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bRihatpArAsharahorAshAstramh 46-50

હ પારાશરહાેરાશાસ્ત્રમ્ ૪૬-૫૦

અથ દશા યાય॥ ૪૬॥
સવર્જ્ઞાેઽ સ મહષ વં કૃપયા દ નવ સલ ।
દશાઃ ક તિવધાઃ સ ત તન્મે કથય ત વતઃ॥ ૧॥
સાધુ ષં્ટ વયા િવપ્ર લાેકાનુગ્રહકાિરણા ।
કથયા મ તવાગ્રેઽહં દશભેદાનનેકશઃ॥ ૨॥
દશાબહુિવધા તાસુ મખુ્યા િવશાેત્તર મતા ।
કૈ શ્ચદષ્ટાેત્તર કૈ શ્ચત્ ક થતા ષાેડશાેત્તર ॥ ૩॥
દ્વાદશા દાેત્તર િવપ્ર દશા પ ચાેત્તર તથા ।
દશા શતસમા તદ્વત્ ચતુરાશી તવ સરા॥ ૪॥
દ્વસપ્ત તસમા ષ ષ્ટસમા ષડ્િત્રશવ સરા ।
નક્ષત્રાધાિરકાશ્ચેતાઃ ક થતાઃ પવૂર્સિૂર ભઃ॥ ૫॥
અથા કાલદશા ચક્રદશા પ્રાેક્તા મનુીશ્વરૈઃ ।
કાલચક્રદશા ચાઽયા મા યાસવર્દશાસુ યા॥ ૬॥
દશાઽથ ચરપયાર્યા સ્થરાખ્યા ચ દશા દ્વજ ।
કે દ્રાદ્ય ચ દશા જ્ઞેયા કારકાિદગ્રહાેદ્ભવા॥ ૭॥
બ્રહ્મગ્રહા શ્રતક્ષાર્દ્યા દશા પ્રાેક્તા તુ કેન ચત્ ।
મા ડૂક ચ દશા નામ તથા સ્થૂલદશા તા॥ ૮॥
યાેગાધર્જદશા િવપ્ર દગૃ્દશા ચ તતઃ પરમ્ ।
િત્રકાેણાખ્યા દશા નામ તથા રા શદશા તા॥ ૯॥
પ ચ વરદશા િવપ્ર િવજ્ઞેયા યાે ગનીદશા ।
દશા પૈ ડી તથાંશી ચ નૈસ ગકદશા તથા॥ ૧૦॥
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અષ્ટવગર્દશ સ યાદસા પાચકસં જ્ઞકા ।
અ યા તારાદશાદ્યાશ્ચ ન વગાર્ઃ સવર્સ મતાઃ॥ ૧૧॥
કૃ ત્તકાતઃ સમાર ય િત્રરા ત્ય દશાિધપાઃ ।
આચકુંરાગુશબુકેશપુવૂાર્ િવહગાઃ ક્રમાત્॥ ૧૨॥
વિહ્નભા જન્મભં યાવદ્ યા સખં્યા નવત ષ્ટતા ।
શષેાદ્દશાિધપાે જ્ઞેય તમાર ય દશાં નયેત્॥ ૧૩॥
િવશાેત્તરશતં પૂણર્માયુઃ પવૂર્મુદાહૃતમ્ ।
કલૈ િવશાેત્તર ત માદ્ દશા મખુ્યા દ્વ ેત્તમ॥ ૧૪॥
દશાસમાઃ ક્રમાદેષાં ષડ્ દશાઽશ્વા ગજે દવઃ ।
પાલા નવચ દ્રાશ્ચ નવચ દ્રા નગા નખાઃ॥ ૧૫॥
દશામનાં ભયાતઘં્ન ભભાેગને હૃતં ફલમ્ ।
દશાયા ભુક્તવષાર્દ્ય ભાેગ્યં માનાદ્ િવશાેિધતમ્॥ ૧૬॥
લગ્ ેશાત્ કે દ્રકાેણસ્થે રાહાૈ લગ્ ં િવના સ્થતે ।
અષ્ટાેત્તર દશા િવપ્ર િવજ્ઞેયા રાૈદ્રભાિદતઃ॥ ૧૭॥
ચતુ કં િત્રતયં ત માત્ ચતુ કં િત્રતયં પનુઃ ।
અેવં વજન્મભં યાવદ્ િવગણ ય યથાક્રમમ્॥ ૧૮॥
સયૂર્શ્ચ દ્રઃ કુજઃ સાૈ યઃ શિન ર્ વ તમાે ગુઃ ।
અેતે દશાિધપા િવપ્ર જ્ઞેયાઃ કેતું િવના ગ્રહાઃ॥ ૧૯॥
રસાઃ પ ચે દવાે નાગાઃ સપ્તચ દ્રાશ્ચ ખે દવઃ ।
ગાેઽ ઃ સયૂાર્ઃ કુનતે્રાશ્ચ રવ્યાદ નાં દશાસમાઃ॥ ૨૦॥
દશા દાં ઘ્રશ્ચ પાપાનાં શભુાનાં યંશ અેવ િહ ।
અેકૈકભે દશામાનં િવજ્ઞેયં દ્વજસત્તમ॥ ૨૧॥
તત તદ્યાતભાેગા યાં ભુક્તં ભાેગ્યં ચ સાધયેત્ ।
િવશાેત્તર વદેવાત્ર તત ત ફલમાિદશતે્॥ ૨૨॥
કૃ ણપક્ષે િદવા જન્મ શકુ્લપકે્ષ તથા િન શ ।
તદા હ્યષ્ટાેત્તર ચ ત્યા ફલાથર્ ચ િવશષેતઃ॥ ૨૩॥
ચ દ્રહાેરાગતે કૃ ણે સયૂર્હાેરાગતે સતી ।
લગ્ ે ણાં ફલજ્ઞ યૈ િવ ચ ત્યા ષાેડશાેત્તર ॥ ૨૪॥
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પુ યભા જન્મભં યાવદ્ યા સખં્યા ગજત ષ્ટતા ।
રિવભામાે ગુ મર્ દઃ કેતુશ્ચ દ્રાે બુધાે ગુઃ॥ ૨૫॥
ઇ ત ક્રમાદ્ દશાધીશાઃ જ્ઞેયા રાહંુ િવના ગ્રહાઃ ।
દ્રાદે્યકાેત્તરાઃ સખં્યા ત્ય તં વ સરાઃ ક્રમાત્॥ ૨૬॥
શકુ્રાંશકે પ્ર તસ્ય િવ ચ ત્યા દ્વાદશાેત્તર ।
જન્મભાત્ પાૈ ણભં યાવત્ સખં્યા િહ વસતુ ષ્ટતા॥ ૨૭॥
સયૂા ગુ ઃ શખી જ્ઞાેઽગુઃ કુ ે મ દાે િનશાકરઃ ।
િવના શકંુ્ર દશાધીશા દ્વચયાત્ સપ્તતઃ સમાઃ॥ ૨૮॥
અકાશ કકર્લગ્ ે પ ચાેત્તર મતા ।
મત્રક્ષાર્ જન્મભં યાવત્ સખં્યા સપ્તિવભા જતા॥ ૨૯॥
અેકાિદશષેે િવજ્ઞ્યાઃ ક્રમા સપ્તદશાિધપાઃ ।
રિવજ્ઞાઽકર્સતુાે ભાૈમઃ શકુ્રશ્ચ દ્રાે હ પ તઃ॥ ૩૦॥
અેકાેત્તરાચ્ચ િવજ્ઞેયા દ્વાદશાદ્યાઃ ક્રમા સમાઃ ।
ત્ય તાઃ સપ્તખેટાનાં રાહુકેતૂ િવના દ્વજ॥ ૩૧॥
વગાત્તમગતે લગ્ ે દશા ચ ત્યા શતા દકા ।
પાૈ ભા જન્મપયર્ તં ગણયેત્ સપ્ત ભભર્જેત્॥ ૩૨॥
શષેાઙે્ક રિવતાે જ્ઞેયા દશા શતસમાહ્વયા ।
રિવશ્ચ દ્રાે ગુજ્ઞર્શ્ચ વાે ભાૈમઃ શિન તથા॥ ૩૩॥
ક્રમદેતે દશાધીશા બાણા બાણા િદશાે દશ ।
નખા નખાઃ ખરામાશ્ચ સમાજ્ઞેયા દ્વ ેત્તમ॥ ૩૪॥
કમશે કમર્ગે જ્ઞેયા ચતુરાશી તકા દશા ।
પવના જન્મભં યાવદ્ યા સઙ્ખ્યા સપ્તભા જતા॥ ૩૫॥
શષેે રવી દુભાૈમજ્ઞા ગુ શકુ્રશનૈશ્ચરાઃ ।
દશાધીશાઃ ક્રમાદેષાં જ્ઞેયા દ્વાદશવ સરાઃ॥ ૩૬॥
મૂલા જન્મક્ષર્પયર્ તં ગણયેદષ્ટ ભભર્જેત્ ।
શષેાદ્દશાધીપા જ્ન‘્અેયા અષ્ટાૈ રવ્યાદયઃ ક્રમાત્॥ ૩૭॥
નવ વષાર્ ણ સવષાં િવકેતનૂાં નભઃસદામ્ ।
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લગ્ ેશે સપ્તમે યસ્ય લગ્ ે વા સપ્તમાિધપે॥ ૩૮॥
ચ તનીયા દશા તસ્ય દ્વસપ્ત તસમાહ્વયા ।
િવશાેત્તર વદત્રાઽિપ ભુક્તં ભાેગ્યં ચ સાધયેત્॥ ૩૯॥
યદાકા લગ્ રા શસ્થ શ્ચ ત્યા ષ ષ્ટસમા તદા ।
દાસ્રાત્ ત્રયં ચતુ કં ચ ત્રયં ચે ત પનુઃ પનુઃ॥ ૪૦॥
ગવુર્કર્ભૂસતુાનાં ચ દશા દશ દશા દકાઃ ।
તતઃ શ શજ્ઞશકુ્રાકર્પતુ્રાગૂનાં રસા દકાઃ॥ ૪૧॥
શ્રવણા જન્મભં યાવત્ સખં્યા વસિુવભા જતા ।
શષેે ચ દ્રરવીજ્યારબુધાિક ગુરાહવઃ॥ ૪૨॥
ક્રમાદ્દશાિધપા તષેામેકાદ્યેકાેત્તરાઃ સમા ।
લગ્ ે િદનેઽકર્હાેરાયાં ચ દ્રહાેરાગતે િન શ॥ ૪૩॥
સયૂર્સ્યાઽધાર્ તયઃ પવૂ પર તાદૂદયાદિપ ।
પ ચ પ ચ ઘટ સ યા દશનાડી પ્રક તતા॥ ૪૪॥
સ યાદ્વય ચ િવશત્યા નાિડકા ભઃ પ્રક તતમ્ ।
િદનસ્ય િવશ તઘર્ટ ઃ પૂણર્સજં્ઞા ઉદાહૃતાઃ॥ ૪૫॥
િનશાયાઃ મુગ્ધસજં્ઞાશ્ચ ઘિટકા િવશ તશ્ચ યાઃ ।
સયૂાદયે ચ યા સ યા ખ ડાખ્યા દ/સનાિડકા॥ ૪૬॥
અ તકાલે ચ યા સ યા સધુાખ્યા દશનાિડકા ।
પૂણર્મુગ્ધઘટ માને દ્વગુણે ત થ ભભર્જેત્॥ ૪૭॥
તથા ખ ડસધુાઘટ ાૈ ચતુઘ્ન ત થ ભભર્જેત્ ।
લ ધં વષાર્િદકં માનં સયૂાર્દ નાં ખચાિરણામ્॥ ૪૮॥
અેકાિદસખં્યયા િનઘં્ન દશામાનં થક્ ક્રમાત્ ।
રાહુકેતુયુતાનાં ચ નવાનાં કાલસજં્ઞકમ્॥ ૪૯॥
રાત્રાૈ લગ્ ા શ્રતાદ્રાશિેદને લગ્ ેશ્વરા શ્રતામ્ ।
સ યાયાં િવત્તભાવસ્થાન્નેયા ચક્રદશા બુધૈઃ॥ ૫૦॥
દશા વષાર્ ણ રાશીનામેકૈકસ્ય દશા મ તઃ ।
ક્રમાચ્ચક્ર સ્થતાના ચ િવજ્ઞાતવ્યા દ્વ ેત્તમ॥ ૫૧॥
