ramachandran ramachandran_ksr at yahoo.ca

૧ સયૂર્ઃ
રાગ- સાૈરાષ્ટ્ર તાલ- ચતુશ્ર ત-ધ્રવુ

સયૂર્મૂત નમાેઽ તુ તે સુ દર છાયાિધપતે ।
કાયર્કારણાત્મક જગ પ્રકાશક સહ-રા યિધપતે
આયર્િવનુત તજેઃસૂ્ફત આરાેગ્યાિદ-ફલદ-ક ત ।
સારસ મત્ર મત્ર ભાનાે સહસ્રિકરણ કણર્સનૂાે
કૂ્રર-પાપ-હર કૃશાનાે ગુ ગુહ-માેિદત- વભાનાે
સિૂરજનેિડત સિુદનમણે સાેમાિદગ્રહ- શખામણે
ધીરા ચત કમર્સા ક્ષણે િદવ્યતર-સપ્તાશ્વ-ર થને
સાૈર-અષ્ટાણર્-મ ત્રાત્મને સાવૈણર્- વ પાત્મને
ભારતીશ-હિર-હરાત્મને ભુ ક્ત-મુ ક્ત-િવતરણાત્મને॥

સયૂર્મૂત - Oh Sun God!

નમાેઽ તુ તે - salutations to you!

સુ દર - (you are) of pleasing appearance

છાયાિધપતે - O consort of Chaya devi!

કાયર્કારણાત્મક - you are the embodiment of The Primal Cause

and all Effects (1)

જગત્ પ્રકાશક - you illuminate the whole world

સહ રા યિધપતે - you are the Lord of the zodiacal sign Leo

આયર્ િવનુત - learned men salute you

તજેઃસૂ્ફત - you display spectacular brightness (2)

આરાેગ્યાિદ ફલદ ક ત - provider of good health and other benefits
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સારસ મત્ર - you have affinity to the lotus

મત્ર - you are a friend

ભાનાે - O Surya

સહસ્રિકરણ - of a thousand rays

કણર્સનૂાે - father of Karna

કૂ્રરપાપહર - remover of evil and sinful deeds

કૃશાનાે - you are verily like Fire

ગુ ગુહ માેિદત - propitiated by Guruguha

વભાનાે - innately effulgent

સિૂરજનેિડત - worshipped by seers

સિુદનમણે - you are the jewel of daytime

સાેમાિદ ગ્રહ શખામણે - you are the leader of Chandra and

other planets

ધીરા ચત - great men salute you

કમર્ સા ક્ષણે - you are witness to all actions in the world (3)

િદવ્યતર સપ્તાશ્વ ર થને - your chariot is drawn by seven

fine horses (4)

સાૈર અષ્ટાણર્ મ ત્રાત્મને - you are identified with your core

mantra of eight syllables (5)

સાવૈણર્ વ પાત્મને - your body shines in golden hue

ભારતીશ હિર હરાત્મને - you are identified with Brahma,

Vishnu and Shiva (6)

ભુ ક્ત મુ ક્ત િવતરણાત્મને - you are dispenser of worldly gifts

as well as salvation.

Notes :

1 KaraNam is the Primal Cause, Mulaprakriti; everything born out of

it in succession is Karyam. The Supreme is both karanam and karyam.

ત ટ્વા । તદેવાનપુ્રાિવશત્ । says TaittirIya UpaniShad.

2 તજેસામિપ તજે વી - Ramayana 6.107.15

3 રવયે લાેકસા ક્ષણે says Agastya, in Ramayana 6.107.21

4 The seven vedic metres - gayatrI, uShNik, anushTup, brihatI, pangtI,
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triShTup, jagatI - are the seven horses for the Sun’s chariot

યત્ર હયા છ દાનેામાનઃ સપ્તા ણયાે જતા વહ ત દેવમાિદત્યમ્ ।
–Shrimadbhagavatam 5.21.15

5 Surya’s bija mantra consists of eight syllables. The mantra is ઘ્ ણઃ
સયૂર્ આિદત્ય આેમ્ । “The Supreme OM, the giver of brilliance, the impeller of

the universe, and the First Cause”

6 બ્રહ્મા-િવ - શવ- વ પ-હૃદયં
વ દે સદા ભાસ્કરમ્ says the dhyAna sloka of Sun God.

