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bRihajjAtaka by varAhamihIra

વરાહ મહીરસ્ય હ તક

પ્રથમાેઽ યાયઃ
રા શ પ્રભેદ

મૂ ત વે પિરક પતઃ શશ તાે વત્માર્પનુજર્ન્મનામાત્મેત્યાત્મ
િવદાં ક્રતુશ્ચ યજતાં ભતાર્મર જ્યાે તષામ્ ।
લાેકાનાં પ્રલયાેદ્ભવ સ્થ ત િવભુશ્ચાનેકધાયઃ શ્રુતાૈ વાચં નઃ
સદદા વનેક િકરણસૈ્ત્રલાેક્યદ પાે રિવઃ॥ ૧॥
ભૂયાે ભઃ પટુબુ દ્ધ ભઃ પટુિધયાં હાેરાફલજ્ઞપ્તયે
શ દ યાયસમ વતષેુ બહુશઃ શાસે્ત્રષુ દષૃ્ટે વિપ ।
હાેરાત ત્ર મહાણર્વ પ્રતરણે ભગ્ ાેદ્યમાનામ્ અહં વ પં
ત્ત િવ ચત્રમ્ અથર્ બહુલં શાસ્ત્ર લવં પ્રારભે॥ ૨॥
હાેરેત્યહાે રાત્ર િવક પમ્ અેકે વા છ ત પવૂાર્પર વણર્ લાપેાત્ ।
કમાર્ જતં પવૂર્ ભવે સદ્ આિદ યત્ તસ્ય પઙ્ ક્ત સમ ભવ્યન ક્ત॥ ૩॥
કાલાઙ્ગાિન વરાઙ્ગમાનનમ્ ઉરાે હૃત્ ક્રાેડ વાસાે તાે
બ તવ્યર્ જનમ્ ઊ નુ યુગુલે જઙ્ઘે તતાેઽઙ્ ઘ્ર દ્વયમ્ ।
મષેા શ્વ પ્રથમા નવઋક્ષ ચરણાશ્ચક્ર સ્થતારાશયાે
રા શ ક્ષતે્ર ગ્ હઋક્ષ ભાિન ભવનં ચૈકાથર્ સ પ્રત્યયાઃ॥ ૪॥
મ સ્યાૈ ઘટ મથનંુ સ ગદં સ વીણં ચાપી નરાેઽશ્વ જઘનાે મકરાે ગાસ્યઃ ।
તાૈલી સ સસ્યદહના લવગા ચ ક યા શષેાઃ વનામ સદશૃાઃ વચરાશ્ચ સવ॥ ૫॥
ક્ષ તજ સત જ્ઞ ચ દ્રરિવ સાૈ ય સતાવિન ઃ સરુ ગુ મ દ સાૈિર ગુરવશ્ચ ગ્ હાંશકપઃ ।
અજ ગ તાૈ લ ચ દ્ર ભવનાિદ નવાંશ િવિધભર્વન સમાંશકાિધપતયઃ વ ગ્ હાત્ ક્રમશઃ॥ ૬॥
કુજરિવજ ગુ જ્ઞ શકુ્ર ભાગાઃ પવન સમીરણ કાૈિપ જૂક લેયાઃ ।
અયુ જ યુ જ તુ ભે િવપયર્યસ્થઃ શ સ ભવના લ ઝષા તમ્ ઋક્ષ સિંધઃ॥ ૭॥
િક્રય તાવુિર જતુમ કુલીર લેય પાથાને જૂક કાૈ યાર્ખ્યાઃ ।

1



વરાહ મહીરસ્ય હ તક

તાૈ ક્ષકાકાેકેરાે હૃદ્ રાેગશ્ચા ત્ય ભં ચે થમ્॥ ૮॥
દ્રે કાણ હાેરા નવ ભાગ સજં્ઞા સ્ત્રશાંશકદ્વાદશ સં જ્ઞતાશ્ચ ।
ક્ષતંે્ર ચ યદ્યસ્ય સ તસ્ય વગા હાેરે ત લગ્ ં ભવનસ્ય ચાધર્મ્॥ ૯॥
ગાેઽ શ્વ કિક મથનુાઃ સ ગા િનશાખ્યાઃ ષ્ઠાેદયા િવ મથનુાઃ ક થતા તવૈ ।
શીષાદયાિદન બલાશ્ચ ભવ ત શષેા લગ્ ં સમેત્યુભયતઃ થુરાેમ યુગ્મમ્॥ ૧૦॥
કૂ્રરઃ સાૈ યઃ પુ ષ વિનતે તે ચરાગ દ્વ દેહાઃ પ્રાગાદ શાઃ િક્રય ષ યુક્ કકર્ટાઃ સ િત્રકાેણાઃ ।
માતર્ ડે દ્વાેરયુ જ સમભે ચ દ્ર ભા વાેશ્ચ હાેરે દ્રે કાણાઃ સ્યુઃ વ ભવન સતુ િત્રિત્રકાેણાિધપાનામ્॥ ૧૧॥
કે ચત્ તુ હાેરાં પ્રથમાં ભપસ્ય વા છ ત લાભાિધપતે દ્વતીયામ્ ।
દ્રે કાણ સજં્ઞામ્ અિપ વણર્ય ત વદ્વાદશકૈાદશરા શપાનામ્॥ ૧૨॥
અજ ષભ ગાઙ્ગના કુલીરા ઝષ વ ણ ચ િદવાકરાિદ તુઙ્ગાઃ ।
દશ શ ખ મનુ યુક્ તથી દ્રયાંશૈ સ્ત્ર નવક િવશ ત ભશ્ચ તે અ ત નીચાઃ॥ ૧૩॥
વગાત્તમાશ્ચરગ્ હાિદષુ પવૂર્ મ ય પયર્ તતઃ શભુ ફલા નવ ભાગ સજં્ઞાઃ ।
સહાે ષ પ્રથમ ષષ્ઠ હયાઙ્ગ તાૈ લ કુ ભા સ્ત્રકાેણ ભવનાિન ભવ ત સયૂાર્ત્॥ ૧૪॥
હાેરાદય તનુ કુટુ બ સહાે થ બ ધુ પતુ્રાિર પત્ની મરણાિન શભુા પદાયાઃ ।
િરઃફાખ્યમ્ ઇત્યુપચયા યિર કમર્ લાભદુ શ્ચક્ય સં જ્ઞત ગ્ હા ણ ન િનત્યમ્ અેકે॥ ૧૫॥
ક પ વ િવક્રમ ગ્ હ પ્ર તભા ક્ષતાિન ચત્તાે થર ધ્ર ગુ માન ભવ વ્યયાિન ।
લગ્ ાચ્ચતુથર્ િનધને ચતુરસ્ર સજં્ઞે દ્યનંૂ ચ સપ્તમ ગ્ હં દશમઋક્ષમ્ આજ્ઞા॥ ૧૬॥
ક ટક કે દ્ર ચતુષ્ટય સજં્ઞાઃ સપ્તમ લગ્ ચતુથર્ ખ ભાનામ્ ।
તષેુ યથા ભિહતષેુ બલાઢ ાઃ ક ટ નરાંબુ ચરાઃ પશવશ્ચ॥ ૧૭॥
કે દ્રાત્ પરં પણફરં પરત તુ સવર્ ભાપાે ક્લમં િહબુકમ્ અ બુ સખંુ ચ વે મ ।
મત્રમ્ અ ત ભવનં િત્રકાેણં મષેૂરણં દશમમ્ અત્ર ચ કમર્ િવદ્યાત્॥ ૧૮॥

હાેરા વા મ ગુ જ્ઞ વી ક્ષતયુતા ના યૈશ્ચ વીયા કટા
કે દ્રસ્થા દ્વ પદાદયાેઽિહ્ન િન શ ચ પ્રાપ્તે ચ સં યાદ્વયે ।
પવૂાર્ધ િવષયાદયઃ કૃત ગુણા માનં પ્રતીપં ચ
તદ્દ ુ શ્ચકં્ય સહજં તપશ્ચ નવમં યાદ્યાં િત્રકાેણં ચ તત્॥ ૧૯॥
રક્તઃ શ્વેતઃ શકુ તનુ િનભઃ પાટલાે ધૂમ્ર પાંડુ શ્ચત્રઃ
કૃ ણઃ કનક સદશૃઃ િપઙ્ગલઃ કબુર્રશ્ચ ।
બભ્રુઃ વચ્છઃ પ્રથમ ભવનાદ્યષેુ વણાર્ઃ લવ વં
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વા યાશાખ્યં િદન કરયુતાદ્ ભાદ્ દ્વતીયં ચ વે શઃ॥ ૨૦॥

દ્વતીયાેઽ યાયઃ
ગ્રહ ભેદ

કાલાત્માિદન કૃન્ મન તુિહનગુઃ સ વં કુ ે જ્ઞાે વચાે
વાે જ્ઞાન સખુે સતશ્ચ મદનાે દુઃખં િદનેશાત્મજઃ ।

રા નાૈ રિવ શીતગૂ ક્ષત સતુાે નેતા કુમારાે બુધઃ સિૂરદાર્નવ
પૂ જતશ્ચ સ ચવાૈ પ્રે યઃ સહસ્રાંશજુઃ॥ ૧॥
હે લઃ સયૂર્શ્ચ દ્રમાઃ શીતર મહ ાે િવજ્ જ્ઞાે બાેધનશ્ચે દુ પતુ્રઃ ।
આરાે વક્રઃ કૂ્રરદક્ૃ ચાવનેયઃ કાેણાે મ દઃ સયૂર્ પતુ્રાેઽ સતશ્ચ॥ ૨॥
વાેઽઙ્ ગરાઃ સરુ ગુ વર્ચસાં પતીજ્યઃ શકુ્રાે ગુ ર્ગુસતુઃ સતાસુ્ફ જચ્ચ ।

રાહુ તમાેઽગુરસરુશ્ચ શખી ત કેતુઃ પયાર્યમ્ અ યમ્ ઉપલ ય વદેચ્ચ લાેકાત્॥ ૩॥
રક્ત યામાે ભાસ્કરાે ગાૈરે દુનાર્ત્યુચ્ચાઙ્ગાે રક્ત ગાૈરશ્ચ વક્રઃ ।
દૂવાર્ યામાે જ્ઞાે ગુ ગાર ગાત્રઃ યામઃ શકુ્રાે ભાસ્કિરઃ કૃ ણદેહઃ॥ ૪॥
વણાર્ તામ્ર સતા તરક્ત હિરત વ્યાપીત ચત્રા સતા ।
બહૂ ય વ ગ્ જ કેશવે દ્ર શ ચકાઃ સયૂાર્િદ નાથાઃ ક્રમાત્ ।
પ્રાગાદ્યારિવ શકુ્ર લાેિહત તમઃ સાૈરે દુ િવત્ સરૂયઃ ક્ષીણે દ્વકર્
મહી સતુાકર્ તનયાઃ પાપા બુધ તૈયુર્તઃ॥ ૫॥
બુધ સયૂર્ સતુાૈ નપુંસકાખાૈ શ શ શકુ્રાૈ યવુતી નરાશ્ચ શષેાઃ ।
શ ખભૂ ખ પયાે મ દ્ ગણાનાં વ શનાે ભૂ મ સતુાદયઃ ક્રમેણ॥ ૬॥
િવપ્રાિદતઃ શકુ્ર ગુ કુ કા શશી બુધશ્ચેત્ય સતા ત્ય નામ્ ।
ચ દ્રાકર્ વા જ્ઞ સતાૈ કુ ક યથા ક્રમં સ વરજ તમાં સ॥ ૭॥
મધુ િપઙ્ગલદક્ૃ ચતુરસ્ર તનુઃ િપત્ત પ્રકૃ તઃ સિવતા પ કચઃ ।
તનુ ત્ત તનુબર્હુ વાત કફઃ પ્રાજ્ઞશ્ચ શશી દુ વાક્ શભુદક્ૃ॥ ૮॥
કૂ્રરદક્ૃ ત ણ મૂ ત દારઃ પૈ ત્તકઃ સચુપલઃ કૃશ મ યઃ ।
શ્લષ્ટવાક્ સતત હાસ્ય ચજ્ઞર્ઃ િપત્ત મા ત કફ પ્રકૃ તશ્ચ॥ ૯॥
હત્ તનુઃ િપઙ્ગલ મૂધર્જેક્ષણાે હ પ તઃ શ્રેષ્ઠ મ તઃ કફાત્મકઃ ।
ગુઃ સખુી કા ત વપુઃ સલુાેચનઃ કફાિનલાત્મા સત વક્ર મૂધર્જઃ॥ ૧૦॥
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મ દાેઽલસઃ કિપલદક્ૃ કૃશદ ઘર્ ગાત્રઃ સ્થૂલ દ્વજઃ પ ષરાેમ કચાેઽિનલાત્મા ।
ના વ ય ક્ વગ્ અથ શકુ્ર વસે ચ મ મ દાકર્ ચ દ્ર બુધ શકુ્ર સરેુજ્ય ભાૈમાઃ॥ ૧૧॥
દેવા વ ગ્ િવહાર કાેશ શયન ક્ષત્યુ કરેશાઃ ક્રમાત્ ।
વસં્ત્ર સ્થૂલમ્ અભુક્તમ્ અ ગ્ ક હતં મ યં દૃઢં સ્ફાિટતમ્ ।
તામ્રં સ્યાન્ મ ણ હેમયુ ક્ત રજતા યકાર્ચ્ચ મુક્તાયસી ।
દ્રે કાણૈઃ
શ શરાદયઃ શશુ ચ જ્ઞ ગ્વાિદષૂદ્ય સુ વા॥ ૧૨॥
િત્ર દશ િત્રકાેણ ચતુરસ્ર સપ્તમા યવલાેકય ત ચરણા ભ દ્ધતઃ ।
રિવ મરેજ્ય િધરાઃ પરે ચ યે ક્રમશાે ભવ ત િકલ વીક્ષણે અિધકાઃ॥ ૧૩॥
અયન ક્ષણ વાસરઋતવાે માસાેઽધ ચ સમાશ્ચ ભાસ્કરાત્ ।
કટુક લવણ તક્ત મ શ્રતા મધુરા લાૈ ચ કષાયેત્યિપ॥ ૧૪॥
વાે વ બુધાૈ સતે દુ તનયાૈ વ્યકાર્ િવભાૈમાઃ ક્રમાદ્ વી દ્વકાર્

િવકુજેિ દ્વનાશ્ચ સહૃુદઃ કેષાં ચદ્ અેવં મતમ્ ।
સત્યાેક્તે સહૃુદ સ્ત્રકાેણ ભવનાત્ વાત્ વા ત્યધી ધમર્પાઃ
વાેચ્ચાયુઃ સખુપાઃ વલક્ષણ િવધનેાર્ યૈિવરાેધાદ્ ઇ ત॥ ૧૫॥
શત્રૂ મ દ સતાૈ સમશ્ચ શ શ ે મત્રા ણ શષેારવેસ-્
તી ણાંશિુહમર મજશ્ચ સહૃુદાૈ શષેાઃ સમાઃ શીતગાેઃ ।
વે દૂ ણ કરાઃ કુજસ્ય સહૃુદાે જ્ઞાેઽિરઃ સતાક સમાૈ
મત્રે સયૂર્ સતાૈ બુધસ્ય િહમગુઃ શત્રુઃ સમાશ્ચાપરે॥ ૧૬॥
સરૂઃ સાૈ ય સતાવર રિવ સતુાે મ યાેઽપરે વ યથા સાૈ યાક
સહૃુદાૈ સમાૈ કુજ ગુ શકુ્રસ્ય શષેાવર ।
શકુ્ર ૈ સહૃુદાૈ સમઃ સરુ ગુ ઃ સાૈરસ્ય ચા યે અરયાે યે
પ્રાેક્તાઃ વ િત્રકાેણ ભાિદષુ પનુ તે અમી મયા ક તતાઃ॥ ૧૭॥
અ યાે યસ્યધન વ્યયાય સહજ વ્યાપાર બ ધુ સ્થતા તત્ કાલે
સહૃુદઃ વ તુઙ્ગ ભવને અ યેકે અરય વ યથા ।
દ્વ્યેકાનુક્ત ભપાન્ સહૃુત્ સમિરપનૂ્ સં ચ ત્ય નૈસ ગકાં તત્ કાલે ચ
પનુ તુ તાન્ અિધસહૃુન્ મત્રાિદ ભઃ ક પયેત્॥ ૧૮॥
વાેચ્ચ સહૃુત્ વ િત્રકાેણ નવાંશઃૈ સ્થાન બલં વ ગ્ હાપેગતૈશ્ચ ।
િદ બુધાઙ્ ગરસાૈ રિવ ભાૈમાૈ સયૂર્ સતુઃ સત શીત કરાૈ ચ॥ ૧૯॥
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ઉદગ્ અયને રિવ શીત મયખૂાૈ વક્ર સમાગમગાઃ પિરશષેાઃ ।
િવપુલ કરા યુિધ ચાેત્તર સસં્થાશ્ચે ષ્ટત વીયર્યુતા પિરક યાઃ॥ ૨૦॥
િન શ શ શ કુજ સાૈરાઃ સવર્દા જ્ઞાેઽિહ્ન ચા યે ।
બહુલ સત ગતાઃ સ્યુઃ કૂ્રર સાૈ યાઃ ક્રમેણ ।
દ્વ્યયનિદવસ હાેરા માસપૈઃ કાલ વીય શ બુ ગુ શુ ચ સાદ્યા દ્ધતાે વીયર્વ તઃ॥ ૨૧॥

તીયાેઽ યાયઃ
િવયાેિનજન્મ

કૂ્રર ગ્રહૈઃ સબુ લ ભિવબલૈશ્ચ સાૈ યૈઃ ક્લીબે ચતુષ્ટય ગતે તદવેક્ષણાદ્ વા ।
ચ દ્રાપેગ દ્વ રસ ભાગ સ માન પં સ વં વદેદ્ યિદ ભવેત્ સ િવયાેિન સજં્ઞઃ॥ ૧॥
પાપા બ લનઃ વ ભાગગાઃ પારક્યે િવબલાશ્ચ શાેભનાઃ ।
લગ્ ં ચ િવયાેિન સજં્ઞકં દૃ ટ્વાત્રાિપ િવયાેિનમ્ આિદશતે્॥ ૨॥
િક્રયઃ શરાે વક્ર ગલે ષાેઽ યે પાદાંશકં ષ્ઠમ્ ઉરાેઽથ પાશ્વ ।
કુ ક્ષ વપાનાઙ્ યાથ મેઢ્ર મુ કાૈ સ્ફક્ પુચ્છમ્ ઇત્યાહ ચતુ પદાઙ્ગે॥ ૩॥
લગ્ ાંશકાદ્ ગ્રહયાેગેક્ષણાદ્ વા વણાર્ન્ વદેદ્ બલયુક્તા દ્વ યાનેાૈ ।
દષૃ્ટ ા સ માનાન્ પ્રવદેત્ વ સખં્યયારેખાં વદેત્ મર સસં્થૈશ્ચ ષે્ઠ॥ ૪॥
ખગે દકૃાણે બલસયંુતને વા ગ્રહેણયુક્તે ચરભાંશકાેદયે ।
બુધાંશકે વા િવહગાઃ સ્થલાંબુ ઃ શનૈશ્ચરે દ્વ ક્ષણયાેગ સભંવાઃ॥ ૫॥
હાેરે દુ સિૂર રિવ ભિવબલૈ ત ણાં તાેયે સ્થલે ત ભવાંશ કૃતઃ પ્રભેદઃ ।
લગ્ ાદ્ ગ્રહઃ સ્થલ જલઋક્ષ પ ત તુ યાવાં તાવ તવૈ તરવઃ સ્થલ તાેય તાઃ॥ ૬॥
અ તઃ સારાઞ્ જનય ત રિવદુર્ભર્ગાન્ સયૂર્ સનૂુઃ ક્ષીરાપેેતાં તુિહન િકરણઃ ક ટકાઢ ાંશ્ચ ભાૈમઃ ।
વાગ્ ઈશ જ્ઞાૈ સ ફલ િવફલાન્ પુ પ ક્ષાંશ્ચ શકુ્રઃ
નગ્ધાન્ ઇ દુઃ કટુક િવટપાન્ ભૂ મ પતુ્રશ્ચ ભૂયઃ॥ ૭॥
શભુાે શભુઋકે્ષ ચરં કુભૂ મજં કરાે ત કં્ષ િવપર તમ્ અ યથા
પરાંશકે યાવ ત િવચ્યુતઃ વકાદ્ ભવ ત તુલ્યા તરવ તથા િવધાઃ॥ ૮॥

