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bRihatpArAsharahorAshAstramh 51-60

હ પારાશરહાેરાશાસ્ત્રમ્ ૫૧-૬૦

અથાઽ તદર્શા યાયઃ॥ ૫૧॥
દશા દાઃ વ વમાનઘ્નાઃ સવાર્યુયાગભા જતાઃ ।
થગ તદર્શા અેવં પ્રત્ય તરદશાિદકાઃ॥ ૧॥
આદાવ તદર્શા પાકપતે ત ક્રમતાેઽપરાઃ ।
અેવં પ્રત્ય તરાદાૈ ચ ક્રમાે જ્ઞેયાે િવચક્ષણૈઃ॥ ૨॥
ભુ ક્તનર્વાનાં તુલ્યા સ્યાદ્ િવભાજ્યા નવધા દશા ।
આદાૈ દશાપતેભુર્ ક્ત ત કે દ્રાિદયુ ં તતઃ॥ ૩॥
િવદ્યાત્ ક્રમેણ ભુ યંશાનવેં સૂ મદશાિદકમ્ ।
બલક્રમાત્ ફલં િવજ્ઞવૈર્ક્તવ્યં પવૂર્ર તતઃ॥ ૪॥
કૃ વાઽકર્ધા રા શદશાં રાશભેુર્ ક્ત ક્રમાદ્ વદેત્ ।
પ્રત્ય તદર્શાદે્યવં કૃ વા તત્ત ફલં વદેત્॥ ૫॥
આદ્યસપ્તમયાેમર્ યે યાે રા શબર્લવાં તતઃ ।
આેજે દશાશ્રયે ગ યાઃ ક્રમાદુ ક્રમતઃ સમે॥ ૬॥
અત્રાઽપરાે િવશષેાેઽ ત બ્રવી મ તમહં દ્વજ ।
ચરેઽનુ જ્ઝતમાગર્ઃ સ્યાત્ ષષ્ઠષષ્ઠાિદકાઃ સ્થરે॥ ૭॥
ઉભયે ક ટકાજ્ જ્ઞેયા લગ્ પ ચમભાગ્યતઃ ।
ચર સ્થર દ્વ વભાવે વાજેેષુઃ પ્રાક્ ક્રમાે મતઃ॥ ૮॥
તે વવે િત્રષુ યુગ્મષેુ ગ્રાહં્ય વ્યુ ક્રમતાેઽ ખલમ્ ।
અેવમુ લ ખતાે રા શ પાકરા શ દ યુર્તે॥ ૯॥
સ અેવ ભાેગરા શઃ સ્યાત્ પયાર્યે પ્રથમે તઃ ।
આદ્યાદ્ યાવ તથઃ પાકઃ પયાર્યે યત્ર દૃ યતે॥ ૧૦॥
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ત માત્ તાવ તથાે ભાેગઃ પયાર્યે તત્ર ગ્ હ્યતામ્ ।
તિદદં ચરપયાર્ય સ્થરપયાર્યયાેદ્વર્યાેઃ॥ ૧૧॥
િત્રકાેણાખ્યદશાયાં ચ પાકભાેગપ્રક પનમ્ ।
પાકે ભાેગે ચ પાપાઢ ે દેપપીડા નમાવે્યથા॥ ૧૨॥
િપ ડિત્રકદશાયાં તુ બ્રિવ ય તદર્શાિવિધમ્ ।
પૂણર્ દશાપ તદર્દ્યાત્ તદધ તને સયંુતઃ॥ ૧૩॥
િત્રકાેણગ તીયાંશં તુયાશશ્ચતુરસ્રગઃ ।
મરગઃ સપ્તમં ભાગં બહુ વેકાે બલી ગ્રહઃ॥ ૧૪॥
અેવં સલગ્ કાઃ ખેટાઃ પાચય ત મથઃ સ્થતાઃ ।
સમચ્છેદ કૃતાઃ પ્રાપ્તા અંસા છેદિવવ જતાઃ॥ ૧૫॥
દશા દાઃ થગંશઘ્ના અંશયાેગિવભા જતાઃ ।
અ તદર્શા ભવ ત્યેવં ત પ્રત્ય તદર્શાિદકાઃ॥ ૧૬॥

અથ િવશાેત્તર મતને સયૂર્દશા તદર્શાફલા યાયઃ॥ ૫૨॥
વાેચ્ચે ભે સ્થતઃ સયૂા લાભે કે દ્રે િત્રકાેણકે ।
વદશાયાં વભુક્તાૈ ચ ધનધા યાિદલાભકૃત્॥ ૧॥
નીચાદ્યશભુરા શસ્થાે િવપર તં ફલં િદશતે્ ।
દ્વતીયદ્યનૂનાથેઽક વપ ત્યુભયં વદેત્॥ ૨॥
તદ્દાષેપિરહારાથ ત્યુ જયજપં ચરેત્ ।
સયૂર્પ્રી તકર ં શા ત કુયાર્દારાેગ્યલ ધયે॥ ૩॥
સયૂર્સ્યાઽ તગર્તે ચ દ્રે લગ્ ા કે દ્રિત્રકાેણગે ।
િવવાહં શભુકાય ચ ધનધા યસ દ્ધકૃત્॥ ૪॥
ગ્ હક્ષતે્રા ભ દ્ધ ચ પશવુાહનસ પદામ્ ।
તુઙ્ગે વા વક્ષર્ગે વાઽિપ દારસાખૈ્યં ધનાગમમ્॥ ૫॥
પતુ્રલાભસખંુ ચવૈ સાખૈ્યં રાજસમાગમમ્ ।
મહારાજપ્રસાદેન ઇષ્ટ સ દ્ધસખુવાહમ્॥ ૬॥
ક્ષીણે વા પાપસયંુક્તે દારપતુ્રાિદપાેડનમ્ ।
વષૈ યં જનસવંાદં ત્યવગર્િવનાશનમ્॥ ૭॥
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િવરાેધં રાજકલહં ધનધા યપશકુ્ષયમ્ ।
ષષ્ઠાષ્ટમવ્યયે ચ દ્રે જલભી ત મનાે જમ્॥ ૮॥
બ ધનં રાેગપીડાં ચ સ્થાનિવચ્યુ તકારકમ્ ।
દુઃસ્થાનં ચાિપ ચત્તને દાયાદજનિવગ્રહમ્॥ ૯॥
િનિદશતે્ કુ સતાન્નં ચ ચાૈરાિદ પપીડનમ્ ।
મતૂ્રકૃચ્છાિદરાેગશ્ચ દેહપીડા તથા ભવેત્॥ ૧૦॥
દાયેશા લભભાગ્યે ચ કે દ્રે વા શભુસયંુતે ।
ભાેગભાગ્યાિદસ તાષેદારપતુ્રાિદવદ્ધર્નમ્॥ ૧૧॥
રાજ્યપ્રા પ્ત મહ સાખૈ્યં સ્થાનપ્રા પ્ત ચ શાશ્વતાર્મ્ ।
િવિવઆહં યજ્ઞદ ક્ષાં ચ સમુાલ્યામબરભષૂણમ્॥ ૧૨॥
વાહનં પતુ્રપાતૈ્રાિદ લભતે સખુવદ્ધર્નમ્ ।
દાયેશાિદ્રપુર ધ્રસ્થે વ્યયે વા બલવ જતે॥ ૧૩॥
અકાલે ભાજેનં ચવૈ દેશાદે્દશં ગ મ ય ત ।
દ્વતીયદ્યનૂનાથે ચ હ્યપ ત્યુભર્િવ ય ત ।
શ્વેતાં ગાં મિહષી ં ગદ્યાચ્છા ત કુયાર્ સખુાપ્તયે॥ ૧૪॥
સયૂર્સ્યા તગર્તે ભાૈમે વાેચ્ચે વક્ષતે્રલાભગે ।
લગ્ ા કે દ્રિત્રકાેણે વા શભુકાય સમાિદશતે્॥ ૧૫॥
ભૂલાભં કૃ ષલાભં ચ ધનધા યિવવધર્નમ્ ।
ગ્ હક્ષતે્રાિદ લાભં ચ રક્તવસ્ત્રાિદલાભકૃત્॥ ૧૬॥
લગ્ ાિધપેન સયંુક્તે સાખૈ્યં રાજ પ્રયં વદેત્ ।
ભાગ્યલાભાિધપૈયુર્ક્તે લાભશ્ચવૈ ભિવ ય ત॥ ૧૭॥
બહુસનેાિધપત્યં ચ શત્રનુાશં મનાેદૃઢમ્ ।
આત્મબ ધુસખુમ્ ચવૈ ભ્રા વદ્ધર્નકં તથા॥ ૧૮॥
દાયેશાદ્વ્યયર ધ્રસ્થે પાપૈયુર્ક્તે ચ વી ક્ષતે ।
આિધપત્યબલૈહ ને કૂ્રરબુ દ્ધ મનાે જમ્॥ ૧૯॥
કારાગ્ હે પ્રવેશં ચ કથયેદ્ બ ધનુાશનમ્ ।
ભ્રાઋવગિવરાેધં ચ કમર્નાશમથાિપ વા॥ ૨૦॥
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નીચે વા દુબર્લે ભાૈમે રાજમૂલાદ્ધનક્ષયઃ ।
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ દેહે ડં્ય મનાે જમ્॥ ૨૧॥
સબુ્રહ્મજપદાનં ચ ષાે સગ તથવૈ ચ ।
શા ત કુવ ત િવ દ્યવદાયુરારાેગ્ય સ દ્ધદામ્॥ ૨૨॥
સયૂર્સ્યા તગર્તે રાહાૈ લગ્ ા કે દ્રિત્રકાેણગે ।
આદાૈ દ્વમાસપયર્ તં ધનનાશાે મહદ્ભયમ્॥ ૨૩॥
ચાૈરાિદવ્રણભી તશ્ચ દારપતુ્રાિદપીડનમ્ ।
ત પરં સખુમા ાે ત શભુયુક્તે શભુાંશકે॥ ૨૪॥
દેહારાેગ્યં મન તુ ષ્ટ રાજપ્રી તકરં સખુમ્ ।
લગ્ ાદુપચયે રાહાૈ યાેગકારકસયંુતે॥ ૨૫॥
દાયેશાચ્છુભરા શસ્થે રાજસન્માનમાિદશતે્ ।
ભાગ્ય દ્ધ યશાેલાભં દારપતુ્રાિદપીડનમ્॥ ૨૬॥
પતુ્રાે સવાિદસ તાષેં ગ્ હે કલ્યાણશાેભનમ્ ।
દાયેશાદથ િર ફસ્થે ર ધ્રે વા બલવ જતે॥ ૨૭॥
બ ધનં સ્થાનનાશશ્ચ કારાગ્ હિનવેશનમ્ ।
ચાૈરાિદવ્રણભી તશ્ચ દારપતુ્રાિદવદ્ધર્નમ્॥ ૨૮॥
ચતુ પા વનાશશ્ચ ગ્ હક્ષતે્રાિદનાશનમ્ ।
ગુ મક્ષયાિદરાેગશ્ચ હ્ય તસારાિદપીડનમ્॥ ૨૯॥
દ્વસ્ફસ્થે તથા રાહાૈ ત સ્થાનાિધપસયંુતે ।
અપ ત્યુભયં ચવૈ સપર્ભી તશ્ચ સ ભવેત્॥ ૩૦॥
દુગાર્જપં ચ કુવ ત્ છાગદાનં સમાચરેત્ ।
કૃ ણાં ગાં મિહષી ં દદ્યચ્છા તમા ાેત્યસશંયમ્॥ ૩૧॥
સયૂર્સ્યા તગર્તે વે લગ્ ા કે દ્રિત્રકાેણગે ।
વાેચ્ચે મત્રસ્ય વગર્સ્થે િવવાહં રાજદશર્નમ્॥ ૩૨॥
ધનધા યાિદલાભ ચ પતુ્રલાભં મહ સખુમ્ ।
મહારાજપ્રસાદેન ઇષ્ટકાયાર્થર્લાભકૃત્॥ ૩૩॥
બ્રાહ્મિ પ્રયસન્માનં પ્રયવસ્ત્રાિદલાભકૃત્ ।
ભાગ્યકમાર્િધપવશાદ્રાજ્યલાભં વદેદ્ દ્વજ॥ ૩૪॥
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નરવાહનયાેગશ્ચ સ્થાનાિધક્યં મહ સખુમ્ ।
દાયેશાચ્છુભરા શસ્થે ભાગ્ય દ્ધઃ સખુાવહા॥ ૩૫॥
દ નધમર્િક્રયાયુક્તાે દેવતારાધન પ્રયઃ ।
ગુ ભ ક્તમર્નઃ સ દ્ધઃ પુ યુકમાર્િદસગં્રહઃ॥ ૩૬॥
રાશશેાિદ્રપુર ધ્રસ્થે નીચે વા પાપસયંુતે ।
દારપતુ્રાિદપીડા ચ દેહપીડા મહદ્ભયમ્॥ ૩૭॥
રાજકાપેં પ્રકુ તેઽભીષ્ટવ તુિવનાશ્નમ્ ।
પાપમૂલદ્દ્રવ્યનાશં દેહભ્રષં્ટ મનાે જમ્॥ ૩૮॥
વણર્દાનં પ્રકુવ ત વેષ્ટ યં ચ કારયેત્ ।
ગવાં કિપલવણાર્નાં દાનનેારાેગ્યમાિદશતે્॥ ૩૯॥
સયૂર્સ્યા તગર્તે મ દે લગ્ ા કે દ્રિત્રકાેણગે ।
શત્રનુાશાે મહ સાખૈ્યં વ પધા યાથર્લાભકૃત્॥ ૪૦॥
િવવાહાિદસકુાયર્ ચ ગ્ હે તસ્ય શભુાવહમ્ ।
વાેચ્ચે વક્ષતે્રગે મ દે સહૃુદ્ગ્રહસમ વતે॥ ૪૧॥
ગ્ હે કલ્યાણસ પ ત્તિવવાહાિદષુ સ ક્રયા ।
રાજસન્માનક તશ્ચ નાનાવસ્ત્રધનાગમમ્॥ ૪૨॥
દાયેશાદથ ર ધ્રસ્થે વ્યયે વા પાપસયંુતે ।
વાતશલૂમહાવ્યાિધ વરાતીસારપીડનમ્॥ ૪૩॥
બ ધનં કાયર્હાિનશ્ચ િવત્તનાશાે મહદ્ભયમ્ ।
અક મા કલહશ્ચવૈ દાયાદજનિવગ્રહઃ॥ ૪૪॥
ભુ યાદાૈ મત્રહાિનઃસ્યાન્મ યે િક ચ સખુાવહમ્ ।
અ તે ક્લેશકરં ચવૈ નીચે તષેાં તથવૈ ચ॥ ૪૫॥
િપ મા િવયાેગશ્ચ ગમનાગમમં તથા ।
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ અપ ત્યુભયં ભવેત્॥ ૪૬॥
કૃ ણાં ગાં મિહષી ં દદ્યા ત્યુ જયજપં ચરેત્ ।
છાગદાનં પ્રકુવ ત સવર્સ પ પ્રદાયકમ્॥ ૪૭॥
સયૂાર્સ્યા તગર્તે સાૈ યે વાેચ્ચે વા વક્ષર્ગેઽિપ વા ।
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કે દ્રિત્રકાેણલાભસે્થ બુધે વગર્બલૈયુર્તે॥ ૪૮॥
રાજ્યલાભાે મહાે સાહાે દારપતુ્રાિદસાખૈ્યકૃત્ ।
મહારજપ્રસાદેન વાહના બરભષૂણમ્॥ ૪૯॥
પુ યતીથર્ફલાવા પ્તગ્ ર્હે ગાેધનસકુંલમ્ ।
ભાગ્યલાભાિધપૈયુર્ક્તે લાભ દ્ધકાેરાે ભવેત્॥ ૫૦॥
ભાગ્યપંચમકમર્સ્થે સન્માનાે ભવ ત ધ્રવુમ્ ।
સકુમર્ધમર્બુ દ્ધશ્ચ ગુ દેવ દ્વ જર્નમ્॥ ૫૧॥
ધનધા યાિદસયંુક્તાે િવવાહઃ પતુ્રસ ભવઃ ।
દાયેશાચ્છુભરા શસ્થે સાૈ યયુક્તે મહ સખુમ્॥ ૫૨॥
વવૈાિહકં યજ્ઞકમર્ દાનધમર્જપાિદકમ્ ।
વનામાિઙ્કતપદ્યાિન નામદ્વયમથાઽિપ વા॥ ૫૩॥
ભાજેના બરભષૂા પ્તરમરેશાે ભવેન્નરઃ ।
દાયેશાિદ્રપુર ધ્રસ્થે િર ફગે નીચગેઽિપ વા॥ ૫૪॥
દેહપીડા મન તાપાે દારપતુ્રાિદપીડનમ્ ।
ભુ યાદાૈ દુઃખમા ાે ત મ યે િક ચ સખુાવહમ્॥ ૫૫॥
અ તે તુ રાજભી તશ્ચ ગમનાગમનં તથા ।
દ્વતીયે દ્યનૂનાથે તુ દેહ ડં્ય વરાિદકમ્॥ ૫૬॥
િવ નામસહસ્રં ચ હ્યન્નદાનં ચ કારયેત્ ।
રજતપ્ર તમાદાનં કુયાર્દારાેગ્ય સદ્ધયે॥ ૫૭॥
સયૂર્સ્યા તગર્તે કેતાૈ દેહપીડા મનાવે્યથા ।
અથર્વ્યયં રાજકાપેં વજનાદે પદ્રવમ્॥ ૫૮॥
લગ્ ાિધપેન સયંુક્તે આદાૈ સાખૈ્યં ધનાગમમ્ ।
મ યે ત ક્લેશમા ાે ત તવાતાર્ગમં વદેત્॥ ૫૯॥
અથાષ્ટમવ્યયે ચવૈં દાયેશા પાપસયંુતે ।
કપાેલદ તરાેગશ્ચ મતૂ્રકૃચ્છર્સ્ય સ ભવઃ॥ ૬૦॥
સ્થાનિવચ્યુ તરથર્સ્ય મત્રહાિનઃ િપતુ ર્ તઃ ।
િવદેશગમનં ચવૈ શત્રપુીડા મહદ્ભયમ્॥ ૬૧॥
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લગ્ ાદુપચયે કેતાૈ યાેગકારકસયંુતે ।
શભુાંશે શભુવગ ચ શભુકમર્ફલાેદયઃ॥ ૬૨॥
પતુ્રદારાિદસાખૈ્યં ચ સ તાષંે પ્રયવદ્ધર્નમ્ ।
િવ ચત્રવસ્ત્રલાભશ્ચ યશાે દ્ધઃ સખુાવહા॥ ૬૩॥
દ્વતીયાદ્યનૂનાથે વા હ્યપ ત્યુભયં વદેત્ ।
દુગાર્જપં ચ કુવ ત છાગદાનં સખુાપ્તયે॥ ૬૪॥
સયૂર્સ્યા તગર્તે શકેુ્ર િત્રકાેણે કે દ્રગેઽિપ વા ।
વાેચ્ચે મત્ર વવગર્સ્થેઽભીષ્ટસ્ત્રીભાેગ્યસ પદઃ॥ ૬૫॥
ગ્રામા તરપ્રયાણં ચ ભાહ્મણપ્રભુદશર્નમ્ ।
રાજ્યલાભાે મહાે સાહ છત્રચામરવૈભવમ્॥ ૬૬॥
ગ્ હે કલ્યાણસ પ ત્તિનત્યં મષ્ઠાન્નભાજેનમ્ ।
િવદુ્રમાિદરત્નલાભાે મુક્તાવસ્ત્રાિદ લાભકૃત્॥ ૬૭॥
ચતુ પા વલાભઃ સ્યાદ્બહુધા યધનાિદકમ્ ।
ઉ સાહઃ ક તસ પ ત્તનર્રવાહનસ પદઃ॥ ૬૮॥
ષષ્ઠાષ્ટમવ્યયે શકેુ્ર દાયેશાદ્બલવ જતે ।
રાજકાપેાે મનઃક્લેશઃ પતુ્રસ્ત્રીધનનાશનમ્॥ ૬૯॥
ભુ યાદાૈ મ યમં મ યે લાભઃ શભુકરાે ભવેત્ ।
અ તે યશાનેાશનં ચ સ્થાનભં્રશમથાિપ વા॥ ૭૦॥
બ ધુદ્વષંે વદેદ્ વાિપ વકુલાદ્ભાેગનાશનમ્ ।
ભાગર્વે દ્યનૂનાથે તુ દેહે ડં્ય ેભયમ્॥ ૭૧॥
ર ધ્રિર ફસમાયુક્તે હ્યપ ત્યુભર્િવ ય ત ।
તદ્દાષેપિરહારાથ ત્યુજર્યજપં ચરેત્॥ ૭૨॥
શ્વેતાં ગાં મિહષી ં દદ્યાદુ્રદ્ર યં ચ કારયેત્ ।
તતઃ શા તભવા ાે ત શઙ્કરસ્ય પ્રસાદતઃ॥ ૭૩॥