૨ ચ દ્રઃ
રાગ- અસાવેર તાલ- ચતુશ્ર ત મટ

ચ દં્ર ભજ માનસ સાધ-ુહૃદય-સદશૃમ્ ।
ઇ દ્રાિદ-લાેકપાલેિડત-તારેશં
ઇ દંુ ષાેડશકલાધરં િનશાકરં
ઇ દરા-સહાેદરં સધુાકરં અિનશમ્ ।
શઙ્કર-માૈ ળ-િવભષૂણં શીતિકરણં

ચતુભુર્જં મદન-છતં્ર ક્ષપાકરં
વેઙ્કટેશનયનં િવરા મનાે-જનનં

િવધું કુમુદ મતં્ર િવિધગુ ગુહ-વક્ત્રં
શશાઙં્ક ગી પ તશાપાનુગ્રહપાતં્ર

શરચ્ચ દ્રકાધવળપ્રકાશગાત્રં
કઙ્કણકેયૂરહારમકુટાિદધરં

પઙ્કજિરપું રાેિહણી પ્રયકરચતુરમ્॥

ચ દ્રમ્ ભજ - Pray to Chandra,

માનસ - O mind!

સાધુ હૃદય સદશૃં - he is as pure as the mind of the

virtuous persons

ઇ દ્રાિદ લાેકપાલેિડત તારેશં - He is the consort of Tara (1) and

is praised by Indra and other gods

ઇ દંુ - he is soothingly pleasant
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ષાેડશ કલાધરં - wearer of the sixteen digits

િનશાકરં - the maker of the night

ઇ દરા સહાેદરં - brother of Goddess LakShmi

સધુાકરં - he makes the herbs ooze nectar (2)

અિનશમ્ - always (worship Chandra).

શઙ્કર માૈ ળ િવભષૂણં - he adorns Shiva’s crown

શીત િકરણં - his rays are pleasantly cool

ચતુભુર્જં - he has four hands

મદન છતં્ર - (he serves as) umbrella for Manmatha, the God

of Love (3)

વેઙ્કટેશ નયનં - he is the (left) eye of Vishnu (4)

િવરાટ્મ્ અનાે જનનં - he was born of the heart of VirAt puruSha (5)

િવધું - deva-s specially drink him (6)

કુમુદ મતં્ર - is friendly to the lily,

િવિધ ગુ ગુહ વક્ત્રમ્ - is a face of Subrahmanya, who is the

preceptor of Brahma

શશાઙં્ક - he is bearing hare-like marks (7)

ગી પ ત શાપાનુગ્રહ-પાતં્ર - he received first a curse, and

then a boon, from DakSha prajapati (8)

શરત્ ચ દ્રકા ધવળ પ્રકાશ ગાતં્ર - his body shines as

white as the autumn moon (9)

કઙ્કણ કેયુર હાર મકુટાિદ ધરં - he is bedecked with armband,

bracelet, necklace and diadem

પઙ્કજ િરપું he is inimical to the lotus

રાેિહણી પ્રય કર ચતુરમ્ - he is adept in pleasing RohiNI (10)

Notes:

1 Tara is Brihaspati’s wife. She fell in love with Chandra and lived

with him for some time.

2 Moon is called Soma. Soma is the divine plant whose juice, also called

Soma, was the drink of the celestials, This led to regard Chandra as

the guardian of all beneficial plants. Shri Krishna says in the Gita:
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પુ ણા મ ચાષૈધીઃ સવાર્ઃ સાેમાે ભૂ વા રસાત્મકઃ॥ Bhagavad Gita

15.13 “I assume the form of Chandra, and sustain all vegetation”

3 Nights are dear to lovers, so Chandra is regarded as helper to the

God of Love

4 Vishnu sahasranama stotram goes further to assert that Chandra is a

manifestation of VishNu himself. Compare the names chandrAMshuH (281),

shashabinduH (283) and somaH (503) there.

5 At the time of Creation, Chandra was born from the heart of the

Primal Cause. ચ દ્રમા મનસાે તઃ - PuruShasUkta.
6 િવશષેેણ ધીય ત અેનં સરુાઃ - આમરકાેશ વ્યાખ્યાસધુા, ૧-૩-૧૩
7 The visible blemish in the whiteness of the moon’s disk is referred

to by poets as a hare

8 gIShpati or gIrpati literally means a learned person. Here the

reference is to DakSha prajapati, whom Lord Narayana Himself addressed

once as Brahman -Learned one. (ShrimadbhAgavatam, 6-4-46) DakSha

gave twentyseven of his daughters in marriage to Chandra. Chandra was

inordinately fond of only one of them, RohiNi. On a complaint from the

neglected wives, DakSha cursed Chandra to lose all his sixteen digits.

Later pacified, DakSha allowed him to gradually lose, and then gain,

his lustre in the span of a month, every month.

દક્ષશાપાત્ સાેઽનપત્ય તાસુ ય મગ્રહાિદતઃ ।
પનુઃ પ્રસાદ્ય તં સાેમઃ કલા લેભે ક્ષયે િદતાઃ॥

- ShrimadbhAgavatam 6-6-24

9 The poet compares the whiteness of Chandra to itself!

10 RohiNI is Chandra’s favourite among the 27 wives who are the

constellations (nakShatra-s) AshvinI, BharanI, krittikA, etc.

