
dcટી સ ◌ઃ  હણ સમય ેકયા રાિશવાળાએ કયા પ કરવા ? 

મષે (અ.લ.ઈ) ◌ઃ ી વાસપુૂ ય વામીના પ તથા લાલ વ તનુુ ંદાન. દા.ત. ઘ . 
વષૃભ (બ.વ.ઉ) ◌ઃ ી સિુવિધનાથ ભગવાનના પ તથા સફદે વ તનુુ ંદાન દા.ત. ચોખા. 
િમથનુ (ક.છ.ઘ) ◌ઃ ી શાિંતનાથ ભગવાનના પ તથા લીલી ( ીન) વ તનુુ ંદાન. દા.ત. મગ 

કક (ડ.હ.) ◌ઃ ી ચં ભ વામીના પ તથા સફદે વ તનુુ ંદાન. દા.ત. ર ૃ
સહ (મ.ટ.) ◌ઃ ી પ ભ વામીના પ તથા લાલ વ તનુુ ંદાન દા.ત. ઘ  

ક યા(પ.ઠ.ણ) ◌ઃ ી શાિંતનાથ ભગવાનના પ તથા લીલી( ીન) વ તનુુ ંદાન દા.ત.મગ 

તલુા (ર.ત.) ◌ઃ ી સિુવિધનાથ ભગવાનના પ તથા સફદે વ તનુુ ંદાન. દા.ત. ચોખા 
વિ ચક (ન.ય.) ◌ઃ ી વાસપુૂ ય વામી ભગવાનના પ તથા લાલ વ તનુુ ંદાન. દા.ત. લાલ વ  

ધન (ભ.ધ.ફ.ઢ.) ◌ઃ ી આ દનાથ ભગવાનના પ તથા પીળી વ તનુુ ંદાન. દા.ત. ચણા દાળ. 
મકર(ખ.જ.) ◌ઃ ી મનુીસુ ત વામી ભગવાનના પ તથા કાળી વ તનુુ ંદાન. દા.ત. અડદ. 
કુભં(શ.ષ.સ.ગ) ◌ઃ ી મનુીસુ ત વામી ભગવાનના પ તથા કાળી વ તનુુ ંદાન. દા.ત. કાળા તલ. 
મીન ◌ઃ (દ.ચ.ઝ.થ) ◌ઃ ી આ દનાથ ભગવાનના પ તથા પીળી વ તનુુ ંદાન. દા.ત. બુદંીના લાડ.ુ 

 
 
 
 
 

આપણા શરીર પર રહલેા િવિવધ િચ નોનુ ંફળ (જૈન પિેશયલ ગાઈડ) 

જૈન શા માં િનિમ ાનના આઠ કારો કહેલા છે અન ેતેથી તે અ ાંગિનિમ  કહેવાય છે. અ ાંગિનિમ ના આઠ 
ાનમાંથી એક ાનન ે યજંન િનિમ  કહેવામાં આવ ેછે. યજંન એટલે તેલ, મસા અન ેલહસન. (લહસન એટલે કે આપણ ે

જેન ેલાખુ કહીએ છીએ). શરીર પરના આ િવિવધ િચ નોન ેઆધારે યિ તનુ ંમૂ યાકંન કરી ભાવી કથન કરવામાં આવે છે. 
(૧) તલ ◌ઃ શરીરની ચામડી ઉપર તલ જેવા આકારના અન ે યામ વણના જે િચ ન દખેાય છે તને ેતલ કહવેામા ં

આવ ે છે. ગોળ અન ે પ  દખેાતા તલ શભુ અન ેભા યની વિૃ ધ કરનારા મનાય છે. તલ પર વાળનુ ંઉગવુ ંએ ઉ મ 
ભા યોદયની િનશાની છે. લબંગોળ જેવા તલ શાિંત અન ેસખુ પામનાર યિ તનો સકંતે કર ેછે. તો લાબંા તલ(આવા તલ 
વિચત જ જોવા મળ ેછે.) આ થક ભીડ અનભુવતી યિ તમા ંજોવા મળ ેછે. િ કોણ આકારના તલ યિ તના વનમા ં
ચઢતી, પડતી અન ેિ થર િ થિત જોવા મળ ેછે. અન ેબડેોળ તલ યિ તના વનમા ંઅ યિ થત અન ેઅિ થર દશાવ ેછે. 

