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કરો� ુસા ન: �ભુહ��રુ��ર� 

તા:૧૮/૧૦/૨૦૨૨ આસો

{ સો�ુ,ંચાદં�

આ �દવસે ��ુય ન�� હોવાથી સો�ું

વષ�ના ચોપડાની ખર�દ� માટ� ઉ�મ �દવસ છે

બળવાન ન�� ગણવામા ંઆવે 

��ુય ન�� બળવાન છે.  

ન��ોના રા���ુય ��ુય ન�� �બુ જ �ે�ઠ ફળદાયી ગણાય છે

કર�લા �ભુ કાય� અવ�ય િસ� અને �ભુફળદાયી બને છે

યોગોને હણે છે. તેથી આ મહાન ફળદાયી �ભુ 

સકં�પો કરવાથી �વનમા ંસફળતા અને િસ�ની �ા�તી

��ુય ન�� શિનદ�વ�ુ ં હોવાથી ��ુય ન��મા ંખર�દ�લી વ�� ુઆ �વન ટક� રહ� છે 

અને તે વ�� ુઆપણી �ખુ શાિંત અને સ��ૃ�મા ં

ચાદં�ની ખર�દ� વ� ુથાય છે. ��ુય ન�� સો�ુ ંચાદં� ખર�દવા માટ�� ુ ંઉ�મ ન�� છે

ચ�ં હોરા 

��ુુ હોરા

ચ�ં હોરા 

ના સમયમા ંસો�ુ,ં ચાદં�, 
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�ભુહ��રુ��ર� | �ભુાિન ભ�ાણય�ભહ�� ુચાપદ 

�દવાળ� ��ુતુ� 

��ુય ન�� 

આસો,વદ,આઠમ ને મગંળવાર

��ુય ન�� છે. 

ચાદં�,ચોપડા ખર�દવા ઉ�મ �દવસ

��ુટ કતા� ��ુય ન�� 

��ુય ન�� હોવાથી સો�ુ,ં ચાદં�, હ�રા, ઝવેરાત, નવ�હોના નગંો અને નવા 

વષ�ના ચોપડાની ખર�દ� માટ� ઉ�મ �દવસ છે. �યોિતષ શા�ો અ�સુાર ��ુય ન�� �ને 

બળવાન ન�� ગણવામા ંઆવે છે. � �માણે �ાણીઓમા ંિસ�હ બળવાન છે

��ુય ��ુય ન�� �બુ જ �ે�ઠ ફળદાયી ગણાય છે

િસ� અને �ભુફળદાયી બને છે. તેમ જ �વય ંઆ 

તેથી આ મહાન ફળદાયી �ભુ ન��ના �દવસે ચો�સ �ભુ કાય� ક� �ભુ 

વનમા ંસફળતા અને િસ�ની �ા�તી થાય છે. 

��ુય ન�� શિનદ�વ�ુ ં હોવાથી ��ુય ન��મા ંખર�દ�લી વ�� ુઆ �વન ટક� રહ� છે 

અને તે વ�� ુઆપણી �ખુ શાિંત અને સ��ૃ�મા ં��ૃ� કર� છે. તેટલા માટ� ��ુય ન��એ સોના 

��ુય ન�� સો�ુ ંચાદં� ખર�દવા માટ�� ુ ંઉ�મ ન�� છે

ચ�ં હોરા ~ ૧૦:૨૮ થી ૧૧:૨૬  

��ુુ હોરા ~ ૧૨:૨૩ થી ૧૩:૨૧  

ચ�ં હોરા ~ ૧૭:૧૨ થી ૧૮:૧૦  

, લગડ� ક� આ�ષૂણો ખર�દવા ઉ�મ ફળદાઈ ર�હશે

�ભુાિન ભ�ાણય�ભહ�� ુચાપદ :   

આઠમ ને મગંળવાર,�ણૂ�રા�ી �ધુી 

ચોપડા ખર�દવા ઉ�મ �દવસ } 

નવ�હોના નગંો અને નવા 

�યોિતષ શા�ો અ�સુાર ��ુય ન�� �ને 

� �માણે �ાણીઓમા ંિસ�હ બળવાન છે, તે ર�તે ન��ોમા ં

��ુય ��ુય ન�� �બુ જ �ે�ઠ ફળદાયી ગણાય છે. �થી આ ન��મા ં

તેમ જ �વય ંઆ ન�� અનેક અ�ભુ 

ના �દવસે ચો�સ �ભુ કાય� ક� �ભુ 

��ુય ન�� શિનદ�વ�ુ ં હોવાથી ��ુય ન��મા ંખર�દ�લી વ�� ુઆ �વન ટક� રહ� છે 

તેટલા માટ� ��ુય ન��એ સોના 

��ુય ન�� સો�ુ ંચાદં� ખર�દવા માટ�� ુ ંઉ�મ ન�� છે. 

આ�ષૂણો ખર�દવા ઉ�મ ફળદાઈ ર�હશે. 



 

ૐકાર �યોિતષ - અ�પેશ ક�.ભ�  

 

વાઘ

તા:૨૧/૧૦/૨૦૨

રમા એકાદશી તથા 

( સા�ં ૧૭:૨૨ �ધુી એકાદશી િતથી ર�હશે �યારબાદ 

             િવજય ��ુતૂ� બપોર� 

             ગો�લૂી ��ુતૂ� 

 (રા�ુ કાળ સમય સવાર� 

આ �દવસને વ�છ બારસ પણ કહ�વામા ંઆવે છે કારણ ક� 

સઇ ગામ) �યાર� બાલ�ૃ�ણ ગૌચારણ કર� ર�ા ં હતા �યાર� ��ા�એ વાછરડા

અને ગોપ બાળકોને ��લોકમા ંલઇ ગયા અને ફર�વાર તે �યાર� ગૌચારણની જ�યાએ 

આ�યા �યાર� તેમને બધા જ ગોપ

આ�યો ક� �જ�િૂમમા ં� કંઇ છે તે �ૃ�ણ�વ�પ છે

�ળૂ�વ�પે ફર� �જ�િૂમમા ંપધરા�યાં

કથા અ�સુાર મા ઁ�બાની સવાર� વાઘ ઉપર હોઇ આ �દવસ માતાના વાઘને સમિપ�ત 

કરવામા ંઆ�યો છે. વાઘ આપણા ંદ�શ�ુ ં રા���ય �ાણી હોવાથી વાઘને અિ�ન વદની 

બારસ સાથે જોડવામા ંઆ�યો છે

વાઘ બારસને િવિવધ નામોથી ઓળખવામા ંઆવે છે

બારસ, વાઘ બારસ અથવા વ� ુબારસ

પણ મ�હમા છે. વાક એટલે ક� વાણી અને વાણી અને સગંીતની દ�વી સર�વતી�ુ ંપણ 

આ� �જૂન કરવામા ંઆવે છે. 

