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laghujAtakam by varAhamihirAchArya

वराहिमिहराचाय  लघजुातकम ्

अायाः अनबुमिणका
१. रािशूभदेाायः
२. महभदेाायः
३. महमऽैीिववकेाायः
४. महपाायः
५. गभा धानाायः
६. सिूतकाायः
७. अिरभाायः
८. अिरायः
९. आयदुा याायः
१०. दशादशाायः
११. अकवगा ायः
१२. ूकीणा ायः
१३. नाभसयोगाायः
१४. ीजातकाायः
१५. िनया णाायः
१६. नजातकाायः

अथ रािशूभदेाायः ॥ १॥
योदयासमये सरुमकुुटिनघृचरणकमलोऽिप ।
कुतऽेिलं िऽनऽेः स जयित धाां िनिध सयू ः ॥ १॥
होराशां वृमै या िनबधं नरी शाािण ।
यााया िभः सारमहं संू वािम ॥ २॥
यपिचतमजिन शभुाऽशभुं त कमणः पिम ।्
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वराहिमिहराचाय  लघजुातकम ्

यित शामतेत त्मिस िािण दीप इव ॥ ३॥
शीष मखुबादयोदरािण किटबिगुसंञािन ।
ऊ जानू जे चरणािवित राशयोऽजााः ॥ ४॥
कालनरावयवान प्ुषाणां िचयेसवकाले ।
सदसहसयंोगात प्ुाः सोपिवाे च ॥ ५॥
अणिसतहिरतपाटलपाडुिविचऽा िसततेरिपशौ ।
िपलकब ुरबॅकुमिलना चयो यथासम ॥् ६॥
प ुंी-बूराऽबूरौ चर-िर-िभावसंा ।
अजवषृिमथनुकुलीराः पमनवमःै सहैााः ॥ ७॥
कुजशबुेकशबुकुजजीवसौिरयमगरुवः ।
म(ेभ)ेषा नवाशंकानामजमकरतलुाकुलीरााः ॥ ८॥
गहृाद ्ादशभागाः िेाणाः ूथमपनवपानाम ।्
होरे िवषमऽेक ोः समराशौ चतीाशंोः ॥ ९॥
कुजयमजीविसताः पिेयवसमुनुीियाशंानाम ।्
िवषमषे ु समषूमणे िऽशंाशंपाः काः ॥ १०॥
नचृतुदकीटााबिलनः ूादिणापरोरगाः ।
सारुािऽबिलनः कीटा नचृतुदावैम ॥् ११॥
मषेवषृधििसहंातुदा मकरपवू भाग ।
कीटः ककटरािशः सरीसपृो विृकः किथतः ॥ १२॥
मकर पिमाध येो मीन जलचरः ातः ।
िमथनुतलुाघटका िपदाा धिपवू भाग ॥ १३॥
अिधपयतुो ो वा बधुजीवयतुिेत यो रािशः ।
स भवित बलवा यदा युो ोऽिप वा शषेःै ॥ १४॥
तनधुनसहजसुत ्-सतुिरपजुायामृधुम कमा ाः ।
य इित लाावातरुॐाऽेमचतथु ॥ १५॥
पातालिहबकुवेँ मसखुबसुंातथु भाव ।
नव-पमे िऽकोणे नवम  िऽिऽकोणं च ॥ १६॥

2 sanskritdocuments.org



वराहिमिहराचाय  लघजुातकम ्

धीः पमं ततृीयं िं समं त ु यािमऽम ।्
नू ं नु ं च तििममं ादशं िरम ॥् १७॥
केचतुयकटकलाऽदशमचतथुा नाम ।्
संा परतः पणफरमापोीमं च तरतः ॥ १८॥
िऽषडकेादशदशमापुचयभवनातोऽथाऽािन ।
वगमा नवाशंारािदष ु ूथममााः ॥ १९॥
मषेााारः सधिमकराः पाबला येाः ।
पृोदया िविमथनुाः िशरसाे भुयतो मीनः ॥ २०॥
अजवषृमगृानाकिकमीनविणजाशंकेिनाुाः ।
दशिशािवशंितितथीियिऽनविवशंषे ु ॥ २१॥
उाीचं सममका दीनां िऽकोणसंािन ।
िसहंवषृाजूमदा-काम ुक भतृौिलकुधराः ॥ २२॥
गहृहोरािेाणा नवभागो ादशाशंकिशंः ।
वग ः ूतेो मह यो य िनिदः ॥ २३॥
इित ौीवराहिमिहरिवरिचत लघजुातके रािशूभदेाायः ूथमः ॥