અથ ચ દ્રા તદર્શાફલા યાયઃ॥ ૫૩॥
વાેચ્ચે વક્ષતે્રગે ચ દ્રે િત્રકાેણે લાભગેઽિપ વા ।
ભાગ્યકમાર્િધપૈયુર્ક્તે ગ શ્વા બરસકુંલમ્॥ ૧॥
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દેવતાગુ ભ ક્તશ્ચ પુ યશ્લાેકાિદક તર્નમ્ ।
રાજ્યલાભાે મહ સાખૈ્યં યશાે દ્ધઃ સખુાવહા॥ ૨॥
પૂણ ચ દ્રે બલં પૂણ સનેાપતં્ય મહ સખુમ્ ।
પાપયુક્તેઽથવા ચ દ્રે નીચે વા િર ફષષ્ઠગે॥ ૩॥
અતકાલે ધનનાશઃ સ્યા સ્થાનચ્યુ તરથાિપ વા ।
દેહલસ્યં મન તપાે રાજમિ ત્રિવરાેધકૃત્॥ ૪॥
મા ક્લેશાે મનાેદુઃખં િનગડં બ ધનુાશનમ્ ।
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ ર ધ્રિર ફેશસયંુતે॥ ૫॥
દેહ ડં્ય મહાભઙ્ગમપ ત્યાેભયં વદેત્ ।
શ્વેતાં ગાં મિહષી ં દદ્યાત્ વદશા તગર્તે િવધાૈ॥ ૬॥
ચ દ્રસ્યા તગર્તે ભાૈમે લગ્ ા કે દ્રિત્રકાેણગે ।
સાૈભાગ્યં રાજસન્માનં વસ્ત્રભરણભષૂણમ્॥ ૭॥
યત્નાત્ કાયાર્થર્ સ દ્ધ તુ ભિવ ય ત ન સશંયઃ ।
ગ્ હક્ષતે્રા ભ દ્ધશ્ચ વ્યવહારે જયાે ભવેત્॥ ૮॥
કાયર્લાભાે મહ સાખૈ્યં વાેચ્ચે વક્ષતે્રગે ફલમ્ ।
તથાઽષ્ટમવ્યયે ભાૈમે પાપયુક્તેઽથ વા યિદ॥ ૯॥
દાયશાદશભુસ્થાને દેહા તઃ પરવી ક્ષતે ।
ગ્ હક્ષતે્રાિદહાિનશ્ચ વ્યવહારે તથા ક્ષ તઃ॥ ૧૦॥
ત્યુવગષુ કલહાે ભપૂાલસ્ય િવરાેધનમ્ ।
આત્મબ ધુિવયાેગશ્ચ િનતં્ય િનષુ્ઠરભાષણમ્॥ ૧૧॥
દ્વતીયે દ્યનૂનાથે તુ ર ધ્રે ર ધ્રાિધપાે યદા ।
તત્તાષેપિરહારાથ બ્રાહ્મણસ્યાઽચર્નં ચરેત્॥ ૧૨॥
ચ દ્રસ્યા તગર્તે રાહાૈ લગ્ ા કે દ્રિત્રકાેણગે ।
આદાૈ વ ફલં જ્ઞેયં શત્રપુીડા મહદ્ભયમ્॥ ૧૩॥
ચાૈરાિહરાજભી તશ્ચ ચતુ પા જવપીડનમ્ ।
બ ધનુાશાે મત્રહાિનમાર્નહાિનમર્નાવે્યથા॥ ૧૪॥
શભુયુક્તે શભુૈદૃર્ષ્ટે લગ્ ાદુપચયેઽિપ વા ।
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યાેગકારકસ બ ધે સવર્કાયાર્થર્ સ દ્ધકૃત્॥ ૧૫॥
નૈરતૃ્યે પ શ્ચમે ભાવે ક્વ ચ પ્રભુસમાગમઃ ।
વાહનામબરલાભશ્ચ વેષ્ટકાયાર્થર્ સ દ્ધકૃત્॥ ૧૬॥
દાયેશાદથ ર ધ્રથે વ્યયે વા બલવ જતે ।
સ્થાનભ્રંશાે મનાેદુખં પતુ્રક્લેશાે મહદ્ભયમ્॥ ૧૭॥
દારપીડા ક્વ ચજ્જ્ઞેયા ક્વ ચ વાઙ્ગે ેભયમ્ ।
શ્ચકાિદિવષાદ્ભી તશ્ચાૈરાિહ પપીડનમ્॥ ૧૮॥

દાયેશા કે દ્રકાેણે વ દુ શ્ચક્યે લાભગેઽિપ વા ।
પુ યતીથર્ફલાવા પ્તદવતાદશર્નં મહત્॥ ૧૯॥
પરાપેકારકમાર્િદપુ યકમાર્િદસ પ્રહઃ ।
દ્વતીયદ્યનૂરા શઅથે દેહબાધા ભિવ ય ત॥ ૨૦॥
તદ્દાષેપિરહારાથ દ્ર યં સમાચરેત્ ।
છાગદાનં પ્રકુવ ત દેહારાેગ્યં પ્ર યતે॥ ૨૧॥
ચ દ્રસ્યા તગર્તે વે લગ્ ા કે દ્રિત્રકાેણગે ।
વગેહે લાભગે વાેચ્ચે રાજ્યલાભાે મહાે સવઃ॥ ૨૨॥
વસ્ત્રાઽલઙ્કારભષૂાપ્તી રાજપ્રી તધર્નાગમઃ ।
ઇષ્ટદેવપ્રસાદેન ગભાર્ધાનાિદકં ફલમ્॥ ૨૩॥
તથા શાેભનકાયાર્ ણ ગ્ હે લ મીઃ કટાક્ષકૃત્ ।
રા શ્રયં ધનં ભૂ મગજવા જસમ વતમ્॥ ૨૪॥
મહારાજપ્રસાદેન વેષ્ટ સ દ્ધઃ સખુાવહા ।
ષ।ષ્ઠાષ્ટમવ્યયે વે નીચ વા તઙ્ગતે યિદ॥ ૨૫॥
પાપયુક્તેઽશભંુ કમર્ ગુ પતુ્રાિદનાશનમ્ ।
સ્થાનભ્રંશાે મનાેદુઃખમક મા કલહાે ધ્રવુમ્॥ ૨૬॥
ગ્ હક્ષતે્રાિદનાશશ્ચ વાહના બરનાશનમ્ ।
દાયેશા કે દ્રકાેણે વા દુ શ્ચક્યે લાભગેઽિપ વા॥ ૨૭॥
ભાજેના બરપરવાિદ=લાભં સાખૈ્યં કરાે ત ચ ।
હાત્રાિદસખુસ પ ત્ત ધૈય વીયર્પરાક્રમમ્॥ ૨૮॥
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યજ્ઞવ્રતિવવાહાિદરાજ્યશ્રીધનસ પદઃ ।
દાયેશાિદ્રપુર ધ્રસ્થે વ્યયે વા બલવ જતે॥ ૨૯॥
કરાે ત કુ સનાન્નં ચ િવદેશગમનં તથા ।
ભુ યાદાૈ શાેભનં પ્રાેક્તમ તે ક્લેશકરં ભવેત્॥ ૩૦॥
દ્વતીયદ્યનૂનાથે ચ હ્યપ ત્યુભર્િવ ય ત ।
તદ્દાષેપિરહારાથ શવસાહસ્રકં જપેત્ ।
વણર્દાન મ ત પ્રાેક્તં સવર્કષ્ટિનવારકમ્॥ ૩૧॥
ચ દ્રસ્યા તગર્તે મ દે લગ્ ા કે દ્રિત્રકાેણગે ।
વક્ષતે્રે વાંશગે ચવૈ મ દે તુઙ્ગાંશસયંુતે॥ ૩૨॥
શભુદષૃ્ટયુતે વાઽિપ લાભે વા બલસયંુતે ।
પતુ્ર મત્રાથર્સ પ ત્તઃ શદૂ્રપ્રભુસમાગમાત્॥ ૩૩॥
વ્યયસાયા ફલાિધક્યં ગ્ હે ક્ષતે્રાિદ દ્ધદમ્ ।
પતુ્રલાભશ્ચ કલ્યાણં રા નુગ્રહવૈભવમ્॥ ૩૪॥
ષષ્ઠાષ્ટમવ્યયે મ દે નીચે વા ધનગેઽિપ વા ।
તદ્ભુ યાદાૈ પુ યતીથ નાનં ચવૈ તુ દશર્નમ્॥ ૩૫॥
અનેકજનત્રાસશ્ચ શસ્ત્રપીડા ભિવ ય ત ।
દાયેશા કે દ્રરા શસ્થે િત્રકાેણે બલગેઽિપ વા॥ ૩૬॥
ક્વ ચ સાખૈ્યં ધના પ્તશ્ચ દારપતુ્રિવરાેધકૃત્ ।
દ્વતીયદ્યનૂર ધ્રસ્થે દેહબાધા ભિવ ય ત॥ ૩૭॥
તદ્દાષેપિરહારાથ ત્યુ જયજપં ચરેત્ ।
કૃ ણાં ગાં મિહષી ં દદ્યાદ્દાનેમારાેગ્યમાિદશતે્॥ ૩૮॥
ચ દ્રસ્યા તગર્તે સાૈ યે કે દ્રલાભિત્રકાેણગે ।
વક્ષ િન ં શકે સાૈ યે તુઙ્ગે વા બલસયંુતે॥ ૩૯॥
ધનાગમાે રાજમાન પ્રયવસ્ત્રાિદલાભકૃત્ ।
િવદ્યાિવનાેદસદ્ગાેષ્ઠ જ્ઞાન દ્ધઃ સખુાવહા॥ ૪૦॥
સ તાનપ્રા પ્તઃ સ તાષેાે વા ણજ્યાદ્ધનલા કૃત્ ।
વાહનચ્છત્રસયંુક્તનાનાલઙ્કારલાભકૃત્॥ ૪૧॥
દાયેશા કે દ્રકાેણે વા લાભે વા ધનગેઽિપ વા ।
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િવવાહાે યજ્ઞદ ક્ષા ચ દાનધમર્શભુાિદકમ્॥ ૪૨॥
રાજપ્રી તકરશ્ચવૈ િવદ્વ જનસમાગમઃ ।
મુક્તામ ણપ્રવાલાિન વાહના બરભષૂણમ્॥ ૪૩॥
આરાેગ્યપ્રી તસાખૈ્યં ચ સાેમપાનાિદકં સખુમ્ ।
દાયેશાિદ્રપુર ધ્રસ્થે વ્યયે વા નીચગેઽિપ વા॥ ૪૪॥
તદ્ભુક્તાૈ દેહબાધા ચ કૃ ષગાેભૂ મનાશનમ્ ।
કારાગ્ હપ્રવેશાશ્ચ દારપતુ્રાિદપીડનમ્॥ ૪૫॥
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ વરપીડા મહદ્ભયમ્ ।
છાગદાનં પ્રકુવ ત િવ સાહસ્રકં જપેત્॥ ૪૬॥
ચ દ્રસ્યા તગર્તે કેતાૈ કે દ્રલાભિત્રકાેણગે ।
દુ શ્ચક્યે બલસયંુક્તે ધનલાભં મહ સખુમ્॥ ૪૭॥
પતુ્રદારાિદસાખૈ્યં ચ િવિધકમર્ કરાે ત ચ ।
ભુ યાદાૈ ધનહાિનઃ સ્યાન્મ યગે સખુમા ુયાત્॥ ૪૮॥
દાયેશા કે દ્રલાભે વા િત્રકાેણે બલસયંુતે ।
ક્વ ચ ફલં દશાદાૈ તુ દદ્યાત્ સાખૈ્યં ધનાગમમ્॥ ૪૯॥
ગાેમિહ યાિદલાભં ચ ભુ ય તે ચાથર્નાશનમ્ ।
પાપયુક્તેઽથવા દષૃ્ટે દાયેશાદ્ર ધ્રિરઃફગે॥ ૫૦॥
શત્રુતઃ કાયર્હાિનઃ સ્યાદક મા કલહાે ધ્રવુમ્ ।
દ્વતીયદ્યનૂરા શ હે હ્યનારાેગ્યં મહદ્ભયમ્॥ ૫૧॥
ત્યુ જયજપં કુયાર્ત્ સવર્સ પ પ્રદાયકમ્ ।
તતઃ શા તમવા ાે ત શઙ્કરસ્ય પ્રસાદતઃ॥ ૫૨॥
ચ દ્રસ્યા તગર્તે શકેુ્ર કે દ્રલાભિત્રકાેણગે ।
વાેચ્ચે વક્ષતે્રગે વાિપ રાજ્યલાભં કરાે ત ચ॥ ૫૩॥
મહારાજપ્રસાદેન વાહના બરભષૂણમ્ ।
ચતુ પા જવલાભઃ સ્યાદ્દારપતુ્રાિદવધર્નમ્॥ ૫૪॥
નૂતનાગારિનમાર્ણં િનતં્ય મષ્ઠાન્નભાજેનમ્ ।
સગુ ધપુ પમાલ્યાિદર ય યારાેગ્યસ પદમ્॥ ૫૫॥
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દશાિધપેન સયંુક્તે દેહસાખૈ્યં મહ સખુમ્ ।
સ ક તસખુસ પ ત્તગ્ હક્ષતે્રાિદ દ્ધકૃત્॥ ૫૬॥
નીચે વાઽ તઙ્ગતે શકેુ્ર પાપગ્રહયુતે ક્ષતે ।
ભનૂાશઃ પતુ્ર મત્રાિદનાશનં પ ત્નનાશનમ્॥ ૫૭॥
ચતુ પા જવહાિનઃ સ્યાદ્રાજદ્વારે િવરાેધકૃત્ ।
ધનસ્થાનગતે શકેુ્ર વચ્ચે વક્ષતે્રસયંુતે॥ ૫૮॥
િનિધલાભં મહ સાખૈ્યં ભૂ લાભં પતુ્રસ ભવમ્ ।
ભાગ્યલાભાિદપૈયુર્ક્તે ભાગ્ય દ્ધઃ કરાેત્યસાૈ॥ ૫૯॥
મહારાજપ્રસાદેન વેષ્ટ સ દ્ધઃ સખુાવહા ।
દેવબ્રાહ્મણભ ક્તશ્ચ મુક્તિવદુ્રમલાભકૃત્॥ ૬૦॥
દાયશા લાભગે શકેુ્ર િત્રકાેણે કે દ્રગેઽિપ વા ।
ગ્ હક્ષતે્રા ભ દ્ધશ્ચ િવત્તલાભાે મહ સખુમ્॥ ૬૧॥
દાયેશાિદ્રપુર ધ્રસ્થે વ્યયે વા પાપસયંુતે ।
િવદેશવાસદુઃખા ત ત્યુચાૈરાિદપીડનમ્॥ ૬૨॥
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ અપ ત્યુભયં ભવેત્ ।
તદ્દાષેિવિન ત્ત્યથ દ્ર યં ચ કારયેત્॥ ૬૩॥
શ્વેતાં ગાં રજતં દદ્યાચ્છ તમા ાેત્યસશંયઃ ।
શઙ્કરસ્ય પ્રસાદેન નાઽત્ર કાયાર્ િવચારણા॥ ૬૪॥
ચ દ્રસ્યા તગર્તે ભાનાૈ વાેચ્ચે વક્ષતે્રસયંુતે ।
કે દ્રે િત્રકાેણે લાભે વા ધને વા સાેદરાલયે॥ ૬૫॥
નષ્ટરાજ્યધનપ્રા પ્તગ્ ર્હે કલ્યાણશાેભનમ્ ।
મત્રરાજપ્રસાદેન ગ્રામભૂ યાિદલા કૃત્॥ ૬૬॥
ગભાર્ધાનફલપ્રા પ્તગ્ ર્હે લ મીઃ કટાક્ષકૃત્ ।
ભુ ય તે દેહ આલસ્યં વરપીડા ભિવ ય ત॥ ૬૭॥
દાયેશાદિપ ર ધ્રસ્થે વ્યયે વા પાપસયંુતે ।
પચાૈરાિહભી તશ્ચ વરરાેગાિદસ ભવઃ॥ ૬૮॥
િવદેશગમને ચા ત લભતે ન સશંયઃ ।
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ વરપીડા ભિવ ય ત॥ ૬૯॥
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તદ્દાષેપિરહારાથ શવપૂ ં ચ કારયેત્ ।
તતઃ શા તભવા ાે ત શાઙ્કરસ્ય પ્રસાદતઃ॥ ૭૦॥

