
                                                        જૈન સતૂ્રના આધારે સવંત્સર તથા તતતથ 

                                             (ઠાણાગં સતૂ્ર તથા જબંદુ્વીપ પ્રજ્ઞપ્તતમાથી) 

પાચં સવંત્સર -  

(૧) નક્ષત્ર સવંત્સર, (૨) યગુ સવંત્સર, (૩) પ્રમાણ સવંત્સર, (૪) લક્ષણ સવંત્સર, (૫)શતનશ્ચર સવંત્સર. 

નક્ષત્ર સવંત્સરના ભેદ -  નક્ષત્ર સવંત્સરના એકંદરે બાર ભેદ છે. 

(૧)  શ્રાવણ, (૨) ભાદરવો, (૩) આસો,    (૪) કાતતિક, (૫) માગશર  (૬) પોષ,  (૭) માઘ,  (૮) ફાગણ, 

(૯) ચૈત્ર, (૧૦) વૈશાખ, (૧૧) જેઠ, (૧૨) અષાઠ. અથવા બહૃસ્પતત નામનો ગ્રહ બાર વષે  

સવવ નક્ષત્રોના મડંળનો ભોગવી પણૂવ કરે તેને નક્ષત્ર સવંત્સર કહવેાય. 

યગુ સવંત્સરના ભેદ - યગુ સવંત્સરના પાચં ભેદ છે. 

(૧) ચદં્ર,  (૨) ચદં્ર, (૩) અભભવધવન, (૪) ચદં્ર, (૫) અભભવધવન.  

આમા ંત્રણ વખત ચદં્ર સવંત્સર આવે છે. એક ચદં્ર સવંત્સરના ચોવીસ પખવાડીયા થાય. ત્રણ ચદં્ર સવંત્સરના એ 

રીતે બોંતે્તર પખવાડીયા થયા. એક અભભવધવન સવંત્સરના છવ્વીસ પખવાડીયા થાય. એ રીતે બે અભભવધવન 

સવંત્સરના બાવન પખવાડીયા થાય. તે પ્રમાણે પાચેં સવંત્સરના ૧૨૪ પખવાડીયા ંથાય તેને યગુ સવંત્સર 

કહવેામા ંઆવે છે. 

પ્રમાણ તથા લક્ષણ સવંત્સર - આ બને્ન સવંત્સરના પાચં ભેદ છે.  

(૧) નક્ષત્ર,  (૨) ચદં્ર, (૩) ઋત,ુ (૪)આદદત્ય અને (૫)અભભવધવન  

નક્ષત્રો સરખા આવે, એટલે કે જે વખતે જે નક્ષત્રનો ચદં્રમા ંસાથે જોગ જોડવો જોઈએ તે જોડાય તે નક્ષત્ર જોગે 

જોડે. દાખલા તરીકે કાતતિકી પનૂમે કૃતતકા, માગશરની પભૂણિમા સાથે મગૃશર, પોષની સાથે પષુ્ય, માહની જોડે 

મઘા, ફાગણની જોડે   ઉત્તરાફાલ્ગનુી, શ્રાવણની સાથે શ્રવણ, ભાદરવાની સાથે ઉત્ત્રાભાદ્રપદ, અને આસોની 
સાથે અતિની એ પ્રમાણે માસના નામે જે નક્ષત્ર આવે તે સમ નક્ષત્ર કહવેાય. આ સમ સવંત્સરમા ંઋતઓુ સરખી 
આવે, ટાઢ, તાપ, વરસાદ જોઈતા પ્રમાણમા ંજ પડે. એટલે તે પ્રમાણ સવંત્સર ગણાય. 

ચદં્ર સવંત્સર -  ઉપર કહ્ુ ંતેથી જુદી જ રીતનુ ંસવંત્સર તે ચદં્ર સવંત્સર. દાખલા તરીકે પનુમની સાથે તે 

પનુમના નામ પ્રમાણે નક્ષત્ર ન હોય પણ જુદંુ જ નક્ષત્ર હોય તેવા સમયમા ંટાઢ, તાપ તથા વરસાદ પણ મેળ 

વગરનો પડે એને ચદં્ર સવંત્સર કહીએ. 



