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पञ्चाङ्गवििरणम ्
 

 

P.S.S. Koushik Sarma 
 
 

अविन्त्याव्यक्तरूपायविगगणुाय गगणा्मि।े 

समस्तजगदाधरमतूयु ेब्रह्मण ेिमः॥ⅰ 

पञ्चाङ्गपररियः 

     पञ्चािाां अङ्गािाां समाहारः पञ्चाङ्गम्। वतवि –  िार –  िक्षत्र –  योग –  करणञ्चेवत 

पञ्चाङ्गस्य अियिाः सवन्तत। एतेषाां साधिां पञ्चाङ्गसाधिम्। िदेविवहतकमुणाां िाम श्रौत-

स्मातुयज्ञिाां, वि्य-िैवमविक-काम्यािाां, सांस्काराणाां, व्रतोपिासददकािाां आिरणां वियतेिैि 

मगहूतेि भिवत। मगहूतुज्ञािां पञ्चाङ्गज्ञािात् भिवत।  पञ्चाङ्गन्ततग ज्योवतषेिैि ज्ञायते। तदि ं

ज्योवतश्शास्त्रय िेदाङ्ग्िां पञ्चाङ्गेिैि भिवत ।  

पञ्चाङ्गभदेाः 

     पञ्चाङ्गािाां प्रिलिां प्रािीिकालादेि ितुते। परन्ततग तस्य स्िरूपां ितुमािस्िरूपिद ्

िासीत्। भारतीयज्योवतषस्य इवतहासे उक्तां  यत् पूिुकाले पञ्चाङ्गस्िािे ितगरङ्गां, त्र्यङ्गां, 

द्वयङ्गां िा एकाङ्गमवप प्रिवलतमासीत् इवत। शिैः शिैः ििीिाङ्गािाां ज्ञािां जातां तिा 

एकाङ्गस्य पञ्चाङ्गे पररणतम्। विवभन्नवसद्धान्ततािगरोधेि पञ्चाङ्गावि विर्मुयन्तते। यिा –  

 सौर-आयु-ब्रह्मपक्षाणाां पञ्चाङ्गावि तिा ििीिकाले आधगविकवसद्धान्ततमिलम््य 

(दकृ्पञ्चाङ्गावि) ि गणिां दियते। 

 अयिाांशिशादवप विरयणपञ्चाङ्गां सायिपञ्चाङ्गां  इवत वद्वविधां पञ्चाङ्गां जातम्। 

  सौरमािपञ्चाङ्गावि, िान्तरमािपञ्चाङ्गावि, बाहसु्प्यमाि पञ्चाङ्गावि दशृ्यन्तते। 

 वििम-शावलिाहिादद शकभेदिशात् पञ्चाङ्गावि भिवन्तत। 

 देशािारिशात् अमान्ततमास-पूर्णुमान्ततमासभेदेिाऽवप पञ्चाङ्गावि लभ्यन्तते।  

इदािीं पञ्चाङ्गस्य एकैकस्य अङ्गस्य वििरणम्, साधिसूत्रां ि प्रवतपाद्यते –  

वतविः 

तोवत विस्तारयवत िन्तरकाल-वमवत, तन्तयते िन्तरकलयेवत िा इवत वतिेः व्यग्पविः। 

िान्तरमािस्य एकददिां वतविः भिवत। अमान्ततकावलकौ सूयुिन्तरौ तगल्यौ राश्याददवभः स्याताम।् 

सूयुिन्तरयोः यदा स्फग टग्यन्ततरां द्वादशाांशवमतां भिवत  तदा एका वतविः भिवत। शगक्लपके्ष 

प्रवतपदारभ्य पूर्णुमा पयुन्ततां पञ्चदशवतियः भिवन्तत। कृष्णपके्ष अमापयुिां पञ्चदशवतियः। 

आह्य त्त्रांशविियः एकवस्मि् िान्तरमासे भिवन्तत। या वतविः सूयोदयद्वये भिवत सा 

वत्रद्यगस्पृक्। यस्याः वतविव्यावतः सूयोदये ि स्यात् सा वतविः क्षयवतविः इ्यिगम्यते।
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वतविसाधिसूत्रां एिां प्रवतपाद्यते –  
 

 = लब्धिः गतब्तथयिः 
                        शषेिः वत तमानब्तथिेः गतकलािः 

७२॰l – शषे ं= वत तमानब्तथ्ा ंगम्यकलािः 
चन्द्रब्िनगब्तिः – रब्वब्िनगब्तिः  = रब्वचन्द्रय िः ब्िनगत्यन्तरम ् 

 = वत तमानब्तथ्ा ंएष्यघब्िकािः  
 

िासरः 
 

     िासयतीवत िासरः। भान्तिादद सतिासराः सवन्तत।  

अहगुणस्य विधाुरणे परोक्षरूपेण िासरस्य उपयोगः भिवत। 

अन्तयत्र िासरस्य प्रास्ताििा िोपलभ्यते। सूयुवसद्धान्तते 

ग्रहकक्षािगरोधेि िासरिमः जातः इवत प्रवतपाददतम्। 

साििददिािाां व्यिहारािं िासराः उपयगज्यन्तते। 
 

िक्षत्रम ्
 

     ि  क्षरतीवत िक्षत्रम्। मेषवबन्तदगतः ििकला्मकस्य 

िवन्ततिृिस्य तगल्याः सतत्िांशभागाः एि अश्वन्तयादद 

िक्षत्रसांज्ञयोच्यन्तते। एकिक्षत्रस्य भोगकलाः = २१६॰॰/२७= 

८॰॰l कलाः िा १३o २॰l भिवन्तत । िेधे ग्रहिक्षत्रावण एि 

प्र्यक्षीभूतावि भिवन्तत। अन्तये िावन्ततिृिादयः कवल्पताः। 

फवलते िक्षत्राधारेणैि दशा-गोिार-मगहूतु-शान्त्यादयः 

विधाुयुन्तते। िन्तरवस्ितकं्ष व्यिहारिक्षत्रेण पञ्चाङ्गे उपयगज्यते। 
 

िक्षात्रसाधिसतू्रम ्– 
 

 

