தமிழ் கர வ டப்பிறப்

ெடன்மார்க் ேநரப்படி கணிக்கப்பட்ட

(Daylight saving time ேசர்க்கப்படவில்ைல)

அைனவ க்கும் இனிய த்தாண்

நல் வாழ்த் க்கள்

 தி க்கணித பஞ்சாங்கப்படி
14.4.2011 வியாழன் அன் காைல 8:23 மணிக்கு
ேமல் தமிழ் வ டம் கர பிறக்கிற .
 வாக்கிய

ைற பஞ்சாங்கப்படி

14.4.2011 வியாழன் அன் காைல 7:06
ேமல் தமிழ் வ டம் கர பிறக்கிற .

மணிக்கு

 பிறப் ேநரம்
ெடன்மார்க்க ேநரப்படி வளர்பிைறயில், ஏகாதசி திதியில்,
சந்திரன் மகம் நட்சத்திரம், சிம்ம ராசியில் இ க்க, விஷ்டி கரணம்,
கண்ட ேயாகத்தில், மி ன லக்னத்தில் வ டம் பிறக்கிற .
படம்: வ டப்பிறப் ேநரத்தில் கிர நிைல சக்கரம்(தி க்கணிதம்)

அன்ைறய நல்ல ேநரம்
சூரிய உதயம்:5:08
இராகு காலம்: மதியம் 13:55
சுப ேஹாைர ேநரம் (பைடயல் வழிபா
08:39 am 09:49 am
09:49 am 10:59 am
10:59 am 12:10 pm
01:20 pm 01:55 pm

பா

தல் 15:41 வைர

சூரிய அஸ்தமனம் 19:12
எமகண்டம்: காைல 5:08

தல் 6:53 வைர

ேநரம்)

சுக்கிர ேஹாைர
த ேஹாைர
சந்திர ேஹாைர
கு ேஹாைர

04:51 pm 06:01 pm
06:01 pm 07:12 pm
07:12 pm 08:01 pm
08:51 pm 09:40 pm

சுக்கிர ேஹாைர
த ேஹாைர
சந்திர ேஹாைர
கு ேஹாைர

சரவண சர்மா

பரம்பைர ேராகிதர்- ேஜாதிடர்- பஞ்சாங்க கண ணம்

எண் 9, 4வ ெத , கல்யாண் நகர், தாம்பரம்(ேம), ெசன்ைன 45, பாரத நா .
ெதாைலேபசி: 91 44 2226 1742, 91 98403 69677
இைணயம்: www.prohithar.com
மின்னஞ்சல்: prohithar@gmail.com

கர வ ட தமிழ் வ டப்பிறப் கணணம்
தி க்கணிதம் மற் ம் வாக்கியம்

ைறகளில்

விரிவான திரிக்ேகாண கணித ைறகைள ைகயாண் சூரியனின் நிைலகைள கணக்கிடலாம் அல்ல தயார் நிைலயில்
கிைடக்கும் இந்திய வானியல்
ைறயின் மிக
ல்லியமான சூரிய நிைலப் ள்ளி விவரங்கைள
ைணக்ெகாண் ம் சூரிய
ேமஷப்பிரேவசத்ைத (வ ஷப்பிறப்ைப) கணக்கிடலாம்
இங்கு தரப்பட் ள்ள கணித ைறகள் மிக எளிதாக சாதாரண கால்குேலட்டரில் கணக்கி வதால் (இங்கு ள்ளிக்கு பின் 5
இலக்கங்கைள மட் ேம பயன்ப த்தி ள்ேளன்) அதிகபட்சமாக சில விநாடிகள் ேவ பா இ க்கும். ( ைற 3 தவிர)
இங்கு தரப்பட் ள்ள கணிக்கீ கள் எளிைமயாக (கால்குேலட்டரில்) கணக்கி ம் வைகயில் தசாம்ச பின்னமாக
மாற்றப்பட் ள்ள

தி க்கணித வ ட பிறப் கணணம்
ைற 1:

வி ைமயக்ேகாட்பாட் அடிப்பைடயில் சாயன சூரிய நிைலயில் இ ந் அயன ேவ பாட்ைட கழித் வ ம் ெதாைக
ஜ்யமானால் அ ேவ வ ஷப்பிறப் ேநரம். ஃ வசந்தகால சமநாள் தல் சூரிய கதி, அயனத்திற்கு சமமாக வ ம் ேநரம்
வ ஷப்பிறப்பாகும்.

