
૧૨.૩ અષ્ટાંગ નિનિત્તિી ઝલક  

- વર્ષપ્રબોધ અને અષ્ટાંગ નનનિત્ત અને દિવ્યજ્ઞટનિટાંથી સટભટર 

 

જૈન શટસ્ત્રિટાં નનનિત્ત જ્ઞટનનટ આઠ પ્રકટરો કહેલટ છે અને તેની તે 
અષ્ટાંગ નનનિત્ત કહેવટય છે. આ અષ્ટાંગ નનનિત્ત ચૌિ પવૂષનટ 
જ્ઞટનથી કાંઈ ભભન્ન નથી. પરાંત ુ ચૌિપવૂષિટાં જ તેનો સિટવેશ 
થટય છે. છતટાં પણ જ્ઞટન ધરટવનટર હવે આ કટળિટાં નથી રહ્યટ. 
એ્લે જે્લુાં જ્ઞટન િૌજુિ - પ્રટપ્ત થટય તે્લુાં પણ જો બરટબર 
સિજી લેવટિટાં આવે તો ઘણુાં છે િતલબ કે નનનિત્ત જ્ઞટનનટ 
સાંબ ાંધિટાં કે્લટાંએ શટસ્ત્રો-પસુ્તકો જોવટિટાં આવે છે પરન્ત ુ તેિટાં 
અંગનવદ્યટ નટિક આઠ હજાર શ્લોક પ્રિટણ પસુ્તકની બરટબરી 
કરી શકે તેવ ુાં એક પણ નથી. 

અષ્ટાંગ નિનિત્ત 

(૧) અંગસ્ુરણ નનનિત્ત, (૨) સ્વપ્ન શટસ્ત્ર નનનિત્ત, (૩) સ્વર 
નવજ્ઞટન નનનિત્ત યટને િનષુય જાનવર અને પક્ષીઓની બોલી 
ઉપરથી ભનવષય જાણવુાં, (૪) ભકૂાંપ નનનિત્ત, (૫) વ્ય ાંજન 
નનનિત્ત, (૬) રેખટ નવજ્ઞટન નનનિત્ત, (૭) ઉત્પટત નનનિત્ત અને (૮) 
અંતદરક્ષ નનનિત્ત એ આઠ પ્રકટરનટ નનનિત્તોદ્વટરટ જે જે હદકકતો 
ખટસ જાણવટ યોગ્ય છે તે સવષનો ખલુટસો ક્રિશઃ કરવટિટાં આવે 
છે. 

અંગસ્ફુરણ 



અર્થ - િસ્ફતકિો જિણો ભટગ ફરકે તો રટજ્ય-અિલદટરી િળે, 

જિણો હટર્ ફરકે તો નિયજિિો િેલટપ ર્ટય, જિણી આંખ 
ફરકે તો નિય વસ્ફતિુો સાંયોગ ર્ટય, િીચેિો હોઠ ફરકે તો સ્ફિેહી 
જિ િળે. 

(આ હદકકત પરુૂર્ોને િટ્ે જાણવી. પરાંત ુ આ અંગસ્ુરણ 
નનનિત્તની અંિર જે જે હકીકતો પરુૂર્ોને િટ્ે જિણટ અંગની 
કહેવટિટાં આવે તે તે સવષ સ્ત્રીઓ િટ્ે ડટબટ અંગની સિજવી 
અને પરુૂર્ો િટ્ે ડટબટ અંગની કહેવટિટાં આવે તે તે સવષ સ્ત્રીઓ 
િટ્ે જિણટ અંગની સિજવી િતલબ કે અંગસ્ુરણિટાં પરુૂર્ોનુાં 
જિણુાં અને સ્ત્રીઓનુાં ડટબુ ાં અંગ શભુિટયક સિજવુાં.) 

જિણી તરફનુાં િસ્તક ફરકે તો અનેક પ્રકટરનટ લટભો પ્રટપ્ત 
થટય તેિજ જિણી બટજુનુાં લલટ્ ફરકે તો પણ લટભ થટય અને 
અિલિટરીનો હોદ્દો િળે. નનનિત્ત જ્ઞટનનટ ગ્રાંથોિટાં લખ્ુાં છે કે  

"બ્।ક્રથ્ગઃ જીર્નંંાંઘ્લશૃ્વ થ્ક્રરુસ્ર્ધ્ જીબક્રલ ૃૃઁક્ર઼ક્રક્રશ્વ ંૃઁંૃઁક્રઞ્ઙ્ગશ્વેં" 

જિણો કટન ફરકે તો પોતટનો યશ સટાંભળવટિટાં આવે, તેિજ 
ડટબો કટન ફરકે તો હલકી વટતો સટાંભળવટિટાં આવે. જિણી 
ભકુૃદ્ ફરકે તો હર્ષ ઉત્પન્ન થટય અને ડટબી ભકુૃદ્ ફરકે તો 
નિત્રવગષ સટથે કલેશ કાંકટસ થટય; પરાંત ુબન્ને ભ્રનૂી વચ્ચે સ્ુરણ 
ઉત્પન્ન થટય તો સ્નેહીજનનો િેલટપ થટય. જિણી આંખ ઉપરથી 
ફરકે તો ધટરણટ સફળ થટય અથવટ નીચેથી ફરકે તો મકુિિો 
હટરી જાય. નનનિત્ત શટસ્ત્રિટાં કહ્ુાં છે કે  - 



 

 

ડટબી આંખ ઉપરથી અથવટ નીચેથી ક્ટાંઈથી પણ ફરકે તે 
લટભકટરક નથી ઉલટુાં નકુશટન જ થટય. જિણી તરફનુાં કપટળ 
ફરકે તો એશ-આરટિ િળે અને ડટબી બટજુનુાં ફરકે તો લડટઈ 
થટય. ઉપરનો હોઠ ફરકે તો રાંજ-કલેશ પેિટ થટય તેિજ નીચેનો 
ફરકે તો એશ-આરટિ િળે. ડટઢી ફરકે તો મકુિષ િો - કેસ હટરી 
જાય. જિણી ગરિન ફરકે તો િોલત-ધન િળે, પણ ડટબી ફરકે 
તો કલેશ પેિટ થટય. જિણી ખટાંધ ફરકે તો ભટઈનો અથવટ 
નિત્રનો િેલટપ થટય અને ડટબી ફરકે તો કલેશ પેિટ થટય. 
જિણી ફરકે તો દફકર - ભચિંતટ ઉત્પન્ન થટય. જિણુાં પડખુાં ફરકે 
તો ખશુી તથટ ડટબુાં ફરકે તો કલેશ થટય. પે્ ફરકે તો વટાંનછત 
અથષની નસદ્ધિ થટય. જ્યટરે નટભી ફરકે તો હુિક હોદ્દો 
અિલિટરીનટ હોદ્દટથી ઉતરી જાય. જિણટ હટથની હથેળી ફરકે 
તો લટભ થટય અને ડટબટ હટથની ફરકે તો નકુશટન થટય. જિણો 
પગ ફરકે તો િેશ પરિેશિટાં સફર કરે પણ ડટબો પગ જો ફરકે 
તો નકુશટન પેિટ થટય. 
 

સ્ફવપ્િ નિનિત્ત 

આ નનનિત્તની અંિર કેવટાં સ્વપ્નો જોવટથી કેવો લટભ થટય? અને 
કેવટ સ્વપ્નો જોવટથી કેવુાં નકુશટન થટય? સ્વપ્નનટ કે્લટ પ્રકટર 
હોયછે? વગેરે હદકકતોનો સિટવેશ કરવટિટાં આવે છે. સ્વપ્ન 



શટસ્ત્રિટાં મ્હો્ટાં સ્વપ્નો એ્લે સટરટાં-ઉંચટ  પ્રકટરનટાં ૭૨ બહોંતેર 
સ્વપ્નો બતટવવટિટાં આવ્યટ છે. જેિટાં ત્રીશ સ્વપ્ન અને તેિટાં પણ 
ચૌિ સ્વપ્ન સૌથી િો્ટ શ્રેષઠ ગણવટિટાં આવ્યટ છે. જે 
તીથંકરોની િટતટઓ તીથંકરનટ ગભષ સિયે અને ચક્રવતીની 
િટતટઓ ચક્રવતીનટ ગભષ સિયે અધષ નનિંદિત અવસ્થટિટાં જોવે 
છે. જેનટ નટિ આ પ્રિટણે છે.; 

(૧)હટથી, (૨) વરૃ્ભ, (૩) કેશરી નસિંહ, (૪) લક્ષ્િીિેવી, (૫) 
ુલોની િટળટ, (૬) સયૂષ, (૭) ચાંિ, (૮) ધજા-પતટકટ, (૯) કલશ, 

(૧૦) પદ્મ સરોવર, (૧૧) સમિુ, (૧૨) િેવ નવિટન, (૧૩) 
રત્નરટનશ, (૧૪) અગ્ગ્નનશખટ આ ચૈિ સ્વપ્નો સૌથી શ્રેષઠ છે. 
વટસિેુવની િટતટ ચૌિસ્વપ્નો પૈકી સટત સ્વપ્ન અને બલિેવની 
િટતટ ચટર સ્વત્ન ગભષ સિયે જોવે છે.  

સ્ફવપ્િિટાં ફલટફલ  

અનભુતૂ સ્વપ્ન એ્લે અનભુવિટાં આવેલી વસ્તઓુનુાં સ્વપ્ન 
આવે છે. જેિ કે કટપડનટ વેપટરીને સ્વપ્નિટાં કટપડ વેચવટનુાં 
સ્વપ્ન આવે પણ તે ખોટુાં - નનષફળ સ્વપ્ન સિજવુાં. બીજુ ાં શ્રતુ 
સ્વપ્ન એ્લે સટાંભળેલી વટતોનુાં સ્વપ્ન આવે છે. જેિ કે ભતૂ-
પ્રેત કે નપશટચટદિની વટતો કરતટાં સઈૂ ગયટ પછી એિી એજ 
વટતોને સ્વપ્નિટાં ખયટલ આવે છે તે શ્રતુ સ્વપ્ન પણ ખોટુાં 
સિજવુાં. ત્રીજુ દૃષ્ સ્વપ્ન એ્લે જોયેલી વસ્તનુ ુ ાં સ્વપ્ન જેિકે 
દિવસનટ યટ રટનત્રનટ કોઈ વસ્ત ુ જોવટિટાં આવી હોય તે વસ્ત ુ



પનુઃ સ્વપ્નિટાં જોવટિટાં આવે તો તે પણ ફળ નવનટનુાં -નનષફળ 
હોય છે. ચોથુાં પ્રકૃનતનટ નવકટરથી સ્વપ્ન આવે છે, જેિકે નપત્ત-
પ્રકૃનતવટળો િનષુય સ્વપ્નિટાં જળ, ુલ, અનટજ, જવટદહરટત, 

લટલ-પીળટ રાંગની ચીજો, બટગ-બગીચટ, ુવટરટ વગેરે જોવે છે. 
પણ તે પ્રકૃનતનટ નવકટરનથી ઉત્પન્ન થયેલ હોવટથી કશુાં ફળ 
આપતટ નથી, આવીજ રીતે બટિીની પ્રકૃનતવટળટ પરુૂર્ો પહટડ 
ઉપર ચઢવટનટ, વકૃ્ષની ્ોચ ઉપર બેસવટનટ, િકટન ઉપરથી 
ખસી જવટનટ, હરવટ-ફરવટ જવટનટ અને આકટશિટાં ઉડવટનટ 
વગેરે બનટવો સ્વપ્નિટાં વધટરે જોવે છે. એ પણ પ્રકૃનતનટ 
નવકટરથી ઉત્પન્ન થયેલ હોઈને નનષફળ જ નનવડે છે. એવી રીતે 
કફનુાં પણ સિજવુાં. પટાંચમુાં સ્વભટવથી આવેલુાં સ્વપ્ન અને છઠ્ઠાં 
ભચિંતટફીકરનટ અનતરેકથી આવેલુાં સ્વપ્ન પણ ઉપરની જેિ 
નનષફળ નનવડે છે. ત્યટરે ક્ુાં સ્વપ્ન ફળિટયક થટય તે કહે છેઃ 
િેવતટની પ્રેરણટથી આવેલ સ્વપ્ન, સત્ધિષનટ પ્રભટવથી આવેલ 
સ્વપ્ન, અને પટપનટ ઉિયથી આવેલ સ્વપ્ન સટચટાં - ફળિટયક 
નનવડે છે. િતલબ કે ઉપરનટ છ પ્રકટરનટાં સ્વપ્નો શભુ હોય 
અથવટ અશુભ હોય પણ તે નનરથષક સિજવટ જ્યટરે બટકીનટ 
ત્રણ પ્રકટરનટાં સ્વપ્ન  અવશ્ય ફળિટયી થટય છે.  

રટનત્રનટ પહેલટ પ્રહરિટાં આવેલુાં સ્વપ્ન બટર િહીનટની અંિર ફળ 
આપે છે. બીજા પ્રહરિટાં આવેલ સ્વપ્ન છ િહીનટિટાં, ત્રીજા 
પ્રહરિટાં આવેલ સ્વપ્ન ત્રણ િહીનટિટાં અને ચોથટ પ્રહરિટાં 



આવેલ સ્વપ્ન એક િહીનટિટાં જ ફળિટયી નનવડે છે. બે ઘડી 
રટનત્રબટકી છતે જોયેલુાં સ્વપ્ન િશ દિવસિટાં અને સયૂોિયનટ 
્ટઈિે આવેલુાં સ્વપ્ન બહુજ થોડટ સિયિટાં શભુટશભુ ફળનો 
અનભુવ કરટવે છે. દિવસનટ નનિટધીન થવટથી આવેલુાં સ્વપ્ન 
કશુાં ફળ આપતાં નથી. તેિ છતટાં ક્વભચત ફળ પ્રટપ્પ્ત જોવટિટાં 
આવે છે પરન્ત ુ શટસ્ત્રકટરોએ એ વટત પ્રિટણભતૂ િટની નથી. 
સિસ્ત રટનત્ર પયંત એક પછી એક સ્વપ્ન આવે તેને િટલટ 
સ્વપ્ન કહે છે. તે િટલટસ્વપ્ન શટદરરીક આનધ-વ્યટનધથી ઉત્પન્ન 
થયેલટાં સ્વપ્ન તથટ િટલ-મતૂ્રટદિની હટજતથી ઉત્પન્ન થયેલટાં 
સ્વપ્ન બધટાં નનરથષક - નનષફળ સિજવટાં. 

ઈષ્ સુાંિર સ્વપ્ન જોઈને જાગતૃ થયટ પછી પનુઃસવુ ુ ાં નહીં. પણ 
જાગતૃજ રહી શ્રી જજનેશ્વર પ્રભનુટાં સ્તવન-સ્તનુતથી - ગણુગટન 
કરી શેર્રટનત્ર વ્યતીત કરવી. જેથી પટછળથી આવનટર ખરટબ 
સ્વપ્ન દ્વટરટ પવૂષિટાં આવેલ ઈષ્ સ્વપ્નનટ ફળનો નટશ થતો 
નથી. એવી જ રીતે કોઈ ખરટબ-અનનષ્ સ્વપ્ન જોઈને જાગ્ત 
થયટ પછી રટનત્ર બટકી હોય તો બ્હેતર છે કે પનુઃસઈુ જવુાં. પણ 
એ સ્વપ્ન કોઈપણ પ્રકટરે કોઈને પણ કહેવ ુ ાં નદહ. સટરટાંશ એજ 
કે- પટછળ આવેલુાં સ્વપ્ન પવૂષગત સ્વપ્નનટ ફળનો નવનટશ કરે 
છે. એ બટબત ખટસ ધ્યટન રટખવટ જેવી છે. જે િનષુય ધિષિટાં 
પ્રેિવટળો હોય, શભુ જજતેન્દ્ન્િય હોય, ગ્સ્થર ભચત્તવટળો હોય, અને 



રહેિદિલ-િયટવટન હોય તેને આવેલુાં શભુ સ્વપ્ન જરૂર 
ઈષ્ફળને આપનટરુાં  થટય છે. 

શભુ અથવટ અશુભ સ્વપ્ન આવ્યટ પછી સવટરે - પ્રટતઃકટલે ઉઠી 
જજન પ્રનતિટનટ િશષને જવુાં, અને ત્યટાં રટનત્રએ આવેલ સ્વપ્ન 
વતૃ્તટન્ત જજનેશ્વર સન્મખુ કહી િેવો. પરાંત ુ િશષનટથષ જતટાં પહેલટાં 
એ્લુાં ધ્યટન રટખવુાં કે ખટલી હટથે જવુાં નદહ. પણ ફળ, નૈવેદ્ય, 

રૂનપયટ, પૈસટ કે સોનટ મ્હોર યથટશગ્ક્ત પ્રિટણે લઈને જવુાં અને 
િશષન કયટષ પછી જજનપ્રનતિટની સન્મખુ ઉભટરહી કહેવ ુાં જે - 
'આજે રટનત્રનટ અમકુ સ્વપ્ન િટરટ જોવટિટાં આવ્્ુાં છે.' અથવટ 
શહેરિટાં કોઈ નનગં્રથ મનુન હટજર હોય તો તેિની પટસે જઈ 
વાંિનટ નિસ્કટર કરી નવનય પવૂષક બે હટથ જોડી રટનત્ર સ્બાંધી 
સાંબ ાંધી સ્વપ્ન વતૃ્તટન્ત કહી િેવો. અને તેનટ ઉત્તરિટાં જે ફરિટવે 
તેનો અિલ કરવો. 

કિટચ શહેરિટાં જજનિાંદિર અથવટ નનગં્રથ મનુન નો યોગ ન હોય 
અને અષ્ટાંગ નનનિત્ત જાણનટર કોઈ કુશળ નનનિત્તજ્ઞ-નનનિત્તયટનો 
યોગ હોય તો તેની સન્મખુ જઈ આવેલ સ્વપ્ન વતૃ્તટન્ત 
નવનયપવૂષક કહેવો, અને તેનુાં ફળ પછૂવુાં. અહીં પણ ઉપરની 
વટત ખટસ ધ્યટન રટખવી કે નનનિત્તજ્ઞની પટસે પણ ખટલી હટથે 
જવુાં નહીં. શ્રીફળ, રૂપીયટ  અને શગ્ક્ત હોય તો સવૂણષ મ્હોર 
લઈને જવુાં. પહેલટાં તેિની પટસે ભે્ ધરી પછી સ્વપ્ન ફળ 
પછૂવુાં. કે્લટએક કાંજુસ તો ઉપરોક્ત નવવેક ન જાળવતટાં કહે છે 



કે - "એતો આપણટ ઘરનટ પાંદડતજી છેને? ભબચટરટ સટવ નનલોભી 
છે. એિની પટસે િવ્ય ભે્ કરવટની કાંઈ જરૂર નથી." પરાંત ુએ 
કાંજુસટઈ ભબલકુલ અસ્થટને છે. િટ્ે જરૂર શગ્ક્ત મજુબ વધટરે 
કાંઈ નદહિં તો શ્રીફળ સટથે રૂપટનટણુાં તો મકુવુાં જ જોઈએ. 
પ્રટચીનકટળિટાં પવૂષગત આમ્નટયને જાણનટરટ નનનિત્તજ્ઞો 
ભતૂ,ભનવષય અને વતષિટનકટળની વટતો બહુ કુશળતટ પવૂષક કહી 
શકતટ પરાંત ુ વતષિટન સિયિટાં એવટ નનનિત્તજ્ઞોનો બહુધટ 
અભટવ નજરે પડે છે. જેિ પવૂષનટ સિયનટ ઉિટર દિલનટ 
ગહૃસ્થો વતષિટન સિયિટાં નથી રહ્યટ તેિ પ્રટચીનકટળનટ જેવટ 
નનનિત્તજ્ઞો પણ હવે નથી રહ્યટ, િતલબ કે જિટનટનસુટર જે કાંઈ 
થોડુાં - ઘણુાં છે તેનો ઉભચત લટભ લેવટને ચકૂવુાં નહીં. 

 જો કોઈ િટણસ સ્વપ્નનટ હગ્સ્ત ઉપર આરૂઢ થઈ સમિુિટાં 
ચટલ્યો જાય તે થોડટ જ દિવસોિટાં સલતનત પ્રટપ્ત કરે અને 
રટજા બને, જે કોઈ િનષુય હટથીપર સવટર થઈ નિી દકનટરે 
ભટતનુાં ભોજન કરે તે અલ્પ દિવસોિટાં અિલિટરી પ્રટપ્ત કરે 
અને રટજા થટય, સ્વપ્નિટાં જે કોઈ િટણસ પોતટનટ બટહુવતી 
સમિુ તરી જાય તે પણ થોડટ જ સિયિટાં રટજા થટય છે. 

સ્વપ્નિટાં િેવ-ગરુૂ અથવટ તીથષભનૂિનટાં િશષન થવટાં લટભિટયક 
હોઈને ધટરણટ સફળ થટય છે. યદ્યનપ પવૂે જોયેલીીી વસ્તનુ ુ ાં 
સ્વપ્ન ખોટુાં-નનષફળ િનટય છે; તથટનપ િેવ, ગરુૂ ધિષનુાં અને પવૂે 
જોયેલી તીથષભનૂિનુાં સ્િરણ સ્વપ્નિટાં થટય એ લટભિટયક છે. 



કોઈપણ િનષુય સ્વપ્નિટાં ુલ-ગજરટ ધટરણ કરે અથવટ તેનટ 
ઉપર પષુપની વનૃ્દ્ષ્ થટય તો જરૂર થોડટ દિવસોિટાં સ ાંપનત્ત - 
િૌલત પ્રટપ્ત કરે. 

