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गिद्धानिाः 

 
गिरीशभट्टः गि, गिनेश मोहन जोशी 

 
िाराांशः  

पारम्पररकक्रमेण ये ज्यौतिषशास्त्रस्य अध्ययनं कुर्वतति िेष ुअतिकानां छात्त्राणां कृिे आितुनकखगोलशास्त्रस्य ज्ञानं तकतचिि ्तयनूमतस्ि 

। यिः िेषा ंगतिः आितुनकखगोलशास्त्र ेआितुनकगतणिशास्त्रे ि तकतचिि ्अल्पीयसी र्िविे इति र्यं जानीमः । अिः पारम्पररकक्रमेण 

ये ज्यौतिषशास्त्रस्याध्ययनं कुर्वतति िेष ु अतिकिमाः छात्त्राः प्रािीनार्ाविीनज्योतितर्वज्ञानयोः िलुना ं किुुं समरावः न भर्तति । अस्य 

शोिपरस्य मखु्योद्दशे्यम ्अतस्ि आितुनकखगोलशास्त्रस्य कतिपयाना ंमहत्त्र्पणूवतर्षयाणां सङ््कषेपेण प्रस्ििुीकरणम ्। येन पारम्पररकक्रमेण 

ज्यौतिषशास्त्रस्य अध्ययनरिानां छात्त्राणां कृिे आितुनकखगोलशास्त्रस्य तसद्धातिाना ं सामातयपररियो भर्ति। अतस्मन ् शोिपरे 

आितुनकखगोलशास्त्रानसुारेण ग्रह-नषरयोभदेाः, ग्रहशब्दव्याख्या, ग्रहाणां र्गीकरणं, ग्रहाणां पररभ्रमणे सामातयतनयमाः, ग्रहाणां 

मतदकणावनां मानातन (सयूावद ् ग्रहाणां दरूत्त्र्मानातन), ग्रहाणां भगणकालः, ग्रहाणां यतुिकालः, ग्रहाणां दृति-कलयोः तनरूपणं, ग्रहाणां 

प्रिीयमानाः गियः इत्त्येिे तर्िाराः सम्यक् प्रतिपातदिाः । 

 
कूटशब्द: ग्रहाणां दृति-कलयोः तनरूपणं,  ग्रहाणाां प्रिीयमानाः गियः – इत्येिे्गिचाराः्िम्यक््प्रगिपागििाः 

 
प्रस्तिािना 

ग्रहनक्षरयोभेिाः 

िात्रौ आकाशस्यािलोकनं सियत ेचते ्तत्र ये ित्नानीि ददेीप्यमानः नकेै प्रकाशसबन्दिो दृश्यन्त ेत ेएि जनैः नक्षत्राणीत्यचु्यन्त े। 

पिन्त ु िस्ततुस्त ु तादृशाः ििे प्रकाशसबन्दिः नक्षत्रासण नैि भिसन्त । तषेा ं प्रकाशसबन्दनूा ं मध्ये केचन ग्रहाः असप अन्तगगता 

भिसन्त। तषे ुप्रकाशसबन्दषु ुग्रहाः के ? तथा नक्षत्रासण कानीसत अिोसनसदगष्ःै भदेःै
1
 अिगन्तु ंशक् यते – 

 “न क्षरतीतत नक्षत्रम”् इसत नक्षत्रपदस्य व्यतु्पसतः । एिं नक्षत्रासण स्थानपरिितगनं न कुिगसन्त । पिन्त ुग्रहाः स्थानपरिितगनं 

कुिगसन्त । अतः ये प्रकाशसबन्दिः स्थानपरिितगनं कुिगसन्त त े ग्रहाः, ये प्रकाशसपण्ाः स्थानपरिितगनं न कुिगसन्त तासन 

नक्षत्राणीसत ज्ञातु ंशक् यते । आङ्््लभाषाया ंग्रहभे्यः यः Planet पद ंप्रयजु्यत ेतस्य व्यतु्पत्त्यथगः ‘चलः’ इसत । यसद अद्य 

कोऽसप ग्रहः मेषिाशौ दृश्यते, कालान्तिे ि एि ग्रहः िषृभिाशौ भसिरयसत । अथागत ्ग्रहस्य सिषिुाशंाः िान्त्यंशाश्च चलाः 

भिसन्त । नक्षत्रासण िदा एकसस्मन्नेि िाशौ सतष्ठसन्त । अथागत ् मेषिाशौ यासन नक्षत्रासण भिसन्त तासन ििगदा मेषिाशािेि 

भिसन्त; िषृभिाशौ यासन नक्षत्रासण भिसन्त तासन ििगदा िषृभिाशािेि सतष्ठसन्त...... एिं ज्ञातव्यम ् । अत एि नक्षत्राणा ं

सस्थित्िात ्तषेा ंसिषिुाशंाः िान्त्यंशाश्च सस्थिाः भिसन्त । 

 नक्षत्रासण ियूग इि स्ितन् त्रसपण्ाः भिसन्त । बह सन नक्षत्रासण ियूगिमासन, ियूागत ् दीर्गतिासण िा भिसन्त । (ियूागत ्

अल्पतिाणयसप कासनचन नक्षत्रासण िसन्त । सकन्त ुबह सन नक्षत्रासण ियूागपेक्षया दीर्गतिासण ियूगिमासन िा भिसन्त ।) पिन्त ु

ग्रहाः ियूगमण्लस्य अङ््गरूपपाः (िौिपरििािस्य िदस्यरूपपाः) भिसन्त । ििेऽसप ग्रहाः ियूागत ्अल्पपरिमाणकाः भिसन्त । 

तथा ियूगस्य अिीनास्िन्तः ियूगस्य गरुुत्िाकषगणशक् त्या दीर्षे ुितृेष ुियूपरि परितः परििमण ंकुिगसन्त । 

 नक्षत्रासण सनजौज्ज्िल्येन प्रकाशता ंयासन्त । तासन ियूग इि स्ियंप्रकाशकासन भिसन्त । सकन्त ुग्रहाः चन्र इि प्रकाशसिहीनाः 

सपण्ाः । ग्रहाणामपुरि पसतताः ियूगिश्मयः एि प्रसतफलन ंप्राप्य तान ्ग्रहान ्भिूासिभ्यः प्रदशगयसन्त ।  

 ग्रहाणा ंप्रकाशः सस्थिौज्ज्िल्येन भासत । पिन्त ुनक्षत्रासण कम्पप्रभया प्रकाशन्त े। 

                                                            
1 अिागचीनं ज्योसतसिगज्ञानम;् अध्यायः ६; पटंु ११५ 
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 दिूदशगकयन् त्रणे ग्रहाणा ं सकस चत ् ििाकािसबम्बं दृश्यत े । पिन्त ु नक्षत्रासण 

महासभििगनशसक् तकैः दिूदशगकयन् त्रिैसप केिलं ददेीप्यमानसबन्दि इि दृश्यन्त े। 

 नक्षत्रासण ियूग इि ज्िलनशीलसपण्ाः भिसन्त । सकन्त ु ग्रहाः चन्र इि 

उरणत्िहीना असतशीतलाः भिसन्त । (गरुुशनी प्रायेण सहममयािेि । ियूागत ्

बहुदिेू ि चािशीलत्िात ्। िरुणने्रकुबेिाः इतोऽप्यसिकाः शीतलाः भिसन्त ।) 

तषे ु ग्रहषे ु यः तापिमः लभ्यत े तस्य कािण ं ियूगस्य तापशसक् तिेि । [ियूागत ्

प्राप्तया तापशक् त्या एि ग्रहाणा ंकृत ेतापः लभ्यत े। ियूगस्य तापशसक् तः ग्रहान ्

प्रसत न प्राप्यत ेचेत ्ग्रहाः शीतला एि भिेयःु । तथा ग्रहाणाम ्औरणयप्रमाण ंत ु

ियूागत ् ग्रहािसि सिद्यमानं दिूत्िमिलसम्बत ं भिसत । बिुः ियूगस्य िमीपतमः 

ग्रहः । अतः तस्य औरणयमत्यसिकम ् । शिु-भसूम-कुज-गरुु-शसन-िरुण-इन्र-

कुबेिाणाम ् औरणयं िमेण न्यनूं भिसत । िौिमण्ल े असतशीतलः ग्रहः 

कुबेिः(प्लटूो) भिसत; ियूागदसतदिेू सस्थतत्िात ्। 

 

ग्रहाणाां्िङ्््या् 

ग्रहास्ताित ् िौिमण्लस्य िदस्याः भिसन्त । स्िकीयेष ु दीर्गितुगलाकािाि ु कक्षािु 

ियूपरि परितः परििमण ंकुिगसन्त । ियूपरि परितः ग्रहाणा ंपरििमण ेियूगस्य गरुुत्िाकषगणा 

शसक् तिेि कािणम ् । िौिपरििािे िदस्यरूपपणे न केिल ं ग्रहाः िसन्त; तषेामपुग्रहाः, 

िमूकेतिः, उल्कासपण्ाश्च िौिमण्लस्य िदस्या एि भिसन्त । एतषेा ंमध्ये ग्रहाः एि 

िौिमण्लस्य प्रमखुिदस्यरूपपणे गहृ्यन्त े । यिूोप ् दशेषे ु प्राचीनकाल े मध्ययगु े च त े

ग्रहाः िप्तिङ्््याका आिन ्। तदा ‘भःू सस्थिा’ इसत ििेषा ंिम्मसतिािीत ्। अत एि 

िा भःू प्राचीनज्योसतसिगसभः ग्रहभे्यः व्यसतरिक् ता परिगसणता । तथा ियूगचन्रौ असप 

ग्रहाणा ं मध्ये परिगसणतौ आस्ताम ् । अन्ये च बिुशिुभौमगरुुशनयः ग्रहत्िेन 

परिगसणताः आिन ् ।
2
 प्राचीनभाितीयानामसप मतम ् एिमेि आिीत ् । सकन्त ु

प्राचीनभाितीयानां ग्रहशब्दस्य सनिगचनम ् आिसुनकखगोलशास् त्रस्य ग्रहशब्दस्य 

सनिगचनापके्षया सनतिा ं सभन्नमािीत ् । प्राचीनमतने ग्रहनक्षत्रयोः सनिगचनसनरूपपकः 

श्लोकः एिमसस्त – 

 

“आकाश ेयातन दृश्यतिे ज्योतितबवम्बातयनेकशः । 

िषे ुनषरसंज्ञातन ग्रहसंज्ञातन कातनतिि ्॥ 

िातन नषरमानातन तस्ररस्रानातन यातन र्ै । 

गच्छतिो भातन गहृ्णतति सििं ये ि ुखिेराः्3 ॥“ 

 

इसत । तषेा ंग्रहशब्दस्य सनिगचनानिुािं तःै अङ््गीकृता ग्रहाः िमीचीनाः आिन ्। अत

                                                            
2 अिागचीनं ज्योसतसिगज्ञानम;् अध्यायः ६; पटंु ११६ 

3https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0

%A4%95%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4

%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A5%8D 

एि भाितीयफसलतज्योसतसिगद्याया ं यो निग्रहाणामलु्लेखो भिसत तसस्मन ्

ियूगचन्रबिुशिुभौमगरुुशनयः ििाहुकेतकुाः िसन्त । िरुणने्रकुबेिाः भसूमं परितः 

ि चािं कुिगन्तीि प्रतीयन्त े चदेसप तषेा ं जन्मान्तिफलिचूकत्िाभािात ् त े ग्रहत्िेन 

