
 
જૈન સાિહ યએ સવાં◌ૅગ પૂણૅ સાિહ ય છે, જેમા ં દરેક િવષયોન ેસારી રીતે ઓળખાવવામાં 
આ યા છે. 
            ભુ મહાવીર વાિમથી આગમસૃિ નો નવો ાદુભૉવ થયો છે. તેમાં પૂવૅના દરેક 
તીથકરોના આગમોનો સમાવેશ થયો છે. અને એ આગમ વાહમાંથી કાિલક ુત-
ઉ કાિલક ુત વગરેે આગમ નહેરો નીકળી છે. 
 
 કાિલક આગમોમા ંજંબુિ પ િ ત, સૂયૅ િ ત, ચં  િ ત, અને િ પ સાગર 

િ તએ સ ય વ તુ પક - િ તઓ છે. આમ આ િ તઓમાં ભૂગોળ આપી છે. 
અને બે આગમોમાં ખગોળનું આલેખન છે. 
 
 અ યારે તો એ પ  થયંુ છે. કે હદમાં ાચીનમાં ાચીન જયોિતષ િવષયક જો કોઈ 
વતં  ંથ  હોય તો તે સૂયૅ-ચં  િ તઓ છે. જેમાં િતિથ, ન , કરણ, સૂયૅચાર, યોગ, 
ગુ , શની, હણ અને૮૮ હોનો વગેરેનો અિધકાર છે. 
 
 વળી િવ મની બી  સહ ા દીની પૂવૉધૅમાં જૈનાચાયો◌ૅએ દરેક સાિહ ય સાથે 
ગિણત, હોય, અન ેમુહૂત ૅજયોિતષને પણ સા  ંપોષણ આ યંુ છે. અને તેમાં મંગળ, બુધ, 
શુ , રાહુ, કેતુ તથા વારોન ેપણ થાન  આ યંુ છે.  
 
 આયૉવતૅમાં રાહુ, કેતુ અને વારના ઉ લેખો વધાર ે ન કના કાળના છે. કેમ કે 
એિશયાના તોરણમાંસં ૧૦૩પ આ.શુ. રિવવાર વાિતનો (લખેાંક-૭૯૮) ઉ લેખ મળે છે. 
તથા ધટીઆળાના ન મં દરમાં એકબા ણે સં. ૯૧૮ ચૈ  શુ. ર હ તન  બુધવારે હાટ 
સમપણૅ કયૉની ાકૃત યાદી છે. (લેખાંક-૯૪પ) આ પહેલાના ંથોમાં કે લેખોમાં રાહુ - કેતુ 
નો કે વારનો ઉ લેખો નથી. તેથી સમ  શકાય કે પછીનો ંથોએ તેનો વીકાર કયો◌ૅ◌ ંછે. 
 
 આકાશની તરફ નજર નાખતા માનવીના મગજમાં ાસા થાય છે. કે આ હ, 
ન  શું વ તુંછે ? તારા તૂટીને કેમ પડ ેછે ? સૂયૅ રોજ પૂવ ૅ દશામાં કેમ ઉદય પામે છે ?  



પિ વમ દશામાં કેમ અ તથાય છે ? ઋતુઓ મ અનુસાર કેમ આવે છે ? વગેરે આ બધી 
બાબતો નું જયોિતષ શા મા ંજેમ  જેમ ડા ઉતરીયે તેમ તમે વધુ સમજ પડતી ય છે. 
જેનું સામા ય ાન આ માણે છે. 
 
 પંચાગ ◌ઃ- એટલ ેપાચં અગંોઓ સમહૂ.. 
(૧) િતિથ  કુલ  ૧પ + ૧ = ૧૬ છે. 
 
(ર) વાર  કુલ  સાત  છે. 
 
(૩) ન   કુલ  ર૭  છે. 
 
(૪) યોગ  કુલ  ર૭  છે. 
 
(પ) કરણ  કુલ  ૩૦  છે. તથા ચરણ કુલ ૧૧ છે. રાિશ બાર છે. 
 
(૬) રાિશ બાર છે. હ નવ છે. ત વ ચાર છે. 
 
રાિશ  િનશાની રગં  હોના નગં  વભાવ        ત વ 
મેષ  ?  લાલ   પરવાળુ ં  ચર  અિ ન ૧ 

(અ,લ,ઈ) 
વૃષભ      
(બ,વ,ઉ)   ફકકો યુ  િહરો   િ થર  પૃ વી ર 
િમથુન  ? 

(ક,છ,ધ)   પીળો   પાનં◌ુ   િ વભાવ વાયુ ૩ 

કક ૅ  ? 

(ડ,હ)    લીલો   મોતી   ચર  જલ ૪ 



સહ  ? 

(મ,ટ)    નારંગી   માણેક   િ થર  અિ ન 
પ 
ક યા  ? 

(પ,ઠ,ણ)   ફકકો કાળો  પાનું   િ વભાવ પૃ વી ૬  

તુલા  ? 

(ર,ત)    કીરમ   હીરો   ચર  વાયુ  ૭ 

વૃિ વક  ? 

(ન,ય)    તેજદાર લાલ  પરવાળ ુ  િ થર  જલ ૮ 

ધન  ? 

(ભ,ધ,ફ,ઢ)   પીળો   પોખરાજ  િ વભાવ અિ ન ૯ 

મકર  ?? 