અથ કુજદશા તદર્શાફલા યાયઃ॥ ૫૪॥
કુજે વા તગર્તે િવપ્ર લગ્ ા કે દ્રિત્રકાેણગે ।
લાભે વા શભુસયંુક્તે દુ ચક્યે ધનસયંુતે॥ ૧॥
લગ્ ાિધપેન સયંુક્તે રા ઽનુગ્રહવૈભવમ્ ।
લ મીકટાેક્ષ ચહ્નાિન નષ્ટરાજ્યાથર્લાભકૃત્॥ ૨॥
પતુ્રાે સવાિદસ તાષેાે ગ્ હે ગાેક્ષીરસઙ્કલમ્ ।
વાેચ્ચે વા વક્ષર્ગે ભાૈમે વાંશે વા બલસયંુતે॥ ૩॥
ગ્ હક્ષતે્રા ભ દ્ધશ્ચ ગાેમિહ યાિદલાભકૃત્ ।
મહારાજપ્રસાદેન વેષ્ટ સ દ્ધઃ સખુાવહા॥ ૪॥
અથાઽષ્ટમવ્યયે ભાૈમે પાપદગૃ્યાેગસયંુતે ।
મતૂ્રકૃચ્છાર્િદરાેગશ્ચ કષ્ટાિધક્યં વ્રણાદ્ભયમ્॥ ૫॥
ચાૈરાિહરાજપીડા ચ ધનધા યપ ક્ષયઃ ।
દ્વતીયે દ્યનૂનાથે તુ દેહ ડં્ય મનાવે્યથા॥ ૬॥
તદ્દાષેપિરહારાથ દ્ર યં ચ કારયેત્ ।
અનડ્વાહં પ્રદદ્વાચ્ચ કુજદાષેિન ત્તયે॥ ૭॥
તને તુષ્ટાે ભવેદ્ ભાૈમઃ શઙ્કરસ્ય પ્રસાદતઃ ।
આરાેગ્યં કુ તે તસ્ય સવર્સ પ ત્તદાયકમ્॥ ૮॥
કુજસ્યા તગર્તે રાહાૈ વાેચ્ચે મૂલિત્રકાેણગે ।
શભુૈયુર્ક્તે શભુૈદૃર્ષ્ટે કે દ્રલાભ કાેણગે॥ ૯॥
ત કાલે રાજસ માનં ગ્ હભૂ યાિદલાભકૃત્ ।
કલત્રપતુ્રલાભઃ સ્યાદ્વ્યવસાયા ફલાિધકમ્॥ ૧૦॥
ગઙ્ગા નાનફલાવા પ્ત િવદેશગમનં તથા ।
તથાઽષ્ટમવ્યયે રાહાૈ પાપયુક્તેઽથ વી ક્ષતે॥ ૧૧॥
ચાૈરાિહવ્રણભી તશ્ચ ચતુ પા વનશનમ્ ।
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વાતિપત્ત ેભી તઃ કારાગ્ હિનવેશનમ્॥ ૧૨॥
ધનસ્થાનગતે રાહાૈ ધનનાસં મહદ્ભયમ્ ।
સપ્તમસ્થાનગે વાઽિપ હ્યપ ત્યુભયં મહત્॥ ૧૩॥
નાગપૂ ં પ્રકુવ ત દેવબ્રાહ્મણભાજેનમ્ ।
ત્યુ જયજપં કુયાર્દાયુરારાેગ્યલ ધયે॥ ૧૪॥
કુજસ્યા તગર્તે વે િત્રકાેણે કે દ્રગેઽિપ વા ।
લાભે વા ધનસયંુક્તે તુઙ્ગાંશે વાંશગેિપ વા॥ ૧૫॥
સ ક ત રાજસ માનં ધનધા યસ્ય દ્ધકૃત્ ।
ગ્ હે કલ્યાણસ પ ત્તદાર્રપતુ્રાિદલાભકૃત્॥ ૧૬॥
દાયેશા કે દ્રરા શસ્થે િત્રકાેણે લાભગેઽિપ વા ।
ભાગ્યકમાર્િધપૈયુર્ક્તે વાહનાિધપસયંુતે॥ ૧૭॥
લગ્ ાિધપસમાયુક્તે શભુાંશે શભુવગર્ગે ।
ગ્ હક્ષતે્રા ભ દ્ધશ્ચ ગ્ હે કલ્યાણસ પદઃ॥ ૧૮॥
દેહારાેગ્યં મહ ક તગ્ હે ગાેકુલસગં્રહઃ ।
ચતુ પા વલાભઃ સ્યાદ્વ્યવસાયા ફલાિધકમ્॥ ૧૯॥
કલપતુ્રસાખૈ્યં ચ રાજસ માનવૈભવમ્ ।
ષષ્ઠાષ્ટમવ્યયે વે નીચે વા તંગતે સ ત॥ ૨૦॥
પાપગ્રહેણ સયંુક્તે દષૃ્ટે વા દુબર્લે સ ત ।
ચાૈરાિહ પભી તશ્ચ િપત્તરાેગાિદસ ભવમ્॥ ૨૧॥
પ્રેતબાધા ત્યનાશઃ સાેદરાણાં િવનાશનમ્ ।
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ હ્યપ ત્યુ વરાિદકમ્ ।
તદ્દાષેપિરહારાથ શવસાહસ્રકં જપેત્॥ ૨૨॥
કુજસ્યા તગર્તે મ દે વક્ષ કે દ્રિત્રકાેણગે ।
મૂલિત્રકાેણકે દ્રે વા તુઙ્ગાંશે વાંશગે સ ત॥ ૨૩॥
લગ્ ાિધપ તના વાિપ શભુદૃ ષ્ટયુતેઽ સતે ।
રાજ્યસાખૈ્યં યશાે દ્ધઃ વગ્રામે ધા ય દ્ધકૃત્॥ ૨૪॥
પતુ્રપાતૈ્રસમાયુક્તાે ગ્ હે ગાેધનસગં્રહઃ ।
વવારે રાજસ માનં વમાસે પતુ્ર દ્ધકૃત્॥ ૨૫॥
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નીચાિદક્ષતે્રગે મ દે તથાઽષ્ટવ્યયરા શગે ।
લેચ્છવગર્પ્રભુભયં ધનધ યાિદનાશનમ્॥ ૨૬॥
િનગડે બ ધનં વ્યાિધર તે ક્ષતે્રનાશકૃત્ ।
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ પાપયુક્તે મહદ્ભયમ્॥ ૨૭॥
ધનનાશશ્ચ સ ચારે રાજદ્વષેાે મનાવે્યથા ।
ચાૈરા ગ્ પપીડા ચ સહાેદરિવનાશનમ્॥ ૨૮॥
બ ધુદ્વષેઃ પ્રમાદૈ્યશ્ચ વહાિનશ્ચ યતે ।
અક માચ્ચ તેભ તઃ પતુ્રદારાિદપીડનમ્॥ ૨૯॥
કારાગ્ હાિદભીિદશ્ચ રાજદ ડાે મહદ્ભયમ્ ।
દાયેશા કે દ્રરા શસ્થે લાભસ્થે વા િત્રકાેણગે॥ ૩૦॥
િવદેશયાનં લભતે દુ ક તિવિવધા તથા ।
પાપકમર્રતાે િનતં્ય બહુ વાિદિહસકઃ॥ ૩૧॥
િવક્રયઃ ક્ષતે્રહાિનશ્ચ સ્થાનભ્રંશાે મનાવે્યથા ।
રણે પરાજયશ્ચવૈ મતૂ્રકૃચ્છાર્ન્મહદ્ભયમ્॥ ૩૨॥
દાયેશાદથ ર ધ્રે વા વ્યયે વા પાપસયંુતે ।
તદ્ભુક્તાૈ મરણં જ્ઞેયં પચાૈરાિદપીડનમ્॥ ૩૩॥
વાતપીડા ચ શલૂાિદજ્ઞા ત ત્રુભયં ભવેત્॥ ૩૪॥
તદ્દાષેપિરહારાથ ત્યુ જયજપં ચરેત્ ।
તતઃ સખુમવા ાે ત શઙ્કરસ્ય પ્રસાદતઃ॥ ૩૫॥
કુજસ્યા તગર્તે સાૈ યે લગ્ ા કે દ્રિત્રકાેણગે ।
સ કથાશ્ચાઽજપાદાનં ધમર્બુ દ્ધમર્હદ્યશઃ॥ ૩૬॥
ની તમાગર્પ્રસઙ્ગશ્ચ િનતં્ય મષ્ટાન્નભાજેનમ્ ।
વાહના બરપશ્વાિદરાર્જકમર્ સખુાિન ચ॥ ૩૭॥
કૃ ષકમર્ફલે સ દ્ધવાર્રણા બરભષૂણમ્ ।
નીચે વા તઙ્ગતે વાિપ ષષ્ઠાષ્ટવ્યયગેઽિપ વા॥ ૩૮॥
હૃદ્રાેગં માનહાિનશ્ચ િનગડં બ ધનુાશનમ્ ।
દારપતુ્રાથર્નાશઃ સ્યાચ્ચતુ પા વનાશનમ્॥ ૩૯॥
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દશાિધપેન સયંુક્તે શત્રુ દ્ધમર્હદ્ભયમ્ ।
િવદેશગમનં ચવૈ નાનારાેગા તથવૈ ચ॥ ૪૦॥
રાજદ્વારે િવરાેધશ્ચ કલહઃ વજનૈરિપ ।
દાયેશા કે દ્રિત્રકાેણે વા વાેચ્ચે યુક્તાથર્લાભકૃત્॥ ૪૧॥
અનેકધનનાથ વં રાજસ મનમવે ચ ।
ભપૂાલયાેગં કુ તે ધન બરિવભષૂણમ્॥ ૪૨॥
ભૂરવાદ્ય દંગાિદ સનેાપતં્ય મહ સખુમ્ ।
િવદ્યાિવનાેદિવમલા વસ્ત્રવાહનભષૂણમ્॥ ૪૩॥
દારપતુ્રાિદિવભવં ગ્ હે લ મીઃ કટાક્ષકૃત્ ।
દાયેશા ષષ્ઠિરઃફસ્થે ર ધ્રે વા પાપસયંુતે॥ ૪૪॥
તદ્દાયે માનાેહાિનઃ સ્યા કૂ્રરબુ દ્ધ તુ કૂ્રરવાક્ ।
ચાૈરા ગ્ પપીડા ચ માગ દસ્યુભયાિદકમ્॥ ૪૫॥
અક મા કલહશ્ચવૈ બુધમુક્તાૈ ન સશંયઃ ।
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ મહાવ્યાિધભર્યઙ્કરઃ॥ ૪૬॥
અશ્વદાનં પ્રકુવ ત િવ ણાનેાર્મસહસ્રકમ્ ।
સવર્સ પ પ્રદં િવપ્ર સવાર્િરષ્ટપ્રશા તયે॥ ૪૭॥
કુજસ્યા તગર્તે કેતાૈ િત્રકાેણે કે દ્રગેઽિપ વા ।
િદ શ્ચક્યે લાભગે વાઽિપ શભુયુક્તે શભુે ક્ષતે॥ ૪૮॥
રા નુગ્રહશા તશ્ચ બહુસાખૈ્યં ધનાગમઃ ।
િક ચ ફલં દશાદાૈ તુ ભૂલાભઃ પતુ્રલાભકૃત્॥ ૪૯॥
રાજસલંાભકાયાર્ ણ ચતુ પા વલાભકૃત્ ।
યાેગકારકસસં્થાને બલવીયર્સમ વતે॥ ૫૦॥
પતુ્રલાભાે યશાે દ્ધગ્ ર્હે લ મીઃ કટાક્ષકૃત્ ।
ત્યવગર્ધનપ્રા પ્તઃ સનેાપતં્ય મહ સખુમ્॥ ૫૧॥
ભપૂાલ મતં્ર કુ તે યાગા બરાિદભષૂણમ્ ।
દાયેશા ષષ્ઠિરઃફસ્થે ર ધ્રે વા પાપસયંુતે॥ ૫૨॥
કલહાે દ તરાેગશ્ચ ચાૈરવ્યાઘ્રાિદપીડનમ્ ।
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વરા તસારકુષ્ઠાિદદારપતુ્રાિદપીડનમ્॥ ૫૩॥
દ્વતીયસપ્તમસ્થાને દેહે વ્યાિધભર્િવ ય ત ।
અપમાનમન તાપાે ધનધા યાિદપ્રચ્યુ તમ્॥ ૫૪॥
કુજસ્યા તગર્તે શકેુ્ર કે દ્રલાભિત્રકાેણગે ।
વાેચ્ચે વા વક્ષર્ગે વાઽિપશભુસ્થાનાિધપેઽથવા॥ ૫૫॥
રાજ્યલાભાે મહ સાખૈ્યં ગ શ્વા બરભષૂણમ્ ।
લગ્ ાિધપેન સ બ ધે પતુ્રદારાિદવધર્નમ્॥ ૫૬॥
આયષુાે દ્ધરૈશ્વય ભાગ્ય દ્ધસખું ભવેત્ ।
દાયેશા કે દ્રકાેણસ્થે લાભે વા ધનગેઽિપ વા॥ ૫૭॥
ત કાલે શ્રયમા ાે ત પતુ્રલાભં મહ સખુમ્ ।
વપ્રભાેશ્ચ મહ સાખૈ્યં ધનવસ્ત્રાિદલાભકૃત્॥ ૫૮॥
મહારજપ્રસાદેન ગ્રામભૂ યાિદલાભદમ્ ।
ભુ ય તે ફલમા ાે ત ગીત ત્યાિદલાભકૃત્॥ ૫૯॥
પુ યતીથર્ નાનલાભં કમાર્િધપસમ વતે ।
પુ યધમર્દયાકૂપતડાગં કારિય ય ત॥ ૬૦॥
દાયેશાદ્ર ધ્રિર ફસે્થ ષષે્ઠ વા પાપસયંુતે ।
કરાે ત દુઃખબાહુલ્યં દેહપીડાં ધનક્ષયમ્॥ ૬૧॥
રાજચાૈરાિદભી ત ચ ગ્ હે કલહમવે ચ ।
દારપતુ્રાિદપીડાં ચ ગાેમિહ યાિદનાશકૃત્॥ ૬૨॥
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ દેહબાધા ભિવ ય ત ।
શ્વેતાં ગાં મિહષી ં દદ્યાદાયુરારાેગ્ય દ્ધયે॥ ૬૩॥
કુજસ્યા તગર્તે સયૂ વાેચ્ચે વક્ષતે્રકે દ્રગે ।
મૂલિત્રકાેણલાભે વા ભાગ્યકમશસયંુતે॥ ૬૪॥
તદ્ભુક્તાૈ વાહનં ક ત પતુ્રલાભં ચ િવ દ ત ।
ધનધા યસ દ્ધઃ સ્યાદ્ ગ્ હે કલ્યાણસ પદઃ॥ ૬૫॥
ક્ષેમારાેગ્યં મહદ્ધયૈ રાજપજંૂ્ય મહ સખુમ્ ।
વ્યવસાયા ફલાિધક્યં િવદેશે રાજદશર્નમ્॥ ૬૬॥
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દાયેશા ષષ્ઠિર ફે વા વ્યયે વા પાપસયંુતે ।
દેહપીડા મન તાપઃ કાયર્હાિનમર્હદ્ભયમ્॥ ૬૭॥
શરાેરાેગાે વરાિદશ્ચ અ તસારમથાિપ વા ।
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ સપર્ વરિવષાદ્ભયમ્॥ ૬૮॥
સતુપીડાભયં ચવૈ શા ત કુયાર્દ્યથાિવિધ ।
દેહારાેગ્યં પ્રકુ તે ધનધા યચયં તથા॥ ૬૯॥
કુજસ્યા તગર્તે ચ દ્રે વાેચ્ચે વક્ષતે્રકે દ્રગે ।
ભાયર્વાહનકમશલગ્ ાિધપસમ વતે॥ ૭૦॥
કરાે ત િવપુલં રાજં્ય ગ ધમાલ્યા બરાિદકમ્ ।
તડાગં ગાપેુરાદ નાં પુ યધમાર્િદસગં્રહમ્॥ ૭૧॥
િવવાહાે સવકમાર્ ણ દારપતુ્રાિદસાખૈ્યકૃત્ ।
િપ મા સખુાવા પ્ત ગ્ હે લ મીઃ કટાક્ષકૃત્॥ ૭૨॥
મહારજપ્રસાદેન વેષ્ટ સ દ્ધસખુાિદકમ્ ।
પૂણ ચ દ્રે પૂણર્ફલં ક્ષીણે વ પફલ્ં ભવેત્॥ ૭૩॥
નીચાિરસ્થઽષ્ટમે ષષે્ઠ દાયેશાિદ્રપુર ધ્રકે ।
મરણં દારપતુ્રાણાં કષં્ટ ભૂ મિવનાશનમ્॥ ૭૪॥
પશધુા યક્ષયશ્ચવૈ ચાૈરાિદરણભી તકૃત્ ।
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ હ્યપ ત્યુભર્િવ ય ત॥ ૭૫॥
દેહ ડં્ય મનાેદુઃખં દુગાર્ લ મીજપં ચરેત્ ।
શ્વેતાં ગાં મિહષી ં દદ્યાદનેમારાેગ્યમાિદશતે્॥ ૭૬॥

