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phaladIpikA

ફલદ િપકા

પ્રથમાેઽ યાયઃ
રા શ ભેદ

શકુ્લા બરધરં દેવં શ શવણ ચતુભુર્જમ્ ।
પ્રસન્નવદનં યાયે સવર્િવઘ્નાપેશા તયે
સ દશર્નં િવતનુતે િપ દેવ ણાં
માસા દવાસરદલૈરથ ઉ વર્ગં યત્ ।
સવં્ય ક્વ ચત્ ક્વ ચદુપૈત્યપસવ્યમેકં
જ્યાે તઃ પરં િદશતુ વ વ મતાં શ્રયં નઃ॥ ૧॥
વાગ્દેવી ં કુલદેવતાં મમ ગુ ન્ કાલતયજ્ઞાનદાન્
સયૂર્દ શં્ચ નવગ્રાહન્ ગણપા ત બ યા પ્રણ યેશ્વરમ્ ।
સં ક્ષ યાિત્રપરાશરાિદક થતાન્ મ ત્રેશ્વરાે દૈવિવદ્
વકે્ષ્યઽહં ફલદ િપકાં સિુવમલાં જ્યાે તિવદાં પ્રીત્યે॥ ૨॥
પદાભાદ્યૈયર્ ત્રજૈર્નનસમયાેઽત્ર પ્રથમતાે
િવશષેા દ્વજ્ઞેયઃ સહ િવઘિટકા ભત્તવત તદા ।
ગતૈદૃ ક્તુલ્ય વં ગ ણતકરણૈઃ કેચરગાર્ ત
િવિદ વા તદ્ભાવં બલમિપ ફલં નૈઃ કથયતુ॥ ૩॥
શરાવેક્ત્રાેરાેહૃ જઠરકિટવ તપ્રજનન-
સ્થલા યૂ વાેયુર્ગલ મ ત જંઘે પદયુગમ્ ।
િવલના કાલાઙ્ગા ય લઝષકુલીરા તમ મદં
ભસ ધિવખ્યાતા સકલભવના તાનિપ પરે॥ ૪॥
અર યે કેદારે શયનભવને વભગ લલે
ગર પાથ સસ્યા વતમુિવ િવશાં ઘાેિરન સિુવરે ।
જનાધીશસ્થાને સજલિવિપને ધા િવચરત્
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કુલાલે ક લાલે વસ ત િદતા મષેભવનાત્॥ ૫॥
ભાૈમઃ શકુ્રબુધે દુસયૂર્શ શ ઃ શકુ્રાર વાકર્ ઃ
મ દાે દેવગુ ઃ ક્રમેણ ક થતા મષેાિદરાશીશ્વરાઃ ।
સયૂાર્દુચ્ચગ્ હાઃ િક્રયાે ષ ગસ્ત્રીકાકર્મીના તુલા
િદક્ યંશમૈર્નુયુ ક્તથીષુભનકાંશૈ તેઽ તનીચાઃ ક્રમાત્॥ ૬॥
સ હાેક્ષાજવધૂહયાઙ્ગવ ણજઃ કંુભ સ્ત્રકાેણા રવેઃ
જ્ઞે દ્વાે તૂચ્ચલવાન્નખાેિડ્વનશરૈિદગ્ભૂતકૃત્યંશકૈઃ ।
ચાપાદ્યધર્વધૂ યુ ઘટતુલા મત્યાર્શ્ચ ક ટાેઽ લભં
વા યાઃ કકર્ ગાપરાધર્શફરાઃ શે હશ્ચતુ પાદકાઃ॥ ૭॥
ગાેકક્યર્ યજનક્રભા યથ યુઙ્મીનાૈ પરે રા ય તે
ષ્ઠાેધયકાેદયાઃ સ મથનુાઃ હાેદયાશ્ચૈ દવાઃ ।
સાૈરાઃ શષેગ્ હાઃ ક્રમેણ ક થતા રાિત્રદ્યુસજં્ઞાઃ ત્રમા-
દૂ વાધર્ઃસમવક્રભા ત તુ પનુ તી ણાંશમુુક્તાદ્ ગ્ હાત્॥ ૮॥
મષેાદાહ ચરં સ્થરાખ્યમુભયં દ્વારં બિહગર્ભર્ભં
ધાતુમૂર્લ મતીહ વ ઉિદતં કૂ્રરં ચ સાૈ યં િવદુઃ ।
મષેાદ્યાઃ ક થતા સ્ત્રકાેણસિહતાઃ પ્રાગાિદનાથાઃ ક્રમા-
દાજેક્ષ સમભં પુમાંશ્ચ યવુ તવાર્માઙ્ગમ તાિદકમ્॥ ૯॥
લગ્ ં હાેરા કલ્યદેહાેદયાખ્યં પં શષ વતર્માનં ચ જન્મ ।
િવત્તં િવદ્યા વાન્નપાના ત ભુ ક્ત દક્ષાક્ષ્યાસ્યં પિત્રકા વાકુ્કટુ બમ્॥ ૧૦॥
દુ શ્ચક્યાેરાે દક્ષકણ ચ સનેાં ધૈય શાૈય િવક્રમં ભ્રાતં્ર ચ
ગેહં ક્ષતંે્ર માતુલ ભા ગનેયં બ ધું મતં્ર વાહનં માતરં ચ॥ ૧૧॥
રાજં્ય ગાેમિહષસગુ ધવસ્ત્રભષૂાઃ પાતાલં િહબુકસખુા બુસતેનુદ્યઃ ।
રા ઙં્ક સ ચવકરાત્મધીભિવ ય નાસનૂ્ સતુજટરશ્રુ ત તીશ્ચ॥ ૧૨॥
ઋણાસ્ત્રચાેરક્ષતરાેગશત્રનૂ્ જ્ઞાત્યા જદુ કૃત્યાઘભીત્યવજ્ઞાઃ ।
મત્ર ચત્તાે થમદા તકામાન્ દ્યનૂા વલાેકાન્ પ તમાગર્ભાયાર્ઃ॥ ૧૩॥

માઙ્ગલ્યર ધ્રમ લનાિધપરાભવાયુઃ
ક્લેશાપવાદમરણાશુ ચિવઘ્નદાસાન્ ।
આચાયર્દૈવતિપ ન્ શભુપવૂર્ભાગ્ય-
પૂ તપઃસકૃુતપાતૈ્રજપાયર્વંશાન્॥ ૧૪॥
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વ્યાપારા પદમાનકમર્જયસ ક ત ક્રતું વનં
વ્યાેમાચારગુણપ્ર ત્તગમના યાજ્ઞાં ચ મષેૂરણમ્ ।
લાભાયાગમના પ્ત સ દ્ધિવભવાન્ પ્રા પ્ત ભવં શ્લા યતાં
જ્યેષ્ઠભ્રાતરમ યકણર્સરસાન્ સ તાષેમાકણર્નમ્॥ ૧૫॥
દુઃખાં ઘ્રવામનયનક્ષયસચૂકા ત્ય-

દિરદ્ર્યપાપશયનવ્યયિરઃફબ ધાન્ ।
ભાવાહ્વ્યા િનગિદતાઃ ક્રમશાેઽથ લીન-
સ્થાનં િત્રષડ્વ્યયપરાભવરા શનામ્॥ ૧૬॥
દુઃસ્થાનમષ્ટમિરપવુ્યયભાવમાહુઊ સસુ્થાનમ યભવનં શભુદં પ્રિદષ્ટમ્ ।
પ્રાહુિવલગ્ દશસપ્તચતુથર્ભાિન કે દં્ર િહ ક તકચતુષ્ટયનામયુક્તમ્॥ ૧૭॥
પણકર મ ત કે દ્રાદૂ વર્માપાે ક્લમ તત્-
પરમથ ચતુરસં્ત્ર નૈધનં બ ધુભં ચ ।
અથ સમપુચયાિન વ્યાેમશાૈયર્િરલાભા
નવમસતુભયુગ્મં સ્યાત્ િત્રકાેણં પ્રશ તમ્॥ ૧૮॥

દ્વતીયાેઽ યાયઃ
ગ્રહ ભેદ

તામ્રં વણ િપ શભુફલં ચાત્મસાખૈ્યપ્રતાપં
ધૈય શાૈય સ મ તિવજયં રાજસવેં પ્રકાશમ્ ।
શાવૈં કાય વન ગિરગ ત હાેમકાયર્પ્ર ત્ત
દેવસ્થાનં કથયતુ બુધ તૈ યમુ સાહમકાર્ત્॥ ૧॥
માતુઃ વ ત મનઃપ્રસાદમુદિધ નાનં સતં ચામરં
છતં્ર સવુ્યજનં ફલાિન દુલં પુ પા ણ સસં્ય કૃ ષમ્ ।
ક ત માૈ ક્તકકાંસ્યરાૈ યમધુરક્ષીરાિદવસ્ત્રા બુગાે-
યાષેા પ્ત સખુભાજેનં તનુસખંુ પં વદેચ્ચ દ્રતઃ॥ ૨॥
સ વં ભૂફલનં સહાેદરગુણં ક્રાૈય રણં સાહસં
િવદ્વષેં ચ મહાનસા ગ્ કજ્ઞાત્યસ્ત્રચાેરાિન્રપૂન્ ।
ઉ સાહં પરકા મનીર તમસત્યાે ક્ત મહાે દ્વદે-
દ્વ ય ચત્તસમુન્ન ત ચ કલષું સનેાિધપતં્ય ક્ષતમ્॥ ૩॥
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પા ડતં્ય સવુચઃ કલા તપુણતાં િવદ્વ તુ ત માતુલં
વાક્ચાતુયર્મપુાસનાિદપટુતાં િવદ્યાસુ યુ ક્ત મ તમ્ ।
યજ્ઞં વૈ ણવકમર્ સત્યવચનં શુ ક્ત િવહારસ્થલં
શ પં બા ધવયાવૈરાજ્યસહૃુદ તદ્ભા ગનેયં બુધાત્॥ ૪॥
જ્ઞાનં સદુ્ગણમાત્મજં ચ સ ચવં વાવારમાચાયર્કં
માહા યં શ્રુ તશાસ્ત્રધી તમ ત સવાન્નાત સદ્ગ તમ્ ।
દેવબ્રાહ્મણભ ક્તમ વરતપઃશ્રદ્ધાશ્ચ કાેશસ્થલં
વૈદુ યં િવ જતે દ્રયં ધવસખંુ સમંાનમીડ્યાદ્દયામ્॥ ૫॥
સ પદ્વાહનવસ્ત્રભષૂણિનિધદ્રવ્યા ણ તાૈયર્િત્રકં
ભાયર્સાખૈ્યસગુ ધપુ પમદનવ્યાપારશ યાલયાણ્ ।
શ્રીમ વં કિવતાસખું બહુવધૂસઙ્ગં િવલાસં મદં
સા ચવ્યં સરસાે ક્તમાહ ગુ દ્વાહકમા સવમ્॥ ૬॥
આયુ યં મરણં ભયં પ તતતાં દુઃખાવમાનામયાન્
દાિરદ્ર્યં તકાપવાદકલષુા યાશાૈચિન દ્યાપદઃ ।
સ્થૈય નીચજનાશ્રયં ચ મિહષં ત દ્ર ણં ચાયસં
દાસ વં કૃ ષસાધનં રિવસતુા કારાગ્ હં બ ધનમ્॥ ૭॥
િપત્તા સ્થસારાેઽ પકચશ્ચ રક્ત યામાકૃ તઃ સ્યાન્મધુિપઙ્ગલાક્ષઃ ।
કાૈસુ ભવાસાશ્ચતુરસ્રદેહઃ શરૂઃ પ્રચ ડઃ થુબાહુરકર્ ઃ॥ ૮॥
સ્થૂલાે યવુા ચ સ્થિવરઃ સતઃ કા તેક્ષણશ્ચા સતસૂ મમૂધર્જઃ ।
રક્તૈકસારાે દુવાક્ સતાંશકુાે ગાૈરઃ શશી વાતકફાત્મકાે દુઃ॥ ૯॥
મ યે કૃશઃ કુ ચતદ પ્તકેશઃ કૂ્રરેક્ષણઃ પૈ ત્તક ઉગ્રબુ દ્ધઃ ।
રક્તા બરાે રક્તતનુમર્હીજશ્ચ ડાેઽત્યુદાર ત ણાેઽ તમ જઃ॥ ૧૦॥
દૂવર્લતા યામતનુ સ્ત્રધાતુ મશ્રઃ સરાવાન્મધુરાે ક્તયુક્તઃ ।
રક્તાયતાક્ષાે હિરતંશકુ વક્સારાે બુધાે હાસ્ય ચઃ સમઙ્ગઃ॥ ૧૧॥
પીતદ્યુ તઃ િપઙ્ગકચેક્ષણઃ સ્યાત્ પીનાેન્નતાેરાશ્ચ હચ્છર રઃ ।
કફાત્મકઃ શ્રેષ્ઠમ તઃ સરેુડ્યઃ સહા જનાદશ્ચ વસપુ્રધાનઃ॥ ૧૨॥
ચત્રા બરાકુ ચતકૃ ણકેશઃ સ્થૂલાઙ્ગદેશ્ચ કફાિનલાત્મા ।
દૂવર્ઙુ્કરાભઃ કમનાે િવશાલનતે્રાે ગુઃ સાિધતશકુ્લ દ્ધઃ॥ ૧૩॥
પઙ્ગુિન િવલાેચનઃ કૃશતનુદર ઘર્ઃ સીરાલાેઅઽલસઃ
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કૃ ણાઙ્ગઃ પવનાત્મકાેઽ તિપશનુઃ ના વાત્મકાે િનઘ્ ર્ણઃ ।
મખૂર્ઃ સ્થૂલનખ દ્વજઃ પ ષરાેમાઙ્ગાેઽશુ ચ તામસાે
રાૈદ્રઃ ક્રાેધપરાે જરાપિરણતઃ કૃ ણા બરાે ભાસ્કિરઃ॥ ૧૪॥
શાવૈં ધામ બિહઃપ્રકાશકમ દે્દશાે રવેઃ પવૂર્િદક્
દુગાર્સ્થનચધૂલાષૈિધમધુસ્થાનં િવધાવેાર્યુિદક્ ।
ચાેર લચ્છકૃશાનુયુદ્ધભુિવ િદગ્યા યા કુજસ્યાેિદતા
િવદ્વ દ્વ સભાિવહારગણકસ્થાના યુદ ચી ં િવદુઃ॥ ૧૫॥
કાેશાશ્વ થસરુ દ્વ તિનલય વૈશાનિદગ્ગી પતે-
વે યાર્વી યવરાેઘ ત્તશયનસ્થાનં ગર ગ્ િદક્ ।
નીચશ્રે યશુ ચસ્થલં વ ણિદક્છા તુઃ શનેરાલયાે
વ મીકાિહતમાે બલા યિહ શ ખસ્થાનાિન િદગ્રક્ષસઃ॥ ૧૬॥
શવૈાે ભષઙ્ પ તર વરકૃ પ્રધાની
વ્યાધ્રાે ગાે િદનપતેઃ િકલ ચક્રવાકઃ
શા તાઙ્ગનારજકકર્ષકતાેયગાઃ સ્યુ-
િર દાેઃ શશશ્ચ હિરણશ્ચ બકશ્ચકાેરઃ॥ ૧૭॥
ભાૈમાે મહાનસગતાયુધ સવુણર્-
કારાજકુકુ્કટ શવાકિપગ્ ધ્રચાેરાઃ ।
ગાપેજ્ઞ શ પગણકાેત્ત મિવ દાસા-
તાક્ષ્યર્ઃ િકક િદવીશકુાૈ શ શ ે બડાલઃ॥ ૧૮॥
દૈવજ્ઞમિ ત્રગુ િવપ્રયતીશમખુ્યાઃ
પારાવતઃ સરુગુરાે તુરગશ્ચ હંસઃ ।
ગાની ધની િવટવ ણઙ્નટત તવુાય-
વે યામયૂરમિહષાશ્ચ ગાેઃ શકુાે ગાૈઃ॥ ૧૯॥
તૈલક્રયી તકનીચિકરાતકાય-
સ્કારાશ્ચ દ તકરટાશ્ચ િપકાઃ શનેઃ સ્યુઃ ।
બાૈદ્ધિહતુ ડકખરાજ કાેષ્ટ્રસપર્-
વા તાદયાે મશકમ કુણકૃ યુલૂકાઃ॥ ૨૦॥
સાૈ યઃ સમાેઽકર્જ સતાવિહતાૈ ખરાંશાે-
િર દાેિહતાૈ રિવબુધાવપરે સમાઃ સ્યુઃ ।
ભાૈમસ્ય મ દ ગુ ૈ તુ સમાૈ િરપુજ્ઞર્ઃ
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સાૈ યસ્ય શીતગુરિરઃ સહૃુદાૈ સતાકા॥ ૨૧॥
સરેૂ દ્વષાૈ કિવબુધાૈ રિવજઃ સમઃ સ્યા-
ન્મ યાૈ કવેગુર્ કુ ૈ સહૃુદાૈ શિનજ્ઞાૈ ।
વઃ સમઃ સતિવદાૈ રિવજસ્ય મત્રે

જ્ઞેયા અનુક્તખચરા તુ તદ યથા સ્યુઃ॥ ૨૨॥
આ યાે યં િત્રસખુ વખા ત્યભવગા ત કાલ મત્રા યમી
ટન્નૈસ ગકમ યવેક્ષ્ય કથયેત્તસ્યા ત મત્રાિહતાન્ ।
શાૈયાર્જ્ઞે રિવ ે ગુ ગુર્ સતુાૈ ભાૈમશ્ચતુથાર્ ટમાૈ
પુણ પ ય ત સપ્તમં ચ સકલા તે વંિધ્ર દ્ યા ક્રમાત્॥ ૨૩॥
સયૂાર્દેરયનં ક્ષણાે િદન તુમાર્સશ્ચ પક્ષઃ શર-
દ્વપ્રાૈ શકુ્રગુ રિવ ક્ષ તસતુાૈ ચ દ્રાે બુધાેઽ ત્યઃ શિનઃ ।
પ્રાહુઃ સ વરજ તમાં સ શ શગવુર્કાર્ઃ કિવજ્ઞાૈ પરે
ગ્રી માદકર્કુ ૈ શશી શ શસતુાે વઃ શિનભાર્ગર્વઃ॥ ૨૪॥
તાતા બે રિવભાગર્વાૈ િદિવ િન શ પ્રાભાકર દૂ તાૈ
તદ્વ્ય તને િપ વ્યમા ભ ગનીસજં્ઞાૈ તદા ત ક્રમાત્ ।
વામા ક્ષ દુિરનાેઽ યદ ક્ષ ક થતાે ભાૈમઃ કિનષ્ઠાનુ ે
વાે જ્યેષ્ઠસહાેદરઃ શ શસતુાે દત્તાત્મજઃ સિ જ્ઞતઃ॥ ૨૫॥

દેહાે દેહી િહમ ચિરનિ વ દ્રયા યારપવૂાર્
આિદત્ય દ્વડ્ગુ લક શ ખન તસ્ય પીડાકરાઃ સ્યુઃ ।
ગ ધઃ સાૈ યાે ગજુશ શનાૈ દ્વાૈ રસાૈ સયૂર્ભાૈમાૈ
પાૈ શ દાે ગુ રથ પરે પશર્સજં્ઞાઃ પ્રિદષ્ટાઃ॥ ૨૬॥
ક્ષીણે દ્વકર્કુ િહકેતુરિવ ઃ પાપાઃ સપાપશ્ચ િવત્
ક્લીવાઃ કેતુબુધાકર્ ઃ શ શતમઃશકુ્રાઃ સ્ત્રયાેઽ યે નરાઃ ।
દ્રા બાગુહિવ ધા કમલાકાલાહ્ય દેવતાઃ
સયૂાર્દ ગ્ જલા ગ્ ભૂ મખપયાવેા વાત્મકાઃ સ્યુગ્રર્હાઃ॥ ૨૭॥
ગાેધૂમં ત ડુલં વૈ તલચણકકુલુ થાઢક યામમુદ્ગા
િન પાવા માષ અક દ્વ સતગુ શ ખકૂ્રરિવદ્ ગ્વહીનામ્ ।
ભાેગીનાક્યાર્ર વજ્ઞશ શ શ ખ સતે વ બરાખ્યં ક લઙ્ગં
સાૈરાષ્ટ્ર ાવ ત સ ધૂ સમુગધયવના પવર્તા ક કટાંશ્ચ॥ ૨૮॥
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મા ણક્યં તરણેઃ સધુાયર્મમલં મુક્તાફલં શીતગાે-
માર્હેયસ્ય ચ િવદુ્રમં મરકતં સાૈ યસ્ય ગા ત્મતમ્ ।
દેવેડ્યસ્ય ચ પુ પરાગમસરુામાત્યસ્ય વજં્ર શન-ે
ન લં િનમર્લમ યયાેશ્ચ ગિદતે ગાેમેધવૈદૂયર્કે॥ ૨૯॥
તામ્રં કાંસ્યં ધાતુતામ્રં ત્રપુ સ્યાત્ વણ રાૈ યં ચાયસં ભાસ્કરાદેઃ ।
વસં્ત્ર તત્તદ્વણર્યુક્તં િવશષેા ણ મ દસ્યા ગ્ દગધં કુજસ્ય॥ ૩૦॥
ભાનાેઃ કટુભૂર્ મસતુસ્ય તક્તં લાવ ય મ દાેરથ ચ દ્રજસ્ય ।
મશ્રીકૃતં યન્મધુરં ગુરાે તુ શકુ્રસ્ય ચા લં ચ શનેઃ કષાયઃ॥ ૩૧॥
ભા વગ્દ પ તચ દ્રજ ક્ષ તભવુાં સ્યાદ્દ ક્ષણે લા છનં
શષેાણા મતરત્ર તગ્મિકરણા કટયાં શરઃ ષ્ઠયાેઃ ।
કક્ષેઽસે વદને ચ સિવથચરણે ચહં્ન વયાંસ્યકર્તાે
નેમે નાથ તટં નખં નગ સિન જ્ઞાનાડ્ય નગ્ ાટનમ્॥ ૩૨॥
નીલદ્યુ તદ ઘર્તનુઃ કુવણર્ઃ પામી સપાષ ડમતઃ સિહક્કઃ ।
અસત્યવાદ કપટ ચ રાહુઃ કુષ્ઠ પરાિન્ન દ ત બુદ્ધ નઃ॥ ૩૩॥
રક્તાેગ્રદૃ ષ્ટિવષવાગ્રદેહઃ સશસ્ત્રઃ પ તતશ્ચ કેતુઃ ।
ધૂમ્રદ્યુ તધૂર્મપ અેવ િનતં્ય વ્રણાિઙ્કતાઙ્ગશ્ચ કૃશાે શ સઃ॥ ૩૪॥
સીસં ચ ણર્વસનં તમસ તુ કેતાે-
ર્દ્ભાજનં િવિવધ ચત્રપટં પ્રિદષ્ટમ્ ।
મત્રા ણ િવચ્છિન સતા તા તમસાેદ્ર્વ્યાે તુ
ભાૈમઃ સમાે િનગિદતાે િરપવશ્ચ શષેાઃ॥ ૩૫॥
મૂઢાેઽિપ નીચિરપુગાેઽષ્ટમષડ્વ્યયસ્થાે
દુઃસ્થઃ તાે ભવ ત સસુ્થ ઇતીતરઃ સ્યાત્ ।
ચ દ્રવે્યયાયતનષુટ્સતુકામસસં્થે
તાેયા ભ દ્ધ મહ શસં ત દ્ધકાય॥ ૩૬॥
અ તઃ સારસમુન્નતદુ્રર ણાે વ લી સતે દૂ તાૈ
ગુ મઃ કેતુરિહશ્ચ ક ટકનગાૈ ભાૈમાકર્ ૈ ક તતાૈ ।
વાગીશઃ સફલાેઽફલઃ શ શસતુઃ ક્ષીરપ્રસનૂદુ્રમાૈ
શકેુ દૂ િવધુરાષેિધઃ શિનરસારાગશ્ચ સાલદુ્રમઃ॥ ૩૭॥
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તીયાેઽ યાયઃ
વગર્-િવભાગ

ક્ષતે્રિત્રભાગનવભાગદશાંશહાેરાિત્રશશંસપ્તલવષ ષ્ટલવાઃ કલાંશાઃ ।
તે દ્વાદશાંશસિહતા દશવગર્સજં્ઞા વગાત્તમાે િનજિનજે ભવને નવાંશઃ॥
દશાંશષષ્ટ ંશકલાંશહીના તે સપ્તવગાર્શ્ચ િવસપ્તમાંશાઃ
ષડ્વગર્સજં્ઞા વથ રા શભાવતુલ્યં નવાંશસ્ય ફલં િહ કે ચત્॥ ૨॥
ક્ષતે્રષેુ પૂણર્મુિદતં ફલમ યવગ-
વદ્ધ કલાદશમષ ષ્ટલવષેુ પાદમ્ ।
બાલઃ કુમારત ણાૈ પ્રવયા તઃ ષડ્
ભાગઃ ક્રમાદ્યુ જ િવપયર્ય મત્યવસ્થાઃ॥ ૩॥
ક્ષતે્રસ્યાદ્ધ િહ હાેરા વયુ જ રિવસધુાંશ્વાેઃ સમે વ્ય તમેતદ્
દ્રે કાણેશા સ્ત્રભાગૈ તનુસતુશભુપા દ્વાદશાંશ તુ લગ્ ાત્ ।
ભાૈમાક ડ્યજ્ઞશકુ્રાઃ શશજુસમલવા હ્યાજેભે યુગ્મભે તદ્-
વ્ય તં િત્રશાંશનાથાઃ િક્રયમકરતુલાઃ કકર્ટાદ્યા નવાંશાઃ॥ ૪॥
યજ્ઞં રત્ન જનં ધનં નય પટં પં શકંુ ચિટના
નાગં યાેગ ખગં બલં ભગ શલા ધૂ લનર્વં પ્ર વનમ્ ।
લાભં િવશ્વ િદવં રમ ધમં ષષ્ટ ંશકાશ્ચાજૈભે
કૂ્રરાખ્યાઃ સમભે િવપયર્ય મદં શષેા તુ સાૈ યાહ્વયાઃ॥ ૫॥
વાત્ સપ્તાંશદશાંશકાૈ તુ િવષમે તુ કામાચ્છુભાત્
વાદ શાશ્ચ કલાંશપા િવિધહર શાકર્ઃ સમક્ષઽ યથા ।
ખ્યાતૈઃ કાેણયુતૈ સ્ત્રકાેણભવન વક્ષાચ્ચકે દ્રાેત્તમૈ-
વર્ગાર્ઃ સપ્ત દશ ત્રયાેદશ મતા વગાર્ઃ પ્રિદષ્ટાઃ પરૈઃ॥ ૬॥
વગાર્ યાજેયતુ ત્રયાેદશ સહૃુ વક્ષાચ્ચભષેુ ક્રમાદ્-
દ્વ સ્ત્રઃ પ ચ ચતનુાર્િદ્રવસષુટ્સખં્યાસુ વગક્યતઃ ।
પ્રાહુશ્ચાેત્તમપાિર તક થતાૈ સહાસનં ગાપેુરં
ચેત્ય ાવતદેવલાેકસરુલાેકાંશાંશ્ચ પારાવતમ્॥ ૭॥
આયર્િન પગુણાથર્સાખૈ્યિવભવા યઃ પાિર તાંશકઃ
વાચારં િવનયા વતં િનપુણં યદ્યુત્તમાંશે સ્થતઃ ।
ખેતાે ગાપેુરભાગગઃ શભુમ ત વક્ષતે્રગાે મ દરં
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યઃ સહાસનગાે પે દ્રદિયતં ભપૂાલપુલં્ય નરમ્॥ ૮॥
શ્રેષ્ઠાશ્વ દ્વપવાહનાિદ િવભવં પારાવતાિધ ષ્ઠતઃ
સ ક ત યિદ દેવલાેકસિહતાે ભૂમ ડલાધીશ્વરમ્ ।
વ દં્ય ભપૂ ત ભઃ સરેુ દ્રસદશૃં વૈરાવતાંશા સ્થતઃ
સદ્ભાગ્યં ધનધા યપતુ્રસિહતં ભપંૂ િવદ યાદ્ ગ્રહઃ॥ ૯॥
યદ્વગ વ ખલષેુ ત્યુરબલે વત્રાથ વકે્ષ્ય ક્રમા-
ન્નાશં દુઃખમનથર્તાં ચ િવસખંુ બ ધુ પ્રયં તદ્વરમ્ ।
ભપૂેષં્ટ ધિનનં પં પવરં વગ બ લષે્ઠઽ ખલે
વિધ ં સુ ખનં પં ગદ તી બાલાદ્યવસ્થાફલમ્॥ ૧૦॥
ષડ્વગષુ શભુગ્રહાિધકગુણૈઃ શ્રીમાં શ્ચરં વ ત
કૂ્રરાંશે બહુલે િવલગ્ ભવને દ નાેઽ પ વઃ શઠઃ ।
તન્નાથા બ લનાે પાેઽ ત્યથ નવાંશશેાે દગૃાણેશ્વરાે
લગ્ ેશઃ ક્રમશઃ સખુી પસમઃ ક્ષાે ણપ તભર્ગ્યવાન્॥ ૧૧॥
આેજે કૂ્રરેઽકર્હાેરાં ગતવ ત બલવાન્ કૂ્રર ત્તધર્નાઢ ાે
યુગ્મે ચા દ્ર શંભુષેુ દ્યુ તિવનયવચાેહૃદ્યસાૈભાગ્યયુક્તઃ ।
વ્ય તં વ્ય તેઽત્ર મશ્રે સમફલમુિદતં લગ્ ચ દ્રાૈ બ લષ્ઠાૈ
તન્નાથાૈ દ્વાૈ ચ તદ્વદ્યિદ ભવ ત ચરં વ્યદુઃખી યશ વી॥ ૧૨॥
સહા શ્વતુલા યુગ્મભવને વ ત્યા હયા િદમાઃ
મ યાૈ સ્ત્રીયમયાેિરહાયુધ તઃ પાશાે લમ યાે ભવેત્ ।
નક્રાદ્યાે િનગલાે ગે દ્રઘટયાેરાદ્યાે વ ણઙ્મઃ યમાે
ગ્ ધ્રાસ્યાે ષભા તમશ્ચ િવહગઃ કક્યાર્િદ કાેલાનનમ્॥ ૧૩॥
કાૈ યર્દ્યઃ કકર્ટા ત્યાે ભષૂચરમમિહશ્ચાજગાેમ ય સહા-
દ્યલ્ય ત્યં સ્યાચ્ચતુ પાિદહ ફલમધનકૂ્રરિન દ્યા દિરદ્રાઃ ।
દ્વ દ્વક્ષ સ્યુદૃર્ગાણૈરધમસમશભુા ય સ્થરે ચાે ક્રમેણ
પ્રાહુ તજ્જ્ઞાઃ સ્થરક્ષ વશભુશભુસમા યવે લગ્ ે ફલાિન॥ ૧૪॥
દ્રકે્કાણેશે વવગ શભુખગસિહતે વાેચ્ચ મત્રક્ષર્ગે વા
તદ્વ િત્રશાંશનાથે બલવ ત યિદ ચેદ્ દ્વાદશાંશાિધપે વા
હાેરાનાથે તથા ચેિન્ન ખલગુણગણાે િનત્યશદુ્ધપ્રવીણાે
દ ઘાર્યુઃ સ્યાદ્દયાવાન્ સતુધનસિહતઃ ક તમાન્રાજભાેગઃ॥ ૧૫॥
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મા દસ્થરા શપ તસઙ્ગતસિુત્રકાેણં
તસ્યાંશરા શપ તસયંુતમંશકાેણમ્ ।
લગ્ ં વદ ત ગુ લકાંશકરા શકાેણં
તદ્વ દ્વધાૈ બલયુતે શ શનવૈ િવદ્યાત્॥ ૧૬॥
કુયાર્દાત્મસહૃુદ્દગૃાણગશશી કલ્યાણ પં ગુણં
શ્રેયાંસ્યુત્તમવગર્જ વપરગ તન્નાથ તાન્ ગુણાન્ ।
વિત્રશાંશગતા ગ્રહા િવદધતે ત કારક વાેિદતં
તત્રૈકાેઽિપ સહૃુદ્ગ્રહે ક્ષતયુતઃ વાેચ્ચેઽથર્યુક્તં પમ્॥ ૧૭॥
વાેચ્ચે પ્રદ પ્તઃ સુ ખત સ્ત્રકાેણે વસ્થઃ વગેહે મુિદતઃ સહૃુભે ।
શા ત તુ સાૈ યગ્રહવગર્યુક્તઃ શક્તાે મતાેઽસાૈ સુ્ફટર શમ લઃ॥ ૧૮॥
ગ્રહા ભભૂતઃ સ િનપીિડતઃ સ્યાત્ ખલ તુ પાપગ્રહવગર્યાતઃ ।
સદુુઃ ખતઃ શત્રુગ્ હે ગ્રહે દ્રાે નીચેઽ તભીતાે િવકલાેઽ તયાતઃ॥ ૧૯॥
પૂણ પ્રદ પ્તા િવકલા તુ શૂ યં મ યેઽનપુાતાચ્ચ શભંુ ક્રમેણ ।
અનુક્રમેણાશભુમવે કુયુર્નાર્માનુ પા ણ ફલાિન તષેામ્॥ ૨૦॥

ચતુથાઽ યાયઃ
ગ્રહ બલ

વીય શિડ્વધમાહ કાલજબલં ચેઅબલં વાેચ્ચજં
િદ ગ્વય વયનાેદ્ભવં િદિવષદાં સ્થાનાેદ્ભવં ચ ક્રમાત્ ।
િન યારે દુ સતાઃ પરે િદિવ સદા જ્ઞઃ શકુ્લપકે્ષ શભુાઃ
કૃ ણેઽ યે ચ િન દમાસિદનહાેરા વઙ્ ઘ્ર ધદ્ યા ક્રમાત્॥ ૧॥
રાકાચ દ્રસ્ય ચેઆબલમુદગયતે ભા વતાે વક્રગાનાં
યુદ્ધે ચાેદિ થતાનાં સુ્ફટબહુલ ચાં વાેચ્ચવીય વતુઙ્ગે ।
િદગ્વીય ખેઽકર્ભાૈમાૈ સહૃુિદ શ શ સતાૈ િવદુ્ગ લગ્ ગાૈ
ચને્મ દેઽ તે યા યમાગ બુધશિનશ શનાેઽ યેઽયનાખ્યે પર મન્॥ ૨॥
વાેચ્ચ વક્ષર્સહૃુદ્ગહેૃષુ બ લનઃ ષટ્સુ વવગષુ વા
પ્રાેક્તં સ્થાનબલં ચતુઅયમખુા પૂણાર્દ્ધર્પાદાઃ ક્રમાત્ ।
મ યાદ્ય તકષ ડમત્યર્વિનતાઃ ખેટા બ લઆઃ ક્રમાત્
મ દારજ્ઞગુ શનાે જરવયાે નજેૈ બલે વદ્ધર્નાઃ॥ ૩॥
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વકં્ર ગતાે ચરર મમસમહપૂણા
નીચાિરભાંશસિહતાેઽિપ ભવે સ ખેટઃ ।
વીયાર્િનવત તુિહનર મિરવાેચ્ચ મત્ર-
વક્ષતે્રગાેઽિપ િવબલાે હતદ િધ તશ્ચેત્॥ ૪॥
તુઙ્ગસ્થા બ લનાેઽ ખલાશ્ચ શ શનઃ શ્લાઘ્યં િહ પક્ષાેદ્ભવં
ભાનાેિદગ્બલમાહ વક્રગમને તરાગ્રહાણાં બલમ્ ।
કક્યુર્ક્ષાજઘટા લગાેિહરબલા ત્યાેક્ષા શ્વપાશ્ચાત્યગઃ
કેતુ ત પિરવષેધ વસુ બલી ચે દ્વકર્યાેગાે િન શ॥ ૫॥
પં માનષુભેઽ લભેઽઙ્ઘે્રરપરે વદ્ધ બલં સ્યાત્તનાેઃ
તુલં્ય વા મબલને ચાપેચયગે નાથેઽ તવીયા કટમ્ ।
વામીડ્યજ્ઞયુતે ક્ષતે કિવયુતે ચા યૈરયુક્તે ક્ષતે
શવર્યાિન્ન શ રાશયાેઽહિન પરે વીયાર્ વતાઃ ક ત તાઃ॥ ૬॥
વાેચ્ચે પૂણ વિત્રકાેણે િત્રપાદં વક્ષતે્રઽદ્ધ મત્રભે પાદ્દમવ ।
દ્વટ્ક્ષતે્રેઽ પં નીચગેઽ તં ગતેઽિપ ક્ષતંે્ર વીય િન ફલં સ્યાદ્ ગ્રહાનામ્॥ ૭॥
કે દ્રે ગ્રહાણામુિદતં બલં ય સખુે ભવસ્ય તગ્ હે િવલગ્ ે ।
ઉપયુર્પયુર્ક્તપદક્રમેણ બલા ભ દ્ધ િહ િવક પય ત॥ ૮॥
શ્રેષે્ઠ ત સા સપ્તમદૃ ષ્ટરેવ સવર્ત્ર વાચ્યા ન તથાઽ યદૃ ષ્ટઃ ।
યાેગાિદષુ યનૂફલપ્રદે ત િવશષેદૃ ષ્ટનર્ તુ કૈ શ્ચદુક્તા॥ ૯॥
નૈસ ગગં શત્રુસહૃુ વમવે ભવે પ્રમાણં ફલકાિર સ યક્ ।
તા કા લકં કાયર્વશને વાચ્યં તચ્છત્રુ મત્ર વમિનત્યમવે॥ ૧૦॥
િનઃશષેદાષેહરણે શભુવદ્ધર્ને ચ
વીય ગુરાેરિધકમ ત્ય ખલગ્રહે યઃ ।
તદ્વ યર્પાદદલશ ક્ત તાૈ જ્ઞશકુ્રાૈ
ચા દં્ર બલં તુ િન ખલગ્રહવીયર્બીજમ્॥ ૧૧॥
ચ દ્રિક્રયાિદ
જન્મક્ષર્િવઘતી નીતૈજ્ઞાર્નાઙ્ગનૈર્નયૈભર્જેત્ ।
લ ધાશ્ચ દ્રિક્રયાવસ્થાવેલાખ્યા ત ફલં ક્રમાત્॥ ૧૨॥
ચ દ્રિક્રયા ફલ
સ્થાનાદ્ભ્રા ત વી પરયવુ તરતાે દ્યૂતકૃદ્ધ તમખુ્યા-
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ઢઃ સહાસનસ્થાે નરપ તરિરહા દ ડનેતા ગુણી ચ ।
િન પ્રાન છન્નમૂદ્ધાર્ ક્ષતકરચરણાે બ ધનસ્થાે િવનષ્ટાે
રા વેદાનધીતે વિપ ત સચુિરતઃ સં તાે ધમર્કતાર્॥ ૧૩॥
સદં્વ યાે િનિધસગંતઃ શ્રુતકુલાે વ્યાખ્યાપરઃ શત્રુહા
રાેગી શત્રુ જતઃ વદેશચ લતાે ત્યાે િવનષ્ટાથર્કઃ ।
અસ્થાની ચ સમુ ત્રકઃ પરમહીભતાર્ સભાયા ગજ-
ત્ર તઃ સયંુગભી તમાન તભયાે લીનાેન્નદાતા ગ્ ગઃ॥ ૧૪॥
દ્બાધાસિહતાેઽન્નમ ત્ત િવચરન્માંસાનાેઽસ્ત્રક્ષતઃ
સાેદ્વાહાે તક દુકાે િવહર ત દ્યૂતૈ ર્પાે દુઃ ખતઃ ।
શયાસ્થાે િરપુસિેવતશ્ચ સસહૃુદ્યાેગી ચ ભાયાર્ વતાે
મષ્ટાહી ચ પયઃ િપબન્ સકૃુતકૃત્ વસ્થ તથા તે સખુમ્॥ ૧૫॥
ચ દ્ર-અવસ્થા ફલ
આત્મસ્થાના પ્રવાસાે મિહત પિહતાે દાસતા પ્રાણહાિન-
ભૂર્પાલ વં વવંશાે ચતગુણિનરતાે રાેગ આસ્થાનવ વમ્ ।
ભી તઃ દ્બાિધત વં યવુ તપિરણયાે યશ યાનષુા ક્ત
ષ્ટાર્ શ વં ચ ગીતા ઇ ત િનયમવશા સદ્ ભિર દાેરવસ્થા॥ ૧૬॥
ચ દ્રવેલા-ફલ
મૂદ્ધર્મયાે મુિદતતા યજનં સખુસ્થાે
નતે્રમયઃ સુ ખતતા વિનતાિવહરઃ ।
ઉગ્ર વરઃ કનકભષૂણમશ્રુમાેક્ષઃ
વેલા નં િનધવુનં જઠરસ્ય રાેગઃ॥ ૧૭॥
ક્ર ડા જલે હસન ચત્રિવલખેને ચ
ક્રાેડશ્ચ ત્તકરણં ઘ્ તભુ ક્તિનદ્રે ।
દાનિક્રયા દશન ક્ કલહઃ પ્રયાણ-