(ખ,જ)   કાળાશ પડતો  નીલમ   ચર  પૃ વી 
૧૦ 
કુંભ  ?? 

(ગ,શ,સ)   આ માની  નીલમ   િ થર  વાયુ 
૧૧ 
મીન  ? 

(દ,ચ,ઝ,થ)   તેજદારસફેદ   પોખરાજ  િ વભાવ જલ ૧૨ 
 
 (૧) િતિથ ◌ઃ- િતિથ એટલે સૂયૅ અને ચં  વ ચેનુ ંઅંતર દશૉવતી સં ા.. 
 
* જે િતિથ સૂયો◌ૅદય ન જુએ તે િતિથનો ય થયો કહેવાય. 
* જે િતિથ બે સૂયો◌ૅદયને જુએ તેને વૃિ બ િતિથ કહેવાય. 



* જે િતિથ ણવાર ને થશૅ કરે ને ણ સૂયો◌ૅદય જુએ જે િતિથ ડબલ તે િતિથ 
ફા ગુની, વૃિ બ, િતિથ 
 ણ સૂયો◌ૅદય જુએ. 
 
નદંા દ િતિથઓ ◌ઃ- 
 નંદા  ભદ  જયા  રકતા  પૂણૉ 
 ૧  ૨  ૩  ૪  ૫ 
 ૬  ૭  ૮  ૯  ૧૦  
 ૧૧  ૧૨  ૧૩  ૧૪  ૧૫/૩૦ 
 
નંદા િતિથ સૂયૅવાર બ ન ેભેગા થતાં મૃ યુયોગ થાય. 
 
િતિથઓ ના નામ ◌ઃ - 
 ૧. િતપદા  -  પડવો  ૯. નવમી      -    નોમ 
 ૨. િ ગિતયા  -  બીજ  ૧૦. દશમી       -    દશમ 
 ૩. તૃિતયા   -   ીજ  ૧૧. એકાદશી    -  અિગયારસ 
 ૪. ચતુથી◌ૅ   -   ચોથ  ૧૨. બા શી       -  બારસ 
 ૫. પંચમી   -   પાંચમ  ૧૩. યોદશી     -   તેરસ 
 ૬. ષ ડી  -    છઠૃ  ૧૪. ચતુદૅશી      -   ચૌદશ 
 ૭. સ તમી  -    સાતમ  ૧૫. પૂિણૅમા  -   પૂનમ 
 ૮. અ મી  - આઠમ  ૩૦.  અમાવા યા -   અમાસ 
 
િતિથ ઓછામાં ઓછી ૨૦ કલાકની હોઈ શકે ને વધુમાં વધુ ૨૭ કલાકની હોઈ શકે. 
 
 (ર) વાર ◌ઃ- 
 
 સવાર ેસૂયો◌ૅદય થાય યાંથી શ  કરી બી  સૂયો◌ૅદય સુધીના સમયને વાર કહેવાય 
છે. 
 તેનો સમય ર૪ કલાક નો કુલ સાત (૭) વાર છે. 



 
 (૧) સોમવાર (૪) ગુ વાર (૭) રિવવાર. 
 (ર) મંગળવાર (પ) શુ વાર 
 (૩)  બુધવાર (૬) શિનવાર  
 
 
(૩) ન  ◌ઃ- 
  ાંિતવૃ ના આરંભ થાનથી દરેક ૧૩ અંશ ૨૦ કલા ના િવભાગને ન  
કહેવામાં આવે છે. 
 ન  ચં ની ઓછી વ ી ગિત અનુસાર ન ો સમય વધ - ધટ થાય છે. 
 એક રાિશના ૩૦◌ ં(અંશ) બને છે. અને આકાશનો ૨૭ સરખા િવભાગ થાય છે.જે 
ન  કહેવાય છે. 
 તે દરકે ૧૩◌ ં- ર૦ કલાના બને છે. દરેક અંશના ૬૦◌ ંિવભાગ પાડીને દરેકને કલાનું 
નામ આપવામાં 
 આવે છે.અન ે દરકે કલાના ૬૦ સરખા િવભાગ પાડીને દરકે ને િવકલાનું નામ 
આપવામાં આવે છે. 
  
 ૬૦ િવકલા  = ૧ કલા 
 ૬૦ કલા    =  ૧ અંશ 
 ૩૦ અંશ  = ૧ રાિશ 
 ૧૨ રાિશ  = ૧ રાિશચ  
 ૧૩ અંશ  = ૨૦ કલા = ૧ ન . 
 પંચાગમા ં શુકલ પ ની ૧૫ િતિથ ૧ થી ૧૫, કૃ ણ પ ની ૧૪ િતિથ તથા 
અમાવા યા માટ ે૩૦નો આંક 
 દશૉવાય છે. સૂયૅ - ચં ના ગિત ભેદે દરેક િતિથ પૂરી થવા માટે ઓછામાં ઓછા 
આશરે ૨૦ કલાકન ે
 વધારેમાં વધાર ે૨૭ કલાક લાગે. ચં ન ેર૭ ન ો ભોગવતાં મ યમમાન દવસ ૨૭, 
સાત કલાક, 



 ૪૭ િમિનટ, ૧૧.૫૧૦ જ સેક ડ થાય છે. 
 આવા બાર ચ ો ભોગવાય તેને એક ચંદ ્ન , વષ ૅકહેવાય છે. અન ેતેની લંબાઈ 
દવસ ૩૨૭, 
 ૨૦ કલાક, ૩૮ િમિનટ, ૧૮.૧૨૪૮ સેક ડ છે. 
 