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અથાઽહં શઙ્કરં ન વા કાલચક્રદશાં બ્રવુે ।
પાવર્ત્યૈ ક થતા પવૂ સાદરં યા િપનાિકના॥ ૫૨॥
તસ્યાઃ સારં સમુદૃ્ધત્ય તવાગ્રે દ્વજમ દન ।
શભુાઽશભંુ મનુ યાણાં યથા ન ત પ ડતાઃ॥ ૫૩॥
દ્વાદશારં લખેચ્ચકં્ર તયર્ગૂઘ્વર્સમાનકમ્ ।
ગ્ હા દ્વાદશ ય તે સવ્યેઽસવ્યે દ્વધા દ્વજ॥ ૫૪॥
દ્વતીયાિદષુ કાેષે્ઠષુ રાશીન્ મષેાિદકાન્ લખેત્ ।
અેવં દ્વાદશરા યાખ્યં કાલચક્રમુદ િરતમ્॥ ૫૫॥
અ શ્વ યાિદત્રયં સવ્યમાગ ચકે્ર વ્યવ સ્થતમ્ ।
રાેિહ યાિદત્રયં ચવૈમપસવ્યે વ્યિવ સ્થતમ્॥ ૫૬॥
અેવ ક્ષિવભાગં િહ કૃ વા ચકં્ર સમુદ્ધરેત્ ।
અ શ્વ યિદ તહ તક્ષેમૂલપ્રાેષ્ઠપદા ભધાઃ॥ ૫૭॥
વિહ્નવાતાિદિવશ્વક્ષર્રેવત્યઃ સવ્યતારકાઃ ।
અેતદ્દશાષેપુાદાનામ શ્વ યાદાૈ ચ વીક્ષયેત્॥ ૫૮॥
દેહ વાૈ કથં વીક્ષ્યાૈ નક્ષત્રાણાં પદેષુ ચ ।
િવશદં ત પ્રકારં ચ મતૈ્રેય કથયામયહમ્॥ ૫૯॥
દેહ વાૈ મષેચાપાૈ દાસ્રાદ્યચરણસ્ય ચ ।
મષેાદ્યાશ્ચાપપયર્ તં રા શપાશ્ચ દશાિધપાઃ॥ ૬૦॥
ગયુગ્મે દેહ વાૈ દ્વતીયચરણે તાૈ ।
ક્રમાત્ મથનુપયર્ તં રા શપાશ્ચ દશાિધપાઃ॥ ૬૧॥
દાસ્રાિદદશતારાણાં તીયચરણે દ્વજ ।
ગાૈદહાે મથનંુ વાે દ્વ્યેકાકશદશાઙ્કપાઃ॥ ૬૨॥
ક્વ ક્ષરામક્ષર્નાથાશ્ચ દશાિધપતયઃ ક્રમાત્ ।
અ શ્વ યાિદદશાૈડૂનાં ચતુથર્ચરણે તથા॥ ૬૩॥
કકર્મીનાૈ દેહ વાૈ કકાર્િદનવરા શપાઃ ।
દશાધીશાશ્ચ િવજ્ઞેયા નવૈતે દ્વજસત્તમ॥ ૬૪॥
યમજે્ય ચત્રાતાેયક્ષાર્ઽહીબુર્ યાઃ સવ્યતારકાઃ ।
અેત પ ચાેડુપાદાનાં ભર યાદાૈ િવ ચ તયેત્॥ ૬૫॥
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યા યપ્રથમપાદસ્ય દેહ વાવ લઝર્ષઃ ।
નાગાગતુર્પયાેધીષુરામાક્ષી દ્વકર્ભેશ્વરાઃ॥ ૬૬॥
યા ય દ્વતીયપાદસ્ય દેહ વાૈ ઘટાઙ્ગને ।
દ્રિદઙ્ન દચ દ્રા ક્ષરામા ધી વઙ્ગભેશ્વરાઃ॥ ૬૭॥
યા ય તીયપાદસ્ય દેહ વાૈ તુલાઙ્ગને ।
સપ્તાષ્ટાઙ્કિદગીશાકર્ગ િદ્રરમભેશ્વરાઃ॥ ૬૮॥
કકા દેહાે ધનુ ર્ વાે યા યતુયર્પદે દ્વજ ।
વેદબાણા ગ્ નતે્રે દુસયૂશાશાઙ્કભેશ્વરાઃ॥ ૬૯॥
સપ્તમવંે િવ નીયાદસવ્યં કથયા યહમ્ ।
દ્વાદશારાં લખેચ્ચકં પવૂર્વદ્ દ્વજસત્તમ॥ ૭૦॥
દ્વતીયાિદષુ કાેષે્ઠષુ શ્ચકાદ્ વ્ય તમા લખીત્ ।
રાેિહણી ચ મઘા દ્વ શઃ કણર્શ્ચે ત ચતુષ્ટયમ્॥ ૭૧॥
ઉક્તં ચાઽસવ્યનાક્ષતં્ર પવૂાર્ચાય દ્વ ેત્તમ ।
અેતદ્વદેાેડુપાદાનાં રાેિહનીવિન્નર ક્ષયેત્॥ ૭૨॥
રાેિહ યાિદપદે દેહ વાૈ કિકધનુધર્રાૈ ।
નવિદગ્રુદ્રસયૂ દુનતે્રાગ્ ાે વ ધભેશ્વરાઃ॥ ૭૩॥
ધા દ્વતીચરણે દેહ વાૈ તુલ સ્ત્રયાૈ ।
અઙ્કાગવસસુયૂશિદગઙ્કવસજૂુકપાઃ॥ ૭૪॥
તીયચરણે બ્રાહ્મ દ હ વાૈ ઘટાઙ્ગને ।
ષડ્બાણ ધગુણક્ષી દુન દિદગ્રુદ્રભેશ્વરાઃ॥ ૭૫॥
રાેિહ ય તપદે દેહ વાવ લજષાૈ તાૈ ।
સયૂ દુ દ્વગુણે વ ધતકર્શલૈાષ્ટભેશ્વરાઃ॥ ૭૬॥
ચા દ્રરાૈદ્રભગાયર્ ણ મત્રે દુવસવુા ણમ્ ।
અેતત્તારાષ્ટકં િવજ્ઞૈિવજ્ઞેયં ચા દ્રવત્ ક્રમાત્॥ ૭૭॥
કકા દેહાે ઝષાે વાે ગાદ્યચરણે દ્વજ ।
વ્ય તાન્મીનાિદકકાર્ તરા શપાશ્ચ દશાિધપાઃ॥ ૭૮॥
ગાૈદહાે મથનંુ વાે દ્વતીયચરણે ગે ।
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િત્રદ્વ્યેકાઙ્કિદશીશાકર્ચ દ્રા ક્ષભવનાિધપાઃ॥ ૭૯॥
દેહ વાૈ નક્રયુગ્મે તીયચરણે ગે ।
િત્રબાણા ધરસાગાષ્ટસયૂશદશભેશ્વરાઃ॥ ૮૦॥
મષેાે દેહાે ધનુ ર્ વાે ચતુથર્ચરણે ગે ।
વ્ય તાચ્ચાપાિદમષેા તરા શપાશ્ચ દશાિધપાઃ॥ ૮૧॥
અપસવ્યગણે વવેં દેહ વદશાિદકમ્ ।
પાવર્ત્યૈ શ ભનુા પ્રાેક્ત મદાવીકં થતં મયા॥ ૮૨॥
કેષાં ચ ક ત વષાર્ ણ દશશેાનાં મહામનુે ।
દશાયા ભુક્તભાેગ્યાદ્યં તદાર ભ પ્રચ વ મે॥ ૮૩॥
ભૂતૈકિવશ ગરયાે નવિદક્ષાેડશા ધયઃ ।
સયૂાર્દ નાં દશા ધાઃ સ્યૂ રાશીનાં વા મનાે વશાત્॥ ૮૪॥
નરસ્ય જન્મકાલે વા પ્રશ્નકાલે યદંશકઃ ।
તદાિદનવરા શનામ દા તસ્યાયુ ચ્યતે॥ ૮૫॥
સ પૂણાર્યુભર્વેદાદાવધર્મંશસ્ય મ યકે ।
અંશા તે પરમં કષ્ટ મત્યાહુરપરે બુધાઃ॥ ૮૬॥
જ્ઞા વવૈં સુ્ફટ સદ્ધા તં રા યંશં ગણયેદ્ બુધઃ ।
અનપુાતને વક્ષ્યા મ તદુપાયમતઃ પરમ્॥ ૮૭॥
ગતતારા સ્ત્ર ભભર્ક્તાઃ શષંે ચવૈ ચતુગુર્ણમ્ ।
વતર્માનપદેનાઢ ં રાશીનામંશકાે ભવેત્॥ ૮૮॥
મષેે શતં ષેઽક્ષાષ્ટાૈ મથનુે િત્રગ ઃ સમાઃ ।
કકર્ટેઽઙ્ગગ ઃ પ્રાેક્તા તાવ ત તિ ત્રકાેણયાેઃ॥ ૮૯॥
જનાે યત્રાંશકે તાે ગતનાડીપલાિદ ભઃ ।
તદાંશસ્ય હતાઃ વા દાઃ પ ચભૂ મિવભા જતાઃ॥ ૯૦॥
અેવં મહાદશાર ભાે ભવેદંશાદ્યથા ક્રમાત્ ।
ગણયેન્નવપયર્ તં તત્તદાયુઃ પ્રક તતમ્॥ ૯૧॥
પદસ્ય ભુક્તઘટ ાદ્યૈઃ વા દમાનં હતં તતઃ ।
ભભાેગાં ઘ્રહૃતં ભુક્તં ભાેગ્યં માનાદ્ િવશાેિધતમ્॥ ૯૨॥
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ચ દ્રાઙ્કાંશકલા ભુક્તાઃ વા દમાનહતા હૃતાઃ ।
દ્વશત્યા ભુક્તવષાર્દ્યં જ્ઞેયં ભાેગ્યં તતાે બુધૈઃ॥ ૯૩॥
સવ્યાખ્યે પ્રથમાંશાે યઃ સ દેહ ઇ ત ક યતે ।
અ ત્યાંશાે વસજં્ઞઃ સ્યાદ્ િવલાેમમપસવ્યકે॥ ૯૪॥
દેહાિદ ગણયેત્ સવ્યે વાિદમપસવ્યકે ।
અેવં િવજ્ઞાય દૈવજ્ઞ તત ત ફલમાિદશતે્॥ ૯૫॥
કાલચક્રગ તઃ પ્રાેક્તા િત્રધા પવૂર્મહ ષ ભઃ ।
મ ડૂકાખ્યા ગ તશ્ચૈકા મકર્ટ સજં્ઞકાઽપરા॥ ૯૬॥
સહાવલાેકનાખ્યા ચ તીયા પિરક તતા ।
ઉ લુત્ય ગમનં િવજ્ઞા મ ડૂકાખ્યં પ્રચક્ષતે॥ ૯૭॥
ષ્ઠતાે ગમનં નામ મકર્ટ સજં્ઞકં તથા ।
વાણાચ્ચ નવપયર્ તં ગ તઃ સહાવલાેકનમ્॥ ૯૮॥
ક યાકકર્ટયાેઃ સહયુગ્મયાેમર્ ડૂ ક ગ તઃ ।
કકર્કેસિરણાેરેવં ક યતે મકર્ટ ં ગ તઃ॥ ૯૯॥
મીન શ્ચકયાેશ્ચાપમષેયાેઃ સિહક ગ તઃ ।
ઇ ત સ ચ ત્ય િવજ્ઞેયં કાલચક્રદશાફલમ્॥ ૧૦૦॥
મ ડૂકગ તકાલે િહ સવ્યે બ ધજુને ભયમ્ ।
િપત્રાવેાર્ િવષશસ્ત્રા ગ્ વરચાેરાિદજં ભયમ્॥ ૧૦૧॥
કેસર યુગ્મમ ડૂકે માતુમર્ર માિદશતે્ ।
વ ત રાજ ભ ત વા સિન્નપાતભયં ભવેત્॥ ૧૦૨॥
મકર્ટ ગમને સવ્યે ધનધા યપશકુ્ષયઃ ।
િપતુમર્રણમાલસં્ય ત સમાનાં ચ વ તઃ॥ ૧૦૩॥
સવ્યે સહાવલાેકે તુ પશભુી તભર્વે ણામ્ ।
સહૃુ નેહાિદનાશશ્ચ સમાનજનપીડનમ્॥ ૧૦૪॥
પતનં વાિપ કૂપાદાૈ િવષશ તા ગ્ જં ભયમ્ ।
વાહનાત્ પતનં વાિપ વરા તઃ સ્થાનનાશનમ્॥ ૧૦૫॥
મ ડૂકગમને વામે સ્ત્રીસતુાિદપ્રપીડનમ્ ।
વરં ચ શ્વાપદાદ્ ભી ત વદેદ્ િવજ્ઞઃ પદચ્યુ તમ્॥ ૧૦૬॥

