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ராகுகாலம் – எமகண்டம்- குளிகன் கணணம் 

Ragu Kalam- Emakandam Time Calculation  
 
 ராகு காலம் – எமகண்டம் இர -பகல் சமகாலத்தில் மத்திேரைகயில்  மட் ம் 1 மணி 30 நிமிடம் (சில ைமக்ேரா 
வினாடிகள் குைற ) ஆக இ க்கும் (பக ம், இர ம் சமமாக இ க்கும் மார்ச் 22, ெசப்டம்பர் 22 ) 
 
 பகல் ெபா ைத 8ஆக பிரித்  அதில் வ ம் ஒ  பாகத்ைத கிழைம அடிப்பைடயில் ராகு- காலம் , எமகண்டம்-குளிகன் 
என கணக்கிட ேவண் ம் 
 
 சூரிய உதயத்தில் (சூரிய பிம்ப மத்திமம்) இ ந்  சூரிய அஸ்தமனேம வைர ஒ  பகல் காலம் ஆகும் இைதேய 
பஞ்சாங்கத்தில் அகஸ் என்  குறிப்பிட்  இ ப்பார்கள் . 
 
 சூரிய உதயம் உத்திர, தட்சிண அயணங்கள், வி சுய ைமய்ய சுழற்ச்சி, வி சுற்றின்நீள்வட்டேகாண அள   
அடிப்பைடயில் ஒவ்ெவா  நா ம் ேவ ப ம், இடத்திற்கு இடம் மா ப ம்.  
 
 மியின்வட,ெதன் வங்களில் மிகநீண்ட பகல், நீண்ட இர  காலம் இ க்கும்  இங்கு ராகு காலம், எம கண்டம், 
குளிகன் கணக்கி ம் ைறகைள மிக அழகாக விரிவாக  சூரியசித்தாந்த ம், ஆரியபட்டீய ம் விளக்கி ள்ள  அைத 
பின்னர் விரிவாக த கிேறன். 
 
 இந்த அகஸ் ேநரத்ைத 8 ஆக பிரித்  அதில் இ ந்  கிழைம அடிப்பைடயில் பகல் ெபா  ராகு காலம், எம கண்டம், 
குளிகன் கணக்கிட ேவண் ம் 
 
 இரவி ம் இப்படித்தான் சூரிய உதயம் தல் ம  சூரிய உதயம் வைர உள்ள ேநரத்தில் அகஸ் (பகல் ெபா  காலம்) 
கழித்  மீதம் உள்ளைத இர ப்ெபா தாக எண்ணி 8 ஆக பிரித்  இர  எம கண்டம் கணக்கிட ேவண் ம் 
 
பகல் கால ராகு காலம், எம கண்டம், குளிகன் பாகம் (பிரி ) அட்டவைண  

கிழைம ராகு காலம்
பாகம் 

எம கண்டம்
பாகம் 

குளிகன்
பாகம் 

ஞாயி  8 5 7 
திங்கள் 2 4 6 
ெசவ்வாய் 7 3 5 
தன் 5 2 4 
வியாழன் 6 1 3 
ெவள்ளி 4 7 2 
சனி 3 6 1 

 
பகல் கால ராகு காலம், எம கண்டம், குளிகன் 8 பாகம் அட்டவைண  

கிழைம 1 பாகம் 2 பாகம் 3 பாகம் 4 பாகம் 5 பாகம் 6 பாகம் 7 பாகம் 8 பாகம்
இர -பகல் 
சம நாளில் 

6-7:30 7:30-9 9-10:30 10:30-12 12-1:30 1:30-3 3-4:30 4:30-6 

ஞாயி      எமகண்டம்  குளிகன் ராகு 

திங்கள்  ராகு  எமகண்டம்  குளிகன்   
ெசவ்வாய்   எமகண்டம்  குளிகன்  ராகு  
தன்  எமகண்டம்  குளிகன் ராகு    
வியாழன் எமகண்டம்  குளிகன்   ராகு   
ெவள்ளி  குளிகன்  ராகு   எமகண்டம்  
சனி குளிகன்  ராகு   எமகண்டம்   

 
குளிகன் கணணம் 
 குளிைக ெபா த்தமட்டில் கணக்கி வ  மிக ம் சுலபம்,  



 

 

