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daivaGYa vallabhA Astrologer’s beloved by VarAhmihir

વરાહ મિહરર ચતા દૈવજ્ઞ વ લભા

॥ ૐ॥
DaivaGYa VallabhA text summary and encoding by Manish Shrivastaw

Prashna shastra is a unique and spinal branch of astrology, after all

everyone has queries to be answered primarily. Daivagya VallabhA is

also unique amongst other books on the subject, yet has been low

profile, so much so that it arises some doubts about it’s authorship,

as Acharya Varahamihir’s other works are very popular, e.g.

BrihajjAtakam or Hora shastra, panchasiddhantika, brihatsamhita etc.

It seems Varaha wrote it as a key book or guide in his early days. Here

he worships Nrihari in the beginning (mangalacharana) not Surya as in

his later works. In the end we can see that the author is putting in

his personal experiences as if in a diary, when he discusses planets

changing the direction of travel in certain positions. (37-40/ 15)

Perhaps it was written before his famous Yogayatra, which deals with

traveling in general. Varaha’s son PrithuyashA wrote Hora SAra on

the lines of his father’s Hora shastra better known as Brihajjatakam.

Prithuyasha is better known for his book on Prashna vidya,

ShaTpanchashika which consists of 65 verses discussing some fundamental

combinations of horary astrology. All these yogas exist in Daivagya

Vallabha. A son gets inspired, if at all, by his father’s magnificent

work to preserve his heritage, not by someone else. May be

Varahamihir wrote this book to teach his son Prithuysha, their

traditional knowledge. We can see in the end as author explains

thoroughly in Lagnachinta adhyAya (15th chapter) about wars, king and

army’s fate, subjects chiefly concerned and almost the question of
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survival, literally for an astrologer in 6th century. In many

occasions, names of earlier experts like Manittha, Maya, Satya, Bali,

Yavanacharya have been taken with respect, here we can observe

Varahamihir never had any qualms in accepting Yavana (Greek) mata as he

was progressive and liberal, not rigid in views. The language, poetic

style, insight behind combinations, synonyms of planets, signs,

houses etc. don’t sound modern at all. The book has covered

everything, prashna lagna, determining the lagna (ascendant) by

various means, PrashnakShar paddhati (initial letter of query) Shakun

vichar (omens), prediction by Dreshkana, Trimshamsha, all these

methods contribute to prove this text’s era. Apart from it’s author’s

name this book alone is enough to praise the person who created it,

simply for it’s excellent contents.

In 1st chapter Prashnavatar planet’s conditions (avasthA) are

described, definitions like Pravriddhavirya or ParihiyamAnvirya (for

planet transiting towards it’s exaltation or debilitation signs) are

never heard of. Author discusses duties of answer seeker and astrologer

both, the basics of making prediction.

In 2nd chapter ShubhAshubha author describes ’significators’ or

things covered by all 12 houses (bhAva kArakatva) and some basic

principles. In 3rd chapter LAbhAlAbha combinations indicating

financial profit or loss, are given. In 4th chapter SamanyagamAgam

some basic yogas of travel, arrival or departure, are discussed.

5th chapter ShatrugamAgam deals with enemy’s attack on one’s

country. 6th chapter PravAsachinta deals exclusively with the state

of person gone abroad, his well being, possible arrival or captivity.

7th chapter JayaparAjaya deals with war queries explicitly, who’ll

be victorious, aggressor (YAyi) or attacked one (SthAyi).

8th chapter Rogashubha points out combinations for patient’s health,

recovering from or succumbing to disease. 9th chapter is about

larceny, lost wealth’s recovery, identification of thief. 10th
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chapter ManomushtichintA answers silent queries in a rational way,

explaining the size, color, sex of planets, leading to determine if

it’s living organism, animal, flora, or unanimated metal, a person is

thinking about.

11th chapter Vrishtinirnaya briefly suggests rain indicating

combinations. 12th chapter VivAhavichar is for concerns about

marriage while 13th chapter Stripunjanma deals with child birth. 14th

chapter Prakirna as the name suggests consists everything which the

author thinks should not be left out. Relationship with others,

planet’s taste in food (e.g. if a planet is retrograde, dish having

taste indicated by this planet, will be offered repeatedly to the

person in question, yet he will refuse to eat it! 11/14), body parts

indicated by Dreshkana (1/3rd of sign) wound marks etc on them for

identifying or just surprising someone. Another method of telling

whether a job can be accomplished or not, Shanku ChAya and Svapna

(dreams) their result and timing of coming true, answering from 1st

letter of question asked, dividing alphabets in 8 chapters governed

by 7 planets (a, ka, cha, Ta, ta, pa, ya, sha varg) are all

accumulated here. In 15th chapter Lagnachinta again the author

describes fate of war strikes, army’s every aspect, journey, food,

camping, vehicles, loopholes etc are determined by Dreshkana. In the

end he suggests favorable traveling times and combinations of

unexpected journey.

Reading a book on astrology not only improves our knowledge on this

special subject but also introduces us to ancient times and lifestyle

as Jyotish covers all walks of life. I hope readers will enjoy it!

- Manish Shrivastaw. 21-12-2003.

॥ ૧ પ્રશ્નાવતારા યાયઃ॥
ન વાેિદ્ગર તમનલં ભૈરવમદ્વતૈમીશ્વરં હિરમ્ ।
વરાહેણષૈા િક્રયતે પ્રશ્ને દૈવજ્ઞવ લભારચના॥ ૧॥
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દ પ્તાદ્યં દશભેદં વ્યાેમચરાણાં િન ય ભાવફલમ્ ।
ષ્ટાે યદ્ય કથય ત શભુાશભંુ તત્તદ યથા નાેક્તમ્॥ ૨॥

દ પ્તાે દ નઃ વસ્થાે મુિદતઃ સપુ્તઃ પ્રપીિડતાે મુ ષતઃ ।
પિરહીયમાનવીયર્ઃ પ્ર દ્ધવીયાઽિધવીયર્શ્ચ॥ ૩॥
વાેચ્ચે દ પ્તાે નીચે દ નઃ વગ્ હે વ્યવ સ્થતઃ વસ્થઃ ।

મુિદતાે મત્રગ્ હસ્થાે િરપુગેહસ્થાે ભવે સપુ્તઃ॥ ૪॥
અ યૈિવ જતાે યુદ્ધે િનપીિડતાેઽ તંગતાે મુ ષતઃ ।
પિરહીયમાનવીયા નીચા ભમખું પ્રસપર્શ્ચ॥ ૫॥
ગચ્છન્ વાેચ્ચા ભમખું પ્ર ધવીયર્ઃ સમાખ્યાતઃ ।
શભુવગર્સ્થઃ ખેટાેઽિધકવીયા િવપુલર મશ્ચ॥ ૬॥
દ પ્તે સ દ્ધરનુત્તમા નરપતેદ ને ચ દૈ યાગમઃ
વસ્થે વે મન સ સ્થતં ચ ભવ ત શ્રીક તસાખૈ્યાિદકમ્ ।

આમાેદાે મુિદતે યથે સતફલપ્રા પ્તઃ પ્રસપેુ્ત િવપ-
- પીડાશત્રુકૃતા પ્રપીિડતતનાૈ માષંે ગતેઽથર્ક્ષયઃ॥ ૭॥
ભવ ત પ્ર દ્ધવીય ગજતુરંગસવુણર્ભૂલાભઃ ।
તદ્વદિધવીયર્યુક્તે શ ક્તત્રયસ પદાિદબાહુલ્યમ્॥ ૮॥
પુ પૈઃ ફલૈઃ કનકરત્નયુતૈઃ વભૂમાૈ
નક્ષત્ર તસિહતં ગ્રહરા શચક્રમ્ ।
શ્રદ્ધાં અ યચ્ય ભ ક્તભરબંધુકંધરાગ્રઃ
િવધાય િનજચેત સ િનિવક પે॥ ૯॥
પ્રાતઃ પુમા વિહતદેવગુ પ્રણામઃ પાણાૈ
વહન્ કુસમુરત્નફલાક્ષતાશ્ચ ।
સ કૃત્ય દૈવિવદમાદરમાદધાનઃ
ચ્છે સકૃચ્છુભમનાઃ શભુિદઙ્મખુસ્થઃ॥ ૧૦॥

પ્રશ્નાક્ષરૈ દયહેતુ ભ લસદ્ ભબાર્હ્ય સ્થતૈશ્ચ
શકુનૈરિધગ ય સ યક ।
પ્રષુ્ટઃ શભંુ ચ યિદ વા યશભું પ્રયત્નાત્ત કાલજં
તિદહ દૈવિવદાઽ ભધેયમ્॥ ૧૧॥
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ફલભરકુસમુા ભરામભૂ મ હભુિવ ગાેમયપુ પતાેયવત્યામ્ ।
ચરણસખુકૃ ત પ્ર ચ્છતાં સ્યાદ ભમત સ દ્ધરસશંયને પુંસામ॥્ ૧૨॥
દકૃ્ચેતસાેઃ સખુકર યિદ ભૂ મર ત
માંગલ્યવ તુિવષયે શભુદશર્ને ચેત્ ।
પ્રચ્છાિવધાૈ શભુમપુ સ્થતમાદરેણ
તત્રાિપ વાચ્ય મ ત વ ક્ત મયાે મ ણ થઃ॥ ૧૩॥