૩ અઙ્ગારકઃ
રાગ- સરુિટ તાલ- ચતુશ્ર ત પક
અઙ્ગારકમાશ્રયા યહં િવનતા શ્રતજનમ દારં
મઙ્ગળવારં ભૂ મકુમારં વારં વારમ્ ।
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ઙ્ગારકમષે શ્ચકરા યિધપ ત
રક્તાઙ્ગં રક્તા બરાિદધરં શ ક્તશલૂધરં
મઙ્ગળં ક બુગળં મ જુળતરકરયુગળં
મઙ્ગળદાયકમષેતુરઙ્ગં મકરાેત્તુઙ્ગમ્ ।
દાનવસરુસિેવતં મ દ મતિવલ સતવક્ત્રં
ધરણીપ્રદં ભ્રા કારકં રક્તનતંે્ર

દ નરક્ષકં પૂ જતવૈદ્યનાથક્ષતંે્ર
િદવ્યાૈઘાિદગુ ગુહકટાક્ષાનુગ્રહપાત્રં

ભાનુચ દ્રગુ મતં્ર ભાસમાનસકુળતં્ર
નુસ્થહ ત ચત્રં ચતુભુર્જમ તિવ ચત્રમ્॥

અઙ્ગારકં આશ્રયા મ અહં - I take refuge in Kuja (1)

વારં વારમ્ - again and again

િવનત આ શ્રત જન મ દારં - he is very valuable (helpful) to those who

approach him

મઙ્ગળ વારં - he presides over Tuesday

ભૂ મ કુમારં - he is the son of Mother Earth (2)

ઙ્ગારકં - he resembles a golden pot

મષે શ્ચક રા યિધપ ત - he presides over the zodiacal

signs Aries and Scorpio (3)

રક્તાઙ્ગં - his body is red in colour

રક્તા બરાિદ ધરં - he wears a red cloth, and the like

શ ક્ત શલૂ ધરં - he holds a mace and a trident

મઙ્ગળં - is auspicious

ક બુ ગળં - has a handsome neck

મ જુળ તર પદયુગળં - his two feet are quite charming

મઙ્ગળ દાયકં - bestower of auspiciousness

મષે તુરઙ્ગં - he rides a goat

મકર ઉત્તુઙ્ગમ્ - Makara (Capricornus) is his exalted house (uchcha).

દાનવ સરુ સિેવતં - he is worshipped by devas (gods) and asuras

(demons) alike
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મ દ મત િવલ સત વક્ત્રં - he sports a charming smile

ધરણીપ્રદં - graces (devotees) with real estate

ભ્રા કારકં - he promotes good brotherhood

રક્ત નતંે્ર - has red eyes

દ ન રક્ષકં - protector of the afflicted

પૂ જત વૈદ્યનાથ ક્ષતંે્ર - he is worshipped in the town

VaithIsvarankoil (4)

િદવ્યાૈઘાિદ ગુ ગુહ કટાક્ષ અનુગ્રહ પાતં્ર - recipient of

grace and blessings of the vast assemblage of gods as well

as guruguha

ભાનુ ચ દ્ર ગુ મતં્ર - he is friendly to Sun, Moon and Jupiter

ભાસમાન સકુળતં્ર - has a charming wife

નુસ્થ હ ત ચતં્ર - appears cute with hands resting on his knees

ચતુભુર્જં - he has four arms

અ ત િવ ચત્રમ્ - he is quite fantastic.

Notes:

1 he is called a NgAraka or simply a NgAra because he looks like a heap

of lighted charcoal.

2 He was born out of a drop of sweat from Shiva in meditation which

fell on the earth. Mother Earth nurtured it to become a graha. So he

has come to be known as her son Bhauma, or Kuja

3 Mantreshvara indicates the presiding planets for the 12 signs:

ભાૈમાે શકુ્રબુધે દુસયૂર્શ શ ઃ શકુ્રાર વાકર્ ઃ
મ દાે દેવગુ ઃ ક્રમેણ ક થતાઃ મષેાિદરાશીશ્વરાઃ॥ phaladIpika 1.6

4 An ancient town near Sirkali in TamilNadu, India

૪ બુધઃ
રાગ- નાટકુર જ તાલ- મશ્ર ત ઝ પ

બુધમાશ્રયા મ સતતં
સરુિવનુતં ચ દ્રતારાસતુમ્ ।
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બુધજનવૈિદતં ભૂસરૈુમાિદતં
મધુરકિવતાપ્રદં મહનીયસ પદમ્ ।
કુઙુ્કમસમદ્યુ ત ગુ ગુહમુદાકૃ ત
કુજવૈિરણં મ ણ-મકુટ-હાર-કેયૂર-

