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bRihatpArAsharahorAshAstramh 81-90

હ પારાશરહાેરાશાસ્ત્રમ્ ૮૧-૯૦

અથ અંગલક્ષણફલા યાયઃ॥ ૮૧॥
બહુધા ભ તા પ્રાેક્તં જન્મકાલાત્ શભુાશભુમ્ ।
શ્રાેતુ મચ્છા મ નારાેણામઙ્ગ ચહૈ્નઃ ફલ મનુે॥ ૧॥
શ ◌ૃ િવપ્ર પ્રવક્ષ્યા મ નાર ણામઙ્ગલક્ષણમ્ ।
ફલં યથાઽહ પાવર્ત્યૈ ભગવાન્ શઙ્કર તથા॥ ૨॥
નગ્ધં પાદતલં સ્ત્રીણાં દુલં માંસલં સમમ્ ।
રક્તમ વેદમુ ણં ચ બહુભાેગપ્રદાયકમ્॥ ૩॥
િવવણ પુ ષં કં્ષ ખ ડતં િવષમં તથા ।
સપૂાર્કાર ચ શુ કં ચ દુઃખદાૈભાર્ગ્યદાયકમ્॥ ૪॥
શઙ્ખ વ તકચક્રાઽ જ વજમીનાઽતપત્રવત્ ।
યસ્યાઃ પાદતલે ચહં્ન સા જ્ઞેયા ક્ષ તપાઙ્ગના॥ ૫॥
ભવેત્ સમ તભાેગાય તથા દ ઘા વર્રે ખકા ।
રેખાઃ સપાર્ઽખુકાકાભા દુઃખદાિરદ્ર્યસૂ ચકાઃ॥ ૬॥
રક્તાઃ સમુન્નતાઃ નગ્ધા ત્તાઃ પાદનખાઃ શભુાઃ ।
સુ્ફિટતાઃ કૃ ણવણાર્શ્ચ જ્ઞેયા અશભુસચૂકાઃ॥ ૭॥
ઉન્નતાે માંસલાેઽઙ્ગુષ્ઠાે વતુર્લાેઽતુલભાેગદઃ ।
વક્રાે હ્ર વશ્ચ ચિપટાે દુઃખદાિરદ્ર્યસચૂકઃ॥ ૮॥
દવાેઽઙ્ગુલયઃ શ તા ઘના ત્તાશ્ચ માંસલાઃ ।
દ ઘાર્ઙ્ગુલી ભઃ કુલટા કૃશા ભધર્નવ જતા॥ ૯॥
ભવેદ્ધ્ર વા ભર પાયુિવષમા ભશ્ચ કુટ્ટની ।
ચપટા ભભર્વેદ્દાસી િવરલાભશ્ચ િનધર્ના॥ ૧૦॥
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યસ્ય મથઃ સમા ઢાઃ પાદાઙ્ગુલ્યાે ભવ ત િહ ।
બહુનિપ પતીન્ િહ વા પરપ્રે યા ચ સા ભવેત્॥ ૧૧॥
યસ્યા પ થ ચલ ત્યાશ્ચ ર ે ભૂમેઃ સમુચ્છલેત્ ।
સા પાંસલુી બહે્વન્નાર કુલત્રયિવઘા તની॥ ૧૨॥
યસ્યાઃ કિન ષ્ઠકા ભૂ મ ગચ્છ ત્યા ન પિર શતે્ ।
સા િહ પવૂર્પ ત હ વા દ્વતીયં કુ તે પ તમ્॥ ૧૩॥
મ યમાઽના મકા ચાિપ યસ્યા ભૂ મ ન સં શતે્ ।
પ તહીના ચ સા નાર િવજ્ઞેયા દ્વજસત્તમ॥ ૧૪॥
પ્રદે શની ભવેદ્યસ્યા અંગુષ્ઠાદ્વ્ય તરેિકણી ।
ક યવૈ દૂ ષતા સા સ્યાત્ કુલટા ચ તદગ્રતઃ॥ ૧૫॥
ઉન્નતં પાદ ષં્ઠ ચેત્ તદા રાજ્ઞી ભવેદ્ધ્રવુમ્ ।
અ વેદમ શરાઢ ચ માંસલં મ ણં દુ॥ ૧૬॥
અ યથા ધનહીના ચ શરાલં ચેત્તદાઽ વગા ।
રાેમાઢ ં ચેદ્ ભવેદ્દાસી િનમાર્સં યિદ દુભર્ગા॥ ૧૭॥
સભુગા સમપા ણર્ઃ સ્ત્રી થપુા ણર્શ્ચ દુભર્ગા ।
કુલટાેન્નતપા ણર્શ્ચ દ ઘર્પા ણર્શ્ચ દુઃ ખતા॥ ૧૮॥
અરાેમે ચ સમે નગ્ધે યસ્યા જંઘ સવુતુર્લે ।
િવ સરે ચ સરુ યે સા રાજપત્ની ભવેદ્ધ્રવુમ્॥ ૧૯॥
વતુર્લં માંસલં નગ્ધં નુયુગ્મં શભુપ્રદમ્ ।
િનમાર્સં વૈરચાિર યા િનધર્નાયાશ્ચ િવશ્લથમ્॥ ૨૦॥
ઘનાૈ કિરકરાકારાૈ વતુર્લાૈ દુલાૈ શભુાૈ ।
યસ્યા ઊ શરાહીનાૈ સા રાજ્ઞી ભવ ત ધ્રવુમ્॥ ૨૧॥
ચિપટાૈ રાેમશાૈ યસ્યા િવધવા દુભર્ગા ચ સા ।
ચતુ ભિવશ તયુતૈરંગુલૈશ્ચ સમા કિટઃ ।
સમુન્નતિનત બાઢ ા પ્રશ તા સ્યાત્ ગીદશૃામ્॥ ૨૨॥
િવનતા ચપટા દ ઘાર્ િનમાસા સકંટા કિટઃ ।
હ્ર વા રાેમૈઃ સમાયુક્તા દુઃખવૈધવ્યસૂ ચકા॥ ૨૩॥
ન ત બઃ શભુદઃ સ્ત્રીણામુન્નતાે માંસલઃ થુઃ ।
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સખુસાૈભાગ્યદઃ પ્રાેક્તાે જ્ઞેયાે દુઃખપ્રદાેઽ યથા॥ ૨૪॥
સ્ત્રીણાં ગૂઢમ ણ તુઙ્ગાે રક્તાભાે દુરાેમકઃ ।
ભગઃ કમઠ ષ્ઠાભઃ શભુાેઽશ્વ થગલાકૃ તઃ॥ ૨૫॥
કુરઙ્ગખુર પાે યશ્ચુ લકાેદરસિંન ભઃ ।
રાેમશાે દૃ યનાસશ્ચ િવ ત્તાસ્યાેઽશભુપ્રદઃ॥ ૨૬॥
વામાેન્નત તુ ક યાજઃ પતુ્રાે ે દ ક્ષણાેન્નતઃ ।
શઙ્ખાવતા ભગાે યસ્યાઃ સા િવગભાર્ઽઙ્ગના મતા॥ ૨૭॥
દ્વ વ તઃ પ્રશ તા સ્યાદ્ િવપુલા પસમુન્નતા ।
રાેમાઢ ા ચ શરાલા ચ રેખાઙ્કા ન શભુપ્રદા॥ ૨૮॥
ગ ભીરા દ ક્ષણાવતાર્ ના ભઃ સવર્સખુપ્રદા ।
વ્યક્તગ્ર થઃ સમુત્તાના વામાવતાર્ ન શાેભના॥ ૨૯॥
થુકુ ક્ષઃ શભુા નાર સતૂે સા ચ બહૂન્ સતુાન્ ।
ભપૂ ત જનયેત્ પતંુ્ર મ ડૂકાભને કુ ક્ષણા॥ ૩૦॥
ઉન્નતને વલીભા સાવતન ચ કુ ક્ષણા ।
વ યા સં યા સની દાસી યતે ક્રમદાેઽબલા॥ ૩૧॥
સમે સમાંશે દુલે પાશ્વ સ્ત્રીણાં શભુપ્રદે ।
ઉન્નતે રાેમસયંુક્તે શરાલે ચાઽશભુપ્રદે॥ ૩૨॥
િનલાભં હૃદયં સ્ત્રીણાં સમે સવર્સખુપ્રદમ્ ।
િવ તીણ ચ સલાેમં ચ િવજ્ઞેયમશભુપ્રદમ્॥ ૩૩॥
સમાૈ પીનાૈ ઘનાૈ ત્તાૈ દૃઢાૈ શ તાૈ પયાેધ્રાૈ ।
સ્થૂલાગ્રાૈ િવરલાૈ શુ કાૈ સ્ત્રીણાં નવૈ શભુપ્રદાૈ॥ ૩૪॥
દ ક્ષણાેન્નતવક્ષાે નાર પતુ્રવતી મતા ।
વામાેન્નત તની ક યાપ્ર પ્રાેક્તા પુરાતનૈઃ॥ ૩૫॥
નાર ણાં ચૂચુકે શ તે યામવણ સવુતુર્લે ।
અ તભર્ગ્ ે ચ દ ઘ ચ કૃશે ચાિપ ન શાેભને॥ ૩૬॥
સ્ત્રીણાં સ્ક ધાૈ સમાૈ પુષ્ટાૈ ગૂઢસ ધી શભુપ્રદાૈ ।
રાેમાઢ ાવુન્નતાૈ વક્રાૈ િનમાર્સાવશભુાૈ તાૈ॥ ૩૭॥
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સસુૂ મરાેમે નાર ણાં પુષ્ટે નગ્ધે શભુપ્રદે ।
કક્ષે શરાલે ગ ભીરે ન શભુે વેદમેદુરે॥ ૩૮॥
ગૂઢાસ્થી કાેમલગ્ર થી િવ શરાૈ ચ બરાેમકાૈ ।
સરલાૈ સવુતુર્લાૈ ચવૈ ભુ ૈ શ તાૈ ગીદશૃામ્॥ ૩૯॥
િનમાસાૈ સ્થૂલરાેમાણાૈ હ્ર વાૈ ચવૈ શરાતતાૈ ।
વક્રાૈ ભુ ૈ ચ નાર ણાં ક્લેશાય પિરક તતાૈ॥ ૪૦॥
સરાજેમુકુલાકારાે કરાંગુષ્ઠાૈ ગીદશૃામ્ ।
સવર્સાખૈ્યપ્રદાૈ પ્રાેક્તાૈ કૃશાૈ વક્રાૈ ચ દુઃખદાૈ॥ ૪૧॥
સ્ત્રીણાં કરતલં રકં્ત મ યાેન્નતમર ધ્રકમ્ ।