 (૪) યોગ  ◌ઃ- 
  સૂયૅ અને ચં ના રાિશ, અંશ, કલા, િવકલા,નો સરવાળો કરી જે રા યા દ આવે 
તેનો દરેક 
 ૧૩ અંશ, ૨૦ કલા નો િવભાગ યોગ કહેવાય છે. યોગ ૨૭ છે. સૂયૅ-ચં નો ગિત ભેદે 
દરકે યોગ ઓછામાં 
 ઓછા આશરે ૨૦ કલાક અન ેવધારેમા ંવધાર ેઆશરે રપ કલાકનો બને છે. 
 ૨૭ યોગોને ફરી વળતાં લગભગ ૨૫ થી ૨૬ દવસ લાગે છે. પંચાગમાં આ દૈિનક 
યોગો કહેવાય છે. 
 ૧૭ મો યિતપાત યોગ અશુભ છે. 
 
 (પ) કરણ ◌ઃ- 
  એક દવસમાં  બે કરણ હોય છે. આ િ એ કરણને અડધી◌ૅ િતિથ કહેવાય. 
સં ાંિતનાં શુભાશુભ ફળ જોવામાં પણ કરણ ઉપયોગી છે. 
 
 શુભ િતિથ ◌ઃ- ૨, ૩, ૫, ૭, ૧૦, ૧૧ 
 શુકલ પ ની ૧૩ તથા વદી પ ની એકમ શુભ છે. 
 શુભ વાર ◌ઃ- સોમ, બુધ, ગુ , શુ . 
 
 
(૬) અધોમખુ ન ો ◌ઃ- 
  ભરણી, કૃિતકા, અ લેષા, મઘા, પૂ.ફા.,િવશાખા, મૂળ, પૂ.ષાં, આ ન ો 



ખાતા દ કાયાં◌ ૅનેિસ ધ કરનાર છે. (ખાત મુહૂ◌ૅત ) 
 
(૭) િતયગૅ ્મખુ ન ો ◌ઃ- 
  અિ વની, મૃગશીષૅ, પુનવૅશુ, હ ત, િચ ા, વાિત, અનુરાધા, જયે ા, રેવતી, 
આ ન ોયા ા દ કાયો◌ૅની િસિ ધ કરનાર છે. 
 
(૮) ઉ વમૅખુ  ન ો ◌ઃ- 
  રોિહણી, આ ૉ, મૃગ, ઉ.ફા, ઉ.ષા, પુ ય આ ન ો વજ, અિભષેકા દમાં 
શુભ છે. 
 
(૯) શભુ ન ો ◌ઃ- 
  અિ વની, રોિહણી, મુગ, પૂ.વસુ, પુ ય, ઉ.ફા, હ ત, િચ ા, વાિત, 
અનુરાધા, ઉ.ભા, વણ,ધિન ા, શતિભષા, ઉ.ષા, રેવતી, વગેરે દરકે શુભ કાયૉ◌ે◌ં માટે. 
 
(૧૦) વછુડો ◌ઃ- 
  અનુરાધા ન માં જ બેસે. વછુડો વૃિ વકનો ચં માં થાય યારે બેઠો કહેવાય. 
 
 * ગુ  કે શુ ના અ તમાં સા  કામ ક દ ન થાય. 
 
 * શુ ના અ તમાં દ ા અપાય. 
 
(૧૧) િવજય મહૂુત ૅ ◌ઃ- 
  તેનું બીજંુ નામ અિભ ત છે. ( સમય ૪૮ િમિનટ ) સૂયો◌ૅદય થી સૂયૉ ત 
સુધીના સમયનોઅડધો ભાગ તે િવજય મુહૂતૅ કહેવાય છે. 
 દા.ત. કલાક ૭ િમિનટ ૨૦ નો સૂયો◌ૈદય છે અને ૫-૨૦ નો સૂયૉ ત છે. 
 ૭-૨૦ સૂયો◌ૅદયમા ં        સાંજનાં પ-૨૦ નો સમય 
    +  ૫-૦૦ અડધો દવસ ઉમેરતાં     ૧૭-૨૦ સૂયૉ ત 



 ૧૨-૨૦ મ યાનનો કલાક સમય થયો  - ૦૭-૨૦ સૂયૉ ત 
            હવે તેમાંથી  ૧૦-૦૦  દવસ દસ કલાક તેનો અડધો ભાગ કરવાથી 
 ૧૨-૨૦   ૧૨-૨૦ કલાક થયા. 
     - ૦૦-૨૪      +  ૦૦-૨૪ 
       ૧૧-૫૬  િમિનટ ૧૨-૪૪ િમિનટ   
 
 એટલે કે િવજય મુહૂ◌ૅત નો સમય ૧૧-૫૬ થી ૧૨-૪૪ સુધીનો ગણાય છે. 
 