ைற 2: நிராயண நிைலயில் 0E00 பாைகக்கு (ேமஷப் ள்ளி) சூரியன் பிரேவசிக்கும் காலம்
ைற 3: கடந்த வ ட பிறப் ேநரத் டன் வ ஷமானம் கூட்ட வ ம் ெதாைக ேநரம் வ ஷப்பிறப்பாகும்
இதில் ைற 1,2 மிக ம் ல்லியமானதாகும் 3
ேசர்காத்தால் சில நிமிட ேவ பா இ க்கும்

ைறயில் அயன ேவ பா , வி சலன ேவ பா கைள கணக்கிடாததால்

ைற 1 கணிதவழி விளக்கம் (அயன கணக்கீ காரணமாக சில நிமிட ேவ பா இ க்கும்)
சூரியனின் நிைல சாயன ள்ளி விபரம் (சர்வேதச ேநரம் 00:00 மற் ம் இந்திய ேநரம் காைல 5:30)
(அ)
14.4.2011
23E 42N 47O (23.7130555)
(ஆ)
15.4.2011
24 E41N 34O (24. 6927777)
அன்ைறய தினம் வி அயனாம்ச நிைல
(இ)
24 E01N 01O = 24.0171103698
சூத்திரம்

Remaining Degrees
× 24 = Remaining Time
Daily Motion of Sun
சூரியன் இன் ம் பயனிக்க ேவண்டிய பாைக = இ - அ
24.0171103698 - 23.7130555 = 0.3040548698
சூரியன் ஒ நாள் கடந்த ெதாைல (தினகதி) = ஆ - அ
24. 6927777 - 23.7130555 = 0.979722277

0.30405486 98
= 0.310348021
0.97972227 77
0.31034802 1× 24 = 7.44835250 4 மணிகள்
= 7 மணி 26 நிமிடம் 54 விநாடிகள்
இந்திய ேநரப்படி: 5:30 + 7:26:54 = பகல் 12:56:54 (இதில் சூரிய உதய ேவ பா கள் 3 நிமிடம்
கூட்ட 13:00 அதாவ மதியம் 1 மணிக்கு சரியாக சூரியன் ேமஷத்தில் பிரேவசிக்கும் காலம்
வ டப்பிறப்
இந்தியாவில் சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு ன்னர் சூரியன் சங்கரமணம் ஆவதால் (அ த்த இராசியில்
ைழவதால்) 14.4.2011 அன் தான் வ டப்பிறப் (சித்திைர மாதப்பிறப் ) ஆகும்.
சர்வேதச ேநரப்படி: 7 மணி 26 நிமிடம் 54 விநாடிக க்கு சூரியன் ேமஷத்தில் பிரேவசிக்கிறார்
எங்கு சூரிய மைற க்கு ன்னர் ேமஷ சங்கரமணம்(சூரியன் ேமஷத்தில் பிரேவசித்தல்)
நைடெப கிறேதா அங்ெகல்லாம் அன் தான்தமிழ் வ டப்பிறப்
சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு பிறகு ேமஷ சங்கரமணம்(சூரியன் ேமஷத்தில் பிரேவசித்தல்)
நைடெப கிறேதா அங்ெகல்லாம் ம நாள் தமிழ் வ டப்பிறப்

ைற 2 கணிதவழி விளக்கம் (மிக

ல்லியமான )

சூரியனின் நிைல நிராயண ள்ளி விபரம் (சர்வேதச ேநரம் 00:00 மற் ம் இந்திய ேநரம் காைல 5:30)
(அ)
14.4.2011
359E 41N 35O (359.6930555)
(ஆ)
15.4.2011
000E 40N 21O (000.6725)