દુલં ચા પરેખાઢ ં જ્ઞેયં સવર્સખુપ્રદમ્॥ ૪૨॥
િવધવા બહુરેખેણ રેખાહીનને િનધર્ને ।
ભ કા ચ શરાેઢ ને નાર કરતલને િહ॥ ૪૩॥
પા ણ ષં્ઠ શભંુ સ્ત્રીણાં પુષં્ટ દુિવરાેમકમ્ ।
શરાલં રાેમશં િન ાં દુખદાિરદ્ર્યસચૂકમ્॥ ૪૪॥
યસ્યાઃ કરતલે રેખા વ્યક્તા રક્તા ચ વતુર્લા ।
નગ્ધા પૂણાર્ ચ ગ ભીરા સા સવર્સખુભા ગની॥ ૪૫॥
મ સ્યને સભુગા જ્ઞેયા વ તકેન ધના વતા ।
રાજપત્ની સરાજેેન જનની થવીપતેઃ॥ ૪૬॥
સાવર્ભાૈમ પ્રયા પાણાૈ નદ્યાવત પ્રદ ક્ષણે ।
શઙ્ખાતપત્રકમઠૈભૂર્પસ્ય જનની ભવેત્॥ ૪૭॥
રેખા તુલાકૃ તઃ પાણાૈ યસ્યાઃ સા િહ બ ણગ્વધૂઃ ।
ગજવા જ ષાભા વા કરે વામે ગીદશૃઃ॥ ૪૮॥
રેખા પ્રસાદવ ભા સતૂે તીથર્કરં સતુમ્ ।
કૃષીવલસ્ય પત્ની સ્યાચ્છકટેન યુગને વા॥ ૪૯॥
ચામરાઙુ્કશચાપૈશ્ચ રાજપત્ની પ તવ્રતા ।
િત્રશલૂાઽ સગદાશ ક્તદુ દુ યાકૃ તરેખયા॥ ૫૦॥
અઙ્ગુષ્ઠમૂલાિન્નગર્ત્યા રેખા યા ત કિન ષ્ઠકામ્ ।
સા નાિર પ તહ ત્રી સ્યાદ્ દૂરત તાં પિરત્યજેત્॥ ૫૧॥
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કાકમ ડૂકજ બૂક ક શ્ચકભાે ગનઃ ।
રાસભાેષ્ટ્ર િવડાલાભા રેખા દુઃખપ્રદાઃ સ્ત્રયાઃ॥ ૫૨॥
દુલાશ્ચ સપુવાર્ણાે દ ઘાર્ ત્તાઃ ક્રમાત્ કૃશાઃ ।
અરાેમકાઃ શભુાઃ સ્ત્રીણામઙ્ગુલ્યઃ પિરક તતાઃ॥ ૫૩॥
અ તહ્ર વાઃ કૃશા વક્રા િવરલા રાેમસયંુતાઃ ।
બહુપવર્યુતા વાઽિપ પવર્હીનાશ્ચ દુઃખદાઃ॥ ૫૪॥
રક્તવણાર્ નખા તુઙ્ગા સ શખાશ્ચ શભુપ્રદાઃ ।
િન ા િવવણાર્ પીતા વા પુ પતા દુઃખદાયકાઃ॥ ૫૫॥
અ તિનમગ્ વંશા સ્થ ષં્ઠ સ્યાન્માંસલં શભુમ્ ।
સ શરં રાેમયુક્તં વા વકં્ર ચાઽશભુદાયકમ્॥ ૫૬॥
સ્ત્રીણાં ક થ સ્ત્રરેખાઙ્ક વવ્યક્તા સ્થશ્ચ વતુર્લઃ ।
માંસલાે દુલૈશ્ચવૈ પ્રશ તફલદાયકાઃ॥ ૫૭॥
સ્થૂલગ્રીવઃ ચ િવધવા વક્રગ્રીવ ચ િકઙ્કર ।
બ યા ચ ચિપટગ્રીવા લઘુગ્રીવા ચ િનઃસતુા॥ ૫૮॥
શ્રેષ્ઠા કૃકાિટકા ઋ વી સમાંસા ચ સમુન્નતા ।
શુ કા શરાલા રાેમાઢ ા િવશાલા કુિટલાઽસભુા॥ ૫૯॥
અ ણં દુલં પુષં્ટ પ્રશ તં ચબુકં સ્ત્રયાઃ ।
આયતં રાેમશં સ્થૂલં દ્વધાભક્તમશાેભનમ્॥ ૬૦॥
કપાેલાવુન્નતાૈ સ્ત્રીણાં પીનાૈ ત્તાૈ શભુપ્રદાૈ ।
રાેમશાૈ પુ ષાૈ િન ાૈ િનમાસાૈ ચાઽશભુપ્રદાૈ॥ ૬૧॥
સ્ત્રીણાં મખંુ સમં ષં્ઠ વતુર્લં ચ સગુ ધમત્ ।
સુ નગ્ધં ચ મનાેહાિર સખુસાૈભાગ્યસચૂકમ્॥ ૬૨॥
વતુર્લઃ પાટલઃ નગ્ધારેખાભૂ ષતમ યભૂઃ ।
મનાેહરાેઽધરાે યસ્યાઃ સા ભવેદ્ રાજવ લભા॥ ૬૩॥
િનમાસઃ સુ્ફિટતાે લ બાે ક્ષાે વા યામવણર્કઃ ।
સ્થૂલાેઽધરશ્ચ નાર ણાં વૈધવ્યક્લેશસચૂકઃ॥ ૬૪॥
રક્તાે પલિનભઃ નગ્ધ ઉત્તરાેષ્ઠાે ગીદશૃામ્ ।
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િક ચન્મ યાૈન્નતાેઽરાેમા સખુસાૈભાગ્યગાે ભવેત્॥ ૬૫॥
નગ્ધાગુગ્ધિનભાઃ સ્ત્રીણાં દ્વાિત્રશદ્દશનાઃ શભુાઃ ।
અધ તાદુપિરષ્ઠાચ્ચ સમાઃ તાેકસમુન્નતાઃ॥ ૬૬॥
અધ તાદિધકાઃ પીતાઃ યામા દ ઘાર્ દ્વપઙ્ક્તયઃ ।
િવકટા િવરલાશ્ચાિપ દશના ન શભુાઃ તાઃ॥ ૬૭॥
શાેણા દ્વ શભુા જહ્વા સ્ત્રીણામતુલભાેગદા ।
દુઃખદા મ યસઙ્ક ણાર્ પુરાેભાગેઽ તિવ તરા॥ ૬૮॥
સતયા મરણં તાેયે યામયા કલહ પ્રયા ।
માંસલયા ધનૈહ ના લ બયાઽભક્ષ્યભ ક્ષણી॥ ૬૯॥
પ્રમાદસિહતા નાર જહ્વયા ચ િવશાલયા ।
સુ નગ્ધં પાટલં સ્ત્રીણાં કાેમલં તાલુશાેભનમ્॥ ૭૦॥
શ્વેતે તાલુિન વૈધવં્ય પીતે પ્રવ્ર જતા ભવેત્ ।
કૃ ણે સ ત તહીના સ્યાદૂ્રક્ષે ભૂિરકુટુ બની॥ ૭૧॥
અલ ક્ષતરદં સ્ત્રીણાં િક ચ ફુ લકપાેલકમ્ ।
મતં શભુપ્રદં જ્ઞેયમ યથા વશભુપ્રદમ્॥ ૭૨॥
સમ ત્તપુટા નાસા લઘુ ચ્છદ્રા શભુપ્રદા ।
સ્થૂલાગ્રા મ યિન ા વા ન પ્રશ તા ગીદશૃામ્॥ ૭૩॥
રક્તાગ્રાઽકુ ચતાગ્રા વા નાસા વૈધવ્યકાિરણી ।
દાસી સા ચિપટા યસ્યા હ્ર વા દ ઘાર્ ક લ પ્રયા॥ ૭૪॥
શભુે િવલાેચને સ્ત્રીણાં રક્તા તે કૃ ણતારકે ।
ગાેક્ષીરવણ િવશદે સુ નગ્ધે કૃ ણપ મણી॥ ૭૫॥
ઉન્નતાક્ષી ન દ ઘાર્યુ ર્ત્તાક્ષી કુલટા ભવેત્ ।
રમણી મધુિપઙ્ગાક્ષી સખુસાૈભાગ્યભા ગની॥ ૭૬॥
પુંશ્ચલી વામકાણાક્ષી વ યા દ ક્ષણકા ણકા ।
પારાવતાક્ષી દુઃશીલા ગ ક્ષી નવૈ શાેભના॥ ૭૭॥
દુ ભઃ પ મ ભઃ કૃ ણૈઘર્નૈઃ સૂ મૈઃ સભુાગ્યયુક્ ।
િવરલૈઃ કિપલૈઃ સ્થૂલૈભાર્ મની દુખભા ગની॥ ૭૮॥
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વતુર્લાૈ કામુર્કાકારાૈ નગ્ધે કૃ ણે અસહંતે ।
સભુ્રવુાૈ દુરાેમાણાૈ સભુ્રવુાં સખુક તદાૈ॥ ૭૯॥
કણા દ ઘા શભુાવતા સતુસાૈભાગ્યદાયકાૈ ।
શ કુલીરિહતાૈ િન દ્યાૈ શરાલાૈ કુિટલાૈ કૃશાૈ॥ ૮૦॥
શરાિવરિહતાે ભાલઃ િનલામાઽધર્શ શપ્રભઃ ।
અિન યઙ્ગુલસ્ત્રાેણાં સતુસાૈભાગ્યસાખૈ્યદઃ॥ ૮૧॥
પષ્ટ વ તક ચહ્નશ્ચ ભાલાે રાજ્યપ્રદઃ સ્ત્રયાઃ ।
પ્રલ બાે રાેમશશ્ચવૈ પ્રાંશશુ્ચ દુઃખદઃ તઃ॥ ૮૨॥
ઉન્નતાે ગજકુ ભાભાે ત્તાે મૂધાર્ શભુઃ સ્ત્રયાઃ ।
સ્થૂલાે ગીઘાઽથવા વક્રાે દુઃખદાૈભાર્ગ્યસચૂકઃ॥ ૮૩॥
કુ તલાઃ કાેમલાઃ કૃ ણાઃ સૂ મા દ ઘર્શ્ચ શાેભના ।
િપઙ્ગલાઃ પુ ષા ક્ષા િવરલા લઘવાેઽશભુાઃ॥ ૮૪॥
િપઙ્ગલા ગાૈરવણાર્યા યામાયાઃ યામલાઃ શભુાઃ ।
નાર લક્ષણતશ્ચવૈં નરાણામિપ ચ તયેત્॥ ૮૫॥

