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ज्यौतिश्शास्त्रे प्रारब्धकर्मतिचारः 
 

Ishwar Bhat 

 

प्रस्तावना 

सिेषार्् आततिकर्हाजनानाां सिेषु िैदिककर्मसु कालां तिपणय्य प्रिृति इत्यैिि् िरीिशृ्यि।े 

तिभुरतप कालः ग्रहनक्षत्रािीतन ज्योिीतष उपातधकृत्य तििेष्यिे। अिः ज्यौतिषां 

िेिाङ्गर्तति। िेिाङ्गभूिेऽततर्न् ज्योतिः शास्त्रै प्रारब्धकर्मतिचार इति तिषयर्ाधारीकृत्य 

शोधप्रबन्धः प्रतिूयिे। 

श्रुतितर्ृत्यादिषु प्रातणर्ात्रतय जन्र्ायरु्ोगः कर्ामधीनतर्ति प्रोचुः। ज्यौतिषे ग्रहाधीनां कर्मणः 

फलतर्त्यिोचन्। पूिोक्ततिषयद्वयर्तप प्रार्ातणकर्ेि। इिानीं प्रश्नो उितेि यदि ग्रहाधीनां 

कर्म ििमि ेचेि् कर्मणः िािि ्कुत्र उपयोतगिा? यदि कर्ामधीनां ग्रहाः तयुः िर्हम ग्रहाणाां का 

उपयोतगिा ििमिे इति। एिां रीत्या अन्यषेाां प्रश्नानार्ुपयमतप अततर्न् शोधप्रबन्धे 

शास्त्रोक्तरीत्या र्ीर्ाांसा दियिे।। 

आद्यप्रथर्िया ियां कर्मणः तिरूपां तिचारयार्ः। कर्ो नार् दिया। दियाया व्यापारः 

सनािनः ििमिे एि। जडचेिनशब्िने प्रतसद्धषेु सिेषु पिाथेषु व्यापारः तिलोक्यिे। 

आकाशादिभूिषेु यः व्यापारः तिद्यिे िि ्व्यापारः आतधभौतिकः, ग्रहनक्षत्रेषु यः व्यापार, 

ििमिे िि ् आतधितैिकः दकञ्च प्रातणनाां शरीरादिषु यि ् व्यापारः ििमिे िि ् आध्यातत्र्कां  

कर्ेति कथ्यिे। तत्रतिधसांसारव्यापारतय प्रयोजनर्तप पुरुषतय कृिे भोगापिगमतय प्राप्तये 

अतति। ित्र आध्यातत्र्कव्यापारे कातयक-िातचक-र्ानतसकञे्चति त्रेधा तिभागः दियिे। अत्र 

शरीरतय सकाशाि ्यि् कर्म दियिे िि ्कातयकः, िाण्या यत्कर्म दियिे िि ्िातचकः, र्नसः 

सकाशाि ् यत्कर्म दियिे िन्र्ानसञे्चति। इतन्ायाणाां कर्ामण्यतप र्ानतसकव्यापारे एि 

अन्िभूमिाः भितन्ि। पूिोक्तातन इर्ातन सिामतण कर्ामतण केिलां प्रातणष ु एि प्रायः 

तिलोदकिाः भितन्ि। यतत्कर्तप कर्म तनष्फलां नैि भिति। किातचि ्कर्म जडगिां िा भििु, 

चेिनगिां िा भििु दकञ्च यथा कर्म तनष्फलां नैि भिति िथैि तनहिेुकर्तप नैि भिति। ििि ्

कर्मणाां फलां यतत्कर्तप अिश्यर्ेिातति। कतय कतय कर्मणः ककां  ककां  फलां, ित्र को हिेुः एिेषाां 

सिेषाां तिषयाणाां सुतपषृिया तनणमयः तर्ृतिग्रन्थेषु शभुाशुभरूपेण भागद्वये तिभक्तर्तति। 

सुखतय जनकत्िाि् िातन शुभकर्ामतण। िःुखतय जनकत्िाि् िातन अशुभकर्ामतण। अिः 

सुखिःुखयोः हिेुरतति कर्म। कर्म दकञ्च ित्फलव्यापारयोः साांकयम न तयाि्। अिो येन प्रातणना 