મનુ્મત્તતા ચ સ લલા લવનં િવરાેધઃ॥ ૧૮॥
વાેચ્છા નાનં દ્ભયં શાસ્ત્રલાભં વૈર ગાેષ્ઠ યાેધનં પુ યકમર્ ।
પાપા ચારઃ કૂ્રરકમાર્ પ્રહષ પ્રાજ્ઞૈરેવં ચ દ્રવેલા પ્રિદષ્ટા॥ ૧૯॥
તકે ચ મુહૂત ચ પ્રશ્ને ચ દ્રિક્રયાદયઃ ।

સ યક્ ફલપ્રદા ત મા દ્વશષેેણ િવ ચ તયેત્॥ ૨૦॥
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આેઅક્ષાેદ્ભવં િહમકરસ્ય િવશે શમાહુઃ
સ્થાનાેદ્ભવં તુ બલમ યિધકં્ર પરેષામ્ ।
ત સ પ્રયુક્ત મતરૈરિધકાિધકં સ્યા-
દ યાિન તને સદશૃાિન બહૂિન તે સ્યુઃ॥ ૨૧॥
બલિપડ
સાદ્ધાર્િન ષશતી ણકરાે બલીયાન્ ચ દ્ર તુ ષશપ ચ વસુ ધરાજઃ
સપ્તે દુસનૂાે રિવવદુ્ગરાે તુ સાદ્ધાર્િન પ ચાથ સતાે બલી સ્યાત્॥ ૨૨॥
મ દ તુ પ ચવૈ િહ ષડ્બલાનાં સયંાેગ અેવાપરથા યથા સ્યુઃ ।
અેવં ગ્રહાણાં વબલાબલાિન િવ ચ ત્ય સ યક્કથયે ફલાિન॥ ૨૩॥
લગ્ ાિદકાનામિધપસ્ય િપ ડે પા વતે તદ્બલિપ ડમાહુઃ ।
ગ્ હસ્ય યસ્યાં િદશાિદગ્બલં સ્યાત્તદ્ભાવવીયર્ સિહતસ્ય દષૃ્ટ ા॥ ૨૪॥

પ ચમાેઽ યાય
કમાર્ વ પ્રકરણ
અથાર્પ્તી કથયે દ્વલગ્ શ શનાેઃ પ્રાબલ્યતઃ ખેચરેઃ
કમર્સ્થૈઃ પા મા શાત્રવસહૃુદ્ હાત્રાિદભઃ સ્ત્રીધનાત્ ।
ત્યાદ્વા િદનનાથલગ્ શ શનાં મ યે બલીયાં તતઃ
કમશસ્થનવા શરા શપવશાદ્વ ૃ ત્ત જગુ ત દ્વદઃ॥ ૧॥
ફલદુ્રમૈમર્ ત્રજપશ્ચ શાઠ્યાદ્દય્ૂતા તૈઃ કંબલભષે દ્યૈઃ
દ્યાતુિક્રયાદ્વા ક્ષ તપાલપજૂ્યા વત્યસાૈ પઙ્કજવ લભાંશે॥ ૨॥
જલાેદ્ભવાનાં ક્રયિવક્રયેણ કૃ ષિક્રયાગાેમિહષીસમુ થૈઃ ।
તીથાર્ટનાદ્વા વિનતાશ્રયાદ્વા િનશાકરાંશે વસનક્રયાદ્વા॥ ૩॥
ભાૈમાંશકે ધાતુરણપ્રહારૈમર્હાનસાદ્ભૂ મવશા સવુણાર્ત્ ।
પરાપેતાપાયુધસાહસવૈાર્ લેચ્છાશ્રયા સચૂકચાેર ત્યા॥ ૪॥
કાવ્યાગમૈલખક લ યપુાયજૈ્યા તગર્ણજ્ઞાનવશાદુ્બધાંશે ।
પરાથર્વેદા યયના જપાચ્ચ પુરાેિહતવ્યાજવશા પ્ર ત્તઃ॥ ૫॥
વાંશકે ભૂસરુદેવતાનાં સમાશ્રયાદ્ભૂ મપ તપ્રસાદાત્ ।

પુરાણશાસ્ત્રાગમની તમાગાર્દ્ધમાપદેશને કુસીદ ત્યા॥ ૬॥
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સ્ત્રીસશં્રયાદ્ગાેમિહષીગ શ્વૈ તાૈયર્િત્રકૈવાર્ રજતૈશ્ચ ગ ધૈઃ ।
ક્ષીરાદ્યલઙ્કારપટ પટદૈ્યઃ શકુ્રાંશકેઽમાત્યગુણૈઃ કિવ વાત્॥ ૭॥
શ યંશકે મૂલફલૈઃ શ્રમેણ પ્રે યૈઃ ખલનૈીચર્ધનૈઃ કુધા યૈઃ ।
ભારાેદ્વહા કુ સરમાગર્ ત્યા શ પાિદ ભદાર્ મયવૈર્ધાદ્યૈઃ॥ ૮॥
અંશશેે બલવત્યયત્નસ પ્રા પ્ત બલાનેેશપે
વ પં પ્રાેક્તફલં ભવેદુદયતઃ કમર્ક્ષર્દેશે ફલમ્ ।
અંશસ્યાેક્તિદશં વદે પ તયુતે દષૃ્ટે વદેશે ફલં
સત્ય યૈઃ પરદેશજં તદિધપસ્યાંશે વદેશે સ્થરે॥ ૯॥

ષષ્ટાેઽ યાયઃ
યાેગા યાય

ચકભદ્રકહંસકમાલવાઃ સશશકા ઇ ત પ ચ ચ ક તતાઃ ।
વભવનાેચ્ચગતષેુ ચતુષ્ટયે ક્ષ તસતુાિદષુ તાન્ ક્રમશાે વદેત્॥ ૧॥
દ ઘાર્સ્યાે બહુસાહસાપ્તિવભવઃ શરૂાેઽિરહ તા બલી
ગાિવષ્ટાે ચકે પ્રતીતગુણવાન્ સનાપ ત જ વરઃ ।
આયુ માન્ સકુશાગ્રબુ દ્ધરમલાે િવદ્વ જનશ્લાિધતાે
ભપૂાે ભદ્રકયાેગ ેઽ તિવભવશ્ચાસ્થાનકાેલાહલઃ॥ ૨॥
હંસે સદ્ ભરભ્રષુ્ટતઃ ક્ષ તપ તઃ શઙ્ખ જમ સ્યાઙુ્કશ-ૈ
શ્ચહૈ્નઃ પાદકરાિઙ્કતઃ શભુવપુ ર્ષ્ટાન્નભુગ્ધામર્કઃ ।
પુષ્ટાઙ્ગાે તમા ધની સતુવધૂભાગ્યા વતાે વધર્નાે
માલવ્યે સખુભુક્સવુાહનયશા િવદ્વા પ્રસન્ને દ્રયઃ॥ ૩॥
શ તઃ સવર્જનૈઃ સુ ત્યબલવાન્ ગ્રામાિધપાે વા પાે
દુ ર્ત્તઃ શશયાેગ ેઽ યવિનતાિવત્તઃ સાખૈ્યવાન્ ।
લગ્ ે દ્વાેરિપ યાેગપ ચક મદં સા ત્રાજ્ય સ દ્ધપ્રદં
તે વેકાિદષુ ભાગ્યવાન્ પસમાે રા પે દ્રાેઽિધકઃ॥ ૪॥
િવધાે તુ સનુફાનફાધુ ધુરાઃ વિરઃફાેભય-
સ્થતવૈરિવ ભગ્રર્હૈિરતરથા તુ કેમદુ્રમઃ ।
િહમ વ ષ ચતુષ્ટયે ગ્રહયુતેઽથ કેમદુ્રમાે
ન હી ત ક થતાેઽથવા િહમકરાદ્ગ્રહૈઃ કે દ્રગૈઃ॥ ૫॥
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વયમાિધગતિવત્તઃ પા થવ ત સમાે વા
ભવ ત િહ સનુફાયાં ધીધનખ્યા તમાંશ્ચ ।
પ્રભુરગદશર રઃ શીલવાન્ ખ્યાતક ત-
િવષયસખુસવુષેાે િન ર્તશ્ચાનફાયામ્॥ ૬॥
ઉ પન્નભાેગસખુભાગ્ધનવાહનાઢ -

ત્યાગા વતાે ધુ ધુરાપ્રભવઃ સ ત્યઃ ।
કેમદુ્રમે મ લનદુઃ ખતનીચિનઃ વાઃ
પ્રે યાઃ ખલાશ્ચ પતેરિપ વંશ તાઃ॥ ૭॥
િહ વે દંુ શભુશભુ સવવેાસ્યુભયચયાર્ખ્યાઃ વિરઃફાેભય-
સ્થાનસૈ્થઃ સિવતુઃ શભુૈઃ સ્યુરશભુૈ તે પપસજં્ઞાઃ તાઃ ।
સ પાશ્વ શભુકતર્ર ત્યુદયભે પાપે તુ પાપાહ્વયાે
લગ્ ા દ્વત્તગતૈઃ શભુૈ તુ સશુભુાે યાેગાે ન પાપે ક્ષતૈઃ॥ ૮॥
તઃ સ્યાત્ સભુગઃ સખુી ગુણિનિધધ રાે પાે ધા મકાે

િવખ્યાતઃ સકલ પ્રયાેઽ તશભુગાે દાતા મહીશ પ્રયઃ ।
ચાવર્ઙ્ગઃ પ્રયવાક્પ્રપ ચર સકાે વાગ્મી યશ વી ધની
િવદ્યાદત્ર સવુે સવાસ્યુભયચયર્ખ્યષેુ પાદક્રમાત્॥ ૯॥
અ યાયા જનિન દકાે હત ચહ ન પ્રયાે દુજર્ના-ે
માયાવી પરિન દકઃ ખલયુતાે દુ ર્ત્તશાસ્ત્રાિધકઃ ।
લાેકે સ્યાદપક તદુઃ ખતમના િવદ્યાથર્ભાગ્યૈ યુતાે
તશ્ચાશભુવે સવાસ્યુભયચયર્ખ્યષેુ પાદક્રમાત્॥ ૧૦॥

જૈવા કાે િવભયરાેગિરપુઃ ઉખી સ્યા-
દાઢ ઃ શ્રયા ચ શભુકતર્િરયાેગ તઃ ।
િનઃ વાેઽશુ ચિવસખુદારસતુાેઽઙ્ગહીનઃ
સ્યા પાપકતર્િરભવાેઽ ચરમાયુરે ત॥ ૧૧॥
આચારવાન્ ધમર્ તઃ પ્રસન્નઃ
સાૈભાગ્યવાન્ પા થવમાનનીયઃ ।
દુ વભાવઃ મતભાષણશ્ચ
ધની ભવેચ્ચામલયાેગ તઃ॥ ૧૨॥
સશુભુે શભુકતર્યા વેસ્યાદાૈ સનુભાિદવત્ ।
શભુૈઃ ક્રમા ફલં જ્ઞેયં િવપર તંઅસદ્ગ્રહૈઃ॥ ૧૩॥
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આેજે વક દુલગ્ ા યજિન િદિવ પુમંશ્ચને્મહાભાગ્યયાેગઃ
સ્ત્રીણા તદ્વ્યત્યયેસ્યાચ્છ શિન સરુગુરાેઃ કે દ્રગે કેસર ત ।
વ ત્યાષ્ટિરસસં્થે શ શિન તુ શકટઃ કે દ્રગે ના ત લગ્ ા-

ચ્ચ દ્રે કે દ્રાિદગેઽકાર્દધમસમવિરષ્ઠાખ્યયાેગાઃ પ્ર સદ્ધઃ॥ ૧૪॥
મહાભગ્યે તઃ સકલનયનાન દજનકાે
વદા યાે િવખ્યાતઃ ક્ષ તપ તરશીત્યાયુરમલઃ ।
વધનૂાં યાેગેઽ મન્ સ ત ધનસમુાઙ્ગલ્યસિહતા
ચરં પતુ્રૈઃ પાતૈ્રૈઃ શભુમપુગતા સા સચુિરતા॥ ૧૫॥
કેસર વ િરપવુગર્ તહ તા પ્રાૈઢવાક્ સદ સ રાજસ ત્તઃ ।
દ ઘર્ વ્ય તયશાઃ પિટબુ દ્ધ તજેસા જય ત કેસિરયાેગે॥ ૧૬॥
ક્વ ચ ક્વ ચદ્ભાગ્યપિરચ્યુતઃ સ પનુઃ પનુઃ સવર્મપુૈ ત ભાગ્યમ્ ।
લાેકેઽપ્ર સદ્ધાેઽપિરહાયર્મ તઃ શલં્ય પ્રપન્નઃ શકટેઽ તઃઉખી॥ ૧૭॥
કષ્ટમ યમવરાહ્વયયાેગે દ્રવ્યવાહનયશઃ સખુસ પત્ ।
જ્ઞાનધીિવનય નપૈુણિવદ્યાત્યાગભાેગજફલા યિપ તદ્વત્॥ ૧૮॥
ચ દ્રાદ્વા વસમુાં તથાપેચયગૈલર્ગ્ ા સમ તૈઃ શભુ-ૈ
શ્ચ દ્રા દ્યાે મલાહ્વયઃ શભુકગૈયાગાે િવલગ્ ાદિપ ।
જન્મેશે સિહતે િવલગ્ પ તના કે દ્રઽેિધ મત્રક્ષર્ગે
લગ્ ં પ ય ત ક શ્ચદત્ર બલવા યાેગાે ભવે પુ કલઃ॥ ૧૯॥
તષે્ઠયુઃ વગ્ હે સદા વસમુ ત દ્રવ્યા યન પા યિપ
મેશઃ સ્યાદમલે ધની સતુયશઃ સ પદ્યુતાે ની તમાન્ ।
શ્રીમાન્ પુ કલયાેગ ે પવરૈઃ સમંાિનતાે િવશ્રુતઃ
વાક પા બરભૂ ષતઃ શભુવચાઃ સવાત્તમઃ સ્યા પ્રભુઃ॥ ૨૦॥
સવ પ ચસુ ષટ્સુ સપ્તસુ શભુા માલાશ્ચ પઙ્ યા સ્થતા
યદે્યવં તષદ્વ્યયાિદષુગ્ હે વત્રાશભુાખ્યાઃ તાઃ ।
વક્ષાચ્ચે યિદ કાેણક ટકયુતાૈ ભાગ્યેશશકુ્રાવુભાૈ
લ યાખ્યાેઽથ તથાિવધે િહમકરે ગાૈર ત જવે ક્ષતે॥ ૨૧॥
જનાિધકાર ક્ષ તપાલશ તાે ભાેગી પ્રદાતા પરકાયર્કતાર્ ।
બ ધુ પ્રયઃ સ સતુદારયુક્તાિધરઃ સમુાલાહ્વયયાેગ તઃ॥ ૨૨॥
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કુમાગર્યુક્તાેઽશભુમા લકાખ્યે દુઃખી પરેષાં વધકૃત્ કૃતઘ્નઃ ।
સ્યા કાતરાે ભૂસરુભ ક્તહાનેાે લાેકા ભશપ્તઃ કલહ પ્રયઃ સ્યાત્॥ ૨૩॥
િનતં્ય મઙ્ગલશીલ્યા વિનતયા ક્ર ડત્યરાેગી ધની
તજે વી વજનાન્ સરુક્ષ ત મહાલ મીપ્રસાદાલયઃ ।
શ્રેષ્ઠા દાે લકયા પ્રયા ત તુરગ ત બેરમ યા સતાે
લાેકાન દકરાે મહીપ તવરાે દાતા ચ લ મીભવઃ॥ ૨૪॥
સુ દરગાત્રઃ શ્લા ઘતગાતે્રઃ પા થવ મત્રઃ સદુ્ગણપતુ્રઃ ।
પઙ્ખજવક્ત્રઃ સં તુતજર્ત્રાે રાજ ત ગાૈર યાેગસમુ થઃ॥ ૨૫॥
શકુ્રવાક્પ તસધુાકરાત્મજૈઃ કે દ્રકાેણસિહતૈ દ્વતીયગૈઃ ।
વાેચ્ચ મત્રભવનષેુ વાક્પતાૈ વીયર્ગે સ ત સર વતીિરતા॥ ૨૬॥
ધીમ ન્નાટકગદ્યપદ્યગણનાલઙ્કારશાસે્ત્ર વયં
િન ણાતઃ કિવતાપ્રબ ધરચનાશાસ્ત્રાથર્પારંગતઃ ।
ક ત્યાર્કા તજગ ત્રયાેઽ તધિનકાે દારાત્મજૈર વતઃ
સ્યાત્ સાર વતયાેગ ે પવરૈઃ સ પૂ જતાે ભાગ્યવાન્॥ ૨૭॥
લગ્ ાધીશ્વરભાસ્કરા તકરાઃ કે દ્રિત્રકાેણા શ્રતાઃ
વાેચ્ચ વક્ષર્સહૃુદ્ગહૃાનપુગતાઃ શ્રીક ઠયાેગાે ભવેત્ ।
તદ્વદ્ભાગર્વભાગ્યનાથશ શ ઃ શ્રીનાથયાેગ તથા
વાગીશાત્મપસયૂર્ યાિદ તદા વૈિર ચયાેગ તતઃ॥ ૨૮॥
દ્રાક્ષાભરણાે િવભૂ તધવલચ્છાયાે મહાત્મા શવં
યાયત્યાત્મિન સ તતં સિુનયમઃ શવૈવ્રતે દ છતઃ
સાધનૂામપુકારકઃ પરમતે વવે નસયૂાે ભવેત્
તજે વી શવપજૂયા પ્રમુિદતઃ શ્રીક ઠયાેગાેદ્ભવઃ॥ ૨૯॥
લ મીવાન્ સરસાે ક્તચાટુિનપુણાે નારાયણાઙ્કાિઙ્કતઃ
તન્નામાિઙ્કતહૃદ્યપદ્યમિનશં સકં તર્યન્ સ જનેઃ ।
તદ્ભક્તાપ ચતાૈ પ્રસન્નવદનઃ સ પુત્રદારા વતઃ
સવષં નયન પ્રયાેઽ તસભુગઃ શ્રીનાથયાેગાેદ્ભવઃ॥ ૩૦॥
બ્રહ્ જ્ઞાનપરાયણાે બહુમ તવદપ્રધાનાે ગુણી
હૃષ્ટાે વૈિદકમાગર્તાે ન ચલ ત પ્રખ્યાત શ યવ્રજઃ ।
સાૈ યાે ક્તબર્હુિવત્તદારતનયઃ સદ્બ્રહ્મતે ે વલ દ -

phaladIpika.pdf 17



ફલદ િપકા

ઘર્યુ ક્જર્તે દ્રયાે નત પાે વૈિર ચયાેગાેદ્ભવઃ॥ ૩૧॥
અ યાે યં ભવનસ્થયાેિવહગયાેલર્ગ્ ાિદિરહ્ફા તકં
ભાવાધીશ્વયાઃ ક્રમેણ ક થતાઃ ષટ્ષ ષ્ટયાેગા જનૈઃ ।
િત્રશદૈ્દ યમુદ િરતં વ્યયિરપુ ચ્છદ્રાિદનાથાે થતા-
વષ્ટાૈ શાૈયર્પતેઃ ખલા િનગિદતાઃ શષેા મહાખ્યાઃ તાઃ॥ ૩૨॥

મખૂર્ઃ સ્યાદપવાદકાે દુિરતકૃિન્નત્યં સપત્નાિદતઃ
કૂ્રરાે ક્તઃ િકલદૈ યજશ્ચલમ તિવ ચ્છન્નકાયાદ્યમઃ ।
ઉદ્વતૃ્તશ્ચ ખલે કદા ચદ ખલં ભાગ્યં લભેતા ખલં
સાૈ યાેિ તશ્ચ કદા ચદેવમશભું દાિરદ્ર્યદુઃખિદકમ્॥ ૩૩॥
શ્રીકટક્ષિનલયઃ પ્રભુરાઢ શ્ચત્રવસ્ત્રકનકાભરણશ્ચ ।
પ થવાપ્તબહુમાનરસમાજ્ઞાે યાનિવત્તસતુવાંશ્ચ મહાખ્યે॥ ૩૪॥
લગ્ ાિધપાપ્તભપ ત સ્થતરા શનાથઃ
વાેચ્ચ વભેશુ યિદ કાેણચતુષ્ટયસ્થઃ
યાેગઃસ કહલ ઇ ત પ્ર થતાેઽથત્તદ્વત્
લગ્ ાિધપાપ્તભ પ્તયર્િદ પવર્તાખ્યઃ॥ ૩૫॥
વા દ્ધ રાયર્ઃ સમુ તઃ પ્રસન્નઃ ક્ષેમઙ્કરઃ કાહલ ે મા યઃ ।
સ્થરાયર્સાખૈ્યઃ સ્થરકાયર્કત્તાર્ ક્ષતીશ્વરઃ પવર્તયાેગ તઃ॥ ૩૬॥
ધમર્કમર્ભવનાિધપતી દ્વાૈ સયંુતાૈ મિહતભાવગતાૈ ।
રાજયાેગ ઇ ત તદ્વિદહ સ્યાત્ કે દ્રકાેણયુ તયર્ ત શઙ્ખઃ॥ ૩૭॥
ભેર શઙ્ખપ્રણાદ્રૈ ર્ત દુપિટકા ત ત્તતપત્રાે
હ ત્યશ્વા દાે લકાદ્યૈઃ સહ મગધકુતપ્ર તુ તભૂર્ મપાલઃ ।
નાના પાેહારસુ્ફિરતકરયુતૈઃ પ્રા થતઃ સ જનૈઃ સ્યાદ્રા
સ્યાક્છઙ્ખયાેગે બહુવરવિનતાભાેગસ પ ત્તપૂણર્ઃ॥ ૩૮॥
સખં્યાયાેગાઃ સપ્તસપ્તક્ષર્સસં્થૈરેકાપાયાદ્વ લક દામપાશમ્ ।
કેદારાખ્યઃ શલૂયાેગાે યુગં ચ ગાેલશ્ચા યાન્ પવૂર્મુક્તા વહાય॥ ૩૯॥
વીણાયાેગે ત્તગીત પ્રયાેઽથ દા ત્યાગીભૂ તશ્ચાપેકાર ।
પાશે ભાેગી સાથર્સચ્છ લબ ધુઃ કેદારાખ્યે શ્રીકૃ ષક્ષતે્રેયુક્તઃ॥ ૪૦॥
શલૂે િહસ્ત્રઃ ક્રાેધશીલાે દિરદ્રઃ પાષ ડી સ્યાદ્ દ્રવ્યહીનાે યુગાખ્યે ।
િન વઃ પાપી લેચ્છયુક્તઃ કુ શ પી ગાેલે તશ્ચાલસાેઽ પાયુરેવ॥ ૪૧॥
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સાૈ યૈિર દાેદૂ્યર્નષડ્ર ધ્રસસં્થૈ તદ્વ લગ્ ા સં સ્થતવૈાર્િધયાેગઃ ।
નેતા મ ત્રી ભપૂ તઃ સ્યા ક્રમેણ ખ્યાતઃ શ્રીમા દ ઘર્ વી મન વી॥ ૪૨॥
અિધયાેગભવાે નરેશ્વંરઃ સ્થરસ પદ્બહુબ ધપુાષેકઃ ।
અમનુા િરપવઃ પરા જતાહ્ ચરમાયુલર્ભતે પ્ર સદ્ધતામ્॥ ૪૩॥
ભાવૈઃ સાૈ યયુતે ક્ષતૈ તદિધપૈઃ સસુ્થાનગૈભાર્ વરૈઃ
વાેચ્ચ વક્ષર્ગતૈિવલગ્ ભવનાદ્યાેગાઃ ક્રમાદ્દવ્ાદશ ।
સજં્ઞાશ્ચામરધનેુશાૈયર્જલિધચ્છત્રાસ્ત્રક માસરુા-
ભાગ્યખ્યા તસપુાિર તમુસલા તજ્જ્ઞૈયર્થા ક તતાઃ॥ ૪૪॥
પ્રત્યહં વ્રજ ત િદમુદગં્ર શકુ્લચ દ્ર ઇવ શાેભનશીલઃ ।
ક તમાન્ જનપ ત શ્ચર વી શ્રીિનિધભર્વ ત ચામર તઃ॥ ૪૫॥
સાન્નપાન્નિવભવાેઽ ખલિવદ્યા પુ કલાેિધકકુટુ બિવભૂ તઃ ।
હેમરત્નધનધા યસિંરદ્ધાે રાજરાજ ઇવ રાજ ત ધનેાૈ॥ ૪૬॥
ક તમદ્ ભરનજૈુર ભષુ્ટતાે લા લતાે મિહતિવક્રમયુક્તઃ
શાૈયર્ ે ભવ ત રામ ઇવાસાૈ રાજકાયર્િનરતાેઽ તયશ વી॥ ૪૭॥
ગાેસ પદ્ધનધા શાે ભસદનં બ ધપુ્રપુણ વર-
સ્ત્રીરત્ના બરભષુણાિન મિહતસ્થાનં ચ સવાત્તમમ્ ।
પ્રા ાેત્ય બુિહયાેગજઃ સ્થરસખુાે હ ત્યશ્વયાનાિદગાે
રાજેડ્યાે દ્વજદેવકાયર્િનરતઃ કૂપપ્રપાકૃ પ થ॥ ૪૮॥
સસુસંારસાૈભાગ્યસ તાનલ મી િનવાસાે યશ વી શભુાષી મનીષી ।
અમાત્યાે મહીશસ્ય પજૂ્યાે ધનાઢ ઃ સુ્ફરત્તી ણબુ દ્ધભર્વેચ્છત્રયાેગે॥ ૪૯॥
શત્રનૂ્ બ લષ્ઠાન્ બલવિન્નગ્ હ્ય કૂ્રરપ્ર ત્ત્યા સિહતાેઽ ભમાની ।
વ્રણિઙ્કતઙ્ગશ્ચ િવવાદકાર સ્યાદસ્ત્રયાેગે દૃઢગાત્રયુક્તઃ॥ ૫૦॥
પરદારપરાઙ્મખુાે ભવેદ્વરદારાત્મજબ ધુસં શ્રતઃ ।
જનકાદિધકઃ શભુૈગુર્ણૈમર્હનીયાં શ્રયમે ત કામજઃ॥ ૫૧॥
હ ત્ય યકાય િપશનુઃ વકાયર્પરાે દિરદ્રશ્ચ દુરાગ્રહી સ્યાત્ ।
વયમૃ્કતાનથર્પરંપરાતર્ઃ કુકમર્કૃચ્ચાસરુયાેગ તઃ॥ ૫૨॥
ચ ચચ્ચામરવાદ્યઘાષેિન બડામા દાે લકાં શાશ્વતી
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લ મી પ્રા ય મહાજનૈઃ કૃતન તઃ સ્યાદ્ધમર્મગ સ્થતઃ ।
પ્રીણાત્યેષ િપ ન્ સરુાિ દ્વજગણાં તત્તિ પ્રયૈઃ પજૂનૈઃ
વાચારઃ વકુલાેદ્વહઃ સહૃુદયઃ સ્યાદ્ભાગ્યયાેગાેદ્ભવઃ॥ ૫૩॥
સ ક્રયાં સકલલાેકસમંતામાચરન્નવ ત સ જન્ના પઃ ।
પતુ્ર મત્રધનદારભાગ્યવાન્ ખ્યા ત ે ભવ ત લાેકિવશ્રુતઃ॥ ૫૪॥
િનત્યમઙ્ગલયુતઃ થવીશઃ સં ચતાથર્િનચયઃ સકુુટુ બી ।
સ કથાશ્રવણભક્ત્ર ભજ્ઞાે પાિર તજનનઃ શવતા તઃ॥ ૫૫॥
કૃચ્છ્ર લ ધધનવાન્ િપરભૂતાે લાેલસ પદુ ચતવ્યયશીલઃ ।
વગર્મવે લભઽ તેત્યદશાયાં મકાે મુસલજશ્ચપલશ્ચ॥ ૫૬॥
દુઃસ્થૈભાર્વગ્ હેશ્વરૈરશભુસયંુક્તે ક્ષતવૈાર્ ક્રમા-
દ્ભાવૈઃ સ્યુ વવયાેગિનઃ વ તયઃ પ્રાેક્તાઃ કુહૂઃ પામરઃ ।
હષા દુ કૃ તિરત્યથાિપ સરલાે િનભાર્ગ્યદુયાગકાૈ
યાેગા દ્વાદશ તે દિરદ્ર િવમલે પ્રાેક્તાિવપ શ્ચ જનૈઃ॥ ૫૭॥
અપ્ર સ દ્ધર તદુઃસહદૈ યં વ પમાયુરવમાનમસદ્ ભઃ ।
સયંુતઃ કુચિરતઃ કુતનુઃ સ્યાચ્ચ ચલ સ્થ તિરહા યવયાેગે॥ ૫૮॥
સવુચ યશૂ યાે િવફલકુટુ બઃ કુજનસમાજઃ કુદશનચ ઃ ।
મ તસતુિવદ્યા િવભવિવિહનાે િરપુહૃતિવત્તઃ પ્રભવ ત િનઃ વે॥ ૫૯॥
અિરપિરભૂતઃ સહજિવહીનાે મન સિવલ ે હતબલિવત્તઃ ।
અનુ ચતકમર્શ્રમપિર ખન્નાે િવકૃ તગુણઃ સ્યાિદ ત તયાેગે॥ ૬૦॥
મા વાહનસહૃુ સખુભષૂબ ધુ ભિવરિહતઃ સ્થ તશૂ યઃ ।
સ્થાનમા શ્રતમનને હનં સ્યાત્ કુ સ્ત્રયામ ભરતઃ કુહુયાેગે॥ ૬૧॥
દુઃખ વ્ય તવાગિવવેક વ ચકાે તસતુાેઽ યનપત્યઃ ।
ના તકાેઽ પકુજનં ભજતેઽસાૈ ઘ મરાે ભવ ત પામરયાેગે॥ ૬૨॥
સખુભાેગભાગ્યદૃઢગાત્રસયંુતાે િનહતાિહતાે ભવ ત પાપભી કઃ
પ્ર થતપ્રધાનજનવ લભાે ધનદુ્ય ત મત્રક તસતુવાંશ્ચૈ હષર્જઃ॥ ૬૩॥
વપત્નીિવયાેગં પરસ્ત્રીરતીચ્છા દુરાલાેકમ વાનસચંાર તઃ ।
પ્રમેહાિદગુહ્યા તમવુ શપીડાં વદેદ્દ ુ કૃતાૈ બ ધુિધક્કારશાેકમ્॥ ૬૪॥
દ ઘર્યુ માન્ દૃઢમ તરભયઃ શ્રીમા વદ્યાસતુધનસિહતઃ ।
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સદ્ધાર ભાે જતિરપુરમલાે િવખ્યાતાખ્યઃ પ્રભવ ત સરલે॥ ૬૫॥
િપત્રા જતક્ષતે્રેગ્ હાિદનાશકૃત્ સાધનૂ્ ગુ િન્ન દ ત ધમર્વ જતઃ ।
પ્રત્મા ત ણર્ બર ચ્ચ દુગર્તાે િનભાર્ગ્યયાેગે બહુદુઃખભાજનમ્॥ ૬૬॥
શર રપ્રયાસઃૈ કૃતં કમર્ યત્તત્ વ્રજેિન્ન ફલ વં લઘુ વં જનષેુ ।
જનદ્રાેહકાર વકુ ક્ષભિરઃ સ્યાત્ અજસ્રં પ્રવાસી ચ દુયાગ તઃ॥ ૬૭॥
ઋણગ્ર ત ઉગ્રાે દિરદ્રાગ્રગ યાે ભવે કણર્રાેગી ચ સાૈભાત્રહીનઃ ।
અકાયર્પ્ર ત્તાે રસાભાસવાદ પરપ્રે યકઃ સ્યાદ્દિરદ્રાખ્યયાેગે॥ ૬૮॥
િક ચદ્વ્યયાે ભૂિરધના ભ દ્ધ પ્રયાત્યયં સવર્જનાનુકૂલ્યમ્ ।
સખુી વત ત્રાે મહનીય ત્ત ગુણઃ પ્રતીતાે િવમલાેદ્ભવઃ સ્યાત્॥ ૬૯॥
છદ્રાિરવ્યયનાયકાઃ પ્રબલગાઃકે દ્રિ ત્રકાેણા શ્રતાઃ
લગ્ વ્યાેમચતુથર્ભાગ્યપતયઃ ષડ્ર ધ્રિરઃફ સ્થતાઃ
િનવ યાર્ િવગતપ્રભા યાદ તદા દુયાગ અેવ ત-
તદ્વ્ય તે સ ત યાેગવા ધનપ તભૂર્પઃ સખુી ધા મકઃ॥ ૭૦॥

સપ્તમાેઽ યાયઃ
રાજયાેગ

યાદ્યૈહ્ ખેટૈઃ વાેચ્ચગૈઃ કે દ્રસં તિહઃ વક્ષર્સ્થવૈાર્ ભપૂ તઃ સ્યા પ્ર સ દ્ધઃ ।
પ ચાદ્યૈ તૈર યવંશપ્રસતૂાેઽ યવુ નાથાે વારણાશ્વ ઘયુક્તઃ॥ ૧॥
ભપૂઃ સ્યુ ર્પવંશ તુ યિદ દુયાગે ન તા તથા
હ્ય તાિધનર્િહ ચે કરાિદ્દનકરા નાઃ સુ્ફર ત્યેવ તે ।
યાદ્યૈઃ કે દ્રગતૈઃ વભાેચ્ચસિહતૈભૂર્પાેદ્ભવાઃ પા થવાઃ
મત્યર્ વ યકુલાેદ્ભવાઃ ક્ષ તપતે તુલ્યાઃ કદા ચ પાઃ॥ ૨॥
યદે્યકાેઽિપ િવરા જતંશિુનકરઃ સસુ્થાનગાે વક્રગાે
નીચસ્થાેઽિપ કરાે ત ભપૂસદશૃં દ્વાૈ વ ત્રયાે વા ગ્રહાઃ ।
અેવં ચે જનય ત ભપૂ તનમી શ તાંશરા શ સ્થતા
તદ્વચ્ચેદ્વહવાે પં સમકુટચ્છત્રાે લસચ્ચામરમ્॥ ૩॥
દ્વાૈ વા યાદ્યા િદગ્બલયુક્તા યિદ તઃ
મા દં્વશે ભૂ મપ તઃ સ્યા જયશીલઃ ।

phaladIpika.pdf 21



ફલદ િપકા

િહ વા મ દં પ ચખગા િદગ્બલયુક્તા-
શ્ચ વારાે વા ભપૂ તર યા વય ેઽિપ॥ ૪॥
ગણાેત્તમે લગ્ નવાંશકાેદ્ગમે િનશાકરશ્ચાિપ ગણાેત્તમેઽિપ વા ।
ચતુગ્રર્હૈશ્ચ દ્રિવવર્િનતૈ તદા િનર ક્ષતઃ સ્યાદધમાેદ્ભવાે પઃ॥ ૫॥
િવલગ્ ેશઃ કે દ્રે યિદ તપ સ વગાત્તમગતઃ
વતુઙ્ગે વક્ષ વા ગુ પ તરિપ સ્યાદ્યિદ તથા ।
ગજ ખ ધે કાતર્ વરકૃતિવમાનેઽ તસષુમે ।
સખુાસીનં ભપંૂ જનય ત લસચ્ચામરયુગમ્॥ ૬॥
િનષાદમિપ પા થવં જનયતી દુ ચ્ચ વભવ-
સ્થતગ્રહિનર ક્ષતાે ધવલકા ત લાે વલઃ ।
િવહાય તનુભં કલાસુ્ફિરતપૂણર્કા તઃ શશી
ચતુષ્ટયગતાે પં જનય ત દ્વપાશ્વા વતમ્॥ ૭॥
અ શ્વ યામુદયગતાે ગુગ્રર્હે દ્રૈ
દૃર્ષ્ટશ્ચે જનય ત ભપૂ ત જતાિરમ્ ।
નીચાયાગ્ ર્હમહપહાય િવત્તસસં્થાે
લગ્ ેશઃ સહ કિવના બહી ચ ભપૂમ્॥ ૮॥
ભાૈમશ્ચેદજહિરચાપલગ્ સસં્થઃ
વીશં કલય ત મત્રખેટદષૃ્ટઃ ।