અથ તલાિદલાંછનફલા યાયઃ॥ ૮૨॥
અથાઽહં દેહ તાનાં લાંછનાનાં ફલં બ્રવુે ।
આવતાર્નાં તલાનાં ચ મશકાનાં િવશષેતઃ॥ ૧॥
અઙ્ગનાનાં ચ વામાંગે દ ક્ષણાઙ્ગે ણાં શભુમ્ ।
રક્તાભં તલકાભં વા લાે ાં ચક્રમથાિપ વા॥ ૨॥
તલાિદલાંછનં સ્ત્રીણાં હૃિદ સાૈભાગ્યસચૂકમ્ ।
યસ્યા દ ક્ષણવક્ષાજેે રક્તે તલકલાંછને॥ ૩॥
સા સ ત તત ત સતૂે સખુસાૈભાગ્યસયંુતામ્ ।
રક્તાભં તલકં યસ્યાઃ સ્ત્રયા વામે તને ભવેત્॥ ૪॥
અેક અેવ સતુ તસ્યા ભવતીત િવદાે િવદુઃ ।
પતુ્રીપતુ્રયુતા જ્ઞેયા તલકે દ ક્ષણે તને॥ ૫॥
ભ્રવુાેમર્ યે લલાટે વા લાંછનં રાજસચૂકમ્ ।
કપાેલે મશકાે રક્તાે િનતં્ય મષ્ઠાન્નદાયકમ્॥ ૬॥
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ભગસ્ય દ ક્ષણે ભાગે લાંછનં યિદ યાે ષતઃ ।
સા િહ વીપતેઃ પત્ની સતૂે વા ભપૂ ત સતુમ્॥ ૭॥
નાસાગ્રે લા છને રકં્ત રાજપ યાઃ પ્ર યતે ।
કૃ ણવણ તુ યસ્યાઃ સા પુંશ્ચ લ િવધવાઽથ વા॥ ૮॥
નાભેરધાે ણાં સ્ત્રીણાં લા છનં ચ શભુપ્રદમ્ ।
કણ ગ ડે કરે વાઽિપ ક ઠે વાઽ યથ લા છનમ્॥ ૯॥
પ્રાગ્ગભ પતુ્રદં જ્ઞેયં સખુસાૈભાગ્યદં તથા ।
તલાિદ લા છનં િવપ્ર ગુ ફગેશે ચ દુઃખદમ્॥ ૧૦॥
િત્રશલૂાકૃ ત ચહ્ન ચ લલાટે યિદ યતે ।
નાર રાજ પ્રયા જ્ઞેયા ભપૂ તશ્ચ નરાે ભવેત્॥ ૧૧॥
લાે ાં પ્રદ ક્ષણાવતા હૃિદ નાભાૈ કરે શ્રુતાૈ ।
દક્ષ ષે્ઠ શભુાે વ તાૈ વામાવતાઽશભુપ્રદઃ॥ ૧૨॥
કટ ાં ગુહ્યેઽથવાઽવતા સ્ત્રીણાં દાૈભાર્ગ્યસચૂકઃ ।
ઉદરે હ ત ભતાર્રં મ ય ષે્ઠ ચ પુંશ્ચલી॥ ૧૩॥
ક ઠે લલાટે સીમ તે મ યભાગે ચ મૂધર્િન ।
આવતા ન શભુઃ સ્ત્રીણાં પુસાં વાઽિપ દ્વ ેત્તમ॥ ૧૪॥
સલુક્ષણા સચુિરતા અિપ મ દાયષંુ પ તમ્ ।
દ ઘાર્યષું પ્રકુવર્ ત પ્રમદાશ્ચ મુદા પદમ્॥ ૧૫॥

