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bhRigu sUtram

ગુ સતૂ્રમ્

અથ ત વાિદદ્વાદશ ભાવ સ્થત રિવ ફલમાહ
તત્રાદાૈ લગ્ ે રિવફલં

આરાેગ્યં ભવ ત॥ ૧॥
િપત્તપ્રકૃ તઃ નતે્રરાેગી॥ ૨॥
મેધાવી સદાચાર વા॥ ૩॥
ઉ ણાે દરવાન્॥ ૪॥
મખૂર્ઃ પતુ્રહીનઃ॥ ૫॥
તી ણબુ દ્ધઃ॥ ૬॥
અ પભાષી પ્રવાસશીલઃ સખુી॥ ૭॥
વાેચ્ચે ક તમાન્॥ ૮॥

બ લિનર ક્ષતે િવદ્વાન્॥ ૯॥
નીચે પ્રતાપવાન્॥ ૧૦॥
જ્ઞાનદ્વષેી દિરદ્રઃ અ ધકઃ॥ ૧૧॥
શભુદષૃ્ટે ન દાષેઃ॥ ૧૨॥
સહે વાંશે નાથઃ॥ ૧૩॥
કુલીરે જ્ઞાનવાન્॥ ૧૪॥
રાેગી બુદબુદાક્ષહ્ઃ॥ ૧૫॥
મકરાે હૃદ્રાેગી॥ ૧૬॥
મીને સ્ત્રીજનસવેી॥ ૧૭॥
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ક યાયાં રવાૈ ક યાપ્રજઃ દારહીનઃ કૃતઘ્નઃ॥ ૧૮॥
ક્ષતે્રી શભુયુક્તહઃ આરાેગ્યવાન્॥ ૧૯॥
પાપયુતે શત્રનુીચક્ષતે્રે તીયે વષ વરપીડા॥ ૨૦॥
શભુદષૃ્ટે ન દાષેઃ॥ ૨૧॥

લગ્ ાદ્દિ્વતીયે રિવફલં
મખુરાેગી॥ ૨૨॥
પ ચિવશ તવષ રાજદ ડને દ્રવ્યચ્છેદઃ॥ ૨૩॥
ઉચ્ચે વક્ષતે્રે ન દાષેઃ॥ ૨૪॥
પાપયુતે નતે્રરાેગી॥ ૨૫॥
વ પિવદ્વાન્ રાેગી॥ ૨૬॥

શભુવી ક્ષતે ધનવાન્ દાષેાદ ન્ વ્યપહરતી॥ ૨૭॥
નતે્રસાખૈ્યમ્॥ ૨૮॥
વાેચ્ચે વક્ષતે્રે વા બહુધનવાન્॥ ૨૯॥

બુધયુતે પવનવાક્॥ ૩૦॥
ધનાિધપઃ વાેચ્ચે વાગ્મી॥ ૩૧॥
શાસ્ત્રજ્ઞઃ જ્ઞાનવાન્ નતે્રસાખૈ્યં રાજયાેગશ્ચ॥ ૩૨॥

લગ્ ા તીયે રિવફલં
બુ દ્ધમાન્ અનજુરિહતઃ જ્યેષ્ઠનાશઃ॥ ૩૩॥
પ ચમે વષ ચતુરષ્ટ દ્વાદશવષ વા િક ચ પીડા॥ ૩૪॥
પાપયુતે કૂ્રરકતાર્॥ ૩૫॥
દ્વભ્રા માન્ પરાક્રમી॥ ૩૬॥
યુદ્ધે શરૂશ્ચ॥ ૩૭॥
ક તમાન્ િનજધનભાેગી॥ ૩૮॥
શભુયુતે સાેદર દ્ધઃ॥ ૩૯॥
ભાવાિધપે બલયુતે ભ્રા દ ઘાર્યુઃ॥ ૪૦॥
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પાપયુતે પાપેક્ષણવંશાન્નાશઃ॥ ૪૧॥
શભુવીક્ષણવશાદ્ધનવાન્ ભાેગી સખુીચ॥ ૪૨॥

લગ્ ાચ્ચતુથ રિવફલં
હીનાઙ્ગઃ અહઙ્કાર જનિવરાેધી ઉ ણદેહી મનઃ પીડાવાન્॥ ૪૩॥
દ્વાિત્રશદ્વષ સવર્કમાર્નુકૂલવાન્॥ ૪૪॥
બહુપ્ર તષ્ઠા સ દ્ધઃ સત્તાપદવી જ્ઞાનશાૈયર્ સ પન્નઃ॥ ૪૫॥
ધનધા યહીનઃ॥ ૪૬॥
ભાવાિધપે બલયુતે વક્ષતે્રિત્રકાેણે કે દ્રે લક્ષણાપેક્ષયા

આ દાે લકાપ્રા પ્તઃ॥ ૪૭॥
પાપયુતે પાપિવક્ષણવશાદ્દષુ્ટસ્થાને દુવાર્હન સ દ્ધઃ॥ ૪૮॥
ક્ષતે્રહીનઃ॥ ૪૯॥
પરગ્ હ અેવ વાસઃ॥ ૫૦॥

લગ્ ા પ ચમે રિવફલં
િનધર્નઃ સ્થૂલદેહી સપ્તમે વષ િપત્રાિરષ્ટવાન્॥ ૫૧॥
મેધાવી અ પ પતુ્રઃ બુ દ્ધમાન્॥ ૫૨॥
ભાવાિધપે બલયુતે પતુ્ર સ દ્ધઃ॥ ૫૩॥
રાહુકેતુયુતે સપર્શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૫૪॥
કુજયુતે શત્રુયુતે મૂલાત્॥ ૫૫॥
શભુદષૃ્ટયુતે ન દાષેઃ॥ ૫૬॥
સયૂર્શરભાિદષુ ભક્તઃ॥ ૫૭॥
બલયુતે પતુ્રસ દ્ધઃ॥ ૫૮॥

લગ્ ા ષષે્ઠ રિવફલં
અ પજ્ઞા તઃ॥ ૫૯॥
શત્રુ દ્ધઃ ધનધા યસ દ્ધઃ॥ ૬૦॥
િવશ તવષ નતે્ર વપૈર તં્ય ભવ ત॥ ૬૧॥
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શભુદષૃ્ટયુતે ન દાષેઃ॥ ૬૨॥
અિહકાનન પારકૃન્મ ત્રસવેી॥ ૬૩॥
ક તમાન્ શાેકરાેગી મહાે ણદેહી॥ ૬૪॥
શભુયુતે ભાવાિધપે દેહારાેગ્યમ્॥ ૬૫॥
જ્ઞા તશત્રુબાહુલ્યમ્॥ ૬૬॥
ભાવાિધપે દુબર્લે શત્રનુાશઃ॥ ૬૭॥
િપ દુબર્લઃ॥ ૬૮॥

લગ્ સપ્તમે રિવફલં
િવવાહિવલ બનં સ્ત્રીદ્વષેી પરદારરતઃ દારદ્વયવાન્॥ ૬૯॥
પ ચિવશ તવષ દેશા તર પ્રવેશઃ॥ ૭૦॥
અભક્ષ્ય ભક્ષણઃ િવનાેદશીલઃ દારદ્વષેી॥ ૭૧॥
નાશા તબુ દ્ધઃ॥ ૭૨॥
વક્ષબલવ ત અેકદારવાન્॥ ૭૩॥

શત્રનુીચવી ક્ષતે પાપયુતે વીક્ષણૈબર્હુદારવાન્॥ ૭૪॥
લગ્ ાદષ્ટમે રિવફલં

અ પપતુ્રઃ નતે્રરાેગી॥ ૭૫॥
દશમે વષ શરાવે્રણી॥ ૭૬॥
શભુયુતદષૃ્ટે ત પિરહારઃ॥ ૭૭॥
અ પધનવાન્ ગાેમિહ યાિદનાશઃ॥ ૭૮॥
દેહે રાેગઃ॥ ૭૯॥
ખ્યા તમાન્॥ ૮૦॥
ભાવાિધપે બલયુતે ઇષ્ટક્ષતે્રવાન્॥ ૮૧॥
વાેચ્ચે વક્ષતે્રે દ ઘાર્યુઃ॥ ૮૨॥

લગ્ ાન્નવમે રિવફલં
સયૂાર્િદદેવતાભક્તઃ॥ ૮૩॥
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ધા મકઃ અ પભાગ્યઃ િપ દ્વષેી સતુદારવાન્
વાેચ્ચે વક્ષતે્રે તસ્ય િપતા દ ઘાર્યુઃ॥ ૮૪॥
બહુધનવાન્ તપાે યાનશીલઃ ગુ દેવતાભક્તઃ॥ ૮૫॥
નીચાિરપાપકે્ષત્રે પાપૈયુર્તે દષૃ્ટે વા િપ નાશઃ॥ ૮૬॥
શભુયુતે વીક્ષણવશાદ્ વા િપતા િદઘાર્યુઃ॥ ૮૭॥