प्राचीनैः नाङ््गीकृताः । तथा िाहुकेत ू िासन्तितृ-चन्रसिमण्लयोः िम्पातसबन्द ू

चदेसप (तयोः मतूगरूपपाभािः भित्यसप) तयोः जन्मान्तिकमगफलिचूकत्िात,् भसूमं 

परितः परििमण ं कुिगन्तीि प्रतीयमानत्िाच्च तयोः ग्रहत्िमङ््गीकृत ं प्राचीनैः । 

आिसुनकैस्ताित ् ये कायाः स्िकीयदीर्गितृाकािकक्षाि ु ियूपरि परितः परििमणं 

कुिगसन्त तथा ियूगप्रकाशस्य प्रसतफलनं कुिगन ् कम्पप्रभया प्रकाशन्ते, ते ग्रहाः इसत 

अङ््गीकृताः । आिसुनकाः असप ग्रहाणा ं चलत्िं प्रसतपादयसन्त; प्राचीनाः असप 

प्रसतपादयसन्त । सकन्त ुआिसुनकाना ं व्या्याया ंजन्मान्तिकमगफलिचूकत्िं नासस्त । 

प्राचीनव्या्याया ं तदसस्त । एिं जन्मान्तिकमगफलिचूकत्िाभािेऽसप ियूपरि परितः 

परििमणात ् तथा आिसुनकग्रहशब्दव्या्यायाः अन्येषा ं लक्षणाना ं िमन्ियात ्

िरुणने्रकुबेिाः आिसुनकव्या्याया ं ग्रहाः जाताः । पनुश्च प्राचीनव्या्यायां 

मतूगस्िरूपपयकु् ताः ग्रहलक्षणिंयकु् ताः कायाः एि ग्रहाः इसत नासस्त । सकन्त ु

आिसुनकाः मतूगकायान ् एि ग्रहत्िेन स्िीकुिगसन्त । अत एि 

आिसुनकखगोलशास् त्रज्ञाना ं मतने ियूपरि परितः ि चािं कुरुतोऽसप िाहुकेत ू ग्रहौ न 

भितः । यथा चन्रसिमण्ल-िासन्तितृयोः िाहुकेत्िा्यौ िम्पातौ भितस्तथैि 

अन्येषा ंग्रहाणा ंसिमण्लाना ंिासन्तितृस्य चासप िम्पातौ सिद्येत,े तऽेसप भसूमं परितः 

परििमण ं कुिगन्तीि प्रतीयन्त;े तथासप तषेा ं कमगफलिचूकत्िाभािाते ग्रहत्िेन 

प्राचीनैनागङ््गीकृताः । चन्रस्य भसूमं परितः परििमणशीलत्िात ् िोऽसप 

ग्रहत्िेनाङ््गीकृतः प्राचीनैः, सकन्त ु आिसुनकाः िास्तिसस्थत्याः आिािेण 

ग्रहशब्दव्या्या ंकृतिन्तः, अतः ियूपरि परितः परििमणाभािात ्चन्रः तषेा ंमतने ग्रहः 

न; भसूमं परितः चन्रस्य परििमणात ् भमूेरुपग्रहत्िने चन्रः स्िीकृतः आिसुनकैः । 

ियूगस्यासप भसूमं परितः परििमणस्य प्रतीयमानत्िात ् तमसप ग्रहत्िने स्िीकृतिन्तः 

प्राचीनाः । सकन्त ुआिसुनकाः, िास्तसिकतया भसूमः ियूपरि परितः परििमण ंकिोतीसत 

हतेोः प्राचीनाः िौिमण्ले ियूगस्य स्थाने भसूमं ग्रहत्िने स्थासपतिन्तः, ियूगस्य 

सस्थित्िात ् नक्षत्रत्िेन स्िीकृतिन्तः । (अत्र प्राचीनाः िौिमण्ले भमूेः स्थान े ियूपरि, 

ियूगस्य स्थाने भसूमं च स्थासपतिन्तः इत्यिगन्तव्यम ् । आिसुनकाः िास्तितया 

िौिमण्लव्यिस्था कथ ं ितगत े तदनिुािमेि (as it is) िौिमण्लव्यिस्थां 

कसथतिन्तः, सकन्त ु प्राचीनैः त ु भसू्थैः जनैः प्रतीयमानसस्थसतमनिुतृ्य 

िौिमण्लव्यिस्था कसथता इत्यिगन्तव्यम ्। यतो सह भसू्थःै जनःै भसूमं परितः ियूगः 

अन्यग्रहाश्च परििमण ं कुिगन्तीत्येि दृश्यन्त े ।) अतः प्राचीनभाितीयाना ं ग्रहशब्दस्य 

तथा आिसुनकखगोलशास् त्रज्ञाना ंPlanet शब्दस्य च व्यत्यािः ितगते । 
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कोष्ठकः 1: प्राचीनाना ंग्रहशब्दव्या्यायाः, आिसुनकाना ंग्रहशब्दव्या्यायाश्च व्यत्यािाः 
 

प्राचीनानाां्ग्रहशब्िव्या्यायाः, आधुगनकानाां्ग्रहशब्िव्या्यायाश्च्व्यत्यािाः 

क्र. िां. प्राचीनानाां्ग्रहशब्िव्या्या आधुगनकानाां्ग्रहशब्िव्या्या 

1.  
प्राचीनभाितीयैः चन्रः, बिुः, शिुः, ियूगः, कुजः, गरुुः, शसनः, िाहुः, केतःु एत ेनिग्रहत्िने 

स्िीकृताः । एत ेएि भाितीयफसलतज्योसतसिगद्यायामङ््गीकृताः निग्रहाः भिसन्त । 

आिसुनकखगोलशास् त्रजै्ञः बिुः, शिुः, भसूमः, कुजः, गरुुः, शसनः, 

िरुणः, इन्रः, कुबेिः - एत ेनिग्रहत्िेन स्िीकृताः । 

2.  
प्राचीनैः भकेूसन्रतिौिमण्लव्यिस्था कसथता । (भसूमं परितः ये खगोलीयसपण्ाः परििमण ं

कुिगन्तीि प्रतीयन्त ेत ेग्रहाः ।) 

आिसुनकैस्ताित ्ियूगकेसन्रतिौिमण्लव्यिस्था कसथता । (ियूपरि परितः 

ये खगोलीयसपण्ाः परििमण ंकुिगसन्त त ेग्रहाः ।) 

3.  प्राचीनग्रहशब्दव्या्याया ंकम्पप्रभात्िं नान्तगगतम ्। आिसुनकग्रहशब्दव्या्याया ंकम्पप्रभात्िम ्अन्तगगतम ्। 

4.  प्राचीनग्रहशब्दव्या्याया ंमतूगसपण्ा एि ग्रहाः इसत नासस्त । आिसुनकाना ंमत ेत ुमतूगसपण्ा एि ग्रहत्िने स्िीकिणीयाः इत्यसभप्रायः । 

5.  प्राचीनास्त ुििेषा ंग्रहाणा ंकमगफलिचूकत्िमङ््गीकुिगसन्त । आिसुनकग्रहशब्दव्या्याया ंकमगफलिचूकत्िम ्इत्यंशः नासस्त । 

6.  प्राचीनाः ितृाकािपथेष ुग्रहाणा ंचलनमङ््गीकृतिन्तः । आिसुनकाः दीर्गितृाकािपथेष ुग्रहाणा ंचलनं कसथतिन्तः । 

  

टालेमीमहोदयस्त ु पाश्चात्त्यदशेषे ु व्यापकतया भकेूसन्रकसिद्धान्तस्य प्रिािं कृतिान ् । 

बहुकालपयगन्त ं िैि सिद्धान्तः ििैिसप उििीकृतः आिीत ् । सकन्त ु यदा कोपसनगकि ्

महोदयः प्रमाणपिुस्ििं िौिकेसन्रकसिद्धान्त ंप्रसतपासदतिान ्तदानीं टालेमीमहोदयस्य 

भकेूसन्रकसिद्धान्तः अििीभतूः अभित ् । कोपसनगकि ् महोदयेन भिुः ियूपरि परितः 

भ्रमण ंप्रसतपासदतं, ियूगश्च िौिमण्लस्य केन्र ेस्थासपतः । ततः आिभ्य भिुः ग्रहत्ि,ं 

चन्रस्य भमूेरुपग्रहत्िं च सनसश्चतम ् । तदा प्रभसृत बिु-शिु-पथृ्िी-कुज-गरुु-शनयः 

ग्रहत्िेन प्रसिद्धाः जाताः
4 
।
 

१७८१ तमे सिस्ताब्द े शसनकक्षाया बसहः सस्थतः एकः नतूनग्रहः हशगल ् महोदयेन 

उपलब्िः । तस्य नाम ‘हशगलः’ अथिा ‘यिेुनि’् इसत । दिेिाणया ं(िंस्कृतभाषाया)ं 

‘िरुण’नाम्ना अयम ्उपज्ञातः । तदनन्तिं १८४६ तम े सिस्ताब्द े ‘लेसिरिए’महोदयेन 

िरुणकक्षातो बसहःसस्थतः अन्यः ग्रहः दृष्ः । तस्य नाम ‘नेप्चनू’् इसत । 

गीिागणिाणयाम ्अयम ्इन्रनाम्ना प्रसिद्धः । असचिात्पिूगमेि १९३० तमे सिस्ताब्द ेलााँ 

िेल ् महोदयेन प्लटूोग्रहः इन्रकक्षाया बसहरुपलब्िः । िंस्कृतभाषाया ं ि ग्रहः 

कुबेिनाम्ना प्रसिद्धः । एिमिनुा िौिपरििािे नििङ्््याकाः ग्रहाः ितगन्त े । ते 

यथािमम ्- बिुः, शिुः, भसूमः, कुजः, गरुुः, शसनः, यिेुनि(्िरुणः), नेप्चनू(्इन्रः), 

प्लटूो(कुबेिः)
5 
। 

 

कोष्ठकः्2: आिसुनकमतेन िौिमण्लस्य ग्रहाः (ियूागद ्दिूत्िस्य आिोहणिमेण) 

 

क्र. िां. 
आधुगनकमिेन्िौरमण्डलस्तय्ग्रहाः (िूयााि््िूरत्िस्तय्आरोहणक्रमेण) 

िांस्तकृिनामागन आङ्््लनामागन 

1. बिुः Mercury 

2. शिुः Venus 

3. पसृथिी Earth 

4. कुजः Mars 

 अिान्तिग्रहाः (क्षरुग्रहाः) Asteroids 

5. गरुुः Jupiter 

6. शसनः Saturn 

7. िरुणः Uranus 

8. इन्रः Neptune 

9. कुबेिः Pluto 

 

ग्रहाणाां्ििीकरणम्् - 

एतषेा ंनिाना ंग्रहाणा ंिगीकिण ंत ुआिसुनकखगोलशास् त्रजै्ञः बहुसभः प्रकािैः कृतम ्। 