અથ પવૂર્જન્મશાપદ્યાેતના યાયઃ॥ ૮૩॥
મહષ ભવતા પ્રાેક્તં ફલં સ્ત્રીણાં ણાં થક્ ।
અધનુા શ્રાેતુ મચ્છા મ વત્તાે વેદિવદાવંર॥ ૧॥
અપતુ્રસ્ય ગ તનાર્ ત શાસે્ત્રષુ શ્રૂયતે મનુે ।
અપતુ્રઃ કેન પાપને ભવતી ત વદ પ્રભાે॥ ૨॥
જન્મલગ્ ાચ્ચ તજ્જ્ઞાનં કથં દૈવિવદાં ભવેત્ ।
અપતુ્રસ્ય સતુપ્રાપ્તે પાયં કૃપયાેચ્યતામ્॥ ૩॥
સાધુ ષં્ટ વયા િવપ્ર ક યતે િહ તથા મયા ।
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યથાેમયા િહ ષ્ટેન શવને ક થતં પુરા॥ ૪॥
કેન યાેગને પાપને જ્ઞાયતેઽપત્યનાશનમ્ ।
તષેાં ચ રક્ષણાપેાયં કૃપયા નાથ મે વદ॥ ૫॥
સાધુ ષં્ટ વયા દેિવ કથયા મ તવાઽધનુા ।
સ તાનહાિનયાેગાંશ્ચ તદ્રક્ષાપેાયસયંુતાન્॥ ૬॥
ગુ લગ્ ેશ દારેશપતુ્રસ્થાનાિધપેષુ ચ ।
સવષુ બલહીનષેુ વક્તવ્યા વનપત્યતા॥ ૭॥
રવ્યારરાહુશનયઃ સબલાઃ પતુ્રભાવગાઃ ।
તદાઽનપત્યતા ચેત્ સ્યુરબલાઃ પતુ્રકારકાઃ॥ ૮॥
પતુ્રસ્થાનગતે રાહાૈ કુજેન ચ િનર ક્ષતે ।
કુજક્ષતે્રગતે વાઽિપ સપર્શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૯॥
પતુ્રશે રાહુસયંુક્તે પતુ્રસ્થે ભાનનુ દને ।
ચ દ્રણે સયંુતે દષૃ્ટે સપર્શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૧૦॥
કારકે રાહુસયંુક્તે પતુ્રેશે બલવ જતે ।
લગ્ ેશે કુજસયંુક્તે સપર્શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૧૧॥
કારકે ભાૈમસયંુક્તે લગ્ ે ચ રાહુસયંુતે ।
પતુ્રસ્થાનાિધપે દુઃસ્થે સપર્શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૧૨॥
ભાૈમાંશે ભાૈમસયંુક્તે પતુ્રેશે સાેમન દને ।
રાહુમા દયુતે લગ્ ે સપર્શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૧૩॥
પતુ્રભાવે કુજક્ષતે્રે પતુ્રેશે રાહુસયંુતે ।
સાૈ યદષૃ્ટે યુતે વાઽિપ સપર્શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૧૪॥
પતુ્રસ્થા ભાનુમ દારાઃ વભાનુઃ શ શ ેઽઙ્ ગરાઃ ।
િનબર્લાૈ પતુ્રલગ્ ેશાૈ સપર્શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૧૫॥
લગ્ ેશે રાહુસયંુક્તે પતુ્રેશે ભાેમસયંુતે ।
કારકે રાહુયુક્તે વા સપર્શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૧૬॥
ગ્રહયાેગવશનેવૈં ણાં જ્ઞા વાઽનપત્યતા ।
તદ્દાષેપિરહારાથ નાગપૂ ં સમારભેત્॥ ૧૭॥

par8190.pdf 9



હ પારાશરહાેરાશાસ્ત્રમ્ ૮૧-૯૦

વગ્ હ્યાેક્તિવધાનને પ્ર તષ્ઠાં કારયેત્ સધુીઃ ।
નાગમૂ ત સવુણન કૃ વા પૂ ં સમાચરેત્॥ ૧૮॥
ગાેભૂ તલિહર યાિદ દદ્યાદ્ િવત્તાનુસારતઃ ।
અેવં કૃતે તુ નાગે દ્રપ્રસાદાત્ વધર્તે કુલમ્॥ ૧૯॥
પતુ્રસ્થાનં ગતે ભાનાૈ નીચે મ દાંશક સ્થતે ।
પાશ્વર્યાેઃ કૂ્રરસ બ ધે િપ શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૨૦॥
પતુ્રસ્થાનાિધપે ભાનાૈ િત્રકાેણે પાપસયંુતે ।
કૂ્રરા તરે પાપદષૃ્ટે િપ શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૨૧॥
ભાનુરા શ સ્થતે વે પતુ્રેશે ભાનુસયંુતે ।
પતુ્રે લગ્ ે ચ પાપાઢ ે િપ શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૨૨॥
લગ્ ેશે દુબર્લે પતુ્રે પતુ્રેશે ભાનુસયંુતે ।
પતુ્રે લગ્ ે પાપયુતે િપ શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૨૩॥
િપ સ્થાનાિધપે પતુ્રે પતુ્રેશે વાિપ કમર્ગે ।
પતુ્રે લગ્ ે ચ પાપાઢ ે િપ શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૨૪॥
િપ સ્થાનાિધપે ભાૈમઃ પતુ્રેશને સમ વતઃ ।
લગ્ ે પતુ્રે િપ સ્થાને પાપે સ ત તનાશનમ્॥ ૨૫॥
િપ સ્થાનાિધપે દુઃસ્થે કારકે પાપરા શગે ।
સપાપાૈ પતુ્રલગ્ ેશાૈ િપ શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૨૬॥
લગ્ પ ચમભાવસ્થા ભાનુભાૈમશનૈશ્ચરાઃ ।
ર ધ્રે િર ફે રાહુ વાૈ િપ શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૨૭॥
લગ્ ાદષ્ટમગે ભાનાૈ પતુ્રસ્થે ભાનનુ દને ।
પતુ્રેશે રાહુસયંુક્તે લગ્ ે પાપે સતુક્ષયઃ॥ ૨૮॥
વ્યયેશે લગ્ ભાવસે્થ ર ધ્રેશે પતુ્રરા શગે ।
િપ સ્થાનાિધપે ર ધ્રે િપ શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૨૯॥
રાેગેશે પતુ્રભાવસ્થે િપ સ્થાનાિધપે િરપાૈ ।
કારકે રાહુસયંુક્તે િપ શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૩૦॥
તદ્દાષેપિરહારાથ ગયાશ્રાદં્ધ ચ કારયેત્ ।
બ્રાહ્મણાન્ ભાજેયેદત્ર અયુતં વા સહસ્રકમ્॥ ૩૧॥
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અથવા ક યકાદાનં ગાેદાનં ચ સમાચરેત્ ।
અેવં કૃતે િપતુઃ શાપાન્મુચ્યતે નાઽત્ર સશંયઃ॥ ૩૨॥
વધર્તે ચ કુલં તસ્ય પતુ્રપાતૈ્રિદ ભઃ સદા ।
ગ્રહયાેગવશાદેવં ફલં બ્રૂયાત્ િવચક્ષણઃ॥ ૩૩॥
પતુ્રસ્થાનાિધપે ચ દ્રે નીચે વા પાપમ યગે ।
િહબુકે પ ચમે પાપે મા શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૩૪॥
લાભે મ દસમાયુક્તે મા સ્થાને શભુેતરે ।
નીચે પ ચમગે ચ દ્રે મા શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૩૫॥
પતુ્રસ્થાનાિધપે દુઃસ્થે લગ્ ેશે નીચરા શગે ।
ચ દ્રે ચ પાપસયંુક્તે મા શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૩૬॥
પતુ્રેશઽેષ્ટાિરિર ફેસ્થે ચ દ્રે પાપાંશસગંતે ।
લગ્ ે પતુ્રે ચ પાપાઢ ે મા શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૩૭॥