॥ ૨ શભુાઽશભુા યાયઃ॥
પ્રષુ્ટઃ શભુૈઃ પ ચ ભિરષ્ટલાભાેઽિનષ્ટપ્રદૈઃ પ ચ ભર યિનષ્ટમ્ ।
તુલ્યૈબર્લાબલવશા ફલમૂહનીયં જ્ઞેયં ચતુ ભરથ વાિપફલં બલાચ્ચ॥ ૧॥
ભાવઃ વેશનેે ક્ષતાે વા યુતઃ સ્યા પાપાદ યવૈાર્િપ તસ્યા ત દ્ધઃ ।
સાૈ યા યસ્યા ત્યા તખ વાંબુગા વા પાપૈરેવં હાિનરાદેશનીયા॥ ૨॥
પયાર્યસજં્ઞા ચૈતષેાં ક યતે મુિનસમંતા ।
કાયર્સજં્ઞા ચ તસ્યાેક્તા ત મા પ્રશ્નિવચારણા॥ ૩॥
આરાેગ્યપૂ ગુણક પ ત્તમાયવુર્યાે તરદાષેસાખૈ્યમ્ ।
ક્લેશાકૃતી લક્ષણ પવણાર્ તદ્ભા ગનેયસ્ય વધૂ તનાૈ સ્યાત્॥ ૪॥
મા ણક્યમુક્તાફલરત્નધાતુદ્રવ્યા બર વણર્હયાિદકાયર્મ્ ।
યં સધા યક્રયિવક્રયાિદ સાધારણંતદ્ભવ ત દ્વતીયે॥ ૫॥
નષુાનજુકે્ષમસબુુ દ્ધલાભ ત્યાિદદાસીભટકમર્કતુર્ઃ ।
ભ્રાત્રાિદ ચ તાિવષયં સમગં્ર પયાર્યમેતત્ ક થતં તીયે॥ ૬॥
ગ્ હં િનધાનં િવવરપ્રવેશાે મહાષૈધકે્ષત્રખલાિદવાટ ।
સહૃુ જલં વૈ િપ પપ્રયાેગાે ગમાગમાૈ ગ્રામસખુાિદકં ચ॥ ૭॥
સ્થાનચ્યુ તલાર્ભગ્ હપ્રવેશાે દ્ધજર્િનત્રી જનકશ્ચ તદ્વત્ ।
દેશાિદકાયાર્ યિપ લાભમસ્ય પયાર્યમેત કથય ત તુય॥ ૮॥
નાનાપ્રયાેગાે િવનયપ્રબ ધિવનેયિવદ્યાનયબુ દ્ધમતં્રાઃ ।
સધંાનગભાર્ઙ્ગભવાિદકં ચ પ્રજ્ઞાસતુાથર્સ્ય ચ પંચમે સ્યાત્॥ ૯॥
અ વા યદાૈ સ્થત્યિવપક્ષદાસકૂ્રરાેગ્રકમાર્પરકૃત્યશઙ્કાઃ ।
યુદ્ધાિદતન્માતુલમાિહષાદ્યં રાેગાેઽિપ ચ ત્યાે િરપુભાવતુલ્યઃ॥ ૧૦॥
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વ તુક્રય વા યવ ણજ્યવાદકામાેદયાે દાસકલત્રચાૈયર્મ્ ।
િન ત્ત વસ્રેયગમાગમાદ્યં કલત્રપયાર્ય મદં િન ક્તમ॥્ ૧૧॥
આયુિવરાેધાે િનધનં ચ રાજં્ય ભેદાેઽથ વા બ ધજુનસ્ય છદ્રમ્ ।
વષૈ ય દુગાર્િદકલત્રશત્રવુધાે નદ તારણમષ્ટમક્ષ॥ ૧૨॥
વા યાયદ ક્ષાસરુગેહયાત્રા પા ભશકેાે ગુ ધમર્કૃત્યમ્ ।

જલાશય યાલકદેવરાદ ન્ ભ્રાતુગ્ ર્િહ યાે નવમસ્ય પવૂઃ॥ ૧૩॥
આકાશ ત્તા તજલપ્રપાતઃ સ્થાનં િપતુઃ કાયર્સખુાિદમાનમ્ ।
પુ યં પ વં ચ તથાઽિધકારાે મુદ્રાચ્યુ ત તદ્દશમસ્ય તુલ્યમ॥્ ૧૪॥
કાયર્સ્ય દ્ધઃ ક્રય દ્ધલ ધગર્ શ્વવસ્ત્રાિદકયાનશ યાઃ ।
વણાર્નુિવત્તાપહૃતાિદક યાલાભાે ગ દેઃ શ્વસરુાદ્યમાય॥ે ૧૫॥

ત્યાગાિદભાેગે ષ્ટિવવાહદાનકૃ યાિદકમર્વ્યયસકં્ષ તશ્ચ ।
િપ વ્યયમા વ માતુલાનીયુદ્ધકે્ષણં યુદ્ધપરાજયાેઽ ત્યે॥ ૧૬॥
યદ્યદ્ભાવષેુ યદ્વ તુ ક થતં યવનાિદ ભઃ ।
ત કાયર્સજં્ઞમાખ્યાતં તતઃ પ્રશ્નિવચારણા॥ ૧૭॥
યસ્ય ભાવસ્ય યદ્વ તુ પ્રશ્નમાત્રે પ્રકા શતમ્ ।
ત ચ્છાયાં તુ ત લગ્ મવંે વા પવૂર્વદ્ ભવેત્॥ ૧૮॥
યદ્યદ્ભાવષેુ ય કમર્ ત મા લગ્ વ્યવ સ્થ તઃ ।
અતીતાનાગતે કાય વતીતાનાગતાદિપ॥ ૧૯॥
મૂદ્ધાદયે સાૈ યિવલગ્ ગે વા લગ્ ેઽિપ વા સાૈ યયુતે શભંુ સ્યાત્ ।
અતાેઽ યથા વે તુ તદ યથા વં મશં્ર િવ મશ્રૈરિધકં બલાઢ ૈઃ॥ ૨૦॥
કે દ્રાપેગા નવમપંચમગાશ્ચ સાૈ યાઃ કે દ્રાષ્ટવજ્યર્મશભુા સ્ત્રષડાયસસં્થાઃ ।
સવાર્થર્સાધનકરાઃ પિર ચ્છતાં સ્યુરે ભિવપયર્યગુણૈ તુ િવપયર્યઃ સ્યાત્॥ ૨૧॥
કે દ્રાિદનાથાે યિદ લગ્ ગઃ સ્યાત્ત ન્મત્રમેતસ્ય ચ કે દ્રગં વા ।
વ્યયાષ્ટકે દ્રા યપહાય પાપાશ્ચા યત્ર યાતા યિદ તચ્છુભં સ્યાત્॥ ૨૨॥
નરરા શલગ્ મ ભવી ક્ષતં શભુૈ દયા તબ ધુદશગૈઃ શભુૈ તથા ।
િત્રકલાભષષ્્ઠભગતૈ તથાશભુૈઃ શભુલાભિવત્તિવષયાં તદા વદેત્॥ ૨૩॥
ક યાતુલા ચ મથનંુ ચ ઘટાે રા શશ્ચૈતષેુસાૈ યસિહતષેુ શભંુ િવભાવ્યમ્ ।
પાપા વ્યયાયભગતા ન શભુા િવલગ્ ે પાપઃ શશી ન શભુદાે દશમે શભુશ્ચ॥ ૨૪॥
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ચતુ પદે વા દ્વપદે િવલગ્ ે પાપગ્રહ તને તદ ક્ષતેશ્ચ ।
શભુગ્રહૈ વી ક્ષત અેવ દ્ધ રા શલગ્ ે તુ શભંુ સમ તમ॥્ ૨૫॥
ઉદયતુિહનદ િધતી ભવેતાં યિદ ચ શભુૈર ભવી ક્ષતાૈ તદાનીમ્ ।
શભુમશભુમતાેઽ યથેત્યભીષં્ટ ગુ ણગણમાૈ લમણેઃ શ શપ્રભાે તુ॥ ૨૬॥

॥ ૩ લાભાઽલાભા યાયઃ॥
લાભા તપંચસહજેષુ શભુગ્રહાઃ સ્યુલાર્ભપ્રદા દદ ત નેષ્ટફલાિન પાપાઃ ।
સ્થાનં શભુા દશમસપ્તમગાશ્ચ દદ્યુમાર્નાથર્દા દ્વતીયપંચમલગ્ ગાશ્ચ॥ ૧॥
ચ દં્ર સપ્તદશ દ્વષષ્ઠસહ યસ્થાનસસંં્થ શભુઃ
પ યેદ્વૈ પ્રમદાકૃતં શભુફલં લાભાિદકં
સ્યાત્તદા ।
લગ્ ાષ્ટિત્રનવાત્મજેષુ ચ ભયં કાયાથર્નાશાેઽશભુૈ-
-રેતે વવે ગતાઃ શભુા તુ શભુદા
માનાથર્સ પત્તય॥ે ૨॥
િત્રકાેણકે દ્રાલયગાઃ શભુગ્રહા તથાઽશભુાશ્ચ યિરલાભગા યિદ ।
ભવ ત લાભાય તદાઽઽશુ ચ્છતાં િવપયર્યસ્થા તુ ન લાભદા અમી॥ ૩॥
ચ દ્રશ્ચતુથ યિદ સપ્તમે શભુાે િવલગ્ ગાે વા દશમે િવવ વાન્ ।
સદ્યાેઽથર્લાભાે મનજુસ્ય વાચ્ય તદે ત સત્યાે બ લરેવમાહ॥ ૪॥
ષહ યાર્ લઘટૈઃ સ્થાનપ્રા પ્ત વદેન્ન ચરરાશાૈ ।
દ્વતનાૈ લગ્ ાપેગતે ચર સ્થરાેક્તં ફલં દલતઃ॥ ૫॥

॥ ૪ સામા યગમાઽઽગમા યાયઃ॥
સ્થરે િવલગ્ ે ન ગમાગમાૈ તશ્ચરે િવલગ્ ે તુ િવિન શ્ચતાૈ તાૈ ।
મશં્ર ફલં સ્યા દ્વ તનાૈ તદધ દ્વયે ચરસ્થાવરવત્તદૂહ્યમ્॥ ૧॥
સરૂસાૈિરગુ સાૈ ય સતાનામેકકાેઽિપ ચરલગ્ ગતશ્ચેત્ ।
આશુ તિહ ગમનં હણીયં વક્રતામપુગત તુ ન હી ત॥ ૨॥
સ્થરરા શલગ્ વત ગુ બુધ સતભાસ્કરેષુ યદે્યકઃ ।
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ગ તુઃ પથાે િન ત્ત જનય ત િનઃસશંયં પ્રશ્ન॥ે ૩॥
રિવવાર્ ગુ વાર્ બુધાે વા સતાે વા ભવેદાયરા શ સ્થતઃ પ્રશ્નકાલે ।
ગ તઃ પ્રચ્છતઃ શીઘ્રમવેા ભધેયા િન ત્ત પથાેઽમી ભર ત્યાલયસ્થૈઃ॥ ૪॥
સાૈરાં ગરસાેઃ પ યેદેકાેઽિપ વા સ્થરં સમુદ્ય તમ્ ।
પ્રષ્ટાઽઽગમનં પ્રચ્છેત્તસ્યાગમનં ન વક્તવ્યમ્॥ ૫॥
ષષ્ઠિત્રકાેણસસં્થૈઃ પાપૈશ્ચ પાપસદંષૃ્ટૈઃ ।
ગમનાગમનં ચ વાચ્યં સ્થરલગ્ ે ચેચ્ચરે તુ િવપર તમ॥્ ૬॥
ચ દ્રતાેઽથ્ યિદ વા િવલગ્ તાે દ્વાદશ દ્વતયરા શગા મનઃ ।
શકુ્રવાક્પ તશશા કન દનાઃ કા ગમાઽઽગમકથાઽ ત ચ્છતઃ॥ ૭॥
બલને સવાત્તમતામપુાગતાે ગ્રહાે ગ્ હે યાવ ત લગ્ તાે ભવેત્ ।
પ્રવાસત ત સમસખં્યમાસતાે િનવતર્નં ગ તુરસશંયં વદેત્॥ ૮॥
ચરાંશકસ્થે િકલ કાલ અેષ સ્થરાંશકે ત દ્વગુણ તુ વાચ્યઃ ।
દ્વદેહલગ્ ાંશગતે ગ્રહે તુ િવ ચ તત તિ ત્રગુણાે િવધેયઃ॥ ૯॥
યાતુઃ ચ્છાલગ્ તઃ સપ્તમસ્ય વામી યાયાદ્યાવતા વક્રભાવમ્ ।
કાલનેૈ ત પ્ર સ્થત તાવતે ત પ્રાહુ વેતે પ્રશ્નત વપ્રવીણાઃ॥ ૧૦॥