લગ્ ાદ્દશમે રિવફલં
અષ્ટાદશવષ િવદ્યાિદકારેણ પ્ર સદ્ધાે ભવ ત
દ્રવ્યાજર્નસમથર્શ્ચ॥ ૮૮॥
દષૃ્ટિત્રતઃ રાજ પ્રયઃ સ કમર્રતઃ રાજશરૂઃ ખ્યા તમાન્॥ ૮૯॥
વાેચ્ચે વક્ષતે્રે બલ પરઃ॥ ૯૦॥

ક તપ્ર સ દ્ધઃ॥ ૯૧॥
તટાકક્ષતે્રગાપેુરાિદબ્રાહ્મણ પ્ર તષ્ઠા સ દ્ધઃ॥ ૯૨॥
પાપક્ષતે્રે પાપયુતે પાપદષૃ્ટવશાત્ કમર્િવઘ્નકરઃ॥ ૯૩॥
દુષ્ટકૃ તઃ॥ ૯૪॥
અનાચારઃ દુ કમર્કૃ પાપી॥ ૯૫॥

લગ્ ાદેકાદશે રિવફલં
બહુધા યવાન્ પ ચિવશ તવષ વાહન સ દ્ધઃ॥ ૯૬॥
ધનવાગ્ લદ્રવ્યાજર્નસમથર્ઃ પ્રભુ વિરત ત્યજન નેહઃ॥ ૯૭॥
પાપયુતે બહુધા યવ્યયઃ॥ ૯૮॥
વાહનહીનઃ॥ ૯૯॥
વક્ષતે્રે વાેચ્ચે અિધકપ્રાબલ્યમ્॥ ૧૦૦॥

વાહનેશયુતે બહુક્ષતે્રે િવત્તાિધકારઃ॥ ૧૦૧॥
વાહનયાેગને બહુભાગ્યવાન્॥ ૧૦૨॥

લગ્ ાદ્દવ્ાદશે રિવફલં
ષટ્િત્રશદ્વષ ગુ મરાેગી॥ ૧૦૩॥
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અપાત્રવ્યયકાર પ તતઃ ધનહાિનઃ॥ ૧૦૪॥
ગાેહત્યાદાષેકૃત્ પરદેશવાસી॥ ૧૦૫॥
ભાવાિધપે બલયુતે વા દેવતા સ દ્ધઃ॥ ૧૦૬॥
શ યાખટ્વઙ્ગાિદ સાખૈ્યમ્॥ ૧૦૭॥
પાપયુતે અપાત્રવ્યયકાર સખુશ યાહીનઃ॥ ૧૦૮॥
ષષે્ઠશયુતે કુષ્ઠરાેગયુતઃ શભુદૃ ષ્ટયુતે િન ત્તઃ॥ ૧૦૯॥
પાપી રાેગ દ્ધમાન્॥ ૧૧૦॥

અથ ત વાિદદ્વાદશભાવ સ્થતચ દ્રફલમાહ
તત્રાદાૈ લગ્ ે ચ દ્રફલં

પલાવ યયુક્તશ્ચપલઃ વ્યાિધના જલાચ્ચસાખૈ્યઃ॥ ૧॥
પ ચદશવષ બહુયાત્રાવાન્॥ ૨॥
મષે ષભકકર્લગ્ ે ચ દ્રશેાસ્ત્ર પરઃ॥ ૩॥
ધની સખુી પાલઃ દુવાક્ બુ દ્ધરિહતઃ દુગાત્રઃ બલી॥ ૪॥
શભુદષૃ્ટે બલવાન્॥ ૫॥
બુ દ્ધમાન્ આરાેગ્યવાન્ વાગ્ લકઃ ધની॥ ૬॥
લગ્ ેશે બલરિહતે વ્યાિધમાન્॥ ૭॥
શભુદષૃ્ટે આરાેગ્યવાન્॥ ૮॥

લગ્ ાદ્દિ્વતીયે ચ દ્રફલં
શાેભનવાન્ બહુપ્રતાપી ધનવાન અ પસ તાષેી॥ ૯॥
અષ્ટાદશવષ રાજદ્વરેણ સનેાિધપત્યાેગઃ॥ ૧૦॥
પાપયુતેિવદ્યાહીનઃ॥ ૧૧॥
શભુયુતે બહુિવદ્યાધનવાન્॥ ૧૨॥
અેકેનવૈપૂણર્ચ દ્રણે સ પૂણર્ધનવાન્॥ ૧૩॥
અનેક િવદ્યાવાન્॥ ૧૪॥

6 sanskritdocuments.org



ગુ સતૂ્રમ્

લગ્ ાદ્ તીયે ચ દ્રફલં
ભ ગનીસામા યઃ વાતશર ર અન્નહીનઃ અ પભાગ્યઃ॥ ૧૫॥
ચતુિવશ તવષ ભાિવ પને રાજદ ડને દ્રવ્યચ્છેદઃ॥ ૧૬॥
ગાેમિહ યાિદહીનઃ॥ ૧૭॥
િપશનુઃ મેધાવી સહાેદર દ્ધ॥ ૧૮॥

લગ્ ાચ્ચતુથ ચ દ્રફલં
રાજ્યા ભ ષક્તઃ અશ્વવાન્ ક્ષીરસ દ્ધઃ ધનધા યસ દ્ધઃ

મા રાેગી॥ ૧૯॥
પરસ્ત્રી તનપાનકાર ॥ ૨૦॥
મષ્ઠાન્નસ પન્નઃ પરસ્ત્રીલાેલઃ સાખૈ્યવાન્॥ ૨૧॥
પૂણર્ચ દં્ર વક્ષતે્રે બલવાન્ મા દ ઘાર્યુઃ ક્ષીણચ દ્રે પાપયુતે

મા નાશઃ॥ ૨૨॥
વાહનહીનઃ બલયુતે વાહન સ દ્ધઃ॥ ૨૩॥
ભાવાિધપે વાેચ્ચે અનેકાશ્વાિદવાહન સ દ્ધઃ॥ ૨૪॥

લગ્ ા પ ચમે ચ દ્રફલં
સ્ત્રીદેવતા સ દ્ધઃ ભાયાર્ પવતી॥ ૨૫॥
ક્વ ચત્ કાપેવતી॥ ૨૬॥
તનમ યેલા છનં ભવ ત॥ ૨૭॥

ચતુ પાદલાભઃ સ્ત્રીદ્વયં બહુક્ષીરલાભઃ સ વયુતઃ
બહુશ્રમાે પન્નઃ ચ તાવાન્ સ્ત્રીપ્ર વાન્ અેકપતુ્રવાન્॥ ૨૮॥
સ્ત્રીદેવતાપેાસનાવાન્॥ ૨૯॥
શભુયુતે વીક્ષણવશાદનુગ્રહસમથર્ઃ॥ ૩૦॥
પાપયુતેક્ષણવશાિન્નગ્રહસમથર્ઃ॥ ૩૧॥
પૂણર્ચ દ્રે બલવાન્ અન્નદાનપ્રી તઃ અનેકબુધપ્રસાદૈશ્વયર્સ પન્નઃ
સ કમર્કૃત્ ભાગ્યસ દ્ધઃ રાજયાેગી જ્ઞાનવાન્॥ ૩૨॥

લગ્ ા ષષે્ઠ ચ દ્રફલં
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અિધકદાિરદ્ર્યદેહી॥ ૩૩॥
ષટ્િત્રશદ્વષ િવધવાસઙ્ગમી તત્ર પાપયુતે હીનપાપકરઃ॥ ૩૪॥
રાહુકેતુયુતે અથર્હીનઃ॥ ૩૫॥
ઘાેરઃ શત્રુકલહવાન્ સહાેદરહીન અ ગ્ મા દિદરાેગી॥ ૩૬॥
તટાકકૂપાિદષુ જલાિદગ ડઃ॥ ૩૭॥
પાપયુતે રાેગવાન્॥ ૩૮॥
ક્ષીણચ દ્રે પુણર્ફલાિન ॥ ૩૯॥
શભુયુતે બલવાન્ અરાેગી॥ ૪૦॥

