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श हरणिव ाशि यु ो ने दबुल रभ।े 

र ग ो रिवि ततयोः ि स गा ल धब धधुनः॥ 

   सूयणसः शु :भवेत तदा जातकः श हार िव ािनपुनः, वृ ाव थाया ं ने वीकारः, 
नृ यना ा दकला ातारः ीस गणेवा धवतः, धन ा ानयु ः भवेत। 

धातु ो धममयः वधमिनरतः ण सतूदारः। 

िनजवशंगणुःै शु ः शिन योर पशीले ॥ 

    य दजातक य जातकच े षु सूय हणे सः शिन भवित तदा जातकः धातु, 
सुवणा दिव ा ातारः, धमा मा, धमकमशीलयु ः, ीपु णेहीनः वकुलपर परागुण े

िस ः, वा लघुशीलवानः भवित। 

धाि व जालकुशलः व क तयेकमकुशल । 

कु सौरयोिवधमः श िवषहनः किल िचः यात॥ 

     भौमशिनयोगेन जातकः सुवणा द या वा इ जाला द िव ाया ंिनपुनः ठकः ( व कः) 
चौरकायषु चतुरः धमहीनः, शा  वा िवषपानेन मृ य ुएव किलक ारः भवि त। 

नृ िवधे व ाता ा ोऽिप च गयेशा िव मनतुः। 

बधुगु योग ेमितमा सौ ययतुौ जायतवे यम॥् 

    बुधगु हयोगेन जातकः िन यिव े ातारः, ानवानः गायनेषुचतुरः, बुि मानः 
सुखसाधनषु स प ः भवित। 

अितशयधनो नय ो ब िश पोभदेिव सवुा यः यात।् 

गीत ो ार यरितबधुिसतयोग धमा य िचः॥ 

     बुधशु हणेयुतः जातकः अ यऽिधकधनेनयु ः, नीितवानः िश पशा ेषुिनपुनः, भेद ः, 
मधुरभाषीणः, गायन िव ा ातारः, हा य िचःइ पु पमाला दषुः योगरताः भवि त। 

ऋणवान ्द भ ायः प कः स किवगमनशीलः। 

िनपणुः शोभनवा यो बधुशिनयोग ेपमुान भवित॥ 
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      बुधशिननायंु ः जातकः ऋणीः (गुणीः), द भीः, 
प कः, स किवगमनशीलः चतुरः, सु दरः 

शोभनवाणीयु ः भवित। 

जीवित िव ावादेिविश धमि थतः माणपतुः। 

जीविसतयोमनु यो िविश दारो भवे मितमानः्॥ 

गु शु हणेयु ः जातकः वेदिव ाया ं
जीिवकोपाजनक ारंः स माणयु धम िन ाचरणयु ः 

े प ीयु ः, बुि मानः वा धनवानः भवित। 

तेज वी िनपणुमितः शा कला गोि पानरतः। 

नृपकृ यकरो धीरो रिवशिशशिशजःै सहकै यःै॥ 

यदा जातक य एकऽि म  थाने सूयः, च ः, बुधः, 
भवित तदा जातकः तेज वीः, सु दरः, बुि मानः, 
शा कलासमालीनः, वा पानरतः (भांग व म दराया)ं 
नृपकायक ारः, रा यकमचारीनः धैयवान भवित। 

   वचिस िनपणुो महाथः ि ितपितम ी च भूपितवाऽिप। 

       स यवचनः च डः सहि थतभैौमगु सयूःै॥ 

सूयः कुजः गु ः यु जातकः वातालापेषुचतुरः, 
धनेनयु ः, रा यमं ीनः वा सलाहकारः वा नृपः 
स यव ारः वा उ वभावः भवित। 

         धनवा क यो वा मी तजे वी याितमाि वपलुक ि ः। 

          ब पु भातयृुतो बधुे दसुरूपिूजतयैु ै ः॥ 

च , बुधः, गु ः यदा एकि म  रा यां भवित तदा 
जातकः धनयु ः, ः, व ाः, तेज वीः, िव यातः, 
िवशाल क तमानः एवं ब ः भातृ वा पु  यु ाः भवित। 

िव ासं कृतमिपरिप िनचाचारः पमुा भवे ातः। 

सौ यो धन लु धो बधुभागवच सयंोग॥े 

यदा जातक य जातकेषु च ः, बुधः, शु ः एक थान 
ि थता भवित तदा जातकः सं कृत िव ायु ः वा 
िव ासं कृत बुि यु ः, दु ाचरणयु ः सौ यः िवनीतः 
वा धन लु धो भवेत। 

      िलिपकरपु तकवाचकपरुोधसा ंभवित ज म सकृुतै । 

दैविवदा ंपु षाणा ंशिशभागवसौ रसयंोग॥े 

च ः, शु ः, शिनः, एकरािशगता भवित तदा 
जातकः – लेखकः कथावाचकः, पुरोिहतः योितषी पूव 
ज मपु येन ा यते। 

सुकिवः ोणीनाथः स वुितपितः पराथ उ ु कः। 

गा धववदेकुशलः यादबधुगु भसूतुःै सिहतःै॥ 

कुजः, बुधः, गु  एक थानगता भवित तदा जातकः 
सु दरः, किवः, नृपः, स न ी य वामीः, अ येषा ं
उपकारक तारः सः गान िव ायां चतुरः भवेत। 

आय िचतवा विृतःसखुभाि नपणुोऽथ सं हणशीलः। 

िव ासतुदारयतुः शिशकुजभगृभुा करैः सिहतःै॥ 

सूयः, च ः, कुजः, शु ः, यदा एकरािश थः भवित 
तदा जातकः े ः, उिचतवाणी वा वहारयु ः, 
सुखभोगीः, चतुरः, धनसं हक ारः, िव ाः – पु  – 

ीयु ः भवित। 

सुभगः पू यो लोके धनवान नपृसमंतोभिुव यातः। 

रिवभौमजीवशु ै रेक थनैीितमा पु षः॥ 

सूयः, कुजः, गु ः, शु ः, यदा एक था थः भवित 
तदा जातकः सुभा ययु ः, संसारेषुः स मािनतः, 
धनयु ः, नृपस मतः, िव िव यातः नीित ातरः भवेत। 

शा कुशलो नरे ः समुहाम ोऽथवा महाबिु ः। 

शिशकुजसोमजजीवरेैक थयैः पमुा ातः॥ 

च ः, कुजः, बुधः, शु ः, यदायु ः भवित तदा 
जातकः शा ेषुिनपुनः, नृपः, वा सु दरः महान मं ी वा 
िवशेषबुि यु ः भवेत। 

कृतधमक तर तेज वी ब धबु भो मितमान।् 

नृपसिचवः वरकिवः शिशबधुजीवा किभः सिहतःै॥ 

च ः, बुधः, गु ः, शिन हः एकि म ः थाने भवित 
तदा जातकः धमा माः, क तमानः, धानः, तेज वीः, 
ब धुि यः, बुि मानः, नृपः वा राजमं ीणः उ मः कवयः 
भवेत। 

     य ो ब िवभवो नपृसिचवो द डनायको वा यात। 

         यातः शभुक तयतुो बधुे दरुिवजीवशु ै ॥ 

य दजातक य कु डलीयाँ सूयः, च ः, बुधः, गु ः, 
शु ः, एकि म  रा यां भवित तदा जातकः य ातारः, 
धनीनः, राजमं ीणः, वा यायधीशः, िव यातः, यशवान 
च भवित।                        