8 sanskritdocuments.org



હ પારાશરહાેરાશાસ્ત્રમ્ ૪૬-૫૦

મકર્ટ ગમને વાઽિપ જલભી ત પદચ્યુ તમ્ ।
િપતનુાર્શં પક્રાેધં દુગાર્ર યાટનં વદેત્॥ ૧૦૭॥
સહાવલાેકને વામે પદભં્રશઃ િપતુ ર્ તઃ ।
ત સમાન તવાર્ઽિપ ફલમવેં િવ ચ તયેત્॥ ૧૦૮॥
મીનાત્ તુ શ્ચકે યાતે વરાે ભવ ત િન શ્ચતઃ ।
ક યાતઃ કકર્ટે યાતે ભ્રા બ ધુિવનાશનમ્॥ ૧૦૯॥
સહાત્તુ મથનુે યાતે સ્ત્રયા વ્યાિધભર્વેદ્ ધ્રવુમ્ ।
કકર્ટાચ્ચ હરાૈ યાતે વધાે ભવ ત દેિહનામ્॥ ૧૧૦॥
િપ બ ધુ ત િવદ્યાચ્ચાપાન્મષેે ગતે પનુઃ ।
ભયં પાપખગૈયુર્ક્તે શભુખેટયુતે શભુમ્॥ ૧૧૧॥
શભંુ વાઽ યશભું વાઽિપ કાલચક્રદશાફલમ્ ।
રા શિદક્ભાગતાે વાિપ પવૂાર્િદિદગ્તભશ્ચરાત્॥ ૧૧૨॥
તિદ્દગાવભાગે વક્તવ્યં તદ્દશાસમયે ણામ્ ।
યથાપેદેશમાગણ સવષાં દ્વજસત્તમ॥ ૧૧૩॥
ક યાતઃ કકર્ટે યાતે પવૂર્ભાગે મહ ફલમ્ ।
ઉત્તરં દેશમા શ્રત્ય શભુા યાત્રા ભિવ ય ત॥ ૧૧૪॥
સહાત્તુ મથનુે યાતે પવૂર્ભાગં િવવજર્યેત્ ।
કાયાર્ તેઽિપ ચ નૈરતૃ્યાં સખંુ યાત્રા ભિવ ય ત॥ ૧૧૫॥
કકર્ટાત્ સહભે યાતે કાયર્હાિનશ્ચ દ ક્ષણે ।
દ ક્ષણાં િદશમા શ્રત્ય પ્રત્યગાગમનં ભવેત્॥ ૧૧૬॥
મીનાત્તુ શ્ચકે યાતે ઉદગ્ ગચ્છ ત સઙ્કટમ્ ।
ચાપાચ્ચ મકરે યાતે સઙ્કટં યતે ધ્રવુમ્॥ ૧૧૭॥
ચાપાન્મષેે તુ યાત્રાયાં વ્યાિધબર્ ધાે તભર્વેત્ ।
શ્ચકે તુ સખંુ સ પત્ સ્ત્રીપ્રા પ્તશ્ચ દ્વ ેત્તમ॥ ૧૧૮॥
સહાચ્ચ કકર્ટે યાતે પ ચમાં વજર્યેિદ્દશમ્ ।
શભુયાેગે શભંુ બ્રૂયાદશભુે વશભંુ ફલમ્॥ ૧૧૯॥
શરૂશ્ચાૈરશ્ચ મષેાંશે લ મીવાંશ્ચ ષાંશકે ।
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મથનુાંશે ભવજે્જ્ઞાની કકાશે પ તભર્વેત્॥ ૧૨૦॥
સહાંશે રાજમા યશ્ચ ક યાંશે પ ડતાે ભવેત્ ।
તુલાંશે રાજમ ત્રી સ્યાદ્ શ્ચકાંશે ચ િનધર્નઃ॥ ૧૨૧॥
ચાપાંશે જ્ઞાનસ પન્નાે મરકાંશે ચ પાપકૃત્ ।
કુ ભાંશે ચ વ ણક્કમાર્ મીનાંશે ધનધા યવાન્॥ ૧૨૨॥
દેહાે વાેઽથવા યુક્તાે રિવભાૈમાિકરાહુ ભઃ ।
અેકૈકયાેગે ત્યુઃ સ્યાદ્ બહુયાેગે તુ કા કથા॥ ૧૨૩॥
કૂ્રરૈયુર્ક્તે તનાૈ રાેગં વે યુક્તે મહદ્ ભયમ્ ।
આધી રાેગાે ભવેદ્ દ્વા યાંઅપ ત્યુિ ત ભભર્વેત્॥ ૧૨૪॥
ચતુ ભ ર્ તમાપન્નાે દેહે વેઽશભુૈયુર્તે ।
યુગપદે્દહ વાૈ ચ કૂ્રરગ્રહયુતાૈ તદા॥ ૧૨૫॥
રાજચાેરાિદભી તશ્ચ તશ્ચાિપ ન સશંયઃ ।
વિહ્નવાધા રવાૈ જ્ઞેયા ક્ષીણે દાૈ ચ જલાદ્ ભયમ્॥ ૧૨૬॥
કુજે શસ્ત્રકૃતા પીડા વાયવુાધા બુધે ભવેત્ ।
ગુ મવાધા શનાૈ જ્ઞેયા રાહાૈ કેતાૈ િવષાદ્ ભયમ્॥ ૧૨૭॥
દેહ વગ્ હે યાતાે બુધાે વાેઽથવા ગુઃ ।
સખુ પ કરાઃ સવ રાેગશાેકિવનાશનાઃ॥ ૧૨૮॥
મશ્રગ્ હૈશ્ચ સયંુક્તે મશં્ર ફલમવા ુયાત્ ।
પાપક્ષતે્રદશાકાલે દેહ વાૈ તુ દુઃ ખતાૈ ।
શભુકે્ષત્રદશાકાલે શભંુ ભવ ત િન શ્ચતમ્॥ ૧૨૯॥
શભુયુક્તાશભુકે્ષત્રદશા મશ્રફલા તા ।
કૂ્રરયુક્તશભુકે્ષત્રદશા મશ્રફલા તથા॥ ૧૩૦॥
જનાનાં જન્મકાલે તુ યાે રા શ તનુભાવગઃ ।
તસ્ય ચક્રદશાકાલે દેહારાેગ્યં સખંુ મહત્॥ ૧૩૧॥
શભુે પૂણર્સખંુ પાપે દેહે રાેગાિદસ ભવઃ ।
વાેચ્ચાિદગતખેટાઢ ે રાજ્યમાનધનાપ્તયઃ॥ ૧૩૨॥
ધનભાવે ચ યાે રા શ તસ્ય ચક્રદશા યદા ।
તદા સભુાજેનં પતુ્ર સ્ત્રસખંુ ચ ધનાપ્તયઃ॥ ૧૩૩॥
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િવદ્યા પ્તવાર્ક્પટુ વં ચ સગુાે ઠ્યા કાલયાપનમ્ ।
શભુક્ષ ફલમવેં સ્યાત્ પાપભે ફલમ યથા॥ ૧૩૪॥
તીયભાવરાશે તુ કાલચક્રદશા યદા ।
તદા ભ્રા સખંુ શાૈય ધૈય ચાિપ મહ સખુમ્॥ ૧૩૫॥
વણાર્ભરણવસ્ત્રા પ્તઃ સ માનં રાજસસંિદ ।
શભુક્ષ ફલમવેં સ્યાત્ પાપક્ષ ફલમ યથા॥ ૧૩૬॥
સખુભાવગતક્ષર્સ્ય કાલચક્રદશા યદા ।
તદા બ ધુસખંુ ભૂ મગ્ હરાજ્યસખુાપ્તયઃ॥ ૧૩૭॥
આરાેગ્યમથર્લાભશ્ચ વસ્ત્રવાહનજં સખુમ્ ।
શભુક્ષ શાેભનં જ્ઞેયં પાપભે ફલમ યથા॥ ૧૩૮॥
સતુભાવગતક્ષર્સ્ય કાલચક્રદશા યદા ।
સતુસ્ત્રીરાજ્યસાખૈ્યા પ્તરારાેગ્યં મત્રસગંમઃ॥ ૧૩૯॥
િવદ્યાબુ દ્ધયશાેલાભાે ધૈય ચ િવક્રમાેદયઃ ।
શભુરાશાૈ શભંુ પૂણ પાપક્ષ ફલમ યથા॥ ૧૪૦॥
િરપુભાવગતક્ષર્સ્ય કાલચક્રદશા યદા ।
તદા ચાેરાિદભપૂા ગ્ િવષશસ્ત્રભયં મહત્॥ ૧૪૧॥
પ્રમેહગુ મપ ડ્વાિદરાેગાણામિપ સભંવઃ ।
પાપક્ષ ફલમવેં સ્યાત્ શભુક્ષ મશ્રમાિદશતે્॥ ૧૪૨॥
યાભાવગતક્ષર્સ્ય કાલચક્રદશા યદા ।

તદા પા ણગ્રહઃ પત્નીપતુ્રલાભાિદકં સખુમ્॥ ૧૪૩॥
કૃ ષયાેધનવસ્ત્રા પ્ત ર્પપૂ મહદ્યશઃ ।
શભુરાશાૈ ફલં પૂણ પાપરાશાૈ ચ તદ્દલમ્॥ ૧૪૪॥
ત્યુભાવ સ્થતક્ષર્સ્ય કાલચક્રદશા તદા ।
સ્થાનનાશં મહદ્ દુઃખં બ ધનુાશં ધનક્ષયમ્॥ ૧૪૫॥
દાિરદ્ર્યમન્નિવદ્વાપેમિરભી ત ચ િનિદશતે્ ।
પાપરાશાૈ ફલં પૂણ શભુરાશાૈ ચ તદ્દલમ્॥ ૧૪૬॥
ધમર્ભાવગતક્ષર્સ્ય કાલચક્રદશા યદા ।
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તદા પતુ્રકલત્રાથર્કૃ ષગેહસખું વદેત્॥ ૧૪૭॥
સ કમર્ધમર્સં સ દ્ધ મહ જનપિરગ્રહમ્ ।
શભુરાશાૈ શભંુ પૂણ પાપરાશાૈ ચ તદ્દલમ્॥ ૧૪૮॥
કમર્ભાવગતક્ષર્સ્ય કાલચક્રદશા યદા ।
રાજ્યા પ્તભૂર્પસ માનં પતુ્રદારાિદજં સખુમ્॥ ૧૪૯॥
સ કમર્ફલમૈશ્વય સદ્ગાે ઠ્યા કાલયાપનમ્ ।
શભુરાશાૈ ફલં પૂણ પાપરાશાૈ ચ મ શ્રતમ્॥ ૧૫૦॥
લાભભાવ સ્થતક્ષર્સ્ય કાલચક્રદશા યદા ।
પતુ્રસ્ત્રીબ ધુસાખૈ્યા પ્તભૂર્પપ્રી તમર્હ સખુમ્॥ ૧૫૧॥
ધનવસ્ત્રા પ્તરારાેગ્યં સતાં સઙ્ગશ્ચ યતે ।
શભુરાશાૈ ફલં પૂણ પાપરાશાૈ ચ ખ ડતમ્॥ ૧૫૨॥
વ્યયભાવગતક્ષર્સ્ય કાલચક્રદશા તદા ।
ઉદ્યાેગભઙ્ગમાલસ્યં દેહપીડાં પદચ્યુ તમ્॥ ૧૫૩॥
દાિરદ્યં કમર્વૈફલ્યં તથા વ્યથર્વ્યયં વદેત્ ।
પાપરાશાૈ ફલં વવેં શભુરાશાૈ ચ તદ્દલમ્॥ ૧૫૪॥
લગ્ ાિદવ્યયપયર્ તં ભાનાં ચરદશાં બ્રવુે ।
ત માત્ તદ શપયર્ તં સખં્યામત્ર દશાં િવદુઃ॥ ૧૫૫॥
મષેાિદિત્રિત્રભૈજ્ઞયં પદમાજેપદે ક્રમાત્ ।
દશા દાનયને કાયાર્ ગણના વ્યુ ક્રમાત્ સમે॥ ૧૫૬॥
શ્ચકાિધપતી દ્વાૈ ચ કેતુભાૈમાૈ તાૈ દ્વજ ।

