જૈન સ ૂત્રના આધારે સંવત્સર તથા તતતથ
(ઠાણાંગ સ ૂત્ર તથા જ ંબદ્વુ ીપ પ્રજ્ઞપ્તતમાથી)
પાંચ સંવત્સર ુ સંવત્સર, (૩) પ્રમાણ સંવત્સર, (૪) લક્ષણ સંવત્સર, (૫)શતનશ્ચર સંવત્સર.
(૧) નક્ષત્ર સંવત્સર, (૨) યગ
નક્ષત્ર સંવત્સરના ભેદ - નક્ષત્ર સંવત્સરના એકં દરે બાર ભેદ છે .
(૧) શ્રાવણ,

(૨) ભાદરવો,

(૩) આસો,

(૯) ચૈત્ર,

(૧૦) વૈશાખ,

(૧૧)

(૪) કાતતિક, (૫) માગશર (૬) પોષ, (૭) માઘ, (૮) ફાગણ,

જેઠ,

(૧૨) અષાઠ. અથવા બ ૃહસ્પતત નામનો ગ્રહ બાર વષે

સવવ નક્ષત્રોના મંડળનો ભોગવી પ ૂણવ કરે તેને નક્ષત્ર સંવત્સર કહેવાય.
ુ સંવત્સરના ભેદ - યગ
ુ સંવત્સરના પાંચ ભેદ છે .
યગ
(૧)

ચંદ્ર,

(૨)

ચંદ્ર,

(૩)

અભભવધવન,

(૪)

ચંદ્ર,

(૫)

અભભવધવન.

આમાં ત્રણ વખત ચંદ્ર સંવત્સર આવે છે . એક ચંદ્ર સંવત્સરના ચોવીસ પખવાડીયા થાય. ત્રણ ચંદ્ર સંવત્સરના એ
રીતે બોંત્તેર પખવાડીયા થયા. એક અભભવધવન સંવત્સરના છવ્વીસ પખવાડીયા થાય. એ રીતે બે અભભવધવન
ુ સંવત્સર
સંવત્સરના બાવન પખવાડીયા થાય. તે પ્રમાણે પાંચે સંવત્સરના ૧૨૪ પખવાડીયાં થાય તેને યગ
કહેવામાં આવે છે .
પ્રમાણ તથા લક્ષણ સંવત્સર - આ બન્ને સંવત્સરના પાંચ ભેદ છે .
(૧)

નક્ષત્ર,

(૨)

ચંદ્ર,

(૩)

ઋત,ુ

(૪)આદદત્ય અને (૫)અભભવધવન

નક્ષત્રો સરખા આવે, એટલે કે જે વખતે જે નક્ષત્રનો ચંદ્રમાં સાથે જોગ જોડવો જોઈએ તે જોડાય તે નક્ષત્ર જોગે
જોડે. દાખલા તરીકે કાતતિકી પ ૂનમે કતૃ તકા, માગશરની પ ૂભણિમા સાથે મ ૃગશર, પોષની સાથે પષ્ુ ય, માહની જોડે
મઘા, ફાગણની જોડે

ુ ી, શ્રાવણની સાથે શ્રવણ, ભાદરવાની સાથે ઉત્ત્રાભાદ્રપદ, અને આસોની
ઉત્તરાફાલ્ગન

ુ સરખી
સાથે અતિની એ પ્રમાણે માસના નામે જે નક્ષત્ર આવે તે સમ નક્ષત્ર કહેવાય. આ સમ સંવત્સરમાં ઋતઓ
આવે, ટાઢ, તાપ, વરસાદ જોઈતા પ્રમાણમાં જ પડે. એટલે તે પ્રમાણ સંવત્સર ગણાય.
ચંદ્ર સંવત્સર -

ુ મની સાથે તે
ઉપર કહ્ ં ુ તેથી જુદી જ રીતન ંુ સંવત્સર તે ચંદ્ર સંવત્સર. દાખલા તરીકે પન

ુ મના નામ પ્રમાણે નક્ષત્ર ન હોય પણ જુદું જ નક્ષત્ર હોય તેવા સમયમાં ટાઢ, તાપ તથા વરસાદ પણ મેળ
પન
વગરનો પડે એને ચંદ્ર સંવત્સર કહીએ.

