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bRihatpArAsharahorAshAstramh 41-45

હ પારાશરહાેરાશાસ્ત્રમ્ ૪૧-૪૫

અથ િવશષેધનયાેગાઽ યાયઃ॥ ૪૧॥
અથાઽતઃ સ પ્રવક્ષ્યા મ ધનયાેગં િવશષેતઃ ।
ય મન્ યાેગે સમુ પન્નાે િન શ્ચતાે ધનવાન્ ભવેત્॥ ૧॥
પ ચમે ગજુકે્ષત્રે ત મન્ શકેુ્રણ સયંુતે ।
લાભે ભાૈમને સયંુક્તે બહુદ્રવ્યસ્ય નાયકઃ॥ ૨॥
પંચમે તુ બુધક્ષતે્રે ત મન્ બુધયુતાે સ ત ।
ચ દ્રે ભાૈમે ગુરાૈ લાભે બહુદ્રવ્યસ્ય નાયકઃ॥ ૩॥
પ ચમે ચ રિવક્ષતે્રે ત મન્ રિવયુતે સ ત ।
લાભે શની દુ વાઢ ે બહુદ્રવ્યસ્ય નાયકઃ॥ ૪॥
પંચમે તુ શિનકે્ષત્રે ત મન્ શિનયુતે સ ત ।
લાભે રવી દુસયંુક્તે બહુદ્રવ્યસ્ય નાયકઃ॥ ૫॥
પંચમે તુ ગુ ક્ષતે્રે ત મન્ ગુ યુતે સ ત ।
લાભે ચ દ્રસતુે તાે બહુદ્રવ્યસ્ય નાયકઃ॥ ૬॥
પંચમે તુ કુજક્ષતે્રે ત મન્ કુજયુતે સ ત ।
લાભસ્થે ગપુતુ્રે તુ બહુદ્રવ્યસ્ય નાયકઃ॥ ૭॥
પંચમે તુ શ શક્ષતે્રે ત મન્ શ શયુતે સ ત ।
શનાૈ લાભ સ્થતે તાે બહુદ્રવ્યસ્ય નાયકઃ॥ ૮॥
ભાનુકે્ષત્રગતે લગ્ ે ત મન્ ભાનુયુતે પનુઃ ।
ભાૈમને ગુ ણા યુક્તે દષૃ્ટે તાે યુતાે ધનૈઃ॥ ૯॥
ચ દ્રક્ષતે્રગતે લગ્ ે ત મન્ ચ દ્રયુતે સ ત ।
બુધને ગુ ણા યુક્તે દષૃ્ટે તાે ધની ભવેત્॥ ૧૦॥
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ભાૈમક્ષતે્રે ગતે લગ્ ે ત મન્ ભાૈમને સયંુતે ।
સાૈ યશકુ્રાકર્જૈયુર્ક્તે દષૃ્ટે શ્રીમાન્નરાે ભવેત્॥ ૧૧॥
બુધક્ષતે્રગતે લગ્ ે ત મન્ બુધયુતે સ ત ।
શિન વયુતે દષૃ્ટે તાે ધનયુતાે ભવેત્॥ ૧૨॥
ગુ ક્ષતે્રગતે લગ્ ે ત મન્ ગુ યુતે સ ત ।
બુધભાૈમયુતે દષૃ્ટે યતે ધનવાન્નરઃ॥ ૧૩॥
ગુક્ષતે્રગતે લગ્ ે ત મન્ ગુયુતે સ ત ।
શિનસાૈ યયુતે દષૃ્ટે યાે તઃ સ ધની ભવેત્॥ ૧૪॥
શિનકે્ષત્રગતે લગ્ ે ત મન્ શિનયુતે સ ત ।
ભાૈમને ગુ ણા યુક્તે દષૃ્ટે તાે ધનૈયુર્તઃ॥ ૧૫॥
ધનદાૈ ધમર્ધીનાથાૈ યે વા તા યાં યુતા ગ્રહાઃ ।
તેઽિપ વ વદશાકાલે ધનદા નાઽત્ર સશંયઃ॥ ૧૬॥
ગ્રહાણામુક્તયાેગષેુ કૂ્રરસાૈ યિવભાગતઃ ।
બલાબલિવવેકેન ફલમૂહં્ય િવચક્ષણૈઃ॥ ૧૭॥
કે દ્રશેઃ પાિર તસ્થ તદા દાતા ભવેન્નરઃ ।
ઉત્તમે હ્યુત્તમાે દાતા ગાપેુરે પુ ષ વયુક્॥ ૧૮॥
સહાસને ભવને્મા યઃ શરૂઃ પારાવતાંશકે ।
સભા યક્ષાે દેવલાેકે બ્રહ્મલાેકે મુિનમર્ત ।
અૈરાવતાંશકે ષ્ટાે િદગ્યાેગાે નવૈ યતે॥ ૧૯॥
પાિર તે સતુાધીશે િવદ્યા ચવૈ કુલાે ચતા ।
ઉત્તમે ચાેત્તમા જ્ઞેયા ગાપેુરે ભવુનાંિકતા॥ ૨૦॥
સહાસને તથા વાચ્યા સા ચવ્યને સમ વતા ।
પારાવતે ચ િવજ્ઞેયા બ્રહ્મિવદ્યા દ્વ ેત્તમ॥ ૨૧॥
સતુેશે દેવલાેકસે્થ કમર્યાેગશ્ચ યતે ।
ઉપાસના બ્રહ્મલાેકે ભ ક્ત વરાવતાંશકે॥ ૨૨॥
ધમશે પાિર તસ્થે તીથર્કૃ વત્ર જન્મિન ।
પવૂર્જન્મ યિપ જ્ઞેય તીથર્કૃચ્ચાેત્તમાંશકે॥ ૨૩॥
ગાપૈુરે મખકતાર્ ચ પરે ચવૈાઽત્ર જન્મિન ।
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સહાસને ભવેદ્વ રઃ સત્યવાદ જતે દ્રયઃ॥ ૨૪॥
સવર્ધમાર્ન્ પિરત્યજ્ય બ્રહ્મકૈપદમા શ્રતઃ ।
પારવતે ચ પરમાે હંઅશ્ચવૈાત્ર જન્મિન॥ ૨૫॥
લગુડી વા િત્રદ ડી સ્યાદે્દવલાેકે ન સશંયઃ ।
બ્રહ્મલાેકે શક્રતદં યા ત કૃ વાઽશ્વમેધકમ્॥ ૨૬॥
અૈરાવતે તુ ધમાર્ત્મા વયં ધમા ભિવ ય ત ।
શ્રીરામઃ કુ તપતુ્રાદ્યાે યથા તાે દ્વ ેત્તમ॥ ૨૭॥
િવ સ્થાનં ચ કે દં્ર સ્યા લ મીસ્થાનં િત્રકાેણકમ્ ।
તદ શયાેશ્ચ સ બ ધાદ્રાજયાેગઃ પુરાેિદતઃ॥ ૨૮॥
પાિર તે સ્થતાૈ તાૈ ચે પાે લાેકાનુરક્ષકઃ ।
ઉત્તમે ચાેત્તમાે ભપૂાે ગજવા જરથાિદમાન્॥ ૨૯॥
ગાપેુરે પશાદૂર્લઃ પૂ જતાંિધ્ર ર્પૈભર્વેત્ ।
સહાસને ચક્રવત સવર્ભૂ મપ્રપાલકઃ॥ ૩૦॥
અ મન્ યાેગે હિરશ્ચ દ્રાે મનુશ્ચવૈાેત્તમ તથા ।
બ લવશ્વાનરાે ત તથા યે ચક્રવ તનઃ॥ ૩૧॥
વતર્માનયુગે ત તથા રા યુિધ ષ્ઠરઃ ।
ભિવતા શા લવાહાદ્ય તથવૈ દ્વજસત્તમ॥ ૩૨॥
પારાવતાંશકેઽ યવંે તા મ વાદય તથા ।
િવ ણાેઃ સવઽવતારાશ્ચ ય તે દેવલાેકકે॥ ૩૩॥
બ્રહ્મલાેકકે તુ બ્રહ્માદ્યા ય તે િવશ્વપાલકાઃ ।
અૈરાવતાંશકે તઃ પવૂર્ વાયંભવુાે મનુઃ॥ ૩૪॥

અથ દાિરદ્ર્યયાેગા યાયઃ॥ ૪૨॥
બહવાે ધનદા યાેગા શ્રુતા વત્તાે મયા મનુે ।
દિરદ્રજન્મદાન્ યાેગાન્ કૃપયા કથય પ્રભાે॥ ૧॥
લગ્ ેશે ચ વ્યયસ્થાને વ્યયેશે લગ્ માગતે ।
મારકેશયુતે દષૃ્ટે િનધર્નાે યતે નરઃ॥ ૨॥
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લગ્ ેશે ષષ્ઠભાવસ્થે ષષે્ઠશે લગ્ માગતે ।
મારકેશને યુગ્દષૃ્ટે ધનહીનઃ પ્ર યતે॥ ૩॥
લગ્ ે દૂ કેતુસયંુક્તાૈ લગ્ પે િનધનં ગતે ।
મારકેશયુતે દષૃ્ટે તાે વૈ િનધર્નાે ભવેત્॥ ૪॥
ષષ્ઠાષ્ટમવ્યયગતે લગ્ પે પાપસયંુતે ।
ધનેશે િરપુભે નીચે રાજવં યાેઽિપ િનધર્નઃ॥ ૫॥
િત્રકેશને સમાયુક્તે પાપદષૃ્ટે િવલગ્ પે ।
શિનયુક્તેઽધવા સાૈ યૈરદષૃ્ટે િનધર્નાે નરઃ॥ ૬॥
મ ત્રેશાે ધમર્નાથશ્ચ ક્રમાત્ ષષ્ઠવ્યય સ્થતાૈ ।
દષૃ્ટાૈ ચને્મારકેશને િનધર્નાે યતે નરઃ॥ ૭॥
પાપગ્રહે લગ્ ગતે રાજ્યધમાર્િધપાૈ િવના ।
મારકેશયુતે દષૃ્ટે તઃ સ્યિન્નધર્નાે ભવેત્॥ ૮॥
િત્રકેશા યત્ર ભાવસ્થા તદ્ભાવેશા સ્ત્રક સ્થતાઃ ।
પાપદષૃ્ટયુત બાલાે દુઃખાક્રા તશ્ચ િનધર્નઃ॥ ૯॥
