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chamtkArachintAmaNi by bhattanArAyaNa

ચમ કાર ચ તામ ણઃ ભત્તનારાયણકૃતઃ

આસવર્િવઘ્નહત્ર શ્રીગનેશાય નમઃ ।
શ્રીસયૂાર્િદનવગ્રહે યાનેમઃ ।
અથ માલિવયદ વજ્ઞધમશ્વરકૃત અ વયાથર્પ્રબાેધપ્રદ પટ કાસિહત
શ્રીનારાયણભત્ત-કૃત ચમ કાર- ચ તામ ણઃ
શ્રીદુગાર્શરણાખ્યા મ ણપ્રભાટ કા-િટ પણી સ પાદક યા
અથ ગ્ર થકતુર્ઃ ભત્તનારાયણસ્ય મંગલાચરણમ્ -
લસત્ પીતપટ્ટા બરં કૃ ણચ દં્ર મુદારાધયાઽ લઙ્ગતં િવદ્યુતવે ।
ધનં સ પ્રણ યાત્ર નારાયણાખ્યઃ ચમ કાર ચ તામ ણ સ પ્રવકે્ષ્ય॥ ૧॥
ક્વણત્ િકિકણી લ કાેલાહલાઢ ં લસત્ પીતવાસાવેસાનં ચલંતમ્ ।
યશાેદાંગણે યાે ગનામ યગ યં ભજેઽહં મુકુ દં ધન યામવણર્મ્॥ ૨॥
ચતુલર્ક્ષજ્યાે તમર્હાંબાેિધમુચ્ચૈઃ પ્રમ યવૈ િવદ્વદ્જનાન દહેતાેઃ ।
પરં યુ ક્તર યં સસું ક્ષપ્તશ દં ભજંુગપ્રયાતૈઃ પ્રબ ધં કરાે મ॥ ૩॥
ન ચેત્ ખેચરાઃ સ્થાિપતાઃ િક ભચકે્ર ન ચેત્ પષ્ટગાઃ સ્થાિપતાઃ િક ગ્રહે દ્રઃૈ ।
અભાવાેિદતા પષ્ટાકાેઽત્રહેતુઃ ફલૈરેવપૂવ બ્રવુે તાિન ત માત્॥ ૪॥

અથ સયૂર્ફલમ્ -
તનુસ્થાે રિવઃ તુંગય ષ્ટ િવધત્તે મનઃ સતંપેત્ દારદાયાદવગાર્ત્ ।
વપુઃ પીડ્યતે વાતિપત્તને િનતં્યસ વૈ પ્રયટન્ હ્ર ાસ દ્ધ પ્રયા ત॥ ૧॥
ધનભાવ -

ધને યસ્ય ભાનુઃ સ ભાગ્યાિધકઃ સ્યાત્ ચતુ પાત્ સખંુ સદ્વ્યયે વં ચ યા ત ।
કુટુ બે ક લઃ યયા યતેઽિપ િક્રયા િન ફલા યા ત લાભસ્ય હેતાેઃ॥ ૨॥
તીય ભાવ ફલ -

તીયે યદાેઽહમર્ ણજર્ન્મકાલે પ્રતાપાિધકં િવક્રમં ચાઽ।તનાે ત ।
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તદા સાેદરૈ ત યતે તીથર્ચાર સદાેઽિરક્ષયઃ સગંરે શં નરેશાત્॥ ૩॥
ચતુથર્ભાવફલ -

તુર યે િદનેશઽે તશાેભાિધકાર જનઃ સં લભેત્ િવગ્રહે બંધુતાેઽિપ ।
પ્રવાસી િવપક્ષાહવે માનભઙ્ગં કદા ચન્ન શા તં ભવેત્ તસ્ય ચેતઃ॥ ૪॥
પંચમભાવ -

સતુસ્થાનગે પવૂર્જન્માપત્યતાપી કુશાગ્રામ તઃ ભાસ્કરે મંત્રિવદ્યા ।
ર તઃ વંચને સચંકાેઽિપ પ્રમાદ તઃ ક્રાેડરાેગાિદ ભાવનીયા॥ ૫॥
ષષ્્ટઃઅભાવ -

િરપુ વંસકૃદ્ભાસ્કરાે યસ્ય ષષે્ઠ તનાે ત વ્યયં રાજતાે મત્રતાેઽિપ ।
કુલે માતુરાપદ્ ચતુ પાદતાવેા પ્રયાણે િનષાદૈઃ િવષાદં કરાે ત॥ ૬॥
સપ્તમભાવ -

દ્યનુાથાે યદા દ્યનુ તાે નરસ્ય પ્રયાતાપનં િપડપીડા ચ ચ તા ।
ભવેત્ તુચ્છલ ધઃ ક્રયેિવક્રયેઽિપ પ્ર ત પધર્યા નૈ ત િનદ્રાંકદા ચત્॥ ૭॥
અષ્ટમભાવ -

િક્રયા લ પટં વષ્ટમે કષ્ટભાજં િવદેશીયદારાન્ ભજેદ્ વા યવ તુ ।
વસકુ્ષીણતા દસ્યુ તાે વા િવલ વાદ્ િવપદ્ ગુહ્યતાં ભાનુ ગ્રાં િવધત્તે॥ ૮॥
નવમભાવ -

િદવાનાયકે દુષ્ટા કાેણયાતે ન ચા ાે ત ચતા િવરામાેઽસ્ય્ ચેતઃ ।
તપશ્ચયર્યાઽિનચ્છયાઽિપ પ્રયા ત િક્રયાતુંગતાં ત યતે સાેદરેણ॥ ૯॥
દશમભાવ -