ઋત ુસવંત્સર - વનસ્પતતના પ્રવાળ તવષમ રીતે પરીણમે તે ઋત ુસવંત્સર ગણાય. ઋત ુતવના વકૃ્ષ-  

  વેલીઓને ફળ-ફુલ આવે, વરસાદ એક સરખી રીતે ન વરસે. તેને ઋત ુસવંત્સર તથા   

  કમવ સવંત્સર કહીએ. 

આદદત્ય સવંત્સર -થોડો વરસાદ થવા છતા ંપથૃ્વી પાણી, ફળ, ફુલમા ંઘણો રસ-કસ મકેૂ, ધાન્યાદદ ઘણા ં  

  સારા ંપાકે તે આદદત્ય સવંત્સર ગણાય. 

 

અભભવધવન સવંત્સર -  સયૂવના તાપને લીધે ક્ષણ, લવ, દદવસ, ઋૃત ુસારી રીતે પદરણમે, નીચા ંસ્થાનોમા ં 
   ખબૂ જળ ભરાય, તે અભભવધવન સવંત્સર ત્રીજા પ્રમાણ તથા ચોથા સવંત્સરના  

                                      ભેદો  એ  પ્રમાણે જાણવા. 

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

ગણવો. એ સવંત્સરના ૨૮ ભેદ છે અને તે અભભજજત, શ્રવણ, ધતનષ્ટાથી  લઈ ઉત્તરાષાઢા સધુી ગણી જવા. 
શતનશ્ચર સવંત્સરના બાર માસના પણ બે જુદા  પ્રકાર છે. (૧) લૌદકક અને (૨) લોકોત્તર. 

લૌદકક -એટલે વેદધમાવનયુાયીઓ - બ્રાહ્મણો જે 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) વૈશાક,   (૧૧) જેઠ, (૧૨) અષાઢ. 

માસના પક્ષ તવષે -  એક માસના બે પક્ષ હોય (૧) બહલુ પક્ષ અને (૨) શકુલ પક્ષ.  

કૃષ્ણ પક્ષના પદંર દદવસના ંનામ -  

(૧) પવૂાાંગ, (૨) તસદ્ધ મનોરમ, (૩) મનોહર, (૪) યશોભદ્ર,  (૫) યશોષરા, (૬) સવવ 
કામ સમદુ્ર,  (૭) ઈંદ્ર મઘૂાવભભતષક્ત, (૮) સૌમનસ, (૯) ધનજંય,   (૧૦) અથવતસદ્ધદ્ધ,  

(૧૧) અભભજાત, (૧૨) અત્યાશન,   (૧૩) શત્ુંજય,  (૧૪) અગ્નન વેશમ, (૧૫) ઉપશમ. 

કૃષ્ણ પક્ષની તતતથઓના નામ -  

(૧) નદંા, (૨) ભદ્રા,  (૩) જયા, (૪)  દરક્તા  અને  (૫)  પણૂાવ એ પાચંને ત્રણ વાર ગણતા ં૧૫ થાય. 

કૃષ્ણ પક્ષની રાત્રીના નામ -    



(૧) ઉત્તમા, (૨) સનુક્ષત્રા, (૩) એલાપત્યા, (૪) યશોધરા, (૫) સૌમનસા, (૬) શ્રી સભંતૂા, (૭) 

તવજ્યા,  (૮) વૈજ્યતંી, (૯) જયતંી, (૧૦) અપરાજજતા, (૧૧) ઈચ્છા, (૧૨) સમાહારા,   

(૧૩) તેજા, (૧૪)અતત તેજા, (૧૫) દેવાનદંા. 

કૃષ્ણ  પક્ષની રાત્રીની તીતથઓના નામ - 

(૧) ઉગ્રવતી,  (૨) ભોગવતી, (૩) યશોવતી,  (૪) સવવ તસદ્ધા, (૫) શભુ નામ એ પાચંને ત્રણ 

વાર ગણતા ં૧૫  રાત્રીની તતતથ જણાવી. 

રાત્રી દદવસના મહુતૂવ -  એક રાત્રી દદવસના ૩૦ મહુતૂવ થાય. તેના નામ નીચે પ્રમાણે છે. 

