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Brihat Parashara Horashastram 1-10

बहृाराशरहोराशाम १्-१०

॥ ॐ ॥
ौीगणशेाय नमः ॥

अथ बहृाराशरहोराशाम ॥्
गजाननं भतूगणािदसिेवतं किपजफूलसारभणम ।्
उमासतुं शोकिवनाशकारणं नमािम िवेरपादपजम ॥्

सिृबमकथनाायः ॥ १॥
अथकैदा मिुनौें िऽकलं पराशरम ।्
पूोपे मऽैयेः ूिणप कृतािलः ॥ १॥
भगवन प्रमं पुयं गु ं वदेामुमम ।्
िऽं ौितषं होरा गिणतं सिंहतिेत च ॥ २॥
एतेिप िऽष ु ौेा होरिेत ौयूत े मनु े ।
ां ौोतिुमािम कृपया वद मे ूभो ॥ ३॥
कथं सिृिरयं जाता जगत लयः कथम ।्
खानां भूतानां च सं वद िवरात ॥् ४॥
साध ु पृ ं या िवू लोकानमुहकािरना ।
अथाहं परमं ॄ तिं भारत पनुः ॥ ५॥
सयू  ना महपितं जगिकारम ।्
वािम वदेनयनं यथा ॄमखुातुम ॥् ६॥
शााय गुभाय सवदा सवािदन े ।
आिकाय ूदतं ततः ौयेो वाित ॥ ७॥

1



बहृाराशरहोराशाम १्-१०

न दयें परिशाय नािकाय शठय वा ।
दे ूितिदनं ःखं जायत े नाऽ सशंयः ॥ ८॥
एकोऽाको िवरुनािदः ूभरुीरः ।
शुसो जगामी िनग ुणिगणुाितः ॥ ९॥
ससंारकारकः ौीमाििमाा ूतापवान ।्
एकाशंने जगव सजृवित लीलया ॥ १०॥
िऽपादं त दवे मतृं तदिश नः ।
िवदि तमाणं च सूधान ं तथकैपात ॥् ११॥
ााको िववुा सदुवे ु गीयत े ।
यदाको िवःु शितयसमितः ॥ १२॥
ाकििभय ुः कतऽेनशिमान ।्
सूधाना ौीशिभू शि रजोगणुा ॥ १३॥
शितृीया या ूाा नीलाा ािपणी ।
वासदुवेतथुऽभूीशा ूिेरतो यदा ॥ १४॥
सष ण ूुोऽिन इित मिूत धकृ ् ।
तमःशाऽिता िवदुवः सष णािभधः ॥ १५॥
ूुो रजसा शाऽिनहः सया यतुः ।
महान स्ष णाातः ूुादह ितः ॥ १६॥
अिनात ्यं जातो ॄाहाकमिूत धकृ ् ।
सवष ु सव शि शाऽिधकया यतुः ॥ १७॥
अहारिध भूा सव मतेिरात ।्
सािको राजसवै तामसदेह ितः ॥ १८॥
दवेा वकैािरकााताजैसािदियािण ।
तामसवैभू तािन खादीिन शििभः ॥ १९॥
ौीशा सिहतो िवःु सदा पाित जगयम ।्
भशूा सजृत े ॄा नीलशा िशवोऽि िह ॥ २०॥
सवष ु चवै जीवषे ु परमाा िवराजते ।
सव िह तिददं ॄन ि्तं िह परमािन ॥ २१॥
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बहृाराशरहोराशाम १्-१०

सवष ु चवै जीवषे ु ितंशंयं िचत ।्
जीवाशंो िधकत प्रमााशंकः िकल ॥ २२॥
सयूा दयो महाः सव ॄकामिषादयः ।
एत े चाे च बहवः परमााशंकािधकाः ॥ २३॥
शय तथतैषेमिधकाशंाः िौयादयः ।
शिष ु चाास ु येा जीवाशंकािधकाः ॥ २४॥

अथावतारकथनाायः ॥ २॥
रामकृादयो य े वतारा रमापतःे ।
तऽेिप जीवाशंसयंुाः िकंवा ॄिूह मिुनर ॥ १॥
रामः कृ भो िवू निृसहंः सकूरथा ।
एत े पणूा वतारा े जीवाशंकािताः ॥ २॥
अवतारायनकेािन ज परमानः ।
जीवानां कम फलदो महपी जनाद नः ॥ ३॥
दैानां बलनाशाय दवेानां बलवृय े ।
धम संापनाथा य महााताः शभुाः बमात ॥् ४॥
रामोऽवतारः सयू  च यनायकः ।
निृसहंो भिूमपऽु बुः सोमसतु च ॥ ५॥
वामनो िवबधुे भाग वो भाग व च ।
कूम भारपऽु सिहकेय सकूरः ॥ ६॥
केतोमनावतार ये चाे तऽेिप खटेजाः ।
परााशंोऽिधको यषे ु त े सव खचेरािभधः ॥ ७॥
जीवाशंोिधको यषे ु जीवाे व ै ूकीित तः ।
सयूा िदभो महे परमााशंिनःसतृाः ॥ ८॥
रामकृादयः सव वतारा भवि व ै ।
तऽवै त े िवलीये पनुः कायर सदा ॥ ९॥
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बहृाराशरहोराशाम १्-१०

जीवाशंिनःसतृाषेां तेो जाता नरादयः ।
तऽेिप तऽवै लीये तऽेे समयि िह ॥ १०॥
इदं त े किथतं िवू सव यिन भ्विेदित ।
भतूािप भिवि ताति तिदः ॥ ११॥
िवना तिैतषं नाो ात ुं शोित किहिचत ।्
तादवँयमयें ॄाणे िवशषेतः ॥ १२॥
यो नरः शामाा ौितषं ख िनित ।
रौरवं नरकं भुा चां चाजिन ॥ १३॥