ચતુથાઽ યાયઃ
િનષેકા

કુજે દુ હેતુઃ પ્ર તમાસમ્ આતર્વં ગતે તુ પીડઋક્ષમ્ અનુ ણિદિધતાૈ ।
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અતાેઽ યથાસ્થે શભુ પુંગ્રહે ક્ષતે નરેણ સયંાેગમ્ ઉપૈ ત કા મની॥ ૧॥
યથા તરા શ મથનું સમે ત તથવૈ વાચ્યાે મથનુ પ્રયાેગઃ ।
અસદ્ ગ્રહાલાેિકત સયંુતે અ તે સરાષેેષ્ટૈઃ સ િવલાસ હાસઃ॥ ૨॥
રવી દુ શકુ્રાવિનજૈઃ વભાગગૈગુર્રાૈ િત્રકાેણાેદય સં સ્થતેઽિપ વા ।
ભવત્યપતં્ય િહ િવબી જનામ્ ઇમે કરા િહમાંશાેિવદશૃામ્ ઇવાફલાઃ॥ ૩॥
િદવાકરે દ્વાેઃ મરગાૈ કુ કર્ ૈ ગદ પ્રદા પુઙ્ગલયાે ષતાે તદા ।
વ્યય વગાૈ ત્યુકરાૈ યુતાૈ તથા તદેકદષૃ્ટ ા મરણાય ક પતાૈ॥ ૪॥
િદવાકર્ શકુ્રાૈ િપ મા સં જ્ઞતાૈ શનૈશ્ચરે દૂ િન શ ત દ્વપયર્યાત્ ।
િપ વ્ય મા વ સં જ્ઞતાૈ ચ તાવથાજૈયુગ્મઋક્ષ ગતાૈ તયાેઃ શભુાૈ॥ ૫॥
અ ભલષ દ્બ દયઋક્ષમ્ અસદ્ ભમર્રણમ્ અે ત શભુદૃ ષ્ટમ્ અયાતે ।
ઉદયરા શ સિહતે ચ યમે સ્ત્રી િવગ લતાેડુ પ ત ભૂ સતુદષૃ્ટે॥ ૬॥
પાપદ્વય મ ય સં સ્થતાૈ લગ્ ે દૂ ન ચ સાૈ ય વી ક્ષતાૈ ।
યુગપત્ થગ્ અેવ વા વદેન્ નાર ગભર્યુતા િવપદ્યતે॥ ૭॥
કૂ્રરે શ શનશ્ચતુથર્ગે લગ્ ાદ્ વા િનધના શ્રતે કુજે ।
બ વ ત્યગયાેઃ ક્ષીણે દાૈ િનધનાય પવૂર્વત્॥ ૮॥
ઉદયા તગયાેઃ કુ કર્યાેિનધનં શસ્ત્ર કૃતં વદેત્ તથા ।
માસાિધપતાૈ િનપીિડતે તત્ કાલે સ્રવણં સમાિદશતે્॥ ૯॥
શશાઙ્ક લગ્ ાપેગતૈઃ શભુ ગ્રહૈ સ્ત્રકાેણ યાથર્ સખુા પદ સ્થતૈઃ ।
તીય લાભઋક્ષ ગતૈશ્ચ પાપકૈઃ સખુી તુ ગભા રિવણા િનર ક્ષતઃ॥ ૧૦॥
આેજઋક્ષે પુ ષાંશકેષુ બ લ ભલર્ગ્ ાકર્ ગુિવ દુ ભઃ પુજંન્મ
પ્રવદેત્ સમાંશક ગતૈયુર્ગ્મષેુ તૈયા ષતઃ ।
ગવુર્કા િવષમે નરં શ શ સતાૈ વક્રશ્ચ યુગ્મે સ્ત્રયમ્ ।
દ્વ્યઙ્ગસ્થ
બુધ વીક્ષણાચ્ચ યમલાૈ કુવર્ ત પક્ષે વકે॥ ૧૧॥
િવહાય લગ્ ં િવષમઋક્ષ સસં્થઃ સાૈરાેઽિપ પુજંન્મ કરાે િવલગ્ ાત્ ।
પ્રાેક્ત ગ્રહાણામ્ અવલાેક્ય વીય વાચ્યઃ પ્રસતૂાૈ પુ ષાેઽઙ્ગના વા॥ ૧૨॥
અ યાે યં યિદ પ યતઃ શ શ રવી યદ્યિક સાૈ યાવિપ વક્રાે વા
સમગં િદનેશમ્ અસમે ચ દ્રાેદયાૈ ચેત્ સ્થતાૈ ।
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યુગ્માજૈઋક્ષ ગતાવપી દુ શ શ ૈ ભૂ યાત્મજેને ક્ષતાૈ
પુ ભાવે સત લગ્ શીત િકરણાઃ ષટ્ ક્લીબયાેગાઃ તાઃ॥ ૧૩॥
યુગ્મે ચ દ્ર સતાૈ તથાજૈ ભવને સ્યુજ્ઞાર્ર વાેદયા
લગ્ ે દૂ િનર ક્ષતાૈ ચ સમગાૈ યુગ્મષેુ વા પ્રા ણનઃ ।
કુયુર્ત મથનંુ ગ્રહાેદય ગતાન્ દ્વ્યઙ્ગાંશકાન્ પ ય ત વાંશે
જ્ઞે િત્રતયં જ્ઞગાંશક વશાદ્ યુગ્મં વ મશ્રૈઃ સમમ્॥ ૧૪॥
ધનુધર્રસ્યા ત્યગતે િવલગ્ ે ગ્રહૈ તદંશાપેગતૈબર્ લષૈ્ઠઃ ।
જ્ઞનેાિકણા વીયર્યુતનેદષૃ્ટૈઃ સ ત પ્રભૂતાિપ કાેશ સસં્થાઃ॥ ૧૫॥
કલલ ઘનાઙુ્કરા સ્થ ચમાર્ઙ્ગજ ચેતનતાઃ સત કુજ વ સયૂર્ ચ દ્રાિક બુધાઃ પરતઃ ।
ઉદયપ ચ દ્ર સયૂર્ નાથાઃ ક્રમશાે ગિદતા ભવ ત શભુાશભંુ ચ માસાિધપતેઃ સદશૃમ્॥ ૧૬॥
િત્રકાેણગે જ્ઞે િવબલૈ તથા પરૈમુર્ખાઙ્ ઘ્ર હ તૈ દ્વગુણ તદા ભવેત્ ।
અવાગ્ ગવી દાવશભુૈભર્ સિંધગૈઃ શભુે ક્ષતશ્ચેત્ કુ તે ગરં ચરાત્॥ ૧૭॥
સાૈ યઋક્ષાંશે રિવજ િધરાૈ ચેત્ સ દ તાેઽત્ર તઃ કુ જઃ
વઋક્ષે શ શિન તનુગે મ દ માહેયદષૃ્ટે ।
પઙ્ગુમ ને યમ શ શ કુજૈવ ક્ષતે લગ્ સસં્થે સધંાૈ પાપે
શ શિન ચ જડઃ સ્યાન્ ન ચેત્ સાૈ યદષૃ્ટઃ॥ ૧૮॥
સાૈર શશાઙ્કિદવા કરદષૃ્ટે વામનકાે મકરા ત્ય િવલગ્ ે ।
ધી નવમાેદયગૈશ્ચ દકૃાણૈઃ પાપયુતૈરભુ ઙ્ ઘ્ર શરાઃ સ્યાત્॥ ૧૯॥
રિવ શ શ યુતે સહે લગ્ ે કુ િક િનર ક્ષતે નયનરિહતઃ સાૈ યાસાૈ યૈઃ સ બુદુ્બદ લાેચનઃ ।
વ્યય ગ્ હ ગતશ્ચ દ્રાે વામં િહન ત્યપરં રિવનર્ શભુ
ગિદતા યાેગા યા યા ભવ ત શભુે ક્ષતાઃ॥ ૨૦॥
તત્ કાલમ્ ઇ દુ સિહતાે દ્વ રસાંશકાે ય તત્ તુલ્યરા શ સિહતે પુરતઃ શશાઙે્ક ।
યાવાન્ ઉદે ત િદનરાિત્ર સ માન ભાગ તાવદ્ ગતે િદન િનશાેઃ પ્રવદ ત જન્મ॥ ૨૧॥
ઉદય ત દુ ભાંશે સપ્તમસ્થે ચ મ દે યિદ ભવ ત િનષેકઃ સૂ તર દ ત્રયેણ ।
શ શિન તુ િવિધરેષ દ્વાદશે અ દે પ્રકુયાર્ન્ િનગિદતમ્ ઇહ ચ ત્યં સૂ ત કાલે અિપ યુ યા॥ ૨૨॥

પંચમાેઽ યાય
જન્મિવિધ

િપતુ ર્તઃ પરાેક્ષસ્ય લગ્ મ્ ઇ દાવપ ય ત ।
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િવદેશસ્થસ્ય ચર ભે મ યાદ્ ભ્રષ્ટે િદવા કરે॥ ૧॥
ઉદયસ્થેઽિપ વા મ દે કુજે વા તં સમાગતે
સ્થતે વા તઃ ક્ષપા નાથે શશાઙ્ક સતુ શકુ્રયાેઃ॥ ૨॥
શશાઙે્ક પાપ લગ્ ે વા શ્ચકેશ િત્ર ભાગગે ।
શભુૈઃ વાય સ્થતૈ ર્તઃ સપર્ તદ્વે ષ્ટતાેઽિપ વા॥ ૩॥
ચતુ પાદ ગતે ભાનાૈ શષેવૈ યર્ સમ વતૈઃ ।
દ્વ તનુસૈ્થશ્ચ યમલાૈ ભવતઃ કાેશ વે ષ્ટતાૈ॥ ૪॥
છાગે સહે ષે લગ્ ે ત સ્થે સાૈરે અથ વા કુજે ।
રા યંશ સદશૃે ગાત્રે યતે નાલ વે ષ્ટતઃ॥ ૫॥
ન લગ્ મ્ ઇ દંુ ચ ગુ િનર ક્ષતે ન વા શશાઙં્ક રિવણા સમાગતમ્ ।
સ પાપકાેઽકણયુતાેઽથ વા શશી પરેણ તં પ્રવદ ત િનશ્ચયાત્॥ ૬॥
કૂ્રરઋક્ષ ગતાવશાેભનાૈ સયૂાર્દ્ દ્યનૂ નવાત્મજ સ્થતાૈ ।
બદ્ધ તુ િપતા િવદેશગઃ વે વા રા શ વશાદ્ અથાે પ થ॥ ૭॥
પૂણ શ શિન વરા શગે સાૈ યે લગ્ ગતે શભુે સખુે ।
લગ્ ે જલજે અ તગે અિપ વા ચ દ્રાે પાેત ગતા પ્રસયૂતે॥ ૮॥
આ યાેદયમ્ આ યગઃ શશી સ પૂણર્ઃ સમવેક્ષતે અથ વા ।
મષેૂરણ બ ધુ લગ્ ગઃ સ્યાત્ સૂ તઃ સ લલે ન સશંયઃ॥ ૯॥
ઉદયાેડુપયાવે્યર્ય સ્થતે ગુ યાં પાપ િનર ક્ષતે યમે ।
અ લ કિક યુતે િવલગ્ ગે સાૈરે શીત કરે ક્ષતે વટે॥ ૧૦॥
મ દે અ જ ગતે િવલગ્ ગે બુધ સયૂ દુ િનર ક્ષતે ક્રમાત્ ।
ક્ર ડા ભવને સરુાલયે સાખેર ભૂ મષુ ચ પ્રસયૂતે॥ ૧૧॥
લગ્ ગં પ્રેક્ષ્ય કુજઃ મશાને ર યે સતે દૂ ગુ ર ગ્ હાતે્રે ।

રિવનર્રે દ્રામરગાે કુલષેુ શ પાલયે જ્ઞઃ પ્રસવં કરાે ત॥ ૧૨॥
રા યંશ સ માન ગાેચરે માગ જન્મ ચરે સ્થરે ગ્ હે ।
વઋક્ષાંશ ગતે વ મ દરે બલયાેગાત્ ફલમ્ અંશકઋક્ષયાેઃ॥ ૧૩॥
આરાકર્જયાે સ્ત્રકાેણગે ચ દ્રે અ તે ચ િવ જ્યતે અંબયા ।
દષૃ્ટે અમરરાજ મિ ત્રણા દ ઘાર્યુઃ સખુ ભાક્ ચ સ તઃ॥ ૧૪॥
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પાપે ક્ષતે તુિહનગાવુદયે કુજે અ તે ત્યક્તાે િવન ય ત કુ કર્જયાે તથાયે ।
સાૈ યે અિપ પ ય ત તથા િવધ હ તમ્ અે ત સાૈ યેતરેષુ પર હ ત ગતાેઽ યનાયુઃ॥ ૧૫॥
િપ મા ગ્ હેષુ તદ્બલાત્ ત શાલાિદષુ નીચગૈઃ શભુઃ ।
યિદ નૈક ગતૈ તુ વી ક્ષતાૈ લગ્ ે દૂ િવજને પ્રસયૂતે॥ ૧૬॥
મ દઋક્ષાંશે શ શિન િહબુકે મ દદષૃ્ટે અ જગે વા ।
તદ્ યુક્તે વા તમ સ શયને નીચ સસં્થૈશ્ચ ભૂમાૈ ।
યદ્ વદ્ રા શવ્રર્જ ત હિરજં ગભર્ માેક્ષ તુ તદ્વત્ પાપૈશ્ચ દ્રાત્
મર સખુ ગતૈઃ ક્લેશમ્ આહુજર્ન યાઃ॥ ૧૭॥
નેહઃ શશાઙ્કાદ્ ઉદયાચ્ચ વ તદ પાેઽકર્યુક્તઋક્ષ વશાચ્ચરાદ્યઃ ।
દ્વારં ચ તદ્વા તુિન કે દ્ર સસં્થૈજ્ઞયં ગ્રહૈઃ વીયર્ સમ વતવૈાર્॥ ૧૮॥
ણ સસૃં્કતમ્ અકર્જે ક્ષ ત સતુે દગ્ધં નવં શીતગાૈ કાષ્ઠાઢ ં

ન દૃઢં રવાૈ શ શ સતુે તન્ નૈક શ યુદ્ભવમ્ ર યમ્ ।
ચત્રયુતં નવં ચ ગજેુ વે દૃઢં મ દરં ચક્રસ્થૈશ્ચ
યથાપેદેશરચનાં સામ ત પવૂા વદેત્॥ ૧૯॥
મષે કુલીર તુલા લ ગટૈઃ પ્રાગુત્તરતાે ગુ સાૈ ય ગ્ હેષુ ।
પ શ્ચમતશ્ચ ષેણ િનવાસાે દ ક્ષણ ભાગ કરાૈ ગ સહાૈ॥ ૨૦॥
પ્રાચ્યાિદ ગ્ હે િક્રયાદયાે દ્વાૈ દ્વાૈ કાેણ ગતા દ્વ મૂતર્યઃ ।
શ યા વિપ વા તુ વદ્ વદેત્ પાદૈઃ ષટ્ િત્ર નવા ત્ય સં સ્થતૈઃ॥ ૨૧॥
ચ દ્ર લગ્ ા તર ગતૈગ્રર્હૈઃ સ્યુ પસૂ તકાઃ ।
બિહર તર ચક્રાદ્ અધ દૃ યાદ્ऱ◌્ યે અ યથા પરૈઃ॥ ૨૨॥
લગ્ નવાંશપ તુલ્ય તનુઃ સ્યાદ્ વીયર્યુત ગ્રહ તુલ્ય વપવુાર્ ।
ચ દ્ર સમેત નવાંશપ વણર્ઃ કાિદ િવલગ્ િવભક્ત ભ ગાત્રઃ॥ ૨૩॥
કં દક્ૃ શ્રાતે્ર નસા કપાેલ હનવાે વક્ત્રં ચ હાેરાદય તે
ક ઠાંસક બાહુ પાશ્વર્ હૃદય ક્રાેડાિન ના ભ તતઃ ।
બ તઃ શશ્ન ગુદે તતશ્ચ ષણાવૂ તતાે નનુી ।
જઙ્ઘાઙ્ઘ્રીત્યુભયત્ર વામમ્ ઉિદતૈદ્ર કાણ ભાગૈ સ્ત્રધા॥ ૨૪॥
ત મન્ પાપયુતં વ્રણે શભુયુતે દષૃ્ટે ચ લ માિદશતે્
વઋક્ષાંશે સ્થર સયંુતષેુ સહજઃ સ્યાદ્ અ યથાઙ્ગતુકઃ ।
મ દે માિનલ ેઽ ગ્ શાસ્ત્ર િવષ ે ભાૈમે બુધે ભૂ ભવઃ સયૂ કાષ્ઠ
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ચતુ પદેન િહમગાૈ શ ◌ૃઙ્ગ્ય જ ેઽ યૈઃ શભુમ્॥ ૨૫॥
સમનપુ તતા ય મન્ ભાગે ત્રયઃ સ બુધા ગ્રહા ભવ ત િનયમાત્ તસ્યાવા પ્તઃ શભુે વશભુષેુ વા ।
વ્રણ કૃદ્ અશભુઃ ષષે્ઠ દેહે તનાેભર્ સમા શ્રતે તલકમ્
અશકૃદ્ દષૃ્ટઃ સાૈ યૈયુર્તશ્ચ સ લ મવાન્॥ ૨૬॥

ષષ્ટાેઽ યાયઃ
અિરષ્ટ

સં યાયાં િહમ દ િધ ત હાેરા પાપૈભાર્ ત ગતૈિનધનાય ।
રત્યેકં શ શ પાપ સમેતૈઃ કે દ્રવૈાર્ સ િવનાશમ્ ઉપૈતે॥ ૧॥
ચક્રસ્ય પવૂાર્પર ભાગગષેુ કૂ્રરેષુ સાૈ યષેુ ચ ક ટ લગ્ ે ।
ક્ષપં્ર િવનાશં સમપુૈ ત તઃ પપૈિવલગ્ ા તમયા ભતશ્ચ॥ ૨॥
પાપાવુદયા ત ગતાૈ કૂ્રરેણયુતશ્ચ શશી ।
દષૃ્ટશ્ચ શભુનૈર્ યદા ત્યુશ્ચ ભવેદ્ અ ચરાત્॥ ૩॥
ક્ષીણે િહમગાૈ વ્યયગાૈ પાપૈ દયાષ્ટમગૈઃ ।
કે દ્રષેુ શભુાશ્ચ ન ચેત્ ક્ષપં્ર િનધનં પ્રવદેત્॥ ૪॥
કૂ્રરેણ સયંુતઃ શશી મરા ત્ય ત્યુ લગ્ ગઃ ।
ક ટકાદ્ બિહઃ શભુૈરવી ક્ષતશ્ચ ત્યુદઃ॥ ૫॥
શ શ યિર િવનાશગે િનધનમ્ આશુ પાપે ક્ષતે શભુૈરથ સમાષ્ટકદલમ્ અતશ્ચ મશ્રૈઃ સ્થ તઃ ।
અસદ્ ભરવલાેિકતે બ લ ભરત્ર માસં શભુે કલત્ર સિહતે ચ પાપ િવ જતે િવલગ્ ાિધપે॥ ૬॥
લગ્ ે ક્ષીણે શ શિન િનધનં ર ધ્ર કે દ્રષેુ પાપૈઃ
પાપા તસ્થે િનધન િહબુક દ્યનૂ સસં્થે ચ ચ દ્રે
અેવં લગ્ ે ભવ ત મદન ચ્છદ્ર સસં્થૈશ્ચ પાપૈમાર્ત્રા સાદ્ધ
યિદ ન ચ શભુવૈ ક્ષતઃ શ ક્ત ભ્ऱ◌્દ્ ભઃ॥ ૭॥
રા ય તગે સદ્ ભરવીક્ષ્યમાણે ચ દ્રે િત્રકાેણાપેગતૈશ્ચ પાપૈઃ ।
પ્રાણૈઃ પ્રયાત્યાશુ શશિુવયાેગમ્ અ તે ચ પાપૈ તુિહનાંશુ લગ્ ે॥ ૮॥
અશભુ સિહતે ગ્ર તે ચ દ્રે કુજે િનધના શ્રતે જનિન સતુયાે ર્ત્યુલર્ગ્ ે રવાૈ તુ સ શસ્ત્રજઃ ।
ઉદય ત રવાૈ શીતાંશાૈ વા િત્રકાેણ િવનાશગૈિનધનમ્ અશભુવૈ યાપેતૈઃ શભુનૈર્ યુતે ક્ષતે॥ ૯॥
અ સતરિવ શશાઙ્ક ભૂ મજૈવ્યર્ય નવમાેદય નૈધના શ્રતૈઃ ।
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ભવ ત મરણમ્ આશુ દેિહનાં યિદ બ લના ગુ ણા ન વી ક્ષતાઃ॥ ૧૦॥
સતુ મદન નવા ત્ય લગ્ ર ધ્રે વશભુયુતાે મરણાય શીતર મઃ ।
ગુસતુ શ શપતુ્ર દેવપજૂ્યૈયર્િદ બ લ ભનર્ યુતાેઽવલાેિકતાે વા॥ ૧૧॥
યાેગે સ્થાનં ગતવ ત બ લનશ્ચ દ્રે વં વા તનુ ગ્ હમ્ અથ વા ।
પાપૈદૃર્ષ્ટે બલવ ત મરણં વષર્સ્યા તઃ િકલ મુિન ગિદતમ્॥ ૧૨॥

