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सवतनततािदनम् आगसत् माससय पञदशतमे िदनाङे भवित। गािनधजयनती
अकूबर् माससय िदतीये िदने एव खलु। िकसतुमस् िदसमबर् माससय पञिवंशित तमे
िदनाङे च भवित। पूवोकानां िदनानां पाधानयं सवे जानिनत। पितवषर िदनानामेतेषां
वयतययः न समभवित इित सपषम्।।
ते च िनयताः। यथा -

आगसत् 15 -

सवतनततािदनम्।

अकूबर् 2

-

गािनधजयिनतिदनम्।

िदसमबर् 25 -

िकसतुमस् उतसवः।

िकनतु तिदनेषु वाराः के? इित िनणर यं कतुर िदनदिशर कायाः साहाययेनव
ै वयं
पभवामः।
अत तु 2014 तमे वषे िदनदिशर कायाः साहाययं िवनाS िप वाराणां िनणर यं सुकरं कतुर
कञनोपायं पदशर यािम।
पथमसोपानम्।
अधः पदतं शलोकं पशयतु। अत जनुवरमासादारभय िदसमबमारसपयर नतं वतर मानानां
दादशमासानां कृते पतयेकं सूचकसंखयाः दीयनते।
िदपञं चािप पञैकं
ितषट् चैको चतुशच ताः।
शूनयं िदपञकं शूनयं
मासानां सूचकाः कमाद्।।
यथा-

मासः

सूचकसंखया

जनुवरी

2

फेबुवरी

5

माच्र

5

एिपल्

1

मेय्

3

जूण्

6

जूलाई

1

आगसत्

4

सपमबर्

0

ओकोबर्

2

नवमबर्

5

िदसमबर्

0

सूचकसंखयां समयक् कणठसथीकरोतु।
िदतीयसोपानम्।
िनणेयः िदनाङः ततमाससूचकसंखयया समं सङलनीयः। ततः सङलनफलतवेन
पापां संखय़ां सपिभः िवभागशच करणीयः। (एकिसमन् सपाहे सपिदनािन एव भविनत
इतयतः)
अत दे संखये हरणफलतवेन लभेते।
1. हरणफलसंखया
2. िशषसंखया च । अत िशषसंखया पधाना।

उकञ –

िदनाङं योजयेचछीघं
ततनमाससय संखयया।
सपिभशच िवभाजयैतां
िशषां संखयामवैतु।।

तृतीयसोपानम्।
िशषसंखया एव वारसय िनणर ये पयोिजका।
यथा रिवशशूनयो िह िवजेयः
एकादारभते सोमः।
िशषसंखयाकमेणैव
वारं जानातु िमतक।।
िशषसंखयाः वाराणां च नमािन अधो दीयनते।
िशषसंखया

वारसय नाम

0

रिववारः

1

सोमवारः

2

मङलवारः/कुजवारः

3

बुधवारः

4

गुरवारः

5

शुकवारः

6

शिनवारः

एवं सोपानतयमनुगमय यथेचछं िदनाङानां वारिनणर यः करणीयः।

उदाहरणम् 1
आगसतु माससय 15 िदनाङः किसमन् वारे भवित?
सोपानम् 1 -

िदनाङः = 15
आगसतुमाससय सूचकसंखया = 4

सोपानम् 2 -

दयोः सङलने कृते 15+4=19
सपिभः िवभजने कृते 19/7 =

सोपानम् 3 -

हरणफलसंखया

=2

िशषसंखया

=5

िशषसंखया 5 चेत् शुकवारः।

उदाहरणम् 2
अकुबर् माससय िदतीयिदनाङः किसमन् वारे भवित?
सोपानम् 1 -

िदनाङः = 2
अकूबर् माससय सूचकसंखया = 2

सोपानम् 2 -

दयोः सहकलने कृते 2+2=4
सपिभः िवभागे कृते 4/7= हरणफलसंखया = 0, िशषसंखया = 4

सोपानम् 3 -

िशषसंखया चतवारः चेत् - गुरवारः।

वारिनणर यसय उपायः समयक् अवगतः वा?
सोपानतयं समयक् पिरशीलयतु। उपायं सवायतीकरोतु। िविवधावसरेषु उपायमेनं
इतरांशच बोधयतु।

* * *