કઙ્કણાિદધરણં કમનીયતર મથનુ-
ક યાિધપં પુ તકકરં નપુંસકં

િકઙ્કરજનમિહતં િક બષાિદરિહતં
શઙ્કરભક્તિહતં સદાન દસિહતમ્॥

બુધં આશ્રયા મ સતતં - I take refuge in Budha always

સરુ િવનુતં - he is lauded by the devas

ચ દ્ર તારા સતુમ્ - he is the offspring of Chandra and Tara

બુધ જનૈઃ વેિદતં - he is understood by learned men

ભૂસરૈુઃ માેિદતં - is appreciated by great scholars (1)

મધુર કિવતા પ્રદં - bestower of fine poetical talents

મહનીય સ પદમ્ - his accomplishments are praiseworthy

કુઙુ્કમ સમ દ્યુ ત - his saffron-coloured form is splendid

ગુ ગુહ મુદ્ આકૃ ત - whose form delights Guruguha

કુજ વૈિરણં - is inimical to Kuja

મ ણ મકુટ હાર કેયૂર કઙ્કણાિદ ધરણં - he is adorned with

a crown, necklace, armband and bracelet made of gems

કમનીયતર મથનુ ક યાિધપં - he presides over the lovely

zodiacal signs Gemini and Virgo

પુ તક કરં - he has a book in his hands

નપુંસકં - he is genderless (2)

િકઙ્કર જન મિહતં - highly respected by the servant class

િક બષાિદ રિહતં - he is blemishless

શઙ્કર ભક્ત િહતં - very helpful to the devotees of Shiva (3)

સદાન દ સિહતમ્ - ever revelling in bliss.

Notes:

1) budha literallly means a learned person
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2) Ketu, Budha and Shanaishchara are genderless.

ક્લીબાઃ કેત-ુબુધાકર્ ઃ, says phaladIpikA, 2.27
3) The Tamil saint jnAnasaMbandha asserts in kOLarupadigam that

devotees of Shiva have nothing to fear from the navagrahas.

For, towards such devotees, these graha-s not only refrain from

exerting evil influence, or just remain neutral, but are

positively helpful.

૫ હ પ તઃ
રાગ- અઠાણ તાલ- તશ્ર ત િત્રપુટ

હ પતે તારાપતે બ્રહ્મ તે નમાેઽ તુ તે ।
મહાબલ િવભાે ગી પતે મ જુધનુમ નાિધપતે
મહે દ્રાદ્યપુા સત-કૃતે માધવાિદ-િવનુત-ધીમતે ।
સરુાચાયર્વયર્ વજ્રધર શભુલક્ષણ જગત-્ત્રય-ગુરાે
જરાિદ-વ જત અક્રાેધ કચ-જનક આ શ્રત-જન-ક પતરાે
પુરાિર-ગુ ગુહ-સમંાેિદત પતુ્ર-કારક દ ન-બ ધાે
પરાિદ-ચ વાિર-વાક્- વ પ-પ્રકાશક દયા- સ ધાે
િનરામયાય ની તકત્ર િનરઙુ્કશાય િવશ્વ-ભત્ર
િનર જનાય ભવુન-ભાેક્ત્રે િનરંશાય મહા-પ્રદાત્રે॥

હ પતે તારાપતે - O Brihaspati, the consort of Tara

બ્રહ્મ તે - born of Brahma

નમાેઽ તુ તે - I salute you.

મહાબલ - you have great strength

િવભાે - O master

ગી પતે - Lord of speech and writing

મ જુ ધનુમ ન અિધપતે - you preside over the lovely zodiacal

signs Sagittarius and Pisces

મહે દ્રાિદ ઉપા સત આકૃતે - you are venerated by Indra and others

માધવાિદ િવનુત ધીમતે - your intellect has been praised by

Vishnu and others (1)
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સરુાચાયર્ વયર્ - the best preceptor of the gods

વજ્ર ધર - you hold a mace in your hand

શભુ લક્ષણ - you are endowed with auspicious features

જગત્ ત્રય ગુરાે - you are a Teacher for all three worlds

જરાિદ વ જત - you are ever young

અક્રાેધ - you never become angry

કચ જનક - you are the father of Kacha

આ શ્રત જન ક પતરાે - you are verily the kalpaka tree for all who

approach you

પુરાિર ગુ ગુહ સમંાેિદત - you have been appreciated by Shiva

and Guruguha

પતુ્રકારક - you promote good offspring

દ ન બ ધાે - you are a friend for all poor people

પરાિદ ચ વાિર વાક્ વ પ - you are the embodiment of the four

stages of speech starting with parA (2)

