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సంపాదకీయం 
ఖ్గోళ శాసత రం మానవులకు తెలిసని పుర్ాతన శాసత రం. నక్షతాా లు, గహీాలు,గెలాకసీల పుటటి క,భూమిప ై ఉనన జీవానిన కూడా 

అలాంటట ఖ్గోళశాసత రం దావర్ా గుర్షతంచవచుు. ప్ాాచీన భ్రతీయ ఋషులు మర్షయు ‘జోయతిర్షవదులు’ ఖ్గోళ శాస్తాత ా నిన 

ఖ్చ్చుతతవంతో కొలిచేవధంగా నేడు లభంచ ేసంసకృత గంీధాలలో ప్ ందుపర్షచారు. ఇదధ మానవ మేధసుీ సమాచార్ానిన 

ఆలోచ్చంచగల, పతాిసపందధంచ ేమర్షయు వశలలషించగల అదుుతమ ైన అవయవం అనేదధ వాసతవం. ఈ స్తామర్ాి ాలనుండ ి

గణ ంచడం, ప్ో లుడం, పాస్తాత వంచడం, సమాచార్ానిన వశలలషించడం, సూచన చేయగలగడం  

 మర్షయు సమయప్ాలన చకకగా చేసుకున ేవీలుందధ. భ్రతదేశంలో కాల గణన  భూభామణం మర్షయు ఖ్గోళ సంఘటనల 

ఆధారంగా లెక్కంచడం అనాదధగా వసుత నన సంపాదాయం. ఖ్గోళ శాసత ర రంగంలో జరుగుతునన నిరంతర పర్షశోధన ఈ 

సంపాదాయానిన సజీవంగా ఉంచడానిక్,పంచాంగాలు మర్షయు పాసుత త కాయలెండరలను తయారు చేయడానిక్, మారుపలు 

చేయడానిక్ దోహదపడుతోందధ. ఈ పుసత కం  కాల గణన వజాా న శాసత రం యొకక వసత ృతమ ైన పర్షణామం లేదా కరీనోమ టరా 

భ్రతదేశంలోనే కాకుండా పాపంచంలోని ఇతర నాగర్షకతలలో కూడా ఎలా వలసిలుల తోందో వశదపరుసుత ందధ. పుర్ాతన 

భ్రతీయులు కాల గణన ఎలాచేసేవార్ో  వార్ష న ైపుణయం దావర్ా                                                                       

తెలుసుకరవడం పాతి భ్రతీయుడికస గరవంగా ఉంటటం దని మేము ఖ్చ్చుతంగా అనుకుంటటనానము. ఈ పుసత కానిన మా ప్ాఠకులకు, 

ముఖ్యంగా వదాయరుు లకు అందధంచడానిక్ మేము సంతోషసిుత నానము.వదాయర్షత వజాా న్ మంథన్ (వవఎం 2020-21) వజాా న 

భ్రతి, వజాా న్ పాస్తార్ మర్షయు NCERT నిరవహ ంచ్చన స నై్ీ ట్లెంట్ స ర్ు పరీ్క్ష యొకక అధయయన స్తామగషలీో 

భ్గం.ఈ పుసత కం 1854 లో జనిిచ్చన ఒక భ్రతీయ జోయతిర్షవదుని యొకక జీవతం మర్షయు ఆయన చసేిన 

పర్షశోధనల ఆధారంగా రూప్ ందధంచ్చన "పాముఖ్ భ్రతీయ శాసత రవేతత- శ్రీ వ ంకటేష్ బ్పూజీ కేటకర్" పుసత కం యొకక 

సీకెవల్. “భ్రతీయ సంపాదాయానిన కొనస్తాగషంచ ేకేటకర్ పంచాంగ పర్షశోధన మర్షయు ఆధునికసకరణ కరసం తన జీవతానిన 

అంక్తం చేశాడు”-గణేష్ దెైవజా (1507 లో జనిించారు.‘జోయతిర్షవదాయ ప్ారీ్సంసు ’ [1944 లో స్తాు పించబడిందధ] లో పాముఖ్ 

ఖ్గోళ శాసత రవేతత  మర్షయు జీవత సభుయడు అయిన శ్ర.ీ దీపక్ జోషి మర్ాఠీలో ‘కాలమాపన’ పేరుతో పుసత కానిన రచ్చంచుట 

,యాదృచ్చుకంగా వారు VVM యొకక పాధాన బృందంలో సభుయలు కావడం, వదాయరుు లకు అధయయన స్తామగషనీి సిదిం చేయడానిక్ 

పేారే్పించ్చందధ.‘కాల గణన’  పుసత కానిన యువతకు నచేు రీ్తిలో సంకలనం చేయమని కరర్షన వ ంటన ేఅంగీకర్షంచారు.మేము 

ఆయనకు కృతజాతలు తెలుపుతునానము.  

గోవా వదనాన్ పర్షషత్ లోని శ్రీమతి సిదధి  మహాజన్, దీపక్ జోష ిరచ్చంచ్చన అసలు మర్ాఠీ పుసత కానిన ఆంగలంలో అనువదధంచారు. 

‘పాముఖ్ భ్రతీయ శాసత రవేతత -శ్ర ీవ ంకటేష్ బ్పూజీ కేటకర్’ పుసత క రచయిత పర్షశ్రలనలో ఉనన అంశానిక్ పాతయక్ష సంబంధం 
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అయినందున ఆమ  సపషిమ ైన ఎంపిక. ఈ పుసత కం దావర్ా ఆమ  పాతిభను మర్షయు పాతిబంబంచ ేకృషిని మేము 

అభనందధసుత నానము. సంప్ాదకులుగా మేము ఇదదరూ దీపక్ జీ ర్ాసిన అసలు మర్ాఠీ పుసత కానిన సిదధి ఆంగల అనువాదం దాని 

ఫలితంగా వాా సే పాక్యీను ఆనందధంచాము. పర్షగణ ంచదగషన చోట మా సూచనలు మర్షయు సవరణలు రె్ండింటటనీ వారు 

అంగీకర్షంచారు. కలవరపర్షచ ేస షనుల  పరసపరం సమృదధి గా ఉనానయి. 

ఈ అంశానిన తెరప ైక్ తీసుకుర్ావడానిక్ నిరంతర మదదతు అందధంచ్చన శ్ర ీజయంత్ సహసబాుధ ే[వజాా న భ్రతి జాతీయ  నిరవహణా 

కారయదర్షి] గార్షక్ మా హృదయపూరవక కృతజాతలు. 

ఈ పుసత కంలోని వషయాలు పాతీ భ్రతీయుని హో మ్ లెైబారీ్క్ జోడించడం వలువ ైనవగా చేస్తాత యి! 

 

 శ్రీమతి.సంగీతా అభ్యంకర్                                          డయ. అరవింద్ సి.రనడే 
విషయ సమనవయ కరత, వి వి ఎం                                        జ్ఞతీయ సమనవయ కరత 
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గులోిహర్ ప్ార్క, ఆగసుి  కాీంతి మార్్, 
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ప్రిచయం 
కరీనోమ టరా లేదా సమయం యొకక కొలత ఎడతెగని పాక్యీ.ఈ పాక్యీ ఎపుపడు ఉదువంచ్చనా పర్షష్ాకరం కాని రహసయం. ఈ 

పుసత కం భ్రతీయ కాలకమీానిన సమీకి్షసుత ందధ. అలా చేసుత ననపుపడు, ప్ాఠశాల వదాయరుు లకు భ్రతీయ కరీనోమ టరా యొకక 

భ్వనలను పావేశప టిడానిక్ పాతేయక శదిీ ప టిబడిందధ. వదాయర్షత వజాా న్ మంథన్ 2020 లో, పాపంచ భ్రతీయ ఖ్గోళ శాసత రవేతత  
వ ంకటేష్ బ్పూజీ కేటకర్ ఖ్గోళ శాస్తాత ా నిక్ అందధంచ్చన సహకారంతో ప్ాటట ప్ాఠశాల పిలల లకు భ్రతీయ కరీనోమ టరా భ్వనలను 
పావేశప ట్ి లని వజాా న భ్రతి నిరణయించ్చందధ. దీనిన దృషిిలో ప టటి కుని ఈ పుసత కం ర్ాశారు.  
నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చునందుకు వజాా న భ్రతి జాతీయ ఆర్న ైజంగ్ స కటీరీ్ మర్షయు వదాయర్షత వజాా ాన్ మంతన్ జాతీయ కనీవనర్ 
డా: అరవంద్ స.ి రనడే గార్షక్ కృతజాతలు. వవధ వనరుల నుండి సమాచార్ానిన సంకలనం చేయడానిక్ మర్షయు 
సవర్షంచడానిక్ పూణేలోని జోయతిర్షవద పర్షషసు యొకక బబల యోథెకా చాలా ఉపయోగపడిందధ. దీని కరసం నేను సంసుకు నిజంగా 
రుణపడ ిఉనానను. కరీనోమ టరా యొకక భ్వనలు సంక్లషి భ్షలో ఉనానయి మర్షయు క్లషిమ ైన వవర్ాలను కలిగష ఉంట్యి. 
గోవాకు చెందధన శ్రీమతి సంగీత అభ్ంకర్ సహాయం లేకుండా ఈ పుసత కం పూర్షత కాదు, మర్షయు వదాయరుు లకు అరుమయియయలా 
చేయలేదు. వార్షక్ నా పాతేయక కృతజాతలు. 
కరీనోమ టరాక్ ఖ్గోళ శాసత రం ఆధారం. ఈ వషయం పటల  వదాయరుు లకు ఆసక్త కలిగషంచడం ఈ పుసత కం ఉదేదశయం. 
 
దీప్క్ జ్ోష ి
ప్ూణ ే
 
సెపెి ంబర్ 17, 2020 
శాలివాహన శకం 1942, భాదర ప్ద అమావాసా 

వికమా సంవత్సరం 2077, 26 Īsh 

భారత్ జ్ఞతీయ కేలండర్ ప్ర కారం, శక సంవత్సరం 1942, 26 భాదర ప్ద  
జూలియన్ రోజు సంఖా 2459109.5 
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కాల గణన                                                                                         

1 కాల గణన   

 ‘గణన’ అనేదధ వజాా నశాసత రంలో అంతర్ాుగం.  పుర్ావసుత  తావవకాలు, ర్ాతి మర్షయు ర్ాగష శాసనాలు వంటట చార్షతాక ఆధార్ాలు, ప్ాాచీన 

కాలం నుండ ివవధ పదితులను ఉపయోగషంచ్చ ప్ డవు, వసీత రణం మర్షయు ఘనపర్షమాణం కొలుసుత నానయని సూచ్చసుత నానయి. 

‘గణన’ సమాచారం దావర్ా యూనిటల  ప్ాామాణీకరణ, పర్షమాణాల ప్ో లిక స్తాధయమయిందధ. ఆధునిక కాలంలో, మనం MKS 
(మీటరుల , క్లోగాీ ములు, స కనుల ) లేదా FPS (అడుగులు, ప్ ండుల , స కనుల ) పమాాణాల వయవసులను ఉపయోగషస్తాత ము. 
ఆశురయకరంగా, సమయ కొలత యొకక యూనిటటల  ఒకే వధంగా ఉంట్యి, అంటే ఈ రె్ండు వయవసులోల  స కనుల  / నిమిష్ాలు 
/ గంటలు. 

పుర్ాతన కాలం నుండ,ి సమయానిన కొలవడానిక్ అదే యూనిటటల  ఉపయోగషంచబడుతునానయా? ఈ ర్ోజు, మనం సమయం 

కొలత కరసం స కనుల -నిమిష్ాలు-గంటలు-ర్ోజులు-న లలు-సంవతీర్ాలు చాలా స్తాధారణంగా ఉపయోగషస్తాత ము. ఏదెైనా సంఘటనను 
వవర్షంచడానిక్ మనం సమయం కొలత యూనిటల ను ఉపయోగషస్తాత ము. నేడు వాడుకలో ఉనన యూనిటటల  చాలా కాలం ప్ాటట 
అభవృదధి  చెందాయి. ‘కాల గణన’ యొకక వవధ పదితులను పర్షచయం చేసే పాయతనమ ేఈ పుసత కం. వవధ పదితులను పావశేప టేి  
పుర్ాతన భ్రతీయుల సహకారం ఈ రంగంలో చాలా ముఖ్యమ ైనదధ మర్షయు నిర్షవవాదమ ైనదధ. 

ఇపపటటకస మనం ‘మానవ శరీ్ర భ్గాల ఆధారంగా’ వవధ స్తాంపదాాయ పమాాణాలను ఉపయోగషంచ్చ లెక్కంచే కొంతమందధని 
చూస్తాత ము. ఉ.దా: ఒక అంగుల్ (అంకె), ఒక హస్తాత  (మోచేయి ప్ డవు), ఒక పురుష్ (ఒక వయక్త యొకక ఎతుత ) దూరం 
యొకక యూనిటటల గా. ప్ాత కాలంలో, రె్ండు గాీ మాల మధయ దూర్ానిన 'ఒక ర్ోజు' దావర్ా కొలవడం ఆచారం. ఒక గాీ మం 
మర్ొకటట నుండ ిఏడు ర్ోజులు దూరంలో ఉందధ అంటే మనం ఏడు ర్ోజులు పయాాణ సేత  ఇతర గాీ మానిక్ చేరుకుంట్ము. ఈ 
ర్ోజు కూడా, ఒక సులం ఇంటట నుండి పదధ నిమిష్ాల దూరంలో ఉందని మనం చెప్ాత ము. దూరం మర్షయు సమయానిన కలిసి 
చెపేప ఈ పయాతనం శాసీత రయంగా ఖ్చ్చుతమ ైనదధ కాదు; అయిత,ే మనం దీనిని నిరంతరం ఆచరణలో ఉపయోగషస్తాత ము. 
కొలతలో ఖ్చ్చుతతవం శాసీత రయ అధయయనాలలో అవసరం.పుర్ాతనకాలం నుండి మానవుడు ఆ దధశలో పర్షశోధధసుత నానడు. 
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ర్ేఖ్ాచ్చతంా 1: ఖ్గోళ కరణీయ దూర్ానిన కొలవడానిక్ వేళల  వాడకం 

ఈ పాయతానలలో సహజ దృగషవషయం ఒక ముఖ్యమ ైన కారకంగా నిరూపించబడిందధ. భూమి యొకక భామణం ర్ోజు యొకక 

కొలతకు సహాయక సత ంభం. ఒక న ల అనే భ్వన చందుాడు భూమి చుటటి  తిరగడానిక్ అవసరమ ైన కాల వయవధధప  ైఆధారపడ ి

ఉంటటందధ. ఒక సంవతీరం అన ేభ్వన సూరుయని చుటటి  ఒక భామణానిన పూర్షత చేయడానిక్ భూమి తీసుకునన సమయానిన బటటి 
ఉంటటందధ. ఈ సహజ సంఘటనలు పాకృతిలో ఆవరతనమ ైనవ. ఈ సంఘటనల యొకక ప్ నఃపునాయనిన గమనించ్చ, సమీకరణాల 
రూపంలో వయకసతకర్షంచే పకీ్ాయియ ‘కాల గణన’. ఖ్చ్చుతమ ైన ‘కాల గణన’ శాస్తాత ా నిన కరీనోమ టరా అంట్రు. 

 

********** 
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కాల గణన    

2 దివాస [సౌర దినము]   
భూమి నిరంతరం తన అక్షం చుటటి  తిరుగుతూ ఉంటటందధ. ఈ భామణం పడమటట నుండ ితూరుప వరకు సంభవసుత ందధ.  ఈ కారణంగా, 

సూరుయడు తూరుపన ఉదయించ్చ పశ్చుమాన అసతమించ్చనటటల  కనిపిసుత ందధ. సూర్ాయసతమయం తరువాత అనేక నక్షతాా లు ఆకాశంలో 

పాకాశ్చస్తాత యి. ఈ మ ర్షసే నక్షతాా లు పడమర వ ైపు పాయాణ సుత ననటటల  కనిపిస్తాత యి. సూరుయడిని ఆకాశంలో కనిపించే సమయానిన 

దధవాస్తా లేదా ఒక ర్ోజు అంట్రు; అయిత ేఇదధ ఆకాశంలో కనిపించని కాలానిన ర్ాతిా అంట్రు. భ్రతీయ కాలకమీంలో, పగలు 

మర్షయు ర్ాతి ాకలిస ి‘అహో ర్ాతి’ా  అని పిలుస్తాత రు మర్షయు దీనిని పూర్షత ర్ోజుగా పర్షగణ స్తాత రు. ర్ోజు సూర్ోయదయం వదద  

ప్ాారంభమవుతుందధ. 
ప్ాాచీన భ్రతదేశంలో కాల గణన కరసం చాలా సులభమ ైన పదితి ఉపయోగషంచబడిందధ. ‘ఘటటకా ప్ాత’ా మర్షయు ‘ఛాయా శంఖ్ు’ 

ఉపయోగషంచ్చన పాధాన స్తాధనాలు. 

‘ఘట్టకా పాత్ర’ 

‘ఘటటకా ప్ాత’ా ర్ోజువారీ్ ఉపయోగంలో ఉనన స్తాధనం నుండ ితీసుకరబడిన పర్షకరం. ఇదధ నీటటతో నిండిన ప దద కంట ైనర్ కలిగష 

ఉంటటందధ. నిర్షదషి బరువు మర్షయు పర్షమాణంతో కూడిన ర్ాగష ప్ాతలాో వేాలాడదీయబడ ిఉంటటందధ. ఈ ర్ాగష ప్ాత ాదాని 

అడుగున ఒక చ్చనన రంధంా కలిగష ఉంటటందధ. ప దద  కంట ైనర్ నుండ ినీరు న మిదధగా ర్ాగష ప్ాతలాోక్ చేరడం 

ప్ాారంభమవుతుందధ. నీటట మటిం ప ర్షగేకొదీద  ర్ాగష ప్ాత ాకీమంగా మునిగషపో్ తుందధ. కొంత సమయం తరువాత, అదధ ప దద 

కంట ైనర్ దధగువకు మునిగషపో్ తుందధ. ర్ాగష ప్ాత ాపూర్షతగా మునిగషపో్ వడానిక్ తీసుకునన సమయానిన ‘ఘటటక’ అంట్రు. 
‘ఘటటకా ప్ాత’ా యొకక నిర్ాిణానిన ప్ాాచీన భ్రతీయ పండితుడు వర్ాహమిహ రుడు ఈ కీ్ందధ వధంగా వర్షణంచారు. 

అరి వృతాత కార ర్ాగష ప్ాత ాతీసుకరండి. (ర్ాగష ప్ాత)ా ఆరు అంగుల వాయస్తారుంతో మర్షయు అరవ  ైPaḷe (240 Toḷās 

/ ounces) నీటటని కలిగష ఉంటటందధ. దాని అడుగున ఒక రంధంా చేసినపుడు 4 అంగుల ప్ డవు, 31/3 Māse, (12 Māse = 

1 Toḷā) బరువు ఉండే బంగారు సూదధ దాని గుండా వ ళళగలదు. అందువలన ఒక ‘ఘటటకా ప్ాత’ా రూప్ ందధంచబడిందధ.  
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ఆధునిక గడియారం యొకక కొలత పాకారం ‘ఘటటకా ప్ాత’ా కొలిచ్చన సమయం క్ంీదధ వధంగా ఉందధ: 

1 వప్ాలా = 4/45 స కనుల  

1 ప్ాాణ = 4 స కనుల  

1 వనదధ / ప్ాల = 24 స కనుల  

1 నాడి లేదా ఘటటక  = 24 నిమిష్ాలు 

1 ముహరత = 48 నిమిష్ాలు 

నీటటతో నిండిన కుండను ఖ్ాళీ చేయడానిక్ ‘నాడ’ి అనగా 24 నిమిష్ాలు పడుతుందధ. 

 
రేఖాచిత్రం 2:  ‘ఘట్టకా పాత్ర’ 

ఛయయా శంఖు (సౌర గోోమోన్) 

‘ఛాయ’ అంట ేనీడ మర్షయు ‘శంఖ్ు’ అంటే ఒక ‘కరన్’. ఇదధ సూరుయడిక్ వయతిరే్కంగా నీడను ఏరపర్షచ ేకర ీ(గోనమోన్)  
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‘అధరవ జోయతిషయ’పుసత కంలో ‘ఛయయా శంఖు’ ఉపయోగషంచ ేవధానం [ఆకాశంలో సూరుయడు ఉననపుపడు సమయానిన 

కొలవడానిక్] పాస్తాత వంచబడిందధ. 

వారు నిరణ యంచిన ప్ర మాణయలు ఈ కింాది విధ్ంగా ఉనయోయ: 

12 నిమేష = 1 లవ, 

30 లవలు = 1 కల 

30 కలలు = 1 త్ుర ట్ట 

30 త్ుర ట్టలు = 1 ముహూరత ం 

30 ముహురాత లు = 1 అహో రాత్రo (ప్ూరిత రోజు) 

 

    రేఖాచిత్రం 3: ఛయయా శంఖు 

30 ‘ముహుర్ాత లు’ పూర్షత ర్ోజులో సంభవస్తాత యి, వీటటలో సూరుయడు ఆకాశంలో కనిపించ్చనపుపడు పదధహేను ‘ముహుర్ాత లు’ 
సంభవస్తాత యి మర్షయు పదధహేను ‘ముహుర్ాత లు’ కనిపించనపుపడు సంభవస్తాత యి. ముహూరతం ను కొలిచేందుకు చ్చవర సననగా 
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ఉనన12 ‘అంగుళాల’ ప్ డవ ైన కరనీు వాడతారు. ‘ఛయయా శంఖు’ అనేదధ గోనమోన్ చేత సూరుయని నీడను కొలవడానిక్ 
ఉపయోగషంచే ఒక పర్షకరం. నీడ యొకక ప్ డవు ‘అంగుళ’ యూనిట్ తో కొలుస్తాత రు. 

'అంగుళ ' అంట్ే ఏమిట్ట? 

పుర్ాతన కాలం నుండ,ి మానవ శరీ్ర భ్గాలను వవధ కొలతలలో యూనిటటల గా ఉపయోగషసుత నానరు. అతి చ్చనన యూనిట్ వేలు / 
అంకె. ‘అంగుళ’ అంట ేవేలు యొకక వ డలుప లేదా మందానిక్ సమానమ ైన దూరం. 

ఒక రోజులో ‘ముహురాత లు’ 

గోనమోన్ యొకక నీడ సూర్ోయదయం తరువాత దాని పడమర వ ైపు వసుత ందధ మర్షయు నీడ యొకక ప్ డవు సూర్ోయదయం వదద  
ప్ డవ ైనదధ. సూరుయడు ఆకాశంలో ప ైక్ కదులుతుననపుపడు, నీడ యొకక ప్ డవు తగ్డం ప్ాారంభమవుతుందధ. నీడ యొకక 
ప్ డవును కొలవడానిక్ యూనిట్ ' అంగుళ ' ఉపయోగషంచబడుతుందధ. 

సూరోాదయం నుండ ిమధ్యాహోం వరకు 8 ‘ముహురాత లు’ ప్ట్టి క 1 లో చితీరకరించినట్ుా  ల కిుంచబడుత్ుంది. 

ప్ట్టి క 1 ఎనిమిది ‘ముహురాత లు’ 

ముహురత  సంఖా ముహురత o పేరు  నీడ యొకు పొ డవు[అంగుళాలోల ] 
1 రౌదర 96 అంగుళాలు 
2 శలవత 60 అంగుళాలు 
3 మ ైత్ర 12 అంగుళాలు 
4 సర్ాుత 6 అంగుళాలు 
5 సవిత్ర 5 అంగుళాలు 
6 వ ైరజ్ 4 అంగుళాలు 
7 వశావసు 3 అంగుళాలు 
8 అభజాత      3 అంగుళాలకనయో త్కుువ 
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అభిజ్ఞత్                                                                                                              దధవాస (స్త ర దధనం) 

'యాసిిన్ చాయపాతిహ త' - అరుం: నీడ సిురంగా ఉనన ముహురతo). అభజా ముహుర్ాత  మధాయహనం సంభవసుత ందధ. ఈ 
సమయంలో సూరుయడు తలప  ైఉననందున నీడ చాలా చ్చననదధ (3 అంగుల కనాన తకుకవ). కరకటరే్ఖ్ నుండ ిమకర రే్ఖ్ వరకు 
ప్ాాంతంలో, సూరుయడు నడిన తితప  ై కనిపించ్చనపపటటకస, అదధ అతుయననత స్తాు యిలో లేదు. సంవతీరంలో రె్ండు ర్ోజులు మాతామే 
ఉనానయి; సూరుయడు సర్షగా్  అతుయననత స్తాు నంలో ఉననపుపడు మర్షయు స్తాు నిక మధాయహనం నీడను ఏరపరచనపుపడు. ఈ 
ర్ోజులను 'జీర్ో ష్ాడో డేస్' (ZSD) అంట్రు. కరకటరే్ఖ్ యొకక ఉషణమండలానిక్ దకి్షణాన ఈ దృగషవషయానిన భ్రతదేశంలో 
చూడవచుు. మొదటట ‘జీర్ో ష్ాడో డ’ే ఏపిాల్ 9 మర్షయు జూన్ 21 మధయ వసుత ందధ; రె్ండవదధ జూన్ 21 మర్షయు ఆగసుి  30 
మధయ వసుత ందధ. 

