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ભાગ્યને ચમકાવતું સુરક્ષાકવચ હસ્તાક્ષર 
 

 
 
 

 

 

 

શસ્તાક્ષય વદેંળ - ડંિતયત્ન વ્રજડકળોય ધ્માની 

શસ્તાક્ષય જીલનસતૂ્રનુ ંસતૂ્રધાય ફની સયુક્ષાકલચ પરંુૂ 
ાિે છે. આ જન્ભને આજીલન પ્રકાળભમ ફનાલી 
યાખી વાથથકતા આે છે. જન્ભ અને મતૃ્ય ુલચ્ચેના 
વભમભા ંશસ્તાક્ષયના ભાધ્મભ દ્વાયા મળસ્લી 
ફનાલલાનુ ંળક્ય છે. શસ્તાક્ષયનુ ંવામ્રાજ્મ ચાયેફાજુ 
લતાથમ છે અને એની નનશ્રાભા ંવૌ પે-ફૂરે છે. 
બાગ્મને યીઝલલા, રક્ષ્ભીજીને યીઝલલા અને 

કાયડકદીને ચભકાલલા શસ્તાક્ષય ઉય આધાય યાખનાય ક્યાયેમ નનયાળ થતા નથી. શસ્તાક્ષય 
લાસ્તનલકતા અને સ્ષ્ટતા દળાથલે છે. તે વમદૃ્ધિના ંદ્વાય ખોરી આે છે. વાચો ભાગથદળથક ભઝંઝર સધુી 
શંચલા ફહુ જરૂયી શોમ છે. તે જ યીતે શસ્તાક્ષય ણ ભાગથદળથક છે. 

શસ્તાક્ષયનુ ંનલશ્રેણ કયનાયા મદુ્દાઓ ઉય ધ્માન આલા જેવુ ંછે. તે આ પ્રભાણે છે. 

* ભનોબાલ પે્રડયત શસ્તાક્ષય           * કભથ અનગુ્રડશત શસ્તાક્ષય 

* અંતનાથદ નલભનૂત શસ્તાક્ષય        * લૈચાડયક પષુ્ટતાવબય શસ્તાક્ષય 

* લાઝણજ્મ આળમયકુ્ત શસ્તાક્ષય    * કામથદક્ષતાપણૂથ શસ્તાક્ષય 

* નીનતનલમક શસ્તાક્ષય                   * ડયચમપણૂથ શસ્તાક્ષય 

* પલૂથગ્રશયડશત શસ્તાક્ષય                 * ઔઝચત્મપણૂથ શસ્તાક્ષય 

શસ્તાક્ષય કયીએ એટરે એભા ંગણુધભો પ્રવાડયત થામ છે. તયંગોથી તયફો લરમોભા ંએક ચભત્કૃત 
ઊર્જથ ફશાય ખંચાઈ આલે છે, જે જીલનનો ભશાનનફધં ફની ર્જમ છે. અનફુધં, કભાથનફુધં જો અકફધં યશ ે
તો વફંધં શબુ આળમલાા યશી ળકે. વફંધંો વાયા તો જીલનની અનકુ્રભઝણકતા વયખી યશ ેછે. શસ્તાક્ષય 
જીલનના અનકુ્રભોની મળગાથા ગામ છે ત્માયે વાગંોાગં વપતા નનનભિત કયી ળકામ છે. વપતા 
ડયબાનત શસ્તાક્ષય કયલા જરૂયી છે. 

 શસ્તાક્ષયને ધ્મેમ ફનાલનાયને ધ્મેમપ્રાપ્તત અલશ્મ થામ છે. ધ્મેમપ્રાપ્તત એટરે ભઝંઝરે શંચવુ.ં 
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ભઝંઝર ય શંચલા ભનસફૂો દૃઢ જોઈએ અને ભનસફૂો ાય ાિનાયા ગ્રશો છે, જે નલશ્વભા ંવભામેરા 
છે તેભજ શસ્તાક્ષયભા ંણ વભામેરા છે. શસ્તાક્ષય નલશ્વની અદ્ભુત ગડયભાના અનધકાયી ફનળો તો સખુ-
વમદૃ્ધિ આના ંકદભો ચભૂળે. 

શસ્તાક્ષય કયતા શુ ંધ્માન યાખળો? 

* શસ્તાક્ષય વ્મગંપણૂથ નશં ણ અથથપણૂથ શોલા જોઈએ. 

* સ્સ્ભતવબય લાતાલયણભા ંશસ્તાક્ષય થામ ત્માયે વપતાની ખાતયી થઈ ળકે છે, ભાટે જ પણૂથ શસ્તાક્ષય 
કયો અપણૂથ નશં. ટૂંકભા,ં શસ્તાક્ષયભા ંવપંણૂથ નાભ રખો. 

* અક્ષયો વાથેની યભત ભંઘી િી ળકે છે. અક્ષયોને સગુડિત યીતે ગોિલો, જેભતેભ કયળો નશં. કોયા 
કાગભા ંભાત્ર ટાઇભાવ કયલા શસ્તાક્ષય કયલા જોઈએ નશં. જરૂયી દસ્તાલેજ ય મોગ્મ શસ્તાક્ષય 
કયલા જોઈએ. 

* શસ્તાક્ષય કયતા શરેા ંપલૂથભનૂભકા નક્કી કયી યાખો. આયોશન પ્રભાણે શસ્તાક્ષય કયળો તો આમોજજત 
વપતા ભેલી ળકળો. એટરે કે શસ્તાક્ષય િાફેથી જભણી તયપ ઉય ઢા િતા કયલા. 

* શસ્તાક્ષય ઝાખંા પ્રકાળભા ંકે ખણૂાઓ િતા શોમ એલી જગ્માભા ંફેવી ન કયલા. અસ્ગ્ન ખણૂાભા ંફેવી 
કયેરા શસ્તાક્ષય ગસુ્વો-ઝઘિો કે ભાયાભાયી કયાલી ળકે છે. 

* નલત્ર સ્થાન ઈળાન ખણૂાભા ંફેવીને શસ્તાક્ષય કયલાથી શકુનલતંા ંકાભો થામ છે. 

* લાશન ઉય ફેવીને કે લાશન ઉય ેય યાખીને નવગ્નેચય ક્યાયેમ ન કયલી. મોગ્મ આધાય નલના 
કયામેરા નવગ્નેચયભા ંદફાણ પયેૂપરંુૂ ભતુ ંનથી. 

* શસ્તાક્ષય કોઈ ણ યીતે દૂનત ના થામ એ યીતે કયલા. ઝફનજરૂયી િનતથી નવગ્નેચયને નનયથથક ન 
ફનાલલી. 

* શસ્તાક્ષય આનુ ંવ્મસ્ક્તત્લ છત ુ ંકયે છે, તેથી શસ્તાક્ષયને અવયકાયક ફનાલલા. તેના ભાટે શસ્તાક્ષય 
કામ નશં, ઘ ૂટંામ નશં તેનુ ંધ્માન યાખવુ.ં પ્રનતબા ઉવાલલા અને પણૂથ રાબ ભેલલા ક્ષનતયડશત 
શસ્તાક્ષય કયલા.  
 

 