(૧૨) ગોરજ સમય ◌ઃ- 
  ગોરજ = સં યા સમયે ગાયો પાછી ફરતાં તેના પગથી ઉડતી રંજ હવામા ં
ભળત  ધૂળ તે ગોરજ. 
 આ સૂયૉ ત સમયે થાય. સૂયૉ ત પહેલાની ૨૪ િમિનટ અન ેસૂયૉ ત પછી ની ૨૪ 
િમિનટ  કુલ ૪૮ િમિનટનો સમય ગોરજ સમય કહેવાય છે. 
તે સમયે- ક દ મૈથુન ન સેવાય, ભણાય ન હ, સૂવાય ન હ, બહાર ફરવા ન જવાય... 
 
 (૧૩) ઉષાકાળ ◌ઃ- 
  સૂયો◌ૅદયના સમય પહેલાની ૨૪ િમિનટ અને સૂયો◌ૅદય પછીની ૨૪ િમિનટ 
એમ કુલ ૪૮ િમિનટનો સમયને ઉષાકાળ કહેવાય છે. 
  તે સમયે - સૂવા ન હ, ભણાય ન હ, મૈથુન ન સેવાય... 
 
 (૧૪) હોની અંશા મક યુિત એટલે  ◌ઃ-  
  યુિતમાં બ ને હના અંશ ૧૦◌ ં કરતા વધાર ેહોય તો બ ને હની અસર 
ઓછી થાય પરંતુ૧૦◌ંની અંદર હોય તો જે ભાવમાં હોય તે ભાવની શુભ અસર બગાડે છે. 
 
 (૧૫) અ તના હ  ◌ઃ- 
  સૂયૅની સાથ ેરહેલ બી  હની આજુ બાજુમાં અ તના થાય. 
   
 (૧૬) દોશ કાળ  ◌ઃ- 



  દોશ કાળ કાઢવા માટે પાંચ રાિ ના ભાગ કરવા. 
  સૂયૉ ત, ઉષા, મ યાન, દોશકાળ, 
 * સૂયૉ ત પછીના પહેલાં કાળને દોશકાળ કહે છે. 
 * અમાસ ના દવસે દોશકાળ હોયતો લ મી પૂજન માટ ેઉ મ છે. 
 * સૂયૉ ત થી સૂયૅ ઉદય સુધીના સમયમાં પાંચ ભાગ પાડવાના તેમાનો સૌથી 
પહેલો ભાગ તે દોશ કાળ.. 
 દા.ત.-  
  આસો વદી અમાસે 
  સૂ.અ. ૧૭-૫૯ 
  સૂ.ઉ. ૦૬-૪૮ 
   ૧૧-૧૧  દીનમાન 
       + ૧૨-૪૯  રાિ માન 
    ૨૪-૦૦ 
 દોષ વારનો હોય છે. તેમજ દોષ તેરસ (૧૩) નો હોય છે. સુદ કે વદ ગમે તે હોઈ 
શકેછે.  
 

 * દોષ એટલે સારો યોગ ન હ તો 
* એકમન ેસાંજના સૂયૉ ત વખતે બીજ હોય તો ત ે દવસે બીજના ચાંદના દશૅન એકમે 
થાય. 
* સુદી ચોથ (૪) નું ચંદ ્દશૅન કદી ન કરવું.. 
 
 (૧૭) યોિગની ◌ઃ-  યાણ સમયે, 
  જમણી યોિગની સુખદાયક હોય છે. 
  પીઠ પાછળની યોિગની વાંિછત ફળ આપનાર છે. 
  ડાબી યોિગની ધન નાશ કરે છે. 
  સ મુખ યોિગની મૃ યુ દાતા છે. 
  િતપદા અને નોમે પૂવૅ દશામાં, ીજ ને અિગયારસે અિ નખૂણામા,ં 



પાંચમને તેરસે દિ ણ દશામાં ચોથ અને બારસે, નૈઋ યમાં, છ ઠ અન ેચૌદશે પિ વમમા,ં 
સાતમ અન ેપૂિણૅમાએ 
 વાય યમા,ં બીજ અને દશમે ઉ રમાં, આઠમન ેઅમાસે ઈશાનમાં, યોિગની વાસ કરે 
છે. 
  
 અ યો અ યથી ઉ ચનો અને અ યો અ યથી નીચનો યોગ થતો હોય તે જોવાનંુ... 
 દા.ત. ક યાનો મંગળ અને મકરનો બુધ હોય તો મંગળ અ યો અ યથી ઉ ચનો થયો 
કારણ મંગળ 
 ક યા રાિશમાં બેઠો છે અને ક યા રાિશનો માિલક બુધ. મંગળની ઉ ચ રાિશમાં બેઠો 
કહેવાય. 
 એટલે મંગળ અ યો યથી ઉ ચનો થયો કહેવાય તેવી રીતે અ યો ય થી ની કકૅનો બુધ 
ને 
 મીનનો મંગળ અ યો યથી નીચના બ યા... 
 
ચોઘ ડયા જોવાની રીત ◌ઃ- 
 
 સૂયો◌ૅદય થી સૂયા ત ના સમયના આઠ ભાગ કરવા ત ે દવસનુ ંચોઘ ડયંુ તેવી રીતે રાતના 
 ચોધ ડયા સૂયૉ ત થી સૂયો◌ૅદય ના સમયના આઠ ભાગ કરવા લગભગ ૧◌ા◌ા નું ૧ 
ચો◌ેઘ ડયંુ હોય છે. 
 