અથ રહ્વ તદર્શાફલા યાયઃ॥ ૫૫॥
કુલીરે શ્ચકે રાહાૈ ક યત્યાં ચાપગેઽિપ વા ।
તદ્ભુક્તાે રાજસ માનં વસ્ત્રવાહનભષૂણમ્॥ ૧॥
વ્યવસાયા ફલાિધક્યં ચતુ પા વલાભકૃત્ ।
પ્રયાણં પ શ્ચમે ભાગે વાહના બરલાભકૃત્॥ ૨॥
લગ્ ાદુપચયે રાહાૈ શભુગ્રહયુતે ક્ષતે ।
મત્રાંશે તુઙ્ગભાગાંશે યાેગકારકસયંુતે॥ ૩॥
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રાજ્યલાભં મહાે સાહં રાજપ્રી ત શભુાવહમ્ ।
કરાે ત સખુસ પ ત્ત દારપતુ્રાિદવદ્ધર્નમ્॥ ૪॥
લગ્ ાષ્્ટમે વ્યયે રાહાૈ પાપયુક્તેઽથ વી ક્ષતે ।
ચાૈરાિદવ્રણપીડા ચ સવર્ત્રવંૈ ભવેદ્દિ્વજ॥ ૫॥
રાજદ્વારજનદ્વષે ઇષ્ટબ ધુિવનાશનમ્ ।
દારપતુ્રાિદપીડા ચ ભવત્યેવ ન સશંયઃ॥ ૬॥
દ્વતીયદ્યનૂનાથે વા સપ્તમસ્થાનમા શ્રતે ।
સદા રાેગાે મહાકષં્ટ શા ત કુયાર્દ્યથાિવિધ ।
આરાેગ્યં સ પદશ્ચવૈ ભિવ ય ત તદા દ્વજ॥ ૭॥
રાહુર તગર્તે વે લગ્ ા કે દ્રિત્રકાેણગે ।
વાેચ્ચે વક્ષતે્રગે વાિપ તુઙ્ગ વક્ષાશગેઽિપ વા॥ ૮॥
સ્થાનલાભં મનાેધૈય શત્રનુાશં મહ સખુમ્ ।
રાજપ્રી તકરં સાખૈ્યં જનાેઽતીવ સમશ્નુતે॥ ૯॥
િદનેિદને દ્ધરિપ સતપકે્ષ શશી યથા ।
વાહનાિદધનં ભૂિર ગ્ હે ગાેધનસકુંલમ્॥ ૧૦॥
નૈરતૃ્યે પ શ્ચમે ભાગે પ્રયાણં રાજદશર્નમ્ ।
યુક્તકાયાર્થર્ સ દ્ધઃ સ્યા વદેશે પનુરે ય ત॥ ૧૧॥
ઉપકારાે બ્રાહ્મણાનાં તીથર્યાત્રાિદકમર્ણામ્ ।
વાહનગ્રામલાભશ્ચ દેવબ્રાહ્મણપજૂનમ્॥ ૧૨॥
પતુ્રાે સવાિદસ તાષેાે િનતં્ય મષ્ઠાન્નભાજેનમ્ ।
નીચે વાઽ તઙ્ગતે વાિપ ષષ્ઠાષ્ટવ્યયરા શગે॥ ૧૩॥
શત્રુકે્ષત્રે પાપયુક્તે ધનહાિનભર્િવ ય ત ।
કમર્િવઘ્નાે ભવેત્તસ્ય માનહાિનશ્ચ યતે॥ ૧૪॥
કલત્રપતુ્રપીડા ચ હૃદ્રાેગાે રાજકારકૃત્ ।
દાયેશા કે દ્રકાેણે વા લાભે વા ધનગેઽિપ વા॥ ૧૫॥
દુ શ્ચક્યે બલસ પૂણ ગ્ હક્ષતે્રાિદ દ્ધકૃત્ ।
ભાજેના બરપશ્વાિદદાનધમર્જપાિદકમ્॥ ૧૬॥
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ભુ ય તે રાજકાપેાચ્ચ દ્વમાસં દેહપીડનમ્ ।
જ્યેષ્ઠભ્રાતુિવનાશશ્ચ મા િપત્રાિદપીડનમ્॥ ૧૭॥
દાયેશા ષષ્ઠર ધ્રે વા િરઃફે વા પાપસયંુતે ।
તદ્ભુક્તાૈ ધનહાિનઃ સ્યાદે્દહપીડા ભિવ ય ત॥ ૧૮॥
દ્વતીયદ્યનૂનાથે વા હ્યપ ત્યુભર્િવ ય ત ।
વણર્સ્ય િ તમાદાનં શવપજંૂ ચ કાયર્તે॥ ૧૯॥
સ્ર્/ઈશ ભાેશ્ચ પ્રસાદેન ગ્રહ તુષ્ટાે દ્વ ેત્તમ ।
દેહારાેગ્યં પ્રકુ તે શા ત કુયાર્ દ્વચક્ષણમ્॥ ૨૦॥
રાહાેર તગર્તે મ દે લગ્ ા કે દ્રિત્રકાેણગે ।
વાેચ્ચે મૂલિત્રકાેણે વા દુ શ્ચક્યે લાભરા શગે॥ ૨૧॥
તદ્ભુક્તાૈ પતેઃ સવેા રાજપ્રી તકર શભુા ।
િવવાહાે સવકાયાર્ ણ કૃ વા પુ યાિન ભૂિરશઃ॥ ૨૨॥
આરામકરણે યુક્તાે તડાગં કારિય ય ત ।
શદૂ્રપ્રભવુશાિદષ્ટલાભાે ગાેધનસગં્રહઃ॥ ૨૩॥
પ્રયાણં પ શ્ચમે ભાગે પ્રભુમૂલાદ્ધનક્ષયઃ ।
દેહાલસ્યં ફલા પ વં વદેશે પનુરે ય ત॥ ૨૪॥
નીચાિરક્ષતે્રગે મ દે ર ધ્રે વા વ્યયગેઽિપ વા ।
નીચાિરરાજભી તશ્ચ દારપતુ્રાિદપીડનમ્॥ ૨૫॥
આત્મબ ધુમન તાપં દાયાદજનિવગ્રહમ્ ।
વ્યવહારે ચ કલહમક માદ્ભષૂણં લભેત્॥ ૨૬॥
દાયેશા ષષ્ઠિર ફે વા ર ધ્રે વા પાપસયંુતે ।
હૃદ્રાેગાે માનહાિનશ્ચ િવવાદઃ શત્રપુીડનમ્॥ ૨૭॥
અ યદેશાિદસ ચારાે ગુ મવદ્વયાિધભાગ્ભવેત્ ।
કુભાજેનં કાેદ્રવાિદ તદુઃખાદ્ભયં ભવેત્॥ ૨૮॥
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ હ્યપ ત્યુભર્િવ ય ત ।
કૃ ણાં ગાં મિહષી ં દદ્યાદ્દાનેમારાેગ્યમાિદશતે્॥ ૨૯॥
રાહાેર તગર્તે સાૈ યે ભાગ્યે વા વક્ષર્ગેઽિપ વા ।
તુઙ્ગે વા કે દ્રરા શસ્થે પતુ્રે વા બલગેઽિપ વા॥ ૩૦॥
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રાજયાેગં પ્રકુ તે ગ્ હે કલ્યાણવદ્ધર્નમ્ ।
વ્યાપારેણ ધનપ્રા પ્તિવદ્યાવાહનમુત્તમમ્॥ ૩૧॥
િવવાહાે સવકાયાર્ ણ ચતુ પા વલાભકૃત્ ।
સાૈ યમાસે મહ સાખૈ્યં વવારે રાજદશર્નમ્॥ ૩૨॥
સગુ ધપુ પશ યાિદ સ્ત્રીસાખૈ્યં ચા તરાેભનમ્ ।
મહારાજપ્રસાદેન ધનલાભાે મહદ્યશઃ॥ ૩૩॥
દાયેશા કે દ્રલાભે વા દુ શ્ચક્યે ભાગ્યકમર્ગે ।
દેહારાેગ્યં હૃદુ સાહ ઇષ્ટ સ દ્ધઃ સખુાવહા॥ ૩૪॥
પુ યશ્લાેકાિદક તશ્ચ પુરાણશ્રવણાિદકમ્ ।
િવવાહાે યજ્ઞદ ક્ષા ચ દાનધમર્દયાિદકમ્॥ ૩૫॥
ષષ્ઠાષ્ટમવ્યયે સાૈ યે મ દેનાિપ યુતે ક્ષતે ।
દાયેશા ષષ્ઠિરઃફે વા ર ધ્રે વા પાપસયંુતે॥ ૩૬॥
દેવભાહ્મણિન દા ચ ભાેગભાગ્યિવવ જતઃ ।
સત્યહીનશ્ચ દુબુર્ દ્ધશ્ચાૈરાિહ પપીડનમ્॥ ૩૭॥
અક મા કલહશ્ચવૈ ગુ પતુ્રાિદનાશનમ્ ।
અથર્વ્યયાે રાજકાપેાે દારપતુ્રાિદપીડનમ્॥ ૩૮॥
દ્વતીયદ્યનૂનાથે વા હ્યપ ત્યુભયં વદેત્ ।
તદ્દાષેપિરહારાથ િવ સાહસ્રકં જપેત્॥ ૩૯॥
રાહાેર તગર્તે કેતાૈ ભ્રમણં રાજતાે ભયમ્ ।
વાત વરાિદરાેગશ્ચ ચતુ પા વહાિનકૃત્॥ ૪૦॥
અષ્ટમાિધસયંુક્તે દેહ ડં્ય મનાવે્યથા ।
શભુયુક્તે શભુૈદૃર્ષ્ટે દેહસાખૈ્યં ધનાગમઃ ।
રાજસ માનભષૂા પ્તગ્ ર્હે શભુકરાે ભવેત્॥ ૪૧॥
લગ્ ાિધપેન સ બ ધે ઇષ્ટ સ દ્ધઃ સખુાવહા ।
લગ્ ાિધપસમાયુક્તે લાભાે વા ભવ ત ધ્રવુમ્॥ ૪૨॥
ચતુ પા જવલાભઃ સ્યા કે દ્રે વાથ િત્રકાેણગે ।
ર ધ્રસ્થાનગતે કેતાૈ વ્યયે વા બલવ જતે॥ ૪૩॥
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તદ્ભુક્તાૈ બહુરાેગઃ સ્યાચ્ચાેરાિહવ્રણપીડનમ્ ।
િપ મા િવયાેગશ્ચ ભા દ્વષેાે મનાે ॥ ૪૪॥
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ દેહબાધા ભિવ ય ત ।
તદ્દાષેપિરહારાથ છાગદાનં ચ કારયેત્॥ ૪૫॥
રાહાેર તગર્તે શકેુ્ર કગ્ ા કે દ્ગિત્રકાેણગે ।
લાભે વા બલસયંુક્તે યાેગપ્રાબલ્યમાિદશતે્॥ ૪૬॥
િવપ્રમૂલાદ્ધનપ્રા પ્તગામિહ યાિદલાભકૃત્ ।
પતુ્રાે સવાિદસ તાષેાે ગ્ હે કલ્યાણસ ભવઃ॥ ૪૭॥
સ માનં રાજસ મનં રાજ્યલાભાે મહ સખુમ્ ।
વાેચ્ચે વા વક્ષર્ગે વાિપ તુઙ્ગાંશે વાંશગેઽિપ વા॥ ૪૮॥
નૂતનં ગ્ હિનમાર્ણં િનતં્ય મષ્ઠાન્નભાજેનમ્ ।
કલત્રપતુ્રિવભવં મત્રસગંઃ સભુાજેનમ્॥ ૪૯॥
અન્નદાનં પ્રયં િનતં્ય દાનધમાર્િદસગં્રહઃ ।
મહારાજપ્રસાદેન વાહના બરભષૂણમ્॥ ૫૦॥
વ્યવસાયા ફલાિધક્યં િવવાહાે માૈ જબ ધનમ્ ।
ષષ્ઠાષ્ટમવ્યયે શકેુ્ર નીચે શત્રુગ્ હે સ્થતે॥ ૫૧॥
મ દારફ ણસયંુક્તે તદ્ભુક્તાૈ રાેગમાિદશતે્ ।
અક મા કલહં ચવૈ િપ પતુ્રિવયાેગકૃત્॥ ૫૨॥
વબ ધજુનહાિનશ્ચ સવર્ત્ર જનપીડનમ્ ।
દાયાદકલહશ્ચવૈ વપ્રભાેઃ વસ્ય ત્યુકૃત્॥ ૫૩॥
કલત્રપતુ્રપીડા ચ શલૂરાેગાિદસ ભવઃ ।
દાયેશા કે દ્રરા શસ્થે િત્રકાેણે વા સમ વતે॥ ૫૪॥
લાભે વા કમર્રા શસ્થે ક્ષતે્રપાલમહ સખુમ્ ।
સગુ ધવસ્ત્રશ યાિદ ગાનવાદ્યસખું ભવેત્॥ ૫૫॥
છત્રચામરભષૂા પ્તઃ પ્રયવ તુસમ વતા ।
દાયેશાિદ્રપુર ધ્રસ્થે વ્યયે વા પાપસયંુતે॥ ૫૬॥
િવપ્રાિહ પચાૈરાિદમતૂ્રકૃચ્છ્ર ાન્મહદ્ભયમ્ ।
પ્રમેહાદ્રાૈિધરાે રાેગઃ કુ સતાન્નં શરાવે્યથા॥ ૫૭॥
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કારાગ્ હપ્રવેશશ્ચ રાજદ ડાદ્ધનક્ષયઃ ।
દ્વતીયદ્યનૂનાથે વા દારપતુ્રાિદનાશનમ્॥ ૫૮॥
આત્મપીડા ભયં ચવૈ હ્યપ ત્યુભયં ભવેત્ ।
દુગાર્લ મીજપં કુયાર્ત્ તતઃસખુમવા ુયાત્॥ ૫૯॥
રાહાેર તગર્તે સયૂ વાેચ્ચે વક્ષતે્રકે દ્રગે ।
િત્રકાેણે લાભગે વાઽિપ તુઙ્ગાંશે વાંશગેઽિપ વા॥ ૬૦॥
શભુગ્રહેણ સ દષૃ્ટે રાજપ્રી તકરં શભુમ્ ।
ધનધા યસ દ્ધશ્ચહ્ય પમાન સખુવાહમ્॥ ૬૧॥
અ પગ્રામાિધપતં્ય ચ વ પલાભાે ભિવ ય ત ।
ભાગ્યલગ્ ેશસયંુક્તે કમશને િનર ક્ષતે॥ ૬૨॥
રા શ્રયાે મહાક તિવદેશગમનં તથા ।
દેશાિધપત્યયાેગશ્ચ ગજશ્વા બરભષૂણમ્॥ ૬૩॥
મનાેઽ ભષ્ટપ્રદાનં ચ પતુ્રકલ્યાણસ ભવમ્ ।
દયેશાિદ્રઃફર ધ્રસ્થે ષષે્ઠ વા નીચગેઽિપ વા॥ ૬૪॥
વરા તસારરાેગશ્ચ કલહાે રાજિવગ્રહઃ ।
પ્રયાણં શત્રુ દ્ધશ્ચ િન્રપચાૈરા ગ્ પીડનમ્॥ ૬૫॥
દાયેશા કે દ્રકાેણે વા દ શ્ચક્યે લાભગેઽિપ વા ।
િવદેશે રાજસ માનં કલ્યાણં ચ શભુાવહમ્॥ ૬૬॥
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ મહારાેગાે ભિવ ય ત ।
સયૂર્પ્રણામં શા ત ચ કુયાર્દારાેગ્યસ ભવામ્॥ ૬૭॥
રાહાેર તગર્તે ચ દ્રે વક્ષતે્રે વાેચ્ચગેઽિપ વા ।
કે દ્રિત્રકાેણલાભે વા મત્રક્ષ શભુસયંુતે॥ ૬૮॥
રાજ વં રાજપજૂ્ય વં ધનાથ ધનલાભકૃત્ ।
આરાેગ્યં ભષૂણ્ં ચવૈ મત્રસ્ત્રીપતુ્રસ પદઃ॥ ૬૯॥
પૂણ ચ દ્રે ફલં પૂણ રાજપ્રીત્યા શભુાવહમ્ ।
અશ્વવાહનલાભઃ સ્યદ્ગહૃક્ષતે્રાિદ દ્ધકૃત્॥ ૭૦॥
દાયેશા સખુભાગ્યસ્થે કે દ્રે વા લાભગેઽિપ વા ।
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લ મીકટાક્ષ ચહ્નાિન ગ્ હે કલ્યાણસ ભવઃ॥ ૭૧॥
સવર્કાયર્ સ દ્ધઃ સ્યાદ્ધનધા યસખુાવહા ।
સ ક તલાભસ માનં દેવ્યારાધનમાચરેત્॥ ૭૨॥
દાયેશા ષષ્ઠર ધ્રસ્થે વ્યયે વા બલવ જતે ।
િપશાચ દ્રવ્યાઘ્રાદ્ સગ્ ર્હકે્ષત્રાથર્નાશનમ્॥ ૭૩॥
માગ ચાૈરભયં ચવૈ વ્રણાિધક્ય મહાેદયમ્ ।
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ અપ ત્યુ તદા ભવેત્॥ ૭૪॥
શ્વેતાં ગાં મિહષી ં દદ્યાદ્ િવપ્રાયારાેગ્ય સદ્ધયે ।
તતઃ સાખૈ્યમવા ાે ત ચ દ્રગ્રહપ્રસાદતઃ॥ ૭૫॥
રાહાેર તગર્તે ભાૈમે લગ્ ા લાભિત્રકાેણગે ।
કે દ્રે વા શભુસયંુક્તે વાેચ્ચે વક્ષતે્રગેઽિપ વા॥ ૭૬॥
નષ્ટરાજ્યધ પ્રા પ્તગ્ ર્હક્ષતે્રા ભ દ્ધકૃત્ ।
ઇષ્ટદેવપ્રસાદેન સ તાનસખુભાગ્ભવેત્॥ ૭૭॥
ક્ષપ્રભાજે્યાન્મહ સાખૈ્યં ભષૂણશ્વા બરાિદકૃત્ ।
દાયેશા કે દ્રકાેણે વા દુ શ્ચક્યે લાભગેઽિપ વા॥ ૭૮॥
રક્તવસ્ત્રાિદલાભઃ સ્યા પ્રયાણં રાજદશર્નમ્ ।
પતુ્રવગષુ કલ્યાણં વપ્રભાેશ્ચ મહ સખુમ્॥ ૭૯॥
સનેપતં્ય મહાે સાહાે ભ્રા વગર્ધનાગમઃ ।
દાયેશાદ્ર ધ્રિરઃફે વા ષષે્ઠ પાપસમ વતે॥ ૮૦॥
પતુ્રદારાિદહાિનશ્ચ સદૂરાણાં ચ પીડનમ્ ।
સ્થાનભ્રંશાે બ ધવુગર્દારપતુ્રિવરાેધનમ્॥ ૮૧॥
ચાૈરાિહવ્રણભી તશ્ચ વદેહસ્ય ચ પીડનમ્ ।
આદાૈ ક્લેશકરં ચવૈ મ યા તે સાખૈમા ુયાત્॥ ૮૨॥
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ દેહાલસ્યં મહદ્ભયમ્ ।
અનડ્વાહં ચ ગાં દદ્યાદારાેગ્યસખુલ ધયે॥ ૮૩॥

અથ વા તદર્શાફલા યાયઃ॥ ૫૬॥
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વાેચ્ચે વક્ષતે્રગે વે લગ્ ા કે દ્રિત્રકાેણગે ।
અનેકરાજધીશાે વા સ પન્નાે રાજપૂ જતઃ॥ ૧॥
માેમિહ યાિદલાભશ્ચ વસ્ત્રવાહનભષૂણમ્ ।
નૂતનસ્થાનિનમાર્ણં હ યર્પ્રાકારસયંુતમ્॥ ૨॥
ગ તૈશ્વયર્સ પ ત્તભાર્ગ્યકમર્ફલઆેદયઃ ।
બ્રાહ્મણપ્રભુસ માનં સમાનં પ્રભુદશર્નમ્॥ ૩॥
વપ્રભાેઃ વફલાિધક્ય દારપતુ્રાિદલાભકૃત્ ।
નીચાંશે નીચરા શસ્થે ષષ્ઠાષ્ટમવ્યયરા શગે॥ ૪॥
નીચસઙ્ગાે મહાદુઃખં દાયાદજનિવગ્રહઃ ।
કલહાે ન િવચારાેસ્ય વપ્રભુ વપ ત્યુકૃત્॥ ૫॥
પતુ્રદારિવયાેગશ્ચ ધનધા યાથર્હાિનકૃત્ ।
સપ્તમાિધપદાષેેણ દેવવાધા ભિવ ય ત॥ ૬॥
તદ્દાષેપિરહારાથ શવસાહસ્રકં જપેત્ ।
દ્ર યં ચ ગાેદાનં કુયાર્ત્ વાઽભીષ્ટલ ધયે॥ ૭॥
વસ્યા તગર્તે મ દે વાેચ્ચે વક્ષતે્ર મત્રભે ।

લગ્ ા કે દ્રિત્રકાેણસ્થે લાભે વા બલસયંુતે॥ ૮॥
રાજ્યલાભાે મહ સાખૈ્યં વસ્ત્રાભરણસયંુતમ્ ।
ધનધા યાિદલાભશ્ચ સ્ત્રીલાભાે બહુસાખૈ્યકૃત્॥ ૯॥
વાહના બરપશ્વાિદભૂલાભઃ સ્થાનલાભકૃત્ ।
પતુ્ર મત્રાિદસાખૈ્યં ચ નરવાહનયાેગકૃત્॥ ૧૦॥
નીલવસ્ત્રાિદલાભશ્ચ નીલાશ્વં લભતે ચ સઃ ।
પ શ્ચમાં િદશમા શ્રત્ય પ્રયાણં રાજદશર્નમ્॥ ૧૧॥
અનેકયાનલાભં ચ િનિદશને્મ દભુ ક્તષુ ।
લગ્ ા ષષ્ઠાષ્ટમે મ દે વ્યયે નીચેઽ તગેઽ યરાૈ॥ ૧૨॥
ધનધા યાિદનાશશ્ચ વરપીડા મનાે જઃ ।
સ્ત્રીપતુ્રાિદષુ પીડા વાવ્રણાત્યાર્િદકમુદ્ભવેત્॥ ૧૩॥
ગ્ હે વશભુકાયાર્ ણ ત્યવગાર્િદપીડનમ્ ।
ગાેમિહ યાિદહાિનશ્ચ બ ધુદ્વષેી ભિવ ય ત॥ ૧૪॥

par5160.pdf 25



હ પારાશરહાેરાશાસ્ત્રમ્ ૫૧-૬૦

દાયેશા કે દ્રકાેણસ્થે લાભે વા ધનગેઽિપ વા ।
ભૂરાભશ્ચાથર્લાભશ્ચ પતુ્રલાભસખંુ ભવેત્॥ ૧૫॥
ગાેમિહ યાિદલાભશ્ચ શદૂ્રમૂલાદ્ધનં તથા ।
દાયેશાિદ્રપુર ધ્રસ્થે વ્યયે વા પાપસયંુતે॥ ૧૬॥
ધનધા યાિદનાશશ્ચ બ ધુ મત્રિવરાેધકૃત્ ।
ઉદ્યાેગભઙ્ગાે દેહા તઃ વજનાનાં મહદ્ભયમ્॥ ૧૭॥
દ્વસપ્તમાિધપે મ દે હ્યપ ત્યુભર્િવ ય ત ।
તદ્દાષેપિરહારાથ િવ સાહસ્રકં જપેત્॥ ૧૮॥
કૃ ણાં ગાં મિહષી ં દદ્યાદનનેારાેગ્યમાિદશતે્ ।
મ દગ્રહપ્રસાદેન સતં્ય સતં્ય દ્વ ેત્તમ॥ ૧૯॥
વસ્યા તગર્તે સાૈ યે કે દ્રલાભિત્રકાેણગે ।
વાેચ્ચે વા વક્ષર્ગે વાિપ દશાિધપસમ વતે॥ ૨૦॥
અથર્લાભાે દેહસાખૈ્યં રાજ્યલાભાે મહ સખુમ્ ।
મહારાજપ્રસાદેન વેષ્ટ સ દ્ધઃ સખુાવહા॥ ૨૧॥
વાહના બરપશ્વાિદગાેધનૈ સકુંલં ગ્ હમ્ ।
મહીસતુને સદંષૃ્ટે શત્રુ દ્ધઃ સખુક્ષયઃ॥ ૨૨॥
વ્યવસાયા ફલં િનષં્ટ વરાતીમારપીડનમ્ ।
દાયેશાદ્ભાગ્યકાેણે વા કે દ્રે વા તુઙ્ગરા શગે॥ ૨૩॥
વદેશે ધનલાભશ્ચ િપ મા સખુાવહા ।
ગજવા જસમાયુક્તાે રાજ મત્રપ્રસાદતઃ॥ ૨૪॥
દાયેશા ષષ્ઠર ધ્રસ્થે વ્યયે વા પાપસયંુતે ।
શભુદૃ ષ્ટિવહીને ચ ધ ધા યપિરચ્યુ તઃ॥ ૨૫॥
િવદેશગમનં ચવૈ માગ ચાૈરભયં તથા ।
વ્રણદાહા ક્ષરાેગશ્ચ નાનાદેશપિરભ્રમઃ॥ ૨૬॥
લગ્ ા ષષ્ઠાષ્ટમભાવે વા વ્યયે વા પાપસયંુતે ।
અક્સમા કલહશ્ચવૈ ગ્ હે મષુ્ઠરભાવણમ્॥ ૨૭॥
ચતુ પા વહાિનશ્ચ વ્યવહારે તથવૈ ચ ।
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અપ ત્યુભયં ચવૈ શત્રૂણાં કલહાે ભવેત્॥ ૨૮॥
શભુદષૃ્ટે શભુૈયુર્ક્તે દારસાખૈ્યં ધનાગમઃ ।
આદાૈ શભંુ દેહસાખૈ્યં વાહના બરલાભકૃત્॥ ૨૯॥
અ તે તુ ધનહાિનશ્ચે વાત્મસાખૈ્યં ન યતે ।
દ્વતીયદ્યનૂનાથે વા હ્યપ ત્યુભર્િવ ય ત॥ ૩૦॥
તદ્દાષેપિરહારાથ િવ સાહસ્રકં જપેત્ ।
આયુ ર્ દ્ધકરં ચવૈ સવર્સાૈભાગ્યદાયકમ્॥ ૩૧॥
વસ્યા તગર્તે કેતાૈ શભુગ્રહસમ વતે ।