શિનરાહુ ચ કુ ભસ્ય વા મનાૈ પિરક તતાે॥ ૧૫૭॥
દ્વનાથક્ષતે્રયાેરત્ર િક્રયતે િનણર્યાેઽધનુા ।
દ્વાવવેાિધપતી િવપ્ર યુક્તાૈ વક્ષ સ્થતાૈ યિદ॥ ૧૫૮॥
વષર્ દ્વાદશકં તત્ર ન ચેદેકાિદ ચ તયેત્ ।
અેકઃ વક્ષતે્રયાેઽ ય તુ પરત્ર યિદ સં સ્થતઃ॥ ૧૫૯॥
તદાઽ યત્ર સ્થતં નાથં પિરગ્ હ્ય દશાં નયેત્ ।
દ્વાવ ય યક્ષર્ગાૈ તાૈ ચેત્ તમાેમર્ યે ચ યાે બલી॥ ૧૬૦॥
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તત અેવ દશા ગ્રાહ્યા ક્રમાદ્ વાે ક્રમતાે દ્વજઃ ।
બલસ્યાઽત્ર િવચારે સ્યાદગ્રહાત્ સગ્રહાે બલી॥ ૧૬૧॥
દ્વાવવે સગ્રહાૈ તાૈ ચેત્ બલી તત્રાિધકગ્રહઃ ।
ગ્રહયાેગસમાન વે જ્ઞેયં રા શબલાદ્ બલમ્॥ ૧૬૨॥
જ્ઞેયાશ્ચર સ્થરદ્વ દ્વાઃ ક્રમતાે બલશા લનઃ ।
રા શસ વસમાન વે બહુવષા બલી ભવેદ્॥ ૧૬૩॥
અેકઃ વાેચ્ચગતશ્ચાઽ યઃ પરત્ર યિદ સં સ્થતઃ ।
ગ્ હ્ણ યાદુચ્ચખેટસં્થ રા શમ યં િવહાય વૈ॥ ૧૬૪॥
ઉચ્ચખેટસ્ય સદ્ભાવે વષર્મેકં ચ િન ક્ષપેત્ ।
તથવૈ નીચખેટસ્ય વષર્મેકં િવશાેધયેત્॥ ૧૬૫॥
અેવં સવ સમાલાેચ્ય તકસ્ય ફલં વદેત્॥ ૧૬૬॥
ક્રમાદુ ક્રમતાે વાઽિપ ધમર્ભાવપદક્રમાત્ ।
લગ્ રા શ સમાર ય િવજ્ઞશ્ચરદશાં નયેત્॥ ૧૬૭॥
અથાઽહં સ પ્રવક્ષ્યા મ સ્થરસજં્ઞાં દશાં દ્વજ ।
ચરે સપ્ત સ્થરે ચાઽષ્ટાૈ દ્વ દ્વે નવ સમાઃ તાઃ॥ ૧૬૮॥
સ્થર વાચ્ચ દશા દાનાં સ્થરાખ્યે ત િનગદ્યતે ।
બ્રહ્મખેટા શ્રતક્ષાર્િદદર્શયંે પિરવતર્તે॥ ૧૬૯॥
યાેઽસાૈ બ્રહ્મગ્રહઃ પ્રાેક્તઃ કથં સ જ્ઞાયતે મનુે ।
ઇ ત પષ્ટતરં બ્રૂિહ કૃપાઽ ત યિદ તે મિય॥ ૧૭૦॥
ષષ્ઠાષ્ટવ્યયનાથષેુ યાે બલી િવષમક્ષર્ગઃ ।
ષ્ઠ સ્થતાે ભવેદ્ બ્રહ્માં બ લનાે લગ્ યયાેઃ॥ ૧૭૧॥
કારકાદષ્ટમેશાે વા બ્રહ્માઽ યષ્ટભાવગઃ ।
શનાૈ પાતે ચ બ્રહ્મ વે બ્રહ્મા ત ષષ્ઠખેચરઃ॥ ૧૭૨॥
બહવાે લક્ષણક્રા તા જ્ઞેય તે વિધકાંશકઃ ।
અંશસા યે બલાિધક્યાદ્ િવજ્ઞેયાે બ્રહ્મખેચરઃ॥ ૧૭૩॥
યાેગાધ ચ દશામાનં દ્વયાેયાગાધર્સ મતમ્ ।
લગ્ સપ્તમપ્રા યાિદદર્શયેં ચ પ્રવતર્તે॥ ૧૭૪॥
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લગ્ સપ્તમયાેમર્ યે યાે રા શબર્લવાન્ ભવેત્ ।
તતઃ કે દ્રાિદસસં્થાનાં રાશીના ચ બલક્રમાત્॥ ૧૭૫॥
કારકાદિપ રાશીનાં ખેટાનાં ચવૈમવે િહ ।
દશા દાશ્ચરવજ્જ્ઞેયાઃ ખેટાનાં ચ વભાવિધ॥ ૧૭૬॥
દ્વરા યિધપકે્ષટસ્ય ગ યેદુભયાવિધ ।
ઉભયાેિધક સખં્યા કારકસ્ય દશા સમાઃ॥ ૧૭૭॥
આત્મકારકમાર ય કારકાખ્યદશા ક્રમાત્ ।
લગ્ ાત્ કારકપયર્ તં સખં્યામત્ર દશાં િવદુઃ॥ ૧૭૮॥
મ ડૂકાપરપયાર્યા િત્રકૂટાખ્યદશા દ્વજ ।
લગ્ સપ્તમયાેમર્ યે યાે રા શબર્લવાન્ ભવેત્॥ ૧૭૯॥
તતઃ ક્રમેણાજૈરાશાૈ સમે નેયા તથાેઽ ક્રમાત્ ।
િત્રકૂટાનાં ચ િવજ્ઞેયાઃ સ્થરવચ્ચ દશા સમાઃ॥ ૧૮૦॥
િનયાર્ણસ્ય િવચારાથ કૈ શ્ચછૂલદશા તા ।
લગ્ સપ્તમતાે ત્યુભયાેયા બલવાન્ ભવેત્॥ ૧૮૧॥
તદાિદિવષમે િવપ્ર ક્રમાદુ ક્રમતઃ સમે ।
દશા દાઃ સ્થરવત્તત્ર બ લમારકભે તઃ॥ ૧૮૨॥
જન્મલગ્ િત્રકાેણષેુ યાે રા શબર્લવાન્ ભવેત્ ।
તમા યર્ નયેદ્ ધીમાન્ ચિરપયાર્યવદ્ દશામ્॥ ૧૮૩॥
ક્રમાદુ ક્રમતાે ગ્રાહ્યં િત્રકાેણં િવષમે સમે ।
િત્રકાેણાખ્યદશા પ્રાેક્તા સમા નાથાવસાનકાઃ॥ ૧૮૪॥
લગ્ ાદ્ ધમર્સ્ય તદ્દષૃ્ટરાશીનાં ચ દશા તતઃ ।
દશમસ્ય ચ તદ્દષૃ્ટરાશીનાં ચ નયેત્ પનુઃ॥ ૧૮૫॥
અેકાદશસ્ય તદ્દષૃ્ટરાશીનાં સ્થરવત્ સમાઃ ।
પ્ર ત્તા દગૃ્ વશાદ્ય માદ્ દગૃ્દશયંે તતઃ તા॥ ૧૮૬॥
ચરે વ્યુ ક્રમતાે ગ્રાહ્યા દગૃ્યાેગ્યાઃ સ્થરભે ક્રમાત્ ।
િવષમે ક્રમતાે દ્વ દ્વે રાશયાે વ્યુ ક્રમાત્ સમે॥ ૧૮૭॥
ઋક્ષે લગ્ ાિદરાશીનાં દશા રા શદશા તા ।
ભયાતં રિવ ભિનઘ્નં ભભાેગિવહૃતં ફલમ્॥ ૧૮૮॥
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રા યાદ્યં લગ્ રા યાદાૈ યાજંે્ય દ્વાદશશે ષતમ્ ।
તદાર ય ક્રમાદાજેે દશા જ્ઞેયાે ક્રમાત્ સમે॥ ૧૮૯॥
દશા દા ભુક્તભાગઘ્ના િત્રશતા િવહૃતાહ્ ફલમ્ ।
ભુક્તં વષાર્િદકં જ્ઞેયં ભાેગ્યં માનાદ્ િવશાેિધતમ્॥ ૧૯૦॥
અકારાદ ન્ વરાન્ પ ચ પ્રથમં િવ યસતે્ ક્રમાત્ ।
કાિદહા તાં લખેદ્ વણાર્ન્ વરાધાે ઙઞણાે જ્ઝતાન્॥ ૧૯૧॥
તયર્ક્ પં ક્તક્રમેણવૈ પ ચપ ચિવભાગતઃ ।
ન પ્રાેક્તા ઙઞણા વણાર્ નામાદાૈ સ ત તે નિહ॥ ૧૯૨॥
ચેદ્ ભવ ત તદા જ્ઞેયા ગજડા તે યથાક્રમાત્ ।
યત્ર વરે વનામાદ્યવણર્ઃ સ્યાત્ ત વરાદયઃ॥ ૧૯૩॥
ક્રમાત્ પંચ દશાધીશાઃ દ્વાદશદ્વાદશા દકાઃ ।
વરાણાં ચ ક્રમાજ્જ્ઞેયાઃ દશા વ તદર્શાદયઃ॥ ૧૯૪॥
પવૂર્મવે મયા પ્રાેક્તા વણર્દાખ્યા દશા દ્વજ ।
ઇદાની ં શ ભનુા પ્રાેક્તા ક યતે યાે ગની દશા॥ ૧૯૫॥
મઙ્ગલા િપઙ્ગલા ધ યા ભ્રામર ભિદ્રકા તથા ।
ઉલ્કા સદ્ધા સકંટા ચ યાે ગ યાેઽષ્ટાૈ પ્રક તતાઃ॥ ૧૯૬॥
મઙ્ગલાતાેઽભવચ્ચ દ્રઃ િપઙ્ગલાતાે િદવાકરઃ ।
ધ યાતાે દેવપજૂ્યાેઽભૂદ્ ભ્રામર તાેઽભવત્ કુજઃ॥ ૧૯૭॥
ભિદકાતાે બુધાે ત તથાેલ્કાતઃ શનૈશ્ચરઃ ।
સદ્ધાતાે ભાગર્િવ તઃ સકંટાત તમાેઽભવદ્॥ ૧૯૮॥
જન્મક્ષર્ ચ િત્ર ભયુર્ક્તં વસુ ભભાર્ગમાહરેત્ ।
અેકાિદશષેે િવજ્ઞેયા યાે ગ યાેઃ મઙ્ગલાિદકાઃ॥ ૧૯૯॥
અેકાદ્યેકાેત્તરા જ્ઞેયાઃ ક્રમાદાસાં દશાસમાઃ ।
નક્ષત્રયાતભાેગા યાં ભુક્તં ભાેગ્યં ચ સાધયેત્॥ ૨૦૦॥
યષેાં યદાયુઃ સ પ્રાેક્તં પૈ ડમાંશં િનસગર્જમ્ ।
તક્ષત્ તષેાં દશા જ્ઞેયા પૈ ડી ચાંશી િનસગર્ ॥ ૨૦૧॥
બલી લગ્ ાકર્ચ દ્રાણાં યત્તસ્ય પ્રથમા દશા ।
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ત કે દ્રાિદગતાનાં ચ જ્ઞેયા બલવશાત્તતઃ॥ ૨૦૨॥
અષ્ટવગર્બલનેષૈાં ફલાિન પિર ચ તયેત્ ।
અષ્ટવગર્દશાશ્ચૈતાઃ ક થતાઃ પવૂર્સિૂર ભઃ॥ ૨૦૩॥
પરાયુદ્વાર્દશાે ભાગ તસ્ય સ યા પ્રક તતા ।
ત ન્મતા લગ્ ભાદ નાં ક્રમાત્ સ યાદશા તા॥ ૨૦૪॥
સ યા રસગુણા કાયાર્ ચ દ્રવિહ્નહૃતા ફલમ્ ।
સસં્થા યં પ્રથમે કાેષે્ઠ તદધ િત્રષુ િવ યસતે્॥ ૨૦૫॥
િત્રભાગં વસકુાેષે્ઠષુ િવ યસ્ય ત ફલં વદેત્ ।
અેવં દ્વાદશભાવષેુ પાચકાિન પ્રક પયેત્॥ ૨૦૬॥
િવશત્તિરદશવેાઽત્ર કૈ શ્ચત્ તારાદશા તા ।
આશકુંરાગુશબુકેશ્વાિદસ્થાનષેુ તારકાઃ॥ ૨૦૭॥
અન્મસ પ વપ ક્ષેમપ્રત્યિરઃ સાધકાે બધઃ ।
મતંૈ્ર પરમમતંૈ્ર ચ કે દ્રસ્થબ લનાે ગ્રહાત્॥ ૨૦૮॥
જ્ઞેયા તારાદશા િવપ્ર નામતુલ્યફલપ્રદા ।
યસ્ય કે દ્રે સ્થતઃ ખેટાે દશયંે તસ્ય ક તતા॥ ૨૦૯॥
ઇ ત તે ક થતા િવપ્ર દશ ભેદા અનેકધા ।
અેતદ તદર્શાભેદાન્ કથિય યા મ ચાગ્રતઃ॥ ૨૧૦॥

