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��ઃ 
યોિતષ િવ�ા એટલે  ં��ઃ 
યોિતષ િવ�ા એટલે  ં��ઃ 
યોિતષ િવ�ા એટલે  ં��ઃ 
યોિતષ િવ�ા એટલે  ંુુ ુ?ુ ? ? ? એ   ં#ચૂવે છેએ   ં#ચૂવે છેએ   ં#ચૂવે છેએ   ં#ચૂવે છેુુ ુુ ????


યોિતષ એ અિત �ાચીન િવ�ા છે. વેદ) એક *ગ છેુ . 
યોિતષ શ-દની સિંધ /ટ0 પાડ0એ તો 
યોિત + ઈશ થાય. એટલે ક5 ઈ6રની 

યોિત. 
યોિત) કાય છે �કાશ પાથરવા)ુ ુ7 . 8 વ9: ક5 પ;ર<9થિત આપણે આપણી સામા�ય @ખો વડ5 સામા�ય �કાશમા ંજોઈ શકતા ુ
નથી તે ઈ6રની 
યોિત એટલે ક5 
યોિતષની મદદથી જોઈ શકાય છે. 

ભારતીય 
યોિતષ કમની ;ફલ#ફૂ07 પર આધાર0ત છે. આપણી જ�મEંડળ0 એ આપણા કમGનો નHશો છેુ . આપણી જIદગી આપણા પાછલા 
જ�મના કમGના આધાર5 ઘડાય છે. પાછલા જ�મોના સારા ક5 ખરાબ કમG) ફળ હાલની જIદગીમા ંLાર5 �ગટ થશે તે 
યોિતષ #ચૂવી શક5 ુ
છે.

��ઃ આપણા Mવનમા ં
યોિતષ) મહNવ   ંછે��ઃ આપણા Mવનમા ં
યોિતષ) મહNવ   ંછે��ઃ આપણા Mવનમા ં
યોિતષ) મહNવ   ંછે��ઃ આપણા Mવનમા ં
યોિતષ) મહNવ   ંછેુ ુુ ુુ ુુ ુ ????


યોિતષ) સૌથી મોPં મહNવ તો એ છે ક5 તે આપણને ઈ6રની નMક લઈ Qય છેુ ુ . આપણા આRયાSNમક િવકાસમા ંસહાય કર5 છે. આપણા 
સૌને સતાવતો �� ક5 આપણે શા માટ5 આ TUવી પર જ�મ લીધો છેૄ , આNમાની ઈXછાઓ કઈ-કઈ છે, તેનો જવાબ 
યોિતષ પાસેથી મળ0 
શક5 છે. 
યોિતષ આપણને Z[ાડંની િવશાળતાની પ;રચય કરાવે છે. આપણને સમજ આવે છે ક5 બ\ જ િનધા;રત સમયે િનિ]ત િનયમો ુ 7
�માણે ઘટ5 છે. આથી એક �કારની ^ચ_તા`<Hત અ)ભવી શકાય છેુ ુ . 
યોિતષ આપણને  9વની ઓળખાણ કરાવે છે. આપણે આપણી 
aબૂીઓ અને ખામીઓને સમM શક0એ છ0એ અને તેને Rયાનમા ંરાખીને યોbય િનણયો  લઈ શક0એ છ0એ7 . 9વQcત બનીએ છ0એૄ . કોઈ 
*ધારા ર9તે જતા હોઈએ અને હાથમા ટોચ હોય તો એ ટોચ 8d જ કામ 
યોિતષ આપે છે7 7 ુ . તે આપણી સફરને વ\ #ખદ અને સલામત ુ ુ
બનાવી આપે છે.