 

 

िन्तरस्फग टस्य रावश-अांशादीि ्वलतीकग यातु ् 

 =    लव्धः गतिक्षत्रसङ््या 

                   शेषः ितुमाििक्षत्रस्य गतकलाः 
 = ितुमाििक्षत्रस्य गतघरटकाः 

८॰॰ – शेषः = फलम् 
= ितुमािक्षत्रस्य गम्यिाड्यः 

 

योगः 
 

    योगो वद्वविधः। आिन्तदादयो वस्िरयोगाः विवहतिक्षत्राददष्ट-

िक्षत्रां याित् गणिया वसद्ध्यवन्तत। एते योगाः 

अष्टात्िांशवतसङ््याकाः भिवन्तत। पञ्चाङ्गेषग 

एतेषामािन्तदाददयोगािाां गणिा ि भिवत। पञ्चाङ्गेषग 

विवहतयोगाः विष्काम्भादयः िराः भिवन्तत, 

सूयुिन्तरयोगस्यान्तििुकां  िाम योगः। अिाुत् सूयुिन्तरगवतयोगो 

यादाऽष्टशतकलातगल्यो भिवत तदा एकः योगः जायते। 

एिमेकवस्मि् रावशििे विष्कम्भादयः योगाः 

सतत्िांशवतसङ््याकाः भिवन्तत। 
 

योगसाधिसतू्रम ्
 

 

 = लव्धः गतयोगाः 

                   शेषः ितुमाियोगे गतकलाः 

८॰॰l –  शेषः = ितुमाियोगे एष्यकलाः 

 = ितुमाियोगे एष्यघरटकाः 

 

 
 

करणम ्
 

      वतथ्यधं करणां स्मृतम् इवत प्रमाणिििािगसारेण एकस्याां 

वतिौ द्व ेकरणे भितः। करणमवप वद्वविधां िरकरणां वस्िरकरणां 

िेवत। सतिरकरणावि ि्िारर वस्िरकरणावि ि भिवन्तत। 

कृष्णपक्षस्य ितगदुवशवतिेः उिराधे शकग वि करणम्। 

अमािस्यायाः पूिाुधे िागकरणम्, उिराधे ितगष्पदकरणम्। 

शगक्लपक्षस्य प्रवतपदः पूिाुधे  ककां स्तगघ्नम् इवत िामकां  करणां 

भिवत । एतावि ि्िारर वस्िरकरणावि सवन्तत । बि-बालि-

कौलि– तैवतल– गर-िवणज– विवष्ट इवत सतिरकरणावि 

भिवन्तत। शगक्लपक्षप्रवतपदः उिराधुतः कष्णपक्षितगदुश्याः 

पूिाुधं याित् एतेषाां िरकरणािाम् अष्टािृियः िलवन्तत । 
 

करणसाधिसतू्रम ्
 

 =  लव्धः गतकरणावि 

                 शेषः ितुमािकरणे गतकलाः 

३६॰l –  शेषः = ितुमािकरणे एष्यकलाः 

 = ितुमािकरणे एष्यघरटकाः 
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पञ्चाङ्गस्य मह्िम ्

  पञ्चाङ्गस्य मह्िां सांि्सरािल्यामिेां प्रोक्तम्–  

लक्षमीः स्यादिला वतविः श्रिणत ेिारा तिायगविरम।् 

िक्षत्रां कृतपापतापशमिां योग ेवियोगािहः॥ 

सिाऽुभीष्टकरां तििै करणां पञ्चाङ्गमिेां स्फग टम ्। 

श्रोतव्यां गणकाििात ्प्रवतददिां श्रयेस्करां वसवद्धदम॥्ⅱ 

सिेष्िवप पञ्चाङ्गेषग विशदेि पञ्चाङ्गस्य मह्िां विरूवपतां ितुते । यिा –  

वतवि िारां ि िक्षत्रां योगः करणमिे ि । 

पञ्चाङ्गस्य फलां श्रग् िा गांगास्नािफलां लभते॥् 

जािावत काल ेपञ्चाङ्गां तस्य पापां ि विद्यत।े 

वतिसे्तग वश्रयमाप्नोवत िारादयगष्यिद्धिुम॥् 

िक्षत्राद्धरत ेपापां योगारोगवििारणम ्। 

करणा्कायवुसवद्धः स्यात ्पञ्चाङ्गफलमगच्यत॥े 
 

      अिाुिीिकाले ज्योवतश्शास्त्रस्य आधारभूतरूपेण पञ्चाङ्गमवस्त। पञ्चाङ्गेषग (मगरणग्रन्तिेषग) मूहूतुविज्ञािम्, शकग िज्ञािम्, 

ग्रहणवििारः, धमुशास्त्रादद अिेकविषयाः वल्यन्तते। इतोऽवप  
 

सङ्गणक-अन्ततजाुलादद ििीिपद्ध्या पञ्चाङ्गप्रवतकृतयः  लभ्यन्तते। 
 

उपसांहारः 
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