વ� ુએટલે ક� ગાય.ગાય�ુ ં�જૂન કરવાથી બધા જ દ�

એવી મા�યતા છે ક� ગૌમાતા બારસના �દવસે �ીર સાગરમાથંી �ગટ થયેલાં

આમ �ુદા �ુદા સવ� મતો ને અહ� �ેિસત કયા� છે
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વાઘ/વા� ્બારસ 

૨૦૨૨ આસો વદ,૧૧/૧૨ ને 

રમા એકાદશી તથા વાઘ/વા� ્બારસ

�ધુી એકાદશી િતથી ર�હશે �યારબાદ વાઘ

િવજય ��ુતૂ� બપોર� ૧૪:૧૮ થી ૧૫:૦૪

ગો�લૂી ��ુતૂ� ૧૭:૫૭ થી ૧૮:૨૧ 

રા�ુ કાળ સમય સવાર� ૧૦:૫૭ થી ૧૨:૨૩ મા ંકોઈ �ભુ કાય� કર�ુ ંનહ�

ને વ�છ બારસ પણ કહ�વામા ંઆવે છે કારણ ક� 

�ૃ�ણ ગૌચારણ કર� ર�ા ં હતા �યાર� ��ા�એ વાછરડા

��લોકમા ંલઇ ગયા અને ફર�વાર તે �યાર� ગૌચારણની જ�યાએ 

આ�યા �યાર� તેમને બધા જ ગોપ, ગાયો, વાછરડાઓ યથાવત જોઈ તેમને �યાલ 

આ�યો ક� �જ�િૂમમા ં� કંઇ છે તે �ૃ�ણ�વ�પ છે. આ જોઇ તેમણે �ૃ�ણની માફ� માગંી 

ફર� �જ�િૂમમા ંપધરા�યા.ં આ �દવસે પીળા રંગ�ુ ંઘ�ુ ંમહ�વ હોય છે

�બાની સવાર� વાઘ ઉપર હોઇ આ �દવસ માતાના વાઘને સમિપ�ત 

વાઘ આપણા ંદ�શ�ુ ં રા���ય �ાણી હોવાથી વાઘને અિ�ન વદની 

બારસ સાથે જોડવામા ંઆ�યો છે. 

િવિવધ નામોથી ઓળખવામા ંઆવે છે. �મક� વા� ્ બારસ

વાઘ બારસ અથવા વ� ુબારસ. આ �દવસે સર�વતી દ�વીની આરાધના કરવાનો 

વાક એટલે ક� વાણી અને વાણી અને સગંીતની દ�વી સર�વતી�ુ ંપણ 

 

ગાય�ુ ં�જૂન કરવાથી બધા જ દ�વતાઓ�ુ ં�જૂન થઈ �ય છે 

એવી મા�યતા છે.  

એવી મા�યતા છે ક� ગૌમાતા બારસના �દવસે �ીર સાગરમાથંી �ગટ થયેલાં

આમ �ુદા �ુદા સવ� મતો ને અહ� �ેિસત કયા� છે

ને ��ુવાર  

� ્બારસ.  

વાઘ/વા� ્બારસ )  

૦૪ 

મા ંકોઈ �ભુ કાય� કર�ુ ંનહ�) 

ને વ�છ બારસ પણ કહ�વામા ંઆવે છે કારણ ક� વ�છવનમા ં  (હાલ�ુ ં

�ૃ�ણ ગૌચારણ કર� ર�ા ં હતા �યાર� ��ા�એ વાછરડા, ગાયો 

��લોકમા ંલઇ ગયા અને ફર�વાર તે �યાર� ગૌચારણની જ�યાએ 

વાછરડાઓ યથાવત જોઈ તેમને �યાલ 

ણે �ૃ�ણની માફ� માગંી 

આ �દવસે પીળા રંગ�ુ ંઘ�ુ ંમહ�વ હોય છે. બી� 

�બાની સવાર� વાઘ ઉપર હોઇ આ �દવસ માતાના વાઘને સમિપ�ત 

વાઘ આપણાં દ�શ�ુ ં રા���ય �ાણી હોવાથી વાઘને અિ�ન વદની 

�મક� વા� ્ બારસ, વાક 

આ �દવસે સર�વતી દ�વીની આરાધના કરવાનો 

વાક એટલે ક� વાણી અને વાણી અને સગંીતની દ�વી સર�વતી�ુ ંપણ 

વતાઓ�ુ ં�જૂન થઈ �ય છે 

એવી મા�યતા છે ક� ગૌમાતા બારસના �દવસે �ીર સાગરમાથંી �ગટ થયેલા.ં 

આમ �ુદા �ુદા સવ� મતો ને અહ� �ેિસત કયા� છે. 
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ધનતેરસ

તા:૨૨/૧૦/૨૦૨

( આ� �યૂ� ઉદય ૦૬:૩૭ થી શ�ુ

નોધ: ધનતેરસના લ�મી �જૂન

સમય બાદ (�દોષ �યાિપની તેરસ

��ૂ,લ�મી ��ૂ,�ીય�ં ��ૂ સૌથી �ે�ઠ પ�રણામ આપે છે

તેરસની િતથી સા�ં ૧૮:૦૩ થી શ�ુ 

ધન ધોવા�ુ ંચોઘ�ડયા

લા

�દોષ કાળ ~ 

�દોષ કાળ 

�દોષ કાળ 

ગો�લૂી ��ુતૂ�

�ભુ-અ�તૃ

૧૯:૦૯ થી ૨૦:૧૨ ~ ચ�ં

�ષૃભ લ�ન 

�દોષ કાળ+ચ�ં હોરા+��થર લ�ન એમ 

                      

�ધુી �ુ ં��ુતુ� સવ��મ સવ��ે�ઠ ��ુતુ� 

 (યમ દ�પદાન 

( રા�ુ કાળ ૦૯:૩૧ થી ૧૦
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ધનતેરસ~યમ દ�પદાન   

૨૦૨૨,આસો વદ,૧૨/૧૩ ને 

થી શ�ુ કર� ૧૮:૦૨ �ધુી બારસ, �યાર બાદ તેરસ

ના લ�મી �જૂનના િનણ�ય �માણે �દોષકાલે એટલે ક� સ�ંયા ના

�દોષ �યાિપની તેરસ) અને ��થર લ�નમા ંધન ધો� ું

�ીય�ં ��ૂ સૌથી �ે�ઠ પ�રણામ આપે છે

થી શ�ુ થતી હોવાથી �યાર બાદ જ ધન ધોવા�ુ ં

મળવાને પા� રહ� છે. 

ધન ધોવા�ુ ંચોઘ�ડયા/�દોષ કાળ ��ુતુ�

લાભ ~ ૧૮:૦૬ થી ૧૯:૪૦  

 ૧૮:૦૭ થી ૧૮:૫૮ (સવ��ે�ઠ+સવ��મ

�દોષ કાળ ~ ૧૮:૫૮ થી ૧૯:૪૮ (�ે�ઠ�મ

�દોષ કાળ ~ ૧૯:૪૮ થી ૨૦:૩૮ (�ે�ઠ) 

ગો�લૂી ��ુતૂ� ~ ૧૭:૫૬ થી ૧૮:૨૦ 

અ�તૃ-ચલ ~ ૨૧:૧૫ થી ૨૫:૫૭  

  હોરા ��ુતુ� 

ચ�ં હોરા             ૨૧:૧૫ થી ૨૨

��થર લ�ન ��ુતુ�  

�ષૃભ લ�ન ~ ૧૯:૨૮ થી ૨૧:૨૭ 

��થર લ�ન એમ �ણેવ નો સમ�વય કરવામા ંઆવે તો 

                      ૧૯:૨૮ થી ૨૦:૧૨ (સા�ં ૦૭

�ધુી �ુ ં��ુતુ� સવ��મ સવ��ે�ઠ ��ુતુ� ર�હશે

યમ દ�પદાન – ૧૮:૦૩ પછ�) 

૧૦:૫૭ ના સમયમા ંકોઈ �ભુ કાય� કર�ુ ંનહ� 

ને શિનવાર 

�યાર બાદ તેરસ ગણવી ) 

�માણે �દોષકાલે એટલે ક� સ�ંયા ના 

મા ંધન ધો�ુ,ંધન 

�ીય�ં ��ૂ સૌથી �ે�ઠ પ�રણામ આપે છે. માટ� 

�યાર બાદ જ ધન ધોવા�ુ ં�ે�ઠ ��ુતુ� 

��ુતુ� 

સવ��મ) 

�મ) 

 

 

૨૨:૧૭ ~ ��ુુ હોરા 

નો સમ�વય કરવામા ંઆવે તો  

૦૭:૨૮ થી ૦૮:૧૨)  

ર�હશે.  

