வியதீபாதம் - ைவதி தி ேயாகம் விளக்கம்
வியதீபாதம்
சூரியன், சந்திர தீர்க ேரகாம்சம் கூட் த்ெதாைகைய 13E20Nல் வகுக்க வ ம் 17ஆம் பாகம்(213E20N - 226E40N) ஆகும்.
இக்காலத்தில் சூரிய ம், சந்திர ம் 180E ேநர் பார்ைவயான - சூரிய பயண மத்திேரைக (Celestial equator) பாைதக்கு
இைணயாக வ ம் ேயாக காலம் ஆகும். (ேயாகம் என்ப

சூரியன், சந்திர தீர்காம்ஸத்ைத ம் கூட்ட வ ம் ெதாைகைய
13°20'ல் வகுக்கு வ வதாகும். ெமாத்தம் 27 ேயாகங்கள்)

வியதீபாதம் கணிப்பதில் தீர்காம்ஸம்(Longitude)
ேபான் அட்சாம்ஸ ம்(latitude) மிக
க்கியமானதாகும்.
சூரிய மற் ம் சந்திரனின் சாய் நிைல(Declination), சந்திர
ெவட் ப் ள்ளி - ராகு(Node) ஆகியன ம் கணக்கில்
எ த் க்ெகாள்ளப்ப கிற .
இப்படி
கணிக்கப்ப ம்
வியதீபாதேம
மிக ல்லியமானதாகும்.
இ
குறித்
வானசாஸ்திர
லகிரந்தமான சூரியசித்தாந்தம் 11ம்
லி ம் மிகவிரிவான
பாகத்தி ம், சதரத்னமாலா எ ம்
கணித சூத்திரங்கள்
தரப்பட் ள்ள . தற்ெபா
பஞ்சாங்கங்களில் சீர்தி த்த சாயன வியதீபாதம் மட் ேம
ெவளியிடப்ப கிற . ெவகுசிலர் மட் ேம சூரிய சித்தாந்த
ைறயிலான பாரம்பரிய
ைற வியதீபாதத்ைத கணித்
கைடபிடிக்கிறார்கள்.
பஞ்சாங்கத்தில் இைத “வியா சிரா” என்
குறிப்பி வார்கள். இக்காலத்தில் சிவனின் தைலயில் சூரிய,
சந்திர கைலகள் இ ப்ப ேபான் சூரிய ம், சந்திர ம்
வியின் சூரிய பயணபாைதக்கு
வானில் இைணயாக
ேதான் ம்.
இதனால் மியில் ஒ பக்கத்தில் ஓதம்(Tide) , வீக்கம் (Bulge)ஏற்பட் ேபரிடர் ஏற்ப ம் வாய்ப் உள்ள
பழங்காலத்திேலேய இந்தியர்கள் உணர்ந் இந்த ேயாகம் உள்ளநாளில் மக்கள் கூ ம் நிகழ்ச்சிகைள தவிற்த்தார்கள்.

என்பைத

ைவதி தி:
வியதீபாதத்தின் ெபா
சூரிய சந்திர நிைலக்கு (கிைடமட்ட நிைலக்கு) ேநர்மாறாக
வட, ெதன்
வ நிைலக்கு இைணயாக, விைமய ேகாட்டிற்கு குத் நிைலயில் (Parallel to
Earth poles). ஃ சூரிய சந்திர தீர்காம்ஸ கூட் த்ெதாைக 360E ேபான் அைமவ ைவதி தி
ஆகும் இ
ம். சுபகாரியங்கள் ெசய்வதற்கு உகந்த தல்ல. இந்த நாளி ம் சிரார்தம் ெசய்வ
மிக ம் நன் . இைத பஞ்சாங்கத்தில் “ைவசிரா” என் குறிப்பிட்டி ப்பார்கள்.
இந்த ேயாக காலங்கள் மியில் ஏற்ப ம் இயற்ைக ேபரிடர் காலத்ைத ேபான்றதாகும் என
ேஜாதிஷ சாஸ்திரத்தில் விளக்கப்பட் ள்ள . ேமற்படி ேயாகங்களில் ைவதி தி ேயாகத்ைத காட்டி ம் வியதீபாத ேயாகம் மிக ம்
ெகா ைமயான . இந்த இ ேயாகங்களி ம் சுபகாரியங்கள் விலக்க ேவண் ம் என சில ேஜாதிஷ ல்களில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள .
இ இன்றள ம் கைடபிடிக்கப்ப வ கிற . ேகாடி சூரிய கிரஹணத்திற்கு இைணயான இந்த ேயாக காலங்களில் தர்பணம்
( ன்ேனார் வழிபா ) ெசய்வ மிக ம் பலனளிக்கவல்ல . இதனால் ண்ணியம் கிட் ம். குறிப்பாக மஹாளய பட்சத்தில் வ ம்
வியதீபாதம் ன்ேனார் வழிபாட்டிற்கு மிக ம் உகந்த நாளாகும் இந்நாளில் தர்பணம், தானம் ெசய்வ சிறந்த .
மார்கழி (த ர்) மாதத்தில் வ ம் வியதிபாதம் தினத்ைத “த ர் மஹாவியதீபாதம்” என் அைழப்பார்கள். இந்நாள்
மஹாவியதீபாதம் ேயாகம் வ ம் நாளில் சூரிய உதயத்திற்கு ன்னர்
சிவெபா மா க்கு மிக ம் விேசஷமான நாளாகும் அகும்.
சிவைன தரிசனம் ெசய்வ ஸர்வ பாபங்கைள ம் நீக்கி, ெப ம் ண்யங்கைள ம், அைனத் ெசல்வங்கைள ம் தரவல்லதாகும்.
ேம ம் மார்கழி மாதத்தின் அைனத் தினங்களி ம் நைடெப ம் தி ப்பள்ளிெய ச்சி கால தரிசனங்களின் பலன்கள் அைனத் ம்,
(மார்கழி) வியதீபாத ேயாக தினத்தில் தரிசனம் ெசய்தால் கிட் ம் என்ப ஐதீகம்
இந்த ஆண்

தி க்கணிதப்படி 27.12.2014 சனி அன்
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