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bRihatpArAsharahorAshAstramh 21-30

હ પારાશરહાેરાશાસ્ત્રમ્ ૨૧-૩૦

અથ કમર્ભાવફલા યાયઃ॥ ૨૧॥
કમર્ભાવફલં ચાઽથ કથયા મ તવાગ્રતઃ ।

મતૈ્રેય ત વને બ્રહ્મગગાર્િદભા ષતમ્॥ ૧॥
સબલે કમર્ભાવેશે વાેચ્ચે વાંશે વરા શગે ।
ત તાતસખુનેાઢ ાે યશ વી શભુકમર્કૃત્॥ ૨॥

કમાર્િધપાે બલાનેશ્ચેત્ કમર્વૈકલ્યમાિદશતે્ ।
સિૈહઃ કે દ્રિત્રકાેણસ્થાે જ્યાે તષ્ટાેમાિદયાગકૃત્॥ ૩॥
કમશે શભુસયંુક્તે શભુસ્થાનગતે તથા ।
રાજદ્વારે ચ વા ણજે્ય સદા લાભાેઽ યથા યથા॥ ૪॥
દશમે પાપસયંુક્તે લાભે પાપસમ વતે ।
દુ કૃ ત લભતે મત્યર્ઃ વજનાનાં િવદૂષકઃ॥ ૫॥
કમશે નાશરા શસ્થે રાહુણા સયંુતે તથા ।
જનદ્વષેી મહામખૂા દુ કૃ ત લભતે નરઃ॥ ૬॥
કમશે દ્યનૂરા શસે્થ મ દભાૈમસમ વતે ।
દ્યનૂેશે પાપસયંુતે શશ્નાેદરપરાયણઃ॥ ૭॥
તુઙ્ગરા શ સમા શ્રત્ય કમશે ગુ સયંુતે ।
ભાગ્યેશે કમર્રા શસ્થે માનૈશ્વયર્પ્રતાપવાન્॥ ૮॥
લાભેશે કમર્રા શસ્થે કમશે લગ્ સયંુતે ।
તાવુભાૈ કે દ્રગાૈ વાિપ સખુ વનભાગ્ ભવેત્॥ ૯॥
કમશે બલસયંુક્તે મીને ગુ સમ વતે ।
વસ્ત્રાભરણસાખૈ્યાિદ લભતે નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૦॥
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લાભસ્થાનગતે સયૂ રાહુભાૈમસમ વતે ।
રિવપતુ્રેણ સયંુક્તે કમર્ચ્છેત્તા ભવેન્નરઃ॥ ૧૧॥
મીને વે ગુયુતે લગ્ ેશે બલસયંુતે ।
વાેચ્ચરા શગતે ચ દ્રે સ યગ્જ્ઞાનાથર્વાન્ ભવેત્॥ ૧૨॥
કે દ્રશેે લાભરા શસ્થે લાભેશે લગ્ સં સ્થતે ।
કમર્રા શ સ્થતે શકેુ્ર રત્નવાન્ સ નરાે ભવેત્॥ ૧૩॥
કે દ્રિત્રકાેણગે કમર્નાથે વાેચ્ચસમા શ્રતે ।
ગુ ણા સિહતે દષૃ્ટે સ કમર્સિહતાે ભવેત્॥ ૧૪॥
કમશે લગ્ ભાવસે્થ લગ્ ેશને સમ વતે ।
કે દ્રિત્રકાેણગે ચ દ્રે સ કમર્િનરતાે ભવેત્॥ ૧૫॥
કમર્સ્થાનગતે મ દે નીચખેચરસયંુતે ।
કમાશે પાપસયંુક્તે કમર્હીનાે ભવેન્નરઃ॥ ૧૬॥
કમશે નાશરા શસ્થે ર ધ્રેશે કમર્સં સ્થતે ।
પાપગ્રહેણ સયંુક્તે દુ કમર્ િનરતાે ભવેત્॥ ૧૭॥
કમશે નીચરા શસ્થે કમર્સ્થે પાપખેચરે ।
કમર્ભા કમર્ગે પાપે કમર્વૈકલ્યમાિદશતે્॥ ૧૮॥
કમર્સ્થાનગતે ચ દ્રે તદ શે તિ ત્રકાેણગે ।
લગ્ ેશે કે દ્રભાવસ્થે સ ક તસિહતાે ભવેત્॥ ૧૯॥
લાભેશે કમર્ભાવસ્થે કમશે બલસયંુક્તે ।
દેવે દ્રગુ ણા દષૃ્ટે સ ક તસિહતાે ભવેત્॥ ૨૦॥
કમર્સ્થાનાિધપે ભાગ્યે લગ્ ેશે કમર્સયંુતે ।
લગ્ ાત્ પ ચમગે ચ દ્રે ખ્યાતનામા નરાે ભવેત્॥ ૨૧॥
ઇ ત કમર્ફલં પ્રાેક્તં સકં્ષપેેણ દ્વ ેત્તમ ।
લગ્ કમશસ બ ધાદૂહ્યમ યદિપ વયમ્॥ ૨૨॥

અથ લાભભાવફલા યાયઃ॥ ૨૨॥
લાભભાવફલ ચાથ કથયા મ દ્વ ેત્તમ ।
શ્રૂયતાં તકાે લાેકે યચ્છુભ વે સદા સખુી॥ ૧॥
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લાભાિધપાે યદા લાભે તષ્ટેત્ કે દ્રિત્રકાેણયાેઃ ।
બહુલાભં તદા કુયાર્દુચ્ચે સયૂાશગાેઽિપ વા॥ ૨॥
લાભેશે ધનરા શસે્થ ધનેશે કે દ્રસં સ્થતે ।
ગુ ણા સિહતે ભાવે ગુ લાભં િવિનિદશતે્॥ ૩॥
લાભેશે િવક્રમે ભાવે શભુગ્રહસમ વતે ।
ષટ્િત્રશે વ સરે પ્રાપ્તે સહસ્રદ્વયિન કભાક્॥ ૪॥
કે દ્રિત્રકાેણગે લાભનાથે શભુસમ વતે ।
ચ વાિરશે તુ સ પ્રાપ્તે સહસ્રાધર્સિુન કભાક્॥ ૫॥
લાભસ્થાને ગુ યુતે ધને ચ દ્રસમ વતે ।
ભાગ્યસ્થાનગતે શકેુ્ર ષટ્સહસ્રાિધપાે ભવેત્॥ ૬॥
લાભાચ્ચ લાભગે વે બુધચ દ્રસમ વતે ।
ધનધા યાિધપઃ શ્રીમા ત્રત્નાદ્યાભરણૈયુર્તઃ॥ ૭॥
લાભેશે લગ્ ભાવસે્થ લગ્ ેશે લાભસયંુતે ।
ત્રય સ્ત્રશે તુ સ પ્રાપ્તે સહસ્રિન કભાગ્ ભવેત્॥ ૮॥
ધનેશે લાભરા શસ્થે લાભેશે ધનરા શગે ।
િવવાહા પરતશ્ચવૈ બહુભાગ્યં સમાિદશતે્॥ ૯॥
ભ્રા પે લાભરા શસ્થે લાભેશે ભ્રા સં સ્થતે ।
ભ્રા ભાવાદ્ધનપ્રા પ્તિદવ્યાભરણસયંુતઃ॥ ૧૦॥
લાભેશે નીચભેઽ તે વા િત્રકે પાપસમ વતે ।
કૃતે ભૂિરપ્રયત્નેઽિપ નવૈ લાભઃ કદાચન॥ ૧૧॥

અથ વ્યયભાવફલા યાયઃ॥ ૨૩॥
અથાહ વ્યયભાવસ્ય કથયા મ ફલં દ્વજ ।
વ્યયેશે શભુસયંુક્તે વભે વાેચ્ચગતેઽિપ વા॥ ૧॥
વ્યયે ચ શભુસયંુક્તે શભુકાય વ્યય તદા ।
ચ દ્રાે વ્યયાિધપાે ધમર્લાભમ ત્રષેુ સં સ્થતઃ॥ ૨॥
વાેચ્ચે વક્ષ િન ં શે વા લાભધમાર્ત્મ ં શકે ।
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િદવ્યાગારાિદપયકાે િદવ્યગ ધૈકભાેગવાન્॥ ૩॥
પરા યર્રમણાે િદવ્યવસ્ત્રમાલ્યાિદભષૂણઃ ।
પરા યર્િવત્તસયંુતાે િવજ્ઞાે િદનાિન નય ત પ્રભુઃ॥ ૪॥
અેવં વશત્રનુીચાંશઽેષ્ટમાંશે વાઽષ્ટમે િરપાૈ ।
સં સ્થતઃ કુ તે તં કા તાસખુિવવ જતમ્॥ ૫॥
વ્યયાિધક્યપિરક્લા તં િદવ્યભાેગિનરાકૃતમ્ ।
સ િહ કે દ્રિત્રકાેણસ્થઃ વ સ્ત્રયાઽલંકૃતઃ વયમ્॥ ૬॥
યથા લગ્ ાત્ ફલં ચૈતદાત્મનઃ પિરક તતમ્ ।
અેવં ભ્રાત્રાિદભાવષેુ તત્ત સવ િવચારયેત્॥ ૭॥
દૃ યચક્રાધર્ગાઃ ખેટાઃ પ્રત્યક્ષફલદાયકાઃ ।
અદૃ યાધર્ગતાઃ ખેટાઃ પરાેક્ષે ફલદાઃ તાઃ॥ ૮॥
વ્યયસ્થાનગતાેઃ રાહુભામાિકરિવસયંુતઃ ।
તદ શઽે યકર્સયંુક્તે નરકે પતનં ભવેત્॥ ૯॥
વ્યયસ્થાનગતે સાૈ યે તદ શે વાેચ્ચરા શગે ।
શભુયુક્તે સભુૈદૃર્ષ્ટે માેક્સઃ સ્યાન્નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૦॥
વ્યયેશે પાપસયંુક્તે વ્યયે પાપસમ વતે ।
પાપગ્રહેણ સદંષૃ્ટે દેશાદે્દશા તરં ગતઃ॥ ૧૧॥
વ્યયેશે શભુરા શસ્થે વ્યયક્ષ શભુસયંુતે ।
શભુગ્રહેણ સદંષૃ્ટે વદેશાત્ સ ચરાે ભવેત્॥ ૧૨॥
વ્યયે મ દાિદસયંુક્તે ભૂ મજેન સમ વતે ।
સ/ુભદષૃ્ટેનર્ સ પ્રા પ્તઃ પાપમૂલાદ્ધનાજર્નમ્॥ ૧૩॥
લગ્ ેશે વ્યયરા શસ્થે વ્યયેશે લગ્ સયંુતે ।
ગપુતુ્રેણ સયંુક્તે ધમર્મૂલાદ્ધનવ્યયઃ॥ ૧૪॥

