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ષ્ટાૈ િવધાત્રે જગતાં શવાય
સહંારકાલે સ્થતયેઽચ્યનુાય ।
તુ યં નમઃ સવર્ગતાય નીત્યં
ત્રયીમયાયામલભાસ્કરાય ॥ ૧॥
યદુક્તવાન્ પવૂર્મની તુ શાસં્ત્ર
હાેરામય લક્ષમીતં મયાય ।
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તન્મીનરા ે નીપુણં વબુદ્ધા
વીચી ત્ય ચકે્રઽષ્ટસહનમાત્રમ્ ॥ ૨॥
યા પવૂર્કમર્પ્રભવસ્ય ધાત્રી
ધાત્રા લલાટે લીખીતા પ્રશ તીઃ ।
તાં શાસ્ત્રમેતત્ પ્રકટં િવધત્તે
િદમાે યથા વ તુઘનેઽ ધકારે ॥ ૩॥
આદ્યઃ તાે મષેસમાનમૂ તઃ
કાલસ્ય મૂઢાર્ ગતીતઃ પુરાણૈઃ ।
સાેઽ િવકાસધંરક દરાદ્ર -
તનેાગ્ ીધા વાકરરત્નભૂમીઃ ॥ ૪॥
ષાકૃ ત તૂ પ્રથીતાે દ્વ તીયઃ

સાવક્ત્રકભૂયતનં િવધાતુઃ ।
..........દ્રસાનુદ્વયગાકુ નાનાં
કૃષીબલાનાં ચ વીદારભૂમીઃ ॥ ૫॥
વીણાગદા ન્મીથનુ તીયઃ
પ્ર પતેઃ સ્ક ધભુતપ્રદેશઃ ।
પ્રનતર્ક ગાયન શ ન્મકસ્ત્રા
ક્ર ડારિનદૂ્યતિવહારભૂ મઃ ॥ ૬॥
કક કુલીરકૃ તર બુસસં્થાે
વક્ષઃપ્રદેશાે ..........
કેદારવાપીપુિનનાની રત્ન
દેવાઙ્ગનાનાં ન િવહાર .......... ॥ ૭॥
સહસુ શલૈે દ્વદયપ્રદેશઃ
પ્ર પતેઃ પંચમમહુરાદ્યાઃ ।
તસ્યાતંચીદગગુહાબનાિદ્ર-
બ્રહ્મા વિનભૂ મવનપ્રદેશાઃ ॥ ૮॥
પ્રદ પકાં ગ્ દ્ધ કરેણે ક યા
નાૈસ્થા લલે ષષ્ઠમી ત બ્રવુ ત ।
કા તાધર્ધારા જઠરે િવધાતુઃ
સ શાદ્બલસ્ત્રીરં ત શ પભૂમીઃ ॥ ૯॥
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વી યાં તુલાપ યધરાે મનુ યઃ
સ્થતઃ સનાભીકાિટવ તદેશઃ ।
શદુ્ધાધર્વીણાપણપ તનાય-
સવાર્ની વાસાેન્નતસસ્યભૂ મઃ ॥ ૧૦॥
શ્ચભ્રેઽષ્ટમે શ્ચકિવગ્ હ તુ
પ્રાેક્તઃ પ્રભાેમદ્રગુદપ્રદેશઃ ।
ગુહાિવલશ્ચભ્રિવણા મગુ પ્ત
વ મીકક દાજગરાિહભૂ મઃ ॥ ૧૧॥
ધ વી મનુ યાે હયપ શ્ચમાધર્-
સમાહુ ભવુનપ્રણેતુઃ ।
સમ સ્થતવ્યસસમ તવા -

કૃતાસ્ત્રાૈ દ્વજ્નરથાશ્ચભૂ મઃ ॥ ૧૨॥
ગાધર્પવૂા મકરાેઽ બુમ યે
નપુ્રદેશં તમુશ ત ધાતુઃ ।

નદ વનાર યસરાજે પ-
શ્ચભ્રાિધવાસાે દશમઃ પ્રિદષ્ટઃ ॥ ૧૩॥
સ્ક ધે ..........ઉિર કઃ પુ ષસ્ય કુ ભાે
જંઘાે મેકાદશમાહુરાદ્યાઃ ।
..........આેદકાધારકુસસ્યપક્ષી-
સ્ત્રીશાૈ ણક પૂતિનવેશદેશાઃ ॥ ૧૪॥
જતે તુ મીનદયમ યરા શઃ
કાલસ્ય પાદાૈ ક થતાૈ વિરશ્ચૈઃ ।
સ પુ યદેવ દ્વજ ..........આથર્ભૂ મ-
..........વાસઃ ॥ ૧૫॥
..........સ્યાવરજઙ્ગમાખ્ય
સવ રિવ દ્રાન્મકમાહુરાદ્યાઃ ।
તસ્યાેદ્વાેઽત્રાપ..........શ્ચ દષૃ્ટાે
..........તદાત્મકં તત્ ॥ ૧૬॥
તસ્યાધર્માક િવિદનં મઘાિદ
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સાપાર્િદ ચા દં્ર િવિહતં પરાધર્મ્ ।
ક્રમેણ સયૂર્ઃ પ્રદદાૈ ગ્રહાણાં
વ્ય તને નારાિધપ ત તથૈશ્ચ ॥ ૧૭॥
બુધસ્ય શકુ્રસ્ય ધરાસતુસ્ય

હ પતેભાર્સ્કરન દનસ્ય ।
દે..........ગ્ હે તષેુ યથાનુ પં
ફલં િવધેયં િનપુણં િવદગ્ધૈઃ ॥ ૧૮॥
અેષાં પુમાંસાે િવષમાઃ પ્રિદષ્ટાઃ
સમા યવુત્યઃ ફલદા તથવૈ ।
કૂ્રર વભાવાઃ શભુમૂતર્યશ્ચ
ચરાગ મશ્રાઃ ક્રમશશ્ચ સવ
ક્ષેયાઃ વભાવને શભુાશભુષે ॥ ૧૯॥
મષેાે હિરઃ પ્રાગ્ નવમશ્ચ નાથા
યા યાિધપાે ગાપે્રમદા ગાશ્ચ ।
યુક્તુલાકુ ભધરાપરાસ્યાઃ

કકાર્ લમીના વથ ચાેત્તરાયાઃ ॥ ૨૦॥
અેવાં નવાંશાઃ પ્રભવ ત સયૂાર્ત્
સયૂાશકાસ્યાશ્ચ િન લયસ્થાત્ ।
આદે્યષનુ દાગ્ હપાલકાનાં
દ્રે કાણસશં્ચાઃ ક્રમશાે િવ ચ ત્યાઃ ॥ ૨૧॥
હાેરાદ્વયં ભાનુિનશાકરા યા-
માજેે સમે વ્ય તમુશ ત તજ્જ્ઞાઃ ।
કુજસ્ય બાણા હષવશ્ચ સાૈરે-
નષ્ટાૈ ગુરાેઃ સપ્ત શશાઙ્કજસ્ય ॥ ૨૨॥

ગાેઃ શરા પુંભવને પ્રિદષ્ટા-
સ્ત્રશાંશકાઃ સ્ત્રીભવને િવલાેમમ્ ।
સપ્તાંશકાઃ સપ્તમરા શપવૂાર્ઃ
ષષ્ટ િવભાગા ભવનસ્ય મષેાત્ ॥ ૨૩॥
ચૂડાપદં દ્વ વરસપ્ત લપ્ત-
માદં્ય પુરાણા ગ્ હ લ પ્તકાનામ્ ।
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રા શસજં્ઞાઃ પુરતાે વિરષ્ઠા-
શ્ચતુ પદાશ્ચવૈ તુ દ ક્ષણસ્થામ્ ॥ ૨૪॥
તથાપસ્યાં પ્રભવ ત ક ટા
જલાેદ્ભવાશ્ચવૈ તથાેત્તરસ્યામ્ ।
સાૈ યાેદ્ભવાઃ પ્રાગ્બલ દ્ધભા ે
ભવ ત યા યા વથ પ શ્ચમસ્યામ્ ॥ ૨૫॥
ગ્ હા ગ્રહાણાં િવષયેણૂ યાેગ્યાઃ
ફલા થ ભહાર્િનકરા નથા યે ।
દ્યુરાિત્રસ ધાૈ પ્રબલાશ્ચ ક ટા
િદવા પુમાંસઃ પશવુશ્ચ રાત્રાૈ ॥ ૨૬॥
યઃ વા મયુક્ત વથવાિદ દષૃ્ટઃ
સાૈ યગ્રહૈવાર્ સ ભવેદ્વિરષ્ઠઃ ।
રા શ ગતાે વ..........શભુમ યભાગં
કૂ્રરૈિવયુક્તાે બહુસાૈ યદષૃ્ટઃ ॥ ૨૭॥
તનુિવલગ્ ં સભુગં વિરષં્ઠ
મૂધાર્નદાેહં સરુણં િનવાસમ્ ।
મૂ તઃ ફલં શ્રીફલ મષ્ટદં ચ
સજં્ઞાનકં પવૂર્ગ્ હં વદ ત ॥ ૨૮॥
કાેશાે ધનં દભર્ક સ દ્ધમેદં
પ્રભૂ ષણં ભાસરુકં્ત દ્વતીયમ્ ॥ ૨૯॥
તીયમુ પાતહરં ..........

વદ ત વ્રી ઙુ્કરકં તમીડ્યમ્ ॥ ૩૦॥
સખંુ સગુ યં હ્યથ બ ધુલીને
ગ્ હં સહૃુત્તુયર્વીનમારેમ ।
મતં્ર પ્રશા તં ગુ ણા િવશાલં
ણાં કનીકં પ્રચુરં કુતાલમ્ ॥ ૩૧॥

સ તાનકં દાત્રકરં સતુાસ્ય
ગ્ હીતસારં પ્રવરં સહુાપે્રમ્ ।
સ્યાત્ પંચમં પવૂર્કરં કૃતાલં
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સારાથર્વણડકરં કૃતીનામ્ ॥ ૩૨॥
પુરાવિન સા દ્રકરં કૃતાર્નાં
ષષં્ઠ પ્રતીપં સિુરપું ચ શક્તમ્ ।
સશંાે ષણં શ્રીદમદં સબુાલં
િનરાહતં વાિનકરં થાદ્યમ્ ॥ ૩૩॥
સ્યાદપીનં કૂદર્તરં િવતાનં
દ્યનંૂ કલતં્ર મદનં સતુારમ્ ।
દ્યનંૂ ધ્નનં સ ત તદં સકુામં
..........આ મત્રમાતં્ર ર તદં પ્ર સદમ્ ॥ ૩૪॥

ત્યું ખનં છદ્રમય પ્રક ણ
પૈશાિનકં િદ ષ્ટ્રકમા તદં ચ ।
દશાિરકં સાઙ્ગાિરકં નરાણાં
સ્યાત્તદકૃાખ્યં કૃકમાિદકાખ્યમ્ ॥ ૩૫॥
ધમર્દ્યુ ત ધી તકરં િવશા..........◌ં
ણા તકં ગાેયરણં ગુ વમ્ ।
ત િવકાંશ પ્રશમં વિરષં્ટ

સધુાિવદઙ્ગં નવમં વ્યનાિક ॥ ૩૬॥
નભ તલં કમર્ ગિરષ્ઠમુક્તં
િવભાસીકં સાધકમિનકં ચ ।
િહતં િવરાત્રં દશમં િકલીકં
િકતારવં ભારવમાહીમાનમ્ ॥ ૩૭॥
આય ત્તગં લાભ મતીહ ધારં
િવના િકલ સાિધકમદુ્રતં ચ ।
સતુારમ યં સતુમ ષ્ટપાદં
.......... િર ફમ્ ॥ ૩૮॥
વ્યયપ્રદ દા તકરં ચ દ ડં
િવરા લનં સાદાિનકં સબુાલમ્ ।
ભાનું તથા દ્વાદશભં કુલાલં
મલીભસં દાિરહરં પ્રવીણમ્ ॥ ૩૯॥
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ચતુષ્ટયાસ્થં ક થનં ચ કે દં્ર
સવષ્ટદં ક ટકસં જ્ઞતં ચ ।
લગ્ ં ચતુ કં દશમં ચ કામં
સવાર્ણી તુસ્યાિન ફલને કૃ વા ॥ ૪૦॥
દ્વતીયલાભાષ્ટમપંચમાની ં
પણાફરાખ્યાિન વદ ત ભાિન ।
તીયધમાર્િરવ્યયાલયાિન

આપાે ક્લમાખ્યાનુ વદ ત તજ્જ્ઞાઃ ॥ ૪૧॥
નભ તલૈકાદશષટ્ કા ણ

દ્ધપ્રદા યવે વદ ત પુંસામ્ ।
ગાજચ દ્રક્ષર્તુલાધરાણાં

વગાત્તમાખ્યાઃ પ્રથમા નવાંશાઃ ॥ ૪૨॥
ગાેકુ ભ સહા લિવસં ચતાનાં
સ્યુઃ પંચમાશ્ચા ત્યભવાઃ પરેષામ્ ।
યુકુલીરાે ષભાેઽજસજં્ઞ-

શ્ચાપાે ગાે રાિત્રબલાઃ ષડતેે ॥ ૪૩॥
ષ્ટાેદયા દ્વ દ્વિવવ જતાશ્ચ

િદવાબલા યે શરસાેદ્રમ ત ।
ઉચ્છં રવેરાદ્યતમાદશાંશ-
શ્ચ દ્રસ્ય સપ્તા શ્વસમાે ષાશ્ચ ॥ ૪૪॥

ગાેદ્ગમાે ભૂ મસતુસ્ય તજ્જ્ઞ-ૈ
યભાગઃ પરમઃ પ્રિદષ્ટઃ ।

ગ શ્ચસખં્યે દુસતુસ્ય ષષ્ઠા-
વસ્ય કકાર્ ત ચસખં્ય અેવ ॥ ૪૫॥

સ્યાત્ પંચમાે ભાગર્વન દનસ્ય
મીનાત્ વરા શ્ચ તુ શને તુલસ્ય ।
િવશ ન્મતઃ પૂણર્વલઃ પ્રિદષ્ટઃ
અવાર્ગતીતે નવમે તુ પાતઃ ॥ ૪૬॥
યઃ સપ્તમ તુઙ્ગગ્ હસ્ય રા શઃ
સ નીચસશં્ચઃ કિવ ભઃ પ્રિદષ્ટઃ ।
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તનેવૈ માનને ફલં િવધત્તે
તુઙ્ગા દ્વલાેમં બહુદુઃખકાિર ॥ ૪૭॥
મૂલિત્રકાેણં િદનપસ્ય સહાે
ષઃ શશાઙ્કસ્ય કુજસ્ય મષેઃ ।

ક યા તુ ચા દ્રિેધષણસ્ય ચાપ-
તુ .......... ગાેઃ સયૂર્સતુસ્ય કુ ભઃ ॥ ૪૮॥

મષેાેઽ ણ.્.........શ્ચેતતરાે દ્વતીયાે
નીલ તીયાેઽ ણતશ્ચતુથર્ઃ ।
આપા ડુર પંચમખુઃ પ્રિદષ્ટાે
નાર િવ ચત્રા સતતં સ પા ॥ ૪૯॥
તુલાધર કૃ ણારરાે અથ િવભ્રુઃ
ક ટઃ સરુક્તાે નવમઃ પ્રિદષ્ટઃ ।

ગઃ સુ મશ્રઃ કિપતાે ઘટાખ્યાે
દ્યુતીિવહીનાેઽનષસં જ્ઞતશ્ચ ॥ ૫૦॥
ઇ ત શ્રી દ્ધયવને રા શપ્રભેદઃ પ્રથમાેઽ યાયઃ ॥

આ યાય ૦૨
ગ્રહયાેિનભેદા યાયઃ
ઇનઃ પતઙ્ગે મિહરાેઽથ િહસાે
મત્રાેઽયર્માખ્યાે દ્યુમ ણઃ ખરાંશઃુ ।
શરૂઃ વગ તી ણમયખૂમાલી
િદનાિધપાે વ્રધ્નહ ત પ્રિદષ્ટઃ ॥ ૧॥
શશી શશાઙ્કઃ શશ િવશશેઃ
સામુદ્રકઃ શીતકરાે દરેજ્યઃ ।
નક્ષત્રનાથઃ કુમુદાવબાેધી
િવધુિહમાંશઃુ શશલાંછનશ્ચ ॥ ૨॥
વક્રઃ કુ ે ભૂ મસતુ તર યાે
રાક્તઙ્ગભૂ મલાિહતગાત્રકઃ સ્યાત્ ।

ધાતુરઃ સી ક્ષધરાે મહીજઃ
ક નાંશકા તઃ કિવવ લભશ્ચ ॥ ૩॥
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સવર્ જ્ઞભાે િવષુધાે બુધશ્ચ
ચા દ્ર ઃ પ્રણેતા પ્રયકૃ દ્વરાગી ।
સ્યાદ્ધાૈ તકઃ કાશજ િયતજ્ઞાે
િવધાનકાર પ્રણતઃ સતુાલઃ ॥ ૪॥

વાેઽઙ્ ગરા દેવગુ મર્ તજ્ઞાે
વક્તા ચ વાચ પ તપ્રમેયઃ ।
પીતા બરઃ પીતિવિધઃ સરેુષ્ટઃ
સં સ દ્ધકમાર્ પુ હૂતમ ત્રી ॥ ૫॥
શકુ્રાેઽસુ્ફ જદૈત્યગુ ઃ સધુામા
કાવ્યાે ગવુ જિનિધઃ પ્રણેતા ।
મહાેશના સં તકજ◌़◌્ કૃતજ્ઞઃ
કલાિવતાનપ્રબલઃ સુ ત્યઃ ॥ ૬॥
કાેણઃ શિનભ્રુર્િર ત પ્ર સદ્ધઃ
કૃ ણાે યમાે મ દ હતઙં્ક કાલી ।
સાૈિરઃ સતુીવ્ર ણકઃ કરાલઃ
પ્રતીતકમાર્ યયનપ્રિદષ્ટઃ ॥ ૭॥
રક્તાે રિવઃ શીતકરઃ સતશ્ચ
રક્તઃ કુજઃ સાેમસતુ તુ પીતઃ ।
હિરદ્રવણર્ સ્ત્રદશાિધપેજ્યઃ
શકુ્રઃ સતઃ સયૂર્સતુાેઽ સતશ્ચ ॥ ૮॥
સહસ્રર મયર્વનષેુ તાે
િવભાવર શ તુ તથા ક લઙ્ગે ।
અવ તદેશાેદ્ભવ અેવ ભાૈમઃ
કાૈશા બકેયાે િહમર મપતુ્રઃ ॥ ૯॥
સ ધાૈ પ્રલાય સ્ત્રદઅેશશેમ ત્રી
જના ત્યભૂભાજકટે ગાેશ્ચ ।
સાૈરાષ્ટ્રજ ત ણકરસ્ય પતુ્રાે
રાહુમેહાવવર્રસભંવશ્ચ ॥ ૧૦॥
..........સતુાેઽથ રાઃઊઃ
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..........શશાઙ્કાે િવબુધઃ સરેુજ્યઃ ।
પ્રાગાિધનાથાઃ ક્રમશાે િવ ચ ત્યા
િદગ્દ્વારહે વથર્મલં િવ ચ ત્યાઃ ॥ ૧૧॥
પાપાે રિવઃ સયૂર્સતુશ્ચ વક્રઃ
ક્ષીણાઃ શશી ત સિહતાે બુધશ્ચ ।
સાૈ યાે ગુ ઃ સાેમસતુઃ શશાઙ્કઃ
શકુ્રશ્ચ સવ પ્રભવ ત તુઙ્ગે ॥ ૧૨॥
શકુ્રઃ શશાઙ્કાૈ યવુતી પ્રિદષ્ટાૈ
નપુંસકાૈ સયૂર્સતુાે બુધશ્ચ ।

વાકર્ભાૈમાઃ પુ ષાઃ પ્રિદષ્ટાઃ
ષડ્વગર્શદુ્ધાઃ પુ ષાઃ સમગ્રાઃ ॥ ૧૩॥
ગ્વેદાનાથ સ્ત્રદશાિધપેજ્યાે

યજુિવનેતા ગનુ દનશ્ચ ।
સા ાં તથા ભૂતનયઃ પ્ર સદ્ધાે
હ્ય થવર્દેતસ્ય શશાઙ્કપતુ્રઃ ॥ ૧૪॥
શકુ્રામરેજ્યાૈ દ્વજલાેકનથાૈ
િદવાકરારાૈ થવીપતીનામ્ ।
વૈ યાિધપઃ શીતકરશ્ચ સાૈ યઃ
શદૂ્રાિધનાથાે રિવજઃ પરેષામ્ ॥ ૧૫॥
વતુઙ્ગ મત્રય ગ્ હે નવાંશે

સાૈ યે ક્ષતાનાં બલમેકમુક્તમ્ ।
સ્ત્રીસ યગા યં શ શભગર્વા યાં
પુંક્ષતે્રગાનાં ચ તથા પરેષામ્ ॥ ૧૬॥
કાષ્ટાબલં સ્યાસુ ચિનમર્લા યાં
સયૂાર્રયાેયાર્ યિદશાં તથવૈ ।
સયૂાર્ત્મજસ્યવૈ કલત્રગસ્ય
શકુ્રય ચ દ્રય તથાેત્તરસ્યામ્ ॥ ૧૭॥
ચેષ્ટાબલં ભાસ્કરરાિત્રપા યાં

ગાિદગા યાં કુિટલે પરેષામ્ ।
ગવર્કર્શકુ્રા િદવસે વિરષ્ઠાઃ

12 sanskritdocuments.org



મીનરાજ શ્રી દ્ધયવન તક પવૂર્ખ ડ

સદા બુધાેઽ યે પ્રભવ ત રાત્રાૈ ॥ ૧૮॥
વવષર્માસાેદયવાસરેષુ

સાૈ યાઃ સતેઽ યે ચ ભવ ત કૃ ણે ।
સયૂર્સ્ય શત્રૂ ગુસયૂર્પતુ્રાૈ
સાૈ યઃ સમાેઽ યે સહૃુદઃ પ્રિદષ્ટાઃ ॥ ૧૯॥
મતં્ર િદનેશઃ શશલાંછનસ્ય
સમાઃ સ વાિક સતજ્ઞભાૈમઃ ।

વાકર્ચ દ્રાઃ સહૃુદઃ કુજસ્ય
જ્ઞાેઽિરઃ સમાૈ ભાગર્વસયૂર્પતુ્રાૈ ॥ ૨૦॥
શકુ્રદુ્યનાથાૈ શશીજસ્ય મત્રે
ચ દ્રાે િરપુ ર્ વકુ િકમ યાઃ ।

હ પતેઃ શકુ્રબુધાૈ પરાખ્યાૈ
સમાેઽકર્ ેઽ યે સહૃુદઃ પ્રિદષ્ટાઃ ॥ ૨૧॥
સાૈ યાકર્ ૈ ભાગર્વન દનસ્ય
મત્રે સમાે દેવગુ ઃ કુજશ્ચ ।
અ યે પરે ભાસ્કરન દનસ્ય
મત્રે સત જ્ઞાૈ િરપવ તથા યે ॥ ૨૨॥
ગુ ઃ સમાે જન્મિવધાૈ િવ ચ ત્યાે
દશાયબ ધવુ્યયિવત્તશાેકૈઃ ।
મતં્ર વમષેાં પ્રવદ ત િનતં્ય
મતં્ર સુ મતં્ર સમમવે મતં્ર
શત્રુઃ સમઃ સ્યાત્ ક્રમશ તુ તજ્જ્ઞૈઃ ॥ ૨૩॥
દશે તીયે નવપંચમે ચ
ચતુથાર્ છદ્રે મદને તથવૈ ।
પ ય ત્ત પાદાત્તરપાદ દ્ધા
ફલાિન યચ્છ ત શભુાશભુાિન ॥ ૨૪॥
િપત્તાિધકાે રક્તનખઃ સુ પઃ
ક યાિધપ તાભ્રન વઃ સવુક્ત્રઃ ।
..........વરાે ભાસ્કરવીયર્યાેગાત્
તા..........પ્રતાપી પરહા સદૈવ ॥ ૨૫॥
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બુદ્ધાિધકઃ શસ્ત્રપરઃ કૃતજ્ઞઃ
શ્લે માિધકાે દ ઘર્તનુઃ પ્રસન્નઃ ।
સલુાેચનઃ સત્યરતઃ સકુા ત-
શ્ચ દ્રસ્ય વીયાર્ન્ મનજુઃ પ્રિદષ્ટઃ ॥ ૨૬॥
પાપઃ કૃતઘ્નઃ પુ ષઃ કુશીલાે
હ્વ વઃ કુનતે્રઃ કુનખઃ પ્રિદષ્ટઃ ।
કુ ય પ્રયાે દુિવષહઃ પ્રકામી
ભાૈમસ્ય વીયણ ભવેદસ વઃ ॥ ૨૭॥
સુ પદેહઃ સભુગઃ સશુીલઃ
પ્રયવંદઃ શાસ્ત્રપરઃ કૃતજ્ઞઃ ।
ગાૈરઃ સધુામા થુગાત્રય ષ્ટ-
જ્ઞર્વીયર્તઃ સ પ્રવદ ત મત્યર્ઃ ॥ ૨૮॥
સચુા ગાત્રઃ પ્રણતઃ પ્રતાપી
સદુ ઘર્ગાત્રઃ કફવાન્ સદૈવ ।
િવદ્યાિધકઃ સત્યપરાે મન વી
સરેુજ્યવીયાર્ત્ સતતં નયજ્ઞઃ ॥ ૨૯॥
ધમ સદુ પ્તમર્નુ ેઽ તદ ઘર્ઃ
કફાત્મકઃ પ્રાપ્તયશઃ સદૈવ ।
નીરાેગદેહઃ પ્રયસાહસશ્ચ
શકુ્રસ્ય વીયણ ભવેત્ સદુારઃ ॥ ૩૦॥
..........કૃષ્ટદેહઃ પ્રખલાેઽ તહ્વ વાે
િહસ્રઃ સદા દ્રાેહપરઃ પ્ર નામ્ ।
િવદ્યાિવહીનઃ સતતં કુચૈલાે
વીયાર્ચ્છનેઃ સ પ્રવદ ત મત્યર્ઃ ॥ ૩૧॥
સ વાિધકાઃ સયૂર્શશાઙ્ક વા-
..........આેિધકઃ સયૂર્સતુઃ કુજશ્ચ ।
..........આેિધકાૈ ભાગર્વસાેમપતુ્રાૈ
સવ મનુ યપ્રકૃ ત નય ત ॥ ૩૨॥
ઇ ત શ્રી દ્ધયવને ગ્રહયાેિનભેદા યાયઃ ॥
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આ યાય ૦૩
આધાના યાયઃ
આધાન ચ્છાેદ્ભવસા યમુક્તં
ફલં યત તસ્ય પર જ્ઞણાથર્મ્ ।
યાેગાન્ િવ ચત્રાન્ પ્રવદા યતાેઽહં
ચહૈ્નયર્થા ગ્ર તુિવિનશ્ચયઃ સ્યાત્ ॥ ૧॥
લગ્ ં યદા પ ય ત સયૂર્સનૂ-ુ
ન ચા શ્રતઃ સાૈ યદશૃા િવહીનમ્ ।
તદા ય તઃ પ્રવદા ત મત્ય
સયૂર્સ્ય વીયણ િદવા પ્રસઙ્ગાત્ ॥ ૨॥
ભાૈમાે યદા વૈ યસમુદ્ભવને
સક્ષીણચ દ્રાે પસભંવને ।
અ તં ગતાે જ્ઞાે દ્વજવણર્યાેગાત્
સવરથ લેચ્છસમુદ્રભવને ॥ ૩॥
અેષાં તદાર્સજનાિદનીચૈ-
દ્વાર્ યાં વધૂ ભિવકૃ તનર્રૈશ્ચ ।
ચતુ પદે મૂ તષુ ..........
આ યે ક્ષતાૈ પ્રા તરકે સજં્ઞે ॥ ૪॥
ક ટે િવલાેમં પ્રવદ ત ભાવં
વાચ્યં િવલગ્ ાિધપતેઃ વભાવાત્ ।
કલત્રતઃ સઙ્ગિવિધઃ પ્રિદષ્ટાે
િવકારવૈકૃત્યસમાે ગ્રહાશ્ચ ॥ ૫॥
યદા રિવનક્ષ ત જન્મલગ્ ં
તદા ધકારે સરુતપ્રયાેગઃ ।
ત મન્નુદ થે વનવાંશભાગે
િદવા પ્રસઙ્ગઃ શિનના ચ રાત્રાૈ ॥ ૬॥
સવરદષૃ્ટે પ્રવદેદર યે
સ્ય મ યે જલલગ્ સસં્થે ।
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કલત્રગઃ શીતમયખૂમાલી
યદા રિવમૂર્ તગત તદા સ્યાત્ ॥ ૭॥
સ યા પ્રયાેગાે વ્યયગેઽથ ભાૈમે
ઉ વ પ્રશ તં રિવન દનને ।
સી કાર મશ્રં સરુપૂ જતને
શશ્ચત્ ક્ષતક્રા તમુ પ્રચ ડમ ॥ ૮॥
શકેુ્રણ લીનં શ શના િવદગ્ધં
સ્યાત્ સાેમજેનવૈ િનતા તદ ઘર્મ્ ।
આદ્યસ્ય માસસ્ય ગુિવધાતા
ત મન્ ભવેચ્છાે ણતશકુ્રસઙ્ગઃ ॥ ૯॥
તદૂ્રપચેષ્ટાબલહાિનદ યા
ગભર્સ્ય વાચ્યં વફલં જન યાઃ ।
દ્વતીયમાસાિધપ તઃ કુજશ્ચ
ત મન્ ધનં તસ્ય ભવેત્ સમ તાત્ ॥ ૧૦॥

વ તીયસ્ય કરાં ઘ્રવક્ત્ર-
ગ્રીવાિદકં તત્ર ભવેત્ સમગ્રમ્ ।
સયૂર્શ્ચતુથર્સ્ય પ તઃ પ્રિદષ્ટઃ
અસ્થીિન તત્ર પ્રભાવ ત પુંસામ્ ॥ ૧૧॥
મ ચ મેદશ્ચ સમુાંસરકં્ત
વ્ય ક્ત સમાયા ત િવભાગતશ્ચ ।
ત મન્ સ સાૈિરઃ િકલ પંચમસ્ય
ત મન્ સમ તાત્ કૃ તમાકૃણાે ત ॥ ૧૨॥
પ્રા ાે ત પુ ષ્ટ િવિવધાં ચ ગભર્-
વ્ય ક્ત સમાગચ્છ ત કાય તામ્ ।
ષષ્ઠસ્ય ચ દ્રાે િવભુતામપુૈ ત
રાેમા ણ તત્ર પ્રભવ ત ગાત્રે ॥ ૧૩॥
નખાશ્ચ જહ્વા ગુદર ધ્રભાવે
ગુપ્તં વરં બ્રહ્મભવે િહ તત્ર ।
..........ચ દ્રસનૂુઃ િકલ સપ્ત .......

ત મન્ તઃ સ્યાત્ સતતં નરાણામ્ ॥ ૧૪॥
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પંચે દ્રય વં ચ િવવેિકતા ચ
કાેઽહં કુતાેઽત્રાશ્રયમ યપુેતઃ ।
લગ્ ાિધનાથ વથવાષ્ટમ્રસ્ય
માસસ્ય ત મન્ પ્રચુરા બુભુક્ષા ॥ ૧૫॥
પક્ષને્ મનુ યસ્ય તતઃ સુ પ્તઃ
ભુંક્તે જિન યા રસભાવસઙ્ગાત્ ।
નક્ષત્રનાથાે નવમસ્ય નાથ-
ત મન્ િવર ક્તિવિવધા નરાણામ્ ॥ ૧૬॥

ગભાર્શ્રયઃ દુઃખમન તમેકં્ત
કૃતં તઃ પવૂર્શભુાશભુસ્ય ।
િદવાકર તન્મરતાેઽિધનાથ-
ત મન્ પ્રિદષ્ટઃ પ્રસવાે નરાણામ્ ॥ ૧૭॥

ત મન્ યિદ સ્યાદ્ વ્યયગઃ શશાઙ્કઃ
સ્યાદષ્ટમાે ભૂતનયઃ પ્રસૂ તઃ ॥ ૧૮॥
યાે યસ્ય માસસ્ય ભવે દ્ધ નાથઃ
સભંાેગમનંે તુ દા પ્રયા ત ।
અવાર્ ગ્વધત્તે સ તદાસ્ય જન્મ
વીયણ હીનાે યિદ વાત્મજેન ॥ ૧૯॥
યાેગાે યદાભાનગતઃ સતુાિર-
દ્વ યદુ શ્ચક્યગતૈઃ સમ તૈઃ ।
ભવેત્ પ્રસૂ તદર્શમે પરેણ
તદા નરાણાં ન ચ યાે ષતાનામ્ ॥ ૨૦॥
સયૂણ તાસાં પ્રવદ ત શાષેં
યાેગં ણાં વા યમનેક પમ્ ।
ક્લીવાેદયે ક્લીવયુતે નવાંશે
ક્લીવસ્ય જન્મ પ્રભવેન્નરાણામ્ ॥ ૨૧॥
અેવં પુમાંસઃ પ્રભવ ત નાયર્ઃ
સ્ત્રીભાવયાેગાદ્બહુધા િવશષેઃ ॥ ૨૨॥
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નવાંશનાથશ્ચ યદા િવલગ્ ં
પ યેત્ સહૃુ કે દ્રગતઃ સદુ પ્તઃ ।
તદાત્મવગણ કરાે ત જન્મ
પ્રધાનભૂતં મનસા નરાણામ્ ॥ ૨૩॥
દુ શ્ચક્ય મત્રગતાઃ પ્રચ ડાઃ
સાૈ યા યદા કાેશિત્રકાેણસસં્થાઃ ।
પુજંન્મદા તત્ર ભવ ત દષૃ્ટા-
શ્ચ દ્રણે વને શશાઙ્કજેન ॥ ૨૪॥
મ દારયાેઃ સપ્તમરા શસસં્થયાે-
દાર્ િનષેકાે મરણં તદા િપતુઃ ।
રવેઃ શશાઙ્કાત્ વથ ત જન યા
અેકા તરાેધઃ પુ ષસ્ય વાચ્યઃ ॥ ૨૫॥
યદા િહમાંશવુ્યર્યગાે િદવાકર-

છદં્ર ગતાે ભૂતનયશ્ચતુથર્ઃ ।
ત્યુ તદા સભંવતે હ્યુભા યાં

શત્રેણ સાૈરેણ તુ બ ધનને ॥ ૨૬॥
ત્યુકરઃ શીતકરશ્ચ િર ફે

..........ઉ વ સ્થતઃ સયૂર્સતુઃ સભાૈમઃ ।
જ્ઞ ગભર્સભંૂ તિરહ પ્રિદષ્ટા
યાેગૈઃ સસાૈ યૈઃ પ્ર દ ત કૃચ્છાત્ ॥ ૨૭॥
મૂ ત સ્થત તી ણકરઃ કુ ે વા
સક્ષીણમૂ તિવધુઃ િર ફગાે વા ।
ચાફલઃ સ્યાત્ સરુતાપેચારાે

નીચા શ્રતૈ યાિદ ભરેવ પુંસામ્ ॥ ૨૮॥
ક્લીવસ્ય લગ્ ે બુધસસાૈરયુક્તે
સતુ સ્થતે વા વથ િર ફગે વા ।
ક્લીવસ્ય જન્મ પ્રવદ ત પુંસાં
શભુે ક્ષતે તત્ર યથા વ પમ્ ॥ ૨૯॥
યદા કુજઃ સપ્તમરા શમા શ્રતઃ
શનૈશ્ચરાે વા રિવણા સમાિહતઃ ।
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ન મૂ તગાે દેવગુ ઃ સતાે વા
તદા ન ગભ પ્રવદ ત યાે ષતામ્ ॥ ૩૦॥
નભ તલસ્થાે યિદ વાસરુા ચત-
સ્ત્રકાેણગાે દેવગુ ઃ શશીતગુઃ ।
ગભર્ તદા સભંવ ત પ્ર ..........

નવાંશકાે વા િહમર મજસ્ય ॥ ૩૧॥
તીય મત્રગતાૈ સતાકા

શનૈશ્ચરાે લાભગતાે યદા સ્યાત્ ।
પુમાં તદા ગભર્ગતઃ પ્રવાચ્યાે

વાેઽથવા વાેચ્છગત સ્ત્રકાેણે ॥ ૩૨॥
પુવંગર્ગે સયૂર્સતુે મહીજે
િદવકરે લગ્ મપુ શ્રતે વા ।
ગભ પુમાન્ શીતકરેઽથવા બરે
વતુઙ્ગે શકુ્રદશૃા સમ વતે ॥ ૩૩॥

કુ ભે િવલગ્ ે મથનુેઽથ ક યે
..........કે ત સતુવગર્ગે વા ।
.......... પ્રવદ ત ગભ
તદા નરાણાં ચ નવાંશકે વા ॥ ૩૪॥
સાૈ યા વતે તત્ર યથા વ પં
નરં સ્ત્રયં વા તનયૈિવહીનમ્ ।
પાપા વતે ચાધર્મુશ ત નાયાર્
અધ નરસ્યવૈ ભવેિધ ગભ ॥ ૩૫॥
સ્ત્રીલગ્ ગે રિત્રકરે ચ શકેુ્ર
સમ સ્થતે સયૂર્સતુે સ વે ।
સ્ત્રીગભર્મુક્તં ધર ણસતુને
વવગર્સસં્થે શ શના ચ દષૃ્ટે ॥ ૩૬॥

િહમાંશઃુ સરુપૂ જતાેઽથવા
શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ સમરા શસં સ્થતઃ ।
તદાબલાં ગભર્ગતા ણાં ચ
શનૈશ્ચરે વા રિવભાગમા શ્રતે ॥ ૩૭॥
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દ્વદેહલગ્ ે િહમર મયુક્તે
વસસં્થે રિવજે ચ લાભે ।
..........ઉ........દે લગ્ ગતં ........
.......... સ્ત્રપ વં પ્રવદેદુભા યામ્ ॥ ૩૮॥
શનૈશ્ચરે મૂ તગતે શશાઙે્ક
ષષે્ઠ બુધે સપ્તમગે ચ શકેુ્ર ।
સયૂઽષ્ટમે સાૈ યિવવ જતે ચ
ત્રયઃ પુમાંસઃ પ્રવદ ત ગભ ॥ ૩૯॥
અેવં કુજે સ પ્રવદ ત નાયા
નપુંસકાખ્યાિન િદવાકરે ચ ॥ ૪૦॥
ઇ ત શ્રી દ્ધયવને આધાના યાયઃ ॥

આ યાય ૦૪
જન્મા યાયઃ
..........પ ય ત દેવમ ત્રી
નીતાે અથવા રાત્રીકરઃ પ્રપૂણર્ઃ ।
વાેચ્છા શ્રતઃ કે દ્રગતઃ વવગ

સશુદુ્ધવીયર્સ્ય ભવેત્ પ્રસૂ તઃ ॥ ૧॥
લગ્ ા શ્રતે શીતકરે બુધે વા
નીચાશ્રીતે વા ગુ ણા તુ દષૃ્ટે ।
અ યને તં પ્રવદ ત માનવં
.......... ॥ ૨॥
શનૈશ્ચરે લગ્ ગતે ચ નીચગે
પાપાંશકે પપયુતે ચ દષૃ્ટે ।
પાપસ્ય લગ્ ે ગુ ણા િવમુક્તે
પાપાત્ પ્રસૂ ત પ્રવદ ત ચ દ્રે ॥ ૩॥
વમીનસસં્થે રવીણા સમ વતે

લગ્ ે ચરે સયૂર્સતુને વકે્ર ।
વ્યય સ્થતે વા ધનગે ચ ચ દ્રે
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િપતુઃ પરાેક્ષસ્ય ભવેત્ પ્રસૂ તઃ ॥ ૪॥
દ્વારં વદેત્ કે દ્રમપુગતાશ્ચ
તત્ર ગ્રહાભાવત અેવ લગ્ ાત્ ।
દ પાેઽકર્તાે લગ્ વશને વ તઃ
નેહં શશાઙ્કાત્ પ્રવદેદ્યથાવત્ ॥ ૫॥

િવલગ્ ભાવાેદ્ભવમૂ તકાઃ સ્યુ-
નાર્નાદ્વદેદ્વણર્િવશષેમષેામ્ ।
શસ્યા ત્રીભાગાદ્ગહૃમુચ્છનીચાત્
તષેાં વરઙ્ગગિન તથા પરેષામ્ ॥ ૬॥
યદા શિનઃ પંચમધમર્ગાેઽથવા
ભાૈમાેઽથ બ ધવુ્યયગઃ કચચંન ।
તદાઙ્ગભઙ્ગં પ્રવદેત્ સમગં્ર
કૃષં્ટ બલાનેં પ્રવદ ત િક ચત્ ॥ ૭॥
િહમાંશમુાલી વનવાંશકા સ્થતઃ
વાેચ્છેઽથ કે દ્રે સરુનાચપૂ જતઃ ।

તુલં્ય તદા ધાતુિવ દગાત્રં
શકેુ્રણ બધ્નાટ સમ વતશ્ચ ॥ ૮॥
ભાૈમેઽષ્ટમે સયૂર્સતુે િવલગ્ ે
નભ તલસ્થે િહમરા મજે ચ ।
બને પ્રસૂ ત પ્રવદ ત યાે ષતાં
સયૂણ માગ મનજૈુવ વ જતે ॥ ૯॥
શનૈશ્ચરે મૂ તગતે િહમાંશજેુ
વ્યય સ્થતે નીચગતે પ્રભાકરે ।
િવલાેમજન્મ પ્રવદ ત ભૂ મજે
સભગર્વે નાલિવવે સ્ટતસ્ય ॥ ૧૦॥
ચ દ્રઽે બરસ્થે શ શજે ચ કામે

હ પતાૈ મૂ તગતે તના તરે ।
ગભર્સ્ય ત લાંછનમુક્તમાદ્યૈ-
િવપયર્યે ષ્ઠાિવભાગતશ્ચ ॥ ૧૧॥
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જવે િવલગ્ ે ગજેુ વ્યયસ્થે
શશઙ્કજે લાભમપુા શ્રતે ચ ।
બામાઙ્ગસસં્થ તલકઃ પ્રવાચ્યઃ
ષડ્વગર્શદુ્ધાૈ વથ દ ક્ષણસ્થઃ ॥ ૧૨॥
વ્યયે શ શ લભગતઃ ખરાંશ-ુ
સ્ત્રકાેણગઃ સયૂર્સતુઃ સપાપઃ ।
હીનાઙ્ગતાં તત્ર વદ ત ભૂ મજે
ગાત્રા ધક વં પ્રવદ ત ભાગતઃ ॥ ૧૩॥
શનૈશ્ચરે વીયર્યુતે તુ ન.ૈ.........
સયૂણ ના ાેદ્ભવમવે ભષૂણમ્ ।
ચ દ્રણે મા ણક્યભવં િહર યજં
સાૈ યને શકેુ્રણ ચ ર તસ ભવમ્ ॥ ૧૪॥

વને નાનાિવધ મષ્ટક્રામદે
ભાૈમને િવ દ્યાદ્બહુવસ્ત્રસ ભવમ્ ॥ ૧૫॥
ગ્ હં શશાઙે્કન સદુારસ ભવં
મનાેશ પં િવિવધા વતં ચ ।
સસુતૂ્રમુકં્ત મ ણકૂઙ્િટમા વતં
ષડ્વગર્શદુ્ધને ચ તુઙ્ગગને ॥ ૧૬॥
ભાૈમેતુ દગ્ધં વનવાંશકસ્થે
પરાંશકસ્થે શ થલ વભાવમ્ ।
કુવ તુયુક્તં બહુપપદષૃ્ટે
સાૈ યે ક્ષતે વા ધનધા યયુક્તમ્ ॥ ૧૭॥
સયૂણ ચતં્ર બહુગૈિરકાદ્યૈઃ
પ્રભાસમેતં બહુભૂ મકં ચ ।
અેકત્ર ર યં વપરત્ર શણ
પાપે ક્ષતે વા તપન વભાવમ્ ॥ ૧૮॥
બુધને ર યં વા બહુવંશયુક્તં
પટા ન્ં ભૂિરવનાઢ મવે ।
શુ ચપ્રગ ભૈઃ પુ ષૈઃ સમેતં
િવ ચત્ર પં પ્રભયા સમેતમ્ ॥ ૧૯॥
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વને નાનાિવધરત્નયુક્તં
સભુૂિરશાલં બહુમ ડલાઢ મ્ ।
િવતાનચૂલા વજસવર્િદક્ષ
પ્રમ ડતં ધાતુરસવૈર્શલૈઃ ॥ ૨૦॥
વભાવરસ્યં સિુવદગ્ધલાેકં

મનાેરમં સ્ફાિટકકાંચનાઢ મ્ ।
તુઙ્ગં િવશાલં સિુવભક્તમાગ
િવ ચત્રકાષ્ઠપ્રભવં િનતા તમ્ ॥ ૨૧॥
શીણ કુચેલૈઃ મનજૈુઃ સમેતં
રક્તા વતં સ્ત્રીરિહતં સદૈવ ।
ભવેદ્ગહંૃ ક ટકસઘંયુક્તં
રાૈદં્ર કરાલં િવકૃતપ્રતાપમ્ ॥ ૨૨॥
શનૈશ્ચરે કે દ્રગતે વનીચગે
સતુ સ્થતે ભૂતનયે સભાસ્કરે ।
ગ્ હં ણૈઃ સવર્ત અેવ યુક્તં

ણ િનત તં તપન વભાવમ્ ॥ ૨૩॥
શનૈશ્ચરાંશે િહમર મપતુ્રે
યદા તનુસ્થઃ વગ્ હે શશાઙ્કઃ ।
તદા ગ્ હં નૂતનિવ ધા તં
ક્ર ચત્ સકુાષૈ્ટઃ પર તાે િવપ શ્ચતામ્ ॥ ૨૪॥

વાે યદા બ ધુગતઃ વભાવગાે
નભ તલસ્થાે ગનુ દન તદા ।
ચ દ્રાેઽ તગાે મૂ તગતઃ શનૈશ્ચર-
તદા તં વસ્ત્રવરૈઃ સમુ દરમ્ ॥ ૨૫॥

શનૈશ્ચરે મૂ તગતે કુજેઽથવા
પાપાંશકસ્થે બહુપાપવી ક્ષતે ।
ગ્ હાગ્ યં જન્મ વદેચ્છુભાંશકે
કુટારકે છરયુતે િવ પકે ॥ ૨૬॥
ઇ ત શ્રી દ્ધયવને જન્મા યાયચતુથર્ઃ ॥
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આ યાય ૦૫
આયુદર્યા યાયઃ
આયુઃ પરં માનવવારણાનાં
શતં સિવશં કુલસ ભવાનામ્ ।
દ્વાત્રીશં ત ર્ત્યતુરઙ્ગમાણાં
ખરાેષ્ટ્રયાેિવશ તવષર્સખં્યા ॥ ૧॥
ચતુિવહીના ચ તથાિવકાનાં
કાસારગાેશકૂરમર્કટાણમ્ ।
ચ વાિરિવશત્ ક થતા શનુાં ચ
તદધર્તાે વ્યઘ્નહિરદ્દકૃાણામ્ ॥ ૨॥
િત્રષ ષ્ટસજં્ઞઃ પરભાજનાનાં
દ્વ જહ્વગ્ ધ્રપ્રભવઃ સહસ્રમ્ ।
સવં સરાઃ ષડ્વટિટદભૃાનાં
યૂકાપતઙ્ગાકૃ મક ટકાનાં
માસાધર્જચવૈ િપપી લકાનામ્ ॥ ૩॥
[ ક્ષાેદ્ભવાે વષર્શતં પ્રિદષ્ટ]
તષેાં પતાશાે દ્વગુણને વાચ્યઃ ।

અશ્વત્ય યગ્રાેધશમીસમુત્યઃ
શિન િવ દ્ધા દ્વજ ક્ષતશ્ચ ॥ ૪॥
કે દ્રષેુ સાૈ યા યાિદ પાપહીનાઃ
સવષેુ તસ્યા મ તનર્ વાચ્યા ।
..........ચ્છા શ્રતા વા મ ........પારસજે્ઞા
િવ મિત્રતા વા મનનુસ્ય તજ્જ્ઞૈઃ ॥ ૫॥
સહૃુદ્ગહૃસ્થૈઃ સકલૈ તુ તુઙ્ગ-
મથ પ્રથાતૈગ્ ર્હમંશકં વા ।
આયુઃ પરં સતૂ્રનરસ્ય વાચ્યં
સવશ્ચ વૈ દ્ધગ્ હપ્રયાતૈઃ ॥ ૬॥
અથર્સસં્થા યિદ પાપખેટાઃ
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ષડા તમસ્યા યિદ વા સ્યુરેવ ।
ષ ઠ્યાંશકાે ત્યુિરહ પ્રિદષ્ટઃ
સાૈ યૈિદના પ્રાેદ્ગતવંશયાેગે ॥ ૭॥
કે દ્રષેુ પાપા યિદ સાૈ યહીના
ચ વીક્ષતે દેવગુ ઃ સતાે વા ।

ત્યુ તદા શસ્ત્રકૃતઃ પ્રવાચ્યાે
વષર્સ્ય મ યે કૃતસ ભવે વા ॥ ૮॥
ષષ્ઠાષ્ટમસ્થા યિદ સાૈ યખેટાઃ
પાપા ધનદ્વાદશગ યદા સ્યુઃ ।
તદા િવનાશાે મનજસ્ય વચ્યાે
માસદ્ભવનેવૈ ચતુ પટાે યઃ ॥ ૯॥
ષષે્ઠઽષ્ટમે વા યિદ શવરા મઃ
પાપને દષૃ્ટઃ સિહતાેઽથવા સ્યાત્ ।
સદ્યાે િવહ યાન્ મનજંુ ન દષૃ્ટાે
યદા સરેુજ્યને શભુસ્ત્રીતને ॥ ૧૦॥
ક્ષીણઃ શશી મૂ તગતઃ સપાપાે
દ્યનૂે ચ પાપાે ન શભુ તુ કે દ્રે ।

ત્યુ તદા વ સરમ યમઃ સ્યાત્
નરસ્ય દષૃ્ટાે ન યદા શભુને ॥ ૧૧॥
અેતવૈ વાહાંશગુણૈિવલગ્ ે
તાડ્યાે ગ્રહાે નાગનભઃ શશઙ્કઃ ।
રા યાિદતાે દસ્ત્રશશઙ્કભક્તઃ
શનેા દપવુર્ ..........આયુ ક્તઃ ॥ ૧૨॥
દ્રે કાણવગાત્તમર ધ્રભાગ-
વક્ષતે્રગસ્ય દ્વગુણઃ પ્રિદષ્ટઃ ।
દ્વઘ્નઃ વતુઙ્ગે કિટલે ચ માગ
દ્વયાેશ્ચ લ ધાૈ િત્રગણઃ પ્ર..........ઇ........◌ઃ॥ ૧૩॥
અધ હરત્યેવ િહ નીચસસ્યઃ
અ તં ગતશ્ચાકર્સતુાે િનહ ત ।
શકુ્રશ્ચ આયુઃકલષુાેઽ તગાે વા
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સવ ત્રીભાગા િરપુગા ભવ ત ॥ ૧૪॥
અધાર્િદષષ્ઠા તમપક્રમેણ
વેકાદશાદેઃ પ્રહર ત્યાિનષ્ટાઃ ।

સવ વ્યયસ્થાશ્ચ શભુા તટધ
િવલાેમતાે વીયર્યુતશ્ચ સાૈ યઃ ॥ ૧૫॥
ઇ ત શ્રી દ્ધયવન આયુદાર્યા યાયઃ પંચમઃ ॥

આ યાય ૦૬
દશા યાયઃ
આયુદર્યા યને પુરા હી દ તં
ત સં મતા તસ્ય દશા પ્રદ ષ્ટા ।
શ તા તરા સા ચ ગણૈિવ ચ ત્યા
દાષેૈશ્ચ તજ્જ્ઞૈઃ ફલિનણર્યાથર્મ્ ॥ ૧॥
નવાંશ મત્ર વગ્ હાપેગસ્ય
વભાવશભુા િહ દશા ગ્રહસ્ય ।

આતાેઽ યગ્રા પાપફલા પ્રિદષ્ટા
દ્યા યં ફલં .......... સમં મનુીનામ્ ॥ ૨॥
રવેદર્શાયામ ત ત ણમાજેઃ
પ્રા ાે ત માનાપેચયં મહા તમ્ ।
ધનાિન ચામીકરતામ્રશસં્ત્ર
સં યતે બ ધુસખંુ શભુાયામ્ ॥ ૩॥
ભયાવહ તેયપરાપવાદાન્
ક્લેશાન્ િવ ચત્રાન્ કુલવૈરમુગ્રમ્ ।
પાપાત્મકાયાં ગુદવક્ત્રરાેગ-
મનેકશાેક મ તિવભ્રમં ચ ॥ ૪॥
િનતં્ય િવભષૂામ ણમંચલાભં
મષ્ટાન્નપાનં પ્રમદાનુરાગમ્ ।
ચા દ્ર દશા સાધુફલા નરાણાં
નરે દ્રપૂ ં તનુતે સદૈવ ॥ ૫॥
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પ્રવાસં વજનૈિવવાદ-
મષ્ટૈિવયાેગં સતતં જં ચ ।
અિનષ્ટ પાં પરપક્ષ િધ
ચા દ્ર દશા રાેગભયં કરાે ત ॥ ૬॥
પ્રા ાે ત ભાૈમસ્ય દશાિવપાકે
ધનાિન ચાૈયાર્હવિવક્રમે યઃ ।
સાવૈણર્તામ્ર ક્ષ તપા ગ્ તઃ સદા
શભુૈઃ પ્રયાેગૈિવિવધૈરિનષ્ટૈઃ ॥ ૭॥

ણાજવરા ગ્વષિપત્તમૂર્છા-
ગાત્રાઙ્ગ ઙ્ગાન્ િવિવધાંશ્ચ રાેગાન્ ।
પાપે તુ ભાૈમસ્ય દશાિવપાકે
ક્રાેધિક્રયાે સાહમધમર્બુ દ્ધમ્ ॥ ૮॥
બાૈધી ં દશાં પ્રા ય ગુણપ્રશસંાં
પ્રા ાે ત શશ્ચત્ પ્રયતાં લાેકે ।
સવુણર્મુક્તામણીરત્નલાભં
શભુાં િવભૂ ત ચ જના તગાં ચ ॥ ૯॥
પ્રમેણ યુક્તઃ કફિપત્તભા
િવવણર્દેહઃ પુ ષઃ પ્રસન્નઃ ।
બાૈધી ં દશાં પ્રા ય િવ પચેષ્ટાૈ
ભવને્ મનુ યઃ પ તતાનુરક્તઃ ॥ ૧૦॥
ગુરાેદર્શાયાં લભતેઽ તમાનં
ગુણાેદયં બુદ્ધવબાેધમગ્ યમ્ ।
સ્થ તપ્રતાપદ્યુ તકા ત્તભાેગાન્
..........અ યચેષ્ટાફલમુત્તમાયામ્ ॥ ૧૧॥
મૂદાર્થર્ ચ તા ચ િવ પકાયાં
રાેગશ્ચ શશ્ચત્ પ્રયિવપ્રયાેગઃ ।
ગુરાેદર્શાયાં મખુરાેગપીડા
સં યતે સ્ત્રી પજં ભયં ચ ॥ ૧૨॥

ગાેદર્શાયાં લભતે સખુાિન
સ્ત્રીપતુ્ર તાિન પાેદ્ભવાિન ।
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ઇષ્ટાન્નપાના બરગ ધમાલ્યં
શભુાશ્રયાયાં પરમાં ચ તુ ષ્ટમ્ ॥ ૧૩॥
અસ ફલાયાં ચ ગાેદર્શાયાં
પૈિવષાિદ કુલ દમખુ્યઃૈ ।

િવ યતેઽધમર્મપુાશ્રીતૈચ
સ પ્રીયતે દુષ્ટિનત બની ભઃ ॥ ૧૪॥
પ્રા ાે ત સાૈરસ્ય દશાપ્રવેશે
શભુે શભંુ ભપૂ તભૂ મસઙ્ગતઃ ।
કુધા ય ણાર્ બરગદર્ભાેષ્ટ્ર ૈઃ
સયંજુ્યતેઽથમર્િહષાિટભીશ્ચ ॥ ૧૫॥
સાૈરસ્ય પાપે તુ દશાિવપાકે
કુતુ બવૈરં પ્રયિવપ્રયાેગઃ ।
સં યતે ગુહ્યિવકારરાેગઃ
કુ મત્રસઙ્ગઃ પશિુવત્તહાિનઃ ॥ ૧૬॥
દશા િવલગ્ સ્ય ચરસ્ય પવૂ
ભાગે તીયે શભુદા નરાણામ્ ।
મ યા દ્વતીયે િવફલા યે
શ તા સમા ત્યા દ્વભવે િવલાેમઃ ॥ ૧૭॥
સ્થરે ખલેષ્ટા યતમા નરાણામ્ ॥ ૧૭॥
વગાર્ઃ સદૈવ ક્રમશાે િવ ચ ત્યાઃ
શભુા તશભુ્રા ગ્રહસાૈ યયુક્તા ।
મ યાફલા મ યફલા ખલા ચ
ખલાખલા યા તખલા પ્રિદષ્ટા ॥ ૧૮॥
શભુા શભંુ યાેગફલં િવધત્તે
િહર યમુક્તાફલરત્નલાભાન્ ।
આરાેગ્યમાજેઃ વકુલસ્ય પૂ ં
દશા િવલગ્ સ્ય ણાં પ્રસતૂે ॥ ૧૯॥
મ યા તુ મ યં ફલમાતનાેતી
દશા િવલગ્ સ્ય શભુા નરાણામ્ ।
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કષ્ટેન લાભં િનધનને મતૈ્રી ં
કુપ યસવેાિવકૃ તપ્રમાદમ્ ॥ ૨૦॥
પાપા િવલગ્ સ્ય દશા પ્રયાતા
ભયં સશુાેકર્ કલહં િવવાદમ્ ।
કરાે ત િનતં્ય પરદારસઙ્ગં
િવબુ દ્ધનાશં સતતં પ્રવાસમ્ ॥ ૨૧॥
િનશાકરાિદત્યિવલગ્ ભાનાં
ત કાલયાેગાદિધકં બલં યઃ ।
િવધ ત તસ્યાિદદશા પ્રયાજે્યા
સવર્ગ્રહાણામુદયા વતાનામ્ ॥ ૨૨॥
તત ત તત્રવૈ ગતસ્ય ચ ત્યા
ચતુથર્કામા બરગસ્ય પશ્ચાત્ ।
તષેાં દ્વતીયે ચ તત તીયે
સ્થાને સ્થતસ્ય ક્રમશાે ગ્રહસ્ય ॥ ૨૩॥
અેકક્ષર્ગાનાં તુ બલાિધકસ્ય
દેયા દશા પવૂર્તરં તતાેઽ યા ।
દશાધર્કાલં લભતેઽકર્સસં્થ-

તીયભાગં ચ િત્રકાેણગાે યઃ ॥ ૨૪॥
ભાગં ચતુથર્ ચતુરસ્ત્રસસં્થઃ
સપ્તાંશકં સપ્તમગાે સ વાચ્યમ્ ।
સદા ફલં વા સરુર મયાજંે્ય
મત્રાેચ્છનીચ વગ્ હિત્રકાેણજમ્ ॥ ૨૫॥
ફલાિન શષેા ણ દશાિવપાકે
િન િન દેયાિન િનજગ્રહસ્ય ।
અ તદર્શાસ્યવે િવ ચ ત્ય જન્મ
ત કાલ તાિન યથાતથાિન ॥ ૨૬॥
ષડ્વગર્વીયક્ષણલગ્ ભાવ
દશાિદપંચાેત્તર દ્ધસયંુતાઃ ।
દશાસુ સવાર્સુ ફલાંશકાઃ તાઃ
શશ્ચદ્ગ્રહાણાં ક્રમશાે િનસગર્ ઃ ॥ ૨૭॥
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ગ્રહસ્ય લપ્તાઃ વફલાંશતાિડતા-
ત કાલ તૈઃ ફલજૈિવભા જતાઃ ।

ફલાની શષેા ણ યથાગતાિન
દશાંશભે ણ િન ં શસખં્યયા ॥ ૨૮॥
ભનાે ર્ગાદં્ય શ શનાે ઘટાિદકં
તુલાિદ ભાૈમસ્ય ગુરાેર િદકમ્ ।
બુધસ્ય યુગ્માિદ હયાિદકં ગાેઃ
કકાર્ટ સાૈરેઃ પ્રિવ ચ તયેત્ ફલમ્ ॥ ૨૯॥
વતુઙ્ગહીનસ્ય કલા ગ્રહસ્ય

િવભા તાઃ પુ કરસપ્તપા ણ ભઃ ।
િવશાંશકાદં્ય ફલમાપ્તમાૈચ્છકં
નખાિધકં ત્યાજ્યમયાે નખે યઃ ॥ ૩૦॥
ફલં ફલાંશા ભહતં નખાેદ્ તં
શષંે ફલં િવશ તભાર્ગસમંીતમ્ ।
જ્ઞેયં તતાે નીચફલં વસપ્તમા-
દ્રાશગે્રર્હાણાં િવિધનામનુવૈ ॥ ૩૧॥
લગ્ ે તયેઽષ્ટમકે ચ લગ્ જં
ફલં તથા િવશ તમવે ભાવજમ્ ।
સ્થાને િવ ચ ત્યં કુિટલાે ..........
યેતાિન સાૈ યાિન દશાફલં ચ ॥ ૩૨॥

નીચેઽ તગે ચાધર્ફલં શભુગ્રહે
પૂણર્ વ મષ્ટૈિવપિરતમુચ્છગૈઃ ।
નીચા તગે વક્રગતે સમં ફલં
તસ્યવૈ તુઙ્ગે દ્વગુણં પ્રક તતમ્ ॥ ૩૩॥
પાપા દશા પાપભવા તરા વા
પાપાષ્ટવગ ચ યદા ન શભુ્રા ।
.......... ત્યુિદવસે િહ તસ્ય
સં યતે પાપકૃતસ્ય જ તાેઃ ॥ ૩૪॥
દશાપ્રવેશઽેષ્ટમગે તુ દષૃ્ટે
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વનેાિરણા શત્રુગ્ હ સ્થતને ।
તદામ ત્યું કુ તે દશાયાં
તસ્યવૈ પાપાેદ્ભવપાકમ યે ॥ ૩૫॥
િત્રશાંશકે યસ્ય ગ્ હસ્ય સસં્થઃ
સ્થાનેઽષ્ટમે પાપફલઃ શભુાે વા ।
તનેવૈ દષૃ્ટઃ કુ તેઽપ ત્યું
.......... રેણ તસ્યવૈ યશાેિદતે વા ॥ ૩૬॥
પાકાિધપઃ સવર્િવ દ્ધવગ
સ્થતાેઽપ ત્યું કુ તે નરાણાં
કૂ્રરૈિવદષૃ્ટાે યિદ વા ન સાૈ યૈ-
ન ચા શ્રતાે વા ખલુ િન જતશ્ચ ॥ ૩૭॥
ષષ્ટ દમ યે તુ યદાયુઃ સપ્ત
િવભાજયેત્તને પરંપરાણામ્ ।
લ ધં ચ યચ્છેદકસં શ્રતં તન્
દ્વદેાત્ પરં જન્મવદેવ ચ ત્યમ્ ॥ ૩૮॥
છેદાેઽપ ત્યુમર્રણં તીયં
ભવેન્નરાણાં િનયતં સદૈવ ।
ધમર્િક્રયાભીહર્રતેઽપ ત્યું
છેદં તુ કૃચ્છ્ર ેણ ગ્રહપ્રભાવાત્ ॥ ૩૯॥
અસાધનં સ્થાન મરણં નરાણાં
સવ પાયૈરિપ દેવતાનામ્ ॥ ૪૦॥
પાકાિધપઃ સ્યાદ્યિદ સાૈ યવગ
દશાપ્રવેશે વથ તુઙ્ગગાે વા ।
ન છેદકઃ સ્યાન્ન તથાપ ત્ય-ુ

તસ્યાં દશાયા મદમાહ વેધાઃ ॥ ૪૧॥
નીચપ્ર ત્તા રિવમ ડલસ્થા
ગ્રહેણ ભગ્ ાઃ ખલવગર્યુક્તઃ ।
સપાર્હતા મ ત્રબલને યદ્વત્
તદ્વત્ સવગાર્ઃ શભુદા ન ખેટાઃ ॥ ૪૨॥
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અેવાંિવધ ઘ્ન ત્ત શભુાિન સવ
ફલાિન પાપાિન ચ વધર્ય ત ।
મશ્રાશ્ચ મશં્ર પિરપાચય ત
નીચા તકે દ્રે ફલપાદહાિનઃ ॥ ૪૩॥
ઇ ત શ્રી દ્ધયવને દશા યાયઃ ॥

આ યાય ૦૭
અ તદર્શા યાયઃ
ભનાેદર્શાયાં યિદ શીતર મ-ે
દર્શાિવપાકં કુ તે તદા સ્યાત્ ।
ક્લેશને િવત્તં વધનને મતં્ર
ભાેગાંચ િનતં્ય િહ િવડ બનને ॥ ૧॥
હૃદ્રાેગમી ય વજનાપમાનં
ભયં સશુાેકં પ્રયલાેકનાશમ્ ।
ભાનાેદર્શાયાં કુ તે પ્રિવષ્ટા
દશા મહીજસ્ય ક્ષતપ્રકાપેમ્ ॥ ૨॥
બાૈધી િવધત્તે પ તતસ્ય લાભં
કુ મત્રસઙ્ગં પિરવારલાભમ્ ।
અપાત્રદાનં િવચયા તવેગં
ભાનાેદર્શાયાં યિદ સ પ્રિવષ્ટા ॥ ૩॥
ભાનાેદર્શાયાં સરુપૂ જતસ્ય
દશા િવધત્તે કુ પેણ સખ્યમ્ ।
અસદ્જયં પાપિવધાનલાભં
દુષ્ટાબલાસઙ્ગમસત્યમવે ॥ ૪॥
શાૈક્ર ખરાંશાેયર્િદ સ પ્ર ત્તા
દશા દશાયાં કુ તે કુપતુ્રમ્ ।
કાવત્તલા ..........કુજનને સખ્ય
િવદેશતઃ પ્રા પ્તયથાે નરાણામ્ ॥ ૫॥
દશાિવપાકે િદનપસ્ય સાૈર
દશા પ્રિવષ્ટા ક્ષ જં િવધત્તે ।
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ચાટનં બ ધજુનને વૈરં
ચ્છસ્ત્રભપૂાલકૃતં ભયં ચ ॥ ૬॥

લાગ્ ી દશા સાૈ યિવલગ્ તા
ભાનાેદર્શાયાં ખરવેશરા પ્તમ્ ।
અશ્રીયમસ્ત્રપ્રભવં ચ લાભં
શ્ચામકર્ટવ્યાેમિવચાિરણીનામ્ ॥ ૭॥
પાપાેદ્ભવા પાપમા ત િવધત્તે
દ્વ મરદ્વષેગુ પ્રકાપેમ્ ।
અ તદર્શા સા િદનપસ્ય િનતં્ય
ભયં દશાયાં પચાૈર તમ્ ॥ ૮॥

ણાષૈધીસવેનચાૈયર્લાભં
સાખૈ્યં તદાે યં િવટકા મિનભીઃ ।
કુપુ યાં િવિવધૈશ્ચ દ ભૈ
રિવદર્શાયાં કુ ત્ િહમાંશાેઃ ॥ ૯॥
કુભાજેનાછાદનપાનલાભં
કુસ્ત્રીપ્રસઙ્ગં કુધનં િવ ચત્રમ્ ।
દશા મહીજસ્ય સધુાકરસ્ય
પ્રાપ્તા દશાયાં પરમાેચ્છણં ચ ॥ ૧૦॥
..........ત્નાથર્હ ત્યશ્ચસવુણર્લા
કુતુ બ દ્ધ પ્રયતાં ચ લાેકે ।
બાૈધી દશા ચ દ્રદશાપ્રવેશે
કરાે ત મત્ય બહુિવત્તલાભમ્ ॥ ૧૧॥
નરે દ્રપૂ દ્વજદેવભ ક્ત-

યર્શઃ પ્રશસંા સ્થર મત્રલાભમ્ ।
પુ યાિન શભુ્રા ણ જયં પરેષાં
ચા દ્ર્યાં યદા દેવગુરાેઃ પ્રયાતા ॥ ૧૨॥
લાભં પુરગ્રામમહાધનાનાં
િવહારિવદ્યાગમવા જનાં ચ ।
શાૈક્ર દશા ચ દ્રદશાં પ્રયાતા
કરાે ત તુ ષ્ટ પરમાં સદૈવ ॥ ૧૩॥
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શાૈરાબલીસિધતમુગ્રલાભં
પાપાનુરાગં વ્યસનને સ દ્ધમ્ ।
સાૈરેદર્શા ચ દ્રદશાં પ્રયાતા
વે માનુરાગં કુ તે પ્રભૂ તમ્ ॥ ૧૪॥
સાૈ યાેદયાે થા િહ દશા િહમાંશાે-
યર્દા દશાયાં કુ તે પ્રવેશમ્ ।
આથર્લાભં કૃ ષકમાર્ સ દ્ધ
ણાં િવધત્તે િવિવધાંશ્ચ ભાેગાન્ ॥ ૧૫॥

ખલાેદયેત્ય િહમગાેદર્શાયાં
ખરાેષ્ટ્રધમર્પ્રભવં ચ લાભમ્ ।
કુશાસ્ત્રસવેાં પ્રણયને વૈરં
વવા ધવૈ મત્રસતુૈશ્ચ િનત્યમ્ ॥ ૧૬॥

દશા ખરાંશાેધર્ર ણસતુસ્ય
યદા દશાયાં કુ તે પ્રવેશમ્ ।
તદા વરશ્લે મસિુપત્તવાઇતૈઃ
પીડાં િવધત્તે ક્ષતજૈિવકારૈઃ ॥ ૧૭॥
ભાૈ યાં િહમાંશાેઃ સહસા પ્રયાતા
દશા દશાયાં કુનયને લાભમ્ ।
દ્યુતાનુરાગં પરદારસાખૈ્યં
પ્રપાષેણં દેવગુ દ્વ નામ્ ॥ ૧૮॥
બાૈધી દશા ભાૈમદશાં પ્રયાતા
કરાે ત સાખૈ્યં વનદેશ તમ્ ।
આત્મપ્રશસંાજિનતં ચ તષંે
ણાં મહાયાસભવં ચ સાખૈ્યમ્ ॥ ૧૯॥

ભાૈ યાં યદા દેવપુરાેિહતં
દશા પ્રયાતા વિરતં દશાયામ્ ।
કરાે ત દૈ યપ્રભવં ચ લાભં
પરાબલાયાઃ વકલત્રહાિનમ્ ॥ ૨૦॥
િવધત્તેઽ ત્યજનને મતૈ્રી ં
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ક્વ ચ દ્વષાદં ક્ર ચદેવ હષર્મ્ ।
પરાપરાધાેદવમાશકમર્
ણાં િવધત્તેઽ પફલાં ચ દ્ધમ્ ॥ ૨૧॥

ગુ પ્રકાપંે બહુગુહ્યરાેગં
પામાિવચ થપ્રભવાં િહ પીડામ્ ।
સાૈર દશા વક્રદશાિવપાકે
પ્રાપ્તા સવુૈરં િનજબ ધુદારૈઃ ॥ ૨૨॥
લાગ્ ી દશા ભાૈમદશાં પ્રયાતા
વાસ્યાિન ધત્તે પરદારરાગમ્ ।
ક્વ ચદ્ભયં પા થવજં ચ લાભં
ક્વ ચત્ ક્વ ચદ્બ ધજુને પ્રહષર્મ્ ॥ ૨૩॥
ખલાેદયાે થા ચ દશા દશાયાં
ભાૈમસ્ય ધત્તે વ ઙ્ગપીડામ્ ।
માનાપમાનં િનજલાેકમ યે
મ યા પ્રબુ દ્ધ વપરૈઃ સદૈવ ॥ ૨૪॥
રવેદર્શા સાૈ યદશા પ્રયાતા
કરાે ત માનં ખલજં સદૈવ ।
લાભં િવકૃત્યા પરદેશતાેઽ યન્
માયાપટુ વં બહુકામસવેામ્ ॥ ૨૫॥
..........દશા પ્રયાતા
તદા િવધત્તે પતે તુ માનમ્ ।
આરાેગ્યતાં સાધજુનને સખ્યં
..........આેગાન્ િવ ચત્રાન્ દ્વજદેવસવેામ્ ॥ ૨૬॥
..........ચનાની
ક્લેશાેદયઃ સશંય અેવ પુંસામ્ ।
યદા દશાયાં શ શજસ્ય યાતા
દશા ધિરત્રીતનયસ્ય િનત્યમ્ ॥ ૨૭॥
િવદ્યાગમં પા થવમાનમાે ે
જયં િવવેકં પ્રયતાં ચ લાેકે ।
યદા દશા દેવપુરાેિહતસ્ય
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બાૈ યાં પ્રયાતા સતતં િવધત્તે ॥ ૨૮॥
માનં પ્રશાંસાં પલાેકસખ્યં
િવદ્યાજર્નં ધમર્મ ત સદૈવ ।
શાૈક્ર દશા સાૈ યદશાં પ્રપના
કરાે ત મુક્તામ ણિવત્તલાભન્ ॥ ૨૯॥
વ્રણપ્રકાપંે કલહ કુબુ દ્ધ
િવદેશવાસં મ તસકં્ષયં ચ ।
સાૈર દશા સાૈ યદશાિવપાકે
ધત્તે નરાણાં બહુિવત્તનાશમ્ ॥ ૩૦॥
યશઃ પ્રતાપં પરમં ચ સાખૈ્યં
ચતુ પદાધાદનભૂ મલાભમ્ ।
લાગ્ ી દશા સાૈ યિવલગ્ તા
બાૈ યાં દશાયાં િવિવધં ચ ભાેગમ્ ॥ ૩૧॥
કુતુ બવૈરં પશિવત્તનાશં
રાેગાન્ િવ ચત્રાન્ સતતં ચ યુદ્ધમ્ ।
..........દયાેત્યા તુ દશા દશાયાં
લાગ્ ી િવધત્તે શ શન દનસ્ય ॥ ૩૨॥
દેવ દ્વ ેત્યં કુ તે સલુાભં
પ્રપાષેણાેતં્ય િવિવધૈઃ પ્રપંચૈઃ ।
દશા યદા દેવપુરાેિહતસ્ય
ભાનાેદર્શાયાં કુ તે િવપાકમ્ ॥ ૩૩॥
નાનાથર્લાભં પશપુતુ્ર દ્ધ
યશઃપ્રમાેદં પ્રભુતાં સદૈવ ।
ગુરાેદર્શા રાત્રીપતેદર્શાયાં
સાૈ ખ્યાિન ધત્તે િવિવધાિન પુંસામ્ ॥ ૩૪॥
કૃચ્છેણ સ દ્ધ બહુદૈ યમવે
વપક્ષિવદ્વષેણતશ્ચ લાભમ્ ।

વે યાનુરાગં કપટં િનતા તં
ગુરાેદર્શાં ભાૈમદશા પ્રપન્ના ॥ ૩૫॥
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હ ત્યશ્ચયાનાશનભાજેનાિન
નાનાિવ મત્રા ણ ચ મ ડનાિન ।
બાૈધી દશા દેવપુરાેિહતસ્ય
દદા ત પતુ્રાન્ િવિવધાંશ્ચ ત્યાન્ ॥ ૩૬॥
પપ્રસાદં બહુિવત્તલાભં

ધમાર્નુરાગં િવજયં િરપૂણામ્ ।
ગાેદર્શા વદશાિવપાકે

પુંસાં િવધત્તે સબુહુપ્રશસંામ્ ॥ ૩૭॥
નીચાનુરાગં ..........
નીચને સખ્યં પરધમર્સવેામ્ ।
સાૈરેદર્શા વદશાિવપાકે
ણાં િવધત્તે પરવા ચનાિન ॥ ૩૮॥

લાગ્ ી દશા સદ્ગ્રહ પ્રયાતા
ગુરાેદર્શાયાં કુ તે પ્રહષર્મ્ ।
હ ત્યશ્ચલાભં પતેશ્ચ માનં
િવવેકતાં ધમર્મ ત સદૈવ ॥ ૩૯॥
પાપાેદ્ભવા લગ્ દશા દશાયાં

વસ્ય ધત્તે કલહેન લાભમ્ ।
સસંવેયા નીચજનસ્ય િનતં્ય
િવદ્વષેણં સાધજૂનસ્ય પુંસામ્ ॥ ૪૦॥
લાભં ખરાેષ્ટ્રપ્રભવં નરાણાં
કુધા યજં ચવૈ જનાપવાદમ્ ।
શાૈક્ર દશા સાૈયર્દશાિવપાકે
કરાે ત બાલસ્ય તથા પ્રમાેહમ્ ॥ ૪૧॥
ધમર્ક્ર યારાધનમુ ત્તમાનાં
લાભં પુરક્ષતે્રિવલા સનીનામ્ ।

ગાેદર્શા રાિત્રપ્તેદર્શાયાં
ણાં િવધત્તે બહુિવત્તજં ચ ॥ ૪૨॥

િવદેશવાસં પરપક્ષપૂ ં
કુધમર્સવેાં કુજનાનુરાગમ્ ।

vriddhayavanajataka1.pdf 37



મીનરાજ શ્રી દ્ધયવન તક પવૂર્ખ ડ

ગાેદર્શાં ભુમદશા પ્રયાતા
કરાે ત વે યાજનસ પ્રયાેગમ્ ॥ ૪૩॥
િવદ્યાં િવવેકં પ્રભુતાે ચ ક ત
સધુમર્લ ધં પમેશ્ચ માનભ ।
દશા ગાેઃ સાૈ યદશાિવપકે
ણાં િવધત્તે ગત્તવા જતલાભમ્ ॥ ૪૪॥

લાભં ગ્ હક્ષતે્રપુરા વ તં
સવુણર્ વના બરયાે જનાનામ્ ।
દશા ગાે ર્ વદશાિવપકે
કરાે ત લાભં સતુદારસાખૈ્યમ્ ॥ ૪૫॥
પ્રમાદિનદ્રાકલહં સવુેશ-
માલસ્યતાં દેહકૃતં ચ લાભમ્ ।
દ્રાેહં વવગણ પરેણ ..........

