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प्राच्यपाश्चात्यसूक्ष्मेतिकािन्तो दार्यतिकाः िदन्तन्त यदितििलेऽन्तिि् तिद्यमािं यन्तिमतप
पिोिापिोिं ज्ञाितिज्ञािं िियिे ित्सिं सुप्रतसद्धासु चिुदयर्तिद्यासु तितहिं िियिे । एिासु
तिद्यासु िेदस्यातप गणिा तियिे । िेदस्य षट्स् वाङ्गेषु कालबोधकस्य ज्योतिषर्ास्त्रस्यातप
िणयिमुपलभ्यिे। भूखगोलातद-वरूपपरिचायकं भूिभतिष्यिियमाि-र्ुभार्ुभघट्सिािां
द्योिकं
र्ुभार्ुभफलािाञ्च
बोधकं
ग्रहिित्राणां
गतिन्तथथतिसाधिसम्बन्तितिन्तखलज्ञािकािकं-ज्योतिषर्ास्त्रतमदं तसद्धान्तसंतहिा-होिास्कित्रयात्मकरूपेण
तििाजिे भूिले ।
तिषयेऽन्तिि् महतषयपिार्िे णाप्युक्तम्भगिि् पिमं पुण्यं गुह्यं िेदाङ्गमुत्तमम् ।
तत्रस्किं ज्यौतिषं होिा गतणिं संतहिेति च ।।1
गतणिमेि तिज्ञािस्य आधाितर्ला िियिे यिो तह गतणिं तििा कस्यातप तिकतसिस्य ज्ञािस्य
तिज्ञािस्य िा तिकासो ि भतििुमहय ति । खगोलज्ञािं गतणिं तििा दु ष्किमस्तीति । यथोक्तं अन्तिे ण गतणिं गोलोऽतप ि ज्ञायिे ।2
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होिार्ास्त्रेण जािकस्य जन्मकुण्डलीमाधािीकृत्य सम्पूणयजीििस्य र्ुभार्ुभफलं ज्ञायिे ।
संतहिा र्ब्दस्याथयः सङ्ग्ग्रहः । ज्योतिषर्ास्त्रस्य अिेकभेदाः उपभेदाश्च िियन्ते,
िेषामेकन्तिि् थथािे एकत्रीकिणस्य समाहािवरूपं संतहिा कथ्यिे। स्किेऽन्तिि्
जीििेि सम्बन्तििािां सिेषां लौतककोपयोगीिां तिषयाणां िणयिं िियिे । सम्यक्
तहिप्रतिपादकोऽयं र्ब्दः संतहिा कथ्यिे । अिः यन्तिि् र्ास्त्रे समाजतहिस्य सम्यक्
प्रकािे ण प्रतिपादिं तियिे िच्छास्त्रं िाम संतहिा । ये ि प्रकािे ण धमयसंतहिाकृत्याधािे
िाष्ट्रतहितचन्तिं तियिे िथैि ज्योतिषर्ास्त्रस्य संतहिास्किेऽन्तिि् िैज्ञातिकाधािे
प्राकृतिकित्त्वािां र्ुभार्ुभफलस्पष्ट्ं कृत्वा िाष्ट्रतहिे समाजे िा अिेकेषां तसद्धान्तािां
प्रतिपादिं तियिे। संतहिाग्रन्ैः ग्रहाणां न्तथथत्या सुतभि- दु तभयि-सुिृतष्ट्-अतििृतष्ट्-अतिभयउपद्रिादीिां र्ुभार्ुभफलस्य ज्ञािं प्राप्यिे । अिः उन्नतिभयतििुमहय ति । कृतषतिज्ञािं ज्ञािुं
अिेि ज्ञािेि कृतषतिज्ञािे ज्योतिषर्ास्त्रान्तगयिः पञ्चाङ्गबोधोऽत्यािश्यकः। पञ्चाङ्गेऽन्तिि्
पञ्चािामाङ्गािां समाहािो भिति यथोक्तं भाििीयकुण्डलीतिज्ञािे~ 23 ~
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चन्द्रस्य च बलसंयुक्तािथथायां गुरुलिे स्यात्तदा हलेि
भूतमकषयणं र्ुभं भिति । तसंह- कुम्भ- ककय- मेष- मकििुलालिेषु रिक्तातितथषु (४, ६, १४) षष्ठीतिथौ च
हलप्रिहणम् अर्ुभं भिति ।
ित्रैि कश्यपेिाप्युक्तं यथा-