ઋત ુ સંવત્સર -

વનસ્પતતના પ્રવાળ તવષમ રીતે પરીણમે તે ઋત ુ સંવત્સર ગણાય. ઋત ુ તવના વ ૃક્ષવેલીઓને ફળ-ફુલ આવે, વરસાદ એક સરખી રીતે ન વરસે. તેને ઋત ુ સંવત્સર તથા
કમવ સંવત્સર કહીએ.

આદદત્ય સંવત્સર -થોડો વરસાદ થવા છતાં પ ૃથ્વી પાણી, ફળ, ફુલમાં ઘણો રસ-કસ મ ૂકે, ધાન્યાદદ ઘણાં
સારાં પાકે તે આદદત્ય સંવત્સર ગણાય.

અભભવધવન સંવત્સર -

સ ૂયવના તાપને લીધે ક્ષણ, લવ, દદવસ, ઋૃત ુ સારી રીતે પદરણમે, નીચાં સ્થાનોમાં
ખ ૂબ જળ ભરાય, તે અભભવધવન સંવત્સર ત્રીજા પ્રમાણ તથા ચોથા સંવત્સરના
ભેદો એ પ્રમાણે જાણવા.

શતનશ્ચર સંવત્સર -

અભભજજતાદદ ૨૮ નક્ષત્રોને શતનશ્ચર મહાગ્રહ ૩૦ વષે ભોગવી લે તેને શતનશ્ચર સંવત્સર

ુ ી ગણી જવા.
ગણવો. એ સંવત્સરના ૨૮ ભેદ છે અને તે અભભજજત, શ્રવણ, ધતનષ્ટાથી લઈ ઉત્તરાષાઢા સધ
શતનશ્ચર સંવત્સરના બાર માસના પણ બે જુદા પ્રકાર છે . (૧) લૌદકક અને (૨) લોકોત્તર.
ુ ાયીઓ - બ્રાહ્મણો જે માને છે તે અને.
લૌદકક -એટલે વેદધમાવ નય
લોકોત્તર બાર માસ (૧) શ્રવણ,

(૨) ભાદરવો,

૩) આસો, (૪) કાતતિક,
(૧૦) વૈશાક,

(૫) માગશર,

(૧૧) જેઠ,

(૬) પોષ,

(૭) માહ, (૮) ફાગણ,

(૯) ચૈત્ર,

(૧૨) અષાઢ.

માસના પક્ષ તવષે -

ુ લ પક્ષ.
એક માસના બે પક્ષ હોય (૧) બહુલ પક્ષ અને (૨) શક

કષ્ૃ ણ પક્ષના પંદર દદવસનાં નામ (૧) પ ૂવાાંગ,

(૨) તસદ્ધ મનોરમ,

કામ સમદ્રુ ,

(૭) ઈંદ્ર મ ૂઘાવભભતષક્ત, (૮) સૌમનસ,

(૧૧) અભભજાત, (૧૨) અત્યાશન,

(૩) મનોહર,

ુ ય,
(૧૩) શત્ંજ

(૪) યશોભદ્ર,

(૫) યશોષરા,

(૯) ધનંજય,

(૧૦) અથવતસદ્ધદ્ધ,

(૧૪) અગ્નન વેશમ,

(૧૫) ઉપશમ.

કૃષ્ણ પક્ષની તતતથઓના નામ (૧) નંદા, (૨)

ભદ્રા,

(૩) જયા, (૪) દરક્તા અને (૫) પ ૂણાવ એ પાંચને ત્રણ વાર ગણતાં ૧૫ થાય.

કૃષ્ણ પક્ષની રાત્રીના નામ -

(૬) સવવ

(૧) ઉત્તમા,

ુ ક્ષત્રા,
(૨) સન

(૩) એલાપત્યા, (૪) યશોધરા,

તવજ્યા,

(૮) વૈજ્યંતી,

(૯) જયંતી,

(૧૩) તેજા,

(૧૪)અતત તેજા, (૧૫) દે વાનંદા.

(૫) સૌમનસા,

(૧૦) અપરાજજતા, (૧૧) ઈચ્છા,

(૬) શ્રી સંભ ૂતા, (૭)
(૧૨) સમાહારા,

કૃષ્ણ પક્ષની રાત્રીની તીતથઓના નામ (૧) ઉગ્રવતી,

(૨) ભોગવતી,

(૩) યશોવતી,

(૪) સવવ તસદ્ધા,

(૫)

ુ નામ એ પાંચને ત્રણ
શભ

વાર ગણતાં ૧૫ રાત્રીની તતતથ જણાવી.
ુ ત
રાત્રી દદવસના મહ
ૂ વ-

ુ ત
એક રાત્રી દદવસના ૩૦ મહ
ૂ વ થાય. તેના નામ નીચે પ્રમાણે છે .
તમત્ર,

(૪)