..........આ ત શાૈક્ર રિવજસ્ય પાકે ॥ ૪૬॥
શાૈક્ર ં દશાં લગ્ દશા પ્રયાતા
સાૈ યાેદ્ભવાયં કુ તેઽથર્ સિધમ્ ।
પ્રતાપ દ્ધ પ્રભુતાં િવવેકં
.......... ॥ ૪૭॥
પાપાેદ્ભવે વંચનત તુ લાભં
દૈ યને પાપં બહુગ જતને ।
કુકમર્ણા સધૂુિનપીડનને

ગાેદર્શા લગ્ દશાિવપાકે ॥ ૪૮॥
મા દ દશા ભાનુદર્શાિવપાકે
કરાે ત નાશં ધનપતુ્રસ ભવમ્ ।
ક્લેશં પ્રવાસં ભય મષ્ટહાિન
દેવ દ્વ નાં પિરપીડાનં ચ ॥ ૪૯॥
મા દ દશા ચ દ્રદશાિવપાકે
આલસ્યમા ત કુ તે સદૈવ ।
કુકમર્ સ દ્ધ કુજનસ્ય લાભં
કુકમર્સવેાં સતતં નરાણામ્ ॥ ૫૦॥
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હૃદ્રાેગદુઃખં પરિવત્તહાિન
..........પાષેણં ચાૈરકૃતં સદૈવ ।
શિનદર્શા ભાૈમદશાિવપાકે
કરાે ત વૈરં િનજબ ધુલાેકૈઃ ॥ ૫૧॥
બાૈધી દશા સાૈરદશાં પ્રયાતા
.......... દ્ધ જનયને્મનુ યમ્ ।
િપત્તાિનલશ્લે મકૃતં િવકાર-
માલસ્યમુદ્વગેમહાભયં ચ ॥ ૫૨॥
દશા શનેદવપુરાેિહતસ્ય
યદા દશાયાં પિરપાકમે ત ।
અસદ્વયં બા ધવબ ધનં ચ
તદા િવધત્તે ગુણિવપ્રકષર્મ્ ॥ ૫૩॥
શાૈક્ર દશા સાૈરદશાિવપાકે
કરાે ત પુંસાં પ્રભુતાં કુવગ ।
નીચૈિવવાદં બહુનીચલાભં
ધમર્સ્ય નાશં પરધમર્ દ્ધમ્ ॥ ૫૪॥
લાગ્ યાં યદા સયૂર્સતુાે િવપાકં
સાૈ યાેદ્ભવાયાં કુ તેઽ તગવર્મ્ ।
આૈદ્ધત્ય મષ્ટૈઃ સહ વંચનાિન
નાનાપટુ વં સતતં િનતા તમ્ ॥ ૫૫॥
પાપાેદ્ભવાયાં રિવજસ્ય તા
..........◌ં કુ તે સહુાિનમ્ ।
શરાે તિપત્ત વરવેદનાશ્ચ
બહુપ્રકારાઃ પરમં ચ શાેકમ્ ॥ ૫૬॥
િવલ ગ્ણ સયૂર્દશાિવપાકે
કરાે ત સાૈ યાંિનયમં કુ.......... ।
અસ જનૈઃ સઙ્ગામથાજ્ઞતા ચ
િવદ્વષેતાં બ ધજુનને િનત્યમ્ ॥ ૫૭॥
ચા દ્ર્યાં પ્રયાતા પ્રકરાે ત સ દ્ધ
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દશા િવલગ્ સ્ય તુ સાૈ ય પા ।
મષ્ટાન્નપાનાિન થ ગ્વધાિન
શત્રુક્ષયં પા થવલાેકપૂ મ્ ॥ ૫૮॥
સાૈ યા દશા ભૂ મસતુસ્ય પાકે
યદા િવલગ્ સ્ય કરાે ત પાકમ્ ।
તદા તરાેગં િધરાેદ્ભવં સ્યા-
દ્વદ્વષેતા સવર્જનને િનત્યમ્ ॥ ૫૯॥
પ્રતાપં પ્રણયં ચ લાેકે
િવવેકિવદ્યાગમમથર્ સ દ્ધમ્ ।
િવલગ્ ી દશા સાૈ યદશાિવપાકે
સાૈ યા િવધત્તે ગુ કામસવેામ્ ॥ ૬૦॥
મ ત્રાવૈધીછાદનભાજેનાિન
િવલગ્ ી દશા વદશાં પ્રયાતા ।
સધુનાિન સાખૈ્યં ..........
સાખૈ્યં નરે દ્રણે િવવેકતાં ચ ॥ ૬૧॥

ગાેદર્શાયાં પ્રકરાે ત લાગ્ ી
સાૈ યા દશા માનુસખંુ િવધત્તે ।
પ્રયા ત થ વં પ્રચુરાંશ્ચ ભાેગાં
િવવેકતાં સાધુ નન સખ્યમ્ ॥ ૬૨॥
પાપાદશા લગ્ સમુદ્ભવા ચ
શનેદર્શાયાં કુ તે પ્રમાદમ્ ।
આલસ્યમુદ્વગેગુ પ્રકાપેં
િવમાનનાં પા થવજં ભયં ચ ॥ ૬૩॥
પાપા દશા લગ્ સમુદ્ભવા ચ
રવેદર્શાયાં પ્રકરાે ત હાિનમ્ ।
સદા પ્રમાસં પ્રચુરાં ચ પીડામ્ ॥ ૬૪॥
સહૃુ પ્રકાપંે કુ તે ન સાખૈ્યં

।
લાગ્ ી દશા ચ દ્રદશાં
પાપા િવધત્તે ખલુબ ધવં ચ ॥ ૬૫॥
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શરાે તદાહ વર મષ્ટનાશં
ભયં પ્રકાપંે કલહં સદૈવ ।
લાગ્ ી દશા ભાૈમદશાિવપાકે
કરાે ત નાશં િનજબ ધવાનામ્ ॥ ૬૬॥
સાૈ યાં દશાયાં કુ તે પ્રવા
લાગ્ ી દશા પાપર ત કુપૂ મ્ ।
પાપા તપાપાિન યથા િવધત્તે
ગુ દ્વજપ્રષેણજૈિવકારૈઃ ॥ ૬૭॥
ગુરાેદર્શાયામનુસ પ્રિવષ્ટા
દશા િવલગ્ સ્ય યદા ચ પાપા ।
તદા ધનૈરાત્મગ્ હાેદ્ભવૈશ્ચ
કરાે ત ભાેગાન્ િવિવધાન્ મનુ યઃ ॥ ૬૮॥
દ ભને ધમ સભયને ચ ત્યં
ણાં િવધત્તે કુિધયા ચ ચારમ્ ।

લાગ્ ી દશા શકુ્રદશાિવપાકે
પાપા સદૈુ યં ન કુતુ બ દ્ધમ્ ॥ ૬૯॥
ક્લેશાન્ િવ ચત્રાન્ સતુદારવૈરં
ધનપ્રણાશં પ્રચુરાં ચ વાણીમ્ ।
લાગ્ ી દશા મ દદશાિવપાકે
પાપા િવધત્તે િવિવધાંશ્ચ રાેગાન્ ॥ ૭૦॥
ઇ ત શ્રી દ્ધયવનેઽ તદર્શા યાયઃ ॥

આ યાય ૦૮
અષ્ટક્વગર્ફલા યાયઃ
ચ દ્રષેુ સયૂર્ઃ વગ્ હાત્ ક્રમેણ
પનુ તથાયાષ્ટકરાઙ્કસં સ્થતઃ ।
મ દારયાેશ્ચાિપ તથવૈ વાચ્યઃ
શકુ્રાદ્રસા તા ત્યગતશ્ચ િનત્યમ્ ॥ ૧॥

વાદ્રસકૈાદશપંચન દૈ-
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િવ દ્ધ સ્થતાે રાિત્રપતેઃ પ્રિદષ્ટઃ ।
બુદ્ધઙ્કસયૂષુ શરે ચ સાૈ યાત્
વલગ્ તાે દ્ધયુગવ્યયષેુ ॥ ૨॥ <sUryaH>

અકાર્ત્ કે દ્રવહ્ન શભુવાષ્ટસસં્થાે
ગુરાવે્યર્યા..........આષ્ટચતુષ્ટયથઃ ।
..........આ ધપંચાઙ્કદશાગ દ્રઃૈ
શકુ્રાત્ કુ લાભધના .......... ॥ ૩॥
..........

..........

..........ષ્ટકે દ્રઃૈ
સ્યાન્મ દતાે વિહ્નરસપેુસયૂર્ગઃ ॥ ૪॥ <chandraH>

ગુરાેદર્શકૈાદશાષડ ત્યમઃ
રવે સ્ત્રષષ્ઠાયદશષેુસં સ્થતઃ ।
લગ્ ાત્ પ્ર દ્ધા પ્રથમે ચ શીતગાે-
બુર્દ્ધા સતાત્ સયૂર્રસાષ્ટલાભગઃ ॥ ૫॥
.......... ॥ ૬॥ <bhaumaH>

ચ દ્રાદ્ દ્વષષ્ઠાયદશાષ્ટવેદગાે
લગ્ ાત્ વષષ્ઠાથર્ શભુદઃ પ્રક ત
આદ્યા ધલાભાથર્ગ ઙ્કવિહ્ન ભઃ
શકુ્રાચ્છનેશ્ચ દ્રયુગાયિવત્તૈઃ ॥ ૭॥
વ વઙ્કાદક્રામસસું સ્થતશ્ચ
ભાત્ વાશ્ચ ત વ ધભવાથર્ મઙ્ગલાત્ ।
ર ધ્રષેુ કાસાસપુ અેવ સાવર્ક્ષી
ગુરાેશ્ચ ચ દ્રાઙ્ગ ગસ્થઃ શભુદઃ ॥ ૮॥ <budhaH>

વઃ કુ ડસ્ત્રભવા તકે દ્રગઃ
સયૂાર્શ્ચ દસ્ત્રાિદનવાષ્ટ ક તતઃ ।
વશૂ યરામૈઃ વગ્ હાત્ પ્રક તતાે

નવાશકાયાથર્શરાઙ્ગગઃ સતાત્ ॥ ૯॥
ચ દ્રાન્ મદાઙે્કષુધનાયગઃ સદા
શનૈશ્ચરાદ્વિહ્નરસષેુભાસ્કરૈઃ ॥ ૧૦॥
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વધાન્ નવવ્યાેમયુગે દુમાગર્ણ-

દ્રતકઃ શભુદઃ પ્રક તતઃ ।
લગ્ ાન્ નવાશા ધપરેષુલાેચન-
સયૂાર્ગરામૈઃ ક્રમશાે િવધેયઃ ॥ ૧૧॥ <jIvaH>

શકુ્રાે િવલગ્ ાચ્છ શિવત્તવિહ્ન
યુગષેનુ દાયગશ્ચ ઇષ્ટઃ ।
ચ દ્રાત્ સસયૂર્ઃ સિદશાઃ વસદ્યત-
સ્ત્રવેદપંચાષ્ટિદગઙ્કલાભગઃ ॥ ૧૨॥
શને રવેરષ્ટિદવાકરાયૈ-
ગુર્રાનેર્વવ્યાેમભવાષ્ટપંચગઃ ।
બુધાદ્ ગુણે વઙ્કદશાઙ્ગસં સ્થતાે
ભાૈમાદ ભવે વ ગ્ રસાઙ્કસયૂર્ગઃ ॥ ૧૩॥ <shukraH>

સ્યાત્ સયૂર્ ે વિહ્નરસષેુસગંતઃ
સસયૂર્િદગ્ગાે ધર ણસતુસ્ય ।
સયૂાર્દ્ ધનયાષ્ટચતુષ્ટયે ચ
શકુ્રાદ્રસાકાર્યગતઃ સભુદ્રઃ ॥ ૧૪॥
િત્રષષ્ઠલાભષેુ િનશાિધનાથા-
લગ્ ાત્ સ દ્ધ દુદશા ધ ભશ્ચ ।
વાચ્છરાઙ્ગવ્યયલાભસસં્થાે

બુધાદ્ વ્યયાઙ્કાઙ્ગિદશાઙ્ગનાગતઃ ॥ ૧૫॥ <shaniH>

..........

િવ દૂિન રેખશ્ચ િવ મશ્રિય વા ।
સપ્તાવશષેેણ મતાે ગ્રહશ્ચ
વાષ્ટાંશસજં્ઞં ફલમાદધા ત ॥ ૧૬॥

ઇ યાત્ ફલે સાે તકવગર્નાચજં
ફલં બ લષ્ટાે યિદ તસ્ય પાશ્વર્ગઃ ।
અતાેઽ યથા તસ્ય ફલં િનહ યતે
તનેવૈ સા યે ફલયાેિનસગર્જમ્ ॥ ૧૭॥
રેખા શ્રત તી ણકરઃ પ્રગ ભં
કરાે ત મત્ય ગજવા જયુક્તમ્ ।
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મત્રાઙ્ગસાધું જનસ પ્રયુક્તં
સ્થાનેઽદ્યકે રાેગિવવ જતં ચ ॥ ૧૮॥
દ્વતીયસસં્થઃ પ્રચુરપ્રતાપં
પ્રભૂતિવ ત્ત જતશત્રપુક્ષમ્ ।
િવદ્યાનુરક્તં પતેરભીષં્ટ
પ્રશા ત ચ તં કુ તે સદૈવ ॥ ૧૯॥
તીયગઃ સત્યપરં પ્રશા તં

વ્યચેતપાપં સજુનૈઃ સપુજૂ્યમ્ ।
િહર યપુ થર્િવવે..........
નરં પ્રસતૂે સતતં સશુીલમ્ ॥ ૨૦॥
ચતુથર્ગઃ સવર્જનસ્ય પજંૂ્ય
કરાે ત મત્ય સદુૃઢં સશુીલમ્ ।
..........પજંૂ્ય સભુગં પ્રશ તં
ધમાર્ વતં દાનપરં પ્રસતૂે ॥ ૨૧॥
કરાે ત મત્ય ખલુ પંચમસ્યાે
નરં રિવગામિહષાેષ્ટ્રયુક્તમ્ ।
કુલપ્રધાન પતેરભીષં્ટ
સસુયંતં બ્રહ્મણદેવભક્તમ્ ॥ ૨૨॥
હતાિરપક્ષં પ્રકરાે ત ષષે્ઠ
સ્થતાે િવવ વાન્ પ્ર થતં લાેકે ।
સ્ત્રીણામભીષં્ટ ગુ દેવભક્તં
.......... ॥ ૨૩॥
સ્ત્રીલાભયુક્તં ખલુ સપ્તમસ્થાે
નરં િવધત્તે ખલુ તી ણર મઃ ।
ઉદાર ચ તં પ્રભુતાસમેતં
મજ્ઞાનશીલં સમરપ્રચ ડમ્ ॥ ૨૪॥
સ્થાનેઽષ્ટમે પતુ્રધનૈઃ સમેતં
સરુક્તિપત્તાિધકમપ્રમેયમ્ ।
િવખ્યાતક ત સતતં સદુા તં
હતાિરપક્ષં પ્રકરાે ત ભાનુઃ ॥ ૨૫॥
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બ દુ સ્થતાેઽકર્ ઃ પ્રકરાે ત પાપં
સ્થાનેઽદ્યકે દુજર્નમુગ્રરાેગમ્ ।
કૃશં કૃતઘં્ન પરદારરકં્ત
િવવેકહીનં પ્રયસાહસં ચ ॥ ૨૬॥
મખૂ િનકૃષં્ટ તુ તથા દ્વતીયે
કુમીત્રરક્તં ધનધા યહીનમ્ ।
શરાે તદાહજતરિપત્તમખુ્યઃૈ
પ્રપીિડતં વક્ત્રભવૈશ્ચ રાેગૈઃ ॥ ૨૭॥
તયને હીનં પુ ષં તીયે
સતુાથર્ધા યૈઃ પિરવ જતં ચ ।
સદુા ભભૂતં બહુશત્રપુકં્ષ
િક્રયાિવહીનં િવફલં પ્રસતૂે ॥ ૨૮॥
િન દં્ય કૃતઘં્ન પરદેશરકં્ત
કરાે ત મત્ય િનયતં ચતુથ ।
ઇષ્ટૈિવયુક્તં પરદારરકં્ત
પરા જતં સવર્જનૈઃ સદૈવ ॥ ૨૯॥
કરાે ત ભાનુઃ ખલુ પંચમ સ્થત્તાે
સગુ્વૈરદાિરદ્ર્યભયને પીિડતમ્ ।
દાૈભાર્ગ્યવ તં પરદારભાષણં
નરં ભયાક્લીવમલં સનુીષ્ટરમ્ ॥ ૩૦॥
ષ થે સ્થતઃ શત્રુગણૈઃ પરા જતં
નરં પ્રસતૂેઽધમકમર્સવેકમ્ ।
માયાસમેતં મ લનં મલી લુચં
ચ્યુતં વધમાર્દ્ગતસ વમાતુરમ્ ॥ ૩૧॥
શ્રયા િવહીનં િવકૃતં ગતત્રપં
પરાન્નવસ્ત્રાથર્સમીડકં સદા ।
કરાે ત ભાનુઃ ખલુ સપ્તમ સ્થતઃ
પ્રપંચશીલં કુબલં સિુનષ્ઠરમ્ ॥ ૩૨॥
સ્થાનેઽષ્ટમે તી ણમયખુમાલી
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નરં િવધત્તે બહુપાપચેષ્ટમ્ ।
ઇષ્ટૈિવયુક્તં પરદારરકં્ત
પાપાત્મકં દુઃખયુક્તં કરાે ત ॥ ૩૩॥
ઇ ત રવેરષ્ટકવગર્ફલમ્ ॥
રેખા થતાેઽડ્યે િહમર મમાલી
સ્થાને િવધત્તે સભુગં મનુ યમ્ ।
પ્રયં પાણાં ગુ િવપ્રભક્તં
તીથાર્શ્રયં સવર્જનાપેસવે્યમ્ ॥ ૩૪॥
હ ત્યશ્ચયાનૈઃ સિહતં દ્વતીયે
વૈડુયર્મુક્તામ ણ ભ તથવૈ ।
નરં સસુાખૈ્યઃૈ સિહતં પ્રગ ભં
પ્રશા ત ચ તં પ્રણયા વતં ચ ॥ ૩૫॥
ચ દ્ર તીયે કુ તે સનાથં
નરં િવનીતં બહુધમર્ભાજમ્ ।
શ્રયા યુતં સવર્ગુણાપેપનં્ન
ધત્તે સદા બ ધજુનસ્ય પજૂ્યમ્ ॥ ૩૬॥
સ્થાને ચતુથ પ્રકરાે ત મા યં
નરં પ્ર સદં્ધ િવિવધાથર્યુક્તમ્ ।
તડાગકૂપાશ્રયરક્ત ચ તં
મહામનુ યં સતુસાખૈ્યયુક્તમ્ ॥ ૩૭॥
િવદ્યાિવનીતં સિુવવેકયુક્તં
નરં પ્રસતૂે બહુભાગભાજમ્ ।
ક્ષપાિધનાથઃ ખલુ પંચમસ્થઃ
પ્રયા ત થ સવર્સહં સિુવજ્ઞમ્ ॥ ૩૮॥
ષષે્ઠ સુ પં સભુગં મનાેજં્ઞ
કરાે ત ચ દ્રઃ સતુદારયુક્તમ્ ।
ધમાશ્રયં શાસ્ત્રરતં િવનીતં
નરે દ્રપજંૂ્ય બહુમાનભાજમ્ ॥ ૩૯॥
કરાે ત ચ દ્રઃ ખલુ સપ્તમસ્થઃ
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પ્રભાસમેતં સ ચવં સશુીલમ્ ।
વ્રતાપેવાસાિદરતં િવિધજ્ઞં
મનાેજ્ઞનાિરદિયતં સદૈવ ॥ ૪૦॥
સ્થાનેઽષ્ટમે સાખૈ્યિહર યયુક્તં
િવદ્યા વતં સત્યપરં પ્રગ ભમ્ ।
કરાે ત ચ દ્રાેઽપ તતં મનુ યં
પ્રયા ત થ બ્રાહ્મણવ લભં ચ ॥ ૪૧॥
સ્થાનેઽદ્યકે િવ દુગતઃ શશાઙ્કઃ
સરાેગદેહં કુ તે મનુ યમ્ ।
પપાનુરકં્ત વજનૈિવમુક્તં
દ મં કૃશં સત્યિવહીનમવે ॥ ૪૨॥
કરાે ત ચ દ્રાે િનયતં દ્વતીયે
નરં કૃતઘં્ન સકૃુતં સદુ નમ્ ।
અભૂતશ્રત્રું પ્રભયા િવહીનં
િવવ જતં બ ધજુનને િનત્યમ્ ॥ ૪૩॥
સાપંીિડતં ભપૂ તના સદૈવ
મહાવ્યયૈઃ સયંુતમુગ્રરાેગમ્ ।
કફાિનલા યાં પિરપીિડતં ચ
ચ દ્ર તીયે કુ તે મનુ યમ્ ॥ ૪૪॥
લુસઙ્ગતં સત્યિવહીનમવે
સાખૈ્યને હીનં બહુરાેગયુક્તમ્ ।
સદુુભર્ગં પાનરતં સદૈવ
ચ દ્રચતુથ કુ તે મનુ યમ્ ॥ ૪૫॥
પ્રણષ્ટશીલં પ્રચુરાિરપક્ષં
િનશાિધનાથઃ ખલુ પંચમે ચ ।
કરાે ત દ નં વ્ય સનૈઃ સમેતં
િવવ જતં ભપૂ તમાનદાનૈઃ ॥ ૪૬॥
િવદેશસવેાિવરતં કૃતઘં્ન
ષષે્ઠઽિરવગિવ જતં તા તમ્ ।
િનતં્ય મનુ યં પપીિડતં ચ
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કલત્રયાનાિદ ભિવપ્રમુક્તમ્ ॥ ૪૭॥
સ્યાત્ સપ્તમે વૈરમન પમુગં્ર
ચ દ્રે જં ભપૂમ લ લુચાે થમ્ ।
રાેગં નરાણાં જઠરે પ્રભૂતં
ધનસ્ય નાશં પ્રયિવપ્રયાેગમ્ ॥ ૪૮॥
ચ દ્રાેઽષ્ટમેઽિન તફલં િવધત્તે
શાેકં ધના ત િવિવધં ચ દુઃખમ્ ।
શીલચ્યુતં વાસનિવત્તનાશં
મહાભયં દૈ યમનથર્મુગ્રમ્ ॥ ૪૯॥
ઇ ત ચ દ્રાષ્ટકવગર્ફલમ્ ॥
રેખા સ્થતાેઽદ્યે ક્ષ તિવત્તલાભં
કરાે ત ભાૈમઃ પશુ દ્ધમવે ।
સાખૈ્યં ચ ભાેગં િવિવધાશ્ચ પૂ
મહાજનાે થં સતતં સખાિન ॥ ૫૦॥
આરાેગ્યતાં ..........
મનાેિવકાશં પ્રયતાં ચ લાેકે ।
સમુજ્ઞ ત શત્રુિવનાશમવે
કરાે ત ભાૈમાે િનયતં દ્વતીયે ॥ ૫૧॥
ખરાેષ્ટ્રયાનાિન થ ગ્વધાિન
ણાં િવધત્તે ક્ષ તજ તીયે ।

િવભૂ તપ્ર યવુ્ર ત મષ્ટલાભં
ભપૂપ્રષાદં િવિવધં ચ િનત્યમ્ ॥ ૫૨॥
ભાૈમશ્ચતુથ કુ તે પ્રતાપં
સાૈભાગ્યસાખૈ્યા યુદય િનતા તમ્ ।
પ્રયા ત થ વં સરુિવપ્રભ ક્ત
નરે દ્રમાનં િવિવધં ચ લાભમ્ ॥ ૫૩॥
સતુીથર્લાભં ખલુ પંચમસ્થઃ
ક્ષાેણીસતુાે યચ્છ ત માનવાનામ્ ।
િહર યલાભં બહુમાનસાખૈ્યં
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વ્યાધેિવનાશં ખલુ ઉન્ન ત ચ ॥ ૫૪॥
ષષે્ઠઽિરનાશં કુ તે મહીજઃ
સમાગમં બ ધજુનને િનત્યમ્ ।
વસ્ત્રા ણ શ યાસનભાજનાિન
ધમાર્થર્ સ દ્ધ સતતં નરાણામ્ ॥ ૫૫॥
ક્ષાે ણસતુાે યચ્છ ત સપ્તમસ્થાે
િવ જ્ઞાનિવદ્યાગમ મષ્ટલાભમ્ ।
શ યાસનાછાદનભાજેનાિન
રતાપેલ ધ જગતીસલુાભમ્ ॥ ૫૬॥
ભાૈમાેઽષ્ટમે ભૂ તમથાેન્ન ત ચ
ણાં િવધત્તે મિહમામન તામ્ ।

વા ણજ્યલાભં કૃ ષકમર્ સ દ્ધ
પ્રયા પ્તમત્યુજ્ઞ તમવે પુંસામ્ ॥ ૫૭॥
બ ધુ સ્થતાે ભૂતનયાે યદાદ્યે
સ્થાને દશાં યચ્છ ત માનવાનામ્ ।
તદાથર્હાિન ગદ ષ્ઠરાેગાન્
મતેિવનાશં કુજનને સાખૈ્યમ્ ॥ ૫૮॥
શરાે તદાહં વરતાપમુગં્ર
પ્રમાષેણં ચાૈરકૃતં સદૈવ ।
પ્રયાવ્યાેગં મ ત મત્રનાશં
ભાૈમાે દ્વતીયે કુ તે નરાણામ્ ॥ ૫૯॥
ભાૈમ તીયે િવનયાથર્લાૈલ્યં
ધત્તે નરાણાં ચ તથાપનાદમ્ ।
કુબુ દ્ધ ભઃ સઙ્ગમુગ્રવૈરં
પરાજયં પ્રાણ તાં સદૈવ ॥ ૬૦॥
િવવાદવૈરા ણ .......... વધાિન
ભાૈમચતુથ કુ તે નરાણામ્ ।
દ્યૂતં ચ વે માવ્યસનં મહા તં
પરાજયં સા વસમેસં હાિનમ્ ॥ ૬૧॥
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અસાખૈ્યમાજેઃ ક્ષયિવત્તનાશં
પતુ્રાથર્હાિન સતુરાં િવયાેગમ્ ।
કરાે ત ભાૈમઃ ખલુ પંચમસ્થઃ
પ્રતાપહાિન સતતં નરાણામ્ ॥ ૬૨॥
ચતુ પદવ્યાલસર પાે થં
ભયં િવધત્તે ક્ષ ત ે નરાણામ્ ।
સદાિવધાનં ખલુ ષષ્ઠસસં્થાે
નરે દ્રપીડાં ખલસઙ્ગમં ચ ॥ ૬૩॥
વ્યયં િવરાગં ભય મષ્ટવૈરં
ભાૈમાે િવધત્તે ખલુ સપ્તમસ્થઃ ।
જહ્વા ક્ષરાેગાેદ્ભવમવે દુઃખં
સદા નરાણાં િવષયપ્રલાૈલ્યમ્ ॥ ૬૪॥
પરાભવં ત્યુસમાંશ્ચ રાેગાન્
કલત્રહાિન પરવંચનાિન ।
ભાૈમાેઽષ્ટમસ્થઃ કુ તે નરાણાં
શસ્ત્રા ભઘાતં પરતઃ વતાે વા ॥ ૬૫॥
ઇ ત ભાૈમાષ્ટકવગર્ફલમ્ ॥
રેખા સ્થતઃ સાેમસતુાે યદાદ્યે
સ્થાને તદા શીલધનં િવધત્તે ।
િવદ્યાિવવેકાિદ ભઃ સ પ્રયુક્તં
પ્રભૂત મતં્ર િવગતાિરપક્ષમ્ ॥ ૬૬॥
સ્થાન સ્થતં દેવગુ પ્રસક્તં
િવજ્ઞાનશીલં બહુખાનપાનમ્ ।
સ્થાને દ્વતીયે શ શ ે િવધત્તે
નરં સુ પં સભુગં સકુા તમ્ ॥ ૬૭॥
તીયગઃ સાેમસતુઃ કરાે ત

પ્રસન્નવાવં્ય પલાેકપૂજ્યમ્ ।
નરં િવિધજ્ઞં સભુગં મનાેજં્ઞ
હતાિરપક્ષં બહુધમર્ભાજમ્ ॥ ૬૮॥
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બુધશ્ચતુથ કુ તે સુ પં
પ્રયા ત થ બ ધજુનસ્ય મા યમ્ ।
મેધાિવનં શાસ્ત્રર ત િવિધજ્ઞં
વ્રતાપેાસાિદરતં સદૈવ ॥ ૬૯॥
કરાે ત સાૈ યઃ ખલુ પંચમસ્થાે
નરં િનતા તં પતેરભીષ્ટમ્ ।
આરામિવપ્રાિદિવહારભાજં
ચ તા વતં ભ ક્તપરં દ્વ નામ્ ॥ ૭૦॥
ષષે્ઠઽિરનાશં પ્રકરાે ત સાૈ યાે
ણાં પુરગ્રામકૃતં ચ લાભમ્ ।

દેશાિધપતં્ય પ્રચુરાન્નપાનં
યશઃપ્રતાપં િવજયં સદૈવ ॥ ૭૧॥
કલત્રલાભં ર તભાેગસાખૈ્યં
કલત્રસસં્થઃ પ્રકરાે ત સાૈ યઃ ।
તીથાર્શ્રયં સાખૈ્યસ દ્ધયુક્તં
પ્રસન્નમૂ ત સતતં સશુીલમ્ ॥ ૭૨॥
ચતુ પદાછાદનિવનયુક્તં
નરં પ્રસતૂે શ શ ેઽષ્ટમસ્થઃ ।
કલત્રપતુ્રાેદ્ભવસાખૈ્યયુક્તં
સવર્ત્ર પજંૂ્ય મિહમાસમેતમ્ ॥ ૭૩॥
િવ દુ સ્થતઃ સાેમસતુાેઽ તપાપં
કરાે ત મત્ય પ્રથમે ખલં ચ ।
મામા વતં બા ધવિવપ્રયુક્તં
સદા કુશીલં િવનયને હીનમ્ ॥ ૭૪॥
પ્રભૂતદુઃખં સજુનૈિવહીનં
પરા ભભૂતં કિઠનં કૃતઘ્નમ્ ।
દ્વતીયસસં્થાે િહનર મપતુ્રાે
નરં પ્રસતૂે બહુપાપયુક્તમ્ ॥ ૭૫॥
તીયગઃ પતુ્રકલત્રનાશં

કરાે ત સાૈ યઃ સતતં કુચૈલમ્ ।
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તે ેિવહીનં મલદગ્ધદેહં
સ પીિડતં ભપૂ તના સદૈવ ॥ ૭૬॥
ચતુથર્ગઃ શીતકરસ્ય પતુ્રઃ
પ્રભૂતદુઃખં કુ તે મનુ યમ્ ।
શીલને હીનં િવનયને હીનં
સ વા ત્મકં ચવૈ િવવ જતં ચ ॥ ૭૭॥
નષ્ટાત્મજં નષ્ટધનં કુચૈલં
રાેગા ભભૂતં પરતકર્કં ચ ।
પરૈ જતં દેવગુ પ્રમુક્તં
કરાે ત સાૈ યઃ ખલુ પંચમસ્થઃ ॥ ૭૮॥
ષષ્ઠ સ્થતઃ શીતકરસ્ય પતુ્રાે
નરં પ્રસતૂે ધનવ જતં ચ ।
પરા જતં શત્રજુનને િનતં્ય
િવદ્યાિવહીનં િવનયને મુક્તમ્ ॥ ૭૯॥
સાૈ યાે નરં સપ્તમગાે િવધત્તે
ભાેગને હીનં પરદારરક્તમ્ ।
જનાપવાદેન યુતં સદુ નં
કુબુ દ્ધભાજં સભુયં સદૈવ ॥ ૮૦॥
દ્યૂતપ્રસકં્ત ગ ણકાસુ રકં્ત
ર ેિધકં સત્યધનને હીનમ્ ।
સાૈ યાેઽષ્ટમસ્થઃ સભયં િવહીનં
કરાે ત મત્ય સતતં શસંમ્ ॥ ૮૧॥
ઇ ત બુધાષ્ટક ગફલમ્ ॥
રેખાગતાે દેવગુ ઃ પ્રસતૂે
નરં િવદગ્ધં િવનયાપેયુક્તમ્ ।
આદે્ય મહાબુ દ્ધધના વતં ચ
ધમર્ વજં બ્રાહ્મણવ લભં ચ ॥ ૮૨॥
દ્વતીયગઃ સાૈ યયુતં પ્રસતૂે
નરં સરેુજ્યઃ સભુગં મનાેજ્ઞમ્ ।
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હ ત્યગ્વયાનાિદિધયા સમેતં
નરે દ્રપજંૂ્ય પ્ર થતં લાેકે ॥ ૮૩॥
તીયસસં્થઃ કુ તે પ્રધાનં

સરેુજ્યમ ત્રી બહુપતુ્રપાતૈ્રમ્ ।
દયા વતં જ તુિહતષેુ યુક્તં
કુલપ્રધાનં સતતં સશુીલમ્ ॥ ૮૪॥
િહર યિવત્તાથર્સબુુ દ્ધયુક્તં
કરાે ત મત્ય િત્રદશે દ્રમ ત્રી ।
ચતુથર્સસં્થશ્ચતુરં ધનાઢ ં
િવવેિકનં બા ધવસમંતં ચ ॥ ૮૫॥
કરાે ત વઃ ખલુ પંચમસ્થાે
નરં િનતા તં પતેરભીષ્ટમ્ ।
પતુ્રા વતં પ્ર તકરં નરાણાં
સદા સશુીલં બહુધમર્યુક્તમ્ ॥ ૮૬॥
હતાિરપક્ષં િનયતં પ્રસતૂે
નરં સરેુજ્યઃ ખલુ ષષ્ઠસસં્થઃ ।
હૃષં્ટ સપુુષં્ટ પ્રણતં ગુ ણાં
પ્રશા તવૈરં પ્ર થતં પ્રયં ચ ॥ ૮૭॥
અભીષ્ટનાિરરતસ પ્રહૃષં્ટ
કરાે ત મત્ય સતતં સરેુજ્યઃ ।
શ્રયા વતં દેવગુ પ્રસક્તં
સભુા શતજં્ઞ સજુનૈઃ સમેતમ્ ॥ ૮૮॥

વાેઽષ્ટમસ્થઃ કુ તે િવદગ્ધં
પ્રયા ત થ સવર્કલાઉ દક્ષમ્ ।
નરં પજંે્ય બહુશાસ્ત્રલુ ધં
પરાક્રમપ્રાણસમ વતં ચ ॥ ૮૯॥
બ દુ સ્થતાે દેવગુ ઃ પ્રસતૂે
નરં શસંં બહુદુઃખયુક્તમ્ ।
લુ ધં કૃ ઘ્નં મ લન વભાવં
િવહીનસ વં બહુસાહસં ચ ॥ ૯૦॥
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દ્વતીયગાે ભૂ મમતસ્કરાેતં્ય
યં સરેુજ્યઃ કુ તે નરાણામ્ ।
શસંતાં રાેગમિનષ્ટસસંં્થ

પ્રભૂતદુઃખં દિયતાવધં ચ ॥ ૯૧॥
તીયસસં્થે િત્રદશશેપજૂ્યે

િવહીનિવત્તઃ સ ે મનુ યઃ ।
ભવેત્ કુ મત્રઃ પરદારરક્તાે
દાૈભાર્ગ્યયુક્તાે હ્યલસઃ કૃતઘ્નઃ ॥ ૯૨॥
ચતુથર્ગાે દેવગુ ઃ પ્રસતૂે
િવહીનિવત્તં બહુશત્રુગ યમ્ ।
િવચ થકાદ્યૈઃ પિરપીિડતં ચ
નરં સમુાયં કુિદલં ખલં ચ ॥ ૯૩॥
પામા વરાત પદાર્રરકં્ત
નરં પ્રસતૂે સરુરાજપજૂ્યઃ ।
પ્રભૂતશાેકં સતતં સપુાપં
ચાૈરં મહાકષ્ટસમ વતં ચ ॥ ૯૪॥
ષષે્ઠ સરેુજ્યઃ કુ તેઽ ક્ષરાેગૈઃ
સ પીિડતં લેચ્છસમાન પમ્ ।
પ્રપંચશીલં સતુદારહીનં
ધમર્િક્રયાહીનમન તશાેકમ્ ॥ ૯૫॥
કરાે ત વઃ ખલુ સ મસ્થાે
નરં કફાિદપ્રચુરં સદૈવ ।
િહક્કા વરા ત થુમાનહીનં
દ નં જનૈિન દતમ પસાખૈ્યમ્ ॥ ૯૬॥
સ્થાનેઽષ્ટમે દેવગુ ઃ પ્રસતૂે
સદા તગવ કુિટલં મનુ યમ્ ।
દ્વે યં પાણાં વકુલસ્ય મ યે
ગતપ્રતાપં િવકૃતં સદૈવ ॥ ૯૭॥
ઇ ત વાષ્ટક્વગર્ફલમ્ ॥
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રેખા શ્રતાે દૈત્યગુ ઃ પ્રસતૂે
નરં મનાેજં્ઞ સભુગં સશુીલમ્ ।
જતેિન્રયં દાનપરં મનાેગ◌़◌્યં
ધમાર્નુરકં્ત પ્રચુરાન્નપાનમ્ ॥ ૯૮॥
દ્વતીયગઃ કાવ્યસતુઃ પ્રસતૂે
નરં િવિધજ્ઞં ધિનકં ચ ।
વધમર્શીલં િવનયને યુક્તં

પ્રભાસમેતં જનવ લભં ચ ॥ ૯૯॥
તીયસસં્થાે બહુભષૂણાઢ ં

નરં પ્રસતૂે સતતં પ્રગ ભમ્ ।
મેધાિવનં ધમર્પરં િવનીતં
દેવ દ્વ નામનવુ લભં ચ ॥ ૧૦૦॥
શકુ્રચ થ કુ તે ધનાઢ ં
સદ્ભાજેનાછાદનપાનયુક્તમ્ ।
વૈડૂયર્મુક્તાફલરત્નલાભૈઃ
સતંુષ્ટ ચ તં સતતં મનુ યમ્ ॥ ૧૦૧॥
સતુીથર્યાનાિદકપતુ્રલાભૈ-
યુર્ક્તં નરં દૈત્યગુ િવધત્તે ।
ચતુ પદાઢ ં ખલુ પંચમસ્થઃ
પ્રયં લાેકે પરમં પ્રધાનમ્ ॥ ૧૦૨॥
શકુ્ર તુ ષષે્ઠ કુ તે મનુ યં
િવદ્યાસુ િનષં્ઠ બહુમ ત્રભાજમ્ ।
સ્ત્રીિવત્તલાભઃ સિહતં સુ પં
િવપક્ષણં સવર્ફલાસુ દક્ષમ્ ॥ ૧૦૩॥
શકુ્રાે િવધત્તે ખલુ સપ્તમસ્થાે
નરં િનપ્તા તં સરુતપ્રગ ભમ્ ।
સકુઙુ્કમાછાદનભાેગભાજં
નરે દ્રપૂ સિહતં સદૈવ ॥ ૧૦૪॥
સ્થાનેઽષ્ટમે દૈત્યગુ ઃ પ્રસતૂે
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નરં િનતા તં સનુયને યુક્તમ્ ।
પ્રભાસમેતં બહુક તભાજં
સકુ મણં ધમર્સમ વતં ચ ॥ ૧૦૫॥
િવ દુ સ્થતાે દૈત્યગુ ઃ પ્રસતૂે
નરં સપુાપં બહુરાેગયુક્તમ્ ।
પા ભભૂતં સતુિવત્તહીનં

િવવ જતં બા ધવસ જનૈશ્ચ ॥ ૧૦૬॥
શકુ્રાે દ્વતીયે સ જં િવધત્તે
પ્રતાપહીનં બહુપાપયુક્તમ્ ।
સદા િવરક્તં વકુતુ બવગ
શાેકા ભભૂતં ર તલાલસં ચ ॥ ૧૦૭॥
તીયસસં્થઃ કુ તે શસંં

શકુ્રઃ સદા રાેગિવથ ચકૈશ્ચ ।
નરા ભભૂતં અતતં કુચૈલં
વરાિદતં માનધનને હીનમ્ ॥ ૧૦૮॥

ચતુથર્ગઃ શાેકયુતં પ્રસતૂે
નરં મહાવ્યાિધયુતં દિરદ્રમ્ ।
ચતુ પદાછાદનવ જતં ચ
પ્રે યં ખલં પા થવમાનહીનમ્ ॥ ૧૦૯॥
કરાે ત શકુ્રઃ ખલુ પંચમસ્થઃ
સદા દિરદં્ર િવકૃતં મનુ યમ્ ।
સતુાથર્હીનં વ્યસનૈઃ સમેતં
કુ મત્રસઙ્ગને યુતં િનતા તમ્ ॥ ૧૧૦॥
ષષે્ઠ સતઃ સવર્જના ભભૂતં
નરં પ્રસતૂે પ્રણયને હીનમ્ ।
િવવ જતં સત્યસખુને િનતં્ય
િવદેશરક્તં પરતકર્કં ચ ॥ ૧૧૧॥
કરાે ત શકુ્રઃ ખલુ સપ્તમસ્થાે
વાતાિદદાષેૈઃ સિહતં મનુ યમ્ ।
શસંચેષં્ટ વ્યસના ભભૂતં
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સદા કૃતઘં્ન મ તવ જતં ચ ॥ ૧૧૨॥
શકુ્રાેઽષ્ટમસ્યઃ કુ તે િવશીલં
નરં મહાવ્યાિધયુતં કૃતઘ્નમ્ ।
િનતં્ય િવહીનં બહુપાપરક્તં
ચ તા વતં વૈરયુતં સદૈવ ॥ ૧૧૩॥
ઇ ત શકુ્રાષ્ટકવગર્ફલમ્ ॥
રેખા સ્થતઃ સયૂર્સતુઃ પ્રસતૂે
સ્થર વભાવં સભુગં મનુ યમ્ ।
પ્રયા વતં સવર્જનૈઃ પ્રધાનં
િવનીતવષેાભરણં સદૈવ ॥ ૧૧૪॥
દ્વતીયસસં્થાે રિવજઃ પ્રસતૂે
નરં િનતા તં બહુમાનભાજમ્ ।
પરાક્રમાે સાહધનને યુક્તં
તીથાર્નુરક્તં લરયાતનાં ચ ॥ ૧૧૫॥
સાૈર તીયઃ કુ તે પ્રધાનં
નરં સિુવદ્યાગમશાસ્ત્રલુ ધમ્ ।
ખરાેષ્ટ્રલાેહાઢ મન પપતંુ્ર
નરં સદા શા તમ તપ્રભવમ્ ॥ ૧૧૬॥
ચતુથર્ગઃ સયૂર્સતુઃ પ્રસતૂ
નરં સતુાઢ ં બહુખાનપાનમ્ ।
નગ્ગ ધભપૂાિદસભુાેગભાજં

પ્રભૂતસખ્યચર્વરાશ્ચયુક્તમ્ ॥ ૧૧૭॥
કરાે ત મ દઃ ખલુ પંચમસ્થાે
નરં કુલીનં સુ ખનં ચ િનત્યમ્ ।
શ્રયા સમેતં િવગતાિરપક્ષં
પા શ્રતં શ્રીદિયતં સદૈવ ॥ ૧૧૮॥

ષષે્ઠઽકર્જઃ શીલધનં પ્રસતૂે
નરં િવિધજ્ઞં સરુિવપ્રયુક્તમ્ ।
પશ્ચાત્ પ્ર તજ્ઞં કનકાથર્લાભં
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મહાપ્રભાવં નરનાથપજૂ્યમ્ ॥ ૧૧૯॥
શનૈશ્ચરઃ સપ્તમગાે િવધત્તે
નરં ધનાઢ ં પ્રમદાપ્રધાનમ્ ।
િવચક્ષણં ક તકરં મનાેજં્ઞ
કલાસુ દકં્ષ પ્ર થતં લાેકે ॥ ૧૨૦॥
સ્થતેઽષ્ટમે સયૂર્સતુઃ પ્રસતૂે
િવ ચત્રમાલ્યાભરણં મનુ યમ્ ।
િહર ય..........
િવદ્યાિવનીતં દ્વજદેવભક્તમ્ ॥ ૧૨૧॥
િવ દુ સ્થતઃ સયૂર્સતુશ્ચ સતૂે
થાશ્રમં પાપરતં મનુ યમ્ ।
વબા ધવૈ ત્ય કમન પદુઃખં

દ નં શસંં પપીિડતં ચ ॥ ૧૨૨॥
દ્વતીયસસં્થઃ કુ તેઽકર્પતુ્રઃ
પાપાત્મકં પાપસખંુ મનુ યમ્ ।
કુ ક્ષસ્યરાેગૈઃ પિરપીિડતાઙ્ગં
ચલ વભાવં સમુહાકદર્યમ્ ॥ ૧૨૩॥
તીયસસં્થાેઽકર્સતુઃ પ્રસતૂે

નરં શસંં િવતથિક્રયં ચ ।
બહ્વા શનં સત્યિવહીનમુગ્રં
ચાૈરં ખલં સવર્જના ભભૂતમ્ ॥ ૧૨૪॥
ચતુથર્ગઃ સયૂર્સતુઃ પ્રસતૂે
.......... પ જં મનુ યમ્ ।
િવહીનવણ ગતબુ દ્ધવીય
પ્રે યં ખલં દ નમનથર્યુક્તમ્ ॥ ૧૨૫॥
સાૈરઃ સદા પંચમગઃ પ્રસતૂે
િવરક્તપાૈરં મ લનવભાવમ્ ।
દ્વષેાં કુબુ દ્ધ હતકમર્ સ દ્ધ

દ્રાેગશસ્ત્રાપેહતં શસંમ્ ॥ ૧૨૬॥
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ષષે્ઠ શિનઃ પાપયુતં ..........

પ્રભાવહીનં પરદારરક્તમ્ ।
ગુદા ક્ષરાેગાપેહતં સશાેકં
પ્રભૂતવૈરં પ્રયસા વસં ચ ॥ ૧૨૭॥
સાૈરાે િવધત્તે ખલુ સપ્તમસ્થાે
નરં િક્રયાહીનમન પવૈરમ્ ।
સદા સરાેગં િનજબ ધુહીનં
..........િવવ જતં ચ ॥ ૧૨૮॥
સાૈરાેઽષ્ટમસ્થઃ કુ તે દિરદં્ર
નરં સરાેગં બહુનીચરક્તમ્ ।
િપત્તાેદ્ભવૈઃ પીિડતમુગ્રરાેગં
િવદેશભાજં પરતકર્કં ચ ॥ ૧૨૯॥
ઇ ત શનેરષ્ટકવગર્ફલં
ઇ ત શ્રી દ્ધયવનેઽષ્્ટકવગર્ફલાિન ॥

આ યાય ૦૯
સયૂર્દશર્નચારફલા યાયઃ
મષંે ગતાેઽકર્ ઃ શ શના ચ દષૃ્ટઃ
કરાે ત મત્ય સજુન વભાવમ્ ।
પ્રસજમૂ ત પ્રચુરાજ્ઞપાનં
નરે દ્રપજંૂ્ય િવગતાિરપક્ષમ્ ॥ ૧॥
ભાૈમને દષૃ્ટાે રિવરેવ મષેે
નરં િવદ્ધતે ગજવ જભાજમ્ ।
પ્રયા ત થ દેવગુ પ્રસક્તં
પ્રતાિપનં બ્રહ્મણસમંતં ચ ॥ ૨॥
યદા રિવઃ સાેમસતુને દષૃ્ટાે
મષેે તદા સાખૈ્યધનને યુક્તમ્ ।
કરાે ત મત્યર્ બહુરાેગભાજં
િવિનતવષેં પપુ જતં ચ ॥ ૩॥

વને દષૃ્ટઃ સતુસાખૈ્યલાભં
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કરાે ત સયૂર્ઃ પરમં ચ તષેમ્ ।
મષેે સદા ભ ધજુના પૂ ે
િવવેકિવદ્યાગસત્યતાં ચ ॥ ૪॥
.......... ॥ ૫॥
કરાે ત પૂંસાં ખલુ મષેસખં્યાે
.......... મહાિવધાતં વસતુને દષૃ્ટઃ ॥ ૬॥
ષે ગતાે વાસરપઃ પ્રસતૂે

ચ દ્રણે દષૃ્ટઃ પ્રચુરપ્રતાપમ્ ।
ધમાર્નુરાગં પરલાેકલાભં
િવદ્વ જનૈઃ સઙ્ગમમાસ્યદં ચ ॥ ૭॥
સયૂા ષે ભૂ મસતુને દષૃ્ટઃ
પુંસાં િવધત્તે બહુમાનહાિનમ્ ।
ઉદ્વગેમાનં પશિવત્તહાિન
કુ મત્રસઙ્ગ િવિવધં ચ કામમ્ ॥ ૮॥
સાૈ યને દષૃ્ટાે ષગઃ ખરાંશઃ
કરાે ત મત્ય સતંુપઃ સમેતમ્ ।
ધમર્િક્રયારાધનતત્મરં ચ
પ્રયા ત થ પા થવવ લભં ચ ॥ ૯॥
જવને દૃ તઃ પ્રચુરાચપાનં
રિવિવદ્ધતે પ્રચુરાશ્ચ નાય.......... ।
સયૂા ષસ્યઃ પ્રકરાે ત પુંસાં
હેમા બરાશ્ચપ્રભવં ચ લાભમ્ ॥ ૧૦॥
ગુણાનુરાગં પરપક્ષનાશં
િહર યમુક્તામ ણવક્ત્રલાભમ્ ।
સયૂા ષસ્યઃ પ્રિદદા ત પુંસાં
શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ પ્રિદદા ત દ્ધમ્ ॥ ૧૧॥
સાૈરેણ દષૃ્ટઃ પ્રમદાિવઘાતં
િવત્તપ્રણાશં ગુદપાદરાેગમ્ ।
ષ સ્થતાે ભાસ્કર અેવ ધત્તે
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િહસાિવઘાતં બહુધમર્ દ્ધમ્ ।૧૨॥।
યુગ્મસખં્યાે િદનપાે નરાણાં

ચ દ્રણે દષૃ્ટઃ સતતં કરાે ત ।
વરપ્રકાપંે મખુગુહ્યરાેગં

િવવાદમાયાસુ ગુ પ્રકાપેમ્ ॥ ૧૩॥
સયૂા યુગ્મે મનજુસ્ય ધત્તે
ભાૈમને દૃ તઃ ખલતાં સદૈવ ।
મ તપ્રકાશં િવભવં િવવેકં
કલત્રપતુ્રપ્રભવં ચ સાખૈ્યમ્ ॥ ૧૪॥
યુગ્મસસં્થાેઽિપ જયં િવધત્તે

સાૈ યને દૃ તાે પતેઃ પ્રય વમ્ ।
તથા નરાણાં બહુિવત્તલાભં
પૈઃ સહ સઙ્ગમનં કરાે ત ॥ ૧૫॥
તયરાશાૈ િદનપઃ પ્રસતૂે
વને દૃ તઃ પ્રભુતાં િવ ચત્રામ્ ।

સન્મપ્તમારાેગ્યકલત્રભાજં
સસુાધનુા સાધજુનને સખ્યમ્ ॥ ૧૬॥
યુગ્મસસં્થાે િવ તં િદનેશઃ

શકેુ્રણ દૃ તઃ કુ તે મનુ યમ્ ।
િવદ્યાથર્ભાેગં પ્રણયને યુક્તં
િહતં સપકં્ષ દ્વજદેવભક્તમ્ ॥ ૧૭॥
મ દેન દૃ તઃ પુ ષં સનુીચં
ગતપ્રભાવં સિવતા િવધત્તે ।
યુગ્મસસં્થાેઽથર્દયાિવિહનં

કૃતઘ્નમુગં્ર પરપક્ષરક્તમ્ ॥ ૧૮॥
કકર્ સ્થતાે અકર્ઃ શ શના ચ દૃ તાે
િહમાથર્ભાેગપં્રભવં િવધત્તે ।
સાખૈ્યં સસુાૈભાગ્યંમથ પ્રતાપં
ચ દ્રણે દૃ તઃ સતુરાં ગુ વમ્ ॥ ૧૯॥
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ભાૈમને દૃ તાે વદન ક્ષરાેગં
કરાે ત સયૂર્ઃ ખલુ કકર્ટસ્થઃ ।
પ્રયાિવયાેગં િવનયાથર્નાશં
િવગહર્ણં સનૂુકૃતં સદૈવ ॥ ૨૦॥
બુધને દૃ તઃ ખલુ કકર્ટસ્યઃ
સયૂા િવધત્તે િનયતં મનુ યમ્ ।
ગતાિરપક્ષં િવભવૈઃ સમેતં
પ્રયા ત થ બા ધવવ લભં ચ ॥ ૨૧॥
દૃ તઃ સરેુજ્યને િદનાિધનાથાે
નરં િવધત્તે સભુગં મનાેજ્ઞમ્ ।
મખુ્યં પ્ર સ દ્ધ સતુદારયુકં્ત
િવવેિકનં બ્રહ્મણસમંતં ચ ॥ ૨૨॥
િવદ્યાપ્રતાપાથર્ધનૈઃ સમેતં
નરં િવધત્તે ગજેુન દૃ તઃ ।
કકાર્ શ્રતાે વાસરપઃ પ્રતાપં
સદાનુકૂલં િનજબા ધવાનામ્ ॥ ૨૩॥
મ દેન દૃ તઃ સિવતા પ્રસતૂે
નરં િનતા તં કલહપ્રધાનમ્ ।
આલસ્યિનદ્રા ક્ષ સમેતં
સદા તહૃષં્ટ પરતકર્કં ચ ॥ ૨૪॥
સહ સ્થતાે વાસરપઃ પ્રસતૂે
ચ દ્રણે દૃ તઃ સભુગં મનુ યમ્ ।
ભૂક્ષતે્રિવત્તપ્રભયા સમેતં
સખ્યં ગુ ણાં િવનયને યુક્તમ્ ॥ ૨૫॥
ભાૈમને દૃ તઃ ખલ સહસસં્થાે
ભાનિવધત્તેઽ ક્ષ સમેતમ્ ।
નરં િવિહનં સતુ મત્રદારૈઃ
સદા કુચૈલં િવનયને હીનમ્ ॥ ૨૬॥
બુધને દષૃ્ટાે િદનપઃ પ્રસતૂે
સહા શ્રતઃ સાૈ યતરં મનુ યમ્ ।
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પ્રયવંદં ધમર્િવધાનદકં્ષ
વપક્ષપજંૂ્ય સરુકાયર્દક્ષમ્ ॥ ૨૭॥
વને દષૃ્ટઃ સિવતા પ્રસતૂે

નરં િવદગ્ધં પ્રચુરપ્રતાપમ્ ।
સહા શ્રતઃ પુ યપરં કૃતજ્ઞં
િવહીનપાપં પ્રણતાિરપક્ષમ્ ॥ ૨૮॥
સહા શ્રતાે ભાગર્વજેન દષૃ્ટઃ
સયૂર્ઃ પ્રસતૂે વગ્ હં પ્રયતઃ ।
..........શ્ચયર્બુદ્ધથર્િવવેકયુક્તં
નરં પ્રધાનં પ્રભયા સમેતમ્ ॥ ૨૯॥
મ દેન દષૃ્ટાે બહુમ દભાજ
નરં પ્રસતૂે િદનપઃ વરાશાૈ ।
વ્યયાસખુક્લેશભયૈઃ સમેતં
દુષ્ટ વભાવં ગતસાૈહૃદં ચ ॥ ૩૦॥
ક યા શ્રતાે વાસરપઃ પ્રસતૂે
નરં સુ પં સભુગં મનાેજ્ઞમ્ ।
ચ દ્રણે દષૃ્ટાે પમાનભાજં
મહાધનૈઃ સયંુતમુગ્રલાભમ્ ॥ ૩૧॥
કરાે ત ભાનુબર્હુરક્તભાજં
ક યા શ્રતાે ધા યધનને યુક્તમ્ ।
ચ દ્રણે દષૃ્ટાે મ ણમુ કકાઢ ં
પ્રયવદં માનધનૈઃ સદૈવ ॥ ૩૧અ॥
હૃદ્રાેગમામા વરિપત્તવાતૈઃ
સ પિડતં વાસરપઃ પ્રસતૂે ।
ક યા શ્રતાે ભૂ મસતુને દષૃ્ટાે
નરં કુિવદ્યાગમસં શ્રતં ચ ॥ ૩૨॥
બુધને દષૃ્ટાે દ નપચ ક યે
કરાે ત શ યાસનવાહનાદ્ર્યમ્ ।
સદા સમુખુ્યં સભુગં મનુ યં
પ્રીયાગમં બ ધુિવશારદં ચ ॥ ૩૩॥
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દષૃ્ટઃ સરેુજ્યન રિવઃ પ્રસતૂે
ક યે નરં ધમર્પરં પ્રધાનમ્ ।
દ્વ પુરક્તં િવગતાિરપક્ષં
સપુૂ જતં ભૂ મતલે નરે દ્રઃૈ ॥ ૩૪॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ સિવતા પ્રસતૂે
પ્રખ્યાતવીય સભુગં મનુ યમ્ ।
િવવેકિવદ્યાગમશસ્ત્રલ ધં
મહાધનં શાૈયર્પરં સદૈવ ॥ ૩૫॥
સાૈરેણ દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત ભાનુઃ
ક યા શ્રતાે રાેગભયને યુક્તમ્ ।
િવદેશભાજં પરપક્ષરકં્ત
પાૈરં પ ષં પ્રભયા િવહીનમ્ ॥ ૩૬॥
સયૂર્ તુલાસ્થાે િહમર મદષૃ્ટઃ
કરાે ત ડં્ય બહુશાેકયુક્તમ્ ।
િન સ્ત્રશભાવં ધનલા ધનશં
ણાં તથા ચાૈરિવમાષેણં ચ ॥ ૩૭॥

ભાૈમને દષૃ્ટઃ સિવતા પ્રસતૂે
રક્તાિનલશ્લે મજમેડરાેગમ્ ।
ભયં પ્રવાસં કલહં ચ વૈરં
વધમર્હીનં નીકૃતં સદૈવ ॥ ૩૮॥

બુધને દષૃ્ટઃ સિવતા પ્રસતૂે
તુલા શ્રત્યાે કામરતં મનુ યમ્ ।
લ િવહીનં કુ પપ્રસકં્ત
નીચાનુરક્તં પ્રયસાહસં ચ ॥ ૩૯॥

વને દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત ભાન-ુ
નર્રં તુલાસ્યઃ પ્રણયને હીનમ્ ।
નીચાપ્તમાનં પરધમર્રકં્ત
સગુ ધયુક્તં નવર્ જતં ચ ॥ ૪૦॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ સિવતા પ્રસતૂે
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નરં િનતા તં ગ ણકાસુ રક્તમ્ ।
તુલા શ્રતઃ સત્યધનં કુધમ
પાષ ડના મષં્ટમિનષ્ટ મત્રમ્ ॥ ૪૧॥
સાૈરેણ દષૃ્ટઃ પ્રભયા િવહીનં
નરં પ્રસતૂે સિવતા તુલાસ્યઃ ।
કુચૈ લનં બ ધવલાેકયુક્તં
સિુનષુ્ઠરં નનૂમિનષ્ટબુ દ્ધમ્ ॥ ૪૨॥
ચ દ્રણે દષૃ્ટઃ સિવતા લસસં્થઃ
કરાે ત નાનિવધયુક્તમવે ।
પરં પ્રગ ભં પ્રભયા સમેતં
હતાિરપક્ષં ગતસા વસં ચ ॥ ૪૩॥
ભાૈમને દષૃ્ટાેઽ તકઠાેરવાક્યં
રિવિવધત્તેઽ લગતાે મનુ યમ્ ।
ધનૈિવમુક્તમ્ સતતં કુ શલં
મહભયૈઃ સઙ્ગમનને િનત્યમ્ ॥ ૪૪॥
બુધને દષૃ્ટાેઽષ્ટમર શસસં્થાે
રિવિવધત્તે સભુગં મનાેજ્ઞમ્ ।
નરં નયજ્ઞં ધનધા યભાજં
સશં્રા મતં સાધજુનને િનત્યમ્ ॥ ૪૫॥

વને દષૃ્ટાેઽ લગતાે દ્યનુાથઃ
કરાે ત પ યૈિવિવધૈઃ સમેતમ્ ।
પ્રયવંદં સવર્જનૈઃ સમેત-
મલાેલપંુ પૂ જતમ યલાેકૈઃ ॥ ૪૬॥
સદા સુ શલં ચ સુ મત્રભાજં
નાનારવાઢ ં સભુગં સુ પમ્ ।
કરાે ત ભાનુઃ ખલુ ચકસ્યઃ
શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ પ્રવરં મનુ યમ્ ॥ ૪૭॥
સાૈરેણ્ દષૃ્ટાેઽષ્ટમગાે િવવ વાન્
પાપાનુરકં્ત કુ તે મનુ યમ્ ।
સદા િવલાેમં િનજબ ધવુગ-
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સ્ત્રાસાિધકં િનષુ્ઠતમાજેસાતર્મ્ ॥ ૪૮॥
ચાપા શ્રત તી ણકરાેઽ તસાૈર
ચ દ્રણે દષૃ્ટાે જનયને્મનુ ય
શાસ્ત્રાનુરક્તં પ્રણતાિરપક્ષં
ધનાિધકં બ્રહ્મણસમંતં ચ ॥ ૪૯॥
િવવણર્દેહં હતમાનવગ
પ્રશા તવીય િવનયને હીનમ્ ।
ચાપા શ્રતાે વાસરપઃ પ્રસતૂે
ભાૈમને દષૃ્ટાેઽ તખલં મનુ યમ્ ॥ ૫૦॥
સાૈ યને દષૃ્ટઃ સતુસાખૈ્યયુક્તં
ભાનુઃ પ્રસતૂાે હયગાે મનુ યમ્ ।
પ્રયા ત થ દેવગુ પ્રસક્તં
નયાિધકં બ ધવવ લભં ચ ॥ ૫૧॥
વવગર્મખુ્યં પરવગર્મા યં

પાપૈિવમુક્તં પશપુતુ્રલાભમ્ ।
ભાનુહર્યસ્યઃ સરુપજૂ્યદષૃ્ટાે
ધમાર્િધકં સજેંનયને્મનુ યમ્ ॥ ૫૨॥
શકેુ્રણ્ દષૃ્ટઃ સિવતા પ્રસતૂે
હયા શ્રતઃ સ પભયા સમેતમ્ ।
નરં સશુીલં બહુરત્નભાજં
ગુણાનુરક્તં િવભુતાસમેતમ્ ॥ ૫૩॥
હયા શ્રતાે વાસરપઃ પ્રસતૂે
પાપાનુરકં્ત ચ ખલં મનુ યમ્ ।
રાેગાતુરં પુ યધનવૈર્ યુક્તં
સિુનષ્ઠરં નેહિવવ જતં ચ ॥ ૫૪॥

ગા શ્રતાે રાિત્રકરેણ દષૃ્ટઃ
કરાે ત ભાનુઃ સભુગં મનુ યમ્ ।
દાનાનુરક્તં સિુવશાલરક્તં ક ત
સસુ પ્રસકં્ત િવનયાપેપન્નમ્ ॥ ૫૫॥
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ભાૈમને દષૃ્ટઃ સમરાેગભાજં
કરાે ત સયૂા ગગઃ સદૈવ ।
પ્રયાટનં પા થવચાૈરમુષં્ટ
દયાિવહીનં િવધનં ખલં ચ ॥ ૫૬॥
બુધને દષૃ્ટઃ સિવતા પ્રસતૂે

ગા શ્રતઃ પ્રાણયશઃ પ્રગ ભમ્ ।
સાખૈ્યાિધકં ધમર્પરં પ્રધાનં
ગતાિરવગ સધુનં મનાેજ્ઞમ્ ॥ ૫૭॥

વને દષૃ્ટાે દશમસ્ય અેવ
નરં પ્રસતૂે િદનપઃ સપુક્ષમ્ ।
રતાનુકુલં હતપાપવગ
િવભૂ ષતં પૂ યિવલપેનાદૈ્યઃ ॥ ૫૮॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ સિવતા પ્રસતૂે
નરં િવદગ્ધં મકરા શ્રતશ્ચ ।
સદેશ્વરં પ્રાન તાં વિરષં્ઠ
િવશં પ્રયાતત્મરધમર્રક્તમ્ ॥ ૫૯॥
િવહીનવષેં ગતપતુ્રદારં
જનૈિવમુક્તં સતતં કુચૈલમ્ ।
ભાનુ ર્ગસ્થાે જનયને્મનુ યં
િવવ જતં મિનચપૈઃ સદૈવ ॥ ૬૦॥
કંુભં ગતાેઽકર્ ઃ શ શના ચ દષૃ્ટાે
નરં પ્રસતૂે બહુલાભભાજમ્ ।
પ્રયવંદં સત્યરતં સશુીલં
હતાિરપક્ષં પ્રણષં દ્વ નામ્ ॥ ૬૧॥
ભાૈમને દષૃ્ટઃ સિવતા પ્રસતૂે
કુ ભા શ્રતઃ પાપરતં મનુ યમ્ ।
દુષ્ટ વભાવં પરિવત્તલુ ધં
દ નં કૃશં બુ દ્ધિવવ જતં ચ ॥ ૬૨॥
સયૂા ઘટસ્થઃ શ શજેન દષૃ્ટઃ
કરાે ત સાૈ યં સભુગં મનુ યમ્ ।
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િવયાનદુઃખં બહુશાસ્ત્રદષંૃ્ટ
..........ક તભાજમ્ ॥ ૬૩॥
સયૂા ઘટસ્થઃ પ્રકરાે ત દ્ધ

વને દષૃ્ટઃ પ્ર થતં મનુ યમ્ ।
સદા મનાેજં્ઞ ગુણસારરક્તં
પ્રભાિવન દાનપરં પ્રધાનમ્ ॥ ૬૪॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ સિવતા પ્રસતૂે
કુ ભાઙ્ ગતઃ પ્રી તકરં મનુ યમ્ ।
આરાેગ્યદેહં પ ષાથર્મ.ુ.........
િવનીતવષેં બહુલાભભાજમ્ ॥ ૬૫॥
મ દેન દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત ભાનુઃ
કુ ભાઙ્ ગતઃ ક્લેશભવને યુક્તમ્ ।
જડ વભાવં કુિટલં કૃતઘં્ન
સતં્ય કશીલં ભયિવહ્નલં ચ ॥ ૬૬॥
મીના શ્રતાે વાસરપઃ પ્રસતૂે
ચ દ્રણે દષૃ્ટઃ પ્રચપુ્રર્ભાવમ્ ।
સવુણર્તમ્રાયસરાૈ યભાજં
નતં દ્વ નાં સતતં િવિધજ્ઞમ્ ॥ ૬૭॥
ભાૈમને દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત ભાન-ુ
મ ના શ્રતઃ ક્લેશકદ થતાઙ્ગમ્ ।
નરં સરુકં્ત પતેરિનષં્ટ
લ િવહીનં સિુનરાશ્રયં ચ ॥ ૬૮॥
બુધને દષૃ્ટાે િદનપઃ પ્રસતૂે
મીના શ્રતઃ સત્યપરં મનુ યમ્ ।
બુદ્ધા સમેતં પ્રયમીષ્ટધમ
પ્રયા ત થ શાૈચસમ વતં ચ ॥ ૬૯॥
સરેુજ્યદષૃ્ટાે હ્યષરા શસસં્થાે
ભાનુઃ પ્રસતૂે બહુિવત્તયુક્તમ્ ।
નરં િવધત્તે િવિવધાન્નપાનં
તીથાર્પુરકં્ત વરવસ્ત્રલાભમ્ ॥ ૭૦॥
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શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ સિવતા પ્રસતૂે
મીનાઙ્ ગત ત્યાગપરં મનુ યમ્ ।
માનાથર્શ યાસદાનયુક્તં
દાસાનુકૂલં પ્રમદજનસ્ય ॥ ૭૧॥
ઉદ્વગેશાેકાકુલ મષ્ટપાપં
મ દેન દષૃ્ટઃ સિવતા િવધત્તે
મીના શ્રતાે વંચનચાૈરરકં્ત
સદાતુરં મત્રિવવ જતં ચ ॥ ૭૨॥
ઇ ત શ્રી દ્ધયવને સયૂર્દશર્નચારફલાિન ॥

આ યાય ૧૦
ચ દ્રદશર્ચારા યાયઃ
મષેે ગતાે રાિત્રચરઃ પ્રસતૂે
સયૂણ દષૃ્ટઃ ક થતપ્રભાવમ્ ।
નરં િનતા તં વ્યસપૈઃ સમેતં
ગતપ્રભં ભ ક્તિવવ જતં ચ ॥ ૧॥
મષેા શ્રતઃ શીતકરઃ પ્રદષૃ્ટાે
ભાૈમને મત્ય સ જં કરાે ત ।
બહુપ્રકાપેં િવનયને હીનં
સદા દિરદં્ર ગતસાૈહૃદં ચ ॥ ૨॥
બુધને દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત ચ દ્રાે
નરં િવનીતં સરુશીલભાજમ્ ।
મષેા શ્રતાે વાહનભાજેનાદ્યં
પ્રયવંદં બ્રહ્મણવ લભં ચ ॥ ૩॥

વને દષૃ્ટઃ ખલુ મષેસસં્થ-

ચ દ્રઃ પ્રસતૂે ગુણક તયુક્તમ્ ।
નયાિધકં ધમર્પરં કૃતજ્ઞં
દયા વતં સત્યયુતં સદૈવ ॥ ૪॥
મષેા શ્રતાે ભાગર્વદૃ ષ્ટયુક્ત-
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ચ દ્રઃ પ્રસતુે િવધનં મનુ યમ્ ।
હતાિરરાેગં િવનયપ્રયુક્તં
મહાપ્રભં પા થવસમંતં ચ ॥ ૫॥
દષૃ્ટઃ શશાઙ્કાેઽજગતાેઽ સતને
પાપં િવધત્તે સહૃજં મનુ યમ્ ।
િવહીનિવત્તં કલહશ્રમાત
િવવ જતં સાધુસમગમને ॥ ૬॥
ષા શ્રતાે રાિત્રકરઃ પ્રગ ભં

નરં પ્રસતૂે રવીણા ચ દષૃ્ટઃ ।
માયાિધકં િવત્તહરં પ્ર ના-
મુગ્ર વભાવં ગતધમર્ દ્ધમ્ ॥ ૭॥
ચ દ્રાે ષસ્થઃ ક્ષ તજેન દષૃ્ટાે
નરં સવુાતે ક્ષતપીિડતઙ્ગમ્ ।
વ્યયાિધકં ક ડુ સમેતં
સિુનષુ્ઠરં પુ યિવવ જતં ચ ॥ ૮॥
સાૈ યને દષૃ્ટાે ષગઃ શશાઙ્કઃ
કરાે ત મત્ય પતુલ્યભાગમ્ ।
િવદ્યાનુરક્તં પ્રભયા સમેતં
યુતં મહાબ દગણૈઃ સદૈવ ॥ ૯॥

વને દષૃ્ટાે િહમગુ ર્ષસ્થાે
નરં પ્રસતૂે દ્વજદેવભક્તમ્ ।
સવુસ્ત્રશ યાસનભાજેનાકૈ્ષઃ
સમ વતં તસ્ય ગુણપ્રભાવમ્ ॥ ૧૦॥
ગાેસં શ્રતાે રાિત્રકરઃ સવુાતે
શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ સભુગં મનુ યમ્ ।
યજ્ઞાેદ્યતં કૂપતહાગરક્ત-

મુદ્યાનવાપીકૃતમાનસં ચ ॥ ૧૧॥
મ દેન દષૃ્ટાે ગિવગઃ શશાઙ્કાે
નરં સવુાતે વ્યસનૈ પેતમ્ ।
ગતપ્રભાવં બહુદૈ યભાજં
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િવવ જતં પતુ્રધનાથર્દારૈઃ ॥ ૧૨॥
યુગ્મગઃ શીતકરઃ પ્રસતૂે

સયૂણ દષૃ્ટાે બહુમ દ દ્ધમ્ ।
સપર્િદ ભઃ પીિડતમુગ્રરાેગૈ-
િવચ ચકાક્ષૈચ તથા સદૈવ ॥ ૧૩॥
દષૃ્ટઃ શશાઙ્કાે મથનુા શ્રતશ્ચ
ભાૈમને ભીતં જનયને્મનુ યમ્ ।
દ નં કૃશં વાતિવકારયુક્તં
સદા ત દ્ધ નયવ જતં ચ ॥ ૧૪॥
સાૈ યને દષૃ્ટાે મથનુે શશાઙ્કઃ
કરાે ત સાખૈ્યં સભુગં મનુ યમ્ ।
મનાેચદેહં સહૃુદા ચ યુક્તં
કુલપ્રધાનં પ્રણતં દ્વ નામ્ ॥ ૧૫॥

વને દષૃ્ટાે મથનુસ્થ અેવ
ચ દ્રઃ પ્રસતૂે િવભવૈઃ સમેતમ્ ।
મહાધનં સાૈયર્કૃતં મનાેજં્ઞ
શુ ચ સદા ધમર્સમ વતં ચ ॥ ૧૬॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત ચ દ્ર-

તીયરાશાૈ ગજવા જભાજમ્ ।
નરં બહુસ્ત્રીર તલ ધસાખૈ્યં
મહધનં પા થવમાનજુષ્ટમ્ ॥ ૧૭॥
સાૈરેણ દષૃ્ટાેઽ તખલં સવુાતે
ચ દ્રાે યુગ્મ સ્થત અેવ મત્યર્મ્ ।
ચાૈરાવનીશઃૈ પિરપીિડતાઙ્ગં
સ દ્ધભાવં િવનયને હીનમ્ ॥ ૧૮॥
કકાર્ શ્રતાે રાિત્રપ તઃ સવુાતે
સયૂણ દષૃ્ટાેઽ પધનં મનુ યમ્ ।
તીવ્ર વભવં ખલસઙ્ગરકં્ત
ધમાર્થર્કામૈઃ પિરવ જતં ચ ॥ ૧૯॥
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ભાૈમને દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત ચ દ્રઃ
કકાર્ શ્રત ત્યાગદયાિવહીનમ્ ।
િનતા તદષં્ટ પરપતુ્રહીનં
િવવ જતં ધમર્પરૈમર્નુ યૈઃ ॥ ૨૦॥
બુધને દષૃ્ટઃ વગ્ હે શશાઙ્કાે
નરં સવુાતાે તનયાથર્યુક્તમ્ ।
િવદગ્ધબુ દ્ધ બહુ મત્રપજંૂ્ય
શ્રદ્ધા વતં સત્યદયાસમેતમ્ ॥ ૨૧॥
દષૃ્ટઃ સરેુજ્યને િનશાિધનાથ-
શ્ચતુથર્રાશાૈ વ્ર તનં િવધત્તે ।
તીથાર્નુરક્તં ગતદુષ્ટભાવં
સધુ મણં દેવગુ પ્રસક્તમ્ ॥ ૨૨॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત ચ દ્ર-
શ્ચતુથર્રાશાૈ ગ્ હભૂ મભાજમ્ ।
સદાનુરક્તં ગુ બા ધવાનાં
મન વનં શીલધનપ્રગ ભમ્ ॥ ૨૩॥
સાૈરેણ દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત ચ દ્રઃ
કકાર્ શ્રતઃ પાપમ ત મનુ યમ્ ।
િવહીનિવત્તં પરદારરકં્ત
સદા કૃતઘં્ન ભયસયંુતં ચ ॥ ૨૪॥
સહા શ્રતઃ શતકરઃ પ્રસતૂે
સયૂણ દષૃ્ટઃ પ્રચુરં િવદગ્ધં
સત્યા શ્રતં બ ધજનને પજંૂ્ય
સભૂ મલભં ગતરાેગદુઃખમ્ ॥ ૨૫॥
ભાૈમને દષૃ્ટઃ કુ તે શશાઙ્કઃ
સહા શ્રતઃ પાપરતં મનુ યમ્ ।
ચાનુરક્તં પરદેશભાજં
મહાવ્યયં પા થવપીિદતં ચ ॥ ૨૬॥
બુધને દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત ચ દ્રઃ
સહ સ્થતઃ કૃચ્છ્ર ધનાપ્તસાખૈ્યમ્ ।
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પુ યભાજં કુકલત્રયુક્તં
યુક્તંિવ ચત્રૈઃ પશપુતુ્રિવત્તૈઃ ॥ ૨૭॥

વને દષૃ્ટઃ પ્રભુતાસમેતં
સહા શ્રતઃ શીતકરાે િવધત્તે
નરં મહાધમર્પરં પ્રધાનં
પ્રજ્ઞા વતં મા યતમં પ્રયં ચ ॥ ૨૮॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ સભુગં મનાેજં્ઞ
હરાૈ સ્થતઃ શતકરાે િવધત્તે ।
યવંદં ધમર્કથાનુરકં્ત
િહતં દ્વ નાં પપૂ જતાઙ્ગમ્ ॥ ૨૯॥
મ દેન દષૃ્ટાે બહુમ દયુકં્ત
ચ દ્રાે િવધત્તે ખલુ સહસસં્થઃ ।
શરાે તદાહ વરકામલાદ્યૈઃ
સ પીિડતાઙ્ગં મનજંુ િવધત્તે ॥ ૩૦॥
ક યા શ્રતઃ શતકરાેઽકર્દષૃ્ટાે
નરં સવુાતે તનયને યુક્તમ્ ।
શ્રદ્ધાપરં સા વક મષ્ટધમ
તીથાર્નુરક્તં ભયવ જતં ચ ॥ ૩૧॥
ભાૈમને દષૃ્ટઃ પરદારરકં્ત
ક યા શ્રતઃ શીતકરઃ કરાે ત ।
ક્ષતાિદતાઙ્ગં ગુ રાેગયુક્તં
મહાભયૈઃ સયંુત મષ્ટપાપમ્ ॥ ૩૨॥
બુધને દષૃ્ટઃ ખલુ શીતર મઃ
ક યા શ્રતઃ સીતસિહતં મનુ યમ્ ।
કરાે ત ભપૂાલસલુ ધમાનં
જન પ્રયં પુ યકથાનુરક્તમ્ ॥ ૩૩॥
સદા સશુીલં દ્વજદેવભક્તં
ભપૂલમા યં દ્વજબ ધપૂુજ્યમ્ ।
ક યા શ્રતાે રાિત્રપ તઃ સવુાતે

વને દષૃ્ટઃ પ્રચુરપ્રતાપમ્ ॥ ૩૪॥
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શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ સતતં િવિધત્રં
ચ દ્રઃ પ્રસતૂે ખલુ ષષ્ઠરાશાૈ ।
સદ્ભૂ મવસ્ત્રાચવરાષૈધીનાં
સસંવેકં પીનતનું મદાતર્મ્ ॥ ૩૫॥
સાૈરેણ દષૃ્ટઃ િવધનં મનુ યં
નયને હીનં પરદારરક્તમ્ ।
સદાલસં મ દગ ત િવધત્તે
નીચા શ્રતં પાપરતં સદૈવ ॥ ૩૬॥
તુલા શ્રતાે રાિત્રપ તયર્દા સ્યાત્
સયૂણ દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત મત્યર્મ્ ।
ક ત્યાર્િધકં િવત્તયુતં કૃતજ્ઞં
શાૈયર્ વભાવં સતતં સખુાઢ મ્ ॥ ૩૭॥
ભાૈમને દષૃ્ટઃ િહમગુઃ પ્રસતૂે
તુલા શ્રતઃ પાપરતં કુશીલમ્ ।
લ િવ હીનં વ્યસનૈ પેતં
મત્રૈિવહીનં િવકૃત વભાવમ્ ॥ ૩૮॥
સાૈ યને દષૃ્ટઃ સભુગં પ્રસતૂે
તુલા શ્રતઃ શતકરાે મનુ યમ્ ।
સત્યાનુરકં્ત પશપુતુ્રયુકં્ત
નાના ગમવૈર્િધતબુ દ્ધ દ્ધમ્ ॥ ૩૯॥
દેવજે્યદષૃ્ટાે િહમગુઃ પ્રસતૂે
તુલા શ્રતઃ સત્યપરં મનુ યમ્ ।
ગુણાનુરક્તં પ્રચુરાન્નપાનં
મ દં શશુીલં પ્રમદા પ્રયં ચ ॥ ૪૦॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત ચ દ્રાે
નરં િવવેકાગમશાસ્ત્રલુ ધમ્ ।
હ ત્યશ્ચવસ્ત્રાન્નસભુાજેનાિન
પ પ્રયં બ ધવપૂ જતં ચ ॥ ૪૧॥

સાૈરેણ દષૃ્ટાે િહમગુઃ પ્રસતૂે
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તુલા શ્રતાે ધમર્દયાિવિહનમ્ ।
કુ મત્રરક્તં બહુશાેકભાજં
િવરક્તપાૈરં પરતકક ચ ॥ ૪૨॥
ચ દ્રાેઽ લસસં્થાે મનજંુ પ્રસતૂે
સયૂણ દષૃ્ટાે પ્રભયા િવહીનમ્ ।
નરં િનકૃષ્ટા ગયમુગ્રકમ
પ્રતાપહીનં િવકૃતં સદૈવ ॥ ૪૩॥
ચ દ્રાેઽ લસસં્થઃ ક્ષ તજેન દષૃ્ટાે
નરં સવુાતે કૃ તક તદેહમ્ ।
િનતં્ય કૃતઘં્ન ભયશાેકતપં્ત
વ્યયાિધકં કામપરં કુચૈલમ્ ॥ ૪૪॥
કરાે ત ચ દ્રાેઽ લગતાે મનુ યં
સાૈ યને દષૃ્ટઃ સભુગં મનાેજ્ઞમ્ ।
ગતાિરપક્ષં દ્વજદેવભક્તં
પ્રશા ત ચ તમ્ વ્યસનને હીનમ્ ॥ ૪૫॥

વને દષૃ્ટાેઽ લગતાેઽ તધમ
નરં પ્રસતૂે િહમગુઃ પ્ર સદ્ધમ્ ।
સદા સુ શલં પતેરભીષં્ટ
પ્રયં નરં દાનરતં સદૈવ ॥ ૪૬॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ ખલુ શીતર મ-
નર્રં સવુાતેઽ તગતાે ધનાઢ મ્ ।
િવમુક્તરાેગં ગતપાૈરશાેકં
હીનં સદા બ ધજુનસ્ય લાેકે ॥ ૪૭॥
સાૈરેણ દષૃ્ટઃ ખલુ શીતર મ-
નર્રં પ્રસતૂે ગતમાનલાભમ્ ।
ચ તાિધકં બુ દ્ધિવવેકહીનં
કૃતઘ્નકમાર્ણમુ પ્રકાપેમ્ ॥ ૪૮॥
ચાપા શ્રતાે શીતકરઃ પ્રસતૂે
સયૂણ દષૃ્ટઃ પ્રચુરપ્રકાપેમ્ ।
િવહીનલ જં પમાનહીનં
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િવવ જતં સાધજુનૈઃ સદૈવ ॥ ૪૯॥
ચાપા શ્રતઃ શતકરાે િવધત્તે
ભાૈમને દષૃ્ટઃ કલહેન યુક્તમ્ ।
નરં દ્વજદ્વષેપરં કુધમ
ત્યક્તં વધમેણ મહા ક્ષરાેગમ્ ॥ ૫૦॥
હયે શશી લ ધધનં પ્રસતૂે
બુધને દષૃ્ટઃ પ્રણતાિરપક્ષમ્ ।
પ્રયવંદં સવર્જનપ્રધાનં
સસુયંુતં વેદિવશારદં ચ ॥ ૫૧॥

વને દષૃ્ટાે હયગઃ શશાઙ્કાે
જતે દ્રયં સત્યપરં પ્રસતૂે ।
વે યાનુરકં્ત બહુ ત્યબગ
સસુયંુતં દેવગુ જતાનામ્ ॥ ૫૨॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટા હયગઃ શશાઙ્કાે
નરં િવધત્તે બહુવા જયુક્તમ્ ।
દાનાેદ્યતં યુક્તભયને યુક્તં
લાભાે યથા સઙ્ગત મષ્ટસત્યમ્ ॥ ૫૩॥
સાૈરેણ દષૃ્ટાે હયગઃ શશાઙ્કઃ
કરાે ત રાેગૈિવિવધૈઃ સમેતમ્ ।
નરં પ્રભૂતાગમમવ્યયાઢ ં
કફપ્રયુકં્ત િવિવધ પ્રયં ચ ॥ ૫૪॥

ગા શ્રતઃ શતકરઃ પ્રસતૂે
સયૂણ દષૃ્ટાે ગતમાનિવત્તમ્ ।
પ્રભાિવહીનં પરપાકરકં્ત
પ્રભાવદષંૃ્ટ હતબ ધવં ચ ॥ ૫૫॥
ભાૈમને દષૃ્ટાે મકરે શશાિઙ્ક
નરં િવધત્તે પ્રણયને હીનમ્ ।
..........આશં પરપક્ષરકં્ત
દુષ્ટ વભાવં હતબા ધવં ચ ॥ ૫૬॥
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િપત્તાિનલૈઃ પીિડતમુગ્રરાેગં
સદા રતં નીચકથાપ્રસઙ્ગૈઃ ।
બુધને દષૃ્ટાે બહુબુ દ્ધયુક્તં
નરં સવુતે ગગઃ શશાઙ્કઃ ॥ ૫૭॥
સુ પદેહં સભુગં િવનીતં
િનવે શતં સાધજુનને િનત્યમ્ ।

વને દષૃ્ટઃ ખલુ શીતર મ-
ર્ગા શ્રતાે ધમર્પરં મનુ યમ્ ॥ ૫૮॥

કરાે ત રત્નાગમલ ધતુ ષ્ટ
તીથાર્શ્રયં શત્રજુનૈઃ સમેતમ્ ।
શકેુ્રણ દષૃ્ટાે મકરે શશાઙ્કઃ
કરાે ત પુ યૈિવિવધૈઃ સમેતમ્ ॥ ૫૯॥