कृिां शुभाशुभां कर्म ििमिे ित्कर्मणः फलर्तप ित्प्रातणनः कृिे एि तर्लति। अनुकूलिेिनीयत्िां 

सुखर््। प्रतिकूलिेिनीयत्िां िःुखर््। सुखिःुखयोरतप आतधितैिकादिरूपेण भेित्रयर्तति। ििेैः, 

पञ्चभूिादितभः, शरीरादिना अनुभूयर्ानां सुखिःुरिे पूिोक्तां  प्रकारत्रयेण भिति । 

सुखिःुखफलात्र्ककर्मण नाशः सञ्जायिे। अिअ अतय नाशकहिेौ र्ुर्कु्षोः तजञासासा भिति। 

अिएि साांख्याकाररकायार्् उच्यिे। 
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तद्यथा 

 

"िःुखत्रयातभघािातिञासासा िितभघािके हिेौ।  

िषृ्ट ेसाऽपाथाम चन्नैकान्िात्यन्ििोऽभािाि्"।। इति॥1 

"क्लेशर्ूलः कर्ामशयो िषृ्टािषृ्टजन्र्िेिनीयः"।2 

 

(व्यासभाष्ये) अथामि ् पुण्यापुण्यात्र्ककर्मसांतकार एिां 

क्लेशतय र्ूलर्तति। एिििे कार्-िोध-लोभ-र्ोह-भयेष्याम-

तिषािािीनाां जनकः। अि एिे अततर्न् जन्र्तन जन्र्ान्िरे 

िा िेिनीयर्तिीति भािः। 

 

उक्तञ्च  

 

"िि य इह रर्णीयचरणा अभ्याशो ह यिे रर्णीया 

योतनर्ापद्येरन् ब्राह्मणयोननां िा क्षतत्रययोननां िा। अथ य 

इह कपूय चरणा अय्याशो ह यिे कपूयाां योतनर्ापद्येरन् 

श्वयोननां िा चाण्डालयोननां िा।" ।।इत्यादिश्रतुिः।।"3 

 

ये कुिमतन्ि शुभकर्ामतण िे ब्राह्मणादि शुभयोतनष ु जन्र् 

प्राप्नुितन्ि। यैः पापकर्ामतण दियन्िै िैः कपूयाां योतनर्् अथामि् 

सूकरादि पापयोनौ जन्र् प्राप्यिे। तर्ृतिरतप कथयति।  

िद्यथा - 

 

“योतनर्न्ये प्रपद्यन्िे शरीरत्िाय ितेहनः । 

तथाणुर्न्य ेिु सांचतन्ि यथा कर्म यथाश्रुिर््"।।इति॥4  

 

तिकर्ामनुसारेण केचन प्रातणनः ब्राह्मणादि योतनषु केचन 

िृक्षलिातथाण्िादिभािां भजन्िे। एतभः उिाहरणै सुतपृषो 

भिति प्रातणनाां कर्ामनुसारां गतिः जन्र्, आयुः, भोगश्च 

सम्भिति। 

उक्तञ्च - 

 

पूिमकर्मफलां भोकु्तां  जन्िोयमदिह जीिनर््। 

आयुतिकर्म शक्त्या तिाद्धीघमर्ध्याल्पिातधकर्् ।। इति।।5 

 