અથ ભાવેશફલા યાયઃ॥ ૨૪॥
લગ્ ેશે લગ્ ગે દેહસખુભાગ્ ભજુિવક્રમી ।
મન વી ચ ચલશ્ચવૈ દ્વભાયા પરગાેઽિપ વ॥ ૧॥
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લગ્ ેશે ધનગે બાલાે લાભવાન્ પ ડતઃ સખુી ।
સશુીલાે ધમર્િવન્માની બહુદારગુણૈયુર્તઃ॥ ૨॥
લગ્ ેશે સહજે તઃ સહતુલ્યપરાક્રમી ।
સવર્સ પદ્યુતાે માની દ્વભાયા મ તમાન્ સખુી॥ ૩॥
લગ્ ેશે સખુગે બાલઃ િપ મા સખુા વતઃ ।
બહુભ્રા યુતઃ કામી ગુણ પસમ વતઃ॥ ૪॥
લગ્ ેશે સતુગે જ તાેઃ સતુસાખૈ્યં ચ મ યમમ્ ।
પ્રથમાપત્યનાશઃ સ્યાન્માની ક્રાેધી પ પ્રયઃ॥ ૫॥
લગ્ ેશે ષષ્ઠગે તાે દેહસાખૈ્યિવવ જતઃ ।
પાપાઢ ે શત્રુતઃ પીડા સાૈ યદૃ ષ્ટિવવ જતે॥ ૬॥
લગ્ ેશે સપ્તમે પાપે ભાયાર્ તસ્ય ન વ ત ।
શભુેઽટનાે દિરદ્રાે વા િવરક્તાે વા પાેઽિપ વા॥ ૭॥
લગ્ ેશઽેષ્ટમગે તઃ સદ્ધિવદ્યાિવશારદઃ ।
રાેગી ચાૈરાે મહાક્રાેધી દ્યૂતી ચ પરદારગઃ॥ ૮॥
લગ્ ેશે ભાગ્યગે તાે ભાગ્યવા જનવ લભઃ ।
િવ ભક્તઃ પટુવાર્ગ્મી દારપતુ્રધનૈયુર્તઃ॥ ૯॥
લગ્ ેશે દશમે તઃ િપ સાખૈ્યસમ વતઃ ।
પમા યાે જને ખ્યાતઃ વા જત વાે ન સશંયઃ॥ ૧૦॥
લગ્ ેશે લાભગે તઃ સદા લાભસમ વતઃ ।
સશુીલઃ ખ્યાતક તશ્ચ બહુદારગુણૈયુર્તઃ॥ ૧૧॥
લગ્ ેશે વ્યયભાવસ્થે દેહસાખૈ્યિવવ જતઃ ।
વ્યથર્વ્યયી મહાક્રાેધી શભુદગૃ્યાેગવ જતે॥ ૧૨॥
ધનેશે લગ્ ગે તઃ પતુ્રવાન્ ધનસયંુતઃ ।
કુટુ બક ટકઃ કામી િનષુ્ઠરઃ પરકાયર્કૃત્॥ ૧૩॥
ધનેશે ધનગે તાે ધનવાન્ ગવર્સયંુતઃ ।
દ્વભાયા બહુભાયા વા સતુહીનઃ પ્ર યતે॥ ૧૪॥
ધનેશે સહજે તાે િવક્રમી મ તમાન્ ગુણી ।
કામી લાેભી શભુાઢ ે ચ પાપાઢ ે દેવિન દકઃ॥ ૧૫॥
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ધનેશે સખુભાવસ્થે સવર્સ પતસમ વતઃ ।
ગુ ણા સયંુતે વાેચ્ચે રાજતુલ્યાે નરાે ભવેત્॥ ૧૬॥
ધનેશે સતુભાવસ્થે તાે ધનસમ વતઃ ।
ધનાપેાજર્નશીલાશ્ચ ય તે ત સતુા અિપ॥ ૧૭॥
ધનેશે િરપુભાવસ્થે સશભુે શત્રુતાે ધનમ્ ।
સપાપે શત્રુતાે હાિનજઘાવૈકલ્યવાન્ ભવેત્॥ ૧૮॥
ધનેશે સપ્તમે તઃ પરદારરતાે ભષેક્ ।
પાપે ક્ષતયુતે તસ્ય ભાયાર્ ચ વ્ય ભચાિરણી॥ ૧૯॥
ધનેશઽેષ્ટમગે તાે ભૂિરભૂ મધનૈયુર્તઃ ।
પત્નીસખંુ ભવેત્ વ પં જ્યેષ્ઠભ્રા સખું ન િહ॥ ૨૦॥
ધનેશે ધમર્ભાવસ્થે ધનવાનુદ્યમી પટુઃ ।
બાલ્યે રાેગી સખુી પશ્ચાત્ તીથર્ધમર્વ્રતાિદકૃત્॥ ૨૧॥
ધનેશે કમર્ગે તઃ કામી માની ચ પ ડતઃ ।
બહુદાયર્ધનૈયુર્ક્તઃ િક ચ પતુ્રસખુાે જ્ઝતઃ॥ ૨૨॥
ધનેશે લાભભાવસ્થે સવર્લાભસમ વતઃ ।
સદાેદ્યાેગયુતાે માની ક તમાન્ યતે નરઃ॥ ૨૩॥
ધનેશે વ્યયભાવસ્થે સાહમી ધનવ જતઃ ।
પરભાગ્યરત તસ્યજ્યેષ્ઠાપત્યસખંુ નિહ॥ ૨૪॥
લગ્ ગે સહ ધીશે વભુ જતિવત્તવાન્ ।
સવેાજ્ઞઃ સાહસી તાે િવદ્યાહીનાેઽિપ બુ દ્ધમાન્॥ ૨૫॥
દ્વતીયે સહ ધીશે સ્થૂલાે િવક્રમવ જતઃ ।
વ પાર ભી સખુી ન સ્યાત્ પરસ્ત્રીધનકામુકઃ॥ ૨૬॥
સહજે સહ ધીશે સહાેદરસખુા વતઃ ।
ધનપતુ્રયુતાે હૃષ્ટાે ભનુ ક્ત સખુમદ્ભુતમ્॥ ૨૭॥
સખુસ્થે સહ ધીશે સખુી ચ ધનસયંુતઃ ।
મ તમાન્ યતે બાલાે દુષ્ટભાયાર્પ તશ્ચ સઃ॥ ૨૮॥
સતુસે્થ સહ ધીશે પતુ્રવાન્ ગુણસયંુતઃ ।
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ભાયાર્ તસ્ય ભવેત્ કૂ્રરા કૂ્રરગ્રહયુતે ક્ષતે॥ ૨૯॥
ષષ્ઠભાવે તીયેશે ભ્રા શત્રુમર્હાધની ।
માતુલૈશ્ચ સમં વૈરં માતુલાની પ્રયાે નરઃ॥ ૩૦॥
સપ્તમે સહ ધીશે રાજસવેાપરાે નરઃ ।
બાલ્યે દુઃખી સખુી ચા તે યતે નાઽત્ર સશંયઃ॥ ૩૧॥
અષ્ટમે સહ ધીશે તશ્ચૈરાે નરાે ભવેત્ ।
દાસ ત્ત્યાપે વી ચ રાજદ્વારે તભર્વેત્॥ ૩૨॥
નવમે સહ ધીશે િપતુઃ સખુિવવ જતઃ ।
સ્ત્રી ભભાર્ગ્યાેદય તસ્ય પતુ્રાિદસખુસયંુતઃ॥ ૩૩॥
દશમે સહ ધીશે તઃ સવર્સખુા વતઃ ।
વભુ જિવત્તશ્ચ દુષ્ટસ્ત્રીભરણે રતઃ॥ ૩૪॥
લાભગે સહ ધીશે વ્યાપારે લાભવાન્ સદા ।
િવદ્યાહીનાેઽિપ મેધાવી સાહસી પરસવેકઃ॥ ૩૫॥
વ્યયસ્થે સહ ધીશે કુતાય વ્યયકૃ જનઃ ।
િપતા તસ્ય ભવેત્ કૂ્રરઃ સ્ત્રી ભભાર્ગ્યાેદય તથા॥ ૩૬॥
સખુેશે ધનગે તાે િવદ્યાગુણિવભૂ ષતઃ ।
ભૂમીવાહનસયંુક્તાે માતુઃ સખુસમ વતઃ॥ ૩૭॥
સખુેશે ધનગે તાે ભાેગી સવર્ધના વતઃ ।
કુટુ બસિહતાે માની સાહસી કુહકા વતઃ॥ ૩૮॥
સખુેશે સહજે તાે િવક્રમી ત્યસયંુતઃ ।
ઉદારાેઽ ગ્ ગુણી દાતા વભુ જતિવત્તવાન્॥ ૩૯॥
સખુેશે સખુભાવસ્થે મ ત્રી સવર્ધના વતઃ ।
ચતુરઃ શીલવાન્ માની જ્ઞાનવાન્ સ્ત્રી પ્રયઃ સખુી॥ ૪૦॥
સખુેશે પતુ્રભાવસ્થે સખુી સવર્જન પ્રયઃ ।
િવ ભક્તાે ગુણી માની વભુ જતિવત્તવાન્॥ ૪૧॥
સખુેશે િરપુભાવસ્થે માતુઃ સખુિવવ જતઃ ।
ક્રાેધી ચાેરાેઽ ભચાર ચ વેચ્છાચારશ્ચ દુમર્નાઃ॥ ૪૨॥
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સખુેશે સપ્તમે તાે બહુિવદ્યાસમ વતઃ ।
િપત્રા જતધનત્યાગી સભાયાં મૂકવદ્ ભવેત્॥ ૪૩॥
સખુેશે ર ધ્રભાવસ્થે ગ્ હાિદસખુવ જતઃ ।
િપત્રાેઃ સખંુ ભવેદ પં તઃ ક્લીબસમાે ભવેત્॥ ૪૪॥
સખુેશે ભાગ્યભાવસ્થે તઃ સવર્જન પ્રયઃ ।
દેવભક્તાે ગુણી માની ભવેત્ સવર્સખુા વતઃ॥ ૪૫॥
સખુેશે કમર્ભાવસ્થે રાજમા યાે નરાે ભવેત્ ।
રસાયની મહાહૃષ્ટાે સખુભાેગી જતે દ્રયઃ॥ ૪૬॥
સખુેશે લાભગે તાે ગુપ્તરાેગભયા વતઃ ।
ઉદાર ગુણવાન્ દાતા પરાપેકરણે રતઃ॥ ૪૭॥
સખુેશે વ્યયભાવસ્થે ગ્ હાિદસખુવ જતઃ ।
તાે દુવ્યર્સની મૂઢઃ સદાઽલસ્યસમ વતઃ॥ ૪૮॥

સતુેશે લગ્ ગે તાે િવદ્યાન્ પતુ્રસખુા વતઃ ।
કદયા વક્ર ચત્તશ્ચ પરદ્રવ્યાપહારકઃ॥ ૪૯॥
સતુેશે ધનગે તાે બહુપતુ્રાે ધના વતઃ ।
કુટુ બપાષેકાે માની સ્ત્રી પ્રયઃ સયુશા ભુિવ॥ ૫૦॥
સતુેશે સહજે ભાવે યતે સાેદર પ્રયઃ ।
િપશનુશ્ચ કદયર્શ્ચ વકાયર્િનરતઃ સદા॥ ૫૧॥
સતુેશે સખુભાવસ્થે સખુી મા સખુા વતઃ ।
લ મીયુક્તઃ સબુુ દ્ધશ્ચ રાજ્ઞાેઽમાત્યાેઽથવા ગુ ઃ॥ ૫૨॥
સતુેશે સતુભાવ તે શભુાઢ ે પતુ્રવાન્ નરઃ ।
પાપાઢ ેઽપત્યહીનાેઽસાૈ ગુણવાન્ મત્રવ સલઃ॥ ૫૩॥
સતુેશે િરપુભાવસ્થે પતુ્રઃ શત્રુસમાે ભવેત્ ।
તાપત્યાેઽથવા તાે દત્તક્ર તસતુાેઽથવા॥ ૫૪॥
સતુેશે સપ્તમે માની સવર્ધમર્સમ વતઃ ।
પતુ્રાિદસખુયુક્તશ્ચ પરાપેકરણે રતઃ॥ ૫૫॥
સતુેશે ર ધ્રભાવસ્થે વ પપતુ્રસખુા વતઃ ।
કાસશ્વાસસમાયુક્તઃ ક્રાેધી ચ સખુવ જતઃ॥ ૫૬॥
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સતુેશે ભાગ્યગે પતુ્રાે ભપાે વા ત સમાે ભવેત્ ।
વયં વા ગ્ર થકતાર્ ચ િવખ્યાતઃ કુલદ પકઃ॥ ૫૭॥
સતુેશે રાજ્યભાવસ્થે રાજયાેગાે િહ યતે ।
અનેકસખુભાેગી ચ ખ્યાતક તનર્રાે ભવેત્॥ ૫૮॥
સતુેશે લાભગે તાે િવદ્યાવાન્ જનવ લભઃ ।
ગ્ર થકતાર્ મહાદક્ષાે બહુપતુ્રધના વતઃ॥ ૫૯॥
સતુેશે વ્યયભાવસ્થે તઃ પતુ્રસખુાેિજ્જ્ઞતઃ ।
દત્તપતુ્રયુતાે વાઽસાૈ ક્ર તપતુ્રા વતાેઽથવા॥ ૬૦॥
ષષે્ઠશે લગ્ ગે તાે રાેગવાન્ ક તસયંુતઃ ।
આત્મશત્રુધર્ની માની સાહસી ગુણવાન્ નરઃ॥ ૬૧॥
ષષે્ઠશે ધનભાવસ્થે સાહસી કુલિવશ્રુતઃ ।
પરદેશી સખુી વક્તા વકમર્નીરતઃ સદા॥ ૬૨॥
ષષે્ઠશે સહજઃ તઃ ક્રાેધી િવક્રમવ જતઃ ।
ભ્રાતા શત્રુસમ તસ્ય ત્યશ્ચાેત્તરદાયકઃ॥ ૬૩॥
ષષે્ઠશે સખુભાવસ્થે માતુઃ સખુિવવ જતઃ ।
મન વી િપશનુા દ્વષેી ચલ ચત્તાેઽ તિવત્તવાન્॥ ૬૪॥
ષષે્ઠશે સતુગાે યસ્ય ચલં તસ્ય ધનાિદકમ્ ।
શત્રુતા પતુ્ર મત્રૈશ્ચ સખુી વાથ દયા વતઃ॥ ૬૫॥
ષષે્ઠશે િરપુભાવસ્થે વૈરં વજ્ઞા તમ ડલાત્ ।
અ યૈઃ સહ ભવને્ મતૈ્રી સખંુ મ યં ધનાિદજમ્॥ ૬૬॥
ષષે્ઠશે દારભાવસ્થે તાે દારસખુાે જ્ઝતઃ ।
ક તમાન્ ગુણવાન્ માની સાહસી ધનસયંુતઃ॥ ૬૭॥
ષષે્ઠશઽેષ્ટમગે તાે રાેગી શત્રુમર્ની ષણામ્ ।
પરદ્રવ્યા ભલાષી ચ પરદારરતાેઽશુ ચઃ॥ ૬૮॥
ષષે્ઠશે ભાગ્યગે તઃ કાષ્ઠપાષાણિવક્રયી ।
વ્યવહારે ક્વ ચદ્ધાિનઃ ક્વ ચદ્વ ૃ દ્ધશ્ચ યતે॥ ૬૯॥
ષષે્ઠશે દશમે ભાવે માનવઃ કુલિવશ્રુતઃ ।
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અભક્તશ્ચ િપતવુર્ક્તા િવદેશે ચ સખુી ભવેત્॥ ૭૦॥
ષષે્ઠશે લાભગે તઃ શત્રુતાે ધનમા ુયાત્ ।
ગુણવાન્ સાહસી માની િક તુ પતુ્રસખુાે જ્ઝતઃ॥ ૭૧॥
ષષે્ઠશે વ્યયભાવસ્થે વ્યસને વ્યયકૃત્ સદા ।
િવદ્વદ્દવ્ષેી ભવે તાે વિહસાસુ ત પરઃ॥ ૭૨॥
દારેશે લગ્ ગે તઃ પરદારેષુ લ પટઃ ।
દુષ્ટાે િવચક્ષણાેઽધીરાે જનાે વાત વતઃ॥ ૭૩॥
દારેશે ધનગે તાે બહુસ્ત્રી ભઃ સમ વતઃ ।
દારયાેગાદ્ધના પ્તશ્ચ દ ઘર્સતૂ્રી ચ માનવઃ॥ ૭૪॥
દારેશે સહજે તાે તાપત્યાે િહ માનવઃ ।
કદા ચ યતે પતુ્રી યત્નાત્ પતુ્રાેઽિપ વ ત॥ ૭૫॥
દારેશે સખુભાવસ્થે યા નાસ્ય વશે સદા ।
વયં સત્ય પ્રયાે ધીમાન્ ધમાર્ત્મા દ તરાેગયુક્॥ ૭૬॥
દારેશે પ ચમે તાે માિન સવર્ગુણા વતઃ ।
સવર્દા હષર્યુક્તશ્ચ તથા સવર્ધનાિધપઃ॥ ૭૭॥
દારેશે િરપુભાવસ્થે ભાયાર્ તસ્ય વતા ।
સ્ત્રયા સહાઽથ વા વૈરં વયં ક્રાેધી સખુાે જ્ઝતઃ॥ ૭૮॥
દારેશે સપ્તમે ભાવે તાે દારસખુા વતઃ ।
ધીરાે િવચક્ષણાે ધીમાન્ કેવલં વાતરાેગવાન્॥ ૭૯॥
દારેશે ત્યુભાવસ્થે તાે દારસખુાે જ્ઝતઃ ।
ભાયાર્ઽિપ રાેગયુક્તાઽસ્ય દુઃશીલાઽિપ ન ચાનુગા॥ ૮૦॥
દારેશે ધમર્ભાવસ્થે નાનાસ્ત્રી ભઃ સમાગમઃ ।
યાહૃતમના તાે બહ્વાર ભકરાે નરઃ॥ ૮૧॥

