
bRihatpArAsharahorAshAstramh 31-40

હ પારાશરહાેરાશાસ્ત્રમ્ ૩૧-૪૦

Document Information

Text title : bRihatpArAsharahorAshAstram.h 31-40

File name : par3140.itx

Category : jyotisha, sociology_astrology, bRihatpArAshara

Location : doc_z_misc_sociology_astrology

Transliterated by : Ahto Jarve ajarve at fms30.cca.rockwell.com

Proofread by : Ahto Jarve ajarve at fms30.cca.rockwell.com

Latest update : November 1, 2010

Send corrections to : sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

January 14, 2022

sanskritdocuments.org



bRihatpArAsharahorAshAstramh 31-40

હ પારાશરહાેરાશાસ્ત્રમ્ ૩૧-૪૦

અથાઽગર્લા યાયઃ॥ ૩૧॥
ભગવાન્ યાઽગર્લા પ્રાેક્તા શભુદા ભવતાઽધનુા ।
તામહં સ્રાેતુ મચ્છા મ સલક્ષણફલં મનુે॥ ૧॥
મતૈ્રેય સાગર્લા નામ યયા ભાવફલં દૃઢમ્ ।
સ્થરં ખેટફલં ચ સ્યાત્ સાઽધનુા ક યતે મયા॥ ૨॥
ચતુથ ચ ધને લાભે ગ્રહે જ્ઞેયા તદગર્લા ।
તદ્બાધકાઃ ક્રમાત્ ખેટા વ્યાેમિર ફ તીયગાઃ॥ ૩॥
િનબર્લા યનૂસખં્યા વા બાધકા નવૈ સ મતાઃ ।
તીયે વ્યાિધકાઃ પાપા યત્ર મતૈ્રેય બાધકાઃ॥ ૪॥
તત્રાિપ ચાગર્લા જ્ઞેયા િવપર તા દ્વ ેત્તમ ।
તથાિપ ખેટભાવાનાં ફલમગર્ લતં િવદુઃ॥ ૫॥
પ ચમં ચાગર્લાસ્થાનં નવમં ત દ્વરાેધકૃત્ ।
તમાેગ્રહભવા સા ચ વ્યત્યયાજ્ જ્ઞાયતે દ્વજ॥ ૬॥
અેકગ્રહા કિનષ્ઠા સા દ્વગ્રહા મ યમા તા ।
અગર્લા દ્વ્યિધકાે પન્ના મુિન ભઃ ક થતાેત્તમા॥ ૭॥
રા શતાે ગ્રહતશ્ચાિપ િવજ્ઞેયા દ્વિવધાઽગર્લા ।
િનબાર્ધકા સફુલદા િવફલા ચ સબાધકા॥ ૮॥
યત્ર રાશાૈ સ્થતઃ ખેટ તસ્ય પાકા તરં યદા ।
ત મન્ કાલે ફલં જ્ઞેયં િનિવશકંં દ્વ ેત્તમ॥ ૯॥
અગર્લાં પ્ર તબ ધ ચ કથમાં ઘ્રચતુથર્યાેઃ ।
દ્વ યઙ્ઘ્રયાેશ્ચ મથાે િવપ્ર ચ તયેિદ ત મે મતમ્॥ ૧૦॥
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પદે લગ્ ે મદે વાિપ િનરાભાસાગર્લા યદા ।
તદા તાેઽ તિવખ્યાતાે બહુભાગ્યયુતાે ભવેત્॥ ૧૧॥
યસ્ય પાપઃ શભુાે વાિપ ગ્રહ તષે્ઠત્ શભુાગર્લે ।
તને દ્રષ્ટ્ર ે ક્ષતં લગ્ ં પ્રાબલ્યાયાપેક યતે॥ ૧૨॥
સાગર્લે ચ ધને િવપ્ર ધનધા યસમ વતઃ ।
તીયે સાેદરાદ નાં સખુમુકં્ત મની ષ ભઃ॥ ૧૩॥
ચતુથ સાગર્લે ગેહપશબુ ધુકુલૈયુર્તઃ ।
પ ચમે પતુ્રપાતૈ્રાિદસયંુતાે બુ દ્ધમાન્નરઃ॥ ૧૪॥
ષષે્ઠ િરપુભયં કામે ધનદારસખંુ બહુ ।
અષ્ટમે યતે કષં્ટ ધમ ભાગ્યાેદયાે ભવેત્॥ ૧૫॥
દશમે રાજસ માનં લાભે લાભસમ વતઃ ।
સાગર્લે ચ વ્યયે િવપ્ર વ્યયાિધક્યં પ્ર યતે॥ ૧૬॥
શભુગ્રહાગર્લાયાં તુ સાખૈ્યં બહુિવધં ભવેત્ ।
મ યં પાપાગર્લાયાં ચ મશ્રાયામિપ ચાેત્તમમ્॥ ૧૭॥
લગ્ પ ચમભાગ્યષેુ સાગર્લષેુ દ્વ ેત્તમ ।
તશ્ચ યતે રા ભાગ્યવાન્ નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૮॥

અથ કારકા યાયઃ॥ ૩૨॥
અથાઽહં સ પ્રવક્ષ્યા મ ગ્રહાનાત્માિદકારકાન્ ।
સપ્તરવ્યાિદશ ય તાન્ રાહ્વ તાન્ વાઽષ્ટસખં્યકાન્॥ ૧॥
અંશઃૈ સમાૈગ્ હાૈ દ્વાૈ ચેદ્રાહ્વ તન્ ચ તયેત્ તદા ।
સપ્તવૈ કારકાનવેં કે ચદષ્ટાૈ પ્રચક્ષતે॥ ૨॥
અત્મા સયૂાર્િદખેટાનાં મ યે હં્યશાિધકાે ગ્રહઃ ।
અંશસા યે કલાિધક્યાત્ ત સા યે િવકલાિધકઃ॥ ૩॥
બુધાૈ રા શકલાિધક્યત્ ગ્રાહ્વાે નવૈાત્મકારકઃ ।
અંશાિધકઃ કારકઃ સ્યાદ પભાગાેઽ ત્યકારકઃ॥ ૪॥
મ યાંશાે મ યખેટઃ સ્યાદુપખેટઃ સ અેવ િહ ।
િવલાેમગમનાદ્રાહાેરંશાઃ શાે યાઃ ખવિહ્નતઃ॥ ૫॥
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અંશક્રમાદધાેઽધઃસ્થાશ્ચરાખ્યાઃ કારકા ઇ ત ।
આત્માખ્યકારક તષેુ પ્રધાનં ક યતે દ્વજ॥ ૬॥
સ અેવ તકાધીશાે િવજ્ઞેયાે દ્વજસત્તમ ।
યથા ભૂમાૈ પ્ર સદ્ધાેઽ ત નરાણાં ક્ષ તપાલકઃ॥ ૭॥
સવર્વાતાર્િધકાર ચ બ ધકૃન્માેક્ષક્રત્ તથા॥ ૮॥
યથા રા જ્ઞયા િવપ્રા પતુ્રામાત્યાદયાે જનાઃ ।
સમથાર્ લાેકકાયષુ તથવૈા યેિપ કારકાઃ॥ ૯॥
આત્માનુકૂલમવેાત્ર ભવ ત ફલદાયકઃ ।
પ્ર તકૂલે યથા ભપૂે સવઽમાત્યાદયાે દ્વજ॥ ૧૦॥
કયર્ કતુ મનુ યાનાં ન સમથાર્ ભવ ત િહ ।
તથાઽત્મકારકે કૂ્રરે નાઽ યે વશભુદાયકઃ॥ ૧૧॥
અનુકૂલે પે યદ્વત્ સવઽમાત્યાદયાે દ્વજ ।
નાશભંુ કુવર્તે તદ્વના યે વાશભુદાયકાઃ॥ ૧૨॥
આત્માકારકભાગે યાે યનૂાંશાેઽમાત્યકારકઃ ।
ત મા યનૂાંશકાે ભ્રાતા ત યનૂાેમા સજં્ઞકઃ॥ ૧૩॥
ત યનૂાંશઃ િપતાત માદ પાંશઃ પતુ્રકારકઃ ।
પતુ્રા યનૂાંશકાે જ્ઞ તજ્ઞાર્તે યૂર્નાંશકાે િહ યઃ॥ ૧૪॥
સ દારકારકાે જ્ઞેયાે િનિવશકેં દ્વ ેત્તમ ।
ચરાખ્યકારલા અેતે બ્રાહ્મણા ક થતાઃ પુરા॥ ૧૫॥
મા કારકમવેાઽ યે વદ ત સતુકારકમ્ ।
દ્વાૈ ગ્રહાૈ ભાગતુલ્યાૈ ચે યેતાં યસ્ય જન્મિન॥ ૧૬॥
તદગ્રકારકસ્યવૈં લાપેાે જ્ઞેયાે દ્વ ેત્તમ ।
સ્થરકારકવશાત્તસ્ય ફલં જ્ઞેયં શભુાઽશભુમ્॥ ૧૭॥
અધનુા સ પ્રવક્ષ્યા મ સ્થરાખ્યાન્ કરકગ્રહાન્ ।
સ િપ કારકાે જ્ઞેયાે યાે બલી રિવશકુ્રયાેઃ॥ ૧૮॥
ચ દ્રારયાેબર્લી ખેટાે મા કારક ઉચ્યતે ।
ભાૈમતાે ભ ગની યાલઃ કનીયાન્ જનનીત્યિપ॥ ૧૯॥
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બુધાન્મા સ તીયા માતુલાદ્યાશ્ચ બા ધવાઃ ।
ગુરાેઃ િપતામહઃ શકુ્રાત્ િપતઃ પતુ્રઃ શનૈશ્ચરાત્॥ ૨૦॥
િવપ્રા તવેા સનઃ પત્ની િપતરાૈ શ્વશરુાૈ તથા ।
માતામહાદય શ્ચ ત્યા અેતે ચ સ્થરકારકા॥ ૨૧॥
અથાઽહં કારકાન્ વકે્ષ્ય ખેટભાવવશાદ્દિ્વજ ।
રિવતઃ પનુ>્યભે તાતશ્ચ દ્રાન્માતા ચતુથર્કે॥ ૨૨॥
કુ ત્ તીયતાે ભ્રાતા બુધાત્ ષ થે ચ માતુલઃ ।
દેવજે્યાત્ પ ચમાત્ પતુ્રાે દારાઃ શકુ્રાચ્ચ સપ્તમે॥ ૨૩॥
મ દાદષ્ટમતાે ત્યુઃ િપત્રાદ નાં િવ ચ તયેત્ ।
ઇ ત સવર્ િવચાયવ બુધ તત્તત્ ફલં વદેત્॥ ૨૪॥
અથાઽહં સ પ્રવક્ષ્યા મ પ્રસઙ્ગાદ્યાેગકારકાન્ ।
ખેટાન્ જન્મિન તસ્ય મશ્રઃ સ્થ તવશાદ્ દ્વજ॥ ૨૫॥
વક્ષ વાેચ્ચે ચ મત્રક્ષ મથઃ કે દ્રગતા ગ્રહાઃ ।
તે સવ કારકા તષેુ કમર્ગ તુ િવશષેતઃ॥ ૨૬॥
યથા લગ્ ે સખુે કામે વાેક્ષાચ્ચસ્થા ગ્રહા દ્વજ ।
ભવ ત કારકાખ્યા તે િવશષેેણ ચ ખે સ્થતાઃ॥ ૨૭॥
વ મત્રાેચ્ચક્ષર્ગાે હેતુર યાેઽ યં યિદ કે દ્રગઃ ।
સહૃુત્ તદુ્ગણસ પન્નઃ સાેઽિપ કારક ઉચ્યતે॥ ૨૮॥
નીચા વયેઽિપ યાે તઃ િવદ્યમાને ચ કારકે ।
સાેઽિપ રાજમનાે િવપ્ર ધનવાન્ સખુસયંુતઃ॥ ૨૯॥
રાજવંશસમુ પન્નાે રા ભવ ત િનશ્ચયાત્ ।
અેવં કુલાનુસારેણ કારકે યઃ ફલં વદેત્॥ ૩૦॥
અથાઽહં સ પ્રવક્ષ્યા મ િવશષેં ભાવકારકાન્ ।
જનસ્ય જન્મલગ્ ં યત્ િવ દ્યાદાત્મકારકમ્॥ ૩૧॥
ધનભાવં િવ નીયાદ્ દારકારકમવે િહ ।
અેકાદશઽેગ્ર તસ્ય તીયે તુ કનીયસઃ॥ ૩૨॥
સતુે સતંુ િવ નીયાત્ પત્ની ં સપ્તમભાવતઃ ।
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સતુભવે ગ્રહાે યઃ સ્યાત્ સાેઽિપ કારક ઉચ્યતે॥ ૩૩॥
સયૂા ગુ ઃ કુજઃ સાેમાે ગુ ભાભઃ સતઃ શિનઃ ।
ગુ શ્ચ દ્રસતુાે વાે મ દશ્ચ ભવકારકાઃ॥ ૩૪॥
પનુ ત વાદયાે ભાવઃ સ્થા યા તષેાં શભુાઽશભુમ્ ।
લાભ તીયાે ર ધ્રશ્ચ શત્રુસજં્ઞધનવ્યયાઃ॥ ૩૫॥
અેતે ભાવાઃ સમાખ્યાતાઃ કૂ્રરાખ્યા દ્વજસત્તમ ।
અેષાં યાેગને યાે ભાવ તસ્ય હાિનઃ પ્ર યતે॥ ૩૬॥
ભાવા ભદ્રાશ્ચ કે દ્રારવ્યાઃ કાેણાખ્યાૈ દ્વજસત્તમ ।
અેષાં સયંાેગમાત્રેણ હ્વશભુાેઽિપ શભુાે ભવેત્॥ ૩૭॥