પ્રયાતાઽશભુાન્ યસ્ય મષેૂરણેઽસ્ય શ્રમઃ સિધદાે રાજતુલ્યાે નરસ્ય ।
જ યા તથા યાતનામાતનાે તક્લમઃ સકં્રમેત્ બ લભૈઃ િવપ્રયાેગઃ॥ ૧૦॥
અેકાદશભાવ -

રવાૈ સં લભેત્ વં ચ લાભાપેયાતે પદ્વારતાે રાજમુદ્રાિધકારાત્ ।
પ્રતાપાનલે શત્રવઃ સ પત ત શ્રયાેઽનેકધા દુઃખમઙ્ગાેદ્ભવાનામ્॥ ૧૧॥
દ્વાદશભાવ -

રિવદ્વાર્દશે નતે્રદાષંે કરાે ત િવપક્ષાહવે યતેઽસાૈ જયશ્રીઃ ।
સ્થ તલર્ ધયા લીયતે દેહદુઃખં િપ વ્યાપદાે હાિનર વપ્રદેશે॥ ૧૨॥
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અથ ચ દ્રફલ
પ્રથમસ્થાન કા ચ દ્ર
િવધુગાકુલીરાજગઃ સન્ વપુસ્થાે ધના યક્ષલાવ યમાનંદપૂણર્મ્ ।
િવધતે ધનં ક્ષીણદેહં દિરદં્ર જડં શ્રાતે્રહીનં શષેલગ્ ે॥ ૧॥
દ્વતીયભાવ કા ચ દ્ર -
િહમાંશાૈ વસસુ્થાનગે ધા યલાભઃ શર રેઽ તસાખૈ્યં િવલાસાેઽગનાનામ્ ।
કુટુ બે ર તઃ યતે તસ્ય તુચ્છં વશં દશર્ને યા ત દેવાંગનાઽિપ॥ ૨॥
તીયભાવ કા ચ દ્ર -

િવધાૈ િવક્રમે િવક્રમેણ ત િવત્તં તપ વી ભવેદ્ભા મની રં જતાેઽિપ ।
િકયચ્ ચતયેત્ સાહજં તસ્યશમર્ પ્રતાપાે વલાે ધ મણાે વજૈય ત્યા॥ ૩॥
અથ ચતુથર્ ચ દ્ર ફલ -

યદા બંધુગ વા ધવૈરિત્રજન્મા પદ્વાિર સવાર્િધકાર સદૈવ ।
વયસ્યાિદમે તાદશૃં નવૈ સાખૈ્યં સતુસ્ત્રીગણાત્ તાપે માયા ત સ યક્॥ ૪॥
અથ પ ચમ ચ દ્ર ફલ -

યદા પ ચમે યસ્ય નક્ષત્રનાથાે દદાતીહ સતંાનસતંાષેમવે ।
મ તિનમર્લાં રત્નલાભં ચ ભૂ મ કુસીદેન નાનાપ્તયાે વ્યાવસાયાત્॥ ૫॥
અથ છઠે ભાવ મ ચ દ્ર કા ફલ -

િરપાૈ રાજતે િવગ્રહેણાઽિપ રા જતા તેઽિપ ભૂયાે િવધાૈ સભંવ ત ।
તદગ્રેઽરયાેિન પ્રભા ભૂયસાેઽિપ પ્રતાપાે વલાે મા શીલાનેતદ્વત્॥ ૬॥
અથ સપ્તમ ચ દ્ર ફલ -

દદેદ્ દારશં સપ્તમે શીતર મઃ ધિન વં ભવેદ્ વવા ણજ્યતાેઽિપ ।
ર ત સ્ત્રીજને મષ્ટભુક્ લુ ધચેતાઃ કૃશઃ કૃ ણપક્ષે િવપક્ષા ભભૂતઃ॥ ૭॥
અષ્ટમભાવ સ્થત ચ દ્ર કા ભાવફલ -

સભા િવદ્યતે ભષૈ તસ્યગેહે પચેત્ કિહ ચત્ ક્વાથમુદ્ગાેદકાિન ।
મહાવ્યાધયાે ભીતયાે વાિરભૂતાઃ શશીક્લેશકૃત્ સકંટા યષ્ટમસ્થઃ॥ ૮॥
નવમભાવ સ્થત ચ દ્ર કા ફલઃ -
તપાેભાવગ તારકેશાે જનસ્ય પ્ર શ્ચ દ્વ ઃ વેિદનઃ તં તવુ ત ।
ભવત્યેવ ભાગ્યાિધકાે યાવૈનાદેઃ શર રે સખંુ ચ દ્રવત્ સાહસં ચ॥ ૯॥
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દશમભાવ સ્થત ચ દ્રફલ -

સખંુ વા ધવે યઃ ખગે ધમર્કમાર્ સમુદ્રાંગજેશં નરેશાિદતાેઽિપ ।
નવીનાંગના વૈભવે સુ પ્રય વં પુરા તકે સાખૈ્યમ પં કરાે ત॥ ૧૦॥
અેકાદશભાવ સ્થત ચ દ્રફલ -

લભદ્ ભૂ મપાિદદુના લભગને પ્ર તષ્ઠાિધકારા બરા ણ ક્રમેણ ।
શ્રયાેઽથ સ્ત્રયાેઽ તઃપુરે િવશ્રમ ત િક્રયા વૈકૃતી ક યકા વ તુલાભઃ॥ ૧૧॥
દ્વાદશભાવ સ્થત ચ દ્રફલ -