લગ્ ા સપ્તમે ચ દ્રફલં
દુભાષી પાશ્વર્નતે્રઃ દ્વાિત્રશદ્વષ સ્ત્રીયુક્તઃ॥ ૪૧॥
સ્ત્રીલાેલઃ સ્ત્રીમૂલને ગ્ર થશસ્ત્રાિદપીડા॥ ૪૨॥
રાજપ્રસાદલાભઃ॥ ૪૩॥
ભાવાિધપે બલયુતે સ્ત્રીદ્વયમ્॥ ૪૪॥
ક્ષીણચ દ્રે કલત્રનાશઃ પૂણર્ચ દ્રે બલયુતે
વાેચ્ચે અેકદારવાન્॥ ૪૫॥
ભાેગલુ ધઃ॥ ૪૬॥

લગ્ ાદષ્ટમે ચ દ્રફલં
અ પવાહનવાન્॥ ૪૭॥
તડાકાિદષુગ ડઃ॥ ૪૮॥
સ્ત્રીમૂલનેબ ધજુન પિરત્યાગી॥ ૪૯॥
વક્ષ વાેચ્ચે દ ઘાર્યુઃ ક્ષીણે વા મ યમાયુઃ॥ ૫૦॥

લગ્ ાન્નવમે ચ દ્રફલં
બહુશ્રુતવાન્ પુ યવાન્॥ ૫૧॥
તટાકગાપેુરાિદિનમાર્ણ પુ યકતાર્॥ ૫૨॥
પતુ્રભાગ્યવાન્॥ ૫૩॥
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પૂણર્ચ દ્રે બલયુતે બહુભાગ્યવાન્॥ ૫૪॥
િપ દ ઘર્યુઃ॥ ૫૫॥
પાપયુતે પાપક્ષતે્રે ભાગ્યહીનઃ॥ ૫૬॥
નષ્ટિપ મા કઃ॥ ૫૭॥

લગ્ ાદ્દશમે ચ દ્રફલં
િવદ્યાવાન્॥ ૫૮॥
પાપયુતે સપ્તિવશ તવષ િવધવાસઙ્ગમને જનિવરાેધી॥ ૫૯॥
અ તમેધાવી॥ ૬૦॥
સત્યકમર્િનરતઃ ક તમાન્ દયાવાન્॥ ૬૧॥
ભાવાિધપે બલયુતે િવશસે કમર્ સ દ્ધઃ॥ ૬૨॥
પાપિનિર ક્ષતે પાપયુતે વા દુ કૃ તઃ॥ ૬૩॥
કમર્િવઘ્નકરઃ॥ ૬૪॥

લગ્ ાદેકાદશે ચ દ્રફલં
બહુશ્રુતવાન્ પતુ્રવાન્ ઉપકાિર॥ ૬૫॥
પ ચાદશવષપતુ્રણર્બહુપ્રાબલ્યયાેગઃ॥ ૬૬॥
ગુણાઢ ઃ॥ ૬૭॥
ભાવાિધપે બલહીને બહુધન વ્યયઃ॥ ૬૮॥
બલયુતે લાભવાન્॥ ૬૯॥
લાભેચ દ્રે િનકે્ષપલાભઃ॥ ૭૦॥
શકુ્રયુતને નરવાહન યાેગ॥ ૭૧॥
બહુિવદ્યાવાન્॥ ૭૨॥
ક્ષતે્રવાન્ અનેકજનરક્ષણભાગ્યવાન્॥ ૭૩॥

લગ્ ાદ્દવ્ાદશે ચ દ્રફલં
દુભાજનઃ દુ પાત્રવ્યયઃ કાપેાેદ્ભવવ્યસન સ દ્ધમાન્
સ્ત્રીયાેગયુક્તઃ અન્ન હીનઃ॥ ૭૪॥
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શભુયુતે િવદ્વાન્ દયાવાન્ પાપશત્રુયુત-ે
-પાપલાેકઃશભુ મત્રયુતે શ્રેષ્ઠલાેકવાન્॥ ૭૫॥

અથ ત વાિદદ્વાદશભાવ સ્થત ભાૈમફલં

તત્રાદાૈ લગ્ ે ભાૈમફલં
દેહે વ્રણં ભવ ત॥ ૧॥
દૃઢગાત્રઃ ચાૈરબુભષૂકઃ હન્ના ભ રક્તપા ણઃ
કૂ્રરાે બલવાન્ મખૂર્ઃ કાપેવાન્ સભાનશાૈયર્ ધનવાન્
ચાપલવાન્ ચત્તરાેગી ક્રાેધી દુજર્નઃ॥ ૨॥

વાેચ્ચે વક્ષતે્રે આરાેગ્યં દૃઢ્ગાત્રવાન્ રાજસન્માન ક તઃ॥ ૩॥
દ ઘાર્યુઃ॥ ૪॥
પાપશત્રુયુતે અ પાયુ॥ ૫॥
વ પપતુ્રવાન્ વાતશલૂાિદરાેગઃ દુમુર્ખઃ॥ ૬॥
વાેચ્ચે લગ્ ક્ષર્ ધનવાન્॥ ૭॥

િવદ્યાવાન્ નતે્રિવલાસવાન્॥ ૮॥
તત્ર પાપયુતે પાપક્ષતે્રે પાપદૃ ષ્ટયુતે નતે્ર રાેગઃ॥ ૯॥

લગ્ ા દ્વતીયે ભાૈમફલં
િવદ્યાહીનઃ લાભવાન્॥ ૧૦॥
પષ્ઠાિધપનેયુતઃ તષ્ઠ ત ચેન્નતે્રવપૈર તં્ય ભવ ત॥ ૧૧॥
શભુદષૃ્ટે પિરહારઃ॥ ૧૨॥
વાેચ્ચે વક્ષતે્રે િવદ્યાવાન્॥ ૧૩॥

નતે્ર િવલાસઃ॥ ૧૪॥
તત્ર પાપયુતેક્ષતે્રે પાપદષૃ્ટે નતે્રરાેગઃ॥ ૧૫॥

લગ્ ા તીયે ભાૈમફલં
વસ્ત્રી વ્ય ભચાિરણી॥ ૧૬॥
શભુદષૃ્ટે ન દાષે અનજુહીનઃ॥ ૧૭॥
દ્રવ્યલાભઃ॥ ૧૮॥

10 sanskritdocuments.org



ગુ સતૂ્રમ્

રાહુકેતુયુતે વે યાસઙ્ગમઃ॥ ૧૯॥
ભ્રા દ્વષેી ક્લેશયુતઃ શભુગઃ॥ ૨૦॥
અ પસહાેદરઃ॥ ૨૧॥
પાપયુતે પાપવીક્ષણને ભ્રા નાશઃ॥ ૨૨॥
ઉચ્ચ વક્ષતે્રે શભુયુતે ભ્રાતા દ ઘાર્યુઃ ધૈયર્િવક્રમવાન્॥ ૨૩॥
યુદ્ધે શરૂઃ॥ ૨૪॥
પાપયુતે મત્રકે્ષત્રે તમાન્॥ ૨૫॥

લગ્ ાચ્ચતુથ ભાૈમફલં
ગ્રહ ચ્છદ્રમ્॥ ૨૬॥
અષ્ટમે વષ િપત્રાિરષં્ટ મા રાેગી॥ ૨૭॥
સાૈ યયુતે પરગ્ હવાસઃ॥ ૨૮॥
િનરાેગશર ર ક્ષતે્રહીનઃ ધનધા યહીનઃ ણર્ગ્ હવાસઃ॥ ૨૯॥
ઉચ્ચે વક્ષતે્રે શભુયુતે મત્રકે્ષત્રે
વાહનવાન્ ક્ષતે્રવાન્ મા દ ઘાર્યુઃ॥ ૩૦॥
નીચક્ષ પાપ ત્યુયુતે મા નાશઃ॥ ૩૧॥
સાૈ યયુતે વાહન િનષ્ઠાવાન્॥ ૩૨॥
બ ધજુનદ્વષેી વદેશપિરત્યાગી વસ્ત્રહીનઃ॥ ૩૩॥

લગ્ ા પ ચમે ભાૈમફલં
િનધર્નઃ પતુ્રાભાવઃ દુમાર્ગ રાજકાપેઃ॥ ૩૪॥
ષષ્ઠવષ આયુધને િક ચદ ડકાલઃ॥ ૩૫॥
દુવાર્સન જ્ઞાનશીલવાન્॥ ૩૬॥
માયાવાદ ॥ ૩૭॥
તીક્ષણધીઃ॥ ૩૮॥
ઉચ્ચે વક્ષતે્રે પતુ્રસ દ્ધઃ અન્નદાન પ્રયઃ॥ ૩૯॥
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રા િધકારયાેગઃ શત્રપુીડા॥ ૪૦॥
પાપયુતે પાપક્ષતે્રે પતુ્રનાશઃ॥ ૪૧॥
બુ દ્ધ ભ્રંશાિદરાેગઃ॥ ૪૨॥
ર ધ્રેશે પાપયુતે પાપી॥ ૪૩॥
વીરઃ॥ ૪૪॥
દત્ત પતુ્ર યાેગઃ॥ ૪૫॥