જે કોઈ િનષુય સ્વપ્નિટાં પટણીથી ભરેલ સરોવર, નિી, કુાંડ યટ 
સમિુ જોવે તેને થોડટ જ દિવસોિટાં િૌલત-સાંપનત સટાંપડે છે. 
પરાંત ુએ સ્વપ્ન નપત્ત્ પ્રકૃનતથી આવેલુાં ન હોવુાં જોઈએ. સ્વપ્નિટાં 
આકટશિટાં ઉડવુાં એ લટભિટયક છે. પરાંત ુ એ સ્વપ્ન વટ્ ુ
પ્રકૃનતથી ઉદ્ભવેલુાં હોય તો કશુાં પણ ફળ આપતુાં નથી. િતલબ કે 
નપત્ત પ્રકૃનતથી આવેલટાં સ્વપ્નો નનષફળ નનવડે છે.  

સ્વપ્નિટાં સયૂોિયનુાં જોવુાં. ધિૂટડટ વગરનો બળતો અગ્ગ્ન જોવો, 
ગ્રહ-નક્ષત્રનુાં જોવુાં. જજનિાંદિરનટ નશખર ઉપર અથવટ રટજિહેલ 
ઉપર આરૂઢ થયેલ જોવુાં લટભિટયક છે. અને તેથી િનિટાં 
ધટરેલી ધટરણટ ફળીભતૂ થટય છે. તેિજ સ્વપ્નિટાં પોતટનટ 
શરીર ઉપર ચાંિનનો લેપ કરવો, જવટદહરટતનટાં ઘરેણટાં પહેરવટાં 
અથવટ બીજાને શ્ર ૃાંગટર સજેલો જોવો. લટભકટરી છે. વળી કહ્ુાં છે 
કે; 

અર્થ - સ્ફવપ્િિટાં શણગટરેલટ હટર્ી ઘોડટ દૃષ્ષ્એ પઠવટ, અર્વટ 
બીજી કોઈપણ ચીજ શણગટરે િજરે પડે તો તે શભુ અિે ફટયદો 
ર્ટય છે સફેદ રાંગિો બળદ જોવટિટાં આવે તો તે ઘણુાં જ શે્રષઠ 
િિટય છે, અિે તેર્ી યશ-કીનતિિો ફેલટવો ર્ટય છે. 



સ્વપ્નિટાં જેનટ ઘોડટ, રથ, ગટડી, આસન યટ વસ્ત્ર ચોર ઉઠટવી 
જાય તેનુાં િટનભાંગ થટય છે. જે િનષુય કેસરીનસિંહ, વ્યટઘ્ર, 

હટથીયટ ઘોડટ જોડેલટ રથપર આરૂઢ થઈ મસુટફરી કરે તેને થોડટ 
દિવસિટાં સલતનત-સટમ્રટજઢય પ્રટપ્ત થટય. અને બીજા લટભો 
પણ િળે. જે િનષુય ઘોડટ પણ સવટર થઈ સફર કરે તેની 
ધટરણટ થોડટ જ દિવસિટાં પણૂષ થટય. સ્વપ્નિટાં જે િનષુય 
િોતીઓનો ભરેલો થટળ જોવે તેને લટભ થટય અને તે ધિષની 
ઉન્નનત કરશે, એિ સિજવુાં. સ્વપ્નિટાં જે િનષુયને છત્ર ચટિર 
નજરે પડે તેને રટજ્ય તરફથી ફટયિો થટય અને જ્ઞટનત - જાનતિટાં 
ઈજ્જત-આબરૂ વધે.  

કોઈ િટાંિો િટણસ ચાંિ-સયૂષનુ ાં સ્વપ્ન નનહટળે તો શુભ સિજવુાં. 
કટરણ કે તેથી થોડટ જ દિવસિટાં તેની િટાંિગી નટશ પટિે છે. 
સ્વપ્નિટાં પોતટને ઘરે જલસો-ઉત્સવ થયેલો જોવે તો હર્ષિટયક 
લટભ થટય, સ્વપ્નિટાં પોતટનટ ઉપર નવજળી પડેલી જોવે તો કેિ 
િળે, વીણટ અને આરીસટનુાં િશષન શભુ હોઈને થોડટ દિવસિટાં 
લટભ પ્રટપ્ત થટય. જેને સ્વપ્નિટાં વીણટનુાં ઈનટિ િળે તેને સ્ત્રી 
તરફથી ફટયિો થટય, અને જેને ધ્વજા-પતટકટ ઈનટિિટાં િળે 
તેની ઈજ્જત-આબરૂ થોડટ જ દિવસિટાં વધવટ િટાંડે અને સખુ-
ચૈન ઉડટવે. 

અગર કોઈ િટણસ સ્વપ્નિટાં િટ્ીનટ બનટવેલટ હટથી ઉપર 
આરૂઢ થઈને સમિુિટાં પ્રવેશ કરે અને ડૂબે નહીં તો થોડટ જ 



દિવસોિટાં રટજા બને છે. અને જહટાંભગરી પ્રટપ્ત કરે, સોનટ-
ચટાંિીનટ થટળિટાં ખીરનુાં ભોજન કરે તેને ખશુ-ખબર િળે, 

સ્વપ્નિટાં પટકેલુાં ફળ જોવુાં સટરૃાં  છે અને તેથી ફટયિો થટય છે. 
સ્વપ્નિટાં વહટણ ઉપ્ર ચડીને સમિુિટાં સફર કરે તો િૌલત-ધન 
પ્રટપ્ત થટય અને િટાંિગીિટાં એ સ્વપ્ન જોવે તો તેની િટાંિગી દૂર 
થઈ આરોગ્ય પ્રટપ્ત કરે છે. 

સ્વપ્નિટાં નટચરાંગનુાં નનહટળવુાં જો કે સટરૃાં  છે. કટરણ કે તેથી 
હર્ષનો લટભ પ્રટપ્ત થટય છે; પરાંત ુ ખિુ પોતે નટચ કરવો એ 
શ્રેયસ્કર નથી. સ્વપ્નિટાં ગટયન કરવુાં એ સટરૃાં  નથી. પરાંત ુ
જજનિાંદિરિટાં પ્રભનુી સન્મખુ ગટયન કરવુાં તે શભુ છે. યદ્યનપ 
સ્વપ્નિટાં કટળટરાંગની વસ્તઓુનુાં િશષન સટરૃાં  નથી પરાંત ુ હટથી, 
ઘોડટ, ગટય અથવટ િેવી િેવતટ શ્યટિવણષનટાં નનહટળે તો તે શભુ 
સિજવુાં. સ્વપ્નિટાં સફેિ રાંગની વસ્તઓુનુાં િશષન લટભિટયક છે; 

પરાંત ુકપટસ તથટ િીઠટનટાં િશષન શ્રેયસ્કર નથી. 

સ્વપ્નિટાં જે િનષુયની સ્ત્રીનુાં ચોર હરણ કરી જાય તેને ગેરલટભ 
પ્રટપ્ત થટય છે. જેનો પલાંગ અથવટ પગરખટાં ચોર લઈ જાય 
તેનટ ઉપર કષ્ આવી પડે છે, સ્વપ્નિટાં પોતે પોતટનુાં નનનિત્ત 
શટસ્ત્ર કહે છે તેિ તેનુાં ફળ શભુ છે. અને તેથી સખુ-ચૈન પ્રટપ્ત 
થટય છે. સ્વપ્નિટાં ઉં્, બકરટ અથવટ રટસભ ઉપર સવટર થવુાં. 
સટરૃાં  નથી કટરણ કે તેથી દિલગીરી પ્રટપ્ત થટય છે. સ્વપ્નિટાં 
ચ ાંિન, કપરૂ, નટગરવેલનટાં પટન તથટ સફેિ ફૂલોનુાં નનહટળવુાં 



લટભિટયક છે. પરાંત ુ કરેણ અથવટ કેશુ-ખટખરટનટ ઝટડ ઉપર 
ચઢવુાં લટભિટયક નથી કટરણ કે તેથી રાંજ - કલેશ પેિટ થટય 
છે. 

સ્વપ્નિટાં જે િનષુય ગળટ પયંત કીચડિટાં ખ ુાંચી જાય તેનુાં િરઊ 
નજીકિટાં જ સિજવુાં. પરાંત ુજે િનષુય પોતટનટ હટથ પગ લટાંબટ 
- વધી ગયેલટ નનહટળે તેની આબરૂ વધે છે. સ્વપ્નિટાં કોઈ ગટિ, 

નગર, િકટન અથવટ પહટડ અગ્ગ્નથી બળી રહ્યો હોય અને તેનટ 
િધ્યભટગિટાં અથવટ નશખર ઉપર કોઈ િટણસ સહી સલટિત 
ઉભો હોય એવુાં સ્વપ્ન નનહટળનટરને થોડટજ દિવસિટાં હર્ોત્પટિક 
લટભ થટય છે. સ્વપ્નિટાં જે િનષુયનુાં સોનુાં, ચટાંિી, જવટદહર યટ 
હથીયટર ચોર લઈ જાય તેની ઈજ્જત-આબરૂિટાં ધક્કો પહોંચે છે. 

સ્વપ્નિટાં જે િનષુયને આભરૂ્ણ, કપડટ, િકટન, યટ આસન 
ઈનટિિટાં િળે તે શભુ છે, કટરણ કે તેથી હર્ષ પ્રટપ્ત થટય છે. 
સ્વપ્નિટાં શણગટરેલુાં િકટન તથટ હટથી ઘોડટ નનહટળવટ એ 
શભુદિનોનુાં ભચન્હ છે, સ્વપ્નિટાં જેને કટળટાં કપડટાં પહેરેલી કટળટ 
વણષની સ્ત્રી િભક્ષણ દિશટ તરફ ખેંચીને લઈ જાય તેનટ ઉપર 
િરણની આફત આવે છે. 

સ્વપ્નિટાં જે િનષુયનટ િસ્તક ઉપર ખજુરનુાં વકૃ્ષ ઉગેલુાં જોવટિટાં 
આવે તેનટ ઉપર થોડટજ દિવસોિટાં િરણટાંત કષ્ પ્રટપ્ત થટય છે, 

સ્વપ્નિટાં જે િનષુય કટળટાં કપડટાં પહેરી કટળટ ઘોડટ પર સવટર 
થઈ િભક્ષણ દિશટિટાં ગિન કરે તેને ખરટબ દિવસો ભોગવવટનો 



સિય આવે છે. સ્વપ્નિટાં જો િનષુય કેળટાંનટ વકૃ્ષપર ચઢી ગેલો 
જોવટિટાં આવે તો તેને થોડટ દિવસોિટાં િોલત-ધનની પ્રટપ્પ્ત 
થટય છે. સ્વપ્નિટાં જે િનષુય ગરિ કળકળતુાં પટણી પીએ તેને 
રોગોત્પનત્ત પ્રટપ્ત થટય છે. 

સ્વપ્નિટાં જે િનષુય સયૂષ અથવટ ચાંિિટને પોતટનટ હસ્તવતી 
સ્પશષ કરે તેને હુકિહોદ્દો અિલિટરી પ્રટપ્ત થટય છે, સ્વપ્નિટાં 
જેને ઈનટિનટ બિલટિટાં િેવટ િીઠટઈ િળે તેને હર્ષિટયક ફળ 
પ્રટપ્પ્ત થટય અને િટાંિગીિટાંથી આરોગ્ય પ્રટપ્ત કરે. સ્વપ્નિટાં 
જેને જવટદહરટત ્કુ્ત વીં્ી ઈનટિિટાં િળે તેને લટભ થટય અને 
ગિુ થઈ જાય તો નકુશટન થટય છે. સ્વપ્નિટાં જે િનષુય 
આકટશિટાં તટરટ ચિકતટ ભટળે તેનટ ઉપર રટજાની િહેરબટની 
થટય અને ઈનટિ પ્રટપ્ત કરે. 

સ્વપ્નિટાં જે િનષુય િોનીયોનો ભરેલો થટઈ બીજાઓને વહેંચી િે 
તે થોડટ દિવસોિટાં િૌલત-ધન પેિટ કરે અને ધિષની વદૃ્ધિ કરે. 
સ્વપ્નિટાં જે િનષુય નિશ્રી- સટકરનો ભરેલો થટળ નનહટળે તેને 
લટભ થટય, તેિજ બટગ-બગીચટ કે લીલી વનસ્પનતનટાં િશષન 
થટય તો હરેક પ્રકટરે ફટયિટ પ્રટપ્ત કરે. સ્વપ્નિટાં જેનટાં િસ્તકનટ 
વટળ ખરી પડે અને િટાંત પડી જાય તેનટ ઉપર આફત આવે, 
અને સ્િશટનનટ લટકડટાં ઉપર અથવટ ધનષુય ઉપ્ર પોતે પોતટને 
ચઢેલો જોવે તો તેને િરણટાંત કષ્ પ્રટપ્ત થટય. 



સ્વપ્નિટાં પોતટને ભગરફતટર-પકડવટ િટ્ે કોઈ િનષુય આવતો 
નજરે પડે તો રટજ્ય તરફથી િાંડ થટય. સ્વપ્નિટાં રીંછ જાનવરનુાં 
દૃન્દ્ષ્એ પડવુાં ખરટબ છે. કટરણ કે તેથી કષ્ પ્રટપ્ત થટય છે. 
સ્વપ્નિટાં કુતરટાંઓ ભસતટાં ભટળે તો રાંજ-હેરટન થટય, પે્ ઉપર 
વકૃ્ષ ઉગેલુાં જોવે તે િટાંિગીનો ભોગ થટય, સ્વપ્નિટાં લટાંબટ 
શીંગડટવટળાં, જનટવર જેને નસટડી મકેૂ અથવટ ડુક્કર કે વટાંિરો 
જેને બીવડટવે તેનટ ઉપર રટજ્યની અવકૃપટ થટય, વળી 
સ્વપ્નિટાં જેને કટળટ પીવટ વણષનો િનષુય આવીને બીવડટવે તો 
તેનટ ઉપર િરણટન્ત કષ્ આવે. 

સ્વપ્નિટાં પટણીથી ભરેલટ સરોવરિટાં બેસીને જે િનષુય ખીરનુાં 
ભોજન જિે તે થોડટ દિવસોિટાં સટમ્રટજ્ય પ્રટપ્ત કરે અને રટજા 
થટય, વળી સ્વપ્નિટાં જે િનષુય પોતટનટ શરીરનટ આંતરડટ વડે 
કોઈ ગટિ અથવટ શહેરને વીં્ી લે તે અિલિટરી પ્રટપ્ત કરે 
અને રટજા થટય. સ્વપ્નિટાં પોતટને કોઈ કેિિટાં નટખે અથવટ 
પકડીને િોરડટાંનટ બાંધનથી બટાંધે તે લટભિટયક છે. સ્વપ્નિટાં 
કોઈ િનષુય એવુાં જોવે કે - િેં તેલથી િટરટ શરીરને િસળટવ્્ુાં 
છે, તેને ખરટબ દિવસો ભોગવવટ પડે. 

સ્વપ્નિટાં જે િનષુય પોતટની તટકટત-શગ્ક્તથી પહટડને ઉખેડી 
નટાંખે તે થોડટ દિવસિટાં અિલિટરી પ્રટપ્ત કરે, જે િનષુય 
સ્વપ્નિટાં ઉંિર, ભબલટડી, ગોંહ-ઘુાંસ અથવટ નોલીયટ િેખે તે ઈષ્ 
નથી કેિકે તેથી તકલીફ -કષ્ પ્રટપ્ત થટય છે. જે િનષુય 



સ્વપ્નિટાં પોતટનટ િસ્તકિટાંથી લોહીની ધટરટ વહેતી નનહટળે તે 
થોડટજ દિવસોિટાં સટમ્રટજ્ય  પ્રટપ્ત કરી હકુિત ભોગવે. 
સ્વપ્નિટાં જે િનષુય બળતો િીપક જોવે તેની ધટરણટ પણૂષ થટય 
છે અને ફળ્કુ્ત આમ્ર-આંબટનુાં વકુ્ષ  જોવે તો લટભ થટય છે. 

સ્વપ્નિટાં જે િનષુય હજાર પટાંખડીવટળટ કિળ ઉપર બેસી ખીરનુાં 
ભોજન કરે તે સલતનત પ્રટપ્ત કરી રટજા થટય છે, જે િનષુય 
ખબુ પવનનટ જોરથી આંધી ચડેલી જોવે તેનટ ઉપર થોડટ 
દિવસોિટાં આફત આવે. જે િનષુયનટ િટાંત સ્વપ્નિટાં સોનટનટ 
બની જાય તે િનષુયને એશ-આરટિ પ્રટપ્ત થટય. સ્વપ્નિટાં 
ઘઉંનટ તેિજ સફેિ સરસવનટાં િશષન લટભિટયક છે. તેિજ 
હટડકટાં અથવટ રટખનટાં િશષન ખરટબ દિવસોની નનશટની - 
આગટહી સિજવી. સ્વપ્નિટાં િટવટનળ જોવટથી તકલીફ-દુઃખ 
પ્રટપ્ત થટય છે અને મ્હો્ટ ાં મ્હો્ટાં ગટિ કે નગરો પડે તો 
હર્ષિટયક લટભ પ્રટપ્ત થટય છે. 

સ્વપ્નિટાં તેલ, કપટસ, રૂ અને લોઢટનુાં નનહટળવુાં ઈષ્ નથી, તેથી 
નકુશટન થટય છે. સ્વપ્નિટાં પ્રકટશ વગરનટ સયૂષ-ચાંિનટ િશષન 
થવટાં ઈષ્ નથી કટરણ કે તેથી તકલીફ - દુઃખ પ્રટપ્ત થટય. 
સ્વપ્નિટાં જેનટ હટથ, પગ, કટન, નટક કપટઈ ગયેલટાં નજરે પડે 
તો િરણટન્ત કષ્ ઉત્પન્ન થટય, ભતૂ પ્રેતની સટથે કોઈપણ 
શરટબ પીત ુાં હોય અને તેનેં િનષુય અથવટ કુતરટાં ખેંચી રહ્યટ 
હોય એવો િેખટવ જે િનષુય સ્વપ્નિટાં નનહટળે તે િરણની 



નનશટની સિજવી. ક્ષયરોગની િટાંિગીવટળો િનષુય ઉં્, ભેંસ, 

કુતરટ કે ગધેડટ ઉપર સવટર થઈ ઈભક્ષણ દિશટ તરફ ચટલ્યો 
જાય તેનુાં િરણ નજદિકિટાંજ આવેલુાં સિજવુાં. 

સ્વપ્નિટાં િકટન અથવટ પહટડ પડી ગયેલો જોવે અથવટ 
િગરિચછ પોતટને ભક્ષણ કરી ગયેલો જોવે તે અનનષ્ - 
ખરટબ છે. અને તેથી કષ્ ઉત્પન્ન થટય છે સ્વપ્નિટાં જેનો હટથ- 
પગિટાં બેડી નટખેલી દૃન્દ્ષ્ગોચર થટય તે ઈષ્ છે અને તેથી 
ફટયિો થટય છે. 

દુહો 

ંાંહ્મથ્ટગેંક્ર ઋક્રઘ્ષ્લ ૃગેંથ્શ્વ ઠ્ઠથ્ાં શ્રડ્ડક્રથ્ પક્રસ્ર્ ક્ર 

પટભક્ર બ્ઋક્રશ્ક્ક્ર બ્ઋક્રૃઁક્રશ્વ ગળ્લ ૃસ્ર્શ્વ ગળ્લકૃ્ર ગળ્યઘ્ક્રસ્ર્ ક્રક્ર૧ક્રક્ર 

।ક્રળ઼્ક્ક્ર ગળ્લશૃ્વગેંક્રશ્વ ઘ્શ્વય ગેંથ્ ।ક્રટિત ્શ્રદ્દક્રશ્વ થ્ય ષ્સ્ર્ક્રથલ ૃક્ર 

થ્ઋક્ર ળ્્ગેંક્ર ષ્સ્ર્ક્રથલગૃેંથ્ ।ક્રળ઼્ક્ક્રદ્મેંંૃઁ ઉંિભક્રશ્વ જ્ઞ્ક્ક્રક્રલ ૃક્રક્ર ૨ક્રક્ર 

બીિટર -િટિો િટણસ સ્વપ્નિટાં પટલખીિટાં બેસીને િભક્ષણ દિશટ 
તરફ જાય તો તેનટ ઉપર િરણટન્ત કષ્ પ્રટપ્ત થટય, વળી કહ્ુાં 
છે કે - 

્ક્રક્રસ્ર્લશૃ્વ થ્ક્રશ્વઘ્લધૃ્ બ્ાંઙ્મક્રભે લઅૃભષ્લશૃ્વ ંાંિખ્ક્ક્રધ્િલધૃ્ ક્ર 

દ્યગલશૃ્વ ।ક્રક્રશ્વિલધૃ્ ખ્ક્ક્રત્ઠ્ઠ્ઠસ્ર્ક્રભે દ્દલશૃ્વ ગેંંૃઁદ્યધ્ ભબક્ર ક્રક્ર૧ક્રક્ર 



સ્વપ્નિટાં કોઈ િનષુય ગટયન કરે તેને રોવુાં પડે, નટચ કરે તેને 
વધબાંધનનો ભોગ થવુાં પડે, હસે તો ભચિંતટ થટય, અને પટઠ કરે 
તો કષ્ પ્રટપ્ત થટય. ભગવતી સતૂ્રનટ ૧૬િટાં શતક-છઠ્ઠટ ઉદે્દશિટાં 
ફરિટવ્્ુાં છે કે - સ્વપ્નિટાં કોઈપણ િટણસને બીજો િટણસ 
આવીને પકવ ફળ હટથિટાં આપે તો થોડટ જ દિવસોિટાં લટભ 
થટય અને િૌલત - ધન િળે. સ્વપ્નિટાં કોઈ િનષુય પોતટને 
હટથી ઉપ્ર સવટર થયેલો જોવે તો તેને પણ િૌલત-ધન અને 
હુકુિ હોદ્દટ-અિલિટરી પ્રટપ્ત થટય, સ્વપ્નિટાં ઘોડટ ઉપર સવટર 
થઈ સફર કરતો જોવે તેને થોડટ દિવસિટાં લટભ િળે છે. 
સ્વપ્નિટાં કોઈ િનષુય આવીને એિ કહે કે - "તિે અહીંથી 
ચટલ્યટ જાઓ" એ ભનવષયિટાં ખરટબ દિવસોની નનશટની આગટહી 
સિજવી. સ્વપ્નિટાં જેને દૂધ ઝરતી ગટય નજરે પડે તેને 
જિીનથી અથવટ જવટહરટતથી ફટયિો થટય છે.  