અથ દશાફલાદ્યાયઃ॥ ૪૭॥
શ્રુતાશ્ચ બહુધા ભેદા દશાનાં ચ મયા મનુે ।
ફલં ચ ક દશૃં તાસાં કૃપયા મે તદુચ્યતામ્॥ ૧॥
સાધારણં િવ શષ્ટ ચ દશાનાં દ્વિવધં ફલમ્ ।
ગ્રહાણાં ચ વભાવને સ્થાન સ્થ તવશને ચ॥ ૨॥
ગ્રહવીયાર્નુસારેણ ફલં જ્ઞેયં દશાસુ ચ ।
આદ્યદ્રે કાણગે ખેટે દશાર ભે ફલં વદેત્॥ ૩॥
દશામ યે ફલં વાચ્યં મ યદ્રે કાણગે ખગે ।
અ તે ફલં તીયસ્થે વ્ય તં ખેટે ચ વક્રગે॥ ૪॥
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દશાર ભે દશાદ શે લગ્ ગે શભુદગૃ્યુતે ।
વાેચ્ચે વભે વમતૈ્રે વા શભંુ તસ્ય દશાફલમ્॥ ૫॥
ષષ્ઠાઽષ્ટમવ્યયસ્થે ચ નીચા તિરપુભ સ્થતે ।
અશભંુ ત ફલં ચાઽથ બ્રવુે સવર્દશાફલમ્॥ ૬॥
મૂલિત્રકાેણે વક્ષતે્રે વાેચ્ચે વા પરમાેચ્ચગે ।
કે દ્રિત્રકાેણલાભસે્થ ભાગ્યકમાર્િધપૈયુર્તે॥ ૭॥
સયૂ બલસમાયુક્તે િનજવગર્બલૈયુર્તે ।
ત મ દાયે મહત્ સાખૈ્યં ધનલાભાિદકં શભુમ્॥ ૮॥
અત્ય તં રાજસન્માનમશ્વાંદાેલ્યાિદકં શભુમ્ ।
સતુાિધપસમાયુક્તે પતુ્રલાભં ચ િવ દ ત॥ ૯॥
ધનેશસ્ય ચ સ બ ધે ગ તૈશ્વયર્માિદશતે્ ।
વાહનાિધપસ બ ધે વાહનાત્રયલાભકૃત્॥ ૧૦॥
પલતુ ષ્ટિવત્તાઢ ઃ સનેાધીશઃ સખુી નરઃ ।
વસ્ત્રવાહનલાભશ્ચ દશાયાં બ લનાે રવેઃ॥ ૧૧॥
નીચે ષડષ્ટકે િરઃફે દુબર્લે પાપસયંુતે ।
રાહુકેતુસમાયુક્તે દુહ્સ્થાનાિધપસયંુતે॥ ૧૨॥
ત મ દાયે મહાપીડા ધનધા યિવનાશકૃત ।
રાજકાપેઃ પ્રવાસશ્ચ રાજદ ડાે ધનક્ષયઃ॥ ૧૩॥
વરપીડા યશાેહાિનબર્ ધુ મત્રિવરાેધકૃત ।
િપ ક્ષયભયં ચવૈ ગ્ હે વશભુમવે ચ॥ ૧૪॥
િપ વગ મન તાપં જ દ્વષેં ચ િવ દ ત ।
શભુદૃ ષ્ટયુતે સયૂ મ યે ત મન્ ક્વ ચ સખુમ્ ।
પાપ હેણ સ દષૃ્ટે વદે પાપફલં બુધઃ॥ ૧૫॥
અેવં સયૂર્ફલં િવપ્ર સકં્ષપેાદુિદતં મયા ।
િવશાેત્તર મતનેાથ બ્રવુે ચ દ્રદશાફલમ્॥ ૧૬॥
વાેચ્ચે વક્ષતે્રગે ચવૈ કે દ્રે લાભિત્રકાેણગે ।
શભુગ્રહેણ સયંુક્તે પૂણ ચ દ્રબેલૈયુર્તે॥ ૧૭॥
કમર્ભાગ્યાિધપૈયુર્ક્તે વાહનેશબલૈયુર્તે ।
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આદ્ય તૈશ્વયર્સાૈભાગ્યધનધા યાિદલાભકૃત॥ ૧૮॥
ગ્ હે તુ શભુકાયાર્ ણ વાહનં રાજદશર્નમ્ ।
યત્નકાયાર્થર્ સ દ્ધઃ સ્યાદ્ ગ્ હે લ મીકટાક્ષકૃત્॥ ૧૯॥
મત્રપ્રભવુશાદ્ભાગ્યં રાજ્યલાભં મહ સખુમ્ ।
અશ્વા દાેલ્યાિદલાભં ચ શ્વેતવસ્ત્રાિદકં લભેત્॥ ૨૦॥
પતુ્રલાભાિદસ તાષંે ગ્ હગાેધનસકુંલમ્ ।
ધનસ્થાનગતે ચ દ્રે તુઙ્ગે વક્ષતે્રગેઽિપ વા॥ ૨૧॥
અનેકધનલાભં ચ ભાગ્ય દ્ધમર્હ સખુમ્ ।
િનકે્ષપરાજસન્માનં િવદ્યાલાભં ચ િવ દ ત॥ ૨૨॥
નીચે વા ક્ષીણચ દ્રે વા ધનહાિનભર્િવ ય ત ।
દુ શ્ચક્યે બલસયંુક્તે ક્વ ચ સાખૈ્યં ક્વ ચદ્ધનમ્॥ ૨૩॥
દુબર્લે પાપસયંુક્તે દેહ ડં્ય મનાે જમ્ ।
ત્યપીડા િવત્તહાિનમાર્ વગર્જનાદ્વધઃ॥ ૨૪॥
ષષ્ઠાષ્ટમવ્યયે ચ દ્રે દુબર્લે પાપસયંુતે ।
રાજદ્વષેાે મનાેદુઃખં ધનધા યાિદનાશનમ્॥ ૨૫॥
મા ક્લષેં મન તાપં દેહ ડં્ય મનાે જમ્ ।
દુઃસ્થે ચ દ્રે બલૈયુર્ક્તે ક્વ ચ લાભં ક્વ ચ સખુમ્ ।
દેહ ડં્ય ક્વ ચચ્ચવૈ શા ત્યા તત્ર શભંુ િદશતે્॥ ૨૬॥
વભાેચ્ચાિદગતસ્યવૈં નીચશત્રુભગસ્ય ચ ।
બ્રવી મ ભૂ મપુતર્સ્ય શભુાઽશભુદશાફલમ્॥ ૨૭॥
પરમાેચ્ચગતે ભાૈમે વાેચ્ચે મૂલિત્રકાેણગે ।
વક્ષ કે દ્રિત્રકાેણે વા લાભે વા ધનગેઽિપ વા॥ ૨૮॥
સ પૂણર્બલસયંુક્તે શભુદષૃ્ટે શભુાંશકે ।
રાજ્યલાભં ભૂ મલાભં ધનધા યાિદલાભકૃત્॥ ૨૯॥
આિધક્યં રાજસ માનં વાહના બરભષૂણમ્ ।
િવદેશે સ્થાનલાભં ચ સાેદરાણાં સખંુ લભેત્॥ ૩૦॥
કે દ્રે ગતે સદા ભાૈમે દુ શ્ચક્યે બલસયંુતે ।
પરાક્રમા દ્વત્તલાભાે યુદ્ધે શત્રજુયાે ભવેત્॥ ૩૧॥
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કલત્રપતુ્રિવભવં રાજસ માનમવે ચ ।
દશાદાૈ સખુમા ાે ત દશા તે કષ્ટમાિદશતે્॥ ૩૨॥
નીચાિદદુષ્ટભાવસ્થે ભાૈમે બલિવવ જતે ।
પાપયુક્તે પાપદષૃ્ટે સા દશા નેષ્ટદાિયકા॥ ૩૩॥
અેવં રાહાેશ્ચ કેતાેશ્ચ કથયા મ ગ્ હાિદકમ્ ।
તયાેદર્શાફલજ્ઞ યૈ તવાઽગ્રે દ્વજન દન॥ ૩૪॥
રાહાે તુ ષભં કેતાે ર્ શ્ચકં તુઙ્ગસજં્ઞકમ્ ।
મૂલિત્રકાેણકં જ્ઞેયં યુગ્મં ચાપં ક્રમેણ ચ॥ ૩૫॥
કુ ભાલી ચ ગ્ હાૈ પ્રાેક્તાૈ ક યામીનાૈ ચ કેન ચત્ ।
તદ્દાયે બહુસાખૈ્યં ચ ધનધા યાિદસ પદામ્॥ ૩૬॥
મ પ્રભવુશાિદષં્ટ વાહનં પતુ્રસ ભવઃ ।
નવીનગ્ હિનમાર્ણં ધમર્ ચ તા મહાે સવઃ॥ ૩૭॥
િવદેશરાજસન્માનં વસ્ત્રાલઙ્કારભષૂણમ્ ।
શભુયુક્તે શભુૈદૃર્ષ્ટે યાેગકારકસયંુતે॥ ૩૮॥
કે દ્રિત્રકૂણલાભે વા દુ શ્ચક્યે શભુરા શગે ।
મહારાજપ્રસાદેન સવર્સ પ સખુાવહમ્॥ ૩૯॥
યવનપ્રભુસન્માનં હે કલ્યાણસ ભવમ્ ।
ર ધ્રે વા વ્યયગે રાહાૈ તદ્દાયે કષ્ટમાિદશતે્॥ ૪૦॥
પાપગ્રહેણ સ બ ધે મારક હસયંુતે ।
નીચરા શગતે વાિપ સ્થાનભં્રશાે મનાવે્યથા॥ ૪૧॥
િવનાશાે દારપતુ્રાણાં કુ સતાન્નં ચ ભાજેનમ્ ।
દશાદાૈ દેહપીડા ચ ધનધા યપિરચ્યુ તઃ॥ ૪૨॥
દશામ યે તુ સાખૈ્યં સ્યાત્ વદેશે ધનલાભકૃત્ ।
દશા તે કષ્ટમા ાે ત સ્થાનભ્રંશાે મનાવે્યથા॥ ૪૩॥
યઃ સવષુ નાભાેગષેુ બુધૈર તશભુઃ તઃ ।
તસ્ય દેવે દ્રપજૂ્યસ્ય કથયા મ દશાફલમ્॥ ૪૪॥
વાેચ્ચે વક્ષતે્રગે વે કે દ્રે લાભિત્રકાેણગે ।
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મૂલિત્રકાેણલાભે વા તુંગાંશે વાંશગેઽિપ વા॥ ૪૫॥
રાજ્યલાભં મહાપાૈ ષં રાજસન્માનક તર્નમ્ ।
ગજવા જસમાયુક્તં દેવબ્રાહ્મણપજૂનમ્॥ ૪૬॥
દારપતુ્રાિદસાખૈ્યં ચ વાહનાંબરલાભજમ્ ।
યજ્ઞાિદકમર્ સ દ્ધઃ સ્યાદ્વદેા તશ્રવણાિદકમ્॥ ૪૭॥
મહારાજપ્રસાદેનાઽભીષ્ટ સ દ્ધઃ સખુાવહા ।
આ દાે લકાિદલાભશ્ચ કલ્યાણં ચ મહ સખુમ્॥ ૪૮॥
પતુ્રદારાિદલાભશ્ચ અન્નદાનં મહિ પ્રયમ્ ।
નીચા તપાપસયંુક્તે વૈ િર ફાષ્ટસયંુતે॥ ૪૯॥
સ્થાનભ્રંશં મન તાપં પતુ્રપીડામહદ્ભયમ્ ।
પશ્વાિદધનહાિનશ્ચ તીથર્યાત્રાિદકં લભેત્॥ ૫૦॥
આદાૈ કષ્ટફલં ચવૈ ચતુ પા વલાભકૃત્ ।
મ યા તે સખુમા ાે ત રાજસ માનવૈભવમ્॥ ૫૧॥
અથ સવષુ ખેટેષુ યાેઽ તહીનઃ પ્રક તતઃ ।
તસ્ય ભાસ્કરપતુ્રસ્ય કથયા મ દશાફલમ્॥ ૫૨॥
વાેચ્ચે વક્ષતે્રગે મ દે મત્રકે્ષત્રેઽથ વા યિદ ।
મૂલિત્રકાેણે ભાગ્યે વા તુંગાંશે વાંશગેઽિપ વા॥ ૫૩॥
દુ શ્ચક્યે લાભગે ચવૈ રાજસ માનવૈભવમ્ ।
સ ક તધર્નલાભશ્ચ િવદ્યાવાદિવનાેદકૃત્॥ ૫૪॥
મહારાજપ્રસાદેન ગજવાહનભષૂણમ્ ।
રાજયાેગં પ્રકુવ ત સનેાધીશાન્મહ સખુમ્॥ ૫૫॥
લ મીકટાક્ષ ચહ્નાિન રાજ્યલાભં કરાે ત ચ ।
ગ્ હે કલ્યાણસ પ ત્તદાર્રપતુ્રાિદલાભકૃત્॥ ૫૬॥
ષષ્ઠાષ્ટમવ્યયે મ દે નીચે વાઽ તઙ્ગતેઽિપ વા ।
િવષશસ્ત્રાિદપીડા ચ સ્થાભ્રંશં મહદ્ભયમ્॥ ૫૭॥
િપ મા િવયાેગં ચ દારપતુ્રાિદપીડનમ્ ।
રાજવૈસઃ્અ યકાયાર્ ણ હ્યિનષં્ટ બ ધનં તથા॥ ૫૮॥
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શભુયુક્તે ક્ષતે મ દે યાેગકારકસયંુતે ।
કે દ્રિત્રકાેણલાભે વા મીનગે કામુર્કે શનાૈ॥ ૫૯॥
રાજ્યલાભં મહાે સાહં ગજશ્વા બરસકુંલમ્॥ ૬૦॥
અથ સવર્નભાેગષેુ યઃ કુમારઃ પ્રક તતઃ ।
તસ્ય તારેશપતુ્રસ્ય કથયા મ દશાફલમ્ ॥ ૬૧॥
વાેચ્ચે વક્ષતે્રસયંુક્તે કે દ્રલાભિત્રકાેણગે ।
મત્રકે્ષત્રસમાયુક્તે સાૈ યે દાયે મહ સખુમ્॥ ૬૨॥
ધનધા યાિદલાભં ચ સ ક તધનસ પદામ્ ।
જ્ઞાનાિધક્યં પપ્રી ત સ કમર્ગુણવદ્ધર્નમ્॥ ૬૩॥
પતુ્રદારાિદસાખૈ્યં ચ દેહારાેગ્યં મહ સખુમ્ ।
ક્ષીરેણ ભાજેનં સાખૈ્યં વ્યાપારા લભતે ધનમ્॥ ૬૪॥
શભુદૃ ષ્ટયુતે સાૈ યે ભાગ્યે કમાર્િધપે દશા ।
આિધપત્યે બલવતી સ પૂ ફર્લદાિદકા॥ ૬૫॥
પાપગ્રહયુતે દષૃ્ટે રાજદ્વષેં મનાે જમ્ ।
બ ધજુનિવરાેધં ચ િવદેશગમનં લભેત્॥ ૬૬॥
પરપ્રે યં ચ કલહં મૂતર્કૃચ્છાર્ન્મહ ભયમ્ ।
ષષ્ઠાષ્ટમવ્યયે સાૈ યે લાભભાેગાથર્નાશનમ્॥ ૬૭॥
વાતપીડાં ધનં ચવૈં પા ડુરાેગં િવિનિદશતે્ ।
પચાૈરા ગ્ ભી ત ચ કૃ ષગાેભૂ મનાશનમ્॥ ૬૮॥
દશાદાૈ ધનધા યં ચ િવદ્યાલાભં મહ સખુમ્ ।
પતુ્રકલ્યાણસ પ ત્તઃ સન્માગ ધનલાભકૃત્॥ ૬૯॥
મ યે નરે દ્રસન્માનમ તે દુઃખં ભિવ ય ત॥ ૭૦॥
ય તમાેગ્રહયાેમર્ યે કબ ધઃ ક યતે બુધૈઃ ।
તસ્ય કેતાેિરદાની ં તે કથેયા મ દશાફલમ્॥ ૭૧॥
કે દ્રે લાભે િત્રકાેણે વ શભુરાશાૈ શભુે ક્ષતે ।
વાેચ્ચે વા શભુવગ વા રાજપ્રી ત મનાનેુગમ્॥ ૭૨॥
દેશાગ્રામાિધપતં્ય ચ વાહનં પતુ્રસ ભવમ્ ।
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દેશા તરપ્રયાણં ચ િનિદશતે્ તત્ સખુાવહમ્॥ ૭૩॥
પતુ્રદારસખંુ ચવૈ ચતુ પા વલાભકૃત્ ।
દુ શ્ચક્યે ષષ્ઠલાભે વા કેતુદાર્યે સખંુ િદશતે્॥ ૭૪॥
રાજં્ય કરાે ત મત્રાંશં ગજવા જસમ વતમ્ ।
દશદાૈ રાજયાેગશ્ચ દશામ યે મહદ્ભયમ્॥ ૭૫॥
અ તે દૂરાટનં ચવૈ દેહિવશ્રમણં તથા ।
ધને ર ધ્રે વ્યયે કેતાૈ પાપદૃ ષ્ટયુતે ક્ષતે॥ ૭૬॥
િનગડં બ ધનુાશં ચ સ્થાનભ્રંશં મનાે જમ્ ।
શદૂ્રસઙ્ગાિદલાભં ચ કુ તે રાેગસકુંલમ્॥ ૭૭॥
અથ ભૂતષેુ યઃ શકુ્રા મદ પેણ તષ્ઠ ત ।
તસ્ય દૈત્યગુરાેિવપ્ર કથયા મ દશાફલમ્॥ ૭૮॥
પરમાેચ્ચગતે શકેુ્ર વાેચ્ચે વક્ષતે્રકે દ્રગે ।
પાઽ ભષેકસ પ્રા પ્તવાર્હનાઽ બરભષૂણમ્॥ ૭૯॥
ગ શ્વપશલુાભં ચ િનતં્ય મષ્ઠાન્નભાજેનમ્ ।
અખ ડમ ડલાધીશારાજસન્માનવૈભવમ્॥ ૮૦॥
દઙ્ગવાદ્યઘાષેં ચ ગ્ હે લ મીકટાક્ષકૃત્ ।
િત્રકાેણસ્થે િનજે ત મન્ રાજ્યાથર્ગ્ હહસ પદઃ॥ ૮૧॥
િવવાહાે સવકાયાર્ ણ પતુ્રકલ્યાણવૈભવમ્ ।
સનેાિધપતં્ય કુ તે ઇષ્ટબ ધુસમાગનમ્॥ ૮૨॥
નષ્ટરાજ્યાદ્ધનપ્રા પ્ત ગ્ હે ગાેધનસઙ્ગ્રહમ્ ।
ષષ્ઠાષ્ટમવ્યયે શકેુ્ર નીચે વા વ્યયરા શગે॥ ૮૩॥
આત્મબ ધજુનદ્વષંે દારવગાર્િદપીડનમ્ ।
વ્યવસાયા લં નષં્ટ ગાેમિહ યાિદહાિનકૃત્॥ ૮૪॥
દારપતુ્રાિદપીડા વા આત્મબ ધુિવયાેગકૃત્ ।
ભાગ્યકમાર્િધપત્યેન લગ્ વાહનરા શગે॥ ૮૫॥
તદ્દશાયાં મહ સાખૈ્યં દેશગ્રામાિધપાલતા ।
દેવાલયતડાગાિદપુ યકમર્સુ સગં્રહઃ॥ ૮૬॥
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અન્નદાને મહ સાખૈ્યં િનતં્ય મષ્ઠાન્નભાજેનમ્ ।
ઉ સાહઃ ક તસ પત્તી સ્ત્રીપતુ્રધનસ પદઃ॥ ૮૭॥
વભુક્તાૈ ફલમવેં સ્યાદ્બલા ય યાિન ભુ ક્તષુ ।
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ દેહપીડા ભિવ ય ત॥ ૮૮॥
તદ્દાષેપિરહારાથ દં્ર વા ય બકં જપેત્ ।
વેતાં ગાં મિહષી ં દવ્યાદારાેગ્યં ચ તતાે ભવેત્॥ ૮૯॥