तितथः िासििित्रे योगः किणमेि च
इति पञ्चाङ्गमाख्यािं व्रिपियतिदर्यकम् ।।3
नमरदपुरमिे संतहिार्ास्त्ररूपञ्च ग्रहचािोऽब्दलिणम् ।
तितथिासििित्रयोगतिथ्यधयसंज्ञकाः ।।4

गुिौ लिगिे र्ुिे बतलन्यापोदये तिधौ ।
र्स्ता कृतषतिया ित्र दु बयलैः िूिखेचिै ः ।।7

एिेषां पञ्चाङ्गािामाधािे णैि र्ुभसमयतिधायिणं तियिे ।
अस्य "मुहूिय " इति व्यिहािः । यस्याथयः "मुहः िाियिीति
मुहूियः"5 । मुहूियस्य तिििणमतप ज्योतिषर्ास्त्रस्य
संतहिास्किेऽन्तभयििीति । र्ुभमुहूिायः समाजस्य
उन्नयिाथं सहायकाः भिन्तन्त । इमे माििं कष्ट्सागिाि्
िाियन्तीति तियमाणस्य कमयणः सम्पूणय–र्ुभफलमतप
यच्छन्तन्त । यथा अकाले कृिं भोजिं तिषं भिति िथैि
अकाले कृिाति कृतषकमायतण तिपिीिफलं यच्छन्तन्त।
िेदतितहिकमयणां र्ुभकालतिणययाथयमेि िेदाङ्गभूिस्य
ज्योतिषर्ास्त्रस्य आिम्भः जािः । अिः कृतषकमयण्यतप
कालतिणययः एि ज्योतिषर्ास्त्रस्य पिमं लक्ष्यम् ।
कालतिधािर्ास्त्रस्य
गगय-पिार्िितर्ष्ठ-व्यासकश्यपातदतभः
अष्ट्ादर्महतषयतभः
प्रणीिाः
बहिः
आषयग्रन्ाः प्रमाणभूिाः तिद्यन्ते। मुतििचिाति सम्यक्
तिचायय िेषां सािं संगृह्य ितचितिणाययकपौरूषेयग्रन्ाः
मुहूियतचन्तामतणः,
मुहूिय कल्पद्रुमः,
मुहूियमात्तय ण्डः,
मुहूियिृन्दाििप्रभृियः लोकेऽन्तिि् प्रतसद्धाः िियन्ते । एिेषु
ग्रन्ेषु तितहिमुहूियतिषयकज्ञािेि िस्य सुष्ठुप्रयोगेण च
कृतषतिज्ञािस्य उत्तिोत्तिोन्नतिभयतििुम् अहय ति ।
आधुतिककृतषिैज्ञातिकयन्त्रातण
अत्यतधकोष्णर्ीिप्रभािाि् कायं किुं ि प्रभिन्तन्त। ित्र
गोचिथथैः सूयायतदज्योतितपयण्डैः तदक्-दे र्-कालादीिां बोधं
सम्यक्तया कृत्वैि कृतषकमयतण हलप्रिहण-बीजिपिलिापादपातदिोपण-सस्यिोपण-धान्यच्छे दि-धान्यथथापिििान्नभिण- मुहूिायदीिां तिणययः तियिे ।'
ित्र मुहूियतचन्तामणौ हलप्रिहणस्य तिषये ितणयिमन्तस्त
यथा-

