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जगात सग�यात प�हला, �व�ा�ंया वगेवगे�या कारणाचंी काटकेोर मीमासंा करणारा �थं भारतात �नमा�ण झाला आह.े
‘बहृत�नघटं रू�नाकरम’ या �थंात ‘�व� �का�शका’ असा अ�याय आह.े �व�ाचंा आ�ण

शारी�रक ��थतीचा प�हला उ�लखे चरकाचाया�नी केला आह.े म�ययगुीन यरुोप, इ�ज�त आ�ण चीनम�यदेखेील �व�ातंील
�च�हाचंा अथ� भारतामधील �वचारधारणशेी �मळताजळुता आह.े

आम�या ऋषीमनुीनी सा�ंगतललेा, हजारो वषा�पासनू चालत आललेा, �व�ाचंा अचकू अथ� सागंणारा ग�ुत, ��म�ळ व अदभतु
�थंातील सकं�लत भाग .

�व� केा पडतात? �व� भ�व�य सागंतात का?

झोपते �व� त�ुहाआ�हा सवा�नाच पडतात. �व� ने पडणारा मन�ुय त�ुहाला शोधनू पण सापडणार नाही. अथा�त आय�ुयात
काही अस मेहाभाग त�ुहाला भटेतील ज छेातीवर हात मा�न सागंतील क�, 'आ�हाला �व� मेळु�च पडत नाहीत. गाद�वर
पड�याबरोबर आप�याला गाढ झोप लागत.े' या भाप�ावंर त�ुही मळु�च �व�ास ठेव नूका. मन�ुयाला �व� न पडण हेी
अ�य�यच गो� आह.े आरो�या�या ��ीनहेी झोपते �व� ने पडण हेी अश�यच गो� आह.े आरो�या�या ��ीनहेी झोपते �व�े
पडण �ेहतकारक आह.े माणसाला �व� हेी पडायलाच हवीत. जर �व� पेडत नसतील तर तमु�यात काही कमीआह अेसे
�न��त समजाव.े झोपते �व� पेडण हेी गो� आरो�याला फार फार �हतकारक आह हे ले�ात अस�ूा.

�व�ाची ��नया खरोखरच अलौ�ककआह.े �व�ाचा अदभतुपणा त�ुहीआ�ही सवा�नीच अनभुवललेा असतो. �व�स�ृी
खरोखरच �वल�ण असत.े �व�ात रकंाचा राजा झाललेा आपण पाहतो. �ीमतं मन�ुय भीक मागताना पण आढळतो. �व�े
आनदं दणेारी असतात तशी भय �नमा�ण करणारी पण पडतात. �व�ात काहीतरी भयकंर �सगं पा�न �क�चाळनू उठणारी
माणस आेपण पाहतोच. �व� पेाहणारा काही वळेा आनदंान नेाचनू उठतो तर काही वहेा भयान मेो�ान ओेरडतो.

आप�या शरीराच सेव� �ापार बदं झाल के� आपल शेरीर �न��े पडत आे�ण अशा रीतीन चेतेनाहीन अव�था आला क� म�ृयु
आला अस आेपण समजतो.

आपण ज�ेहा रा�ी झोपतो त�ेहा आप�या शरीराच सेव� �ापार थाबंतात, पण मनाच खेळे चालचू असतात. �शवाय शरीरा�या
आतील ��या पण चालचू असतात, झोपते आप�या शरीराच सेार �ेापार थाबंतात, पण मनाच �ेापार चालचू राहतात.
यावळे� शरीराच जेाऊन �ापार चाल ठूेवणारी जी श�� असत मेी माणया�या मना�या श��माग जेाऊन उभी राहत.े अशा
रीतीन रेा�ी �न�ासमयी आपल मेन �हरेी श���या जोरावर काम करत.े �वत:च बेळ व रा�ी�या वळे� �मळालले शेरीराच बेळ,
या �हरेी बळान मेन�पी इ�ंजनात �चडं श�� �नमा�ण होत.े यामळु मेना�या �वचारश��चा वगे फारच वाढतो. यामळु मे��ला
�चडं चालना �मळत.े �याच चे� खपू जोरान �ेफ� लागत वे माणसाला �व� पेड लूागतात. यावळे� ही जी �हरेी श�� काम
करत �ेयामळु जे �ेवचार �नमा�ण होतात त मेाणसाला प�ुकळदा भ�व�याची वाट दाखवतात. सकंट केशी टाळावी याच मेाग�दश�न
करतात. या जातीच मेनाच केाय� काही वळेा इतके ती� असत के� �यान मेाणसा�या डो�यासमोर उ�ा काय घडणार आह येाचे
�व� �च� �व�ा�या �पान उेभ ठेाकत.े

काही वळेा �व� सेाकंे�तक पडतात. �याचा अथ� आपणास लागत नाही. आप�या पवू�जानंी �व�ाच केाही ठोकताळ बेसवले
आहते. ह ठेोकताळ �ेयानंी अनभुवान बेसवल आेहते. आप�या ऋ�षमनु�नी �च�तन क�न �व�ाचा अथ� आप�याला सा�ंगतला
आह.े आप�याकडील �व�ाचा अथ� सागंणा-या वाडम्याला हजारो वषा�ची परपंरा आह.े ह वेाडम्य अनभुवान पे�रप�व आह.े
�यात फार खोल �वचार भरललेा आह.े ऋ�षमनुीनी केल�ेया तपाच सेाम�य� आप�याला माहीतच आेह.े त खेषू होऊन
एखा�ाला वर दते तर �याची भरभराट होत अेस.े त सेतंापल वे �यानंी शाप �दला तर समोर�या माणसाची �णात राख होत
अस.े एवढे साम�य� �या�ंया वाणीला होत.े �वा�सऋषीन केंुतीला �दललेा वर व परशरुामान केणा�ला �दललेा शाप आप�याला
माहीतच आह.े



एव�ा अपवू� साम�या�च हे ऋे�षमनु�नी सा�ंगतलले शेा�� आज तमु�यासमोर यते आह,े �याचा फायदा आपण �यावा हीच
स�द�छा!

*भाग पहला*

*भ�ूमसबंधंी*

१) आप�याला �स-यान भे�ूमदान केलले �ेव�ात पा�ह�यास, अ�ववा�हताच ले�न सुंदर ��ी बरोबर होईल, �ववा�हतास
��ीकडनू धन�ा�ती होईल.

२) आपल जे�मनीस ह� नाही, अस पेा�ह�यास �याला पसैा प�ुकळ �मळले,

३) काळ� जमीन �व�ाम�य�पा�ह�यास क� �ा�त होतील.

४) �व�ातं जमीन हालललेी पा�ह�यास �याचा काय�भगं होईल.

५) भकूंप झाललेा पा�ह�यास �याच सेव� जणानंा वाईट; पायाखालची जमीन हालललेी पा�ह�यास �याचा दावा बडुले, अगर
पशैाची नकुसानी होईल.

६) पव�ताचा कडा तटुललेा �व�ात पा�ह�यास एका ��स�द मन�ुयाच नेकुसान होईल.

७) आप�यास माहीत आह अेस एेखाद शेहर भकूंपान उेद�्व�त झालले पेा�ह�यास आप�या दशेात ��काळ पडले. त शेहर
आप�यास पाहीत नस�यास आपल आे�तवग� राहणा-या शहराची खराबी होईल.

८) आपली सव� जमीन उ�म �पकान भेरललेी �व�ात पा�ह�यास, आपणास प�ुकळ धन �मळले.

९) आप�या सव� परसाम�य भेाजीची अळ� लावललेी पा�ह�यास आप�यावर सकंट येतेील.

१०) आप�या परसाम�य �ेव�हरी, फुलाचंी झाड,े फळ वेगरै पेा�ह�यास स-ु�वभावाची बायको �मळले, व क��त�मान प�ु होईल.

११) धा�य न उगवल�ेया अशा नागंरल�ेया ज�मनीत उभा रा�हलो आह अेस पेा�ह�यास, आप�या मलुाबंरोबर अगर �स-या
कोणाबरोबर श��ुव उ�प� होईल. हचे �व� नवरीस अगर नव-यास पड�यास �याचंा �ववाहसबंधं घडनू यणेार नाही. �ववा�हत
मन�ुयान हे पेा�ह�यास �यास भाडंखोर �जा होईल. हचे �व� �ापा-यास पड�यास �यास �ापारात नकुसानी यईेल.

१२) �हर�ा धा�य उगवल�ेया शतेामधनू चाललो आहो अस �ेव�ात पा�ह�यास आपली भरभराट होईल,

१३) �हर�ा गवताचा भारा आपण उचलनू आणला अगर जा�यावरच पा�हला तर शभु.

१४) वाळलले गेवत पाहण वेाईट.

१५) शतेाम�य धेा�याचंी कणस �ेदस�यास क�ा�ज�त पशैापासनू सखु होईल.

१६) आपणच नागंरताना �व�ात पा�हल अेसता मान �मळले.



१७) मो�ा र��याम�य चेालताना �व�ात पा�ह�यास सौ�य, अ�ंद ग�लीत �क�वा गहृते चालत आहो अस पेा�हल अेसता
सकंट येतेील.

१८) चालताना आप�या बरोबर आपला �म�ही आह अेस पेा�हल अेसता �या �म�ाबरोबर �वरोध होईल.

१९) गहुमेधनू बाहरे �काशात आलो अस पेा�ह�यास सकंट नेाहीशी होतील.

२०) आपण तलावात पडलले �ेव�ात पा�ह�यास सकंट येतेील.

२१) कुंभाराच तेलावात पडलले पेा�ह�यास �वधवबेरोबर सबंधं घडले.

२२) दशेाचा नकाशा �व�ात पा�ह�यास सकंट येतेील.

२३) �मशानभमूी पा�ह�यास अ�भव�ृ� होईल.

२४) घर गाई�या शणेाच सेारवलले �ेव�ा पा�ह�यास चोर चोरी क�न जातील.

२५) घर बाधंताना पा�हल अेसता काय��स�� होईल. त घेर आपल आेह अेस वेाट�यास धनलाभ.

२६) बागमे�य �ेशकार करताना �व�ात पा�ह�यास भोग आ�ण सपं�ी याचंी पणू�ता होईल.

२७) प�ुपा�ंया ब�ग�यातंनू आपण �फरतो आहो अस पेा�ह�यास सौ�यलाभ.

२८) घरा�या मधनू �फरताना पा�ह�यास �र दशेाचा �वास घडले.

२९) जगंलाम�य �ेफरताना पा�ह�यास क� �ा�त होतील.