अथ महगणुपाायः ॥ ३॥
किथतं भवता ूेा महावतरणं मनु े ।
तषेां गणुपां कृपया कतां पनुः ॥ १॥
श ृण ु िवू ूवािम भमहाणां पिरिितम ।्
आकाशे यािन ँये ोितिब ानकेशः ॥ २॥
तषे ु नऽसािन महसािन कािनिचत ।्
तािन नऽनामािन िरानािन यािन व ै ॥ ३॥
गो भािन गृि सततं य े त ु त े महाः ।
भचब नगशंा अिािदसमायाः ॥ ४॥
तादशिवभागा ु तु मषेािदसकाः ।
ूिसा राशयः सि महाका िदसकाः ॥ ५॥
राशीनामदुयो लं तशादवे जिनाम ।्
महयोगिवयोगाां फलं िचं शभुाशभुम ॥् ६॥
सा नऽवृानां येाः सामाशातः ।
एताानसुारणे रािशखटेफलं ॄवु े ॥ ७॥
यिन क्ाले यतः खटेा याि गिणतकैताम ।्
तत एव ुटाः काया ः िदालौ च ुटौ िवदा ॥ ८॥
दशेोवःै सां लं राँयदुयःै ुटम ।्
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अथादौ वि खटेानां जाितपगणुानहम ॥् ९॥
अथ खटेा रिवो मल बधुथा ।
गुः शबुः शनी राः केतुतै े यथाबमम ॥् १०॥
तऽाकशिनभपूऽुाः ीणेराकेतवः ।
बूराः शषेमहा सौाः बूरः बूरयतुो बधुः ॥ ११॥
सवा ा च िदवानाथो मनः कुमदुबावः ।
सं कुजो बधुःै ूोो बधुो वाणीूदायकः ॥ १२॥
दवेेो ानसखुदो भगृवुय ू दयकः ।
ऋिषिभः ूानःै ूोँछायासनूु ःखदः ॥ १३॥
रिवचौ त ु राजानौ नतेा येो धराजः ।
बधुो राजकुमार सिचवौ गुभाग वौ ॥ १४॥
ूेको रिवपऽु सनेा भा नपुुकौ ।
एवं बमणे व ै िवू सयूा दीन ्ू िविचयते ॥् १५॥
रँयामो िदवाधीशो गौरगाऽो िनशाकरः ।
नाुाः कुजो रो वा ँ यामो बधुथा ॥ १६॥
गौरगाऽो गुयः शबुः ँयावथवै च ।
कृदहेो रवःे पऽुो ायत े िजसम ॥ १७॥
विुशिखजा िविुवढौजः शिचका िज ।
सयूा दीनां खगानां च दवेा येाः बमणे च ॥ १८॥
ीवौ ौ सौसौरी च यवुतीभगृू िज ।
नराः शषेा िवयेा भानभुमो गुथा ॥ १९॥
अिभिूमनभोयवायवः बमतो िज ।
भौमादीनां महाणां च तानीित यथाबमम ॥् २०॥
गुशबुौ िवूवण कुजाक िऽयौ िज ।
शिशसोौ व ैँ यवण शिनः शिूो िजोम ॥् २१॥
जीवसयूवः सं बधुशबुौ रजथा ।
सयू पऽुभरापऽुौ तमःूकृितकौ िज ॥ २२॥
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मधिुपलयू तरुॐः शिुचिज ।
िपूकृितको धीमान प्मुानकचो िज ॥ २३॥
बवातकफः ूाो वृतनिुज ।
शभुधवुा चलो मदनातरुः ॥ २४॥
बूरो रेणो भौमपलोदारमिूत कः ।
िपूकृितकः बोधी कृशमतनिुज ॥ २५॥
वपःुौेः िवा ितहािचब ुधः ।
िपवान क्फवान ि्वू मातूकृितथा ॥ २६॥
बहृाऽो गुवै िपलो मू जेणे ।
कफूकृितको धीमान स्व शािवशारदः ॥ २७॥
सिुख कावप ु ौेः सलुोचनो भगृोः सतुः ।
काकता  कफािधोऽिनलाा वबमधू जः ॥ २८॥
कृँदीघ तनःु शौिरः िपिनलाकः ।
लूदोऽलसः पःु खररोमकचो िज ॥ २९॥
धूॆ ाकारो नीलतनवु नोऽिप भयरः ।
वातूकृितको धीमान ्भा नुमः िशखी ॥ ३०॥
अि रथा मा ग व्सा वीय मवे च ।
ायरुषेामधीशा बमात स्यूा दयो िज ॥ ३१॥
दवेालयजलं विबीडादीनां तथवै च ।
कोशशोराणा ु नाथां सयूा दयः बमात ॥् ३२॥
अयनणवारत ुमासपसमा िज ।
सयूा दीनां बमायेा िनिव शं िजोम ॥ ३३॥
कटुारितिमौमधरुाकषायकाः ।
बमणे सव िवयेाः सयूा दीनां रसा इित ॥ ३४॥
बधुेौ बिलनौ पवू रिवभौमौ च दिणे ।
पिमे सयू पऽु िसतचौ तथोरे ॥ ३५॥
िनशायां बिलनकुजसौरा भवि िह ।
सवदा ो बली येो िदन े शषेा िजोम ॥ ३६॥