॥ ૫ શત્રુગમાગમા યાયઃ॥
પાપૈ િરપુસ્થૈયર્િદ વા સતુસ્થૈિનવતર્તે વત્મર્ત અેવ શત્રુઃ ।
ચતુથર્ગૈર તકસગંતાેઽિપ પરાઙ્મખુાે ગચ્છ ત ભગ્ સૈ યઃ॥ ૧॥
ચતુથર્ગૈર લમીનકકર્ટૈઃ પરાજયાે ભવ ત શભુૈિવલાેકનાત્ ।
ચતુ પદૈઃ પનુિરહ તુયર્વ ત ભઃ પલાયતે િનયતમરા તરાગતઃ॥ ૨॥
ચરાેદયે ભવ ત યદા શભુગ્રહ તદા શં જનય ત યાિયનાં શભુમ્ ।
ચરાેદયે વશભુસમ વતે શભંુ સ્થરાેદયે ભવ ત શભંુ વ્યવસ્થયા॥ ૩॥
સ્થરે શશાંકે ચરરા શલગ્ ે નવાંશકે વાઽસ્યિરપુ તદૈ ત ।
ચરે શશાંકે સ્થરરા શલગ્ ે નવાંશકે તસ્ય તુ વા ગમઃ સ્યાત્॥ ૪॥
શીતગાૈ દ્વતનુરા શસસં્થતે લગ્ તામપુગતાે યિદ સ્થરઃ ।
શત્રુરેત્ય િવિનવતર્તેઽિરભે જ્ઞજે્તશકુ્રસિહતે િવન ય ત॥ ૫॥
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લગ્ ે સ્થરે ગુ શનૈશ્ચરદૃ ષ્ટદષૃ્ટે શત્રાનેર્વા ગમનમાગમનં ન વા સ્યાત્ ।
પાપા સ્ત્રપંચિરપુગા િરપુસગંમાય તુય સ્થતાઃ પનુરરા તિનવતર્નાય॥ ૬॥
ચ દ્રશ્ચરે દ્વતનુલગ્ મથાે પથાેઽધર્માગત્યગચ્છ ત િરપુ દ્વતનાૈ ચ ચ દ્રે ।
લગ્ ે ચરે િરપુ પૈ ત બલદ્વયને પાપેક્ષણાદ્ભવ ત તસ્ય પરાજયાેઽિપ॥ ૭॥
ચ દ્રાકા યિદ િહબુકે સ્થતાૈ ભવેતામત્યુગં્ર ન િહ પરચક્રમ યપુૈ ત ।
આક્રા તં ગુ બુધભાગર્વૈશ્ચતુથ સ્થાનં ચે વિરતમપુૈત્યિર તદાનીમ॥્ ૮॥
સહાજકાેદંડ ષા ભવ ત િવલગ્ ગા વાિપ ચતુથર્ગા વા ।
ગ્રહેણ યુક્તા યિદ વા િવયુક્તા ધ્રવું તદા તષ્ઠ ત નવૈ શત્રુઃ॥ ૯॥
રવાૈ ગુરાૈ વા સ્થરલગ્ ગા મિન સ્થતાે િરપુઃ વાશ્રમ અેવ િનશ્ચલઃ ।
રવાૈ ગુરાૈ વાથ ચરાેદય સ્થતે વદેદરાતેર ચરા સમાગમમ્॥ ૧૦॥
સરુાચાયર્દેવ દ્વષન્મિ ત્રણાૈ દ્વાૈ દ્વતીયે તીયે યથા વા તથા વા ।
તદા ક્ષપ્રમાયાત્યરા તઃ સ્થરસ્થનૈર્ લગ્ ેશધમશકમશભેશઃૈ॥ ૧૧॥
યાવ સખં્યં ભવ ત રજનીનાથગેહં િવલગ્ ા-
-ન્નૈકાેઽિપસ્યાિન્નયતમનયાેમર્ યવત ગ્રહશ્ચેત્ ।
તાવ સખં્યરૈિપ ગતિદનૈઃ શત્રુરાગચ્છતી ત
જ્યાે તિવદ્યાિવપુલગણકગ્રામણી દ્ગણૃા ત॥ ૧૨॥

॥ ૬ પ્રવાસ ચ તા યાયઃ॥
લગ્ તઃ સહજપતુ્રિવત્તગા દૂરગાગમનશં સનાે ગ્રહાઃ ।
નષ્ટલ ભનકરાઃ શભુગ્રહાઃ શીઘ્રમાગમકરાૈ તુ મિ ત્રણા॥ૈ ૧॥
હ પતાૈ કદ્રગતે તુ કશ્ચન ગ્રહાે ભવેત્ ષષ્ઠગતાેઽથ સપ્તમઃ ।

ભવેત્તદા પ્રાે ષત પૂ ષાગમ સ્ત્રકાેણગે ચ દ્રસતુે સતેઽિપ વા॥ ૨॥
અષ્ટમે શ શિન પાપવ જતે કંટકે સખુમપુૈ ત ચા વગઃ ।
ક ટક સ્થતશભુગ્રહૈઃ શભંુ વં િનવાસમયે ત લાભવાન્॥ ૩॥
ષે્ઠ લગ્ ે પાપદષૃ્ટે વધાે વા બ ધાે વા સ્યા સાૈ યદષૃ્ટે તુ ન સ્યાત્ ।

પાપે ષષે્ઠ કે દ્રગે વા તીયે નષ્ટાે ભ્રષ્ટઃ સ્થાનતઃ પ્રચ્યુતાે વા॥ ૪॥
યથા તથા યિદ ભવતઃ કથચંન દ્વયે ત્રયે સરુગુ દૈત્યમંિત્રણાૈ ।
પ્રવા સનાં ભવ ત તદાઽઽગમાે ણાં તુર યગાૈ િનયતગ્ હપ્રવેશદાૈ॥ ૫॥
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પાપકૈઃ ષષ્ઠલાભિત્રકસ્થાિય ભઃ સાૈ યકૈઃ િકચ કદ્રિત્રકાેણ સ્થતૈઃ ।
દૂરગસ્યાગમાે િનિવશકંં સુ્ફટં જ પનીયાે ગ્રહગં્રથિવદ્ ભઃ સદા॥ ૬॥
અશભુક્ષર્ગતાેઽશભુૈશ્ચદષૃ્ટશ્ચતુરસ્રગ્ હેઽથવા િત્રકાેણકે ।
િદવસશે્વરનંદનાેઽ વગાનાં િનયતં શસં ત બ ધનં તદાનીમ॥્ ૭॥
શભુયુક્તે સ્થરલગ્ ે સુ સ્થરબ ધશ્ચરે વશભુયુક્તે ।
ક્ષપં્ર ભવ ત િવમાેક્ષાે દ્વતનાૈ કાલક્રમાન્માેક્ષઃ॥ ૮॥
અિર ભરવલાેક્યમાના સ્ત્રકાેણયા મત્રગા પાપાઃ ।
ષ્ઠાેદયં િવલગ્ ં સાૈ યાદષંૃ્ટ ચ પ થમરણાય॥ ૯॥

અ વસ્થાને સાૈ યૈર વા િન પદ્રવાેઽ વનીનસ્ય ।
ભયરાેગપિરક્લેશાઃ પાપૈલર્ગ્ સ્થતૈ તસ્ય॥ ૧૦॥
ગ્ હે ગ્રહાે યાવ ત લગ્ તાે ભવેત્તદા હતા દ્વાદશ રાશયઃ સુ્ફટમ્ ।
અવેિહ તાવિદ્દવસગૈર્તાગમં િનવતર્નં વક્રગતગ્રહેણ ચ॥ ૧૧॥

॥ ૭ જયપરાજયા યાયઃ॥
દશમસપ્તમલગ્ ગતાઃ શભુા નગરવા સ પસ્ય જયપ્રદાઃ ।
શિનકુ ૈ નવમે ભયભંગદાૈ િવજયદા ગુ ભાગર્વચ દ્ર ઃ॥ ૧॥
નાગરાશ્ચક્રભાગૈ તીયાિદતઃ પ્રશ્નલગ્ ાશ્ચ ધમાર્િદતાે યાિયનઃ ।
તત્ર સાૈ યને જુષ્ટાૈ જયપ્રા પ્તદઃ પાપજુષ્ટ તુ ભાગાે ભવેદ્ ભંગભાક્॥ ૨॥
મશ્રયુક્તે િવ મશ્રં ફલં િનિદશતે્ત દ્વ પં ફલં કે ચદાક્ષતે ।
પં ક્તલાભવ્યયસ્થા તુ પાપગ્રહા યાતુિરષ્ટાઃ પરં ત પુરસ્યાશભુાઃ॥ ૩॥
મથનુતુલાઘટક યામષેાણામેકકાેઽિપ પાપયુતઃ ।
યિદ ભવ ત તદા િવજયાે ગ તુઃ સ્થા નાેભવેદ્ભંગઃ॥ ૪॥
લગ્ ે રા શભવને યિદ સ ત સાૈ યાઃ કે દ્રવ્યયાયભવને વશભુા ભવ ત ।
સ ધ તદા દુ્રતતરં પ્રવદેન્નરાણાં પાપૈ દ્વદેહગ્ હગૈ તુ િવરાેધમાહુઃ॥ ૫॥
કે દ્ર સ્થતા યિદ શભુા યિદ વા ભવ ત લગ્ ે રા શભવને શભુદૃ ષ્ટ પુષ્ટઃ ।
પ્રી ત તદા ભવ ત પાપિવલાેિકતૈ તુ પાપૈરમીષુ ભવનષેુ ભવે દ્વરાેધઃ॥ ૬॥
અશભુગ્રહસ્થલગ્ ે બ લ ભ વશભુૈશ્ચ વી ક્ષતે યુક્તે ।
યુદં્ધ મહદાદે યં દં્ર સાૈ યગ્રહૈદૃર્ષ્ટે॥ ૭॥
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સયૂર્સમીરણસરુગુ શકુ્રાન્ સમરે ષ્ઠતઃ કૃ વા ।
જય ત પરા કેવલમિપ પરમફલં પ્રાહ યવને દ્રઃ॥ ૮॥
કે દ્રગમક કે દ્ર યિદ શિન દ્વ ક્ષતે તદા ભંગઃ ।
અેવંિવધશિનદષૃ્ટે ત્યુગતેઽક ભવે ત્યુઃ॥ ૯॥
લગ્ ે રવાવષ્ટમગે શશાંકે કુ કર્ યામવલાેક્યમાને ।
અકઽષ્ટમે લગ્ ગતે ચ ચ દ્રે ભઙ્ગાે ભવેત્ પ્રષુ્ટરસશંયને॥ ૧૦॥
વજ્ઞસયૂર્ ગુ તનયે િહ લાેકદુ શ્ચક્યલગ્ ભવને પિર ચ્છતઃ સ્યુઃ ।

