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இந்த ஆண்  மகாசிவராத்திரி என்  வ கிற ? 
இந்த ஆண்  ைத மாத இ தி நாளில் (12 பிப்ரவரி 2010) ெவள்ளி  இர  மகாசிவராத்திரி வ கிற  

 
 இ  பஞ்சாங்கப்பிைழயா? 

  
 இல்ைல 
 இவ்வ டம் ைத மாதத்தின் கைடசி நாளில் (12 பிப்ரவரி 2010) ெவள்ளி அன்  சிவராத்திரி வ ைக பஞ்சாங்கப்படி 
சரியானேத.  
 

 ஆகமவிதிப்படி இவ்வ டம் மாசி மாதத்தில் வ ம் சிவராத்திரி(13.3.2010 மற் ம் 14.2.2010) மகாசிவராத்திரி 
என கணக்கில் ெகாள்ளலாமா? 
 மாசி மாதத்தில் வ ம் சிவராத்திரி “பால்குன மாத” கணக்காகும், எனேவ விரத சூத்திர விதிப்படி தவ . 
ேம ம் ைத மாதத்தில்  கைடசி நாளில் இர  20 நாழிைகக்கு பிறேக மாதம் பிறக்கிற  ஆனால் மாசி மாதத்தில் இர  9 
நாழிைகயில் பங்குனி மாதம் பிறப்பதால் ஆகம விதிப்படி ம் மாசி மாத சிவராத்திரி மகாசிவராத்திரி அல்ல. 
 

 மகாசிவராத்திரி சூத்திரம்: 
  
 மாக பகுள ச ர்தசி 
 இர  15 நாழிைக (மாைல 6 மணிக்கு ேமல் இர  12 அளவில்) 
  

 மகாசிவராத்திரி கைடபிைடக்கப்ப ம் கால கணக்கீ  ைற 
  
 ர்ணசந்திரன் எந்த நட்சத்திரத்தின் ஊடாக பயணிக்கிறேதா அ ேவ அந்த மாதம் ஆகும் அந்த அடிப்பைடயில் மகம் 
நட்சத்திரத்தின் வழியாக ர்ணசந்திரன் பயணிக்கும் “மாக” மாதத்தில் மகாசிவராத்திரி கைடபிடிக்கப்ப கிற . 
 

 தமிழ்(ெசௗரமான) மாதம் கணக்கீ  
  
 தமிழ்மாதம் சூரியனின் அயனத்ைத ைவத்  கணக்கிடப்ப கிற . சூரியன் ஒ  ராசியில்(30 பாைக) இ ந்  மற்ற 
ராசிக்கு பிரேவசிக்கும் காலேம ஒ  சூரிய மாதம் ஆகும் இைத ெசௗரமானம் என்  வடெமாழியில் அைழக்கிறார்கள்.  
 

 சந்திர(சாந்திரமான) மாதம் விளக்கம் 
 
 அமாவாைச டி  தல் அ த்த அமாவாைச டி  வைர ஒ  சந்திரமாதம் என்  அைழக்கப்ப கிற . இைத வட 
இந்தியா, கர்நாடகா, ஆந்திரா பகுதியில் கைடபிடிக்கப்ப கிற . 
 
 சந்திர மாதத்தின் அள : சராசரி: 29 நாள் 12 மணி ேநரம் 44 நிமிடம்  
 சந்திர வ டத்தின் அள : 354.3672 நாட்கள்  
 சூரிய வ டம் – சந்திர வ ட ேவ பா  10.89 நாள்  
 

 அதிக மாதம் ஓர் விளக்கம் 
 
 எந்த சூரிய(ெசௗரமான)மாதத்தில் 2 அமாவாைசகள் வ கிறேதா அந்த சூரிய(ெசௗரமான) மாதத்திற்கு உள்வ ம் 
சந்திரமாதம் அதிகமாதம் என்  அைழக்கப்ப கிற . அதிகமாதத்தில் வ ம் சந்திரமாதம் கணக்கில் ெகாள்ளாமல் அ த்  
வ ம் சந்திரமாதம் அந்த சூரிய மாதத்தின் ெபயராேல நிஜசந்திர மாதம் என்  அைழக்கப்ப கிற . 
 
 உதாரணம் வ ம் 2010 விக் தி ஆண்டில் சித்திைரமாதத்தில் 2 அமாவாைசகள் வ வதால் அதில் வ ம் 
“சந்திரமாதமான” ைவசாக மாதம் “அதிகைவசாகம்” என் ம் அ த்  சூரிய மாதமான ைவகாசியில் வ ம் சந்திரமாதம் “நிஜ 
ைவசாகம்” என் ம் அைழக்கப்ப ம். 
 
