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ज्योतिश्शास्त्रे तििाहतिरूपणम् 

 
PS Angad 

 

षोडशसंस्कारेषु अन्यिमोऽय ंसंस्कारः तििाहसंस्कारः अिीिमहत्त्िपूणणः एि । ‘अयतियो िा 

एि यो अपत्नीकः’1 इति िदेोक्तमन्रादतिगम्यिे यि ् अपत्नीकः यिातिकारी ि भििीति, 

यिश्च स्िगणफलदायकः । िस्माि् यिाददकमणसु अतिकारार्थं तििाहसंस्कारः तिर्दणष्टः । 

मिुिाप्युकं्त – 

 

चिुर्थणमायषुो भागं ितसत्िाद्यं गुरौ तिजः । 

तििीयामायुषो भागं कृिदारो गृह ेिसेि् ।।2 

ििषेु च तिहत्यैिं िृिीयं भागमायुषः । 

चिुर्थणमायषुो भागं त्यक्तत्िा सङ्गाि् पररव्रजेि् ।।3 

 

ब्रम्हचयणम्, गृहस्र्थं, िािप्रस्र्थं, संन्यासः इति चिुणाणमश्रमाणामतप प्रािान्यं मिुरिबोियति । 

िरगृस्र्थाश्रमस्य िदशंगित्िाि् प्रािान्यिा अतप ििणि एि । सत्प्रजातभिृद्ध्या 

तपिृऋणान्मकु्तः स्याि ् इति हिेोरतप तििाहसंस्कारः अत्यन्ि ं आदरेण िैददकोक्तकमणणा 

आचयणिे । िदकंु्त िैतिरीयसंतहिायां – 

 

जायमािो ह िै ब्राम्हणतस्ितभः ऋणःै ऋणिाञ्जायिे । 

ब्रम्हचयेण ऋतषभ्यो यिेि दिेेभ्यः प्रजया तपिृभ्यः ।।4 

 

तितिपूिणकदियमाणोऽयं ससं्कारः पररणयः, उिाहः, पातणपीडिम्, उपयमः, पररग्रहः, 

पातणग्रहण,ं िरणम्, दापकमण इत्यददशबदःै व्यितियन्िे । िदकु्तम् अमरकोशे – 

 

पररतितितिस्िु िज्जायातन्ििाद्योपयमौ समौ । 

िर्था पररणयोिाहोपयामाः पातणपीडिम् ।।5  

 

‘ति’ उपसगणपूिणकाि् ‘िह प्रापण’े इति िािोः घञ् प्रत्यये तितहिे तितशष्ट ं िहितमति 

अर्थणपूिणकोऽयं तििाहः इति शबदः तिष्पन्नः ।  
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अमुष्मादयं शबदः दम्पिीभ्यां कौटतम्बकािां सामातजकािां 

िैय्यतक्तकािाञ्च दातयत्िं िहिम् इत्यर्थं द्योियति । 

याित्पयणन्िम् अपत्याति समर्थणरूपेण स्िजीििं तििोढुम् 

अहाणतण भितन्ि िाित्पयणन्िं िेषां सम्बधदादातयत्िस्य 

िहितमति तितशष्टोऽर्थो ्िन्यिे । ियोः व्यक्तयोः 

एकजीिििया गमित्िाद ् अस्य संस्कारस्य िैतशष्यम् 

अन्येभ्यः संस्कारेभ्यः अत्यतिकमेि । अिः ियोः दम्पत्योः 

आिुकूल्यं शास्त्रकारैः तिददिमेि । 

 िच्चोकं्त याििल्क्तयेि – 

 

“यरािुकूलं दम्पत्योतस्त्रिगणस्िजर िधदाणिे” 

 

अतप चोकं्त पातणग्रहणस्य महत्त्िं बहृस्पिःे मिािसुाम ्– 

 

तििाहादिे सत्सृतष्टः सत्सष्यैि जगत्रयम् । 

चिुिणगणफलािातिस्िस्मात्पररणयः शुभः ।। 

तििाहसमये काले सुखासीिं शुभं तप्रयम् ।  

दिैिं भतक्तिो ित्िा सम्पूज्यादौ यर्थबलम् ।।6 

 

एि ंतिचारं मितसकृत्यैिाचायणे रामदिैििेोक्तम ्– 

 

भायाण तििगणकरणं शुभशीलयकु्ता 

शीलं शुभ ंभिति लग्निशेि िस्याः । 

िस्मातििाहसमयः पररतचन्त्यिे तह 

ितन्नघ्निामुपगिाः सुिशीलिमाणः ।।7  

 

