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.. bRihatpArAsharahorAshAstram.h 91-97 ..

॥ बहृाराशरहोराशाम ९्१-९७ ॥

अथ महणजातशाायः ॥ ९१॥
सयूमहणे काले यषेां ज भवदे ् िज ।
ािधः कं च दािरं तषेां मृभुयं भवते ॥् १॥
अतः शािं ूवािम जनानां िहतकाया ।
सयू ेो महणें यिनृ े ूजायत े ॥ २॥
तऽपते पं सवुणन ूकयते ।्
सयू महे सयू पं सवुणन शितः ॥ ३॥
चमहे चपं रजतने तथवै च ।
रापं ूकुवत सीसकेन िवचणः ॥ ४॥
शचुौ दशे े समं ानं गोमयने ूलेपयते ।्
तऽ च ापयदे ्वं नतून ं समुनोहरम ॥् ५॥
ऽयाणामवे पाणां ापनं तऽ कारयते ।्
सयू महे ूदातं सयू ू ीितकरं च यत ॥् ६॥
रातं रगं रमाारािदकम ।्
चमहे ूदातं चूीितकरं च यत ॥् ७॥
तेगं तेपुं तेमाारािदकम ।्
राहवे च ूदातं कृपुारािदकम ॥् ८॥
दाऽनाथाय तेगािदकं तथा ।
सयू सजूयेीमानाकृिेत च मतः ॥ ९॥
अथा चं इमे दवेा इित मणे भितः ।
वा िभ पजूयिेां कया न इित मतः ॥ १०॥
सयूोरकपालाशिमिज ुयात ब्मात ।्
तथा च राहोः ूीथ वा िभिजसम ॥ ११॥
ॄवृसिमि भशेाय जुयात प्नुः ।
अिभषकंे ततः कुया त ज्ात कलहोदकैः ॥ १२॥
आचाय पजूयेा सशुाो िविजतिेयः ।
ॄाणान भ्ोजयेा त ु यथाशि िवसज यते ॥् १३॥
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॥ बहृाराशरहोराशाम ९्१-९७ ॥

एवं महणजात शािं कृा िवधानतः ।
सविवं िविनिज ा सौभायं लभते नरः ॥ १४॥

अथ गडाजातशाायः ॥ ९२॥
ितिथनऽलानां गडां िऽिवधं तृम ।्
जयाऽािववाहादौ भवेिधनूदम ॥् १॥
पणूा नायोिोः सौ नाडीचतुयम ।्
अध ऊ च मऽैये ितिथगडामुते ॥ २॥
रवेतीदाॐयोः साूमघयोः शाबमलूयोः ।
सौ नऽगडामवें नाडीचतुयम ॥् ३॥
मीनाजयोः किकहयलयोरिलचापयोः ।
सौ च लगडामधऊ घटीिमतम ॥् ४॥
एष ुचाभुमलूां महािवपदं तृम ।्
इरासयोः सौ पाघिटकाः बमात ॥् ५॥
अथ गडाजात िशशोः शाििविधं ॄवु े ।
गडाकालजात सतूकािदन े िपता ॥ ६॥
शािशंभुऽेि वा कुया त प्ँयते त्ाव तं िशशमु ।्
वषृभं ितिथगडाे नऽे धनमुवे च ॥ ७॥
कानं लगडाे दाोषूशाये ।
आभाग े ूजात िपतुािभषचेनम ॥् ८॥
ितीय े त ु िशशोमा तरुिभषकंे च कारयते ।्
सवुणन तदधण यथािवं िजोम ।
ितिथभषेािदपं च कृा वसमितम ॥् ९॥
उपचारयै थाशि कलहोपिर पजूयते ।्
पजूाे सिमदहैम। कुया थािविध ॥ १०॥
ॄाणान भ्ोजयते प्ादवें दोषामुते ।
आयरुारोयमैय साोित िदन े िदन े ॥ ११॥

अथ अभुमलूशाायः ॥ ९३॥
ेामलूमयोय ादिधपािवरासौ ।
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.. bRihatpArAsharahorAshAstram.h 91-97 ..

