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श्रीपतिपद्धत्यकु्तरीत्या अशंकायरु्ा ायसाधनक्रमः 
 

Dr.Vijayananda Adiga B 

 

लेखनस्य साराशंः जािककमापद्धतिः इत्याख्यः ग्रन्थः श्रीपतिना प्रणीिः। तिस्कन्धज्ञस्य अस्य तितिकालः 
९६०-तमिः शकाब्दः इति अनमुीयि े। अस्य ग्रन्थस्य प्रचरुप्रसाराि ् कालान्तर े“श्रीपतिपद्धतिः” इत्यवे अय ं
ग्रन्थः प्रतसतद्धमवाप। कथ ं जािकं तनमा ािव्यम ्, कथ ं ग्रहाणा ं बलं तनरूपणीयम ्, कथ ं वा िने 
शभुाऽशभुफलप्रवचन ं कि ाव्य ं चतेि सु्फटिया ग्रन्थऽेतिन ् श्रीपतिः तनतिचाय। अतप च अतिन ् ग्रन्थ े
प्रधानिया आयषुः साधन ं कथ ं कि ाव्यतमति बहुतभः प्रकार ः तवस्तरशः श्रीपतिः प्रोवाच। िि आयसु्साधन े
अशंकायरु्ा ायः अतप अन्यिमः प्रकारः वि ाि।े आयरु्ा ायषे ु अशंकायरु्ा ायः एव अत्यन्त ं प्रधानः इति 
बहृज्जािकातर्ष ु होराग्रन्थषे ु वराहातर्तभः िन्महत्त्वमरुरीकृि ं तवद्यि।े अिः ित्साधनक्रमः अतिन ् लेखन े
श्रीपतिजषु्टने पथा उपवतण ािः वि ाि।े 

 

कुट शब्द: श्रीपतिपद्धत्यकु्तरीत्या अशंकायरु्ा ायसाधनक्रमः 
 

प्रस्तावना 
अथ स्वप्राकृिकमा ानषुङे्गन यथासम्भव ं यथायोतन ं सम्प्रतवष्टो जीवः यने प्रारब्धने कमाणा 
यच्छरीरमारब्धम ् आकमासमाति िच्छरीरावतििः यावत्कालं कलयति स च कालः आयःु 
इत्यचु्यि।े एवम ् आयनुा ाम जीतविकालः इति तसद्ध्यति। अस्य जीतविकालस्य इयत्ा ं
जन्मकातलकग्रहतितिवशाि ् आयरु्ा ायने होरातवर्ः गणयतन्त। प्रत्यकेोSतप ग्रहः 
उच्चकेन्द्राद्यवतितिवशाि ् पथृगवेायःुप्रमाण ंप्रर्र्ािीति मत्वा आयषुा ंर्ायः- आयरु्ा ायः इत्यन्वथ ाकं 
नाम तनतििम।् एितिन्नायरु्ा ाय ेप्रमखुिया अशंकबलतपण्डन  सतग ाकतमश्रजीवशमा ायरु्ा ायाितेि भरे्ाः 
दृश्यन्त।े अथाि प्रसङे्गऽतिन ् आचाय ाश्रीपतिप्रणीिजािककमापद्धत्यनसुारम ् 
अशंकायरु्ा ायसाधनप्रकारः तवतियि।े 
उच्चचषे्टारतश्मभ्याम ् उच्चचषे्टागणुकौ ससंाध्य ििः सु्फटगणुकमानीय ििार्ाश्रयगणुकं साधयिे।् 
ियोः सु्फटाश्रयगणुकयोः अन्योन्यगणुनान्मलूम ् आयःु कम ायोग्यगणुकम ् आनयिे।् ििो ग्रहाणाम ्  
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आयषु्कलाः समानीय सति सम्भव े िासा ं चक्रपािाध ाहातन ं कृत्वा 
आयषु्कमायोग्यगणुकेन सङ्गणु्य तिशत्या तवभज्य वषा ातर्कमायःु 
साधयिे।् एवमवे लग्नस्याप्यायतुन ाणीय िि ् सवाग्रहायःुप्रमाणने 
योज्यि े चिे ् पणू ामायःु प्रतसद्ध्यति। इत्थ ं िलूरूपणे 
गतणिप्रतक्रयायाः सङ्ग्रहः। 
अथरे्ानीम ् अनकु्रम ं ससिू ं गतणिपद्धति ं तवचारयामः – 
‘नीचोतनिास्स्पष्टिराः खगने्द्ाः’ 1 इत्यकु्तप्रकारणे 
ित्द्ग्रहनीचसु्फटाि ् ित्त्स्पष्टग्रहान ् तवशोध्य उच्चकेन्द्रमानीय 
कलीकृत्य अष्टार्शशि ं सयंोज्य अष्टार्शशिने तवभजिे ्, िर्ा 
उच्चरतश्मप्रमाण ंतसद्ध्यति। यथा -  
 

