
જનૈ સૂત્રના આધાર ેસંવત્સર તથા તતતથ 

 (ઠાણાંગ સૂત્ર તથા જંબુદ્વીપ પ્રજ્ઞતિમાથી) 

પાચં સંવત્સર -  

(૧) નક્ષત્ર સંવત્સર, (૨) યુગ સંવત્સર, (૩) પ્રમાણ સવંત્સર, (૪) લક્ષણ સવંત્સર,  (૫)શતનશ્ચર 

સંવત્સર. 

નક્ષત્ર સંવત્સરના ભેદ -  નક્ષત્ર સંવત્સરના એકંદર ેબાર ભેદ છે. 

(૧) શ્રાવણ, (૨) ભાદરવો, (૩) આસો,  (૪) કાતતિક, (૫) માગશર (૬)

 પોષ,  (૭) માઘ,  (૮) ફાગણ, (૯) ચૈત્ર,  (૧૦) વૈશાખ,

 (૧૧) જઠે,  (૧૨) અષાઠ. અથવા બૃહસ્પતત નામનો ગ્રહ બાર વષે સવિ નક્ષત્રોના 

મંડળનો ભોગવી પૂણિ કર ેતેન ે નક્ષત્ર સંવત્સર કહેવાય. 

યુગ સંવત્સરના ભેદ - યગુ સવંત્સરના પાંચ ભેદ છે. 

(૧) ચંદ્ર,   (૨) ચંદ્ર,  (૩) અતભવધિન, (૪) ચંદ્ર, (૫)

 અતભવધિન. આમાં ત્રણ વખત ચંદ્ર સંવત્સર આવે છે. એક ચદં્ર સંવત્સરના ચોવીસ પખવાડીયા થાય. ત્રણ 

ચંદ્ર સંવત્સરના એ રીતે બોતં્તરે પખવાડીયા થયા. એક અતભવધિન સંવત્સરના છવ્વીસ પખવાડીયા થાય. એ રીતે 

બે અતભવધિન સવંત્સરના બાવન પખવાડીયા થાય. તે પ્રમાણે પાંચે સવંત્સરના ૧૨૪ પખવાડીયાં થાય તેને યુગ 

સંવત્સર કહેવામાં આવે છે. 

પ્રમાણ તથા લક્ષણ સંવત્સર - આ બન્ને સંવત્સરના પાંચ ભેદ છે.  

(૧) નક્ષત્ર,  (૨) ચંદ્ર,  (૩) ઋતુ,  (૪)આતદત્ય અને (૫)અતભવધિન 

નક્ષત્રો સરખા આવે, એટલ ેકે જ ેવખતે જ ેનક્ષત્રનો ચંદ્રમાં સાથે જોગ જોડવો જોઈએ તે જોડાય તે નક્ષત્ર જોગે 

જોડે. દાખલા તરીકે કાતતિકી પૂનમે કૃતતકા, માગશરની પતૂણિમા સાથે મૃગશર, પોષની સાથે પુષ્ય, માહની જોડે 

મઘા, ફાગણની જોડે   ઉત્તરાફાલ્ગનુી, શ્રાવણની સાથે શ્રવણ, ભાદરવાની સાથે ઉત્ત્રાભાદ્રપદ, અને આસોની 

સાથે અતિની એ પ્રમાણે માસના નામે જ ેનક્ષત્ર આવે તે સમ નક્ષત્ર કહેવાય. આ સમ સંવત્સરમાં ઋતુઓ સરખી 

આવે, ટાઢ, તાપ, વરસાદ જોઈતા પ્રમાણમાં જ પડે. એટલ ેતે પ્રમાણ સવંત્સર ગણાય. 

ચંદ્ર સંવત્સર -  ઉપર કહ્ું તેથી જુદી જ રીતનુ ંસંવત્સર તે ચંદ્ર સંવત્સર. દાખલા તરીકે પનુમની સાથે   

  તે પુનમના નામ પ્રમાણે નક્ષત્ર ન હોય પણ જુદંુ જ નક્ષત્ર હોય તેવા સમયમાં ટાઢ, તાપ   

  તથા વરસાદ પણ મેળ વગરનો પડે એને ચંદ્ર સંવત્સર કહીએ. 