સ્વપ્નિટાં અદરહાંત િેવ, સયૂષ, ચાંિ, િેવનવિટન, સમિુ, સરોવર, 

નસિંહ, કલ્પવકૃ્ષ, કલશ, રટજા, હટથી, વરૃ્ભ કે લક્ષ્િી િેવીનટાં જેને 
િશષન થટય તે લટભિટયક હોઈ થોડટ દિવસિટાં હકુિત ્ પ્રટપ્ત 
કરે. તેિજ ભતૂ, નપશટચ, ગાંધવષ, રટક્ષસ, ચટાંડલટ સ્િશટન. કુવો, 
હટડકટાં, કિરૂપી સ્ત્રી, ચટિડુાં, લોહી, પથ્થર, કટા્ં ટવટળટ વકૃ્ષ, 

અંધકટર, લલુટ-લાંગડટ, વટિન, િો્ો વટ્ ુ અને ખબૂ આકરો 
તડકો જે િનષુય સ્વપ્નિટાં જોવે તેને ખરટબ દિવસો ભોગવવટનો 
વખત આવે. 



જે િનષુય પોતટને સ્વપ્નિટાં હાંસ ઉપર સવટર થયેલો જોવે તેની 
આબરૂ વધે, નસિંહ ઉપર સવટર થયેલો જોવે તેને ઈનટિ િળે, 

િોસ્ત-નિત્રનો િેળટપ થયેલો િેખટય તો લટભ થટય, કપડટ ધોતો 
નનહટળે તો િેવટથી મકુ્ત થટય, પોતે પોતટને હટથ પગ ધોતો 
જોવે તો એશ -આરટિ પ્રટપ્ત કરે અને િટત્ર પગ જ ધોતો ભટળે 
તો આબરૂ વધે છે. સ્વપ્નિટાં જે િનષુય પોતટને જિણટ હટથ 
ઉપર સપષ કરડી ગયેલો જોવે તો િોલત-ધન પ્રટપ્ત થટય, તેિજ 
સફેિ વણષનો સપષ જોવે તો લટભ થટય છે. 

સ્વપ્નિટાં જે િનષુય કુવો ઉલ્લાંઘી જાય - ્પી જાય તેને 
અચટનક ધન પ્રટપ્પ્ત થટય, પોતે પોતટને કડવુાં તેલ પીતો જોવે 
તો તેને િરણટન્ત કષ્ થટય, તેિજ સ્વપ્નિટાં અગ્ગ્નનટ અંગટરટ, 
પથ્થર, ધલુ કે લોહીનટ વરસટિનુાં જોવુાં એ ખરટબ દિવસોની 
નનશટની-આગટહી છે. 

સ્વપ્નિટાં વટાંિર, નશયટળ કે કુતરો જો િનષુયનટ ભબછટનટ ઉપર 
આવીન ુ બેસે તો જાણવુાં કે તેથી િટાંિગી પ્રટપ્ત થશે, રટક્ષસ, 

વૈતટલ અથવટ ભતૂ પોતટનટ ભબછટનટ-પથટરી ઉપર કે શરીર 
ઉપર આવીને બેસે તો જાણવુાં કે િરણની આફત આવી પહોંચી 
છે. 

અગર સ્વપ્નિટાં કોઈ િનષુય પોતટને ઝેર પીતો જોવે તો તેની 
ઉિાંર લટાંબી છે તેિ સિજવુાં. અને જે િનષુય પોતટને વીણટ 



વગટડતો સ્વપ્નિટાં જોવે તેને ખબુસરુત-રૂપટળી સ્ત્રીનો લટભ થટય 
છે. 

સ્વપ્નિટાં જે િનષુયનટ િસ્તક ઉપર કટગડો નવષ્ટ કરે તેની 
આબરૂિટાં કલાંક લટગે, જે િનષુય પોતે પોતટને સફેિ અથવટ 
લીલટ રાંગનટ વસ્ત્રો પહેરેલો જોવે, અથવટ આગથી પોતે પોતટને 
બળતો ભટળે તો તેને ધન પ્રટપ્ત થટય છે. સ્વપ્નિટાં જે િનષુય 
શણગટર સજેલી કુિટરી કન્યટને ભટળે તે િનષુય સ્વપ્નિટાં 
તેજિટર હથીયટરો વડે પવષતને તોડી નટખે તેને થોડટ દિવસિટાં 
સલતનત પ્રટપ્ત થટય અને તે રટજા બને છે. 

સ્વપ્નિટાં જે િનષુય નટચ કરતો િ્રૂ ભટળે તેનટ ઉપર રટજાની 
િહેરબટની - કૃપટ થટય અને ઈનટિિટાં જિીન પ્રટપ્ત કરે, તેિજ 
જે િનષુય સફેિ કપડટાં પહેરેલી સ્ત્રી જોવે તો તેને લટભ થટય છે. 
સ્વપ્નિટાં જેનો કેશ અથવટ નખ વધી જાય તેની આબરૂ વધે 
અને ઈલ્કટબ - ચટાંિ પ્રટપ્ત કરે. 
 

સ્ફવરનવજ્ઞટિ નિનિત્ત 

સ્વર સાંબ ાંધી જે નવશેર્ પ્રકટરનુાં જ્ઞટન તેને સ્વરનવજ્ઞટન કહી 
શકટય. એ સ્વરનવજ્ઞટનની જ આલોચનટ-નવચટર પ્રસ્તતુ 
પ્રકરણિટાં કરવટિટાં આવશે. મખુયતઃ સ્વરનટ સટત ભેિો-પ્રકટરો 
પટડવટિટાં આવ્યટ છે.  (૧) ર્ડ્જ,  (૨) દરર્ભ, (૩) ગટાંધટર, (૪) 
િધ્યિ, (૫) પાંચિ, (૬) ધૈવત અને (૭) નવર્ટિ. દુનનયટભરિટાં 



વસતટ િનષુયો, જાનવરો કે પક્ષીઓની બોલી આ સટત સ્વરો 
પૈકી કોઈપણ સ્વરિટાં થટય છે. કોઈનો કુિરતી અવટજ ર્ડ્જ 
સ્વરિટાં, કોઈનો દરર્િિટાં અને કોઈનો ગટાંધટર આદિ સ્વરોિટાં 
થટય છે. 

અહીં િનષુય, જાનવર અને પક્ષીઓની બોલીનુાં વણષન કરવટિટાં 
આવે છે. જેિટાં િનષુયનો કુિરતી અવટજ કયટ સ્વરિટાં છે? અને 
તેનટથી તેને શુાં લટભ થશે? જાનવર અને પક્ષીઓની બોલીનુાં 
બયટન-વણષન, કે જે સટાંભળવટથી શુાં નફો-નકુશટન થશે? વગેરે 
હદકકત જાણવટની ્ગુ્ક્ત અનયુોગદ્વટરસતૂ્રનટ ફરિટન મજુબ 
બતટવવટિટાં આવી છે. તેિજ રટગરટગણીનટ ભેિો અને તત્સાંબ ાંધી 
હકીકત આિટાં ઉત્તિ પ્રકટરે િશટષવવટિટાં આવી છે. 

િોરનો કુિરતી અવટજ ર્ડ્જ સ્વરિટાં થટય છે. મરુઘો- કુકડટનો 
દરર્ભ, બકરટનો િધ્યિ, કોકીલટનો પાંચિ, ક્રૌંચ પક્ષીનો ધૈવત 
અને હટથીનો અવટજ કુિરતી - સ્વટભટનવક અવટજ નનર્ટિ 
સ્વરિટાં થટય છે. 

જે પરુૂર્ અથવટ સ્ત્રીનો અવટજ ર્ડ્જ સ્વરિટાં નીકળે છે તેની 
પટસે લક્ષ્િી હિેશટાં હટજરજ રહે છે. ખટનપટન, એશઆરટિ, અને 
સખુ ચેન ઉડટવે છે. અદહિં કોઈ શાંકટ કરે કે િોરનો અવટજ 
સ્વટભટનવક રીતેજ ર્ડ્જ સ્વરિટાં હોય છે તો શુાં તેને પણ આ 
ઉપરોક્ત ફળનો લટભ થટય? નહીં, િનષુયનટ અને જનટવરનટ 



પ્રટરબ્ધિટાં તફટવત હોય છે. એ્લે િનષુયને િટ્ે જે વટત હોય 
તે જનટવરો િટ્ે હોતી નથી. 

 

અર્થ - જે પરુૂષ અર્વટ સ્ત્રીિે કુદરતી અવટજ ષડ્જ સ્ફવરિટાં હોય 
તેિી આજીનવકટ સટરીરરતે ચટલે, ગટય વગેરે પશુઓ તેિટ 
આંગણે બટાંધેલટ હોય, કુટુાંબ પરરવટર અિે નિત્રો સટરટ િળે, 

તેિજ સ્ત્રીિે અત્ઠ્યાંત વલ્લભ િીનતપટત્ર ર્ટય છે. 

જે િનષુયનો કુિરતી અવટજ દરર્ભસ્વરિટાં નનકળતો હોય તેને 
હુકિ, હોદ્દો અિલિટરી િળે, ખજાનો હિેરટાં તર રહે, સુાંિર ઘરેણટાં 
અને શ્રેષ્ કપડટાં પહેરવટને િળે, અત્તર આદિ સગુ ાંધી પિટથોને 
ઉપભોગ કરે, સ્ત્રી પોતટની આજ્ઞટિટાં રહે, અને ુલોની શય્યટિટાં 
સવુટવટળો હોય છે. 

જે િનષુયનો સ્વટભટનવક અવટજ ગાંધટર સ્વરિટાં નીકળતો હોય તે 
સ ાંગીત કળટનો જાણ, કવીશ્વર, ધિષશટસ્ત્રનો જ્ઞટતટ, અને 
બીજાઓને ધિષની તટલીિ - નશક્ષણ િેવટવટળો એ્લે ઉપિેશક 
થટય છે. 

જે િનષુયનો કુિરતી અવટજ િધ્યિ સ્વરિટાં નીકળતો હોય તે 
ઉિટર દિલનો ખશુનિજાજ, એશ-આરટિ ભોગવવટવટળો, 
દહમ્િતવટન અને બીજાઓને પણ દહમ્િત િેવટવટળો હોય છે. 



જેિનો સ્વટભટનવક અવટજ પાંચિ સ્વરિટાં નીકળતો હોય તેને 
રટજાનધરટજની પિવી િળે, દહમ્િત બહટદૂર હોય, બે પરવટહ-
કોઈથી િબટય નહીં, ફોજનો સરિટર થઈ ફતેહ પ્રટપ્ત કરે અને 
ઈનટિિટાં જિીન િેળવે છે. 

જેિનો કુિરતી અવટજ ધૈવત સ્વરિટાં નીકળતો હોય તે 
બીજાઓને પરસ્પર લડટવી િટરે અને પોતે દૂર રહે, પણૂષ 
િગટબટજ હોય, જે વટત પકડે તેને કિટનપ છોડે નદહ, િલ્લકુસ્તી 
લડવટવટળો હોય, શરટબનટ નશટિટાં િસ્ત બની રહે, ધિષની વટતો 
તેને પસાંિ પડતી નથી, અને દુીુન્યવી કટરોબટરિટાં આનાંિ િટને. 

જેિનો કુિરતી અવટજ નનર્ટિ સ્વરિટાં નીકળતો હોય તે હિેશટાં 
નનિષ ય બન્યો રહે, િરેક સટથે કલેશ- ા્ં્ો કયટષ કરે, દહિંસટનટ 
કટયોિટાં આનાંિ િટને, બીજાની નોકરી કરીને પરટધીન પણુાં 
ભોગવે, અને અત્યાંત દુઃખ પ્રટપ્ત કરે. 

આ સટતે સ્વરોનુાં વણષન જૈનટગિ-સ્થટનટાંગ સતૂ્રિટાં અને 
અનયુોગદ્વટર સતૂ્રિટાં કરવટિટાં આવેલ છે. જેિણે જેવુાં કોય તેિણે 
તે સતૂ્રોિટાં જોવુાં. 

સ્ફવરોિટાં સ્ફર્ટિ અિે તેનુાં ફળટફળ બતટવે છે. 

ર્ડ્જ સ્વરનુાં સ્થટન જીહ્વટનો અગ્રભટગ, દરર્ભનુાં સ્થટન છટતી, 
ગટાંધટરનુાં સ્થટન કાંઠટગ્ર, િધ્યિનુાં સ્થટન જજહ્વટીટનો િધ્યભટગ, 



પાંચિનુાં સ્થટન નટનસકટ, ધૈવતનુાં સ્થટન િટાંત અને ઓષઢ તથટ 
નનર્ટિનુાં સ્થટન ભકુૃ્ી છે. 

બીજા િેશોિટાં મસુટફરી જતી વખતે અવટજ કોઈ શભુકટયષની 
શરૂઆત કરતી વખતે િનષુય અથવટ જનટવરનટ ર્ડ્જ, દરર્ભ 
કે ગટાંધટર સ્વરિટાં અવટજ સટાંભળે તો સિજવુાં કે ફતેહ થશે. 
મસુટફરીનટ વખતે અથવટ શભુકટયષની શરૂઆતિટાં િોરનો અવટજ 
સટાંભળવટિટાં આવે તો ઈરટિો-ધટરણટ સફળ થટય તેિજ નટચ 
કરતો િોર જોવટિટાં આવે તો એકાંિર વધટરે શભુફળની પ્રટપ્પ્ત 
થટય છે. 

મસુટફરીનટ ્ટઈિે અથવટ શભુ કટયષની શરૂઆતિટાં ચકોર 
પક્ષીનો અવટજ સાંભળટય કે ખિુ પોતે દૃન્દ્ષ્એ પડે તો એકાંિર 
શભુ થટય અને કટિ જલ્િી ફતેહ થટય. અથવટ તે વખતે કોઈ 
બીજા િનષુયનટ મખુિટાંથી નીકળેલો 'ચકોર' શબ્િ સટાંભળવટિટાં 
આવી જાય તો તે પણ લટભિટયક છે. ભટરદ્વટજ પક્ષી 
(િટરવટડિટાં જેને રૂપટરેલ કહે છે તે) મીુૃસટફરીનટ વખતે યટ 
શભુ કટયષનટ પ્રટરાંભિટાં બોલત ુાં સ ાંભળટય અથવટ નજરે પડે તો 
કટયષનસદ્ધિ થટય - ફતેહ થટય. 

મસુટફરીનટ ્ટઈિે અથવટ શભુકટયષનટ પ્રટરાંભનટ હાંસનો અવટજ 
સાંભળટય અથવટ હાંસ પોતે દૃન્દ્ષ્એ પડે તો એકાંિર લટભ થટય 
અને કટયષ ફતેહ પટિે. મસુટફરી કરતી વખતે જેનો ઘોડો જિણટ 
પગવડે જિીન ખોિે અથવટ હણહણટ્ી કરે તો સવટર ફતેહ 



પટિે અને આરટિ પ્રટપ્ત કરે, કોઈ અન્ય િેશની મસુટફરી કરતી 
વખતે અગર પટળેલટ પોપ્નો અવટજ ડટબી તરફ અને પટછટ 
ઘરે આવતી વખતે જિણી તરફ સટાંભળવટિટાં આવે તો લટભ 
થટય અને ખશુી ઉત્પન્ન કરે. 

ઘરથી મસુટફરીએ જતી વખતે થોડે દૂર ગયટ પછી વનનટ 
પોપ્ો ઉડીને સટિે આવતટ િેખટય એ શુભફળિટય છે. અને 
તેથી ઈરટિો-િનની ધટરણટ અવશ્ય પણૂષ થટય. મસુટફરીનટ 
્ટઈિે ગીધ પાંખી ડટબી જિણી યટ સટિી તરફ-નજર સટિે 
કોઈપણ તરફ બોલે એ શ્રેયસ્કર નથી. પરાંત ુ પટછળ બોલે એ 
શભુ છે. કોઈ શુભ કટયષનટ પ્રટરાંભિટાં અથવટ સફરનટ ્ટઈિે 
રોવટનો અવટજ સાંભળટય તે શ્રેયસ્કર નથી. અશભુ છે. જે ઘરની 
ઉપર રટનત્રનટ સિયે ઘવુડપક્ષી બોલે તો સિજવુાં કે એ ખરટબ 
દિવસોની આગટહી છે. અને તેિટ ાં વસતટ િનષુયો થોડટ ્ટઈિિટાં 
બરબટિ થઈ જાય છે. મસુટફરી કરતી વખતે કે કોઈ શભુ કટિ 
કરતી વખતે ઘડીયટળ, ્કોરટ, સટરાંગી, તબલટ અથવટ કોઈ 
િધરુ વટજાનો અવટજ સાંભળટય તો તે શભુ છે અને કટયષિટાં ફતેહ 
પટિે. 

સ્ફવરોિટ જ્ઞટિ નવિટ સાંગીત કળટનુાં નિષફળપણુાં. 

અર્થ - સટત સ્ફવર, ત્રણ ગ્રટિ, એકવીશ મરૂ્ચછથિટ, અિે 
ઓગણપર્ચચટસ તટિ એ બધટનુાં એક સ્ફવર િાંડળ કહેવટય છે. એ 
સ્ફવરનુાં િાંડળનુાં સાંપણૂથ જ્ઞટિ કોઈ ઉત્ઠ્સટદિી પટસે નશક્ષણ લીધટ 



નવિટ આવડત ુાં િર્ી. નવિટ તટલ સરૂનુાં ગટવુાં-બજાવવુાં સટરટ 
ગવૈયટ િટ્ે શરિિી વટત ગણટય છે. િટ્ે ઉંચટ િકટરિટ શે્રષ્ 
ગવૈયટઓ સુાંદર િધરુ અવટજર્ી તટલ સરુિી સટરે્ ગટઈિે 
શ્રોતટઓિે આિાંદ આપે છે અિે તેિટ તરફર્ી િશાંસટ િેળવે છે. 
સ્ફવરિટ સટત બીજાક્ષરો - મળૂટક્ષરો છે, જેિટ િટિ અનકુ્રિે સટ-
રર-ગ-િ-પ-ધ-િી એ િિટણે છે. છ રટગ છત્રીશ રટગણી અિે 
તેિટ અડતટલીશ પતુ્રો િળી કુલ સાંખ્ક્યટ િેવિુી ર્ટય છે. એ િેવ ુ
િકટરિટ રટગો ઉપરોક્રત સટત સ્ફવરર્ી આલટપી શકટય છે. િટ્ે 
એ સાંગીત નવદ્યટ અવશ્ક્ય જાણવટ જેવી છે. 

જે િનષુય સ્વગષની ગનત ભોગવીને િનષુય લોકિટાં આવ્યો હોય 
તેને ગટન-તટનનો શોખ  નવશેર્ પ્રિટણિટાં હોય છે. વટજજિંત્રોિટાં 
સૌથી શ્રેષઠ વટદ્ય વીણટ ગતટય છે. વીણટિટાં જે શગ્ક્ત રહેલી છે 
તેવી બીજા વટજજિંત્રોિટાં નથી હોતી. ગવૈયટ લોકો ગટવટનુાં જે્લુાં 
કટિ ગળટથી કરે છે તે્લુાં કટિ વટજજિંત્રો વગટડવટવટળટ 
વટજજિંત્રોિટાં નથી કરી શકતટ. ગટવટની સટથે જે કાંઈ કટિ સટરાંગી 
કરે છેતેની તલુનટિટાં બીજાાં વટજાઓ નથી આવી શકતટ. બીન, 

સતટર, િીલરૂવટ, તટઉસ, જલતરાંગ વગેરે કોઈપણ સટજ, ગતઠેકો 
અને આલટપ આપી શકે છે; પરાંત ુગટયકનટ અવટજની આબેહુબ 
ભ્રટગ્ન્ત તો સટરાંગીજ કરટવી શકે છે. વટજજત્રોંિટાં એ શગ્ક્ત રહેલી 
છે કે જેનટ વગટડવટથી લડટઈિટાં નટિિષ -નપુાંસકને પણ શરૂ ચઢી 



જાય છે. નવનવધ પ્રકટરનટ વટજીંત્રોનટ સરૂસટાંભળવટથી શરીરિટાં 
નવુાં જોસ ઉત્પન્ન થટય છે. 

રટગિટ છ િકટર - 

અર્થ - ભૈરટવ રટગ, િટલકોશ રટગ, દીપક રટગ, રહિંડોલ રટગ, 

િલ્હટર રટગ અિે શ્રી રટગ એિ મખુ્ક્ય છ િકટરિટ રટગો છે. 
આગળિટ જિટિટિટાં એ ઉપરોક્રત રટગોિટાં એવી શક્ક્રત હતી કે 
અગર બળદ જોડયટ વગરિી ઘટણીિી સટિે બેસીિે ઉંચટ 
િકટરિો ગવૈયો િધરુ આલટપર્ી ભૈરવરટગ  છેડતો - ગટતો કે 
તરુત જ એ બળદ વગરિી ઘટણી સ્ફવયિેળ ફરવટ લટગતી. 
એ્લે ગવૈયટિટ મખુિટાંર્ી ભૈરવરટગિટ ગટવટર્ી જે પરિટણુઓ 
િીકળતટ તે ઘટણીિે ફેરવવટિટાં સહટયભતૂ ર્તટ. જેિકે 
સટરાંગીિી તરબેં બરટબર િેળવી હોય તો ઉપરિી તટાંત ઉપર 
િટત્ર ગજ ફેરવવટર્ી િીચેિટ તટરો આપોઆપ ર્ડકી ઉઠે છે 
અિે અવટજ - સરૂ િીકળવટ િટાંડે છે. 