પતુ્રસ્થાનાિધપે ચ દ્રે મ દરાહ્વારસયંુતે ।
ભાગ્યે વા પતુ્રભાવે વા મા શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૩૮॥
મા સ્થાનાિધપે ભાૈમે શિનરાહુસમ વતે ।
ચ દ્રભાનુયુતે પતુ્રે લગ્ ે વા સ ત તક્ષયઃ॥ ૩૯॥
લગ્ ાત્મજેશાૈ શત્રુસ્થાૈ ર ધ્રે માત્રિધપઃ સ્થતઃ ।
િપ નાશાિધપાૈ લગ્ ે મા શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૪૦॥
ષષ્ઠાષ્ટમેશાૈ લગ્ સ્થાૈ વ્યયે માત્રિધપઃ સતુે ।
ચ દ્ર વાૈ પાપયુક્તાૈ મા શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૪૧॥
પાપમ યગતે લગ્ ે ક્ષીણે ચ દ્રે ચ સપ્તમ ।
મા પતુ્રે રાહુમ દાૈ મા શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૪૨॥
નાશસ્થાનાિધપે પતુ્રે પતુ્રેશે નાશરા શગે ।
ચ દ્રમા પતાૈ દુઃસ્થે મા શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૪૩॥
ચ દ્રક્ષતે્રે યદા લગ્ ે કુજરાહુસમ વતે ।
ચ દ્રમ દાૈ પતુ્રસસં્થાૈ મા શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૪૪॥
લગ્ ે પતુ્રે તાૈ િર ફે કુ ે રાહૂ રિવઃ શિનઃ ।
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મા લગ્ ાિધપાૈ દુઃસ્થાૈ મા શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૪૫॥
નાશસ્થાનં ગતે વે કુજરાહુસમ વતે ।
પતુ્રસ્થાનાૈ મ દચ દ્રાૈ મા શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૪૬॥
અેવં યાેગં બુધૈદૃ ટ્વા િવજ્ઞેયા વનપત્યતા ।
તતઃ સ તાનરક્ષાથ કત્તર્વ્યા શા ત ત્તમા॥ ૪૭॥
સતેુ નાનં પ્રકતર્વં્ય ગાયત્રીલક્ષસખં્યકા ।
રાૈ યમાતં્ર પયઃ પી વા ગ્રહદાનં પ્રયત્નતઃ॥ ૪૮॥
બ્રાહ્મણાન્ ભાજેયેત્તદ્વદશ્વ થસ્ય પ્રદ ક્ષણમ્ ।
કતર્વં્ય ભ ક્તયુક્તને ચાષ્ટાેત્તરસહસ્રકમ્॥ ૪૯॥
અેવં કૃતે મહાદેિવ શાપાન્માેક્ષાે ભિવ ય ત ।
સપુતંુ્ર લભતે પશ્ચાત્ કુલ દ્ધશ્ચ યતે॥ ૫૦॥
અથાે યાેગાન્ પ્રવક્ષ્યા મ ભ્રા શાપસમુદ્ભવાન્ ।
યજ્જ્ઞા વાઽપત્યરક્ષાથ યત્નં કુયાર્દ્ િવચક્ષણઃ॥ ૫૧॥
ભ્રા સ્થાનાિધપે પતુ્રે કુજરાહુસમ વતે ।
પતુ્રલગ્ ેશ્વરાૈ ર ધ્રે ભ્રા શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૫૨॥
લગ્ ે સતુે કુજે મ દે ભ્રા પે ભાગ્યરા શગે ।
કારકે નાશભાવસ્થે ભ્રા શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૫૩॥
ભ્રા સ્થાને ગુ ન ચે મ દઃ પ ચમગતે યિદ ।
નાશસ્થાને તુ ચ દ્રારાૈ ભ્રા શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૫૪॥
તનુસ્થાનાિધપે િર ફે ભાૈમઃ પ ચમગાે યિદ ।
ર ધ્રે સપાપપુત્રેશે ભ્રા શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૫૫॥
પાપમ યગતે લગ્ ે પાપમ યે સતુેઽિપ ચ ।
લગ્ ેશપુત્રપાૈ દુઃસ્થાૈ ભ્રા શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૫૬॥
કમશે ભ્રા ભાવસ્થે પાપયુક્તે તથા શભુે ।
પતુ્રગે કુજસયંુક્તે ભ્રા શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૫૭॥
પતુ્રસ્થાને બુધક્ષતે્રે શ મરાહુસમ વતે ।
િર ફે િવદારાૈ િવજ્ઞેયાે ભ્રા શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૫૮॥
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લગ્ ેશે ભ્રા ભાવસ્થે ભ્રા સ્થાનાિધપે સતુે ।
લગ્ ભ્રા સતુે પાપે ભ્રા શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૫૯॥
ભ્રાત્રીશે ત્યુભાવસ્થે પતુ્રસ્થે કારકે તથા ।
રાહુમ દેયુતે દષૃ્ટે ભ્રા શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૬૦॥
નાશસ્થાનાિધપે પતુ્રે ભ્રા નાથને સયંુતે ।
ર ધ્રે આરાિકસયંુક્તે ભ્રા શાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૬૧॥
ભ્રા શાપિવમાેક્ષાથ વંશસ્ય શ્રવણં હરેઃ ।
ચા દ્રાય સ્ં ચરેત્ પશ્ચાત્ કાવે યાર્ િવ સિન્નધાૈ॥ ૬૨॥
અશ્વ થસ્થાપનં કુયાર્દ્ દશધનેૂશ્ચ દાપયેત્ ।
પત્નીહ તને પતુ્રેચ્છુભૂર્ મ દદ્યાત્ ફલા વતામ્॥ ૬૩॥
અેવં યઃ કુ તે ભ યા ધમર્પ યા સમ વતઃ ।
ધ્રવું તસ્ય ભવેત્ પતુ્રઃ કુલ દ્ધશ્ચ યતે॥ ૬૪॥
પતુ્રસ્થાને બુધે વે કુજરાહુસમ વતે ।
લગ્ ે મ દે સતુભાવાે જ્ઞેયાે માતુલશાપતઃ॥ ૬૫॥
લગ્ ેપુત્રેશ્વરાૈ પતુ્રે બુધભાૈમાિકસયંુતાૈ ।
જ્ઞેયં માતુલશાપ વા જનસ્ય સ ત તક્ષયઃ॥ ૬૬॥
લુપ્તે પતુ્રાિધપે લગ્ ે સપ્તમે ભાનનુ દને ।
લગ્ ેશે બુધસયંુક્તે તસ્યાિપ સ ત તક્ષયઃ॥ ૬૭॥
જ્ઞા તસ્થાનાિધપે લગ્ ે વ્યયેશને સમ વતે ।
શ શસાૈ યકુજે પતુ્રે િવજ્ઞેયઃ સ ત તક્ષયઃ॥ ૬૮॥
તદ્દાષેપિરહારાથ િવ સ્થાપરમાચરેત્ ।
વાપીકૂપતડાગાિદખનનં સતુબ ધનુમ્॥ ૬૯॥
પતુ્ર દ્ધભર્વેત્તસ્ય સ પદ્વ ૃ દ્ધઃ પ્ર યતે ।
ઇ ત યાેગવશાદેવં શા ત કુયાર્દ્ િવચક્ષણઃ॥ ૭૦॥
બલગ વર્ યાે મત્યા બ્રાહ્મણાનવમ યતે ।
તદ્દાષેાદ્ બ્રહ્મશાપાચ્ચ તસ્યસ્યાત્ સ ત તક્ષયઃ॥ ૭૧॥
ગુ ક્ષતે્રે યદા રાહુઃ પતુ્રે વારભાનુ ઃ ।
ધમર્સ્થાનાિધપે નાશે બ્રહ્મશાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૭૨॥
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ધમશે પતુ્રભાવસ્થે પતુ્રેશે નાશરા શગે ।
વારરાહુ ભયુર્ક્તે બ્રહ્મશાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૭૩॥