અથ િવશષેનક્ષત્રદશાફલા યાયઃ॥ ૪૮॥
સ્થાન સ્થ તવશનેવૈં ફલં પ્રાેક્તં પુરાતનૈઃ ।
મથાે ભાવેશસ બ ધા ફલાિન કથયા યહમ્॥ ૧॥
લગ્ ેશસ્ય ગશાકાલે સ ક તદહજં સખુમ્ ।
ધનેશસ્ય દશાયાં તુ ક્લેશાે વા ત્યુતાે ભયમ્॥ ૨॥
સહજેશદશાકાલે જ્ઞેયં પાપફલં ણામ્ ।
સખુાધીશદશાયાં તુ ગ્ હભૂ મસખંુ ભવેત્॥ ૩॥
પ ચમેશસ્ય પાકે ચ િવદ્યા પ્તઃ પતુ્રજં સખુમ્ ।
રાેગેશસ્ય દશાકાલે દેહપીડા િરપાેભર્યમ્॥ ૪॥
સપ્તમેશસ્ય પાકે તુ સ્ત્રીપીડા ત્યુતાે ભયમ્ ।
અષ્ટમેશદશાકાલે ત્યુભી તધર્નક્ષ તઃ॥ ૫॥
ધમર્શસ્ય દશાયાં ચ ભૂિર લાભાે યશઃસખુમ્ ।
દશમેશદશાકાલે સ માનં પસસંિદ॥ ૬॥
લાભેશસ્ય દશાકાલે લાભે બાધા ેભયમ્ ।
વ્યયેશસ્ય દશા ણાં બહુકષ્ટપ્રદા દ્વજ॥ ૭॥
દશાર ભે શભુસ્થાને સ્થતસ્યાિપ શભંુ ફલમ્ ।
અશભુસ્થાનગસ્યવૈં શભુસ્યાિપ ન શાેભનમ્॥ ૮॥
પ ચમેશને યુક્તસ્ય કમશસ્ય દશા શભુા ।
નવમેશને યુક્તસ્ય કમશસ્યા તશભના॥ ૯॥
પ ચમેશને યુક્તસ્ય ગ્રહસ્યાિપ દશા શભુા ।
તથા ધમર્પયુક્તસ્ય દશા પરમશાેભના॥ ૧૦॥
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સખુેશસિહતસ્યાિપ ધમશસ્ય દશા શભુા ।
પ ચમસ્થાનગસ્યાિપ માનેશસ્ય દશાશભુા॥ ૧૧॥
અેવં િત્રકાેણનાથાનાં કે દ્રસ્થાનાં દશાઃ શભુાઃ ।
તથા કાેણ સ્થતાનાં ચ કે દ્રશેાનાં દશાઃ શભુાઃ॥ ૧૨॥
કે દ્રશેઃ કાેણભાવસ્થઃ કાેણેશઃ કે દ્રગાે યિદ ।
તયાેદર્શાં શભુાં પ્રાહુજ્યા તઃશાસ્ત્રિવદાે જનાઃ॥ ૧૩॥
ષષ્ઠાષ્ટમવ્યયાધીશા અિપ કાેણેશસયંુતા ।
તષેાં દશાઽિપ શભુદા ક થતા કાલકાેિવદૈઃ॥ ૧૪॥
કાેણેશાે યિદ કે દ્રસ્થઃ કે દ્રશેાે યિદ કાેણગઃ ।
તા યાં યુક્તસ્ય ખેટસ્ય દૃ ષ્ટયુક્તસ્ય ચૈતયાેઃ॥ ૧૫॥
દશાં શભુપ્રદાં પ્રાહુિવદ્વાંસાે દૈવ ચ તકાઃ ।
લગ્ ેશાે ધમર્ભાવસ્થાે ધમશાે લગ્ ગાે યિદ॥ ૧૬॥
અેતયાે તુ દશાકાલે સખુધમર્સમુદ્ભવઃ ।
કમશાે લગ્ રા શસ્થાે લગ્ ેશઃ કમર્ભાવગઃ॥ ૧૭॥
તયાેદર્શાિવપાકે તુ રાજ્યલાભાે ભવેદ્ધ્રવુમ્ ।
િત્રષડાયગતાનાં ચ િત્રષડાયાિધપૈયુર્જમ્॥ ૧૮॥
શભુાનામિપ ખેટાનાં દશા પાપફલપ્રદા ।
મારકસ્થાનગાનાં ચ મારકેશયુ મિપ॥ ૧૯॥
ર ધ્રસ્થાનગતાનાં ચ દશાઽિનષ્ટફલપ્રદા ।
અેવં ભાવેશસ બ ધાદૂરનીયં દશાફલમ્॥ ૨૦॥

અથ કાલચક્રદશાફલા યાયઃ॥ ૪૯॥
કથયા યથ િવપ્રે દ્ર કાલચક્રદશાફલમ્ ।
તત્રાદાૈ રા શનાથાનાં સયૂાર્દ નાં ફલં બ્રવુે॥ ૧॥
રક્તિપત્તાિદતાે વ્યાિધ ણામકર્ફલં વદેત્ ।
ધનક તપ્ર દ્ધવસ્ત્રાભરણદઃ શશી॥ ૨॥
વરમાશુ િદશતે્ પૈતં્ત્ય ગ્ર થસ્ફાેટં કુજ તથા ।
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પ્ર નાં ચ ધનાનાં ચ સદા દ્ધ બુધાે િદશતે્॥ ૩॥
ધનં ક ત પ્ર દ્ધ નાનાભાેગં હ પ તઃ ।
િવદ્યા દ્ધિવવાહશ્ચ ગ્ હં ધા યં ગાેઃ ફલમ્॥ ૪॥
તાપાિધક્યં મહદ્દઃુખં બ ધનુાશઃ શનેઃ ફલમ્ ।
અેવમકાર્િદયાેગને વદેદ્રા શદશાફલમ્॥ ૫॥
મષેે તુ રક્તપીડા ચ ષભે ધા યવદ્ધર્નમ્ ।
મથનુે જ્ઞાનસ પાન્નશ્ચા દ્રે ધનપ તભર્વેત્॥ ૬॥
સયૂર્કે્ષ શત્રુબાધા ચ ક યા સ્ત્રીણાં ચ નાશનમ્ ।
તા લકે રાજમિ ત્ર વં શ્ચકે મરણં ભવેત્॥ ૭॥
અથર્લાભાે ભવેચ્ચાપે મષેસ્ય નવભાગકે ।
મકરે પાપકમાર્ ણ કુ ભે વા ણજ્યમવે ચ॥ ૮॥
મીને સવાર્થર્ સ દ્ધશ્ચ શ્ચકે વ ગ્ તાે ભયમ્ ।
તાૈ લકે રાજપજૂ્યશ્ચ ક યાયાં શત્રવુધર્નમ્॥ ૯॥
શ શભે દારસ બાધા સહે ચ વ ક્ષરાેગકૃત્ ।
મથનુે ત્તબાધા સ્યાદ્વષૃભસ્ય નવાંશકે॥ ૧૦॥
ષભે વથર્લાભાશ્ચ મષેે તુ વરરાેગકૃત્ ।
મીને તુ માતુલપ્રી તઃ કુ ભે શત્રપુ્રવદ્ધર્નમ્॥ ૧૧॥
ગે ચાૈરસ્ય સ બાધા ધનુ ષ શસ્ત્રવધર્નમ્ ।
મષેે તુ શસ્ત્રસઘંાતાે ષભે કલહાે ભવેત્॥ ૧૨॥
મથનુે સખુમા ાે ત મથનુસ્ય નવાંશકે ।
કકર્ટે સઙ્કટપ્રા પ્તઃ સહે રાજપ્રકાપેકૃત્॥ ૧૩॥
ક યાયાં ભ્રા પૂ વ તાૈ લકે પ્રયકૃન્નરઃ ।
શ્ચકે િપ બાધા સ્યાત્ ચાપે જ્ઞાનધનાેદયઃ॥ ૧૪॥

મકરે જલભી તઃ સ્યાત્ કુ ભે ધા યિવવધર્નમ્ ।
મીને ચ સખુસ પ ત્તઃ કકર્ટસ્ય નવાંશકે॥ ૧૫॥
શ્ચકે કલઃ પીડા તાૈ લકે હ્યિધકં ફલમ્ ।

