
 વદંબભ:

યગુ વલલયણ
વખં્મા કા વખં્મા કા વખં્મા કા

કાનુ ંએક રયભાણ જેનો બાગ કે અંળ ન થઇ 

ળકે, એથી ક્ષણ કોઇ દાથભથી રગ નથી.
અ વખં્મારૂી કાની છેલ્રી લધી છે. તેને "ળાન્ત્મતીત કરા" કશલેામ છે.

૨ યભાણુ ૧ ણુ એક મહૂતૂભનો ૫૪૬૭૫૦૦૦ભો બાગ.

૩ ણુ ૧ ત્રવયેણુ

૩ ત્રવયેણ ુ ૧ ત્રરુિ

૧૦૦ ત્રરુિ ૧ લેધ

૩ લેધ ૧  રલ આંખના રકાયાના છઠ્ઠા બાગ જેિરો વભમ

૩ રલ ૧ વનભે આંખના રકાયા જેિરો કા

૩  વનભે ૧ ક્ષણ ફાય  જેિરો વભમ

૫ ક્ષણ ૧ કાષ્ઠા આંખના દંય રકાયા જેિરો વભમ

૧૫ કાષ્ઠા ૧ રઘુ એક વભવનિ જેિરો લખત

૧૫ રઘ ુ ૧ નારિકા દંય વભવનિ જેિરો લખત

૨ નારિકા ૧  મહુતૂભ ત્રીવ વભવનિ જેિરો લખત, રદલવનો દંયભો બાગ

૬ મહુતૂભ ૧  માભ ત્રણ કરાક, એક શોય

૮   માભ ૧ શોયાત્ર   ચોલીવ કરાક,રદલવ ને યાત; એક સમૂોદમથી ફીજા સમૂોદમ સધુીનો થલા 
એક સમૂાભસ્તથી ફીજા સમૂાભસ્ત સધુીનો લખત

૧૫ શોયાત્ર     ૧ ક્ષ ખલારિયુ.ં ક્ષના ંફે પ્રકાય : ૧). સદુક્ષ; જેભા ંચદં્રની કાઓ લધતી જામ 

છે તે ક્ષ ૨) કૃષ્ણ ક્ષ , ચાદં્રભાવનો લરદ ક્ષ, અંધારયયું

૨ ક્ષ             ૧  ભાવ વત-ૃદેલોનો એક યાવત્ર-રદલવ ગણામ છે. તેભા ંકૃષ્ણ ક્ષ એભની યાવત્ર, ને 

સદુક્ષ એભનો રદલવ

૨ ભાવ            ૧ ઊત ુ                                     શભેતં, વળવળય, ળયદ, લાભ, ગગષ્ભ, ાનખય