ના સમયમા ંકોઈ �ભુ કાય� કર�ુ ંનહ� ) 



 

ૐકાર �યોિતષ - અ�પેશ ક�.ભ�  

 

િવિવધ શહ�ર માટ� 

તા:૨૨/૧૦/૨૦૨૨, શિનવારના �ાદશી સમા��ત 

તેથી �દોષકાળમા ં �યોદશી છે

તા:૨૨/૧૦/૨૦૨૨ના ધન�યોદશી અને શિન�દોષ છે

� શહ�રમા ં ૦૬:

તા:૨૨/૧૦/૨૦૨૨ ના ધનતેરસ અને �દોષ છે

તા:૨૩/૧૦/૨૦૨૨, રિવવારના �યોદશી સમા��ત 

અને ૦૬:૦૪ પહ�લા �યૂા��ત થશે તે 

સ�ંણૂ� �દવસ, સ�ંણૂ� બે સાયકંાળે અને થોડો સમય �દોષકાળે �યા�ત 

હોવાથી તા:૨૩/૧૦/૨૦૨૨

ભારતના નકશામા ં �યૂ�દય ર�ખાની ડાબી બા�ુના �દ�શમાં

તા:૨૨/૧૦/૨૦૨૨ ના ધનતેરસ મનાવવી

કો�હા�રુ, સ�ંણૂ� ક�કણ, ગોવા

બેલગામ, મ��લોર, ઉડ�પી વગેર�મા ંતા

�યૂ�દય ર�ખાથી જમણી બા�ુના �દ�શોમા ં તા

ધનતેરસ છે. સોલા�રુ, નાગ�રુ

વધા�, કણા�ટકમા ં �બ��રુ

સ�ંણૂ� તેલગંણા, ���દ�શ

રાજ�થાન, �દ�હ�, ઉ�ર �દ�શ

ધનતેરસ છે. 
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િવિવધ શહ�ર માટ� ધનતેરસનો િનણ�ય

શિનવારના �ાદશી સમા��ત 

�યોદશી છે. �ુબંઈના �યૂા��ત(૧૮

ના ધન�યોદશી અને શિન�દોષ છે. 

:૦૩ પછ� �યૂા��ત હશે �યાં

ના ધનતેરસ અને �દોષ છે. 

રિવવારના �યોદશી સમા��ત 

પહ�લા �યૂા��ત થશે તે તે શહ�રોમા ં �યોદશી

સ�ંણૂ� બે સાયકંાળે અને થોડો સમય �દોષકાળે �યા�ત 

૨૦૨૨ના ધનતેરસ લેવાની ર�હશે. 

ભારતના નકશામા ં �યૂ�દય ર�ખાની ડાબી બા�ુના �દ�શમાં

ના ધનતેરસ મનાવવી. �ુબંઈ, થાણા

ગોવા, ગોધરા છોડ�ને સ�ંણૂ� �જુરાત

ઉડ�પી વગેર�મા ંતા:૨૨-૧૦-૨૦૨૨ ના ધનતેરસ છે

ખાથી જમણી બા�ુના �દ�શોમા ં તા:૨૩

નાગ�રુ, આકોલા, અમરાવતી, 

કણા�ટકમા ં �બ��રુ, �લુબગા�, �ુબલી, ધારવાડ

���દ�શ, મ�ય �દ�શ, �સલમેર છોડ�ને સ�ંણૂ� 

ઉ�ર �દ�શ, હ�રયાણા, પ�ંબમા ંતા:

 

નો િનણ�ય 

શિનવારના �ાદશી સમા��ત ૧૮-૦૨ વાગે છે. 

૧૮:૦૯) અ�સુાર 

.  

પછ� �યૂા��ત હશે �યા ં – �યા ં 

રિવવારના �યોદશી સમા��ત ૧૮-૦૩ એ છે, 

શહ�રોમા ં �યોદશી/ધનતેરસ 

સ�ંણૂ� બે સાયકંાળે અને થોડો સમય �દોષકાળે �યા�ત 

 

ભારતના નકશામા ં �યૂ�દય ર�ખાની ડાબી બા�ુના �દ�શમા ં 

થાણા, �નૂા, નાિસક, 

ગોધરા છોડ�ને સ�ંણૂ� �જુરાત, કણા�ટકમા ં

ના ધનતેરસ છે. 

૨૩/૧૦/૨૦૨૨ ના 

, જલગાવં, નાદં�ડ, 

ધારવાડ, બ��લોર, મૈ�રુ, 

�સલમેર છોડ�ને સ�ંણૂ� 

:૨૩/૧૦/૨૦૨૨ના 



 

ૐકાર �યોિતષ - અ�પેશ ક�.ભ�  

 

તા:૨૩/૧૦/૨૦૨

{ કાળ� ચૌદસ

{ સવા�થ� િસ�� યોગ 

( ૧૮

કાળ� ચૌદસે રા�ી �જૂન માટ�

િનિશતા ��ુતુ� (રા�ે

કાળ� ચૌદસ પવ� કરાતી િવ���ુ�ૂ નરકમાથંી ��ુ�ત અપાવનાર 

હોવાની મા�યતા છે. ધમ��ં

થયો છે. કાળ� ચૌદસ કકળાટને કાઢવા�ુ ં��ૂતુ� લઇને આવે છે

ઘરના તળેલા ખા� પદાથ�ને ચાર ર�તા પર �કૂ�ને ક�જયા કકળાટને �ુર 

ભગાવશે. રોગના િનવારણ માટ� માતા મહાકાળ�ના મ�ં�પ કરાશે

�દવસે હ�મુાન�ની ��ૂ અચ�ના પણ િવશેષ �ભાવી નીવડ� છે

ચાલીસા/�પ તથા મહા��ૃ�ું

માટ� કાળ� ચૌદસ �ે�ઠ �દવસ છે

શિનદ�વની �િત�ળૂતાને અ��ુુળતામાં ફ�રવવા માટ� કાળ� ચૌદસે 

શિનમ�ંના �પનો પણ િવશેષ મ�હમા છે

ભગવાનના હવન �જૂન પણ થસે

ઉતાર�ને એ પાણીને ચકલે ઢોળ� આવશે

સડકો અને ર�તાઓ પર નજર રાખીને �ાઇવ કર�ુ ં�હતાવહ રહ�શે
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કાળ� ચૌદસ 

૨૦૨૨,આસો વદ, ૧૩/૧૪ ને 

કાળ� ચૌદસ, માિસક િશવરા�ી, હ�મુતં ��ૂ

સવા�થ� િસ�� યોગ ~ અ�તૃ િસ�� યોગ 

૧૮:૦૩ બાદ ચૌદસ ગણવી ) 

કાળ� ચૌદસે રા�ી �જૂન માટ� ��ુતુ�

રા�ે) ૨૩:૫૮ થી ૨૪:૪૮ (સવ� �ે�ઠ

કાળ� ચૌદસ પવ� કરાતી િવ���ુ�ૂ નરકમાથંી ��ુ�ત અપાવનાર 

ધમ��થંોમા ંકાળ� ચૌદસનો ઉ�લેખ �ૃપ

કાળ� ચૌદસ કકળાટને કાઢવા�ુ ં��ૂતુ� લઇને આવે છે

ઘરના તળેલા ખા� પદાથ�ને ચાર ર�તા પર �કૂ�ને ક�જયા કકળાટને �ુર 

રોગના િનવારણ માટ� માતા મહાકાળ�ના મ�ં�પ કરાશે

�દવસે હ�મુાન�ની ��ૂ અચ�ના પણ િવશેષ �ભાવી નીવડ� છે

�પ તથા મહા��ૃ�ુજંય �પના �મ યો�ય છે

માટ� કાળ� ચૌદસ �ે�ઠ �દવસ છે. મહાકાળ�ના સાધકો રા�ે સાધના કરશે

શિનદ�વની �િત�ળૂતાને અ��ુુળતામા ં ફ�રવવા માટ� કાળ� ચૌદસે 

શિનમ�ંના �પનો પણ િવશેષ મ�હમા છે. અિધ�ઠા

ભગવાનના હવન �જૂન પણ થસે. કિથત વળગાડથી ��ત માનવો નજર 

ર�ને એ પાણીને ચકલે ઢોળ� આવશે. આથી કાળ� ચૌદસે શહ�ર ગામની 

સડકો અને ર�તાઓ પર નજર રાખીને �ાઇવ કર�ુ ં�હતાવહ રહ�શે

ને રિવવાર 

હ�મુતં ��ૂ } 

અ�તૃ િસ�� યોગ }  

��ુતુ� 

સવ� �ે�ઠ ��ુતુ�) 