ज्योतिः सािसागिे मेषलिे पर्ूि् हन्तन्त ककयट्से जलजं भयम् ।
तसंहे सस्यभयं ज्ञेयं िुलायां हलसंियः ।।
मकिे र्स्यिार्ः स्यािुम्भे चौिभयं िथा ।
हन्त्यष्ट्मी बलीिदायन्निमी सस्यघातििी ।।
षष्ठी च कीट्सजििी पर्ून्हन्तन्त चिुदयर्ी ।
चिुथ्यायमतप इदमेिफलम् ।8
बीजिपिमुहूियः
एिेषु श्रुतििारूणातदतितिर्ाखोडूति भौमं तििा
बीजोन्तिगयतदिा र्ुभा त्वगुभिोऽष्ट्ािीन्दुिामेन्दिः।
िामेन्द्द्वतियुगान्यसच्छु भकिाण्युिौ हलेऽकोन्तििाद्भाद्रामाष्ट्ििाष्ट्भाति मुतितभः प्रोक्तान्यसत्सन्तन्त च ।।9
एिेषु = उक्तिित्रेषु, श्रुतिः = श्रिणः, िारुणम् =
र्ििािकाः, अतदतिः = पुिियसु, तिर्ाखा, एिाति िित्रातण,
भौमिासिं तििा अितर्ष्ट्ेषु तदििित्रेषु बीजोन्तिमुहूत्तयः
कतथिः। अगुभिः = िाहः अतधतष्ठििित्राि् अष्ट्, अतिः
त्रीतण, इन्दुः = एकः, िामत्रयः इन्दुिेकः अतिस्त्रयः युगः =
चत्वािः, असि् = अर्ुभाति र्ुभकिातण र्ुभाति च
बीजिपिे िमेण भिन्तन्त ।
हलचिे सूयेण भुक्त, भुक्त्यिन्तिं त्यक्तिित्राि् िामः =
त्रयः, अष्ट्, िि, अष्ट्िित्रातण पूिायचायैस्तत्त्वदतर्यतभः
कतथिाति एिाति िमेण अर्ुभाति र्ुभाति च भिन्तन्त।
धान्यच्छे दिमुहूियः-

मूलद्वीर्मघाचिधुिमृदुतिप्रैतियिाकं र्तिं
पापैहीिबलैतियधौ जललिे र्ुिे तिधौ मां सले ।
लिे दे िगुिौ हलप्रिहणं र्स्तं ि तसंहे घट्से
ककायजेणघट्से ििौ ियकिं रिक्तासु षष्ठ्ां िथा ।।6

िीक्ष्णाजपादकििन्तन्हिसु श्रुिीन्दुवािीमधोत्तिजलान्तकििपुष्ये ।
मन्दािन्तक्तितहिे तदिसेऽतिर्स्ता
धान्यन्तच्छदा तिगतदिा न्तथथिभे तिलिे ।।10

अथायि् मूलतिर्ाखामघातभश्चिध्रुिमृदुतिप्रैश्च मूलिित्रम्,
द्वीर्ः = तिर्ाखा, मघा, चिान्तगयिेषु वाति पुिियसु-श्रिणधतिष्ठा-र्ितभषा = िित्रेषु, तिप्रान्तयगयिेषु = हस्त-अतश्वतिपुष्य-अतभतजन्नित्रेषु तििाऽकय र्तिं = ितििासिं र्तििासिं
च त्यक्त्वा, पापग्रहाणां तिबयलत्वे सति, तिधौ जललिे चन्द्रे
जलचििातर्ििां र्गिे सति, र्ुिे तिधौ मां सले = र्ुिस्य

िीक्ष्णसंज्ञकिित्रेषु, कृतिका, मृगतर्िा, उत्तिात्रयम्,
पूिायभाद्रपद, हस्त, धतिष्ठा, श्रिण, वाति, पूषा, भिणी,
तचत्रा, पुष्यञ्च एिेषु एकोितिंर्तििित्रेषु कन्तिन्नतप
एकन्तिि् िित्रे एिं न्तथथिलिेषु र्तिभौमरिक्तातिथीि् च
परित्यज्य र्ेषतितथिासिे षु धान्यच्छे दिं र्ुभं भिति ।
धान्यथथापिमुहूियः –
~ 24 ~
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तमश्रोग्रिौद्रभुजगेन्द्रतितभन्नभेषु
ककायजिौतलितहिे च ििौ र्ुभाहे ।
धान्यन्तथथतिः र्ुभकिी गतदिा, ध्रुिेज्य
द्वीर्ेन्द्रदस्रचिभेषु च धान्यिृन्तद्धः ।।11