ધમર્ભાવાિધપે નીચે વ્યયેશે પતુ્રભાવગે ।
રાહુયુતે ક્ષતે વાિપ બ્રહ્મશાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૭૪॥
વે નીચગતે રાહાૈ લગ્ ે વા પતુ્રરા શગે ।

પતુ્રસ્થાનાિધપે દુઃસ્થે બ્રહ્મશાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૭૫॥
પતુ્રભાવાિધપે વે ર ધ્રે પાપસમ વતે ।
પતુ્રેશે સાકર્ચ દ્રે વા બ્રહ્મશાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૭૬॥
મ દાંશે મ દસયંુક્તે વે ભાૈમસમ વતે ।
પતુ્રેશે વ્યયરા શસ્થે બ્રહ્મશાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૭૭॥
લગ્ ે ગુ યુતે મ દે ભાગ્યે રાહુસમ વતે ।
વ્યય વા ગુ સયંુક્તે બ્રહ્મશાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૭૮॥
તસ્ય દાષેસ્ય શા ત્યથ કુયાર્ચ્ચા દ્રાયણં નરઃ ।
બ્રહ્મકૃચ્છ્ર યં કૃ વા ધનું દદ્યાત્ સદ ક્ષણામ્॥ ૭૯॥
પ ચરત્નાિન દેયાિન સવુણર્સિહતાિન ચ ।
બ્રાહ્મણાન્ ભાજેયેત્ પશ્ચાદ્યથાશ ક્ત દ્વ ેત્તમ॥ ૮૦॥
અેવં કૃતે તુ સ પુતં્ર લભતે નાઽત્ર સશંયઃ ।
મુક્તશાપાે િવશદુ્ધાત્મા સ નરઃ સખુમેધતે॥ ૮૧॥
દારેશે પતુ્રભાવસ્થે દારેશસ્યાંશપે શનાૈ ।
પતુ્રેશે નાશરા શસ્થે પત્નીશાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૮૨॥
નાશસસં્થે કલત્રેશે પતુ્રેશે નાશરા શગે ।
કારકે પાપસયંુક્તે પત્નીશાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૮૩॥
પતુ્રસ્થાનગતે શકેુ્ર કામપે ર ધ્રમા શ્રતે ।
કારકે પાપસયંુક્તે પત્નીશાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૮૪॥
કુટુ બે પાપસયંુક્તે કામપે નાશરા શગે ।
પતુ્રે પાપગ્રહૈયુર્ક્તે પત્નીશાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૮૫॥
ભાગ્યસ્થાનગતે શકેુ્ર દારેશે નાશરા શગે ।
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લગ્ ે સતુે ચ પાપઢ ે પત્નીશાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૮૬॥
ભાગ્યસ્થાનાિધપે શકેુ્ર પતુ્રેશે શત્રુરા શગે ।
ગુ લગ્ ેશદારેશા દુઃસ્થાશ્ચેત્ સ ત તક્ષયઃ॥ ૮૭॥
પતુ્રસ્થાને ગુક્ષતે્રે રાહુચ દ્રસમ વતે ।
વ્યયે લગ્ ે ધને પાપે પત્નીશાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૮૮॥
સપ્તમે મ દશકુ્રાૈ ચ ર ધ્રેશે પતુ્રભે રવાૈ ।
લગ્ ે રાહુસમાયુક્તે પત્નીશાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૮૯॥
ધને કુજે વ્યયે વે પતુ્રસ્થે ગનુ દને ।
શિનરાહુયુતે દષૃ્ટે પત્નીશાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૯૦॥
નાશસ્થાૈ િવત્તદારેશાૈ પતુ્રે લગ્ ે કુજે શનાૈ ।
કારકે પાપસયંુક્તે પત્નીશાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૯૧॥
લગ્ પ ચમભાગ્યસ્થા રાહુમ દકુ ઃ ક્રમાત્ ।
ર ધ્રસ્થાૈ પતુ્રદારેશાૈ પત્નીશાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૯૨॥
શાપમુ યૈ ચ ક યાયાં સત્યાં તદ્દાનમાચરેત્ ।
ક યાભાવે ચ શ્રીિવ ણાેમૂર્ ત લ મીસમ વતામ્॥ ૯૩॥
દદ્યાત્ વણર્મયી ં િવપ્ર દશદેનુસમ વતામ્ ।
શ યાં ચ ભષૂણં વસં્ત્ર દ પ ત યાં દ્વજન્મનામ્॥ ૯૪॥
ધ્રવું તસ્ય ભવેત્ પતુ્રાે ભાગ્ય દ્ધશ્ચ યતે ।
કમર્લાપેે િપ ણાં ચ પ્રેત વં તસ્ય યતે॥ ૯૫॥
તસ્ય પ્રેતસ્ય શાપાચ્ચ પતુ્રાભાવઃ પ્ર યતે ।
અતાેઽત્ર તાદશૃાન્ યાેગાત્ જન્મલગ્ ાત્ પ્રવચ્ યહમ્॥ ૯૬॥
પતુ્રસ્થાનાૈ મ દસયૂા ક્ષીણચ દ્રશ્ચ સપ્તમે ।
લગ્ ે વ્યયે રાહુ વાૈ પ્રેતશાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૯૭॥
પતુ્રસ્થાનાિધપે મ દે નાશસ્થે લગ્ ગે કુજે ।
કારકે નાશભાવે ચ પ્રેતશાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૯૮॥
લગ્ ે પાપે વ્યયે ભાનાૈ સતુે ચારાિકસાેમ ઃ ।
પતુ્રેશે ર ધ્રભાવસ્થે પ્રેતશાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૯૯॥
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લગ્ ે વભાર્નનુા યુક્તે પતુ્રસ્થે ભાનનુ દને ।
ગુરાૈ ચ નાશરા શસ્થે પ્રેતશાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૧૦૦॥
લગ્ ે રાહાૈ સશકેુ્રજ્યે ચ દ્રે મ દયુતે તથા ।
લગ્ ેશે ત્યુરા શસ્થે પ્રેતશાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૧૦૧॥
પતુ્રસ્થાનાિધપે નીચે કારકે નીચરા શગે ।
નીચસ્થગ્રહદષૃ્ટે ચ પ્રેતશાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૧૦૨॥
લગ્ ે મ દે સતુે રાહાૈ ર ધ્રે ભાનુસમ વતે ।
વ્યયે ભાૈમને સયંુક્તે પ્રેતશાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૧૦૩॥
કામસ્થાનાિધપે દુઃસ્થે પતુ્રે ચ દ્રસમ વતે ।
મ દમા દયુતે લગ્ ે પ્રેતશાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૧૦૪॥
વધસ્થાનાિધપે પતુ્રે શિનશકુ્રસમ વતે ।
કારકે નાશરા શસ્થે પ્રેતશાપાત્ સતુક્ષયઃ॥ ૧૦૫॥
અસ્ય દાષેસ્ય શા ત્યથ ગયાશ્રાદં્ધ સમાચરેત્ ।
કુયાદુ્રદ્રા ભષેક ચ બ્રહ્મમૂ ત પ્રદાપયેત્॥ ૧૦૬॥
ધનેું રજતપાતં્ર ચ તથા નીલમ ણ દ્વજ ।
બ્રાહ્મણાન્ ભાજેયેત્ પશ્ચાત્ તે યશ્ચ દ ક્ષણાં િદશતે્॥ ૧૦૭॥
અેવં કૃતે મનુ યસ્ય શાપમાેક્ષા પ્ર યતે ।
પતુ્રાે પ ત્તભર્વેત્તસ્ય કુલ દ્ધશ્ચ યતે॥ ૧૦૮॥
તથા જ્ઞશકુ્રજે દાષેે પતુ્રા પ્તઃ શ ભપૂુજનાત્ ।
વચ દ્રકૃતે િવપ્ર મ ત્રય ત્રાષૈધાિદતઃ॥ ૧૦૯॥

રાહુજે ક યકાદાનાત્ સયૂર્જે હિરક તર્નાત્ ।
ગાેદાનાત્ કેતજેુ દાષેે દ્ર પાત્ કુ ઽિકજે॥ ૧૧૦॥
સવર્દાષેિવનાશાય શભુસ તાનલ ધયે ।
હિરવંશકથા ભ યા શ્રાેતવ્યા િવિધના દ્વજ॥ ૧૧૧॥

અથ ગ્રહશા ત્ય યાયઃ॥ ૮૪॥
ગ્રહાણાં દાષેશા ત્યથ તષેાં પૂ િવિધ વદ ।
માનવાનાં િહતાથાર્ય સકં્ષપેાત્ કૃપયા મનુે॥ ૧॥
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ગ્રહા સયૂાર્દયઃ પવૂ મયા પ્રાેક્તા દ્વ ેત્તમ ।
જગત્યાં સવર્જ તનૂાં તદધીનં સખુાઽસખુમ્॥ ૨॥
ત માત્ સશુા તકામાે વા શ્રીકામાે વા સચુેતસા ।
ષ્ટાયાયુઃ પુ ષ્ટકામાે વા તષેાં યજ્ઞં સમાચરેત્॥ ૩॥
તાભ્રાચ્ચ સ્ફિટકાદ્રક્તચ દનાત્ વણર્કાદુભાૈ ।
રજતાદયસઃ સીસાત્ કાંસ્યાત્ કાયાર્ઃ ક્રામદ્ ગ્રહાઃ॥ ૪॥
પવૂાક્તૈઃ વ વવણવાર્ પટે લખે્યા દ્વ ેત્તમૈઃ ।
વ વાેક્તિદ ગ્વભાગષેુ ગ દ્યાદૈ્યમર્ ડનષેુ વા॥ ૫॥
પદ્માસનઃ પદ્મહ તઃ પદ્મપત્રસમદુ્ય તઃ ।
સપ્તાશ્વરથસસં્થશ્ચ દ્વભજુશ્ચ િદવાકરઃ॥ ૬॥
શ્વેતઃ શ્વેતા બરાે દેવાે દશાશ્વઃ શ્વેતભષૂણઃ ।
ગદાહ તાે દ્વબાહુશ્ચ િવધાતવ્યાે િવધુ દ્વજ॥ ૭॥
રક્તમાલ્યા બરધરાે શ ક્તશલૂગદાધરઃ ।
વરદ તુ ચતુબાર્હુમર્ઙ્ગલાે મષેવાહનઃ॥ ૮॥
પીતમાલ્યા બરધરઃ ક ણકારસમદ્યુ તઃ ।
ખડ્ગચમર્ગદાપા ણઃ સહસ્થાે વરદાે બુધઃ॥ ૯॥
ગુ શકુ્રાૈ ક્રમાત્ પીતશ્વેતવણા ચતુભુર્ ૈ ।
દ ડનાૈ વરદાૈ કાયા સાક્ષસતૂ્રકમ ડલૂ॥ ૧૦॥
ઇ દ્રનીલદ્યુ તઃ શલૂી વરદાે ગ્ ધ્રવાહનઃ ।
વાણવાણાસનધરાે િવજ્ઞેયાેઽકર્સતુાે દ્વજ॥ ૧૧॥
કરાલવદનઃ ખડ્ગચમર્શલૂી વરપ્રદઃ ।
સહસ્થાે નીલવણર્શ્ચ રાહુરેવં પ્રક યતે॥ ૧૨॥
ધૂમ્રા દ્વબાહવઃ સવ ગિદનાે િવકૃતાનનાઃ ।
ગ્ ધ્રાસના િનતં્ય કેતવઃ સ્યવુર્રપ્રદા॥ ૧૩॥
સવ િકર િટનઃ કાયાર્ ગ્રહા લાેકિહતપ્રદાઃ ।
વાંગુલનેાે ચ્છ્ર તા િવજ્ઞૈઃ શતમષ્ટાેત્તરં સદા॥ ૧૪॥
યથાવણ પ્રદેયાિન સદ્ુ પા ણ વસનાિન ચ ।
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ગ ધાે દ પાે બ લશ્ચવૈ ધપૂાે દેયશ્ચ ગુગ્ગુલુઃ॥ ૧૫॥
યસ્ય ગ્રહસ્ય યદ્દ્રવ્યમનં્ન યસ્ય ચ યત્ પ્રયમ્ ।
તચ્ચ તસ્યૈ પ્રદાતવં્ય ભ ક્તયુક્તને ચેતસા॥ ૧૬॥
આકૃ ણને ઇમં દેવા અ ગ્ મૂર્ધાર્ િદવઃ કકુત્ ।
ઉદુ્બ ય વે ત મ ત્રાંશ્ચ જપેદથ હ પતે॥ ૧૭॥
અન્નાત્ પિરશ્રુતશ્ચે ત શન્નાે દેવીરભીષ્ટયે ।
કયા ન શ્ચત્ર ઇત્યેવં કેતુ કૃ વિન્નમાં તથા॥ ૧૮॥
સપ્ત દ્રા િદશાે ન દા નવચ દ્રા પા તથા ।
િત્રપક્ષા અષ્ટચ દ્રાશ્ચ સપ્તચ દ્રા તથવૈ ચ॥ ૧૯॥
ઇમાઃ સખં્યાઃ સહસ્રઘ્ના જપસખં્યાઃ પ્રક તતાઃ ।
ક્રમાદકાર્િદખેટાનાં પ્રીત્યથ દ્વજપુઙ્ગવ॥ ૨૦॥
અકર્ઃ પલાશઃ ખિદર વપામાગર્ તુ િપ પલઃ ।
ઉદુ બરઃ શમી દુવાર્ કુશાશ્ચ સ મધઃ ક્રમાત્॥ ૨૧॥
હાેતવ્યા મધુસિપ યાં દધ્ના ક્ષીરેણ વા યુતાઃ ।
અેકૈકસ્ય વષ્ટ શતમષ્ટાિવશ તરેવ વા॥ ૨૨॥
ગુડદૈનં પાયસં ચ હિવ યં ક્ષીરષા ષ્ટકમ્ ।
દ યાેદનં હિવશ્ચૂણ માંસં ચત્રાન્નમવે ચ॥ ૨૩॥
દદ્યાદ્ ગ્રહક્રમાદેવં િવપ્રે યાે ભાજેનં દ્વજ ।
શ ક્તતાે વા યથાલાભં દેયં સ કારપવૂર્કમ્॥ ૨૪॥
ધનેુઃ શઙ્ખ તથાઽનડ્વાન્ હેમ વાસાે હયઃ ક્રમાત્ ।
કૃ ણા ગાૈરાયસં છાગ અેતા રવ્યાિદદ ક્ષણાઃ॥ ૨૫॥
યસ્ય યશ્ચ યદા દુઃસ્થઃ સ તં યત્નને પજૂયેત્ ।
અેષાં ધાત્રા વરાે દત્તઃ પૂ જતાઃ પજૂિય યથ॥ ૨૬॥
માનવાનાં ગ્રહાધીના ઉ છ્ર ાયાઃ પતનાિન ચ ।
ભાવાઽભાવાૈ ચ જગતાં ત માત્ પજૂ્યતમા ગ્રહાઃ॥ ૨૭॥