કમશાે નવમગતશ્ચ ભાગ્યનાથાે
મ યસ્થાે ભવ ત પાે જનૈઃ પ્રશ તઃ॥ ૯॥
ચાપાદ્ધ ભગવાન્ સહસ્રિકરણ તત્રવૈ તારાિધપાે
લગ્ ે ભાનુસતુેઽ તવીયર્સિહતઃ વાેચ્ચે ચ ભનૂ દનઃ ।
યદે્યવં ભવ ત ક્ષતેરિધપ તઃ સશં્રુત્ય દૂરં ભયાત્
ત્ર તા અેવ નમ ત તસ્ય િરપવાે દગ્ધાઃ પ્રતાપા ગ્ ના॥ ૧૦॥
સધુા ણાલાપેમિવ બશાે ભતઃ શશી નવાંશે ન લની પ્રયસ્ય
યિદ ક્ષતીશાે બહુહ તપૂણર્ઃ શભુાશ્ચ કે દ્રષેુ ન પાપયુક્તાઃ॥ ૧૧॥
નીચાિરવગર્રિહતૈિવહગૈ સ્ત્ર ભ તુ
વાંશાપેગૈબર્લયુતૈઃ શભુદૃ ષ્ટજુષ્ટૈઃ ।
ગાેક્ષીરશઙ્ખધવલાે ગલા છનશ્ચ
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સ્યાદ્યસ્ય જન્મિન સ ભૂ મપ ત જતાિરઃ॥ ૧૨॥
કુમુદગહનબ ધું શ્રેષ્ઠમંશં પ્રપનં્ન
યિદ બલસમપુેતઃ પ ય ત વ્યાેમચાર ।
ઉદયભવનસસં્થઃ પાપસજં્ઞાે ન ચવૈં
ભવ ત મનજુનાથઃ સવર્ભાૈમઃ સદેુહઃ॥ ૧૩॥
જવાે બુધાે ગુસતુાેઽથ િનશાકરાે વા
ધમ િવશદુ્ધતનવઃ સુ્ફટર મ લાઃ ।
મત્રૈિનર ક્ષતયુતા યિદ સૂ તકાલે
કુવર્ ત દેવસદશૃં પા ત મહા તમ્॥ ૧૪॥
શકેુ્રડ્યાૈ સિવતુઃ શશુ ત મયુગે વાેચ્ચે ચ પૂણર્ઃ શશી
દષૃ્ટ તીબ્રિવલાેચનને િદનકૃન્મષેાેદયેઽસાૈ પઃ ।
સનેાયાશ્ચલનને રે પટલૈયર્સ્ય પ્રિવષ્ટે રવા-
વ તભ્રા તસમાકુલા કમ લની સકંાેચમાગચ્છ ત॥ ૧૫॥
નીચાિરસ્થૈભર્વભવનગૈઃ પષ્ઠદુ શ્ચક્યગવૈાર્
સાૈ યૈઃ વાેચ્ચં પરમપુગતૈિનમર્લૈઃ કે દ્રગવૈાર્ ।
આજ્ઞાં યતે શ શરિકરણે કકર્ટસ્થે િવશાયા
મેકચ્છતં્ર િત્રભવુન મદં યસ્ય સ ક્ષિત્રયેશઃ॥ ૧૬॥
વગાત્તમે િહમકરઃ સકલઃ સ્થતાેઽંશે
કુયાર્ન્મહીપ તમપવૂર્યશાેઽ ભરામમ્ ।
યસ્યાશ્વ દખુરઘાતર ેઽ ભભૂતાે
ભાનુ પ્રભાતશ શનાેઽનુકરાે ત પમ્॥ ૧૭॥
કે દ્રગાૈ યિદ ચ વશશાઙ્કાૈ
યસ્ય જન્મિન ચ ભાગર્વદષૃ્ટાૈ ।
ભપૂ તભર્વ ત સાેઽતુલક ત
નીચગાે યિદ ન ક શ્ચિદહ સ્યાત્॥ ૧૮॥
જલચરરા શનવાંશક ઇ દુ તનુભવને શભુદ વકવગ ।
અશભુકરઃ ખલુ ક ટકહીનાે ભવ ત પાે બહુવારણનાથઃ॥ ૧૯॥
શકુ્રાે વિનર ક્ષતાે િવતનુતે ભપૂાેદ્ભવં ભપૂ ત
દેવેડ્યાે ગભં િવહાય તનુયાે મત્તેભયુકં્ત પમ્ ।
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કે દ્રે જન્મપ તબર્લાિધકયુતઃ કુયર્દ્ધિરત્રીપર્ ત
દષૃ્ટે વાક્પ તના બુધે દધ ત વીશાશ્ચ તચ્છાસનમ્॥ ૨૦॥
અેકાે યુચ્ચક્ષતે્રગાે મત્રદષૃ્ટઃ
કૂયર્દ્ભપંૂ મત્રયાેગાદ્ભનાઢ મ્ ।
વંશે સયૂ વક્ષર્ગશ્ચ દ્રમા-
શ્ચેદેશાધીશં સાશ્વનાગં િવધત્તે॥ ૨૧॥
મીને પૂણર્જ્યાે ત ષ મત્રગ્રહદષૃ્ટે ચ દ્રે
લાેકાન દકરઃ સ્યા પમખુ્યઃ ।
પૂણર્જ્યાે તઃ વાેચ્ચગતશ્ચેત્તુિહનાંશ-ુ
ત્યાગાિધક્યં સ જનશ તં જગદ શમ્॥ ૨૨॥
ચ દ્રઽેિધ મત્રાંશગતે સદુષૃ્ટે શકેુ્રણ લ મીસિહતાે પઃ સ્યાઃ ।
તથા સ્થતે વાસવમિ ત્રદષૃ્ટે પનૂા ધિરત્રી ં પિરપાલયે સઃ॥ ૨૩॥
પાપા સ્ત્રશત્રુભવગા યિદ જન્મનાથા-
લગ્ ાદ્ધને કુજબુધાૈ િહબુકેઽકર્શકુ્રાૈ ।
કમાર્યલગ્ સિહતાઃ કુજમ દ વા-
તજ્જ્ઞા વદ ત ચતુરિ વહ રાજયાેગાન્॥ ૨૪॥
લાભેશધમશધનેશ્વરાણામેકાેઽિપ ચ દ્રગ્રહકે દ્રવત ।
વપતુ્રલાભાિધપ તગુર્ શ્ચેદખ ડસામ્રાજ્યપ ત વમે ત॥ ૨૫॥
નીચભંગ રાજયાેગ
નીચ સ્થતાે જન્મિન યાેગ્રહઃ સ્યા દ્રા શનાથાેઽિપ તદુચ્ચનાથઃ ।
સ ચ દ્રલગ્ ાદ્યિદ કે દ્રવત રા ભવેદ્ધા મકચક્રવત ॥ ૨૬॥
યદે્યકાે નીચગતત્તદ્રા યિધપ તદૂચ્ચપઃ કે દ્રે ।
યસ્ય સ તુ ચક્રવત સમ તભપૂાલવ દ્યાંિધ્રઃ॥ ૨૭॥
ય મ ગ્રશાૈ વતર્તે ખેચર તદ્રાશીશને પ્રે ક્ષતશ્ચે સ ખેટઃ ।
ક્ષાેણીપાલં ક તમ તં િવદ યાત્ સસુ્થાનશ્ચે કપનુઃ પા થવે દ્રઃ॥ ૨૮॥
નીચે તષ્ઠ ત ય તદા શ્રગ્ હાધીશાે િવલગ્ ાદ્યદા
ચ દ્રાદ્વા યિદ નીચગસ્ય િવહગસ્યાેચ્ચક્ષર્નાથાેઽથવ ।
કે દ્રે તષ્ઠ ત ચે પ્રપૂણર્િવભવઃ સ્યાચ્ચક્રવત પાે
ધ મષ્ઠાેઽ યમહીશવ દતપદ તે ેયશાેભાગ્યવાન્॥ ૨૯॥
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નીચે ય તસ્ય નીચાેચ્ચભેશાૈ દ્વાવેક અેવ વા
કે દ્રસ્થશ્ચેચ્ચક્રવત ભપૂઃ સ્યાદ્ભપુવ દતઃ॥ ૩૦॥

અષ્ટમાેઽ યાયઃ
ભાવાશ્રય ફલ

લગ્ ેઽકઽ પકચઃ િક્રયાલસતમઃ ક્રાેધી પ્રચ ડાેન્નતાે
માની લાેચન ક્ષચઃ કૃશતનુઃ શરૂાેઽક્ષમાે િનઘ્ ર્ણઃ ।
સ્ફાેટાક્ષઃ શ શભે િક્રયે સ ત મરઃ સહે િનશા ધઃ પુમન્
દિરદ્ર્યાપેહતાે િવનષ્ટતનયાે ં ત તુલાયં ભવેત્॥ ૧॥
િવગતિવદ્યા િવનયિવત્તં ખ લતવાચં ધનગતઃ
સબલશાૈયર્ શ્રયમુદારં વજનશત્રું સહજગઃ ।
જનયતીમં સહૃુિદ સયૂા િવસખુબ ધુ ક્ષ તસહૃુદ્
ભવનસકુ્તં પ તસવેા જનકસ પદ્વ્યયકરમ્॥ ૨॥
સખુધનાયુ તનયહીનં સમુ તમાત્મ યટિવગં
પ્ર થતમવુ પ તમિરસ્થઃ સગુુણસ પ દ્વજયગમ્ ।
પિવ દં્ધ કુતનુમ તેઽ વગમદારં હ્યવમતં
હતધનાયુઃ સહૃુદમકા િવગતદૃ ષ્ટ િનધનગઃ॥ ૩॥
િવજનકાેઽક સાૈતબ ધુ તપ સ દેવ દ્વજમનાઃ
સસતુયાન તુ તમ તશ્રીબલયશાઃ ખે ક્ષ તપ તઃ ।
ભવગતેઽક બહુધનાયુિવગતશાેકાે જનપ તઃ
િપતુર મતં્ર િવકલનતે્રાે િવધનપતુ્રાે વ્યયગતે॥ ૪॥
સતે ચ દ્રે લગ્ ે દૃઢતનુરદભ્રાયુરભયાે
બ લષ્ઠાે લ મીવાન્ ભવ ત િવપર તં ક્ષયગતે ।
ધનાઢયાેઽ તવાર્ ણિવષયસખુવાન્ વા ચ િવકલઃ
સહાેત્યે સભ્રા પ્રમદબલશાૈયાઽ તકૃપણઃ॥ ૫॥
સખુી ભાેગી ત્યાગી સહૃુિદ સસહૃુદ્વાહનયશાઃ
સપુતુ્રાે મેધાવી દુગ તરમાત્યઃ સતુગતે ।
ક્ષતેઽ પાયુશ્ચ દ્રઽેમ ત દરરાેગી પિરભવી
મરે દષૃ્ટેઃ સાૈ યાે વરયવુ તકા તાેઽ તસભુગઃ॥ ૬॥
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તાૈ રાેગ્ય પાયુ તપ સ શભુધમાર્ત્મસતુવાન્
જયી સદ્દાર ભાે નભ સ શભુકૃ સિ પ્રયકરઃ ।
મન વી બહ્વાયુધર્નતનય ત્યૈઃ સહ ભવે
વ્યયે દ્વે યાે દુહ્ખી શ શિન પિરભૂતાેઽલસતમઃ॥ ૭॥
ક્ષતતનુર તકૂ્રરાેઽ પાયુ તનાૈ ધનસાહસી
વચ સ િવમખુાે િનિવદ્યાથર્ઃ કુજે કુજના શ્રતઃ ।
સગુુણધનવા છૂરાેઽ યઃ સખુી વ્યનુ ેઽનજેુ
સહૃુિદ િવસહૃુન્મ ક્ષાેણીસખુાલયવાહનઃ॥ ૮॥
િવસખુતનયાેઽનથર્પ્રાયઃ સતુે િપશનુાેઽ પધીઃ
પ્રબલમદનઃ શ્રીમાન્ ખ્યાતાે િરપાૈ િવજયી પઃ ।
અનુ ચતકરાે રાેગાતાઽ તે વગાે તદારવાન્
કુતનુરધનાેઽ પાયુ છદ્રે કુજે જનિન દતઃ॥ ૯॥
પસહૃુદિપ દ્વે યાેઽતાતઃ શભુ જનઘતકાે
નભ સ પ ત કૂ્રરાે દાતા પ્રધાનજન તુતઃ ।
ધનસખુયુતાેઽશાેકઃ શરૂાે ભવે સશુીલઃ કુજે
નયનિવકૃતઃ કૂ્રરાેઽદારાે વ્યયે િપશનુાેઽધમઃ॥ ૧૦॥
દ ઘર્યજુર્ન્મિન જ્ઞે મધુરચતુરવાક્ સવર્શાસ્ત્રાથર્બાેધઃ
સ્યાદુ્બદ્ યાપેા જત વઃ કિવરમલવચા વા ચ મષ્ટાન્નભાેક્તા
શાૈય શરૂઃ સમાયુઃ સસુહજસિહનઃ સશ્રમાે દૈ યયુક્તઃ
સખં્યાવણ્ ચાટુવાક્યઃ સહૃુિદ સકુ્રસહૃુ ક્ષતે્રધા યાથર્ભાેગી॥ ૧૧॥
િવદ્યાસાખૈ્યપ્રતાપઃ પ્રચુરસતુયુતાે માિ ત્રકઃ પ ચમસ્થે
તક્રાેધાે િવવાિદદ્વ ષ િરપુબલહ તાલસાે િનષુ્ઠરાે ક્તઃ ।

પ્રાજ્ઞાેઽ તે ચા વષેઃ સસકલમિહમા યા ત ભાયા સિવત્તાં
િવખ્યાતાખ્ય શ્ચરાયુઃ કુલ દિધપ તજ્ઞઽષ્ટમ દ ડનેતા॥ ૧૨॥
િવદ્યાથાર્ચારધમઃ સહ તપ સ બુધે સ્યા પ્રવીણાેઽ તવાગ્મી
સદ્ધાર ભઃ સિુવદ્યાબલમ તસખુસ કમર્સત્યા વતઃ ખે ।
બહ્વાયુઃ સત્યસ ધાે િવપુલધનસખુી લાભગે ત્યયુક્તાે
દ નાે િવદ્યાિવહીનઃ પિરભવ સિહતાેઽ ત્યે શસંાેઽલસશ્ચ॥ ૧૩॥
શાેભાવાન્ સકૃુતી ચરાયુરભયાે લગ્ ે સરુાૈ સાત્મ ે
વાગ્મી ભાજેનસારવાંશ્ચ સમુખુાે િવતે ધની કાેિવદઃ
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સાવજ્ઞઃ કૃપણઃ પ્રતીતસહજઃ શાૈયઽઘકૃદ્દષુ્ટધી-
બર્ ધાૈ મ સહૃુ પિરચ્છદસતુસ્ત્રીસાખૈ્યધા યા વતઃ॥ ૧૪॥
પતુ્રૈઃ ક્લેશયુતાે મહીશસ ચવાે ધીમાન્ સતુસે્થ ગુરાૈ
ષષે્ઠ સ્યાદલસાેઽિરહા પિરભવી મ ત્રા ભચારે પદુઃ ।
સ પત્નીસતુવાન્મદેઽ તસભુગ તાતાદુદારાેઽિધકાે
દ નાે વ ત સવેયા કલષુભગ્દ ઘર્યુિરજ્યેઽષ્ટમે॥ ૧૫॥
ખ્યાતઃ સન્ સ ચવઃ શભુેઽથર્સતુવાન્ સ્યાદ્ધમર્કાયા સકુઃ
વાચારઃ સયુશા નભસ્ય તધની જવે મહીશ પ્રયઃ ।
આયસ્થે ધિનકાેઽભયાેઽ પતનયાે જૈવા કાે યાનગાે
દ્વે યાે િધકૃ્કતવાગ્વ્યયે િવતનયઃ સાધાેઽલસઃ સવેકઃ॥ ૧૬॥
તનાૈ સતુનુદિૃક્પ્રયં સુ ખનમવે દ ઘર્યષું
કરાે ત કિવરથર્ગઃ કિવમનેકિવત્તા વતમ્ ।
િવદારસખુસ પદં કૃપણમ પ્રયં િવક્રમે
સવુાહનસમુ દરાભરણ વસ્ત્રગ ધં સખુે॥ ૧૭॥
અખ ડતધનં પં સમુ તમાત્મજે સાત્મજં
િવશત્રુમધનં ક્ષેતે યવુ તદૂ ષતં િવક્લવમ્ ।
સભુાયર્મસતીરતં તકલત્રમાઢ ં મદે
ચરાયષુ મલાિધપં ધિનનમષ્ટમે સં સ્થતઃ॥ ૧૮॥
સદારસહૃુદાત્મજં ક્ષ તપલ ધભાગ્યં શભુે
નભસ્ય તયશઃ સહૃુ સુ ખત ત્તયુક્તં પ્રભુમ્
ધનાઢ મતરાઙ્ગનારતમનેકસાખૈ્યા ભવે
ગજુર્નય ત વ્યયે સર તસાખૈ્યિવત્તદ્યુ તમ્॥ ૧૯॥
વાેચ્ચે વક યભવને ક્ષ તપાલતુલ્યાે
લગ્ ેઽકર્જે ભવ ત દેશપુરાિધનાથઃ ।
શષેષેુ દુખપિરપીિડત અેવ બાલ્યે
દાિરદ્ર્યદુઃખવશગાે મ લનાેઽલસશ્ચ॥ ૨૦॥
િવમખુમધનમથઽ યાયવ તં ચ પશ્ચા
િદતરજનપદસં્થ યાનભાેગાથર્યુક્તમ્ ।
િવપુલમ તમુદારં દારસાખૈ્યં ચ શાૈય
જનય ત રિવપતુ્રશ્ચાલસં િવક્લવં ચ॥ ૨૧॥
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દુઃખી સ્યાદ્ગહૃયાનમા િવયુતાે બાલ્યે સ ગ્બ ધુભે
ભ્રા તાે જ્ઞાનસતુાથર્હષર્રિહતાે ધીસ્થે શટાે દુમર્ તઃ ।
બહ્વાશી દ્રિવણા વતાે િરપુહતાે ષ્ટશ્ચ માની િરપાે
કામસ્થે રિવજે કુદારિનરતાે િનઃ બાેઽ વગાે િવહ્વલઃ॥ ૨૨॥
શ્રવૈશ્ચરે ત સ્થતે મલીમસાેઽશસંાેઽવસઃુ ।
કરાલધીબુર્ભુ ક્ષતઃ સહૃુ જનવમાિનતઃ॥ ૨૩॥
ભાગ્યાથર્ત્મજતાતધમર્રિહતાે મ દે શભુે દુજર્નાે
મ ત્રી વા પ તધર્ની કૃ ષપરઃ શરૂઃ પ્ર સદ્ધાેઽ બરે
બહ્વાયુઃ સ્થરસ પદાયસિહતઃ શરૂાે િવરાેગાે ધની
િનલર્ થર્સતુાે વ્યયેઽઙ્ગિવકલાે મખૂા િરપૂ સાિરતઃ॥ ૨૪॥
લગ્ ેઽહાવ ચરાયુરથર્બલાવાનૂ વર્ઙ્ગરાેગા વત-
છન્નાે ક્તમુર્ખ ગ્ઘ્ ણી પધની િવત્તે સરાષેઃ સખુી ।
માની ભ્રા િવરાેધકાે દૃઢમ તઃ શાૈય ચરાયુધર્ની
મખૂા વે મિન દુઃખકૃ સસહૃુદ પાયુઃ કદા ચ સખુી॥ ૨૫॥
નાસાેદ્યદ્વચનાેઽસતુઃ કિઠનહૃદ્રાહાૈ સતુે કુ ક્ષ -

િગ્દ્વટ્કૂ્રરગ્રહપીિડતઃ સગુદ પછ્ર માં શ્ચરાયુઃ ક્ષતે ।
સ્ત્રીસગંાદધનાે મદેઽથ િવધુરાેઽવીયર્ઃ વત ત્રાેઽ પધી-
ર ધ્રેઽ પાયુરશુ દ્ધકૃચ્ચ િવકલાે વાતામયાેઽ પાત્મજઃ॥ ૨૬॥
ધમર્સ્થે પ્ર તકૂલવાગ્ગણપુરગ્રામાિધપાેઽપુ યવાન્
ખ્યાતઃ ખેઽ પસતુાેઽ યકાયર્િનરતઃ સ કમર્હીનાેઽભયઃ ।
શ્રીમાન્ના તસતુ શ્ચરાયુરસરેુ લભે સકણાર્મયઃ
પ્રચ્છન્નાઘરતાે બહુવ્યયકરાે િરઃફેઽ બુ ક્પીિડતઃ॥ ૨૭॥
લગ્ ે કૃતઘ્નમસખંુ િપશનંુ િવવણં
સ્થાનચ્યુતં િવકલદેહમસ સમાજમ્ ।
િવદ્યાથર્હીનમધમાે ક્તયુતં કુદૃ ષ્ટ
પાતઃ પરાન્નિનરતં કુ તે ધનસ્થઃ॥ ૨૮॥
આયુબર્લં ધનયશા પ્રમદાન્નસાખૈ્યં
કેતાૈ તયભવને સહજપ્રણાશમ્
ભૂક્ષતે્રયાનજનનીસખુજન્મભૂ મ-
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નાશં સખુે પરગ્ હ સ્થ તમવે દત્તે॥ ૨૯॥
પતુ્રક્ષયં જઠરરાેગિપશાચપીડાં
દુબુર્ દ્ધમાત્મિન ખલપ્રકૃ ત ચ પાતઃ ।
આૈદાયર્મુત્તમગુણં દૃઢતાં પ્ર સ દ્ધ
ષષે્ઠ પ્રભુ વમિરમદનર્ મષ્ટ સ દ્ધમ્॥ ૩૦॥
દ્યનૂેઽવમાનમસતીર તમા ત્રરાેગં
પાતઃ વદારિવયુ ત મદધાતુહાિનમ્
વ પાયુિરષ્ટિવરહં કલહં ચ ર ધ્રે
શસ્ત્રક્ષતં સકલકાયર્િવરાેધમવે॥ ૩૧॥
પાપપ્ર ત્તમશભંુ િપ ભાગ્યહીનં
દાિરદ્ર્યમાયર્જનદૂષણમાહ ધમ ।
સ કમર્િવઘ્નમશુ ચ વમવદ્યકૃત્યં
તજે વનં નભ સ શાૈયર્મ તપ્ર સ દ્ધમ્॥ ૩૨॥
લાભેઽથર્સચંયમનેકગુણં સભુાેગં
સદ્દ્રવ્યસાપેકરણં સકલાથર્ સ દ્ધમ્ ।
પ્રચ્છન્નપાપમધમવ્યયમથર્નાશં
િરઃફે િવ દ્ધગ તમ ક્ષ જં ચ પાતઃ॥ ૩૩॥
ઉદયક્ષર્શસુ્ફટતુલ્યાંશે િનવસન્ પૂણ ફલમાધત્તે
શિનવદ્રાહુઃ કુજવ કેતુઃ ફલદાતા સ્યાિદહ સ પ્રાેક્તઃ॥ ૩૪॥
ભાવસમાંશકસસં્થા ભાવફલં પૂણર્મવે કલય ત ।
યનૂાિધકાંશવશતઃ ફલ દ્ધહ્લ સતા વાચ્યા॥ ૩૫॥

નવમાેઽ યાયઃ
રા શફલ

ત્તેક્ષણાે દુબર્લ નુ ગ્રાે ભી જર્લે સ્યા લઘુભુક્ સકુામી ।
સચંારશીલશ્ચપલાેઽ તાે ક્તવ્રણાર્િઙ્કતાઙ્ગઃ િક્રયભે પ્ર તઃ॥ ૧॥
થૂ વક્ત્રઃ કૃ ષકમર્કૃ સ્યાન્-
મ યા તસાખૈ્યઃ પ્રમદા પ્રયશ્ચ ।
સ્યાગી ક્ષમી ક્લેસસહશ્ચ ગાેમાન્
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ષ્ઠાસ્યપશ્વેર્ઽઙ્કયુતાે ષાે થઃ॥ ૨॥
યમેક્ષણઃ કુ ચતમુદ્ધર્જઃ સ્ત્રીક્ર ડાનુરક્તશ્ચ પરેઙ્ ગતજ્ઞઃ ।
ઉત્તુઙ્ગનાસઃ પ્રયગીત ત્તાે વસન્ સદા તઃ સદને ચ યુગ્મે॥ ૩॥
સ્ત્રીિન જતઃ પીનગલઃ સ મત્રાે બહ્વાલય તુઙ્ગકિટધર્નાઢ ઃ ।
હ્લ વશ્ચ વક્રાે દુ્રતગઃ કુલીરે મેધા વત તાેયરતાેઽ પપુત્રઃ॥ ૪॥
િપઙ્ગાેક્ષણઃ સ્થૂલહનુિવશાલવક્ત્રાેઽ ભમાની સપરાક્રમઃ સ્યાત્ ।
કુ યત્યકાય વનશલૈગા મ માતુિવધેયઃ સ્થરધી ર્ગે દ્રે॥ ૫॥
સ્ર તાંસબાહુઃ પરિવત્તગેહૈઃ સ પજૂતે સત્યરતઃ પ્રયાે ક્તઃ ।
વ્રીડાલસાક્ષઃ સરુત પ્રયઃ સ્યાચ્છાસ્ત્રા વચ્ચા પસતુાેઽઙ્ગનાયામ્॥ ૬॥
ચલ કૃશાઙ્ગાેઽ પસતુાેઽતાેભક્તાે દેવ દ્વ નામટનાે દ્વનામા ।
પ્રાંશશુ્ચ દક્ષઃ ક્રયિવક્રયષેુ ધીરાેઽદય તાૈ લિન મ યવાદ ॥ ૭॥
ત્તાે જ ઢઃ થનુતે્રવક્ષા
રાેગી શશુ વે ગુ તાતહીનઃ ।
કૂ્રરિક્રયાે રાજકુલા ભમખુ્યઃ
ક ટેઽ જરેખાિઙ્કતપા ણપાદઃ॥ ૮॥
દ ઘાર્સ્યક ઠઃ થુકણર્નાસઃ
કમાદ્યતઃ કુ જતનુ પેષ્ટઃ ।
પ્રાગ યવા યાગયુતાેઽિરહ તા
સા ૈકસા યાેઽ શ્વભવાે બલાધયઃ॥ ૯॥
અધઃ કૃશઃ સ વયુતાે ગ્ હીત-
વાક્યાેઽલસાેઽગ યજરાઙ્ગનેષ્ટઃ
ધમર્ વ ે ભાગ્યયુતાેઽટનશ્ચ
વાતાિદતાે નક્રભવાે િવલ જઃ॥ ૧૦॥
પ્રચ્છન્નપાપાે ઘટતુલ્યદેહાે
િવઘાતદક્ષાેઽ વસહાેઽ પિવત્તઃ ।
લુ ધઃ પરાથ ક્ષય દ્ધયુક્તાે
ઘટાેદ્ભવઃ સ્યાિ પ્રયગ ધપુ પઃ॥ ૧૧॥
ભ્રત્ય બુપાનઃ સમચા દેહઃ
વદારગ તાેયજિવત્તભાેક્તા ।
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િવદ્વા કૃતજ્ઞાેઽ ભભવત્ય મત્રાન્
શબેુક્ષણાે ભાગ્યયુતાેઽ ત્યરાશાૈ॥ ૧૨॥
રાશઃે વભાવાશ્રય પવર્ણાન્
જ્ઞ વાનુ પા ણ ફલાિન તસ્ય ।
યુ ત્યા વદેદત્ર ફલં િવલગ્ ે
યચ્ચ દ્રલગ્ ેઽિપ તદેવ વાચ્યમ્॥ ૧૩॥
પ્રહે સ ત િન ેચ્ચગે ભવ ત રત્નગભર્િધપાે
મહીપ તકૃત તુ તમર્િહતસ પદામાલયઃ
ઉદારગુણસયંુતાે જય ત િવક્રમાકા યથા
નયે યશ સ િવક્રમે િવતરણે તાૈ કાૈશલે॥ ૧૪॥
વ મ દરગતે ગ્રહે પ્રભપુિરગ્રહાદાયર્ ત
પ્રભુ વમિપ વા ગ્ હસ્થ તમચ ચલાં પ્રા ુયાત્ ।
નવં ભવુનમવુર્રા ક્ષ તમપુૈ ત કાલે વકે
જને બહુમા ત પનુઃ સકલનષ્ટવ તૂ યિપ॥ ૧૫॥
ગ્રહઃ સહૃુ ક્ષતે્રગતઃ સહૃુદ્ ભઃ
કાયર્સ્ય સ દ્ધ નવસાૈહૃદં ચ ।
સ પુત્ર યાધનધા યભાગ્યં
દદાત્યયં સવર્જનાનુકૂલ્યમ્॥ ૧૬॥
ગતે ગ્રહે શત્રુગ્ હં િનકૃષ્ટતાં
પરાન્ન ત્ત પરમ દર સ્થ તમ્ ।
અિકચન વં િરપપુીડનં સદા
નગ્ધાેઽિપ તસ્યા તિરપુ વમા ુયાત્॥ ૧૭॥
નીચે ગ્રહેઽધઃ પતનં વ ત્તેદ યં દુરાચાર ણા પ્તમાહુઃ ।
નીચાશ્રયં ક કટદેશવાસં ત્ય વમ વાનમનથર્કાયર્મ્॥ ૧૮॥
ગ્રહાે માૈઢ ં પ્રાપ્તાે મરણમ ચરાત્ સ્ત્રીસતુધનૈઃ
પ્રહીણ વં વ્યથ કલહમપવાદં પિરભવમ્ ।
સમક્ષર્સ્થઃ ખેતાે ન કલય ત વૈશે ષકફલં
સખુમ્ વા દુઃખં યા જનય ત યથાપવૂર્મચલમ્॥ ૧૯॥
વકં્ર ગતઃ વાેચ્ચફલં િવદ યા
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સપત્નનીચક્ષર્ગતાેઽિપ ખેતઃ ।
વગાત્તમંશ સ્થખેચરાેઽિપ
વક્ષતે્રગસ્યાેક્તફલાિન તદ્વત્॥ ૨૦॥

દશમાેઽ યાયઃ
કલત્ર ભવ

શભુાિધપયુતે ક્ષતે સતુકલત્રભે લગ્ તાે
િવધાેરિપ તયાેઃ શભંુ વતરથાન સ દ્ધ તયાેઃ ।
સતા દ્યયસખુાષ્ટગૈઃ ખરખગૈરસન્ન યગે
સતેઽ યથ શભુેતરે ક્ષતયુતે ચ યાવધઃ॥ ૧॥
દારેશે સતુગે પ્રણષ્ટવિનતાેઽપુત્રાેઽથવા ધીશ્વરાે
દ્યનૂે વા િનધને શ્વરાેઽિપ કુ તે પત્નીિવનાશં ધ્રવુમ્ ।
ક્ષીણે દાૈ સતુગે વ્યયા તતનુગૈઃ પાપૈરદારાત્મજઃ
સ્ત્રીસગંાદ્ધનનાશનં મદગયાઃ વભર્નુભા વાવેર્દેત્॥ ૨॥
શકેુ્ર દશૃ્ચકગે મદે તવધૂઃ કામે ષસ્થે બુધે
સ્ત્રીનાશ વથ નીચગે સરુગુરાૈ દ્યનૂાિધ ઢે તથા ।
મત્રે ભષુગે શનાૈ સ ત તથા ભાૈમેઽથવા સ્ત્રી ત-

શ્ચ દ્રક્ષતે્રગયાેમર્દેઽિકકુજયાેઃ પત્ની સ ત શાેભના॥ ૩॥
અ તે વા તપતાવસદ્ગ્રહયુતે દષૃ્ટેઽ યસન્મ યગે
નીચારા તગ્ હેઽકર્કા ત્ય ભહતે બ્રૂયા કલત્રચ્યુ તમ્ ।
કમે વા સતુભાગ્યયાેિવકલદારાેઽસાૈ સપાપે ગાૈ
શકેુ્ર વા કુજમ દવગર્સિહતે દષૃ્ટે પરસ્ત્રીરતઃ॥ ૪॥
ભાૈમાક્યર્ તે ગજુશ શનાેદાર્હીનાેઽસતુાે વા
ક્લીબેઽ તે વા ભવ ત ભવગાૈ દ્વાૈ ગ્રહાૈ સ્ત્રીદ્વયં સ્યાત્ ।
દ્વ દ્વક્ષાર્શે મદપ ત સતાૈ તસ્ય યાદ્વયં સ્યાત્
તા યાં યુક્તૈગર્ગનિનલયૈદાર્રસખં્યાં વદ તુ॥ ૫॥
સ્ત્રીસખં્યાં મદગૈગ્રર્હૈ ર્ તમસ ખેટૈશ્ચ સ ધઃ સ્થતી
દ્યનૂેશે સબલે શભુે સ ત વધુઃ સા વી સપુતુ્રા વતા ।
પાપાેઽિપ વગ્ હં ગતઃ શભુકરઃ પ યાશ્ચકામ સ્થતા
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િહ વા ષડ્વ્યયર ધ્રપાન્મદનગાઃ સાૈ યા તુ સાખૈ્યાવહાઃ॥ ૬॥
ભાયાર્નાશ વશભુસિહતાૈ વી ક્ષતાૈ વાથર્કામાૈ
તત્ર પ્રાહુ વશભુફલદાં કૂ્રરદૃ ષ્ટ િવશષેાત્ ।
અેવં પ યા અિપ સ ત મદે ચા મે વા ત દાષેઃ
સાૈ યૈદૃર્ષ્ટે સ ત શભુયુતે દંપતી ભાગ્યવ તાૈ॥ ૭॥
ચ દ્રે સમ દે મદગે પનુ્રભૂઃ
પ તભર્વેદ્વા યસતુાે િવદારઃ ।
નીચાિરભસ્થૈરશભુૈમર્દે સ્ત્રી-
પુંસાે ર્ તઃ સ્યાિન્નધને ધને વા॥ ૮॥
લગ્ ા કલત્રભવને સમરા શસજં્ઞે
ભાવાિધપેઽિપ ચ તથવૈ ગતેઽસરેુડ્યે ।
સયૂાર્ ભતપ્તરિહતે સતુદારનાથે
વીયર્ વતે તુ જનનં સસતંુ કલત્રમ્॥ ૯॥
કુટુ બદારવ્યયરા શનાથા
વે ક્ષતાઃ કાેણચતુષ્ટયસ્થાઃ ।

દારેશ્ચરા દ્વત્તકલત્રલાભે
સાૈ યાઃ કલતં્ર સસતંુ સખુાઢ મ્॥ ૧૦॥
લગ્ ા તનાથ સ્થતભાંશકાેણે
નીચાેચ્ચભે સ્ત્રીજનનં ચ પત્યુઃ ।
ચ દ્રાષ્ટવગિધકિક દુરાશાૈ
કલત્રજન્મે ત તથા ધવસ્ય॥ ૧૧॥
કામસ્થકામાિધ ભાગર્વાના
કં્ષ િદશં શસં ત તસ્ય પ યાઃ ।
શકુ્રાેઽ તપાે વા નતનુાથભાંશ-
િત્રકાેણમાયા ત તદા િવવાહઃ॥ ૧૨॥
કલત્રસસં્થસ્ય કલત્રદષૃ્ટે
દશાર્ગમવેાથ કલત્રપસ્ય ।
યદા િવલગ્ ાિધપ તઃ પ્રયા ત
કલત્રભં તત્ર કલત્રલાભઃ॥ ૧૩॥
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કલત્રનાથ સ્થતભાંશકેશયાેઃ
સતક્ષપાનાયકયાેબર્લીયસઃ ।
દશાગમે દ્યનૂપયુક્તભાંશક-
લિત્રકાેણગે દેવગુરાૈ કરગ્રહઃ॥ ૧૪॥
કલત્રનાથે િરપનુીચસસં્થે
મૂઢેઽથવા પાપિનર ક્ષતે વા
કલત્રભે પાપયુતેઽથ દષૃ્ટે
કલત્રહાની પ્રવદ ત સ તઃ॥ ૧૫॥

અેકાદશમાેઽ યાયઃ
સ્ત્રી તક

યદ્યટ્પુપં્રસવે ક્ષમં તદ ખલં સ્ત્રીણં પ્રયે વા વદેન્-
માઙ્ગલ્યં િનધનાત્ સતુાંશ્ચ નવમા લગ્ ાત્તનાેશ્ચા તામ્ ।
ભતાર્રં શભુગ વમ ત ભવના સગંં તી વં સખુાત્
સ ત તષેુ શભુપ્રદા વશભુદાઃ કૂ્રરા તદ શમ્॥ ૧॥
ઉદયિહમકરાૈ દ્વાૈ યુગ્મગાૈ સાૈ યદષૃ્ટાૈ
સતુનયપ તભષૂાસ પદુ કૃષ્ટશીલા ।
અશભુસિહતદષૃ્ટાૈ ચાજેગાૈ પું વભાવા
કુિટલમ તરવ યા ભતુર્ ગ્રા દિરદ્રા॥ ૨॥
સદ્રા યંશયુતે મદે દ્યુ તયશાેિવદ્યાથર્વં ત પ ત-
વ્યર્ત્ય તે કુતનજુર્ડશ્ચ િકતવાે િનઃ વાે િવયાેગ તયાે ।
આગ્ ેયૈમર્દન સ્થતૈશ્ચ િવધવા મશ્ચૈઃ પનુભૂર્ભર્વેત્
કૂ્રરે વાયુ ષ ભ ર્હ યિપ ધને સ તઃ વયં સ્ત્રી તઃ॥ ૩॥
સતુસે્થઽ લસ્ત્રીગાેહિરષુ િહમગાૈ ચા પતનયા
યમારાકાશક્ષ મદનસદને સામયભગા ।
સખુે પાપૈયુર્ક્તે ભવ ત કુલટ મ દકુજયાે-
ગ્ ર્હેઽશે લગ્ ે દૂ ગુરિપ ચ પુંશ્ચલ્ય ભિહતા॥ ૪॥
શભુકે્ષતં્રશઽે તે શભુગજઘના મઙ્ગલવતી
િવધાઃ સ સબં ધેઽ યુદયખુયાેઃ સા વય તગુણા ।
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િત્રકાેણે સાૈ યાશ્ચે સખુસતુમંપદુ્ગણવતી
બલાનેાઃ કૂ્રરાશ્ચેદ્યિદ ભવ ત વ યા તસનુા॥ ૫॥
ચ દ્રે ભાૈમગ્ હે કુ િદક થતિત્રશાશકેષુ ક્રમાત્
દુષ્ટા દાસ્યસતી સશુીલિવભવા માયાિવની દૂષણી ।
શકુ્રક્ષ બહુદૂષણા યપ તગ પજૂ્યા સધુીિવશ્ચુતા
જ્ઞક્ષ ચ્છસવતી નપુંસકસમા સા વી ગુણાઢ ાે સકુા॥ ૬॥
વચ્છ દા બ ર્ઘા ત ય તમિહતગુણા શ પની સાધુ ત્તા
ચા દ્રે જૈવે ગુણાઢ ા િવર તર તગુણા જ્ઞાત શ પા તસા વી ।
મા દે દાસ્ય યસક્તા શ્ચતપ તરસતી િન પ્ર થાર્કર્ભે સ્યાદ્
દુભાર્યાર્ િહન ત્તા ધર ણપ ત્તવધૂઃ પુંિવચેષ્ટા યસક્તા॥ ૭॥
શ શલગ્ સમાયુક્તૈઃ ફલં િત્રશાંશકૈિરદમ્ ।
બલાબલિવક પને તયાેરેવં િવ ચ તયેત્॥ ૮॥
જ્યાેષ્ઠાભ્રાતરમ બકાં ચ િપતરં ભતુર્ઃ કિનષં્ઠ ક્રમાત્
જ્યાેષ્ઠા હ્યાસરુશપૂર્ શ્ચ વિનતા ઘ્ન તી ત તજ્જ્ઞા િવદુઃ ।
ચત્રાદ્રાર્ભજુગ વરાટ્ચ્છત ભષઙ્ મૂલા ગ્ ત યાેદ્ભવા
વ યા વા િવધવાથવા તસતુા ત્યક્તા પ્રયેણાધના॥ ૯॥
ચ દ્રા તાેદયભાગ્યપાઃ સહ શભુૈઃ સસુ્થાનગા ભા વરાઃ
પજૂ્યા બ ધષુુ પુ યકમર્કુશલા સાૈ દયર્ભાગ્યા વતા
ભતુર્ઃ પ્રી તકર સપુતુ્રસિહતા કલ્યાણશીલા સતી
તાવદ્ભા ત સમુઙ્ગલી ચ સતુસયુાર્વચ્છુભઢ ેઽષ્ટમે॥ ૧૦॥
શીતજ્યાે ત ષ યાે ષતાેઽનપુચયસ્થાને કુજેને ક્ષતે
તં ગભર્ફલપ્રદં ખલુ રજઃ સ્યાદ યથા િન ફલમ્ ।