 દવસના ચોઘ ડયા ◌ઃ- 
 
 રિવ  સોમ  મંગળ  બુધ  ગુ   શુ   શિન  
  
ઉ બેગ અમૃત  રોગ  લાભ  શુભ  ચલ  કાળ 
 ચલ  કાળ  ઉ બેગ અમૃત  રોગ  લાભ  શુભ 
 લાભ  શુભ  ચલ  કાળ  ઉ બેગ અમૃત  રોગ 
 અમુત  રોગ  લાભ  શુભ  ચલ  કાળ        ઉ બેગ 
 કાળ       ઉ બેગ          અમૃત  રોગ  લાભ  શુભ  ચલ 
 શુભ        ચલ  કાળ  ઉ બેગ અમૃત  રોગ  લાભ 



 રોગ  લાભ  શુભ  ચલ  કાળ  ઉ બેગ અમૃત  
 ઉ બેગ અમૃત  રોગ  લાભ  શુભ  ચલ  કાળ 
 
                         રા ીના ચોઘ ડયા  ◌ઃ- 
 
 રિવ  સોમ  મંગળ  બુધ  ગુ   શુ   શિન  
 શુભ  ચલ  કાળ  ઉ બેગ અમૃત  રોગ  લાભ 
 અમૃત  રોગ  લાભ  શુભ  ચલ  કાળ         ઉ બેગ 
 ચલ  કાળ  ઉ બેગ અમૃત  રોગ  લાભ  શુભ 
 રોગ  લાભ  શુભ  ચલ  કાળ  ઉ બેગ અમૃત 
 કાળ  ઉ બેગ અમૃત  રોગ  લાભ  શુભ            ચલ 
 લાભ  શુભ  ચલ  કાળ  ઉ બેગ અમૃત  રોગ 
 ઉ બેગ   અમૃત  રોગ  લાભ  શુભ  ચલ  કાળ  
 શુભ  ચલ  કાળ  શુભ  અમૃત  રોગ  લાભ 
      
                                રાિશના નામ  
 
૧. મેષ  ૭.  તુલા 
ર. વૃષભ  ૮.  વૃિ ચક 
૩. િમથુન  ૯.  ધન 
૪. કકૅ  ૧૦. મકર 
૫. સહ  ૧૧. કુંભ  
૬. ક યા   ૧૨. મીન 
 
 વગૃહી  ◌ઃ- 
 
 કોઈપણ કુંડળીમાં કોઈપણ ખાનામાં ( થાનમાં) મંગળ, ૧-મેષ તથા ૮-વૃિ ચક 
રાશીના હોય તો 
વગૃહી કહેવાય. 



 
શુ  - (ર) વૃષભ તથા (૭) તુલામાં વગૃહી  
બુધ - (૩) િમથુન તથા (૬) ક યામાં વગૃહી  
ચંદ ્ - (૪) કકૅ માં વગૃહી  
સૂયૅ  - (પ) સહમાં વગૃહી  
ગુ   - (૯) ધન અન ે(૧ર) મીનમાં વગૃહી  
શિન - (૧૦) મકર અને (૧૧) કુંભમાં વગૃહી  થાય છે. 
 
 દરકે હ પોતાની રાશીમાં હોય તો વગૃહી બને છે. ત ે હ તે રાિશનો વાિમ 
અિધપિત કે માિલક 
ગણાય છે. 
 
મારકેશ થાન ◌ઃ- કુડંળીમાં બીજંુન ેબારમું થાન મારકશે થાન કહેવાય છે. 
 
ીક  થાન ◌ઃ-  છ, આઠ ને બારમાં  થાન ને ીક થાન કહેવાય છે. ખાડાનાં થાન 
કહેવાય છે. 
 
કે  થાન ◌ઃ-  એક, ચાર, સાત, ને દસમાં થાન ને કે દ ્ થાન કહેવાય છે. 
 
િ કોણ  થાન ◌ઃ- પાંચમા ને નવમાં  થાન ને િ કોણ થાન કહેવાય છે. 
 
પણફર    ◌ઃ-  બે, પાંચ , આઠ , અિગયારમાં  થાન ને પણફર  કહેવાય છે. 
 
અપોકીલમ  ◌ઃ- ણ, પાંચ, નવ ને બારમાં થાન ને અપોકીલમ કહેવાય છે. 
 
પાપ હો     ◌ઃ-  સૂયૅ, મંગળ, શિન, રાહુ ને કેતુ ને પાપ હ કહે છે અથવા અશુભ હ , 
 
શુભ હો    ◌ઃ- ચંદ,્ ગુ  ને શુ  ને શુભ હ કહે છે. 
 



તટ થ હ  ◌ઃ-  બુધ તટ થ હ છે. જેની સાથ ેહોય તેવું ફળ આપે શુભ સાથે શુભ - 
અશુભ સાથ ે   અશુભ ફળ આપે છે.  
 