આગળનટ જિટનટિટાં પથ્થરની નશલટ સટિે બેસીને કોઈ ગટન 
કળટનો ઉત્સટિ સ્પષ્ રીતે િટલકોશ રટગને છોડતો-ગટતો તે 
વખતે એ પટર્ટણની જાનત પણ પીગળીને િીણ જેવી મલુટયિ 
બની જતી. તેવી જ રીતે પટાંચ કે પચ્ચીસ િીપકો સળગટવ્યટ 
વગરનટ (િટત્ર િીવે્ અને તેલથી તૈયટર રટખેલટ) તૈયટર કરીને 
તેની સટિે બેસી િીપક રટગ કોઈ શ્રેષઠ ગવૈયો છોડતો કે તત્કટળ 
એ તૈયટર કરેલટ િીપકો બળવટ લટગી જતટ યટને િટલકોશ રટગ 



ગટતી વખતે અને િીપક રટગ ગટતી વખતે ગટયકનટ મખુિટાંથી 
તે તે રટગને અનકુૂળ જે પરિટણુઓ પટર્ટણને પીગળટવીને અને 
િીપકનટ પરિટણુઓ જ્યટીોત પ્રગ્ટવવટને સિથષ નીવડતટ 
હતટ. એવી જ રીતે હીડોળ રટગ ગટઈને ગ્સ્થર રહેલટ હીંડોળ દૂર 
બેઠટાં બેઠટ ાં પણ ઝુલટવી શકતટ હતટ. િલ્હટર રટગગટવટથી કોઈ 
પણ ઋતિુટાં કોઈ પણ સિયે વરસટિ લટવી શકટફ છે. જ્યટરે શ્રી 
રટગ ગટવટનો ્ટઈિ ભરટઈ ચકૂ્ો હોય અને તે વખતે કોઈ 
ઉસ્તટિ ગટયક શ્રી રટગ ગટતો કે તત્કટળ તેની પટસે િોલત-
ધનનટ ઢગલટ થતટ. અથવટ રટજ્ય તરફથી તેને ઈનટિનટ 
બિલટિટાં જિીન-ગરટસ િળતટ. પરાંત ુ હટલનટ જિટનટિટાં એ 
પવૂોક્ત શગ્ક્ત ધરટવનટરટ ઉસ્તટિ-ગટયકો રહ્યટ નથી તેિ 
પવૂોક્ત રટગોિટાં રહેલી િૈવી શગ્ક્તઓ પણ રહી નથી. પણ જેવો 
જિટનો છે તેવટ ગવૈયટ રને રટગ હજુ પણ કોઈ કોઈ સ્થળે નજરે 
પડે છે.  

તીથંકર િેવ સિવસરણિટાં બેસી િટલકોશ રટગિટાં જ ધિોપિેશ 
િેતટ હતટ અને ઈંિદિ િેવો તેિનટ ગટવટનટ અવટજની સટથે સરુો 
િેળવી િીવ્ય સાંગીત કરત હતટ. જ્યટાં તીથંકર પ્રભ ુ જેવટ 
ગટવટવટળટ અને ઈંિટદિ િેવો જેવટ સાંગીત કરવટવટળટ હોય ત્યટાં 
પછી શી ઉણપ હોય? સપષ અને નકુળ ઉંિર અને ભબલટડી જેવટ 
નનત્ય વૈરસ્વભટવી જીવો પણ પોતટનટ વૈરને ભલૂી જાય તેિટાં 
આર્શ્ષય શુાં છે? 



ભૈરવી, કટભલિંગડો, આશટવરી, સટરાંગ, ગોડસટરાંગ, પીલ, બરવટ, 
ધનટનસરી, શ્રી રટગ, િીપક, કલ્યટણ, સોરઠ, જેજેવતી, નવહટગ, 

ખિટય, જજહટગ, જજલટ, ભઝિંઝો્ી, િલ્હટર, છટયટ, ્ોડી, કેિટરો, 
િરબટરી કટનઠો, કટિોિ, વસાંણ અને ખયટળ વગેરે રટગોિટાં 
ગટતટાં આવડત ુાં હોય તો િેવિાંદિરિટાં જઈ પ્રભભુગ્ક્ત કરવી, 
તીથંકરનટ સિયિટાં અને ચક્રવનતિનટ સિયિટાં ૩૨૦૦૦ બત્રીશ 
હજાર િેશીય રટભગણી અગ્સ્તત્વ ધરટવતી હતી. ત્યટરબટિ 
વટસિેુવનટ જિટનટિટાં ૧૬૦૦૦ સોળ હજારની સાંખયટ િેશીય 
રટભગણીની હતી. પણ હટલનટ જિટનટિટાં એ બધી કાંઈ ચટલ ુ
નથી. તેિ છતટાં જે્લી િળે તે્લી શીખી લેવટિટાં આવે તો પણ 
ઘણુાં છે. 

અગર કોઈ ઈશ્વરભક્ત િનષુય વીણટ, સતટર, િીલરૂબટ, તટઉસ, 

સટરાંગી અથવટ હટરિનનયિ વડે ગટવુાં - બજાવવુાં જાણતો હોય 
અને તે િેવિાંદિરિટાં જઈ નવનવધ રટગ-રટભગણીઓથી પ્રભભુગ્ક્ત 
કરે એ અત્યાંત આનાંિનો નવર્ય છે. વળી પ્રભભુગ્ક્ત કરતટાં કરતટાં 
દિલિટાં વૈરટગ્યભટવનટ ઉત્પન્ન થઈ જાય અને પ્રત્યેક રોિ 
નવકસ્વર થઈ જાય તો સિજવુાં કે તેનટિટાં ધિષની લગની-અસર 
ખબૂ થઈ છે. એવી જ પ્રભભુગ્ક્તથી હજારો ભવોનટાં પટપ નષ્ 
થઈ આત્િટ પનવત્ર બને છે. બાંસરી, અલગોજા, બેંલટ અથવટ 
ગફીરી (ત્રણ નવશેર્ વટદ્યોની જાનત)ગટવટની સટથે સટરી િિિ 
કરે છે. ચટહે પરુૂર્ કે સ્ત્રી વટદ્યોની સટથે ધટનિિક પિો રટગ-



રટભગણીથી ગટય એ એકિાંર ઈચ્છવટ યોગ્ય અને લટભિટયક છે. 
જે િનષુયનો અવટજ સરુીલો અને િીઠો - િધરુો હોય તે જ 
ગટનનવદ્યટનો અભ્યટસ કરી શકે છે. એવટ િધરુ સ્વરની પ્રટપ્પ્ત 
પણ પણુ્યને આધીન હોય છે. 
 

ભનૂિકાંપ નિનિત્ત 

આની અંિર ભનૂિકાંપ થવટથી દુનનયટિટાં શુાં ઉથલ પટથલ થશે તે 
સ ાંબ ાંધી હકીકત આપવટિટાં આવી છે. વસ્ત-ુપિટથષ િટત્રનો 
આધટર જિીન છે. અને એ જિીન જ જ્યટરે કાંપી ઉઠે ત્યટરે તે  
ઉપર રહેલી વસ્તિુટત્ર ઉપર શી આફત આવે અથવટ તેની શી 
િશટ થટય એ સ્પષ્ જ છે. ધિષશટસ્ત્રોનટ કથન મજુબ જ્યટરે 
સિસ્ત જગતનુાં પ્રટરબ્ધ કિજોર થટય છે. ત્યટરે જ જગત ઉપર 
આવી આફત આવે છે. કે્લીએ વટર સટાંભળવટિટાં આવ્્ુાં છે કે 
ભનૂિકાંપથી આખટાં ગટિોનટાં ગટિો જિીનિટાં િ્ટઈ ગયટાં અથવટ 
જિીનિોસ્ત થઈ ગયટાં. પટાંચ-સટત ચપ્ી વગટડે એ્લીવટર 
પણ જો ભનૂિકાંપ ચટલ ુરહે તો કે્લુાં એ નકુશટન થઈ જાય છે. 
તો પછી જ્યટાં એથી પણ વધટરે ્ટઈિ સધુી એ ભનૂિકાંપ ચટલ ુ
રહે ત્યટાં ન િટલિુ કે્લીએ આફતો આવી પડે? એની કલ્પનટ 
િટત્ર પણ હૃિયને ધ્રજૂાવ્યટ નસવટયન રહે. પવષતો, નિીઓ, 

સરોવરો, વકૃ્ષો, ઘરો, દુકટનો, િહેલો તિટિ વસ્તઓુ નછન્નભભન્ન 
થઈ ભનૂિશટયી બની જાય છે. નિીઓનટ પટણીનટ પ્રવટહો ઉછળી 



ઉછળીને ક્ટાંનટ ક્ટાં ચટલ ુથઈ જાય છે. બટગ-બગીચટઓ તથટ 
રસ્તટઓ ખેિટન-િેિટન થઈ સવષત્ર શનૂ્યટવકટર થઈ જાય છે. 
અને અસાંખય પ્રટણીઓ પણૂષ જોખિિટાં આવી પડે છે. 

ભનૂિકાંપ ઉત્પન્ન થવટનુાં કટરણ ધિષશટસ્ત્રોિટાં એિ જણટવવટિટાં 
આવ્્ુાં છે કે - જ્યટરે પટતટલવટસી િેવતટઓ પરસ્પર લડટઈ કરે 
અથવટ ગસુ્સટનટ આવેશિટાં આવી જઈ જિીન ઉપર પટિ પ્રહટર 
કરે- લટત િટરે ત્યટરે પટાંચ-પચીશ ગટઉ સધુી જિીન કાંપી ઉઠે 
છે. પરાંત ુ એવી જ રીતે બળનટ પ્રિટણિટાં હજાર-પટાંચસો ગટઉ 
સધુી પણ જિીન કાંપી ઉઠે છે તો તેિટાં કાંઈ જ આર્શ્યષ જેવુાં નથી. 
બીજુ ાં કટરણ એિ પણ જણટવવટિટાં આવ્્ુાં છે કે જિીનની નીચે 
કોઈ ખટરટ પિટથષિટાં નવકટર ઉત્પન્ન થયો હોય તોપણ જિીન 
કાંપી ઉઠે છે. 

ભકૂાંપથી પદરણટિ શુાં આવે? તે બતટવે છે- 

।ક્રખ્ક્ઘ્શ્વલ ૃઋક્રદ્યભક્ર ં ક્રઠ્ઠબ્ઋક્ર, - સ્ર્ષ્ઘ્ક્ર થ્ગબ્ભ ગધ્ંેંાંભશ્વ ક્ર 

ગશ્વલકૃ્રબ્ભથ્ઋક્રક્રઅસ્ર્ં , થ્ક્રપક્ર થ્ક્રષઠઞ્ઙ્વધ્ િ ટભ્સ્રસ્ર્ભશ્વ ક્રક્ર ૧ ક્રક્ર 

અર્થ - જ્યટરે જિીિિટાંર્ી િો્ો ધડટકો-અવટજ ર્ટય અર્વટ 
જિીિ કાંપી ઉઠે ત્ઠ્યટરે રટજા, રદવટિ, સેિટપનત અિે દેશિટ ઉપર 
ભટરે સાંક્ આવી પડે, અિે રોગશટળો વદૃ્ધિ પટિે. આ વટત 
તિટિ જગત િટ્ે િર્ી પરાંત ુ જે સ્ફર્ટિ ઉપર ભનૂિકાંપ ર્યો 
હોય તે સ્ફર્ટિિે આશ્રયીિે જ કહેવટિટાં આવેલ છે. 
 



વ્યાંજિ નિનિત્ત 

વ્યાંજન એ્લે તલ, િસટ અને લહસન. આ ત્રણે વસ્તઓુની 
પરેુપરુી હકીકત આ નનનિત્તિટાં જણટવવટિટાં આવેલી છે. 
(૧)શરીરની ચટિડી ઉપર તલ જેવટ આકટરનટ અને શ્યટિ 
વણષનટાં જે ભચન્હ િેખટય છે. તેને તલ કહેવટિટાં આવે છે. (૨) 
શરીરની ચટિડીથી કાંઈક ઉંચી વધેલી નટની િટાંસની ગટાંઠ કે જે 
રટઈ અથવટ બટજરીનટ િટણટ જેવડી હોય છે તેને િસટ કહે છે. 
એથી જો િો્ટ િસટ હોય તો તે સટરટ નથી. (૩) લહસન તે 
કહેવટય છે કે જે કસુાંબટનટ રાંગ જેવટ લટલ રાંગનટ ભચન્હ શરીરની 
ચટિડી ઉપર ઉત્પન્ન થટય છે. તલ, િસટ અથવટ લહસન પૈકી 
કોઈ પણ ભચન્હ સ્પષ્ રીતે િેખટવ આપે અને તેનો આકટર સુાંિર 
હોય તો શભુ ફળિટયક થટય છે. જોનો આકટર કે ઘટ્ કદ્રપૂો 
હોય અથવટ ખાંદડત થયેલો હોય તો તે સટરૃાં  ફળ આપવટને 
અસિથષ નીવડે છે. જૈનટગિનટ િહટનનશીથ સતૂ્રિટાં અને 
પ્રવચનસટરો દ્વટર ગ્રાંથિટાં વ્ય ાંજન શબ્િનો અથષ તલ અને િસટ 
એ બેજ લખેલ છે. તલ, િસટનો રાંગ શ્યટિ અને લહસણનો રાંગ 
લટલ અથવટ કાંઈક કટળટશ ઉપર હોય છે. િસ્તક ઉપર તલ, 

િસટ અથવટ લહસણનુાં ભચન્હ હોય તો તે શખસ િરેક સ્થટને 
યશ-આબરૂ અને લટભ પ્રટપ્ત કરે. કપટળની જિણી બટજુ તલ 
હોય તો ધનપ્રટપ્પ્ત થટય. અને ડટબી બટજુ હોય તો તેનુાં થોડુાં 
પણ ફળ અવશ્ય િળે છે. પણ સટવ નનષફળ તો ન જ થટય. 



ભ્ર.ૂનેણની ઉપર તલ થયો હોય તો િેશ-પરિેશિટાં મસુટફરી કરે 
અને લટભ પ્રટપ્ત કરે. આંખ ઉપર તલ હોય તો નટયકની પિવી 
પ્રટપ્ત થટય, િોઢટ ઉપર તલ હોય તો ધન-વૈભવ િળે. ગટલ 
ઉપર તલ હોય તો ખબુસરુત સ્ત્રી પ્રટપ્ત કરે. ઉપલટ હોઠ ઉપર 
તલ હોય તો ધનપ્રટપ્પ્ત થટય અને બોપેલુાં વચન કટયિ રહે - 
િટન્ય થટય. નીચલટ હોઠ ઉપર તલ હોય તો કાંજુસ થટય. કટન 
ઉપર તલ હોય તે શખસ ઘરેણટાં તથટ ઝવેરટતનો ભોગી થટય. 
ગરિન - ડોક ઉપર તલ હોય તો એશ - આરટિનો ઉપભોગ 
કરે, સ્ત્રીની તરફથી વટરસો સટાંપડે અને િીધટષ્ ુભોગવે.  જિણી 
છટતી ઉપર તલ હોય તો સટરી સ્ત્રી તરફથી ફટયોિ થટય તથટ 
િનની ધટરણટ પણૂષ થટય. ડટબી તરફ તલ હોય તો ઓછાં ફળ 
િળે પણ સટવ વ્યથષ તો ન જ થટય. જિણટ હટથ ઉપર તલ 
હોય તો સ્વકિટઈ ઉપર નનભષર રહે એ્લે પોતટનટ હટથની 
કિટઈ ભોગવે. ડટબટ હટથ ઉપર હોય તો પણ લટભ થટય પરાંત ુ
વ્યથષ ન જાય. ખાંભટ ઉપર તલ હોય તો િરેક જાતની નવદ્યટિટાં 
હુશીયટર થટય, ડટબટ ખાંભટ ઉપર તલ હોય તો ઓછટ ઈલ્િવટળો 
- ઓછી નવદ્યટવટળો થટય. હટથનટ પાંજા ઉપર તલ હોય તો 
દિલનો દિલટવર - ઉિટર દિલનો થટય. જાાંઘ ઉપર તલ હોય તો 
અશ્વટદિ ઉપર સવટરી કરવટનુાં સખુ િળે અને લશ્કર - સેનટિટાં 
ફતેહ િેળવે. પગ ઉપર જે િનષુયને તલ હોય તે પરિેશની 
મસુટફરી કરે અને ફટયિો હટ ાંનસલ કરે. 



પરુૂર્ોને જિણી બટજુ તલ, િસટ અથવટ લહસણ હોયતો સટરો 
લટભ-ફટયિો થટય. પરાંતો જો ડટબટ અંગ ઉપર તલ હોય તો 
પણ થોડો ઘણો ફટયિો તો અવશ્ય કરે છે. િતલબ કે સટવ 
નનષફળ હોતટ નથી. 

અગર કોઈ શાંકટ કરે કે િને અમકુ સ્થટને તલ, િસો કે લહસન 
છે; છતટાં ફટયિો કેિ થતો નથી? ઉત્તર-ફટયિો તો અવશ્ય થટય 
છે. પરાંત ુ એ ફટયિટને આપણે સિજી શકતટ નથી અથવટ તો 
ખયટલિટાં જ લટવતટ નથી. શટસ્ત્રનુાં ફરિટન કિટનપ નિથ્યટ હોય 
જ નહીં. પરુૂર્ોને જિણી બટજુ તલ, િસટ અને લહસણ હોય તો 
પરેુપરુૃાં  ફળ આપે અને ડટબી બટજુ હોય તો ઓછાં ફળ આપે પણ 
આપે ણો અવશ્ય જ. 

બીજા વટત એ પણ છે કે જે િનષુયનુાં હૃિય  શુિ -નનિષળ છે, 

સત્ય ધિષ પર અપવૂષ શ્રિટ રટખે છે. તેનટાં લક્ષણો - ભચન્હો પણૂષ 
ફળ આપે છે. પરાંત ુ જે િનષુયનુાં દિલ સટર નથી-િલીન છે. 
સત્યધિષ ઉપર પણૂષ નવશ્વટસ નથી, વટત વટતિટાં શ ાંદકત બને તેનટ 
લક્ષણો ઓછાં ફળ આપનટર નનવડે છે. 

હવે સ્ત્રીઓિટ ડટબટ અંગ ઉપર તલ િસટ અર્વટ લહસિ હોય 
તેનુાં ફળ... 

જે સ્ત્રીનટ િસ્તર ઉપર તલ હોય તે રટજાની રટણી બને છે. 
કપટળ ઉપર તલ હોય તો િૌલતવાંત-વૈભવશટળી પનત પ્રટપ્પ્ત 



કરે. આંખ ઉપર તલ હોય તો પોતટનટ ધણીની િીઠી નજર 
કટયિ રહે, ગટલ ઉપર તલ હોય તો એશ - આરટિ ભોગવે, કટન 
ઉપર તલ હોય તો ઝવેરટત અને ઘરેણટાં ખબુ પહેરવટને િળે, 

ગળટ ઉપર તલ હોય તો પોતટનટ ઘરિટાં હુકિ ચલટવે, છટતી 
ઉપર તલ હોય તો પતુ્રવતી થટય, હટથ ઉપર તલ હોય તો તેની 
પટસે નોકર-ચટકર હિેશટાં બન્યટ રહે-કટયિ રહે. પગ ઉપર તલ 
હોય તો િો્ે ભટગે િેશ-પરિેશની મસુટફરી કરે. 

પરુૂર્ોની િટફક સ્ત્રીઓને ડટબટ અંગ ઉપર તલ, િસટ કે લહસન 
હોય તો વધટરે - પણૂષ ફટયિો કરે અને જિણટાં અંગ ઉપ્ર હોય તો 
થોડો ફટયિો કર; પરાંત ુતદ્દન નનષફળ તો ન જ થટય. 
 

હસ્ફતરેખટ નિનિત્ત 

 આ પ્રકરણની અંિર હસ્તરેખટ જોવટની તેિજ તેનુાં ફળટફળ 
જાણવટની એવી રીતે સિજણ આપવટિટાં આવી છે કે નવચટર 
પવૂષક જોનટરને િટનો કે હસ્તરેખટની નવદ્યટનો એક ઉત્તર ખજાનો 
િળી ગયો. હસ્તરેખટિટાં રહેલટાં ભચન્હો-લક્ષણો મખુયત્વે કરીને 
પ ાંચટવન િટનવટિટાં આવેલટ છે અને પાંચટવનનો અનકુ્રિે સ્પષ્ 
રીતે સ્ફો્ કરી નાંબરવટર તેનટાં ફળો આ નીચે આપવટિટાં 
આવેલટાં છે એ નસવટય બીજી નટની િો્ી રેખટ ભચન્હોનટાં પણ 
ફળટફળ જણટવી આખટ પાંજનુાં સ્ુ્ વણષન કરવટિટાં આવ્્ુાં છે. જે 
વટાંચવટથી વધટરે સ્પષ્ઃથશે. 



૧) જે િનષુયનટ હટથિટાં હટથીનુાં ભચન્હ હોય તે રટજા 
અથવટ જાગીરિટર થટય. તેિજ હટથીઓનો સાંગ્રહ 
કરવટવટળો પણ થટય છે.  

૨) જે િનષુયનટ હટથિટાં િત્સ્યનુાં ભચન્હ હોય તે ધનવટન 
અને સાંતટન વટળો થટય અને સમિૃની મસુટફરી કરે. 

૩) જેનટ હટથિટાં પટલખી-મ્યટનટનુાં નનશટન હોય તે 
ધનવટન કે જાગીરિટર થટય અને તેની પટસે હાંિેશટાં નોકર-
ચટકરનો સમહૂ હટજર રહે છે. તેિજ મ્યટનટ-પટલખીનો 
ભોક્તટ થટય છે. 