ચ દ્રાક્રા તનવંશશેાે મારકેશયુતાે યિદ ।
મારકસ્થાનગાે વાઽિપ તાેઽત્ર િનધર્નાે નરઃ॥ ૧૦॥
લગ્ ેશલગ્ ભાગેશાૈ િર ફર ધ્રાિરગાૈ યિદ ।
મારકેશયુતાૈ દષૃ્ટાૈ તાેઽસાૈ િનધર્નાે નરઃ॥ ૧૧॥
શભુસ્થાનગતાઃ પાપાઃ પાપસ્થાનગતાઃ શભુાઃ ।
િનધર્નાે યતે બાલાે ભાજેનને પ્રપીિડતઃ॥ ૧૨॥
કાેણેશદૃ ષ્ટહીના યે િત્રકેશઃૈ સયંુતા ગ્રહાઃ ।
તે સવ વદશાકાલે ધનહાિનકરાઃ તાઃ॥ ૧૩॥
કારકાદ્ વા િવલગ્ ાદ્ વા ર ધ્રેિર ફે દ્વ ેત્તમ ।
કારકાઙ્ગપયાેદષૃ્ટ ા ધનહીનઃ પ્ર યતે॥ ૧૪॥
કારકેશાે વ્યયં વ માત્ લગ્ ેશાે લગ્ તાે વ્યયમ્ ।
વીક્ષતે ચેત્ તદા બાલાે વ્યયશીલાે ભવેદ્ધ્રવુમ્॥ ૧૫॥
અથ દાિરદ્ર્યયાેગાં ત્ કથયા મ સભઙ્ગકાન્ ।
ધનસસં્થાૈ તુ ભાૈમાક ક થતાૈ ધનનાશકાૈ॥ ૧૬॥
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બુધે ક્ષતાૈ મહાિવત્તં કુ તાે નાત્ર સશંયઃ ।
િનઃ વતાં કુ તે તત્ર રિવિનત્યં યમે ક્ષતઃ॥ ૧૭॥
મહાધનયુતં ખ્યાતં શ યદષૃ્ટઃ કરાેત્યસાૈ ।
શિનશ્ચાિપ રવેદૃર્ષ્ટ ા ફલમવેં પ્રયચ્છ ત॥ ૧૮॥

અથાયુદાર્યા યાયઃ॥ ૪૩॥
ધનાધ્નાખ્યયાેગાૈ ચ ક થતાૈ ભવતા મનુે ।
નરાણામાયષુાે જ્ઞાનં કથય વ મહામતે॥ ૧॥
સાધુ ષં્ટ વયા િવપ્ર જનાનાં ચ િહતેચ્છયા ।
કથયા યાયષુાે જ્ઞાનં દુજ્ઞયં યત્ સરૈુરિપ॥ ૨॥
આયુજ્ઞાર્નિવભેદા તુ બહુ ભબર્હુધાેિદતાઃ ।
તષેાં સારાંશમાદાય વદા મ તવાઽગ્રતઃ॥ ૩॥
વાેચ્ચનીચાિદસં સ્થત્યા ગ્રહા આયઃુપ્રદાયકાઃ ।
વ વવીયર્વશનૈવં નક્ષત્રાણ્ ચ રાશયઃ॥ ૪॥
િપ ડાયુઃ પ્રથમં તત્ર ગ્રહ સ્થ તવશાદહમ્ ।
કથયા મ દ્વજશ્રેષ્ઠ શ્ર વેકાગ્રમાનસઃ॥ ૫॥
ક્રમાત્ સયૂાર્િદખેટેષુ વ વાેચ્ચસ્થાનગે વહ ।
ન દે દવ તચ્વ મતા તથયાેઽકાર્ઃ શરે દવઃ॥ ૬॥
પ્રકૃયતાે િવશ તશ્ચા દા આયુઃિપ ડાઃ પ્રક તતાઃ ।
નીચગે વેતદધર્ ચ જ્ઞેયં મ યેઽનપુાતતઃ॥ ૭॥
વચ્ચશદુ્ધાૈ ગ્રહઃ શાે યઃ ષડ્ભાદૂનાે ભમ ડ્લાત્ ।
વિપ ડગુ ણતાે ભક્તાે ભાિદમાનને વ સરાઃ॥ ૮॥
અ તગ તુ હરે વાધર્ િવના શકુ્રશનૈશ્ચરાૈ ।
વક્રચારં િવના યાંશાં શજ્ઞુરાશાૈ હરેદ્ ગ્રહઃ॥ ૯॥
સવાર્ધર્િત્રચતઃુપ ચષષ્ઠભાગં ક્રમાદ્ ગ્રહઃ ।
વ્યયાદ્વામં સ્થતઃ પાપાે હરેત્ સાૈ યશ્ચ તદ્દલમ્॥ ૧૦॥
અેકભે તુ બહુ વેકાે હરે વાંશાં બલી ગ્રહઃ ।
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નાઽત્ર ક્ષીણસ્ય ચ દ્રસ્ય પાપ વં મુિન ભઃ તમ્॥ ૧૧॥
લગ્ ાંશ લ પ્તકા હ વા પ્રત્યેકં િવહગાયષુા ।
ભાજ્યા મ ડલ લપ્તા ભલર્ ધં વષાર્િદ શાેધયેત્॥ ૧૨॥
વાયષુાે લગ્ ગે સયૂ મઙ્ગલે ચ શનૈશ્ચરે ।
તદધ શભુસદંષૃ્ટે પાતયેદ્ દ્વજસત્તમ॥ ૧૩॥
લગ્ રા શસમાશ્ચા દા ભાગાદ્યૈરનપુાતતઃ ।
માસાિદકા ઇતીચ્છ ત લગ્ ાયુઃ કેઽિપ કાેિવદાઃ॥ ૧૪॥
લગ્ ાદાયાઽશતુલ્યઃ સ્યાદ તરે ચાઽનપુાતતઃ ।
ત પતાૈ બલસયંુક્તે રા શતુલ્યં ચ ભા ઘપે॥ ૧૫॥
અથ િવપ્ર િનસગાર્યુઃ ખેટાનાં કથયા યહમ્ ।
ચ દ્રારજ્ઞ સતજે્યાકર્શનીનાં ક્રમશાે દકા॥ ૧૬॥
અેકદ્વયંકનખા ત્યઃ કૃ તઃ પંચાશદેવ િહ ।
જન્મકાલાત્ ક્રમાજ્ જ્ઞેયા દશાશ્ચૈતા િનસગર્ ઃ॥ ૧૭॥
અથાંશાયુ સલગ્ ાનાં ખેટાનાં કથયા યહમ્ ।
નવાંશ્રા શતુલ્યાિન ખેટાે વષાર્ ણ યચ્છ ત॥ ૧૮॥
ભાિદ ખગં ખગૈઃ સયૂહર્ વા તદ્ભગણાિદકમ્ ।
કૃ વાઽક્રર્શે ષતં જ્ઞેયમ દાદ્યંશાયષુઃ સુ્ફટમ્॥ ૧૯॥
િપ ડાયુિરવ તત્રાિપ હાિન કુયાર્દ્ િવચક્ષણઃ ।
અત્રાઽપરાે િવશષેાેઽિપ કૈ ચદ્ િવજ્ઞૈ દાહૃતઃ॥ ૨૦॥
સાિધતાયુઃ ખગે વાેચ્ચે વક્ષ વા િત્રગુણં તમ્ ।
દ્વગુણં વનવાંશસ્થે વદ્રે કાણે તથાેત્તમે॥ ૨૧॥
ઉભયત્ર ગતે ખેટે કાય િત્રગુણમવે િહ ।
હાિનદ્વયેઽધર્હાિનઃ સ્યાિદત્યાયુઃ પ્રસુ્ફટં ણામ્॥ ૨૨॥
અેવં સસંા ય ચા યષેાં હ યાત્ વ વપરાયષુા ।
ણાં પરાયષુા ભ વા તષેામાયુઃ સુ્ફટં ભવેત્॥ ૨૩॥
અથાયુઃ પરમં વકે્ષ્ય નાના તસમુદ્ભવમ્ ।
અન તસખં્યં દેવાના ષીણાં ચ દ્વ ેત્તમ॥ ૨૪॥
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ગ્ ધ્રાેલૂક્શુક વાંક્ષસપાર્ણાં ચ સહસ્રકમ્ ।
યનેવાનરભ લુકમ ડૂકાનાં શતત્રયમ્॥ ૨૫॥
પંચશદુત્તરશતં રાક્ષસાનાં પ્રક તતમ્ ।
નગણાં કુ જરાણાં ચ િવશાેત્તરશતં તથા॥ ૨૬॥
દ્વાિત્રશદ્ ઘાેટકાના ચ પંચિવશત્ ખરાેષ્ટ્રયાેઃ ।
ષાણાં મિહષાણાં ચ ચતુિવશ તવ સરમ્॥ ૨૭॥
િવશત્યાયુમર્યૂરાણાં છાગાદ નાં ચ ષાેડશ ।
હંસાનાં પંચનવ ચ િપકાનાં દ્વાદશા દકાઃ॥ ૨૮॥
શનુાં પારાવતાનાં ચ કુકુ્કટાનાં દ્વાદશા દકાઃ ।
બુદુ્બદાદ્ય ડ નાં ચ પરાયુઃ સપ્તવ સરાઃ॥ ૨૯॥
યદેતદધનુા પ્રાેક્તં િત્રધાયુ દ્વજસત્તમ ।
તષેુ િક ચ કદા ગ્રાહ્ય મ ત તે કથયા યહમ્॥ ૩૦॥
િવલગ્ પે બલાપેેતે શભુદષૃ્ટ શસ ભવભ્ ।
રવાૈ િપડાેદ્ભવં ગ્રાહ્યં ચ દ્રે નૈસ ગકં તથા॥ ૩૧॥
બલસા યે દ્વયાેયાગદલમાયુઃ પ્રક તતમ્ ।
ત્રયાણાં િત્રયુતે યંશસમં જ્ઞેયં દ્વ ેત્તમ॥ ૩૨॥
અથાઽ યદિપ વક્ષ્યા મ િ વં દ્વજસત્તમ ।
કૈ શ્ચ લગ્ ાષ્ટમેશા યાં મ દે દુ યાં તથવૈ ચ॥ ૩૩॥
લગ્ હાેરાિવલગ્ ા યાં સુ્ફટમાયુઃ પ્રક તતમ્ ।
આદાૈ લગ્ ાષ્ટમેશા યાં યાેગમેકં િવ ચ તયેત્॥ ૩૪॥
દ્વતીયં મ દચ દ્રા યાં યાેગં પ યેદ્ દ્વ ેત્તમ ।
લગ્ હાેરાિવલગ્ ા યાં તીયં પિર ચ તયેત્॥ ૩૫॥
ચરરાશાૈ સ્થતાૈ દ્વાૈ ચત્ તદા દ ઘર્મુદાહૃતમ્ ।