વાય,ુ

બ્રહ્મ,

(૧૦)

બ્રહ્મસત્ય, (૧૧) ઈશાન, (૧૨)

ત્વષ્ટા,

વૈશ્રમણ,

(૧૫)

વારૂણ,

તવજય,

(૧૯)

પ્રજાપત્ય,

(૨૦)

ઉપશમ, (૨૧) ગાંધવવ, (૨૨)

શતવ ૃષભ,

(૨૪)

આતપવાન,

(૨૫)

અમમ,

વ ૃષભ,

(૨૯)

સવાવથવ,

(૩૦)

રાક્ષસ.

(૧)

રૌદ્ર,

(૭)

માહેંદ્ર, (૮)

બળવાન,(૯)

(૧૩)

ભાતવતાત્મા,

(૧૪)

(૧૮)

તવિેશન,

(૨૩)
(૨૮)

(૨)

કરણના નામ -

િેત,

(૩)

(૫)

ુ ીન,
સપ

(૬) અભભચંદ્ર,

(૧૬) આનંદ, (૧૭)

અગ્નનવેશ્મ,

(૨૬) ઉણવાન, (૨૭) ભૌમ,

કરણ ૧૧ છે . તેનાં નામ નીચે પ્રમાણે છે .

(૧)

બવ,

(૨)

બાલવ, (૩)

કૌલવ, (૪)

ગ્સ્તતમત લોચન, (૫) ગરાદી, (૬) વભણજ,

(૭)

તવષ્ટી, (૮)

શકુ ની, (૯)

ચતષ્ુ પાદ,

(૧૦)

ુ .
નાગ, (૧૧) દકસ્તઘ્ર

ચર અને ગ્સ્થર કરણ - પ્રથમના સાત કરણ ચર અને છે લ્લા ચાર ગ્સ્થર છે .
ુ લ પક્ષની રાત્રી શક

ુ લ પક્ષની એકમની રાત્રીએ બવ કરણ હોય, બીજને દદવસે બાલવ કરણ
શક
હોય, રાત્રે કૌલવ કરણ હોય; એવી રીતે તતતથના રાતત્ર અને દદવસને તવષે એક
પછી એક કરણ લેવ ંુ છે વટે પ ૂભણિમાના દદવસે તવષ્ષ્ટ અને રાત્રીએ બળ કરણ
આવે.

કૃષ્ણપક્ષની રાત્રી -

કૃષ્ણપક્ષના પડવાને દદવસે બાલવ અને રાત્રે કૌલવ કરણ આવે. રીતે રાત્રી

અને દદવસના અનક્રુ મે કરણ લેતાં છે વટે ચૌદશને દદવસે, તવષ્ટી, રાત્રીએ શકુ ની; અમાવાસ્યાના દદવસે ચતષ્ુ પાદ

ુ લપક્ષના પડવાના દદવસે દકિંસ્તધ્ુ ન. ચર કરણ બદલાય અને ગ્સ્થર કરણ હંમેશાં
અને રાત્રે નાગ કરણ આવે. શક
તે જ તતતથએ આવે.
ુ ય સંવત્સર તથા ઋતઓ
ુ કઈ?
મખ્
ુ ય કોણ? સંવત્સરમાં મખ્
ુ ય ચંદ્ર સંવત્સર,
ઉપર કહેલા સંવત્સરો, અયન, ઋત ુ તથા માસમાં મખ્
ુ ય દભક્ષણાયન,
અયનમાં મખ્
ુ ાં મખ્
ુ ય પ્રાવ ૃટ્ , માસમાં મખ્
ુ ય શ્રાવણ,
ઋતમ
ુ ય કૃષ્ણપક્ષ,
પક્ષમાં મખ્
ુ ય દદવસ,
અહોરાત્રીમાં મખ્
ુ ત
ુ ય રૌદ્ર,
મહ
ૂ વમાં મખ્
ુ ય બાલવ અને
કરણમાં મખ્
ુ ય અભભજજત.
નક્ષત્રમાં મખ્
ુ ના મહ
ુ ત
એક યગ
ૂ વ-