अतप च 

"सति र्ूले ितद्वपाको जात्यायुभोगाः"'6 इति 

योगसूत्रानुसारेण कर्मणः र्ूले अतिद्यायाः ततथतििशाि् 

जन्र्-आयु-सुख िःुख-भोगाश्च कर्मणः तिपाकाः ििमन्िे। अिः 

कर्म एि जीिनचितय प्रििमको अतति। । 

कर्ामतण तत्रतिधातन सतन्ि। सतञ्चि-प्रारब्ध-दियर्ाणञे्चति। 

अिीिशरीरादिना प्रातणना अर्जमिां कर्म सतञ्चिर््। 

सतञ्चिकर्म िािि् सांतकाररुपेण जन्िूनार् ् आत्र्तन अथिा 

अन्िःकरणे फलतय भोगपयमन्िां तिद्यर्ानो भिति। इिां च 

कर्म ब्रह्मतिद्यािः भतर्ीभिूो भिति। भोगां तिना एिि् 

कर्मणः सकाशाि् तनिृतिः नातति। अतय सतञ्चिकर्मणाां 

सकाशाििे फलोन्र्ुखकर्मरातशः शरीरतय आरम्भको भिति। 

यत्कृिे अतर्ातभः प्रारब्धकर्ेति कथ्यिे। येषाां कर्मणाां फलां 

जन्िुः ििमर्ानशरीरेण भोक्ष्यति। एतभः कर्मतभः प्राप्तशरीरेण 

कातयक-िातचक-र्ानतसकादिकर्मणाां तनष्पतिः भिति। 

ितत्ियर्ाण कर्ेति व्यिहररष्यिे। दियर्ाणकर्म एि 

कालान्िरे सतञ्चिकर्मत्िेन पररणिो भिति। एिां रीत्या 

कर्मणाां सर्ातप्तरेि न भिति। सतञ्चिकर्मणः सकाशाि ्

प्रारब्धकर्म, प्रारब्धकर्मणः सकाशाि ् दियर्ाणां कर्म, 

दियर्ाणकर्मणः सकाशाि ् पुनः सतञ्चिां कर्मञ्चेति एिां 

प्रकारेण घटीयन्त्रिि् पौनः पुन्येन कर्मणः चिां  

प्रचतलष्यर्ाणो ििमिे। प्रातणनः एितर्ाि् कर्मचिाि् र्ुक्ताः 

भतििुां नहमतन्ि। इिर्ेि कर्मचिां  भिबन्धन-सांसारादिशब्िने 

व्यिहररष्यिे। इत्थां कर्म एि कर्मणः जनको ििमिे। सिेषाां 

कर्मणाां र्ूलर्तति अतिद्या। अतिद्या नार् आत्र्तिषयक 

अञासानर््। कर्म एि बन्धनतय कारणां ििमिे। (सुख-िःख-कार्-

िोध-र्ोहाियः) ब्रह्मतिद्या एि भिबन्धनाि् र्ोक्षतय किे 

कारणर्् अतति। (र्ोक्षो नार् आत्र्नः तिरूपािततथतिः) 

यािि् पयमन्िां भिबन्धनतय नाशो न भिति िािि् पयमन्िां 

जीितय र्ुतक्तः न भिति। 

आत्र्तिषयकतिद्यया सतञ्चिकर्ामतण भतर्ीभूिातन भितन्ि। 

प्रारब्धकर्ामतण भोगाििे तिनष्टातन भितन्ि । परन्िु 

दियर्ाणकर्ामतण ञासानातिना भर्जमिबीजिि् शरीरान्ितय 

आरम्भकाः नैि भितन्ि। इत्थां जीितय र्ुतक्तभमिति 

ब्रह्मतिद्यया। श्रुिौ उच्यिै।  

िद्यथा - 

 

"तभद्यिे हृियग्रतन्थः तिद्यन्िे सिमसांशयाः। 

क्षीयन्िे चातय कर्ामतण िततर्न् िषृ्ट ेपरािरे"॥इति॥7 

अत्र तर्ृतिरतप प्रर्ाणर्तति।  

 

िद्यथा - 

 

"ञासानातिः सिमकर्ामतण भतर्साि् कुरुिेऽजुमन"।इति।8 

 

अथामि् परब्रह्मणः साक्षात्कारेण जीितय हृिय ग्रतन्थः 

(आत्र्ानात्र्नो अध्यासः) नार् अनात्र्शरीरािौ आत्र्भािः 

तिनश्यति। िेन सिे सांशयाः तिद्यन्िे। सिामतण कर्ामतण 

क्षीयन्िे। ञासानरूप्यतिना सिामतण कर्ामतण तिनष्टातन भितन्ि। 

इत्थां कर्मणा बध्यिे जन्िुः तिद्यया च तिर्ुच्यिे। 

भिबन्धनतय हिेुः कर्म, र्ोक्षतय हिेुः िािि् तिद्या। 
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इिानीर्् उपिर्ेऽततर्न ् ज्योतिश्शास्त्रानुसारेण 