પ્રકાશક - you illuminate people’s intellect

દયા સ ધાે - you are full of compassion

િનરામયાય - you are never afflicted by any illness

ની ત કત્ર - you are the author of a Treatise on righteous Conduct(3)

િનરઙુ્કશાય - you cannot be controlled

િવશ્વ ભત્ર - you are the saviour of all living beings

િનર જનાય - you are pure

ભવુન ભાેક્ત્રે - you enjoy yourself in the world

િનરંશાય - you are whole

મહા પ્રદાત્રે - you are a great provider

Notes:

1) Shri KriShNa says in the Gita:

પુરાેધસાં ચ મખુ્યં માં િવ દ્ધ પાથર્ હ પ તમ્ । ૧૦.૨૪
“Know thou that among the great preceptors, I am Brihaspati”

2) the generation of speech (vAk) consists of four stages, parA,

pashyantI, madhyamA, and vaikharI. parA is the dormant stage in the
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mUlAdhAra. When this kArana bindu rises to the level of the navel

it becomes kArya bindu. This stage is pashyantI The next stage is

madhyamA, when it further rises to the level of the heart where it

acquires discriminatory content and is more oscillatory. When finallly

it emerges from the throat /mouth and becomes audible sound, capable of

representation by alphabets, we have the vaikharI. According to Rig Veda,

people are ignorant of these four parts and think that only the fourth

part is speech:

ચ વાિર વાક્પિર મતા પદાિન તાિન િવદુબ્રાર્હ્મણા યે મની ષણઃ ।
ગુહા ત્રી ણ િનિહતા નેઙ્ગય ત તુર યમ્ વાચાે મનુ યા વદ ત॥ ૧.૧૬૪.૪૫॥
We can also recall here nAma-s 366-371 of LalitA sahasranAma

પરા પ્રત્ય ક્ચતી પા પ ય તી પરદેવતા । મ યમા વખૈર પા.. .. ।
3) Internal evidence for the existence of such a Niti ShAstra is found

in a reference made by the third century poet Parimelazagar, in his

commentary of the Tamil classic TirukkuraL.

૬ શકુ્રઃ
રાગ- પરશુ તાલ- ખ ડ ત અટ

શ્રીશકુ્રભગવ તં ચ તયા મ સ તતં સકલત વજ્ઞમ્ ।
હે શકુ્રભગવન્ મા-
માશપુાલય ષતુલા-
ધીશ દૈત્યિહતાપેદેશ
કેશવકટાક્ષૈકનતંે્ર િકર ટધરં ધવળગાત્રમ્ ।
િવશ ત-વ સરાેડુ-દશા-િવભાગં અષ્ટવગ
કિવ કળત્ર-કારકં રિવ-િનજર્ર-ગુ -વૈિરણં
નવાંશ-હાેરા-દ્રકે્કાણાિદ-વગાત્તમાવસર-સમયે
વક્રાેચ્ચ-નીચ- વક્ષતે્ર-વર-કે દ્ર-મૂલ-િત્રકાેણે
િત્રશાંશ-ષષ્ટ ંશરૈાવતાંશ-પાિર તાંશ-

ગાપેુરાંશ-રાજયાેગ-કારકં રાજ્યપ્રદં ગુ ગુહમુદમ્॥

શ્રીશકુ્ર ભગવ તં ચ તયા મ સ તતં - I always meditate
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upon Shri Shukra BhagavAn

સકલ ત વજં્ઞ - he is the repository of all Truths (1)

હે શકુ્રભગવન્ - O Lord Shukra !

માં આશુ પાલય - please protect me now

ષ તુલાધીશ- you preside over the zodiacal signs Rishabha
(Taurus) and TulA (Libra)

દૈત્ય િહતાપેદેશ - you are the preceptor of the asuras

કેશવ કટાક્ષ-અેક-નતંે્ર - By the grace of Mahavishnu, you

have one eye left (2)

િકર ટ ધરં - you wear a crown
ધવળ ગાત્રમ્ - your body is white in colour
િવશ ત વ સર-ઉડુદશા-િવભાગં - your share in the udu

dashA system (3) is twenty years

અષ્ટ વગ - you have beneficial ashta varga

કિવ - you are a great poet (4)

કળત્ર કારકં - you promote happy matrimony

રિવ િનજર્રગુ -વૈિરણં - you are inimical to the Sun and the

ever-young Brihaspati

નવાંશ હાેરા દ્રકે્કાણાિદ વગાત્તમ અવસર સમયે - at the time you

are in the parts (varga) of the orbit known to be your navamsa

hora, drekkANa, and vargottama (5)

વક્ર ઉચ્ચ નીચ વક્ષતે્ર વરકે દ્ર મૂલિત્રકાેણે - and in

exalted and depressed positions, own house, pivotal and

mulatrikona positions (6)

િત્રશાંશ ષ ઠ્યંશ અૈરાવતાંશ પાિર તાંશ ગાપેુરાંશ -

and if they belong to the groups of parts known as trimshamsa,

shahtyamsa, etc (7)

રાજ યાેગ કારકં - you promote conditions for kingship (to

the person)(8)

રાજ્યપ્રદમ્ - you bestow kingship.