अथ महबलाायः ॥ २॥
आा रिवः शीतकरु चतेः
सं धराजः शिशजोऽथ वाणी ।
ान ं सखुं चेगुम द
शबुः शिनः कालनर ःखम ॥् १॥
आादयो गगनगबै िलिभब लवराः ।
ब लै ब ला ञयेा िवपरीतः शिनः तृः ॥ २॥
राजा रिवः शशधर बधुः कुमारः
सनेापितः िितसतुः सिचवौ िसतेौ ।
भृथा तरिणजः सबला महा
कुव ि जसमये िनजमवे पम ॥् ३॥
ूाादीशा रिविसतकुजरायमेसौवातयः ।
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ीणेकयमाराः पापाःै सयंतुः सौः ॥ ४॥
ीबपती बधुसौरी चिसतौ योिषतां नणृां शषेाः ।
ऋगथवसामयजषुामिधपा गुसौभौमिसताः ॥ ५॥
जीविसतौ िवूाणां ऽाणां रिवकुजौ िवशां चः ।
शिूािधपः शिशसतुः शनैरः सरभवानाम ॥् ६॥
बलवान ्गहृोाशं े िमऽ वीितः शभुैािप ।
चिसतौ ीऽे े पुषऽेोपगाः शषेाः ॥ ७॥
ूाािदष ु जीवबधुौ सयूा रौ भािरः शशािसतौ ।
उदगयन े शिशसयू वबेऽे िधिवपलुा ॥ ८॥
अहिन िसताकसरुेा िुनशं ो निमकुजसौराः ।
िदनािदशभुशभुा बलोरपयोब िलनः ॥ ९॥
मारसौवाितिसतचाका  यथोरं बिलनः ।
नसैिग कबलमतेत ब्लसाऽेाद ्बलािधकता ॥ १०॥
िमऽऽे े ो े होरायां भवनिऽकोणे च ।
िेाणे ाशं े िदन े च बलािताः सव ॥ ११॥
दशम-ततृीय े नव-पमे चतथुा म े कलऽं च ।
पँयि पादवृा फलािन चवैं ूयि ॥ १२॥
पणू ँयित रिवजतृीयदशमे िऽकोणमिप जीवः ।
चतरुॐं भिूमसतुः िसताकबधुिहमकराः कलऽं च ॥ १३॥
॥ इित ौीवराहिमिहरिवरिचत लघजुातके महभदेाायः ितीयः ॥

अथ महमऽैीिववकेाायः ॥ ३॥
िमऽायका ीवो गु िसतौ िवभारा िवकुजाः ।
वीका  िवकुजरवीव केषािदरयोऽे ॥ १॥
शऽू मिसतौ सम शिशजो िमऽािण शषेा रव-े
ीाशंिुहमरिँमज सुदौ शषेाः समाः शीतगोः ।
जीवेकराः कुज सुदो ोऽिरः िसताक समौ
िमऽे सयू िसतौ बधु िहमगःु शऽःु समाापरे ॥ २॥
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सरूःे सौिसतावरी रिवसतुो मोऽपरे था
सौाक सुदौ समौ कुजगु शबु शषेावरी
शबुगयौ सुदौ समः सरुगुः सौरेथाऽेरय-
ाले च दशाऽऽयबसुहजाऽषे ु िमऽं ितः ॥ ३॥
मलूिऽकोणषिऽकोणिनधनकैरािशसमगाः ।
एकैक यथा सवि ताािलका िरपवः ॥ ४॥
िमऽमदुासीनोऽिरा ाता य े िनसग भावने ।
तऽेिधसुिऽसमाालमपुितािाः ॥ ५॥
॥ इित ौीवराहिमिहरिवरिचत लघजुातके महमऽैीिववकेाायः ततृीयः ॥