દષૃ્ટેઽ મન્ ગુ ણા િન પેચયગે કુયાર્િન્નશકંે પુમાન્
અત્યાજે્ય સમયે શભુાિધકયુતે પવાર્િદકાલાે ભતે॥ ૧૧॥

દ્વાદશાેઽ યાયઃ
પતુ્રભાવ ફલ

સસુ્થા િવલગ્ શ શનાેઃ સતુભેશ વાઃ
સસુ્થાનનાથશભુદૃ ષ્ટયુતે સતુક્ષ ।
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લગ્ ાત્મપાૈ યિદયુતાૈ ચ મથઃ સદુષૃ્ટાૈ
ક્ષતે્રે પર પરગતાૈ યિદ પતુ્ર સ દ્ધઃ॥ ૧॥
લગ્ ામરેડ્યશ શનાં સતુભષેુ પાપ-ૈ
યુર્ક્તે ક્ષતે વથ શભુૈરયુતે ક્ષતષેુ ।
પાપાેભયષેુ સતુભષેુ સતુેશ્ચરેષુ
દુઃસ્થાનગેષુ ન ભવ ત સતુાઃ કથર્ ચત્॥ ૨॥
પાપે વક્ષર્ગતે સતુે તનયભાક્ ત મન્ સપાપે પનુઃ
પતુ્રાઃ સ્યુબર્હુલાઃ શભુ વભવને સાેગ્રે સતુે પતુ્રહ ।
સજં્ઞાં ચા પસતુક્ષર્ મત્ય લ ષસ્ત્રી સહહભાનાં િવદુઃ
તદ્રાશાૈ સતુભાવગેઽ પસતુવાન્ કાલા તરેઽસાિવ ત॥ ૩॥
સયૂ ચા પસતુક્ષર્ગે િનધનગે મ દે કુજે લગ્ ગે
લગ્ ાષ્ટવ્ય ગૈઃ શનીડ્ય િધરૈશ્ચા પાત્મજક્ષ સતુે ।
ચ દ્ર લાભગતે ગુ સ્થતસતુસ્થાને સપાપે ભવે-
લગ્ ેઽનેકખગાન વતે તનયભાક્કાલા તરે યત્નતઃ॥ ૪॥
સયૂ ના યુતે સતુક્ષર્સિહતે ચ દ્રસ્ય ગેહે સ્થતે
ભાૈમે વા ગજેુઽિપ વા સ ત સતુપ્રા પ્ત દ્વતીય સ્ત્રયામ્ ।
મ દે વા બહુપતુ્રવા છ શિન વા સાૈ યેઽિપ વા પાત્મ ે
દેવેડ્યે બહુદાિરકા શ શગ્ હે તદ્વ સતુાિધપે ષ્ઠતે॥ ૫॥
સખુા તદશમ સ્થતૈરશભુકાવ્યશીતાંશુ ભર્-
વ્યયાષ્ટતનયાેદયે વશભુગષેુ વંશક્ષયઃ ।
મદે કિવિવદાૈ મતાૈ ગુ રસદ્ ભરંબુ સ્થતૈઃ
સતુે શ શિન નૈધનવ્યયતનુસ્થપાપૈરિપ॥ ૬॥
પાપે લગ્ ે લગ્ પે પતુ્રસસં્થે
ધીશે વીય વે મની દાવપતુ્રઃ ।
આેજક્ષશે પતુ્રગે સયૂર્દષૃ્ટે
ચ દ્રે પતુ્રક્લેશભાક્ સ્યાદસનૂુઃ॥ ૭॥
મા દં સતુક્ષ યિદ વાઽથબાૈધં
મા દ્યકર્પતુ્રા વતવી ક્ષતં ચેત્ ।
દત્તાત્મજઃ સ્યાદુદયા તનાથ-
સબં ધહીનાે િવબલઃ સતુેશઃ॥ ૮॥

36 sanskritdocuments.org



ફલદ િપકા

નીચાિરપૂઢાપેગતે સતુેશે
િરઃફાિરર ધ્રાિધપસયંુતે વા ।
સતુસ્ય નાશઃ ક થતાેઽત્ર તજ્જ્ઞૈઃ
શભુૈરદષૃ્ટે સતુભે સતુેશે॥ ૯॥
સતુનાથ વકુજભાસ્કરેષુ વૈ
પુ ષંશકેષુ ચ ગતષેુ કુત્ર ચત્ ।
મનુયાે વદ ત બહુપતુ્રતં તદા
સતુનાથવીયર્વશતઃ સપુતુ્રતામ્॥ ૧૦॥
પુંરા યંશઽેધી વરે પુંગ્રહે દ્ર-ૈ
યુર્ક્તે દષૃ્ટે પુંગ્રહે પુપં્રસુ તઃ ।
સ્ત્રીરા યાંશે સ્ત્રીગ્રહૈયુર્ક્તદષૃ્ટે
સ્ત્રીણાં જન્મસ્યા સતુક્ષ સતુેશે॥ ૧૧॥
બલયુક્તાૈ વગ્ હાંશે વકર્ સતાવપુચયક્ષર્ગાૈ પુંસામ્ ।
સ્ત્રીણાં વા કુજચ દ્રાૈ યદા તદા સભંવ ત ગભર્ઃ॥ ૧૨॥
અશત્રુિનચાિરનવાંશકૈઃ સતુે
સતુેશયુક્તૈરિપ તૈ તથાિવધૈઃ ।
સતુક્ષર્ગવૈાર્ ગુ ભાિદનાંશકા સતુે
ફલૈઃ પતુ્ર મ તિવ ચ ત્યતે॥ ૧૩॥
વે દુ ક્ષ તજસુ્ફટૈક્યભવને યુગ્મે ચ યુગ્માંશકે

સ્ત્રીણાં ક્ષતે્રેબલં વદ ત સતુદં મશ્રે પ્રયાસા ફલમ્
ભા વચ્છુક્રગુ સુ્ફટૈક્યભવ ને યાે ં શકેઽ યાજેભે
પુંસાં બીજબલં સતુપ્રદ મમં મશ્રે તુ મશં્ર વદેત્॥ ૧૪॥
પ ચાઘ્નાચ્છ શનઃ ફુટાિદશહુતં ભાનુસુ્ફટં શાેધયે-
ન્ની વા તત્ર ત થ સતે શભુ તથાૈ પતુ્રાેઽ ત્યયત્નાદિપ ।
કૃ ણે ના ત સતુ તથેબર્લવશાદ્બ્રૂયાદ્દવ્ંયાેઃ પક્ષયાેઃ
દશ ચ્છદ્ર તથાૈ ચ િવ ષ્ટકરણે ન સ્યાત્ સ્થરાખ્યે સતુઃ॥ ૧૫॥
િવ ષ્ટઃ સ્થરં વા કરણં યિદ સ્યાત્
કૃ ણં જયેત્ પાૈ ષસકૂ્તમ ત્રૈઃ ।
પ ઠ્યાં ગુહાધર્નમત્ર કાય
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યજેચ્ચતુ યા િકલ નાગરાજમ્॥ ૧૬॥
રામાયણસ્ય શ્રવણં નવ યં
યદ્યષ્ટમી ચેચ્છ્ર વણવ્રતં ચ ।
ચતુદર્શી ચેદ્યાિદ દ્રપૂ
સ્યાદ્દવ્ાદશી ચે સ તમન્નદાનમ્॥ ૧૭॥
પ્ત િપ ણા મહ પ ચદ યાં

કૃષ્અંે દશ યાઃ પરતાેઽ તયત્નાત્ ।
પક્ષિત્રભાગે વિપ નાગરાજં
સ્ક દં ચ સવેેત હર ક્રમેણ॥ ૧૮॥
પતુ્રેશાે િરપનુીચગાેઽ તમયગાે િરઃફાષ્ટમાિર સ્થત
તદ્વ પતુ્રગ્ હ સ્થતાેઽિપ યિદ વા દુઃસ્થાનપ તદ્વશાત્ ।
પતુ્રાભાવિનદાનમવે કથયેત્ ત ખેચરાક્રા તભ-
પ્રાેક્તૈદવતભૂ હૈરિપ ગૈઃ સ તાનહેતુ વદેત્॥ ૧૯॥
દ્રાેહાચ્છંભુસપુણર્યાનેર્િહ સતુઃ શાપા પ આંરંવે
િર દાેમર્ સવુા સનીભગવતીકાપેાન્મનાેદાષેતઃ ।
વગ્રામ સ્થતદ્વતાગુહિરપુજ્ઞાત્યુ થદાષેા કુજે
શાપાદ્વાલકૃતા દ્વલાલવધતઃ શ્ચીિવ કાપેાદૂબુધે॥ ૨૦॥
પારંપયર્સરુ પ્રય દ્વજગુ દ્રાેહા ફલાઢ દુ્ર મ-
ચ્છેદાદે્દવગુરાૈ તથા સ ત ગાૈ પુ પદુ્રમચ્છેદનાત્ ।
સા વીગાેકુલ તદાષેવશતાે યક્ષ્યાિદકામને સા
મ દેઽશ્વ થવધાદુ્રષા િપ પતેઃ પ્રેતૈઃ િપશાચાિદ ભઃ॥ ૨૧॥
વભાર્નાૈ સતુગે સતુેશસિહતે સપર્સ્ય શાપાત્તથા
કેતાૈ બ્રાહ્મણશાપતશ્ચ ગુ લકે પ્રેતાેથશાપં વદેત્ ।
શકેુ્ર દૂ ગુ લકા વતાૈ યિદ વધૂગાેહ ત્તમાહુઃ સતુે
વાે વાથ શખી સમા દિરહ ચેદ્ભૂદેવત્યા।સતુઃ॥ ૨૨॥

અેવં િહ જન્મસમયે બહુપવૂર્જન્મ-

કમાર્ જતં દુિરતમસ્ય વદ ત તજ્જ્ઞાઃ ।
તત્તદ્ગ્રહાેક્તજપદાનશભુિક્રયા-
ભ તદ્દાષેશા ત મહ શસંતુ પતુ્ર સ દૈ્ય॥ ૨૩॥
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સતેુ નાનં ક તર્નં સ કથાયાઃ
પૂ ં શભંાેઃ શ્રીપતેઃ સદ્વ્રતાિન ।
દાનં શ્ચાદં્ધ કજર્નાગપ્ર તષ્ટાં
કુયર્દેતૈઃ પ્રા ુયા સ ત ત સઃ॥ ૨૪॥
લગ્ ા તપતુ્રપ ત વદશાપહારે
પતુ્રેક્ષકસ્ય સતુગસ્ય ચ પતુ્ર સ દ્ધઃ
પતુ્રેશરા શમથવા યમક ટકક્ષ
વેગતે તનય સ દ્ધરથાંશભે વા॥ ૨૫॥

લગ્ ાધીશઃ પતુ્રનાથને યાેગં
વાેચ્ચે વક્ષચારગત્યા સમે ત ।
પતુ્રપ્રા પ્તઃ સ્યાત્તદા લગ્ નાથઃ
પતુ્રક્ષ વા યા ત ધીશાપ્તભં વા॥ ૨૬॥
િવલગ્ કામાત્મજનાયકાનાં યાેગા સમાનીય દશાં મહાખ્યામ્ ।
સતુસ્થતદ્વ ક્ષકત પતીનાં દશાપહારેષુ સતુાેદ્ભવઃ સ્યાત્॥ ૨૭॥
સતુપ તગવુારથવા તદ્યુક્તરા યંશકાિધપાનાં વા ।
બલસિહતસ્ય દશાયામપહારે વા સતુપ્રા પ્તઃ॥ ૨૮॥
વે તુ વાત્મજનાથભશક-

િત્રકાેણગે પતુ્રજિનભર્વે ણામ્ ।
અથા યશાસે્ત્રણ ચ જન્મકાલતાે
િન પયે સ ત તલક્ષણં બુધઃ॥ ૨૯॥
જન્મનક્ષત્રનાથસ્ય પ્રત્યયક્ષર્િધપસ્ય ચ
સુ્ફટયાેગં ગતે વે િત્રકાેણે વા સતુાેદ્ભવઃ॥ ૩૦॥
િનષેકલગ્ ાિદ્દનપ તીયે
રાશાૈ યદા ચારવશાદુપૈ ત ।
આધાનલગ્ ાદથવા િત્રકાેણે રવાૈ યદા જન્મ વદેન્નરાણામ્॥ ૩૧॥
આધાન ગ્ ા સતુભેશજન્મ
ભાગ્યેઽિપ વા પુ યવશાચ્ચ વાચ્યમ્ ।
આધનલગ્ ે શભુદૃ ષ્ટયાેગે
દ ઘર્યુરૈશ્વયર્યુતાે નરઃ સ્યાત્॥ ૩૨॥
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ત કાલે દુદ્વાદશાંશે મષેાત્તાવ ત ભેઽિપ વા ।
ત માત્તાવ ત ભે વાિપ જન્મચ દં્ર વદેદુ્બધઃ॥ ૩૩॥
પ્રશ્નાત્મજ વીકરણાપેની તક યાપ્રદાના ભનવાતર્વષેુ ।
આધાનકાલેઽિપ ચ જન્મતુલં્ય ફલં વદે જન્મિવલગ્ તશ્ચ॥ ૩૪॥

ત્રયાેદશાેઽ યાયઃ
આયુભાર્વ

તે કુમારે સ ત પવૂર્માય
રાયુિવ ચ ત્યં િહ તતઃ ફલાિન ।
િવચારણીયા ગુ ણિન સ્થતેતદ્
ગુણાઃ સમસ્થાઃ ખલુ લક્ષણજ્ઞૈઃ॥ ૧॥
કે ચદ્યથાધાનિવલગ્ મ યે શીષાદયં ભપૂતનં િહ કે ચત્ ।
હાેરાિવદ શ્ચતનકાયયાે યાેિવયાેગકાલં કથય ત લગ્ મ્॥ ૨॥
આદ્વાદશા દાન્નરયાેિનજન્મના-
માયુ કલા િનશ્ચિયતું ન શક્યતે
માત્રા ચ િપત્રા કૃતપાપકમર્ણ
બાલગ્રહૈનર્શમપુૈ ત બાલકઃ॥ ૩॥
આદે્ય ચતુ કે જનનીકૃતાઘૈ-
મર્ યે ચ િપત્રા જતપાપસઙ્ઘૈઃ ।
બાલ તદ ત્યાસુ ચતુઃશર સુ
વક યદાષેૈઃ સમપુૈ ત નાશમ્॥ ૪॥
તદ્દાષેશા ત્યૈ પ્ર તજન્મતાર-
માદ્વદશા દં જપહાેમપૂવર્મ્ ।
આયુ કરં કમર્ િવધાય તાતા
બાલં ચિક સાિદ ભરેવ તક્ષેત્॥ ૫॥
આષ્ટાૈ બાલાિરષ્ટમાદાૈ નરાણં
યાેગાિરષં્ટ પ્રાહુરાવીશં ત સ્યાત્ ।
અ પં ચાદ્વાિત્રશતં મ યમાયુ-
શ્ચાસપ્તત્યાઃ પૂણર્માયુઃ શતા તમ્॥ ૬॥
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ણાં વષર્શતં હ્યાયુ તા મીસેં્ત્રધા િવભજ્યતે ।
અ પં મ યં દ ઘર્માયુિરત્યેત સવર્સ મતમ્॥ ૭॥
ત્યુઃ સ્યાિદ્દન ત્યુ ગ્વષઘટ કાલેઽથ ત યેઽ બુભે
તાતા બાસતુમાતુલા પદવશા વાષ્ટ્ર ે ચ હ યાત્તથા ।
મૂલક્ષ િપ મા વંશિવલયં તસ્યા ત્યપાદે શ્રયાં
સાપ વ્ય ત મદં ફલં ન શભુસ બ ધં િવલગ્ ં યિદ॥ ૮॥
પાપાપ્તે ક્ષતરા શસ ધજનને સદ્યાે િવનાશં ધ્રવું
ગ ડા તે િપ મ હા શશુ ત ર્ વેદ્યિદ માપ તઃ ।
તઃ સ ધચતુષ્ટયેઽ યશભુસયંુક્તે ક્ષતે સ્યા ત-
ર્ત્યાભાગર્ગતે ચ સા સા ત િવધાૈ કે દ્રાેઽષ્ટમે વા તઃ॥ ૯॥
ચા દં્ર પં લાેકશરૂાે વરજ્ઞઃ
કુડ્યે ચતં્ર ભાગ્યલાેકે શકુાનામ્ ।
મનેે રાજં્ય ત્યુભાગાઃ પ્રિદષ્ટા
મષેાિદનાં વણર્સ ખ્યહૈીમાંશાેઃ॥ ૧૦॥
દાનં ધનેાે દ્ર રાૈદ્ર મખુને
ભાગ્યા ભાનુગાત્ર યા નખને ।
પતુ્રી િનતં્ય ત્યુભાગાઃ ક્રમેણ
મષેાદ નાં તષેુ તા ગતાયુઃ॥ ૧૧॥
ર ધ્રે કે દ્રષેુ પાપૈ દયિનધનગવૈર્થ લગ્ ા તયાવેર્
લગ્ ેઽ જેવાેગ્રમ યે વ્યય તિરપુગે દુબર્લે શીતભનાૈ ।
ક્ષીણે દાૈ સાશભુે વા તનુમદગુ ધીભા જ ર ધ્રા તગાેગ્રૈ-
ત્યુઃ સ્યાદશુ કે દ્રે ન યિદ શભુખગાઃ સદ્યુ તવ ક્ષણં વા॥ ૧૨॥
જન્મેશાેઽથ િવલગ્ પાે યિદભવેદ્દસુ્થાેઽબલાે વ સરૈ-
તદ્રા શપ્ર મતૈશ્ચ મારય ત તન્માસદૈગૃાર્ણાિધપઃ ।
અંશશેાે િદવસૈ તથા યિદ ત દ્વ યાિદયાેગા બહૂ-
નાલાેચ્ય પ્રવદે સતુાષ્ટમગતૈઃ પાપૈરિરષં્ટ શશાેઃ॥ ૧૩॥
લગ્ ે દ્વાે તદધીસયાેરિપ મથાે લગ્ ેશર ધ્રેશયાે-
દ્રક્કાણા વનવાંશકાદિપ મથ તદ્દવ્ાદશાંશા ક્રમાત્ ।
આયુદ ઘર્સમા પતાં ચરનગ દ્યાંગૈશ્ચરેઽથ સ્થરે
બ્રૂયાદ્દવ્ દ્વચર સ્થરૈ ભયભૈઃ સ્થા નુ દ્વદેહાટનૈઃ॥ ૧૪॥
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લગ્ ાધીશશભુાઃ ક્રમાદ્બહુસમા પાયું ષ કે દ્રાિદગાઃ
ર ધ્રેશાેગ્રખગા તથા યિદ ગતા વ્ય તં િવદ યુઃ ફલમ્ ।
જન્મેશાષ્ટમનાથયાે દયપ ચ્છદ્રશેયાેમત્રતાે
ભા વ લગ્ પયા શ્ચરાયુરિહતેઽ પાયુઃ સમે મ યમઃ॥ ૧૫॥
લગ્ ાિધપાે લગ્ નવંશનાયકાે
જન્મેશ્વરાે જન્મનવાંશનાયકઃ ।
વ વાષ્ટમેશાદ્યિદ ચેદ્બલા વતા
દ ઘર્યષુઃ સ્યુિવપર તમ યથ॥ ૧૬॥
લગ્ ેશ્વરાદ તબલી િનધને વરાેઽસાૈ
કે દ્ર સ્થતાે િનધનિરઃ ફગ તશ્ચ પાપૈઃ ।
તસ્યાયુર પમથવા યિદ મ યમાયુ-
સાહસકંટવશા પરમાયુરે ત॥ ૧૭॥

નરાેઽ પાયુયાેગ પ્રથમભગણે ન ય ત શન-ે
દ્વતીયે મ યાયુયર્િદ ભવ ત દ ઘર્યુ ષ સ ત ।
તયે િનયાર્ણં સુ્ફટજશિનગુવર્કર્િહમગનૂ્

દશાં ભુ ક્ત કષ્ટમિપ વદ ત િન શ્ચત્ય સમુ તઃ॥ ૧૮॥
સપાપાે લગ્ ેશાે રિવહત ચન ચિરપુગાે
યદા દુઃસ્થાનષેુ સ્થ તમપુગતાે ગાેચરવશાત્ ।
તનાૈ વા તદ્યાેગાે યિદ િનધનમાહુ તનુ તાં
નવાંશાદ્દ્રકે્કાણા ચ્છ શરકરલગ્ ાદિપ વદેત્॥ ૧૯॥
શશી તદા ઢગ્ હાિધપશ્ચ
લગ્ ાિધનાથશ્ચ યદા ત્રયાેઽમી ।
ગુણાિધકાઃ સદ્ગ્રહદષૃ્ટયુક્ત
ગુણિધકં તં કથય ત કાલમ્॥ ૨૦॥
લગ્ ાિધપાેઽ તબલવાનશભુૈરદષૃ્ટઃ
કે દ્ર સ્થતઃ શભુખગૈરવલાેક્યમાનઃ ।
ત્યું િવહાય િવદધા ત સ દ ઘર્માયુઃ
સાદ્ધ ગુણૈબર્હુ ભ જતરાજલ યા॥ ૨૧॥
સવર્ તશા ય તબલઃ સુ્ફરદંશુ લાે
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લગ્ ે સ્થતઃ પ્રશમયેત્ સરુરાજમ ત્રી
અેકાે બહૂિન દુિરતાિન સદુુ તરા ણ
ભ યા પ્રયુ યા ઇવ ચક્રધરે પ્રણમઃ॥ ૨૨॥
મૂત સ્ત્રકાેણાગમક ટકેષુ રવી દુ વક્ષર્નવાંશસસં્થઃ ।
સકુમર્કૃન્નત્યમશષેદાષેાન્મુ ણા ત વ દ્ધ ણરનુ ણર મઃ॥ ૨૩॥
કે દ્રિત્રકાેણિનધનષેુ ન યસ્ય પાપા
લગ્ ાિધપઃ સરુગુ શ્ચ ચતુષ્ટયસ્થાૈ ।
ભુ વા સખુાિન િવિવધાિન સપુુ યકમાર્
વેચ્ચ વ સરશતં સ િવમુક્તરાેગઃ॥ ૨૪॥

શ્ચીપત્યુદ િરતદશા ભરથાષ્ટવગર્ત્-
ય કાલચક્રદશયાેડુદશાપ્રકારાત્ ।
સ ય ફુટા ભહતયા િક્રયયાપ્તવાક્યા-
દાયુબુર્ધાે વદતુ ભૂિરપર ક્ષયા ચ॥ ૨૫॥

ચતુદર્શાેઽ યાયઃ
રાેગિનણર્ય

રાેગસ્ય ચ તામિપ રાેગભાવ સ્થતૈગ્રર્હૈવાર્ વ્યય ત્યુસસં્થૈઃ ।
રાેગેશ્વરેણાિપ તદ વતવૈાર્ દ્વ યાિદસવંાદવશાદ્વદ તુ॥ ૧॥
િપત્તાે ણ વરતાપદેહતપનાપ મારહૃ ક્રાેડજ-
વ્યાધી વ ક્ત રિવદૃર્ગાત્યર્િરભયં વગ્દાષેમ સ્થસુ્ત્ર તમ્ ।
કાષ્ઠાગ્ યસ્ત્રિવષા તદારતનયવ્યાપચ્ચતુ પાદ્ભયં
ચાેર માપ તધમર્દેવફણ દ્ભૂતેશભૂતં ભયમ્॥ ૨॥
િનદ્રાલસ્યકફા તસારિપટકાઃ શીત વરં ચ દ્રમાઃ
શ ◌ૃઙ્ગય હ તમ ગ્ મા દ્યમ ચ યાે ષ દ્યથાકા મલાઃ ।
ચેતઃ શા તમ ગ્વકારમુદકાદ્ ભ ત ચ બાલગ્રહાદ્
દુગર્િકન્નરધમર્દેવફણ દ્યક્ષ્યાશ્ચ ભી ત વદેત્॥ ૩॥
ણા ક્કાપેિપત્ત વરમનલિવષાસ્ત્રા તકુષ્ટા ક્ષરાેગાન્

ગુ માપ મારમ િવહ તપ ષતાપા મકાદેહભઙ્ગાન્ ।
ભપૂાિર તનેપીડાં સહજસતુસહૃુદ્વિૈરયુદં્ધ િવધત્તે
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રક્ષાેગ ધવર્ઘાેરગ્રહભયમવનીસનૂુ વર્ઙ્ગરાેગમ્॥ ૪॥
ભ્રા ત દુવર્ચનં દગૃામયગલધ્રાણાે થરાેગં વરં
િપત્તશ્લે મસમીરજં િવષમિપ વગ્દાષેપા ડ્વામયાન્
દુઃ વ ં ચ િવચ ચકા ગ્ પતને પા યબ ધશ્રમાન્ ।
ગ ધવર્ ક્ષ તહ યર્વાિહ ભરિપ જ્ઞાે વ ક્ત પીડાં ગ્રહૈઃ॥ ૫॥
ગુ મા ત્ર વરશાેકમાેહકફ ન્ શ્રાતે્રા તમાેહામયાન્
દેવસ્થાનિનિધપ્રપીડનમહીદેવેશશાપાેદ્ભવમ્ ।
રાેગં િકન્નરયક્ષદેફણ દ્વદ્યાધરાદ્યુદ્ભવં
વઃ સચૂય ત વયં બુધગુ કૃષ્ટાપચારાેદ્ભવમ્॥ ૬॥

પા ડુશ્લે મમ પ્રકાપેનયનવ્યાપ પ્રમેહામયાન્
ગુહ્ય ત્યામયમતૂ્રકૃચ્છ્ર મદનવ્યાપ ત્તશકુ્લસ્રુ તમ્ ।
દારસ્ત્રીકૃતદેહકા તિવહર્ ત શાષેામયં યાે ગની-
યક્ષીમા ગણાદ્ભયં પ્રયસહૃુદ્ભઙ્ગં સતઃ સચૂયેત્॥ ૭॥
વાતશ્લે મિવકારપાદિવહ ત ચાપ ત્તત દ્રાશ્રમાન્
ભ્રા તી ં કુ ક્ષ ગ ત ણ તક વંસં ચ પાશ્વર્હ તમ્ ।
ભાયાર્પતુ્રિવપ ત્તમઙ્ ગ્વહ ત હૃત્તાપમકર્ત્મ ે
ક્ષા મક્ષ તમાહ ક મલગણૈઃ પીડાં િપશાચાિદ ભઃ॥ ૮॥
વભાર્નુહૃદ તાપકુષ્ઠિવમ ત વ્યાધ િવષં કૃિત્રમં
પાદા ત ચ િપશાચ પન્નગભયં ભાયાર્તનૂ પદમ્ ।
બ્રહ્મક્ષત્રિવરાેધશત્રજુભયં કેતુ તુ સસંચૂયેત્
પ્રેતાે થં ચ ભયં િવષં ચ ગુ લકાે દેહાતર્માશાૈચજમ્॥ ૯॥
મ દારા વતવી ક્ષતે વ્યયધને ચ દ્રા ણાૈ ચા ક્ષ ક્
શાૈયાર્ઙ્ ગરસાે યમાર સિહતા દષૃ્ટા યિદ શ્રાતે્ર ક્ ।
સાેગ્રે પ ચમભે ભવેદુદર ગ્ર ધ્રાિરનાથા વતે
તદ્વ સપ્તમનૈધને સગુદ ક્છુકે્ર ચ ગુહ્યામયઃ॥ ૧૦॥
ષષે્ઠઽકઽ યથવાષ્ટમે વરભયં ભાૈમે ચ કેતાૈ વ્રણં
શકેુ્ર ગુહ્ય જં ક્ષયં સરુગુરાૈ મ દે ચ વાતામયમ્ ।
રાહાૈ ભાૈમિનર ક્ષતે ચ િપલકાં સે દાૈ શનાૈ ગુ મજં
ક્ષીણે દાૈ જલભષેુ પાપસિહતે ત સ્થેઽ બુરાેગં ક્ષયમ્॥ ૧૧॥
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તાે ગચ્છ ત યને કેન મરણં વકે્ષ્યઽથ ત કારણં
ર ધ્રસ્થૈ તદવેક્ષકબર્લવતા તસ્યાેક્તરાેગૈ તઃ ।
ર ધક્ષાક્ત થવા તપ તપ્રાપ્તક્ષર્દાષેેણ વા
ર ધ્રેશને ખરિત્રભાગપ તના ત્યું વદેિન્ન શ્ચતમ્॥ ૧૨॥
ગ્રહેણ યુક્તે િનધને તદુક્તરાેગૈ ર્ તવાર્ઽથ તદ ક્ષકસ્ય
ગ્રહૈવ મુક્તે િનધનેઽથ તસ્ય રાશઃે વભાવાેિદતદાષે તા॥ ૧૩॥
અગ્ યુ ણ વરિપત્તશસ્ત્રજ મનશ્ચ દ્રાે િવષૂચ્ય બુ -

ગ્ય માિદ ક્ષ ત ેઽ ચ દહન દ્રા ભચારાયુધૈઃ ।
પા ડ્વાિદ ભ્રમજં બુધાે ગુ રનાયાસને ત્યું કફાત્
સ્ત્રીસઙ્ગાે થ જં કિવ તુ મ તા વા સિંનપાતૈઃ શિન॥ ૧૪॥
કુષે્ઠન વા કૃિત્રમભક્ષણાદ્વા રાહુવ ષાદ્વાથ મસિૂરકાદૈ્યઃ ।
કુયાર્ ચ્છખી દુમર્રણં નરાણં િરપાેિવરાેધાદિપ ક ટકાદ્યૈઃ॥ ૧૫॥
લગ્ ાદષ્ટમરાશઃે વભાવદાષેાેદ્ભવં વદે ત્યુમ્ ।
િનધનેશસ્ય નવાંશ સ્થતરા શિન મત્તદાષેજિનતં વા॥ ૧૬॥
પૈત્ત્ય વરાે ણજૈર્ઠરા ગ્ નાજે
ષે િત્રદાષેૈદર્નાચ્ચ શસ્ત્રાત્ ।
યુગ્મે તુ કાલશ્ચસનાે ણશલૂૈ-
ન્માદવાતા ચ ભઃ કુલીરે॥ ૧૭॥
ગ વરસ્ફાેટજશત્રજંુ હરાૈ
સ્ત્રયાં સ્ત્રયાગુહ્ય પ્રપાતનાત્ ।
તુલાધરે ધી વરસિંનપાતજં
લીહા લપા ડુગ્રહણી લિન॥ ૧૮॥
ક્ષા બુકાષ્ટાયુધજં હયાઙ્ગ
ગે તુ શલૂા ચધીભ્રમાદૈ્યઃ ।
કુ ભે તુ કાસ વરય મરાેગૈ-
જર્લે િવપદ્વા જલરાેગતાેઽ ત્યે॥ ૧૯॥
પાપક્ષર્યુક્તે િનધને સપાપે
શસ્ત્રાનલવ્યાધ્રભજુઙ્ગપીડા ।
અ યાે યદષૃ્ટાૈ દ્યશભુાૈ સકે દ્રાૈ
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કાપેા પ્રભાેઃ શસ્ત્રિવષા ગ્ જૈવાર્॥ ૨૦॥
સાૈ યાંશકે સાૈ યગ્ હેઽથ સાૈ ય-
સ બ ધગે વા ક્ષયભે ક્ષયેશે ।
અક્લેશ તં મરણં નરાણાં
વ્ય તે તદા કૂ્રર તી વદ ત॥ ૨૧॥
વાેચ્ચે વમીત્રે સ ત સાૈ યવગ
વ્યયાિધપે ચાે વર્ગતી સસાૈ યે ।
િવપયર્યેઽધાેગ તમવે કે ચત્-
ઉ વર્સ્યશીષાદયરા શભેદાત્॥ ૨૨॥
કેલાસં રિવશીતગૂ ગુસતુઃ વગર્ મહી ે મહી ં
વૈકુ ઠં શ શ ે યમાે યમપુરં સદ્બ્રહ્મલાેકં ગુ ઃ ।
દ્વ પાન્ ભાે ગવરઃ શખી તુ િનરયં સ પ્રાપયેત્ પ્રા ણનઃ
સ બ ધા દ્યયનાયકસ્ય કથયેત્તત્રા ત્યરા યંશતઃ॥ ૨૩॥
ધમશ્વરેણવૈ િહ પવૂર્જન્મ
તં્ત ભિવ ય જનનં સતુેશાત્ ।
તદ શ તી ં તદિધ ષ્ઠતક્ષર્
િદશં િહ તત્રવૈ તદ શદેશમ્॥ ૨૪॥
વાેચ્ચે તદ શે સ ત દેવભૂમી
દ્વ પ તરં નીચિરપુ નલસ્થે ।
વક્ષ સહૃુદ્ભે સમભે સ્થતે વા
સ પ્રા ુયાદ્ભારતવષર્મવે॥ ૨૫॥
આયર્વત ગી પતેઃ શયુનદ્યઃ
કાવ્યે દ્વાેશ્ચ જ્ઞસ્ય પુ યસ્થલાિન ।
પઙ્ગાનેી દ્યા લેચ્છભૂ તી ણભાનાેઃ
સાૈલાર યં ક કટં ભૂ મજસ્ય॥ ૨૬॥
સ્થરે સ્થરાંશાિધગતઃ સપાપઃ
ષ્ઠાેદયેઽધાેમખુભે ચ સસં્થઃ ।
તદ શ્વરાે ક્ષલતાિદજન્મ
સ્યાદ યથા વયુતઃ શર ર ॥ ૨૭॥
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લગ્ ે શતુઃ વાેચ્ચસહૃુ વગેહાન્
તદ શ્વરાે યા ત મનુ યજન્મ ।
સમે ગાઃ સ્યવુીહગાઃ પર મન્
દ્રકે્કાણ પૈરિપ ચ તનીયમ્॥ ૨૮॥
તાધેકરાશાૈ જનનં વદેશે
તાૈ તુલ્યવીયા યિદ તુલ્ય તાૈ ।
વણા ગુણ તસ્ય ખગસ્ય તુલ્યઃ
સજં્ઞાેિદતૈરેવ વદે સમ તમ્॥ ૨૯॥