સપ્તમાેઽ યાયઃ
આયુદાર્ય

મય યવન મ ણ થ શ ક્ત પવૂિદવસ કરાિદષુ વ સરાઃ પ્રિદષ્ટાઃ ।
નવ ત થ િવષયા શ્વ ભૂત દ્રદશ સિહતા દશ ભઃ વ તુઙ્ગ ભષેુ॥ ૧॥
નીચે અતાેઽધ હ્રસ ત િહ તતશ્ચા તરસ્થે અનપુાતાે હાેરા વંશ પ્ર તમમ્ અપરે રા શ તુલં્ય વદ ત ।
િહ વા વકં્ર િરપુ ગ્રહ ગતૈહ યતે વ િત્ર ભાગઃ સયૂા ચ્છન્નદુ્ય તષુ
ચ દલં પ્રાે જહ્ય શકુ્રાકર્ પતુ્રાૈ॥ ૨॥
સવાર્ધર્ િત્ર ચરણ પ ચ ષષ્ટ ભાગાઃ ક્ષીય તે વ્યય ભવનાદ્ અસ સુ વામમ્ ।
સ વધ હ્રસ ત તથાઇકરા શગાનામ્ અેકાંશં હર ત બલી તથાહ સત્યઃ॥ ૩॥
સાધાિદતાેિદત નવાંશ હતાત્ સમ તાદ્ ભાગાેઽષ્ટયુક્ત શત સખં્યમ્ ઉપૈતાે નાશમ્ ।
કૂ્રરે િવલગ્ સિહતે િવિધના વનને સાૈ યે ક્ષતે દલમ્ અતઃ પ્રલયં પ્રયા ત॥ ૪॥
સમા ષ ષ્ટ દ્વઘ્ના મનજુ કિરણાં પજ◌़◌્ચ ચ િનશા હયાનાં
દ્વાિત્રશત્ ખર કરભયાેઃ પ ચક કૃ તઃ ।
િવ પા સા યાયુ ર્ષ મિહષયાેદ્વાર્દશ શનુાં તં છાગાદ નાં
દશક સિહતાઃ ષટ્ ચ પરમ॥ ૫॥
અિન મષ પરમાંશકે િવલગ્ ે શ શ તનયે ગિવ પજ◌़◌્ચ વગર્ લપ્તે ।
ભવ ત િહ પરમાયષુઃ પ્રમાણં યિદ સકલઃ સિહતાઃ વ તુઙ્ગ ભષેુ॥ ૬॥
આયુદાર્યં િવ ગુપ્તાેઽિપ ચવૈં દેવ વામી સદ્ધસનેશ્ચ ચકે્ર ।
દાષેશ્ચષૈાં યતે અષ્ટાવિરષં્ટ િહ વા નાયુિવશતેઃ સ્યાદ્ અધ તાત્॥ ૭॥
ય મન્ યાેગે પૂણર્મ્ આયુઃ પ્રિદષં્ટ ત મન્ પ્રાેક્તં ચક્ર વ ત વમ્ અ યૈઃ
પ્રત્યક્ષાેઽયં દાષેઃ પરાેઽિપ વત્યાયુઃ પૂણર્મ્ અથિવનાિપ॥ ૮॥
વમતને િકલાહ વ શમાર્ ગ્રહદાયં પરમાયુસઃ વરાંશમ્ ।
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ગ્રહ ભુક્ત નવાંશરા શ તુલં્ય બહુ સા યં સમપુૈ ત સત્ય વાક્યમ્॥ ૯॥
સત્યાેક્તે ગ્રહમ્ ઇષં્ટ લપ્તી કૃ વા શતદ્વયનેાપ્તમ્ ।
મ ડલ ભાગ િવશદુ્ધે અ દાઃ સ્યુઃ શષેાત્ તુ માસાદ્યાઃ॥ ૧૦॥
વ તુઙ્ગ વક્રાપેગતૈ સ્ત્રસગંુણં દ્વ ત્તમ વાંશક ભ િત્ર હાગગૈઃ ।
ઇયાન્ િવશષે તુ ભદત્ત ભા ષતે સ માનમ્ અ યત્ પ્રથમે અ યુદ િરતમ્॥ ૧૧॥
િક વત્ર ભાશં પ્ર તમં દદા ત વીયાર્ વતારા શ સમં ચ હાેરા ।
કૂ્રરાેદયે ચ ઉપચયઃ સ નાત્ર કાય ચ ના દૈઃ પ્રથમાપેિદષ્ટૈઃ॥ ૧૨॥
સત્યાપેદેશાે વરમ્ અત્ર િક તુ કુવર્ ત્યયાેગ્યં બહુ વગર્ણા ભઃ ।
આચાયર્ક વં ચ બહુ ઘ્નતાયામ્ અેકં તુ યદ્ ભૂિર તદેવ કાયર્મ્॥ ૧૩॥
ગુ શ શ સિહતે કુલીર લગ્ ે શ શ તનયે ગજેુ ચ કે દ્રયાતે ।
ભવિરપુ સહ પેગૈશ્ચ શષેૈર મતમ્ ઇહાયુરનુક્રમાદ્ િવના સ્યાત્॥ ૧૪॥

અષ્ટમાેઽ યાયઃ
દશા તદર્શા

ઉદયરિવ શશાઙ્ક પ્રા ણ કે દ્રાિદ સસં્થાઃ ।
પ્રથમ વય સ મ યે અ ત્યે ચ દદ્યુઃ ફલાિન ।
ન િહ ન ફલ િવપાકઃ કે દ્ર સસં્થાદ્ય ભાવે ભવ ત િહ ફલ પ ક્તઃ પવૂર્મ્ આપાે ક્લમે અિપ॥ ૧॥
આયુઃ કૃતં યને િહ યત્ તદેવ ક યા દશ સા પ્રબલસ્ય પવૂાર્મ્ ।
સા યે બહૂનાં બહુ વષર્દસ્ય તષેાં ચ સા યે પ્રથમાેિદતસ્ય॥ ૨॥
અેકઋક્ષગાેઽધર્મ્ અપહૃત્ય દદા ત તુ વં યંશં િત્રકાેણ ગ્ હગઃ મરગઃ વરાંશમ્ ।
પાદં ફલસ્ય ચતુરસ્ર ગતઃ સ હાેર વવેં પર પર ગતાઃ પિરપાચય ત॥ ૩॥
સ્થાના યથાઇતાિન સ વણર્િય વા સવાર્ યધ છેદ િવવ જતાિન ।
દશા દ િપ ડે ગુણકા યથાંશં છેદ તદૈક્યને દશાપ્રભેદઃ॥ ૪॥
સ યગ્ બ લનઃ વ તુઙ્ગ ભાગે સ પૂણાર્ બલ વ જતસ્યિરક્તા ।
નીચાંશ ગતસ્ય શત્રુ ભાગે જ્ઞેયાિનષ્ટ ફલાદશા પ્રસતૂાૈ॥ ૫॥
ભ્રષ્ટસ્ય તુઙ્ગાદ્ અવરાેિહ સજં્ઞા મ યા ભવેત્ સા સહૃુદ્ ઉચ્ચ ભાગે ।
અરાેિહણી િન પિરચ્યુતસ્ય નીચાિર ભાંશે વધમા ભવે સા॥ ૬॥
નીચાિર ભાંશે સમવ સ્થતસ્ય શ તે ગ્ હે ગ્ હે મશ્ર ફલા પ્રિદષ્ટા ।
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સજં્ઞાનુ પા ણ ફલા યથષૈાં દશાસુ વક્ષ્યા મ યથાપેયાેગમ્॥ ૭॥
ઉભયે અધમ મ ય પૂ જતાદ્રે કાણૈશ્ચર ભષેુ ચ ઉ ક્રમાત્ ।
અશભુેષ્ટ સમાઃ સ્થરે ક્રમાદ્ ધાેરાયાઃ પિરક પતાદશા॥ ૮॥
અેકં દ્વાૈ નવ િવશ ત ર્ ત કૃતી પ ચાશદ્ અેષાં
ક્રમાચ્ચ દ્રારે દુજ શકુ્ર વિદનિક્રદ્ દૈવા કિરણાં સમાઃ ।
વૈઃ વૈઃ પુષ્ટ ફલાિન સગર્ જિનતૈઃ પ ક્તદર્શાયાઃ ક્રમાદ્ અ તે
લગ્ દશા શભુે ત યવના નેચ્છ ત કે ચત્ તથા॥ ૯॥
પાક વા મિન લગ્ ગે સહૃુિદ વા વગ અસ્ય સાૈ યે અિપ વા
પ્રાર ધા શભુદાદશા િત્રદશ ષડ્ લાભષેુ વા પાકપે ।
મત્રાેચ્ચાપેચય સ્ત્રકાેણ મદને પાકેશ્વરસ્ય સ્થતશ્ચ દ્રઃ
સત્ ફલ બાેધનાિન કુ તે પાપાિન ચાતાેઽ યથા॥ ૧૦॥
પ્રાર ધા િહમગાૈ દશા વ ગ્ હગે માનાથર્ સાખૈ્યાવહા કાજેૈ
દૂષય ત સ્ત્રયં બુધ ગ્ હે િવદ્યા સહૃુદ્ િવત્તદા ।
દુગાર્ર ય પથાલયે કૃ ષ કર સહે સતઋક્ષે અન્નદા કુસ્ત્રીદા
ગ કુ ભયાેગુર્ ગ્ હે માનાથર્ સાખૈ્યાવહા॥ ૧૧॥
સાૈયા વન્ નખદ ત ચમર્ કનક ક્રાૈયાર્ વ ભપૂાહવૈ ત યં
દૈયર્મ્ અજસ્રમ્ ઉદ્યમર તઃ ખ્યા તઃ પ્રતાપાેન્ન તઃ ।
ભાયર્ પતુ્રધનાિર શસ્ત્ર હુતભુગ્ ભપૂાેદ્ભવા વ્યાપદ ત્યાગી
પાપર તઃ વ ત્ય કલહાે હૃત્ ક્રાેડ પીડામયાઃ॥ ૧૨॥
ઇ દાેઃ પ્રા યદશાં ફલાિન લભતે મ ત્ર દ્વ ત્યુદ્ભવની ક્ષીર
િવકાર વસ્ત્ર કુસમુ ક્ર ડા તલાન્ન શ્રમૈઃ ।
િનદ્રાલસ્ય દુ દ્વ મરર તઃ સ્ત્રી જન્મ મેધાિવતા
ક ત્યર્થાપચક્ષયાૈ ચ બ લ ભવરં વ પક્ષેણ ચ॥ ૧૩॥
ભાૈમસ્યાિર િવમદર્ ભપૂ સહજ ક્ષત્યાિવકાજૈધર્નં પ્રદ્વષેઃ
સતુ મત્રદાર સહજૈિવદ્વદ્ ગુ દ્વષૃે્ટતા ।
ણા ગ્ વર િપત્ત ભઙ્ગ જિનતારાેગાઃ પર સ્ત્રી કૃતાઃ પ્રી તઃ

પાપરતૈરધમર્ િનર તઃ પા ય તૈ યાિન ચ॥ ૧૪॥
બાૈ યાં દાૈત્ય સહૃુદ્ ગુ દ્વજધનં િવદ્વત્ પ્રશસંા
યશાે યુ ક્ત દ્રવ્ય સવુણર્ વેસર મહી સાૈભાગ્ય સાખૈ્યાપ્તયઃ ।
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હાસ્યાપેાસન કાૈશલં મ ત ચયાે ધમર્ િક્રયા સદ્ધયઃ
પા યં શ્રમ બ ધ માનસ શચુઃ પીડા ચ ધાતુ ત્રયાત્॥ ૧૫॥
જૈવ્યાં માન ગુણાેદયાે મ ત ચયઃ કા તઃ પ્રતાપાેન્ન તમાર્હા યાેદ્યમ
મ ત્ર ની ત પ ત વા યાય મ ત્રૈધર્નમ્ ।
હેમાશ્વાત્મજ કુ જરા બર ચયઃ પ્રી તશ્ચ સદ્ ભૂ મપૈઃ ।
સૂ યાેહ ગહનાશ્રમઃ શ્રવણ ગ્ વૈરં િવધમાર્ શ્રતૈઃ॥ ૧૬॥
શાૈક્યાં ગીતર તઃ પ્રમાેદ સરુ ભ દ્રવ્યાન્ન પાના બર સ્ત્રી રત્ન
દ્યુ ત મન્મથાપેકરણ જ્ઞાનેષ્ટ મત્રાગમાઃ ।
કાૈશલ્યં ક્રય િવક્રયે કૃ ષ િનિધ પ્રા પ્તધર્નસ્યાગમાે ।
દાવે શ િનષાદધમર્રિહતવૈરં શચુઃ નેહતઃ॥ ૧૭॥

સાૈર ં પ્રા ય ખરાેષ્ટ્ર પ ક્ષ મિહષી દ્ધાઙ્ગનાવાપ્તયઃ ।
શ્રેણી ગ્રામ પુરિધ કાર જિનતા પૂ કુધા યાગમઃ ।
શ્લે મે યાર્િનલ કાપે માેહ મ લન વ્યાપ ત્ત ત દ્રાશ્રમાન્ ।
ત્યાપત્ય કલત્ર ભ સર્નમ્ અિપ પ્રા ાે ત ચ વ્યઙ્ગયતામ્॥ ૧૮॥
દશાસુ શ તાસુ શભુાિન કુવર્ ત્યિનષ્ટ સજં્ઞા વ શભુાિન ચવૈમ્ ।
મશ્રાસુ િનશ્રા ણ દશા ફલાિન હાેરા ફલં લગ્ પતેઃ સ માનમ્॥ ૧૯॥
સજં્ઞા યાયે યસ્ય યદ્ રવ્ય મુક્તં કમાર્ વાે યશ્ચ યસ્યાપેિદષ્ટઃ ।
ભાવ સ્થાનાલાેક યાેગાેદ્ભવં ચ તત્ તત્ સવ તસ્ય યાજંે્ય દશાયામ્॥ ૨૦॥
છાયાં મહાભૂત કૃતાં ચ સવ અ ભવ્ય જય ત વદશામ્ અવા ય ।
ક્વ વ ગ્ વા વ બર ન્ ગુણાંશ્ચ નાસાસ્ય દક્ૃ વક્ છ્ર વણાનુમેયાત્॥ ૨૧॥
શભુ ફલદદશાયા તાદગૃ્ અેવા તરાત્મા બહુ જનય ત પુંસાં સખ્યમ્ અથાર્ગમં ચ
ક થત ફલ િવપાકૈ તકર્યેદ્ વતર્માનાં પિરણમ ત ફલા પ્તઃ વ ચ તા વ વીજઃ॥ ૨૨॥
અેક ગ્રહસ્ય સદશૃે ફલયાેિવરાેધે નાશં વદેદ્ યદ્ અિધકં પિરપચ્યતે તત્ ।
ના યાે ગ્રહઃ સદશૃમ્ અ ય ફલં િહન ત વાં વાં દશામ્ ઉપગતાઃ સ ફલ પ્રદા સ્યુઃ॥ ૨૩॥

નવમાેઽ યાયઃ
અષ્ટકવગર્

વાદ્ અકર્ઃ પ્રથમાય બ ધુ િનધન દ્વ્યાજ્ઞા તપાે દ્યનૂગાે વક્રાત્
વાદ્ ઇવ તદ્વદ્ અેવરિવ ચ્છુક્રાત્ મરા ત્યાિરષુ ।
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વાદ્ ધમર્ સતુાય શત્રષુુ દશ યાયાિરગઃ શીતગાેરે વવેા ત્ય
તપઃ સતુષેુ ચ બુધાલ્ લગ્ ાત્ સ બ વ ત્યગઃ॥ ૧॥
લગ્ ાત્ ષટ્ િત્ર દશાયગઃ સ ધન ધી ધમષુ ચારાચ્છશી વાત્
સા તાિદષુ સાષ્ટ સપ્તસુ રવેઃ ષટ્ યાય ધીસ્થાે યમાત્ ।
ધી યાયાષ્ટમ ક ટકેષુ શ શ જ્ વાદ્ વ્યયાયાષ્ટગઃ કે દ્રસ્થશ્ચ
સતાત્ તુ ધમર્ સખુધી યાયા પદાનઙ્ગગઃ॥ ૨॥
વક્ર તપૂચયે વનાત્ સ તનયે વાદ્યાિધકેષૂદયાચ્ ।
ચ દ્રાદ્ િદગ્ િવફલષેુ કે દ્ર િનધન પ્રા યથર્ગઃ વાચ્છુભઃ ।
ધમાર્યાષ્ટમ કે દ્રગાેઽકર્ તનયાજ્ જ્ઞાત્ ષટ્ િત્ર ધી લાભગઃ ।
શકુ્રાત્ ષડ્ વ્યય લાભ મऱ્◌્ત્યુષુ ગુરાેઃ કમાર્ યલાભાિરષુ॥ ૩॥
દ્વ્યાદ્યાયાષ્ટ તપઃ સખુષેુ ગુ ત્ સ યાત્મજે વ દુજઃ
સાજ્ઞા તષેુ યમારયાવે્યર્યિરપુ પ્રા યષ્ટગાે વાક્ પતેઃ ।
ધમાર્યાિર સતુ વ્યયષેુ સિવતુઃ વાત્ સાદ્ય કમર્ િત્રગઃ ષટ્
વાયાષ્ટ સખુા પદેષુ િહમગાેઃ સાદે્યષુ લગ્ ાચ્છુભઃ॥ ૪॥
િદક્ વાદ્યાષ્ટમદાય બ ધષુુ કુ ત્ વાત્ િત્રકે વઙ્ ગરાઃ સયૂાર્ત્
સિત્ર નવષેુ ધી વ નવિદગ્ લાભાિરગાે ભાગર્વાત્ ।
યાયરથ નવાત્મજેષુ િહમગાેમર્ દાત્ િત્ર ષડ્ ધી વ્યયે િદગ્ ધી