अथ महपाायः ॥ ४॥
सयू पम -्

चतरुो नाुनकेुशः पिैकोऽिसार ।
शरूो मधिुपाो रँयामः पथृुाक ः ॥ १॥
चपम -्

ः ूाो गौरपलः कफवाितको िधरसारः ।
मृवाग घ्णृी िूयसखनवुृमाः ूाशंःु ॥ २॥
भौमपं
िहंॐो ॑णः िपाः पिैको राधष ः ।
चपलः सरगौरो मासार माहयेः ॥ ३॥
बधुपं
ममपः िूयवाग ्वा ँ यामः िशराततो िनपणुः ।
ारिणूः सततं ु चसतुः ॥ ४॥
गुपम -्

मधिुनभनयनो मितमानपुिचतमासंः कफाको गौरः ।
ईषिलकेशो मदेःसारो गुदघ  ॥ ५॥
शबुपं
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ँयामो िवकुपवा  कुिटलािसतमधू जः सखुी काः ।
कफवाितको मधरुवागृपुऽुः शबुसार ॥ ६॥
शिनपम -्

कृशदीघ ः िपाः कृः िपशनुोऽिनलूकृितः ।
लूनखदरोमा शनैरो ायसुार ॥ ७॥
पूयोजनं
एत े महा बिलाः ूसिूतकाले नणृां मिूत समम ।्
कुय ुदहं िनयतं बहव समागता िमौम ॥् ८॥
॥ इित ौीवराहिमिहरिवरिचत लघजुातके महपाायतथु ः ॥

अथ गभा धानाायः ॥ ५॥
आधानऽेगहंृ यीलो मथैनु े पमुान भ्वित ।
सायासमसतुवीित े िवदधं शभुरैे ॥ १॥
सौराशंऽेाशं े वा चः सौराितोऽथ िहबकेु वा ।
शाो दीपो जाधान े चे रिवः ॥ २॥
चो यावे ादशभाग े िनषकेसमये ात ।्
तात त्ावित राशौ जेौ सवे मािस ॥ ३॥
उदयित मृभाशं े समे च मे
यिद भवित िनषकेः सिूतमऽयणे ।
शिशिन त ु िविधरषे ादशऽेे ूकुया -
िगिदतिमह िचं सिूतकालेऽिप युा ॥ ४॥
यमवबौ नूऽेका त प् ुसंो रोगूदौ ियात ।्
तगयोमृ ुदकेयतुयोवैम ॥् ५॥
कललघनावयवािमोमिृतसमुवाः बमशः ।
मासषे ु शबुकुजजीवसयू चािकसौानाम ॥् ६॥
अशनोगेूसवाः परतो लशेचसयूा णाम ।्
कषःै पीडा पतनं िनपीिडतिैन म लःै पिुः ॥ ७॥
बलयुौ गहृाशंेक िसतावपुचय गौ प ुसंाम ।्
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ीणां वा कुजचौ यदा तदा गभ सवो भवित ॥ ८॥
ले बिलिन गरुौ वा नवपमसिंतऽेिप वा भवित ।
योगा हतबीजानामफला वीणवे बिधराणाम ॥् ९॥
िवषम िवषमाशं े सिंता गुशशालाका ः ।
पुकराः समभषे ु योिषतां समनवाशंगताः ॥ १०॥
बिलनौ िवषमऽेकगु नरं ियं समगहृे कुजेिसताः ।
यमलं िशरीराशंिेजाः पसमम ॥् ११॥
लािषमोपगतः शनैरः पऽुजदो भवित ।
िनगिदतयोगबलाबलमवलो िविनयो वाः ॥ १२॥
॥ इित ौीवराहिमिहरिवरिचत लघजुातके गभा धानाायः पमः ॥