ુ નાં પાચં સંવત્સર, દશ અયન, ત્રીસ ઋત,ુ સાઠ માસ, એકસો વીસ પક્ષ, એક
એમ યગ

ુ ત
ુ ના જાણવા.
હજાર આઠસોંને ત્રીસ અહોરાત્રી અને ૫૪ હજાર નવસો મહ
ૂ વ થાય. એ સવવ એક યગ
સ ૂત્રમાં નક્ષત્રની ગણના -

ઉપર જે નક્ષત્રો ગણાવવામાં આવ્યા છે તે આધારે અતિની આદદ નક્ષત્ર માની
ુ બ જાણવી;
ગણાવ્યા છે . પણ સ ૂત્રના આધારે નક્ષત્ર ગણના નીચે મજ
(૪) શતભભષા, (૫) પ ૂવાવભાદ્રપદ, (૬) ઉત્તરા ભાદ્રપદ,

(૧) અભભજજત,

(૨) શ્રવણ, (૩) ધતનષ્ટા,

(૭) રે વતી,

(૮) અતિની, (૯) ભરણી, (૧૦) કૃતતકા,

(૧૩) આદ્રાવ ,

ુ વવસ,ુ
(૧૪) પન

(૧૧) રોદહણી,

(૧૫) પષ્ુ ય,(૧૬) અશ્લેષા,(૧૭) મઘા,

ુ ી, (૨૦) હસ્ત, (૨૧) ભચત્રા, (૨૨) સ્વાતત, (૨૩) તવશાખા,
(૧૯) ઉત્તરા ફાલ્ગન

(૧૨) મ ૃગશર,
ુ ી,
(૧૮) પ ૂવાવ ફાલ્ગન
(૨૪) અનરુ ાધા,

ુ ાર
(૨૫) જ્યેષ્ટા, (૨૬) મ ૂળ (૨૭) પ ૂવાવષાઢા, (૨૮) ઉત્તરાષાઢા. એ પ્રમાણે ૨૮ નક્ષત્રો અનક્રુ મે જૈન સ ૂત્રાનસ
સમજવાનાં છે , તેમાંના છ નક્ષત્ર ચંદ્રમાને બહારના પંદરમે માંડલે દભક્ષણ તરફ જોગ જોડે છે .
તેનાં નામ - (૧) મ ૃગશર,

(૨) આદ્રાવ , (૩) પષ્ુ ય,

(૪) અશ્લેષા,

(૫) હસ્ત અને (૬) મ ૂલ.

ચંદ્રમાની ઉત્તર દદશામાં - હવે ચંદ્રમાથી ઉત્તરદદશામાં જે બાર નક્ષત્ર જોડે છે તેના નામ નીચે પ્રમાણે છે .

(૧) અભભજજત,

(૨) શ્રવણ, (૩) ધતનષ્ઠા, (૪) શતભભષા,(૫)પ ૂવાવભાદ્રપદ, (૬) ઉત્તરા ભાદ્રપદ, (૭) રે વતી,(૮)

અતિની,

(૯)

ભરણી, (૧૦)

ુ ી, (૧૧) ઉત્તરાફાલ્ગન
ુ ી, (૧૨) સ્વાતત.
પ ૂવાવ ફાલ્ગન

ઉત્તર અને દભક્ષણ દદશામાં - ચંદ્રમાને ઉત્તર અને દભક્ષણ દદશે જે સાત નક્ષત્ર જોગ જોડે છે તેનાં નામ ુ વવસ,ુ
(૧) કૃતતકા, (૨) રોદહણી, (૩) પન

(૪)

મઘા,

(૫) ભચત્રા (૬) તવશાખા, (૭) અનરુ ાધા. તેમજ એક

પ ૂવાવ ષાઢા અને બીજુ ં ઉત્તરાષાઢા એ બે નક્ષત્રો સવવ બાહીરલે માંડલે દભક્ષણે ચંદ્રમાને પ્રમર દીને જોગ જોડે છે .
અને જયેષ્ઢા નક્ષત્ર સદા ચંદ્રમાને પ્રમર દીને જોગ જોડે છે . અઠ્ઠાવીસ દે વનાં નામ આગળ કહ્ાં છે ત્યાંથી તે સ્પષ્ટ
થશે.
તારાની સંખ્યા - અભભજજત 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 અનક્રુ મે તારા જાણવા.
નક્ષત્રના ગોત્ર - હવે અઠ્ઠાવીશ નક્ષત્રનાં ગોત્ર કહેવામાં આવે છે .
ુ ્ ગલાયન,(૨) સંખ્યાયન, (૩) અગ્રભાવ,
(૧) મદ