३०) धम�शाळते रा�हलले पेा�हल अेसता दा�र� यईेल व काय�हानी होईल; �क�वा कारागहृ भोगावा लागले, अथवा रो�याचा रोग
प�ुकळ �दवस राहील.

३१) कुंडीत लावललेी झाड पेा�ह�यास आपल गे�ृ उघडक�स यईेल.

३२) �भ�तीवर, माडीवर, �शडीवर, अगर घरावर चढलले �ेव�ात पा�ह�यास उ�ोग व�ृ� आ�ण धनसम�ृ� होईल. या�माण �ेस-
यानंा चढवताना पा�हल तेर शभुवत�मान समजले. या व�त ओूलाडंनू जातो आह अेस पेा�हल अेसता सकंट नेाहीशी होतील.

३३) या�ंयाव�न पडतानंा पा�हल अेसता आपल हेातनू परोपकार घडले.

३४) झाडावर चढताना पा�हल तेर मजेवानीच जेवेण, आरो�य आ�ण धनलाभ.

३५) पळस, कड�ुन�ब, या झाडावर चढलो अस पेा�हल अेसता �वप�ी �ा�त होईल.

३६) अशोक, पळस या व�ृासं प�ुप आेललेी पा�हली असता शोक �ा�त होतो.

३७) �व�ामं�य �ेचखलात बडुालो अस पेा�हल अेसता म�ृय ,ु

३८) दवेालय, राजगहृ, पव�ताच �ेशखर, औ�बंर, आ�ण फलय�ु व�ृ या�ंयावर चढताना �व�ात पा�हल तेर काय��क�� व
��लाभ होईल. रो�यान हे �ेव� पा�ह�यास �याच रेोग �र होतील.

३९) पाय-या नसल�ेया पहाडावर रागंताना �व�ात पा�हल तेर प�ुकळ सकंट येऊेन शवेट� लोकाकंडनू मान, क�त� आ�ण
धनलाभा �ा�ती होईल.



४०) रागंता रागंता पडल अेसता नीचदशा �ा�त होईल. वर पोहच�यापवू�च जागतृ झा�यास �:ख �ा�त होईल.

४१) ओ�या, �भजल�ेया अगर फोडल�ेया लहान �भ�तीवर चालतो आह अेस पेा�ह�यास क��ा�ती , आ�ण ती �भ�त न पडता
आ�ण अपाय न होता उतरलो अस वेाट�यास जय �ा�त होईल.

४२) भ�म झाली अस पेा�हल अेसता म�ृय सूचु�वत.े

ǥǥǥǥǥǥǥǥǥ

*भाग �सरा*

*पा�यासबंधंी*

१) आपण सम�ुाच केाठ� उभ अेसनू आप�या सभोवती लाटाआल�ेया �व�ात पा�ह�यास आप�यावर ��न�वार सकंट येतेील.

२) जहाजात चढताना पा�ह�यास �वास घडले.

३) सम�ुावर जातो अस पेा�ह�यास धनलाभ, सम�ुाच पेलीकड आेप�याला मोठा उ�ोग �मळले.

४) सम�ुाम�य पेोहत आहोत अस पेा�ह�यास धन�ा�ती होईल.

५) भरल�ेया त�या�या म�यभागी बसनू कमळाच पेानावर जवेताना �व�ाम�य पेा�ह�यास रा�य�ा�ती होईल.

६) आप�या घरापढुून नद� वाहात आह अेस पेा�ह�यास काही तरी उ�ोग �मळनू लोकामं�य मेान �मळले.

७) पाऊस पडत आह वे नद�स परू आललेा आह अेस �ेव�ात पा�ह�यास सव� दशेभर भयकंर रोगाची साथ उ�वले.

८) वाहात असललेा �वाह म�यतंरीच कोरडा झाललेा पा�ह�यास क�ाच �ेनवारण होईल.

९) पा�याचा �वाह शतेातनू वाहात असललेा ��ीस पड�यास ��लाभ होईल.

१०) �नम�ळ पा�यान पेणू� भरललेी �वहीर पा�ह�यास ��लाभ होईल,

११) �वहीर भ�न पाणी बाहरे वाहात असलले �े�ीस पड�यास ��नाश, ह �ेव� प�ुषानंी पा�ह�यास �या�ंया �म�ामं�य अेगर
आ�तामं�य एेकास मरण अगर �द�शा �ा�त होईल. बायकानंी पा�ह�यास �यासं वधै� �ा�त होईल अगर पतीवर मोठे सकंट
गदुरले.

१२) आपण �व�हरीतनू पाणी काढ�त आह अेस पेा�ह�यास ��लाभ. ह �ेव� अ�ववा�हतान पेा�ह�यास �याच ले�न होऊन
सासकूडनू �यास ���ा�ती.

१३) त पेाणी गढूळ अस�सास क� �ा�त होतील;

१४) �स-याक�रता आपण पाणी काढ�त आहो अस पेा�ह�यास सवेक�व यईेल.



१५) �नान केलले �ेव�ात पा�ह�यास रोग.

१६) �नान कर�याच पेाणी �जतके ऊन असले �ततके क� जा�त.

१७) �नान कर�याक�रता व�� सोडनू �नान के�यावाचनू परत�यास आ�ताम�य भेाडंण उ�प� होऊन लौकरच शातंता होईल
अस सेमजाव.े

१८) �नवळ पा�याचा तलाव, ओढा अगर नद� �व�ात पा�ह�यास मनातील काय� �स��स जाईल, शरीरास आरो�य यईेल.

१९) पाणी गढूळ आह.े अस पेा�ह�यास मनातंील काय� �स��स जाणार नाही, शरीर रोगी होईल.

२०) पाय धतुाना �व�ात पा�ह�यास �लशे होतील.

२१) पाणी पीत आहो अस पेा�ह�यास खदे होईल. आ�ण मनातील काय� �स��स जाणार नाही. �ापा-याना �ापाराम�ये
नकुसानी यईेल. कदा�चत �्यानंा कारागहृवास ही घड�याचा सभंव आह.े

२२) पा�याची चळू भ�न टाकललेी �व�ात पा�ह�यास आलले सेकंट �र होईल. �खण बेर हेोईल.

२३) डोके पा�यात बडुवनू पोहताना पा�ह�यास �ापारात नकुसानी य�ेयाचा सभंव आह.े क� �ा�त होतील, व आ�ताबं�ल
वाईट बातमी बातमी ऐक�यात यईेल.

२४) सथं पा�याचा तलाव पा�ह�यास त�ृती

२५) वाह�या पा�याकड टेक लावनू पाहात अस�याचा भास झा�यास अक��पत धन�ा�ती होत.े

२६) पा�यावर आनदंान तेरताना पाही�यास �म�ा�ंया सगंतीन सेखु �ा�त होईल.

२७) �नवळ सथं सरोवरा�या पा�यातनू तरा�याव�न अगर नावतेनू �फरत असताना पा�ह�यास, हातात घतेललेा पदाथ� सवुण�
होऊन मनातं ध�रलले अे�तशयीत कठ�ण कामही सलुभ रीतीन पेणू� होईल.

२८) त पेाणी गढूळ अस�यास मोठे �खण येईेल, व सकंट येतेील;

२९) पा�यात शवेाळ लागनू बाहरे आ�यास पसैा �मळतो.

३०) ऊन पाणी �पताना �व�ात पा�ह�यास हवेखेोर मन�ुयापासनू क� होतील. त पेाणी �जतके ऊन �ततके क� जा�त; �जतके
थडं पाणी असले �ततके सौ�य जा�त;

३१) �प�याक�रता कोणी एकान आेपणास ता�ंयाभर पाणी �दलले पेा�ह�यास सतंानव�ृ� होईल. ३२) वरील भरललेा ता�ंया
पडललेा �व�ात पा�ह�यास �म�ावर अ�र� यईेल.

३३) फुट�या भा�ात, व��ात अगर �पशवीत पाणी घ�ेयाचा �न�य के�याचा भास झा�यास आपणावर सकंट यईेल.
आप�या भरवशाच लेोक आपणास फस�वतील, �नदान आपल घेरी चोरी तरी होईल.

३४) पा�याची रास अगर �भ�त करण वेगरै अेसभंवनीय गो�ी पा�ह�यास क�ाच �ेदवस जवळआल आेहते अस सेमजाव.े

३५) �स-यान �ेदलले पेाणी �पताना पा�ह�यास क� अ�धक होतील.

३६) सव� घर पा�यान �ेश�पडलले पेा�ह�यास काही तरी हानी होईल अस जेाणाव.े



ǥǥǥǥǥǥǥǥǥ

*भाग तीसरा*

*अ��नसबंधंी*

१) अ��न �व�ात पाहण चेागंल.ेवारवंार अ��न पाहणाराचा �वभाव रागीट असतो.

२) �खणकेरी मन�ुयान धेरुा�शवाय अ��न पा�ह�यास तो लवकर बरा होऊन �याची शरीरसपं�ी चागंली होईल. �नरोगी मन�ुयाने
पा�ह�यास ��लाभ व आ�ताचंी भटे होईल.

३) अ�तशयीत ध�ूय�ु आ�ण �वालाय�ु अ��न-कुंडात अगर कुंडा�शवाय पा�ह�यास वमैन�य उ�प� होईल; अगर �:खकारक
बातमी ऐक�यात यईेल.

४) कोळस अेगर राख पा�हली तर दा�र�य यईेल, अगर कोणाबरोबर तरी वाकड हेोईल. ह �ेव� �खणके-यान पेा�ह�यास
�ा�ध �नवारण होईल.

५) जहाजात आपण असताना लाबं�या गावात �दव लेागलले �ेव�ात �दस�यास आप�याआय�ुयाच �ेदवस सखुान जेातील,
अस सेमजाव.े

६) �दव,े मशाल आ�ण �दव�ा वगरै चेागं�या जळताना पाहण फेारच चागंल.े काय��स��, ��लाभ आ�ण सतंानव�ृ� होईल.
अ�ववा�हत मन�ुयाच ले�न लवकर होईल आ�णआय�ुयमान स्तंती होईल.

७) �दव,े मशाली आ�ण �दव�ा वगरै अेधंकू जळताना पा�ह�यास �क��चत �्खण येऊेन लागलचे बर हेोईल.

८) �याच आपण धरताना पा�ह�यास सकंट �ेनवारण होतील, आपल हेातनू आ�त लोकाचं पेोषण होईल व �म�ामं�य आे�ण
लोकामं�य मेान �मळले.

९) आपण �स-यानंा �दव वेगरै धेरताना पा�ह�यास आपणास �ास दणेार जे अेसतील �यास पकडल.े जाऊन �यास �श�ा
होईल.