શશી દ્વાદશે શત્રનુતે્રાિદ ચતા િવ ચત્યા સદા સદ્વ્યયાે મંગલને ।
િપ વ્યાિદ માત્રાિદતાેઽ તિવષાદાે ન ચા ાે ત કામં પ્રયા પ પ્રય વમ્॥ ૧૨॥

અથ ભાૈમસ્ય લગ્ ાિદ દ્વાદશભાવ ફલમ્
િવલગ્ ે કુજે દ ડલાેહા ગ્ ભી ત તપને્ માનસં કેસર િક દ્વતીયઃ ।
કલત્રાિદઘતઃ શરાનેતે્રપીડા િવપાકેફલાનાં સદૈવાપેસગર્ઃ॥ ૧॥
ભવેત્તસ્ય િક િવદ્યમાને કુતુ બે ધનેઽઙ્ગારકે યસ્ય લ ધે ધને િકમ્ ।
યથા ત્રાયતે મકર્ટઃ કંઠહારં પનુઃ સ ભખંુ કાે ભવેદ્ વાદભગ્ ઃ॥ ૨॥
કુતાે બાહુવીય કુતાે બાહુલ મી તીયાે ન ચને્ મઙ્ગલાે માનવાનામ્ ।
સહાે થવ્યથા ભ યતે કેન નષેાં તપશ્ચયર્યા ચાપેહાસ્યઃ કથં સ્યાત્॥ ૩॥
યદા ભૂસતુઃ સભંવેત્તુયર્ભાવે તદા િક ગ્રહાઃ સાનુકૂલા જનાનામ્ ।
સહૃુદ્વગર્સાખૈ્યનંિક ચત્ િવ ચ ત્યં કૃપાવસ્ત્રભૂમીઃ લભેદ્ભૂ મપાલાત્॥ ૪॥
કુજે પંચમ ઠરા ગ્ વર્લીયાન્ ન તં ન ં ત િનહ ત્યેક અેવ ।
તદાનીમન પા મ તઃ િક વષેઽિપ સ્યયં દુગ્ધવત્ ત યતેઽ તઃ સદૈવ॥ ૫॥
ન તષ્ઠ ત ષષે્ઠઽરયાેઽંગારકે વૈ તદંગૈિરતાઃ સગંરે શ ક્તમ તઃ ।
મનીષી સખુી માતુલેયાે ન તદ્વન્ િવલીયેત િવત્તં લભેત્તાિપ ભૂિર॥ ૬॥
અનુદ્ધારભૂતને પા ણગ્રહેણ પ્રયાણને વા ણજ્ય તાે નાે િન ત્તઃ ।
મુહુભર્ગદઃ પિધનાં મેિદનીજઃ પ્રહારાદર્નૈઃ સપ્તમે દ પ તઘ્નઃ॥ ૭॥
શભુા તસ્ય િક ખેચરાઃ કુયુર્ર યે િવધાનેઽિપચેદષ્ટમે ભૂ મસનૂુઃ ।
સખા િક ન શત્રુયતે સ કૃતાેઽિપ પ્રયત્નેકૃતે ભૂયતે ચાપેસગઃ॥ ૮॥
મહાેગ્રા મ તભર્ગ્યિવત્તં મહાેગ્રં તપાેભાગ્યગાે મંગલ તત્ કરાે ત ।
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ભવેન્નાિદયઃ યાલકઃ સાેદરાે વા કુતાે િવક્રમ તુચ્છલાભે િવપાકે॥ ૯॥
કુલે તસ્ય િક મંગલં મંગલાનેાે જનૈભૂર્યતે મ યભાવે યિદ સ્યાત્ ।
વતઃ સદ્ધ અેવાવતંસીયતેઽસાૈ વરાકાેઽિપ ક ઠ રવઃ િક દ્વતીયઃ॥ ૧૦॥

કુજઃ પીડયે લાભગાેઽપત્યશત્રનુ્ ભવેત્ સમંખુાે દુમુર્ખાેઽિપપ્રતાપાત્ ।
ધનં વધર્તે ગાેધનૈઃ વાહનવૈાર્ સકૃચ્છૂ યતાથ ચ પૈશુ યભાવાત્॥ ૧૧॥
શતાક્ષાેઽિપ તત્ સક્ષતાે લાેહઘાનૈઃ કુ ે દ્વાદશાેઽથર્સ્ય નાશં કરાે ત ।
પા િકવદંતી ભયં દસ્યુતાે વા ક લઃ પારધી હેતુ દુઃખં િવ ચત્યમ્॥ ૧૨॥

અથ બુધસ્ય લગ્ ાિદ દ્વાદશભાવફલમ્ -
બુધાે મૂ તગાે માજર્યેદ યિરષં્ટવિરષ્ટાિધયા વખૈર ત્તભાજઃ ।
જના િદવ્યચામીકર ભૂતદેહા શ્ચિક સાિવદાે દુ શ્ચિક સ્યા ભવ ત॥ ૧॥
ધને બુ દ્ધમાન્ બાેધને બાહુતે ઃ સભાસગંતાે ભાસતે વ્યાસ અેવ ।
થૂદારતા ક પ ક્ષસ્ય તદ્વદ્ બુધૈભર્ યતે ભાેગતઃ ષટ્પદાેઽયમ્॥ ૨॥
તીય ભાવ -