��ઃ �ય<Hતના Mવનને બહ5તર બનાવવા આ eાનનો ઉપયોગ ક5વી ર0તે કરવો��ઃ �ય<Hતના Mવનને બહ5તર બનાવવા આ eાનનો ઉપયોગ ક5વી ર0તે કરવો��ઃ �ય<Hતના Mવનને બહ5તર બનાવવા આ eાનનો ઉપયોગ ક5વી ર0તે કરવો��ઃ �ય<Hતના Mવનને બહ5તર બનાવવા આ eાનનો ઉપયોગ ક5વી ર0તે કરવો? ? ? ? 


યાર5 પણ Mવનમા કોઇ ` ૂઝંવણભર0 પ;ર<9થિત પેદા થાય, નકારાNમકતા ક5 હતાશાનો અ)ભવ થાય અથવા તો ઘણા બધા ુ
િવકhપોમાથંી કોઈ એક િવકhપની પસદંગી કરવાની હોય Nયાર5 તમે 
યોિતષની મદદ લઈ શકો. 
યોિતષ તમને યોbય િનણય લેવામા 7
મદદiપ થઈ શક5 છે. 
યોિતષની મદદથી તમે આવનારા અ)Eળ અને �િતEળ સમયની મા;હતી મેળવી શકો છોુ ૂ ૂ . અગાઉથી Qણ હોવાને 
લીધે અ)Eળ સમયનો મહjમ ઉપયોગ કર0 શકાય અને �િતEળ સમય દરkયાન સાવચેત રહ0 શકાયુ ૂ ૂ . િવપ;રત સજંોગૉમા 
યોિતિષક 
ઉપાયોની મદદથી રાહત અ)ભવી શકાયુ .

��ઃ આજકાલ 
યોિતષશાmીઓ એટલા બધા છે ક5 કોણ ખnં eાન ધરાવે છે તે Qણd ં`oૂક5લ બની રહ5 છે��ઃ આજકાલ 
યોિતષશાmીઓ એટલા બધા છે ક5 કોણ ખnં eાન ધરાવે છે તે Qણd ં`oૂક5લ બની રહ5 છે��ઃ આજકાલ 
યોિતષશાmીઓ એટલા બધા છે ક5 કોણ ખnં eાન ધરાવે છે તે Qણd ં`oૂક5લ બની રહ5 છે��ઃ આજકાલ 
યોિતષશાmીઓ એટલા બધા છે ક5 કોણ ખnં eાન ધરાવે છે તે Qણd ં`oૂક5લ બની રહ5 છેુુ ુુ ુુ ુુ . . . . કોઈ �ય<Hતને પોતાના કોઈ �ય<Hતને પોતાના કોઈ �ય<Hતને પોતાના કોઈ �ય<Hતને પોતાના 
િવશે 
યોિતષશાm   ંકહ5 છે એ Qણd ંહોય તો યોbય 
યોિતષશાmીની પસદંગી ક5વી ર0તે કર0 શક5િવશે 
યોિતષશાm   ંકહ5 છે એ Qણd ંહોય તો યોbય 
યોિતષશાmીની પસદંગી ક5વી ર0તે કર0 શક5િવશે 
યોિતષશાm   ંકહ5 છે એ Qણd ંહોય તો યોbય 
યોિતષશાmીની પસદંગી ક5વી ર0તે કર0 શક5િવશે 
યોિતષશાm   ંકહ5 છે એ Qણd ંહોય તો યોbય 
યોિતષશાmીની પસદંગી ક5વી ર0તે કર0 શક5ુ ુુ ુુ ુુ ુ ? ? ? ? કરવી જોઈએકરવી જોઈએકરવી જોઈએકરવી જોઈએ????