अस्माि् श्लोकाि् स्पष्टम् अतिगम्यिे यि् तििाहसमयस्य 

सुलग्निशादिे भायाणयाः स्िभािो भिुणः अिुकूलिया भिति 

यस्माच्च िमाणर्थणकामरूपस्य करणञ्च िर तिचायणि इति । अि 

एि तििाहसंस्कारः तिर्दणष्टमुर्िाणिुसृिकाले एि आचयणिे । 

जन्मकालीिग्रहाणां तस्र्थत्यिुरोिेि अररष्टादददोषाः स्युः, 

िेषां दोषाणा ं पररहारार्थणम ् अररष्टिाशार्थ ं अस्य संस्कारस्य 

शुभफलतसद्ध्यर्थणञ्च ज्योतिश्शास्त्रोक्तिमेण शुभसमये एिायं 

संस्कारः आचरणीयः ।  

षडङ्गात्मके ज्योतिश्शास्त्रे िािि् मुर्िणतिभागे संस्काराणां 

सुषु्ठकालतिणणयार्थं तििाहसम्बन्ितिचाराः प्रतिपाददिाः । 

अि एि मुर्िणतचन्िामतणः, तिद्यामाििीयम्, मुर्िणपदिी, 

मुर्िणरत्नाकरः, मुर्िणित्िम्. मुर्िणमािणण्डः इत्याददष ु

अिेकेषु तििाहसंस्कारार्थणयुज्यमािः मुर्िणः तिचाररिः । 

होरास्कन्िे िु तित्यजीििे अिुभूयमाियोगािां तिरूपणाि् 

िैिातहकजीििोपकृियोगाः अतप लक्ष्यन्ि े। एिं प्रश्नतिभागे 

िािि् तििाहप्रश्नािसरे तििाहकालतिणणयतिचारः, 

िरि्िोः आिुकूल्यपरीक्षणतिचारः इत्याद्यिेके 

तििाहसम्बधदातिषयाः चर्चणिाः इति ज्योतिश्शास्त्रे 

तििाहतिरूपणप्रकारः । 

 

तििाह ेििग्रहाणा ंकारकत्िम ् 

अस्य शास्त्रस्येदमेि महत्ि ं यि् प्रत्यक्षिया दशृ्यमािािां 

ग्रहाणां तस्र्थतिगत्यिुकूलिया प्रभातििाति फलाति अिुमािुं 

शक्तयन्िे । सिेषामतप ग्रहाणा ं प्रभािः 

ििद्ग्रहसम्बतन्िितिषयेषु िद्भािािुरोिेि 

बलाबलत्िप्रकारेण च आलोच्यिे । केषा ं ग्रहाणा ं केषु केषु 

भािेषु केि प्रकारेण कर्थङ्िमेण प्रभािः स्याददत्यर 

शास्त्रमेि प्रमाणम् । अि एिदे ंश्रूयिे- 

 

अप्रत्यक्षातण शास्त्रातण तििादास्िेषु केिलं । 

प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्र ंचन्राकौ यर सातक्षणौ ।।8 

 