अथ सिूतकाायः ॥ ६॥
गुशिशरवयः सं रजः िसतौ तमोऽकसतुभौमौ ।
एतऽेरािन ां ूकृितं जोः ूयि ॥ १॥
सं रजमो वा िऽशंाशं े य भाराक ् ।
बिलनः सशी मिूत ब ुा वा जाितकुलदशेान ॥् २॥
पवू िवले याग न्व भागाशी भवित मिूत ः ।
यो वा महो बिलाले ताशी वाा ॥ ३॥
चे लमपँयित मे वा शबुसौयोे ।
ज परो िपतयु मोदय े वा कुज े वाऽे ॥ ४॥
पापयतुोऽक ः सेः पँयित होरां न चमिप जीवः ।
पँयित साक नें यिद जीवो वा परजैा तः ॥ ५॥
ारं वािुन केोपगाद ्महादसित वा िवला त ।्
दीपोऽका दयाद ्वित िरतः हेिनदशः ॥ ६॥
अढं नवमथ दधं िचऽं सुढं मनोरमं जीण म ।्
गहृमका िदकवीया त प्ितभवनं सिकृै ॥ ७॥
गुो दशमो ििऽचतभुू िमकं करोित गहृम ।्
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धनिुष सबलिशालं िशालमषे ु यमलेष ु ॥ ८॥
षिनवााः पादाः खाारालभवनािन ।
िवनतं यमलः बूरैु उपघातः ॥ ९॥
छाग े िसहंे वषृ े ल े ते सौरऽेथवा कुज े ।
राँयशंसशे गाऽ े जायत े नालविेतः ॥ १०॥
येािन ताॆमिणहमेशिुरौािण मौिकं लोहम ।्
अका बै लविः ान े हमे जीवऽेिप ॥ ११॥
शिशलारसंमहतुाोपसिूतका येाः ।
उदगधऽरगा बााब ँयऽेध ॥ १२॥
॥ इित ौीवराहिमिहरिवरिचत लघजुातके सिूतकाायः षः ॥

अथ अिराायः ॥ ७॥
षऽेमऽेिप चः सो मरणाय पापसः ।
अािभः शभुो वषिम ौैदधन ॥ १॥
शिशवौाः पापवै िबिभरवलोिकता न शभुाः ।
मासने मरणदाः ःु पापिजतो लपाे ॥ २॥
राँयःै पापःै सायां िहममयखूहोरायाम ।्
मृःु ूकेःै केषे ु शशापापै ॥ ३॥
चबूााध पापशभुःै कीटभोदय े मृःु ।
िनधनचतुयगवैा  बूरःै ीण े शिशदुये ॥ ४॥
सााोदयगे शिशिन सपाप े शभुेणिवयेु ।
न च कटकेऽि किभदा मृरुादेँ यः ॥ ५॥
चतरुॐे समगः पापाः शशी मरणदाता ।
उदयगतो वा चः समरािशितःै पापःै ॥ ६॥
ीणेौ ादशगे लामरािशसिंतःै पापःै ।
सौरिहत े च केे सो मृिुव िनदँ यः ॥ ७॥
सोपवे शशाे सबूरे लग े कुजऽेमग े ।
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मृमुा ऽा साध चवदक च शणे ॥ ८॥
ल-ादश-नवमाऽमसंै-सौिर-सयूा ऽऽरःै ।
जात भवित मरणं यिद न बलयतुः पितव चसाम ॥् ९॥
सतुमदननवालरेशभुयतुो मरणाय शीतरिँमः ।
भगृसुतुशिशपऽुदवेपूयै िद बिलिभन  यतुोऽवलोिकतो वा ॥ १०॥
योग े ानं गतवित बिलने ं वा तनगुहृमथवा ।
पापै े बलवित मरणं वष ाः िकल मिुनगिदतम ॥् ११॥
॥ इित ौीवराहिमिहरिवरिचत लघजुातके अिराायः समः ॥