વ ણ ઙ્મત્રતા પ યકૃદ્વ ૃ ત્તશીલાે વ શ વં િધયાે દુવર્શાનામપુૈ ત ।
િવનીતાેઽ તભાેગં ભજેત્ સં યસદે્ધા તીયેઽનજૈુરા શ્રતાે જ્ઞે લતાબાન્॥ ૩॥
ચતુથર્ભાવ
ચતુથ ચરેત્ ચ દ્રજશ્ચા મત્રાે િવશષેાિધકૃદ્ ભૂ મનાથાે ગણસ્ય ।
ભવેલ્ લખેકાે લખ્યતે વા તદુક્તં તદાશાપરઃ પૈ કં નાે ધનં ચ॥ ૪॥
પ ચમભાવ
વયસ્યાિદમે પતુ્રગભા ન તષે્ઠત્ ભવેત્ તસ્ય મેધાઽથર્સવંાદિયત્રી ।
બુધૈભર્ યતે પ ચમે રાેિહણેયે િકયદ્ િવદ્યતે કૈતવસ્યા ભચારમ્॥ ૫॥
ષષ્્ટઃઅભાવ -

િવરાેધાે જનાનાં િનરાેધાે િરપુણાં પ્રબાેધાે યતીનાં ચ રાેધાેઽિનલાનામ્ ।
બુધે સદ્વ્યયે વ્યાવહારાે િનધીનાં બલાદથર્કૃત્ સભંવેચ્છત્રુભાવે॥ ૬॥
સપ્તમભાવ -

સતુઃ શીતગાેઃ સપ્તમે શં યવુત્યા િવધત્તે તથા તુચ્છ વીય ચ ભાેગે ।
જત તં ગતાે હેમવદ્ દેહશાેભાં ન શક્રાે ત સ સ પદાે વાનુકતુર્મ્॥ ૭॥
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અષ્ટમભાવ -

શતં િવનાે રંધ્રગે રાજપતુ્રે ભવ તીહ દેશા તરે િવશ્રુત તે ।
િનધાનં પદ્ િવક્રયાદ્ વા લભ તે યવુત્યુદ્ભવં ક્ર ડનં પ્રી તમ તઃ॥ ૮॥
નવમભાવ -

બુધે ધમર્ગે ધમર્શીલાેઽ તધીમાન્ ભવેદ્ દ ક્ષતઃ વધુર્ની નાતકાવેા ।
કુલાેદ્યાેતકૃદ્ભાનવુદ ભૂ મપાલાત્ પ્રતાપાિધકાે વાધકાે દુમુર્ખાનામ્॥ ૯॥
દશમભાવ -

મતં સવંદેન્નાે મતં મંલભેત્ પ્રમાદાિદવૈકાિર સાૈરાજ ત્તઃ ।
બુધે કમર્ગે પજૂનાેયાે િવશપેાત્ િપતુઃ સ પદાે ની તદ ડાિધકારાત્॥ ૧૦॥
અેકાદશભાવ -

િવના લાભભાવ સ્થતં ભેશ તં ન લાભાે ન લાવ યમા યમ ત ।
કુતઃ ક યકાેદ્વાહદાનં ચ દેયં કથં ભૂસરુા ત્યક્ત ણા ભવ ત॥ ૧૧॥
દ્વાદશભાવ -

ન ચેદ્ દ્વાદશે યસ્ય શીતાંશુ તઃ કથં તદ્ગહંૃ ભૂ મદેવા ભજ ત ।
રણે વૈિરણાે ભી તભાયા ત ક માદ્ િહર યાિદકાેશં શઠઃ કાેઽનુભૂયાત્॥ ૧૨॥

અથ ગુરાેઃ લગ્ ાિદ દ્વાદશભાવફલમ્ -
ગુ વં ગુણૈલર્ગ્ ગે દેવપજૂ્યે સવુેશી શખુી િદવ્યદેહાેઽ પવીયર્ઃ ।
ગ તભાર્િવની પારલાેક િવ ચ ત્યા વસિૂન વ્યયં સબંલને બ્રજ ત॥ ૧॥
દ્વતીયભાવસ્થ ગુ ફલમ્
કિવ વેમ તઃ દંડને વશ ક્તઃ મખુે દાષે ક્ શીઘ્રભાેગાતર્ અેવ ।
કુતુ બે ગુરાૈ કષ્ટતાે દ્રવ્યલ ધઃ સદા નાે ધનં િવશ્રમેદ્ યત્નતાેઽિપ॥ ૨॥
તીયભાવસ્થ ગુ ફલ -

ભવેદ્ યસ્ય દુ શ્ચક્યગાે દેવમતં્રી લઘનૂાં લઘીયાન્ સખંુ સાેદરા નામ્ ।
કૃતઘ્નાે ભવેત્ મત્ર સાથ ન મૈિત્ર લલાટાેદયેઽ યથર્લાભાે ન તદ્વત્॥ ૩॥
ચતુથર્ભાવસ્થ ગુ ફર્લ -

ગ્ હદ્વારતઃ શ્રયતે વા જહે્વષા દ્વ ેચ્ચાિરતાે વેદઘાષેાેઽિપ તદ્વત્ ।
પ્રા ત પ દ્ધનઃ કુવર્તે પાિરચા ય ચતુથ ગુરાૈ સપ્તમ તગર્તંચ॥ ૪॥
પંચમભાવગત ગુ કા ફલ -
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િવલાસે મ તઃ બુ દ્ધગેદેવપજૂ્યે ભવે જ પકઃ ક પકાે લખેકાે વા ।
િનદાને સતુે િવદ્યમાનેઽ ત ભૂ તઃ ફલાપેદ્રવઃ પક્વકાલે ફલસ્ય॥ ૫॥
ષષ્ઠમસ્થ ગુ ફલમ્ -