 
రేఖాచిత్రం 4: భారత్దేశంలో వేరేవరు ప్రదేశాలు మరియు వేరేవరు రోజులలో అసలు నీడ ఏరపడని రోజు చూపించ ేచిత్రం 

 

సూరుయడు పడమర వ ైపు కు పాయాణ సుత ననపుపడుననపుపడు, ఛాయా శంఖ్ువు యొకక నీడ తూరుప వ ైపు పడి కమీంగా 
ప దదదధగా ప రుగుతుందధ. ఈ వధంగా, 9 వ ముహరతo మళీళ ‘వవాసు’ ముహూరతo. అదేవధంగా, వయతిరే్క కమీంలో సూర్ాయసతమయ 
సమయంలో ‘ర్ౌదా’ ముహరతo మళీల కనిపిసుత ందధ. 
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ఆధునిక కరీనోమ టరా సమయానిన స కనుల , నిమిష్ాలు, గంటలు, ర్ోజులు, న లలు మర్షయు సంవతీర్ాలుగా వభజసుత ందధ. ఈ 
కరీనోమ టటాక్ భ్గాల నిర్ాిణంలో ఖ్గోళ శాసత రం ఉపయోగషంచబడంిదధ. స్తాధారణంగా మనం ఆచరణలో ర్ోజుకు 24 గంటలు 
లెక్కంచాము. సూరుయని చుటటి  ఒక పర్షభామణానిన పూర్షత చేయడానిక్ భూమి 23 గంటలు, 56 నిమిష్ాలు మర్షయు 4.09053 
స కనుల  పడుతుందధ. భూమిప ై ఏదెైనా సులానిన సూచ్చంచడానిక్ అక్షషంశాలు మర్షయు రే్ఖ్ాంశాలు ఉపయోగషంచబడుతునానయని 
మనకు తెలుసు. జీర్ో డిగీ ీరే్ఖ్ాంశం ఇంగాల ండ్లోని గీనీివచ్ నగరం గుండా వ ళుతుందధ. నగరంలో ఒక అబజ రే్వటరీ్ని ఏర్ాపటట 
చేశారు. 

ఈ బీట్ కాసియోపియా (భ్రతీయ పేరు Śarmiṣṭhā) నక్షతాా నిన పర్షశ్రలించ్చన తరువాత భూమి యొకక భామణానిక్ 23 
గంటలు, 56 నిమిష్ాలు మర్షయు 4.09053 స కనల  వయవధధ నిరణయించబడిందధ. 

ఆధునిక కరీనోమ టరాలో, సీసియం 133 యొకక అణువు యొకక పాకంపనల యొకక ఫ్ీాకెవనీీ ఆధారంగా భూమి యొకక భామణ 
సమయానిన లెక్కస్తాత రు. ఆధునిక కరీనోమ టరాలో ఉపయోగషంచ ేఅతయంత ఖ్చ్చుతమ ైన స్తాధనం పరమాణు గడియారం. రె్ండవదధ 
సీసియం 133 యొకక అణువు యొకక 9,192,631,770 డోలనాల వయవధధగా అధధకార్షకంగా నిరవచ్చంచబడిందధ. అలాగే, ఒక 
సంవతీరం సీసియం 133 యొకక అణువు యొకక 290,09,200,500,000,000 డోలనాల వయవధధగా అధధకార్షకంగా 
నిరవచ్చంచబడిందధ. 

సీసియం 133 మూలకం యొకక కేందాకం 55 ప్ోా ట్నుల  మర్షయు 78 నూయట్ా నల ను కలిగష ఉంటటందధ. 55 ఎలకాిా నుల  వేరే్వరు 
సిురమ ైన కక్షయలలో కేందాకం చుటటి  తిరుగుతాయి. చ్చవర్ష కక్షయలో ఒకే ఎలకాిా న్ ఉంటటందధ. బ్హయ శక్తని వర్షతంపజేయడం దావర్ా ఈ 
ఎలకాిా న్ యొకక శక్త సిుతిని మారువచుు; తదావర్ా ఎలకాిా న్ తన కక్షయను చాలా తకుకవ వయవధధలో మారుసుత ందధ మర్షయు 
9,192,631,770 ప్ న పునయ తరంగానిన వడుదల చేయడం దావర్ా దాని అసలు సిుతిక్ చేరుకుంటటందధ. అణు గడియారంలో ఇదధ 
‘కాల గణన’ కరసం ఉపయోగషంచబడుతుందధ. 

 

********** 
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కాల గణన    

3 వారo [వారప్ు రోజు] 
భ్రతీయ సమయ ప్ాలనా వధానంలో ‘వారo’  ఒక ముఖ్యమ ైన లక్షణాలలో ఒకటట. ‘వారo’ ఎపుపడు, ఎకకడ ఉదువంచ్చందో 
ఖ్చ్చుతంగా చెపపడం కషిం. పుర్ాతన భ్రతీయ గంీథాలలో ‘వార్ాలు’ పాస్తాత వంచబడలేదు. ఏదేమ ైనా, వర్ాహమిహ రుని కాలం 
నుండ,ి భ్రతీయ గంీథాలలో ‘వారo’ గుర్షంచ్చ పాస్తాత వంచబడిందధ. వర్ాహమిహ రుని పాకారం, ఏడు గొపప ఖ్గోళ వసుత వులు, 
అంట.ేసూరుయడు, చందుాడు, అంగారకుడు, బృహసపతి, శని, శుక,ీ బుధుడు ‘యజా కరిలో’ పావేశప ట్ి రు. పుర్ాతన భ్రతీయ 
గంీథాలు 'ఆరయభటరియం' మర్షయు 'సూరయ సిదాి ంతం' వారపు ర్ోజులు లేదా వర్ాస్ను నిరవచ్చంచడానిక్ ఈ క్ంీదధ వధంగా 
నియమాలను ఇస్తాత యి. 

“మoదయత్ అధ్ః కామేణ సుా: చత్ురాా  దినయధి్పా:” 
ఈ ప్ాదం పాకారం, గహీాల గమనం న మిదధ నుండ ివేగం కు అమరుబడి ఉంట;ే అపుపడు నాల్వ గహీం దధనాధధపతి (ర్ోజును 
శాసించేవాడు) గా పర్షగణ ంచబడుతుందధ. చందుాడు, సూరుయడు మర్షయు కనిపించే గహీాలు. అంగారకుడు, బృహసపతి, శని, 
శుకుీడు, బుధుడు నక్షతాా ల నేపథాయనిక్ వయతిరే్కంగా ఆకాశంలో కదులుతుననటటల  కనిపిస్తాత యి. శనిగహీం న మిదధగా కక్షయలో 
ఉనన గహీం అని భూమి నుండ ివచ్చున పర్షశ్రలనలు చూపిసుత నానయి. గహీాలు నక్షతా నేపథయంలో కదలడానిక్ తీసుకునన 
సమయం ఆధారంగా, శని, బృహసపతి, అంగారక గహీం, సూరుయడు, శుకుీడు, బుధుడు మర్షయు చందుాలు గా వా టట వేగం 
యొకక ఆర్ోహణ కమీం ఏరపడుతుందధ. 

శని గురు [బృహసపతి] మంగళ 
[అంగారకుడు] 

రవి 
[సూరుాడు

] 

శుకుాడు 
 

బుధ్ుడు 

 

చందుర డు 
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ప్ట్టి క సంఖా 2: వారాల పేరాను నిరణ యంచడం 

‘హో ర్ా అన ేపదానిన వర్ాహమిహ ర్ా స్తాహ తయంలోఉపయోగషంచారు. 'అహాాతాా ' అన ేపదం నుండ ి'ఎ' మర్షయు 'ట్ా ' అనే రె్ండు 
అక్షర్ాలను వదధలివేయడం దావర్ా ' హో ర్ా ' అన ేపదం ఏరపడిందని వర్ాహమిహ ర్ా వాా శాడు. అహాాతాా లో 24 హో రలు ఉనానయి. 
ఒక గహీం పాతి హో ర్ాకు పాభువుగా పర్షగణ ంచబడిందధ మర్షయు దీనిని ‘హో ర్ాధధపతి’ అని పిలుస్తాత రు. సూర్ోయదయం వదద ఉనన 
హో ర్ాధధపతిని ‘దధనాధధపతి అని పిలుస్తాత రు, ఇదధ వారo పేరును నిరణయిసుత ందధ. కింది ప్ట్టి కలో, శని నుండ ిచందుర ని వరకు ఉనో 
గాహాలు వాట్ట వేగానిక ిఅనుగుణంగా అమరచబడయా య. 

హో రా 1 
[శనివారం] 

2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 హో రా 1 

ఆదివారం 
2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 
19 20 21 22 23 24 హో రా 1 

సో మవారం 

2 3 4 5 6 7 8 
23 24 హో రా 1 

మంగళవారం 
2 3 4 5 

20 21 22 23 24 హో రా 1 
బుధ్వారం 

2 

3 4 5 6 7 8 9 
24 హో రా 1 

గురువారం 
2 3 4 5 6 

21 22 23 24 హో రా 1 
శుకవాా

రం 

2 3 
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ప్ట్టి క నంబర్ 2 లోని మొదటట ర్ోజు శనివారం, ఎందుకంట ేశని ర్ోజు యొకక మొదటట హో ర్ా కు అధధపతి ఇరవ ై నాలుగవ హో ర్ా 

యొకక అధధపతి అంగారకుడు. దీని తరువాత, రె్ండవ ర్ోజు ప్ాారంభమవుతుందధ. రవి(సూరుయడు) మొదటట హో ర్ా యొకక 

అధధపతి; కాబటటి రవ ‘దధనాధధపతి. అందువలల  ర్ోజు ఆదధవారం. అద ేవధంగా స్తో మవారం (చంద ార్ోజు), మంగళవారం, బుధవారం, 

గురువారం, శుకవీారం ఒక కమీంలో వస్తాత యి. 
గరాగోరియన్ కాాల ండర్ యొకు నిరిా షి తేదీ నుండ ివారప్ు రోజు హో రా ను ఎలా కనుగొనయలి? 

(గెగీోర్షయన్ కాయలెండర్ 1582 లో ప్ో ప్ గెగీొరీ్ XIII ప్ాారంభంచ్చన కాయలెండర్ మర్షయు పాపంచవాయపత ంగా ఉపయోగషంచబడిందధ).ఇదధ 

చాలా సరళమ ైన గణ త సమీకరణం దావర్ా స్తాధయమవుతుందధ. క్ందధ సూతాా నిన దీని కరసం ఉపయోగషంచవచుు: 

ర్ోజు = శలషము (D + Y + పూర్ాణ ంకం (Y / 4) - పూర్ాణ ంకం (Y / 100) + పూర్ాణ ంకం (Y / 400) + 

పూర్ాణ ంకం 

[(31 x M) / 12]) / 7 

  
ర్ోజు = వారప్ు రోజు / వారo 
D = తేద ీ

Y= సంవత్సరం - A [A = 0 (నెల> 2 అయతే), మరియు A = 1 (నెల ఉంటే్ <3)] 

M = నెల - B [B = 2 (నెల ఉంటే్> 2), మరియు B = 1 (నెల ఉంటే్ <3)] 

రోజు = 0 = ఆదివారం 
రోజు = 1 = సో మవారం 
రోజు = 2 = మంగళవారం 

రోజు = 3 = బుధ్వారం 
రోజు = 4 = గురువారం 

రోజు = 5 = శుకవాారం 
రోజు = 6 = శనివారం 

 

ఉదయహరణ: ఆగసుి  5, 2020 వారప్ు రోజు తెలుసుకోవడయనిక:ి 

ఆగసుి  5, 2020 = 5/8/2020 
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తారీ్ఖ్ు = 5 

సంవత్సరం = 2020 - 0 = 2020 

నెల = 8 - 2 = 6 

ర్ోజు = శలషము (5 + 2020 + ప్ూరాణ ంకం (2020/4) - ప్ూరాణ ంకం (2020/100) + ప్ూరాణ ంకం 

(2020/400) + ప్ూరాణ ంకం ([31x 6) / 12]) / 7 

రోజు = శలషము ((5 + 2020+ 505 - 20 + 5 + 15) / 7) 

రోజు = శలషము (2530/7) 

రోజు = 3 

ఆగసుి  5, 2020  బుధ్వారం. 

 

 

********** 
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కాల గణన    

4 ప్క్షము[ప్దిహేను రోజులు] 
ర్ోజు / వర్ా 24 గంటలు ఉంటటందధ. వార్ానిక్ ఏడు ర్ోజులు. వారంలోని ఏడు ర్ోజులు కేట్యించ్చన పేరల వవర్ాలను మనం 
చూశాము. తదుపర్ష యూనిట్లో పక్షం ర్ోజులు ఉండే రె్ండు వార్ాలు ఉంట్యి. పదధహనేు ర్ోజుల ఈ సమూహానిన "పక్షము" 
అంట్రు. రె్ండు పక్షములు కలిసి ఒక న ల. శుకల పక్షం మర్షయు కృషణ  పక్షం, భ్రతీయ కాలకమీంలో ఉపయోగషంచ్చన పదాలు. 
వీటటని వరుసగా ‘శుది పక్షం’ మర్షయు ‘వదయ పక్షం’ అని కూడా పిలుస్తాత రు. పగలు మర్షయు ర్ాతిా భూమి భామణ కదలిక వలన 
కలుగుతుందధ. పగటటపూట, సూరుయడు పాయాణ సుత ననటటల  కనిపిసుత ందధ. 
భూవాతావరణం నుండ ివచేు దుముి కణాల వలల  సూరయరశ్చి చెలాల చదెురుగా ఉంటటందధ. అందువలన పగటటపూట నక్షతాా లు 

కనిపించవు. సూర్ాయసతమయం తరువాత ఈ నక్షతాా లు కనిపిస్తాత యి. 

నిరంతర పర్షశ్రలనల దావర్ా, నక్షత ాసమూహాలోల  చందుాని యొకక సపషిమ ైన కదలికను మనం కనుగొనవచుు. స్తాయంతాం 

ఆకాశంలో, సూర్ాయసతమయం తరువాత హో ర్షజోన్ దగ్ర చాలా బలహీనమ ైన న లవంక చందుాడిని చూడవచుు. ర్ోజు ర్ోజుకు, 

న లవంక చందుాడు పశ్చుమ హో ర్షజోన్ నుండ ిదూరంగా కదులుతుననటటల  కనిపిసుత ందధ మర్షయు కమీంగా ప దదదధగా మారుతుందధ 

(శుకలపక్ష చందుాడు). ఒక అరి చందుాడిని ఒక వారంలోన ేగమనించవచుు మర్షయు అతుయననత స్తాు యిలో కనిపిసుత ందధ. చందుా డు 

కమీంగా పూరణ బంబం అవుతాడు మర్షయు సూర్ాయసతమయం సమయంలో తూరుప హో ర్షజోనోల  ప్ రణమిగా ప రుగుతుననటటల  

చూడవచుు. చందుాని యొకక పశ్చుమ భ్గం కమీంగా పాకాశ్చసుత నన పక్షం ర్ోజుల ఈ కాలానిన శుకల పక్షం అంట్రు. 

తరువాతి పక్షం ర్ోజులలో, సూర్ాయసతమయం తరువాత చందుాడు 52 నిమిష్ాలు ఆలసయంగా ప రుగుతుననటటల  చూడవచుు. అలాగే, 

చందుాడు కమీంగా కీ్షణ స్తాత డు. ఏడు నుండ ిఎనిమిదధ ర్ోజుల వయవధధలో, చందుాడు అరిర్ాతిా తూరుపన ఉదయించ్చ, మరుసటట ర్ోజు 

మధాయహనం సమయంలో పశ్చుమాన అసతమించాడు. తరువాతి ఏడు లేదా ఎనిమిదధ ర్ోజులలో, న లవంక చందుాడు కీ్షణ స్తాత డు, 

బలహీనంగా కనపడతాడు మర్షయు పదధహనేవ ర్ోజున కనిపించడు. ఈ ర్ోజున చందుాడు మర్షయు సూరుయడు ఒకే గహీణ 

రే్ఖ్ాంశం కలిగష ఉంట్రు. చందుాని తూరుప వ ైపు పాకాశ్చసుత నన ఈ రె్ండవ పక్షంను కృషణ  పక్షం అంట్రు.  

********** 
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కాల గణన    

5 నక్షత్రమండలాలు [చందర భవనయలు]    
శుకల పక్షం మర్షయు కృషణ  పక్షం సమయంలో చందుాని గమనం గమనించ్చనపుపడు, చందుాడు నిర్షదషి నక్షతాా ల సమూహానిక్ 

వయతిరే్కంగా పాయాణ సుత ననటటల  కనిపిసుత ందధ. పుర్ాతన భ్రతీయ ఖ్గోళ శాసత రవేతతలు చందా కక్షయకు ప్ాాముఖ్యతనిచాురు. వారు 

గుర్షతంచడానిక్, నక్షతాా లు / చందా భవనాలకు నిర్షదషి పేరలను ఇచాురు. భూమి చుటటి  చందుాడు ఒక కక్షయను పూర్షత చేయడానిక్ 

27.3 ర్ోజులు పడుతుందధ. ఆ వధంగా చందా కక్షయను ఇరవ  ైఏడు భ్గాలుగా వభజంచారు, ఒకొకకక దానిని ‘నక్షతా’ అని 

పిలుస్తాత రు. పాతి నక్షతాా ను గుర్షతంచ్చ, దాని పాముఖ్ నక్షతాా లలో ఒకదాని పేరు ప ట్ి రు, దీనిని 'యోగతార’ అని కూడా పిలుస్తాత రు. 

పాతి 
నక్షత ాఒకటట లేదా ఒకటట కంటే ఎకుకవ నక్షతాా లను కలిగష ఉంటటందధ. చందుాడు భూమి చుటటి  ఇరవ ై ఏడు ర్ోజులలో 27 నక్షతాా ల 

గుండా ఒక కక్షయను పూర్షత చేస్తాత డు, పాతిర్ోజూ కొతత  నక్షతా లో కదులుతాడు.  

పాతి నక్షత ా360/27 = 13.33 డిగీలీు కలిగష ఉంటటందధ. (1 డగీి ీ= 60 నిమిష్ాలు). 

ఈ వధంగా ఒక నక్షత ా(13.33 x 60) కరణీయ నిమిష్ాలు = 800 కరణీయ నిమిష్ాలు.  

ఇదధ చందుాని సగటట ర్ోజువారీ్ వేగానిన 800 కరణీయ నిమిషంగా సంకి్షపీత కర్షసుత ందధ.   

 

ప్ట్టి క 3: నక్షతయర లు మరియు వాట్ట యోగ తయరలు 

కమా సంఖా నక్షత్రం యోగతయర 
1 అశ్చవని β అర్షయెిటటస్ 
2 భరణ  41 అర్షయెిటటస్ 
3 కృతిత క పీల యియడ్ీ ఎట్ టౌర్ష 
4 ర్ోహ ణ  అలేి బరన్ 
5 మృగశ్చర λ ఓర్షయోనిస్ 
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6 ఆరదా అలెె నా y జెమిని 
7 పునరవసు ప్ో లాక్ీ 
8 పుషయమి δ కాంక్ీ 
9 ఆశలలష జీట్ హెైడేా [ζ హాయ] 
10 మఘ రె్గుయలస్ 
11 పూరవ ఫలు్ ణ  Θ లియోనిస్ 
12 ఉతతర ఫలు్ ణ  డెన బో లా 
13 హసత  δ కొర్షవ 
14 చ్చత ా స ైపకా 
15 స్తావతి ఆరుటురస్ 
16 వశాఖ్ α తుల 
17 అనుర్ాధ δ స్తాకర్షపయోనిస్ 
18 జేయషఠ  α స్తాకర్షపయోనిస్ 
19 మూల λ స్తాకర్షపయోనిస్ 
20 పూర్ావష్ాడ λ ధనుసుీ 
21 ఉతతర్ాష్ాడ π ధనుసుీ 
22 శాీవణ α అక్వలే 
23 ధనిషఠ  α డెలిినస్ 
24 శతభష γ కుంభం 
25 పూర్ావభ్ద ా

 

α ప గాసి 

26 ఉతతర్ాభ్ద ా

 
γ ప గాస ి

27 రే్వతి ζ పిసిీయం 
 

పాతి సమూహంలోని నక్షతాా ల పాకాశం భననంగా ఉంటటందధ. ప్ాాచీన భ్రతీయులు ఒక నకతాo యొకక యోగతయర స్తాు నానిన 

గుర్షతంచేటపుపడు అదధ వసంత కాల వషువతుత  నుండ ిఎంత దూరంలో ఉందొ పర్షగణ ంచేవారు. గహీణంప ై వసంత కాల వషువతుత  
నుండ ిపాతి యోగతయర యొకక దూర్ానిన ఆ నక్షతాం యొకక ‘భోగ’ (ఖ్గోళ రే్ఖ్ాంశం) అంట్రు. వసంత కాల వషువతుత  యొకక 

ఖ్గోళ రే్ఖ్ాంశం సునానగా పర్షగణ ంచబడుతుందధ, తరువాత, మొదటట నకతాా నిక్ అశ్చవని అని పేరు ప ట్ి రు. అశ్చవని నకతా యొకక 
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‘భోగ’ (ఖ్గోళ రే్ఖ్ాంశం) 13 డిగీలీు 20 నిమిష్ాలు. ఖ్గోళ రే్ఖ్ాంశాలు శత వేదాంగ కాలం నుండ ిఖ్గోళశాసత రంప  ైవవధ 

పుర్ాతన గంీథాలలో, వసంత కాల వషువతుత  వవధ నక్షతాా లలో ఉననటటల  సూచ్చస్తాత రు. అందువలల సమయం కొలిచే 

కొనిన పదితులలో, మొదటట నక్షతాా నిన‘కృతిత క’గా పర్షగణ స్తాత రు.కొనినంటటలో, ధనిషఠ మొదటట నకతoాగా పర్షగణ స్తాత రు. 

ఆధునిక వయవసు ‘అశ్చవని’ ను మొదటట నకతాంగా పర్షగణ సుత ందధ. 
 ‘స్తార (ఖ్గోళ లేదా గీహణ అక్షషంశం) అన ేపామాణం ఎక్లపిిక్ నుండి ఉతతరం (స్తానుకూల) లేదా దకి్షణ (పాతికూల) వ ైపు ఒక వసుత వు 

యొకక కరణీయ దూర్ానిన కొలవడానిక్ ఉపయోగపడుతుందధ. స్తార, పుషయ, మాఘ, శత తారక మర్షయు రే్వతి నక్షతాాల యొకక 

స్తార ’సునాన డిగీలీు. అంటే ప ైన పేర్ొకనన నక్షతాా లు ఎక్లపిిక్ మీద ఉంట్యి. నక్షత ామండలంలోని ఇతర నక్షతాా లు అనిన ఎక్లపిిక్ కు 

ఉతతర్ాన లేదా దకి్షణాన ఉంట్యి. 

‘భగ’ మర్షయు ‘స్తార’ కూడా చందుాని స్తాు నాలను, ఆకాశంలోని ఇతర గహీాలను సూచ్చంచడానిక్ ఉపయోగషస్తాత రు. 

పాతి ర్ోజు, చందుాడు సూరుయడిక్ దూరంగా ఆకాశంలో తూరుప వ పైు కదులుతునానడు. కృషణ  పక్ష సమయంలో, చందుాడు కీ్షణ స్తాత డు , 

సూరుయడిక్ దగ్రవుతాడు, మర్షయు ఒక ర్ోజు చందుాడు మర్షయు సూరుయడు కలిస ిఉననటటల  కనిపిసుత ందధ. ఈ ర్ోజులో, చందుాడు 

మర్షయు సూరుయని యొకక ఖ్గోళ రే్ఖ్ాంశం సమానంగా మారుతుందధ, అనగా చందుాడు మర్షయు సూరుయడి మధయ తూరుప-పడమర 

దూరం ఒక నిర్షదషి క్షణంలో సునానక్ సమానం. ఆ క్షణానిక్ ముందు, చందుాడు సూరుయడిక్ పడమటట వ ైపు ఉంట్డు. ఆ క్షణం 

తరువాత, చందుాడు సూరుయని నుండి తూరుపకు మారతాడు. మొతతం సూరయగహీణానిన పర్షశ్రలించ్చన తరువాత ఈ సందర్ాునిన 
పర్షశ్రలించవచుు. 

అమావాసా రోజు: 

సంసుృత్ ప్దం ‘అమ్’ అంట్ ే- తో; ‘వాస్’ అంట్ ేజీవించడం 

“సూరాచందర మాసో రా: సనిోకరష: సామావాసా” 

సూరుయడు మర్షయు చందుాల దగ్ర్ష స్తామీప్ాయనిన అమావాసయ అంట్రు. ఒక పుర్ాతన గంీథం పాకారం, ఆకాశంలో చందుాడు 
కనిపించని తిధధని అమావాసయ అంట్రు. 