6 sanskritdocuments.org



बहृाराशरहोराशाम १्-१०

कृे च बिलनः बूराः सौा वीय यतुाः िसत े ।
सौायन े सौखटेो बली याायनऽेपरः ॥ ३७॥
वष मासाहहोराणां पतयो बिलनथा ।
शमगुशुचुरंाा विृतो वीय वरः ॥ ३८॥
सयू जनयित लूान ्भ गान स्यू पऽुकः ।
ीरोपतेांथा चः कटुकाान ध्रासतुः ॥ ३९॥
पुवृं भगृोः पऽु े गुौ सफलाफलौ ।
नीरसान स्यू पऽु एवं येाः खगा िज ॥ ४०॥
रााडालजाित केतजुा रथा ।
िशिखभा नमुानां वीकः ानमुते ॥ ४१॥
िचऽका फनी केतिुँछियतुो िज! ।
सीसं रहोनलमिणः केतोयो िजोम ॥ ४२॥
गरुोः पीतारं िवू भगृोः ौमं तथवै च ।
रौमं भार इोः ौमं िसतं िज ॥ ४३॥
बधु कृौमं त ु रवं कुज च ।
वं िचऽं शनिेव ू पवं तथवै च ॥ ४४॥
भगृोतवु स कुजभाो मीकः ।
च वषा  िवयेा शरवै तथा िवदः ॥ ४५॥
हमेोऽिप गरुोयः शने ु िशिशरो िज ।
अौ मासा भा नोः केतोमा सऽयं िज ॥ ४६॥
राारपचु िवयेा धातखुचेराः ।
मलूमहौ सयू शबुौ अपरा जीवसकाः ॥ ४७॥
महषे ु मो वृोऽि आयवुृ िूदायकः ।
नसैिग के बसमान द्दाित िजसम ॥ ४८॥
मषेो वषृो मगृः का कक मीनथा तलुा ।
सयूा दीनां बमादते े किथता उराँयः ॥ ४९॥
भागा दश ऽयोऽािोऽा भिमता नखाः ।
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उात स्मभं नीचं तरैवेाशंःै ूकीित तम ॥् ५०॥
रवःे िसे नखाशंा िऽकोणमपरे भम ।्
उिमोवृ ष े शंािकोणमपरऽशकाः ॥ ५१॥
मषेऽेकाशा ु भौम िऽकोणमपरे भम ।्
उं बधु कायामंु पदशाशंकाः ॥ ५२॥
ततः पाशंकाः ूों िऽकोणमपरे भम ।्
चाप े दशाशंा जीव िऽकोणमपरे भम ॥् ५३॥
तलेु शबु ितशंािकोणमपरे भम ।्
शनःे कुे नखाशंा िऽकोणमपरे भम ॥् ५४॥
िऽकोणात ्ाखुाऽधीधमा यःुतुपाः ।
सुदो िरपवाे समाोभयलणाः ॥ ५५॥
दशवायसहजााु पररम ।्
ताले िमऽतां याि िरपवोऽऽ सिंताः ॥ ५६॥
ताले च िनसग च िमऽं चदेिधिमऽकम ।्
िमऽं िमऽसमे त ु शऽःु शऽसुमके ॥ ५७॥
समो िमऽिरपुे त ु शऽुे िधशऽतुा ।
एवं िविव दवैो जातक फलं वदते ॥् ५८॥
ोे शभुं फलं पणू  िऽकोणे पादविज तम ।्
ऽध िमऽगहेे त ु पादमाऽं ूकीित तम ॥् ५९॥
पादाध समभ े ूों शूं नीचाशऽभु े ।
तुफलं ॄयूद ्यने िवचणः ॥ ६०॥
शंािवभागै चतभुः सिहतो रिवः ।
धमूो नाम महादोषः सव कम िवनाशकः ॥ ६१॥
धमूो मडलतः शुो तीपातोऽऽ दोषदः ।
सषोऽऽ तीपातः पिरवषेोऽितदोषकृत ॥् ६२॥
पिरवषेतुबािदचापु दोषदः ।
िवशंािभागाापः केतखुगोऽशभुः ॥ ६३॥
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एकरािशयतुः केतःु सयू तुः ूजायते ।
अूकाशमहातै े पापा दोषूदाः तृाः ॥ ६४॥
सयूलगेषे ु वशंायुा ननाशनम ।्
इित धमूािददोषाणां िितः पासनोिदता ॥ ६५॥
रिववारािदशं गिुलकािद िनते ।
िदवसानधा भा वारशेाद ्गणयेत ब्मात ॥् ६६॥
अंऽशो िनरीशः ाशंो गिुलकःतृः ।
रािऽमधा कृा वारशेात प्मािदतः ॥ ६७॥
गणयदेमः खडो िनितः पिरकीित तः ।
शंो गिुलकः ूोो रशंः कालसकः ॥ ६८॥
भौमाशंो मृरुािदो गवुशो यमघः ।
सोाशंोऽध ू हरकः दशेोवः ुटः ॥ ६९॥
गिुलकेवशां ुटं यत ्दशेजम ।्
गिुलकं ूोते ताातक फलं वदते ॥् ७०॥
भाशंपादसमःै ूाणैराक िऽकोणभात ।्
उदयािदकालां यं ूाणपदं िह तत ॥् ७१॥
ेकालं पलीकृ ितां भािदकं च यत ।्
चरागिभसंऽेक भनौ यङु् नवमे सतु े ॥ ७२॥
ुटं ूाणपदां तं यें िजोम ।
लाद ् िकोणे तयु च राे ूाणपदं तदा ॥ ७३॥
शभुं ज िवजानीयाथवैकैादशऽेिप च ।
अान े ितं चते ्ात त्दा जाशभुं वदते ॥् ७४॥