અેકઃ સ્થરેઽપરાે દ્વ દ્વે દ ઘર્માયુ તથાિપ િહ॥ ૩૬॥
અેકશ્ચરે સ્થરેઽ યશ્ચેત્ તદામ યમુદાહૃતમ્ ।
દ્વાૈ વા દ્વ દ્વે સ્થતાૈ િવપ્ર મ યમાયુ તથાિપ ચ॥ ૩૭॥
અેકશ્ચરેઽપરાે દ્વ દ્વે દ્વાૈ વા સ્થરગતાૈ તદા ।
તકસ્ય તદાઽ પાયુજ્ઞયમવંે દ્વ ેત્તમ॥ ૩૮॥
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યાેગત્રયેણ યાેગા યાં સદં્ધ યદ્ ગ્રાહ્યમવે તત્ ।
યાેગત્રયિવસવંાદે લગ્ હાેરાિવલગ્ તઃ॥ ૩૯॥
લગ્ ે વા સપ્તમે ચ દ્રે ગ્રાહં્ય મ દે દુત તદા ।
હ્ર ાસાે દ્ધશ્ચ કક્ષ્યાયા િવ ચ ત્યા સવર્દા બુધૈઃ॥ ૪૦॥
દ ઘ યાેગત્રયેણવૈં નખચ દ્રસમા દકાઃ ।
યાેગદ્વયને વ વાશા યાેગૈકેન રસાંકકાઃ॥ ૪૧॥
મ યે યાેગત્રયેણવૈં ખાષ્ટતુલ્યા દકાઃ તાઃ ।
દ્વ્યગા યાેગદ્વયનેાઽત્રયાેગૈકેના ધષ મતાઃ॥ ૪૨॥
અ પે યાેગત્રયેણાઽત્રદ્વાિત્રશ ન્મતવ સરાઃ ।
યાેગદ્વયને ષટ્િત્રશાત્ યાેગૈકેન ચ ખા ધયઃ॥ ૪૩॥
અેવં દ ઘર્સમા પષેુ ખા ધયાે રસવહ્નયઃ ।
ખ ડા દ ત મતા તે યઃ સુ્ફટમાયુઃ પ્રસાધયેત્॥ ૪૪॥
પૂણર્ રા યાિદગે ચા તે હાિનમર્ યેઽનપુાતતઃ ।
યાેગકારકખેટાંશયાેગ ત સખં્યયા હૃતઃ॥ ૪૫॥
લ ધાંશા તુ યથાપ્રાપ્તખ ડઘ્ના સ્ત્રશતાેદૃ્ધતાઃ ।
લ ધવષાર્િદ ભહ નં પ્રાપ્તાયુઃ પ્રસુ્ફટં ભવેત્॥ ૪૬॥
યાેગહેતાૈ શનાૈ કક્ષ્યાહ્ર ાસાેઽ યૈ ર્ દ્ધ ચ્યતે ।
ન વક્ષર્તુઙ્ગગે નાે વા પાપમાત્રયુતે ક્ષતે॥ ૪૭॥
લગ્ સપ્તમગે વે શભુમાત્રયુતે ક્ષતે ।
ક થતસ્યાયષુાે િવપ્ર કક્ષ્યા દ્ધઃ પ્ર યતે॥ ૪૮॥
અનાયુશ્ચેદ્ ભવેદ પમ પાન્મ યં પ્ર યતે ।
મ યમા યતે દ ઘ દ ઘાર્યુશ્ચેત્તતાેઽિધકમ્॥ ૪૯॥
યાેગહેતાૈ ગુરવવેં કક્ષ્યા દ્ધશે્ચ લક્ષણમ્ ।
અેત માદ્ વપૈર ત્યેન કક્ષ્યાહ્ર ાસઃ શનાૈ ભવેત્॥ ૫૦॥
આયષુાે બહુધા ભેદાઃ ક થતા ભવતાઽધનુા ।
ક તધા સા કદાઽનાયુર મતાયુઃ કદા ભવેત્॥ ૫૧॥
બાલાિરષં્ટ યાેગાિરષ્ટમ પં મ ય ચ દ ઘર્કમ્ ।
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િદવં્ય ચવૈાઽ મતં ચવૈં સપ્તધાયુઃ પ્રક તતમ્॥ ૫૨॥
બાલાિરષ્ટે સમા અષ્ટાૈ યાેગાિરષ્ટે ચ િવશ તઃ ।
દ્વાિત્રશદ્ વત્રરા અ પે ચતુ ષ ષ્ટ તુ મ યમે॥ ૫૩॥
િવશાિધક તં દ ઘ િદવ્યે વષર્સહસ્રકમ્ ।
તદૂ વર્મ મતં પુ યૈર મતૈરા યતે જનૈઃ॥ ૫૪॥
ચ દ્રજે્યાૈ ચ કુલીરાંગે જ્ન્!અ સઅતુ કે દ્રસં સ્થતાૈ ।
અ યે યાયાિરગાઃ ખેટા અ મતાયુ તદા ભવેત્॥ ૫૫॥
સાૈ યાઃ કે દ્રિત્રકાેણસ્થાઃ પાપા યાયાિરગા તથા ।
શભુરાશાૈ સ્થતે ર ધ્રે િદવ્યમાયુ તદા ભવેત્॥ ૫૬॥
ગાપેુરાંશે ગુરાૈ કે દ્રે શકેુ્ર પારાવતાંશકે ।
િત્રકાેણે કકર્ટે લગ્ ે યુગા તાયુ તદા દ્વજ॥ ૫૭॥
દેવલાેકાંશકે મ દે કુજે પારાવતાંશકે ।
ગુરાૈ સહાસનાંશઽેઙ્ગે તાે મુિનસમાે ભવેત્॥ ૫૮॥
સયુાેગૈવર્ યર્તે હ્યાયુઃ કુયાેગૈહ યતે તથા ।
અતાે યાેગાનહં વકે્ષ્ય પૂણર્મ યા પકારકાન્॥ ૫૯॥
કે દ્રે શભુગ્રહૈયુર્ક્તે લગ્ ેશે ચ શભુા વતે ।
સ દષૃ્ટે ગુ ણા વાઽિપ પૂણર્માયુયુ તદા ભવેત્॥ ૬૦॥
કે દ્ર સ્થતે િવલગ્ ેશે ગુ શકુ્રસમ વતે ।
તા યાં િનર ક્ષતે વાઽિપ પૂણર્માયુિવિનિદશતે્॥ ૬૧॥
ઉચ્ચ સ્થતૈ સ્ત્ર ભઃ ખેટૈલર્ગ્ ર ધ્રશસયંુતૈઃ ।
અષ્ટમે પાપહીને ચ પૂણર્માયુિવિનિદશતે્॥ ૬૨॥
અષ્ટમસ્થૈ સ્ત્ર ભ ખેટૈઃ વાેચ્ચ મત્ર વવગર્ગૈઃ ।
લગ્ ેશે બલસયંુક્તે દ ઘર્માયુ તદા ભવેત્॥ ૬૩॥
વભાેચ્ચસ્થને કેનાિપ નભાૈગને સમ વતઃ ।
અષ્ટમેશઃ શિનવાર્િપ દ ઘર્માયુિવિનિદશતે્॥ ૬૪॥
િત્રષડાયગતૈઃ પાપૈઃ શભુૈઃ કે દ્રિત્રકાેણગૈઃ ।
લગ્ ેશે બલસયંુક્તે દ ઘર્માયુિવિનિદશતે્॥ ૬૫॥
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ષટ્સપ્તર ધ્રભવષેુ શભુખેટયુતષેુ ચ ।
િત્રભવષેુ ચ પાપષેુ પૂણર્માયુિવિનિદશતે્॥ ૬૬॥
શત્રવુ્યયગતાઃ પાપા લગ્ ેશાે યિદ કે દ્રગઃ ।
રિવ મતં્ર ચ ર ધ્રેશઃ પૂણર્માયુ તથાિપ િહ॥ ૬૭॥
આયુઃ સ્થાન સ્થતાઃ પાપાઃ કમશઃ વાેચ્ચગાે યદા ।
તથાિપ દ ઘર્માયુ સ્યાત્ િવજ્ઞેયં દ્વજસત્તમ॥ ૬૮॥
દ્વ વભાવગ્ હે લગ્ ે લગ્ ેશે કે દ્રસં સ્થતે ।
વાેચ્ચરા શિત્રકાેણે વા દ ઘર્માયુિવિનિદશતે્॥ ૬૯॥
દ્વ વભાવગ્ હે લગ્ ે લગ્ ેશાદ્ બલસયંુતાત્ ।
દ્વાૈ પાપાૈ યિદ કે દ્રસ્થાૈ દ ઘર્માયુ તદા ભવેત્॥ ૭૦॥
લગ્ ાષ્ટમેશયાેમર્ યે યઃ ખેટઃ પ્રબલાે ભવેત્ ।
ત મન્ કે દ્રગતે દ ઘર્ મ યં પણફર સ્થતે॥ ૭૧॥
આપાે ક્લમે સ્થતે વ પમાયુભર્વ ત િન શ્ચતમ્ ।
લગ્ ેશે ચ રવે મત્રે દ ઘમાયુઃ સમે સમમ્॥ ૭૨॥
શત્રાૈ વ પં વદેિદ થમષ્ટમેશાદિપ તમ્ ।
મત્રમ યાઽિરભાવસ્થે ત મન્નવંે ફલં વદેત્॥ ૭૩॥
સહ ધીશભપૂતુ્રાૈ દ્વાૈ ર ધ્રેશશનૈશ્ચરાૈ ।
અ તાૈ વા પાપદગૃ્યુક્તાૈ વ પમાયુઃ પ્રયચ્છતઃ॥ ૭૪॥
ષષે્ઠઽષ્ટમે વ્યયે વાઽિપ લગ્ ેશે પાપસયંુતે ।
વ પાયુરનપત્યાે વા શભુદગૃ્યાેગવ જતે॥ ૭૫॥
ચતુષ્ટ ગતે પાપે શભુદૃ ષ્ટિવવ જતે ।
બલહીને િવગ્લનેશે વ પમાયુિવિનિદશતે્॥ ૭૬॥
વ્યયાથા પાપસયંુક્તાૈ શભુદગૃ્યાેગવ જતાૈ ।
વ પમાયુ તદા જ્ઞેયં િનિવશકંં દ્વ ેત્તમ॥ ૭૭॥
લગ્ ર ધ્રેશયાેરેવં દુઃસ્થયાેબર્લહીનયાેઃ ।
વ પમાયુબુર્ધૈજ્ઞયં મશ્રયાેગાચ્ચ મ યમમ્॥ ૭૮॥

અથ મારકભેદા યાયઃ॥ ૪૪॥
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બહુધાઽઽયુભર્વા યાેગાઃ ક થતા ભવતાઽધનુા ।