પાછળ કુંડળીમાં  કયા ખાનામાં કયું થાન કહેવાય છે. તે બતા યંુ છે આ દરકે થાનમાં ક ે
ભાવમા ંકંઈ બાબત જોવાય છે તે પણ દશૉ યંુ છે. આ કુંડળીમાં થાનો િન વત છે. દા.ત. 
થમ થાનમાં ૪ અંક લ યો હોય તે ૪ કક ૅરાિશ એટલે કે, તકનું જ મ લ ન કકૅ છે. તેમ 
સમજવુ.ં 
 
કુંડળીના કોઈપણ થાનમાં (ખાનામા)ં સૂયૅ (૧) મેષ માં હોય તો ઉ ચનો સૂયૅ છે તેમ 
કહેવાય. જો સૂયૅ (૭)માં 
તુલામાં હોય તો નીચનો સૂયૅ છે તેમ કહેવાય. 
 
ચં  (ર) વૃષભ રાિશમાં હોય તો ઉ ચનો છે તેમ કહેવાય અને જો (૮) વૃિ ચક રાિશમાં હોય 
તો નીચનો છ 
તેમ કહેવાય. 
 
મંગળ (૧૦) મકર નો હોય તો ઉ ચનો અન ે(૪) કકૅમા ંહોય તો નીચનો કહેવાય. 
 
બુધ (૬) ક યા માં હોય તો ઉ ચનો અન ે(૧ર) મીનમાં નીચનો કહેવાય. 
 
ગુ  (૪) કકૅમા ંહોય તો ઉ ચનો અન ે(૧૦) મકરમાં નીચનો થાય. 
 
શુ  (૧૦) મીનમાં હોય તો ઉ ચનો અન ે(૬) ક યામાં નીચનો થાય. 
 
શિન (૭) તુલામાં ઉ ચનો અન ેમેષમાં (૧) નીચનો થાય છે. 
 
લ ન કાઢવાની રીત ◌ઃ- 
 
 જે તકનું જ મ લ ન કાઢવું હોય તો તકનો જ મ સમય, જ મ થળ, જ મ 
તારીખ જોઈએ. 



 
 જ મકુડંળીના ૧ થી ૧ર ભાવોમાં  જોવાના િવિવધ પાંસા ઓ... 
 
(૧) જ મ લ ન - મેષ લ ન - મષ રાિશ થમ થાન ઉપચય - તકના જ મ સમયના 
સંજોગો, દેહ,  આ મબળ, વા ય, રૃ૫, ગુણ, વભાવ, કૃિત, શારી રક બંધારણ, 
પૂવૅકમૅ, મન, આ મા, મિ તક, દેહભાવ, કે  િ કોણ. 
 
(ર) જ મ લ ન - વૃષભ લ ન પણફર - વૃષભ રાિશ િ વિતય થાન - કુંટુબ, આિ ત 
િમ ો, ધન, બંધન, મોહ કુળ, જમણી આંખ, મુખ, અ ન, ખાન-પાન, મારક  
 
(૩) જ મ લ ન - કકૅ લ ન અપો કલમ - ભાઈ, સહજ, બહેન, પુ ષાથૅ, સાહસ, 
શ કત, ધૈયૅ,  
 હ મત, અિભમાન, સગા પડોશી, નોકર, ખભો, ગળુ, જમણો કાન.. 
 
(૪) જ મ લ ન - કકૅ લ ન - કકૅ રાિશ ચતુથ ૅ થાન ઉપચય - સુખ થાન, કે થાન, 
ખેતર, ખેતી, બાગ-બગીચો, થાવર િમલકત, જ મભૂિમમાં રહેવુ ંકે દૂર જવ.ુ.            
 
(૫) જ મ લ ન - સહ - પણફર, સંતાન, િવ ા, વાણી, બુિ ધ, િવચાર, સટૃો, ાન, 
સ યપુ ષો, 
 પુ  કે પુ ી, ભા યોદય, લોટરી, રમતગમત, શોખ, જુગાર... 
 
(૬) જ મ લ ન - ક યા - અપો કલમ, જમણો પગ, રોગ, શ ુ, ભાવ, ોધ, અસ ય, 
દુઃખ, પ ર મ,  ઋણ,  ઈ યૉ, પેટ, મોસાળ, ભાડુત, આંતરડા, અંડ, ક યા, શ ,ુ રોગ 
થાન, ષ થાન, ઉપચય,દઃુ થાન.. 

 



(૭) જ મ લ ન -  તુલા - તુલા રાિશ સ તમ થાન ઉપચય - તલુા કે દ,્ મારક 
ી , લ ન, િવવાહ, 

 પિત - પ ની, ભોગ, ણય, ેમ, ેયસી, િ યતમ, આવક, ભાગીદારી, કલહ, 
વા ય, દ ક પુ ,માતામહી, પીતામહ, િવષયવાસના, પેઢંુ, યિભચાર, ગુદા થાન, કોટૅ-
કિજયા, ખોવાયેલ વ તુ, યા ા, યાયાલય, વસુર પ , લ ન વન... 
 
(૮) જ મ લ ન -  વૃિ ચક - પણફર, માંદગી, વાથૅ, ચતા, િવદેશ, પુરાત વ, 
ઋણ, ચાતુયૅ, ભાઈના શ ુ,  ઝેર, પરાજય, આપધાત, શ  યા, આઠમું થાન - વૃિ વક, 
આયુ ય, મૃ યુ, દુઃ થાન, ગુ તભાગ,ડાબો પગ, રાજકીય, બુિ ધ, વાથ,ૅ અક પીત ધન 
લાભ... 
 