अथ अिरभाायः ॥ ८॥
सवा िनमानितबलः ुरदशंजुालो
लितः ूशमयते स्रुराजमी ।
एको बिन िरतािन सुरािण
भा ूयु इव शलूधरूणामः ॥ १॥
लािधपोऽितबलवानशभुरैः
केितःै शभुखगरैवलोमानः ।
मृ ुं िवधयू िवदधाित शदुीघ मायःु
साध गणुबै िभिज तया च ला ॥ २॥
लादमविप बधुगुभाग वकाणगः ।
मृ ुं ूामिप नरं पिररवे िना जम ॥् ३॥
चः सणू तनःु सौ गतः ितः शभुाः ।
ूकरोित िरभं िवशषेतः शबुसः ॥ ४॥
बधुभाग वजीवानामकेतमः केमागतो बलवान ।्
बूरसहायो यिप सो िर भाय ॥ ५॥
िरपभुवनगतोऽिप शशी गुिसतचाजकाणः ।
गड इव भोिगदं पिररवे िना जम ॥् ६॥
सौयमगतः सणू ः िधमडलः शशभतृ ।्
िनःशषेािरहा भजुलोक गड इव ॥ ७॥
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शशभिृत पणू शरीरे शेु प े िनशाभवे काले ।
िरपिुनधने िरं ूभवित नवैाऽ जात ॥ ८॥
ूुिरतिकरणजाले िधामलमडले बलोपते े ।
सरुमििण केगते सवा िरं शमं याित ॥ ९॥
सौभवनोपयाताः सौाशंकगाः सौाणःहाः ।
गुचकाशिशजाः सवऽिर हारः ॥ १०॥
चाािसतराशरेिधपः केे शभुमहो वािप ।
ूशमयित िरयोगं पापािन यथा हिररणम ॥् ११॥
पापाः यिद शभुवग सौैाः शभुशेवग ःै ।
िनि तदा िरं पितं िवरा यथा यवुितः ॥ १२॥
रािषलाभ े लात स्ौिैन रीितः सः ।
नाशयित सविरतं मात इव तलूसातम ॥् १३॥
शीषदयषे ु रािशष ु सव गगनािधवािसनः सतूौ ।
ूकृितािरं िवलीयते घतृिमवािम ॥् १४॥
ताले यिद िवजयी शभुमहः शभुिनरीितोऽवँयम ।्
नाशयित सवा िरं मात इव पादपान ्ू बलः ॥ १५॥
पे िसत े भवित ज यिद पायां
कृे तथाऽहिन शभुाशभुऽँयमानः ।
तं चमा िरपिुवनाशगतोऽिप या-
दापु रित िपतवे िशश ुं न हि ॥ १६॥
॥ इित ौीवराहिमिहरिवरिचत लघजुातके अिरभाायः अमः ॥

अथ आयदुा याायः ॥ ९॥
राँयशंकला गिुणता ादशनविभम ह भगणेः ।
ादशतावशषेऽेमासिदननािडकाः बमशः ॥ १॥
होरादायोऽवें बलयुाऽािन रािशतुािन ।
वषा िण संू यनपुातााशंकािदफलम ॥् २॥
वगमरािशिेाणनवाशंके सकृद-्िगणुं (िगणुम ्) ।
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वबोयोिगिुणतं ििऽगणुे सकृत ि्ऽगणुम ॥् ३॥
शंमवबो िरपभु े नीचऽेध सयू िकरण ।
पयित ायदुा याां यातौ रािवजशबुौ ॥ ४॥
सवा ध िऽचतथुियत ुभागान ्यारशभुाः ।
सोऽध मतो वामं बलवानके गेकेः ॥ ५॥
॥ इित ौीवराहिमिहरिवरिचत लघजुातके आयदुा याायः नवमः ॥

अथ दशादशाायः ॥ १०॥
शोपेिवशुः कालो यो यने जीिवत े दः ।
स िविचा त दशा दशास ु फलूदाः सव ॥ १॥
लाकशशाानां यो बलवांशा भवते ्ू थमा ।
तेपणफरापोिमगतानां बलाषेाः ॥ २॥
िमऽोगहृाशंोपगतानां शोभना दशाः सवा ः ।
ोािभलािषणामिप न त ु किथतिवपय यानाम ॥् ३॥
होरादशा काणःै पिूजतमाधमा चरे बमशः ।
िशरीरे िवपरीता िरे त ु पापेमफला ॥ ४॥
एकऽध शंं िऽकोणयोः समे त ु साशंम ।्
चतरुॐ()योु पादं पाचयित गतो महः गणुःै ॥ ५॥
भागाः सशदेिैव विज ताः सयंतुा दशादेाः ।
ूशंा गणुकाराः पथृक ् पथृक ् चादशााः ॥ ६॥
॥ इित ौीवराहिमिहरिवरिचत लघजुातके दशादशाायः दशमः ॥