ણાં મારકભેદાશ્ચ ક ય તાં કૃપયા મનુે॥ ૧॥
તીયમષ્ટમસ્થાનમાયુઃસ્થાનાં દ્વયં દ્વજ ।
મારકં તદ્વ્યયસ્થાનં દ્વતીયં સપ્તમં તથા॥ ૨॥
તત્રાિપ સપ્તમસ્થાનાદ્ દ્વતીયં બલવત્તરમ્ ।
તયાેર શાૈ તત્ર ગતાઃ પાિપન તને સયંુતાઃ॥ ૩॥
યે ખેટાઃ પાિપન તે ચ સવ મારકસજં્ઞકાઃ ।
તષેાં દશાિવપાકેષુ સ ભવે િનધનં ણામ્॥ ૪॥
અ પમ યમપૂણાર્યુઃ પ્રમાણ મહ યાેગજમ્ ।
િવજ્ઞાય પ્રથમં પુંસાં મારકં પિર ચ તયેત્॥ ૫॥
અલાભે પનુરેતષેાં સ બ ધને વ્યયે શતુઃ ।
ક્વ ચચ્છુભાનાં ચ દશ વષ્ટમેશદશાસુ ચ॥ ૬॥
કેવલાનાં ચ પાપાનાં દશાસુ િનધનં ક્વ ચત્ ।
અ પનીયં બુધૈ ર્ણાં મારકાણામદશર્ને॥ ૭॥
સત્યિપ વને સ બ ધે ન હ ત શભુભુ ક્તષુ ।
હ ત સત્ય યસ બ ધે મારકઃ પાપભુ ક્તષુ॥ ૮॥
મારકગ્રહસ બ ધાિન્નહ તા પાપકૃચ્છિનઃ ।
અ તક્ર યેતરાન્ સવાર્ન્ ભવત્યત્ર ન સશંયઃ॥ ૯॥
અથાઽ યદિપ વક્ષ્યા મ દ્વજ મારકલક્ષણમ્ ।
િત્રિવધાશ્ચાયષુાે યાેગાઃ વ પાયુમર્ યમાેત્તમાઃ॥ ૧૦॥
દ્વાિવશાત્ પવૂર્મ પાયુમર્ યમાયુ તતઃ પરમ્ ।
ચતુ ષષ્ટ ાઃ પુર તાત્ તુ તતાે દ ઘર્મુદાહૃતમ્॥ ૧૧॥
ઉત્તમાયુઃ શતાદૂ વ જ્ઞાતવં્ય દ્વજસત્તમ ।
જનૈિવશ તવષાર્ ત્યમાયુજ્ઞાર્તં ન શક્યતે॥ ૧૨॥
જપહાેમ ચિક સાદ્યૈબાર્લરક્ષાં િહ કારયેત્ ।
મ્રય તે િપ દાષેૈશ્ચ કે ચન્મા ગ્રહૈરિપ॥ ૧૩॥
કે ચત્ વાિરષ્ટ ાેગાચ્ચ િત્રિવધા બાલ ત્યવઃ ।
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તતઃ પરં ણામાયુગર્ણયેદ્ દ્વજસત્તમ॥ ૧૪॥
અથાઽ યદિપ વક્ષ્યા મ ણાં મારકલક્ષણમ્ ।
અ પાયુયાગ તસ્ય િવ ભે ચ તભર્વેત્॥ ૧૫॥
મ યાયુયાગજસ્યવૈં પ્રત્યરાૈ ચ તભર્વેત્ ।
દ ઘાર્યુયાગ તસ્ય વધભે તુ તભર્વેત્॥ ૧૬॥
દ્વાિવશ યંશપશ્ચવૈ તથા વનૈા શકાિધપઃ ।
િવપત્તારાપ્રત્યર શા વધભેશં તથવૈ ચ॥ ૧૭॥
આદ્યા તપાૈ ચ િવજ્ઞેયાૈ ચ દ્રાક્રા તગ્ હાદ્ દ્વજ ।
મારકાૈ પાપખેટાૈ તાૈ શભુાૈ ચેદ્રાેગદાૈ તાૈ॥ ૧૮॥
ષષ્ઠાિધપદશાયાં ચ ણાં િનધનસ ભવઃ ।
ષષ્ઠાષ્ટિર ફનાથાનામપહારે તભર્વેત્॥ ૧૯॥
મારકા બહવઃ ખેટા યિદ વીયર્સમ વતાઃ ।
તત્તદ્દશા તરે િવપ્ર રાેગકષ્ટાિદસભંવઃ॥ ૨૦॥
ઉક્તા યે મારકા તષેુ પ્રબલાે મખુ્યમારકઃ ।
તદવસ્થાનુસારેણ ત વા કષ્ટમાિદશતે્॥ ૨૧॥
રહુશ્ચેદથવા કેતુલર્ગ્ ે કામેઽષ્ટમે વ્યયે ।
મારકેશાન્મદે વાઽિપ મારકેશને સયંુતઃ॥ ૨૨॥
મારકઃ સ ચ િવજ્ઞેયઃ વદશા તદર્શા વિપ ।
મકરે શ્ચકે જન્મ રાહુ તસ્ય તપ્રદઃ॥ ૨૩॥
ષષ્ઠાઽષ્ટિર ફગાે રાહુ તદ્દયે કષ્ટદાે ભવેત્ ।
શભુગ્રહયુતાે દષૃ્ટાે ન તદા કષ્ટકૃન્મતઃ॥ ૨૪॥
લગ્ ાત્ તીયભાવે તુ બ લના રિવણા યુતે ।
રાજહેતુશ્ચ મરણં તસ્ય જ્ઞેયં દ્વ ેત્તમ॥ ૨૫॥
િત્રતીયે ચે દુના યુક્તે દષૃ્ટે વા ય મણા તઃ ।
કુજેન વ્રણશસ્ત્રા ગ્ દાહાદ્યૈમર્રણં ભવેત્॥ ૨૬॥
તીયે શિનરાહુ યાં યુક્તે દષૃ્ટેઽિપ વા દ્વજ ।
િવષા તતાે તવાર્ચ્યા જલાદ્વા વિહ્નપીડનાત્॥ ૨૭॥
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ગતાર્દુચ્ચાત્ પ્રપતનાદ્ બ ધનાદ્ વા તભર્વેત્ ।
તીયે ચ દ્રમા દ યાં યુક્તે વા વી ક્ષતે દ્વજ॥ ૨૮॥
કૃ મકુષ્ઠાિદના તસ્ય મરણં ભવ ત ધ્રવુમ્ ।
તીયે બુધસયંુક્તે વી ક્ષતે વાિપ તને ચ॥ ૨૯॥
વરેણ મરણં તસ્ય િવજ્ઞેયં દ્વજસત્તમ ।
તીયે ગુ ણા યુક્તે દષૃ્ટે શાેફાિદના તઃ॥ ૩૦॥
તીયે ગુયુગ્દષૃ્ટે મેહરાેગેણ ત તઃ ।
બહુખેટયુતે ત મન્ બહુરાેગભવા તઃ॥ ૩૧॥
તીયે ચ શભુૈયુર્ક્તે શભુદેશે તભર્વેત્ ।
પાપૈશ્ચ ક કટે દેશે મશ્રૈ મશ્રસ્થલે તઃ॥ ૩૨॥
તીયે ગુ શકુ્રા યાં યુક્તે જ્ઞાનન વૈ તઃ ।
અજ્ઞાનનેાઽ યખેટૈશ્ચ તજ્ઞયા દ્વ ેત્તમ॥ ૩૩॥
ચરરાશાૈ તીયસ્થે પરદેશે તભર્વેત્ ।
સ્થરરાશાૈ વગેહે ચ દ્વ વભાવે પ થ દ્વજ॥ ૩૪॥
લગ્ ાદષ્ટમભાવાચ્ચ િન મતં્ત ક થતં બુધૈઃ ।
સયૂઽષ્ટમેઽ ગ્ તાે ત્યુશ્ચ દ્રે ત્યુજર્લને ચ॥ ૩૫॥
શાસ્ત્રાદ્ ભાૈમે વરાજ્ જ્ઞે ચ ગુરાૈ રાેગાત્ ધા ગાૈ ।
િપપાસયા શનાૈ ત્યુિવજ્ઞેયાે દ્વજસત્તમ॥ ૩૬॥
અષ્ટમે શભુદગૃ્યુક્તે ધમર્પે ચ શભુૈયુર્તે ।
તીથ ત તદા જ્ઞેયા પાપાખ્યરૈ યથા તઃ॥ ૩૭॥
અગ્ ય બુ મશ્ર યંશજૈ્ઞયાે ત્યુગ્ ર્હા શ્રતૈઃ ।
પિરણામઃ શવસ્યાઽત્ર ભ મસકં્લેદશાષેકૈઃ॥ ૩૮॥
વ્યાલવગર્દકૃાણૈ તુ િવડ બાે ભવ ત ધ્રવુમ્ ।
શવસ્ય શ્વશ ◌ૃગાલાદ્યૈગ્ ર્ધ્રકાકાિદપ ક્ષ ભઃ॥ ૩૯॥
કકર્ટે મ યમાેઽ ત્યશ્ચ શ્ચકાદ્ય દ્વતીયકાૈ ।
મીનેઽ તમ સ્ત્રભાગશ્ચ વ્યાલવગાર્ઃ પ્રક તતાઃ॥ ૪૦॥
રિવશ્ચ દ્રબલાક્રા ત યંશનાથે ગુરાૈ જનઃ ।
દેવલાેકાત્ સમાયાતાે િવજ્ઞેયાે દ્વજસત્તમ॥ ૪૧॥
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શકેુ્ર દ્વાેઃ િપ લાેકાત્તુ મત્યાર્ચ્ચ રિવભાૈમયાેઃ ।
બુધાઽઽક્યાનર્રકાદેવં જન્મકાલાદ્ વદેત્ સિુધઃ॥ ૪૨॥
ગુ શ્ચ દ્ર સતાૈ સયૂર્ભાૈમાૈ જ્ઞાક યથાક્રમમ્ ।
દેવે દુભૂ યધાેલાેકાન્ નય ત્ય તાિરર ધ્રગાઃ॥ ૪૩॥
અથ તત્ર ગ્રહભાવે ર ધ્રાિર યંશનાથયાેઃ ।
યાે બલી સ િનજં લાેકં નયત્ય તે દ્વ ેત્તમ॥ ૪૪॥
તસ્ય વાેચ્ચાિદ સં સ્થત્યા વરમ યાઽધમાઃ ક્રમાત્ ।
તત્ત લાેકેઽિપ સ તા િવજ્ઞેયા દ્વજસત્તમ॥ ૪૫॥
અ યાન્ મારકભેદાંશ્ચ રા શગ્રહકૃતાન્ દ્વજ ।
દશા યાયપ્રસગંષેુ કથિય યા મ સવુ્રત॥ ૪૬॥