महावरैात त्योः सिमहादोषूदः तृः ॥ १॥
अभुमलूजं पऽुं पऽु वाऽिप पिरजते ।्
अथवाऽाकं तातखुं न िवलोकयते ॥् २॥
तोषपिरहाराथ मथ शाििविधं ॄवु े ।
तऽाऽदौ दोषबान म्लूशाििन गते ॥ ३॥
जतो ादशाहे वा ते वा शभु े िदन े ।
जात वाऽमे वष शािं कुया द ् िवधानतः ॥ ४॥
ससुमे च शभु ेान े गोमयनेोपलेिपत े ।
मडपं गहृात ्ू ाामदुीां वा ूकयते ॥् ५॥
चतुा रसमायंु तोरणारैलतम ।्
कुडं महािदयाथ तिह ूकयते ॥् ६॥
सवुणन तदधन तदधा धन वा पनुः ।
नऽदवेतापं कुया द ् िवानसुारतः ॥ ७॥
ँयामवण महोमं च ििशरं वकृाननम ।्
खचमधरं तद ्यें कुणपवाहनम ॥् ८॥
सवुण  च मूं वा ापिया ूपजूयते ।्
सवुण सव दवैं यतः शाषे ु िनितम ॥् ९॥
आचाय वरयते प्ात ्िवाचनपुवू कम ।्
कलशापनं कुया त ्गृोिवधानतः ॥ १०॥
पगािदकं ें कलशे तीथ वािर च ।
शतौषािदकं तऽ शतििघटे िपते ॥् ११॥
वशंपाऽं च संा तऽ व ै पिमामखुम ।्
अचयिेितं दवें शुवातािदिभः ॥ १२॥
इं तदिधदवें च जलं ूिधदवैतम ।्
शाखोमणे ूधानादीपजूयते ॥् १३॥
दवेािधदवेूीथ होमं कुया थािविध ।
अोरं सहॐं वा शतं वा िनयतिेयः ॥ १४॥
मृ ुू शमनाथ च मं ऽयकं जपते ।्
ूाथ ये ततो दवेमिभषकेाथ मादरात ॥् १५॥
भिासनोपिव सीपऽु मिवत ।्
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॥ बहृाराशरहोराशाम ९्१-९७ ॥

आचाय यजमान कुया त ्ू ीािभषचेनम ॥् १६॥
वािरतकुाां ापयेदनरम ।्
शुारधरत ्तेगानलेुपनः ॥ १७॥
धने ुं पयिन दादाचाया य च शितः ।
ऋिो दिणां दाद ्ॄाणांािप भोजयते ॥् १८॥
यापं य मे दौःं सवगाऽेवितम ।्
तव भया ं ल पिुं च वध य ॥ १९॥
अननेवै त ु मणे सगां िवलोकयते ।्
मलूगडोववैं सप पाप ं ूणँयित ॥ २०॥

अथ ेािद गडशाायः ॥ ९४॥
ेागडाजातु िपतःु  च नाशकः ।
त शाििविधं वे सव िवोपशाये ॥ १॥
मलूशािसमं सव माऽािप मडपािदकम ।्
इोऽऽ दवेता तदिधदवेोऽनलथा ॥ २॥
िवयें च तथा िवू रः ूिधदवैतम ।्
यथाशि सवुणन कुया िदपकम ॥् ३॥
वळाशधरं िदं गजराजोपिरितम ।्
शािलतडुलसयंुकुोपिर पजूयते ॥् ४॥
गृोमणे गपुातािदिभः ।
अिभषकंे च होमं च कुया द ्ॄाणभोजनम ॥् ५॥
इसंू जपदे ्भा मं मृुयं तथा ।
ूाथ यिेददवें च ततः शािमवायुात ॥् ६॥
अथ वा शभावे त ु कुया द ्गोदानमवे िह ।
यतः समभदूानाद ्गोदानमितिरते ॥ ७॥
मलेूािहमघागडजात े दाद ्गवां ऽयम ।्
गोयुमं पौदाॐोे गडाे च िजन े॥ ८॥
अगडे च यग े गामकेां िह ूदापयते ।्
गोरभावे च िवूाय दात त्ूमवे िह ॥ ९॥
ेनऽजा का िविनहि धवामजम ।्
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.. bRihatpArAsharahorAshAstram.h 91-97 ..