પ ચદશાેઽ યાયઃ
ભાવ ચ તા

ભાવાહ્ સવ શભુપ તયુતા વી ક્ષતા વા શભુેશ-ૈ
તત્તદ્ભાવાઃ સકલફલદાઃ પાપદગૃ્યાેગહીનાઃ ।
પાપાઃ સવ ભવનપતયશ્ચેિદહાહુ તથવૈ
ખેટૈઃ સવઃ શભુફલ મડં નીચમૂઢાિરહીનૈઃ॥ ૧॥
તત્તદ્ભાવાત્ િત્રકાેણે વસખુમદનભે ચા પદે સાૈ યયુક્તે
પાપાનાં દૃ ષ્ટહીને ભવનપસિહતે પાપખેટૈરયુક્તે
ભાવાનાં પુ ષ્ટમાહુઃ સકલશભુકર મ યથા ચે પ્રણાશમ્ ।
મશં્ર મશ્રૈગ્રર્હે દ્રઃૈ સકલમિપ તથા મુ તભાવાિદકાનામ્॥ ૨॥
નાશસ્થાનગતાે દેવાકરકરૈલુર્પ્ત તુ યુદ્ભાવપાે
નીચારા તગ્ હં ગતાે યિદ ભવે સાૈ યૈરયુક્તે ક્ષતઃ ।
તદ્ભાવસ્ય િવનાશનં િવતનુતે તાદગૃ્વધાેઽ યાેઽ ત ચેત્
તદ્ભાવાેઽિપ ફલપ્રદાે ન િહ શભુશ્ચેન્નાશમુગ્રગ્રહઃ॥ ૩॥
લગ્ ાિદભાવાિદ્રપુર ધ્રિરઃફે પાપગ્રહા તદ્ભવનાિદનાશમ્ ।
સાૈ યા તુ નાત્ય તફલપ્રદાઃ સ્યુભર્વાિદકાનાં ફલમવેમાહુઃ॥ ૪॥
યદ્ભાવનાથાે િરપુર ધ્રિરઃફે દુઃસ્થાનપાે યદ્ભવન સ્થતાે વા ।
તદ્ભાવનાશં કથય ત તજ્જ્ઞાઃ શભુે ક્ષત તદ્ભવનસ્ય સાખૈ્યમ્॥ ૫॥
ભાવાધીશે ચ ભાબે સ ત બલરિહતે ચ ગ્રહે કારકાખ્યે
પાપા તહ્સ્થે ચ પાપૈરિર ભરિપ સને ક્ષતે ના યખેટૈઃ ।
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પાપૈ તદ્બ ધુ ત્યુવ્યયભવનગતૈ તિ ત્રકાેણ સ્થતવૈાર્
વાચ્યા તદ્ભાવહાિનઃ સુ્ફટ મહ ભવ ત દ્વિત્રસવંાદભાવાત્॥ ૬॥
તત્તદ્ભાવપરાભવેશ્વરખરદ્રે કાણપા દુબર્લા
ભાવાયર્ષ્ટમકામગા િનજદશાયાં ભાવનાશપ્રદાઃ ।
પાપા ભાવગ્ હાત્ િત્રશત્રુભવગાઃ કે દ્રિત્રકાેણે શભુાઃ
વીયર્ઢ ાઃ ખલુ ભાવનાથસહૃુદાે ભાવસ્ય સ દ્ધપ્રદાઃ॥ ૭॥
રા તાજેન્મિવલગ્ યાે ર્ તપ ત ર્ત્યુસ્થતદ્વ ક્ષકાૈ
મ દઃ કૂ્રરદગૃાણપાે ગુ લકપ તૈયુર્ક્તરા યંશપા
રાહુશ્ચષૈ સદુુબર્લઃ સ જનનેભાવાનભીષ્ટ સ્થતઃ
પાપાલાેિકતસયંુતાે િનજદશાયાં ભાવનાશાવહાઃ॥ ૮॥
ભાવસ્યાેદયપા શ્રતસ્ય કુશલં યદ્ભાવપનેાેદય-
વામી તષ્ઠ ત સયંુતાેઽિપ કલયેત્તદ્ભાવ તં ફલમ્ ।
દુઃસ્થાને િવપર તમેતદુિદતં ભાવેશ્વરે દુબર્લે
દાષેાેઽતીવ ભવેદ્બલને સિહતે દાષેા પતા જ પતા॥ ૯॥
યદ્ભાવે વશભુાેઽિપ વાેદયપ ત તદ્ભાવ દ્ધ િદશ-ે
દ્દઃુસ્થાનાિધપ તઃ સ ચેદ્યિદ તનાેઃ પ્રાબલ્યમ યસ્ય ન ।
અત્રાેદાહરણં કુજે સતુગતે સહે બુષે વા સ્થતે
પતુ્રા પ્ત શભુવી ક્ષતે ભુિટ ત ત પ્રા પ્ત વદ ત્યુત્તમાઃ॥ ૧૦॥
દ્વસ્થાનાિધપ ત વમ ત યિદ ચને્મખુ્યં િત્રકાેણક્ષર્જં
તસ્યાદ્ધ વગ્ હેઽથ પવૂર્મુભયાેયર્ત્તદષૃાદાૈ વદેત્ ।
પશ્ચદ્ભાવ મહાપરાદ્ધર્સમયે યુગ્મે ગ્ હે યુગ્મજં
વાજેસે્થ સ ત ચાજૈભાવજફલં શસં ત કે ચ જનાઃ॥ ૧૧॥
યદ્ભાવેશસ્યાિધશત્રુગ્રહાે વા
યાે વા ખેટાે બ દુશૂ યક્ષર્યુક્તઃ
તત્ત પાકે મૂ તભાવાિદકાનાં
નાશં કૂ્રયાદઅૃૈવિવ પ્રા શ્રકાય॥ ૧૨॥
વાેચ્ચે સહૃુ ક્ષતે્રગતાે ગ્રહે દ્રઃ
ષડ્ ભબર્લૈમુર્ખ્યબલા વતાેઽિપ ।
સ ધાૈ સ્થતઃ સન્નફલપ્રદઃ સ્યત્
અેવં િવ ચ ત્યાત્ર વદે દ્વપાકે॥ ૧૩॥
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ભાવષેુ ભાવસુ્ફટતુ ભાગ ત-
દ્ભાવજં પૂણર્ફલં િવધત્તે ।
સ ધાૈ ફલં ના ત તદ તરાલે
ચ ત્યાેઽનપુાતઃ ખલુ ખેચરાણમ્॥ ૧૪॥
સયૂાર્દાત્મિપ પ્રભાવિનિવ ં શ ક્ત શ્રયં ચ તયેત્
ચેતાેબુ દ્ધ પપ્રસાદજનનીસ પ કરશ્ચ દ્રમાઃ ।
સ વં રાેગગુણાનુ વિનિરપુજ્ઞાતી ધરાસનૂનુા
િવદ્યાબ ધુિવવેકમાતુલસહૃુદ્વાક્કમર્કૃદ્બાેધનઃ॥ ૧૫॥
પ્રજ્ઞાિવત્તશર રપુ ષ્ટતનયજ્ઞાનાિન વાગીશ્વરાત્
પત્નીવાહનભષૂણાિન મદનવ્યાપારસાખૈ્યં ગાેઃ ।
આયુ ર્ વ ત્યુકારણિવપદ્ ત્યાંશ્ચ મ દાદ્વદેત્
સપણવૈ િપતામહંતુ શ ખના માતામહં ચ તયેત્॥ ૧૬॥
દ્યુમ ણરમ ત્રી ભૂસતુઃ સાૈમસાૈ યાૈ
ગુ િરનતનયારાૈ ભાગર્વાે ભાનપુતુ્રઃ ।
િદનકર દ્વજે ૈ વભાનુજ્ઞમ દાઃ
સરુગુ િરનસનૂુઃ કારકાઃ સ્યુિવલગ્ ાત્॥ ૧૭॥
સહૃુદિરપરક ય વક્ષર્તુઙ્ગ સ્થતાનાં
ફલમનપુિર ચ ત્યં લગ્ દેહાિદભાવૈઃ ।
સમપુચયિવપત્તી સાૈ યપાપષેુ સત્યઃ
કથય ત િવપર તં િરઃફષષ્ટમષેુ॥ ૧૮॥
પાપગ્રહાઃ ષષ્ઠ તવ્યયસ્થા-
તદ્ભાવ દ્ધ કલય ત દાષેૈઃ ।
શભુા તુ તદ્ભાવલયં િહ
ત માચ્છત્રવાિદ ભાવાે ફલપ્રણાશઃ॥ ૧૯॥
ભાવસ્ય યસ્યવૈ ફલં િવ ચ ત્યં
ભાવં ચ તં લગ્ મ ત પ્રક ય ।
ત માદ્વદેદ્દવ્ાદશભાવ િન
ફલાિન તદૂ્રપધનાિદકાિન॥ ૨૦॥
અેવં િહ ત કારકતાે િવ ચ ત્યં
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િપતુશ્ચ માતુશ્ચ સહાેદરસ્ય ।
તન્માતુલસ્યાિપ સતુસ્ય પત્ય-ુ

ર્ત્યસ્ય સયૂાર્િદખગ સ્થતક્ષાર્ત્॥ ૨૧॥
સયૂાર્ સ્થતક્ષાર્ જનક વ પં
દ્ધ દ્વતીયને તુ ત પ્રકાશમ્ ।

તદ્ભ્રાતરં તસ્ય ગુણં તીયાત્
તન્માતરં ચાિપ સખંુ ચતુથાર્ત્॥ ૨૨॥
બુિધ પ્રસાદં સતુભાચ્ચ ષષ્ઠા-
પીડા િપતુદાષમાર્રં ચ રાેગમ્ ।
કામં મદં તસ્ય તુ સપ્તમને
દુઃખં ત ત્યુગ્ હાત્તદયુઃ॥ ૨૩॥
પુ યં શભંુ ત પતરં શભુને
વ્યાપારમસ્યવૈ િહ કમર્ભાવાત્ ।
લાભં હ્યપુા ત્યાત્ ક્ષયમ ત્ય-

ભાવાચ્ચ દ્રાિદકાનાં ફલમવેમાહુઃ॥ ૨૪॥
તત્તદ્ભાવા કારકાદેવમૂહ્યં
તત્તન્મા ભ્રા િપત્રાત્મ દ્યમ્ ।
ત મન્ ભાવે કારકે ભાવનાથે
વીયાપેતે તસ્ય ભાવસ્ય સાખૈમ્॥ ૨૫॥
ધમ સયૂર્ઃ શીતગુબર્ ધુભાવે
શાૈય ભાૈમઃ પ ચમે દેવમ ત્રી
કામે શકુ્રશ્ચાષ્ટમે ભાનપુતુ્રઃ
કુયાર્ત્તસ્ય ક્લેશ મત્યાહુર યે॥ ૨૬॥
લગ્ ેશ્વરાે યદ્ભવનેશયુક્તાે
યદ્ભાવગ તસ્ય ફલં દદા ત ।
ભાવે તદ શે બલભા જ તને
ભાવને સાખૈ્યં વ્યસનં બલાનેે॥ ૨૭॥
યદ્ભાવપ્રભુણા યુતાે બલવતા મખુ્યાઙ્ગગાે લગ્ પ-
તદ્ભાવાનુભવં િવતનુતે યદ્ભાવગ તસ્ય ચ ।
સયંુક્તાે બલહીનભાવપ તના િન દ્યાઙ્ગભા ં ફલં
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કુયાર્ત્ત દ્વપર તમવેમુિદતં સવષુ ભાવે વિપ॥ ૨૮॥
દુઃસ્થાનપ તિદતર વગ્ હ સ્થતશ્ચેત્
વક્ષતે્રભાવફલમવે કરાે ત ના ય ત
મ દાે ગે સતુગ્ હે યિદ પતુ્ર સ દ્ધઃ
ષષ્ઠાિધપતકૃતદાષેફલં ચ નાત્ર॥ ૨૯॥
રાશાૈ સ્થ ત મથાે યાેગાે દૃ તઃ કે દ્રષેુ સં સ્થતઃ ।
િત્રકાેણે વા સ્થ તઃ પ ચપ્રકારાે બ ધ ઈિરતઃ॥ ૩૦॥

ષાેડશાેઽ યાયઃ
દ્વાદ્શ ભાવફલ

લગ્ નવંશપતુલ્યતનુઃ સ્યાદ્વ યર્યુત્તગ્રહતુલ્યતનવુાર્
ચ દ્રસમેતનવાંશપવણર્ઃ કાિદિવલગ્ િવભક્તભગાત્રઃ॥ ૧॥
લગ્ ેશે કે દ્રકાેણે સુ્ફટકરિનકરે વાેચ્ચભે વા વભે વા
કે દ્રાદ યત્રસસં્થે િનધનભવનપે સાૈ યયુક્તે િવલગ્ ે ।
દ ઘર્યુ મા ધનાઢ ાે મિહતગુણયુતાે ભૂ મપાલપ્રશ તાે
લ મીવાન્ સુ દરાઙ્ગાે દૃઢતનુરભયાે ધા મકઃ સ કુટુ બી॥ ૨
સ સબં ધયુતે કલવેરપતાૈ સદ્ગ્રામવાસાેઽથવા
સ સઙ્ગઃ પ્રબલગ્રહેણ સિહતે િવખ્યાતભપૂાશ્રયઃ ।
વાેચ્ચસ્થે પ તઃ વયં વગ્ હગે ત જન્મભૂમાૈ સ્થ તઃ
સ ચારશ્ચરભે સ્થ તઃ સ્થરગ્ હે દ્વદં્વ દ્વ પં ફલમ્॥ ૩॥
િવખ્યાતઃ િકરણાે વલે તનપુતાૈ સસુ્થે સખુી વધર્નાે
દુઃસ્થે દુઃખ્યસદકૃ્ષનીચભવને વાસાે િનકૃષ્ટસ્થલે ।
વસ્થાે વ ત શ ક્તમત્યુદયભે વ દ્ધ ણ જર્ વલાે
િનઃશક્તાૈ િનહતાે િવપદ્ ભરસકૃ ખન્નાે ભવેદાતુરઃ॥ ૪॥
અથર્ વા મિન મખુ્યભાવજુ ષ સ વથ કુટુ બ શ્રયા
સવા કૃષ્ટગુણાે ધની ચ સમુખુી સ્યાદ્દરૂદશ નરઃ ।
સ બ ધે સિવતુ દ્વતીયપ તના લાપેકારક્ષમાણ્
િવદ્યામથર્મવા ુયાદથ શનેઃ દ્રા પિવદ્યારતઃ॥ ૫॥
જૈવે વૈિદકધમર્શાસ્ત્રિનપુણાે બાૈધેઽથર્શસે્ત્ર પદુઃ
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શ ◌ૃઽગરાે ક્ત પટુ ર્ગાેિહમ ચેઃ િક ચ કલાિવ ભવેત્ ।
કાજેૈ કૂ્રરકલા પટુશ્ચ િપશનુાે રાહાૈ સ્થતે લાેહલઃ
કેતાૈ ભ્ર યદલીકવાગ્ધનગ તઃ પાપૈશ્ચ મૂઢાેઽધનઃ॥ ૬॥
બ ધાે યિદ સ્યાત્તનુશાૈયર્નાથગાે-
ર યાે યરા શસ્થતયાેબર્લાઢ યાેઃ ।
ધૈય ચ શાૈય સહ નુકૂલતાં
પ્રા ાેત્યયં સાહસકાયર્ક ર્તામ્॥ ૭॥
શાૈયર્પે બ લિન સદ્ગ્રહયુક્તે કારકેઽિપ શભુભાવમપુેતે ।
ભ્રા દ્ધરથ વીયર્િવહીને દુઃસ્થને ભવ ત સાેદરનાશઃ॥ ૮॥
અયુગ્મરાશાૈ યિદ કારકેશાૈ
ગવુર્કર્ભૂસનૂુિનર ક્ષતાૈ ચેત્ ।
આે ે ગ્ હઃ સ્યાદિદ િવક્રમાખ્યઃ
પુંભ્રાતર વંશવશાડ્ભવેયુઃ॥ ૯॥
દુઃસ્થાને સખુપે શ શ યિપ સતાં યાેગેક્ષણવૈર્ જતે
પાપા તઃ સ્થ તમત્યસદ્ગ્રહયુતે દષૃ્ટે જન યા તઃ
અેતાૈ દ્વાવિપ વીયર્ગાૈ શભુયુતાૈ દષૃ્ટાૈ શભુૈબર્ ધુગૈ-
માર્તુઃ સાખૈ્યકરાૈ િવધાેશ્ચ સખુગૈઃ સાૈ યવૈર્દેત્ત સખુમ્॥ ૧૦॥
લગ્ ેશે સખુગેઽથવા સખુપતાૈ લગ્ ે તયાેર ક્ષણી
યાેગે વા શ શન તથા યિદ કરાેત્ય ત્યાં વમાતુઃ િક્રયામ્ ।
અ યાે યં યિદ શત્રનુીચભવને ષષ્ઠાષ્ઠમે વા તયાે
માર્તનુાપકરાે ત નાશસગયે બ ધ તયાવેાર્ ન ચેત્॥ ૧૧॥
મા ભાવાેક્તવદ્વાચ્યં િપ ભ્રા સતુાિદષુ ।
ભાવકરકભાવેશલગ્ લગ્ ેશ્વરૈવર્દેત્॥ ૧૨॥
સસુ્થાૈ સખુેશ ગુ ૈ તનુબ ધુયુક્તા
વા દાે લકાં જનપતેશ્વરતાં િવધત્તઃ ।
વણર્દ્યન યર્મ ણભષૂણપટ્ટશ યા-
કામાપેભાેગકરણાિન ચ ગાેગ શ્વાન્॥ ૧૩॥
દુઃસ્થે સખુેશે કુજસયૂર્ક્તે
સખુેઽિપ વા જન્મગ્ હં પ્રદગ્ધમ્ ।
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ણ તમાેમ દયુતેઽિરયુક્તે
પરૈહૃર્તં ગાે ક્ષ તવાહનાદ્યમ્॥ ૧૪॥
સાૈ યક્ષશે સાૈ યયુક્તે પ ચમે વા તદ શ્વરે ।
વૈશે ષકાંશે સદ્ભાવે ધીમાિન્ન કપટ ભવેત્॥ ૧૫॥
સ્થ તઃ પાપાનાં વા દ્વષ ત બલયુક્તાિરપ તના
યુતાે વા દષૃ્ટાે વા યિદ િરપુગ્ હે વા તનપુ તઃ ।
અર શઃ કે દ્રે વાઽ યશભુખગસવંી ક્ષતયુતાે
િરપૂણાં પીડાં દ્રાગ્ શમપિરહાય િવતનુતે॥ ૧૬॥
ષષે્ઠશ્વરાદ તબ લ યુદયાિધનાથે
સાૈ યગ્રહાંશસિહતે શભુદષૃ્ટયુક્તે ।
સાખૈ્યશે્વરેઽિપ સબલે યિદ કે દ્રકાેણે-
વારાેગ્યમાગ્યસિહતાે દૃઢગાત્રયુક્તઃ॥ ૧૭॥
શત્રનુાથે તુ દુઃસ્થાને નીચમૂઢાિરસયંુતે
ટ માદ્બલા યેલગ્ ેશે શત્રનુાશં રવાૈ શભુે॥ ૧૮॥
યદ્ભાવેશયુતાે વૈિરનાથાે યદ્ભાવસં શ્ચતઃ ।
ષષ્ટ સ્થતાે યદ્ભાવેશ તે ભાવાઃશત્રુતાં યયુઃ॥ ૧૯॥
સ સબં ધયુતે સપ્તક્ષ તદ શે બલા વતે ।
પ તપતુ્રવતી ષઢ્વી ભાયાર્ સક્ગુર્ણૈ ર્તા॥ ૨૦॥
કે દ્રાદ યત્ર રધ્રેશે લગ્ ેશાદ્દબુર્લે સ ત ।
નાિધનર્ િવઘ્નાે ન ક્લેશાે ણામાયુ શ્ચરં ભવેત્॥ ૨૧॥
ધમ કુજે વા સયૂર્ વા દુઃસ્થે તન્નાયકે સ ત ।
પાપમ યગતે વાઽિપ િપતુમર્રણમાિદશતે્॥ ૨૨॥
િદવા સયૂ િનશા મ દે સસેુ્થ શભુિનર ક્ષતે ।
ધમશે બલસયંુક્તે ચરં વ ત ત પતા॥ ૨૩॥
મ દારયાેઃ શીત ચાૈ ચ સયૂ િત્રકાેણગે ત જનનીિપ યામ્ ।
ત્ય કાે ભવેચ્છક્રપુરાેિહતને દષૃ્ટે તનૂ ેઽ ત સખુી ચરાયુઃ॥ ૨૪॥
શિનભર્ગ્યાિધપઃ સ્યાચ્ચેચ્ચરસ્થાે ન શભુે ક્ષતઃ ।
સયૂ દુઃસ્થાનગેઽ ય યિપતરં હ્યપુ વ ત॥ ૨૫॥
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ધમ તદ શે વા મ દયુક્તે દષૃ્ટેઽિપ વા ચરે ।
તાે દત્તાે ભવેન્નનૂં વ્યયેશે બલશા લિન॥ ૨૬॥

નભ સ શભુખગે વા ત પતાૈ કે દ્રકાેણે
બ લિન િનજગ્ હાેચ્ચે કમર્ગે લગ્ િપ વા ।
મિહત થુયશાઃ સ્યાદ્ધમર્કમર્પ્રદતૃ્તઃ
પ તસદશૃભાગ્યં દ ઘર્માયુશ્ચ તસ્ય॥ ૨૭॥
ઉજર્ વી જનવ લભે દશમગે સયૂ કુજે વા મહત્
કાય સાધય ત પ્રતાપબહુલં ખેશશ્ચ સસુ્થાે યિદ ।
સ દ્યાપાર તી ં િક્રયં િવતનુતે સાૈ યષેુ સચ્છલાિધતાં
કમર્સ્થે વિહમ દકેતષુુ ભવેદ્દષુમર્કાર નરઃ॥ ૨૮॥
લાભેશે યદ્ભાવનાથયુક્તે યદ્ભાવગેઽિપ વા ।
ભાવં તદનુ પસ્ય વ તનુાે લાભગૈરિપ॥ ૨૯॥
વ્યય સ્થતાે યદ્ભાવેશાે વ્યયેશાે યત્ર તષ્ઠ ત ।
તસ્ય ભાવસ્યાનુ પવ તનુાે નાશમાિદશતે્॥ ૩૦॥
ભાવેશ સ્થતભંશકાેણમિપ વા ભાવં તુ વા લગ્ પાે
લગ્ ેશ સ્થતભાંશકાેણમુદયં વાઽયા ત ભાવાિધપઃ ।
સયંાેગેઽિપ િવલાેકનેઽિપ ચ તયાે તદ્ભાવ સ દ્ધ તદા
બ્રૂયા કારકયાેગત તનપુતેલર્ગ્ ાચ્ચ ચ દ્રાદિપ॥ ૩૧॥
યદ્ભાવેશાસ્થતક્ષાશિત્રકાેણસ્થે ગુ યર્દા ।
ગાેચરે તસ્ય ભાવસ્ય ફલપ્રા પ્ત િવિનિદશતે્॥ ૩૨॥
લગ્ ાિરનાથયાેગે તુ લગ્ ેશાદ્દબુર્લે િરપાૈ ।
તદા તદ્વશગઃ શત્રવુીપિરતમતાેઽ યથા॥ ૩૩॥
યદ્ભાવપસ્ય તનપુસ્ય ભવત્યિર વા-
ત્ત કાલશત્રુ વશતાેઽિર ત સ્થતાે વા ।
પધા તદા વદતુ નેત ચ ગાેચરસ્થ-

તદ્વ સહૃુ વમિપ સયંુ તમતૈ્રતશ્ચ॥ ૩૪॥
લગ્ ેશયદ્ભાવપયાે તુ યાેગાે
યદા તદા ત ફલ સ દ્ધકાલઃ ।
ભાવેશવીય શભુમ યથા ય-
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લગ્ ાચ્ચ ચ દ્રાદિપ ચ તનીયમ્॥ ૩૫॥

સપ્તદશાેઽ યાયઃ
િનયાર્ણપ્રકરણ

તત્તદ્ભાવાદષ્ટમેશ સ્થતાંશે તિ ત્રકાેણગે ।
વ્યયેશ સ્થતભંશે વા મ દે તદ્ભાવનાશનમ્॥ ૧॥
ર ધ્રેશે ગુ લકાે મ દઃ ખરદ્રકે્કાણપાઽિપ વા ।
યત્ર તષ્ઠ ત તદ્ભંશિત્રકાેણે રિવજે તઃ॥ ૨॥
ઉદ્યદ્દગૃાણનાથસ્ય તથા ર ધ્રાિધપસ્ય ચ ।
ર ધ્રદ્રકે્કાણપસ્યાિપ ભાંશકાેણે ગુરાૈ તઃ॥ ૩॥
વસુ્ફટદ્વાદશાંશે વા ર ધ્રેશસ્થનવાંશકે ।
લગ્ ેશસ્થનવાંશે વા તિ ત્રકાેણેઽિપ વા તઃ॥ ૪॥
ર ધ્રભાવેાર્ ભાનાવેાર્ ભાનાવેાર્ભાંશકાેણં ગતે િવધાૈ ।
ત વદે સવર્મેત લગ્ ાચ્ચદ્રાચ્ચ ચ તયેત્॥ ૫॥

લગ્ ેશહીનયમક ટકભાંશકાેણં
પ્રાપ્તેઽથવા શિનિવહીનિહમાંશભુાંશમ્ ।
યાતે ગુરાૈ વમરણ વથ રાહુહીન-
ભૂસનૂુભાંશકગુરાૈ સહજપ્રણાશઃ॥ ૬॥
ભાનાેઃ ક ટકવ જતસ્ય ભવનાષંે વા િત્રકાેણે ગુરાૈ
તાતાે ન ય ત ક ટકાનેગુ લકક્ષશિત્રકાેણે શનાૈ ।
અકાને દુગ્ હંશકાેણગગુરાૈ ચ દ્રાનેમ દાત્મજ-
ક્ષતે્રઽશઽે યથવા િત્રકાેણગ્ હગે મ દે જન યા ત॥ ૭॥
વદે પ્રત્યિરનક્ષત્રનાથાચ્ચ યમક ટકમ્ ।
ત્ય વા તદ્ભવને કાેણે ગુરાૈ પતુ્રિવનાશનમ્॥ ૮॥
લગ્ ાકર્મા દસુ્ફટયાેગરાશરેધીશ્વરાે યદ્ભવનાપેગ તુ ।
તદ્રા શસસં્થે પુ હૂતવ દે્ય ત કાેણગે વા તમે ત તઃ॥ ૯॥
મા દસુ્ફટે ભાનુસટંુ િવશાે ય
રા યંશકાેણે રિવજે તઃ સ્યાત્ ।
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ધૂમાિદપઽચગ્રહયાેગરા શ-
દ્રકે્કાણયાતેઽકર્મુતે ચ ત્યુઃ॥ ૧૦॥
િવલગ્ મ દસુ્ફટયાેગભાંશં
િનયર્ણમાસં પ્રવદ ત તજ્જ્ઞાઃ ।
િનયર્ણચ દ્રાે ગુ લકે દુયાેગાે
લગ્ ં િવલગ્ ાિકસતુે દુયાેગઃ॥ ૧૧॥
મા દસુ્ફટાેિદતનવાંશગતેઽમરડ્યે
તદ્દવ્ાદશાંશસિહતે િદનનાથસનૂાૈ ।
દ્રકે્કાણકાેણભવને િદનપે ચ ત્ય-ુ

લર્ગ્ ે દુમા દયુતભેશગતાેદયે સ્યાત્॥ ૧૨॥
ગુ લકં રિવસનૂું ચ ગુ ણ વા નવસખં્યયા ।
ઉભયાેરૈક્યરા યંશગ્ હગે રિવજે તઃ॥ ૧૩॥
સુ્ફટે િવલગ્ નાથસ્ય િવશાે ય યમક ટકમ્ ।
તદ્રા શનવભાગસ્થે વે ત્યુનર્ સશંયઃ॥ ૧૪॥
ષષ્ઠાવસાનર ધ્રેશસુ્ફટૈક્યભવનં ગતે ।
તિ ત્રકાેણાપેગે વાઽિપ મ દે ત્યુભયં ણામ્॥ ૧૫॥
ઉદ્યદ્દગૃાણપ તરા શગતે સરેુડ્યે
તસ્ય િત્રકાેણમિપ ગચ્છ ત વા િવનાશમ્ ।
ર ધ્રિત્રભાગપ તમ દરગેઽથ મ દે
પ્રાપ્તે િત્રકાેણમથવાસ્ય વદ ત ત્યુમ્॥ ૧૬॥
િવલગ્ જન્માષ્ટમરા શનાથયાેઃ
ખરિત્રભાગેશ્વરયાે તયાેરિપ ।
શશાઙ્કમા દ્યાેરિપ દુબર્લાંશક-
િત્રકાેણગે સયૂર્સતુે તભર્વેત્॥ ૧૭॥
લગ્ ાિધપ સ્થતનવાંશકરા શતુલ્યં
ર ધ્રાિધપસ્ય ગ્ હમાપ તતે ઘટેશે ।
ત મ વદેન્મરણયાેગમનેકશાસ્ત્ર-

સં ણ ખન્નમ ત ભઃ પિરક તતં તત્॥ ૧૮॥
શશાઙ્કસયંુક્તદગૃાણપવૂર્તઃ
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ખરિત્રભાગેશગ્ હં ગતેઽિપ વા ।
િત્રકાેણગે વા મરણં શર િરણાં
શ શ યથ સ્યાત્તનુર ધ્રિરઃફગે॥ ૧૯॥
િનધનેશ્વરગતરાશાૈ ભાનાિવ દાૈ તુ ભાનુગતરાશાૈ ।
િનધનાિધપસયંુક્તે નક્ષત્રે િનિદશને્મરણમ્॥ ૨૦॥
યાે રા શગુર્ લકાપેેતઃ તિ ત્રકાેણગતે શનાૈ ।
મરણં િન શ તાનાં િદિવ નાં તદ તકે॥ ૨૧॥
ગુ રાહુસુ્ફટૈક્યસ્ય રા શ યાતાે ગુ યર્દા ।
તદા તુ િનધનં િવદ્યાત્તિ ત્રકાેણગતાેઽથવા॥ ૨૨॥
અષ્ટમસ્ય િત્રભાગાંશપ ત સ્થતગ્ હં શનાૈ ।
તદ હનવભાગક્ષ ગતે વા મરણં ભવેત્॥ ૨૩॥
જન્મકાલે શનાૈ યસ્ય જન્માષ્ટમપતેરિપ ।
રાશરંેશકરાશવેાર્ િત્રકાેણસ્થે શનાૈ તઃ॥ ૨૪॥
િનશી દુરાશાૈ ચે જન્મ મા દભેઽંશે તઃ ।
િદવાકર્ભે ચેત્તદ્દય્નૂિત્રકાેણે વા શનાૈ તઃ॥ ૨૫॥
ર ધ્રેશ્વરાદ્યાવ ત ભે મા દ તાવ ત ભે તતઃ ।
શિનશ્ચને્મરણં બ્રૂયાિદ ત સદુ્ગ ભા ષતમ્॥ ૨૬॥
જન્મકાલીન ગુ કામશત્રુ વ્યયે રવાૈ ।
મરણં િન શ્ચતં બ્રુયાિદ ત સદુ્ગ ભા ષતમ્॥ ૨૭॥
તષ્ઠ ત્યષ્ટમિરઃફષષ્ઠપતયાે ર ધ્રિત્રભાગેશ્વરાે
મા દયર્દ્ભવનષેુ તે વિપ ગ્ હે વાક ડયસયૂ દવઃ ।
સવ ચારવશા પ્રયા ત િહ યદા ત્યુ તદા સ્યા ણાં
તષેામંશવશાદ્વદ તુ િનધનં તત્તિ ત્રકાેણેઽિપ વા॥ ૨૮॥

અષ્ટાદશાેઽ યાયઃ
દ્વગ્રહયાેગ

તગ્માંશજુર્નયત્યુષેશસિહતાે ય ત્રા મકારં નરં
ભાૈમનેાઘરતં બુધને િનપુણં ધીક તસાખૈ્યા વતમ્ ।
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કૂ્રરં વાક્પ તના યકાયર્િનરતં શકેુ્રણ રઙ્ગાયુધૈર્-
લ ધ વં રિવજેન ધાનુકુશલં ભા ડુપ્રકારેષુ વા॥ ૧॥
કૂટ્ યાસવકંુભપ યમ શવં માતુઃ સવક્રઃ શશી
સજ્ઞઃ પ્ર શ્ચતવાક્યમથર્િનપુણં સાૈભાગ્યક ત્યર્ વતમ્ ।
િવક્ર તં કુલમખુ્યમ સ્થરમ ત ચત્તેશ્વરં સાઙ્ ગરા
વસ્ત્રાણાં સ સતઃ િક્રયાિદકુશલં સાિકઃ પનુભૂર્સતુમ્॥ ૨॥
મૂલાિદ નેહકૂટૈવહર ત વ ણગ્બાહુયાેદ્ધા સસાૈ યે
પુયર્ યક્ષઃ સ વે ભવ ત નરપ તઃ પ્રાપ્તિવત્તાે દ્વ ે વા ।
ગાપેાે મ લાેઽથ દક્ષઃ પરયવુ તરતાે દ્યૂતકૃ સાસરેુજ્યે
દુઃખાતાઽસત્યસ ધઃ સસિવ તનયે ભૂ મજે િન દતશ્ચ॥ ૩॥
સાૈ યે રઙ્ગચરાે હ પ તયુતે ગીત પ્રયાે ત્યિવદ્
વાગ્મી ભૂગણપઃ સતને દુના માયાપટુલર્ પટઃ ।
સ દ્વદ્યાે ધનદારવાન્ બહુગુણઃ શકેુ્રણ ઉક્તે ગુરાૈ
જ્ઞેયઃ મશ્ચુકરાેઽ સતને ઘટકૃ તાેઽન્નકારાેઽિપ॥ ૪॥
અ સત સતસમાગમેઽ પચ -

યુર્વ તસમાશ્ચયસ પ્ર દ્ધિવત્તઃ ।
ભવ ત ચ લ ખપુ તક ચત્રવેત્તા
ક થતફલૈઃ પરતાે િવક પનીયાઃ॥ ૫॥
ભપૂાે િવદ્વાન્ ભપૂ તભૂર્પતુલ્ય-

શ્ચ દ્રે મષેે માષેકાે િનધર્નશ્ચ ।
િન વઃ તનેાે લાેકમા યાે મહીશઃ
વાઢ ઃ પ્રે યશ્ચાિપ દષૃ્ટે કુ દ્યૈઃ॥ ૬॥
યુગ્મસ્થેઽયાે િવભપૂજ્ઞ ષ્ટા-
શ્ચ દ્રે દષૃ્ટે ત તવુાયાેઽધની ચ ।
વક્ષ યાેધપ્રાજ્ઞસિૂર ક્ષતીશા
લાેહા વાે નતે્રરાેગી ક્રમેણ॥ ૭॥
રા જ્યાે તિવદ્ધનાઢ ાે નરે દ્રઃ
સહે ચ દ્રે નાિપતઃ પા થવે દ્રઃ ।
દક્ષાે ભપૂઃ સૈ યપઃ ક યકાયાં
િન ણાતઃ સ્યાદ્ભૂ મનાથશ્ચ ભપૂઃ॥ ૮॥
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શઠાે પ તાૈ લિન ક્મકાર
શ્ચ દ્રે વ ણક્ સ્યા પષનુઃ ખલશ્ચ ।
ક ટે પાે યુગ્મિપતા મહીશઃ
સ્યાદ્વસ્ત્ર વી િવકૃતાઙ્ગિવત્તઃ॥ ૯॥
ધૂતા હયાઙ્ગે વજનં જનેશં
નરાૈઘમા શ્રત્ય શઠઃ સદ ભઃ ।
ભપૂાે નરેશઃ ક્ષ તપાે િવપ શ્ચ-
દ્ધની દિરદ્રાે મકરે િહમાંશાૈ॥ ૧૦॥
કંુભેઽ યદારિનરતઃ ક્ષ તપાે નરે દ્રાે
વે યાપ ત ર્વપરાે િહમગાૈ મા યઃ ।
અ ત્યેઽઘકૃ પટુમ ત ર્પ તશ્ચ િવદ્વાન્
દાષેૈકદગૃ્દુર તકૃચ્ચ કુ િદદૃ તે॥ ૧૧॥
ચ દ્રમા કે િવ ભન્ન નવાંશા મ હાનેે કા આઉર ઉસ પર
િવિવધ ગ્રહા ક દૃ ષ્ટ કા ફલ
આરક્ષકાે વધ ચઃ કુશલશ્ચ યુદ્ધે
ભપૂાેઽથર્વા કલહકૃિ ક્ષ ત ં શસસં્થે ।
મખૂાઽ પદારિનરતઃ સુ ક્વઃ સતાંશે
સ કાવ્યકૃ સખુપરાેઽ યકલત્રગશ્ચ॥ ૧૨॥
બાૈધે િહ રઙ્ગચરચાેરકિવ દ્રમિ ત્ર-
ગેયજ્ઞા શ પિનપુણઃ શિહિન સ્થતેઽંશે ।
વાંશઽે પગાત્રધનલુ ધતપ વમખુ્યઃ
સ્ત્રીપ્રે યકૃત્યિનરતશ્ચ િનર ક્ષ્યમાણે॥ ૧૩॥
સક્રાેધાે નરપ તસમંતાે િનધીશઃ
સહાંશે પ્રભુરસતુાેઽ તિહસ્રકમાર્ ।
વાંશે પ્ર થતબલાે રણાપેદેષ્ટા

હાસ્યજ્ઞઃ સ ચવિવકામ દ્ધશીલઃ॥ ૧૪॥
અ પાપત્યાે દુઃ ખતઃ સત્યિપ વે
માનાસ કઃ કમર્ ણ વેઽનુરક્તઃ ।
દુષ્ટસ્ત્રીષ્ટઃ કાપેનશ્ચાિકભાગે
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ચ દ્રે ભાનાૈ તદ્વિદ દ્વાિદદષૃ્ટે॥ ૧૫॥
સયૂાર્િદતાેઽત્રાંશફલં પ્રિદષં્ટ
જ્ઞેયં નવાંશસ્ય ફલં તદેવ ।
રાશીક્ષણે ય ફલમુક્ત મ દાે-
તદ્દવ્ાદશાંશસ્ય ફલં િહ વાચ્યમ્॥ ૧૬॥
વગાત્તમ વપરગષેુ શભંુ યદુક્તં
ત પુષ્ટમ યલઘુતાઽશભુમુ ક્રમેણ ।
વીયાર્ વતાઽંશકપ તન ણ દ્ધ પવૂ
રાશીક્ષણસ્ય ફલમંશફલં દદા ત॥ ૧૭॥

અેકાનેિવશાેઽ યાયઃ
દશાફલ

ભ યા યને નવગ્રહા બહુિવધૈરારાિધતા તે ચરં
સ તુ તાઃ ફલબાેધહેતુમિદશ સાનુગ્રહં િનણર્યમ્ ।
ખ્યાતાં તને પરાશરેણ ક થતાં સગં્ હ્ય હાેરાગમાત્
સારં ભૂિરપર ક્ષયા તફ લતાં વકે્ષ્ય મહાખ્યાં દશામ્॥ ૧॥
અગ્ યાિદતારપત્યાે રિવચ દ્રભાૈમ-
સપર્મરે યશિનચ દ્રજકેતુશકુ્રાઃ ।
તનેે નટઃ સિનજયા ચટુધા યસાૈ ય-
સ્થને નખા િનગિદતાઃ શરદ તુ તષેામ્॥ ૨॥
ક્ષસ્ય ગ યા ઘિટકા દશા દ-
િનઘ્ના નતાપ્તા વદશા દસખં્યા ।
પનૈર્ગૈઃ સગંુણયેન્નતને
હૃતા તુ માસા િદવસાઃ ક્રમેણ॥ ૩॥
રિવસુ્ફટં ત જનને યદાસીત્
તથા િવધશ્ચે પ્ર તવષર્મકર્ઃ ।
આ ત્તયુઃ સ ત દશા દકાનાં
ભાગક્રમાત્તદવૃસાઃ પ્રક યાઃ॥ ૪॥
દશાફલ
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ભાનુઃ કરાે ત કલહં ક્ષ તપાલકાપે-
માક મકં વજનરાેગપિરભ્રમં ચ ।
અ યાે યવૈરમ તદુઃસહ ચત્તકાપેં
ગુ યથર્ધા યસતુદારકૃશાનપુીડામ્॥ ૫॥
ક્રાૈયર્ વભપૈૂઃ કલહૈધર્ના પ્ત
વનાિદ્રસચંારમ તપ્ર સ દ્ધમ્ ।
કરાે ત સસુ્થાે િવજયં િદનેશ-
તૈ યં સદાેદ્યાેગર ત સખંુ ચ॥ ૬॥
મનઃપ્રસાદં પ્રકરાે ત ચ દ્રઃ
સવાર્થર્ સ દ્ધ સખુભાજેનં ચ ।
સ્ત્રીપતુ્રભષૂા બરરત્ન સદ્ધ ં
ગાેક્ષતે્રેલાભં દ્વજપજૂનં ચ॥ ૭॥
બલને સવ શ શન તુ વાચ્યં
પવૂ દશાહે ફલમત્ર મ યમ્ ।
મ યે દશહે પિરપૂણર્વીય
તીયેભાગેઽ પફલં ક્રમેણ॥ ૮॥
ભાૈમસ્ય વદશાફલાિન હુતભુગ્ભપૂાહવાદ્યૈધર્નં
ભષૈજ્યા તવ ચનૈશ્ચ િવિવધૈઃ ક્રાૈયધર્નસ્યાગમઃ ।
િપત્તા ગ્ વરબાિધતશ્ચ સતતં નીચાઙ્ગનાસવેનં
િવદ્વષેઃ સતુદારબ ધુગુ ભઃ કષ્ટાેઽ યભાગ્યે રતઃ॥ ૯॥
સાૈ યઃ કરાે ત સહૃુદાગમમાત્મસાખૈ્યં
િવદ્વ પ્રશં સતયશશ્ચ ગુ પ્રસાદમ્ ।
પ્રાગ યમુ ક્તિવષયેઽિપ પરાપેકારં
યાત્મ િદસહૃુદાં કુશલં મહ વમ્॥ ૧૦॥