અથ ગ્રહાવસ્થા યાયઃ॥ ૪૫॥
અવસ્થાવશતઃ પ્રાેક્તં ગ્રહાણાં યત્ ફલં મનુે ।
કા સાઽવસ્થા મુિનશ્રેષ્ઠ ક તધા ચે ત ક યયામ્॥ ૧॥
અવસ્થા િવિવધાઃ સ ત ગ્રહાણાં િદવજસત્તમ ।
સારભૂતાશ્ચ યા તાસુ બાલાદ્યા તા વદા યહમ્॥ ૨॥
ક્રમાદ્ બાલઃ કુમારાેઽથ યવુા દ્ધ તથા તઃ ।
ષડંશરૈસમે ખેટઃ સમે જ્ઞેયાે િવપયર્યાત્॥ ૩॥
ફલં પાદ મતં બાલે ફલાધ ચ કુમારકે ।
યૂિન પૂણ ફલં જ્ઞેયં દ્ધે િક ચત્ તે ચ ખમ્॥ ૪॥
વભાેચ્ચયાેઃ સમસહૃુદ્ભયાેઃ શત્રુભનીચયાેઃ ।
ગ્ર વ સષુુ યાખ્યા અવસ્થા નામદકૃ્ફલાઃ॥ ૫॥
ગરે ચ ફલં પૂણ વ ે મ યફલં તથા ।

સષુુપ્તાૈ તુ ફલં શૂ યં િવજ્ઞેયં દ્વજસત્તમ॥ ૬॥
દ પ્તઃ વસ્થઃ પ્રમુિદતઃ શા તાે દ નાેઽથ દુઃ ખતઃ ।
િવકલશ્ચ ખલઃ કાેઽપીત્યવસ્થા નવધાઽપરાઃ॥ ૭॥
વાેચ્ચસ્થઃ ખેચરાે દ પ્તઃ વક્ષ વસ્થાેઽિધ મત્રભે ।
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મુિદતાે મત્રભે શા તઃ સમભે દ ન ઉચ્યતે॥ ૮॥
શત્રુભે દુઃ ખતઃ પ્રાેક્તાે િવકલઃ પાપસયંુતઃ ।
ખલઃ ખલગ્ હે જ્ઞેયઃ કાપેી સ્યાદકર્સયંુતઃ॥ ૯॥
યાદશૃાે જન્મકાલે યઃ ખેટાે યદ્ભાવગાે ભવેત્ ।
તાદશૃં તસ્ય ભાવસ્ય ફલમુહં્ય દ્વ ેત્તમ॥ ૧૦॥
લ જતાે ગિવતશ્ચવૈ િધત ષત તથા ।
મુિદતઃ ક્ષાે ભતશ્ચવૈ ગ્રહભાવાઃ પ્રક તતાઃ॥ ૧૧॥
પતુ્રગેહગતઃ ખેટાે રાહુકેતુયુતાેઽથવા ।
રિવમ દકુજૈયુર્ક્તાે લ જતાે ગ્રહ ઉચ્યતે॥ ૧૨॥
તુઙ્ગસ્થાનગતાે વાઽિપ િત્રકાેણેઽિપ ભવે પનુઃ ।
ગિવતઃ સાેઽિપ ગિદતાે િનિવશકંં દ્વ ેત્તમ॥ ૧૩॥
શત્રુગેહી શત્રુયુક્તાે િરપુદષૃ્ટાે ભવેદ્યિદ ।
િધતઃ સ ચ િવજ્ઞેયઃ શિનયુક્તાે યથા તથા॥ ૧૪॥
જલરાશાૈ સ્થતઃ ખેટઃ શત્રુણા ચાઽવલાેિકતઃ ।
શભુગ્રહા ન પ ય ત ષતઃ સ ઉદાહૃતઃ॥ ૧૫॥
મત્રગેહી મત્રયુક્તાે મત્રેણ ચ િવલાેિકતઃ ।
ગુ ણા સિહતાે યશ્ચ મુિદતઃ સ પ્રક તતઃ॥ ૧૬॥
રિવણા સિહતાે યશ્ચ પાપા પ ય ત સવર્થા ।
ક્ષાે ભતં તં િવ નીયાચ્છત્રુણા યિદ વી ક્ષતઃ॥ ૧૭॥
યષેુ યષેુ ચ ભાવષેુ ગ્રહા તષ્ઠ ત સવર્થા ।
િધતઃ ક્ષાે ભતાે વાિપ તદ્ભાવફલનાશનઃ॥ ૧૮॥
અેવં ક્રમેણ બાેદ્ધવ્યં સવર્ભાવષેુ પ ડતૈઃ ।
બલાઽબલિવચારેણ વક્તવ્યઃ ફલિનણર્યઃ॥ ૧૯॥
અ યાે યં ચ મુદા યુક્તં ફલં મશં્ર વદે પુનઃ ।
બલહીને તદા હાિનઃ સબલે ચ મહાફલમ્॥ ૨૦॥
કમર્સ્થાને સ્થતાે યસ્ય લ જત ષત તથા ।
િધતઃ ક્ષાે ભતાે વાિપ સ નરાે દુઃખભાજનમ્॥ ૨૧॥
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સતુસ્થાને ભવેદ્યસ્ય લ જતાે ગ્રહ અેવ ચ ।
સતુનાશાે ભવેત્તસ્ય અેક તષ્ઠ ત સવર્દા॥ ૨૨॥
ક્ષાે ભત ષતશ્ચવૈ સપ્તમે યસ્ય વા ભવેત્ ।
મ્રયતે તસ્ય નાર ચ સત્યમાહુ દ્વ ેત્તમ॥ ૨૩॥
નવાલયારામસખું પ વં કલાપટુ વં િવદધા ત પુંસામ્ ।
સદાથર્લાભં વ્યવહાર દ્ધ ફલં િવશષેાિદહ ગિવતસ્ય॥ ૨૪॥
ભવ ત મુિદતયાેગે વાસશાલાિવશાલા ।
િવમલવસનભષૂાભૂ મયાષેાસુ સાખૈ્યમ્ ।
વજનજનિવલાસાે ભૂ મપાગારવાસાે ।
િરપુિનવહિવનાશાે બુ દ્ધિવદ્યાિવકાશઃ॥ ૨૫॥
િદશ ત લ જતભાવવશાદ્ર ત િવગતરામમ ત િવમ તક્ષયમ્ ।
સતુગદાગમનં ગમનં થા ક લકથા ભ ચ ન ચ શભુે॥ ૨૬॥
સકં્ષાે ભતસ્યાિપ ફલં િવશષેાદ્િદ્રદ્ર તં કુમ ત ચ કષ્ટમ્ ।
કરાે ત િવત્તક્ષયમંિધ્રબાધાં ધના પ્તબાધામવનીશકાપેાત્॥ ૨૭॥
િધતખગવશાદ્વૈ શાેકમાેહાિદપાતઃ ।
પિરજનપિરતાપાદાિધભીત્યા કૃશ વમ્ ।
ક લરિપ િરપુલાેકૈરથર્બાધા નરાણા ।
મ ખલ બલિનરાેધાે બુ દ્ધરાેધાે િવષાદાત્॥ ૨૮॥
ષતખગભવે વાદંગનાસગંમ યે ।

ભવ ત ગદિવકારાે દષૃ્ટકાયાર્િધકારઃ ।
િનજજનપિરવાદાદથર્હાિનઃ કૃશ વમ્ ।
ખલકૃતપિરતાપાે માનહાિનઃ સદૈવ॥ ૨૯॥
શયનં ચાપેવેશં ચ નતે્રપા ણપ્રકાશનમ્ ।
ગમનાગમનં ચાઽથ સભાયાં વસ ત તથા॥ ૩૦॥
આગમં ભાજેનં ચવૈ તં્ય લ સાં ચ કાૈતુકમ્ ।
િનદ્રાં ગ્રહાણાં ચેષ્ટાં ચ કથયા મ તવા ગ્રતઃ॥ ૩૧॥
ય મ ક્ષે ભવે ખેટ તને તં પિરપૂરયેત્ ।
પનુરંશને સ પૂયર્ વનક્ષતં્ર િનયાજેયેત્॥ ૩૨॥
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યાતદ ડં તથા લગ્ મેક કૃત્ય સદા બુધઃ ।
રિવ ભ તુ હરેદ્ ભાગં શષંે કાય િનયાજેયેત્॥ ૩૩॥
નાક્ષિત્રકદશાર ત્યા પનુઃ પૂરણમાચરેત્ ।
નામાદ્ય વરસખં્યાઢ ં હતર્વં્ય રિવ ભ તતઃ॥ ૩૪॥
રવાૈ પ ચ તથા દેયાશ્ચ દ્રે દદ્યાદ્દવ્યં તથા ।
કુજે દ્વયં ચ સં ક્તં બુધે ત્રીિત્ર િનયાજેયેત્॥ ૩૫॥
ગુરાૈ બાણાઃ પ્રદેયાશ્ચ ત્રયં દદ્યાચ્ચ ભાગર્વે ।
શનાૈ ત્રયમથાે દેયં રાહાૈ દદ્યાચ્ચતુષ્ટયમ્॥ ૩૬॥
િત્ર ભભર્ક્તં ચ શષેાંકૈઃ સા પનુ સ્ત્ર બધા તા ।
દ ષ્ટશ્ચેષ્ટા િવચેષ્ટા ચ ત ફલં તથયા યહમ્॥ ૩૭॥
દષૃ્ટાૈ મ યફલં જ્ઞેયં ચેષ્ટાયાં િવપુલં ફલમ્ ।
િવચેષ્ટાયાં ફલં વ પમવંે દૃ ષ્ટફલં િવદુઃ॥ ૩૮॥
શભુાઽશભંુ ગ્રહાણાં ચ સમીક્ષ્યાઽથ બલાઽબલમ્ ।
તુઙ્ગસ્થાને િવશષેેણ બલં જ્ઞેયં તથા બુધૈઃ॥ ૩૯॥
મ દા ગ્ રાેગાે બહુધા નરાણાં સ્થૂલ વમ ઙ્ ઘે્રરિપિપત્તકાપેઃ ।
વ્રણં ગુદે શલૂમુરઃપ્રદેશે યદાે ણભાનુઃ શયનં પ્રયાતઃ॥ ૪૦॥
દિરદ્રતાભારિવહારાશાલી િવવાદિવદ્યા ભરતાે નરઃ સ્યાત્ ।
કથાેર ચત્તઃ ખલુ નષ્ટિવત્તઃ સયૂા યદા ચેદુપવેશનસ્થઃ॥ ૪૧॥
નરઃ સદાન દધરાે િવવેક પરાપેકાર બલિવત્તયુક્તઃ ।
મહામખુી રાજકૃપા ભમાની િદવાિધનાથાે યિદ નતે્રપાનાૈ॥ ૪૨॥