పౌరిోమ: 

ఇద ిచందుర డు కనిపించ ేరోజు పౌరణ మి. ఇద ిపౌరణ మితో ముగిస ేనెల చివర ితిధధ. 'మాస' అనే ప్దయనిక ిచందుర డు అని కూడయ అరధ ం, 
అందువలా ‘ప్రాోమస్’ను పౌరణ మి అని కూడయ పిలుసాత రు. పౌరణమి వాసత వానిక ిభూమి సూరుాడు మరియు చందుర ల మధ్ా ఉనో 
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ఒక క్షణం. భూమి నుండ ికొలిచ్చనపుపడు సూరుాడు మరియు చందుర ల కోణీయ దూరం 180 డిగరాలు. ఆ విధ్ంగా ఇవ అభముఖ్ం గా 
ఉంట్యి. ఈ రోజున, భూమికి ఎదురుగా ఉనో చందర అరధ గోళం - సమీప్ వెైప్ు - ప్ూరిత గా సూరాకాంతితో పాకాశ్చసూత  వృతయత కార 
పళ్ల ంలా కనిపిసుత ంద.ి 

 

 

 

 

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

కాల గణన    

6 తిధ్ ి[చందర దినము]         
‘తిధధ’ అనేదధ భ్రతీయ కరీనోమ టరాలో ఉపయోగషంచ ేఒక ముఖ్యమ ైన యూనిట్. గెగీోర్షయన్ కాయలెండర్లో ఒక ర్ోజును 
సూచ్చంచడానిక్ తేదీని ఉపయోగషంచ్చనటేల ; అదేవధంగా భ్రతీయ కాయలెండర్లో ‘తిధధ’ ఉపయోగషంచబడుతుందధ. గెగీోర్షయన్ 
కాయలెండర్లో ఒక ర్ోజు ఇరవ  ైనాలుగు గంటలు ఉంటటందధ. ఏదమే ైనా, భ్రతీయ కాయలెండర్ోల ని ‘తిధధ’ పూర్షతగా ఆకాశంలోని చందా 
స్తాు నం మీద ఆధారపడ ిఉంటటందధ. ఖ్గోళ పరంగా సూరుయడు మర్షయు చందుాడు పడమటట నుండ ితూరుపకు సపషింగా 
కదులుతునానరు. చందుాడు సూరుయడి కంటే వేగంగా కదులుతుననటటల  కనిపిస్తాత డు. 
అందువలల  సూరుయడిక్ సంబంధధంచ్చ చందుాని స్తాపేక్ష వేగానిన ఈ క్ంీదధ వధంగా లెక్కంచవచుు, ఇదధ ‘తిధధ’ భ్వనతో దగ్ర్ష 
సంబంధం కలిగష ఉంటటందధ.         

సూరుానిప్రంగా 1 రోజుకు చందుర ని సాపేక్ష వేగం = భూమి ప్రంగా 1 రోజుకు చందుర ని సాపేక్ష వేగం - 
భూమి ప్రంగా 1 రోజుకు సూరుాని సాపేక్ష వేగం 

భూమిప్రంగా చందుర ని సాపేక్ష వేగం - భూమితో పో లిసేత  ఒక రోజులో సూరుాని సాపేక్ష వేగం: 

 [ర్ోజుకు]: భూమి చుటటి  భామణం పూర్షత చేయడానిక్ చందుాడు ఇరవ  ైఏడు ర్ోజులు పడుతుందధ. అంట ేచందుాడు 360 డిగీలీ 

వయవధధని పూర్షత చేయడానిక్ ఇరవ ై ఏడు ర్ోజులు పడుతుందధ. 

భూమిపరంగా చందుాని స్తాపేక్ష వేగం [ర్ోజుకు]: = 360 డిగీలీు / 27 ర్ోజులు 

                                                              = ర్ోజుకు 13.33 డిగీలీు 

                                                                  ~ ర్ోజుకు 13 డిగీలీు 
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భూమిప్రంగా సూరుాడి సాపేక్ష వేగం [1 రోజుకు]: సూరుాని చుట్టి  భర మణం ప్ూరిత చేయడయనిక ిభూమి 365 

రోజులు ప్డుత్ుంది. అంట్ ే360 డిగరాల వావధ్ిని ప్ూరిత చేయడయనికి భూమిక ి365 రోజులు ప్డుత్ుంది.ఈ విధ్ంగా భూమి 

నుండ ిచూసనిప్ుపడు, సూరుాడు నక్షతయర ల నేప్థ్యానిక ివాతిరేకంగా కదులుత్ునోట్ుా  కనిపిసుత ంద.ి 

            భూమిప్రంగా సూరుాడ ిసాపేక్ష వేగం [రోజుకు]      = 360 డిగరాలు / 365 రోజులు 

                                                                                = 0.986 రోజులు 

                                              ~ రోజుకు 1 డిగర ాసూరుానిప్రంగా 1 రోజుకు చందుర ని 

సాపేక్ష వేగం = 1 రోజుకు 13 డిగరాలు - రోజుకు 1 డిగరా 

                                                                       = రోజుకు 12 డిగరాలు 

అంటే్ సూరుాడు మరియు చందుర ల మధ్ా కోణీయ దూరం రోజుకు సుమారు ప్నెోండు డిగరాలు. చందుర డు మరియు సూరుాడ ిమధ్ా 

రేఖాంశ కోణం 12 డిగరాలు పెరగడయనిక ితీసుకున ేసమయానిో ‘తిధధ’ అంట్ారు. అమావాసా రోజున సూరుాడు మరియు చందుర డు ఒకే 

ఎకిా పిి క్ రేఖాంశంలో సరళరే్ఖ్ప  ైఉననటటల  కనిపిసాత రు. అప్ుపడు చందుర డు సూరుాడ ినుండ ివేగంగా కదులుతయడు. శుకలపక్ష తిధధలో,  

సూరుాడు మరియు చందుర ల మధ్ా కోణీయ దూరం 12 డిగీలీు. అదేవిధ్ంగా ఇద ిదివతియా యొకు తిధధ పెై 24 °, తృతీయ యొకు 

తిధధ పెై 36 డిగీలీు.ఈ విధ్ంగా పౌరణమి యొకు ప్దిహ ేనవ తేదనీ, చందుర డు మరియు సూరుాడ ిమధ్ా కోణీయ దూరం 180 డిగీలీు. 

‘తిధి్’ యొకు కాల వావధ్ి: 

చందుాడు భూమి చుటటి  దీరఘ వృతత కార కక్షయలో తిరుగుతాడు. అందువలల , దాని కరణీయ వేగం ర్ోజుకు నిరంతరం మారుతుందధ. 
చందుాడు భూమిక్ దగ్రగా ఉననపుపడు, దాని సపషిమ ైన కరణీయ వేగం ర్ోజుకు 15.33 డిగీలీు, అదే చాలా దూరం ఉననపుపడు, 
చందుాని యొకక సపషిమ ైన కరణీయ వేగం ర్ోజుకు 11.33 డిగీలీు. సూరుయడ ిపరంగా చందుాడు 12 డిగీలీ కరణీయ దూర్ానిన 
వసతర్షంచడానిక్ తీసుకునన సమయమే ‘తిధధ’ అని నిరవచ్చంచబడిందధ. కానీ చందుాడ ివేగానిన బటటి ఈ కాల వయవధధ 28 గంటల 
నుండ ి20 గంటల వరకు ఉంటటందధ. చాందామానంలో30 తిధులు  ఉనానయి. ‘తిధధ’ యొకక వయవధధ 24 గంటల 
కనానతకుకవకాబటటి, ‘తిధధ’వృదధి  మర్షయు ‘తిధధ’ క్షయం సంభవస్తాత యి. 

యాం తిధీ్మ్ సమనృపాప్త య ఉదయం యాతి భాసురః 

పెై శోల కం యొకు అరధ ం ఏమిట్ంట్ే, "సూరోాదయ సమయంలో నడుసుత నో ‘తిధధ’ ఆ రోజు యొకు ‘తిధధ’. 
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తిధి్ వృదిధ  మరియు తిధి్ క్షయం [‘తిధి్’ లో పెరుగుదల మరియు క్షయం]: 

 

 
ప్ట్o 5 –‘తిధ్ ివృదిధ ’ 

ర్ోజులలో, రె్ండు స్త ర ర్ోజులలో తిధధ పూరతయినపుపడు, తిధధ వదధద సంభవంచ్చనటటల  చెబుతారు.(ఒకటట రె్ండు సూర్ోయదయాలను 
కలిగష ఉంటటందధ). 

  
ప్ట్o 6 తిధ్ ిక్షయం 

చందుాడు వరుసగా రె్ండు ర్ోజుల రె్ండు సూర్ోయదయాల మధయ రె్ండు నకతాా లను వసతర్షంచ్చ ఉంట,ే ఒక తిధధ తగు్ తుందధ లేదా తిధధ 
క్షయం సంభవసుత ందధ. ప్ట్o 6 లో, 29 వ తేదీన సూర్ోయదయ సమయంలో తృతీయ తిధధ నడుసో్తత ందధ. కొంతకాలం తర్ావత, 
చందుాడు నాలుగవ తిధధ ఐన చవతిలోక్ పావేశ్చస్తాత డు. 30 వ తేదీన సూర్ోయదయానిక్ ముందు చందుాడు సూరుయడి నుండ ి60 
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డిగీలీ దూరంలో కదులుతాడు. అనగా 5వ ర్ోజు యొకక తిధధ పంచమి ప్ాారంభమ ైందధ. కాబటటి తృతీయ 29న ప్ాారంభమ ైందధ; 
మర్షయు పంచమి 30 న ప్ాారంభమ ైందధ. ఈ పాక్యీలో, చతుర్షు అదృశయమ ైందధ లేదా తిధధ క్షయం సంభవంచ్చందధ. ఒక స్తాధారణ 
సంవతీరంలో తిధధ వృదధి ఏడు స్తారుల  జరుగుతుందధ, అయిత ేతిధధ క్షయం 13 స్తారుల  జరుగుతుందధ. 

 

********** 
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కాల గణన    

7 మాసo [నెల రోజులు] 

పక్షం తరువాత వచేు కరీనోమ టటాక్ యూనిట్, మాసo లేదా ఒక న ల. వేద స్తాహ తయంలో ఋతువుతో సంబంధం ఉనన న లలు 
పాస్తాత వంచబడాి యి. సూరుయని స్తాు నం ఋతువుల గుర్షంచ్చ ఒక ఆలోచన ఇసుత ందధ.  తెైతిత రయ స్తాహ తలో ఆరు ఋతువులు మర్షయు 
పన నండు మాస్తాలను పాస్తాత వంచ ేపదయం ఉంటటందధ.  

 

 
వీటటలో, మధు, మాధవ, సుకాీ, సుస,ి నభ్స్, నభ్సయ, ఈస్తా, అర్జ, సహస్, సహస్తాయ, తపస్, తపసయ 12 మాసములు.ఈ పేరలనీన 
వేద మూలానిన కలిగష, నేరుగా రుతువులకు సంబంధధంచ్చనవ. సర్షగా్  ఒక రుతువు ఎకకడ ముగుసుత ందో  , తరువాతి రుతువు 
ఎకకడ ప్ాారంభమవుతుందో చెపపటం కషిం మర్షయు, ఈ మాస్తాలను వేరు చేయడం అస్తాధయం. కాలకమేీణా, రుతువుల 
ఆధారంగా మాసముల పేరుల  నక్షత ార్ాసులగుండా చందుాని గమనం నుండి భరీ్త చేయబడాి యి.మాసములు 2 రకాలు- 
చాందామాసము మర్షయు స్త రమాసము. 

 

చయందర మాసము: 

సూరయ సిదాి ంతం' మర్షయు ఇతర పుర్ాతన భ్రతీయ గంీథాల పాకారం, చందుాని కదలికప  ైఆధారపడిన చందా న లలు వేదాంగ 
జోయతిషయ కాలంలో ఉనిక్లోక్ వచ్చు ఉండవచుు, అనగా కస.ీపూ 1500 లో. చంద ామార్ంలో పాకాశవంతమ ైన నక్షతాా లతో కూడని 
ర్ాశులు ఏరపడాి యి. చాందామానంలో ఒక న లలో ఏరపడే ప్ రణమి ఆధారంగా నక్షతాా లకు పేరు ప ట్ి రు. చందుాడు ఏట్ 27 
నకతాా లను 12 స్తారుల  దాటతాడు. న లల పేరల నుండ ిఏరపడిన ఈ నక్షతాా లు ఒకదానికొకటట సమాన దూరంలో లేవు. అలాగే 
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చందుాని కక్షయ వేగం సిురంగా ఉండదు. ఒక చాందా మాసం 27.3 ర్ోజులు అయితే తర్ావత వచేు చాందా మాసం 29.53 ర్ోజులు 
ఉంటటందధ. అమావాసయ ర్ోజున ఒక సమయంలో చందుాడు మర్షయు సూరుయడ ిమధయ తూరుప-పడమర దూరం ‘0’ అవుతుందధ. 
ఇటటవంటట రె్ండు ర్ోజులు సగటటన 29.53 ర్ోజుల తరువాత జరుగుతాయి. ఈ ప్ రణమి యొకక పాభ్వం నక్షతాం ప ైన అయినా 
ఉండవచుు. 

 

ప్ట్టి క 4 పౌరణ మి రోజున చయందర మాసము మరియు నక్షతయర లు 
చయందర మాసము పౌరణ మి రోజున 

నక్షత్రం 
 చయందర మాసము పౌరణ మి రోజున 

నక్షత్రం 
చెైతాము స్తావతి  ఆశవయుజము అశ్చవని/ భరణ  

వ ైశాఖ్ము వశాఖ్ /అనుర్ాధ  కారీ్తకము కృతిత క/ ర్ోహ ణ  
 జేయషఠ ము  జేయషి/ మూల  మార్శ్చరము మృగశ్చర/ ఆరదా 
ఆష్ాఢము  పూర్ావభ్ద ా

/ఉతతర్ాభ్ద ా
 పుషయము పునరవసు/ 

పుషయమి 
శాీవణము శాీవణ/ ధనిషఠ   మాఘము ఆశలలష/ మఘ 

భ్దాపదము పూర్ావభ్ద ా

/ఉతతర్ాభ్ద ా
 ఫాలు్ ణము పూరవ ఫలు్ ణ / 

ఉతతర ఫలు్ ణ  
 

చాంద ామానములు 2 రకాలు- ఆమంత్ [అమావాసయ న ల] మర్షయు ప్ ర్షనమంత్ [ప్ రణమి న ల] న లలు. ఉతతర భ్రతదేశంలో 
వసత ృతంగా ఉపయోగషంచబడుతునానయి, ఆమంత్ న లలు దకి్షణ భ్రతదేశంలో వసత ృతంగా ఉపయోగషంచబడుతునానయి. 

 

ఆమంత్: 
ఇదధ అమావాసయతో ముగషసే న ల. ఆమంత్ న ల అమావాసయ ర్ోజు నుండ ితరువాతి అమావాసయ ర్ోజు వరకు పర్షగణ ంచబడుతుందధ. 
ఈ న ల మొదటటదధ శుకలపక్షం 2వదధ కృషణపక్షం. 
 

పౌరిోమంత్:  

ఇదధ ప్ రణమితో ముగషసే న ల. ఒక ప్ రణమి నుండ ిమర్ోక ప్ రణమి వరకూ ఉండే కాల వయవధధని ‘ప్ ర్షనమంత్’ అంట్రు. ఈ న లలో 
మొదటట పక్షం కృషణపక్షం మర్షయు 2వదధ శుకలపక్షం. 
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చయందర మాసానికి పేరు పెటి్డం:  

ప్ రణమి చందుాని స్తాు న, సూరయ- చందుాల మధయ సంబంధo ఆధారంగా న లల పేరలను నిరణయించడానిక్ ఒక  నియమానిన 
రూప్ ందధంచారు. దీని పాకారం, అమావాసయతో ముగషసే చాంద ామాసంలో సూరుయడు మేష ర్ాశ్చలోక్ పావేశ్చంచ్చనపుపడు, ఆ చాందా 
మాస్తానిన ‘చెైతాం’ అని పిలవాలి. అద ేవధంగా సూరుయని గమనం పాకారం తరువాతి చాందా మాసముల పేరలను నిరణయించాలి. స్త ర 
మాసము మర్షయు చాంద ామాసములను పరసపరం అనుసంధానించ ేమొదటట పాయతానలలో ఇదధ ఒకటట. సూరుయడు అశ్చవని 
నకతాo లోక్ పావేశ్చంచ్చనపుపడు ‘మేష సంకాీంతి’ అంట్రు. (మేష ర్ాశ్చలోక్ పావేశ్చంచడం). చ్చతాా  నక్షతాం అశ్చవని నక్షతాా నిక్ 180 
డిగీలీ కరణంలో ఉంటటందధ. సూర్ాయసతమయ సమయానిక్ చ్చతాా  నక్షతాం తూరుపన ఉదయించే కాలవయవధధని చెైత ామాసం అంట్రు. ప  ై
పటటికలో ఇచ్చున పాతి న లకు అనుగుణమ ైన నక్షతాా లు, ఆ న లలో సూర్ాయసతమయం సమయంలోఉదయిసూత , ర్ాతాంతా ఆకాశంలో 
ఉంట్యి. 

యుట్టకాలిన్ [యాదృచిచక] చయందర మాసo: 

పాతి అమావాసయలో, సూరుయడు మర్షయు చందుాలు ఒకే దధశలో ఉంట్రు, అందువలన ఆ ర్ోజు చందుాడు కనిపించడు. ఈ ర్ోజున, 
ఒక నిర్షదషి క్షణంలో సూరుయడు మర్షయు చందుాల మధయ తూరుప-పడమర దూరం సునాన అవుతుందధ. అమావాసయ నుండ ి
తరువాతి అమావాసయ వరకు ఉండే కాలానిన యాదృచ్చుక చందా మాసం అని పిలుస్తాత రు, దీనిని ప్ ర పాయోజనం కరసం 
ఉపయోగషస్తాత రు. యాదృచ్చుక చాంద ామాసం 29.530589 ర్ోజులు. 

సoప్తీయ [ఉషణ మండల] చయందర  మాసo: 

ఆకాశంలో చందుాడు వసంతకాల వషువతుత కు తిర్షగష ర్ావడానిక్ తీసుకునన సమయానిన ఉషణమండల చాందా మాసo అంట్రు. 
ఈ చాందా మాసం 27.321582 ర్ోజులు ఉంటటందధ. 

 నక్షతీరయ చయందర మాసo: 
ఒకనిర్షదషి నక్షతాం చందుాని ఆవరణ వదదకు తిర్షగష ర్ావడానిక్ చందుాడు తీసుకుననసమయానిన నక్షతీాయ చాందా మాసo 

అంట్రు.ఈ చాందా మాసం 27.321662 ర్ోజులు ఉంటటందధ. 
 

ఉప్ భూమియ [ఉప్ఉషణ మండల] చయందరమాసం: 
చందుాడు అప్ో జీ ప్ాయింట్ (భూగోళమునకు దూరంగా ఉండ ేస్తాు నం) కు తిర్షగష ర్ావడానిక్ తీసుకున ేసమయానిన 
ఉపఉషణమండల చాంద ామాసం అంట్రు. ఉపఉషణమండల చాందా మాసం 27.554550 ర్ోజులు ఉంటటందధ. 
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సౌరమాసము: 
ఆమంత్ [అమావాసయ న ల] మర్షయు ప్ ర్షనమంత్ [ప్ రణమి న ల] చందా న లలు పర్షగణ ంచబడనిటేల ఆకాశంలో సూరుయడి స్తాు నం 

ఆధారంగా స్త ర న లలను పర్షగణ ంచే పదితి భ్రతదేశంలోని కొనిన ప్ాాంతాలోల  ఉందధ. భూమి సూరుయని చుటటి  తిరుగుతుననపుపడు 
ఎక్లఫ్ిిక్ వ ంబడ ి[ఆకాశంలోసూరుయడు పాయాణ ంచ ేమార్ం] కదులుతుననటటల  కనిపిసుత ందధ. 360 డిగీలీ ఎక్లఫ్ిిక్ 12 భ్గాలుగా 
వభజంచబడిందధ. పాతి భ్గం 30 డిగీలీను కలిగష ఉంటటందధ. దీనిని ర్ాశ్చచక ీచ్చహనం లేదా ర్ాశ్చ అంట్రు. సూరుయడు ఒక ర్ాశ్చ నుండి 
మర్ొక ర్ాశ్చలోక్ పాయాణ ంచడానిన ‘ర్ాశ్చ సంకమీణం’ అంట్రు. మకరం యొకక చ్చహనంలో ఉననఈ సూరయ సంకమీణానినమకర 

సంకాీంతి అని పిలుస్తాత రు. ఈ ర్ోజు, మకర సంకాీంతి జనవర్ష 14 మర్షయు 15 తేదీలలో వసుత ందధ. ఈ వధంగా, పాతి న లా ఒక 

సంకాీంతి సంభవసుత ందధ మర్షయు ఆ స్త ర సంబంధ సంకాీంతులకు సంబంధధత స్త ర న ల పేరు ప టిబడుతుందధ. ఉదా. ఏపిాల్లో 'మేష 

సంకాీంతి', మే న లలో ‘వృషభ సంకాీంతి’. 
 

ప్ట్టి క 5 సౌర మానములు మరియు సూరుాని గమన దినములు 
 

సూరుయడు  
పాయాణ ంచ ే

ర్ోజు 

స్త ర గమనం 
& 

స్త ర మాసం 

సంకమీణం  సూరుయడు  పాయాణ ంచ ే
ర్ోజు 

స్త ర గమనం & 
స్త ర మాసం 

సంకమీణం 

ఏపిాల్  
13/14  

మేషం మేష సంకాీంతి  మే 
14/15 

వృషభం   వృషభ 
సంకాీంతి 

జూన్ 
15/16 

మిధునం మిధున 
సంకాీంతి 

 జూలె ై
16/17 

కర్ాకటకం కర్ాకటక 
సంకాీంతి 

ఆగషుి  
16/17 

సింహం   సింహ  
సంకాీంతి 

 స ప ింబర్   
16/17 

కనయ కనయ సంకాీంతి 

అకరి బర్    
17/18 

తుల తులా 
సంకాీంతి 

 నవంబర్ 
16/17 

వృశ్చుకం వృశ్చుక 
సంకాీంతి 

డిస ంబర్ 
15/16 

ధనుసుీ ధనుసీంకాీంతి   జనవర్ష 
14/15 

మకరం మకర 
సంకాీంతి 

ఫ్ిబావర్ష 
12/13 

కుంభం కుంభ 
సంకాీంతి 

 మార్షు 
13/14 

మీనం మీన 
సంకాీంతి 
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నక్షత ార్ాశులలో సూరుయని కదలిక ఆధారంగా న లలు నిరణయించబడతాయి, పేరు ప టిబడతాయి. ర్ాశ్చచక ీగురుత లు డిగీలీ పరంగా 
స్తాంకేతికంగా వయకసతకర్షంచబడినపపటటకస, అవ నిర్షదషి నక్షతా సమూహాలను కలిగష ఉంట్యి. జూన్ 15 నుండ ిజూలె ై16 వరకు 
సూరుయడు మిధున ర్ాశ్చలో ఉంట్డు. ఈ కాలంలో, భూమి దాని కక్షయలో పర్షధీయ సిుతిలో వుంటటందధ. ఈ వధంగా జూలె ైమర్షయు 
ఆగసుి లలో స్త ర న లల వయవధధ గర్షషింగా ఉంటటందధ. సూరుయడు ధనుసుీర్ాశ్చ లో డిస ంబర్ 16 నుండి జనవర్ష 14 వరకు 
ఉంట్డు, ఈ సమయంలో భూమి సూరుయడితో కలిసి ఉంటటందధ. కాబటటి , డిస ంబర్ మర్షయు జనవర్ష స్త ర న లల వయవధధ 
కనిషింగా ఉంటటందధ. 

 

 

********** 
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కాల గణన    

8 అధ్ిక మాసo/అసంకాాతిమాసo 

[సౌరసంవత్సరంతో సరిప్ుచచడయనికి కేలండరులో చేరిచన నెల] 
 

మనము తిధధతో ప్ాటట తిధధ వుు దధి మర్షయు తిధధ క్షయం యొకక భ్వనలను అధయయనం చేశాము. ఒక సూర్ోయదయం నుండ ి
మర్ొకదానిక్ చందుాని కదలిక తిధధ వుు దధి మర్షయు తిధధ క్షయాలకు కారణమవుతుందధ, అదేవధంగా సూరుయడు కొతత  ర్ాశ్చచకాీనిక్ 
వ ళళళ ముందు చాందామానo ముగషసినపుపడు దానిక్ 13వ న ల చేర్ాులి. ఈ అదనపు న లను అధధక మాసము లేదా 
అసంకాీంతిమాసము అని కూడా పిలుస్తాత రు. 
 