કાળ� ચૌદસ પવ� કરાતી િવ���ુ�ૂ નરકમાથંી ��ુ�ત અપાવનાર 

થોમા ંકાળ� ચૌદસનો ઉ�લેખ �ૃપચૌદસ �પે પણ 

કાળ� ચૌદસ કકળાટને કાઢવા�ુ ં��ુૂત� લઇને આવે છે. ��ૃહણીઓ 

ઘરના તળેલા ખા� પદાથ�ને ચાર ર�તા પર �કૂ�ને ક�જયા કકળાટને �ુર 

રોગના િનવારણ માટ� માતા મહાકાળ�ના મ�ં�પ કરાશે. આ 

�દવસે હ�મુાન�ની ��ૂ અચ�ના પણ િવશેષ �ભાવી નીવડ� છે. હ�મુાન 

છે. તાિં�ક સાધના 

કાળ�ના સાધકો રા�ે સાધના કરશે. 

શિનદ�વની �િત�ળૂતાને અ��ુુળતામા ં ફ�રવવા માટ� કાળ� ચૌદસે 

અિધ�ઠાયક દ�વ ઘટંાકણ� 

કિથત વળગાડથી ��ત માનવો નજર 

આથી કાળ� ચૌદસે શહ�ર ગામની 

સડકો અને ર�તાઓ પર નજર રાખીને �ાઇવ કર�ુ ં�હતાવહ રહ�શ.ે 



 

ૐકાર �યોિતષ - અ�પેશ ક�.ભ�  

 

�દવાળ�,નરક ચ�દુ�શી

શારદા �જૂન

 

તા:૨૪/૧૦/૨૦૨૨

{ ૧૭:૨૭ �ધુી ચૌદસ છે

આમ સોમવાર� �દોષ �યાિપની અને િનશીથ �યા

�દવાળ��ુ ંલ�મી �જૂન 

ચોપડા ખર�દવા

લ�મી �જૂન

૧૮:

૨૦:

૨૨:

િનિશતા ��ુતુ� –

અ�તૃ – ૧૭:૨૮ થી 

   (રા�ુ કાળ સમય સવાર� 

લ�મી� ને 9 વાટ નો �દપક અ�યતં િ�ય છે

ચપટ� ચોખા �કૂ� તેની ઉપર સરસ મો�ુ કો�ડ�ુ ં�કૂ�ું

ક�રૂ અને 9 ઈલાયચી �કુવી. અને 9 

મળ� �ય અને તેનાથી �દપક કરવામા ંઆવે તો સોને પે �હુાગા ��ુ ં� ુદંર ફળ �ા�ત થાય છે

{ નોધ: ૨૪/૧૦/૨૦૨૨

તા: ૨૬/૧૦

Page 6 
 

 

નરક ચ�દુ�શી,ચોપડા �જૂન

શારદા �જૂન,લ�મી �જૂન,�ીય�ં �જૂન

૨,આસો વદ ચૌદસ/અમાસ ને 

�ધુી ચૌદસ છે �યાર બાદ અમાસ શ�ુ થાય છે

વાર� �દોષ �યાિપની અને િનશીથ �યાિપની અમાસ મળતા

�ુ ંલ�મી �જૂન �દોષ કાળ બાદ કર�ુ ંશા�ો�ત ��ુ છે

ખર�દવા,ચોપડા �જૂન,શારદા �જૂન

લ�મી �જૂન,�ીય�ં �જૂન માટ� ��ુતુ�

હોરા ��ુતુ� 

:૦૫ થી ૧૯:૦૮ – ��ુ હોરા 

:૧૧ થી ૨૧:૧૪ – ચ�ં હોરા 

:૧૭ થી ૨૩:૨૦ - ��ુુ હોરા 

– ૨૩:૫૭ થી ૨૪:૪૮ (સવ� �ે�ઠ ��ુતુ�

ચોઘ�ડયા ��ુતુ� 

થી ૧૮:૦૫      ૧૮:૦૫ થી ૧૯

રા�ુ કાળ સમય સવાર� ૦૮:૦૫ થી ૦૯:૩૧ મા ંકોઈ �ભુ કાય� કર�ુ ંનહ�

વાટ નો �દપક અ�યતં િ�ય છે. તો �દવાળ�,ધનતેરસ, બસે� ુ ંવષ� અને લાભ પાચંમ

ચપટ� ચોખા �કૂ� તેની ઉપર સરસ મો�ુ કો�ડ�ુ ં�કૂ� ુ,ં તમેા ંગાય �ુ ંઘી ભર� ને 9 

9 આડ� વાટ નો �દપક કરવો �ે�ઠ છે. વળ� જો તેમા ંસફ�દ �કડા �ુ ં� 

મળ� �ય અને તેનાથી �દપક કરવામા ંઆવે તો સોને પે �હુાગા ��ુ ં� ુદંર ફળ �ા�ત થાય છે

૨૦૨૨ની રા�ે ૨૮:૪૯ થી �હણ વેધ શ�ુ થશે � 

૧૦/૨૦૨૨ના �યૂ�દય �ધુી ર�હશે }

ચોપડા �જૂન,  

�ીય�ં �જૂન 

ને સોમવાર 

�યાર બાદ અમાસ શ�ુ થાય છે }  

િપની અમાસ મળતા  

કર�ુ ંશા�ો�ત ��ુ છે.   

શારદા �જૂન, 

��ુતુ� 

સવ� �ે�ઠ ��ુતુ�) 

૧૯:૩૯ – ચલ 

મા ંકોઈ �ભુ કાય� કર�ુ ંનહ�) 

બસે� ુ ંવષ� અને લાભ પાચંમ ના �દવસે 

9 લાલ ચણોથી, થો�ુ ં�ાસ 

વળ� જો તેમા ંસફ�દ �કડા �ુ ં� 

મળ� �ય અને તેનાથી �દપક કરવામા ંઆવે તો સોને પે �હુાગા ��ુ ં� ુદંર ફળ �ા�ત થાય છે. 

�હણ વેધ શ�ુ થશે �  

} 
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તા:૨૪/૧૦/૨૦૨૨ નરક ચ�દુ�શીના �દવસે અ�યગં �નાન�ુ ંમહ�વ

અ�યગં �નાન એટલે �ુ ં

તો....તલ અથવા સરસવના તેલ સાથે �ગુધંી પદાથ�

જડ���ુી ભેળવીને તેને શર�ર� ચોળ�ને 

એટલે અ�યગં �નાન. 