લાભ સ્થતાશ્ચ શ શભાસ્કિરભૂ મપતુ્રા યાયી િવ જત્ય િરપુમે ત ગ્ હં કૃતાથર્ઃ॥ ૧૧॥
લગ્ ે વા ક્ષ તસતુમ દયાેઃ સતુસ્થે વેઽક દશમગ્ હા શ્રતે િવલગ્ ાત્ ।
લાભે વા નભ સ સતે દુપતુ્રયાવેાર્ પ્રશ્નવંૈ સ મ ત િરપૂ જયત્યવ યમ્॥ ૧૨॥

વતીવ્રકરશીતમયખૂૈલર્ગ્ શત્રુદશગજૈર્ય સ દ્ધઃ ।
તદ્વદેવ ગુ ભાગર્વસયૂલર્ગ્ શત્રુદશગૈરવધાયર્મ્॥ ૧૩॥
આયે ગુરાૈ સ્યા સ ચવસ્ય લાભઃ કમર્સ્થયાેઃ સયૂર્જભાૈમયાેશ્ચ ।
ચતુથર્ગે જ્ઞેઽષ્ટમગે શશાંકે યા સ્થતે ચાિપ ગાૈ જયઃ સ્યાત્॥ ૧૪॥
દશમગેહગતે ક્ષ તન દને િકરણમા લિન લાભગ્ હં ગતે ।
સહજગેઽકર્સતુે િરપુગે િવધાૈ તિદતરૈ દયાલયગજૈર્યઃ॥ ૧૫॥
ભૂ મન દનતીવ્રભાનુશનૈશ્ચરૈઃ સહજ સ્થતૈલર્ગ્ ગૈશ્ચ
શભુગ્રહૈિરહ પ્રચ્છતાં િવજયઃ સુ્ફટઃ ।
લગ્ શા લિન વા ગુરાૈ િવશભુૈ તુ લાભગ્ હગતૈઃ
કમર્ગૈરથવા જયાે ભવતી ત ચાહ પરાશરઃ॥ ૧૬॥
ક્ષ તસતુસયૂર્સતુાૈ યિદ ષષે્ઠ સરુગુ ચ દ્રમસાૈ યિદ િવલગ્ ે ।
શ શસતુદૈત્યગુ યિદ ચાયે િદવસકરાે દશમે જયાય॥ ૧૭॥
નવમાત્મજલગ્ ગૈિરહ સ્યાચ્છિનશીતાંશકુુજૈ ર્પસ્ય ભંગઃ ।
વસધુાસતુદષૃ્ટયાેિવલગ્ ે શશ ન્મ દગયાેભર્વેચ્ચ ત્યુઃ॥ ૧૮॥
અષ્ટમે કુજયુતે શનૈશ્ચરે લગ્ ગે ચ મરણં િદવાકરે ।
યાય ત્યુષુ ચ રાેિહણીપતાૈ સ્યાદ્વધઃ સ મ ત ભાસ્કરાનુગે॥ ૧૯॥
કુજબુધશિન ભઃ મર સ્થતૈભર્વ ત િરપનૂથ ગચ્છતાે વધઃ ।
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ઉદયગ્ હગયાેઃ સતારયાેરિપ ચ િરપપૂચયઃ ધા ત॥ ૨૦॥
િવજ્ઞેયાઃ ક્ષ તસતુમ દયાેિવલગ્ ે ષષ્ઠક્ષ બુધ સતયાેિરહાષ્ટમક્ષ ।
તી ણાંશાેધ્રુર્વ મ ત પાિપનાે િરપૂણાં સગં્રામે પટુતરમિ ત્રણાે વધાય॥ ૨૧॥
િવલગ્ ાત્મજસ્થાનસસં્થૈરવ યં વધં પ્રષ્ટ્રપતુ્રસ્ય નીિહ પાપૈઃ ।
સચ દ્રે કુજે લગ્ ગે સાૈિરદષૃ્ટે પનુઃ સગંરે ભંગ અેવં પ્રિદષ્ટઃ॥ ૨૨॥
દ્યનૂનૈધનગતે સતદ્યુતાૈ લગ્ ગા મિન ચ તી ણદ િધતાૈ ।
ગચ્છતઃ સ મ ત વા િવપયર્યે ત્રાસભંગમરણાગમા ધ્રવુમ્॥ ૨૩॥
દ્વિત્રકે દ્ર સ્થતૈઃ પાપ પૈગ્રર્હૈઃ શ ક્તહાિન વહદ્ ભઃ વક યાંશુ ભઃ ।
અષ્ટમસ્થે િનશાનાયકે ભૂભુ ં બ ધનાશાત્યયાઃ સ્યુઃ રણે ચ્છતામ॥્ ૨૪॥
દ્યનૂે મહીન દનચ દ્રયાેઃ સ્યાદ્ બુધાેઽકર્લગ્ ે વબલસ્ય ભેદઃ ।
યમારયાે તદ્વદવેિહ ભઙ્ગં યુદ્ધે બુધાહસ્કરયાે તથવૈ॥ ૨૫॥
સવરમી ભનર્વમ સ્થતૈઽતુ હ યા પાે મંિત્રપુરાેિહતાદ ન્ ।
અત્રવૈ યાેગે ચ શશી િવલગ્ ે સ દે શકાશ્વસ્થપ ત વપતુ્રાન॥્ ૨૬॥
અકર્સયૂર્સતુયાેશ્ચ િવલગ્ ે દષૃ્ટયાેશ્ચધરણીતનયને ।
અ તગે શશધરે બલહીનવૈાર્િહનીપ તવધઃ િકલ સાૈ યૈ॥ ૨૭॥
અ તગે શ શના લગ્ ગે રવાવષ્ટમે કુજશનૈશ્ચરાૈ યદા ।
જ્ઞ તીયગ્ હગ તદા રણે મંિત્રણા સહ િવહ યતે પઃ॥ ૨૮॥
શીષાદયં જ્ઞુભસહૃુદ્ગ્રહયુક્તદષંૃ્ટ લગ્ ં શભુા બલયુતાઃ શભુવગર્લગ્ ે ।
સવાર્થર્ સ દ્ધદમતાેઽ યદિનષ્ટમવે પ્રસ્થાનજન્મફલયુ ક્ત ભર યદૂહ્યમ્॥ ૨૯॥

॥ ૮ રાેગશભુા યાયઃ॥
લગ્ સ્થતાે વાઽષ્ટમસં સ્થતાે વા પાપગ્રહાે યસ્ય તુ જન્મરા શમ્ ।
િનર ક્ષતે તસ્ય ગદાિદતસ્ય િનઃસશંયં ત્યુમુદાહર ત॥ ૧॥
ષ્ઠાેદયે િવલગ્ ે કૂ્રરાઃ કે દ્રઽેષ્ટગઃ શશી યસ્ય ।

રાેગાતર્સ્ય િવનાશાે દષૃ્ટે વા બલયુતૈઃ પાપૈઃ॥ ૨॥
શ શનં શ શપતંુ્ર વા પ ય ત પાપાે િવલગ્ ગેહસ્થમ્ ।
આદેષ્ટવ્યઃ પ્રષુ્ટઃ કષ્ટાે વ્યાિધનર્ સદેંહઃ॥ ૩॥
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સાૈ યગ્રહા યિદ સતુ મર ત્યુસસં્થાઃ પાપા ભવ ત ચ શભુગ્રહદૃ યમાનાઃ ।
આયિત્રષડ્દશમગશ્ચ િનશાકરઃ સ્યાત્ ત માચ્છુભાશ્ચ યિદ વા શભુમાહુરસ્ય॥ ૪॥
પાપે ક્ષતઃ પાપયુતઃ શભુાનાં દગૃ્યાેગહીનાે નવમઃ શિનશ્ચેત્ ।
તદા તર્ઃ પરદેશગઃ સ્યાત્ ષષ્ઠાષ્ટમે ત્યુકર વવ યમ્॥ ૫॥
ઉપચયગ્ હગે ચ દ્રે શભુષેુ કે દ્રિત્રકાેણિનધનષેુ ।
શભુદષૃ્ટે વા લગ્ ે રાેગી દેશા તરે ની ક્॥ ૬॥
લગ્ ગતઃ પિરપૂણા રજિન િનિવલાેિકતાે ગુ ણા ।
કે દ્રે વા ગુ ગુ ૈ રાેગાતર્ તત્ર નીરાેગઃ॥ ૭॥
પ્રશ્નશ્ચેિ સ્થરલગ્ ે તદા ન મરણં ન રાેગશા તવાર્ ।
ચરલગ્ ે િવપર તં દ્વદેહલગ્ ે તુ પવૂર્ મવ॥ ૮॥