ષટ્ વ સખુાય પવૂર્ નવગાે જ્ઞાત્ સ મરશ્ચ ઉદયાત્॥ ૫॥
લગ્ ાદ્ આ સતુ લાભર ધ્ર નવગઃ સા ત્યઃ શશાઙ્કાત્ સતઃ
વાત્ સાજ્ઞષેુ સખુ િત્ર ધી નવદશ ચ્છદ્રા પ્તગઃ સયૂર્ ત્ ।
ર ધ્રાય વ્યગાે રવનેર્વદશ પ્રા યષ્ટધીસ્થાે ગુરાેજ્ઞાર્દ્
ધી યાય નવાિરગ સ્ત્ર નવ ષટ્ પતુ્રાયસા ત્યઃ કુ ત્॥ ૬॥
મ દ વાત્ િત્ર સતુાય શત્રષુુ શભુઃ સાજ્ઞા ત્યગાે ભૂ મ ત્
કે દ્રાયાષ્ટધને વનાદ્ ઉપચયે વાદ્યે સખુે ચ ઉદયાત્ ।
ધમાર્યાિર દશા ત્ય ત્યુષુ બુધાચ્ચ દ્રાત્ ત્રી ષડ્ લાભગઃ
ષષ્ઠાયા ત્ય ગતઃ સતા સરુ ગુરાેઃ પ્રા ય ત્યધી શત્રષુુ॥ ૭॥
ઇ ત િનગિદતમ્ ઇષં્ટ નેષ્ટમ્ અ યદ્ િવશષેાદ્ અિધક ફલ િવપાકં જન્મ ભાત્ તત્રદદ્યુઃ ।
ઉપચય ગ્ હ મત્ર વાેચ્ચગૈઃ પુષ્ટમ્ ઇષં્ટ અવપચય ગ્ હ નીચારા તગનૈષ્ટ સ પત્॥ ૮॥
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દશમાેઽ યાયઃ
કમાર્ વ

અથાર્ પ્તઃ િપ િપ પ ત્ન શત્રુ મત્ર ભ્રા સ્ત્રી તક જનાદ્ િદવાકરાદ્યૈઃ ।
હાેરે દ્વાેદર્શમ ગતૈિવક પનીયા ભે દ્વકાર્ પદ પ તગાંશ નાથ ત્ત્યા॥ ૧॥
અકાશે ણ કનકાણર્ ભષે દૈ્યશ્ચ દ્રાંશે કૃ ષ જલ ઙ્ગનાશ્રયાચ્ચ ।
ધા વ ગ્ પ્રહરણ સાહસઃૈ કુ ં શે સાૈ યાંશે લિપ ગ ણતાિદ કાવ્ય શ પૈઃ॥ ૨॥
વાંશે દ્વજ િવબુધાકરાિદ ધમઃ કાવ્યાંશે મ ણ રજતાિદ ગાે મિહ યૈઃ ।

સાૈરાંશે શ્રમ વધ ભાર નીચ શ પૈઃ કમશા યુ ષત નવાંશ કમર્ સ દ્ધઃ॥ ૩॥
મત્રાિર વ ગ્ હ ગતૈગ્રર્હૈ તતાેઽથ તુઙ્ગસ્થે બ લિન ચ ભાસ્કરે વ વીયાર્ત્ ।
આયસ્થૈ દયધના શ્રતૈશ્ચ સાૈ યૈઃ સં ચ ત્યં બલ સિહતૈરનેકધા વમ્॥ ૪॥

અેકાદશમાેઽ યાયઃ
રાજયાેગ

પ્રાહુયર્વનાઃ વ તુઙ્ગગૈઃ કૂ્રરૈઃ કૂ્રર મ તમર્હીપ તઃ ।
કૂ્રરૈ તુ ન વ શમર્ણઃ પક્ષે ક્ષત્યિધપઃ પ્ર યતે॥ ૧॥
વક્રાકર્ કર્ ગુ ભઃ સકલૈ સ્ત્ર ભશ્ચ વાેચ્ચષેુ ષાેડશ પાઃ ક થતૈકલગ્ ે ।
દ્વ્યેકા શ્રતષેુ ચ તથાઇકતમે િવલગ્ ે વ ક્ષતે્રગે શ શિન ષાેડશ ભૂ મપાઃ સ્યુઃ॥ ૨॥
વગાત્તમ ગતે લગ્ ે ચ દ્રે વા ચ દ્ર વ જતઃ ।
ચતુરાદૈ્યગ્રર્હૈદૃર્ષ્ટે પા દ્વાિવશ તઃ તાઃ॥ ૩॥
યમે કુ ભે અક અજે ગિવ શ શિન તૈરેવ તનુગૈ ર્ યુ ક્ત સહા લસ્થૈઃ શ શજ ગુ વકૈ્ર ર્ પતયઃ ।
યમે દૂ તુઙ્ગે અઙ્ગે સિવ શ શ ૈ ષષ્ઠ ભવને તુલાજે દુ ક્ષતે્રૈઃ સ સત કુજ વૈશ્ચ નરપાૈ॥ ૪॥
કુજે તુઙ્ગે અક દ્વાેધર્નુ ષ યમ લગ્ ે ચ કુપ તઃ પ તભૂર્મેશ્ચા યઃ ક્ષ ત સતુ િવલગ્ ે સ શ શિન ।
સ ચ દ્રે સાૈરે અ તે સરુ પ ત ગુરાૈ ચાપ ધરગે વ તુઙ્ગસ્થે ભાનાવુદયમ્ ઉપયાતે ક્ષ ત પ તઃ॥ ૫॥
ષે સે દાૈ લગ્ ે સિવ ગુ તી ણાંશુ તનયૈઃ સહૃુજ્ યા ખસ્થૈભર્વ ત િનયમાન્ માનવ પ તઃ ।
ગે મ દે લગ્ ે સહજિરપુ ધમર્ વ્યય ગતૈઃ શશાઙ્કાદ્યૈઃ ખ્યાતઃ થુ ગુણયશાઃ પુઙ્ગલ પ તઃ॥ ૬॥
હયે સે દાૈ વે ગ મખુ ગતે ભૂ મ તનયે વ તુઙ્ગસ્થાૈ લગ્ ે ગજુ શ શ વત્ર પતી ।
સતુસ્થાૈ વક્રાક ગુ શ શ સતાશ્ચાિપ િહબુકે બુધે ક યા લગ્ ે ભવ ત િહ પાેઽ યાેઽિપ ગુણવાન્॥ ૭॥
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ઝષે સે દાૈ લગ્ ે ઘટ ગ ગે દ્રષેુ સિહતૈયર્મારાકયાઽભૂત્ સ ખલુ મનજુઃ શા ત વસધુામ્ ।
અજે સારે મૂતા શ શ ગ્ હ ગતે ચામર ગુરાૈ ।
સરેુજ્યે વા લગ્ ે ધર ણ પ તર યાેઽિપ ગુણવાન્॥ ૮॥
કિક ણ લગ્ ે ત સ્થે વે ચ દ્ર સત જ્ઞૈરાય પ્રાપ્તૈઃ ।
મષે ગતે અક તં િવદ્યાદ્ િવક્રમયુક્તં વી નાથમ્॥ ૯॥
ગ મખુે અકર્ તનય તનુ સસં્થઃ િક્રય કુલીર હરયાેઽિધપયુક્તાઃ ।
મથનુ તાૈ લ સિહતાૈ બુધ શકુ્રાૈ યિદ તદા થુ યશાઃ થવીશઃ॥ ૧૦॥
વાેચ્ચ સસં્થે બુધે લગ્ ે ગાૈ મષેૂરણા શ્રતે ।
સ વે અ તે િનશા નાથે રા મ દારયાેઃ સતુે॥ ૧૧॥
અિપ ખલ કુલ તા માનવારાજ્ય ભાજઃ િકમ્ ઉત પ કુલાે થાઃ પ્રાેક્ત ભૂ પાલયાેગૈઃ ।
પ ત કુલ સમુ થાઃ પા થવા વક્ષ્યમાણૈભર્વ ત પ ત તુલ્ય તે વભૂ પાલ પતુ્રઃ॥ ૧૨॥

ઉચ્ચ વ િત્રકાેણગૈબર્લસ્થૈ યાદ્યૈભૂર્ પ ત વશં નરે દ્રાઃ ।
પ ચાિદ ભર ય વંશ તા હીનૈિવત્તયુતા ન ભૂ મ પાલાઃ॥ ૧૩॥
લખેાસ્થે અક અજે દાૈ લગ્ ે ભાૈમે વાેચ્ચે કુ ભે મ દે ।
ચાપ પ્રાપ્તે વે રાજ્ઞઃ પતંુ્ર િવ દ્યાત્ વી નાથમ્॥ ૧૪॥
વઋક્ષે શકેુ્ર પાતાલસ્થે ધમર્ સ્થાનં પ્રાપ્તે ચ દ્રે ।
દુ શ્ચક્યાઙ્ગ પ્રા પ્ત પ્રાપ્તૈઃ શષેૈ ર્તઃ વામી ભૂમેઃ॥ ૧૫॥
સાૈ યે વીયર્યુતે તનુ યુક્તે વીયાર્ઢ ે ચ શભુે શભુયાતે ।
ધમાર્થાપચયે વવશષેૈધર્માર્ત્મા પજઃ થવીશઃ॥ ૧૬॥
ષાેદયે મૂ ત ધનાિર લાભગૈઃ શશાઙ્ક વાકર્ સતુાપરૈ ર્પઃ ।
સખુે ગુરાૈ ખે શ શ તી ણ દ િધતી યમાેદયે લાભ ગતૈ ર્પાેઽપરૈઃ॥ ૧૭॥
મષેૂરણાય તનુગાઃ શ શ મ દ વા જ્ઞારાૈ ધને સતરવી િહબુકે નરે દ્રમ્ ।
વક્રા સતાૈ શ શ સરેુજ્ય સતાકર્ સાૈ યા હાેરા સખુા ત શભુ ખા પ્ત ગતાઃ પ્રજેશમ્॥ ૧૮॥
કમર્ લગ્ યુત પાકદશાયાં રાજ્ય લ ધરથ વા પ્રબલસ્ય ।
શત્રુ નીચ ગ્ હયાતદશાયાં ચ્છદ્ર સશં્રયદશા પિરક યા॥ ૧૯॥
ગુ સત બુધ લગ્ ે સપ્તમસ્થે અકર્ પતુ્રે િવય ત િદવસ નાથે ભાે ગનાં જન્મ િવ દ્યાત્ ।
શભુ બલયુત કે દ્રઃૈ કૂ્રર સસં્થૈશ્ચ પાપવૈ્રર્જ ત શબરદસ્યુ વા મતામ્ અથર્ ભાક્ ચ॥ ૨૦॥
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દ્વાદશાેઽ યાયઃ
નાભસયાેગ

નવ િદગ્ વસવ સ્ત્રકા ગ્ વેદૈગુર્ ણતા દ્વ િત્ર ચતુિવક પ ઃ સ્યુઃ ।
યવનૈ સ્ત્ર ગુણા િહ ષટ્ શતી સા ક થતા િવ તરતાેઽગ્ર તત્ સમાઃ સ્યુઃ॥ ૧॥
ર જુમુર્શલં નલશ્ચરાદૈ્યઃ સત્યશ્ચાશ્રય જ ગાદયાેગાન્ ।
કે દ્રઃૈ સદ્ અસદ્ યુતૈદર્લાખ્યાૈ સ્રક્ સપા ક થતાૈ પરાશરેણ॥ ૨॥
યાેગા વ્રજ ત્યાશ્રય ઃ સમ વં યવા જ વ ડજ ગાેલકાદ્યૈઃ ।
કે દ્રાપેગૈઃ પ્રાેક્ત ફલાૈ દલાખ્યાિવત્યાહુર યે ન થક્ ફલાૈ તાૈ॥ ૩॥
આસન્ન કે દ્ર ભવન દ્વયગૈગર્દાખ્ય ત વ તગષેુ શકટં િવહગઃ ખ બ વાેઃ ।
શ ◌ૃઙ્ગાટકં નવમ પ ચમ લગ્ સસં્થૈલર્ગ્ ા યગૈહર્લમ્ ઇ ત પ્રવદ ત તજ્ જ્ઞાઃ॥ ૪॥
શકટા ડજ વચ્છુભાશબૈુવર્જં્ર ત દ્વપર તગૈયર્વઃ ।
કમલં તુ િવ મશ્ર સં સ્થતવૈાર્િપ તદ્યિદ કે દ્ર બાહ્યતઃ॥ ૫॥
પવૂર્ શાસ્ત્રાનુસારેણ મયા વ દયઃ કૃતાઃ ।
ચાૈતુથ ભવને સયૂાર્જ્ જ્ઞ સતાૈ ભવતઃ કથમ્॥ ૬॥
ક ટકાિદ પ્રવ્ऱ◌્ત્તૈ તુ ચતુગ્ ર્હ ગતૈગ્રર્હૈઃ ।
યપૂષેુ શ ક્ત દ ડાખ્યા હાેરાદ્યૈઃ ક ટકૈઃ ક્રમાત્॥ ૭॥
નાૈ કૂટ ચ્છત્ર ચાપાિન તદ્વત્ સપ્તઋક્ષ સં સ્થતૈઃ ।
અધર્ ચ દ્ર તુ નાવાદ્યૈઃ પ્રાેક્ત વ યઋક્ષ સં સ્થતૈઃ॥ ૮॥
અેકા તર ગતૈરથાર્ત્ સમુદ્રઃ ષડ્ ગ્ હા શ્રતૈઃ ।
િવલગ્ ાિદ સ્થતૈશ્ચક્રમ્ ઇત્યાકૃ તજ સગં્રહઃ॥ ૯॥
સખં્યા યાેગાઃ સ્યુઃ સપ્ત સપ્તઋક્ષ સં સ્થરેકાપાયાદ્ વ લક દા મની ચ
પાશઃ કેદારઃ શલૂયાેગાે યુગં ચ ગાેલશ્ચા યાન્ પવૂર્મ્ ઉક્તાન્ િવહાય॥ ૧૦॥
ઈ યુર્િવદેશ િનરતાેઽ વ ચશ્ચર વાં માની ધની ચ મુશલે બહુ કૃત્ય સક્તઃ ।
વ્યઙ્ગઃ સ્થરાઢ િનપુણાે નલજઃ સ્રગ્ ઉ થાે ભાેગા વતાે ભજુ ગ ે બહુ દુઃખ ભાક્ સ્યાત્॥ ૧૧॥
આશ્રયાેક્તા તુ િવફલા ભવ ત્ય યૈિવ મ શ્રતાઃ ।
મશ્રા યૈ તે ફલં દદ્યુર મશ્રાઃ વ ફલ પ્રદાઃ॥ ૧૨॥
ય વથર્ ભાક્ સતતમ્ અથર્ ચગર્દાયાં તદ્વ ૃ ત્ત ભુક્ શકટજઃ સ જઃ કુદારઃ ।
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દૂતાેઽટનઃ કલહ કૃદ્ િવહગે પ્રિદષ્ટઃ શ ◌ૃઙ્ગાટકે ચર સખુી કૃ ષકૃદ્ ધલાકે્ષ્ય॥ ૧૩॥
વજે્ર અ ત્ય પવૂર્ સુ ખનઃ સભુગાેઽ તશરૂાે વીયાર્ વતાેઽ યથયવે સુ ખતાે વયાેઽ તઃ ।
િવખ્યાત ક ત્યર્ મત સાખૈ્ય ગુણશ્ચ પદ્મે વા યાં તનુ સ્થર સખુાે િનિધ કૃન્ ન દાતા॥ ૧૪॥
ત્યાગાત્મવાન્ ક્રતુ વરૈયર્જતે ચ યપૂે િહસ્રાેઽથ ગુ યિધકૃતઃ શરકૃચ્છરાખ્યે ।
નીચાેઽલસઃ સખુધનૈિવયુતશ્ચ શક્તાૈ દ ડે પ્રયૈિવરિહતઃ પુ ષા ત્ય ત્તઃ॥ ૧૫॥
ક ત્યાર્ યુતશ્ચલ સખુઃ કૃપણશ્ચ નાજૈઃ કૂટે અ ત લવન બ ધનપશ્ચ તઃ ।
છત્રાેદ્ભવઃ વ જન સાખૈ્ય કરાેઽ ત્ય સાખૈ્યઃ શરૂશ્ચ કામુર્ક ભવઃ પ્રથમા ત્ય સાખૈ્યઃ॥ ૧૬॥
અધ દુજઃ સભુગ કા ત વપુઃ પ્રધાન તાેયાલયે નર પ ત પ્ર તમ તુ ભાેગી ।
ચકે્ર નરે દ્ર મુકુટ દ્યુ ત ર જતાઙ્ ઘ્રવ ણાેદ્ભવશ્ચ િનપુણઃ પ્રય ગીત ત્યઃ॥ ૧૭॥
દાતા ય કાયર્ િનરતઃ પશપુશ્ચ દા પાશે ધનાજર્ન િવશીલ સ ત્ય બ ધુઃ ।
કેદારજઃ કૃ ષ કરઃ સબુહૂપયાે યઃ શરૂઃ ક્ષતાે ધન ચિવધનશ્ચ શલૂે॥ ૧૮॥
ધન િવરિહતઃ પાખ ડી વા યુગે વથ ગાેલકે િવધન મ લનાે જ્ઞાનાપેેતઃ કુ શ યલસાેઽટનઃ ।
ઇ ત િનગિદતા યાેગાઃ સાદ્ધ ફલૈિરહ નાભસા િનયત ફલદા શ્ચ ત્યા હ્યેતે સમ તદશા વિપ॥ ૧૯॥

ત્રયાેદશાેઽ યાયઃ
ચ દ્રયાેગ

અધમ સમ વિરષ્ઠા યકર્ કે દ્રાિદ સસં્થે શ શિન િવનય િવત્ત જ્ઞાનધી નપૈુણાિન ।
અહિન િન શ ચ ચ દ્રે વે અિધ મત્રાંશકે વા સરુ ગુ સતદષૃ્ટે િવત્તવાન્ સ્યાત્ સખુી ચ॥ ૧॥
સાૈ યૈઃ મરાિર િનધને વિધયાેગે દાે ત મશ્ચમપૂ સ ચવ ક્ષ ત પાલ જન્મ ।
સ પન્ન સાખૈ્ય િવભવા હત શત્રવશ્ચ દ ઘાર્યષુાે િવગતરાેગ ભયાશ્ચ તાઃ॥ ૨॥
િહ વાક સનુફાનફાદુ ધુરાઃ વા ત્યાેભયસ્થૈગ્રર્હૈઃ શીતાંશાેઃ ક થતાેઽ યથા તુ બહુ ભઃ કેમદુ્રમાેઽ યૈ વસાૈ ।
કે દ્રે શીતકરેઽથ વા ગ્રહયુતે કેમદુ્રમાે ને યતે કે ચત્ કે દ્ર નવાંશકેષુ ચ વદ ત્યુ ક્તઃ પ્ર સદ્ધા ન તે॥ ૩॥
િત્રશત્ સ પાઃ સનુફાનફાખ્યાઃ ષ ષ્ટત્રયં દાૈ ધુરે પ્રભેદાઃ ।
ઇચ્છા િવક પૈઃ ક્રમશાેઽ ભનીય નીતે િનવ્ऱ◌્ ત્તઃ પનુર ય ની તઃ॥ ૪॥
વયમ્ અિધગત િવત્તઃ પા થવ તત્ સમાે વા ભવ ત િહ સનુફાયાં ધી ધન ખ્યા તમાંશ્ચ ।
પ્રભુર ગદ શર રઃ શીલવાન્ ખ્યાત ક તિવષય સખુ સવુષેાે િનવ્ર્ऱ◌્તશ્ચાનફાયામ્॥ ૫॥
ઉ પન્ન ભાેગ સખુ ભુગ્ ધન વાહનાઢ ત્યાગા વતાે દુ ધુરા પ્રભવઃ સુ ત્યઃ ।
કેમદુ્રમે મ લનદુઃ ખત નીચ િનઃ વાઃ પ્રે યાઃ ખલાશ્ચ પતેરિપ વશં તાઃ॥ ૬॥
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ઉ સાહ શાૈયર્ધન સાહસ વાન્ મહીજઃ સાૈ યઃ પટુઃ સવુચનાે િનપુણઃ કલાસુ ।
વાેઽથર્ધમર્ સખુ ભાઙ્ પ પૂ જતશ્ચ કામી ગુબર્હુ ધનાે િવષયાપેભાેક્તા॥ ૭॥