(૯) જ મ લ ન - ધન - અપો કલમ, યાય, ભા ય, ધમ,ૅ તીથ,ૅ પરોપકાર, ઈ વરીબળ, 
કાયદો, શુભ કમૅ, ંધ, ધાિમકૅ યાઓ, સફળતા, હાયર માઈ ડ, ધન, ભા ય, નવમ થાન, 
 િ કોણ... 
   
 
(૧૦) જ મ લ ન - મકર લ ન - ઉપચય, મકર રાિશ મકર દશમ થાન - કે દ,્ રાજય,કમ ૅ
થાન, ઐ વય,ૅ તીથૅયા ા, ઢ ચણ, માનપદ, કીિતૅ, ઉ ચ અિધકારી, ડાબી છાતી, પૂવૅ બળ, 
સફળતા, અહંકાર... 
 
(૧૧) જ મ લ ન - કૃં◌ુભ લ ન  - પણફર કુંભ રાિશ - લાભ, લોભ, આવક, ધન, િમ , 
મોટાભાઈ, આ યદાતા, આશા,  ઈ છા, પગ, ડાબો કાન, એકાદશ થાન, કુંભ,ઉપચય, 
લાભ થાન.. 
 
(૧ર)  જ મ લ ન - મીન લ ન - મીન રાિશ - ધાદશ થાન, અપો કલમ, દુઃ થાન, યય, 



બંધન, ખચ,ૅહાની, િવદેશ, મો , નબળાઈ, કંજુસાઈ, બહારના સંબંધો, પગના તિળયા, 
શયનસુખ, ડાબી આંખ.. 
  
 
 જ મ કંુડલીમાં રોગો કયાં જોવા  ◌ઃ- 
 
(૧) રાિશ મેષ - તેનો વાિમ મંગળ, અંગ, સંપૂણૅ શરીર પર કાબુ, માથુ, મિ તક, કપાળ, 
ને ,      મુખ,રોગ-ઉ માદ, તનાવ, અિન ા, હાડકાના રોગો.. (નાિભ) 
 
(ર) રાિશ વૃષભ - તેનો વાિમ શુ , અંગ, આંખ, કાન, નાક, ગાલ, હોઠ, દાંત, મુખ, 
ગળુ, વાણી, વાસનળી, રાગ (નીચ)ે 
 
(૩) રાિશ િમથુન - તેનો વાિમ બુધ, કંઠ, ીવા, ખભો, હાથ, કોણી, હથેળી, તન, 
આયુ, રકતિવકાર, વાસ, દમ, યુમોિનયા, ચમૅરોગ, મજ  રોગ... 
 
(૪) રાિશ કકૅ - તેનો વાિમ ચં , અંગ, ફેફસાં, મન, દય, વાસનળી, રોગ- દયરોગ,               
રકતિવકાર.. 
 
(પ) રાિશ સહ - તેનો વાિમ સૂયૅ, અંગ, પેટ, આંતરડા, ગર, ગુદૉ, નાિભ, ઉદર,  
 રોગ - વાયુ િવહાર, કબ યાત, મેદવૃિ ધ, ગુદૉરોગ,આંતરડાના રોગ, ગભૅ.. 
 
(૬) રાિશ ક યા - તેનો વાિમ બુધ, અંગ, િનતંભ, ંગથી, પં ની આંગળી સુધી,        
ગર, િત લી, આમાશય,  

 રોગ - અપચો, મંદાિ ન, કમર દદ,ૅ ચમૅરોગ, (રોગને ક નું ઉ ગમ થાન)   
    
(૭) રાિશ તુલા - તેનો વાિમ શુ , અંગ, વિ ત, મૂ ાશય, ગભૉશયનો ઉપરી 



ભાગ,ગુ તેિ ય, 
 રોગ - પથરી, મૂ ાશયના રોગ, મધુમેહ, દર, મૂ કૂ છ, બહુમૂ , તીય રોગ.. 
 
(૮) રાિશ વૃિ ચક - તેનો વાિમ મંગળ, અંગ, ગભૉશય, જનનેિ ય, ગુદા, આયુ, મૃ યુ, 
ંગથી, 

 પગની આંગળી સુધી,  
 રોગ - ગુ તરોગ, ભગંદર, અશૅ, ઉપદેશ, એ સ, િસફીલીસ, વીયૅિવહાર રોગ... 
 
(૯) રાિશ ધન - તેનો વાિમ ગુ , અંગ, રાિશ માણે િત લી, યકૃત, રકત, 
 રોગ - અિ થભંગ, રકતરોગ,મજ , રાિશ માણે... 
 
(૧૦) રાિશ મકર - તેનો વાિમ શિન, અંગ, રાિશ ૪ માણે,  
 રોગ - વાત, શીથ, વીયૅ, રકતચાપ + રાિશ ૪ માણે 
 
(૧૧) રાિશ કુંભ - તેનો વાિમ શિન, અંગ, રાિશ ૩ માણે  
 રોગ - જલોદર, માનિસક રોગ,+ રાિશ ૩ માણે.. 
 
(૧ર) રાિશ મીન - તેનો વાિમ ગુ  , અંગ, રાિશ ર માણે,  
 રોગ - ર માણે,+એલ ◌,ૅ ચમ,ૅ રકત, આમવાત, આંખ, ંથી, ગં ઠયા, મૃ યુ, 
રોગોપર થનાર યય.. 
                 