॥ ૯ નષ્ટલાભાઽલાભા યાયઃ॥
સ્થરાેદયે વા યિદ વા સ્થરાંશે વગાત્તમે વા યિદ વા િવલગ્ ે ।
તત્રવૈ તચ્ચાેિરતમ ત વ તુ વકેન કેનાિપ ચરે પરૈ ત॥ુ ૧॥
દ્વશર રરા શલગ્ ે પ્ર તવે શજનને હૃતમુદાહાયર્મ્ ।
તત્રસં્થ સ્થરરશાૈ ચરરશાૈ તચ્ચ સ ચ લતમ્॥ ૨॥
લગ્ ે પ્ર તે દ્વતનાૈ હૃતં વં ગ્ હાદ્બિહિનગર્ મતં િવ ચ ત્યમ્ ।
હતાર્ સવી યાર્ તગખેટતુલ્યાે નાજેૈ દષૃ્ટે દિયતાઽ યથાતઃ॥ ૩॥
લગ્ ાંશકાદપહૃતદ્રિવણસ્ય તદ્ર કાણત તદપહ ર્જન વ પમ્ ।
િદગ્દેશકાલકલનં િકલ રા શતઃ સ્યા લગ્ ાંશકાદ્ભવ ત તવયાેિવભાગઃ॥ ૪॥
વયાં સ તષેાં તનપાનબાલ્યવ્રત સ્થતા યાવૈનમ ય દ્ધાઃ ।
અતીવ દ્ધા ઇ ત ચ દ્રભાૈમજ્ઞશકુ્ર વાકર્શનૈશ્ચરાણામ્॥ ૫॥
રવી દુયુક્તે શિનભાૈમદષૃ્ટે સહાેદયેઽ ધઃ િકલ તસ્કરઃ સ્યાત્ ।
વામને કાણઃ શ શિન વ્યયસ્થે સ ચ ષાઽ યને રવાૈ વ્યયસ્થે॥ ૬॥
કૂ્રરઃ ષષ્ઠઃ કૂ્રરરાશાૈ િવલગ્ ાદ્ય મન્રાશાૈ ત પ્રદેશે વ્રણાેઽસ્ય ।
અેવં પ્રાેક્તં યન્મયા જન્મકાલે ચહં્ન પં તત્તદ મ વધેયમ્॥ ૭॥
આદે્ય હૃતં િનપ તતં તદનુ દ્વતીયે દ્રવં્ય ચ િવ તમથાે યિદ વા તીયે ।
દ્રે કાણકેષુ પિરક ય મદં ક્રમેણ વાચ્યં હૃતં તદિપ વે મમખુેઽ તરેઽ ત્ય॥ે ૮॥
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ગ્રહૈિદશઃ કે દ્રગતૈિવ ચ ત્યા િવલગ્ રાશે તદસ ભવે વા ।
િવલગ્ મ યાચ્ચ લતનૈર્વાંશિૈવ ચ તનીયાિન િહ યાજેનાિન॥ ૯॥
શકેુ્ર ધને દેવગુરાૈ વ્યયસ્થે મૂતા શભુે વા હૃતલ ધ ક્તા ।
હાેરે દુયુક્તાલયિદઙ્મખુષેુ સયૂણ લગ્ ાિધપરા શભૂમાૈ॥ ૧૦॥
પૂણર્ઃ શશી યિદ િવલગ્ તઃ શભુાે વા શીષાદયે યિદ પનુઃ શભુદૃ ષ્ટદષૃ્ટઃ ।
લાભ સ્થતાે બલયુતાે યિદ વા શભુઃ સ્યાત્ નષ્ટસ્ય લાભમ ચરેણ તતઃ કરાે ત॥ ૧૧॥
લગ્ ા દ્વતીયે યિદ વા તીયે શભુને યુક્તે િહબુકેઽથવા સ્યાત્ ।
સાૈ યૈઃ સહૃુ સપ્તદશ સ્થતવૈાર્ િનઃસશંયં ચાેિરતવ તુલાભઃ॥ ૧૨॥
લગ્ ે સ પૂણર્તનુ ર્ વને સતને વી ક્ષતશ્ચ દ્રઃ ।
કે દ્રાપેચયસૈ્થવાર્ યિદ સાૈ યૈઃ વાપેચયગૈરા પ્તઃ॥ ૧૩॥
લગ્ ે પૂણર્શ્ચ દ્રાે વઃ શકુ્રાે બુધાેઽિપ વા ભવ ત ।
લભતેઽપહૃતં દ્રવં્ય શભુયુક્તે સપ્તમે યિદ વા॥ ૧૪॥
લગ્ ા પાતાલાદ્વા દ્વતીયસ્થાેઽથવા તીયસ્થઃ ।
ભવ ત શભુગ્રહશ્ચેન્નનંૂ પ્રશ્ને નષં્ટ ધનં લભત॥ે ૧૫॥
પાપિવલગ્ ં પાપે પ ય ત નષં્ટ િવનષ્ટમવે સ્યાત્ ।
શભુખગલગ્ ે તુ શભુૈદૃર્ષ્ટે નષ્ટા પ્તરેષ્ટવ્યા॥ ૧૬॥
સહા લકુ ભા યિદ પાપવી ક્ષતા યુતાઃ મરસ્થાઃ વનવાંશગા મનઃ ।
તદા િવનષં્ટ વથવા બલા વતે કુજેઽષ્ટમસ્થે યિદ તન્નવાંશ॥ે ૧૭॥

॥ ૧૦ મનાેમુ ષ્ટ ચ તા યાયઃ॥
લગ્ સ્થઃ શ શબુધવી ક્ષતઃ સધુાંશશુ્ચા દ્રવાર્ કથય ત ચ તતાં કુમાર મ્ ।
દ્ધાં સ્ત્રી ં શિનિરનગી પતી પ્રસતૂાં શકુ્રારાવથ ત ણીં નરેઽિપ ચવૈમ॥્ ૧॥

અ તે સતાકર્રિવજૈઃ પરક ય યા વીયા ગુરાૈ શ શિન તત્તનયે ચ વે યા ।
વાચ્યા વયશ્ચ શ શવ પિર ચ તનીયં સાૈરેઽ ત્ય તિરતરૈરિપ ચ તતા સ્યાત્॥ ૨॥
લગ્ ે ગ્રહૈરાત્મસમાે બલસ્થૈભ્રાર્તા તીયૈ તનયઃ સતુસ્થૈઃ ।
માતા ચતુથરથવા વસા સ્યાચ્છત્રુ સ્થતૈઃ શત્રુગતવૈ ચ તા॥ ૩॥
ભાયાર્ ભવે સપ્તમગૈરમી ભધર્માર્ શ્રતાે ધમર્સમા શ્રતૈશ્ચ ।
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ખસ્થૈગુર્ ઃ વાંશપ મત્રશત્રુસ્થાનષેુ તદ્વદ્બલવ સુ વાચ્યમ્॥ ૪॥
ભાગે ચરે ચરિવલગ્ ગતે ચ મ યાદ્ ભ્રષ્ટપ્રવાસિવષયા ભવતીહ ચ તા ।
ભ્રષ્ટઃ સ ચેદ્ભવ ત સપ્તમત તદા તુ વ્યાવતર્તે યિદ ન વક્રગતાે ગ્રહાૈઽસાૈ॥ ૫॥
દ ઘાર્ તુલા લ ગનાયકક યકાઃ સ્યુમર્ યા ધનુમર્કરકકર્ટયુગ્મસજં્ઞાઃ ।
હ્ર વાશ્ચ મષે ષમીનઘટાઃ પ્રિદષ્ટા વ તપુ્રમાણમિપ રા શસમાનમવે॥ ૬॥
રક્તાૈ સયૂર્મહીસતુાૈ શ શ સતાૈ શ્વેતાૈ સધુાદ િધતેઃ
સનૂુઃ સ્યાદ્ધિરતાકૃ તઃ સરુગુ ઃ પીતઃ શિનઃ યામલઃ ।
સયૂર્ઃ સ્યાચ્ચતુરસ્રકઃ ક્ષ તસતુાે ત્ત તથા રંધ્રવાન્
સાૈ યાે દ ઘર્તનુ તથા શશધરાે દ ઘાર્કૃ તઃ સુદંરઃ॥ ૭॥
વાે ત્તવપુઃ સત વ તકૃશઃ સાૈિરશ્ચ દ ઘાર્કૃ ત-

-મર્ યે રંધ્રસમ વતશ્ચ ક થતં પં ગ્રહાણા મદમ્ ।
ઇત્યેવં કૃત ચ તતાિદિવષયપ્રશ્નષેુ વણાર્કૃતી
દ્રવ્યસ્યાિપ બલા વતગ્રહવશાિન્નઃસશંયં િનિદશતે્॥ ૮॥
લગ્ ે વા યુિદતં િત્રકાેણભવને વાંશં િન ં શ સ્થતાે
યઃ ક શ્ચદ્ગ્રહ ઈક્ષતે તિદહ વા સ્યાદ્ધાતુ ચ તા ધ્રવુમ્ ।
અ યાંશે સમવ સ્થતઃ પનુરસાૈ વસ્ય ચ તાકરાૈ મૂલસ્યાિપ
પરાંશકે પિરગતઃ પ યન્ પરાંશં ગ્રહઃ॥ ૯॥
િવદ્યાદ્ગ્રહે તુ િવષમે િકલ ધાતુમૂલ વાન્ સમે તુ િવપર ત મદં િવ ચ ત્યમ્ ।
લગ્ ાંશકક્રમવશાદ્ગણનીયમવેં સકં્ષપે અેષ િવ ત વ ત ચ તનને॥ ૧૦॥
બ લનાૈ ભાસ્કરભાૈમાૈ ધાતુકરાૈ સં સ્થતાૈ પ્રશ્ને ।
મૂલકરાૈ શિનસાૈ યાૈ શ શગુ ગુ તથા વાઃ॥ ૧૧॥
મષેે સહે શ્ચકે વા િવલગ્ ે ભાૈમાકાર્ યામ વતે વી ક્ષતે વા ।
ધાતાે શ્ચ તાં સાૈિરચ દ્રાત્મ યાં મૂલં યુગ્મે કુ ભક યા ગષેુ॥ ૧૨॥
મીનકકર્ ષચાપતાૈ લ ભશ્ચ દ્રશકુ્રગુ ભયુર્તે ક્ષતૈઃ ।
વમાહુિર ત મ શ્રતં ધનં મ શ્રતગ્રહયુતેક્ષણાત્તથા॥ ૧૩॥

॥ ૧૧ ષ્ટિનણર્યા યાયઃ॥
ચ દ્રાકર્યાેઃ શિન સતાૈ યિદ સપ્તમસ્થાૈ તુયઽષ્ટમે ચ ભવતાે યિદ વા િવલગ્ ાત્ ।
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સ્યાતાં ધને ચ સહજે યિદ તાૈ િવલગ્ ાદ્વષાર્સુ વષર્ણમ ચરેણ તદા િવધત્તઃ॥ ૧॥
પક્ષે સતે સ લલરા શગતાઃ શભુાશ્ચેત્ કે દ્ર દ્વતીયસહ લયગાશ્ચ સ યક્ ।
ચ દ્રાેઽથવા સ લલરા શિવલગ્ ગશ્ચેત્ ષ્ટ વદેિન્નયતમવે તદા ધિર યામ્॥ ૨॥
કકર્ટ ગમીનાનામુદયે ચ દં્ર સતાેઽિપ ષ્ટકરઃ ।
તદ્વ કે દ્રાપેગતાૈ સતચ દ્રાૈ વા શભુૈદૃર્ષ્ટાૈ॥ ૩॥
શીતદ્યુ તઃ સ લલરા શ િવલગ્ ગામી વીયાર્ વતને ગજેુન િનર ક્ષ્યમાણઃ ।
ષ્ટ કરાે ત મહતી ં ગુ ેઽિપતદ્વચ્છ તાંશનુા બલયુતને િવલાેિકતશ્ચેત્॥ ૪॥