નરક ચ�દુ�શીમા ંઅ�ુણોદય સમય ચ�� દશ�ન કરવામા ંઆવે 

ઉદય �યાપીની ચૌદસ લેવામા ંઆવે છે માટ� એજ સમય

મદ�ન/માલીશ કર� અ�યગં �નાન કરવા�ુ ંહોય છે

કરવાથી નરક નો ભય ર�હતો નથી

નરક ચ�દુ�શીના �દવસે અ�યગં �નાન કર�ુ ં

આવે છે. આ �દવસે અ�ુણોદય

ધાિમ�ક મા�યતા છે ક� આ �દવસે �ભુ ��ુતૂ�મા ં

�નાન કરવાથી �ય��તને નરકના ભયમાથંી ��ુ�ત મળે છે

આખા શર�ર પર તેલની મા�લશ કરવામા ંઆવે છે

સયંોજન છે, અ�ય એટલે સમ� અને �ગ એટલે શર�ર

દર�ક �ગોને �નાન કરાવ�ું

સરસવના તેલથી અ�યગં �નાન કર� શકાય છે

અ�ુણોદય ના ચ�ં દશ�ન બાદ 

તા:૨૪/૧૦/૨૦૨૨ એ સવાર� 

પર તેલમદ�ન કર�ુ ંઅને 

કર�ુ,ં �થી નરક નો ભય ર�હતો નથી
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નરક ચ�દુ�શીના �દવસે અ�યગં �નાન�ુ ંમહ�વ

અ�યગં �નાન એટલે �ુ ં? 

તલ અથવા સરસવના તેલ સાથે �ગુધંી પદાથ�, �ુ

ને તેને શર�ર� ચોળ�ને ચ�ંોદય સમયે કરવામા ંઆવ�ુ ં�નાન

ચ�દુ�શીમા ંઅ�ુણોદય સમય ચ�� દશ�ન કરવામા ંઆવે 

ઉદય �યાપીની ચૌદસ લેવામા ંઆવે છે માટ� એજ સમય 

માલીશ કર� અ�યગં �નાન કરવા�ુ ંહોય છે. આ ર�તે અ�યગં �નાન 

નો ભય ર�હતો નથી. 

નરક ચ�દુ�શીના �દવસે અ�યગં �નાન કર�ુ ં�બૂ જ ફળદાયી મા

આ �દવસે અ�ુણોદયમા ં “અ�યગં �નાન” કરવાની પરંપરા છે

ધાિમ�ક મા�યતા છે ક� આ �દવસે �ભુ ��ુતૂ�મા ં ચ�ં દશ�ન બાદ 

�નાન કરવાથી �ય��તને નરકના ભયમાથંી ��ુ�ત મળે છે

આખા શર�ર પર તેલની મા�લશ કરવામા ંઆવે છે. અ�યગં એ બે શ�દો�ુ ં

અ�ય એટલે સમ� અને �ગ એટલે શર�ર. 

દર�ક �ગોને �નાન કરાવ�ુ.ં નરક ચ�દુ�શી પર તલના તેલ અથવા 

સરસવના તેલથી અ�યગં �નાન કર� શકાય છે. �યૂ�દય પહ�લા 

અ�ુણોદય ના ચ�ં દશ�ન બાદ અ�યગં �નાન કરવા�ુ ંિવશેષ મહ�વ છે

અ�યગં �નાન ��ુતૂ� 

એ સવાર� ૦૫:૨૦ એ ચ�ં દશ�ન કર� ને

 �યાર બાદ �યૂ�દય સમય ૦૬

�થી નરક નો ભય ર�હતો નથી.

નરક ચ�દુ�શીના �દવસે અ�યગં �નાન�ુ ંમહ�વ 

�ુદ� �ુદ� �ગુિંધત 

કરવામા ંઆવ�ુ ં�નાન 

ચ�દુ�શીમા ંઅ�ુણોદય સમય ચ�� દશ�ન કરવામા ંઆવે છે અને ચ�� 

 એ શર�ર પર તેલ 

આ ર�તે અ�યગં �નાન 

�બૂ જ ફળદાયી માનવામા ં

કરવાની પરંપરા છે. 

ચ�ં દશ�ન બાદ અ�યગં 

�નાન કરવાથી �ય��તને નરકના ભયમાથંી ��ુ�ત મળે છે. અ�યગં �નાનમા ં

અ�યગં એ બે શ�દો�ુ ં

. એટલે ક� શર�રના 

નરક ચ�દુ�શી પર તલના તેલ અથવા 

�યૂ�દય પહ�લા અને 

અ�યગં �નાન કરવા�ુ ંિવશેષ મહ�વ છે.  

એ ચ�ં દશ�ન કર� ને આખા શર�ર 

૦૬:૩૮ પેહલા �નાન 

. 
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કાિત�ક માસમા ંઅમાવા�યા

ઉજવવા�ુ ં િવધાન છે. જો અમાવ�યા

બી� �દવસે �દવાળ� મનાવવા

  દ�વી લ�મી�ુ ં �જૂન �દોષકાળ 

�દોષકાળ દરિમયાન ��થર લ�ન

દરિમયાન �યાર� �ષૃભ, િસ�હ, 

�જૂન કર�ુ ંજોઈએ, ક�મક� આ 

��ૂ કરવામા ંઆવે તો માતા લ�મી �શ �પમા 

મહાિનશીથ કાળ દર�યાન પણ �જૂન

પ�ંડત અને સાધકો માટ� વધાર� ઉપ��ુત હોય છે

છે. આના િસવાય એ લોકો પણ

સમજ રાખતા હોય. લ�મી �જૂન માટ� �દવાળ�નો આ િનિશતા કાળ સૌથી �ે�ઠ છે

�દવાળ� �ુ ં�યોિતષીય મહ�વ

�હ��ુ ધમ�મા ં દર�ક તહ�વાર�ુ ં �યોિતષ મહ�વ હોય છે

�હોની �દશા અને િવશેષ યોગ માનવ સ�દુાય માટ� 

�દવાળ�નો સમય કોઈ પણ કાય� માટ� અને કોઈ વ�� ુ

આવે છે. આ િવચાર પાછળ �યોિતષીય મહ�વ છે

અને ચ�ં �લુા રાિશમા ં �વાિત ન��

મનાવવામા ંઆવે છે. વે�દક �યોિતષ �જુબ �યૂ� અને ચ�ં

ફળ આપવા વાળ� હોય છે. �લુા એક સ�ં�ુલત ભાવ રાખવા વાળ� રાિશ

અને અપ�પાત�ુ ં�િતિનિધ�વ કર� છે

આપસી સ�ાવ અને સ�માનના પ�રબળ છે આ �ણુ ને લીધે �યૂ� અને ચ�ં બ�ે �ુ ં�લુા 

રાિશ મા ં��થત થ�ુ ંએક �ખુદ અને સયંોગ

�દવાળ��ુ ંઆ�યા��મક અને સામા�જક બનેં �પે િવશે

�દવાળ�ને આ�યા��મક �ધકાર પર �ત�રક �કાશ

ના અને �રુાઈ પર સારાઇ નો ઉ�સવ કહ�વા
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મા ંઅમાવા�યાના �દવસે �દોષકાળ હોવાથી �દવાળ� 