તાિરપક્ષં િનબ ધુમા યં
કુલપ્રધાનં સભુગં સદૈવ ।
સાૈરેણ દષૃ્ટાે મકરે શશાઙ્કઃ
કરાે ત મત્ય બહુદાષેભાજમ્ ॥ ૬૦॥
િવચ ચક ડવાદ સમેતં
સ પીિડતં કામલવાતદાષેૈઃ ।
કુ ભે શશી વાસરપેણ દષૃ્ટાે
નરં પ્રસતૂે નયનાથર્ભીતમ્ ॥ ૬૧॥
મખુા ક્ષરાેગપ્રમખૈિવકારૈઃ
સ પીિડતં પા થવતસ્કરૈશ્ચ ।
ઘટા શ્રતઃ શતકરઃ પ્રદષૃ્ટાે
ભાૈમને િનતં્ય કુ તે કૃતઘ્નમ્ ॥ ૬૨॥
ક્રાેધાિધકં વંચનકં પરેષાં
િવશારદં સવર્કલસુ દક્ષમ્ ।
ચ દ્રાે ઘટસ્થ વસતુને દષૃ્ટઃ
કરાે ત મત્ય સતુદાર ત્યૈઃ ॥ ૬૩॥
િહતં િવધત્તે દ્વજદેવભક્તં
સદા સશુીલં બહુમાનભાજમ્ ।
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વને દષૃ્ટાે ઘટગઃ શશાઙ્કઃ
.......... ॥ ૬૪॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટાે ઘટગઃ શશાઙ્કઃ
કરાે ત સવર્ વધનૈઃ સમેતમ્ ।
નરે દ્રસવેાસ રતં નયજ્ઞં
પ્રશં સતં સાધજુનને િનત્યમ્ ॥ ૬૫॥
ગુ મા તસારાપ્રભવૈશ્ચ રાેગૈઃ
સ પીિડતઃ કણર્સમુદ્ભવૈશ્ચ ।
ઘટા શ્રતે સયૂર્સતુને દષૃ્ટાે
ચ દ્રે નરઃ ક તિવવ જતશ્ચ ॥ ૬૬॥
મીના શ્રતઃ શીતકરઃ પ્રસતૂે
સયૂણ દષૃ્ટાે િવકૃતં મનુ યમ્ ।
ત્યક્તં વ મત્રૈઃ પર મત્રરકં્ત
બુદ્ધા િવહીનં સતતં િવ દ્ધમ્ ॥ ૬૭॥
ભાૈમને દષૃ્ટાે હ્યષગઃ શશાઙ્કઃ
કરાે ત રક્તપ્રભવૈશ્ચ દાષેૈઃ ।
સ પીિડતાઙ્ગં ગુ દાષેભાજં
િવહીનિવત્તં પરદેશરક્તમ્ ॥ ૬૮॥
બુધને દષૃ્ટાે હ્યષગઃ શશાઙ્કઃ
કરાે ત નાનાિવધરાેગભાજમ્ ।
નરં સુ પં બહુશાસ્ત્રરક્તં
સદાનશીલં સતતં સલુાભમ્ ॥ ૬૯॥

વને દષૃ્ટાે હ્યષરા શસસં્થાે
નરં સવુાતે સભુગં શશાઙ્કઃ ।
ચતુ પદાછાનભૂિરલાભૈઃ
સ તુષ્ટ ચ તં પમાનભાજમ્ ॥ ૭૦॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ પ્રચુરાન્નપાનૈઃ
સયંાજેયેચ્છ તકરાે હ્યષસ્થઃ ।
શાખાનુરકં્ત િવિવધાન્નપાનં
સરંુ જતં પા થવસદુ્ગ ણામ્ ॥ ૭૧॥
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ચ દ્રે હ્યષસ્થે રિવપતુ્રદષૃ્ટે
નરાે ભવેત્ પાપમ તઃ સદૈવ ।
ગુણૈિવહીનઃ પ્રચુરપ્રકાપેાે
ભયાનુરક્તઃ વસમ વતશ્ચ ॥ ૭૨॥
ઇ ત શ્રી દ્ધયવને ચ દ્રદશર્નચારઃ ॥

આ યાય ૧૧
ભાૈમદશર્નચારા યાયઃ
મષેે ગતાે ભૂ મસતુઃ પ્રસતૂે
સયૂણ દષૃ્ટાે િવધનં મનુ યમ્ ।
િવિહનબુ દ્ધ કૃપણ વભાવં
િવવ જતં સત્યદયાનયદૈ્યઃ ॥ ૧॥
મષેાશ્રીતાે ભૂ મસતુેઅઃ પ્રસતૂે
ચ દ્રણે દષૃ્ટઃ પ્રય મષ્ટધમર્મ્ ।
દયાનુરક્તં િપ મા ભક્તં
મખુ્યં વવગ િનયતં સદૈવ ॥ ૨॥
ભાૈમાેઽજસસં્થાે બુધદૃ ષ્ટયુક્તઃ
કરાે ત સતં્ય વિનતાસુ દક્ષમ્ ।
પુ શ ક્ષતં શાસ્ત્રકથાસુ દકં્ષ
યજ્ઞાેદ્યતં પાૈ ષ્ટકમવે િનત્યમ્ ॥ ૩॥

વને દષૃ્ટઃ ક્ષ ત ેઽજસસં્થાે
નરં સવુાતે બહુશાસ્ત્રલુ ધમ્ ।
િહર યવસૈ્ત્રશ્ચ ચતુ પદાદં્ય
િવવ જતં પાપકથાનષુઙ્ગૈઃ ॥ ૪॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત ભાૈમાે
મષેા શ્રત તીથર્કથાનુરક્તમ્ ।
શાૈચાિધકં દેવગુ પ્રસક્તં
વધમર્સસંં્થ સરુતપ્રગ ભમ્ ॥ ૫॥

નયા તગં બા ધવવૈરભાજં
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સાૈરેણ દષૃ્ટઃ ક્ષ તજઃ પ્રસતૂે ।
મષેે મનુ યં પરદેશરકં્ત
િવહીનકાપેં ભયસયંુતં ચ ॥ ૬॥
ષા શ્રતાે ભૂતનયઃ પ્રસતૂે

સયૂણ દષૃ્ટાે ર તદઃ સતાઙ્ગમ્ ।
િવહીનધમ જરયા સમેતં
ત્યક્તં જનૈઃ પીિડતમુગ્રશાેકૈઃ ॥ ૭॥
ચ દ્રણે દષૃ્ટઃ ક્ષ ત ે ગિવસ્થાે
નરં સવુાતે સતતં નયજ્ઞમ્ ।
પ્રયં પ્રસચં સતતં સકુા તં
મનાેજ્ઞવેશં ભયવ જતં ચ ॥ ૮॥
બુધને દષૃ્ટઃ ક્ષ ત ે ગિવસ્થઃ
કરાે ત ક ત્યાર્ સિહતં મનુ યમ્ ।
નાનાધનૈઃ સયંુત મષ્ટસતં્ય
ગુ પ્રસક્તં િવનયાિધકં ચ ॥ ૯॥
દષૃ્ટાે ગિવસ્થઃ ક્ષ તજઃ પ્રશા તં

વને િનતં્ય જનયને્મનુ યમ્ ।
પ યા શનં સવર્કલાસુ દકં્ષ
િવ ચત્રરત્નં પશસુયંુતં ચ ॥ ૧૦॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટાે ગિવ ભૂ મપતુ્રાે
ગાેભૂિહર યૈઃ સિહતં પ્રસતૂે ।
નરં િનિધગ્રામપુરૈઃ સમેતં
સસૂયંુતં ધમર્ પરં સદૈવ ॥ ૧૧॥
મ દેન દષૃ્ટાે બહુમાનભાજં
ષે િવધત્તે ક્ષ ત ે મનુ યમ્ ।

સદુ ઘર્સતંૂ્ર િવનયને હીનં
પ્રે યં ખલં પાપધનં કૃતઘ્નમ્ ॥ ૧૨॥
યુગ્મસસં્થઃ ક્ષ તજઃ પ્રસતૂે

સયૂન દષૃ્ટઃ પરતકુર્કં ચ ।
નરં િવહીનં સતુ મત્રદારૈઃ
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પરા જતં નીચરતં સદુુષ્ટમ્ ॥ ૧૩॥
ચ દ્રણે દષૃ્ટઃ ક્ષ તજ તીયે
રાશાૈ પ્રસતૂે પપૂ જતાઙ્ગમ્ ।
ખરાેદષૃ્ટગાેિવત્તચયને યુક્તં
પ્રભાિવનં બ્રાહ્મણસમંતં ચ ॥ ૧૪॥
બુધને દષૃ્ટઃ ક્ષ ત ે યુગ્મે
સ્થતઃ પ્રયં બ ધજુનસ્ય િનત્યમ્ ।
સ્ત્રીભાેગશ યાસનયાનયુક્તં
િહતં િહ સવર્સ્ય જનસ્ય િનત્યમ્ ॥ ૧૫॥

વને દષૃ્ટાે મથનુે દયાઢ ં
કુજઃ પ્રસતૂે બહુશાસ્ત્રરક્તમ્ ।
નરં સદૈા તીથર્વ્રપ્રસકં્ત
શ્રદ્ધા વતં શાૈચસમ વતં ચ ॥ ૧૬॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટાે મથનુે પ્રસતૂે
ભાૈમઃ પ્રગ ભં સભુગં મનુ યમ્ ।
િવનીતવષેં પરવીતભજં
સસુઙ્ગતં સાધજુનસ્ય િનત્યમ્ ॥ ૧૭॥
સાૈરેણ દષૃ્ટઃ ક્ષ તજઃ સપપં
રાશાૈ તીયે જનયને્મનુ યમ્ ।
રાેગાકુલં છદ્રપરં પરેષાં
વભાવદુષં્ટ ગતસાૈહૃદં ચ ॥ ૧૮॥

કકાર્ શ્રતાે ભૂતનયઃપ્રસતૂે
સયૂણ દષૃ્ટઃ પરસાહસા વમ્ ।
િવહીનવીત્તં ગુ રાેગભાજં
સદા િવહીનં િનજબ ધવુગઃ ॥ ૧૯॥
ચ દ્રણે દષૃ્ટાે ધનધા યયુક્તં
ભાૈમઃ પ્રસતૂે ખલુ કકર્ટસ્થઃ
દયાસમેતં ગતપાપ મ તં
સવર્સ્ય લાેકે િવભવને યુક્તમ્ ॥ ૨૦॥
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કકર્ સ્થતાે ભૂતનયઃ પ્રસતૂે
બુધને દષૃ્ટાે બહુબુ દ્ધયુક્તમ્ ।
દ્વ તયુક્તં પ્રચુરતાપં
પસાદાત્ પરમપ્રહૃષ્ટમ્ ॥ ૨૧॥
વને દષૃ્ટઃ ખલુ કકર્ટસ્થાે

ભાૈમઃ પ્રસતૂે સતુસાખૈ્યયુક્તમ્ ।
નયપ્રસકં્ત ચ સપુૂ જતઙ્ગં
પ પ્રયં સાધજુનને યુક્તમ્ ॥ ૨૨॥

શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ ક્ષ તજચતુથ
રાશાૈ સશુીલં જનયને્મનુ યમ્ ।
પ્રયા ત થ િવત્તશભુૈઃ સમેતં
નાનાપશપુ્રા પ્તસખંુ ચ શા તમ્ ॥ ૨૩॥
કકર્ સ્થતાે ભૂતનયઃ પ્રસતૂે
સાૈરેણ દષૃ્ટઃ થુશાેકભાજમ્ ।
સદુ ઘર્રાેગં િવગતપ્રતાપં
સદા તદ નં પપીિડતં ચ ॥ ૨૪॥
સ્થતઃ ક્ષતીસનૂુધરઃ પ્રતાપં
સહે િવદ્દષૃ્ટાે િદનનાયકેન ।
િવના શતાિર જનયને્મનુ યં
સવુષેિવદ્યાધનધા યયુક્તમ્ ॥ ૨૫॥
સહ સ્થતાે ભૂતનયઃ પ્રશ તં
ચ દ્રણે દષૃ્ટઃ કુ તે મનુ યમ્ ।
સગુ ધધપૂા બરભાજે્યભાજં
શાસાનુગં ધમર્નયને યુક્તમ્ ॥ ૨૬॥
બુધને દષૃ્ટઃ ખલુ સહસસં્થાે
ભાૈમઃ સવુાતે બહુબુ દ્ધભાજમ્ ।
પુ પા બરદ્રવ્યિવલપેનાદયં
મષ્ટાન્નપાનૈઃ સતતં સપુજૂ્યમ્ ॥ ૨૭॥
ભાૈમાે હિરસ્થાે ગુ ણા ચ દષૃ્ટાે
ગુ પ્રસાદં જનયને્મનુ યમ્ ।
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સતુીથર્યાનાસનહેમયુક્તં
સખુાિધકામં ફલદં પ્રગ ભમ્ ॥ ૨૮॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત ભાૈમાે
હિર સ્થતસ્ત્રાસકરં પરેષામ્ ।
શાૈયાર્ વતં બા ધવમાનભાજ-
મુ સાહયુક્તં રતલાલસં ચ ॥ ૨૯॥
દષૃ્ટાેઽકર્પતુ્રેણ કુ ે હિરસ્થઃ
કરાે ત પામાગુદરાેગભાજમ્ ।
સદા મનુ યં કફવાતિપત્તૈઃ
સ પીિડતાઙ્ગ ગુ લાેકહીનમ્ ॥ ૩૦॥
ક યાશ્રીતાે ભૂતનયઃ પ્રસતૂે
સયૂણ દષૃ્ટઃ કુગ ત મનુ યમ્ ।
કુ મત્રસવેાસુ સદાનુરક્તં
િવવ જતં માનધનૈઃ સદૈવ ॥ ૩૧॥
ચ દ્રણે દષૃ્ટઃ ક્ષ તજઃ પ્રસતૂે
ક યા શ્રતઃ સત્યપરં મનુ યમ્ ।
મેધાિવનં િનત્યમુદારચેષં્ટ
સસુસૃં્કતં ભપૂ તના ચ િનત્યમ્ ॥ ૩૨॥
બુધને દષૃ્ટઃ ખલુ ક યરાશાૈ
જુકઃ પ્રસતૂે સભુગં મ તજ્ઞમ્ ।
નરં નતં સાધજન દ્વ નાં
મહાપ્રતાપં જનસાૈહૃદં ચ ॥ ૩૩॥

વને દષૃ્ટઃ ક્ષ તજઃ પ્રસતૂે
નરં પ્ર સ દ્ધ નયના ભરામમ્ ।
મનાેજ્ઞવષેં શભુવ તતાઙ્ગં
ક યે ગુ ણાં પ્રણયં પ્રધાનમ્ ॥ ૩૪॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ ખલુ ક યકસ્થાે
ભાૈમઃ પ્રસતૂે સતુરાં પ્ર સદ્ધમ્ ।
કુટુ બસાખૈ્યા વતસાધભાજં
દયા વતં મા િપ પ્રભક્તમ્ ॥ ૩૫॥
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દષૃ્ટાેઽઙ્ગનાયાં શિનના ચ ભાૈમાે
નરં પ્રસતૂે િવકૃતં કુચૈલમ્ ।
વ્યયાિધકં કામિનપીિડતં ચ
સદા ક્ષરાેગૈઃ સિહતં િનતા તમ્ ॥ ૩૬॥
તુલા શ્રતાે ભૂતનયઃ પ્રસતૂે
સયૂણ દષૃ્ટઃ કુ તેઽ તહાિનમ્ ।
િવવેકહાિન સજુનૈિવયાેગં
વૈરં વપક્ષેણ સદા નરસ્ય ॥ ૩૭॥
તુલા શ્રતાે ભૂતનયઃ પ્રસતૂે
ચ દ્રણે દષૃ્ટઃ સભુગં મનુ યમ્ ।
સભુાેગદેહં ગતશત્રપુકં્ષ
સદા િહતં દેવગુ દ્વ નામ્ ॥ ૩૮॥
દષૃ્ટ તુલાસ્થઃ શ શજેન
ભાેગા વતં શલધનં મનુ યમ્ ।
પ્રદાનશીલં પ્રભયા સમેતં
સસુસૃં્કતં પા થવમાનવૈશ્ચ ॥ ૩૯॥

વને દષૃ્ટઃ ક્ષ તજ તુલાસ્થાે
નરં પ્રસતૂે બહુધમર્ભાજમ્ ।
દ્વ નુકૂલં પશપુતુ્રયુકં્ત
િવદ્યા વતં શં સતમવે િનત્યમ્ ॥ ૪૦॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ કુ તે મહીજ-
તુલા શ્રતઃ સત્યપરં મનુ યમ્ ।

મહાધનં દ પ્તયુતં પ્રગ ભં
સદા િહતં બા ધવસ વ નામ્ ॥ ૪૧॥
સાૈરેણ દષૃ્ટઃ ક્ષ તજ તુલાસ્થઃ
કરાે ત મત્ય બહુપાપરક્તમ્ ।
રાેગૈઃ સમેતં સતતં કુ શલં
પરાન્નરકં્ત સતતં સચુૈલમ્ ॥ ૪૨॥
ભાૈમાેઽ લસસં્થ કુ તે મનુ યં
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સયૂણ દષૃ્ટાે બહુરાેગયુક્તમ્ ।
નયને હીનં બહુશત્રપુકં્ષ
િવ દચે તં િવકૃતાનુકારમ્ ॥ ૪૩॥
ચ દ્રણે દષૃ્ટાેઽ તલગતઃ પ્રસતૂે
ભાૈમાેઽ તનીત્યા સિહતં મનુ યમ્ ।
પ્રયા ત થ સવર્સ દ્ધયુક્તં
ધમર્પ્રધાનં બહુ લભં ચ ॥ ૪૪॥
બુધને દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત ભાૈમઃ
સ્થતાેઽ લરાશાૈ પ્રચુરપ્રતાપમ્ ।
સધુમર્ શલં બહુતીથર્ક્ત
િવવ જતં પાપજનને િનત્યમ્ ॥ ૪૫॥

વને દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત ભાૈમઃ
સદા લસસં્થઃ તુ ત ભઃ સમેતમ્ ।
િનતા તધમાર્નુરતે પ્રશ તં
સપુૂ જતં વ દજનૈઃ સદૈવ ॥ ૪૬॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટાેઽ લગતઃ પ્રસતૂે
ભાૈમઃ સુ પં સભુ .......... ।
શરંૂ કૃતઘં્ન ધનધા યયુક્તં
મેધાિવનં સ વપ .......... નુશીલમ્ ॥ ૪૭॥
સાૈરેણ દષૃ્ટાેઽ તલગત તુ ભાૈમાે
વરં પ્રસતૂે િવજય સમેતમ્ ।
પાપાનુરકં્ત િવષયા તગં ચ
વ્યમેતશીલં સતતં કૃતઘ્નમ્ ॥ ૪૮॥
ચાપા શ્રતાે ભૂતનયઃ પ્રસતૂે
સયૂણ દષૃ્ટાે વરિપત્તભજમ્ ।
શ્લે મા તસારાે તયુતં સુ ભકં્ષ
ગતપ્રભાવં િવનયને હીનમ્ ॥ ૪૯॥
ભાૈમાે હયસ્થઃ શ શના ચ દષૃ્ટાે
કરાે ત શ યાસનચસ્ત્રભાનમ્ ।
નરં સયુતં્ર બહુશાસ્ત્રરક્તં
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..........અનં સત્યપરં પ્રધાનમ્ ॥ ૫૦॥
ચાપા શ્રતાે ભૂતનયઃ સવુાતે
બુધને દષૃ્ટઃ સભુગમનુ યમ્ ।
સુ તથર્રકં્ત પકાયર્દકં્ષ
દયાપં્ર સવર્કલાસુ દક્ષમ્ ॥ ૫૧॥

વને દષૃ્ટઃ ક્ષ ત ે હયસ્થાે
નરં પ્રસતૂે બહુધા ધનાદ્યમ્ ।
સવુણર્રત્ના બરસાખૈ્યયુક્તં
િવહીનશત્રું પ્રમદા પ્રયં ચ ॥ ૫૨॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ ક્ષ ત ે હયસ્થાે
નરં સવુાતે િવનયપ્રધાનમ્ ।
સદા િવનીતં હયયાનયુક્તં
િવભૂ ષતં પા થવભષૂણને ॥ ૫૩॥
ષાૈરેણ દષૃ્ટઃ ક્ષ ત ે હ્યસ્થ
કરાે ત પામાકુલમવે િનત્યમ્ ।
શરાે તદાષેાકુ લતં શસંં
િનપીિડતં માનસજૈશ્ચ દુઃખૈઃ ॥ ૫૪॥
ભાૈમાે ગસ્થાે રિવણા ચ દષૃ્ટાે
નરં સવુાતે િવકૃતં કૃતઘ્નમ્ ।
.......... બ ધવધા ભતપં્ત
િવદેશભાજં પ્રભયા િવહીનમ્ ॥ ૫૫॥
ભાૈમાે ગસ્થઃ શ શના ચ દષૃ્ટઃ
કરાે ત સાૈ યં ર તસાખૈ્યપુષં્ટ
િવની વષેં પ્રચુરન્નપાનં
નરાિધપાદૈ્યઃ સિહતં સગવર્મ્ ॥ ૫૬॥
બુધને દષૃ્ટાે મકરે ક્ષતીજં
કરાે ત િનતં્ય િવનયપ્રધાનમ્ ।
નરં કૃતઘં્ન િન જં િવિધજ્ઞં
પરાક્રમાપ્તૈઃ સધુનૈઃ સમેતમ્ ॥ ૫૭॥
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કરાે ત ભાૈમઃ ખલુ વદષૃ્ટાે
ગા શ્રતઃ પુ યધનૈમર્નુ યમ્ ।

પ્રસવમાકષર્ણલ ધાભં
હતપ્રતાપં િનયમઆેઃ સમેતમ્ ॥ ૫૮॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટાે ગગાેઽિપ ભાૈમઃ
કરાે ત ભાેગૈઃ સતતં સમેતમ્ ।
મત્રાનુરકં્ત કૃ શકમર્દક્ષં
પ્ર નુકૂલં ભયવ જતં ચ ॥ ૫૯॥
ભાૈમાે ગ્સ્થઃ શિનના ચ દષૃ્ટાે
નરં સવુાતે બહુસારમવે ।
મત્રૈિવહીન બહુશાેકયુક્તં
સદા િનતા તં પરપક્ષ નામ્ ॥ ૬૦॥
ભાૈમાે ઘટસ્થાે રિવણા ચ દષૃ્ટઃ
કરાે ત મત્ય સકૃુતપ્રભાવમ્ ।
વ્યપેતલ જં સતુબ ધુહીનં
કૃ યાિધકં સાૈહૃદવ જતમ્ ચ ॥ ૬૧॥
ચ દ્રણે દષૃ્ટઃ ક્ષ ત ે ઘટસ્થાે
નરં સવુતે બહુસ યજં ચ ।
દ્વ તતીથાર્મરભ ક્તયુક્તં
નયાિધકં કામફલઃ સમેતમ્ ॥ ૬૨॥
બુધને દષૃ્ટાે ઘટસસં્થભાૈમાે
નયને યુક્તં જનયને્મનુ યમ્ ।
પ્રયા ત થ પા થવલ ધમાનં
સદા સુ શલં બહુધમર્ભાજમ્ ॥ ૬૩॥

વને દષૃ્ટાે ઘટગાેઽથ વક્રઃ
દાનં િવવેકં ચ િવવેકભાજમ્ ।
નરં ધનાદયં બહુધમર્યુક્તં
ગતાિરપક્ષં સરુિવપ્રભક્તમ્ ॥ ૬૪॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટાે ઘટગશ્ચ ભાૈમઃ
.......... ।
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..........

.......... ॥ ૬૫॥
સાૈરેણ દષૃ્ટઃ ક્ષ ત ે ઘટસ્થઃ
કરાે ત નાનાિવધદુઃખભાજમ્ ।
હતપ્રતાપં સજુનૈઃ સમેતં
પ્રય ત થ બ્રાહ્મણવ લભં ચ ॥ ૬૬॥
મીન સ્થતાે ભૂતનયાેઽકર્દષૃ્ટઃ
કરાે ત િનતં્ય કલહૈઃ સમેતમ્ ।
નરં સદુ નં વયસા સમેતં
કૃશં િવવણ પપીિડતં ચ ॥ ૬૭
ચ દ્રણે દષૃ્ટાે હ્યષગાેઽથ ભાૈમાે
નરં સવુાતે વરયાનભાજમ્ ।
ચતુ પદાદયં વિનતા વભીષં્ટ
જતે દ્રયં ભાેગસમ વતં ચ ॥ ૬૮॥
બુધને દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત ભાૈમાે
હ્યષ સ્થતઃ શાૈચપરં મનુ યમ્ ।
વાપીતહાગામરજેષુ રકં્ત
િહતં વપક્ષે પરવ જતં ચ ॥ ૬૯॥

વનેદષૃ્ટઃ કુ તે તુ ભાૈમાે
હ્યષા શ્રતાે બુધિવવધર્નં ચ ।
મનાેજ્ઞદેહં શભુવસ્ત્રભાજં
ભાેગાિધકં પુ યિવ દ્ધભાજમ્ ॥ ૭૦॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ ક્ષ ત ે હ્યષસ્થાે
નરં સવુાતે બહુસાખૈ્યયુક્તમ્ ।
િવજ્ઞં સુ પં ગ લતિરપક્ષં
સદા િવનીતં પતેરભીષ્ટમ્ ॥ ૭૧॥
સાૈરેણ દષૃ્ટાે બહુમ દભાજં
મીના શ્રતાે ભૂતનયઃ પ્રસતૂે ।
સદાતુર શાેકપરં કૃતઘં્ન
સિુદઘર્સતંૂ્ર વ્યસનૈઃ સમેતમ્ ॥ ૭૨॥
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ઇ ત શ્રી દ્ધયવને ભાૈમદશર્નચારઃ ॥

આ યાય ૧૨
બુધદશર્નચાર યાયઃ
મષંે ગતાે જ્ઞાે રિવણા ચ દષૃ્ટઃ
કરાે ત મત્ય કૃપણ વભાવમ્ ।
દુષ્ટાશયં બ ધજુનને યુક્તં
ભયાકુલં મત્યમુદારદુઃખમ્ ॥ ૧॥
બુધાેઽજસસં્થઃ સજુનં ચ દષૃ્ટઃ
કરાે ત મત્ય સજુનં સિુવજ્ઞમ્ ।
શાસ્ત્રાનુરક્તં કૃ ષકમર્દકં્ષ
સરુ દ્વ નાં પ્રણતં સદૈવ ॥ ૨॥
ભાૈમને દષૃ્ટઃ શ શ ેઽજસસં્થાે
હષાર્ધકારૈઃ કુ તે પ્રપીડામ્ ।
નરં તથા સવર્જનૈિવમુક્તં
પરા જતં વૈિર ભરેવ િનત્યમ્ ॥ ૩॥

વને દષૃ્ટાેઽજગત ત સાૈ યાે
નરં િવધત્તેઽ તધનપ્રગ ભમ્ ।
િહતં દ્વ નાં સતતં કૃતજ્ઞં
નશા વતં પા થવપૂ જતં ચ ॥ ૪॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત સાૈ યાે
મષેા શ્રતાે યાનધનૈઃ સમેતમ્ ।
નરં મહાધા યહયૈઃ સમેતં
િવમુ લપાપં બહુધમર્યુક્તમ્ ॥ ૫॥
સાૈરેણ દષૃ્ટઃ શ શજઃ પ્રસતૂે
મષેા શ્રતઃ ક તિવવ જતં ચ ।
પ્રભૂતરાેગં ગતંસાખૈ્ય મષં્ટ
પ્રપીિડતં ચાૈરનરેચરાદ્યૈઃ ॥ ૬॥
ષ સ્થતઃ સાેમસતુાેઽકર્દષૃ્ટાે

નરં પ્રસતૂે ક્ષતજૈઃ સમેતમ્ ।

vriddhayavanajataka1.pdf 89



મીનરાજ શ્રી દ્ધયવન તક પવૂર્ખ ડ

વક્ષાેગુદાંિધ્રપ્રભૈશ્ચ રાેગૈઃ
સ પીિડતં ધા યકલત્રહીનમ્ ॥ ૭॥
બુધાે ષથઃ શ શના ચ દષૃ્ટઃ
કરાે ત મત્ય પ્ર થતં લાેકે ।
સત્યાિધકં સાખૈ્યિવવેકયુક્તં
શ્રયાિધકં પુ યિવધાૈ પ્રગ ભમ્ ॥ ૮॥
ભાૈમને દષૃ્ટઃ શ શ ે ષસ્થાે
નરં પ્રસતૂે િવકૃત વભાવમ્ ।
પ્રભૂતવૈરં વ્યસના ભભૂતં
પાષ ડ ભઃ સઙ્ગતમવે િનત્યમ્ ॥ ૯॥
ષ શ્રતઃ સાેમસતુઃ પ્રસતૂે
વને દષૃ્ટઃ ક્ષ તવસ્ત્રભાજમ્ ।

દેવા ત થશ્રેષ્ઠજનાનુરક્તં
વધમર્મખુ્યં પ્રણતં પ્ર નામ્ ॥ ૧૦॥

શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ પ્રણતાિરપક્ષં
નરં પ્રસતૂે શ શ ે ષથ્ઃ ।
નરે દ્રપજંૂ્ય િવબુધૈઃ સમેતં
પ્રધાનકમર્ણમ ભષ્ટલાભમ્ ॥ ૧૧॥
સાૈરેણ દષૃ્ટઃ શ શજઃ પ્રસતૂે
ષ ગતઃ પાપધનં મનુ યમ્ ।

સુ તથર્યાનાસનવસ્ત્રલાભૈ-
િવવ જતં નીચજનપ્રસવે્યમ્ ॥ ૧૨॥
સયૂણ દષૃ્ટાે મથનુે ચ સાૈ યે
નરં સવુાતે સતુિવપ્રયુક્તમ્ ।
કુચૈલદેહં િવકૃતાનુરકારં
િવવ જતં સત્યધનને િનત્યમ્ ॥ ૧૩॥
ચ દ્રણે દષૃ્ટઃ શ શ ે યુગ્મે
કરાે ત નાનાિવધલાભભાજમ્ ।
િનતા તસાખૈ્યઃૈ સિહતં પ્રગ ભં
તીથાર્નુરક્તં સભુગં મનાેજ્ઞમ્ ॥ ૧૪॥
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ભાૈમને દષૃ્ટાે મથનુે બુધ તુ
પ્રયં પ્રસતૂે પસ જનાનામ્ ।
નરં પરૈવર્ જત મષ્ટધમર્
સર ક્ષતં બ ધજનૈઃ સદૈવ ॥ ૧૫॥

વને દષૃ્ટાે તુ સાૈ યઃ
કરાે ત નાનાિવધમપ્રગ ભમ્ ।
કલત્રપતુ્રા પ્તસખંુ સુ પં
પ્રયવંદં દાનિવચક્ષણં ચ ॥ ૧૬॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટાે મથનુે પ્રસતૂે
બુધાે િવવાહાથર્પરં ુ યમ્ ।
સ્ત્રીવ લભં ભૂ તયશાે..........યભાજં
પ્રસન્ન ચ તમ્ દ્વજ લભં ચ ॥ ૧૭॥
સાૈરેણ દષૃ્ટઃ શ શ ે િવધત્તે

ચ્છસ્ત્રપીડાસિહતં યુગ્મે ।
નરં પ્રશસંાથર્િવવેકહીનં
કૃતઘ્ન મષ્ટૈઃ પિરવ જતં ચ ॥ ૧૮॥
કકાર્ શ્રતઃ સાે સતુાેઽકર્દષૃ્ટાે
નરં પ્રસતૂે વ્યસના ભભૂતમ્ ।
અધમર્ચેષં્ટ િવકૃત વભાવં
મદા તગં દુઃકૃતસવેનને ॥ ૧૯॥
કકાર્ શ્રતઃ સાેમસતુાે િવધત્તે
ચ દ્રનેઃ દષૃ્ટઃ સતુદારયુક્તમ્ ।
િત્રણામભીષં્ટ સરુતાનુરકં્ત
પ્રસન્નૈતં્ત ગતસા વસં ચ ॥ ૨૦॥
કકાર્ શ્રતઃ સાેમસતુાે િવધત્તે
ભાૈમને દષૃ્ટઃ પરદારરક્તમ્ ।
ચલ વભાવં િવપર તચેષં્ટ
પરાઙ્મખંુ દે ગુ દ્વ નામ્ ॥ ૨૧॥

વેણ દષૃ્ટઃ શ શ ે િવધત્તે
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કકાર્ શ્રતઃ પુ યપરં મનુ યમ્ ।
ચતુ પદાશુ દ્ધજભાજેનાદ્યં
સપુૂ જતં સાહુજનને િનત્યમ્ ॥ ૨૨॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ શ શજઃ પ્રસતૂે
કકાર્ શ્રતાે વા જધના બરાઢ મ્ ।
સ્ત્રીપતુ્રવસ્ત્રપ્રણયને યુક્તં
સસુસૃં્કતં પા થવસાધુલાેકૈઃ ॥ ૨૩॥
સાૈરેણ દષૃ્ટઃ શ શજસુ્થ કક
દાિરદ્ર્યિનદ્રાલસસિેવતાઙ્ગમ્ ।
ઉ સાહહીનં બહુ છદ્રયુક્તં
િવવ જતં માનધનૈઃ સદૈવ ॥ ૨૪॥
સહ સ્થતઃ સાેમસતુાે િવધત્તે
સયૂણ દષૃ્ટઃ કૃપણ વભાવમ્ ।
સદુ ઘર્યુક્તં ગુ રાેગયુક્ત
િવનાકૃતં સત્યદમવ્રતૈશ્ચ ॥ ૨૫॥
ચ દ્રણે દષૃ્ટઃ શ શજશ્ચ સહે
કરાે ત મત્ય ગુણગાૈરવાદ્યમ્ ।
સતુીથર્સાખૈ્યામલ ધયુક્તં
િવશદુ્ધબુ દ્ધ સતતં નયજ્ઞમ્ ॥ ૨૬॥
ભાૈમને દષૃ્ટઃ ખલુ સહસસં્થાે
બુધાે િવધત્તે બહુશાેકભાજમ્ ।
િવચ ચકાપામીનપીિડતાઙ્ગં
સદાતુરં પુ યધનૈિવહીનન્ ॥ ૨૭॥

વને દષૃ્ટઃ ખલુ સહસસં્થઃ
કરાે ત સાૈ યઃ સતુદાસભાજમ્ ।
સધુામસતં્ય પ્રભયા સમેતં
નતં નરૈઃ સવાખૈઃ સમેતમ્ ॥ ૨૮॥
શકેુ્રન દષૃ્ટઃ પ્રણતં સરુાણાં
બુધાે િવધત્તે ખલુ સહરાશાૈ ।
બુદ્ધા વતં શીલધનં સુ પં
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વ્યપેતદુઃખં ગતસા વસં ચ ॥ ૨૯॥
સાૈરેણ દષૃ્ટઃ શ શ ે હિરસ્થઃ
કરાે ત મત્ય કૃપણં સદુ નમ્ ।
વ્યયાિધકં કામયુતં િવશીલં
ત્યક્તં નયનેાથર્િવવ જતં ચ ॥ ૩૦॥
ક યા શ્રતઃ સાેમસતુાે િવધત્તે
સયૂણ દષૃ્ટઃ પ્રભયા િવહીનમ્ ।
સવેાતુરં ક્લેશયુતૈઃ કુ ત્ય-ૈ

િવરક્તપુરં સતતં સદુુઃખમ્ ॥ ૩૧॥
ચ દ્રણે દષૃ્ટઃ શ શ ે િવધત્તે
ક યા શ્રતઃ સત્યપરં મનુ યમ્ ।
દેવાનુરક્તં સકલૈિવયુક્તં
પ્રભૂત મતં્ર પવ લભં ચ ॥ ૩૨॥
ભાૈમને દષૃ્ટઃ ખલુ ક યકસ્થાે
નરં િવધત્તે સ જં ચ સાૈ યઃ ।
કાપેાિધકં કામસતૂપ્તદેહં
ભયા વતં વંિધતમાકુલં ચ ॥ ૩૩॥

વને દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત સાૈ યાે
નરં સુ શલં સતતં ગતાિરમ્ ।
પ્રભૂતસાૈ યં પ્રણતાિરપક્ષં
િનતા તમાજેઃસિહતં પ્રગ ભમ્ ॥ ૩૪॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ ખલુ ક યકસ્થાે
બુધાે િવધત્તે બહુધમર્ભાજમ્ ।
િવધાનિવદ્યાપશપુુત્રયુક્તં
સસુઙ્ગતં સાધજુનને િનત્યમ્ ॥ ૩૫॥
મ દેન દષૃ્ટઃ શ શજઃ સમ દં
ક યા શ્રતઃ સજંનયને્મનુ યમ્ ।
િવરક્તચેષં્ટ ગતધમર્સાખૈ્યં
ભયાિધકં પાપમ ત સદૈવ ॥ ૩૬॥
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તુલા શ્રતઃ સાેમસતુાે િવધત્તે
સયૂણ દષૃ્ટઃ પ્રભયા િવહીનમ્ ।
પ્રભૂતદુઃખં વ્યસનૈઃ સમેતં
કામાતુરં િન દ્યતમં લાેકે ॥ ૩૭॥
ચ દ્રણે દષૃ્ટઃ શ શજઃ પ્રસતૂે
તુલા શ્રતઃ સત્યધનં મનુ યમ્ ।
પ્રયા ત થ દેવગુ પ્રસક્તં
નયાિધકં બ્રાહ્મણસમંતં ચ ॥ ૩૮॥
ભાૈમને દષૃ્ટઃ શ શજઃ પ્રસતૂે
તુલા શ્રતઃ પાપરતં મનુ યમ્ ।
િવષાદભાજં ગતસાધુભાજં
મહાવ્યયં સાધુિવવ જતં ચ ॥ ૩૯॥

વને દષૃ્ટઃ શ શજઃ પ્રસતૂે
તુલા શ્રતઃ સત્યપરં મનુ યમ્ ।
પાપનૈર્ યુક્તં સતુસાખૈ્યભાજં
નયપ્રધાનં બહુસં શ્રતં ચ ॥ ૪૦॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ સિુવવેકયુક્તં
કરાે ત સાૈ ય તુલગાે મનુ યમ્ ।
ચતુ પદાદં્ય સતુિવત્તયુક્તં
ગુણાનુરક્તં પ્રયબ ધવં ચ ॥ ૪૧॥
સાૈરેણ દષૃ્ટઃ શ શજ પ્રસતૂે
નરં િનતા તં કલહેન યુક્તમ્ ।
તુલા શ્રતઃ કૃિત્રમધમર્ભાજં
પાષ ડસઙ્ગાનુરતં સદૈવ ॥ ૪૨॥
બુધાેઽ લસસં્થાે રિવણા ચ દષૃ્ટાે
નરં પ્રસતૂે સખુિવત્તહીનમ્ ।
સતુીબ્રશાેકં ગતમાનભાેગં
પ્રભૂતવૈરં પ્રયસાહસં ચ ॥ ૪૩॥
ચ દ્રણે દષૃ્ટાેઽ લગતઃ પ્રસતૂે
બુધાે નરં બુ દ્ધિવવેકયુક્તમ્ ।
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સુ દ્વ નાં પ્રણતં પ્રગ ભં
સદાશ્રુતં માનધનં નયજ્ઞમ્ ॥ ૪૪॥
ભાૈમને દષૃ્ટાેઽ લગતઃ પ્રસતૂે
બુધાે નરં બુ દ્ધિવવેકહીનમ્ ।
સદાનુરં સાધજુનપ્રમુકં્ત
ભયાકુલં િન દતમાનસ વમ્ ॥ ૪૫॥

વને દષૃ્ટઃ ખલુ સાેમપતુ્રાે
નરં પ્રસતૂેઽ લગતઃ સુ શલમ્ ।
િવચક્ષણં ની તપરં પ્રધાનં
સતુાથર્યુકં્ત સતતં સુ શલમ્ ॥ ૪૬॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટાેઽ લગતાે બુધ તુ
નરં પ્રસતૂેઽ તધનૈઃ સ દ્ધમ્ ।
પ્રસન્ન ચ તં પ્રણતં ગતાિર
પ્રયા ત થ પ્ર તુ મષ્ટધમર્મ્ ॥ ૪૭॥
સાૈરેણ દષૃ્ટાેઽ લગતઃ પ્રસતૂે
બુધાે પ્ર દ્ધ શભુદં મનુ યમ્ ।
કુકમર્રક્તં મુિનના િવરક્તં
મહાપ્રતાપં પ્રણતં િરપનૂામ્ ॥ ૪૮॥
સયૂણ દષૃ્ટઃ શ શજઃ પ્રસતૂે
હયા શ્રતઃ ક્લેશિવધમર્યુક્તમ્ ।
નરં કુ મત્રૈઃ સહીતં ગતાિર
િવહીનકાેશં ભયસયંુતં ચ ॥ ૪૯॥
ચ દ્રણે દષૃ્ટાે હયગઃ પ્રસતૂે
બુધઃ પ્રસનં્ન સધુનં મનુ યમ્ ।
સધુમર્યુકં્ત કૃતસાધુસઙ્ગં
સદાનુરક્તં પ તસ જનાનામ્ ॥ ૫૦॥
ભાૈમને દષૃ્ટાે પ્રસતૂે
બુધાે ધનાઢ ં પ્ર થતં મનુ યમ્ ।
િહતં વવગ પ્રચુરપ્રતાપં
િવદ્યાનુરક્તં ભયવ જતં ચ ॥ ૫૧॥
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વને દષૃ્ટાે હયગઃ પ્રસતૂે
બુધઃ પ્રભૂતાથર્નયને યુક્તમ્ ।
નરં સવુણર્ બરરત્નભાજં
જતે દ્રયં નાનપરં સદૈવ ॥ ૫૨॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટાે હયગઃ પ્રસતૂે
બુધાેઽ તમા યં પમાનાજમ્ ।
નરં િવિધચં પ્રણતાિરપક્ષં
સસુમંતં દેવગુ દ્વ નામ્ ॥ ૫૩॥
સાૈરેણ દષૃ્ટઃ શ શ ે હયસ્થાે
ગતપ્રભાવં જનયને્મનુ યમ્ ।
પરાન્નરકં્ત બહુદાનભાજં
પ્રજ્ઞાિવહીનં ગતબા ધવં ચ ॥ ૫૪॥

ગા શ્રતઃ સાેમસતુાેઽકર્દષૃ્ટઃ
કરાે ત મત્ય પ્રભુદુઃખભાજમ્ ।
વ્યપેતશીલં સતતં કૃતઘં્ન
િવવ જતં સત્યદયાનયૈશ્ચ ॥ ૫૫॥
બુદ્ધાે ગસ્થઃ શ શના ચ દષૃ્ટઃ
કરાે ત મત્ય સખુસ પ્રગ ભમ્ ।
પ્રયા ત ચ તમ્ તીથર્કથાનુરક્તં
પ્રશા ત ચ તમ્ િવનયને યુક્તમ્ ॥ ૫૬॥
ભાૈમને દષૃ્ટાે ગગઃ પ્રસતૂે
સાૈ યાે ન સાૈ યં શભુિવત્તહીનમ્ ।
સગુુહ્યરાેગાિદતમવે િનતં્ય
પ્રયાિવહીનં ભયસયંુતં ચ ॥ ૫૭॥

વને દષૃ્ટાે ગગાે બુધશ્ચ
નરં પ્રસતૂે બહુપતુ્રયુક્તમ્ ।
સ તુષ્ટ ચ તં વ્યસનને હીનં
પ પ્રયં બ ધુિહતં સદૈવ ॥ ૫૮॥

શકેુ્રણ દષૃ્ટાે મકરે બુધ તુ
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કરાે ત મત્ય િવ જતાિરપક્ષમ્ ।
જતે દ્રયં ત્તકરં દ્વ નાં
સદાનુકૂલં િવભવૈઃ સમેતમ્ ॥ ૫૯॥
સાૈરેણ દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત સાૈ યાે

ગા શ્રતઃ પાપરતં મનુ યમ્ ।
શરાે ક્ષરાેગૈઃ સિહતં સદુુષં્ટ
િવહીનિવત્તં ભયસયંુતં ચ ॥ ૬૦॥
ઘટા શ્રતઃ સાેમસતુાેઽકર્દૃ તઃ
કરાે ત મત્ય બહુનીચરક્તમ્ ।
શ્રયા િવહીનં સજુનવૈર્યુક્તં
િવવ જતં પુ યસખુને િનત્યમ્ ॥ ૬૧॥
ઘટા શ્રતઃ સાેમસતુઃ પ્રદષૃ્ટ-
શ્ચ દ્રણે ધત્તે સભુગં મનુ યમ્ ।
સરુ ક્ષતં પુ યધનૈઃ સમેતં
નયાનુરક્તં પ્રવરં સદુારમ્ ॥ ૬૨॥
ભાૈમને દૃ તાે ઘટગઃ પ્રસતૂે
બુધઃ સબુુ દ્ધ ચ સખુાથર્હીનમ્ ।
સદા જં કૂ્રરમ ત મનુ યં
સ પીિડતં શ્લે મકૃતૈિવકારૈઃ ॥ ૬૩॥

વને દષૃ્ટઃ શ શજઃ પ્રસતૂે
ઘટા શ્રતઃ શ્રીસિહતં મનુ યમ્ ।
સ્ત્રીણામભીષં્ટ સરુતાનુરકં્ત
ધમાર્ શ્રતં શાસ્ત્રસલુાલસં ચ ॥ ૬૪॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ શ શજઃ પ્રસતૂે
નરં પ્રશા તં પરમપ્રભાવમ્ ।
નરે દ્રપજંૂ્ય પ્રણતં દ્વ નાં
સશુ્લા ઘતં બ દજનને િનત્યમ્ ॥ ૬૫॥
મ દેન દષૃ્ટઃ શ શ ે ઘટસ્થઃ
કરાે ત મત્ય બહુમ દભાજમ્ ।
પ્રભૂતદુઃખં ધનધા યહીનં
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પરાઙ્મખંુ દેવગુ દ્વ નનામ્ ॥ ૬૬॥
સયૂણ દષૃ્ટાે હ્યષગાે બુધ તુ
કરાે ત મત્ય િવકૃત વભાવમ્ ।
અતીવ િપત્ત વરવાતરાેગૈઃ
સ પીિડતાઙ્ગં પ્રભયા િવહીનમ્ ॥ ૬૭॥
ચ દ્રણે દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત સાૈ યાે
મીના શ્રતઃ સત્યપરં મનુ યમ્ ।
સબુ ધપૂુ સરુકાયર્દકં્ષ
દયા વતં પ્રી તકરં જનાનામ્ ॥ ૬૮॥
ભાૈમને દષૃ્ટાે હ્યષગ તુ સાૈ યઃ
કરાે ત નાનાિવધરાેગભાજમ્ ।
િવહીનવણ કફરક્તરાેગૈઃ
સ પીિડતં માનિવવ જતં ચ ॥ ૬૯॥
દેવજે્યદષૃ્ટઃ શ શજઃ પ્રસતૂે
મીના શ્રતઃ સવર્કલાસુ દક્ષમ્ ।
નરં સપુુ યા શ્રત મષ્ટ ચ તં
સદાનુરક્તં પબા ધવાનામ્ ॥ ૭૦॥
............................... ॥ ૭૧॥
સાૈરેણ દષૃ્ટઃ શ શ ે હ્યષસ્થઃ
કરાે ત સ પીિડતમુગ્રરાેગૈઃ ।
શરાે ક્ષહ તાં ઘ્ર િવકારૈઃ
સ પીિડતં નષ્ટધનં િવ પમ્ ॥ ૭૨॥
ઇ ત શ્રી દ્ધયવને બુધદશર્નચારઃ ॥

આ યાય ૧૩
ગુ દશર્નચાર યાયઃ
મષંે ગતાે દેવગુ ઃ પ્રસતૂે
સયૂણ દષૃ્ટઃ પશપુતુ્રહીનમ્ ।
નરં ભયાત ઘ્ ણયા િવહીનં
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િવવ જતં સત્યસખુને િનત્યમ્ ॥ ૧॥
વાેઽજસસં્થઃ શ શના ચ દષૃ્ટઃ

કરાે ત સાત્યા વત મષ્ટધમર્મ્ ।
નરં પ્રગ ભં બહુશાસ્ત્રરક્તં
પપ્રસાદૈઃ સાિહતં સદૈવ ॥ ૨॥

મષંે ગતાે દેવગુ ઃ પ્રસતૂે
ભાૈમને દષૃ્ટાે બહુશાેકયુક્તમ્ ।
નરં ધનવૈર્ જત મષ્ટપાપં
પાષ ડનાં ભક્તમન પદુઃખમ્ ॥ ૩॥
સાૈ યેણ દષૃ્ટાેઽજગતઃ સરેુજ્યાે
નરં પ્રસતૂે સતુદારસાખૈ્યઃૈ ।
સ દ્ધમ તં ગતશાેકમાેહં
િહતં વવગ ઘ્ ણયા સમેતમ્ ॥ ૪॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત વાે
મષેા શ્રત પુ યધનૈિવહીનમ્ ।
પ્રણષ્ટદારં ગતબ ધવુગ
પ્રણષ્ટમેધાવિનનાથચાૈરૈઃ ॥ ૫॥
મષેા શ્રતાે દેવગુ િવધત્તે
સાૈરેણ દષૃ્ટાે બહુધા યયુક્તમ્ ।
િવક્ષાધનં પતુ્રયુતં કૃશાઙ્ગં
સ્ત્રીલપંદં પાનરતં નરં ચ ॥ ૬॥
ષા શ્રતાે દેવગુ ઃ પ્રસતૂે

સયૂણ દષૃ્ટાે િવધનં મનુ યમ્ ।
િક્રયાિવહીનં કુજનાનુરક્તં
કુ મત્રભાજં કુધનાકુલં ચ ॥ ૭॥
ષા શ્રતાે દેવગુ ઃ પ્રસતૂે

ચ દ્રણે દષૃ્ટઃ સરુકમર્દક્ષમ્ ।
નરં નયચં સધુનને યુક્તં
િવવ જતં રાેગપરં સદૈવ ॥ ૮॥
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ભાૈમને દષૃ્ટાે સરેુજ્યઃ
કરાે ત ભીતં કૃપણં મનુ યમ્ ।
બહુપ્રમાદં િનયમૈિવહીનં
સદા તં જ્ઞા તિવવ જતં ચ ॥ ૯॥
બુધને દષૃ્ટાે ષગઃ સરેુજ્યઃ
કરાે ત મત્ય સતુસાખૈ્યશકુ્તમ્ ।
િવભાસમેતં િનયમપ્રસક્તં
િનતા તમુ કૃષ્ટધનૈઃ સમેતમ્ ॥ ૧૦॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટાે ષગઃ સરેુજ્યઃ
કરાે ત મત્ય વ્રતસયંતં ચ ।
મહાધનં દાનરતં પ્રસ.્.........
િવવેિકનં પ્રાણ તાં વિરષ્ટમ્ ॥ ૧૧॥
સાૈરેણ દષૃ્ટાે ષગઃ સરેુજ્યઃ
કરાે ત દ નં િવધતં મનુ યમ્ ।
વ્યપેતલ જં તસત્યવજ
િનસગર્દુષં્ટ પ્રયમા વસમ્ ॥ ૧૨॥
યુગ્મસસં્થઃ પ્રકરાે ત વઃ

સયૂણ દષૃ્ટઃ પ્રણયને હીનમ્ ।
િવવ જતં શાૈચદયા ભમાનૈઃ
સ પીિડતં દુગર્ તમવે િનત્યમ્ ॥ ૧૩॥
ચ દ્રણે દષૃ્ટાે મથનુે સરેુજ્યઃ
કરાે ત િવદ્યાિવનયને યુક્તમ્ ।
નરં પ્ર સદં્ધ પ્રચુરાન્નપાનં
િવહીનદાષેં સરુભ ક્ત ચ તમ્ ॥ ૧૪॥
ભાૈમને દષૃ્ટાે મથનુે સરેુજ્યઃ
કરાે ત મત્ય વ્ય થતં શસંમ્ ।
રાેગા તં પુ યયશાેિવહીનં
ગતપ્રભં હાિનયુતં સદૈવ ॥ ૧૫॥
બુધને દષૃ્ટાે મથનુે સરેુજ્યઃ
કરાે ત મત્ય બહુબુ દ્ધભાજમ્ ।
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િવપ્રાનુરક્તં પ્રણતં િવહીન
સત્યાિધકં પૂ જતમવે ભપૂૈઃ ॥ ૧૬॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટાે મથનુે સરેુજ્યઃ
કરાે ત નાનાિવધિવત્તયુક્તમ્ ।
નરં િનતાંતં બહુશીલયુક્તં
ગુણાનુરક્તં થુમવે લાેકે ॥ ૧૭॥
સાૈરેણ દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત વાે
દુઃખને યુક્તં વ્યસના ભભૂતમ્ ।
દયાિવહીનં પ તતાનુરકં્ત
િવહીનવણ વરિપત્તભાજમ્ ॥ ૧૮॥
સરેુજ્યમ ત્રી રિવણા ચ દષૃ્ટઃ
કકાર્ શ્રત તીપ્રકરં મનુ યમ્ ।
િવમુક્તલ જં િવનયને હીનં
સદાતુરં બા ધવવ જતં ચ ॥ ૧૯॥
ચ દ્રણે દષૃ્ટઃ ખલુ કકર્સસં્થઃ
કરાે ત વાે િવભવં મનુ યમ્ ।
મનાેશ્ચદેહં સરુિવ દ્વભક્તં
કૃપાપરં સાધુસમ વતં ચ ॥ ૨૦॥
ભાૈમને દષૃ્ટાે ગુ રેવ કકર્
નરં પ્રસતૂે બહુપાપભાજમ્ ।
જલાેદર લહગુદા ક્ષરાેગૈઃ
સ પીિડતાઙ્ગં ગુણવ જતં ચ ॥ ૨૧॥
બુધને દષૃ્ટઃ ખલુ કકર્સસં્થાે
ગુ પ્રસક્તં પલાેકભાજમ્ ।
િહર યવસ્ત્રામ ણમુક્તલાભૈઃ
સમ વતં સત્યપરં સદૈવ ॥ ૨૨॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ સરુરાજમ ત્રી
કકાર્ શ્રતઃ સ્ફ તવતં મનુ યમ્ ।
કરાે ત પુષં્ટ સરુભાજેનાનાં
સરુક્તપાૈરં પ્ર થતં લાેકે ॥ ૨૩॥
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સાૈરેણ દષૃ્ટઃ ખલુ કકર્રાશાૈ
વઃ સવુતે બહુતકર્કં ચ ।

સદુ ઘર્પાૈરૈ ર્પચાૈરદુષ્ટૈઃ
પ્રપીિડતં િન દતમવે િનત્યમ્ ॥ ૨૪॥
સહ સ્થતાે દેવગુ ઃ પ્રસતૂે
સયૂણ દષૃ્ટઃ પ તત વભાવમ્ ।
િવહીનધમ પ્રકરાે ત વૈરં
માના ત્યયુક્તં પ્રણતં ચ નીચે ॥ ૨૫॥
ચ દ્રણે દષૃ્ટાે હિરગઃ સરેુજ્યઃ
કરાે ત મત્ય સખુવિધતાઙ્ગમ્ ।
સાૈભાગ્યયુક્તં બહુમાનભાજં
સસુમંતં સાધજુનસ્ય િનત્યમ્ ॥ ૨૬॥
સહ સ્થતાે દેવગુ ઃ પ્રસતૂે
કુજેન દષૃ્ટઃ પ્રચુરપ્રતાપમ્ ।
િવહીનવણ નયિવપ્રયુક્તં
િવવ જતં સાધુસમાગમને ॥ ૨૭॥
બુધને દષૃ્ટઃ કુ તે સરેુજ્યઃ
સહ સ્થતઃ સત્યપરં મનુ યમ્ ।
િવશાલક ત કૃતધમર્કાય
નરે દ્રપજંૂ્ય સહૃુદપ્રયુક્તમ્ ॥ ૨૮॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટાે હિરગઃ સરેુજ્યાે
નરં િવધત્તે મ ણરત્નભાજમ્ ।
શ યાનુરકં્ત બહુ મત્રપકં્ષ
િવપાિદતાિર પ્રભુતાસમેતમ્ ॥ ૨૯॥
સાૈરેણ દષૃ્ટાે હિરગઃ સરેુજ્યઃ
કરાે ત મત્ય િવિધહીનકૃત્યમ્ ।
કાૈલપ્રભાવં સજુનૈિવમુક્તં
િવદ્વષેશીલં િનજબા ધવાનામ્ ॥ ૩૦॥
ક યા શ્રતઃ સયૂર્િનર ક્ષતશ્ચ
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કરાે ત વઃ સતતં કુશીલમ્ ।
નરં પ્રસતૂે કુજલૈઃ સમેતં
િવપન્નશીલં પ ષ વભાવમ્ ॥ ૩૧॥
ચ દ્રણે દષૃ્ટઃ ખલુ ક યકાયાં

વાે િવધત્તે જયસ પ્ર..........
સસુાધપુજંૂ્ય પતેર ભષં્ટ
િવવ જતં પાપજનને િનત્યમ્ ॥ ૩૨॥
ભાૈમને દષૃ્ટઃ સરુરાજમ ત્રી
ક યા શ્રત તીવ્ર સમેતમ્ ।
નરં પ્રસતૂે નયધમર્હીનં
િવપન્નશીલં પપીિડતં ચ ॥ ૩૩॥
બુધને દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત વાે
નરં પ્રગ ભં સતુદારયુક્તમ્ ।
વબ ધુમખુ્યં બહુક તભાજં

સદા િહતં બા ધવસ જનાનામ્ ॥ ૩૪॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત વઃ
ક યા શ્રતઃ સવર્જનૈઃ પ્રશ તમ્ ।
નરં સશુાસ્ત્રાનુરતં પ્રગ ભં
વ્યપેતદુઃખં કપદેન હીનમ્ ॥ ૩૫॥
ક યા શ્રતાે દેવગુ ઃ પ્રસતૂે
સાૈરેણ દષૃ્ટઃ પ્રચુરા તયુક્તમ્ ।
વ્યાપચલ જં િવગતપ્રતાપં
ક લ પ્રયં દુષ્ટમ ત શસંમ્ ॥ ૩૬॥
તુલા શ્રતાે દેવગુ ઃ સવુાતે
સયૂણ દષૃ્ટઃ કુિવભઃ પ્રદુઃખમ્ ।
નરં સશુાેકૈઃ સિહતં સપાપં
માયાિધકં કૃિત્રમસાૈહૃદં ચ ॥ ૩૭॥
ચ દ્રણે દષૃ્ટ તુલગ તુ વાે
નરં પ્રસતૂે િવભવૈઃ સમેતમ્ ।
વ્યથાિવહીનં નતશત્રપુકં્ષ
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મહાધનં સત્યપરં સદૈવ ॥ ૩૮॥
ભાૈમને દષૃ્ટ તુલગ તુ વાે
નરં પ્રસતૂે કલહૈઃ સમેતમ્ ।
િન દં્ય કૃશં પુ યયશાેિવહીનં
સસુસૃં્કતં નીચજનૈઃ સદૈવ ॥ ૩૯॥
બુધને દષૃ્ટ તુલગઃ સરેુજ્યાે
નરં પ્રસક્તં િવનયે પ્રસતૂે ।
સતુીથર્ભાજં બહુ મત્રવગ
શાસ્ત્રાનુરક્તં બહુબા ધવં ચ ॥ ૪૦॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત વ-
તુલા શ્રતઃ સત્યધનં પ્રસતૂે ।

ગુણાનુરક્તં િવિવધાનપાનૈઃ
સવંિધતાઙ્ગં ગુ દેવભક્તમ્ ॥ ૪૧॥
સાૈરેણ દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત વ-
તુલા શ્રતઃ ક્લેશભવુા સમેતમ્ ।

િવહીનપક્ષં સતુદારહીનં
સદા નરં રાેગસમ વતં ચ ॥ ૪૨॥

વાેઽ લસસં્થઃ પ્રકરાે ત મ.્.........
સયૂણ દષૃ્ટઃ કૃપણં મનુ યઃ ।
વાતામયક્લેશસપુીિડતાઙ્ગં
ગતપ્રધાનં મ લનં કુચૈલમ્ ॥ ૪૩॥
ચ દ્રણે દષૃ્ટાેઽ લગતઃ સરેુજ્યઃ
કરાે ત મત્ય ગતપાપસઙ્ગમ્ ।
સાૈભાગ્યયુક્તં િવનયૈઃ સમેતં
પ્રભૂત મતં્ર ગતશાેકમાેહમ્ ॥ ૪૪॥
ભાૈમને દષૃ્ટાેઽ લગતઃ પ્રસતૂે

વાે જતં સ્ત્રીતનયૈશ્ચ િનત્યમ્ ।
િવવેકહીનં ગતમાનલાભં
િવ પચેષં્ટ િપશનુ વભાવમ્ ॥ ૪૫॥
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બુધને દષૃ્ટાેઽ લગત પ્રસતૂે
વાે યુતં બ દજનને િનત્યમ્ ।

િવ દ્ધકમ પ ષપ્રતાપં
સ પાિદતં સવર્કલાસુ દક્ષમ્ ॥ ૪૬॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત વાે
જતે દ્રયં વદયાસમેતમ્ ।
પ્રભૂતલાભં િવકૃતૈિવયુક્તં
ચતુ પદગ્રામધનૈઃ સમેતમ્ ॥ ૪૭॥
મ દેન દષૃ્ટઃ સરુરાજમ ત્રી
કરાેતાે મત્ય વરપીિડતાઙ્ગમ્ ।
મ દા લસસં્થઃ પ્રભયા સમેતં
બહુવ્યયં શાસ્ત્રિવવ જતં ચ ॥ ૪૮॥
ચાપા શ્રતાે દેવગુ ઃ પ્રસતૂે
સયૂણ દષૃ્ટાે ગતમાનભાજમ્ ।
વધમર્હીનં પરધમર્રકં્ત

નાનાિવધૈઃ કમર્સખુૈિવહીનમ્ ॥ ૪૯॥
ચ દ્રણે દષૃ્ટાે હયગઃ પ્રસતૂે

વાે જનાઢ ં િનયમૈઃ સમેતમ્ ।
ય ત દ્વજપ્રવ્ર જતનુરક્તં ..........
મ યે સદા તીથર્રતં પ્ર સદ્ધમ્ ॥ ૫૦॥

વાે હયસ્થઃ ક્ષ તજેન દષૃ્ટાે
નરં પ્રસતૂેઽ તખલં સપાપમ્ ।
પ્રપંચમાયાસિહતં િનતાંતં
કૃતાપરાધનં પસાધુલાેકૈઃ ॥ ૫૧॥
બુધને દષૃ્ટાે હયગઃ સરેુજ્યઃ
કરાે ત મત્ય બહુસાખૈ્યયુક્તમ્ ।
િવનીતમત્મદ્ભુતલાભભાજન્
પ્રભૂતમૂ ત સદયં ચ િનત્યમ્ ॥ ૫૨॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટાે હયગાેઽથ વાે
નરં સવુાતે શુ ચમ તલાભમ્ ।
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સત્યાનુરકં્ત સખુ ત્તગાતં્ર
સરુ દ્વજે દૈઃ પ્રણતં ચ તષેામ્ ॥ ૫૩॥
ચાપા શ્રતાે દેવગુ ઃ પ્રસતૂે
સાૈરેણ દષૃ્ટઃ પરદારરક્તમ્ ।
િવહીનસત્યં મ તિવપ્રયુક્ત-

ણાિધકં વ્યાિધયુતં તદ તમ્ ॥ ૫૪॥
[ ગેણસં સ્થત સરુરાજમ ત્રી
સયૂણ દષૃ્ટઃ ચપલ વભાવં
વાતાિદિપડાભયમુગ્રતા ચ
વબા ધવૈ મત્રિવરક્તતા ચ ॥ ૫૫॥

ચ દ્રણે દષૃ્ટાે ગરા શતાંગવૈઃ
ગુ ર્ઃ પ્રયુક્તાે ધ લાભતા ચ ।
માનં િવવેકં વજનં સખંુ ચ
શત્રુક્ષયં દેવગુરાેશ્ચ ભ ક્તમ્ ॥ ૫૬॥

વઃ પ્રસતૂે ગલગ્ ગે ચ
ભાૈમને દષૃ્ટઃ કુ તે ભયં ચ ।
શત્રું િવવાદં િનજબ ધવુૈરં
વે યાનુરકં્ત મ તિવભ્રમં ચ ॥ ૫૭॥
બુધને દષૃ્ટઃ પ્રભુતાસમેતં
ચ સસં્થાે ગરા શકશ્ચ ।
વા ણજ્યદક્ષં િવિવધં િવલાસં
ક્ષતે્રાિધલાભં ધનવ લભં ચ ॥ ૫૮॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ સરુરાજમ ત્રી

ગેણસસં્થઃ દ્વજદેવભક્તમ્ ।
વ લભકા મનીનાં
પતુ્રૈઃ મત્ર..........ચ રાજ્યલાભમ્ ॥ ૫૯॥

ગેણસસં્થઃ સરુરાજમ ત્રી
શાૈરેણ દષૃ્ટઃ ભયમુગ્રતા ચ ।
જનાપવાદં પચાૈરકા ગ્
સ્ત્રીણાં િવવાદે ધનધા યનાશમ્ ॥ ૬૦॥ ]
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ઘટ સ્થતાે દેવગુ ઃ પ્રસતૂે
સયૂણ દૃ તઃ સતુદારદુઃખૈઃ ।
સ પીિડતાઙ્ગં ગતબુ દ્ધ ચ તં
િવરક્તપાૈરં િનજબ ધુહીનમ્ ॥ ૬૧॥
ચ દ્રણે દૃ તાે ઘટગઃ પ્રસતૂે
સરેુજ્યમ ત્રી નયના ભરામમ્ ।
અક પષં શાસ્ત્રકથાનુરક્તં
પ્રયવદં સાધજુનસ્ય િનત્યમ્ ॥ ૬૨॥
ભાૈમને દૃ તાે ઘટગઃ
કરાે ત મત્ય બહુદાનમુગ્રમ્ ।
..........પેતિવઘં્ન કૃપયા િવહીનં
િવલ જમત્યુદ્ધતકામસક્તન ॥ ૬૩॥
બુધને દષૃ્ટાે ઘટગઃ સરેુજ્યઃ
કરાે ત સદ્ધા સિહતં સનાચમ્ ।
નરં િવ શષ્ટાથર્પરં સુ પં
સદાનુકંપાસિહતં િવિધજ્ઞમ્ ॥ ૬૪॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટાે ઘટગ સરેુજ્યઃ
કરાે ત મેધાિવનમ પભગમ્ ।
નરં િનર હં સતતં સદુાતં્ત
મન વનં પા થવકાયર્દક્ષમ્ ॥ ૬૫॥
સાૈરેણ દૃ તાે ઘટગાેઽથ વઃ
કરાે ત રાેગૈિવિવધૈઃ સમેતમ્ ।
સકુમર્તપં્ત પ્રભુતાિવહીનં
િવવ જતં ભાેગનયૈઃ સદૈવ ॥ ૬૬॥

વાે હ્યષસ્થાે રિવણા ચ દૃ તઃ
કરાે ત નાનાિવધમુગ્રતાપમ્ ।
છિદપ્રકાપેં વરદાહ્મગુ્રં
મહાભયં પા થવજં સદૈવ ॥ ૬૭॥
ચ દ્રણે દષૃ્ટઃ સરુપૂ જતાઙ્ગાે
હ્યષ સ્થતઃ સજંનયને્મનુ યમ્ ।
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પ્રયવંદં સત્યસખુાથર્યુકં્ત
સ્ત્રીણા ભીષં્ટ ર તલાલસં ચ ॥ ૬૮॥
ભાૈમને દષૃ્ટાે હ્યષગઃ પ્રસતૂે
સરેુજ્યમ ત્રી વરયા સમેતમ્ ।
મહા તસાર વરમીિહતાઙ્ગં
મત્રને યુક્તં નયવ જતં ચ ॥ ૬૯॥
બુધને દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત વાે
મીન સ્થતઃ શાૈચપરં મનુ યમ્ ।
પ્રયા ત થ માનધનૈઃ સમેતં
િવરાગ ચ તં સરુિવપ્રભક્તમ્ ॥ ૭૦॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટાે હ્યષગઃ ઉરેજ્યાે
નરં પ્રસતૂે િવિવધાથર્યુક્તમ્ ।
ગુણાિધકં પ્રાણાદયાસમેતં
સદાનુકૂલં િપ મા ભક્તમ્ ॥ ૭૧॥

વાે હ્યષસ્થાે રિવપતુ્રદષૃ્ટાે
નરં સવુાતે િવકૃત વભાવમ્ ।
િવવ જતં દારસખુને િનતં્ય
િવધાિવહીનં સતતં લાેકે ॥ ૭૨॥
ઇ ત શ્રી દ્ધયવને ગુ દશર્નચારઃ ॥

આ યાય ૧૪
શકુ્રદશર્નચાર યાયઃ
મષે સ્થતાે દૈત્યગુ ઃ પ્રસતૂે
સયૂણ દષૃ્ટઃ કૃપણ વભાવમ્ ।
નરં િનતા તં બહુકાપેયુક્તં
િવવાદશીલં ગુ ત પગં ચ ॥ ૧॥
ચ દ્રણે દષૃ્ટાે ગુ ેઽજસસં્થાે
નરં પ્રસતૂે િવનયાથર્યુક્તમ્ ।
બહુપ્રસાદં રિહતાપવાદં
નરે દ્રકમાધતમવે િનત્યમ્ ॥ ૨॥
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ભાૈમને દષૃ્ટઃ ખલુ મષેસસં્થઃ
શકુ્રઃ પ્રસતૂે િવધનં મનુ યમ્ ।
સ પીિડતં રક્તિવકારશાેકૈ
િવરા જતં નીચજનને િનત્યમ્ ॥ ૩॥
મષેા શ્રતઃ સાેમસતુને દષૃ્ટઃ
શકુ્રઃ પ્રસતૂે સતતં સશુીલમ્ ।
નરં નયજ્ઞં િનજબ ધપૂુજં્ય
મનાેજ્ઞ પં પ્ર થતં િવલાેકે ॥ ૪॥

વને દષૃ્ટાે ગજુઃ પ્રસતૂે
મષંે ગતઃ સહ્યમુદાર ચ તમ્ ।
મહાપ્રભાવં િવ જતાિરપક્ષં
કૃતચમાજે વન મષ્ટધમર્મ્ ॥ ૫॥
સાૈરેણ દષૃ્ટઃ ખલુ મષેસસં્થાે
નરં પ્રસતૂે ગજુઃ સકાપેમ્ ।
િવ દ્ધચેષં્ઠ ખલુ શ..........ઉ........
ક્ષીણં કૃશં બ ધજુનને સક્તમ્ ॥ ૬॥
ષ સ્થતાે ભાસ્કરદષૃ્ટ અેવ

કરાે ત શકુ્રઃ પ્રણતં સ.ુ......... ।
નરં પ્ર પૂ જતમદ્ભાથ
પ્રયંકરં સાધજુનને િનત્યમ્ ॥ ૭॥
ચ દ્રણે દષૃ્ટાે ગજુઃ પ્રસતૂે
ષં ગતઃ ક તધનૈઃ સમેતમ્ ।

નરં પ્રગ ભં પ્રણતાિરપચં
શ્રયાિધકં બા ધવવ લભં ચ ॥ ૮॥
ભાૈમને દષૃ્ટાે ગુ ે ષસ્થઃ
કરાે ત હીનં પશિુવત્તદારૈઃ ।
નરં સદા સ્ત્રી જતમુગ્રવૈરં
િવવ જતં ભૂ મપદા તલાભૈઃ ॥ ૯॥
બુધને દષૃ્ટાે ગુ ે ષસ્થઃ
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કરાે ત બુદ્ધા સિહતં સસુત્યમ્ ।
નરં સદેુહં બહુિવત્તભાજં
પરાક્રમપ્રાપ્તયશાેથર્માનમ્ ॥ ૧૦॥

વને દષૃ્ટાે ગજુઃ પ્રસતૂે
ષં ગતઃ ક તધનૈઃ સમેતમ્ ।

નરં પ્રગ ભં પ્રણતાિરપક્ષં
શ્રયાિધકં બા ધવવ લભં ચ ॥ ૧૧॥
સાૈરેણ દૃ તાે ગુ ે ષસ્થાે
નરં સવુાતે ગતપાૈ ષં ચ ।
દ્ધા િવહીનં િવકૃત વભાવં

િવવ જતાઙ્ગં િવભવાે થભાેગૈઃ ॥ ૧૨॥
તીયરાશાૈ ગજુઃ પ્રસતૂે

સયૂણ દૃ તાે વરપીિડતાઙ્ગમ્ ।
ગતાનુરાગં મ લન વભાવં
પ્રમાિદતં નીચજનૈઃ સદૈવ ॥ ૧૩॥
ચ દ્રણે દૃ તાે મથનુેઽથ શકુ્રાે
નરં પ્રસતૂે બહુભાેગભાજમ્ ।
વભાવશુ દ્ધ િવિનઘ્ તરાેગં
જતે દ્રયં ની તિવશારદં ચ ॥ ૧૪॥
ભાૈમને દૃ તઃ પ્રકરાે ત શકુ્રાે
રાશાૈ તીયે પુ ષં િવ પમ્ ।
રાેગા ભભૂતં બહુદૈ યભાજં
િવવ જતં માનધન.ે......... િનત્યમ્ ॥ ૧૫॥
બુધને દૃ તાે ગજુઃ પ્રસતૂે
તીયરાશાૈ સભુગં મનાેજ્ઞમ્ ।

પ્ર સદ્ધવીય ગુણસત્યયુક્તં
પ્રભાવીનં સાખૈ્યયુતં સદૈવ ॥ ૧૬॥

વને દૃ તઃ પ્રકરાે ત શકુ્રાે
રાશાૈ તીયે ધનવસ્ત્રલભમ્ ।
નરં કૃતનં પ્રચુરપ્રભાવં
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સસુયંતં સવર્સખુૈઃ સમેત .......... ॥ ૧૭॥
મ દેન દૃ તાે ગજુ તીયે
રાશાૈ સરુાેગા ભહતં મનુ યમ્ ।
સદાતુરં બા ધવપક્ષતુષં્ટ
સદા િવહીનં પ તત વભાવમ્ ॥ ૧૮॥
કકર્ સ્થતાે ભાગર્વ ેઽકર્દૃ તઃ
કુયાર્ત્ કુશીલં કૃપણ વભાવમ્ ।
િવવ જતાઙ્ગં સખુભાેગવસૈ્ત્રઃ
પ્રપીિડતં બ ધુ ભરેવ િનત્યમ્ ॥ ૧૯॥
ચ દ્રણે દૃ તાે ગજુ તુ કકર્
કરાે ત મત્ય ધનવા જયુક્તમ્ ।
સસુાધુસઙ્ગં પ્રવરાન્નપાનં
િહતં દ્વ નાં પરમં પ્રહૃષ્ટમ્ ॥ ૨૦॥
ભાૈમને દૃ તઃ પ્રકરાે ત શકુ્રઃ
કકર્ થતઃ પુ ષ્ટયુતં મનુ યમ્ ।
સ્ત્રીણામભીષં્ટ સરુદેવભકં્ત
સરુા ક્ષતાઙ્ગં િવિવધૈશ્ચ ત્યૈઃ ॥ ૨૧॥
શરાે ક્ષ જહ્વાગુદરાેગયુક્તં
વભાવપાપં િવનયને હીનમ્ ।

બુધને દૃ તઃ પ્રકરાે ત શકુ્રઃ
કકર્ સ્થતઃ સત્યિવવ જતં ચ ॥ ૨૨॥

વને દૃ તઃ પ્રકરાે ત શકુ્રઃ
કકાર્ શ્રતાે સત્યધનં પ્રસતૂે ।
નરં િવ શષ્ટા વતસાધુચેષં્ટ
સદાનુરક્તં યજનાથર્દાનૈઃ ॥ ૨૩॥
મ દેન દૃ તઃ પ્રકરાે ત શકુ્રઃ
કકાર્ શ્રત તીવ્ર સમેતમ્ ।
મહાિરપક્ષં ધયાતર્દેહં
િનસગર્ દં િવગતપ્રવંચમ્ ॥ ૨૪॥
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સહા શ્રતઃ સત્યિવહીનમવે
શકુ્રઃ પ્રસતૂે રિવણા ચ દષૃ્ટઃ ।
હદ્વગેશાેક વરપીિડતાઙ્ગં
નરં મહાદાષેસમ વતં ચ ॥ ૨૫॥
સહા શ્રતાે દાનવપૂ જતાઙ્ગાે
દષૃ્ટાેઽથ ચ દ્રણે નરં પ્રસતૂે ।
સતુીથર્સવેાિનરતં મનુ યં
દતં્ત િપ ણાં ચ સધુાિવહીનમ્ ॥ ૨૬॥
ભાૈમને દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત શકુ્રઃ
સહા શ્રતઃ શત્રુિનપીિડતાઙ્ગમ્ ।
નરં દિરદં્ર િપશનુા ભભૂતં
િન તજેસં પાપિવવ જતાઙ્ગમ્ ॥ ૨૭॥
બુધને દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત શકુ્રઃ
સહે સખુાથ િવ જતાિરપક્ષમ્ ।
કુલ વધમ પરમં પ્રહૃષં્ટ
િવવાદયુક્તં પવ લભં ચ ॥ ૨૮॥

વને દષૃ્ટાે ગુ ે િવધત્તે
સહા શ્રતઃ સ ધનને યુક્તમ્ ।
નરં પ્રગ ભં િવભુતાસમેતં
કૃ ષપ્રભાવાદ્બહુસાખૈ્યયુક્તમ્ ॥ ૨૯॥
મ દેન દષૃ્ટાે ગજુ તુ સહે
નરં પ્રસતૂે સખુપતુ્રહીનમ્ ।
િવવ જતં ધમર્ધનૈશ્ચ સત્ય-ૈ

ગર્તપ્રભાવં સ જં સદૈવ ॥ ૩૦॥
ક યા શ્રતાે ભાસ્કરદષૃ્ટદેહાે
નરં પ્રસતૂે ગજુઃ સતુીવ્રમ્ ।
નયન હીનં ગતમાનસતં્ય
વબ ધુમાગણ બિહ કૃતં ચ ॥ ૩૧॥

ક યા શ્રતાે ભગાર્વ ઇ દુદષૃ્ટાે
નરં સવુાતં સિહતં સતુાથઃ ।
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પરાક્રમાપ્તૈિવધવૈઃ સમેતં
સપુૂ જતં સાધજુનને િનત્યમ્ ॥ ૩૨॥
ભાૈમને દષૃ્ટાે ગજુ તુ ક યે
કરાે ત મત્ય સ જં સકામમ્ ।
સદા િવરક્તં િનજબ ધવુગ-
િવહીનિવત્તં બહુવૈરયુક્તમ્ ॥ ૩૩॥
ક યા શ્રતાે દૈત્યગુ તુ સાૈ ય-
દષૃ્ટઃ પ્રસતૂે સદયં સધમર્મ્ ।
મનાેચદેહં બહુશાસ્ત્રરક્તં
સદા સશુીલં .......... યુક્તમ્ ॥ ૩૪॥

વને દષૃ્ટાે ગજુઃ પ્રસતૂે
ક યા શ્રતઃ સત્યમુદારચેષ્ટમ્ ।
નરં િનતા તં પમાનભાજં
ગતાિરપક્ષં િનજવગર્સખ્યમ્ ॥ ૩૫॥
મ દેન દષૄ્ટાે ગજુઃ પ્રસતૂે
ક યા શ્રતઃ કા તિવવ જતાઙ્ગમ્ ।
નરં સનુીચં પ્રણતં કૃતઘં્ન
િવવ જતં ભૂ મપમાનદાનૈઃ ॥ ૩૬॥
તુલા શ્રતાે દૈત્યગુ ઃ પ્રસતૂે
સયૂણ દષૃ્ટાેઽિડભુ સમેતમ્ ।
કરાે ત મત્ય બહુદૈ યયુક્તં
નયને હીનં સતતં કુરક્તમ્ ॥ ૩૭॥
ચ દ્રણે દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત શકુ્ર-
તુલા શ્રતઃ પ્રીતમલાેલપંુ ચ ।

નરં પ્રભાસત્યિવવેકયુક્તં
સુ શ ક્ષતં સવર્કલાસુ િનત્યમ્ ॥ ૩૮॥
ભાૈમને દષૃ્ટાે ગજુ તુલાયાં
કરાે ત નીચૈિવ જતં િવશલૂમ્ ।
નયને હીનં િવિક્રપાસમેતં
નરં િનર તં સજુનૈઃ સદૈવ ॥ ૩૯॥
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બુધને દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત શકુ્ર-
તુલા શ્રતઃ સાખૈ્યનયને યુક્તમ્ ।

નરં પ્રગ ભં પ્રચુરપ્રતાપં
િવપન્નરાેગં પ્રયદશર્નં ચ ॥ ૪૦॥

વને દષૃ્ટાે ગજુઃ પ્રસતૂે
નરં સસુતં્ય પકાયર્દક્ષમ્ ।
પ્રભૂતલાભં િવ જતાિરપક્ષં
જતે દ્રયં બા ધવવ લભં ચ ॥ ૪૧॥
સાૈરેણ દષૃ્ટાે ગજુઃ પ્રસતૂે
નરં સદુુષં્ટ કૃપણ વભાવમ્ ।
માયાિધકં દ ભપરં િવહીનં
ધમણ સત્યેન ચ પાૈ ષેણ ॥ ૪૨॥
શકુ્રાેઽ લસસં્થાે રિવણા ચ દષૃ્ટાે
નરં પ્રસતૂે મદના તદેહમ્ ।
વ્યયા વતં પાપરતં કૃતઘં્ન
વ્યપેતલાભં ગતપાૈ ષં ચ ॥ ૪૩॥
ચ દ્રણે દષૃ્ટાેઽ લગત તુ શકુ્રાે
નરં િવધત્તે પરમપ્રભાવમ્ ।
સદાનુરક્તં દ્વજદેવતાનાં
તપ વનં શીલહનૈઃ સમેતમ્ ॥ ૪૪॥
ભાૈમને દષૃ્ટહ્ પ્રકરાે ત શકુ્રાે
નરં કૃતાથાર્ ભહતં શસંમ્ ।
સદા કૃતઘં્ન કૃતદાષેસઙ્ગં
વ્યપેતલ જં સતતં ચ દ્ધમ્ ॥ ૪૫॥
બુધને દષૃ્ટહ્ પ્રકરાે ત શકુ્રઃ
કરાે ત મત્ય ખલુ શ્ચકસ્થઃ
બુદ્ધા વતં પ્રી તકરં પ્રસવં
સતુીથર્યુકં્ત મિહમાિધકં ચ ॥ ૪૬॥

વને દષૃ્ટાેઽ લગતઃ પ્રસતૂે
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શકુ્રઃ સકુ્ત િનવબ ધવુગઃ ।
નરં િનર હં હતપાપસઙ્ગં
ગુણાશ્રયં ભૂ તસમ વતં ચ ॥ ૪૭॥
શકુ્રાેઽ લગઃ સયૂર્સતુને દષૃ્ટાે
મત્ય પ્રસતૂેઽ તધનૈઃ સમેતમ્ ।
પ્રભૂતકાેશં િવગતા તપાપં
તીથાર્નુરક્તં દ્વજવ લભં ચ ॥ ૪૮॥
ચાપા શ્રતાે દૈ યગુ ઃ પ્રસતૂે
સયૂણ દષૃ્ટઃ પરદારરક્તમ્ ।
નરં વ્યયૈઃ પીિડતમુગ્રરાેગં
સદા જતં દાર પાત્મજૈશ્ચ ॥ ૪૯॥
ચ દ્રણે દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત શકુ્ર-
શ્ચાપા શ્રતાે વસ્ત્રધનૈઃ સમેતમ્ ।
નરં સદેુહં ગતપાપદેહં
િવચલણં ધમર્કથાસુ િનત્યમ્ ॥ ૫૦॥
ભાૈમને દષૃ્ટાે હયગઃ પ્રસતૂે
શકુ્રઃ કૃતઘં્ન િવગતપ્રભાવમ્ ।
શરાે તછિદ વરદાહરાેગૈઃ
સ પીિડતં ત્રાસકરં નરાણામ્ ॥ ૫૧॥
બુધને દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત શકુ્રાે
ધનુધર્રસ્થઃ પ્રકરાે ત મત્યર્મ્ ।
પ્રભૂતલાભં સિુધયા સમેતં
ધમાર્િધકં સાધજુનાનુરક્તમ્ ॥ ૫૨॥
સરેુજ્યદષૃ્ટાે હયગઃ પ્રસતૂે
શકુ્રઃ પ્રસઙ્ગ પ્રણતપ્રગ ભમ્ ।
દ્વ નરાથ કૃતકમર્સઘંં
શા તં મહાશાસ્ત્રરતં સદૈવ ॥ ૫૩॥
મ દેન દષૃ્ટાે ગજુઃ પ્રસતૂે
ચાપા શ્રતાે હાિન ..........