દારેશે કમર્ભાવસ્થે નાસ્ય યા વશાનુગા ।
વયં ધમર્રતાે તાે ધનપતુ્રાિદસયંુતઃ॥ ૮૨॥
દારેશે લાભભાવસ્થે દારૈરથર્સમાગમઃ ।
પતુ્રાિદસખુમ પં ચ જનઃ ક યપ્ર ે ભવેત્॥ ૮૩॥
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દારેશે વ્યયગે તાે દિરદ્રઃ કૃપણાેઽિપ વા ।
ભાયાર્;િપ વ્યયશીલાઽસ્ય વસ્ત્રા વી નરાે ભવેત્॥ ૮૪॥
અષ્ટમેશે તનાૈ ત તનુસાખૈ્યિવવ જતઃ ।
દેવાનાં બ્રાહ્મણાનાં ચ િન દકાે વ્રણસયંુતઃ॥ ૮૫॥
અષ્ટમેશે ધને બાહુબલહીનઃ પ્ર યતે ।
ધનં તસ્ય ભવેત્ વ પં નષ્ટ િવત્તં ન લ યતે॥ ૮૬॥
ર ધ્રેશે સહજે ભાવે ભ્રા સાખૈ્યં ન યતે ।
સાલસ્યાે ત્યહીનશ્ચ યતે બલવ જતઃ॥ ૮૭॥
ર ધ્રેશે સખુભાવસ્થે મા હીનાે ભવે ચ્છશઃુ ।
ગ્ હભૂ મસખુૈહ નાે મત્રદ્રાેહી ન સશંયઃ॥ ૮૮॥
ર ધ્રેશે સતુભાવસ્થે જડબુ દ્ધઃ પ્ર યતે ।
વ પપ્રજ્ઞાે ભવે જતાે દ ઘાર્યુશ્ચ ધના વતઃ॥ ૮૯॥
ર ધ્રેશે િરપુભાવસ્થે શત્રજેુતા ભવે જનઃ ।
રાેગયુક્તશર રશ્ચ બાલ્યે સપર્જલાદ્ ભયમ્॥ ૯૦॥
ર ધ્રેશે દારભાવસ્થે તસ્ય ભાયાર્દ્વયં ભવેત્ ।
વ્યાપારે ચ ભવેધાિન ત મન્ પાપયુતે ધ્રવુમ્॥ ૯૧॥
ર ધ્રેશે ત્યુભાવસ્થે તા દ ઘાર્યષુા યુતઃ ।
િનબર્લે મ યમાયુઃ સ્યાચ્ચાૈરાે િન દ્યાેઽ યિન દકઃ॥ ૯૨॥
અષ્ટમેશે તપઃસ્થાને ધમર્દ્રાેહી ચ ના તકઃ ।
દુષ્ટભાયાર્પ તશ્ચવૈ પરદ્રવ્યાપહારકઃ॥ ૯૩॥
ર ધ્રેશે કમર્ભાવ તે િપ સાખૈ્યિવવ જતઃ ।
િપશનુઃ કમર્હીનશ્ચ યિદ નવૈ શભુે ક્ષતે॥ ૯૪॥
ર ધ્રેશે લાભભાવસ્થે સપાપે ધનવ જતઃ ।
બાલ્યે દુઃખી સખુી પશ્ચાત્ દ ઘાર્યુશ્ચ શભુા વતે॥ ૯૫॥
ર ધ્રેશે વ્યયભાવસ્થે કુકાય વ્યયકૃત્ સદા ।
અ પાયુશ્ચ ભવે તઃ સપાપે ચ િવશષેતઃ॥ ૯૬॥
ભાગ્યેશે લગ્ ગે તાે ભાગ્યવાન્ ભપૂવ દતઃ ।
સશુીલશ્ચ સુ પશ્ચ િવદ્યાવાન્ જનપૂ જતઃ॥ ૯૭॥
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ભાગ્યેશે ધનભાવસ્થે પ ડતાે જનવ લભઃ ।
યતે ધનવાન્ કામી સ્ત્રીપતુ્રાિદસખુા વતઃ॥ ૯૮॥

ભાગ્યેશે ભ્રા ભાવસ્થે તાે ભ્રા સખુા વતઃ ।
ધનવાન્ ગુણવાંશ્ચાિપ પશીલસમ વતઃ॥ ૯૯॥
ભાગ્યેશે તુયર્ભાવસ્થે ગ્ હયાનસખુા વતઃ ।
સવર્સ પ ત્તયુક્તશ્ચ મા ભક્તાે ભવેન્નરઃ॥ ૧૦૦॥
ભાગ્યેશે સતુભાવસ્થે સતુભાગ્યસમ વતઃ ।
ગુ ભ ક્તરતાે ધીરાે ધમાર્ત્મા પ ડતાે નરઃ॥ ૧૦૧॥
ભાગ્યેશે િરપુભાવસ્થે વ પભાગ્યાે ભવેન્નરઃ ।
માતુલાિદસખુૈહ નઃ શત્રુ ભઃ પીિડતઃ સદા॥ ૧૦૨॥
ભાગ્યેશે દારભાવસ્થે દારયાેગાત્ સખુાેદયઃ ।
ગુણવાન્ ક તમાંશ્ચાિપ યતે દ્વજસત્તમઃ॥ ૧૦૩॥
ભાગ્યેશે ત્યુભાવસ્થે ભાગ્યહીનાે નરાે ભવેત્ ।
જ્યેષ્ઠભ્રા સખું નવૈ તસ્ય તસ્ય યતે॥ ૧૦૪॥
ભાગ્યેશે ભાગ્યભાવસ્થે બહુભાગ્યસમ વતઃ ।
ગુણસાૈ દયર્સ પન્નાે સહજે યઃ સખંુ બહુ॥ ૧૦૫॥
ભાગ્યેશે કમર્ભાવસ્થે તાે રા ઽથ ત સમઃ ।
મ ત્રી સનેાપ તવાર્ઽિપ ગુણવાન્ જનપુ જતઃ॥ ૧૦૬॥
ભાગ્યેશે લાભભાવસ્થે ધનલાભાે િદને િદને ।
ભક્તાે ગુ જનાનાં ચ ગુણવાન્ પુ યવાનિપ॥ ૧૦૭॥
ભાગ્યેશાે વ્યયભાવસ્થાે ભાગ્યહાિનકરાે ણામ્ ।
શભુકાય વ્યયાે િનતં્ય િનધર્નાેઽ ત થસઙ્ગમાત્॥ ૧૦૮॥
કમશે લગ્ ગે તાે િવદ્વાન્ ખ્યાતાે ધની કવીઃ ।
બાલ્યે રાેગી સખુી પશ્ચાદ્ ધન દ્ધિદને િદને॥ ૧૦૯॥
રાજે્યશે ધનભાવસ્થે ધનવાન્ ગુણસયંુતઃ ।
રાજમા યાે વદા યશ્ચ િપત્રાિદસખુસયંુતઃ॥ ૧૧૦॥
કમશે સહજે તાે ભ્રા ત્યસખુા વતઃ ।
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િવક્રમી ગુણસ પન્નઃ વાગ્મી સત્યરતાે નરઃ॥ ૧૧૧॥
કમશે સખુભાવસ્થે સખુી મા િહતે રતઃ ।
યાનભૂ મગ્ હાધીશાે ગુણવાન્ ધનવાનિપ॥ ૧૧૨॥
કમશે સતુભાવસ્થે સવર્િવદ્યાસમ વતઃ ।
સવર્દા હૃષર્સયંુક્તાે ધનવાન્ પતુ્રવાનિપ॥ ૧૧૩॥
કમશે િરપુભાવસ્થે િપ સાખૈ્યિવવ જતઃ ।
ચતુરાેઽિપ ધનૈહ નઃ શત્રુ ભઃ પિરપીિડતઃ॥ ૧૧૪॥
રાજે્યશે દારભાવસ્થે તાે દારસખુા વતઃ ।
મન વી ગુણવાન્ વાગ્મી સત્યધમર્રતઃ સદા॥ ૧૧૫॥
કમશે ર ધ્રભાવસ્થે કમર્હીનાે ભવેન્નરઃ ।
દ ઘાર્યુર યસાૈ તઃ પરિન દાપરાયણઃ॥ ૧૧૬॥
રાજે્યશે ભાગ્યભે તાે રા રાજકુલાેદ્ભવઃ ।
ત સમાેઽ યકુલાે પન્નાે ધનપતુ્રાિદસયંુતઃ॥ ૧૧૭॥
કમશે રાજ્યભાવસ્થે સવર્કમર્પટુઃ સખુી ।
િવક્રમી સત્યવક્તા ચ ગુ ભ ક્તરતાે નરઃ॥ ૧૧૮॥
રાજે્યશે લાભભાવસ્થે તાે ધનસતુા વતઃ ।
હષર્વાન્ ગુણવાંશ્ચાિપ સત્યવક્તા સદા સખુી॥ ૧૧૯॥
રાજે્યશે વ્યયભાવસ્થે તસ્ય રાજગ્ હે વ્યયઃ ।
શત્રુતાેઽિપ ભયં િનતં્ય ચતુરશ્ચાિપ ચ તતઃ॥ ૧૨૦॥
લાભેશે લગ્ ગે તઃ સા વકાે ધનવાન્ સખુી ।
સમદૃ ષ્ટઃ કિવવાર્ગ્મી સદા લાભસમ વતઃ॥ ૧૨૧॥
લાભેશે ધનભાવસ્થે તઃ સવર્ધના વતઃ ।
સવર્ સ દ્ધયુતાે દાતા ધા મકશ્ચ સખુી સદા॥ ૧૨૨॥
લાભેશે સહજે તઃ કુશલઃ સવર્કમર્સુ ।
ધની ભ્રા સખુાપેેતઃ શલૂરાેગભયં ક્વ ચત્॥ ૧૨૩॥
લાભેશે સખુભાવસ્થે લાભાે મા કુલાદ્ ભવેત્ ।
તીથર્યાત્રાકરાે તાે ગ્ હભૂ મસખુા વતઃ॥ ૧૨૪॥