प्रारब्धकर्मणः तिरूपां तिचारयार्ः । 

जगिः शभुशभुफलतनरूपण े प्रिृितर्िां ज्यौतिश्शास्त्रां र्या 

पूिमप्रतिपादिििि् िेिाङ्गेषु नेत्रर्तति। 

तसद्धान्िहोरासांतहिाभेिने तत्रधािततथिे अततर्न् 

ज्यौतिश्शास्त्र े यत्र र्हीयसा गतणिबन्धेन खेटगियो 

तिचायमन्िे स तसद्धान्िः। प्रातणनाां जन्र्कालिशेन 

ग्रहजतनिशुभाशुभतनरूपकां  शास्त्रां जािकर्् अथिा 

होराशास्त्रर््। एिां च ििद्कातलकग्रहचारिशेन 

सुतभक्षिरु्भमक्षादिसािमभौर्फलप्रतिपािकां  शास्त्रां सांतहिा। ित्र 

अहोरात्रशब्ितय आद्यातन्िर्िणमयोःलोपाि् होराशब्ितय 

व्युत्पतिः लाघिेन तसध्यति। जािकशास्त्रतयैि अपरां नार् 

होराशास्त्रर््। अततर्न् होराशास्त्रे प्रातणनाां जन्र्-आय-ु

कर्ामिीनाञ्च तिचारः तिधीयिे। 

अततर्न् शास्त्रे जन्र्कुण्डल्याः द्वािशभािेषु ग्रहाणाां 

ततथत्यनुसारेण जािकतय भतिष्यत्फलतिचारो तिधीयिे। 

कण्डल्याां द्वािशभािेषु तिद्यर्ानानाां ग्रहाणार्् उच्च-नीच-

अति-बाल-कुर्ार-युिा-िृद्ध-सुप्ताद्यितथानुसारेण, ग्रहाणाां 

ििद्योगिशाच्च र्ानितय कर्ामिीनाां तिचारः दियिे। 

अत्र कैतश्चि् उच्यिे यि् ग्रहाणाां ततथिेरनुसारेण प्रातणनाां 

जीिने सुकृिां िषु्कृिां चेति तद्वतिधकर्मिशाि् सुखिःुखयोः 

प्रातप्तभमिति। अन्िे च र्ारकग्रहतय प्रभािेण र्रणां 

भतिष्यिीति। एिन्नयुक्तर्-्यिः जािकशास्त्रे 

पञ्चतसद्धान्िकोतिि ै उहापोहपटुतभः तसद्धर्न्त्रैञ्च ििैञैासः 

जन्र्कुण्डल्याां ग्रहततथतिर्िलोक्य जािकतय प्राक् जन्र्-

इहजन्र्-अतग्रर्जन्र्नः तिषयेऽतप िक्ष्यन्िे। सद्योजाितय 

भतिष्यत्काले आयुर्िमद्या धनतर्त्रधर्मकर्ामिीतन च तपष्टिया 

भाषतयिुां शक्यन्िे। तितिधराजयोग-र्हापुरुषयोग-सुनका-

अनफा-केर्ारु्ाद्योगिशाच्च भतिष्यत्फलतय रहतयां 

ज्योतिर्िमिः सर्ुद्घाटयतन्ि। दकञ्च जािकतय आयुिामय-रोग-

िःुख-िारराय-जन्र्ान्िरगति-र्ृत्य-ुिद्धशेकालप्रभृियः सिे 

तिषयाः ग्रहततथत्या तिञासािुां शक्यन्िे। अतपच तिद्या-तिि-

सुि-तर्त्र-कलत्र-भूतर्-भिन-यात्रािीनाञ्च तिचारः सम्यक् 

दियिे। अिः एकैि शब्िने िक्तव्यां भिति यि् जािकतय भूि 

भतिष्यद्विमर्ानञ्चेति तत्रकालेष्ितप जन्र्-आयु-भोगाियञ्च 

ज्यौतिषद्वारा एि तनरूप्यन्िे। 

ननु जािकतय शुभाशुभकर्मफलां ककां  ग्रहाणाां 

िित्तथानािततथतििशाि ् तचन्िनीयर्् उि ग्रहा एिां पुरुषां 

सुखिःुखप्रिाने ििनुकूलकर्मव्यापारेण तनयोजयतन्ि? यद्वा 

कर्म तिोपार्जमिर्तति, चिेचु्यिे। कर्ामनुसारां ग्रहततथतिः 

दकञ्च ग्रहततथतििशाि् कर्म ििमिे इत्युच्येि, िर्हम 

अन्योन्याश्रयिोषः सम्पद्यिे। यदि अनादिकालप्रिाहने 

पतिित्िाि् बीजाङ्कुरन्यायिि् अन्योन्याश्रयिोषां 