उच्चकेन्द्रस्य कलाः+१८००
१८०० = उच्चरतश्मप्रमाणम।् 

 

एवमवे ‘मध्यपष्टद्यचुरतववराधने यकु्ताच्चलोच्चाि ्’ 2 इत्यकु्तप्रकारणे 
कुजार्ीना ं चषे्टाकेन्द्रातण, ‘भास्वानयनाशंयकु्ततिभातधकश्चने्दुतरनने 
हीनः’ 3 इत्यकु्तप्रकारणे रतवचन्द्रयोः चषे्टाकेन्द्र ेचानीय पवूोक्तवि ् 
‘कलीकृिा रातशकलातभरतििा भतलतिकािा’ 4 इति कृत्वा 
चषे्टारतश्मप्रमाणमानिेव्यम।् िद्यथा –  
 

चषे्टाकेन्द्रस्य कलाः+१८००
१८०० = चषे्टारतश्मप्रमाणम।् 

 

एव ं प्रत्यकेमचु्चचषे्टारश्मीन ् समानीय ििः ‘एकोनर्ीतधतिसमातर्ह 
गच्छिः’ 5 इत्यनने प्रकारणे सवाधनात्मकरूप ंश्रढेीफलमानयिे।् 
िद्यथा – 
 

(पर्म−्१)×चयः+आतर्ः+आतर्ः
२ × पर्म ् = सवाधनम ् = श्रढेीफलम ् 

 

[ग्रहस्य पथृक ् पथृक ् उच्चचषे्टारश्मयः-१=पर्म ्; आतर्ः=१; 
चयः=१ (‘रूपातर्ना रूपचयने’ 6 इत्यकेु्तः)] 
अि उच्चरतश्मग्रहण ेउच्चश्रढेीफलं चषे्टारतश्मग्रहण ेचषे्टाश्रढेीफलं च 
लभ्यि।े एिदुभयमतप श्रढेीफलं प्रत्यकंे स्वस्वरतश्मतभः तवभजिे ्, 
िर्ा उच्चचषे्टागणुकौ लभ्यिे।े िद्यथा – 
 

उच्चश्रढेीफलम ्
उच्चरतश्मप्रमाणम=् उच्चगणुकः चषे्टाश्रढेीफलम ्

चषे्टारतश्मप्रमाणम=्चषे्टागणुकः 
 

अि यतर् श्रढेीफलं स्वरतश्मभ्यः ऊन ंितहि प्रकारान्तरणे िौ गणुकौ 
आनयिे।् िद्यथा – 
 

स्वरतश्मभ्यः ऊन ंश्रढेीफलम+्स्वस्वरश्मयः
२ ÷स्वस्वरश्मयः = 

उच्चचषे्टागणुकौ। 
 

ििः उच्चचषे्टागणुकयोः परस्परगणुनाि ् मलंू सु्फटगणुकः भवति। 
िद्यथा – 
 

√ उच्चगणुकः × चषे्टागणुकः = सु्फटगणुकः । 
 

एिर्वे ‘िद्घािमलंू गणुकस्स्फुटः स्याि ्’ 7 इत्यकु्तम।् अय ं
सु्फटगणुकः पथृक ्सिंाप्यः। 
 

आश्रयगणुकानयनम ्  
अि प्रथमार्यः ियः गणुकाः भवतन्त, एिषेा ं परस्परगणुनने 
आश्रयगणुकः तसद्ध्यति। 
 

प्रथमगणुकः वगोत्म ेस्वभवन ेस्वद्रेष्काण ेस्वनवाशं ेवा सति ग्रह–े 
२; अतधतमिक्षिेि ेग्रह े- ११२ ; तमिक्षिेि ेग्रह े- ११३ ; समक्षिेि े
– १; शिकु्षिेि े- २३ ; अतधशिकु्षिेि े- १२ च गणुकसखं्या भवति। 
एष ुगणुकेष ुअतधकसखं्याकः कतिर्के एव गणुकः स्वीकि ाव्यः। 
एव ं तनणीय स्वीकृि ंगणुकं चितुभ ाः तवभज्य रातशिान ेसिंाप्य 
िस्य अध ंहोरातर्षड्वगा ाणा ंिान ेिापयिे।् एव ंसिाना ंवगा ाणाम ् 
एका ं पततं सिानामतप ग्रहाणा ं पथृक ् पथृक ् रचयिे।् एव ं प्रथमः 
गणुकः। 
 