આ માટ5 �ય<Hતએ પોતાની િવવેકpqRધનો ઉપયોગ કરવો પડ5ુ . શL હોય તો તમારા સગા-સબંિંધઓ ક5 િમrોને Tછૂો 8 તમને સાચા અને 
સારા 
યોિતષી) નામ #ચૂવી શક5ુ . 
યોિતષીના eાન અને અ)ભવ િવશે મા;હતી મેળવવાની કોિશશ કરોુ . એમ) જો કોઈ સા;હNય ુ
ઉપલ-ધ હોય - લેખ, T9તકુ , વેબસાઈટ ક5 -લોગના 9વiપમા તો તેને ચકાસી Qઓ. 8 ર0તે આપણને કોઇ મોટ0 ^બમાર0 આવી હોય તો 
આપણે કઈ sbયાએ સાર0 સારવાર મળશે અને Lા ડૉHટર પાસે જd એ બાબતે 8ટલી કાળM રાખીએ છ0એ તેટલી જ કાળM ુ

યોિતષીને નt0 કરતી વખતે રાખવી જોઈએ. 8 
યોિતષી સાથે તમે comfortable હો, તમાર0 સમ9યાની સકંોચ વગર ચચા કર0 શકતા 7
હો તે તમારા માટ5 યોbય કહ5વાય. એક સારો 
યોિતષી એક સારો counselor પણ હોવો જોઈએ. એ તમને તમાર0 નકારાNમકતા અને 
હતાશામાથી બહાર કાઢ0 શકનારો હોવો જોઈએ.



��ઃ પોતાની Eંડળ0   ં#ચૂવે છે તે Qણવા માટ5 
યોિતષ Qણકારને ક5વી ર0તે ��ો Tછૂવા જોઈએ��ઃ પોતાની Eંડળ0   ં#ચૂવે છે તે Qણવા માટ5 
યોિતષ Qણકારને ક5વી ર0તે ��ો Tછૂવા જોઈએ��ઃ પોતાની Eંડળ0   ં#ચૂવે છે તે Qણવા માટ5 
યોિતષ Qણકારને ક5વી ર0તે ��ો Tછૂવા જોઈએ��ઃ પોતાની Eંડળ0   ં#ચૂવે છે તે Qણવા માટ5 
યોિતષ Qણકારને ક5વી ર0તે ��ો Tછૂવા જોઈએુુુુ ુુ ુુ ? ? ? ? 

આપણે ડૉHટર પાસે જઈએ અને આપણને 8 કંઈ શાર0;રક તHલીફો થતી હોય એ) વણન કર0એ તો ડૉHટર Lો રોગ છે એ પકડ0 પાડ5 ુ 7
અને ઝડપથી ઈલાજ શL બને. પરં: આપણે ડૉHટર પાસે જઈએ અને તHલીફો ન જણાવીએ તો ડૉHટર ક5વી ર0તે અને ક5ટલીક મદદ ુ
કર0 શક5? આd જ કંઈક 
યોિતષ) છેુ ુ . 
યોિતષીને તમાર0 સમ9યા) િવગતવાર વણન કરોુ 7 . સમ9યાને લગતી દર5ક મા;હતી Tરૂ0 પાડૉ. 

યોિતષી તમાર0 સમ9યા 8ટલી 9પvટ ર0તે સમM શકશે એટલી જ સચોટ ફળાદ5શ �ાwત થવાની શLતા વધી જશે. એક સચોટ 
ફળાદ5શ �ાwત થવા માટ5 ��કતાનો સહકાર પણ એટલો જ જiર0 છે7 .

��ઃ કોkw�ટરાઈxડ Eંડળ0 ક5ટલી સાચી��ઃ કોkw�ટરાઈxડ Eંડળ0 ક5ટલી સાચી��ઃ કોkw�ટરાઈxડ Eંડળ0 ક5ટલી સાચી��ઃ કોkw�ટરાઈxડ Eંડળ0 ક5ટલી સાચીુુ ુુ ુુ ુુ ? ? ? ?   ંએના પર આધા;રત રહ0 શકાય  ંએના પર આધા;રત રહ0 શકાય  ંએના પર આધા;રત રહ0 શકાય  ંએના પર આધા;રત રહ0 શકાયુુ ુુ ????