(૨)મસા ◌ઃ શરીરની ચામડીથી કઈંક ચી વધલેી નાની માસંની ગાઠ ક ેજે રાઈ અથવા બાજરીના દાણ જેવડી છે 
તને ેમસા કહવેામા ંઆવ ેછે. 

(૩) લહસન ક ેલાખ ◌ઃ જે કસુબંાના રગં જેવા લાલ રગંના િચ ન શરીરની ચામડી ઉપર ઉ પ ન થાય છે. 



ઉપરના ણયે િચ નો પૈકી કોઈ િચ ન પ  રીતે દેખાવ આપ,ે અન ેતેનો આકાર સંુદર હોય તો શુભ ફળદાયી છે. 
યારે જેનો આકાર કે ઘાટ કદરપૃો હોય અથવા ખંડીત થયેલો હોય તો તે િચ ન સા  ંફળ આપવામાં અસમથ નીવડે છે. 

હંમેશા યાદ રહે ીન ેપોતાના શરીરના ડાબી બાજુના અંગમા ંરહેલ િચ નો શુભ ફળ આપનારા અન ેજમણી બાજુના 
અંગમાં રહેલા િચ નો અશુભફળ આપનારા ણવા. એ જ રીત ેપુ ષન ેપોતાના શરીરના જમણી બાજુના અંગમાં રહેલ 
િચ નો શુભફળ આપનારા અન ેડાબી બાજુના અંગમા ંરહેલ િચ નો અશુભ ફળ આપનારા ણવા. તલ, મસા ક ેલહસન 
(લાખ)ુ આ ણેય િચ નોનો રંગ તપકીરીયો, મધ, કોફી, મરૃન ક ેલાલ રંગ હોય તો શુભ ફળદાયી એ જ રીતે લીલો, વાદળી 
કે કાળો રંગ હોય તો અશુભફળદાયી સમજવો. 
હવ ેઆપણે ી-પુ ષના શરીર પર રહેલા આ િચ નોનુ ંિવિવધ રીતે અલગ અલગ શુ ંફળ હોઈ શક ેએ નીચેના ચાટ વારા 
સમ એ. 
પુ ષ માટ ેજમણી બાજુ પર રહલેા શભુિચ નનુ ંશભુ ફળ 

૧. મ તક પર યશ આબર ૃઅન ેલાભ 

ર. બે આંખ વ ચ ેઅિધકાર ા ત થાય અન ેગભ ીમંત. 
૩. કપાળ પર ધન િ ત. 
૪. ગાલ પર સંુદર પ ની ા ત થાય. 

પ. ઉપલા હોઠ પર ધન અન ેબોલલેું વચન કાયમ રહે. મા ય રહે. 
૬. નીચલા હોઠ પર ઉ ન, જ કી છતા વ થતાથી કાય કરનાર. 
૭.  ગળા પર િચ ન વારસો મળે, દધાયુ થાય. 
૮. છાતી પર િચ ન ી તરફથી ફાયદો, મનની ધારણા પૂણ થાય. 
૯. હાથ પર વકમાઈ પર િનભર રહો. 
૧૦. ખભા પર દરેક િવ ામા ંપારંગત. 
૧૧. હથેળીમાં ઉદાર દલ, મોટા મનનો. 
૧ર. પેટ પર અિધક ખચાળ. 
૧૩. પીઠ પર દુ મન પર િવજય, િત ા 
૧૪. નાભી નીચ ેઉ ર ભોગ. 
૧પ. સાથળ પર લડાઈમા ંિવજય 

૧૬. ઘૂંટણ પર સુખ-શાિંત, સમિૃ ધમાં વે. 
૧૭. પગ પર દેશ પરદેશની મુસાફરીથી લાભ. 
૧૮. પગના તિળયા પર યાં ય યાં માન અન ે િત ા. 
 