१०) तचे �दव अेधंकु अस�यास �यास दणेार धेरल ने जाता उलट जा�त क� �ा�त होतील.

११) �दवा अगर �दवट�आपण लावनू �याचंा �काश चागंला पडललेा �दस�यास कुलद�पक मलुगा होऊन वशंाची हळहूळू
भरभराट होत जाईल अस सेमजाव.े हचे �व� ��ीन पेा�ह�यास ती लवकरच गरोदर होऊन �तला कुलद�पक मलुगा होईल.

१२) आपण �दवा लाव�याचा �य�न करताना म�यतंरीच वारवंार गलेलेा �व�ात पा�ह�यास अनके सकंट येऊेन प�ुशोक होईल.

१३) सभमे�य �ेवत: �दवा नते आह अेस पेा�ह�यास जगाम�य आेपली क�त� होईल.

१४) घर धेडाधड धरुा�शवाय आ�ण �ठण�या�ंशवाय जळताना �व�ात पा�ह�यास बराच फायदा होऊन राजस�मान �मळले.

१५) घर जळताना प�ुकळ धरू झाला आह वे �व�तवा�या �ठण�या उडत आहते व घर जेळनू राख झाली आह अेस पेा�ह�यास
आपणावर अ�र� यईेल व �वनाशकाल �ा�त होईल.



१६) �वयपंाकघर जळताना पा�ह�यास �वयंपाक करणा-याला �याच �माण जेो जो भाग जळताना पाहावा �या �या भागात
काम करणा-या मन�ुयास �:ख �ा�त होईल,

१७) घराच छे�पर जळताना पा�ह�यास आपली �चजव�त,ू वाहन वगरै चेोर लटुनू नतेील अगर �म�ाला मरण होईल.

१८) घराचा पढुचा भाग अगर दरवाजा जळताना �व�ात पा�ह�यास घर�या मालकास अगर आपणास सकंट �ेा�त होतील.

१९) र��यावरची �खडक� अगर दरवाजा जळताना पा�ह�यास आ�तामधील प�ुषापंकै� मरण जवळआह अेस सेमजाव.े

२०) घराचा मागचा भाग जळताना पा�ह�यास ���यानंा मरण जवळआह अेस सेमजाव.े

२१) आसन, �बछाना, पालखी व गाडी इ�याद� वाहन,े शरीर गहृ इ�या�दकानंा आग लागली अस पेा�न जो जागा होईल, �यास
ल�मी सदासव�काळ �स� राहील.

२२) �दवाणखा�यातील खाबं आ�ण पलगंाच खेरू या�शवाय सव� जळताना पा�ह�यास मोठा ��यात मलुगा होईल.

२३) परतं खुाबं व खरू जळताना पा�ह�यास आपला मलुगा वाईट चालीचा �नघनू �याचा नाश होईल.

२४) आप�याआ�ताचं अेगर �म�ाचं वेापर�याच केपड जेळताना पा�ह�यास �यानंा रोग �ा�त होईल अस सेमजाव.े

२५) आपला �नजावयाचा पलगं जळताना प�ुषानंी पा�ह�यास �याच बेायकोस आ�ण ��ीन पेा�ह�यास �तच नेव-यास �:ख
होईल.

२६) �वाला पटे न घते असललेा अ��न पाहण चेागंल.े

२७) आपल शेरीर जळनू काळ झेाल अेगर �याला च� पेडल वे आपण घाबर झेालो, अस �ेव�ात पा�ह�यास �:ख �ा�त होईल
व लोकातं म�सर जा�त वाढेल.

२८) आपल बेोट अगर पाय जळताना पा�ह�यास आपली कृ�यच आे�ण उ�शे ह वेाईट आ�ण घातकआहते अस सेमजाव.े

२९) धा�याची रास जळताना �व�ात पा�ह�यास अ�तव�ृीच अेगर अनाव�ृीच सेव� �पके नाश पावतील.

३०) रासीला आग लागली आह;े परतं धुा�य सरु��त आह अेस पेा�ह�यास प�ुकळ पीक यईेल.

३१) सव� �दशे जळताना �व�ात पा�ह�यास ��काळ पडले अगर �वश� अ�य रोगान �ेजचेा �हणज लेोकाचंा नाश होईल असे
जाणाव.े

ǥǥǥǥǥǥǥǥǥ

*भाग चवथा*

*वायसूबंधंी*



१) �व�ात सगुधं, शीतल अशा वायचूा �पश� झा�यास मनातील सव� हते �ूस��स जाऊन लोकातं मा�यता वाढेल; �वासात हे
�व� पा�ह�यास �याचा मनोरथ पणू होऊन आनदंान आेप�या घरी लवकर परत यईेल. �ापा-यानंा �या�ंया �ापारात �वशषे
नफा होईल. शतेकरी लोकासं शतेापासनू �वशषे धा�यसम�ृ� होईल.

२) वायचु� (भतूभवरी) �व�ात पा�ह�यान के� होऊन शवेट� अ�भव�ृ� इ�याद� �ा�त होतील.

३) झझंावात (मोठा वारा) अगर भयकंर वादळ पा�ह�यास आ�ताचंा नाश आ�णआपणास रोग व क� होतील.

४) आपण �व�ाम�य पेतगं उड�वतो अस पेा�ह�यास �वशषे भा�योदय, उ�ोगाची व�ृ� होऊन �यातं मोठा लाभ होईल व मान
�मळले.

५) वा-या �शवाय मदं पज��य पडताना �व�ाम�य पेा�हल तेर सखुान �ेदवस जातील, हचे �व� शतेकरी लोकानंी पा�हल तेर
शतेीपासनू लाभ होईल अस जेाणाव.े

६) पाऊस यऊेन पडताना �व�ात पा�ह�यास सव� दशेासं �वप�ी यईेल, व �वत:स �:ख, रोग इ�याद� �ा�त होईल.

ǥǥǥǥǥǥǥǥǥ

*भाग पाचवा*

*आकाशसबंधंी*

१) �व�ाम�य आेकाश पाहण चेागंल,े

२) आकाश �व�छ आ�ण �नर� अस �ेदस�यास ��े�व �ा�त होईल, व इ��छत काय� �स��स जाईल, श�पूासनू जय �मळले.
गलेले धेन �मळले व वादात जय �मळले.

३) आकाश अ�ान आे�छा�दत नीलवणा�च आेह अेस �ेदसले तर आपणास �वप�ी �ा�त हो�याची ल�ण सेमजावी. �शवाय
रोग व लोकाशंी श��ुव होईल.

४) �व�ामं�य आेकाश नीलवणा�च अेसनू चोहोकडनू �तेवणा�च आे�ान �ेात होत आह अेस पेा�ह�यास आपणाला
�वप�ीकाल �ा�त होईल व �या सकंटातनू म�ुताही होईल,

५) आकाश लाल वणा�च �ेव�ात पा�ह�यास रोग होईल,

६) स�ंयाकाळचा सधंी�काश पा�हला असता, आप�या घराम�य केोणाला तरी �ाधी उ�प� हो�याची ल�ण सेमजावी. हचे
�व� �ापारी लोकानंा पडल अेसता �यानंा �ापारापासनू नकुसान हो�याचा सभंव आह.े व ही दो�ही �व� जेर अ�ववा�हत
मन�ुयान पेा�हली तर �याचा �ववाह होईल.

७) सयू�मडंळ व च�ंमडळ यास जो मन�ुय �व�ात पाहतो �याला ��लाभ होऊन काय��स�� होत.े

८) च�ं व सयू� ह �ेभाहीन (�हणज �ेन�तजे) अस पेा�हल अेसता म�ृय जुवळ आह अेस सेमजाव �ेक�वा अ�त �:ख तरी होईल.



९) सयू�दय होत अस �ेव�ात पा�ह�यास काय��स��. इ��म� व बाधंव यासं �मे,

१०) सयू�सम�ुातनू वर यतेो आह अेस �ेव�ात पा�हल तेर सौ�य�ा�ती होईल,

११) �ात:काळ होत आह अेस �ेव�ात पा�हल तेर ��लाभ, उ�ोगव�ृ�, आरो�य�ा��त, कै�ाची त�ुंगापासनू म�ुता आ�ण
��लाभ सचु�वत.े

१२) बायकानंा सयू�दश�न झाल तेर प�ुलाभ सयूा��त होत आह अेस पेा�ह�यास मलुगी होईल. व �ापा-याचंा नाश होईल,

१३) सयू� अ�ान झेाकललेा आह अेस पेा�हल तेर घर दहन होईल,

१४) सयू��करण पा�हल तेर लाभ. �करण अेथं�णावर पडली अस पेा�हल तेर रोग उद-्भवले.

१५) आप�या खोलीभर ऊन पडलले आेह अेस पेा�ह�यास, ��लाभ, मान, सतंती इतर �ा�त होतील.

१६) सयू��ब�बाला �हण लागल आेह अेस �ेदसण हे फेार वाईट. हचे �व� भीती बाळगणाराला चागंल.े

१७) ग�भ�णी ��ीन अेस �ेव� पा�हल तेर �तला क��त�मान असा मलुगा होईल.

१८) अपरा�याला आपल डेोके सयू��करणानंी व�े�लले आेह अेस पेा�हल तेर तो बधंनात असला तरी म�ु होतो. हचे �व�
इतरासं पडल तेर तो राजस�मानास पा� होईल.

१९) च�ंोलय होऊन श�ु अस चेादंण पेडल आेह अेस जेो पाहतो;�याला सवा�नकुूलता �ा�त होत.े

२०) च�ं अ�ान झेाकललेा �क�वा �याला �हण लागल आेह अेस �ेदसले, तर आप�या घरातील एखा�ा ��ीस रोग उद-्भवले
�क�वा चोर आपल घेर लटुतील. हचे �व� �वाशानंा �वप��कारक. २१) च�ं मन�ुयाच मेखुासारख �ेकाशललेा �दसले तर
धनलाभ,

२२) पणू�च�ं पा�हला तर सतं�तदायक.

२३) आपल डेोके च�ं�करणानंी व�े�लले आेह अेस पेा�हल तेर तो ��स��स यईेल. हचे �व� कै�ान पेा�हल तेर तो कैदतेनू
सटुले.

२४) न��ाचंा चकचक�त �काश पा�ह�यास अ�भव�ृ�, �काश �मण�मणीत असा �दसले तर �:खकारक.

२५) आकाशाम�य मेळु�च न�� नाही अस पेा�हल अेसता �ीमतंाना दा�र�य् व द�र�� यानंा रोग�ा�ती.

२६) ह �ेव� अपराधी मन�ुय पाहील तर भीतीपासनू म�ु होईल.