૪) જેનટ હટથિટાં ઘોડટનુાં ભચન્હ હોય તે શખસ ફોજિટાં 
અપ્સરિટાં થટય, અને બીજા ઉપર હુકિ ચલટવે. રટજ્યિટાં 
તેની આબરૂ- પ્રનતષઠટ વધે અને તેને ત્યટાં હિેશટાં ઘોડટઓનો 
સટરો સમહૂ બટાંધેલો હોય છે. ઘોડટઓનો ભોક્તટ બને છે. 
 

૫) જેનટ હટથિટાં કેસરી નસિંહનુાં ભચન્હ હોય તે રટજા થટય, 

હકુિત ચલટવે અને બહટદૂર હોય. 

૬) જેનટ હટથિટાં ફૂલોની િટળટનુાં નનશટન હોય તે કોઈપણ 
સ્થટને જ્યટાં જાય ત્યટાં ફતેહ પ્રટપ્ત કરે, િનની ધટરણટ બર 
આવે, અને િટન-પ્રનતષઠટ પ્રટપ્ત કરે. 



૭) જેનટ હટથિટાં નત્રશળૂનુાં ભચન્હ હોય તે ધિષની ધજા 
ફરકટવવટિટાં અને ધિષચચટષ કરવટિટાં નનપણુ થટય, જજન 
િાંદિરોની પ્રનતષઠટ અને તીથોની યટત્રટ કરે, અને ધિષ પર 
દૃઢપગે ઉભો રહે - અચળ શ્રિટવટન બને. 

૮) જેનટ હટથિટાં િેવનવિટનનુાં ભચન્હ હોય તે િેવિાંદિરો 
બનટવરટવે અને સ્વગષની ગનત પ્રટપ્ત કરે. 

૯) જેનટ હટથિટાં સયૂષન ુ ાં ભચન્હ હોય તે િહટન્ તેજસ્વી, 
તટિસી પ્રકૃનતઓવટળો અને દહમ્િત બહટદૂર થટય. 

૧૦) જેનટ હટથિટાં અંકુશનુાં ભચન્હ હોય તેનટ ઘરે હસ્તીઓ 
બટાંધેલટ રહે અને ધનવટન થટય. 

૧૧) જેનટ હટથિટાં િોરનુાં ભચન્હ હોય તે જ્યટાં જાય ત્યટાં 
ફતેહ િેળવે, અને એશ-આરટિ ભોગવવટવટળો થટય. 

૧૨) જેનટ હટથિટાં યોનનનુાં ભચન્હ હોય તે િટણસ પ્રતટપી 
થટય અને સખુ-ચેનથી જીવન વ્યનતત કરે. 

૧૩) જેનટ હટથિટાં કળશનુાં નનશટન હોય તે િેવિાંદિરો 
નનિટષણ કરટવે અને તીથોની યટત્રટ કરે. 

૧૪) જેનટ હટથિટાં તલવટરનો આકટર હોય તે શખસ 
લડટઈિટાં જય પ્રટપ્ત કરે, નશીબ ખશુ રહે અને રટજ્યની 
તરફથી ઈનટિ પ્રટપ્ત કરે. 



૧૫) જેનટ હટથિટાં જહટજ-વહટણનુાં ભચન્હ હોય તે શખસ 
સમિુ િટગષનો િો્ો વ્યટપટરી બને, અને સમિુની લટાંબી 
મસુટફરી કરનટર થટય. 

૧૬) જેનટ હટથિટાં લક્ષ્િીિેવીનુાં ભચન્હ હોય તેનો ખજાનો 
હિેંશટ તર રહે અને ધનની કોઈ દિવસ કિી-ઉણપ ન રહે. 

૧૭) જેનટ હટથિટાં સ્વગ્સ્તક - સટથીયટનો આકટર હોય તેને 
ઘરે હિેશટાં આંનિ િાંગળ વરતટય, ધનવટન થટય, અને 
જગતિટાં િટન પ્રનતષઠટ પ્રટપ્ત કરે. 

૧૮) જેનટ હટથિટાં કિાંડલનુાં નનશટન હોય તે સખુી અને 
ધિી હોય સટધ ુલોકોની સેવટ ચટકરી ઉઠટવે અને પોતે પણ 
સટધ ુથઈ િેશ-પરિેશની મસુટફરી કરે. 

૧૯) જેનટ હટથિટાં નસિંહટસનનુાં નનશટન હોય તે રટજાનધરટજ 
નસિંહટસનટરૂઢ થટય અથવટ રટજાનો દિવટન થટય અને િહટન 
હકુિત ચલટવનટર થટય. 

૨૦) જેનટ હટથિટાં પષુકદરણી - વટવડીનુાં નનશટન હોય તે 
ઉિટર િીલનો ધનવટન અને બીજાઓને િિિગટર થટય છે. 

૨૧) જેનટ હટથિટાં રથનો આકટર હોય તે દુશ્િનની ઉપર 
જય િેળવે છે અને તેને ત્યટાં રથ ગટડી, ઘોડટની બરકત રહે 
છે. કોઈ દિવસ પગે ચટલીને મસુટફરી કરવટનો સિય ન 
આવે. 



૨૨) જેનટ હટથિટાં કલ્પવરૃ્નુાં ભચન્હ હોય તે િોલતવાંત-
ધનવટન અને સટરટ ભટગ્યવટળો હોય, જિીન તથટ જાગીરનો 
ભોક્તટ થટય, હૃિયની ધટરણટ ફળવતી થટય અન. ખટન-
પટનથી સખુી રહે.  

૨૩) જેનટ હટથિટાં પવષતનુાં ભચન્હ હોય તે ઝવેશટતનો 
વ્યટપટર ધાંધો કરે અને તેિટાં લટભ પ્રટપ્ત કરે છે. 

૨૪) જેનટ હટથિટાં છત્રનુાં નનશટન હોય તે િેવની િટફક પજૂ્ય 
બને છે. અથવટ છત્રપનત રટજા થટય છે. 

૨૫) જેનટ હટથિટાં ધનષુયનુાં નનશટન હોય તે લડટઈિટાં 
ઈજ્જત યશ પ્રટપ્ત કરે, તેનટ ઉપર કોઈ કેસ િટાંડે તો તેિટાં 
હટર ન ખટતટાં ફતેહ િેળવે છે. 

૨૬) જેનટ હટથિટાં હળનો આકટર હોય તો ખેતીવટડી 
કરનટર થટય અને તેને જિીન ઈનટિિટાં પ્રટપ્ત થટય. 

૨૭) જેનટ હટથિટાં ગિટનુાં ભચન્હ હોય તે િો્ો બહટદુર પરુૂર્ 
થટય છે. 

૨૮) જેનટ હટથિટાં સરોવરનો આકટર હોય તે ધનથી કિી 
ઉણપ ન ભોગવે અને બીજાઓને ધનની સહટય કરતો રહે. 

૨૯) જેનટ હટથિટાં ધજાનુાં નનશટન હોય તે કીનતિિટન અને 
નવજયી બન્યો રહે છે. 



૩૦) જેનટ હટથિટાં પદ્મનુાં ભચન્હ હોય તે ચક્રવનતિ રટજા થટય 
અને િેશ-િેશટાંતરિટાં ફતેહ પ્રટપ્ત કરે. 

૩૧) જેનટ હટથિટાં ચ ાંિનુાં નનશટન હોય તે િો્ો નશીબિટર - 
ભટગ્યશટળી બને ખબૂસરુત - સ્વરૂપવટન હોય. 

૩૨) જેનટ હટથિટાં ચટિરનુાં નનશટન હોય તે રટજાનધરટજ 
અથવટ દિવટન થટય અને હુકિ ચલટવે. 

૩૩) જેનટ હટથિટાં કટચબટનો આકટર હોય તે ભનૂિપનત -
રટજા થટય, સમિુિટાં પોતટનટ વહટણો ફેરવે, અથવટ ખિુ 
પોતે સમિુની મસુટફરી કરે અને નવિટનો વ્યટપટરી થટય. 

૩૪) જેનટ હટથિટાં તોરણનુાં નનશટન હોય તેનટ ઘેર કટયિ 
આનાંિ િાંગલ વતે અને ઘર, હટ્ તથટ હવેલી વગેરે િો્ટ 
પ્રિટણિટાં હોય. 

૩૫) જેનટ હટથિટાં ચક્રનુાં નનશટન હોય તે ચક્રવનતિ રટજા 
થટય છે. 

૩૬) જેનટ હટથિટાં આદરસટનુાં ભચન્હ હોય તે દિવટન મસુદ્દી 
થઈ બીજા ઉપર હુકિ ચલટવે, પટછલી ઉંિરિટાં સટધ ુ થઈ 
દુનનયટને ધિષની તટલીિ - નશક્ષણ આપે અને આત્િજ્ઞટની 
બને. 



૩૭) જેનટ હટથિટાં વજ્રનુાં નનશટન હોય તેને હુકિ હોદ્દો - 
અનધકટર પ્રટપ્ત થટય, કોઈની પરટભવ ન પટિે અને 
િહટબળવટન થટય. 

૩૮) જેનટ હટથિટાં વેિીનો આકટર હોય તે ધિષનટ િો્ટાં 
િો્ટાં કટયો કરે, પ્રનતષઠટ - િહોત્સવ આદિનટ નવનધ-નવધટન 
તેનટ હટથે થટય, અને ધિષ ઉપર અચળ શ્રિટવટળો થટય. 

૩૯) જેનટ હટથનટ બન્ને અંગઠુટ ઉપર યવનુાં ભચન્હ હોય તે 
નવદ્યટનો જાણ હોય, નવદ્યટથી દુનનયટિટાં નટિનટ િેળવે, 
ધનવટન થટય, અને તેનો જન્િ પ્રટયઃ શકુલપક્ષિટાં હોય. 

૪૦) જેનટ હટથિટાં શ ાંખનુાં નનશટન હોય તે હાંિેશટ ધનવટન 
રહે છે. સમિુની મસુટફરી કરે અને તેિટાં લટભ પ્રટપ્ત કરે. 

૪૧) જેનટ હટથિટાં ર્ટ્કોણનો આકટર હોય તેની પટસે 
જિીન-જાગીર અને બટગ-બગીચટ કટયિ રહે છે.  

૪૨) જેનટ હટથિટાં ન ાંિટવતષ સ્વગ્સ્તકનો આકટર હોય તે 
હિેશટાં આબરૂ પ્રટપ્ત કરે, લક્ષ્િી તેની પટસે વટસકરીને રહે, 
અને ધિષનટ કટયષિટાં ફતેહિાંિ થટય. 

૪૩) જેનટ હટથિટાં નત્રકોણનુાં ભચન્હ હોય તે જિીનિટર થટય 
અને જિીનથી ફટયિટ પ્રટપ્ત કરે અને ગટય, બળિ વગેરે 
જનટવરો તેનુાં આગણુાં છોડતટ નથી. 



૪૪) જેનટ હટથિટાં મકુુ્નુાં ભચન્હ હોય તે રટજાનધરટજ થટય 
અથવટ નવદ્વટન થટય. સહસ્ત્ર હજાર અવધટનનટ પ્રયોગ કરે 
અને સિસ્ત જગતને ધિષનો ઉપિેશ કરે. 

૪૫) જેનટ હટથિટાં શ્રીવત્સનુાં નનશટન હોય તેનટ િનની 
ધટરણટઓ પણૂષથતી રહે છે અને કિી કષ્ પ્રટપ્ત ન થટય. 

૪૬) જેનટ હટથિટાં યશરેખટ અખાંડ હોય, કોઈ પણ સ્થળે 
ટુ્ેલી ન હોય અને લટાંબી હોય તો તે િનષુય યશવટન બને, 
યશરેખટનુાં બીજુ ાં નટિ નપતરેૃખટ છે. યશરેખટ જો ટુ્ી-ુ્ી 
અને ખાંડીત થયેલી હોય તો તે િનષુયની આબરૂ ખાંદડત થઈ 
જાય એ્લે નટશ પટિે છે. યશરેખટ િભણબાંધ (પોંચી 
પહેરવટનુાં સ્થટન) થી નીકળીને અંગઠુટની નીચે અને તર્જની 
આંગળીનટ ઉપરનટ ભટગિટાં એ્લે એ બન્નેની વચ્ચે જઈને 
િળે છે.  

૪૭) જેનટ હટથની ઊધ્વષરેખટ િભણબાંધથી નીકળીને તર્જની 
આંગળી સધુી જઈ િળે તો તે પરુૂર્ રટજા અથવટ દિવટન 
થટય. 

૪૮) જેનટ હટથિટાં નવભવરેખટ અખાંડ હોય - ટૂ્ેલી ન હોય 
અને લટાંબી હોય તો તે િનષુય પોતટનટ કુટુાંબ પદરવટરિટાં 
નટિી-આબરૂિટર થટય. નવભવરેખટનુાં બીજુ ાં નટિ િટતરેૃખટ 
છે. નવભવરેખટ હથેળીની િધ્યિટાંથી નનકળીને અંગઠુટની 
નીચે અને તર્જની ઉપર યશરેખટને જઈને િળે છે. 



નવભવરેખટ સાંધીની જગ્યટએ ન િળે તો તે િનષુયને સ્ત્રીનો 
નવયોગ થટય. અગર સ્ત્રી િૌજૂિ નવદ્યિટન હોય તોપણ 
પરિેશ રહેવટનટ કટરણે અથવટ કુસાંપનટ કટરણે સ્ત્રીનો િેળટપ 
બહુજ થોડો રહે. એવી જ રીતે સ્ત્રીઓની રેખટ િટ્ે પણ 
સિજવુાં. તેનટ પનત સટથે તેનો િેળટપ બહુ અલ્પ બને છે. 
પરુૂર્નટ હટથિટાં અગર યશરેખટ અને નવભવરેખટ સાંનધની 
જગ્યટએ ન િળી હોય અને સ્ત્રીનટ હટથિટાં િળેલી હોય તો 
સ્ત્રીનો પ્રેિ ઓછો અને પરુૂર્નો પ્રેિ વધટરે હશે એિ 
સિજવુાં સ્ત્રીની નવભવ રેખટ તેને સૌભટગ્યની રેખટ તરીકે ફળ 
આપે છે. 

૪૯) આ્ષુયરેખટ કનનષ્-્ચલી આંગળીની નીચે આવેલી 
હથેળીિટાંથી શરૂ થઈને તર્જની આંગળીનટ મળૂસધુી જાય છે. 
એ આ્ષુયરેખટ જેની અખાંદડત હોય- ટુ્ેલી ન હોય અને ઠેઠ 
સધુી લટાંબી હોય તો તે િનષુય િીભટષ્ ુપ્રટપ્ત કરે છે. એ્લે 
આજકટલનટ જિટનટિટાં તે એકસો વર્ષનુ ાં આ્ષુય ભોગવે. 
એવી જ રીતે એ આ્ષુય રેખટ િધ્યિટાં આંગળીનટ મળૂ 
સધુી ગઈ હોય તો ૭૫-પોણટસો વર્ષ અનટનિકટ આંગળીનટ 
મળૂ સધુી ગઈ હોય તો ૫૦ પચટસવર્ષ અને કનનષ્ટ 
આંગળીનટ મળૂ સધુી ગઈ હોય તો ૨૫ - પચ્ચીસ વર્ષનુ ાં 
આ્ષુય પ્રટપ્ત કરે છે. વતષિટન સિયિટાં િનષુયોનુાં આ્ષુય 
વધટરેિટાં વધટરે ૧૨૦ વર્ષનુાં જૈનશટસ્ત્રની દૃન્દ્ષ્એ ગણી 



શકટય. એથી પણ વધટરે આ્ષુયવટળટ િનષુયો નજરે 
જોવટિટાં અથવટ સટાંભળવટિટાં આવે છે ખરટ; પરાંત ુ એવટ 
િટલખટ ક્વભચત જ બનતટ હોવટથી સટિટન્ય ગણનટિટાં એની 
ગણતરી કરવટિટાં આવતી નથી. 

૫૦) આ્ષુય રેખટ અને નવભવરેખટની વચિટાં જે 
ચોકડીઓનો આકટર નજરે પડે છે. તેને સ ાંપતરેખટ કહે છે. 
ઓછી વધતી ચોકડીઓનટ પ્રિટણ ઉપરથી ધનવટન પણુાં 
સિજી શકટય છે. એ્લે  જે્લી વધટરે ચોકડીઓ તે્લો 
વધટરે ધનવટન હોય એ નસવટય નવભવરેખટ અને ઊધ્વષરેખટ 
ઉપરથી પણ ધનવટનપણટની અ્કળ કટઢી શકટય છે , પરાંત ુ
દૃષ્ટ કુશળ-નનપણુ હોય તો જ તે અ્કળ ખરી પડે છે. 

૫૧) આ્ષુયરેખટ અને કનનષ્ટ અંગભુલની વચિટાં જે્લી 
આડી રેખટ કહેવટિટાં આવે છે. પરાંત ુ એ સ્ત્રીરેખટ અખાંદડત-
પણૂષ હોવી જોઈએ. િનકુર રેખટ જે્લી પડી હોય તે્લી સ્ત્રી 
જાણવી. છતટાં પણ એકટાંત નનયિ નથી આ બટબતિટાં 
જિટનટનુ ાં કુળ અને િનષુયનટ િરજ્જાનુાં કુળ કુશળ 
જ્યોનતર્ીઓ પોતટનટ અભભપ્રટય જાહેર કરે છે. જેિકે 
ચક્રવનતિ, વટસિેુવ, પ્રનતવટસિેુવ, છત્રપનત અને રટજા-
િહટરટજાઓને િટ્ે તેિનટ િરજ્જા યોગ્યતટમજુબ અનિુટન 
કટઢી નનણષય કરે છે. રટજા-િહટરટજાઓને ત્યટાં સેંકડો સ્ત્રીઓ 



હોય અને ગરીબોને એકપણ ન હોય એ પ્રટરબ્ધ ને આધીન 
છે. છતટાં કોઈપણ એકટાંત નનયિ લટગ ુપડી શકતો નથી. 

૫૨) આ્ષુયરેખટની ઉપર અને કનનષ્ટ અંગલુીનટ મળૂિટાં 
સ્ત્રી રેખટની સટિેનટ ભટગિટાં જ રેખટઓ પડી હોય છે તે 
ધિષરેખટ કહેવટય છે. એ ધિષરેખટ બે અથવટ ત્રણ હોય છે. 
જો તે અખાંડ અને સટફ હોય તો તે િનષુય ધિી હોય છે. 
જેનટ હટથિટાં તે ધિષરેખટ ન હોય અથવટ હોય છતટાં ખ ાંદડત 
હોય તો તે અધિી િનષુય જાણવો. 

૫૩) અનટનિકટ આંગળીની નીચે અને આ્ષુયરેખટની ઉપર 
જે્લી ઉભી અને આડી રેખટ હોય તેને નવદ્યટરેખટ કહે છે. 
તે્લટ પ્રકટરની નવદ્યટનો લટભ પ્રટપ્ત કરે. તેિજ વક્તટઅને 
લેખક પણ સટરો થટય. નવદ્યટરેખટ જે્લી સ્પષ્ અને અખાંડ 
હોય તે્લી જ તેની બદુ્ધિ તીવ્ર હોય. 

૫૪) તર્જની આંગળીની નીચે અને વૈભવ તથટ યશરેખટની 
સાંધીનટ ઉપર િધ્યભટગિટાંથી જે આડી રેખટ નીકળે છે, અને 
આ્ષુય રેખટનટ અંત ભટગિટાં જઈને િળે છે તેને િીક્ષટ રેખટ 
કહેવટિટાં આવે છે. એ િીક્ષટ રેખટ જે્લી સ્પષ્ અને અખાંડ 
હોય તે્લુાં જ તે િટણસ ઉત્તર ચટદરત્ર પટળે છે. તો પણ આ 
િીક્ષટરેખટની સટથે ધિષરેખટ પણ કાંઈક સાંબ ાંધ ધરટવે છે. િટ્ે 
એ બન્ને રેખટઓ ઉપરથી ધિષશ્રિટનુાં િટપ કટઢવુાં. કટરણ કે 
કોઈ પરુુર્ ધિષિટાં શ્રિટવટન હોય તથટનપ તે વ્રત-નનયિટિી 



કરી શકતો નથી. જ્યટરે કોઈ પરુૂર્ વ્રત-નનયિ કયે જાય 
છતટાં પણ તેની ધિષ ઉપર પણૂષ શ્રિટ હોતી નથી. એ બન્ને 
રેખટઓ જો અસ્પષ્ જેવી હોય તો તે િનષુયની ધિષિટાં પણૂષ 
શ્રિટ હોતી નથી. 

૫૫) હથેલીની નીતે અને હટથની સાંધી ઉપર અથટષત ્
િભણબાંધનટ સ્થટને જે પરુૂર્ને એિ જવરેખટ હોય તે સખુી 
હોય બે હોય તે જગતિટાં િશહરૂ-પ્રનસિ થટય. અને ત્રણ 
જવિટલટ હોય તો ખબૂ ધનવટન થટય. અથવટ િહટન્ 
તપસ્વી થટય. જવિટળટનો આકટર િટળટનટ જેવો હોય છે.  

(હસ્ફતરેખટ સાંબાંનધ નવશેષ િટરહતી) 

૧) િભણબાંધથી પટાંચ પ્રકટરની ઊધ્વષરેખટ કે જે આંગળીઓ 
અને અંગઠુટ તરફ જાય છે તેની િટદહતી આ પ્રિટણે - 
પહેલી ઊધ્વષરેખટ જે િભણબાંધથી નીકળીને અંગઠુટની નીચે 
જઈને િળે તેને સલ્તનત - રટજ્ય તરફથી ફટયિો થટય, 

બીજી ઊધ્વષરેખટ જે િભણબાંધથી નીકળીને તર્જની આંગળીની 
પટસે જઈને િળે તે રટજા અથવટ દિવટન થટય, ત્રીજી 
ઊધ્વષરેખટ િભણબાંધથી નીકળીને િધ્યિટ આંગળીની પટસે 
જઈને િળે તો તે સેનટનો અપ્સર થટય. અગર તે સ ાંસટર 
છોડીને સટધ ુબને તો તેને આચટયષપિવી પ્રટપ્ત થટય. ચોથી 
ઊધ્વષરેખટ િભણબાંધથી નીકળીને અનટનિકટ આંગળી સધુી 
જઈ િળે તો િૌલતિાંિ-ધનવટન થટય. અને પટાંચિી 



ઊધ્વષરેખટ િભણબાંધથી નીકળીને કનનષ્ટ આંગળી સધુી જઈ 
િળે તો તે આબરૂ અને દહિ ાંતે બહટદૂર થટય. 