नाङ्गीकुर्मः ििानीर्तप एकः प्रश्नः उितेि। ककां  सुिरूिर्िमनभः 

प्राङ्गण ेर्न्िशीघ्रगत्या प्रचतलष्यर्ाणाः जडग्रहाः नक्षत्रातण 

च जािकतय जन्र्ादििः सम्बन्धां तथापतयष्यतन्ि िा इति । 

यद्वा तिभाििः तिकक्षायाां गम्यर्ानाः ग्रहाः र्ानुषजीिने 

िािि् कथां प्रभािां कुिमन्िीति कैतश्चि ्अयर्ाक्षेपः। 

अतय आक्षेपतय इिां सर्ाधानर््-

पृतथव्यपिेजोिायुराकाशादिपञ्चर्हाभूिातन यथा 

शरीरादिकतय हिेिः भितन्ि िथैि ग्रहा अतप शरीरादिकतय 

हिेिः सतन्ि । यिो तह कतयातप कायमतय पञ्चकारणातन 

भितन्ि।  

उक्तञ्च भगिद्गीिायार् ्- 

 

"अतधष्ठानां िथा किाम कारणां च पृथग् तिधर्् । 

तत्रतिधा च पथृक् चेष्टा ििैां चैिात्र पञ्चर्र्"्॥ इति॥9  

 

अत्र शरीरािीनार्् अतधष्ठानां पञ्चभूिातन, किाम ईश्वरः, 

तितिधचेष्टाकरणव्यापारः करणां, ििैां (प्रारब्धां) 

पूिमजन्र्ार्जमकर्महिेिः, सहकारीकारणातन ग्रहनक्षत्रािीनाां 

ततथतियोगेषु अन्िभूमिाः भतििुर्हमतन्ि। िितप युतक्तसांगिां न 

प्रिीयिे। यिः कायमकारणयोः सम्बन्ध एिां नोपपद्यिे। ग्रहःै 

सकाशाि ् उत्पत्तयर्ानां, उत्पद्यर्ानां िा सम्बन्धर्् 

उत्पत्तयर्ान शरीरेण कल्पतयिुां न शक्यिे। कथतञ्चि् 

परम्प्रया सम्बन्धां तिभाियार्श्चेि् ििानीर्तप ग्रहनक्षत्रातण 

जन्र्नः कारणत्िेन तिीकारे अन्यथातसद्धिोषः सम्भिति। 

अिः िशेकाल-ईश्वर-अिषृ्टादििि् ग्रहनक्षत्राण्यतप 

सर्ान्यकारणातन भितन्ि। न िु ििि ् फलानाां कृिे 

तितशष्टकारणातन। अिअ ज्योतिःशास्त्रे ग्रहािीनाां 

फलप्रतिपािनर्् असांगिर्ेि पिीयिे। 

एिन्नयुक्तर््। यिः पूिोक्त-पञ्चतिधकारणकल्पे िशे-काल-

ईश्वर-अिषृ्टादिसाधारणकारणेषु ग्रहािीनार्तप गणना 

किमव्या भिति। िातन सिामतण ग्रहनक्षत्रातण 

पञ्चर्हाभूिाियः, तिकृिकर्म-िशे-काल-ईश्वर-अिषृ्टाियश्च 

कायमतय हिेिः सतन्ि। िेषु कातनतचि् साधारणकारणातन 

कातनतचच्च असाधारणकारणातन सतन्ि । यथा सूयमचन्ाौ 

जािकतय जन्र्ािौ तपष्टहिेतु्िां प्रकटयिः, िथैि कुजाियो 

ग्रहाणार्तप तिरतश्र्-तिोिय-तिितृष्ट-तिातिर्न-तिोच्च-

तिनीचत्ि-बालत्ि-युित्ि प्रभृिीन् प्रभािान् जन्र्ादिि एि 

तपष्टिया जनयतन्ि। ग्रहाणाां तिरतश्र्िशाि् सूयमचन्ािि् 

जािकेन सह सम्बन्धोऽतप उपपन्नो भिति। अिः 

ग्रहनक्षत्रािीनाां प्रभािः जािकतयोपरर अतनिायमत्िेन 

अपररहायमत्िेन च भाियेििे। 

कतय ग्रहतय कीिशृी अितथायाां कततर्न् भािे कथां प्रभािः 

तिद्यर्ानो अतिीत्यतय तिषयतय तितिृिां सुतपष्टां च तििचेनां 

जािकशास्त्र कररष्यति। र्ानिजीिनतय प्रभािकचेिनत्िेन 
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जडग्रहाः। यथा सूयमचन्ायोः प्रभािे आगत्य र्ानिः 

