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నవగ్రహసూక్తం 

 

ఓం శుక్లంబరధరం విష్ణం శశివరణం చతుర్భుజమ్| 
ప్రసననవదనమ్ ధ్యాయేత్సరవ విఘ్ననపశానతయే || 
ఓం భూః ఓం భువూః ఓగం సువూః ఓం మహూః ఓం జనూః ఓం త్పూః ఓగం సత్ామ్ ఓం 
త్త్సవితురవరేఽణ్ాం భరో్గదేవసా ధీమహి ధియో యో నూః 
ప్రచోదయాఽత్ || ఓం ఆపో జ్యాతీరసోఽమృత్ం బ్రహమ భర్భువసుసవర్గమ్ || 
మమోపాత్త-సమసత-దురిత్క్షయద్వవరా శ్రీపరమేశవర ప్రీత్ారథం ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవత్య 
ప్రసాద సిధారతం ఆదిత్యాది నవగ్రహ నమసాారాన్ క్రిష్యా || 

ఓం ఆసత్యాన రజసా వరతమానో నివేశయననమృత్ం మరతయఞ్చ | 
హిరణ్ాయేన సవిత్య రథేనాఽఽదేవో యాతిభువనా విపశాన్ || 
అగ్నం దూత్ం వృణీమహే హోత్యరం విశవవేదసమ్ | 
అసా యజఞసా సుక్రతుమ్ || 
యేషామీశే పశుపతిూః పశూనాం చతుష్పద్వముత్ చ దివపద్వమ్ | 
నిష్క్ాీతోఽయం యజ్ఞఞయం భాగమేతు రాయసోపషా యజమానసా సన్తత || 
ఓం అధిదేవత్య ప్రత్ాధిదేవత్య సహిత్యయ ఆదిత్యాయ నమూః || ౧ || 

ఓం ఆపాాయసవ సమేతు త్య విశవత్సోసమ వృష్ణణయమ్ | 
భవా వాజసా సంగథే || 
అప్ససమే సోమో అబ్రవీదనతరివశావని భేష్జా | 
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అగ్నఞ్చ విశవశంభువమాపశచ విశవభేష్జూః || 
గౌరీ మిమాయ సలిలాని త్క్షత్యాక్పదీ దివపదీ సా చతుష్పదీ | అషాాపదీ నవపదీ బభవుషీ 
సహస్రాక్షరా పరమే వోామన్ || ఓం అధిదేవత్య ప్రత్ాధిదేవత్య సహిత్యయ సోమాయ 
నమూః || ౨ || 

ఓం అగ్నర్మమరాా దివూః క్కుత్పతిూః పృథివాా అయమ్ | అపాగంరేత్యగంసి జ్ఞనవతి || 
సోానా పృథివి భవాఽనృక్షరా నివేశనీ | యచ్ఛానశశరమ సప్రథూః 
|| క్షేత్రసా పతినా వయగంహిత్య నేవ జయామసి | గామశవం పోష్యిత్_నావ స నో 
మృడాతీదృశే || ఓం అధిదేవత్య ప్రత్ాధిదేవత్య సహిత్యయ అఙ్గోరక్య నమూః || ౩ || 

ఓం ఉదుుధాసావగ్నన ప్రతిజాగృహేానమిషాాపూరేత సగంసృజేథమయఞ్చ | ప్సనూః 
క్ృణ్వగగతసాతా  పిత్రం యువానమనావత్యగంసీత్తాయి త్న్తతమేత్మ్ || ఇదం 
విష్ణరివచక్రమే త్రేధ్య నిదధే పదమ్ | సమూఢమసాపాగం సురే || విష్ణణ 
రరాటమసి విష్ణణూః పృష్ఠమసి విష్ణణశశనప్త్రేసోథ విష్ణణసూసయరసి 
విష్ణణర్ధ్ాీవమసి వైష్ణవమసి విష్ణవే త్యవ || ఓం అధిదేవత్య ప్రత్ాధిదేవత్య 
సహిత్యయ బుధ్యయ నమూః || ౪ || 