(૧) રૌદ્ર, (૨) િેત, (૩) તમત્ર, (૪) વાય,ુ (૫) સપુીન,      (૬) અભભચદં્ર, 

(૭) માહેંદ્ર, (૮) બળવાન,(૯) બ્રહ્મ, (૧૦) બ્રહ્મસત્ય,  (૧૧) ઈશાન, (૧૨) ત્વષ્ટા,  

(૧૩) ભાતવતાત્મા, (૧૪) વૈશ્રમણ, (૧૫) વારૂણ,      (૧૬) આનદં, (૧૭) તવજય,  

(૧૮) તવિેશન, (૧૯) પ્રજાપત્ય, (૨૦) ઉપશમ,   (૨૧) ગાધંવવ, (૨૨) અગ્નનવેશ્મ, 

(૨૩) શતવષૃભ, (૨૪) આતપવાન, (૨૫) અમમ,     (૨૬) ઉણવાન, (૨૭) ભૌમ,  

(૨૮) વષૃભ,  (૨૯) સવાવથવ,              (૩૦) રાક્ષસ. 

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

(૧) બવ, (૨) બાલવ,  (૩) કૌલવ, (૪) ગ્સ્તતમત લોચન, (૫)  ગરાદી,  (૬) વભણજ,  

(૭) તવષ્ટી, (૮) શકુની, (૯) ચતષુ્પાદ, (૧૦) નાગ,   (૧૧)  દકસ્તઘુ્ર. 

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

શકુલ પક્ષની રાત્રી -  શકુલ પક્ષની એકમની રાત્રીએ બવ કરણ હોય, બીજને દદવસે બાલવ કરણ  

    હોય, રાતે્ર કૌલવ કરણ હોય; એવી રીતે તતતથના રાતત્ર અને દદવસને તવષે એક  

    પછી એક કરણ લેવુ ંછેવટે પભૂણિમાના દદવસે તવષ્ષ્ટ અને રાત્રીએ બળ કરણ  

    આવે.  

કૃષ્ણપક્ષની રાત્રી -  કૃષ્ણપક્ષના પડવાને દદવસે બાલવ અને રાતે્ર કૌલવ કરણ આવે. રીતે રાત્રી 
અને દદવસના અનકુ્રમે કરણ લેતા ંછેવટે ચૌદશને દદવસે, તવષ્ટી, રાત્રીએ શકુની; અમાવાસ્યાના દદવસે ચતષુ્પાદ 



અને રાતે્ર નાગ કરણ આવે. શકુલપક્ષના પડવાના  દદવસે દકિંસ્તધુ્ન. ચર કરણ બદલાય અને ગ્સ્થર કરણ હંમેશા ં
તે જ  તતતથએ આવે. 

મખુ્ય સવંત્સર તથા ઋતઓુ કઈ?  

ઉપર કહલેા સવંત્સરો, અયન, ઋત ુતથા માસમા ંમખુ્ય કોણ? સવંત્સરમા ંમખુ્ય ચદં્ર સવંત્સર, 

 અયનમા ંમખુ્ય દભક્ષણાયન,  

ઋતમુા ંમખુ્ય પ્રાવટ્ૃ, માસમા ંમખુ્ય શ્રાવણ, 

 પક્ષમા ંમખુ્ય કૃષ્ણપક્ષ,  

અહોરાત્રીમા ંમખુ્ય દદવસ, 

 મહુતૂવમા ંમખુ્ય રૌદ્ર,  

કરણમા ંમખુ્ય બાલવ અને  

નક્ષત્રમા ંમખુ્ય અભભજજત. 

એક યગુના મહુતૂવ - એમ યગુના ંપાચ ંસવંત્સર, દશ અયન, ત્રીસ ઋત,ુ સાઠ માસ, એકસો વીસ પક્ષ, એક 

હજાર આઠસોંને ત્રીસ અહોરાત્રી અને ૫૪ હજાર નવસો મહુતૂવ થાય. એ સવવ એક યગુના જાણવા. 