યોિતષ બે ભાગમા વહyચાયેz ંછેુ . ગ^ણત િવભાગ અને ફ^લત િવભાગ. ગ^ણત િવભાગ એટલે ક5 જ�મની િવગતોના આધાર5 Eંડળ0 ુ
બનાવવી અને અ�ય ગા^ણિતક ગણતર0ઓ કરવી. આ બાબતે કોkw�ટર પર આધા;રત રહ0 શકાય િસવાય ક5 સો{ટવેરમા ંકોઈ |લૂ ન ુ
હોવી જોઈએ.

ફ^લત િવભાગ એટલે ક5 Eંડળ0 જોઈને ફળાદ5શ આપd ક5 આગાહ0ઓ કરવીુ ુ . 
યોિતષ એક અટપPં અને cઢૂ શાm છેુ . ફળાદ5શ કરતી 
વખતે તકpqRધ અને િવoલેષણશ<Hતનો ઉપયોગ કરવો પડ5 છે7 ુ . અ�ય અસરકતા પ;રબળોને Rયાનમા ંરાખવાના હોય છે7 . આ બાબતે 
કોkw�ટર પર આધાર રાખી શકાય ન;હ અને ુ human brain એટલે ક5 
યોિતષીની મદદ જ લેવી પડ5.

��ઃ 
યોિતષમા નગં ધારણ કરવા��ઃ 
યોિતષમા નગં ધારણ કરવા��ઃ 
યોિતષમા નગં ધારણ કરવા��ઃ 
યોિતષમા નગં ધારણ કરવા, , , , TQૂTQૂTQૂTQૂ----પાઠ તેમજ મrંો વગેર પાઠ તેમજ મrંો વગેર પાઠ તેમજ મrંો વગેર પાઠ તેમજ મrંો વગેર ---- આ બધા) ં  ંમહNવ છેઆ બધા) ં  ંમહNવ છેઆ બધા) ં  ંમહNવ છેઆ બધા) ં  ંમહNવ છેુ ુુ ુુ ુુ ુ ????


યોિતિષક ઉપાયો એ 
યોિતષ) અ^ભ~ *ગ છેુ . રોગ િવશે Qણકાર0 મળે પરં: તેનો ઈલાજ ન મળે તો રોગ િવશે Qણીને   ફાયદોુ ુ ? 
જો ભિવvયમા આવનારા સારા ક5 ખરાબ સમય િવશે Qણીને ફHત બેસી જ રહ5વા) હોત તો આ િવ�ાનો કોઈ અથ જ ન રહ5તુ 7 . 
યોિતિષક 
ઉપાયો કમની પીડા �ર કરવામા ંઅથવા હળવી કરવામા મદદiપ બને છે7 ૂ . પરં: 8 ર0તેુ 8 ર0તે અ`ક રોગ અસાRય હોય છે અને કોઈ ુ
સારવાર કામ આવતી નથી તે જ ર0તે અ`ક કમG �ઢ કમG હોય છેુ . તેમા કોઈ 
યોિતિષક ઉપાયો કામ આવતા નથી. તેની પીડા 
ભોગવવી જ પડ5 છે. 
યાર5 અ�ઢ કમGની પીડા 
યોિતિષક ઉપાયોની મદદથી હળવી અથવા �ર કર0 શકાય છેૂ . 
યોિતિષક ઉપાયો એ 
ધોધમાર વરસાદમા છrી 8d કામ આપે છેુ . વરસાદ પડવાનો છે એ નt0 છે પણ જો તમાર0 પાસે છrી હોય તો તમે પલળતા બચી 
શકો અથવા ઓછા પલળો.