par2130.pdf 13



હ પારાશરહાેરાશાસ્ત્રમ્ ૨૧-૩૦

લાભેશે સતુભાવસ્થે ભવ ત સુ ખનઃ સતુાઃ ।
િવદ્યવ તાેઽિપ સચ્છ લાઃ વયં ધમર્રતઃ સખુી॥ ૧૨૫॥
લાભેશે રાેગભાવસ્થે તાે રાેગસમ વતઃ ।
કૂ્રરબુ દ્ધઃ પ્રવાસી ચ શત્રુ ભ પિરપીિડતઃ॥ ૧૨૬॥
લાભેશે દારભાવસ્થે લાભાે દારકુલાત્ સદા ।
ઉદારશ્ચ ગુણી કામી જનાે ભાયાર્વશાનુગઃ॥ ૧૨૭॥
લાભેશે ર ધ્રભાવસ્થે હાિનઃ કાયષુ યતે ।
તસ્યાયુશ્ચ ભવેદ્દ ઘ પ્રથમં મરણં સ્ત્રયઃ॥ ૧૨૮॥
લભેશે ભાગ્યભાવસ્થે ભાગ્યવાન્ યતે નરઃ ।
ચતુરઃ સત્યવાદ ચ રાજપજુ્યાે ધનાિધપઃ॥ ૧૨૯॥
લાભેશે કમર્ભાવસ્થે ભપૂવ દ્યાે ગુણા વતઃ ।
િનજધમર્રતાે ધીમાન્ સત્યવાદ જતે દ્રયઃ॥ ૧૩૦॥
લાભેશે લાભભાવસ્થે લાભઃ સવષુ કમર્સુ ।
પ ડતં્ય ચ સખંુ તસ્ય વદ્ધર્તે ચ િદને િદને॥ ૧૩૧॥
લાભેશે વ્યયભાવસ્થે સ કાયષુ વ્યયઃ સદા ।
કામુકાે બહુપત્નીકાે લેચ્છસસંગર્કારકઃ॥ ૧૩૨॥
વ્યયેશે લગ્ ગે તાે વ્યયશીલાે જતાે ભવેત્ ।
દુબર્લઃ કફરાેગી ચ ધનિવદ્યાિવવ જતઃ॥ ૧૩૩॥
વ્યયેશે ધનભાવસ્થે શભુકાય વ્યયઃ સદા ।
ધા મકઃ પ્રયવાદ ચ ગુણસાખૈ્યસમ વતઃ॥ ૧૩૪॥
વ્યયેશે સહજે તાે ભ્રા સાૈક્યિવવ જતઃ ।
ભવેદ યજનદ્વષેી વશર રસ્ય પાષેકઃ॥ ૧૩૫॥
વ્યયેશે સખુભાવસ્થે માતુઃ સખુિવવ જતઃ ।
ભૂ મયાનગ્ હાદ નાં હાિન તસ્ય િદનેિદને॥ ૧૩૬॥
વ્યયેશે સતુભાવસ્થે સતુિવદ્યાિવવ જતઃ ।
પતુ્રાથ ચ વ્યય તસ્ય તીથાર્ટનપરાે નરઃ॥ ૧૩૭॥
વ્યયેશે િરપુભાવસ્થે તઃ વજનવૈરકૃત્ ।
ક્રાેધી પાપી ચ દુઃખી ચ પર યારતાે નરઃ॥ ૧૩૮॥
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વ્યયેશે દારભાવસ્થે વ્યયાે દારકૃતઃ સદા ।
તસ્ય ભાયાર્સખું નવૈ બલિવદ્યાિવવ જતઃ॥ ૧૩૯॥
વ્યયેશે ત્યુભાવસ્થે તાે લાભા વતઃ સદા ।
પ્રયવાઙ્ મ યમાયુશ્ચ સ પૂણર્ગુણસયંુતઃ॥ ૧૪૦॥
વ્યયેશે ભાગ્યભાવસ્થે ગુ દ્વષેી ભવેન્નરઃ ।
મત્રૈરિપ ભવેદ્વરંૈ વાથર્સાધનત પરઃ॥ ૧૪૧॥
વ્યયેશે રાજ્યભાવસ્થે વ્યયાે રાજકુલાદ્ભવેત્ ।
િપ તાેઽિપ સખંુ તસ્ય વ પમવે િહ યતે॥ ૧૪૨॥
વ્યયેશે લાભભાવસ્થે લાભે હાિનઃ પ્ર યતે ।
પરેણ ર ક્ષતં દ્રવં્ય કદા ચ લભતે નરઃ॥ ૧૪૩॥
વ્યયેશે વ્યયભાવસ્થે વ્યયાિધક્યં િહ યતે ।
ન શર રસખંુ તસ્ય ક્રાેધી દ્વષેપરાે ણામ્॥ ૧૪૪॥
ઇ ત તે ક થતં િવપ્ર ભાવેશાનાં ચ યત્ ફલમ્ ।
બલાબલિવવેકેન સવષં ત સમાિદશતે્॥ ૧૪૫॥
દ્વરાશીશસ્ય ખેટસ્ય િવિદ વાેભયથા ફલમ્ ।
િવરાેધે તુલ્યફલયાેદ્વર્યાનેાર્શઃ પ્ર યતે॥ ૧૪૬॥
િવ ભન્નયાે તુ ફલયાેદ્વર્યાેઃ પ્રા પ્તભર્વેદ્ધ્રવુમ્ ।
ગ્રહે પૂણર્બલે પુણર્મધર્મધર્બલે ફલમ્॥ ૧૪૭॥
પાદં હીનબલે ખેટે જ્ઞેય મ થં બુધૈિર ત ।
ઉક્તં ભાવ સ્થતાનાં તે ભાવેશાનાં પલં મયા॥ ૧૪૮॥

અથાઽપ્રકાશગ્રહફલા યાયઃ॥ ૨૫॥
રવ્યાિદસપ્તખેટાનાં પ્રાેક્તં ભાવફલં મયા ।
અપ્રકાશગ્રહાણાં ચ ફલાિન કથયા યહમ્॥ ૧॥
શરૂાે િવમલનતે્રાંશઃ સુ ત ધાે િનઘ્ ર્ણઃ ખલઃ ।
મૂ તસ્થે ધૂમસજં્ઞે ચ ગાઢરાષેાે નરઃ સદા॥ ૨॥
રાેગી ધની તુ હીનાઙ્ગાે રાજ્યાપહૃતમાનસઃ ।
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ધૂમે દ્વતીયે સ પ્રાપ્તે મ દપ્રજ્ઞાે નપુંસકઃ॥ ૩॥
મ તમાન્ શાૈયર્સ પન્ન ઇષ્ટ ચતઃ પ્રયવંદઃ ।
ધૂમે સહજભાવસ્થે જનાઢ ાે ધનવાન્ ભવેત્॥ ૪॥
કલત્રાઙ્ગપિરત્યક્તાે િનતં્ય મન સ દુઃ ખતઃ ।
ધૂમે ચતુથ સ પ્રાપ્તે સવર્શાસ્ત્રાથર્ ચ તકઃ॥ ૫॥
વ પાપત્યાે ધનૈહ નાે ધૂમે પ ચમસં સ્થતે ।
ગુ ત સવર્ભકં્ષ ચ સહૃુન્મ ત્રિવવ જતઃ॥ ૬॥
બલવા છત્રવુધકાે ધૂમે ચ િરપુભાવગે ।
બહુતે ેયુતઃ ખ્યાતઃ સદા રાેગિવવ જતઃ॥ ૭॥
િનધર્નઃ સતતં કામી પરદારેષુ કાેિવદઃ ।
ધૂમે સપ્તમગે તાે િન તે ઃ સવર્દા ભવેત્॥ ૮॥
િવક્રમેણ પિરત્યક્તઃ સાે સાહાે સત્યસઙ્ગરઃ ।
અ પ્રયાે િનષુ્ઠરઃ વાથ ધૂમે ત્યુગતે સ ત॥ ૯॥
સતુસાૈભાગ્યસ પન્નાે ધની માની દયા વતઃ ।
ધમર્સ્થાને સ્થતે ધૂમે ધમર્વાન્ બ ધવુ સલઃ॥ ૧૦॥
સતુસાૈભાગ્યસયંુક્તઃ સ તાષેી મ તમાન્ સખુી ।
કમર્સ્થે માનવાે િનતં્ય ધૂમે સત્યપદ સ્થતઃ॥ ૧૧॥
ધનધા યિહર યાઢ ાે પવાંશ્ચ કલા વતઃ ।
ધૂમે લાભગતે ચવૈ િવનીતાે ગીતકાેિવદઃ॥ ૧૨॥
પ તતઃ પાપકમાર્ ચ ધૂમે દ્વાદશસઙ્ગતે ।
પરદારેષુ સસંક્તાે વ્યસની િનઘ્ ર્ણઃ શઠઃ॥ ૧૩॥
લગ્ ે પાતે ચ સ પ્રાપ્તે તકાે દુઃખીપીિડતઃ ।
કૂ્રરાે ઘાતકરાે મખૂા દ્વષેી બ ધજુનસ્ય ચ॥ ૧૪॥
જહ્માેઽ તિપત્તવાન્ ભાેગી ધનસે્થ પાતસજં્ઞકે ।
િનઘ્ ર્ણશ્ચાઽકૃતજ્ઞશ્ચ દુષ્ટાત્મા પાપકૃત્તથા॥ ૧૫॥
સ્થરપ્રજ્ઞાે રણી દાતા ધનાઢ ાે રાજવ લભઃ ।
સ પ્રાપ્તે સહજે પાતે સનેાધીશાે ભવેન્નરઃ॥ ૧૬॥
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બ ધવ્યાિધસમાયુક્તઃ સતુસાૈભાગ્યવ જતઃ ।
ચતુથર્ગાે યદા પાત તદા સ્યાન્મનજુશ્ચ સઃ॥ ૧૭॥
દિરદ્રાે પસયંુક્તઃ પાતે પ ચમગે સ ત ।
કફિપત્તાિનલૈયુર્ક્તાે િનષુ્ઠરાે િનરપત્રપઃ॥ ૧૮॥
શત્રુહ તા સપુુષ્ટશ્ચ સવાર્સ્ત્રાણાં ચ ચાલકઃ ।
કલાસુ િનપુણઃ શા તઃ પાતે શત્રુગતે સ ત॥ ૧૯॥
ધનદારસતુૈ ત્યક્તઃ સ્ત્રી જતાે દુઃખસયંુતઃ ।
પાતે કલત્રગે કામી િનલર્ જઃ પરસાૈહૃદઃ॥ ૨૦॥
િવકલાક્ષાે િવ પશ્ચ દુભર્ગાે દ્વજિન દકઃ ।
ત્યુસ્થાને સ્થતે પાતે રક્તપીડાપિર લુતઃ॥ ૨૧॥
બહુવ્યાપારકાે િનતં્ય બહુ મત્રાે બહુશ્રુતઃ ।
ધમર્ભે પાતખેટે ચ સ્ત્રી પ્રયશ્ચ પ્રયવંદઃ॥ ૨૨॥
સશ્રીકાે ધમર્કૃછા તાે ધમર્કાયષુ કાેિવદઃ ।
કમર્સ્થે પાતસજં્ઞે િહ મહાપ્રાજ્ઞાે િવચક્ષણઃ॥ ૨૩॥
પ્રભૂતધનવાન્ માની સત્યવાદ દૃઢવ્રતઃ ।
અશ્વઢ ાે ગીતસસંક્તઃ પાતે લાભગતે સ ત॥ ૨૪॥
કાપેી ચ બહુકમાર્ઢયાે વં્યગાે ધમર્સ્ય દૂષકઃ ।
વ્યયસ્થાને ગતે પાતે િવદ્વષેી િનજબ ધષુુ॥ ૨૫॥
િવદ્વાન્ સત્યરતઃ શા તાે ધનવાન્ પતુ્રવા છુ ચઃ ।
પિરધાે તનુગે દાતા યતે ગુ વ સલઃ॥ ૨૬॥
ઈશ્વરાે પવાન્ ભાેગી સખુી ધમર્પરાયણઃ ।
ધનસે્થ પિરધાૈ તઃ પ્રભુભર્વ ત માનવઃ॥ ૨૭॥
સ્ત્રીવ લભઃ સુ પાંગાે દેવ વજનસગંતઃ ।
તીયે પિરધાૈ ત્યાે ગુ ભ ક્તસમ વતઃ॥ ૨૮॥
પિરધાૈ સખુભાવસ્થે િવ મતં વિરમંગલમ્ ।
અકૂ્રરં વથ સ પૂણ કુ તે ગીતકાેિવદમ્॥ ૨૯॥
લ મીવાન્ શીલવાન્ કા તઃ પ્રયવાન્ ધમર્વ સલઃ ।
પ ચમે પિરધાૈ તઃ સ્ત્રીણાં ભવ ત વ લભઃ॥ ૩૦॥
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વ્યક્તાેઽથર્પતુ્રવાન્ ભાેગી સવર્સ વિહતે રતઃ ।
પિરધાૈ િરપુભાવસ્થે શત્રુહા યતે નરઃ॥ ૩૧॥
વ પાપત્યઃ સખુૈહ નાે મ દપ્રજ્ઞઃ સિુનષુ્ઠરઃ ।
પિરધાૈ દ્યનૂભાવસ્થે સ્ત્રીણાં વ્યાિધશ્ચ યતે॥ ૩૨॥
અ યાત્મ ચ તકઃ શા તાે દૃઢકાયાે દૃઢવ્રતઃ ।
ધમર્વાંશ્ચ સસ વશ્ચ પિરધાૈ ર ધ્રસં સ્થતે॥ ૩૩॥
પતુ્રા વતઃ સખુી કા તાે ધનાઢયાે લાૈલ્યવ જતઃ ।
પિરધાૈ ધમર્ગે માની વ પસ તુષ્ટમાનસઃ॥ ૩૪॥
કલા ભજ્ઞ તથા ભાેગી દૃઢકાયાે હ્યમ સરઃ ।
પિરધાૈ દશમે પ્રાપ્તે સવર્શાસ્ત્રાથર્પારગઃ॥ ૩૫॥
સ્ત્રીભાેગી ગુણવાંશ્ચવૈ મ તમાન્ વજન પ્રયઃ ।
લાભગે પિરધાૈ તાે મ દા ગ્ પપદ્યતે॥ ૩૬॥
વ્યય તે પિરધાૈ તાે વ્યયકૃત્ માનવઃ સદા ।
દુઃખભાગ્ દુષ્ટબુ દ્ધશ્ચ ગુ િન દાપરાયણઃ॥ ૩૭॥
ધનધા યિહર યાઢ ઃ કૃતજ્ઞઃ સ મતઃ સતામ્ ।
સવર્દાષેપિરત્યક્તશ્ચાપે તનુગતે નરઃ॥ ૩૮॥
પ્રયવંદઃ ગ ભાઢ ાે િવનીતાે િવદ્યયાઽ વતઃ ।
ધનસે્થ ચાપખેટે ચ પવાન્ ધમર્ત પરઃ॥ ૩૯॥
કૃપણાેઽ તકલા ભજ્ઞશ્ચાૈયર્કમર્રતઃ સદા ।
સહજે ધનુ ષ પ્રાપ્તે હીનાઙ્ગાે ગતસાૈહૃદઃ॥ ૪૦॥
સખુી ગાેધનધા યાદ્યૈ રાજસન્માનપૂ જતઃ ।
કામુર્કે સખુસસં્થે તુ નીરાેગાે તનુ યતે॥ ૪૧॥
ચમાન્ દ ઘર્દશા ચ દેવભક્તઃ પ્રયવંદઃ ।