સતૂ્રમા ંનક્ષત્રની ગણના -  ઉપર જે નક્ષત્રો ગણાવવામા ંઆવ્યા છે તે આધારે અતિની આદદ નક્ષત્ર માની  
    ગણાવ્યા છે. પણ સતૂ્રના આધારે નક્ષત્ર ગણના નીચે મજુબ જાણવી; 

(૧) અભભજજત, (૨) શ્રવણ,  (૩) ધતનષ્ટા,    (૪) શતભભષા,   (૫) પવૂાવભાદ્રપદ,   (૬)  ઉત્તરા ભાદ્રપદ, 

(૭) રેવતી,          (૮) અતિની, (૯) ભરણી,    (૧૦) કૃતતકા,       (૧૧) રોદહણી,      (૧૨) મગૃશર,  

(૧૩) આદ્રાવ, (૧૪) પનુવવસ,ુ (૧૫) પષુ્ય,(૧૬) અશ્લેષા,(૧૭) મઘા,      (૧૮) પવૂાવ ફાલ્ગનુી,  

(૧૯) ઉત્તરા ફાલ્ગનુી, (૨૦) હસ્ત, (૨૧) ભચત્રા,  (૨૨) સ્વાતત,  (૨૩) તવશાખા,      (૨૪) અનરુાધા, 

(૨૫) જ્યેષ્ટા,  (૨૬) મળૂ  (૨૭) પવૂાવષાઢા, (૨૮) ઉત્તરાષાઢા. એ પ્રમાણે ૨૮ નક્ષત્રો અનકુ્રમે જૈન સતૂ્રાનસુાર 

સમજવાના ંછે, તેમાનંા છ નક્ષત્ર ચદં્રમાને બહારના પદંરમે માડંલે દભક્ષણ તરફ જોગ જોડે છે. 

 તેના ંનામ - (૧) મગૃશર,        (૨) આદ્રાવ, (૩) પષુ્ય, (૪) અશ્લેષા, (૫) હસ્ત અને  (૬) મલૂ. 

ચદં્રમાની ઉત્તર દદશામા ં-  હવે ચદં્રમાથી ઉત્તરદદશામા ંજે બાર નક્ષત્ર જોડે છે તેના નામ નીચે પ્રમાણે છે. 



(૧) અભભજજત, (૨) શ્રવણ, (૩) ધતનષ્ઠા, (૪) શતભભષા,(૫)પવૂાવભાદ્રપદ, (૬) ઉત્તરા ભાદ્રપદ, (૭) રેવતી,(૮) 

અતિની,  (૯) ભરણી, (૧૦) પવૂાવ ફાલ્ગનુી, (૧૧) ઉત્તરાફાલ્ગનુી, (૧૨) સ્વાતત. 

ઉત્તર અને દભક્ષણ દદશામા ં- ચદં્રમાને ઉત્તર અને દભક્ષણ દદશે જે સાત નક્ષત્ર જોગ જોડે છે તેના ંનામ - 

(૧) કૃતતકા, (૨) રોદહણી, (૩) પનુવવસ,ુ (૪) મઘા, (૫) ભચત્રા  (૬) તવશાખા, (૭) અનરુાધા. તેમજ એક 

પવૂાવષાઢા અને બીજુ ંઉત્તરાષાઢા એ બે નક્ષત્રો સવવ બાહીરલે માડંલે દભક્ષણે ચદં્રમાને પ્રમર દીને જોગ જોડે છે. 

અને જયેષ્ઢા નક્ષત્ર સદા ચદં્રમાને પ્રમર દીને જોગ જોડે છે. અઠ્ઠાવીસ દેવના ંનામ આગળ કહ્ા ંછે ત્યાથંી તે સ્પષ્ટ 

થશે. 

તારાની સખં્યા - અભભજજત નક્ષત્રથી તારાની સખં્યા 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 અનકુ્રમે તારા જાણવા. 

નક્ષત્રના ગોત્ર -  હવે અઠ્ઠાવીશ નક્ષત્રના ંગોત્ર કહવેામા ંઆવે છે. 