अथ रािशपाायः ॥ ४॥
अहोराऽ पवूा लोपाद ्होराऽविशते ।
त िवानमाऽणे जातकमफलं वदते ॥् १॥
यदाको िवःु कालपो जनाद नः ।
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ताािन िनबोध ं बमाषेािदराँयः ॥ २॥
मषेो वषृ िमथनुः कक िसहंकुमािरकाः ।
तलुािलऽ धननु बे कुो मीनतः परम ॥् ३॥
शीषा नन े तथा बा ोडकिटबयः ।
गुोयगुले जानयुुम े व ै जके तथा ॥ ४॥
चरनौ ौ तथा मषेात ्येाः शीषा दयः बमात ।्
चरिरिभावाः बूराबूरौ नरियौ ॥ ५॥
िपािनलिऽधाौिेका िबयादयः ।
रवण बहृाऽतुािािऽिवबमी ॥ ६॥
पवू वासी नपृाितः शलैचारी रजोगणुी ।
पृोदयी पावकी च मषेरािशः कुजािधपः ॥ ७॥
तेः शबुािधपो दीघ तुावरीबली ।
याटे ्माो विणिूमरजः पृोदयो वषृः ॥ ८॥
शीषदयी निृमथनु ं सगदं च सवीणकम ।्
ूवायिुपािािऽबली मामोजोऽिनली ॥ ९॥
समगाऽो हिरिण िमथनुाो बधुािधपः ।
पाटलो वनचारी च ॄाणो िनिश वीय वान ॥् १०॥
बपादचरः ौतनःु सगणुी जली ।
पृोदयी कक रािशमृ गााऽिधपितः तृः ॥ ११॥
िसहंः सयूा िधपः सी चतुात ्िऽयो वनी ।
शीषदयी बहृाऽःपाडुः पवूड ्वुीय वान ॥् १२॥
पाव तीयाथ काा रािशिदनबलािता ।
शीषदया च माा िपााचरा च सा ॥ १३॥
सा सदहना व ैँ या िचऽवणा  ूभिनी ।
कुमारी तमसा युा बालभावा बधुािधपा ॥ १४॥
शीषदयी वुीया लुः कृो रजोगणुी ।
पिमो भचूरो घाती शिूो मतनिुपात ॥् १५॥
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शबुाऽिधपोऽथ ाो बपााणो िबली ।
सौो िदनवीया ः िपशो जलभवूः ॥ १६॥
रोमाोऽिततीामो विृक कुजािधपः ।
पृोदयी थ धनगु ुामी च सािकः ॥ १७॥
िपलो िनिशवीया ः पावकः िऽयो िपाद ् ।
आदावे चतुादः समगाऽो धनधु रः ॥ १८॥
पवू ो वसधुाचारी तजेी ॄणा कृतः ।
मािधपमी भौमी याटे ्च िनिश वीय वान ॥् १९॥
पृोदयी बहृाऽः कब ुरो वनभचूरः ।
आदौ चतुदोे त ु िवपदो जलगो मतः ॥ २०॥
कुः कुी नरो बॅवुण मतनिुपात ।्
वुीय जलमो वातशीषदयी तमः ॥ २१॥
शिूः पिमदशे ामी दवैाकिरः तृः ।
मीनौ पुासलंौ मीनरािशिदवाबली ॥ २२॥
जली सगणुा ो जलचरो िजः ।
अपदो मदहेी च सौो भुयोदयी ॥ २३॥
सरुाचाया िधपिेत राशीनां गिदता गणुाः ।
िऽशंागाकानां च लूसूफलाय च ॥ २४॥
अथातः सवािम श ृणु मिुनपुव ।
जलं च सशंो िनषकंे पिरशोधयते ॥् २५॥
तदहं सवािम मऽैये ं िवधारय ।
जलात प्िरान ं िनषकंे सव ज ु यत ॥् २६॥
यिन भ्ावे ितो म माये दरम ।्
लभायारं यों य राँयािद जायत े ॥ २७॥
मासािद तितं यें जतः ूाक ् िनषकेजम ।्
यँयदलेेशदेोभ ुभागयकु ् ॥ २८॥
ताले साधयें शोधयते प्वू वनमु ।्
ताभाशभुं वां गभ  िवशषेतः ॥ २९॥
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शभुाशभुं वदते ि्पऽोजवनं मरणं तथा ।
एवं िनषकेलने सग ्यें कनात ॥् ३०॥