கணித வழியில் எளிைமயாக கழிக்க வசதியாக (ஆ) மதிப்ைப 360E 40N 21O (360.6725) என்

ெகாள்ள ம்

சூத்திரம்

Remaining Degrees
× 24 = Remaining Time
Daily Motion of Sun
சூரியன் இன் ம் பயனிக்க ேவண்டிய பாைக = இ - அ
360 - 359.6930555 = .3069445
சூரியன் ஒ நாள் கடந்த ெதாைல (தினகதி) = ஆ - அ
360.6725 - 359.6930555= 0.97974445

0.3069445
= 0.3133863123 4
0.97974445
0.3133863123 4 × 24 = 7.52127149616 மணிகள்
= 7 மணி 31 நிமிடம் 16 விநாடிகள்
இந்திய ேநரப்படி: 5:30 + 7:31:16 = பகல் 13:01:16
அதாவ மதியம் 1 மணிக்கு சரியாக சூரியன் ேமஷத்தில் பிரேவசிக்கும் காலம் வ டப்பிறப்
சர்வேதச ேநரப்படி: 7 மணி 31 நிமிடம் 16 விநாடிக க்கு சூரியன் ேமஷத்தில் பிரேவசிக்கிறார்
எங்கு சூரிய மைற க்கு ன்னர் ேமஷ சங்கரமணம்(சூரியன் ேமஷத்தில் பிரேவசித்தல்)
நைடெப கிறேதா அங்ெகல்லாம் அன் தான்தமிழ் வ டப்பிறப்

ைற 3 கணிதவழி விளக்கம் (4 நிமிட ேவ பா

இ க்கும்)

தி க்கணிதப்படி நிராயண சூரிய ஆண் 365.256363 = 365 நாள் 6 மணி ேநரம் 9 நிமிடம் 9.8 விநாடிகள்
14.4.2010 ஆம் ஆண் காைல 6:57க்கு சூரியன் ேமஷத்தில் பிரேவசித்த ேநரம் + 365.256363 (365 நாள் 6 மணி
ேநரம் 9 நிமிடம் 9.8 விநாடிகள்)
இவ்வ டம் = 14.4.2011 மதியம் 13 மணி 6 நிமிடம் 9 விநாடிக

தி க்கணித

க்கு வ டப்பிறப்

ைற அயனாம்ச கணிதம் Drik Ayanamsa Calculation (Lahari & Chitra Paksham)

இ இந்திய அரசின் வானியல் ைற மற் ம் சித்திைர பட்ச அயனாம்சத் டன் சில விநாடி ேவ பாட் டன் ஒத்
ேபாகக்கூடிய .
பலேவ காரணங்களால் வி சாய் நிைல மா க்ெகாண்ேட இ க்கிற இைத சில வ ட இைடெவளிகளில் தி த்தம்
கணித் கணித சூத்திரங்கைள ெகாண் சரியான அயனத்ைத அறி ம் கணிதம் இங்கு தரப்பட் ள்ள .

Ayanamsa = A+B
A = − 6.92416 + 16.90709 ×

Year
Year Year
− 0.757371×
×
1000
1000 1000

Date  1.1574074

B =  Month − 1 +
×
30 
1000

14  1.1574074

= 0.00401234564
 4 −1 +  ×
30 
1000

2011
2011 2011
− 0.757371×
×
1000
1000 1000
நிைல 1 2.011× 2.011× .757371 = 3.06289996589

A = − 6.92416 + 16.90709 ×

நிைல 2 16.90709 × 2.011 = 34.00015799
நிைல 3 − 6.92416 + 34.00015799 − 3.06289996589 = 24.013098024

A = 24.013098024
A+ B = 24.013098024 +0.00401234564 = 24.0171103698
14 .4.2011 அன் அயனம் = 24E -01N -01O
இ இந்திய அரசின் வானியல் ைறயின் அயனாம்ச நிைலக்கு ஈடான விைடயாகும்...!

வாக்கிய

ைற வ ட பிறப் கணணம்

தமிழகத்தில் பயன்ப த்தப்ப ம் ஆரிய சித்தாந்தம் அடிப்பைடயிலான வர சி சித்தாந்தம் வாக்கிய கணித
வ டபிறப்ைப கணக்கி ம் ைறைய இங்கு தந் ள்ேளன்.
வர சி கணிதம் உஜ்ஜயினி பட்டனத்ைத ைமயமாக கணக்கிடப்ப கிற .