(૧) મદ્ુગલાયન,(૨) સખં્યાયન, (૩) અગ્રભાવ, (૪) કરણીલાયન,  (૫) જાતકુણવ,  (૬) ધનજંય,  

(૭) પષુ્યાયન, (૮) અિાયન, (૯) ભાગવવેશ, (૧૦) અગ્નનવેશ    (૧૧) ગૌતમ,   (૧૨) ભારદ્વાજ,  

(૧૩) લોદહત્ય,    (૧૪) વાતસષ્ટ,  (૧૫) અવમન્જાયન,(૧૬)માડંવ્યાયન,(૧૭) પીંગલાયન,  

(૧૮)ગોપલ્લાયન,(૧૯) કાશ્યપ, (૨૦) કૌતશક, (૨૧) દભાયન, (૨૨) ચામરછાપ, (૨૩) શૃગંાયન,  

(૨૪) ગોલવ્યાયન, (૨૫) તીગીછાયન,  (૨૬) કાત્યાયન, (૨૭) અવધ્યાયન, (૨૮) વ્યાઘ્રાપત્ય. 

નક્ષત્રોની આકૃતત તથા મતૂતિ તવષે તવવેચન આગળ કયુાં છે.  

કળૂ - ઉપકળૂ નક્ષત્રો - અઠ્ઠાવીસ નક્ષત્રોમા ંબાર નક્ષત્રો કળૂ નક્ષત્રો છે. તેના નામ નીચે પ્રમાણે છે. 

(૧) ધતનષ્ટા, (૨) ઉત્તરા ભાદ્રપદ, (૩) અતિની, (૪) કૃતતકા, (૫) મગૃશર (૬) પષુ્ય, (૭) મઘા,  

(૮) ઉત્તરા ફાલ્ગનુી, (૯) ભચત્રા, (૧૦) તવશાખા  (૧૧) મળૂ અને  (૧૨) ઉત્તરાષાઢા 

કળૂોપકળૂ - ચાર નક્ષત્રો કળૂોપકળૂ ગણાય છે.તેના ંનામ નીચે પ્રમાણે છે. 

(૧) અભભજજત,    (૨) શતભભષા,   (૩) આદ્રાવ,   (૪) અનરુાધા અને બાકી રહ્ા ંતે ઉપકળૂનક્ષત્ર ગણવા.ં 



પનુમનો નક્ષત્ર સાથે જોગ - હવે દરેક પનુમે નક્ષત્ર જોગ જોડે તેના ંનામ કહવેામા ંઆવે છે. - શ્રાવણ માસની 
પનૂમને અભભજજત, શ્રવણ અને ધતનષ્ટા એ ત્રણમાથંી એક નક્ષત્ર જોડે જોગ સાધેં    

ભાદરવાની પનુમે શતભભષા, પવૂવભાદ્રપદ અને ઉત્તરાભાદ્રપદ એ ત્રણમાથંી એક સાથે જોગ જોડે, 

 આસોની પનુમે રેવતત અને અતિનીમાથંી એકની સાથે જોગ જોડે જોડાય,  

કાતવકી પનુમે ભરણી અને કૃતતકા, 

માગશરની પનુમે રોદહણી કે મગૃશર,  

પોષની પનુમે આદ્રાવ, પનુવવસ ુકે પષુ્ય, 

 મહાની પનુમે અશ્લેષા કે મઘા,       

ફાગણની પનુમે પવૂાવકાલ્ગનુી કે ઉત્તરાફાલ્ગનુી,  

ચૈત્રની પનુમે હસ્ત કે ભચત્રા,       

વૈશાખની પનુમે સ્વાતત કે તવશાખા, 

 જેઠની પનુમે અનરુાધા, જયેષ્ઠા કે મળૂ,       

અષાઢે પવૂાવષાઢા કે ઉત્તરાષાઢા ગમે તે એક નક્ષત્ર સાથે જોગ જોડાય. 