અથ કારકાંશફલા યાયઃ॥ ૩૩॥
અથાઽહં સ પ્રવક્ષ્યા મ કારકાંશફલં દ્વજ ।
મષેાિદરા શગે વાંશે યથાવદ્ બ્રહ્મભા ષતમ્॥ ૧॥
ગ્ હે મષૂકમા ર્રા મષેાંશે હ્વાત્મકારકે ।
સદા ભયપ્રદા િવપ્ર પાપયુક્તે િવશષેતઃ॥ ૨॥
ષાંશકગતે વ મન્ સખુદાશ્ચ ચતુ પદાઃ ।
મથનુાંશગતે ત મન્ ક ડ્વાિદવ્યાિધસ ભવઃ॥ ૩॥
કકાશે ચ જલાદ્ભી તઃ સ હાંશે શ્વપદાદ્ભયમ્ ।
ક ડૂઃ સ્થાૈલ્ય ચ ક યાંશે તથા વિહ્નકણાદ્ભયમ્॥ ૪॥
તુલાંશે ચ વ ણગ્ તાે વસ્રાિદિન મતાૈ પટુઃ ।
અલ્યંશે સપર્તાે ભી તઃ પીડા માતુઃ પયાેધરે॥ ૫॥
ધનુરંશે ક્રમાદુચ્ચાત્ પતનં વાહનાદિપ ।
મરકાંશે જલાેદ્ભૂતજૈર્ તુ ભઃ ખેચર તથા॥ ૬॥
શખંમુક્તાપ્રવાલાદ્યૈલાર્ભાે ભવ ત િન શ્ચતઃ ।
કુ ભાંશે ચ તડાગાિદકારકાે યતે જનઃ॥ ૭॥
મીનાંશે કારકે તાે મુ ક્તભાગ્ દ્વજસત્તમ ।
નાઽશભંુ શભુસદંષૃ્ટે ન શભંુ પાપવી ક્ષતે॥ ૮॥
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કારકાંશે શભુે િવપ્ર લગ્ ાંશે ચ શભુગ્રહે ।
શભુસવંી ક્ષતે તાે રા ભવ ત િન શ્ચતઃ॥ ૯॥
વાંશાચ્છુભગ્રહાઃ કે દ્રે કાેણે વા પાપવ જતાઃ ।
ધનિવદ્યાયુતાે તાે મશ્રૈ મશ્રફલં વદેદ્॥ ૧૦॥
ઉપગ્રહે ચ િવપ્રે દ્ર વાેચ્ચ વક્ષસભુક્ષર્ગે ।
પાપદગૃ્રિહતે ચાઽ ત્યે કૈવલ્યંતસ્ય િનિદશતે્॥ ૧૧॥
ચ દ્રાઽર ગવુગર્સ્થ કારકે પારદાિરકઃ ।
િવપયર્સ્થેઽ યથા જ્ઞેયં ફલં સવ િવચક્ષણૈઃ॥ ૧૨॥
કારકાંશે રવાૈ તાે રાજકાયર્પરાે દ્વજ ।
પૂણ દ્રાૈ ભાેગવાન્ િવદ્વાન્ શકુ્રદષૃ્ટે િવશષેતઃ॥ ૧૩॥
વાંશે બલયુતે ભાૈમે તઃ ક તાયુઘી ભવેત્ ।
વિહ્ન વી નરાે વાઽિપ રસવાદ ચ યતે॥ ૧૪॥
બુધે બલયુતે વાંશે કલા શ પિવચક્ષનઃ ।
વા ણજ્યકુશલશ્ચાિપ બુ દ્ધિવદ્યાસમ વતઃ॥ ૧૫॥
સકુમાર્ જ્ઞાનિનષ્ઠશ્ચ વેદિવત્ વાંશગે ગુરાૈ ।
શકેુ્ર શતે દ્રયઃ કામી રાજક તાે ભવેન્નરઃ॥ ૧૬॥
શનાૈ વાંશગતે તઃ વકુલાે ચતકમર્કૃત્ ।
રાહાૈ ચાૈરશ્ચ ધનુ કાે તાે વા લાેહય ત્રકૃત્॥ ૧૭॥
િવષવૈદ્યાેઽથવા િવપ્ર યતે નાઽત્ર સશંયઃ ।
વ્યયહાર ગ દ નાં કેતાૈ ચાૈરશ્ચ યતે॥ ૧૮॥
રિવરાહૂ યદા વાંશે સપાર્દ્ ભી તઃ પ્ર યતે ।
શભુદષૃ્ટાૈ ભયં નવૈ પાપદષૃ્ટાૈ તભવેત્॥ ૧૯॥
શભુષડ્વગર્સયંુક્તાૈ િવષવૈદ્યાે ભવને્ તદા ।
ભાૈમે ક્ષતે કારકાંશે ભાનુ વભાર્નુસયંુતે॥ ૨૦॥
અ ય હા ન પ ય ત વવે મપરદાહકઃ ।
ત મન્ બુધે ક્ષ તે ચાિપ વિહ્નદાે નવૈ યતે॥ ૨૧॥
પાપક્ષ ગુ ણા દષૃ્ટે સમીપગ્ હદાહકઃ ।
શકુ્રદષૃ્ટે તુ િવપ્રે દ્ર ગ્ હદાહાે ન યતે॥ ૨૨॥
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ગુ લકેન યુતે વાંશે પૂણર્ચ દ્રણે વી ક્ષતે ।
ચાૈરૈહૃર્તધનાે તઃ વયં ચાૈરાેઽથવા ભવેત્॥ ૨૩॥
ગ્ હાદષૃ્ટે સગુ લકે િવપદાે વા િવષૈહર્તઃ ।
બુધદષૃ્ટે હદ્વ ે યતે નાઽત્ર સશંયઃ॥ ૨૪॥
સકેતાૈ કારકાંશે ચ પાપદષૃ્ટે દ્વ ેત્તમ ।
તસ્ય કણર્રાેગાે વા કણર્ચ્છેદઃ પ્ર યતે॥ ૨૫॥
ગપુતુ્રે ક્ષતે ત મન્ દ ક્ષતાે યતે જનઃ ।

