તમારો જન્મ કયા વારે થયો હતો?
જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર અઠવાડિયાના દરે ક વારનો વ્યતતિના
જીવન ર ઘણો પ્રભાવ
િિો હોય છે. વ્યતતિનો જન્મ જે વારે થયો હોય િે વારનો પ્રભાવ િે વ્યતતિના વ્યવહાર અને
ચડરત્રમાં ણ જોવા મળે છે.
 રતવવાર

રવળળારના દદળસે જન્મનાર વ્યવતત ર સૂયયનો પ્રભાળ જોળા મલે છે . તેને કારણે તે વ્યવતત તેજસ્ળી ,
ચતુર, ગુણળાન, ઈત્સાહી, દાનળીર, રંતુ થોડોક ગળય કે વભમાન રાખનાર ને વત્ત પ્રકૃ વતની હોય
છે . તેનો સ્ળભાળ ખૂબ જ ક્રોધીો હોય છે . જો કોઇની સાથે તેને ઝઘડો થાય તો તેમાં ોતાની બધી જ
વતત ગાળી દે છે .
 સોમવાર

સોમળારના દદળસે જન્મ ેનાર વ્યવતત ર ચંદ્રના પ્રભાળને કારણે બુવિમાન , સ્ળભાળ ને પ્રકૃ વતમાં
ાંત, ોતાની મધુર ળાણીથી ન્ય ોકોને સરલતાથી મોહી ેનાર હોય છે . અળી વ્યવતત વસ્થર
સ્ળભાળળાલી, સુખ ને દુઃખ એમ બંને દરવસ્થવતમાં સંતુન રાખનારી હોય છે .
 મંગળવાર

મંગલળારના દદળસે જન્મ ેનાર વ્યવતત ર મંગલ ગ્રહનો પ્રભાળ હોય છે . જેને કારણે તે વ્યવતત જદિ
સ્ળભાળની, બીજાના કામમાં ખામીઓ ોધનાર , યુિપ્રેમી, રાક્રમી, ોતાની ળાત ર કાયમ રહે નાર
હોય છે . તયારે ક તયારે ક તે દહંસક ણ બને છે . તે દરળારનું નામ રોન કરનાર હોય છે .
 બુધવાર

બુધળારના દદળસે જન્મ ેનાર વ્યવતત ર બુધ ગ્રહનો પ્રભાળ હોય છે . તેને કારણે અ વ્યવતત મધુર
ળાણી બોનાર, ભ્યાસમાં રસ ધરાળનાર , જ્ઞાની, ેખક, સંવત્તળાન હોય છે . અ દદળસે જન્મનાર
ોકો કોઇની ઈર સરલતાથી વળશ્વાસ કરતા નથી. ભે છી તે ગાઢ વમત્ર જ કે મ ન હોય!
 ગુરુવાર

ગુરુળારના દદળસે જન્મનાર વ્યવતત ર ગુરુ (બૃહસ્વત) ગ્રહનો પ્રભાળ જોળા મલે છે
, તેથી અ
દદળસે જન્મનાર વ્યવતત ભણળામાં હોવયાર , ધનળાન, જ્ઞાની, વળળેકી ને ઈત્તમ સાહકાર હોય
છે . અ વ્યવતત બીજાને ઈદે અળા હંમેાં તત્ર રહે
છે તથા ોકો ાસેથી માન-સન્માન
મેલળીને ખૂબ જ પ્રવસવિ મેલળળા આચ્છતી હોય છે .
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 શુક્રવાર

ુક્રળારના દદળસે જન્મે વ્યવતત ર ુક્ર ગ્રહનો પ્રભાળ હોળાને ીધે તે ચંચલ , ભૌવતક સુખોમાં વપ્ત
રહે નાર, તકય -વળતકય માં હોવયાર , ધનળાન તથા તીક્ષ્ણ બુવિની સ્ળામી હોય છે . જોકે ઇશ્વરમાં તેમની
અસ્થા ઓછી હોય છે . અ વ્યવતત ોતાનું અખું જીળન સુખમાં વળતાળે છે .
 શતનવાર

વનળારના દદળસે જન્મનાર વ્યવતત ર વન ગ્રહનો પ્રભાળ જોળા મલે છે . વનના પ્રભાળને કારણે તે
કઠોર સ્ળભાળની, રાક્રમી તથા દરશ્રમી , દુઃખ સહન કરળાની દ્ભતુ વતત ધરાળનાર , ન્યાયવપ્રય
ને ગંભીર સ્ળભાળની હોય છે . સેળા કરીને નામ તથા પ્રવસવિ મેલળનાર હોય છે .
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