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ஶ காஞ்சீ காமகோகாடி மூலாம்நாய ஸர்வஜ்ஞபீடம்

ஶ ஶங்கராசார்ய ஶமகடம் ஸம்ஸ்தாநம்

வருடாந்தர பஞ்சாங்க ஸதஸ்

5114 விஜய ௵ கடக/ஆஷாட க்ருஷ்ண ஸப்தம/அஷ்டம

ஶ காமகோகாடி பீடாதீஶ்வரர்களான ஶ ஜோயந்த்ர ஸரஸ்வதீ ஶசரணர்கள் மகற்றும் அவர்தம்

ஶிஷ்யர்  ஶ  ஶங்கரவிஜோயந்த்ர  ஸரஸ்வதீ  ஶசரணர்களது  ஆஜ்ைஞயின்படி

வருடந்ோதாறும்  ஶமகடத்தில்  சாதுர்மகாஸ்ய  சமகயத்தில்  நடத்தப்படும்  பஞ்சாங்க  ஸதஸ்

நிகழும்  விஜய  ௵  ஆடி  ௴ 15,  16  ௳  (2013-ஜூலை-29,30) அன்று  நடத்தப்பட்டது.

வரவிருக்கும்  ஜய  ஸம்வத்ஸரத்து பஞ்சாங்க  விஷயங்கள்  இந்த  ஸதஸ்ஸிஸ்

விசாரிக்கப்பட்டன. அதில் முக்யமகான விசாரங்கள் கீழ்கண்டவாறு தீர்மகானிக்கப்பட்டன.

(கீோழே தீக்ஷிதீயம் என்ற ெபயருடன் காட்டப்படும் ோமகற்ோகாள்களின் பக்க எண்கள்

ஶமகடத்தினால்  அண்ைமகயில்  ெவளியிடப்பட்டுள்ள  ைவத்யநாத  தீக்ஷிதீயம்  என்னும்

ஸ்ம்ருதி முக்தாபலத்தின் புதிய பதிப்ைபச் ோசர்ந்தைவ.)

உபாகர்மக விசாரம்

ஆடி  ௴ 25  ௳  ச்ராவண  ச்ரவணமும்  ெபௌர்ணமியும்  ஏற்படுகிறது.  ஆக  அன்று

ருக்ோவதிகளுக்கும் யஜுர்ோவதிகளுக்கும் உபாகர்மககாலம். 

ஆனால்  இதில்  ருக்ோவதிகளுக்கு  ஶாகாதீஶனான  குரு  இதற்குச்  சிறிது  நாட்கள்

முன்புதான்  ெமகௌட்யத்திலிருந்து  ெவளிவருகிறார்.  த்ருக்கணித  ப்ரகாரம்  21 ௳  அன்றும்

(அதாவது  உபாகர்மகதினத்திற்கு  4 நாள்  முன்பும்)  வாக்ய  ப்ரகாரம்  19  ௳  அன்றும்  (6

நாட்கள் முன்பு)  உதயமகாகிறார்.  உதயத்திற்குப் பிறகு  15  நாள் குருவிற்கு பால்யம் என்ற

ோதாஷம்  உண்டு  - शशैवं  वार्धरकं  पक्षः  प्रार्क्  पश्चार्च्च  बहृस्पतेः  (தீக்ஷிதீயம்  ஶ்ராத்த  காண்டம்

உத்தரபாகம்  175  பக்கம்).  குரு மகற்றும் ஶுக்ரன்  வார்தக்யம்/ெமகௌட்யம்/பால்யம் என்ற

நிைகளில் இருந்தால்  மகலமகாஸத்தில்  எந்த  கர்மகங்கை  விலக்குோவாோமகா  அவற்ைற

விலக்கோவண்டும்  - मिलिम्लुिचे  िनिषिषिद्धार्िनिष  कमार्रिणि  गुरुशुक्रयोः  मौढ्ये  वार्धरकशशैवयोरपिप  वजरयेत्
(அவ்விடோமக).  மகலமகாஸத்தில்  விலக்கோவண்டிய  கர்மகாக்களுள்  உபாகர்மகாவும்  ஒன்று  -

महार्लियार्ष्टकार्श्रार्द्धोपार्कमार्रद्यपिप  कमर  यत्  ...  वजरयेन्मलेि  (171  பக்கம்).  ஆகோவ  உபாகர்மகாைவ

அச்சமகயத்தில் ெசய்யமுடியாது. 