૨) જેનટ જિણટ હટથની નવભવરેખટ અખાંડ હોય - ટુ્ી-
ુ્ી ન હોય અને લટાંબી હોય તે પોતટન વાંશિટાં સટરો 
આબરૂિટર - પ્રનસિ પરુૂર્ થટય છે. નવભવરેખટથી અંગભુલ 
તરફ જે્લી નટની રેખટઓ નીકળી હોય તે્લટ તેનટ 
દુશ્િન- શત્રુ અને િભણબાંધ તરફ જે્લી નીકળી હોય તે્લટ 
તેનટ નિત્ર - િિિગટર થટય છે. 

૩) આ્ષુયરેખટિટાંથી જે્લી નટની નટની રેખટઓ 
નવભવરેખટ તરફ નીકળી હોય તે િનષુયને સ ાંપિટ પ્રટપ્ત 
થટય અને જે્લી અંગળીઓ તરફ નીકળી હોય તે્લી 
નવપિટ પ્રટપ્ત થટય. 

૪) િભણબાંધથી આ્ષુય રેખટ સધુી હથેલીની બટજુિટાં 
જે્લી આડી રેખટ પડી હોય તે્લટ પતુ્ર-પતુ્રી જાણવટ. તેિટાં 
પણ જે્લી રેખટઓ અખાંડ અને સ્પષ્ હોય તે્લટ પતુ્ર-પતુ્રી 
જીવતટ રહે, અન્યથટ થયેલટ સ ાંતટનો પણ નવનટશ પટિે. કોઈ 
કોઈ આચટયષ આ રેખટઓને ભટઈ-બહેનની રેખટઓ િટને છે.  

૫) િભણબાંધથી લઈને અંગઠુટ સધુીનટ વચલટ ભટગિટાં 
જે્લી ઊભી રેખટઓ હોય તે્લી ભટઈ-બહેન જાણવટ. કોઈ 
કોઈ આચટયષ આ રેખટઓને પતુ્ર-પતુ્રીની રેખટઓ િટને છે.  



૬) હથેલીિટાં યશરેખટની જિણી બટજે અંગઠુટ તરફ 
જે્લી આડી રેખટ ગઈ હોય તે પરુૂર્ તે્લી પરિેશિટાં 
મસુટફરી કરે અને લટભ પ્રટપ્ત કરે છે. 

૭) જે પરુૂર્નટ જિણટ હટથની યશરેખટ અખાંડ અને સટફ 
હોય તે િરણ બટિ સ્વગષની ગનત પ્રટપ્ત કરે અને જેની 
નવભવરેખટ અખાંડ અને સટફ-સ્પષ્ હોય તે િરણ બટિ 
િનષુયગનત પ્રટપ્ત કરે છે. 

૮) જે િનષુયનટ ડટબટ હટથની યશરેખટ અખાંડ અને સટફ 
હોય તે િનષુય સ્વગષગનત ભોગવીને આવ્યો છે તેિ જાણવુાં 
તેિજ જેનટ ડટબટ હટથની નવભવ રેખટ અખાંડ અને સ્પષ્ 
હોય તે િનષુયગનત ભોગવીને આવ્યો છે તેિ જાણવુાં. 

૯) જે િનષુયનટ ડટબટ હટથની નવભવરેખટ અખાંડ, લટાંબી 
અને સ્પષ્ હોય તેને ખબૂ એશઆરટિ પ્રટપ્ત થટય. જેનટ 
ડટબટ હટથિટાં ધજા અથવટ ચાંિિટનો આકટર હોય તેને 
સ્વરૂપવતી સ્ત્રી પ્રટપ્ત થટય, કોઈપણ િનષુયને સ્ત્રી રેખટ 
નવદ્યિટન હોય, છતટાં તે િીક્ષટ-સટધપુણુાં ધટરણ કરી લે તો 
પણ તેને ગુરૂભગ્ક્ત અને ધિટષજ્ઞટધટરક ભક્ત સ્ત્રી પજૂે છે. 
તેિ જ તે િનષુયને સ ાંતટનરેખટ નવદ્યિટન હોય અને િીક્ષટ 
ધટરણ કરે તો તે હટલતિટાં ગુરૂની ભગ્ક્ત કરનટર અને ધિષનુાં 
પટલન કરનટર નશષયો આવી િળે છે. કે્લટક આચટયો કહે 
છે કે પરુૂર્નટ ડટબટ હટથિટાં સ્ત્રી રેખટનટ અગ્રભટગિટાં િીક્ષટ 



રેખટ હોય છે. િટ્ે રેખટ નવજ્ઞટન શટસ્તરીઓએ ધિષરેખટ અને 
િીક્ષટરેખટ ઉપર સાંપણૂષ નવચટર કરીને જ ધિષ શ્રિટ, જ્ઞટન, 

અને ચટદરત્રનુાં વણષન કરવુાં. 
૧૦) ત્ત્બ્જીબષઠાંબક્રષ્ઃ અંબ્ન ી ક્રક્રશ્વ્ક્રક્રઃ ગ્યધ્ ઋક્રક્રધ્ગશ્વ 
બ્રસુ્ર્ક્ક્રશ્વભ્ીેબ્્ક્રળ્ ક્ર 

 ્ક્રભક્રહ્મ સ્ર્ક્રલધૃ્ જીંથ્શ્વ િક્રજ્ઞ્ક્ક્રક્ર, ગાંષ્ ગિશ્વ ત્ઠ્બ્ભબ્ઢભધ્ 
ક્રક્ર૧ક્રક્ર (શ્રી ઉત્તરટધ્યયિ પન્નરિટ અધ્યયિી ્ીકટ) 

 અથષ - જે િનષુયનટાં હટડકટાં િજબતુ અને વજનિટર હોય તે 
ધનવટન થટય, જેનટ શરીરની ચટિડી મલુટયિ સુાંવટળી હોય 
તે ખબૂ એશ-આરટિ ભોગવે, જેનુાં શરીર ખબૂ જાડુાં હોય અને 
તેનટ હટથ - પગની નસો િેખટતી ન હોય તો તે સખુચેનથી 
પોતટની જીંિગી ગજુારે, જેની આંખો તેજિટર અને ખબૂસરુત 
હોય તેને સ્ત્રી તરફનુાં ઘણુાં સખુ હોય, જેની ચટલ સટરી હોય 
તે વટહનનો ભોગી થટય, અને જે િનષુય કષ્નટ સિયિટાં 
પણ દહિંિતે બહટદૂર હોય તે હિેશટાં સખુી જીવન ગટળે.  

૧૧) નયય્બ્ગદ્ય્કય્ક્રશ્વદ્યશ્વ ગળ઼્ક્ક્ર્ક્રક્રશ્વ ઘ્ધધ્ભબ્ગદ્ય્કય્ક્રશ્વદ્યશ્વ ત્ત્ 
ી ક્રક્રશ્વસ્ર્ક્દ્ય્કય્ક્રધ્ બ્ઋક્રહધ્ ક્ર 

 ભસ્ર્લશૃ્વદ્યશ્વદ્ય્ક્ક્ર સ્ર્ ગક્રશ્વયયધ્ લદૃ્યલશૃ્વદ્યશ્વદ્ય્ક્ક્ર દ્યક્રશ્વશ્ન 
થ્ઋક્રિદ્ય્ક્ક્રધ્ ક્રક્ર (શ્રી ઉત્તરટધ્યયિ પન્નરિટ અધ્યયિી 
્ીકટ.) 



 અથષ - જેની ચક્ષઓુિટાં સ્નેહ-પ્રેિ હોય તે હિેશટાં 
સૌભટગ્યવટન બની રહે, જેનટ િટાંત ગ્સ્નગ્ધ હોય તેને ઉત્તિ 
પ્રકટરનટાં ભોજન પ્રટપ્ત થટય, જેનટ શરીરની ચટિડી કોિળ 
હોય તે હાંિેશટાં એશ-આરટિજ ભોગવે, અને જેનટ નખ 
તેજિટર લટલરાંગનટ હોય તેની પટસે લક્ષ્િીનો કટયિ વટસ 
હોય. 

૧૨) જેની ચક્ષઓુ, નટક, તથટ હટથ લટાંબટ હોય તે 
લક્ષ્િીવટન થટય. જેની નટનસકટ પોપ્નટ જેવી અણીિટર 
હોય તે સખુી અને ધિષિટાં શ્રિટવટન થટય. 

૧૩) કાંઠ, જાાંઘ અને પીઠ જેની ટુાંકી હોય તે શખસ 
નસીબવટન-ભટગ્યશટળી હોય. જેનટ કેશ, નખ, ચટિડી, િટાંત. 
અને અંગલુીનટ ્ેરવટાંઓ ્ેરવટાંઓ પટતળટાં હોય તે શભુ છે 
અને લટાંબ ુઆ્ષુય ભોગવે.  

૧૪) જે િનષુયનટ હટથ-પગનટ તળીયટ, નેત્રોનટ ખણૂટ, 
નખ, તટળ, જીભ અને હોઠ ખબૂસરુત અને લટલ રાંગનટ હોય 
તે એશ - આરટિ ભોગવવટવટળો થટય. 

૧૫) છટતી, િસ્તક અને લલટ્ પ્રિેશ જે િનષુયનટાં પહોળટાં 
હોય તે શભુ ગણટય છે. સખુ ચેન ઉડટવે. જેનો અવટજ અને 
નટભભ ગાંભીર હોય તે પણ સખુ ચેન પ્રટપ્ત કરે છે. 



૧૬) જે િનષુયનટ હટથ ગોઠણ પયંત લટાંબટ હોય તે સખુી 
અને દહિંિતવટન બહટદૂર હોય, જેનટ હટથ-પગની  
આંગળીઓ લટાંબી હોય તે યશસ્વી હુશીયટર અને દિલનો 
ઉિટય થટય. જેનો લલટ્ પ્રિેશ ઉંચો-નવશટળ હોય તે ઉચ્ચ 
પિવી પ્રટપ્ત કરે. 

૧૭) જે િનષુયની તર્જની આંગળી (અંગુઠટ પટસેની પહેલી 
આંગળી) લટાંબી હોય તે તટિસી પ્રકૃનતવટળો થટય અને 
આરટિ ભોગવે. જેનટ હટથ-પગની આંગળીઓ લટાંબી અને 
અણીિટર હોય તે શખસ ભટગ્યશટળી થટય અને સખુચેન 
ભોગવે. 

૧૮) જે િનષુયને બત્રીશે િટાંત પરેુપરુટ હોય તે નનગં્રથ મનુન 
અથવટ લક્ષ્િીવટન ગહૃસ્થ થટય. જેને એકત્રીશ અથવટ ત્રીશ 
િટત હોય તે પણ શભુ ગણટય છે, અને સખુી થટય; પરાંત ુ
જેતે ત્રીશથી ઓછટ િટાંત હોય તે િનષુય દુઃખી જીંિગી 
ગજુારે. 

૧૯) જેનટ લલટ્પ્રિેશિટાં આડી પટાંચ રેખટ પડી હોય તે 
િનષુય ૧૦૦ વર્ષ જીવે છે. ચટર હોય તે ૮૦ વર્ષ, ત્રણ હોય 
તો ૬૦ વર્ષ, બે હોય તો ૪૦ વર્ષ, અને એક આડી રેખટ પડી 
હોય તો ૨૦ વર્ષ જીવે છે. 

૨૦) જે િનષુય સિટ હસમખુો અને પ્રસન્ન ભચત્તવટળો હોય, 

તે કિી દુખી થતો નથી - સખુચેન ભોગવવટવટળો થટય. 



૨૧) િરેક િનષુયનટ હટથિટાં ત્રણ રેખટઓ અવશ્ય હોય છે. 
એક આ્ષુયરેખટ, વચલી વેભવરેખટ, અને ત્રીજી (જે 
િભણબાંધિટાંથી નીકળી અંગઠુટ અને તર્જની આંગળીની વચ્ચે 
જઈને િળે છે તે) યશરેખટ. એ ત્રણે રેખટઓ જેની અખાંડ 
સ્પષ્ અને લટાંબી હોય તો તે િનષુયનુાં આ્ષુય,વૈભવ અને 
યશ સાંપણૂષ હોય છે. પરાંત ુજો અખાંડ, સ્પષ્ અને લટાંબી ન 
હોય તો આ્ષુય, વૈભવ અને યશ તે્લટ પ્રિટણિટાં ઓછટ 
સિજવટાં. 

૨૨) જે િનષુયનટ હટથિટાં નકટિી રેખટઓ ભરી હોય 
અથવટ બહુજ અલ્પ રેખટઓ હોય તે ઠીક નથી. કટરણ કે તે 
િટમલુી - સટિટન્ય િટણસ ગણટય છે. 

૨૩) જેનટ હટથિટાં કિળનુાં ભચન્હ હોય તે હિેશટાં આનાંિ-
સખુ ભોગવે. અને જેનટ હટથિટાં ભટલટનુાં નનશટન હોય તે જ ાંગ 
કરવટિટાં - લડટઈ લડવટિટાં બહટદૂર થટય છે. 

૨૪) જેનટ હટથની િશે આંગળીઓિટાં ચક્રનુાં નનશટન હોય તે 
જૈનમનુન અથવટ રટજા હોય, નવચક્ર હોય તો દિવટન થટય, 

આઠ ચક્ર હોય તો લક્ષ્િી પટસે રહે, પરાંત ુ િટાંિો રહે, સટત 
ચક્ર હોય તો સખુી, છ ચક્ર હોય તો કટિી અને પટાંચ-ચટર-
ત્રણ-બે તથટ એક ચક્ર હોય તો ગણુવટન થટય છે. 



૨૫) જેનટ બન્ને હટથની આંગળીઓ અને અંગઠુટ પૈકી 
જિણટિટાં િભક્ષણટવતષ અને ડટબટિટાં વટિટવતષ શ ાંખ હોય તો 
તે િરેક પ્રકટરે સખુી થટય છે. 

૨૬) જેનટ હટથની આંગળીઓ અગવટ અંગઠુટિટાં છીપનુાં 
ભચન્હ હોય તે િોહનીય કિષનટ ઉિયથી દુઃખ પ્રટપ્ત કરે. 

૨૭) જે િનષુયની અનટનિકટ આંગળીનટ ત્રીજા વેઢટની 
કનનષ્ટ આંગળી વધી ગયેલી હોય તો તે િનષુય લક્ષ્િીવટન 
અને સખુી થટય, તેિજ જેની િધ્યિટાં આંગળીનટ ત્રીજા 
વેઢટથી તર્જની આંગળી વધી ગયેલી હોય તો તે િનષુય 
નશીબિટર-ભટગ્યશટળી નનવડે છે. 

૨૮) જેનટ હટથની આંગળીઓ ઉભી કરવટથી પરસ્પર 
િળેલી રહે-વચિટાં નછિ ન િેખટય તે િનષુય લક્ષ્િી એકઠી 
કરે અને કાંજુર થટય. જેની વચિટાં અંતર પડેલુાં જણટય 
એ્લે વચિટાં નછિ િેખટય તો તે િનષુય દિલનો ઉિટર અને 
લક્ષ્િી સાંપટિન કરવટિટાં બહટદૂર થટય. 

૨૯) જેની અનટનિકટ આંગળીનટ મળૂથી કનનષઠટ આંગળીનુાં 
મળૂ નીચે હોય તે િનષુય બદુ્ધિવટન હોય, તેિજ જેની 
િધ્યિટ આંગળીનટ મળૂથી તર્જની આંગળીનુાં મળૂ નીચે હોય 
તે િનષુય બદુ્ધિવટન ઉપિેશક અને ચતરુ હોય. 

૩૦) અનટનિકટ આંગળીનટ નીચેનટ છેલ્લટ વેઢટિટાં જે્લી 
આડી રેખટ હોય તે્લી તે િનષુય હકુિત ભોગવે. અને ઉભી 



રેખટ જે્લી હોય તે્લી તેની ધિષ ઉપર શ્રિટ સચો્ બની 
રહે.  

૩૧) િધ્યિટ આંગળીનટ નીચેનટ છેલ્લ વેઢટિટાં જે્લી 
આડી અને ઉભી રેખટ હોય તે્લી તે િનષુયની હકુિતિટાં 
અને ધિષશ્રિટિટાં અપણૂષતટ - ઊણપ હોય. અનટનિકટથી 
િધ્યિટ આંગળીનુાં ફળ ઉલટુાં કહ્ુાં છે. કનનષ્ટ આંગળીનટ 
નીચેનટ બે વેઢટિટાં જે્લી ઉભી રેખટઓ હોય તેનટ પ્રિટણિટાં 
તે િનષુય સખુચેનનો ભોક્તટ થટય. 

૩૨) તર્જની િધ્યિટ અને અનટનિકટ આંગળીનટ વચલટ 
વેઢટિટાં જે્લી ઉભી રેખટ હોય તે્લટ તે િનષુયને નિત્રો 
હોય, અને આડી રેખટઓ જે્લી ઓય તે્લટ દુશ્િનો હોય, 

તર્જની આંગળીનટ નીચેનટ વેઢટિટાં જે્લી ઉભી અને આડી 
રેખટ હોય તે્લટ તે િનષુયનટ અવણષબટિ બોલનટર હોય. 
અનટનિકટ આંગળીનટ વચલટ અને નીચેનટ વેઢટની ઉભી 
રેખટને કે્લટક ધિષરેખટ પણ િટને છે. 

૩૩) પરુૂર્ોનટ જેવી રીતે જિણટ હટથનટ લક્ષણો જોવટય છે 
તેવી જ રીતે ડટબટ હટથનટ પણ જોવટ જોઈએ. જો કે જિણટ 
હટથનટ લક્ષણો સાંપણૂષ ફળ આપનટરટાં હોય છે. તો ડટબટ 
હટથનટ લક્ષણો કાંઈક અપણૂષ ફળ આપનટરટ હોય છે; પરાંત ુ
સટવ વ્યથષ તો જતટાં નથી. 



૩૪) બત્રીશ લક્ષણો પૈકી એક પણ લક્ષણ જેનટ હટથિટાં 
અથવટ શરીરિટાં સટફ-સ્પષ્ હોય તો તે એક જ લક્ષણ 
આખી ઉિર સધુી લટભિટયક નનવડે છે. જ્યટરે તેવ ુાં જ કોઈ 
કુલક્ષણ શરીર ઉપર સ્પષ્ પડી ગયેલુાં જોવટિટાં આવે તો તે 
પણ આખી જીંિગી સધુી કટુ ફળનો અનભુવ કરટવે છે. 

૩૫) જે િનષુય પોતટનટ હટથની આંગલીઓનટ િટપથી 
૧૦૮ આંગળ ઉંચો હોય તે ઉત્તિ અને તેજસ્વી થટય, જેની 
ઉંચટઈ ૯૬ આંગળ હોય તે િધ્યિ અને જે ૮૪ આંગળ 
લટાંબો હોય તે સટિટન્ય પરુૂર્ ગણટય છે. આથી પણ જેની 
ઉંચટઈ ઓછી હોય તે કષ્પવૂષક જીવન વ્યનતત કરે. 

 (શરીરની ઉંચટઈ િટપવટની રીત આ પ્રિટણે સિજવી અ 
એિ લટાંકી િોરી લઈ જિણટ પગનટ અંગઠુટ નીચે િબટલી 
િસ્તક સધુી િટપવી. પછી એ િોરીને આંગળીઓ વતી 
િટપવી. પરાંત ુિટપતી વખતે આંગળીઓનટ વચલટ ્ેરવટથી 
િટપ લેવુાં ઉપરનટ ્ેરવટથી કે નીચેનટ ્ેરવટથી બરટબર 
િટપ આવી શકશે નહીં) 

૩૬) િહટન્ શરૂવીર, િહટન્ બદુ્ધિિટન્, િો્ો આબરૂિટર 
અને વધટરે સખુી િનષુયો આ પાંચિકટળિટાં િીઘટષ્ ુભોગવી 
શકતટ નથી. - ટુાંકી ઉંિરવટળટ જ હોય છે. કટરણ કે જ્ઞટની 
પરુૂર્ોએ આ પાંચિકટળિટાં ઉત્તિ વસ્તઓુનટ નવનટશ 
ફરિટવેલ છે. 



૩૭) નટનસકટનટ બન્ને નછિો નટનટાં હોય તે ઉત્તિ છે. જેનુાં 
નટક હાંિેશટ ાં સકુટયેલુાં રહે તે િીઘટષ્નુો ભોક્તટ થટય. જેનટ 
કટન, નટક, હટથ, પગ અને નેત્રો લટાંબટ હોય તે િીઘટષ્ ુ
ભોગવે છે. 

૩૮) ચક્ષઓુ કિળ સિટન ખબુસરુત, બન્ને ખણુટ લટલ, 

કીકી શ્યટિ અને વચલો ભટગ સફેિ હોય તે ઉત્તિ નેત્રો 
ગણટય છે. એવટાં નેત્રોવટળો પરુૂર્ ભટગ્યશટળી ગણટય છે. 
હટથીનટ નેત્રો જેવટાં જેનટાં નેત્રો હોય તે ફોજનો અફસર થટય, 

િોરની ચક્ષઓુ જેવી ચક્ષવુટળો પરુૂર્ િધ્યિ ગ્સ્થનતવટળો 
થટય અને િટાંજરી આંખોવટળો આપિતલબી - સ્વટથી હોય. 