બુધાિકદષૃ્ટે િનવ યા યતે માનવાે ધ્રવુમ્॥ ૨૬॥
બુધશકેુ્ર ક્ષતે ત મન્ દાસીપતુ્રઃ પ્ર યતે ।
પનુભર્વાસતુાે વાઽિપ યતે નાઽત્ર સશંયઃ॥ ૨૭॥
તપ વી સિનના દષૃ્ટે તઃ પ્રે યાેઽથવા ભવેત્ ।
શિનમાત્રે ક્ષતે ત મન્ તઃ સં યા સવષેવાન્॥ ૨૮॥
રિવસકેુ્ર ક્ષતે ત મન્ રાજપ્રે યાે જનાે ભવેત્ ।
ઇ તસકં્ષપેતઃ પ્રાેક્તં કારકાંશફલં દ્વજ॥ ૨૯॥
વાંશાદ્ધને ચ શકુ્રારવગ સ્યાત્ પારદાિરકઃ ।
તયાેદૃર્ગ્યાેગતાે જ્ઞેય મદમામરણં ફલમ્॥ ૩૦॥
કેતાૈ ત પ્ર તબ ધઃ સ્યાત્ ગુરાૈ તુ સ્રૈણ અેવ સઃ ।
રાહાૈ ચાઽથર્િન ત્તઃ સ્યાત્ કારકાંશાદ્ દ્વતીયગે॥ ૩૧॥
વાંશાત્ તીયગે પાપે તઃ શરૂઃ પ્રતાપવાન્ ।
ત મન્ શભુગ્રહે તઃ કાતરાે નાત્ર સશંયઃ॥ ૩૨॥
વાંશાચ્ચતુથર્ભાવે તુ ચ દ્રશકુ્રયુતે ક્ષતે ।
તત્ર વા વાેચ્ચગે ખેટે તઃ પ્રાસાદવાન્ ભવેત્॥ ૩૩॥
શિનરાહુયુતે ત મનૈ્ તસ્ય ચ શલાગ્ હમ્ ।
અૈ ષ્ટકં કુજકેતુ યાં ગુ ણા દારવં ગ્ હમ્॥ ૩૪॥
તાણર્ તુ રિવણા પ્રાેક્તં તસ્ય ભવનં દ્વજ ।
ચ દ્રે વના તે દેશે પત્નીયૂગઃ પ્ર યતે॥ ૩૫॥
પ ચમે કુજરાહુ યાં ક્ષયરાેગસ્ય સભંવઃ ।
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રાિત્રનાથને દષૃ્ટા યાં િનશ્ચયને પ્ર યતે॥ ૩૬॥
કુજદષૃ્ટાૈ તુ તસ્ય િપટકાિદગદાે ભવેત્ ।
કેતુદષૃ્ટાૈ તુ ગ્રહણી જલરાેગાેઽથવા દ્વજ॥ ૩૭॥
સરાહુગુ લકે તત્ર ભયં દિવષાેદ્ભવમ્ ।
બુધે પરમહંસશ્ચ લગુડી વા પ્ર યતે॥ ૩૮॥
રવાૈ ખેડ્ગધરાે તઃ કુજે કુ તાયુધી ભવેત્ ।
શનાૈ ધનુધર્રાે જ્ઞેયાે રાહાૈ ચ લાેહય ત્રવાન્॥ ૩૯॥
કેતાૈ ચ ઘિટકાય ત્રી માનવાે યતે દ્વજ ।
ભાગર્વે તુ કિવવાર્ગ્મી કાવ્યજ્ઞાે યતે જનઃ॥ ૪૦॥
વાંશે ત પ ચમે વાઽિપ ચ દ્રજે્યા યાં ચ ગ્ર થકૃત્ ।
શકેુ્રણ િક ચદૂનાેઽસાૈ તતાેઽ ય પાે બુધને ચ॥ ૪૧॥
ગુ ણા કેવલનેવૈ સવર્િવદ્ ગ્ર થકૃત્ તથા ।
વેદવેદા તિવચ્ચાિપ ન વાગ્મી શા દકાેઽિપ સન્॥ ૪૨॥
નૈયાિયકઃ કુજેનાસાૈ જ્ઞને મીમાંસક તથા ।
સભાજડ તુ શિનના ગીતજ્ઞાે રિવણા તઃ॥ ૪૩॥
ચ દ્રણે સાખં્યયાેગજ્ઞઃ સાિહત્યજ્ઞશ્ચ ગાયકઃ ।
કેતનુા ગ ણતજ્ઞાેઽસાૈ રાહણાઽિપ તથવૈ ચ॥ ૪૪॥
સપ્રદાયસ્ય સ હઃ સ્યાત્ ગુ સ બ ધતાે દ્વજ ।
વાંશાદ્ દ્વતીયતઃ કે ચત્ ફલમવેં વદ ત િહ॥ ૪૫॥
વાંશાત્ ષષ્ઠગતે પાપે કષર્કાે યતે જનઃ ।
શભુગ્રહેઽલસશ્ચે ત તીયેઽિપ ફલં તમ્॥ ૪૬॥
દ્યનૂે ચ દ્રગુ યસ્ય ભાયાર્ તસ્યા તસુ દર ।
તત્ર કામવતી શકેુ્ર બુધે ચવૈ કલાવતી॥ ૪૭॥
રવાૈ ચ વકુલે ગુપ્તા શનાૈ ચાિપ વયાેઽિધકા ।
તપ વની ઢ વા રાહાૈ ચ િવધવા તા॥ ૪૮॥
શભુ વા મયુતે ર ધ્રે વાંશાદ્ દ ઘાર્યુ ચ્યતે ।
પાપે ક્ષતયુતેઽ પાયુમર્ યાયુ મશ્રદગૃ્યુતે॥ ૪૯॥
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કારકાંશાચ્ચ નવમે શભુગ્રહયુતે ક્ષત ।
સત્યવાદ ગુરાૈ ભક્તઃ વધમર્િનરતાે નરઃ॥ ૫૦॥
વાંશાચ્ચ નવમે ભાવે પાપગ્રહયુતે ક્ષતે ।
વધમર્િનરતાે બાલ્યે મ યાવાદ ચ વાધર્કે॥ ૫૧॥
નવમે કારકાંશાચ્ચ શિનરાહુયુતે ક્ષતે ।
ગુ દ્રાેહી ભવેદ્ બાલઃ શાસે્ત્રષુ િવમખુાે નરઃ॥ ૫૨॥
કારકાંશાચ્ચ નવમે ગુ ભાનુયુતે ક્ષતે ।
તદાઽિપ ગુ દ્રાેહી સ્યાત્ ગુ વાક્યં ન મ યતે॥ ૫૩॥
કારકાંશાચ્ચ નવમે શકુ્રભાૈમયુતે ક્ષતે ।
ષડ્વગાર્િદકયાેગે તુ મરણં પારદાિરકમ્॥ ૫૪॥
કારકાંશાચ્ચ નવમે જ્ઞે દુયુક્તે ક્ષતે દ્વજ ।
પરસ્ત્રી સઙ્ગમાદ્ બાલાે બ ધકાે ભવ ત ધ્રવુમ્॥ ૫૫॥
નવમે કેવલનેવૈે ગુ ણા ચ યુતે ક્ષતે ।
સ્ત્રીલાેતપુાે ભવે તાે િવષયી ચવૈ યતે॥ ૫૬॥
કારકાંશાચ્ચ દશમે શભુ હેટયુતે ક્ષતે ।
સ્થરિવત્તાે ભવેદ્ બાલાે ગ ભીરાે બલબુ દ્ધમાન્॥ ૫૭॥
દશમે કારકાંશાચ્ચ પાપખેટયુતે ક્ષતે ।
વ્યાપારે યતે હાિનઃ િપ સાખૈ્યને વ જતઃ॥ ૫૮॥
દશમે કારકાંશાચ્ચ બુધશકુ્રયુતે ક્ષતે ।
વ્યાપારે બહુલાભશ્ચ મહ કમર્કઆેર્ નરઃ॥ ૫૯॥
કારકાંશાચ્ચ દશમે રિવચ દ્રયુતે ક્ષતે ।
ગુ દષૃ્ટયુતે િવપ્ર તકાે રાજ્યભાગ્ ભવેત્॥ ૬૦॥
વાંશાદેકાદશે સ્થાને શભુખેટયુતે ક્ષતે ।
ભ્રા સાખૈ્યયુતાે બાલઃ સવર્કાયષુ લાભકૃત્॥ ૬૧॥
અેકાદશે સપાપે તુ કુમાગાર્ લાબકૃન્નરઃ ।
િવખ્યાતાે િવક્રમી ચવૈ યતે નાઽત્ર સશંયઃ॥ ૬૨॥
કારકાંશાદ્ વ્યયસ્થાને સદ્ગ્રહે સદ્વ્યયાે ભવેત્ ।
અસદ્વ્યયાેઽશભુે જ્ઞયાે ગ્રહાભાવે ચ સ ફલમ્॥ ૬૩॥
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કારકાંશાદ્ વ્યયસ્થાને વભાેચ્ચસ્થે શભુગ્રહે ।
સદ્ગ ત ર્યતે તસ્ય શભુલાેકમવા ુયાત્॥ ૬૪॥
કારકાંશાદ્ વ્યયે કેતાૈ શભુખેટયુતે ક્ષતે ।
તદા તુ યતે મુ ક્તઃ સાયજુ્યપદમા ુયાત્॥ ૬૫॥
મષેે ધનુ ષ વા કેતાૈ કારકાંશાત્ વ્યયે સ્થતે ।
શભુખેટેન સ દષૃ્ટે સાયજુપદમા ુયાત્॥ ૬૬॥
વ્યયે ચ કેવલે કેતાૈ પાપયુક્તે ક્ષતેિપ વા ।
ન તદા યતે મુ ક્તઃ શભુલાેકં ન પ ય ત॥ ૬૭॥
રિવણા સયંુતે કેતાૈ કારકાંશાદ્ વ્યય સ્થતે ।
શવભ ક્તભર્વેસ્યત્ત િનિવશકંં દ્વ ેત્તમ॥ ૬૮॥
ચ દ્રણે સયંુતે કેતાૈ કારકાંશાદ્ વ્યય સ્થતે ।
ગાૈયા ભ ક્તભર્વેત્તસ્ય શા ક્તકાે યતે નરઃ॥ ૬૯॥
શકેુ્રણ સયંુતે કેતાૈ કારકાંશાદ્ વ્યય સ્થતે ।
લ યાં સ યતે ભ ક્ત ર્તકાે સાૈ સ દ્ધમાન્॥ ૭૦॥
કુજેન સયંુતે કેતાૈ સ્ક દભક્તાૈ ભવેન્નરઃ ।
વૈ ણવાે બુધસાૈિર યાં ગુ ણા શવભ ક્તમાન્॥ ૭૧॥
રાહુણા તામસી ં દુગા સવેતે દ્રદેવતામ્ ।
ભ ક્તઃ સ્ક દેઽથ હેર ભે શ ખના કેવલને વા॥ ૭૨॥
કારકાંશાદ્ વ્યયે સાૈિરઃ પાપરાશાૈ યદા ભવેત્ ।
તદાઽિપ દ્રદેવસ્ય ભ ક્ત તસ્ય ન સશંયઃ॥ ૭૩॥
પાપક્ષઽિપ શનાૈ સકેુ્ર તદાઽિપ દ્રસવેકઃ ।
અમાત્યકારકાત્ ષષે્ઠપ્તવેમવે ફલં વદેત્॥ ૭૪॥
કારકાંશાત્ િત્રકાેણસ્થે પાપખેતદ્વયે દ્વજ ।
માનવાે મ ત્રત ત્રજ્ઞાે યતે નાઽત્ર સશંયઃ॥ ૭૫॥
પાપને વી ક્ષતે તત્ર તાે િનગ્રાહકાે ભવેત્ ।
શભુૈિનર ક્ષતે ત મન્ નરાેઽનુગ્રાહકાે ભવેત્॥ ૭૬॥
શકુ્રદષૃ્ટે િવધાૈ વાંશે રસવાદ ભવેન્નરઃ ।
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બુધદષૃ્ટે ચ સદ્વદૈ્યઃ સવર્રાેગહરાે ભવેત્॥ ૭૭॥
શકુ્રદષૃ્ટે સખુે ચ દ્રે પા ડુ શ્વત્રી ભવેન્નરઃ ।
ભાૈમદષૃ્ટે મહારાેગી રક્તિપત્તાિદતાે ભવેત્॥ ૭૮॥
કેતુદષૃ્ટે સખુે ચદં્રે નીલકુષ્ઠ પ્ર યતે ।
ચતુથ પ ચમવેાઽિહ સ્થતાૈ રાહુકુ ૈ યિદ॥ ૭૯॥
ક્ષયરાેગાે ભવેત્ તસ્ય ચ દ્રદષૃ્ટાૈ તુ િન શ્ચતઃ ।
વાંશાત્ સખુે સતુે વાઽિપ કેવલઃ સં સ્થતઃ કુજઃ॥ ૮૦॥
િપટ્કાિદભર્વેત્ તસ્ય તદા રાેગાે ન સશંયઃ ।
ગ્રહણી જલરાેગાે વા તત્ર કેતાૈ સ્થતે સ ત॥ ૮૧॥
ખ્વભાર્નુગુ લકાૈ તત્ર િવષવૈદ્યાે િવષાિદતઃ ।
વાંશકાત્ પ ચમે ભાવે કેવલે સં સ્થતે શનાૈ॥ ૮૨॥
ધનુિવદ્યાિવદા તા ભવ ત્યત્ર ન સશંયઃ ।
કેતાૈ ચ કેવલે તત્ર ઘિટકાય ત્રકારકઃ॥ ૮૩॥
બુધે પરમહંસાે વા દ ડી ભવ ત માનવઃ ।
લાેહય ત્રી તથા રાહાૈ રવાૈ ખેડ્ગધરાે ભવેત્॥ ૮૪॥
કેવલે ચ કુજે તત્ર તઃ કુ તાસ્ત્રધારકઃ ।
વાંશે વા પન્ઽચમે વાંશાચ્ચ દ્રજે્યાૈ સં સ્થતાૈ તદા॥ ૮૫॥
ગ્ર થકતાર્ ભવે તઃ સવર્િવદ્યાિવશારદઃ ।
તત્ર દૈત્યગુરાૈ િક ચદૂનગ્ર થકરાે ભવેત્॥ ૮૬॥
બુધે તત્ર તતાેઽ યનૂગ્ર થકત્તાર્ પ્ર યતે ।
તત્ર શકેુ્ર કિવવાર્ગ્મી કાવ્યજ્ઞશ્ચ પ્ર યતે॥ ૮૭॥
સવર્િવદ્ગ્રા થકાે વે ન વાગ્મી ચ સભાિદષુ ।
શ દજ્ઞશ્ચ િવશષેેણ વેદવેદા તિવત્ તથા॥ ૮૮॥
સભાજડાે ભવેદ્ બાલ ઉક્તસ્થાનગતે શનાૈ ।
મીમાંસકાે ભવેન્નનૂમુક્તસ્થાનગતે બુધે॥ ૮૯॥
વાંશે વા પ ચમે ભાૈમે તાે નૈયાિયકાે ભવેત્ ।
ચ દ્રે ચ સાખં્યયાેગજ્ઞઃ સાિહત્યજ્ઞશ્ચ ગાયકઃ॥ ૯૦॥
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રવાૈ વેદા તિવચ્ચવૈ ગીતજ્ઞશ્ચ પ્ર યતે ।
કેતાૈ ચ ગ ણતજ્ઞઃ સ્યા જ્યાે તઃશાસ્ત્રિવશારદઃ॥ ૯૧॥
સ પ્રદાયસ્ય સં સ દ્ધગુર્ સ બ ધતાે ભવેત્ ।
દ્વતીયે ચ તીયે ચ વાંશાદેવં િવચારયેત્॥ ૯૨॥
ભાવે સૂ મફલં જ્ઞા વા તકસ્ય ફલં વદેત્ ।
કેતાૈ વાંશાદ્દિ્વતીયે વા તીયે ત ધવાગ્ ભવેત્॥ ૯૩॥
પાપદષૃ્ટે િવશષેેણ માનવાે વક્તુમક્ષમઃ ।
વાંશા લગ્ ાત્ પદાદ્વાઽિપ દ્વતીયાષ્ટમભાવયાેઃ॥ ૯૪॥
કેમદુ્રમઃ પાપસા યે ચ દ્રદષૃ્ટાૈ િવશષેતઃ ।
અત્રાઽ યાયે ચ યે યાેગાઃ સફલાઃ ક થતા મયા॥ ૯૫॥
યાેગક ર્દશાયા તે જ્ઞેયાઃ સવ ફલપ્રદાઃ ।
અેવં દશાપ્રદાદ્રાશૈ દ્વતીયાષ્ટમયાે દ્વજ॥ ૯૬॥
ગ્રહસા યે ચ િવજ્ઞેયાે યાેગઃ કેમદુ્રમાેઽશભુઃ ।
દશાપ્રાર ભસમયે સલગ્ ાન્ સાધયેદ્ ગ્રહાન્॥ ૯૭॥
જ્ઞેય તત્રાિપ યાેગાેઽયં પાપસા યેઽથર્ર ધ્રયાેઃ ।
અેવં ત વાિદભાવાનાં સયૂાર્દ નાં નભસદામ્॥ ૯૮॥
તત્તિ સ્થત્યનુસારેણ ફલં વાચ્યં િવપ શ્ચતા ।
ઇ ત સકં્ષપેતઃ પ્રાેક્તં કારકાંશફલં મયા॥ ૯૯॥