ચાપે પ ચમગે તાે િવ દ્ધઃ સવર્કમર્સુ॥ ૪૨॥
શત્રુહ તાઽ તધતર્શ્ચ સખુી પ્રી ત ચઃ શુ ચઃ ।
ષષ્ઠસ્થાનગતે ચાપે સવર્કમર્સ દ્ધભાક્॥ ૪૩॥
ઈશ્વરાે ગુણસ પૂણર્ઃ શાસ્ત્ર બદ્ધા ભકઃ પ્રયઃ ।
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ચાપે સપ્તમભાવસ્થે ભવતી ત ન સશંયઃ॥ ૪૪॥
પરકમર્રતઃ કૂ્રરઃ પરદારપરાયણઃ ।
અષ્ટમસ્થાનગતે ચાપે યતે િવકલાંગકઃ॥ ૪૫॥
તપ વી વ્રતચયાર્સુ િનરતાે િવદ્યયાઽિધકઃ ।
ધમર્સ્થે યતે ચાપે માનવાે લાેકિવશ્રુતઃ॥ ૪૬॥
બહુપતુ્રધનૈશ્વયા ગાેમિહ યાિદમાન્ ભવેત્ ।
કમર્ભે ચાપસયંુક્તે યતે લાેકિવશ્રુતઃ॥ ૪૭॥
લાભગે ચપખેટે ચ લાભયુક્તાે ભવેન્નરઃ ।
િનરાેગાે દૃઢકાપેા ગ્ મર્ ત્રસ્ત્રીપરમાસ્ત્રિવત્॥ ૪૮॥
ખલાેઽ તમાની દુબુર્ દ્ધિનલર્ ે વ્યયસં સ્થતે ।
ચાપે પરસ્ત્રીસયંુક્તાે યતે િનધર્નઃ સદા॥ ૪૯॥
કુશલઃ સવર્િવદ્યાસુ સખુી વાઙ્િનપનુઃ પ્રયઃ ।
તનાૈ શ ખિન સ તઃ સવર્કામા વતાે ભવેત્॥ ૫૦॥
વક્તા પ્રયવંદઃ કા તાે ધનસ્થાનગતે વજે ।
કાવ્યકૃત્ પ ડતાે માની િવનીતાે વાહના વતઃ॥ ૫૧॥
કદયર્ઃ કૂ્રરકતાર્ ચ કૃશાઙ્ગાે ધનવ જતઃ ।
સહજસ્થે તુ શ ખિન તીવ્રરાેગી પ્ર યતે॥ ૫૨॥
પવાન્ ગુણસ પન્નઃ સા વકાેઽિપ સ્રુ ત પ્રયઃ ।
સખુસસં્થે તુ શ ખિન સદા ભવ ત સાખૈ્યભાક્॥ ૫૩॥
સખુી ભાેગી કલાિવચ્ચ પ ચમસ્થાનગે વજે ।
યુ ક્તજ્ઞાે મ તમાન્ વાગ્મી ગુ ભ ક્તસમ વતઃ॥ ૫૪॥
મા પક્ષક્ષયકરઃ શત્રુહા બહુવા ધવઃ ।
િરપુસ્થાને વજે પ્રાપ્તે શરૂઃ કા તાે િવચક્ષણઃ॥ ૫૫॥
દ્યૂતક્ર ડા વ ભરતઃ કામી ભાેગસમ વતઃ ।
વજે તુ સપ્તમસ્થાગે વે યાસુ કૃતસાૈહૃદઃ॥ ૫૬॥
નીચકમર્રતઃ પાપાે િનલર્ ે િન દકઃ સદા ।
ત્યુસ્થાને વજે પ્રાપ્તે ગત યપરપક્ષકઃ॥ ૫૭॥
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લઙ્ગધાર પ્રસન્નાત્મા સવર્ભૂતિહતે રતઃ ।
ધમર્ભે શ ખિન પ્રાપ્તે ધમર્કાયષુ કાેિવદઃ॥ ૫૮॥
સખુસાૈભાગ્યસ પન્નઃ કા મનીનાં ચ વ લભઃ ।
દાતા દ્વજૈઃ સમાયુક્તઃ કમર્સ્થે શ ખિન દ્વજ॥ ૫૯॥
િનત્યલાભઃ સધુમ ચ લાભે શ ખિન પૂ જતઃ ।
ધનાઢ ઃ સભુગઃ શરૂઃ સયુજ્ઞશ્ચા ત કાેિવદઃ॥ ૬૦॥
પાપકમર્રતઃ શરૂઃ શ્રદ્ધાહીનાેઽઘ્ ણાે નરઃ ।
પરદારરતાે રાૈદ્રઃ શ ખિન વ્યયગે સ ત॥ ૬૧॥
રાેગાત્તર્ઃ સતતં કામી પાપાત્માિધગતઃ શઠઃ ।
તનુસે્થ ગુ લકે તઃ ખલભાવાેઽ તદુઃ ખતઃ॥ ૬૨॥
િવકૃતાે દુઃ ખતઃ દ્રાે વ્યસની ચ ગતત્રપઃ ।
ધનસે્થ ગુ લકે તાે િનઃ વાે ભવ ત માનવઃ॥ ૬૩॥
ચાવર્ઙ્ગાે ગ્રામપઃ પુ યસયંુક્તઃ સ જન પ્રયઃ ।
સહજે ગુ લકે તાે માનવાે રાજપૂ જતઃ॥ ૬૪॥
રાેગી સખુપિરત્યક્તઃ સદા ભવ ત પાપકૃત્ ।
ગુ લકે સખુભાવસ્થે વાતિપત્તાિધકાે ભવેત્॥ ૬૫॥
િવ તુ તિવધનાેઽ પાયુદ્વષી દ્રાે નપુંસકઃ ।
ગુ લકે સતુભાવસ્થે સ્ત્રી જતાે ના તકાે ભવેત્॥ ૬૬॥
વીતશત્રુઃ સપુુષ્ટાઙ્ગાે િરપુસ્થાને યમાત્મજે ।
સદુ પ્તઃ સ મતઃ સ્ત્રીણાં સાે સાહઃ સદુૃઢાે િહતઃ॥ ૬૭॥
સ્ત્રી જતઃ પાપકૃ રઃ કૃશાઙ્ગાે ગતસાૈહૃદઃ ।
િવતઃ સ્ત્રીધનનેવૈ ગુ લકે સપ્તમ સ્થતે॥ ૬૮॥
ધાલુદુર્ઃ ખત કૂ્રર તી ણરાષેાેઽ તિનઘ્ ર્ણઃ ।
ર ધ્રગે ગુ લકે િનઃ વાે યતે ગુણવ જતઃ॥ ૬૯॥
બહુક્લેશઃ કૃશતનુદુર્ષ્ટકમાર્ તિનઘ્ ર્ણઃ ।
ગુ લકે ધમર્ગે મ દઃ િપશનુાે બિહરાકૃ તઃ॥ ૭૦॥
પતુ્રા વતઃ સખુી ભાેક્તા દેવાગ્ યચર્નવ સલઃ ।
દશમે ગુ લકે તાે યાેગધમાર્ શ્રતઃ સખુી॥ ૭૧॥
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સસુ્ત્રીભાેગી પ્ર યક્ષાે બ ધનૂાં ચ િહતે રતઃ ।
લાભસ્થે ગુ લકે તાે નીચાઙ્ગ સાવર્ભાૈમકઃ॥ ૭૨॥
નીચકમાર્ તતઃ પાપાે હીનાઙ્ગાે દુભર્ગાેઽલસઃ ।
વ્યયગે ગુ લકે તાે નીચષેુ કુ તે ર તમ્॥ ૭૩॥
લગ્ ે પ્રાણપદે ક્ષણાે રાે ગ ભવ ત માનવઃ ।
મૂકાને્મત્તાે જડાઙ્ગ તુ હીનાઙ્ગાે દુઃ ખત કૃશઃ॥ ૭૪॥
બહુધા યાે બહુધનાે બહુ ત્યાે બહુપ્રજઃ ।
ધનસ્થાન સ્થતે પ્રાણે સભુગાે જયતે નરઃ॥ ૭૫॥
િહસ્રાે ગવર્સમાયુક્તાે િનષુ્ઠરાેઽ તમ લ લુચઃ ।
તીયગે પ્રાણપદે ગુ ભ ક્તિવવ જતઃ॥ ૭૬॥
સખુસ્થે તુ સખુી કા તઃ સહૃુદ્રમાસુ વ લભઃ ।
ગુરાૈ પરાયણઃ શીતઃ પ્રાણે વૈ સત્યત પરઃ॥ ૭૭॥
સુ ખભાક્ સિુક્રયાપેેત વપચારદયા વતઃ ।
પ ચમસ્થે પ્રાણપદે સવર્કામસમ વતઃ॥ ૭૮॥
બ ધુશત્રવુશ તી ણાે મ દા ગ્ િનદર્યઃ ખલઃ ।
ષષે્ઠ પ્રાણપદે રાેગી િવત્તપાેઽ પાયુરેવ ચ॥ ૭૯॥
ઈ યાર્લુ સતતં કામી તીવ્રરાૈદ્રવપનુર્રઃ ।
સપ્તમસ્થે પ્રાણપદે દુરારા યઃ કુબુ દ્ધમાન્॥ ૮૦॥
રાેગસ તાિપતાઙ્ગશ્ચ પ્રાણપદેઽષ્ટમે સ ત ।
પીિડતઃ પા થવૈદુર્ઃખૈ ર્ત્યબ ધુસતુાેદ્ભવૈઃ॥ ૮૧॥
પતુ્રવાન્ ધનસ પન્નઃ સભુગઃ પ્રયદશર્નઃ ।
પ્રાણે ધમર્ સ્થતે ત્યઃ સદાઽદુષ્ટાે િવચક્ષણઃ॥ ૮૨॥
વીયર્વાન્ મ તમાન્ દક્ષાે પકાયષુ કાેિવદઃ ।
દશમે વૈ પ્રાણપદે દેવાચર્નપરાયણઃ॥ ૮૩॥
િવખ્યાતાે ગુણવાન્ પ્રાજ્ઞાે ભાેગીધ નસમ વતઃ ।
લાભસ્થાન સ્થતે પ્રાણે ગાૈરાઙ્ગાે મા વ સલઃ॥ ૮૪॥
દ્રાે દુષ્ટ તુ હીનાઙ્ગાે િવદ્વશેી દ્વજબ ધષુુ ।
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વ્યયે પ્રાણે નતે્રરાેગી કાણાે વા યતે નરઃ॥ ૮૫॥
ઇત્યપ્રકાશખેટાનાં ફલા યુક્તાિન ભૂસરુ ।
તથા યાિન પ્રકાશાનાં સયૂાર્દ નાં ખચાિરણામ્॥ ૮૬॥
તાિન સ્થ તવશાત્તષેાં સુ્ફટદૃ ષ્ટવશાત્ તથા ।
બલાઽબલિવવેકેન વક્તવ્યાિન શર િરણામ્॥ ૮૭॥