જો અમાવ�યા િતિથ બે �દવસ �ધુી �દોષકાળ

બી� �દવસે �દવાળ� મનાવવા�ુ ં િવધાન છે. આ મત વધાર� �ચ�લત અને મા�ય છે

�જૂન �દોષકાળ (�યૂા��ત પછ�ના �ણ ��ુ ૂ

લ�નમા ં �જૂન કર�ુ ં સવ��મ માનવા

, �િૃ�ક અને �ંુભ લ�ન ઉ�દત થાય �યાર� માતા લ�મી

ક�મક� આ ૪ લ�ન ��થર �વભાવના હોય છે. જો ��થર લ�ન

મા ંઆવે તો માતા લ�મી �શ �પમા �હૃમા રહ� ��થર રહ�

મહાિનશીથ કાળ દર�યાન પણ �જૂન�ુ ંઅ�યતં અને�ંુ મહ�વ છે

પ�ંડત અને સાધકો માટ� વધાર� ઉપ��ુત હોય છે. આ કાળમા ંમહાકાળ�ની ��ૂ

ણ આ સમયમા ં�જૂન કર� શક� છે � મહાિનશીથ કાળ

લ�મી �જૂન માટ� �દવાળ�નો આ િનિશતા કાળ સૌથી �ે�ઠ છે

�દવાળ� �ુ ં�યોિતષીય મહ�વ 

�ુ ં �યોિતષ મહ�વ હોય છે. િવિવધ પવ� અને તહ�વારો પર 

ની �દશા અને િવશેષ યોગ માનવ સ�દુાય માટ� �ભુ ફળદાયી હોય છે

સમય કોઈ પણ કાય� માટ� અને કોઈ વ�� ુની ખર�દ� માટ� ઘ� ુ�ભુ માનવા

પાછળ �યોિતષીય મહ�વ છે. હક�કતમા ં �દવાળ�

અને ચ�ં �લુા રાિશમા ં �વાિત ન��મા ં ��થત હોય છે. �દવાળ� �વાતી ન�� 

ક �યોિતષ �જુબ �યૂ� અને ચ�ંની આ ��થિત �ભુ અને ઉ�મ 

�લુા એક સ�ં�ુલત ભાવ રાખવા વાળ� રાિશ

�િતિનિધ�વ કર� છે. �લુા રાિશના �વામી ��ુ � પોતે સૌહાદ�

ના પ�રબળ છે આ �ણુ ને લીધે �યૂ� અને ચ�ં બ�ે �ુ ં�લુા 

રાિશ મા ં��થત થ�ુ ંએક �ખુદ અને સયંોગ�દ છે. 

�ુ ંઆ�યા��મક અને સામા�જક બનેં �પે િવશષે મહ�વ છે

ને આ�યા��મક �ધકાર પર �ત�રક �કાશ, અ�ાન પર �ાન

ઇ નો ઉ�સવ કહ�વામા ંઆ��ુ ંછે.  

�દવાળ� (મહાલ�મી) �જૂન 

 િતિથ બે �દવસ �ધુી �દોષકાળને �પશ� ના કર� તો 

આ મત વધાર� �ચ�લત અને મા�ય છે. 

ના �ણ ��ુતૂ�) મા ં કર�ુ ં જોઈએ. 

મા ં �જૂન કર�ુ ં સવ��મ માનવામા ં આ��ુ ં છે. આ 

ઉ�દત થાય �યાર� માતા લ�મી�ુ ં

જો ��થર લ�નના સમયે 

રહ� છે. 

મહ�વ છે. આ સમયે તાિં�ક, 

ળમા ંમહાકાળ�ની ��ૂ�ુ ં િવધાન 

� મહાિનશીથ કાળના િવશે 

લ�મી �જૂન માટ� �દવાળ�નો આ િનિશતા કાળ સૌથી �ે�ઠ છે. 

િવધ પવ� અને તહ�વારો પર 

ફળદાયી હોય છે. �હ��ુ સમાજમા ં

 ની ખર�દ� માટ� ઘ� ુ�ભુ માનવામા ં

હક�કતમા ં �દવાળ�ની આ�ુબા�ુ �યૂ� 

�દવાળ� �વાતી ન�� માજ 

ની આ ��થિત �ભુ અને ઉ�મ 

�લુા એક સ�ં�ુલત ભાવ રાખવા વાળ� રાિશ છે. આ રાિશ �યાય 

પોતે સૌહાદ� , ભાઈચારા, 

ના પ�રબળ છે આ �ણુ ને લીધે �યૂ� અને ચ�ં બ�ે �ુ ં�લુા 

ષ મહ�વ છે. �હ��ુ દશ�નશા�મા ં

અ�ાન પર �ાન, અસ�ય પર સ�ય 
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તા:૨૫/૧૦/૨૦૨૨,આસો વદ

દશ� અમાવ�યા

ખડં�ાસ �યૂ��હણ : આિ�ન

૧૯૪૪. 

આ �દવસે �લુા રાિશમા ં થનાર ખડં�ાસ �યૂ��હણ ભારતમા ં ��તા�ત 

દ�ખાશે. આ �હણના વેધાદ� નીયમો પાડવાના ર�હશે

એિશયા, �રુોપ, ઉ. અને � ૂ

અફઘાિન�થાન, બ�ગે�રયા

ઈઝરાયેલ, ઈટલી, ઓમાન

ઉ�ર અને �વૂ� આ��કામા ં

િ��રુા, મ�ણ�રુ, નાગાલે�ડ

�હણ નહ� દ�ખાય.  

આ �હણનો મો� થશે તે પહ�લા 

�હણનો મો� ભારતમા ંનહ� દ�ખાય

દ�ખાય. નીચેના આપેલ સમયમા ં�યા ંમ�યમા ંછે તે બધા શહ�રોમા ં�હણ 

�હણ ��ુયકાળઃ �હણ �પશ�થી �યૂા��ત �ધુી

 �હણ વેધઃ તા

તા: 

 રાિશફળ 

 િમ� ફળ 

 અ�ભુ ફળ 
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આસો વદ અમાસ/પડવો, ને 

દશ� અમાવ�યા,અ�વાધાન,�યૂ� �હણ(�િશક

આિ�ન–�ૃ�ણ–૩૦,મગંળવાર,તા:૨૫-

આ �દવસે �લુા રાિશમા ં થનાર ખડં�ાસ �યૂ��હણ ભારતમા ં ��તા�ત 

આ �હણના વેધાદ� નીયમો પાડવાના ર�હશે. આ �હણ ભારત

અને �.ૂ આ��કામા ં દ�ખાશે. પિ�મ એિશયા

બ�ગે�રયા, ઈ�જ�ત, �ાસં, જમ�ની, �ીસ

ઓમાન, સાઉદ� અર��બયા, રિશયા, �કુ�

ઉ�ર અને �વૂ� આ��કામા ં પણ દ�ખાશે. ભારતના �વૂ�ય ભાગ િમઝોરમ

નાગાલે�ડ, મેઘાલય, આસામ, અ�ણાચલ �દ�શમા ં આ 

આ �હણનો મો� થશે તે પહ�લા ભારતમા ં�યૂા��ત થઈ જતો હોવાથી 

�હણનો મો� ભારતમા ંનહ� દ�ખાય. ક�ટલાક શહ�રોમા ં�હણ મ�ય પણ નહ� 

ના આપેલ સમયમા ં�યા ંમ�યમા ંછે તે બધા શહ�રોમા ં�હણ 

મ�ય પણ નહ� દ�ખાય.  

�હણ ��ુયકાળઃ �હણ �પશ�થી �યૂા��ત �ધુી

�હણ વેધઃ તા: ૨૪/૧૦/૨૦૨૨ના રા�ે ૨૮

 ૨૬/૧૦/૨૦૨૨ના �યૂ�દય �ધુી

 ~ �ભુ ફળ = �ષૃભ, િસ�હ, ધ�ુ

િમ� ફળ = �ંુભ, મેષ, િમ�નુ, ક�યા

અ�ભુ ફળ = મીન, કક� , �લુા, �િૃ�ક

 

ને મગંળવાર. 

�િશક) 

-૧૦-૨૦૨૨,કાિત�ક– 

આ �દવસે �લુા રાિશમા ં થનાર ખડં�ાસ �યૂ��હણ ભારતમા ં ��તા�ત 

આ �હણ ભારત, ૫. 

પિ�મ એિશયા, બે��જયમ, 

�ીસ, ઈરાન, ઈરાક, 

�કુ�, �.ુક�., �રુોપ, 

ભારતના �વૂ�ય ભાગ િમઝોરમ, 

અ�ણાચલ �દ�શમા ં આ 

ભારતમા ં�યૂા��ત થઈ જતો હોવાથી 

ક�ટલાક શહ�રોમા ં�હણ મ�ય પણ નહ� 

ના આપેલ સમયમા ં�યા ંમ�યમા ંછે તે બધા શહ�રોમા ં�હણ 

�હણ ��ુયકાળઃ �હણ �પશ�થી �યૂા��ત �ધુી. 