૩૯) જેનટ શરીરનો રાંગ હીરટ, િટણેક, િોતી, સવુણષ અથવટ 
હરતટલ જેવો ચિકિટર હોય તે ભટગ્યશટળી અને સખુચેન 
ભોગવવટવટળો થટય. જેનટ શરીરનો રાંગ પરવટળટાં અથવટ 
ચાંપટનટ ુલ જેવો હોય તે ઈલકટબિાંિ થટય. 

૪૦) જે િનષુયનો કુિરતી અવટજ સટરસ, કોદકલ, ચક્રવટક, 

ક્રૌંચ, હાંસ, વીણટ અને સટરાંગીનટ જેવો િીઠો હોય તો તે સખુી 
થટય. અને એશ-આરટિ ભોગવે. જેનો કુિરતી અવટજ 
િેઘગર્જનટ જેવો અથવટ હટથીનટ અવટજ જેવો ગાંભીર હોય 
તે િહટન ભટગ્યશટળી થટય. િધરુ અને ગાંભીર અવટજવટળો 
પરુૂર્ જ્યટાં જાય ત્યટાં યશ પ્રટપ્ત કરે અને િોજિજા ઉડટવે 
છે. 



૪૧) જે િનષુયની ચટલટ હાંસ, હટથી, નસિંહ અથવટ વરૃ્ભની 
િટફક સુાંિર હોય તે સવષત્ર યશ િેળવે છે. 

૪૨) જેનટ શરીરિટાં નપત્ત પ્રકૃનતનુાં જોર વધટરે હોય તે 
(ચટહે પરુૂર્ હોય અથવટ સ્ત્રી હોય તે) બદુ્ધિવટન, ધિષવટન 
અને જ્ઞટની થટય. 

૪૩) તીથંકર અને ચક્રવતીનટ શરીર ૧૦૦૮ લક્ષણ હોય 
છે, વટસિેુવ, પ્રનતવટસિેુછ અને બળિેવનટ શરીરિટાં ૧૦૮ 
લક્ષણ હોય છે. જ્યટરે તેથી પણ ઉતરતટ દૂરજાવટળટઓનટ 
શરીરિટાં ૩૨ લક્ષણ હોય છે. 

૪૪) જેનટ હટથિટાં ત્રટજવટનુાં ભચન્હ હોય તે પરિેશની 
મસુટફરી કરે અને લક્ષિી સ ાંપટિન કરે. જેનટ હટથિટાં 
અષ્કોણનો આકટર હોય તે લક્ષ્િીવાંત અને ભટગ્યશટળી 
થટય. 

૪૫) જેનટ હટથિટાં કુાંડલનુાં નનશટન હોય તે ધનવટન થટય, 

જેનટ હટથિટાં િેવિાંદિરનુાં નનશટન હોય તે િેવિાંદિરો નનિટષણ 
કરટવે, ધિષ ઉપર પણૂષ શ્રિટ રટખે અને તીથષસ્થટન ઉપર 
િેવમનૂતિની પ્રનતષઠટ કરટવે. 

૪૬) જેનટ હટથિટાં સપષનુાં નનશટન હોય તે તટિસ 
પ્રકૃનતવટળો હોય; પરાંત ુતેની પટસે લક્ષ્િી કટયિ રહે. 



૪૭) અંગઠુો અને આંગળીઓની ઉપર જે ત્રણ ત્રણ વેઢટઓ 
આવે છે. તે વેઢટઓ ઉપર જે કટપટઓ પડેલટ હોય છે. 
(જેનટથી કુિરતી જવનો આકટર પણ બની જાય છે.) તે 
િશથી ઓછટ હોય તો ઠી નથી. બટર હોય તો લક્ષ્િીવટન 
થટય. પાંિર હોય તો િો્ો ધનનક થટય અને અઢટર, વીશ કે 
પચ્ચીશ હોય તો જ્ઞટની ઉપરટાંત સખુી પણ થટય છે. 

૪૮) જે િનષુયનટ હટથ ઉપર થોડટ થોડટ વટળ ઉગેલટ હોય 
તો તે એશ-આરટિ િોગવે. સ્ત્રીઓનટ હટથ ઉપર વટળ 
ઉગેલટ હોય તો તે ઠીક નથી. જેનટ હટથની નસો િેખટતી ન 
હોય અને િટાંસ વડે પષુ્ હોય તે િનષુય એશ-આરટિ 
ભોગવે છે. જેનટ હટથનો અંગઠુો પ્રિટણ કરતટાં નટનો હોય તે 
ઠીક નથી. અંગઠુો પહેલો વેઢો લટાંબો હોય તે િનષુય ધિષ 
ઉપર પણૂષ શ્રિટવટન થટય. તેવીજ રીતે બીજો વેઢો લટાંબો 
હોય તો તે પણ શભુિટયક છે. 

૪૯) જે િનષુયની પટાંચે આંગળીઓને અગ્રભટગ ઉપર 
ચક્રનુાં ભચન્હ હોય તો તે જગિટાં િો્ો યશસ્વી થટય અને તેનુાં 
ઉચ્ચપિ કટયિ રહે. જેની તર્જની આંગળી ઉપર ચક્રનુાં 
નનશટન હોય તે િનષુયને િો્ટ િો્ટ િોસ્તો હોય અને 
તેનટથી લટભ થટય. પરાંત ુએ ચક્ર િભક્ષણટવતષ હોવુાં જોઈએ. 
કિટચ વટિટવતષ હોય તો તેથી આંગળીનટ અગ્રભટગ ઉપર 
ચક્ર હોય તેને જિીનદ્વટરટ લટભ પ્રટપ્ત થટય. જેની અનટનિકટ 



આંગળીનટ અગ્રભટગ ઉપર ચક્ર હોય તે નવદ્વટન હોય અને 
નવનવધ પ્રકટરની નવદ્યટઓનો જાણકટર હોય; તેિજ જે કટિનો 
પ્રટરાંભ કરે તેિટાં ફતેહિાંિ થટય. અગર તે િનષુય દુનીયટનો 
ત્યટગ કરી િીક્ષટને સ્વીકટરે તો તે રટખટઓનો પણ ધિષગરુુ 
બને. અને પજૂનીક થટય. પરાંત ુએ િભક્ષણટવતષ હોવુાં જોઈએ. 
જો કિટચ વટિટવતષ હોય તો તેથી ઓછાં ફળ િળે પણ 
નનષફળ ન થટય. 

૫૦) જેની કનનષઢટ અંગભુલનટ અગ્રભટગ ઉપર ચક્ર હોય તે 
િેશ-પરિેશી સફર કરે અને લક્ષ્િી સાંપટિન કરે. જેની પટાંચે 
આંગળીનટ અગ્રભટગ ઉપર શાંખ હોય તો તે પણ શુભ છે. 
જેની પટાંચે આંગળીઓનટ અગ્રભટગ ઉપર છીપનુાં ભચન્હ હોય 
તે કાંજુસ હોય. જેથી િશે આંગળીઓનટ અગ્રભટગ ઉપર ચક્ર 
હોય તો તે િો્ો રટજા અથવટ યોગીરટજા હોય. 

૫૧) જેનટ પગિટાં ચક્રનો આકટર હોય તે િોલતિાંિ - 
લક્ષ્િીવટન અને દિલનો ઉિટર થટય જેનટ ૫ગિટાં અંગઠુટથી 
નીકળીને નવ આંગળ લટાંબી ઊધ્વષરેખટ પગની પટની સધુી 
લટાંબી ચટલી ગઈ હોય તે િનષુય રટજા અથવટ યોગી હોય. 

૫૨) જેનટ પગિટાં ચ ાંિિટનુાં નનશટન હોય તે િેવની જેિ 
હિેશટાં પજૂાય છે, જેનટ પગિટાં નત્રશળૂનુાં નનશટન હોય તે 
સટધ ુ થટય પરાંત ુ તેનટથી ધિષનુાં આરટધન થઈ શકે નહી. 
જેનટ પગિટાં િ્રૂનુાં ભચન્હ હોય તે શભુ છે, તેની ધટરણટ 



સફળ થટય. જેનટ પગિટાં કટચબટનુાં ભચન્હ હોય તે પટણીિટાં 
તરતટાં શીખે અને સમિુની મસુટફરી કરે. 

૫૩) જેનટ પગિટાં ચ ાંિિટનુાં નનશટન હોયતે  િેવની જેિ 
હિેશટાં પજૂાય છે, જેનટ પગિટાં નત્રશળૂનુાં નનશટન હોય તે 
સટધ ુ થટય પરાંત ુ તેનટથી ધિષનુાં આરટધન થઈ શકે નહી. 
જેનટ પગિટાં િ્રૂનુાં ભચન્હ હોય તે શભુ છે, તેની ધટરણટ 
સફળ થટય. જેનટ પગિટાં કટચબટનુાં ભચન્હ હોય ને પટણીિટાં 
તરતટાં શીખે સમિુની મસુટફરી કરે.  

૫૪) જેનટ પગિટાં અષ્ પટાંખડીવટળાં કિળ હોય તે 
રટજાનધરટજ હોય, જેનટ પગનટ અંગઠુટ નીચે જવનો આકટર 
હોય તે િહટન્ જ ાંગબહટદૂર અને લક્ષ્િીવટન હોય. 

૫૫) જેનટ પગિટાં પદ્મનુાં ભચન્હ હોય તે રટજાનધરટજ અથવટ 
રટજઋનર્ હોય. જેનટ પગિટાં ધજા હોય તે જગતિટાં યશસ્વી 
થટય અને પ્રખયટનત પટિે. જેનટ પગિટાં છત્રનુાં નનશટન હોય 
તે છત્રપનત રટજા થટય અને અિલિટરી પ્રટપ્ત કરે , જેનટ 
પગિટાં ધનષુયનો આકટર હોય તે હાંિેશટ બીજાની સટથે 
લડટઈઓ કયટષ કરે અને જેનટ પગિટાં સપષનુાં ભચન્હ હોય તેનુ ાં 
મતૃ્્ુાં ઝેરની થટય. 

૫૬) જેનટ પગિટાં સ્વગ્સ્તકનુાં ભચન્હ હોય તે સ ાંસટરનો ત્યટગ 
કરી િીક્ષટનો સ્વીકટર કરે, ધિટષચટયષ બને, અને દુનનયટને 



ધિષનુાં નશક્ષણ આપે. જેનટ પગિટાં હળ, વજ્ર, અથવટ કિળનુાં 
ભચન્હ હોય તે રટજા અથવટ નનગં્રથ મનુન થટય. જેનટ પગિટાં 
ચક્રનુાં નનશટન હોય તે િહટન્ ભટગ્યશટળી થટય અને કટયિ 
તાંદુરસ્ત તથટ લક્ષ્િીવટન રહે. 

સ્ત્રીઓિટાં લક્ષણ નવષે કાંઈક નવશેષ. 

૧) જેવીરીતે પરુૂર્નટ જિણટ અંગનટાં લક્ષણો શભુ અને 
લટભિટયક નનવડે છે તેવી રીતે સ્ત્રીઓનટ ડટબટ અંગનટાં 
લક્ષણો લટભિટયક હોય છે. 

૨) જે સ્ત્રીનુાં મખુ ગોળ અને ખબુસરુત હોય અને 
િસ્તકનટ કેશ લટાંબટ હોય તે પિિણીનટાં લક્ષણો જાણવટાં. જે 
સ્ત્રીનટ શરીર ઉપર કેશ જુજ હોય તેની પટસે લક્ષ્િી કટયિનો 
વટસ કરીને રહે છે. પટતળટ હૃિયવટળછ સ્ત્રી હાંિેશટ 
ખટનપટનિટાં સખુી રહે અને દિલની ઉિટર હોય. 

૩) જે સ્ત્રીનુાં લલટ્-કપટળ નટનુાં હોય તે ઠીક નથી. િો્ટ 
લલટ્વટળી સ્ત્રી સિટ એશઆરટિ ભોગવે. જેનટ લલટ્િટાં 
ડટબી તરફ નટનો તલ હોય તે સવષત્ર યશ પ્રટપ્ત કરે છે. 
બહુ લટાંબી અને બહુ ઠીંગણી સ્ત્રી પોતટનટ પનતની આજ્ઞટનો 
અનટિર કરે- પનતની આજ્ઞટ િટને નહીં. 

૪) જે સ્ત્રીનુાં નટક નટનુાં અને ખબુસરુત હોય તે સખુ પવૂષક 
જીંિગી વ્યતીત કરે, જેની આંખો િટાંજરી હોય તે 



આપિતલબી - સ્વટથી હોય, જે સ્ત્રીનટ શરીર ઉપર કેશ-
રૃાંવટ્ટ થોડટ હોય, નનિટ અલ્પ હોય, પરસેવો પણ બહુજ 
અલ્પ હોય તે શ્રેષઠ ગણટય છે. કટરણ કે એ પિિણી સ્ત્રીનટાં 
લક્ષણો છે.  

૫) જે સ્ત્રીનટાં હસ્તિટાં ચક્ર, ધજા, છત્ર, ચટિર, તોરણ, 

અંકુશ, કુાંડલ, હટથી, ઘોડટ, રથ, જવ, પવષત, િટછલી, િહેલ, 

કલશ, પદ્મ, તલવટર, કિલ અને કુલિટળટ વગેરે ભચન્હ હોય 
તે લક્ષ્િીવતી થટય, સખુચેનનો ઉપભોગ કરે અને જગતિટાં 
તેની કીનતિ નવસ્તટર પટિે છે. 

૬) જે સ્ત્રીનટ હોઠ પટતળટ અને લટલ હોય તે હિેશટાં સખુ 
પ્રટપ્ત કરે, જે સ્ત્રીનો નટભભપ્રિેશ ઉંડો અને ગાંભીર હોય તેની 
પટસે લક્ષ્િી સવષિટ વટસ કરીને રહે છે. હસવટથી જે સ્ત્રીનટ 
ગટલિટાં ખટડટ પડતટ હોય તે ખશુનિજાજ અને પનત સટથે 
સ્નેહ રટખનટર હોય, જે સ્ત્રીનટ પગ ઉપર ઘણટાં વટળ ઉગેલટ 
હોય તે હિેશટાં ધનની તાંગી ભોગવે. 

૭) કોયલનટ અવટજ સિટન જેની વટણી િધરુ હોય તે 
સ્ત્રી સૌભટગ્યશટળી જાણવી. તેનો ખજાનો કટયિ ભરેલો રહે 
અને સવષત્ર તેની કીનતિ નવસ્તટર પટિે. 

૮) જે સ્ત્રીનટાં િટાંત નટનટ અને પટતળટ હોય તે સવષિટ 
ખટનપટનથી સખુી હોય, જે સ્ત્રીની નટનસકટનટ બન્ને છેિ નટનટ 



હોય, કેશ પટતળટ અને ચિકિટર હોય આંખોિટાં શરિ 
ભરેલી હોય તે શભુ લક્ષણો જાણવટાં. કટરણ કે એ લક્ષણો 
પિિણીિટાં પણ હોય છે. 

૯) જે સ્ત્રીનટ પગની તર્જની અંગલુી અંગઠુટથી િો્ી હોય 
તે પનતનટ હુકિનો અસ્વીકટર કરે, જે સ્ત્રીનટ પગની તર્જની 
અંગલુી કરતટ િધ્યિટ અંગલુી લટાંબી હોય તે અભભિટનીની 
હોય, એજ કટરણથી તે કષ્ પ્રટપ્ત કરે. જે સ્ત્રીની નટભભ 
બહટર નીકળેલી હોય, હોઠ શ્યટિ રાંગનટ હોય અને િટાંત 
બહટર નનકળેલટ હોય તે સ્ત્રીને પનત તરફથી સાંપણૂષ સખુ ન 
િળે અને કષ્થી દિવસો ગજુારે. 

૧૦) જે સ્ત્રીનટ ડટબટ પગિટાં સટત અંગલુ લટાંબી ઊધ્વષ રેખટ 
હોય તે રટજાની રટણી થટય અથવટ તેને લક્ષ્િીવટન પનત 
િળે, અને પોતટનટ ઘરિટાં સટરી પ્રનતષઠટ-િટન પ્રટપ્ત કરે. જે 
સ્ત્રીની ભ્ર-ૂનેત્ર લટાંબી હોય તે હાંિેશટાં સખુ ભોગવે. જે સ્ત્રીનટ 
બત્રીશે િટાંત એક સરખટ અને ખબૂસરુત હોય તે સવષિટ 
નિષ્ ભોજનનો ઉપભોગ કરવટવટળી અને સખુી હોય. 

૧૧) જે સ્ત્રીનટ ગળટ ઉપર આડી રેખટ પડી હોય તે 
સૌભટગ્યશટળી અને આરટિ ભોગવવટવટળી હોય. 

 

 



ઉત્ઠ્પટદ નિનિત્ત 

૧) દુનનયટિટાં વસતટ િનયુોનુાં પ્રટરબ્ધ જ્યટરે કિજો થઈ 
જાય છે ત્યટરે કદિ પણ ન બનેલટ બનટવો - અસાંભનવત 
બનટવો બનવટ લટગે છે. એ અસાંભનવત બનટવોનુાં બીજુ ાં 
નટિ ઉત્પટત છે. જે જે ઉત્પટતોની અસર સટિટન્ય જનતટ 
ઉપર જેવી રીતે થટય છે તેજ આ પ્રકરણિટાં બતટવવટિટાં 
આવશે. ઉત્પટત થવટથી કે્લટક ગટાંઉ સધુી તેની અસર થશે 
અને ગર્જનટ થવટથી કે્લે દૂર સધુી તેનો શબ્િ સટાંભળી 
શકટય વગેરે હદકકત આિટાં આપવટિટાં આવી છે. 

૨) વટસ્તનવક રીતે જોતટાં ખરીવટત તો એ છે કે દુનનયટ 
ઉપર જ્યટરે ખરટબ દિવસો શરૂ થવટનટ હોય ત્યટરે નનનિત્તો 
પણ એ દુદિિનોને અનકુૂળ જ શરૂ થટય છે. જો િેશ, શહેર 
અથવટ જ ાંગલિટાં ઉત્પટતનો સ ાંભવ જણટય તો ચોક્કસ 
સિઝો કે તે તે સ્થટનોનટ અશભુ-બરુટ દિવસોની એ નનશટની 
છે. જે શહેરનટ િરવટજા ઉપર અથવટ િેવિાંદિરનટ નશખર 
ઉપર નવજળી પડે તો ત્યટાં છજ િદહનટિટાં દુશ્િનોનુાં જોર 
વદૃ્ધિ પટિે. જે િેશિટાં નિીઓનુાં પટણી જે તરફ વહેત ુાં હોય તે 
બિલી જઈ બીજી તરફ - ઉલટુાં વહેવટ િટાંડે ત્યટાં એક વર્ષિટાં 
અિલિટરી અિલબિલ થઈ જાય અથવટ નષ્ થટય. 

૩) જ્યટાં િેવમનૂતિ હસવટ લટગે, રોતી હોય તેિ જણટય 
અથવટ નસિંહટસનથી સ્વિેળ નીચે ઉતરી જાય તો ત્યટાં 



રટજાઓિટાં લડટઈ જાગે. અને પદરણટિે સિગ્ર િેશબરબટિ 
થઈ જાય. 

૪) જ્યટાં દિવટલ ઉપર ચીતરેલી પતુળી રોવટ લટગે, 

હસતી હોય તેવો ભટસ થટય, અથવટ ભ્રકુ્ી ચઢટવી ગસુ્સો 
કરે તો ત્યટાં લડટઈ જાિે, લોકોને ઘર બટર છોડી ભટગી જવુાં 
પડે, અને આખો િેશ ઉજ્જડ થઈ જાય. જ્યટાં અધષરટનત્રએ 
કટકપક્ષી બોલે ત્યટાં દુષકટળ પડે અને લોકોકનટ દુદિિનની 
શરૂઆત થટય. 

૫) જે મલુ્ક-િેશનટ રટજાઓ ડાંકો તથટ નનશટન લડટઈિટાં 
જતી વખતે નવનટ કટરણ ભટાંગી-ટુ્ી જાય તેનો લડટઈિટાં 
પરટજય થટય. જ્યટાં િેવિાંદિર અથવટ રટજાનટ ચિરિટાંથી 
અગ્ગ્ન નવનટ આગનટાં અંગટરટ ઝરવટ લટગે ત્યટાં લડટઈ - 
ઝઘડટ થવટથી ઘણટને નકુટશટન થટય. 

૬) જ્યટાં વકૃ્ષોિટાંથી લોહીની ધટરટ વછ્ે ત્યટાં કલેશ-બખેડટ 
વધે અને લડટઈ પણ થટય. જ્યટાં રટજાનટ છત્રિટાં આગ લટગે 
ત્યટાં રટજિોહ ઉત્પન્ન થટય. 

૭) જો રટજાનટ કોઠટરિટાંથી અથવટ આયેધશટળટિટાંથી 
નવનટ અગ્ગ્ન ધિુટડો નનકળવટ િટાંડે તો લડટઈ અને કલેશ - 
કાંકટસ વધે. જ્યટાં વકૃ્ષોિટાંથી દુધ ઘી અથવટ િધની ધટરટ 
છ્ે ત્યટાં લોકોિટાં ભબિટરી-િટાંિગી અને તે સટથે દુદિિનની 
શરૂઆત થટય. કોઈપણ ઉત્પટતનુાં ફળટફળ છ અથવટ બટર 



િટસિટાં તો િળવુાં જ જોઈએ. જો તેિ ન થટય તો એ 
ઉત્પટત ખો્ો છે એિ સિજવો. 

૮) જ્યટાં િેવમનૂતિ અકસિટત ટુ્ી જાય, યટ નેત્રોિટાંથી 
આંસઝુરે, પરસેવો થઈ જાય અથવટ મખુથી બોલતી જણટય 
તો તે િેશનટ રટજાનુાં અને લોકોનુાં નકુશટન થટય. અને 
આફત આવે. િેવ િાંદિર રટજિહેલ, ધજાપતટકટ યટ તોરણ 
અગ્ગ્નથી અથવટ નવજળી પડવટથી બળવટ િટાંડે એ દુદિિનોની 
નનશટની છે. અને કોલપણ પ્રકટરની આફત આવે. 