અ પસાખૈ્યધનવ્યા પ્તઃ કુ સતાન્નસ્ય ભાજેનમ્॥ ૩૨॥
પરાનં્ન ચવૈ શ્રાદ્ધાન્નં પાપમૂલાદ્ધનાિન ચ ।
દાયેશાિદ્રપુર ધ્રસ્થે વ્યયે વા પાપસયંુતે॥ ૩૩॥
રાજકાપેાે ધનચ્છેદાે બ ધનં રાેગપીડનમ્ ।
બલાહાિનઃ િપ દ્વષેાે ભ્રા દ્વષેાે મનાે જમ્॥ ૩૪॥
દાયેશા સતુભાગ્યસ્થે વાહને કમર્ગેઽિપ વા ।
નરવાહનયાેગશ્ચ ગ શ્વા બરસઙુ્કલમ્॥ ૩૫॥
મહારાજપ્રસાદેન વેષ્ટકાયાર્થર્લાભકૃત્ ।
વ્યવસાયા ફલાિધક્યં ગાેમિહ યાિદલાભકૃત્॥ ૩૬॥
યવનપ્રભુમૂલાદ્વા ધનવસ્ત્રાિદલાભકૃત્ ।
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ દેહવાધા ભિવ ય ત॥ ૩૭॥
છાગદાનં પ્રકુવ ત ત્યુ જયજપં ચરેત્ ।
સવર્દાષેાપેશમની ં શા ત કુયાર્ દ્વધાનતઃ॥ ૩૮॥
વસ્યા તગર્તે શકેુ્ર ભાગ્યકે દ્રશેસયંુતે ।

લાભે વા સતુરા શસે્થ વક્ષતે્રે શભુસયંુતે॥ ૩૯॥
નરવાહનયાેગશ્ચ ગ શ્વા બરસયંુતઃ ।
મહારજપ્રસાદેન લાભાિધક્યં મહ સખુમ્ ।
નીલા બરાણાં રક્તાનાં લાભશ્ચવૈ ભિવ ય ત॥ ૪૦॥
પવૂર્સ્યાં િદ શ િવપ્રે દ્ર પ્રયાણં ધ લાભદમ્ ।
કલ્યાણં ચ મહાપ્રી તઃ િપ મા સખુાવહા॥ ૪૧॥
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દેવતાગુ ભ ક્તશ્ચ અન્નદાનં મહત્તથા ।
તડાગગાપેુરાદ િન િદશતે્ પુ યાિન ભૂિરશઃ॥ ૪૨॥
ષષ્ઠાષ્ટમવ્યયે નીચે દાયેશાદ્વા તથવૈ ચ ।
ક હાે બ ધવુષૈ યં દારપતુ્રાિદપીડનમ્॥ ૪૩॥
મ દારરાહુસયંુક્તે કલહાે રાજતાે ભયમ્ ।
સ્ત્રીમૂલા કલહશ્ચવૈ શ્વસરુા કલહ તથા॥ ૪૪॥
સાેદરેણ િવવાદઃ સ્યાદ્ધનધા યપિરચ્યુ તઃ ।
દાયેશા કે દ્રરા શસ્થે ધને વા ભાગ્યગેઽિપ વા॥ ૪૫॥
ધનધા યાિદલાભશ્ચ સ્ર્/ઈલાભાે રાજદશર્નમ્॥ ૪૬॥
વાહનં પતુ્રલાભશ્ચ પશુ દ્ધમર્હ સખુમ્ ।
ગીતાવાદ્યપ્રસઙ્ગાિદિવદ્વ જનસમાગમઃ॥ ૪૭॥
િદવ્યાન્નભાજેનં સાખૈ્યં વબ ધજુનપાષેકમ્ ।
દ્વસપ્તમાિધપે શકેુ્ર તદ્દશાનાં ધનક્ષ તઃ॥ ૪૮॥
અપ ત્યુભયં તસ્યસ્ત્રીમૂલાદાષૈધાિદતઃ ।
તસ્ય રાેગસ્ય શા ત્યથ શા તકમર્ સમાચરેત્॥ ૪૯॥
શ્વેતાં ગાં મિહષી ં દદ્યાદાયુરારાેગ્ય દ્ધયે ।
શકુ્રગ્રહપ્રસાદેન તતઃ સખુમવા ુયાત્॥ ૫૦॥
વસ્યા તગર્તે સયૂ વાેચ્ચે વક્ષતે્રગેઽિપ વા ।

કે દ્રે વાઽથિત્રકાેણે ચ દુ શ્ચક્યે લાભગેઽિપ વા॥ ૫૧॥
ધને વા બલસયંુતે દાયેશાદ્વા તથવૈ ચ ।
ત કાલે ધનલાભઃ સ્યાદ્રાજસ માનવૈભવમ્॥ ૫૨॥
વાહના બરપશ્વાિદભષૂણં પતુ્રસ ભવઃ ।
મત્રપ્રભવુશાિદષં્ટ સવર્કાય શભુાવહમ્॥ ૫૩॥
લગ્ ાદષ્ટમવ્યયે સયૂ દાયેશાદ્વા તથવૈ ચ ।
શરાેરાેગાિદપીડા ચ વરપીડા તથવૈ ચ॥ ૫૪॥
સ કમર્સુ તદા હીનઃ પાપકમર્ચય તથા ।
સવર્ત્ર જનિવદ્વષેાે હ્યાત્મબ ધુિવયાેગકૃત્॥ ૫૫॥
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અક મા કલહશ્ચવૈ વસ્યા તગર્તે રવાૈ ।
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ દેહપીડા ભિવ ય ત॥ ૫૬॥
તદ્દાષેપિરહારાથર્માિદત્યહૃદયં જપેત્ ।
સવર્પીડાપેશમનં શ્રીસયૂર્સ્ય પ્રસાદતઃ॥ ૫૭॥
વસ્યા તગર્તે ચ દ્રે કે દ્રે લાભિત્રકાેણગે ।
વાેચ્ચે વા વક્ષર્રા શસ્થે પૂણ ચવૈ બલૈયુર્તે॥ ૫૮॥
દાયેશાચ્છુભરા શસ્થે રાજસ માનવૈભવમ્ ।
દારપતુ્રાિદસાખૈ્યં ચ ક્ષીરાણં ભાજેનં તથા॥ ૫૯॥
સ કમર્ ચ તથા ક તઃ પતુ્રપાતૈ્રાિદ દ્ધદા ।
મહારાજપ્રસાદેન સવર્સાખૈ્યં ધનાગમઃ॥ ૬૦॥
અનેકજનસાખૈ્યં ચ દાનધમાર્િદસગં્રહઃ ।
ષષ્ઠાષ્ટમવ્યયે ચ દ્રે સ્થતે વા પાપસયંુતે॥ ૬૧॥
દાયેશા ષષ્ઠર ધ્રે વા વ્યયે વા બલવ જતે ।
માનાથર્બ ધુહાિનશ્ચ િવદેશપિરિવચ્યુ તઃ॥ ૬૨॥
પચાૈરાિદપીડા ચ દાયાદજનિવગ્રહઃ ।
માતુલાિદિવયાેગશ્ચ મા પીડા તથવૈ ચ॥ ૬૩॥
દ્વતીયષષ્ઠયાેર શે દેહપીડા ભિવ ય ત ।
તદ્દાષેપિરહારાથ દુગાર્પાઠં ચ કારયેત્॥ ૬૪॥
વસ્યા તગર્તે ભાૈમે લગ્ ા કે દ્રિત્રકાેણગે ।
વાેચ્ચે વા વક્ષર્ગે વાિપ તુઙ્ગાંશે વાંશગેઽિપ વા॥ ૬૫॥
િવદ્યાિવવાહકાયાર્ ણ ગ્રામભૂ યાિદલાભકૃત્ ।
જનસામ યર્મા ાે ત સવર્કાયાર્થર્ સ દ્ધદમ્॥ ૬૬॥
દાયેશા કે દ્રકાેણસ્થે લાભે વા ધનગેઽિપ વા ।
શભુયુક્તે શભુૈદૃર્ષ્ટે ધનધા યાિદસ પદઃ॥ ૬૭॥
મષ્ઠાન્નદાનિવભવં રાજપ્રી તકરં શભુમ્ ।
સ્ત્રીસાખૈ્યં ચ સતુવા પ્તઃ પુ યતીથર્ફલં તથા॥ ૬૮॥
દાયેશાદ્ર ધ્રભાવે વા વ્યયે વા નીચગેઽિપ વા ।
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પાપયુતે ક્ષતે વાિપ ધા યાથર્ગ્ હનાશનમ્॥ ૬૯॥
નાનરાેગભયં દુઃખં નતે્રરાેગાિદસ ભવઃ ।
પવૂાર્દ્ધ કષ્ટમિધકમપરાદ્ધ મહ સખુમ્॥ ૭૦॥
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ દેહ ડં્ય મનાે જઃ ।
ષભસ્ય પ્રદાનં તુ સવર્સ પ પ્રદાયકમ્॥ ૭૧॥
વસ્યા તગર્તે રાહાૈ વાેચ્ચે વા કે દ્રગેઽિપ વા ।

મૂલિત્રકાેણે ભાગ્યે ચ કે દ્રાિધપસમ વતે॥ ૭૨॥
શભુયુતે ક્ષતે વાિપ યાેગપ્રી ત સમાિદશતે્ ।
ભુ યાદાૈ પ ચમાસાંશ્ચ ધનધા યાિદકં લભેત્॥ ૭૩॥
દેશગ્રામાિધકં ચ યવનપ્રભુદશર્નમ્ ।
ગ્ હે કલ્યાણસ પ ત્તબર્હુસનેાિધપત્યકમ્॥ ૭૪॥
દૂરયાત્રાિદગમનં પુ યધમાર્િદસગં્રહઃ ।
સતેુ નાનફલાવા પ્તિરષ્ટ સ દ્ધઃ સખુાવહા॥ ૭૫॥
દાયષેાદ્ર ધ્રભાવે વા વ્યયે વા પાપસયંુતે ।
ચાૈરાિહવ્રણભી તશ્ચ રાજવષૈ યમવે ચ॥ ૭૬॥
ગ્ હે કમર્કલાપને વ્યાકુલાે ભવ ત ધ્રવુમ્ ।
સાેદરેણ િવરાેધઃ સ્યાદ્દાયાદજનિવગ્રહઃ॥ ૭૭॥
ગ્ હે વશભુકાયાર્ ણ દુઃ વ ાિદભયં ધ્રવુમ્ ।
અક મા કલહશ્ચવૈ ક્ષદૂ્રશૂ યાિદરાેગકૃત્॥ ૭૮॥
દ્વસપ્તમ સ્થતે રાહાૈ દેહવાધાં િવિનિદશતે્ ।
તદ્દાષેપિરહારાથ ત્યુ જયજપં ચરેત્॥ ૭૯॥
છાગદાનં પ્રકુવ ત સવર્સાખૈ્યમવા ુયાત્ ।
દેવપૂયપ્રસાદેન રાહુતુષ્ટ ા દ્વ ેત્તમ॥ ૮૦॥

અથ શ ય તદર્શાફલા યાયઃ॥ ૫૭॥
મૂલિત્રકાેણે વક્ષ વા તુલાયામુચ્ચગેઽિપ વા ।
કે દ્રિત્રકાેણલાભે વા રાજયાેગાિદસયંુતે॥ ૧॥
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રાજ્યલાભાે મહ સાખૈ્યં દારપતુ્રાિદવધર્નમ્ ।
વાહનત્રયસયંુક્તં ગ શ્વા બરસઙુ્કલમ્॥ ૨॥
મહારાજપ્રસાદેન સનેાપત્યાિદલાભકૃત્ ।
ચતુ પા વલાભઃ સ્યાદ્ગ્રામભૂ યાિદલાભકૃત્॥ ૩॥
તથાઽષ્ટમે વ્યયે મ દે નીચે વા પાપસયંુતે ।
તદ્ભુ યાદાૈ રાજભી તિવષશસ્ત્રાિદપીડનમ્॥ ૪॥
રક્તસ્ત્રાવાે ગુ મરાેગાે હ્ય તમારાિદપીડનમ્ ।
મ યે ચાૈરાિદ ભી તશ્ચ દેશત્યાગાે મનાે જઃ॥ ૫॥
અ તે શભુકર ચવૈ શનેર તદર્શા દ્વજ ।
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ હ્યપ ત્યુભર્િવ ય ત॥ ૬॥
તદ્દાષેપિરહારાથ ટ ુ જયજપં ચરેત્ ।
તતઃ શા તમવા ાે ત શઙ્કરસ્ય પ્રસાદતઃ॥ ૭॥
મ દસ્યા તગર્તે સાૈ યે િત્રકાેણે કે દ્રગેઽિપ વા ।
સ માનં ચ યશઃ ક ત િવદ્યાલાભં ધનાગમમ્॥ ૮॥
વદેશે સખુમા ાે ત વાહનાિદફલૈયુર્તમ્ ।
યજ્ઞાિદકમર્ સ દ્ધશ્ચ રાજયાેગાિદસ ભવમ્॥ ૯॥
દેહસાખૈ્યં હૃદુ સાહં ગ્ હે કલ્યાણસ ભવમ્ ।
સતેુ નાનફલાવા પ્ત તીથર્યાત્રાિદકમર્ણા॥ ૧૦॥
વા ણજ્યાદ્ધનલાભશ્ચ પુરાણશ્રવણાિદકમ્ ।
અન્નદાનફલં ચવૈ િનતં્ય મષ્ઠાન્નભાજેનમ્॥ ૧૧॥
ષષ્ઠાષ્ટમવ્યયે સાૈ યે નીચે વા તંગતે સ ત ।
રવ્યારફ ણસયંુક્તે દાયેશાદ્વા તથવૈ ચ॥ ૧૨॥
પા ભષેકમથાર્ પ્તદશગ્રામાિધપત્યતા ।
ફલમીદશૃમાદાૈ તુ મ યા તે રાેગપીડનમ્॥ ૧૩॥
નષ્ટાિન સવર્કાયાર્ ણ વ્યાકુલ વં મહદ્ભયમ્ ।
દ્વતીયસપ્તમાિધશે દેહબાધા ભિવ ય ત॥ ૧૪॥
તદ્દાષેપિરહારાથ િવ સાહસ્રકં જપેત્ ।
અન્નદાનં પ્રકુવ ત સવર્સ પ પ્રદાયકમ્॥ ૧૫॥
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મ દસ્યા તગર્તે કેતાૈ શભુદૃ ષ્ટયુતે ક્ષતે ।
વાેચ્ચે વા શભુરા શસે્થ યાેગકારકસયંુતે॥ ૧૬॥
કે દ્રકાેણગતે વાિપ સ્થાનભં્રશાે મહદ્ભયમ્ ।
દિરદ્રબ ધનં ભી તઃ પતુ્રદારાિદનાશનમ્॥ ૧૭॥
વપ્રભાેશ્ચ મહાકષં્ટ િવદેશગમનં તથા ।
લગ્ ાિધપેન સયંુક્તે આદાૈ સાખૈ્યં ધનાગમઃ॥ ૧૮॥
ગઙ્ગાિદસવર્તીભષુ નાનં દૈવતદશર્નમ્ ।
દાયેશા કે દ્રકાેણે વા તીયભવરા શગે॥ ૧૯॥
સમથા ધમર્બુ દ્ધશ્ચ સાખૈ્યં પસમાગમઃ ।
તથાઽષ્ટમે વ્યયે કેતાૈ દાયેશાદ્વા તથવૈ ચ॥ ૨૦॥
અપ ત્યુભયં ચવૈ કુ સતાન્નસ્ય ભાજેનમ્ ।
શીત વરા તસારશ્ચ વ્રણચાૈરાિદપીડનમ્॥ ૨૧॥
દારપતુ્રિવયાેગશ્ચ સસંારે ભવ ત ધ્રવુમ્ ।
દ્વ તયદ્યનૂરા શસે્થ દેહ પીડા ભિવ ય ત॥ ૨૨॥
છાગદાનં પ્રકુવ ત હ્યપ ત્યુિનવારણમ્ ।
કેતુગ્રહપ્રસાદેન સખુશા તમવા ુયાત્॥ ૨૩॥
મ દસ્યા તગર્તે શકેુ્ર વાેચ્ચે વક્ષતે્રગેઽિપ વા ।
કે દ્રે વા શભુસયંુક્તે િત્રઆેકાેણે લાભગેઽિપ વા॥ ૨૪॥
દારપતુ્રધનપ્રા પ્તદહારાેગ્યં મહાે સવઃ ।
ગ્ હે કલ્યા સ પ ત્ત રાજ્યલાભં મહ સખુમ્॥ ૨૫॥
મહારાજપ્રસાદેન હીષ્ટ સ દ્ધઃ સખુાવહા ।
સ માનં પ્રભુસ માનં પ્રયવસ્ત્રાિદલાભકૃત્॥ ૨૬॥
દ્વપા તરાદ્વસ્ત્રલાભઃ શ્વેતાશ્વાે મિહષી તથા ।
ગુ ચારવશાદ્ભાગ્યં સાખૈ્યં ચ ધનસ પદઃ॥ ૨૭॥
શિનચારાન્મનુ યાેઽસાૈ યાેગમા ાેત્યસશંયમ્ ।
શત્રનુીચા તગે શકેુ્ર ષષ્ઠાષ્ટમવ્યયરા શગે॥ ૨૮॥
દારનાશાે મનઃક્લેશઃ સ્થાનનાશાે મનાે જઃ ।
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દારાનાં વજનક્લેશઃ સ તાપાે જનિવગ્રહઃ॥ ૨૯॥
દાયેશાદ્ભાગ્યગે ચવૈ કે દ્રે વા લાભસયંુતે ।
રાજપ્રી તકરં ચવૈ મનાેઽભીષ્ટપ્રદાયકમ્॥ ૩૦॥
દાનધમર્દયાયુક્તં તીથર્યાત્રાિદકં ફલમ્ ।
સા તાથર્કાવ્યરચનાં વેદા તશ્રવણાિદકમ્॥ ૩૧॥
દારપતુ્રાિદસાખૈ્યં ચ લભતે નાઽત્ર સશંયઃ ।
દાયેશાદ્વ્યયગે શકેુ્ર ષષે્ઠ વા હ્યષ્ટમેઽિપ વા॥ ૩૨॥
નતે્રપીડા વરભયં વકુલાચારવ જતઃ ।
કપાેલે દ તશલૂાિદ હૃિદ ગુહ્યે ચ પીડનમ્॥ ૩૩॥
જલભી તમર્ન તાપાે ક્ષા પતનસ ભવઃ ।
રાજદ્વારે જનદ્વષેઃ સાેધરેણ િવરાેધનમ્॥ ૩૪॥
દ્વતીયસપ્તમાધીશે આત્મક્લેશાે ભિવ ય ત ।
તદ્દાષેપિરહારાથ દુગાર્દેવીજપં ચરેત્॥ ૩૫॥
શ્વેતાં ગાં મિહષી ં દદ્યાદાયુરારાેગ્ય દ્ધદામ્ ।
જગદ બાપ્રસાદેન તતઃ સખુમવા ુયાત્॥ ૩૬॥
મ દસ્યા તગર્તે સયૂ વાેચ્ચે વક્ષતે્રગેઽિપ વા ।
ભાગ્યાિધપને સયંુક્તે કે દ્રલાભિત્રકાેણગે॥ ૩૭॥
શભુદૃ ષ્ટયુતે વાિપ વપ્રભાેશ્ચ મહ સખુમ્ ।
ગ્ હે કલ્યાણસ પ ત્તઃ પતુ્રાિદસખુવદ્ધર્નમ્॥ ૩૮॥
વાહના બરપશ્વાિદગાેક્ષીરૈ સકુંલં ગ્ હમ્ ।
લગ્ ાષ્ટમવ્યયે સયૂ દાયેશાદ્વા તથવૈ ચ॥ ૩૯॥
હૃદ્રાેગાે માનહાિનશ્ચ સ્થાનભ્રંશાે મનાે ।
ઇષ્્ટબ ધુિવયાેગશ્ચ ઉદ્યાેગસ્ય િવનાશનમ્॥ ૪૦॥
તાપ વરાિદપીડા ચ વ્યાકુલ વં ભયં તથા ।
આત્મસ બ ધમરણ મષ્ટવ તુિવયાેગકૃત્॥ ૪૧॥
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ દેહબાધા ભિવ ય ત ।
તદ્દાષેપિરહારાથ સયૂર્પૂ ં ચ કારયેત્॥ ૪૨॥
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મ દસ્યા તગર્તે ચ દ્રે વદૃ ષ્ટસમ વતે ।
વાેચ્ચે વક્ષતે્રકે દ્રસ્થે િત્રકાેણે લાભગેઽિપ વા॥ ૪૩॥
પૂણ શભુગ્રહૈયુર્ક્તે રાજપ્રી તસમાગમઃ ।
મહારાજપ્રસાદેન વાહના બરભષૂણમ્॥ ૪૪॥
સાૈભાગ્યં સખુ દ્ધ ચ ત્યાનાં પિરપાલનમ્ ।
િપ મા કુલે સાખૈ્યં પશુ દ્ધઃ સખુાવહા॥ ૪૫॥
ક્ષીણે વા પાપસયંુક્તે પાપદષૃ્ટે વા નીચગે ।
કૂ્રરાંશકગતે વાિપ કૂ્રરક્ષતે્રગતેઽિપ વા॥ ૪૬॥
તકસ્ય મહ કષં્ટ રાજકાપેાે ધનક્ષયઃ ।