૨૮:૪૯ થી  

ના �યૂ�દય �ધુી. 

ધ�,ુ મકર. 

ક�યા. 

�િૃ�ક. 



 

ૐકાર �યોિતષ - અ�પેશ ક�.ભ�  

 

આણદંમા ં

�યૂા��ત સમય

�હણ ની અવધી 

ભારતના ��ખુ શહ�રોના 

શહ�ર 

અમદાવાદ 

વારાણસી 

�રુત 

ગાધંીનગર 

આણદં 

બ��લોર 

ઉદ��રુ 

ભાવનગર 

ભોપાલ 

મેહસાણા 

ચદં�ગઢ 

રાજકોટ 

ઉ��ઇન 

વડોદરા 

વલસાડ 

�ુબંઈ 
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મા ં�િશક/ખડં�ાસ �યૂ� �હણ

�હણ �ારંભ: ૧૬:૪૦ 

પરમ�ાસ: ૧૭:૩૮ 

સમય ૧૮:૦૫ થી �હણ સમા�ત થશે

�હણ ની અવધી : ૦૧ કલાક ૨૫ િમિનટ
*
 

ભારતના ��ખુ શહ�રોના �હણ �પશ� મ�ય ના 

  �પશ� મ�ય 

૧૬:૩૮ ૧૭:૩૭ 

૧૬:૪૨ -- 

૧૬:૪૩ ૧૭:૪૦ 

૧૬:૩૮ ૧૭:૩૭ 

૧૬:૪૦ ૧૭:૩૮ 

૧૭:૧૨ ૧૭:૫૧ 

૧૬:૩૬ ૧૭:૩૫ 

૧૬:૪૧ ૧૭:૩૯ 

૧૬:૪૨ ૧૭:૩૮ 

૧૬:૩૬ ૧૭:૩૬ 

૧૬:૨૪ ૧૭:૨૭ 

૧૬:૩૯ ૧૭:૩૮ 

૧૬:૪૧ ૧૭:૩૮ 

૧૬:૪૧ ૧૭:૩૮ 

૧૬:૪૫ ૧૭:૪૧ 

૧૬:૫૦ ૧૭:૪૩ 

ખડં�ાસ �યૂ� �હણ 

�હણ સમા�ત થશ.ે 

 

�હણ �પશ� મ�ય ના સમય 

�યૂા��ત 

૧૮:૦૬ 

૧૭:૨૨ 

૧૮:૦૭ 

૧૮:૦૬ 

૧૮:૦૫ 

૧૭:૫૬ 

૧૮:૦૦ 

૧૮:૦૯ 

૧૭:૪૭ 

૧૮:૦૭ 

૧૭:૩૮ 

૧૮:૧૪ 

૧૭:૫૩ 

૧૮:૦૪ 

૧૮:૦૭ 

૧૮:૦૯ 



 

ૐકાર �યોિતષ - અ�પેશ ક�.ભ�  

 

�તુન વષ�

યમ ��તીયા

તા:૨૬/૧૦/૨૦૨૨ કારતક �દુ 

�યાર બાદ બીજ શ�ુ થાય છે

સાથે મનાવવાની 

( િવ�મ સવંત 

૦૭:

૦૯:

૧૪:

�ુકાન/પેઢ� ખોલવા�ુ ંચોઘડ�યા ��ુતુ�

૦૬

૦૮

૧૦

િવજય ��ુતૂ�

    (રા�ુ કાળ સમય ૧૨
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�તુન વષ�/બેસ� ુ ંવષ�/ભાઈબીજ

યમ ��તીયા/ગોવધ�ન ��ૂ/કારતક �ારંભ

કારતક �દુ ૧/૨, ને �ધુવાર� ૧૪:૪૨

�યાર બાદ બીજ શ�ુ થાય છે, માટ� આ �દવસે બેસ� ુ ંવષ� અને ભાઈબીજ 

સાથે મનાવવાની ર�હશે. 

િવ�મ સવંત ૨૦૭૯ નો �ારંભ )

 

હોરા ��ુતુ�:  

:૩૮ થી ૦૮:૩૪ – ચ�ં હોરા 

:૩૧ થી ૧૦:૨૮ – ��ુુ હોરા 

:૧૬ થી ૧૪:૪૨ – ચ�ં હોરા 

 

પેઢ� ખોલવા�ુ ંચોઘડ�યા ��ુતુ�:

૦૬:૪૧ થી ૦૮:૦૬ લાભ 

૦૮:૦૬ થી ૦૯:૩૧ અ�તૃ 

૧૦:૫૭ થી ૧૨:૨૧ �ભુ 

િવજય ��ુતૂ�: ૧૪:૧૬ થી ૧૪:૪૨ 

અ�ભ�જત ��ુતૂ� : નથી 

૧૨:૨૨ થી ૧૩:૪૭ મા ંકોઈ �ભુ કાય� કર�ુ ંનહ�

ભાઈબીજ  

કારતક �ારંભ 

૪૨ �ધુી એકમ છે 

માટ� આ �દવસે બેસ� ુ ંવષ� અને ભાઈબીજ 

) 

: 

મા ંકોઈ �ભુ કાય� કર�ુ ંનહ�) 



 

ૐકાર �યોિતષ - અ�પેશ ક�.ભ�  

 

લાભ પાચંમ

તા:૨૯/૧૦/૨૦૨૨ 

(સવાર� ૦૮:૧૩ 

૦૮:૧૪ થી 

૧૨:૨

�ુકાન/પેઢ� ખોલવા�ુ ંચોઘડ�યા ��ુતુ�

૦૮:૧૪ 

૧૨:૨૨ થી 

અ�ભ�જત ��ુતૂ� 

િવજય ��ુતુ�

(રા�ુકાળ ૦૯:૩૨ થી ૧૦
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લાભ પાચંમ/�ાન પચંમી

(પચંમીનો �ય છે) 

 કારતક �દુ ચોથ/પાચંમ

૧૩ �ધુી ચોથ �યાર બાદ પાચંમ

 

હોરા ��ુુત�: 

થી ૦૮:૩૫ – ��ુુ હોરા (૦૮:૧૩ �ધુી ચોથ

૨૨ થી ૧૩:૧૮ – ચ�ં હોરા 

 

પેઢ� ખોલવા�ુ ંચોઘડ�યા ��ુતુ�

 થી ૦૯:૩૧ – �ભુ (૦૮:૧૩ �ધુી ચોથ

થી ૧૬:૩૭ – ચલ~લાભ~અ�તૃ

અ�ભ�જત ��ુતૂ� - ૧૧:૫૯ થી ૧૨:૪

િવજય ��ુતુ� – ૧૪:૧૫ થી ૧૫:૦૧ 

 

 

૧૦:૫૭ ના સમય મા ંકોઈ �ભુ કાય� કર�ુ ંન�હ

 

�ાન પચંમી 

પાચંમ,ને શિનવાર 

�ધુી ચોથ �યાર બાદ પાચંમ) 

�ધુી ચોથ) 

પેઢ� ખોલવા�ુ ંચોઘડ�યા ��ુતુ�: 

�ધુી ચોથ) 

અ�તૃ 

૪૪ 

૦૧ -  

ના સમય મા ંકોઈ �ભુ કાય� કર�ુ ંન�હ) 



 

ૐકાર �યોિતષ - અ�પેશ ક�.ભ�  

 

��ુતુ� �ુ ંદ��ણા ��ુય

કોઇપણ �ભુ કાય�ની શ�આત 

પેહલા કાય�ની શ�આત માટ� �ભુ ��ુુત� �ા�ણ પાસે કઢાવવામા ંઆવે છે

આપણા �ાચીન ��ુતુ� શા�ો �માણે ��ુુત� 

આ�યા વગર તે ��ુતુ� � ુ ં ફળ મળવાને પા� ર�હ� ુ ં નથી તેવો �પ�ટ 

ઉ�લેખ દશા�વવામા ંઆવેલ છે

કોઈપણ �ભુ કાય� સબંિંધત દ��ણા ન આપનાર ���વાપહાર�

દ�ર�, પાતક�, �યાિધ��ુત તથા અ�ય ક�ટોથી ��ત બની �ય છે

લ�મી ચાલી �ય છે, િપ�ઓૃ એનો િપ�ડ �વીકાર નથી કરતા અને એની 

ક�ટલીય પેઢ�ઓ આગળ તથા પાછળના પ�રવારજનોને અધોગિત મળે છે

(��मवै.,�कृ�त.૪૨ वा ँअ�याय

દ��ણાના સબંધંમા ંધાિમ�ક ભાવ ઉ�પ� કરવાની પરંપરામા ંજ દ��ણાને 

ય� ��ુુષની �ીના �ુપમા ં વણ�વતી દ�વકથાનો િવકાસ થયો 

(��मवै.,�कृ�त.,42 वा ँ अ�याय

માનવામા ંઆવેલ છે. 