अथ िवशषेलाायः ॥ ५॥
अथाहं सवािम तवाम े िजसम ।
भावहोराघटीसलानीित पथृक ् पथृक ् ॥ १॥
सयूदयं समार घिटकानां त ु पकम ।्
ूयाित जपय ं भावलं तदवे िह ॥ २॥
इं घािदकं भा पिभभा िदकं फलम ।्
योमौदियके सयू भावलं ुटं च तत ॥् ३॥
तथा साध िघिटकािमतादकदयाद ् िज ।
ूयाित लं ताम होरालं ूचते ॥ ४॥
इघािदकं िं पां भािदकं च यत ।्
योमौदियके भानौ होरालं ुटं िह तत ॥् ५॥
कथयािम घटीलं सनृ ु ं िजसम ।
सयूदयत स्मार जकालाविध बमात ॥् ६॥
एकैकघिटकामानात ल्ं याित भािदकम ।्
तदवे घिटकालं किथतं नारदािदिभः ॥ ७॥
राशयु घटीतुाः पलाध ू िमताशंकाः ।
योमौदियके भनौ घटीलं ुटं िह तत ॥् ८॥
बमादषेां च लानां भावकों पथृक ् िलखते ।्
य े महा यऽ भ े तऽ ते ाा रािशलवत ॥् ९॥
वण दादशां भानां कथयाथ तऽेमतः ।
य िवानमाऽणे वददेायभु वं फलम ॥् १०॥
ओजलूसतूानां मषेादगे णयते ब्मात ।्
समलूसतूानाम म्ीनादरेपसतः ॥ ११॥
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मषेमीनािदतो जलां गणयते स्धुीः ।
तथवै होरालां गणिया ततः परम ॥् १२॥
ओजने समने सजातीय े उभ े यिद ।
तिह से योजयीत वजैाे त ु िवयोजयते ॥् १३॥
मषेमीनािदतः पाो रािशः स त ु वण दः ।
एतयोजनं वे सणृ ु ं िजपुवः ।
होरालभयोनया सबलाण दा दशा ॥ १४॥
ये वण दो लात त्ाबमणे त ु ।
बमुमभदेने दशा ादोजयुमयो ॥ १५॥
पापिः पापयोगो वण द िऽकोणके ।
यिद ात त्िह तिािशपय ं त जीवनम ॥् १६॥
िशलेू यथवैायमु रणािद िनते ।
तथवै वण दिप िऽकोणे पापसमे ॥ १७॥
वणदादिप भो िवू लवियते फ्लम ।्
वण दात स्माद ्भावत क्लऽायिुव िचयते ॥् १८॥
एकादशादमज ततृीया ु यवीयसः ।
सतु पमे िवाातुतथु भावत ॥् १९॥
िपतु नवमाद ्भावादायरुवें िविचयते ।्
शलूरािशदशायां व ै ूबलायामिरकम ॥् २०॥
एवं तािदभावानां कत ा वण दा दशा ।
पवू व फलं यें दिेहनां च शभुाशभुम ॥् २१॥
महनां वण दा नवै राशीनां वण दा दशा ।
कृाकधा रािशदशां बमाददशां वदते ॥् २२॥
एवमदशािदं च कृा तने फलं वदते ।्
बमुमभदेने िलखदेदशामिप ॥ २३॥
दशेोवं लं जलिमहोते ।
भावहोरािदलानां सव ऽवै समिबया ॥ २४॥
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अथ षोडशवगा ायः ॥ ६॥
ौतुा महगणुाथा रािशगणु मनु े ।
ौोतिुमािम भावानां भदेांान कृ्पया वद ॥ १॥
वगा न ष्ोडश यानाह ॄा लोकिपतामहः ।
तानहं सवािम मऽैये ॐयूतािमित ॥ २॥
ऽें होरा च िेाणयुाशः समाशंकः ।
नवाशंो दशमाशं सयूा शः षोडशाशंकः ॥ ३॥
िवशंाशंो वदेवांशो भाशंिशंाशंकतः ।
खवदेाशंोऽवदेाशंः षशं ततः परम ॥् ४॥
तऽें त खटे राशये य नायकः ।
सयूोिव षमे राशौ समे तिपरीतकम ॥् ५॥
िपतरहोरशेा दवेाः सयू  कीित ताः ।
राशरे भवेोरा तातिुवशितः तृा ।
मषेािद तासां होराणां पिरविृयं भवते ॥् ६॥
रािशिऽभागािेाणाे च षिंशदीिरताः ।
पिरविृऽयं तषेां मषेादःे बमशो भवते ॥् ७॥
पनवमानां च राशीनां बमश ते ।
नारदाऽगिवा सा िेाणशेारािदष ु ॥ ८॥
ा िदकेपतययुाशशेाः िबयािदष ु ।
सनक सन कुमार सनातनः ॥ ९॥
साशंपाोजगहृे गणनीया िनजशेतः ।
युमराशौ त ु िवयेाः समा िदनायकात ॥् १०॥
ारीरौ च दाौ तथेरुससवः ।
मशुजलावोज े समे शुजलािदकाः ॥ ११॥
नवाशंशेारे तािरे तवमािदतः ।
उभये तमादिेरित िचं िवचणौः ।
दवेा नरृासावै चरािदष ु गहृषे ु च ॥ १२॥
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दशमाशंाः तजै े युम तवमात ्तृाः ।
दश पवूा िदिदाला इाऽियमरासाः ॥ १३॥
वणो मातवै कुबरेशेानपजाः ।
अन बमादीय े समे वा ुमणे त ु ॥ १४॥
ादशाशं गणना तऽेाििनिदशते ।्
तषेामघीशाः बमशो गणशेाऽियमाहयाः ॥ १५॥
अजिसहंाऽितो येा षोडशाशंारािदष ु ।
अजिवू हरः सयू ोज े युम े ूतीपकम ॥् १६॥
अथ िवशंितभागानामिधपा ॄणोिदताः ।
िबयारे िरे चापान म्गृुाद ् िभावके ॥ १७॥
काली गौरी लीिवजया िवमला सती ।
तारा ालामखुी तेा लिलता बगलामखुी ॥ १८॥
ूिरा शची रौिी भवानी वरदा जया ।
िऽपरुा समुखुी चिेत िवषमे पिरिचयते ॥् १९॥
समराशौ दया मधेा िछशीषा  िपशािचनी ।
धमूावती च माती बाला भिऽणानला ॥ २०॥
िपला का घोरा वाराही वैवी िसता ।
भवुनशेी भरैवी च मला परािजता ॥ २१॥
िसाशंकानामिधपाः िसहंादोजभगे महे ।
ककुमभगे खटेे ः पश ुधरोऽनलः ॥ २२॥
िवकमा  भगो िमऽो मयोऽकवषृजाः ।
गोिवो मदनो भीमः िसहंादौ िवषमे बमात ।्
कका दौ समभे भीमािलोमने िविचयते ॥् २३॥
भाशंािधपाः बमाॐयमवििपतामहाः ।
चशेािदितजीवािहिपतरो भगसिताः ॥ २४॥
अयमाकंमबाििमऽवासवाः ।
िनदुकिवऽेजगोिवो वसवोऽपुः ॥ २५॥
ततोऽजपादिहब ुः पषूा चवै ूकीित ताः ।
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नऽशेा ु भाशंशेा मषेािदचरभबमात ॥् २६॥
िऽशंाशंशेा िवषमे कुजकभाग वाः ।
पपासाभागानां यात स्मे ॥ २७॥
विः समीरशबौ च धनदो जलदथा ।
िवषमषे ु बमायेाः समराशौ िवपय यात ॥् २८॥
चािरंशिभागानामिधपा िवषमे िबयात ।्
समभे तलुतो येाः ािधपसमिताः ॥ २९॥
िवुो मरीिच ा धाता िशवो रिवः ।
यमो य गवः कालो वण एव च ॥ ३०॥
तथावदेभागानामिधपारभ े िबयात ।्
िरे िसहंाद ् िभचेापात ि्वधीशिववरे ॥ ३१॥
ईशातुसरुेा िवकेुशाः िरे िभ े ।
दवेाः पदशावृा िवयेा िजसम ॥ ३२॥
राशीन ि्वहाय खटे िमशंामकत ।्
शषें सकंै तिाशभे पाः षशंापाः तृाः ॥ ३३॥
घोर राशो दवेः कुबरेो यिकरौ ।
ॅः कुलो गरलो विमा या परुीषकः ॥ ३४॥
अपाितम ां कालः सपा मतृेकाः ।
मृः कोमलहरेॄिवमुहेराः ॥ ३५॥
दवेाि किलनाश ितीशकमलाकरौ ।
गिुलको मृकुाल दावािघरसकः ॥ ३६॥
यम कटकसधुाऽमतृौ पणू िनशाकरः ।
िवषदधकुला मुो वशंयथा ॥ ३७॥
उातकालसौााः कोमलः शीतलािभधः ।
करालदंचाौ ूवीणः कालपावकः ॥ ३८॥
दडभिृम लः सौः बूरोऽितशीतलोऽमतृः ।
पयोिधॅमणाौ च चरखेा युमपाः ॥ ३९॥
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समे भ े यायेाः षशंशेाः ूकीित ताः ।
षाशंािमनोजे तदीशादयः समे ॥ ४०॥
शभुषयशंसयंुा महाः शभुफलूदाः ।
बूरषशंासयंुा नाशयि खचािरणः ॥ ४१॥
वग भदेानहं वे मऽैये ं िवधारय ।
षगा ः सवगा  िदवगा  नपृवग काः ॥ ४२॥
भवि वग सयंोग े षडवग िकंशकुादयः ।
ाां िकंशकुनामा च िऽिभनमुते ॥ ४३॥
चतिुभ ामरां च छऽं पिभरवे च ।
षिः कुडलयोगः ाकुुटां च सिभः ॥ ४४॥
सवगऽथ िदवग पािरजातािदसकाः ।
पािरजातं भवेाामुमं िऽिभते ॥ ४५॥
चतिुभ गपरुां ारौः िसहंासनं तथा ।
पारावतं भवते ष्िदवलोकं च सिभः ॥ ४६॥
वसिुभॄ लोकां नविभः शबवाहनम ।्
िदिः ौीधामयोगः ादथ षोडशवग के ॥ ४७॥
भदेकं च भवेाां िऽिभः ात कु्ममुाकम ।्
चतिुभ ना गपुं ात प्िभः ककायम ॥् ४८॥
केरलां भवते ष्िः सिभः कवृकम ।्
अिभनवं नविभः पणू चकम ॥् ४९॥
िदिःैौवा नाम िधै िरभ वते ।्
सयू कां भवदे ्सयू िव ःै ाििुमाकम ॥् ५०॥
शबिसहंासनं शबैगलोकं ितिथिभभ वते ।्
भपूःै ॐीवभां ागा  भदेैदाताः ॥ ५१॥
ोमलूिऽकोणभवनािधपतःे शभुाः ।
ाढात के्नाथानां वगा  मााः सधुीमता ॥ ५२॥
अता महिजता नीचगा ब ला ये ।
शयनािदगताे उा योगनाशकाः ॥ ५३॥