૯) જ્યટાં અગ્ગ્ન નવનટ ધિુટડો નનકળવટ િટાંડે, આકટશિટાંથી 
ધળુની વનૃ્દ્ષ્ થવટ િટાંડે, દિવસ છતટાં પણ નવનટ કટરણ 
અંબટરૃાં  છવટઈ જાય, એ દુદિિનોની નનશટની છે. રટનત્રનટ 
વરસટિ નવનટનટ અથવટ િેઘવટળટાં વટિળટાં નવનટનટાં 
આકટશિટાં તટરટ નજરે ન પડે અને દિવસ ુજોવટિટાં આવે તો 
તે ઠીક નથી. કટરણ કે તેથી કોઈપણ પ્રકટરની આફત પેિટ 
થટય. વકૃ્ષોિટાંથી અચટનક રોવટ જેવો અવટજ બોલવટ જેવો 
અવટજ નનકળેુ તો સટરૃાં  નદહ. કટરણ કે એ દુદિિનોની આગટહી 
છે. વકૃ્ષોનટ ઉત્પટતનુાં ફળ લગભગ િશ િદહનટિટાં િળવુાં 
જોઈએ અગર એ મિુતિટાં ન િળે તો ખોટુાં સિજવુાં. 

૧૦) જ્યટાં આકટશિટાં લોહી, ચરબી, િટાંસ અથવટ હટડકટની 
વનૃ્દ્ષ્ થટય ત્યટાં કોઈપણ પ્રકટરનો રોગ ફેલટય. જે શહેર 



ઉપર આકટશિટાંથી કોલસટ યટ ધળુની વનૃ્દ્ષ્ થટય તો તે 
શહેરનટ લોકો ઉપર આફત પ્રટપ્ત થટય. 

૧૧) જ્યટાં કોઈ નિીિટાં તેલ, લોહી અથવટ િટાંસ વહેત ુાં 
નજરે પડે તો તેની આસપટસનટ ગટિો-નગરો ઉપર 
દુશ્િનોનુાં જોર વધે. કોઈપણ કુવટિટાંથી અગ્ગ્નની જ્વટળટ 
અથવટ ધિુટડો નનકળતો નજરે પડે તો આસપટસનટ 
િકટનોિટાં બીિટરી-રોગ ફેલટય જે િકટનોની આસપટસ 
કુતરટાંઓનુાં રૂિન સાંભળટય તે અશુભસચૂક છે. 

૧૨) નવજળી ૮૦ કોશ સધુી નજરે પડે છે. જ્યટરે િેઘની 
ગર્જનટ ૧૦૦ કોશ પયંત સાંભળટય છે. જુનટ જિટનટિટાં 
વરસટિનુાં પટણી િીઠુાં અને ગ્સ્નગ્ધ હોઈને જિીન ને 
ખશુબોિટર બનટવત ુાં હત ુાં પષુકરટવતષ િેઘનુાં પટણી ઘતૃ 
અથવટ દુધની જેિ તટકટત-બળ ઉત્પન્ન કરત ુાં. અને બટર 
બટર વર્ો સધુી જિીન તરટવર બની રહેતીીે જેથી 
ખેતીવટડીને પણ ખબુ પેિટશ થતી. પરાંત ુહટલનટ જિટનટિટાં 
એવટ વરસટિ હવે નથી રહ્યટ. જેવો જિટનો તેવો વરસટિ 
અને ખેતીવટડી પેિટ થટય છે. વરસટિ થતી વખતે િ્રૂનુાં 
બોલવુાં શભુ છે. દુનનયટને ખેતી વગેરેનો જરૂર ફટયિો થટય. 

૧૩) વરસટિ, વટ્ ુ વગેરે નનનિત્તો જીવોનટ પણુ્યટનસુટર 
થટય છે. જોકે જે લોકોને પણુ્ય-પટપ ઉપર નવશ્વટસ નથી 
તેની વટત જુિી છે; પરાંત ુપણુ્ય-પટપ રૂપી સડક એવી છે કે 



છેવ્ે તેનટ ઉપર આવ્યટ નવનટ ચટલત ુાં નથી. જુનટ 
જિટનટનટ લોકો નનનિત્ત જ્ઞટન જાણતટ હતટ અને તિનકુળષ  
પ્રવનૃત્ત કરતટ હતટ; પરાંત ુવતષિટન સિયિટાં કે્લટએક લોકો 
આ વટતને િશ્કરીિટાં ઉડટવી િે છે. ગિે તેિ હો પરાંત ુ
નનનિત્ત જ્ઞટન એ વસ્ત ુસટચી જ છે. િટત્ર જાણનટર હોંશીયટર 
હોવો જોઈએ. 

૧૪) લડટઈિટાં જતી વખતે રટજાનો મગુ્, હટર અથવટ 
કોઈપણ આભરૂ્ણ ટુ્ી જાય અથવટ પડી જાય તો તેની 
ફતેહ - જાય ન થટય. જ ાંગલનટ ઘણટાં જનટવરો અચટનક 
શહેરિટાં આવી જાય તે ઠીક નથી. કટરણ કે તે અશુભ સચૂક 
છે.જે સ્થટનિટાં કુવટનુાં િીઠુાં પટણી ખટરૃાં , ખટટુાં અથવટ કડવુાં 
થઈ જાય તો તે સ્થટનની આસપટસનટ લોકોિટાં બીિટરી 
ફેલટય. જે સ્થટનનટ વકૃ્ષોિટાં એક ફળ ઉપર બીજુ ાં ફળ લટગે, 

અથવટ એક ુલ ઉપર બીજુ ાં ુલ આવે તો તે સ્થટન ઉપર 
આફત આવે. જો જજન િાંદિરનટ નશખરિટાંથી અગ્ગ્ન નવનટનો 
ધિુટડો નનકળતો જોવટિટાં આવે તો તેની આસપટસ 
વસનટરટઓ િટ્ે એ ઠીક નથી; કટરણ કે દુદિિનોની એ 
નનશનટની છે. 

૧૫) િાંદિરનટ નશખર ઉપર ઘવુડ આવીને બેસે તો ત્યટાં 
દુષકટળ પડે. જ્યટાં સપષ પોતટની પ ૂાંછડી ઉંચી કરીને ચટલે ત્યટાં 
લડટઈ ફેલટય અને લોકોિટાં દફકર ઉત્પન્ન થટય. 



૧૬) જ્યટાં જજનિાંદિરનટ નશખર ઉપર ચડટવેલી ધજા તેજ 
દિવસે પડી જાય તો ત્યટાંનટ લોકોને નકુશટન થટય. 

૧૭) જે િનષુયનટ હટથથી જજન મનૂતિનુાં િસ્તક ટૂ્ી જાય 
તેની લક્ષ્િી નટશ પટિે અને િરણટાંત કષ્ પ્રટપ્ત થટય. 

૧૮) લડટઈિટાં જતી વખતે જે રટજાનટ રથ ઉપર ઘરુડ 
આવીને બેસી જાય તેનો જય થવો બહુ મશુ્કેલ છે. દુઃખી 
થટય અને િરણટાંત કષ્ આવે. 

                                  અંતરરક્ષ નિનિત્ત 

૧) આ નનનિત્ત પ્રકરણની અંિર ઉલ્કટપટત, દિગ્િટહ, 

ગાંધવષ નગર અને ઈંિધનષુયનટ નવનવધ આકટરો આકટશિટાં 
નજરે પડવટથી તેની દુનનયટ ઉપર શી અસર થટય, અથવટ 
શુાં લટભટલટભ થટય? તેિ જ પછુડીયટ તટરટનો ઉિય થવટથી 
દુનનયટ ઉપર નફટ-નકુશટનની કેવી અસર થશે? એ હકીકત 
સ્પષ્ સિજાવવટિટાં આવી છે. 

૨) પદુ્ગલનટ પરિટણુઓથી નવનવધ પ્રકટરનટ આકટર-દૃશ્યો 
આકટશિટાં બને છે અને આપણી નજર સટિે િેખટય છે તેને 
ઉલ્કટનટ નટિથી સાંબોધવટિટાં આવે છે. એ ઉલ્કટ જો ભતૂ, 

પ્રેત, રટક્ષસ, ઉં્, વટનર, અથવટ હરણની આકૃનત જેવી નજરે 
પડે તો તે ખરટબ ફળને આપનટરી થટય છે, સપષ, ઘો અને 
બે િસ્તકવટળી ઉલ્કટ પણ અશભુસચૂક ગણટય છે. 



૩) ઉલ્કટ જો ચાંિ-સયૂષનો સ્પશષ કરીને નીચે પડે તો તે 
સ્થટને રટજ્યનો ફેરબિલો થટય અને દુષકટળ પડે. સયૂષિટાંથી 
નનકળેલી ઉલ્કટ જો મસુટફરીએ જનટર િનષુયની સટિે 
આવતી આકટશિટાં નજરે પડે તો તે મસુટફરીએ જનટર 
િનષુયને લટભિટયક નનવડે છે. 

૪) કોઈપણ િેવિાંદિર અથવટ ઈંિધજા ઉપર ઉલ્કટ પડે 
તે સ્થટનનટ રટજા િટ્ે અને સલતનત િટ્ે દુદિિનોની 
નનશટનીરૂપ ગણટય છે. જો કોઈ િનષુયનટ ઘર ઉપર ઉલ્કટ 
પડે તો તે ઘરવટળટ િનષુયોને સ ાંક્ પ્રટપ્ત થટય, િાંડનટ 
આકટરની ઉલ્કટ આકટશિટાં ઘણીવટર સધુી જો નજરે પડે તો 
રટજાનો ગસુ્સો ઉત્પન્ન થટય. જે ઉલ્કટ ઉલ્ી ચટલે એ્લે 
જ્યટાંથી નનકળી હોય તે તરફ પટછી વળી જાય તો વ્યટપટરી 
લોકોને નકુશટન થટય. વક્ર-વટાંકી ગનતવટળી ઉલ્કટ રટજાની 
રટણીઓને અને ઊધ્વષગનતવટળી ઉલ્કટ બ્રટહ્મણોને તકલીફ-
દુઃખ ઉત્પન્ન કરે. િોરપીંછનટ આકટરવટળી ઉલ્કટ જગતને 
અને િાંડળની આકૃનતવટળી - ગોળ ઉલ્કટ તે શહેરને નકુશટન 
કરનટરી થટય છે. 

૫) જે ઉલ્કટ બળિનો આકટર બનીને આકટશિટાંથી નીચે 
પડે તો તે સ્થટનની ખેતીવટડીને નકુશટન થટય. ચક્રની િટફક 
ફરતી ઉલ્કટ જો આકટશિટાંથી નીચે પડે તો તે સ્થટનનટ 
િનષુયો બરબટિ થટય - નટશ પટિે. 



૬) નસિંહ, વટઘ, વરટહ, શ્વટન, ઘોડટ, ધનષુય, ગિષભ, વજ્ર, 

તલવટર, શીયટળ, બકરટ, કટગડો, સસલો, િગરિચ્છ, રીંછ, 

હળ અને અજગરનટ આકટરની ઉલ્કટ આકટશિટાંથી નીચે પડે 
તો ત્યટાંનટ િેશવટસીઓને નકુશટન થટય. અગર કોઈપણ 
સ્થટને આખો દિવસ નજરે જણટય તો સિજવુાં કે તે સ્થટનનટ 
રહેવટવટળટ ઉપર સાંક્ ઉત્પન્ન થટય. 

૭) કિળ, લક્ષ્િીિેવી, વકૃ્ષ, ચાંિ, સયૂષ, નાંિટવતષ, કળશ, 

ધજા-પતટકટ, હટથી, છત્ર, નસિંહટસન, રથ, અથવટ મદૃ્ગરનટ 
આકટરની ઉલ્કટ જો આકટશિટાંથી નીચે પડે તો તે મલુ્ક-
િેશનટ રહેવટસીઓને લટભિટયક થટયે જે વખતે વરસટિ 
જોરથી વરસતો હોય તે વખતે ઉલ્કટપટત થટય અને કટળટ 
પત્થર આકટશિટાંથી નીચે પડે ત્યટાં જાનવરો િરણ પટિે. 

૮) જે સ્થટને સ ાંધ્યટ સિયે-સયૂટષસ્ત થયટ પછી અને 
ચિોિય થયટ પવૂે આકટશ એકિિ લટલ વણષનુાં થઈ જાય, 

અને કે્લીકવટર સધુી એજ ગ્સ્થનતિટાં કટયિ રહે તેને 
દિગ્િટહ કહેવટિટાં આવે છે. જે સ્થટને દિગ્િટહ નજરે પડે તે 
સ્થટને લડટઈ- ા્ં્ટ પેિટ થટય, અને લોકો સાંક્િટાં મકૂટય. 
અગર એ દિગ્િટહિટાંથી િનષુયનટ આકટરવટળી એક મનૂતિ 
હટથ ફેલટવતી નજરે િેખટય અને પટછી સાંતટઈ જાય, વળી 
પટછી િસ્તક ઉપર હટથ મકૂી રોતી નજરે પડે તો ત્યટાં લડટઈ 
િચે, તલવટરો ચટલે અને હજારો િરણને શરણ થટય. જે 



સ્થટનનટ લોકોને આકટશિટાં નકલી વટજાાંઓ વટગતટાં 
સટાંભળવટિટાં આવે ત્યટાં સ ાંક્ ઉત્પન્ન થટય અને ઘર છોડીને 
નટશી જવટનો સિય પ્રટપ્ત થટય. 

૯) આકટશની અંિર તરહ તરહનટ રાંગબેરાંગી પદુ્ગલ 
પરિટણુઓનુાં પદરણિન થઈ નગર જેવો આકટર નજરે પડે 
તેને ગાંધવષ નગર કહેવટિટાં આવે છે. અગર શ્યટિ-કટળટ 
વણષનુાં ગ ાંધવષ નગર નજરે પડે તો તે અશુભ સિજવુાં. લટલ 
રાંગનુાં નજરે પડે તો તેથી જનટવરો ઉપર સાંક્ આવી પડે. 
લીલુાં, પીળાં સફેિ, લટલ અથવટ શ્યટિ કોઈપણ રાંગનુાં ગાંધવષ 
નગર પવૂષ, પનર્શ્િ અને િભક્ષણ દિશટ િટ્ે લટભિટયક નથી. 

૧૦) ઉત્તર દિશટિટાં ઉત્પન્ન થયેલ ગાંધવષ નગર કે જેિટાં 
ઘેરો, સટફ અને ચિકિટર રાંગ ભરેલો હોય અને વળી તેિટ ાં 
દકલ્લો, તોરણ, વકૃ્ષ અને પશુ-પાંક્ષીનટ આકટરો સટરી રીતે 
નજરે પડે તો અલબત્ત શભુ ગણટય અને ત્યટાંનટ લોકોને 
લટભ ફટયિો થટય. 

૧૧) ઈશટન, અગ્ગ્ન અને વટયવ્ય ખણુટિટાં ગ ાંધવષ નગર 
નજરે પડે તો શુિોને સ ાંક્ પ્રટપ્ત થટય, પટાંડુરાંગનુાં ગાંધવષ 
નગર કોઈપણ દિશટિટાં હો પણ તેથી િેશિટાં િહટવટ્ ુચટલે 
અને િો્ટાં િો્ટાં વકૃ્ષોને મળૂથી ઉખેડી નટખે. 



૧૨) પીળટ રાંગનો દિગ્િટહ નજરે પડે તો સલતનતિટાં - 
રટજ્યિટાં નવરોધ પેિટ થટય. અગ્ગ્ન નટ સિટન લટલવણષનો 
દિગ્િટહ િેશભાંગનો સચૂક છે. જે દિગ્િટહિટાં સયૂષસિટન 
રોશની - તેજ ચિકત ુાં હોય તો રટજાનટ હૃિયિટાં ગસુ્સો 
ઉત્પન્ન થટય. પવૂષદિશટિટાં દિગ્િટહ હોય તો ખેડુતોને, િભક્ષણ 
દિશટિટાં હોય તો વટભણકોને અને ઉત્તરિટાં હોય તો બ્રટહ્મણોને 
સ ાંક્ ઉત્પન્ન થટય છે. 

૧૩) આકટશ સ્વચ્છ હોય, તટરટઓ નજરે પડતટ હોય અને 
િાંિ િ ાંિ પવન ચટલતો હોય તે વખતે સવુણષ જેવટ રાંગનો 
દિગ્િટહ નજરે પડે તો રટજા તથટ પ્રજાને લટભ થટય. 

૧૪) સયૂટષસ્ત થયટ પછી જ્યટાં સધુી આકટશિટાં તટરટઓ ન 
િેખટય ત્યટાં સધુીનટ સાંધ્યટ સિય કહેવટિટાં આવે છે. એ 
સાંધ્યટથી થતટ લટભટલટભ અહીં જણટવવટિટાં આવે છે. 
તટાંબટનટ જેવી વણષવટળી સાંધ્યટ અને પીળટવણષની સાંધ્યટ 
ફૌજને અને ફૌજનટ અપ્સરને િટ્ે અનનષ્કટરક નનવડે છે. 
લીલટવણષની સાંધ્યટ ખેડુતો િટ્ે અનનષ્કટરક જાણવી. કેિ કે 
તેથી અનટજ અને જાનવરોની બરબટિી થટય છે. ધમૂ્રવણી 
સાંધ્યટ ગટયોને િટ્ે અનનષ્ થટય - ગટયો ઉપર સાંક્ પેિટ 
થટય િજીઠનટ જેવી વણષવટળી સાંધ્યટથી અગ્ગ્નનો પ્રકોપ 
ઉતરે, પીળટવણષની સાંધ્યટથી વટ્નુો ઉત્પટત થટય અને 



વરસટિ વરસે. ભસ્િ - રટખનટ વણષ જેવી સાંધ્યટ હોય તો 
વરસટિ ન થટય. 

૧૫) સાંધ્યટ કટળનટ વટિળિટાં હટથી, ઘોડટ, ધજા, છત્ર અને 
પહટડ જેવી આકૃનતઓ નજરે પડે તો તે શભુ છે. તેથી ફતેહ 
થટય અને ત્યટાંનટ લોકો સખુચેન ઉડટવે. 

૧૬) જે િેશની અંિર પુાંછડીઓ તટરો નજરે પડે ત્યટાંનટ 
રટજા અને પ્રજા ઉપર ઈશ્વરી કોપ ઉત્પન્ન થટય. એ પુાંછડીયટ 
તટરટની શીખટ જે તરફ ઝુકેલી - નિેલી હોય તે દિશટનટ 
લોકો વધટરે સાંક્િટાં મકુટય. પછુડીઆ તટરટનટ છેડટ ઉપર 
બીજો કોઈ તટરો નજરે પડે તો તે િેશિટાં બીિટરી ઉત્પન્ન 
થટય. અને િેશ બરબટિ થઈ જાય. 

૧૭) વરસટિનટ દિવસોિટાં આકટશિટાં ઈંિધનષુય નજરે 
િેખટય ને શભુ છે - તેથી લટભ થટય. ચાંિ-સયૂષની ચટરે તરફ 
ગોળટકટરિટાં િ ાંડળ થટય છે તે પણ શભુસચૂક છે. ( એ 
ગોળટકટરને શટસ્ત્રોિટાં પદરવેર્ કહે છે.) ઈંિધનષુય અને 
પદરવેર્ શીત તથટ ઉષણ કટળિટાં થટય તે ઠીક નથી. 
આકટશની અંિર પાંચરાંગી ધનષુયનટ આકટરિટાં જે કિટન 
નજરે પડે છે તેને ઈંિધનષુય કહેવટિટાં આવે છે. વરસટિનટ 
દિવસોિટાં એ ધનષુય જોવટિટાં આવે તો જલ્િી વરસટિ થટય. 
ઈશટન ખણૂટિટાં વીજળી ઉત્પન્ન થટય તો વરસટિ જલ્િી થટય 
છે. 



૧૮) ચાંિિટની ચટરે તરફ ચટહેતો સફેિવણષનો પદરવેર્ 
નજરે પડે અથવટ કટળટવણષનો કે પછી ધમૂ્રવણષનો નજરે પડે 
તો વરસટિ સટરો થટય. પાંચરાંગી પદરવેર્ હોય તો લડટઈ 
ચટલે અને લીલટ તથટ પીળટ વણષનો હોય તો બીિટરી ઉત્પન્ન 
થટય. 

૧૯) સયૂષની ચટરે તરફ પીળટ વણષનો પદરવેર્ હોય તો 
રટજા ઉપર અથવટ તો તેની પ્રજા ઉપર ઈશ્વરી કોપ ઉતરે. 
સયૂષની ચટરે તરફ આખો દિવસ પદરવેર્ બન્યો રહે તો 
દુષકટળ પડે. એ પદરવેર્ જો લીલટ વણષનો હોય તો અનટજ, 

વકૃ્ષ અને ફળુલ બરબટિ કરે, શ્યટિ વણષનો અધષ પદરવેર્ 
હોય તો દુશ્િનોનુાં જોર વધે. પચરાંગી પદરવેર્ હોય તો 
જનટવરોનુ ાં િરણ નનપજે.  

૨૦) ચાંિ-સયૂષની ચટરે તરફ પદરવેર્ િાંડલ લટગેલુાં હોય અને 
તેિટાં શનન આવી જાય તો અનટજ ઓછાં પટકે, િાંગળ આવી જાય 
તો ફોજ ઉપર અથવટ ફોજનટ અફસર ઉપર સાંક્ આવે, 
બહૃસ્પનત આવી જાય તો િીવટન અને પરુોદહત ઉપર કષ્ આવે 
બધુ આવી જાય તો વટરીશ-વરસટિ સટરો થટય, શકુ્ર આવી જાય 
તો ફોજનટ લોકોિટાં અને અંતઃપરુિટાં સ ાંક્ ઉત્પન્ન થટય. રટહુ 
આવી જાય તો ભબિટરી ઉત્પન્ન થટય અને કેત ુઆવી જાય તો 
દુષકટળ પડે. 