અથે ગ્રહસુ્ફટદૃ ષ્ટકથના યયાઃ॥ ૨૬॥
ભગવાન્ ક તધા દૃ ષ્ટબર્લં ક તિવધં તથા ।
ઇ ત મે સશંયાે ત તં ભવાન્ છેત્તુમિહ ત॥ ૧॥
અેકા રા શવશાદ્ દૃ ષ્ટઃ પવૂર્મુક્તા ચ યા દ્વજ ।
અ યા ખેટ વભાવાે થા સુ્ફટા તાં કથયા યહમ્॥ ૨॥
િત્રદશે ચ િત્રકાેણે ચ ચતુરસ્રે ચ સપ્તમે ।
પાદ દ્ધયા પ્રપ ય ત પ્રયચ્છ ત ફલં તથા॥ ૩॥
પૂણ ચ સપ્તમં સવ શાિન વકુ ઃ પનુઃ ।
િવશષેતશ્ચ િત્રદશિત્રકાેણચતુરષ્ટમાન્॥ ૪॥
ઇ ત સામા યતઃ પવૂરાચાયઃ પ્ર તપાિદતા ।
સુ્ફટા તરવશાદ્યા ચ દૃ ષ્ટઃ સાઽ તસુ્ફટા યથા॥ ૫॥
દૃ યાદ્ િવશાે ય દ્રષ્ટારં ષડ્રા શ યાેઽિધકા તરમ્ ।
િદગ યઃ સશંાે ય તદ્ભાગા દ્વભક્તા દક્ૃ સુ્ફટા ભવેત્॥ ૬॥
પ ચાિધકે િવના રા શ ભાગા દ્વઘ્નાશ્ચ દક્ૃ સુ્ફટા ।
વેદાિધકે ત્યજેદ્ ભૂતાદ્ ભાગા દૃ ષ્ટઃ િત્રભાિધકે॥ ૭॥
િવશાે યાણર્વતાે દ્વા યાં લ ધં િત્રશદ્યુતં ચ દક્ૃ ।
દ્વ્યિધકે તુ િવના રા શ ભાગા ત થયુતા તથા॥ ૮॥
પાિધકે િવના રા શ ભાગા દ્વયાપ્તાશ્ચ દગૃ્ ભવેત્ ।
અેવં રા યાિદકે શષેે શનાૈ દ્રષ્ટિર ભાે દ્વજ॥ ૯॥
અેકભે નવભે ભાગા ભુક્તા ભાેગ્યા દ્વસગંુણાઃ ।
દ્વભઽશાધાિનતાઃ ષ ષ્ટરષ્ટભે ખા ગ્ યુગ્ લવાઃ॥ ૧૦॥
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િત્રસપ્તભે તુ ભાૈમસ્ય ષ ષ્ટરત્ર લવાેિનતા ।
સાધાશા ત થસયંુક્તા દ્વભે પં સદાઽઙ્ગભે॥ ૧૧॥
િત્રસપ્તભે તુ વસ્ય ભાગાધ શરવેદયુક્ ।
દ્વગુણૈ તુ લવૈશ્ચાનેાઃ ખરસાશ્ચતુરષ્ટભે॥ ૧૨॥
અેવં રવ્યાિદખેટાનાં સુ્ફટા દૃ ષ્ટઃ પ્ર યતે ।
તદ્વશાદેવ ભાવાનાં તકસ્ય ફલં વદેત્॥ ૧૩॥

અથ પષ્ટબલા યાયઃ॥ ૨૭॥
અથ પષ્ટબલં વકે્ષ્ય સ્થાનકાલાિદસ ભવમ્ ।
નીચાનેાં ખચરં ભાધાર્િધક ચક્રાદ્ િવશાેધયેત્॥ ૧॥
ભાગીકૃત્ય િત્ર ભભર્ક્તં લ ધમુચ્ચબલં ભવેત્ ।
વિત્રકાેણ વગેહાિધ મત્ર મત્રસમાિરષુ॥ ૨॥
અિધશત્રુગ્ હે ચાિપ સ્થતાનાં ક્રમશાે બલમ્ ।
ભૂતા ધયઃ ખા ગ્ નખા ત યાે દશ યુગાઃ કરાઃ॥ ૩॥
અેવં હાેરાદકૃાણાિદ્રભાગાંકદ્વાદશાંશજમ્ ।
િત્રશાંશજં તદૈક્ય ચ સપ્તવગર્સમુદ્ભવમ્॥ ૪॥
શકેુ્ર દૂ સમભાંશઽે યે િવષમેઽઙ્ ઘ્ર મતં બલમ્ ।
કે દ્રાિદષુ સ્થતાઃ ખેટાઃ પૂણાર્ઽધાર્ઽઙ્ ઘ્ર મતં ક્રમાત્॥ ૫॥
આદ્યમ યાવસાનષેુ દ્રે કાણષેુ સ્થતાઃ ક્રમાત્ ।
પુનંપુંસકયાષેાખ્યા દદ્યુરઙ્ ઘ્ર મતં બલમ્॥ ૬॥
સયૂાર્ત્ કુ ત્ સખંુ વાજ્જ્ઞાચ્ચાઽ તં લગ્ માિક્રતઃ ।
દશમં ચ ગાેશ્ચ દ્રાદ્ િહ વા ષડ્ભાિધકે સ ત॥ ૭॥
ચક્રાદ્ િવશાે ય તદ્ભાગા સ્ત્ર ભભર્ક્તાશ્ચ િદગ્બલમ્ ।
ઇષ્ટાધિટ િનશીથાત્તન્નતં િત્રશચ્ચ્યુતં નતમ્॥ ૮॥
ચ દ્રભાૈમશનીનાં ચ નતં દ્વઘં્ન કલાિદકમ્ ।
ષ ષ્ટશદંુ્ધ તદ યષેાં સદા પં બુધસ્ય િહ॥ ૯॥
અથ પક્ષબલં વકે્ષ્ય સયૂ ચ દ્રાદ્ િવશાે ય ચ ।
ષડ્ભાિધકે િવશાે યાકાર્દ્ ભાગીકૃત્ત્ય િત્ર ભભર્જેત્॥ ૧૦॥
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પક્ષજં બલ મ દુજ્ઞશકેુ્રજ્યાનાં તુ ષ ષ્ટતઃ ।
િવશાે ય ત દલં જ્ઞનંે પાપાનાં પક્ષસભંવમ્॥ ૧૧॥
િદન યંશષેુ સાૈ યાકર્શનીનાં િનટ્િત્રભાગકે ।
ચ દ્રશકુ્રકુ નાં ચ બલં પૂણ સદા ગુરાેઃ॥ ૧૨॥
વષમાસિદનેશાનાં ત ય સ્ત્રશચ્છરાણર્વામ્ ।
હાેરેશસ્ય બલં ષ ષ્ટ ક્તં નૈસ ગકં પુરા॥ ૧૩॥
તન્માનાં સપ્તહૃ ષ ષ્ટરેકાદ્યેકાેત્તરૈહર્તા ।
શમંબુગુશચંુરાિદખેટાનાં ક્રમતાે દ્વજ॥ ૧૪॥
પ ચા ધયઃ સરુાઃ સયૂાર્ઃ ખ ડકાંશાઃ ક્રમાદમી ।
સાયનગ્રહદાેરા શતુલ્યખ ડયુ તશ્ચ સ॥ ૧૫॥
ભાગાિદકહતાદે યાત્ િત્રશ લ ધયુતા લવાઃ ।
વ ણં તુલમષેાદાૈ શની દ્વાેશ્ચ િત્રરા શષુ॥ ૧૬॥
તથાઽરાકજ્યશકુ્રાણાં વ્ય તં જ્ઞસ્ય સદા ધનમ્ ।
તદ્ભાગાશ્ચ િત્ર ભભર્ક્તા જ્ઞેયમાયનજં બલમ્॥ ૧૭॥
યદ્રવેરાયનં વીય ચેષ્ટાખ્યં તાવદેવ િહ ।
િવધાેઃ પક્ષબલં યાવત્ તાવચ્ચેષ્ટાબલં તમ્॥ ૧૮॥
પાપદકૃ્પાદહીનં તચ્છુભદકૃ્પાદયુક્ તથા ।
બલૈક્યં જ્ઞજે્યદકૃ્યુક્તમવેં ખેટબલં ભવેત્॥ ૧૯॥
અથ તારગ્રહાણાં તુ યુદ્ યતાેશ્ચ દ્વયાે મથઃ ।
બલા તરં િવજેતુઃ વં િન જતસ્ય બલે ણમ્॥ ૨૦॥
ચક્રાનવુક્રા િવકલા મ દા મ દતરા સમા ।
ચરા ચાઽ તચરા ચે ત ગ્રહાણામષ્ટધા ગ તઃ॥ ૨૧॥
ષ ષ્ટવર્ક્રગતે વીયર્મનવુક્રગતેદર્લમ્ ।
પાદાે િવકલભુક્તેઃ સ્યાત્ તથા મ યગતેદર્લમ્॥ ૨૨॥
પાદાે મ દગતે તસ્ય દલં મ દતરસ્ય િહ ।
ચરભુક્તે તુ પાદાનેાં દલં સ્યાદ તચાિરણઃ॥ ૨૩॥
મ યમસુ્ફટયાેગાધર્હીનં વ વચલાેચ્ચકમ્ ।
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ષડ્ભાિધકં ચ્યુતં ચક્રાચ્ચેષ્ટાકે દં્ર તં કુ ત્॥ ૨૪॥
ભાગીકૃતં િત્ર ભભર્ક્તં લ ધં ચેષ્ટાબલં વ ત ।
સ્થાનિદક્કાલદકૃ્ચેષ્ટાિનસગા થં ચ ષિડ્વધમ્॥ ૨૫॥
અેવં ગ્રહબલં પ્રાેક્તમથ ભાવબલં શ ◌ૃ ।
ક યાયુગ્મતુલાકુ ભચાપાદ્યાધાર્શ્ચ સપ્તમમ્॥ ૨૬॥
ગાેઽજ સહ ગાદ્યાધર્ચાપા ત્યાધાર્ત્ સખંુ ત્યજેત્ ।
કકર્ શ્ચકતાે લગ્ ં ગાત્યાધાર્જ્ઝષાશ્ચ ખમ્॥ ૨૭॥
શાે યમઙ્ગાિધકં ચક્રાચ્ચ્યુતં ભાગીકૃતં િત્રહૃત્ ।
સદ્દ ૃષ્ટપાદયુક્પાપપાપદૃ ષ્ટપાદિવવ જતમ્॥ ૨૮॥
જ્ઞજે્યદૃ ષ્ટયુતં તચ્ચ વ વ વા મબલા વતમ્ ।
ઇ ત ભાવબલં પષં્ટ સામા યં ચ પુરાેિદતમ્॥ ૨૯॥
બુધજે્યયુક્તભાવસ્ય બલમેકેન સયંુતમ્ ।
મ દારરિવયુક્તસ્ય બલમેકેન વ જતમ્॥ ૩૦॥
િદને શીષાદયાે ભાવઃ સ યાયામુભયાેદયઃ ।
િન શ ષ્ઠાેદયાખ્યશ્ચ દદ્યાત્ પાદ મતં બલમ્॥ ૩૧॥
અંકાગ્ યાેઽઙ્ગરામાશ્ચ ખાગ્ યા કર સ ધવઃ ।
નવાગ્ યઃ સરુા સ્ત્રશદ્ દશસગંુ ણતાઃ ક્રમાત્॥ ૩૨॥
રવ્યાદ નાં બલૈક્યશ્ચેત્ તદા સબુ લનાે મતાઃ ।
અિધકં પૂણર્મવે સ્યાદ્ બલં ચેદ્બ લનાે દ્વજ॥ ૩૩॥
ગુ સાૈ યરવીણાં તુ ભૂતષટ્કે દવાે દ્વજ ।
પંચાગ્ યઃ ખભૂતાિન કરભૂ મસધુાકરાઃ॥ ૩૪॥
ખાગ્ યશ્ચ ક્રમા સ્થાનિદક્ચેષ્ટાસમયાઽયને ।
સતે દ્વાે ય ગ્ ચ દ્રાશ્ચ ખષેવઃ ખાગ્ યઃ શતમ્॥ ૩૫॥
ચ વાિરશત્ કલા ભાૈમમ દયાેઃ ષ ણવ ક્રમાત્ ।
િત્રશત્ ખવેદાઃ સપ્તાઙ્ગા નખાશ્ચેત્યુિદતા દ્વજ॥ ૩૬॥
અેવં કૃ વા બલૈક્યંચ તત શ્ચ ત્યમ્ ફલં દ્વજ ।
ભાવસ્થાનગ્રહૈઃ પ્રાેક્તયાેગે યે યાેગહેતવઃ॥ ૩૭॥
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તષેાં મ યે બલી કતાર્ સ અેવાઽસ્ય ફલપ્રદઃ ।
યાેગે વાપ્તષેુ બહુષુ ની તરેવં પ્રક તતા॥ ૩૮॥
ગ ણતષેુ પ્રવીણાે યઃ શ દશાસે્ત્ર કૃતશ્રમઃ ।
યાયિવદ્ બુ દ્ધમાન્ દેશિદક્કાલજ્ઞાે જતે દ્રયઃ॥ ૩૯॥
ઊહાપાેહપટુહારાસ્ક ધશ્રવણસ મતઃ ।
મતૈ્રેય સત્યતાં યાિદ તસ્ય વાક્યં ન સશંયઃ॥ ૪૦॥