॥ ૧૨ િવવાહિવચારા યાયઃ॥
લગ્ ાચ્છશી િત્રમદનાયસતુાિરસસં્થઃ સયૂાર્મરેજ્યશ શજૈરવલાેક્યમાનઃ ।
પ્રષુ્ટભર્વેિન્નયતમવે િવવાહદાતા કે દ્રિત્રકાેણભવનેશ્વથવા શભુાશ્ચ॥ ૧॥
અત્રવૈ યિદ યાેગે સ્યાચ્છુભઃ સપ્તમવે મિન ।
તદા લભેત્ સ યાં પાપશ્ચેદૂ્રપવ જતામ્॥ ૨॥
સમ સ્થતે સયૂર્સતુે વરસ્ય લ યા ભવેિન્ન શ્ચતમવે ક યા ।
અતાેઽ યથા વં િવષમ સ્થતેઽ મિન્નઃસશંયં પ્રષુ્ટ દાહર ત॥ ૩॥
સપ્તમિવત્તાપેચયસ્થાનસ્થાે ગુ િનર ક્ષતશ્ચ દ્રઃ ।
િવદધા ત યવુ તલાભં તન્નાશં પાપયુતદષૃ્ટઃ॥ ૪॥
યસ્ય પ્રશ્નિવલગ્ ાત્ ષષ્ઠાષ્ટમરા શગાે ભવેચ્ચ દ્રઃ ।
વ્યૂઢવ્ય તસ્ય નનંૂ ત્યુઃ સ્યાદષ્ટમે વષ॥ ૫॥
યિદ લગ્ ગતઃ કૂ્રરઃ પાપ ત માચ્ચસપ્તમે ભવ ત ।
સપ્ત ભરેવ તદાઽ દૈઃ પુંસાે િનધનં િવિનદ યમ્॥ ૬॥
અેવં લગ્ ાપેગતે ચ દ્રે ત માચ્ચ સપ્તમે ભાૈમે ।
પરતાે િવવાહકાલા વને્માસાષ્ટકં સ પુમાન॥્ ૭॥
ઉદયાષ્ટમરા શસં સ્થતે ગપુતુ્રેઽ યથવે દુનંદને ।
િવધવા ક્ષ તજે તુ સપ્તમે મ્રયતે િન શ્ચતમવે ક યકા॥ ૮॥
િદવામ ણઃ સપ્તમગાે લગ્ ા ક યાં તપ્ર ં કુ તે ।
કુલટામુદયાપેગતઃ કુ તે નવૈાત્ર સદેંહઃ॥ ૯॥
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સકૂ્રરાૈ કુ તાેઽ તાંશશુ શ ૈ ષષે્ઠ સ્ત્રયં દુભર્ગાં
કુવાર્તે શ શભાગર્વાૈ ચ કુલટામાયે ચ યા સ્થતાૈ ।
અત્રવૈે દુજભાગર્વાૈ જનયતાે વૈધવ્યમાવ યકં
પ્રત્યેકં ચ સપાપકૈયર્િદ તતાેઽવ યં તુ વે યા ભવેત્॥ ૧૦॥
લગ્ ા મરેશિત્રસતુાિરગશ્ચેદ્ ગવુર્કર્સાૈ યૈઃ શશ ન્ન ચા યૈઃ ।
દષૃ્ટાે િદશદેાશુ તદા િવવાહં ચરા સ િવઘં્ન વશભુે ક્ષતશ્ચેત॥્ ૧૧॥
લગ્ ગં શ શસતંુ શ શનં વા વીક્ષતે બલયુતાે યિદ શકુ્રઃ ।
યાે ષદા પ્તર ચરેણ તદા સ્યા પાપદૃ ષ્ટસિહતં તુ ન હી ત॥ ૧૨॥
ચરાલયસ્થાૈ યિદ લગ્ ચ દ્રાૈ િવલાેક્યમાનાૈ ગનુ દનને ।
પાપગ્રહાઃ ક ટકસગંતાશ્ચે પ્રભૂતકા તાં લભતે તદાનીમ॥્ ૧૩॥

॥ ૧૩ સ્ત્રીપુજંન્મા યાયઃ॥
સ્થરે િવલગ્ ે સ્થરલગ્ ગા મ ભગ્રર્હૈઃ શભુૈશ્ચાિપ િવલાેિકતે ચ ।
તં યવુત્યા ધ્રવુમવે ગભ બ્રૂયાિદ ત શ્રીયવનાિધનાથઃ॥ ૧॥

લગ્ તાે િવષમરા શગઃ શિનઃ પતુ્રજન્મિન ભવે સકારણમ્ ।
સ્ત્રીજિનશ્ચ સમગે શનૈશ્ચરે પ્રાહ િદવ્યગણકાે હ પ તઃ॥ ૨॥
પુ ષવગર્ગતે ચ તથાેદયે નરનભાેગ તનાઽ ભિનર ક્ષતે ।
બ લિન િન શ્ચતમવે સતુાેદ્ભવાે વરમપીહ શભંુ લભતેઽઙ્ગના॥ ૩॥
ઉદયગતે સ્ત્રીરાશાૈ સ્ત્રીનવભાગેઽિપ પુંગ્રહાઽદષૃ્ટે ।
સ્ત્રીજન્મ ભવ ત તદ્વ સ્ત્રીદ્રે કાણાેદયે યવનઃ॥ ૪॥
આેજક્ષ પુ ષાંશકેષુ બ લ ભલર્ગ્ ાકર્ગુિવ દુ ભઃ
પુજંન્મ પ્રવદે સમાંશકગતૈયુર્ગ્મષેુ તૈયા ષતઃ ।
ગવુર્કા િવષમે નરં શ શ સતાૈ વક્રશ્ચ યુગ્મે સ્ત્રયં
ધીલાભાપેગતૈઃ શભુૈ દયતઃ સ્ત્રી ગભર્યુક્તા ધ્રવુમ્॥ ૫॥
ચ દ્રલગ્ ા તરગતૈગ્રર્હૈઃ સ્યુ પસૂ તકાઃ ।
બિહર તશ્ચ ચક્રાધ દૃ યાઽદૃ યાઽ યથા પરે॥ ૬॥
બલયુક્તાૈ વગ્ હાંશે વકર્ સતાવપુચયક્ષર્ગાૈ પુંસામ્ ।
સ્ત્રીણાં વા કુજચ દ્રાૈ યદા તદા સ ભવ ત ગભર્ઃ॥ ૭॥
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સાૈરાંશઽે ં શે વા ચ દ્રઃ સાૈરા વતાેઽથવા િહબુકે ।
શા તાે દ પાે જન્મ યાધાને પ્રશ્નકાલે વા॥ ૮॥
પાપદ્વયમ યસં સ્થતાૈ લગ્ ે દૂઃ ન ચ સાૈ યવી ક્ષતાૈ ।
યુગપ થગવે વા વદેન્નાર ગભર્યુતા િવપદ્યત॥ે ૯॥
ગુસતુાે વસધુાતનયાે ગુ િદનપ તઃ શશ દ્રિવન દનઃ ।

શ શસતુાેઽિપ ચ લગ્ પતીરિવઃ શશધરાેઽિપ ચ માસપ તઃ ક્રમાત્॥ ૧૦॥
અેતે યદા શત્રુગ્ હે વસ ત યુદ્ધે જતાઃ શત્રુ ભર તગા વા ।
અ યત્ર વા પીિડતદેહભા ે ગભર્સ્થ પાતં જનય ત ખેટાઃ॥ ૧૧॥
રક્ત તી ણતનુિદનેશ ઉિદતઃ સાૈ દયર્વાન્ શીતગુઃ
કૂ્રરાક્ષાેધરણીસતુાેઽ તિવનયી સાેમાત્મ ેઽિપ તઃ ।
વઃ પ ડતમ ડલીષુ સિહતઃ શકુ્રશ્ચ કાણઃ શિનઃ

ખ ે લગ્ સમ વતાે િનજફલં દત્તે બલં ચ ત્યામ્॥ ૧૨॥

॥ ૧૪ પ્રક ણાર્ યાયઃ॥
ચ્યુ તલર્ગ્ ાજ્જ્ઞેયા િહબુકગ્ હતાે દ્ધ િદતા
પ્રવાસઃ સ્યાન્મ યાદ્ભવ ત િવિન ત્તઃ મરગ્ હાત્ ।
ગ્ હૈરેત પ્રશ્નાેદયસમયગૈવાર્ચ્યમ ખલં
પ્રિવષ્ટઃ વં ગેહં િહબુકગ્ હગે પ્રાે ષતપુમાન॥્ ૧॥
લગ્ ાદ્દિ્વતીયિનધના તમયષેુ સાૈ યૈઃ પાપૈ સ્ત્રષષ્ઠભગતૈશ્ચ શભંુ ફલં સ્યાત્ ।
વ્ય વાસતઃ સપિદ સવેકસવે્યયાેશ્ચ િનતં્ય પ્રવાસકલહાૈ પ્ર તપાદનીયાૈ॥ ૨॥
સાૈ યૈરષ્ટમસસં્થૈ દ્વતીયસસં્થૈ તથવૈ દ ઘાર્યુઃ ।
ભવ ત પ્રષુ્ટિનત્યં તદ યથા વેઽ યથા વં સ્યાત્॥ ૩॥
દશમચતુથરે ભઃ સખુસ પત્ ક્ષ ત તુ િવપર તે ।
િવત્તૈકાદશસસં્થૈિવત્તા પ્તઃ પ્રષુ્ટરાદે યા॥ ૪॥
પાપૈિવલગ્ ે પિર ચ્છત તુ શર રપીડા કલહશ્ચ વાચ્યઃ ।
સખુક્ષ તઃ સ્યા સખુગૈગ્ ર્હસ્ય ભેદ તથા બાંધવિવગ્રહશ્ચ॥ ૫॥
અ ત સ્થતૈઃ સ્યાદ્ગમનસ્ય બાધઃ કમર્ સ્થતૈઃ કમર્િવનાશમાહુઃ ।
સવર્ત્ર ચામતુ્ર શભુનૈર્ દષૃ્ટે કૃચ્છ્ર ેણ સં સ દ્ધમુદાહર ત॥ ૬॥
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શીતદ્યુતાૈ પાપયુતે ક્ષતે વા નાર જનૈઃ સ્યા સહ િવગ્રહ તુ ।
સખુ સ્થતૈદ્યૂર્નગતૈશ્ચ યદ્વા તથવૈ પાપૈરવધારણીયઃ॥ ૭॥
લગ્ ાદષ્ટમગેઽક શભુયુક્તે વા શભુઅેન સદંષૃ્ટે ।
ત માદે્દશાદ યં દેશં ગત ઇ ત િપતા તસ્ય॥ ૮॥
સયૂર્ઃ કટુઃ શશધરાે લવણાે મહીજ તક્તાે િવ મ શ્રતરસશ્ચ શશાંકસનૂુઃ ।
વાે ભવેચ્ચ મધુરાેઽ લકષાયકાૈ ચ શકુ્રાકર્ ૈ ચ બલવાિનહ કે દ્રગામી॥ ૯॥