લગ્ ા ષષે્ઠ ભાૈમફલં
પ્ર સદ્ધઃ॥ ૪૬॥
કાયર્સમથર્ઃ॥ ૪૭॥
શત્રુહ તા પતુ્રવાન્ સપ્તિવશ ત વષ ક યકાશ્વાિદ યુત ઊઢવાન્॥ ૪૮॥
શત્રુક્ષયઃ॥ ૪૯॥
પાપક્ષ પાપયુતે પૂણર્ફલાિન॥ ૫૦॥
વાતશલૂાિદરાેગઃ॥ ૫૧॥
બુધક્ષતે્ર યુતે કુષ્ઠરાેગઃ॥ ૫૨॥
શભુદષૃ્ટે પિરહારઃ॥ ૫૩॥

લગ્ ા સપ્તમે ભાૈમફલં
વદાર પીડા॥ ૫૪॥
પાપાત પાપયુતને ચ વક્ષ વદાર હાિનઃ॥ ૫૫॥
શભુયુતે વ ત પત્યાૈ સ્ત્રીનાશઃ॥ ૫૬॥
િવદેશપરઃ॥ ૫૭॥
ઉચ્ચ મત્ર વક્ષતે્ર શભુયુતે પાપકે્ષત્રે ઈક્ષણવશા કલત્ર

નાશઃ॥ ૫૮॥
અથવા ચાેરવ્ય ભચાર મૂલને કલત્રા તરં દુષ્ટસ્ત્રીસઙ્ગઃ॥ ૫૯॥
ભગચુ બનવાન॥ ૬૦॥
ચતુ પાદ મૈથનુવાન્ મદ્યપાના પ્રયઃ॥ ૬૧॥
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મ દયુતે દષૃ્ટે શશ્નચુ બન પરઃ॥ ૬૨॥
કેતુયુતે રજ વલા સ્ત્રી સ ભાેગી॥ ૬૩॥
તત્રશત્રુયુતે બહુકલત્ર-નાશઃ॥ ૬૪॥
અવીરઃ અહઙ્કાર વા શભુદષૃ્ટે ન દાષેઃ॥ ૬૫॥

લગ્ ાદષ્ટમે ભાૈમફલં
નતે્રરાેગી અધાર્યુઃ િપત્રાિરષં્ટ મતૂ્રકૃચ્છૃરાેગઃ॥ ૬૬॥
અ પપતુ્રવાન્ વાતશલૂાિદરાેગઃ દારસખુયુતઃ॥ ૬૭॥
શભુયુતે દેહારાેગ્યં દ ઘાર્યુ મનુ યાિદ દ્ધઃ॥ ૬૮॥
પાપક્ષતે્રે પાપયુતે ઈક્ષણવશાદ્ વાતક્ષયાિદરાેગઃ

મતુ્રકૃચ્છૃિધક્યં વા॥ ૬૯॥
મ યમાયુઃ॥ ૭૦॥
ભાવાિધપબલયુતે પૂણાેયુઃ॥ ૭૧॥

લગ્ ાન્નવમે ભાૈમફલં
િપત્રાિરષ્ટમ્॥ ૭૨॥
ભાગ્યહીનઃ॥ ૭૩॥
ઉચ્ચ વક્ષતે્રે ગુ દારગઃ॥ ૭૪॥

લગ્ ાદ્દશમે ભાૈમફલં
જનવ લભઃ॥ ૭૫॥
ભાવાિધપે બલયુતે ભ્રાતા દ ઘાર્યુઃ॥ ૭૬॥
િવશષે ભાગ્યવાન્ યાનશીલવાન્ ગુ ભ ક્ત યુતઃ॥ ૭૭॥
પાપયુતે કમર્િવઘ્નવાન્॥ ૭૮॥
શભુયુતે શભુકે્ષત્રે કમર્ સ દ્ધઃ॥ ૭૯॥
ક તપ્ર તષ્ઠાવાન્ અષ્ટાદશવષ દ્રવ્યાજર્ન સમથર્ઃ॥ ૮૦॥
સવર્સમથર્ઃ દૃઢગાત્ર ચાેરબુ દ્ધઃ પાપયુતે
પાપકે્ષત્રે કમર્િવઘ્નકરઃ॥ ૮૧॥
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દુ કૃ તઃ॥ ૮૨॥
ભાગ્યેશ કમશયુતે મહારાજયાવૈરાજે્ય પટ્ટ ભષેકવાન્॥ ૮૩॥
ગુ યુતે ગ તૈશ્વયર્વાન્॥ ૮૪॥
ભૂસ દ્ધમાન્॥ ૮૫॥

લગ્ ાદેકાદશે ભાૈમફલં
બહુકૃત્યવાન્ ધની વગુણે રાશલુાભવાન્॥ ૮૬॥
ક્ષતે્રેશયુતે રા િધપત્યવાન્॥ ૮૭॥
શભુદ્વયયુતે માહારા િધપત્યયાેગઃ॥ ૮૮॥
ભ્રા િવત્તવાન્॥ ૮૯॥

લગ્ ાદ્દવ્ાદશે ભાૈમફલં
દ્રવ્યાભાવઃ વાતિપત્તદેહઃ॥ ૯૦॥
પાપયુતે દા ભકઃ॥ ૯૧॥

અથ ત વાિદ દ્વાદશ ભાવ સ્થત બુધફલમાહ
તત્રાદાૈ લગ્ ે બુધફલં

િવદ્યાવાન્ િવવાહાિદબહુશ્રુતવાન્॥ ૧॥
અનેકદેશે સાવર્ભાૈમઃ મ ત્રવાદ િપશાચાેચ્ચાટન
સમથર્ઃ દુભાષી િવદ્વાન્ ક્ષમીદયાવાન્॥ ૨॥
સપ્તિવશ તવષ તીથર્યાત્રાયાેગઃ બહુલાભવાન્ બહુિવદ્યાવાન્॥ ૩॥
પાપયુતે પાપક્ષતે્રે દેહેરાેગઃ િપત્તપા ડુરાેગઃ॥ ૪॥
શભુયુતે શભુકે્ષત્રે દેહારાેગ્યમ્॥ ૫॥
વણર્કા તદેહઃ જ્યાે તષશાસ્ત્ર પિઠતઃ

અઙ્ગહીનઃ સ જનદ્વષેી નતે્રરાેગી॥ ૬॥
સપ્તદશવષ ભ્રા ણામ યાે યકલહઃ॥ ૭॥
વ ચકઃ॥ ૮॥
ઉચ્ચ વક્ષતે્રે ભ્રા સાખૈ્યમ્॥ ૯॥
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શ્રેષ્ઠલાેકં ગ મ ય ત॥ ૧૦॥
પાપયુતે પાપદષૃ્ટયુતે નીચક્ષ પાપલાેકં ગ મ ય ત॥ ૧૧॥
શ યાસખુવ જતઃ દ્રદેવતાપેાસકઃ॥ ૧૨॥
પાપમ દાિદયુતે વામનતે્રે હાિનઃ
ષષે્ઠશયુતે નીચેશયુતે વા ન દાષેઃ॥ ૧૩॥
અપાત્રવ્યયવાન્॥ ૧૪॥
પાપહા॥ ૧૫॥
શભુયુતે િનશ્ચયને ધનધા યાિદમાન્ ધા મક બુ દ્ધઃ॥ ૧૬॥
અસ્ત્રિવત્ ગ ણતશાસ્ત્રજ્ઞઃ સાખૈ્યવાન્ તકર્શાસ્ત્રિવદ્દઢૃગાત્રઃ॥ ૧૭॥

લગ્ ાદ્દિ્વતીયે બુધફલં
પતુ્ર સ દ્ધઃ વાચાલકઃ વેદશાસ્ત્રિવચક્ષણઃ
સઙ્ક પ સદ્ધયા સયંુતઃ ધની ગુણાઢ ઃ સદુ્ગણી
પ ચદશવશ બહુિવદ્યાવાન્॥ ૧૮॥
બહુલાભપ્રદઃ॥ ૧૯॥
પાપયુતે પાપક્ષતે્રે અિરનીચગે િવદ્યાિવહીનઃ॥ ૨૦॥
કૂ્રર વવાન્ પવનવ્યાિધઃ॥ ૨૧॥
શભુયુ ત વીક્ષણાદ્ધની॥ ૨૨॥
િવદ્યાવાન્॥ ૨૩॥
ગુ ણા યુતે વી ક્ષતે વા ગ ણતશાસ્ત્રાિધકારેણ સ પન્નઃ॥ ૨૪॥