ગુ ગુહ મુદં - you give great happiness to Guruguha.
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Notes:

1) Like Brihaspati, Sukra is also a highly learned person. He and

Brihaspati were disciples of the sage angirA who is the latter’s

father. The kacha-devayani episode in Mahabharata revolves around the

mrita-sanjivini mantra that Sukra knew but Brihapati did not!

2) The reference here is to the Vamana avatara- Mahabali episode.

3) Humans, from birth to death, are under the influence of the planets in

varying intensity. In the Ududasha system, the major periods (in years) of

influence are: Surya-6, Chandra-10, Kuja-7, Rahu-18, Brihaspati-16,

Shani-19, Budha-17, Ketu-7 and Shukra-20.

4) He is the celestial kavi. Later Valmiki became the Adikavi in

the world. Shri Krishna pays the highest compliment to Sukra when

he declares that among the foremost poets, He was verily Shukra

કવીનામુશના કિવઃ॥ ( Bhagavad Gita-10.37)

5) From hereon DikShita launches into jyotiSha shAstra. Popular

belief ascribes to Sukra the ability to bestow outstanding

prosperity. (Sukra dasha). DikShita enumerates circumstances

when Shukra bestows unlimited benefits. These technical terms are

explained in treatises on Hindu Astrology, like in Prithuyashas’

HorasAra and Mantreshvara’s PhaladIpikA. The ecliptic is divided

into 12 equal parts called Rasi-s, the first part, starting from

the First Point of Aries being Mesha. The Rasis are subdivided into

equal parts, called amsa-s, in several ways, each way being called a

varga. If divided into two, we have two hora-s: if subdivided into

three parts, each is a drekkana. Navamsa is obtained by dividing a

Rasi into 9 equal parts, Trimshamsa 30 parts (subgrouped into 5, 5,

8, 7, and 5 degrees in one of forward or reverse order), shashtyamsa,

60 parts. Other modes of division are also possible. Saptamsa,

dashamsa, dvadashamsa, and Shodashamsa arise when dividing the rasi

into 7, 10, 12, and 16 parts. And so ons.

And there are rules to identify the Lords of these parts. If a
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navamsa bears the same name as that of the Rasi from which it arose,

it is called a vargottama.

6) For purposes of fine-tuning predictions, some special parts of

these Rasi/amsa-s are named as Vakra, Uchcha, Nicha, SvakShetra,

Varakendra and Mulatrikona for individual planets. For example,

for Shukra, Uchcha in MIna, Nicha is Kanya, SvakShetra is Tula 6

deg to 30 deg, and Mulatrikona is Tula 0 deg to 5 deg.

7) It is possible that a planet is in more than one varga.

Parijatamsha is attained when the planet obtains 2 varga-s;

Gopuramsha, with four varga-s; Airavatamsha with nine varga-s,

and so on.

8) Enumerating the various planetary positions for Rajayoga forms

an important chapter in every work on astrology. For example,

Phalaladipika (7-15) says: “If Shukra and Guru are in Mina, Shani

in uchcha, Kuja aspects Chandra, and Lagna and Surya are in Mesha,

the person will be King owning a vast army....”

૭ શનૈશ્ચરઃ
રાગ- યદુકુલકાંબાેિધ તાલ- મશ્ર ત અેક

િદવાકર-તનજંૂ શનૈશ્ચરં ધીરતરં સ તતં ચ તયેઽહમ્ ।
ભવા બુ-િનધાૈ િનમગ્ -જનાનાં ભયંકરં અ ત-કૂ્રર-ફલદં
ભવાનીશ-કટાક્ષ-પાત્ર-ભૂત-ભ ક્તમતાં અ તશય-શભુ-ફલદમ્ ।
કાલા જન-કા ત-યુક્ત-દેહં કાલ-સહાેદરં કાક-વાહં
નીલાંશકુ-પુ પ-માલા તં નીલ-રત્ન-ભષૂણાલઙૃ્કતં
મા લની-નુતં ગુ ગુહ-મુિદતં મકર-કુ ભ-રા શ- નાથં તલ-
તૈલ- મ શ્રતાન્ન-દ પ- પ્રયં દયા-સધુા-સાગરં િનભર્યં
કાલ-દ ડ-પિરપીિડત- નું કા મતાથર્-ફલદ-કામધનેું
કાલ-ચક્ર-ભેદ- ચત્ર-ભાનું ક પત-છાયા-દેવી-સનૂુમ્ ॥