எந்த கிழைமேயா அதைன தல் பாகமாக க தி அதில் இ ந்  சனி எந்த பாகத்தில் வ கிறேதா அ தான் குளிகன்காலம் 
 உதாரணம்: திங்கள் கிழைம காைல தல் பாகம் வங்கி 6 வ ம் இடத்தில்(ஆறாம் நாள் என மனதில் சுலபமாக 
நிைணக்க ம்) குளிகன்இ ப்பார் 
 
 குளிகன் சனியின் ஸ்வ பம் எனேவதான் சனிக்கிழைம மரணத்ைத கடினமாக க கிறார்கள், ேம ம் குளிகனில் 
அபர பிேரத காரியங்கள் ெசய்வதில்ைல”. 

 
எ த் க்காட்  கணிதம் 
சூரிய உதயம் அஸ்தமனம் அறிய http://www.packolkata.org இைணய தளத்ைத பார்ைவயிட ம் 
 
 ெவள்ளி 25 டிசம்பர் 2009 ெசன்ைன விநிைலப்படி(வாசன் பஞ்சாங்கப்படி) 
 சூரிய உதயம்: 6:33  
 அகஸ்:28 நாழிைக 06 வினாடி (இதில் 6 வினாடி மிக ம் குைறவான ேநரம்=2.3 சாதாரண கடிகார வினாடிகள் எனேவ 
கணக்கில் எ த் க்ெகாள்ள வில்ைல) 
 
தலில் இந்திய வினாடியாக மாற்ற ம் 28 60=1680 இந்திய வினாடிகள் 

கடிகார நிமிடங்களாக்க 1680 )2.5 = 672 நிமிடங்கள் 
8 பாகத்திற்கு 672 வ கிற  .  
 
ஒ  பாகத்திற்கு 672)8 = 84 கடிகார நிமிடங்கள் = 1 மணி 24 நிமிடங்கள்  
 ெவள்ளி அன்  ராகு காலம் 4ஆம் பாகத்தில் உள்ள  எனேவ 3 ஆம் பாக டிைவ அறிய 
 3 84 நிமிடங்கள்=252=4 மணி 12 நிடிடங்கள் 
 டி  ேநரம் 4 84=336 = 5மணி 36 நிமிடங்கள்  
 
இத டன் சூரிய உதயத்ைத கூட்ட வ வ  ராகு காலம் ஆகும்  
அன்  சூரிய உதயம் 6:33 + 4:12=10:45 தல்  
6:33+5:36=12:09 வைர ஆகும் (ேவ  ைற 10:45+1:24=12:09) 
 
டி : காைல 10:45 தல் 12:09 வைர ெசன்ைன பகுதிக க்கு ராகுகாலம்  

 
குறிப் கள்: 
 பஞ்சாங்க ம், தினசரி நாள்காட்டி ம் ெபா வானைவ அைவ ஒ  குறிப்பிட்ட ஊ க்கு மட் ம் பிரசுரிப்பதில்ைல ேம ம் 
ஒவ்ெவா  ஊரி ம் சூரிய உதயம் ேவ ப ம் என்பதால் பஞ்சாங்கத்தில் ராகு காலம், எம கண்டம், குளிகன் ஆகியவற்ைற 
ெபா வாக மத்திேரைகைய ைவத்  குறிப்பி கிறார்கள்.  
 அைனத்  ஊர்களின் சூரிய உதய ம் அச்சிட இயலா (ெப ம்பா ம் வாக்கிய பஞ்சாங்கங்கள் தஞ்சா ைர ம், 
தி க்கணித பஞ்சாங்கங்கள் ெசன்ைனைய ம் அடிப்பைடயாக ெகாண்டைவ) 

 
மண கணணம்(மனதில் நி த்த) 
   
ேஜாதிட கிரக சிந்தாமணி லில் இராகு காலத்திற்கான கணித சூத்திர ெசய் ள் 
 
  அரியி ந்தாேறகா 
 லம் வி ன்ேற க்கா 
  எரிவண்ணனி பேதா  
 மிரண்டைர  தன் ைவந்  
  கு  பதிெனட்ேட க்கால் 
 கரியேனழைரயி ராகு 
  காலெமன்னனிந் ெகாள்ேள 
 
 “ெச, ல, , , டி, வா 7 1 6 4 5 3 2” 
 