લગ્ ા તીયે બુધફલં
ભ્રા માન્ બહુસાખૈ્યવાન્॥ ૨૫॥
પ ચદશવષ ક્ષતે્રપતુ્રયુતઃ॥ ૨૬॥
ધનલાભવાન્॥ ૨૭॥
સદુ્ગણશાલી॥ ૨૮॥
ભાવાિધપે બલયુતે દ ઘાર્યુઃ ધૈયર્વાન્॥ ૨૯॥
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ભાવાિધપે ભ્રા પીડા ભી તમાન્॥ ૩૦॥
બલયુતે ભ્રાતા દ ઘાર્યુઃ॥ ૩૧॥

લગ્ ાચ્ચતુથ બુધફલં
હ તચાપલ્યવાન્ ધૈયર્વાન્ િવશાલાક્ષઃ િપ મા સાખૈ્યયુતઃ॥ ૩૨॥
જ્ઞાનવાન્ સખુી॥ ૩૩॥
ષાેડશવષ દ્રવ્યાપહાર પેણ અનેક વાહનવાન્॥ ૩૪॥
ભાવાિધપે બલયુતે આ દાે લકા પ્રા પ્તઃ॥ ૩૫॥
રાહુકેતુશિનયુતે વાહનાિરષ્ટવાન્॥ ૩૬॥
ક્ષતે્રસખુવ જતઃ બ ધુકુલદ્વષેી કપટ ॥ ૩૭॥

લગ્ ા પ ચમે બુધફલં
માતુલગ ડઃ માત્રાિદસાખૈ્ય પતુ્ર િવઘ્નમેધાવી
મધુરભાષી બુ દ્ધમાન્॥ ૩૮॥
ભાવાિધપે પાપયુતે બલહીને પતુ્રનાશઃ॥ ૩૯॥
અપતુ્ર દત્તપતુ્રપ્રા પ્તઃ પાપકમ મ ત્રવાદ ॥ ૪૦॥

લગ્ ા ષષે્ઠ બુધફલં
રાજપજૂ્યઃ િવદ્યાિવઘ્નઃ દા ભકઃ િવવાદશરૂઃ॥ ૪૧॥
િત્રશદ્વષ બહુરાજ નેહાે ભવ ત॥ ૪૨॥
પત્રાિદલખેકઃ॥ ૪૩॥
કુજક્ષ નીલકુષ્ઠાિદરાેગી॥ ૪૪॥
શિનરાહુયુતે કેતુયુતે વાતશલૂાિદરાેગી જ્ઞા તશત્રુકલહઃ॥ ૪૫॥
ભાવાિધપે બલયુતે જ્ઞા તપ્રબલઃ॥ ૪૬॥
અિરનીચક્ષ જ્ઞા તક્ષયઃ॥ ૪૭॥

લગ્ ા સપ્તમે બુધફલં
મા સાખૈ્યં અશ્વાદ્યા ઢાે ધમર્જ્ઞઃ ઉદારમ તઃ॥ ૪૮॥
િદગ તિવશ્રુ તક તઃ રાજપજૂ્યઃ॥ ૪૯॥
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તત્રશભુયુતે ચતુિવશ તવષ આ દાે લકાપ્રા પ્તઃ॥ ૫૦॥
કલત્રમ તઃ॥ ૫૧॥
અભક્ષ્યભક્ષણઃ॥ ૫૨॥
ભાવેશે બલયુતે અેકદારવાન્॥ ૫૩॥
દારેશે દુબર્લે પાપે પાપક્ષ કુ િદયુતે કલત્રનાશઃ॥ ૫૪॥
સ્ત્રી તકે પ તનાશઃ કલતં્ર કુષ્ઠરાેગી॥ ૫૫॥
અ પવત્॥ ૫૬॥

લગ્ ાદષ્ટમે બુધફલં
આયુકારકઃ બહુક્ષતે્રવાન્॥ ૫૭॥
સપ્તપતુ્રવાન્॥ ૫૮॥
પ ચિવશ તવષ અનેકપ્ર તષ્ઠા સ દ્ધઃ॥ ૫૯॥
ક તપ્ર સ દ્ધઃ॥ ૬૦॥
ભાવાિધપે બલયુતપેૂણાર્યુઃ॥ ૬૧॥
અિરનીચપાપયુતે અ પાયુઃ॥ ૬૨॥
અથવા ઉચ્ચ વક્ષતે્રે વા શભુયુતે પૂણાર્યુઃ॥ ૬૩॥

લગ્ ાન્નવમે બુધફલં
બહુપ્ર સ દ્ધઃ॥ ૬૪॥
વેદશાસ્ત્રિવશારદઃ સઙ્ગીત પાઠકઃ દા ક્ષ યવાન્
ધા મકઃ પ્રતાપવાન્ બહુલાભવાન્ િપ દ ઘાર્યુઃ॥ ૬૫॥
તપાે યાન-શીલવાન્॥ ૬૬॥

લગ્ ાદ્દશમે બુધફલં
સ કમર્ સ દ્ધઃ ધૈયર્વાન્ બહુલક તમાન્ બહુ ચતવાન્॥ ૬૭॥
અષ્ટાિવશ તવષ નતે્રરાેગવાન્॥ ૬૮॥
ઉચ્ચ વક્ષતે્રે ગુ યુતેઽ ગ્ ષ્ટાેમાિદ બહુકમર્વાન્॥ ૬૯॥
અિરપાપયુતે મૂઢકમર્િવઘ્નવાન્ દુ કૃ તઃ અનાચારઃ॥ ૭૦॥
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લગ્ ાદેકાદશે બુધફલં
બહુમઙ્ગલપ્રદઃ॥ ૭૧॥
અનેક પ્રકારેણ ધનવાન્॥ ૭૨॥
અેકાનેિવશ તવષાર્દુપિર ક્ષતે્રપતુ્રધનવાન્ દયાવાન્॥ ૭૩॥
પાપક્ષ પાપયુતે હીનમૂલને ધનલાપેઃ॥ ૭૪॥
ઉચ્ચ વક્ષતે્રે શભુમૂલને ધનવાન્॥ ૭૫॥

લગ્ ાદ્દવ્દશે બુધફલં
જ્ઞાનવાન્॥ ૭૬॥
િવતરણશાલી॥ ૭૭॥
પાપયુતે ચ ચલ ચત્તઃ॥ ૭૮॥
પજનદ્વષેી॥ ૭૯॥

શભુયુતને ધમર્મૂલને ધનવ્યયઃ॥ ૮૦॥
િવદ્યાહીનઃ॥ ૮૧॥
અત્ર ત વાિદદ્વાદશભાવ સ્થત ગુ ફલમાહ

તત્રાદાૈ લગ્ ે ગુ ફલં
વક્ષતે્રે શ દશાસ્ત્રાિધકાર ॥ ૧॥
િત્રવેદ બહુપતુ્રવાન્ સખુી ચરાયુઃ જ્ઞાનવાન્॥ ૨॥
ઉચ્ચે પુણર્ફલાિન॥ ૩॥
ષાેડશવષ મહારાજયાેગઃ॥ ૪॥
અિરનીચપાપાનાં ક્ષતે્રે પાપયુતે વા નીચકમર્વાન્॥ ૫॥
મનશ્ચલ વવાન્ મ યાયુઃ પતુ્રહીનઃ વજનપિરત્યાગી
કૃતઘ્નઃ ગિવષ્ઠઃ બહુજનદ્વષેી સા ચરવાન્ પાપક્લેશભાેગી॥ ૬॥

લગ્ ાદ્દિ્વતીયે ગુ ફલં
ધનવાન્ બુ દ્ધમાન્ ઇષ્ટભાષી ષાેડશવષ ધનધા યસ દ્ધઃ
બહુપ્રાબલ્યવાન્ ઉચ્ચ વક્ષતે્રે ધનુ ષ દ્રવ્યમાન્॥ ૭॥
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પાપયુતે િવદ્યાિવઘ્નઃ॥ ૮॥
ચાેરવ ચનવાન્ દુવર્ચનઃ અ ત પ્રયઃ॥ ૯॥
નીચક્ષતે્રે પાપયુતે મદ્યપાની ભ્રષ્ટઃ॥ ૧૦॥
કુલનાશકઃ॥ ૧૧॥
કલત્રા તરયુક્તઃ પતુ્રહીનઃ॥ ૧૨॥