வாக்கிய
வாக்கிய

ைற 1

ைற வ டத்தின் கால அள
இந்திய ைறயில்
:
மணி அளவில்
:
தசம ைறயில்
:

ேசாத்தியம் வாக்கியம் (கழித்
இந்திய ைறயில்
தசம ைறயில்

ைறப்படி

(வாக்கிய கரணம் த்தகப்படி. குப்பண்ண சாஸ்திரிகள், ேக.வி. சர்மா )
365 நாட்கள் 15 நாழிைக 31 விநாழிைக 15 தற்பைர
365 நாட்கள் 6 மணி ேநரம் 12 நிமிடங்கள் 30 விநாடிகள்
365.25868055

- தி த்தம் ெசய்ய ேவண்டிய தினம்)
:
2 நாட்கள் 8 நாழிைக 51 விநாழிைக 15 தற்பைர
:
2.1475694444

சூத்திரம் : கலி காதி வ ஷம் U வ ஷ அள - ேசாத்தியம் வாக்கிம் = கலி சுத்த தினம், ேநரம்
5012(கலி வ ஷம்) U 365.25868055(வ ஷ அள ) - 2.1475694444(ேசாத்தியம் வாக்கியம்)
= 1867200.22741
= சித்திைர தல் ேததி 1867200
.22741U60
=
13.6446 நாழிைக
.6446U60
=
38.676 விநாழிைக
.676U60
=
40 தற்பைற
சித்திைர தல் ேததி அன் 13 நாழிைக 38 விநாடி 40 தற்பைற ேநரத்தில் சூரியன் பிரேவசிக்கும் காலம் வ டப்பிறப்பாகும்.
மணி அளவில் சூரிய உதயம் தல் 5:27:27 கூட்ட ம்
உஜ்ஜயினியில் சூரிய உதயம் 6:09 + 5:27:27
= 11:36:27 இந்திய ேநரம் அளவில்
வ டம் பிறக்கிற

வாக்கிய

ைற 2 - கிரக நிைலகைள ெகாண் கணிப்ப (குைறந்த ல்லியம்)

காைல 5:30 மணி அளவில் சூரிய நிைல
அ
14.4.2011
359E 46N (359.76666)
ஆ
15.4.2011
000E 45 (360.75)

கணித

சூரிய கதி(ஒ

ைறைய எளிைமப்ப த்த ஆ வின் மதிப்ைப 000E 45 என்பைத 360E 45எனக்ெகாள்ள ம்

நாள் சூரியன் கடந்த

ரம்) = இ = ஆ - அ = .9834

சூரியன் ேமஷத்ைத ெதாட இன் ம் கடக்க ேவண்டிய ெதாைல

= 360 - (அ)359.76666 = .23334

(இன் ம் கடக்க ேவண்டிய ெதாைல / சூரிய தினகதி ) U 24 (மணிகள்)
5.696156 மணி
.696156U 60 =
41.76936 நிமிடம்
.76936U 60 =
46.1616 விநாடி
காைல 5:30 + 5:41:46
= பகல் 11 மணி 11 நிமிடம் 46 விநாழிைக

வாக்கிய

ைற அயன கணணம்
(பரகிதம்

ைற)

சூத்திரம்:

èL»è£F õ¼ì‹×3
- 54 = õ£‚Aò Üòù£‹ê‹ (ðóAî‹)
200

5112U3 =15336 /200=76.68 - 54 = 22.68
வாக்கியப்படி அயனம் = 22.68 = 22E40N48O

ேமற்ேகாள்

ல்கள்:
சூர்ய சித்தாந்தம்
வாக்கிய கரணம்(வர சி)
வீேமசுவர உள்ள ைடயான்
The Indian Astronomical Ephemeris
Position calculation

ஆரியபட்டீயம்
பரகிதம்
சூடாமணி உள்ள ைடயான்
Indian Mathematics & Astronomy

கிரகலாகவம்
ேஜாதிஷ கணணம்
வ ஷாதி ல்
Astronomical Planetary
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