२७) न�� पेडताहते अस पेा�हल तेर म�ृयकुारक, तार आेप�या घरावर पडल आेहते अस �ेव�ात पा�हल तेर रोग उ�प� होतो
�क�वा घर सोगाव लेागत.े

२८) एखा�ा घराम�य ने�� �ेकाशत आहते अस पेा�हल तेर घराच मेालकाचा नाश,

२९) श�डने�� पा�हल तेर �वप�ी �ा�त होईल, �शवाय रोगही होईल.

३०) इ�ंधन�ुय पवू�ला पा�हल तेर ग�रबानंा चागंल वे �ीमतंाना वाईट. आ�ण प��म �दशलेा पडलले पेा�हल तेर �ीमतंाना
चागंल वे ग�रबानंा वाईट.

३१) आपणआकाशात उडतो अस पेा�हल तेर काय��स�� होईल अस सेमजाव.े



३२) �वजाचंा चकचकाट ह �ेव�ात पाहण फेार चागंल.े

३३) �वज�ेया �काशान डेोळ �ेदपल अेसता �क�वा �तची गज�ना ऐकली असता अगर ती एखाद �ेठकाणी पडनू �त�या योगाने
�वत:ला अगर पर�याला �क�वा एखा�ा कोण�याही व�तसू अपाय झाललेा पाहण वेाईट, �वप��काल �ा�त होईल.

३४) �व�ाम�य आेपणावर वीज पडते होती परतं कुाही कारणामळु तेी चकुली अस पेाहण चेागंल.े �वप��काल अस�यास
�नघनू जाईल.

३५) वीज आप�या अगंाला न लागता बाजलूा अगद� जवळ पडली अस जेो पाहतो �याला �रदशेी �याण होऊन सौ�य होईल.
हचे �व� �वाशानंा वाईट,

३६) आकाशात अ�आह अेस अेसनू �वजचेी गज�ना अगर चमक होत असण हे चेागंल.े �ापारी, शतेकरीआ�ण नोकरी
करणार लेोक यानंा �या �ंया �या�ंया कामात लाभ होईल. त�ंात यश होईल. इतरानंी पा�हल तेर आ�त लोकाकंडनू काहीतरी
लाभ होईल अस जेाणाव.े

ǥǥǥǥǥǥǥǥǥ

*भाग सहावा*

*जीवासबंधंी*

१) �व�ाम�य मेुं�या पाहण चेागंल.े �या ��लाभ सचु�वतात.

२) मुं�या एकामागनू एक ओळ�न चेालताना पा�ह�या तर �याण होईल. �ापा-यानंा ��लाभ.

३) मुं�या �जकड�ेतकड पेळत आहते अस पेा�हल अेसता, शरीर पीडा,

४) त�डात भ�य ध�न नते असल�ेया मुं�या पाहण चेागंल.े

५) मुंगीला इतर �ाणी खातात अगर मारतात, अस �ेव�ात पा�हल अेसता आपणाला �वप�ी �ा�त होणार अस जेाणाव.े

६) �व�ात का�या मुं�या पा�ह�या तर ��लाभ व लाल मुं�या पा�ह�या तर धा�यलाभ.

७) मुं�या त�डाम�य अेडंी ध�न नते आहते अस पेा�हल अेसता धननाश.

८) �व�ात मुंगळ (ेड�गळ)े पाहण चेागंल.े मुंग�यानी आपणला दशं केला अस पेा�हल तेर ��लाभ होणार अस सेमजाव.े

९) मुंगळ मेलेले पेा�हल तेर ��काळ पडले.

१०) मुंग�याना कोणी जीव ध�न नते आहते अस पेा�हल तेर श�भुीती.

११) उवा व ढेकूण �व�ात पा�हल तेर आप�या उ�ोगात �व�न कर�या�वषयी व आपला नाश कर�या�वषयी कोणी �य�न



करीत आहते अस सेमजाव.े

१२) �व�ात सरडा पाल वगरै पेा�हली असता अशभु जाणाव.े

१३) डासं वगरै जेतं दूशं क�न आप�याला �ास दतेात अस पेा�हल तेर तटं-ेभाडंण हेोऊन प�ुकळाशंी श��ुव होईल.

१४) �व�ात गो�चड, वगरैनेा पा�हल तेर काहीतरी �ाधी होईल.

१५) �हरवी क�ड पा�हली तर भोजनलाभ.

१६) कातंणीला पा�हली तर दा�र�य, कातंणीच घेर पा�हल तेर शभु.

१७) �चलट,े माशा, डासं, गाधंीलमाश इ�याद� पखं असलले के�टक पा�हल तेर �वप��काळ �ा�त होईल. रो�यानंी पा�हल तेर
रोग �र होईल.

१८) आप�याआगंभर माशा �चकट�याआहते अस जेो पाहतो �याला प�ुकळ श� हुोऊन �शवाय बायको जा�रणी होत.े

१९) �व�ाम�य मेधमाशी पाहण चेागंल.े ही म��का चाव�यासारख �ेव� पडल तेर �याची वत�णकू �बघडनू तो �न�दसे पा� होतो.
आ�ण �या मध जमवनू ठेवीत असताना पा�हल तेर लाभ.

२०) माशानंी घरा�या कवलाराला पोळ केेल अेस जेो पाहतो �याला सौ�य �ा�त होत.े

२१) माशा उडत असताना पाहण गे�रबानंा चागंल वे �ीमतंानंा वाईट.

२२) �व�ात जळवा अगर वाणी पाहण सेौ�यकारक,

२३) घोरपड पा�हली असता काहीतरी �व�न यईेल अस जेाणाव.े

२४) �व�च पूाहण वेाईट, �व�चनू आेप�याला दशं केला अस जेो पाहतो �यान आेपणास श� पू�ुकळआहते व त आेपला नाश
कर�या�वषयी �य�न करतात अस जेाणाव.े

२५) �व�वनूा आपण अगर �सरा कोणी मारीत आह अेस पेाहण चेागंल.े आपण �व�चनूा मारीत असता जर तो पळनू गलेा असे
पा�हल तेर वाईट. कोणाबरोबर तरी श��ुव होईल अ्स सेमजाव.े

२६) सप� पाहण चेागंल सेतंतीदायक. �यात पाढं-या सपा�ला पा�हल तेर फारच चागंल.े

२७) पाढं-या सपा�न उेज�ा भजुसे दशं केला अस पेा�ह�यास दहा �दवसानंी प�ुकळ �� �मळले �हणनू समजाव.े

२८) लाल, �हरव रेगंाच सेप� �व�ाम�य केोणी पा�हल तेर धननाश.

२९) उदकाम�य उेभ अेसता �व�च,ू सप� यानंी दशं केला अस पेा�हल तेर जय, प�ु, धन याचंी �ा�ती होत.े

३०) सप� आपल घेराम�य �ेवशे करताहते अस पेा�हल तेर कोणाबरोबर तरी �वरोध होईल.

३१) त �ेवळखा घालनू पडलले आेहते �क�वा �यानंा कोणी बाधंल आेह अेस पेा�हल तेर अती �:ख,

३२) �यानंा आपण अगर �स-यानंी ठार मा�रल अेस �ेव� पडल तेर जय.

३३) मास,े बडेकू यानंा पा�हल तेर चागंल.े

३४) कुजलले मेास पेा�हल तेर रोग,



३५) आपण मास धेरीत आहो अस �ेव� पडल तेर लाभ.

३६) मास आेनदंान पेोहतात अस �ेव�ात पा�हल तेर आनदंान �ेदवस जातील.

३७) कासव पा�हल अेसता अती �म व गमन होऊन यश, धन �ा�त होईल अस सेमजाव.े

३८) मगर पाहण वेाईट.

३९) मगर आपणास ध�न नते आह अेस पेाहण चेागंल.े

४०) �न�प�वी जतं पूा�हल अेसता सौ�य व �ूर उप�वी जतं पूा�हल तेर क��ा�ती अस सेमजाव.े

४१) �व�ाम�य मेुंगसू पाहण चेागंल.े

४२) मुंगसू सपा�स मारीत आह अेस पेा�हल तेर श�नुाश.

४३) उदंरानंा पाहण वेाईट. उदं�र घरात पोखरतात अस पेा�हल तेर ��नाश. चाव�यासारख अेगर पाठ�स लाग�यासारख �ेव�
पडल तेर रोग आ�ण �वप�ी �ा�त होईल अस सेमजाव.े

४४) उदं�र घराम�य �ेफरत आहते अस �ेव� पडल तेर आपला नाश कर�या�या हतेनू पे�ुकळ लोक आप�याशी �नहे जोडतील
अस सेमजाव.े

४५) ससा पा�ह�यास बधं-ुदश�न व धनलाभ.

ǥǥǥǥǥǥǥǥǥ

*भाग सातवा*

*पशसूबंधंी*

१) �व�ाम�य हे�ी पाहण चेागंल.े या�या योगान �ेच��तल केाय� �स� होईल. ह�ीवर बस�यासारख �ेव� पडल तेर �व�ान व
सव�मा�य मलु हेोतील.

२) उटंाला �व�ाम�य पेा�हल तेर जल�वास व भ�ूमपय�टण प�ुकळ होऊन �यामळु �ेजवाला �ास होईल. व ती �:ख ने जमुा�नता
भो�गली तर आरो�य व धन �ा�त होईल घरी लवकर यणे हेोईल.

३) उटंावर बसलो आहो अस �ेव� पा�हल तेर �ाधी होईल.

४) घो�ाला �व�ाम�य पेाहण चेागंल.े या�ा घडले व �नहेी मन�ुय भटेले.

५) घो�ावर बस�यासारख �ेव� पडल तेर बायकोपासनू �क�वा �म�ापंासनू ��लाभ व �रदशेी गमन होऊन तथे सेौ�य�ा�ती.

६) घो�ाव�न पडलो अस �व� पडल तेर थोड�याच कालात �:ख उे�वतील.



७) गाढव पा�हल अेसता क�, गाढवावर बसलो आहो, अगर गाढव जुंपल�ेया रथात बसलो आहो, अस पेाहण मे�ृयकुारक
�क�वा भयकंर �ाधी होईल अस सेमजाव.े

८) आपण गाढवाला मारीत आहो अस �ेव� पडल तेर आपली �:ख �नवारण होतील.

९) गाढव न डगमगता ओझी वा�न नते आह अेस पेा�हल तेर सकंट �ेर होतील. �शवाय ��थरतने �े�लाभही होईल.

१०) गाढव आपल मेाग येते आह अेस पेाहण वेाईट.

११) �व�ात बलै पाहण चेागंल.े बलैावर बसलो आहो अस जेो पाहतो �याला धनलाभ होतो.