இவ்விஷயத்தில் बहचृार्ः श्रवणिनिषक्षत्रयकु्ततितथौ कुयुरः, ... तत्रार्सम्भवे तन्मार्से एव हस्तनिषक्षत्रयकु्ततपञ्चम्यांर् वार्
कुयार्रत्  ...  यिदि  सूर्यरः  िसंहरपार्िशितोस्थतो  निष  भवित  तदिार्  ... श्रवणेि  च  व्यवस्थयार्  कुयुरः (தீக்ஷிதீயம்

வர்ணாஶ்ரமகதர்மக  காண்டம்  135 பக்கம்) என்ற  வசநப்ரகாரம்  ஶ்ராவண  ஶ்ரவணம்

கிைடக்காவிடில்  ஶ்ராவண  ஶுக்லபஞ்சமியும்  அதுவுமில்ைலெயனில்  பாத்ரபத



ஶ்ரவணமும்  காலமகாக  ெசால்லப்பட்டுள்ளது.  (இங்கு  இவ்விஷயம்  ஸூலர்யன்

ஸிம்ஹராஶியில் இல்லாவிடில் என்று இருந்தாலும் பின்னர்  कुलिीरपे  सूर्यरसंयकेु्तत  उपार्कुयार्रत्तु  दििक्षणेि
என்ற  வசனத்தால்  தக்ஷிணோதஶத்தில்  அது  ோதாஷமகல்ல  என்று  இருப்பதாலும்

இப்ோபாைதய  விஷயத்தில்  மகாற்று  காலம் மகட்டுோமக  ோவண்டியிருப்பதாலும்  இது

ோதாஷமகல்ல. ஆக ருக்ோவதிகளின் உபாகர்மகா பாத்ரபதமகாஸத்து ஶ்ரவணமகான ஆவணி ௴

22 ௳ அன்று ெசய்யோவண்டும்.

இங்கு மகற்ெறாரு விஷயமும் ெசால்லோவண்டும் - முன்பு கூறிய ஶாஸ்த்ரவாக்யப்படி

குரு ஶுக்ரன் இருவரின் ெமகௌட்யம் முதலியவற்றில் யாராயிருந்தாலும் அதாவது எந்த

ோவதத்தவராக  இருந்தாலும்  உபாகர்மகா  ெசய்யக்கூடாது  என்ோற  கிைடக்கிறது.

அப்படிப்பார்த்தால் யஜுர்ோவதிகளின் உபாகர்மகாவும் முந்ைதய வாக்யப்படிோய பாத்ரபத

ெபௌர்ணமியில்  (ஆவணி  ௴ 24  ௳ அன்று  2-45  நாழிகைக மகட்டுோமக இருப்பதால்  23  ௳

அன்று)  ெசய்யப்படோவண்டும்.  ஆனால்  ஶிஷ்டாசாரத்தில்  அவரவரது  ஶாகாதீஶனின்

ெமகௌட்யத்ைத  அநுஸரிப்பது  மகட்டுோமக  வழேக்கத்தில்  உள்ளது.  அப்படிப்பார்க்கில்

ருக்ோவதிகளின் உபாகர்மகா மகட்டுோமக தள்ளிப்ோபாகும். 

ஆக  ஆடி  ௴ 25  ௳  யஜுர்ோவதிகளுக்கும்  ஆவணி  ௴ 22  ௳  ருக்ோவதிகளுக்கும்

உபாகர்மகா என்று தீர்ப்பு ெகாடுக்கப்பட்டது.

ஸாமகோவதிகளின் உபாகர்மகா விஷயத்தில் சிக்கோலதும் இல்ைல.  ஆவணி ௴ 13 ௳

ஶுக்ல  பக்ஷம்  சதுர்த்தி  54-11  ஹஸ்தம்  19-31.  அன்ோற  விநாயக  சதுர்த்தி.  அன்ோற

ஸாமகோவத உபாகர்மகா.