अथ अकवगा ायः ॥ ११॥
केायािनवक ः ादािकभौमत शभुः ।
षाषे ु िसतात ष्डायधीधम गो जीवात ॥् १॥
उपचयगोऽकापचयनवमाधीगतः सौात ।्
लापचयबुयितः शोभनः ूोः ॥ २॥
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शँयपुचयषे ु लाामिुनः ाुजानवधीष ु ।
सयू त स्ारगिषडायसतुषे ु सयू सतुात ॥् ३॥
ात के्िऽसतुायागो गरुो यायमृकेुषे ु ।
िऽचतःुसतुनवदशमनुायगमाः शबुात ॥् ४॥
भौमः ादायाकेगायष तषे ु बधुात ।्
जीवाद ्दशाय-शऽ-ुयिेनापचय-सतुषे ु ॥ ५॥
उदयापचयतनषु ु िऽषडायिेतः समो दशमः ।
भगृतुोषडायेिसतात के्ायनववसषु ु ॥ ६॥
सौोऽषणवायाजिेनात ्ात ि्ऽतनदुशयतुषे ु ।
चाििरपदुशायासखुगतः ात स्ािदष ु िवलात ॥् ७॥
ूथमसखुायििनधनधमष ु िसतात ि्ऽधीसमतेषे ु ।
साशारषे ु सौरारयो यायिरपवुसषु ु गरुोः ॥ ८॥
जीवो भौमाद ्यायाकेगोऽका त स्धम सहजषे ु ।
ात स्िऽकेष ु शबुावदशलाभधीिरपषु ु ॥ ९॥
शिशनः रिऽकोणाथ लाभगििरपधुीयषे ु यमात ।्
नविदखुाधीायशऽषु ु ात स्कामगो लात ॥् १०॥
शबुो लादासतुनवालाभषे ु सयात ।्
ात स्िदगिसतात ि्ऽसखुाजािदधम लाभषे ु ॥ ११॥
वायेका विदलाभाधीितो जीवात ।्
ात ि्ऽसतुनवायािरायसतुापोऽिमषे ु कुजात ॥् १२॥
ात स्ौिरिसतुायािरगः कुजादकमसिहतषे ु ।
ायाकेगोऽका बात ष्ालाभषे ु ॥ १३॥
िऽषडायगः शशाादयात स्सखुाकमगोऽथ गरुोः ।
सतुषयायगो ात ्यायिरपिुदवाः ॥ १४॥
ानेतेषे ु शभुाः शषेेिहता भवि चाानाम ।्
अशभुशभुिवशषेफलं महाः ूयि चारगताः ॥ १५॥
॥ इित ौीवराहिमिहरिवरिचत लघजुातके अकवगा ायः एकादशः ॥
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अथ ूकीणा ायः ॥ १२॥
रिवव ादशगरैनफा चाितीयगःै सनुफा ।
उभयितै धरा केमिुमसंकोऽतोऽः ॥ १॥
सीलं िवषयसखुाितं ूभ ुं ाितयुमनफायाम ।्
सनुफायां धीधनकीित युमाािज तैया म ॥् २॥
बभृकुटुारं सखुभोगाितं च दौध िरके ।
भतृकं ःिखतमधनं जातं केमिुमे िवात ॥् ३॥
भौमः शरूडो महाधनो ानवान ब्धुो िनपणुः ।
ऋः शबुः सिुखतो गुग ुणाो नपृितपूः ॥ ४॥
बारः सौिरब भृाः पिूजतो गणुिैव ः
एषां गणुःै समगणुा येा योगोवाः पुषाः ॥ ५॥
सयूा ितीयमृं विेशानं ूकीित तं यवनःै ।
तेमहयंु जिन चेास ु च िवलम ॥् ६॥
यं पापरतं िनपणुं बूरं च शविृं च ।
धातुं च बमशािदिभरितः सयू ः ॥ ७॥
चोऽारकपवूः कूटं ूिौतं कुलािधकम ।्
ववहारं बमणे पौनभ वं चािप ॥ ८॥
मो रोऽीसो ःखाितः कुजो ाःै ।
ो जीवागैतं वािमनं महेजालम ॥् ९॥
जीवः िसतने बगणुमिसतने समितोऽऽ घटकारम ।्
ीं मने िसतििभरवें फलािन वदते ॥् १०॥
चतरुािदिभरकेःै ूोां ां महः करोित बली ।
बवीयावः ूथमा वीया िधकवै ॥ ११॥
तापसवृौावकरपटाजीिविभचुरकाणाम ।्
िनम ानां चाका त प्रािजतःै ूिुतब िलिभः ॥ १२॥
िदनकरमयखूरैदी(वी)िता भिवािदनषेाम ।्
यािचतदीा बिलिभः परािजतरैवैा  ॥ १३॥
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अथ रािशशीलिनपणं
अिरिवभिूतिमऽं चलनमटनं िलतिनयममिप चरभ े ।
िरभे तिपरीतं माितं दीघ सऽूं (दीघ सू)ं च ॥ १॥
िशरीरे (तिपरीत)ंागयतुं कृतमुािहतं िविवधचेम ।्
माारयजलोवरािशष ु िवा तीलान ॥् २॥
ऽेािधपसे शिशिन नपृुिरिप धनवान ।्
िेाणाशंकपवैा  ूायः सौःै शभुं नाऽःै ॥ ३॥
पुि शभुा भावाूा दीन ्ि सिंताः पापाः ।
सौाः षऽेिराः(ाः) सवऽिरा यामगाः ॥ ४॥
ककवषृाजोपगते चे ले धनी सुप ।
िवकलाजडदिरिाः शषेषे ु िवशषेतः कृे ॥ ५॥
िवकलेनोऽकले तिैमिरकोऽजे भे त ु राः ।
बदु-्बुिः किक िण काणो यगे शशाे वा ॥ ६॥
इं पादिववृा िमऽगहृिऽकोणतेुष ु ।
िरपभुऽें फलमकपगत पापं शभुं नवै ॥ ७॥
इित रािशशीलिनपणम ।्