અથ યાેગકારકા યાયઃ॥ ૩૪॥
કારકાંશવશાદેવં ફલં પ્રાેક્તં મયા દ્વજ ।
અથ ભાવાિધપત્યેન ગ્રહયાેગફલં ॥ ૧॥
કે દ્રાિધપતયઃ સાૈ યા ના િદશ ત શભંુ ફલમ્ ।
કૂ્રરા નવૈાઽશભું કુયુર્ઃ શભુદાશ્ચ િત્રકાેણપાઃ॥ ૨॥
લગ્ ં કે દ્રિત્રકાેણ વાદ્ િવશષેેણ શભુપ્રદમ્ ।
પ ચમં નવમં ચવૈ િવશષેધનમુચ્યતે॥ ૩॥
સપ્તમં દશમં ચવૈ િવશષેસખુમુચ્યતે ।
િત્રષડાયાિધપાઃ સવ ગ્રહાઃ પાપફલાઃ તાઃ॥ ૪॥
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વ્યય દ્વતીયર ધ્રેશાઃ સાહચયાર્ત્ ફલપ્રદાઃ ।
સ્થાના તરાનુરાેધાત્તે પ્રબલાશ્ચાેત્તરાેત્તરમ્॥ ૫॥
તત્ર ભાગ્યવ્યયેશ વાદ્ર ધ્રેશાે ન શભુપ્રદઃ ।
િત્રમદાયાિધપ વેઽથાે કાેણપ વે તુ સ ફલઃ॥ ૬॥
ઉક્તે વષેુ બલી યાેગાે િનબર્લસ્ય પ્રબાધકઃ ।
ન ર ધ્રેશ વદાષેાેઽત્ર સયૂાર્ચ દ્રમસાેભર્વેત્॥ ૭॥
ગુ શકુ્રાૈ શભુાૈ પ્રાેક્તાૈ ચ દ્રાે મ યમ ઉચ્યતે ।
ઉદાસીનાે બુધઃ ખ્યાતઃ પાપા રવ્યાિકભૂ મ ઃ॥ ૮॥
પૂણ દુજ્ઞજે્યશકુ્રાશ્ચ પ્રબલા ઉત્તરાેત્તરમ્ ।
ક્ષીણે દ્વકાર્િકભપૂતુ્રાઃ પ્રબલાશ્ચ યથાેત્તરમ્॥ ૯॥
કે દ્રાિધપત્યદાષેાેયઃ શભુાનાં ક થતાે િહ સઃ ।
ચ દ્રજ્ઞગુ શકુ્રાણાં પ્રબલાશ્ચાેત્તરાેત્તરમ્॥ ૧૦॥
કે દ્રકાેણપતી સ્યાતાં પર પરગ્ હાપેગાૈ ।
અેકભે દ્વાૈ સ્થતાૈ વાિપ હ્યેકભેઽ યતરઃ સ્થતઃ॥ ૧૧॥
પૂણર્દષૃ્ટ ે ક્ષતાૈ વાિપ મથાે યાેગકારાૈ તદા ।
યાેગેઽ મન્ યતે ભપૂાે િવખ્યાતાે વા જનાે ભવેત્॥ ૧૨॥
કાેણેશ વે યદૈકસ્ય કે દ્રશે વં ચ યતે ।
કે દ્રે કાેણે સ્થતાે વાઽસાૈ િવશષેાદ્યાેગકારકઃ॥ ૧૩॥
કે દ્રશે વને પાપાનાં યા પ્રાેક્તા શભુકાિરતા ।
સા િત્રકાેણાિધપત્યેઽિપ ન કે દ્રશે વમાત્રતઃ॥ ૧૪॥
કે દ્રકાેણાિધપાવવે પાપસ્થાનાિધપાૈ યદા ।
તયાેઃ સ બ ધમાત્રેણ ન યાેગં લભતે નરઃ॥ ૧૫॥
યદ્ભાવેશયુતાૈ વાિપ યદ્યદ્ભાવસમાગતાૈ ।
તત્ત ફલાિન પ્રબલાૈ પ્રિદશતેાં તમાપે્રહાૈ॥ ૧૬॥
યિદ કે દ્રે િત્રકાેણે વા િનવસતેાં તમાેગ્રહાૈ ।
નાથનેાત્યતરેણાઢ ાૈ દષૃ્ટાૈ વા યાેગકારકાૈ॥ ૧૭॥
ક મ લગ્ ે પ્ર તસ્ય કે ગ્રહા યાેગકારકાઃ ।
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કે ચાઽશભુપ્રદાઃ ખેટાઃ કૃપયા વદે મે મનુે॥ ૧૮॥
યથા ષં્ટ વયા િવપ્ર તથાેદાહરણં બ્રવુે ।
ર ધ્રેશ વેઽિપ ભપૂતુ્રાે ભવેચ્છૂભસહાયવાન્॥ ૧૯॥
મ દસાૈ ય સતાઃ પાપાઃ શભુાૈ ગુ િદવાકરાૈ ।
ન શભંુ યાેગમત્રેણ પ્રભવેચ્છિન વયાેઃ॥ ૨૦॥
પારત યેણ વસ્ય પાપકમાર્િપ િન શ્ચતમ્ ।
શકુ્રઃ સાક્ષાિન્નહ તા સ્યાન્મારક વને લ ક્ષતઃ॥ ૨૧॥
મ દાદયાેઽિપ હ તારાે ભવેયુઃ પાિપનાે ગ્રહાઃ ।
મષેલગ્ ાેદ્ભવસ્યવૈં ફલં જ્ઞેયં દ્વ ેત્તમ॥ ૨૨॥
વશકેુ્ર દવઃ પાપાઃ શભુાૈ શિનિદવાકરાૈ ।

રાજયાેગકરઃ સાૈિરબુર્ધ વ પશભુપ્રદઃ॥ ૨૩॥
વાદયાે કુજશ્ચાિપ સ ત મારકલક્ષણાઃ ।
ષલગ્ ાેદ્ભવસ્યવૈં ફલા યૂહ્યાિન સિૂર ભઃ॥ ૨૪॥
ભાૈમ વા ણાઃ પાપાઃ અેક અેવ કિવઃ સભુઃ ।
શનૈશ્ચરણે વસ્ય યાેગાે મષેભવાે યથા॥ ૨૫॥
શશી મખુિનહ તાઽસાૈ સાહચયાર્ચ્ચ પાકદઃ ।
દ્વ દ્વલગ્ ાેદ્ભવસ્યવૈં ફલા યૂહ્યાિન પંિડતૈઃ॥ ૨૬॥
ભાગર્વે દુસતુાૈ પાપાૈ ભૂસતુજેે્ય દવઃ શભુાઃ ।
પૂણર્યાેગકરઃ સાક્ષાન્મંગલાે મંગલપ્રદઃ॥ ૨૭॥
િનહ તાઽકર્સતુાેઽકર્ તુ સાહચયાર્ત્ ફલપ્રદઃ ।
કકર્લગ્ ાેદ્ભવસ્યવૈં ફલં પ્રાેક્તં મની ષ ભઃ॥ ૨૮॥
સાૈ યશકુ્રાકર્ ઃ પાપાઃ કુજેજ્યાકાર્ઃ શભુાવહાઃ ।
પ્રભવેદ્યાેગમાત્રેણ ન શભંુ ગુ શકુ્રયાેઃ॥ ૨૯॥
મારક તુ શિનશ્ચ દ્રઃ સાહચયાર્ત્ ફલપ્રદઃ ।
સહલગ્ ે પ્ર તસ્ય ફલં જ્ઞેયં િવપ શ્ચતા॥ ૩૦॥
કુજ વે દવઃ પાપાઃ બુધશકુ્રાૈ શભુાવહાૈ ।
ભાગર્વે દુસતુાવવે ભવેતાં યાેગકારકાૈ॥ ૩૧॥
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મારકાેઽિપ કિવઃ સયૂર્ઃ સાહચયર્ફલપ્રદઃ ।
ક યાલગ્ ાેદ્ભવસ્યવૈં ફલા યૂહ્યાિન સિૂર ભઃ॥ ૩૨॥
વાકર્ભૂસતુાઃ પાપાઃ શનૈશ્ચરબુધાૈ શભુાૈ ।