પર િવભવ પિરચ્છદાપેભાેક્તારિવ તનયાે બહુ કાયર્કૃદ્ ગણેશઃ ।
અશભુ કૃદ્ ઉડુપાેઽિહ્ન દૃ ય મૂ તગર્ લત તનુશ્ચ શભુાેઽ યથા યદ્ ઊહ્યમ્॥ ૮॥
લગ્ ાદ્ અતીવ વસમુાન્ વસમુાઞ્ છશાઙ્કાત્ સાૈ ય ગ્રહૈ પચયાપેગતૈઃ સમ તૈઃ ।
દ્વા યાં સમાેઽ પ વસમુાંશ્ચ તદૂનતાયામ્ અ યે વસ વિપ ફલે વદમ્ ઉ કટેન॥ ૯॥

ચતુદર્શાેઽ યાયઃ
દ્વગ્રહયાેગ

તગ્માંશજુર્નયત્યુષેશ સિહતાે ય ત્રા મ કારં નરં ભાૈમનેાઘરતં બુધને િનપુણં ધી ક ત સાખૈ્યા વતમ્ ।
કૂ્રરં વાક્ પ તના ય કાયર્ િનરતં શકેુ્રણરઙ્ગાયુધૈલર્ ધ વં રિવજેનધાતુ કુશલં ભા ડ પ્રકારેષુ વા॥ ૧॥
કૂટ યાસવ કુ ભ પ યમ્ અ શવં માતુઃ સ વક્રઃ શશી સ જ્ઞઃ પ્ર શ્રત વાક્યમ્ અથર્ િનપુણં સાૈભાગ્ય ક ત્યાર્ વતમ્
।
િવક્રા તં કુલ મખુ્યમ્ અ સ્થર મ ત િવત્તેશ્વરં સાઙ્ ગરા વસ્ત્રાણાં સ સતઃ િક્રયાિદ કુશલં સાિકઃ પનુભૂર્ સતુમ્ ॥
૨॥
મૂલાિદ નેહ કૂટૈવ્યર્વહર ત વ ણગ્ બાહુ યાેદ્ધા સ સાૈ યે પુયર્ યક્ષઃ સ વે ભવ ત નર પ તઃ પ્રાપ્ત િવત્તાે દ્વ ે વા
।
ગાપેાે મ લાેઽથદક્ષઃ પરયવુ ત રતાે દ્યૂત કૃત્ સાસરેુજ્યે દુઃખાતાઽસત્ય સધંઃ સ સિવ તનયે ભૂ મજે િન દતશ્ચ॥
૩॥
સાૈ યે રઙ્ગ ચરાે હ પ ત યુતે ગીત પ્રયાે ત્યિવદ્ વાગ્મી ભૂ ગણપઃ સતને દુના માયા પટુલર્ઙ્ઘકઃ ।
સદ્ િવદ્યાે ધનદારવાન્ બહુ ગુણઃ શકેુ્રણયુક્તે ગુરાૈ જ્ઞેયઃ મશ્રુ કરાેઽ સતને ઘટકૃજ્ તાેઽન્નકારાેઽિપ વા॥ ૪॥
અ સત સત સમાગમે અ પ ચ યુર્વ ત સમાશ્રય સ પ્ર દ્ધ િવત્તઃ ।
ભવ ત ચ લિપ પુ તક ચત્ર વેત્તા ક થત ફલૈઃ પરતાે િવક પનીયાઃ॥ ૫॥

પ ચદશાેઽ યાયઃ
પ્રવ્રજ્યાયાેગ

અેકસ્થૈશ્ચતુરાિદ ભબર્લયુતૈ ર્તાઃ થગ્ વીયર્ગૈઃ શાક્યા િવક ભ દ્ધ ચરકા િનગ્રર્ થ વ યાશનાઃ ।
માહેય જ્ઞ ગુ ક્ષપા કર સત પ્રાભાકર નૈઃ ક્રમાત્ પ્રવ્રજ્યા બ લ ભઃ સમા પર જતૈ તત્ વા મ ભઃ પ્રચ્યુ તઃ॥ ૧॥
રિવ કુપ્ત કરૈરદ ક્ષતા બ લ ભ તદ્ગત ભક્તયાે નરાઃ ।
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અ ભયા ચત માત્રદ ક્ષતા િનહતૈર ય િનર ક્ષતૈરિપ॥ ૨॥
જન્મેશાેઽ યૈયર્દ્યદષૃ્ટાેઽકર્ પતંુ્ર પ યત્યાિકજર્ન્મપં વા બલાનેમ્ ।
દ ક્ષાં પ્રા ાેત્યાિક દક્ૃ કાણ સસં્થે ભાૈમાક્યશે સાૈરદષૃ્ટે ચ ચ દ્રે॥ ૩॥
સરુ ગુ શ શ હાેરા વાક દષૃ્ટાસુ ધમ ગુ રથ પતીનાં યાેગજ તીથર્ કૃત્ સ્યાત્ ।
નવમ ભવન સસં્થે મ દગે અ યૈદૃર્ષ્ટે ભવ ત નરપયાેગે દ ક્ષતઃ પા થવે દ્રઃ॥ ૪॥

ષાેડશાેઽ યાયઃ
નક્ષત્રફલ

પ્રય ભષૂણઃ સુ પઃ સભુગાે દક્ષાેઽ શ્વનીષુ મ તમાંશ્ચ ।
કૃત િનશ્ચય સત્યા ગ્ દક્ષઃ સુ ખતશ્ચ ભરણીષુ॥ ૧॥
બહુ ભુક્ પરદારરત તજે વી કૃ ત્તકાસુ િવખ્યાતઃ ।
રાેિહ યાં સત્ય શુ ચઃ પ્રયવંદઃ સ્થર મ તઃ સુ પશ્ચ॥ ૨॥
ચપલશ્ચતુરાે ભી ઃ પટુ સાહી ધની ગે ભાેગી ।
શઠ ગિવતઃ કૃતઘ્નાે િહસ્રઃ પાપશ્ચરાૈદ્રઋકે્ષ॥ ૩॥
દા તઃ સખુી સશુીલાે દુમધારાેગ ભાક્ િપપાસશુ્ચ ।
અ પને ચ સતંુષ્ટઃ પનુવર્સાૈ યતે મનજુઃ॥ ૪॥
શા તાત્મા સભુગઃ પ ડતાે ધની ધમર્ સં તઃ પુ યે ।
શઠઃ સવર્ ભક્ષ પાપઃ કૃતઘ્નધૂતર્શ્ચ ભાજૈઙ્ગે॥ ૫॥
બહુ ત્યધનાે ભાેગી સરુ િપ ભક્તાે મહાેદ્યમઃ િપ યે ।
પ્રય વાગ્ દાતાદ્યુ તમાન્ અટનાે પ સવેકાે ભાગ્યે॥ ૬॥
સભુગાે િવદ્યાપ્તધનાે ભાેગી સખુભાક્ દ્વતીય ફા ગુ યામ્ ।
ઉ સાહી ષ્ટઃ પાનપાે ઘ્ ણી તસ્કરાે હ તે॥ ૭॥
ચત્રા બર માલ્યધરઃ સલુાેચનાઙ્ગશ્ચ ભવ ત ચત્રાયામ્ ।
દા તાે વ ણક્ કૃપાલુઃ પ્રય વાગ્ ધમાર્ શ્રતઃ વાતાૈ॥ ૮॥
ઈ યુર્લુર્ ધાે દ્યુ તમાન્ વચન પટુઃ કલહ કૃદ્ િવશાખાસુ ।
આઢ ાે િવદેશ વાસી ધાલુરટનાેઽનુરાધાસુ॥ ૯॥
જ્યેષ્ઠાસુ ન બહુ મત્રઃ સતંુષ્ટાે ધમર્ કૃત્ પ્રચુર કાપેઃ ।
મૂલે માની ધનવાન્ સખુી ન િહસ્રઃ સ્થરાે ભાેગી॥ ૧૦॥
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ઇષ્ટાન દ કલત્રાે માની દૃઢ સાૈહ્ऱ◌્દશ્ચ જલદૈવે ।
વૈશ્વે િવનીતધા મક બહુ મત્ર કૃતજ્ઞ સભુગશ્ચ॥ ૧૧॥
શ્રીમાઞ્ છ્ર વણે શ્રુતવાન્ ઉદારદારાે ધના વતઃ ખ્યાતઃ ।
દાતાઢ ઃ શરૂાે ગીત પ્રયાે ધિનષ્ઠાસુ ધન લુ ધઃ॥ ૧૨॥
સુ્ફટ વાગ્ વ્યસની િરપુહા સાહ સકઃ શત ભષ જ દુગ્રાર્હ્યઃ ।
ભાદ્રપદાસુ દ્વ ગનઃ સ્ત્રી જતધની પટુરદાતા ચ॥ ૧૩॥
વક્તા સખુી પ્ર વાન્ જત શત્રુધાર્ મકાે દ્વતીયાસુ ।
સ પૂણાર્ઙ્ગઃ સભુગઃ શરૂઃ શુ ચરથર્વાન્ પાૈ ણે॥ ૧૪॥

સપ્તદશાેઽ યાયઃ
ચ દ્રરા શશીલ

ત્તાતામ્રદગૃ્ ઉ ણ શાક લઘુ ભુક્ ક્ષપ્ર પ્રસાદાેઽટનઃ કામી દુબર્લ નુર સ્થરધનઃ શરૂાેઽઙ્ગના વ લભઃ ।
સવેાજ્ઞઃ કનખી વ્રણાિઙ્કત શરા માની સહાે થાગ્રજઃ શ યા પા ણ તલે અિઙ્કતાેઽ તચપલ તાેયે અ તભી ઃ િક્રયે
॥ ૧॥
કા તઃ ખેલ ગ તઃ થુ ઊ વદનઃ ષ્ઠાસ્ય પાશ્વાર્િઙ્કત ત્યાગી ક્લેશ સહઃ પ્રભુઃ કકુદવાન્ ક યા પ્રજઃ શ્લે મલઃ
પવૂબર્ ધુ ધનાત્મજૈિવરિહતઃ સાૈભાગ્યયુક્તઃ ક્ષમી દ પ્તા ગ્ ઃ પ્રમદા પ્રયઃ સ્થર સહૃુન્ મ યા ત્ય સાખૈ્યાે ગિવ॥ ૨॥
સ્ત્રી લાેલઃ સરુતાપેચાર કુશલ તામ્રેક્ષણઃ શાસ્ત્રિવદ્ દૂતઃ કુ ચત મૂધર્જઃ પટુ મ તહાર્સ્યેઙ્ ગતદ્યૂતિવત્ ।
ચાવર્ઙ્ગઃ પ્રય વાક્ પ્રભ ક્ષણ ચગ ત પ્રયાે ત્યિવત્ ક્લીબૈયાર્ ત ર ત સમુન્નત નસશ્ચ દ્રે તીયઋક્ષગે॥ ૩॥
આવક્રદુ્રતગઃ સમુન્નત કિટઃ સ્ત્રી િન જર્તઃ સત્ સહૃુદ્ દૈવજ્ઞઃ પ્રચુરાલય ક્ષયધનૈઃ સયંજુ્યતે ચ દ્રવત્ ।
હ્ર વઃ પીન ગલઃ સમે ત ચ વંશ સા ા સહૃુદ્ વ સલ તાેયાેદ્યાનરતઃ વ વે મ સિહતે તઃ શશાઙે્ક નરઃ॥ ૪॥
તી ણઃ સ્થૂલ હનુિવશાલ વદનઃ િપઙ્ગેક્ષણાેઽ પાત્મજઃ સ્ત્રી દ્વષેી પ્રય માંસ કાનન નગઃ કુ યત્યકાય ચરમ્ ।
ત્ ણાેદરદ ત માનસ સ પીિડત ત્યાગવાન્ િવક્રા તઃ સ્થરધીઃ સગુિવત મના માતુિવધેયાેઽકર્ ભે॥ ૫॥
વ્રીડા મ થર ચા વીક્ષણ ગ તઃ સ્ર તાંસ બાહુઃ સખુી શ્લ ણઃ સત્યરતઃ કલાસુ િનપુણઃ શાસ્ત્રાથર્િવદ્ ધા મકઃ ।
મેધાવી સરુત પ્રયઃ પર ગ્ હૈિવત્તૈશ્ચ સયંજુ્યતે ક યાયાં પરદેશગઃ પ્રય વચાઃ ક યા પ્ર ેઽ પાત્મજઃ॥ ૬॥
દેવ બ્રાહ્મણ સાધુ પજૂનરતઃ પ્રાજ્ઞઃ શુ ચઃ સ્ત્રી જતઃ પ્રાંશશુ્ચ ઉન્નત ના સકઃ કૃશ ચલદ્ ગાત્રાેઽટનાેઽથાર્ વતઃ
હીનાઙ્ગઃ ક્રય િવક્રયષેુ કુશલાે દેવ દ્વ નામા સ ક્ બ ધનૂામ્ ઉપકાર કૃદ્ િવ ષત ત્યક્ત તુ તૈઃ સપ્તમે॥ ૭॥
થુલ નયન વક્ષા ત્ત જઙ્ઘાે નજુર્નક ગુ િવયુક્તઃ શશૈવે વ્યાિધતશ્ચ ।
નર પ ત કુલ પજૂ્યઃ િપઙ્ગલઃ કૂ્રર ચેષ્ટાે ઝષ કુ લશ ખગાઙ્ક છન્ન પાપાેઽ લ તઃ॥ ૮॥

22 sanskritdocuments.org



વરાહ મહીરસ્ય હ તક

વ્યાિદઘાર્સ્ય શરાે ધરઃ િપ ધન ત્યાગી કિવવ યર્વાન્ વક્તા સ્થૂલરદ શ્રવાેઽધર નસઃ કમાદ્યતઃ શ પિવત્ ।
કુ ં શઃ કુનખી સમાંસલ ભજુઃ પ્રાગ ભવાન્ ધમર્િવદ્ બ ધુ દ્વટ્ ન બલાત્ સમૈ ત ચ વંશ સા ૈક સા યાેઽશ્વજઃ॥
૯॥
િનતં્ય લાલય ત વદાર તનયાન્ ધમર્ વ ેઽધઃ કૃશઃ વક્ષઃ ક્ષામ કિટગ્ ર્હીત વચનઃ સાૈભાગ્યયુક્તાેઽલસઃ ।
શીતાલુમર્નુ ેઽટનશ્ચ મકરે સ વાિધકઃ કાવ્ય કૃલ્ લુ ધાેઽગ ય જરાઙ્ગનાસુ િનરતઃ સ ત્યક્ત લ ેઽઘ્ ણઃ ॥
૧૦॥
કરભ ગલઃ શરાલુઃ ખર લાેમશદ ઘર્ તનુઃ થુ ચરણાે ષ્ઠ જઘનાસ્ય કિટજર્રઠઃ ।
પર વિનતાથર્ પાપ િનરતઃ ક્ષય દ્ધ યુતઃ પ્રય કુસમુાનુલપેન સહૃુદ્ ઘટ ેઽ વ સહઃ॥ ૧૧॥
જલ પરધન ભાેક્તાદાર વાસાેઽનુરક્તઃ સમ ચર શર ર તુઙ્ગ નાસાે હ કઃ ।
અ ભભવ ત સ પત્નાન્ સ્ત્રી જતશ્ચા દ્ऱ◌્ ષ્ટદ્યુર્ ત િનિધ ધન ભાેગી પ ડતશ્ચા ત્યરાશાૈ॥ ૧૨॥
બલવ ત રાશાૈ તદિધપતાૈ ચ વ બલયુતઃ સ્યાદ્ યિદ તુિહનાંશઃુ ।
ક થત કલાનામ્ અિવકલદાતા શ શવદ્ અતાેઽ યેત્યનપુિર ચ ત્યાઃ॥ ૧૩॥

અષ્ટાદશાેઽ યાયઃ
રા શશીલ

પ્ર થતશ્ચતુરાેઽટનાેઽ પ િવત્તઃ િક્રયગે વાયુધ દ્ િવતુઙ્ગ ભાગે ।
ગિવ વસ્ત્ર સગુ ધ પ ય વી વિનતાદ્ િવટ્ કુશલશ્ચ ગાે યવાદ્યે॥ ૧॥
િવદ્યા જ્યાે તષ િવત્તવાન્ મથનુગે ભાનાૈ કુલીરે સ્થતે તી ણાેઽ વઃ પર કાયર્ કૃચ્છ્ર મ પથ ક્લેશશૈ્ચ સયંજુ્યતે ।
સહસ્થે વન શલૈ ગાે કુલર તવ યાર્ વતાેઽજ્ઞઃ પુમાન્ ક યાસ્થે લિપ લખે્ય કાવ્ય ગ ણત જ્ઞાના વતઃ સ્ત્રી વપુઃ ॥
૨॥
ત તાૈ લિન સાૈ ડકાેઽ વિન રતાે હૈર યકાે નીચ કૃત્ કૂ્રરઃ સાહ સકાે િવશા જતધનઃ શસ્ત્રા તગાેઽ લ સ્થતે ।