લગ્ ા તીયે ગુ ફલં
અ તલુ ધઃ ભ્રા દ્ધઃ દા ક્ષ યવાન્ સઙ્ક પ સ દ્ધકરઃ॥ ૧૩॥
બ ધુદાષેકરઃ॥ ૧૪॥
અષ્ટશિત્ર દ્વષ યાત્રા સ દ્ધઃ॥ ૧૫॥
ભાવાિધપે બલયુતે ભ્રા દ ઘાર્યુઃ॥ ૧૬॥
ભાવાિધપે પાપયુતે ભ્રા નાશઃ॥ ૧૭॥
ધૈયર્હીનઃ જડબુ દ્ધઃ દિરદ્રઃ॥ ૧૮॥

લગ્ ાચ્ચતુથ ગુ ફલં
સખુી ક્ષતે્રવાન્ બુ દ્ધમાન્ ક્ષીરસ દ્ધઃ સન્મનાઃ મેધાવી॥ ૧૯॥
ભાવાિધપે બલયુતે ગુચ દ્રયુક્તે શભુવગણ નરવાહનયાેગઃ॥ ૨૦॥
બહુક્ષતે્રઃ અશ્વવાહનયાેગઃ ગ્ હિવ તરવાન્॥ ૨૧॥
પાપયુતઃ પાિપનઃ દષૃ્ટવશાત્ ક્ષતે્રવાહનહીનઃ॥ ૨૨॥
પરગ્ હવાસઃ ક્ષતે્રહીનઃ મા નાશઃ બ ધુદ્વષેી॥ ૨૩॥

લગ્ ા પ ચમે ગુ ફલં
બુ દ્ધચાતુયર્વાન્ િવશાલેક્ષણઃ વાગ્મી પ્રતાપી અન્નદાન પ્રયઃ
કુલ પ્રયઃ અષ્ટાદશવષ રાજદ્વારેણ સનેાિધપત્ય યાેગઃ॥ ૨૪॥
પતુ્રસ દ્ધઃ॥ ૨૫॥
ભાવાિધપે બલયુતે પાપક્ષતે્રે અિરનીચગે પતુ્રનાશઃ॥ ૨૬॥
અેકપતુ્રવાન્॥ ૨૭॥
ધનવાન્॥ ૨૮॥

bhrigusUtram.pdf 19



ગુ સતૂ્રમ્

રાજદ્વારે રાજમૂલને ધનવ્યયઃ॥ ૨૯॥
રાહુ-કેતુયુતે સપર્શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૩૦॥
શભુદષૃ્ટે પિરહારઃ॥ ૩૧॥

લગ્ ા ષષે્ઠ ગુ ફલં
શત્રુક્ષયઃ જ્ઞા ત દ્ધઃ પાતૈ્રાિદદશર્નં વ્રણશર રઃ
શભુયુતે રાેગાભાવઃ॥ ૩૨॥
પાપયુતે પાપક્ષતે્રે વાતશતૈ્યાિદરાેગઃ॥ ૩૩॥
મ દકે્ષત્રે રાહુયુતે મહારાેગઃ॥ ૩૪॥

લગ્ ા સપ્તમે ગુ ફલં
િવદ્યા ધનેશઃ બહુલાભપ્રદઃ ચ તાિધકઃ
િવદ્યવાન્ પા તવ્રત્ય ભ ક્તયુત કલત્રઃ॥ ૩૫॥
ભાવાિધપે બલહીને રાહુકેતુશિનકુજયુતે
પાપવીક્ષણાદ્વાકલત્રા તરમ્॥ ૩૬॥
શભુયુતે ઉચ્ચ વક્ષતે્રે અેકદારવાન્ કલત્રદ્વારા
બહુિવત્તવાન્ સખુી ચતુ સ્ત્ર શદ્વષ પ્ર તષ્ઠા સ દ્ધઃ॥ ૩૭॥

લગ્ ાદષ્ટમે ગુ ફલં
અ પાયુઃ નીચકૃત્યકાર ॥ ૩૮॥
પાપયુતે પ તતઃ॥ ૩૯॥
ભાવાિધપે શભુયુતે ર ધ્રેદ ઘાર્યુઃ॥ ૪૦॥
બલહીને અ પાયુઃ॥ ૪૧॥
પાપયુતે સપ્તદશવષાર્દુપિર િવધવાસઙ્ગમાે ભવ ત॥ ૪૨॥
ઉચ્ચ વક્ષતે્રે દ ઘાર્યુઃ બલહીનઃ અરાેગી યાેગપાૈ ષઃ
િવદ્વાન્ વેદશાસ્ત્રિવચક્ષણઃ॥ ૪૩॥

લગ્ ાન્નવમે ગુ ફલં
ધા મકઃ॥ ૪૪॥
તપ વી સાધુતા ઢઃ ધિનકઃ પ ચિત્રશદ્યજ્ઞકતાર્
િપત્રુદ ઘાર્યુઃ સ કમર્ સ દ્ધઃ અનેકપ્ર તષ્ઠાવાન્ બહુજનપાલકઃ॥ ૪૫॥
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લગ્ ાદ્દશમે ગુ ફલં
ધા મક શભુકમર્કાર ગીતાપાઠકઃ
યાેગ્યતાવાન્ પ્રાૈઢક તઃ બહુજનપજૂ્યઃ॥ ૪૬॥
ભાવાિધપે બલયુતે િવશષેક્રતુ સ દ્ધઃ॥ ૪૭॥
પાપયુતે પાપક્ષતે્રે કમર્િવઘ્નઃ॥ ૪૮॥
દુ કૃ તયાત્રા લાભહીનઃ॥ ૪૯॥

લગ્ ાદેકાદશે ગુ ફલં
િવદ્વાન્ ધનવાન્ બહુલાભવાન્ દ્વાિત્રશદ્વષ અશ્વા ઢઃ॥ ૫૦॥
અનેક પ્ર તષ્ઠા સ દ્ધઃ॥ ૫૧॥
શભુપાપયુતે ગજલાભઃ॥ ૫૨॥
ભાગ્ય દ્ધઃ ચ દ્રયુતે િનકે્ષપલાભઃ॥ ૫૩॥

લગ્ ાદ્દવ્ાદશે ગુ ફલં
િનધર્નઃ પિઠતઃ અ પપતુ્રઃ ગ ણતશાસ્ત્રજ્ઞઃ સ ભાેગી॥ ૫૪॥
ગ્ર થવ્રણી અયાેગ્યઃ॥ ૫૫॥
શભુયુતે ઉચ્ચ વક્ષતે્રે વગર્લાેકપ્રા પ્તઃ॥ ૫૬॥
પાપયુતે પાપલાેકપ્રા પ્તઃ॥ ૫૭॥
ધમર્મૂલને ધનવ્યયઃ બ્રાહ્મણ સ્ત્રી સ ભાેગી ગ ભણી સઙ્ગમી॥ ૫૮॥

અથ ત વાિદદ્વાદશ ભાવ સ્થત ગુફલમાહ
તત્રાદાૈ લગ્ ે ગુફલં

ગ ણતશાસ્ત્રજ્ઞઃ॥ ૧॥
દ ઘાર્યુઃ દાર પ્રયઃ વસ્ત્રાલઙ્કાર પ્રયઃ પલાવ ય પ્રયઃ ગુણવાન્॥ ૨॥
સ્ત્રી પ્રયઃ ધનીિવદ્વાન્॥ ૩॥
શભુયુતે અનેક ભષૂણવાન્॥ ૪॥
વણર્કા તદેહઃ॥ ૫॥
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પાપવી ક્ષતયુતે નીચા તગતે ચાેરવ ચનવાન્॥ ૬॥
વાતશ્લે માિદરાેગવાન્॥ ૭॥
ભાવાિધપે રાહુયુતે હ દ્વ દ્વ ે ભવ ત॥ ૮॥
વાહને શભુયુતે ગ તૈશ્વયર્વાન્॥ ૯॥
વક્ષતે્રે મહારાજયાેગઃ॥ ૧૦॥

ર ધરે ષષ્ઠાષ્ઠવ્યયાિધપેશકેુ્ર દુબર્લે સ્ત્રીદ્વયમ્॥ ૧૧॥
ચ ચલભાગ્યઃ॥ ૧૨॥
કૂ્રરબુ દ્ધઃ॥ ૧૩॥

લગ્ ાદ્દિ્વતીયે ગુફલં
ધનવાન્ કુટુ બી સભુાજેનઃ િવનયવાન્॥ ૧૪॥
નતે્રે િવલાસધનવાન્ સમુખુઃ॥ ૧૫॥
દ્યાવાન્ પરાપેકાર ॥ ૧૬॥
દ્વિત્રષદ્વષ ઉત્તમસ્ત્રીલાભઃ॥ ૧૭॥
ભાવાિધપે દુબર્લઃ દુઃસ્થાને નતે્રવપૈર તં્ય ભવ ત॥ ૧૮॥
શ શયુતે િનશા ધઃ કુટુ બહીનાે નતે્રરાેગી ધનનાશકરઃ॥ ૧૯॥