११) बलैान हेरत-हने आेपणास मारल �ेक�वा तडु�वल अेस पेा�न जो जागा होतो, �याला लोक अ�धकारहीन कर�याचा �य�न
क�रतात अस सेमजाव.े

१२) बलै आप�या पाठ�स लागला आह अेस जेर प�ुषाला �व� पडल तेर आपला नाश कर�याचा कोणी द�घ� �य�न करीत
आह अेस सेमजाव.े हचे �व� बायकानंी पा�हल तेर आप�या वरच नेव-याच �ेमे कमी झाल अेस सेमजाव.े

१३) गाईला पाहण चेागंल.े �यात पाढं-या गाईला पाहण फेारच चागंल.े

१४) गाईच �ेध आपण काढतो आहो �क�वा �सरा कोणी काढ�त असताना पा�हल तेर तटं-ेभाडंण हेोतील.

१५) �हशी व रडे �ेव�ाम�य पेाहण वेाईट. �या�ंयावर आपण बसलो आहो अस पेा�हल तेर म�ृय जुवळ आह अेस सेमजाव.े

१६) पशूंचा समदुाय यते आह अेस जेर प�ुषानंी �व� पा�हल तेर त अेपक�त�स पा� होतात. व बायकानंी पा�हल तेर आप�या
पतीला �सरी ��ी मो�हत क�रत आेह अेस सेमजाव.े

१८) एखा�ा �कर�ागार रानाम�य गेरुाचंा समदुाय चरत असललेा �व�ाम�य �े�ीस पडले तर चागंल.े

१९) गरुा�यान आेपण गरु हेाकून नतेो आह अेस पेा�हल तेर नाश. इतर लोकानंा �वध�ंात ��लाभ.

२०) शळे�ला आ�ण बक-याला �व�ात पा�हल तेर धा�यसम�ृ�, पण मलु अे�पयषुी ज�मतील,

२१) माजंराला �व�ाम�य पेा�हल तेर वाईट, तो पर�न�दसे पा� होईल.

२२) माजंर आेपल घेराम�य �ेफरत आहते अस पेा�हल तेर �म�बाधंवापकै� कोणी �� चो�न आपला नाश करतील असे
समजाव.े

२३) माजंर उदंराला धरीत आह अेस पेाहण चेागंल.े

२४) माजंराला आपण ठार मार�यासारख �ेक�वा बाधं�यासारख �ेव� पडल तेर आपल घेराम�य चेोर पकडला जाऊन
कारागहृात पाठ�वला जाईल.

२५) बायकानंी माजंर पेा�हली तर नव-यापासनू अपमान होईल.

२६) कु�याला पाहण चेागंल.े

२७) कु�ा आपल जेवळ यतेो अस �ेव� पा�हल तेर जीव� कंठ� अस नेव �ेनहेी होतील.

२८) कु�ा आप�याबरोबर �फरत आह अेस पेा�हल तेर आप�याला सकंटातंनू सोड�वणार �नहेी आहते. अस सेमजाव.े



२९) कु�ा आप�यास पा�न भुंकत आह �ेक�वा आप�यास चावत आह अेस पेा�हल तेर ��यकर �म�ाम�य देखेील श��ुव होईल
अस सेमजाव.े

३०) को�ही �व�ात पाहण नेाशकारक.

३१) माकड पा�हल तेर कलह होईल. माकड आप�याला ओरबडतो आह अेस पेा�हल तेर धननाश. त आेपल घेराम�य आेललेे
पा�हल तेर �व�ासघात करावा अशा हतेनू एेक मन�ुय आपल घेरात �शरले अस सेमजाव.े

३२) �ीमा�तीला �व�ात पा�हल तेर जय. बाली, स�ुीवाला पा�हल तेर ��य दश�न.

३३) वाघ, �स�ह, लाडंगा, अ�वल, �बवटा इ. घातक पशूंना �व�ात पा�हल तेर थोर मन�ुयाशी �षे होईल.

३४) ती चाव�यासारखी �व� पडल तेर �वप��कारक व �यानंा ठार मार�यासारख वेाटल तेर जय.

३५) �व�ात हरण पाहण चेागंल,े हरणाची पारध करीत असताना पा�हल तेर वाईट.

३६) अ�य पश सूौ�य पा�हल तेर सौ�यकारक व �ूर पश पूा�हल तेर �:खकारक.

ǥǥǥǥǥǥǥǥǥ

*भाग आठवा*

*प�यासबंधंी*

१) �चमणी, मनैा यानंा �व�ाम�य पेाहण चेागंल.े आ�ण �या एकमकेासं मारहाण करीत असताना पा�हल तेर �:ख�ा�त होईल.
�या उडत असताना पा�हल तेर चागंल.े दाण वेचेीत असताना पा�हल तेर उ�ोगव�ृ�.

२) कबतुर �व�ात पाहण वेाईट. शोक�ा�त होईल.

३) को�कळा पा�हली �क�वा �तच गेायन ऐ�कल तेर �या ��ीची इ�छा असले ती ��ी फार �मान �ेा�त होईल. बायकानंी जर हचे
�व� पा�हल तेर आप�या नव-यान इेतर ��ीपर नजर ठे�वली आह अेस जेाणाव.े

४) काव�याला �व�ाम�य पेा�ह�यास �ापारहानी होईल. कावळा उडत असताना पा�हल तेर वाईट. कावळा ओरड�याचे
ऐकल तेर नाश. आप�या डो�याव�न कावळा उडा�याच �ेव� पडल तेर गडंातंर आह अेस सेमजाव.े काव�याच मेथैनू �व�ात
पा�हल तेर धा�यलाभ.

५)घारीला पाहण �े:खकारक.

६) मोराला �व�ात पा�हल तेर �वशषे धन�ा�ती आ�ण सतंानव�ृ�. अ�ववा�हत मन�ुयान पेा�हल तेर लवकरच �ववाह होऊन
सासकूडनू ��लाभ होईल अस जेाणाव.े ��ीला जर हचे �व� पडल तेर या�ा घडले व परुाण क�त�न इ�याद� ऐक�याचा लाभ
होईल.



७) राजहसं �व�ाम�य पेाहण शेभु. शतेक-यानंा धा�य लाभ. �वाशानंा हचे �व� पड�यास आपण मलेो अशी �वदशेाम�ये
��स�� होईल. व इतरानंा �रदशेी �याण होऊन �जवाला सौ�य �मळले व क�त� वाढेल अस सेमजाव.े

८) भार�ाज प�ी पा�हला तर धनलाभ व यश.

९)च�वाक �क�वा चातक प�ी पा�हला तर �क�वा �याचा श�द ऐ�कला तर महद�ैय� �ा�त होईल.

१०) �गधाडाला पा�हल तेर चोरभय.

११) ग�ड प�ी पा�हला तर काय��स��.

१२) घबुड �क�वा वाघळु पा�हल तेर धनहानी,

१३) �व�ात बगळा (बाळभोक) क�बडी आ�ण ��च प�ीण यास पा�हल अेसता ��ी�ा�ती.

१४) �व�ात पोपटप�ी पा�हला तर भोजनलाभ.

१५) प�ी उडतात अस पेा�हल तेर �ीमतंाना दा�र�य्ता व द�र�� यानंा धन�ा�ती.

१६) �प�ज-यातनू प�याला बाहरे काढ�यासारख �ेव� पडल तेर काय��स�� व �ापा-यानंा लाभ. शतेक-याना धा�यलाभ.

१७) प�याला आपण अ�य कोण�याही �कारान धेरल अेस �ेव�ात पा�हल तेर भा�य, ऐ�य� ही �ा�त होतील.

१८) प�याचंा घरट अेक�मात स्ापडनू �यात �पल अेगर अडंी आहते �क�वा नाहीत अस नेजरने पेा�ह�यासारख �ेव� पडले तर
शभु.

१९) प�याचंा घरटा शोध�याकरता पळत जाण आे�ण तो सापडण,े व �यात �पल �ेक�वा अडंी नसण,े अस पेा�ह�यास आपण
�या लाभाक�रता झटतो तो सफल होणार नाही.

२०) अडंी असलले घेरट पेा�हल तेर धनलाभ.

२१) आप�या परसात �क�वा घर�या कवलाराला अडंीस�ुा असलले घेरट सेापडल आे�ण त आेपण काढून टाकल अेस �ेव�
पडल तेर दा�र�य्ता.

२२) उडता यते नाही अशा प�याच घेरट �ेव�ाम�य पेा�हल तेर तटं-ेबखडे उे�प� होऊन अपजय होईल.

२३) �व�ाम�य अेडं वेजनान अेगद� हलके वाटल तेर हाताम�य धेरलले सेव� पदाथ� सोन हेोईल.

२४) �व�ात अडंी खा�यासारख वेाटल तेर दा�र�य् �ा�त होईल.

һһһһһһһһһ

*भाग नववा*

*धातसूबंधंी व (अलकंारासबंधंी)*



१) सो�याच नेाण पेा�हल तेर शभु काय��स�� होईल.

२) �व�ात सो�याची अगंठ� हातात घातली अस पेा�हल तेर दापं�यात �मेव�ृ�; पण ती हरवली असता कलह उ�प� होईल.

३) मौ�यवान दा�गना ग�यात घातला अस �ेव� पा�हल तेर �र दशेाम�य �े� �मळले.

४) आपण सो�याच नेाण �ेस-या मन�ुयाला �द�यासारख वेाटल तेर प�ुकळ �नहेी होतील, परतं तु नेाण आेपण फेकून
�द�यासारख वेाटल तेर आपल घेरी चोरी होईल अस सेमजाव.े

५) आपण नाण वेचेनू घते�याच �ेव� पा�हल तेर जय�ा�ती.

६) सो�याची रास पा�हली तर दा�र�य्.

७) �व�ात �प पेा�हल तेर काय�नाश. ��याची अगंठ� हातात घातली अस पेा�हल तेर उ�म.

८) ताबं पेा�हल तेर शभु.

९) �पतळ पा�हल तेर आपला कोणी �व�ासघात कर�याच बेतेात आह अेस सेमजाव.े

१०) कास पेा�हल तेर जय.

११) �शस पेा�हल तेर कलह होईल.

१२) लोखडं पा�हल तेर दा�र�य्.

१३) ज�त पा�हल तेर लाभ.

१४)ता�ंयाच नेाण पेा�हल तेर दवेभ�� घडले.

१५) ��याच नेाण पेा�हल तेर वाईट.

