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પંચસવં સરમયં યુગા યક્ષં પ્ર પ તમ્ ।
િદન વર્યનમાસાંગં પ્રણ ય શરસા શુ ચઃ॥ ૧॥
જ્યાે તષામયનં પુ યં પ્રવક્ષ્યા યનપુવૂર્શઃ ।
િવપ્રાણાં સ મતં લાેકે યજ્ઞકાલાથર્ સદ્ધયે॥ ૨॥
વેદ િહ યજ્ઞાથર્મ ભપ્ર ત્તાઃ કાલાનપુવૂ્યાર્ િવિહતાશ્ચ યજ્ઞાઃ ।
ત માિદદં કાલિવધાનશાસં્ત્ર યાે જ્યાે તષં વેદ સ વેદ યજ્ઞાન્॥ ૩॥
યથા શખા મયૂરાણાં નાગાનાં મણયાે યથા ।
તદ્વદ્વદેાંગશાસ્ત્રાણાં જ્યાૈ તષં મૂધાર્િન સ્થતમ્॥ ૪॥
યે હ પ તના ભુક્તા મીના પ્ર ત રાશયઃ ।
તે હૃતાઃ પંચ ભભૂર્તા યઃ શષેઃ સ પિરગ્રહઃ॥ ૦॥
માઘશકુ્લપ્રપન્નસ્ય પાષૈકૃ ણસમાિપનઃ ।
યુગસ્ય પંચવષર્સ્ય કાલજ્ઞાનં પ્રચક્ષતે॥ ૫॥
વરાક્રમેતે સાેમાકા યદા સાકં સવાસવાૈ ।
સ્યાત્તદાિદયુગં માઘ તપઃ શકુ્લાેઽયનં હ્યુદક્॥ ૬॥
પ્રપદ્યતે શ્રિવષ્ઠાદાૈ સયૂાર્ચ દ્રમસાવુદક્ ।
સાપાર્ધ દ ક્ષણાકર્ તુ માઘશ્રાવણયાેઃ સદા॥ ૭॥
ધમર્ દ્ધરપાં પ્રસ્થઃ ક્ષપાહ્ર ાસ ઉદગ્ગતાૈ ।
દ ક્ષણે તાૈ િવપયાર્સઃ ષ મુહૂત્યર્યનને તુ॥ ૮॥
પ્રથમં સપ્તમં ચાહુરયનાદં્ય ત્રયાેદશમ્ ।
ચતુથ દશમં ચવૈ દ્વયુર્ગ્મં બહુલે તાૈ॥ ૯॥
વસુ વષ્ટા ભવાેઽજશ્ચ મત્રઃ સપાઽ શ્વનાૈ જલમ્ ।
ધાતા કશ્ચાયનાદ્યાઃ સ્યુરધર્પંચમભ તુઃ॥ ૧૦॥
અેકા તરેઽિહ્ન માસે ચ પવૂાર્ન્ કૃ વાિદમુત્તરઃ ।
અધર્યાેઃ પંચવષાર્ણા દુ પંચદશાષ્ટમાૈ॥ ૧૧॥
દ્યુહેયં પવર્ ચે પાદે પાદ સ્ત્રશત્તુ સિૈકકા ।
ભાગાત્મનાપ જ્યાંશાન્ િનિદશદેિધકાે યિદ॥ ૧૨॥
િનરેકં દ્વાદશા ય તં દ્વગુણં ગતસં જ્ઞકમ્ ।
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॥ યાજુષજ્યાે તષમ્॥

ષષ્ટ ા ષષ્ટ ા યુતં દ્વા યાં પવર્ણાં રા શ ચ્યતે॥ ૧૩॥
સ્યુઃ પાદાેઽધિત્રપાદ્યાયા િત્રદ્વયેકઽહ્નઃ કૃત સ્થ તમ્ ।
સા યે દાે ણાેઽ યે તુ પવર્કાઃ પંચ સ મતાઃ॥ ૧૪॥