6. मुहूियतचन्तामतणः िित्रप्रकिणम्- २ श्लो. सं २८
7. मुहूियतचन्तामतणः, िित्रप्रकिणम् -२ पृ . सं. ६६
8. ज्योतिसािसागिः
9. मुहूियतचन्तामतणः, िित्रप्रकिणम् -२ श्लो. सं . २६
10. मुहूियतचन्तामतणः, िित्रप्रकिणम् -२ श्लो. सं . ३१
11. मुहूियतचन्तामतणः, िित्रप्रकिणम्-२ श्लो. सं . ३३
12. श्रीमद्भगिद्गीिा, अ. ३. श्लो. सं. १४
13. श्रीमद्भगिद्गीिा अ. १७ श्लो. सं . ०५
14. श्रीमद्भगिद्गीिा अ. १६ श्लो. सं . २३
15. श्रीमद्भगिद्गीिा अ. १६ श्लो. सं . २४

अथायि् तमश्रसंज्ञक (तिर्ाखा, कृतत्तका) - उग्रसंज्ञक
(पूिायत्रयम् , भिणी, मघा) - आद्राय, आश्लेषा, ज्येष्ठािित्रञ्च
परित्यज्य र्ेषिित्रेषु एिं मेष-ककय–िुला- लिाति तिहाय
सिेषु लिेषु र्ुभतदिसेषु च अन्नथथापिं र्ुभकािकं ििय िे।
ध्रुिसंज्ञक (उत्तिात्रयम् , िोतहणी)-िित्रेषु, पुष्य, तिर्ाखा,
ज्येष्ठा, अतश्विी एिं चिसंज्ञकेषु (वािी, पुिियसु, श्रिण,
धतिष्ठा, र्ितभषा) िित्रेषु अन्नव्यिहािः (ियतिियञ्च)
िृन्तद्धकािको भिति । सन्दभेऽन्तिि् हलचि-िाहचिआदीिामुपयोगोऽतप दृश्यिे ।
कृतषतिज्ञािस्य उन्नयिाथं ज्योतिषर्ास्त्रस्य मागयदर्यिेिैि
सिायतण कायायतण सम्पादिीयाति िदै ि अिाकं
धमायथयकाममोिपुरूषाथयचिुष्ट्यं तसद्धयति यिो तह
श्रीमद्भगिद्गीिायामप्युक्तंअन्नाद्भिन्तन्त भूिाति पजयन्यादन्नसम्भिः ।
यज्ञाद्भिन्तन्त पजयन्यो यज्ञः कमयसमुद्भिः ।।12
अिः पंजाब-हरियाणा-उत्तिप्रदे र्ातदषु िाज्येषु यत्र
िृहद्रूपेण कृतषकायं भिति ित्र िु कृषेः उन्नयिाथं
ज्योतिषर्ास्त्रमत्युपयोगी तसद्धयति, यिो तह ित्र बीजिपिं ,
सस्यिोपणं , धान्यच्छे दिं , धान्यथथापिञ्च िृ हद्रूपे ण दृश्यिे ,
अत्र िान्तस्त संर्यः । यिो तह र्ास्त्रं तििा यिमय तियिे ,
िन्तिि् तिषये भगििा श्रीकृष्णे िोक्तं श्रीमद्भगिद्गीिायां
यथाअर्ास्त्रं तितहिं घोिं िप्यन्ते ये िपोजिाः ।
दम्भाहङ्कािसंयुक्ताः कामिागबलान्तििाः।। 13
यः र्ास्त्रतितधमुत्सृज्य िियिे कामकाििः ।
ि स तसन्तद्धमिाप्नोति ि सुखं ि पिां गतिम् ।। 14
ििाच्छास्त्रं प्रमाणं िे कायायकाययव्यिन्तथथिौ ।
ज्ञात्वा र्ास्त्रतिधािोक्तं कमय किुयतमहाहय तस ।। 15
अिः ज्योतिषर्ास्त्रतमदं कृतषतिज्ञािेऽत्यतधकोपयोगी
तसद्धयिीत्यत्र िान्तस्त संर्यः ।
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