કવેા કાયો◌ ૅમાટ ેકયો હ સારો ◌ઃ- 
 
૧. સૂયૅ ◌ઃ -  ભાવશાળી કાયો◌ ૅમાટે. 
ર. ચં   ◌ઃ - શા તીના કાયો◌ૅ માટ.ે 
૩. મંગળ  ◌ઃ - હુ નર ઉધોગના કાયો◌ ૅમાટે. 



૪. બુધ   ◌ઃ-  ાનોદયના કાયો◌ૅ માટ.ે 
પ. ગુ  ◌ઃ - વકૃ વના દરકે કાયો◌ ૅમાટ.ે 
૬. શુક ◌ઃ - વૈભવ, િવલાસ, તથા ભો યના કાયો◌ૅ માટ.ે 
૭. શિન ◌ઃ - િ થર કાયો◌ ૅમાટે. 
 
જ રી કો ક ◌ઃ - 
 
૬૦ િતપલ   = ૧ િવપલ   ૬૦ િત િવકલા   = ૧ િવકલા 
૬૦ િવપલ    = ૧ પલ    ૬૦ િવકલા      = ૧ કલા   
૬૦ પલ       = ૧ ધડી અથવા દડં  ૬૦ કલા      = ૧ અંશ 
૨૪ િમિનટ    = ૧ ધડી    ૩૦ અંશ       = ૧ રાિશ 
૨ ૧/૨ પલ    = ૧ િમિનટ   ૧ર રાિશ      = ૧ ભગણ 
૨ ૧/૨ િવપલ  = ૧ સેક ડ   ૮  ચલ      = ૧ અંગુલ 
૨ ૧/૨ ધડી   = ૧ કલાક   ર૪ અંગુલ      =  ૧ હાથ 
       ૪  હાથ         = ૧ દંડ અથવા 
બાંસ    ૨૦૦૦ દંડ અથવા  બાંસ = ૧ ોસ   
   
 
પંચાગમા ંજે ન ો દશૉવે છે તેના ધડી પળ કલાક-િમિનટ એ તે ન ની શ આત બતાવ ે
છે. 
ન  જયાંથી શ  થાય યાંથી સમાિ ત સુધી કેટલી ધડી હતી તે ધડી કાઢી ચારે ભાગતાં જે 
ફળ આવે તે એક ભાગ થશે તે એક ભાગ જ મના પહેલા ન ની સમા તી ની ધડીઓમા ં
જોડવાથી ન નું પહેલુ ંચરણ આવશે. બે ણ ચાર ભાગ અનુ મે જોડતાં બીજુ, ીજુ, 
ચોથુ ંચરણ આવશે. જે ચરણમાં જ મ હોય તે ચરણનાં અ ર ઉપર 
નામ પાડવુ.ં 
 
મ ન   અ ર  રાિશ   મ ન   અ ર 

 રાિશ  



૧ અિ વની ચ,ુચ,ેચો,લા મેષ   ૧૫. વાિત  
 ,રે,રો,ત તુલા 
ર. ભરણી  િલ,લૂ,લે,લો મેષ   ૧૬. િવશાખા િત,તૂ,તે,તો
 તુલા,વૃિ વક 
૩. કૃિતકા  અ,ઈ,ઉ,એ મેષ,વૃષભ  ૧૭. અનુરાધા ન,િન,નુ,ને
 વૃિ વક 
૪. રોિહણી ઓ,વ,િવ,વુ વૃષભ   ૧૮. જે ા  નો,ય,યો,યુ
 વૃિ વક 
પ. મૃગશીષ ૅ વ,ેવો,ક, ક વૃષભ,િમથુન  ૧૯. મૂલ  યે,યો,ભ,િભ
 ધન 
૬. આ ૉ  કુ,ધ,ડ,છ િમથુન   ૨૦. પૂ.ષા  ભૂ,ધ,ફ,ઢ
 ધન 
૭. પુનવૅસુ  કે,કો,હ,હી િમથુન,કક ૅ  ૨૧. ઉ.ષા 
 ભે,ભો,જ,  ધન,મકર 
૮. પુ ય  હુ,હે,હો,ડા કક ૅ   ૨૨. અિભિજત
 જુ,જે,જો,ખા મકર  

૯. અ લેષા ડ,ડુ,ડે,ડો કક ૅ   ૨૩. વણ  િખ,ખુ,ખે,ખો
 મકર 
૧૦. મધા  મ,િમ,મુ,મે સહ   ૨૪. ધિન ા ગ,િગ,ગુ,ગે
 મકર,કુંભ 

૧૧. પૂ.ફા.  મો,ટા, ટ,ટ ુ સહ   ૨૫. શતતારા ગો,સ,સો,સુ
 કુંભ 
૧૨. ઉ.ફા.  ટે,ટો,પ,પો સહ,ક યા  ૨૬. પૂ.ભા.  સે,સો,દ, દ
 કુંભ 



૧૩. હ ત  પુ,ષ,ણ,ઠ ક યા   ૨૭. ઉ.ભા  દ,ુશ,ભુ,થ
 મીન 
૧૪. િચ ા  પે,પો,ર, ર ક યા, તુલા  ૨૮ રેવતી  દ,ેદો,ચ,િચ
 મીન 
 
 
 
 
 
 
  