નરં ઉતાથ રિહતં કુ પં
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પ્રધાનવૈરં મ તવ જતં ચ ॥ ૫૪॥
ગા શ્રતાે દૈત્યગુ ઃ પ્રસતૂે

સયૂણ દષૃ્ટાે ણરાેગયુક્તમ્ ।
નરં સદુાષેા વત મષ્ટશત્રું
િવવેકહીનં ગતસા વસં ચ ॥ ૫૫॥
ચ દ્રણે દષૃ્ટાે ગજુઃ પ્રસતૂે

ગા શ્રતાે મા િપ પ્રભુક્તમ્ ।
નરં સદા સ્ત્રીદિયતં મનાેજં્ઞ
મેધાિવનં િવદ્યરતં સદૈવ ॥ ૫૬॥
ભાૈમને દષૃ્ટાે ગજુઃ પ્રસતૂે

ગા શ્રતાેઽ તવ્યસનૈઃ સમેતમ્ ।
ગતાિર ગતમાનશાૈય ..........

મહાિવપકં્ષ હતવ સલં ચ ॥ ૫૭॥
બુધને દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત શકુ્રાે

ગા શ્રતઃ સાધજુને સરુક્તમ્ ।
ધમર્ વભાવં બહુબુિધભાજં
નયાિધકં પા થવવા..........અં ચ ॥ ૫૮॥

વને દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત શકુ્રાે
ગા શ્રતાે દારસતુાથર્યુક્તમ્ ।

અનષ્ટદેહં િવગતાેદ્યમં ચ
દયાિધકં પુ યપરં િનતા તમ્ ॥ ૫૯॥
મ દેન દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત શકુ્રાે
નરં હસપ્રા યમન પદુઃખમ્ ।
િવહીનધમાર્થર્યશાનેુરાગં
પ્રદ્વષેશીલં સતતં દ્વ નામ્ ॥ ૬૦॥
ઘટ શ્રતાે દૈત્યગુ ઃ પ્રસતૂે
સયૂણ દષૃ્ટાે ભયશાેકયુક્તમ્ ।
નરં િનરાહારતયા દેહં
શ્લે માિધકં ક તિવવ જતં ચ ॥ ૬૧॥
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ચ દ્રણે દષૃ્ટાે ઘટગ તુ શકુ્રાે
નરં પ્રસતૂે નયના ભરામમ્ ।
નરં િહતં સાધજુનસ્ય િનતં્ય
નરે દ્રપજંૂ્ય સતતં સખુાથર્મ્ ॥ ૬૨॥
ભાૈમને દષૃ્ટાે ઘટગશ્ચ શકુ્રાે
નરં ભયાત ગતિવત્તભાેગમ્ ।
િવહીનકાેશં દિયતાિવહીનં
સગુુહ્યરાેગા ભિહતં કરાે ત ॥ ૬૩॥
બુધને દષૃ્ટાે ઘટગાેઽથ શકુ્રઃ
કરાે ત સત્યાિધકમીષ્ટધમર્મ્ ।
પ્રભૂત મતં્ર પ્રચુરાન્નપાનં
નરં િવિનતં સતુસાખૈ્યયુક્તમ્ ॥ ૬૪॥

વેણ દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત શકુ્રાે
નરં પ્રયૈઃ સયંુતમવે િનત્યમ્ ।
ઘટસ્યધા યપ્રવરૈઃ સમેતં
િવશુ દ્ધભાજં ગતપાપસઙ્ગમ્ ॥ ૬૫॥
મ દેન દષૃ્ટાે ઘટગઃ પ્રસતૂે
શકુ્રઃ િક્રયાહીનમન પશાેકમ્ ।
િવવ જતં ધમર્ધનાથર્સાખૈ્યઃૈ
સદુુષ્ટભાવં સદયં સદૈવ ॥ ૬૬॥
મીના શ્રતાે દૈત્યગુ ઃ પ્રસતૂે
સયૂણ દષૃ્ટઃ પ્રણમને હીનમ્ ।
સિુનષુ્ઠરં કાપેપરં સદુુષં્ટ
ધમાર્ તગં ધમર્ગુ પ્રભાવમ્ ॥ ૬૭॥
ચ દ્રણે દષૃ્ટાે હ્યષગ્ઃ પ્રસતૂે
શકુ્રઃ સુ પં સભુગં મનુ યમ્ ।
દેવજે્યસક્તં સતુ મત્રહીનં
દયાિધકં પુ યપરં સદૈવ ॥ ૬૮॥
ભાૈમને દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત મીને
શકુ્રાે િવહીનં પશપુતુ્રદારૈઃ ।
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િવગિહતં ધમર્િક્રયાિવરક્તં
સરાેગદેહં સતતં કુચૈલમ્ ॥ ૬૯॥
બુધને દષૃ્ટાે હ્યષગાે િવધત્તે
શકુ્રઃ સુ પં િવનયપ્રધાનમ્ ।
સદાનુરક્તં દ્વજ લઙ્ ગનાં ચ
ધમાર્થર્ભાજં ગુ ભ ક્તયુક્તમ્ ॥ ૭૦॥

વને દષૃ્ટાે ગજુઃ પ્રસતૂે
નરં પ્રયં પુ યધનૈઃ સમેતમ્ ।
સતુાથર્િવધાિવભવૈઃ સમેતં
પ્ર િધકં સત્યપરં મનાેજ્ઞમ્ ॥ ૭૧॥
સાૈરેણ દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત શકુ્રાે
નરં હ્યષસ્થઃ સતુસત્યહીનમ્ ।
ચાૈરાવનીશહૃૈર્તિવત્તસારં
રાેગાતુરં બુ દ્ધિવવ જતં ચ ॥ ૭૨॥
ઇ ત શ્રી દ્ધયવને શકુ્રદશર્નચારઃ ॥

આ યાય ૧૫
શનૈશ્ચરદશર્નચાર યાયઃ
મષંે ગતઃ સયૂર્સતુાે િવધત્તે
સયૂણ દષૃ્ટાે િવકૃતાનુ પમ્ ।
પ્રવાસશીલં િવ જતં વદારૈ-
વ્યર્પેતલ જં બહુસા વસં ચ ॥ ૧॥
મષંે ગતઃ સયૂર્સતુાે િવધત્તે
ચ દ્રણે દષૃ્ટઃ સનુયં િવહીનમ્ ।
નરં સુ પં બહુલાભભાજં
ગુણાનુરક્તં બહુસાધુ મત્રમ્ ॥ ૨॥
મ દાેઽથ મષેે ક્ષ તજેન દષૃ્ટાે
નરં પ્રસતૂે વરપીિડતાઙ્ગમ્ ।
છિદપ્રકાપેપ્રભવૈશ્ચ રાેગૈઃ
સમ વતં દ્વષેકરં ગુ ણામ્ ॥ ૩॥
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બુધને દષૃ્ટાે રિવ ેઽજસસં્થઃ
કરાે ત બુદ્ધા સિહતં મનુ યમ્ ।
પ્રસન્નદેહં પતેરભીષં્ટ
કૃતશ્ચમાે ેિધકમવે િનત્યમ્ ॥ ૪॥
શનૈશ્ચરાે મષેગતઃ પ્રસતૂે

વને દષૃ્ટઃ પ્રબરં પ્રગ ભમ્ ।
નરં સસુતં્ય સભુગં પ્રશા તં
સદાનુકૂલં દ્વજબા ધવાનામ્ ॥ ૫॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટાે રિવજઃ પ્રસતૂે
મષંે ગતઃ શાસ્ત્રપથાનુરક્તમ્ ।
પ્રભૂત મતં્ર િવ જતાિરપક્ષં
સદાનુગં સાધુતપ વનાં ચ ॥ ૬॥
ષં ગતાેઽિક િદનપને દષૃ્ટાે

નરં પ્રસતૂે કિઠન વભાવમ્ ।
પરાનરકં્ત િવષયાતર્દેહં
પ્રપંચશીલં કુિટલ વભાવમ્ ॥ ૭॥
ષં ગતઃ સયૂર્સતુાેઽથર્દુષં્ટ

કરાે ત મત્ય શ શના ચ દષૃ્ટઃ ।
સદ્વસ્ત્રમન્નાશનભાજેનં ચ
શ્લાઘ્યં સતાં દ ભિવવ જતમ્ ચ ॥ ૮॥
ભાૈમને દષૃ્ટાે ગિવ સયૂર્સનૂુઃ
કરાે ત ક ત્યાર્ રિહતં મનુ યમ્ ।
સદુુષ્ટભાવં િવિધના િવહીનં
પરાન્નયાે ષદ્ધનલાલસં ચ ॥ ૯॥
બુધને દષૃ્ટાે ગિવ સયૂર્પતુ્રાે
નરં પ્રસતૂે કૃ ષિવત્તભાજમ્ ।
નાનાસપુુ યૈઃ સિહતં સદુાનં
સતામભીષં્ટ સરુતૈઃ સમેતમ્ ॥ ૧૦॥

વને દષૃ્ટાે ષગાેઽથ સાૈિરઃ
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કરાે ત ધમાર્િધકમદ્ભુતથર્મ્ ।
નરં ગુ ણાં િવનયપ્રસક્તં
સદા ત થ દાનપરપ્રસક્તમ્ ॥ ૧૧॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટાે રિવજઃ પ્રસતૂે
હતાિરપક્ષં િપ મા ભક્તમ્ ।
મનાેજ્ઞવસં્ત્ર સતુસાખૈ્યભાજં
િવવ જતં પાપજનને મત્યમ્ ॥ ૧૨॥
મ દાેઽકર્દષૃ્ટાે મથનુે પ્રસતૂે
નરં કલત્રાકુ લતં સદૈવ ।
િવ.......... ગનં ક્લેશ સમેતં
ભયા વતં બા ધવવ જતં ચ ॥ ૧૩॥
ચ દ્રણે દષૃ્ટાે રિવ ે યુગ્મે
સતામભીષં્ટ જનયને્મનુ યમ્ ।
િવ..........પ્રતાપાથર્ સખૈઃ સમેતં
િનસગર્િવચાનપરં સદૈવ ॥ ૧૪॥
ભાૈમને દષૃ્ટાે રિવ ે યુગ્મે
નરં પ્રસતૂે િવભવને હીનમ્ ।
પ્રભૂતકાપંે ગુ રાેગભાજં
સદા કુશીલં િવભવૈિવહીનમ્ ॥ ૧૫॥
બુધને દષૃ્ટાે રિવ ે યુગ્મે
કરાે ત સતં્ય સિુધયા સમેતમ્ ।
નરં િનિધગ્રામપુરાથર્ભાજં
સુ પદેહં પકાયર્દક્ષમ્ ॥ ૧૬॥

વને દષૃ્ટાે રિવ ે યુગ્મે
નરં પ્રસતૂે મ ણિવદુ્રમાધૈઃ ।
સમ વતં ધમર્કથાનુરકં્ત
પ્રયા ત થ શં સતમવે લાેકે ॥ ૧૭॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત સાૈર-

તીયરાશાૈ સતતં ધનાઢ મ્ ।
નરં િનલામં સખુ સ દ્ધયુક્તં
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મહાનુકંપં પ્રણયપ્રપન્નમ્ ॥ ૧૮॥
કકાર્ શ્રતઃ સયૂર્સતુાે િવધત્તે
સયૂણ દષૃ્ટઃ ક્ષતપીિડતાઙ્ગમ્ ।
વરા તસારાકુલમવે િનતં્ય

પ્રદ્વષેશીલં ગતધમર્કૃત્યમ્ ॥ ૧૯॥
ચ દ્રણે દષૃ્ટાે રિવજઃ પ્રસતૂે
કકાર્ શ્રતઃ ક તધનૈ પેતમ્ ।
નરં સધુમાર્ તરતં પ્રધાનં
િવવ જતં નીચજનપ્રસઙ્ગૈઃ ॥ ૨૦॥
ભાૈમને દષૃ્ટાે રિવજઃ સવુાતે
કકાર્ શ્રતાે ઘાતપરં મનુ યમ્ ।
દેવાદશીલં સતતં થાઢ ં
મ યાિધકં કામપરં કૃતઘ્નમ્ ॥ ૨૧॥
બુધને દષૃ્ટાે રિવજ તુ કક
િહર યરત્નૈશ્ચ યુતં કરાે ત ।
નરં િનર હં સરુલાેકપજંૂ્ય
મહાજનૈઃ સિેવતમત્યુદારમ્ ॥ ૨૨॥

વને દષૃ્ટાે રિવજઃ સવુાતે
કક ગતઃ સવર્સતુૈઃ સમુેતમ્ ।
િવધાનબુિધ પશસુઙ્ગયુકં્ત
સદાનુરક્તં દ્વજબા ધવાનામ્ ॥ ૨૩॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટાે રિવજઃ પ્રસતૂે
કકાર્ શ્રતાે િન તપરં મનુ યમ્ ।
સુ પદારં હતપાપવગ
જતે દ્રયં સત્યકથાનુરક્તમ્ ॥ ૨૪॥
સહા શ્રતાે ભાસ્કિરરકર્દષૃ્ટઃ
કરાે ત કામાિધકમ પધમર્મ્ ।
નરં િવવેકાકૃ તવ જતાઙ્ગઃ
ગુણૈિવહીનં પરભ ક્તકં ચ ॥ ૨૫॥
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ચ દ્રણે દષૃ્ટાે હિરભેઽકર્સનૂુઃ
કરાે ત મત્ય પરમાથર્સખ્યમ્ ।
નરં પ્રધાનં વકુલસ્ય મ યે
માયાિવહીનં શભુકમર્દક્ષમ્ ॥ ૨૬॥
ભાૈમને દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત મતુર્અં
સહ સ્થતાેઽિક તુ સમેતમ્ ।
િવહીનવણ પ્રચુરામયાઢ ં
નરં સદાકારિવવ જતાઙ્ગમ્ ॥ ૨૭॥
બુધને દષૃ્ટાે રિવજઃ સવુાતે
નરં સદુકં્ષ પ્રયિવપ્રદેવમ્ ।
વબ ધુસાખૈ્યં બહુદાનભાજં

િવષિક્રયવ્યાકુ લતં પ્રધાનમ્ ॥ ૨૮॥
વને દષૃ્ટાે રિવજઃ સવુાતે

સહા શ્રતસ્ત્રાણપરં દ્વ નામ્ ।
િક્રયાસમેતં વરતીથર્યુક્તં
િવવ જતં દુષ્ટસમાગમને ॥ ૨૯॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત સાૈરઃ
સહ સ્થતાે ધા યધનપ્રધાનમ્ ।
નરં સિુવકં્ષ ગુ દાનરક્તં
સપુૂ જતાઙ્ગં પસાધવુાદૈઃ ॥ ૩૦॥
ક યા શ્રતઃ સયૂર્સતુઃ પ્રસતૂે
સયૂણ દષૃ્ટઃ કફિપત્તભાજમ્ ।
િવધાિવહીન ણ ત્તભાજં
િવહીનધમ ચ ખલં મનુ યમ્ ॥ ૩૧॥
ક યા શ્રતઃ સયૂર્સતુઃ પ્રસતૂે
ચ દ્રણે દષૃ્ટઃ પ્રભયા સમેતમ્ ।
નરં સધુમાર્નુરતં િનતા તં
વધમર્રકં્ત પ્રયસઙ્ગયુક્તમ્ ॥ ૩૨॥

ક યા શ્રતઃ સયૂર્સતુઃ સવુાતે
ભાૈમને દષૃ્ટાેઽ તશ ◌ૃણં પ્રસતૂે ।
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નરં પ્રધાનૈઃ પિરહીનમાનં
સિુનષુ્ઠરં પાપરતં કુબુ દ્ધમ્ ॥ ૩૩॥
બુધને દષૃ્ટાે રિવજઃ સવુાતે
નરં પ્રશસંા યિધકં સુ પમ્ ।
જનષેુ પજંૂ્ય સિુધયા સમેતં
કુલપ્રધાનં બહુબુ દ્ધયુક્તમ્ ॥ ૩૪॥

વને દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત સાૈિરઃ
સદા સશુીલં ભયવ જતાઙ્ગમ્ ।
ગુણાનુગં ચવૈ તુ શાસ્ત્રરકં્ત
પ્રભૂતલાભં જનવ લભં ચ ॥ ૩૫॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત સાૈરઃ
ક યાં ગતઃ કા તિધયા સમેતમ્ ।
નરં િહર યાથર્સ દ્ધયુક્તં
પ્રયં રતં પાપજનાનષુઙ્ગમ્ ॥ ૩૬॥
તુલા સ્થતાે ધમર્સખંુ સવુાતે
પ્રભૂત મતં્ર પ્રચુરાન્નપાનમ્ ।
સરુ પ્રયં બ્રાહ્મણદેવરક્તં
મહાજનેઃ સિેવત મષ્ટભક્તમ્ ॥ ૩૭॥
ચ દ્રણે દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત સાૈર-
તુલા શ્રતઃ સત્યદયાસમેતમ્ ।

પ્રભૂતિવતં્ત પ્રચુરપ્રભાવં
હત દ્વષં ત્યયુતં સરુક્તમ્ ॥ ૩૮॥
ભાૈમને દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત મ દઃ
સરાેગયુક્તં િવકૃતાનુકારમ્ ।
િપત્ત વરશ્લે મભયા તયુક્તં
દયાિવહીનં ગતમાનલાભમ્ ॥ ૩૯॥
બુધને દષૃ્ટાે રિવજઃ સવુાતે
તુલા શ્રતાે હ તહયાથર્ભાજમ્ ।
નરં િવદગ્ધં નુતમવે લાેકૈઃ
સતામભીષ્ટ ગુણ દ્ધરક્તમ્ ॥ ૪૦॥
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વને દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત મ દ-
તુલા શ્રતાે દાનપરં મનુ યમ્ ।
વભાવસાખૈ્યં ક્ષમયા સમેતં

પ ત પ્રયં ધમર્િવશારદં ચ ॥ ૪૧॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત મ દ-
તુલા શ્રતઃ પા થવલાભભજન્
વવગર્પજૂ્યં પરવગર્હીનં

દયા શ્રતં શં સતમવે ધીરૈઃ ॥ ૪૨॥
મ દાેઽ લસસં્થાે રિવણા ચ દષૃ્ટાે
નરં પ્રસતૂે કુિટલપ્રભાવમ્ ।
િવરક્તપાૈરં પરસવેયાઢ ં
શસંકમાર્ણમધમર્શીલમ્ ॥ ૪૩॥

ચ દ્રણે દષૃ્ટઃ રિવ ેઽ લસસં્થઃ
સવુીયર્િવપ્રૈશ્ચ િધયા સમેતમ્ ।
દ્વ નુરક્તં િવિવધાન્નપાનં
સરુ ક્ષતાઙ્ગં દ્વજદેવકૃત્યૈઃ ॥ ૪૪॥
ભાૈમને દષૃ્ટાે રિવજઃ પ્રસતૂે
નરં સુ તક્ષણં ખલુ શ્ચકસ્થઃ ।
સદાતુરં દ્રવપુિનતા ત ..........

િવદેશરક્તં સુ સમેતમ્ ॥ ૪૫॥
.......... ॥ ૪૬॥

વને દષૃ્ટઃ ખલુ શ્ચકસ્થાે
મ દાે િવધત્તે ગુણમાનયુક્તમ્ ।
નરં િનર હં સતુદારસાખૈ્યઃૈ
સમ વતં યજ્ઞિવધાનરક્તમ્ ॥ ૪૭॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટાેઽ લગતશ્ચ મ દઃ
કરાે ત લાભૈઃ પ્રચુરૈઃ સમેતમ્ ।
પ્રયા ત થ વસ્ત્રિવહીનભાજં
ભયાિધકં ક તધીયા સમેતમ્ ॥ ૪૮॥
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ચાપા શ્રતઃ સયૂર્સતુઃ પ્રસતૂે
સયૂણ દષૃ્ટઃ પિરહીનસત્યમ્ ।
નરં િક્રયાહીનમુ પ્રરાેગં

ગ્વ્યાકુલં શાસ્ત્રમતને હીનમ્ ॥ ૪૯॥
ચ દ્રણે દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત મ દાે
નરં િવશષેાચિરતાનુરક્તમ્ ।
સધુમર્શીલં બહુશાસ્ત્રરક્તં
સસુસૃં્કતં બા ધવભૂ મપાલૈઃ ॥ ૫૦॥
ચાપા શ્રતઃ સયૂર્યુતાે િવધત્તે
ભાૈમને દષૃ્ટઃ સિુધયા સમેતમ્ ।
સનુી તરક્તં ચતુરં પ્રગ ભં
ધિન પ્રયં કા તિવવ જતં ચ ॥ ૫૧॥
બુધને દષૃ્ટાે રિવજઃ પ્રસતૂે
ચાપા શ્રત તીથર્કરાનુરક્તમ્ ।
નરં િવનીતં સિુધયા સમેતં
પ પ્રયં બ્રાહ્મણસમંતં ચ ॥ ૫૨॥
વને દષૃ્ટાે રિવ ે િવધત્તે

ધનુધર્રસ્થઃ સતુ મત્રયુક્તમ્ ।
નરં ધનાશ્ચપ્રધનૈઃ સમેતં
સદા િવહીનં કુજનાગમને ॥ ૫૩॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટાે હયગઃ પ્રસતૂે
શિનઃ સદુાતારમલાેલપંુ ચ ।
નરં પ્રતાપપ્રધનં પ્રસહં્ય
પ્રભૂતિવતં્ત સતતં િનર હમ્ ॥ ૫૪॥
ચ દ્રાે ગસ્થાે રિવણા ચ દષૃ્ટાે
નરં પ્રસતૂે તનયા તયુક્તમ્ ।
િવષાદભાજં િવ જતં ખલાધૈ-
વ યણ હીનં સતતં ભયાતર્મ્ ॥ ૫૫॥
ચ દ્રણે દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત મ દાે
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ગા શ્રતઃ પ્રાણયુતં મનુ યમ્ ।
સતુાથર્યુકં્ત મહીમાસમેતં
િવધાનુરક્તં બહુિવત્તભાજમ્ ॥ ૫૬॥
ભાૈમને દષૃ્ટાેઽકર્સતુાે ગસ્થાે
નરં િવધત્તે ણરાેગભાજમ્ ।
િવહીનપક્ષં ક્ષત તર્દેહં
પ્રપંચશીલં ભયસયંુતં ચ ॥ ૫૭॥
બુધને દષૃ્ટાે મકરે પ્રસતૂે
મ દાે િવિધજ્ઞં પરમં પ્રદક્ષમ્ ।
ગુણાિધકં ક તસખુૈઃ સમેતં
સદાનુરક્તં દ્વજબા ધવાનામ્ ॥ ૫૮॥
મ દઃ સરેુજ્યને ગેઽિપ દષૃ્ટઃ
પ્રભૂતિવ તં જનયને્મનુ યમ્ ।
નરે દ્રપજંૂ્ય સતુસાખૈ્યયુક્તં
સતાં પ્રયં શીલધનૈઃ સદૈવ ॥ ૫૯॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટાે મકરેઽકર્સનૂુઃ
કરાે ત મત્ય ધનસાખૈ્યયુક્તમ્ ।
તે ેિધકં સત્યમુદારદાનં
ચ તપ્રસનં્ન પ્રણતં દ્વ નામ્ ॥ ૬૦॥
ઘટા શ્રતાે ભાસ્કરજઃ પ્રસતૂે
સયૂણ દષૃ્ટાેઽથિવહીનસત્યમ્ ।
િવવ જતં માનધનૈઃ સકૃુષ્ટૈઃ
સ્ત્રીણાં વભાવં સહૃુદપ્રયુક્તમ્ ॥ ૬૧॥
ચ દ્રણે દષૃ્ટાે ઘટગઃ પ્રસતૂે
મ દાે િવહીનં િરપુ ભમર્નુ યમ્ ।
ધમર્હ્વજં દાનપરં ગતાિર
સદાનુરક્તં કૃ ષિવત્તવગઃ ॥ ૬૨॥
ભાૈમને દષૃ્ટાે ઘટગાેઽકર્સનૂ-ુ
નર્રં પ્રસતૂેઽથર્ધનં સદૈવ ।
શરાે તિપત્ત વરજૈિવકારૈઃ
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કુ્રદં્ધ િવઉદં્ધ ગતસાૈહૃદં ચ ॥ ૬૩॥
બુધને દષૃ્ટાે ઘટગાેઽથ મ દાે
નરં િવધત્તે િવધનં મનુ યમ્ ।
સત્યાિધકં િવશ્ચિવધાનદક્ષં
સરુક્ષકં દેવગુ દ્વ નામ્ ॥ ૬૪॥

વને દષૃ્ટાે ઘટગાેઽથ મ દાે
નરં સવુાતેઽથર્યશાનેુરક્તમ્ ।
િહતં ગુ ણાં િન જં સદૈવ
પ્રધાનયુકં્ત પકાયર્દક્ષમ્ ॥ ૬૫॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટાે ઘટગાેઽકર્સનૂુઃ
કરાે ત િવત્તાથર્યુતં મનુ યમ્ ।
નરં ગતાથ ણયા સમેતં
ચિરત્રશીલં સતતં ચ દુષ્ટમ્ ॥ ૬૬॥
મીન સ્થતઃ સયૂર્સતુાેઽકર્દષૃ્ટાે
નરં પ્રસતૂે કિઠનં કૃતઘ્નમ્ ।
િવવેકહીનં ગતબ ધવુગ
સદુ ઘર્સતંૂ્ર ગત મષ્ટ.......... ॥ ૬૭॥
ચ દ્રણે દષૃ્ટાે હ્યષગાેઽકર્સનૂુ-
નર્રં પ્રસતૂે િવભવૈઃ પ્રધાનૈઃ
મખુ્યં પ્રગ ભં ધનધા યભાજં
િવધાિધકં પ્રી તકરં જનાનામ્ ॥ ૬૮॥
ભાૈમને દૃ તાે રિવજઃ પ્રસતૂે
માના શ્રતઃ શસ્ત્રભયાતર્દેહમ્ ।
સરાેગયુક્તં કૃપણ વભાવં
પરા જતં નીચજનને િનત્યમ્ ॥ ૬૯॥
બુધને દષૃ્ટઃ કુ તેઽકર્સનૂ-ુ
મ ન સ્થત તીથર્વ્રતૈ પેતમ્ ।
નરં પ્રધાનં વકુલસ્ય મ યે
સ્થર વભાવં ગતપાપ પમ્ ॥ ૭૦॥
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વને દષૃ્ટઃ પ્રકરાે ત મ દાે
નરં સવુીયાર્િધક મ તસત્યમ્ ।
લાભૈઃ સમેતં િવિવધપ્રધાનં
પુરાેગવં બા ધવસ જનાનામ્ ॥ ૭૧॥
શકેુ્રણ દષૃ્ટઃ હ્યષગઃ પ્રસતૂે
મ દાેઽિધમ દં સતતં મનુ યમ્ ।
સધુમર્શીલં િવ જતાિરપક્ષં
ચ્યુતં િત્રલાેકે િવિવધપ્રતાપમ્ ॥ ૭૨॥
ઇ ત શ્રી દ્ધયવને શનૈશ્ચરદશર્નચારઃ ॥

આ યાય ૧૬
ગ્રહાણાં ભાવા યાયઃ
મૂ ત સ્થતઃ સજંનયેિહનેશાે
નરં સરાેગં િવકલં મહે યર્મ્ ।
પ્રભૂતકાપંે જડુશત્રપુકં્ષ
પ્રભાિવહીનં પરતકર્કં ચ ॥ ૧॥
દ્વતીયસસં્થઃ કુ તેઽથર્હીનં
સયૂર્ઃ પ્ર સદ્ધા રિહતં કૃતઘ્નમ્ ।
શ્રદ્ધાિવહીનં િવગત વભાવં
કુ મત્રયુક્તં પરવાચકં ચ ॥ ૨॥
સયૂર્ તીયઃ કુ તે મનુ યં
િનરાેગદેહં સતુબ ધુહીનમ્ ।
પરાપેકારં પ્રણતં પ્ર સ દ્ધ
િવવેકિવધા યિધકં સદૈવ ॥ ૩॥
ચતુથર્ગઃ સજંનયેત્ કૃતઘં્ન
િહસ્રં સદા શીલિવવ જતાઙ્ગમ્ ।
સ્ત્રી ભ જતં યુદ્ધપરં કુદેહં
િવવ જતં સત્યધનને િનત્યમ્ ॥ ૪॥
સતુ સ્થતઃ વ પસતુ પ્રસતૂે
િદવાિધનાથઃ પ્રણયને હીનમ્ ।
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કુકૃત્યરક્તં વ્યસના ભભૂતં
િપત્તાિધકં ભૂિરિવપક્ષયુક્તમ્ ॥ ૫॥
િરપુ સ્થતાે વાસરપઃ પ્રસતૂે
હતાિરપક્ષં પુ ષં સુ પમ્ ।
િવનીતવષેં સજુનૈઃ સમેતં
પ્રયા ત થ બા ધવસમંતં ચ ॥ ૬॥
કલત્રગ ત ણકરઃ પ્રસતૂે
કુ પદેહં કુકલત્રભાજમ્ ।
કફાિનલા યાં પિરપીિડતાં
કામાતર્દેહં ગતસાૈહૃદં ચ ॥ ૭॥
.......... સયૂર્ઃ ખલુ ........
િવદેશરક્તં પુ ષં પ્રહીનમ્ ।
પ્રપીિડતં પ્રભવૈશ્ચ રાેગૈ-
જર્નાનુરાગેણ િવવ જતં ચ ॥ ૮॥
ધમાર્ શ્રત તી ણકરઃ પ્રસીદં્ધ
કરાે ત મત્ય પતેરભીષ્ટમ્ ।
પરાે થિવત્તને સદા સમેતં
િનર તધમ મ તવ જતં ચ ॥ ૯॥
કમાર્ શ્રતાે વાસરપઃ પ્રસતૂે
સકુમર્ભાજં િવનયૈઃ સમેતમ્ ।
પ્રભૂત મતં્ર સભુગં સકુા તં
નયાિધકં દેવગુ પ્રભક્તમ્ ॥ ૧૦॥
લાભા શ્રતઃ સજંનયેિદનેશઃ
પ્રભૂતલાભં સભુગં િનર હમ્ ।
સભુાજેનાછાદનવાહનાઢ ં
પ્રયવંદં કામિવચક્ષણં ચ ॥ ૧૧॥
વ્યયા શ્રતઃ સજંનયેિહનેશાે
વ્યયૈઃ સમેતં કુજનાેદ્ભવૈશ્ચ ।
પ્રપીિડતં વૈિર ભરેવ િનતં્ય
કુકમર્રક્તં કુજનં તથવૈ ॥ ૧૨॥
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મૂ ત સ્થતાે રાિત્રપ તઃ પ્રસતૂે
સ પૂણર્િવશઃ સભુગં સકુા તમ્ ।
તી ણક્ષયાઙ્ગં બહુપાપયુક્તં
િવહીનપક્ષં ગતસાૈહૃદં ચ ॥ ૧૩॥
દ્વતીયસસં્થઃ કુ તે શશાઙ્કઃ
કાેશા વતં સવર્સ દ્ધયુક્તમ્ ।
પ્રયવંદં બ્રાહ્મણદેવભક્તં
મહાપ્રભાવં બહુસાૈહૃદં ચ ॥ ૧૪॥
તારાિધપઃ સજંનયે તીયઃ
સુ પદેહં સભુગં મનાેજ્ઞમ્ ।
સ્ત્રીવ લભં સવર્કલાસુ દકં્ષ
પ્ર વભીષં્ટ બહુપતુ્રપાતૈ્રમ્ ॥ ૧૫॥
સખુ સ્થતઃ સજંનયેચ્છશાઙ્કઃ
પ્રભૂતસાખૈ્યં પુ ષં પ્રધાનમ્ ।
સ્ત્રીણામભીષં્ટ ગુ દેવભક્તં
નયપ્રધાનં ગતવૈરરાેગમ્ ॥ ૧૬॥
ચ દ્રઃ સતુસ્થઃ સતતં પ્રસતૂે
િવદ્યાિધકં બ્રાહ્મણદેવભક્તમ્ ।
શદુ્ધ વભાવં િવ જતાિરપક્ષં
પ્રયવંદં પા થવવ લભં ચ ॥ ૧૭॥
ષષ્ઠઃ શશાઙ્કઃ કુ તેઽ પ વં
રાેગાિધકં શત્રુિનપીિડતાઙ્ગમ્ ।
કુ પદેહં કુિધયા સમેતં
સાખૈ્યિૈવહીનં પરવાંચકં ચ ॥ ૧૮॥
કલત્રગઃ સજંનયેચ્છશાઙ્કાે
ધમર્ વજં ભૂિરદયાસમેતમ્ ।
પ્રસન્નમૂ ત િવભવા વતં ચ
પ્રખ્યાતક ત સિુધયા સમેતમ્ ॥ ૧૯॥
ચ દ્રાેઽષ્ટમસ્થઃ કુ તેઽ પવીય
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વ પાયષંુ સત્યદયાિવહીનમ્ ।
નેહૈિવહીનં પરદારરકં્ત
થાટનં બા ધવવ જતં ચ ॥ ૨૦॥

ધમાર્ શ્રતઃ સજં યેચ્છશાઙ્કઃ
પ્રભૂત મતં્ર પ્રચુરાન્નપાનમ્ ।
પ્ર સ દ્ધયુક્તં પ્રણતાિરપક્ષં
પ્રશં સતં સાધજુનને િનત્યમ્ ॥ ૨૧॥
આકાશસસં્થઃ કુ તે શશાઙ્કાે
ભપૂ પ્રયં બા ધવમાનપુષ્ટમ્ ।
પ્રયા ત થ પ્રી તકરં ગુ ણાં
સદૈવ ભક્તં વરદેવતાનામ્ ॥ ૨૨॥
લાભા શ્રતઃ સનંયયે દ્ધમાંશઃુ
પ્રભૂતલાભં ખલુ શીતર મઃ ।
સ પદેહં સજુનાનુરક્ત-

મુદાર ચ તં હતશત્રપુક્ષમ્ ॥ ૨૩॥
વ્યયા શ્રતઃ શીતકરઃ પ્રસતૂે
વ્યયૈરિનષૈ્ટઃ સિહતં કૃતઘ્નમ્ ।
વૈરપ્રધાનં બહુશત્રપુકં્ષ
વ પાયષંુ સત્યિવહીનવષેમ્ ॥ ૨૪॥

હાેરા શ્રતાે ભૂતનયઃ પ્રસતૂે
રક્તાે થરાેગૈઃ પિરપીિડતાઙ્ગમ્ ।
િપત્તાિનલા યાં સિહતં કુ પં
િવહીનશ ક્ત મ તવ જતં ચ ॥ ૨૫॥
ધન સ્થતાે ભૂતનયઃ પ્રસતૂે
ધનૈિવહીનં જનતાિવ દ્ધમ્ ।
કઠાેરવાચાિનરતં કુયુ દ્ધ
પ્રભાિવહીનં ગતસાૈહૃદં ચ ॥ ૨૬॥
કરાે ત ભાૈમઃ સહ શ્રતશ્ચ
િનરાેગદેહં િવજયપ્રધાનમ્ ।
નરે દ્રમાના વત મષ્ટધમ
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પ્રભૂતકાપંે સતતં સદુા તમ્ ॥ ૨૭॥
સખુ સ્થતઃ સજંનયેશ્ચ વક્રઃ
સખુૈિવહીનં હતવીયર્મવે ।
સબુુ દ્ધહીનં ગતબ ધવુગ
વ્યયા શ્રતં કામપરં મનુ યમ્ ॥ ૨૮॥
સતુ થતઃ સજંનયેશ્ચ વક્રઃ
સતુૈિવહીનં પુ ષં સદૈવ ।
પાપૈઃ સમેતં પરતકર્કં ચ
િવદ્યાિવહીનં ગતસાૈહૃદં ચ ॥ ૨૯॥
િરપુ સ્થતઃ સજંનયેધતાિર
કુલપ્રધાનં પ્રયદશર્નં ચ ।
સશં્લા ઘતં સાધજુનને િનતં્ય
િવનીતવષેં સતતં સશુીલમ્ ॥ ૩૦॥
કલત્રસસં્થઃ ક્ષ તજઃ પ્રસતૂે
િવદેશભાજં કુકલત્રયુક્તમ્ ।
િવવાદશીલં બહુશત્રપુકં્ષ
નીચાનુરક્તં પ્રયસાહસં ચ ॥ ૩૧॥

ત્યુ સ્થતઃ સજંનયેત્ ક્ષતીજઃ
શસ્ત્રાતર્દેહં પ્રભયા સમેતમ્ ।
કુપા થવાસ..........મ મત્રચેષં્ઠ
કૃપાિવહીનં ગતસાૈહૃદં ચ ॥ ૩૨॥
ધમાર્ શ્રતઃ સજંનયેત્ કુધમ
ભાૈમં કુ મતં્ર ગતબ ધવુગર્મ્ ।
ભાગ્યૈિવહીનં િવગતા ભમાનં
પ્રતપ્ત મ તવ જતં ચ ॥ ૩૩॥
કમાર્ શ્રતાે ભૂતનયઃ પ્રસતૂે
કુકમર્રક્તં કુિધયા સમેતમ્ ।
જના વાદે િનરતં કૃતઘં્ન
થાશ્રમં બા ધવિન દતં ચ ॥ ૩૪॥
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લાભા શ્રતઃ પા થવલાભપુષં્ટ
નરં પ્રસતૂે ક્ષ તપં સદૈવ ।
હતાિરપક્ષં િનજબ ધુમા યં
પ્રશસ્યશીલં પ્ર થતા ભમાનમ્ ॥ ૩૫॥
વ્યયા શ્રતઃ સજંનયેત્ ક્ષ ત ે
વ્યયાિધકં ભૂિરિરપપુ્રયુક્તમ્ ।
પ્રભૂતપાપવ્યસનૈઃ સમેતં
મષાર્િધકં ધમર્િવવ જતં ચ ॥ ૩૬॥
તનુ સ્થતઃ સાેમસતુઃ સવુાતે
પ્રાજ્ઞિધકં માિનન મષ્ટધમર્મ્ ।
મહાપ્રભાવં જનૈિવહીનં
ગુણાે કટં પા થવસમંતં ચ ॥ ૩૭॥
ધન સ્થતઃ સજં્નયેચ્છશાઙં્ક
પ્રભૂતકાેશં વજનાનુરક્તમ્ ।
પ્રયવંદં બ્રાહ્મણદેવભક્તં
મન વનં ક તકર સદૈવ ॥ ૩૮॥
તીયગઃ સાેમસતુઃ પ્ર સદં્ધ

નરં પ્રસતૂે પ્રણતં િવનીતમ્ ।
પ્રભૂત મતં્ર પ્રમદા વભીષં્ટ
માયાપ્રપંચૈઃ રિહતં િનર હમ્ ॥ ૩૯॥
બુધાે િવધત્તે બહુબુ દ્ધયુક્તં
પાતાલગઃ પુષ્ટશર િરણં ચ ।
કૃ ષ પ્રયાલાભસખું ..........
વ્યાિધપ્રમુક્તં પરમદર્નં ચ ॥ ૪૦॥
વ પાત્મજં સજંનયે

સતુ સ્થતઃ સાેમસતુાેઽ પવીયર્મ્ ।
ક નાશમત્ય બહુપાપસક્તં

ધા લ મષ્ટૈઃ પિરવ જતં ચ ॥ ૪૧॥
િરપુ સ્થતાે ભૂિરિરપું પ્રસતૂે
બુદ્ધાં િવ દં્ધ કલહપ્રયુક્તમ્ ।
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પ્રયા મષં બ્રાહ્મણભ ક્તહીનં
સદાતુરં કામિનપીિડતં ચ ॥ ૪૨॥
કલત્રગઃ સાેમસતુઃ સસુતં્ય
નરં પ્રસતૂે લઘુભાેગભાજમ્ ।
પ તવ્રતાકા તમભી તહીનં
પરાપેકારં પ્રણતં સદૈવ ॥ ૪૩॥
ર ધ્રા વતાે ર ધ્રયુતં િનતા તં
બુધઃ પ્રસતૂે સ જં મનુ યમ્ ।
કફાિનલા યં પિરપીિડતાઙ્ગં
કૃશિંવવણ કુલઘાતકં ચ ॥ ૪૪॥
ભાગ્યા શ્રતઃ સત્યગુણૈઃ સમેતં
ચ દ્રાત્મજઃ પ્રી તકરં મનુ યમ્ ।
જતે દ્રયં સાધજુનાનુરક્તં
કૃ ષપ્રધાનં ચ પ્રગ ભમવે ॥ ૪૫॥
નભ તલસ્થઃ કુ તેઽથ ચ દ્રઃ
સુ પદેહં સભુગં સશુીલમ્ ।
શ યાસનાછાદનવાહનાઢ ં
સ્ત્રીણામભીષં્ટ સનુયા વતં ચ ॥ ૪૬॥
આય સ્થતઃ સજંનયનેમનુ યં
બુધાે િવવેકાઢ મતીવકા તમ્ ।
રાેગપ્રમુક્તં પ્ર થતા ભમાનં
પિક્રયાકૃત્યિવચક્ષણં ચ ॥ ૪૭॥

વ્યયા શ્રતાે ભૂિરદિરદ્રભાજં
બુધઃ પ્રસતૂે િવષયપ્રસક્તમ્ ।
પરા ભભૂતં િનજબ ધવુગઃ
કુ પદેહં કુિધયા યુતં ચ ॥ ૪૮॥

વઃ પ્રસતૂે તનુગઃ સકુા તં
સાૈભાગ્યાપે ચતં દયાલુમ્ ।
પ્ર સ દ્ધયુક્તં હતશત્રપુકં્ષ
સકુ તકતાર્રમતીવ હૃષ્ટમ્ ॥ ૪૯॥
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કાેશા શ્રતઃ સ્યાત્ સરુરાજમ ત્રી
સિુવત્તદાતા ચ સખુપ્રદશ્ચ ।
નાશાય પાપસ્ય ચ શત્રુરાશઃે
પરાપે તસ્ય ચ દૂષણાય ॥ ૫૦॥
તીયગાે દેવપ તપ્રપૂજ્યાે

મેધા વતં સજંનયેત્ સિુવશ્ચમ્ ।
કુલપ્રધાનં પ્રમદાનુમા યં
પ્ર સદ્ધમુિવતલમ ડનં ચ ॥ ૫૧॥
સખુા શ્રતઃ સજંનયેત્ સસુા.ૈ.........◌ં
દેવેશમ ત્રી પતેરભીષ્ટમ્ ।
પ્રયા ત થ બા ધવલાેકમા યં
પ્રભૂતયાનાસનભાજેનં ચ ॥ ૫૨॥
.......... સરુરાજ્મ ત્રી
સતુ સ્થતઃ સજંનયને્મનુ યમ્ ।
પ્રખ્યા તયુક્તં પ્રભયા સમેતં
પ્રયવંદં બ્રાહ્મણસમંતં ચ ॥ ૫૩॥
ષષ્ઠા શ્રતાે ભૂિરિરપપુ્રયુક્તં
કરાે ત મત્ય બહુરાેગયુક્તમ્ ।
િવદેશસવેાિનરતં કૃતઘં્ન
સદૈવ સતૂે જડતાસમેતમ્ ॥ ૫૪॥
સુ પદારં સમુ ત સશુીલં
કામા શ્રતાે દેવગુ ઃ પ્રસતૂે ।
પ્રખ્યાતક ત જનને હીનં
સત્યા શ્રતં દેવગુ પ્રભક્તમ્ ॥ ૫૫॥

ત્યુ સ્થતાે દેવગુ ઃ પ્રસતૂે
ખલં સબુુદ્ધા રિહતં મનુ યમ્ ।
િવદ્યાિવવેકાગમદ્ભષકં ચ
પ્રભાિવહીનં પરવંચનાેક્તમ્ ॥ ૫૬॥
ધમાર્ શ્રતાે દેવગુ ઃ સવુાતે
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ધમર્ મણં સત્યદયાસમેતમ્ ।
નાનાધણૈઃ સયંુત મષ્ટ ધું
પ્રતાપીનં સાધજુનપ્રસક્તમ્ ॥ ૫૭॥
કમાર્ શ્રતાે દેવગુ ઃ પ્રસતૂે
સકુમર્ભાજં જનતાપ્રધાનમ્ ।
નરે દ્રમા યં પ્રભુતાસમેતં
દેવ દ્વ નાં િનરતં િનર હમ્ ॥ ૫૮॥
લાભા શ્રતાે લાભપરં પ્રસકં્ત
સદૈવ સતૂાે સરુરાનમ ત્રી ।
પ્રભૂતયાનાસનિવત્તશસંા-
સપુૂણર્હ ય પ્રમદા પ્રયં ચ ॥ ૫૯॥
ગુ ઃ પ્રસતૂે વ્યયગાે મનુ યં
િવદ્વશેશીલં પરિવત્તલુ ધમ્ ।
ઇ યાર્િધકંપાપજનાનુરકં્ત
કૃશં કૃતઘં્ન પરવંચકં ચ ॥ ૬૦॥
શકુ્ર તનુસ્થઃ સતુનુ પ્રસતૂે
શાસ્ત્રાનુરક્તં પ્ર ચતપ્રભાવમ્ ।
પ્રયવંદં સવર્કલાસુ ..........
ક્ષતાિરપક્ષં િવનયા વતં ચ ॥ ૬૧॥
દ્વતીયગાે ભાગર્વ અેવ ધત્તે
ધનં િવ ચત્રં સજુનનાનુરાગમ્ ।
સવર્ણમુક્તામ ણવસ્ત્રલાભં
િવમુક્તરાેગં હતપાપચેષ્ટમ્ ॥ ૬૨॥
શકુ્ર તીયઃ પ્રણતાિરપક્ષં
નરં પ્રસતૂે સસુતંુ સદુા તમ્ ।
તજેિવનં ભૂિરદયાસમેતં
સુ પગાતં્ર િવનયા વતં ચ ॥ ૬૩॥
સખુા શ્રતાે ભાગર્વન દનશ્ચ
સખુાિન સવાર્ ણ કરાે ત િનત્યમ્ ।
રાેગક્ષયં સાધજુનને સખુ્ય
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સદાનુરક્તં ગુ દેવતાનામ્ ॥ ૬૪॥
કરાે ત શકુ્રઃ ખલુ પંચમસ્થઃ
સતુાન્ િવ ચત્રાન્ પ્રચુરપ્રધાનમ્ ।
વચા તમખુ્યાન્ ન ચ સવર્કાલં
પ્રભૂતમગ્ યાન્ પ્રચુરપ્રભાવાન્ ॥ ૬૫॥
ષષ્ઠાે ગુઃ સજંનયેત્ કુ પં
પ્રજ્ઞાિવહીનં જહતાપ્રધાનમ્ ।
વ પાયષંુ વ પિધયા સમેતં

સત્યક્તશાૈચં િનજ ત્યયુક્તમ્ ॥ ૬૬॥
કામા શ્રતઃ સજંનયેત્ પ્રસીદં્ધ
શકુ્રઃ સમુૂ ત સકુલત્રભાજમ્ ।
સત્યાિધકં ભૂિરદયાસમેતં
પ્રશં સતં સાધજુનૈઃ સદૈવ ॥ ૬૭॥
શકુ્રાેઽષ્ટમસ્થઃ કુ તેઽ પસતં્ય
િવદેશરક્તં વ્યસના ભભૂતમ્ ।
વ પાયષંુ બ ધજુનૈિવમુક્તં

સદાિરયુક્તં ગુ દેવકૃત્યમ્ ॥ ૬૮॥
ભાગ્ય સ્થતઃ સજંનયને્મનુ યં
ભાગ્યૈઃ સમેતં િવિવધૈઃ સદૈવ ।
પ્રભૂતલાભં પ્રચુરા ભમાનં
પ્ર સ દ્ધયુક્તં પ્રણતાિરપક્ષમ્ ॥ ૬૯॥
શકુ્રઃ પ્રસતૂે ખલુ કમર્સસં્થઃ
સકુમર્ભાજં સધુનં મનુ યમ્ ।
સશુીલમાઢ ં સસુતંુ સતુાતં
સદૈવ સદ્ધા વત મષ્ટધમર્મ્ ॥ ૭૦॥
આય સ્થતાે દૈત્યગુ ઃ પ્રસતૂે
પ્રભૂતમાયુ યમુદારચેષ્ટમ્ ।
ક યાપ્રજં પા થવમાનયુક્તં
ભપુ્ર સદં્ધ પ્રભુતાસમેતમ્ ॥ ૭૧॥
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કરાે ત શકુ્રાે વ્યયગે મનુ યં
વ્યયાિધકં વીયર્િવહીનચેષ્ટમ્ ।
ક યાપ્રજં િવત્તિવહીનમુગ્રં
િવવ જત શીલતનયા ચ િનત્યમ્ ॥ ૭૨॥
મ દતનુસ્થઃ કુ તે સમુ દં
નીચાશ્રયં પાપક્થાનુરક્તમ્ ।
રાૈદ્રાકૃ ત રાેગિનપીિડતાઙ્ગં
િવહીનસત્યં કુમ ત સદૈવ ॥ ૭૩॥
ધન સ્થતઃ સયૂર્સતુઃ પ્રસતૂે
ધનૈિવહીનં બહુશત્રુભાજમ્ ।
નાનાપ્રકારૈવ્યર્સનૈઃ સમેતં
કૃશં િવવણ ગ તવ જતં ચ ॥ ૭૪॥
દ ઘાર્યષું સવર્કલાસ દકં્ષ
પ્રસન્ન ચ ત .......... ।
સાૈર તીયઃ કુ તે સકુય
િવત્તા વતાે ..........િવવ જતં ચ ॥ ૭૫॥
ચતુથર્ગઃ સજંનયને્મનુ યં
શનૈશ્ચરઃ સાખૈ્યિવવ જતાઙ્ગમ્ ।
િવદેશવાસં ચ પરા ભભૂતં
સદુ ન ત્ત િનજબ ધુહીનમ્ ॥ ૭૬॥
કરાે ત સાૈરઃ ખલુ પંચમસ્થઃ
કુ મત્રભાજં ચ કુ મત્રયુક્તમ્ ।
િવહીનકાેશં િવગતપ્રતાપં
િવવ જતં સવર્સખુને િનત્યમ્ ॥ ૭૭॥
સાૈરાે િરપુસ્થાે િવગતાિરપક્ષં
કરાે ત મત્ય પતેરભીષ્ટમ્ ।
સદ્ભાજેનાછાદનયાનયુક્ત
વધમર્રકં્ત સિુધયા સમેતમ્ ॥ ૭૮॥

કલત્રગઃ સયૂર્સતુાે િવધત્તે
કુદારરક્તં કુિધયા સમેતમ્ ।
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પાપાનુરકં્ત િવનયને હીનં
કુસઙ્ગ ત શાસ્ત્રિવવ જતં ચ ॥ ૭૯॥
મ દાેઽષ્ટમસ્થાે બહુમત્તયુક્તં
સદા પ્રસતૂે િવગતપ્રભાવમ્ ।
રક્તપ્રકાપેપને િનપીિડતાઙ્ગં
િધયા િવહીનં પરતકર્કં ચ ॥ ૮૦॥
ધમાર્ શ્રતઃ સજંનયેત્ સદાિકઃ
સત્યક્તધમ જનતાિવ ધમ્ ।
ઇ યાર્િધકં િવત્તિધયા િવહીનં
પ્રભૂતકાપંે સખુવ જતાઙ્ગમ્ ॥ ૮૧॥
શનૈશ્ચરઃ કમર્ગતઃ પ્રસતૂે
સકુમર્ભાજં સકુલત્રયુક્તમ્ ।
સ્થર વભાવં સનુયપ્રધાનં
નરે દ્રપજંૂ્ય પ્રચુરપ્રતાપમ્ ॥ ૮૨॥
શનૈશ્ચરાે લાભગતઃ પ્રસતૂે
િવ ચત્રલાભૈઃ સિહતં િનર હમ્ ।
શાસ્ત્રાનુરક્તં િવ જતાિરપક્ષં
પ્રશાં સતં સાધજુનૈઃ સદૈવ ॥ ૮૩॥
કરાે ત સાૈિર વ્યયગાે િવકાેશ-
મસદ્વ્યયં પાપરતં કુ મત્રમ્ ।
સદૈવ દ નં પરપીિડતાઙ્ગં
સાધપુ્રચારૈઃ સકલૈિવહીનમ્ ॥ ૮૪॥
ઇ ત શ્રી દ્ધયવને ગ્રહાણાં ભાવા યાયઃ ॥

આ યાય ૧૭
સયૂર્ચારા યાયઃ
મષંે ગતાેઽકર્ ઃ સમરપ્રચ ડં
નરં પ્રસતૂે ધનવીયર્યુક્તમ્ ।
શાસ્ત્રાધર્વાક્કમર્સુ લ ધશ દં
જયૈ ષણં સાિધતમુચ્છચેષ્ટમ્ ॥ ૧॥
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ષં ગતાેઽકર્ ઃ પ્રયગ ધમાલ્યં
મષ્ટાશનાહાદનલ ધસાખૈ્યમ્ ।
સઙ્ ગતિવદ્યા ભરતં ર તજ્ઞં
નરં સવુાતે બહુ મત્રયુક્તમ્ ॥ ૨॥
બ ધુ પ્રયં સાહસકમર્ શલં
મખુા ક્ષરાેગાપેહતં સપાપમ્ ।
તષ્ઠન્ તીયે િદનકૃત્ પ્રસતૂે
નરં શભુાચારગુણૈઃ સમેતમ્ ॥ ૩॥
મેધાિવનં વાહ્મધુરે િવનીતં
નપૈુ યવાક્સત્યગુણૈ પેતમ્ ।
તષ્ઠન્ રિવઃ કકર્ટકે મનુ યં
કરાે ત નાનાિવધસાખૈ્યભાજમ્ ॥ ૪॥
સહે તુ સયૂા જનયત્યિરઘં્ન
નરં શક્રાેધસદુારચેષ્ટમ્ ।
સત્યાિધકં શાૈયર્િવલ ધક ત-
મુ સાહયુક્તં સતતં બલાઢ મ્ ॥ ૫॥
ક યા શ્રતાે દુબર્લમ પસતં્ય
રિવઃ પ્રસતૂે દુદ નસ વમ્ ।
સ્ત્રીતુલ્યવીય કૃપણ વભાવં
િન દાનુરક્તં સતતં ગુ ણામ્ ॥ ૬॥

ત્યક્ષયા ત વ્યયશાેકતપં્ત
પ્રકૃષ્ટનીચાપેહતં પ્રતીષ્ટમ્ ।
તુલાધરસ્થાે િદનકૃન્મનુ યં
કરાે ત નીચં વ્યસના ભભૂતમ્ ॥ ૭॥
િનતં્ય પ્રસતૂે તધમર્ શલં
સયૂાઽ તમસ્થાે વિનતા વભીષ્ટમ્ ।
નાનાથર્યુક્તં સભુગં મનુ યં
પપ્રસાદપ્તસખંુ જતાિરમ્ ॥ ૮॥

ધનુધર્રસ્યાે જનયને્મુ યં
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સયૂા નરે દ્રા ભમતં મહા તમ્ ।
શસ્ત્રાથર્ શક્ષાિનપુણં િનઘ્ ષં્ટ
પ્રાજ્ઞં સનુી તવ્યનહારદક્ષમ્ ॥ ૯॥

ગા ભધાને સિવતા િનિવષ્ટાે
િવપન્નશીલં જનયને્મનુ યમ્ ।
અનીષ્ટકાયષુ સદાનુરક્તં
મનાેજ્ઞિવદ્વે ષણમ મસ વમ્ ॥ ૧૦॥
તષ્ઠન્ રિવઃ કુ ભધરે પ્રસતૂે
નરં દૃઢદ્વષેિવરાેધરાેધમ્ ।
અિન શ્ચતં કમર્સુ દુઃપ્રલાપં
વ્યયા વતં પાપપરં કૃતઘ્નમ્ ॥ ૧૧॥
મીના ભધાને સિવતા સપુુ યં
કયાર્ન્મનુ યં હતશત્રપુક્ષમ્ ।
સહૃુદુ્ગ પ્રી તકરં સવુાક્યં
પ્રસન્નશીલં બહુધમર્િવત્તમ્ ॥ ૧૨॥
હાેરં ગતાેઽકર્ ઃ પ્રકરાે ત તી ણં
વિપત્તરાેગં વજનાપમાનમ્ ।

ઇષ્ટૈિવયાેગં કલહં ચ દુઃખં
ધનક્ષયં વૈરવશં પ્રસતૂમ્ ॥ ૧૩॥
હાેરાં ગતાે રાિત્રપતેિદનેશાે
નરં િવધત્તે સતતં સશુીલમ્ ।
રાેગૈિવમુક્તં િવગતાિરપક્ષં
પ્રયા ત થ બ ધજુનપ્રધાનમ્ ॥ ૧૪॥
રાેગા ભભૂતં સિવતા કરાે ત
નરં િત્રભાગે પ્રચુરં વક યે ।
હ દ્વગ્ ચ તં પરદેશભાજં
ગતપ્રતાપં પ્રબલં િનતાત્તર્મ્ ॥ ૧૫॥
યંશે િનધાવેાર્સરપઃ પ્રસતૂે
ધ મષ્ઠ મ તં વજનૈિવપાપમ્ ।
ગીત પ્રયં વા ગ્મન દ્ધદારં

vriddhayavanajataka1.pdf 141



મીનરાજ શ્રી દ્ધયવન તક પવૂર્ખ ડ

પ્રભૂતકાેશં દિયતં નરાણામ્ ॥ ૧૬॥
દકૃાણગાેઽકા ધરણીસતુસ્ય
યદા પ્રયાતઃ પ્રકરાેત્યયાર ન્ ।
અ ગ્વ્યથાનીચસમાગમં ચ
પતુ્રાથર્હાિન સતતં નરાણામ્ ॥ ૧૭॥
યંશં ગતઃ સાેમસતુસ્ય ભાનુઃ
વધમર્ શલં પ્રકરાે ત મત્યર્મ્ ।
બલા સનીકામપરં સદૈવ
િવ ચત્રવાક્યં દ્વજદેવભક્તમ્ ॥ ૧૮॥

હ પતે યંશભનપુ્રયાતાે
ભાનુિવધત્તે મનજંુ િવહીનમ્ ।
પ્રયા ત થ સવર્ગુણૈઃ સમેતં
મેધાિવનં વાક્યિવશારદં ચ ॥ ૧૯॥
યંશ સ્થતાે દૈત્યપુરાેિહતસ્ય
ભાનુિવધત્તે સુ ખનં મનુ યમ્ ।
સ્ત્રીવ લભં દેવગુ પ્રસક્ત-

મારાેગ્ દેહં બહુસત્યયુક્તમ્ ॥ ૨૦॥
દકૃાણમકર્ઃ પ્રગતાેઽકર્જસ્ય
પાપં પ્રસતૂે સ જં કૃતઘ્નમ્ ।
નરં સતુાપવ્યસનાપેતપં્ત
સશુી લનં બ ધજુનૈિવમુક્તમ્ ॥ ૨૧॥
નવા શકે વે સિવતા પ્રસતૂે
નરં પરાભૂતમનાસાખૈ્યમ્ ।
ક લ પ્રયં બહ્વણૃમ વશીલં
ગતપ્રભાવં બહુરાેગાજમ્ ॥ ૨૨॥
નવાંશકે રાિત્રપતેિવવ વાં
કરાે ત મત્ય સ્થત અેવ દક્ષમ્ ।
સતુા વતં શાનયશાેધનાઢ ં
પ પ્રયં મખુ્યતમં વપક્ષે ॥ ૨૩॥
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કુજસ્ય ભાનનુર્વભાગસસં્થાે
દિરદ્રરાેગા ભહતં પ્રસતૂે ।
િનરાકૃતં દ નસહૃુપ્રકાપેં
પાપાનુરકં્ત ક્ષત તભાર્જમ્ ॥ ૨૪॥
તષ્ઠન્ રિવઃ સાેમસતુસ્ય ભાંશે
..........આકે વાતભયં કરાે ત ।
જતાિરપક્ષં સતુયાનુરક્ત
નરં સદા ભાેગસખુૈઃ સમેતમ્ ॥ ૨૫॥
નવાંશકે દેવપુરાેિહતસ્ય
તષ્ઠન્ રિવઃ સત્યધનં પ્રસતૂે ।
તપાનેુરકં્ત કૃ તનામ ભષં્ટ
જ તે દ્રયં સવર્સખુાિધવાસમ્ ॥ ૨૬॥
ઇજ્યા વતં બ ધજનપ્રધાનં
િવવેિકનં ધમર્પરં જતાિરમ્ ।
નવાંશકે દૈત્યપુરાેિહતસ્ય
નરં પ્રસતૂે સિવતા પ્રગ ભમ્ ॥ ૨૭॥
પરા જતં િનધર્નસત્યવીય
કામા વતં બ ધજુનૈિવમુક્તમ્ ।
શનનેર્વંશે સિવતા પ્રસતૂે
નરં ખલં દુગર્ તરાેગભાજમ્ ॥ ૨૮॥
સયૂાશકે વે સિવતા પ્રસતૂે
નરં સતુી ણં પિરભીત ચ તમ્ ।
પ્રભૂતસવંે ગતવીયર્પ
પરૈઃ સદુકં્ષ મ ત દ્વહીનમ્ ॥ ૨૯॥
સયૂાશકે રાિત્રપતેિવવ વાન્
કરાે ત સાૈ યં શભુ મદક્ષમ્ ।
િવક્ષાિવનીતં સતતં સખુાઢ ં
પ્રસન્ન ચ ત િવભવૈઃ સમેતમ્ ॥ ૩૦॥
પ્રયૈિવમુક્તં વધબ ધયુક્તં
પાપનુરકં્ત પુ ષં પ્રસતૂે ।
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સયૂાશકે ભૂતનયસ્ય ભાન-ુ
િવહીનસત્યં પરતકર્કં ચ ॥ ૩૧॥
સત્યાિધકં સવર્સખુૈઃ સમેતં
પ્રયા ત થ બ્રાહ્મણસમંતં ચ ।
સયૂાશકે સાેમસતુસ્ય ભાન-ુ

તષ્ઠન્ પ્રસતૂે મનજંુ સનાથમ્ ॥ ૩૨॥
સ્ત્રીવ લભઃ ગીતકલાસુ દકં્ષ
ભાેગા વતં વસ્ત્રિવલપેનાઢ મ્ ।
સયૂાશકે દેવગુરાેિવન વાન્
કરાે ત સતં્ય િવનયપ્રધાનમ્ ॥ ૩૩॥
સુ શ પનં ધમર્રતં સદુા તં
પ્રયા ત થ સવર્સહં સપુતુ્રમ્ ।
સયૂાશકે દૈત્યગુરાેઃ સવુાતે
ભાનનુર્રં પા થવમાનયુક્તમ્ ॥ ૩૪॥
ક્લીબં કૃશં પાપરતં કૃતઘં્ન
શ્રયાં િવહીનં સતતં કુચૈલમ્ ।
કરાે ત ભાનુબર્હુદુઃખયુક્તં
સયૂાશકસ્ય તુ શનૈશ્ચરસ્ય ॥ ૩૫॥
યંશ લવસ્થાે ધર ણસતુસ્ય
ભાનુિવધત્તેઽધમ પપુ યમ્ ।
િવત્તાિધવાસે તકં કુશીલ્ં
રાેગાિધકં સહ્યજનૈઃ સમેતમ્ ॥ ૩૬॥
યંશ લવે સયૂર્સતુસ્ય ભાન-ુ
નર્રં િવધત્તે જનાનુરક્તમ્ ।
િવહીનિવત્તં પ ષં કૃતઘં્ન
િવદેશશીલં ગતસાૈહૃદં ચ ॥ ૩૭॥
યંશ લવે દેવપુરાેિહતસ્ય
કરાે ત ભાનુઃ પ્રણયપ્રધાનમ્ ।
યશસ્કરં શાૈયર્ગુણૈઃ સમેતં
મહાધનં શાસ્ત્રરતં મનુ યમ્ ॥ ૩૮॥
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િહર યમુક્તામ ણવસ્ત્રભાજં
સ્ત્રીણામભીષં્ટ સરુભ ક્તયુક્તમ્ ।
યંશ લવસ્થઃ શ શજસ્ય્ ભાનુઃ
કરાે ત મત્ય િવગતાિરપક્ષમ્ ॥ ૩૯॥
યંશ લવે દૈ પુરાેિહતસ્ય
કરાે ત સયૂ સભુગં મનુ યમ્ ।
નાનાથર્યુક્તં વરવા જભાજં
િનરાેગકાયં વ્ર તનામભીષ્ટમ્ ॥ ૪૦॥
કરાેતી ભનુઃ સહૃુદસ્ય વીયર્ત્
પ્રભૂત મતં્ર િવ જતાિરપક્ષમ્ ।
વબ ધપૂુજં્ય ધનધા યયુક્તં

પતુ્રા વતં બ્રાહ્મનસમંેતં ચ ॥ ૪૧॥
ધીરં ગુ ં સપુ્રજમપ્ર યં
પ્રભૂતકાેશં ગજવા જપુ તમ્ ।
વક્ષતે્રવીયર્ઃ પ્રકરાે ત ભાન-ુ

નર્રં સદા સત્યગુણૈઃ સમેતમ્ ॥ ૪૨॥
વતુઙ્ગવીયાર્ત્ કુ તે િદનેશાે

નરં પ્ર સદં િવ જતાિરપક્ષમ્ ।
પ્રયા ત થ પા થવમાનયુક્તં
મહાધનં ની તપરપ્રધાનમ્ ॥ ૪૩॥
નવાંશવીયર્પ્રબલાે િવવ વાન્
નરં પ્રસતૂે સતતં મનાેજ્ઞમ્ ।
િવ ચત્રમાલ્યાભરણં સખુાઢ ં
પ્રશ ત ચ તં િન જં સશુીલમ્ ॥ ૪૪॥
શભુગ્રહાલાેકનવીયર્યુક્તાે
ભાનુઃ પ્રસતૂે િન જં મનુ યમ્ ।
સાૈભાગ્યયુક્તં સતુલાભભાજં
નરે દ્રપજંૂ્ય દ્વજદેવભક્તમ્ ॥ ૪૫॥
પુંર શતીથર્પ્રબલાે િવવ વાન્
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કરાે ત ભક્તં ગુ સિડ્વ નામ્ ।
નરં િવનીતં સભુગં મનુ યં
ધમાર્ વતં પ્રી તકરં શશુીલમ્ ॥ ૪૬॥
આશાબલાઢ ઃ સિવતા પ્રસતૂે
નાનાથર્યુક્તં સતતં મનુ યમ્ ।
હ ત્યવમાલ્ય બરરત્નયુક્તં
યશાે વતં પા થવમાનયુક્તમ્ ॥ ૪૭॥
ચેષ્ટાબલાઢ ઃ પ્રકરાે ત ભાન-ુ
નર્રં સચુેષ્ટાનુગ ત ગતાિરમ્ ।
પ્રભૂત મતં્ર ગતસવેદુઃખં
સખુા વતં બા ધુસાખૈ્યયુક્તમ્ ॥ ૪૮॥
કરાે ત ભાનુિદનવીયર્યુક્તાે
નરં પ્ર સદં્ધ િવનયને યુક્તમ્ ।
ધમર્નુરકં્ત પ્ર વક્ગવુાક્યં
સદાનુકૂલં દાયેતં જનાનામ્ ॥ ૪૯॥
કરાે ત ભાનુઃ વદ નસ્યઃ વીયાર્ણ્
નરં પ્રગ ભં સભુગં સકુા તમ્ ।
પ્રભૂતિવતં્ત પ્રયમપ્ર યં
િવદ્વષેણાં ક તહરં િનતા તમ્ ॥ ૫૦॥
હાેરાવતાઢ ઃ પ્રકરાે ત ભાનુઃ
પ્ર સદ્ધમેત્યુન્નતવીયર્યુક્તમ્ ।
નરં ણા મષ્ટતમં સવુાક્યં
તુત્યં સદા બ દજનસ્ય મત્યર્મ્ ॥ ૫૧॥

િદનાિહપઃ પ બલને પુષ્ટઃ
પ્રભૂતપકં્ષ પુ ષં પ્રધાનમ્ ।
સચુા વાકં્ય બહુકાેશયુક્તં
િવક્ષાિવનીતં સભુગં મનાેજ્ઞમ્ ॥ ૫૨॥
માસાબલાઢ ઃ પ્રકરાે ત ભાન-ુ
નર્રં િવદગ્ધં ધનવા જયુક્તમ્ ।
પ્રભૂત મતં્ર રણલ ધશ દ
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મહાિવિનતં રતલાલસં ચ ॥ ૫૩॥
િદનાિધપાે વષર્બલને યુક્તઃ
કરાે ત કૃત્યેષ શભુેશુ સક્તમ્ ।
નરં ગતાિર ગતદુઃખશાેકં
િનતં્ય સપુુષં્ટ દ્વજદેવભક્તમ્ ॥ ૫૪॥
િન સ્ત્રશચેષં્ટ િપશનુવભાવં
પરાન્નરક્ત કટ્ઃઇનં દિરદ્રમ્ ।
ભાનુયર્દા મત્રબલને હીન-
તદા નરં કામપરં પ્રસતૂે ॥ ૫૫॥
.......... ॥ ૫૬॥
.......... ॥ ૫૭॥
સયૂા નવાંશાન્મકવીયર્હીનઃ
કરાે ત મત્ય પ્રયિવગ્ હં ચ ।
િવષા મશસ્ત્ર વરિપત્તભાજં
િપતનુર્ યા િવકૃતાપેચારમ્ ॥ ૫૮॥
શભુગ્રહાલાેકનવીયર્નઃ
કરાે ત ભાનુઃ સકૃુશં િવ પમ્ ।
હૃદ્રાેગીણં બહ્વટનં ચ મખૂ
કૃતાપરાધં સતતં સભીતમ્ ॥ ૫૯॥
ભાનુિવધત્તે નરવીયર્હીનઃ
શાૈયણ હીનં બહુ ભઃ સમેતમ્ ।
પરા જતં સવર્જનૈઃ પ્રહીન
સતુાથર્યાનૈધર્નધા યવસૈ્ત્રઃ ॥ ૬૦॥
આશાબલપ્રાેઝ્યત અેવ સયૂર્ઃ
સવાર્સુ િદક્ષ પ્રકરાે ત હાિનમ્ ।
મ યાપ્રલપં િવદધા ત બુ દ્ધ-
પરાઙ્મખંુ સદ્દિ્વજદેવભક્તમ્ ॥ ૬૧॥
ચેષ્ટાબલને પ્રિવવ જતાેઽકર્ ઃ
કરાે ત ચેષ્ટાં સતતં સિુન દ્યામ્ ।
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ણાં તથા બુ દ્ધિવપયર્યં ચ
િવભૂ ષતં સાધજુનને વૈરમ્ ॥ ૬૨॥
િદવાબલને પ્રિવવ જતાેઽકર્ ઃ
કરાે ત મત્ય મનુ યમ્ ।
હતપ્રતાપં વજનૈિવહીનં
પરાઙ્ગનાસવેક યપુેતમ્ ॥ ૬૩॥
વવારવીયણ િવવ જતાેઽકર્ ઃ

કરાે ત મત્ય સતતં કુચૈલમ્ ।
િવધમર્રકં્ત બહુકૂટભાજં
સહૃુિદગુ ણાં પ્રસભં સદુુષ્ટમ્ ॥ ૬૪॥
હાેરબલનેવૈ િવવ જતાેઽકર્ ઃ
કરાે ત મખૂ પ્રણયને હીનમ્ ।
િવદ્વે ષયુક્તં પરતકર્કં ચ
પ્રજ્ઞાિવહીનં પ્રખલં મનુ યમ્ ॥ ૬૫॥
િદનાિધપઃ પક્ષબલને હીનઃ
કરાે ત મત્ય સતતં સદુુઃખમ્ ।
વપક્ષહીનં િવગતપ્રતાપં

માયાિવનં િનષ્ઠરવાક્યક્તમ્ ॥ ૬૬॥
સયૂા યદા માસબલને હીન-
તદા પ્રસતૂે િવકૃતં મનુ યમ્ ।

દ્યૂતિક્રયાન શતભૂિરિવત્તં
વે યાનુરકં્ત સજુનને હીનમ્ ॥ ૬૭॥
બહ્વા શનં વ્યાિધ ભરિદતાઙ્ગં
ચાૈરાવનીશઃૈ પિરભૂતમવે ।
િદનાિધપાે વષર્બલને હીનાે
દાિરદ્ર્યયુક્તં કુ તે મનુ યમ્ ॥ ૬૮॥
ઇ ત શ્રી દ્ધયવને સયૂર્ચાર્ઃ ॥

આ યાય ૧૮
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ચ દ્રચારા યાયઃ
મષેે તુ ચ દ્રઃ પુ ષં પ્રસતૂે
શરંુ મુદાસ વબલૈ પેતમ્ ।
ખ્યાતં બહુસ્ત્રીયુત ત્યવગ
પ્રભાિવણં ત્યા ગનમૂ જતં ચ ॥ ૧॥
ષે શ શ ગિવત મષ્ટદારં
મતા પભાષં સભુગં પ્રસતૂે ।

િનજ વનં બહ્વ શનં સખુષંે
મહાજનદ્રવ્યપિરગ્રહં ચ ॥ ૨॥
ચ દ્ર તીયે મધુરા ભધાનં
કાયાર્ ભચારં િનપુણં પ્રસતૂે ।
..........

.......... ॥ ૩॥
તષ્ઠન્ શશી કિક ણ કાયર્ધીરં
સમુેધસં વા ગ્વશદં પ્રસતૂે ।
પ્રયપ્રદાનં પ્રયદશર્નં ચ
પ્રાજ્ઞં બહુશ્ચા વક ણર્બુ દ્ધમ્ ॥ ૪॥
સહે શશી સ વબલાપેપનં્ન
નરં પ્રસતૂે નર ધમાનમ્ ।
સહાનનાસ્યં થપુીનકાયં
માંસ..........ઇયં દુઃપ્રસહં ધાલુમ્ ॥ ૫॥
ક યાં સમા શ્રત્ય શશી પ્રસતૂે
નરં સવુાક્યં મધુરં િવનીતમ્ ।
સ્ત્રીલાલ લતૈઃ સકુુમારમૂ ત
સમુેધસં સાધના ભરામમ્ ॥ ૬॥
તુલાધસ્થાે જનયત્યુદાર
નરં શશી વાગ્મતીસ વયુક્તમ્ ।
મન વનં સા વકમ ત્રેઅશીલં
શુ ચ િવનીતં સભુગં સુ પમ્ ॥ ૭॥
િનશકરાે શ્ચકગઃ સ દં્ધ
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શરંૂ નરં સાહ સકં પ્રસતૂે ।
ખ્યાતં સતામીશ્વરલ ધમાનં
કૂ્રરં પરાધાત ચ પ્રચ ડમ્ ॥ ૮॥
ધનુધર્રસ્થાે પલ ધમાનં
ચ દ્રઃ પ્રસતૂે નરમુચ્છ ત્તમ્ ।
શરંૂ શુ ચ સત્યપરં િવનીતં
શ્રીમ તમાઢ ં ગુ દેવભક્તમ્ ॥ ૯॥
તષ્ઠન્ પ્રસતૂે મકરે શશાઙ્કાે
નરં વનાર ય લા ભરામમ્ ।
સઙ્ગીતહાસ્યભીરતં સવુષંે
ખ્યાતં પરસ્ત્રીર તલાેલપંુ ચ ॥ ૧૦॥
કુ ભે શશી રાે ષણમ પસાખૈ્યં
સતૂે કૃશં દુભર્રમ પિવત્તમ્ ।
બહુિક્રયાર ભમ ત મષં્ટ
પ્ર દ્વષ્ટબ ધું ગુ વંચકં ચ ॥ ૧૧॥
મીનદ્વયે પ્રત્યધીનમ્ સસુતં્ય
પા ડત્યસામ યર્વરાથર્યુક્તમ્ ।
હ્ન દાનદા ક્ષ યપરં િવનીતં
નરં શશી વાહ્મધુરં પ્રસતૂે ॥ ૧૨॥
હાેરાં ગતાેઽકર્સ્ય કરાે ત ચ દ્રાે
નરં સકામં વિનતા જતં ચ ।
દાષેાત્મકં બ ધજુનૈિવમુક્તં
સવ્યાિધદેહં િરપવુગર્ગ યમ્ ॥ ૧૩॥
હાેરાં ગતાે રાિત્રપ તયર્દા વાં
તદા નરં શીલતરં કરાે ત ।
વધમર્રકં્ત પમાનયુક્ત

કૃતશમુ સાિહનમપ્રહૃ યમ્ ॥ ૧૪॥
યંશે શશી વાસરપસ્ય િનતં્ય
કરાે ત પાપં બહુશત્રુયુક્તમ્ ।
અ પથર્સ વં િવગુણં હૃત વં
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દાૈભાર્ગ્યદેહં પરદારલુ ધમ્ ॥ ૧૫॥
કરાે ત િવશં બહુ મત્રિવ તં
પતુ્રા વતં બ ધજુનૈઃ સમેતમ્ ।
યાંશે વક યે સુ ખનમ્ સકુા તં
િનશાિહપાે મત્યર્મલંિધતાશમ્ ॥ ૧૬॥
યંશે શશાઙ્કાે િવચરન્ કુજસ્ય
નરં પ્રસતૂે િવગતપ્રતાપમ્ ।
હીનિક્રયં દુઃખશ ત પેતં
પરાથર્લુ ધં ગતસાૈહૃદં ચ ॥ ૧૭॥
દ્રે કાણમાપ્તઃ પ્રકરાે ત ચ દ્રઃ
સાૈ યસ્ય સાૈ યં સભુગં મનુ યમ્ ।
મેધાિવનં સવર્ગુણૈઃ સમેતં
િવધાિવનં સવર્કલાસુ દક્ષમ્ ॥ ૧૮॥
યંશે ગુરાે રાિત્રપ તઃ પ્રસતૂે
શાસ્ત્રાનુરક્તં મનજંુ સશુીલમ્ ।
નાનાસહૃુ સં તુતમ પકાપંે
પ્રયા ત થ દેવગુ પ્રભક્તમ્ ॥ ૧૯॥
સતસ્ય ચ દ્રાે િવચરન્ િત્રભાગે
કરાે ત મત્ય વરયાનયુક્તમ્ ।
સ્ત્રીવ લભં સત્યમુદારચેષં્ટ
કુલાિધકં પજૂ્યતમમ્ પાણામ્ ॥ ૨૦॥
શનેયર્દા યંશ ુપ્રયાત-
શ્ચ દ્ર તદા રાે ગપમવે ધત્તે ।
દ નં દિરદં્ર િવકૃતં સપાપં
મહાપદં િનષુ્ઠરમવ મત્યર્મ્ ॥ ૨૧॥
નવાંશકે રાિત્રપ તયર્દા સ્યાત્
સયૂર્સ્ય દુષં્ટ મનજંુ પ્રસતૂે ।
સ્ત્રીચં ચ તં પાપમ ત સદૈવ
પ્રણષ્ટ દ્ધ િવ જતં પરૈશ્ચ ॥ ૨૨॥
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નવા શકે વે પ્રકરાે ત ચ દ્રાે
નરં સુ પં સભુગં સશુીલમ્ ।
સ્ત્રીસમંતં સવર્ગુણૈઃ સમેતં
િવધાિવનીતં જનવ લભં ચ ॥ ૨૩॥
નવાંશકે ભૂ મસતુસ્ય ચ દ્ર-

વ ગ્ ુગાત પ્રકરાે ત મત્યર્મ્ ।
ક્લીતં કૃશં વ્યાિધતમ પસ વં
શ્રીદુભર્ગં કામપરં સદૈવ ॥ ૨૪॥
સાૈ યય ભાગે નવમે શશાઙ્કઃ
કરાે ત સાૈ યં સતતં સખુાઢ મ્ ।
િનતં્ય સહૃુદેવગુ પ્રસક્તં ..........
મહાધનં મ ડતમપ્રમેયમ્ ॥ ૨૫॥
ગુરાનેવાંશ િવચરન્ શશાઙ્કાે
નરં પ્રસતૂે બહુિવત્તયુક્તમ્ ।
પતુ્રા વતં પુ યધિન પેતં
પ્રયા થ સવર્જના ભરામમ્ ॥ ૨૬॥
કરાે ત મત્ય નયસત્યસારં
િવધાિનનીતં સહૃુદાં વિરષ્ઠમ્ ।
દ્વજ પ્રયં રાેગભયવ્યાપેેતં
શકુ્રસ્ય ભાગે નવમે શશાઙ્કઃ ॥ ૨૭॥
ચ દ્રઃ શનેભાર્ગમનપુ્રયાતાે
નવાખ્ય ત્ય તદુ ક્તવાચમ્ ।
નરં પ્રસતૂે િવકૃત વભાવં
પરાથર્લુ ધં વ્યસનૈઃ સમેતમ્ ॥ ૨૮॥
સયૂાશકેઽકર્સ્ય િનશાિધનાથાે
..........નકં ઉઃખયુતં ુ યમ્ ।
પ્રમાિદનં મત્રજનૈિવહીનં
સદુ ઘર્સતંૂ્ર સતતં કૃતઘ્નમ્ ॥ ૨૯॥
સયૂાશકે વે પ્રકરાે ત ચ દ્રાે
ધના વતં વા હ્મનમ પશત્રુમ્ ।
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નરં િનતા તં શભુપતુ્રયુકં્ત
સવુાહનાઢ ં પરપક્ષહીનમ્ ॥ ૩૦॥
સયૂાશકે ભૂ મસતુસ્ય ચ દ્રઃ
કરાે ત િનતં્ય બહુસાખૈ્યયુક્તમ્ ।
િવચક્ષણં ભાેગયુતં સવુષંે
સધુમર્શીલં સતતં સશુીલમ્ ॥ ૩૧॥
સયૂાશકે સાેમસતુસ્ય સાેમઃ
સાૈ યં પ્રસતૂે સુ ખનં મનુ યમ્ ।
શ પજ્ઞમત્યદ્ભુતકમર્યુકં્ત
પ્રય ત થ િવશ્રુતમવે િનત્યમ્ ॥ ૩૨॥
સયૂાશકે દેવપુરાેિહતસ્ય
નરં સવુષંે પ્રકરાે ત ચ દ્રઃ ।
પપ્રસાદં િવનયૈઃ સમેતં

સુ ચત્રપાનં બહુ મત્રયુક્તમ્ ॥ ૩૩॥
સયૂાશકે ભાગર્વન દનસ્ય
નરં િવનીતં કરાે ત ચ દ્રઃ ।
પપ્રસાદૈઃ પ્રચુરૈઃ સ ધં

હ ત્યશ્ચયુક્તં પ્રચુરાન્નપાનમ્ ॥ ૩૪॥
શનૈશ્ચરસ્યાકર્િવભાગસસં્થાે
િવધુિવધત્તે ચ સપત્નયુક્તમ્ ।
ક નાશમાલસ્યતમં િનતા તં
વબ ધવુગઃ પિરપીિડતં ચ ॥ ૩૫॥

િત્રશ લવે ભૂ મસતુસ્ય ચ દ્રઃ
શ્રદ્ધાિવહીનં કુ તેઽ તકાૈલમ્ ।
મ લ લુચં નીચજનાનુરક્તં
રક્તાિદતં કાપેપરં સુ જહ્મમ્ ॥ ૩૬॥
િત્રશ દ્વભાગેઽકસતુસ્ય ચ દ્રાે
િવ પદેહં મખુરં કરાે ત ।
બ્રહ્માશણં સ્થૂલચં સુ જહ્મં
પરાપવાદે િનરતં સદૈવ ॥ ૩૭॥
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િત્રશ લવે રાિત્રપ તયર્દા સ્યા-
ન્મેધાિવનં ચવૈ તદા પ્રસતૂે ।

વસ્ય મત્ય ભુિવ લ ધક ત
શ્રયાિધકં પા થવવ લભં ચ ॥ ૩૮॥
િત્રશાંશકે સાેમસતુસ્ય મત્ય
ચ દ્રઃ પ્રસતૂે શુ ચમપ્રમ તમ્ ।
સ્ત્રીવ લભ ગીતકલાસ્યુ ..........
પ્રયા ત થ િનત્યમુદારચેષ્ઠમ્ ॥ ૩૯॥
િત્રશાંશકસ્થાે િવધુરાધત્તે
શકુ્રસ્ય મત્ય બહુવીયર્યુક્તમ્ ।
સપુુ યયુક્ત હયયાનયુક્ત..........