ராகு கால பாகத்ைத ம், எமகண்ட பாகத்ைத ம் ேசர்த்  இப்படி 85. 24, 73,52, 61,47, 36 என்  நிைனவில் ைவத்தால் 
மனதில் பதி ம் 
 தமிழில் ெசய் ள் அடிப்பைடயி ம் இப்படித்தான் உள்ள ,  
  
 இைவகள் சூத்திரங்கேள இவற்ைற நிைனவில் நி த்தினா ம் அகஸ் பற்றி ெதரியாத நிைலயில் தவறான ராகு காலம், 
எம கண்ட ேநரத்ைத கணிக்கும் வாய்ப் ள்ளதா ம், ேம ம் இதன் ெதாடர்ச்சியான பலேவ  சூத்திரங்கைள ம் நிைனவில் 



 

 

ைவத்தி க்க ேவண் ம். இ  பஞ்சாங்க கணணம் ெதாடர்பான சிக்கலான ஒன்  அவ்வள  எளிதில் இந்த என  கட் ைரயில் 
விளக்க டியா  என்பைத பணி டன் ெதரிவித் க்ெகாள்கிேறன்.   
 
இராகுகாலம், எமகண்டம், குளிகன் தவிர அர்த்தபிரகரன், காலம் ஆகியைவக ம் நல்ல ேநரம் கணிக்க ேதைவப்ப கிற . 
என  ெசாந்த க த் க்கள்: 
 இன் ம் சில பிராமணர்கள் காைல எ ந்த டன் ராகு காலம், எம கண்டம், குளிகன் கணக்கி வைத சந்தியவந்தனம் 
டிந்த ம் ெசய்கிறார்கள். இைத ெசய்வ தான் பஞ்சாங்க பிராமணர்களின் கடைம, ஆயின் கால மாற்றத்தால் பஞ்சாங்த்ைத 

கணிப்பைத ெமல்ல ெமல்ல தவிர்த்  தயாராக கிைடக்கும் பஞ்சாங்கத்ைத பார்த்  அறிந்  தங்களின் வானசாஸ்திர அறிைவ 
இழக்கிறார்கள் என்ப  வ த்தமான விஷயம்.  
 விற்க்கப்பட்ட பஞ்சாங்கத்தில் பிைழ இ ப்பின் அைத ெதரியப்ப த்த அதன் ெவளியீட்டார்கள் எந்த யற்சி ம் 
எ ப்பதில்ைல, தினசரி பத்திரிக்ைககளில் அறிக்ைக ம் வி வதில்ைல இதனால் தவறான ேததியில் பிரேதாஷம், ச ர்த்தி 
வழிபா கள் நைடெப கிற . 
  தவ  என்  ெதரிந்தா ம் ேகாவில்களில் உள்ள அர்ச்சகர்கள் நமக்ேகன் வம்  என ஒ ங்கி வி கிறார்கள். 
விற்க்கப ம் பஞ்சாங்கத்ைத அப்படிேய கைடபிடிப்ப  தான் நைட ைறயில் உள்ள  என்ப  மிக ம் ேவதைனப்படக்கூடி 
விஷயம்.  
 
 பஞ்சாங்கம் என்ப  அறிவியல் அடிப்பைடயிலான வானவியல் காலக்கணிதம் என்பைத மறந்  
அைத மதவழிபாட்  த்தகமாக இந் க்கேள தவறாக நிைனக்கிறார்கள்.  
  
 நாஸாைவ நம் வார்கள் ஆனால் அேத விஷயத்ைத கூ ம் நம்நாட்  பஞ்சாகத்ைத நம்பமாட்டார்கள்! 
  
 பஞ்சாங்கம் என்ப  அறிவியல் கணிதம்,  
 ேஜாதிடம் என்ப  அ மானம். “ேஜாதிடம் ேவண் மானால் தவறலாம்”  
 ஆனால் பஞ்சாங்கம் எ ம் கால கணித ம்,  ேகாள் நிைலக ம் தவறா . 
 

இதில் தரப்பட் ள்ள க த் க்கள் மிக ம் விரிவாக ேதைவப்படின் தனிப்பட்ட ைறயில் எனக்கு மடலிட ம். 
 இைறத்ெதாண்டில் 

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