લગ્ ા તીયે ગુફલં
અ તલુ ધઃ દા ક્ષ યવાન્ ભ્રા દ્ધઃ સઙ્ક પ સ દ્ધઃ
પશ્ચાત્ સહાેદરાભાવઃ॥ ૨૦॥
ક્રમેણ ભ્રા ત પરઃ િવત્તભાેગપરઃ॥ ૨૧॥
ભાવાિધપે બલયુતે ઉચ્ચ વક્ષતે્રે ભ્રા દ્ધઃ
દુઃસ્થાને પાપયુતે ભ્રા નાશઃ॥ ૨૨॥

લગ્ ાચ્ચતુથ ગુફલં
શાેભનવાન્ બુ દ્ધમાન્ ભ્રા સાખૈ્યં સખુી ક્ષમાવાન્॥ ૨૩॥
િત્રશદ્વષ અશ્વવાહનપ્રા પ્તઃ॥ ૨૪॥
ક્ષીરસ દ્ધઃ ભાવાિધપે બલયુતે
અશ્વા દાે લકાકનકચતુરઙ્ગાિદ દ્ધઃ॥ ૨૫॥
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તત્રપાપયુતે પાપક્ષતે્રે અિરનીચગે બલહીને ક્ષતે્રવાહનહીનઃ॥ ૨૬॥
મા ક્લેશવાન્॥ ૨૭॥
કલત્રા તરભાેગી॥ ૨૮॥

લગ્ ા પ ચમે ગુફલં
બુ દ્ધમાન્ મ ત્રી સનેાપ તઃ॥ ૨૯॥
માતામહી દશૃ્વા યાવૈનદાર પતુ્રવાન્॥ ૩૦॥
રાજસન્માની મ ત્રી સજુ્ઞઃ સ્ત્રીપ્રસન્નતા દ્ધઃ॥ ૩૧॥
તત્રપાપયુતે પાપક્ષતે્રે અિરનીચગે બુ દ્ધ ડ્યયુતઃ પતુ્રાશઃ॥ ૩૨॥
તત્રશભુયુતે બુ દ્ધમાન્ ની તમ પુત્ર સ દ્ધઃ વાહનયાેગઃ॥ ૩૩॥

લગ્ ાષષે્ઠ ગુફલં
જ્ઞા તપ્ર સ દ્ધ શત્રુક્ષયઃ પતુ્રપાતૈ્રવાન્॥ ૩૪॥
અપાત્રવ્યયકાર માયાવાદ રાેગવાન્ આયર્પતુ્રવાન્॥ ૩૫॥
ભાવાિધપે બલયુતે શત્રુજ્ઞા ત દ્ધઃ શત્રપુાપયુતે નીચસ્થે
ભાવેશે દુસ્થે શત્રુજ્ઞા તનાશઃ॥ ૩૬॥

લગ્ ા સપ્તમે ગુફલં
અ તકામુકઃ મખુચુ બકઃ॥ ૩૭॥
અથર્વાન્ પરદારરતઃ વાહનવાન્ સકલકાયર્િનપુણઃ
સ્ત્રીદ્વષેી સ પ્રધાન જનબ ધુકલત્રઃ॥ ૩૮॥
પાપયુતે શત્રુકે્ષત્રે અિરનીચગે કલત્રનાશઃ॥ ૩૯॥
િવવાહદ્વયમ્॥ ૪૦॥
બહુપાપયુતે અનેકકલત્રા તર પ્રા પ્તઃ॥ ૪૧॥
પતુ્રહીનઃ॥ ૪૨॥
શભુયુતે ઉચ્ચે વક્ષતે્રે તુલે કલત્રદેશે બહુિવત્તવાન્॥ ૪૩॥
કલત્રમૂલને બહુપ્રાબલ્યયાેગઃ સ્ત્રીગાે ષ્ઠઃ॥ ૪૪॥

લગ્ ાદષ્ટમે ગુફલં
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સખુી ચતુથ વષ મા ગ ડઃ॥ ૪૫॥
અધાર્યુઃ રાેગીિહતદારવાન્ અસ તુષ્ટઃ॥ ૪૬॥
શભુકે્ષત્રે પુણાર્યુઃ॥ ૪૭॥
તત્ર પાપયુતે અ પાયુઃ॥ ૪૮॥

લગ્ ાન્નવમે ગુફલં
ધા મકઃ તપ વી અનુષ્ઠાનપરઃ॥ ૪૯॥
પાદેબહૂત્તમલક્ષણઃ ધમ ભાેગ દ્ધઃ સતુદારવાન્॥ ૫૦॥
િપ દ ઘાર્યુઃ॥ ૫૧॥
તત્ર પાપયુતે િપત્રિરષ્ટવાન્॥ ૫૨॥
પાપયુતે પાપક્ષતે્રે અિરનીચગે ધનહાિનઃ॥ ૫૩॥
ગુ દારગઃ॥ ૫૪॥
શભુયુતે ભાગ્ય દ્ધઃ॥ ૫૫॥
મહારાજયાેગઃ॥ ૫૬॥
વાહનકામેશયુતે મહાભાગ્યવાન્ અશ્વા દાેલ્યાિદ વાહનવાન્॥ ૫૭॥
વસ્ત્રાલઙ્કાર પ્રયઃ॥ ૫૮॥

લગ્ ાદ્દશમે ગુફલં
બહુપ્રતાપવાન્ પાપયુતે કમર્િવઘ્નકરઃ
ગુ બુધચ દ્રયુતે અનેકવાહનારાેહણવાન્॥ ૫૯॥
અનેકઋતુ સ દ્ધઃ॥ ૬૦॥
િદગ તિવશ્રુતક તઃ અનેકરાજયાેગઃ બહુભાગ્યવાન્ વાચાલઃ॥ ૬૧॥

લગ્ ાદેકાદશે ગુફલં
િવદ્વાન્ બહુધનવાન્ ભૂ મલાભવાન્ દયાવાન્ શભુયુતે
અનેક વાહનયાેગઃ॥ ૬૨॥
પાપયુતે પાપમૂલાદ્ધનલાભઃ॥ ૬૩॥
શભુયુતે શભુમુલાત્ નીચક્ષ પાપર ધ્રેશાિદ યાેગે લાભહીનઃ॥ ૬૪॥
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લગ્ ાદ્દવ્ાદશે ગુફલં
બહુલદાિરદ્ર્યવાન્॥ ૬૫॥
પાપયુતે િવષયલુ ધપરઃ॥ ૬૬॥
શભુયુક્તશ્ચેત્ બહુધનવાન્॥ ૬૭॥
શ યાખટ્વાઙ્ગાિદસાખૈ્યવાન્ શભુલાેકપ્રા પ્તઃ
પાપયુતે નરકપ્રા પ્તઃ॥ ૬૮॥

અથ ત વાિદદ્વાદશ ભાવ સ્થત શિનફલમાહ
તત્રાદાૈ લગ્ ે શિનફલં

વાતિપત્તદેહઃ॥ ૧॥
ઉચ્ચે પુરગ્રામાિધપઃ ધનધા ય સ દ્ધઃ॥ ૨॥
વક્ષ િપ ધનવાન્॥ ૩॥

વાહનેશકમશક્ષતે્રે બહુભાગ્યમ્॥ ૪॥
મહારાજયાેગઃ॥ ૫॥
ચ દ્રમસા દષૃ્ટે ભ ક ત્તઃ॥ ૬॥
શભુદષૃ્ટે િન ત્તઃ॥ ૭॥

લગ્ ાદ્દિ્વતીયે શિનફલં
દ્રવ્યાભાવઃ દારદ્વયમ્॥ ૮॥
પાપયુતે દારવ ચનામઠાિધપઃ અ પક્ષતે્રવાન્ નતે્રરાેગી॥ ૯॥

લગ્ ા તીયે શિનફલં
ભ્રા હાિનકારકઃ॥ ૧૦॥
અદષૃ્ટઃ દુ ર્ત્તઃ॥ ૧૧॥
ઉચ્ચ વક્ષતે્રે ભ્રા દ્ધઃ॥ ૧૨॥
તત્રપાપયુતે ભ્રા દ્વષેી॥ ૧૩॥