��ઃ 
યોિતષશાmમા ંિવ6ાસ ન ધરાવનાર �ય<Hતઓ કહ5તા હોય છે ક5 હQરો��ઃ 
યોિતષશાmમા ંિવ6ાસ ન ધરાવનાર �ય<Hતઓ કહ5તા હોય છે ક5 હQરો��ઃ 
યોિતષશાmમા ંિવ6ાસ ન ધરાવનાર �ય<Hતઓ કહ5તા હોય છે ક5 હQરો��ઃ 
યોિતષશાmમા ંિવ6ાસ ન ધરાવનાર �ય<Hતઓ કહ5તા હોય છે ક5 હQરો----લાખો ;કલોમીટર �ર આવેલા �હોની આપણા પર લાખો ;કલોમીટર �ર આવેલા �હોની આપણા પર લાખો ;કલોમીટર �ર આવેલા �હોની આપણા પર લાખો ;કલોમીટર �ર આવેલા �હોની આપણા પર ૂૂ ૂૂ
અસર થવી એ હબંગ વાત છેઅસર થવી એ હબંગ વાત છેઅસર થવી એ હબંગ વાત છેઅસર થવી એ હબંગ વાત છે. . . . આ બાબતે આપ) ંએક 
યોિતષ તજe તર0ક5   ંકહ5d ંછેઆ બાબતે આપ) ંએક 
યોિતષ તજe તર0ક5   ંકહ5d ંછેઆ બાબતે આપ) ંએક 
યોિતષ તજe તર0ક5   ંકહ5d ંછેઆ બાબતે આપ) ંએક 
યોિતષ તજe તર0ક5   ંકહ5d ંછેુ ુ ુુ ુ ુુ ુ ુુ ુ ુ ????

8 કઈ અQ�� ંછેુ , અપ;ર^ચત છે, તે હબંગ લાગd ં9વાભાિવક છેુ . તે મ)vયનો 9વભાવ છેુ . આ8 8 નથી સમQ: ંમાટ5 તે સNય હોય જ ુ
ન શક5 તેd ંમાનd ં|લૂભર5z ંછેુ ુ ુ . કારણ ગઇકાલે નહો: ંસમQ: ંએd ંઘ� ંછે 8 આ8 આપણને સમQય છેુ ુ ુ ુ . આપણા દાદા-પરદાદાઓને 
ક� ંહોત ક5 એક એd ંવાયરલેસ સાધન હોય 8ની મદદુ ુ વડ5 તમે દ;રયાપાર બેઠ5લી �ય<Hત સાથે વાત કર0 શકો તો એમને એ વાત હબંગ 
લાગી હોત. આ8 મોબાઇલ એઆપણા માટ5 કોઈ નવાઈની વાત રહ0 નથી. Mવનમા આપણે   ંQણીએ છ0એ એની યાદ0 બનાવવી શL ુ
છે પરં:   ંનથી Qણતા તેની યાદ0 બનાવવી શL નથીુ ુ . 

�હોની વાત કn તો ુ એ તો સા^બત થઈ ��ૂ ં છે ક5 ચ�ં દ;રયાના પાણીને અસર કર5 છે અને ભરતી ુ - ઓટ માટ5 જવાબદાર છે. ચ�ં જો 
દ;રયાના પાણી પર અસર કર0 શક5 તો જમીન પર અને જમીન પર રહ5નારા આપણા પર અસર ન કર0 શક5?  આપણા શર0રમા ંપણ 
60% પાણી રહ5z ંછે અને ચ�ં આપણા શર0રમા રહ5લા પાણી પર પણ અસર કર5 છે પરં: એ અસર એવી હોય છે ક5 જોઈ શકાતી નથીુ ુ . 
Tનમ ના ;દવસે ઉ�માદમા ંવધારો થતો જોવા મળે છેુ . Tનૂમના ;દવસે ઓપર5શન કરવામા ંઆવે તો વ\ �માણમા ંલોહ0 વહ0 Qય છેુ .