१६) ��ान भेरललेी �पशवी पा�हली तर सतंानव�ृ� होईल; ती फेक�यासारख �ेव� पा�हल तेर आप�या एका �म�ाला
आ�ता �ा�त होईल अस सेमजाव.े

१७) ��ाची �पशवी आपण घतेली अस पेा�हल तेर वाईट.

һһһһһһһһһ

*भाग दहवा*

*मन�ुयासबंधंी*



१) �व�ात �ा�णाला पाहण रेोगदायक. सोवळ नेसेललेा �ा�ण �क�वा परुो�हत यासं पा�हल तेर अ��न भय.

२) ���य पा�हला तर आरो�य,

३) वाणी लोकानंा पा�हल तेर लाभ.

४) इतरानंा पा�हल तेर सखु�ा�ती ,

५) �ह�ेछ पा�हला तर भीती.

६) सकंर जाती�या मन�ुयापकै�, कोणास पा�ह�यास �ाधी.

७) राजवगा�पकै� कोणा माणसास पा�ह�यास �मेव�ृ�.

८) आई, बाप, ग�ु �क�वा वडील मन�ुय यापकै� कोणी पा�ह�यास लाभ.

९) प�ुषान लेहान मलुाला पाहण चेागंल.े परतं बुायकानंी पा�ह�यास वाईट.

१०) कुजल�ेया अगंाच मेलू पा�हल तेर �म��ोह घडले.

११) मलू ज�मताना पा�हल तेर सौ�यकारक. मलुाचा म�ृय पूा�ह�यास धननाश, पण अ�ववा�हत मलुीन पेा�ह�यास �तचा
�ववाह लवकर होईल. बायकानंा हचे �व� पड�यास धनलाभ.

१२) सकेश डो�याचा मन�ुय पा�हला तर आल�यपणा आ�ण ���यापंासनू नाश.

१३) �वधवलेा पा�हली असता ��काळ �क�वा रोगो�प�ी होईल �हणनू समजाव.े

१४) �तेाला पा�हल तेर भोजनलाभ, �क�वा नतून व�तूंची �ा�ती.

१५) कुब�ा मन�ुयाला पा�हल तेर �:खकारक.

१६) जा�गाराला पा�हला तर �:ख �ा�त होईल.

१७) श�लूा पा�न �या�या बरोबर बोल�यासारख �ेक�वा भाडं�यासारख वेाटले तर क� �ा�त होतील.

१८) �व�ामं�य शे� आूप�या �मेाची इ�छा करतील तर जय.

१९) मले�ेया वडील माणसानंा पा�ह�यास काय��स�� आ�ण धनलाभ,

२०) मले�ेया मन�ुयाबरोबर आपण बोलत आहो अस �ेव� पा�हल तेर आपली ��स�� होईल.

२१) �पशा�च पा�हल तेर काय�नाश.

२२) �व�ात 'न�न कुमारी' पा�हली तर उदा�सनपणा.

२३) �व�ामं�य सेुंदर अलकंार धारण केल�ेया सोभा�यवती ���या पा�ह�या तर इ� काय� �क�वा मगंलकारक �स� होतील असे
जाणाव.े

һһһһһһһһ



*भाग अकरावा*

*�वत:सबंधंी*

१) आपण हीन कुलाम�य जे�मास आलो अस �ेव� पा�हल तेर लाभ,

२) आपणआधंळा झालो अस �ेदसल तेर �नहेी मन�ुयापासनू नाश, �शवाय बायको जा�रणी होऊन अपक�त� करील.

३) आपण ब�हर झेालो अस �ेव� पा�ह�यास आप�यास कपट� �नहेी �मळतील.

४) आपणास वडे लागलले आेह �ेक�वा आपण व�ेाजवळ उभा आहो अस पेा�ह�यास सतंती �ा�त होईल.

५) �व�ात आपण लगंड झेालो अस पेा�ह�यास क�कारक,

६) आपण पळत आहो अस पेा�ह�यास आप�यावर �कतीही सकंट आेली तरी ती �र होऊन काय��स�� होईल.

७) �व�ात आपला पाय मोडला अस पेा�ह�यास �म�ब�ु�न अेगर ��ीब�ु�न केाय�नाश.

८) आपण पायाला लाकडाचा कोवाडा बाधंनू चालत आहो अस �ेव� पा�ह�यास दा�र�य्.

९) आपल हेात पवू� प�ेा फार ल� झाल आेहते अस �ेव� पा�ह�यास मोठ� नोकरी �मळले.

१०) आपल हेात मोड�यासारख अेगर जळ�यासारख �ेव� पा�हल तेर गरीबी यईेल. हचे �व� बायकानंी पा�हल तेर मलुगा
�क�वा नवरा म�ृय पूावले.

११) आपण उज�ा हातान केाही काम करीत आहो अस पेा�ह�यास शभु.

१२) हातावर केश वाढल आेहते अस �ेव� पा�ह�यास कारागहृास �ा�ती होईल.

१३) �व�ात टाळपूासनू र� वाहात आह अेस �ेदस�यास �:ख होईल.

१४) आपणाला �श�ग आेहते अस �ेव� पड�यास धनलाभ होईल अस जेाणाव.े

१५) आपल डेोके उचं व मोठे आह अेस पेा�ह�यास मोठा अ�धकार �मळले.

१६) आपल डेोके कोणी पर�यान केातरल अेस पेा�ह�यास बायकोला �क�वा मलुाला वाईट.

१७) आपल डेोके �स�ह, लाडंगा, वाघ, इ�याद� �ूर जनावरासारख आेह अेस पेा�ह�यास जय. घोडा, �ु�ा गाढव या�ंयासारखे
आपल डेोके आह अेस �ेव� पा�ह�यास काय��वमखुता.

१८) प�यासारख आेपल डेोके आह अेस �ेव� पा�हल तेर �याच फेळ दशेाटन कराव लेागले.

१९) आपल डेोके �व�चरलले आेह अेस �ेव� पा�ह�यास आरभंीललेी काम सेयु�ंपण तेडीस जातील.

२०) डोके पा�यान धेतू आहो अस �ेव� पा�ह�यास नाशकारक.



२१) गभ�पात झा�यासारख वेाट�यास लवकरच �:खम�ुता होईल.

२२) आपली दाढ� लाबं आह अेस पेा�ह�यास अ�भव�ृ�.

२३) आपल मेखु कोमजेलले आेह अेस �ेदसल तेर ��लाभ,

२४) आपल देात �खत आहते अस �ेव� पा�ह�यास काही तरी उ�ोग �मळा�याब�ल वत�मान यईेल.

२५) दात पड�यासारख �ेक�वा डो�याच केेस गुंत�यासारख �ेदस�यास ��नाश. आ�ण �र दशेी �याण,

२६) वातंी झा�यासारख �ेक�वा शोचाला झा�यासारख �ेव� पडल तेर गरीबाला धनलाभ आ�ण �ीमतंाना दा�र�ता �ा�त होईल.
उताणे

२७) �नजनू मो�ान हेास�यासारख �ेव� पा�ह�यास �:ख�ा�ती.

२८) �न�ा, आहार सोडनू आ�ण पज��य, ऊन काही न जमुानता आपण तप�या� करतो आहो अस पेा�ह�यास आपल हेातनू
परोपकार घडले.

२९) आपण एखा�ावर रागावलो आहो अस �ेव� पा�ह�यास तो आपला �नहेी होईल.

३०) आपण �स-याला मा�रल अेस �ेव� पा�हल तेर आपली �ततुी �सर केरतील.

३१) ह�यार इे�या�दकापंासनू आपण मार खा�ला अस �ेव� पा�हल तेर अपक�त� होईल.

३२) �वप�ीकाल �ा�त झाला अस पेा�ह�यास अ�भव�ृ�. आपण पर�याचा �वप�ीकाल पा�हला तर आपल �ेनहेी कु��सत
आहते समजाव.े

३३) मन�ुयान आेतड आेप�या ग�याम�य घेालनू �ाम म�यभेागी आपण उभ आेहो अस पेा�ह�यास प�ुकळ �ामावरचा
अ�धकार �मळले.

३४) �व�ाम�य ले�न होत असलले पेा�हल तेर मरणाची बातमी समजले. ल�नाला आपण साहा�य केल अेस पेा�हल तेर
काहीतरी शभुवत�मान समजले. ३५) �हातारीच ले�न के�याच �ेव� पा�हल तेर धनलाभ.

३६) नकुतचे ल�न झाल�ेया मलुीला आपण �वधवा झाली अस �ेव� पा�ह�यास ती आज�म सवुा�सनी रा�न �तला प�ुकळ मलुे
होतील.

३७) जारकाचंी उ�सकुता असनूही �व�ामं�य तेो योग न घडले तर काय��स�� होईल. मन ��थर न ठेवता जारकम� केल अेसे
�व� पा�ह�यास �वप�ीकाल यईेल.

३८) �व�ाम�य आेयोग अशा ��ीबरोबर सगं घडला तर उ�म फल.

३९) �व�ात जी ��ी �ल�भ �तजशी ��डा क�रतो �याला धन �ा�त होत.े

४०) पाढंर वे�� व पाढंर गेधं धारण केल�ेया ��ीन आे�ल�गन के�यास �या प�ुषाच के�याण होईल.

४१) �व�ात आपणओरडतो आहो अस वेाट�यास �:ख, रडत आहो अस वेाटले तर अ�भव�ृ�.

४२) मारामारी करीत आहो अस पेा�ह�यास वाईट.

४३) आपण वाळलो आहो अस �ेव� पडल तेर ससंारम�य �ेवर�पण �ा�त होईल.



४४) थडंी�या योगान वेाळत आहो अस पेा�हल तेर धनलाभ,

४५) आपण उडी मारीत आहो अस पेड�यास काय�भगं व आप�या शजेार�या एका मन�ुयाला मरण.

४६) आपण �व�ाम�य मेलेो अस पेाहण चेागंल.े

४७) आपण त�ुंगात आहो अस �ेव� पा�ह�यास अ�धकारव�ृ� व सभा प�ूयता �ा�त होईल.

४८) �व�ात आप�यास ब�ेा घातल�ेया पाहतो, �याला चागंला प�ु होईल अस जेाणाव.े

४९) जो मन�ुय �व�ाम�य उेचं आसनावर बसनु जवेतो अस पेाहतो तो श�ु असताना ही मोठा अ�धकारी होतो.

һһһһһһһһһ

*भाग बारावा*

*पर�यासबंधंी*

१) �नहेी मन�ुय म�ेयासारखा वाटले तर काही सतंोषाच वेत�मान समजले;

२) �सरा कोणी पायाला लाकडाचा कोवाडा बाधंनू चालत आह अेस पेा�ह�यास रोग�ा�ती.