रातशचिस्र्थराशीिां िादशसङ््यायुक्तािां भाित्िेि 

कतल्पिे प्रत्येकं भािेि आलोच्यमािाः तिचाराः अिेके सतन्ि 

। ददग्दशेकालािुरोिेि िित्सम्बतन्ििः सिोऽतप तिषयः 

लग्नाि् िादशभािेषु अतितष्ठिः स्याि् । िस्माद ्एिैः भािैः 

तितिितिितिषयाः ज्योतिर्िणतद्भरिगम्यन्िे । एषु भािेषु 

तस्र्थिािां ग्रहाणा ं बलाबलिुरोिेि 

ििद्भािसम्बतन्िितिषयाणा ं गभीरिा पररमाणतयिमुतप 

शक्तया । अि एि जािकेषु ग्रहाणां अिुकूलभािेषु तस्र्थत्या 

शुभफलं, ितिपरीििया तस्र्थत्या अशुभं फलम् । सहजिया 

िैिातहकजीििन्िु सिमभािेि तचन्त्यिे चेदतप िेि भािेि 

सह सम्बतन्ििाः अन्ये भािाः अतप सन्िीति हिेोः अन्येषां 

भािािामतप तचन्ििं कायणम् । यर्था िैिातहकजीििे 

सुखस्िास््यसत्प्रजोत्पतिः, बन्िुजिाः, 

ििलाभाददसम्पत्समृतधदाः इत्याद्यिेके तिषयाः सम्बतन्ििाः 

एि । अिः सिेषामतप भािािाम् एकतस्मि् भािे साक्षाि् िा 

परोक्षिया सम्बन्िः स्याि् । यर्था तह लग्न-चिुर्थण-सिम-

अष्टम-िादशभािाः िमशः स्िास््यं सुखं दाम्पत्यम ् आयुः 

व्ययः इत्यादीिां कारकाः । अिः एष ु भािेषु शुभग्रहाणां 

तस्र्थत्या शभु ं फल ं स्याि् । एिं पापखेचराणां तस्र्थत्या 

िदिुरोिेि फलतचन्ििङ्कुयाणि् । िर्थातप सिेषां ग्रहाणां िेषु 

िेषु भािेष ु तस्र्थत्या शुभस्य शुभम ् अशभुस्य अशुभतमति 

केिलं ि यिो तह शरुतमरके्षरभेदिे उच्चिीच्चबलेि अर्थिा 

दीिाद्यिस्र्थातभश्च शुभाशुभत्िफलतिचारे भेदोऽिमुािव्यः ।  

तििाहसम्बन्ितिचाराणा ं स्पष्टप्रतिपिय े ित्कारकग्रहाणां 

बलाबलतिचार एिात्यन्िापेतक्षिः । कस्यतचज्जीििे 

तििाहसम्भिः कदा इति तिणणयस्िु एिैरंशैः दियि–े 

 सिमभािः 

 सिमभािािीशः िर्था िस्य तस्र्थतिः  

 सिमभािाि् पञ्चमरातशः  

 सिमात्सिमभािः।  
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 सिमभािाि् ििमरातशः 

 सिमभािातिपस्य ििांशकातिपः 

 िस्माि् पञ्चमसिमििमरातशः 

 शुिः, लग्नातिपः, चन्रलग्नातिपः, सिमभािातिपः 

 

एषां गोचरिशाि् तस्र्थतिः िर्था सिमभािािीशस्य रातशः 

ििांशकरातशः ियोः तरकोणराशौ गुरोः तस्र्थतिकाल े च 

तििाहसम्भिः स्याददति तिगददिं प्रश्नमागे – 

 

जातमरे िदिीश्वरांशगृहयोयणिाियोस्सिमे 

िमे िाऽर्थ सुि ेचरतन्ि भगृुभलूग्नास्िजन्मेश्वराः । 

काले यर चरेद्यदा च तिषणो द्यूिेशभांषक्षणयोः 

यिा ित्सुििमणयोः स समयः प्रोिाहदायी िृणाम् ।।9 

 

एिस्माज्िायिे यि् िैिातहककालतिणणये कारकाः ग्रहाः 

शुिचन्रगुरिो भितन्ि इति । सामान्यिया ज्योतिश्शास्त्रे 

दशेाभेदिया ऐक्तयस्िरेण स्िीदियमाणोऽयं तििाहकारको 

ग्रहः शुिः । शुिस्य बलाबलािुसारेण दाम्पत्यजीििं 

कर्थङ्िमेण स्याददति तचन्त्यिे ।  

िर्था च शुिेण तचन्त्यमािाः केचिांशाः सप्रमाण ंतिरूप्यन्िे 

– 

 

सद्युिे ििमे शिुािदीये च बलातन्ििे ।  

िमणशीला भिेि् भायाण सत्पुरा भाग्याित्यतप ।।10  

 

शुिाि् ििमभािे शुभग्रहयोगः, िदतिपस्य प्रबलत्िे च पत्नी 

भाग्यििी िमणशीलातन्ििा सत्पुरििी भिेददति ज्योतिर्िणदो 

िदतन्ि । शुििशाि् िैिातहकतचन्ििसमर्थणिायैि अपरमतप 

प्रमाणं दशृ्यि े– 

 

द्यूिे बलेदरक्तशुभेशतमरप्रािेतक्षिे द्यूिपिै तसिे िा । 

सिगणसंस्र्थे सबले च भायाण भितन्ि ित्खेटगुणािुरूपाः ।। 

11 

 

प्रमाणान्िरञ्च- 

 

तरसिमायपञ्चमाररभािगो तिशाकरो 

रतििजीििीतक्षिो तििाहकारको भिेि् । 

तरकोणकेन्रगागुरुिशुिशीिभाििो 

यदीह लग्निो भितन्ि िा तििाहकारकाः ।।12 

 

यदद चन्रः िृिीय-सिम-एकादश-पञ्चम-षष्ठभािेषु एकर 

भुत्िा रतिणा बुिेि गुरुणा दषृ्टः िर्हण तििाहकारको भिति । 

अर्थिा गुरुः बिुः शुिः शतशः रतिः लग्नाि् तरकोणे िा केन्रे 

तस्र्थिस्िर्ह्णतप तििाहकारकत्िं तचन्त्यिे ।  

 

