மஹா தைச பா

க்தி -அந்தரம் கணணம்

சரவண சர்மா - பஞ்சாங்க கணிதக்ஞர்

“கிரக எண் மற் ம் 3 சூத்திரங்கைள” மட் ம் நிைனவில் ைவத் க்ெகாண்டால் மஹா தைச,
அந்தரம், பிரதியந்தரம் ஆகியனவற்ைற பஞ்சாங்கத்தின் ைணயின்றி ல்லியமாக கணிக்கலாம்.

க்தி,

பஞ்சாங்கத்தில் தரப்ப ம் அட்டவைணயில் அந்தரம் மதிப் ½க்கு ேமல்
ைமயாக்கப கிற (Rounding) ½ க்கு கீழ்
இ ப்பின் விடப்பட் ேவ அந்தரத் டன் இைணத்
க்தியின் மதிப் டன் சரிகட்டப்ப கிற .
கிரக எண் (மஹாதைச வ டங்கள்)
சூரியன் 6
சந்திரன் 10
ெசவ்வாய் 7
ராகு 18
கு 16
சனி 19
தன் 17
ேக 7
சுக்கிரன் 20
ேக 7
சுக்கிரன்20 சூரியன்6
சந்திரன் 10 ெசவ்வாய் 7
ராகு 18
கு 16
சனி 19
தன் 17
அஸ்வினி
பரணி
கி த்திைக ேராகினி
மி கசீ ஷம் தி வாதிைர
னர் சம்
சம்
ஆயில்யம்
மகம்
ரம்
உத்திரம்
அஸ்தம்
சித்திைர
சுவாதி
விசாகம்
அ ஷம்
ேகட்ைட
லம்
ராடம்
உத்திராடம்
தி ேவாணம் அவிட்டம்
சதயம்
ரட்டாதி
உத்திரட்டாதி ேரவதி
பாப கிரக ெமாத்த ஆட்சி காலம் 57 ஆண் கள் 47.5 % (சூரியன் 6 + ெசவ்வாய் 7 + ராகு 18 + சனி 19 + ேக 7)
சுப கிரக ஆட்சி ெமாத்தகாலம் 63 ஆண் கள் 52.5 % (சந்திரன் 10 + கு 16 + தன் 17 + சுக்கிரன் 20)
மஹாதைசயில் 

க்தி கணணம்

சூத்திரம் 1: (மஹா தைச கிரக எண்  க்தி கிரக எண்) / 10 = மாதங்கள்
உதாரணம்: சூரிய மஹா தைசயில்  கு
க்தி
(6  16) / 10 = 9.6 மாதங்கள் ( ள்ளிக்கு பின் வ ம் மதிப்ைப 3ல் ெப க்க நாள் வ ம்)
= 9 மாதங்கள் 18 நாள்
மஹாதைசயில் 

க்தி  அந்தரம் கணணம்

சூத்திரம் 2 : (மஹா தைச கிரக எண்  க்தி கிரக எண் அந்தரம் கிரக எண்) / 40 = நாள்கள்
உதாரணம்: சூரிய மஹா தைசயில்  கு
க்தி  கு அந்தாரம்
(6  16 16) / 40 = 38.4 நாள் ( ள்ளிக்கு பின் வ ம் மதிப்ைப 2.4ல் ெப க்க மணி வ ம்)
38 நாள் 9 மணி
= 1 மாதம் 8 நாள் 9 மணி (1 மாதம் 8 நாள் 24 நாழிைக)
மஹாதைசயில் 

க்தி  அந்தரம்  பிரத்யந்தரம் கணணம்

சூத்திரம் 3 : (மஹாதைச கிரக எண் க்தி கிரக எண்அந்தரம் கிரக எண் பிரத்யந்தரம் எண்) / 200 = மணி
உதாரணம்: சூரிய மஹா தைசயில்  கு
க்தி  கு அந்தரம்  சுக்கிர பிரதியந்தரம்
(6  16 16  20) / 200 =
153.6 மணி ( ள்ளிக்கு பின் வ ம் மதிப்ைப 6ல் ெப க்க நிமிடம் வ ம்)
= 153 மணி 36 நிமிடம் (= 6 நாள் 9 மணி 36 நிமிடம்)
 மணிைய நாழிைகயாக மாற்ற மணிைய 2.5ஆல் ெப க்க ம்.  நாழிைகைய மணியாக மாற்ற நாழிைகைய 2.5ஆல் வகுக்க ம்
 வ டத்ைத 360 என் கணக்கிட்டால் சராசரி மதிப்பாக மாதம் 30 நாள் என் வ ம்
 வ டத்ைத 365.25 என் கணக்கிட்டால் சராசரி மதிப்பாக மாதம் 30 நாள்10 மணி 30 நிமிடம் வ ம்
 இங்கு 360 நாள் என்கிற அடிப்பைடயில் கணக்கிடப்ப கிற எனேவ கணித டிவில் ஒ வ டத்திற்கு 5 நாள் 15 மணி ேநரம்
ேசர்த் கணிக்கிட்டால் மிக ல்லியமாக வ ம். (மஹா தைசக்கும் இந்த தி த்தம் ேதைவ என்பைத நிைனவில் ெகாள்ள ம்)
 ெபா வாக பஞ்சாங்கத்தில் தரப்ப ம் அட்டவைன 360 நாளாக மட் ேம கணக்கிடப்ப கிற என்பைத நிைனவில் ெகாள்ள ம்
 ெமன்ெபா ள்களில் 360 அல்ல 365.25 வி ப் ேதர் தரப்ப கிற
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