ઋતુ સંવત્સર - વનસ્પતતના પ્રવાળ તવષમ રીતે પરીણમે તે ઋતુ સંવત્સર ગણાય. ઋતુ તવના વૃક્ષ-  

  વેલીઓને ફળ-ફુલ આવે, વરસાદ એક સરખી રીતે ન વરસ.ે તેને ઋતુ સંવત્સર તથા   

  કમિ સંવત્સર કહીએ. 

આતદત્ય સવંત્સર - થોડો વરસાદ થવા છતાં પૃથ્વી પાણી, ફળ, ફુલમાં ઘણો રસ-કસ મકેૂ, ધાન્યાતદ ઘણાં  

   સારાં પાકે તે આતદત્ય સવંત્સર ગણાય. 

 

અતભવધિન સવંત્સર -  સૂયિના તાપને લીધ ેક્ષણ, લવ, તદવસ, ઋૃતુ સારી રીતે પતરણમે, નીચાં સ્થાનોમાં   

   ખૂબ જળ ભરાય, તે અતભવધિન સંવત્સર  



    ત્રીજા પ્રમાણ તથા ચોથા સવંત્સરના ભેદો એ પ્રમાણે જાણવા. 

શતનશ્ચર સવંત્સર -  અતભતજતાતદ ૨૮ નક્ષત્રોને શતનશ્ચર મહાગ્રહ ૩૦ વષે ભોગવી લે તેને શતનશ્ચર  

    સંવત્સર ગણવો. એ સવંત્સરના ૨૮ ભેદ છે અને તે અતભતજત, શ્રવણ, 

ધતનષ્ટાથી      લઈ ઉત્તરાષાઢા સુધી ગણી જવા. શતનશ્ચર સવંત્સરના બાર 

માસના પણ બે જુદા      પ્રકાર છે. (૧) લૌતકક અને (૨) લોકોત્તર. 

લૌતકક  -  એટલ ેવેદધમાિનયુાયીઓ - બ્રાહ્મણો જ ેમાને છે તે અને. 

લોકોત્તર બાર માસ -  

(૧) શ્રવણ,  (૨) ભાદરવો,  (૩) આસો, (૪) કાતતિક,  (૫) માગશર, 

 (૬) પોષ, (૭) માહ, (૮) ફાગણ,  (૯) ચૈત્ર, (૧૦) વશૈાક,  (૧૧)

 જઠે,  (૧૨) અષાઢ. 

માસના પક્ષ તવષે -   એક માસના બે પક્ષ હોય (૧) બહુલ પક્ષ અને (૨) શુકલ પક્ષ.  

કૃષ્ણ પક્ષના પદંર તદવસનાં નામ -  

(૧) પૂવાાંગ,  (૨) તસદ્ધ મનોરમ, (૩) મનોહર,  (૪) યશોભદ્ર,  (૫) 

યશોષરા, (૬) સવિ કામ સમુદ્ર,  (૭) ઈંદ્ર મૂઘાિતભતષક્ત, (૮) સૌમનસ, (૯) ધનજંય,  

 (૧૦) અથિતસતદ્ધ,  (૧૧) અતભજાત, (૧૨) અત્યાશન,  (૧૩) શત્રુજંય,  (૧૪) અતનિ વશેમ, (૧૫) 

ઉપશમ. 

કૃષ્ણ પક્ષની તતતથઓના નામ -  

(૧) નંદા,   (૨) ભદ્રા,   (૩) જયા,  (૪) તરક્તા અન ે (૫) પૂણાિ એ 

પાચંને ત્રણ વાર ગણતાં ૧૫ થાય. 

કૃષ્ણ પક્ષની રાત્રીના નામ -    

(૧) ઉત્તમા,  (૨) સનુક્ષત્રા, (૩) એલાપત્યા, (૪) યશોધરા, (૫) સૌમનસા, (૬) શ્રી સંભૂતા,

 (૭) તવજ્યા,  (૮) વજંૈ્યતી,  (૯) જયંતી,  (૧૦) અપરાતજતા,

 (૧૧) ઈચ્છા,  (૧૨) સમાહારા,  (૧૩) તેજા,  (૧૪) અતત તેજા, (૧૫) 

દેવાનદંા. 

કૃષ્ણ  પક્ષની રાત્રીની તીતથઓના નામ - 

(૧) ઉગ્રવતી,  (૨) ભોગવતી, (૩) યશોવતી,  (૪) સવિ તસદ્ધા, (૫) શુભ નામ એ પાંચને ત્રણ 

વાર ગણતાં ૧૫  રાત્રીની તતતથ જણાવી. 