par0110.pdf 17



बहृाराशरहोराशाम १्-१०

अथ वग िववकेाायः ॥ ७॥
अथ षोडशवगष ु िववकंे च वदाहम ।्
ले दहे िवान ं होरायां सदािदकम ॥् १॥
िेाणे ॅातजृं सौं तयुाश े भायिचनम ।्
पऽुपौऽािदकानां व ै िचनं समाशंके ॥ २॥
नवमाशं े कलऽाणां दशमाशं े महलम ।्
ादशाशं े तथा िपऽोिनं षोडशाशंके ॥ ३॥
सखुाऽसखु िवान ं वाहनानां तथवै च ।
उपासनाया िवान ं सां िवशंितभागके ॥ ४॥
िवाया वदेबांशे भाशं े चवै बलाऽबलम ।्
िऽशंाशंके िरफलं खवदेाशं े शभुाऽशभुम ॥् ५॥
अवदेाशंके चवै षशंऽेिखलमीयते ।्
यऽ कुऽािप साः बूरषशंकािधपः ॥ ६॥
तऽ नाशो न से हो गगा दीनां वचो यथा ।
यऽ कुऽािप साः कलाशंािधपितः शभुः ॥ ७॥
तऽ विृ पिु गगा िदनां वचो यथा ।
इित षोडशवगा णां भदेाे ूितपािदताः ॥ ८॥
उदयािदष ु भावषे ु खटे भवनषे ु वा ।
वग िवशंोपकं वी यें तषेां शभुाऽशभुम ॥् ९॥
अथातः सवािम वग िवशंोपकं बलम ।्
य िवानमातण िवपाकं िगोचरम ॥् १०॥
गहृिवशंोपकं वीं सयूा दीनां खचािरणाम ।्
गहृो े बलं पणू शूं तमिते ॥ ११॥
महिितवशायें िराँयिधपितथा ।
मऽेनपुाततो यें ओजयुम भदेतः ॥ १२॥
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सयू होराफलं दजुवाकवसधुाजाः ।
चाुिजदकपऽुाहोराफलूदाः ॥ १३॥
फलयं बधुो दात स्मे चां तदके ।
रवःे फलं होरादौ फलहीन ं िवरामके ॥ १४॥
मऽेनपुातात स्व ऽ िेाणऽेिप िविचयते ।्
गहृवत त्यु भागिेप नवाशंादाविप यम ॥् १५॥
सयू ः कुजफलं धे भाग व िनशापितः ।
िऽशंाशंके िविचौवमऽािप गहृवत ्तृम ॥् १६॥
लहोराकाणाभागसयू का इित ।
िऽशंाशंक षगा  अऽ िवशंोपकाः बमात ॥् १७॥
रमनऽेािबधपािभमूयः सवग के ।
ससमाशंके तऽ िवकाः प लोचनम ॥् १८॥
ऽयः सा यं सावदेा ौ रािऽनायकः ।
लंू फलं च संा तूं च तततः ॥ १९॥
दशवगा िदगशंााः कलाशंाः षिभागकाः ।
ऽयं ऽे िवयेः पषशंक च ॥ २०॥
साकभागाः शषेाणां िवकाः पिरकीित ता ।
अथ वे िवशषेणे बलं िवशंोपकायम ॥् २१॥
बमात ष्ोडशवगा णां ऽेादीनां पथृक ् पथृक ् ।
होरािऽशंाशंाणे कुचशिशनः बमात ॥् २२॥
कलाशं यं यें ऽयं नाशंक च ।
ऽे े सा च िऽतयं वदेाः षशंक िह ॥ २३॥
अमध त ु शषेाणां तेत ्ीयमदुातम ।्
पणू िवशंोपकं िवशंो धिृतः ादिधिमऽके ॥ २४॥
िमऽे पदश ूों समे दश ूकीित तम ।्
शऽौ सािधशऽौ च पिवशंोपकं भवते ॥् २५॥
वग िवाः िवाः पनुिवशितभािजताः ।
िवाफलोपयोयं तोनं फलदो न िह ॥ २६॥
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त फलदं दशो ममं तृम ।्
ितधू पणू फलदं बों सव खचािरणाम ॥् २७॥
अथाऽदिप वऽेहं मऽैये ं िवधारय ।
खतेाः पणू फलं दःु सयूा त स्मके िताः ॥ २८॥
फलाभावं िवजानीयात स्मे सयू नभरे ।
मऽेनपुातात स्व ऽ दुयािवशंोपकाः ॥ २९॥
वग िवशंोपकं यें फलम िजष भ ।
य यऽ फलं बुा तलं पिरकीित तम ॥् ३०॥
वग िवशंोपकं चादावदुयामतः परम ।्
पणू पणूितपनूात स्व दौवं िविचयते ॥् ३१॥
हीन ं हीनिेतहीन ं ात ्ेाकं तृम ।्
मं मिेतमं ााव दशािितः ॥ ३२॥
अथाऽदिप वािम मऽैये श ृण ु सोुत ।्
लतयुा िवयतां केसा िवशषेतः ॥ ३३॥
िपरलाभानां यें पणफरािभधम ।्
िऽषभायिरानामापोिमिमित िज ॥ ३४॥
लात प्मभाय कोणसा िवधीयते ।
षायभावानां ःसािकसकाः ॥ ३५॥
चतरुॐं तयु रं कथयाे िजोम ।
ापचया िण िऽषडायारािण िह ॥ ३६॥
तनधु न ं च सहजो बपुऽुारयथा ।
यवुतीरधमा कमा लाभयाः बमात ॥् ३७॥
संपेणेौतिदतमद ्बुनसुारतः ।
िकििशषें वािम यथा भमखुातम ॥् ३८॥
नवमऽेिप िपतुा न ं सयूा  नवमऽेथवा ।
यििशमे लाभ े तयूा शमे भवे ॥ ३९॥
तयु तनौ धन े लाभ े भाय े यिनं च तत ।्
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चायु तनौ लाभ े भय े तियदे ्ीवुम ॥् ४०॥
लाद ् िभवन े युजािबमऽेिखलम ।्
िवचाय षभाव बधुात ष्े िवलोकयते ॥् ४१॥
पऽु च गरुोः पऽु े जायायाः समे भगृोः ।
अम यािप माृौ ये तथा ॥ ४२॥
यावालं िचं तदीशालं िवः ।
यें त फलं ति तऽ िचं शभुाऽशभुम ॥् ४३॥