तत्र प्रसिद्धासन त्रीसण िगीकिणासन एि ंभिसन्त
6 
- 

 लघुग्रहाः, प्रधानग्रहाश्च् - बिुशिुौ लर्गु्रहौ, भौमगरुुशसनिरुणने्रकुबेिाः 

प्रिानग्रहाः । लर्गु्रहाणा ं कक्षाः भकूक्षान्तगगताः भिसन्त । अथागत ् ियूग-

भमू्योमगध्ये लर्गु्रहाः भिसन्त । प्रिानग्रहाणा ं कक्षाः भकूक्षातः बसहःसस्थताः 

                                                            
4 अिागचीनं ज्योसतसिगज्ञानम;् अध्यायः ६; पटंु ११६ 

5 अिागचीनं ज्योसतसिगज्ञानम;् अध्यायः ६; पटंु ११६ 
6 अिागचीनं ज्योसतसिगज्ञानम;् अध्यायः ६; पटंु ११६, ११७ 

भिसन्त। अत एि लर्गु्रहाणा ं दनैसन्दनी गसतः पसृथव्याः दनैसन्दनगतिेपके्षया 

शीघ्रा भिसत; ियूपरि परितः परििमणकालश्च भमूेः परििमणकालापके्षया 

असिकः भिसत। प्रिानग्रहाणा ं दनैसन्दनी गसतः पसृथव्याः दनैसन्दनगतिेपके्षया 

मन्दा । अत एि प्रिानग्रहाणा ं ियूपरि परितः परििमणकालः भमूेः 

परििमणकालापके्षया अल्पा भिसत । 

 अनिग्राहाः, िगहग्राहाः्- अन्तग्रगहाः अिान्तिग्रहाणामेकसस्मन ्पक्ष,े बसहग्रगहाश्च 

अपिसस्मन ् पक्ष े भिसन्त । अथागत ् अन्तग्रगहाः ियूगस्य अिान्तिग्रहाणा ं च 

अन्तिाले भिसन्त । बसहग्रगहाणा ं कक्षा अिान्तिग्रहभे्यः बसहः भिसन्त । एि ं

बिुशिुभौमा अन्तग्रगहाः, ियूगस्य अिान्तिग्रहाणा चान्तिाले सस्थतत्िात ् । 

गरुुशसनिरुणने्रकुबेिा बसहग्रगहाः, अिान्तिग्रहाणा ंबसहभागग ेसस्थतत्िात ्। 

 पागिािग्रहाः, मु्यग्रहाः्- येषा ंग्रहाणा ंगात्रासण भिुः गात्रस्यापके्षया लर्सून 

भिसन्त त ेपासथगिग्रहाः भिसन्त । तथा भमूेः्गात्रस्यापके्षया येषा ंग्रहाणा ंगात्रासण 

बहृत ्भिसन्त त ेमु् यग्रहाः । (पासथगिग्रहाः भिुः अल्पीयािंः । मु् यग्रहाः भिुः 

महीयािंः ।) एिं बिुशिुभौमकुबेिाः पासथगिग्रहाः भिसन्त, भिुः अल्पीयािंः 

इसत हतेोः । अिसशष्ाः ग्रहाः (गरुु-शसन-िरुण-इन्राः) मु् यग्रहाः भिसन्त, भिुः 

महीयािंः इसत हतेोः । 

  

उपर्युक्तवर्गीकरणानामाधारेण अधोतनतदुष्ााः तनष्कराुाः तिद््र्ततत - 

 बिुशिुौ लर्गु्रहौ अन्तग्रगहौ पासथगिग्रहौ च भितः । भकूक्षायाः अन्तः 

सस्थतत्िात ् तौ लर्गु्रहौ । अिान्तिग्रहाणा ं ियूगस्य चान्तिाले सस्थतत्िात ्

अन्तग्रगहाः । तथा भिुः अपके्षया लर्तु्िात ्लर्गु्रहौ । 

 कुजः प्रिानग्रहः अन्तग्रगहश्च भिसत । भकूक्षायाः बसहः सस्थतत्िात ् िः 

प्रिानग्रहः । अिान्तिग्रहाणा ंियूगस्य चान्तिाले सस्थतत्िात ्अन्तग्रगहः ।  

 गरुु-शसन-िरुण-इन्राः बसहग्रगहाः मु् यग्रहाश्च भिसन्त । अिान्तिग्रहाणा ं बसहः 

सस्थतत्िाते बसहग्रगहाः । भिुः अपके्षया महत्त्िाते मु् य(प्रमखु)ग्रहाः ।  

 ििे अन्तग्रगहाः गात्र ेभसूमतः लर्ीयािं एि । अथागत ्ििे अन्तग्रगहाः पासथगिग्रहा 

एि । सकन्त ु बसहग्रगहषे ु कुबेिः भसूमतः लर्ीयान ् (पासथगिग्रहः) भिसत, अन्ये 

बसहग्रगहाः (गरुु-शसन-िरुण-इन्राः) मु् यग्रहाः अथागत ् भसूमतः महीयािंः 

भिसन्त। 

 

मु्यग्रहाणाां्(प्रमुखग्रहाणाां) पररक्रमणे्िामानयगनयमाः 

ये ग्रहाः भिुः महीयािंस्त े मु् यग्रहाः अथिा प्रमखुग्रहाः इत्यचु्यन्त े । गरुुः, शसनः, 

िरुणः, इन्रः - एत ेग्रहाः प्रमखुग्रहाः भिसन्त । यसद कोऽसप जनः िौिपरििािाद ्बसहः 

कसस्मन्नसप नक्षत्र े सतष्ठन ् िौिपरििािस्य प्रमखुग्रहाणा ं परििमण े सनयमसिशषेान् 

पश्येतसहग अिोसनसदगष्ाः अशाःं ज्ञायन्ते
7
 - 

1. प्रमखुग्रहाणा ं कक्षाः प्रायेण ितृाकािाः । यद्यसप ििेषा ं ग्रहाणा ं कक्षाः 

दीर्गितृाकािास्तथासप प्रमखुग्रहाणा ंि चािकक्षाणाम ्उत्केसन्रता अत्यल्पसमता 

                                                            
7 अिागचीनं ज्योसतसिगज्ञानम;् अध्यायः ६; पटंु ११७ 
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भिसत । अतः तषेा ं कक्षाः ितृाकािा इि प्रतीयन्त े । [िौिमण्लस्य निाना ं

ग्रहाणा ं मध्ये पासथगिग्रहरेिसप केिलं कुबेिबिुयोः ि चािपथयोः उत्केसन्रता
8 

एि पयागप्ता भिसत । अन्येषा ंपासथगिग्रहाणा ंकक्षाणाम ्उत्केसन्रता अत्यल्पा एि 

भिसत । प्रमखुग्रहाणा ं कक्षाणाम ् उत्केसन्रताः त ु इतोऽसप अतीि अल्पा एि 

भिन्तीत्यसभप्रायः । 

2. प्रमखुग्रहाणा ंकक्षाः प्रायेण एकसस्मन्नेि तले भिसन्त । अथागत ्िमतले एि ििे 

ग्रहाः भ्रमसन्त । कुबेिं सिहाय िि ेग्रहाः िासशचिे एि भ्रमसन्त । [अथागत ्तषेां 

कक्षाणमनं (शिः) अष्ाशंादल्पमेि । शिस्याल्पत्िाते िासन्तितृे एि भ्रमन्तीि 

दृश्यन्ते । 

3. त ेििे प्रमखुग्रहाः पसश्चमतः पिूपरि प्रसत भ्रमसन्त । पसश्चमतः पिूगगमनम ्ऋजगुसतः 

अथिा अििा गसतः इत्यचु्यत े । [पासथगिग्रहाः असप पसश्चमतः पिूपरि प्रत्येि 

परििमण ंकुिगसन्त । 

 

िूयााि््ग्रहाणाां्िूरत्िम््  

िौिपरििािस्य केन्र े ियूगः ििेषा ं ग्रहाणा ं परिचालक इि सतष्ठसत । िि े ग्रहाः 

गरुुत्िाकषगणरूपपिज्जज्िा ियूपरि परितः सिसभन्नदिूत्ि ेभ्रमसन्त । एि ंियूपरि परितः ग्रहाणां 

चलनस्य हतेःु ियूगस्य गरुुत्िाकषगणा शसक् तिेि । याित्पयगन्त ं ियूगस्य गरुुत्िक्षते्रस्य 

व्यासप्तभगिसत ताित्पयगन्त ं िौिपरििािस्य व्यासप्तः भिसत । ियूागद ् ग्रहस्य दिूत्िमेि 

‘मन्दकणगः’ इत्यचु्यत े । ग्रहाणा ं ि चािपथाना ं दीर्गितृत्िात ् तषेा ं मन्दकणागः ििगत्र 

िमा नैि भिसन्त । ियूागत ्प्रत्येकं ग्रहस्य पथस्य परििःे ििेषा ं सबन्दनूामपुरि कृतानां 

मन्दकणागना ं मध्यममानमेि तस्य ग्रहस्य मध्यममन्दकणग इत्यचु्यत े । ग्रहाणां 

कक्षाभदेात ् मध्यममन्दकणऽेसप भदेः भिसत । ि च मध्यममन्दकणगः ियूागद ् ग्रहस्य 

मध्यमदिूत्िं भिसत
9 
। 

 

ग्रहाणाां्मध्यममनिकणास्तय्कण्ठस्तिीकरणािं्िोड्(िोडे)महोियस्तय्गनयमः10 - 

ियूगस्य िमीपतमो ग्रहः बिुः । शिुः बुिापके्षया ियूागद ्सकस चदसिकदिूतमः ग्रहः । 

भःू ततोऽप्यसिकदिूतमा । कुजः ततोऽप्यसिकदिूतमः । गरुुः ततोऽप्यसिकदिूतमः । 

शसनः ततोऽप्यसिकदिूतमः । िरुणः ततोऽप्यसिकदिूतमः । इन्रः ततोऽप्यसिकदिूतमः 

। कुबेिः ियूागत ्ििागसिकदिूतमः ग्रहः । अथागत ्िौिमण्लस्य असन्तमः ग्रहः कुबेिः 

अथिा प्लटूो । एिमस्मासभः ियूागत ्ग्रहाणा ंदिूत्िसिषये अशदं्वयं ज्ञातम ्- 

1. ििे ग्रहाः ियूागत ्सिसभन्नदिूत्िे ितगन्त े। 

2. प्रत्येकं ग्रहस्य ियूागद ् दिूत्िं स्थानभदेने परिितगन्त े । स्िस्िकक्षाया ं ग्रहस्य 

स्थानभदेः ियूपरि परितः परििमणिशादिे िम्भिसत । स्थानभदेात ् ियूागत ्

दिूत्िभदेः ग्रहाणा ंि चािपथाना ंदीर्गितृाकाित्िादिे िम्भिसत । ग्रहात ्ियूगस्य 

दिूत्िमेि मन्दकणगः इत्यचु्यत े। 

 

एिं ग्रहस्य मन्दकणगः स्थानभदेात ्अिमानः भित्यसप प्रत्येकं ग्रहस्य कक्षायाः परििःे 

प्रत्येकं सबन्दतुः ियूागिसि कृताना ं मन्दकणागना ं मध्यममानं गणसयत्त्िा िैि ग्रहस्य 