� ંએટz ંજ કહ0શ ક5 Mવનમા ં
યોિતષ જ નહI પરં: કોઈ પણ બાબતને ahૂz ંમન રાખીને િવચારવામા ંક5 સમજવામા ંઆવે તો ઘણા ુ ુ ુ ુ
નવા રહ9યો ઉઘાડ0 જતા ંહોય છે. આમ પણ કોઈ પણ શાm સા� ંછે ક5 હબંગ છે તે નt0 કરવા માટ5 શાmનો �ડો અ�યાસ જiર0 છેુ .
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યોિતષશાmમા ંLાયં એવો ઉhલેખ છે ક5 કોઇ �ય<Hતની Eંડળ0 ભલે ગમે તેટલી િવકટ સમ9યાઓ દશાવતી હોય પરં: એ ��ઃ   ં
યોિતષશાmમા ંLાયં એવો ઉhલેખ છે ક5 કોઇ �ય<Hતની Eંડળ0 ભલે ગમે તેટલી િવકટ સમ9યાઓ દશાવતી હોય પરં: એ ��ઃ   ં
યોિતષશાmમા ંLાયં એવો ઉhલેખ છે ક5 કોઇ �ય<Hતની Eંડળ0 ભલે ગમે તેટલી િવકટ સમ9યાઓ દશાવતી હોય પરં: એ ��ઃ   ં
યોિતષશાmમા ંLાયં એવો ઉhલેખ છે ક5 કોઇ �ય<Hતની Eંડળ0 ભલે ગમે તેટલી િવકટ સમ9યાઓ દશાવતી હોય પરં: એ ુ ુુ ુુ ુુ ુુુ ુુ 77 77
�ય<Hત જો �ઢ ઈXછાશ<Hત �ય<Hત જો �ઢ ઈXછાશ<Hત �ય<Hત જો �ઢ ઈXછાશ<Hત �ય<Hત જો �ઢ ઈXછાશ<Hત / / / / Free will ના બળ પર કમG કર5 તો તેને �હો નડ0 ના શક5ના બળ પર કમG કર5 તો તેને �હો નડ0 ના શક5ના બળ પર કમG કર5 તો તેને �હો નડ0 ના શક5ના બળ પર કમG કર5 તો તેને �હો નડ0 ના શક5? ? ? ?   ં�ઢ ઈXછાશ<Hતના આધાર5 �હોની   ં�ઢ ઈXછાશ<Hતના આધાર5 �હોની   ં�ઢ ઈXછાશ<Hતના આધાર5 �હોની   ં�ઢ ઈXછાશ<Hતના આધાર5 �હોની ુુ ુુ
િવપ;રત અસરોને બેધાર કર0 શકાયિવપ;રત અસરોને બેધાર કર0 શકાયિવપ;રત અસરોને બેધાર કર0 શકાયિવપ;રત અસરોને બેધાર કર0 શકાય????

સૌથી પહ5લા તો � એ કહ0શ ક5 આપણને �હો નથી નડતાુ ,આપણને આપણા કમG જ નડ5 છે. �હો તો માr આપણે કર5લા કમGનો િનદ�શ 
કર5 છે. 
યોિતષમા કમGની પીડા હળવી કરવા માટ5 મrં, દાન, ઉપવાસ વગેર5 8વા ઉપાયો #ચૂવવામા ંઆવે છે. એ જ દશાવે છે ક5 7

યોિતષનો અ^ભગમ �ાર-ધવાદ0 નથી. 
યોિતષ 9વીકાર5 છે ક5 �ઢ ઈXછાશ<Hત અને Tnષાથ કરવાની તૈયાર0 હોય તો ભાbયને #ધાર0 ુ ુુ 7
શકાય છે, સાn કર0 શકાય છેુ .

ભાbય અને �ઢ ઈXછાશ<Hત સાથે સાથે ચાલે છે. તમને જમીનનો એક PHડો આપવામા ંઆ�યો હોયુ તો એ તમાn ભાbય છેુ . હવે એ 
જમીનના Pકડા પર તમાર5 મકાન બાધંd છેુ ુ , બગીચો બનાવવો છે ક5 તેને રમત-ગમતના મેદાનમા ંફરવી નાખd છે એ તમાર5 જ નt0 5 ુ
કરવા) છેુ . એ તમાર0 �ઢ ઈXછાશ<Hત અને Tnષાથ પર િનભર કર5 છેુ ુ 7 7 .