तििीयगणुकः अय ंगणुकः रातशिान ेएव पवूोक्तगणुकस्य भवति। 
िि पनुः स्वक्षिे ं तवहाय वगोत्मस्वनवाशंस्वद्रेष्काणषे ु तििस्य 
ग्रहस्य रातशिान े१२ इति (२ इति वा) गणुके स्वीकृि ेसत्यवे अय ं
तििीयगणुकः स्वीकाय ाः नान्यथा। 
अतधतमितमिसमशत्र्वतधशिकु्षिेि े ग्रह े क्रमणे ११७ , २९२१, १, १३२१, 

३
७ 

च  िाः गणुकसखं्याः भवतन्त। एिाः भसजं्ञाः गणुकसखं्याः अिः 
रातशिान े एव एिषेा ं प्रयोगः भवति, होरातर्षड्वगा ाणा ं गणुकाना ं
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एिासा ंच न कोऽतप सम्बन्धः तवद्यि।े अिः अय ं तििीयगणुकः 
कार्ातचत्कः। 
 

ििृीयगणुकः – अस्य गणुकस्य अनन्तरिाडकः इत्यतप सजं्ञा 
तवद्यि।े अि एव ं गणुकसखं्यातनण ायः – राश्यातर्कः सिवग ाः 
स्वकीय एव चिे ् – २, अतधतमिस्य चिे ् - ५३, तमिस्य चिे ् - १३९ , 
समस्य चिे ् – १, शिोः चिे ् - ५९, अतधशिोः चिे ् - १३ चतेि। 
प्रथमगणुकवि ् एिमतप गणुकं रातशपवू ाकसिवगा ाणा ं पतौ 
तनवशेयिे।् 
एव ं सति सम्भव े गणुकियस्य अन्यथा प्रथमििृीययोरवेतेि 
गणुकियस्य परस्परं गणुन ं कुया ाि।् एव ं परस्परगणुनने 
राश्यातर्िानषे ुलब्धाना ंगणुकाना ंयोगः एव आश्रयगणुकः इति 
कथ्यि।े पवंू पथृिातपिस्य सु्फटगणुकस्य आश्रयगणुकस्य च 
गणुनाि ् मलूमवे आयषु्कमायोग्यगणुकः भवति। िद्यथा –  
 

√
 

 सु्फटगणुकः × आश्रयगणुकः= कमायोग्यगणुकः । 
 

एव ं रव्यार्ीना ंसिाना ं ग्रहाणा ंकमायोग्यगणुकाः समानीय पथृक ्
सिंाप्याः। 
 

ग्रहाणामायषु्कलानयनम ्  
‘ग्रहस्य तलिाः खखतसद्धभक्ताः शषेतमहायषुः कलाः स्य’ु  8 

इत्यकु्तप्रकारणे ग्रहसु्फटकलाः २४०० सखं्यया तवभज्य शषेतमिाः 
कलाः एव प्रत्यकेस्य ग्रहस्य आयषु्कलाः भवतन्त। िद्यथा – 
  

ग्रहसु्फटकलाः
२४०० = लतब्धः, शषेः 

 

शषेः = आयषु्कलाः । 
एव ं सवषेा ं ग्रहाणामायषु्कलाः ससंाध्य एिासामायषु्कलानामवे 
चक्रपािाध ाहातनः काया ा। 
 

चक्रपािाध ाहातनः  
प्रत्यकेस्य ग्रहस्य सु्फटप्रमाण ं लग्नसु्फटाि ् तवशोध्य हरणकेनं्द्र 
ससंाध्य अतिन ् हरणकेन्द्र े रातशषट्काि ् हीन ेएव हरण ं कुया ाि ् न 