िवशाखापदोा का दवेरघाितनी ॥ १०॥
ताः ूदानकालेऽतो गोदानमिप कारयते ।्
आषेािऽपादोौ मलूािऽपदोवौ ॥ ११॥
कासतुौ हतः ौूं शरु यथाबमम ।्
तयोिव वाहकालेऽतः शािं कुया द ् िवचणः ॥ १२॥
तदोषिवनाशाय यथािवानसुारतः ।
धवामजभावे त ु न दोषाय ूजायते ॥ १३॥

अथ ऽीतरजशाायः ॥ ९५॥
अथाऽत स्वािम जदोषूदं िज ।
सतुे सतुाज तये सतुज चते ॥् १॥
तदाऽिरभयं यें िपतमृातकुृलये ।
तऽ शाििविधं कुया द ् िवशािवविज तः ॥ २॥
सतूकाऽेथ वा शुे समये च शभु े िदन े ।
आचाय मिृजो वृा महयपरुरम ॥् ३॥
ॄिवु महशेेूितमाः णजाः शभुाः ।
पजूयदे ्धारािशकलशोपिर भितः ॥ ४॥
चािर िसूािन शािसूािन सवशः ।
िवू एको जपदे ्होमकाले च सिुचसयंतः ॥ ५॥
आचाय जुयाऽ सिमदाितलांम ।्
अोरं सहॐं वा शतं वाऽौ च िवशंितम ॥् ६॥
ॄािदसवदवेेः गृोमतः ।
ततः िकृतं ा बिलं पणूा ितं पनुः ॥ ७॥
अिभषकंे च जात सकुटु कारयते ।्
ऋिो दिणां दाद ्ॄाणांािप भोजयते ॥् ८॥
कांावीणं कृा दीनानाथां तप यते ।्
एवं शाा च मऽैये सवा िरं िवलीयते ॥ ९॥

अथ ूसविवकारशाायः ॥ ९६॥
अथाऽहं सवािम िवकारं ूसवोवम ।्
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॥ बहृाराशरहोराशाम ९्१-९७ ॥

यनेाऽिरं सम माम च कुल च ॥ १॥
अे वाऽिधके काले ूसवो यिद जायते ।
हीनाोवाऽिधकाो वा िविशरा ििशराथा ॥ २॥
नाया  पाकृितवा िप पशुिप नराकृितः ।
ूसव िवकारोऽयं िवनाशायोपजायते ॥ ३॥
य ियाः पशनुां वा िवकाराः ूसवोवः ।
अिनं भवन े त कुलेऽिप च महद ्भवते ॥् ४॥
तोषपिरहाराथ शािः काया  ूयतः ।
ी वा गौवडंवा वािप पिराा िहतािथ ना ॥ ५॥
नाया ः पदशे वष जतः षोडशोऽिप वा ।
गभ वा ूसवो वाऽिप न शभुाय ूजायते ॥ ६॥
िसहंरािशितऽेक गौनबे मिहषी तथा ।
ूसतूा ािमनं हि यं चािप िवनँयित ॥ ७॥
ॄाणाय ूदात त्ां शािं वािप समाचरते ।्
ॄिवमुहशेानां महाणां चवै पजूनम ॥् ८॥
सव होमािदकं कम  कुया त ि्ऽतरशािवत ।्
ततो गहृो सखुी भूा सव पापःै ूमुते ॥ ९॥
एवं िर े सा े नरः शािं करोित यः ।
सवा न क्ामानवाोित िचरजीवी सखुी च सः ॥ १०॥