દયાિધકં સ સુ સદાનુરક્તમ્ ॥ ૪૦॥
સહૃુદ્બલાચ્છ તમયખૂમાલી
નરં િવધત્તે બહુ મત્રયુક્તમ્ ।
સહૃુિ પ્રયં પા થવમાનપુષં્ટ
સધુાિધકં સાધુતરં સલ જમ્ ॥ ૪૧॥
વસ્થાનવીયણ યુતઃ શશાઙ્કાે

નરં િવધત્તે વિનતાસ દ્ધમ્ ।
વથાનપજંૂ્ય પ તસઙ્ગરકં્ત

િનતં્ય પ્રશા તં તવાક્યમવે ॥ ૪૨॥
વતુઙ્ગસારેણ યુતઃ શશાઙ્કઃ

પ્રાેત્તુઙ્ગકમાર્ણમહીનસ વમ્ ।
નરં પ્રસતૂે િવજદેવભક્તં
બહ્વશ્ચયુક્તં સતતં સ દ્ધમ્ ॥ ૪૩॥
નવાંશપુષ્ટઃ પ્રબલઃ શશાઙ્કાે
નરં િવધત્તે સતુયાનયુક્તમ્ ।
રાેગૈિવમુક્તં સકુુમારદેહં
ભાેગાિધકં સવર્કલાસુ દક્ષમ્ ॥ ૪૪॥
શભુગ્રહાલાેકનસારયુક્ત-
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ચ દ્રાે ભયવૈર્ જતમુત્તમમ્ ચ ।
હ ત્યશ્ચયુક્તં પુ ષં પ્રસતૂે
શરંૂ મહાે સાિહન િધમ તમ્ ॥ ૪૫॥
સ્ત્રીક્ષતે્રવીયાર્ત્ પ્રબલાચ્છશાઙ્કઃ
કુયાર્ જતરા તગણં ગુણાઢ મ્ ।
બહ્વન્નિવત્તં પ્રમદા વભીષં્ટ
મત્ય મહાલાેકયુતં કરાે ત ॥ ૪૬॥
આશાબલાદ્રાિત્રપ ત જતાિર ..........
વબ ધુમા યં સુ તં સલુ જમ્ ।

મહાધન સવર્ગુણાિધવાસ ..........

સ્ત્રીવ લભં માનધનં કરાે ત ॥ ૪૭॥
ચેષ્ટાબલાઢ ાે બહુ મત્રકાેશં
ચ દ્રાે િવધત્તે િન જં મનુ યમ્ ।

ત્યાિધલ સત્યરતં ..........

િનતં્ય સરુારાધનત પરં ચ ॥ ૪૮॥
િનશાબલાઢ ઃ પ્રબલઃ શશાઙ્કાે
નરં પ્રસતૂે ધુ તતજેયુક્તમ્ ।
વસ્ત્રાન્નપાનૈિવિવધૈ પેતં
સાૈભાગ્યવ તં બહુદાનશીલમ્ ॥ ૪૯॥
કરાે ત ચ દ્રઃ વિદનાેદ્ભવને
યુક્તઃ પ્રસક્તં સતતં મનુ યમ્ ।
મત્રાિધકં સાૈ યવપુઃ પ્ર સદં્ધ
નાનાથર્ દ્ યા પિરપુષ્ટિવત્તમ્ ॥ ૫૦॥
હાેરાબલાઢ ાે િવષમાગર્દક્ષં
ગુ પ્રયં ગીતરતં સકુા તમ્ ।
મહાસિહ ં કૃ ષકમર્યુક્તં
ચ દ્રઃ પ્રસતૂે સતુક યકાઢ મ્ ॥ ૫૧॥
િહમદ્યુ તમાર્સબલને કુયાર્ત્
િક્રયા વતં ક પત ં સ દ્ધમ્ ।
શ પાિધકં ક તકરં સદુારં
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પ્રયા ત થ તુ ષ્ટપરં નયજ્ઞમ્ ॥ ૫૨॥
બ દ તુતં વષર્બલાચ્છશાઙ્કાે
નરં પ્રસતૂે શભુકમર્રક્તમ્ ।
િદવ્યાઙ્ગનાભાેગરસાનુરક્તં
સ વાિધકં પાપજનૈિવમુક્તમ્ ॥ ૫૩॥
ચ દ્રઃ સહૃુદ્વ યર્િવહીનમુ તઃ
કરાે ત દ નં પરતકર્કં ચ ।
સદુ ઘર્સતંૂ્ર વ્યસનૈ પેતં
િહતાથર્શ ક્ત પુ ષં સદૈવ ॥ ૫૪॥
વસ્થાનવીયણ િવહીનમૂ ત-
..........ઈનરતં સવુાતે ।
પરાભવાઢ ં માનહીનં
કૃશં િવવેણ કુસહૃુ સમેતમ્ ॥ ૫૫॥
તુઙ્ગવીયણ િવવ જત તુ
ચ દ્રઃ પ્રસતૂે કૃપણં મનુ યમ્ ।
નીચાનુરક્તં પરહીનસ વં
પ્રક ણર્કામં બહુશાેકભાજમ્ ॥ ૫૬॥
નવાંશવીયણ િવવ જત તુ
નયનેહીનં પુ ષં શશાઙ્કઃ ।
કરાે ત દુષં્ટ ચ તથા કૃતઘં્ન
ભી ં ત પપીિડતં ચ ॥ ૫૭॥
શભુગ્રહાલાેકનહીનમૂ તઃ
કરાે ત ચ દ્રઃ સતતં કુ પમ્ ।
કુચલસગુ્ર કૃપણ વ ..........◌ં
પાપાનુરકં્ત સભુજંુ સદૈવ ॥ ૫૮॥
સ્ત્રીક્ષતે્રવીયણ યદાે િવહીન-
તદા શશાઙ્કઃ પ્રકરાે ત પાપમ્ ।

દાૈભાર્ગ્યક્તં દ્વજભ ક્તહીનં
િવહીનશ ક્ત પિરપીિડતં ચ ॥ ૫૯॥
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ચ દ્રાે િદશાવીયર્િવવ જતશ્ચ
િવદેશરક્તં પ્રકરાે ત મત્યર્મ્ ।
થાટનં દુભર્ગમ પકૃતં્ય

કૃપાિવહીનં સતુ મત્રહીનમ્ ॥ ૬૦॥
ચેષ્ટાબલનેવૈ િવવ જત તુ
ચ દ્રઃ પ્રસતૂે સતતં કુચેષ્ટમ્ ।
િવદ્વષેભાજં પરદારરકં્ત
િનતં્ય ખલં પા થવમાનહીનમ્ ॥ ૬૧॥
ચ દ્રાે િનશાવીયર્બલને હીનઃ
કરાે ત નતે્રાેદ્ભવરાેગયુક્તમ્ ।
ચાૈરપ્ર ષ્ટાથર્ચતુ પદાઢ ં
સ્ત્રીલાેકિન ધ િવકલં ખલં ચ ॥ ૬૨॥
વવારવીયણ િવવ જત તુ

કરાે ત ચ દ્રાે બહુહાિનયુક્તમ્ ।
સવેારતં ધમર્સખુૈિવહીનં
પરાન્નભાેક્તારમ પદાષેમ્ ॥ ૬૩॥
હાેરાબલનેવૈ િવહીનમૂ ત-
શ્ચ દ્ર તુ મખૂ મનજંુ પ્રસતૂે ।
સઙ્કષ્ટભાજં સિુવહીનકાેશ
સહૃુ જનૈ ત્યક્તમિરપ્રધાનમ્ ॥ ૬૪॥
ચ દ્રાે યદા માસબલને હીન-
તદા પ્રસતૂે િવકૃતં મનુ યમ્ ।

સમુ દભાગ્યં િવ જતં પરૈશ્ચ
પ્રમાિદનં મ દગ ત કૃતઘ્નમ્ ॥ ૬૫॥
ચ દ્રાે યદા વષર્બલને હીન-
તદા સવુાતે ધનધા યહીનમ્ ।

મત્ય સભુી ં િવ જતં ગતાથ
પરાભવૈકા પદમવે િનત્યમ્ ॥ ૬૬॥
ઇ ત શ્રી દ્ધયવને ચ દ્રચારઃ ॥

vriddhayavanajataka1.pdf 157



મીનરાજ શ્રી દ્ધયવન તક પવૂર્ખ ડ

આ યાય ૧૯
ભાૈમચારા યાયઃ
મષેે તુ ભાૈમાે રભસં પ્રચ ડં
શરંુ નરં સાહસકમર્શીલમ્ ।
તજે વનં સા વકમુગ્ર યં
દુમર્ષણં િદનપરં પ્રસતૂે ॥ ૧॥
ષે વ ધપુ્ર તબુદ્ધવૈરં

ભાૈમઃ પતુ્રાે સાહકરં પ્રસતૂે ।
સદુુષ્ટશીલં બહુદુઃપ્રલાપં
પ્રભક્ષણે મ દધનાત્મજં ચ ॥ ૨॥
સ તુ તમાનાે મથનુે પ્રસતૂે
ભાૈમાે મનુ યં બહુલપ્રવાસમ્ ।
નાનાથર્ શ પાસુ કલાસુ દકં્ષ
બહુશ્રુતં વાક્ય તશારદં ચ ॥ ૩॥
સ્થતઃ કુજઃ કકર્તકે કૃશાથ
કુવ ત વૈક પ ગાિદનં ચ ।
પનુઃ પનુવર્િધતિનઃકૃતાથ
નરં પરાવેશનિવશ્રુતં ચ ॥ ૪॥
અઙ્ગારકઃ સહમપુેત્ય સતૂે
નરં વપુ મ તમુદગ્રસ વમ્ ।
અમ ષણં શરૂમ તપ્રચ ડં
પરપ્રહતાર્રમસશંયં ચ ॥ ૫॥
ક યાં ગતાે લાેિહતમૂ તરા
પજંૂ્ય સતામાજર્વમ પશાૈયર્મ્ ।
પ્રયપ્રતાપં પરગીતદકં્ષ
નરં પ્રસતૂેિવિવધવ્યયં ચ ॥ ૬॥
તુલાધરસ્ય તુ કુ ેઽ વશીલં
પ્રસક્તવાક્યં જનયત્યિનષ્ટમ્ ।
િવક થનં બહ્વ તં કુપુ ય
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હીનાઙ્ગંમુ સાિદતપૂવર્ મત્રમ્ ॥ ૭॥
ભાૈમાેઽ તમે પાપમ ત કુ ત્તં
કયાર્ન્નરં્ બહ્વપરાધવૈરમ્ ।
શઠં વધદ્રાેહકૃતાનુબ ધ-
માચારસતં્ય તધમર્શીલમ્ ॥ ૮॥
હાેરાં ગતાે ધ વિન લાેિહતાઙ્ગાે
બહુક્ષતં ક્ષીણતનું પ્રસતૂે ।
શઠં નરં િનષ્ઠરવાક્યશીલં
િવપન્નદારાત્મજમ વત ત્રમ્ ॥ ૯॥

ગે તુ ભાૈમઃ સુ ખનં સકુા તં
િનર તરં શ્રેષ્ઠતમમ્ પ્રસતૂે ।
ધ યં ધનાપેાજર્ણતાે રમાઢ ં
ચમપૂ ત વા મનજેુશ્વરં વા ॥ ૧૦॥
કુ ભે તુ ભાૈમાે િવકૃતં મનુ યં
સતૂે નરં દુભર્ગદશર્નં ચ ।
પૈશૂ યવાદા તવંચનાિદ-
દાષેૈરજસ્ત્રાપેહતં મનુ યમ્ ॥ ૧૧॥
તષ્ઠન્ કુ ે મીનગતાે ત
પ્રવા સનં મ દસતંુ પ્રસતૂે ।
બહુ દ્વ યથર્નવંચનાિદ-
િવપન્નસવર્ વમ ત ણરાગમ્ ॥ ૧૨॥
હાેરા શ્રતાે વાસપસ્ય ભાૈમાે
વધ પ્રયં સાહસકમર્શીલમ્ ।
નરં સવુાતે બહુરાેગયુક્તં
િપત્તા શ્રતં તપ્તતનું િનતા તમ્ ॥ ૧૩॥
હાેરા શ્રતાે રાિત્રપતેમર્હીજઃ
કરાે ત મત્ય િવનયને યુક્તમ્ ।
ભાેક્તારમાઢ ં વ્યવહારશીલં
ગતપ્રસતંૂ િવગતાિરપક્ષમ્ ॥ ૧૪॥
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મખુા શરાેગાપૈહતં સશુીલં
વ પાત્મજં ક્લેશપરં ખલં ચ ।
યાંશે કુ ે વાસરપસ્ય તષ્ઠન્
કરાે ત મત્ય િવગતપ્રતાપમ્ ॥ ૧૫॥
કૂ્રરં ખલં દ્વે ષણ મષ્ટધમ
ખ્યાતં પાણાં વગુણૈ દારૈઃ ।
યંશે ચરન્ રાિત્રપતનેર્હી ે
નરં પ્રસતૂે િવગતાિરપક્ષમ્ ॥ ૧૬॥
વ યંશભાગે િવચરન્ મહી ે

દુઃખં પ્રસતૂે િવકૃતં મનુ યમ્ ।
સરહ્યરાગાતમસશ્ચ સખ્યં
િવદ્વષેીણં સાધજુનસ્ય િનત્યમ્ ॥ ૧૭॥
દ્રે કાણકે વે િવચરન્ મિહજઃ
કરાે ત મત્ય બહુરાેગયુક્તમ્ ।
પરાન્નરક્ત પ્રચુરપ્રકાપંે
ગતપ્રતાપ સતતં કુશીલમ્ ॥ ૧૭અ॥
યંશે કુજઃ સાેમસતુસ્ય તષ્ઠન્
ગ ભીરસ વ સ્થ ત દ્ધમ તમ્ ।
નરં પ્રસતૂે બહુ .......... ઉ ........

નરે દ્રસન્માનસમ વતં ચ ॥ ૧૮॥
યંશે ગુરાેભૂર્ મસતુઃ પ્રસતૂે
નરં િવદગ્ધં પ્ર થતં કુવષેમ્ ।
સશુ્રષૂકં દેવગુ દ્વ નાં
.......... ચ તં મ તમ તમવે ॥ ૧૯॥
યંશે કુ ે ભાગર્વ ..........

નરં પ્રસતૂે વિનતા વભીષ્ટમ્ ।
િહર યલાેહપ્રધનં પ્ર સ દ્ધ
િક્રયાસુ ચા ભપ્રયતં પ્રગ ભમ્ ॥ ૨૦॥
નવાંશકે વાસરપસ્ય ભાૈમાે
લુ ધં કુયાે ષદ્ગતસઙ્ગિવત્તમ્ ।
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તષ્ઠન્ િવધત્તેઽ પસખંુ મનુ યં
હૃદ્રાે ગણં બહ્વશનં શઠં ચ ॥ ૨૨॥
નવાંશકસ્યઃ પ્રકરાે ત ભાૈમ-
શ્ચ દ્રસ્ય કા તાસખુમાનયુક્તમ્ ।
સહૃુ દ્વ તચ્યપરં પ્રશા તં
પજંૂ્ય સતાં બ ધુિહતે રતં ચ ॥ ૨૩॥
નવાંશકે વે િવચરન્ મહીજઃ
કરાે ત મત્ય બહુરાેગયુક્તમ્ ।
પરાન્નરક્ત પ્રચુરપ્રકાપે
ગતપ્રતાપં સતતં કુશીલમ્ ॥ ૨૪॥
બુધસ્ય ભાૈમઃ પ્રચરન્નવાંશે
કરાે ત મત્ય પ્રણતં દ્વ નામ્ ।
દ્રવ્યા વતં ધીરમુદારસ વં
િવ તીણર્સ વં સભુગં સખુાઢ મ્ ॥ ૨૫॥
ગુરાનેવાંશે િવચરન્ મહીજઃ
કરાે ત મત્ય િવિવધાન્નપાનમ્ ।
શરંૂ પ્રચ ડં રણરઙ્ગરકં્ત
ગત દ્વષં યાનવરૈઃ સમેતમ્ ॥ ૨૬॥
શકુ્રસ્ય ભાગે નવમે તુ ભાૈમઃ
કરાે ત મત્ય ર તલુ ધસાખૈ્યમ્ ।
સહૃુદુ્ગ પ્રી તકરં સવુાક્યં
સસુાધરકં્ત બહુ ત્યયુક્તમ્ ॥ ૨૭॥
શનનેર્વાંશે િવગતાે મહીજે
નરં સવુાતે બહુપાપયુક્તમ્ ।
ગુહ્યા શરાેગાપેહતં સદુુ તં
પ્રયાિવહીનં પરતકર્કં ચ ॥ ૨૮॥
પ ત પ્રયં કૂટરતં કુ શલં
ચર સ્થત બહ્વણૃબ ધનં ચ ।
સયૂાશકે વાસરપસ્યં ભાૈમાે
નરં પ્રસતૂે િવદેધૂતર્ચેષ્ટમ્ ॥ ૨૯॥
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સયૂાશકે રાિત્રચરસ્ય ભાૈમાે
નરં પ્રસતૂે સવુપુઃ સકુા તમ્ ।
પ્રાચં બહુબ્રાતરમૂ જતં ચ
.......... ॥ ૩૦॥
દ્વાદશાંશે િવચરન્ મિહજઃ
સ્ત્રીદુભર્ગં પ્રે યકમ વત ત્રમ્ ।
સ્ત્રી પતુલ્યાકૃ તકમર્યુક્ત-

મ ગ્રુગાત વ્યસનૈઃ સમેતમ્ ॥ ૩૧॥
વ્યાયામ યા બરભષૂણાઢ ં
ખ્યાતં સ્થરસ્ફ તવરાઙ્ગનં ચ ।
સયૂાશકે સાેમસતુસ્ય ભાૈમાે
નરં પ્રસતૂે પપીિડત વમ્ ॥ ૩૨॥
પ્રખ્યાતબુ દ્ધ સુ ખનં વત તં્ર
કિવ િવવાદેઽ યિનવાિરતં ચ ।
સયૂાશકે દેવગુરાેઃ કુજશ્ચ
પ્રભૂતિવતં્ત સભુગં પ્રસતૂે ॥ ૩૩॥
સ્ત્રીણામભીષં્ટ મધુરં િવનીતં
દાનાપેચારાદરમાનયુક્તમ્ ।
સયૂાશકે ભૂ મસતુાે ગાેશ્ચ
કરાે ત િનતં્ય પ્રણતાિરપક્ષમ્ ॥ ૩૪॥
વબ ધુિવદ્વષેિવવાદશીલં

બહુપ્રલાપ ચપલ કુશાલમ્ ।
સયૂાશકસ્થાે રિવજસ્ય ભાૈમઃ
કરાે ત મત્ય કલહાનુરક્તમ્ ॥ ૩૫॥
અનેકિદક્પદનૃવે મચેષં્ટ
બહુવ્યયાનથર્પરં સદૈવ ।
િત્રશ લવે વે પ્રકરાે ત ભાૈમાે
નરં કુ પં વ્યસનૈઃ સમેતમ્ ॥ ૩૬॥
લુ ધં પરસ્ત્રીિનરતં સદૈવ
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િવદ્વે ષણં દુવર્િનતાપ ત ચ ।
િત્રશાંશકે સયૂર્સતુસ્ય ભાૈમ-

તષ્ઠન્ િવધત્તે િવકૃતં મનુ યમ્ ॥ ૩૭॥
યશવ્રતા યાયનદાનશીલં
પુરાેિહત પા થવમિ ત્રણં ચ ।
િત્રશાંશકે દેવગુરાેમર્હીજઃ
કરાે ત મત્ય બહુધમર્યુક્તમ્ ॥ ૩૮॥
દાતાર મષ્ટા બરગ ધમા પં
બહુપ્રજં બ ધિહતં સદૈવ ।
િત્રશ લવ સાેમસતુસ્ય તષ્ઠન્
કુ ે િવધત્તે સખુદં પ્રસતૂે ॥ ૩૯॥
આલાખે્યિવધાિનપુણં સશુીલં
વાધ પ્રયં ગીતિવશારદં ચ ।
િત્રશ લવે વૈ ગજુસ્ય ભાૈમાે
નરં પ્રસતૂે બહુપતુ્રયુક્તમ્ ॥ ૪૦॥
ભાૈમાે યદા મત્રબલને યુક્તઃ
કરાે ત મત્ય સહૃુદૈઃ સમેતમ્ ।
પ્રભૂતસાખૈ્યને યુતં સુ પં
ગુ દ્વ ચાયર્પરાયણં ચ ॥ ૪૧॥
વક્ષતે્રિવયણ યુતાે મહીજ

કરાે ત મત્ય સતુમાનયુક્તમ્ ।
સ્ત્રીભષૂણશ્ચં ર તભૂિરદક્ષં
કલા લિપજ્ઞં મધુરં ગતાિરમ્ ॥ ૪૨॥
િવધાગમાઢ ં સતુિવત્તયુક્તં
સપુુ યશીલં િનપુણપ્રયાેગમ્ ।
વતુઙ્ગવીયણ યુત તુ ભાૈમઃ

કરાે ત મત્ય પ્રણતં દ્વ નામ્ ॥ ૪૩॥
દેવ દ્વ યથર્નલ ધક ત
શરંૂ સતામાશ્રયમાપ્તિવધમ્ ।
ભાૈમઃ વનવાંશકવીયર્યુક્તઃ
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કરાે ત મત્ય પમાનયુક્તમ્ ॥ ૪૪॥
સુ ત્તદાર ગતશત્રુક્ષ..........
કિવ પામાત્યમહત્તરં વા ।
શભુગ્રહાલાેકનવીયર્યુક્તાે
ભાૈમઃ પ્રસતૂે સભુગં મનુ યમ્ ॥ ૪૫॥
પુંક્ષતે્રવીયણ યુત તુ ભાૈમાે
નરં પ્રસતૂે દ્વજદેવભક્તમ્ ।
પ્રભૂતગાે તિહર યધા યં
બહ્વઙ્ગનાન દનમદ્ભુતાથર્મ્ ॥ ૪૬॥
િદગ્વીયર્યુક્તઃ પ્રકરાે ત ભાૈમાે
નરં પ્રસતૂે સતતં સશુીલમ્ ।
કાત્તાશ્રમં ક્લેશસહં િવનીતં
..........આ વતં ધમર્પરાયણં ચ ॥ ૪૭॥
ચેષ્ટાબલાઢ ઃ પ્રકરાે ત ભાૈમાે
નરં પ્રસતૂે સતતં કુમેષ્ટમ્ ।
િહતાનુકૂલં સહૃુદાં સતં ચ
નપૈુ યયુક્તં િનપુણં િક્રયાસુ ॥ ૪૮॥
ભાૈમાે યદા રાિત્રબલને યુક્ત-

તદા પ્રસતૂે સભુગં મનુ યમ્ ।
આરામવાપીકરણાનુરક્તં
સ્ત્રીલાભયક્તં પ્રચુરાન્નયુક્તમ્ ॥ ૪૯॥
વવારવીયર્પ્રબલાે મહીજઃ

તશ્રુતાચારમ ત સશુીલમ્ ।
નરં સવુાતે બહુભાેગભાજં
કા તં પ્રયં સ્થાનિવલાપેનં ચ ॥ ૫૦॥
હાેરાબલાઢ ઃ પ્રકરાે ત ભાૈમાે
નરં િનતા તં તશાસ્ત્રિવચમ્ ।
પ્રભૂતગાેભૂ મસતુાઙ્ગનાઢ ં
પ્રયં વદં સવર્સહં મનુ યમ્ ॥ ૫૧॥
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પ્રખ્યારમત્ય તસખુાપભાેગં
જતાિરમારક્ષકસાધુદારમ્ ।
વમાસવીયણ યુતાે મહી ે

નરં િવધત્તે દિયતં પાણામ્ ॥ ૫૨॥
આરાે યદા વષર્બલને યુક્તઃ
કરાે ત મત્ય ધનધા યયુક્તમ્ ।
હત વષં તુ તીપરં સહી ં
પ્રયવંદં સવર્જનાનુકૂલમ્ ॥ ૫૩॥
ભાૈમાે યદા પક્ષબલને પુષ્ટ-
તદા પ્રસતૂે િવગતાિરપક્ષમ્ ।

પ્રભું પ્ર સદં્ધ તમાનયુક્તં
શરંૂ ધનાઢ ં વકુલપ્રધાનમ્ ॥ ૫૪॥
ભાૈમાે યદા મત્રબલને હીન-
તદા કુ મતં્ર જન ન્મનુ યમ્ ।

ખલં કુ પં ધનધા યહીનં
દેવ દ્વ નાં ચ તથા િવરક્તમ્ ॥ ૫૫॥
વક્ષતે્રવીયણ િવવ જત તુ

ભાૈમાેઽ તકષં્ટ િવદધા ત મત્યર્મ્ ।
સ્ત્રીવ લભં બ ધજુનવ્યપેતં
ગતાથશાક્તં િવ જતં િવપકૈ્ષઃ ॥ ૫૬॥
સ્ત્રીપાનદાષેપ્રભવૈરનથ-
વ્યર્યાિદદાષેૈઃ કલહૈિવ ચત્રૈઃ ।
સ પીડ્યતે સવર્જનૈમર્નુ યાે
ભાૈમાે યદા તુઙ્ગબલને હીનઃ ॥ ૫૭॥
િવશવીયણ િવવ જત તુ
ભાૈમઃ પ્રસતૂે સહૃુજં મનુ યમ્ ।
પ્રપીિડતં શત્રુકૃતૈિવકારઃ
પરાભવૈ મત્રકૃતૈ તથવૈ ॥ ૫૮॥
શભુગ્રહાલાેકનવીયર્હીનઃ
કરાે ત મત્ય િવકૃતાઙ્ગમવે ।
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િવમુક્તધમ સહ પરક્તં
િવગિહતં શીલપિરચ્યુતં ચ ॥ ૫૯॥
વક્ષતે્રવીયર્પ્રિવવ જત તુ..........

ભાૈમઃ પ્રસતૂે ..........
િહસાપરં બહ્વણૃશૂ યકાેશં
શ્રયા િવમુક્તં ર તહીનસાખૈ્યમ્ ॥ ૬૦॥
આશાબલનેવૈ િવવ જત તુ
ભાૈમઃ પ્રસતૂે હ્યધનં મનુ યમ્ ।
દ્ધાઙ્ગનાસવેનમ વશીલં

પરાથર્ચેષ્ટા વ તકષ્ટભાજમ્ ॥ ૬૧॥
હૃદ્રાે ગણં દુબર્લદેહય ત્રં
મૂછાર્ ત નીચપાર્રગ્રહં ચ ।
..........બલને પ્રિવવ જત તુ
ભાૈમઃ પ્રસતૂે િવગતા ભમાનમ્ ॥ ૬૨॥
િવમુક્તધમ િવગતપ્રભાવં
દ્યૂત પ્રયં પાપરતં કુશીલમ્ ।
સદા િવહીનઃ પ્રકરાે ત મત્ય
ભાૈમઃ સદા શત્રુિવમિદતં ચ ॥ ૬૩॥
વવારવીયર્પ્રિવવિ જત તુ

ભાૈમઃ પ્રસતૂે િવકૃતં મનુ યમ્ ।
સાનાપેભાેગાભરણાઇબાહ્યં
પરાઙ્ગનાપેાસનકમર્શીલમ્ ॥ ૬૪॥
.......... રાઙ્ગનાસઙ્ગમસક્તભા યં
વીવ્રતઘં્ન વસદુારણ ચ ।
હાેરાબલૈહ ન..........ઉશ્ચ ભાૈમઃ
કરાે ત મત્ય વ્યસનૈઃ સમેતમ્ ॥ ૬૫॥
દ્વે યં જગત્યદ્ભુતવષેચેષં્ટ
િવહીનસત્યં સખુલં કૃતઘ્નમ્ ।
ભાૈમાે યદા માસબલને હીન-
તદા પ્રસતૂે સ જં મનુ યમ્ ॥ ૬૬॥
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અનાત્મજં કમર્િવપક્ષદારં
પાપાેધતં ધમર્ફલવ્યપેતમ્ ।
કરાે ત ભાૈમાેઽ દબલને હીનાે
નરં િનતા તં પ્રયસાહસં ચ ॥ ૬૭॥
શઠં પરાપેાસનસઙ્ગહે સું
સહૃુદમં સ્ત્રીગમનાેસુર્કં ચ ।
વપક્ષવીયણ િવવ જત તુ

ભાૈમઃ પ્રસતૂેઽ તિવકમર્શીલમ્ ॥ ૬૮॥
ઇ ત શ્રી દ્ધયવને ભાૈમચારઃ ॥

આ યાય ૨૦
બુધચારા યાયઃ
મષંે ગતિ વ દુસતુા..........
કુયાર્ત્ કૃશં બહ્વટનં શઠં ચ ।
મ યાપ્રલાપં પ્રયિવગ્ હાસં્ત્ર
ભૂિરત્રમાે પન્નિવપન્ન ચ તમ્ ॥ ૧॥
ષં ગત તુ થપુીનકા તં

બુધાે નરં ત્યા ગન મષ્ટરમ્ ।
ગા ધવર્લીલાર તહાસ્યશીલં
દકં્ષ પ્રગ ભં પ્રયવ ગવુાક્યમ્ ॥ ૨॥
બુધઃ પ્રસતૂે મથનુે સવુાક્યં
નરં પ્રયાભાષણ મષ્ટકેશમ્ ।
શ પશ્રુ તજ્ઞાપકલાિવદગ્ધં
િવક થનં માિનનમૂ જતં ચ ॥ ૩॥
ચતુથર્રાશાૈ તુ શશાઙ્કસનૂ-ુ

તષ્ઠન્ િવદેશા ભરતં પ્રસતૂે ।
પ્રાજ્ઞં કિવ સ્ત્રીર તગેયિવત્તં
બહુિક્રયાસક્તમન વનં ચ ॥ ૪॥
બુધાે નરં સહમપુેત્ય..........ઉ........
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દ પ તં ચાનકલાિવયુક્તમ્ ।
અત્માહસ વ સ્થ ત્તિવત્તહીનં
જગત્ય તજ્ઞાતમસત્યવાક્યમ્ ॥ ૫॥
ક યામપત્ય પ્રચુરં પ્રસતૂે
મર્ પ્રયં વા ઙ્મન મ દુસનૂુઃ ।
આલખે્યલખે્યશ્રુ તકાવ્યિવત્તં
િવજ્ઞાન શ પાિદિવ મ શ્રતં ચ ॥ ૬॥
તુલાધરે શ પિવવાદવ તં
બુધાે િવધત્તે ચપલં પ્રસતૂે ।
શઠપ્રચાર કૃતકાપેચાર
પ યિક્રયાપેાયિવધાનદક્ષમ્ ॥ ૭॥
બુધાે નરં શ્ચકમેત્ય કયાર્-
દમણર્દુઃખત્રમશાેકતપ્તમ્ ।
િવ દ્વષ્ટકમાર્ણમસાધશીલં
પા યદ ભચ્છલિન શ્ચતમ્ ॥ ૮॥
ધનુધર્ર સ્થ ત બુધાે મનુ યં
િવખ્યાતશ દ જનયત્યુદારમ્ ।
શાસ્ત્રાથાર્ શ પશ્રુ તશાૈયર્યુક્તં
મેધાિવન નાક્યિવશારદં ચ ॥ ૯॥
બુધાે ગસ્થાે જનયત્યનથ
નીચં પરપ્રે યમસત્યચેષ્ટમ્ ।
મખુ કલા શ પગુણૈિવહીનં
િન દ્યમસં્થ િપશનુ વભાનમ્ ॥ ૧૦॥
કુ ભે તુ સાૈ યઃ શુ ચશીલહીનં
નરં પ્રસતૂે પિરભૂતમ યૈઃ ।
વાગ્બુ દ્ધકમાપહતં હતાશં
પ્રહીનલ જં ર તદુભર્ગં ચ ॥ ૧૧॥
મીનદ્વયસ્થ તુ બુધાે મનુ ય-
માચારશાેભા ભરતં પ્રસતૂે ।
દેશાનુગં વાહ્મીનકમર્સાધું
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દિરદ્ર મષ્ટપ્રજ પ મષ્ટમ્ ॥ ૧૨॥
હાેરં બુધાે વાસરપસ્ય યાત-
તીવં્ર ખલં કામપરં િવશીલમ્ ।

ગતપ્રતાપં બહુપાપરક્તં
દેવ દ્વ નાં પિરિન દકં ચ ॥ ૧૩॥
હાેરાં ગતાે રાિત્રપતે તુ સાૈ યાે
નરં પ્રસતૂે સભુગં સશુીલમ્ ।
િવ શષ્ટવાગ્બુ દ્ધગુણં નયશં્ચ
પ્રયા ત થ િનત્યમુદારચેષ્ટમ્ ॥ ૧૪॥
યંશે બુધાે વાસરપસ્ય તષ્ઠન્
નરં પ્રસતૂે પિરવાદયુક્તમ્ ।
કૂ્રરં હતાિર સરણં કુ પં
કૂટાનુરકં્ત ચ સદા સકામમ્ ॥ ૧૫॥
યંશે બુધાે રાિત્ર..........
નરં પ્રસતૂે િવગતાિરપક્ષમ્ ।
મુશ્રષૂકં દેવગુ દ્વ નાં
કુલપ્રધાનં બહુપતુ્રયુક્તમ્ ॥ ૧૬॥
બુધાે યદા ભૂ મસતુસ્ય સસં્થાે
ભાગે તીયે પ્રકરાે ત મત્યર્મ્ ।
માઙ્ગલ્યધમ શ્રુ તધમર્બાહ્યં
વબ ધુમાનં સ પદા િવયુક્તમ્ ॥ ૧૭॥
વવિહ્નભાેગે દુસતુઃ સવુાતે

સુ પદેહં સભુગં મનુ યમ્ ।
યશ્ચવ્રતાિદ વનુરક્તચેષં્ટ
દાતારમાય બહુ મત્રપક્ષમ્ ॥ ૧૮॥
તીયભાગે સરુપૂ જતસ્ય

બુધાે િવધત્તે પ્રસભં મનુ યમ્ ।
સ્ત્રીવ લભં શભુ્રમલંઘ્યવીય
પ્રભૂતકાેશં િવિવધાથર્યુક્તમ્ ॥ ૧૯॥
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ભાગે તીયે શ શજઃ સતસ્ય
તષ્ઠન્ પ્રસતૂે સિુવદગ્ધમવે ।
મત્ય મહાધામિનિધ ગતાિર
પ્રસન્ન ચ તં પવ લભં ચ ॥ ૨૦॥
યંશે શનેઃ સાેમસતુઃ પ્રયાતઃ
કરાે ત મત્ય સઘ્ ણં
િવષાિદનં દુબર્લદેહસ વં
પ્રવા સનં િવક્રયિવગ્રહં ચ ॥ ૨૧॥
ચરન્ નવાંશે િદનપસ્ય સાૈ ય
કરાે ત પાપં િવકૃત મનુ યમ્ ।
સ્ત્રીદુભર્ગં બ ધજુનૈિવમુક્તં
પ્રસક્તશીલં હતશ ક્તદપર્મ્ ॥ ૨૨॥
ચ દ્રાંશકે સ્યાન્ નવમે યદૈ દવ-
તદા િવધત્તે સસુખુ િનતા તં

ખ્યાતં વપુ મ તમુદારચેષં્ટ
જેતારમીજં્ય સહૃુદાં સતાં ચ ॥ ૨૩॥
નવાંશકે ભૂ મસતુય સાૈ યાે
નરં િવધત્તે િધરાતર્દેહમ્ ।
િવકમર્શીલં સહૃુદામભીષં્ટ
દ્વે યં ખલં પા થવપીિડતં ચ ॥ ૨૪॥
નવાંશકે વે પ્રકરાે ત સાૈ યઃ
સાૈ યં સુ પં સભુગં મનુ યમ્ ।
દેવ દ્વ તાપે્રણતં પ્રસન્ન
પ્રયા ત થ બ્રહ્મણસમંતં ચ ॥ ૨૫॥
નવાંશકસ્યઃ સરુપૂ જતસ્ય
સાૈ યઃ પ્રસતૂે સુ ખનં મનુ યમ્ ।
નાનાથર્લાભં પ્રભુ પ્રતાપં
સુ મત્રયુકં્ત પ્રસતંુ સુ શલમ્ ॥ ૨૬॥
શકુ્રસ્ય ભાગે નવમે બુધ તુ
કરાે ત મત્ય િવિવધાથર્યુક્તમ્ ।
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પ્રભૂતામત્ર દ્વજપજૂન સ.ુ.........
સતુા વતં િનત્યમુદારચેષ્ટમ્ ॥ ૨૭॥
સાૈરસ્ય ભાગે નવમે ચ તષ્ઠન્
કરાે ત સાૈ યાેઽ ત જં મનુ યમ્ ।
કુ શ પનં સાધુગુણૈરયાેગ્યં
પરાઙ્ગનાસક્તમનથર્યુક્તમ્ ॥ ૨૮॥
સયૂાશકસ્થાે િવદધા ત સાૈ યાે
ણાં રવેઃ પાપમ ત ન સાખૈ્યમ્ ।

કુ મત્રસઙ્ગં િરપપુક્ષ દ્ધ
યશાેિવ.......... સતસશંયં ચ ॥ ૨૯॥
સયૂાશકે શાતકરસ ..........આ.ૈ.......

નરં િવધત્તે િવિવ..........તાપમ્ ।
સતાથર્યુક્તં ર તસાખૈ્યભાજં
િવ શષ્ટશીલં િવનયૈઃ સમેતમ્ ॥ ૩૦॥
સયૂાશક ભૂ મસતુસ્ય સાૈ યાે
નરં િવધત્તેઽ તશઠં િવ શલમ્ ।
ગત શ્રયં બ ધજુનને િનતં્ય
પાપાત્મકં રાેગસમ વતં ચ ॥ ૩૧॥
સયૂાશકે વે પ્રકરાે ત સાૈ યાે
નરં .......... શાસ્ત્રરતં સદૈવ ।
કલાસુ દકં્ષ પ્રણતાિરપક્ષં

તે દ્રયં શ્લાઘ્યતમં સદૈવ ॥ ૩૨॥
સયૂાશકે દેવપુરાેિહતસ્ય
સાૈ યઃ પ્રસતૂે સતુરાં સુ શલમ્ ।
મત્ય મહા ત્તિવબુ દ્ધયુક્તં
પ્રયા ત થ ધમર્પરં સદૈવ ॥ ૩૩॥
સયૂાશકે ભાગર્વ અેવ સાૈ યઃ
કરાે ત મત્ય પ્રચુરાત્નકાેશમ્ ।
પ પ્રયં સાધજુનાનુરક્તં

સદ્ધમર્શીલં બહુપુ યસાખૈ્યમ્ ॥ ૩૪॥
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સયૂાશકે સયૂર્સતુસ્ય સાૈ યજ◌़◌્
કરાે ત િદનં કૃપગમન યમ્ ।
વ્યપેત સલં બહુરાેગયુક્તં
..........અયાપટ િનદયાન........ ચ ॥ ૩૫॥
સયૂાશકે વાસરપસ્ય સાૈ યાે
નરં પ્રસતૂે કુિટલં કુશીલમ્ ।
કુકમર્રક્તં કુજનપ્રસક્તં
કુસ્ત્રીષુ રકં્ત પમાનયુક્તમ્ ॥ ૩૫અ॥
સયૂાશકસ્થઃ શ શનશ્ચ સાૈ યાે
નરં પ્રસતૂે સતુમાનયુક્તમ્ ।
શ્રયાિધકં કા ત્તયુતં સુ શલં
પ્રપન્ન મતં્ર પરદારરક્તમ્ ॥ ૩૫બ્॥
સયૂશકે ભૂ મસતુસ્ય મત્ય
સાૈ યઃ પ્રસતૂે િન ભતપ્તમ્ ।
િવનાથર્યુક્તં િવગતપ્રતાપં
પાખ ડનં દુજર્નવ લભં ચ ॥ ૩૫ચ્॥
વસયૂર્ભાગે િવચરન્ બુધ તુ

સુ પમવે પ્રકરાે ત મત્યર્મ્ ।
પ પ્રયં સત્યરતં સવુાક્યં

સદાનુકૂલં દ્વજદેવતા યઃ ॥ ૩૫દ્॥
સયૂાશકે દેવપુરાેિહતસ્ય
બુધઃ પ્રસતૂે સભુગં મનુ યમ્ ।
િવક્ષાિવનીતં બહુશાસ્ત્રરક્તં
િવવેિકનં િવપ્રમ ત પ્રગ ભમ્ ॥ ૩૫અે॥
સયૂાશકે દૈત્યપુરાેિહતસ્ય
બુધાે િવધત્તે બહુલાભયુક્તમ્ ।
ત્રીસાખૈ્યયુક્તં પ્રણતાિરપક્ષં
સવુચર્સાં સાિદતમ મશત્રુમ્ ॥ ૩૫ફ◌़◌્॥
રાૈદં્ર સકૃુ ણં સતતં કુચૈ
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માલ લુચ પાપરત સદૈવ ।
સયૂાશકે સયૂર્સતુસ્ય સાૈ યાે
નરં િવધત્તેઽ તખલં કૃતઘ્નમ્ ॥ ૩૫ગ્॥
િત્રશ લવસ્થાેઽવિનજસ્ય સાૈ યાે
નરં પ્રસતૂે કિઠનં કુ પમ્ ।
સતાથર્હીનં વ્યસનૈ પેતં
પરાઙ્મખંુ દેવગુ દ્વ નામ્ ॥ ૩૬॥
િત્રશ લવસ્થાેઽકર્સતુસ્ય સાૈ યઃ
કરાે ત તષ્ઠન્ પરતકર્કં ચ ।
રાૈદ્રિક્રયાસક્તમ ત પ્રચ ડં
દ્યૂત પ્રયં વ્યાિધ ભરિદતં ચ ॥ ૩૭॥
ચ દ્રામર્ ે દેવપુરાેિહતસ્ય
િત્રશાંશકસ્થઃ પ્રકરાે ત ધીરમ્ ।
સદા િવનીતં ગુ ણનામભીષં્ટ
વબ ધપૂુજં્ય કુલસત્તમં ચ ॥ ૩૮॥

િત્રશાંશકે વે શ શસનૂુરેવ
શ્રુતાથર્યુક્તં મનજંુ સવુાતે ।
ગુણૈિવખ્યાતમલંઘ્યવીય
પ્રસન્નમૂ ત સતતં સશુીલમ્ ॥ ૩૯॥
િત્રશ લવે દાનવપૂ જતસ્ય
સાૈ યાે િવધત્તે પ્રચુરપ્રતાપમ્ ।
પ્રભું પરક્ષતે્રવમાધનાનાં
પ્રદાન શલં સકુલત્રયુક્તમ્ ॥ ૪૦॥
વ મત્રવીયણ યુત તુ સાૈ યઃ

કરાે ત મત્ય બહુ મત્રયુક્તમ્ ।
પ્રદાન શલં ગુ દેવભક્તં
સશુ્રષૂકં સાધજુનં સદૈવ ॥ ૪૧॥
સાૈ યાે યદા ક્ષતે્રબલને યુક્તઃ
કરાે ત મત્ય પ્રયમને લાેકે ।
સ્થરિક્રયાર ભજન વભાવં
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િવખ્યાતશ દં દદૃ મત્રપક્ષમ્ ॥ ૪૨॥
વતુઙ્ગવીયણ યુત તુ સાૈ યાે

નરં િવધત્તે પ્રમદા વ ભષ્ટમ્ ।
પ્રદાનશીલં ગુ દેવભક્તં
સશુ્રષૂકં સાધજુનસ્ય િનત્યમ્ ॥ ૪૩॥
નવાંશવીયણ યુત તુ સાૈ યાે
નરં પ્રસતૂે સતતં મનાેજ્ઞમ્ ।
શુ ચ ક્ષમાસત્યરત કૃતજ્ઞ
મન વનં સવર્સખુા ભવાસમ્ ॥ ૪૪॥
શભુગ્રહાલાેકનવીયર્યુક્તઃ
કરાે ત સાૈ યઃ પ્રણતં મનુ યમ્ ।
શરંૂ બહુક્લેશસહં રતશં્ચ
પ પ્રયં પુ યમ ત સદૈવ ॥ ૪૫॥

િવચાનશાસ્ત્રશ્રુતકાવ્ય શ મ-
ગા ધવર્સઙ્ ગતકલા ભરામમ્ ।
પુવંીયર્યુક્તઃ પ્રકરાે ત સાૈ યાે
..........ક તમ્ ॥ ૪૬॥
..........

સાૈભાગ્યચાતુયર્ગુણૈ પેતમ્ ।
અશાબલાઢ ઃ પ્રકરાે ત સાૈ યઃ
પ્રસન્નમૂ ત પ્ર થતં થવ્યામ્ ॥ ૪૭॥
ચેષ્ટાબલાઢ ઃ પ્રકરાે ત સાૈ યઃ
સ્ત્રીવ લભં ભપૂયુતં મનુ યમ્ ।
વાચારધમર્પ્રચુરં પ્રગ ભં

સત્યાિધકં ની તપરં સદૈવ ॥ ૪૮॥
.......... રાિત્રવીયર્પ્રબલ તુ સાૈ યાે
નરં પ્રસતૂે સતતં ધનાઢ મ્ ।
મષ્ટાન્નપાનં પ્રયગ ધમાલ્યં
સવેાિવધજ્ઞં સકૃુતાપેચારમ્ ॥ ૪૯॥
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વવારવીયણ યુત તુ સાૈ યઃ
કરાે ત મત્ય બહુધમર્શીલમ્ ।
પ્રયપ્રદાનં પ્રયદશર્નં ચ
પ્રાજ્ઞં બહુજ્ઞાનિવક ણર્બુ દ્ધમ્ ॥ ૫૦॥
હાેરાબલાઢ ઃ પ્રકરાે ત સાૈ યા
નરં નરાણામિનશં િહતાે સમુ્ ।
બહુશ્રમક્લેશસહ િવનાત
દુધર્ષર્મ યૈઃ પ્રણતાિરપક્ષમ્ ॥ ૫૧॥
બુધાે યદા પક્ષબલને યુક્ત-

તદા પ્રસતૂે બહુપક્ષયુક્તમ્ ।
જન પ્રયં ધમર્પરં સુ પં
પ્રમા થનં વૈિરગણસ્ય સ યક્ ॥ ૫૨॥
..........અસવીયર્પ્રબલ તુ સાૈ યઃ
કરાે ત મત્ય બહુિવત્તભાજમ્ ।
દેવ દ્વજે યાે િનરતં િવનીતં
..........અ વનં સ્ત્રીસભુગં મનુ યમ્ ॥ ૫૩॥
સાૈ યાેઽ દવીયર્પ્રબલઃ પ્રસતૂે
નરં કલાકાેિવદમદ્ભુતાથર્મ્ ।
સાૈ..........
ગા ધવર્ શલં પ્રય ત્યહાસ્થમ્ ॥ ૫૪॥
સ્ત્રીહેતુઃ ..........અ તક્ષય ક્તક ત
જઘ યરક્તં ચ ન સાૈહૃદં ચ ।
સાૈ યઃ સહૃુવીયર્િવવ જત તુ
નરં ઉવાતે િવષયપ્રસક્તમ્ ॥ ૫૫॥
વક્ષતે્રવીયણ િવવ જતાે જ્ઞઃ
કરાે ત મત્ય િવગતા ભમાનમ્ ।
સ્ત્રીપાનદાષેપ્રભવૈરનથ-
વ્યાર્ યાિદિવદ્વષેયુતં સદૈવ ॥ ૫૬॥
વતુઙ્ગવીયણ િવવ જતાે જ્ઞાે

નરં પ્રસતૂેઽ તિનકૃષ્ટચેષ્ટમ્ ।
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પ્રપીિડતં વંશસમુદ્રવૈશ્ચ
દાિરરભાજં સતતં કુચૈલમ્ ॥ ૫૭॥
નવા શવીયણ િવવ જતાે જ્ઞઃ
કઠાેરવાક્યં જનયને્મનુ યં
..........અે........સહ ઙ્ગરક્તં
િવગિહતં શીલપિરિક્રયાિધઃ ॥ ૫૮॥
શભુગ્રહાલાેકનવ જતાે જ્ઞઃ
કરાે ત મત્ય સહૃુદામનીષ્ટમ્ ।
િહસાપરં બહ્વણૃમ પકાેશં
િવરક્ત મત્રં િવકૃ તપ્રગ ભમ્ ॥ ૫૯॥
પુંક્ષતે્રવીયણ િવવ જતાે જ્ઞઃ
કરાે ત ભી ં સતતં હતાશમ્ ।
ખલં વધદ્રાેહકૃતાનુબન્..........◌ં
વાચારસત્યશ્રુ તધમર્હીનમ્ ॥ ૬૦॥

િદગ્વીયર્હીનઃ પ્રકરાે ત સાૈ યાે
નરં હતાશં નયનષ્ટતપ્તમ્ ।
યુધાે સકંુ ચાૈરગણાિધપં ચ
િક્રયાિવહીનં પરદેશરક્તમ્ ॥ ૬૧॥
ચેષ્ટા લને પ્રિવવ જ પ્ ચાે
નરં સવાતેઽ તખલં કુચેષ્ટમ્ ।
શઠં તથા િનષુ્ઠરવાક્ય શલ
િવપન્નદારાત્મજસઘંત ત્રમ્ ॥ ૬૨॥
.......... ॥ ૬૩॥
વવારવીયણ િવવ જતાે જ્ઞાે

નરં પ્રસતૂે બહુકષ્ટભાજમ્ ।
.......... વસહ્યં િવફલશ્રમાતર્-
મ યાે યવૈરાપેહતાત્મજ તુમ્ ॥ ૬૪॥
હાેરાબલને પ્રિવવ જતાે જ્ઞાે
નરં પ્રસતૂે બહુશત્રપુક્ષમ્ ।
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ભાેગા વતં દુઃખપર ત ત્ત્ં
દ્યૂત પ્રયં પ્રશ્રયસાૈચહીનમ્ ॥ ૬૫॥
વપક્ષવીયણ િવવ જતાે જ્ઞાે

નરં પ્રસતૂે મ લનં સદુ નમ્ ।
પ્રભૂતદાષે સતતં ત
િવહીનપક્ષં બહુતકર્કં ચ ॥ ૬૬॥
વમાસવીયણ િવવ જતાે જ્ઞઃ

કરાે ત મત્ય કુિટલ વભાવમ્ ।
ગુ દ્વ વજ્ઞકરં િહતજ્ઞ
પરાન્નરકં્ત કૃપણ વભાવમ્ ॥ ૬૭॥
બુધાે યદા વષર્બલને હીન-
તદા પ્રસતૂે િવધનં મનુ યમ્ ।

નાનાથર્નાશઃૈ પિરિપિડતાઙ્ગં
ખલાનુરક્તં ગુ ભ ક્તહીનમ્ ॥ ૬૮॥
ઇ ત શ્રી દ્ધયવને બુધચારઃ ॥

આ યાય ૨૧
ગુ ચારા યાયઃ
મષેે ગુ દવનરં પ્રસતૂે
દુમર્ષર્ણં શાૈયર્બલ વભવમ્ ।
િવખ્યાતકમાર્ણમ તપ્રગ ભ-
માજે વનં બુ દ્ધગુણૈ પેતમ્ ॥ ૧॥
ષે ગુ ઃ પા ડુયશઃ પ્રતારં

નરં પ્રસતૂે સભુગં સવુષેમ્ ।
કા તં વદારા ભરતં િવનીતં
દેવિવ ચાયર્કૃતાપેચારમ્ ॥ ૨॥
તીયરાશાૈ ચ સરેુજ્યમ ત્રી

નપૈુ યદા ક્ષ યપરં પ્રસતૂે ।
સમુેધસં વા હ્મનમાિહતાથ
કૃપાપરં બુ દ્ધગુણા વતં ચ ॥ ૩॥
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તષ્ઠન્ ગુ ઃ કકર્ટકે સુ પં
િવદ્વાંસમાે ેબલવીયર્યુક્તમ્ ।
પ્રાજ્ઞં પ્રસતૂે પ્રયધમર્ભાજં
યશ વતં લાેકપુરસૃ્કતં ચ ॥ ૪॥
સહં ગતાે દેવગુ ઃ પ્રવીરં
નરં પ્રસતૂે સ્થરહ્..........અસ વમ્ ।
િવદ્વાંસમાલક્ષ્યમુદારનુગ્ર
શરંૂ બહુ નગ્ધસહૃુ જનં ચ ॥ ૫॥
ષષે્ઠ િક્રયાજ્ઞાનિવશદુ્ધબુ દ્ધ
મેધાિવનં કમર્કથા ભરામમ્ ।
શાસ્ત્રાથર્ શ પશ્રુ તકાવ્ય ચ તં
સદુશર્નં દેવગુ ઃ પ્રસતૂે ॥ ૬॥
તુલે િવ ચત્રાથર્બહુપ્રલાપં
ગુ ઃ પ્રસખં્યાતિધયં પ્રસતૂે ।
કા તં શભુાચારરતં િવનીતં
પ્રાજ્ઞં વ ણક્સાથર્મહત્તરં ચ ॥ ૭॥
ગુ નર્રં શ્ચકમ યપુેતઃ

દં્ર પ્રસતૂે બહુશત્રપુક્ષમ્ ।
સહૃુચ્છલદ્રાેહરતં કુશીલં
પ્રપંચકં િહસ્રમિનષ્ટદારમ્ ॥ ૮॥
ધનુધરસ્ય તુ ગુ ઃ પ્રસતૂે
પ્રયાપેહારંશ્રુતધમર્શીલમ્ ।
યજ્ઞવ્રતાચાયર્મસં સ્થતાથ
દાતારમાય બહુ મત્રપક્ષમ્ ॥ ૯॥
ગુ ર્ગે માદર્વમ પવીય
નીચિક્રયાચારરતં દુર તમ્ ।
મખૂ પરાજ્ઞકરમથર્હીનં
બહુશ્રમં ક્લેશસહં પ્રસતૂે ॥ ૧૦॥
કુ ભે તુ વઃ શસ
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િવદ્વશેશીલં જનયત્યસત્યમ્ ।
કુ શ પનાપેાશ્રયકકર્શં ચ
મખુ્યં ગણાનામ તનીચચે તમ્ ॥ ૧૧॥
મીનદ્વયસ્થાે ગુ ગાૈરવજ્ઞં
ગુ નર્રં શ્લાઘ્યધનં પ્રસતૂે ।
હૃષં્ટ સ્થરાર ભમિનષ્ટદપ
વેદાથર્શસ્ત્રશ્રૂ તકાવ્યિવત્તમ્ ॥ ૧૨॥
હાેરાં રવેદવગુ ઃ પ્રયાતઃ
કરાે ત મત્ય બહુરાષેયુક્તમ્ ।
લુ ધં વવાગ્દાષેયુતં સતુીવં્ર
સગુુપ્તપાપં પરતકર્કં ચ ॥ ૧૩॥
ચ દ્રસ્ય હાેરાિધગતઃ સરેુજ્યાે
નરં પ્રસતૂે સભુગં મનાેજ્ઞમ્ ।
સ્થરિક્રયાર ભધનં શર યં
ધમર્ વભાવં દૃઢસાૈહૃદં ચ ॥ ૧૪॥
ભાગે તીયે સરુરાજમ ત્રી
સયૂર્સ્ય સતૂે કૃપણં મનુ યમ્ ।
કૂ્રરં િક્રયાહીનમનપ્ર યં
િન દં્ય કુકમાર્ જતસ પદં ચ ॥ ૧૫॥

વ સ્ત્રભાગે રજનીકરસ્ય
તષ્ઠન્ પ્રસતૂે સમુનાેશ્ચ પમ્ ।
..........અરં પ્ર સદં્ધ બહુમાનિવત્તં
પ્રગ ભ ચ તં દ્વજદેવભક્તમ્ ॥ ૧૬॥
યંશે ગુ ભુર્ મસતુસ્ય ધત્તાે
ણાં ભયં બ ધજુનૈઃ પ્રસતૂે ।
..........આ ક્ષરાેગં ........
પ્રપાષેણં .......... ॥ ૧૭॥
.......... સામસતુસ્ય તષ્ઠન્
કરાે ત મત્ય પ્રવરં પ્ર સદ્ધમ્ ।
િવદ્યાિવનીતં બહુધમર્સક્તં
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સાૈ યાકૃ ત સાૈ યગુણૈઃ સમેતમ્ ॥ ૧૮॥
યંશે વકે દેવગુ ઃ પ્રસતૂે
.......... સશુીલ િવ જતાિરપક્ષમ્ ।
ક્ષમ વતં પા થવમાનયુક્તં
ચતુ પદાઢ પ્રણતં ગુ ણામ્ ॥ ૧૯॥
દ્રે કાણસસં્થાે ગજુસ્ય વાે
.......... પ્રસતૂે બહુકાંચનાઢ મ્ ।
.......... વરત્નર્યુક્તં
સખુા વતં પા થવ લભં ચ ॥ ૨૦॥
રાૈદં્ર પર વાપહરં કુબુિધ
કિનષ્્ટઃઅકમાર્ણમ મત્રવ તમ્ ।
દ્રે કાણસસં્થાે રિવજય વાે
નરં પ્રસતૂે બહુશાેકભાજમ્ ॥ ૨૧॥
પ્રે યઃ કુકમાર્ તખલ વભાવાે
ધનૈિવહીન વથ મ દસ વઃ ।
નવાંશકે વાસરપસ્ય વાે
યદા તદા સ્યાન્મનજુઃ પ્રચ ડ્ઃ ॥ ૨૨॥
નવાંશકે રાિત્રપતેઃ સરેુજ્ય-

તષ્ઠન્ પ્રસતૂે સભુગં મનુ યમ્ ।
પ્રયા ત થ પ્રી તકરં નરાણાં
પ્રસન્ન ચ તં પ્રમદા વભીષ્ટમ્ ॥ ૨૩॥
મખુાિદરાેગં વ્યસનાપેતપં્ત
ભાયા વતં પાપરતં પ્રકામમ્ ।
નવાંશકે ભૂ મસતુસ્ય વ-

તષ્ઠન્ પ્રસતૂેઽ તખલં મનુ યમ્ ॥ ૨૪॥
બુધસ્ય ભાગે નવમ સરેુજ્ય-

તષ્ઠન્ પ્રસતૂે સદયં મનાેજ્ઞમ્ ।
િવત્તા વતં ધમર્પરં સવુષંે
શાસ્ત્રથર્રકં્ત સતુસાખૈ્યયુક્તમ્ ॥ ૨૫॥
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વાે નવાંશે િવચરન્ વક યે
કરાે ત મત્ય પતુલ્યવષેમ્ ।
પતુ્રા વતં શદુ્ધકલત્રયુકં્ત
શાસ્ત્રાથર્યુક્તં સજુનાથર્વ તમ્ ॥ ૨૬॥
શકુ્રસ્ય ભાગે નવમે સરેુજ્ય-

તષ્ઠન્ પ્રસતૂે સુ ખનં મનુ યમ્ ।
તજે વન ક તકરં કૃતજ્ઞં
પુ યાત્મકં ધમર્રતં સદૈવ ॥ ૨૭॥
ભારા ક્ષરાેગવ્યસનૈઃ સમેતં
પ્રયાિવહીનં િવગતપ્રતાપમ્ ।
નવાંશકસ્થાેરિવજ્યસ્ય વાે
નરં સવુાતે પપીિડતં ચ ॥ ૨૮॥
સયૂાશકે વાસરપય વાે
નરં પ્રસતૂે િવધનં િવ પમ્ ।
અક તવ તં બહુશત્રપુકં્ષ
મત્રૈિવયુક્તં િવસખંુ િવશીલમ્ ॥ ૨૯॥
સયૂાશકે દેવગુ ઃ પ્રસતૂે
ચ દ્રસ્ય તષ્ઠન્ ધિનનં મનુ યમ્ ।
પ્રયા ત થ પતુ્રસતુાથર્યુકં્ત
ભપૂાલપજંૂ્ય દિયતં જનાનામ્ ॥ ૩૦॥

હ પ તદ્વાર્દશભાગસસં્થાે
ભાૈમસ્ય સતૂે પ્રખલં મનુ યમ્ ।
િવધમર્શીલં વ્યસનૈ પેતં
રાેગાિદતં બ ધનભાગન ચ ॥ ૩૧॥
અકાશસસં્થઃ શ શજસ્ય વાે
નરં પ્રસતૂે પ્ર થતં લાેકે ।
સત્યાિધકં સવર્ગુણૈ પેતં
પ્રભુ પ્રયં બ ધજુનસ્ય િનત્યમ્ ॥ ૩૨॥
અકાશકે વે પ્રકરાે ત વ-

તષ્ઠન્ નરં સવર્સ દ્ધમતમ્ ।
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પુષં્ટ જતાિર ભયરાેહયુક્તં
રામા વભીષં્ટ સતત્ં સુ શલમ્ ॥ ૩૩॥

વાે ગાેદ્વાર્દશભાગસસં્થાે
નરં પ્રસતૂે હયકાંચનાઢ મ્ ।
પ્રયા ત થ ભાે ગનમાયર્શીલં
પ્રમા થનં વૈિરજનય િનત્યમ્ ॥ ૩૪॥
સયૂાશકે ભાસ્કરન દન

વઃ કુચૈલં કુ તે મનુ યમ્ ।
દ નં િવ પં બહુદુઃખભાજં
પ્રપીિડતં દસ્યુ ભરેવ ભપૂૈઃ ॥ ૩૫॥
..........

નરં પ્રસતૂે કુિટલં મનુ યમ્ ।
હી યાર્પરં પીિડતલાેકવગ
િવહીન શલં પરવાદરક્તમ્ ॥ ૩૬॥
િત્ર શ લવે સયૂર્સતુસ્ય વ-

તષ્ઠન્ િવધત્તે િવ તં ..........મ્ ।
પાપાનુરકં્ત પરદારશીલં
વબ ધુહીનં કુિટલ વભાવમ્ ॥ ૩૭॥

િત્રશાંશકે વે સરુરાજમ ત્રી
મની ષણં વાક્ચતુરં કરાે ત ।
મત્ય સરુકં્ત દ્વજદેવભક્તં
સ તુષ્ટ ચ તં સતતં સુ શલમ્ ॥ ૩૮॥
િત્રશાંશકે સાેમસતુસ્ય વઃ
કરાે ત િવજ્ઞં સતતં મનુ યમ્ ।
અ યાત્મિવધાગમસક્ત ચ તં
ક્ષમા વતં બ્રહ્મિવદાં વિરષ્ઠમ્ ॥ ૩૯॥
િત્રશાંશકે ભાગર્વન દનસ્ય ..........

વશ્ચરન્ િવત્તયુતં િવધત્તે ।
નરં િવનીતંઉતલાભયુક્તં
સ્ત્રીણામભીષં્ટ લાેકમા યમ્ ॥ ૪૦॥
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સહૃુદ્ધલી દેવગુ ઃ પ્રસતૂે
નરં િવનીતં સતતં સશુીલમ્ ।
ખ્યાતં સ્થરસ્ફ તધનં સુ મતં્ર
સદ્વતૃ્તયુક્તં ચ તથા જતાિરમ્ ॥ ૪૧॥
વક્ષતે્રવીયણ યુતઃ સરેુજ્યાે
નરં પ્રસતૂે ગુણશીલવ તમ્ ।
મેધાિવનં દેવગુ પ્રસક્તં
પ્રખ્યાતકમાર્ણમ પવીયર્મ્ ॥ ૪૨॥
વતુઙ્ગવીયણ યુતઃ સરેુજ્યઃ

કરાે ત નાનાથર્યુતં મનુ યમ્ ।
.......... વર્ શ પવ્યવહારકાવ્ય-

માધુયર્દા ક્ષ યપતું દયાલુમ્ ॥ ૪૩॥
.......... ॥ ૪૪॥
શભુગ્રહલાેકનવીયર્યુક્તાે

વાે િવધત્તે િવ જં મનુ યમ્ ।
પાપૈરનાથઃ પ્રખલૈિવ યે-
દ ય ચતં જ્ઞા ત ભરેવ ભપૂૈઃ ॥ ૪૫॥
પુંક્ષતે્રવીયણ યુત તુ વાે
ગા ભીયર્ધૈયર્પ્રવરં મનુ યમ્ ।
ચતુ પદાઢ ં કુલદૈવમખુ્યં
સધુમર્શીલં પવ લભં ચ ॥ ૪૬॥

હ પ તિદગ્બલવાન્ પ્રસતૂ
સપુ ડતં ભૂિરગુણૈઃ સમેતમ્ ।
વસ્ત્રાન્નપાનૈઃ સિહતં મનાેજં્ઞ
ગતા તપકં્ષ ગતસા વસં ચ ॥ ૪૭॥
ચેષ્ટાબલાઢ ઃ સરરાજમ ત્રી
.......... તષં્ઠ સજંનયને્મનુ યમ્ ।
મ ત્રા વતં સાૈરતલ ધસાખૈ્યં
શરંૂ મહાશ્ચાનયુતં સિહ મ્ ॥ ૪૮॥
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દેવાબલાઢ ઃ પ્રકરાે ત વાે
નરં પ્ર સદં્ધ બહુિવત્તયુક્તમ્ ।
પ્રસન્નમૂ ત પ્રણતાિરપક્ષં
સખુા વતં ત ત્રિવદાં વિરષ્ઠમ્ ॥ ૪૯॥
વવારવીયણ યુત તુ વાે

િવદ્યાિધકં સજંનયને્મનુ યમ્ ।
સ્ત્રીલાભયુક્તં સજુનાનુકૂલં
પ્રયવંદં સવર્કલાસુ દક્ષમ્ ॥ ૫૦॥
ગુ યર્દા વષર્બલેણ યુક્ત-

તદા પ્રસતૂે સભુગં મનુ યમ્ ।
અત્યાયર્શીલં બહુવીયર્યુક્તં
ચેષં્ટ પાણાં પ્રચુરાન્નપાનમ્ ॥ ૫૧॥
વમાસવીયણ યુતઃ સરેુજ્ય

કરાે ત મત્ય સભુગં કૃતજ્ઞમ્ ।
કા તં િવનીતં પ્રચુરાઙ્ગનાઢ ં
વબ ધપૂુજં્ય સતતં ધનાઢ મ્ ॥ ૫૨॥

હાેરાબલાઢ ઃ પ્રકરાે ત વાે
નરં મહાજ્ઞાનયુતં પશા તમ્ ।
િવજ્ઞાનશાસ્ત્રશ્રુતસાખૈ્યયુક્તં
પ્રયા ત થ માનધનૈઃ સમેતમ્ ॥ ૫૩॥

વાે યદા પક્ષબલને યુક્તાે
નરં પ્રસતૂેઽ તબલં કૃતજ્ઞમ્ ।
િવધા વતં સવર્સખુાિધવાસં
રત્ના વતં વા જગજૈ પેતમ્ ॥ ૫૪॥

વાે યદા મત્રબલને હીન-
તદા પ્રસતૂે કૃપણં મનુ યમ્ ।

શત્રપુ્રહાર વરપાનદાષે
સ્ત્રીરાેગબ ધાિદિનપીિડતાઙ્ગમ્ ॥ ૫૫॥
વસ્થાનવીયણ િવવ જત તુ
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વઃ પ્રસતૂે કિઠન વભાવમ્ ।
તાઙ્ગનં કુ ક્ષ ગાતર્દેહં

મત્રૈિવહીનં ભયિવક્લવં ચ ॥ ૫૬॥
વાેશ્ચવીયણ િવવ જત તુ

કરાે ત નીચપ્રકૃ ત મનુ યમ્ ।
પતુ્રાથર્હીનં કિઠનં કૃતઘં્ન
પ્રપીિડતં પા થવચાૈરસઘંૈઃ ॥ ૫૭॥
નવાંશવીયણ િવવ જત તુ
સરેુ દ્રમ ત્રી કુ તે ભયાતર્મ્ ।
પામાિદરાેગૈઃ સિહતં ..........
બુદ્ધા િવહીનં િવસખંુ સશાેકમ્ ॥ ૫૮॥
શભુગ્રહાલાેકનવીયર્હીનાે

વઃ પ્રસતુેઽ તકુ પદેહમ્ ।
વબ ધુહીનં જઠર વભાવં

વૈર પ્રયં ક્રાેધપરં કુ શલમ્ ॥ ૫૯॥
પુવંીયર્હીનઃ સરુરાજમ ત્રી
નરં પ્રસતૂે લલન વભાવમ્ ।
ભી ં શઠં નૈકૃ તકપ્રકારં
શ્લે માત્મદેહં જનાત્મકં ચ ॥ ૬૦॥
િદગ્વાયિહનઃ કુ તે સરેુજ્યા
નરં િવહીનં ધનધા ય તૈઃ ।
િવદેશરક્ત પ્રચલ વ ..........

..........િનત્યમ્ ॥ ૬૧॥
ચેષ્ટાબલનેવૈ િવના સરેુજ્યઃ
કરાે ત પાપાત્મકમુગ્ર પમ્ ।
..........

સ પીડ્યતે વા પ તમર્નુ યૈઃ ॥ ૬૨॥
કરાે ત વાે દ્યુબલને હીનાે
નરં પ્રકૃત્યા િપશનુ વભાવમ્ ।
ક યાપ્રજં વાત ભતપ્તં
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નીચાિરિવદ્વષેિવ દ્ધદાષેમ્ ॥ ૬૩॥
વવારવીયણ િવના સરેુજ્યાે

નરં પ્રસતૂે પિરભૂતવીયર્મ્ ।
િપત્તા ગ્ દાહ વરશસ્ત્રચાૈરૈઃ
પ્રપીિડતં ધમર્િવવ જતં ચ ॥ ૬૪॥
વવષર્વીયણ િવના સરેુજ્યઃ

કરાે ત મત્ય ધનબુ દ્ધહીનમ્ ।
કૃશં કૃતઘં્ન ચપલ વભાવં
કફાિનલા યં સતતં ચ યુક્તમ્ ॥ ૬૫॥
િવવ જતાે માસબલને વઃ
કરાે ત મ યાત્મકમુગ્ર પમ્ ।
પરાપવાદેષૂ રતં કૃતઘં્ન
પરાન્નરકં્ત પરયાે ષતાઢ મ્ ॥ ૬૬॥
કરાે ત હાેરાબલહાનમૂ તઃ
સરેુજ્ય.......... બહુશાઠ્યયુક્તમ્ ।
ગતત્રપં હીનબલં કુ પં
વધાત્મકં શઙ્કરકારકં ચ ॥ ૬૭॥

હ પ તઃ પક્ષબલને હીનઃ
કરાે ત મત્ય િનજપક્ષહીનમ્ ।
રાેગા ભભૂતં પ્રિવહીનસત્યં
પ્રભૂતશત્રપુરદારરક્તમ્ ॥ ૬૮॥
ઇ ત શ્રી દ્ધયવને ગુ ચારઃ ॥

આ યાય ૨૨
શકુ્રચારા યાયઃ
મષેે તુ શકુ્રાે જનયત્યશા ત..........
નરં બહુક્ષાેધિવરાેધશીલમ્ ।
.......... પરસ્ત્રીહરણે પ્રસકં્ત
સે ય વનાર યિવચારણં ચ ॥ ૧॥
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ષે બહુસ્ત્રીસતુરત્નમાઢ ં
..........આતં પ્રસતૂે ગજુઃ સમુૂ તમ્ ।
વબ ધુધતાર્રમનેકવીય

કૃષીબલં ગાેકુલ વનં ચ ॥ ૨॥
િનષવેમાનાે મથનુે પ્રસતૂે
શકુ્રાે નરં વાઃ મનમુ જતં ચ ।
સુ દ્વ ત યપરં કૃતજ્ઞં
િવજ્ઞાનશાસ્ત્રાથર્કથારતં ચ ॥ ૩॥
ચતુથર્રાશાૈ યિદ ષાેડશા ચ-

તષ્ઠન્ પ્રસતૂે ર તધમર્શીલમ્ ।
પ્રાજ્ઞં શ્રુ તજ્ઞાનિવદાં વિરષં્ઠ

દુ વભાવં પ્રયદશર્નં ચ ॥ ૪॥
સહા શ્રત તુ પ્રયબ ધપુકં્ષ
શકંુ્ર પ્રસતૂે નરમત્મસહ્યમ્ ।
િવ ચત્રસાખૈ્યવ્યસનં સુ પં
ગુ દ્વ ચારપારયણં ચ ॥ ૫॥
ક યાં ગતાે માદર્વમ પિવતં્ત
શકુ્રઃ પરાપેાસન િવતં ચ ।
સ્ત્રીભષૂણજ્ઞં ર તગેયકાવ્ય-

કલા લિપજ્ઞં મધુરં ચ કુયાર્ત્ ॥ ૬॥
તુલાધરસ્થાે ગુસનૂુરાઢ ં
નરં પ્રસતૂેઽથર્િવરાજપ યમ્ ।
િવ ચત્રમાલ્યા બરમાત્મવ યં
બહુપ્રવાસં શ્રમલ ધિવત્તમ્ ॥ ૭॥
શકુ્રાેઽષ્ટમકે્ષત્રગતાે શસંં
િવદ્વષેશીલં જનયત્યહ યમ્ ।
પ્ર દ્વષ્ટદુષ્ટ પ્રાતલાેમ..........
શઠં પરસ્ત્રી વનયપ્રપંચમ્ ॥ ૮॥
.......... રસ્થાે િવગતાથર્િવદ્યં
શકુ્રઃ પ્રસતૂેઽ તિવલક્ષશ દમ્ ।
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સધમર્કામાચફલ પત
ગત પ્રયં કા તમન પસાખૈ્યમ્ ॥ ૯॥
કુવ ત રાશાૈ દશમે મનુ યં
શકુ્રાે બહુક્લેશભયશ્રમાતર્મ્ ।
નૈશૂ યલાેભા શ્રતવંચનાનાં
પ્રયાે ગણં ક્લવિવપન્નચે તમ્ ॥ ૧૦॥
શકુ્રશ્ચરન્ કુ ભધરે મનુ ય-
મુદ્યાેગરાેગવ્યસનાપેતપ્તમ્ ।
કમર્ વસ પન્નફલષેુ સક્તં
કુયાર્ દ્વ દં્ધ ગુ ભઃ સતુૈશ્ચ ॥ ૧૧॥
મીનદ્વયસ્થાે જનયત્યુદારં
શકુ્રઃ શ્રુ તજ્ઞાનરતં મનુ યમ્ ।
િદગ્બુ દ્ધકમર્પ્રચુરં સુ પં
પ પ્રયં સ જનમાનલ ધમ્ ॥ ૧૨॥

હાેરાં ગતાે વાસરપસ્ય શકુ્રઃ
કરાે ત મખૂ િવધનં િવશીલમ્ ।
િહસા ત તેયરતં પ્રકામં
પૈશૂ યયુકં્ત ચ િવધમર્શીલમ્ ॥ ૧૩॥
હાેરાં ગતાે રાિત્રપતે તુ શકુ્રઃ
સતાં પ્રયં સ્ફ તધનં કરાે ત ।
ગા ધવર્લીલાશ્રુ તગીતરક્તં
િવપ્ર પ્રયં પા થવવ લભં ચ ॥ ૧૪॥
દ્રે કાણસસં્થાે િદનપસ્ય શકુ્રાે
નરં પ્રસતૂે કિઠનં ગત વમ્ ।
કુયાે ષતામાગતસાખૈ્યયુક્તં

દં શસંં બહુરાે ષણં ચ ॥ ૧૫॥
તીયભાગે શશલાંછનસ્ય
તષ્ઠન્ ગુઃ સાખૈ્યયુતં પ્રસતૂે ।
િવદ્યાિવનીતં િપ મા ભક્તં
તપ વનં ધમર્પરં કૃતજ્ઞમ્ ॥ ૧૬॥
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તીયભગે ધરણીસતુસ્ય
શકુ્રશ્ચરન્ પાપરતં કરાે ત ।

દ્રાેગવ ત વ્યસન પેત
માયાિવનં વંચનત પરં ચ ॥ ૧૭॥
દ્રે કાણસસં્થઃ શ શજસ્ય શકુ્રાે
નરં પ્રસતૂે સભુગ મનાેજ્ઞમ્ ।
રતપ્રગ ભં પ્રયપૂતર્દારં
સવુણર્રત્નાત્મજભા ગનં ચ ॥ ૧૮॥
ભાગે તીયે સરુપૂ જતસ્ય
શકુ્રશ્ચરન્ શ્રેષ્ઠતમં સુ પમ્ ।
સત્યા વતં સવર્કલાસુ દકં્ષ
ક્ષમા વતં પ્રી તકરં જનાનામ્ ॥ ૧૯॥
યંશે વક યે ગજુઃ પ્રસતૂે
નરં પ્રગ ભં ધિનનં સુ શલમ્ ।
અ યાત્મિવદ્યાિનરતમ્ સુ પં
.......... િવહીનમ્ ॥ ૨૦॥
..........ગ તીયે રિવજસ્ય શકુ્રઃ
કરાે ત મત્ય વધબ ધુરક્તમ્ ।
વબ ધુહીનં પરદારરકં્ત

િવદ્વશેશીલં સતતં કુસવે્યમ્ ॥ ૨૧॥
નવાંશથાે િદનપસ્ય શકુ્રઃ
કરાે ત મત્ય િવકલં સભુી મ્ ।
બહુ દ્વષં િનઃિક્રયમ પવીય
પ્રપંચયુક્તં ગતસ વસાખૈ્યમ્ ॥ ૨૨॥
નવા શકે ભાગર્વન દન તુ
ચ દ્ર ધત્તે તનયં નરાણમ્ ।
સદ્યાે ષતં વા ધનધા યલાભં
િરપુક્ષયં બ ધુસમાગમં ચ ॥ ૨૩॥
નવાંશકે ભૂ મસતુસ્ય શકુ્રાે
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નરં પ્રસતૂે િધરિદતાઙ્ગમ્ ।
પ્રપીિડતં દસ્યુ પૈઃ સિદવ
પ્રદ્વષેશીલં િનકૃ ત પ્રયં ચ ॥ ૨૪॥
બુધસ્ય ભાેગે નવમે તુ શકુ્રઃ
કરાે ત મત્ય િવબુધં સધુ યર્મ્ ।
તીથાર્શ્રયં દેવગુ પ્રસક્તં
પ્રયા ત થ સિંનયમૈ પેતમ્ ॥ ૨૫॥
શકુ્રાે નવાંશે સરુપૂ જતસ્ય
કરાે ત મત્ય પ્રણતં દ્વ નામ્ ।
િવવેકિવધગમશસ્ત્રલુ ..........
પ પ્રયં મત્રવરૈઃ સમેતમ્ ॥ ૨૬॥

નવાંશકે વે ગજુઃ પ્રસતૂે
અ યાત્મિવક્ષાિનરતં મનુ યમ્ ।
વધમર્પજંૂ્ય સિુધયા સમેતં

હતાિરપક્ષં વ્રતશી લનં ચ ॥ ૨૭॥
સ્થતાે નવાંશઽેકર્સતુસ્ય શકુ્રાે
નરં પ્રસતૂે સ જં સદુઃખમ્ ।
ભાયાર્ તથઃ પિરવ જતં ચ
પ્રપીિડતં નીચજનૈિવશષેાત્ ॥ ૨૮॥
સયૂાશકે વાસરપસ્ય શકુ્રઃ
કરાે ત િદનં ન ચ દ ઘર્સતૂ્રમ્ ।
..........ધા િવહીનં સજુનૈિવમુક્તં
..........દ્રાેહાત્મકં વાદરતં શશંમ્ ॥ ૨૯॥
શકુ્રાેઽકર્ભાગે શશલાંછનસ્ય
નરં પ્રસતૂે વરયાનભાજમ્ ।
પ પ્રયં ભાે ગનમથર્વ તં

િવહારવાપીકરણષેુ સક્તમ્ ॥ ૩૦॥
..........ઊ........ શકુ્રાે
િવદેશરક્તં મનજંુ પ્રસતૂે
દ્યૂત પ્રયં યુદ્ધપરં કૃતઘં્ન
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િવવેકહીનં પરદારભાજમ્ ॥ ૩૧॥
સયૂાશકે સાેમસતુસ્ય શકુ્રાે
નરં પ્રસતૂે સભુગં મનાેજ્ઞમ્ ।
સ્થાનાથર્માનૈઃ સિહતં પ્ર સદં્ધ
િવધાજર્ને ત પરમ પદાષેમ્ ॥ ૩૨॥
સયૂાશકસ્થઃ સરુપૂ જતસ્ય શકુ્રઃ
કરાેત્યાયર્મ ત સદુાનમ્ ।
સન્માનસાૈહદસખુાથયુક્તં
િવ ચત્રભાેગં દ્રિવણાપેપનમ્ ॥ ૩૩॥
સયૂાશકે વે ગજુઃ પ્રસતૂે
િવ ચત્રવા યં ર તગેયરક્તમ્ ।
ધમાર્થર્કામૈઃ સહીતં સિુવચં
પપ્રધાન્ં િનજબ ધુમા યમ્ ॥ ૩૪॥

અકાશકે સયૂર્સતુસ્ય શકુ્ર-
તષ્ઠન્ પ્રસતૂે સખુભાગ્યહીનમ્ ।

નાપાત્મકં શત્રુિવવ જતં ચ
પ્રવા સનં વ્યાિધ ભરિદતં ચ ॥ ૩૫॥
િત્રશાંશકે ભૂ મસતુસ્ય શકુ્ર-

તષ્ઠન્ પ્રસતૂે સુ જં મનુ યમ્ ।
િપત્તાિદતં સ વરમ પવીય
વનીચયુક્તં બહુના યથાેક્તમ્ ॥ ૩૬॥

િત્રશ લવે સયૂર્સતુસ્ય શકુ્ર-
તષ્ઠન્ પ્રસતૂે બહુદાષે ખન્નમ્ ।

હતાત્મકં બ ધુિવયાેગયુક્તં
પ્રપંચશીલં ગતસત્યશાૈચમ્ ॥ ૩૭॥
િત્રશાંશકે દેવપુરાેિહતસ્ય
શકુ્રશ્ચરન્ દેવરતં પ્રસતૂે ।
સધુમર્શીલં સજુનાપ્તતાષેં
નરે દ્રપજંૂ્ય વ્રતચાિરણં ચ ॥ ૩૮॥
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િત્રશાંશકે સાેમસતુસ્ય શકુ્ર-
તષ્ઠન્ પ્રસતૂે સવપું મનુ યમ્ ।

સાૈ યં ધનાઢ ં વરદારયુક્તં
હ ત્યશ્ચભાજં પવ લભં ચ ॥ ૩૯॥
િત્રશ લવે વે ગજુઃ પ્રસતૂે
નરં િવનીતં ધનધા યવ તમ્ ।
તુલાિધકં ક તકરં સિુવશ્ચં
હા ત્યે રતં કે લકરં પ્રસહ્યમ્ ॥ ૪૦॥
શકુ્રાે યદા મત્રબલને યુક્ત-

તદા પ્રસતૂે બહુ મત્રયુક્તમ્ ।
પ્રયા ત થ દેવગુ પ્રસક્તં
પ્રભા ૈશ્ચયર્ગુણૈઃ સમેતમ્ ॥ ૪૧॥
વસ્થાનવીયણ યુત તુ શકુ્રઃ

કરાે ત મત્ય પુ ષપ્રધાનમ્ ।
વથાનપજંૂ્યપ્રમદા વભીષં્ટ

પ્રસન્ન ચ તં તનાિધપં ચ ॥ ૪૨॥
વતુઙ્ગવીયણ યુત તુ શકુ્રઃ

કરાે ત મત્ય બહુક તભાજમ્ ।
પુ યા ક સત્યસ દ્ધમ તં
ચતુ પદાઢ ં પ્રયદશર્નં ચ ॥ ૪૩॥
નવા શવીયણ યુત તુ શકુ્રઃ
કરાે ત મત્ય િવ જતાિરપક્ષમ્ ।
યશ પ્રયં દાન પ્ત પ્ર સદં્ધ
િનમુર્ક્તદાષેં વકુલપ્રધાનમ્ ॥ ૪૪॥
શભુગ્રહાલાેકનવીયર્યુક્તઃ
શકુ્રઃ પ્રસતૂે શભુકયર્મગ્ યમ્ ।
રાેગૈિવમુક્તં પ્રણતાિરપ..........
પ્રયા ત થ સવર્સખુૈઃ સમેતમ્ ॥ ૪૫॥
સ્ત્રીક્ષતે્રવીયર્પ્રબલ તુ શકુ્રઃ
કરાે ત મત્ય બહુયાે ષતાઢ મ્ ।
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સાૈભાગ્યસાૈ દયર્યુતં સકુા તં
નાનાથર્લાભૈઃ સિહતં સદૈવ ॥ ૪૬॥
આશાબલાઢ ઃ પ્રકરાે ત શકુ્રાે
નરં પ્રસનં્ન ગતશત્રપુક્ષમ્ ।
િદગ્દેશિવખ્યા તયુતં સતુાઢ ં
પ્રભૂતિવતં્ત ચ સદા પ્રયમ્ ॥ ૪૭॥
ચેષ્ટાબલાઢ ઃ પ્રકરાે ત શકુ્રાે
નરં પ્રસન્નધુ તમ પપાપમ્ ।
..........શ્ચયુક્ત ગુ વ્........
ભયૈિવયુક્તં સતુલાભયુક્તમ્ ॥ ૪૮॥
.......... ॥ ૪૯॥
.......... વારબલને યુક્ત-

તદા પ્રસતૂે મહજ વભામ્ ।
િવજ્ઞાનશીલં બહુશાસ્ત્રરક્તં
સધુમર્શીલં હતશત્રપુક્ષમ્ ॥ ૫૦॥
કરાે ત શકુ્રાેઽ દબલને યુક્તઃ
પ્રયા ત થ સાખૈ્યયુતં મનુ યમ્ ।
..........વ્યસન પેત ........