చయందర వరషము - [చయందర  సంవత్సరము 354 రోజులు]: 
యాదృచ్చుక చంద ామాసం సగటటన 29.53 ర్ోజులు ఉంటటందధ. ఈ వధంగా చాందా సంవతీరంలో పన నండు చందా న లలు లేదా 354 

ర్ోజులు ఉంట్యి. 

 

సౌర వరషము - సౌర సంవత్సరం (365.2564 రోజులు): 

భూమి సూరుయని చుటటి  ఒక కక్షయను పూర్షత చేయడానిక్ 365.2564 ర్ోజులు పడుతుందధ. సంవతీరంలో మొతతం ర్ోజుల సంఖ్యను 12 
తో వభజంచడం దావర్ా మనం స్త ర న ల సగటట ర్ోజులను ప్ ందవచుు. స్త ర న ల సగటట వయవధధ 30 ర్ోజుల, 10 గంటల, 29 

నిమిష్ాల, 4 స కనుల  ఉంట్యి. 

భారతీయ చయందర వరషము - సౌర కాలకమాం: 

చాంద ాసంవతీరం స్త ర సంవతీరం కంటే 11 ర్ోజులు తకుకవగా ఉంటటందధ. ఈ అధధకంగా వచ్చున11 ర్ోజులు, నిజ చాందా 
వరిముఋతువుల, మధయ అమర్షకను కలిగషసుత ందధ మర్షయు 11 ర్ోజుల ముందు చాంద ాఉతీవాలు జరుగుతాయి. 
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2020 సంవతీరంలో నవంబర్ 14 న దీప్ావళి సంభవసేత , ఇదధ 11 ర్ోజుల ముందు అంటే 2021 లో నవంబర్ 3 వ తేదీన 

సంభవసుత ందధ. మనం అదే కాలకమీానిన కొనస్తాగషసేత , 2031 సంవతీరంలో, దీప్ావళి జూలె ై25 న ప్ాారంభమవుతుందధ మర్షయు 

రుతువుల అమర్షక, పండుగలకు అంతర్ాయం కలిగషసుత ందధ. ఆ వధంగా పుర్ాతన భ్రతీయ ఖ్గోళ శాసత రవేతతలు చాంద ాఉతీవాలను 
రుతువులతో సమనవయం చేయడానిక్ ఒక వనూతన ఆలోచన చేశారు.వారు ఒక నిర్షదషి వయవధధ తరువాత చంద ాసంవతీర్ానిక్ ఒక 

న లను చేర్ాురు.ఈ న లను అధధక మాసం అంట్రు. ఈ చాందా సంవతీరంలో12కు బదులుగా 13 న లలు ఉంట్యి. 
 
అధ్ిక మాసానిో గురిత ంచే ప్దధ తి: 
చాంద ామాసంలో సంకాీంతి సంభవంచని న ల, స్త ర మాసంలో 2 అమావాసయలు ఏరపడే న లను అధధక మాసం అంట్రు. 

 

 
 

ప్ట్ం 7 అధ్ిక మాసానిో గురిత ంచే విధ్యనం 
 
ప ై చ్చతoా స ప ింబర్ 2020 మర్షయు డిస ంబర్ 2020 మధయ సూరుయని గనం మర్షయు అమావాసయలను సూచ్చసుత ందధ.  

సూరుయడు కనయ ర్ాశ్చ సంకమీణ సమయంలో 2 అమావాసయలు సంభవస్తాత యి. అందువలల , మొదటట అమావాసయ నుండ ి

ప్ాారంభమయియయ చాంద ామాస్తానిన అధధక ఆశవయూజ మాసంగా మర్షయు రె్ండవ అమావాసయ నుండ ిప్ాారంభమయియయ చాంద ా
మాస్తానిన నిజ ఆశవయూజ మాసంగా పర్షగణ స్తాత రు. 

భూమి సూరుయని చుటటి  దీరఘవృతాత కార కక్షయలో తిరుగుతుందధ. అందువలల , కొనిన స్త ర న లలు తకుకవగా ఉంట్యి, మర్షకొనిన 

ఎకుకవ. అతి తకుకవ స్త ర న లలో 29 ర్ోజుల, 10 గంటల 48 నిమిష్ాలు ఉంట్యి; అతిప దద  స్త ర న లలో 31 ర్ోజుల, 10 గంటల, 48 

నిమిష్ాలు ఉంట్యి. 
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చందుాడు దీరఘవృతాత కార కక్షయలో భూమి చుటటి  తిరుగుతూ ఉండటం వలన చాందా మాస్తాల వయవధధ కూడా ఒకేలా ఉండదు. అతి 
తకుకవ చాందామాసంలో 29.26 ర్ోజులు మర్షయు దీరఘ చాందమాాసంలో 29.80 ర్ోజులు ఉంట్యి. 
 
ఎనిో సౌర మాసాల త్రావత్ అధ్ికమాసం సంభవిసుత ంద?ి 

 
స్త ర సంవతీరంలో 365.2564 ర్ోజులు ఉంట్యి. 

స్త ర న ల సగటట వయవధధ 365.2564 / 12 = 30.4380 ర్ోజులు. 
ఈ వధంగా చాందామాసం (30.4380-29.53) = స్త ర మాసం కనాన 0.908 ర్ోజులు తకుకవ. 

ఈ వధంగా 29.53 ర్ోజులలో పూర్షత చేసిన స్త ర మాసాల సంఖ్య = 29.53 / 0.908 = 32.522 స్త ర మాసాలు అంటే 2.71 స్త ర 

సంవతీర్ాలు. 
 

ఎనిో చయందర  మాసాల త్రావత్ అధ్ికమాసం సంభవిసుత ంద?ి 
 
చాందా సంవతీరం స్త ర సంవతీరం కంటే 11 ర్ోజులు తకుకవగా ఉననందున, ఒక మధయంతర చాంద ామాస్తానిన కలపడానిక్ పూర్షత 
చేయవలసని చాందా మాస్తాల సంఖ్య 29.53 / 11 = 2.68. 
ఆ వధంగా ఒక చాందామాసం లోటట 2 సంవతీరముల 8 న లల తరువాత ఏరపడుతుందధ. అందువలల , ఈ చాందా వర్ాి నిన 
ఋతువులోల  సమలేఖ్నం చేయడానిక్ ఒక అధధకమాసం చేరుబడుతుందధ. 
సూరుయడు మర్షయు చందుాల కదలికల కారణంగా పాతి 2.68 చందా సంవతీర్ాలు లేదా 2.71 స్త ర సంవతీర్ాల తరువాత ఒక 

అధధకమాసం అవసరం ఏరపడుతుందధ. 
 

6వ పటటిక 19 సంవతీర్ాల వయవధధలో మొతతం 7 అధధక మాస్తాలు జరుగుతాయని తెలుపుతుందధ.  జేయషఠ  మాసం 4స్తారుల  ఒకదానితో 
ఒకటట కలుసుత ందధ, ఆష్ాడం 3స్తారుల  కలుసుత ందధ.ఆశవయుజం మర్షయు శాీవణ మాసములు 2స్తారుల  కలుస్తాత యి మర్షయు చెైత,ా 
వ ైశాఖ్ మర్షయు ఫాలు్ ణ మాసములు ఒకస్తార్ష కలుస్తాత యి. 
 

 

ఆంగా సంవత్సరం 

 

శక సంవత్సరం అధ్ికమాసం 

 
2010 1932 వెైశాఖo 

2012 1934 భాదరప్దం 

2015 1937 ఆషాడం 

2018 1940 జ్ేషఠ o 
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2020 1942 ఆశవయుజ్ం 

2023 1945 శాావణం 

2026 1948 జ్ేషఠ o 

2029 1951 చెైత్రం 

2031 1953 భాదరప్దం 

2034 1956 ఆషాడం 

2037 1959 జ్ేషఠ o 

2039 1961 ఆశవయుజ్ం 

2042 1964 ఆషాడం 

2045 1967 జ్ేషఠ o 

2047 1969 ఫాలుు ణం 

2050 1972 శాావణం 

 

 

ప్ట్o 8 సూరుాని చుట్టి  తిరుగుత్ునోప్ుపడు వేరేవరు రోజులలో భూమి యొకు సాి నం  

భూమి సూరుయని చుటటి  అధధకేందాత 0.0167 కలిగష ఉనన దీరఘవృతాత కార కక్షయలో తిరుగుతుందధ. ఒక దీరఘవృతాత ంతంలో రె్ండు 
కేందాాలు ఉనానయి. సూరుయడు ఈ కేందాాలలో ఒకటటగా భ్వస్తాత రు. ఆ వధంగా భూమిక్, సూరుయడిక్ మధయ దూరం పాతిర్ోజూ 
మారుతూ ఉంటటందధ. ఒక నిర్షదషి ర్ోజున (జనవర్ష 4) సూరుయడు మర్షయు భూమి మధయ దూరం తకుకవ (147.5 మిలియన్ 
క్లోమీటరుల ), అనగా భూమి సూరుయడితో పర్షహేళిలో ఉందధ. అదేవధంగా, సూరుయడు మర్షయు భూమి మధయ దూరం అహేళిలో 
ఉననపుపడు గర్షషింగా ఉంటటందధ, అనగా (152.6 మిలియన్ క్మీ). 
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భూమి పర్షహేళిలో ఉననపుపడు స్త ర న ల తకుకవగా ఉంటటందధ. భూమి అహేళిలో ఉననపుపడు స్త ర న ల వయవధధ ఎకుకవ. 
అందువలల , జేయషఠ  మర్షయు ఆష్ాడ న లలు ఎకుకవగా సంభవస్తాత యి. భూమి సూరుయడితో పర్షహేళిలో ఉననపుపడు, పుషయ మాసం 
ఎపుపడూ అదనపు న లగా కనిపించదు. అదనపు న లలు, మార్శ్చరం మర్షయు మాఘం కనీసం తరచుగా కనిపిస్తాత యి. 

(హ జీా కాలకమీం శాసీత రయ చంద ాసంవతీరంప  ైఆధారపడ ిఉంటటందధ. అందువలల , హ జీ ాకాయలెండర్ పాతి సంవతీరం పదకొండు 
ర్ోజులు తగు్ తుందధ. మర్షంత సమాచారం కరసం ఇస్తాల మిక్ కాలగణన పటటిక సమాచార్ానిన చూడండ.ి) 
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కాల గణన    

9 క్షయ మాసo [త్కుువ రోజుల నెల]      
అతి చ్చనన స్త ర మాసములో 29 ర్ోజులు, 10 గంటలు మర్షయు 48 నిమిష్ాలు (29 డి 10 హెచ్ 48 మీ) ఉంట్యి. అతి ప దద  
చాందామానంలో అతి చ్చనన స్త రమాస్తానినకలుపుకుంట,ే ఈ న లలో అమావాసయ ఏరపడదు.రె్ండు అమావాసయలు ఉంట ేఅపుపడు 
అధధకమాసంగా పర్షగణ ంచబడుతుందధ. అమావాసయ ఏరపడకప్ో తే 
క్షయమాసంగా పర్షగణ ంచ బడుతుందధ.  
సూరుయడు ధనుర్ాశ్చలో ఉండగా, భూమిసూరుయడితో కలిసి ఉంటటందధ, అదే క్షయమాసం. అందుచేతన ేమార్శ్చరము లేదా 
మాఘమాస్తాలల అరుదుగా తకుకవ ర్ోజులు ఉంట్యి. కాలానుగుణ చకంీతో సమనవయం చేయడానిక్ 

క్షయమాస్తానిక్ ముందు తర్ావత అధధకమాసం కలుపుతారు. 
క్షయమాసం సంభవంచ్చన సంవతీరం 11 న లలు కలిగష ఉండదు. క్షయమాస్తానిక్ ముందు మర్షయు తరువాత ఒక అధధకమాసం 
సంభవసేత  ఆ సంవతీరంలో మొతతం 13 న లలు ఉంట్యి. చర్షతాలో, క్షయమాస్తానిక్ ఉదాహరణలు కససీుత శకం 1963 లో మార్శ్చర 

మాసం మర్షయు కస.ీశ 1983 లో మాఘమాసం గమనించబడాి యి.తరువాతి క్షయమాసం కస.ీశ 2123 లో సంభవసుత ందధ. 
 
 

 
 

********** 
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కాల గణన    

10 వరష [సంవత్సరం]                                     

ఏదెైనా కరీనోమ టరాలో, సంవతీరం లేదా ఒక న ల సమయం యొకక నిర్షదషి ప్ాయింట్ నుండి ప్ాారంభంచాలి. ఈ ర్షఫరె్న్ీ 

ప్ాయింటల ను సూరుయడు మర్షయు చందుాల సపషిమ ైన కక్షయల సహాయంతో నిరణయించవచుు. వసంత వషువతుత  లేదా సూరుయడు 

మర్షయు ప్ రణమి / అమావాసయ కరసం శరదృతువు వషువతుత  లేదా చందుానిక్ సుదూర నక్షతాం సూచన బందువులుగా 

ఉపయోగషంచవచుు. పాపంచవాయపత ంగా వేరే్వరు కరీనోమ టరాలలో అనుసర్షంచ్చన పదితులను తెలుసుకుందాం. 

 

ఉషణ మండల సంవత్సరం: 

ఇదధ వ రనల్ ఈక్వనాక్ీ [వసంత వషువతుత కాల] ప్ాయింట్ దావర్ా సూరుయని వరుసగా రె్ండు భ్గాల మధయ సగటట వర్ామం అని 

నిరవచ్చంచబడిందధ. ఇదధ 365.2422 ర్ోజులు ఉంటటందధ. కాలానుగుణ చకంీ వ రనల్ ఈక్వనాక్ీ ప్ాయింట్ నుండి 

ప్ాారంభమ ైనపుపడు, ఉషణమండల సంవతీరం చాలా ఉపయోగకరంగా మర్షయు ముఖ్యమ ైనదధగా పర్షగణ ంచబడుతుందధ. 

 

జూలియన్ ఇయర్:  

ప్ాత జూలియన్ కాయలెండర్ 365.25 ర్ోజులు. పాతి నాలుగు సంవతీర్ాలకు ఒకస్తార్ష జర్షగే ల్లపు సంవతీరం, అందువలల  25 ల్లప్ 

సంవతీర్ాలు వంద సంవతీర్ాలలో సంభవస్తాత యి. గెగీోర్షయన్ కాయలెండర్ పావేశప టటిన తరువాత జూలియన్ కాయలెండర్ ఆచరణలో 

లేదు. గెగీోర్షయన్ సంవతీరం: 1582 లో, ప్ో ప్ గెగీొరీ్ కాయలెండర్ను నవీకర్షంచారు. ఇదధ పాపంచవాయపత ంగా సివల్ కాయలెండర్గా 

అంగీకర్షంచబడిందధ. స్తాధారణ సంవతీరంలో 365 ర్ోజులు ఉండగా, ల్లప్ సంవతీరంలో 366 ర్ోజులు ఉంట్యి. గెగీోర్షయన్ 



42 
 

సంవతీరంలో 365.2425 ర్ోజులు ఉంట్యి. గెగీోర్షయన్ సంవతీరంలో మర్షయు ఉషణమండల సంవతీరంలో 0.0003 ర్ోజుల 

తేడా ఉందధ. 

సౌర సంవత్సరం / సెైడిరియల్ ఇయర్:  

ఇదధ ఒక నిర్షదషి నక్షతాం దావర్ా వరుసగా రె్ండు భ్గాల మధయ సూరుయని సగటట వర్ామం అని నిరవచ్చంచబడిందధ. స ైడిర్షయల్ 
ఇయర్ 365.2564 ర్ోజులు ఉంటటందధ. 

చందర సంవత్సరం : 

చందుాడు 29.530589 ర్ోజులోల  భూమి చుటటి  ఒక భామణానిన పూర్షత చేస్తాత డు. భూమి చుటటి  చందుాడు పన నండు భామణాలను 

పూర్షత చేయడానిక్ 354.367068 ర్ోజులు పడుతుందధ. అందువలల  శాసీత రయ చాందామాన కేలండ కాయలెండర్ (అనగా ఇస్తాల మిక్ 

కాయలెండర్) చాంద ాసంవతీర్ానిన 354 లేదా 355 ర్ోజులుగా పర్షగణ స్తాత యి. 

కామరహిత్ సంవత్సరం: 

'దధ ప ర్షహ లియన్' [పర్షహేళి] సూరుయని భూమిక్ దగ్రగా ఉండ ేపాదేశం. పాతి సంవతీరం, జనవర్ష 4 న, సూరుయడు భూమిక్ 

దగ్రగా ఉంట్డు. ఇదధ సూరుయని యొకక రె్ండు వరుస భ్గాల మధయ సగటట వర్ామం అని నిరవచ్చంచబడిందధ. ఈ కాలం 

365.2596 ర్ోజులు. 

గాహణం సంవత్సరం: 

చందుాని యొకక సపషిమ ైన మార్ం నోడ్ీ అని పిలువబడ ేరె్ండు ప్ాయింటల  వదద గహీణానిన ఏటవాలుగా కలుసుత ందధ. ఈ నోడల ను 

నార్త / ఆర్ోహణ నోడ్ (ర్ాహు), మర్షయు దకి్షణ / అవర్ోహణ నోడ్ (కేతు) అంట్రు. ఈ వధంగా గహీణం సంవతీరం ఆర్ోహణ 

నోడ్ దావర్ా సూరుయని వరుసగా రె్ండు భ్గాల మధయ సగటట వర్ామం అని నిరవచ్చంచబడిందధ. ఈ కాలం 346.6201 ర్ోజులు, ఇదధ 

ఇతర సంవతీర్ాలతో ప్ో లిసేత  చాలా తకుకవ. ర్ాహు తిర్ోగమన కదలికలో ఉననందున, సూరుయడు ఆ స్తాు నానిక్ తిర్షగష ర్ావడానిక్ 

తకుకవ సమయం అవసరం. గహీణ సంవతీర్ానిన గహీణాలను అంచనా వేయడానిక్ అలాగే గహీణ గణ తంలో ఉపయోగషస్తాత రు. 

********** 
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కాల గణన    

11 సంవత్సరo 
అతయంత ఖ్చ్చుతతవంతో కాలానిన లెక్కంచ ే ప్ాాచీన భ్రతీయ శాసత రం సంవతీర్ానినఒక పాతేయక కాలంగా పర్షగణ ంచ్చందధ మర్షయు 
అదధ నేటట సంవతీరం తో ప్ో లుదగషనదధ.  సంవతీర కాలానిక్ బృహసపతి సూరుయని చుటటి  చేస ేపాదక్షణకు సంబంధం 
వుందధ.బృహసపతి 60 సంవతీర్ాల కాలంలో 5 స్తారుల  సూరుయని చుటటి  పాదక్షణం చేసుత ందధ.ఈ 60 సంవతీర్ాల కాలానిన ఒక 
ఆవృతత ంగా తీసుకుంట ేఆ ఆవృతత ంలోని పాతీ సంవతీర్ానిక్ ఒక వశ్చషిత మర్షయు ఒక నామానిన కలిగషవునానయి. బృహసపతి ఈ 
60 సంవతీర్ాల కాలంలో సూరుయని చుటటి  5 పాదకి్షణాలు చసేి తాను మొదలు చోటటక్ చేరుకుంటటందధ. అనగా ఒక సంవతీరం 
అనునదధ బృహసీపతి సూరుయని చుటటి  ఒకస్తార్ష పాదక్షణం చేసే సమయంలో 1/12 వ వంతు కాలానిక్ సమానం.  

బృహసపతి సూరుయని చుటటి  ఒక పాదక్షణం చేయట్నిక ్11.8626 సంవతీర్ాల కాలం పడుతుందధ. ఆ వధంగా ఒక 
సంవతీర కాలానిన బృహసపతి సూరయ పాదక్షిణను లెక్కంచ్చ చూసేత : ఒక సంవతీరం  = 11.86260/12 = 0.98855 
సంవతీ కు  సమానం అవుతుందధ.  ఈ చ్చనన బేధం వలల  86 సంవతీర్ాలలో 85 సంవతీర్ాలు మాతామ ేపూర్షత 
అవుతాయి.సంవతీర్ానిక ్మర్షయు సంవతీరం మధయ ఒక సమాంతర బంధం ఏరపరచుటకు, పాతీ 85 సంవతీర్ాలకు 
ఒక సంవతీర్ానిన వదధలి వేస్తాత రు. 
సూరయ సిదాి ంతం పాకారం సంవతీరం అనునదధ బృహసపతి ఒక ర్ాశ్చలో పాయాణ ంచ్చ సమయం లేదా 30 డిగీలీ కరణానిన సూరుయని 
చుటటి  పూర్షత చేయు సమయానిక్ సమానం. 

భ్సకర్ాచారుయడు సంవతీర కాలానిన ఈ క్ంీదధ వధంగా నిరవచ్చంచారు. 

                     "బృహసపత:ే మధ్ామరాశిభోగం సంవత్సర సంహితికా వేదయంతి " 

అనగా ఒక సంవతీరం అనునదధ బృహసీపతి సూరుయని చుటటి  ఒకస్తార్ష పాదక్షణం చేస ేసమయంలో 1/12 వ వంతు కాలానిక్ 
సమానం. కాల కమేీణా ఈ వధానం మరుగున పడిప్ో యిందధ.దకి్షణ భ్రత దేశంలో సంవతీరం వరీ పాతిప్ాదతో మొదలె ై
చాందామానంతో ముగుసుత ందధ.  

ఉతతర భ్రత దేశంలో సంవతీరం దీప్ావళితో మొదలవుతుందధ. ఈ వధానం చాలా శాసీత రయమ ైనదధ. దకి్షణ భ్రత దేశంలో ఉనన 
సంవతీర వధానం బృహసపతి గమనంతో ఎటటవంటట సంబంధం లేకుండా వుననదధ. 
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“సమాక్ వసనిత  మాసాదయయా: అసిిన్” 

భ్రతీయ సంవతీరం మాసములు మర్షయు అనేక కాలకమీ కొలమానాల సమూహంగా వుననదధ. మానవ జీవతకాలంలో ఈ 
60 సంవతీర్ాల కాలానిక్ ఎంతో ప్ాాముఖ్యత వుననదధ. పూరవ కాలంలో వయసుీను వాళుళ పుటటిన సంవతీర నామంతో వయకత 
పరచేవారు. కానీ నేడు ఒక మనిషి వయసుీను సంఖ్యల దావర్ా వయకత పరుసుత నానరు.  

శాలివాహన మరియు వికమా సంవత్సరం మరియు ఇత్ర శాకాలు - సంవత్సరాలు  

శాలివాహన శకం మరియు సంవత్సరం: 

శాలివాహనశకం మధయ భ్రతదేశంలోని శాతవాహన ర్ాజులతో సంబంధం కలిగష ఉందధ. ఈ శకం కససీుత శకం 78 వ సంవతీరంలో 
ప్ాారంభంచబడిందధ. ఈ వధంగా AD సంఖ్య నుండి 78 లేదా 77 ను తీసవిేయడం వలల  శాలివాహనశకం సంఖ్య వసుత ందధ. 

వికమాాదిత్ా శకం: దీప్ావళి పరవ దధనాన (కారీ్తక శుకల ప్ాదయమి) వకమీ సంవతీరం కొతత  సంవతీరం ప్ాారంభమవుతుందధ.AD 

సంఖ్యకు 56 ని లేదా 57 కలుపుకుంటే వకమీ సంవతీర సంఖ్య వసుత ందధ.  

వకమీ సంవతీరం-135= 1 శక సంవతీరం 

కాలూచరి సంవత్సరం: దీనిని చేడి  సంవతీరం లేదా తిాకూటక సంవతీరం అంట్రు. ఇదధ గుజర్ాత్, కొంకణ్ మర్షయు మధయ 
పాదేశ్ లోని ర్ాతి శాసనాలోల  కనిపిసుత ందధ. కాలూుర్ష సంవతీరంలో మనం 249 ను కలిపిత,ే మనకు కస.ీశ లభసుత ందధ. 

కలియుగ సంవత్సరం: దీనిని మహాభ్రత సంవతీరం లేదా యుధధషిఠ ర సంవతీరం అంట్రు. కలియుగ సంవతీరం 
జోయతిషశాసత రంలో మర్షయు శాసనాల లో పాస్తాత వంచబడిందధ.ఇదధ కస.ీపూ 3102 (ఫ్ిబావర్ష 17) లో ప్ాారంభమ ైందధ. AD సంవతీరంలో 
3102, వకమీ సంవతీర సంఖ్యలో 3043/44 మర్షయు శక సంవతీరసంఖ్యలో 3179/80 ను కలిపితే కలియుగ 
సంవతీర్ానిన ప్ ందుతాము. 

గాంగేయ సంవత్సరం: ఇదధ తమిళనాడులో కళింగనగర ర్ాజు ప్ాారంభంచ్చన సంవతీరం. ఇదధ దకి్షణ భ్రతదేశంలో చాలా చోటల  
ఉపయోగషంచబడుతుందధ. గాంగేయ సంవతీర్ానిక్ 579 కలిపతిే మనకు కస.ీశ లభసుత ందధ. 