ઉદાર ચત્તઃ પિરપૂણર્િવત્તઃ સભાસુ વક્તા બહુપુ યકત્તાર્ ।
મહાબલી સુ દરર પશાલી પ્રકાશને જન્મિન પિદમનીશે॥ ૪૩॥
પ્રવાસશાલી િકલ દુઃખમાલી સદાલસી ધીધનવ જતશ્ચ ।
ભયાતુરઃ કાપેપરાે િવશષેાિદ્દવાિધનાથે ગમને મનુ યઃ॥ ૪૪॥
પરદારરતાે જનતારિહતાે બહુધાગમને ગમના ભ ચઃ ।
ખલતાકુશલાે મ લનાે િદવસાિધપતાૈ મનજુઃ કુમ તઃ કૃપણઃ॥ ૪૫॥
સભાગતે િહતે નરઃ પરાપેકારત પરઃ ।
સદાથર્રત્નપૂિરતાે િદવાકરે ગુણાકરઃ ।
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વસુ ધરાનવાંબરાલયા વતાે મહાબલી ।
િવ ચત્ર મત્રવ સલઃ કૃપાકલાધરઃ પરઃ॥ ૪૬॥
ક્ષાે ભતાે િરપુગણૈઃ સદા નરશ્ચ ચલઃ ખલમ તઃ કૃશ તથા ।
ધમર્કમર્રિહતાે મદાેદ્ધતશ્ચાગમે િદનપતાૈ તદા તદા॥ ૪૭॥
સદાઙ્ગસ ધવેદનાપરાઙ્ગનાધનક્ષયાે ।
બલક્ષયઃ પદે પદે યદા યદા િહ ભાજેને ।
અસત્યતા શરાવે્યથા તથા થાન્નભાજેનમ્ ।
રવાવસત્તથાર તઃ કુમાગર્ગા મની મ ત॥ ૪૮॥
િવજ્ઞલાેકૈઃ દા મ ડતઃ પ ડતઃ કાવ્યિવદ્યાનવદ્યપ્રલાપા વતઃ ।
રાજપજૂ્યાે ધરામ ડલે સવર્દા ત્ય લ સાગતે પ દ્મનીનાયકે॥ ૪૯॥
સવર્દાન દધતાર્ જનાે જ્ઞાનવાન્ યજ્ઞકતાર્ ધરાધીશસદ્મ સ્થતઃ ।
પદ્મબ ધાવરાતેભર્યં વાનનઃ કાવ્યિવદ્યાપ્રલાપી મુદા કાૈતુકે॥ ૫૦॥
િનદ્રાભરારક્તિનભે ભવેતાં િનદ્રાગતે લાેચનપદ્મયુગ્મે ।
રવાૈ િવદેશે વસ તજર્નસ્ય કલત્રહાિનઃ કા તધાથર્નાશઃ॥ ૫૧॥
નુઃકાલે ક્ષપાનાથે શયનં ચેદુપાગતે ।

માની શીતપ્રધાનશ્ચ કામી િવત્તિવનાશકઃ॥ ૫૨॥
રાેગાિદતાે મ દમ તિવશષેા દ્વત્તને હીનાે મનજુઃ કઠાેરઃ ।
અકાયર્કાર પરિવત્તહાર ક્ષપાકરે ચેદુપવેશનસ્થે॥ ૫૩॥
નતે્રપાણાૈ ક્ષપાનાથે મહારાેગી નરાે ભવેત્ ।
અન પજ પકાે ધૂતર્ઃ કુકમર્િનરતઃ સદા॥ ૫૪॥
યદા રાકાનાથે ગતવ ત િવકાશં ચ જનને ।
િવકાશઃ સસંારે િવમલગુણરાશરેવિનપાત્ ।
નવાશામાલા સ્યા કિરતુરગલ યા પિર તા ।
િવભષૂા યાષેા ભઃ સખુમનુિદનં તીથર્ગમનમ્॥ ૫૫॥
સતેતરે પાપરતાે િનશાકરે િવશષેતઃ કૂ્રરકરાે નરાે ભવેત્ ।
સદા ક્ષરાેગૈઃ પિરપીડ્યમાનાે વલક્ષપકે્ષ ગમને ભયાતુરઃ॥ ૫૬॥
િવધાવાગમગે માની પાદરાેગી નરાે ભવેત્ ।
ગુપ્તપાપરતાે દ નાે મ તતાષેિવવ જતઃ॥ ૫૭॥
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સકલજનવદા યાે રાજરાજે દ્રમા યાે ।
ર તપ તસમાકા તઃ શા તકૃ કા મનીનામ્ ।
સપિદ સદ સ યાતે ચા બ બે શશકેં ।
ભવ ત પરમર તપ્રી તિવજ્ઞાે ગુણજ્ઞઃ॥ ૫૮॥
િવધાવાગમકે મત્યા વાવાલાે ધમર્પૂિરતઃ ।
કૃ ણપક્ષે દ્વભાયર્ઃ સ્યાદ્રાેગી દુષ્ટતરાે હઠ ॥ ૫૯॥
ભાજેને જનુ ષ પૂણર્ચ દ્રમા માનયાનજનતાસખંુ ણામ્ ।
આતનાે ત વિનતાસતુાસખું સવર્મવે ન સતેતરે શભુમ્॥ ૬૦॥
ત્ય લ સાગતે ચ દ્રે સબલે બલવાન્નરઃ ।
ગીતજ્ઞાે િહ રસજ્ઞશ્ચ કૃ ણે પાપકરાે ભવેત્॥ ૬૧॥
કાૈતકભવનં ગતવ ત ચ દ્રે ભવ ત પ વં વા ધનપ વમ્ ।
કામકલાસુ સદા કુશલ વં વારવધૂર તતમણપટુ વમ્॥ ૬૨॥
િનદ્રાગતે જન્મિન માનવાનાં કલાધરે વયુતે મહ વમ્ ।
હીનેઽઙ્ગનાસ ચતિવત્તનાશઃ શવાલયે રાૈ ત િવ ચત્રમુચ્ચૈઃ॥ ૬૩॥
શયને વસધુાપતુ્રે વ્રણયુક્તાે જનાે ભવેત્ ।
બહુના ક ડુના યુક્તાે દદુ્રણા ચ િવશષેતઃ॥ ૬૪॥
બલી સદા પાપરતાે નરઃ સ્યાદસત્યવાદ િનતરાં પ્રગ ભઃ ।
ધનને પૂણા િનજધમર્હીનાે ધરાસતુશ્ચેદુપવેશનસ્થઃ॥ ૬૫॥
યદા ભૂ મસતુાે લગ્ ે નતે્રપા ણમપુાગતઃ ।
દિરદ્રતા તદા પુંસામ યભે નગરેશતા॥ ૬૬॥
પ્રકાશાે ગુણસ્યાિપ વાસઃ પ્રકાશે ધરાધીશભ્રતુઃ સદા માન દ્ધઃ ।
સતુે ભૂસતુે પતુ્રકા તાિવયાેગાે ભવેદ્રાહુણા દા ણાે વા િનપાતઃ॥ ૬૭॥
ગમને ગમનં કુ તેઽનુિદનં વ્રણ લભયં વિનતાકલહઃ ।
બહુદદુ્રકક ડુભયં બહુધા વસધુાતનયાે વસહુાિનકરઃ॥ ૬૮॥
આગમને ગુણશાલી મ ણમાલીવા કરાલકરવાલી ।
ગજહ તા િરપુહ તા પિરજનસ તાપહારકાે ભાૈમે॥ ૬૯॥
તુઙ્ગે યુદ્ધકલાકલાપકુશલાે ધમર્ વ ે િવત્તપઃ ।
કાેણે ભૂ મસતુે સભામપુગતે િવદ્યાિવહીનઃ પુમાન્ ।
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અ તેઽપત્યકલત્ર મત્રરિહતઃ પ્રાેક્તેતરસ્થાનગે ।
ઽવ યં રાજસભાબુધાે બહુધની માની ચ દાની જનઃ॥ ૭૦॥
આગમે ભવ ત ભૂ મજે જનાે ધમર્કમર્રિહતાે ગદાતુરઃ ।
કણર્મૂલગુ શલૂરાેગવાનવે કાતરમ તઃ કુસઙ્ગમી॥ ૭૧॥
ભાજેને મષ્ટભાે ચ જનને સબલે કુજે ।
નીચકમર્કરાે િનતં્ય મનુ ે માનવ જતઃ॥ ૭૨॥
ત્ય લ સાગતે ભૂસતુે જ ન્મના મ દરારા શરાયા ત ભૂમીપતેઃ ।
વનર્રત્નપ્રવાલૈઃ સદા મ ડતા વાસશાલા નરાણાં ભવે સવર્દા॥ ૭૩॥
કાૈતુક ભ ત કાૈતુકે કુજે મત્રપતુ્રપિરપૂિરતાે જનઃ ।
ઉચ્ચગે પ તગેહમ ડતઃ પૂ જતાે ગુણવરૈગુર્ણાકરૈઃ॥ ૭૪॥
િનદ્રાવસ્થાં ગતે ભાૈમે ક્રાેધી ધીધનવ જતઃ ।
ધૂતા ધમર્પિરભ્રષ્ટાે મનુ યાે ગદપીિડતઃ॥ ૭૫॥
ધાતુરાે ભવેદંગે ખ ે ગુ િનભેક્ષણઃ ।
અ યભે લ પટાે ધૂતા મનજુઃ શયને બુધે॥ ૭૬॥
શશાંકપુત્રે જનુરઙ્ગગેહે યદાપેવેશે ગુણરા શપૂણર્ઃ ।
પાપે ક્ષતે પાપયુતે દિરદ્રાે િહતે શભુે િવત્તસખુી મનુ યઃ॥ ૭૭॥
િવદ્યાિવવેકરિહતાે િહતતાષેહીનાે મની ।
જનાેભવ ત ચ દ્રસતુેઽ ક્ષ પાણાૈ ।
પતુ્રાલયે સતુકલત્રસખુને હીનઃ ક યા ।
પ્ર પ તગેહબુધાે વરાથર્ઃ॥ ૭૮॥
દાતા દયાલુઃ ખલુ પુ યકતાર્ િવકાશને ચ દ્રસતુે મનુ યઃ ।
અનેકિવદ્યાણર્વપારઙ્ગતા િવવેકપૂણર્ઃ ખલવગર્હ તા॥ ૭૯॥