લગ્ ાચ્ચતુથ શિનફલં
મા હાિનઃ દ્વમા વાન્॥ ૧૪॥
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સાખૈ્યહાિનઃ િનધર્નઃ॥ ૧૫॥
ઉચ્ચ વક્ષતે્રે ન દાષેઃ॥ ૧૬॥
અશ્વાિદઆ દાેલાદ્યવરાેહી॥ ૧૭॥
લગ્ ેશમે દે મા દ ઘર્યુઃ॥ ૧૮॥
સાખૈ્યવાન્॥ ૧૯॥
ર ધ્રેશયુક્તે માત્રિરષ્ટમ્॥ ૨૦॥
સખુહાિનઃ॥ ૨૧॥

લગ્ ા પ ચમે શિનફલં
પતુ્રહીનઃ અ તદિરદ્ર દુ ર્ત્તઃ દત્તપતુ્રી॥ ૨૨॥

વક્ષતે્રે સ્ત્રીપ્ર સ દ્ધઃ॥ ૨૩॥
ગુ દષૃ્ટે સ્ત્રીદ્વયમ્॥ ૨૪॥
તત્ર પ્રથમાઽપતુ્રા દ્વતીયા પતુ્રવતી॥ ૨૫॥
બલયુતે મ દે સ્ત્રી ભયુર્ક્તઃ॥ ૨૬॥

લગ્ ા ષષે્ઠ શિનફલં
અ પજ્ઞા તઃ શત્રુક્ષયઃ॥ ૨૭॥
ધનધા યસ દ્ધઃ કુજયુતે દેશા તર સ ચાર ॥ ૨૮॥
અ પરાજયાેગઃ॥ ૨૯॥
ભઙ્ગયાેગા ક્વ ચ સાખૈ્યક્વ ચદ્યાેગભઙ્ગઃ॥ ૩૦॥
ર ધ્રેશે મ દે અિરષં્ટ વાતરાેગી શલૂવ્રણદેહી॥ ૩૧॥

લગ્ ા સપ્તમે શિનફલં
શર રદાષેકરઃ કૃશકલત્રઃ વે યાસ ભાેગવાન્ અ તદુખીઃ
ઉચ્ચ વક્ષતે્રગતે અનેકસ્ત્રીસ ભાેગી॥ ૩૨॥
કેતુયુતે સ્ત્રીસ ભાેગી॥ ૩૩॥
કુજયુતે શશ્નચુ બનપરઃ॥ ૩૪॥
શકુ્રયુતે ભગચુ બનપરઃ॥ ૩૫॥
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પરસ્ત્રીસ ભાેગી॥ ૩૬॥
લગ્ ાદષ્ટમે શિનફલં

િત્રપાદાયુઃ દિરદ્ર શદૂ્રસ્ત્રીરતઃ સવેકઃ॥ ૩૭॥
ઉચ્ચ વક્ષતે્રે દ ઘાર્યુઃ॥ ૩૮॥
અિરનીચગે ભાવાિધપે અ પાયુઃ॥ ૩૯॥
કષ્ટાન્નભાેગી॥ ૪૦॥

લગ્ ાન્નવમે શિનફલં
પ તતઃ ણાદ્ધારકરઃ અેકાનેચ વાિરશદ્વષ
તટાકગાપેુરિનમાર્ણકત્તાર્॥ ૪૧॥
ઉચ્ચ વક્ષતે્રે િપ દ ઘાર્યુઃ॥ ૪૨॥
પાપયુતે દુબર્લે િપત્રિરષ્ટવાન્॥ ૪૩॥

લગ્ ાદ્દશમે શિનફલં
પ ચિવશ તવષ ગઙ્ગા નાની અ તલુ ધઃ િપત્તશર ર ॥ ૪૪॥
પાપયુતે કમર્િવઘ્નકરઃ શભુયુતે કમર્ સ દ્ધઃ॥ ૪૫॥

લગ્ ાદેકાદશે શિનફલં
બહુધની િવઘ્નકરઃ ભૂ મલાભઃ રાજપજૂકઃ॥ ૪૬॥
ઉચ્ચે વક્ષતે્રે વા િવદ્વાન્॥ ૪૭॥
મહાભાગ્યયાેગઃ બહુધની વાહનયાેગઃ॥ ૪૮॥

લગ્ ાદ્દવ્ાદશે શિનફલં
પ તતઃ િવકલાઙ્ગઃ॥ ૪૯॥
પાપયુતે નતે્રચ્છેદઃ॥ ૫૦॥
શભુયુતે સખુી સનુતે્રઃ પુ યલાેકપ્રા પ્તઃ॥ ૫૧॥
પાપયુતે નરક પ્રા પ્તઃ॥ ૫૨॥
અપાત્રવ્યયકાર િનધર્નઃ॥ ૫૩॥
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અથ ત વાિદદ્વાદશ ભાવ સ્થત રાહુકે વાેઃ ફલમાહ
તત્રાદાૈ લગ્ ે રાહુકે વાેઃ ફલં

તપ્રસૂ તઃ॥ ૧॥
મષે ષભકકર્રા શસ્થે દ્યાવાન્॥ ૨॥
બહુભાેગી॥ ૩॥
અશભુે દષૃ્ટે મખુલા છની॥ ૪॥

લગ્ ાદ્દિ્વતીયે રાહુકે વાેઃ ફલં
િનધર્નઃ દેહવ્યાિધઃ પતુ્રશાેકઃ યામવણર્ઃ॥ ૫॥
પાપયુતે ચુબુકે લા છનમ્॥ ૬॥

લગ્ ા તીયે રાહુકે વાેઃ ફલં
તલિન પાવમુદ્રકાેદ્રવસ દ્ધવાન્॥ ૭॥
શભુયુતે ક ઠલા છનમ્॥ ૮॥

લગ્ ાચ્ચતુથ રાહુકેતુફલં
બહુભષૂણસ દ્ધઃ યાદ્વયં સવેકઃ
મા ક્લેશઃ પાપયુતે િનશ્ચયને॥ ૯॥
શભુયુતદષૃ્ટે ન દાષેઃ॥ ૧૦॥

લગ્ ા પ ચમે રાહુકે વાેઃ ફલં
પતુ્રાભાવઃ સપર્શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૧૧॥
નાગ પ્ર તષ્ઠયા પતુ્રપ્રા પ્તઃ॥ ૧૨॥
પવનવ્યાિધઃ દુમાર્ગ રાજકાપેઃ દુષ્ટગ્રામવાસી॥ ૧૩॥

લગ્ ા ષષે્ઠ રાહુકે વાેઃ ફલં
ધીરવાન્ અ તસખુી॥ ૧૪॥
ઇ દુયુતે રાજસ્ત્રીભાેગી॥ ૧૫॥
િનધર્નઃ ચાેરઃ॥ ૧૬॥

લગ્ ા સપ્તમે રાહુકે વાેઃ ફલં
દારદ્વયં તન્મ યે પ્રથમસ્ત્રીનાશઃ
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દ્વ તયે કલત્રે ગુ મવ્યાિધઃ॥ ૧૭॥
પાપયુતે ગ ડાે પ ત્તઃ॥ ૧૮॥
શભુયુતે ગ ડિન ત્તઃ॥ ૧૯॥
િનયમને દારદ્વયમ્॥ ૨૦॥
શભુયુતે અેકમવે॥ ૨૧॥

લગ્ ાદષ્ટમે રાહુકે વાેઃ ફલં
અ તરાેગી દ્વિત્રશદ્વષાર્યુ માન॥ ૨૨॥
શભુયુતે પ ચચ વાિરશદ્વષ ભાવાિધપે બલયુતે
વાેચ્ચે ષ ષ્ટવષાર્ ણવા િવતમ્॥ ૨૩॥

લગ્ ાન્નવમે રાહુકે વાેઃ ફલં
પતુ્રહીનઃ શદૂ્રસ્ત્રીસ ભાેગી સવેકઃ ધમર્હીનઃ॥ ૨૪॥

લગ્ ાદ્દશમે રાહુકે વાેઃ ફલં
િવત તુસઙ્ગમઃ॥ ૨૫॥
દુગ્રાર્મવાસઃ॥ ૨૬॥
શભુયુતે ન દાષેઃ॥ ૨૭॥
કાવ્યવ્યસનઃ॥ ૨૮॥

લગ્ ાદેકાદશે રાહુકે વાેઃ ફલં
પતુ્રૈઃ સ દઃ॥ ૨૯॥
ધનધા ય સ દઃ॥ ૩૦॥

લગ્ ાદ્દવ્ાદશે રાહુકે વાેઃ ફલં
અ પપતુ્રઃ॥ ૩૧॥
નતે્રરાેગી પાપગ તઃ॥ ૩૨॥

ઇ ત ગુસતૂ્રા ણ સમાપ્તા ।
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