மகற்ற விசாரங்கள்

சித்ரா ெபௌர்ணமி  சித்ரகுப்த பூஜா விஷயம்.  இந்த அநுஷ்டானம் ஸ்ம்ருதிக்ரந்தங்களில்

இருப்பதாகத்  ெதரியவில்ைல.  தமிழ்நாட்டு  ஶிஷ்டாசாரத்தில்  உள்ளோத.  இதில்  சித்திைர

மகாதம்  ஒோர  ெபௌர்ணமி  வந்தால்  அன்றும்,  இரண்டு  ெபௌர்ணமிகள்  வந்தால்

சித்திைரயுடன்  கூடிய  ெபௌர்ணமியிலும்  (ெபரும்பாலும்  அது  முதலாவதாகத்  தான்

இருக்கும்)  அனுஷ்டிக்கோவண்டும்.  இவ்வருடம்  அப்படி  சித்திைர  மகாதத்தில்  இரு

ெபௌர்ணமிகள்  உள்ளன.  அதில்  இம்௴ 2 ௳  ஏற்படும்  முதல்  ெபௌர்ணமி  மகட்டுோமக

சித்திைர நக்ஷத்ரத்துடன் கூடியுள்ளது. ஆைகயால் அன்ோற இந்த அனுஷ்டானம்.

ஆனி ௴ 2 ௳ அன்று ஸங்கடஹரசதுர்த்தீ. த்ருக்கணிதப்ரகாரம் முதல்நாள் த்ருதீைய

இரவு  11:53  மகணி  வைர  உள்ளது,  மகறுநாள்  சதுர்த்தி  இரவு  08:40  மகணி  வைர.

காஞ்சீோக்ஷத்ரத்தில்  முதல்நாள்  சந்த்ோராதயம்  இரவு  08:53,  மகறுநாள்  09:47.  ஆக  இரு

தினங்களிலும்  சந்த்ோராதய  ோவையில்  சதுர்த்தி  இல்ைல.  இவ்விஷயத்தில்  चन्द्रोदियकार्लिस्य
कमरकार्लित्वार्त् िदिनिषद्वये तद्व्यार्प्तौ अव्यार्प्तौ च परपवै,  ततै्रव सार्कल्यवचनिषार्पार्िदितितिथसत्त्वार्त् என்ற புருஷார்த்த

சிந்தாமகணி வாக்யத்தின்படி  (நிர்ணய ஸாகர ெவளியீடு பக்  92)  மகறுநாோள வ்ரதமகாகும்.

வாக்ய கணிதத்தில் மகறுநாள் சந்த்ோராதயோவையில் சதுர்த்தி இருப்பதால் விசாரம் இல்ைல.



அடுத்து  ஆவணி  ௴ விஷயம்.  ஜந்மகாஷ்டம என்ற வ்ரதம் ோவறு ஶஜயந்தீ என்ற

வ்ரதம்  ோவறு.  (பார்க்க,  தீக்ஷிதீயம்  திதி  நிர்ணய  காண்டம்  37  பக்கம்.)  ஸிம்ஹமகாஸம்

க்ருஷ்ண பக்ஷத்து அஷ்டமியும் ோராஹிணியும் அர்த்தராத்ரியில் ோசர்ந்தால் ஶஜயந்தீ. அது

ஒவ்ெவாரு  வருடமும்  ஸம்பவிக்கும்  என்பதில்ைல.  ஸம்பவித்தால்  அைதோய

க்ரஹிக்கோவண்டும்.  இல்லாவிடில்  ஶ்ராவணமகாஸத்து  க்ருஷ்ண  அஷ்டமி  என்று

அர்த்தராத்ரியில்  இருக்கிறோதா  அன்று  ஜந்மகாஷ்டம.  இவ்வருடம்  ஸிம்ஹமகாஸத்தில்

இரண்டு  க்ருஷ்ண  அஷ்டமிகள்  உள்ளன.  த்ருக்கணித  ப்ரகாரம்  இரண்டிலும்

அர்த்தராத்ரியில் ோராஹிணி இல்ைல. ஆகோவ இவ்வருடம் ஶஜயந்தீ இல்ைலயாைகயால்

ஆவணி  ௴ 1  ௳  ஶ்ராவண  க்ருஷ்ண  அஷ்டமியன்று  ஜந்மகாஷ்டமவ்ரதம்.

வாக்யகணிதத்திோலா  ஆவணி  ௴ 30 ௳  அன்று அர்த்தராத்ரியில் ோராஹிணி கூடுகிறது.