અથઽશભુજન્મકથના યાયઃ॥ ૮૫॥
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અથાઽ યત્ સ પ્રવક્ષ્યા મ સલુગ્ ે સગુ્રહે વિપ ।
યદ યકારણનેાિપ ભવે જન્માઽશભુપ્રદમ્॥ ૧॥
દશ કૃ ણાચતુદર્ યાં િવષ્ટ ાં સાેદરભે તથા ।
િપ ભે સયૂર્સકં્રા તાૈ પાતેઽક દુગ્રહે તથા॥ ૨॥
વ્યતીપાતાિદદુયાગે ગ ડા તે િત્રિવધેઽિપ વા ।
યમઘ ટેઽવભે દગ્ધયાેગે ત્રીતરજન્મ ચ॥ ૩॥
પ્રસવસ્ય િત્રકારેઽિપ જ્ઞેયં જન્માઽશભુપ્રદમ્ ।
શા ત્યા ભવ ત કલ્યાણં તદુપાયં ચ વચ્ યહમ્॥ ૪॥

અથ દશર્જન્મશા ત્ય યાયઃ॥ ૮૬॥
મતૈ્રેય દશર્ તાનાં માતાિપત્રાેદર્િરદ્રતા ।
તદ્દાષેપિરહારાય શા ત કુયાર્દ્ િવચક્ષણઃ॥ ૧॥
કલશસ્થાપનં કૃ વા પ્રથમં િવિધપવૂર્કમ્ ।
ઉદુ બરટાશ્વ થચૂતાનાં પ લવાં તથા॥ ૨॥
સિન બાનાં ચ મૂલિન વચ તત્ર િવિન ક્ષપેત્ ।
પંચરત્નાિન િન ક્ષ ય વસ્ત્રયુગ્મને ચેષ્ટયેત્॥ ૩॥
સવ સમુદ્ર ઇ ત ચાઽપાેિહષ્ઠાિદ ચને ચ ।
આમ ય કલશે તચ્ચ સ્થાપયેદ્ વિહ્નકાેણકે॥ ૪॥
દશર્સ્ય દેવયાેશ્ચાઽથ ચ દ્રભાસ્કરયાેઃ ક્રમાત્ ।
પ્ર તમાં વણર્ ં િનતં્ય રાજતી ં તામ્ર ં તથા॥ ૫॥
આ યાય વે ત મ ત્રનેઽ સિવતા પશ્ચાત્તમવે ચ ।
ઉપચારૈઃ સમારા ય તતાે હાેમં સમાચરેત્॥ ૬॥
સ મધશ્ચ ચ ં િવદ્વાન્ ક્રમેણ જુહુયાત્ વ્રતી ।
ભ યા સિવ મ ત્રેણ સાેમાે ધનેુશ્ચ મ ત્રતઃ॥ ૭॥
અષ્ટાેત્તરશતં વાિપ અષ્ટિવશ તરેવ વા ।
અ ભષેકં તથા કુયાર્ત્ દ પત્યાેશ્ચ સપુતુ્રયાેઃ॥ ૮॥
િહર યં રજતં ચવૈ કૃ ણધનેુશ્ચ દ ક્ષણા ।
બ્રાહ્મણાન્ ભાજેયેત્ શ યા તતઃ ક્ષેમમવા ુયાત્॥ ૯॥
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અથ કૃ ણચતુદર્શીજન્મ શા ત્ય યાયઃ॥ ૮૭॥
કૃ ણપક્ષચતુદર્ યાઃ ષડ્ભાગષેુ ફલં ક્રમાત્ ।
જન્મ ચેત્ પ્રથમે ભાગે તદા જ્ઞેયં શભંુ દ્વજ॥ ૧॥
દ્વતીયે િપતરં હ ત માતરં ચ તીયકે ।
ચતુથ માતુલં ચવૈ પ ચમે વંશનાશનમ્॥ ૨॥
ષષે્ઠ તુ ધનનાશઃ સ્યાદાત્મનાે નાશ અેવ વા ।
તદ્દાષેપિરહારાથ શા ત કુયાર્દ્ પ્રયત્નતઃ॥ ૩॥
શવસ્ય પ્ર તમાં કુયાર્ત્ સાવૈણ કષર્સ મતામ્ ।
તદધાર્ધર્ મતાં વાઽિપ યથાિવત્તં મનાેહરામ્॥ ૪॥
બાલચ દ્રિકર ટા ચ શ્વેતમાલ્યા બરા વતામ્ ।
િત્રનતે્રાં ચ ષાસીનાં વરાભયકરામથ॥ ૫॥
ત્રય બકં ચે ત મ ત્રેણ પૂ ં કુયાર્દત દ્રતઃ ।
આવાહ્ય વા ણૈમર્ ત્રૈરાચાયા મ ત્રત વિવત્॥ ૬॥
ઇમં મે વ ણે ત્યેવં ત વા યામી ચા પનુઃ ।
વન્ન અગ્ ે ઇત્યનયા સ વં નાે ઇ ચાિપ ચ॥ ૭॥
આગ્ ેયં કુ ભમાર ય પજૂયેદ્ ભ ક્તતઃ ક્રમાત્ ।
આનાેભદ્રે ત સકૂ્તં ચ ભદ્રા અગ્ ેશ્ચ સકૂ્તકમ્॥ ૮॥
જ વા પુ ષસકંૂ્ત ચ ક દુ્રદ્રે ત તથા જપેત્ ।
શઙ્કરસ્યાઽ ભષેકં ચ ગ્રહપૂ ં ચ કારયેત્॥ ૯॥
સ મદાજ્યચ ંશ્ચવૈ તલમાષાંશ્ચ સપર્પાન્ ।
અશ્વસ્થ પક્ષપાલાસખાિદરાઃ સ મધઃ શભુાઃ॥ ૧૦॥
અષ્ટાેત્તરશતં વહ્નાૈ જુહુયાદ્ િવિધપવૂર્કમ્ ।
અષ્ટિવશ તસખં્યા વા હાેમં કુયાર્ત્ થક્ થક્॥ ૧૧॥
મ ત્રેણ ય બકેનાથ તલાન્ વ્યાહૃ ત ભ તથા ।
ગ્રહહાેમં ચ િવિધવત્ કુયાર્દ્ ક્ષેમં તતાે ભવેત્॥ ૧૨॥
અ ભષેકં ચ તસ્ય ત પત્રાેશ્ચાિપ મ ત્રિવત્ ।

