
சந்திர க்கு கிரக அஸ்தங்க ேதாஷம் உண்டா? 
பா  சரவண சர்மா - ஸ்ரீதணிைக பஞ்சாங்கம் 

 

 த, சுக், ெச, கு , சனி மட் மல்ல சந்திர க்கும் கிரக அஸ்தங்கம் உண் . இ  
ெதாடர்பாக ல லான சூரிய சித்தாந்தத்தில் 12 மற் ம் 13 அத்யாயம் கூ வைத இங்கு 
காணலாம். 

கிரக அஸ்தங்கம் - உதயம் & அஸ்தமனம் 
(Helical Rising and Setting) 

 சூரிய மண்டலத்தில் உள்ள எந்த ஒ  
கிரக ம், கு ங்ேகா ம், வின்கல் ம், 
வால்நட்சத்திர ம் சூரிய க்கு அ கில் 
குறிப்பிட்ட ேகாணஅள  ெந ங்கும் ெபா   
அ  சூரியனின் பிரகாசத்தால் மணித 
கண்க க்கு ெதரிவதில்ைல இைதேய 
அஸ்தங்கம் என்  அைழக்கிேறாம். 

 தன்(12, & 14), சுக்கிரன்(8), ெசவ்வாய்( 
17), கு  (11), சனி (15) அைடப்பில் குறிப்பிட்ட 

நிஜ ேகாண அளவில் அ கில் வ ம் ெபா  அ  கண்க க்கு லப்ப வதில்ைல. ஆயி ம் 
(நல்ல பார்ைவ டயவர்க க்கு இ  ேவ ப ம்). நவீன உலகில் ற ஊதா கதிர் 
ெதாைலேநாக்கி(ultraviolet telescope), ேரடிேயா ெதாைல ேநாக்கி (Radio telescope), 
லமாக அதன் இ ப்பிடத்ைத அறிய டி ம். 

 

கிரக த்தம், (War) Conjenction 

 ேமற்குறிப்பிட் 5 கிரகங்க ம் ஓன் க்ெகான்  அ கில் வ ம் ெபா  நிகழ்வ  
கிரக த்தம்  
 

கிரக சமாகமம் (meeting) 

 ேமற்குறிப்பிட் 5 கிரகங்க ம் சந்திர டன் இைணவ  சமாகமம் ஆகும் (சூரிய டன் 
இைணந்தால் அஸ்தங்கம்) 

 சரி சந்திர க்கு அஸ்தங்கம் உண்டா என்றால் அ தான் அமாவாைச, (சூரிய 
ஒளியால் ஒ  கிரகம் மைறக்கப்ப வ  அஸ்தங்கம் : சூ.சித் - அத்: 12) 
சந்திர அஸ்தங்கம் குறித்த பல ல்களி ம் தகவல் உள்ள  அதில் சந்திரன் ஒ  திதி 
பிரமாணம்(12 பாைக) அளவிற்கு அஸ்தங்க ேதாஷம் ெகாண்ட ,  
அதாகில் அமாவாைசக்கு ன்னர் ேதய்பிைற ச ர்தசி தல் அமாவாைசக்கு பின்னர் சுக்ல 



பிரதைம வைர அஸ்தங்க ேதாஷம் உள்ள . எனேவதான் கி ஷ்ண ச ர்தசி, அமாவாைச, 
சுக்ல பிரதைம ம் சுபகாரியம் ெசய்ய விலக்கப்பட்டநாளாகும்.(இ  ேஜாதிஷ ல்படி) 
 

சூரிய கிரகணம் (Solar Eclipse) அஸ்தங்கமா? 

 சூரிய பிரகாசத்தினால் கிரகம் மைறந்தால் அ  அஸ்தங்கம், சூரியேன 
மைறக்கப்பட்டால் அ ம் அஸ்தங்கம்தான் ஆயி ம் ரண சூரியகிரகணம் மட் ேம 
அஸ்தங்கம் ஆகும். 

குறிப் : எனேவதான் கிரகண மாதம் சுபம் விலக்கப்ப கிற , கிரகணம் அன்  சிரார்தம் 
கூட கிரகணம் டிந்த பின்னர் ெசய்யப்ப கிற  
 

கிரக கட  (Transit)அஸ்தங்கமா? 

  தன், சுக்கிரன் அஸ்தங்ககாலத்தில் சூரிய விட்டத்ைத கடப்ப  அஸ்தங்கம் 
மட் மல்ல இ ம் ஒ வித கிரக கிரகணமாக ம் (Planet Eclipse) ெகாள்ள ம். இைத 
கட  (Planet Transit) என்  அைழக்கிறார்கள் 

 அஸ்தங்கம் கிரகணம் இைடேய என்ன ேவ பா  Combustion & Eclipse 
அஸ்தங்கம் என்ப  பிரகாசமான சூரிய ஒளியால் ஒ  வானியல் ெபா ள்(ேகாள், நில , 
வின்கல்) கண்க க்கு லப்படாமல் ேபாவதாகும். 

 கிரகணம் என்ப  சூரியைன சந்திரன் மைறப்ப  அல்ல  சந்திரன் மீ  வி ம் சூரிய 
ஒளிைய மி ேநர்ேகாட்டில் வ ைகதந்  மைறப்பதாகும். இந்த விதி மற்ற நில டன் கூடிய 
கிரகங்க க்கும் ெபா ந் ம். 
 

வானியல் மைற  (Occultation) 

 ஒ  வானியல் ெபா ைள மற்ெறா  வானியல் ெபா ள் மைறத்தலாகும். 
உதாரணம் நட்சத்திரம், அல்ல  ஒ  ேகாைள நில  மைறப்பதாகும் 

 பஞ்சாங்கத்த்ில் அமாவாைச அன்  ேநத்திரன்-ஜீவன் கு  எ ம் நிைலயில் "0" 
என்  குறிப்படிப்பட்டி க்கும் சந்திரனின் மீ  வி ம் ஒளியின் அள , மற் ம் சூரிய 
நிைலேய ேநத்திர-ஜீவன். 

  ேநத்திரம், ஜீவன் இல்ைல எெனனில் அன்  தி மணம் ெசய்ய உகந்தநாளல்ல 
(அதாகில் சந்திரன் சூரிய ேசர்ைகயால் அஸ்தங்கம் ேதாஷம் இ ப்பதால்) 

 

ேம ம் விரிவாக அறிய என  “பஞ்சாங்க கணிதம்” இைணய பக்கத்ைத காண ம் 

www.prohithar.com 
www.thanigaipanchangam.com 

ஸ்ரீதணிைக தி க்கணித வானவியல் பஞ்சாங்கம் 