ી માટે ડાબી બાજુ પર રહેલા શુભિચ નનુ ંશભુ ફળ 

૧. મ તક પર રાજરાણી જેવુ ંસુખ. 



ર. બે આંખ વ ચ ેલાલ તલ સૌભા યવતી. 
૩. કપાળ પર વભૈવશાળી 
૪. ગાલ પર એશ આરામ  
પ. ઉપલા હોઠ પર વભાવે સરળ અન ેશાંત. 
૬. નીચલા હોઠ પર કંજુરસ થાય. 
૭. ગળા પર િચ ન ઘરમાં પોતાનો હુકમ ચાલ.ે 
૮. છાતી પર િચ ન પુ વતી થાય. 
૯. ડાબા હાથ પર હોય પિતની િ તી સંપાદન કર.ે 
૧૦. ખભા પર ખૂબ સુખી. 
૧૧. હથેળીમાં ધનવાન. 
૧ર. પેટ પર રાજપ ની બન.ે 
૧૩. પીઠ પર ેમાળ, શુ ધ અંતઃકરણવાળી બન.ે 
૧૪. નાભી નીચ ેઉ મ સંતાન ા ત થાય. 
૧પ. સાથળ પર નોકર ચાકરનું સુખ. 

૧૬. ઘૂંટણ પર સગાઈ રહેઠાણથી દૂર થાય. 
૧૭. પગ પર આનંદી, સવ િ ય. 
૧૮. પગના તળીયા પર સાસરામા ંમાન- િત ા. 

ઉપર સૂચવેલો ફળાદેશ શુભ િચ નો હોય તો ણવો અન ેઅશુભ એક કદરપૃા િચ નો હોય તો જણાવેલ શુભ ફળ 
એટલા માણમાં અશુભ ફળ આપના  ંતે તે અંગે િવષે ણવુ.ં 

ચાટમા ંબતા યા િસવાયના પણ ઘણા શુભ-અશુભ િચ નો આપણા શરીરના િવિવધ અંગો પર હોય છે. તેનુ ંશુભ-
અશુભ ફળ હોય છે પરંત ુિવ તાર ભયથી અહીયાં આ વણન સંિ તમા ંબતાવવામાં આ યું છે એની વાચકવગ ન ધ લેશો. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

સામુ કશા ની િ એ ીના ચાર ભદે (જૈન પિેશયલ ગાઈડ) 

મનુ મૃિતમા ંજણા યા માણે ી એટલે કાયષુ મં ી, કરણેષુ દાસી, ભોજયેષુ માતા, શયનેષુ રભંા, મનોનુકલુાઃ 
માધ ર ી, ષડગુણયુ તા વીહ ધમપ ની. 

આમ તો ીના ભેદ અન ેઉ ભેદ અનેક છે. સામુ કશા મા ં ીની આકૃિત અન ે કિૃતના આધાર ે ીના શભુ-
અશુભ લ ણો વણવામાં આ યા છે. પરંતુ ીના અમુશ િવિશ  લ ણો જેવા કે બા દેખાવ, હશારી રક બાંઘો, આંખો, 
હોઠ, મર, વાળ, હલનચલન, હા ય, બોલવાની રીત, તેનુ ં િચ-પસંદગી વગેર ેલ ણોના આધારે આપણા ાચીન ંથોમા ં
ીના મુ ય વે ચાર ભેદ વણવવામાં આ યા છે. એ ચાર ભેદ અનુ મે (૧) પિ ની(ર) હિ તની (૩) િચિ ણી અન ે(૪) 

શંિખણી. 