గుపత  సంవత్సరం:  దీనిని గుపత కాల లేదా గుపత  వరిము  లేదా వల్లీ అంట్రు.ఇదధ గుపత  ర్ాజు ప్ాారంభంచ్చ ఉండాలి. ఇదధ.నేప్ాల్ 
నుండి గుజర్ాత్ కు ఉపయోగషంచబడిందధ. గుపత  సంవతీర్ానిక్ 320 ను కలిపితే మనకు కస.ీశ లభసుత ందధ. 

చయళుకా వికమా సంవత్సరం: ఆంధాాలోని కళాయణ్ పూర్ ర్ాజు చాళుకయ స్తో లంక్ ర్ాజు 6వ వకమీాదధతుయనిచే ఈ శకం ప్ాారంభమ ైందధ. 
చాళుకయ వకీమ సంవతీర్ానిక్ 1076 కలిపితే మనకు కస.ీశ లభసుత ందధ. 
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త్మిళ సంవత్సరం: ఇదధ ఏపిాల్ 14 న లేదా చుటటి  ప్ాారంభమవుతుందధ. 

ప్రిషయన్ నూత్న సంవత్సరం: ఇదధ మార్షు 21 న ప్ాారంభమవుతుందధ. పాపంచం, భ్రతదేశం మర్షయు ప్ాక్స్తాత నల లో ఇదధ 
స్తాధారణంగా ఆగసుి  17 న ప్ాారంభమవుతుందధ. 

బరహసపత్ా సంవత్సరం: ఇదధ ఆకాశంలో బృహసపతి యొకక ప రుగుదల మర్షయు అమర్షకప ై ఆధారపడి ఉంటటందధ. 

రాజ్ాభిషేక సంవత్సరం: ఛతాపతి శ్చవాజీ మహార్ాజ్ పట్ి భషకేం తరువాత ప్ాారంభమ ైన సంవతీరం. ఇదధ కస.ీశ. 

1674 జూన్ న లలో ప్ాారంభమ ైందధ. 

వీర నీరావణ సంవత్సరం: ఇదధ శాన సంఖ్య=69/70+ వకమీ సంవతీరం 

షాహూర్ లేదయ సుహుర్ సంవత్సరం: వకమీ సంవతీరం నుండి 599/600 సంవతీర్ాలు తీసివేసేత  సుహుర్ సంవతీరం 

వసుత ందధ. పేష్ావ కాలం నాటట పాతులలో తేదీలు సుహుర్ సంవతీర రూపంలో పేర్ొకనబడాి యి. 

సప్త రిష సంవత్సరం: ఇదధ కస ీ. పూ  3076 లో ప్ాారంభమయిందధ. 

శాలివాహన/ శక సంవత్సర పేరుా : - ఈ పేరుల  ఒక నిర్షదషి సంవతీరంలో జర్షగషన కొనిన సంఘటనల నుండి ఉదువంచాయి. ఇదధ 
భృగు సంహ త యొకక జాతక కదంబంలో పాస్తాత వంచబడిందధ. ఈ కాలం సుమారు 2000 నుండి 2500 సంవతీర్ాలు కావచుు. 
క్ంీద ఇవవబడిన పేరుల  'చందా సంవతీర్ాలు'. మొతతం 60 సంవతీర్ాలు ఉనానయి. ఈ 60 సంవతీర్ాల చ్చవరలో (అనగా గత 
'పడిప్ో యిన సంవతీరం' తరువాత) ‘పాభవ’ అనే కొతత  సంవతీరం మళీళ ప్ాారంభమవుతుందధ. AD సంఖ్య బ్ా కెటల లో ఇవవబడిందధ. 

1. (1867,1927,1987, 2047) పభావ 

2. (1868,1928,1988, 2048) వభవ 

3. (1869,1929,1989, 2049) శుకల 
4. (1870,1930,1990, 2050) పమాోదూత 

5. (1871,1931,1991, 2051) పజాోతపతిత  
6. (1872,1932,1992, 2052) ఆంగీరస 

7. (1873,1933,1993, 2053) శ్రీముఖ్ 

8. (1874,1934,1994, 2054) భవ 

9. (1875,1935,1995, 2055) యువ 

10. (1876,1936,1996, 2056) ధాత 

11. (1877,1937,1997, 2057) ఈశవర 
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12. (1878,1938,1998, 2058) బహుధానయ 
13. (1879,1939,1999, 2059) పమాాధధ 
14. (1880,1940,2000, 2060) వకీమ 

15. (1881,1941,2001, 2061) వృష 

16. (1882,1942,2002, 2062) చ్చతభా్ను 
17. (1883,1943,2003, 2063) సవభ్ను 
18. (1884,1944,2004, 2064) తారణ 

19. (1885,1945,2005, 2065) ప్ార్షువ 

20. (1886,1946,2006, 2066) వయయ 

21. (1887,1947,2007, 2067) సరవజతుత  

22. (1888,1948,2008, 2068) సరవధార్ష 
23. (1889,1949,2009, 2069) వర్ోధధ 
24. (1890,1950,2010, 2070) వకృతి 

25. (1891,1951,2011, 2071) ఖ్ర 

26. (1892,1952,2012, 2072) నందన 

27. (1893,1953,2013, 2073) వజయ 

28. (1894,1954,2014, 2074) జయ 

29. (1895,1955,2015, 2075) మనిధ 

30. (1896,1956,2016, 2076) దురుిఖి 

31. (1897,1957,2017, 2077) హేవళంబ 

32. (1898,1958,2018, 2078) వళంబ 

33. (1899,1959,2019, 2079) వకార్ష 
34. (1900,1960,2020, 2080) శారవర్ష 
35. (1901,1961,2021, 2081) పలవ 

36. (1902,1962,2022, 2082) శుభకృతు 

37. (1903,1963,2023, 2083) శోభకృతు 
38. (1904,1964,2024, 2084) కరీ ధధ 
39. (1905,1965,2025, 2085) వశావవసు 
40. (1906,1966,2026, 2086) పర్ాభవ  
41. (1907,1967,2027, 2087) పలవంగ 
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42. (1908,1968,2028, 2088) కసలక 

43. (1909,1969,2029, 2089) స్త మయ 
44. (1910,1970,2030, 2090) స్తాధారణ 

45. (1911,1971,2031, 2091) వర్ోధధకృతు 

46. (1912,1972,2032, 2092) పర్షధావ 

47. (1913,1973,2033, 2093) పమాాదీచ 

48. (1914,1974,2034, 2094) ఆనంద 

49. (1915,1975,2035, 2095) ర్ాక్షస 

50. (1916,1976,2036, 2096) నల 

51. (1917,1977,2037, 2097) పింగళ 

52. (1918,1978,2038, 2098) కాళయుక్త 
53. (1919,1979,2039, 2099) సిదాి ర్షద 
54. (1920,1980,2040, 2100) ర్ౌదధా 
55. (1921,1981,2041, 2101) దురితి 

56. (1922,1982,2042, 2102) దుందుభ 

57. (1923,1983,2043, 2103) రుధధర్ోదా్ ర్ష 
58. (1924,1984,2044, 2104) రకాత క్షి 
59. (1925,1985,2045, 2105) కరీ ధన 

60. (1926,1986,2046, 2106) అక్షయ 

 

శక సంవత్సర పేరును ఎలా ల కిుంచయలి? 

శాలివాహన శకానిక్ 12 కలిపి దానిని 60 తో భ్గషంచాలి శలష్ానిన పాభవ సంవతీర సంఖ్యకు కలప్ాలి, సంబంధధత సంవతీరమే 
కావలసిన శాలివాహన సంవతీరం.  

ఉదయహరణక,ి 

2013 లో గుడి పదావ ర్ోజున శక సంవతీరo 1935 ప్ాారంభమ ైందధ. 

1935 + 12 = 1947 

1947 ÷ 60 = 32 (మిగషలిన 27) 
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వజయ 27వ సంవతీరo. ఆ వధంగా, 2013 లో గుడి పదావ ర్ోజున, శక సంవతీరo 1935 కు వజయ అని పేరు ప ట్ి రు. 
అదేవధంగా 2014 లో జయ సంవతీరo. 

2015 లో మనిధ సంవతీరo 

 

వికమా సంవత్సరం ఎలా ల కిుంచయలి? 

వకమీ సoవతీర సంఖ్యకు 9 కలప్ాలి. ఈ మొతాత నిన 60 తో భ్గషంచాలి. శలష్ానిన పాభవ సంవతీర సంఖ్యకు కలప్ాలి, సంబంధధత 
సంవతీరమే కావలసని వకమీ సంవతీరం. 

ఉదయహరణక,ి 

2013 లో దీప్ావళి (కారీ్తక శుకాల  అమవాసయ) ర్ోజున 2070 వకమీ సంవతీరo ప్ాారంభమ ైందధ. 

2070 + 9 = 2079 

2079 60 = 34 (39 శలషం) 

39వ సంవతీరo వశావవసు 2013 లో దీప్ావళి ర్ోజున ప్ాారంభమ ైనదధ అదేవధంగా 2014 లో పరభ్వ వకమీ సంవతీరo. 
పల వంగ 2015 లో వకమీ సంవతీరo. 

సృషిి  సంవతీరం (హ ందూ కాలకమీం పాకారం): 19555885121 

కలపబ్ద  సంవతీరం: 1972949121 (హ ందూ కాలకమీం పాకారం) 

చెైనీస్ సంవతీరం: 96002318 

ప్ారీ్ీ సంవతీరం 1899123 

ఈజపుి  సంవతీరం: 27674 

టర్షకష్ సంవతీరం: 7627 

ఆడమ్ సంవతీరం: 7372 

ఇర్ానియన్ సంవతీరం: 6022 

యూదు సంవతీరం: 5781 
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శ్రీకృషణ  సంవతీరం: 5246 

యుధధషిఠ ర సంవతీరం 5121 

కలియుగ సంవతీరం: 5121 

సపతర్షి సంవతీరం: 5096 

ఇబాహీం సంవతీరం: 4460 

గీకీు సంవతీరం: 3593 

మోస స్ సంవతీరం: 3659 

ర్ోమన్ సంవతీరం: 2771 

మహావీర సంవతీరం: 2615 

బౌది సంవతీరం 2595 

బరీ్ిస్ సంవతీరం: 2561 

 వీర నిర్ావణ సంవతీరం: 2547 

మలయకేతు సంవతీరం: 2332 

శంకర్ాచారయ సంవతీరం: 2300 

ప్ార్షు సంవతీరం: 2267 

వకమీ సంవతీరం: 2077 

 2020 A.D. (క్సీిియన్ కాలకమీం పాకారం 2020 A.D.) 

జావా సంవతీరం: 1946 

శాలి వాహన శకం: 1942 

కలుుర్ష సంవతీరం: 1778 

వలల భ సంవతీరం: 1700 
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హ జీా సంవతీరం: 1441 (ఇస్తాల మిక్ కాలకమీం పాకారం) 

బంగాల  సంవతీరం: 1431 

హరిబద  సంవతీరం: 1413 

 

 . 

********* 
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కాల గణన    

12 సాయన మరియు నిరాయణ       
ఖ్గోళ శాసత రవేతతలు గీహాలను ఆకాశంలో ఉననటటల గా పాదర్షి ంచ ేర్ెండు పాధాన వయవసులను అనుసర్షస్తాత రు, వీటటని 
సయానా వయవసు  మర్షయు నిరయనా వయవసు  అని పిలుస్తాత రు. ఈ ర్ెండింటట మధయ స్తాధారణమ ైన ‘అయన అనే పదానిక ్
‘ఉదయమంఅని అరిం.ఉతతర్ాయనం మర్షయు దక్షిణాయనం అన ేపదాలను తరచుగా ఉపయోగషస్తాత ము. ఉతతర్ాయాన అంట ే
ఉతత రం వ ైపు కదలడం, దకి్షణాయనం అంట ేదక్షిణం వ ైపు కదలడం.     

 

సాయన (సా + అయాన):  దీని అరుం వరనల్ [వసంత]వషువతుత లతో ప్ాటట ‘కదలిక. వ రనల్ ఈక్వనాక్ీ సిురంగా 

ఉండదు. ఇదధ పాతి సంవతీరం ముందసుత గా 50.2 కరణీయ స కనల ను చేసుత ందధ. ఈ కదలికను పర్షగణనలోక్ తీసుకరవడం దావర్ా 

ఖ్గోళ వసుత వుల స్తాు నాలను కొలిచ్చనపుపడు, దానిని స్తాయన వయవసు అంట్రు. 

 
నిరాయణ: (నిర్ + అయన) దీని అరుం ‘కదలిక లేదు’ లేదా వషువతుత ల యొకక పూరవజనిను వసిర్షంచడం. ఖ్గోళ 

వసుత వుల స్తాు నాలను ఒక సిుర బందువు నుండ ికొలిచ్చనపుపడు, [వర్ానల్-[వసంత] వషువతుత  యొకక పూరవజనిను 

పర్షగణనలోక్ తీసుకరకుండా], దీనిని నిర్ాయణ వయవసు అంట్రు. ఈ ప్ాయింట్ మార్షు 21గా గెగీోర్షయన్ కాయలెండర్ లో 

ప్ ందుపర్షచారు, అందువలన ఇదధ నిర్ాయణ వయవసును ఉపయోగషసుత ందధ.   
వసంత్కాల విషవత్ుత  ఎందుకు మారుత్ుంది? 

భూమి భామణాక్షం సూరుయని చుటటి  దాని కక్షషయ సమతలం నుండి 23.5 డిగీలీు వంగష ఉంటటందధ. ఇదధ తన చుటటి  తిర్షగష (సుడి 

వంటటదధ) 25722 సంవతీర్ాలలో పూర్షత చేసుత ందధ. ఉతతరం వ ైపు భామణ అక్షంతో సమలేఖ్నం చేయబడిన నక్షతాా నిన ధుా వ నక్షతాం 

అంట్రు. పాసుత తం, ఇదధ ప్ లార్షస్. భూ భామణం యొకక అక్షం కూడా కాలకమేీణా ర్షఫరె్న్ీ ప్ో ల్ స్తాి ర్ స్తాు నం మారే్ందుకు కారణం 

అవుతుందధ. భూ అక్షం యొకక ఈ కదలికను 'వషువతుత ల పిాస షన్' అంట్రు.   
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ప్ట్ము 9: భూమి మరియు ఉషణ మండల భరమణం యొకు వంప్ు అక్షానిో వరిణంచ ేచిత్రం 

జ్ోాతిశచకాం [ఎకాిపిిక్]:  ఖ్గోళంలో 1 సంవతీరంలో సూరుయడి సపషిమ ైన మార్ా్ నిన సూచ్చంచ ేఅతిప దదదెైన వృతత ం. సూరుయడితో 

ప్ాటట, చందుాడు మర్షయు ఇతర గహీాలు ఆకాశంలో ఒకే పథంలో పాయాణ స్తాత యి. జ్ోాతిశచకంా 30-డిగీలీ 12 వభ్గాలుగా 

వభజంచబడిందధ మర్షయు పాతి వభ్గానిన ర్ాశ్చచకంీ అంట్రు. 

ఖగోళ భూమధ్ారేఖ: 

ఖ్గోళ భూమధయరే్ఖ్ అనేదధ ఆకాశంలో భూమి యొకక భూమధయరే్ఖ్ యొకక సపషిమ ైన ఖ్గోళ ప్ ా జెక్షన్. (భూమధయరే్ఖ్ భూమి 
యొకక భామణ అక్షషనిక్ లంబంగా ఉంటటందధ.) భూమధయరే్ఖ్ భూమిని ఉతతర్ారిగోళంగా మర్షయు దకి్షణారిగోళంగా వభజసుత ందధ. 
అదేవధంగా, ఖ్గోళ భూమధయరే్ఖ్ ఈ అతిప దద  ఊహాతిక వృతాత ానినరె్ండు సమాన భ్గాలుగా వభజసుత ందధ, అవ ఉతతర మర్షయు 
దకి్షణ ఆకాశం. 

ఖ్గోళ భూమధయ రే్ఖ్ పాసుత తం ఎక్లపిిక్ [జ్ోాతిశచకంా] సమతాలానిక్ సుమారు 23.44 డిగీలీ వంపు తిర్షగషనదధ.ఈ రె్ండు ఖ్గోళ 

వృతాత లు రె్ండు ప్ాయింటల  వదద  కలుస్తాత యి. ఈ ఖ్ండన బందువులలో ఒకటట వ రనల్[వసంతకాల] వషువతుత  మర్ొకటట శరతాకల 
వషువతుత . వషువతుత ల యొకక పూరవసిుతి ఎక్లపిిక్ యొకక సమతాలానినమారుదు; కానీ ఖ్గోళ భూమధయరే్ఖ్ యొకక స్తాు నం 

తరచుగా మారుతూ ఉంటటందధ. అందుకే వసంతకాల వషువతుత  యొకక స్తాు నం కూడా మారుతుందధ. 
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విషువత్ుత ల అయనాంశo కొలిచే విధ్యనం: 

భూమి యొకక అక్షం 360 డిగీలీు పూర్షత కావడానిక్ 25722 సంవతీర్ాలు పడుతుందధ. 
ఈ వధంగా 71.45 [~72] సంవతీర్ాలలో వసంతకాల వషువతుత  ఒక డిగీ ీతగు్ తుందధ. 

ఎక్లపిిక్ మీద ఒక ర్ాశ్చచకంీ 30 డిగీలీు ఉంటటందధ. అటటవంటట ర్ాశ్చ చకాీలు 12 ఉనానయి.  
వసంతకాల వషువతుత  ఒక ర్ాశ్చచకంీ గుండా వ ళళడానిక్ 2143.5[25722/12] సంవతీర్ాలు పడుతుందధ. 

ఎక్లపిిక్ మీద ఒక నక్షతాం 13.33 డిగీలీ వరకు ఉంటటందధ. అలాంటట నక్షతాా లు 27 ఉనానయి. 

ఒక నకతాo గుండా వసంత కాల వషువతుత  వ ళలడానిక్ 952.66 (25722/27) సంవతీర్ాలు పడుతుందధ. 

భ్రతీయ ఖ్గోళశాసత రం వేదాంగ జోయతిషయకాలంలో చ్చతాా  నక్షతాం ముందు వసంతకాల వషువతుత  ఉందధ. కాబటటి , ఈ స్తాు నం మేషం లేదా 
మేష ర్ాశ్చ యొకక మూలంగా పర్షగణ ంచబడిందధ. తరువాత, వషువతుత ల యొకక పూ రవసిుతి కారణంగా వసంతకాల వషువతుత  

వ నుకకు తగ్డం ప్ాారంభమ ైందధ. నేడు, వసంతకాల వషువతుత  దాని ప్ాారంభ స్తాు నం నుండి 24 డిగీలీ వ నుకబడ ిఉందధ. ఇదధ సయానా 
మేషం మర్షయు నిర్ాయణ మేషం మధయ 24 డిగీలీ అంతర్ానిన కలిగషంచ్చందధ. ఈ మకర సంకాీతి సంభవంచడం మధయ చాలా 
వయతాయసం గమనించవచుు (జనవర్ష 14) మర్షయు శ్రతాకాల కాలం ప్ాారంభం (డిస ంబర్ 22). ఒకపుపడు, మకర సంకాీతి మర్షయు 
ఉతతర్ాయణం లేదా శ్రతాకాల కాలం అద ేర్ోజున ప్ాారంభమయియయవ. 

 

********** 
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కాల గణన    

13 ఉత్త రాయణo మరియు దక్షిణయయణo 
 

భ్రతీయ కాలకమీంలో ఉతత ర్ాయణo మర్షయు దకి్షణాయం రె్ండు ముఖ్యమ ైన అంశాలు. అవ మతపరమ ైన ప్ాాముఖ్యతను కలిగష 
ఉంట్యి. ఉతతర్ాయణo ర్ోజున, ప్ాాచీన భ్రతీయులు మతపరమ ైన పనులు మర్షయు పవతా తాయగాలు చేసేవారు. వసంత 
వషువతుత , శరదృతువు వషువతుత , వేసవ కాలం మర్షయు శ్రతాకాల కాలం ర్ోజు సూరుయని చుటటి  వార్షిక చుటటి కొలతలో నాలుగు 
పాధాన దశలు. 

భూమధయరే్ఖ్ను 0 ° (సునాన డిగీలీు) గా పర్షగణ స్తాత రు. ఏడాదధ ప్ డవునా, సూరుయడు 23 ° 26 ′ 22 ″ N (ట్ా పిక్ ఆఫ్ కాయనీర్) 
నుండి 23 ° 26 ′ 22 ″ S కరకట రే్ఖ్ వరకు పాయాణ స్తాత డు. 

వసంత్ విషువత్ుత : 

పాసుత తం, సూరుయడు మార్షు 20/21 న వసంత వషువతుత  వదదకు వస్తాత డు. ఈ ర్ోజున, సూరుయడు ఖ్చ్చుతమ ైన తూరుపన 
ఉదయిస్తాత డు. పగలు మర్షయు ర్ాతిా సమాన వయవధధ 12 గంటలు. ఈ ర్ోజున, సూరుయడు భూమధయరే్ఖ్ మీదుగా ఉండి ఉతత రం 
వ ైపు పాయాణ స్తాత డు. 

దక్షిణయయం లేదయ శీతయకాల కాలం పార రంభమయేా సాి నం: 

ఉతతరం వ ైపు పాయాణ సుత ననపుపడు, జూన్ 21/22 న సూరుయడు కరకట రే్ఖ్ మీదకు వస్తాత డు. ఈ ర్ోజున, సూర్ోయదయం మర్షయు 
సూర్ాయసతమయం తూరుప మర్షయు పడమరలకు ఉతత ర్ాన సంభవస్తాత యి. సంవతీరంలో ప్ డవ ైన ర్ోజు మర్షయు అతి తకుకవ 
ర్ాతిా ఈ ర్ోజున ఉతతర్ారిగోళంలో సంభవసుత ందధ. ఈ కాలంలో ఉతత ర ధుా వంలో సూర్ాయసతమయం జరగదు. ఆ వధంగా సూరుయడు 
మొతతం 24 గంటలు ఆకాశంలో ఉంట్డు. దకి్షణ ధుా వంలో సూర్ోయదయం జరగదు మర్షయు ర్ాతిా 24 గంటల వయవధధ ఉంటటందధ. 
కరకట రే్ఖ్ భూమధయరే్ఖ్కు ఉతత రం వ ైపు 23 ° 26 ′ 22 ″ (సుమారు ఇరవ ై ఐదు డిగీలీు) ఉందధ. 

చిత్రం 10 అంతట్ పగలు మర్షయు ర్ాతిా వయవధధలో మారుపను చూపుతుందధ 

సంవతీరం. భ్రతదేశంలోని నాగ్ పూర్ అనే నగర్ానిక్ ఇవ స్తాు నిక సమయ గణాంకాలు. జూనోల  ప్ డవ ైన ర్ోజు మర్షయు 
డిస ంబరులో ప్ డవ ైన ర్ాతిా ఈ చ్చతాంలో సులభంగా గమనించవచుు. 
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చిత్రం 10: సూరోాదయం  మరియు సూరాాసత మయముల రేఖా చిత్రమ 

శరతయుల విషువత్ుత : 

జూన్ 21/22 నుండి, సూరుయడు కరుట్ రేఖ నుండి దకి్షణ దధశగా కదలడం ప్ాారంభస్తాత డు. స ప ింబర్ 22 న, సూరుయడు ఖ్చ్చుతమ ైన 
తూరుపన ఉదయిస్తాత డు. ఈ ర్ోజున, పగలు మర్షయు ర్ాతిా ఒకే వయవధధలో ఉంట్యి మర్షయు సూరుయడు భూమధయరే్ఖ్ మీదకు 
వస్తాత డు. సూరుయని దకి్షణాయం కొనస్తాగుతుందధ.  

ఉత్త రాయణo లేదయ వేసవి కాలం కాలం పార రంభమయేా సాి నం:  

డిస ంబర్ 21/22 న, సూరుయడు ఉషణమండల మకరం మీదకు వస్తాత డు. ఈ ర్ోజున సూర్ోయదయం తూరుపన దకి్షణాన సంభవసుత ందధ. 
లో ర్ోజు వయవధధ ఉతతర అరిగోళం చ్చననదధ; అందువలల  ర్ాతిా చాలా ప్ డవుగా ఉంటటందధ. ఈ ర్ోజు తర్ావత సూరుయడు ఉతత రం వ ైపు 
కదలడం ప్ాారంభస్తాత డు. ఈ ర్ోజు దకి్షణ ధుా వంలో సూర్ాయసతమయం జరగదు, కాబటటి  సూరుయడు 24 గంటలు ఆకాశంలో ఉంట్డు. 
అదే సమయంలో సూరుయడు ఉతత ర ధుా వం వదద  ఉదయించడు, మర్షయు ఈ కాలంలో ర్ాతిా 24 గంటలు ఉంటటందధ. మకరం 
యొకక ఉషణమండల భూమధయరే్ఖ్కు దకి్షణం వ ైపు 23 ° 26 ′ 22 ″ (సుమారు ఇరవ ై మూడుననర) డిగీలీ దూరంలో ఉందధ. 