તા જન યા જઃ સભંવેયૂ િરપાૈ વાક્પતાૈ શત્રુહં વમે ત ।
વલાદુદ્ધતઃ કાે રણે તસ્ય જેતા મિહ યાિદશમાર્ ન તન્ માતુલાનામ્॥ ૬॥
સપ્તમભાવસ્થ ગુ ફલમ્ -
મ તઃ તસ્યબહ્ન િવભૂ તશ્ચવહ્ન ર તવભવેદ્ભા મનીમવહ્ન ઃ ।
ગુ વર્ગર્કૃદ્ યસ્ય મત્રભાવે સ પડાિધકાેઽખંડ કંદપર્ અેવ॥ ૭॥
અષ્ટમભાવસ્થ ગુ ફર્લમ્ -
ચરં નાે વસતે્ પૈ કે ચવૈગેહે ચરસ્થાિયનાે તદ્ગહંૃ તસ્ય દેહમ્ ।
ચરં નાે ભવેત્ તસ્ય નીરાેગભંગં ગુ ર્ત્યગાે તસ્ય વૈકંુઠગતા॥ ૮॥
નવમભાવ સ્થતગુ ફલમ્ -
ચતુભૂર્ મકં તદ્ગહંૃ તસ્ય ભૂ મપતવેર્ લભાવે લભા ભૂ મદેવાઃ ।
ગુરાૈ ધમર્ગે બા ધવાઃ સ્યુિવનીતાઃ સદાલસ્યતાેધમર્વૈગુ યકાર ॥ ૯॥
દશમસ્થગુ ફલમ્ -
વ મંડપે મંિદરે ચત્રશાલા િપતુઃ પવૂર્જે યાેઽિપ તે ેઽિધક વમ્ ।
ન તુષ્ટાેભવેચ્છમણા પતુ્રકાણાે પચેત્ પ્રત્યહં પ્રસ્થસામુદ્રમન્નમ્॥ ૧૦॥
અેકાદશભાવસ્થગુ ફલમ્ -
અકુ યં ચ લાભે ગુરાૈ િક ન લ યં વદ ત્યષ્ટધીમ ત મ યે મનુી દ્રાઃ ।
િપતુઃ ભાર તઃ વાંગ તસ્ય પંચ પરાથર્ તદથા ન ચેદ્ વૈભવાય॥ ૧૧॥
દ્વાદશસ્થગુ ફર્લમ્ -
યશઃ ક દશૃં સદ્વ્યયે સા ભમાને મ તઃ ક દશૃી વંચનાચેત્ પરેષામ્ ।
િવિધઃ િકદશાેઽથર્ ત્ય નાશાે િહ યને ત્રય તે ભવેયુઃ વ્યયે યસ્ય વઃ॥ ૧૨॥

પ્રથમભાવસ્થ શકુ્રફલ -

સમીચીનમંગં સમીચીનમંગઃ મમીચીનવહં્વગના ભાેગ યુક્તઃ ।
સમીચીનકમાર્ સમીચીનશમાર્ સમીચીન શકુ્રાે યદાલગ્ વત ॥ ૧॥
દ્વતીયભાવગત શકુ્રફલ -

મખંુ ચા ભાપં મનીષાિપ ચાિવ મખંુ ચા ચા ણ વાસાં સ તસ્ય ।
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કુટુ બે સ્થતઃ પવૂર્દેવસ્ય પજૂ્યઃ કુટુ બેન ચા ચાવર્ ગકામઃ॥ ૨॥
તીયભાવ ગતશકુ્ર કા ફલ -

ર તઃ સ્ત્રીજને તસ્ય નાે બંધનુાશાે ગુ યર્સ્ય દુ શક્યગાે દાનવાનામ્ ।
ન પૂણા ભવેત્ પતુ્રસાખૈ્યઽેિપ સનેાપ તઃ કાતરાે દાનસગં્રામકાલે॥ ૩॥
ચતુથર્ભાવ કા શકુ્રફલઃ -
મિહ વેઽિધકાે યસ્ય તુયઽઽસરેુજ્યાે જનૈઃ િક જનૈશ્ચાપરૈ ષ્ટ તુષ્ટૈઃ ।
િકયત્ પાષેયેત્ જન્મતઃ સજંન યા અધીનાિપ તાપેાયનૈરેવ પૂણર્ઃ॥ ૪॥
પ ચમભાવ કા શકુ્રફલ -

સપતુ્રેઽિપ િક યસ્ય શકુ્રાે ન પતુ્રે પ્રયાસને િક યત્નસ પાિદતાેઽથર્ ।
વ્યુદક િવના મ ત્ર મષ્ટાશના યામધીતને િક ચેત્ કિવ વને શ ક્તઃ॥ ૫॥
ષષ્ઠભાવગત શકુ્ર કા ફલ -

સદા દાનવજેે્ય સધુા સક્ત શત્રુઃ વ્યયઃ શત્રુગે ચાૈત્તમાૈ તાૈ ભવેતામ્ ।
િવપદે્યત સ પાિદતં ચાિપકૃત્યં તપેત્ મ ત્રતઃ પજૂ્યસાખૈ્યં ન ધત્તે॥ ૬॥
સપ્તમભાવગત શકુ્ર કા ફલ -

કલત્રે કલત્રાત્ સખંુ નાેકલત્રાત્ કલતં્ર તુ શકેુ્ર ભવેત્ રત્નગભર્મ્ ।
િવલાસાિધકાે ગ યતે ચ પ્રવાસી પ્રયાસા પકઃ કે ન મુહ્ય ત ત માત્॥ ૭॥
અષ્ટમભાવગત્ શકુ્ર કા ફલ -