मध्यममन्दकणगः इसत स्िीकृतः । अथागत ् ग्रहस्य ियूागत ् मध्यमदिूत्िमेि 

मध्यममन्दकणगः इत्यचु्यत े। ग्रहाणा ंमध्यममन्दकणगस्य कणठस्थीकिणिौकयागय जमगन ्

दशेस्य खगोलशास् त्रज्ञः बो््(बो्े)महोदयः १७७२ तमे सिस्ताब्द े ितू्रमेकं 

सनणीतिान ्। अनने ितू्रणे ग्रहाणा ंकक्षायाः अनिुमानिुािं बिुात ्शसनपयगन्ताः ग्रहाः 

सलसखताः । (यदा बो्् महोदयेन इद ंितू्र ंसनिागरित ंतदा शसनपयगन्ताः ग्रहा एि सिसदता 

                                                            
8 उत्केसन्रता (Eccentricity) कुसटलके्षत्राणाम ्अथिा शङ््कुसच्छन्नके्षत्राणां (Conic Sections) 

सिशेषलक्षणं भिसत । यस्य कस्यासप शङ््कुसच्छन्नके्षत्रस्य उत्केसन्रता तस्य शङ््कुसच्छन्नके्षत्रस्य 

आकािः ितृस्य आकािात ्सकयता प्रमाणेन सभन्नं भितीसत द्योतयसत । िा च सभन्नता 

शङ््कुसच्छन्नके्षत्रस्य नासभद्वयोिन्तिमिलसम्बता भिसत । चत्िारि शङ््कुसच्छन्नके्षत्रासण भिसन्त – ितृं 

(Circle), दीर्गितृं(Ellipse), पििलयम(्Parabola), असतपििलयं(Hyperbola) चेसत । ितृस्य 

एकमेि केन्र ंभिसत; अतस्यतस्य उत्केसन्रता शनू्यम ्। दीर्गितृस्य उत्केसन्रता शनू्यादसिकं, सक च 

रूपपात ्(एकात)् अल्पम ्। पििलयस्य उत्केसन्रता रूपपम ्(एकम)् । असतपििलयस्य उत्केसन्रता रूपपात ्

(एकात)् असिकं भिसत ।  

9 अिागचीनं ज्योसतसिगज्ञानम;् अध्यायः ६; पटंु ११७ 

10 अिागचीनं ज्योसतसिगज्ञानम;् अध्यायः ६; पटंु ११७, ११८ 

 

आिन ् ।) तषेा ं ग्रहाणाम ् अिस्तात ् यथािमं ०, ३, ६, १२, २४, ४८, ९६ - 

गणुोतिश्रेढ्या ं सिद्यमानाः एताः िङ्््याः सलसखताः । तषे ु पथृक् पथृक् ४ समतं 

िङ््कल्य दशसभसिगभज्यत े चते ् ग्रहात ् ियूागिसिकं मध्यमदिूत्िं (मध्यममन्दकणगः) 

लभ्यत े । अत्र पसृथव्याः मन्दकणगः १ समतः इसत प्रकल्प्य तदनिुािम ् अनपुातने 

अन्येषा ंग्रहाणा ंियूागत ्मध्यमदिूत्ि ंकसल्पतम ्।  

बो्् महोदयेन ग्रहाणा ंमध्यममन्दकणागना ंकणठस्थीकिणिौकयागय कसल्पतः िमः एिं 

ितगत े- 

यसद एकस्याम ् अनिुमिङ्््यािारिणयाम ् अनिुसमकयोः द्वयोः द्वयोः िङ्््ययोः 

िामान्यानपुातः सस्थिो भिसत तसहग तस्याः िारिणयाः ‘गणुोतिश्रेढी’ [Geometric 

Progression] इसत नाम । गणुोतिश्रेढ्याम ्आसदमिङ्््या a अथिा T1 इसत सचहे्नन 

िचू्यत े। सद्वतीया िङ्््या T2 इसत सचहे्नन िचू्यत े। ततृीया िङ्््या T3 इसत सचहे्नन 

िचू्यत े। ...... एिमपुासन्तमा िङ्््या T(n-1) इसत सचहे्नन िचू्यत े। असन्तमा िङ्््या 

Tn इसत सचहे्नन िचू्यत े । गणुोतिश्रेढ्या ं िङ्््ययोः िामान्यानपुातः r इसत िणने 

िचू्यत े । गणुोतिश्रेढ्या ं द्वयोः अनिुमिङ्््ययोः मध्ये अग्रगतिङ्््या 

पषृ्ठगतिङ्््यातः सिभज्यत ेचते ्िामान्यानपुातः लभ्यत े- 

 

𝑟 =
𝑇2

𝑇1 
 =  

𝑇3

𝑇2
=  … … … … =  

𝑇𝑛

𝑇𝑛−1 
 

 

गणुोतिश्रेढ्याः िामान्यस्िरूपपम ्एिमसस्त 

 

 a, ar, ar
2
, ar

3
,............. ar

n-2
 , ar

n-1
 . 

 

अथागत ्गणुोतिश्रेढ्या ंप्रथमा िङ्््या = a; 

सद्वतीया िङ्््या = ar अथागत ्प्रथमिङ्््या-िामान्यानपुातयोः र्ातः। 

ततृीया िङ्््या = ar
2 
अथागत ्प्रथमिङ्््यायाः िामान्यानपुातिगगस्य च र्ातः । 

चतथुी िङ्््या = ar
3
 अथागत ्प्रथमिङ्््यायाः िामान्यानपुातर्नस्य च र्ातः । 

एिमपुासन्तमा िङ्््या = ar
n-2

 अथागत ् प्रथमिङ्््या िामान्यानपुातस्य 

सद्वहीनासन्तमिङ्््यातलु्यर्ाताङ््केन गणुयत ेचते ्या िङ्््या लभ्यत ेिा । 

असन्तमा िङ्््या = ar
n-1

 अथागत ् प्रथमिङ्््या िामान्यानपुातस्य 

एकोनासन्तमिङ्््यातलु्यर्ाताङ््केन गणुयत ेचते ्या िङ्््या लभ्यत ेिा । 

एिं गणुोतिश्रेढ्याः स्िरूपपम ्। 

एिं बो्् महोदयेन स्िीकृताया ं०, ३, ६, १२, २४, ४८, ९८ िारिणया ंआसदम ं ‘०’ 

परित्यज्यत ेचते ्अस्याः िारिणयाः गणुोतिश्रेढीत्िं सिदध््यसत । अत्र ० परित्यज्यते 

चते ्प्रथमिङ्््या = ३, सद्वतीयिङ्््या ६,........, असन्तमिङ्््या ९८. 

एिसमयं िारिणी गणुोतिश्रेढ्या ंितगत े। एतभे्यः पथृक् ४ िंयोज्य दशसभभागज्यत ेचते ्

यदा भमूेः मध्यममन्दकणगः १ भिसत तदा अन्येषा ंग्रहाणा ंमन्दकणगप्रमाणासन लभ्यन्ते 

। [बो््सनयमः ग्रहाणा ंमध्यममन्दकणगस्य कणठस्थीकिणिौकयागय िसचत ंितू्रमात्रसमसत 

अििायगम ् ।] भसूमियूगयोः मध्यमदिूत्िमेि १ खगोलमानम ् अथिा ज्योसतमागनम् 

(A.U. = Astronomical Unit) इसत आिसुनकाः व्यिहिसन्त । अतः एिं 

बो्् महोदयस्य सनयमानिुािं ज्ञाताः ग्रहाणा ंमध्यममन्दकणागः खगोलमानेष ुभिन्तीसत 

ज्ञातव्यम ्। एिं खगोलमानेष ुप्रदताः ग्रहाणा ंमध्यममन्दकणागः, “यसद १ खगोलमाने 

एतािसन्त सकलोमीटिासन/मैल/्योजनासन तसहग ग्रहस्य खगोलमानात्मकमन्दकणने कसत 

सकलोमीटिासन/ मैल/् योजनासन ?” इसत त्रिैासशकेन सकलोमीटि-्मैल-्योजनासदष ु

परिितगसयतु ंशक् यते ।  

एिं बो्् महोदयस्य सनयमानिुािमानीताः ग्रहाणा ं मन्दकणागस्तथा ग्रहाणां 

िास्तिमन्दकणागः अिोसनसदगष् ेकोष्ठके प्रदताः – 
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कोष्ठकः 3:  बो््सनयमानिुािेण िास्तितया च ग्रहाणां मन्दकणगमानासन 

 

ग्रहाः िोड्गनयमानुिारां्ज्ािाः्खिोलमानेषु्ग्रहाणाां्मध्यममनिकणामानागन िास्तिििया्ग्रहाणाां्मध्यममनिकणामानागन 

बिुः 
0 + 4

10
 = 0.4 0.39 

शिुः 
3 + 4

10
= 0.7 0.72 

पसृथिी 
6 + 4

10
= 1 1 

कुजः 
12 + 4

10
= 1.6 1.52 

(अिान्तिग्रहाः) 
24 + 4

10
= 2.8 2.77 (एते अिान्तिग्रहाः बो्् महोदयस्य ितू्रिचनाकालादनन्तिम ्असन्िष्ाः) 

गरुुः 
48 + 4

10
= 5.20 5.20 

शसनः 
96 + 4

10
= 10 9.54 

िरुणः (यिेुनि)् 
192 + 4

10
= 19.6 19.19 (बो्् महोदयस्य सनयमकालादनन्तिं ज्ञातः ग्रहः) 

इन्रः (नेप्चनू)् 
384 + 4

10
= 38.8 30.07 (बो्् महोदयस्य सनयमकालादनन्तिं ज्ञातः ग्रहः) 

कुबेिः (प्लटूो) 
768 + 4

10
= 77.2 39.46 (बो्् महोदयस्य सनयमकालादनन्तिं ज्ञातः ग्रहः) 

  

एिं बो्् महोदयस्य सनयमानिुािं ग्रहाणा ं ये मध्यममन्दकणागः लब्िाः ते 

िास्तिमध्यममन्दकणागिन्ना एि भिसन्त । केिलम ्इन्रकुबेियोः मध्यममन्दकण ेएि 

बहुव्यत्यािः ितगत े । बो्् सनयमः इन्रकुबेियोः मध्यममन्दकणगयोः सनणगये एि 

अिफलः जातः, अन्यग्रहाणा ंमध्यममन्दकणागना ंसनणगयः िफल एि जातः इत्यथगः । 

बिुशिुयोमगध्ये सद्वत्िमेि न ितगत े। अथागत ्बो्् महोदयेन कसथतने सनयमेन आनीतौ 

बिुशिुयोः मन्दकणौ िास्तिमन्दकणागभ्याम ्अतीि िमीपौ भितः । (बिुस्य केिल ं

०.०१ खगोलमानसमतम ्अन्तिं भिसत; शिुस्य त ु ०.०२ खगोलमानसमतम ्अन्तिं 

भिसत । एतािदल्पमन्तिम ् अन्तिसमसत न परिगणयत े । अथागत ् एतदत्यल्पमन्तिं 

नगणयमेि भिसत । 

यदा बो्् महोदयः ितू्रसमदम ्आिसचतिान ्तदा तसस्मन ्एको अपिादः आिीत ्यत ्

कुजगिुोिन्तिे २.८ समत े स्थाने अस्य सनयमस्यानिुािं कश्चन ग्रहः भिेत;् सकन्त ु

तत्स्थानं रिक् तमसस्त, तत्र कोऽसप ग्रहः नास्तीसत । पिन्त ु१७८१ तमे सिस्ताब्द ेयदा 