૩ ઊત ુ            ૧ મન    સમૂભ છ યાવળ બોગલે તેિરા વભમને  મન કહ્યો છે

૧ રદવ્મ રદલવ - = ૨ મન          ૧ લ્વય ભનષુ્મનાં  ૧ લભ ફયાફય  દેલતાઓનો  ૧ 
રદલવ

૧ લભ, 

૧. શ્રીભદ્ બાગલત 

૨. વળલ પયુાણ

કાની  ગતી:  દેલ ને ભનષુ્મના  ંવભમની વયખાભણી
દેલતા

યભાણુ

બ્રહ્મા ભનષુ્મ



યગુ વલલયણ
વખં્મા કા વખં્મા કા વખં્મા કા

૧0 રદવ્મ 

રદલવ
= ૧૦ લ્વય ૧ દામકો દવ લભના વભમનો ગાો

૩૬૦ રદવ્મ 

રદલવ
= ૩૬૦૦ લ્વય - દેલતાઓનું એક લભ

૧  રલ = ૧ રદવ્મ લભ = ૬૬૬ લભ ૮ ભરશના

૧ વનભે = ૬૦ રદવ્મ લભ = ૪,૦૦૦ લભ - ૬૦ રલનુ ં૧ એક વનવભ થામ છે 

૧  = ૩૬૦ રદવ્મ 

લભ
= ૨૪,૦૦૦ લભ - ૬૦ વનવભનુ ંએક  થામ છે 

૧ ઘિી = ૮૬૪૦ રદવ્મ 

લભ
= ૧૮,૦૦,૦૦,૦૦૦ લભ - ૨૪ ની ૧ એક ઘિી થામ છે , ૩૬૦ ઘિીનો એક રદલવ થામ છે 

૧ કગયગુ = ૧૦૦૦    

રદવ્મ લભ
૨૦૦ રદવ્મ લભ 

(૧૦૦ વધં્માળંો + 

૧૦૦ વધં્મા)

= ૪,૩૨,૦૦૦ લભ - કગયગુ ,  લૈળાખ સદુીત્રીજના રદલવે 

કગયગુનો પ્રાયંબ થમો શતો
કગયગુભા ંધભભના ચાયેમ ચયણો વ્મ, દમા, ત ને દાન નષ્િ થઇ જામ છે
ને એના ફદરે વ્મ, રશંવા, વતંો ને કરશ એ એ ્મતં લધી જામ
છે. ધભભ, વ્મ, વલત્રતા, ક્ષભા, દમા અય,ુ ફ ને સ્ભયણળક્તતનો બાલ
થતો જળે.

૧ દ્વાય  યગુ =  ૨૦૦૦ રદવ્મ 

લભ
૪૦૦  રદવ્મ લભ 
(૨૦૦ વધં્માળંો + 

૨૦૦ વધં્મા)

= ૮,૬૪,૦૦૦  લભ - દ્વાય  યગુ , ભશાલદ ચૌદવ [ભશાવળલયાવત્ર]

ના રદલવે , દ્વાય યગુનો પ્રાયંબ થમો શતો
તભોગણુ ને યજોગણુ ફનેંનુ ંઅવધક્ય શોમ તે કાને દ્વાય કશલેામ છે. તેનું
નાભ ફીજો વનવભત્ત  પ્રરમ કશલેામ છે

૧ તે્રતાયગુ = ૩૦૦૦  રદવ્મ 

લભ
૬૦૦ રદવ્મ લભ 
(૩૦૦ વધં્માળંો + 

૩૦૦ વધં્મા)

= ૧૨,૯૬,૦૦૦ લભ - તે્રતાયગુ , અ યગુનો અયંબ કાવતિક સરુદ
નોભથી થામ છે.

અ યગુભા ંફધા રોક ધભભયામણ શોમ છે. અ યગુભા ંરોકોનુ ંઅયષુ્મ દળ
શજાય લભનુ ંને ભન ુનવુાય ત્રણવો લભનુ ંશોમ છે અ યગુભા ંપણુ્મ દંય
ને ા ાચં શત ુ,ં એિરે પણુ્માનુ ંગણુોત્તય ૩ : ૧ શત ુ.ં ભાણવના ળયીયનું
પ્રભાણ ચૌદ શાથનુ ંશત ુ.ં ાત્ર રૂાના ંતથા દ્રવ્મ વોનાનુ ંશત ુ.ં અ યગુભાં
સમૂભગ્રશણ ઢાયવો ને ચદં્રગ્રશણ ગગમાય શજાય થમા ંશતા.ં એક લખત ફી
લાલલાથી વાત લખત રણણી થતી.અ યગુભા ંભનષુ્મોને ફયોફય પતુ્ર ને
પતુ્રી ભી ભાત્ર ફે જ વતંવત થતી. ગામ એક ગાગય દૂધ દેતી. તોવનષ્ઠ
બ્રાહ્મણ ને વતવ્રતા સ્ત્રીઓની વખં્મા તે વલબાગના ત્રણ ચતથુાંળ જેિરી
યશતેી. બ્રાહ્મણારદકના ળા દળ રદલવે વપ થતા. ભાનલો કભભકાિંભા ંતથા
તશ્ચમાભભા  ંવનષ્ઠા યાખે છે.