સત્ પજૂ્યાે ધનવાન્ ધનુધર્ર ગતે તી ણાે ભષક્ કા કાે નીચાેઽજ્ઞઃ કુવ ણઙ્ ગે અ પધનવાંલ્ લ ધાેઽ ય ભાગ્યૈરર્તઃ
॥ ૩॥
નીચાે ઘટે તનય ભાગ્ય પિરચ્ચ્યુતાેઽ વ તાેયાે થ પ ય િવભવાે બિનતાદ્ ઋતાેઽ ત્યે ।
નક્ષત્ર માનવ તનુ પ્ર તમે િવભાગે લ માિદશતે્ તુિહનર મ િદનેશયુક્તે॥ ૪॥
નર પ ત સત્ કૃતાેઽટનશ્ચમપૂ વ ણક્ સધનઃ ક્ષત તનુશ્ચાૈર ભૂિર િવષયાંશ્ચ કુજઃ વ ગ્ હે ।
યવુ ત જતાન્ સહૃુ સુ િવષમાન્ પરદારરતાન્ કુહક સવુષે ભી પાષૈાર્ન્ સત ભે જનયેત્॥ ૫॥
બાૈધે અસહ તનયવાન્ િવસહૃુત્ કૃતજ્ઞાે ગા ધવર્યુદ્ધ કુશલઃ કૃપણાેઽભયાેઽથ ।
ચા દ્રે અથર્વાન્ સ લલયાન સમ જત વઃ પ્રાજ્ઞશ્ચ ભૂ મ તનયે િવકલઃ ખલશ્ચ॥ ૬॥
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િનઃ વઃ ક્લેશ સહાે વના તર ચરઃ સહે અ પદારાત્મ ે જૈવે નૈકિરપનુર્રે દ્ર સ ચવઃ ખ્યાતાેઽભયા પાત્મજઃ ।
દુઃખાતા િવધનાેઽટનાેઽ તરત તી ણશ્ચ કુ ભ સ્થતે ભાૈમે ભૂિર ધનાત્મ ે ગ ગતે ભપૂાેઽથ વા તત્ સમઃ॥ ૭॥
દ્યૂતઋણ પાનરત ના તક ચાૈર િનઃ વાઃ કુસ્ત્રીક કૂટકૃદ્ અસત્યરતાઃ કુજઋક્ષે ।
આચાયર્ ભૂિર સતુદારધનાજર્નેષ્ટાઃ શાૈકે્ર વદા યગુ ભ ક્ત રતાશ્ચ સાૈ યે॥ ૮॥
િવક થનઃ શાસ્ત્ર કલા િવદગ્ધઃ પ્રયવંદઃ સાખૈ્યરત તીયે ।
જલા જત વઃ વ જનસ્ય શત્રુઃ શશાઙ્કજે શીત કરઋક્ષયુક્તે॥ ૯॥
સ્ત્રી દ્વે યાે િવધન સખુાત્મ ેઽટનાેઽજ્ઞઃ સ્ત્રી લાેલઃ વ પિરભવાેઽકર્રા શગે જ્ઞે ।
ત્યાગી જ્ઞઃ પ્રચુર ગુણઃ સખુી ક્ષમાવાન્ યુ ક્ત જ્ઞાે િવગત ભયશ્ચ ષષ્ઠરાશાૈ॥ ૧૦॥
પર કમર્ કૃદ્ અ વ શ પ બુદ્ધ ઋણવાન્ િવ ષ્ટ કરાે બુધે અકર્જઋક્ષે ।
પ સ કૃત પ ડતાપ્ત વાક્યાે નવમે અ ત્યે જત સવેકા ત્ય શ પઃ॥ ૧૧॥
સનેા િનબર્હુ િવત્તદાર તનયાે દાતા સુ ત્યઃ ક્ષમી તે ે દાર ગુણા વતઃ સરુ ગુરાૈ ખ્યાતઃ પુમાન્ કાજૈ ભે ।
ક પાઙ્ગઃ સધનાથર્ મત્ર તનય ત્યાગી પ્રયઃ શાૈક્ર ભે બાૈધે ભૂિર પિરચ્છદાત્મજ સહૃુત્ સા ચવ્યયુક્તઃ સખુી ॥
૧૨॥
ચા દ્રે રત્ન સતુ વદાર િવભવ પ્રજ્ઞા સખુૈર વતઃ સહે સ્યાદ્ બલ નાયકઃ સરુ ગુરાૈ પ્રાેક્તં ચ યચ્ચન્ર ભે ।
વઋક્ષે મા ડ લકાે નરે દ્ર સ ચવઃ સનેાપ તવાર્ધની કુ ભે કકર્ટવત્ ફલાિન મકરે નીચાેઽ પ િવત્તાેઽસખુી॥ ૧૩॥
પરયવુ ત રત તદથર્ વાદૈહૃર્ત િવભવઃ કુલ પાંસનઃ કુજઋક્ષે ।
વ બલ મ ત ધનાે નરે દ્ર પજૂ્યઃ વ જન િવભુઃ પ્ર થતાેઽભયઃ સતે વે॥ ૧૪॥
પ કૃત્ય કરાેઽથર્વાન્ કલાિવન્ મથનુે ષષ્ઠ ગતે અ તનીચ કમાર્
રિવજઋક્ષ ગતે અમરાિર પજેૂ્ય સભુગઃ સ્ત્રી િવ જતાે રતઃ કુના યાર્મ્॥ ૧૫॥
દ્વ ભાયાઽથ ભી ઃ પ્રબલ મદ શાેકશ્ચ શ શ ભે હરાૈ યાષેાપ્તાથર્ઃ પ્રવરયવુ તમર્ દ તનયઃ ।
ગુણૈઃ પજૂ્યઃ સ વ તુરગ સિહતે દાનવ ગુરાૈ ઝષે િવદ્વાન્ આઢ ાે પ જિનત પૂ ેઽ તસભુગઃ॥ ૧૬॥
મખૂાઽટનઃ કપટવાન્ િવસહૃુદ્ યમે અજે ક ટે તુ બ ધ વધ ભાક્ ચપલાેઽઘ્ ણશ્ચ ।
િનહ્ર ીસુર્ખાથર્ તનયઃ ખ લતશ્ચ લખે્યે રક્ષા પ તભર્વ ત મખુ્ય પ તશ્ચ બાૈધે॥ ૧૭॥
વજ્યર્ સ્ત્રીષ્ટાે ન બહુ િવભવાે ભૂિર ભાયા ષસ્થે ખ્યાતઃ વાેચ્ચે ગણ પુર બલ ગ્રામ પજૂ્યાેઽથર્વાંશ્ચ ।
કિક ય વાે િવકલદશનાે મા હીનાેઽસતુાેઽજ્ઞઃ સહે અનાયા બસખુ તનયાે િવ ષ્ટ કૃત્ સયૂર્ પતુ્રે॥ ૧૮॥
વ તઃ પ્રત્યિયતાે નરે દ્ર ભવને સત્ પતુ્ર યાધનાે વ ક્ષતે્ર ગતે અકર્જે પુર બલ ગ્રામાગ્ર નેતાથ વા ।
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અ ય સ્ત્રી ધન સં તઃ પુર બલ ગ્રામાગ્રણીમર્ દદક્ૃ વ ક્ષતે્રે મ લનઃ સ્થરાથર્ િવભવાે ભાેક્તા ચ તઃ પુમાન્ ॥
૧૯॥
શ શર કર સમાગમેક્ષણાનાં સદશૃ ફલં પ્રવદ ત લગ્ તમ્ ।
ફલમ્ અિધકમ્ ઇદં યદ્ અત્ર ભાવાદ્ ભવન ભ નાથ ગુણૈિવ ચ તનીયમ્॥ ૨૦॥

અેકાનેિવશાેઽ યાયઃ
દૃ ષ્ટફલ

ચ દ્રે ભપૂ બુધાૈ પાપેમ ગુણી તનેાેઽધનશ્ચાજગે િનઃ વઃ તને મા ય ભપૂધિનનઃ પ્રે યઃ કુ દ્યૈગર્િવ ।
સ્થે અયાે વ્યવહાિર પા થવ બુધા ભ ત તુ વાયાેઽધનાે વઋક્ષે યાેદૃ્ધ કિવ જ્ઞ ભૂ મ પતયાેઽયાે િવ દગૃ્ રાે ગણાૈ

॥ ૧॥
જ્યાે તજ્ઞાર્ઢ નરે દ્ર નાિપત પ મેશા બુધાદ્યૈહર્રાૈ તદ્વદ્ ભપૂ ચમપૂ નપૈુણયુતાઃ ષષે્ઠ અશભુૈઃ યાશ્રયઃ ।
જૂકે ભપૂ સવુણર્ કાર વ ણજઃ શષેે ક્ષતે નૈકૃતી ક ટે યુગ્મ િપતા નતશ્ચરજકાે વ્યઙ્ગાેઽધનાે ભપૂ તઃ॥ ૨॥
જ્ઞાત્યુવ શ જનાશ્રયશ્ચ તુરગે પાપૈઃ સદ્ અ ભઃ શઠશ્ચાત્યુવ શ નરે દ્ર પ ડતધની દ્રવ્યાને ભપૂાે ગે ।
ભપૂાે ભપૂ સમાેઽ યદાર િનરતઃ શષેૈશ્ચ કુ ભ સ્થતે હાસ્યજ્ઞાે પ તબુર્ધશ્ચ ઝષગે પાપશ્ચ પાપે ક્ષતે॥ ૩॥
હાેરેશઋક્ષદલા શ્રતૈઃ શભુ કરાે દષૃ્ટઃ શશી તદ્ગત યંશે તત્ પ ત ભઃ સહૃુદ્ ભવનગવૈાર્ વી ક્ષતઃ શસ્યતે ।
યત્ પ્રાેક્તં પ્ર ત રા શ વીક્ષણ ફલં તદ્દવ્ાદશાંશે તં સયૂાદૈ્યરવલાેિકતે અિપ શ શિન જ્ઞેયં નવાંશે વતઃ॥ ૪॥
આર ક્ષકાે વધ છઃ કુશલાે િનયુદ્ધે ભપૂાેઽથર્વાન્ કલહ કૃત્ ક્ષ ત ં શ સસં્થે ।
મખૂાઽ યદાર િનરતઃ સકુિવઃ સતાંશે સત્ કાવ્ય કૃત્ સખુ પરાેઽ ય કલત્રગશ્ચ॥ ૫॥
બાૈધે િહ રઙ્ગ ચર ચાૈર કવી દ્ર મ ત્રી ગેય જ્ઞ શ પ િનપુણઃ શ શિન સ્થતે અંશે ।
વાંશે અ પ ગાત્રધન લુ ધ તપ વ મખુ્યઃ સ્ત્રીપાેઽ યકૃત્ય િનરતશ્ચ િનર ક્ષ્યમાણમ્॥ ૬॥
સ ક્રાેધાે નર પ ત સમંતાે િનધીશઃ સહાંશે પ્રભુર સતુાેઽ તિહસ્ર કમાર્ ।
વાંશે પ્ર થત બલાે રણાપેદેષ્ટા હાસ્ય જ્ઞઃ સ ચવ િવકામ દ્ધ શીલઃ॥ ૭॥

અ પાપત્યાે દુઃ ખતઃ સત્યિપ વે માનાસક્તઃ કમર્ ણ વે અનુરક્તઃ ।
દુષ્ટ સ્ત્રી તઃ કૃપણશ્ચાિક ભાગે ચ દ્રે ભાનાૈ તદ્વદ્ ઇ દ્વાિદ દષૃ્ટે॥ ૮॥
વગાત્તમ વ પરગષેુ શભંુ યદ્ ઉક્તં તત્ પુષ્ટ મ ય લઘુતા શભુમ્ ઉ ક્રમેણ ।
વીયાર્ વતાેઽંશક પ તિન ણ દ્ધ પવૂ રાશી ક્ષણસ્ય ફલમ્ અંશ ફલં દદા ત॥ ૯॥

િવશાેઽ યાયઃ
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ભાવ
શરૂઃ ત ધાે િવકલ નયનાે િનઘ્ ર્ણાેઽક તનુસે્થ મષેે સ વ ત મર નયનઃ સહ સસં્થે િનશાધઃ ।
નીચે અ ધાેઽ વઃ શ શ ગ્ હ ગતે બુદુ્બદાક્ષઃ પતઙ્ગે ભૂિર દ્રવ્યાે પ હૃતધનાે વક્રરાેગી દ્વતીયે॥ ૧॥
મ ત િવક્રમાં તીયગે અક િવસખુઃ પીિડત માનશશ્ચતુથ ।
અસતુાે ધન વ જત સ્ત્રકાેણે બલવાઞ્ છત્રુ જતશ્ચ શત્રુ યાતે॥ ૨॥
સ્ત્રી ભગર્તઃ પિરભવં મદગે પતઙ્ગે વ પાત્મ ે િનધનગે િવકલેક્ષણશ્ચ ।
ધમ સતુાથર્ સખુ ભાક્ સખુ શાૈયર્ ભાક્ ખે લાભે પ્રભૂતધનવાન્ પ તત તુ િરઃફે॥ ૩॥
મૂકાને્મત્ત જડા ધ હીન બિધર પ્રે યાઃ શશાઙ્કાેદયે વઋક્ષ ેચ્ચ ગતે ધની બહુ સતુઃ સ વઃ કુટુ બી ધને ।
િહસ્રાે ભ્રા ગતે સખુે સ તનયે તત્ પ્રાેક્ત ભાવા વતાે નૈકાિર ર્દુ કાય વિહ્ન મદન તી ણાેઽલસશ્ચાિરગે॥ ૪॥
ઈષુર્ તીવ્ર મદાે મદે બહુ મ તવ્યાર્ યિદતશ્ચાષ્ટમે સાૈભાગ્યાત્મજ મત્ર બ ધુ ધન ભાગ્ ધમર્ સ્થતે શીતગાૈ ।
િન પ ત્ત સમપુૈ ત ધમર્ધનધી શાૈયયુર્તઃ કમર્ગે ક્યાતાે ભાવ ગુણા વતાે ભવ ગતે દ્રાેઽઙ્ગ હીનાે વ્યયે॥ ૫॥
લગ્ ે કુજે ક્ષત તનુધર્નગે કદ્ અન્નાે ધમ અઘવાન્ િદન કર પ્ર તમાેઽ ય સસં્થઃ ।
િવદ્વાન્ ધની પ્રખલ પ ડત મ યશત્રુધર્મર્જ્ઞ િવશ્રુત ગુણઃ પરતાેઽકર્વજ્ જ્ઞે॥ ૬॥
િવદ્વાન્ સવુાક્યઃ કૃપણઃ સખુી ચ ધી માન શત્રુઃ િપ તાેઽિધકશ્ચ ।
નીચ તપ વી સધનઃ સ લાભઃ ખલશ્ચ વે ક્રમશાે િવલગ્ ાત્॥ ૭॥
મર િનપુણઃ સુ ખતશ્ચ િવલગ્ ે પ્રય કલહાેઽ ત ગતે સરુતે સઃુ ।
તનય ગતે સુ ખતાે ગુ પતુ્રે ગુ વદતાેઽ ય ગ્ હે સધનાેઽ ત્યે॥ ૮॥
અદષૃ્ટાથા રાેગી મદન વશગાેઽત્ય ત મ લનઃ શશુ વે પીડાતર્ઃ સિવ સતુ લગ્ ેત્યલસ વાક્ ।
ગુ વઋક્ષાેચ્ચસ્થે પ ત સદશૃાે ગ્રામ પુરપઃ
સિુવદ્વાંશ્ચાવર્ઙ્ગાે િદન કર સમાેઽ યત્ર ક થતઃ॥ ૯॥
સહૃુદ્ અિર પરક ય વઋક્ષ તુઙ્ગ સ્થતાનાં ફલમ્ અનપુિર ચ ત્યં લગ્ દેહાિદ ભાવૈઃ ।
સમપુચય િવપત્તી સાૈ ય પાપષેુ સત્યઃ કથય ત િવપર તં િરઃફ ષષ્ઠાષ્ટ ભષેુ॥ ૧૦॥
ઉચ્ચ િત્રકાેણ વ સહ્ુऱ◌્ચ્છત્રુ નીચ ગ્ હાકર્ગૈઃ ।
શભંુ સ પૂણર્ પાદાનેદલ પાદા પ િન ફલમ્॥ ૧૧॥

અેકિવશાેઽ યાયઃ
આશ્રયયાેગ
કુલ સમ કુલ મખુ્ય બ ધુ પજૂ્યાધિન સુ ખ ભાે ગ પાઃ વ ભૈક દ્ યા ।
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પર િવભવ સહૃુત્ વ બ ધુ પાે યા ગણપ બલેશ પાશ્ચ મત્ર ભષેુ॥ ૧॥
જનય ત પમ્ અેકાેઽ યુચ્ચગાે િનત્રદષૃ્ટઃ પ્રચુરધન સમેતં મત્રયાેગાચ્ચ સદ્ધમ્ ।
િવધન િવસખુ મૂઢ વ્યાિધતાે બ ધ તપ્તાે વધદુિરત સમેતઃ શત્રુ નીચઋક્ષગષેુ॥ ૨॥
ન કુ ભ લગ્ ં શભુમ્ આહ સત્યાે ન ભાગ ભેદાદ્ યવના વદ ત ।
કસ્યાંશ ભેદાે ન તથા ત રાશરે તપ્રસઙ્ગિ વ ત િવ ગુપ્તઃ॥ ૩॥
યાતે વસત્ વ સમ ભષેુ િદનેશ હાેરાં ખ્યાતાે મહાેદ્યમ બલાથર્યુતાેઽ તતે ઃ ।
ચા દ્ર ં શભુષેુ યુ જ માદર્વ કા ત સાખૈ્ય સાૈભાગ્યધી મધુર વાક્યયુતઃ પ્ર તઃ॥ ૪॥
તા વવે હાેરા વ પરઋક્ષગષેુ જ્ઞેયા નરાઃ પવૂર્ ગણષેુ મ યાઃ ।
વ્યત્ય ત હાેરા ભવન સ્થતષેુ મત્યાર્ ભવ ત્યુક્ત ગુણૈિવહીનાઃ॥ ૫॥
કલ્યાણ પ ગુણમ્ આત્મ સહ્ુऱ◌્દ્ દકૃાેણે ચ દ્રાેઽ યગ તદિધનાથ ગુણં કરાે ત ।
વ્યાલાેદ્યયાયુધ ચતુશ્ચરણા ડજેષુ તી ણાેઽ તિહસ્ર ગુ ત પરતાેઽટનશ્ચ॥ ૬॥
તનેાે ભાેક્તા પ ડતાઢ ાે નરે દ્રઃ ક્લીબઃ શરૂાે િવ ષ્ટકૃદ્ દાસ ત્તઃ ।
પાપાે િહસ્રાેઽભીશ્ચ વગાત્તમાંશે વષેામ્ ઈષારા શવદ્ દ્વાદશાશંઃૈ॥ ૭॥
યા વતાે બલ િવભષૂણ સ વયુક્તાે તે ેઽ તસાહસયુતશ્ચ કુજે વ ભાગે ।

રાેગી ત વયવુ તિવષમાેઽ યદારાે દુઃખી પિરચ્છદયુતાે મ લનાેઽકર્ પતુ્રે॥ ૮॥
વાંશે ગુરાૈ ધનયશઃ સખુ બુ દ્ધ યુક્તા તજે વ પજૂ્ય િન ગ્ ઉદ્યમ ભાેગવ તઃ ।
મેધા કલાક પટ કાવ્ય િવવાદ શ પ શાસ્ત્રાથર્ સાહસયુતાઃ શ શજે અ તમા યાઃ॥ ૯॥
વે િત્રશાંશે બહુ સતુ સખુારાેગ્ય ભાગ્યાથર્ પઃ શકેુ્ર તી ણઃ સલુ લત વપુઃ સપુ્રક ણ દ્રયશ્ચ ।
શરૂ ત ધાૈ િવષમ વધકાૈ સદ્ ગુણાઢ ાૈ સુ ખ ૈ ચાવર્ઙ્ગે
અષ્ટાૈ રિવ શ શ યુતે વાર પવૂાશકેષુ॥ ૧૦॥

દ્વાિવશાેઽ યાયઃ
પ્રક ણર્ક

વઋક્ષ તુઙ્ગ મૂલ િત્રકાેણગાઃ ક ટકેષુ યાવ તા શ્રતાઃ ।
સવવ તે અ યાે ય કારકાઃ કમર્ગ તુ તષેાં િવશષેતઃ॥ ૧॥
કકર્ટાેદય ગતે યથાેડુપે વાેચ્ચગાઃ કુજયમાકર્ સરૂયઃ ।
કારકા િનગિદતાઃ પર પરં લગ્ ગસ્ય સકલાેઽ બરા બુગઃ॥ ૨॥
વ િત્રકાેણાેચ્ચગાે હેતુર યાે યં યિદ ચમર્ગઃ ।
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સહૃુત્ તદુ્ગણ સ પન્નઃ કારકશ્ચાિપ સ તઃ॥ ૩॥
શભંુ વગાત્તમે જન્મ વે શ સ્થાને ચ સદ્ ગ્ હે ।
અશૂ યષેુ ચ કે દ્રષેુ કારકાખ્ય ગ્રહેષુ ચ॥ ૪॥
મ યે વયસઃ સખુ પ્રદાઃ કે દ્રસ્થા ગુ જન્મ લગ્ પાઃ ।
ષ્ઠાેભયકાેદયઋક્ષગા વ તે અ તઃ પ્રથમષેુ પાકદાઃ॥ ૫॥
િદન કર િધરાૈ પ્રવષે કાલે ગુ ગુ ૈ ભવનસ્ય મ યયાતાૈ ।
રિવ સતુ શ શનાૈ િવિનગર્મસ્થાૈ શ શ તનયઃ ફલદ તુ સવર્ કાલમ્॥ ૬॥