शसनकक्षातः बसहः बो्् महोदयस्य सनयमानिुािं गसणतने आगत ेस्थाने एि िरुणग्रहः 

(यिेुनि)् दृष्ः । (बो्् महोदयस्य िारिणीम ्उक् तिमेणिै ििगयामश्चेत ्शसनतः अनन्तिं 

िङ्््या लभ्यत े । १९.१९ स्थाने िरुणग्रहः असन्िष्ः । बो्् सनयमानिुािं लब्िस्य 

स्थानस्य तथा िास्तिस्थानस्य स्िल्पमेिान्तिम ्।) एिं बो्् महोदयस्य सनयमानिुािं 

गसणतने आगते स्थाने एि यदा िरुणग्रहः लब्िः तदानीं २.८ स्थानेऽसप ियूपरि भ्रमन्तः 

कोऽसप सपण्ः अिश्यं भिेसदसत सनसश्चत्य त ंसपण्मन्िेषु् ंज्योसतसिगसभः महान ्प्रयत्नः 

कृतः । प्रयत्नः िफलः जातश्च । १८०१ तमे सिस्ताब्द े सपआजी महोदयेन 

कुजगिुोमगध्ये (२.७७ स्थाने) एकः कुब्जग्रहः ियूपरि परितः भ्रमन ्दृष्ः । तस्य ग्रहस्य 

नाम ‘िेिेि’् इसत । अनन्तिं तसस्मन्नेि स्थाने ियूपरि परितः भ्रमन्तः िहस्रासिकाः 

कुब्जग्रहाः प्राप्ताः । तषेा ंििेषामसप कुब्जग्रहाणाम ्‘अिान्तिग्रहाः’ अथिा क्षरुग्रहाः 

(Asteroids) इसत िंज्ञा । 

एिं बो्् महोदयस्य सनयमानिुािं िचू्यमानस्य स्थानस्य आिन्नस्थाने एि यिेुनि् 

ग्रहः “िि ् सिसलयम ् हषगल”् महोदयेन असन्िष्ः । सकन्त ु नेप्चनू ् -प्लटूोग्रहौ बो्् 

महोदयस्य सनयमने िचू्यमानाभ्या ं स्थानाभ्या ं सनतिा ं सभन्नस्थानयोः एि असन्िष्ौ । 

अतः नेप्चनू-्प्लटूोग्रहयोः स्थानसनिागिण े बो्् महोदयस्य सनयमः सिफलः जातः । 

तथासप यिेुनि ्पयगन्ताना ंग्रहाणा ंसनखितया स्थानसनिागिण ेबो्् सनयमः िफलः जातः, 

यिेुनि ् पयगन्ताना ं ग्रहाणा ं मन्दकणगस्य कणठस्थीकिण ं कतुगम ् बो्् सनयमः अनकूुलो 

भिसत इत्ययमंशः श्लार्नीय एि । 

 

ग्रहाणाां्भिणकालः्(ग्रहाणाां्पररक्रमणकालः) - 

 11
यः कोऽसप ग्रहः ियूपरि परितः पणूगतया परििमण ंकतुपरि यािान ्कालं स्िीकिोसत िैि 

ग्रहस्य भगणकालः अथिा परििमणकालः इत्यचु्यत े । (ग्रहणे भमण्लपरिभ्रमणे 

सकंिा ियूपरि परितः पणूगपरिभ्रमण ेयः कालः असतिम्यत ेिैि तस्य ग्रहस्य भगणकालः 

इत्यचु्यत े ।) ग्रहस्य भगणकाल एि तस्य नाक्षत्रकालः भिसत । ग्रहस्य भगणकालः 

तस्य कक्षादरै्घयागिीनो भिसत । यस्य ग्रहस्य कक्षाितृं बहृत ् तस्य भगणकालः 

असिकः (दीर्गः) । यस्य ग्रहस्य कक्षा लर्घिी तस्य भगणकालः असप लर्ःु एि । िैि 

भास्किाचायेण सिद्धान्तसशिोमणौ मध्यमासिकािे प्रत्यब्दशदुध््यध्याये बहुिनु्दितया 

अनेन श्लोकेन सनरूपसपतः – 

 

“कषा सर्ावः अतप तदतर्षदा ंिक्रतलप्ताङ््कतकिास्िाः 

र्तृ्ते लघ्वव्यो लघतुन महति स्यमुवहत्त्यश्च तलप्ताः । 

िस्मादिेे शतशजभगृजुातदत्त्यभौमेज्यमतदाः 

मतदाक्रातिा इर् शशिराद्भातति यातिः क्रमेण्12्॥“ इसत । 

 

एिं बिुः ियूगस्य अतीि िमीपस्थः ग्रहः इसत हतेोः तस्य कक्षाितृं लर् ु भिसत । 

तस्मात ्तस्य भगणकालः ििागसिकमल्पः । अथागत ्िः असतशीघे्रण (८८ सदनेष)ु ियूपरि 

परितः एकं परििमण ंपिूयसत । बिुापके्षया शिुः ियूागत ्सकस चत ्असिकदिेू भिसत । 

अतः बिुस्य कक्षायाः अपके्षया शिुकक्षा सकस चत ्बहृती असस्त । तस्मात ्कािणात् 

शिुस्य भगणकालः बिुस्य भगणकालापके्षया सकस चदसिकः भिसत । एिं 

शिुापेक्षया भमूेः भगणकालः असिकः । भमूःे अपके्षया कुजस्य भगणकालः 

असिकः । कुजस्यापके्षया गिुोः भगणकालः असिकः । गिुोः अपके्षया शनेः 

भगणकालः असिकः । शनेः अपके्षया िरुणस्य (यिेुनि)् भगणकालः असिकः । 

िरुणापके्षया इन्रस्य (नपे्च्यनू)् भगणकालः असिकः । इन्रापके्षया कुबेिस्य (प्लटूो) 

भगणकालः असिकः ।  

िौिमण्ले ििागसिकः भगणकालः प्लटूोग्रहस्य (कुबेिस्य) । िः प्रायः २४८ िषषे ु

ियूपरि परितः एकं परििमण ंकिोसत । यतो सह प्लटूो िौिमण्ले ियूागत ्असतदिूस्थः 

ग्रहः । अत एि ििेरिसप ग्रहषे ु कुबेिस्य कक्षा एि दीर्ाग भिसत । अत एि तस्य 

भगणकालः असप बहुदीर्ग एि भिसत ।  
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ग्रहस्य भगणकालस्य तथा ियूागत ् तस्य मध्यमदिूत्िस्य िम्बन्िः केप्लिस्य 

आकषगणशास् त्रीयततृीयसनयमेन सनयतः । “सयूुं पररिः ग्रहस्य पररक्रमणकालस्य र्गवः 

सयूावि ् ग्रहस्य मध्यमदरूत्त्र्स्य घनस्य अनपुािीयो भर्ति”् इसत िः सनयमः । अस्य 

सनयमस्य गासणसतकं स्िरूपपसमत्थं भिसत – 

 

ियूागद ्ग्रहस्य मध्यमदिूत्िम्
३

ग्रहस्य परििमणकालः२
= सस्थिः िासशः । 

  

अथागत ् ियूपरि परितः परििमण ं कुिगता ं ििेषामसप ग्रहाणा ं परििमणकालिगगस्य 

मध्यममन्दकणगर्नस्य च अनपुातने सिद्धः िासशः िमान एि भिसत । बिुस्य 

परििमणकालिगगस्य तथा बिुस्य मध्यममन्दकणगस्य अनपुातने यो िासशः लब्िः िैि 

िासशः शिुस्य परििमणकालिगगस्य तथा शिुस्य मध्यममन्दकणगर्नस्य च 

अनपुातनेासप लभ्यत े । भसूम-कुज-गरुु-शसन-यिेुनि-्नेप्चनू-्प्लटूोग्रहाणामसप िैि 

िासशः लभ्यत े। अतः यसद िः सस्थिः िासशः तथा ग्रहस्य मध्यममन्दकणगः ज्ञायेत ेतसहग 

ग्रहस्य परििमणकालं ज्ञातु ंशक् यते । अथागत ्– 

 

ियूागद ्ग्रहस्य मध्यमदिूत्िम्
३

सस्थिः िासशः
=  ग्रहस्य परििमणकालः२ 

 

√
ियूागद ्ग्रहस्य मध्यमदिूत्िम्

३

सस्थिः िासशः
=  ग्रहस्य परििमणकालः  

 

अरेिमििनिव्यम्् - 

 कुसटलक्षते्रषे ु पणूगितृे एि ३६० अशाःं भिसन्त । (यस्य कुसटलक्षते्रस्य 

उत्केसन्रता शनू्या तसस्मन्नेि कुसटलक्षते्र े ३६० अशाःं भिन्तीत्यथगः । अथागत ्

यस्य कुसटलक्षते्रस्य उत्केसन्रता शनू्या भिसत तत्कुसटलक्षते्र ं ितृमेि = 

पणूगितृक्षते्रमेि। दीर्गितृ-पििलय-असतपििलयानाम ् उत्केसन्रता 

शनू्यासिकत्िात ् तषेा ं परििौ ३६० तः असिकाः अशाःं भिसन्त । यथा यथा 

उत्केसन्रता असिका भिसत तथा तथा कुसटलक्षते्रपरिसिगता अशा ंअप्यसिका 

एि भिसन्त । एिं ग्रहाणा ंि चािपथाना ंदीर्गितृत्िात ्ग्रहि चािकक्षाि ु३६० 

तः असिका अशा ंभिसन्त । अतः ग्रहाणा ंभगणांशाः ३६०˚ तोऽसिका भिसन्त 

। पनुश्च प्रत्येकं ग्रहस्य ि चािमागगस्य परिसिगताः अशा ं असप सभद्यन्त,े 

उत्केसन्रताभदेात ् । सकन्त ु अस्मासभः िासन्तितृा्ये एकसस्मन्नेि आिािे 

ििेषामसप ग्रहाणा ंस्थानान्यिलोक् यन्त े। िासन्तितृं त ुपणूगितृाकािमेि । अतः 

िासन्तितृपरििौ ३६० अशा ं एि भिसन्त । अतः ज्योसतसिगसभः सनणीतासन 

ग्रहाणा ं स्थानासन ० तः ३६० अशपंयगन्तमेि भिसन्त । एि ं ग्रहस्थानस्य 

िासन्तितृे परििमणात ् ग्रहस्थानस्य परििमणाशंा (भगणाशंा) ३६०˚ एि 

भिसन्त । सकन्त ु ग्रहसपण्स्य दीर्गितृाकािकक्षाया ं परििमणात ् ग्रहसपण्स्य 

(ग्रहस्य) भगणाशंा ३६०˚ तोऽसिका भिसन्त । 

 

युगिकालः्(Synodic Period)- 

13
यसद अद्य कोऽसप ग्रहः भपूषृ्ठस्थपरुुषणे ियूगस्य ष्् भान्तिे िेिेन दृश्यते तदा 

याित्कालानन्तिं िः ग्रहः पनुः भपूषृ्ठस्थपरुुषणे ष्् भान्तिे दृश्यते ताित्कालािसिः 