ક યાયામ તલાભશ્ચ શશાંકે ગબાિધકા॥ ૧૬॥
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સહે ચ પતુ્રલાભશ્ચ મથનુે શત્રવુદ્ધર્નમ્ ।
ષેઃ ચતુ પદા લાભાે મષેાંશે પશતુાે ભયમ્ ।
મીને તુ દ ઘર્યાત્રા સ્યાત્ સહસ્ય નવભાગકે॥ ૧૭॥
કુ ભે તુ ધનલાભશ્ચ મકરે દ્રવ્યલાભકૃત્ ।
ધનુ ષ ભ્રા સસંગા મષેે મા િવવદ્ધર્નમ્॥ ૧૮॥
ષભે પતુ્ર દ્ધઃ સ્યા ન્મથનુે શત્રવુદ્ધર્નમ્ ।
શ શભે તુ સ્ત્રયાં પ્રી તઃ સહે વ્યાિધિવવદ્ધર્નમ્॥ ૧૯॥
ક યાયાં પતુ્ર દ્ધઃ સ્યા ક યાયા નવમાંશકે ।
તુલાયામથર્લાભશ્ચ શ્ચકે ભ્રા વદ્ધર્નમ્॥ ૨૦॥
ચાપે ચ તાતસાખૈ્યં ચ ગે મા િવરાેિધતા ।
કુ ભે પતુ્રાથર્લાભશ્ચ મીને શત્રુિવરાેિધતા॥ ૨૧॥
અલાૈ યાિવરાેધશ્ચ તુલે ચ જલબાધતા ।
ક યાયાં ધન દ્ધઃ સ્યાત્ તુલાયા નવભાગકે॥ ૨૨॥
કકર્ટે હ્યથર્નાશશ્ચ સહે રાજિવરાેિધતા ।
મથનુે ભૂ મલાભશ્ચ ષભે ચાઽથર્લાભકૃત્॥ ૨૩॥
મષેે સપાર્િદભી તઃ સ્યાન્મીને ચવૈ જલાદ્ ભયમ્ ।
કુ ભે વ્યાપારતાે લાભાે મકરેઽિપ ે ભયમ્॥ ૨૪॥
ચાપે તુ ધનલાભઃ સ્યાદ્ શ્ચકસ્ય નવાંશકે ।
મષેે તુ ધનલાભઃ સ્યાદ્ ષે ભૂ મિવવદ્ધર્નમ્॥ ૨૫॥
મથનુે સવર્ સ દ્ધઃ સ્યા કકર્ટે સવર્ સ દ્ધકૃત્ ।
સહે તુ પવૂર્ દ્ધઃ સ્યા ક યાયાં કલહાે ભવેત્॥ ૨૬॥
તાૈ લકે ચાથર્લાભઃ સ્યાદ્ શ્ચકે ગમા ુયાત્ ।
ચાપે તુ સતુ દ્ધઃ સ્યાચ્ચાપસ્ય નવમાંશકે॥ ૨૭॥
મકરે પતુ્રલાભઃ સ્યા કુ ભે ધા યિવવદ્ધર્નમ્ ।
મીને કલ્યાણમા ાે ત શ્ચકે િવષબાિધતા॥ ૨૮॥
તાૈ લકે વથર્લાભશ્ચ ક યાયાં શત્રવુદ્ધર્નમ્ ।
શ શભે સ્ર્/ઇયમા ાે ત સહે તુ ગબાિધતા॥ ૨૯॥
મથનુે ક્ષબાધા ચ ગસ્ય નવભાગકે ।
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ષભે વથર્લાભશ્ચ મષેભે વ ક્ષરાેગકૃત્॥ ૩૦॥
મીને તુ દ ઘર્યાત્રા સ્યા કુ ભે ધનિવવદ્ધર્નમ્ ।
મકરે સવર્ સ દ્ધઃ સ્યાચ્ચાપે શત્રુિવવદ્ધર્નમ્॥ ૩૧॥
મષેે સાખૈ્યિવનાશશ્ચ ષભે મરણં ભવેત્ ।
યુગ્મે કલ્યાણમા ાે ત કુ ભસ્ય નવમાંશકે॥ ૩૨॥
કકર્ટે ધન િદ્દઃ સ્યાત્ સહે તુ રાજપજૂનમ્ ।
ક યાયામથર્લાભ તુ તુલાયાં લાભમા ુયાત્॥ ૩૩॥
શ્ચકે વરમા ાે ત ચાપે શત્રુિવવદ્ધર્નમ્ ।
ગે યાિવરાેધશ્ચ કુ ભે જલિવરાેધતા॥ ૩૪॥
મીને તુ સવર્સાૈભાગ્યં મીનસ્ય નવભાગકે ।
દશાંશક્રમેણવૈં જ્ઞા વા સવર્ફલં વદેત્॥ ૩૫॥
કૂ્રરગ્રહદશાકાલે શા ત કુયાર્ દ્વચક્ષણઃ ।
યત્ પ્રાેક્તં રાજયાેગાદાૈ સજં્ઞા યાયે ચ યત્ ફલમ્॥ ૩૬॥
ત સવ ચત્રકાલે િહ સબુુદ્ યા યાજેયેદ્ બુધઃ ।
ઇ ત સકં્ષપેતઃ પ્રાેક્તં કાલચક્રદશાફલમ્॥ ૩૭॥