રાત્રી તદવસના મુહૂતિ -  એક રાત્રી તદવસના ૩૦ મહૂુતિ થાય. તેના નામ નીચે પ્રમાણે છે. 

(૧) રૌદ્ર,  (૨) િેત,  (૩) તમત્ર,  (૪) વાયુ,  (૫)

 સુપીન, 

(૬) અતભચંદ્ર, (૭) માહેંદ્ર,  (૮) બળવાન, (૯) બ્રહ્મ,  (૧૦)

 બ્રહ્મસત્ય, 



(૧૧) ઈશાન, (૧૨) ત્વષ્ટા,  (૧૩) ભાતવતાત્મા, (૧૪) વૈશ્રમણ, (૧૫) વારૂણ, 

(૧૬) આનંદ, (૧૭) તવજય,  (૧૮) તવિશેન, (૧૯) પ્રજાપત્ય, (૨૦) ઉપશમ, 

(૨૧) ગાંધવિ, (૨૨) અતનિવેશ્મ, (૨૩) શતવષૃભ, (૨૪) આતપવાન, (૨૫) અમમ, 

(૨૬) ઉણવાન, (૨૭) ભૌમ,  (૨૮) વૃષભ,  (૨૯) સવાિથિ, (૩૦) રાક્ષસ. 

કરણના નામ -   કરણ ૧૧ છે. તેનાં નામ નીચે પ્રમાણે છે. 

(૧) બવ,  (૨) બાલવ,  (૩) કૌલવ,  (૪) તસ્તતમત લોચન, (૫)

 ગરાદી, 

(૬) વતણજ, (૭) તવષ્ટી,  (૮) શકુની, (૯) ચતુષ્પાદ, (૧૦) નાગ, 

(૧૧) તકસ્તુઘ્ર. 

ચર અને તસ્થર કરણ - પ્રથમના સાત કરણ ચર અને છેલ્લા ચાર તસ્થર  છે. 

શુકલ પક્ષની રાત્રી -  શુકલ પક્ષની એકમની રાત્રીએ બવ કરણ હોય, બીજને તદવસે બાલવ કરણ  

    હોય, રાત્ર ેકૌલવ કરણ હોય; એવી રીતે તતતથના રાતત્ર અન ેતદવસને તવષે એક  

    પછી એક કરણ લેવુ ંછેવટે પૂતણિમાના તદવસે તવતષ્ટ અને રાત્રીએ બળ કરણ  

    આવે.  

કૃષ્ણપક્ષની રાત્રી -  કૃષ્ણપક્ષના પડવાને તદવસે બાલવ અને રાત્ર ેકૌલવ કરણ આવે. રીતે રાત્રી અને 

     તદવસના અનુક્રમે કરણ લેતાં છેવટે ચૌદશને તદવસ,ે તવષ્ટી, રાત્રીએ 

શકુની;      અમાવાસ્યાના તદવસે ચતુષ્પાદ અને રાત્ર ેનાગ કરણ આવે. 

શુકલપક્ષના પડવાના      તદવસે તકંસ્તુધ્ન. ચર કરણ બદલાય અને તસ્થર કરણ 

હંમેશાં તે જ તતતથએ      આવે. 

મુખ્ય સવંત્સર તથા ઋતુઓ કઈ? ઉપર કહેલા સવંત્સરો, અયન, ઋતુ તથા માસમાં મુખ્ય કોણ? સંવત્સરમાં  

    મુખ્ય ચંદ્ર સંવત્સર, અયનમાં મુખ્ય દતક્ષણાયન, ઋતુમાં મખુ્ય પ્રાવટૃ ્, માસમાં  

    મુખ્ય શ્રાવણ, પક્ષમાં મુખ્ય કૃષ્ણપક્ષ, અહોરાત્રીમાં મુખ્ય તદવસ, મુહૂતિમાં 

મુખ્ય      રૌદ્ર, કરણમાં મુખ્ય બાલવ અને નક્ષત્રમાં મખુ્ય અતભતજત. 

એક યુગના મુહૂતિ -  એમ યુગનાં પાચં સવંત્સર, દશ અયન, ત્રીસ ઋતુ, સાઠ માસ, એકસો વીસ  

    પક્ષ, એક હજાર આઠસોનંે ત્રીસ અહોરાત્રી અને ૫૪ હજાર નવસો મુહૂતિ થાય.  

    એ સવિ એક યુગના જાણવા. 