પ પ્રયં બ્રહ્મણસમંતમ્ ચ ॥ ૫૧॥
શકુ્રાે યદા માસબલને યુક્ત-

તદા પ્રસતૂે સભુગં જતાિરમ્ ।
ચતુ પદાછાદનભાજેનાધૈઃ
સમ વતં અવર્સ િધમ તમ્ ॥ ૫૨॥
હાેરાબલાઢ ઃ પ્રકરાે ત શકુ્રાે
નરં સશુીલં પ્રયવાક્યદક્ષમ્ ।
મહાજનૈઃ પૂ જતમવે િનતં્ય
પ્રસન્નમૂ ત પ્રયદશર્નં ચ ॥ ૫૩॥
શકુ્રાે યદા પક્ષબલને યુક્ત-

તદા પ્રસતૂે િવ જતાિરપક્ષમ્ ।
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વપક્ષમા યં બહુધમર્યુક્તં
પ્રયાગમં સઙ્ગમલ ધસાખૈ્યમ્ ॥ ૫૪॥
શકુ્રાે યદા મત્રબલને હીન-
તદા પ્રસતૂે િવધનં મનુ યમ્ ।
મત્રૈિવહીનં બહુદુઃખશાેકૈ-
પદુ્રત પા થવપીિડતં ચ ॥ ૫૫॥
વક્ષતે્રવીયણ િવવ જત તુ ..........

શકુ્રઃ પ્રસતૂેઽ તખલં િવશીલમ્ ।
દુષ્ટાઙ્ગનાસખ્યરત કુ પ
િવધ મણં પાપરતં કૃતઘ્નમ્ ॥ ૫૬॥
તુઙ્ગવીયણ િવવ જત તુ
શકુ્રઃ પ્રસતૂે મ લનં સપાપમ્ ।
નીચાનુરક્તં પદાર્રલુ ધં
િહસ્રં મહાવ્યાિધ ભરિદતં ચ ॥ ૫૭॥
નવાંશવીયણ િવવ જત તુ
શકુ્રઃ પ્રસતૂેઽ તકઠાેર ચ તમ્ ।
ભયાનુરં સત્યધિનિવહીનં
િવદ્વષેશીલં ગતસાૈહૃદં ચ ॥ ૫૮॥
શભુગ્રહાલાેકનવીયર્હીનઃ
શકુ્રઃ પ્રસતૂે પિરભૂતદેહમ્ ।
િવકમર્રક્તં સતતં ..........

પ્રપીિડતં પા થવદસ્યુ ભશ્ચ ॥ ૫૯॥
સ્ત્રીક્ષતે્રવીયણ િવવ જત તુ
કરાે ત શકુ્રઃ પ્રખલં મનુ યમ્ ।
નરાપવાદાત્મકમ પસાખૈ્યં
સ્ત્રયા િવયુક્તં બહુહાિનયુક્તમ્ ॥ ૬૦॥
આશાબલેિનવ િવવ જત..........
શકુ્રઃ પ્રસતૂે પરદેશરક્તમ્ ।
ભાગ્યૈિવહીનં જઠરં કૃતઘં્ન
માયાિવનં સાધજુનૈિવહીનમ્ ॥ ૬૧॥
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ચેષ્ટાબલનેવૈ િવવ જત તુ
શકુ્રઃ પ્રસતૂે વધબ ધુરક્તમ્ ।
કૂ્રરં કુકમાર્ શ્રતમ પસતં્ય
પ્રભૂતશત્રું ધનદારહીનમ્ ॥ ૬૨॥
શકુ્રાે યદા વાસરવીયર્હીનઃ
કરાે ત મત્ય સતત કુચૈલમ્ ।
ચાૈરપ્રદુષં્ટ બહુદુષ્ટસઙ્ગં
વીયર્પ્રયુક્તં બહુિવહ્વલં ચ ॥ ૬૩॥
શકુ્રાે યદા વારબલને હીન-
પ્રસતૂે હતશત્રુદારમ્ ।
સત્યેન હીનં પિરભૂતમ યૈઃ
સદા સશાેકં વજનૈિવયુક્તમ્ ॥ ૬૪॥
કરાે ત શકુ્રાેઽ દબલને હીનાે
નરં િનકૃષં્ટ કુિટલ વભાવં
િવત્તૈિવહીનં ગતબ ધવુગ
પ્રવાસ શલં કલહ પ્રયં ચ ॥ ૬૫॥
શકુ્રાે યદા માસબલને હીન-
તદા પ્રસતૂે જનૈઃ સમેતમ્ ।

િવવાદશીલં વ્યસનૈઃ પ્રતપં્ત
..........બાહ્યમ્ સાધજુનસ્ય ॥ ૬૬॥
હાેરાબલનવૈ િવવ જત તુ
શકુ્રઃ પ્રસતૂે મ તસત્યહીનમ્ ।
લ િવયુક્તં િવધનં કુચૈલં
પરાઙ્મખંુ દેવગુ દ્વ નામ્ ॥ ૬૭॥
શકુ્રાે યદા પક્ષબલને હીન-
તદા પ્રસતૂે પુ ષં ગત વમ્ ।

અનાયર્શીલં ગતમાનલભં
ભયાતુરં કાપુ ષં સ જહ્મમ્ ॥ ૬૮॥
ઇ ત શ્રી દ્ધયવને શકુ્રચારઃ ॥
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આ યાય ૨૩
શનૈશ્ચરચારા યાયઃ
મષેેઽકર્સનૂજુર્નયત્યનાય
કુવષેમાિધવ્યસનં શ્રમાતર્મ્ ।
ગતા શ્રયં િનષુ્ઠર..........ઉ........
િવગિહતં િનધર્ન મષ્ટવૈરમ્ ॥ ૧॥
..........અસઙ્ગ તમથર્હીનં
ષેઽકર્સનૂજુર્નયને્મનુ યમ્ ।

અસક્તકમાર્ણમયુક્તવાક્યં
દ્ધાઙ્ગનાનાં હૃદયાનુરાગમ્ ॥ ૨॥

ક્રમાદ્ગતાેઽિક મથનુે પ્રસતૂે
શ્રમાતુરં બહ્વણૃબ ધનાતર્મ્ ।
શઠપ્રયાેગં છલકૂટમવે ..........

દુષ્ટિક્રયં દા..........કમિ ત્રણં ચ ॥ ૩॥
શનૈશ્ચરઃ કકર્ટકે પ્રસતૂે
નરં દિરદં્ર સભુગા ભમાનમ્ ।
સદા ગાત જનનીિવયુક્તં

દંુ િવ શષ્ટિક્રય માચરં ચ ॥ ૪॥
..........આેઽિકજર્નયત્યશીલં
િવગિહતાચારગનું મનુ યમ્ ।
પ્ર દ્ધદાષેં િનજલાેકબાહ્યં
િક્રયાસુ નીચાસુ સદા ભસક્તમ્ ॥ ૫॥
શનૈશ્ચરઃ ષષ્ઠમપુેત્ય રા શ
નપુંસકાકારતનું પ્રસતૂે ।
નરાનવે મા ભરતં ગત વં
શઠં શશસુ્ત્રીજનદૂષણં ચ ॥ ૬॥
તુલાધરસ્ય વ સતઃ પ્રધાન-
..........અથર્પરં મનુ યમ્ ।
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ઉરાષ્ટ્ર દેશાટનલ ધમાનં
વયઃપ્રકષાપકૃતા પદં ચ ॥ ૭॥
શનૈશ્ચરાે શ્ચકગાે
િવદ્વષેવષૈ યપરં પ્રસતૂે ।
ધમાર્દપેતં િવષશસ્ત્રદગ્ધં
પ્રચ ડકાપંે િનરય પ્રપંચમ્ ॥ ૮॥
ધનુધર્રસ્યાે દુમ પવાકં્ય
વધમર્ ત્તા ભરતં પ્રસતૂે ।
શ્રુતાથર્વાક્યં વ્યવહા શક્ષા-
િક્રયા ભધાયશ્ચમન પસાખૈ્યમ્ ॥ ૯॥
સ્થતાેઽકર્સનૂજુર્નયે ગાખ્યે
નરં વવંશાેદ્ભવપજૂ્યમગ્ યમ્ ।
િક્રયાકયાચાયર્મનેક શ પં
પ્રવા સનં દપુરસૃ્કતં ચ ॥ ૧૦॥
શન શચરઃ કુ ભધરં પ્રપન્નઃ
કુયાર્ચરં સત્યધનં સવુાક્યમ્ ।
આરાેગ્યકાયં વરયાણયુક્તં
શરંૂ પૈઃ પૂ જતમ પપાપમ્ ॥ ૧૧॥
શનૈશ્ચરાે મીનયુગે પ્રસતૂે
..........ઉસબં ધસહૃુદ્વિરષ્ઠમ્ ।
િત્રશ તસત્યા ચત મ તયજં્ઞ
િવધાસુ શ પે વ ભ ત શ પમ્ ॥ ૧૨॥
હાેરાં ગતાે વાસરપસ્ય સાૈિર-
નર્રં પ્રસતૂે બહુવૈરયુક્તમ્ ।
પ્રણષ્ટધમ િવગતા ભમાનં
દયાિવહીનં પરદારલુ ધમ્ ॥ ૧૩॥
હાેરાં ગતાે રાિત્રપતે તુ સાૈિર-
નર્રં પ્રસતૂે બહુક તયુક્તમ્ ।
સાૈ દયર્સાખૈ્યાથર્સ દ્ધયુક્તં
પ્રયં મનાેજં્ઞ પ્રણતં સરુાણામ્ ॥ ૧૪॥
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દ્રે કાણસસં્થાે િદનપસ્ય સાૈિરઃ
કરાે ત ક યાપ્રજનં મનુ યમ્ ।
વ્યાયામભાજં િવગતપ્રતાપં
િવપન્નશીલં સતતં સ જહ્મમ્ ॥ ૧૫॥
ભાગે તીયે રિવજઃ પ્રસતૂે
ચ દ્રસ્ય મત્ય મહદથર્યુક્તમ્ ।
િવવેિકનં સવર્કલાસ.ુ.........
િવપક્ષહીનં સતુલાલસં ચ ॥ ૧૬॥
ભાગે તીયેઽવિનજસ્ય સાૈિર-
શ્ચાૈરં પરપ્રે યકરં પ્રસતૂે ।
સિનષુ્ઠરં પાપરતં શસંં
વ્યપેતલ જં ગતસાૈહૃદં ચ ॥ ૧૭॥
દ્રે કાણસસં્થઃ શ શજસ્ય સાૈરઃ
કરાે ત મત્ય બહુશાસ્ત્રયુક્તમ્ ।
િવચાિનનં ધમર્રતં પ્રસકં્ત
વદારતુ..........ગતસા વસં ચ ॥ ૧૮॥

દ્રે કાણસ સ્થઃ સરુપુ જતસ્ય
સાૈરઃ પ્રસતૂે દ્વજદેવભક્તમ્ ।
પ્રયવંદં સવર્સહં પ્રગ ભં
મહાજનૈઃ પૂ જતસાધુદારમ્ ॥ ૧૯॥
ભાગે તીયે રિવજઃ પ્રસતૂે
શકુ્રસ્ય તષ્ઠન્ પ્રચુરાનપાનમ્ ।
લાભા વતં ધમર્પરંસુ મતં્ર
હતાિરપક્ષં વ્યસનૈિવયુક્તમ્ ॥ ૨૦॥
.........nઇભાેગે........ઊ........

..........સાખૈ્યમ્ ।
પાત્મજૈઃ પ્રી તપર વદા ય

િવમુક્તરાેગ બહુ મત્રયુક્તમ્ ॥ ૨૧॥
સયૂર્સ્ય ભાગે નવમેઽકર્સનૂુઃ
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કરાે ત મત્ય બહુતીવ્રકાપેમ્ ।
િહસ્રં પ્રણષં્ટ સજુનૈિવયુક્તં
પ્રદ્વષેશીલં પિરભૂતમ યૈઃ ॥ ૨૨॥
ચ દ્રસ્ય ભાગે નવમેઽકર્સનૂ-ુ
નર્રં પ્રસતૂે સકુલત્રયુક્તમ્ ।
શાસ્ત્રાનુરક્તં ક્રતુદાનશીલં
જતે દ્રયં મ ત્રિવદાં વિરષ્ઠમ્ ॥ ૨૩॥
શનૈશ્ચરાે ભાૈમનવાંશસસં્થાે
નરં પ્રસતૂે વચન વભાવમ્ ।
પરાઙ્ગનાસઙ્ગરતં િવધમ
મત્રૈિવહીનં સતતં કુચૈલમ્ ॥ ૨૪॥
શનૈશ્ચરઃ સાૈ યનવાંશસસં્થઃ
કરાે ત મત્ય સખુભાેગ પ્તમ્ ।
કા તં સભુાયાર્ત્મપરં િવિધશ્ચં
પ્રયા ત થ યજ્ઞરતં પ્રધાનમ્ ॥ ૨૫॥
શિનનર્વાંશે સરુપૂ જ..........
નરં પ્રસતૂે સરુિવપ્રભક્તમ્ ।
િવવેકિવક્ષાગમસત્યયુક્તં
પ્રસન્નવક્તં્ર પ્રચુરાન્નપનમ્ ॥ ૨૬॥
માત ડજઃ શકુ્રનવાંશસસં્થઃ
કરાે ત તીથાર્શ્રય મષ્ટધમર્મ્ ।
પ્રાજ્ઞં કૃતજ્ઞં બુધલાેકસવે્યં
જતે દ્રયં શભુ્રમ ત મનાેજ્ઞમ્ ॥ ૨૭॥
નવાંશકે વે પ્રકરાે ત સાૈરાે
નરં સદુાતારતરં િવરાેગમ્ ।
સયૂા ષતાં સઙ્ગપ્ર દ્ધસાખૈ્યં
હતાિરપક્ષં સ્થરમુગ્રવીયર્મ્ ॥ ૨૮॥
સયૂાશકે વાસપર્સ્ય શાૈરાે
નરં પ્રસતૂે ગતધમર્બુ દ્ધમ્ ।
સિુનષુ્ઠરાલાપપરં સદુુષં્ટ
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નીચાનુરક્તં િવગતપ્રભાવમ્ ॥ ૨૯॥
સયૂાશકે ક્ષપતેઃ પ્રયાતઃ
સાૈરઃ સવુાતે સમુ ત મનુ યમ્ ।
લાભા વતં પા થવમાનપુષં્ટ
ગા ધવર્ શ પાિદષ સક્ત ચ તમ્ ॥ ૩૦॥
શનૈશ્ચરાે દ્વાદશભાગસસં્થાે
નરં પ્રસતૂે ક્ષ તજસ્ય જહ્મમ્ ।
પ્રપીિડતં િપત્તિવકારદાષેૈ-
ભ ં સદા િન ધતમં નરાણામ્ ॥ ૩૧॥
માતર્ ડ ે દ્વાદશભાગસસં્થાે
બુધસ્ય સતૂેઽપ્ર તમં મનુ યમ્ ।
િવત્તા વતં ધમર્પરં સલ જં
ક ત્યાર્ વતં શાસ્ત્રિવશારદં ચ ॥ ૩૨॥
આિદત્ય ે દ્વાદશભાગસસં્થાે

વસ્ય સતૂેઽથર્પરં મનુ યમ્ ।
પતુ્રા વતં બા ધવનામયુક્તં
લ વતં બ્રાહ્મણસમંતં ચ ॥ ૩૩॥
અકાશકે ભાગર્વજસ્ય સસં્થઃ
કરાે ત મત્ય પ્રચુરાન્નપાનમ્ ।
િવ શષ્ટદારા બરરત્નભાજં
ભાગ્યાિધકં પ્રાણ તાં વિરષ્ઠમ્ ॥ ૩૪॥
સયૂાશકે વે િદનપસ્ય પતુ્રાે
નરં પ્રસતૂે સ્થરબુ દ્ધયુક્તમ્ ।
વ્રતાપેવાસા વત મષ્ટ મત્રં
કુલ.......... ॥ ૩૫॥
િત્રશાંશકે ભૂ મસતુસ્ય સાૈરઃ
કરાે ત પાપાત્મકમુગ્રચેષ્ટમ્ ।
.......... રે દ્રઃૈ પિરભૂતદેહં
રાેગાપતપં્ત પ્રખલ વભાવમ્ ॥ ૩૬॥
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િત્રશાંશકે વે રિવજઃ પ્રસતૂે
નરં િવનીતં િવગતાિરપક્ષમ્ ।
િવત્તાજર્ને ત પર મષ્ટ મતં્ર
મહાબલં સત્યરતં નયજ્ઞમ્ ॥ ૩૭॥
િત્રશાંશકે દેવગુરાેઃ પ્રયાતઃ
શિનઃ પ્રસતૂે સભુગં મનુ યમ્ ।
શ્રતાપેવાસા જતધમર્ દ્ધ
પ્રયવંદં સત્યયુતં પ્રગ ભમ્ ॥ ૩૮॥
િત્રશ લવે સાેમસતુસ્ય સાૈિર-
નર્રં પ્રસતૂે પ્રવરં કુલસ્ય ।
સાૈ યા વતં પ ડત મષ્ટધમ
પ પ્રયં શાસ્ત્રરતં સદૈવ ॥ ૩૯॥

િત્રશાંશકે ભાગર્વન દનસ્ય
કરાે ત સાૈરઃ સતુસાખૈ્યયુક્તમ્ ।
પ્રયા ત થ બુ દ્ધયુતં કૃતજ્ઞં
નાર પ્રયં પજૂ્યતમં લાેકે ॥ ૪૦॥
શન શચરાે મત્રબલને યુક્તાે
નરં પ્રસતૂે બહુ મત્રબ ધ્..........
સ્થરવભાવં બહુક તયુક્તં
િવધાિવનીતં સતતં મનાેજ્ઞમ્ ॥ ૪૧॥
શિનયર્દા સ્થાનબલને યુક્ત-

તદા પ્રસતૂે શુ ચમપ્રમત્તમ્ ।
ત્રભૂતવે માથર્યુતં સદુારં
ચતુ પદાઢ ં પપૂ જતં ચ ॥ ૪૨॥
મ દાે યદા વાેચ્છબલને યુક્ત-

પ્રસતૂે પ્રભૂતરત્નાથર્સતુૈઃ
ગતાિરપક્ષં સતતં સુ શલમ્ ॥ ૪૩॥
નવાંશવીયાઽકર્સતુાે બ લષ્ઠાે
નરં પ્રસતૂે બહુયશ્ચશીલમ્ ।
મેધાિવનં પુ યપરં જતાિર
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સભાસદં બ્રાહ્મણસમંતં ચ ॥ ૪૪॥
શભુગ્રહાલાેકનવીયર્યુક્તઃ
કરાે ત સાૈરાે દૃઢકાયર્સગુ્રમ્ ।
ક ષિક્રયાલ ધસભુૂિર..........
વરાશ્ચયુક્ત સાખન સશુીલમ્ ॥ ૪૫॥
પુંક્ષતે્રિવયણ યુતાેઽકર્સનૂ-ુ
નર્રં પ્રસતૂે બહુવીયર્યુક્તમ્ ।
પરૈર ય વિનતા વભીષં્ટ
પ્રયવંદં સવર્કલાસુ દક્ષમ્ ॥ ૪૬॥
શનૈશ્ચરાે િદગ્બલબુ દ્ધયુક્તાે
નરં પ્રસતૂે પ્રચુરાન્નપાનમ્ ।
દા ક્ષ યશીલં બહુભાેગયુક્તં
ગા ધવર્શીલં દ્વજદેવભક્તમ્ ॥ ૪૭॥
ચેષ્ટાબલાઢ ાે રિવજઃ પ્રસતૂે
નરં સચુેષં્ટ સતુરાં સદૈવ ।
સત્યા વતં દેવગુ પ્રભક્તં
સતુીથર્યુકં્ત િપ ભ ક્તરક્તમ્ ॥ ૪૮॥
શનૈશ્ચરાે રાિત્રબલને યુક્તાે
નરં પ્રસતૂે રતસા.ૈ.........ઉ........
..........યાેગાિધકં સાૈ યવપું સચુેષં્ટ
દયા વતં દાનરત્ં સલ જમ્ ॥ ૪૯॥
શનૈશ્ચરાે વષર્બલને યુક્તઃ
ક ત્યાર્ ભરક્તં સજંનયને્મનુ યમ્ ।
િનતં્ય સદુા તં વ્યસનૈિવહીનં
જતે દ્રયં િવપ્રસરુાનુરક્તમ્ ॥ ૫૦॥
શનૈશ્ચરાે માસબલને યુક્તાે
નરં પ્રસતૂે નયના ભરામમ્ ।
પ્રતાિપનં ધમર્પરં સહી ં
િહતૈ ષણં સવર્જનસ્ય િનત્યમ્ ॥ ૫૧॥
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શનૈશ્ચરાે વારબલને યુક્તાે
નરં પ્રસતૂે બહુશાત્રયુક્તમ્ ।
અિહસકં માનગુણૈઃ સ..........
પ્રભૂતકાેશં જનવ લભં ચ ॥ ૫૨॥
હાેરાબલાઢ ાે રિવજઃ પ્રસતૂે
સન્માનભાજં જનનીપ્રભક્તમ્ ।
ધમ રતં પા થવમા..........ઉ
િવ શષ્ટલાેકાનુગતં સદૈવ ॥ ૫૩॥
શિનયર્દા પક્ષબલને યુક્ત-

તદા પ્રસતૂે ગતશત્રપુક્ષમ્ ।
..........

િવમુક્તરાેગં ગતપાપમવે ॥ ૫૪॥
શનૈશ્ચરાે મત્રબલનેહીનાે
નરં પ્રસતૂેઽ તખલં િવ મત્રમ્ ।
હતાત્મજં શ્રીરિહતં િવ પં
પ્રપીિડતં ભપૂ તના સદૈવ ॥ ૫૫॥
વસ્થાનવીયણ િવવ જતાેઽિક-

નર્રં પ્રસતૂે િવધનં િવશીલમ્ ।
પરાિદતં પાપરતં કૃતઘં્ન
રાેગાિદતં બા ધિવવ જતં ચ ॥ ૫૬॥
વતુઙ્ગિવયણ િવવ જતાેઽિક-

નર્રં પ્રસતૂે િવધનં િવશીલમ્ ?
પાપૈ જતં હીનધનેશ્ચ યુક્તં
ભૂતાિદદાષેૈઃ સિહતં સદૈવ ॥ ૫૭॥
નવાંશવીયણ િવવ જતાેઽિકઃ
કરાે ત િનતં્ય બહુશસ્ત્રયુક્તમ્ ।
સયૂ સિુહસ્રં ધનધા યહીનં
પ્રમાિદનં પા થવપીિડતં ચ ॥ ૫૮॥
.......... ॥ ૫૯॥
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પુંક્ષતે્રવીયણ િવવ જત તુ..........
સાૈરઃ પ્રસતૂે િરપુરાેગયુક્તમ્ ।
દાૈભાર્ગ્યયુક્તં િવકૃતં સતુી ણં
સદા િવધમ િનજધમર્હીનમ્ ॥ ૬૦॥
શનૈશ્ચરાે િદગ્બલવ જત તુ
નર પ્રસતૂે પરદારરક્તમ્ ।
િનરા શમુગં્ર ગુ દ્રાેહરક્તં
િવપન્નલ જં સ જં સદૈવ ॥ ૬૧॥
ચેષ્ટાબલાનેાે રિવજઃ પ્રસતૂે
કુચે ષ્ટતાનથર્પરં મનુ યમ્ ।
િવદ્વષેશીલં કુિટલં કુદારં
સન્માનહીનં ધનવ જતં ચ ॥ ૬૨॥
શનૈશ્ચરાે રાિત્રબલને હીનાે
નરં પ્રસતૂે રતસાખૈ્યહીનમ્ ।
માયાિવનં વ્યાિધ ભરાતર્દેહં
દુષ્ટાશયં સવર્જનૈશ્ચ િન ધમ્ ॥ ૬૩॥
શિનયર્દા વારબલને હીન-
તદા પ્રસતૂે િવધનં મનુ યમ્ ।

બહુપ્રકારૈવ્યર્સિન પેતં
િન ધં કુવષેં બહુસાહસં ચ ॥ ૬૪॥
શનૈશ્ચરાે વષર્બલને હીનાે
નરં પ્રસતૂે વરિપત્તયુક્તમ્ ।
નામા શરાે તપ્રભવૈિવકરૈઃ
સ પીિડતં સત્યિવહીનમવે ॥ ૬૫॥
શનૈશ્ચરાે માસબલને હાિનઃ
કરાે ત મત્ય પરતકર્કં ચ ।
ગત વકં હાિનયુતં કઠાેરં
પ્રવાસ શલં દિયતાિવહીનમ્ ॥ ૬૬॥
હાેરાબલનેઃ પ્રકરાે ત સાૈરાે
નરં પ્રમખૂ સતુદારહીનમ્ ।
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િવધમર્રકં્ત સતતં કુવષેં
પ્રપીિડતં બ ધજુનને િનત્યમ્ ॥ ૬૭॥
શનૈશ્ચરઃ પક્ષબલને હીનઃ
કરાે ત મત્ય િનજપક્ષહીનમ્ ।
પાપાત્મકં દદુ્ર ભરાતર્દે..........
િવદેશશીલં પરતકર્કં ચ ॥ ૬૮॥
ઇ ત શ્રી દ્ધયવને શનૈશ્ચરચારઃ ॥

આ યાય ૨૪
તનુસ્થાન ચ તા યાયઃ
મષેસ્ય લગ્ ે તુ ભાૈ..........ઊ........

શ્ચ ડાે ધની સવર્કલાસુ દક્ષઃ ।
વપક્ષહ તા બહુમ યુયુક્તાે
..........અ ત તી ણકરઃ સદૈવઃ ॥ ૧॥
ષસ્ય લગ્ ે તુ નરઃ પ્રસતૂે
મત્રઃ ક્ષમી હાસ્યરતઃ સવુા યઃ ।
િવજ્ઞાનયુક્તાે ગુ લાકભક્તઃ
શરૂઃ પ્રધાનઃ સતુલાલસશ્ચ ॥ ૨॥
તીયલગ્ ે તુ નરાેઽ ભ તાે
..........અ ધઃ ।
..........અક્ષપજૂ્યઃ પરપક્ષહ તા........
.......... જતે દ્રયઃ સ્યાદ્બહુિવત્તયુક્તઃ ॥ ૩॥
લગ્ ે કૂલીરસ્ય તુ સ પ્રસતૂાે
.......... પ્રયાેઽ ષ્ટ ગષ્ટયાેગઃ ।
સાૈભાગ્યયુક્તાે ર તલાલસશ્ચ
મ ત્રાપેસવેી ગુ વ સલઃ સ્યાત્ ॥ ૪॥
સહસ્ય લગ્ તુ ભવે.......... પ્રસતૂાે
નરાે િવભાગી િરપુદર્નશ્ચ ।
લગ્ ે િવધત્તે િવધનં મનુ યં
બહ્વા શનં િનત્યિવમુક્તલ જમ્ ।
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િન દં્ય સતાં નીચરતં કૃતઘ્નમ્ ॥ ૫॥
ક યાિવલમે તુ નરઃ પ્રસતૂાે
[િવજ્ઞાનિવદ્યાગમશાસ્ત્રલુ ધઃ ।]
લુ ધાે ગુ ણાં ર તલાલસશ્ચ
માની ચ સાૈભાગ્યગુણૈશ્ચ યુક્તઃ ॥ ૬॥
તુલાિવલગ્ ે તુ નરઃ પ્રસતૂઃ
વકમર્ણા વ ત બુ દ્ધમાંશ્ચ ।

િવદ્વિ પ્રશઃ સવર્કલા વ ભજ્ઞ-
શ્ચલ વભાવાે વિનતા જતશ્ચ ॥ ૭॥

તાે િવલગ્ ે ખલુ શ્ચકે સ્યાત્
ચ ડાેઽ ભમાની પુ ષાેઽ તશરૂઃ ।
િવજ્ઞાનવાન્ કાવ્યકરઃ કૃતજ્ઞ
સ્યાત્ સિંવભાગી બહુરાષેં ચ તઃ ॥ ૮॥
ધનુિવલગ્ ે ભવ ત પ્રસતૂઃ
..........નઃ સભુગાે મનુ યઃ ।
શરૂાેઽથર્વાન્ ભી તપરઃ કૃતજ્ઞાે
બ ધપૂભાેગ્યાે દ્રિવણાે વપુ માન્ ॥ ૯॥

ગસ્ય લગ્ ે પુ ષાેઽ ભ તઃ
..........બહુ ત્ય........ઉ........
લુ ધાેઽલસઃ વાત્મપરઃ કૃતઘ્નઃ
.......... યર્િનત્યાે ગુ વ સલશ્ચ ॥ ૧૦॥
કુ ભસ્ય લગ્ ે પુ ષાેઽ ભ ત-
..........આૈહૃદશ્ચ ।
પ્રભૂતધા યાથર્યુતઃ પ્રચ ડાે
લુ ધાેઽ યનાિરર તલાલસશ્ચ ॥ ૧૧॥
મીને િવલગ્ ાપેગતેઽ ભ તઃ
.......... દ્રિવણાેઽ પકશ્ચ ।
ત્યાગાત્મવાન્ શાસ્ત્રિવશારદશ્ચ
ન દ ઘર્સતૂ્રાે ન ચ મ દબુ દ્ધઃ ॥ ૧૨॥
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હાેરા યદા વાસરપસ્ય લગ્ ે
તદા પ્રસતૂે બહુસાખૈ્યયુક્તમ્ ।
િવવેિકનં ધમર્પરં કૃતજ્ઞં
ત્યાગાત્મકં સત્યરતં મનુ યમ્ ॥ ૧૩॥
શીતાંશહુાેરા યિદ જન્મકાલે
પરાઙ્ગનાભાેગપરાે નરશ્ચ ।
શભુે શભંુ તત્ર ચ કૂ્રરયુક્તે
સ ભાેગકાલે ન ચેરપ્રિદષ્ટમ્ ॥ ૧૪॥
યંશાે યદા વાસરપસ્ય લગ્ ે
તદા સતુીવં્ર જનયને્મનુ યમ્ ।
ક લ પ્રયં ધનરતં િવશાલં
િવદ્વષેશીલં દ્વજદેવતાનામ્ ॥ ૧૫॥
ચ દ્રસ્ય લગ્ ે તુ યદા િત્રભાગ-
તદા પ્રસતૂે સખુલાભ તમ્ ।
શ્રયા વતં ભ ક્તપરં ગુ ણાં
પ્રખ્યાતકમીણમુદારચેષ્ટમ્ ॥ ૧૬॥
..........યંશકાે ભૂ મસતુસ્ય લગ્ ે
કરાે ત મત્ય ક્ષત તર્દેહમ્ ।
કૂ્રરવભાવ હતબ ધુદાર
પ્રતાપહીનં િવષયાિદતં ચ ॥ ૧૭॥
તીયભાગઃ શ શજસ્ય લગ્ ે

કરાે ત સાૈ યં સ જં મનુ યમ્ ।
નદ ઘર્સતૂ્રં ન ચ િવત્તહીનં
સત્યાિધકં ભૂિરસતંુ સદૈવ ॥ ૧૮॥
યંશાે યદા દેવપુરાેિહતસ્ય
લગ્ ં પ્રયાતઃ પ્રકરાે ત મત્યર્મ્ ।
તજે વનં સવાખાિધવાસં
સધુ મણં પ્રી તકરં વપક્ષમ્ ॥ ૧૯॥
દ્રે કાણસસં્થાે ગજુસ્ય લગ્ ાે
િવત્તા વતં સજંનયને્મનુ યમ્ ।
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શાસ્ત્રાનુરક્ત ગતરાેગપાપ
પ પ્રયં દેવગુ પ્રસક્તમ્ ॥ ૨૦॥

શનૈશ્ચરસ્ય િત્રિવભાગસ.્.........
લગ્ ઃ પ્રસતૂે કૃપણ વભાવમ્ ।
ધનને હીનં બહુદુઃખયુક્તં
ચલપ્ર તજં્ઞ શઠતાસમેતમ્ ॥ ૨૧॥
ભાગે નવમે િવવ વાન
નરં પ્રસતૂે િવ જતં ખલં ચ ।
નીચાનુરક્તં જતૈઃ સમેતં
.......... ॥ ૨૨॥
..........શકાે રાિત્રપતેિવલ........
મત્ય બહુશાેધનાઢ મ્ ।
કૃ યાપ્તિવત્તં સતુસાખૈ્યયુક્તં
પ્રયા ત થ સવર્જન પ્રયં ચ ॥ ૨૩॥
..........શકાે ભૂત ........લગ્ ે
કરાે ત મત્ય બહુદુઃખયુક્તમ્ ।
િપત્ત વરા ક્પિરપીિડતા..........
પ્રતાપહીનં સતતં કુચૈલમ્ ॥ ૨૪॥
લગ્ ે નવાંશઃ શ શન દનસ્ય
કરાે ત મત્ય બહુિવત્તયુક્તમ્ ।
મેહાિવનં સવર્સખુ દ્ધભાજં
િવવેિકનં પ ડતમ પવૈરમ્ ॥ ૨૫॥
નવાંશકાે દેવપુરાેિહતસ્ય
લગ્ ે િવધત્તે સતુિવત્તસાખૈ્યમ્ ।
નરા તગાઠં કનકાયભાજં
સદા નરાણાં પતેશ્ચ પજૂ્યમ્ ॥ ૨૬॥
નવાંશકાે ભાગર્વન..........
લગ્ ે િવધત્તે બહુપતુ્રભાેગમ્ ।
.......... મર્િક્રયા સ દ્ધપરાપેઘાતં
િદવ્યાઙ્ગનાભાેગસખું સદૈવ ॥ ૨૭॥
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નવાંશકઃ સયૂર્સતુસ્ય લગ્ ે
ણાં િવધત્તે બહુભૂ મનાશમ્ ।

અથર્ક્ષયં યાય તા તમુગં્ર
પ્રમાષેણં ચાૈરકૃતં સદૈવ ॥ ૨૮॥
સયૂાશકાે વાસરપસ્ય લગ્ ે
નરં પ્રસતૂે બહુમ યવુ યમ્ ।
લાલ્યા વતં ધમર્સખુૈિવહીન
િન યંશમુગં્ર ચપલ વભાવમ્ ॥ ૨૯॥
સયૂાશકાે રાિત્રપતેિવલગ્ ે
કરાે ત મત્ય બહુત્નર્ભાજ્મ્ ।
નાનાથર્લાભૈઃ સિહતં સશુીલં
કુલપ્રધાનં ભુ મત્રયુક્તમ્ ॥ ૩૦॥
સયૂાશકાે ભૂ મસતુસ્ય લગ્ ે
નરં પ્રસતૂે િધરામયાઢ મ્ ।
પામાિદરાેગૈવ્યર્સનૈઃ સમેતં
પ્રપંચયુક્તં રણકાતરં ચ ॥ ૩૧॥
સયૂાશકઃ સાેમસતુસ્ય લગ્ ે
નરં સવુાતે સભુગં સશુીલમ્ ।
િવદ્યાસરુક્તં ગુ દેવભક્તં
પરૈર યં રતલાલસં ચ ॥ ૩૨॥
સયૂાશકાે દેવગુરાેિવલગ્ ે
કરાે તમત્ય બહુશાસ્ત્રરક્તમ્ ।
..........નુરાગેણ યુતં િવનીતં
પ્રભૂત મતં્ર રણકાેિવદં ચ ॥ ૩૩॥
સયૂાશકાે ભાગર્વન દનસ્ય
લગ્ ે પ્રસતૂે સભુગં મનુ યમ્ ।
પા વતં પા થવમાનયુક્તં
પ્રયા ત થ પતુ્રધનૈઃ સમેતમ્ ॥ ૩૪॥
સયૂાશકાે ઘસ્ત્રપન દનસ્ય

vriddhayavanajataka1.pdf 209



મીનરાજ શ્રી દ્ધયવન તક પવૂર્ખ ડ

લગ્ ે પ્રસતૂે રણરાેગયુક્તમ્ ।
નરં કુશીલં િનજ ધુહીનં
શાેકાિદતં હાિનયુતં સદૈવ ॥ ૩૫॥
િત્રશાંશકાે ભૂ મસતુસ્ય લગ્ ે
કરાે ત મત્ય વ્યસના ભભૂતમ્ ।
વ્યયને હીનં બહુવૈરયુક્તં
પ્રપૂ જતં ભપૂ તના સદૈવ ॥ ૩૬॥
િત્રશ લવાઃ સયૂર્સતુસ્ય લગ્ ે
કરાે ત મત્ય પરદેશરક્તમ્ ।

ચ્છમાત બહુરાેગયુક્તં
સ્ત્રીણામભીષં્ટ પ્રણતાિરપક્ષમ્ ॥ ૩૭॥
િત્રશાંશકાે દેવગુરાેિવલગ્ ે
નરં સવુાતે બહુશાસ્ત્રરક્તમ્ ।
દૃઢપ્ર તશં્ચ દૃઢસાહસં ચ
સત્યાત્મકં્ દેવગુ પ્રસક્તમ્ ॥ ૩૮॥
િત્રશાંશકઃ સાેમસતુસ્ય લગ્ ે
નરં પ્રસતૂે સુ ખનં સ દ્ધમ્ ।
સદ્ધમર્યુકં્ત ગુ બ ધુમા યં
મતા શનં ધમર્પરં કૃતજ્ઞમ્ ॥ ૩૯॥
િત્રશાંશકાે ભાગર્વન દ્નસ્ય
લગ્ ે પ્રસતૂે સદયં મનુ યમ્ ।
.......... વતં સત્યપરં કૃતજ્ઞ
મુદારચેષં્ટ સુ ખનં સુ પમ્ ॥ ૪૦॥
લગ્ ં યદા સ્થાનબલને યુક્તં
તદા ણાં સ્થાનિવ દ્ધદં સ્યાત્ ।
કરાે ત પૂ ં પલાેક તાં
સાૈભાગ્યયુક્તં ચ કલત્રલાભમ્ ॥ ૪૧॥
લગ્ ં યદાશાે થબલને યુક્તં
તદા પ્રસતૂે ગુ ણનં મનુ યમ્ ।
સવાર્સુ િદ પ્રકરાે ત લાભં
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રાેગાિરનાશં પ્રયતાં ચ લાેકે ॥ ૪૨॥
ચેષ્ટાબલાઢ પં્રકરાે ત લગ્ ં
ણાંસચુેષ્ટાં પ્રય મત્રલાભમ્ ।
મષ્ટાન્નપાનં િવિવધં ચ લાેકે
ચતુ પદાનામિધપત્યતાં ચ ॥ ૪૩॥
લગ્ ં યદા કાલબલને યુક્તં
તદા નરાણાં પ્રયલાેભકાિર ।
સદા તુ પૂ ં પતેઃ સલાેકં
રાેગક્ષયં સાધજુનને સખ્યમ્ ॥ ૪૪॥
લગ્ ં યદા સ્થાનબલને હીનં
તદા પ્રસતૂે પદશરક્તમ્ ।
..........સ્થાનિવદ્વષેપરં સુ જહ્મં
પરાન્નરકં્ત પરદારસક્તમ્ ॥ ૪૫॥
આશબલાનંે પ્રકરાે ત લગ્ ં
ધા યાથર્હાિન સતતં નરાણામ્ ।
પ્રમાષેણં તકરચારકાદૈ્યઃ
પરાભવં શત્રુકૃતં સદૈવ ॥ ૪૬॥
ચેષ્ટબલને પ્રકરાે ત લગ્ ં
ણાં કુચેષ્ટાં પરદારરાતા ।

કુચલતાં શાેકમન તરાેગં
વબ ધવુૈરં પરતકર્ક ॥ ૪૭॥

લગ્ ં યદા કાલબલને હીનં
નરં તદા હીનતરં પ્રસતૂે ।
િવધમર્શીલં િવગતા ભ..........
શ્લે માિદતં ચાૈરિવવ જતં ચ ॥ ૪૮॥
ષડ્વગર્શદુ્ધ યાદ જન્મલગ્
ભવેચ્છર રે મનજુસ્ય સાખૈ્યમ્ ।
સાૈભાગ્યયુક્તં યિદ પા ણપાદં
કા ત્યા વતં સવર્ગુણૈઃ સમેતમ્ ॥ ૪૯॥

vriddhayavanajataka1.pdf 211



મીનરાજ શ્રી દ્ધયવન તક પવૂર્ખ ડ

તદેવ યુક્તં યિદ પાપવગ
હીનં શરાલું ચ િવ દ્ધગ ધમ્ ।
..........

ભવેત્ સદા સ્ત્રીષુ ભયાનકં્ ચ ॥ ૫૦॥
ષડ્વગર્શદંુ્દ યિદ સયૂર્પતુ્ર-
ભાૈમા શ્રતં સ ભવતે .......... ।
દુ કમર્ પાે રિવણા ..........ન યુક્તઃ
કાણાે િધકાઙ્ગ તુ િનિર ક્ષતં ચ ॥ ૫૧॥
ભાૈમાંશકે સાૈ યદશૃા િવહીને
ભાૈમે વ્યયસ્થે િનધના શ્રતે વા ।
ભવેત્ સકણાર્ ક્ષ ે મનુ યઃ
કૃશાેઽ પવીયર્ઃ સતતં ચ દ નઃ ॥ ૫૨॥
સયૂાશકે સાૈ યદશૃા િવહીન
સયૂ વ્યયસ્થે િનધન સ્થતે વા ।
..........વેિન્નશા ધ તુ િનશા પ્ર તાે
િદવાથવા તૈ મિરકાે મનુ યઃ ।
સાૈ યાેઽિધકાઙ્ગ તુ શરાવનદ્ધઃ ॥ ૫૩॥
પાપા વ્યયસ્થાઃ પ્રભવ ત યસ્ય
..........અ રિવણા યદા સ્યુઃ ।
ખ વાટક તત્ર ભવેત્ પ્ર તાે
િવપયર્યસ્થાઃ શુ ચવ જતશ્ચ ॥ ૫૪॥
ક્લીબે વ્યયસ્થે વથ પંચમે ચ
લગ્ ગ્રહે ચવૈ ભવને્મનુ યઃ ।

હત્તડાકારધરાેઽ ત દ્રાે
ગ્રહૈશ્ચલૈદૃર્ ષ્ટિવવ જતશ્ચ ॥ ૫૫॥
.........oદયે સયૂર્સતુે કુદૃ ષ્ટ-
શ્ચ દ્રે વ્યયસ્થે પ્રભવેઽધર્દૃ ષ્ટઃ ।
કુજસ્ય લગ્ ે કુજસં શ્રતે ચ
િવ પનતે્ર પ્રભવને્મનુ યઃ ॥ ૫૬॥
પાપા યદા લગ્ ગતાઃ સ તાઃ
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સાૈ યાશ્ચ સવઽષ્ટમગા ભવ ત ।
કુ ે ભવેદત્ર નરાેઽ ભ તાે
..........દ્વામનકઃ પ્રિદષ્ટઃ ॥ ૫૭॥
પાપાશ્ચતુથાર્ યિદ નૈધનસ્થાઃ
સાૈ યા ગ્રહાઃ ખે જનકાેઽત્ર યાેગે ।
િવ મ શ્રતૈ તૈઃ પ્રભવને્મનુ યઃ
પાપાંશકસ્થૈઃ સભંવેશ્ચ કુષ્ઠ ॥ ૫૮॥
દુગર્ ધવક્ત્રાે વ્યયગૈશ્ચ પાપ-ૈ

તીયગૈઃ સાૈ યનપુધર્રૈશ્ચ ।
પાપાંશકસ્થૈરથ હૃદ્ગદઃ સ્યાત્
સદા દિરદ્રાેઽિરગ્ હં પ્રયાતૈઃ ॥ ૫૯॥
પાપાંશકે પાપિનિર ક્ષતે ચ
પાપે િવલગ્ ે શભુદૃ ષ્ટહીને ।
ભવને્મનુ યાે ષણૈઃ પ્રલ બૈ-

ર્ વસ્ય દષૃ્ટયાિધક લઙ્ગ અેવ ॥ ૬૦॥
નખૈિવહીનાે રિવજસ્ય લગ્ ે
મ દાંશકે મ દદશૃા િવહીને ।
મ દસ્ય વગ શકટં પ્રયાત
અેવં િહ ચક્રસ્ય િવદષૃ્ટક્ઃ સ્યાત્ ॥ ૬૧॥
તુલાિધકઃ સયૂર્સતુે વ્યયસ્થે
ભાૈમે સખુસ્થે િવિનતાયકેઽક ।
મહાદરશ્ચ દ્રસતુે કુનતે્રઃ
કુ મત્રરક્તાે વિનતાિવહીનઃ ॥ ૬૨॥
વકે્ર વ્યયસ્થે િનધના શ્રતે જ્ઞે
િવવ વર ત ..........ખગેઽકર્પતુ્રે ।
ભાૈમેઽ તગેહે ગગને િદનેશે
િદ જ .......... મૂ તગતે ચ વકે્ર ॥ ૬૩॥
સયૂ સખુસ્થે રિવજેઽષ્ટમસ્થે
વવગર્સસં્થે શ શજે તનુસે્થ ।

શરૂાે ભવેત્ કા તયુતાે મનુ યઃ
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કલ વનઃ સત્યતર્ઃ સચુ ઃ ।
સમુીનવક્ષા રતકાેિવદશ્ચ ॥ ૬૪॥

વાંશકે વયુતાે િવલગ્ ે
ભવને્મનુ યઃ સભુગઃ સુ પઃ ।
સ્ત્રીણામભીષ્ટઃ સરુતેઽતુલસ્થઃ
પ્રયવંદાે ગતિવચક્ષણશ્ચ ॥ ૬૫॥
શકુ્રાંશકે શકુ્રયુતે િવલગ્ ે
ભાેગી સિુવજ્ઞઃ પ્રણતાે મનુ યઃ ।
ભવેત્ સુ પઃ સતતં દયાલુઃ
.......... ભરણ પ્રયશ્ચ ॥ ૬૬॥
ચ દ્રાંશક ચ દ્રયુતે િવલગ્ ે
શકુ્રાે મહીભાેગયુતાે મનુ યઃ ।
ભવેત્તથાજ્ઞાે મ લનઃ કૃશશ્ચ
કૃચ્છઃ સદા સ નય ત ર્થાદઃ ॥ ૬૭॥
સાૈ યે િવલગ્ ે ..........
શભુાંસવક્ષાઃ શભુજે નવાંશે ।
ચ દ્રસ્ય હાેરા શભુબાહુધાત્રી
િત્રશાંશકઃ સાૈ યભવઃ સશુીલઃ ॥ ૬૮॥
સયૂાશકે સાૈ યસમુદ્રવે ચ
નરાે ભવેચ્છાેભન નપુાર્શ્ચઃ ।
લગ્ ં શભુાલાેિક ત્મષ્ટવીયર્-
માે ે િવધત્તે સતતં નરાણામ્ ॥ ૬૯॥
પાપાે યદા નીચગતાે િવલગ્ ે
વભાવસસં્થઃ શભુવ જતશ્ચ ।

સ્યાચ્છયામદ તઃ પુ ષાેઽત્ર તઃ
િક્રયાિવહીનઃ િપશનુ વભાવઃ ॥ ૭૦॥
..........િવહીને
િવલગ્ સસં્થે પુ ષાેઽત્ર તઃ ।
ક યારતાે વાં છતપાપયુકં્ત
સ્ત્રીલપટઃ સ્યાત્ સતતં િવલુ ધઃ ॥ ૭૧॥
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શનૈશ્ચરે સપ્તમગે િવલગ્ ે
યદા નવાંશાે ધર ણસતુસ્ય ।
દ્ધાઙ્ગનાનાં િનરતાે મનુ યઃ

સદા ભવેત્ કામિનપીિડતાત્મા ॥ ૭૨॥
યદા િવલગ્ ે સધનુઃ શશાઙ્કાે
નવાંશકે સ્યાદ્રિવન દનસ્ય ।
વે યાનુરકં્ત કુ તે મનુ યં
..........અમ્ ॥ ૭૩॥
સહાંશકે સયૂર્યુતે િવલગ્ ે
ભાૈમને દષૃ્ટે રિવજેઽ તસસં્થ ।
ભવેન્નરાે વક્રભગાેઽત્રયાેગે
િવપયર્યાદ્વક્રરતાનુરક્તઃ ॥ ૭૪॥
શનૈશ્ચરે નીચગતેઽ તસસં્થે
પાપે િવલગ્ ે શભુદૃ ષ્ટહીને ।
..........અન્મનુ યઃ કરતાેઽક્ષત સઃુ
સદા િવરક્તાે વરયાે ષતાનામ્ ॥ ૭૫॥
ધના શ્રતે ભૂતનયે સખુસ્થે
સાૈરે વ્યયસ્થેઽિરનવાંશસસં્થે ।
પાેઽત્ર ભવને્મનુ યઃ

સવર્ત્ર િન દ્યઃ કૃતિવ તશ્ચ ॥ ૭૬॥
સયૂર્િત્રકાેણે યિદ ભૂ મપતુ્રઃ
શનૈશ્ચરે સાૈ યગ્ હા શ્રતે ચ ।
તદા મનુ ય તુ સદુ ઘર્ નુ-
િવ પદેહઃ પ્રયસાહસશ્ચ ॥ ૭૭॥
વ્રણાિદતાઙ્ગઃ સતતં િવ પઃ
પ્ર િવયુક્તઃ િપશનુ વભાવઃ ।
શનૈશ્ચરે ત્યુગતે વ્યયસ્થે
ભાૈમે ભવેત્ પાપરતાે મનુ યઃ ॥ ૭૮॥
ઇ ત શ્રી ધયવને ત્નુસ્થાન ચ તા ॥
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આ યાય ૨૪અ
તનુસ્થાન ચ તા યાયઃ
તનુ સ્થતાે વાસરપઃ વતુઙ્ગે
તીવ્રાં તનું સજંનયેન્નરાણામ્ ।
તુઙ્ગાંશકે વા દૃઢતાસમેતાં
ષડ્વગર્શદુ્ધાે બહુધાયર્તાં ચ ॥ ૧॥
નીચા શ્રત તી ણક..........
કાયં િવધત્તે સ જં સદૈવ ।
.......... યહીનં શિનચભાગે
..........વગ નતયે પ્રયુક્તમ્ ॥ ૨॥
મત્રાશ્રયસ્થાે યિદ વાસરેશાે
મૂ ત ગવાે દ ઘર્તરં પ્રસતૂે ।
મત્રસ્ય ભાગે જ તલં િનતા તં
વગાત્તમે વાિધકશા સનં ચ ॥ ૩॥
શત્રાેગ્ ર્હે વા યિદ તી ણર મ-
લર્ગ્ ા શ્રતાે હીનશર રકં ચ ।
નરં પ્રસતૂે વથ શત્રુભાગે
હીનક્ષકાેણં નયવ જતં ચ ॥ ૪॥
ચ દ્રાે િવલગ્ ે પિરપૂણર્દેહ-
તુઙ્ગ સ્થતઃ સાૈ યતનું પ્રસતૂે ।

તુઙ્ગસ્ય ભાગે સમુનાેહરાં ચ
ષડ્વગર્શદુ્ધાેઽપરનતે્રયુક્તામ્ ॥ ૫॥
નીચા શ્રતઃ ક્ષીણતનુઃ શશાઙ્કઃ
કાણાં તનું લગ્ ગતઃ પ્રસતૂે ।
િનશા ધકં નીચનવાંશશસં્થઃ
પાપાે થવગ ત મરેણ યુક્તામ્ ॥ ૬॥
મત્રગ્ હ શીતકરા િવલગ્ ે
તનું સવુાતે સભુગાં મનાેજ્ઞામ્ ।
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મત્રસ્યભાગે વરવક્ત્રયુક્તાં
વગાત્તમસ્થઃ સશુિરતકા તમ્ ॥ ૭॥
િનશા ધકં શત્રુગ્ હા શ્રતે ચ
લગ્ ં ગતઃ સ્થૂલ ડં પ્રસતૂે ।
શત્રાેિવભાગે થુદ ઘર્કં ચ
મૂલિત્રકાેણષેુ શભુાધરાૈષ્ઠમ્ ॥ ૮॥
ભાૈમઃ વતુઙ્ગે મૂ તસસં્થઃ
કરાે ત સરંક્તનનીશમત્યર્મ્ ।
તુઙ્ગાંશકે વા ચિપટ વભાવં
ષડ્વગર્શદુ્ધ વથ કકર્શાખ્યમ્ ॥ ૯॥
નીચ શ્રતાે ભૂતનયાે િવલગ્ ે
કરાે ત સા દં્ર મદનં સદૈવ ।
નીચાંશકે તૈ મિરકં િનશા ધં
પાપસ્ય વગ વથ વક્રદૃ ષ્ટમ્ ॥ ૧૦॥
.......... ।
મત્રાંશકે રાેગસમેતદૃ ષ્ટ
વગાત્તમે દૂરિવલાેકનં ચ ॥ ૧૧॥
શત્રાેગ્ ર્હે વા યિદ ભૂ મપતુ્રાે
મતં્ર પ્રસતૂે બહુદ.ૃ.........
સમીપદૃ ષ્ટ ચ નવાંશકે વા
મૂલિત્રકાેણે ચ જલાદર્દૃ ષ્ટમ્ ॥ ૧૨॥
બુધા િવલગ્ યાદ તુઙ્ગસસં્થાે
નરં સવુાતે સમુખુાે નાસમ્ ।
તુઙ્ગાંશકે વા સરુદાધરૈષં્ઠ
ષડ્વગર્શદુ્ધઃ સશુિરરકા તમ્ ॥ ૧૩॥
નીચા શ્રતાે વા યિદ સાેમપતુ્ર-
તનુ સ્થતાે વક્ત્રકુગ ધભાજમ્ ।

નીચાંશકે દ ઘર્કરાક જહં્વ
.......... ॥ ૧૪॥
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મત્રાશ્રયસ્થા યિદ સાેમપતુ્રાે
લગ્ ં ગતઃ શભુ્ર શરાે હં ચ ।
મત્રસ્ય ભાગે વથ શભુ્રદૃ ષ્ટ
વ ગત્તમસ્થઃ સહુનું સદૈવ ॥ ૧૫॥
શત્રાેગ્ ર્હે વા યિદ સાેમપતુ્રઃ
કરાે ત મત્ય તનુગઃ કરાલમ્ ।
શત્રાેિવભાગે ચપલ વભાવં
િત્રકાેણગાે રાેગિવ દ્ધકાયમ્ ॥ ૧૬॥
સરેુજ્યમ ત્રી યિદ તુઙ્ગસસં્થાે
લગ્ ે મનાેજં્ઞ જનયને્મનુ યમ્ ।
ઉચ્છાંશકે વા શભુબાહુહ તં
ષડ્વગર્શદુ્ધઃ શભુચમર્ભાજમ્ ॥ ૧૭॥
નીચા શ્રતાે દેવગુ િવલગ્ ે
ખંજં સવુાતે િન જં િનતા તમ્ ।
નીચાંશકે ખંજનનાસકં ચ
.......... વગ ચ સભુષૂણાઢ મ્ ॥ ૧૮॥
મત્રા યસ્થાે યિદ મૂ તસસં્થાે
ગુ ઃ પ્રસતૂે વરવસ્ત્રભાજમ્ ।
મત્રાંશકે વા સકુિટ સનુા ભ
વગાત્તમસ્થઃ સભુગાેદરં ચ ॥ ૧૯॥
શત્રાેગ્ ર્હે તા યિદ દેવપજૂ્યાે
મૂ ત સ્થતઃ વાેદિરકં પ્રસતૂે ।
શત્રાેિવભાગે વથ ફુ લમવે
મૂલિત્રકાેણે પ્રજનત્ય લઙ્ગમ્ ॥ ૨૦॥
શકુ્રઃ વતુઙ્ગે યિદ લગ્ સસં્થઃ
સુ પ નું મનજંુ પ્રસતૂે ।
વાેચ્છાંશકસ્થઃ શભુપા ણપાદં

ષડ્વગર્શદુ્ધઃ સિુવભક્તગાત્રમ્ ॥ ૨૧॥
નીચ સ્થતાે વા યિદ દાનવજે્યાે
મૂ ત સ્થતઃ વ પકચં પ્રસતૂે ।
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વ વાટકં વા યિદ નીચહાગે
પાપા થવગ બ લરાેમભાજમ્ ॥ ૨૨॥
મત્રગ્ હસ્થાે યિદ દૈત્યપજૂ્યઃ
સાૈભાગ્યયુક્તં શભુક તભાજમ્ ।
નરં પ્રસતૂે સનુખં િવભાગે
વગાત્તમસ્થાે બહુ િપણં ચ ॥ ૨૩॥
શકુ્રાે યદા શત્રુગ્ હં પ્રપન્નાે
લગ્ ં ગતઃ કુ જતનું પ્રસતૂે ।
શત્રાેિવભાગેઽ તકૃશં િવગ..........
મૂલિત્રકાેણે નયના ભરામમ્ ॥ ૨૪॥
શનૈશ્ચરાે મૂ તગતઃ વતુઙ્ગે
લગ્ ં ગતઃ યામતનું મનુ યમ્ ।
તુઙ્ગાંશકે વે વથ ભન્નવણ
ષડ્વગર્શદુ્ધ વથ ગાૈર ..........અત્રમ્ ॥ ૨૫॥
નીચ સ્થતઃ સયૂર્સતુાે િવલગ્ ે
કાસાતર્મત્ય જનયનેમનુ યમ્ ।
નીચાશકસ્થઃ કફવાતપાતં
પાપસ્ય વગ વથ િપત્તતાં ચ ॥ ૨૬॥
મત્રાશ્રયસ્થાે યિદસયૂર્સનૂ-ુ
લર્ગ્ સ્થતાે ગાૈરવપંુ પ્રસતૂે ।
મત્રાંશકસ્થાેઽસ્થસાયસાર
વગાત્તમસ્થ વથ પીવરાઙ્ગમ્ ॥ ૨૭॥
શત્રાેગ્ ર્હસ્થાે રિવ ેઽ ત યં
લગ્ ા શ્રતઃ સ્થૂલનખં પ્રસતૂે ।
સસૂુ્થલદ તં િરપુભાગસસં્થાે
મૂલિત્રકાેણે તુ સદુ ઘર્ નુમ્ ॥ ૨૮॥
વાેચ્છ સ્થતઃ વભવને ક્ષ તપાલતુલ્યાે

લગ્ ેઽકર્જે ભવ ત દેશપુરાિધનાથઃ ।
શષેષેુ દુઃખમદપીિડત અેવ બાલ્યે
દાિરદ્ર્યકામવ્યસનાે મ લનાેઽલસશ્ચ ॥ ૨૯॥
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ઇ ત શ્રી દ્ધયવને તનુસ્થાન ચ તા ॥

આ યાય ૨૫
ધનસ્થાન ચ તા યાયઃ
સયૂા દ્વતીયે યિદ તુઙ્ગસસં્થાે
..........તે પમાન ત્મ્ ।
ઉચ્છાંશકે વા પસવેકં ચ
ષડ્વગર્શદુ્ધઃ શભુલાેકદત્તમ્ ॥ ૧॥
નીચા શ્રતાે બાસરપાે દ્વતીયે
પાપા જતં ધમર્ધનં પ્રસતૂે ।
નીચાંશકસ્થઃ સ્થલજં સદૈવ
પાપસ્ય વગ વથ ચાૈયર્જં ચ ॥ ૨॥
મત્રાશ્રસ્થાે િદનપાે દ્વતીયે
કરાે ત તં ધનધા યસ ભવમ્ ।
મત્રસ્ય ભાગે વથ લાેહ તં
વગાત્તમસ્થઃ પરદાર તમ્ ॥ ૩॥
શત્રાેગ્ ર્હે વા યિદ તી ણર મ-
દ્વતીયગઃ વ પધનં પ્રસતૂે ।
કષ્ટા તદેશઽેધમસવયા ચ
મૂલિત્રકાેણે વથ ભક્ષજં ચ ॥ ૪॥
ચ દ્રાે દ્વતીયે યિદ તુઙ્ગસસં્થે
મુક્તામ ણપ્રાયભનં પ્રસતૂે ।
તુઙ્ગાંશકે વા કનકં ચ યં
ષડ્વગર્શદુ્ધાે િવિવધં િહર યમ્ ॥ ૫॥
નીચા શ્રતઃ શીતકરઃ પ્રસતૂે
દ્વતીયગાે િવત્તમસદ્વ્યયં ચ ।
નીચસ્ય ભાગે ત્ય્ વ્યયને હીનં
પાપાે થવગ વસવાં ભયં ચ ॥ ૬॥
મત્રાશ્રયસ્થાે યિદ વા શશાઙ્કાે
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િવત્તં પ્રસતૂે સતુજં નરાણામ્ ।
મત્રસ્ય ભાગે કૃ ષકૃ પ્રસતૂં
વગાત્તમસ્થઃ સહૃુદ જતં ચ ॥ ૭॥
શત્રાેગ્ ર્હે વા યિદ રાિત્રનાથઃ
કાેશા શ્રતચ્છાૈયર્ધનં પ્રસતૂે ।
તદાંશકે વાથ કુકમર્ તં
મૂલિત્રકાેણે વથ ભાયર્ ે થમ્ ॥ ૮॥
ભાૈમઃ વતુઙ્ગે યિદ કાેશગઃ સ્યાદ્
યુદ્ધાેદ્ભવં સજંનયેદ્ધનં ચ ।
ઉચ્છાંશકે વા તકૃશં ચ કષ્ટાત્
ષડ્વગર્શદુ્ધઃ વજનાેદ્ભવમ્ ચ ॥ ૯॥
નીચા શ્રતાે ભૂતનય તુ નીચે
દ્વ તીયગાે િનધર્નમવે સતૂે ।
નીચાંશકે બહ્વ્રણમવે િનતં્ય
પાપાે થવગ વ્રણયુક્તદેહમ્ ॥ ૧૦॥
મત્રગ્ હે વા યિદ ભૂ મસતુે
કાેશા શ્રતાે મત્રબલને તમ્ ।
ધનં પ્રસતૂે સહૃુદંશકે ચ
વગાત્તમે દેવગુ પ્રસાદાત્ ॥ ૧૧॥
શત્રાેગ્ ર્હે ભૂતનયાે દ્વતીયે
ધનં પ્રસતૂે ન કદા ચદેવ ।
શત્રાેિવભાગે ણપાપસઙ્ગાન્
મૂલિત્રકાેણે તુ જનાપેરાેધાત્ ॥ ૧૨॥
સાૈ ય વતુઙ્ગે યિદ કાેશસસં્થઃ
..........નં ભૂિરધનસ્ય ધત્તે ।
તુઙ્ગાંશકે સસ્યચતુ પદા થ
ષડ્વગર્શદુ્ધાે િવિવધૈ પયૈઃ ॥ ૧૩॥
નીચા શ્રતઃ સાેમસતુાે ધનસ્થાે
િનકૃષ્ટિવત્તં કુ તે નરાણામ્ ।
નીચાંશકસ્થાે િરપુતાેઽ તદૈ યાત્
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પાપાે થવગ બહુવંચનાશ્ચ ॥ ૧૪॥
મત્રા શ્રતસ્થે યિદસાેમપતુ્રાે
દ્વતીયગાે વા જજમવે િવત્તમ્ ।
ધત્તે નરાણાં ચં સહૃુ દ્વભાગે
વગાત્તમે વા સકૃુતં પ્રસતૂે ॥ ૧૫॥
બુદ્ધાે યદા શત્રુગ્ હં પ્રયાતાે
દ્વતીયગઃ શત્રનુીષવેણને ।
ધનં ભવેચ્છત્રુિવ..........
વ પં િત્રકાેણે વરલાેક તમ્ ॥ ૧૬॥
વાે દ્વતીયે યિદ તુઙ્ગ

સદા ધનં યાય જતં પ્રસતૂે ।
તુઙ્ગાંશકે ચ દ્વજસાધુ ત્ત
ષડ્વગર્શદુ્ધાે પસભંવં ચ ॥ ૧૭॥
નીચા શ્રતાે દેવગુ દ્વતીયે
ધનં પ્રસતૂે પરદાર તમ્ ।
નીચાંશકે ચા ત્યજલાેક તં
પાપસ્ય વગ બહુકષ્ટ તમ્ ॥ ૧૮॥
મત્રાશ્રયસ્થાે યિદ દેવમ ત્રી
દ્વતીયગાે વસ્ત્રગ શ્ચજં ચ ।
ધત્તે તદંશે ન કૃ ષપ્રસતંૂ
વગાત્તમસ્યઃ સજુનપ્રદ તમ્ ॥ ૧૯॥
યદા દ્વતીયેઽિરગ્ હે સરેુજ્યાે
િવધત્તેઽિરિનષવેણને ।
શ વંશકે શત્રજુનને દતં્ત
મૂલિત્રકાેણે િનિધજં સદૈવ ॥ ૨૦॥
શકેુ્ર દ્વતીયે યિદ તુઙ્ગસસં્થઃ
સદાક્ષયં ભૂિરધનં પ્રસતૂે ।
તુઙ્ગાંશકે પવૂર્જસં ચતં ચ
ષડ્વગર્શદુ્ધાે દ્વતયં િનતા તમ્ ॥ ૨૧॥
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નીચા શતાે દૈત્યગુ દ્વતીયે
ધનં સવુાતે શ્રુ તજં િનતા તમ્ ।
દ્યૂત જતં નીચનવાંશસસં્થઃ
પાપસ્ય વગ્ર્ પરદેશસઽગાત્ ॥ ૨૨॥
મત્રા યસ્થાે યિદ દાનવજે્યાે
દ્વતીયસસં્થાે પજં િવધત્તે ।
..........નં્ન તદશં પપતુ્ર ત
રાજ્ઞી..........મુ થં યિદ શભુવગ ॥ ૨૩॥
શકુ્રાે દ્વતીયે યિદ શત્રુસસં્થાે
ધનં પ્રસતૂે વરકમર્ તમ્ ।
શત્રાેિવભાગે વથ દૈ ય તં
મૂલિત્રકાેણે વસતુા જતં ચ ॥ ૨૪॥
શાિન દ્વતીયે યિદ તુઙ્ગસસં્થાે
ધનં પ્રસતૂે તુ કુકમર્ તમ્ ।
તદંશકે કષ્ટિવિન જતં ચ
ષડ્વગર્શધુાે વ્યસનાેદ્ભવં ચ ॥ ૨૫॥
નીચં ગતાે ભાસ્કરજઃ પ્રસતૂે
િનઃિકચનં િનત્યમનેકદુઃખમ્ ।
નરં તદંશઽે ત્યજિવત્તભાજં
..........વગ તુ સપુાપજં ચ ॥ ૨૬॥
મત્રાશ્રયસ્થાે યિદ સયૂર્પતુ્રાે
દ્વતીયગઃ વસ્થધનં પ્રસતૂે ।
મત્રસ્ય ભાગે વથ ન્મયં ચ
વગાત્તમસ્થાે જલજં સદૈવ ॥ ૨૭॥
સાૈરાે યદા શત્રુગ્ હાશ્રયસ્થાે
દ્વતીયગઃ પાપધનં પ્રસતૂે ।
શત્રાેિવભગે બહુદાસતાે થં
મૂલિત્રકાેણે પરપાષે ચ ॥ ૨૮॥
સહસ્રનાથાે િદનપ્ઃ પ્રિદષ્ટાે
લક્ષાિધપાે રિત્રકરઃ સદૈવ ।
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શતાિધપાે ભૂતનયઃ સદૈવ
કાેટ શ્ચરઃ સાેમસતુઃ સદૈવ ॥ ૨૯॥
વવાર્િધનાથઃ સરુરાજમ ત્રી

શકુ્રાે હ્યસખં્યઃ શિનભામતુલ્યઃ ।
વતુઙ્ગાઃ સ્યુયર્િદ સવર્ અેવ

અથાર્ તરાલે વનપુાત તમ્ ॥ ૩૦॥
વવગર્જં િવત્તમહાે દધ ત્ત

િહ વા િહ શકંુ્ર બહુસઙ્ગજં ચ ।
વં વં ધનં વાસુ દશાસુ સ યક્
.......... ॥ ૩૧॥
ઇ ત શ્રી દ્ધયવને ધનસ્થાન ચ તા ॥

આ યાય ૨૬
સહજસ્થાન ચ તા યાયઃ
તીયસસં્થાે યિદ વાસરેશાે
મતં્ર પં તુઙ્ગગતાે િવધત્તે ।
તુઙ્ગાંશકે વા પસભંવં ચ
ષડ્વગર્શદુ્ધ વથ સાવર્ભાૈમમ્ ॥ ૧॥
નીચા શ્રતાે નીચધનં િવધત્તે
મતં્ર તીયે યિદ તી ણર મઃ ।
નીચાંશકે ભ કપુત્રવૈરં
પાપસ્ય વગ વથ વારણં ચ ॥ ૨॥
મત્રાશ્રયસ્થાે યિદ વાસરશી
મતં્ર દ્વજે દં્ર કુ તે તીયે ।
મત્રાંશકસ્થાે જનયેત્ સશુીલં
વગાત્તમસ્થાેઽદ્ભુતશાસ્ત્રરક્તમ્ ॥ ૩॥
રિવ તીયેઽિરગ્ હં પ્રયાતાે
મતં્ર િવધત્તે િરપવુ જતાઙ્ગમ્ ।
દ્વષિવભાગે ગુણવ જતં ચ
મૂલિત્રકાેણે પ તમવે શા તમ્ ॥ ૪॥
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તીયગઃ શીતકરઃ સવુાતે
મતં્ર વતુઙ્ગે કૃપણ વભાવમ્ ।
..........મવે ભાગે પરતકર્કં ચ
ષડ્વગર્શદુ્ધઃ પરદારરક્તમ્ ॥ ૫॥
નીચા શ્રતાે રાિત્રપ ત તીયે
મતં્ર વાતેઽત્યજમવે િનત્યમ્ ।
નીચસ્ય ભાગે વથ નતર્કં ચ
ભ ડં ચ વગ ખલસ ભવં ચ ॥ ૬॥
મત્રાશ્રયસ્થાે યિદ શીતર મ-
મત્રં સવુાતે પરવંચકં ચ ।
મત્રસ્ય ભાગે બહુદાષેજં ચ
વગાત્તમસ્થાે ઘ્ ણયા િવહીનમ્ ॥ ૭॥
તીયગઃ શીતકરાે િવધત્તે

નરાધમં શત્રુગ્ હં પ્રયાતઃ ।
શત્રાેિવભાગે બહુમાયયાઢ ં
મૂલિત્રકાેણે પરદારરક્તમ્ ॥ ૮॥
ભાૈમ તીયે યિદ તુઙ્ગસસં્થાે
મતં્ર િવધત્તે વરભૂ મપાલમ્ ।
તુઙ્ગાંશકે વા પતેરમાતં્ય
ષડ્વગર્શદુ્ધાે દ્વતયં સદૈવ ॥ ૯॥
નીચા શ્રતાે ભૂતનય તીયે
મતં્ર િવધત્તે બહુકામસક્તમ્ ।
નીચાંશકસ્થાે તકં ચ વૈદ્યં
પાપાે થવગ વ્યસના ભભૂતમ્ ॥ ૧૦॥
મત્રાશ્રયસ્થાે યિદ ભૂ મપતુ્ર-

તીયગાે ભૂિરસખંુ પ્રસતૂે ।
મત્રાંશકે વાક્ષયજં કુમારં
વગાત્તમસ્થઃ પ્રચુરાન્નપાનમ્ ॥ ૧૧॥
શત્રાેગ્ ર્હસ્થાે યિદ ભૂ મપતુ્રાે
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મતં્ર પ્રસતૂે સહ શ્રતં ચ ।
તસ્થવૈ ભાગે ચ સ દ્ધભાજં
મૂલિત્રકાેણે વથ દ ડનાથમ્ ॥ ૧૨॥
સાૈ ય તીયે યિદ તુઙ્ગસસં્થાે
.......... શા તમ ત પ્રસતૂે ।
તુઙ્ગાંશકે કંચિકન સમ..........
ષડ્વગર્શદુ્ધઃ સતુરા કૃત્ ..........મ્ ॥ ૧૩॥
નીચાિરતઃ સાેમસતુ તીયે
મતં્ર િવધત્તે જનૈઃ સમેતમ્ ।
ગાપેાલકં નીચિવભાગસસં્થઃ
પાપસ્ય વગ ગતસાૈહૃદં ચ ॥ ૧૪॥
મત્રાશ્રયસ્થઃ શજૈ તીય
મતં્ર સવુાતે બહુકમર્ભાજમ્ ।
ભાગે વથ નાિપતં ચ
..........ખલ........ રમ્ ॥ ૧૫॥
શત્રાેગ્ ર્હસ્થાે યિદ સાેમપતુ્રાે
મતં્ર તીયે કુ તે સિુન ધમ્ ।
તસ્થવૈ ભાગે જિનતા તગં ચ
મૂલિત્રકાેણેઽથ મ લ લુચમ્ ચ ॥ ૧૬॥
નીચ તીયે યિદ તુઙ્ગસસં્થાે
મતં્ર સવુાત્ િવનયને હીનમ્ ।
ઉચ્છાંશકે દ ભપરં શસંં
ષડ્વગર્શદુ્ધ તુ તથાપ્રજં ચ ॥ ૧૭॥
નીચા શ્રતાે દેવગુ તીયે
મતં્ર પ્રસતૂે બહુપા ચતારમ્ ।
તદંશકે દ્યૂતરતં સદૈવ
.......... વગ ગતબધવુગર્મ્ ॥ ૧૮॥

વાે યદા મત્રગ્ હે તીયે
તદા પ્રસતૂેઽ તકૃશં ચ મત્રમ્ ।
મત્રાંશકે પ યપરં પ્રધાનં
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વગાત્તમસ્થઃ ખલુ દ તકારમ્ ॥ ૧૯॥
તીયગાે દેવગુ યર્..........

શત્રાેગ્ ર્હે ક્લીવસખું સવુાતે ।
તદંશકે શ પનમપ્રધાનં
મૂલિત્રકાેણે પ તતં િનકૃષ્ટમ્ ॥ ૨૦॥
શકુ્રાે યદા તુઙ્ગત તીયે
તદા સવુાતે પ તતં ચ મત્રમ્ ।
તુઙ્ગાંશકે વા પસવેકં ચ
ષડ્વગર્શદંુ્ધ કલહ પ્રયં ચ ॥ ૨૧॥
નીચા શ્રતાે દૈત્યગુ તીયે
મતં્ર િવધત્તે વધકં શશંમ્ ।
નીચાંશકે િનચકુલપ્રસતંૂ
પાપસ્ય વગ પ તતં શસંમ્ ॥ ૨૨॥
મત્રાશ્રયસ્થાે ગજુ તીયે
કરાે ત મતં્ર ખલુ ભા ડ વ ।
મતાંશકે વારણમપ્રશ તં
વગાત્તમસ્થઃ શબરં કૃતઘ્નમ્ ॥ ૨૩॥
િરપાેગ્ ર્હે ભાગર્વજઃ પ્રસતૂે
તીયગઃ ક્ર ડનકં ચ મત્રમ્ ।

તદંશકે શ પનમપ્રશ તં
મૂલિત્રકાેણેઽથ જનૈિનર તમ્ ॥ ૨૪॥
સયૂાર્ત્મજ તુઙ્ગત તીયે
મતં્ર સવુાતે વરભૂ મપાલમ્ ।
તુઙ્ગાંશકે િવત્તપ ત પ્ર સદં્ધ
ષડ્વગર્શદુ્ધાે બહુશાસ્ત્રરક્તમ્ ॥ ૨૫॥
નીચા શ્રતઃ સયૂર્સતુ તીયે
મતં્ર પ્રસતૂે મ લન વભાવમ્ ।
નીચાંશકે વંચનત પરં ચ
પાપસ્ય વગ ઘ્ નથા િવહીનમ્ ॥ ૨૬॥
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મત્રાશ્રયસ્થઃ ખલુ સયૂર્પતુ્રાે
મતં્ર પ્રસતૂે સ ચવં નયચમ્ ।
મત્રાંશકે વા ગુણિવત્તભાજં
વગાત્તમસ્થ સ્થ તમાનયુક્તમ્ ॥ ૨૭॥
શિનયર્દા શત્રુગ્ હાશ્રયસ્થ-

તીયગઃ પાપરતં ચ મત્રમ્ ।
ધત્તે તદંશે જનં સદુ નં
મૂલિત્રકાેણે િવ જતાિરપક્ષમ્ ॥ ૨૮॥
..........સાવતા પ્રિવ
દશાિધપઃ શી કર તુ ..........
સહસ્ર મત્રઃ ક્ષ ત ે ..........ઉ........
શતાિધપાે દેવપુરાેિહતશ્ચ ॥૨૯॥
અશી તનાથાે ગનુ। ..........