ஆைகயால் அக்கணிதப் பிரகாரம் அன்று ஶஜயந்தீவ்ரதம். சாந்த்ரமகானப்படி அது பாத்ரபத

மகாஸமகாக  இருந்தாலும்  ஶஜயந்தீவிஷயத்தில்  ஸிம்ஹோமக  ப்ரதானமகாகும்  என்பது

கவனிக்கத்தக்கது.

புரட்டாசி  ௴ நவராத்ரியில்  ஸரஸ்வதி  பூைஜக்குண்டான  நவமி  அஷ்டமியுடன்

கூடியதாக  க்ரஹிக்கோவண்டும்  ஏெனன்றால்  ைவத்யநாத  தீக்ஷிதீயம்  திதி  நிர்ணய

காண்டத்தில்  दिगुार्रसरपस्वतीव्रतार्दिौ  पूर्वैव  ग्रार्ह्यार्  என்று  உள்ளது.  அவ்வாோற  தர்மகஸிந்துவிலும்

(ஸத்குரு  பதிப்பக  ெவளியீடு,  83 பக்கம்)  बिलिदिार्निषव्यितिरपक्ततिवषिये  पूर्जोपषिणिार्दिौ  अष्टमीिवद्धार्  ग्रार्ह्यार्.
இம்௴  16  ௳  அஷ்டமி  15-13,  17 ௳  நவமி  9-49. ஆக  16  ௳  அன்று ஸரஸ்வதி பூைஜ,

மகறுநாள் 17 ௳ பலிதானத்திற்குண்டான மகஹாநவமி.

விஜயதஶமி விஷயத்திோலா த்ருக்கணித ப்ரகாரம் 18 ௳ அன்று ஸ்வல்ப தஶமி (3-

25 நாழிகைக) இருக்கிறது. ஆனால் நிர்ணய ஸிந்துவில் (நிர்ணய ஸாகர பதிப்பு 142 பக்கம்)

अपरपार्ह्णो  मुख्यः  कमरकार्लिः  ततै्रव  पूर्जार्द्यपुके्ततः  என்று  அபராஹ்ணோமக  இந்த  பூைஜக்கு  காலமகாகக்

கூறப்பட்டுள்ளது.  17 ௳ அன்ோற நவமி சுமகார் 10 நாழிகைக வைர உள்ளது, அதற்குப் பிறகு

அபராஹ்ணத்தில்  தஶமி  உள்ளது.  ஆக  அன்ோற விஜயதஶமி  அநுஷ்டானம்.  வாக்ய

கணிதத்தில் 18 ௳ அன்று தஶமி இல்ைல. ஆக அங்கு இவ்விசாரம் இல்ைல.

கார்த்திைக ௴ 19 ௳ சதுர்தஶி மகாை 06-18 மகணி வைர, மகறுநாள் 20 ௳ ெபௌர்ணமி

மகாை  05-56  மகணி  வைர.  இருநாட்களும் சுமகார்  05-40  மகணிக்கு  (காஞ்சீ ோக்ஷத்ரத்தில்)

ஸூலர்யாஸ்தமகனம்.  ஆக மகறுநாள்தான் அஸ்தமகயோநரத்தில் ெபௌர்ணமி உள்ளது.  ஆகோவ

அன்ோற  ஸர்வாலயதீபம்.  இதற்கு  ப்ரமகாணம்  पौणिरमार्स्यांर्  तु  सन्ध्यार्यांर्  ...   प्रदिीपांर्स्तु  सुरपार्लिये
(நிர்ணயஸிந்து, நிர்ணய ஸாகர பதிப்பு 155 பக்கம்) மகற்றும் अके वृितोश्चकगे तदिस्तसमये दिीपोत्सवः
पवरिणि  (அோஹாபிலமகடத்தால் ெவளியிடப்பட்டுள்ள  தஶநிர்ணயீ என்ற க்ரந்தம்  பக்கம் 72)

என்ற வசனங்களாகும்.

கார்த்திைக  ௴  23,  24  ௳  இரு  நாட்களும்  சந்த்ோராதய  ோவையில்  (காஞ்சீ

ோக்ஷத்ரத்திற்கு  முைறோய  இரவு  08:25,  09:14  மகணி)  க்ருஷ்ண  சதுர்த்தி  உள்ளதால்



ஸங்கடஹரசதுர்த்தி முன்பு  கூறியவசனப்படிோய மகறுநாள் அனுஷ்டிக்கோவண்டும்.