(૧) પિ ની ◌ઃ આવી ીન ે ીઓમાં સવ ે  અન ે સવગુણસંપ ન ગણવામાં આવે છે. આ કારની ી 
અિત વરૃપવાન, આકષક તથા િનરાળુ યિ ત વ ધરાવે છે. તેના વાળ લાંબ અન ેસંુદર હોય છે. તેની ચાલ હંસના જેવી હોય 
છે. તેનો અવાજ મધરુ એવ ંકોમળ હોય છે. તે સૌ ય, નીિતવાન, િનમળ તથા ચા ર યવાન હોય છે. મુખ તજે વી, નાિસકા, 
નયન, અધરા દ દરેક અંગ તેના સ માણેન ેિચતાકષક હોય છે. સવાગ સંુદર ન ેસવ ગુણ સંપ ન આ નારી સવ  પોતાના રપૃ 
અન ેચા ર યથી સુરિભ પાથરે છે. ત ેધા મક, સદાચારી, પરોપકારી તથા પિત તા હોય છે. વડીલો તરફ તે સદા સ માન 
ધરાવે છે. સાંસા રક ઉપભોગો તથા િવલાસ તરફ તેન ેઅરૃિચ હોવા છતાં તે પિતના સુખ ેસુખી તથા પિતના દુઃખે દુઃખી 
થવાની ત પરતાવાળી  હોય છે. એ યાં ય યાં પિવ તા તથા સં કાર પાથરે છે. સૌના આદરન ેપા  એવી આ ીનો 
સંસાર સદા સુખી હોય છે. 

(ર) હિ તની ◌ઃ ીનો આ કાર સવસાધારણ ગણાય છે. આવી ીઓ વભાવ ેચચંળ હોય છે તનેામા ંધમ ધા 
ઓછી, િન ા, પિવ તા, માગં યભાવના એનામા ંભા યજે દખેાય છે. વારવંાર દરકે કાયમા ંિવચારો બદલાવાની ટવે હોય 
છે. આવી ીનુ ંશરીર ભરાવદાર અન ેિશિથલ હોય છે. િવલાસ, શૃગંાર તથા ભોજન બહુ જ િ ય હોય છે. મહદ ્અશં ે
આવી ીઓન ેલ  બહુ જ ઓછી હોય છે. બહુધા રોગી રહતેી હોય છે. નાના રોગન ેમોટુ ં વરપૃ આપતી હોય છે. 
પગની આગંળીઓ સાધારણ અ યવિ થત અન ેટૂકંી હોય છે. નાક, કાન, અન ેગરદન થોડી મોટી હોય છે. ઝઘડાખોર વિૃ  
ધરાવતી હોય છે. આવી ીન ેપિત સારો મળ ેછે. પરતં ુનાની નાની બાબતોમા ંપિત સાથ ેસઘડો કરવાની યા રસામણા 

લવેાની ટવે હોય છે. વભાવ ે ોધી હોવા છતા ંહસમખુી અન ેગભંીર લાગ ેછે. ચામડીનો રગં ગોરો હોય છે. તનેી ચાલ હાથી 
જેવી હોય છે. લ ન પછી ૩, ૮, ૧ર ક ે૧૬મા ંવરસ ેપિતનો ભા યોદય થાય છે. 