ય તત્ર કાલે િકલ લગ્ દગૃ્ વા ગ્રહાે રસ તસ્ય તુ યઃ પ્રિદષ્ટઃ ।
સ અેવ તાવ પ્ર તપાદનીયાે બલક્રમેણ દ્વતયે રસાશ્ચ॥ ૧૦॥
સાૈ યક્ષર્સસં્થસ્ય સ શાેભનઃ સ્યા પાપક્ષર્સસં્થસ્ય તુ નીરસઃ સ્યાત્ ।
ગ્રહસ્ય વક્રસ્ય રસં ન ભાેક્તા ભુઙ્ક્તે ચ પાત્રે ચ પનુઃ પ્રદત્તમ॥્ ૧૧॥
સ્થરે િવલગ્ ે ન ગમાગમાૈ તાે ન રાેગશાં તનર્ ચ િવત્તનાશઃ ।
તાે ન નષ્ટાે ન પરાભવાેઽિપ ચરે િવલગ્ ે િવપર તમેતત॥્ ૧૨॥

િવ મ શ્રતં સ્યાદ્દિ્વતનાૈ તદંશદ્વયે ચરસ્થાવરવદ્વદ ત ।
શભુેક્ષણા લગ્ શશાંકયાવેાર્ ભવેચ્છુભં ચાશભુમ યથા ત॥ુ ૧૩॥
કંદકૃ્ષ્રાતે્રનસાકપાેલહનવાે વકં્ર ચ હાેરાદય-
- તેક ઠાસકબાહુપાશ્વર્હૃદયક્રાેડાિન ના ભ તતઃ ।
વ તઃ શશ્નગુદે તતશ્ચ ષણાવૂ તતાે નનુી
જંઘાંઘ્રીત્યુભયત્ર વા સમુિદતૈ દ્રે કાણભાગૈ સ્ત્રધા॥ ૧૪॥
ત મ પાપયુતે વ્રણઃ શભુયુતે દષૃ્ટે ચ લ માિદશ-ે
- વક્ષાશ સ્થરસયંુતે ચ સહજઃ સ્યાદ યથાઽઽગંતુકઃ ।
મ દેઽ માિનલ ેઽ ગ્ શસ્ત્રિવષ ે ભાૈમે બુધે ભૂભવઃ
સયૂ કાષ્ઠચતુ પદેન િહમગાૈ શ ◌ૃઙ્ગા જ ેઽ યૈઃ શભુઃ॥ ૧૫॥
સમનપુ તતા ય મ ભાગે ત્રયઃ સબુધા ગ્રહા ભવ ત
િનયમાત્તસ્યાવા પ્તઃ શભુે વશભુષેુ વા ।
વ્રણકૃદશભુઃ ષષ્ઠાે લગ્ ાત્તનાૈ ભસમા શ્રતે
તલકમસકૃદષૃ્ટઃ સાૈ યૈભર્વે સ ચ લ મવાન્॥ ૧૬॥
િક્રયઃ શરાવેક્રગમી ષાેઽ યઃ પાદાંસકાૈ ષ્ઠમુરાેઽથપાશ્વ ।
કુ ક્ષ વપાનાઽ યથ મેઢ્રમુ કાૈ સ્ફક્પુચ્છ મત્યાહ ચતુ પદાંગે॥ ૧૭॥
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શકુંચ્છાયાંગુ લતાે જ્ઞા વા ત કાલલગ્ લપ્તા તુ ।
છાયાંગુલૈિવગુ ણતા અથ થક્ સપ્ત ભિવભજેત્॥ ૧૮॥
શષેગ્રહગુણકારાેઽક દુકુજજ્ઞજે્યશકુ્રસરુ ણામ્ ।
પંચૈકિવશ મનવાે નવાષ્ટ વહ્ન શ સજં્ઞાશ્ચ॥ ૧૯॥
( ૫ ) ( ૨૧ ) ( ૧૪ ) ( ૯ ) ( ૮ ) ( ૩ ) ( ૧૧ ) હ વા મરાવશષેે સ્યાદુદયઃ શભુગ્રહસ્ય તદા ।
અ ભમત સ દ્ધઃ પ્રષુ્ટનર્ કૂ્રરસ્યાેદયે િક ચત્॥ ૨૦॥
ગુણકારૈક્યિવભક્તે ત મન્ સયૂાર્િદગુણકપિરશદુ્ધે ।
યસ્ય ન શદુ્ધય ત વગા િવજ્ઞેય તદ્વશા કાલઃ॥ ૨૧॥
ભાૈમિદવાકરશષેે િદવસાઃ શકેુ્ર દુશષેતઃ પક્ષાઃ ।
સરુગુ શષેે માસાઃ સાૈ યે ઋતવઃ શનાવ દાઃ॥ ૨૨॥
આધાને તદનુ જયે પરાજયે વા શત્રૂણાં િનધનિવધાૈ સમાગમે વા ।
અથાર્પ્તાૈ શભુમશભંુ ચ સવર્ કાલં ચ્છાયાં સમય મમં િવ ચ ત્ય વાચ્યમ્॥ ૨૩॥
રવાૈ િવલગ્ ે વલનઃ પ્રદ પાે રકં્ત ચ વસં્ત્ર પ-દશર્નં ચ ।
શ્વેતં ચ વસં્ત્ર સતપુ પગ ધા નાર ચ પીયષૂમયખૂગભ॥ ૨૪॥
મહીસતુે િવદુ્રમહેમરક્તસ્રાવ તથવૈાદ્રર્ ગાિદમાંસમ્ ।
શશાંકપુત્રે નભ સ પ્રયાણં વે સરૈુબર્ ધજુનને યાેગઃ॥ ૨૫॥
શકેુ્ર સ લલાેત્તરણં તુંગાક્રમણં ખરાંશપુતુ્રે ચ ।
લગ્ સ્થે વક્તવ્યં વ પ્રશ્ને િવ મ શ્રતં મશ્રૈઃ॥ ૨૬॥
શત્રુગ્રહનીચગ્ હગૈદુર્ઃ વ ાે િન જતૈગ્રર્હૈવાર્ચ્યઃ ।
રિવિકરણલુપ્તકાયૈઃ વ ે પ્રષુ્ટભર્વેદ્ભંગઃ॥ ૨૭॥
લગ્ ચ દ્રા તરાલસખં્યયા ફલપાકકાલાે વાચ્યઃ ।
વ વ ા તરે યં િન યં પવૂર્પવૂર્વિદત્યેવં પ્રાહ યવનેશ્વરઃ॥ ૨૮॥

અકચટતપયશવગાર્ રિવકુજ સતસાૈ ય વસાૈર ણામ્ ।
ચ દ્રસ્ય ચ િનિદષ્ટા પ્રશ્ને પ્રથમાેદ્ભવમ્ વણર્મ્॥ ૨૯॥
જ્ઞા વા ત મા લગ્ ં સગં્ હ્ય શભુાશભંુ વદે પ્રષુ્ટઃ ।
વગાર્િદમ યચરમવૈર્ણઃ પ્રશ્નાેદ્ભવૈિવષમમ્॥ ૩૦॥
રા શ લગ્ ં પ્રવદેચ્છેષૈયુર્ગ્મં સતજ્ઞ વાનામ્ ।
કુજરિવજયાેશ્ચ નવૈં રિવશ શનાેરેકરા શ વાત્॥ ૩૧॥
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ત મા પ્રાગ્વ પ્રવદે ચ્છાસમયે શભુાશભંુ સવર્મ્ ।
કાલસ્યાિવજ્ઞાનાદેત ચ્ચ ત્યં સદા પ્રશ્ન॥ે ૩૨॥

॥ ૧૫ લગ્ ચ તા યાયઃ॥
દેહઃ કાેશાે યાેધાે વાહ્યં મંત્રઃ શત્રુમાર્ગાઽથાયુઃ ।
ચત્તં કમર્ પ્રા પ્તમ ત્રી પ્રાગ્લગ્ ાદ્યા ભાવા શ્ચ ત્યાઃ॥ ૧॥
િત્રલાભવજ રિવસાૈિરભાૈમા િનઘ્ન ત નાે કમર્ ચ સયૂર્ભાૈમાૈ ।
પુ ણ ત સાૈ યા િરપુરા શવજ્ય ના તં ગુ ર્ત્યુ મનક્ષર્ મ દુઃ॥ ૨॥
લગ્ ાપેગતૈઃ સાૈ યૈરારાેગ્યં િવત્તસાખૈ્યં ચ ।
અથર્સ્થૈરથર્ચયાે યાેધિવ દ્ધ તીયસ્થૈઃ॥ ૩॥
વાહનસહૃુદાં દ્ધશ્ચતુથર્ગૈઃ પંચમૈ તુ મ ત્રબલમ્ ।
િરપનુાશં ષષ્ઠસ્થા ગવુજ્ય સપ્તમેઽ વિહતાઃ॥ ૪॥
રક્ષત્યાયુિનધને શ શવજ્ય નવમભે યશઃ સ પત્ ।
કમર્ ણ સ દ્ધલાર્ભાે બલસઘંાતશ્ચ દ માદૈ્યઃ॥ ૫॥
ભાૈમાકાર્િકશશાંકૈલર્ગ્ ે વધબ ધમરણસતં્રાસાઃ ।
અથર્ક્ષયાે દ્વતીયૈ તીય સસં્થૈયર્શાે દ્યુ તમત॥્ ૬॥
વાહન મત્રિવયાેગાે મ ત્રસ્રાવાે િરપુક્ષયશ્ચે ત ।
િહબુકાિદષુ સપ્તમગૈઃ વિવષયનાશાે ગુસતુે ચ॥ ૭॥
ત્યુિનધનાપેગતૈઃ સનેાવ્યસનં મહન્નવમસ્થૈઃ ।