त्वतधके। हरणकेनं्द्र रातशषट्काि ् हीन ंिर्  व भवति यर्ा दृश्यचक्राध े
ग्रहः तिष्ठति, अिः अस्य दृश्यचक्राध ाहरणम ् इति अपरं 
नामधयेम।् [इर् ंच हरण ंहारणे गणुकेन चतेि प्रकारियने तक्रयि।े 
िि हारणे यतर् चक्रपािाध ाहातनः िर्ा तवभज्य लब्धाना ंकलाना ं
ग्रहाणामायषु्कलाभ्यः तवयोजन ं काय ाम ्; गणुकेन यतर् 
चक्रपािाध ाहातनः िर्ा िने गणुकेन ग्रहाणामायषु्कलाना ं गणुन ं
काय ंिर्ा लब्ध ंफलमवे चक्रपािाध ाहान्या अवतशष्टाः आयषु्कलाः 
भवतन्त। कर्ा हारणे कर्ा च गणुकेन चक्रपािाध ाहरण ंकि ाव्यतमति 
चिे ् – यर्ा हरः रूपार्तधकः िर्ा हारणे, यर्ा ि ुहरः रूपादूनः 
िर्ा गणुकेन चक्रपािाध ाहरण ंकि ाव्यम।्] 
पापग्रहोनलग्न े– पापग्रहोनलग्नसु्फटस्य कलाः (हरणकेन्द्रकलाः) 
१८०० अनया भक्ताः चिे ् हरो लभ्यि।े अतिन ् हर ेरूपार्तधके 
अयमवे हरो भवति। अिाि ् हराि ् पापग्रहायषु्कलाः तवभज्य 
लब्धाः कलाः ित्पापग्रहायषु्कलाभ्यः तवयकु्ताः सन्तः 
चक्रपािाध ाहान्या अवतशष्टायषु्कलाः भवतन्त। अि  व हरः यतर् 
रूपादूनः ितहि रूपाि ् हरं तवशोध्य अवतशष्टमवे 
िद्ग्रहकृिायषु्कलाना ं गणुकत्वने ग्राह्यम।् एव ं पापग्रहोनलग्न े
हरगणुकयोरानयनक्रमः। 
शभुग्रहोनलग्न े - शभुग्रहोनलग्नसु्फटस्य कलाः (हरणकेन्द्रकलाः) 
१८०० अनया भक्ताः चिे ् पवू ावि ् हरो लभ्यि।े अतिन्हर े
रूपार्तधके हरमवे तिगतुणि ं कृत्वा ििाि ् शभुग्रहायषु्कलाः 
तवभज्य लब्धाः कलाः िच्छुभग्रहायषु्कलाभ्यः तवशोधनीयाः। िर्ा 
अवतशष्टकलाः एव चक्रपािाध ाहान्या अवतशष्टाः अवतशष्टाः 
आयषु्कलाः भवतन्त। अि यतर् रूपादूनः हरः िर्ा िस्य हरस्य 
अध ंरूपातिशोध्य अवतशष्टाः एव आयषु्कलाना ं गणुकः स्याि।् 
अनने गणुकेन गतुणिा आयषु्कलाः एव चक्रपािाध ाहान्या 
अवतशष्टाः आयषु्कलाः भवतन्त। 
एव ं सति सम्भव े चक्रपािाध ाहातन ं कृत्वा ‘आयतुलािाः 
स्वगणुगतुणिाः’ 9 इत्यकु्तप्रकारणे ित्द्ग्रहायषु्कलाः 
ित्त्कमायोग्यगणुकेन गतुणिाः तिशत्या तवभक्ताः चिे ् 
वष ामासतर्नघटीतवघट्यात्मकम ् आयःु तसद्ध्यति। िद्यथा –  
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२०० = आयःुप्रमाणम।् 
 

अि गतणिकरणसमय े ‘चक्राध ाहानौ बहुष ु ियोवा ा’ 10 इति 
तनयमाि ् एकतिन्नवे राशौ बहुष ुग्रहषे ु तििषे ुबतलष्ठस्य एकस्य 
एव ग्रहस्य चक्रपािाध ाहातनः हाया ा न ि ुसवषेातमत्ययमशंः सवार्ा 
अवधयेः। 
यथा ग्रहाणाम ् आयषु्कलाः सातधिाः िथ  व लग्नस्यातप ‘ग्रहस्य 
तलिाः खखतसद्धभक्ताः’ 11 इति प्रकारणे लग्नायषु्कलाः साध्याः। 
परन्त ु लग्नस्य कमायोग्यगणुको नातस्त, नातस्त च 
चक्रपािाध ाहातनः। अिः िाः आयषु्कलाः तिशत्या भक्ताः वषा ातर्कं 

लग्नायःुप्रमाण ंभवति। परन्त ु– ‘तकन्त ुलग्न ेतवशषेः’12 इत्यकु्त्या 
– भावबलकोष्ठके लग्नभावबले षड्भ्यः अतधके लग्नसु्फटस्य 
गिरातशसमानातन वषा ातण, ििः अशंातर्ना मासतर्नातर्कमतप 
आनीय पवूा ानीि ेलग्नायःुप्रमाण ेयोज्यातन। इत्यवे ंलग्नायतुष किन 
तवशषेः तवद्यि।े 
एव ं सवषेा ं ग्रहाणा ं लग्नस्य च आयरुानीय सवषेा ं योग े सु्फटम ् 
आयःुप्रमाण ं तसद्ध्यति। इत्थम ् अशंकायरु्ा ायानयनक्रमः 
जािककमापद्धिौ समीतरिः इत्यलमतितवस्तरणे। 
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