तििाहोपकृियोगाः 

साक्षािु तििाहयोगः इति ज्योतिश्शास्त्र ेि क्वातप प्रतसतधदाः, 

अर्थातप िैिातहकजीििे सािित्िेि तिषयीभूिाः केषाञ्चि 

अंशभूिािां तचन्ििेि तििाहसम्भितिचाराः अिगम्यन्िे ।  

 

पूिणमायुः परीक्ष्येि पश्चाल्लक्षणमाददशेि ्। 

इत्युक्तत्यायुः परीक्ष्यार्थ लक्षणं दकतञ्चदचु्यिे ।।13  

 

इति िचिेि आदािेि िरकन्ययोः जािकािलोकिेि आयुषः 

परीक्षणं कायणम् । िर्थैि उभयोरतप जािके सन्ितिः, तिद्या, 

सम्पि्, सुखं, आरोग्यम्, कमणजीिः, स्िभािः 

इत्याददसम्बन्ितिचाराः िीक्षणीयाः । िदकु्तम् – 

 

कन्यायाः पुरुषस्य च प्रर्थमिो तिणीय चायुः पुिः  

सन्ििादद िर्थिेराच्च सकलं दिैिियणस्ििः । 

भातिप्रश्नतिलग्निोऽतप तितखलं पातणग्रह ंकारयेि् 

सन्िािाय यिः प्रयाति तििरां प्रीतिं तपिणृां गणः ।।14 

 

आदौ दिैिेि तह जािकिशाि् कन्यापुरुषयोः आयुर्िणणणयः 

किणव्यः । ििश्च सन्ितिः, सम्पि् इत्याददतिषयाितिकृत्य 

तिश्चयो भिेि् । िर्थैि तििाहप्रश्ने कृिे आरूढिशाि् 

भातिकालीिगुणदोषाि ् सपुरीक्ष्य ियोः िरकन्ययोः 

तििाहतिणणयः दियिे । अस्माि् सत्प्रजोत्पत्त्या 

िंशपररपालिेि पूिणजािां तपिृणां सन्िृतिजाणयिे । इत्येिं 

तििाहार्थणमुपकृिाः योगाः इमे भितन्ि –  

आयुयोगः, राजयोगः, सन्ितियोगः, सदुारासम्पन्नयोगः, 

स्िास््यसम्बन्ियोगाः, इत्येिे अिुकूलयोगाः परीक्ष्यन्िे । 

ितिहाय प्रतिकूलात्मकयोगाः अतप केचि तिद्यन्िे यो च 

तििाह ं बािन्िे यर्था प्रव्रज्यायोगः, िै्िययोगः, 

तिषकन्यायोगः, कुलटायोगः, अपरुयोगः, क्तलीबयोगः 

इत्यादयः ।  

 

उपसहंारः 

दम्पत्योः परस्परसहयोगेि प्रीतिपूिणकजीििोदे्दश्येि 

जािकपरीक्षणङ्कायणिे । िददु्देश्येि जािकािलोकिेि 

पुरुषजािके सिमभािािुरोिेि कलरतचन्ििं, स्त्रीजािके िु 

सिमभािािुरोिेि भिृणतचन्ििम्, अष्टमभािेि 

पतिसौभाग्यतचन्ििञ्च दियिे । सिमभािः, अष्टमभािः 

इति उके्त सामान्यिया लग्नादिे तचन्त्यिे, अर्थातप 

तिशेषिया फलदीतपका, प्रश्नमागणः इत्याददष ु ग्रन्र्थषेु 

उक्तप्रकारेण िु चन्राि् शुिादतप सिमाष्टमभािाः 

अिलोक्तयन्िे, िेि अिेके योगाः कल्प्यन्िे च । लक्षशः 
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ज्योतिषग्रन्र्थािां सत्िाि् योगािम् अिन्ििायाश्च ि सिे 

ग्रन्र्थाः अिलोकतयिुं शक्तयाः, ि तह सिे ग्रन्र्थाः उपलभ्यन्िे 

च । मुर्िणग्रन्र्थेषु, होराग्रन्र्थेषु, प्रश्नग्रन्र्थेष ु च 

तििाहसम्बधदातिचाराः बहुिा तिचाररिाः इत्यिः 

तरस्कन्िात्मके ज्योतिश्शास्त्र ेतििाहसंस्कारतिरूपणं कृिम् । 
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