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                સ્વપ્નશાસ્ત્ર 

સ્લપ્ન ફીભાયી, યોગ તથા ભાનસવક ચિંતાના વભમભા ંઅલે તો તે 
સ્લપ્ન ફહુ સલશ્વવનીમ શોતા ંનથી. અલા ંસ્લપ્નોનું કોઈ પ 
ભતુ ંનથી. જે સ્લપ્ન યાસિના પ્રથભ પ્રશયભા ંઅલે તેનુ ંપ એક 
લષભા ંભે છે. ફીજા પ્રશયભા ંઅલેરા સ્લપ્નનુ ંપ છ ભહશનાભા ં
ને િીજા પ્રશયભા ંઅલેરા સ્લપ્નનુ ંપ િણ ભહશનાભા ંભે છે. 
િોથા પ્રશયના સ્લપ્નનું પ એક ભહશનાભા ંતથા સમૂોદમના 
વભમે જોલા ભેરા સ્લપ્નનુ ંપ તયત ભે છે. યાિે સનદ્રાભા ંઅલતા ંસ્લપ્નોનુ ંશબુાશબુ પ જાણીએ 

* ોતાને કોઈ ભાયી યહ્યુ ંછે તેવુ ંસ્લપ્ન જોલા ભે તો તેનુ ંપ શબુ તથા દીઘાષય ુછે. 

* નાજ બેગુ ંકયલાનુ ંસ્લપ્ન અલે તો તેનુ ંપ ધનરાબ છે. 

* ોતાનુ ંનાજ લેિી યહ્યા ંછો તેવુ ંસ્લપ્ન જોલા ભે તો તે વ્મક્તતને ખેતી કે ધધંાભા ંનકુવાન થામ 
છે. 

* સ્લપ્નભા ંતભે ક્નન પ્રજ્લચરત કયી યહ્યા ંછો એવુ ંજોલા ભે તો તેનુ ંપ કષ્ટદામક શોમ છે. 

* લાલાઝોડુ ંકે તોપાન જોલા ભે તો તેનુ ંપ કષ્ટદામક માિા કે ચિંતા શોમ છે. 

* સ્લપ્નભા ંોતે જોયજોયથી િીવ ાડી યહ્યા ંછો તેવુ ંજોલા ભે તો વભજી રો કે તભાયા ય કોઈ 
ણધાયી અપત અલલાની છે. 

* ભોટંુ લશાણ સ્લપ્નભા ંજોલા ભે તો ોતાની ત્ની વાથે કરશ-કંકાળ થામ છે. 

* ોતે લશાણભા ંિઢી યહ્યા ંછો એવુ ંસ્લપ્ન અલે તો તેના પસ્લરૂ અસથિક વકંડાભણ નબુલામ છે. 

* સ્લપ્નભા ંઝલેયાત જોલા ભે તો ભશત્ત્લના કામષભા ંવપતા ભે છે. 

* ોતે જુગાય યભી યહ્યા ંછો એવુ ંસ્લપ્ન જોલા ભે તો ધનની તગંી નબુલામ છે. 

* સ્લપ્નભા ંઅગ રાગેરી જોલા ભે તો ધનરાબ થામ છે. 

* નવુ ંભકાન ફનતુ ંજોલા ભે તો ધધંાભા ંરાબ ને નોકયીભા ંફઢતી ભે છે. 

* સ્લપ્નભા ંઊંટ જોલા ભે તો સલસલધ પ્રકાયના રાબ થામ છે. 
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* ોતે ઊંટ ય વલાયી કયતા શો એવુ ંસ્લપ્ન જોલા ભે તો યોગ થલાની ળક્યતા યશ ેછે. 

* સ્લપ્નભા ંોતાને ઊંિાઈ યથી ડતા ંજુઓ તો ભાનશાસન થામ છે. 

* ોતાને સ્લપ્નભા ંસુદંય લસ્ત્ર ધાયણ કયતા ંજુઓ તો તેનુ ંપ ઉન્નસત છે. 

* ોતાને કતૂરંુ કયડલાનુ ંસ્લપ્ન જોલા ભે તો ળત્રબુમ યશ ેછે. 

* ોતે કલૂાભા ંડી યહ્યા ંછો એવુ ંસ્લપ્ન જોલા ભે તો સલસલધ પ્રકાયના ંદુઃખ અલી ડે છે. 

* સ્લપ્નભા ંનદી કે તાલભા ંતયતી નાની નૌકા જોલા ભે તો મશુ્કેરીઓ લધળે. 

* ોતે કોઈને ભાયી યહ્યા ંછો એવુ ંસ્લપ્ન જોલા ભે તો યોગ દૂય થામ છે ને સ્લાસ્્મ સધુયે છે. 

* ોતાના નાભની તકતી જોલા ભે તો ોતાના કામષકે્ષિભા ંઉન્નસત થામ છે. 

* તાલભા ંસ્નાન કયી યહ્યા ંછો એવુ ંસ્લપ્ન જોલા ભે તો ભાન-પ્રસતષ્ઠાભા ંલધાયો થામ છે. 

* શે્વત (વપેદ) વાે તભને ડખં ભામો છે એવુ ંસ્લપ્ન જોલા ભે તો રાબ થામ છે. 

* ોતે નદીભા ંસ્નાન કયી યહ્યા ંછો એવુ ંસ્લપ્ન જોલા ભે તો યોગ દૂય થામ છે. 

* દૂધ ીલાનુ ંસ્લપ્ન જોલા ભે તો પ્રવન્નતા ને સખુભા ંલધાયો થામ છે. 

* લષત ય િઢલાનુ ંસ્લપ્ન જોલા ભે તો ધધંા-યોજગાયભા ંવપતા ભે છે. 

* ાણીભા ંોતે ડફૂી યહ્યા ંછો એવુ ંસ્લપ્ન જોલા ભે તો નેક પ્રકાયના ંકષ્ટ અલી ડે છે. 

* સ્લપ્નભા ંોતાને લાવંી લગાડતા જુઓ તો ભાન-ભોબો ભે છે. 

* સ્લપ્નભા ંલાદંયો જોલા ભે તો ધનરાબ થામ છે. 

* ોતે ચિિ ફનાલી યહ્યા ંછો એવુ ંસ્લપ્ન જોલા ભે તો યાજ્મરાબ થામ છે. 

* સ્લપ્નભા ંફગીિો જોલા ભે તો દેવુ ંઓછુ ંથામ છે. 

* જાન નીકી યશી છે એવુ ંસ્લપ્ન જોલા ભે તો તે યોગ ને બમનુ ંસિૂક છે.  

 