 19 வ டத்தில் 7 அதிக மாதம் வ ம், சராசரியாக 2.7 வ டத்திற்கு ஒ  அதிகமாதம் வ ம் 
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 வ டத்திற்கு 10.89 நாள் மிகுதியாகும் சந்திரமாத ேவ பாட்ைட “அதிக மாதம்” ைணக்ெகாண்  
சமன்ப த் வதால், 19 வ டத்திற்கு ஒ ைற சூரிய மாத ம், சந்திரமாத ம் சமன்ப த்தப்ப கிற  அதற்கான கணக்கீ  
 
 19 சந்திர வ டங்கள் =19  12+7(அதிக மாதம்) 29.5306நாள்கள் = 6939.69 நாட்கள் 
 
 19சந்திர வ டங்கள் 12சந்திர மாதங்கள் = 228 சந்திர மாதங்கள் 
 228 சந்திர மாதம் + 7 அதிகமாதம் = 235 சந்திர மாதங்கள் 
 235 சந்திர மாதம்  29.5306 = 6939.69 சந்திர நாள் 
 
 ஒ  சூரிய வ டம் = 365.256363 நாட்கள் 
 19 சூரிய வ டங்கள்(19 365.256363)  = 6939.87 சூரிய நாட்கள் 
ஆக 19 வ டங்க க்கு ஒ  ைற சந்திர, சூரிய வ டங்கள் சமமாக இ க்கும் 
 

 இதற்கு ன்னர் ைதமாத இ தியில் மகாசிவராத்திரி வந் ள்ளதா? 
 
 ஆம். 
 ைத மாதத்தின் கைடசி நாளில் சிவராத்திரி வந்த வ டம் 
 1991 பிப்ரவரி 12 ெசவ்வாய் கிழைம தமிழ் வ டம் பிரேமா த வ டம் ைதமாதம் 30ஆம் நாள் இர  மஹாசிவராத்திரி 
வந்த  
 1972 ைத மாத இ தி நாளில் மஹா பிரேதாஷ ம் மாசி 1ஆம் ேததி சிவராத்திரி. 
 1953 ைத மாத இ தி நாளில் மஹா பிரேதாஷ ம், மாசி தல் நாள் சிவராத்திரி ம். 
 
 கடந்த சில வ டங்களில் மகா சிவராத்திரி வந்த நாட்கள் 
 11 மாசி (2009)  24 மாசி (2008)  5 மாசி (2007)   
 15 மாசி (2006)   25 மாசி (2005)  9 மாசி (2004) 
 

 தமிழகத்தில் இதற்கு ன்னர் ைதமாதத்தில் வந்த  மகா சிவராத்திரி அ சரிக்கப்பட்டதா? 
  
 ஆம். 1991 பிப்ரவரி 12 ெசவ்வாய் கிழைம அன்  மகாசிவராத்திரி தமிழகம் வ ம் ெப ம்பாலான ேகாயில்களி ம் 
அ சரிக்கப்பட்ட . 
 

 இந்திய அரசும் - பஞ்சாங்க கணிக்கீ ம் 
 
 இந்திய அரசாங்கத்தில் இதற்க்காக ஒ  தனி வான்அறிவியல் ைற கல்கத்தாவில் உள்ள  அவர்களின் கிரக நிைல 
ள்ளிவிபரங்கள் தான் உலக அளவில் மிகமிக ல்லியமான . அதன் அடிப்பைடயி ம் ைத மாதத்தில் வ ம் 
மகாசிவராத்திரிதான் சரியான . 

http://www.packolkata.org 
Positional Astronomy Centre 

Block-AQ, Plot 8, Sector – V,Salt Lake, Kolkata -91 
 

Office of  the Director General of Meteorology 
Mausam Bhavan, Lodi Road, New Delhi – 110 003 

 
 இந்திய அரசின் வானியல் கிரக நிைல கண்காணிப்  ைமயம் வ டம் ேதா ம் இதற்கான ள்ளிவிவரங்கைள 
ன்னதாக த்தகவடிவில் அளிக்கிற  (  500).  

 இவர்க ம்  15க்கு மிக ல்லியமான தகவல்க டன் தமிழில் பஞ்சாங்கத்ைத ெவளியி கிறார்கள் 
 இந்த ைறதான் பண்டிைககைள ன்னதாக அறிவியல் மற் ம் பாரம்பரிய அடிப்பைடயில் கணித்  ெபா  வி ைற 
நாட்கைள அறிவிக்கிற . 
 இத் ைறயில் எண்ணற்ற விஞ்ஞானிகள், வரலாற்றியலாளர்கள், பண்பாட் த் ைற சாரந்தவர்கள், அைனத்  மதத்ைத 
சார்ந்த அறிஞர்கள் ஒன்  கூடி பண்டிைககைள டி  ெசய்கிறார்கள். 
 
 தமிழகத்தில் காஞ்சி சங்கரமடத்தி ம் இ ேபால் “சதஸ்” நடத்தப்ப கிற . இதில் தமிழகத்தில் பிரசுரிக்கப்ப ம் 
அைனத்  பஞ்சாங்கங்களின் கணிதவல் நர்கள் ேவ பா கள் இன்றி ஒன் கூடி கலந்  ஆேலாசித்  பண்டிைககைள டி  
ெசய்கிறார்கள். 
 