ભવેતાં રાજયાેગસ્ય કારકાૈ ચ દ્રત સતુાૈ॥ ૩૩॥
કુ ે િનહ ત વાદ્યાઃ પાપા મારકલક્ષણાઃ ।
શકુ્રઃ સમઃ ફલા યવેં િવજ્ઞેયાિન તુલાેદ્ભવે॥ ૩૪॥
સતજ્ઞશનયઃ પાપાઃ શભુાૈ ગુ િનશાકરાૈ ।
સયૂાર્ચ દ્રમસાવવે ભવેતાં યાેગકારકાૈ॥ ૩૫॥
કુજઃ સમઃ સતાદ્યાશ્ચ પાપા મારકલક્ષણાઃ ।
અેવં ફલં ચ િવજ્ઞેયં શ્ચકાેદયજન્મનઃ॥ ૩૬॥
અેક અેવ કિવઃ પાપઃ શભુાૈ ભાૈમિદવાકરાૈ ।
યાેગાે ભાસ્કરસાૈ યા યાં િનહ તા ભાસ્કરાત્મજઃ॥ ૩૭॥
ગુ ઃ સમફલઃ ખ્યાતઃ શકુ્રાે મારકલક્ષણઃ ।
ધનુલર્ગ્ ાેદ્ભવસ્યવૈં ફલં જ્ઞેયં િવપ શ્ચતા॥ ૩૮॥
કુજ વે દવઃ પાપાઃ શભુાૈ ભાગર્વચ દ્ર ૈ ।
મ દઃ વયં ન હ તા સ્યાદ્ હ ત પાપાઃ કુ દયઃ॥ ૩૯॥
સયૂર્ઃ સમફલઃ પ્રાેક્તઃ કિવરેકઃ સયુાેગકૃત્ ।
ગલગ્ ાેદ્ભવસ્યવૈં ફલા યૂહ્યાિન સિૂર ભઃ॥ ૪૦॥
વચ દ્રકુ ઃ પાપાઃ શકુ્રસયૂાર્ત્મ ૈ શભુાૈ ।

રાજયાેગકરાે જ્ઞજેઃ કિવરેવ હ પ તઃ॥ ૪૧॥
સયૂા ભાૈમશ્ચ હ તારાે બુધાે મ યફલઃ તઃ ।
કુ ભલગ્ ાેદ્ ભવસ્યવૈં ફલા યૂહ્યાિન સિૂર ભઃ॥ ૪૨॥
મ દશકુ્રાંશમુ સાૈ યાઃ પાપા ભાૈમિવધૂ શભુાૈ ।
મહીસતુગુ યાેગકારકાૈ ચ મહીસતુઃ॥ ૪૩॥
મારકાેઽિપ ન હ તાઽસાૈ મ દજ્ઞાૈ મારકાૈ તાૈ ।
મીનલગ્ ાેદ્ ભવસ્યવૈં ફલાિન પિર ચ તયેત્॥ ૪૪॥
અેવં ભાવાિધપત્યેન જન્મલગ્ વશાિદહ ।
શભુ વમશભુ વ ચ ગ્રહાણાં પ્ર તપાિદતમ્॥ ૪૫॥
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અત્યાનિપ પનુયાગાન્ નાભસાદ ન્ િવ ચ ત્ય વૈ ।
દેિહના ચ ફલં વાચ્યં પ્રવક્ષ્યા મ ચ તાનહમ્॥ ૪૬॥

અથ નાભસયાેગા યાયઃ॥ ૩૫॥
અધનુા નાભસા યાેગાઃ ક ય તે દ્વજસત્તમ ।
દ્વાિત્રશાત્ ત પ્રભેદા તુ શતઘ્નાષ્ટાદશાે ન્મતાઃ॥ ૧॥
આશ્રયાખ્યાસ્ત્રયાે યાેગાઃ દલસજં્ઞં દ્વયં તતઃ ।
આકૃ તિવશ તઃ સખં્યાઃ સપ્ત યાેગાઃ પ્રક તતાઃ॥ ૨॥
ર જુશ્ચ મુસલશ્ચવૈ નલશ્ચેત્યાશ્રયાસ્ત્રયઃ ।
માલાખ્યઃ સપર્સજં્ઞશ્ચ દલયાેગાૈ પ્રક તતાૈ॥ ૩॥
ગદાખ્યઃ શકટાખ્યશ્ચ ઙ્ગાટકિવહંગસાૈ ।
હલવજ્રયવાશ્ચવૈ કમલં વાિપયપૂકાૈ॥ ૪॥
શરશ ક્તદ ડનાૈકાકૂટચ્છત્રધ્નૂં ષ ચ ।
અધર્ચ દ્ર તુ ચકં્ર ચ સમુદ્રશ્ચે ત િવશ તઃ॥ ૫॥
સખં્યાખ્યાવ લક દામપાશકેદારશલૂકાઃ ।
યુગાે ગાેલશ્ચ સપ્તૈતે યુક્તા દ ત મતા દ્વજ॥ ૬॥
સવશ્ચરે સ્થતૈ ર જુઃ સ્થરસ્થૈમુર્સલઃ તઃ ।
નલાખ્યાે દ્વ વભાવસ્થૈરાશ્રયાખ્યા ઇમે તાઃ॥ ૭॥
કે દ્રત્રયગતૈઃ સાૈ યૈઃ પાપવૈાર્ દલસજં્ઞકાૈ ।
ક્રમાન્માલાભજંુગાખ્યાૈ શભુાશભુફલપ્રદાૈ॥ ૮॥
આસન્નકે દ્રદ્વયગૈઃ સવયાગાે ગદાહ્વયઃ ।
શકટં લગ્ યાસૈ્થઃ ખા બુગૈિવહગઃ તઃ॥ ૯॥
યાેગઃ ઙ્ગાટકં નામ લગ્ ાત્મજતપઃ સ્થતૈઃ ।
અ યસ્થાનાત્ િત્રકાેણસ્થૈઃ સવયાગાે હલા ભઘઃ॥ ૧૦॥
લગ્ યા સ્થતૈઃ સાૈ યૈઃ પાપાખ્યઃૈ ખાઽ બુસં સ્થતૈઃ ।
યાેગાે વ ભધઃ પ્રાેક્તઃ વીપર ત સ્થતૈયર્વઃ॥ ૧૧॥
સવર્કે દ્રગતૈઃ સવ મશ્રૈઃ કમલસજં્ઞકઃ ।
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કે દ્રાદ યત્રગૈઃ સવયાગાે વાપીસમાહ્વયઃ॥ ૧૨॥
યપૂાે લગ્ ાચ્ચતુભર્સ્થૈઃ શર તુયાર્ચ્ચતુભર્ગૈઃ ।
શ ક્તમર્દાચ્ચતુભર્સ્થૈદર્ ડાે મ યાચ્ચતુભર્ગૈઃ॥ ૧૩॥
લગ્ ાત્ સપ્તમગનૈાૈ કા કૂટ તુયાર્ચ્ચ સપ્તમૈઃ ।
છત્રાખ્યઃ સપ્તમાદેવં ચાપં મ યાદ્ ભસપ્તગૈઃ॥ ૧૪॥
લગ્ ાદેકા તરસ્થૈશ્ચ ષડ્ભગૈશ્ચક્રમુચ્યતે ।
ધનાદેકા તરસ્થૈ તુ સમુદ્રઃ ષડગ્ હા શ્રતૈ॥ ૧૫॥
અેકરા શ સ્થતૈગાલાે યુગાખ્યાે દ્વભસં સ્થતૈઃ ।
શલૂ તુ િત્રભગૈઃ પ્રાેક્તઃ કેદાર તુ ચતુભર્ગૈઃ॥ ૧૬॥
પ ચરા શસ્થતૈઃ પાશા દામાખ્યઃ ષડ્ગ્ હા શ્રતૈઃ ।
વીન્>આસપ્તભગૈઃ સવિવહાયા યાનુદ િરતાન્॥ ૧૭॥
અટન પ્રયાઃ સુ પાઃ પરદેશ વા યભા ગનાે મનુ ઃ ।
કૂ્રરાઃ ખલ વભાવા ર જુપ્રભવાઃ સદા ક થતાઃ॥ ૧૮॥
માનજ્ઞાનધનાદૈ્યયુર્ક્તા ભપૂ પ્રયાઃ ખ્યાતાઃ ।
બહુપતુ્રાઃ સ્થર ચત્તા મુસલસમુ થા ભવ ત નરાઃ॥ ૧૯॥
યનૂા તિરક્તદેહા ધનસ ચયભા ગનાેઽ તિનપુણાશ્ચ ।
બ ધુિહતાશ્ચ સુ પા નલયાેગે સ પ્રસયૂ તે॥ ૨૦॥
િનતં્ય સખુપ્રધાના વાહનવસ્ત્રાન્નભાેગસ પન્ના ।
કા તા સબુહુસ્ત્રીકા માલાયાં સ પ્રસતૂાઃ સ્યુઃ॥ ૨૧॥
વષુમાઃ કૂ્રરા િનઃ વા િનતં્ય દુઃખાિદતાઃ સદુ નાશ્ચ ।
પરભક્ષપાનિનરતાઃ સપર્પ્રભવા ભવ ત નરાઃ॥ ૨૨॥
સતતાેદ્યુક્તાથર્વશા ય વાનઃ શાસ્ત્રગેયકુશલાશ્ચ ।
ધનકનકરત્નસ પ સયંુક્તા માનવા ગદાયાં તુ॥ ૨૩॥
રાેગાતાર્ઃ કુનખા મખૂાર્ઃ શકટાનુ િવનાે િનઃ વા ।
મત્ર વજનિવહીનાઃ શકટે તા ભવ ત નરાઃ॥ ૨૪॥
ભ્રમણ ચયાેિવકૃષ્ટા દૂતાઃ સરુતાનુ વનાે ષ્ટાઃ ।
કલહ પ્રયાશ્ચ િનતં્ય િવહગે યાેગે સદા તાઃ॥ ૨૫॥
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પ્રયકલહાઃ સમરસહાઃ સુ ખનાે પતેઃ શભુકલત્રાઃ ।
આઢ ા યવુ તદ્વે યાઃ ઙ્ગાટકસ ભવા મનુ ઃ॥ ૨૬॥
બહ્વા શનાે દિરદ્રાઃ કૃષીવલા દુઃ ખતાશ્ચ સાેદ્વગેા ।
બ ધુસહૃુિદભઃ ત્યક્તાઃ પ્રે યાઃ હલસજં્ઞકે સદા પુ ષાઃ॥ ૨૭॥
આદ્ય તવયઃસુ ખનઃ શરૂાઃ સભુગા િનર હાશ્ચઃ ।
ભાગ્યિવહીના વજે્ર તાઃ ખલા િવ દ્ધાશ્ચ॥ ૨૮॥
વ્રતિનયમમઙ્ગલપરા વયસાે મ યે સખુાથર્પતુ્રયુતા ।
દાતારઃ સ્થર ચત્તા યવયાેગભવાઃ સદા પુ ષાઃ॥ ૨૯॥
િવભવગુણાદ્્ગ।યાઃ પુ ષાઃ સ્થરાયષુાે િવપુલક તર્ય શદુ્ધાઃ ।
શભુશતકાઃ વીશાઃ કમલભવાઃ માનવા િનત્યમ્॥ ૩૦॥
િનિધકરણે િનપુણિધયઃ સ્થરાથર્સખુસયંુતા સતુયુતાશ્ચ ।
નયનસખુસ પ્રહૃષ્ટા વાપીયાેગને રા નઃ॥ ૩૧॥
આત્મિવિદજ્યાિનરતઃ સ્ત્રયા યુતઃ સ વસ પન્નઃ ।
વ્રતિનયમરતમનુસ્યાે યપૂે તાે િવ શષ્ટશ્ચ॥ ૩૨॥
ઇષુકારા બ ધનપાઃ ગયાધનસિેવતાશ્ચ મંસાદા ।
િહસ્રાઃ કુ શ પકારાઃ શરયાેગે માનવાઃ પ્રસયૂ તે॥ ૩૩॥
ધનરિહતિવફલદુઃ ખતનીચલસા શ્ચરાયષુઃ પુ ષાઃ ।
સગં્રામબુ દ્ધિનપુણાઃ શ યાં તાઃ સ્થરાઃ શભુગાઃ॥ ૩૪॥
હતપતુ્રદારિનઃ વાઃ સવર્ત્ર ચ િન ણાઃ વજનબાહ્યાઃ ।
દુઃ ખતનીચપ્રે યા દ ડ ભવા ભવ ત નરાઃ॥ ૩૫॥
સ લલાપે િવિવભવાઃ બહ્વાશાઃ ખ્યાતક તર્યાે દુષ્ટાઃ ।
કૃપણા મ લના લુ ધા નાૈસ તાઃ ખલાઃ પુ ષાઃ॥ ૩૬॥
અ તકથનબ ધનપા િન ક ચનાઃ શઠાઃ કૂ્રરાઃ ।
કૂટસમુ થા િનતં્ય ભવ ત ગિરદુગર્વા સનાે મનુ ઃ॥ ૩૭॥
વજનાશ્રયાે દયાવાન્નાના પવ લભઃ પ્રકૃષ્ટમ તઃ ।
પ્રથમેઽ ત્યે વય સ નરાઃ સખુવાન્ દ ઘાર્યુરાતપત્રી સ્યાત્॥ ૩૮॥
આ તકગુપ્તપાલાશ્ચાેરાઃ િકતવાશ્ચ કાનને િનરતાઃ ।
કામુર્કયાેગે તા ભાગ્યિવહીનાઃ શભુા વયાેમ યે॥ ૩૯॥
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સનેાપતયઃ સવ કા તશર રા પ પ્રયા બ લનઃ ।
મ ણકનકભષૂણયુતા ભવ ત યાેગેઽધર્ચ દ્રાખ્યે॥ ૪૦॥
પ્રણતાઽઽશષેનરાિધપિકર ટરત્નપ્રભાસુ્ફિરતપાદઃ ।
ભવ ત નરે દ્રાે મનજુશ્ચકે્ર યાે યતે યાેગે॥ ૪૧॥
બહુરત્નધનસ દ્ધા ભાેગયુતા ધનજન પ્રયાઃ સસતુા ।
ઉદિધસમુ થાઃ પુ ષાઃ સ્થરિવભવાઃ સાધુશીલાશ્ચ॥ ૪૨॥
પ્રયગીત ત્યવાદ્યા િનપુણાઃ સુ ખનશ્ચ ધનવ તઃ ।
નેતારાે બહુ ત્યા વીણાયાં ક તતાઃ પુ ષાઃ॥ ૪૩॥
દા સજુનાપેકાર નયધનયુક્તાે મહેશ્વરઃ ખ્યાતઃ ।
બહુસતુરત્નસ દ્ધાે ધીરાે યેત િવદ્વાંશ્ચ॥ ૪૪॥
પાશે બ ધનભાજઃ કાય દક્ષાઃ પ્રપ ચકારાશ્ચ ।
બહુભા ષણાે િવશીલા બહુ ત્યાઃ સ પ્રતાનાશ્ચ॥ ૪૫॥
સબુહૂનામપુયાજે્યાઃ કૃષીવલાઃ સત્યવાિદનઃ સુ ખનઃ ।
કેદારે સ ભૂતાશ્ચલ વભાવા ધનૈયુર્ક્તાઃ॥ ૪૬॥
તી ણાલસધનહીના િહસ્રાઃ સબુિહ કૃતા મહાશરૂાઃ ।
સગં્રામે લ ધયશા શલૂે યાેગે ભવ ત નરાઃ॥ ૪૭॥
પાખ ડવાિદનાે વા ધનરિહતા વા બિહ કૃતા લાેકે ।
સતુમા ધમર્રિહતા યુગયાેગે યે નરા તાઃ॥ ૪૮॥
બલસયંુક્તા િવધના વદ્યાિવજ્ઞાનવ જતા મ લના ।
િનતં્ય દુઃ ખતદ ના ગાેલે યાેગે ભવ ત નરાઃ॥ ૪૯॥
સવાર્ વિપ દશ વેતે ભવેયુઃ ફલદાિયનઃ ।
પ્રા ણના મ ત િવજ્ઞેયાઃ પ્રવદ ત તવાગ્ર ઃ॥ ૫૦॥