(૩) િચિ ણી ◌ઃ આ ી યા ં ય યા ંઆનદંીત વાતાવરણ બનાવી નાખ ેછે. આવી ીઓ શૃગંાર-અલકંારની 
શોખીન હોય છે. ઈ વર મેી, ગુ સવેા અન ેજુના રીતરીવાજોમા ંતને ેખબૂ ધા હોય છે. આ યાિ મક વિૃ ની હોય, 
પિવ  વન વ ેછે. િવ ાન જેવા િવષયમા ંપણ તને ેરસ હોય છે. મધરુભાષી તમેજ હરે વનમા ંભાગ લતેી હોવાથી 
ત ેસવિ ય થઈ પડ ેછે. જ મ ેગરીબ હોવા વતા ં વ સલુ ણોથી તને ેસખુ ાિ ત થાય છે. ત ેકશુળ ગિૃહણી હોય છે. પરતં ુ
અિત મ કરી શકતી નથી. ઘણા કાય મા ંકશુા  બિુ ધથી ત ેબિુ ધ િતભા દાખવી ય છે. આવી ીનુ ંશરીર કોમળ અન ે
ભાવબ ધ હોય છે. મ તકગોળ, ક ટપાતળી, ભરાવદાર તથા લાબંા કાળા વાળ અન ેમખુ પર આનદં દ િ મત સદા 
જોવામા ંઆવ ેછે. તનેો કઠં મધરુ હોય છે. શૃગંારિ ય હોવા છતા ંઅ વછંદી અન ેલ શીલ હોય છે. મધરુ અન ેમાન-
સ માન, િત ા અન ેઇ જત મળ ેછે. અન ેતનેા પિતન ેરાજયોગ પણ હોય છે. 

(૪) શંિખણી ◌ઃ ીનો આ કિન   કાર છે. તમામ દુગુણો, કટુેવો ન ેઅિન ોનો મેળો આવી ીમા ંહોય છે. ી 
સુલભ ગુણોનુ ંનામિનશાન અહ  ન મળે. આવી ીઓ વભાવે ોઘી, તામસી કૃિ ની, લ હીન, ક યાખોર હોય 
છે. શરીર સ માણ કે સુડોળ હોત ુનથી. 'મારો ક કો જ સાચો' માની બધ ેવચ વ જમાવવાની કોિશષ કરે છે. જેથી શ ુતા 
હોરી લે છે. આ ી અિત િવલાસિ ય હોય છે. તેની ચાલ નત ક જવી હોય છે. આંખો ઝીણી અન ેઆંખોમાં માદકતા 
અન ેનશો છવાયલે હોય છે. આવી ીઓ કરતા પુ ષોની મૈ ી વધુ કર ેછે. ખોટું બોલવાની આદતથી કોઈનો િવ વાસ તે 
સંપાદન કરી શકતી નથી. અિત આહારી હોવાની સાથ ેસાથ ેઆવી ીઓ એકલપેટી હોય છે. તેનુ ંમન દુ  તથા વાણી કકશ 



હોય છે. આવી ીઓ બહુધા હલક ુ વન વતી હોય છે. અન ેએનક કારના દુઃખો ભોગવ ેછે. આ ચાર કારની નારીન ે
ઓળખશો કેવી રીતે ? 

(૧) પિ ની ◌ઃ કમળના જેવી ગંધવાળી, હંસની માફક ચાલવાવાળી, કોમળ દાંતવાળી, સંુવાળા કશેવાળી, મોટા 
ને ોવાળી, અ પિન ાવાળી, અ પ આહારવાળી ીન ેઆપણ ેપિ ની કહી શકીએ. 

(ર) હિ તની ◌ઃ મધના જેવી ગંધવાળી, હાથીની જેવી ચાલવાળી, ડા દાંતવાળી, સંુવાળા કેશવાળી, નાના 
ને ોવાળી, ગાઢ િન ાવાળી, ઘણા આહારવાળી ીન ેહિ તની ણવી જોઈએ. 

(૩) િચિ ણી ◌ઃ િવિચ  ગંધવાળી, હરણની માફક ચાલવાવાળી,સૂ મ દાંતવાળી, સૂકા કશેવાળી, સૂ મ ને ોવાળી, 
કૃશ િન ાવાળી, સાફસૂફ કરી આહાર કરનારી ી િચ ીણી કારની ણવી. 

(૪) શંિખણી ◌ઃ માછલા જેવી ગંધવાળી, ગધેડા જેવી ચાલવાળી, લાંબા દાંતવાળી, બરછટ કશેવાળી, પીળા ને ો 
વાળી, લાંબી િન વાળી લાંબાકાળ સુધી આહાર કરનારી ી શિંખણી ણવી. 
 

 