િપ મા િવયાેગશ્ચ પતુ્રીપતુ્રાિદરાેગકૃત્॥ ૪૭॥
વ્યવસાયા ફલં નેષં્ટ નાનામાગ ધનવ્યયઃ ।
અકાલે ભાજેનં ચવૈ માષૈધસ્ય ચ ભક્ષણમ્॥ ૪૮॥
ફલમેત દ્વ નીયાદાદાૈ સાખૈ્યં ધનાગમઃ ।
દાયેશા કે દ્રરા શસ્થે િત્રકાેણે લાભગેઽિપ વા॥ ૪૯॥
વાહના બરપશ્વાિદભ્રા દ્ધઃ સખુાવહા ।
િપ મા સખુાવા પ્તઃ સ્ત્રીસાખૈ્યં ચ ધનાગમઃ॥ ૫૦॥
મત્રપ્રભવુશાિદષં્ટ સવર્સાખૈ્યં શભુાવહમ્ ।
દાયેશાદ્દવ્ાદશ ભાવે ર ધ્રે વા બલવ જતે॥ ૫૧॥
શયનં રાેગમાલસ્યં સ્થાનભ્રષં્ટ સખુાપહમ્ ।
શત્રુ દ્ધિવરાેધં ચ બ ધુદ્વષેમવા ુયાત્॥ ૫૨॥
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ દેહાલસ્ય ભિવ ય ત ।
તદ્દાષેશમનાથ ચ તલહાેમાિદકં ચરેત્॥ ૫૩॥
ગુડં ઘ્ તં ચ દધ્નાક્તં ત ડુલં ચ યથાિવિધ ।
શ્વેતાં ગાં મિહષી ં દદ્યાદાયુરારાેગ્ય દ્ધયે॥ ૫૪॥
મ દસ્યા તગર્તે ભાૈમે કે દ્રલાભિત્રકાેણગે ।
તુઙ્ગે વક્ષતે્રગે વાિપ દશાિધપસમ વતે॥ ૫૫॥
લગ્ ાિધપેન સયંુક્તે આદાૈ સાખૈ્યં ધનાગમઃ ।
રાજપ્રી તકરં સાખૈ્યં વાહના બરભષૂણમ્॥ ૫૬॥
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સનેાપતં્ય પપ્રી તઃ કૃ ષગાેધા યસ પદઃ ।
નૂતનસ્થાનિનમાર્ણં ભ્રા વગષ્ટસાખૈ્યકૃત્॥ ૫૭॥
નીચે ચા તઙ્ગતે ભાૈમે લગ્ ાદષ્ટવ્યય સ્થતે ।
પાપદૃ ષ્ટયુતે વાિપ ધનહાિનભર્િવ ય ત॥ ૫૮॥
ચાૈરાિહવ્રણશસ્ત્રાિદગ્ર થરાેગાિદપીડનમ્ ।
ભ્રા િપત્રાિદપીડા ચ દાયાદજનિવગ્રહઃ॥ ૫૯॥
ચતુ પા વહાિનશ્ચ કુ સતાન્નસ્ય ભાજેનમ્ ।
િવદેશગમનં ચવૈ નાનમાગ ધનવ્યયઃ॥ ૬૦॥
અષ્ટમદ્યનૂનાથે તુ દ્વતીયસ્થેઽથ વા યિદ ।
અપ ત્યુભયં ચવૈ નાનાકષં્ટ પરાભવઃ॥ ૬૧॥
તદ્દાષેપિરહારાથ શા તહાેમં ચ કારયેત્ ।
ષદાનં પ્રકુવ ત સવાર્િરષ્ટિનવારણમ્॥ ૬૨॥
મ દસ્યા તગર્તે રાહાૈ કલહશ્ચ મનાવે્યથા ।
દેહપીડા મન તાપઃ પતુ્રદ્વષેાે ેભયમ્॥ ૬૩॥
અથર્વ્યયાે રાજભયં વજનાિદિવરાેિધતા ।
િવદેશગમનં ચવૈ ગ્ હક્ષતે્રાિદનાશનમ્॥ ૬૪॥
લગ્ ાિધપેન સયંુક્તે યાેગકારકસયંુતે ।
વાેચ્ચે વક્ષતે્રગે કે દ્રે દાયેશા લાભરા શગે॥ ૬૫॥
આદાૈ સાખૈ્યં ધનાવા પ્ત ગ્ હક્ષતે્રાિદસ પદમ્ ।
દેવબ્રાહ્મણભ ક્ત ચ તીથર્યાત્રાિદકં લભેત્॥ ૬૬॥
ચતુ પા વલાભઃ સ્યાદ્ગહેૃ કલ્યા વદ્ધર્નમ્ ।
મ યે તુ રાજભી તશ્ચ પતુ્ર મત્રિવરાેધનમ્॥ ૬૭॥
મષેે ક યાગતે વાિપ કુલીરે ષભે તથા ।
મીનકાેદ ડ સહેષુ ગ તૈશ્વયર્માિદશતે્॥ ૬૮॥
રાજસ મનભષૂા પ્ત દુલાભરસાખૈ્યકૃત્ ।
દ્વસપ્તમાિધપૈયુર્ક્તે દેહબાધા ભિવ ય ત॥ ૬૯॥
ત્યુ જયં પ્રકુવ ત છાગદાનં ચ કારયેત્ ।
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ષદાનં પ્રકુવ ત સવર્સ પ સખુાવહમ્॥ ૭૦॥
મ દસ્યા તગર્તે વે કે દ્રે લાભિત્રકાેણગે ।
લગ્ ાિધપેન સયંુક્તે વાેચ્ચે વક્ષતે્રગેઽિપ વા॥ ૭૧॥
સવર્કાયાર્થર્ સ દ્ધઃ સ્યાચ્છાેભનં ભવ ત ધ્રવુમ્ ।
મહારાજપ્રસાદેન ધનવાહનભષૂણમ્॥ ૭૨॥
સન્માનં પ્રભુસ માનં પ્રયવસ્ત્રાથર્લાભકૃત્ ।
દેવતાગુ ભ ક્તશ્ચ િવદ્વ જનસમાગમઃ॥ ૭૩॥
દારપતુ્રાિદલાભશ્ચ પતુ્રકલ્યાણવૈભવમ્ ।
ષષ્ઠાષ્ટમવ્યયે વે નીચે વા પાપસયંુતે॥ ૭૪॥
િનજસ બ ધમરણં ધનધા યિવનાશનમ્ ।
રાજસ્થાને જનદ્વષેઃ કયર્હાિનભર્િવ ય ત॥ ૭૫॥
િવદેશગમનં ચવૈ કુષ્ઠરાેગાિદસ ભવઃ ।
દાયેશા કે દ્રકાેણે વા ધને વા લાભગેઽિપ વા॥ ૭૬॥
િવભવં દારસાૈભાગ્યં રાજશ્રીધનસ પદઃ ।
ભાજેના બરસાખૈ્યં ચ દાનધમાર્િદકં ભવેત્॥ ૭૭॥
બ્રહ્મિ તષ્ઠા સ દ્ધશ્ચ ક્રતુકમર્ફલં તથા ।
અન્નદાનં મહાક તવદા તશ્રવણાિદકમ્॥ ૭૮॥
દાયેશા ષષ્ઠર ધ્રે વા વ્યયે વા બલવ જતે ।
બ ધુદ્વષેાે મનાેદુઃખં કલહઃ પદિવચ્યુ ત॥ ૭૯॥
કુભાજેનં કમર્હાની રાજદ ડાદ્ધનવ્યય ।
કારાગ્ હપ્રવેશશ્ચ પતુ્રદારાિદપીડનમ્॥ ૮૦॥
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ દેહવાધા મનાે જઃ ।
આત્મસ બ ધમરણં ભિવ ય ત ન સશંયઃ॥ ૮૧॥
તદ્દાષેપિરહારાથ શવસાહસ્રકં જપેત્ ।
વણર્દાનં કુવ ત હ્યારાેગ્યં ભવ ત ધ્રવુમ્॥ ૮૨॥

અથ બુધા તદર્શાફલા યાયઃ॥ ૫૮॥
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મુક્તાિવદુ્રમલાભશ્ચ જ્ઞાનકમર્સખુાિદકમ્ ।
િવદ્યામહ વં ક તશ્ચ નૂતનપ્રભુદશર્નમ્॥ ૧॥
િવભવં દારપતુ્રાિદ િપ મા સખુાવહમ્ ।
વાેચ્ચાિદસ્થેઽથ નીચેઽ તે ષષ્ઠાષ્ટમવ્યયરા શગે॥ ૨॥
પાપયુક્તેઽથવા દષૃ્ટે ધનધા યપશકુ્ષયઃ ।
આત્મબ ધુિવરાેધશ્ચ શલૂ ગાિદસ ભવઃ॥ ૩॥
રાજકાયર્કલાપને વ્યાકુલાે ભ ત ધ્રવુમ્ ।
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ દારક્લેશાે ભિવ ય ત॥ ૪॥
આત્મસ બ ધમરણં વાતશલૂાિદસ ભવઃ ।
તદ્દાષેપિરહારાથ િવ સાહસ્રકં જપેત્॥ ૫॥
બુધસ્યા તગર્તે કેતાૈ લગ્ ા કે દ્રિત્રકાેણગે ।
શભુયુક્તે શભુૈદૃર્ષ્ટે લગ્ ાિધપસમ વતે॥ ૬॥
યાેગકારકસ બ ધે દાયેશા કે દ્રલાભગે ।
દેહસાખૈ્યં ધના પ વં બ ધુ નેહમથાિદશતે્॥ ૭॥
ચતુ પા વલાભઃ સ્યા સચંારેણ ધનાગમઃ ।
િવદ્યાક તપ્રર્સઙ્ગશ્ચ સમાનપ્રભુદશર્નમ્॥ ૮॥
ભાજેના બરસાખૈ્યં ચ હ્યાદાૈ મ યે સખુાવહમ્ ।
દાયેશાદ્યિદ ર ધ્રસ્થે વ્યયે વા પાપસયંુતે॥ ૯॥
વાહના પતનં ચવૈ પતુ્રક્લેશાિદસ ભવઃ ।
ચાૈરાિદરાજભી તશ્ચ પાપકમર્રતઃ સદા॥ ૧૦॥
શ્ચકાિદિવષાદ્ભી તન ચૈઃ કલહસભંવઃ ।

શાેકરાેગાિદદુઃખં ચ નીચસઙ્ગાિદકં ભવેત્॥ ૧૧॥
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ દેહ ડં્ય ભિવ ય ત ।
તદ્દાષેપિરહારાય છાગદાનં તુ કારયેત્॥ ૧૨॥
સાૈ યસ્યા તગર્તે શકેુ્ર કે દ્રે લાભે િત્રકાેણગે ।
સ કથાપુ યધમાર્િદસગં્રહઃ પુ યકમર્કૃત્॥ ૧૩॥
મત્રપ્રભવુશાિદષં્ટ ક્ષતે્રલાભઃ સખંુ ભવેત્ ।
દશાિધપા કે દ્રગતે િત્રકાેણે લાભગેઽિપ વા॥ ૧૪॥
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ત કાલે શ્રયમા ાે ત રાજશ્રીધનસ પદઃ ।
વાપીકૂપતડાગિદદાનધમાર્િદસગં્રહઃ॥ ૧૫॥
વ્યવસાયા ફલાિધક્યં ધનધા યસ દ્ધકૃત્ ।
દાયેશા ષષ્ઠર ધ્રસ્થે વ્યયે વા બલવ જતે॥ ૧૬॥
હૃદ્રાેગાે માનહાિનશ્ચ વરાતીસારપીડનમ્ ।
આત્મબ ધુિવયાેગશ્ચ સસંારે ભવ ત ધ્રવુમ્॥ ૧૭॥
આત્મકષં્ટ મન તાપદાયકં દ્વજસત્તમ ।
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ હ્યપ ત્યુભર્િવ ય ત॥ ૧૮॥
તદ્દાષેપિરહારાથ દુગાર્દેવીજપં ચરેત્ ।
જગદ બાપ્રસાદેન તતઃ શા તમવા ુયાત્॥ ૧૯॥
સાૈ યસ્યા તગર્તે સયૂ વાેચ્ચે વક્ષતે્રકે દ્રગે ।
િત્રકાેણે ધનલાભે તુ તુઙ્ગાંશે વાંશગેઽિપ વા॥ ૨૦॥
રાજપ્રસાદસભુાગ્યં મત્રપ્રભવુશા સખુમ્ ।
ભૂ યાત્મજેન સદંષૃ્ટે આદાૈ ભૂલાભમાિદશતે્॥ ૨૧॥
લગ્ ાિધપેન સદંષૃ્ટે બહુસાખૈ્યં ધનાગમમ્ ।
ગ્રામભૂ યાિદલાભં ચ ભાજેના બરસાખૈ્યકૃત્॥ ૨૨॥
લગ્ ાષ્ટમવ્યયે વાિપ શ યારફ ણસયંુતે ।
દાયેશાિદ્રપુર ધ્રસ્થે વ્યયે વા બલવ જતે॥ ૨૩॥
ચાૈરાિદશસ્ત્રપીડા ચ િપત્તાિધક્યં ભિવ ય ત ।
શરાે ઙ્મનસ તાપ ઇષ્ટબ ધુિવયાેગકૃત્॥ ૨૪॥
દ્વતીયસપ્તમાધીશે હ્યપ ત્યુભર્િવ ય ત ।
તદ્દાષેપિરહારાથ શા ત કુયાર્દ્યથાિવિધ॥ ૨૫॥
સાૈ યસ્યા તગર્તે ચ દ્રે લગ્ ા કે દ્રિત્રકાેણગે ।
વાેચ્ચે વા વક્ષર્ગે વાિપ ગુ દૃ ષ્ટસમ વતે॥ ૨૬॥
યાેગસ્થાનાિધપત્યેન યાેગપ્રાબલ્યમાિદશતે્ ।
સ્ત્રીલાભં પતુ્રલાભં ચ વસ્ત્રવાહનભષૂણમ્॥ ૨૭॥
નૂતનાલયલાભં ચ િનતં્ય મષ્ઠાન્નભાજેનમ્ ।
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ગીતવાદ્યપ્રસગંં ચ શાસ્ત્રિવદ્યાપિરશ્રમમ્॥ ૨૮॥
દ ક્ષણાં િદશમા શ્રત્ય પ્રયાણં ચ ભિવ ય ત ।
દ્વ પા તરાિદવસ્ત્રાણાં લાભશ્ચવૈ ભિવ ય ત॥ ૨૯॥
મુક્તાિવદુ્રમરત્નાિન ધાૈતવસ્ત્રાિદકં લભેત્ ।
નીચાિરક્ષતે્રસયંુક્તે દેહબાધા ભિવ ય ત॥ ૩૦॥
દાયેશા કે દ્રકાેણસ્થે દુ શ્ચક્યે લાભગેઽિપ વા ।
તદ્ભુ યાદાૈ પુ યતીથર્સ્થાનદૈવતદશર્નમ્॥ ૩૧॥
મનાેધૈય હૃદુ સાહાે િવદેશધનલાભકૃત્ ।
દાયેશા ષષ્ઠર ધ્રે વા વ્યયે વા પાપસયંુતે॥ ૩૨॥
ચાેરા ગ્ પભી તશ્ચ સ્ત્રીસમાગમતાે ભવેત્ ।
દુ કૃ તધર્નહાિનશ્ચ કૃ ષગાેશ્વાિદનાશકૃત્॥ ૩૩॥
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ દેહબાધા ભિવ ય ત ।
તદ્દાષેપિરહારાથ દુગાર્દેવીજપં ચરેત્॥ ૩૪॥
વસ્ત્રદાનં પ્રકુવ ત આયુ ર્ દ્ધસખુાવહમ્ ।
જગદ બાપ્રસાદેન તતઃ સખુમવા ુયાત્॥ ૩૫॥
સાૈ યસ્યા તગર્તે ભાૈમે લગ્ ા કે દ્રિત્રકાેણગે ।
વાેચ્ચે વા વક્ષર્ગે વાિપ લગ્ ાિધપસમ વતે॥ ૩૬॥
રા નુગ્રહશા ત ચ ગ્ હે કલ્યાણસ ભવમ્ ।
લ મીકટાક્ષ ચહ્નાિન નષ્ટરાજ્યાથર્મા ુયાત્॥ ૩૭॥
પતુ્રાે સવાિદસ તાષેં ગ્ હે ગાેધનસકુંલમ્ ।
ગ્ હક્ષતે્રાિદલાભં ચ ગજવા જસમ વતમ્॥ ૩૮॥
રાજપ્રી તકરં ચવૈ સ્ત્રીસાખૈ્યં ચા તશાેભનમ્ ।
નીચક્ષતે્રસમાયુક્તે હ્યષ્ટમે વા વ્યયેઽિપ વા॥ ૩૯॥
પાપદૃ ષ્ટયુતે વાિપ દેહપીડા મનાવે્યથા ।
ઉદ્યાેગભઙ્ગાે દશાદાૈ વગ્રામે ધા યનશનમ્॥ ૪૦॥
ગં્ર થશસ્ત્રવ્રણાદ નાં ભયં તાપ વરાિદકમ્ ।
દાયેશા કે દ્રગે ભાૈમે િત્રકાેણે લાભગેઽિપ વા॥ ૪૧॥
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શભુદષૃ્ટે ધનપ્રા પ્તદહસાખૈ્યં ભવે ણામ્ ।
પતુ્રલાભાે યશાે દ્ધભ્રાર્ વગા મહા પ્રયઃ॥ ૪૨॥
દાયેશાદથ ર ધ્રસ્થે વ્યયે વા પાપસયંુતે ।
તદ્ભુ યાદાૈ મહાક્લેશાે ભ્રા વગ મહદ્ભયમ્॥ ૪૩॥
પા ગ્ ચાૈરભી તશ્ચ પતુ્ર મત્રિવરાેધનમ્ ।
સ્થાનભ્રંશાે ભવેદાદાૈ મ યે સાખૈ્યં ધનાગમઃ॥ ૪૪॥
અ તે તુ રાજભી તઃ સ્યા સ્થાનભ્રંશાેહ્યથાિપવા ।
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ હ્યપ ત્યુભયં ભવેત્॥ ૪૫॥
ગાેદાનં ચ પ્રકુવ ત ત્યુ જયજપં ચરેત્ ।
શઙ્કરસ્ય પ્રસાદેન તતઃ સકુહ્મવા ુયાત્॥ ૪૬॥
બુધસ્યા તગર્તે રાહાૈ કે દ્રલાભિત્રકાેણગે ।
કુલીરે કુ ભગે વાિપ ક યાયાં ષભેિપ વા॥ ૪૭॥
રાજસ માનક ત ચ ધનં ચ પ્રભિવ ય ત ।
પુ યતીથર્સ્થાનલાભાે દેવતાદશર્નં તથા॥ ૪૮॥
ઇ તાપૂત ચ મહતાે માનશ્ચા બરલાભકૃત્ ।
ભુ યાદાૈ દેહપીડા ચ વ તે સાખૈ્યં િવિનિદશતે્॥ ૪૯॥
લગ્ ાષ્ટવ્યયરા શસ્થે તદ્ભુક્તાૈ ધનનાશનમ્ ।
ભુ યાદાૈ દેહનાશશ્ચ વાત વરમ ણર્કૃત્॥ ૫૦॥
લગ્ ાદુપચયે રાહાૈ શભુગ્રહસમ વતે ।
રાજસલંાપસ તાષેાે નૂતનપ્રભુદશર્નમ્॥ ૫૧॥
દાયેશાદ્દવ્ાદશે વાિપ હ્યષ્ટમે પાપસયંુતે ।
િનષુ્ઠરં રાજકાયાર્ ણ સ્થાનભ્રંશાે મહદ્ભયમ્॥ ૫૨॥
બ ધનં રાેગપીડા ચ િનજબ ધુમનાવે્યથા ।
હૃદ્રાેગાે માનહાિનશ્ચ ધનહાિનભર્િવ ય ત॥ ૫૩॥
દ્વતીયસપ્તમસ્થે વા હ્યપ ત્યુભર્િવ ય ત ।
તદ્દાષેપિરહારાથ દુગાર્લ મીજપં ચરેત્॥ ૫૪॥
શ્વેતાં ગાં મિહષી ં દદ્યાદાયુઆરાેગ્યદાિયનીમ્ ।
જગદ બાપ્રસાદેન તતઃ સખુમવા ુયાત્॥ ૫૫॥