ધમર્િક્રયા પ્તમમરે દ્રગુ િવધત્તે
સતંાન સ દ્ધમવનીપ તપજૂનં ચ ।
શ્લાઘ્ય વમુન્નતજનષેુ ગ શ્વયાન-
પ્રા પ્ત વધૂસતુસહૃુદ્યુ ત મષ્ટ સ દ્ધમ્॥ ૧૧॥
ક્ર ડાસખુાપેકરણાિન સવુાહના પ્ત
ગાેરત્મભષૂણિનિધપ્રમદાપ્રમાેદમ્ ।
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જ્ઞનિક્રયાં સ લલયાનમપુૈ ત શાૈક્રયાં
કલ્યાણકમર્બહુમાન મલાિધનાથાત્॥ ૧૨॥
પાકેઽકર્જસ્યિનજદારસતુા તરાેગાન્-
વાતાેત્તરા કૃ ષિવનાશમસ પ્રલાપમ્ ।
કુસ્ત્રીર ત પિરજનૈિવયુ ત પ્રવાસ
માક મકં વજનભૂ મસખુાથર્નાશમ્॥ ૧૩॥
કુયાર્દર્િહઃ ક્ષ તપચાેરિવષાગ્ ાેશસ્ત્ર-

ભી ત સતુા તસ તિવભ્રમબ ધનુાશમ્ ।
નીચાવમાનનમ તક્રમતાેઽપવાદં
સ્થાનચ્યુ ત પદહા ત કૃતકાયર્હાિનમ્॥ ૧૪॥
િવધુંતુદે શભુા વતે પ્રશ તભાવસયંુતે
દશા શભુપ્રદા તદા મહીપતુલ્યભૂ તદા ।
અભીષ્ટકાયર્ સદ્ધયાે ગ્ હે સખુ સ્થ તભર્વે-
દચ ચલાથર્સચંયાઃ ક્ષતાૈ પ્ર સદ્ધક તર્યઃ॥ ૧૫॥
પથાનેમીના લગતસ્ય રાહાે-
દર્શાિવપાકે મિહતં ચ સાખૈ્યમ્ ।
દેશાિધ યં નરવાહના પ્ત-
દર્શાવસાને સકલસ્ય નાશઃ॥ ૧૬॥
કેતાેદર્શાયામિરચાેરભપૈૂઃ
પીડા ચ શસ્ત્રક્ષતમુ ણરાેગઃ ।
મ યાપવાદઃ કુલદૂ ષત વં
વહે્નભર્યં પ્રાષેણમાત્મદેશાત્॥ ૧૭॥
અથ તર ણદશાયાં ક્રાૈયર્ભપૂાલયુદ્ધ-ૈ
ધર્નમનલચતુ પા પીડનં નતે્રતાપઃ ।
ઉદરદશનરાેગઃ પતુ્રદારા ત ચ્ચૈ-
ગુર્ જનિવરહઃ સ્યાદ્ ત્યનાશાેઽથર્હાિનઃ॥ ૧૮॥
શ શરકરદશાયાં મ ત્રદેવ દ્વ વે -

પ તજિનતિવભૂ તઃ સ્ત્રીધનકે્ષત્ર સ દ્ધઃ ।
કુસમુવસનભષૂાગ ધનાનારસા પ્ત-
ભવર્ ત ખલિવરાેધઃ વક્ષયાે વાતરાેગઃ॥ ૧૯॥
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ક્ષ તતનયદશાયાં ક્ષતે્રવૈર ક્ષ તશ-
પ્ર તજિનતિવભૂ તઃ સ્યા પશકેુ્ષત્રલાભઃ ।
સહજતનયવૈરં દુજર્નસ્ત્રીષુસ ક્ત-

દહર્ન િધરિપત્તવ્યાિધરથાપહાિનઃ॥ ૨૦॥
અસરુવરદશાયાં દુઃ વભાવાેઽથવા સ્યા-
દ તગહનગદા તઃ સનૂનુાયાિવનાશઃ ।
િવષભયમિરપીડાવીક્ષણાેદ્ધવાર્ઙ્ગીરાેગઃ
સહૃુિદ કૃષિવરાેધાે ભપૂતેદ્વષલાભઃ॥ ૨૧॥
અમરગુ દશાયામ બરાદ્યથર્ સ દ્ધઃ
પિરજનપિરવારપ્રાૈિઢરત્યથર્માનઃ ।
સતુધનસહૃુદા પ્તઃ સાધવુાદાપ્તપૂ
ભવ ત ગુ િવયાેગઃ કણર્રાેગઃ કફા તઃ॥ ૨૨॥
રિવતનયદશાયાં રાષ્ટપીડાપ્રહાર-
પ્ર તજિનતિવભૂ તઃ પ્રે ય દ્ધાઙ્ગના પ્તઃ ।
પશમુિહષ ષા પ્તઃ પતુ્રદારપ્રપીડા
પવનકફગુદા તઃ પાદહ તાઙ્ગતાપઃ॥ ૨૩॥
શ શતનયદશાયાં શશ્વદાચાયર્ સ દ્ધ-
દ્વજજિનતધના પ્તઃ ક્ષતે્રેગાવેા જલાભઃ ।
મનવરસરુપૂ િવત્તસધંાત સ દ્ધઃ
પ્રભવ ત મ દુ ણશ્લે મરાેગપ્રપીડા॥ ૨૪॥
શ ખજિનતદશાયાં શાેકમાેહાેઽઙ્ગના ભઃ
પ્રભજુનપિરપીડા િવત્તનાશાેઽપરાધઃ ।
પ્રભવ ત તનુભા ં વીયદેશા-
દશૃનચરણરાેગઃ શ્લે મ તાપનં ચ॥ ૨૫॥
ગુતનયદશાયામઙ્ગનારત્નવસ્ત્ર-

દ્ય ત મિધધનભષૂાવા જશ યાસના પ્તઃ ।
ક્રયકૃ ષજલયાનપ્રાપ્તિવત્તાગમાે વા
ભવ ત ગુ િવયાેગાે બા ધવા તમર્નાે ક્॥ ૨૬॥

phaladIpika.pdf 63



ફલદ િપકા

િવશાેઽ યાયઃ
અ તદર્શાફલ

ભાવેશ્વરેણ પ્રબલને યને યદ્ય ફલં હીનબલને યને ।
યદાનુભાેક્તવ્યમન યસ યક્સંસચૂિય યત્યથ સગં્રહેણ॥ ૧॥
લગ્ ે બ લષે્ઠ જગ ત પ્રભુ વં સખુ સ્થ ત દેહબલં સવુચર્ઃ ।
ઉપયુર્પયર્ યુદયા ભ દ્ધ પ્રા ાે ત બાલે દુવદેષ તઃ॥ ૨॥
પાકેઽથર્નાથસ્ય કુટુ બ સ દ્ધ
સ પુિત્રકા પ્ત સખુભાજેનં ચ ।
પ્રા ાે ત વાગ્ િવકયા ધનાિન
વક્તા સદુ ક્ત સદ સ પ્રશ તામ્॥ ૩॥
શાૈય સવીય સહ નુકૂલ્યં
સ તાષેવાત શ્રવણં ચ શાૈયર્મ્ ।
સનેાપ ત વં લભતેઽ ભમાનં
જનાશ્રયં સદુ્ગણભાજન વમ્॥ ૪॥
બ ધપૂકારં કૃષકમર્ સ દ્ધ સ્ત્રીસઙ્ઘમં વાહનલાભમે ત ।
ક્ષતંે્ર ગ્ હં નૂતનુમથર્ સ દ્ધ સ્થાનંપ્રશ તં ચ સખુે દાયે॥ ૫॥
પતુ્રપ્રા પ્ત બ ધુિવલાસં પતીનાં
સા ચવ્યં વા ધીશદશાયાં બહુમાનમ્ ।
પ્રાજૈ્યભાજૈ્ય ર્ષ્ટ મહાશ્ના ત દદા ત
શ્રેયસ્કાય સ જનશ તં સ િવદ યાત્॥ ૬॥
િરપૂિન્નહ ત સાહસરૈર શ્વરસ્ય વ સરે ।
અરાેગતાનુદારતામ યતામ ત શ્રયમ્॥ ૭॥
સ પાદ્ય વસ્ત્રાભરણાિન શ યાં
પ્રીતાે રમ યા રમતેઽ તવીયર્ઃ ।
કરાે ત કલ્યાણમહાે સવાદ ન્
સ તાષેયાત્રાં ચ મદેશદાયે॥ ૮॥
ઋણિવમાેચનમુચ્છ્ર તમાત્મનઃ
કલહકૃત્યિન ત્તમપુૈ ત સઃ ।
મિહષપશ્વજ ત્યજનાગમં
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વય સ ર ધ્રપતેબર્લશા લનઃ॥ ૯॥
સ્ત્રીપતુ્રપાતૈ્રૈઃ સહબ ધવુગ-
ભાર્ગ્યં શ્રયં ચાનુભવત્યજસ્ત્રમ્ ।
શ્રેયાં સ કાયાર્ યવનીશપૂ ં
ભાગ્યેશદાયે િવજદેવભ ક્તમ્॥ ૧૦॥
ય કાયર્માર ધમપૈુત્યનને
તસ્યવૈ સ દ્ધ સખુ વનં ચ ।
ક ત પ્ર તષ્ઠાં કુશલપ્ર ત્ત
માનાેન્ન ત કમર્પતેદર્શાયામ્॥ ૧૧॥
અેશ્વયર્મવ્યાહત મષ્ટબ ધુ-
સમાગમં ત્યજનાંશ્ચ દાસાન્ ।
સસંારસાૈભાગ્યમહાેદયં ચ
લભેત લાભાિધપતેદાર્શાયામ્॥ ૧૨॥
વ્યયે શતવુર્યસ્ય તવ્યયં કરાે ત સ જને ।
અઘાૈઘના શની ં શભુિક્રયાં મહીશમા યતામ્॥ ૧૩॥
વક્રગસ્ય િનજતુઙ્ગસહૃુત્-
સસુ્થાનગસ્ય દશાફલમવેમ્ ।
શત્રનુીચગ્ હમાૈઢ ષડ ત્ય-

છદ્રગસ્ય તુ ફલા યિપ વકે્ષ્ય॥ ૧૪॥
દુઃસ્થેલગ્ પતાૈ િનરાેધનમપુૈત્યજ્ઞાતવાસં ભયં
વ્યા યાધીનપરિક્રયા ભગમનં સ્થાનચ્યુ ત ચાપદમ્ ।
ડં્ય સસંિદ વાકુ્કટુ બચલનં દુ પિત્રકાં દગૃ્રજંુ

વાગ્દાષેં દ્રિવણવ્યયં પભયં દુઃસ્થે દ્વતીયાિધપે॥ ૧૫॥
દુ શ્ચક્યાિધપતાૈ સહાેદર ત કાય દુરાલાેચના-
મ તઃશત્રુ િનપીડનં પિરભવં તદ્ગવર્ભઙ્ગ વદેત્ ।
મા ક્લેશમિરષ્ટ મષ્ઠસહૃુદાં ક્ષતે્રગ્ હાપે લુ ત
પશ્વશ્વાિદિવનાશનં જલભયં પાતાલનાથેઽબલે॥ ૧૬॥
વીયાને પ્ર તભાપતાૈ સતુ તબુર્ દ્ધભ્રમં પ ચના-
મ વાનં હ્યુદરામયં નરપતેઃ કાપંે વશ ક્તક્ષયમ્ ।
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ચાેરાદ્ભી તમનથર્તાં ચ દમનં રાેગાન્ બહૂ દુ કૃ ત
ત્ય વં લભતેઽવમાનમયશઃ ષષે્ઠશદાયે વ્રણમ્॥ ૧૭॥
માતવુ્યર્સનં કલત્રિવરહં સ્ત્રીહે વનથાર્ગમં

દ્યનૂેશે િવબ લ યસત્ય ભર ત ગુહ્યામયં ચાટનમ્ ।
ર ધ્રેશાયુ ષ શાેકમાેહમદમા સયાર્િદમૂચ્છા ચ્છ્ર ત
દાિરદ્ર્યં ભ્રમણં વદેદપયશાવે્યાધીનવજ્ઞાં તમ્॥ ૧૮॥
પવૂાપા સતદેવકાપેમશભંુ યાતનૂ પદં
દાૈ કૃત્યં વગુરાેઃ િપતુશ્ચ િનધનં દૈ યં શભુે દુબર્લે ।
યદ્ય કમર્ કરાે ત તત્તદફલં સ્યાન્માનભઙ્ગાે નભાે-
ભાવે દુગુર્ણતાં પ્રવાસમશભંુ દુ ર્ત્તમાપન્નતામ્॥ ૧૯॥
શ્રવણમશભુવાચાં ભ્ર કષં્ટ સતુા ત
ભવપવય સ દૈ યં વ ચનં કણર્રાેગમ્ ।
બહુ જમપમાનં બ ધનં સવર્સ પત-્
ક્ષયમપરશશીવાઽયા ત િરઃફેશદાયે॥ ૨૦॥
મંજ્ઞાયાં યદગાચ્ચ કારકિવિધશ્લાેકેષુ ય જ પતં
કમાર્ વિન િપતં ફલ મદં યદ્રાેગ ચરતાિવધાૈ ।
યદ્યસ્યાેક્ષણયાેગસભંવફલં ભાવેશયાેગાેદ્ભવં
ભાવેશરૈિપ ભાવગૈરિપ ફલં વાચ્યં દશાયા મહ॥ ૨૧॥
વગાત્તમાંશસ્થદશા શભુપ્રદા
મશ્રવૈ સા ચા ત મતે ચ નીચગે ।
ત્યુવ્યયાર શદશાપહારયાે-
તત્ર સ્થતસ્યા યશભું ફલં ભવેત્॥ ૨૨॥
કૂ્રરગ્રહસ્યવૈ દશાપહારે
િત્રપ ચસપ્તક્ષર્પતેિવપાકે ।
તથવૈ જન્માષ્ટમનાથભુક્તાૈ
ચાેરાિરપીડાં લભતેઽ તદુઃખમ્॥ ૨૩॥
શનેશ્ચતુથ ચ ગુરાે તુ ષષ્ઠ
દશા કુ હ્યાેયર્િદ પઽચમી સા ।
કષ્ટ ભવેદ્રા યવસાનભાગ-
સ્થતસ્ય દુઃસ્થાનપતે તથવૈ॥ ૨૪॥
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ઉ વાર્સ્યતુઙ્ગભવન સ્થતભૂ મજસ્ય
કમાર્યગસ્ય િહ દશા િવદધા ત રાજ્યમ્ ।
જ વા િરપૂ વપુલવાહનસૈ યયુક્તાં
રાજ્ય શ્રયં િવતનુતેઽિધકમન્નદાનમ્॥ ૨૫॥
વાેચ્ચ સ્થતાે ગુસતુાે વ્યયકમર્ગાે વા
લાભેઽિપ વાઽ તરિહતાે ન ચ પાપયુક્તઃ ।
તસ્યા દપાકસમયે બહુરત્નપૂણા
ધીમા વશાલિવભવાે જય ત પ્રશ તઃ॥ ૨૬॥
નીચાિરષષ્ઠવ્યયસં શ્રતા િહ
શભુાઃ પ્રયચ્છ ત્યશભુાિન સવ ।
શભુેતરા વષેુ ગતાઃ પ્રયચ્છ-
ત્યમાેઘદુઃખાિન દશાસુ તષેમ્॥ ૨૭॥
દશશેત્રાેરિરગેહભા ે
લગ્ ેશશત્રાેરિપ વાઽથ ભુક્તાૈ ।
શત્રાેભર્યં સ્થાનલયઃ તદાસ્ય
નગ્ધાેઽિપ શત્રુ વમપુૈ ત નનૂમ્॥ ૨૮॥
યદ્ભાવગઃ પાકપ તદર્શશેાત-્
તદ્ભાવ તાિન ફલાિન કુયાર્ત્ ।
િવપક્ષિરઃફાષ્ટમભાવગશ્ચેદ્-
દુઃખં િવદ યાિદતરત્ર સાખૈ્યમ્॥ ૨૯॥
વાેચ્ચિત્રકાેણ વિહતાિરનીચે
પૂણ િત્રપાદાદ્ધર્પદા પશૂ યમ્ ।
ક્રમાચ્છુભં ચેદશભંુ િવલાેમાટ્
મૂઢે ગ્રહે નીચસમં ફલં સ્યાત્॥ ૩૦॥
મ દમા દ્યગખુરેશર ધ્રપાઃ-
તન્નવાંશપતયાેઽિપ યે ગ્રહાઃ ।
તષેુ દુબર્લદશા તપ્રદા
કષ્ટભે ચર ત સયૂર્ન દને॥ ૩૧॥
તીશનાથ સ્થતભાંશકેશયાેઃ
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ખરિત્રભાગેશ્વરયાેબર્લીયસઃ ।
દશાગમે ત્યુયુક્તભાંશક-
િત્રકાેણગે દેવગુરાૈ તનુક્ષયઃ॥ ૩૨॥
ચતુષ્ટયસ્થા ગુ જન્મલગ્ પા
ભવ ત મ યે વયસઃ સખુપ્રદાઃ ।
ક્રમેણ ષ્ઠાેભયમ તકાેદય-
સ્થતાેઽ ત્યમ યપ્રથમષેુ પાકદઃ॥ ૩૩॥
યદ્ભાવગાે ગાેચરતાે િવલગ્ ાત્-
દશશે્વરઃ વાેચ્ચસહૃુદ્ગહૃસ્થઃ ।
તદ્ભાવપુ ષ્ટ કુ તે તદાની ં
બલા વતશ્ચે જનનેઽિપ તસ્ય॥ ૩૪॥
બલાેિનતાે જન્મિન પાકનાથાે
માૈઢ ં વનીચં િરપુમ દરં વા ।
પ્રાપ્તશ્ચ યદ્ભાવમપુૈ ત ચારાત્-
તદ્ભાવનાશં કુ તે તદાનીમ્॥ ૩૫॥
દશશેસ્ય તુઙ્ગે સહૃુદ્ભે દશશેાત્
િત્રષ કમર્લાભિત્રકાેણા તભષેુ ।
યદા ચારગત્યા સમાયા ત ચ દ્રઃ
હુભં સિંવધત્તેઽ યથા ચેદિરષ્ટમ્॥ ૩૬॥
પાકપ્રભુગાચરતઃ વનીચં
માૈઢ ં યદાયા ત િવપક્ષભં વા ।
કષં્ટ િવદ યા વગ્ હં વતુઙ્ગં
વકં્ર ગતઃ સાખૈ્યફલં તદાનીમ્॥ ૩૭॥
પાકેશસ્ય શભુપ્રદસ્ય ભવનં તુઙ્ગં પ્રપન્ને યદા
સયૂ ત ફલ સ દ્ધમે ત ગુ ણા યવેં ફલં ચ તયેત્ ।
નીચં કષ્ટફલપ્રદસ્ય ચ દશાનાથસ્ય વૈિરસ્થલં
પ્રાપ્તે ભા વ ત ગાેચરેણ લભતે તસ્યવૈ કષં્ટ ફલમ્॥ ૩૮॥
યને ગ્રહેણ સિહતાે ભજુગાિધનાથ-
ત ખેટ તગુણદાષેફલાિન કુયાર્ત્ ।
સપાર્ વતઃ સ તુ ખગઃ શભુદાેઽિપ કષં્ટ
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દુઃખં દશા ત્યસમયે કુ તે િવશષેાત્॥ ૩૯॥
દ્વાવથર્કામાિવહ મારકાખ્યાૈ
તદ શ્વર તત્ર ગતાે બલાઢ ઃ ।
હ ત વપાકે િનધનેશ્વરાે વા
વ્યયેશ્વરાે વઽ ય તદુબર્લશ્ચેત્॥ ૪૦॥
કે દ્રશેસ્ય સતાેઽસતા।ેશભુશભુાૈ કુયાર્દ્દશા કાેણપાઃ
સવ શાેભનદા સ્ત્રવૈિરભવપા યદ્ય યનથર્પ્રદાઃ ।
ર ધ્રેશાેઽિપ િવલગ્ પાે યિદ શભંુ કુયાર્દ્રિવવાર્ શશી
યદે્યવં શભુદઃ પરાશરમતં તત્તદ્દશાયાં ફલમ્॥ ૪૧॥
કાેણાધીશઃ કે દ્રગઃ કે દ્રપાે વા
કાેણસ્થશ્ચેદ્ દ્વાૈ ચ યાેગપ્રદાૈ તઃ ।
દ્વાવ યેતાૈ ભુ ક્તકાલે દશાયા-
મ યાે યં તાૈ યાેગદાૈ સાપેકારાૈ॥ ૪૨॥
ન િદશયેુગ્રર્હાઃ સવ વદશાસુ વભુ ક્તષુ ।
ભવાશભુફલં ણામાત્મભાવાનુ પતઃ॥ ૪૩॥
આત્મસ બ ધનાે યે ચ યે યે િનજસધાર્ મણઃ ।
તષેામ તદાર્ વવે િદશ ત વદશાફલમ્॥ ૪૪॥
કે દ્રિત્રકાેણનેતારાૈ દાષેયુક્તાવિપ વયમ્ ।
સ બ ધુમાત્રાદ્બ લનાૈ ભવેતાં યાેગકારકાે॥ ૪૫॥
િત્રકાેણાિધપયાેમર્ યે સ બ ધાે યને કેન ચત્ ।
કે દ્રનાથસ્ય બ લનાે ભવેદ્યિદ સ યાેગકૃત્॥ ૪૬॥
કે દ્રિત્રકાેણાિધપયાેરૈક્યે તાૈ યાેગકારકાૈ ।
અ યિત્રકાેણપ તના સબં ધાે યિદ િક પનુઃ॥ ૪૭॥
યાેગકારકસ બ ધા પાિપનાેઽિપ ગ્રહાઃ વતઃ ।
તત્તદ્ભુ યાનુસારેણ િદશયેુયા ગકં ફલમ્॥ ૪૮॥
વદશાયાં િત્રકાેણેશાે શકુ્તાૈ કે દ્રપતેઃ શભુમ્ ।
િદશે સાેઽિપ તથા નાે ચેદસબં ધેઽિપ પાપકૃત્॥ ૪૯॥
કે દ્રાિધપત્યદાષે તુ બલવાન્ ગુ શકુ્રયાેઃ ।
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મારક વેઽિપ ચ તયાેમાર્રકસ્થાનસં સ્થ તઃ॥ ૫૦॥
બુધ તદનુ ચદં્રાેઽિપ ભવે દનુ ત દ્વધઃ ।
પાપાશ્ચે કે દ્રપતયઃ શભુદાશ્ચાેત્તરાેત્તરમ્॥ ૫૧॥
યિદ કે દ્રે િત્રકાેણે વા િનવસતેાં તમાેગ્રહાૈ ।
નાથનેા યતરસ્યવૈ સબં ધાદ્યાેગકારકાૈ॥ ૫૨॥
તમાેગ્રહાૈ શભુા ઢાૈઽસબંદ્ધાૈ યને કેન ચત્ ।
અ તદર્શાનુ પેણ ભવેતાં યાેગકારકાૈ॥ ૫૩॥
આર ભાે રાજયાેગસ્ય ભવને્મારકભુ ક્તષુ ।
પ્રથય ત તમાર ય ક્રમશઃ પાપભુક્તયઃ॥ ૫૪॥
ર ધ્રસ્થર ધ્રેક્ષકર ધ્રનાથ-
ર ધ્રિત્રભાગાિધપમા દભેશાઃ ।
દુઃખપ્રદા તે વિપ દુબર્લાે યઃ
સ નાશકાર વદશાપહારે॥ ૫૫॥
ભ્રષ્ઠસ્ય તુઙ્ગાદવરાેિહસજં્ઞા
મ યા ભવે સા સહૃુદુચ્ચભાગે ।
આરાેિહણી િન પિરચ્યુતસ્ય
નીચાિરભાંશે વધમા ભવે સા॥ ૫૬॥
શ તગ્ હે શ તાંશે નીચે િરપુભેઽ તસં સ્થતે વાઽિપ ।
તસ્ય દશા મશ્રફલા દશાપરાધ ફલપ્રદા જ્ઞેયા॥ ૫૭॥
તત્તદ્ભાવા વ્યયથસ્ય તદ્ભાવવ્યયપસ્ય ચ ।
વીયર્હીનસ્ય ખેટસ્ય પાકે ત્યુમવા ુયાત્॥ ૫૮॥
દશાપ તલર્ગ્ ગતાે યિદ સ્યાત્
િત્રષટ્દશકૈાદશગશ્ચ લગ્ ાત્ ।
ત સપ્તવગઽ યથ ત સહૃુદ્વા
લગ્ ે શભુાે વા શભુદા દશા સ્યાત્॥ ૫૯॥
યાવ ત વષર્ ણ દશા ચ સા સ્યાત્-
ચારક્રમાત્તત્ર દશાપ તઃ સઃ ।
યત્ર સ્થત તદ્ભવના દ્વધાે તુ
સ્થતેઃ પ્રક યં સદસ ફલં િહ॥ ૬૦॥
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દશાિધનાથસ્ય સહૃુદ્ગહૃસ્થ-

તદુચ્ચગાે વાઽથ દશાિધનાથાત્ ।
મરિત્રકાેણાપેચયાપેગશ્ચ
દદા ત ચ દ્રઃ ખલુ સ ફલાિન॥ ૬૧॥
ઉક્તષેુ રા શષુ ગતસ્ય િવધાેઃ સ રા શઃ
સ્યા જન્મકાલભવમૂ તધનાિદભાવઃ ।
તત્ત દ્વ િધકૃદસાૈ ક થતાે નરાણાં
તદ્ભાવહાિનકૃદથેતરરા શસસં્થઃ॥ ૬૨॥
સારાવલીમુડુદશાં ચ વરાહહાેરા-
માલાેક્ય તકફલં પ્રવદેન્નરાણામ્ ।
પ્રશ્નાેદયગ્રહવશાદથ વા વજન્મ-

રા યાિદના વદતુ ના ત્યનયાેિવશષેઃ॥ ૬૩॥

અેકિવશાેઽ યાયઃ
પ્રત્ય તદર્શાફલ

અપહારિવભાગલક્ષણં ત પં ક્ત ક્રમશઃ સુ્ફટં પ્રવ ચમ્ ।
યદુદ િરતમત્ર ત સમ તં કથયે વદશા તરા તરાદાૈ॥ ૧॥
પાકેશા દહતા દશશે્વરસમા નતે્રાઙ્કભક્તાઃ સમાઃ
શષ્ટ પહતા નરાઙ્કિવહૃતા માસા નગવૈાર્સરાઃ ।
છદ્રાિદ વિપ ચવૈમવે કલયે પાકક્રમાચ્ચેદ્દશા-
નાથાદ્યા પનુર તરા તરદશા ત પાકનાથક્રમાઃ॥ ૨॥
સયૂર્
મહીશ્વરાદુપલભતેઽિધકં યશાે
વનાચલસ્થલવસ ત ધનાગમમ્ ।
વરાે ણ ગ્જનકિવયાેગજં ભયં
િન ં દશાં પ્રિવશ ત નીક્ષણદ િધતાૈ॥ ૩॥
િરપુક્ષયાે વ્યસનશમાે ધનાગમઃ
કૃ ષિક્રયા ગ્ હકરણં સહૃુદ્યુ તઃ
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ક્ષયાનલપ્ર તહ તરકદાર્યકં
શશી યદા હર ત જલાેદ્ભવા જઃ॥ ૪॥
ગમઃ પદિવરહાેઽિરપીડનં