અથેષ્ટકષ્ટા યાયઃ॥ ૨૮॥
અથ ચેષ્ટમિનષં્ટ ચ ગ્રહાનાં કથયા યહમ્ ।
યદ્વશાચ્ચ પ્રયચ્છ ત શભુાઽશભુદશાફલમ્॥ ૧॥
વનીચાનેાે ગ્રહ શાે યઃ ષડ્ભાિધક્યે ભમ ડલાત્ ।
સકૈાે રા શભર્વેદુચ્ચર મ દ્વઘ્નાંશસયંુતઃ॥ ૨॥
ચેષ્ટાકે દ્રાચ્ચ તદ્ર મ સાધયેદુચ્ચર મવત્ ।
ચેષ્ટાકે દં્ર કુ દ નાં પવૂર્મુકં્ત મયા દ્વજ॥ ૩॥
સાયનાકર્ સ્ત્રભાેઽકર્સ્ય વ્યક દુશ્ચ િવધાે તથા ।
ચેષ્ટાકે દં્ર રસા પં તચ્ચક્રાચ્છાે યં રસાિધકે॥ ૪॥
ચેષ્ટાેચ્ચર મયાેગાધ શભુર મઃ પ્રક ત્યર્તે ।
અષ્ટ યશ્ચ િવશદુ્ધાેઽસાબશભુાખ્યશ્ચ ક યતે॥ ૫॥
ઉચ્ચચેષ્ટાકરાન્ વ્યેકાન્ િદ ગ્ભહર્ વા તુ યાજેયેત્ ।
તદધર્ મષ્ટસજં્ઞં સ્યાત્ કષં્ટ ત ષ ષ્ટત યુતમ્॥ ૬॥
વાેચ્ચે મૂલિત્રકાેણે ચ વભેઽિધસહૃુદ ષ્ટભે ।
સમભે શત્રુભે ચાિધશત્રુભે નીચભે ક્રમાત્॥ ૭॥
ષ ષ્ટિર વ ધય સ્ત્રશદાકૃ ત તથયાે ગ ઃ ।
ચ વારાે દ્વાૈ ચ શૂ યં ચ શભુમેત ફલં ગ્ હે॥ ૮॥
ષ ષ્ટતઃ પ તતં ચૈતચ્છેષં સ્યાદશભું ગ્ હે ।
તદધર્મ યવગષુ જ્ઞેયં િવપ્ર શભુાઽશભુમ્॥ ૯॥
પ ચ વષ્ટફલં ચાદ્યાત્ સમં ષષે્ઠ તતઃ પરમ્ ।
અશભંુ િત્રષુ િવજ્ઞેય મ ત શાસે્ત્રષુ િન શ્ચતમ્॥ ૧૦॥
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િદગ્બલં િદક્ફલં તસ્ય તથા િદનફલં ભવેત્ ।
તયાેઃ ફલં શભંુ પ્રાેક્તમશભું ષ ષ્ટત યુતમ્॥ ૧૧॥
શભુેઽિધકે શભંુ જ્ઞેયમશભંુ વશભુેઽિધકે ।
દશાફલં નભાેગસ્ય તથા ભાવફલં દ્વજ॥ ૧૨॥
બલૈઃ ષડ્ ભઃ સમાેિધ વા બલૈક્યને ભજેત્ થક્ ।
તત્તદ્બલફલાિન સ્યુરશભુાિન શભુાિન ચ॥ ૧૩॥
શભુપાપફલા યાં ચ હ યાદ્ દૃ ષ્ટ બલં તથા ।
દષૃ્ટ તે શભુપાપાખ્યે બલે સ્યાતાં તદાહ્વયે॥ ૧૪॥
ભાવાનાં ચ ફલે પ્રાેક્તે પતીનાં ચ ફલે ઉભે ।
રાશાૈ શભુનભાેગશ્ચેદ્ ભાવસાધનસભંવમ્॥ ૧૫॥
ફલં તસ્ય શભુે યુ જ્યાદશભુે વજર્યેત્ તથા ।
પાપશ્ચેદ યથા ચવૈં બલે દષૃ્ટ ાં તથવૈ ચ॥ ૧૬॥
યુ જ્યાદુચ્ચાિદગે ખેટે ફલં નીચાિદગે ત્યજેત્ ।
અેવં શભુાઽશભંુ જ્ઞા વા તકસ્ય ફલં વદેત્॥ ૧૭॥
અષ્ટવગર્ફલં ચવૈં સ્થાને ચ કરણેઽ યથા ।
રા શદ્વયગતે ભાવે તદ્રા યિધપતેઃ િક્રયા॥ ૧૮॥
સ્થાનાિધકેન ભાવને ભાવલાભઃ પ્રક તતઃ ।
ત સમાને ચ તદ્ભાવે તદાની ં સ્થાનદાન્ ગ્રહાન્॥ ૧૯॥
સયંાજેે્ય સ્થાનસખં્યાયા દલમેત સમં ફલમ્ ।
અેવં સખેટભાવાનાં ફલં જ્ઞેયં શભુાઽશભુમ્॥ ૨૦॥

અથ પદા યાયઃ॥ ૨૯॥
ક યા યથા ભાવાનાં ખેટાનાં ચ પદં દ્વજ ।
ત દ્વશષેફલં જ્ઞાતું યથાેક્તં પ્રાઙ્ મહ ષ ભઃ॥ ૧॥
લગ્ ાદ્ યાવ તથે રાશાૈ તષે્ઠ લગ્ ેશ્વરઃ ક્રમાત્ ।
તત તાવ તથે રાશાૈ લગ્ સ્ય પદમુચ્યતે॥ ૨॥
સવષામાપ ભાવાનાં જ્ઞેયમવેં પદં દ્વજ ।

par2130.pdf 27



હ પારાશરહાેરાશાસ્ત્રમ્ ૨૧-૩૦

તનુભાવપદં તત્ર બુધા મખુ્યપદં િવદુઃ॥ ૩॥
વસ્થાનં સપ્તમં નવૈં પદં ભિવતુમહર્ ત ।
ત મન્ પદ વે િવજ્ઞેયં મ યં તુય ક્રમાત્ પદમ્॥ ૪॥
યથા તુયર્ સ્થતે નાથે તુયર્મવે પદં ભવેત્ ।
સપ્તમે ચ સ્થતે નાથે િવજ્ઞેયં દશમં પદમ્॥ ૫॥
ય માદ્ યાવ તથે રાશાૈ ખેટાત્ તદ્ભવનં દ્વજ ।
તત તાવ તથં રા શ ખેટા ઢં પ્રચક્ષતે॥ ૬॥
દ્વનાથ દ્વભયાેરેવં િવજ્ઞેયં સબલાવિધ ।
િવગણ ય પદં િવપ્ર તત તસ્ય ફલં વદેત્॥ ૭॥
અથાઽહં પદમા શ્રત્ય ફલં િક ચદ્ બ્રવુે દ્વજ ।
પદાદેકાદશે સ્થાને ગ્રહૈયુર્ક્તાેઽથવે ક્ષતે॥ ૮॥
ધનવાન્ યતે બાલ તથા સખુસમ વતઃ ।
શભુયાેગાત્ સમુાગણ ધના પ્તઃ પાપતાેઽ તથા॥ ૯॥
મશ્રૈ મશં્ર ફલં જ્ઞેયં વાેચ્ચ મત્રાિદગેહગૈઃ ।
બહુધા યતે લાભાે બહુધા ચ સખુાગમઃ॥ ૧૦॥
પદા લાભગ્ હં યસ્ય પ ય ત સકલા ગ્રહાઃ ।
રા વા રાજતુલ્યાે વા સ તાે નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૧॥
પદા લાભગ્ હં પ યેદ્ વ્યયં ક શ્ચન્ન પ ય ત ।
અિવધ્નને સદા લાભાે યતે દ્વજસત્તમ॥ ૧૨॥
ગ્રહદગૃ્યાેગબાહુલ્યે પદાદેકાદશે દ્વજ ।
સાગર્લે ચાિપ તત્રાિપ બહ્વગર્લસમાગમે॥ ૧૩॥
શભુગ્રહાગર્લે િવપ્ર તત્રા યુચ્ચગ્રહાગર્લે ।
શભુને વા મના દષૃ્ટે લગ્ ભાગ્યાિદગને વા॥ ૧૪॥
તસ્ય ભાગ્યપ્રાબલ્યં િનિદશદુેત્તરાેત્તરમ્ ।