40 sanskritdocuments.org



હ પારાશરહાેરાશાસ્ત્રમ્ ૫૧-૬૦

બુધસ્યા તગર્તે વે લગ્ ા કે દ્રિત્રકાેણગે ।
વાેચ્ચે વા વક્ષર્ગે વાિપ લાભે વા ધનરા શગે॥ ૫૬॥
દેહસાખૈ્યં ધનાવાપ્તી રાજપ્રી ત તથવૈ ચ ।
િવવાહાે સવકાયાર્ ણ િનતં્ય મષ્ઠાન્નભાજેનમ્॥ ૫૭॥
ગાેમિહ યાિદલાભશ્ચ પુરાણસ્ર્/અવણાિદકમ્ ।
દેવતાગુ ભ ક્તશ્ચ દાનધમર્મખાિદકમ્॥ ૫૮॥
યજ્ઞકમર્પ્ર દ્ધશ્ચ શવપૂ ફલં તથા ।
નીચે વા તંગતે વાિપ ષષ્ઠાષ્ટવ્યયગેઽિપ વા॥ ૫૯॥
શ યારદષૃ્ટસયંુક્તે કલહાે રાજિવગ્રહઃ ।
ચાૈરાિદદેહપીડા ચ િપ મા િવનાશ્નમ્॥ ૬૦॥
માનહાિન રાજદ ડાે ધનહાિનભર્િવ ય ત ।
િવષાિહ વરપીડા ચ કૃ ષભૂ મિવનાશનમ્॥ ૬૧॥
દયેશા કે દ્રકાેણે વા લાભે વા બલસયંુતે ।
બ ધપુુત્રહૃદુ સાહાે શભંુ ચ ધનસયંુતમ્॥ ૬૨॥
પશુ દ્ધયર્શાે દ્ધરન્નદાનાિદકં ફલમ્ ।
દાયેશા ષષ્ઠર ધ્રે વા વ્યયે વા બલવ જતે॥ ૬૩॥
અઙ્ગતાપશ્ચ વૈકલ્યં દેહબાધા વ ય ત ।
કલત્રબ ધવુષૈ યં રાજકાપેાે ધનક્ષયઃ॥ ૬૪॥
અક મા કલહાદ્ભી તઃ પ્રમાદાે દ્વજતાે ભયમ્ ।
દ્વતીયસપ્તમસ્થે વા દેહબાધા ભિવ ય ત॥ ૬૫॥
તદ્દાષેપિરહારાથ શવસાહસ્રકં જપેત્ ।
ગાેભૂિરર યદાનને સવાર્િરષં્ટ વ્યપાેહ ત॥ ૬૬॥
સાૈ યસ્યા તગર્તે મ દે વાેચ્ચે વક્ષતે્રકે દ્રગે ।
િત્રકાેણલાભગે વાિપ ગ્ હે કલ્યાણવદ્ધર્નમ્॥ ૬૭॥
રાજ્યલાભં મહાે સાહં ગ્ હં ગાેધનસકુંલમ્॥ ૬૮॥
શભુસ્થાનફલવા પ્ત તીથર્વાસં તથાિદશતે્ ।
અષ્ટમે વા વ્યયે મ દે દાયેશાદ્વા તથવૈ ચ॥ ૬૯॥
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અરા તદુઃખબાહુલ્યં દારપતુ્રાિદપીડનમ્ ।
બુ દ્ધભ્રંશાે બ ધનુાશઃ કમર્નાશાે મનાે જઃ॥ ૭૦॥
િવદેશગમનં ચવૈ દુઃ વ ાિદપ્રદશર્નમ્ ।
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ હ્યપ ત્યુભર્િવ ય ત॥ ૭૧॥
તદ્દાષેપિરહારાથ ત્યુ જયજપં ચરેત્ ।
કૃ ણાં ગાં મિહષી ં દદ્યાદાયુરારાેગ્ય દ્ધયે॥ ૭૨॥

અથ કે વ તદર્શાફલા યાયઃ॥ ૫૯॥
કે દ્રે િત્રકાેણલાભે વા કેતાૈ લગ્ ેશસયંુતે ।
ભાગ્યકમર્સસુ બ ધે વાહનેશસમ વતે॥ ૧॥
તદ્ભુક્તાૈ ધનધા યાિદ ચતુ પા વલાભકૃત્ ।
પતુ્રદારાિદસાખૈ્યં ચ રાજપ્રી તમનાે જઃ॥ ૨॥
ગ્રામભૂ યાિદલાભશ્ચ ગ્ હં ગાેધનસકુંલમ્ ।
નીચા તખેટસયંુક્તે હ્યષ્ટમે વ્યયગેઽિપ વા॥ ૩॥
હૃદ્રાેગાે માનહાિનશ્ચ ધનધા યપશકુ્ષયઃ ।
દારપતુ્રાિદપીડા ચ મનશ્ચાંચલ્યમવે ચ॥ ૪॥
દ્વતીયદ્યનૂનાથને સ બ ધે તત્ર સં સ્થતે ।
અનારાેગ્યં મહ કષ્ટમાત્મબ ધુિવયાેગકૃત્॥ ૫॥
દુગાર્દેવીજપં કુયાર્ ત્યુ જયજપં ચરેત્ ।
અેવં વા તગર્તે કેતાૈ તતઃ સખુમવા ુયાત્॥ ૬॥
કેતાેર તગર્તે શકેુ્ર વાેચ્ચે વક્ષતે્રસયંુતે ।
કે દ્રિત્રકાેણલાભે વા રાજ્યનાથને સયંુતે॥ ૭॥
રાજપ્રી ત ચ સાૈભાગ્યં િદશા વા બરસકુંલમ્ ।
ત કાલે શ્રયમા ાે ત ભાગ્યકમશસયંુતે॥ ૮॥
નષ્ટરાજ્યધનપ્રા પ્ત સખુવાહનસતુ્તમમ્ ।
સતેુ નાનાિદકં ચવૈ દેવતાદશર્નં મહત્॥ ૯॥
મહારાજપ્રસાદેન ગ્રામભૂ યાિદલાભકૃત્ ।
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દાયેશા કે દ્રકાેણે વા દુ શ્ચક્યે લાભગેઽિપ વા॥ ૧૦॥
દેહારાેગ્યં શભંુ ચવૈ ગ્ હે કલ્યાણશાેભનમ્ ।
ભાજેના બરભષૂા પ્તરથદાેલાિદલાભકૃત્॥ ૧૧॥
દાયેશાિદ્રપુર ધ્રસ્થે વ્યયે વા પાપસયંુતે ।
અક મા કલહં ચવૈ પશધુા યાિદપીડનમ્॥ ૧૨॥
નીચસ્થે ખેટસયંુક્તે લગ્ ા ષષ્ઠાષ્ટરા શગે ।
વબ ધજુનવષૈ યં શરાે ક્ષવ્રણપીડનમ્॥ ૧૩॥
હૃદ્રાેગં માનહાિન ચ ધનધા યપશકુ્ષયમ્ ।
કલત્રપતુ્રપીડાયાઃ સ ચારં ચ સમાિદશતે્॥ ૧૪॥
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ દેહ ડં્ય મનાે જમ્ ।
તદ્દાષેપિરહારાથ દુગાર્દેવીજપં ચરેત્ ।
શ્વેતાં ગાં મિહષી ં દદ્યાદાયુઆરાેગ્ય દ્ધયે॥ ૧૫॥
કેતાેર તગર્તે સયૂ વાેચ્ચે વક્ષતે્રગેઽિપ વા ।
કે દ્રિત્રકાેણલાભે વા શભુયુક્તિનર ક્ષતે॥ ૧૬॥
ધનધા યાિદલાભશ્ચ રા નુગ્રહવૈભવમ્ ।
અનેકશભુકાયાર્ ણ ચેષ્ટ સ દ્ધઃ સખુાવહા॥ ૧૭॥
અષ્ટમવ્યયરા શસ્થે પાપગ્રહસમ વતે ।
તદ્ભુક્તાૈ રાજભી તશ્ચ િપ મા િવયાેગકૃત્॥ ૧૮॥
િવદેશગમનં ચવૈ ચાૈરાિહિવષપીડનમ્ ।
રાજ મત્રિવરાેધશ્ચ રાજદ ડાદ્ધનક્ષયઃ॥ ૧૯॥
શાેકરાેગભયં ચવૈ ઉ ણાિધક્યં વરાે ભવેત્ ।
દાયેશા લે દ્રકાેણે વા લાભે વા ધનસં સ્થતે॥ ૨૦॥
દેહસાખૈ્યં ચાથર્લાભ૦ પતુ્રલાભાે મનાેદૃઢમ્ ।
સવર્કાયાર્થર્ સ દ્ધઃ સ્યા વ પગ્રામાિધપત્યયુક્॥ ૨૧॥
દાયેશાદ્ર ધ્રિરઃફે વા સ્થતે વા પાપસયંુતે ।
અન્નિવઘ્નાે મનાેબી તધર્નધા યપશકુ્ષયઃ॥ ૨૨॥
આદાૈ મ યે મહાક્લેશાન તે સાખૈ્યં િવિનિદશતે્ ।
દ્વતીયસપ્તમાધીશે હ્યપ ત્યુભર્િવ ય ત॥ ૨૩॥
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તસ્ય શા ત પ્રકુવ ત વણ ધનેું પ્રદાપયેત્ ।
ભાસ્કરસ્ય પ્રસાદેન તતઃ સખુમવા ુયાત્॥ ૨૪॥
કેતાેર તગર્તે ચ દ્રે વાેચ્ચે વક્ષતે્રગેઽિપ વા ।
કે દ્રિત્રકાેણલાભે વા ધને શભુસમ વતે॥ ૨૫॥
રાજપ્રી તમર્હાે સાહઃ કલ્યાણં ચ મહ સખુમ્ ।
મહારાજપ્રસાદેન ગ્ હભૂ યાિદલાભકૃત્॥ ૨૬॥
ભાજેના બરપશ્વાિદવ્યવસાયેઽિધકં ફલમ્ ।
અશ્વવાહનલાભશ્ચ વસ્ત્રભરણભષૂણમ્॥ ૨૭॥
દેવાલયતડાગાિદપુ યધમાર્િદસઙ્ગ્રહમ્ ।
પતુ્રદારાિદસાખૈ્યં ચ પૂણર્ચ દ્રઃ પ્રયચ્છ ત॥ ૨૮॥
ક્ષીણે વા નીચગે ચ દ્રે ષષ્ઠાષ્ટમવ્યયરા શગે ।
આત્મસાખૈ્યં મન તાપં કાયર્િવઘ્નં મહદ્ભયમ્॥ ૨૯॥
િપ મા િવયાેગં ચ દેહ ડં્ય મનાવે્યથામ્ ।
વ્યવસાયા ફલં કષં્ટ પશનુાશં ભયં વદેત્॥ ૩૦॥
દાયેશા કે દ્રકાેણે વા લાભે વા બલસયંુતે ।
કૃ ષગાેભૂ મલાભં ચ ઇષ્ટબ ધુસમાગમમ્॥ ૩૧॥
ત મા વકાયર્ સ દ્ધ ચ ગ્ હે ગાેક્ષીરમવે ચ ।
ભુ યાદાૈ શભુમારાેગ્યં મ યે રાજ પ્રયં શભુમ્॥ ૩૨॥
અ તે તુ રાજભી ત ચ િવદેશગમનં તથા ।
દૂરયાત્રાિદસ ચારં સ બ ધજનપજૂનમ્॥ ૩૩॥
દાયેશા ષષ્ઠિરઃફે વા ર ધ્રે વા બલવ જતે ।
ધનધા યાિદહાિનશ્ચ મનાવે્યા કુલમવે ચ॥ ૩૪॥
વબ ધજુનવૈરં ચ ભ્રા પીડા તથવૈ ચ ।
િનધનાિધપદાષેેણ દ્વસપ્તપ તસયંુતે॥ ૩૫॥
અપ ત્યુભયં તસ્ય શા ત કુયાર્દ્યથાિવિધ ।
ચ દ્રપ્રી તકર ં ચવૈ હ્યાયુરારાેગ્ય સદ્ધયે॥ ૩૬॥
કેતાેર તગર્તે ભાૈમે લગ્ ા કે દ્રિત્રકાેણગે ।
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વાેચ્ચે વક્ષતે્રગે વાઽિપ શભુગ્રહયુતે ક્ષતે॥ ૩૭॥
આદાૈ શભુફલં ચવૈ ગ્રામભૂ યાિદલાભકૃત્ ।
ધનધા યાિદલાભશ્ચ ચતુ પા વલાભકૃત્॥ ૩૮॥
ગ્ ગારામક્ષતે્રલાભાે રા નુગ્રહવૈભવમ્ ।
ભાગ્યે કમશસ બ ધે ભૂલાભઃ સાખૈ્યમવે ચ॥ ૩૯॥
દાયેશા કે દ્રકાેણે વા દુ શ્ચક્યે લાભગેઽિપ વા ।
રાજપ્રી તયશાેલાભઃ પતુ્ર મત્રાિદસાખૈ્યકૃત્॥ ૪૦॥
તથાઽષ્ટમવ્યયે ભાૈમે દાયેશાદ્ધનગેઽિપ વા ।
દુ્રતં કરાે ત મરણં િવદેશે ચાપદં ભ્રમમ્॥ ૪૧॥
પ્રમેહમતૂ્રકૃચ્છ્ર ાિદચાૈરાિદ પપીડનમ્ ।
કલહાિદ વ્યથાયુક્તં િક ચ સખુિવવદ્ધર્નમ્॥ ૪૨॥
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ તાપ વરિવષાદ્ભયમ્ ।
દારપીડા મનઃક્લેશમપ ત્યુભયં ભવેત્॥ ૪૩॥
અ ડ્વાહં પ્રદદ્યાત્તુ સવર્સ પ સખુાવહમ્ ।
તતઃ શા તમવા ાે ત ભાૈમગ્રહપ્રસાદતઃ॥ ૪૪॥
કેતાેર તગર્તે રાહાૈ વાેચ્ચે મત્ર વરા શગે ।
કે દ્રિત્રકાેણે લાભે વા દુ શ્ચક્યે ધનસજં્ઞકે॥ ૪૫॥
ત કાલે ધનલાભઃ સ્યા સ ચારાે ભવ ત ધ્રવુમ્ ।
લેચ્છપ્રભવુશા સાખૈ્યં ધ ધા યફલાિદકમ્॥ ૪૬॥
ચતુ પા વલાભઃ સ્યાદ્ગ્રામભૂ યાિદલાભકૃત્ ।
ભુ યાદાૈ ક્લેશમા ાે ત મ યા તે સાખૈ્યમા ુયાત્॥ ૪૭॥
ર ધ્રે વા વ્યયગે રાહાૈ પાપસદંષૃ્ટસયંુતે ।
બહુમતંૂ્ર કૃશં દ હં શીત વરિવષાદ્ભયમ્॥ ૪૮॥
ચાતુ થક વરં ચવૈ દ્રાપેદ્રવપીડનમ્ ।
અક મા કલહં ચવૈ પ્રમેહં શલૂમાિદશતે્॥ ૪૯॥
દ્વતીયસપ્તમસ્થે વા તદા ક્લેશં મહદ્ભયમ્ ।
તદ્દાષેપિરહારાથ દુગાર્દેવીજપં ચરેત્॥ ૫૦॥
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કેતાેર તગર્તે વે ક દ્રે લાભે િત્રકાેણગે ।
વાેચ્ચે વક્ષતે્રગે વાિપ લગ્ ાિધપસમ વતે॥ ૫૧॥
કમર્ભાગ્યાિધપૈયુર્ક્તે ધનધા યાથર્સ પદમ્ ।
રાજપ્રી ત તદાે સાહમશ્વાંદાેલ્યાિદકં િદશતે્॥ ૫૨॥
ગ્ હે કલ્યાણસ પ ત્ત પતુ્રલાભં મહાે સવહમ્ ।
પુ યતીથ મહાે સાહં સ કમર્ ચ સખુાવહમ્॥ ૫૩॥
ઇષ્ટદેવપ્રસાદેન િવજયં કાયર્લાભકૃત્ ।
રાજસં લાપકાયાર્ ણ નૂતનપ્રભુદશર્નમ્॥ ૫૪॥
ષષ્ઠાષ્ટમવ્યયે વે દાયેશાન્નીચગેઽિપ વા ।
ચાૈરાિહવ્રણભી ત ચ ધનધા યાિદનાશનમ્॥ ૫૫॥
પતુ્રદારાિવયાેગં ચ વતીવક્લેશસ ભવમ્ ।
આદાૈ સભુફલં ચવૈ અ તે ક્લેશકરં વદેત્॥ ૫૬॥
દાયેશા કે દ્રકાેણે વા દુ શ્ચક્યે લાભગેઽિપ વા ।
શભુયુક્તે પપ્રી તિવ ચત્રા બરભષૂણમ્॥ ૫૭॥
દૂરદેશપ્રયાણં ચ વબ ધજુનપાષેણમ્ ।
ભાજેના બરપશ્વાિદ ભુ યાદાૈ દેહપીડનમ્॥ ૫૮॥
અ તે તુ સ્થાનચલનમક મા કલહાે ભવેત્ ।
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ હ્યપ ત્યુભર્િવ ય ત॥ ૫૯॥
તદ્દાષેપિરહારાથ શવસાહસ્રકં જપેત્ ।
મહા ત્યુ જયં યં સવાપદ્રવનાશનમ્॥ ૬૦॥
કેતાેર તગર્તે મ દે વદશાયાં તુ પીડનમ્ ।
બ ધાેઃ ક્લેશાે મન તાપશ્ચતુ પા વલાભકૃત્॥ ૬૧॥
રાજકાયર્કલાપને ધનનાશાે મહદ્ભયમ્ ।
સ્થાનાચ્ચ્યુ તઃ પ્રવાસશ્ચ માગ ચાૈરભયં ભવેત્॥ ૬૨॥
આલસ્યં મનસાે હાિનશ્ચાષ્ટમે વ્યયરા શગે ।
મીનિત્રકાેણગે મ દે તુલાયાં વક્ષર્ગેઽિપ વા॥ ૬૩॥
કે દ્રિત્રકાેણલાભે વા દુ શ્ચક્યે વા શભુાંશકે ।
શભુદષૃ્ટયુતે ચવૈ સવર્કાયાર્થર્સાધનમ્॥ ૬૪॥
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વપ્રભાેશ્ચ મહ સાખૈ્યં ભ્રમણં ચ સખુાવહમ્ ।
વગ્રામે સખુસ પ ત્તઃ વવગ રાજદશર્નમ્॥ ૬૫॥
દાયેશા ષષ્ઠિરઃફે વા અષ્ટમે પાપસયંુતે ।
દેહતાપાે મન તાપઃ કાય િવઘ્નાે મહદ્ભયમ્॥ ૬૬॥
આલસ્યં માનહાિનશ્ચ િપ માત્રાેિવનાશનમ્ ।
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ હ્યપ ત્યુભયં ભવેત્॥ ૬૭॥
તદ્દાષેપૈહાર્રાથ તલહાેમં ચ કારયેત્ ।
કૃ ણાં ગાં મિહષી ં દદ્યાદાયુરારાેગ્ય દ્ધયે॥ ૬૮॥
કેતાેર તગર્તે સાૈ યે કે દ્રલાભિત્રકાેણગે ।
વાેચ્ચે વક્ષતે્રસયંુક્તે રાજ્યલાભાે મહ સખુમ્॥ ૬૯॥
સ કથાશ્રવણં દાનં ધમર્ સ દ્ધઃ સખુાવહા ।
ભૂલાભઃ પતુ્રલાભશ્ચ શભુગાેષ્ઠ ધનાગમઃ॥ ૭૦॥
અયત્નાદ્ધમર્લ ધશ્ચ િવવાહશ્ચ ભિવ ય ત ।
ગ્ હે શભુકરં કમર્ વસ્ત્રાભરણભષૂણમ્॥ ૭૧॥
ભાગ્યકમાર્િધપૈયુર્ક્તે ભાગ્ય દ્ધઃ સખુાવહા ।
િવદ્વદ્ગાેષ્ઠ કથા ભશ્ચ કાલક્ષપેાે ભિવ ય ત॥ ૭૨॥
ષષ્ઠાષ્ટમવ્યયે સાૈ યે મ દારાિહયુતે ક્ષતે ।
િવરાેધાે રાજવગશ્ચ પરગેહિનવાસનમ્॥ ૭૩॥
વાહના બરપશ્વાિદધનધા યાિદનાશકૃત્ ।
ભુ યાદાૈ શાેભનં પ્રાેક્તં મ યે સાખૈ્યં ધનાગમઃ॥ ૭૪॥
અ તે ક્લેશકરં ચવૈ દારપતુ્રાિદપીડનમ્ ।
દાયેશા કે દ્રગે સાૈ યે િત્રકાેણે લાભગેઽિપ વા॥ ૭૫॥
દેહારાેગ્યં મહાં લાભઃ પતુ્રકલ્યાણવૈભવમ્ ।
ભાજેના બરપશ્વાિદવ્યવસાયેઽિધકં ફલમ્॥ ૭૬॥
દાયેશા ષષ્ઠર ધ્રે વા વ્યયે વા બલવ જતે ।
તદ્ભુ યાદાૈ મહાક્લેશાે દારપતુ્રાિદપીડનમ્॥ ૭૭॥
રાજભી તકરશ્ચવૈ મ યે તીથર્કરાે ભવેત્ ।
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દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ હ્યપ ત્યુભર્િવ ય ત॥ ૭૮॥
તદ્દાષેપિરહારાથ િવ સાહસ્રકં જપેત્ ।
તતઃ સખુમવા ાે ત શ્રીહરેશ્ચ પ્રસાદતઃ॥ ૭૯॥