આ માટ� આપ યજમાન �ી

��ુુત� નો ઉપયોગ કરો તેઓએ આ ��ુતુ�

દર�ક એક-એક ��ુતુ�ની

ક� રોટલી અવ�ય ખવડાવી દ�વી

ૐ નમો નારાયણ
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��ુતુ� �ુ ંદ��ણા ��ુય 

ની શ�આત “�ભુ ��ુતુ�” થી જ થાય છે

ની શ�આત માટ� �ભુ ��ુતુ� �ા�ણ પાસે કઢાવવામા ંઆવે છે

આપણા �ાચીન ��ુુત� શા�ો �માણે ��ુતુ� કઢા�યા બાદ તેની દ��ણા 

આ�યા વગર તે ��ુુત� �ુ ં ફળ મળવાને પા� ર�હ� ુ ં નથી તેવો �પ�ટ 

ઉ�લેખ દશા�વવામા ંઆવેલ છે. 

કોઈપણ �ભુ કાય� સબંિંધત દ��ણા ન આપનાર ���વાપહાર�

�યાિધ��ુત તથા અ�ય ક�ટોથી ��ત બની �ય છે

િપ�ઓૃ એનો િપ�ડ �વીકાર નથી કરતા અને એની 

પેઢ�ઓ આગળ તથા પાછળના પ�રવારજનોને અધોગિત મળે છે

वाँ अ�याय) 

દ��ણાના સબંધંમા ંધાિમ�ક ભાવ ઉ�પ� કરવાની પરંપરામા ંજ દ��ણાને 

ય� ��ુુષની �ીના �ુપમા ં વણ�વતી દ�વકથાનો િવકાસ થયો 

वा ँ अ�याय) અને માટ� દ��ણાને એક દ�વી તર�ક� 

યજમાન �ીમાથંી � પણ કોઈ આપેલ 

ત� નો ઉપયોગ કરો તેઓએ આ ��ુુત�ની દ��ણા લેખે 

ની દ��ણા માટ� ગાય ક� �ાન ને ભાખર� 

ક� રોટલી અવ�ય ખવડાવી દ�વી

 

ૐ નમો નારાયણ 

ય છે. એટલે ક� સૌથી 

ની શ�આત માટ� �ભુ ��ુતુ� �ા�ણ પાસે કઢાવવામા ંઆવે છે. 

કઢા�યા બાદ તેની દ��ણા 

આ�યા વગર તે ��ુતુ� �ુ ં ફળ મળવાને પા� ર�હ� ુ ં નથી તેવો �પ�ટ 

કોઈપણ �ભુ કાય� સબંિંધત દ��ણા ન આપનાર ���વાપહાર�, અ��ુચ, 

�યાિધ��ુત તથા અ�ય ક�ટોથી ��ત બની �ય છે, એની 

િપ�ઓૃ એનો િપ�ડ �વીકાર નથી કરતા અને એની 

પેઢ�ઓ આગળ તથા પાછળના પ�રવારજનોને અધોગિત મળે છે. 

દ��ણાના સબંધંમા ંધાિમ�ક ભાવ ઉ�પ� કરવાની પરંપરામા ંજ દ��ણાને 

ય� ��ુુષની �ીના �ુપમા ં વણ�વતી દ�વકથાનો િવકાસ થયો  

અને માટ� દ��ણાને એક દ�વી તર�ક� 

માથંી � પણ કોઈ આપેલ �-� 

ની દ��ણા લેખે 

ગાય ક� �ાન ને ભાખર� 

ક� રોટલી અવ�ય ખવડાવી દ�વી. 



 

ૐકાર �યોિતષ - અ�પેશ ક�.ભ�  

 

આવનાર નવા વષ�ની �દ�ય 

�યુ� તમને શૌય� 

ચ�ં તમને પદ 

�ધુ તમને ઉ�મ ��ુ�

��ુુ તમને 

��ુ તમને મોજ શોખ આનદં

શિન તમને 

રા�ુ ક�� ુતમને �બુજ 

�વુ� માથંી �િત�ઠા, પિ�મ માથંી �ાર�ધ

દાિય�વ, ઈશાન માથંી ઐ�ય�

વાય�ય માથંી વૈભવ, 

આમ દશે �દશા માથંી ધન 

કામનાઓ સાથે આપ સૌને ૐ

સવ� મગંલ માગં�યે િશવે સવા�થ� સાિધક�

“હ�ર ૐ ત� ્સ� ્��ુુદ�વ દ�

“

અ�પેશ ક�
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�દ�ય ઉ�� આપને આપના �વનમા �બૂ જ સ�ળ

અપ�... 

�યુ� તમને શૌય� અને તેજ આપે....... 

ચ�ં તમને પદ અને શીતળતા આપે........ 

�ધુ તમને ઉ�મ ��ુ� િવ�ા આપે.... 

��ુુ તમને ધન �ખુ શાિંત અને ભ��ત આપે....

��ુ તમને મોજ શોખ આનદં અને વૈભવ આપે

તમને દ�ધા�� ુ ંનીરોગી આ��ુય આપે.....

રા�ુ ક�� ુતમને �બુજ અણધાયા� લાભા લાભ આપે

પિ�મ માથંી �ાર�ધ, ઉ�ર માથંી ઉ�િત

ઈશાન માથંી ઐ�ય�, અ��ન માથંી આકષ�ણ, નૈઋ�ય મા થી નૈિતકતા

, આકાશ માથંી આમદની અને પાતાળ માથંી �ુ�ં

ધન �ખુ શાિંત સ��ૃ� વૈભવ �ા�ત થાય 

ૐકાર �યોિતષ – અ�પેશ ક�. ભ� તરફથી �દય �વૂ�ક 

�તૂન વષા��ભનદંન.... 

સવ� મગંલ માગં�યે િશવે સવા�થ� સાિધક�,  શરણેય �બં�ે ગૌર� નારાયણી નમો��તેુ

હ�ર ૐ ત� ્સ� ્��ુુદ�વ દ�”

“ૐ નમો નારાયણ” 

અ�પેશ ક�.ભ�- ૮૦૦૦૫૮૩૯૩૯

ૐકાર �યોિતષ 

મા �બૂ જ સ�ળતા 

 

.... 

આપે..... 

..... 

લાભા લાભ આપે..... 

ઉ�ર માથંી ઉ�િત, દ��ણ માથંી 

નૈઋ�ય મા થી નૈિતકતા, 

પાતાળ માથંી �ુ�ં 

�ા�ત થાય તેવી �ભુ 

ભ� તરફથી �દય �વૂ�ક 

શરણેય �બં�ે ગૌર� નારાયણી નમો��તેુ... 

” 

૮૦૦૦૫૮૩૯૩૯ 