જનઃ દ્રવાદ ચરંચા વેત્ ચતુ પાત્ સખંુ દૈત્યપજૂ્યાે દદા ત ।
જનુ યષ્ટમે કષ્ટસા યાજેયાથર્ઃ પનુઃ વધર્તે દ યમાનં ધનણર્મ્॥ ૮॥
નવમભાવ સ્થત શકુ્ર કા ફલ -

ગાૈિત્રકાેણે પુરે કે ન પાૈરાઃ કુ મદેન યે દ્ધમ મૈ દદ રન્ ।
ગ્ હજ્ઞા તે તસ્યધમર્ વ દેઃ સહાે થાિદ સાખૈ્યં શર રે સખંુ ચ॥ ૯॥
દશમભાવગત શકુ્ર કા ફલ -

ગુઃ કમર્ગાેગાતે્રવીયર્મ્ । ગાતે્રબીજમ્ । ણ દ્ધ ક્ષયાથાભ્રમઃ િકન્ન આત્મીય અેવ ।
તુલામાનતાે હાટકં િવપ્ર ત્યા જનાડ બરૈઃ પ્રત્યહં વા િવવાદાત્॥ ૧૦॥
અેકાદશભાવ સ્થત શકુ્ર કે ફલ -

ગુઃ લાભગાે યસ્ય લગ્ ાત્ સુ પં મહીપં ચ કુ યર્ચ્ચ સ યક્ ।
લસત્ ક ત સત્યાનુરાગં ગુણાઢ ં મહાભાેગમૈશ્વયર્યુક્તમ્ સશુીલમ્॥ ૧૧॥
વ્યયસ્થાનગત શકુ્ર કે ફલ -
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કદા યે ત િવત્તં િવલીયેત્ િપતં્ત સતાે દ્વાદશે કે લસ કમર્ શમાર્ ।
ગુણાનાં ચ ક તઃ ક્ષયં મત્રવૈરં જનાનાં િવરાેધં સદાેઽસાૈ કરાે ત॥ ૧૨॥

શનેઃ લગ્ ાિદદ્વાદશભાવફલમ્
શિન કે પ્રથમસ્થાન કે ફલ -

ધનનેા તપૂણાઽ ત ણાે િવવાદ તનુસે્થઽકર્જે સ્થૂલદૃ ષ્ટનર્રઃ સ્યાત્ ।
િવપં દૃ ષ્ટજં વાિધકૃ વ્યાિધવાધાઃ વયં પીિડતાે મ સરાવેશ અેવ॥ ૧॥
ધનભાવસ્થ શિન કે ફલ -

સખુાપેક્ષયા વ જતાેઽસાૈ કુટુ બાત્ કુટુ બે શનાૈ વ તુ િક િકન ભુક્તે ।
સમં વ ક્ત મત્રેણ તક્તં વચાેઽિપ પ્રસ ક્ત િવના લાેહકં કાે લભેત્॥ ૨॥
તીયભાવસ્થ શિન કે ફલ -

તીયે શનાૈ શીતલં નવૈ ચત્તાજંના દુદ્યભા યતે યુક્તમાપી ।
અિવઘં્ન ભવેત્ કિવ ચન્નવૈભાગ્યં દૃઢાશઃ સખુી દુમુર્ખઃ સ કૃતાેઽિપ॥ ૩॥
ચતુથર્ભાવસ્થ શિન કે ફલ -

ચતુથ શનાૈ પૈકૃતં યા ત દૂરં ધનં મંિદરં બંધવુગાર્પવાદઃ ।
િપતુશ્ચાિપ માતુશ્ચ સતંાપકાર ગ્ હે વાહને હાનયાે વાતરાેગી
પઽ ચ ભાવસ્થ શિન કે ફલ -

શનાૈ પ ચમે ચ પ્ર હેતુ દુઃખી િવભૂ તચલા તસ્યબુ દ્ધનર્ શદુ્ધા ।
ર ત દૈવતે શ દશાસે્ત્ર ન તદ્વત્ ક લ મત્રતાે મ ત્રતઃ ક્રાેડપીડા॥ ૫॥
ષષ્ઠથાન કે શિન કે ફલ -

અરેભૂર્પતેશ્ચાૈરતાે ભીતયઃ િક યિદનસ્ય પતુ્રાે ભવેદ્ યસ્ય શત્રાૈ ।
ન યુદ્ધે ભવે સમંખુે તસ્ય યાેદ્ધા મિહ યાિદકં માતુલાનાં િવનાશઃ॥ ૬॥
સપ્તમસ્થાન મે શિન કે ફલ -

સદુારા ન મતં્ર ચરં ચા િવત્તં શનાૈ દ્યનુગે દ પતી રાેગયુક્તાૈ ।
અનુ સાહસ તપ્તકૃદ્ હીનચેતાઃ કુતાવેીયર્વાન્ િવહ્વલાે લાેલપુઃ સ્યાત્॥ ૭॥
અષ્ટમસ્થાન મે શિન કે ફલ -

િવયાેગાે જનાનાં વનાપૈાિધકાનાં િવનાશાે ધનાનાં સ કાે યસ્ય ન સ્યાન્ ।
શનાૈ રંધ્રગે વ્યાિધતઃ દ્રદશ તદગ્રે જનઃ કૈતવં િક કરાેતુ॥ ૮॥
નવમસ્થાન મ શિન કે ફલ -
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મ ત તસ્ય ત્તક્તા ન તક્તં સશુીલં ર તયાગશાસે્ત્ર ગનુાેરાજસઃ સ્યાત્ ।
સહૃુદ્વગર્તાે દુઃ ખતાે દ નબુદ્ યા શિનઃ ધમર્ગઃ કમર્કૃત્ સં યસદે્ધા॥ ૯॥
દશમસ્થાન મે શિન કે ફલ -