ભાંશાઃ સ્યુરષ્ટકાઃ કાયાર્ઃ પક્ષદ્વાદશકાેદ્ગતાઃ ।
અેકાદશગુણશ્ચાનેઃ શકુ્લેઽધ ચૈ દવા યિદ॥ ૧૫॥
નવકૈ દ્ગતાશઃ સ્યાદૂનઃ સપ્તગુણાે ભવેત્ ।
આવાપ વયજેુઽધ સ્યા પાૈલસ્યે।આ તંગતેઽપરમ્॥ ૧૬॥
વાદ્યંશઃૈ સમં િવદ્યાત્ પવૂાર્ધ પવર્ સતૂ્તરે ।

ભાદાનં સ્યાચ્ચતુદર્ યાં કાષ્ઠાનાં દેિવના કલાઃ॥ ૧૭॥
ૈ દ્રા ગઃ ખે શ્વે હી રાે ષા શ્ચન્મષૂક્ યઃ સમૂાધાણઃ ।

રે ઘાઃ વાપાજેઃ કૃ યાે હ જ્યેષ્ઠા ઇ ક્ષા લગૈઃ॥ ૧૮॥
કાયાર્ ભાંશાષ્ટકાસ્થાને કલા અેકાન્નિવશ તઃ ।
ઉનસ્થાને િત્રસપ્ત ત મુદ્વવપેદૂનસ ભવે॥ ૧૯॥
ત થમેકાદશા ય તાં પવર્ભાંશસમ વતામ્ ।
િવભજ્ય ભસમૂહેન ત થનક્ષત્રમાિદશતે્॥ ૨૦॥
યાઃ પવાર્ભાદાનકલા તાસુ સપ્તગુણાં ત થમ્ ।
યુ યા તાસાં િવ નીયાત્ ત થભાદાિનકાઃ કલાઃ॥ ૨૧॥
અતીતપવર્ભાગે યઃ શાેધયેદ્ દ્વગુણાં ત થમ્ ।
તષેુ મ ડલભાગેષુ ત થિનષ્ઠાંગતાે રિવઃ॥ ૨૨॥
િવષવુ તં દ્વર ય તં પાનંે ષડ્ગુણીકૃતમ્ ।
પક્ષા યદધ પક્ષાણાં ત થઃ સ િવષવુાન્ તઃ॥ ૨૩॥
પલાિન પંચાશદપાં તાિન તદાઢકં દ્રાેણમતઃ પ્રમેયમ્ ।
િત્ર ભિવહીનં કુડ્વૈ તુ કાય તન્નાિડકાયા તુ ભવેત્ પ્રમાણમ્॥ ૨૪॥
અેકાદશ ભર યસ્ય પવાર્ ણ નવ ભ ત થમ્ ।
યુગલ ધં સપવર્ સ્યાદ્ વતર્માનાકર્ભં ક્રમાત્॥ ૨૫॥
સયૂર્ક્ષર્ભાગાન્ નવ ભિવભજ્ય શષેાન્ દ્વર યસ્ય િદનાપેભુ ક્તઃ ।
તથેયુર્તા ભુ ક્તિદનષેુ કાલાે યાેગાે િદનૈકાદશકેન્ તદ્ભમ્॥ ૨૬॥
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યંશાે ભશષેાે િદવસાંશભાગશ્ચતુદર્શસ્યા યપનીય ભન્નમ્ ।
ભાધઽિધકે ચાિધગતે પરાઽશાેદ્વાવુત્તમે તન્નવકૈરવેત્ય॥ ૨૭॥
િત્રશત્યહ્નાં સષટ્ષ ષ્ટર દઃ ષટ્ ચતર્વાેઽયને ।
માસા દ્વાદશ સાૈયાર્ઃ સ્યુરેતત્ પંચગુણં યુગમ્॥ ૨૮॥
ઉદયાવાસવસ્યસ્યુિદનરા શ સપંચકઃ ।
ઋષે દ્વષ ષ્ટહીનઃ સ્યાદ્ િવશત્યા ચૈકયા ણામ્॥ ૨૯॥
પંચિત્રશં શતં પાૈ ણમ્ અેકાનેમયનાે ષેઃ ।