સૂત્રમાં નક્ષત્રની ગણના -  ઉપર જ ેનક્ષત્રો ગણાવવામાં આવ્યા છે તે આધાર ેઅતિની આતદ નક્ષત્ર માની   

   ગણાવ્યા છે. પણ સૂત્રના આધાર ેનક્ષત્ર ગણના નીચે મજુબ જાણવી; 

(૧) અતભતજત, (૨) શ્રવણ,  (૩) ધતનષ્ટા,  (૪) શતતભષા, (૫) પૂવાિભાદ્રપદ, 

(૬) ઉત્તરા ભાદ્રપદ,(૭) રવેતી,  (૮) અતિની,  (૯) ભરણી,  (૧૦) કૃતતકા, 

(૧૧) રોતહણી, (૧૨) મૃગશર, (૧૩) આદ્રાિ,  (૧૪) પુનવિસુ, (૧૫) પુષ્ય, 

(૧૬) અશ્લેષા, (૧૭) મઘા,  (૧૮) પવૂાિ ફાલ્ગનુી, (૧૯) ઉત્તરા ફાલ્ગનુી, (૨૦) હસ્ત, 



(૨૧) તચત્રા,  (૨૨) સ્વાતત,  (૨૩) તવશાખા, (૨૪) અનુરાધા, (૨૫) જે્યષ્ટા, 

(૨૬) મૂળ  (૨૭) પવૂાિષાઢા, (૨૮) ઉત્તરાષાઢા. એ પ્રમાણે ૨૮ નક્ષત્રો અનુક્રમે જનૈ સૂત્રાનુસાર 

સમજવાનાં છે, તેમાંના છ નક્ષત્ર ચંદ્રમાને બહારના પદંરમ ેમાંડલ ેદતક્ષણ તરફ જોગ જોડે છે. તેનાં નામ - (૧) 

મૃગશર,              (૨) આદ્રાિ, (૩) પષુ્ય, (૪) અશ્લેષા,  (૫) હસ્ત અને  (૬) મૂલ. 

ચંદ્રમાની ઉત્તર તદશામાં -  હવે ચંદ્રમાથી ઉત્તરતદશામાં જ ેબાર નક્ષત્ર જોડે છે તેના નામ નીચે પ્રમાણે છે. 

(૧) અતભતજત, (૨) શ્રવણ,  (૩) ધતનષ્ઠા,  (૪) શતતભષા, (૫)

 પૂવાિભાદ્રપદ, 

(૬) ઉત્તરા ભાદ્રપદ, (૭) રવેતી,  (૮) અતિની,  (૯) ભરણી, (૧૦) પૂવાિ 

ફાલ્ગનુી, 

(૧૧) ઉત્તરાફાલ્ગનુી, (૧૨) સ્વાતત. 

ઉત્તર અને દતક્ષણ તદશામાં - ચંદ્રમાને ઉત્તર અને દતક્ષણ તદશે જ ેસાત નક્ષત્ર જોગ જોડે છે તેનાં નામ - 

(૧) કૃતતકા,  (૨) રોતહણી,  (૩) પુનવિસુ,  (૪) મઘા,  (૫) 

તચત્રા, 

(૬) તવશાખા,  (૭) અનરુાધા. તેમજ એક પૂવાિષાઢા અને બીજંુ ઉત્તરાષાઢા એ બે નક્ષત્રો સવિ બાહીરલ ે

માંડલ ેદતક્ષણે ચંદ્રમાને પ્રમર દીને જોગ જોડે છે. અને જયેષ્ઢા નક્ષત્ર સદા ચંદ્રમાને પ્રમર દીને જોગ જોડે છે. 

અઠ્ઠાવીસ દેવના ંનામ આગળ કહ્ાં છે ત્યાંથી તે સ્પષ્ટ થશે. 

તારાની સંખ્યા - અતભતજત નક્ષત્રથી તારાની સંખ્યા નીચે પ્રમાણે જાણવી - ૩, ૩, ૫, ૧૦૦, ૨, ૨, ૩૨,   

  ૩, ૩, ૬, ૫, ૩, ૧, ૫, ૩, ૬, ૭, ૨, ૨, ૫, ૧, ૧, ૫, ૪, ૩, ૧૧, ૪, ૪, એ પ્રમાણે    

 અઠ્ઠાવીશ નક્ષત્રના અનુક્રમે તારા જાણવા. 