ગમનાગમને ભવતાે ગમને બહુધા વસધુાિધપતેભર્વને ।
ભવનં ચ િવ ચત્રમલં રમયા િવિદ નુશ્ચ જનુઃસમયે િનતરામ્॥ ૮૦॥
સપિદ િવિદ જનાનામુચ્ચગે જન્મકાલે ।
સદ સ ધનસ દ્ધઃ સવર્દા પુ ય દ્ધઃ ।
ધનપ તસમતા વા ભપૂતા મંિત્રતા વા ।
હિરહરપદભ ક્તઃ સા વક મુ ક્તલ ધઃ॥ ૮૧॥

20 sanskritdocuments.org



હ પારાશરહાેરાશાસ્ત્રમ્ ૪૧-૪૫

આગમે જનુ ષ જ ન્મનાં યદા ચ દ્રજે ભવ ત હીનસવેયા ।
અથર્ સ દ્ધરિપ પતુ્રયુગ્મતા બા લકા ભવ ત માનદાિયકા॥ ૮૨॥
ભાજેને ચ દ્રજે જન્મકાલે યદા જ ન્મનાનથર્હાિનઃ સદા વાદતઃ ।
રાજભીત્યા કૃશ વંચલ વં મતેરઙ્ગસઙ્ગાે ન યા ન યાસખુમ્॥ ૮૩॥
ત્ય લ સાગતે ચ દ્રજે માનવાે માનયાનપ્રવાલવ્રજૈઃ સયંુતઃ ।
મત્રપુત્રપ્રતાપૈઃ સભાપ ડતઃ પાપભે વારવામારતાે લ પટઃ॥ ૮૪॥
કાૈતુકે ચ દ્રજે જન્મકાલે ણામંગભે ગીતિવદ્યાઽનવદ્યા ભવેત્ ।
સપ્તમે નૈધને વારવ વા ર તઃ પુ યભે પુ યયુક્તા મ તઃ સદ્ગ તઃ॥ ૮૫॥
િનદ્રા શ્રતે ચ દ્રસતુે ન િનદ્રાસખંુ સદા વ્યાિધસમાિધયાેગઃ ।
સહાે થવૈકલ્યમન પતાપાે િનજેન વાદાે ધનમાનનાશઃ॥ ૮૬॥
વચસામિધપે તુ જનુઃસમયે શયને બલવાનિપ હીનરવઃ ।
અ તગાૈરતનુઃ ખલુદ ઘર્હનુઃ સતુરામિરભી તયુતાે મનજુઃ॥ ૮૭॥
ઉપવેશં ગતવ ત યિદ વે વાચાલાે બહુગવર્પર તઃ ।
ક્ષાેણીપ તિરપજુનપ તતર્પ્તઃ પદજંઘાસ્યકરવ્રણયુક્તઃ॥ ૮૮॥
નતે્રપા ણ ગતે દેવરા ચતે રાેગયુક્તાે િવયુક્તાે વરાથર્ શ્રયા ।
ગીત ત્ય પ્રયઃ કામુકઃ સવર્દા ગાૈરવણા િવવણાદ્ભવપ્રી તયુક્॥ ૮૯॥
ગુણાનામાન દં િવમલસખુક દં િવતનુતે ।
સદા તજેઃપુ જં વ્રજપ તિનકુ જં પ્ર તગમમ્ ।
પ્રકાશં ચેદુચ્ચે દુ્રતમપુગતાે વાસવગુ ।
ગુર્ વં લાેકાનાં ધનપ તસમ વં તનુ તામ્॥ ૯૦॥
સાહસી ભવ ત માનવઃ સદા મત્રવગર્સખુપૂિરતાે મુદા ।
પ ડતાે િવિવધિવત્તમ ડતાે દેવિવદ્યિદ ગુરાૈ ગમં ગતે॥ ૯૧॥
આગમને જનતા વર યા યસ્ય જનુઃસમયે હિરમાયા ।
મુ ચ ત નાલ મહાલયમદ્ધા દેવગુરાૈ પિરતઃ પિરબદ્ધા॥ ૯૨॥
સરુગુ સમવક્તા શભુ્રમુક્તાફલાઢ ઃ ।
સદ સ સપિદ પૂણા િવત્તમા ણક્યમાનૈઃ ।
ગજતુરગરથાઢ ાે દેવતાધીશપજૂ્યાે ।
જનુ ષ િવિવધિવદ્યાગિવતાે માનવઃ સ્યાત્॥ ૯૩॥
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નાનાવાહનમાનયાનપટલીસાખૈ્યં ગુરાવાગમે ।
ત્યાપત્યકલત્ર મત્રજસખંુ િવદ્યાઽનવદ્યા ભવેત્ ।
ક્ષાેણીપાલસમાનતાનવરતં ચાઽતીવ હૃદ્યા મ તઃ ।
કાવ્યાન દર તઃ સદા િહનગ તઃ સવર્ત્ર માનાેન્ન તઃ॥ ૯૪॥
ભાજેને ભવ ત દેવતાગુરાૈ યસ્ય તસ્ય સતતં સભુાજેનમ્ ।
નવૈ મુ ચ ત રમાલયં તદા વા જવારણરથૈશ્ચ મ ડતમ્॥ ૯૫॥
ત્ય લ સાગતે રાજમાની ધની દેવતાધીશવ દ્યઃ સદા ધમર્િવત્ ।
ત ત્રિવજ્ઞાે બુધૈમર્ ડતઃ પંિડતઃ શ દિવદ્યાનિવદ્યાે િહ સદ્યાે જનઃ॥ ૯૬॥
કુતૂહલી સકાૈતુકે માહાધની જનઃ સદા ।
િન વયે ચ ભાસ્કરઃ કૃપાકલાધરઃ સખુી ।
િન લ પરાજપૂ જતે સતુને ભનૂયને વા ।
યુતાે મહાબલી ધરાિધપે દ્રસદ્મપ ડતઃ॥ ૯૭॥
ગુરાૈ િનદ્રાગતે યસ્ય મખૂર્તા સવર્કમર્ ણ ।
દિરદ્રતાપિરક્ર તં ભવન પુ યવ જતમ્॥ ૯૮॥
જનાે બલીયાનિપદ તરાેગી ગાૈ મહારાષેસમ વતઃ સ્યાત્ ।
ધનને હીનઃ શયનં પ્રયાતે વારાંગનાસગંમલ પટશ્ચ॥ ૯૯॥
યિદ ભવેદુશના ઉપવેશને નવમ ણવ્રજકા ચનભષૂણૈઃ ।
સખુમજસ્રમિરક્ષયઆદરાદવિનપાદિપ માનસમુન્ન તઃ॥ ૧૦૦॥
નતે્રપા ણગતે લગ્ ગેહે કવાૈ સપ્તમે માનભે યસ્ય તસ્ય ધ્રવુમ્ ।
નતે્રપાતે િનપાતાે ધનાનામલં ચા યભે વાસશાલા િવશાલા ભવેત્॥ ૧૦૧॥
વાલયે તુંગભે મત્રભે ભાગર્વે તુંગમાતંગલીલાકલાપી જનઃ ।
ભપૂતે તુલ્ય અેવ પ્રકાશં ગતે કાવ્યિવદ્યાકલાકૈતુક ગીતિવત્॥ ૧૦૨॥
ગમને જનને શકેુ્ર તસ્ય માતા ન વ ત ।
આિધયાેગાે િવયાેગશ્ચ જનાનામિરભી તતઃ॥ ૧૦૩॥
આગમનં ગપુતુ્રે ગતવ ત િવત્તેશ્વરાે મનજુઃ ।
સત્તેથર્ભ્રમશાલી િનત્યાે સાહી કરાં ઘ્રરાેગી ચ॥ ૧૦૪॥
અનાયાસનેાલં સપિદ મહસા યા ત સહસા ।
પ્રગ ભ વંરાજ્ઞઃ સદ સ ગુણિવજ્ઞઃ િકલ કવાૈ ।
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સભાયામાયાતે િરપુિનવહહ તા ધનપતેઃ ।
સમ વં વા દાતા બલતુરગગ તા નરવરઃ॥ ૧૦૫॥
આગમે ભાગર્વે માગમાે જ ન્મનામથર્રાશરેરાતેરતીવ ક્ષ તઃ ।
પતુ્રપાતાે િનપાતાે જનાનામિપવ્યાિધભી તઃ પ્રયાભાેગહાિનભર્વેત્॥ ૧૦૬॥
ધાતુરાે વ્યાિધિનપીિડતઃ સ્યાદનેકધારા તભયિદ્દતશ્ચ ।
કવાૈ યદા ભાજેનગે યવુત્યા મહાધની પ ડતમ ડતશ્ચ॥ ૧૦૭॥
કાવ્યિવદ્યાનવદ્યા ચ હૃદ્યા મ તઃ સવર્દા ત્ય લ સાગતે ભાગર્વે ।
શખંવીણા દંગાિદગાન વિનવ્રાતનપૈુ યમેતસ્ય િવત્તાેન્ન તઃ॥ ૧૦૮॥
કાૈતુકભવનં ગતવ ત શકેુ્ર શકે્રશ વં સદ સ મહ વમ્ ।
હૃદ્યા િવદ્યા ભિવ ત ચ પુંસઃ પદમા િનવસ ત સદમારતઃ॥ ૧૦૯॥
પરસવેારતાે િનતં્ય િનદ્રામપુગતે કવાૈ ।
પરિન દાપરાે વીરાે વાચાલાે ભ્રમતે મહીમ્॥ ૧૧૦॥
પપાસાપિરક્રા તાે િવશ્રા તઃ શયને શનાૈ ।

વય સ પ્રથમે રાેગી તતાે ભાગ્યવતાં વરઃ॥ ૧૧૧॥
ભાનઆેઃ સતુે ચેદુપવેશનસ્થે કરાલકારા તજનાનુતપ્તાઃ ।
અપાયુશાલી ખલુ દદુ્રમાલી નરાે ભમાની પદ ડયુક્તઃ॥ ૧૧૨॥
નયનપા ણગતે રિવન દને પરમયા રમયા રમયાયુતઃ ।
પ તતાે િહતતાે મિહતાષેકૃદ્બહુકલાક લતાે િવમલાે ક્તકૃત્॥ ૧૧૩॥
નાનાગુણપ્રામધનાિધશાલી સદા નરાે બુ દ્ધિવનાેદમાલી ।