સ તતં ચ તયે અહં - I meditate constantly on
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શનૈશ્ચરં િદવાકર તનજંૂ - Shri ShanIshvara, the son of Surya (1)

ભવા બુ િનધાૈ િનમગ્ -જનાનાં -In those who are immersed in the

ocean of worldly life

ભયઙ્કરં - he strikes terror

અ ત કૂ્રર ફલદં - (and) dispenses terrible consequences

ભવાનીશ કટાક્ષ પાત્ર ભૂત ભ ક્તમતાં - (on the other hand,)

on those devotees of Lord Shiva who are blessed by His grace

અ તશય શભુ ફલદમ્ - he bestows exceptionally good things

કાલા જન કા ત યુક્ત દેહં - he is sparkling dark in colour, like

the eye liner pigment

કાલસહાેદરં - he is brother of Yama, the lord of Death (2)

કાકવાહં - he rides a crow (3)

નીલાંશકુ - પુ પ-માલા- તં - he wears a blue dress and a garland

of blue flowers

નીલ-રત્ન-ભષૂણાલઙૃ્કતં - and is decorated with ornaments made

of blue gemstones

મા લની-નુતં - He is worshipped by mAlinI (4)

ગુ ગુહ-મુિદતં - he gives pleasure to Guruguha

મકર-કુ ભ-રા શ-નાથં - he presides over the zodiacal signs
Capricornius and Aquarius

તલ-તૈલ- મ શ્રત-અન્ન-દ પ- પ્રયં - he has great liking for
sesame oil lamp and sesame seeds mixed rice

દયા-સધુા-સાગરં - he is an ocean of compassion (for his devotees)

િનભર્યં - he is fearless

કાલદ ડ-પિરપીિડત- નું - he bears a wound on his legs inflicted
by Yama,’s cudgel (5)

કા મતાથર્ફલદ-કામધનેું - he is verily the divine Kamadhenu while

dispensing favours to devoteees

કાલ-ચક્ર-ભેદ- ચત્રભાનું - he has the capacity to break the
Wheel of Time (6)

ક પત-છાયાદેવી-સનૂુમ્ - he is the son of ChAyA devI
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Notes:

1 shanaishchara is so called because he is slow-moving. Note that Saturn

takes more than 29 years to go round the Sun once. For this reason he

is also called Manda. In Naishadha mahAkAvya, the poet advocates this

as the reason for Shani’s late arrival at Damayanti’s svayamvara.

2 Yama was the son o Surya by the first wife saMj nA devI

3 Many texts declare that the eagle (gRidhra) is Shani’s vehicle.

4 mAlinI is a favourite mantra metre of Shani. In Mahabharata, during

exile, Draupadi mentions her name as Malini while seeking employment

in cognito. Probably she then prayed to Shani.

5 This happened when they were boys. This is the reason for Shani’s

slow movement.

6 The wheel referred to here is the cycle of births and deaths breaking

it is to attain Mukti (salvation)

૮ રાહુઃ
રાગ- રામ પ્રય તાલ- ચતુશ્ર ત પક

મરા યહં સદા રાહંુ સયૂર્-ચ દ્ર-વીકં્ષ્ય િવકૃત-દેહમ્ ।
સરુાસરંુ રાેગ-હરં સપાર્િદ-ભી ત-હરં
શપૂાર્સન-સખુકરં શલૂાયુધ-ધર-કરમ્ ।
કરાળ-વદનં કિઠનં કયાનાણર્-ક ણાદ્રર્-અપાઙ્ગં
ચતુભુર્જં ખડ્ગખેટાિદધરણં
ચમાર્િદ-નીલવસં્ત્ર ગાેમેધકાભરણં
શિન-શકુ્ર- મત્ર-ગુ ગુહ-સ તાષેકરણમ્॥

મરા મ અહમ્ સદા રાહંુ - I always remember RAhu

સયૂર્ ચ દ્ર વીકં્ષ્ય - he is being aspected by Surya and Chandra (1)

િવકૃત દેહમ્ - he has a crooked body

સરુાસરં્ુ - he is a demon and also a deva (2)

રાેગ હરં - he drives away illnesses

સપાર્િદ ભી ત હરં - he wards off fears from snakes and the like
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શપૂાર્સન સખુકરં - he is happily seated on a shUrpa (a

bamboo plate in the form of a trapezium, called muram in Tamil)

શલૂાયુધ ધર કરમ્ - he holds a trident in is hands

કરાળ વદનં - has a frightful face

કિઠનં - he is hard,

કયાનાણર્-ક ણા-આદ્રર્-અપાઙ્ગં - his(fierce)looks melt into a

compassionate glance due to the mantra commencing ’kayA naH’ (3)

ચતુભુર્જં - he has four hands

ખડ્ગ ખેટાિદ ધરણં - he holds a sword, a shield and like weapons

ચમાર્િદ નીલ વસં્ત્ર - he wears a blue cloth and other garments

made of leather

ગાેમેદકાભરણં - he wears gomedaka-AbharaNaM ornaments laced with

gomedaka (gem) stones

શિન શકુ્ર મત્ર ગુ ગુહ સ તાષે કરણમ્ - He is friends with Shani

and Shukra, and pleases Guruguha too.