अथ रािशिकथनाायः ॥ ८॥
अथ मषेािदराशीनां चरादीनां पथृक ् पथृक ् ।
िभदें ूवािम श ृण ु ं िजसम ॥ १॥
राशयोऽिभमखुं िवू तथा पँयि पा भ े ।
यथा चरः िरानवें िरः पँयित व ै चरान ॥् २॥
िभावो िवनाऽानां िभावान ्ू पँयित ।
समीपं पिर खटेाऽ गताथा ॥ ३॥
चरषे ु सिंताः खटेाः पँयि िरसतान ।्
िरषे ु सिंता एवं पँयि चरसिंतान ॥् ४॥
उभयाु सयूा ा पँयभुयसिंतान ।्
िनकटं िवना खटेाः पँयीयमागमः ॥ ५॥
िचबमहं वे ययावद ्ॄणोिदतम ।्
त िवासमाऽणे िभदेः ूकाँयते ॥ ६॥
ूािच मीषवषृौ लेौ कक िसहंौ तथोरे ।
तलुाऽली पिमे िवू मगृकुौ च दिणे ॥ ७॥
ईशकोणे त ु िमथनु ं वाये ककां तथा ।
नौा चापमािल विकोणे छषं िलखते ॥् ८॥
एवं चतभु ुजाकारं वृाकारमथािप वा ।
िचबं ूिववैं ततो िं िवचारयते ॥् ९॥
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अथािराायः ॥ ९॥
आदौ जातो िवू िराऽिरं िवचारयते ।्
ततािदभावानां जातक फलं वदते ॥् १॥
चतिुवशितवषा िण यावद ्गि जतः ।
जािरं त ु तावत ्ादायदुा य ुं न िचयते ॥् २॥
षािरगः बूरौः खटैे वीितः ।
जात मृदुः सषः शभुितः ॥ ३॥
शिशवृदुाः सौाेबाः बूरवीिताः ।
िशशोजा त मासने ले सौिवविज त े ॥ ४॥
य जिन धीाः ःु सयूा ककुजाभधाः ।
त ाश ु जिनऽी च ॅाता च िनधनं ोजते ॥् ५॥
पापिेतो यतुो भौमो लगो न शभुिेतः ।
मृदुमोऽिप सौरणेाक ण वा यतुः ॥ ६॥
चसयू महे रासयू यतुो यिद ।
सौिरभौमिेतं लं पमकंे स जीवित ॥ ७॥
कमान े ितः सौिरः शऽुान े कलािनिधः ।
िितजः समान े सह माऽा िवपते ॥ ८॥
ले भारपऽु िनधन े चमा यिद ।
ततृीयो यदा जीवः स याित यममिरम ॥् ९॥
होरायां नवमे सयू ः समः शनैरः ।
एकादशे गुः सबुो मासमकंे स जीवित ॥ १०॥
ये सव महा नेाः सयूशबेुराहवः ।
िवशषेााशकता रो ा वा भकािरणः ॥ ११॥
पापाितः शशी धम नूलगतो यिद ।
शभुरैविेतयतुदा मृ ुू दः िशशोः ॥ १२॥
सायां चहोरायां गडाे िनधनाय व ै ।
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ूकंे चपापै केगःै ािनाशनम ॥् १३॥
रवे ु मडलाा ात स्ायं संा िऽनािडका ।
तथवैादयात प्वू ूातः संा िऽनािडका ॥ १४॥
चबपवूा पराष ु बूरसौषे ु कीटभ े ।
लगे िनधनं याित नाऽऽ काया  िवचारणा ॥ १५॥
यशऽगुतःै बूरमैृ िुगतरैिप ।
पापमगते ले समवे मिृतं वदते ॥् १६॥
लसमगौ पापौ चोऽिप बूरसयंतुः ।
यदा नाविेतः सौःै शीयाृभु वेदा ॥ १७॥
ीणे शिशिन ले पापःै केासिंतःै ।
यो जातो मृमुाोित स िवूशे न सशंयः ॥ १८॥
पापयोम गो लाािमसमः ।
अिचराृमुाोित यो जातः स िशशुदा ॥ १९॥
पापयमगते चे लसमािौते ।
सामने पापने माऽा सह मतृः िशशःु ॥ २०॥
शनैराकभौमषे ु िरधमा मषे ु च ।
शभरैवीमाणषे ु यो जातो िनधनतः ॥ २१॥
येाणे च यािमऽे य ााणो महः ।
ीणचो िवलः सो हरित जीवतम ॥् २२॥
आपोिमिताः सव महा बलिवविज ताः ।
षमासं व िमासं व तायःु समदुातम ॥् २३॥
िऽिभः पापमहःै सतूौ चमा यिद ँयते ।
मातनृाशो भवे शभु े शभुं वदते ्/ ॥ २४॥
धन े राब ुधः शबुः सौिरः सयू यदा ितः ।
त मातभु वेृमुृ त े िपतिर जायत े ॥ २५॥
पापामरे चे पापसमिते ।
बिलिभः पापकै े जातो भवित मातहृा ॥ २६॥
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उो वाऽथ नीचः समो यदारिवः ।
पानहीनो भवेाल अजाीरणे जीवित ॥ २७॥
चातथु गः पापो िरपुऽे े यदा भवते ।्
तदा मातवृधं कुया त के्े यिद शभुो न चते ॥् २८॥
ादशे िरपभुाव े च यदा पापमहो भवते ।्
तदा मातभु यं िवातथु दशमे िपतःु ॥ २९॥
ले बूरो ये बूरो धन े सौथवै च ।
समे भवन े बूरः पिरवारयरः ॥ ३०॥
ले च गरुौ सौरौ धन े राहौ ततृीयग े ।
इित चेकाले ााता त न जीवित ॥ ३१॥
ीणचािकोणःै पापःै सौिवविज तःै ।
माता पिरजेलं षमासा न सशंयः ॥ ३२॥
एकाशंकौ मारौ यऽ कुऽितौ यदा ।
शिशकेगतौ तौ वा िमातृां न जीवित ॥ ३३॥
ले सो मदे भौमः षान े च चमाः ।
इित चेकाले ात ि्पता त न जीवित ॥ ३४॥
ले जीवो धन े मरिवभौमबधुाथा ।
िववाहसमये त बाल िॆयते िपता ॥ ३५॥
सयू ः पापने सयंुो थवा पापमगः ।
सयूा त स्मगः पापदा िपतवृधो भवते ॥् ३६॥
समे भवन े सयू ः कम ो भमूननः ।
रा य े च युवै िपता कने जीवित ॥ ३७॥
दशमो यदा भौमः शऽुऽेसमािॐतः ।
िॆयते त जात िपता शीयं न सशंयः ॥ ३८॥
िरपुान े यदा चो लान े शनैरः ।
कुज समे ान े िपता त न जीवित ॥ ३९॥
भौमाशंकिते भानौ शिनना च िनरीित े ।
ूाजनो िनविृः ाृवुा ऽिप िशशोः िपतःु ॥ ४०॥
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चतथु दशमे पापौ ादशे च यदा ितौ ।
िपतरं मातरं हा दशेाशेारं ोजते ॥् ४१॥
राजीवौ िरपुऽे े ल े वाऽथ चतथु के ।
ऽयोिवशंितमे वष पऽुातं न पँयित ॥ ४२॥
भानःु िपता च जनूां चो माता तथवै च ।
पापियतुो भानःु पापमगतोऽिप वा ॥ ४३॥
िपऽिरं िवजानीयािशोजा त िनितम ।्
भानोः षम ःै पापःै सौिवविज तःै ।
सखुभावगतवैा ऽिप िपऽिरं िविनिदशते ॥् ४४॥
एवं चात ि्तःै पापमैा त ु कं िवचारयते ।्
बलाऽबलिववकेेन कं वा मृमुािदशते ॥् ४५॥