વણાદ્ભવઃ વકુલજનવૈર્રાેિધતા
મહી તાે ભવ ત ભયં ધનચ્યુ ત
યદાર્ કુ ે હર ત તદ્ઽકર્વર્ સરમ્॥ ૫॥
િરપૂદયાે ધનહૃ તરાપદુદ્ગમાે
િવષાદ્ભયં િવષયિવમૂઢતા પનુઃ
શરાેદશૃાેરિધક ગવે દેિહનામ્
અહાૈ ભવેિધમકરાયુર તરાે॥ ૬॥
િરપુક્ષયાે િવિવધધના પ્તર વહં
સરુાચર્નં દ્વજગુ બ ધપુજૂનમ્ ।
શ્રવઃશ્રમાે ભવ ત ચ ય મરાે ગતા
સરુા ચતે પ્રિવશ ત ગાપેશ ત ગાપેતેદર્શામ્॥ ૭॥
ધનાહ તઃ સતુિવરહઃ સ્ત્રયા ે
ગુ વ્યયઃ સપિદ પિરચ્છદચ્યુ તઃ ।
મ લષ્ઠતા ભવ ત કફપ્રપીદનં
શનૈશ્ચરે સિવ દશા તરં ગતે॥ ૮॥
િવચ ચકા િપટકસકુષ્ઠકા મલા
િવશધર્નં જઠરકિટપ્રપીડનમ્ ।
મહીક્ષયઃ િત્રગદભયં ભવેત્તદા
િવધાેઃ સતુે ચર ત રવેરથા દકમ્॥ ૯॥
સહૃુ દ્યયુઃ વજનકુટુ બિવગ્રહાે
િરપાેભર્યં ધનહરણં પદચ્યુ તઃ ।
ગુરાેગર્દશ્ચરણ શરાે ગુચ્ચકૈઃ
શખી યદા િવશ ત દશાં િવવ વતઃ॥ ૧૦॥
શરાે જઠરગુદા તપીડનં
કૃ ષિક્રયા ગ્ હધનધ યિવચ્યુ તઃ ।
સતુ સ્ત્રયાેરસખુમતીવ દેિહનાં
ગાેઃ સતુે ચર ત રવેરથા દકમ્॥ ૧૧॥
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ચ દ્ર-િવચાર
સ્ત્રીપ્ર પ્તરમલાંશકુાગમાે
ભૂસરુાેત્તમસમાગમાે ભવેત્ ।
માતુિરષ્ટફલમઙ્ગનાસખું
વાં દશાં િવશ ત શીતદ િધતાૈ॥ ૧૨॥
િપત્તવિહ્ન િધરાેદ્ભવા જઃ
ક્લેશદુઃખિરપુચાેરપીડનમ્ ।
િવત્તમાનિવહ તભર્વે કુજે
શીતદ િધ તદશા તરં ગતે॥ ૧૩॥
તીવ્રદાષેિરપુ દ્ધબ ધુ ઙ્ મા તાશિનભયા ત દ્ભવેત્ ।
અન્નપાનજિનત વરાેદયાશ્ચ દ્રવ સરિવહારકે હ્યહાૈ॥ ૧૪॥
દાનધમર્િનર તઃ સખુાેદયાે વસ્ત્રભષૂણસહૃુ સમાગમઃ ।
રાજસ કૃ તરતીવ યતે કૈરવ પ્રયવયાેહરે ગુરઊ॥ ૧૫॥
નૈકરાેગિવહ તઃ સહૃુ સતુ-
સ્ત્રી વ્યસનસભંવાે મહાન્ ।
પ્રાણહાિનરથવા ભવેચ્છનાૈ
મારબ ધવુયસાે ગતેઽ તરમ્॥ ૧૬॥
સવર્દા ધનગ શ્વગાેકુલ-
પ્રા પ્તરાભરણસાખૈ્યસ પદઃ ।
ચત્તબાેધ ઇ ત યતે િવધાે-
રાયુ ષ પ્રવેશ ત પ્રબાેધને॥ ૧૭
ચત્તહાિનરિપ સપદ યુ ત-
બર્ ધુહાિનરિપ તાેયજં ભયમ્ ।
દાસ ત્યહ તર ત દેિહનાં
કેતુકે હર ત ચા દ્રમ દકમ્॥ ૧૮॥
તાેયયાનવસભુષૂણાઙ્ગનાિવક્રયક્રયકૃ ષિક્રયાદયઃ ।
પતુ્ર મત્રપશધુા યસયંુ તશ્ચ દ્રદાયહરણાને્મખુે ગાૈ॥ ૧૯॥
રાજમાનનમતીવ શરૂતા રાેગશા તરિરપક્ષિવચ્યુ તઃ ।
િપત્તવાત ગને ગતે તદા સ્યાચ્છશાઙ્કપિરવ સરા તરમ્॥ ૨૦॥
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મંગલ ક મહાદશા મ િવિવધ અ તદર્શા કા ફલ
િપત્તાે ણ ગ્વ્રણભયં સહજૈિવયાેગઃ
ક્ષતે્રપ્રવાદજિનતાથર્િવભૂ ત સ દ્ધઃ ।
જ્ઞાત્ય ગ્ શત્રુ પચાેરજનૈિવરાેધાે
ધાત્રીસતુાે હર ત ચેચ્છરદં વક યામ્॥ ૨૧॥
શસ્ત્રા ગ્ ચાેરિરપુભપૂભયં િવષા તઃ
શકુ્ષ્ય ક્ષશીષર્જગદાે ગુ બ ધુહાિનઃ ।
પ્રાણવ્યયાેઽથ યિદવા િવપુલાપદાે વા
વક્રાયુર તરગતે ભજુગાિધનાથે॥ ૨૨॥
દ્વજિવબુધસમચાર્ તથર્પુ યાનુસવેા
સતતમ ત થપૂ પતુ્ર મત્રાિદ દ્ધઃ ।
શ્રવણ ગ તમાત્રં શ્લે મરાેગાેદ્ભવાે વા
ભવ તકુજદશા તઃ સગંતે વાગધીશે॥ ૨૩॥
ઉપયુર્પિરિવનાશઃ વાત્મજસ્ત્રીગુ ણા-
મગ ણતિવપદ તદુર્ઃખમથાપહાિનઃ ।
વસહુરણમિર યાે ભી ત ણાિનલા ગ્ -
ભર્વ ત કુજદશાયામકર્જે સ પ્રયાતે॥ ૨૪॥
અિરભયમુ ચાેરાપેદ્રવાેઽથાથર્હાિનઃ
પશગુજતુરગાણાં િવ લવાેઽ મત્રયાેગઃ ।
પકૃતપિરપીડા શદૂ્રવૈરાેદ્ભવાે વા
િવશ ત શ શતનજેૂ િવ વધાત્રીસતુાયુઃ॥ ૨૫॥
અશિનભયમક માદ ગ્ શસ્ત્રપ્રપીડા
િવગમનમથ દેહા દ્વત્તનાશાેઽથવા સ્યાત્ ।
અપગમનમસુ યાે યાે ષતાે વા િવનાશઃ
પ્રિવશ ત યિદ કેતુઃ કૂ્રરનતે્રાયુર તમ્॥ ૨૬॥
યુિધ જિનતિવમાનં િવપ્રવાસઃ વદેશા-
દ્વસહૃુ તરિપ ચાેરૈવર્મનતે્રાપેરાેધઃ ।
પિરજનપિરહાિન ર્યતે માનવાના-
મપહર ત યદાયુભા મજં ભાગર્વે દ્રઃ॥ ૨૭॥
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પકૃતપિરપૂ યદ્ધલ ધપ્રભાવઃ
પિરજનધનધા યશ્રીમદ તઃપુરં ચ ।
અ તિવલ સતકૃત્તઃ સાહસાદાપ્તલ મી-
ત મર ભિદ કુ યુદાર્યસહંાિરણી ત॥ ૨૮॥
િવિવધધનસતુા પ્તિવપ્રયાેગાેઽિરવગ-
વર્સનશયનભષૂારત્નસ પ પ્રસૂ તઃ ।
ભવ ત ગુ જના તગુર્ મિપત્તપ્રપીડા
ધર ણતનયવષ શીતગાૈ સ પ્રયાતે॥ ૨૯॥
રાહુ ક મહાદશા મ િવિવધ અ તદર્શા કા ફલ
િવષા બુ ગ્દુષ્ટભજુઙ્ગદશર્નં
પરાબલાસયંુ તિરષ્ટિવચ્યુ તઃ ।
અિરષ્ટવાગ્દુષ્ટજનવ્યથા
ભવે દ્વધુંતુદેનાપહૃતે વવ સરે॥ ૩૦॥
સખુાપેની તઃ સરુિવપ્રપૂજનં
િવરાેગતા વામદશૃાં સમાગમઃ ।
સપુુ યશાસ્ત્રથર્િવચારસ ભવઃ
સરુાિરદાયા તગે હ પતાૈ॥ ૩૧॥
સમીરિપત્તપ્રગદક્ષ ત તનાૈ
તનજૂયાે ષ સહજૈશ્ચ િવગ્રહઃ ।
વ ત્યનાશશ્ચ પદચ્યુ તભર્વેત-્
િદ તપ્ર યુઃ પ્રિવ શત્યથાકર્જે॥ ૩૨॥
સતુ વ સ દ્ધઃ સહૃુદાં સમાગમાે
મનાેિવિન દ્ય વમતીવ યતે ।
પટુિક્રયાભષૂણકાૈશલાદયાે
ભજુઙ્ગસવં સરહાિરણી દુજે॥ ૩૩॥
વરા ગ્ શસ્ત્રાિરભયં શરાે
શર રક પઃ વસહૃુદુ્ગ વ્યથા ।
િવષવ્રણા તઃ કલહઃ સહૃુ જનૈ-
રહી દ્રદાયા તરગે શખાધરે॥ ૩૪॥
કલત્રલ ધઃ શયનાપેચારતા
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તુરઙ્ગમાતઙ્ગમહીસમાગમઃ ।
કફાિનલા પ્તઃ વજનૈિવરાેિધતા
ભવેદ્ભજુઙ્ગાયુરપાહૃતાૈ ગાેઃ॥ ૩૫॥
અિરવ્યથા સ્યાદ તપીડનં
દશૃાેિવષા ગ્ શસ્ત્રાહ તરાપદુદ્ગમઃ ।
વધૂસતુા ત ર્પતેમર્હદ્ભયં
ભજુઙ્ગવષ ત મરાિરણા હૃતે॥ ૩૬॥
વધૂિવનાશઃ કલહાે મનાે
કૃ ષક્રયાિવત્તપશપુ્ર ક્ષયઃ ।
સહૃુ દ્વપ ત્તઃ સ લલાદ્ભયં ભવે-
દ્વધાૈ દશાભક્તિર દેવિવ દ્વધઃ॥ ૩૭॥
પા ગ્ ચાેરાસ્ત્રભયં શર િરણાં
શર રનાશાે યિદ વા મહા જઃ ।
પદભ્રમાે હૃન્નયનપ્રપીડનં
યદાત્ર સપર્યુ ષ સચંરે કુજઃ॥ ૩૮॥
હ પ ત ક મહાદશા મ િવિવધ અ તદર્શા કા ફલ
સાૈભાગ્યકા તતબહુમાનગુણાેદયઃ
સ્યા સ પતુ્ર સ દ્ધરવનીપ તપજૂનં ચ ।
આચાયર્સાધજુનસયંુ તિરષ્ટ સ દ્ધઃ
સવ સરં હર ત દેવગુરાૈ વક યમ્॥ ૩૯॥
વે યાઙ્ગનામદકૃદાસવદાષેસઙ્ગ
ઉ કષર્સાખૈ્યસકુટુ બપશપુ્રપીડા ।
અથર્વ્યયાે ભયમ ક્ષજ ક્સુતા ત
જૈવી ં દશાં િવશ ત દૈનકરે નરાણામ્॥ ૪૦॥
સ્ત્રીદ્યૂતમદ્યજમહાવ્યસનં િત્રદાષેૈઃ
કે ચદ્વદ ત્યિપ ચ કેવલમઙ્ગલા પ્તઃ ।
દેવ દ્વ ચર્નસતુાથર્સખુપ્રયાેગૈ-
ગ વણર્પૂ જતદશાં હરતી દુસતૂાૈ॥ ૪૧॥
શસ્ત્રવ્રણં ભવ ત ત્યજનૈિવરાેધ-
શ્ચત્તવ્યથા તનયયાે ષદુપદ્રવશ્ચ ।
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પ્રણચ્યુ તગુર્ સહૃુ જનિવપ્રયાેગઃ
સાૈરેડ્યમાયુરપહૃત્ય દદા ત કેતુઃ॥ ૪૨॥
નાનાિવધાથર્પશધુા યપિરચ્છદસ્ત્રી-
પતુ્રાન્નપાનશયના બરભષૂણા પ્તઃ ।
દેવ દ્વ ચર્નમપુાસનત પર વ-
માયુયર્દા હર ત જૈવમથાસરેુડ્યઃ॥ ૪૩॥
શત્રાજેર્યઃ ક્ષ તપમાનનક તલાભઃ
સ્યાચ્ચ ડતા નરતુરઙ્ગમવાહના પ્તઃ ।
શ્રે યગ્રહારપુરરાષ્ટ્રસમ તસ પદ
દુચ્ચૈ ચ યસહ યુરપાહૃતેઽક॥ ૪૪॥
યાે ષદ્બહુ વમિરનાશનમથર્લાભઃ
કૃ યથર્વ તપુરમાેન્નતક તલાભઃ ।
દવ દ્વ ચર્નપર વમતીવ પુંસાં
સં યતે ગુ દશાહૃ ત શવર્ર શે॥ ૪૫॥
બ ધપૂતાષેણમિરવ્રજતાેઽથર્લાભઃ
સકેુ્ષત્રસ કૃ તિરહ પ્ર થતપ્રભાવઃ
ઇષર્દુ્ગ પહ તર ક્ષણસકુ્ષ તવાર્
ક્ષત્યાત્મજે હર ત વ સરમાયર્ તમ્॥ ૪૬॥
બ ધપૂત પ્ત માનસ ગ્ગદા ત-
શ્ચાેરાદ્ભયં ગુ ગદાે જઠરાેદ્ભવાે વા ।
રાજે દ્રપીડનમિરવ્યસનં વનાશઃ
સ પદ્યતે હર ત સિૂરદશાં સરુારાૈ॥ ૪૭॥
શિન કાે મહાદશા મ િવિવધ અ તદર્શા કા ફલ
કૃ ષ દ્ધ ત્યમિહષા યુદયઃ
પવનામયાે ષલ તધનમ્ ।
સ્થિવરાઙ્ગના પ્તરલસ વમઘાે
િનજવ સરા તરગતે રિવજે॥ ૪૮॥
સભુગ વમ ત સુ ખત વિનતા
પલાલનં િવજય મત્રયુ તઃ
િત્રગદાેદ્ભવઃ સહજપતુ્ર
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શિનદાયહાિર ણ શશાઙ્કસતુે॥ ૪૯॥
મ દ ગ્ પીડનમિરવ્યસનં
સતુદારિવગ્રમ તઃ સતતમ્ ।
અશભુાવલાેકનમહેશ્ચ ભયં
દુવ સરં હર ત કેતપુતાૈ॥ ૫૦॥
સહૃુદઙ્ગનાતનયસાખૈ્યયુતઃ
કૃ ષતાેયયાનજિનતાથર્ચયઃ ।
શભુક ત દ્ભવ ત દેહ તાં
યમદાયહાિર ણ ગાે તનયે॥ ૫૧॥
મરણં તુ વા િરપુભયં સતતં
ગુ વગર્ ગ્જઠરનતે્ર ।
ધનધા યિવચ્યુ તિરહ પ્રભવેત-્
રિવ યુરાિવશ ત તીવ્રકરે॥ ૫૨॥
વિનતાહ તમર્રણમવે ણાં
સહૃુદાં િવપ ત્તરથ રાેગભયમ્ ।
જલવાતજં ભયમતીવ ભવેત્-
રિવ યુરાિવશ ત રાિત્રકરે॥ ૫૩॥
વપદચ્યુ તઃ વજનિવગ્રહ ક્-
વરવાહ્નશસ્ત્રિવશ ભરથ વા ।
અિર દ્ધરા તર ગ ક્ષભયં
રિવ યુરાિવશ ત ભુ મસતુે॥ ૫૪॥
અ માગર્યાનમસુ ભિવરહ તુ
અથ વા પ્રમેહગુ ગુ મભયમ્ ।
વર ક્ક્ષ તઃ સતતમવે ણા-
મ સતા તરં િવશ ત ભાે ગપતાૈ॥ ૫૫॥
અમરાચર્ન દ્વજગણા ભ ચ-
ગ્ ર્હપુત્રદારિવહ ત તુ ભવેત્ ।
ધનધા ય દ્ધરિધકા િહ ણાં
ગતવત્યથાિકવયસી દ્રગુરાૈ॥ ૫૬॥
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બુધ ક મહાદશા મ િવિવધ અ તદર્શા કા ફલ
ધમાર્ગર્િનર તિવવપ શ્ચતાં
સઙ્ગમાે િવમલધીઘર્નં દ્વ ત્ ।
િવદ્યયા બહુયશઃ સખંુ સદા
ચ દ્રજે હર ત વ સરં વકમ્॥ ૫૭॥
દુઃખશાેકકલહાકુલાત્મતા
ગાત્રક પનમ મત્રસયંુ તઃ ।
ક્ષતે્રયા વ યુ તયર્દા ભવેત્-
સાેમમસનૂુશરદં ગતઃ શખી॥ ૫૮॥
દેવિવપ્રગુ પજૂનિક્રયા દાનધમર્પરતાસમાગમઃ ।
વસ્ત્રભષૂણસહૃુદ્યુ તભર્વેદ્બાેધનાયુ ષ સમાગતે સતે॥ ૫૯॥
હેમિવદુ્રમતુરઙ્ગવારણપ્રા તં ભવનમન્નપાનયુક્ ।
ભપૂતેરિપ ચ પજૂનં ભવેદ્ભાનુમા લિન બુધા દકં ગતે॥ ૬૦॥
મ તકવ્યસનમ ક્ષપીડનં કુષ્ઠદદુ્રબહુક ઠપીડનમ્ ।
પ્રાણસશંયયુ ત ર્ણાં ભવજે્જ્ઞાયષું વ્રજ ત શીતદ ઘતાૈ॥ ૬૧॥
અ ગ્ ભી તરિપ નતે્ર ચાેરજં ભયમતીવ દુઃ ખતા ।
સ્થાનહાિનરથ વાતરાે ગતા જ્ઞાયષું હર ત મેિદનીસતુે॥ ૬૨॥
માનહાિનરથવાશ્રયચ્યુ તઃ વક્ષયાેઽ ગ્ િવષતાેયજં ભયમ્ ।
મ તકા ક્ષજઠરપ્રપીડનં શીતર મજદશાં ગતેઽસરેુ॥ ૬૩॥
વ્યાિધશત્રુભયિવચ્યુ તભર્વે-
દ્બ્રહ્મ સ દ્ધરવનીશસ કૃ તઃ ।
ધમર્ સ દ્ધતપસાં સમુદ્ગ્રમાે
દેવમિ ત્ર ણ િવદાે દશાં ગતે॥ ૬૪॥
અથર્ધમર્પિરલુ પ્ત ચ્ચકૈઃ
સવર્કાયર્િવફલ વમઙ્ ગનામ્ ।
શ્લે મવાતજિનતા ગુદ્ભવ-ે
દ્વાેધનાયુ ષ સમાગતેઽ સતે॥ ૬૫॥
કેતુ ક મહાદશા મ િવિવધ અ તદર્શા કા ફલ
િરપજુનકલહં સહૃુ દ્વરાેધં
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વશભુચઃ શ્રવણં વરાઙ્ગદાહમ્ ।
ગમનપરધા િવત્તનાશં
શ ખિન લભેત્ દશાં ગતે વક યામ્॥ ૬૬॥
દ્વજવરકલહઃ સ્ત્રયા િવરાેધઃ
વકુલજનૈરિપ ક યકાપ્રસૂ તઃ ।
પિરભવજનનં પરાપેતાપાે
ભવ ત સતે શ ખવ સરા તરાલે॥ ૬૭॥
ગુ જનમરણં વતાર્રઃ
વજનિવરાેધિવદેશયાનલભઃ ।
પકૃતકલહઃ કફાિનલા ત-
િવશ ત રવાૈ શ ખવ સરા તરાલમ્॥ ૬૮॥
સલુભબહુધનં તથવૈ હાિનઃ
સતુિવરહાે બહુદુઃખભાક્પ્રસૂ તઃ ।
પિરજનયવુ તપ્ર પ્રલાભઃ
શ શિન યદા શ ખદાયમ યપુેતે॥ ૬૯॥
વકુલજકલહં વબ ધનુાશં
ભયમિપ પન્નગજં વદ ત ચાેરાત્
હુતવહભયશત્રપુીડનં ચ
વ્રજ તકુજે વજનામખેચરાયુઃ॥ ૭૦॥
અિરકૃતકલહં પા ગ્ ચાૈરૈ-
ભર્યમિપ પન્નગજં વદ ત તજ્જ્ઞાઃ ।
ખલજનવચનં દુિરષ્ટચેષ્ટા
સમ સ ગતેઽત્ર શખી દ્રદાયમાહુઃ॥ ૭૧॥
સતુવરજનનં સરેુ દ્રપૂ
ધર ણધના પ્ત પાયનાથર્ સ દ્ધઃ ।
ધનચયજનનં મહીશમાનાે
ભવ ત ગતેઽત્ર ગુરાૈ શખી દ્રદાયમ્॥ ૭૨॥
પિરજનિવહ ત પરાપેતાપં
િરપજુનિવગ્રહમઙ્ગભઙ્ગતાં ચ ।
ધનપદિવયુર્ ત તથાહુરાયાર્
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ગતવ ત સયૂર્સતુે શખાધરાયુઃ॥ ૭૩॥
સતુવજર્નનં પ્રભપુ્રશ તઃ
ક્ષ તધન સ દ્ધરર શ્વરપ્રપીડા ।
પશકૃુષીિવહ તભર્વેત્તુ પુંસાં
િવશ ત બુધે શ ખવ સરા તરાલમ્॥ ૭૪॥
શકુ્ર ક મહાદશા મ િવિવધ અ તદર્શા કા ફલ
વસનભષૂણવાહચ દના-
દ્યનુભવઃ પ્રમદાસખુસ પદઃ ।
દ્યુ તયુ તઃ ક્ષ તપાદ્ધનલ ધયાે
ગુસતુે વદશાં પ્રિવશત્યિપ॥ ૭૫॥
નયનકુ ક્ષકપાેલગદાેદ્ભવઃ
ક્ષ ત તાે ભયમ ત શર િરણામ્ ।
ગુ કુલાેદ્ભવબા ધવપીડનં
ગુસતુાયુ ષ ભાનુમ ત સ્થતે॥ ૭૬॥
નખ શરાેરદનક્ષ ત ચ્ચકૈઃ
પવનિપત્ત ગથર્િવનાશનમ્ ।
ગ્રહ ણગુ મકય મકપીડનં
સતવયાેહૃ ત તત્ર િહમ વ ષ॥ ૭૭॥
િધરિપત્તગદા તસમાશ્રયઃ
કનકતામ્રચયાવિનસગં્રહઃ ।
સવુ તદૂષણમુદ્યમિવચ્યુ ત-
ર્ષભવ લભવ સરગે કુજે॥ ૭૮॥
િનિધભવઃ સતુલ ધરભી તવાક્
વજનપજૂનમ યિરબ ધનમ્ ।
દહનચાેરિવષાેદ્ભવપીડનં
તુલધરેશ્વરવ સરગેઽસરેુ॥ ૭૯॥
િવિવધધમર્સરેુશનમ સ્ક્રયા
ભવ ત ચાત્મજવામદગૃાગમઃ ।
િવિવધરાજ્યસખું ચ શર િરણાં
કિવદશાહૃ ત કામુર્કનાયકે॥ ૮૦॥
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નગરયાેધ પાેદ્ભવપજૂનં
પ્રવરયાે ષદવા પ્તરથા ત વા ।
િવિવધિવત્તપિરચ્છદસયંુ ત-
િદ તપૂ જતદાયગતે શનાૈ॥ ૮૧॥
તનયસાખૈ્યમાગમસ પદાં
િનચયલ ધર તપ્રભુતા યશઃ ।
પવનિપત્તકફા તરિરચ્યુ તર્-
દનજુમિ ત્રદશાહૃ ત ચ દ્રજે॥ ૮૨॥
સતુસખુાિદબિહઃ સ્થ તર ગ્ જં
ભયમતીવ િવનાશનમઙ્ગ ક્ ।
અિપ ચ વારવધજૂનસયંુ તઃ
શ ખિન યાત્યલમાૈશનસીમ્ દશામ્॥ ૮૩॥
દશાપહારેષુ ફલં યદુક્તં
વણાર્િધકારાનુગુણં વદ તુ ।
છદ્રષેુ સૂ મે વિપ ત ફલા પ્તઃ
છાયાઙ્કવાતર્શ્રવણાિન વા સ્યુઃ॥ ૮૪॥

દ્વાિવશાેઽ યાયઃ
કાલચક્ર દશા

દસ્રાિદતઃ પાદવશને મષેાન્ન-્
મીના શકા તં ક્રમશાેઽપસવ્યમ્ ।
ક ટાદ્ધયા તં ગણયેચ્ચ સવ્ય-

માગણ પાદક્રમશાેઽજતારાત્॥ ૧॥
અેવં ભૂયાચ્ચાપસવં્ય ચ સવં્ય
ભાિન ત્રી ણ ત્રી ણ િવદ્યા ક્રમેણ ।
તદ્રાશીશપ્રાેક્તવષદર્શાસ્ય
દેવં પ્રાહુઃ કાલચકે્ર મહા તઃ॥ ૨॥
મનુઃ પરઃ સિનધર્િન ર્પ તપાે વને ક્રમાત્ ।
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િદવાકરિદવ સરાઃ શભુાશભુા પ્તહેતવઃ॥ ૩॥
દસઃ્અપહારાિદકકાલચકે્ર
વાક્યાિન દસ્રાિદપદાિદ િન ।
દક્ષ્યા મ વણનર્વ ભભર્માનૈ
રાશીશવષઃ પરમાયુરત્ર॥ ૪॥
પાૈરં ગાવાે મત સ દગ્ધં
નક્ષત્રે દુઃ સ તુ ભૂશલૂમ્ ।
પતે્રક્ષિન્નધયાેરઙ્ગે
વાણી ચસં્થ દિધ નક્ષત્રમ્॥ ૫॥
દાસ વેશાે ગાૈર પતંુ્ર
ક્ષિન્નિધકારાે ગાેભૂશષેમ્ ।
સાૈદિધનક્ષત્રેહાસ તાે
ભાૈમગુ ઃ પતુ્રાક્ષાનેાિધઃ॥ ૬॥
વાક્યા યેતા ય શ્વયા યક્ષર્યાેયાર્-
ય શ્વ યાદ્ય ય ગ્ ભસ્યાપસવ્યે ।
સવ્યેઽજે દ્વાવેર્ક્ષ્યમાણષેુ વાક્યે-
વ દાવેર્ક્યા યવે રાૈદ્રસ્ય ભૂયઃ॥ ૭॥
ધનેુઃ ક્ષતે્રે પુરગાે શભં-ુ
તાસાં જત્રુ ક્ષિન્નિધ દાસી ।
ચમાર્ભાેગી રાયિધનાક્ષ-
સ્ત્રીપાૈરાઙ્ગી શવતીથાર્ જે॥ ૮॥
ત્રક્ષિનિધદાર્ સૂ ચશભંાે
સાૈરયધી નક્ષતં્ર પારમ્ ।
ગાે શવતીથ દાિત્ર ન્નાે
ધીહ સતાંશભુાેગ ર યા॥ ૯॥
નક્ષત્રપાદૈ યઘટ સમુ થા
પવૂાર્ દશા ત પ તવષર્ તા ।
પવૂાક્તપાદક્રમશાેઽત્ર િવદ્યાત્-
કેષાં ચદેવં મતમાહુરાયાર્॥ ૧૦॥
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દસ્રાિદપાદપ્ર તીિન ભાનાં
વાક્યાિન યા યક્ષરપં ક્ત િન ।
તષેાં ક્રમેણવૈ દશા પ્રક યા
વાક્યક્રમં સા વ ત કે ચદાહુઃ॥ ૧૧॥
વાક્યક્રમે કક્યર્ લમીનસ ધાૈ
મ ડૂકગત્યશ્વર લુ તશ્ચ ।
સહાવલાેક સ્ત્રિવધા તદાની ં
દશા તરં દુઃખફલપ્રદં સ્યાત્॥ ૧૨॥
તદ્વાક્યવણર્ક્રમશાપેહાર-
વષાર્હતે ત પરમાયુરાપે્ત ।
તદા દશાયામપહારવષર્-
સખં્યાશ્ચ માસા દવસા વદેયુઃ॥ ૧૩॥
વાક્યષેુ યાવચ્છરદાં પ્રમાણં
વદ ત તાવ પરમાયુરત્ર ।
મષેાદનીકં મદનં ગજેન
તુ દઃ પનુશ્ચવૈમુદ િરતં તત્॥ ૧૪॥
ઉ પન્નઆધાનઆઉર ક્ષેમ મહાદશા
મહાદશાસુ ય ફલં પ્રક તતં મયા પુરા ।
તદેવ યાજેયેદ્ બુધાે દશાસુ ચવૈમાિદષુ॥ ૧૫॥
જન્મક્ષાર્ પરત તુ પ ચમભવાઽથાે પન્નસજં્ઞા દશા
સ્યાદાધાનદશાઽ યતાેઽષ્ટમભવાત્ ક્ષેમાન્મહાખ્યા દશા ।
આસામવે દશાવસાનસમયે ત્યુપ્રદા સ્યા ણાં
વ પાન પસમાયષુાં િત્રવધપ ચક્ષશદાયા તમે॥ ૧૬॥
િનસગર્દશા
અેકં દ્વે નવ િવશ ત ર્ તકૃ તઃ પ ચાશદેષાં ક્રમાત્
ચ દ્રારે દુજશકુ્ર વિદનકૃદૈ્દવાકર ણાં સમાઃ ।
વૈ વૈઃ પુષ્ટફલા િનસગર્જિનતૈઃ પ ક્તદર્શાયા ક્રમા-
દ તે લગ્ દશા હુભે ત યવના નેચ્છ ત કે ચત્તથા॥ ૧૭॥
અંશદશા
લપ્તીકૃત્ય ભજેદ્્રગ્રહં ખખ જનૈ ત ચ્છષ્ટમાયુ કલા
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આશાખા શ્વહૃતા દમિદવસાઃ સત્યાેિદતેઽ શાયષુી ।
વિક્ર યુચ્ચગતે િત્રસઙ્ગુણ મદં વાંશિત્રભાગાેત્તમે
દ્વઘં્ન નીચગતેઽધર્મ યથ દલં માૈઢ ે સતાક િવના॥ ૧૮॥
સવાર્દ્ધર્િત્રકૃતષેષુ મતલવહ્લાસાેઽસતામુ ક્રમા-
િદ્રઃફા સ સુ દલં તદા હર ત બલ્યેકાે બહુ વેકભે ।
યંશાનંે િરપુભે િવના ક્ષ તસતું સત્યાપેદેશે દશા
લગ્ સ્યાંશસમા બ લ યુદયભેઽસ્યાત્રાિપ તુલ્યાિપ ચ॥ ૧૯॥
તસ્યાપેદેશાે વરમત્ર િક તુ
કુવર્ ત્યયાેગ્યં બહુવગર્ણ ભઃ ।
આચાયર્કં વત્ર બહુઘ્નતાયામ્
અેકાે તુ યદ્ભુિર તદેવ કાયર્મ્॥ ૨૦॥
િપ ડાયુદર્શા
ધેયં શરૂ શકે શ્રયં મય પરે િનદ્રાઃ સમા ભાસ્કરાત્
િપ ડાખ્યયુ ષ પવૂર્ચ્ચ હરણં સવર્ િવદ યાિદહ ।
લગ્ ે પાિપિન ભં િવનાેદયલવૈિનઘ્નં નતાઙ્ગૈહૃર્તં
ત્યાજં્ય સાૈ યિનર ક્ષતેઽધર્ ણમત્રાયુ ય ભજ્ઞા િવદુઃ॥ ૨૧॥
લગ્ દશામંશસમાં બલવત્યંશે વદ ત પૈ ડાખ્યે ।
બલયુક્તં યિદ લગ્ ં રા શસમવૈાત્ર નાંશાે વા॥ ૨૨॥
હરણં નીચેઽદ્ધર્ ણં સ્યા પૂણ પ્રાેક્તવષર્મુચ્ચગ્ હે ।
પૈ ડાદાૈ દ્ય તરગે પ્રાજ્ઞૈસૈ્ત્રરા શકં ચ ત્યમ્॥ ૨૩॥
પૈ ડાખ્યમાયુબ્રુર્વર્તે પ્રધાનં
મ ણ થચાણક્યમયાદયશ્ચ ।
અેતન્ન સા વત્યવદદ્ભદ તાે
વરાહસયૂર્સ્ય તથવૈ વાક્યમ્॥ ૨૪॥
સયૂાર્િદકાનાં વમતને વ-
શમર્ વરાંશં પરમાયષુાેઽત્ર ।
અસ્યાિપ સવર્ હરણં િવધેયં
પવૂા ક્તવ લગ્ દશામપીહ॥ ૨૫॥
ણાં દ્વાદશવ સરા દશહતા હ્યાયઃુપ્રમાણં પરૈ-
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રાખ્યાતં પરમં શને સ્ત્રભગણં યાવ પરૈર િરતમ્ ।
કૈ શ્ચચ્ચ દ્રસહસ્રદશર્ન મહ પ્રાેક્તં કલાૈ િક તુ યત્
વેદાેક્તં શરદઃ શતં િહ પરમાયુદાર્યમાચ મહે॥ ૨૬॥
લગ્ ાિદત્યે દુકાનામિધકબલવતઃ સ્યાદ્દશાદાૈ તતાેઽ યા
ત કે દ્રાિદ સ્થતાના મહ બહુષુ પનુવ યર્તાે વીયર્સા યે ।
બહ્વાયવુર્ષર્દાતુઃ પ્રથમ મનવશાચ્ચાેિદતસ્યા દસા યે
વીય િક વત્ર સ ધગ્રહિવવરહતં ભાવસ ય તરાપ્તમ્॥ ૨૭॥
અંશાેદ્ભવં લગ્ બલા પ્રસા ય-
માયુશ્ચ િપ ડાેદ્ભવમકર્વીયાર્ત્ ।
નૈસ ગકં ચ દ્રબલા પ્રસા યં
બ્રૂમસ્રયાણામિપ વીયર્સા યે॥ ૨૮॥
તષેાં ત્રયાણા મહ સયંુ ત તુ
િત્ર ભહૃર્તા સવૈ દશા પ્રક યા ।
વીય દ્વયાેરૈક્યદલં તયાેઃ સ્યાત્
ચે વશમાર્યુરમી બલાનેાઃ॥ ૨૯॥
કાલચક્રદશા જ્ઞેયા ચ દ્રાંશશેે બલા વતે ।
સદા નક્ષત્રમાગણ દશા બલવતી તા॥ ૩૦॥
સમાઃ ષ ષ્ટ દ્વઘ્ના મનજુકિરણાં પ ચ ચ િનશા
હયાનાં દ્વિત્રશ ખરકરભયાેઃ પ ચકકૃ તઃ ।
િવ પા સા યાયુ ર્ષમિહષયાેદ્વિદશ શનુાં
તં છાગાદ નાં દશકસિહતાઃ ષટ્ ચ પરમમ્॥ ૩૧॥

યે ધમર્કમર્િનરતા િવ જતે દ્રયા યે
યે પ યભાજેનજુષાે દ્વજદેવભક્તાઃ ।
લાેકે નરા દધ ત યે કુલશીલ લલાં
તષેા મદં ક થતમાયુ દારધી ભઃ॥ ૩૨॥

ત્રયાેિવશાેઽ યાયઃ
પ્રષ્ટકવગર્

ગાેચરગ્રહવશાન્મનુ નાં યચ્છુભાશભુફલા યપુલ યૈ ।
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અષ્ટવગર્ ઇ ત યાે મહદુક્ત ત પ્રસાધન મહા ભદધેઽહમ્॥ ૧॥
આ લખ્યસ યગ્ભુિવ રા શચકં્ર ગ્રહ સ્થ ત ત જનનપ્ર ત્તમ્ ।
તત્તદ્ગ્રહક્ષાર્ ક્રમશાેઽ તવગ પ્રાેક્તં કરાેત્યક્ષિવધાનમત્ર॥ ૨॥
પતુ્રીવંસાિહધિનકેઽકર્કુ કર્જે યાે
મુક્તા વકે સરુગુરાે ર્ગુ ત્તથાશ્રીઃ ।
જ્ઞાદ્ગાેમતીધનપરા રિવિરષ્ટદાે ત્-
ગીતાેન્નયે યુદયભા લઘુતાન્નપાત્રે॥ ૩॥
ગીતાસાૈ જનકે રવેઃ ક લતસાિન્ન કે તષુારદ્યુતેઃ
ભાૈમાછ્ર ગુ ણતે ધનસ્ય યુગવન્માસા દિનત્યે બુધાત્ ।
નીવા કાૈરવસ જનસ્ય ગુ દૂ્ગઢાત્મ સદ્ધાજ્ઞયા
મ દાદ્વાણચયે તનીગર્ તનયે ચ દ્રઃ શભુાે ગાેચરે॥ ૪॥
તી ણાંશાેગર્ ણતાનકે શ શરગાેલાર્ક્ષાય ભૂમેઃ સતુાત્
પતુ્રીવાસજનાય ચ દ્રતનયાદ્ગાેમેતકે ગી પતેઃ ।
તન્નાકાિર સતાત્તદા કુ શનેઃ કાવેાસદાધનેુકાે
લગ્ ા વા ક લતં નયેત્ ક્ષ તસતુઃ ક્ષેમપ્રદાે ગાેચરે॥ ૫॥
સાૈ યાદ્યાેગશતં ધનૈઃ કુ રવેમાષાિધકશ્રીગુર્રાેઃ
તે ે યત્ર યમારયાેઃ પુરવસ દગ્ધનેયે ભાગર્વાત્ ।
પતુ્રાે ગભર્મહા ધકે પર તાં દાનાય લગ્ ા સધુા-
મૂતઃ પ્રા ષ નક શ શસતુ વત્ર સ્થતશ્ચેચ્છુભઃ॥ ૬॥
માતાર્ ડા કરલાભસ જધિનકે ચ દ્રાદુ્રમેસા લકે
ભાૈમા ક પ્રભુસદૂનાય કુરવઃ શક્ષાધનાઢ ે બુધાત્ ।
પતુ્રી ગભર્સદાનકે સરુગુરાેઃ વ લ મચ દ્રે શનેઃ
શ્રીમ તાે ધિનકાઃ સતા કિરિવશષેે સ દ્ધિનતં્ય તનાેઃ॥ ૭॥
ત્યાં શ્રી તુ રવેિવધાેઃ પુરગવામ દાે લપુત્રે તનાેઃ

પાૈરે લાભમદા લકે કુ લવં માેહે ધનેઢ ે ગાેઃ ।
લાેભ તા લપરે કુ દ્રિવસતુા ગભ મહા ધાૈ નયે
જ્ઞાલ મીચુ લકે ગુરાેમર્દધતાઢ ાેઽસાૈ ગુઃ સાખૈ્યદઃ॥ ૮॥
રવેયાર્ત્રાવીથીજનય શ શનાે લક્ષય શનેઃ
ગુણે તુત્યાે ભાૈમાદ્ગ ણતિનકરાેઽસાૈ શભુકરઃ ।
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શતાકારે વાત્તદધનપરે જ્ઞાદુદયભાત્
કલાભૂતાન યે ગજુ ચયખે સયૂર્તનયઃ॥ ૯॥
ઇ ત િનગિદત મષં્ટ નેષ્ટમ ય દ્વશષેા-
દ લકફલિવપાકં જ ન્મનાં તત્ર દદ્યુઃ ।
ઉપચયગ્ હ મત્ર વાેચ્ચગૈઃ પુષ્ટ મષં્ટ
વપચયગ્ હનીચારા તગનૈષ્ટસ પત્॥ ૧૦॥
કૃવાષ્ટવગર્ દ્યુસદાં િક્રયાિદ-
વક્ષૈિવહીને તરેક બ દાેઃ ।
નાશાે વ્યયાે ભી તભયાથર્નાર -
શ્રીરાજ્ય સ દ્ધઃ ક્રમશઃ ફલાિન॥ ૧૧॥
તત્તદ્ગ્રહાિધ ષ્ઠતસવર્રાશી-ં
ત સં જ્ઞતં લગ્ મ ત પ્રક ય ।
તે યઃ ફલા યષ્ટિવધા યભવૂં-
તત્તદ્ગહૃાદ્ભા વવશાદ્વદ તુ॥ ૧૨॥
તત્તદ્ગ્રહક્ષાર્શકતુલ્યભાંશ
સ્થતા ગ્રહાશ્ચારવશાિદદાનીમ્ ।
તથવૈ તદ્ભાવસમુ થતાિન
ફલાિન કુવર્ ત શભુાશભુાિન॥ ૧૩॥
કૃતેઽ તવગ સ ત કારકક્ષાર્ત્-
યદ્ભાવમુક્તાઙ્કમપુૈ ત ખેટઃ ।
તદ્ભાવપુ ષ્ટ સશભુાેઽશભુાે વા
કરાેત્યનુક્તે િવપર તમવે॥ ૧૪॥
અેકત્ર ભાવે બહવાે યદાની-
મુક્તાઙ્કગાશ્ચારવશાદ્વ્રજ ત ।
પુ ણ ત તદ્ભાવફલાિન સ યક્
ત કારકાત્તત્ત પૂવર્ભાવે॥ ૧૫॥
બ દાૈ સ્થતે ત ફલ સ દ્ધકાલ
િવિનણર્યાય પ્રિહતેઽષ્ટવગ ।
ભા યષ્ટધા તત્ર િવભજ્ય કક્ષા
ક્રમેણ તષેાં ફલમાહુર યે॥ ૧૬॥
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પ્ર તારાષ્ટકવગર્ઃ
આ લખ્ય ચકં્ર નવ પવૂર્રેખા
યા યાેત્તરસ્થા દશ ચ િત્રરેખાઃ ।
પ્ર તારકં ષ ણવ તપ્રકાેષં્ઠ
પઙ્ યષ્ટકં ચાષ્ટકવગર્જં સ્યાત્॥ ૧૭॥
હાેરાશશીબાેધનશકુ્રસયૂર્-
ભાૈમામરે દ્રા ચતભાનપુતુ્રાઃ ।
યા યાિદપઙ્ યષ્ટકરા શનાથાઃ
ક્રમેણ ત બ દુફલપ્રદાઃ સ્યુઃ॥ ૧૮॥
રા ષ્ટભાગપ્રથમાંશકાલે
શિન દ્વતીયે ત્ય્ ગુ ઃ ફલાય ।
કક્ષાક્રમેણવૈ મહા ત્યભાગ-
કાલે િવલગ્ ં ફલદં પ્રિદષ્ટમ્॥ ૧૯॥
સવર્ગ્રહાણાં પ્રિહતેઽષ્ટવગ
ત કાલરા શ સ્થત બ દુયાેગે ।
અષ્ટાક્ષસખં્યાિધકિવ દવશ્વેત્
શભંુ તદુને વ્યસનં ક્રમેણ॥ ૨૦॥
યાવ ત તુિહન ચેઃ શભુાઙ્કસસં્થા
યાવ તઃ શભુભવને િહમદ્યુતવેાર્ ।
ઇ થં ત દ્વિદત મહાિધકે ચ તે યઃ
વ ત્યૂને િવપિદ ત સૂ ચતં પરેષામ્॥ ૨૧॥
કતુર્ઃ વજન્મસમયાવસથગ્રહાણાં
કૃ વાષ્ટવગર્ક થતાક્ષિવધાનમત્ર ।
બહ્વક્ષયાેગવશતઃ શભુરા શમાસ-
ભાવગ્રહ સ્થ તષુ કમર્શભંુ િવદ યાત્॥ ૨૨॥
પાપાેઽિપ વગ્ હસ્થશ્ચેદ્ભાવ દ્ધ કરાેત્યલમ્।
નીચારા તગ્ હસ્થશ્ચે કુયાર્દ્ભાવક્ષયં ધ્રવુમ્॥ ૨૩॥
વાેચ્ચસ્થાેઽિપ શભુાે ભાવહાિન દુઃસ્થાનપાે યિદ ।
સસુ્થાનપશ્ચેત્ વાેચ્ચસ્થઃ પાપી ભાવાનુકૂલ્યકૃત્॥ ૨૪॥
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ચતુિવશાેઽ યાયઃ
પ્રષ્ટકવગર્ફલ

અકર્ સ્થતસ્ય નવમાે રા શઃ િપ ગ્ હઃ તઃ
તદ્રા શફલસખં્યા ભવર્દ્ધર્યેચ્ક્ષાે યિપ ડકમ્॥ ૧॥
સપ્તિવશહૃતા લ ધં નક્ષતં્ર યા ત ભાનજેુ ।
ત મન્ કાલે િપ ક્લેશાે ભવે ય ત ન સશંયઃ॥ ૨॥
તિ ત્રકાેણગતે વાઽિપ િપ તુલ્યસ્ય વા તઃ ।
સયંાેગઃ શાે ય શષાણાં શાે યિપ ડ ઇ ત તઃ॥ ૩॥
લગ્ ા સખુેશ્વરાંશશેદશાયાં ચ િપ ક્ષયઃ ।
સખુનાથદશાયાં વા િપ તુલ્ય ત વદેત્॥ ૪॥
સશંાે ય િપ ડં સયૂર્સ્ય ર ધ્રમાનને વદ્ધર્યેત્ ।
દ્વાદશને હતાચ્છેષરા શ યાતે િદવાકરે॥ ૫॥
તિ ત્રકાેણગતે વાઽિપ મરણં તસ્ય િનિદશતે્ ।
અેવં ગ્રહાણાં સવષાં ચ તયને્મ તમાન્નરઃ॥ ૬॥
ચ દ્રા સખુફલૈઃ િપ ડં હ વા સારાવશે ષતમ્ ।
શનાૈ યાતે મા હાિનઃ િત્રકાેણક્ષર્ગતેઽિપ વા॥ ૭॥
ચ દ્રા સખુાષ્ટમેશશંિત્રકાેણે િવદેસાિધપે ।
માતુિવયાેગં તન્માસે િનિદશ્લે લગ્ તઃ િપતુઃ॥ ૮॥
ભાૈમા ત્તીયરા શસ્થફલૈભ્રા ગણં વદેત્ ।
બુધા સખુફલૈબર્ ધુગણં વા માતુલસ્ય ચ॥ ૯॥
ગુ સ્થતસતુસ્થાને યાવતાં િવદ્યતે ફલમ્ ।
શત્રનુીચગ્રહં સ્ય વા શષેા તસ્યાત્મ ઃ તાઃ॥ ૧૦॥
ગુરાેરષ્ટકવગ તુ શાે ય શષ્ટફલાિન વૈ ।
કૂ્રરરા શફલં ત્ય વા શષેા તસ્યાત્મ ઃ તાઃ॥ ૧૧॥
ફલાિધકં ગાેયર્ત્ર તત્ર ભાયાર્જિનયર્િદ ।
તસ્યાં વંશા ભ દ્ધઃ સ્યાદ પે ક્ષીણાથર્સતં તઃ॥ ૧૨॥
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શાે યિપ ડં શનેલર્ગ્ ાદ્ધ વા ર ધ્રફલૈઃ સખુૈઃ ।
હૃ વાવશષેભં યાતે મ દે વેઽિપ વા તઃ॥ ૧૩॥
લગ્ ાિદમ દા તફલૈક્યસખં્યા-
વષ િવપ ત્ત તુ તથાકર્પતુ્રાત્ ।
યાવ દ્વલગ્ગા તફલાિન ત મન-્
નાશાે િહ તદ્યાેગસમાનવષ॥ ૧૪॥
અષ્ટમ થફલૈલર્ગ્ ા પ ડં હ વા સખુૈભર્જેત્ ।
ફલમાયુિવ નીયા પ્રાગ્વદ્વલેાં તુ ક પયેત્
િત્રકાેણ શાેધન
િત્રકાેણષેુ તુ ય યનંૂ તત્તુલં્ય િત્રષુ શાેધયેત્ ।
અેક મન્ ભવને શૂ યે તિત્રકાેણં ન શાેધયેત્॥ ૧૬॥
ભવનદ્વયશૂ યે તુ શાેધયેદ યમ દરમ્ ।
સમ વે સવર્ગેહેષુ સવ સશંાેધયેત્તદા॥ ૧૭॥
અેકાિધપત્ય શાેધન
િત્રકાેણશાેધનાં કૃ વા પ્રશ્ચદૈકાિહપત્યકમ્ ।
ક્ષતે્રેદ્વયે ફલાિન સ્યુ તદા સશંાેધયે સધુીઃ॥ ૧૮॥
ગ્રહયુક્તે ફલૈહ ને ગ્રહાભાવે ફલાિધકે ।
ઊનને સદશૃ વ મન્ શાેધયેદ્ગ્રહવ જતે॥ ૧૯॥
ફલાિધકે ગ્રહૈયુર્ક્તે ચા ય મન્ સવર્ જેત્ ।
સગ્રહાગ્રહતુલ્ય વે સવ સશંાે યમગ્રહાત્॥ ૨૦॥
ઉભા યાં ગ્રહહીના યાંસમ વે સકલં ત્યજેત્ ।
ઉભયાેગ્રર્હસયંુક્તે ન સશંાે યં કદાચન॥ ૨૧॥
અેક મન્ ભવને શૂ યે ન સશંાે યં કદાચન ।
દ્વાવગ્રહાૈ ચેદ્યન્નયનંૂ તત્તુલં્ય શાેધયેદ્દવ્યાેઃ॥ ૨૨॥
શાે યાવ શષં્ટ સસં્થા ય રા શમાનને વદ્ધર્યેત્ ।
ગ્રહયુક્તેઽિપ તદ્રાશાૈ ગ્રહમાનને વદ્ધર્યેત્॥ ૨૩॥
રા શ ગુણકઆઉર ગ્રહ ગુણક
ગાે સહાૈ દશગુ ણતાૈ વસુ ભ મથનુા લભે ।
વ ણઙ્મષેાૈ ચ મુિન ભઃ ક યકામકરે શરૈઃ॥ ૨૪॥
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શષેાઃ વમાનગુ ણતાઃ કિકચાપઘટ ભષુાઃ ।
અેતે રા શગુણાઃ પ્રાેક્તાઃ થગ્ગ્રહગુણાઃ થક્॥ ૨૫॥
વારશકુ્રસાૈ યાનાં દશવસમુપે્ત દ્રયૈઃ ક્રમાદુ્ગ ણતા ।