અથ િવિવધયાેગા યાયઃ॥ ૩૬॥
લગ્ ે શભુયુતે યાેગઃ શભુઃ પાપયુતેઽશભુઃ ।
વ્યય વગૈઃ શભુૈઃ પાપૈઃ ક્રમાદ્યાેગાૈ શભુાઽશભુાૈ॥ ૧॥
શભુયાેગાેદ્ભવાે વાગ્મી પશીલગુણવ વતઃ ।
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પાપયાેગાેદ્ભવઃ કામી પાપકમાર્ પરાથર્યુક્॥ ૨॥
કે દ્રે દેવગુરાૈ લગ્ ાચ્ચ દ્રાદ્વા શભુદગૃ્યુતે ।
નીચા તાિરગ્ હૈહ ને યાેગાેઽયં ગજકેસર ॥ ૩॥
ગજકેસર સ ત તજે વી ધનવાન્ ભવેત્ ।
મેધાવી ગુણસ પન્નાે રાજ પ્રયકરાે નરઃ॥ ૪॥
દશમેઽઙ્ગાત્તથા ચ દ્રાત્ કેવલૈશ્ચ શભુૈયુર્તે ।
સ યાેગાેઽમલક ત્યાખ્યઃ ક તરાચ દ્રતારક ॥ ૫॥
રાજપજૂ્યે મહાભાેગી દાતા બ ધજુન પ્રયઃ ।
પરાપેકાર ધમાર્ત્મા ગુણઢ ાેઽમલક તજઃ॥ ૬॥
સપ્તમે ચાઽષ્ટમે શદુ્ધે શભુગ્રહયુતેઽથવા ।
કે દ્રષેુ શભુયુક્તષેુ યાેગઃ પવર્તસજં્ઞકઃ॥ ૭॥
ભાગ્યવાન્ પવર્તાે પન્નઃ વાગ્મી દાતા ચ શાસ્ત્રિવત્ ।
હાસ્ય પ્રયાે યશ વી ચ તજે વી પુરનાયકઃ॥ ૮॥
સખુેશજે્યાૈ મથઃ કે દ્રગતાૈ બ લિન લગ્ પે ।
કાહલાે વા વભાેચ્ચસ્થે સખુેશે કમર્પા વતે॥ ૯॥
આેજ વી સાહસી ધૂતર્શ્ચતુરઙ્ગબલા વતઃ ।
ય ક ચદ્ ગ્રામનાથશ્ચ કાહલે યતે નરઃ॥ ૧૦॥
લગ્ ેશે તુઙ્ગગે કે દ્રે ગુ દષૃ્ટે તુ ચામરઃ ।
શભુદ્વયે િવલગ્ ે વા નવમે દશમે મદે॥ ૧૧॥
રા વા રાજપજુ્યાે વા ચર વી ચ પ ડતઃ ।
વાગ્મી સવર્કલાિવદ્ વા ચામરે યતે જનઃ॥ ૧૨॥
સવલે લગ્ પે પતુ્રષષ્ઠપાૈ કે દ્રગાૈ મથઃ ।
શખંાે વા લગ્ કમશાૈ ચરે બ લિન ભાગ્યપે॥ ૧૩॥
ધનસ્ત્રીપતુ્રસયંુક્તાે દયાલુઃ પુ યવાન્ સધુીઃ ।
પુ યકમાર્ ચર વી શખંયાેગાેદ્ભવાે નરઃ॥ ૧૪॥
સબલે ભાગ્યપે ભેર ખગૈઃ વા ત્યાેદયા તગૈઃ ।
સબલે ભાગ્યપે વાઽસાૈ કે દ્રે શકેુ્રજ્યલગ્ પૈઃ॥ ૧૫॥
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ધનસ્ત્રીપતુ્રસયંુક્તાે ભપૂઃ ક તગુણા વતઃ ।
આચારવાન્ સખુી ભાેગી ભેર યાેગે જનાે ભવેત્॥ ૧૬॥
સબલે લગ્ પે ખેટાઃ કે દ્રે કાેણે વભાેચ્ચગાઃ ।
ગઙ્ગયાેગાે તાેઽત્ર ભપૂાે વા ત સમઃ સખુી॥ ૧૭॥