३) �स-याला �श�ग अेसललेी पा�हली तर वाईट.

४) आप�यावर �सर केोणी रागावल अेस �ेव� पडल तेर तो आपला अ�भमानचा �नहेी होईल. आप�याला �क�यके �नहेी
होतील.

५) �नहेापासनू �नरोप घते�यासारख �ेव� पड�यासारख �ेव� पड�यास �दवै, �ाधी ही समोर उभी आहते अस सेमजाव.े

६) �जवतं बायको मलेी आह अेस जेर प�ुषान �ेव�ात पा�हल तेर आवळ�-जावळ� मलु हेोतील; व �याचंा गहृकृ�यासबंधंाने
काही आ�या�चा व�ृा�त ऐकेल.

७) ��ीला आपण गरोदर बायकोशी भाषण के�यासारख �ेव� पडल तेर आवळ�-जवळ� मलू हेोतील.

८) आपण पर�याच अेगर अ�य कोणी एका �म�ाच चेुंबन घतेाना पा�हल तेर �व�ासघातक� लोक आपला नाश कर�याचा
�य�न करतील अस सेमजाव.े

९) �व�ात कोणी घोरत आह अेस पेा�हल तेर चागंल.े

१०) आप�या भाऊबदंापकै� कोणी मले अेस पेा�ह�यास �या�ंया पीडा �नघनू जातील. व �यानंा आपण मा�रल अेस �ेव� पडले
तर आप�या पासनू �याजवर काही उपकार होतील आ�ण �यानंी आप�याला मा�र�यासारख �ेव� पडल तेर धनलाभ,

११) �स-याच ले�न पा�हल तेर शभु,



१२) आपण एक परक� ��ी बरोबर घऊेन ग�ेयासारख �ेव� पड�यास नाश पढुे �दसतो.

१३) �सर केोणी आप�याबरोबर आल अेस �ेव� पा�ह�यास लाभकारक.

१४) �स-याला फास घालताना पा�हल �ेक�वा फास घालणाराला जी �श�ा होत तेी झाली, तर अ�भव�ृ� होईल,

१५) कारागहृातील लोकानंा जर आपण पा�हल तेर आपला हते पूणू� होणार नाही.

һһһһһһһһһ

*भाग तरेावा*

*खा�सबंधंी*

१) �व�ात अ� पाहण चेागंल केाय��स�� दश��वत;ं आपण अ� खा�ल अेस वेाटल तेर आल�य, �स-या कोणाला �दल तेर
धनलाभ.

२) आपण �वयपंाक करीत आहो अस पेा�हल तेर सवेक�व �ा�त होईल. आपण �वयपंाक करवीत अस�याच �ेव� पा�हल तेर
लाभ.

३) �शज�वलले मेासं �व�ाम�य भे�ण केल तेर धनलाभ होईल अस सेमजाव.े

४) �धुा नाही अस �ेव� पडल तेर चागंल.े सदा �धुा लागललेी आह अेस वेाटण हे वेाईट. राजानंा चागंल.े

५) जवे�यासारख �ेव� पा�हल तेर कुटुंबात आजार उ�प� होऊन �शवाय �ापार �बघडले.

६) प�ुकळ मडंळ�सह आपण जवेतो अस �ेव� पड�यास �ववाह पहावयास �मळले.

७) भोजन करीत आहो अस पेाहण वेाईट.

८) �भ�तीवर बसनू जवे�यासारख वेाटले तर उ�ोगलाभ होईल.

९) �व�ात भात पा�हला तर वाईट. दहीभात खा�ला तर काय��स��.

१०) पो�याचंा पव�ता सारखा ढ�ग �व�ात पा�ह�यास चागंल,े व तो खा�या सारखा सतंान �ा�ती. तो एखा�ास �दला तर
आपली क�त� होईल. �या �भजल�ेयाआहते �क�वा वर राख पडललेी आह अेस पेा�ह�यास �म�ानंा मरण.

११) �व�ातं लोणी पाहण चेागंल.े लोणी खा�ल तेर उ�ोग लाभ व �ापारव�ृ� होईल.

१२) �व�ात �ीर भ�ण करण लेाभदायक.

१३) त�यात बसनू कमळाच पेानावर खीर व तपू खात आहो अस �ेव� रा�य�ा�ती योग दश��वत.े



१४) म�तकाच मेासं खा�ल अेसता रा�य�ा�ती �क�वा सह�� धन �ा�त होईल.

१५) �हरव मेासं खा��यास प�ुकळ धन �मळले अस जेाणाव.े

һһһһһһһһһ

*भाग चौदावा*

*पयेसबंधंी*

१) त�डाला कोरड पड�यासारख �ेव� पडल तेर एका काया��वषयी �च�ता लागले.

२) गोड पेाणी �याल तेर शभु.

३) वाईट पाणी �याल तेर आल�य

४) इतरानंा पाणी �यावयाला �द�यासारख पेा�ह�यास चागंल.े

५) �ध पा�हल तेर चागंल.े �ध �याल तेर मान �मळले व आपल हेातनू स�कम� घडले. फेसासकट �ध �याल तेर सोमपान,

६) ताक पा�हल तेर �ाधी. ताक �या�यासारख �ेव� पड�यास आपली ��थती बदलले.

७) दही पाहण चेागंल.े दही व तपू पीत आहो अस पेा�हल अेसता यश�ा�ती.

८) पर�यान आेपणाला दही �द�यास �व�ा लाभ.

९) तपू �द�यास यश�ा�ती.

१०) �ध पडत असललेी गाईची कास �क�वा �ध अगर दही यानंी भरललेी घागर डो�यावर घऊेन जात आहो अस पेा�ह�यास
लाभ व कुटुंबपोषण उ�म �कार हेोईल.

११) �धाच अेगर द�ाच मेडके आपण डो�याव�न खाली टाकल अेस �ेव� पा�हल तेर आपणास नीचदशा �ा�त होईल.

१२) सरबत �पण सेौ�यकारक. चहा �पण आेल�यकारक.

१३) मध, र� दा� इ�याद� �याल अेसता �व�ालाभ व धनलाभ समजावा. �पऊन त�ृत झा�यासारख वेाटले तर न�ा
�नहेापासनू लाभ.

१४) दा� �पऊन उ�म� झा�यासारख पेा�हल तेर नाश.

१५) �वष �या�यासारख �ेव� पा�हल तेर आपला स�याचा काळ बदलले.

१६) �ववाहसाठ� �य�न करीत आलो अस �ेव� पडल तेर �ववाहभगं होईल अस जेाणाव.े



१७) �व�ाम�य औेषध पा�हल तेर रो�यानंा चागंल वे इतरानंा रोगदायक.

१८) औषध �ाशन केल तेर मनातील �र�र �र होईल. अगर आपल रेह�य बाहरे पडले.

१९) �चीय�ु अस औेषध �याल तेर अनकुूलता. कड �ूक�वा तरुट औषध �याल तेर दापं�यात कलह होईल.

२०) लोह भ�ण करण लेाभ दश��वत.े

һһһһһһһһһ

*भाग पधंरावा*

*धा�य, फळ इ�या�दसबंधंी*

१) �व�ात ग�, हरभर,े ता�ंळ, मगू ही धा�य पेा�हली असता धन लाभ.

२) ज�धळ �ेक�वा तरू पा�हली तर �ाधी.

३) तीळ, मीठ पा�हल तेर म�ृय ,ू

४) साळ पा�हली तर शभु.

५) नागली, मसरू पाहण वेाईट.

६) मक� पा�हली तर शभु.

७) धा�याची रास �व�ात पा�हली तर लाभदायक.

८) क�च धेा�य आपण �व�ात खात आहो अस पेा�हल तेर दा�र�य्.

९) धा�यलाभ झाला अस �ेव�ात पा�हल तेर मोठा लाभ.

१०) आपण �स-यास धा�य �दल तेर शभु.

११) धा�य आप�या अगंभर �चकटलले आेह अेस पेा�हल तेर धन �ा�त होईल अस देश��वत.े

१२) �व�ात जव पा�हल तेर यश�ा�ती.

१३) �व�ात कोणतहेी फळ पाहण चेागंल,े त केाय��स�� व लाभ सचु�वत.े

१४) एखा�ा व�ृाला अकाली फळ अस पेा�हल तेर रोग.

१५) फळ वेचेनू घते�याच �ेव� पा�हल तेर धनलाभ, �क�वा सतंतीसौ�य,



१६) व�डला�ज�त वाळल�ेया झाडास �व�ाम�य फेळ आेललेी पाहण शेभु. ती फळ आेपण तोडली तर धनलाभ.

१७) प�व फळानंी य�ु झाड पा�हल तेर धनलाभ.

१८) �हरवी फळ आेललेी झाड पा�हल तेर काय�हानी.

१९) �व�ात आपण ऊस खात आहोत अस पेा�हल तेर धनहानी होईल अस जेाणाव.े

२०) �व�ाम�य खेजरू, �ा� इे�याद� फळ खेा�ली तर लाभ होईल.

२१) ना�र�ग,े स�ं,े फणस ही फळ �ेव�ात खा�ली तर अगंावर फोड उठतील; व लोकातं आपला अपमान होईल.

२२) सतेकू (सीताफळ)े खा�ली तर सौ�य�ा�ती.

२३) जाभंळू खाण शेभु.

२४) आबं,े बोर, �च�च पा�हली अगर खा�ली तर �र दशेच वेत�मान समजले व ��यदश�न होईल. हचे �व� �ापारी लोकानंी
पा�हल तेर चागंल.े

२५) अननस पा�हल तेर ध�ंात लाभ.

२६) �व�ात काज पूा�हल अेगर खा�ल तेर �ाधी.

२७) अ�ोड पा�हल तेर आय�ुयव�ृ�.

२८) जायफळ पा�हल तेर आपणावर �वनाकरण एखादा आळ यईेल.

२९) सपुारीची झाड पेाहण अेगर तोडण चेागंल.े सपुा-या सापड�या तर धनलाभ. सपुा-या खा�या तर चागंल.े

३०) �ल�ब पूा�हल तेर �रदशेा�या मन�ुयाशी सभंाषण घडले �क�वा आपल बेायकोबरोबर कहल होईल. �ल�ब खूा�ल तेर आपले
उघडक�स यईेल अस जेाणाव.े

३१) सरुणाच गे� पेाहण चेागंल,े

३२) वागंी खाण आेरो�यदायक,

३३) आवळ �ेव�ात खा�ल तेर क�त�.

३४) दोडक�, �गलक� (घोसाळ�), पडवळ,े भ�डी खा��यास धन�ा�ती.

३५) कादं,े लसणू खा��यास सौ�य.