अथाऽिरभाायः ॥ १०॥
इिरं मया ूों तािप कते ।
यत स्मालों जातानां िरंताऽिरं वदेधुः ॥ १॥
एकोऽिप ाय शबुाणां लात के्गतो यिद ।
अिरं िनिखलं हि ितिमरं भारो यथा ॥ २॥
एक एव बली जीवो लो िरसयम ।्
हि पापयं भा ूणाम इव शिूलनः ॥ ३॥
एक एव िवलशेः केसंो बलाितः ।
अिरं िनिखलं हि िपनाकी िऽपरंु यथा ॥ ४॥
शुपे पाज ले सौिनरीित े ।
िवपरीतं कृपे तथािरिवनाशनम ॥् ५॥
यान े यदा सयू लुाले त ु जायत े ।
जीवते स् शतवषा िण दीघा यबुा लको भवते ॥् ६॥
गुभौमौ यदा यवुतौ गुोऽथवा कुजः ।
हाऽिरमशषें च जनाः शभुकृवते ॥् ७॥
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चतथु दशमे पापः सौमे यदा भवते ।्
िपतःु सौकरो योगः शभुःै केिऽकोणगःै ॥ ८॥
सौारगतःै पापःै शभुःै केिऽकोणगःै ।
सो नाशयतऽेिरं तावोफलं न तत ॥् ९॥
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