પવર્ણાં સ્યાચ્ચતુ પાદ કાષ્ઠાનાં ચવૈ તાઃ કલાઃ॥ ૩૦॥
સાવને દુ માસાનાં ષ ષ્ટઃ સકૈ દ્વસ પ્તકા ।
દ્યુ સ્ત્રશત્ સાવનઃ સાધર્ઃ સાૈર ણાં સ પયર્યઃ॥ ૩૧॥
અ ગ્ ઃ પ્ર પ તઃ સાેમાે દ્રાેિદ ત હ પતી ।
સપાર્શ્ચ િપતરશ્ચવૈ ભગશ્ચવૈાયર્માિપ ચ॥ ૩૨॥
સિવતા વષ્ટાથ વાયુશ્ચે દ્રાગ્ ી મત્ર અેવ ચ ।
ઇ દ્રાે િનૠ તરાપાે વૈ િવશ્વેદેવા તથવૈ ચ॥ ૩૩॥
િવ વર્સવાે વ ણૂઽજેકપાત્ તથવૈ ચ ।
અિહબુર્ ય તથા પષૂા અ શ્વનાૈ યમ અેવ ચ॥ ૩૪॥
નક્ષત્રદેવતા અેતા અેતા ભયર્જ્ઞકમર્ ણ ।
યજમાનસ્ય શાસ્ત્રજ્ઞનૈાર્મ નક્ષત્રજં તમ્॥ ૩૫॥
ઉગ્રા યાદ્રાર્ ચ ચત્રા ચ િવશાખા શ્રવણાેશ્વયુક્ ।
કૂ્રર ણ તુ મઘા વાતી જ્યેષ્ટા મૂલં યમસ્ય ચ॥ ૩૬॥
દ્યનંૂ દ્વષ ષ્ટભાગને જ્ઞે (હે) યં સાૈરં સપાવર્ણમ્ ।
ય કૃતાવપુ યેતે મ યેઽ તે ચાિધમાસકાૈ॥ ૩૭॥
કલા દશ સિવશા સ્યાદ્ દ્વે મુહુતર્સ્ય નાિડકે ।
દ્યુ સ્ત્રશત્ ત કલાનાં તુ ષટ્શતી યિધકા ભવેત્॥ ૩૮॥
સસપ્તમં ભયુક્ સાેમઃ સયૂા દ્યૂિન ત્રયાેદશ ।
નવમાિન તુ પંચાહ્નઃ કાષ્ઠા પંચાક્ષરા ભવેત્॥ ૩૯॥
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॥ યાજુષજ્યાે તષમ્॥

યદુત્તરસ્યાયનતાે ગતં સ્યાચ્ છેષં તથા દ ક્ષણતાેઽયનસ્ય ।
તદેકષષ્ટ ા દ્વગુણં િવભક્તં સદ્વાદશં સ્યાદ્ િદવસપ્રમાણમ્॥ ૪૦॥
યદધ િદનભાગાનાં સદા પવર્ ણ પવર્ ણ ।
ૠતુશષંે તુ તદ્ િવદ્યાત્ સખં્યાય સહ સવર્ણામ્॥ ૪૧॥
ઇત્યુપાયસમુદે્દશાે ભૂયાે યહ્નઃ પ્રક પયેત્ ।
જ્ઞેયરા શ ગતા ય તં િવભજેજ્જ્ઞાનરા શના॥ ૪૨॥
ઇત્યેતન્માસવષાર્ણાં મુહૂતાદયપવર્ણામ્ ।
િદન વર્યનમાસાંગં વ્યાખ્યાનં લગધાેઽબ્રવીત્॥ ૦૦॥
સાેમસયૂર્ ચિરતં િવદ્વાન્ વેદિવદશ્નુતે ।
સાેમસયૂર્ ચિરતં લાેકં લાેકે ચ સ મ તમ્॥ ૪૩॥
॥ ઇ ત યાજુષજ્યાે તષં સમાપ્તમ્॥
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