PANCHANGAM & DHARMA SASTRA SADAS– AUGUST 2007 
Kanchi Sankara mutt 

http://www.kamakoti.org/news/sadas.html 
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 மீன் ம் இப்படி ைத மாதத்தில் மகாசிவராத்திரி வ மா? 
  
 ஆம். 
 19 வ ட சுழற்ச்சியில் மீண் ம்  2029 ல் இப்படி நிக ம் 
2029ஆம் ஆண்  இந்த ஆண்  (2010) நிகழ்ந்த  ேபாலேவ ைத மாதத்தில் தல் நாளில் அமாவாைச, கிரகணம் வ ம், மாத 
இ தியில் மகா சிவராத்திரி வ ம் 
 

2029ஆம் ஆண்   கீலக வ டம் ைத மாத பிறப்  மற் ம் சிவராத்திரி (ெசன்ைன நகர விநிைலப்படி) 
 ேததி வாக்கியப்படி தி க்கணிதப்படி 

ைத மாத பிறப்  14.1.2029 ஞாயி  ைத தல் நாள் மதியம்  1:38 ைத தல் நாள் காைல 9:28 
ைத மாத டி  12.2.2029 திங்கள் 

 
ைத30 இர  12:30 
(ஆங்கிலப்படி13.2.2029 அதிகாைல 00:30) 

ைத 30 மாைல 6:27 மணி 

 
2029ஆம் ஆண்  ைத தல் நாள் அன்  சூரிய கிரகணம் வட அெமரிக்காவில் நிக ம் 

http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEplot/SEplot2001/SE2029Jan14P.GIF 
 

தமிழ் ேததி சிறப்  நாள் ஆங்கில ேததி திதி திதி டி  

மார்கழி28  12.1.2029 ேதய்பிைற 
திரிேயாதசி 

11:06 PM 

மார்கழி29  13.1.2029 ேதய்பிைற ச ர்தசி 10:46 PM 

ைத1 ைதமாத பிறப்  
ைத அமாவாைச 
ைத ெபாங்கல் 
சூரிய கிரகணம் 
(வடஅெமரிக்காவில்) 

14.1.2029 அமாவாைச 10:54 PM 

ைத 2  சந்திரமாதம் 
மாக மாதம் வக்கம் 

15.1.2029   

ைத 28 மகா பிரேதாஷம் 10.2.2029   

ைத29 மகா சிவராத்திரி 11.2.2029 ேதய்பிைற 
திரிேயாதசி 

01:30 PM 

ைத30  12.2.2029 ேதய்பிைற ச ர்தசி  02:34 PM 

மாசி  13.2.2029 அமாவாைச  04:01 PM 

Place : ChennaiDate : Jan 13, 2029 - Feb 14, 2029Location : 13.08, -80.27Time Zone : 5.5 
  
குறிப் : ேமற்படி 2029ஆம் ஆண்  வ ம் மகா சிவராத்திரிைய ேவதப்பிராமணர், பஞ்சாங்க கணிதக்ஞர்கள், மடாதிபதிகள், 
வானியல் அறிஞர்கள் ஒன் கூடி விவாதித்  ேததியில் மாற்றம் ஏற்ப்ப த்தலாம். ேமற்படி என  கணிப் கள் கால அள ப்படி 
சரியான . 
 

 ஏன் இந்த குழப்பம்? 
 
 வானியல், மாத கணக்கீ  ைறபற்றிய அறிவியல் கணக்கீ கைள அறியாதவர்கள்  அைட ம் குழப்பேம. 
 இவர்களால் பஞ்சாங்கம் மற் ம் விரத நிர்ணயங்கைள  ரிந் க்ெகாள்ளாத ம் மிக க்கிய காரணம் ஆகும் 
 விரத நிர்ணயம் ெதாடர்பான பல்ேவ  ல ல்களில், குறிப்பாக ெபரிய வ ஷாதி, உத்திரகாலாமி தம், விரதாதி கால 
நிர்ணயம், காலவிதானம், காலப்பிரகாசிைக ேபான்ற ல்களில் மிக ெதளி டன் தரப்பட் ள்ள  

இந்தியா வ ம்  சிவராத்திரி எந்த குழப்ப ம் இன்றி 12 பிப்ரவரி 2010 ெவள்ளி  அன்  கைடபிடிக்கப்ப கிற  
  

 எந்த பண்டிைககள் சந்திர மாதத்தின் அடிப்பைடயில் வ கிற ? 
 மகாசிவராத்திரி, விநாயகர் ச ர்த்தி, ஸ்ரீராம நவமி, தீபாவளி,  சரஸ்வதி ைஜ 
 இன் ம் பல பண்டிைககள் சந்திரமாதத்தின் அடிப்பைடயில் வ கிற  
 

 எந்த பண்டிைககள் சூரியமாதத்தின் அடிப்பைடயில் வ கிற ? 
 ெபாங்கல், காரைடயான் ேநான் , ஆடிப்ெப க்கு,  மற் ம் பல 
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