आिपशैत्याद्यनुकूलकर्म कररष्यति िथैि प्रकारेण 

ग्रहान्िरतय प्रभािाितप कर्मतण प्रेरणाां तिभाव्य एि खलु। 

अिः ज्योति तपण्डानाां प्रभाितय तनषेधर्् अञासातननः परुुषा 

एि कररष्यतन्ि, न िु ञासातननः। 

पुनः शङ्का दियिे। पूिोक्त कथनानुसारेण इत्थां िक्तव्यां 

भिति "ग्रहाधीनं जगत ्सववम्" इति। सिेषाां प्रातणनाां जन्र्-

आयु-भोग-र्ृति-जन्र्ान्िरकर्म प्रभृियः केिलां ग्रहःै 

सकाशाििे सञ्चातलिाः भितन्ि। शुभाशभुफलिािारे ग्रहा 

एि तयुः। सुकृि-िषु्कृियोरतप हिेिः ग्रहा एि। आढ्यिा-

िाररद्र्यिा-तनरोतगिा-तिद्याििा-र्ूखमिािीनाां च सिामसाां 

भािानाां कृिे हिेुरतति ग्रहिै। व्यथमर्ेिातति सतञ्चि-

दियर्ाण-प्रारब्धकर्मराशीनाां हिेुत्िेन तिीकारो इति। 

अतयाक्षेपतय इिां सर्ाधानर््। नैिर््। यिो तह 

गुणतिरूपतिभािगत्यादिना तनयिां ग्रहनक्षत्रािीतन जीिने 

फलकर्मणोः िैतिध्यिायाः हिेिः किातप न भितन्ि। 

ग्रहातिररक्तां  हिेुिैषम्य-फलिषैम्पयोः भिेने कारणां कथतञ्चि ्

बलाि् अङ्गीकायमर्ेि । ित्कारणां प्रारब्धादिकर्म । अन्यथा 

कर्मणाां नैष्फल्यत्िर्ेि तसध्येि । यदि कर्मणाां नैष्फल्यत्िां 

तसध्येि िर्हम िेिादिशास्त्रषेु 

प्रतिपादिितितधतनषेधात्र्कसर्तिकर्मणाां व्यथमत्िापतिः 

सम्भिति। कर्मप्रतिपािकशास्त्रातण अप्रार्ातणकातन तयुः। 

दकञ्च ििद्ग्रहाणाां तितिधफलहिेुिायाः हिेुत्िर्तप 

अपेतक्षिर्तति। अन्यथा एकैि तिभािेन तनयिो ग्रहः 

केषातञ्चद्जनानाां कृिे एिां शुभि अन्येषाां कृिे अशुभिः कथां 

िा तयाि्। यद्येिर्् उच्यिे यि् जन्र्काले एि 

ििद्भािततथतििशाि्, ग्रहान्िरितृष्टिशाि्, 

तिोच्चाद्यितथािशाि् िे च तितिधफलनाां हिेिः तयुश्चेिितप 

न। कथां केषातञ्चद्जनानाां जन्र्काले ग्रहाणार्् आनुकूल्यां 

प्रातिकूल्यां िा भिति। अिः कोऽतप तनयार्कः िेषाां कृिऽेतप 

तयाििे। अचेिनग्रहषेु तिेच्िाप्रिृनिां किातप िकु्तां  न शक्यिे। 

अिः ितयातप कारणां प्रातणनाां तिोपार्जमि-कर्म एि । ितर्ाि् 

साक्षाि ्िकु्तां  शक्यिे यि् जीिने आनुकूलिा प्रतिकूलिायाश्च 

िातितिकां  हिेुः तिकृिकर्ैि। यिः जन्र्ायुभोगािीतन 

कर्ामधीन एि। इिां च िथ्यां शास्त्रसम्र्िां युतक्तसम्र्िां च 

प्रतिभाति। अतयाः तनराकरणां किुुं न शक्यिे। तिकृिकर्मणः 

कारणाििे ग्रहाः अनुकूल-प्रतिकूल-फलयोः िािारो भिेयुः। 

तिकृिकर्ामनुसारेण फलप्रिाने सहकारीकारणत्िेन ग्रहषेु 

उच्चत्ि-नीचत्ि-बालत्ि-िृद्धत्िािीनाां च कल्पना ििमिे। 

अन्यथा आकाशतथैः ग्रहःै तनयिगत्या तिकक्षायाां पररभ्रर्णां 

कुितद्भः िैः सकाशाि् भूतर्तथानाां जन्िनूाां सम्बन्धाभािाि् 

कथां िेषार् ्उच्चत्िां, नीचत्िां बालत्िां िा भिेि्। 

अिः तनष्कषणे इिां तिीकिमव्यां यि् तिकृिकर्मफलतय 

तनष्पािकिया ग्रहािीकानाां उपयोगः ििमिे। सुकृिां 

िषु्कृिांञ्चेति यातन प्रारब्धािीतन कर्ामतण िेषाां फलां यातन 

सुखिःुखािीतन ितन्नष्पािनाय चेिनरूप्यात्र्तन 

आत्र्ेिरजडिगमतय कल्पनाां तिना कथां किुुं शक्यिे। अिः 

कर्मफलतय तनष्पािने शरीराद्यतिररक्तां  भिूर्ात्रां 

कल्पनीयर्ेि । भोगायिनर्तति शरीराियः। जन्र्कुण्डल्याः 

सकाशाि ् तिकृिकर्ामनुसारेण शुभाशभुात्र्कां  फलर्् 

अनुर्ीयिे। अर्ुर्ेि अतभप्राय िराहः तिीयलघुजािकाख्ये 

ग्रन्थे ब्रूिे।  

उक्तञ्च - 

 

"यिपुतचिर्न्यजन्र्तन शुभाऽशुभां ितय कर्मणअ पांतक्तर््। 

व्यञ्जयति शास्त्रर्ेिि् िर्तस ाव्यातण िीप इि"।। 

इति॥10  

 