Notes:

1) After getting the pot of nectar by churning the ocean with

asuras’help, the deva-s sought Vishnu’s help to prevent asuras from

getting their share. As Vishnu took on the enchanting form of a mohini

and started distributing the nectar to the devas, one asura sneaked in

between Surya and Chandra and partook a mouthful, before he was spotted

and struck down into two. The head and hands acquired a serpent body

and became Rahu, while the torso acquired a serpent’s head and became Ketu

2) Since the asura had actually drunk the nectar, he did not die,

he became a half-deva!

3) There is a a vedic mantra to propitiate each planet. The mantra

for Rahu is:

કયા ન શ્ચત્ર આભવુદ્ ઊતી સદા ધઃ સખા। કયા શ ચષ્ટયા તા ।
“With what help will he come to us, wonderful, ever-waxing friend? With

what most mighty company?” This Sama is from Samaveda samhita 1.139.

It is in gAyatrI Chandas with Vamadeva as Rishi. Originally addressed
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to Indra, it has been adopted for Ketu in later centuries.

૯ કેતુઃ
રાગ- ચામર તાલ- ચતુશ્ર ત પક

મહાસરંુ કેતુમહં ભ મ છાયાગ્રહં વરમ્ ।
મહા-િવ ચત્ર-મકુટ-ધરં મઙ્ગલ-વસ્ત્રાિદ-ધરં
નર-પીઠ- સ્થતં સખંુ નવગ્રહ-યુતં સખમ્ ।
કેતું કૃ વન્-મિ ત્રણં ક્રાેધ-િનિધ-જૈ મનં
કુલુત્તાિદ-ભક્ષણં કાેણ- વજ-પતાિકનં
ગુ ગુહ-ચામર-ભરણં ગુણદાષે- જતાભરણં
ગ્રહણાિદ-કાયર્-કારણં ગ્રહાપસવ્ય-સ ચાિરણમ્॥

મહાસરંુ કેતું અહં ભ મ - I take refuge in the great asura Ketu

ચાયાગ્રહં વરમ્ - he is a great shadow planet (1)

મહા િવ ચત્ર મકુટ ધરં - he wears a big charming crown

મઙ્ગળ વસ્ત્રાિદ ધરં - he wears auspicious (yellow) clothes

નર પીઠ સ્થતં સખંુ - happily mounted on a human being as seat

નવગ્રહ યુતં સખમ્ - he is friends with the newly created planet(rahu)

કેતું કૃ વન્ મિ ત્રણં - his vedic mantra commences ’ketuM kRiNvan’ (2)

ક્રાેધ િનિધ જૈ મનં - he is an angry person and he hails in the line ot

the sage Jaimini

કુલુત્તિદ ભક્ષણં - his favourite food is horse-grain (koLLu in Tamil)

કાેણ વજ પતાિકનં - his flag is in the form of a triangle

ગુ ગુહ ચામર ભરણં - He holds a parousal to Guruguha
ગુણ દાષે જત આભરણં - he is very good to people who had risen above

the sense of good and bad

ગ્રહણિદ કાયર્ કારણં - his actions include causing eclipses

ગ્રહાપસવ્ય સચંાિરણમ્ - he moves in a retrograde direction among the

planets

Notes:
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1) Rahu and Ketu are really not planets in the ordinary sense, but are

just the imaginary points of interchapter of the ecliptic and the moon’s

orbit. The ascending node is Rahu, the descending (crossing the ecliptic

from north to south) node is Ketu.

2) The ketu mantra runs as :

કેતુમ્ કૃ વન્નકેતવે પેશાે મયાર્ અપેશસે ।
સમષુદ્ ભર યથાઃ॥ - Rigveda 1.6.3

“Thou, making light where no light was, and form, O men, where form

was not, Wast born together with the dawn.”

This rik, originally addressed to UShas, has been adopted for Ketu

in later times.

3) In karnatic music, there are seven basic tAla-s (rythmic patterns),

and Muttusvami DikShita composed the first seven songs, one in each, for

the seven main graha-s. These seven pieces are remarkable not only for

their musical content, but also for their literary merit and the wealth

of information they exhibit. Though the last two songs, on the Chaya

graha-s, also go under his pen-name, Guruguha, there is a view that

these two songs are later-day insertions, probably by his disciples.
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