ત્રયાેિવશાેઽ યાયઃ
અિનષ્ટ

લગ્ ાત્ પતુ્ર કલત્ર ભે શભુ પ ત પ્રાપ્તે અથ વાલાેિકતે ચ દ્રાદ્ વા યિદ સ પદ્ અ ત િહ તયાેજ્ઞયાેઽ યથા સભંવઃ ।
પાથાનેાેદયગે રવાૈ રિવ સતુાે મીન સ્થતાે દારહા પતુ્ર સ્થાન ગતશ્ચ પતુ્ર મરણં પતુ્રાેઽવનેયર્ચ્છ ત॥ ૧॥
ઉગ્ર ગ્રહૈઃ સત ચતુરસ્ર સં સ્થતૈમર્ ય સ્થતે ગુ તનયે અથ વા ઉગ્રયાેઃ ।
સાૈ ય ગ્રહૈરસિહત સિંનર ક્ષતે યા વધાે દહન િનપાત પાશજઃ॥ ૨॥
લગ્ ાદ્ વ્યયાિર ગતયાેઃ શ શ તગ્મર યાેઃ પ યા સહૈક નયનસ્ય વદ ત જન્મ ।
દ્યનૂસ્થયાનેર્વમ પ ચમ સસં્થયાવેાર્ શકુ્રાકર્યાેિવકલદારમ્ ઉશ ત તમ્॥ ૩॥
કાેણાેદયે ગુ તનયે અ ત ચક્ર સધંાૈ વ યા પ તયર્િદ ન સતુઋક્ષમ્ ઇષ્ટયુક્તમ્ ।
પાપ ગ્રહૈવ્યર્ય મદ લગ્ રા શ સસં્થૈઃ ક્ષીણે શ શ યસતુ કલત્ર જન્મધીસ્થે॥ ૪॥
અ સત કુજયાવેર્ગ અ તસ્થે સતે તદવે ક્ષતે પરયવુ તગ તાૈ ચેત્ સે દુ સ્ત્રયા સહ પુંશ્ચલઃ ।
ગજુ શ શનાેર તે અભાયા નરાે િવસતુાેઽિપ વા પિરણત તનૂ યાેદૃર્ષ્ટાૈ શભુૈઃ પ્રમદા પતી॥ ૫॥
વંશ ચ્છેત્તા ખ મદ સખુગૈશ્ચ દ્રદૈત્યેજ્ય પાપૈઃ શ પી યંશે શ શ સતુયુતે કે દ્ર સસં્થાિક દષૃ્ટે ।
દાસ્યાં તાે િદ ત સતુ ગુરાૈ િરઃફગે સાૈર ભાગે નીચાેઽક દ્્રવાેમર્દન ગતયાેદૃર્ષ્ટયાેઃ સયૂર્જેન॥ ૬॥
પાપાલાેિકતયાેઃ સતાવિનજયાેર તસ્થયાવેાર્ ય ક્ ચ દ્રે કકર્ટ શ્ચકાંશક ગતે પાપૈયુર્તે ગુહ્ય ક્ ।
શ્વ ત્રી િરઃફધનસ્થયાેરશભુયાેશ્ચ દ્રાેદયે અ તે રવાૈ ચ દ્રે ખે અવિનજે અ તગે ચ િવકલાે યદ્યકર્ ે વે શગઃ॥ ૭॥
અ તઃ શ શ યશભુયાે ર્ગગે પતઙ્ગે શ્વાસ ક્ષય લહક િવદ્રિધ ગુ મ ભાજઃ ।
શાષેી પર પર ગ્ હાંશ ગયાેરર્વી દ્વાેઃ ક્ષતે્રે અથ વા યુગપદ્ અેકગયાેઃ કૃશાે વા॥ ૮॥
ચે દ્રે અ શ્વ મ ય ઝષ કિક ગાજ ભાગે કુષ્ઠ સ મ દ િધરે તદવે ક્ષતે વા ।
યાતૈ સ્ત્રકાેણમ્ અ લ કિક ષૈ ર્ગે ચ કુષ્ઠ ચ પાપ સિહતૈરવલાેિકતવૈાર્॥ ૯॥
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િનધનાિર ધન વ્યય સ્થતારિવ ચ દ્રારયમા યથા તથા ।
બલવદ્ ગ્રહદાષે કારણૈમર્નુ નાં જનય ત્યનતે્રતામ્॥ ૧૦॥
નવમાય તીયધી યુતા ન ચ સાૈ યૈરશભુા િનર ક્ષતાઃ ।
િનયમાચ્છ્ર વણાપેઘાતદારદ વૈકૃત્ય કરાશ્ચ સપ્તમે॥ ૧૧॥
ઉદયત્યુડુપે સરુાસ્યગે સ િપશાચાેઽશભુયાે સ્ત્રકાેણયાેઃ ।
સ ઉપ લવ મ ડલે રવાવુદયસ્થે નયનાપવ જતઃ॥ ૧૨॥
સં ષ્ટઃ પવનને મ દગયુતે દ્યનૂે િવલગ્ ે ગુરાૈ સ ઉન્માદાેઽવિનજે સ્થતે અ ત ભવને વે િવલગ્ ા શ્રતે ।
તદ્વત્ સયૂર્ સતુાેદયે અવિન સતુે ધમાર્ત્મજદૂ્યનગે તાે વાસ સહસ્રર મ તનયે ક્ષીણે વ્યયે શીતગાૈ॥ ૧૩॥
રા યંશપાે ણ કર શીત કરામરેજ્યનૈ ચાિધપાંશ ગતૈરિર ભાગગવૈાર્ ।
અે યાેઽ પ મ ય બહુ ભઃ ક્રમશઃ પ્રસતૂા જ્ઞેયાઃ સ્યુર યપુગમ ક્રય ગભર્દાસાઃ॥ ૧૪॥
િવકૃતદશનઃ પાપૈદૃર્ષ્ટે ષાજ હયાેદયે ખલ તરશભુ ક્ષતે્રે લગ્ ે હયે ષ ભે અિપ વા ।
નવમ સતુગે પાપૈદૃર્ષ્ટે રવાવદૃઢેક્ષણાે િદન કર સતુે નૈક વ્યાિધઃ કુજે િવકલઃ પુમાન્॥ ૧૫॥
વ્યય સતુધનધમર્ગૈરસાૈ યૈભર્વન સ માન િનબ ધનં િવક યમ્ ।
ભજુ ગિન ગડ પાશ દ્ દકૃાણૈબર્લવદ્ અસાૈ ય િનર ક્ષતૈશ્ચ તદ્વત્॥ ૧૬॥
પુ ષ વચનાેઽપ મારાતર્ઃ ક્ષયી ચ િનશા પતાૈ સરિવ તનયે વક્રાલાેકં ગતે પિરવષેગે ।
રિવ યમ કુજૈઃ સાૈ યાદષૃ્ટૈનર્ભઃ સ્થલમ્ આ શ્રતૈ ર્તક મનજુઃ પવૂાિદ્દષ્ટૈવર્રાધમ મ યમાઃ॥ ૧૭॥

ચતુિવશાેઽ યાયઃ
સ્ત્રી તક

યદ્ યત્ ફલં નર ભવે ક્ષમમ્ અઙ્ગનાનાં તત્ તદ્વદેત્ પ તષુ વા સકલં િવધેયમ્ ।
તાસાં તુ ભ ર્ મરણં િનધને વપુ તુ લગ્ ે દુગં સભુગતા તમયે પ તશ્ચ॥ ૧॥
યુગ્મષેુ લગ્ શ શનાેઃ પ્રકૃ ત સ્થતા સ્ત્રી સચ્છ લ ભષૂણયુતા શભુદષૃ્ટયાેશ્ચ ।
આેજસ્થયાેશ્ચ મનુ ક્ऱ◌્ ત શીલયુક્તા પાપા ચ પાપયુતે ક્ષતયાેગુર્ણાનેા॥ ૨॥
ક યાઇવદુષ્ટા વ્રજતીહદાસ્યં સા વી સ માયા કુચિરત્રયુક્તા ।
ભૂ યાત્મજઋકે્ષ ક્રમશાેઽંશકેષુ વક્રાિક વે દુજ ભાગર્વાનમ્॥ ૩॥
દુષ્ટા પનુભૂર્ઃ સ ગુણા કલાજ્ઞા ખ્યાતા ગુણૈશ્ચાસરુ પૂ જતઋક્ષે ।
સ્યાત્ કાપટ ક્લીબ સમા સતી ચ બાૈધે ગુણાઢ ા પ્રિવક ણર્કામા॥ ૪॥
વ ચ્છ દા પ ત ઘા તની બહુ ગુણા શ પ યસા વી દુ ભે ।
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ન્રાચારા કુલટાકર્ ભે પ વધૂઃ પુંશ્ચે ષ્ટતાગ યગા ।
જૈવનેૈકગુણા પરત્ય તગુણા િવજ્ઞાનયુક્તા સતી ।
દાસી નીચરતાિક ભે પ ત રતાદુષ્ટા પ્ર વાંશકૈઃ॥ ૫॥
શ શ લગ્ સમાયુક્તૈઃ ફલં િત્રશાંશકૈિરદમ્ ।
બલાબલ િવક પને તયાે ક્તં િવ ચ તયેત્॥ ૬॥
દક્ૃ સસં્થાવ સત સતાૈ પર પરાંશે શાૈકે્ર વા યિદ ઘટરા શ સભંવાેઽંશઃ ।
સ્ત્રી ભઃ સ્ત્રી મદન િવષાનલ પ્રદ પ્તં સશંા ત નય ત નરાકૃ ત સ્થતા ભઃ॥ ૭॥
શૂ યે કાપુ ષાે બલે અ ત ભવને સાૈ ય ગ્રહાવી ક્ષતે ક્લીવાેઽ તે બુધ મ દયાેશ્ચર ગ્ હે િનતં્ય પ્રવાસા વતઃ ।
ઉ ષ્ટારિવણા કુજેન િવધવા વાલ્યે અ તરા શ સ્થતે ક યાઇવાશભુ વી ક્ષતે અકર્ તનયે દ્યનૂે જરાં ગચ્છ ત॥ ૮॥
આગ્ ેયૈિવધવા તરા શ સિહતૈ મશ્રૈઃ પનુભૂર્ભર્વેત્ કૂ્રરે હીન બલે અ તગે વ પ તના સાૈ યે ક્ષતે પ્રાે જ્ઝતા ।
અ યાે યાંશગયાેઃ સતાવિનજયાેર ય પ્રસક્તાઙ્ગના દ્યનૂે વા યિદ શીતર મ સિહતાૈ ભતુર્ તદાનુજ્ઞયા॥ ૯॥
સાૈરારઋક્ષે લગ્ ગે સે દુ શકેુ્ર મત્રા સાદ્ધ બ ધક પાપદષૃ્ટે ।
કાજેૈ અ તાંશે સાૈિરણા વ્યાિધ યાેિનશ્ચા શ્રાેણી વ લભા સદ્ ગ્રહાંશે॥ ૧૦॥
દ્ધાે મખૂર્ઃ સયૂર્જઋકે્ષ અંશકે વા સ્ત્રી લાેલઃ સ્યાત્ ક્રાેધનશ્ચાવનેયે ।
શાૈકે્ર કા તાેઽતીવ સાૈભાગ્યયુક્તાે િવદ્વાન્ ભતાર્ નપૈુણ જ્ઞશ્ચ બાૈધે॥ ૧૧॥
મદન વશ ગતાે દુશ્ચ ચા દ્રે િત્ર દશ ગુરાૈ ગુણવાન્ જતે દ્રયશ્ચ ।
અ ત દુ ર ત કમર્ કૃચ્ચ સાૈય ભવ ત ગ્ હે અ તમય સ્થતે અંશકે વા॥ ૧૨॥
ઈ યાર્ વતા સખુ પરા શ શ શકુ્ર લગ્ ે જ્ઞે દ્વાેઃ કલાસુ િનપુણા સુ ખતા ગુણાઢ ા ।
શકુ્ર જ્ઞયાે તુ ચરા સભુગા કલાજ્ઞા િત્ર વ યનેક વસુ સાખૈ્ય ગુણા શભુષેુ॥ ૧૩॥
કૂ્રરે અષ્ટમે િવધવતા િનધનેશ્વરાેઽંશે યસ્ય સ્થતાે વય સ તસ્ય સમે પ્રિદષ્ટા ।
સત્ વથર્ગષેુ મરણં વયમ્ અેવ તસ્યાઃ ક યા લગાે હિરષુ ચા પ સતુ વમ્ ઇ દાૈ॥ ૧૪॥
સાૈરે મ ય બલે બલનેરિહતૈઃ શીતાંશુ શકેુ્ર દુજૈઃ શષેવૈ યર્ સમ વતૈઃ પ ષણી યદ્યાજેરા યુદ્ગમઃ ।
વાર સુ્ફ જ દૈ દવષેુ બ લષુ પ્રાગ્ લગ્ રાશાૈ સમે િવખ્યાતા ભુિવ નૈક શાસ્ત્ર િનપુણા સ્ત્રી બ્રહ્મ વાિદ યિપ ॥

૧૫॥
પાપે અ તે નવમ ગત ગ્રહસ્ય તુલ્યાં પ્રવ્રજ્યાં યવુ ત પૈત્યસશંયને ।
ઉદ્વાહે વરણ િવધાૈ પ્રદાન કાલે ચ તાયામ્ અિપ સકલં િવધેયમ્ અેતત્॥ ૧૬॥

પંચિવશાેઽ યાયઃ
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નૈયાર્ ણક
ત્યુ ર્ત્યુ ગ્ હેક્ષણને બ લ ભ તદ્ધાતુ કાપેાેદ્ભવ તત્ સયંુક્ત ભ ગાત્ર ે બહુ ભવાે વીયાર્ વતૈભૂર્િર ભઃ ।
અગ્ યં વાયુધ ે વરામય કૃત ટ્ ત્ કૃતશ્ચાષ્ટમે સયૂાર્દૈ્યિનધને ચરાિદષુ પર વા વ પ્રદેશે વ ત॥ ૧॥
શલૈાગ્રા ભહતસ્ય સયૂર્ કુજયાે ર્ત્યુઃ ખ બ ધુસ્થયાેઃ કૂપે મ દ શશાઙ્ક ભૂ મ તનયૈબર્ વ ત કમર્ સ્થતૈઃ ।
ક યાયાં વ જનાદ્ િધમાે ણ કરયાેઃ પાપ ગ્રહૈદૃર્ષ્ટયાેઃ સ્યાતાં યદ્યુભયાેદયે અકર્ શ શનાૈ તાેયે તદા મ જતઃ॥ ૨॥
મ દે કકર્ટગે જલાેદર કૃતાે ત્યુ ર્ગાઙે્ક ગે શસ્ત્રા ગ્ પ્રભવઃ શ શ યશભુયાેમર્ યે કુજ ઋક્ષે સ્થતે ।
ક યાયાં િધરાે થ શાષે જિનત તદ્વત્ સ્થતે શીતગાૈ સાૈરઋક્ષે યિદ તદ્વદ્ અેવ િહમગાૈ ર વ ગ્ પાતૈઃ કૃતઃ ॥
૩॥
બ ધાદ્ ધી નવમ તયાેરશભુયાેઃ સાૈ ય ગ્રહાદ્ દષૃ્ટયાેદ્ર કાણૈશ્ચ સ પાશ સપર્ િનગડૈ છદ્ર સ્થતૈબર્ ધતઃ ।
ક યાયામ્ અશભુા વતે અ તમયગે ચ દ્રે સતે મષેગે સયૂ લગ્ ગતે ચ િવ દ્ધ મરણં સ્ત્રી હેતુકં મ દરે॥ ૪॥
શલૂાેદ્ ભન્ન તનુઃ સખુે અવિન સતુે સયૂ અિપ વા ખે યમે સ પ્રક્ષીણ િહમાંશુ ભશ્ચ યુગપત્ પાપૈ સ્ત્રકાેણાદ્યગૈઃ ।
બ ધુસ્થે ચરવાૈ િવયત્યવિનજે ક્ષીણે દુ સવંી ક્ષતે કાષે્ઠના ભહતઃ પ્રયા ત મરણં સયૂાર્ત્મજેને ક્ષતે॥ ૫॥
ર ધ્રા પદાઙ્ગ િહબુકૈલર્ગુડાહતાઙ્ગઃ પ્રક્ષીણ ચ દ્ર િધરાિક િદનેશયુક્તૈઃ ।
તૈરેવ કમર્ નવમાેદય પતુ્ર સસં્થૈધૂર્મા ગ્ બ ધન શર ર િનકુટ્ટના તઃ॥ ૬॥
બ વ ત કમર્ સિહતૈઃ કુજ સયૂર્ મ દૈિનયાર્ણમ્ આયુધ શ ખ ક્ષ ત પાલ કાપેાત્ ।
સાૈરે દુ ભૂ મ તનયૈઃ વ સખુા પદસ્થૈજ્ઞયઃ ક્ષત કૃ મ કૃતશ્ચ શર ર ઘાતઃ॥ ૭॥
ખસ્થે અક અવિનજે રસાતલ ગતે યાન પ્રપાતદ્ વધાે ય ત્રાે પીડનજઃ કુજે અ તમયગે સાૈરે દુના યુદ્ગમે ।
િવણ્ મ યે િધરાિક શીત િકરણજૂૈર્કાજ સાૈરઋક્ષગૈયાર્તે વા ગ લતે દુ સયૂર્ િધરૈવ્યામા ત બ વાહ્વયાન્॥ ૮॥
વીયાર્ વત વક્ર વી ક્ષતે ક્ષીણે દાૈ િનધન સ્થતે અકર્જે ।
ગુહ્યાેદ્ભવરાેગ પીડયા ત્યુઃ સ્યાત્ કૃ મ શસ્ત્રદાહજઃ॥ ૯॥
અ તે રવાૈ સ િધરે િનધને અકર્ પતુ્રે ક્ષીણે રસાતલ ગતે િહમગાૈ ખગા તઃ ।
લગ્ ાત્મ ષ્ટમ તપઃ વન ભાૈમ મ દ ચ દ્રૈ તુ શલૈ શખરાશિન કુડ્ય પાતૈઃ॥ ૧૦॥
દ્વાિવશઃ ક થત તુ કારણં દ્રે કાણાે િનધનસ્ય સિૂર ભઃ ।
તસ્યાિધપ તભર્વાેઽિપ વા િનયાર્ણં વ ગુણૈઃ પ્રયચ્છ ત॥ ૧૧॥
હાેરા નવાંશકપયુક્ત સ માન ભૂમાૈ યાેગેક્ષણાિદ ભરતઃ પિરક યમ્ અેતત્ ।
માેહ તુ ત્યુ સમયે અનુિદતાંશ તુલ્યઃ વેશે ક્ષતે દ્વ ગુ ણત સ્ત્રગુણઃ શભુૈશ્ચ॥ ૧૨॥
દહન જલ િવ મશ્રૈભર્ મ સકં્લેદ શાષેૈિનધન ભવન સસં્થવૈ્યાર્લ વગિવડ તઃ ।
ઇ ત શવ પિરણામ શ્ચ તનીયાે યથાેક્તઃ થુિવ ર ચત શાસ્ત્રાદ્ ગત્યનૂકાિદ ચ ત્યમ્॥ ૧૩॥
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ગુ ડુ પ ત શકુ્રાૈ સયૂર્ ભાૈમાૈ યમ જ્ઞાૈ િવબુધ િપ તરશ્ચાે નારક યાંશ્ચ કુયુર્ઃ ।
િદન કર શ શ વીયાર્િધ ષ્ઠતાત્ યંશ નાથાત્ પ્રવર સમ િનકૃષ્ટા તુઙ્ગ હ્રસાદ્ અનૂકે॥ ૧૪॥
ગ તરિપ િરપુ ર ધ્ર યંશપાેઽ ત સ્થતાે વા ગુ રથિરપુ કે દ્ર ચ્છદ્રગઃ વાેચ્ચ સસં્થઃ ।
ઉદય ત ભવને અ ત્યે સાૈ ય ભાગે ચ માેક્ષાે ભવ ત યિદ બલને પ્રાે જ્ઝતા તત્ર શષેાઃ॥ ૧૫॥