અથ શકુ્રા તદર્શાફલા યાયઃ॥ ૬૦॥
અથ વા તગર્તે શકેુ્ર લગ્ ા કે દ્રિત્રકાેણગે ।
લાભે વા બલસયંુક્તે તદ્ભુક્તાૈ ચ શભંુ ફલમ્॥ ૧॥
િવપ્રમૂલાદ્ધનપ્રા પ્તગામિહ યાિદલાભકૃત્ ।
પતુ્રાે સવાિદસ તાષેાે ગ્ હે કલ્યાણસ ભવઃ॥ ૨॥
સન્માનં રાજસ માનં રાજ્યલાભાે મહ સખુમ્ ।
વાેચ્ચે વા વક્ષર્ગે વાિપ તુઙ્ગાંશે વાંશગેઽિપ વા॥ ૩॥
નૂતનાલયિનમાર્ણં િનતં્ય મષ્ઠાન્નભાજેનમ્ ।
કલત્રપતુ્રિવભવં મત્રસયંુક્તભાજેનમ્॥ ૪॥
અન્નદાનં પ્રયં િનતં્ય દનધમાર્િદસઙ્ગ્રહઃ ।
મહારાજપ્રસાદેન વાહના બરભષૂણમ્॥ ૫॥
વ્યવસાયા ફલાિધક્યં ચતુ પા વલાભકૃત્ ।
પ્રયાણં પ શ્ચમે ભાગે વાહના બરલાભકૃત્॥ ૬॥
લગ્ ાદ્યપુચયે શકેુ્ર શભુગ્રહયુતે ક્ષતે ।
મત્રાંશે તુઙ્ગલાભેશયાેગલારકસયંુતે॥ ૭॥
રાજ્યલાભાે મહાે સાહાે રાજપ્રી તઃ શભુાવહા ।
ગ્ હે કલ્યાણસ પ ત્તદાર્રપતુ્રાિદવદ્ધર્નમ્॥ ૮॥
ષષ્ઠાષ્ટમવ્યયે શકેુ્ર પાપયુક્તેઽથ વી ક્ષતે ।
ચાૈરાિદવ્રણભી તશ્ચ સવર્ત્ર જનપીડનમ્॥ ૯॥
રાજદ્વારે જનદ્વષે ઇષ્ટબ ધુિવનાશનમ્ ।
દારપતુ્રાિદપીડા ચ સવર્ત્ર જનપીડનમ્॥ ૧૦॥
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ સ્થતે ચને્મરણં ભવેત્ ।
તતર્ દુગાર્જપં કુયાર્દ્ધનુદાનં ચ કારયેત્॥ ૧૧॥
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શકુ્રસ્યા તગર્તે સયૂ સ તાપાે રાજિવગ્રહઃ ।
દાયાદકલહશ્ચવૈ વાેચ્ચનીચિવવ જતે॥ ૧૨॥
(શકુ્રસ્યા તગર્તે સયૂ સ તાપાે રાજ ભઃ ક લઃ ।
દાયાદાત્ કલહશ્ચવૈ શભુક્ષતે્રાત્ય રા શગે॥ ૧૨॥) ।
વાેચ્ચે વક્ષતે્રગે સયૂ મત્રક્ષ કે દ્રકાેણગે ।
દાયેશા કે દ્રકાેણે વા લાભે વા ધનગેઽિપ વા॥ ૧૩॥
તદ્ભુક્તાૈ ધનલાભઃ સ્યાદ્રાજ્યસ્ત્રીધનસ પદઃ ।
વપ્રભાેશ્ચ મહ સાખૈ્ય મષ્ટબ ધાેઃ સમાગમઃ॥ ૧૪॥
િપ માત્રાેઃ સખુપ્રા પ્ત ભ્રા લાભં સખુાવહમ્ ।
સ ક ત સખુસાૈભાગ્યં પતુ્રલાભં ચ િવ દ ત॥ ૧૫॥
તથાષ્ટમે વ્યયે સયૂ િરપુરા શ સ્થતેઽિપ વા ।
નીચે વા પાપવગર્સ્થે દેહતાપાે મનાે જઃ॥ ૧૬॥
વજનાપેિરસકં્લેશાે િનતં્ય િનષુ્ઠરભાષણમ્ ।
િપ પીડા બ ધુહાની રાજદ્વારે િવરાેધકૃત્॥ ૧૭॥
વ્રણપીડાિહબાધા ચ વગ્ હે ચ ભયં તથા ।
નાનારાેગભયં ચવૈ ગ્ હક્ષતે્રાિદનાશનમ્॥ ૧૮॥
સપ્તમાિધપતાૈ સયૂ ગ્રહબાધા ભિવ ય ત ।
તદ્દાષેપિરહારાથ સયૂર્પ્રી ત ચ કારયેત્॥ ૧૯॥
શકુ્રસ્યા તગર્તે ચ દ્રે કે દ્રલાભિત્રકાેણગે ।
વાેચ્ચે વક્ષતે્રગે ચવૈ ભાગ્યનાથનેસયંુતે॥ ૨૦॥
શભુયુક્તે પૂણર્ચ દ્રે રાજ્યનાથને સયંુતે ।
તદુ્બક્તાૈ વાહનાદ નાં લાભં ગેહે મહ સખુમ્॥ ૨૧॥
મહારાજપ્રસાદેન ગ તૈશ્વયર્માિદશતે્ ।
મહાનદ નાનપુ યં દેવબ્રાહ્મણપજૂનમ્॥ ૨૨॥
ગીતવાદ્યપ્રસઙ્ગાિદિવદ્વ જનિવભષૂણમ્ ।
ગાેમિહ યાિદ દ્ધશ્ચ વ્યવસાયેઽિધકં ફલમ્॥ ૨૩॥
ભાજેના બરસાખૈ્યં ચ બ ધુસયંુક્તભાજેનમ્ ।
નીચે વા સઙ્ગતે વાિપ ષષ્ઠાષ્ટમવ્યયરા શગે॥ ૨૪॥
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દાયેશા ષષ્ઠગે વાિપ ર ધ્રે વા વ્યયરા શગે ।
ત કાલે ધનનાશઃ સ્યા સ ચરેત મહદ્ભયમ્॥ ૨૫॥
દેહાયાસાે મન તાપાે રાજદ્વારે િવરાેધકૃત્ ।
િવદેશગમનં ચવૈ તીથર્યાત્રાિદકં ફલમ્॥ ૨૬॥
દારપતુ્રાિદ પીડા ચ િનજબ ધુિવયાેગકૃત્ ।
દાયેશા કે દ્રલાભસ્થે િત્રકાેણે સહજેઽિપ વા॥ ૨૭॥
રાજપ્રી તકર ચવૈ દેશગ્રામાિધપત્યતા ।
ધૈય યશઃ સખંુ ક તવાર્હના બરભષૂણમ્॥ ૨૮॥
કૂપારામતડાગિદિનમાર્ણં ધનસઙ્ગ્રહઃ ।
ભુક્તયાદાૈ દેહસાખૈ્યં સ્યાદ તે ક્લેશ તથા ભવેત્॥ ૨૯॥
શકુ્રસ્યા તગર્તે ભાૈમે લગ્ ા કે દ્રિત્રકાેણગે ।
વાેચ્ચે વા વક્ષર્ગે ભાૈમે લાભે વા બલસયંુતે॥ ૩૦॥
લગ્ ાિધપેન સયંુક્તે કમર્ભાગ્યેશસયંુતે ।
તદ્ભુક્તાૈ રાજયાેગાિદસ પદં શાેભનાં વદેત્॥ ૩૧॥
વસ્ત્રાભરણભૂ યાદેિરષ્ટ સ દ્ધઃ સખુાવહા ।
તથાઽષ્ટમે વ્યયે વાઽિપ દાયેશાદ્વા તથવૈ ચ॥ ૩૨॥
શીત વરાિદપીડા ચ િપ મા ભયાવહા ।
વરાદ્યિધકરાેગાશ્ચ સ્થાનભં્રશાે મનાે ॥ ૩૩॥
વબ ધજુનહાિનશ્ચ કલહાે રાજિવગ્રહઃ ।
રાજદ્વારજનદ્વષેાે ધનધા યવ્યયાેઽિધકઃ॥ ૩૪॥
વ્યવસાયા ફલં નેષં્ટ ગ્રામભૂ યાિદહાિનકૃત્ ।
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ દેહવાધા ભિવ ય ત॥ ૩૫॥
શકુ્રસ્યા તગર્તે રાહાૈ કે દ્રલાભિત્રકાેણગે ।
વાેચ્ચે વા શભુસદંષૃ્ટે યાેગકારકસયંુતે॥ ૩૬॥
તદ્ભુક્તાૈ બહુસાખૈ્યં ચ ધનધા યાિદલાભકૃત્ ।
ઇષ્ટબ ધુસમાક ણ ભવનં ચ સમાિદશતે્॥ ૩૭॥
યાતુઃ કાયાર્થર્ સ દ્ધઃ સ્યાત્ પશકેુ્ષત્રાિદસ ભવઃ ।
લગ્ ાદ્યપુચયે રાહાૈ તદ્ભુ ક્તઃ સખુદા ભવેત્॥ ૩૮॥
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શત્રનુાશાે મહાે સાહાે રાજપ્રી તકર શભુા ।
ભુ યાદાૈ શરમાસાંશ્ચ અ તે વરમ ણર્કૃત્॥ ૩૯॥
કાયર્િવઘ્નમવા ાે ત સ ચરે ચ મનાવે્યથા ।
પરં સખંુ ચ સાૈભાગ્યં મહારાજ ઇવાઽશ્નુતે॥ ૪૦॥
નૈરતૃી ં િદશમા શ્રત્ય પ્રયાણં પ્રભુદશર્નમ્ ।
યાતુઃ કાયાર્થર્ સ દ્ધઃ સ્યા વદેશે પનુરે ય ત॥ ૪૧॥
ઉપકારાે બ્રાહ્મણાનાં તીથર્યાત્રાફલં ભવેત્ ।
દાયેશાદ્ર ધ્રભાવસે્થ વ્યયે વા પાપસયંુતે॥ ૪૨॥
અશભંુ લભતે કમર્ િપ મા જનાવિધ ।
સવર્ત્ર જનિવદ્વષેં નાના પં દ્વ ેત્તમ॥ ૪૩॥
દ્વતીયે સપ્તમે વાિપ દેહાલસ્ય િવિનિદશતે્ ।
તદ્દાષેપિરહારાથ ત્યુ જયજપં ચરેત્॥ ૪૪॥
શકુ્રસ્યા તગર્તે વે વાેચ્ચે વક્ષતે્રકે દ્રગે ।
દાયેશાચ્છુભરા શસ્થે ભાગ્યે વા પતુ્રરા શગે॥ ૪૫॥
નષ્ટરાજ્યાદ્ધનપ્રા પ્ત મષ્ટાથાર્ બરસ પદમ્ ।
મત્રપ્રભાેશ્ચ સન્માનં ધનધા યં લભેન્નરઃ॥ ૪૬॥
રાજસ માનક ત ચ અશ્વા દાેલાિદલાભકૃત્ ।
િવદ્વ પ્રભુસમાક ણ શાસ્ત્રાપિરશ્રમમ્॥ ૪૭॥
પતુ્રાે સવાિદસ તાષે મષ્ટબ ધુસમાગમમ્ ।
િપ મા સખુપ્રા પ્ત પતુ્રાિદસાખૈ્યમાિદશતે્॥ ૪૮॥
દાયેશા ષષ્ઠરા શસે્થ વ્યયે વા પાપસયંુતે ।
રાજચાૈરાિદપીડા ચ દેહપીડા ભિવ ય ત॥ ૪૯॥
આત્મ ગ્બ ધુકષં્ટ સ્યા કલહેન મનાવે્યથા ।
સ્થાનચ્યુ ત પ્રવાસં ચ નાનારાેગં સમા ુયાત્॥ ૫૦॥
દ્વતીયસપ્તમાધીશે દેહબાધા ભિવ ય ત ।
તદ્દાષેપિરહારાથ મહા ત્યુ જયં ચરેત્॥ ૫૧॥
શકુ્રસ્યા તગર્તે મ દે વાેચ્ચે તુ પરમાેચ્ચગે ।
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વક્ષર્કે દ્રિત્રકાેણસે્થ તુઙ્ગાંશે વાંશગેઽિપ વા॥ ૫૨॥
તદ્ભુક્તાૈ બહુસાખૈ્યં સ્યાિદષ્ટબ ધુસમાગમઃ ।
રાજદ્વારે ચ સ માનં પુિત્રકાજન્મસ ભવઃ॥ ૫૩॥
પુ યતીથર્ફલવા પ્તદાર્નધમાર્િદપુ યકૃત્ ।
વપ્રભાેશ્ચ પદાવા પ્તઃ નીચસ્થે ક્લેશભાગ્યભવેત્॥ ૫૪॥
દેહાલસ્યમવા ાે ત તથાઽયાદિધકવ્યયમ્ ।
તથાષ્ટમે વ્યયે મ દે દાયેશાદ્વા તથવૈ ચ॥ ૫૫॥
ભુ યાદાૈ િવિવધા પીડા િપ મા જનાવિધ ।
દારપતુ્રાિદપીડા ચ પરદેશાિદિવભ્રમઃ॥ ૫૬॥
વ્યવસાયા ફલં નષં્ટ ગાેમિહ યાિદહાિનકૃત્ ।
દ્વતીયસપ્તમાધીશે દેહબાધા ભિવ ય ત॥ ૫૭॥
તદ્દાષેપિરહારાથ તલહાેમં ચ કારયેત્ ।
ત્યુ જયજપં કુયાર્ચ્ચ ડીપાઠમાથિપ વા॥ ૫૮॥
વયં વા બ્રાહ્મણદ્વારા યથાશ ક્ત યથાિવિધ ।
તતઃ શા તમવા ાે ત શવાશ ભપુ્રસાદતઃ॥ ૫૯॥
શકુ્રસ્યા તગર્તે સાૈ યે કે દ્રે લાભિત્રકાેણગે ।
વાેચ્ચે વા વક્ષર્ગે વાિપ રાજપ્રી તકરં શભુમ્॥ ૬૦॥
સાૈભાગ્યં પતુ્રલાભશ્ચ સન્માગણ ધનાગમઃ ।
પુરાણધમર્શ્રવણં શ ◌ૃઙ્ગાિરજનસગંમઃ॥ ૬૧॥
ઇષ્ટબ ધજુનાક ણ શાે ભતં તસ્ય મ દરમ્ ।
વપ્રભાેશ્ચ મહ સાખૈ્યં િનતં્ય મષ્ઠાન્નભાજેનમ્॥ ૬૨॥
દાયેશા ષષ્ઠર ધ્રે વા વ્યયે વા બલવ જતે ।
પાપદષૃ્ટે પાપયુક્તે ચતુ પા વહાિનકૃત્॥ ૬૩॥
અ યાલયિનવાસશ્ચ મનાવેૈકલ્યસ ભવઃ ।
વ્યાપારેષુ ચ સવષુ હાિનરેવ ન સશંયઃ॥ ૬૪॥
ભુ યાદાૈ શાેભનં પ્રાેક્તં મ યે મ યફલં િદશતે્ ।
અ તે ક્લેશકરં ચવૈ શીતવાત વરાિદકમ્॥ ૬૫॥
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સપ્તમાધીશદાષેેણ દેહપીડા ભિવ ય ત ।
તદ્દાષેપિરહારાથ િવ સાહસ્રકં જપેત્॥ ૬૬॥
શકુ્રસ્યા તગર્તે કેતાૈ વાેચ્ચે વા વક્ષર્ગેઽિપ વા ।
યાેગકારકસ બ ધે સ્થાનવીયર્સમ વતે॥ ૬૭॥
ભુ યાદાૈ શભુમાિધક્યાિન્નત્યં મષ્ઠાન્નભાજેનમ્ ।
વ્યવસાયા ફલાિધક્યં ગાેમહાે યાિદ દ્ધકૃત્॥ ૬૮॥
ધનધા યસ દ્ધશ્ચ સગં્રામે િવજયાે ભવેત્ ।
ભુ ય તે િહ સખંુ ચવૈ ભુ યાદાૈ મ યમં ફલમ્॥ ૬૯॥
મ યે મ યે મહ કષં્ટ પશ્ચાદારાેગ્યમાિદશતે્ ।
દાયેશાદ્ર ધ્રભાવસે્થ વ્યયે વા પાપસયંુતે॥ ૭૦॥
ચાૈરાિહવ્રણપીડા ચ બુ દ્ધનાશાે મહદ્ભયમ્ ।
શરાે જં મન તાપમકમર્કલહં વદેત્॥ ૭૧॥
પ્રમેહભવરાેગં ચ નાનામાગ ધનવ્યયઃ ।
ભાયાર્પતુ્રિવરાેધશ્ચ ગમનં કાયર્નાશનમ્॥ ૭૨॥
દ્વતીયદ્યનૂનાથે તુ દેહબાધા ભિવ ય ત ।
તદ્દાષેપિરહારાથ ત્યુ જયજપં ચરેત્॥ ૭૩॥
છાગદાનં પ્રકુવ ત સવર્સ પ પ્રદાયકમ્ ।
શકુ્રપ્રી તકર ં શા ત તતઃ સખુમવા ુયાત્॥ ૭૪॥
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