પ્રકાશને ભાનુસતુે સભુાનુઃ કૃપાનુતક્તાે હરપાદભક્તઃ॥ ૧૧૪॥
મહાધની ન દનન દતઃ સ્યાદપાયકાર િરપુભૂ મહાર ।
ગમે શનાૈ પ ડતરા ભાવં ધરાપતેરાયાતને પ્રયા ત॥ ૧૧૫॥
આગમને ગદર્ભપદયુક્તઃ પતુ્રકલત્રસખુને િવમુક્તઃ ।
ભાનુસતુે ભ્રમતે ભુિવ િનતં્ય દ નમના િવજનાશ્રયભાવમ્॥ ૧૧૬॥
રત્નાવલીકા ચનમાૈ ક્તકાનાં વ્રાતને િનતં્ય વ્રજ ત પ્રમાેદમ્ ।
સભાગતે ભાનુસતુે િનતા તં નયને પૂણા મનુ ે મહાૈ ઃ॥ ૧૧૭॥
આગમે ગદસમાગમાે ણામ જબ ધુતનયે યદા તદા ।
મ દમવે ગમનં ધરાપતેયાર્ચનાિવરિહતા મ તઃ સદા॥ ૧૧૮॥
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સગંતે જનુ ષ ભાનનુ દને ભાજેનં ભવ ત ભાજેનં રસઃૈ ।
સયંુતં નયનમ દતા તતા માેહતાપપિરતાિપતા મ તઃ॥ ૧૧૯॥
ત્ય લ સાગતે મ દે ધમાર્ત્મા િવત્તપૂિરતઃ ।
રાજપજૂ્યાે નરાે ધીરાે મહાવીરાે રણાઙ્ગણે॥ ૧૨૦॥
ભવ ત કાૈતકભાવમપુાગતે રિવસતુે વસધુાવસપુૂિરતઃ ।
અ તસખુી સમુખુીસખુપૂિરતઃ કિવતયામલયા કલયાનરઃ॥ ૧૨૧॥
િનદ્રાગતે વાસરનાથપતુ્રે ધની સદા ચા ગુણૈ પેતઃ ।
પરાક્રમી ચ ડિવપક્ષહ તા સવુારકા તાર તર તિવજ્ઞઃ॥ ૧૨૨॥
યદાગમાે જન્મિન યસ્ય રાહાૈ ક્લેશાિધક વં શયનં પ્રયાતે ।
ષેઽથ યુગ્મેઽિપ ચ ક યકાયામજે સમા ે ધનધા યરાશઃે॥ ૧૨૩॥
ઉપવેશન મહ ગતવ ત રાહાૈ દદુ્રગદેન જનઃ પિરતપ્તઃ ।
રાજસમાજયુતાે બહુમાની િવત્તસખુને સદા રિહતઃ સ્યાત્॥ ૧૨૪॥
નતે્રપાણાવગાૈ નતે્રે ભવતાે રાેગપીિડતે ।
દુષ્ટવ્યાલાિરચાૈરાણાં ભયં તસ્ય ધનક્ષયઃ॥ ૧૨૫॥
પ્રકાશને શભુાસને સ્થ તઃ કૃ તઃ શભુા ણામ્ ।
ધનાેન્ન તગુર્ણાેન્ન તઃ સદા િવદામગાિવહ ।
ધરાિધપાિધકાિરતા યશાેલતા તતા ભવે ।
ન્નવીનનીરદાકૃ તિવદેશતાે મહાેન્ન તઃ॥ ૧૨૬॥
ગમને ચ યદા રાહાૈ બહુસ તાનવાન્નરઃ ।
પ ડતાે ધનવાન્ દાતા રાજપજૂ્યાે નરાે ભવેત્॥ ૧૨૭॥
રાહાવાગમને ક્રાેધી સદા ધીધનવ જતઃ ।
કુિટલઃ કૃપણઃ કામી નરાે ભવ ત સવર્થા॥ ૧૨૮॥
સભાગતાે યદા રાહુઃ પ ડતઃ કૃપણાે નરઃ ।
નાનાગુણપિરક્રા તાે િવત્ત સાખૈ્યસમ વતઃ॥ ૧૨૯॥
ચેદગાવાગમં યસ્ય યાતે તદા વ્યાકુલ વં સદારા તભીત્યા ભયમ્ ।
મહદ્બ ધવુાદાે જનાનાં િનપાતાે ભવે દ્વત્તહાિનઃ શઠ વં કૃશ વમ્॥ ૧૩૦॥
ભાજેને ભાજેનનેાલં િવકલાે મનુ ે ભવેત્ ।
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મ દબુ દ્ધઃ િક્રયાભી ઃ સ્ત્રીપતુ્રસખુવ જતઃ॥ ૧૩૧॥
ત્ય લ સાગતે રાહાૈ મહાવ્યાિધિવવદ્ધર્નમ્ ।
નતે્રરાેગી િરપાેભ તધર્નધમર્ક્ષયાે ણામ્॥ ૧૩૨॥
કાૈતુકે ચ યદા રાહાૈ સ્થાનહીનાે નરાે ભવેત્ ।
પરદારરતાે િનતં્ય પરિવત્તાપહારકઃ॥ ૧૩૩॥
િનદ્રાવસ્થાં ગતે રાહાૈ ગુણગ્રામયુતાે નરઃ ।
કા તાસ તાનવાન્ ધીરાે ગિવતાે બહુિવત્તવાન્॥ ૧૩૪॥
મષેે ષેઽથ વા યુગ્મે ક યયાં શયનં ગતે ।
કેતાૈ ધનસ દ્ધઃ સ્યાદ યભે રાેગવધર્નમ્॥ ૧૩૫॥
ઉપવેશં ગતાૈ કેતાૈ દદુ્રરાેગિવવદ્ધર્નમ્ ।
અિરવાત પવ્યાલચૈરશકંા સમ તતઃ॥ ૧૩૬॥
નતે્રપા ણ ગતે કેતાૈ નતે્રરાેગઃ પ્ર યતે ।
દુષ્ટસપાર્િદભી તશ્ચ િરપુરાજકુલાદિપ॥ ૧૩૭॥
કેતાૈ પ્રકાશને સજં્ઞે ધનવાન્ ધા મકઃ સદા ।
િનતં્ય પ્રવાસી ચાે સાહી સા વકાે રાજસવેકઃ॥ ૧૩૮॥
ગમેચ્છાયાં ભવે કેતુબર્હુપતુ્રાે મહાધનઃ ।
પ ડતાે ગુણવાન્ દાતા યતે ચ નરાેત્તમઃ॥ ૧૩૯॥
આગમને ચ યદા કેતનુાર્નારાેગાે ધનક્ષયઃ ।
દ તઘાતી મહારાેગી િપશનુઃ પરિન દકઃ॥ ૧૪૦॥
સભાવસ્થાં ગતે કેતાૈ વાચાલાે બહુગિવતઃ ।
કૃપણાે લ પટશ્ચવૈ ધૂતર્િવદ્દય્ાિવશારદઃ॥ ૧૪૧॥
યદાગમે ભવે કેતુઃ કેતુઃ સ્યા પાપકમર્ણામ્ ।
બ ધવુાદરતાે દુષ્ટાે િરપુરાેગિનપીિડતઃ॥ ૧૪૨॥
ભાજેને તુ જનાે િનતં્ય ધયા પિરપીિડતઃ ।
દિરદ્રાે રાેગસતંપ્તઃ કેતાૈ ભ્રામ ત મેિદનીમ્॥ ૧૪૩॥
ત્ય લ સાઙ્ગતે કેતાૈ વ્યાિધના િવકલાે ભવેત્ ।
બુદુ્બદાક્ષાે દુરાઘષા ધૂતાઽનથર્કરાે નરઃ॥ ૧૪૪॥
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કાૈતુક કાૈતુકે કેતાૈ નટવામાર ત પ્રયઃ ।
સ્થાનભ્રષ્ટાે દુરાચાર દિરદ્રાે ભ્રમતે મહીમ્॥ ૧૪૫॥
િનદ્રાવસ્થાં ગતે કેતાૈ ધનધા યસખંુ મહત્ ।
નાનાગુણિવનાેદેન કાલાે ગચ્છ ત જ ન્મનામ્॥ ૧૪૬॥
શયને દ્વજ ભાવષેુ યત્ર તષ્ઠ ત સદ્ગ્રહાઃ ।
િનતં્ય તસ્ય શભુજ્ઞાનં િનિવશકંં વદેત્ બુધઃ॥ ૧૪૭॥
ભાજેને યષેુ ભાવષેુ પાપા તષ્ઠ ત સવર્થા ।
તદા સવર્િવનાશઽેિપ નાઽત્ર કાયાર્ િવચારણા॥ ૧૪૮॥
િનદ્રાયાં ચ યદા પાપાે યાસ્થાને શભંુ વદેત્ ।
યિદ પાપગ્રહૈદૃર્ષ્ટાે ન શભંુ ચ કદાચન॥ ૧૪૯॥
સતુસ્થાને સ્થતઃ પાપાે િનદ્રાયાં શયનેઽિપ વા ।
તદા શભંુ વદેત્તસ્ય નાઽત્ર કાયાર્ િવચારણા॥ ૧૫૦॥
ત્યુસ્થાન સ્થતઃ પાપાે િનદ્રાયાં શયનેઽિપ વા ।
તદા તસ્યાઽપ ત્યુઃ સ્યાદ્રાજતઃ પરત તથા॥ ૧૫૧॥
શભુગ્રહૈયર્દા યુક્તઃ શભુવૈાર્ યિદ વી ક્ષતઃ ।
તદા તુ મરણં તસ્ય ગઙ્ગાદાૈ ચ િવશષેતઃ॥ ૧૫૨॥
કમર્સ્થાને યદા પાપઃ શયને ભાજેનેઽિપ વા ।
તદા કમર્િવપાકઃ સ્યાન્નાનાદુઃખપ્રદાયકઃ॥ ૧૫૩॥
દશમસ્થાે િનશાનાથઃ કાૈતુકે ચ પ્રકાશને ।
તદૈવ રાજયાેગઃ સ્યાિન્નિવશકં દ્વ ેત્તમ॥ ૧૫૪॥
બલાઽબલિવચારેણ જ્ઞાતવ્ય ચ શભુાઽશભુમ્ ।
અેવં ક્રમેણ બાેદ્ધવ્યં સવાર્ભાવષેુ બુ દ્ધમન્॥ ૧૫૫॥
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