ષિડ્વશાેઽ યાયઃ
નષ્ટ તક

આધાન જન્માપિરબાેધ કાલે સ ચ્છતાે જન્મ વદેદ્ િવલગ્ ાત્ ।
પવૂાર્પરાધ ભવનસ્ય િવ દ્યાદ્ ભાનાવુદગ્ દ ક્ષણગે પ્રસૂ તમ્॥ ૧॥
લગ્ િત્રકાેણષેુ ગુ સ્ત્ર ભાગૈિવક ય વષાર્ ણ વયાેઽનુમાનાત્ ।
ગ્રી માેઽકર્ લગ્ ે ક થતા તુ શષેૈર યાયનતાર્ તુરકર્ ચારાત્॥ ૨॥
ચન્ર જ્ઞ વાઃ પિરવતર્નીયાઃ શકુ્રાર મ દૈરયને િવલાેમે ।
દ્રે કાણ ભાગે પ્રથમે તુ પવૂા માસાેઽનપુાતાચ્ચ ત થિવક યઃ॥ ૩॥
અત્રાિપ હાેરા પટવાે દ્વજે દ્રાઃ સયૂાશ તુલ્યાં ત થમ્ ઉિદ્દશ ત ।
રાિત્ર દ્યુ સજં્ઞષેુ િવલાેમ જન્મ ભાગૈશ્ચ વેલાઃ ક્રમશાે િવક યાઃ॥ ૪॥
કે ચચ્છશાઙ્કા યુ ષતાન્ નવાંશચ્છુક્લા ત સજં્ઞં કથય ત માસમ્ ।
લગ્ િત્રકાેણાેત્તમ વીયર્યુક્તં સ પ્રાેચ્યતે અઙ્ગાલ ભનાિદ ભવાર્॥ ૫॥
યાવાન્ ગતઃ શીત કરાે િવલગ્ ાચ્ચ દ્રાદ્ વદેત્ તાવ ત જન્મરા શઃ ।
મીનાેદયે મીનયુગં પ્રિદષં્ટ ભક્ષ્યાહૃતાકાર તૈશ્ચ ચ ત્યમ્॥ ૬॥
હાેરા નવાંશ પ્ર તમં િવલગ્ ં લગ્ ાદ્ રિવયાર્વ ત ચ દકૃાણે ।
ત માદ્ વદેત્ તાવ ત વા િવલગ્ ં પ્રષુ્ટઃ પ્રસતૂાિવ ત શાસ્ત્રમ્ આહ॥ ૭॥
જન્માિદશલે્ લગ્ ગે વીયર્ગે વા છાયાઙ્ગુલ ઘે્નકર્હતે અવ શષ્ટમ્ ।
આસીન સપુ્તાે થત તષ્ઠતાભં યા સખુાજ્ઞાેદયગં પ્રિદષ્ટમ્॥ ૮॥
ગાે સહાૈ જતુમાષ્ટમાૈ િક્રય તુલે ક યા ગાૈ ચ ક્રમાત્ સવંગ્યા દશકાષ્ટ સપ્ત િવષયૈઃ શષેાઃ વ સખં્યા ગુણાઃ ।
વારાસુ્ફ જ દૈ દવાઃ પ્રથમવચ્છેષા ગ્રહાઃ સાૈ યવદ્ રાશીનં િનયતાે િવિધગ્રર્હયુતૈઃ કાયાર્ ચ તદ્વગર્ણા॥ ૯॥

સપ્તાહતં િત્ર ઘન ભા જત શષેમ્ ઋકં્ષ દ વાથ વા નવ િવશાે ય ન વાથ વા માત્ ।
અેવં કલત્ર સહ ત્મજ શત્રુ ભે યઃ પ્રષુ્ટવર્દેદ્ ઉદયરા શ વશને તષેામ્॥ ૧૦॥
વષર્ઋતુ માસ તથયાે દ્યુ િનશં હ્યૂડૂિન વેલાેદયે ઋક્ષ નવ ભાગ િવક પનાઃ સ્યુઃ ।
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ભૂયાે દશાિદ ગુ ણતાઃ વ િવક પ ભક્તા વષાર્દયાે નવકદાન િવશાેધના યામ્॥ ૧૧॥
િવજ્ઞેયાદશકે વ દાઋતુ માસા તથવૈ ચ ।
અષ્ટકે વિપ માસાદ્ અધાર્ તથયશ્ચ તથા તાઃ॥ ૧૨॥
િદવારાિત્ર પ્રસૂ ત ચ નક્ષત્રાનયનં તથા ।
સપ્તક વિપ વગષુ િનત્યમ્ અેવાપેલક્ષયેત્॥ ૧૩॥
વેલામ્ અથ િવલગ્ ં ચ હાેરામ્ અંશકમ્ અેવ ચ ।
પ ચકેષુ િવ નીયાન્ નષ્ટ તક સદ્ધયે॥ ૧૪॥
સસં્કાર નામ માત્રા દ્વ ગુણા છાયાઙ્ગુલૈઃ સમાયુક્તાઃ ।
શષંે િત્ર નવક ભક્તાન્ નક્ષતં્ર તદ્ધિનષ્્ટઃઆિદ॥ ૧૫॥
દ્વ િત્ર ચતુદર્શદશ ત થ સપ્ત િત્ર ગુણા નવાષ્ટ ચે દ્રાદ્યાઃ ।
પ ચદશઘ્ના તિદ્દઙ્ મખુા વતા ભધિનષ્ઠાિદ॥ ૧૬॥
ઇ ત નષ્ટ તકમ્ ઇદં બહુ પ્રકારં મયા િવિનિદષ્ટમ્ ।
ગ્રાહ્યમ્ અતઃ સ ચ્છ યૈઃ પર ક્ષ્યય તાદ્ યથા ભવ ત॥ ૧૭॥

સપ્તિવશાેઽ યાયઃ
દ્રે કાણ વ પ

કટ ાં સત વસ્ત્ર વે ષ્ટતઃ કૃ ણઃ શક્તવેા ભર ક્ષતુમ્ ।
રાૈદ્રઃ પરશું સમુદ્યતં ધત્તે રક્ત િવલાેચનઃ પુમાન્॥ ૧॥
રક્તમ્ અ બરા ભષૂણ ભક્ષ્ય ચ તા કુ ભાકૃ તવાર્ જ મખુી ષાતાર્ ।
અેકેન પાદેન ચ મષે મ યે દ્રે કાણ પં યવનાપેિદષ્ટમ્॥ ૨॥
કૂ્રરઃ કલાજ્ઞઃ કિપલઃ િક્રયાથ ભગ્ વ્રતાેઽ યુદ્ય તદ ડ હ તઃ ।
રક્તાિન વસ્ત્રા ણ બભ ત ચ ડાે મષેે તીયઃ ક થત સ્ત્ર ભાગઃ॥ ૩॥
કુ ચત લનૂ કચા ઘટદેહાદગ્ધ પટા ષતાશન ચત્તા ।
આભરણા ય ભવા છ ત નાર પમ્ ઇદં ષ ભે પ્રથમસ્ય॥ ૪॥
ક્ષતે્રધા ય ગ્ હધનેુ કલાજ્ઞાે લાઙ્ગલે સ શકટે કુશલશ્ચ ।
સ્ક ધમ્ ઉદ્વહ ત ગાે પ ત તુલ્યં ત્ પરાેઽજ વદનાે મલ વાસા॥ ૫॥
દ્વપ સમ કાયઃ પા ડુરદંષ્ટ્ર ઃ શરભ સમાઙ્ ઘ્રઃ િપઙ્ગલ મૂ તઃ ।
અિવ ગ લાેભ વ્યાકુલ ચત્તાે ષભ વનસ્ય પ્રા ત ગતાેઽયમ્॥ ૬॥
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સચૂ્યાશ્રયં સમ ભવા છ ત કમર્ નાર પા વતાભરણ કાયર્ કૃતાદરા ચ ।
હીન પ્ર ે ચ્છ્ર ત ભજુઋતુ મતી િત્ર ભાગમ્ આદં્ય તીય ભવનસ્ય વદ ત તજ્જ્ઞાઃ॥ ૭॥
ઉદ્યાન સસં્થઃ કવચી ધનુ માઞ્ છૂરાેઽસ્ત્રધાર ગ ડાનાનાશ્ચ ।
ક્ર ડાત્મ લંકરણાથર્ ચ તાં કરાે ત મ યે મથનુસ્યરાશઃે॥ ૮॥
ભૂ ષતાે વ ણવદ્ બહુ રત્નાે બદ્ધ તૂણ કવચઃ સધનુ કઃ ।
ત્ત વાિદત કલાસુ ચ િવદ્વાન્ કાવ્ય કૃન્ મથનુરા યવસાને॥ ૯॥
પત્ર મૂલ ફલ દ્ દ્વપ કાયઃ કાનને મલયગઃ શરભાઙ્ ઘ્રઃ ।
ક્રાેડ તુલ્ય વદનાે હય ક ઠઃ કકર્ટે પ્રથમ પમ્ ઉશ ત॥ ૧૦॥
પદ્મા ચતા મૂધર્િન ભાે ગ યુક્તા સ્ત્રી કકર્ શાર ય ગતા િવરાૈ ત ।
શાખાં પલાશસ્ય સમા શ્રતા ચ મ યે સ્થતા કકર્ટકસ્યરાશઃે॥ ૧૧॥
ભાયાર્ભરણાથર્મ્ અણર્વં નાૈસ્થાે ગચ્છ ત સપર્ વે ષ્ટતઃ ।
હૈમૈશ્ચ યુતાે િવભષૂણૈ શ્ચિપટાસ્યાઙ્ત્ય ગતશ્ચ કકર્ટે॥ ૧૨॥
શા મલે પિર ગ્ ધ્ર જ બુકાૈ શ્વા નરશ્ચ મ લના બરા વતઃ ।
રાૈ ત મા િપિ વપયા જતઃ સહ પમ્ ઇદમ્ આદ્યમ્ ઉચ્યતે॥ ૧૩॥
હયાકૃ તઃ પા ડુર માલ્ય શખેરાે બભ ત કૃ ણા જન ક બલં નરઃ ।
દુરાસદઃ સહેવાત્ત કામુર્કાે નતાગ્ર નાસાે ગરાજ મ યમઃ॥ ૧૪॥
ઋક્ષાનનાે વાનર તુલ્ય ચેષ્ટાે બભ ત દ ડં ફલમ્ આ મષં ચ ।
કૂચ મનુ યઃ કુિટલૈશ્ચ કેશૈ ર્ગેશ્વરસ્યા ત્ય ગત સ્ત્ર ભાગઃ॥ ૧૫॥
પુ પ પ્રપૂણન ઘટેન ક યા મલ પ્રિદગ્ધા બર સં તાઙ્ગી ।
વસ્ત્રાથર્ સયંાેગમ્ અભીષ્ટમાના ગુરાેઃ કુલં વા છ ત ક યાકાદ્યઃ॥ ૧૬॥
પુ ષઃ પ્રગ્ હીત લખેિનઃ યામાે વસ્ત્ર શરા વ્યાયય કૃત્ ।
િવપુલં ચ બભ ત કામુર્કં રાેમ વ્યાપ્ત તનુશ્ચ મ યમઃ॥ ૧૭॥
ગાૈર સધુાૈતાગ્રદુકૂલ ગુપ્તા સમુ ચ્છ્ર તા કુ ભ કટચ્છુહ તા ।
દેવાલયં સ્ત્રી પ્રયતા પ્ર ત્તા વદ ત ક યા ત્ય ગત સ્ત્ર ભાગઃ॥ ૧૮॥
વી ય તરાપણ ગતઃ પુ ષ તુલાવાન્ ઉન્માન માન કુશલઃ પ્ર તમાન હ તઃ ।
ભા ડં િવ ચ તય ત તસ્ય ચ મૂલ્યમ્ અેતદ્ પં વદ ત યવનાઃ પ્રથમં તુલાયાઃ॥ ૧૯॥
કલશં પિરગ્ હ્ય િવિન પ તતું સમભી સ ત ગ્ ધ્ર મખુઃ પુ ષઃ ।
િધત ષતશ્ચ કલત્ર સતુાન્ મનસે ત તુલાધર મ ય ગતઃ॥ ૨૦॥
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િવભીષયં તષ્ઠ ત રત્ન ચિત્રતાે વને ગાન્ કા ચન તૂણ વમર્ ત્ ।
ફલા મષં વાનર પ ન્ નર તુલા વસાને યવનૈ દાહૃતઃ॥ ૨૧॥
વસૈ્ત્રિવહીનાભરણૈશ્ચ નાર મહા સમુદ્રાત્ સમપુૈ ત કૂલમ્ ।
સ્થાન ચ્યુતા સપર્ િનબદ્ધ પાદા મનાેરમા શ્ચકરા શ પવૂર્ઃ॥ ૨૨॥
સ્થાન સખુા ય ભવા છ ત નાર ભઋતુ કૃતે ભજુગા તદેહા ।
કચ્છપ કુ ભ સ માન શર રા શ્ચક મ યમ પમ્ ઉશ ત॥ ૨૩॥
થુલ ચિપટ કૂમર્ તુલ્ય વક્રઃ શ્વ ગ વરાહ ગાલ ભીષકાર ।
અવ ત ચ મલયાકર પ્રદેશં ગ પ તર ત્ય ગતસ્ય શ્ચકસ્ય॥ ૨૪॥
મનુ ય વક્રાેઽશ્વ સ માન કાયાે ધનુિવગ્ હ્યાયતમ્ આશ્રમસ્થઃ ।
ક્રતપૂયાજે્યાિન તપ વનશ્ચરરક્ષાદ્યાે ધનષુ સ્ત્ર ભાગઃ॥ ૨૫॥
મનાેરમા ચ પક હેમ વણાર્ ભદ્રાસને તષ્ઠ ત મ ય પા ।
સમુદ્રરત્નાિન િવઘટ્ટય તી મ ય િત્ર ભાગાે ધનષુઃ પ્રિદષ્ટઃ॥ ૨૬॥
કૂચ નરાે હાટક ચ પકાભાે વરાસને દ ડધરાે િનષ ણઃ ।
કાૈશયેકા યુદ્વહતે અ જનં ચ તીય પં નવમસ્યરાશઃે॥ ૨૭॥
રાેમ ચતાે મકરાપેમદંષ્ટ્ર ઃ સકૂરકાયસ માન શર રઃ ।
યાેક્ત્રક લક બ ધનધાર રાૈદ્ર મખુાે મકર પ્રથમ તુ॥ ૨૮॥
કલા વ ભજ્ઞા જદલાયતાક્ષી યામા િવ ચત્રા ણ ચ માગર્માણા ।
િવભષૂણાલંકૃત લાેહ કણાર્ યાષેા પ્રિદષ્ટા મકરસ્ય મ હ્યે॥ ૨૯॥
િકન્નરાપેમ તનુઃ સ ક બલ તૂણ ચાપ કવચૈઃ સમ વતઃ ।
કુ ભમ્ ઉદ્વહ ત રત્ન ચિત્રતં સ્ક ધગં મકરરા શ પ શ્ચમઃ॥ ૩૦॥ રથાેદ્ધતા)
નેહ મદ્ય જલ ભાજેનાગમ વ્યાકુલી કૃત મનાઃ સ ક બલઃ ।
કાેશ કાર વસનાેઽ જના વતાે ગ્ ધ્ર તુલ્ય વદનાે ઘટાિદગઃ॥ ૩૧॥
દગ્ધે શકટે સ શા મલે લાેહા યાહરતે અઙ્ગના વને ।
મ લનને પટેન સવં્ऱ◌્તા ભા ડમૈૂર્િધ્ન ગતૈશ્ચ મ યમઃ॥ ૩૨॥
યામઃ સરાેમ શ્રવણઃ િકર ટ વક્ પત્ર િનયાર્સ ફલૈ બભ ત ।
ભા ડાિન લાેહ વ્ય ત મ શ્રતાિન સ ચારય ત્ય ત ગતાે ઘટસ્ય॥ ૩૩॥
સ્રુગ્ ભા ડ મુક્તામ ણ શઙ્ખ મસ્રવૈ્યાર્ ક્ષપ્ત હ તઃ સ િવભષૂણશ્ચ ।
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ભાયાર્ િવભષૂાથર્મ્ અપાં િનધાનં નાવા લવત્યાિદ ગતાે ઝષસ્ય॥ ૩૪॥
અત્યુ ચ્છ્ર ત વજ પતાકમ્ ઉપૈ ત પાેતં કૂલં પ્રયા ત જલધેઃ પિરવારયુક્તા ।
વણન ચ પક મખુી પ્રમદા િત્ર ભાગાે મીનસ્ય ચષૈ ક થતાે મુિન ભ દ્વતીયઃ॥ ૩૫॥
શ્વભ્રા તકે સપર્ િનવે ષ્ટતાઙ્ગા વસૈ્ત્રિવહીનઃ પુ ષ વટવ્યામ્ ।
ચાૈરાનલ વ્યાકુ લતા તરાત્મા િવક્રાેશતે અ ત્યાપેગતાે ઝષસ્ય॥ ૩૬॥

અષ્ટાિવશાેઽ યાયઃ
ઉપસહંાર

રા શ પ્રભેદાે ગ્રહયાેિન ભેદાે િવયાેિન જન્માથ િનષેક કાલઃ ।
જન્માથ સદ્યાે મરણં તથાયુદર્શા િવપાકાેઽષ્ટક વગર્ સજં્ઞઃ॥ ૧॥
કમાર્ વાે રાજયાેગાઃ ખયાેગાશ્ચા દ્રા યાેગાદ્ િવગ્રહાદ્યાશ્ચ યાેગાઃ ।
પ્રવ્ર થાે રા શ શીલાિન દ્ऱ◌્ ષ્ટભાર્વ ત માદ્ આશ્રયાેઽથ પ્રક ણર્ઃ॥ ૨॥
નેષ્ટા યાેગા તકં કા મનીનાં િનયાર્ણં સ્યાન્ નેષ્ટ જન્મદકૃાણઃ ।
અ યાયાનાં િવશ તઃ પ ચ યુક્તા જન્મ યેતદ્ યાિત્રકં ચા ભધાસ્યે॥ ૩॥
પ્રશ્ના ત થભ િદવસઃ ક્ષણશ્ચ ચ દ્રાે િવલગ્ ં વથ લગ્ ભેદઃ ।
શુ દ્ધગ્રર્હાણામ્ અથ ચાપ વાદાે િવ મશ્રકાખ્યં તનુ વપેનં ચ॥ ૪॥
અતઃ પરં ગુહ્યક પજૂનં સ્યાત્ વ ં તતઃ નાન િવિધઃ પ્રિદષ્ટઃ ।
યજ્ઞાે ગ્રહાણામ્ અથ િનગર્મશ્ચ ક્રમાચ્ચ િદષ્ટઃ શકુનાપેદેશઃ॥ ૫॥
િવવાહ કાલઃ કરણં ગ્રહાણાં પ્રાેક્તં થક્ ત દ્વપુલાથ શાખા ।
સ્ક ધૈ સ્ત્ર ભજ્યા તષ સગં્રહાેઽયં મયા કૃતાે દૈવ િવદાં િહતાય॥ ૬॥
થુ િવર ચતમ્ અ યૈઃ શાસ્ત્રમ્ અેતત્ સમ તં તદનુ લઘુ મયેદં તત્ પ્રદેશાથર્મ્ અેવ ।
કૃતમ્ ઇહ િહ સમથ ધી િવષાણામ વે મમયિદ હયદ્ ઉક્તં સજ્ જનૈઃ ક્ષ યતાં તત્॥ ૭॥
ગ્ર થસ્યયા પ્રચરતાેઽસ્ય િવનાશમ્ અે ત કેખ્વ્યાત્ બહુ શ્રત મખુાિધગમ ક્રમેણ ।
યદ્ વા મયા કુકૃતમ્ અ પમ્ ઇહાકૃતં વા કાય તદત્ર િવદુષા પિરહૃત્યરાગમ્॥ ૮॥
આિદત્યદાસ તનય તદવાપ્ત બાેધઃ કાિપ થકે સિવ લ ધ વર પ્રસાદઃ ।
આવ તકાે મુિન મતા યવલાેક્ય સ યગ્ ઘાેરાં વરાહ મિહરાે ચરાં ચકાર॥ ૯॥
િદન કર મુિન ગુ ચરણ પ્ર ણપાત કૃત પ્રસાદ મ તનેદમ્ ।
શાસ્ત્રમ્ ઉપસગં્ હીતં નમાેઽ તુ પવૂર્ પ્રને યઃ॥ ૧૦॥
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