અથ ચરાિદદશાફલા યાયઃ॥ ૫૦॥
ચર સ્થરાિદસજં્ઞા યા દશાઃ પ્રાેક્તાઃ પુરા દ્વજ ।
શભુાઽશભુફલં તાસાં કથયા મ તવાઽગ્રતઃ॥ ૧॥
લગ્ ાિદદ્વાદશા તાનાં ભાવાનાં ફલક તર્ને ।
તત્તદ્રાશીશવીયણ યથાયાેગ્યં પ્રયાજેયેત્॥ ૨॥
બલયુક્તે ચ રાશીશે પૂણ તસ્ય તદા ફલમ્ ।
ફલં મ બલે મ યં બલહીને િવપયર્યઃ॥ ૩॥
યાે યાે દશાપ્રદાે રા શ તસ્ય ર ધ્રિત્રકાેણકે ।
પાપખેટયુતે િવપ્ર તદ્દશા દુઃખદાિયકા॥ ૪॥
તીયષષ્ઠગે પાપે જ્યાિદઃ પિરક તતઃ ।
શભુખેટયુતે તત્ર યતે ચ પરાજયઃ॥ ૫॥
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લાભસ્થે ચ શભુે પાપે લાભાે ભવ ત િન શ્ચતઃ ।
યદા દશાપ્રદાે રા શઃ શભુખેટયુતાે દ્વજ॥ ૬॥
શભુકે્ષત્રે િહ તદ્રાશઃે શભંુ જ્ઞેયં દશાફલમ્ ।
પાપયુક્તે શભુક્ષતે્રે પવૂ શભુમસ પરે॥ ૭॥
પાપક્ષ શભુસયંુક્તે પવૂ સાખૈ્યં તતાેઽશભુમ્ ।
પાપક્ષતે્રે પાપયુક્તે સા દશા સવર્દુખદા॥ ૮॥
શભુકે્ષત્રદશા રાશાૈ યુક્તે પાપશભુૈ દ્વજ॥ ૯॥
પવૂ કષં્ટ સખંુ પશ્ચાિન્નિવશઙં્ક પ્ર યતે ।
શભુકે્ષત્રે શભંુ વાચ્યં પાપક્ષ વશભંુ ફલમ્॥ ૧૦॥
દ્વતીયે પ ચમે સાૈ યે રાજપ્રી તજર્યાે ધ્રવુમ્ ।
પાપે તત્ર ગતે જ્ઞેયમશભંુ તદ્દશાફલમ્॥ ૧૧॥
ચતુથ તુ શભંુ સાખૈ્યમારાેગ્યં વષ્ટમે શભુે ।
ધમર્ દ્ધગુર્ જના સાખૈ્યં ચ નવમે શભુે॥ ૧૨॥
િવપર તે િવપયાર્સાે મશ્રે મશં્ર પ્રક તતમ્ ।
પાકે ભાેગે ચ પાપાઢ ે દેહપીડા મનાવે્યથા॥ ૧૩॥
સપ્તમે પાકભાેગા યાં પાપે દારા તર િરતા ।
ચતુથ સ્થાનહાિનઃ સ્યા પ ચમે પતુ્રપીડનમ્॥ ૧૪॥
દશમે ક તહાિનઃ સ્યાન્નવમે િપ પીડનમ્ ।
પાકાદુ્રદ્રાગતે પાપે પીડા સવાર્ યબાિધકા॥ ૧૫॥
ઉક્તસ્થાનગતે સાૈ યે તતઃ સાખૈ્યં િવિનિદશતે્ ।
કે દ્રસ્થાનગતે સાૈ યે લાભઃ શત્રજુપપ્રદઃ॥ ૧૬॥
જન્મકાલગ્રહ સ્થત્યા સગાેચગગ્રહૈરિપ ।
િવચાિરતૈઃ પ્રવક્તવ્યં તત્તદ્રા શદ/સાફલમ્॥ ૧૭॥
યશ્ચ રા શઃ શભુાકા તાે યસ્ય પશ્ચાચ્છુભગ્રહાઃ ।
તદ્દશા શભુદા પ્રાેક્તા િવપર તે િવપયર્યઃ॥ ૧૮॥
િત્રકાેણર ધ્રિર ફસ્થૈઃ શભુપાપૈઃ શભુાઽશભુમ્ ।
તદ્દશાયાં ચ વક્તવ્યં ફલં દૈવિવદા સદા॥ ૧૯॥
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મષેકકર્તુલાનક્રરાશીનાં ચ યથાક્રમમ્ ।
બાધા તાનાિન સ પ્રાેક્તા કુભગાે સહ શ્ચકાઃ॥ ૨૦॥
પાકેશાક્રા તરાશાૈ વા બાધાસ્થાને શભુેતરે ।
સ્થતે સ ત મહાશાેકાે બ ધનવ્યસનામયાઃ॥ ૨૧॥
ઉચ્ચ વક્ષર્ હે ત મ છુભં સાખૈ્યં ધનાગમઃ ।
તચ્છૂ યં ચેદસાખૈ્યં સ્યાત્તદ્દશા ન ફલપ્રદા॥ ૨૨॥
બાધકવ્યયષડર ધ્રે રાહુયુક્તે મહદ્ભયમ્ ।
પ્રસ્થાને બ ધનપ્રાપ્તી રાજપીડા િરપાેભયમ્॥ ૨૩॥
રવ્યારરાહુશનયાે ભુ ક્તરાશાૈ સ્થતા યિદ ।
તદ્રા શ ભક્તાૈ પતનં રાજકાપેાન્ મહદ્ભયમ્॥ ૨૪॥
ભુ ક્તરા શિત્રકાેણે તુ નીચખેટઃ સ્થતાે યિદ ।
તદ્રાશાૈ વા યુતે નીચે પાપે ત્યુભયં વદેત્॥ ૨૫॥
ભુ ક્તરાશાૈ વતુઙ્ગસ્થે િત્રકાેણે વાિપ ખેચરે ।
યદા ભુ ક્તદશા પ્રાપ્તા તદા સાખૈ્યં લભેન્નરઃ॥ ૨૬॥
નગરગ્રામનાથ વં પતુ્રલાભં ધનાગમમ્ ।
કલ્યાણં ભૂિરભાગ્યં ચ સનેપતં્ય મહાેન્નતમ્॥ ૨૭॥
પાકેશ્વરાે વદષૃ્ટઃ શભુરા શ સ્થતાે યિદ ।
તદ્દશાયાં ધનપ્રા પ્તમર્ઙ્ગલં પતુ્રસ ભવમ્॥ ૨૮॥
સતા સતભયુગ્માશ્ચ સયૂર્સ્ય િરપુરાશયઃ ।
કાૈિપતાૈ લઘટાશ્ચે દ્રાેભામસ્ય િરપુરાશયઃ॥ ૨૯॥
ઘટમીન યુ તાૈ લક યા જ્ઞસ્ય તતઃ પરમ્ ।
કકર્મીના લકુ ભાશ્ચ રાશયાે િરપવઃ તાઃ॥ ૩૦॥
ષતાૈ લ યુક્ક યારાશયાે િરપવાે ગુરાેઃ ।
સહા લકકર્ચાપાશ્ચ શકુસ્ય િરપુરાશયઃ॥ ૩૧॥
મષે સહધનુઃકાૈિપકકર્ટા શિનશત્રવઃ ।
અેવં ગ્રાહ તરદાશાં ચ તયે કાેિવદાે દ્વજ॥ ૩૨॥
યે રાજયાેગદા યે ચ શભુમ યમતા ગ્રહાઃ ।
ય માદ્વા દ્વિત્રતુયર્સ્થાઃ ગ્રહાઃ શભુફલપ્રદાઃ॥ ૩૩॥
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તદ્દશાનાં શભંુ બ્રૂયાદ્રાજયાેગાિદસ ભવમ્ ।
શભુદ્વયા તરગતઃ પાપાેઽિપ શભુદઃ તઃ॥ ૩૪॥
ગતા શભુદશામ યં દશા સાૈ યસ્ય શાેભના ।
શભુા યસ્ય િત્રકાેણસ્થ તદ્દશાિપ શભુપ્રદા॥ ૩૫॥
આર ભા તાે મત્રશભુરા યાેયર્િદ ફલં શભુમ્ ।
પ્ર તરા યવૈમ દાદ્યં િવભજ્ય ત ફલં વદેત્॥ ૩૬॥
આર ભાત્તિ ત્રકાેણે તુ સાૈ યે તુ શભુભાવહેત્ ।
શભુરાશાૈ શભુાર ભે દશા સ્યાદ તશાેભના॥ ૩૭॥
શભુાિદરાશાૈ પાપશ્ચેદ્દશાર ભે શભુા તા ।
શભુાર ભે કથા કે ત પ્રાર ભસ્ય ફલં વદેત્॥ ૩૮॥
આર ભે પાપરાશાૈ વા યદ શાે દુબર્લાે દ્વજ ।
નીચાદાૈ તદ્દશાદ્ય તે વદેદ્ભાગ્યિવપયર્યમ્॥ ૩૯॥
યત્ર સ્થતાે નીચખેટ સ્ત્રકાેણે વાઽથ નીચગઃ ।
તથા રાશીશ્વરે નીચે સ બ ધાે નીચખેટકૈઃ॥ ૪૦॥
ભાગ્યસ્ય િવપર ત વં કરાેત્યેવ દ્વ ેત્તમ ।
ધનધા યાિદહાિનશ્ચ દેહે રાેગભયં તથા॥ ૪૧॥
રાહાેઃ કેતાેશ્ચ કુ ભાિદ શ્ચકાિદ ચતુષ્ટયમ્ ।
વભં તત્ર સમાર ભ તદ્દશાયાં શભંુ ભવેત્॥ ૪૨॥
યદ્દશાયાં શભંુ બ્રૂયા સ ચને્મારકસં સ્થતઃ ।
ય મન્ રાશાૈદશા તઃસ્યાત્ત મન્ દષૃ્ટે યુતેઽિપ વા॥ ૪૩॥
શકેુ્રણ િવધનુા વા સ્યાદ્રાજકાપેાદ્ધનક્ષયઃ ।
દશા તશ્ચેદિરક્ષતે્રે રાહુદષૃ્ટયુતેઽિપ વા॥ ૪૪॥
ઇદં ફલં શનેઃ પાકે ન િવ ચ ત્યં દ્વ ેત્તમ ।
દશાપ્રદે નક્રરાશાૈ ન િવ ચ ત્ય મદં ફલમ્॥ ૪૫॥
રાહુદર્શા તે સવર્ વનાશાે મરણબ ધને ।
દશાિન્નવાર્સનં વા સ્યા કષં્ટ વા મહદશ્નુતે॥ ૪૬॥
તિ ત્રકાેણગતે પાપે િનશ્ચયાદ્દઃુખમાિદશતે્ ।
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અેવં શભુાશભંુ સવ િનશ્ચયને વદેદ્ બુધઃ॥ ૪૭॥
રાહ્વાદ્યા શ્રતરા શ તુ ભવેદ્યિદ દશાપ્રદઃ ।
તત્ર કાલેઽિપ પવૂાક્તં ચ તનીયં પ્રયત્નતઃ॥ ૪૮॥
દ/સાર ભાે દશા તાે વા મારકે ચેન્ન શાેભનમ્ ।
ત મન્નવે ચ રાહુશ્ચન્નરાેધાે દ્રવ્યનાશનઃ॥ ૪૯॥
યત્ર ક્વાિપ ચ ભે રાહાૈ દશાર ભે િવનાશનમ્ ।
ગ્ હભ્રંશઃ સમુિદ્દષ્ટાે ધને રાહુધના તકૃત્॥ ૫૦॥
ચ દ્્રશકુ્રાૈ દ્વાદશ ચેદ્રાજકાપેાે ભવેદ્ધ્રવુમ્ ।
ભાૈમકેતૂ તત્ર યિદ વધાેઽગ્ ેમર્હતી વ્યથા॥ ૫૧॥
ચે દ્રશકુ્રાૈ ધને િવપ્ર યિદ રાજં્ય પ્રયચ્છતઃ ।
દશાર ભે દશા તે ચ દ્વતીયસ્થ મદં ફલમ્॥ ૫૨॥
અેવમગર્લભાવાનાં ફલં િવજ્ઞૈઃ પ્રદ શતમ્ ।
યસ્ય પાપઃ શભુાે વાઽિપ ગ્રહ તષે્ઠચ્છુભાગર્લે॥ ૫૩॥
તને દ્રષ્ટ્ર ે ક્ષતે લગ્ ં પાબલ્યાયાપેક યતે ।
યિદ પ યેદ્ગ્રહ તન્ન િવપર તાગર્લ સ્થતઃ॥ ૫૪॥
તદ્ભાવસ્ય દશાયા તુ િવપર તફલં ભવેત્ ।
સદ્દષૃ્ટેઽિપ શભંુ બ્રૂયાિન્નિવશકંં દ્વ ેત્તમ॥ ૫૫॥
ય મ ભાવે શભુ વા મસ બ ધ તુઙ્ગખેચરઃ ।
સ્યાત્તદ્ભાવદશાયાં તુ અ ત્યૈશ્વયર્મખ ડતમ્॥ ૫૬॥
યદ્ભાવેશઃ વાથર્રા શમિધ તષ્ઠ ત પ ય ત ।
સ્યાતદ્ભાવદશાકાલે ધનલાભાે મહત્તરઃ॥ ૫૭॥
ય માદ્વ્યયગતાે ય તુ તદ્દશાયાં ધનક્ષયઃ ।
ય માિ ત્રકાેણગાઃ પાપા તત્રાત્મશભુનાશનમ્॥ ૫૮॥
પતુ્રહાિનઃ િપતુઃ પીડા મન તાપાે મહાન્ ભવેત્ ।
ય માિ ત્રકાેઙ્ગા િરઃફર ધ્રેશાકાર્રસયૂર્ ઃ॥ ૫૯॥
પતુ્રપીડા દ્રવ્યહાિન તત્ર કે વિહસઙ્ગમે ।
િવદેશભ્રમણં ક્લેશાે ભયં ચવૈ પદે પદે॥ ૬૦॥
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ત મા ષષ્ઠાષ્ટમે કૂ્રરનીચખેટાદયઃ સ્થતાઃ ।
રાેગશત્રુ પાલે યાે મુહુઃ પીડા સદુુઃસહા॥ ૬૧॥
ય માચ્ચતુથર્ઃ કૂ્રરઃ સ્યાદ્ભૂગ્ હકે્ષત્રનાશનમ્ ।
પશહુાિન તત્ર ભાૈમે ગ્ હદાહઃ પ્રમાદકૃત્॥ ૬૨॥
શનાૈ હૃદયશલૂં સ્યા સયૂ રાજપ્રકાપેનમ્ ।
સવર્ વહરણં રાહાૈ િવષચાૈરાિદજં ભયમ્॥ ૬૩॥
ય માદ્ દશમભે રાહુઃ પુ યતીથાર્ટનં ભવેત્ ।
ય મા કમાર્યભાગ્યક્ષર્ગતઃ શાેભનખેચરાઃ॥ ૬૪॥
િવદ્યાથર્ધમર્સ કમર્ખ્યા તપાૈ ષ સદ્ધયઃ ।
યતઃ પ ચમકામાિરગતાઃ વાેચ્ચશભુગ્રહાઃ॥ ૬૫॥
પતુ્રદારાિદસ પ્રા પ્ત ર્પપૂ મહ્ત્તરા ।
ય મા પતુ્રાયકમાર્ બુનવલગ્ ાિધપાઃ સ્થતાઃ॥ ૬૬॥
તત્તદ્ભાવાથર્ સ દ્ધઃ સ્યાચ્છ્ર ેયાે યાેગાનુસારતઃ ।
ય મન્ ગુ વાર્ શકુ્રાવેા શભુેશાે વાિપ સં સ્થતઃ॥ ૬૭॥
કલ્યાણં સવર્સ પ ત્તર્ દેવબ્રાહ્મણતપર્નમ્ ।
ય ચતુથ તુઙ્ગખેટાઃ શભુ વામી ગ્રહશ્ચ વા॥ ૬૮॥
વાહનગ્રામલાભશ્ચ પશુ દ્ધશ્ચ ભૂયસી ।
તત્ર ચ દ્રે ચ લાભઃ સ્યાદ્બહુધા યરસા વતઃ॥ ૬૯॥
પૂણ િવધાૈ િનિધપ્રા પ્તલર્ભેદ્વા મ ણસ જયમ્ ।
તત્ર સકેુ્ર દઙ્ગાિદવાદ્યગાનપુરસૃ્કતઃ॥ ૭૦॥
આ દાે લકા પ્ત ર્ વે તુ કનકાંદાે લકા ધ્રવુમ્ ।
લગ્ કમશભાગ્યેશતુઙ્ગસ્થશભુયાેગતઃ॥ ૭૧॥
સવા કષર્મહૈશ્વયર્સામ્રાજ્યાિદમહ ફલમ્ ।
અેવં તત્તદ્ભાવદાયફલં ય સ્યા દ્વ ચ તયેત્॥ ૭૨॥
અેકૈકાેડુદશા વીયૈગુર્ણૈરષ્ટાદશાત્મ ભ ।
ભન્નં ફલિવપાકં તુ કુયાર્દ્વૈ ચત્રસયંુતમ્॥ ૭૩॥
પરમાેચ્ચે તુઙ્ગમાત્રે તદવાર્ક્તદુપયર્િપ ।
મૂલિત્રકાેણભે વક્ષ વાિધ મત્રગ્રહસ્ય ભે॥ ૭૪॥
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ત કાલસહૃુદાે ગેહે ઉદાસીનસ્ય ભે તથા ।
શતાભઽિધિરપાેભ ચ નીચા તાદૂ વર્દેશભે॥ ૭૫॥
ત માદવાર્ઙ્ નીચમાત્ર નીચા તે પરમાંશકે ।
નીચાિરવગ સખલે વવગ કે દ્રકાેણભે॥ ૭૬॥
વ્યવ સ્થતસ્ય ખેટસ્ય સમરે પીિડતસ્ય ચ ।
ગાઢપૂઢસ્ય ચ દશાપ ચ તઃ વગુણૈઃ ફલમ્॥ ૭૭॥
પરમાેચ્ચગતાે ય તુ યાેઽ તવીયર્સમ વતઃ ।
સ પૂણાર્ખ્યા દશા તસ્ય રાજ્યભૂગ્યશભુપ્રદા॥ ૭૮॥
લ મીકટાક્ષ ચહ્નાનાં ચરવાસગ્ હપ્રદા ।
તુઙ્ગમાત્રગતસ્યાિપ તથા વીયાર્િધકસ્ય ચ॥ ૭૯॥
પૂણાર્ખ્યા બહુલૈશ્વયર્દાિય યાિપ જપ્રદા ।
અ તનીચગતસ્યાિપ દુબર્લસ્ય ગ્રહસ્ય તુ॥ ૮૦॥
િરક્તા વિનષ્ટફલદા વ્યા યનથર્ તપ્રદા ।
અત્યુચ્ચેઽ ય તનીચસ્થે મ યગસ્યાવરાેિહણી॥ ૮૧॥
મત્રાેચ્ચભાવપ્રાપ્તસ્ય મ યાખ્યા હ્યથર્દા દશા ।
નીચાંતાદુચ્ચભાગા તં ભષટ્કે મ યગસ્ય ચ॥ ૮૨॥
દશા ચારાેિહણી નીચિરપુભાંશગતસ્ય ચ ।
અધમાખ્યા ભયક્લેશવ્યાિધદુઃખિવવિધની॥ ૮૩॥
નામાનુ પફલદાઃ પાકકાલે દશા ઇમાઃ ।
ભાગ્યેશગુ સ બ ધાે યાેગદકેૃ્ક દ્રભાિદ ભઃ॥ ૮૪॥
પરેષામિપ દાયષેુ ભગ્યાપેક્રમમુન્નયેત્ ।
તકાે ય તુ ફલદાે ભગ્યયાેગપ્રદાેઽથ યઃ॥ ૮૫॥

સફલાે વિક્રમાદૂ વર્મ યાનિપ ચ ખેચરાન્ ।
દુબર્લાનસમથાશ્ચ ફલદાનષેુ યાગતઃ॥ ૮૬॥
તારત યા સસુ બ ધા દશા હ્યેતાઃ ફલપ્રદાઃ ।
વકે દ્રાિદજુષાં તષેાં પૂણાર્દ્ધા ઘ્રવ્યવસ્થયા॥ ૮૭॥
શીષાદયભગાઃ વ વદશાદાૈ વફલપ્રદાઃ ।
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ઉભયાેદયરા શસ્થદશા મ યફલપ્રદા॥ ૮૮॥
ષ્ઠાેદયક્ષર્ગાઃ ખેટાઃ વદશા તે ફલપ્રદાઃ ।
િનસગર્તશ્ચ ત કાલે સહૃુદાં હરણે શભુમ્॥ ૮૯॥
સ પાદયેત્તદા કષં્ટ ત દ્વપયર્યગા મનામ્ ।
દશશેાક્રાંતભાવક્ષાર્દાર ય દ્વાદશક્ષર્કમ્॥ ૯૦॥
ભ વા દ્વાદશરાશીનાં દશાભુ ક્ત પ્રક પયેત્ ।
અેકૈકરાશયેાર્ તત્ર સહૃુ વક્ષતે્રગા મની॥ ૯૧॥
તસ્યાં રાજ્યાિદસ પ ત્તપૂવર્કં શભુમીરયેત્ ।
દુઃસ્થાનિરપુગેહસ્થનીચકૂ્રરયુતા ચ યા॥ ૯૨॥
તસ્યામનથર્કલહં રાેગ ત્યુભયાિદકમ્ ।
બ દુભૂય વશૂ ય વવશાત્ વીયાષ્ટવગર્કે॥ ૯૩॥
દ્ધ હાિન ચ તદ્રા શભાવસ્ય વગ્ હા ક્રમાત્ ।

ભાવયાજેનયા િવદ્યા સતુ યાિદશભુાઽશભુમ્॥ ૯૪॥
ધા વાિદરા શભેદાચ્ચ ધા વાિદગ્રહયાેગતઃ ।
શભુપાપનશાભેદાચ્છુભપાપયુતૈરિપ॥ ૯૫॥
ઇષ્ટાિનષ્ટસ્થાનભેદાત્ ફલભેદાત્ સમુન્નયેત્ ।
અેવં સવર્ગ્રહાણાં ચ વાં વામ તદર્શામિપ॥ ૯૬॥
વરા શતાે રા શભુ ક્ત પ્રક ય ફલમીરયેત્ ।
અ તર તદર્શાં વીયાં િવભજ્યવૈં પનુઃ પનુઃ॥ ૯૭॥
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