દશમસ્થાૈ કુજસયૂા જયદાૈ ભઙ્ગપ્રદઃ સાૈિરઃ॥ ૮॥
જય અેકાદશસસં્થૈઃ કૂ્રરૈર ત્યાપેગૈઃ વબલભેદઃ ।
ઉપચયવજ સાૈ યૈયર્ત્ત પાપૈિવપયર્ તમ્॥ ૯॥
કૂ્રરાેઽ યનુકૂલસ્થઃ શ તાે લગ્ ે શભુાેઽિપ નાિનષ્ટઃ ।
વક્ર ન શભુઃ કે દ્રે તદહ તદ્વગર્લગ્ ં ચ॥ ૧૦॥
પ્રશ્નગતદ્રે કાણે રા નેતા દ્વતીયેઽસ્ય ।
પરતાે ગણપુરાેિહત ભષ ં પરતાેઽસ્ય ત્યાનામ॥્ ૧૧॥
સ્થાનપરાક્રમ ચ તા પરતાે વ્યવહાર પસૈ યે ।
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અ યવહાય શયનાસને ચ ત પંચસુ ક્રમશઃ॥ ૧૨॥
યાનાસનશ યાવાહનાિન દશમે પરતાેઽન્નપાનાિન ।
વાહનયાેધાઃ પરતસ્ત્રયાેદશઽેિપ યવુરાજઃ॥ ૧૩॥
જ્ઞેયં બલં પ્રયાતુમર્ ત્રસ્ય િનશ્ચયશ્ચ ત પરતઃ ।
પરતઃ પંચદશાદે્ય દ્રે કાણચતુષ્ટયે િરપવઃ॥ ૧૪॥
અેકાનેિવશ તતમે સિૈનકશયને ક્ષણાિન પરતાેઽથર્ઃ ।
પરતાેઽસ્ય દ ડનેતા સૈ યસ્યાપેદ્રવઃ પરતઃ॥ ૧૫॥
સનેા છદં્ર ત મા સનેાનેતા ભવેચ્ચતુિવશે ।
સનેારાેગ્યં સૈ યં ચતઃુપટંચ ક્રમાિત્રતયે॥ ૧૬॥
કાય કાેશઃ ફલ સદ્ધયસ્ત્રયે ભૂભજુસ્ત્રયે પરતઃ ।
ધમર્િક્રયાથર્યાેધાચર્નં ચ યાત્રાસમા પ્તશ્ચ॥ ૧૭॥
ઇત્યુદયાદ્યા ભાવાદ્રે કાણૈય મયાઽઽિદષ્ટાઃ ।
સદસ ફલમાદે યં સદસદુ્યતવીક્ષણાત્તષેામ્॥ ૧૮॥
નવમાંશે તગ્માંશાવેાર્હનનાશાે િવલગ્ સ પ્રાપ્તે ।
કૃચ્છ્ર ાત્ વગ્ હગમનં પ્રતાપ દુલા ચ ચ દ્રાંશ॥ે ૧૯॥
કાજેૈઽ ગ્ ભયં બાૈધે મત્ર પ્રા પ્તધર્નાગમાે જૈવે ।
ભાેગિવ દ્ધ શાૈકે્ર ત્યિવનાશાે રિવસતુાંશે ચ॥ ૨૦॥
યદુદય ત ફલં પ્રિદષં્ટ જનય ત તસ્ય નવાંશકાે િવલગ્ ે ।
શભુભવનનવાંશકે સહાયં િરપુબલભાગ ઉપૈ ત યાતુરથાર્ત્॥ ૨૧॥
શભુક્ષ તન્નવાંશે ચ યાે યા ત મનજેુશ્વરઃ ।
શત્રુબલાન્નેતા સાહા યમપુગચ્છ ત॥ ૨૨॥
ય પ્રાેક્તં રા યુદયે દ્વાદશભાગેઽિપ ત ફલં વાચ્યમ્ ।
યચ્ચ નવાંશકિવિહતં િત્રશાંશસ્યાેદયે ત સ્યાત્॥ ૨૩॥
ઉદયમુદયપં વા જન્મપં જન્મભં વા તદુપચયગ્ હં વા વીક્ષ્ય લગ્ ે િયયાસાેઃ ।
િવિનહતમિરપક્ષં િવ દ્ધ શત્રાેિરદં વા યિદ િહબુકસમેતં ચ્છતાેઽ ત સ્થતં વા॥ ૨૪॥
શત્રાેહારા રા શ તદિધપ તજર્ન્મભં તદ શાે વા ।
યદ્ય તે િહબુકે વા તથાિપ શત્રુહર્તાે વાચ્યઃ॥ ૨૫॥
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ણા તમાર્ગર્નાશાેઽ ક્ષરાેગઃ ક્લેશસ્યા પ્ત તગ્મગાેઃ પ્રા ગ્વ ગ્ ે ।
શ તં ચા દ્રે દેવતાથ વદેશે કાજેૈ િપત્તવ્યાલશસ્ત્રા ગ્ પીડાઃ॥ ૨૬॥
બાૈધે તુ ષ્ટવા છતા પ્તયર્શશ્ચ જૈવેઽથાર્ પ્તઃ સ્થાનલાભાેઽિરનાશઃ ।
સ્ત્રીરત્ના પ્તઃ કાયર્ સ દ્ધશ્ચ શાૈકે્ર મા દે વાિહ્નવ્યાિધનીચાપમાના॥ ૨૭॥
ષ શ્ચકકકર્ટૈ ર્ણામનુકૂલૈરિપ લગ્ મા શ્રતૈઃ ।

ગમનં ચ વદ ત્યશાેભનં મનુયાેઽ ત્યક્ષર્સમા શ્રતૈરિપ॥ ૨૮॥
મીને કુિટલાે માગા ભવ ત તદંશઽે યરા શલગ્ ેઽિપ ।
નાે યાનમા યલગ્ ે કાય તષેાં નવાંશઽેિપ॥ ૨૯॥
સવ પ્રમાણં મુિનનાેિદત વા ક વત્ર હાેરાબલમવે યાેગ્યમ્ ।
ય મ સહસ્રાંશરુવ સ્થતાેઽધ તયર્ઙ્મખુી સા ગણયેત્તતાેઽ યાઃ॥ ૩૦॥
ધત્તે વાં છતકાયર્મૂ વર્વદના ક્લેશા દ્વના લગ્ ગા
ક્લેશાયાસપિરક્ષયાંશ્ચકુ તે તયર્ઙ્મખુી ગચ્છતઃ ।
સૈ યભં્રશમધાેમખુી પ્રકુ તે કૃચ્છ્ર ાદ્ગહેૃ ચાગમં
સવાર્ઃ પુષ્ટફલપ્રદાઃ વપ તના દષૃ્ટા ન પાપગ્રહૈઃ॥ ૩૧॥
આ દ્રમીશા રિવભાૈમ વ િવદ્ભાગર્વનૈી દવ ઇત્યતાેઽગુઃ ।
યામાધર્ મ દ્રાિનલકાલશભંુતાેયા ગ્ ચ દ્રાસરુમ યતાેઽ યત્॥ ૩૨॥
વાર પ્ર ત્તેઘર્િટકા દ્વિનઘ્નાઃ કાલાખ્યહાેરાપતયઃ શરાપ્તાઃ ।
િદનાિધપાદ્યા રિવશકુ્રસાૈ યશશાંક સાૈર જ્યકુ ઃ ક્રમેણ॥ ૩૩॥
વ્ય તપાતિવ ષ્ટવૈ તપાપગ્રહલગ્ િદવસષેુ ।
ચાૈયાર્વસ્ક દા તસગં્રામાઃ સ દ્ધમાયા ત॥ ૩૪॥
પ્રાચ્યાિદિદ મષેાદ્યાઃ વપંચનવમૈયુર્તાઃ ।
તત્રગે યા મનીનાથે તદાશાગચ્છતાેઽગ્રતઃ॥ ૩૫॥
આેજદ ડે પુરશ્ચ દ્રે ષે્ઠરાહાૈ રણજેયઃ ।
સ દ્ધદર્ ક્ષણગે ચ દ્રે હાિનવાર્મે પરે તઃ॥ ૩૬॥
યાત્રાિદગીશાદ્યિદ પંચમેઽ યાે ગ્ હે ગ્રહાે વીયર્યુતાેઽવ તષે્ઠત્ ।
સમુદ્યતાશાક થતાિન ભઙ્ક્તા ફલાિન વીયાર્ન્નય ત વકાષ્ઠામ્॥ ૩૭॥
અેકાેઽિપ વજ્ઞ સતાઽ સતાનાં કુ િ ત્રકાેણે રિવતાેઽથવે દુઃ ।
યત્રાેદ્યત તત્ર ન યા ત યાતા તયાેબર્લીયાન્નય ત વકાષ્ઠામ્॥ ૩૮॥
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પર પરં સાૈિરકુ ૈ રવી દૂ િત્રકાેણગાૈ ભાગર્વલાેિહતાૈ ચ ।
ફલં યદુક્તં તદશષેમવે િવના ય પશ્ચા વિદશં નયેતામ॥્ ૩૯॥
તારાગ્રહશ્ચેિ ક્ષ ત િ ત્રકાેણે સયૂાર્દિપ સ્યાદ્યિદ વા શશાંકઃ ।
િદગીશ્વરા પંચમગાે બલી વા ગ્રહઃ વકાષ્ઠાં નય ત પ્રસહ્ય॥ ૪૦॥
દષૃ્ટાઽદષૃ્ટફલા યૈ શાસં્ત્ર હૃદયે િનધાય મિહરસ્ય ।
દૈવજ્ઞવ લભાખ્યં દૃ ટ્વા પ્રશં્ન વદેત્તજ્જ્ઞઃ॥ ૪૧॥
યદુપ ચતમ યજન્મિન શભુાઽશભંુ તસ્ય કમર્ણઃ પં ક્તમ્ ।
વ્ય જય ત શાસ્ત્રમેતત્ તમ સ દ્રવ્યા ણ દ પ ઇવ॥ ૪૨॥
આિદત્યદાસતનય તદવાપ્તબાેધઃ કાિપ થલઃ સિવ લ ધવરપ્રસાદઃ ।
આવ તકાે મુિનમતા યવલાેક્ય યત્નાદેતાં વરાહ મિહરાે રચયાંચકાર॥ ૪૩॥

॥ શ્રી॥
Summary and Transliteration by Manish Shrivastaw. shrimanishmaharaj at yahoo.co.in
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