20 sanskritdocuments.org



હ પારાશરહાેરાશાસ્ત્રમ્ ૮૧-૯૦

કુયાર્ત્ તતાે યથાશ ક્ત બ્રાહ્મણાન્ ભાજેયેત્ સધુીઃ॥ ૧૩॥

અથ ભદાર્વમદુયાગશા ત્ય યાયઃ॥ ૮૮॥
અથાઽહં સ પ્રવક્ષ્યા મ ભદ્રાયામવમે તથા ।
વ્યાતપૂાતાિદદુયાગે યમઘ ટાિદકે ચ યત્॥ ૧॥
જન્માશભુફલં પ્રાેક્તં તસ્ય શા તિવિધ દ્વજ ।
પ્રાપ્તે પ્રસૂ તદુયાગે શા ત કુયાર્દ્ િવચક્ષણઃ॥ ૨॥
દૈવજ્ઞૈદર્ શતે વાઽિપ સલુગ્ ે સિુદને ગ્ હી ।
પજૂનં દેવતાનાં ચ ગ્રહાણાં યજનં તથા॥ ૩॥
શઙ્કરસ્યાઽ ભષેકં ચ ઘ્ તદ પં શવાલયે ।
આયુ ર્ દ્ધકરં કુયાર્દશ્વ થસ્ય પ્રદ ક્ષણમ્॥ ૪॥
હવનં િવ મ ત્રેણ સ/તમષ્ટાેત્તરં સધુીઃ ।
બ્રાહ્મણાન્ ભાજેયેત્ શ યા તતઃ કલ્યાણમા ુયાત્॥ ૫॥

અથૈક નક્ષત્ર તશા ત્ય યાયઃ॥ ૮૯॥
અથ યદે્યકનક્ષત્રે ભ્રાત્રાવેાર્ િપ પતુ્રયાેઃ ।
પ્રસૂ તશ્ચ તયાે ર્તુરથવૈકસ્ય િનશ્ચયઃ॥ ૧॥
તત્ર શા ત પ્રવક્ષ્યા મ ગગાર્િદમુિનભા ષતમ્ ।
સિુદને શભુનક્ષત્રે ચ દ્રતારાબલા વતે॥ ૨॥
િરક્તાવિવ ષ્ટિવવજ્ય ચ સમય શા તમાચરેત્ ।
શનેર શાનિદગ્ભાગે નક્ષત્રપ્ર તમાં શભુામ્॥ ૩॥
તન્નક્ષત્રાેક્તમ ત્રેણ પજૂયેત્ કલશાપેિર ।
રક્તવસે્ત્રણ સછંાદ્ય વસ્ત્રયુગ્મને વેષ્ટયેત્॥ ૪॥
વ વશાખાેક્તમાગણ કુયાર્દ ગ્ મખું તથા ।
પનુ તનેવૈ મ ત્રેણ હુનદષ્ટાેત્તરં શતમ્॥ ૫॥
પ્રત્યેકં સ મદન્નાજૈ્યઃ પ્રાય શ્ચત્તા તમવે િહ ।
અ ભષેકં તતઃ કુયાર્દાચાયર્શ્ચ દ્વયાેરિપ॥ ૬॥
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ઋ વગ્ યાે દ ક્ષણાં દદ્યાદાચાયાર્ય િવશષેતઃ ।
બ્રાહ્મણાન્ ભાજેયેદ્ ભ યા િવત્તશાઠ્યિવવ જતઃ॥ ૭॥

અથ સકં્રા તજન્મશા ત્ય યાયઃ॥ ૯૦॥
ઘાેરા વાંક્ષીમહાેદયા મ દા મ દાિકની તથા ।
મશ્રા ચ રાક્ષસી સયૂર્સકં્રા તઃ સયૂર્વાસરાત્॥ ૧॥
સકં્રા તાૈ ચ નરાે તાે ભવેદ્ દાિરદ્ર્ય દુઃખભાક્ ।
શા ત્યા સખુમવા ાે ત તતઃ શા તિવિધ બ્રવુે॥ ૨॥
નવગ્રહમખં કુયાર્ત્ તસ્ય દાષેાપેશા તયે ।
ગ્ હસ્ય પવૂર્િદગ્ભાગે ગાેમયનેાપે લ ય ચ॥ ૩॥
વલંકૃતપ્રદેશે તુ બ્રીિહરા શ પ્રક પયેત્ ।
પ ચદ્રાેણ મતં ધા યૈ તદધ ત ડુલૈ તથા॥ ૪॥
તદધ ચ તલૈઃ કુયાર્દ્રા શ ચ દ્વજસત્તમ ।
થક્ િત્રતયરાશાૈ તુ લખેદષ્ટદલં બુધૈઃ॥ ૫॥
પુ યાહં વાચિય વા તુ આચાય યાત્ પુરા ।
ધમર્જં્ઞ મ ત્રત વજં્ઞ શા તકમર્ ણ કાેિવદમ્॥ ૬॥
રા શષુ સ્થાપયેત્ કુ ભાનવ્રણાન્ સમુનાેહરાન્ ।
તીથાદકેન સ પૂયર્ સ દાષૈધપ લવમ્॥ ૭॥
પંચગવં્ય ક્ષપેત્તત્ર વસ્ત્રયુગ્મને વેષ્ટયેત્ ।
કુ ભાપેિર યસતે્ પાતં્ર સૂ મવસે્ત્રણ વે ષ્ટતમ્॥ ૮॥
પ્ર તમાં સ્થાપયેત્ તત્ર સાિધપ્રત્યિધદૈવતામ્ ।
અિધદૈવં ભવેત્ સયૂર્શ્ચ દ્રઃ પ્રત્યિધદૈવતમ્॥ ૯॥
ચ દ્રાિદત્યાકૃતી પાશ્વ મ યે સકં્રા તમચર્યેત્ ।
પ્ર તમાં પજૂને પવૂ વસ્ત્રયુગ્મં િનવેદયેત્॥ ૧૦॥
તતાે વ્યાહૃ તપૂર્વણ તત્તન્મ ત્રેણ પજૂયેત્ ।
ત્રૈય બકેણ મ ત્રેણ પ્રધાનપ્ર તભાં પજૂયેત્॥ ૧૧॥
ઉ સયૂર્ ઇ ત મ ત્રેણ સયૂર્પૂ ં સમાચરેત્ ।
આ યાય વે ત મ ત્રેણ ચ દ્રપૂ ં સમાચરેત્॥ ૧૨॥
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ઉપચારૈઃ ષાેડશ ભયર્દ્વા પ ચાપેચારકૈઃ ।
ત્યુંજયન મ ત્રેણ પ્રધાનપ્ર તમાં શન્॥ ૧૩॥
અષ્ટાેત્તરસહસ્રં ચાઽ યષ્ટાેત્તરશતં જપેત્ ।
અથાઽષ્ટાિવશ ત વાિપ જપને્મ તં્ર વશ ક્તતઃ॥ ૧૪॥
કુ ભે યઃ પ શ્ચમે દેશે સ્થ ડલેઽ ગ્ પ્રક પયેત્ ।
વગ્ હ્યાેક્તિવધાનને કારયેત્ સસૃં્કતાનલમ્॥ ૧૫॥
ત્રય બકેન મ ત્રેણ સ મદાજ્યચ ન્ હુનેત્ ।
અષ્ટાેત્તરસહસ્રં વા અષ્ટાેત્તરશતં યથા॥ ૧૬॥
અષ્ટિવશ તમવેાિપ કુયાર્દ્ હાેમં વશ ક્તતઃ ।
ત્યુંજયને મ ત્રેણ તલહાેમશ્ચ કારયેત્॥ ૧૭॥
તતઃ વષ્ટકૃતં હુ વા ભષેકં ચ કારયેત્ ।
બ્રહ્મણાન્ ભાજેયેત્ પશ્ચાદેવં શા તમવા ુયાત્॥ ૧૮॥
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