(૪) કરણીલાયન, (૫) જાતકુ ણવ,

(૭) પષ્ુ યાયન,

(૮) અિાયન,

(૯) ભાગવ વેશ,

(૧૦) અગ્નનવેશ

(૧૩) લોદહત્ય,

(૧૪) વાતસષ્ટ,

(૧૫) અવમન્જાયન,(૧૬)માંડવ્યાયન,(૧૭) પીંગલાયન,

(૬) ધનંજય,

(૧૧) ગૌતમ, (૧૨) ભારદ્વાજ,

(૧૮)ગોપલ્લાયન,(૧૯) કાશ્યપ, (૨૦) કૌતશક, (૨૧) દભાયન, (૨૨) ચામરછાપ, (૨૩) શૃગ
ં ાયન,
(૨૪) ગોલવ્યાયન, (૨૫) તીગીછાયન, (૨૬) કાત્યાયન,

(૨૭) અવધ્યાયન,

(૨૮) વ્યાઘ્રાપત્ય.

નક્ષત્રોની આકૃતત તથા મ ૂતતિ તવષે તવવેચન આગળ કયાં ુ છે .
કળ
ૂ - ઉપકળ
ૂ નક્ષત્રો (૧) ધતનષ્ટા,

અઠ્ઠાવીસ નક્ષત્રોમાં બાર નક્ષત્રો કળ
ૂ નક્ષત્રો છે . તેના નામ નીચે પ્રમાણે છે .

(૨) ઉત્તરા ભાદ્રપદ, (૩) અતિની, (૪) કૃતતકા, (૫) મ ૃગશર (૬) પષ્ુ ય, (૭) મઘા,

ુ ી,
(૮) ઉત્તરા ફાલ્ગન

(૯) ભચત્રા,

(૧૦) તવશાખા (૧૧) મ ૂળ અને

(૧૨) ઉત્તરાષાઢા

કળ
ૂ ોપકળ
ૂ -

ચાર નક્ષત્રો કળ
ૂ ોપકળ
ૂ ગણાય છે .તેનાં નામ નીચે પ્રમાણે છે .

(૧) અભભજજત,

(૨) શતભભષા, (૩) આદ્રાવ, (૪) અનરુ ાધા અને બાકી રહ્ાં તે ઉપકળ
ૂ નક્ષત્ર ગણવાં.

ુ મનો નક્ષત્ર સાથે જોગ - હવે દરે ક પન
ુ મે નક્ષત્ર જોગ જોડે તેનાં નામ કહેવામાં આવે છે . - શ્રાવણ માસની
પન
પ ૂનમને અભભજજત, શ્રવણ અને ધતનષ્ટા એ ત્રણમાંથી એક નક્ષત્ર જોડે જોગ સાંધે
ુ મે શતભભષા, પ ૂવવભાદ્રપદ અને ઉત્તરાભાદ્રપદ એ ત્રણમાંથી એક સાથે જોગ જોડે,
ભાદરવાની પન
ુ મે રે વતત અને અતિનીમાંથી એકની સાથે જોગ જોડે જોડાય,
આસોની પન
ુ મે ભરણી અને કૃતતકા,
કાતવકી પન
ુ મે રોદહણી કે મ ૃગશર,
માગશરની પન
ુ મે આદ્રાવ , પન
ુ વવસ ુ કે પષ્ુ ય,
પોષની પન
ુ મે અશ્લેષા કે મઘા,
મહાની પન
ુ મે પ ૂવાવકાલ્ગન
ુ ી કે ઉત્તરાફાલ્ગન
ુ ી,
ફાગણની પન
ુ મે હસ્ત કે ભચત્રા,
ચૈત્રની પન
ુ મે સ્વાતત કે તવશાખા,
વૈશાખની પન
ુ મે અનરુ ાધા, જયેષ્ઠા કે મ ૂળ,
જેઠની પન
અષાઢે પ ૂવાવષાઢા કે ઉત્તરાષાઢા ગમે તે એક નક્ષત્ર સાથે જોગ જોડાય.
અમાસના નક્ષત્ર -

શ્રાવણ વદદ અમાસે અશ્લેષા કે મઘા, એ બેમાંથી એક હોય,

ુ ી કે ઉત્તરાફાલ્ગન
ુ ી હોય, આસો વદદ અમાસે હસ્ત કે ભચત્રા હોય,
ભાદરવા વદદ અમાસે પ ૂવાવફાલ્ગન
કારતક વદદ અમાસે સ્વાતત કે તવશાખા હોય, માગશર વદદ અમાસે અનરુ ાધા, જયેષ્ઢા કે મ ૂળ હોય,
પોષ વદદ અમાસે પ ૂવવષાઢા કે ઉત્તરાષાઢા હોય,