ఏడాదధ ప్ డవునా, సూరుయడు 23 ° 26 ′ 22 ″ S (సుమారు ఇరవ ై మూడుననర డిగీలీు) నుండి 23 ° 26 ′ 22 ″ డిగీలీ N 

(సుమారు ఇరవ ై మూడుననర డిగీలీు) వరకు పాయాణ స్తాత డు. ఇదధ భూమిప ై ఋతువుల చకంీ సృషిించ్చందధ. పాసుత తం, భూమి 
యొకక అక్షం 23 ° 26 ′ 22 ″ డిగీలీు (సుమారు ఇరవ ై ఐదు డిగీలీు) వంగష ఉంటటందధ. ఈ వంపు సుమారు నలభ ై వేల 
సంవతీర్ాల వయవధధలో 22.1 డిగీలీ నుండి 24.5 డిగీలీ వరకు మారుతుందధ. 

                                                                ********** 
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కాల గణన    

14 భారత్దేశ ఖగోళ శాసత ర చరిత్ర   

భ్రతీయ ఖ్గోళ శాసత ర చర్షతా వేద కాలం నుండే మొదలయిందధ. వేద కాలం నుండి వకసించ్చన నిరంతర్ాయమ ైన సంపదాాయం 
భ్రతదేశంలో ప్ాసంగా రూపంలో ఇపపటటకస పాబలంగా ఉందధ. 1790లో ప్ాశాుతయ దేశాలోల  ఆధునిక ఖ్గోళశాసత రం అభవృదధి  చెందధన 
తరువాత ఆకాశంలోని గహీాలు, చందుాడు మర్షయు సూరుయడిని సులభంగా గుర్షతంచడానిక్ పంచాంగం పాచుర్షంచడం ప్ాారంభంచ్చందధ. 

కస.ీశ 300 లో ప్ాశాుతయ పాపంచంలో ఈ కాయలెండర్ సీవకర్షంచబడిందధ. ప్ాశాుతయ కాయలెండరల ఆధారంగా బాటటష్ కాలంలో (19వ 
శతాబదం) భ్రతీయులు దధనఫలాల (కాయలెండర్) పాచురణ ప్ాారంభంచారు. 

భ్రతదేశం బహుభ్ష్ా దేశం, అందువలల  కాలకమీానుస్తారం వవధ పదితులు అనుసర్షంచబడాి యి. అందువలల , భ్రతదేశంలోని 
వవధ ర్ాష్ాి ా లోల  వవధ పంచాంగం మర్షయు వవధ ప్ాాంతీయ భ్షలలో కాయలెండరుల  పాబలంగా ఉనానయి. 

పంచాంగం 5 అంగాలను లేదా భ్గాలను కలిగష ఉంటటందధ, అవ వారము, తిధధ, నక్షతాము, కరణము మర్షయు యోగము. ఇవ 
ఖ్గోళ ప్ాాముఖ్యతను కలిగష ఉంట్యి. అదేవధంగా కరణము మర్షయు యోగములకు జోయతిషశాసత ర ప్ాాముఖ్యత ఉందధ. వీటటతో 
ప్ాటట, పంచాంగం చందుాడు, సూరుయడు మర్షయు ఆకాశంలోని గహీాల యొకక 'ఖ్చ్చుతమ ైన స్తాు నాలను' తెలియజేసుత ందధ.దీనిని 
అంతర్షక్ష పర్షశ్రలనలకు ఉపయోగషస్తాత రు. అదే వధంగా, పంచాంగం చందా-సూరయ గహీాల గహీణాలు, గహీాల సంయోగం, ఖ్గోళ 
వసుత వుల ప రుగుదల-అమర్షక, తిర్ోగమనం మర్షయు స్తాధారణ కదలికల గుర్షంచ్చ సమాచార్ానిన తెలియజేసుత ందధ.  

వేద కాలం: 

పంచాంగం వాడకం వేద కాలం నుండి ప్ాారంభంచబడి ఉండాలి. స్త ర సంవతీరం వేదాలలో పాస్తాత వంచబడిందధ; చందా న లలు కూడా 

అలానే ఉనానయి. 6 రుతువులు మర్షయు 27 నకతాా లు, ఉతతర్ాయణo మర్షయు దకి్షణాయం సంవతీరంలో వేరే్వరు 

సమయాలోల  గమనించబడాి యి. ప్ రణమి న లలు పర్షగణ ంచబడుతునానయి. 

 

 

 



57 
 

వేదయoగ జ్ోాతిషా కాలం: 

కస.ీపూ 1500 నుండి కస.ీశ 400 వరకు వేదాoగ జోయతికా కాలం అంట్రు. లగదుడు అనే ఋషి ఋగేవద జోయతిషయం అనే గంీథానిన 

సంకలనం చేశాడు, ఇందులో 36 శోల కాలు ఉనానయి, యజురే్వద జోయతిషయం 43 శోల కాలను కలిగష ఉందధ. వేదాoగ జోయతిషయంలో 

ఉపయోగషంచ్చన అంశాలు ఈ క్ంీదధ వధంగా ఉనానయి: 

1. వేదాoగ జోయతిషయంలో ఒక యుగo 5 సంవతీర్ాల కాలంగా పర్షగణ ంచబడుతుందధ. ఈ ఐదేళుళ సoవతీర, పర్షవతీర, 

ఇదవతీర, అనువతీర మర్షయు ఇదవతీర అని పిలువబడాి యి. ఐదేళల  వయవధధ తరువాత చందుాడు మర్షయు సూరుయడు 

ఆకాశంలో ఒక బందువులో తిర్షగష కలుస్తాత రని వారు వశవసించారు. 

2. ఒక యుగంలో 1830 ర్ోజులు మర్షయు 1860 తిధులు ఉనానయి. 

3. యుగంలో 62 చాందా మాస్తాలు మర్షయు 60 సూరయ మాస్తాలు పర్షగణ ంచబడాి యి. 

4. ఒక యుగంలో, 30 క్షయ తిధులు పర్షగణ ంచబడాి యి. 

5. యుగంలో నక్షతాా ల ఆధారంగా 67 న లలు ఉనానయి. ఆ వధంగా చందుాడు 67X 27 = 1809 నక్షతాా ల గుండా పాయాణ స్తాత డు  

6. ఒక యుగంలో రె్ండు అధధక మాస్తాలు ఉంట్యి.  

7. ఉతతర్ాయణం ధనిషఠ  నక్షతాంలో ప్ాారంభమయియయదధ. 

8. భ్రత నూతన సంవతీరం మాఘ శుకల ప్ాడయమి తిధధ నుండి ప్ాారంభమవుతుందధ 

9. ర్ాశ్చచక ీగురుత లు వేదాoగ జోయతిషయంలో పాస్తాత వంచబడలేదు. 

సిదయధ ంత్ జోయతిషయ కాలం: 

కస.ీశ 499 వ సంవతీరంలో, ఆరయభటి సిదాి ంత జోయతిషయంప ై ఆరయభ్ష అని పిలిచే మొదటట గంీథానిన ర్ాశారు. ఆ తరువాత, 

వర్ాహమిహ ర  ‘పంచసదిాు ందధక’ అనే పుసత కానిన సంకలనం చేశాడు, ఇందులో ప ైతమహ, వాసిహ, ర్ోమాక, ప్ో లిన, సూరయ 
సిదాి ంతo యొకక ఐదు సూతాా లు ఉనానయి. వీటటలో, సూరయ సిదాి ంతం మాతామే కాలకమేీణా బయటపడిందధ. కస.ీశ 1000 వరకు 
ఇదధ నిరంతరం అభవృదధి  చెందుతోందధ. ఆధునిక ఖ్గోళశాసత రంలో కాల గణనకు సంబంధధంచ్చన అనిన అంశాలు 'సూరయ సిదాి ంతం' లో 
ఉనానయి. ఇదధ 14 అధాయయాలు మర్షయు 500 శోల కాలను కలిగష ఉందధ. సగటట వేగం, వాటట వాసతవ స్తాు నాలు, దధశలు, స్తాు నం, 

సమయం, గహీణాలు, గహీాల సంయోగం, చంద-ాసూరుయడి ప రుగుదల, వవధ స్తాధనాలు మర్షయు సమయానిన కొలిచే వవధ 
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పదితులు వంటట అంశాలు దీనిలో ఉనానయి. 'సూరయ సిదాి ంత'లో పేర్ొకనన సూరుయడు, చందుా డు మర్షయు గహీాల కక్షయ కదలిక 
యొకక సమయం పటటిక 7 తెలియజేసుత ందధ.  

 

 

ప్ట్టి క 7:సూరుాడు, చందుర డు మరియు గాహాల కక్షా కదలిక యొకు కాలం 

అంశం 

 

కాలవావధ్ ి

[సూరాసిదయధ ంత్ం 

ప్రకారం] 

కాలవావధ్ ి సవరణ 

సూరుాడు 365.25875 

ర్ోజులు 
365.2564 ర్ోజులు 0.00235 ర్ోజులు 

భూమి 27.32167 ర్ోజులు 27.32166 ర్ోజులు 0.00001 ర్ోజులు 
బుధ్ుడు 87.9697 ర్ోజులు 87.96928 ర్ోజులు 0.00042 ర్ోజులు 
శుకుాడు 224.69856 

ర్ోజులు 
224.7007 ర్ోజులు 0.00214 ర్ోజులు 

అంగారకుడు   686.99725 

ర్ోజులు 
686.97945 

ర్ోజులు 
0.0178 ర్ోజులు 

బృహసపతి 4332.32065 

ర్ోజులు 
4332.58480 

ర్ోజులు 
0.26415 ర్ోజులు 

శని 10765.77307 

ర్ోజులు 
10759.21971 

ర్ోజులు 
6.55336 ర్ోజులు 

 

యుగం, మహాయుగం, మనవంతరo, కలపo మొదలెైనవాటటని కలిగష ఉనన సంక్లషి గహీగణ త గణనలను సిదాి ంత జోయతిషయ గంీథాల 
నుండి పావేశప ట్ి రు. పుర్ాతన ఖ్గోళ శాసత రవేతతలు గణ త గణనల కరసం సుదూరoలో ఉండే సూచన బందువును పర్షగణలోక్ 
తీసుకుంటే ఖ్చ్చుతమ ైన ఫలితాలు వస్తాత యని అరుం చేసుకునానరు. వసంత వషువతుత  యొకక నిరంతర మాందాయనిన పర్షశ్రలిసేత , 
సూరుయడు, చందుా డు మర్షయు గహీాల యొకక ఖ్చ్చుతమ ైన స్తాు నాలను నిరణయించడానిక్ గణ త నియమాలలో కొనిన అనుసరణలు 
చేయవలసి ఉందధ. అప్ారమ ైన పర్షశోధనల తరువాత, ఈ గణ త అనుసరణలను ప్ాాచీన భ్రతీయ ఖ్గోళ శాసత రవతేతలు 
రూప్ ందధంచారు. గయియష్ దెైవజా కస.ీశ 1520 లో 'గహీలాఘవ' అనే గంీథానిన ర్ాశారు. ఈ పుసత కంలో, తిాకరణమితి వాడకానిన 
ఆయన తపిపంచారు. చందుాడు, సూరుయడు మర్షయు ఇతర గీహాల గహీ గణ తానిన లెక్కసుత ననపుపడు, ఒక నిర్షదషి సూచన స్తాు నం 
ఒక నిర్షదషి తేదీన పర్షగణ ంచబడుతుందధ. ఈ ర్షఫరె్న్ీ బందువును పర్షశ్రలించ్చంచడం దావర్ా పాసుత త స్తాు నానిన ప్ ందవచుు. ఇలా 
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చేసుత ననపుపడు, అసలు తేదీ మర్షయు సూచన తేదీ మర్షయు గహీ వేగం మధయ వయతాయసం పర్షగణ ంచబడుతుందధ. ఇదధ ప దద  గణ త 
గణాంకాలకు దార్ష తీసిందధ, ఇదధ గణనలను క్లషితరం చేసిందధ దధ. దీనిని నివార్షంచడానిక్ గణేశ దెైవజా 11 సంవతీర్ాల కాల చకాీనిన 
పావేశ ప ట్ి రు. 

గణేశ దెైవజా తన సూతాం దావర్ా, చందుాడు, సూరుయడు మర్షయు ఇతర గహీాల గహీ గణనలను చేసుత ననపుపడు, సూచన తదేీ 
మర్షయు పాసుత త తేదీలలోని గర్షషి సంఖ్యల వయతాయసం 4016 మించకుండా చూసుకునానడు. పంచాంగ శాసత రవేతతలు ఇపపటటక్ దీనినే 
ఉపయోగషసుత నానరు. 

ఆధునిక కాలంలో, కసర్ో లక్షిణ ఛతేా, వీజాజీ వంటట గొపప ఖ్గోళ శాసత రవేతతలు, వస్తాజ రఘునాథ్ లేలే, వనాయక్ శాసిత ర ఖ్ానాపూరకర్, 

వ ంకటేష్ బ్పుజీ కేటకర్, శంకర్ బ్లకృషణ  దీకి్షత్, లోకాినయ బ్ల గంగాధర్ తిలక్, బ్పు దేవ్ శాసిత ర, సుధాకర్ దధవవేదధ, రఘునాథ్ 
ఆచారయ అదుుతమ ైన కృషి చేశారు. వార్ష వసత ృత పాయతానల ఫలితమే పాసుత త పంచాంగo. 

 

 

********** 
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కాల గణన    

15 భారత్ జ్ఞతీయ కాాల ండరు   
స్తావతంతాాం తరువాత, కరీనోమ టరా యొకక శాసీత రయ పదితిని మర్షయు దాని ఆధారంగా ఒక కాయలెండర్ పావేశప టిడానిక్, భ్రత 
పాభుతవ కౌనిీల్ ఆఫ్ స ైంటటఫ్ిక్ అండ్ ఇండసిియాల్ రీ్స ర్ు (సఎిస్ఐఆర్) పాయతానలు ప్ాారంభంచ్చందధ. మేఘనాథ్ స్తాహ 

అధయక్షతన 1952 లో 'కాయలెండర్ సంసకరణ కమిటర' స్తాు పించబడిందధ. 
ఈ కమిట్ీ సభుాలు: 

డాకిర్ మేఘనాథ్ స్తాహా(ప ాసిడెంట్), ఎన్. సి. లాహ ర్ష (కారయదర్షి), ప్ ా ఫ్ సర్ ఎ. సి. బ నరీ్జ, డాకిర్ కె. ఎల్. దపత రీ్, జె. ఎస్. 
కర్ాండికర్, ప్ ా ఫ్ సర్ ఆర్. వ. వ ైదయ, డాకిర్ గోరఖ్ పాస్తాద్. 

కమిట్ీ ప్ర యోజ్నం: 

దేశంలోని అనిన పాసిది కాయలెండరలను పర్షశ్రలించడానిక్, పంచాంగంప ై లోతెైన శాసీత రయ పర్షశోధన చేయడానిక్ మర్షయు ఏకరీ్తి 
మర్షయు ఖ్చ్చుతమ ైన పంచాంగం అందధంచడానిక్. 

ఈ కమిటర తన వవరణాతిక నివేదధకను 14 స ప ింబర్ 1954 న పాభుతావనిక్ అపపగషంచ్చందధ. భ్రత పాభుతవం ఈ నివేదధకను 
అంగీకర్షంచ్చ, మార్షు 22, 1957 నుండి కొతత  జాతీయ కాయలెండర్ మర్షయు కరీనోమ టరాని పాకటటంచ్చందధ. ఈ కాయలెండర్ పాకారం ఆర్షుక 
లావాదేవీలు అంగీకర్షంచమని ర్షజర్వ బ్యంక్ దేశవాయపత ంగా ఉనన అనిన బ్యంకులకు ఆదేశాలు ఇచ్చుందధ.. 

భ్రతీయ జాతీయ కాయలెండర్ అవసరమ ైన ఖ్ాయతిని మర్షయు వృతితని స్తాధధంచలేదు, ఎందుకంటే ఇదధ ప్ాాచురయం ప్ ందధన ప్ాాంతీయ 
కాయలెండరల నుండి భననంగా ఉంటటందధ, ఇదధ మతపరమ ైన ఆచార్ాలు లేదా ఆచార్ాలకు అనుసంధానం కలిగష ఉందధ, ఇదధ ర్ోజువారీ్ 
జీవతంలో స్తామానుయలు అనుసర్షస్తాత రు. 

భ్రతీయ స్త ర్ చెైతా శుది 1, శకం 1878; అనగా మార్షు 21, 1956 న, భ్రత జాతీయ కాయలెండర్ ను భ్రత పాభుతవం 
పాచుర్షంచ్చ జారీ్ చేయాలని కమిటర పాతిప్ాదధంచ్చందధ. ఈ క్ంీదధ అంశాలను పర్షగణ ంచారు. 

1) మార్షు 21, 1956 నాటటక్ అయనామాీను 23 డిగీలీ 15 నిమిష్ాలుగా నిరణయించాలి. 

 2) వషువతుత ల యొకక వార్షిక రే్టటను 50.27 కరణీయ స కనుల గా పర్షగణ ంచాలి. 
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3) భ్రతదేశంలోని చాలా ర్ాష్ాి ా లోల  శాలివాహన శకం ఉపయోగషంచబడుతుననందున, దీనిని సంవతీర్ాల గణన కరసం 
ఉపయోగషంచాలి. కససీుత శకం 78 లో శాలివాహన కాలకమీం ప్ాారంభమ ైందధ. 

4) కొతత  సంవతీరం వసంత వషువతుత  ర్ోజు నుండి ప్ాారంభం కావాలి. ఈ వధంగా వరుసగా రె్ండు వసంత వషువతుత  ర్ోజుల 
మధయ వయవధధ ఒక సంవతీరంగా పర్షగణ ంచబడుతుందధ. ఉషణమండల సంవతీరం అని పలిువబడే ఈ సంవతీరం యొకక 
365.2422 ర్ోజులు ఉంటటందధ. 

5) ల్లపు సంవతీరం ఆధారంగా, కొతత  సంవతీర ప్ాారంభం మార్షు 21/22 న ఉంటటందధ. 

6) భ్రతీయ జాతీయ కాయలెండర్ గెగీోర్షయన్ కాయలెండర్ తో అనుసంధానించబడిందధ. అందువలల  గెగీోర్షయన్ కాయలెండర్ పాకారం 
ల్లపు సంవతీర్ానిన పర్షగణ ంచాలి. 

7) కొతత  సంవతీరం స్త ర చెైతా మాసం నుండి ప్ాారంభమవుతుందధ. 

 పాతి న లలో ర్ోజుల సంఖ్య ఈ క్ంీదధ వధంగా ఉంటటందధ:  

చెైత,ా వ ైశాఖ్, జేయషఠ , ఆష్ాడ, శాీవణ, భ్దాపదములు 31 ర్ోజులు కలిగష ఉంట్యి. ఆశవయిజం, కారీ్తకం, మార్శ్చరం, పుషయం, మాఘం, 

ఫాలు్ ణం 30 ర్ోజులు కలిగష ఉంట్యి. భూమి సూరుయడిక్ దగ్రగా ఉననపుపడు (పర్షహేళి), ఇదధ వేగంగా కక్షయ వేగానిన కలిగష 
ఉంటటందధ మర్షయు భూమిక్ దూరంగా ఉననపుపడు సూరుయడు (అపహేళి), ఇదధ న మిదధగా కక్షయ వేగానిన కలిగష ఉంటటందధ, 
తదావర్ా సమయం వేగానిక్ వలోమానుప్ాతంలో ఉంటటందధ. 

8) భ్రత కాల మానం 82.30 'E రే్ఖ్ాంశం, మర్షయు 23.11' N రే్ఖ్ాంశం (నగరం యొకక అక్షషంశాలు యొకక పాయాగాీజ్) 

ర్షఫరె్న్ీ ఆధారంగా లెక్కంచబడుతుందధ. 

9) కొతత  ర్ోజు అరిర్ాతిా ప్ాారంభమవుతుందధ. 

ప్ట్టి క 8 భారత్ జ్ఞతీయ కాాల ండర్ ప్ర కారం నెల 

సౌర మాసం వసంత్ కాల విషవత్ుత  
నుండి సూరుాని ఖగోళ 

అక్షాంశం 

సౌర నెల కాలం భారత్ జ్ఞతీయ 
కేలండర్ ప్రకారం 

నెల 

వ ైశాఖ్ము 0 - 30 డిగీలీు 30గం 11ని 25.2స  చెైతాము 
జేయషఠ ము 30 - 60 డిగీీలు 30గం 23ని 29.6స  వ ైశాఖ్ము 

ఆష్ాడము 60-90 డిగీీలు 31గం 08ని 10.1స  జేయషఠ ము 
శాీవణము 90-120 డిగీలీు 31గం 10ని 54.6స  ఆష్ాడము 
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భ్దాపదము 120-150 డిగీలీు 31గం 06ని53.1స  శాీవణము 
ఆశవయిజము 150-180 డిగీలీు 30గం 08ని 58.2స  భ్దాపదము 

కార్షతకము 180-210 డిగీలీు 30గం 08ని 58.2స  ఆశవయిజము 
మార్శ్చరము 210-240 డిగీలీు 29గం 21ని 14.6స  కార్షతకము 

పుషయము 240-270 డిగీలీు 29గం 10ని 38.3స  మార్శ్చరము 
మాఘము 270- 300డిగీలీు 29గం 10ని 38.3స  పుషయము 
ఫాలు్ ణము 300-330డిగీలీు 29గం 14ని 18.5స  మాఘము 

చెైతాము 330-360డిగీలీు 29గం 23ని 18.9స  ఫాలు్ ణము 
 

 

********** 
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కాల గణన    

16 భారత్ కాలమానం 

భూగోళం అక్షషంశాలు మర్షయు రే్ఖ్ాంశాలు అని పిలువబడే ఊహా వృతాత లుగా వభజంచబడిందధ. భూమి యొకక ఉపర్షతలంప ై 
ఏదెైనా వసుత వు లేదా పదాేశం యొకక ఖ్చ్చుతమ ైన స్తాు నాలను నిరణయించడానిక్ అవ ఉపయోగషంచబడతాయి. అక్షషంశాలు 
భూమధయరే్ఖ్కు సమాంతరంగా ఉనన వృతాత లు, రే్ఖ్ాంశాలు ఉతత ర ధుా వం నుండి దకి్షణ ధుా వం వరకు ఉనన రే్ఖ్లు. 

గీనీిచ్ నగరం గుండా వ ళుతునన  ఊహాతిక రే్ఖ్ సూచన రే్ఖ్గా పర్షగణ ంచబడుతుందధ. ఈ రే్ఖ్కు తూరుప మర్షయు పడమర 
దధశలో రే్ఖ్ాంశాలను 180 డిగీలీ వరకు కొలుస్తాత రు. భూమి పడమటట నుండి తూరుపకు తిరుగుతుననపుపడు, కొతత  రే్ఖ్ాంశం 24 

గంటలలో ఒకస్తార్ష సూరుయడిని ఎదుర్ొకంటటందధ. 

పెైరమ్ మ రిడియన్: ఖ్గోళశాసత రంలో, మ ర్షడియన్ అనేదధ ఖ్గోళ ధుా వాల గుండా వ ళుతునన అతిప దద  వృతత ం, అలాగే పర్షశ్రలకుడి 
యొకక అతుయననత స్తాు నం మర్షయు నాదధర్[అటిడుగున వునన బందువు].పరయవస్తానంగా, ఇదధ దధగిండలం ఉతతర మర్షయు 
దకి్షణ బందువులను కలిగష ఉంటటందధ మర్షయు ఇదధ ఖ్గోళ భూమధయరే్ఖ్ మర్షయు దధగిండలంకు లంబంగా ఉంటటందధ. సూరుయడు 
అతుయననత శ్రరి భ్గముకు చేరుకుననపుపడు, ఆ మ ర్షడియన్ లో మధాయహనం అని అంట్రు. 
 

నూయఢిల్లలలో మధాయహనం (77.1025 ° E), టోకరయలో స్తాయంతాం (139.6503 ° E), లండన్ లో ఉదయం సమయం (0.1278 ° W) 

మర్షయు నూయయార్క లో అరిర్ాతిా (74.0060 W) అవుతుందధ. 
 
పాపంచవాయపత ంగా కాల గణనలను పర్షశ్రలిసుత ననపుపడు, వేరే్వరు పాదేశాలోల  స్తాు నిక సమయానిన ఉపయోగషంచడం కషిం అవుతుందధ. 
అందువలల , వేరే్వరు పాదేశాలలో సమయాలను గుర్షతంచడానిక్ ప్ాామాణ క సమయం నిరణయించబడిందధ. ఈ ప్ాామాణ క సమయానిన 
స్తారవతిాక సమయం/ యుటట అంట్రు. స్తాధారణ పాయోజనాల కరసం, గీనీిచ్ కాల మానం GMT ఉపయోగషంచబడుతుందధ. 
శాసీత రయ గణనలకు UT ఉపయోగషంచబడుతుందధ. 
 