तस्य ग्रहस्य यसुतकाल इत्यचु्यत े । एिं ियूग-ग्रहयतु्यन्तिमेि ग्रहस्य यसुतकाल 

इत्यचु्यत े। यथा यसद अद्य भौमः भपूषृ्ठस्थपरुुषणे ियूगस्य ष्् भान्तिे िेिेन दृश्यते तसहग 

पनुः याित्कालानन्तिं भौमः पनुः भपूषृ्ठस्थपरुुषणे ियूगस्य ष्् भान्तिे दृश्यते ि च 

कालः भौमस्य यसुतकालो भिसत । यसुतकालः ग्रहस्य भिुश्च भगणकालािीनः भिसत 

। प्रिानग्रहस्य यसुतकालानयनाथगम ्इद ंितू्रम ्– 
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१

ग्रहयसुतकालः
=

१

भपूरििमणकालः
−

१

ग्रहपरििमणकालः
 

 

लर्गु्रहस्य यसुतकालानयनाथगम ्इद ंितू्रम ्– 

 

१

ग्रहयसुतकालः
=

१

ग्रहपरििमणकालः
−

१

भपूरििमणकालः
 

 

 
 

गचरम ्1: ग्रहाणां यसुतकालः 

 

लघुग्रहाणाां्दृगटः्कलाश्च
14 

चन्रस्य कलाना ं िसृद्धक्षयौ यथा भितस्तथैि लर्गु्रहाणामसप कलाना ं िसृद्धक्षयौ 

भितः । िसृद्धक्षयप्रसिया त ु ग्रहस्य इनान्तिपरिितगनाज्जायत े । इनान्तिं त ु

भपूषृ्ठस्थपरुुषस्य सिसभन्नकाले ग्रहदृक्ितू्र-ियूगदृक्ितू्राभ्या ं कसल्पतः कोणः भिसत । 

अिोसनसदगष् े सचत्र े ि-ूभ-ूग्र५ ग्रहस्य ग्र५ अिस्थायाम ् इनान्तिम ् । लर्गु्रहाणां 

परििमणकालः िौििषागत ् (भभूगणकालात)् अल्पः । अत एि लर्गु्रहाः भिुः 

अपके्षया शीघ्रगासमनः भिसन्त । ियूगस्थानात ् कदासचत्पिूे, कदासचत ् पसश्चम े च 

दृश्यन्त।े  

 दृगटः्-यदा लर्गु्रहः ियूग-पसृथव्योः मध्ये आपतसत तदा या युसतः िम्भिसत िा 

‘लर्युसुतः’ इसत कथ्यत े । यदा ियूगः लर्गु्रह-भिुोमगध्ये आपतसत तदा या 

यसुतजागयत े तस्याः ‘प्रिानयसुतः’ इसत नाम । इनान्तिं त ु ियूग-भिेूखया, 

ग्रहभिेूखया च िमतु्पन्नः कोणः । अस्य इनान्तिस्य महतमं मानं ‘पिमेणान्तिम’् 

इत्यचु्यत े। पिमेणान्तिे कोणः ९०˚ भिसत । शिुस्य पिमेणान्तिं ४८˚ भिसत । 

बिुस्य पिमेणान्तिं २८˚ भिसत । पिमेणान्तिस्यानयनितू्रम ्इत्थं भिसत – 

 

ग्रहस्य पिमेणान्तिम् =
ग्रहस्य महतममन्दकणगः

भिुः अल्पतमो मन्दकणगः
 

 

कलाः् -् लर्युतुौ लर्गु्रहो न दृश्यत े । तत्र तस्य अमािास्या भिसत; लर्गु्रहस्य 

अप्रकासशतभागस्य अस्माकं िम्मखुिसतगत्िात ् । प्रिानयतुौ लर्गु्रहः पणूगतो दृश्यते, 

तत्र तस्य पणूागः कलाः भिसन्त; पणूगप्रकासशतभागस्य अस्माकं िम्मखुिसतगत्िात ् । 

पिमेणान्तिे चाष्मीशकलं दृश्यत े । लर्युसुत-पिमेणान्तिमध्ये ग्रहः िशङ्ृ्गकला ं

िहसत । पिमेणान्ति-प्रिानयतु्योमगध्ये एकादशीं कला ंग्रहः भजत े। 

 

                                                            
14 अिागचीनं ज्योसतसिगज्ञानम;् अध्यायः ६; पटंु ११९-१२० 
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गचरम ्2: लर्गु्रहस्य दृसष्ः 
 

प्रधानग्रहाणाां्दृगटः्कलाश्च
15  

प्रिानग्रहाणां परििमणकालः िौििषागत ् (भमूेः  परििमणकालात)् असिकः । अत 

एि त ेियूागपके्षया आकाश ेपिूगसदसश मन्दतिं भ्रमन्त इि दृश्यन्त े । भशू्च काले काल े

तानसतिामसत । तषेासमनान्तिं लर्गु्रहाणासमि िीसमत ंनैि भिसत । प्रत्यतु तस्य मानं 

शनू्यात ्ष्् भपयगन्त ं(०˚ तः १८०˚ पयगन्त)ं लभ्यत े। 

 दृगटः् यदा भःू ियूगग्रहयोमगध्ये आपतसत तदा ष्् भान्तिं (प्रसतयोगः) भिसत । 

यदा ियूगः भसूम-ग्रहयोमगध्ये आपतसत तदा यसुतः इसत कथ्यत े । यदा ियूग-भ-ू

ग्रहकोणः िमकोणसमतस्तदा सत्रभान्तिं (ितृपादः) उच्यत े। 

 

कलाः–्ष्् भान्तिे यतुौ च ग्रहस्य पणूगकलाः, पणूगप्रकासशतभागस्य भिूम्मखुत्िात ्। 

सत्रभान्तिे सकस चत ् कलाक्षयः, तथासप त्रयोदशीकलािद ् दृश्यत े ग्रहः । अयं 

कलाक्षयोऽसप केिल ंभौमस्य एि िम्भिसत । अन्येषा ंग्रहाणा ंत ुिदुिूिसतगत्िात ्िदिै 

पणूाग एि कलाः भिसन्त । प्रिानग्रहाणा ं त ु अमािास्या न भित्येि (ियूागत ्

िदुिूिसतगत्िात)् । 
 

 
 

गचरम ्3: प्रिानग्रहस्य दृसष्ः कलाश्च 

 

ग्रहाणाां्प्रिीयमानाः्िियः
16 - 

नक्षत्राणा ंभसूमकायां ग्रहाणा ंसिसचत्रा गसतदृगश्यत े। कदासचत ्त ेनक्षत्रमण्लाना ंमध्ये 

पिूगसदश ंगच्छन्तो दृश्यन्त े। कदासचत ्पसश्चमसदश ंप्रसत गच्छन्तो दृश्यत े। कदासचच्च 

सस्थिा इि प्रसतभासन्त । ग्रहाः नक्षत्राणा ंभसूमकाया ं(नक्षत्रकक्षायां) पसश्चमतः पिूपरि प्रसत 

                                                            
15 अिागचीनं ज्योसतसिगज्ञानम;् अध्यायः ६; पटंु १२०-१२१  
16 अिागचीनं ज्योसतसिगज्ञानम;् अध्यायः ६; पटंु १२१ तः १२४ 

चलन्तीि यदा अस्मासभः प्रतीयत े तदा तस्य ग्रहस्य गसतः ऋज्ज्िी (अििा) इसत 

जे्ञया । यदा ग्रहः नक्षत्रकक्षाया ंपिूगतः पसश्चमं प्रसत गच्छन्तीि प्रतीयत ेतदा तस्य ििा 

गसतः जे्ञया । यदा िः नक्षत्राणा ंभसूमकाया ं सस्थिः प्रतीयत े तदा तस्य ग्रहस्य सस्थिा 

गसतः जे्ञया । एिं प्रािान्येन ग्रहाणा ं सत्रसििाः गतयः आिसुनकैः खगोलशास् त्रज्ञैः 

उििीकृताः
17 
। 

िस्ततुस्त ु ििे ग्रहाः स्िस्िकक्षाि ु ऋजगुत्यामेि ियूपरि परितो परििमण ं कुिगसन्त । 

सकन्त ुअस्माकं नेत्र े सकस चदू्दिपयगन्तमेि िस्तनूाम ् ऊध्िागििमन्तिं ग्रहीतु ं पाियतः । 

सनयसमतदिूादनन्तिं सिद्यमानासन ििागणयसप िस्तसून एकस्यामिे भसूमकाया ंितगन्त ेइि 

अस्मासभः प्रतीयत े। अथागत ्सनसदगष्दिूादनन्तिं िस्तनूाम ्ऊध्िागििान्तिासण अस्मासभः 

न ज्ञायन्त े। (तथासप िास्तसिकतया तषेाम ्ऊध्िागििान्तित्िं सिद्यत ेएि ।) एिं ग्रहाः 

असप भसूमतः बहुदिेू ितगन्त े (ऊध्िागििान्तिग्रहणव्यासप्ततः बहुदिेू ितगन्त)े इसत हतेोः 

िस्ततुस्त े स्िस्िकक्षाि ु ियूपरि परितः परििमण ं कुिगन्त्यसप नक्षत्रकक्षा्यायाम् 

(भचिा्यायाम्) एकस्यामेि भसूमकाया ं त े ििेऽसप ग्रहाः चलन्तीि अस्मासभः 

प्रतीयत े । तनेैि कािणने ग्रहाणाम ् ऋजगुसतः, ििगसतः, सस्थित्िं चसेत सत्रसििाः 

गतयः अस्मासभः प्रतीयन्त े। िस्ततुस्त ुतषेा ंििगसतः सस्थिगसतश्च न भितः । केिलम ्

ऋज्ज्िी गसतिेि भिसत । 

 

ऋज्जज्जिी्िगिः् 

यथा यथा भःू सनजकक्षाया ंपसश्चमतः पिूपरि प्रसत ियूपरि परितः परििमण ंकिोसत तथा तथा 

ियूगः व्यत्यािेन तसद्वपिीतसदशाया ं(पिूगतः पसश्चमं प्रसत) भ्रमसन्नि भसू्थैः जनैः दृश्यत े। 

यथा नौकाया अन्तस्थः जनः नदीतीिे सिद्यमानासन सस्थिासण िकृ्ष-प्रस्तिादीसन िस्तसून 

नौकायाः गमनस्य सदशः सिरुद्धसदसश नौकायाः गत्यामेि चलन्तीि पश्यसत तथैि । 

यथाऽऽह आयगभटः आयगभटीये तन् त्र ेतिुीये गोलपाद े– 

 

“अनलुोमगतिननःस्रः पश्यत्त्यिल ंतर्लोमगं यद्वि ्। 

अिलातन भातन िद्वि ्समपतश्चमगातन लङ््ककायाम््18 ॥“ इसत ।  

 

िमयमापनाथगम ् अस्मासभः र्सटकायन् त्रम ् (Clock) उपयजु्यत े । र्सटकायत्रे 

िसूचकायाः भ्रमण ंत ुियूगस्य प्रतीयमाना गतःे सदसश भिसत । ियूपरि परितः पसश्चमतः पिूपरि 