ક મેશે કમર્ગે તુઙ્ગે કમશે ભાગ્યપા વતે ।
યાેગઃ શ્રીનાથસજં્ઞાેઽત્ર તઃ શકુ્રસમાે પઃ॥ ૧૮॥
કમશે સતુગે કે દ્રે બુધેઽક સબલે વભે ।
ચ દ્રાત્ કાેણે ગુરાૈ જ્ઞે વા કુજે લાભે ચ શારદઃ॥ ૧૯॥
ધનસ્ત્રીપતુ્રસયંુક્તઃ સખુી િવદ્વાન્ પ પ્રયઃ ।
તપ વી ધમર્સયંુક્તઃ શારદે યતે જનઃ॥ ૨૦॥
ધમર્લગ્ ગતે સાૈ યે પ ચમે સદસદુ્યતે ।
પાપે ચ ચતુરસ્રસ્થે યાેગાેઽયં મ સ્યસજં્ઞકઃ॥ ૨૧॥
કાલજ્ઞઃ ક ણામૂ તગુર્ણધીબલ પવાન્ ।
યશાેિવદ્યાતપ વી ચ મ સ્યયાેગે િહ યતે॥ ૨૨॥
પતુ્રાિરમદગાઃ સાૈ યાઃ વભાેચ્ચસહૃુદંશગાઃ ।
િત્રલાભાેદયગાઃ પાપાઃ કૂમર્યાેગઃ વભાેચ્ચગાઃ॥ ૨૩॥
કૂમર્યાેગે જનાે ભપૂાે ધીરાે ધમર્ગુણા વતઃ ।
ક તમાનપુકાર ચ સખુી માનવનાયકઃ॥ ૨૪॥
ભાગ્યેશે ધનભાવાસ્થે ધનેશે ભાગ્યભાવગે ।
લગ્ ેશે કે દ્રકાેણસ્થે ખડ્ગયાેગઃ સ ક યતે॥ ૨૫॥
ખડ્ગયાેગે સમુ પન્નાે ધનભાગ્યસખુા વતઃ ।
શાસ્ત્રજ્ઞાે બુ દ્ધવીયાર્ઢ ઃ કૃતજ્ઞઃ કુશલાે નરઃ॥ ૨૬॥
કે દ્રે મૂલિત્રકાેણ તે ભાગ્યેશે વા વભાેચ્ચગે ।
લગ્ ાિધપે બલાઢ ે ચ લ મીયાેગઃ પ્રક ત્યર્તે॥ ૨૭॥
સુ પાે ગુણવાન્ ભપૂાે બહુપતુ્રધના વતઃ ।
યશ વી ધમર્સ પન્નાે લ મીયાેગે જનાે ભવેત્॥ ૨૮॥
લગ્ ે સ્થરે ગાૈ કે દ્રે ચ દ્રકાેણે શભા વતે ।
માનસ્થાનગતે સાૈરે યાેગાેઽયં કુસમુા ભધઃ॥ ૨૯॥
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ભપૂાે વા ભપૂતુલ્યાે વા દતા ભાેગી સખુી જનઃ ।
કુલમખુ્યાે ગુણી િવદ્વાન્ યતે કુસમુાહ્વયે॥ ૩૦॥
દ્વતીયે પ ચમે વે બુધશકુ્રયુતે ક્ષતે ।
ક્ષત્રે તયાવેાર્ સ પ્રપ્તે યાેગઃ સ ચ કલાિનિધઃ॥ ૩૧॥
કલાિનિધસમુ પન્નાે ગુણવાન્ ભપૂવ દતઃ ।
રાેગહીનઃ સખુી તાે ધનિવદ્યાસમ વતઃ॥ ૩૨॥
લગ્ ેશતદ્ગતક્ષશતદ્ગતક્ષશતદંશપાઃ ।
કે દ્રે કાેણે વતુઙ્ગે વા યાેગઃ ક પદુ્રમાે મતઃ॥ ૩૩॥
સવશ્વયર્યુતાે ભપૂાે ધમાર્ત્મા બલસયંુતઃ ।
યુદ્ધ પ્રયાે દયાલુશ્ચ પાિર તે નરાે ભવેત્॥ ૩૪॥
વા ત્યાષ્ટસ્થૈ દ્વતીયેશાદ્ હિરયાેગઃ શભુગ્રહૈઃ ।
કામેશાદ્ બ ધુધમાર્ષ્ટ સ્થતૈઃ સાૈ યૈહર્રા ભધઃ॥ ૩૫॥
લગ્ ેશાદ્ બ ધુકમાર્ય સ્થતૈબ્રર્હ્માહ્વયઃ તઃ ।
અેષુ તઃ સખુી િવદ્વાન્ ધનપતુ્રાિદસયંુતઃ॥ ૩૬॥
લગ્ ાન્મદાષ્ટગૈઃ સાૈ યૈઃ પાપદગૃ્યાેગવ જતૈઃ ।
યાેગાે લગ્ ાિધયાેગાેઽ મન્ મહાત્મા શાસ્ત્રિવત્ સખુી॥ ૩૭॥
લગ્ પે પાિર તસ્થે સખુી વગાત્તમે હ્ય ક્ ।
ગાપેુરે ધનધા યાઢ ા ભપૂઃ સહાસને સ્થતે॥ ૩૮॥
િવદ્વાન્ પારાવતે શ્રીમાન્ દેવલાેકે સવાહનઃ ।
અૈરાવત સ્થતે તાે િવખ્યાતાે ભપૂવ દતઃ॥ ૩૯॥

અથ ચ દ્રયાેગા યાયઃ॥ ૩૭॥
સહસ્રર મતચ દ્રે ક ટકાિદગતે ક્રમાત્ ।
ધનધીનપૈુણાદ િન યનૂમ યાેત્તમાિન િહ॥ ૧॥
વાંશે વા વાિધ મત્રાંશે સ્થતશ્ચ િદવસે શશી ।
ગુ ણા દૃ યતે તત્ર તાે ધનસખુા વતઃ॥ ૨॥
વાંશે વા વાિધ મત્રાંશે સ્થતશ્ચ શશ િન્ન શ ।
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શકેુ્રણ દૃ યતે તત્ર તાે ધનસખુા વતઃ॥ ૩॥
અેત દ્વપયર્યસ્થે ચ શકેુ્રજ્યાનવલાેિકતે ।
યતેઽ પધનાે બાલાે યાેગેઽ મિન્નધર્નાેઽથવા॥ ૪॥

ચ દ્રાદ્ર ધ્રાિરકામસૈ્થ સાૈ યૈઃ સ્યાિધયાેગકઃ ।
તત્ર રા ચ મ ત્રી ચ સનેાધીશશ્ચ બલક્રમાત્॥ ૫॥
ચ દ્રાદ્ દ્ધગતૈઃ સવઃ શભુૈ ર્તાે મહાધની ।
દ્વા યાં મ યધનાે ત અેકેનાઽ પધનાે ભવેત્॥ ૬॥
ચ દ્રાત્ વા ત્યાેભયસ્થે િહ ગ્રહે સયૂ બના ક્રમાત્ ।
સનુફાખ્તાેઽનફાખ્યશ્ચ યાેગાે દુરધરાહ્વયઃ॥ ૭॥
રા વા રાજતુલ્યાે વા ધીધનખ્યા તમા જનઃ ।
વભુ જતિવત્તશ્ચ સનુફાયાેગસ ભવઃ॥ ૮॥
ભપૂાેઽગદશર રશ્ચ શીલવાન્ ખ્યાતક તમાન્ ।
સુ પશ્ચાઽનફા તાે સખુૈઃ સવઃ સમ વતઃ॥ ૯॥
ઉ પન્નસખુભુગ્ દાતા ધનવાહનસયંુતઃ ।
સદ્ ત્યાે યતે નનંૂ જનાે દુરધરાભવઃ॥ ૧૦॥
ચ દ્રાદાદ્યધનાઽ ત્યસ્થાે િવના ભાનું ન ચેદ્ગ્રહઃ ।
ક શ્ચત્ સ્યાદ્વા િવના ચ દં્ર લગ્ ાત્ કે દ્રગતાેઽથ વા॥ ૧૧॥
યાેગઃ કેમદુ્રમાે નામ તત્ર તાેઽ તગિહતઃ ।
બુ દ્ધિવદ્યાિવહીનશ્ચ દિરદ્રાપ ત્તસયંુતઃ॥ ૧૨॥
અ યયાેગફલં હ ત ચ દ્રયાેગાે િવશષેતઃ ।
વફલં પ્રદદાતી ત બુધાે યત્નાદ્ િવ ચ તયેત્॥ ૧૩॥

અથ રિવયાેગા યાયઃ॥ ૩૮॥
સયૂાર્ત્ વ ત્યાેભયસ્થૈશ્ચ િવના ચ દં્ર કુ િદ ભઃ ।
વે શવાે શસમાખ્યાૈ ચ તથાેભયચરઃ ક્રમાત્॥ ૧॥
સમદક્ૃ સત્યવાઙ્ મત્યા દ ઘર્કાયાેઽલસ તથા ।
સખુભાગ પિવત્તાેઽિપ વે શયાેગસમુદ્ભવઃ॥ ૨॥
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વાેશાૈ ચ િનપુણાે દાતા યશાેિવદ્યાબલાવ તઃ ।
તથાેભયચરે તાે ભપૂાે વા ત સમઃ સખુી॥ ૩॥
શભુગ્રહભવે યાેગે ફલમવેં િવ ચ તયેત્ ।
પાપગ્રહસમુ પન્ને યાેગે તુ ફલમ યથા॥ ૪॥