બુધસખં્યા શષેાણાં રા શગુણાદ્ગ્રહગુણઃ થક્કાયર્ઃ॥ ૨૬॥
અેવં ગુિન વા સયંાજે્ય સપ્ત ભગુર્ણયે પુનઃ ।
સપ્તિવશહૃતાલ ધવષાર્ યત્ર ભવ ત િહ॥ ૨૭॥
દ્વાદશાદુ્ગણયે લ ધા માસાહઘર્ તકાઃ ક્રમાત્ ।
સપ્તિવશ ત વશાર્ ણ મ ડલં શાેધયે પુનઃ॥ ૨૮॥
અ યાેઽ યમદ્ધર્હરણં ગ્રહયુક્તે તુ કારયેત્ ।
નીચેઽદ્ધર્મ તગેઽ યદ્ધર્હરણં તષેુ કારયેત્॥ ૨૯॥
શત્રુકે્ષત્રે િત્રભાગાનેં દૃ યાદ્ધર્હરણં તથા ।
યંશાનેહરણં ભઙ્ગે સયૂ દ્વાેઃ પાતસશં્રયાત્॥ ૩૦॥
બહુ વે હરણે પ્રાપ્તે કારયેદ્વલવત્તરમ્ ।
પશ્ચાત્તાન્ સકલાન્ કૃ વા વરાઙ્ગેણ િવવદ્ધર્યેત્॥ ૩૧॥
માતઙ્ગલ ધં શદુ્ધાયુભર્વતી ત ન સશંયઃ ।
પવૂર્વિદ્દનમાસા દાન્ કૃ વા તસ્ય દશા ભવેત્॥ ૩૨॥
અેવં ગ્રહાનાં સવષં દશાં કુયાર્ત્ થક્ થક્ ।
અષ્ટવગર્દશામાગર્ઃ સવષામુત્તમાેત્તમઃ॥ ૩૩॥
બલાે બ લ તાે લવણાગમાેસરુાે
રાગી મુરિરઃ શખર દ્રગાથયા
ભાૈમાે ગણે દ્રાે લઘુભાવતાસરુાે
ગાેકણર્રક્તા તુ પુરણમર્ થલી॥ ૩૪॥
દ્રઃ પરં ગહ્વરંભૈરવસ્થલી
રાગી વલી ભા વરગીભર્ગાચલાઃ ।
ગરાૈ િવવ વા બલવ દ્વવક્ષયા
શલુી મમ પ્રી તકરાેઽત્ર તીથર્કૃત્॥ ૩૫॥
સવર્કમર્ફલાપેેતમષ્ટવગર્કમુચ્યતે ।
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અ યથા બલિવજ્ઞાનં દુજ્ઞયં ગુણદાષેજમ્॥ ૩૬॥
િત્રશાિધકફલા યે સ્યૂ રાશય તે શભુપ્રદાઃ ।
પ ચિવશા પરં મ યં કષં્ટ ત માદધઃ ફલમ્॥ ૩૭॥
મ યા ફલાિધકં લાભે લાભાત્ ક્ષીણતરે વ્યયે ।
યસ્યવ્યયાિધકે લગ્ ે ભાેગવાનથર્વાન્ ભવેત્॥ ૩૮॥
મૂત્યાર્િદ વ્યયભાવા તં દૃ ટ્વા ભાવફલાિન વૈ ।
અિધકે શાેભનં િવદ્યાદ્ધ ને દાષેં િવિનિદશતે્॥ ૩૯॥
ષષ્ઠાષ્ઠમવ્યયાં ત્ય વા શષેે વવે પરક પયેત્ ।
શ્રેષ્ઠરા શષુ સવાર્ ણ શભુકાયાર્ ણ કારયેત્॥ ૪૦॥
લગ્ ા પ્ર ત મ દા તમેક કૃત્ય ફલાિન વૈ ।
સપ્ત ભગુર્ણયે પશ્ચા સપ્તિવશહૃતા ફલમ્॥ ૪૧॥
ત સમાનગતે વષ દુઃખં વા રાેગમા ુયાત્ ।
અેવં મ દાિન લગ્ ા તં ભાૈમરાહ્વાે તથા ફલમ્॥ ૪૨॥
શભુગ્રહાણાં સયંાેગસમાના દે શભંુ ભવેત્ ।
પતુ્રિવત્તસખુાદ િન લભતે નાત્ર સશંયઃ॥ ૪૩॥
સગં્રહેણ મયા પ્રાેક્તમષ્ટવગર્ફલં વહ ।
તજ્જ્ઞૈિવ તરતઃ પ્રાેક્તમ યત્ર પટુબુ દ્ધ ભઃ॥ ૪૪॥

પંચિવશાેઽ યાયઃ
ગુ લકાિદ ઉપગ્રહ

નમા મ મા દ યમક ટકાખ્ય-

મદ્ધર્પ્રહારં ભુિવ કાલસજં્ઞમ્ ।
ધૂમવ્યતીપાતપિર ય ભખ્યાન-્
ઉપગ્રહાિન દ્રધનુશ્ચ કેતનૂ્॥ ૧॥
ચરં દ્રદાસ્યં ઘટં િનત્યતાનં
ખિનમાર્ દનાઢ ઃ કાયા
અહમાર્ન દ્ધક્ષયાૈ તત્ર કાયા
િનશાયાં તુ વારેશ્ચરા પ ચમાદ્યાઃ॥ ૨॥
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િદવ્યા ઘટ િનત્યતનુઃ ખનીનાં
ચ દ્રે ઃ સ્યાદ્યમક ટકસ્ય ।
અદ્ધર્પ્રહારસ્ય ભટાે નટેન
તનાૈ ખની ચ દ્રખરાૈ જયજ્ઞઃ॥ ૩॥
કાલસ્ય ફેનં તનુ દ્રિદવં્ય
વ દ્યાે નટ તૈરનુસયૂર્વારાત્
અેષાં સમં મા દવદેવ તત્ત
ન્નાડ્યા સુ્ફટ લગ્ વદત્ર સા યમ્॥ ૪॥
ધૂમાે વેદગ્ હૈસ્ત્રયાેદશ ભર યંશઃૈ સમેતે રવાૈ
સ્યાત્ત મન્ વ્ય તપાતકાે િવગ લતે ચક્રાદથા મ યુતે ।
ષડ્ ભભૈઃ પિરવેશ ઇ દ્રધનુિરત્ય મ યુતે મ ડલા-
દત્યષ્ટયંશયુતેઽત્ર કેતુરથ તત્રૈકક્ષર્યુક્તાે રિવઃ॥ ૫॥
ભાવા યાયે પવૂર્મવે મયા પ્રાેક્તં સમુચ્ચયમ્ ।
મુક્તાનાં યત્તદેવાત્ર વાચ્યં ભાવફલં દૃઢમ્॥ ૬॥
તથાિપ ગુ લકાિદનાં િવશષેાેઽત્ર િનગદ્યતે ।
પવૂાર્ચાયયદાર્ખ્યાતં ત સગં્ હ્ય મયાેિદતમ્॥ ૭॥
ચાેરઃ કૂ્રરાે િવનયરિહતાે વેદશાસ્ત્રાથર્હીનાે
ના તસ્થૂલાે નયનિવકૃતાે ના તધીનાર્ તપતુ્રઃ ।
ના પાહાર સખુિવરિહતાે લ પટાે ના ત વી
શરૂાે ન સ્યાદિપ જડમ તઃ કાપેનાે મા દલગ્ ે॥ ૮॥
ન ચાટુવાક્યં કલહાયમાનાે
ન િવત્તધા યં પરદેશવાસી ।
ન વાઙ્ન સૂ માથર્િવવાદવાક્યાે
િદનેશપાતૈ્રે ધનરા શસસં્થે॥ ૯॥
િવરહગવર્મદાિદગુણૈયુર્તઃ
પ્રચુરકાપેધનાજર્નસભં્રમઃ ।
િવગતશાેકભયશ્ચ િવસાેદરઃ
સહજધામિન મ દયુતાે યદા॥ ૧૦॥
સહૃુિદ શિનસતુે સ્યાદ્બ ધુયાનાથર્હીન-
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શ્ચલમ તરવબુ દ્ધ વ પ વી ચ પતુ્રે ।
બહુિરપુગણહ તા ભૂતિવદ્યાિવનાેદ
િરપુગતગુ લકે સચ્છેષ્ઠપતુ્રઃ સશરૂઃ॥ ૧૧॥
કલત્રસસં્થે ગુ લકે કલહી વહુભાયર્કઃ ।
લાેકદ્વષેી કૃતઘ્નશ્ચ વ પજ્ઞઃ વ પકાપેનઃ॥ ૧૨॥
િવકલનયનવક્ત્રાે હ્વ વદેહાેઽષ્ટમસ્થે
ગુ સતુિવયુતાેઽભૂદ્ધમર્સસં્થેઽકર્પાતૈ્રે
ન શભુફલદકમાર્ કમર્સસં્થે િવદાનઃ
સખુસતુમ તતજેઃ કા તમાં લાભસસં્થે॥ ૧૩॥
િવષયિવરિહતાે દ નાે બહુવ્યયઃ સ્યા દ્યયે ગુ લકસસં્થે ।
ગુ લકિત્રકાેણભે વા જન્મ કૂ્રયાન્નવંશે વા॥ ૧૪॥
રિવયુક્તે િપ હ તા મા ક્લેશી િનશાપસયંુક્તે ।
ભ્રા િવયાેગઃ સકુજે બુધયુક્તે મ દજે ચ સાને્માદ ॥ ૧૫॥
ગુ યુક્તે પાષ ડી શકુ્રયુતે નીચકા મનીસઙ્ગઃ ।
શિનયુક્તે શિનપતુ્રે કુષ્ઠવ્યા યર્િદતશ્ચ સાેઽપ પાયુઃ॥ ૧૬॥
િવષરાેગી રાહુયુતે શ ખયુક્તે વિહ્નપીિદતાે મા દાૈ ।
ગુ લક ત્યાજ્યયુતશ્વેત્ત મ તાે પાેઽિપ ભક્ષાશી॥ ૧૭॥
ગુ લકસ્ય તુ સયંાેગે દાષેા સવર્ત્ર િનિદશતે્ ।
યમક ટકસયંાેગે સવર્ત્ર કથયેચ્છભમ્॥ ૧૮॥
દાેશપ્રદાને ગુ લકાે બલીયાન્
શભુપ્રદાને યમક ટકઃ સ્યાત્ ।
અ યે ચ સવ વ્યસનપ્રદાને
મા દુ્યક્તવીયર્ દ્ધબલા વતાઃ સ્યુઃ॥ ૧૯॥
શિનવદુ્ગ લકે પ્રાેક્તં ગુ વદ્યમક ટકે ।
અધર્પ્રહારે બુધવ ફલં કાલે તુ રાહુવત્॥ ૨૦॥
કાલ તુ રાહુગુર્ લક તુ ત્ય-ુ

ર્ વાતુકઃ સ્યાદ્યમક ટકાેઽિપ ।
અદ્ધર્પ્રહારઃ શભુદઃ શભુાઙ્ક-
યુક્તાેઽ યથા ચેદશભંુ િવદ યાત્॥ ૨૧॥
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આત્માદયાેઽિધપૈયુર્ક્તા ધુંઆિદગ્રહસયંુત્તઃ
તે ભાવા નાશતાં યા ત વદતી ત પરાશરઃ॥ ૨૨॥
ધૂમે સ તતમુ ણં સ્યાદ ગ્ ભી તમર્નાવે્યથા ।
વ્યતીપાતે ગભયં ચતુ પાન્મરણં તુ વા॥ ૨૩॥
પિરવષેે જલે ભી જર્લરાેગશ્ચ બ ધનમ્ ।
ઇ દ્રચાપે શલાઘાતઃ ક્ષતં શસૈ્ત્રરિપ ચ્યુ તઃ॥ ૨૪॥
કેતાૈ પતનઘાતાદં્ય કાયર્નાશાેઽશનેભર્યમ્ ।
અેતે યદ્ભાવસિહતા તદ્દશાયાં ફલં વદેત્॥ ૨૫॥
અ પાયુઃ કુમખુઃ પરાક્રમગુણાે દુઃખી ચ નષ્ટાત્મજઃ
પ્રત્ય થ ભતાે િવશીણર્મદનાે દુમર્ ગ ત્યું ગતમ્ ।
ધમાર્િદપ્ર તકૂ્રલતાટન ચલાભાર્ વતાે દાષેવા-
િનત્યેવં ક્રમશાે િવલગ્ ભવના કેતાેઃ ફલં ક તર્યેત્॥ ૨૬॥
અપ્રકાશાઃ સચર ત ધૂમાદ્યાઃ પંચ ખેચરાઃ ।
ક્વ ચ કદા ચદ્દ ૃ ય તે લાેકાપેદ્રવહેતવે॥ ૨૭॥
ધૂમ તુ ધૂમપટલઃ પુચ્છક્ષર્ મ ત કેચન ।
ઉલ્કાપાતાે વ્યતીપાતઃ પિરવષે તુ દૃ યતે॥ ૨૮॥
લાેકે પ્ર સદં્ધ યદ્દષંૃ્ટ સદેવે દ્રધનુઃ તમ્ ।
કેતુશ્ચ ધૂમકેતુઃ સ્યા લાેકાપેદ્રવકારકઃ॥ ૨૯॥
ગુ લકભવનનાથે કે દ્રગે વા િત્રકાેણે
બ લિન િનજગ્ હસ્થે વાેચ્ચ મત્ર સ્થતે વા ।
રથગજતુરગાણાં નાયકાે મારતુલ્યાે
મિહત થુયશા સ્યાન્મેિદનીમઙ્ડલે દ્રઃ॥ ૩૦॥

ષિડ્વશાેઽ યાયઃ
ગાેચરફલ

સવષુ લગ્ ે વિપ સ સુ ચ દ્ર-
લગ્ ં પ્રધાનં ખલુ ગાેચરેષુ ।
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ત માત્તદકૃ્ષાદિપ વતર્માન-્
ગ્રહે દ્રચારૈઃ કથયે ફલાિન॥ ૧॥
સયૂર્ઃ ષટ્િત્રદશ સ્થત સ્ત્રદશષટ્સપ્તાદ્યગશ્ચ દ્રમાઃ
વ વ તતપાે દ્વપંચમગતાે વક્રાકર્ ૈ ષટ્િત્રગાૈ ।

સાૈ યઃ ષટ્ વચતુદર્શાષ્ટમગતઃ સવઽ યપુા ત સ્થતાઃ
શકુ્રઃ ખા તિરપૂ વહાય શભુદ તગ્માંશવુદ્ભાે ગનાૈ॥ ૨॥
લાભિવક્રમખશત્રષુ સ્થતઃ
શાેભનાે િનગિદતાે િદવાકરઃ ।
ખેચરૈઃ સતુતપાજેલા ત્યગૈઃ
વ્યાિક ભયર્િદ ન િવદ્ યતે તદા॥ ૩॥
દ્યનૂજન્મિરપુલાભખિત્રગઃ
ચ દ્રમાઃ શભુફલપ્રદઃ સદા ।
વાત્મ ત્ય તબ ધુધમર્ગૈ
િવ દ્યતે ન િવબુધૈયર્િદ ગ્રહૈહ્॥ ૪॥
િવક્રમાયિરપુગઃ કુજઃ શભુઃ
સ્યાત્તદા ત્યસતુધમર્ગૈઃ ખગૈઃ ।
ચેન્ન િવદ્ધ ઇનસનૂુર યસાૈ
િક તુ ધમર્ ણના ન િવ દ્યતે॥ ૫॥
વા બુશત્રુ તખાયગઃ શભુાે
જ્ઞ તદા ન ખલુ િવ દ્યતે સદા ।
વા મજિત્રતપઆદ્યનૈધન
પ્રા પ્તગૈિવબુધુ ભયર્િદ ગ્રહૈઃ॥ ૬॥
વાયધમર્તનયા તસં સ્થતાે નાકનાયકપુરાેિહતઃ શભુઃ ।
િરઃફર ધ્રખજલિત્રગૈયર્દા િવ દ્યતે ગગનચાિર ભનર્ િહ॥ ૭॥
આસતુાષ્ટમતપાવે્યયાયગાે િવદ્ધઆસુ્ફ જદશાેભનઃ તઃ ।
નૈધના તતનુકમર્ધમર્ધીલાભવિરસહજસ્થખેચરૈઃ॥ ૮॥
જન્મ યાયાસદાતા ક્ષપય ત િવભવાન્ ક્રાેધરાેગા વદાતા
િવત્તભ્રંશં દ્વતીયે િદશ ત ન સખુદાે પ ચનામાગ્રહં ચ ।
સ્થાનપ્રા પ્ત તીયે ધનિનચયમુદાકલ્યકૃચ્ચાિરહ તા
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રાેગાણ્ દત્તે ચતુથ જનય ત ચ મુહુઃ સ્રગ્ધરાભાેગિવઘ્નમ્॥ ૯॥
િવત્તક્ષાેભં સતુસ્થાે િવતર ત બહુશાે રાેગમાેહાિદદાતા
ષષે્ઠઽકા હ ત રાેગાન્ ક્ષપય ત ચ િરપૂ છાેકમાેહા પ્રમા ષ્ટમ્ ।
આ વાનં સપ્તમસ્થાે જઠરગુદભયં દૈ યભાવં ચ ત મૈ
ક્ત્રાસાવષ્ટમસ્થઃ કલય ત કલહં રાજભી ત ચ તાપમ્॥ ૧૦॥
આપદૈ્દ યં તપ સ િવરહં ચત્તચેષ્ટાિનરાેધં
પ્રાપ્તાે યુગ્રાં દશમગ્ હગે કમર્ સ દ્ધ િદનેશે ।
સ્થાનં માનં િવભવમિપ ચૈકાદશે રાેગનાશં
ક્લેશં િવત્તક્ષયમિપ સહૃુદ્વરૈમ ત્યે વરં ચ॥ ૧૧॥
ક્રમેણ ભાગ્યાેદયમથર્હા ત જયં શ્લાેકમરાેગતાં ચ ।
સખુા યિનષં્ટ ગદ મષ્ટ સ દ્ધ માેદં વ્યયં ચ પ્રદદા ત ચ દ્રઃ॥ ૧૨॥
અ તઃ શાેકં વજનિવરહં રક્તિપત્તાે ણરાેગં
લગ્ ે િવત્તે ભયમિપ ગરાં દાષેમથર્ક્ષયં ચ ।
ધૈરે ભાૈમાે જનય ત જયં વણર્ભષૂપં્રમાેદં
સ્થાનભ્રંશં જમુદર ં બ ધુદુઃખં ચતુથ॥ ૧૩॥
વરમનુ ચત ચ તાં પતુ્રહેતવુ્યથાં વા
કલય ત કલહં વૈઃ પ ચમે ભૂ મપતુ્રઃ ।
િરપુકલહિન ત્ત રાેગશા ત ચ ષષે્ઠ
િવજયમથ ધના પ્ત સવર્કાયાર્નુકૂલ્યમ્॥ ૧૪॥
કલત્રકલહા ક્ષ ગ્જઠરરાેગકૃ સપ્તમે
વરક્ષતજ ક્ષતાે િવગતિવત્તમાનાેઽષ્ટમે ।
કુજે નવમસં સ્થતે પિરભવાેઽથર્નાશાિદ ભ-
િવલ બતગ તભર્વત્યબલદેહધાતુક્ષયૈઃ॥ ૧૫॥
દુશ્ચેષ્ટા વા કમર્િવઘ્નઃ શ્રમઃ ખે
દ્રવ્યારાેગ્યક્ષતે્ર દ્ધશ્ચ લાભે ।
ભાૈમઃ ખેટાે ગાેચરે દ્વાદશસ્થાે
દ્રવ્યચ્છેદ તાપ ઉ ણામયાદ્યૈઃ॥ ૧૬॥
િવત્તક્ષયં શ્રયમરા તભયં ધના પ્ત
ભાયાર્પ્તનજૂકલહં િયજયં િવરાેધમ્ ।
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પતુ્રાથર્લાભમથ િવઘ્નમશષેસાખૈ્યં
પુ ષ્ટ પરાભવભયં પ્રકરાે ત ચા દ્રઃ॥ ૧૭॥
વે જન્મિન દેશિનગર્મનમ યથર્ચ્યુ ત શત્રુતાં

પ્રા ાે ત દ્રિવણં કુટુ બસખુમ યથ વવાચાં ફલમ્ ।
દુ શ્ચક્યે સ્થ તનાશ મષ્ટિવયુ ત કાયાર્ તરાયં જં
દુઃખૈબર્ ધજુનાેદ્ભવૈશ્ચ િહબુકે દૈ યં ચતુ પાદ્ભયમ્॥ ૧૮॥
પતુ્રાે પ ત્તમપુૈ ત સ જનયુ ત રા મુકૂલ્યં સતુે
ષષે્ઠ મિ ત્ર ણ પીડય ત િરપવઃ વજ્ઞાતયાે વ્યાધયઃ ।
યાત્રાં શાેભનહેતવે વિનતયા સાખૈ્યં સતુા પ્ત મરે
માગર્ક્લેશમિરષ્ટમષ્ટમગતે નષં્ટ ધનૈઃ કષ્ટતામ્॥ ૧૯॥
ભાગ્યે વે સવર્સાૈભાગ્ય સ દ્ધઃ
કમર્ યથાર્સ્થનપતુ્રાિદિપડા
લાભે પતુ્રસ્થાનમાનિદલાભાે
િરઃફે દુઃખં સા વસં દ્રવ્યહેતાેઃ॥ ૨૦॥
અ ખલિવષયભાેગં િવત્ત સ દ્ધ િવભૂ ત
સખુસહૃુદ ભ દ્ધ પતુ્રલ ધ િવપ ત્તમ્ ।
િદશ ત યવુ તપીડાં સ પદં વા સખુા પ્ત
કલહમભયમથર્પ્રા પ્ત મ દ્રાિરમ ત્રી॥ ૨૧॥
રાેગાશાૈચિક્રયા પ્ત ધનસતુિવહ ત સ્થાન ત્યાથર્લાભં
સ્ત્રીબ વથર્પ્રણાશં દ્રિવણસતુમ તપ્રચ્યુ ત સવર્સાખૈ્યમ્ ।
સ્ત્રીરાેગા વાવભી ત વસતુપશસુહૃુ દ્બત્તનાશામયા ત
જન્માદેરષ્ટમા તં િદશ ત પદવશનેાકર્સનૂુઃ ક્રમેણ॥ ૨૨॥
દાિરધ્રં ધમર્િવઘં્ન િપ સમિવલયં િનત્યદુઃખં શભુસે્થ
દુવ્યાર્પારપ્ર ત્ત કલય ત દશમે માનભઙ્ગં જં વા ।
સાખૈ્યા યેકાદશસ્થાે બહુિવધિવભવપ્રા પ્તમુ કૃષ્ટક ત
િવશ્રા ત વ્યથર્કાયાર્ દ્વસહૃુ તમિર ભઃ સ્ત્રીસતુવ્યાિધમ ત્યે॥ ૨૩॥
દેહક્ષયં િવત્તિવનાશસાખૈ્યે
દુઃખાથર્નાશાૈ સખુનાશ ત્યૂન્ ।
હાિન ચ લાભં સભુગં વ્યયં ચ
કુયર્ત્તમાે જન્મગ્ હા ક્રમેણ॥ ૨૪॥
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ક્ષ તતનયપતઙ્ગાૈ રા શપવૂર્િત્રભાગે
સરુપ તગુ શકુ્રાૈ રા શમ યિત્રભાગે।
તુિહનિકરણમ દાૈ રા શપાશ્ચાત્યભાગે
શ શતનયભજુઙ્ગાૈ પાકદાૈ સાવર્કાલમ્॥ ૨૫॥
નક્ષત્રગાેચરમ્
રેખાહ્ સપ્તસમા લખેદુપિરગા તયર્ક્તથવૈ ક્રમા-
દ શાદ ગ્ ભમાિદતાેઽિપ ગણયેદાિદત્યભસ્યાવિધ ।
વેધા જન્માિદને તભર્યમથાધાનાખ્યનક્ષત્રકે
કમર્ યથર્િવનાશં ખલુ રિવદર્દ્યા સપાપાે તમ્॥ ૨૬॥
અેવં િવદ્ધે ખચરૈઃ ક્રરર યૈમર્રણમ્ ।
સાૈ યૈિવદ્ધે ન તિવદ્યાદેવં સકલમ્॥ ૨૭॥
આધનકમર્ક્ષર્િવપિન્નજક્ષ
વનૈા શકે પ્રત્યરભે વધાખ્યે
પાપગ્રહાે ત્યુભયં િવદ યા
દ્વધેેતથા કાયર્હરઃ શભુાખ્યે॥ ૨૮॥
આિદત્યસઙ્ક્રા તિદને ગ્રહાણં
પ્રવેશને વા ગ્રહણે ચ યુદ્ધે ।
ઉલ્કાિનપાતે ચ તથાદ્ભુતે ચ
જન્મત્રયં સ્યાન્મરણાિદદુઃખમ્॥ ૨૯॥
અસ ફલઃ સાૈ યિનર ક્ષતાે યઃ
શભુપ્રદશ્ચા યશભુે ક્ષતશ્ચ ।
દ્વાૈ િન ફલાૈ દ્વાવિપ ખેચરે દ્રાૈ
યઃ શત્રુણા વને િવલાેિકતશ્ચ॥ ૩૦॥
અિનષ્ટભાવ સ્થતખેચરે દ્રઃ
વાેચ્ચ વગેહાપેગતાે યિદ સ્યાત્ ।
ન દાષેકૃચ્ચાેત્તમભાવગશ્ચેત્
પૂણ ફલં યચ્છ ત ગાેચરેષુ॥ ૩૧॥
ગ્રહેશ્વરા તે શભુગાેચરસ્થા
નીચાિરમાૈઢ ં સમપુા શ્રતાશ્રેત્ ।
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તે િન ફલાઃ િક વશભુાઙ્કસસં્થાઃ
કષં્ટ ફલં સિંવદધત્યન પમ્॥ ૩૨॥
દ્વાદશાષ્ટમજન્મસ્થાઃ શ યકાર્ઙ્ગારકા ગુ ઃ ।
કુવર્ ત પ્રાણસ દેહં સ્થાનભં્રશં ધનક્ષયમ્॥ ૩૩॥
ચદ્રાષ્ટમે ચ ધરણીતનયઃ કલત્રે
રાહુઃ શભુે કિવરરાૈ ચ ગુ તીયે ।
અકર્ઃ સતુેઽિક દયે ચ બુધશ્ચતુથ
માનાથર્હાિનમરણાિન વદે દ્વશષેાત્॥ ૩૪॥
અઙ્ગગ્રહાઃ
વક્ત્રે મા મૂ ઘ્ન ચ વાયુર્ર સ ચ ચતુરઃ સવ્યહ તે ચતુ કં
પાદે ષડ્વામહ તે ચતુરથ નયને દ્વાૈ ચ ગુહ્યે દ્વયં ચ ।
ભાનનુાર્શં િવભુ ત િવજયમથ ધનં િનધર્નં દેહપીડાં
લાભં ત્યું ચ ચકે્ર જનય ત િવિવધાન્ જન્મભાદે્દહસસં્થઃ॥ ૩૫॥
શીતાંશાવેર્દને દ્વયાેર તભયં ક્ષેમં શરસ્ય બુધાૈ
ષે્ઠ શત્રજુયં દ્વયાનેર્યનયાનેત્રે ધનં જન્મભાત્ ।
પ ચ વાત્મસખંુ હૃિદ િત્રષુ કરે વામે િવરાેધં ક્રમાત્
પાદાૈ ષટ્સુ િવદેશતાં જનય ત િત્ર વથર્લાભં કરે॥ ૩૬॥
વક્ત્રે દ્વે મરણં કરાેત્યવિનજઃ ષટ્ પાદયાેિવગ્રહં
ક્રાેડે ત્રી ણ જયં ચતુિવધનતાં વામે કરે મ તકે ।
દ્વે લાભં ચતુરાનનેઽિધકભયં ક્ષેમંકરે દ ક્ષણે
વા દ્ધદ્વ નયને િવદેશગમનં ચકે્ર વજન્મક્ષર્તઃ॥ ૩૭॥
મૂ ઘ્ન ત્રી ણ મખુે ત્રયં ચ કરયાેઃ ષટ્ પ ચ કુક્ષાૈ તથા
લઙ્ગે દ્વે દ્વચતુષ્ટયં ચરણયાેઃ પ્રાપ્તેઽમરે દ્રા ચતઃ ।
શાેકં લાભમનથર્મથર્િનચયં નાશં પ્ર તષ્ઠાં તથા
દદ્યાદાત્મિદનાત્તથવૈ ગજુ તદ્વદુ્બધાેઽિપ ક્રમાત્॥ ૩૮॥
ભવૂેદવિહ્નગુણવેદશરાગ્ ેત્ર-
દસં્ત્ર ચ વક્ત્રકરપાદપદેષુ હ તે ।
કુક્ષાૈ ચ મૂ ઘ્ન નયનદ્વય ષ્ઠાેભાગે
યસ્ય ક્રમેણ શિનસયંુતભાિન્નજક્ષાર્ત્॥ ૩૯॥
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દુઃખં ચ સાખૈ્યં ગમનં ચ નાશં
લાભં વભાેગં સખુસાખૈ્ય ત્યૂન્ ।
વક્ત્રક્રમાદાહ ફલાિન મ દ-
સ્યવૈં તમઃખેચરયાવેર્દ તુ॥ ૪૦॥
યત્રાષ્ટવગઽિધક બ દવઃ સ્યુ-
તત્ર સ્થતાે ગાેચરતાે ગ્રહે દ્રઃ ।
તદ્વ ફલં પ્રાહ શભંુ વ્યયાિર-
ર ધ્ર સ્થતાે વાઽિપ શભંુ િવદ્ધત્તે॥ ૪૧॥
રવેદ્વિદશનક્ષત્રં ભૂસતુસ્ય તીયકમ્ ।
ગુરાેઃ ષટ્તારકં ચવૈ શનેરષ્ટમતારકમ્॥ ૪૨॥
અેતષેાં ચ પુરાેલત્તા ષ્ઠાેલત્તઃ પ્રક ત્તતાઃ ।
શકુ્રસ્ય પ ચમં તારં ચ દ્રજસ્ય તુ સપ્તમમ્॥ ૪૩॥
રાહાે તુ નવમ ચવૈ દ્વાિવશં ભં િહમદ્યુતેઃ ।
ગ્રહ સ્થતક્ષાર્દ્ગણયે લત્તાયાં જન્મભે વ્યથા॥ ૪૪॥
રવેઃ સવાર્થર્હાિનઃ સ્યાત્તમસાેદુર્ઃખમુચ્યતે ।
મરણં વલત્તાયાં બ ધનુાશાે ભયાવહઃ॥ ૪૫॥
શકુ્રસ્ય કલહાે ભ્રંશ અનથર્ઃ શ શજસ્ય તુ ।
ચ દ્રસ્ય તુ મહાહાિનલર્ત્તામાત્રફલં ભવેત્॥ ૪૬॥
સવર્ત્ર લત્તાસાઙ્કય દ્વગુણિત્રગુણાિદકમ્ ।
વદેદ્દાષેફલં ણાં ગ્રહા લત્તાિધકક્રમાત્॥ ૪૭॥
સવર્તાે ભદ્ર ચક્રાેક્ત શભુવેધાઃ શભુાવહાઃ ।
પાપવેધા દુઃખતરા ગાેચરેતાશ્ચ ચત્તયેત્॥ ૪૮॥

સપ્તિવશાેઽ યાયઃ
પ્રવ્રજ્યા યાેગ

ગ્રહૈશ્ચતુ ભઃ સિહતે ખનાેથે
િત્રકાેણગૈઃ કે દ્રગતૈ તુ મુક્તઃ ।
લગ્ ે ગ્ હા તે સ ત સાૈ યભાગે
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કે દ્રે ગુરાૈ કાેણગતે ચ મુક્તઃ॥ ૧॥
અેકક્ષર્સસં્થૈશ્ચતુરાિદકૈ તુ
ગ્રહૈવર્દેત્તત્ર બલા વતને ।
પ્રવ્રજ્યકાં તત્ર વદ ત કે ચત્
કમશતુલ્યાં સિહતે ખનાથે॥ ૨॥
શશી દગૃાણે રિવજસ્ય સં સ્થતઃ
કુ િકદષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત તાપસમ્ ।
કુ ં શકે વા રિવજેન દૃ તાે
નવાંશતુલ્યાં કથય ત તાં પનુઃ॥ ૩॥
જન્માિધપઃ સયૂર્સતુને દષૃ્ટઃ
શષેૈરદૃ તઃ પુ ષસ્ય સતૂાૈ ।
આત્મીયદ ક્ષાં કુ તે હ્યવ યં
પવૂાક્તમત્રાિપ િવચારણીયમ્॥ ૪॥
યાેગીશં દ ક્ષત વા કલય ત તર ણ તીથર્પા થં િહમાંશ-ુ
દુર્મર્ ત્રજં્ઞ ચ બાૈધા યમવનીસતુાે જ્ઞાે મતા યપ્રિવષ્ટમ્ ।
વેદા તજ્ઞાિનનં વા ય તવરમમરેડ્યાે ગુ લઙ્ગ ત્ત
વ્રાત્ય શલૈષૂ ત્ત શિનિરહ પ તતં વાઽથ પાષ ડનં વા॥ ૫॥
અ તશયબલયુક્તઃ શીતગુઃ શકુ્લપકે્ષ
બલિવરિહતમને પ્રેક્ષતે લગ્ નાથઃ ।
યિદ ભવ ત તપ વી દુઃ ખતઃ શાેકતપ્તાે
ધનજનપિરહીનઃ કૃચ્છ્ર લ ધાન્નપાનઃ॥ ૬॥
પ્રક થતમુિનયાેગે રાજયાેગાે યિદ સ્યા-
દશભુફલિવપાકં સવર્મનુ્મૂલ્ય પશ્ચાત્ ।
જનય ત થવીશં દ ક્ષતં સાધુશીલં
પ્રણત પિહરાે ભઃ ષ્ટપાદા જયુગ્મમ્॥ ૭॥
ચ વારાે દ્યુચરાઃ ખનાથસિહતાઃ કે દ્રે િત્રકાેણેઽથવા
સસુ્થાને બ લનસ્ત્રયાે યિદ તદા સ યાસ સ દ્ધભર્વેત્
સ દ્બાહુલ્યવશાચ્ચ તત્ર સશુભુસ્થાન સ્થતૈ તવૈર્દેત્
પ્રવ્રજ્યાં મિહતાં સતા ભમતાં ચેદ યથા િન દતામ્॥ ૮॥
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અષ્ટાિવશાેઽ યાયઃ
ઉપસહંારા યાય

સજં્ઞા યાયઃ કારકાે વગર્સજં્ઞાે
વીયાર્ યાયઃ કમર્ જવાઽથ યાેગઃ ।
યાેગાે રાજ્ઞાં રા શશીલાે ગ્રહાણાં
મષેાિદનાં લગ્ સ પ્રાપ્તશીલઃ॥ ૧॥
ભાયાર્ભાવાે તક ક મનીના
સનૂુબાર્લાિરષ્ટયાેગાેઽથ રાેગઃ ।
ભાવ ત માદ્દવ્ાદશાવાપ્તભાવા
િનયાર્ણં સ્યાદ્ દ્વગ્રહાદ્યાશ્ચ ત માત્॥ ૨॥
સયૂાર્દ નાં ય ફલં તદશૃાપં્ત
ભાવાદ નામીશ્વરાઙ્કા દશા ચ ।
સયૂાર્દ નામ તરાખ્યા દશાઽથ
સવ્યાસવ્યા કાલચક્રાેઽષ્ટવગર્ઃ॥ ૩॥
હાેરાસારાવાપ્તયદ્યષ્ટવગા
મા દ્ય યાયાે ગાેચર સ્યા પ્રવ્રજ્યઃ ।
અ યાયાનાં િવશ તઃ સપ્તયુક્તાન્
જન્મ યેતદ્ગાેલજં સવંદા મ॥ ૪॥
શ્રીશા લવાિટ તને મયા મ ત્રેશ્વરેણ વૈ ।
દૈવજ્ઞને દ્વ ગ્રેણ સતાં જ્યાે તિવદાં મુદે॥ ૫॥
સકુુ તલા બાં સ પજૂ્ય સવર્ભીષ્ટપ્રદાિયનીમ્ ।
ત કટાક્ષિવશષેેણ કૃતા યા ફલદ િપકા॥ ૬॥
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