కాల గణన సునినతంగా మర్షయు నిలకడగా ఉండట్నిక్, పాపంచవాయపత ంగా సమయ మండలాలు నిరణయించబడాి యి. గీనీిచ్ 
రే్ఖ్ాంశం నుండి 15 రే్ఖ్ాంశాలతో కూడిన జోన్ మొదటటస్తార్ష జోన్ గా పర్షగణ ంచబడుతుందధ. అదేవధంగా పాపంచవాయపత ంగా ఇరవ ై 
నాలుగు సమయ మండలాలు పర్షగణ ంచబడాి యి. పాథమ రే్ఖ్ాంశము (ఉదా., 15 ° W, 30 ° W, 45 ° W, మొదలెైనవ) నుండి 
పాతి రే్ఖ్ాంశ స్తాు నభాంశం వదద  15 డిగీలీ ప్ాామాణ క మ ర్షడియనుల  ఉనానయి. ప్ాామాణ క ధుా వరే్ఖ్ వదద  నిర్షదషి సమయ మండలంలో 
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కూడా స్తాు నిక సమయానిన నిరణయిస్తాత రు. పాతి ట ైమ్ జోన్ యొకక సర్షహదుద లు ప్ాామాణ క మ ర్షడియన్ యొకక పశ్చుమ మర్షయు 
తూరుప గుర్షంచ్చ 7.5 యొకక రే్ఖ్ాంశ స్తాు నభాంశం వదద  గుర్షతంచబడతాయి. పతాి సమయ మండలంలో కాల గణన ఆ సమయ 
మండలం యొకక మధయసు  మండలం సహాయంతో జరుగుతుందధ. 
ఉదాహరణకు, సమయ మండలంలో 7.5 ° E నుండి 7.5 ° W వరకు, సమయం గీనీిచ్ లోని ప ైరమ్ మ ర్షడియన్ లేదా (0 °) 

మ ర్షడియన్ పరంగా కొలుస్తాత రు. 

సమయ మండలంలో 7.5 ° W నుండి 22.5 ° W వరకు, సమయం (-1) సమయ కే్షతాం పాకారం కొలుస్తాత రు. ఈ జోనోల  సమయం 
గీనీిచ్ ప్ాామాణ క సమయం కంటే ఒక గంట తకుకవగా చూపబడుతుందధ. అదేవధంగా, గీనీిచ్ యొకక తూరుప వ ైపు తదుపర్ష 
సమయ మండలాలను +1 మర్షయు +2 గా పర్షగణ స్తాత రు. ఆ మండలాలోల  సమయం గీనీిచ్ సగటట సమయం కంటే ఎకుకవ. 

ఇంటరే్నషనల్ డేట్ లెైన్ (ఐడఎిల్) అనేదధ గీనీిచ్ యొకక 180 ° తూరుప (లేదా పడమర) వదద  ప ైరమ్ మ ర్షడియన్ నుండి సగం 
దూరంలో ఉనన రే్ఖ్ాంశం. దీనిని సర్షహదుద  రే్ఖ్ అని కూడా పలిుస్తాత రు మర్షయు పసిఫ్ిక్ మహాసముదాం గుండా వ ళుతుందధ. 
IDL దాటటనపుపడు, ర్ోజులో మారుప సంభవసుత ందధ. 

 

 

 

ప్ట్ం 11 ప్ర ప్ంచవాాప్త ంగా సమయ మండలాలు 
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మండలం GMT +/- అక్షర సూచిక మండలం 
GMT +/- అక్షర సూచిక 

 7.5W to 7.5E 0 Z 7.5W to 22.5W -1 N 

7.5E to 22.5E +1 A 22.5W to 37.5W -2 O 

22.5E to 37.5E +2 B 37.5W to 52.5W -3 P 

37.5E to 52.5E +3 C 52.5W to 67.5W -4 Q 

52.5E to 67.5E +4 D 67.5W to 82.5W -5 R 

67.5E to 82.5E +5 E 82.5W to 97.5W -6 S 

82.5E to 97.5E +6 F 97.5W to 

112.5W 

-7 T 

97.5E to 112.5E +7 G 112.5W to 

127.5W 

-8 U 

112.5E to 127.5E +8 H 127.5W to 

142.5W 

-9 V 

127.5E to 142.5E +9 I 142.5W to 

157W 

-10 W 

142.5E to 157.E +10 K 157.5W to 

172.5W 

-11 X 

157.5E to 172.5E +11 L 172.5W to 180 -12 Y 

172.5E to 180 +12 M 

 

ప్ట్టి క సంఖా 9: సమయ మండలాలు 

పాతి దేశం దాని స్త లభయం పాకారం దాని సమయ కే్షతాం యొకక సూచన కరసం ఒక నిర్షదషి రే్ఖ్ాంశానిన ఎనునకుంటటందధ మర్షయు ఆ 

రే్ఖ్ాంశం పాకారం దేశం యొకక ప్ాామాణ క సమయానిన నిరణయిసుత ందధ. భ్రతదేశం యొకక వసత ృత భూభ్గం తూరుప 67.7 డిగీలీ 

నుండ ి97.25 డిగీలీ తూరుప రే్ఖ్ాంశాలలో ఉందధ. ఇదధ E మర్షయు F (+5 మర్షయు +6) సమయ మండలాలోల  ఉందధ. పాపంచంలోని 

చాలా దేశాలు తమ భూభ్గం కరసం ఒకటట కంటే ఎకుకవ సమయ మండలాలను నిరణయించాయి. ఏదేమ ైనా, భ్రతదేశం తన 

సమయ కే్షతాా నిక్ సూచన రే్ఖ్గా 82.5 డిగీలీ తూరుప రే్ఖ్ాంశానిన ఎంచుకుందధ.ఈ రే్ఖ్ాంశం (82.5 డిగీలీ E) గీనీిచ్ యొకక 

తూరుపన లేదా 5.30 గంటల ముందు ఉందధ. 
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చిత్రం 12:    82.5 ° E రేఖాంశంలో ఉనో ప్రయగాా జ్ జిలాా లోని శంకర్గడ్ సెంట్ర ల్ అబజ రేవట్రర 

అందువలల  భ్రతీయ ప్ాామాణ క సమయం +5.5 (+5 గంటలు 30 నిమిష్ాలు) గా నిరణయించబడిందధ. తన చుటటి  ఉనన భూమి 

యొకక భామణం 24 గంటలోల  పూరతవుతుందధ. అంటే భూమి 24 గంటలోల  360° భామణానిన పూర్షత చేసుత ందధ. ఈ వధంగా15° కరణంలో 
పాయాణ ంచడానిక్ ఒక గంట పడుతుందధ లేదా 1° కరణంలో తిరగడానిక్ నాలుగు నిమిష్ాలు పడుతుందధ. GMT+ (రే్ఖ్ాంశం x 4) 

యొకక స్తాధారణ గణన ఒక నిర్షదషి రే్ఖ్ాంశం లేదా మ ర్షడియన్ప  ైసమయానిన నిరణయించడానిక్ ఉపయోగషంచబడుతుందధ. 

ఉదయహరణ:  భ్రతీయ సూచన రే్ఖ్ాంశం 82.5 is 

82.5 x 4 = 330 = 5 గంటలు 30 నిమిష్ాలు. 

ఈ వధంగా గీనీ్వచ్లో ఉదయం 12:00 గంటలకు, భ్రతదేశంలో సమయం ఉదయం 5:30. 

****************** 
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కాల గణన   

17 గరాగోరియన్ కాాలండర్ 

జూలియన్ కాాల ండర్ను సవరించడం దయవరా గరాగోరియన్ కాాల ండర్ సృషిి ంచబడింద.ి జూలియస్ సీజ్ర్ కీసాుత ప్ూరవం 45 లో 
జూలియన్ కాాల ండర్ను పరా రంభించయరు. ఆ సమయంలో 25వ మార్చలో సూరుాడు వసంత్ కాల విషవత్ుత లో ఉండేవాడు.370 
సంవత్సరాల త్రువాత్, కీ.ాశ 325 సంవత్సరంలో, వసంత్ విషువత్ుత  మారిచ 21 న పరా రంభమ ైంద.ి ప్రతి సంవత్సరం వసంత్ కాల 
విషవత్ుత  50.2 కోణీయ సెకనా దయవరా వెనుకకు వెళుత్ుంద.ి అంటే్ దయదయప్ు 72 సంవత్సరాల త్రువాత్ వసంత్ కాల విషవత్ుత  
దయవరా ఒక డిగరా మారుత్ుంద.ి 

జూలియన్ కాాల ండరోా  సంవత్సరం 365.25 రోజులు ఉంట్ుంది. అయతే, ఉషణ మండల సంవత్సరంలో 365.2422 రోజులు 
ఉంట్ాయ. ఈ రరండేళా మధ్ా వాతయాసం 0.0078 రోజులు. ఈ విధ్ంగా జూలియన్ కాాల ండర్లో 11 నిమిషాల 14 సెకనా వారిషక 
లోప్ం, ప్రతి 128 సంవత్సరాలకు ఉషణ మండల మరియు జూలియన్ సంవత్సరాల మధ్ా ఒక రోజు వాతయాసానిో కలిగసిుత ంద.ి 

కీసాుత శకం 325 లో జ్రిగిన కౌనిసల్ ఆఫ్ నెైసియా వదా, ఈసిర్ యొకు ముఖామ ైన కరరైసత వ సెలవుదినం మారిచ 21 న 
జ్రుప్ుకోవాలని నిరణ యంచయరు, ఎందుకంట్ ేఆ సంవత్సరం వసంత్ కాల విషువత్ుత  మారిచ 21 న జ్రిగింద.ి కీ.ాశ 700 లో, 
మారిచలో వసంత్ అయనయంత్ం సంభవించింద ి18, అయత,ే కీ.ాశ 1100 లో, ఇద ిమారిచ 15 న, మరియు కీ.ాశ 1550 లో మారిచ 
11 న సంభవించింది. ఈ విధ్ంగా, ఈసిర్ లేదయ వసంత్ ప్ండుగ సీజ్న్ శీతయకాలంలో వసంత్ అయనయంత్ం త్గుు త్ునోందున 
మారిపో యేద,ి ఇద ిసముచిత్ం కాదు. వివిధ్ ప్ండిత్ులు ఈ ఖగోళ కారణయలను గమనించి, కాాల ండర్లో జ్ోకాం చేసుకోవాలని 
పో ప్ను కోరారు. 

కీ.ాశ 1275 లో, ప్రసిదధ త్త్వవతే్త  రోజ్ర్ బేకన్ కాాల ండర్లో సవరణలను సూచించయరు, అవి విసిరించబడయా య. కీ.ాశ 1344 లో, 
కాాల ండర్ను సవరించడయనిక ిపో ప్ కరా మ ంట్ ఖగోళ శాసత రవేత్త ల కమిట్ీని నియమించయరు. అయనప్పట్టక,ీ వివిధ్ అభిపరా య భేదయల 
కారణంగా, కాాల ండర్ సవరించబడలేదు. కీ.ాశ 1475 లో, పో ప్ సిక ట్స్ మళ్ళీ ప్రయతిోంచయడు. చివరగా, 1572 లో, పో ప్ గరాగొరర 
XIII కాాల ండర్ను సవరించడయనిక ిప్రయతిోంచయరు. కిసిోా ఫర్ కాా వియస్ నయయకత్వంలో, ప్రముఖ ఖగోళ శాసత రవతే్త లు, గణిత్ 
శాసత రవేత్త లు మరియు వేదయంత్వతే్త ల కమిట్ీని ఏరాపట్ు చేశారు. ఖచిచత్మ ైన కాాల ండరుో రూపొ ందించడంలో ప్రధ్యన కషిం 
ఉషణ మండల సంవత్సరంలో 0.2422 యొకు అసంప్ూరణ రోజు.సాధ్యరణ ఉప్యోగం కోసం కాాల ండర్ ప్ూరిత రోజులు ఉండయలని 
వారు గాహించయరు; అద ేసమయంలో, అసంప్ూరణమ ైన రోజును విసిరించలేము. వసంత్ కాల విషువత్ుత  1572 లో మారిచ 11 న 
జ్రిగింద.ి కిసిోా ఫర్ కాా వియస్ ఉషణ మండల సంవత్సరం యొకు ఖచిచత్మ ైన కొలత్ సవాలును అంగరకరించయరు. 1580-1581లో 
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ఉషణ మండల సంవత్సరం 365.242546296 రోజులు ఉండయలని నిరణ యంచయరు. ఫిబరవర ి24, 1582 న, పో ప్ గరాగొరర XIII కాా వియస్ 
కమిట్ీ నివేదికను అంగరకరించి, దయని అమలు 1582 అకోి బర్ 4 న పరా రంభమవుత్ుందని ప్రకట్టంచింది. ఈ ప్రకట్నను 'పాప్ల్ 
బుల్' అంట్ారు. 

ఉషణ మండల సంవత్సరం (365.2425 రోజులు) మరియు సాధ్యరణ సంవత్సరం (365 రోజులు) మధ్ా 0.2425 రోజుల వాతయాసం 
ప్రతి సంవత్సరం ల కిుంచడం కషిం. ఈ వాతయాసం మొత్త ం 400 సంవత్సరాలలో 97 రోజులు ఉంట్ుంద.ి (0.2425 x 400 = 97). 
కాాల ండర్ యొకు ఈ 97 రోజులు త్పపిపో యనవి 400 సంవత్సరాలలో 97 'లీప్ ఇయర్స' ను ప్రిగణనలోక ితీసుకోవడం దయవరా 
భరరత చేయవలస ిఉంది. ఆ సమయంలో ఉనో జూలియన్ కాాల ండరోా , 400 సంవత్సరాలలో 100 లీప్ు రోజులను ప్రిగణనలోకి 
తీసుకోవడం దయవరా సంవత్సరానిక ి0.25 రోజుల వాతయాసం భరరత చేయబడుత్ుంద.ి ఈ విధ్ంగా 97 గా చేయడయనిక ిలీప్ు రోజుల 
సంఖాను 3 త్గిు ంచడయనిక,ి లీప్ సంవత్సరానిక ిప్రసుత త్ నిబంధ్నలలో కొత్త  నిబంధ్నను ప్రవేశపెట్ాి రు. 400 దయవరా విభజించబడని 
శతయబా్ద సంవత్సరాలను లీప్ ఇయర్స గా ప్రిగణించరాదని ప్రతిపాదించబడింద.ి అందువలా, 1700, 1800, 1900 సంవత్సరాలను 
4 దయవరా విభజించినప్పట్టక,ీ అవి 400 దయవరా విభజించబడనందున అవి లీప్ ఇయర్స గా ప్రిగణించబడవు. కాా వియస్ 
ప్రతిపాదించిన ఈ సవరణ కారణంగా, కనీసం రాబో యే 3550 సంవత్సరాలకు, సూరుాడు మారిచ 21 న వరోల్ విషువత్ుత లోకి 
ప్రవేశించయలి. 

పాప్ల్ బుల్లో ముఖామ ైన నిరణ యాలు: 

1582 లో అకోి బర్ నెలలో 10 రోజులు తొలగించబడయా య. ఇది అకోి బర్ 4 గురువారం. మరుసట్ట రోజు అకోి బర్ 15, శుకవాారం అని 
భావించయరు. అందువలా, 1582 లో మారచి 11 న సంభవించిన వరోల్ విషువత్ుత  1583 లో మరోసార ిమారిచ 21 న వసుత ంద.ి 
అలాగ,ే వారప్ు రోజుల కమాానిో అనుసరిసాత రు. ఫలిత్ంగా, అకోి బర్ 5 నుండ ిఅకోి బర్ 14 వరకు తేదీలు 1582 లో ఉండవు. 

లీప్ సంవత్సరానిో నిరణ యంచడయనిక ిరరండు నియమాలను పాట్టంచయలి. 

ఎ) ఒక సంవత్సరానిో లీప్ ఇయర్గా ప్రగిణించయలంటే్, దయనిని 4 దయవరా భాగించయలి, కానీ 100 దయవరా కాదు. 

బ్ద) సంవత్సరానిో 400 దయవరా భాగిసేత , అద ిలీప్ ఇయర్గా ప్రిగణించబడుత్ుంద.ి జూలియస్ సీజ్ర్ జ్నవరనిి కొత్త  సంవత్సరం 
పరా రంభంగా భావించయరు. కానీ ఆరవ శతయబాంలో, చరిచ మారిచ 25 న కొత్త  సంవత్సరం పరా రంభానిో ప్రిగణించింద.ి గరాగోరియన్ 
కాాల ండరోా , సంవత్సరం పరా రంభం మరోసార ిజ్నవర ి1 న ప్రవశేపెటి్బడింద.ి 

జ్నవర ిపరా రంభంలో సూరుాడు మరియు భూమి మధ్ా త్కుువ; అందువలా జ్నవరలిో కొత్త  సంవత్సరానిో పరా రంభించయలని ఖగోళ 
శాసత రవేత్త ల సూచన అంగరకరించబడింద.ి 

 



69 
 

పౌరణ మి త్రువాత్ ఆదివారం, సూరుాడు వసంత్ విషువత్ుత లోక ిప్రవేశించిన త్రువాత్ వసుత ంద,ి దీనిని ఈసిర్ ఆదివారం అంట్ారు. 
ఈ సాంప్రదయయ నియమానిో అంగరకరించడం కొనసాగించయరు. 

గరాగోరియన్ కాాల ండర్ను వెంట్న ేఅనిో కాథలిక్ దేశాలు అంగరకరించయయ. కానీ నిరసన దేశాలు కొత్త  కాాల ండర్ను 
అంగరకరించడయనిక ినిరాకరించయయ. జ్రినీలో, కాాల ండర్ సమసాపెై అలారుా  చెలరేగాయ, ఎందుకంట్ ేకొనిో సంసిలు కాథలిక్ 
మరియు మరికొనిో పొర టె్సింట్. ప్రప్ంచ సామాా జ్ాం, ఇంగాా ండ్ ఒక పొర టె్సింట్ దేశం మరియు సెపెి ంబర్ 3, 1752 వరకు గరాగోరయిన్ 
కాాల ండర్ను అంగరకరించలేదు. త్రువాత్ దేశం గరాగోరియన్ కాాల ండర్ను సీవకరించింద,ి 1752 లో సెపెి ంబర్ నెలను 11 రోజులు 
త్గిు ంచింద.ి ఇంగాా ండ్ త్రువాత్, బ్దరట్టష్ ఇండియా 1752 లో గరాగోరియన్ కాాల ండర్ను అంగరకరించింద.ి 1912 లో చెైనయ ఈ 
కాాల ండర్ను అంగరకరించింద.ి రషాన్ విపా్వం త్రువాత్, ఫిబరవరి 1918 లో సో వియట్ రషాాలో గరాగోరియన్ కాాల ండర్ 
అంగరకరించబడింద.ి ఈ రోజు, గరాగోరయిన్ కాాల ండర్ ప్రప్ంచవాాప్త ంగా ఉప్యోగించబడింద.ి 

గరాగోరియన్ కాాల ండరోా , BC మరియు AD అనే ప్దయలు సంవత్సరాల సంఖాకు ఉప్యోగించబడతయయ. కీసాుత ప్ూరవం 1 
సంవత్సరం త్రువాత్ కీ.ాశ 1 సంవత్సరం పరా రంభమ ైందని భావించయరు. కాబట్టి , 0 సంవత్సరం ఉనికిలో లేదు. BC మరియు AD 
అన ేప్దయలను కొనిో మతయలు అంగరకరించనందున, సంవత్సరాల సంఖాను సాధ్యరణ యుగం (CE) పేరుతో ఉప్యోగిసుత నయోరు. 
ఈ ప్దధ తిలో, కీ.ాప్ూ 1 సంవత్సరం 0 CE గా ప్రిగణించబడుత్ుంద.ి వాసత వానిక,ి ఇది కీ.ాప్ూ 25 కీ.ాశ -24 (మ ైనస్ ఇరవె ైనయలుగు 
CE) అని చూపిసుత ంద.ి ఖగోళ గణిత్ంలో, సంవత్సర సంఖాలను కామన్ ఎరా (CE) సూచిసుత ంద.ి 

గరాగోరియన్ కాాల ండర్లో లోపాలు: 

గరాగోరియన్ కాాల ండర్ సంవత్సరంలో 365.2425 రోజులు ఉండగా, ఉషణ మండల సంవత్సరంలో 365.2422 రోజులు ఉంట్ాయ. 
ఈ రరండేళా మధ్ా వాతయాసం 0.0003 రోజులు లేదయ సుమారు 26 సెకనుా . ఆ విధ్ంగా సుమారు మూడు వేల సంవత్సరాల 
త్రువాత్, వరాోల్ విషువత్ుత  ఒక రోజులో మారుత్ుంద.ి 

అనిో నెలలోా ని రోజుల సంఖా సమానం కాదు, అవి 28 నుండ ి31 వరకు మారుత్ూ ఉంట్ాయ. 

కాబట్టి , తెైరమాసిక సంవత్సరంలో రోజుల సంఖా 90 నుండి 92 రోజుల వరకు ఉంట్ుంద.ి 

ఆరు నెలలోా  రోజుల సంఖా అంటే్ జ్నవర ినుండ ిజూన్ వరకు 181, జూల  ైనుండి డిసెంబర్ వరకు రోజుల సంఖా 184. 

ఆదివారం సెలవుదినం కారణంగా, వాసత వ ప్ని రోజులు ప్రతి నలెలో 24 నుండ ి27 వరకు ఉంట్ాయ. 

డిసెంబర్ అన ేప్దయనిక ిప్దవ ఒకట్ట అని అరధ ం అయనప్పట్టక,ీ వాసత వానిక ిఇద ిప్నెోండవ నెల. సెపెి ంబర్ నుండి ప్రతి నెలా ఇద ి
వరిత సుత ంద.ి 

ఈసిర్ యొకు ముఖామ ైన ప్ండుగ మారచి 22 మరియు ఏపిరల్ 25 నుండ ిఎప్ుపడెైనయ జ్రగవచుచ. 
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ఈ కాలంలో భారత్దేశానిో ఆంగా, పో రుచగరస్ పాలకులు పాలించయరు. పో రుచగరసువారు 1582 నుండ ిగరాగోరియన్ కాాల ండర్ను 
ఉప్యోగించడం పరా రంభించయరు; అయతే, బ్దరట్టష్ వారు 1752 వరకు జూలియన్ కాాల ండర్ను ఉప్యోగించడం కొనసాగించయరు. 
కాబట్టి కొనిో సంఘట్నల తేదీలను వార సేట్ప్ుపడు భారతీయ చరిత్రకారులు ఎలా గందరగోళానిక ిగురవుతయరో ఉదయహరణగా 
చూదయా ం. 

భారతీయ కాలకమాం ప్రకారం, ఛత్రప్తి శివాజీ మహారాజ్ ప్ుట్టి నరోజు త్ృతీయ ఫలుు ణ పాడామి, శాలివాహన శకం 1551, (శుకా 
నయమ సంవత్సరం). గరాగోరియన్ కాాల ండర్ ప్రకారం తేద ీమారచి 2, 1630, మరియు జూలియన్ కాాల ండర్ ప్రకారం ఫిబరవర ి19, 
1630, ఇద ిచరిత్రలో చయలా గందరగోళానిక ికారణమ ైంద.ి 

 
********** 
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కాల గణన    

18 జూలియన్ రోజుల సంఖా                                                           
ఒక సంఘటన జర్షగషన తేద ీ,సమయానిన, లెక్కం చడానిక్  పాతి కాీనోమ టటాక్ (కా ల గణన )వయవసు  లోనూ 6 కాీనోమ టటాక్ యూనిటటల  

ఉంట్యి. అవ 1. సంవతీరం 2. న ల 3. ర్ోజు 4. గంట 5. నిమషం 6.స కండ్ . పాసుత త ఆధునిక పాపంచం లో గెగీరీ్యన్ కాయలెండర్ 

అనినచోట్ల  అంగీకర్షంచ బడుతుననదధ. ఈ  కేలండర్ పాకారం పాతీ  న ల ర్ోజుల సంఖ్య మా రుతూ ఉంట్యి . అదేవధముగా పాతీ 

సంవతీరం లోను ర్ోజుల సంఖ్య 365 నుండ ి366 కు మారుతూ ఉంట్యి . ఈ  వధమ ైన కాీనోమ టటాక్ కొలతలు వలన ఖ్గోళ శాసత ర 
సంభందధత సంఘటనలను లెక్కం చడం కొంచెం కషిం అవుతుందధ. ఈ వధమ ైన గణన లను 1583 సంవతీరం లో కాీనోమ టటాసి్ (కాల 

గణన వేతత  )జోస ఫ్ సేకలిగేర్ "జూలియన్ తేదీ "అన ేభ్వనను పాతిప్ాదధంచ డం జర్షగషందధ. దేని పాకారం కససీుత  పూరవం 4712 BC జనవర్ష 
1 వ తేదీని జూలియన్ తేద ీ1 గా పర్షగణ స్తాత రు. అనంతరం పాతి ర్ోజు తదుపర్ష కమీంలో లెక్కంచ బడుతుననదధ. దీనిని అనుసర్షంచ్చ 

2020 సంవతీరం నవంబర్ 30 తేద ీని 2459183.5 జూలియన్ తేదీక్ సమానం . జూలియన్ తేదీని జూలియన్ ర్ోజు సంఖ్య(Julian 

Day Number) అని కూడా  అంట్రు 

ఉదాహరణ 1:1980 సంవతీరం ఫ్ిబావర్ష 16 వ తేద ీన సంపూరణ సూరయ గహీణం పర్షశ్రలించ బడినదధ. తదుపర్ష సంపూరణ సూరయ 
గహీణం 1995 సంవతీరం అకరి బర్ 24 వ తేదీ న పర్షశ్రలించా బడినదధ. కావున ఈ రె్ండు సంఘటన ల మధయ ర్ోజుల సంఖ్య 5729. ఈ 

మధయ కాలం లో ఎటటవంటట సూరయ గహీణాలు భ్ధ దేశం లో జరగలేదు.  