અ ત ય માતાિપતા બાહુરેવ થા મવર્તાે દુષ્ટ કમાર્િધપત્યાત્ ।
શનૈરેહને કમર્ગઃ શમર્ મંદાે જયે િવગ્રહે િવકાનાં તુ યસ્ય॥ ૧૦॥
લાભભાવગત શિન કે ફલ -

સ્થરં િવત્તમાયુઃ સ્થરં માનમં ચ સ્થરા નવૈ રાેગાદયાે ન સ્થરા ણ ।
અપત્યાિન શરૂઃ શતાદેક અેવ પ્રપંચાિધકાે લાભગે ભાનપુતુ્રે॥ ૧૧॥
વ્યયસ્થાન મે શિન કે ફલ -

વ્યયસ્થે યદા સયૂર્સનૂાૈ નરઃ સ્યાદશરૂાેઽથવા િનસ્ત્રયાે મંદનતે્રઃ ।
પ્રસન્નાે વિહઃ નાેગ્ હે લગ્ પશ્ચેદ્ વ્યયસ્થાેિરપુ વંસકૃદ્ યગ◌़◌્યભાેક્તા॥ ૧૨॥

રાહુ કે દ્વાદશભાવ્ ફલ -

વવાક્યે સમથર્ઃ પરેષાં પ્રતાપાત્ પ્રભાવાત્ સમાચ્છાદયેત્ વાન્ પરાથાર્ન્ ।
તમાેયસ્ય લગ્ ે સ ભગ્ ાિરવીયર્ઃ કલત્રેઽ ત ભૂિરદારાેઽિપ યાયાત્॥ ૧॥
ધનભાવગત રાહુ કે ફલ -

કુટંુબે તમાે નષ્ટભૂતં કુટંુબં ષાભા ષતા િનભર્યાે િવત્તપાલઃ ।
વવગર્પ્રણાશાે ભયંશસ્ત્રતઃ ચેદવ યં ખલે યાે લભેત્ પારવ યમ્॥ ૨॥
તીય ભાવસ્થ રાહુ કે ફલ -

ન નાગાેઽથ સહાે ભુ િવક્રમેણ પ્રયાતી હ સહી સતુે ત સમ વમ્ ।
તીયે જગ સાેદર વં સમે ત પ્રયાતાેઽિપ ભાગ્યં કુતાે યત્ન હેતુઃ॥ ૩॥

ચતુથર્ભાવગત રાહુ કે ફલ -

ચતુથ તથં મા નૈ જ્યર્દેહાે હૃિદ વાલ્યા શીતલં િક વિહઃ સ્યાત્ ।
સ ચેજ્ઞથા મષેગઃ કકર્ગાે વા બુધક્ષઽસરુાે ભપૂતવેર્ ધુરેવ॥ ૪॥
પ ચભાવગત્રાહુ કે ફલ -

સતુે ત સતુાે પ ત કૃત્ સિહકાયાઃ સતુાેભા મિન ચતયા ચત્તતાપઃ ।
સ ત ક્રાેડરાેગે િકમાહારહેતુઃ પ્રપ ચન િક પ્રાપકંદષૃ્ટવજ્યર્મ્॥ ૫॥
ષષ્ઠભાવગત રાહુ કે ફલ -

વલં બુિધવીય ધનં તદ્વશને સ્થતાે વૈિરભાવેઽયષેાં જનાનામ્ ।
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િરપૂણામર યં દહેદેવ રાહુઃ સ્થરં માનસં તત્તુલા નાે થવ્યામ્॥ ૬॥
સપ્તમભાવગત રાહુ કે ફલ -

િવનાશલંભેયુઃ દ્યનુે તદ્યવુત્યાે ધાતપુાકાિદના ચ દ્રમદ ।
કટાહે યથા લાેડયેત્ તવેદા િવયાેગાપવાદાઃ શમ ન પ્રયા ત॥ ૭॥
અષ્ટ ભાવગત રાહુ કે ફલ -

પૈઃ પ ડતૈઃ વ દતાેિન દતઃ સકૃદ્ભાગ્યલાભાેઽસકૃદ્ ભ્રંશ અેવ ।
ધનં તકં તં જનાશ્ચ ત્યજં ત શ્રમગ્ર થ કૃદં્રધ્રગાે વ્રઘ્નશત્રુઃ॥ ૮॥
નવમભાવગત રાહુ કે ફલ -

મનીષી કૃતં ન ત્યજેત્ બંધવુગ સદા પાલયેત્ પૂ જતઃ યાદુ્ગણૈઃ વૈઃ ।
સભાદ્યાેતકાે યસ્ય ચેત્ િત્રિત્રકાેણે તમઃ કાૈતુક દેવતીથ દયાલુઃ॥ ૯॥
દશમભાવગત રાહુ કે ફલ
સદા લેચ્છસસંગેતાેઽતીવગવ લભેત્ માિનની કા મની ભાેગમુચ્ચૈઃ ।
જનવૈ્યાર્કુલાેઽસાૈ સખંુ નાિધશતેે મદાથર્વ્યયી કૂ્રરકમાર્ ખગેઽગાૈ॥ ૧૦॥
અેકાદશથાનગત રાહુ કે ફલ -