प्रसत भमूेः परििमणस्य िशात ्भसू्थैः जनैः ियूगः पिूगतः पसश्चमं प्रसत चलतीि भािते 

(ियूगस्य प्रतीयमाना दनैसन्दनी गसतः) । अत एि र्सटकायन् त्रेऽसप ियूगस्य 

प्रतीयमानभ्रमणसदसश (पिूगतः पसश्चमं प्रसत) िसूचकायाः भ्रमण ं यथा स्यात ् तथा 

व्यिस्था कृता । अथागत ् ियूगः यथा यथा चलसत तथा तथा ियूगस्य सद्वगसुणतगत्यां 

र्सटकायन् त्रस्थिसूचका असप ियूगचलनसदसश एि परििमण ंकिोतीि भाित े । (ियूगः 

यदा एकिािं भ्रमसत तदा (२४ होिाि)ु र्सटकायन् त्रस्थिसूचका भ्रमणद्वयं पिूयसत । 

अतः ियूगगतःे सद्वगसुणता गसतः र्सटकायन् त्रस्थिसूचकायाः इत्यकु् तम ्।) 

एिं र्सटकायन् त्रस्थिसूचकायाः भ्रमणस्य दृष्ान्तने ग्रहाणा ंऋजगुतःे सनरूपपण ंकृतम ् । 

र्सटकायन् त्रन्त ु कालज्ञानाथपरि भिसत । अतः तत्र ियूगस्य प्रतीयमानगतःे सदसश 

र्सटकायन् त्रमध्यस्थिसूचकायाः भ्रमणस्य व्यिस्था कृता । अतः र्सटकायन् त्रस्य 

मध्यस्थसबन्दिेुि भसूमः, िसूचकाग्रमेि ियूगः इसत प्रकल्प्य ियूगस्य प्रतीयमाना ंगसत ंज्ञातु ं

शक् यत े । ियूगस्य या प्रतीयमाना दसैनकगसतभगिसत तस्यामेि गत्या ं िास्तितया भःू 

ियूगस्य प्रतीयमानगतेः सदशः सिरुद्धसदसश (पसश्चमतः पिूपरि) परििमण ंकिोसत । 

अतः यसद ियूग-भिेूखा
19
 र्सटकायन् त्रस्थिसूचकाभ्रमणसदशः प्रसतकूलसदसश = 

सिरुद्धसदसश भ्रमसत (पसश्चमतः पिूपरि) तदा भमूेः ऋज्ज्िी गसतजे्ञया। यसद ियूग-भिेूखा 

र्सटकायन् त्रस्थ िसूचकाभ्रमणसदसश एि भ्रमसत (पिूगतः पसश्चमं प्रसत) तदा भमूेः ििा 

                                                            
17 प्राचीनभाितीयैः ग्रहाणाम ्अष्सििगतयः उििीकृताः आिन ्। यथोक् तम ्– 

“र्क्रातिर्क्रा तर्कला मतदा मतदिरा समा । 

िरा शीघ्रिरा शीघ्रा ग्रहाणामििा गतिः ॥ 

िरातिशीघ्रा शीघ्राख्या मतदा मतदिरा समा । 

ऋज्ज्र्ीति पचििा जे्ञया या र्क्रा सातिर्क्रगा ॥“ (ियूगसिद्धान्तः – स्पष्ासिकािः - १२,१३ श्लोकौ) 
18 आयगभटीयम;् गोलपादः – श्लोकः ९ 

19 भसूमतः ग्रहािसि कसल्पता िेखा एि ग्रह-भिेूखा इत्यचु्यते । तथा ियूागत ्ग्रहािसि कसल्पता िेखा एि 

ग्रह-ियूगिेखा इत्यचु्यते । 
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गसतजे्ञया । एिं भमूेः यथा प्रतीयमाना गसतभगिसत तथैि अन्येषामसप ग्रहाणां 

प्रतीयमाना गसतभगिसत । अत एि ज्योसतसिगसभः सनसश्चत ं यद ् ग्रह-भिेूखा 

र्सटकायन् त्रस्थिसूचकाभ्रमणसदशः प्रसतकूलसदसश (पसश्चमतः पिूपरि प्रसत) भ्रमण ं कुिगती 

प्रतीयत े तसहग ग्रहस्य ऋज्ज्िी गसतः, यसद च ग्रह-भिेूखा 

र्सटकायन् त्रस्थिसूचकाभ्रमणसदशः अनकूुलसदसश (पिूगतः पसश्चमं प्रसत) भ्रमण ं कुिगती 

प्रतीयत ेतसहग ग्रहस्य ििा गसतरिसत । 

ग्रहस्य ऋसजगत्या ं क्षते्राशंाः उतिोतिं िसृदं्ध लभन्त े । ििगत्या ं त ु ग्रहस्य क्षते्राशंाः 

ह्राित्िं भजन्त े। 

(ना्ीितृस्य काल ंना्ीितृ ेएि क्षते्ररूपपणे परिणामनं सियत ेचते ्ये अशाःं लभ्यन्ते 

त ेकालाशंाः । ना्ीितृस्य कालं िासन्तितृे परिणामनं सियत ेचते ्ये अशाःं लभ्यन्ते 

त े क्षते्रांशाः । प्रत्येकं सनमेषस्य कालाशंाः सस्थिाः, पिन्त ु िासन्तिशात ् क्षते्रांशाः 

सभद्यन्त।े) 

 

 
 

गचरम ्4: ग्रहाणाम ्ऋज्ज्िी गसतः 

 

लघुग्रहस्तय्िक्रिगिः् 

लर्गु्रहयोः (बिुस्य शिुस्य च) कक्षाितृे भकूक्षाितृाद ्लर्तुिे भितः । यतो सह तौ 

ग्रहौ भमूेिपके्षया ियूगस्य िमीपस्थौ भितः । अत एि तयोः गसतः भिुः गतःे अपके्षया 

रुततिा (शीघ्रा) भिसत ।  

लर्गु्रहस्य ििगतेः सनरूपपणम ् अिोसनसदगष्ने क्षते्रणे सियत े । लर्गु्रहयोमगध्ये 

उदाहिणाथपरि बिु ंस्िीकुमगः । अद्य बिुः लर्युतुौ सस्थतो भिसत इसत कल्पयामः । पाश्वे 

सनसदगष् े क्षते्र े ियूगः केन्र े भिसत । ियूागद्बसहः बिुकक्षा, बिुकक्षाया बसहः भकूक्षा 

भिसत। भकूक्षाया बसहः दिेू नक्षत्रकक्षा सचसत्रता यसस्मन्नेकसस्मन्नेिािािे ियं (भसू्थाः 

जनाः) ििागन ् ग्रहान ् पश्यामः । बिु-भिेूखायाः अद्यतनीया सस्थसतः भ ू ब ु भिसत । 

(बिुकक्षाया ंब ुस्थाने बिुः भिसत, भकूक्षाया ंभ ूस्थाने भिूस्तीत्यथगः ।) भ ूब ुसस्थत्यां 

बिुस्य लर्युसुतनागम भसूमियूगयोमगध्ये बिुः अस्तीत्यथगः । नक्षत्रकक्षाया ं १ इसत 

अङ््सकत े स्थाने बिुस्य लर्युसुतः अस्मासभः प्रतीयत े । नाम नक्षत्रकक्षाया ं १ 

इत्यङ््सकत े स्थाने एि बिुस्य तसद्दििीयस्थानमस्मासभििलोक् यत े । बिुः(ब)ु, 

भसूमः(भ)ू, नक्षत्रकक्षास्थबुिस्थानम(्१) – एतत् त्रयमसप स्पशृन ् तसद्दििे या िेखा 

कल्प्यत े िैि ब-ुभ-ू१ िेखा । तस्मात ् सद्वतीये सदििे बिुः, भसूमः द्वािसप पिूगसदसश 

(र्सटकायन् त्रभ्रमणसिरुद्धसदसश) सनजकक्षायाः चलतः । अथागत ्लर्युतुःे सद्वतीये सदने 

बिुः ब१ु स्थानं प्रसत, भसूमः भ२ू स्थानं प्रसत चलसत । तसद्दििे कसल्पता िेखा ब१ु-भ१ू-२ 

िेखा । सकन्त ु बिुकक्षापके्षया भकूक्षाया महत्त्िात ् बिुस्य स्थानसिचलनात ् भमूेः 

स्थानसिचलनमल्प ं भिसत । तत्परिणामतः ब१ु-भ१ू-२ िेखा ब-ुभ-ू१ िेखायाः 

िमानान्तिा नैि भिसत । एिं ततृीये सदने बिुः ब३ु स्थानं, भःू भ३ू स्थानं चलसत । 

तसद्दििे कसल्पता िेखा ब२ु-भ२ू-३ िेखा । िा िेखा पिूगसदनयोः उभयोिसप िेखयोः 

िमानान्तिा न भिसत; भसूमबिुयोः गतिेैलक्ष्यणयात ् । अत एि नक्षत्रकक्षायां 

ततृीयसदनस्य बिुस्य स्थानं(३) सद्वतीयसदनस्य स्थानात ्(२) पषृ्ठतः आपसततम ्। अतः 

अस्मासभः सद्वतीयसदनस्य बिुस्थानात ् ततृीयसदनस्य बिुस्थानं सकस चत ् पषृ्ठतः 

अिलोक् यत े । नाम पसश्चमासभमु् येन चसलत इि (र्सटकायन् त्रभ्रमणानकूुलसदसश 

चसलत इि) अिलोक् यत े । अथागत ् तसद्दििे बिुस्य गसतः ििेत्यथगः । एि ं बिुस्य 

ििगतःे सनरूपपण ंयथा अत्र कृत ंतथैि शिुस्यासप ििगतःे सनरूपपण ंकतगव्यम ्।  

 

 
 

गचरम ्5:  लर्गु्रहस्य ििगतेसनगरूपपणम ्

 

प्रधानग्रहस्तय्िक्रिगिः 

प्रिानग्रहस्य कक्षाितृं भकूक्षाितृाद ्बहृद ्भिसत । यतो सह प्रिानग्रहाः भकूक्षाितृाद ्

बसहःसस्थताः अथागत ्भमूेिपके्षया ियूागद ्असतदिूस्थाः भिसन्त । अत एि प्रिानग्रहस्य 

गसतः भिुः गतःे अपके्षया मन्दतिा भिसत । प्रिानग्रहस्य ििगतःे सनरूपपणम ्

अिोसनसदगष्ने क्षेत्रणे कृतम ् । अत्र प्रिानग्रहषे ु भौमस्य उदाहिण ं स्िीकृतम ् । 

सचत्रऽेसस्मन ् ियूगः केन्र े स्थासपतः । ियूागद्बसहः भकूक्षा, भसूमतः बसहः भौमकक्षा, 

तस्माद्बसहः दिेू नक्षत्रकक्षा यत्र ियं ििेषा ंग्रहाणा ंस्थानान्यिलोकयामः । भौमः अद्य 

प्रसतयोग ेसस्थतः इसत कल्पयामः । भौमस्य अद्यतनस्थानं भौ इसत, भमूेः अद्यतनस्थानं 

भ ूइसत चाङ््सकतम ्। भौमस्य अद्यतनप्रतीयमानस्थानं नक्षत्रकक्षाया ं१ इत्यङ््सकतम ्। 