अत्र पुनः शङ्कयिे-ननु ग्रहयोग एि शुभाशुभ 

फलसूचकर्ात्रर्तति उि नैिेति चेि,् उच्यिे नैिर्् ग्रहयोगः 

शुभाशुभफलर्ात्रसूचको नातति यथा शाकुनातन 

शुभाशुभफलसचूकातन। यद्यतप ग्रहततथनिां तिलोक्य 

भतिष्यत्फलतय ततथनिां ञासािुां शक्यि।े एिां सत्यतप 

ग्रहयोगानार् ्उपयोतगिा न केिलां शुभाशुभसूचनायाः प्रिान े

हिेुः। दकन्िु फलतनष्पािकियाऽतप अतयोपयोगः ििमिे एि। 

िे योगाः तियर्् अन्नपानादििि् 

सुखिःुखात्र्कफलप्रतिपािने सहकाररणः भितन्ि। परन्िु 

िषृ्टातन शाकुनातन फलसूचकर्ात्राण्येि कल्पनीयातन।। िातन 

शाकुनातन सुखिःुखयोः हिेुभूिातन न भितन्ि।  

पुनः शङ्का दियिे-कर्मणः र्ूलां दकर्?् दकर्थुं कतश्चि् 

शुभकर्म करोति। कतश्चच्च अशुभां कर्म कररष्यति, इति। 

अतयाः शङ्कायाः सर्ाधानां इिर्तति-कर्मणः र्ूलतयातप 

हिेुः पूिमजन्र्ार्जमिकर्म एि। पूिमपूिमकर्मजन्र्यसांतकारः 

उिरोिरफलभोगतय हिेुरतति, दकञ्च कर्मण अतप हिेःु। अिः 

कर्म ित्कर्मणः फलतय भोगयोर्मध्ये अनादिकालाििे 

बीजिृक्षिि् हिेुः फलभािश्च व्यिततथिो अतति। पुनः 

शङ्का दियि।े कर्म िािि ् दकर् ् आत्र्नः धर्मः अनात्र्नः 

धर्ो िा इति। कर्म िािि् अनात्र्नः धर्मः। अनात्र् जडः 

ििमिे। कर्ोऽतप जडतनष्ट एि। आत्र्ा िािि् तनतष्ियः, 

तनगुमणः, तनर्िमकारो ििमिे। अनात्र्नः प्रकृतिगि कर्मणार्् 

आरोपः आत्र्तन एि भिति। अिः आत्र्ा तियां किाम 

भोके्तति र्नुिे। प्रकृतिगिकर्मणार्् आरोपः आत्र्तन 

अतिद्यायाः कारणेन भिति। िििे उच्यिे भगिद्गीिायार्् – 

 

"प्रकृिेः दियर्ाणातन गुणैः कर्ामतण सिमशः। 

अहङ्कारतिर्ूढात्र्ा किामऽहतर्ति र्न्यिे"॥इति॥11 
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यतत्कर्तप व्यापारो ििमिे ित्प्रकृतितनषु एि। 

शरीरेतन्ायन्र्न-बुतद्ध-तचि-अहांकार-भूि-र्ात्राियश्च प्रकृिेः 