સદા લેચ્છતાેઽથર્ લભેત્ સા ભમાનઃ ચરેત્ િકકરેણ વ્રજેત્ િક િવદેશમ ।
પરાથાર્નનથ હરેદ્ ધૂતર્બ ધુઃ સતુાે પ ત્તસાખૈ્યં તમાે લાભગશ્ચેત્॥ ૧૧॥
દ્વાદશભાવગત રાહુ કે ફલ -

તમાે દ્વાદશે દ નતાંપાશ્વર્શલંૂ પ્રયત્ને કૃતેઽનથર્તમાતનાે ત ।
ખલૈઃ મત્રતાં સાધુલાેકે િરપુ વં િવરામે મનાવેાં છતાથર્સ્ય સ દ્ધમ્॥ ૧૨॥

કેતુ કે દ્વાદશભાવફલ -

પ્રથમ સ્થાનસ્થ કેતુ ફલ -

તનુસ્થઃ શખી બાંધવક્લેશકતાર્ તથા દુજર્ને યાે ભયં વ્યાકુલ વમ્ ।
કલત્રાિદ ચતા સદાેદ્વગેતા ચ શર રે વ્યથા નૈકધા મા તી સ્યાત્॥ ૧॥
દ્વતીય ભાવ સ્થત કેતુ ફલ -

ધને કેતુરવ્યગ્રતા િક નરેશાત્ ધનેધા યનાશાે મખુેરાેગકૃચ્ચ ।
કુટુ વાદ્ િવરાેધાે વચાહ્ સ કૃતં વા ભવેત્ વેગ્ હે સાૈ યગેહેઽ તસાખૈ્યમ્॥ ૨॥
તીયસ્થકેતુ કે ફલ -

શખી િવક્રમે શત્રનુાશં િવવાદં ધનં ભાેગમૈશ્વયર્તે ેઽિધકં ચ ।
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સહૃુદ્વગર્નાશં સદા બાહુપીડાં ભયાેદ્વગે ચતાઽકુલ વં િવધત્તે॥ ૩॥
ચતુથર્સ્થાનગત કેતુ કે ફલ -

ચતુથ ચ માતુઃ સખુનેાે કદા ચત્ સહૃુદ્વગર્તઃ પૈ કં નાશયે ત ।
શસ્ત્રી બ ધવુગાર્ત્ સખંુ વાેચ્ચગેહે ચરં નાે વસતે્ વેગ્ હે વ્યગ્રતાચેત્॥ ૪॥
પંચમસ્થાન કે કેતુ કા ફલ -

યદા પંચમે રાહપુચ્છં પ્રયા ત તદા સાેદરે ઘાતવાતાિદકષ્ટમ્ ।
વબુ દ્ધવ્યથા સતંતં વ પપતુ્રઃ સ દાસાે ભવેદ્ વીયર્યુક્તાે નરાેઽિપ॥ ૫॥

ષષ્ઠભાવગત કેતુ કે ફલ -

તમઃ ષષ્ઠભાગેગતે ષષ્ઠભાવે ભવેત્ માતુલાન્ મનભંગાે િરપૂણામ્ ।
િવનાશશ્ચતુ પાત્ સખંુ તુચ્છિવતં્ત શર રં સદાનામયં વ્યાિધનાશઃ॥ ૬॥
સપ્તમસ્થાનગત કેતુ કા ફલ -

શખી સપ્તમે ભૂયસી માગર્ ચ તા િન ત્તઃ વનાશાેઽથવા વાિરભી તઃ ।
ભવેત્ ક ટગઃ સવર્દાલાભકાર કલત્રાિદપીડા વ્યયાવે્યગ્રતા ચેત્॥ ૭॥
અષ્ટમભાવગત કેતુ કે ફલ -

ગુદા પીડ્યતેઽશાર્રાેગૈરવ યં ભયં વાહનાદેઃ વદ્રવ્યસ્યરાેધઃ ।
ભવેદષ્ટમે રાહુચ્છેઽથર્લાભઃ સદા ક ટક યાઽજગાે યુગ્મગે તુ॥ ૮॥
નવમભાવગત કેતુ કે ફલ -

શખી ધમર્ભાવે યદાક્લેશનાશઃ સતુાથ ભવેત્ લેચ્છતાેભાગ્ય દ્ધઃ ।
સહાે થવ્યથાં બહુરાેગં િવધત્તે તપાેદાનતાે હાસ્ય દ્ધ તદાનીમ્॥ ૯॥
દશમભાવગત કેતુ કે ફલ -

િપતનુા સખુી કમર્ગઃ યસ્ય કેતુઃ દુભર્ગં કષ્ટભાજે કરાે ત ।
તદા વાહને પીિડતં તુ જન્મ ષા લક યાસુ ચેત્ શત્રનુાશમ્॥ ૧૦॥
લાભ ભાવગત કેતુ કે ફલ -

સભુાગ્યઃ સિુવદ્યાિધકાે દશર્નીયઃ સગુાત્રઃ સવુસ્ત્રઃ સતુે ેઽિપતસ્ય ।
દરે પીડ્યતે સતં તઃ દુભર્ગા ચ શખી લાભગઃ સવર્લાભે કરાે ત॥ ૧૧॥
વ્યયસ્થાનગત કેતુ કે ફલ -

શખીિરઃફગાે વ તગુહ્યાંિધ્રનતે્રે પીડાનં માતુલાન્નવૈ શમર્ ।
સદા રાજતુલં્ય સદ્વ્યયં તદ્ િરપૂણાં િવનાશં રણેઽસાૈ કરાે ત॥ ૧૨॥
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