સાૈર તુ ભાૈમેમ .......... મતાેઽિધકાે વા ।
વતુઙ્ગરાશાૈ યિદ વત્તમાનાઃ

સવ ..........ઉ........અતસ્ય વશાદ્દદ ત ॥ ૩૦॥
ઇ ત શ્રી ધયવને સહજસ્થાન ચ તા ॥

આ યાય ૨૭
સખુસ્થાન ચ તા યાયઃ
..........

..........બહુદુષ્ટ તમ્ ।
તુઙ્ગાંશકસ્થાેઽ સખંુ કદા ચત્
ષડ્વગર્શદુ્ધઃ પરદારશં્ચ ચ ॥ ૧॥
નીચા શ્રતાે વાસરપશ્ચતુથ
સખંુ િવધત્તે ન કદા ચદેવ ।
િનચાંશકે દુઃખિવ મ શ્રતં ચ
પાપસ્ય વગ ણદુઃખ મશ્રમ્ ॥ ૨॥
મત્રાશ્રયસ્થાે િદનકૃશ્ચતુથ
સખંુ િવધત્તે જનૈઃ સમેતમ્ ।
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ચાૈયર્દ્ભવં શત્રુિવભાગસસં્થાે
વગાત્તમસ્થાેઽક્ષજમવે િનત્યમ્ ॥ ૩॥
શત્રાેગ્ ર્હે વાસરપશ્ચતુથ
યુદ્ધે તુ સાખૈ્યં કુ તે નરાણામ્ ।
શત્રાેિવભાગે પરસવેયા ચ
મૂલિત્રકાેણે વધવ ધ તમ્ ॥ ૪॥
સખુ સ્થતઃ શીતકરઃ વતુઙ્ગે
સખંુ િવધત્તે ગજવા જ તમ્ ।
તુઙ્ગાંશકે હેમસમુદ્ભવં ચ
ષડ્વગર્શદુ્ધાે િવિવધં સદૈવ ॥ ૫॥
નીચા શ્રતઃ શીતકરઃ ..........
સખંુ સદા દ્યૂતજમવે પુંસામ્ ।
નીચાંશકે ભૂિરકૃ ષપ્રસતૂં
પાપસ્ય વગ બહુપાપ તમ્ ॥ ૬॥
મત્રાશ્રયસ્થઃ ખલુ શીતર મઃ
સખુ સ્થતાે ભૂિરસખંુ િવધત્તે ।
સતુાદ્ભવ મત્રાવભાગસસં્થાે
વગાત્તમસ્થાે વિનતાેદ્ભવં ચ ॥ ૭॥
ચતુથર્ગાે રાિત્રપ તઃ પ્રસતૂે
શત્રાેગ્ ર્હે સાખૈ્યમની ત તમ્ ।
શત્રાેિવભાગે કપટપ્રસતૂ
મૂલિત્રકાેણે વથ ધમર્ તમ્ ॥ ૮॥
ચતુથા ભૂતનયઃ વતુઙ્ગે
સખંુ િવધત્તે પરસદૂનને
તુઙ્ગાંશકસ્થઃ પરબ ધનને
ષડ્વગર્શદુ્ધઃ પરવંચનને ॥ ૯॥
સખુા શ્રતાે ભૂ મસતુ તુ નીચે
સાખૈ્યં કદા ચન્ન કરાે ત પુંસામ્ ।
નીચાંશકસ્થઃ પરપાષેણને
પાપત્ય વગ વધબ ધનને ॥ ૧૦॥
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મત્રારયસ્થઃ ક્ષ તજશ્ચતુથ
..........પરદેશયાેગાત્ ।
મત્રાંશકસ્થઃ સરુતપ્રસઙ્ગ..........
વગાત્તમસ્થઃ પરિવત્તનાશાત્ ॥ ૧૧॥
શત્રાેગ્ ર્હે સ્યાધિદ ભૂ મપતુ્ર-
ચર્તુથર્ગઃ પુંશ્ચલજં ચ સાખૈ્યમ્ ।
ધત્તે તદંશે કરયાેિન તં
મૂલિત્રકાેણે સખુમાેહનાઢ મ્ ॥ ૧૨॥
સાૈ યઃ સખુસ્થઃ સખુમવે ધત્તે
મહાજનાે થં યિદ તુઙ્ગસસં્થઃ ।
તુઙ્ગાંશકે પા થવજં ચ પુંસાં
ષડ્વગર્શદુ્ધાે વ્યયમવે પુંસામ્ ॥ ૧૩॥
નીચાશ્રયસ્થઃ શ શ ે િવધત્તે
ચતુથર્ગઃ ક્લેશજમવે સાખૈ્યમ્ ।
નીચાંશકસ્થઃ પરસવેયા ચ
.......... અ તિવગર્હણને ॥ ૧૪॥
મત્રાશ્રયસ્થઃ શ શજશ્ચતુથ
સખંુ િવધત્તે વરપતુ્ર તમ્ ।
મત્રાંશકસ્થ તુ કલત્ર તં
વગાત્તમસ્થાે દુિહતાેદ્ભવં ચ ॥ ૧૫॥
શ વાશ્રયસ્થઃ શ શજશ્ચતુથ
સખંુ િવધત્તે ક્રયિવક્રયેણ ।
તસ્યવૈ ભાગે પશપુાલનને
મૂલિત્રકાેણે િનજબ ધવાે થમ્ ॥ ૧૬॥

વશ્ચતુથ યિદ તુઙ્ગસસં્થાે
સખંુ િવધત્તે સકલં સદૈવ ।
તુઙ્ગસ્ય ભાગે ચ તથા તદધ
ષડ્વગર્શધુશ્ચ સધુમર્યુક્તમ્ ॥ ૧૭॥
નીચા શ્રતાે દેવગુ શ્ચતુથ
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સાખૈ્યં િવધત્તે બહુનીચસઙ્ગાત્ ।
નીચાંશકસ્થશ્ચ િવ ચત્રભાવાત્
પાપસ્ય વગ પરપાષેણને ॥ ૧૮॥
મત્રાશ્રયસ્થે સરુરાજપજૂ્યે
ચતુથર્ગે વંશજમવે સાખૈ્યમ્ ।
ભવેત્તદંશે બહુ ત્ય ત
વગાત્તમસ્થે ભ ગનીસમુ થમ્ ॥ ૧૯॥
શત્રાેગ્ ર્હથાે યિદ દેવપજૂ્ય..........

ચતુથર્ગાે નીચિનષવેણને ।
સાખૈ્યં િવધત્તેઽથ તદંશકે વા
મૂલિત્રકાેણે પસઙ્ગમને ॥ ૨૦॥
શકુ્રઃ વતુઙ્ગે યિદ બ ધ.ુ.........
સખંુ િવધત્તે બહુિવત્ત તમ્ ।
તુઙ્ગાંશકસ્થ તુ વરાેષ્ટ્ર તં
ષડ્વગર્શદુ્ધશ્ચ ગ ેદ્ભવં ચ ॥ ૨૧॥
નીચાશ્રયસ્થાે યિદ દૈત્યમ ત્રી
સખંુ િવધત્તે પરનાિર તમ્ ।
નીચાંશકે ચવૈ િવલા સનીનાં
પાપસ્ય વગ ગુ પ ત્નસઙ્ગાત્ ॥ ૨૨॥
મત્રાશ્રયસ્થાે ગુશ્ચતુથ
સાખૈ્યં િવધત્તે બહુગાેધનાે થમ્ ।
મત્રાંશકેઽ િવકમવે િનતં્ય
વગાત્તમસ્થાે મિહષીસમુ થમ્ ॥ ૨૩॥
શત્રાેગ્ ર્હસ્થાે યિદ દૈત્યપજૂ્યઃ
સખંુ િવધત્તે કુિનષવેણને ।
તદંશકે વા પરદેશવાસાન્
મૂલિત્રકાેણે દ્વજદેવસઙ્ગાત્ ॥ ૨૪॥
શિનઃ સખુસ્થાે યિદ તુઙ્ગસસં્થઃ
સખંુ િવધત્તે ગપ ક્ષનાશાત્ ।
..........અકે વા િવષભ ક્ષણને ........
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ષડ્વગર્શદુ્ધઃ કૃ ષકમર્ તમ્ ॥ ૨૫॥
નીચા શ્રતાે ભાસ્કરજઃ પ્રસતૂે
ચતુથર્ગઃ સાખૈ્યિવના મનુ યમ્ ।
નીચાંશકે લાેકિનબ ધનને
પાપસ્ય વગ પરર ધ્રસઙ્ગાત્ ॥ ૨૬॥
મત્રાશ્રયસ્થાે યિદ ..........
િવધત્તે વકલત્રભુક્તમ્ ।
મત્રાંશકે વા વકુતુ બહીનં
વગાત્તમસ્થઃ પરપીડનને ॥ ૨૭॥
.......... રાનજઃ પ્રસતૂે
સખંુ ચતુથ પરવંચનને ।
તદંશકે માનષુિવક્રયેણ
મૂલિત્રકાેણે ક્રયિવક્રયેણ ॥ ૨૮॥
સાખૈ્યઃ સરુરાજમ ત્રી ..........
શતાિધપઃ સાેમસતુઃ સતશ્ચ ।
..........અલી
..........યાિધપાઃ સયૂર્શનૈશ્ચરારાઃ ॥ ૨૯॥
વતુઙ્ગસસં્થ..........

સાખૈ્યાિન યચ્છ ત સદા ગ્રહે દ્રાઃ ।
નીચા શ્રતા હીનસખુા ભવ ત
ષડ્વગર્શદુ્ધાશ્ચ યથા વતુઙ્ગે ॥ ૩૦॥
ઇ ત શ્રી દ્ધયવને સખુસ્થાન ચ તા ॥

આ યાય ૨૮
સતુસ્થાન ચ તા યાયઃ
તુઙ્ગ શ્રતાે વાસરપઃ સતુસ્થઃ
સતુાન્ િવધત્તેઽ પતરાન્ શસંાન્ ।
તુઙ્ગાંશકસ્યઃ સકલાથર્ સ દ્ધ
ષડ્વગર્શદુ્ધઃ સભુગં મનાેજ્ઞમ્ ॥ ૧॥
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િનચાશ્રયથાે િદનપઃ સતુસ્થઃ
સતુાન્ પ્રસતૂે ચ િહ તનષ્ટાન્ ।
નીચાંશકસ્થાે િવકલાઙ્ગભાગાન્
પાપસ્ય વગ વથ ગ ભનષ્ટાન્ ॥ ૨॥
મત્રાશ્રયસ્થાે યિદ તી ણર મઃ
સતુાન્ પ્રસતૂે પુરતઃ સતુાવ્રાન્ ।
મત્રાંશકસ્થ તુ સશુીલ ત્તાન્
વગાત્તમસ્થાે વ્યસનાિધકાંશ્ચ ॥ ૩॥
સતુા શ્રતઃ શત્રુગ્ હે િદનેશઃ
સતુાન્ િવધત્તે પરદેશ તાન્ ।
શત્રાેિવભાગે વથ ર તાન્
મૂલિત્રકાેણે ગુણવ જતાંશ્ચ ॥ ૪॥
સતુા શ્રતઃ શતકરઃ ..........
ક યાઃ પ્રસતૂે િવપુલાયતાક્ષ્યાઃ ।
તુઙ્ગાંશકસ્થ તુ સુ પયુક્તાઃ
ષડ્વગર્શદુ્ધઃ સભુગા મનાેજ્ઞાઃ ॥ ૫॥
નીચા શ્રતાે રાિત્રપ તઃ ..........
ક યાઃ પ્રસતૂે ચ સુ પયુક્તાઃ ।
નીચાંશકસ્થશ્ચ કુબુ દ્ધયુક્તા
ગતાયષુાશ્ચવૈ િહ પીતલાશ્ચ ॥ ૬॥
મત્રાશ્રયસ્થઃ સતુગશ્ચ ચ દ્રઃ
ક યાઃ પ્રસતૂે શભુશીલયુક્તાઃ ।
મત્રાંશકે શાૈચપરાઃ સદુા તા
વગાત્તમે ભ ર્પરાઃ સદૈવ ॥ ૭॥
શ વાસ્ત્રયસ્થઃ સતુગ તુ ચ દ્રઃ
ક યા પ્રસતૂેઽ તખલ વભાવાઃ ।
શત્રાેિવભાગે તુ સકુુ સતાઙ્ગા
મૂલિત્રકાેણે િનતરાં પ્રગ ભાઃ ॥ ૮॥
ભાૈમઃ સતુસ્થ તનયાન્ િવધત્તે
વતુઙ્ગસસં્થાેઽ પસુ જિવતાંશ્ચ ।
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તુઙ્ગસ્ય ભાગે બહુરાેગભા ન્
ષડ્વગર્શદુ્ધઃ ક્ષત દ્રર્દેહાન્ ॥ ૯॥
નીચા શ્રતાે ભૂતનયઃ સતુસ્થઃ
સતુાન્ િવધત્તે પરદારરક્તાન્ ।
અદ ઘર્ વાંશ્ચ તદંશકસ્થઃ
પાપસ્ય વગ બહુપાપરક્તાન્ ॥ ૧૦॥
મત્રાશ્રયસ્થઃ ક્ષ તજઃ સતુસ્થઃ
સતુાન્ િવધત્તે કૃપણ વભાવાન્ ।
મત્રાંશકસ્થઃ કુિવિધપ્રસક્તાન્
વગાત્તમસ્થાે િવ જતાિરપક્ષાન્ ॥ ૧૧॥
શ વાશ્રયસ્થઃ સતુગાે મહીજઃ
કરાે ત પતુ્રાન્ વ્રણ ..........

તદંશકસ્થઃ સતતં કુચૈલાન્
મૂલિત્રકાેણે પરતકર્કાંશ્ચ ॥ ૧૨॥
બુધઃ વતુઙ્ગે યિદ પંચમસ્થઃ
સતુાન્ િવધત્તે સભુગાન્ મનાેજ્ઞાન્ ।
ઉચ્છાંશકે વા િવનયને યુક્તન્
ષડ્વગર્શદુ્ધાે િવનયને હીનાન્ ॥ ૧૩॥
નીચા શ્રતઃ સાેમસતુઃ સતુસ્થઃ
સતુાન્ િવધત્તે બહુદુઃખયુક્તાન્ ।
નીચાંશકસ્થ ક યકાં ચ
પાપસ્ય વગ િવકૃતાન્ શસંાન્ ॥ ૧૪॥
મત્રાશ્રયસ્થાે યિદ પંચમસ્થઃ
કરાે ત સાૈ યાે િન ન્ સપુતુ્રાન્ ।
મત્રાંશકસ્થાે બહુશાસ્ત્રરક્તાન્
વગાત્તમસ્થાે નયસારદક્ષાન્ ॥ ૧૫॥
શ વાશ્રયસ્થા યિદ સાેમપતુ્રઃ
સતુાન્ િવધત્તે બહુબ ધપુક્ષાન્ ।
તદંશકસ્થઃ િપશનુ વભાવાન્
મૂલિત્રકાેણે ગુ દેવભક્તાન્ ॥ ૧૬॥
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નીજઃ વતુઙ્ગ યિદ પંચમસ્થઃ
પતુ્રાન્ િવધત્તે બહુ વભા ન્ ।
તદંશકસ્થઃ સભુગાન્ ભનાેજ્ઞાન્
ષડ્વગર્શદુ્ધઃ પ્રયદશર્નાશ્ચ ॥ ૧૭॥
નીચાશ્રયસ્થઃ ખલુ પંચમસ્થાે

વાે િવધત્તે તનયાન્ સદુુઃખાન્ ।
તસ્યવૈ ભાગે જનૈઃ સમેતાન્
પાઆેઅસ્ય વગ ગતસાૈહૃદા શ્ચ ॥ ૧૮॥
મત્રાશ્રયસ્યઃ સતુગઃ સરેુજ્યઃ
સતુાન્ િવધત્તે પ તતાન્ સરુક્તાન્ ।
દ્યૂત પ્રયાન્ તસ્ય િવભાગસસં્થાે
મૂલિત્રકાેણેઽદ્ભુતિવક્રમાંશ્ચ ॥ ૧૯॥
.......... ॥ ૨૦॥
શકુ્રઃ સતુસ્થાે િનજતુઙ્ગસસં્થઃ
ક યાઃ પ્રઊતે સભુગા મનાેજ્ઞાઃ ।
તુઙ્ગાંશકસ્થાે બહુપતુ્રયુક્તાઃ
ષડ્વગર્શદુ્ધઃ શભુ પયુક્તાઃ ॥ ૨૧॥
નીચા શ્રતાે દૈત્યગુ ઃ સતુસ્થઃ
ક યા પ્રસતૂે િવિવધાઃ સુ પઃ ।
નીચાંશકસ્થઃ પરકર્ ચ તાઃ
પાપસઅુ વગ કૃપણ વભાવાઃ ॥ ૨૨॥
મત્રાશ્રયસ્થાે ગજુઃ સતુસ્થઃ
સતુા પ્રસતૂે પ તભ ક્તયુક્તાઃ ।
મત્રાંશકે વા વતસત્યયુક્તા
વગાત્તમસ્થઃ પ્રભયા સમેતાઃ ॥ ૨૩॥
શ વાશ્રયસ્થાે ગજુઃ સતુસ્થઃ
સતુાઃ સવુાતે બહુપાપયુક્તાઃ ।
તદંશકે નષ્ટસખુાઃ કૃતઘ્ના
મૂલિત્રકાેણે હતશત્રપક્ષાઃ ॥ ૨૪॥
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શનૈશ્ચરઃ પંચમગઃ વતુઙ્ગે
પતુ્રાન્ પ્રસતૂે બહુશત્રપુક્ષાન્ ।
તદંશકે વા બહુયાેગયુક્તાન્
ષડ્વગર્શદુ્ધઃ સતુરાં કૃતઘ્નાન્ ॥ ૨૫॥
નીચા શ્રતઃ સયૂર્સતુઃ સતુસ્યઃ
સતુાન્ િવધત્તે ચ વભાવન..........આન્ ।
તદંશકે વા ગ..........
પાપસ્ય વગ બહુરાેગભા ન્ ॥ ૨૬॥
મત્રાશ્રયસ્થાે રિવજઃ સતુસ્થઃ
પતુ્રાન્ િવધત્તે કૃ ષકમર્સક્તાન્ ।
તદંશકે વા પશપાલનાે થાન્
વગાત્તમસ્થાે બહુલાેકપાંશ્ચ ॥ ૨૭॥
શ વાશ્રયસ્થાે રિવજઃ પ્રસતૂે
સતુ સ્થતઃ કાપુ ષાંશ્ચ પતુ્રાન્ ।
તદંશકે ભૂતતમાનતીવ
મૂલિત્રકાેણે બહુપાનભા ન્ ॥ ૨૮॥
યિદ ભવ ત સતુક્ષ યુગ્મમવેાબલાનાં
િવષમમથ નરાણાં પ્રાયશાજેન્મદં સ્યાત્ ।
યવુ તપુ ષષ ઢા દૃ ષ્ટતુલ્યા ગ્રહે દ્રા
બલ મતપિરપાકં સ તતેધાર્રય ત ॥ ૨૯॥
ક્લીબાપેમે પંચમગે તથાભે
ષ ઢગ્રહાઃ ષ ઢનરં પ્રસતૂે ।
ષ ટા શ્રતાે સ્યાત્ પુ ષઃ પ્રશ તઃ
..........નહીનાે યિદ વાબલાશ્ચ ॥ ૩૦॥
ઇ ત શ્રી દ્ધયવને સતુસ્થાન ચ તા ॥

આ યાય ૨૯
િરપુસ્થાન ચ તા યાયઃ
..........વાસરપાેઽિરસસં્થઃ
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શત્રું િવધત્તે વ્ર તનં સદૈવ ।
તુઙ્ગાંશક સ્થત અથ િવપ્રમવે
ષડ્વગર્શદુ્ધાે પ ત સદૈવ ॥ ૧॥
નીચાશ્રયસ્થઃ સિવતાિરસસં્થઃ
શત્રું િવધત્તે કુમ ત કૃતઘ્નમ્ ।
નીચાંશકસ્થઃ પ્રમદાનુરકં્ત
પાપસ્ય વગ પરતકર્કં ચ ॥ ૨॥
સહૃુદ્ગહૃસ્થઃ સિવતાિરસસં્થઃ
શત્રું િવધત્તે વ ણ નુરક્તમ્ ।
મત્રાંશકસ્થ વથ ગાજપાલ
વગાત્તમસ્થાે બહુ શ યભાજમ્ ॥ ૩॥
શ વાશ્રયસ્થાે યિદ તી ણર મઃ
ષષે્ઠ િવધત્તે પ્રમદાસમુ થમ્ ।
વૈરં તદ શે વથ પંશ્ચલીભી-
મૂર્લિત્રકાેણે ચ િવલા સની ભઃ ॥ ૪॥
ચ દ્રાેઽિરસસં્થાે યિદ તુઙ્ગસથંઃ
શત્રું િવધત્તે બહુશાસ્ત્રરક્તમ્ ।
ઉચ્છાંશકે વા પરદારરકં્ત
ષડ્વગર્શદુ્ધાેઽ યથ પા થવં ચ ॥ ૫॥
નીચા શ્રતઃ શીતકરાેઽિરસસં્થાે
મતં્ર ન િક ચત્ કુ તે મરાણામ્ ।
િનચાંશકસ્થશ્ચ બહુપ્રકારં
વૈરં વવણન ખલાે થવગ ॥ ૬॥
મત્રાશ્રયસ્થાે યિદ શીતર મઃ
ષષ્ઠ સ્થતાેઽિર પ ત પ્રસતૂે ।
મત્રાંશકસ્થ તુ નરે દ્રપતંુ્ર
વગાત્તમસ્થઃ સતતં શસંમ્ ॥ ૭॥
શ વાશ્રયસ્થાે યિદ શીતર મઃ
શત્રું િવધત્તે િવકૃત વભાવમ્ ।
તસ્યવૈ ભાગે હ્યથ સૈ યનાથં
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મૂલિત્રકાેણે ગુ વ સનં ચ ॥ ૮॥
તુઙ્ગા શ્રતાે ભૂતનય તુ ષષે્ઠ
શત્રું ન પુંસાં કુ તે કદા ચત્ ।
તુઙ્ગાંશકે ચાથ સદુ નચેષં્ટ
ષડ્વગર્શદુ્ધઃ પરદેશભાજમ્ ॥ ૯॥
ભાૈમાેઽિરસસં્થાે યિદ નીચસસં્થઃ
શત્રું િવધત્તેઽ ત્યજમવે પુંસામ્ ।
નીચાંશકે વા કૃ ષકમર્રક્તં
પાપસ્ય વગ ધનધા યહીનમ્ ॥ ૧૦॥
મત્રાશ્રયસ્થાે યિદ ભૂ મપતુ્રઃ
ષ થે પ્રસતૂે તનયને વૈરમ્ ।
મત્રાંશકે વા વથ બા ધવને
વગાત્તમસ્થાે િનજમાતુલને ॥ ૧૧॥
ભાૈમાેઽિરસસં્થાે યિદ શત્રુરાશાૈ
િરપું િવધત્તે ગુ દેવતાિરમ્ ।
તસ્યવૈ ભાગે ઘ્ ણયા િવહીનં
મૂલિત્રકાેણે પ્રયસાહસં ચ ॥ ૧૨॥
સાૈ યાેઽિરસસં્થાે યિદ તુઙ્ગસસં્થઃ
શત્રું િવધત્તે િવકૃતવભાવમ્ ।
તુઙ્ગાંશકે વા ધિનનં િવ પં
ષડ્વગર્શદુ્ધઃ સરુતાનુકૂલમ્ ॥ ૧૩॥
બુધાેઽિરસસં્થાે યિદ નીચરાશાૈ
શત્રું સવુાતે િવકલં િવનતે્રમ્ ।
કાણં તદંશે િવકૃતાંઘ્ દં તં્ર
પાપસ્થ વગ દ્વજધામરક્તમ્ ॥ ૧૪॥
મત્રાશ્રયસ્થાે યિદ સાેમપતુ્રઃ
ષ થે િવધત્તે સ ચવં િહ મત્રમ્ ।
મત્રા શકસ્થઃ સ ચવસ્ય પતંુ્ર
ષડ્વગર્શદુ્ધઃ પરદારરક્તમ્ ॥ ૧૫॥
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શત્રાેગ્ ર્હસ્થાે યિદ સાેમપતુ્રઃ
શત્રું િવધત્તે પરિવ તરક્તમ્ ।
ચાૈરં તદંશે સતતં શસંં
મૂલિત્રકાેણે વ્યસના ભભૂતમ્ ॥ ૧૬॥

વઃ વતુઙ્ગે યિદ ષષ્ઠસસં્થઃ
શત્રું પ્રસતૂે બહુદાષેભાજમ્ ।
તુઙ્ગાંશકે .......... િરિવવ જતં ચ
ષડ્વગર્શદુ્ધઃ પ્રમદાનુકૂલમ્ ॥ ૧૭॥
નીચાશ્રયે વા યિદ દેવપજૂ્યઃ
ષ થે પ્રસતૂેઽ પસખંુ ચ સક્તમ્ ।
તદંશકે વા બહુપાનરક્તં
..........વગ ગુણવ જતં ચ ॥ ૧૮॥
મત્રાશ્રય.......... યિદ દેવમ ત્રી
શત્રું સવુાત્તેઽ..........પ ત પ્ર સદ્ધમ્ ।
તદંશકે વા ખરગદર્ભાઢ ં
વગાત્તમસ્થઃ શ્રુતવ જતં ચ ॥ ૧૯॥
શ વા યસ્થઃ કુ તે સરેુજ્યઃ
શત્રું િવહીનં િનજબ ધવુગ ।
શત્રાેિવભાગે િવનયને હીનં
મૂલિત્રકાેણે બહુપતુ્રપાતૈ્રમ્ ॥ ૨૦॥
શકુ્રઃ વતુઙ્ગે યિદ શત્રુસસં્થઃ
શત્રું િવધત્તે જતશત્રપુક્ષમ્ ।
તુઙ્ગાંશકે વા જતશત્રુદારં
ષડ્વગર્શદુ્ધઃ પ્રણતાિરપક્ષમ્ ॥ ૨૧॥
નીચાશ્રયસ્થાે િરપુગાેઽસરેુજ્યઃ
શત્રું પ્રસતૂે બહુક યકાઢ મ્ ।
નીચાંશકસ્થ તુ ગ િધનાથં
પાપસ્ય વગ કૃતપાપસઙ્ગમ્ ॥ ૨૨॥
મત્રાશ્રયસ્થાે િરપુગાે િવધત્તે
શકુ્રાે િરપું બ ધવવગર્નવે ।
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તદંશકે વા વકલત્રવગ
વગાત્તમસ્થઃ શ્વશરંુ સદૈવ ॥ ૨૩॥
શ વાશ્રયસ્થાેઽિરગત તુ શકુ્રાે
િરપું પ્રસતૂે સતુરાં શસંમ્ ।
તસ્યાંશકે વ્યાધુિવવ જતાઙ્ગં
મૂલિત્રકાેણે ધનવ જતં ચ ॥ ૨૪॥
શનૈશ્ચરઃ ષષ્ઠગતઃ વતુઙ્ગે
પરૈિવહીનં જનયને્મનુ યમ્ ।
તુઙ્ગાંશકે વ પિરપું જતાિર
ષડ્વગર્શદુ્ધઃ સનુતં પરૈશ્ચ ॥ ૨૫॥
નીચાશ્રયસ્થાે યિદ સયૂર્પતુ્રઃ
શત્રું પ્રસતૂે તરલં મનુ યમ્ ।
નીચસ્ય ભાગે કનકાઢ મવે
પાપસ્ય વગ કૃ ષકમર્દક્ષમ્ ॥ ૨૬॥
મત્રાશ્રયસ્થાે રિવ ેઽિરસસં્થઃ
શઠં િરપું વ પતનું પ્રસતૂે ।
મત્રસ્ય ભાગે હિનનં પ્રધાનં
વગાત્તમસ્થાે બહુકમર્યુક્તમ્ ॥ ૨૭॥
શ વાશ્રયસ્થાે રિવ ે િરપુસ્થઃ
શત્રું સવુાતે સતતં ગતાથર્મ્ ।
શત્રાેિવભાગે સતુદારહીનં
મૂલિત્રકાેણે પરસઙ્ગતં ચ ॥ ૨૮॥
દશાિધપ તી ણકરઃ પ્રિદ તં
સહત્રનાથાે રજનીપ તશ્ચ
વક્રાકર્ ૈ હીનપરાૈ સદૈવ
સષેા તુ ચ દ્રણે સમાઃ વતુઙ્ગે ॥ ૨૯॥
ઇ ત શ્રી દ્ધયવને િરપુસ્થાન ચ તા ॥

આ યાય ૩૦
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કલત્રસ્થાન ચ તા યાયઃ
િદનાિધપઃ સપ્તમગઃ વતુઙ્ગે
કરાે ત ભાય કલહ પ્રયાં ચ ।
તુઙ્ગાંશકસ્થઃ પરકમર્રક્તાં
ષડ્વગર્શદુ્ધતુ દિરદ્રયુક્તામ્ ॥ ૧॥
નીચા શ્રતઃ સપ્તમગ તુ સયૂા
ભાયા િવધત્તે વ્યિધચાિરણી ં ચ ।
નીચાંશકસ્થશ્ચ સરાેગયુક્તાં
પાપસ્ય વગ સતતં કુશીલામ્ ॥ ૨॥
મત્રાશ્રયસ્થાે િદનપઃ કલત્રે
કરાે ત ભાયા સતુરાં શસંામ્ ।
મત્રસ્ય ભાગે સિુવહીન ચ તાં
વગાત્તમસ્થઃ સરુત પ્રયાં ચ ॥ ૩॥
શ વાશ્રયસ્થાે યિદ વાસરેશઃ
કરાે ત ભાયા વ્યસના ભભૂતામ્ ।
શત્રાેિવભગે પરહીનકૃત્યાં
મૂલિત્રકાેણે પ્રયસા વસાં ચ ॥ ૪॥
ચ દ્ર તુ કામ્ યિદ તુઙ્ગસસં્થાે
ભાયા િવધત્તે સભુગાં મનાેજ્ઞામ્ ।
તુઙ્ગાંશકે વા સરુદેવભક્તાં
ષડ્વગર્શદુ્ધાેઽ તમનાેશ્ચ પામ્ ॥ ૫॥
િનશાકરઃ કામગતઃ વનીચે
ભાયાર્મ્ િવધત્તે બહુરાેગભા મ્ ।
નીચાંશકે કુષ્ઠ સમેતાં
પાપસ્ય વગ પ તના િવ ધામ્ ॥ ૬॥
મત્રાશ્રયસ્થાે યિદ રાિત્રનાથાે
ભાયા પ્રસતૂે પ્રયવાિદની ં ચ ।
મત્રાંશકે વા િવનયને યુક્તાં
વગાત્તમસ્થાે બહુકમર્યુક્તામ્ ॥ ૭॥
શ વાશ્રયસ્થાે યિદ રાિત્રનાથાે
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િવ દ્ધચેષ્ટાં જનયેશ્ચ ભાયાર્મ્ ।
શત્રાેિવભાગે િવગતપ્રભાવાં
મૂલિત્રકાેણે બહુ ત્યદક્ષામ્ ॥ ૮॥
ધરાસતુઃ કાતઃ કામગતેઃ વતુઙ્ગે
ભાયા િવધત્તે ગત પિવત્તામ્ ।
તુઙ્ગાંશકે વા તજરા ભભૂતાં
ષડ્વગર્શદુ્ધઃ પ્ર ચતપ્રભાવામ્ ॥ ૯॥
નીચાશ્રયસ્થઃ ક્ષ તજ તુ કામે
દારં િવધત્તે પ્રચુરપ્રગ ભમ્ ।
નીચાંશકે વા બહુશત્રપુક્ષાં
પાપસ્ય વગ િનજવગર્હીનામ્ ॥ ૧૦॥
મત્રાશ્રયસ્થઃ ક્ષ તજઃ કલત્રે
ભાયા સવુાતે લઘુચાેલનાં ચ ।
મત્રસ્ય ભાગેઽ પસરાે ડાક્ષી ં
વગાત્તમસ્થઃ પ્રભુતાિવહીનામ્ ॥ ૧૧॥
શ વાશ્રયસ્થાે યિદ ભૂ મપતુ્રાે
ભાયા િવધત્તે કિઠન વભાવામ્ ।
તદંશકે વા હતબ ધવગા
મૂલિત્રકાેણે પરસઙ્ગતાં ચ ॥ ૧૨॥
કામાશ્રયસ્થઃ શ શજઃ વતુઙ્ગે
ભાયા િવધત્તેઽદ્ભુત પયુક્તામ્ ।
તુઙ્ગાંશકે વા બહુભાેયુક્તાં
ષડ્વગર્શદુ્ધઃ કૃતમ ડનાં ચ ॥ ૧૩॥
નીચે ચ સાૈ યઃ ખલુ સપ્તમસ્થઃ
કરાે ત ભાયા કુનરાનુરક્તામ્ ।
નીચાંશકે વા વ્યસનાનુરકં્ત
પાપસ્ય વગ ગુણવ જતાં ચ ॥ ૧૪॥
મત્રાશ્રયસ્થાે યિદ સાેમપતુ્રાે
દારં પ્રસતૂે બહુપતુ્રપતુ્રમ્ ।
મત્રાંશકે વા પ્રચુરાન્નપાનાં
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વગાત્તમસ્થઃ પ્રભયા સમેતામ્ ॥ ૧૫॥
શ વાશ્રયસ્થે યિદ કામગાે જ્ઞાે
ભાયા સવુાતેઽથર્િવવ જતાં ચ ।
તદંશકે વા ધનધા યહીનાં
મૂલિત્રકાેણે જનવ લભાં ચ ॥ ૧૬॥

વઃ કલત્રે યિદ તુઙ્ગસસં્થઃ
કરાે ત દારં પ્રયદશર્નં ચ ।
તુઙ્ગાંશકસ્થાે બહુસાખૈ્યયુક્તાં
ષડ્વગર્શદુ્ધઃ સકુુલાેદ્ભવાં ચ ॥ ૧૭॥
નીચા શ્રતાે દેવગુ ઃ કલત્રે
દારે િવધત્તે ન કુલાેદ્ભવં ચ ।
નીચાંશકસ્થાે બહુમાનયુક્તાં
પાપસ્ય વગ િપશનુ વભાવામ્ ॥ ૧૮॥
મત્રાશ્રયસ્થાે મદને સરેુજ્યાે
દારં િવધત્તે બહુસાધુ મત્રમ્ ।
મત્રાંશકસ્થાે મ ણમાૈ ક્તકાઢ ં
વગાત્તમસ્થાેઽ તિવશદુ્ધકાયામ્ ॥ ૧૯॥
શ વાશ્રયસ્થાે મદને સરેુજ્યાે
દારં િવધત્તે ચપલ વભાવમ્ ।
પરાંશકસ્થાેઽ તકઠાેરવાક્યાં
મૂલિત્રકાેણે ગુણવ જતાં ચ ॥ ૨૦॥
શકુ્રાેશ્ચસસં્થાે યિદ સપ્તમસ્થાે
ભાયા સવુતે બહુ મત્રપક્ષામ્ ।
તુઙ્ગાંશકસ્થાે દ્વજદેવભક્તાં
ષડ્વગર્શદુ્ધ તુ પ તવ્રતાં ચ ॥ ૨૧॥
નીચા શ્રતાે દૈત્યગુ ઃ કલત્રે
કલત્રમુચ્છૈઃ કુ તે પ્રાન્નમ્ ।
નીચાંશકસ્થ તુ સુ પનતે્રાં
પાપસ્ય વગ ઘ્ ણયા િવહીનામ્ ॥ ૨૨॥
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મત્રાશ્રયસ્થઃ કુ તે ચ શકુ્રઃ
કામે સકુામાં સભુગાં ચ ભાયાર્મ્ ।
મત્રાંશકસ્થશ્ચ સશુદુ્ધ ચ તાં
વગાત્તમસ્થાે જનવ લભાં ચ ॥ ૨૩॥
શ વાશ્રયસ્થાે ગજુ તુ કામે
ભાયા ઉવાતે સતુરાં પ્રહીનામ્ ।
તદંશકસ્થાેઽપ્રકૃત વભાવાં
મૂલિત્રકાેણે સસુમ વતાં ચ ॥ ૨૪॥
શનૈશ્ચર તુઙ્ગતઃ કલત્રે
સ્થૂલં કલતં્ર કુ તે નરાણામ્ ।
તુઙ્ગાંશકસ્થશ્ચ સકૃુ ણગાત્રાં
ષડ્વગર્શદુ્ધાે બહુદુઃખભા મ્ ॥ ૨૫॥
નીચા શ્રતઃ કામગત તુ કાેણાે
દારં પ્રસતૂે િવકરાલગાત્રમ્ ।
નીચાંશકસ્થશ્ચ િવહીનધમા
પાપસ્ય વગ પરરક્ત ચ તામ્ ॥ ૨૬॥
મત્રાશ્રયસ્થઃ પ્રકરાે ત સાૈરઃ
કામા શ્રતઃ કાપેપરં કલત્રમ્ ।
મત્રસ્યભાગે ગુણવ જતાઙ્ગાં
પાપસ્ય વગઽ તખલ વભાવામ્ ॥ ૨૭॥
શ વાશ્રયસ્થાે રિવજઃ કલત્રે
દારં પ્રસતૂે બહુપાપરક્તમ્ ।
તસ્થવૈ ભાગે પ તિન દતાં ચ
મૂલિત્રકાેણે િવધનાં સદૈવ ॥ ૨૮॥
પચાિધપાે દેવગુ ઃ સતશ્ચ
સાેમાે િવસખં્યઃ શ શ ે ગણાનામ્ ।
અેકાિધપાઃ સયૂર્શનૈશ્ચરારાઃ
વતુઙ્ગગાઃ સ્યુયર્િદ સદ્ગ્રહે દ્રાઃ ॥ ૨૯॥

ઇ ત શ્રી દ્ધયવને કલત્રસ્થાન ચ તા ॥
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આ યાય ૩૧
ત્યુસ્થાન ચ તા યાયઃ

સયૂ યધ ત્યુતશ્ચ તુઙ્ગે
ત્યું િવધત્તેઽ ગ્ િનવેશનને ।

ભ યા તદંશે જનલ જમવે
ષડ્વગર્શદુ્ધ વથવા પ્રમાદાત્ ॥ ૧॥
નીચા શ્રતાે વાસરપાેઽષ્ટમસ્થાે

ત્યું િવધત્તે વનપાવકેન ।
નીચાંશકે દ ભનકમર્તશ્ચ
પાપસ્ય વગ તુ પ્રદ પનને ॥ ૨॥
મત્રાશ્રયસ્થાે િદનપાેઽષ્ટમસ્થાે
ત્યું િવધત્તે િવષભક્ષણને ।

મત્રાંશકસ્થશ્ચ િનબ ધનને
વગાત્તમસ્થાે િન શ તાપસને ॥ ૩॥
શ વાશ્રયસ્થાે િદનપાેઽષ્ટમસ્થઃ
કરાે ત ત્યું િધરપ્રકાપેાત્ ।
તદ શકે વા બહુકાસશાષેાન્
મૂલિત્રકાેણે વિનતાપરાધાત્ ॥ ૪॥
ચ દ્રાેઽષ્ટમસ્થાે યિદ તુઙ્ગસસં્થઃ
કરાે ત ત્યું સ લલપ્રવેશાત્ ।
તુઙ્ગાંશકસ્થઃ કરકા ભઘાતાત્
ષડ્વગર્શદુ્ધ વશિનપ્રપાતાત્ ॥ ૫॥
નીચા શ્રતાે રિત્રપ તઃ કરાે ત
છદ્રે િવનાશં વિનતાકરેણ ।
નીચાંશકસ્થઃ કફિપત્તદાષેાત્
પાપસ્ય વગ વથ સિન્નપાતાત્ ॥ ૬॥
મત્રાશ્રયસ્થાે રજનીપ તશ્ચ
કરાે ત ત્યું જઠરપ્રકાપેાત્ ।
તસ્યવૈ ભાગે ગુદરાેગતશ્ચ
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વગાત્તમસ્થઃ પશપુાદઘાતાત્ ॥ ૭॥
શ વાશ્રયસ્થાે િવધુરેવ ધત્તે

ત્યું નરાણાં બહુ ત્યરાેગાત્ ।
તદંશકસ્થઃ પશશુ ◌ૃઙ્ગસઙ્ગાન્
મૂલિત્રકાેણે ક્ષયરાેગતશ્ચ ॥ ૮॥
ભાૈમાેઽષ્ટમસ્થાે યિદ તુઙ્ગસસં્થઃ
સઙ્ગામ ત્યું કુ તે નરાણામ્ ।
તુઙ્ગાંશકસ્થ વથ શસ્ત્રકમ
ષડ્વગર્સદુ્ધ વથ ગાેગ્રહેણ ॥ ૯॥
નીચાશ્રયસ્થાે ધર ણજ છદ્રે
વહ ત ત્યું કુ તે નરાણાં

નીચાંશકસ્થશ્ચ િન યુધને
પાપસ્ય વગ દ્વજપશ્ચર્તશ્ચ ॥ ૧૦॥
..........અઃ ક્ષ ત ેઽષ્ટમસ્થઃ
કરાે ત ત્યું દષૃદાશ્રયેણ ।
મત્રસ્ય ભાગે વથ ગાેષ્ઠસઙ્ગાદ્
વગાત્તમસ્થ વથ કૂપપાતાત્ ॥ ૧૧॥
શ વાશ્ર સ્થઃ ક્ષ ત ેઽષ્ટમસ્થાે
ભૂકૂપપાતાશ્ચ કરાે ત ત્યુમ્ ।
તસ્યાંશકસ્થ વથ ગુ પ્તરાેધાન્
મૂલિત્રકાેણે િવષભક્ષણને ॥ ૧૨॥
સાૈ યાેઽષ્ટમસ્થાે યિદ તુઙ્ગસસં્થાે
કરેણ ત્યું પ્રકરાે ત પુંસામ્ ।
તુઙ્ગાંશકસ્ય કફજૈિવકારૈઃ
ષડ્વગર્શદુ્ધાેઽિનલસ ભવૈશ્ચ ॥ ૧૩॥
નીચારયસ્થાેઽષ્ટમગ તુ સાૈ યઃ
કરાે ત ત્યું વ્રણવૈકૃતને ।
નીચાંશકસ્થશ્ચ મહાભયને
પાપસ્ય વગ પ્રયિવપ્રયેણ ॥ ૧૪॥
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મત્રાશ્રયસ્થાે યિદ સાેમપતુ્રાે
ત્યું િવધત્તે હૃદયપ્રકાપેાત્ ।

મત્રસ્ય ભાગેઽ ક્ષ નરાણાં
વગાત્તમસ્થ વથ ગુહ્યરાેગાત્ ॥ ૧૫॥
શ વાશ્ર સ્થઃ શ શજઃ પ્રસતૂે

ત્યું નરાણાં દૃઢબ ધનને ।
તસ્થવૈ ભાગે જઠરાે થરાેગાન્
મૂલિત્રકાેણેઽ ગ્ વ્રણને પુંસામ્ ॥ ૧૬॥

વાેઽષ્ટમસ્થાે યિદ તુઙ્ગસસં્થાે
ત્યું િવધત્તે િવિવધૈશ્ચ રાેગૈઃ ।

તુઙ્ગંશકસ્થ વથ મૂલરાેગાત્
ષડ્વગર્શધુઃ શ્રવણપ્રકાપેાત્ ॥ ૧૭॥
ગુ ઃ વનીચે યિદ ચાષ્ટમસ્થાે

ત્યુંિવધત્તે વજનસ્ય હ તાત્ ।
તસ્યવૈ ભાગેઽથ િવષા ગ્ સઙ્ગાત્
પાપસ્ય વગ વ તસારતશ્ચ ॥ ૧૮॥
મત્રાશ્રયસ્થાે યિદ દેવમ ત્રી
ર ધ્રે િવનશં કુ તે વ ત્યાત્ ।
તસ્થવૈ ભાગે િધરપ્રકાપેાદ્
વગાત્તમસ્થઃ સરુતાનુસઙ્ગાત્ ॥ ૧૯॥
શ વાશ્રયસ્થાે યિદ દેવમ ત્રી
ર ધ્રે િવનાશં કુ તે સકાપેાત્ ।
તસ્યવૈ ભાગે શરસઃ પ્રકાપેાન્
મૂલિત્રકાેણે બહુભક્ષણને ॥ ૨૦॥
શકુ્રાેઽષ્ટમસ્થાે યિદ તુઙ્ગસસં્થઃ
િપપાસયા તં કુ તે નરાણામ્ ।
તુઙ્ગાંશકસ્થશ્ચ મખુસ્ય શાષેાત્
ષડ્વગર્શદુ્ધાે વરદુઃખતશ્ચ ॥ ૨૧॥
નીચા શ્રતાે દૈત્યગુ શ્ચ ર ધ્રે

ત્યું િવધત્તે ગુ સિન્નપાતાત્ ।
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નીચાંશકસ્થ વથ વવશ્રરાેગાત્
પાપસ્ય વગ વનસ વતશ્ચ ॥ ૨૨॥
મત્રાશ્રયસ્થાે ગજુઃ પ્રસતૂે
સ્થાનેઽષ્ટમે નાશમદેપ્રસઙ્ગાત્ ।
મત્રાંશકસ્થાે િવષક ટકેન
વગાત્તમસ્થ વથ લૂતયા ચ ॥ ૨૩॥
શ વાશ્રયસ્થાે ગુ ેઽષ્ટમસ્થઃ
કરાે ત ત્યું િવષક ટકેન ।
તદંશકસ્યઃ સરુતપ્રકાપેાન્
મૂલિત્રકાેણે પ્રચુરપ્રકાપેાત્ ॥ ૨૪॥
શનૈશ્ચર તુઙ્ગતાેઽષ્ટમસ્થાે

ત્યુમ્ િવધત્તેઽ તબુભુક્ષયા ચ ।
તુઙ્ગસ્ય ભાગે ગુ લંઘનને
પ્રાયાપેવેશાદ્રસવગાદ્ધઃ ॥ ૨૫॥
નીચા શ્રતઃ સયૂર્સતુાેઽષ્ટમસ્થાે

ત્યું િવધત્તે િનજબ ધવુગાર્ત્ ।
તસ્થવૈ ભાગે િરપુહ તતશ્ચ
પાપસ્ય વગઽત્ર પર ક્ષયેણ ॥ ૨૬॥
મત્રાશ્રયથાે રિવજઃ પ્રસતૂે
ત્યું મહાદદુ્રકૃતૈિવકારૈઃ ।

તસ્યવૈ ભાગે િપટકૈશ્ચ ત્યું
વગાત્તમસ્થાે વ્રણવૈકૃતને ॥ ૨૮॥
શ વા યસ્થાે રિવ ેઽષ્ટમસ્થાે

ત્યું િવધત્તે હયપાદઘાતાત્ ।
તસ્યવૈભાગે કિરણઃ પ્રસઙ્ગાન્
મૂલિત્રકાેણે ખરતઃ સકાશાત્ ॥ ૨૯॥
ઇ ત શ્રી દ્ધયવને ત્યુસ્થાન ચ તા ॥

આ યાય ૩૨
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ધમર્સ્થાન ચ તા યાયઃ
ધમાર્ શ્રતાે વાસરપઃ વતુઙ્ગે
ધમ ણાં તાપસમવે ધત્તે ।
તુઙ્ગાંશસસં્થ વથ દ ભદં ચ
ષડ્વગર્શદુ્ધ વથ વ જયા ચ ॥ ૧॥
નીચાશ્રયસ્થે િદનપ તુ ધમ
ધમણ હીનં જનયને્મનુ યમ્ ।
નીચાંશકસ્થશ્ચ કુકમર્રક્તં
પાપસ્ય વગ પરધમર્રક્તમ્ ॥ ૨॥
મત્રાશ્રયસ્થાે િદનપ તુ ધમ
કાૈલાે થધમ કુ તે નરાણામ્ ।
મત્રાંશકે વૈકૃ તકં તથવૈ
વગાત્તમસ્થાેઽ તલઘપુ્રમાણમ્ ॥ ૩॥
શ વાશ્રયસ્થાે િદનપ તુ ધમ
કૃતઘ્નધમ કુ તે નરાણામ્ ।
તદંશકસ્થ વથ ચાૈરજં ચ
મૂલિત્રકાેણેઽ તસખુાે થમવે ॥ ૪॥
ચ દ્રઃ વતુઙ્ગે યિદ ધમર્સસં્થઃ
પ્રસાદ્ધમ કુ તે નરાણામ્ ।
તદંશસં થશ્ચ તદાગજં ચ
ષડ્વગર્શદુ્ધાે દ્વ ..........દાનજં ચ ॥ ૫॥
.......... ॥ ૬॥
મત્રાશ્રયસ્થાે િહમગુશ્ચ ધમ
ધમ િવધતે વકુટુ બદ..........
તદંશકે મત્રજનાે થમવે ..........

વગાત્તમસ્થાેઽત્ર સ દ્ધદમ્ ॥ ૭॥
વાશ્રયસ્થાે િહમગુશ્ચ ધમ

ધમ પ્રસતૂે િવટપાત્રદાનાત્ ।
તદંશકસ્થઃ પ્રમદાનુસઙ્ગાન્
મૂલિત્રકાેણે બહુિવત્તદાનાત્ ॥ ૮॥
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ભાૈમઃ વતુઙ્ગે યિદ ધમર્સસં્થાે
ધમ પ્રસતૂે રણજં નરાણામ્ ।
તુઙ્ગાંશકસ્થઃ પરસવેયા ચ
ષડ્વગર્શદુ્ધાે ગુ પાષેણને ॥ ૯॥
નીચાશ્રયસ્થઃ ક્ષ તજ તુ ધમ
ધમ િવધત્તે ..........
તદ શકસ્થઃ પરદારલાભાત્
પાપસ્ય વગ જનતાપરાેધાત્ ॥ ૧૦॥
મત્રાશ્રયસ્થ ક્ષ તજ તુ ધમ
ધમ િવધત્તે સહૃુદપ્રકાપેાત્ ।
તસ્થવૈ ભાગે બહુકાપેતશ્ચ
વગાત્તમસ્થઃ પરસવેયા ચ ॥ ૧૧॥
શ વાશ્રયસ્થઃ ક્ષ તજ તુ ધમ
ધમ િવધત્તે ન કદા ચદેવ ।
તદાંશકસ્થઃ કનચાૈરણાનાં
મૂલિત્રકાેણે ન મતા જતને ॥ ૧૨॥
ધમાર્ શ્રતઃ સાેમસતુઃ વતુઙ્ગે
ધમ િવધત્તે વરશત્રુ તમ્ ।
તદંશકસ્થાે દ્વજદેવતાનાં
ષડ્વગર્શધુાે વ્રતપાલનને ॥ ૧૩॥
નીચાશ્રયસ્થઃ શ શજ તુ ધમ
ધમ પ્રસતૂે કપદેન પુંસામ્ ।
તદંશકસ્થઃ કુહકપ્રયાેગૈઃ
પાપસ્યવગઽથ છલને િનત્યમ્ ॥ ૧૪॥
મત્રાશ્રયસ્થ શ શજ તુ ધમ
ધમ પ્રસતૂે ગ્ હદાનતશ્ચ ।
મત્રાંશકે તાપસમવે િનતં્ય
વગાત્તમસ્થાે બહુવસ્ત્રદાનાત્ ॥ ૧૫॥
શ વ યથઃ શ શજ તુ ધમ
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ધમ િવધત્તેઽક્ષિવવ જતં ચ ।
તસ્યવૈ ભાગે ગુ લાેકાભાન્
મૂલિત્રકાેણે બહુશા ત્યમવે ॥ ૧૬॥
ધમાર્ શ્રતાે દેવગુ ઃ વતુઙ્ગે
ધમ િવધત્તે પ્રચરં સદૈવ ।
તદંશકસ્થાે ..........
ષડ્વગર્શદુ્ધાે દુ્રતમવે પુંસામ્ ॥ ૧૭॥
નીચા થતાે દેવગુ શ્ચ ધમ
.......... સવુાતે કૃતકં નરાણામ્ ।
નીચાંશકસ્થાે ગુ ણાનુરાેધાત્
પાપસ્ય વગ બહુતીથર્સઙ્ગાત્ ॥ ૧૮॥
મત્રાશ્રયસ્થઃ સરુરાજમ ત્રી
ધમ િવધત્તે બહુધમર્માગાર્ત્ ।
મત્રાંશકસ્થાે વિનતામતને
વગાત્તમસ્થ તનયાનુસઙ્ગાત્ ॥ ૧૯॥
શ વાશ્રયસ્થઃ કુ તે સરેુજ્યાે
ધમ નરાણાં સનુયને ધમર્મ્ ।
તદંશકસ્થાે ગુ પાષેણને
મૂલિત્રકાેણે ઘ્ ણયાનુરાેધાત્ ॥ ૨૦॥
શકુ્રાેશ્ચસસં્થાે યિદ ધમર્સસં્થાે
ધમ પ્રસતૂે વરદાન તમ્ ।
..........આન્નજં તસ્ય િવભાગસસં્થઃ
ષડ્વગર્શદુ્ધઃ િપ તપર્ણને ॥ ૨૧॥
નીચાંશકસ્થાે ગજુશ્ચ ધમ
ધમ પ્રસતૂે પરદેશસઙ્ગાત્ ।
તદંશકસ્થાેઽ વગલાેકસઙ્ગાત્
વગાત્તમસ્થઃ સમુખુૈરનેકૈઃ ॥ ૨૨॥
મત્રાશ્રયસ્થાે ગજુ તુ ધમ
ધમ સવુાતેઽ પફલં નરાણામ્ ।
તસ્થવૈ ભાગે ચ િવિનસયને
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પાપસ્ય વગ પરવંચનને ॥ ૨૩॥
શ વાશ્રયસ્થાે ગજુશ્ચ ધમ
ધમ પ્રસતૂે પરલાેકસઙ્ગાત્ ।
તદંશકસ્થાેઽિરિનષવેણને
મૂલિત્રકાેણે કૃ ષકમર્લાભાત્ ॥ ૨૪॥
શનૈશ્ચર તુઙ્ગત તુ ધમ
ધમ િવધત્તે વય સ તીયે ।
તદંશકસ્થાેઽ પતરં પરં ચ
ષડ્વગાદ્ધ વથ ભ ક્તબાહ્યમ્ ॥ ૨૫॥
નીચા શ્રતઃ સયૂાત તુ ધમ
ધમણ હીનં જનયને્મનુ યમ્ ।
તદંશકસ્થઃ પરધમર્રકં્ત
પાપસ્ય વગ કવલાેદ્ભવં ચ ॥ ૨૬॥
મત્રાશ્રયસ્થાેઽકર્સતુ તુ ધમ
ધમ િવધત્તે સતતં સગુહર્મ્ ।
તદંશકસ્થસ્ત્રયજ..........
વગાત્તમસ્થાે પસવેયા ચ ॥ ૨૭॥
શ વાશ્રયસ્થાેઽકર્સતુ તુ ધમ
કૃચ્છેણ ધમ જનયેત્ સસુૂ મમ્ ।
તદંશસ્થઃ પરદશર્નાે થં
મૂલિત્રકાેણે ગુ લ ધમાનાત્ ॥ ૨૮॥
ઇ ત શ્રી દ્ધયવને ધમર્સ્થાન ચ તા ॥

આ યાય ૩૩
કમર્સ્થાન ચ તા યાયઃ
કમાર્ શ્રત તી ણકરઃ વતુઙ્ગે
કરાે ત કમર્ વ્રતકૃત્યમવે ।
તદંશકસ્થાે વધબ ધજં ચ
ષડ્વગર્શદુ્ધઃ સકલં કલાજમ્ ॥ ૧॥
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નીચા શ્રત તી ણકરાેઽ બરસ્થાે
ણાં િવધત્તે બહુદાસકમર્ ।

તસ્યવૈ ભાગે વ ણ ેદ્ભવં ચ
વગાત્તમસ્થાે વ ણજપ્રસતૂમ્ ॥ ૨॥
મત્રાશ્રયસ્થાે િદનકૃત્ ખસસં્થઃ
કરાે ત પુંસાં કૃ ષજં ચ કમર્ ।
મત્રસ્ય ભગે કુ પસ્ય સવેજં
પાપસ્ય વગ વધબ ધજમ્ ॥ ૩॥
શ વાશ્રયસ્થાે િદનપાે નરાણા
દદા ત કમાર્શભુમવે િનત્યમ્ ।
તસ્યવૈ ભાગે જનગિહતં ચ
મૂલિત્રકાેણે ખરસવેજં ચ ॥ ૪॥
કમાર્ શ્રતઃ શીતકરઃ વતુઙ્ગે
કરાે ત કમર્ પ્ર થતં લાેકે ।
તસ્યવૈ ભાગે દ્વજદેવજં ચ
ષદ્વગર્શદુ્ધાે વરદાનભાજમ્ ॥ ૫॥
નીચા શ્રતઃ શીતકરાેઽ બરસ્થાે
દદા ત કમર્ તસલ જમવે ।
તસ્યવૈ ભાગે ક્રયિવક્રયાે થં
પાપસ્ય વગ વ્યસનાેદ્ભવં ચ ॥ ૬॥
મત્રાશ્રયસ્થાે યિદ શીર મઃ
કમાર્ શ્રતઃ કમર્ દદા ત સાૈ યમ્ ।
તસ્યવૈ ભાગે બહુશાસ્ત્રભાજં
વગાત્તમસ્થાે મખજં સદૈવ ॥ ૭॥
શ વાશ્રયસ્થાેઽ બરગાે િનશશેઃ
કમર્ પ્રસતૂે સતુરાં શસંમ્ ।
તસ્યવૈ ભાગે વિનતાેદ્ભવં ચ
મૂલિત્રકાેણે પદૈત્ય તમ્ ॥ ૮॥
ભાૈમાેઽ બ તસ્થાે યિદ તુઙ્ગસસં્થાે
યુદ્ધાેદ્ભવં કમર્ દદા ત પુંસામ્ ।
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તસ્યાંશકે દ્યૂતસમુદ્ભવં ચ
ષડ્વગર્શદુ્ધઃ મરજં િનતા તમ્ ॥ ૯॥
નીચા શ્રતાે ભૂતનયાેઽ બરસ્થઃ
કમર્ પ્રસતૂે પરદાર તમ્ ।
તદંશકસ્થાે ગ ણકાેદ્ભવં ચ
પાપસ્ય વગ હ્યુભયં સદૈવ ॥ ૧૦॥
મત્રાશ્રયસ્થઃ ક્ષ ત ેઽ બરસ્થઃ
કમર્ પ્રસતૂેઽક્ષમમુદ્ધવં ચ ।
તસ્યાંશકસ્થાે બહુભાર તં
વગાત્તમસ્થઃ પ્રણયને હીનમ્ ॥ ૧૧॥
શ વાશ્રયસ્થઃ ક્ષ ત ે નભાેગઃ
કમર્ પ્રસતૂે બહુદૈ ય તમ્ ।
તસ્યવૈ ભાગે વથ ભક્ષજં ચ
મૂલિત્રકાેણેઽ બરકાષ્ઠ તમ્ ॥ ૧૨॥
સાૈ યઃ વતુઙ્ગે યિદ કમર્સસં્થઃ
કમર્ પ્રસતૂે ધનધા ય તમ્ ।
તસ્યવૈ ભાગે ચ ચતુ પદાે થં
ષડ્વગાદ્ધાે ગજવા જ તમ્ ॥ ૧૩॥
નીચા શ્રતઃ સાેમસતુાેઽ બરસ્થઃ
કમર્ પ્રસતૂે િનજમવે પુંસામ્ ।
તસ્યવૈ ભાગે પરદેશ તં
પાપસ્ય વગ ખલજં સદૈવ ॥ ૧૪॥
મત્રાશ્રયસ્યઃ શ શ ેઽ બરસ્થઃ
કમર્ પ્રસતૂે હયિવક્રયાે થમ્ ।
તસ્યવૈ ભાગે રજતં નરાણાં
વગાત્તમસ્થાેઽદ્ભુત મત્ર તમ્ ॥ ૧૫॥
શ વાશ્રયસ્થઃ શ શ ેઽ બરસ્થઃ
કમર્ પ્રસતૂે બહુકષ્ટ તન્ ।
તસ્યવૈ ભાગે ગુણવ જતં ચ
મૂલિત્રકાેણે સયુશાેદ્ભવં ચ ॥ ૧૬॥

254 sanskritdocuments.org



મીનરાજ શ્રી દ્ધયવન તક પવૂર્ખ ડ

વાેઽ બરસ્થાે યિદ તુઙ્ગસસં્થાે
દદા ત કમર્ પ્રચુરં પ્રધાનમ્ ।
તદંશકસ્થાે દ્વજપજૂનાે થં
ષડ્વગર્શદુ્ધઃ સજુનાથર્નાે થમ્ ॥ ૧૭॥
નીચા શ્રતાે દેવગુ ઃ સસસં્થઃ
કરાે ત કમાર્ધમલાેકસવે્યમ્ ।
તદંશકસ્થાેઽદ્ભુતચાૈયર્ તં
પાપસ્ય વગઽથર્િવવ જતં ચ ॥ ૧૮॥
મત્રાશ્રયસ્થાે દશમે સરેુજ્યઃ
કરાે ત કમાર્ ણ શભુાિન િનત્યમ્ ।
તદંશસસં્થાે પતેઃ સમુ થં
વગાત્તમસ્થાે મિહષીગવાે થમ્ ॥ ૧૯॥
શ વાશ્રયસ્થાે દશમે સરેુજ્યઃ
કમર્ પ્રસતૂે સતતં કૃતઘ્નમ્ ।
તસ્થવૈ ભાગે પરવંચનને
મૂલિત્રકાેણે પતેરભીષ્ટમ્ ॥ ૨૦॥
તુઙ્ગાશ્રયસ્થાેઽ બરગાે ગુશ્ચ
મમર્ પ્રસતૂે જનવ લભં ચ ।
તસ્યવૈ ભાગે મ ણમાૈ ક્તકાઢ ં
ષડ્વગર્શદુ્ધઃ કનકાેદ્ભવં ચ ॥ ૨૧॥
નીચાશ્રયસ્થઃ ગજુઃ ખસસં્થઃ
કમર્ પ્રસતૂે વિનતા શ્રતં ચ
તસ્યવૈ ભાગેઽ પસખંુ િનતા તં
પાપસ્ય વગ ગુ દુઃખજં ચ ॥ ૨૨॥
મત્રાશ્રયસ્થાે ગુ ેઽ બરસ્થઃ
કરાે ત કમર્ પ્રભુતાસમેતમ્ ।
તસ્યવૈ ભાગે િનજબ ધુ તં
વગાત્તમસ્થાે બહુગાૈરવાઢ મ્ ॥ ૨૩॥
શ વાશ્રયસ્થાે ગુ ેઽ બરસ્થઃ
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કમર્ પ્રસતૂે િવરજં શસંમ્ ।
તસ્યવૈ ભાગે બહુ ચ તયાઢ ં
મૂલિત્રકાેણેઽ તસયંુતં ચ ॥ ૨૪॥
તુઙ્ગા શ્રતઃ સયૂર્સતુાેઽ બરસ્થઃ
કમર્ પ્રસતૂેઽ ત દુ સ્થરં ચ ।
તસ્યવૈ ભાગે બહુ શ પજં ચ
ષદ્વગર્શદુ્ધઃ પ્રયસા વસં ચ ॥ ૨૫॥
નીચા શ્રતઃ સયૂર્સતુાેઽ બરસ્થઃ
કમર્ પ્રસતૂે દ્વજદ્રાેહ તમ્ ।
તસ્યવૈ ભાગે પસવેજં ચ
પાપસ્ય વગ સ શસં પમ્ ॥ ૨૬॥
મત્રા શ્રતાે ભાસ્કરજશ્ચ ખસ્થઃ
કરાે ત કમર્ પ્રભુતાિવહીનમ્ ।
તસ્યવૈ ભાગે પસવેજં ચ
વગાત્તમસ્થાે ગયા સમેતમ્ ॥ ૨૭॥
શ વાશ્રયસ્થાેઽકાતાેઽ બરસ્થઃ
કમર્ પ્રસતૂે બહુકષ્ટ તમ્ ।
તસ્યવૈ ભાગે પરપાૈશનુાે થં
મૂલિત્રકાેણે ભષ ેદ્ભવં ચ ॥ ૨૮॥
ઇ ત શ્રી દ્ધયવને કમર્સ્થાન ચ તા ॥

આ યાય ૩૪
લાભસ્થાન ચ તા યાયઃ
લાભા શ્રત તી ણકરઃ વતુઙ્ગે
લાભં િવધત્તે ગજવા જજં ચ ।
તસ્યવૈ ભાગે મિહ ષસમુ થં
ષડ્વગર્શદુ્ધઃ કનકાેદ્ભવં ચ ॥ ૧॥
નીચા શ્રતાે વાસરપ તુ લાભે
લાભં િવધત્તે જલપાદપાનામ્ ।
તસ્યવૈ ભાગે ચ કુધા યકાનાં
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પાપસ્ય વગ પરયાે ષતાં ચ ॥ ૨॥
મત્રાશ્રયસ્થાે િદનપ તુ લાભે
લાભં પ્રસતૂે સહૃુદાં સદૈવ ।
મત્રાંશકસ્થઃ કુલયાે ષતાનાે
વગાત્તમસ્થ પ્રવરાયર્કાણામ્ ॥ ૩॥
શ વાશ્રયસ્થાે િદનકૃશ્ચ લાભે
લાભં પ્રસતૂે રથક બલાનામ્ ।
તદંશકસ્થઃ ખલમાનવાનાં
મૂલિત્રકાેણે ગુ ણનાં િનતા તમ્ ॥ ૪॥
લાભા શ્રતઃ શીતકરઃ વતુઙ્ગે
લાભં િવધત્તે મ ણમાૈ ક્તકાનામ્ ।
તસ્યવૈ ભાગે દ્રિવણાન્નકાનાં
ષડ્વગર્શદુ્ધઃ પ્રયમાનષુાણામ્ ॥ ૫॥
નીચા યસ્થાે િહમગુશ્ચ લાભે
લાભં પ્રસતૂે કુકલત્રકાણામ્ ।
તદંશકસ્થ તુ સસુવેકાનાં
પાપસ્ય વગ પરપૈશનુાનામ્ ॥ ૬॥
મત્રાશ્રયસ્થાે િહમગુશ્ચ લાભે
લાભં િવધત્તે બહુબ ધવાનામ્ ।
તસ્યવૈ ભાગે નદનતર્કાનાં
વગાત્તમસ્થઃ પ્રવરાથર્કાનામ્ ॥ ૭॥
શ વાશ્રયસ્થાે િહમગુશ્ચ લાભે
લાભં પ્રસતૂે બહુક દ નામ્ ।
તદંશકસ્થાે િહ મહી હાણાં
મૂલિત્રકાેણે ક્ષ ત દ્ગહૃાણામ્ ॥ ૮॥
ભાૈમઃ વતુઙ્ગે યિદ લાભસસં્થાે
લાભં િવધત્તે ચ ચતુ પદાનામ્ ।
તસ્યવૈ ભાગેઽત્ર સભુક્ષકાણાં
ષડ્વગર્શદુ્ધાે પમ ડલાનામ્ ॥ ૯॥
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લાભા શ્રતાે ભૂતનય તુ નીચે
લાભં િવધત્તે બહુશાૈયર્ તમ્ ।
તસ્યવૈ ભાગે બહુવંચનાે થં
પાપસ્ય વગ વધબ ધુ તમ્ ॥ ૧૦॥
મત્રાશ્રયસ્થઃ ક્ષ તજ તુ લાભે
લાભં િવધત્તે પલાેક તમ્ ।
તદંશકસ્થ તુ મહાજનાે થં
વગાત્તમસ્થાે હ્યુભયં સદૈવ ॥ ૧૧॥
શ વા યસ્થઃ ક્ષ તજ તુ લાભે
લાભં સવુાતે બહુવચકાનામ્ ।
તસ્યવૈ ભાગે પતર્કર્કાનાં
મૂલિત્રકાેણેઽદ્ભુતભષૂણાનામ્ ॥ ૧૨॥
સાૈ યઃ વતુઙ્ગે યિદ લાભસસં્થાે
લાભં સવુાતે બહુશાસ્ત્ર તમ્ ।
તસ્યવૈ ભાગે િવિવધૈ પાયૈઃ
ષડ્વગર્શદુ્ધ વથ સવર્િવધામ્ ॥ ૧૩॥
લાભા શ્રતઃ સાેમસતુ તુ નીચે
લાભં િવધત્તે બહુનીચસઙ્ગાત્ ।
તસ્યવૈ ભાગે કૃતકાનુસઙ્ગાત્
પાપસ્ય વગઽ ત્યજલાેકપાશ્ચાર્ત્ ॥ ૧૪॥
મત્રાશ્રયસ્થઃ શ શજ તુ લાભે
લાભં િવધત્તે પરલાેક તમ્ ।
તસ્યવૈ ભાગે િનજિવધયાતાે
વગાત્તમસ્થાે વ્યવહારતશ્ચ ॥ ૧૫॥
શ વાશ્રયસ્થઃ શ શજ તુ લાભે
કરાે ત લાભં િવતથાપેચારાત્ ।
તસ્યવૈ ભાગે કપટૈરનેકૈ-
મૂર્લિત્રકાેણે ક્રયિવક્રયા યામ્ ॥ ૧૬॥

વઃ વતુઙ્ગે યિદ લાભસસં્થાે
નરે દ્રલાભં કુ તે નરાણામ્ ।
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તસ્યવૈ ભાગે પસવેકાનાં
ષડ્વગર્શદુ્ધઃ પ્રચુરપ્રભાવાત્ ॥ ૧૭॥
નીચા શ્રતાે દેવગુ શ્ચ લાભે
લાભં નરાણાં કુ તે ધનં ચ ।
નીચાંશકસ્થાે તકાહ્વયાનાં
પાપસ્ય વગ બહુકષ્ટતશ્ચ ॥ ૧૮॥
મત્રાશ્રયથઃ કુ તે સરેુજ્યાે
લાભં ચ લાભે રજતાેદ્ભવં ચ ।
તસ્યાંશકસ્થાે બહુધાતુ તં
વગાત્તમસ્થઃ સજુનાેદ્ભવં ચ ॥ ૧૯॥
શ વા યસ્થઃ કુ તે સરેુજ્યાે
લાભં ચ લાભે પુ ષાધમાનામ્ ।
તસ્યવૈ ભાગે ગુણવ જતાનાં
મૂલિત્રકાેણે િવિવધ .......... નામ્ ॥ ૨૦॥
શકુ્રઃ વતુઙ્ગે યિદ લાભસસં્થાે
લાભં સવુાતે સતુબા ધવાે થમ્ ।
તસ્યાંશકસ્થાે પક યકાે થં
ષડ્વગર્શદુ્ધાે દ્વતયસ્ય ચાસ્ય ॥ ૨૧॥
નીચાશ્રયસ્થાે ગજુ તુ લાભે
લાભં િવધત્તે ચ કુપ યકાનામ્ ।
તદંશકસ્થ તુ કુબુ દ્ધકાનાં
પાપસ્ય વગ દ્વજિન દતાનામ્ ॥ ૨૨॥
મત્રાશ્રયથાે ગજુ તુ લાભે
કરાે ત લાભં વરવાહનાનામ્ ।
તસ્યવૈ ભાગે વરસુ દર ણાં
વગાત્તમસ્થઃ પ્રયદશર્નાનામ્ ॥ ૨૩॥
શ વાશ્ર થાે ગજુશ્ચ લાભે
કરાે ત લાભં હતબા ધવાનામ્ ।
તસ્યવૈ ભાગે ગતસાૈહૃદાનાં
મૂલિત્રકાેણે સુ ખનાં સદૈવ ॥ ૨૪॥
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સાૈરાેચ્છસસં્થાે યિદ લાભસસં્થાે
લાભં િવધત્તે પુ ષાેત્તમાનામ્ ।
તસ્યવૈ ભાગે ધનધા યકાનાં
વગાત્તમસ્થઃ પ્રવરા ચતાનામ્ ॥ ૨૫॥
નીચા શ્રતઃ સયૂાત તુ લાભે
લાભં િવધત્તે બહુપાતકાનામ્ ।
તસ્યવૈ ભાગે જનનિડતાનાં
પાપય વગ મ તવ જતાનામ્ ॥ ૨૬॥
મત્રાશ્રયસ્થાેઽકર્સતુ તુ લાભે
લાભં િવધત્તે બહુ મત્રનાતમ્ ।
તસ્યવૈ ભાગે વિનતાસમુતં્ય
વગાત્તમસ્થઃ શભુકયર્લાભમ્ ॥ ૨૭॥
શ વાશ્રયસ્થાેઽકર્સતુ તુ લાભે
લાભં િવધત્તે બહુિવત્તજં ચ ।
તસ્યવૈ ભાગે કૃ મજં સદૈવ
મૂલિત્રકાેણે સ્થરધમર્ તમ્ ॥ ૨૮॥
ઇ ત શ્રી દ્ધયવને લાભસ્થાન ચ તા ॥

આ યાય ૩૫
વ્યાયસ્થાન ચ તા યાયઃ
વ્યય સ્થતાે વાસરપઃ વતુઙ્ગે
વ્યયં િવધત્તે શ્ર.ુ.........લાે........સઙ્ગાત્ ।
તસ્યવૈ ભાગે ગુ સવેકાનાં
ષડ્વગર્શદુ્ધાે દ્વજદેવ.......... યાર્ત્ ॥ ૧॥
નીચારયસ્થાે વ્યયગાેિદનેશાે
વ્યયં પ્રસતૂે કુજનાત્ કુસઙ્ગાત્ ।
તસ્યવૈ ભાગે વિનતાિનરાેધાદ્
વગાત્તમસ્થાે પસઙ્ગામાશ્ચ ॥ ૨॥
મત્રાશ્રયસ્થાે વ્યયગાે િદનેશાે
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વ્યયં િવધત્તે બહુ મત્રકાય ।
તસ્યવૈ ભાગે કુકલત્રતશ્ચ
પાપસ્ય વગઽ ત્યજકારણને ॥ ૩॥
શ વાશ્રયસ્થાે વ્યયગાે િદનેશાે
વ્યયં િવધત્તે ગ ણકાનુસઙ્ગાત્ ।
તસ્યવૈ ભાગે કુજનાનુરાગાન્
મુલિત્રકાેણે જનતઃ સદૈવ ॥ ૪॥
ચ દ્રાે વ્યયસ્થાે યિદ તુઙ્ગસસં્થાે
વ્યયં પ્રસતૂેઽક્ષિવદેવનને ।
તસ્યવૈ ભાગે ક્રયિવક્રયા યાં
ષડ્વગર્શદુ્ધાે દ્વજસવેનાશ્ચ ॥ ૫॥
નીચાશ્રયસ્થઃ શશ દ્જયસ્થાે
વ્યયં પ્રસતૂે પરમાિરસઙ્ગાત્ ।
તસ્યવૈ ભાગે પરલાેકસઙ્ગાત્
પાપસ્ય વગ બહુપાપતશ્ચ ॥ ૬॥
મત્રાશ્રયસ્થાે વ્યયગઃ શશાઙ્કાે
વ્યયં િવધત્તે સહૃુદાં પ્રસઙ્ગાત્ ।
સ્યવૈ ભાગે િનજબ ધુમાનાદ્

વગાત્તમસ્થઃ પ્રયસઙ્ગમાશ્ચ ॥ ૭॥
શ વાશ્રયસ્થાે વ્યયગઃ શશાઙ્કાે
વ્યયં િવધત્તે િરપુલાેકતશ્ચ ।
તસ્યવૈ ભાગે બહુધા ચ સવ
મૂલિત્રકાેણે િનજબ ધુતશ્ચ ॥ ૮॥
ભાૈમાે વ્યયસ્થાે યિદ તુઙ્ગસ સ્થાે
વ્યયં િવધત્તે રણજૈિવકારૈઃ ।
તસ્યવૈ ભાગે પરવંચનને
ષડ્વગર્શદુ્ધાે રણ દ્વકારાત્ ॥ ૯॥
નીચારયસ્થઃ ક્ષ ત ે વ્યયસ્થાે
વ્યયં િવધત્તેઽ ત્યજલાેકસઙ્ગાત્ ।
તસ્યવૈ ભાગે વ્યસનૈરનેકૈઃ
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પાપસ્ય વગ ખલસઙ્ગમને ॥ ૧૦॥
મત્રાશ્રયસ્થઃ ક્ષ ત ે વ્યયસ્થાે
વ્યયં સવુાતે િવતથં નરાણામ્ ।
તસ્યવૈ ભાગે િપ કમર્ તં
વગાત્તમસ્થઃ સહૃુદાનુરાગાત્ ॥ ૧૧॥
શ વાશ્રયસ્થઃ ક્ષ ત ે વ્યયસ્થાે
વ્યયં સવુાતે ચ ચતુ પદાે થમ્ ।
તસ્યવૈ ભાગે બહુરાેગાત..........
મૂલિત્રકાેણે વરબ દતશ્ચ ॥ ૧૨॥
સાૈ યાે વ્યયસ્થાે યિદ તુઙ્ગસસં્થાે
વ્યયં િવધત્તે બહુગીતવાધૈઃ ।
તસ્યવૈ ભાગે ગુ ણનાં પ્રસઙ્ગાત્
ષડ્વગાદ્ધાેઽ ગ્ પિરગ્રહેણ ॥ ૧૩॥
નીચાશ્રયસ્થાે વ્યયગશ્ચ સાૈ યાે
વ્યયં પ્રસતૂે ધનસઙ્ગમને ।
તસ્યવૈ ભાગેઽધમલાેક તં
પાપસ્ય વગ પલાેકદાનાત્ ॥ ૧૪॥
મત્રાશ્રથઃ શ શ ે વ્યયસ્થાે
વ્યયં સવુાતે ભુ મત્રસઙ્ગાત્ ।
તસ્યવૈ ભાગે િનજબા ધવાનાં
વગાત્તમસ્થાે વ્ર તનાં સદૈવ ॥ ૧૫॥
શ વાશ્રયસ્થઃ શ શ ે વ્યયસ્થાે
વ્યયં સવુાતે સતુજં સદૈવ ।
તસ્યવૈ ભાગે સતુદારજં ચ
મૂલિત્રકાેણે વરભાેગતશ્ચ ॥ ૧૬॥
વીવાે વ્યયસ્થાે યિદ તુઙ્ગસસં્થાે
વ્યયં પ્રસતૂે ગુ લાેકદાનાત્ ।
તસ્યવૈ ભાગે ગુ સવેકાનાં
ષડ્વગર્શદુ્ધાે િનજબા ધવાનામ્ ॥ ૧૭॥
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નીચા શ્રતાે દેવગુ વ્યર્યસ્થાે
વ્યયં સવુાતે વ્યવહાર તમ્ ।
તસ્યવૈ ભાગે તુ કુસીદ તં
પાપસ્ય વગ વ ણ ે થમવે ॥ ૧૮॥
મત્રાશ્રયસ્થાે વ્યયગઃ સરેુ જ્યાે
વ્યયં િવધત્તે પરવાદતશ્ચ ।
તસ્યવૈ ભાગે પરદેશસઙ્ગાત્
વગાત્તમસ્થઃ પ્રણયાનુરાેધાત્ ॥ ૧૯॥
શ વાશ્રયસ્થાે વ્યયગઃ સરેુજ્યાે
વ્યયં સવુાતે વ્યસનૈિવ ચત્રૈઃ ।
તસ્યવૈ ભાગે મ તિવભ્રમેણ
મૂલિત્રકાેણે સરુતાપેરાેધાત્ ॥ ૨૦॥
શકુ્રાે વ્ય સ્થાે યિદ તુઙ્ગસસં્થાે
વ્યયં પ્રસતૂે વ્રતજૈિવકારૈઃ ।
તસ્યવૈ ભાગે બહુશાસ્ત્રરગાત્
ષડ્વગર્શદુ્ધઃ પ્રયસઙ્ગમને ॥ ૨૧॥
નીચાશ્રયસ્થાે ગુ ે વ્યયસ્થાે
વ્યયં િવધત્તે પલાેકસઙ્ગાત્ ।
તસ્યવૈ ભાગે પરરાષેતશ્ચ
પાપસ્ય વગ દ તશ્ચ િનત્યમ્ ॥ ૨૨॥
મત્રાશ્રયસ્થાે ગુ ે વ્યયસ્થાે
વ્યયં િવધત્તે બહુભક્ષણને ।
તસ્યવૈ ભાગે બહુપાનયાેગાદ્
વગાત્તમસ્થઃ ક્ષ તજૈિવકારૈઃ ॥ ૨૩॥
શ વાશ્રય ગુ ે વ્ય સ્થાે
વ્યયં પ્રસતૂે રણકમર્યાેગાત્ ।
તસ્યવૈ ભાગે જનિવ લવને
મૂલિત્રકાેણે િવતથાપેચારૈઃ ॥ ૨૪॥
મ દાે વ્ય સ્થાે યિદ તુઙ્ગસ સ્થાે
વ્યયં સવુાતેઽધમકમર્ તમ્ ।
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તસ્યવૈ ભાગેઽધ મત્રસઙ્ગાત્
ષડ્વગર્શદુ્ધાે િનજબ ધુદાષેાત્ ॥ ૨૫॥
નીચા શ્રતઃ સયૂર્સતુાે વ્યયસ્થાે
વ્યયં પ્રસતૂેઽ ત્યજમા તશ્ચ ।
તસ્યવૈ ભાગેઽદ્ભુતવાદસઙ્ગાત્
પાપસ્ય વગ િનજબ ધનને ॥ ૨૬॥
મત્રાશ્ર થાે રિવજઃ પ્રસતૂે
વ્યયં િવધત્તે બહુ મત્રરાેધાત્ ।
તસ્યવૈ ભાગે સતુદાસદાષેાદ્
વગાત્તમસ્થઃ પ્રણયપ્રકાપેાત્ ॥ ૨૭॥
શ વા યસ્થાેઽકર્સતુાે વ્યયસ્થાે
વ્યયં સવુાતે કરણાનુરાેધાત્ ।
તસ્યવૈ ભાગે બહુલાૈલ્યદાષેાન્
મૂલિત્રકાેણે પ્રયસઙ્ગમાશ્ચ ॥ ૨૮॥
ઇ ત શ્રી દ્ધયવને વ્યાયસ્થાન ચ તા ॥