૧ વતયગુ  = ૪૦૦૦    

રદવ્મ લભ
૮૦૦ રદવ્મ લભ 
(૪૦૦ વધં્માળંો + 

૪૦૦ વધં્મા)

= ૧૭,૨૮,૦૦૦ લભ - વ્મયગુ , અ યગુનો પ્રાયંબ ચૈત્ર સરુદ ત્રીજનો
ગણામ છે, જે વભમે ચદં્ર, સમુભ ને ગરુૂ એક જ
વભમે એક જ વાથે પષુ્મનક્ષત્રના પ્રથભ
ભા ંપ્રલેળ કયે છે, એક જ યાવળભા ંઅલે છે

વ્્લગણુનુ ંઅવધક્ય જે કાભા ંશોમ તેને વ્મયગુ કશ ેછે. અ યગુભાં
સમૂભગ્રશણ ૧,૦૦૦ તથા ચદં્રગ્રશણ ૧૦,૦૦૦ શોલાનુ ંભનામ છે. કશલેામ છે કે
એક લખત ફી લાલલાથી ૨૧ લખત રણણી થતી શતી.અ યગુભા ંભનષુ્મોનું
અયષુ્મ એક રાખ લભનુ ંશોલાનુ ંભનાત ુ.ં પ્રાણ એકરો ક્સ્થગત શતો. વતંવત
પતત ફે શતીઃ એક કન્તમા ને એક પતુ્ર. તે ફનેં દીઘાભય ુશતા.ં કાભધેન ુફે
ગાગય બયામ તેિલુ ંપષુ્ક દૂધ દેતી ને કલ્વકૃ્ષો ઇષ્િ દાથો અતા.ં
વલભ સ્ત્રીઓ વતવ્રતાઓ શતી. વલભત્ર વોનાના ંલાવણો ને ય્નના દીલાઓ
શતા. બ્રાહ્મણ અરદ સમૂભના ંજેલા તેજસ્લી શોઇ તેભના ળાો રાગ ુિતા.
વ્મયગુભા ંધભભના ંચાય ચયણ વ્મ, દમા, ત તથા દાનનો ભરશભા
વપંણૂભણે વચલામ છે. એ યગુભા ંભનષુ્મો ળાતં, વતંોી, વમંભી, દમાળુ ને
વ્મયામણ શોમ છે

કાની  ગતી:  દેલ ને ભનષુ્મના  ંવભમની વયખાભણી
બ્રહ્મા દેલતા ભનષુ્મ



યગુ વલલયણ
વખં્મા કા વખં્મા કા વખં્મા કા

૧ ભશાયગુ = ૧૦,૦૦૦ 

રદવ્મ લભ
૨૦૦૦ રદવ્મ લભ 
(૧૦૦૦ વધં્માળંો + 

૧૦૦૦ વધં્મા)

= ૪૩,૨૦,૦૦૦ લભ - ચાય યગુો- વ્મયગુ, તે્રતાયગુ, દ્વાય યગુ 

ને કગરયગુ - ભી એક ચતયુુભગ  થલા 
ભશાયગુ  ફને છે.  દેલતાઓનું ૧ દેલયગુ  = 

૧૨,૦૦૦ દેલતાઇ  લભ

૧૨,૦૦૦ રદવ્મ  લભ. તે ચાય યગુોભા ંતભળઃ ચાય, ત્રણ, ફે ને એક શજાય 

રદવ્મ લભ શોમ છે. તે દયેકભા ંજેિરા શજાય લભ શોમ તેથી ફે ગણા વો લભની 
વધં્મા ને વધં્માળંો શોમ છે.                                                   ****  