भकूक्षायाम ् अद्यतनभसू्थानं, भौमकक्षायाम ् अद्यतनभौमस्थानं तथा नक्षत्रकक्षायाम् 

अद्यतनप्रतीयमानभौमस्थानम ् – एतत् त्रयं स्पशृन ् भ-ूभौ-१ िेखा कसल्पता । श्वः 

(सद्वतीये सदन)े भसूमिसप पिूगसदश ं चलसत, भौमोऽसप पिूगसदश ं चलसत । सकन्त ु भमूेः 

स्थानसिचलन ंभौमस्य स्थानसिचलनापके्षया असिकं भिसत । सद्वतीये सदन ेभसूम ंभ१ू 

स्थानं प्रसत, भौमश्च भौ१ स्थानं प्रसत चलसत । तसद्दने नक्षत्रकक्षाया ं भौमस्य 

प्रतीयमानस्थानं २ इत्यत्र भिसत । एतषेा ं त्रयाणा ं सबन्दनूा ं िंल्ना िेखा भ१ू-भौ१-२ 

भिसत । ततृीयसदििे भःू भ२ू स्थानं प्रसत, भौमः भौ२ स्थानं प्रसत गच्छसत । भौमस्य 

प्रतीयमानस्थानं नक्षत्रकक्षाया ं ३ इत्यङ््सकतम ् । सक च भौमस्य प्रतीयमानं स्थानं 

नक्षत्रकक्षाया ं सद्वतीयसदनस्य स्थानात ् पषृ्ठतः (पसश्चमसदसश) अथागत ्

र्सटकायन् त्रभ्रमणानुकूलसदसश भिसत । अतस्तसद्दििे भौमस्य ििा गसतजे्ञया । एि ं

यथा भौमस्य ििगतसेनगरूपपण ं कृत ं तथैि अन्येषामसप प्रिानग्रहाणा ं ििगतसेनगरूपपणं 

कतगव्यम ्। 

 

 
 

गचरम ्6: प्रिानग्रहस्य ििगतेसनगरूपपणम ्
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एिं िास्तसिकतया ग्रहाः ििेऽसप ऋजगुत्यामेि भ्रमन्त्यसप कदासचतेषा ं ििगतःे 

प्रतीयमानत्िे भसूम-अभीष्ग्रहयोः कलागतःे भदेः (कक्षाप्रमाणभदेात)् तथा 

एकसस्मन्नेिािािे (नक्षत्रकक्षाया)ं ििेषा ंग्रहाणा ंस्थानािलोकन च कािणौ भितः । 

 

ग्रहकक्षािु्गस्तिरगिनििः 

 प्रिानग्रहस्य भ्रमणम ् अिनुा प्रिानयसुततो सिचायगत े । प्रिानयतुःे पश्चात ् ग्रहः 

नक्षत्राणा ं भसूमकाया ं पसश्चमतः पिूगसदश ं प्रसत स्िस्िकक्षाि ु भ्रमसन्त । ग्रहाणा ं

सिषिुाशंाश्च िमशो ििगन्त े । सकस चत्कालानन्तिं ितृपादानन्तिं (९०˚ तः अनन्तिं) 

ग्रहस्य प्रतीयमाना गसतः मन्दा मन्दतिा च भिसत । ततः एकसस्मन ्सबन्दसुिशषे ेगसतः 

शनू्यसमता भिसत । ग्रहश्च कसतपयसदििैः सस्थिो भिसत । सबन्दसुिशषेोऽयं 

‘सस्थिसबन्दःु’ अथिा ‘स्तम्भस्थानम’् इत्यचु्यत े । (सनजकक्षाया ं यसस्मन ् सबन्दौ 

प्राप्तस्य ग्रहस्य गतिेभािः प्रतीयत े िैि तस्य ग्रहस्य सस्थिसबन्दःु इत्यचु्यत े । अस्य 

सस्थिसबन्दोः पश्चात ्ग्रहः नक्षत्राणा ंभसूमकाया ं(नक्षत्रकक्षायां) पसश्चमसदशाया ंचलसत, 

तस्य सिषिुाशंाश्च िमशो हीयन्त े । प्रसतयोग ेििभ्रमणस्य मध्यं भिसत । तत एकः 

अन्यः सबन्दिुागच्छसत यत्र ििगमनं िमाप्त ं भिसत, ग्रहश्चाचलो भिसत । अयं 

सबन्दिुसप सस्थिसबन्दःु अथिा स्तम्भस्थानसमत्यचु्यत े । ततो ग्रहः पिूगसदशाया ंचलसत, 

सिषिुाशंाश्च ििगन्त े। एिं प्रिानग्रहस्य सस्थिसबन्दोः व्या्या । 

लर्गु्रहस्यासप सस्थिसबन्दोः व्या्या प्रिानग्रहिदिे भिसत । पिन्त ु लर्गु्रहस्य 

प्रथमसस्थिसबन्दःु पिमेणान्तिस्य पश्चाद ्भिसत । लर्युतुौ ििभ्रमणस्य मध्यं भिसत । 

 

 
 

गचरम ्7: सस्थिसबन्दिः 

 

एिं िङ््क्षपेतः ग्रहाणा ंप्रतीयमानगतःे एिं व्या्या ंदातु ंशक्नमुः - “यः कोऽसप ग्रहः 

स्िस्िकक्षाया ं पसश्चमतः पिूगसदश ं प्रसत भ्रमन ् एकसस्मन ् स्थाने स्तसम्भत इि भःूस्थैः 

जनैः प्रतीयत े। िैि सस्थिसबन्दःु अथिा स्तम्भस्थानम ्उच्यते । सकस चसद्दनानन्तिं िः 

ग्रहः पिूगतः पसश्चमं प्रसत चलतीि प्रतीयत े । िैि ग्रहस्य ििगसतः । एिं ििगत्यां 

भ्रमन ् ग्रहः पनुः एकसस्मन ् सबन्दौ सस्थिसस्तष्ठतीि प्रतीयत े । िोऽसप सस्थिसबन्दिुथिा 

स्तम्भस्थानम ्। पनुः सकस चसद्दनानन्तिं पसश्चमतः पिूपरि प्रसत (ग्रहाणा ंिास्तिगत्यामेि) 

चलतीि प्रतीयत े। िैि ऋज्ज्िी गसतः । एिमनिुतगत े।” 

अथागत ्ग्रहाणा ंिास्तसिकी गसतिेि प्रतीयत ेचते ्िा गसतः ऋजगुसतः । सिपिीता गसतः 

प्रतीयत ेचते ्िा गसतः ििगसतः । गतिेभािः प्रतीयत ेचते ्सस्थित्िम ्। प्रायः ििेरिसप 

सिद्धान्तग्रन्थेष ु किणग्रन्थेष ु तन् त्रग्रन्थेष ु च ग्रहाणा ं स्तम्भस्थानासन कसथतासन । 

िेङ््कटेशकेतकिेण स्िकीये केतकीग्रहगसणत े प चतािासिकािे कुज-बिु-गरुु-शिु-

शसनग्रहाणा ंस्तम्भस्थानासन एिं सनरुक् तासन – 

 

इनादग्रिः पषृ्ठिश्चाश्वतर्श्वैनवर्ाब्जैरसेशसै्िरा नतदनेरःै । 

गजाभ्रतेदतुभभनमतर्ज्जीर्शकु्राकव परुाः क्रमेणाशंकैः स्िभ्नरु्तति ॥ 

खनेरातण नागा नर्ारािितरा रसा र्क्रिादघै्वयवभागाः क्रमेण ॥ 20 इसत । 

                                                            
20 केतकीग्रहगसणतम ्– प चतािासिकािः – ४१,४२ श्लोकौ  

अिोसनसदगष्ने क्षेत्रणे प्रिानग्रहस्य सस्थिसबन्दःु (गतिेभािः) कथं भितीत्यिगम्यत े– 

 

 
 

गचरम ्8: प्रिानग्रहस्य सस्थिसबन्दःु 

 

सचत्रऽेसस्मन ् ‘क’ इसत स्थाने भौमस्यसदनद्वयोः गसतः शनू्या भिसत । अथागत ्

नक्षत्रकक्षायाम ् एकसस्मन ् सदने भौमस्य स्थानं ‘क’ इत्यत्र दृष्ः । तस्मादस्द्वतीये 

सदनेऽसप ‘क’ इत्यत्रिै दृष्ः । अतः ‘क’ सबन्दःु भौमस्य सस्थिसबन्दरुित्यथगः । 

एिमेि लर्गु्रहयोिसप सस्थिसबन्दु ं सनरूपपसयतु ं शक् यते । तत्कथसमसत अिोसनसदगष्ने 

क्षेत्रणे प्रदश्यगते । अिोसनसदगष् े क्षते्र े बिुस्य सदनद्वयोः गसतः ‘क’ इसत स्थाने िमाना 

भिसत । अथागत ् एकसस्मन ् सदििे नक्षत्रकक्षाया ं ‘क’ स्थाने बिुस्य स्थानं दृष्म ् । 

तस्मादस्द्वतीये सदनऽेसप तत्रिै दृष्म ् । अतः ‘क’ स्थानं बिुस्य सस्थिसबन्दःु 

(गत्यभािस्थानम)् इसत जानीयात ्। एिमिे शिुस्यासप सस्थिसबन्दःु जानीयात ्। 

 

 
 

गचरम ्9: लर्गु्रहस्य सस्थिसबन्दःु 

 

गनष्कषाः 

असस्मन ् शोिपत्र े िङ््क्षपेणे आिसुनकखगोलशास् त्रजै्ञः सनरूपसपताः ग्रहाणा ं गसत-

सस्थसतसिषयकाः कसतपये प्रमखुसिद्धान्ताः प्रसतपासदताः । अत्र गसणतस्य प्रयोगः 

आसिक् यने न कृतः । यतो सह आिसुनकखगोलशास् त्रस्य ग्रहसिषयकसिद्धान्तानां 

िामान्यपरिचयाथगमेि शोिपत् त्रसमद ं सलसखतम ् । असग्रमषे ु शोिपत्रषे ु अस्मासभः 

भाितीयगसणतजै्ञः खगोलसिसभश्च प्रसतपासदताना ंचापीयसत्रकोणसमसतः, सत्रकोणसमसतः, 

क्षेत्रव्यिहािः, ग्रहभ्रमणितृासन इत्यादीना ं सिद्धान्ताना ं पाश्चात्यमनीसषणा ं सिद्धान्तःै 

िह तलुना ं सियत े । “Reduction to the ecliptic”, “Newton Gauss 

interpolation formula’’, “Taylor Series for Sine and Cosine 
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functions’’, “Newton’s Power Series for the Sine and 

Cosine’’, “Infinite GP convergent formula’’, “Gregory and 

Leibnitz’s Series for the Inverse tangent’’, “Approximations 

to the value of Pi”, “Pythagoras theorem” इत्यादीना ं

तथाकसथतपाश्चात्त्यसिद्धान्ताना ंके पिितगकाः इसत िम्यक् अिलोक् यते । 

 

िनिभाग्रनििूची् 

1. अिागचीनं ज्योसतसिगज्ञानम;् ग्रन्थकताग – श्रीिमानाथिहायः; प्रकाशनिषगम ् – 
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