अथ आौययोग िनपणं
तरभोृिवचणधिननपृितनप ुसंकाऽभयदिरिाः ।
ख()लपापोमोृकृा मषेादीनां नवाशंभवाः ॥ १॥
कुलतुकुलािधकबमुाधिनभोिगनपृसमनरेाः ।
गतकैिववृा िकिनूा सुद ्गहृगःै ॥ २॥
िऽूभिृतिभनैृ पवशंभवा भवि राजानः ।
पािदिभरकुलोवा तिकोणगतःै ॥ ३॥
िनध नःिखतमढूािधतबािभतवधभाजः ।
एकोरपिरवृा नीचगतःै शऽगुहृगवैा  ॥ ४॥
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एकोऽिप नपृितजूदो महः ोगः सुद ्ः ।
बिलिभः केोपगतिैूभिृतिभरविनपालभवः ॥ ५॥
वगमगे चे चतरुावैित े िवले वा ।
नपृज भवित रां नपृयोग े बलयतुदशायाम ॥् ६॥
उडुपितयोगसमागमभशीलसशनािन भावा ।
आौयराूभावााायऽेिन ब्मणेोाः ॥ ७॥
॥ इित ौीवराहिमिहरिवरिचत लघजुातके ूकीणा ायः ादशः ॥

अथ नाभसयोगाायः ॥ १३॥
चभ भवनािदष ु सवराौयजा रमुसुलनलयोगाः ।
ई ुमा नी धनवान ब्मणे कुलिवौतुाः सव ॥ १॥
दलयोगौ (सिुिरले ितन द् े चोमेिरउ)
केऽयगःै पापःै शभुदै लााविह माला च ।
सपऽितःिखतानां मालायां ज सिुखनां च ॥ २॥
िरनरकेगै दािवलासिंतःै शकटम ।्
खचतथु योिव हः श ृाटकमदुयसतुनवगःै ॥ ३॥
श ृाटकतोऽगतहैलमतेषेां बमात फ्लोपनयः ।
या शकटाजीवी(वो) तिरसौभाक-्कृिषकृत ॥् ४॥
बूरःै सखुकम ःै सौैदयासिंतवै ळम ।्
यव इित तिपरीतिैम ौःै कमलं तुवैा पी ॥ ५॥
लािदकटकेतगुृ हावितमै हयैगाः ।
यपूषेशुिदडा वळादीनां फलाात ॥् ६॥
आयोः सखुयतुः सखुभाे धनाितोऽसखुः ।
ागी िहंो(ॐो) धनविज तः पमुान ि्ूयिैव यु ॥ ७॥
तत स्भसंनैकूटऽकाम ुकािण ःु ।
नावारैवें कटकाःै तृोऽध शशी ॥ ८॥
एकारिैव लात ष्ड-्भवनावितमै हैबम ।्
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अथा  तदिधनौूभिृतफलाथो बमशः ॥ ९॥
कीा  युोऽनतृवाक ् जनिहतः शरूसभुगधनीभपूाः ।
इाकृितजा योगा िवशंितरागणुैषे ु ने ॥ १०॥
एकािदगहृोपगतैान य्ोगान ि्वहाय सान े ।
गोल-यगु-शलू-केदार पाश-दामा-वीणाः ःु ॥ ११॥
ःिखतदिरिघातककृिषकरःशीलपशपुितिनपणुानाम ।्
ज बमणे सिुखनः परभायैव  एवतै े ॥ १२॥
॥ इित ौीवराहिमिहरिवरिचत लघजुातके नाभसयोगाायसः ऽयोदशः ॥