ைத  ௴ குறுகியதால்  இம்௴ ச்ராத்த  காலத்தில்  க்ருஷ்ண  நவமி இல்லாததால்  सौरपे
ितथ्यभार्वे  चार्न्दे्र  मार्िस  कुयार्रत् என்ற  பித்ருோமகதஸார  வாக்ய  ப்ரகாரம்  (தீக்ஷிதீயம்  ஶ்ராத்த

காண்டம் உத்தரபாகம்  39 பக்கம்)  மகார்கழிக  ௴ 30  ௳  அன்று  தனுர்மகாத  க்ருஷ்ண

நவமியன்ோற மககர க்ருஷ்ண நவமி ஶ்ராத்தத்ைதயும் ெசய்யோவண்டும்.

இப்படியாக ஜய வருடத்திற்கான அநுஷ்டானங்கள் தீர்மகானிக்கப்பட்டன.

ஸதஸ்ஸில் கலந்து ெகாண்ட வித்வான்கள் -

1) ப்ரஹ்மகஶ ோஶஷாத்ரிநாத ஶாஸ்த்ரிகள், ெசன்ைன

2) ப்ரஹ்மகஶ ஸுந்தரராமக வாஜோபயீ, ெசன்ைன

3) ப்ரஹ்மகஶ நாராயண ஶர்மகா (வாஜோபயீ), ெசன்ைன

4) ப்ரஹ்மகஶ பாலக்ருஷ்ண ஶாஸ்த்ரிகள், காஞ்சிபுரம் ஶமகடம்

5) ப்ரஹ்மகஶ தினகர ஶர்மகா, கும்போகாணம்

6) ப்ரஹ்மகஶ ராஜப்ப ஶிவாசார்யர், காஞ்சீபுரம்

7) ப்ரஹ்மகஶ ஶரமகணஶர்மகா, ெநரூர், கரூர் மகாவட்டம்

ஸதஸ்ஸில் கலந்து ெகாண்ட பஞ்சாங்க கர்த்தாக்கள் -

1) ஶ நரஸிம்ஹன் மகற்றும் ஶ ோகாவிந்தன், ஶமகடத்து பஞ்சாங்கம், ெசன்ைன

2) ஶ இ ோக எஸ் மகணி மகற்றும் ஶ எல் எஸ் ரவி, பாரத் கணித பஞ்சாங்கம், ெசன்ைன

3) ஶ எம் வி நாராயணன், ஹயக்ரீவர் பஞ்சாங்கம், ோசலம்

4) ஶ விஜயராகவன், 28 ெந வாக்ய பஞ்சாங்கம், ெசன்ைன

5) ஶ ோக என் நாராயணமூர்த்தி, ஆற்காடு ஸீதாராமக பஞ்சாங்கம், ஆற்காடு

6) ஶ ோக வி குப்புஸ்வாமி, ஹனுமகான் பஞ்சாங்கம், ஆற்காடு

7) ஶ எஸ் ோகாபாலன், ராகோவந்த்ர பஞ்சாங்கம், மகதுைர

7) ஶ மகாத்ருபூத ஶாஸ்த்ரி, தர்மகபுரம் பஞ்சாங்கம், ைவத்தீஸ்வரன் ோகாவில்

8) ஶ வி ஶநிவாஸன், அஷ்டாங்கம், மும்ைப

9) ஶ சரவணன், தணிைக பஞ்சாங்கம், ெசன்ைன

10) ஶ ஜகதீஶ ஶர்மகா, த்ருக்கணித பஞ்சாங்கம், ெகாழும்பு (இலங்ைக)

மகற்றும்  தர்மகஶாஸ்த்ர/பஞ்சாங்க  ஆர்வம்  ெகாண்ட ப்ரஹ்மகஶ  விஜயபானுகநபாடிகள்,

ப்ரஹ்மகஶ  ராமகக்ருஷ்ணஶர்மகா,  ப்ரஹ்மகஶ  குருமூர்த்தி  ஶர்மகா,  ஶ  க்ருஷ்ணமூர்த்தி

ஶிவாசார்யர் முதலிய ஶமகடத்து பக்தர்களும் ஸதஸ்ைஸ ச்ரவணம் ெசய்துெகாண்டனர்.
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