एि तिकृतिः। अिः सिेषाां कर्मणार् ् आत्र्तन अध्यासतय 

र्ूलर्् अतिद्या एि। अतिद्या नार् आत्र् अनात्र्नो 

अध्यासः। पनुः शङ्कयिे। दकर्थुं कातनतचि् कर्ामतण 

शुभातन कातनतचि् कर्ामण्यशुभातनs कर्मणाां जडत्िेन 

तिभाििः िातन न तियां शुभाशुभातन। परन्िु पुण्यजनकत्िेन 

यातन तितहिातन िातन शभातन। यातन कर्ामतण 

पापजनकत्िेन प्रोक्तातन िान्यशुभातन। पापजनकत्िां कततर्न् 

कर्मतण तिद्यि,े कनतर्ांश्च कर्मतण पुण्यजनकत्िां ििमिे इत्यतय 

तनणमयतिु शास्त्राधीनर्् एि । किमव्याकिमव्यतय तििेकां  

शास्त्रर्ेि कारयति। 

 

"ितर्ाच्िास्त्रां प्रर्ाणां ि ेकायामकायमव्यिततथिौ"॥12 

 

इिर्ेि भगिि ् गीिायाः िचनां प्रर्ाणर््। शास्त्रे 

तितहिकर्मणार्् अनुष्ठानेन पुण्यप्रातप्तः दकञ्च 

तनतषद्धकर्मकरणेन पापजनकत्ि च प्रोच्यिे। 

पुण्यपापजनककर्मणाां प्रेरकत्िां ग्रहषेु तिद्यर्ानत्िाि् ग्रहा 

अतप शुभाशुभाः भितन्ि। साक्षाि ्ग्रहा अतप पुण्यपापकर्मणाां 

प्रेरकाः न सतन्ि चेितप प्रारब्धकर्मिशाि् 

तथानितृष्टचेष्टािीनाां कारणेन पुण्यपापजनकाः भितन्ि। 

अिः प्रारब्धकर्ामनुसारेण र्नो-बुतद्ध-इतन्ाय-शरीर-तिि-

पुत्र-स्त्री-तर्त्रातण च ग्रहयोगेन जन्र्ादििः सिामतण प्राप्तातन 

भितन्ि। यद्वा ग्रहयोगा एि सुखिःुखादिजनककर्मणाां 

सूचकाः ििमन्िे। सूयमचन्ायोः रतश्र्िशाि् सञ्जायर्ानो 

प्रभािः सिेषाां कृिे सर्ान एि िथैि अन्येषाां ग्रहाणाां रश्र्ेः 

प्रभिोऽतप पथृक् नैि। अिः सूयामदिग्रहाणाां जन्र्कुण्डलयाां 

ततथिेिमशाि् तितभन्नातन फलातन यातन कथ्यन्िे िातन 

प्रारब्धकर्मणाां सूचकान्यिे । इत्थां ज्योतिश्शास्त्रे 

प्रारण्धकर्मतिचार इति तिषयर्तधकृत्य सर्ासिः तनरूपणां 

कृितर्ति शर््।  
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