अथोपसहंाराायः ॥ ९७॥
यां ॄणा ूों नारदाय महान े ।
तदवे शौनकािदो नारदः ूाह सादरम ॥् १॥
ततो मया यथा ातं तुमंु तथा िज ।
नासयूकाय दातं परिनारताय वा ॥ २॥
जडाय िव नीताय नााताय कदाचन ।
दयेमतेिुरलाय भाय सवािदन े ॥ ३॥
मधेािवन े िवनीताय सग ्ातकुलाय च ।
पुयदं ौितषं शामं वदेामुमम ॥् ४॥
जानाित कालमान ं यो महा णां च सिंितम ।्
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.. bRihatpArAsharahorAshAstram.h 91-97 ..

होराशािमदं सक ् स िवजानाित नाऽपरः ॥ ५॥
होराशााथ तः सवाग ि्विजतिेयः ।
शभुाऽशभुं फलं वि सं तचनं भवते ॥् ६॥
ये सशुां पठीदं य े वा वि भितः ।
तषेामंायबु लं िवं विृमिेत यशः सदा ॥ ७॥
इं पराशरणेों होराशां चमृतम ।्
नवं नवजनूी ै िविवधाायसयंतुम ॥् ८॥
ौें जगितायदें मऽैयेाय िजन े ।
ततः ूचिरतं पृामातं सादरं जनःै ॥ ९॥
मऽेिन प्थृगायिैव षया िविनविेशताः ।
सिृबमोऽवतारा गणुाः खटे भ च ॥ १०॥
िवशषेलं वगा  तिवके रािशक ् ।
अिरं तिभ िववकेो भावजथा ॥ ११॥
भावानां च फलाायो भावशेोफलं तथा ।
अूकाशफलं खटेिूसाधनम ॥् १२॥
ततः बलाायः इकूसाधनम ।्
पदं चोपपदं तदग ला थ कारकाः ॥ १३॥
कारकाशंफलं योगकारकााय एव च ।
नाभसा िविवधा योगायोगोऽकयोगकः ॥ १४॥
राजयोगतः ूोो राजसयोगकः ।
िवशषेधनयोगा योगा दािरकारकाः ॥ १५॥
आयमुा रकभदेा महावाः फलािताः ।
नानािवधदशाायालाायः सयंतुाः ॥ १६॥
अःूरूाणसूसंा तिदाः ।
सयूा कवग  िऽकोणपिरशोधनम ॥् १७॥
एकािधपसशंिुतः िपडूसाधनम ।्
तताऽकवगा णां ूुटािन फलािन च ॥ १८॥
ततोऽकवगा यःुसाधनं च ततः परम ।्
समदुायावगफलाायः पिरुटः ॥ १९॥
महरिँमफलाायः सदुश नफलं तथा ।
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॥ बहृाराशरहोराशाम ९्१-९७ ॥

महापुषिचािन महाभतूफलािन च ॥ २०॥
गणुऽयफलाायतोऽातजनाम ।्
जलािदिवान ं ूोालणािन च ॥ २१॥
ीणां च फलवैमलफलािन च ।
पवू पापोशापोयोगा वपैुकारकाः ॥ २२॥
सऽुूापुाया सहवै ूितपािदताः ।
जिनल ितािदूितपादनम ॥् २३॥
ताििविधवै संपेणे ूदिश तः ।
ूसव िवकारा किथताः शािसयंतुाः ॥ २४॥
एवं जातकवयऽऽ िनिवा िवषयाः शतम ।्
िवाय िवबधुातेान ्ू ावु ु यशः िौयम ॥् २५॥
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