ઉક્તયાેગષેુ ચેત્ ખેટે દ્વાદશં નવૈ પ ય ત॥ ૧૫॥
પદસ્થાનાદ્ વ્યયે િવપ્ર શભુપાપયુતે ક્ષતે ।
વ્યયબાહુલ્ય મત્યેવં િવશષેાપેાજર્નાત્ સદા॥ ૧૬॥
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શભુગ્રહે સમુાગણ કુમાગાર્ત્ પાપખેચરે ।
મશ્રે મશ્રફલં વાચ્યમવેં લાભાેઽિપ લાભગે॥ ૧૭॥
પદા ઢાદ્ વ્યયે શકુ્રભાનુ વભાર્નુ ભયુર્તે ।
રાજમૂલાદ્ વ્યયાે વાચ્યશ્ચ દ્રદષૃ્ટ ા િવશષેતઃ॥ ૧૮॥
પદા ઢાદ્ વ્યયે સાૈ યે શભુખેટયુતે ક્ષતે ।
જ્ઞા તમ યે વ્યયાે િનતં્ય પાપદક્ૃ કલહાદ્ વ્યયઃ॥ ૧૯॥
પદાદ્ વ્યયે સરુાચાય વી ક્ષતે ચા યખેચરૈઃ ।
કરમૂલાદ્ વ્યયાે વાચ્યઃ વસ્યવૈ દ્વજસત્તમ॥ ૨૦॥
આ ઢાદ્ દ્વાદશે સાૈરે ધરાપતુ્રેણ સયંુતે ।
અ યગ્રહે ક્ષતે િવપ્ર ભ્રા વગાર્દ્ ધનવ્યયઃ॥ ૨૧॥
આ ઢાદ્ દ્વાદશે સ્થાને યે યાેગાઃ ક થતા યથા ।
લાભભાવે ચ તે યાેગા લાભયાેગકરા તથા॥ ૨૨॥
આ ઢાત્ સપ્તમે રાહુરથવા સં સ્થતઃ શખી ।
કુ ક્ષવ્યથાયુતાે બાલઃ શ ખના પીિડતાે‘થ વા॥ ૨૩॥
આ ધાત્ સપ્તમે કેતુઃ પાપખેટયુતે ક્ષતઃ ।
સાહસી શ્વેતકેશી ચ દ્ધ લઙ્ગી ભવેન્નરઃ॥ ૨૪॥
પદાત્તુ સપ્તમે સ્થાને ગુ શકુ્રિનશાકરાઃ ।
ત્રયાે દ્વયમથૈકાેઽિપ લ મીવાન્ યતે જનઃ॥ ૨૫॥
વતુઙ્ગે સપ્તમે ખેટઃ શભુાે વાઽ યશભુઃ પદાત્ ।
શ્રીમાન્ સાેઽિપ ભવેન્નનું સ ક તસિહતાે દ્વજ॥ ૨૬॥
યે યાેગાઃ સપ્તમે સ્થાને પદાશ્ચ ક થતા મયા ।
ચ ત્યા તથવૈ તે યાેગા દ્વતીયેઽિપ સદા દ્વજ॥ ૨૭॥
ઉચ્ચસ્થાે રાૈિહણેયાે વા વાે વા શકુ્ર અેવ વા ।
અેવાે બલી ધનગતઃ શ્રયં િદશ ત દેિહનઃ॥ ૨૮॥
યે યાેગાશ્ચ પદે લગ્ ે યથાવદ્ ગિદતા મયા ।
તે યાેગાઃ કારકાંશઽેિપ િવજ્ઞેયા બાંધવ જતાઃ॥ ૨૯॥
આ ઢાદ્ િવત્તભે સાૈ યે સવર્દેશાિધપાે ભવેત્ ।
સવર્જ્ઞાે યિદ વા સ સ્યાત્ કિવવાર્દ ચ ભાગર્વે॥ ૩૦॥
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આ ધાત્ કે દ્રકાેણષેુ સ્થતે દારપદે દ્વજ ।
લગ્ યાપદે વાિપ સબલગ્રહસયંુતે॥ ૩૧॥
સ્ર્/ઈમાંશ્ચ યતે નનંૂ દેશે િવખ્યા તમાન્ ભવેત્ ।
ષષે્ઠષ્ટમે વ્યયસ્થાને તાે દારપદેઽધનઃ॥ ૩૨॥
પદે ત સપ્તમે વાિપ કે દ્રે દ્ધાૈ િત્રકાેણકે ।
સવુીયર્ઃ સં સ્થતઃ ખેતઃ ભાયાર્ભ ર્સખુપ્રદઃ॥ ૩૩॥
પદાદ્દારપદે ચવૈં કે દ્રે કાેણે ચ સં સ્થતે ।
દ્વયાેમત્રી ભવેન્નનૂં િત્રકે વૈરં ન સશંયઃ॥ ૩૪॥
અેવં લગ્ પદાદ્ િવપ્ર તનયાિદપદે સ્થતે ।
મત્રા મત્રે િવ નીયા લાભાલાભાૈ િવચક્ષણઃ॥ ૩૫॥
લગ્ દારપદે િવપ્ર મથઃ કે દ્રગતે યિદ ।
િત્રલાભયાે સ્ત્રકાેણે વા તથા રા ધરાિધપઃ॥ ૩૬॥
અેવં લગ્ પદાદેવ ધનાિદપદતાે દ્વજ ।
સ્થાનદ્વયં સમાલાેક્ય તકસ્ય ફલં વદેત્॥ ૩૭॥

અથાપેપદા યાયઃ॥ ૩૦॥
અથાપેપદમા શ્રત્ય કથયા મ ફલં દ્વજ ।
યુચ્છુભ વે ભવે ણાં પતુ્રદારાિદજં સખુમ્॥ ૧॥
તનુભાવપદં િવપ્ર પ્રધાનં પદમુચ્યતે ।
તનાેરનુચરાદ્યત્ સ્યાદુપા ઢં તદુચ્યતે॥ ૨॥
તદેવાપેપદં નામ તથા ગાૈણપદં તમ્ ।
શભુખેટગ્ હે ત મન્ શભુગ્રહયુતે ક્ષતે॥ ૩॥
પતુ્રદારસખંુ પૂણ યતે દ્વજસત્તમ ।
પાપગ્રહયુતે તત્ર પાપભે પાપવી ક્ષતે॥ ૪॥
પ્રવ્રાજકાે ભવે જતાે દારહીનાેઽથ વા નરઃ ।
શભુદગૃ્યાેગતાે નવૈ યાેગાેઽયં દારનાશકઃ॥ ૫॥
રિવનવાત્ર પાપઃ સ્યાત્ વાેચ્ચ મત્ર વભ સ્થતઃ ।
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નીચશત્રુગ્ હસ્થશ્ચેત્તદાઽસાૈ પાપ અેવ િહ॥ ૬॥
શભુગ્રહાણાં દૃ ષ્ટશ્ચેદુપા ઢાદ્ દ્વતીયકે ।
શભુક્ષ શભુયુક્તે ચ પવૂાક્તં િહ ફલં તમ્॥ ૭॥
ઉપા ઢાદ્ દ્વતીયં ચ નીચાંશે નીચખેટયુક્ ।
કૂ્રરગ્રહસમાયુક્તં તકાે દારહા ભવેત્॥ ૮॥
વાેચ્ચાંશે વાેચ્ચસસં્થે વા તુઙ્ગદૃ ષ્ટવશાત્ તથા ।
ભવ ત બહવાે દારા પલક્ષણસયંુતાઃ॥ ૯॥
ઉપા ઢે દ્વતીયે વા મથનુે સં સ્થતે સ ત ।
તત્ર તનરાે િવપ્ર બહુદારયુતાે ભવેત્॥ ૧૦॥
ઉપા ઢે દ્વતીયેઽિપ વ વા મગ્રહસયંુતે ।
વક્ષર્ગે ત પતાૈ વાિપ યત્ર કુત્રાિપ ભૂસરુ॥ ૧૧॥
યસ્ય જન્મિન યાેગાેઽયં સ નરાે દ્વજસત્તમ ।
ઉત્તરાયુ ષ િનદાર્રાે ભવત્યેવ ન સશંયઃ॥ ૧૨॥
વરાશાૈ સં સ્થતેઽ યવેં િનત્યાખ્યે દારકારકે ।
ઉત્તરાયુ ષ િનદાર્રાે ભવત્યેવ ન સશંયઃ॥ ૧૩॥
ઉપા ઢપ તઃ વાેચ્ચે સ્થરસ્ત્રીકારકાેઽથ વા ।
સકુુલાદ્ દારલાભઃ સ્યાન્નીચસ્થે તુ િવપયર્યાત્॥ ૧૪॥
ઉપા ઢે દ્વતીયે વા શભુસ બધતાે દ્વજ ।
તસ્ય સુ દર ભાયાર્ ભવ્યા પગુણા વતા॥ ૧૫॥

ઉપા ઢાદ્ દ્વતીયે ચ શિનરાહૂ સ્થતાૈ યિદ ।
ઉપવાદાત્ સ્ત્રય ત્યાગાે નાશાે વા યતે દ્વજ॥ ૧૬॥
ઉપા ઢે દ્વતીયે વા શ ખશકુ્રાૈ યદા સ્થતાૈ ।
રક્તપ્રદરરાેગાતાર્ યતે તસ્ય ભા મની॥ ૧૭॥
બુધકેતૂ સ્થતાૈ તત્ર તદાઽ સ્થસ્રાવસયંુતા ।
તત્રસ્થાઃ શિનરાહ્વકાર્ તદાઽ સ્થ વરસયંુતા॥ ૧૮॥
સ્થૂલાઙ્ગી બુધરાહૂ યાં તત્રસ્થા યાં દ્વ ેત્તમ ।
બુધક્ષતે્રે કુ ક ચેન્ન સકારાેગસયંુતા॥ ૧૯॥
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કુજક્ષતે્રેઽ યવેમવે ફલં જ્ઞેયં દ્વ ેત્તમ ।
હ પ તશની તત્ર કણર્નતે્ર વતા॥ ૨૦॥
તત્રા યગેહગાૈ િવપ્ર બુદ્ધભાૈમાૈ સ્થતાૈ યદા ।
યદા વભાર્નુદેવજે્યાૈ ભાયાર્ દ ત વતા॥ ૨૧॥
શિનરાહૂ શિનકે્ષત્રે પઙ્ગવુાર્ત વતા ।
શભુદગૃ્યાેગતાે ને ત ફલં જ્ઞેયં િવપ શ્ચતા॥ ૨૨॥
લગ્ ાત્ પદાદુપા ઢાદ્ યાે રા શઃ સપ્તમાે દ્વજ ।
ત માત્ ત વા મનઃ ખેટાત્ તદંશાચ્ચ દ્વ ેત્તમ॥ ૨૩॥
અેવમવે ફલં જ્ઞેય મત્યાહુનાર્રદાદયઃ ।
ઉક્તે યાે નવમે િવપ્ર શિનચ દ્રબુધા યિદ॥ ૨૪॥
અપતુ્રતા તથાઽકજ્યરાહુ ભબર્હુપતુ્રતા ।
ચ દ્રણેૈકસતુ તત્ર મશ્રૈઃ પતુ્રાે િવલ બતઃ॥ ૨૫॥
રવી જરાહુયાેગને પતુ્રાે વીયર્પ્રતાપવાન્ ।
પ્રચ ડિવજયી િવપ્ર િરપુિનગ્રહકારકઃ॥ ૨૬॥
ઉક્તસ્થાને કુ િક યાં પતુ્રહીનઃ પ્ર યતે ।
દત્ત પતુ્રયુતાે વાિપ સહાે થસતુવાન્ ભવેત્॥ ૨૭॥
તત્રસ્થે િવષમે રાશાૈ બહુપુ યુતાે નરઃ ।
વ પાપત્યઃ સમે રાશાૈ યતે દ્વજસત્તમ ૧॥ ૨૮॥
સહે ચાપેપદે િવપ્ર િનશાનાથયુતે ક્ષતે ।
અ પપ્ર ેઽથ ક યાયાં તઃ ક યાપ્ર ે ભવેત્॥ ૨૯॥
સતુભાવનવાંશાચ્ચ સ્થરસ ત તકારકાત્ ।
અેવં િત્રશાંશકુ ડલ્યામિપ યાેગં િવ ચ તયેત્॥ ૩૦॥
શિનરાહૂ િત્રલાભસ્થાૈ પદાદ્ ભ્રાતુિવનાશકાૈ ।
જ્યેષ્ઠસ્યૈકાદશે તત્ર કિનષ્ઠસ્ય તીયકે॥ ૩૧॥
દૈતજેે્ય તત્ર ગભર્સ્ય નાશાે વ્યવિહતસ્ય ચ ।
લગ્ ે વાિપ પદે ર ધ્રે દૈત્યાચાયર્યુતે ક્ષતે॥ ૩૨॥
તથવૈ ફલ મત્યાહુિનિવશકંં મનુીશ્ચરાઃ ।
તીયલાભયાેિવપ્ર ચ દ્રજે્યબુધમઙ્ગલાઃ॥ ૩૩॥
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બહવાે ભ્રાતર તસ્ય બલવ તઃ પ્રતાિપનઃ ।
શ યારસયંુતે દષૃ્ટે તીયૈકાદશે દ્વજ॥ ૩૪॥
કિનષ્ઠજે્યષ્ઠયાનેાર્શાે િદવજ્ઞેયાે દ્વજસત્તમ ।
શિનરેકાે યદા િવપ્ર લાભગાે વા તીયગઃ॥ ૩૫॥
તદા વમાત્રશષેઃ સ્યાદ યે ન ય ત સાેદરાઃ ।
તીયે લાભગે કેતાૈ બહુલં ભ ગનીસખુમ્॥ ૩૬॥
આ ઢાત્ ષષ્ઠભાવસ્થે પાપાખ્યે શભુવ જતે ।
શભુસ બ ધરિહતે ચાૈરાે ભવ ત તકઃ॥ ૩૭॥
સપ્તમે દ્વાદશે સ્થાને સિૈહકેયયુતે ક્ષતે ।
જ્ઞાનવાંશ્ચ ભવેદ્ બાલાે બહુભાગ્યયુતાે દ્વજ॥ ૩૮॥
આ ઢે સં સ્થતે સાૈ યે સવર્દેશાિધપાે ભવેત્ ।
સવર્જ્ઞ તત્ર દેવજેે્ય કિવવાર્દ ચ ભાગર્વે॥ ૩૯॥
ઉપા ઢાત્ પદાદ્ વાિપ ધનસે્થ શભુખેચરે ।
સવર્દ્રવ્યાિધપાે ધીમા યતે દ્વજસત્તમ॥ ૪૦॥
ઉપા ઢાદ્ધનાધીશે દ્વ તયભવન સ્થતે ।
પાપખેચરસયંુક્તે ચાૈરાે ભવ ત િન શ્ચતમ્॥ ૪૧॥
ત સપ્તમગ્ હાધીશાદ્ રાહાૈ ધનગતે દ્વજ ।
દંષ્ટ્ર ાવાન્ યતે બાલઃ ત ધવાક્ કેતખુેચરે॥ ૪૨॥
શનૈશ્ચરે કુ પઃ સ્યા સપ્તમેશાદ્ દ્વતીયગે ।
મશ્રગ્રહસમાયુક્તે ફલં મશં્ર સમાિદશતે્॥ ૪૩॥
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