ఓం బృహసపత్య అతియదర్గా అరాాదుయయమదివభాతి క్రతుమజజనేష్ | 
యదీయదయచచవసరతప్రజాత్ త్దసామసు ద్రవిణ్నేాహి చిత్రమ్ || ఇన్దయీమర్భత్వ 
ఇహ పాహి సోమం యథ శారాాత్య అపిబసుసత్సా | త్వ ప్రణీతీ త్వ 
శూరశరమనానవివాసనిత క్వయసుసయజాఞూః || బ్రహమజజాఞనం ప్రథమం 
ప్సరసాతదివసీమత్సుసర్భచో వేన ఆవూః | సబుధినయా ఉపమా అసా 
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విషాఠససత్శచ యోనిమసత్శచ వివూః || ఓం అధిదేవత్య ప్రత్ాధిదేవత్య సహిత్యయ 
బృహసపత్యే నమూః || ౫ || 

ఓం ప్రవశుశక్రాయ భానవే భరధవమ్ | హవాం మతిం చ్ఛగనయే సుపూత్మ్ | యో 
దైవాాని మాన్తషా జనూగంష్ణ అనతరివశావని విదమ నా జ్ఞగాతి || ఇన్ద్యీణీమాసు 
నారిష్ సుపత్_నీమహమశ్రవమ్ | న హాసాా అపరఞ్చన జరసా మరత్య 
పతిూః || ఇన్దయీం వో విశవత్సపరి హవామహే జనేభాూః | అసామక్మసుత కేవలూః 
|| ఓం అధిదేవత్య ప్రత్ాధిదేవత్య సహిత్యయ శుక్రాయ నమూః || ౬ || 

ఓం శనోన దేవీరభిష్ాయ ఆపో భవన్తత పీత్యే | శంయోరభిస్రవన్తత నూః 
|| ప్రజాపత్య న త్వదేత్యనానోా విశావ జాత్యని పరిత్య బభవ | యత్యామాస్తత 
జుహుమసతనోన అసుత వయగగతసాామ పత్యో రయీణామ్ || ఇమం యమప్రసతరమాహి 
సీద్వఽఙ్గోర్గభిూః పిత్ృభిససంవిద్వనూః | ఆత్యవ మనాేూః క్విశసాత వహనేతా నా 
రాజన్\, హవిషా మాదయసవ || ఓం అధిదేవత్య ప్రత్ాధిదేవత్య సహిత్యయ శనైశచరాయ 
నమూః || ౭ || 

ఓం క్యా నశిచత్ర ఆభువదూతీ సద్వవృధససఖా | క్యా శచిష్ఠయా 
వృత్య || ఆఽయఙ్ోూః పృశినరక్రమీదసననామత్రం ప్సనూః | పిత్రఞ్చ 
ప్రయన్తతువూః || యత్యత దేవీ నిర్తఋతిరాబబన ాద్వమ గ్రీవాసవవిచరతయమ్ | 
ఇదనేత త్దివషాామాాయుష్ణ న మధ్యాదథజవూః పితుమది ాప్రముక్తూః || 
ఓం అధిదేవత్య ప్రత్ాధిదేవత్య సహిత్యయ రాహవే నమూః || ౮ || 

ఓం కేతుఙ్ాృణ్వననకేత్వే ప్త్రశో మరాా అప్త్రశస్త | సముష్దిురజాయథూః 
|| బ్రహ్మమ దేవానాం పదవీూః క్వీనామృష్ణరివప్రాణాం మహిష్ణ మృగాణామ్ | 
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శేానోగృధ్రాణాగసాధితిరవనానాగం సోమూః పవిత్రమత్యాతి రేభన్ 
|| సచిత్ర చిత్రం చిత్యనతమస్తమ చిత్రక్షత్ర చిత్రత్మం వయోధ్యమ్ | 
చన్దయీం రయిం ప్సర్భవీరమ్ బృహనతం చన్దయీచన్ద్యీభిరోృణ్త్య యువసవ || 
ఓం అధిదేవత్య ప్రత్ాధిదేవత్య సహిత్యభాూః కేతుభ్యా నమూః || ౯ || 

|| ఓం ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవత్యభ్యా నమో నమూః || 
|| ఓం శానితూః శానితూః శానితూః || 

 