વ્મયગુભા ં= ૪૮૦૦  ( ૪૦૦૦ + ( ૨ * ૪૦૦૦ / ૧૦૦))                      ***   

તે્રતાયગુભા ં= ૩૬૦૦  ( ૩૦૦૦ + ( ૨ * ૩૦૦૦ / ૧૦૦))                       **    

દ્વાયયગુભા  ં= ૨૪૦૦ ( ૨૦૦૦ + ( ૨ * ૨૦૦૦ / ૧૦૦))                      *     

કગર યગુભા ં=  ૧૨૦૦ ( ૧૦૦૦ + ( ૨ * ૧૦૦૦ / ૧૦૦))

૭૧ ભશાયગુ = ૨૫,૫૬૦ 

દેલતાઇ યગુ
- = ૩૦,૬૭,૨૦,૦૦૦ લભ - ૭૧ x ૪૩,૨૦,૦૦૦ ૭૧ ભશાયગુનો એક ભન્તલતંય થામ છે. બ્રહ્માના એક રદલવનો એિરે કલ્નો 

ચૌદભો બાગ.   ભન્તલતંયના  નાભ : (૧) સ્લમભંલુ (૨) સ્લાયોગચ (૩) ઔત્તવભ 

(૪) તાભવ (૫) યૈલત (૬) ચાવુ (૭) લૈલસ્લત  (શારભાં) (૮) વાલગણિ (૯) દક્ષ 

વાલગણિ (૧૦) બ્રહ્મ વાલગણિ (૧૧) ધભભ વાલગણિ (૧૨) રુદ્રપતુ્ર (૧૩) યોચ્મ (૧૪) 

બૌ્મ .

૧૪ ભન્તલતંયો = ૩૫૭,૮૪૦ 

દેલતાઇ યગુ
- = ૪,૨૯,૪૦,૮૦,૦૦૦ 

લભ
- ૯૯૪ ભશાયગુ   થલા  દેલયગુ ૧૪ ભન્તલતંયો x ૭૧ ભશાયગુ.    ભન્તલતંય શભેળા છ લસ્તઓુથી પણૂભ કશલેામ છે. 

 ભન,ુ દેલો, ભનનુા પતુ્રો, ઇંદ્ર, વપ્તવિઓ ને બગલાનનો લતાય

૧ વવંધકા = ૧૪૪ દેલતાઇ 

યગુ
- = ૧૭,૨૮,૦૦૦ લભ - પ્ર્મેક ભન્તલતંય છી એક વવંધકા અલે છે. જેનો વભમ વ્યગુ જેિરો શોમ 

છે.

૧૫ વવંધકા = ૨,૧૬૦ 

દેલતાઇ યગુ
- = ૨,૫૯,૨૦,૦૦૦ લભ - ૬ ભશાયગુ અભ ૧૪ ભન્તલતંયના ૧૪ વવંધકા ને એક વવંધકા સષૃ્ષ્િ યચનાના 

અયંબભા ંશોમ છે. તે ભી કુર ૧૫ વવંધકા થામ છે.

૧  બ્રાહ્મકલ્  = ૩૬૦,૦૦૦  

દેલતાઇ યગુ
- = પથૃ્લીનુ ંઅયષુ્મ , (૧૪ ભન્તલતંયો  + ૧૫  

વવંધકા  ) = ૧૦૦૦ ભશાયગુ  .           બ્રહ્માનો 
એક રદલવ, તે સષૃ્ષ્િની વજં્ઞા છે,  બ્રહ્માના ૧ 
રદલવભાં ૧ એક શજાય ચોકિી યગુના થામ છે.