ఈ రోజుల సంఖా లను ఎలా ల కిుసాత ము? 

*స్తాధారణ కాయలెండరు ను అనుసర్షంచ్చ 1980 సంవతీరం ఫ్ిబవార్ష 16 వ తేద ీనుండ ి1995 సంవతీరం అకరి బర్ 24 వ తేద ీవరకు 

మధయ గల ర్ోజులను, మధయ లో వచుు ల్లప్ సంవతీరం ల తో (366 ర్ోజులు) సహా లెక్కంచ్చన మొతతం ర్ోజుల సంఖ్య 5729.  

*ఈ ర్ోజుల సంఖ్య ను జూలియన్ ర్ోజు సంఖ్య ఆధారంగా సులభంగా లెక్కంచ వచుును.  

 1980 సంవతీరం ఫ్ిబావర్ష 16 వ తేద ీ= జూలియన్ ర్ోజు సంఖ్య   2444285. 5 

 

1995 సంవతీరం అకరి బర్ 24 వ తేదీ =జూలియన్ ర్ోజు సంఖ్య 2450014. 5 

ఫ్ ై రె్ండు జూలియన్ ర్ోజుల సంఖ్య ల మధయ భేదం 2444285.5-2450014.5=5729 
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కావున రె్ండు సంపూరణ సూరయ గహీణాల మధయ కల వయవధధ ని 5729 ర్ోజులు   

 

ఉదయహరణ 2: భ్రతదేశము కు స్తావతంత్రంపాకటటంచ బడిన ర్ోజు నుండ ిగణతంత ార్ాజయంగా పాకటటంచ బడిన ర్ోజు వరకు మధయలో 
గల ర్ోజుల సంఖ్య  ల ను లెక్కంచండ ి? 

 

భ్రత దేశానిక్ స్తావతంత్రం వచ్చున ర్ోజు = 1947 సంవతీరం, ఆగషుి  15=జూలియన్ ర్ోజు సంఖ్య 2432412. 5 

భ్రత దేశానికస గణతంత ాదధనోతీవం =1950 సంవతీరం, జనవర్ష 26= జూలియన్ ర్ోజు సంఖ్య 2433307. 5 

ఈ రె్ండు జూలియన్ ర్ోజు సంఖ్య ల మధయ తేడా 2433307.5-2432412.5=894 ర్ోజులు  

కావున భ్రత దేశానిక్ స్తావతంత్రం వచ్చున ర్ోజు నుండి భ్రత దేశానికస గణతంత ాదధనోతీవం జరుపు తేద ీవరకు మధయ గల ర్ోజుల 

సంఖ్య 894 

జూలియన్ ర్ోజు సంఖ్య నందు కూడా ర్ోజులో గల గంటలు,నిముష్ాలు మర్షయు స కండ్ీ ఉంట్యి . గెగీోర్షయన్ కాయలెండరు లో ర్ోజు 

అననదధ అరిర్ాతిా  ప్ాారంభమ ై 24 గంటలు తర్ావత ముగుసుత ందధ. జూలియన్ ర్ోజు సంఖ్య  అనేదధ  మధాయహనం ప్ాారంభం అవుతుందధ . 
అందుకే  జూలియన్ ర్ోజు సంఖ్య  నందు 0.5 అన ేదశాంశము పర్షశ్రలించ బడుతుందధ.  

 

ఉదయహరణ:1947 సంవతీరం ఆగషుి  15 వ తేద ీఅరిర్ాతిా నాడు భ్రత దేశానిక్  స్తావతంత్రం పాకటటంచ బడినదధ . ఇదధ అంతర్ాజ తీయ 

ప్ాామాణ క సమయం 1947 సంవతీరం ఆగషుి  14 వ తేద ీన 6.30 pm (18. 30 pm పాపంచ ప్ాామాణ క సమయం) దీని జూలియన్ 

ర్ోజు సంఖ్య 24322412.27083 ఇందు 2432412 అనేదధ 1947 సంవతీరం ఆగషుి  14 వ తేదీని, దశాంశ భ్గం 0.27083 అనేదధ 
మధాయహనం 12 గంటలు తరువాత 6 గంటల 30 నిమష్ాలును సూచ్చంచును. 

 

గరాగోరియన్ కాాల ండరు ఆధ్యరం గా జూలియన్ రోజు సంఖా ను ల కిుంచు విధ్యనం: 

సూత్రం  

J=Int (365.25×y) +Int (30.6001×(m+1) + D+1720994.5+B 

J=జూలియన్ ర్ోజుల సంఖ్య  

Y=గెగీరీ్యన్ కాయలెండరు ఆధారంగా సంవతీరం  
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M=న ల సంఖ్య (జనవర్ష -1, ఫ్ిబావర్ష-2,మార్షు -3, . . . . డిస ంబర్-12) 

m=M if M > 2 

m=M+12 if M ≤ 2 

y=Y If M > 2 

y=Y-1, If M ≤ 2 

D=న ల లో వచుు ర్ోజు సంఖ్య  

INT=పూరణ సంఖ్య (Z) 

B=2-A + INT (A/4) 

A=INT (y/100) 

1720994.5 అనేదధ సిుర సంఖ్య  

ఇందు మొతతం ర్ోజుల సంఖ్య ఉంటటందధ. జూలియన్ ర్ోజు సంఖ్ాయ  వయవసు  ప్ాాంభమ ైన  4712 BC నుండ ి31 డిస ంబర్ వరకు మరల 

జనవర్ష  1 వ తేద.ీ 

 

ఉదయహరణ (1): 

2020 సంవతీరం నవంబర్ 30 వ తేదీ జూలియన్ ర్ోజు సంఖ్య ను లెక్కంచుము  

  

సూతాం J=Int(365.25×y)+Int( 30.6001×(m+1))+D+1720994.5+B 

J = జూలియన్ ర్ోజుల సంఖ్య  

Y = గెగీరీ్యన్ కాయలెండరు ఆధారంగా సంవతీరం=2020  

M = న ల సంఖ్య =నవంబర్ =11 

D = న ల లో ర్ోజుల సంఖ్య = 30 

A = INT(y/100) = INT (2020/100) = INT (20.20) = 20 

B = 2-A+INT (20/4) 

   = 2-20+5 
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   =7-20 

   = (-13) 

J=Int (365.25×2020) +Int (30.6001× (11+1))+30+1720994.5-13 

J=INT (737805) +INT (367. 20212)+30+1720994. 5-13 

J=737805+367+30+1720994. 5-13 

J=2459183. 5 

కావున 2020 సంవతీరం నవంబర్ 30 వ తేదీకు జూలియన్  ర్ోజు సంఖ్య ను 2459183.5 గా సూచ్చస్తాత రు. 

 

ఉదయహరణ (2):1950 సంవతీరం జనవర్ష 26 వ తేదీకు జూలియన్ ర్ోజు సంఖ్య ను లెక్కంచుము? 

  

సూతాం J= Int(365.25×y)+Int( 30.6001×(m+1))+D+1720994.5+B 

J = జూలియన్ ర్ోజుల సంఖ్య  

Y = గెగీరీ్యన్ కాయలెండరు ఆధారంగా సంవతీరం=1950 

M = న ల సంఖ్య =జనవర్ష =1 

m=M+12 if M ≤ 2 కావున m=M+12 =1+12=13 

y=Y-1, If M ≤ 2 కావున y=1950-1=1949 

D = న ల లో ర్ోజుల సంఖ్య = 26 

A = INT(y/100) = INT (1949/100) = INT (19. 49) =19 

B = 2-A+INT (19/4) 

   = 2-19+5(19/4=4.75=5సుమారుగా) 

   =7-20 

   = (-13) 

J=Int (365.25×y) +Int (30.6001×(m+1) +D+1720994.5+B 

J=Int (365.25×1949) +Int (30.6001× (13+1)) +26+1720994.5-13 
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J=INT (711872. 25)+INT (428. 4014)+26+1720994. 5-13 

J=711872+428+26+1720994. 5-13 

J=2433307. 5 

కావున 1950 సంవతీరం జనవర్ష 26 వ తేదీకు జూలియన్ ర్ోజు సంఖ్య 2433307.5 గా సూచ్చస్తాత రు. 

 

 

 

 

********** 
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కాల గణన    

19 ఇసాా మిక్ కాల గణన  

మహమిదీయ కాాల ండర్  

జూలె ైపదహారు కస ీశ 622 (16-07-622) శుకవీారం నాడు మొదలెైందధ. యదారుంగా అదధ గురువారం, కానీ మహమిదీయ 

స్తాంపాదాయం పాకారం సూర్ాయసతమయం తర్ావత వచ్చున సమయానిన తర్ావత ర్ోజుగా పర్షగణనలోక్ తీసుకుని శుకవీారంగా నిరణయం 

చేశారు. ఆ వధంగా మహమిదీయ కాయలెండర్ శుకవీారం నాడు ప్ాారంభమ ైందనవచుు. 

భ్రతీయ పంచాంగం పాకారం 16-07-622 అనేదధ శాలివాహన శకం  శాీవణ శుది పాతిపద 544. మహమిదీయ కాయలెండరున "హ జ"ా 

సంవతీరంగా పిలుస్తాత రు. హ జ ాకాయలెండర్  మొదటటస్తార్ష కస ీశ 639 ఖ్ల్లఫ్ ఉమర్ తో పాచుర్షంచబడిందధ. అదధ హ జ ా17 వ సంవతీరంలో 
జర్షగషందధ. 

మహమిదీయ కాయలెండర్ పూర్షతగా చాందామాన ఆధార్షతమ ైనదధ . దాని పాకారం ఒక మాస్తానిక్ 29 ర్ోజుల 12 గంటల 44 నిముష్ాలు 

(29.53 ర్ోజులు). కాబటటి  సంవతీరం మొతాత నిన అంటే 12 న లలను 29, 30 ర్ోజుల మధయ సరుద బ్టట చేయడం జర్షగషందధ.ఆ వధంగా 
అనిన న లలకు 354 ర్ోజుల సరుద బ్టట తర్ావత మిగషలిన 0.36 ర్ోజును భననంగా కాక ఒక ర్ోజుగా నిరణయం జర్షగషందధ. ల్లపు 
సంవతీరములో మర్షయొక ర్ోజును జోడించడం జర్షగషందధ. అందుకే మహమిదీయ కాయలెండర్ లో బేసి సంఖ్యలో వచేు న లలకు 30 

ర్ోజులు, సర్ష సంఖ్యలో వచేు న లలకు 29 ర్ోజులు వుంట్యి. 

కాలగణన సూచ్చక 10 ని చాందామానం లోని 29 ర్ోజుల 12 గంటలను పర్షగణనలోక్ తీసుకుని తయారు చేయడం జర్షగషందధ. కానీ 

చాందామానం పాకారం న లకు 29.53 ర్ోజులు. కానీ మినహాయించ్చన న లవారీ్ 44 నిముష్ాలు 30 సంవతీర్ాలకు 11 

ర్ోజులవుతాయి. అందుకే పాతి 11 సంవతీర్ాల కొకస్తార్ష ఒక ర్ోజును కలుపుతారు 30 సంవతీర్ాల చకాీనిన దృషిిలో వుంచుకుని. ఆ 

వధంగా 2, 5, 7,10,13,16,18,21,24, 26 వ సంవతీర్ాలలో పన నండవ న లయిన "ధో  ఆల్ హైెజ" ను 29 ర్ోజుల బదులు 30 

ర్ోజులు పర్షగణ ంచడం జరుగుతుందధ. 

ప్ట్టి క 10:  

నెల సంఖా   నెల పేరు     నెలకు రోజులు 
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    1.          మోహరంీ                  30 

    2.          సఫర్.                        29 

    3.          రబ అల్ అవవల్        30 

    4.          రబ అత్ తాని.           29 

    5.          జుమద అల్ అవవల్   30 

    6.          జుమద అల్ అఖిర     29 

    7.          రజబ్                         30 

    8.          ష్ాబన్                       29 

    9.          రమదాన్                  30 

   10.         షవవల్.                    29 

   11.         ధో  అల్ ఖ్దాహ్        30 

   12.         ధో  అల్ హ జజహ్     29/30 

ర్ోజు అనేదధ మహమిదీయ కాయలెండర్ లో పాతి సూర్ాయసతమయం తర్ావత మొదలె ైమరునాడు సూర్ాయసతమయం వరకు వుంటటందధ. 
న ల ప్ాారంభం అనేదధ పాతిపద చందావంక కనబడినపుడు. ఈ నియమం అనిన న లలకూ వర్షతంచ్చనపపటటకస మొహరం, రమదాన్ 

న లలకు సంబంధధంచ్చ కొంచెం భననంగా ఉంటటందధ. ముసిల ం మతప దద  మౌలానా.. ఆకాశంలో సూర్ాయసతమయం తర్ావత యాభ  ై
నిముష్ాలలో 'చందావంక'  కనబడతి ేన ల ప్ాారంభస్తాత రు. లేకుంటే మరునాడు న ల మొదలవుతుందధ. అద ే"దధవతీయ".'అధధక మాస' 

మనే దానిన ముసిల ం కాయలెండర్ లో గణనలోక్ తీసుకరరు. కాబటటి  చాందామాన సంవతీరం పాతి సంవతీర ఋతు చకంీతో ప్ో లిసేత  
11ర్ోజులు వ నకుక వ ళుతుందధ.  అందువలన పాతి 33 సంవతీర్ాలలో వార్ష అనిన పండుగలు ర్ావడం జరుగుతుందధ. 

 

               ********** 
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కాల గణన    

20 అసలు ఉనికి లోనికి రాని కాాల ండర్ 

గగేీర్షయన్ కాయలెండర్ లోని చాలా దోష్ాలను సర్షచేయవలసిన అవసర్ానిన గుర్షతంచడం జర్షగషందధ,  కానీ సంపాదాయ నమికాలు, మత 

ధోరణుల ఫలితంగా ఆయా సంసకరణలను అమలులోక్ తీసుకుని ర్ావడం కషిస్తాధయమ ైందధ. 1954 వ సంవతీరం లో "ఐకయర్ాజయ 
ఆర్షిక మర్షయు స్తామాజక సమితి" ఏర్ాపటట చేసిన సమావేశంలో "వరలి్ కాయలెండర్ అస్తో సియియషన్" వారు తయారు చేసిన పాపంచ 

కాయలెండర్ వషయమ ై చర్షుంచడం జర్షగషందధ. భ్రతదేశ  పాతినిధధగా శ్రీ డాకిర్ మేఘనాధ్ సహ ఆ సమావేశంలో ప్ాలగ్ ని ఆ కాయలెండర్ 

వషయమ ై అంగీకారం తెలిప్ారు.  ప్ాలగ్ నన దేశాలోల  ఎకుకవ మందధ ఆ కాయలెండర్ వాడుకప ై అంగీకారం తెలిప్ారు. కానీ అదధ అమలు 

లోక్ ర్ాక ముంద ేఆ అంకం ముగషసిందధ. 

ఆ కాయలెండర్ వషయమ ై స్తాధాయస్తాధాయలు: 

1. పాతి సంవతీరం కాయలెండర్ ను ముదధాంచనకకర లేదు, ఒకే స్తారూపయత వుంటటందధ కాబటటి . 

2. పాతి సంవతీర్ానిన మూడు భ్గాలుగా అంట ే91 ర్ోజులు, 13 వార్ాలు, 3న లలు గా వభజంచారు. 

3. పాతి న లా 26 పని దధనాలు ఖ్చ్చుతంగా వుండాలి. (31 ర్ోజులుగా వునన న లకు 5 ఆదధ వార్ాలు, 30 ర్ోజుల న లకు 4 ఆదధ వార్ాలు) 

4. పాతి సంవతీరపు మొదటట ర్ోజు జనవర్ష 1గా, అదీ ఆదధవారం గా వుండాలి! 

5. పాతి నాల్వ న ల ఆదధవారం తో మొదలు కావాలి. 

6. పాతి సంవతీరం ఆఖ్రు ర్ోజు అనగా 365 వ ర్ోజు డిస ంబర్ 30 తర్ావత ర్ోజుగా మర్షయు ఆ ర్ోజును స లవు దధనంగా పర్షగణ ంచాలి 

వారంతో నిమితతం లేకుండా. 

7. ల్లపు సంవతీర్ానిక్ జూన్ తర్ావత ఒక ర్ోజును అదనంగా జోడించాలి. దానిక్ ఏ వారపు ర్ోజును కేట్యించనకకర లేదు. 

8. పాతిప్ాదధత కాయలెండర్ సిురంగా, అవర్ామంగ వుంటటందధ. 

9. జనవర్ష, ఏపిాల్, జూలె ైమర్షయు అకరి బర్ న లలకు 31 ర్ోజులుగా, ఆయాన ల ప్ాారంభం ఆదధవారం తోను వుంటటందధ. 
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10. ఫ్ిబావర్ష, మే, ఆగసుి  మర్షయు నవంబర్ న లలకు 30 ర్ోజులుగా, ప్ాారంభం బుధవారం గా పాతిప్ాదధంచారు. 

11. మార్షు, జూన్, స ప ింబర్ మర్షయు డిస ంబర్ న లలకు 30 ర్ోజులుగా, మర్షయు ప్ాారంభ వారం శుకవీారంగా పాతిప్ాదధంచారు. 

 

********** 
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అనుబంధ్ం 1 

ఆధ్ునిక కాలగణన ప్ట్టి క 

1 పీకర స కను = 10-12 స కనులు 

1 నానో స కను =10-9 స కనులు 

1 మ ైకరీ స కను =10-6 స కనులు 

1 మిల్లల  స కను =10-3 స కనులు 

1 స ంటర స కను =10-2 స కనులు 

1 డెసి స కను =10-1 స కనులు 

1 స కను = 10 డెసీ స కనులు 

1నిముషము = 60 స కనులు 

1 గంట= 60 నిముష్ాలు 

1 ర్ోజు = 24 గంటలు 

1 వారం = 7 ర్ోజులు 

1 సంవతీరం = 365.2422 ర్ోజులు. 
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అనుబంధ్ం 2 

రాబో యే సంవత్సరాలలో సమయంతోపాట్ు సంభవించే అప్హేళి మరియు ప్రిహేళి 

1. అప్హేళి అనేది సూరుాడ ినుండ ిచయలా దూరంలో ఉనో ఒక వసుత వు యొకు కక్షాలో ఉనో బ్దందువు. 

2. ఒక వసుత వు సూరుాడిక ిదగు రగా ఉనో కక్షాలో ఉనో ప్రదేశానిో ప్రిహేళి అంట్ారు. 

 

 

సంవత్సరం ప్రిహేళి సారవతిరక 

సమయం 

అప్హేళి సారవతిరక 

సమయం 

2020 జనవర్ష 5 07:48 జూలెై 4 11:35 

2021 జనవర్ష 2 13:51 జూలెై 5 22:27 

2022 జనవర్ష 4 06:55 జూలెై 4 07:11 

2023 జనవర్ష 4 16:17 జూలెై 6 20:07 

2024 జనవర్ష 3 00:39 జూలెై 5 05:06 

2025 జనవర్ష 4 13:28 జూలెై 3 19:55 

2026 జనవర్ష 3 17:16 జూలెై 6 17:31 

2027 జనవర్ష 3 02:33 జూలెై 5 05:06 

2028 జనవర్ష 5 12:28 జూలెై 3 22:18 

2029 జనవర్ష 2 18:13 జూలెై 6 05:12 

 

 
 

 
 



82 
 

అనుబంధ్ం-III  

రాబో యే సంవత్సరాలలో ఏరపడే విషువత్ుత లు మరియు అయనాంతరాలు 
1. వసంతకాల వషువతుత : - ఎకిా పిి క్ [రవ మార్ం] మరియు ఖగోళ భూమధ్ారేఖ యొకు ఖండన యొకు మొదట్ట బ్దందువు. 
2. శరదృత్ువు విషువత్ుత : - ఎకిా పిి క్ మరియు ఖగోళ భూమధ్ారేఖ యొకు రరండవ ఖండన బ్దందువు. 

3. వేసవి కాలం: - కరుట్ రఖే మీద సూరుాడు ఉండ ేరోజు. 

4. శీతయకాల కాలం: - మకర రేఖ యొకు ఉషణ మండలంలో సూరుాడు ఉండ ేరోజు. 

సంవత్సరం వసంతకాల 

వషువతుత  

          వేసవి కాలం శరదృత్ువు 

విషువత్ుత  

శీతయకాల కాలం 

2020 20 

Mar 

09:19 IST 21 

Jun 

03:13 IST 22 

Sep 

19:00 IST 21 

Dec 

15:32 IST 

2021 20 

Mar 

15:07 IST 21 

Jun 

09:02 IST 23 

Sep 

00:51 IST 21 

Dec 

21:29 IST 

2022 20 

Mar 

21:03 IST 21 

Jun 

14:43 IST 23 

Sep 

06:33 IST 22 

Dec 

03:18 IST 

2023 21 

Mar 

02:54 IST 21 

Jun 

20:27 IST 23 

Sep 

12:19 IST 22 

Dec 

08:57 IST 

2024 20 

Mar 

08:36 IST 21 

Jun 

02:20 IST 22 

Sep 

18:13 IST 21 

Dec 

14:50 IST 

2025 20 

Mar 

14:31 IST 21 

Jun 

08:12 IST 22 

Sep 

23:49 IST 21 

Dec 

20:33 IST 
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అనుబంధ్ం-IV  

సంసుృత్ంనుండి ఆంగలమునకు లిపయంతర్ీకరణ 
అచుచలు 

 

 దేవనయగర ి
 అనులేఖనం 

 దేవనయగర ి
 అనులేఖనం 

 దేవనయగర ి
 అనులేఖనం 

अ a A ऋ ṛ Ṛ ओ o O 

आ ā Ā ॠ ṝ Ṝ औ au Au 

इ i I ऌ ḷ Ḷ ◌◌  ṃ Ṃ 

ई ī Ī ॡ ḹ Ḹ ◌◌  ḥ Ḥ 

उ u U ए e E ◌◌  ˜ 

ऊ ū Ū ऐ ai Ai ऽ ' 

 

హలుా లు 

क 
k K 

च 
c C 

ट 
ṭ Ṭ 

त 
t T 

प 
p P 

ख 
kh Kh 

छ 
ch Ch 

ठ 
ṭh Ṭh 

थ 
th Th 

फ 
ph Ph 

      
      ग 

g G 

 
ज 

j J 

 
ड 

ḍ Ḍ 

 
द 

d D 

 
ब 

b B 

घ 
gh Gh 

झ 
jh Jh 

ढ 
ḍh Ḍh 

ध 
dh Dh 

भ 
bh Bh 

ङ 
ṅ Ṅ 

ञ 
ñ Ñ 

ण 
ṇ Ṇ 

न 
n N 

म 
m M 

ह 
h H 

य 
y Y 

र 
r R 

ल 
l L 

व 
v V 

 श 
ś Ś 

ष 
ṣ Ṣ 

स 
s S 
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రిఫరరనుసలు మరియు గంీథ పటటిక 
1. భ్రతీయ ఖ్గోళ శాసత ర చర్షతా - ఎస్. బ. దీకి్షత్ 

2. పంచంగ అంటే ఏమిటట? - ఎ.ఎస్.కబ్రే్ 

3. కలగాన - మోహన్ ఆపేి  

4. కాలికుయలేటర్ తో ప్ాాకి్కల్ ఖ్గోళ శాసత రం - పీటర్ డఫ్ ిట్-సిిత్ 

5. హ ందీ ఖ్గోళ శాసత రం - డబూల ా.  

6. ఖ్గోళ అలో్ ర్షథంలు - జీన్ మీయస్ 

7. https://quasar.as.utexas.edu/BillInfo/JulianDatesG.html 

8. https://www.timeanddate.com 

9. భ్రత కాయలెండర్ యొకక సంసకరణ. - ఎం. ఎన్. స్తాహా 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

విజ్ఞా న భారతి (VIBHA) అనేది విదయారుి లు మరియు ప్రజ్లలో సెైనుస & ట్ెకాోలజీ గురించి ప్రచయరం 

చేసే ఒక జ్ఞతీయ ఉదామం. ప్ురాత్న కాలంలో మరియు ఇప్ుపడు భారత్దేశం చేసిన రచనల 
శాసీత రయత్ను VIBHA పోర త్సహిసుత ంది.VIBHA ఇప్ుపడు మనదేశంలో రాషిర యూనిట్ుా  మరియు నెట్ 

వరిుంగ్ సంసిలు కలిగిన అతిపెదా శాసీత రయ సంసి. 

 