અથ રાજયાેગા યાયઃ॥ ૩૯॥
અથાઽતઃ સ પ્રવક્ષ્યા મ રાયયાેગાન્ દ્વ ેત્તમ ।
યષેાં િવજ્ઞાનમાત્રેણ રાજપજૂ્યાે જનાે ભવેત્॥ ૧॥
યે યાેગાઃ શ ભનુા પ્રાેક્તાઃ પુરા શલૈસતુાગ્રતઃ ।
તષેાં સારમહં વકે્ષ્ય તવાગ્રે દ્વજન દન॥ ૨॥
ચ તયેત્ કારકાંશે વા જનુલર્ગ્ ેઽથ વા દ્વજ ।
રાજયાેગકરાૈ દ્વાૈ દ્વાૈ સુ્ફટાૈ ખેટાૈ પ્રયત્નતઃ॥ ૩॥
આત્મકારકપતુ્રા યાં યાેગમેકં પ્રક પયેત્ ।
તનપુ ચમનાથા યાં તથવૈ દ્વજસત્તમ॥ ૪॥
લગ્ પુત્રેશયાેરાત્મપતુ્રકારકયાેદ્વર્યાેઃ ।
સ બ ધાત્ પૂણર્મધ વા પાદં વીયાર્નુસારતઃ॥ ૫॥
લગ્ ેશે પ ચમે ભાવે પ ચમેશે ચ લગ્ ે ।
પતુ્રાત્મકારકાૈ િવપ્ર લગ્ ે ચ પ ચમે સ્થત॥ ૬॥
વાેચ્ચે વંશે વભે વાઽિપ શભુગ્રહિનર ક્ષતાે ।
મહારા ખ્યયાેગાેઽત્ર તઃ ખ્યાતઃ સખુા વતઃ॥ ૭॥
ભાગ્યેશઃ કારકાે લગ્ ે પ ચમે સપ્તમેઽિપ વા ।
રાજયાેગપ્રદાતારાૈ શભુખેટયુતે ક્ષતાૈ॥ ૮॥
લગ્ ેશાત્ કારકાચ્ચાિપ ધને તુય ચ પ ચમે ।
શભુખેટયુતે ભાવે તાે રા ભવેદ્ ધ્રવુમ્॥ ૯॥
તીયે ષષ્ઠભે તા યાં પાપગ્રહયુતે ક્ષતે ।
તાે રા ભવેદેવં મશ્રે મશ્રફલં વદેત્॥ ૧૦॥
વાંશે વા પ ચમે શકેુ્ર વે દુયુતવી ક્ષતે ।
લગ્ ે લગ્ પદે વાઽિપ રાજવગા ભવેન્નરઃ॥ ૧૧॥
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જન્માઙ્ગે કાલહાેરાઙ્ગે કાલઙ્ગે યને કેન ચત્ ।
અેકગ્રહેણ સ દષૃ્ટે િત્રતયે રાજભાગ્ જનઃ॥ ૧૨॥
લગ્ ષડ્વગર્કે ચવૈમેકખેટયુતે ક્ષતે ।
રાજયાેગાે ભવત્યેવ િનિવશકં દ્વ ેત્તમ॥ ૧૩॥
પૂણર્દષૃ્ટે પનૂર્યાેગમધર્દષૃ્ટેઽધર્મવે ચ ।
પાદદષૃ્ટે પાદયાેગ મ ત જ્ઞેયં ક્રમાત્ ફલમ્॥ ૧૪॥
લગ્ ત્રયે વભાેચ્ચસ્થે ખેટે રા ભવેદ્ ધ્રવુમ્ ।
યદ્વા લગ્ ે દકૃાણઽશે વાેચ્ચખેટયુતે દ્વજ॥ ૧૫॥
પદે શભુ સચદં્રે ચ ધને દેવગુરાૈ તથા ।
વાેચ્ચસ્થખેટસ દષૃ્ટે રાજયાેગાે ન સશંયઃ॥ ૧૬॥
શભુે લગ્ ે શભુે વથ તીયે પાપખેચરે ।
ચતુથ ચ શભુે પ્રાપ્તે રા વા ત સમાેઽિપ વા॥ ૧૭॥
વાેચ્ચસ્થાે હિરણાંકાે વા વાે વા શકુ્ર અેવ વા ।
બુધાે વા ધનભાવસ્થઃ શ્રયં િદશ ત દેિહનઃ॥ ૧૮॥
ષષે્ઠઽષ્ટમે તીયે વા વ વનીચગતા ગ્રહાઃ ।
લગ્ ં પ યેત્ વભાેચ્ચસ્થાે લગ્ પાે રાજ્યયાેગદઃ॥ ૧૯॥
ષષ્ઠાઽષ્ટમવ્યયાધીશા નીચસ્થા િરપુભેઽસ્થગાઃ ।
વાેચ્ચ વભગલગ્ ેશાે લગ્ ં પ યંશ્ચ રાજ્યદઃ॥ ૨૦॥
વાેચ્ચ વભસ્થરાજે્યશાે લગ્ ં પ યંશ્ચ રાજ્યદઃ ।
શભુાઃ કે દ્ર સ્થતા વાઽિપ રાજ્યદઃ નાઽત્ર સશંયઃ॥ ૨૧॥
શભુરાશાૈ શભુાંશે ચ કારકાે ધનવાન્ ભવેત્ ।
તદંશકે દ્રષેુ શભુે નનંૂ રા પ્ર યતે॥ ૨૨॥
લગ્ ા ઢં દારપદં મથઃ કે દ્ર સ્થતં યિદ ।
િત્રલાભે વા િત્રકાેણે વા તદા રા ન સશંયઃ॥ ૨૩॥
ભાવહાેરાઘટ સજં્ઞલગ્ ાિન ચ પ્રપ ય ત ।
વાેચ્ચ હાે રાજયાેગાે લગ્ દ્વયમથાિપ વા॥ ૨૪॥
રાશદે્ર કાણતાઽશાચ્ચ રાશરંેશાદથાિપ વા ।
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યદ્વા રા શદકૃાણા યાં લગ્ દ્રષ્ટા તુ યાેગદઃ॥ ૨૫॥
પદે વાેચ્ચખગાક્રા તે ચ દ્રાક્રા તે િવશષેતઃ ।
ક્રા તે ચ ગુ શકુ્રા યાં કેના યુચ્ચગ્રહેણ વા॥ ૨૬॥
દુષ્ટાગર્લગ્રહાભાવે રાજયાેગાે ન સશંયઃ ।
શભુા ઢે તત્ર ચ દ્રે ધને દેવગુરાૈ તથા॥ ૨૭॥
દુઃસ્થાનેશાેઽિપ નીચસ્થાે યિદ લગ્ ં પ્રપ ય ત ।
તદાઽિપ રાજયાેગઃ સ્યાિદ ત જ્ઞેયં દ્વ ેત્તમ॥ ૨૮॥
ચતુથર્દશમાથાર્યપ તદષૃ્ટે િવલગ્ ભે ।
પદા લાભે તુ શકેુ્રણ દષૃ્ટેઽ યા ઢભે શભુે॥ ૨૯॥
રા વા ત સમાે વાિપ તકાે યતે ધ્રવુમ્ ।
ષ।ષ્ઠાષ્ટમગતે નીચે લગ્ ં પ ય ત વા તથા॥ ૩૦॥
તીયલાભગે નીચે લગ્ ં પ ય ત વા તથા ।
લગ્ ાંશકે દ્રષેુ શભુે િનગ્રહાનુગ્રહક્ષમઃ॥ ૩૧॥
અથાઽહં સ પ્રવક્ષ્યા મ રાજયાેગાિદકં પરમ્ ।
ગ્રહાણાં સ્થાનભેદેન દૃ ષ્ટયાેગવશાત્ ફલમ્॥ ૩૨॥
તપઃસ્થાનાિધપાે મ ત્રી મ ત્રાધીશાે િવશષેતઃ ।
ઉભાવ યાે યસદંષૃ્ટાૈ તશ્ચેિદહ રાજ્યભાક્॥ ૩૩॥
યત્ર કુત્રાિપ સયંુક્તાૈ તાૈ વાિપ સમસપ્તમાૈ ।
રાજવંશભવાે બાલાે રા ભવ ત િન શ્ચતમ્॥ ૩૪॥
વાહનેશ તથા માને માનેશાે વાહને સ્થતઃ ।
બુદ્ધધમાર્િધપા યાં તુ દષૃ્ટશ્ચેિદહ રાજ્યભાક્॥ ૩૫॥
સતુકમર્સહૃુ લગ્ નાથા ધમર્પસયંુતાઃ ।
યસ્ય જન્મિન ભપૂાેઽસાૈ ક ત્યાર્ ખ્યાતાે િદગ તરે॥ ૩૬॥
સખુકમાર્િદપાૈ વાિપ મિ ત્રનાથને સયંુતાૈ ।
ધમર્નાથને વા યુક્તાૈ તશ્ચેિદહ રાજ્યભાક્॥ ૩૭॥
સતુેશે ધમર્નાથને યુતે લગ્ ેશ્વરેણ વા ।
લગ્ ે સખુેઽથવા માને સ્થતે તાે પાે ભવેત્॥ ૩૮॥
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ધમર્સ્થાને સ્થતે વે વગ્ હે ગુસયંુતે ।
પંચમાિધપયુક્તે વા તશ્ચેિદહ રાજભાક્॥ ૩૯॥
િદનાધાર્ચ્ચ િનશાધાર્ચ્ચ પરં સાધર્ દ્વનાિડકા ।
શભુા વેલા તદુ પન્નાે રા સ્યાત્ત સમાેઽિપ વા॥ ૪૦॥
ચ દ્રઃ કિવ કિવશ્ચ દ્રમ યાેઽ યં િત્રભવ સ્થતઃ ।
મથઃ પ ય ત વા ક્વાિપ રાજયાેગ ઉદાહૃતઃ॥ ૪૧॥
ચ દ્રે વગાત્તમાંશસ્થે સબલે ચતુરાિદ ભઃ ।
ગ્રહૈદૃર્ષ્ટે ચ યાે તઃ સ રા ભવ ત ધ્રવુમ્॥ ૪૨॥
ઉત્તમાંશગતે લગ્ ે ચ દ્રા યૈશ્ચતુરાિદ ભઃ ।
ગ્રહૈદૃર્ષ્ટેઽિપ યાે તઃ સાેઽિપ ભૂ મપ તભર્વેત્॥ ૪૩॥
ય પૈ ચ્ચ સ્થતૈઃ ખેટે રા રાજકુલાેદ્ભવઃ ।
અ યવંશભવ તત્ર રાજતુલ્યાે ધનૈયુર્તઃ॥ ૪૪॥
ચતુ ભઃ પ ચ ભવાર્ઽિપ ખેટૈઃ વાેચ્ચિત્રકાેણગૈઃ ।
હીનવંશભવશ્ચાિપ રા ભવ ત િન શ્ચતઃ॥ ૪૫॥
ષડ્ ભ ચ્ચગતૈઃ ખેટૈશ્ચક્રવ ત વમા ુયાત્ ।
અેવં બહુિવધા રાજયાેગા જ્ઞેયા દ્વ ેત્તમ॥ ૪૬॥
અેકાે ગુ ર્ગુવાર્િપ બુધાે વા વાેચ્ચસં સ્થતઃ ।
શભુગ્રહયુતે કે દ્રે રા વા ત સમાે ભવેત્॥ ૪૭॥
કે દ્રે સ્થતૈઃ શભુૈઃ સવઃ પાપૈશ્ચ િત્રષડાયગૈઃ ।
હીનવંશાેઽિપ યાે તઃ સ રા ભવ ત ધ્રવુમ્॥ ૪૮॥

અથ રાજસ બ ધયાેગા યાયઃ॥ ૪૦॥
રાજ્યનાથે જનુલર્ગ્ ાદમાત્યેશયુતે ક્ષતે ।
અમાત્યકારકેણાિપ પ્રધાન વં પાલયે॥ ૧॥
લાભેશવી ક્ષતે લાભે પાપદગૃ્યાેગવ જતે ।
રાજ્યભાવે તદા િવપ્ર પ્રધાન વં પાલયે॥ ૨॥
અમાત્યકારકેણાિપ કારકે દ્રણે સયંુતે ।
તીવ્રબુ દ્ધયુતાે બાલાે રાજમ ત્રી ભવેદ્ ધ્રવુમ્॥ ૩॥
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અમાત્યકારકે િવપ્ર સબલે શભુસયંુતે ।
વક્ષતે્રે વાેચ્ચગે વાિપ રાજમ ત્રી ભવેદ્ ધ્રવુમ્॥ ૪॥
અમાત્યકારકે લગ્ ે પ ચમે નવમેઽિપ વા ।
રાજમ ત્રી ભવેદ્ બાલાે િવખ્યાતાે નાઽત્રસશંયઃ॥ ૫॥
આત્મકારકતઃ કે દ્રે કાેણે વાઽમાત્યકારકે ।
તદા રાજકૃપાયુક્તાે તાે રા શ્રતઃ સખુી॥ ૬॥
કારકાચ્ચ તથા ઢાત્ લગ્ ાચ્ચ દ્વજસત્તમ ।
તીયે ષષ્ઠભે પાપૈઃ સનેાધીશઃ પ્ર યતે॥ ૭॥
કારકે કે દ્રે કાેણષેુ વતુઙ્ગે વા વભે સ્થતે ।
ભાગ્યપને યુતે દષૃ્ટે રાજમ ત્રી ભવેદ્ ધ્રવુમ્॥ ૮॥
કારકે જન્મરાશીશે લગ્ ગે શભુસયંુતે ।
મિ ત્ર વે મખુ્યયાેગાેઽયં વાધર્કેનાઽત્ર સશંયઃ॥ ૯॥
કારકે શભુસયંુક્તે પ ચમે સપ્તમેઽિપ વા ।
દશમે નવમે વાઽિપ ધનં રા શ્રયાદ્ ભવેત્॥ ૧૦॥
ભાગ્યભાવપદે લગ્ ે કારકે નવમેઽિપ વા ।
રાજસ બ ધયાેગાેઽયં િનિવશકંં દ્વ ેત્તમ॥ ૧૧॥
લાભેશે લાભભાવસ્થે પાપદૃ ષ્ટિવવ જતે ।
કારકે શભુસયંુક્તે લાભ તસ્ય પાલયાત્॥ ૧૨॥
લગ્ ેશે રાજ્યભાવસ્થે રાજે્યશે લગ્ સં સ્થતે ।
પ્રબલાે રાજસ બ ધયાેગાેઽયં પિરક તતઃ॥ ૧૩॥
કારકાત્ તુયભાવસ્થાૈ સતે દૂ દ્વજસત્તમ ।
યસ્ય જન્મિન તાેઽયં રાજ ચહે્નન સયંુતઃ॥ ૧૪॥
લગ્ ેશે કારકે વાઽિપ પ ચમેશને સયંુતે ।
કે દ્રે કાેણે સ્થતે ત મન્ રાજ મતં્ર ભવેન્નરઃ॥ ૧૫॥
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