નક્ષત્રના ગોત્ર -  હવે અઠ્ઠાવીશ નક્ષત્રનાં ગોત્ર કહેવામાં આવે છે. 

(૧) મુદ ્ગલાયન, (૨) સખં્યાયન, (૩) અગ્રભાવ, (૪) કરણીલાયન, (૫) જાતુકણિ,   (૬) ધનજંય, 

 (૭) પુષ્યાયન, (૮) અિાયન, (૯) ભાગિવશે, (૧૦) અતનિવશે, 

(૧૧) ગૌતમ,   (૧૨) ભારદ્વાજ, (૧૩) લોતહત્ય, (૧૪) વાતસષ્ટ, (૧૫) અવમન્જાયન, 

(૧૬) માંડવ્યાયન, (૧૭) પીગંલાયન, (૧૮) ગોપલ્લાયન, (૧૯) કાશ્યપ, (૨૦) કૌતશક, 

(૨૧) દભાયન, (૨૨) ચામરછાપ, (૨૩) શૃંગાયન, (૨૪) ગોલવ્યાયન, (૨૫) તીગીછાયન, 

(૨૬) કાત્યાયન, (૨૭) અવધ્યાયન, (૨૮) વ્યાઘ્રાપત્ય. નક્ષત્રોની આકૃતત તથા મતૂતિ તવષે તવવચેન આગળ 

કયુાં છે.  

કૂળ - ઉપકૂળ નક્ષત્રો - અઠ્ઠાવીસ નક્ષત્રોમાં બાર નક્ષત્રો કૂળ નક્ષત્રો છે. તેના નામ નીચે પ્રમાણે છે. 

(૧) ધતનષ્ટા,  (૨) ઉત્તરા ભાદ્રપદ,  (૩) અતિની,  (૪) કૃતતકા, 

 (૫) મૃગશર 



(૬) પુષ્ય,  (૭) મઘા,   (૮) ઉત્તરા ફાલ્ગનુી, (૯) તચત્રા, 

 (૧૦) તવશાખા 

(૧૧) મળૂ અને  (૧૨) ઉત્તરાષાઢા 

કૂળોપકૂળ -  ચાર નક્ષત્રો કૂળોપકૂળ ગણાય છે.તેનાં નામ નીચે પ્રમાણે છે. 

(૧) અતભતજત,    (૨) શતતભષા,   (૩) આદ્રાિ,   (૪) અનરુાધા અને બાકી રહ્ાં તે ઉપકૂળનક્ષત્ર ગણવાં. 

પુનમનો નક્ષત્ર સાથે જોગ - હવે દરકે પુનમે નક્ષત્ર જોગ જોડે તેનાં નામ કહેવામાં આવે છે. - શ્રાવણ માસની  

    પૂનમને અતભતજત, શ્રવણ અને ધતનષ્ટા એ ત્રણમાથંી એક નક્ષત્ર જોડે જોગ 

સાંધ ે     ભાદરવાની પનુમે શતતભષા, પૂવિભાદ્રપદ અને ઉત્તરાભાદ્રપદ એ 

ત્રણમાંથી એક      સાથે જોગ જોડે, આસોની પનુમે રવેતત અને અતિનીમાંથી 

એકની સાથે જોગ      જોડે જોડાય, કાતિકી પુનમે ભરણી અને કૃતતકા, 

માગશરની પનુમે રોતહણી કે      મૃગશર, પોષની પનુમે આદ્રાિ, પુનવિસુ કે 

પુષ્ય, મહાની પનુમે અશ્લેષા કે મઘા,      ફાગણની પનુમે પૂવાિકાલ્ગનુી કે 

ઉત્તરાફાલ્ગુની, ચૈત્રની પુનમે હસ્ત કે તચત્રા,      વૈશાખની પનુમે સ્વાતત કે 

તવશાખા, જઠેની પુનમે અનુરાધા, જયેષ્ઠા કે મૂળ,      અષાઢે પૂવાિષાઢા કે 

ઉત્તરાષાઢા ગમે તે એક નક્ષત્ર સાથે જોગ જોડાય. 