મહા વદદ અમાસે અભભચ, શ્રવણ કે ધતનષ્ઢા હોય,

ફાગણ વદદ અમાસે શતભભષા પ ૂવાવભાદ્રપદ કે ઉત્તરાભાદ્રપદ હોય,
ચૈત્ર વદદ અમાસે રે વતી કે અતિની હોય, વૈશાખ વદદ અમાસે ભરણી કે કૃતતકા હોય,
ુ વવસ ુ કે પષ્ુ ય હોય.
જેઠ વદદ અમાસે રોદહણી કે મ ૃગશર હોય અને અષાઢવદદ અમાસે આદ્રાવ, પન
ુ મ અને અમાસના નક્ષત્રનો મેળ - એવો સામાન્ય તનયમ છે કે શ્રાવણની પન
ુ મે જે નક્ષત્ર હોય તે જ નક્ષત્ર
પન

ુ મે જે નક્ષત્ર હોય તેજ નક્ષત્ર શ્રાવણની અમાસે હોય. એ રીતે બબ્બે
મહા વદદ અમાસે હોય. તેમજ મહાની પન
ુ મે તથા અમાસે એના એ જ નક્ષત્ર આવે.
મદહનાને અંતરે પન
જ્ઞાન ભણવાનાં સ ૂત્રો -

શ્રી ઠાણાંગ સ ૂત્રમાં, જ્ઞાન પ્રાપ્તત માટે અભ્યાસ આરં ભવામાં દસ નક્ષત્રો નીચે પ્રમાણે

ગણાવવામાં આવે છે .
(૩) પષ્ુ ય,

ુ ી
પ ૂવાવ ફાલ્ગન

(૧) મ ૃગશર,

(૨) આદ્રાવ ,

(૭) મ ૂળ,

(૮)અશ્લેષા, (૯) હસ્ત અને (૧૦) ભચત્રા. એ દશ નક્ષત્રોમાં જ્ઞાનની વ ૃદ્ધદ્ધ થાય અને બધા

(૪) પ ૂવાવ ષાઢા,

(૫) પ ૂવાવ ભાદ્રપદા (૬)

તવઘ્નો નાશ પામે. માટે એ નક્ષત્રમાં જ્ઞાન ભણવાન ંુ પારં ગત પરૂુ ષો કહી ગયા છે .
ુ નક્ષત્રો દીક્ષા આપવાનાં શભ
ુ વવસ,ુ (૨) પષ્ુ ય,
(૧) પન
(૯) રોદહણી,

ુ નક્ષત્રો નીચે પ્રમાણે છે .
દીક્ષા આપવાના શભ

(૩) સ્વાતત,

(૪) અનરુ ાધા,

(૧૦) અતિની, (૧૧) શતભભષા,

(૫) હસ્ત, (૬) શ્રવણ, (૭) ધતનષ્ઠા,(૮) રે વતી,

ુ ી. આ ચૌદ નક્ષત્રોમાં
(૧૨) ઉત્તરાષાઢા, (૧૪) ઉત્તરા ફાલ્ગન

દીક્ષા આપવાથી દીભક્ષત નર નારી સ્વપરન ંુ કલ્યાણ સાધે.

ુ તતતથઓ - એકમ, બીજ, ત્રીજ, ચોથ, પાંચમ, દશમ, અગીઆરશ, બારશ અને તેરશ એ
દીક્ષા આપવાની શભ
તતતથઓ દીક્ષાના કાયવ માટે ઉત્તમ જાણવી.

ુ વાર, ગરૂુ વાર અને શક્ર
ુ વાર એ પ્રમાણે વાર, દીક્ષા આપવાના
દીક્ષા આપવાનાં વાર - શતનવાર, સોમવાર, બધ
કાયવમાં ઉત્તમ છે . પણ એ વાર અને ઉપર કહેલી તતતથઓમાં અમે પ ૂવે કહ્ ુ તેમ ચંદ્રન ંુ બળ ખાસ કરીને તપાસવ.ંુ
કોઈ આચાયવનો એવો મત છે કે ચૈત્ર અને જેઠ માસમાં દીક્ષા આપવી નહીં. કારણ કે એવી દીક્ષા તવઘ્નકારક
થવાનો ભય રાખવામાં આવે છે .