३६) पालभेाजी आपण �वत: खा�ली तर आल�य. �सरा कोणी खात असताना पाहण चेागंल.े

३७) कोणतीही भाजी आपण �शजवीत आहो अस �ेव� पा�ह�यास आपण �या �म�ावर �व�ास ठेवता �याजपासनू आपला
घात होईल अस सेमजाव.े

३८) �मर�या , �मरी, मोह-या इ�याद� �तखट पदाथ� नसुत खेा�यासारख �ेव� पा�ह�यास आपल रेह�य बाहरे पडले. �क�वा
आप�या सवेकाबरोबर तटंा होईल.



३९) पण तचे पदाथ� वाटनू �क�वा कुटनू खा�ल तेर �ापारम�य तेोटा होईल अस सेमजाव.े

һһһһһһһһһ

*भाग सोळावा*

*अनके व�तसूबंधंी*

१) �व�ाम�य मेो�य ,े जवाहीर ही प�हली असता लाभ होईल अस जेाणाव.े ह �ेव� अ�ववा�हत मन�ुयानी पा�हल तेर �याच ले�न
होईल. ���यानंा �दस�यास सतं��दायक, व �वधवा ���यानंा या�ा घडले.

२) घ�ाळ �व�ात पा�हल तेर चागंल,े तास वाजवीत असताना �व�ात पा�हल तेर सतंान�ा�ती आ�ण अ�नू उेपजी�वका
चालले, स�ंयाकाळच वेळे� आपण तास मोजीत आहो अस �ेव� पा�ह�यास वाईट.

३)आरसा �व�ाम�य पेा�हला तर द�र�� यानंा भा�य व भा�यवतंाना दा�र�य् �ा�त होईल. आ�ण दाप�यात �मे वाढेल,

४) नवीन पाद�ाण धारण के�याच �ेव� पा�हल तेर नतून ��ी�ा�ती , ज�ुया पादर�ा धारण के�या तर दा�र�य्.

५) जो �व�ात वाहणा �क�वा जोडा, �वज व च� यातंील पदाथ� आप�यास �मळाल अेस पेा�न जागा होईल �यास �वास घडले.

६) �व�ाम�य �ेव�छ अशी तरवार, जोडा, आरसा, कापरू, चदंन पाढंर फेूल याचंा लाभ �यास होईल; �यास ल�मी सदासव�काल
�स� राहील.

७) �व�ाम�य लेाकूड पा�हल तेर �ववाह पहावयास �मळले, अथवा �म�बाधंवापकै� कोणी मरले �क�वा आईच आे�ताकडनू धन
�ा�त होईल.

८) कोणतीही एखाद� व�त पूा�न आपण �यालो अस �ेव� पा�हल तेर काय��स��.

९) अनके व�तूंनी भरललेी �कान आे�ण जनसमदुायान भेरललेी ग�ली पाहण चेागंल.े परतं �ुतफा� भरललेी �कान अेसल�ेया
र��याव�न घो�ावर बसनू ग�ेयाच �ेव� पा�हल तेर नाशकारक.

१०) �ल�हलले केागद पा�हल तेर क�. कोर केागद पाहण चेागंल.े कागद अगर प�ुतके घऊेन आपण जात आहो अस �ेव�
पा�हल तेर नाशकारक. �भ�तीला कागद लाव�याच �ेव� पा�हल तेर �:ख �ा�त होईल अस जेाणाव.े

һһһһһһһһһ

*भाग सतरावा*



*इतर �वषयासबंधंी*

१) �व�ाम�य देऊेळ पाहण चेागंल.े

२) दवेळात बसनू दवेाची पजूा करीत आहो अस �ेव� पा�हल तेर कलह उ�ले; �शवाय आपण करीत असललेी कामे
�बघडतील आ�ण �ापारी लोकानंा �ापारात नकुसान यईेल.

३) भजन, नाटक पाहण चेागंल सेौ�यकारक.

४) वीणा, सारगंी, तबला, इ�याद� वाजवीत असताना ऐ�कल तेर �ववाहाद� शभुकाय�लवकरच होतील.

५) �व�ाम�य घेटंानाद ऐकला तर लवकरच शभु वत�मान समजले; आ�ण घराम�य �ेववाह होईल.

६) ब�ु�बळ खेळे�याच �ेव� पा�हल तेर आप�यास म�लय�ु कराव लेागले.

७) जगुार खळेण नेाशकारक, प� खेळेत अस�याच �ेव� पडल तेर �याला ��भचार घडले. प� खेळेत असताना आप�या
हाताम�य �ेच� अेसललेी �दसतील तर सतंानव�ृ�; व नसतील तर बाझंपणा �ा�त होईल.

८) च�डचूा खळे आपण खळेत आहो अस पेा�हल तेर मोठ� व�ृी �मळले; अथवा यो�जललेी काम हेोतील.

९) फूल पा�ह�याच �ेव� पडल तेर उ�सव �दसले; व त ठेेवनू घते�यासारख �ेव� पा�हल तेर सतंोष होईल. व �ववाहाद�
शभुकाय�होतील.

१०) फूलाचा वास घते�यासारख �ेव� पा�हल तेर सखुानभुोग; व ��ी �ा�ती.

११) फूल वेचेनु घते�यासारखी वाटतील तर काय��स��, ��लाभ.

१२) फूल हेातात धरली असताना ती कोमजे�यासारखी �दसतील तर काय�हानी; �ापारनाश, अगर ��ी�वयोग घडले.

१३) कोमजलले �ेक�वा वाळलले फेूल पा�हल अेगर वचेनू घतेल;े �क�वा �याचा वास घतेला; अस �ेव� पा�हल तेर काय�हानी;
क�जातं अपजय, �क�वा मानभगं, अगर �ात�ृवयोग घडले.

१४) चोरी क�न लपल�ेया लोकानंा कोमजलले फेूल ��ीस पडले तर चौय�कम� छपनू जाईल. पण चागंल फेूल ��ीस पडले तर
�याचं केृ�य उघडक�स यईेल.

१५) फूल पा�ह�यासारख अेगर धारण के�यासारख अेगर वास घते�यासारख �ेव� पडले तर क��त�मान अशी मलु �ेनपजतील
अस जेाणाव.े

१६) �व�ा �व�ातं पा�हली तर गलेले �े� �मळले. ती तडु�व�याच �ेक�वा काढ�याच �ेव� पडले तर धनलाभ.

१७) �व��ेया �ठगावर उभ रेा�ह�याच �ेव� पा�हल तेर श�नुाश, काय��स��, प�ुपौ�ा�भव�ृ� आ�ण धनलाभ सचु�वत.े

һһһһһһһһ



*भाग अठरावा*

*रो�यासंबंधंी (रो�यानंा रोग�ा�तीकारक)*

१) �व�ाम�य नेागव से�ंयासी, गोसावी, मुंडण केलले,े मानभाव, र� व�� व कृ�णव�� पाघंरलले,े नाक, कान, हात कापलले,े
पागंळ,े कुबड,े खजु,े कोळ,े हातात परश,ु तलवार, बरची इ�याद� श�� धेारण करणार,े चोरास मारणार वे बाधंणार,े �हसै अगर
टोणगा, उटं, गाढव यावंर बसलले लेोग �दस�यास व पव�त, व�ृ इ�याद� उचं �थानाव�न पडलो, पा�यात बडुालो, �चखलात
�तलो अ�नीत जळालो, कु�ान पेाय ओरबडल,े म��यानी भ��ल,े अक�मात डोळ फेुटल,े एकाएक� द�प मालवल,े तले, म�
�ाशन केल,े लोखडं, कापसू, तीळ आ�ण उ�डद याचंी �ा�ती , �शजल�ेया अ�ाचा लाभ होऊन खाण,े आडातं �शरलो, पाताळातं
�शरलो इ�याद� �कार जो पाहतो तो �नरोगी असला तरी रोगी होतो. व रोगी अस�यास म�ृय पूावतो.

२) �व�ात केस, दात पडण मे�ृयपूद होत.

३) जो मन�ुय �व�ात शरीरास तले, �ध, तपू �क�वा अ�य ��न�ध पदाथा�नी मद�न केलले पेाहतो �याला �ाधी होईल असे
समजाव.े

४) �व�ात ताबंड वे�� धारण केल�ेया व ताबंड गेधं लावल�ेया ��ीन आे�ल��गल तेर म�ृय लूवकर �ा�त होईल अस जेाणाव.े

५) जो �व�ात अशोक, क�हरे अथवा पळस ह वे�ृ फूल आेलले पेाहील �याला रोग �ा�त होईल.

६) �व�ाच ठेायी सयू� व च�ं यानंा �न�तजे पा�हल �ेक�वा अ���या�दक न�� पेडताहते तसचे �वुाद� तार येाचं पेतन पाहील
�याला मरण व शोक �ा�त होईल.

७) य��तभं, पळस, वा�ळ, कड�ुल�ब इत�या वंर चढण मे�ृयपूद होय.

८) �ववाह करण,े ताबंड वे�� धारण करण,े नद�स अडवनू आणण,े �शजलले मेासं खाण हेी नाशकारक समजावी.

९) �व�ात बायको लहान मलुाला पा�हल तर रोग�ा�ती �वधवलेा पा�हल अेसता रोग होतो.

१०) �व�ात कोणी �सरा मन�ुय लाकडाचा कोवाडा बाधंनू चालत आह अेस पेा�ह�यास आपणास रोग उ�वेले.

११) आपल हेात मोड�यासारख अेगर जळ�यासारख �ेव� पा�ह�यास मरण.

१२) पर�या मन�ुयाला �श�ग अेसललेी पाहण �ेनरो�यास रोग व रो�यास म�ृय सूचु�वतात,

१३) आपल डेोके मोठे व उचं आह अेस रेो�यानंी पा�हल तेर म�तकशळू व �वर जा�त उ�वले.

१४) नाकातंनू र� वाहात आह अेस पेा�हल तेर मरण;

१५) �व�ात शौच व वातंी ही दो�ही �याला होतील �याला रोग उ�वले.

१६) �नरोप घते�याच �ेव� पा�हल तेर म�ृयपूद.

१७) आपण लठृठ आहो आहो अस पेा�हल तेर रोग �ा�त होईल अस जेाणाव.े



१८) घराचा मागचा भाग जळताना पा�ह�यास मरण जवळआह अेस जेाणाव.े

१९) �म�ाचं केपड जेळताना पाहण रेोगदायक.

२०) आकाश �नलवणा�करीत आह अेस पेा�हल तेर रोग उ�वले.

२१) सयूा��त �दसले तर म�ृय.ू

*सकंलन :- अशोककाका कुलकण�*