અમાસના નક્ષત્ર -   શ્રાવણ વતદ અમાસે અશ્લેષા કે મઘા, એ બેમાથંી એક હોય, ભાદરવા વતદ  

    અમાસે પવૂાિફાલ્ગનુી કે ઉત્તરાફાલ્ગુની હોય, આસો વતદ અમાસે હસ્ત કે તચત્રા  

    હોય, કારતક વતદ અમાસે સ્વાતત કે તવશાખા હોય, માગશર વતદ અમાસે 

અનુરાધા,      જયષે્ઢા કે મૂળ હોય, પોષ વતદ અમાસે પૂવિષાઢા કે 

ઉત્તરાષાઢા હોય, મહા વતદ      અમાસે અતભચ, શ્રવણ કે ધતનષ્ઢા હોય, 

ફાગણ વતદ અમાસે શતતભષા પવૂાિભાદ્રપદ      કે ઉત્તરાભાદ્રપદ હોય, ચૈત્ર વતદ 

અમાસે રવેતી કે અતિની હોય, વશૈાખ વતદ      અમાસે ભરણી કે કૃતતકા 

હોય, જઠે વતદ અમાસ ેરોતહણી કે મૃગશર હોય અને      અષાઢવતદ અમાસે આદ્રાિ, 

પુનવિસુ કે પુષ્ય હોય. 

પુનમ અને અમાસના નક્ષત્રનો મેળ - એવો સામાન્ય તનયમ છે કે શ્રાવણની પનુમે જ ેનક્ષત્ર હોય તે જ નક્ષત્ર  

    મહા વતદ અમાસે હોય. તેમજ મહાની પુનમે જ ેનક્ષત્ર હોય તેજ નક્ષત્ર 

શ્રાવણની      અમાસે હોય. એ રીતે બબ્બ ેમતહનાને અંતર ેપનુમે તથા 

અમાસે એના એજ      નક્ષત્ર આવે. 

જ્ઞાન ભણવાનાં સૂત્રો -  શ્રી ઠાણાંગ સૂત્રમાં, જ્ઞાન પ્રાતિ માટે અભ્યાસ આરંભવામા ંદસ નક્ષત્રો નીચે પ્રમાણે 

ગણાવવામાં આવે છે. 

(૧) મૃગશર, (૨) આદ્રાિ,  (૩) પુષ્ય,  (૪) પૂવાિષાઢા, (૫)

 પૂવાિભાદ્રપદા 

(૬) પૂવાિ ફાલ્ગુની (૭) મૂળ,  (૮) અશ્લેષા, (૯) હસ્ત અને  (૧૦) તચત્રા. એ 

દશ નક્ષત્રોમાં જ્ઞાનની વતૃદ્ધ થાય અને બધા તવઘ્નો નાશ પામે. માટે એ નક્ષત્રમાં જ્ઞાન ભણવાનું પારંગતપરુૂષો 

કહી ગયા છે.  

દીક્ષા આપવાનાં શુભ નક્ષત્રો - દીક્ષા આપવાના શુભ નક્ષત્રો નીચે પ્રમાણે છે. 



(૧) પુનવિસુ,  (૨) પુષ્ય,  (૩) સ્વાતત,  (૪) અનુરાધા, (૫) હસ્ત, 

 (૬) શ્રવણ,   (૭) ધતનષ્ઠા,  (૮) રવેતી,  (૯) રોતહણી, 

 (૧૦) અતિની, 

(૧૧) શતતભષા, (૧૨) ઉત્તરાષાઢા, (૧૪) ઉત્તરા ફાલ્ગુની. આ ચૌદ નક્ષત્રોમાં દીક્ષા આપવાથી દીતક્ષત નરનારી 

સ્વપરનું કલ્યાણ સાધ.ે 

 

દીક્ષા આપવાની શુભ તતતથઓ - એકમ, બીજ, ત્રીજ, ચોથ, પાંચમ, દશમ, અગીઆરશ, બારશ અને તેરશ એ 

તતતથઓ દીક્ષાના કાયિ માટે ઉત્તમ જાણવી. 

 

દીક્ષા આપવાનાં વાર - શતનવાર, સોમવાર, બુધવાર, ગરુૂવાર અને શુક્રવાર એ પ્રમાણે વાર, દીક્ષા આપવાના 

કાયિમાં ઉત્તમ છે. પણ એ વાર અને ઉપર કહેલી તતતથઓમાં અમે પૂવે કહ્ુ તેમ ચંદ્રનું બળ ખાસ કરીને તપાસવું. 

કોઈ આચાયિનો એવો મત છે કે ચૈત્ર અને જઠે માસમાં દીક્ષા આપવી નહી.ં કારણ કે એવી દીક્ષા તવઘ્નકારક 

થવાનો ભય રાખવામાં આવે છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

     

 