अथ ीजातकाायः ॥ १४॥
ीप ुसंोज फलं तुं िकऽ लचम ।्
तलयोगापरुाकृित सौभायममयात ॥् १॥
युम लेोः ूकृिता पशीलगणुयुा ।
ओजे पुषाकारा ःशीला ःिखता चवै ॥ २॥
अबले समभवन े सौेणविज त े च कापुषः ।
भवित पितरभऽेे ूवासशीलो भवदे ्ॅाी ॥ ३॥
बाे िवधवा भौमे पितसा िदवाकरऽेे ।
सौरे पापै े कवै जारं समपुयाित ॥ ४॥
िसतकुजजीवेसतुबै िलिभल े सम यिद रािशः ।
ी ॄवािदनी ात स्शुाकुशला ूतीता सा ॥ ५॥
पुफलं य घटित विनतास ु तासाम ।्
वं राां वषृणिवनाशािद वा पापम ॥् ६॥
॥ इित ौीवराहिमिहरिवरिचत लघजुातके ीजातकाायः चतदु शः ॥

अथ िनया णाायः ॥ १५॥
सयूा िदिभिन धनगै तवहसिललायधुरामयः ।
ुृ त मृःु परदशे े नधैन े चरभ े ॥ १॥
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यो वा िनधनं पँयित बलवांातकुोपजो मृःु ।
लात ्शंपितवा  ािवशंः कारणं मृोः ॥ २॥
सरुिपतिृतय रकान ग्ुिरिसतावसमृवी यमौ ।
िरपरुशंकपा नयि चाऽािरिनधनाः ॥ ३॥
षामकटकगो गुो भवित मीनले वा ।
शषेरैबलजै िन मरणे वा मोगितमाः ॥ ४॥
गुडुपितशबुौ यू भौमौ यमौ
िवबधुिपतिृतरो नारकीयां कुय ुः ।
िदनकरशिशवीया ऽिधितशंनाथाः
ूवरसमिनकृाु॑ासादनकेू ॥ ५॥
॥ इित ौीवराहिमिहरिवरिचत लघजुातके िनया णाायः पदशः ॥

अथ नजातकाायः ॥ १६॥
गोिसहंौ िजतमुामौ(िमथनुामौ) िबयतलेु कामगृौ च बमात ्
सवंया  दशकासिवषयःै शषेाः सागणुाः ।
जीवाराुिजदैवः(वाः) ूथमवषेा महाः सौव-
िाशीनां िनयतो िविधम हयतुःै काया  च तग णा ॥ १॥
साहतं िऽघनभािजतशषेमृं
दाऽथवा नव िशशो नवाऽथवा ात ।्
एवं कलऽसहजाजशऽभुेः
ूवु देदयरािशवशने तषेाम ॥् २॥
वष त ुमासितथयो िुनशं डूुिन
वलेोदय नवभागिवकनाः ःु ।
भयूो दशािदगिुणताः िवकभा
वषा दयो नवकदानिवशोधनााम ॥् ३॥
िवयेा दशकेा ऋतमुासाथवै च ।
अकेिप मासाध ितथय तथा तृाः ॥ ४॥
िदवारािऽूसिूतं च नऽानयनं तथा ।
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ससऽेिप वग त ु िनमवेोपलयते ॥् ५॥
वलेामथ िवलं च होरामशंकमवे च ।
पकेष ु िवजानीयाजातकिसये ॥ ६॥
॥ इित ौीवराहिमिहरिवरिचत लघजुातके नजातकाायः षोडशः ॥
॥ इित वराहिमिहराचाय कृत े लघजुातकमः समाः ॥
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