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

ભાદરવા વદદ અમાસે પવૂાવફાલ્ગનુી કે ઉત્તરાફાલ્ગનુી હોય, આસો વદદ અમાસે હસ્ત કે ભચત્રા હોય,  

કારતક વદદ અમાસે સ્વાતત કે તવશાખા હોય,   માગશર વદદ અમાસે અનરુાધા, જયેષ્ઢા કે મળૂ હોય,  

પોષ વદદ અમાસે પવૂવષાઢા કે ઉત્તરાષાઢા હોય,    મહા વદદ અમાસે અભભચ, શ્રવણ કે ધતનષ્ઢા હોય,  

ફાગણ વદદ અમાસે શતભભષા પવૂાવભાદ્રપદ  કે ઉત્તરાભાદ્રપદ હોય, 

 ચૈત્ર વદદ અમાસે રેવતી કે અતિની હોય, વૈશાખ વદદ  અમાસે ભરણી કે કૃતતકા હોય,  

જેઠ વદદ અમાસે રોદહણી કે મગૃશર હોય અને  અષાઢવદદ અમાસે આદ્રાવ, પનુવવસ ુકે પષુ્ય હોય. 

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



મહા વદદ અમાસે હોય. તેમજ મહાની પનુમે જે નક્ષત્ર હોય તેજ નક્ષત્ર શ્રાવણની   અમાસે હોય. એ રીતે બબ્બે 

મદહનાને અંતરે પનુમે તથા અમાસે એના એ જ  નક્ષત્ર આવે. 

જ્ઞાન ભણવાના ંસતૂ્રો -  શ્રી ઠાણાગં સતૂ્રમા,ં જ્ઞાન પ્રાપ્તત માટે અભ્યાસ આરંભવામા ંદસ નક્ષત્રો નીચે પ્રમાણે 

ગણાવવામા ંઆવે છે. 

(૧) મગૃશર,  (૨) આદ્રાવ,     (૩) પષુ્ય, (૪) પવૂાવષાઢા, (૫) પવૂાવભાદ્રપદા   (૬) પવૂાવ ફાલ્ગનુી  

(૭) મળૂ, (૮)અશ્લેષા, (૯) હસ્ત   અને  (૧૦) ભચત્રા. એ દશ નક્ષત્રોમા ંજ્ઞાનની વદૃ્ધદ્ધ થાય અને બધા 
તવઘ્નો નાશ પામે. માટે એ નક્ષત્રમા ંજ્ઞાન ભણવાનુ ં પારંગત પરુૂષો  કહી ગયા છે.  

દીક્ષા આપવાના ંશભુ નક્ષત્રો -              દીક્ષા આપવાના શભુ નક્ષત્રો નીચે પ્રમાણે છે. 

(૧) પનુવવસ,ુ (૨) પષુ્ય,  (૩) સ્વાતત, (૪) અનરુાધા, (૫) હસ્ત,  (૬) શ્રવણ,  (૭) ધતનષ્ઠા,(૮) રેવતી, 

(૯) રોદહણી, (૧૦) અતિની,  (૧૧) શતભભષા, (૧૨) ઉત્તરાષાઢા, (૧૪) ઉત્તરા ફાલ્ગનુી. આ ચૌદ નક્ષત્રોમા ં
દીક્ષા આપવાથી દીભક્ષત નર નારી સ્વપરનુ ંકલ્યાણ સાધે. 

 

દીક્ષા આપવાની શભુ તતતથઓ - એકમ, બીજ, ત્રીજ, ચોથ, પાચંમ, દશમ, અગીઆરશ, બારશ અને તેરશ એ 

તતતથઓ દીક્ષાના કાયવ માટે ઉત્તમ જાણવી. 

 

દીક્ષા આપવાના ંવાર - શતનવાર, સોમવાર, બધુવાર, ગરુૂવાર અને શકુ્રવાર એ પ્રમાણે વાર, દીક્ષા આપવાના 
કાયવમા ંઉત્તમ છે. પણ એ વાર અને ઉપર કહલેી તતતથઓમા ંઅમે પવેૂ કહ્ ુતેમ ચદં્રનુ ંબળ ખાસ કરીને તપાસવુ.ં 
કોઈ આચાયવનો એવો મત છે કે ચૈત્ર અને જેઠ માસમા ંદીક્ષા આપવી નહીં. કારણ કે એવી દીક્ષા તવઘ્નકારક 

થવાનો ભય રાખવામા ંઆવે છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

   

     

 