આ યાય ૩૬
લગ્ દશર્નચારા યાયઃ
લગ્ ેઽકર્દૃ તે સુ શસંચેષ્ટાે
ભવને્મનુ યઃ પુ ષ વભાવઃ ।
સદા ભમાની ન તધમર્સસં્થાે

વતાે દ્વષેરતઃ સભુીતઃ ॥ ૧॥
ચ દ્રે ક્ષતે ધમર્પરાે મનુ યાે
ભવે દ્વલગ્ ે વરયાનભાેગી ।
સ્ત્રીભાેગભાેગી પ્રભયા સમેતઃ
પ્રયવંદઃ શાસ્ત્રકલાનુરક્તઃ ॥ ૨॥
કુજે ક્ષતે શ્લે મિવકારદાષેૈઃ
સ પીડ્યતે રક્તસમુદ્ભવૈશ્ચ ।
લગ્ ે મનુ યઃ પિરભૂતદેહઃ
સદાતુરસ્ત્રાસસમ વતશ્ચ ॥ ૩॥
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બુધને દષૃ્ટે સરુસત્યભાગી..........
ભવેન્નરઃ સત્યપરઃ સશુીલઃ ।
નરે દ્રપજૂ્યઃ પ્ર થતઃ થવ્યાં
પ્રયવંદાે દાનપ્રાેઽ પકાયઃ ॥ ૪॥
લગ્ ે સરેુજ્યને િવલાેિકતે ચ
ભવેન્નરાે રત્નગ શ્ચભાજઃ ।
નાનાથર્લાભૈઃ સિહતઃ પ્રગ્ ભઃ
પ્રધાનસવે્યાે દ્વજદેવભક્તઃ ॥ ૫॥
શકેુ્ર ક્ષતે સત્યપરાે મનુ યાે
ભવેન્નરઃ પુ યપરઃ કૃતજ્ઞઃ ।
યજ્યા િવવેક સદુૃઢ પ્રતાપી
હ તા િવપક્ષઃ પ્રણતઃ પ્રસન્નઃ ॥ ૬॥
સાૈરેણ દષૃ્ટેઽ પસખુાે િવલગ્ ે
ભવને્મનુ યાે ભયસઙુ્કલાત્મા ।
રાેગા વતઃ વ પસ.ુ.........
નીચાનુરક્તઃ સતતં કૃતઘ્નઃ ॥ ૭॥
ઇ ત સ્રી દ્ધયવને લગ્ દશર્નચારઃ ॥

આ યાય ૩૭
અનફાયાેગા યાયઃ
સયૂર્ િવના રાિત્રપતવે્યર્યસ્થાે
યદા ગ્રહઃ સ્યાદ્બહવાેઽથવા સ્યુઃ ।
સ્યાતામથ દ્વાૈ વનફાખ્યયાેગ
ઉ પદ્યતે પગુણપ્રમાણઃ ॥ ૧॥
ભાૈમે વ્યયસ્થે શ શનઃ પ્રચ ડાે
ભવને્મનુ યઃ પરિવત્તહાર ।
.......... પરેષમ તપુ તકાયઃ
સાૈયાર્ વતઃ પ્રાણધરાે ગુ શ્ચ ॥ ૨॥
ચ દ્રસ્ય સાૈ યે વ્યયગે પ્રસન્નાે
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િવદ્યાિધકઃ શાસ્ત્રપરઃ સદૈવ ।
િવભુઃ પ્રતાપી પ્રમદાનુકુલઃ
પ્રભૂત મત્રઃ પ્રણતાિરપક્ષઃ ॥ ૩॥
ચ દ્રસ્ય વે વ્યયગે િવિનતાે
નરાે ભવેદ્ધમર્પરઃ કૃતજ્ઞઃ ।
પ્રભાવયુક્તાે લલના વભીષ્ટઃ
સુ પકાયાે પવ લભશ્ચ ॥ ૪॥
શકેુ્ર વ્યયસ્થે શ શનાે િનર હાે
ગુણપ્રધાનઃ પ્રણયને હૃ તઃ ।
ભવને્મનુ યઃ સરુતાનુકુલઃ
પ્રયવંદઃ કામિવશારદશ્ચ ॥ ૫॥
કરાે ત ચ દ્રાદ્વ્યયગાેઽકર્પતુ્રાે
નરં િનતા તં કટ વભાવમ્ ।
સ્થૂલં પ્રભૂતાભરણૈઃ સમેતં
જતાિરપક્ષં ક્ષમયા વતં ચ ॥ ૬॥
વ્યય સ્થતાૈ રાિત્રપતેજ્ઞર્ભાૈમાૈ
નરં પ્રસતૂે પ્રણતં સુ પમ્ ।
િવદ્વષેહીનં સતુ ખન્નયુકં્ત
નયાનુરક્તં પ્રયસઙ્ગમં ચ ॥ ૭॥

વાવનેયાૈ કુ તે મનુ યં
વ્યય સ્થતાે રાિત્રપતેઃ પ્રગ ભમ્ ।
સવુા જસારં જતશત્રુસઘંં
નતં ગુ ણાં સતતં િવિધજ્ઞમ્ ॥ ૮॥
સાૈરાવનેયાૈ દધતાે મનુ યં
વ્યયા શ્રતાૈ નૈ પતેઃ ક્ષતાિરમ્ ।
પ્રભૂતકાેશં સતુસત્યયુકં્ત
િવનીતવષેાભરણં સદૈવ ॥ ૯॥
ચ દ્રાદ્વ્યયસ્થાૈ યિદ વસસાૈ યાૈ
નરં દધાતે પ્ર થતં લાેકે ।
દયાિધકં શાસ્ત્રકથાનુરક્તં
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સસમંતં સાધજુનસ્ય િનત્યમ્ ॥ ૧૦॥
ચ દ્રાદ્વ્યયસ્થાૈ યિદ શકુ્રસાૈ યાૈ
નરં દધાતે પ્રયિવપ્રકૃત્યમ્ ।
વદારરક્તં પમાનભાજં
જતે દ્રયં શાૈચપરં સિુવજ્ઞમ્ ॥ ૧૧॥
ચ દ્રાદ્વ્યયસ્થાૈ યિદ સાૈરસાૈ યાૈ
નરં પ્રસતૂે પ્રભુતાસમેતમ્ ।
પ્રભૂત મતં્ર પ્ર થતા ભમાન્
ગુણાિધકં દેવગુ પ્રર્ભક્તમ્ ॥ ૧૨॥
ચ દ્રાદ્વ્યયસ્થાૈ યિદ વશકુ્રાૈ
નરં પ્રસતૂેઽદ્ભુત પગાત્રમ્ ।
કૃતાનુરક્તં િપ મા ભકતં
શાસ્ત્ર પ્રયં પ્રાણ તં વિરષ્ઠમ્ ॥ ૧૩॥
ચ દ્રાદ્વ્યયસ્થાૈ યિદ વસાૈરાૈ
રનં દધાતે સતુિવત્તતુષ્ટમ્ ।
ગુણાનુરક્તં પકાયર્દકં્ષ
િવનીતવાક્યં રણકાેિવદં ચ ॥ ૧૪॥
ચ દ્રાદ્વ્યયસ્થાૈ યિદ શકુ્રસાૈરાૈ
નરં પ્રસતૂે સ્થરતાસમેતમ્ ।
પ્રભૂતદારં ગતરાેગિવત્તં
મહાવ્યયં શાસ્ત્રપરં સદૈવ ॥ ૧૫॥

વારસાૈ યા વ્યયગા યદા સ્યુ-
શ્ચ દ્રસ્ય કુયુર્ઃ પ્રણતં મનુ યમ્ ।
પ પ્રયં સવર્કુલપ્રધાનં

પ્રજિધકં ક તસમ વતં ચ ॥ ૧૬॥
શકુ્રારસાૈ યા વ્યયગા યદા સ્યુઃ
કુયુર્નર્રં સત્યપરં દયાલુમ્ ।
હ ત્યશ્ચયાનાસ ભાજેનાઢ ં
િવહીનશત્રું ગુણસઙ્ગહં ચ ॥ ૧૭॥
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સાૈરારસાૈ યા વ્યયગા યદા સ્યુ-
શ્ચ દ્રસ્ય કુયુર્દૃર્ઢતાસમેતમ્ ।
નરં પ્રશ તં િનતરાં પ્રગ્ ભં
ખ્યાતં પ્રયં બા ધવવ લભં ચ ॥ ૧૮॥
શકુ્રાર વા વ્યયગા યદા સ્યુ-
શ્ચ દ્રસ્ય કુયર્વ્રર્ તનં મનુ યમ્ ।
માતાિપ યાં પ્રણતં ચ શરંૂ
નીરાેગધં પતેરભીષ્ટમ્ ॥ ૧૯॥
સાૈરાર વા વ્યયગા યદા સ્યુ-
ચ દ્રય કુયુર્ઃ કૃપયા સમેતમ્ ।
નરં સતાં પ્રી તકરં િવિધજ્ઞં
પ્રભૂતસસં્ય દ્રિવણં સસુત્યમ્ ॥ ૨૦॥
સાૈરારશકુ્રા વ્યયગા યદા સ્યુ-
શ્ચ દ્રસ્ય કુયુર્ઃ સભુગં મનુ યમ્ ।
યગ◌़◌્યાનુરક્તં હયવાહનજ્ઞં
પ્રભૂતક ત સતુરાં સુ પમ્ ॥ ૨૧॥
શકુ્રજ્ઞ વા વ્યયગા યદા સ્યુ-
શ્ચ દ્રસ્ય કુયુર્ઃ સતુલાલસં ચ ।
નરં સદા દાનપરં હયાઢ ં
પ્રયા ત થ સવર્સમં સસુત્યમ્ ॥ ૨૨॥
સાૈરજ્ઞ વા વ્યયગા યદા સ્યુ-
શ્ચ દ્રસ્ય કુયુર્ઃ પ્રવરં મનુ યમ્ ।
રાેગૈિવહીનં શભુચ ઃશ્રાતંે્ર
નાનાયુધાનાં પ્રિવચક્ષણં ચ ॥ ૨૩॥
સાૈરગ◌़◌્યશકુ્રા વ્યયગા યદા સ્યુ-
શ્ચ દ્રસ્ય કુયુર્િવનયપ્રધાનમ્ ।
નરે દ્રયાનં િવિવધાન્નપાનં
ભાેગા વતં સવર્કલાસુ દક્ષમ્ ॥ ૨૪॥
સરેુજ્યશકુ્રાકર્સતુા વ્યયસ્થાઃ
કુયુર્નર્રં ભૂિરધનં િવનીતમ્ ।

268 sanskritdocuments.org



મીનરાજ શ્રી દ્ધયવન તક પવૂર્ખ ડ

શ્રયા વતં પ્રાણપરં સલ જં
જતે દ્રયં િવપ્રપરં નયજ્ઞમ્ ॥ ૨૫॥
સરેુજ્યશકુ્રગ◌़◌્યકુ વ્યય સ્થા-
શ્ચ દ્રસ્ય કુયુર્બર્હુવાહનાઢ મ્ ।
નરં પ્રસનં્ન િવનયપ્રધાનં
સસુમંતં સવર્કલાસુ દક્ષમ્ ॥ ૨૬॥
સરેુજ્યસાૈરજ્ઞકુ વ્ય સ્થાઃ
કુયુર્નર્રં પુ યપં્ર ક્ષતાિરમ્ ।
પપ્રસાદેન સતુુષ્ટ ચ તં

વખુ્યાત માણમલાેલપું ચ ॥ ૨૭॥
સરેુજ્યશકુ્રારિદનેશપતુ્રા ..........
વ્યય સ્થતા રાિત્રપતેયર્દા સ્યુઃ ।
કુયુર્ તદા ભૂિરસતંુ મનુ યં
િવદ્યાિધકં રાેગિવવ જતં ચ ॥ ૨૮॥
શકુ્રારસાૈ યાકર્સતુા વ્યયસ્થાઃ
કુયુર્ઃ શશાઙ્કસ્ય સતામભી તમ્ ।
નરં પ્રચ ડં પ્રભુતાસમેતં
ગ શ્ચવસ્ત્રાભરણૈઃ સમેતમ્ ॥ ૨૯॥
શકુ્રગ◌़◌્ય વાકર્સતુા વ્યયસ્થા-
શ્ચ દ્રસ્ય કુયુર્વ્યર્સનૈિવમુક્તમ્ ।
નરં પ્રસતૂે પ્રયવાક્યદક્ષં
િવદગ્ધનાર સિહતં સદૈવ ॥ ૩૦॥
સરેુજ્યશકુ્રજ્ઞશનૈશ્ચરારા-
શ્ચ દ્રાદ્વ્યયસ્થાઃ સતતં ચ કુયુર્ઃ ।
પ્રભૂતભાવં હતશત્રુદપ
નરં િનતા તં જનસમંતં ચ ॥ ૩૧॥
ઇ ત શ્રી દ્ધયવનેઽનફાયાેગા યાયઃ ॥

આ યાય ૩૮
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સનુફાયાેગા યાયઃ
સયૂ િવના રાિત્રપતેધર્નસ્થાે
યદા ગ્રહઃ સ્યાદ્બહવાેઽથવા સ્યુઃ ।
સ્યાતાનય દ્વાૈ સનુફાખ્યયાેગ
હસ્યદ્યતે પગુણૈઃ સદૈવ ॥ ૧॥
ચ દ્રસ્ય ભાૈમાૈ યિદ િવત્તસસં્થાે
નરં પ્રસતૂે સતુરાં ધનાઢ મ્ ।
ધમર્ વજં પ્રાણ તાં વિરષં્ઠ
પ્રભૂત મતં્ર જનવ લભં ચ ॥ ૨॥
દ્વતીયગઃ સાેમસતુાે યદા સ્યા-
શ્ચ દ્રસ્ય ધત્તે સભુગં મનુ યમ્ ।
પ્રભૂતિવતં્ત ધનધા યયુક્તં
ગુણાનુરક્ત જનસમંતં ચ ॥ ૩॥
ગુ ભર્વેચ્છયિદ િવત્તસથં-
શ્ચ દ્રસ્ય ધત્તે પ્રણતં મનુ યમ્ ।
વભાવશદંુ્ધ પ્રયસાધુકૃત્ય

મહાજનૈઃ શં સતમવે િનત્યમ્ ॥ ૪॥
ચ દ્રસ્ય શકુ્રાે યિદ િવત્તસસં્થાે
નરં િવધત્તેઽદ્ભુતકૃત્યદક્ષમ્ ।
જનાનુરક્તં િવભવૈઃ સમેતં
સશું સતં બ્રાહ્મણસમંતં ચ ॥ ૫॥
ચ દ્રસ્ય સાૈરાે િવત્તસસં્થાે
નરં િવધત્તે બહુલાભભાજમ્ ।
પ્રભૂતહ ત્યગ્વગણૈઃ સમેતં
કુલપ્રધાનં શભુક્રમરક્તમ્ ॥ ૬॥
ધન સ્થતાૈ રાિત્રપતેગર્◌़◌્યવક્રાૈ
નરં સદા દ ભ તં કૃતજ્ઞમ્ ।
િવદગ્ધવાક્યં બહુધમર્ભાજં
ગતવ્યયં પા થવવ લભં ચ ॥ ૭॥
સરેુજ્યવક્રાૈ યિદ િવત્તસસં્થાૈ
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ચ દ્રસ્ય મત્ય દધતઃ પ્રધાનમ્ ।
મન વનં શત્રજુનૈિવહીનં
સદા પ્રસષંુ્ટ બહુધમર્ભાજમ્ ॥ ૮॥
શકુ્રાવનેયાૈ યિદ િવત્તસસં્થાૈ
ચ દ્રસ્ય િવત્તં દધતાે નરાણામ્ ।
નરાક્રમં ભૂિરયશઃપ્રતાપં
શત્રુક્ષયં બા ધવસઙ્ગમં ચ ॥ ૯॥
સાૈરાવનેયાૈ યિદ િવત્તસસં્થાૈ
ચ દ્રસ્ય ધત્તઃ સભુગં મનુ યમ્ ।
િવદ્યાિવવેકાગમશાસ્ત્રરક્તં
મહાપ્રભાવં પ્રચુરાથર્યુક્તમ્ ॥ ૧૦॥
સરેુજ્યસાૈ યાૈ યિદ િવત્તસસં્થાૈ
ચ દ્રસ્ય પુંસાં દધતઃ પ્રતાપમ્ ।
ધમાર્થર્ સ દ્ધ પ્રયતાં ચ લાેકે
પજૂ્યાેત્તમાનાં જગતાં જનાનામ્ ॥ ૧૧॥
દૈત્યેજ્યસાૈ યાૈ યિદ િવ..........સ્થાૈ
ધનં તદા સદંધતાે નરાણામ્ ।
ચ દ્રસ્ય મત્રાશ્વગજૈઃ ..........અે........અં
સસુાધવુાદં નયસઙ્ગહ ચ ॥ ૧૨॥
શનૈશ્ચરજ્ઞાૈ યિદ િવત્તસસં્થાૈ
ચ દ્રસ્ય પુંસાં દધતઃ ક્ષમાં ચ ।
ધમર્સ્ય દ્ધ ગુ દેવભ ક્ત
જતે દ્રય વં બહુસસ્યલાભમ્ ॥ ૧૩॥
સરેુજ્યશકુ્રાૈ યિદ િવત્તસસં્થાૈ
..........પુંસાં દધતાે મ ત ચ ।
સસુાધુસન્માનમિરપ્રણાશ..........
સશુીલતાં સાધજુનને સખ્યમ્ ॥ ૧૪॥
સરેુજ્યસાૈરાૈ યિદ િવત્તસસં્થાૈ
ચ દ્રસ્ય પુંસાં દ્ધતાેઽદ્ભુતાિન ।
સાખૈ્યાિન દારાત્મજસ ભવાિન
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સહાશ્ચવસ્ત્રાૈઘસવુણર્સઘંૈઃ ॥ ૧૫॥
ધન સ્થતાૈ શકુ્રિદનેશપતુ્રાૈ
ચ દ્રસ્ય ધત્તાે ધનપતુ્રદારાન્ ।
ગુણાનુરાગં પ્રયતાં ચ લાેકે
સશુીલતાં ભૂિરપુરાિધપત્યમ્ ॥ ૧૬॥

વજ્ઞભાૈમા યિદ િવત્તસસં્થા-
શ્ચ દ્રસ્ય કુવર્ ત િવભું ચ પુંસામ્ ।
પુરાિધપતં્ય જનતાિધપતં્ય
િવદ્વ જિનઃ સઙ્ગમ મષ્ટલાભમ્ ॥ ૧૭॥
શકુ્રજ્ઞભાૈમા યિદ િવત્તસસં્થા-
શ્ચ દ્રસ્ય કુવર્ ત સખંુ નરાણામ્ ।
પ્રયા ત થત્યં જનતાપેરાેધં
િવદગ્ધતાં વીયર્િવશુ દ્ધમવે ॥ ૧૮॥
સાૈરશ્ચભાૈમા યિદ િવત્તસસં્થા-
શ્ચ દ્રસ્ય કુવર્ ત નરં ધનાઢ મ્ ।
િનમુર્ક્તવૈરં સતુબ ધુમા યં
..........આભરણં િવદગ્ધમ્ ॥ ૧૯॥

વારશકુ્રા યિદ િવત્તસસં્થા-
શ્ચ દ્રસ્ય કુવર્ ત ણાં પ્રહષર્મ્ ।
ગુણાનુરાગં િવજયં પ્રમાેદં
િવદગ્ધતાં વૈિરિનનાશનં ચ ॥ ૨૦॥
.......... ॥ ૨૧॥
મ દારશકુ્રા ધનગા યદા સ્યુ-
નર્રં પ્રકુવર્ ત સશુીલચેષ્ટમ્ ।
જનાનુકૂલં િવભવૈઃ સમેતં
ધમર્ વજં ચા િવશાલનતે્રમ્ ॥ ૨૨॥

વજ્ઞશકુ્રા ધનગા યદા સ્યુ-
શ્ચ દ્રસ્ય કુવર્ ત સદા પ્રભુ વમ્ ।
કૃતજ્ઞતાં સાધજુરાે દ્રય વં
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િવદ્વ જનૈઃ સઙ્ગમનં સદૈવ ॥ ૨૩॥
વજ્ઞસાૈરા ધનગા યદા સ્યુ-

શ્ચ દ્રસ્ય કુવર્ ત યશાેથર્લાભમ્ ।
નરે દ્રસતં્ય પ્રયતાં ચ લાેકે
ક ત સદા સાધુસમાગમં ચ ॥ ૨૪॥
શકુ્રજ્ઞસાૈરા યિદ િવત્તસસં્થા-
શ્ચ દ્રસ્ય કુવર્ ત કલત્રભાજમ્ ।
નરે દ્રપજંૂ્ય પ્રયતાં ચ લાેકે
તીથાર્નુરાગં સતતં નરાણામ્ ॥ ૨૫॥

વાિકશકુ્રા યિદ િવત્તસસં્થા-
શ્ચ દ્રસ્ય કુવર્ ત ગ લાભમ્ ।
મનાેિવશુ દ્ધ સકુલત્રલાભં
િવવેકતાં તીથર્ર ત ..........અ વમ્ ॥ ૨૬॥
સરેુજ્યશકુ્રજ્ઞકુ ધનસ્થા-
શ્ચ દ્રસ્ય કુવર્ ત સપુા થવે યઃ ।
પ્રભૂતલાભં તશાસ્ત્રસારં
સદા નરાણાં પ્રિવવેકમવે ॥ ૨૭॥
સરેુજ્યસાૈરજ્ઞકુ ધનસ્થા-
શ્ચ દ્રસ્ય કુવર્ ત બહુપ્રતાપમ્ ।
સતુાથર્લાભં સજુનપ્રહષર્-
મઘ્યં ચ ભપૂાિદસમાગમં ચ ॥ ૨૮॥
સાૈ યારશકુ્રાકર્સતુા ધનસ્થા-
શ્ચ દ્રસ્ય કુવર્ ત મહાધનાિન ।
ણાં સચુેષ્ટા િવિવ..........

કલત્રપતુ્રાથર્િનષવેણં ચ ॥ ૨૯॥
સરેુજ્યશકુ્રારિદનેશપતુ્રા-
શ્ચ દ્રસ્ય કુવર્ ત ધના શ્રતાશ્ચ ।
ધનં પ્રભૂતં જનતાનુરાગં
પ્ર સ દ્ધમાે ેદ્ભતલાભમવે ॥ ૩૦॥
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સરેુજ્યશકુ્રગ◌़◌્યિદનેશપતુ્રા
..........આ શ્રતા રાિત્રપતનેર્રાણામ્ ।
કુવર્ ત રાજં્ય બહુિવત્તલાભં
સસુત્યતાં ભાેગિવ દ્ધમવે ॥ ૩૧॥
ઇ ત શ્રી દ્ધયવને સનુફાયાેગા યાયઃ ॥

આ યાય ૩૯
દુધાર્રાયાેગા યાયઃ
સયૂ િવના દ્વાદ્શિવત્તસથં-ૈ
શ્ચ દ્રસ્ય યાેગાેઽત્ર િહ દુધર્રાખ્યઃ ।
અશી તયુક્તં સતમવે તષેાં
થક્ પ્રિદષં્ટ ઉશભંુ સમગ્રમ્ ॥ ૧॥

બુધે વ્યયસ્થે ધનગે ચ ભાૈમે
.......... તાેઽત્ર મનુ યધમર્ઃ ।
ભવે દ્વ..........પ્રચુરપ્રતાપ........
ક્ષતીજ્ઞરાણામ તવ લભશ્ચ ॥ ૨॥
ભાૈમે વ્યયસ્થે શશજેૈ ધનસે્થ
મત્યર્ઃ પ્રભવે દ્વનીતઃ ।
શાસ્ત્રાનુરક્તઃ પ્રણતઃ પ્રગ ભઃ
સદાનુરક્તઃ સરુસ વમાનામ્ ॥ ૩॥

વે વ્યયસ્થે .......... ક્ષ તજે ધનસે્થ
ચ દ્રસ્ય મત્યાઽત્ર ભવેત્ સુ પઃ ।
શ્રયા વતઃ સત્યરતઃ કૃતજ્ઞઃ
પ્રયવંદઃ શાસ્ત્રકથાનુરક્તઃ ॥ ૪॥

વે ધનસે્થ ક્ષ તજે વ્યયસ્થે
ચ દ્રસ્ય તાેઽત્ર ભવને્મનુ યઃ ।
કુલપ્રધાનાે િવજેદેવભક્તઃ
સદા િવનીતાે જનવ લભશ્ચ ॥ ૫॥
ભાૈમે વ્યયસ્થે ગજેુ ધનસે્થ
ચ દસ્ય તઃ સભુગાે મનુ યઃ ।
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ભવેિદ્દદગ્ધશ્ચ સભાસમેતઃ
પ્રભૂતિવત્તઃ સતુરાં શ્રુતશ્ચ ॥ ૬॥
શકેુ્ર વ્યયસ્થે ક્ષ તજે ધનસે્થ
ચ દ્રસ્ય તાેઽત્ર ભવને્મનુ યઃ ।
.......... રતષુ્રઃ પ્રવરાશ્ચકાેશાે
દા ક્ષ યિવદ્યાવાૈભાેગભાજઃ ॥ ૭॥
સાૈરે વ્યયસ્થે ક્ષ તજે ધનસે્થ
િનશાપતેઃ પુ યપરાે મનુ યઃ ।
ભવેિન્નિરહઃ ક્ષતશત્રપુક્ષઃ
પ્રયા ત થઃ કા તપરઃ કૃતજ્ઞઃ ॥ ૮॥
સદા િવભાેગી પમાેહનશ્ચ
નરે દ્રપજૂ્યઃ સભુગઃ પ્રતાપી ।
ભાૈમે વ્યયસ્થેઽકર્સતુે ધનસે્થ
ચ દ્રસ્ય તાે મનજુઃ સદૈવ ॥ ૯॥

વે વ્યયસ્થે શ શજે ધનસે્થ
ચ દ્રસ્ય તઃ પ્રયવાન્ મનુ યઃ ।
સસુાધવુ દ્યઃ શ્રુ તબુ દ્ધયુક્તઃ
કૃપાસમેતઃ સતતં સભુાેગી ॥ ૧૦॥

વે ધનસે્થ શ શજે વ્યયસ્થે
ચ દ્રસ્ય તઃ સજુનાનુયાયી ।
નરાે ભવેદ્રાેગિવમુક્તદેહઃ
સ તુષ્ટ ચત્તાે િવનયા વતશ્ચ ॥ ૧૧॥
સાૈ યે વ્યયસ્થે ગજેુ ધનસે્થ
ચ દ્રસ્ય મત્યર્ઃ પ્રભવેત્ સદુારઃ ।
પ્રયા ત થઃ સત્યદયા વતશ્ચ
સ પૂ જતઃ શીલધનપ્રભાવાત્ ॥ ૧૨॥
સાૈ યે ધનસે્થ ગજેુ વ્યયસ્થે
ચ દ્રસ્ય તઃ પ્ર થતા ભમાનઃ
ભવને્મનુ યઃ સજુનપ્રવીણાે
ભાેક્તા િવભાગી િવનયને યુક્તઃ ॥ ૧૩॥
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મ દે વ્યયસ્થે શ શજે ધનસે્થ
ચ દ્રસ્ય તઃ પ તતાગમશ્ચ ।
ભવને્મનુ યઃ પ્ર થતાેઽ ભમાની
ની ત પ્રયઃ પ્રાણ તાં વિરષ્ઠઃ ॥ ૧૪॥
.......... ॥ ૧૫॥

વે વ્યયસ્થે ગજેુ ધનસે્થ
ચ દ્રસ્ય તાેઽત્ર ભવને્મનુ યઃ ।
સ પૂણર્કાયઃ કૃતૈિવહીનાે
સતામભીષ્ટાે પવ લભશ્ચ ॥ ૧૬॥

વે ધનસે્થ ગજેુ વ્યયસ્થે
સઙ્ગામદક્ષ તુ ભવને્મનુ યઃ ।
ચ્ દ્રસ્ય નાનાિવધહેમભા ે
જનપ્રધાનઃ પ્ર થતાેઽ ભમાની ॥ ૧૭॥

વે વ્યયસ્થેઽકર્સતુે ધનસે્થ
ચ દ્રસ્ય તાે બહુબુ દ્ધભાજઃ ।
ભવને્મનુ યઃ શ્રુ તશાસ્ત્રરક્તઃ
કલાસુ દક્ષાે ગુણસાગરશ્ચ ॥ ૧૮॥

વે ધનસે્થઽકર્સતુે વ્યયસ્થે
મન વનાં મખુ્યતમાે નરઃ સ્યાત્ ।
ચ દ્રસ્ય દાતા સકૃુપઃ પ્રગ ભઃ
સશુીલિવત્તાજર્નત પરશ્ચ ॥ ૧૯
શકેુ્ર વ્યયસ્થેઽકર્સતુે ધનસે્થ
ચ દ્રસ્ય તાે બહુપુ યસવેી
ભવેમનુ યઃ સતતં ગુણાઢ ઃ
પ્રભૂતકાેશઃ પ્રચુરપ્રગ ભઃ ॥ ૨૦॥
શકેુ્ર ધનસે્થઽકર્સતુે વ્યયસ્થે
ભવને્મનુ યાે ભયતઃ સવુીરઃ ।
સદા યદેશા જતિવત્તતુષ્ટઃ
ક્ષતીશ્ચરસ્યા ભમતઃ સધુામઃ ॥ ૨૧॥
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ચ દ્રસ્ય ભાૈમાે યિદ િવત્તસસં્થાે
વ્યય સ્થતાૈ વબુધાૈ મનુ યઃ ।
ભવેત્ પ્રધાનઃ શભુકમર્રક્તઃ
પ્રભૂતલાભઃ સતુરાં સભુાેગી ॥ ૨૨॥
ચ દ્રસ્ય ભાૈમાે યિદ િર ફસસં્થાે
ધન સ્થતાૈ વબુધાૈ મનુ યઃ ।
ભવે પાણાં કણઃ કિનષ્ઠઃ
સવુસ્ત્રિવદ્યાગમસદ્યભાજઃ ॥ ૨૩॥
ચ દ્રસ્ય ભાૈમાે યિદ િવત્તસસં્થાે
વ્યય સ્થતાૈ ભાગર્વસાેમપતુ્રાૈ ।
નરાે ભવેન્ની તપર તથાઢ ઃ
પ્રભૂત મત્રાભરણૈશ્ચ દક્ષઃ ॥ ૨૪॥
ચ દ્રસ્ય ભાૈમાે વ્યયગાે યદા સ્યાદ્
ધન સ્થતાૈ ભાગર્વસાેમપતુ્રાૈ ।
ભવને્મનુ યઃ પ્રણયપ્રધાનઃ
પ્રયવંદઃ પા થવવિધતશ્ચ ॥ ૨૫॥
િનશાપતેભૂર્ત યાે વ્યયસ્થાે
ધન સ્થતાૈ મ દશશાઙ્કપતુ્રાૈ ।
યદા તદા સત્યપરાે મનુ યાે
ભવે દ્વદગ્ધાે વિનતાસખશ્ચ ॥ ૨૬॥
ભાૈમઃ શશાઙ્કસ્ય યદા સ્થાે
વ્યય સ્થતાૈ સાૈ યિદનેશપતુ્રાે ।
તદા પ્રગ ભઃ પ્રચુરાન્નપાનઃ
પ્રભૂતકાેશઃ પ્રભવને્મનુ યઃ ॥ ૨૭॥
િનશાપતેભૂર્તનયાે વ્યયસ્થાે
ધના શ્રતાૈ વ ગૂ પ્રધાનઃ ।
નરાે ભવેત્ સત્યપરાેઽત્ર ત
મુદારચેષ્ટઃ ણતઃ પ્ર સદ્ધઃ ॥ ૨૮॥
ભાૈમાે ધનસે્થ રજનીપતેશ્ચ
વ્યય સ્થતાૈ ભાગર્વદેવપજૂ્યાૈ ।
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ભવને્મનુ યઃ પ્ર થતા ભમાનાે
રત્નાથર્સસ્યાિદિહર યસારઃ ॥ ૨૯॥
વ્યય સ્થતે ભૂ મસતુે િહમાંશાે-
ધર્નાશ્રયસ્થાૈ યિદ વસાૈરાૈ ।
તદા મનુ યઃ પ્રભવેત્ સશુીલઃ
કલાસુ દક્ષઃ ક્ષતશત્રપુક્ષઃ ॥ ૩૦॥
ધન સ્થતાૈ ભૂતનયે િહમાંશાૈ-
વ્યર્ય સ્થતાૈ સાૈરાૈરેશપજૂ્યાૈ ।
સ્યાતાં તદા સ્યાત્ સતુદારિવત્તૈઃ
સ તુષ્ટ ચ તઃ પ્રવરાે મનુ યઃ ॥ ૩૧॥
િહમદ્યુતેભૂર્તનયાે વ્યયસ્થાે
યદા ધનસ્થાૈ ગુસયૂર્પતુ્રાૈ ।
તદા ભવેત્ પુ યપરાે મનુ યાે
ગુણાનુરક્તઃ પ્ર ચતા ભમાનઃ ॥ ૩૨॥
ધને યિદ સ્યાત્ ઇ ત ે વ્યયસ્થાૈ
શકુ્રાકર્પતુ્રાૈ પ્રચુરપ્રતાપઃ ।
ભવેશ્ચ્ તઃ પરદેશકૃત્યાે
િવખ્યાતક તઃ શ્રુ તસયંુતશ્ચ ॥ ૩૩॥
િહમદ્યુતે સાેમસતુાે વ્યયસ્થાૈ
ધન સ્થતાૈ વક્રસરેુશપજુ્યાૈ ।
તદા ભવને્મખુ્યતમઃ વવગ
પ્રયવંદઃ પ્રાજ્ઞત્મઃ પ્રભુત ॥ ૩૪॥
.......... ॥ ૩૫॥
ચ દ્રસ્ય સાૈ યાે યિદ િર ફસસં્થાે
હન સ્થતાૈ વક્ર ગૂ પ્રધાનઃ ।
તદા મનુ યઃ તવાક્યરક્તઃ
શ્રુ તપ્રધાનાે નયના ભરાતઃ ॥ ૩૬॥
િહમદ્યુતેઃ સાેમસતુાે ધનસ્થાે
વ્યય સ્થતાૈ ભાૈમ ગૂ પ્રધાનઃ
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નરાે ભવેત્ સવર્સહઃ કૃતઘ્નઃ
વદારસ તુષ્ટમનાઃ સદૈવ ॥ ૩૭॥

સાૈ યઃ શશાઙ્કસ્ય યદા વ્યયસ્થાે
ધન સ્થતાૈ સયૂર્જભૂ મપતુ્રાૈ ।
નરાેઽત્ર તઃ પ્રભવેત્ સુ પઃ
પ્રયવંદાેઽન પમ તઃ સધુમર્ઃ ॥ ૩૮॥
સાૈ યાે ધનસ્થાે િહમગાેયર્દા સ્યાત્
સ્યાતાં કુ િક યિદ િર ગાૈ તાૈ ।
તદા ભવેદ્ભૂિરધનાે મનુ યઃ
પ્રયા ત થઃ સત્યપરાે દયાવાન્ ॥ ૩૯॥
સાૈ યાે વ્યયસ્થાે યિદ શીતર મ-ે
ધર્ન સ્થતાૈ શકુ્રસરેુશપજૂ્યાૈ ।
તદા નરઃ સ્યાદ્બહુિવત્તયુક્તાે
િવવેકિવદ્યાગમશાસ્ત્રલુ ધઃ ॥ ૪૦॥
વ્યય સ્થતાૈ શકુ્રસરેુશપજૂ્યાૈ
હન સ્થતાે જ્ઞાે રજનીપતેશ્ચ ।
તદા મનુ યઃ પ્રભવેત્ કૃતજ્ઞાે
દેવ દ્વ નાં સતતં પ્રસક્તઃ ॥ ૪૧॥
સાૈ યાે વ્યયસ્થાે યિદ શીતર મ-ે
ધર્ન સ્થતાૈ સિૂરશનૈશ્ચરાૈ તુ ।
તદા િવિનતઃ પ્રણતાિરપક્ષઃ
સુ પગાત્રઃ પ્રચુરાન્નપાનઃ ॥ ૪૨॥
સાૈ યાૈ ધનસ્થાે યિદ શીતર મ-ે
વ્યર્ય સ્થતાૈ વિદનેશપતુ્રાૈ ।
તદા મનુ યઃ સકૃુતાનુરક્તાે
ભવને્મહાત્મા બહુિવત્તભાજઃ ॥ ૪૩॥
ચ દ્રસ્ય સાૈ યાે યિદ િર ફસસં્થઃ
શકુ્રાકર્ ૈ િવત્તગતાૈ મનુ યઃ ।
તદા ભવેત્ સાધુસમાગ્માેક્તઃ
પ્રભૂત મત્રાે ઘ્ ણયાિધકશ્ચ ॥ ૪૪॥
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ધન સ્થતઃ સાેમસતુાે િહમાંશાે-
વ્યર્ય સ્થતાૈ શકુ્રશનૈશ્ચરાૈ તુ ।
ભવને્મનુ યઃ સસુતુઃ સિુવજ્ઞઃ
પ્રયાસમેતઃ પ્રયસાધવુાદઃ ॥ ૪૫॥

વાે વ્યયસ્થાે યિદ શીતર મ-
ધર્ન સ્થતાૈ ભૂ મજચ દ્રપતુ્રાૈ ।
સુ પદારાેઽત્ર ભવને્મનુ યાે
દૃઢ વ્રતજ્ઞઃ સરુતાનુકૂલઃ ॥ ૪૬॥
ચ દ્રસ્ય વાે યિદ િવત્તસસં્થાે
વ્યય સ્થતાૈ ભૂ મશશાઙ્ક ૈ ચ ।
ભવેત્તદા િવજ્ઞત્માે મનુ યઃ
પ્રભૂતશાસ્ત્રાથર્સ દ્ધબુ દ્ધઃ ॥ ૪૭॥
ચ દ્રસ્ય વ્ યિદ િર ફસસં્થાે
ધન સ્થતાૈ શકુ્રધિરિત્રપુતાૈ ।
તદા ભવેન્ના તિવધાનદક્ષાે
લ િધકઃ નેહપરાે મનુ યઃ ॥ ૪૮॥
ધન સ્થતાે દેવગુ િહમાંશાે-
વ્યર્ય સ્થતાૈ શકુ્રકુ ૈ મનુ યઃ ।
ભવેત્ પ્ર તઃ સતતં નયશ્ચઃ
પ્રભૂતકાેશાે મખકમર્રક્તઃ ॥ ૪૯॥
િહમદ્યુતેદવગુ વ્યર્યસ્થાે
ધન સ્થતાૈ વક્રશનૈશ્ચરાૈ તુ ।
ભવેન્નરઃ પ્રાણ તાં વિરષ્ઠાે
હ ત્યશ્ચભાગી સદુૃઢ ાઙ્ગય ષ્ટઃ ॥ ૫૦॥
ચ દ્રસ્ય વાે ધનગાે યદા સ્યાદ્
વ્યયા શ્રતાૈ સયૂર્જભૂ મપતુ્રાૈ ।
ભવને્મનુ યઃ સતુરાં સકુમાર્
જતાિરવગા ગુણગાૈરવશ્ચ ॥ ૫૧॥
િહમદ્યુતેદવગુ વ્યર્યસ્થાે

280 sanskritdocuments.org



મીનરાજ શ્રી દ્ધયવન તક પવૂર્ખ ડ

ધનારયસ્થાૈ સતસાેમપતુ્રાૈ ।
શરૂશ્ચ યુક્તાે મ તમાન્ પ્ર સદ્ધાે
ભવને્મનુ યઃ ખલતાિવહીનઃ ॥ ૫૨॥
પ્રાલેયર મેધર્નગઃ ઉરેજ્યાે
વ્યય સ્થતાૈ શકુ્રશશાઙ્કપુત્રાૈ ।
ભવેન્નરાે રાષેક લપ્રયુક્તઃ
પ્રયાિધકઃ પ્રાપ્તધનઃ સદૈવ ॥ ૫૩॥
ચ દ્રસ્ય વાે યિદ િર ફસસં્થાે
ધન સ્થતાૈ સાૈ યશનૈશ્ચરાૈ તુ ।
ભવને્મનુ યઃ શ્રુત ચ તયુક્તઃ
સત્યા વતઃ પા થવવ લભશ્ચ ॥ ૫૪॥
ચ દ્રસ્ય વાે યિદ િવત્તસસં્થાે
વ્યય સ્થતાૈ સાેમસસયૂર્પતુ્રાૈ ।
તદા િવવેક પ્રભવને્મનુ યઃ
ક પઃ કિવઃ પાપિવવ જતશ્ચ ॥ ૫૫॥
નાવેાેઽ ત્યસસં્થાે યિદ શીતર મ-ે
ધર્ન થતાૈ શકુ્રશનૈશ્ચરાૈ તુ ।
તદા તશરૂાેઽત્ર ભવને્મનુ યાે
નીરાેગદેહઃ મતપવૂર્વક્ત્રઃ ॥ ૫૬॥

વાે ધનસ્થાે યિદ શીતર મ-ે
વ્યર્ય સ્થતાૈ ભાગર્વસયૂર્પતુ્રાૈ ।
નયપ્ર..........િવત્તસારાે
ભવે પઃ સત્યશુ ચઃ પ્રગ ભઃ ॥ ૫૭॥
ચ દ્રસ્ય શકુ્રાે યિદ િર ફસસં્થાે
ધના શ્રતાૈ સાેમજભૂ મપતુ્રાૈ ।
તદા ભવને્મા પ્રભક્તઃ
શાસ્ત્રાનુરક્તાે રણકમર્દક્ષઃ ॥ ૫૮॥
ચ દ્રસ્ય શકુ્રાે યિદ િવત્તસસં્થાે
વ્યય સ્થતાૈ ભાૈમશશાઙ્કપતુ્રાૈ ।
તદા ભવેદ્દાનપરાે મનુ યઃ
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પ્રક્ષીણપાપાે બહુપતુ્રપાતૈ્રઃ ॥ ૫૯॥
ચ દ્રસ્ય શકુ્રાે વ્યયગાે યદા સ્યાદ્
ધન સ્થતાૈ ભાૈમસરેુજ્યસજં્ઞાૈ ।
તદા મન વી િનજદારરક્તાે
મહાકિવઃ સત્યશુ ચઃ સદૈવ ॥ ૬૦॥
શકુ્રાે ધનસ્થાે યિદ શીતર મ-ે
વ્યર્ય સ્થતાૈ ભૂ મજદેવપૂજ્યાૈ ।
તદા પ્રભૂતદ્રિવણસ્ય નાથાે
ભવેત્ સુ પઃ સતુરાં મનુ યઃ ॥ ૬૧॥
નક્ષત્રનાથસ્ય સતાે વ્યયસ્થાે
ધન સ્થતાૈ ભાૈમિદનેશપતુ્રાૈ ।
તદા મનુ યઃ ક્ષ તિવત્તનાથાે
ભવેત્ પ્રસતૂશ્ચ સતુૈઃ સમેતઃ ॥ ૬૨॥
નક્ષત્રનાથસ્ય સતાે ધનસ્થાે
વ્યય સ્થતાૈ સાૈિરધિરિત્રપતુ્રાૈ ।
ભવેન્નરઃ શ પકલાસુ દક્ષઃ
ક્ષમાિધકઃ કૃયપરઃ પ્રસન્નઃ ॥ ૬૩॥
નક્ષત્રનાથસ્ય સતાે વ્યયસ્થાે
ધન સ્થતાૈ સાૈ યસરેુશપજૂ્યાૈ ।
ભવને્મનુ યઃ ક્ષત તપક્ષાે
દક્ષઃ ક્ષમી પ્રાણસમ વતશ્ચ ॥ ૬૪॥
નક્ષત્રનાથસ્ય ઇતાે ધનસ્થાે
વ્યય સ્થતાૈ સાૈ યસરેુશપજૂ્યાૈ ।
ભવને્મનુ યઃ સતતં સશુીલઃ
સભાવશદુ્ધઃ પ્રયધમર્કૃત્યઃ ॥ ૬૫॥
શકુ્રાે વ્યયસ્થાે યિદ શીતર મ-ે
ધર્ન સ્થતાૈ સયૂર્જસાેમપતુ્રાૈ ।
ભવને્મનુ યઃ પ્રયસાહુકૃત્યાે
માયાિવહીનઃ સુ્ફટવાક્યવક્તા ॥ ૬૬॥
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શકુ્રાે ધનસ્થાે યિદ શીતર મ-ે
વ્યર્િ સ્થતાૈ મ દશશાઙ્કપતુ્રાૈ ।
નરાે ભવેદ્ભૂિરયશાેિનધાનાે
નાનાશ્ચસઘંાિધપ તઃ પ્રગ ભઃ ॥ ૬૭॥
શકુ્રઃ શશાઙ્કસ્ય યદા વ્યયસ્થાે
ધન સ્થતાૈ સાૈરસરેુ દ્રપજૂ્યાૈ ।
નરાે ભવેત્ પ્રી તપરઃ પ્રસન્નઃ
સતામભીષ્ટઃ સરુતાનુરક્તઃ ॥ ૬૮॥
શકુ્રઃ શશાઙ્કસ્ય્ યદા ધનસ્થાે
વ્યયા શ્રતાૈ વિદનેશપતુ્રાૈ ।
તદા મનુ યઃ પરપક્ષહ તા
ભવેિનર હાે હતકમષશ્ચ ॥ ૬૯॥
મ દઃ શશાઙ્કસ્ય યદા વ્યયસ્થાે
ધના શ્રતાૈ ભૂ મજસાેમપતુ્રાૈ ।
[તદા મનુ યઃ પરપક્ષહ તા]
સતુષ્ટ ચ તઃ પ્રબલાે િવશઙ્કઃ ॥ ૭૦॥
મ દઃ શશાઙ્કસ્ય યદા ધનસ્થાે
વ્યય સ્થતાૈ ભૂ મજસાેમપતુ્રાૈ ।
તદા મનુ યઃ પ્રભુતાસમેતાે
મખાંશભુક્ શાસ્ત્રકલાસુ દક્ષઃ ॥ ૭૧॥
શિનવ્યર્યસ્થાે યિદ શીતર મેઃ
સરેુજ્યભાૈમાૈ ધનગાૈ ભવેતામ્ ।
તત્રા ભ તઃ પ્ર થતઃ વવગ
સતામભીષ્ટઃ સતુસાખૈ્યભાજઃ ॥ ૭૨॥
શિનનર્સ્થાે યિદ શીત મ-
વ્યર્ય સ્થતાૈ ભાૈમાૈરે દ્રપજૂ્યાે ।
ભવેન્નરઃ શાસ્ત્રપરઃ પ્ર સ દ્ધઃ
સદા સશુીલઃ કૃપયા સમેતઃ ॥ ૭૩॥
શનૈશ્ચરાે રાિત્રપતવે્યયથાે
ધન સ્થતાૈ ભાગર્વમઙ્ગલાસ્યાૈ ।
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ભવને્મનુ યઃ સતતં મન વી
પ્રસન્નમુ તનજનાનુરક્તઃ ॥ ૭૪॥
શનૈશ્ચરાે રાિત્રપતેધર્નસ્થાે
વ્યય સ્થતાૈ ભાગર્વભૂ મપતુ્રાૈ ।
ભવેન્નરશ્ચા િવશાલનતે્રાે
ગ ભીરવાક્યાે મ લમા .......... ॥ ૭૫॥
િનશાપેતેઃ સયૂર્સતુાે વ્યયસ્થાે
ધન સ્થતાૈ સાૈ યસરેુ દ્રપજૂ્યાૈ ।
ભવને્મનુ યઃ કૃ ષલ ધિવત્તાે
વાિનજ્યદશ્ચઃ કાલદાષેમુક્તઃ ॥ ૭૬॥
ચ દ્રસ્ય સાૈરાે યિદ િવત્તસસં્થાે
વ્યયા શ્રતાૈ વશશાઙ્કપુત્રાૈ ।
તદા નરાે ભાેગિવ દ્ધગાત્રઃ
સદા સભુક્તાે િવજદેવતાનામ્ ॥ ૭૭॥
ચ દ્રસ્ય સાૈરાે યિદ િર ફસસં્થાે
ધન સ્થતાૈ શકુ્રબુધાૈ તદા સ્યાત્ ।
નરાેઽ તમા યઃ પ્રભુતાસમેતઃ
સધુમર્શીલઃ સતતં િવનીતઃ ॥ ૭૮॥
ચ દ્રસ્ય સાૈરાે યિદ િવત્તસસં્થાે
વ્યય સ્થતાૈ ભાગર્વસાેમપતુ્રાૈ ।
ભવેત્ સશુીલઃ પશમુખુ્ય ત્તઃ
પ્રસન્નમૂ તમર્નજુઃ સસુત્યઃ ॥ ૭૯॥
શનૈશ્ચરાે િર ફગતાે િહમાંશાે-
ધર્ના શ્રતાૈ વ સતાૈ યદા ચ ।
નરાે ભવેત્ પ્રી તપરઃ પ્ર નાં
સદૈવ ભક્તાે દ્વજપુઙ્ગવાનામ્ ॥ ૮૦॥
શન શચરાે િવત્તગતાે િહમાંશાે-
વ્યર્ય સ્થતાૈ વ સતાૈ યદા ચ ।
તદા પ્રસતૂઃ પ્રબલઃ પ્ર સદ્ધાે
નરાે ભવેન્ની તપરઃ સલુ જઃ ॥ ૮૧॥
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ઇ ત દ્વિવક પઃ ॥
ચ દ્રસ્ય ભાૈમાે યિદ િવત્તસસં્થાે
વ્યય સ્થતાઃ સાૈ યસરેુજ્યશકુ્રાઃ ।
તદા ભવેદ્ભૂ મપ તમર્નુ યાે
હતાિરપક્ષાે હતક મષશ્ચ ॥ ૮૨॥
ભાૈમાે વ્યયસ્થાે યિદ શીતર મ-ે
ધર્ન સ્થતાઃ સાૈ યસરેુજ્યશકુ્રાઃ ।
ભવેદસત્ય્ઃ પુ ષાેઽત્ર તઃ
કુલપ્રધાનઃ સિુવશારદશ્ચ ॥ ૮૩॥
ચ દ્રસ્ય ભાૈમાે યિદ િર ફસસં્થાે
ધના શ્રતાઃ સાૈરસરેુજ્યસાૈ યાઃ ।
તદા ભવેચ્છાૈચપરાે મનુ યઃ
પ્રભૂતિવત્તઃ પ્રભુતાસમેતઃ ॥ ૮૪॥
ચ દ્રસ્ય ભાૈમાે યિદ િવત્તસસં્થાે
વ્યય સ્થતાે વબુધાકર્પતુ્રાઃ ।
તદા સુ પઃ સભુગાે મનુ યાે
ભવેત્ સદુા તઃ સતુરાં િવવેક ॥ ૮૫॥
વ્યય સ્થતાે ભૂતનયાે િહમાંશાે-
ધર્ન સ્થતાઃ શકુ્રબુધાકર્પતુ્રાઃ ।
િવદગ્ધચેષ્ટઃ પ્રભવને્મનુ યઃ
શ્રુ ત પ્રયઃ પ્રાજ્ઞતમઃ પ્રધાનઃ ॥ ૮૬॥
ધન સ્થતાે ભૂતનયાે િહમાંશાે-
બુધાકર્પતુ્રાસુ્ફ જદાે વ્યયસ્થાઃ ।
ભવેન્નરઃ પ્રા પ્તધના તભવ્યાે
િવયાિધકઃ ક તસમ વતશ્ચ ॥ ૮૭॥
ચ દ્રસ્ય ભાૈમાે યિદ િર ફસસં્થાે
ધન સ્થતાઃ શકુ્રસરેુજ્યસાૈરાઃ ।
ભવે દ્વનીતઃ પ્ર થતાેઽ ભમાની
નરાે િવિધજ્ઞઃ પ્રણતઃ પ્ર સદ્ધઃ ॥ ૮૮॥
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ચ દ્રસ્ય ભાૈમાે યિદ િવત્તસસં્થાે
વ્યય સ્થતાે વ સતાકર્પતુ્રાઃ ।
ભવેત્ સતા મષ્ટતમાેઽ ભરામઃ
શાસ્ત્રાનુરક્તઃ કૃપયાિધકશ્ચ ॥ ૮૯॥
ચ દ્રસ્ય સાૈ યાે યિદ િર ફસસં્થાે
ધન સ્થતા ભાૈમ સતામરેજ્યાઃ ।
સસુત્યચેષ્ટઃ પ્રભવને્મનુ યાે
નીરાેગગાત્રસ્ત્રપયાિધકશ્ચ ॥ ૯૦॥
બુધાે િહમાંશાેયર્િદ િવત્તસસં્થાે
વ્યય સ્થતાઃ શકુ્રકુ મરેજ્યાઃ ।
ભવેત્ સભુક્તાે િનજબ ધવુગ
સતામભીષ્ટઃ પ્રચુરાન્નપાનઃ ॥ ૯૧॥
સાૈ યાે વ્યયસ્થાે યિદ શીતર મ-ે
ધર્ન સ્થતા વક્રસરેુજ્યસાૈરાઃ
િવખ્યાતકમાર્ સભુગાે મનુ યાે
ભવેત્ પ્રતાપી ગુણસાગરશ્ચ ॥ ૯૨॥
સાૈ યાે ધનસ્થાે દ શીતર મ-ે
વ્યર્ય સ્થતા મ દાૈરેજ્યવક્રાઃ ।
મહાધનાે બુ દ્ધયુતાે મનુ યાે
ભવેત્ પ્રધાનાે િનયમૈઃ સમેતઃ ॥ ૯૩॥
વ્યય સ્થતઃ સાેમસતુાે િહમાંશાે-
ધર્ન સ્થતાઃ શુ કુ કર્પતુ્રાઃ ।
ભવને્મનુ યાે િનતરાં િવદગ્ધઃ
પ્રયા ત થઃ શાસ્ત્રપરઃ કૃતજ્ઞઃ ॥ ૯૪॥
ધન સ્થતઃ સાેમસતુાે િહમાંશાે-
વ્યર્ય શ્રતાઃ સાૈર સતાવનેયાઃ ।
ભવેદભીષ્ટઃ પ્રણતઃ પ્ર સદ્ધાે
હતાિરપક્ષઃ સતતં સધુમર્ઃ ॥ ૯૫॥
ચ દ્રસ્ય સાૈ યાે વ્યયગાે યદા સ્યાદ્
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ધન સ્થતા વ સતાકર્પતુ્રાઃ ।
ભવે દ્વનીતઃ સતુદારયુક્તઃ
પ્રસન્નમૂ તઃ પ્ર થતા ભમાનઃ ॥ ૯૬॥
ચ દ્રય સાૈ યાે ધનગાે યદા સ્યાદ્
વ્યય સ્થતાઃ સાૈિર સતામરેજ્યાઃ ।
ભવને્મનુ યાે અદ્ભુતાિવત્ત પ
ઉદારચેષ્ટઃ સતતં િવિધજ્ઞઃ ॥ ૯૭॥
વ્યય સ્થતાે દેવગુ િહમાંશાે-
ધર્ન સ્થતાઃ સાૈ ય સતાવનેયાઃ ।
નરાે ભવેદત્ર સલ જકમાર્
િવશષેશાસ્ત્રાથર્યુતઃ સદૈવ ॥ ૯૮॥
ધન સ્થતાે દેવગુ િહમાંશાે-
વ્યર્ય સ્થતા ભાગર્વવક્રસાૈ યાઃ ।
ભવેન્નરઃ શત્રવુધાનુરક્તઃ
િક્રયાપરઃ પુ યસમ વતશ્ચ ॥ ૯૯॥

વાે વ્યય સ્થતાે યિદ શીતર મ-ે
ધર્ન સ્થતા મ દબુધાવનેયાઃ ।
ભવને્મનુ યાે બહુગાે ષાઢ ાે
હ ત્યશ્ચભાગી મ તમાનુદારઃ ॥ ૧૦૦॥

વાે ધનસ્થાે યિદ શીતર મ-ે
વ્યર્ય સ્થતાઃ સાૈ યકુ કર્પતુ્રાઃ ।
તદા મનુ યાે યશસા સ દ્ધાે
વહ્નન્નભાગ્રાેગિવવ જતશ્ચ ॥ ૧૦૧॥
.......... ॥ ૧૦૨॥
ચ દ્રય વાે યિદ િવત્તસસં્થાે
વ્યય સ્થતા ભાગર્વસાૈરભાૈમાઃ ।
તદા મનુ યઃ પ્રણયાનુરક્તક્તાે
િવવેકયુક્તઃ પ્રમદા પ્રયશ્ચ ॥ ૧૦૩॥
ચ દ્રસ્ય વાે યિદ િર ફસસં્થાે
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ધન સ્થતાઃ સાૈ ય સતાકર્પતુ્રાઃ ।
તદા મનુ યઃ પરમાપ્તભાવાે
ભવેત્ સધુામા િવ જતાિરસઘંઃ ॥ ૧૦૪॥

વઃ શશાઙ્કસ્ય યદા ધનસ્થાે
..........સાૈ ય સતાકર્પતુ્રાઃ ।
તદા મનુ યઃ સભુગગ◌़◌્ સશુીલઃ
કૃતી િવદગ્ધઃ સતતં પ્રગ ભઃ ॥ ૧૦૫॥
શકુ્રાે યદા રાિત્રપતવે્યર્યસ્થાે
ધન સ્થતા ભાૈમબુધામરેજ્યાઃ ।
તદા મનુ યઃ સુ ચરપ્રસન્નઃ
પ્રભૂરસ વઃ સજુનાનુરક્તઃ ॥ ૧૦૬॥
શકુ્રાે યદા રાિત્રપતેધર્નસ્થાે
વ્યય સ્થતા ભાૈમબુધામરેજ્યાઃ ।
તદા મનુ યાે પતેરભીષ્ટઃ
સદા સભુાેગી રણકમર્ .......... ॥ ૧૦૭॥
શકુ્રાે યદા રાિત્રપતવે્યર્યસ્થાે
ધના શ્રતા ભાૈમબુધાકર્પતુ્રાઃ ।
તદા મનુ યઃ સતુિવક્રમાઢ ઃ
પ્રભૂત ત્યઃ પરમપ્રભાવઃ ॥ ૧૦૮॥
શકુ્રાે યદા રા મધર્નસ્થાે
વ્યય સ્થતા મ દબુધાવનેયાઃ ।
ભવને્મનુ યઃ પ્ર..........ઇતા ભમાનઃ
સ તુષ્ટ ચ તઃ પ્રચુરપ્રભાવઃ ॥ ૧૦૯॥
શકુ્રાે યદા રાિત્રપતવે્યર્યસ્થાે
ધન સ્થતા વકુ કર્પતુ્રાઃ ।
ભવેન્નરાે ધમર્પચાનુગમી
પ્રયાશ્રમાે બા ધવસમંતશ્ચ ॥ ૧૧૦॥
શકુ્રાે યદા રાિત્રપતેધર્નસ્થાે
વ્યય સ્થતાઃ સાૈિરકુ મતજે્યાઃ ।
ભવેન્નરઃ સવર્કલાસુ દક્ષાે
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નરઃ પ્રતાપી પરદપર્ડા ચ ॥ ૧૧૧॥
શકુ્રાે યદા રાિત્રપતવે્યર્યસ્થાે
ધન સ્થતા વબુધાકર્પતુ્રાઃ ।
ભવેત્ પ્ર તાે મ તસાખૈ્યદાયી
નરઃ પ્રધાનઃ પરહીનપક્ષઃ ॥ ૧૧૨॥
શકુ્રાે યદા રાિત્રપતેધર્નસ્થાે
વ્યય સ્થતા મ દબુધામરેજ્યાઃ ।
ભવે જયી િવવજ્ઞિવધાનદક્ષાે
નરાે િનતા તં પ્રભુતાસમેતમ્ ॥ ૧૧૩॥
મ દાે વ્યયસ્થાે યિદ શીતર મ-ે
ધર્ન સ્થતા ભાૈમબુધામરેજ્યઃ ।
ભવેિવનીતઃ પ્ર થતાે ..........
પ્રભૂતપતુ્રસ્ત્રપયા સમેતઃ ॥ ૧૧૪॥
મ દાે ધનસ્થાે યિદ શીતર મ-ે
વ્યર્ય સ્થતા ભાૈમબુધામરેજ્યાઃ ।
તદાથર્ભાગી સભુગાે ..........
ભવેત્ સદુા તાે દ્વજવ લભશ્ચ ॥ ૧૧૫॥
ચ દ્રસ્ય સાૈરાે યિદ િર ફસસં્થાે
ધન સ્થતાઃ શકુ્રબુધાવમેયાઃ ।
પ્રભૂતતામ ત્રસતુાથર્ભાગી
તદા નરઃ સ્યાદ્બહુશાસ્ત્રસવી ॥ ૧૧૬॥
ચ દ્રસ્ય સાૈરાે યિદ િવત્તસસં્થાે
વ્યયા શ્રતા ભાગર્વસાૈ યભાૈમાઃ ।
ભવેત્તદા દ ભ ષાિવહીનઃ
સ વા કઃ કાવ્યકરાે મનુ યઃ ॥ ૧૧૭॥
ચ દ્રસ્ય સાૈરાે વ્યયગાે યદા સાદ્
ધના શ્રતાઃ શકુ્રકુ મરેજ્યાઃ ।
તદા િવપક્ષક્ષયુકૃન્મનુ યાે
વેત્ સમુેધા પતેરભીષ્ટઃ ॥ ૧૧૮॥
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સાૈરાે ધનસ્થાે યિદ શીતર મ-ે
વ્યર્ય શ્રતા ભાૈમ સતામરેજ્યાઃ ।
નાનાથર્ભાગી પ્રયવાઙ્મનુ યાે
ભવેત્ સદા દા દયાસમેતઃ ॥ ૧૧૯॥
સયૂાર્ત્મ ે િર ફગતાે િહમાંશાે-
ધર્ન સ્થતાઃ સાૈ ય સતામરેજ્યાઃ ।
ભવેત્ પ્રતાપઃ જનતાસતુાઢ ાે
નરઃ ..........ઉ........ હર્ઃ પ્રયદઃ પ્ર નામ્ ॥ ૧૨૦॥
સયૂાર્ત્મ ે િવત્તગતાે િહમાંશાે-
વ્યર્ય સ્થતાઃ શકુ્રાબુધામરેજ્યાઃ ।
નરાે ભવને્મનુ યતમઃ કુલસ્ય
વદારરક્તઃ પરવ જતશ્ચ ॥ ૧૨૧॥

અેવં િત્રિવક પઃ ॥
વ્યય સ્થતાે ભૂ મસતુાે િહમાંશાે-
ધર્ન સ્થતાઃ સાૈર સતજ્ઞ વાઃ ।
ભવેન્નરઃ પા થવવંશ ત્યાે

તાેઽત્ર યાેગે સ ચવઃ સ .......... ॥ ૧૨૨॥
ધનસ્થીતાે ભૂ મસતુાે િહમાંશાે-
વ્યર્ય સ્થતાઃ સાૈરૈતજ્ઞ વાઃ ।
ભવેદ્દનાનામિધપઃ સુ પઃ
પ્રભૂત મત્રઃ સતતં સશુીલઃ ॥ ૧૨૩॥
ચ દ્રસ્ય સાૈ યાે યિદ િર ફસસં્થાે
ધન સ્થતાઃ સાૈર સતાર વાઃ ।
ભવને્મનુ યઃ ક્ષતશત્રપુક્ષાે
િવદગ્ધનાિરરતલ ધસાખૈ્યઃ ॥ ૧૨૪॥
ચ દ્રસ્ય સાૈ યાે યિદ િવત્તસસં્થાે
વ્યય સ્થતાઃ સાૈર સતા ર્ વાઃ ।
ભવેત્ સદા પ્ર તપરાે મનુ યઃ
પ્રભૂતકાેશઃ સભુગાે મનાેજ્ઞઃ ॥ ૧૨૫॥
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વ્યય સ્થતાે દેવગુ િહમાંશાે-
ધર્ન સ્થતા ભાૈમ સતજ્ઞસાૈરાઃ ।
તદાથર્સસ્યાશ્ચગજપ્રધાનાે
ભવને્મનુ યાે િવિવધપ્રમાેદઃ ॥ ૧૨૬॥
ધન સ્થતાે દેવગુ િહમાંશાે-
વ્યર્ય સ્થતા વક્ર સતજ્ઞસાૈરાઃ ।
નરાે ભવેત્ પ્રાજ્ઞતરઃ સલ જઃ
સતામભી તઃ સધુનઃ સદુારઃ ॥ ૧૨૭॥
શકુ્રઃ શશાઙ્કસ્ય યદા વ્યયસ્થાે
ધન સ્થતા ભાૈમગુ જ્ઞસાૈરાઃ ।
સપુુ યશીલાેઽત્ર ભવને્મનુ યઃ
પ્રયાત્મ ે।દ ક્ષતલાેકભક્તઃ ॥ ૧૨૮॥
શકુ્રઃ શશાઙ્કસ્ય યદા ધનસ્થાે
વ્યય સ્થતા ભાૈમગુ જ્ઞસાૈરાઃ ।
પ્રભૂતિવત્તાેઽત્ર ભવને્મનુ યઃ
પ્રધાન મત્રઃ કૃ ષકમર્સક્તઃ ॥ ૧૨૯॥
સાૈરઃ શશાઙ્કસ્ય યદા વ્યયસ્થાે
ધન સ્થતા ભાૈમ સતજ્ઞ વાઃ ।
તદા િવવેકાગમશાસ્ત્રરક્તઃ
િક્રયાસુ દક્ષઃ સતતં િવિધજ્ઞઃ ॥ ૧૩૦॥
સાૈરઃ શશાઙ્કસ્ય યદા ભનસ્થાે
વ્યય સ્થતા ભાૈમ સતજ્ઞ વાઃ ।
તદા સતુારામતહાગકમર્-
િક્રયાસમેતઃ પ્રયસાહસશ્ચ ॥ ૧૩૧॥
અેવં ચતુિવક પઃ ॥
સાૈ યાવનેયાૈ યિદ િર ફસસં્થાૈ
ધન સ્થતાૈ ભાગર્વદેવપજૂ્યાૈ ।
સરેુજ્યપૂ િનરતાે મનુ યઃ
કુલપ્રધાનઃ પ્રણતઃ સધુામઃ ॥ ૧૩૨॥
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.......... ॥ ૧૩૩॥
યધાવ..........યાૈ યિદ િર ફસસં્થાૈ
હનિરપતાૈ વિદનેશપતુ્રાૈ ।
તદા મનુ યઃ સતુદારતુષ્ટાે
ભવને્મહાત્મા ગુ દેવભક્તઃ ॥ ૧૩૪॥
બુધાવનેયાૈ યિદ િવત્તસથંાૈ
વ્યય સ્થતાૈ વિદનેશપતુ્રાૈ ।
ભવેદરાેગઃ શભુકા..........
પ્રયવંદાે ની તપરાે મનુ યઃ ॥ ૧૩૫॥
બુધાવનેયાૈ યિદ િર ફસસં્થાૈ
શકુ્રાકર્પતુ્રાૈ ધનગાૈ િહમાંશાેઃ ।
જનાનુરાગ જતભૂ મિવત્તઃ
ઉસં મતઃ સત્ય ચમર્નુ યઃ ॥ ૧૩૬॥
બુધાવનેયાૈ યિદ િવત્તસસં્થાૈ
શકુ્રાકર્પતુ્રાૈ વ્યયગાૈ િહમાંશાેઃ ।
સુ પગાત્રઃ પ્રભવને્મનુ યઃ
સાૈભાગ્યિવદ્યાસિહતઃ સદૈવ ॥ ૧૩૭॥
ભાૈમામરેજ્યાૈ યિદ િર ફસસં્થાૈ
સતે દુપતુ્રાૈ ધનગાૈ િહમાંશાે ।
ભવને્મનુ યઃ સતતં પ્રગ ભઃ
પ્રભૂત િવત્તાન્નચતુ પદાઢ ઃ ॥ ૧૩૮॥
ભાૈમામરેજ્યાૈ યિદ િવત્તસસં્થાૈ
સતે દુપતુ્રાૈ વ્યયગાૈ િહમાંશાેઃ ।
ભવને્મનુ યઃ પ્ર થતા ભમાનાે
નયપ્રધાનઃ સતતં સધુીરઃ ॥ ૧૩૯॥
સરેુજ્યભાૈમાૈ યિદ િર ફસસં્થાૈ
સાૈરે દુ ૈ િવત્તગતાૈ સધુાંશાેઃ ।
ભવને્મનુ યાે બહુભાેગભાગી
નરે દ્રપજૂ્યઃ કૃતિનશ્ચયશ્ચ ॥ ૧૪૦॥
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સરેુજ્યભાૈમાૈ યિદ િવત્તસસં્થાૈ
સરે દુ ૈ િર ફગતાૈ સધુાંશાેઃ ।
જ્ઞાનશીલઃ ક્રમમાગાર્મી
જતે દ્રયઃ સ્યાર્ સભુગાે મનુ યઃ ॥ ૧૪૧॥

વાવનેયાૈ યિદ િર ફસસં્થાૈ
ધના શ્રતાૈ સયૂર્જદૈત્યપજૂ્યાૈ ।
ભવને્મનુ યઃ િપશનુાિધનાથઃ
પ્રભૂતકાેશઃ પ્રચુરપ્રતાપઃ ॥ ૧૪૨॥

વાવનેયુ યિદ િવત્તસસં્થાૈ
િર ફા શ્રતાૈ સયૂર્જદૈત્યપજૂ્યાૈ ।
ભવને્મનુ યઃ સતુરાં પ્રસતૂાે
નયાનુકૂલઃ સમુનાેજ્ઞ પઃ ॥ ૧૪૩॥
ચ દ્રસ્ય શકુ્રાવિન ૈ વ્યયસ્થાૈ
ધના શ્રતાૈ વશશાઙ્કપતુ્રાૈ ।
યદા તદા સત્યપરાે મનુ યઃ
શુ ચભર્વેત્ પુ યપરઃ સદૈવ ॥ ૧૪૪॥
ચ દ્રસ્ય શકુ્રાવિન ૈ િવત્તસસં્થાૈ
વ્યય સ્થતાૈ વશશાઙ્કપતુ્રાૈ ।
યદા તદા મખુ્યતમઃ સુ પાે
ગુણાનુરક્તઃ પ્ર થતઃ સસુત્યઃ ॥ ૧૪૫॥
ચ દ્રસ્ય શકુ્રાવિન ૈ વ્યયસ્થાૈ
ધના શ્રતાૈ સાૈ યિદનેશપતુ્રાૈ ।
નરાેઽત્ર તઃ કૃતભૂિરદાનઃ
કુલપ્રધાનઃ પ્રચુરાન્નપાનઃ ॥ ૧૪૬॥
ચ દ્રસ્ય શકુ્રાવિન ૈ ધનસુ્થ
વ્યય સ્થતાૈ સાૈ યિદનેશપતુ્રાે ।
નરાેઽત્ર તઃ પ્રભુતાસમેતાે
ભવેત્ સુ પઃ પ્રમદા પ્રયશ્ચ ॥ ૧૪૭॥
શકુ્રાવને ૈ વ્યયગાૈ િહમાંશાે-
ધર્ના શ્રતાૈ સાૈરસરેુ દ્રપજૂ્યાૈ ।
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નરાેઽત્ર તઃ કમલાયતાક્ષઃ
કુલપ્રધાનઃ પ્રયસાૈહૃદશ્ચ ॥ ૧૪૮॥
શકુ્રાવનેયાૈ ધનગાૈ િહમાંશાે-
વ્યર્યા શ્રતાૈ સાૈરસરેુ દ્રપજૂ્યાૈ ।
ભવને્મનુ યઃ સતુસાખૈ્યયુક્તઃ
.......... ॥ ૧૪૯॥
ભાૈમાકર્પતુ્રાૈ વ્યયગાૈ િહમાંશાે-
ધર્ન સ્થતાૈ વશશાઙ્કપતુ્રાૈ ।
નરાેઽત્ર તાે િવનયપ્રસન્નઃ
કુલાિધકઃ કાવ્યરતાે દયાલુઃ ॥ ૧૫૦॥
ભાૈમાકર્પતુ્રાૈ ધનગાૈ િહમાંશાે-
વ્યર્યા શ્રતાૈ વશશાઙ્કપતુ્રાૈ ।
ભવને્મનુ યઃ શભુબુ દ્ધિવત્તઃ
સતામભીષ્ટઃ સદયઃ સશુીલઃ ॥ ૧૫૧॥
ચ દ્રસ્ય ભાૈમાકર્સતુુ વ્યયસ્થાૈ
ધના શ્રતાૈ ભાગર્વસાેમપતુ્રાૈ ।
ભવેન્નરઃ સાધુતમઃ સરુ યઃ
પ્રભૂતક તજર્યમાનભાજઃ ॥ ૧૫૨॥
ચ દ્રસ્ય ભાૈમાકાઅતુ ધનસ્થાૈ
વ્યયા શ્રતાૈ ભાગર્વસાેમપતુ્રાૈ ।
પ્રભવે દ્વનીતાેઽત્ર નરઃ કૃપાલુ-
શ્ચતુ પદાછાદનભાજેનાઢ ઃ ॥ ૧૫૩॥
ચ દ્રસ્ય સાૈર ક્ષ ત ૈ વ્યયસ્થાૈ
ધના શ્રતાૈ ભાગર્વદેવપજૂ્યાૈ ।
નરાે િવનીતાે હતશત્રુિવત્તઃ
સદાન્નદાે ધમર્સમ વતશ્ચ ॥ ૧૫૪॥
ચ દ્રસ્ય સાૈર ક્ષ ત ૈ ધનસ્થાૈ
વ્યયા શ્રતાૈ ભાગર્વદેવપજૂ્યાૈ ।
ભવે દ્વનીતાેઽત્ર પુમાન્ િવદગ્ધઃ
પ્રભૂતસાખૈ્યઃ પ્રિવભક્તગાત્રઃ ॥ ૧૫૫॥
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વે દુપતુ્રાૈ વ્યયગાૈ િહમાંશાે-
ધર્ન સ્થતાૈ શકુ્રિદનેશપતુ્રાૈ ।
ભવેત્ પુમાન્ ની તપરઃ સકુામી
પુતાિધકારઃ પરપક્ષમારઃ ॥ ૧૫૬॥

વે દુપતુ્રાૈ ધનગાૈ િહમાંશાે-
વ્યર્ય સ્થતાે શકુ્રિદનેશપતુ્રાૈ ।
જનાનુરક્તઃ સરુદેવભક્તાે
ભવેન્નરઃ શાસ્ત્રિવશાદર્શ્ચ ॥ ૧૫૭॥
શકેુ્ર દુપતુ્રાૈ વ્યયગાૈ િહમાંશાે-
ધર્ના શ્રતાૈ મ દસરેુ દુપજૂ્યાૈ ।

તાેઽત્ર ભાેગી સનુયપ્રધાનાે
ભવને્મનુ યઃ ..........મપ્રભાવઃ ॥ ૧૫૮॥
શકેુ્ર દુપતુ્રા ધનગાૈ િહમાંશાે-
વ્યર્ય સ્થતાૈ સાૈરસરેુ દુજ્યાૈ ।
ભવે દ્વિધજ્ઞઃ સતતં નયજ્ઞઃ
પ્ર નુરક્તઃ પુ ષઃ પ્રગ ભઃ ॥ ૧૫૯॥
.......... ॥ ૧૬૦॥
.......... ॥ ૧૬૧॥
અેવં િવવેક પઃ
સાૈ યાવનેયાૈ વ્યયગાૈ સધુાંશાે-
ધર્ન સ્થતા શકુ્રસરેુજ્યસાૈરાઃ ।
ભવેન્નરઃ શ પકલાસુ દક્ષાે
ભપૂાલલાભૈઃ સતતં સપુજૂ્યઃ ॥ ૧૬૨॥
વ્યય સ્થતાઃ શકુ્રાૈરેજ્યસાૈરા
ધના શ્રતાૈ ભાૈમબુધાૈ િહમાંશાેઃ ।
ભવેત્ પ્રભૂતાશ્ચગ િધનથાે
નરાે િવવેક જતશત્રપુક્ષઃ ॥ ૧૬૩॥

વાવનેયાૈ વ્યયગાૈ િહમાંશઆ-ે
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ધર્ન સ્થતાઃ શકુ્રબુધાકર્પતુ્રાઃ ।
ભવને્મનુ યાે દ્વજદેવભક્તઃ
પ્રસન્નચેતાઃ પ્રણતાે નયજ્ઞઃ ॥ ૧૬૪॥
શકુ્રજ્ઞસાૈરા વ્યયગા િહમાંશાે-
ધર્ન સ્થતાૈ ભાૈમસરેુ દ્રપજૂ્યાૈ ।
.......... ॥ ૧૬૫॥
વ્યય સ્થતાૈ ઉક્રધિરિત્રપતુ્રાૈ
ધન સ્થતા મ દબુધામરેજ્યૈઃ ।
નરાેઽત્ર તઃ પ્રભવેત્ સિુવજ્ઞઃ
સતામભીષ્ટઃ પ્રયદશર્નશ્ચ ॥ ૧૬૬॥
વ્યય સ્થતા ..........
.......... િરિત્રપતુ્રાૈ ।
ત્રજ્ઞાિધકઃ પુ યજનઃ સદૈવ
ભવને્મનુ યઃ શભુકમર્રક્તઃ ॥ ૧૬૭॥
વક્રાકર્પતુ્રાૈ વ્યયગાૈ િહમાંશાે-
ધર્ન સ્થતા શકુ્રબુધામરેજ્યાઃ ।
ભવને્મનુ યાે પમાનપુષ્ટઃ
શાૈયાર્ વતઃ શ્વસિવવ જતાઙ્ગઃ ॥ ૧૬૮॥
વક્રાકર્પતુ્રાૈ ધનગાૈ િહમાંશાે
વ્યર્ય સ્થતાઃ શકુ્રબુધામરેજ્યાઃ ।
ભવને્મનુ યઃ કૃ ષકમર્ભાેગી
ગુણાિધકઃ ક પત વ પઃ ॥ ૧૬૯॥
ત્રીવે દુપતુ્રાૈ વ્યયગાૈ િહમાંશાે-
ધર્ન સ્થતા મ દ સતાવનેયાઃ ।
ભવને્મનુ યઃ પ્રચુરાન્નપાનઃ

મતા ભભાષી દૃઢસાૈહૃદશ્ચ ॥ ૧૭૦॥
વ્યય સ્થતા મ દ્ સતાવનેયા
ધન સ્થતાૈ વશશાઙ્કપતુ્રાૈ ।
નરાેઽત્ર તઃ સતુરાં િવવેક
મહાનુરાગી ગુણસયંુતશ્ચ ॥ ૧૭૧॥

296 sanskritdocuments.org



મીનરાજ શ્રી દ્ધયવન તક પવૂર્ખ ડ

સતે દુપતુ્રાૈ વ્યયગાૈ િહમાંશાે-
ધર્ન સ્થતા મ દકુ મરેજ્યાઃ ।
ભવેધના પ્તયુતઃ સદૈવ
નરાેઽત્ર તાે વિનતાનુરાગઃ ॥ ૧૭૨॥
વ્યય સ્થતા મ દકુ મરેજ્યા
ધન સ્થતાૈ શકુ્રશશાઙ્કપુત્રાૈ ।
ભવેન્નરઃ સ્ત્રીદિયતઃ શુ જ્ઞઃ
કૃતજ્ઞતાિવ કૃતમાનસશ્ચ ॥ ૧૭૩॥
સાૈ યાકર્પતુ્રાૈ વ્યયગાૈ િહમાંશાે-
ધર્ન સ્થતા ભાૈમ સતામરેજ્યાઃ ।
શુ ચઃ પ્રગ ભાેઽત્ર ભવને્મનુ યઃ
શભુાકૃ ત તીથર્રતઃ સસુાૈ યઃ ॥ ૧૭૪॥
વ્યય સ્થતા ભાૈમ સતામરેજ્યા
હન સ્થતાૈ મ દશશાઙ્કપતુ્રાૈ ।
નરાે ભવેત્ સ દ્વભવૈઃ સ દઃ
પ્રયા ત થબ્રાહ્મણસમંતશ્ચ ॥ ૧૭૫॥
શકુ્રામરેજ્યાૈ વ્યયગાૈ િહમાંશાે-
ધર્ન સ્થતા મ દબુધાવનેયાઃ ।
ભવને્મનુ યઃ પ્ર થતા ભમાનઃ
સતામભીષ્ટઃ કૃતકાપેચારઃ ॥ ૧૭૬॥
વ્યય સ્થતા દબુધાવનેયા
ધના શ્રતાૈ વૈતાૈ િહમાંશાેઃ ।
ભવેન્નરઃ ક તસખુૈઃ સ..........
પ્રભૂત મત્રાે દ્રિવણ વભાવઃ ॥ ૧૭૭॥
સાૈરામરેજ્યાૈ વ્યયગાૈ િહમાંશાે-
ધર્ન સ્થતા ભાગર્ ભાૈમસાૈ યઃ ।
નરાેઽત્ર તઃ સતુરાં કૃતજ્ઞાે
ભવેદ્બહુદ્રવ્યસ દ્ધભાગી ॥ ૧૭૮॥
સાૈરામરેજ્યાૈ ધનગાૈ િહમાંશાે-
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વ્યર્ય સ્થતા ભાગર્વભાૈમસાૈ યાઃ ।
ભવેશ્ચ તાે પતેરભીષ્ટઃ
શભુ પ્રયઃ સ્યાત્ સમુ તઃ કૃતજ્ઞઃ ॥ ૧૭૯॥
શકુ્રાકર્પતુ્રાૈ વ્યયગુ િહમાંશાે-
ધર્ન સ્થતા વબુધાવનેયાઃ ।
ભવેત્ સધુામા પુ ષાેઽત્ર તઃ
..........મૂ તઃ પ્રયસાધુમાની ॥ ૧૮૦॥
શકુ્રાકર્પતુ્રાૈ ધનગાૈ િહમાંશાે
વ્યર્ય સ્થતા વબુધા ેયાઃ ।
નરાેઽત્ર તઃ પ્રભવેત્ સુ ચત્તઃ
સદુારપતુ્રાથર્ચ્તુ પદાઢ ઃ ॥ ૧૮૧॥
ઇ ત શ્રી દ્ધયવને દુધર્રાયાેગા યાયઃ ॥
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