કલ્ એકંદય ૩૦ છે:  (૧)  શે્વત, (૨) નીર રોરશત, (૩) લાભદેલ, (૪) યથતંય, 

(૫) યૌયલ,  (૬) દેલ, (૭) બશૃત, (૮) કંદભ, (૯) દ્મ, (૧૦) આળાન, (૧૧) તભ, 

(૧૨) વાયસ્લત, (૧૩) ઈદાન, (૧૪) ગરુિ, (૧૫)  કૌભભ, (૧૬)  નાયવવંશ, (૧૭)  

વભાન, (૧૮) અગે્રમ, (૧૯) વોભ, (૨૦) ભાનલ, (૨૧)  ત્પરુુ, (૨૨)  લૈકંુઠ,  

(૨૩)  રક્ષ્ભી, (૨૪)  વાવલત્રી, (૨૫)  ઘોય, (૨૬)  લાયાશ  (શારભાં ચાલ  ુછે), 

(૨૭)   લૈયાજ, (૨૮)  ગૌયી, (૨૯) ભાશશે્વય ને (૩૦) વતકૃલ્.    બ્રહ્માના એક 

રદલવભા  ંસ્લગભભા  ંચૌદ ઇંદ્ર ને પથૃ્લી ઈય ચૌદ ભન ુતલુ્મ યાજ્મ કયીને 

નાળ ાભે છે. દેલ, દૈ્મ ને ભનષુ્મારદકના જે દેશનો  પ્ર્મેક ક્ષણ  નાળ ને 

અ રોકભા ંજે ચાલ ુક્ષમ તેનુ ંનાભ પ્રથભ વન્મ પ્રરમ કશલેામ છે

૧  ાદ્મકલ્ . = = બ્રહ્માની  એક શોયાવત્ર તે પ્રરમની વજં્ઞા છે.  - તેનુ ંનાભ  ફીજો નૈવભવત્તક  પ્રરમ કશલેામ છે. ્માયે  ભઃૂ , ભલુઃ ને સ્લઃ 
(સ્લગભ), ત્રણે રોકોનો નાળ થામ છે.

૩૦ કલ્ = = એક બ્રાહ્મ ભાવ બ્રહ્માનો એક ભરશનો ૩૦ ઈંદ્રો

૩૬૦ કલ્ = = એક બ્રાહ્મ લભ

૫૦  બ્રાહ્મ લભ = = ૧ યાધભ બ્રહ્માનુ ંઅયષુ્મને 'ય' કશલેામ છે. એનો ધભ બાગ 'યાધભ' કશલેામ છે  

૨  યાધભ = = ૧  ભશાકલ્ બ્રહ્મા દેશ મકેૂ  છે. ્માયે એ ચૌદ રોક વરશત  

બ્રહ્માિંનો  નાળ થામ છે.

 ્માયે પ્રકૃવતથી ઉજ્યુ ંજે કાયજ તે વલભ પ્રકૃવતભા ંરમ ાભે છે એ ત્રીજો  
પ્રાકૃત  પ્રરમ કશલેામ છે. બગલાન  વલષ્ણનુા ંએક વનભેભા ંનતંકોરિ 

બ્રહ્માિંનો વજૃન ને વલનાળ થામ છે.

૧ ભશાકલ્ = = બગલાન જન્તભા છે. તે સ્લમભં,ૂ ભતૂ, બવલષ્મ 

તથા લતભભાનના ઈ્ાદક છે.

જ્માયે બગલાન નાયામણ  ોતાની  આચ્છાથી  મોગભામા લિે ધ્માનસ્થ થઇ 

ત કયે છે. તેનુ ંનાભ ચોથો  અ્મવંતક  પ્રરમ કશલેામ છે.  ્માયે  વભસ્ત 

સષૃ્ષ્િ નાળ ાભે છે

સષૃ્ષ્િનુ ંઅયષુ્મ

દેલતાઓનુ ંઅયષુ્મ

બ્રહ્માનુ ંઅયષુ્મ

કાની  ગતી:  દેલ ને ભનષુ્મના  ંવભમની વયખાભણી
બ્રહ્મા દેલતા ભનષુ્મ

૪,૩૨,૦૦,૦૦,૦૦૦ લભ

૪,૩૨,૦૦,૦૦,૦૦૦ લભ

૧ વલષ્ણ ુનો એક રદલવ


