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प्रस्तिािना
ग्रहनक्षरयोभेिाः
िात्रौ आकाशस्यािलोकनं सियते चेत् तत्र ये ित्नानीि देदीप्यमानः नैके प्रकाशसबन्दिो दृश्यन्ते ते एि जनैः नक्षत्राणीत्यच्ु यन्ते ।
पिन्तु िस्ततु स्तु तादृशाः ििे प्रकाशसबन्दिः नक्षत्रासण नैि भिसन्त । तेषां प्रकाशसबन्दनू ां मध्ये के चन ग्रहाः असप अन्तगगता
भिसन्त। तेषु प्रकाशसबन्दषु ु ग्रहाः के ? तथा नक्षत्रासण कानीसत अिोसनसदगष्ःै भेदःै 1 अिगन्तंु शक्यते –
 “न क्षरतीतत नक्षत्रम”् इसत नक्षत्रपदस्य व्यत्ु पसतः । एिं नक्षत्रासण स्थानपरिितगनं न कुिगसन्त । पिन्तु ग्रहाः स्थानपरिितगनं
कुिगसन्त । अतः ये प्रकाशसबन्दिः स्थानपरिितगनं कुिगसन्त ते ग्रहाः, ये प्रकाशसपण्ाः स्थानपरिितगनं न कुिगसन्त तासन
नक्षत्राणीसत ज्ञातंु शक्यते । आङ्््लभाषायां ग्रहेभ्यः यः Planet पदं प्रयज्ु यते तस्य व्यत्ु पत्त्यथगः ‘चलः’ इसत । यसद अद्य
कोऽसप ग्रहः मेषिाशौ दृश्यते, कालान्तिे ि एि ग्रहः िृषभिाशौ भसिरयसत । अथागत् ग्रहस्य सिषिु ाश
ं ाः िान्त्यंशाश्च चलाः
भिसन्त । नक्षत्रासण िदा एकसस्मन्नेि िाशौ सतष्ठसन्त । अथागत् मेषिाशौ यासन नक्षत्रासण भिसन्त तासन ििगदा मेषिाशािेि
भिसन्त; िृषभिाशौ यासन नक्षत्रासण भिसन्त तासन ििगदा िृषभिाशािेि सतष्ठसन्त...... एिं ज्ञातव्यम् । अत एि नक्षत्राणां
सस्थित्िात् तेषां सिषिु ाश
ं ाः िान्त्यंशाश्च सस्थिाः भिसन्त ।
 नक्षत्रासण ियू ग इि स्ितन्त्रसपण्ाः भिसन्त । बहसन नक्षत्रासण ियू गिमासन, ियू ागत् दीर्गतिासण िा भिसन्त । (ियू ागत्
अल्पतिाणयसप कासनचन नक्षत्रासण िसन्त । सकन्तु बहसन नक्षत्रासण ियू ागपेक्षया दीर्गतिासण ियू गिमासन िा भिसन्त ।) पिन्तु
ग्रहाः ियू गमण्लस्य अङ््गरूपपाः (िौिपरििािस्य िदस्यरूपपाः) भिसन्त । ििेऽसप ग्रहाः ियू ागत् अल्पपरिमाणकाः भिसन्त ।
तथा ियू गस्य अिीनास्िन्तः ियू गस्य गरुु त्िाकषगणशक्त्या दीर्ेषु िृतेषु ियू परि परितः परििमणं कुिगसन्त ।
 नक्षत्रासण सनजौज्ज्िल्येन प्रकाशतां यासन्त । तासन ियू ग इि स्ियंप्रकाशकासन भिसन्त । सकन्तु ग्रहाः चन्र इि प्रकाशसिहीनाः
सपण्ाः । ग्रहाणामपु रि पसतताः ियू गिश्मयः एि प्रसतफलनं प्राप्य तान् ग्रहान् भिू ासिभ्यः प्रदशगयसन्त ।
 ग्रहाणां प्रकाशः सस्थिौज्ज्िल्येन भासत । पिन्तु नक्षत्रासण कम्पप्रभया प्रकाशन्ते ।
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दिू दशगकयन्त्रेण ग्रहाणां सकस चत् ििाकािसबम्बं दृश्यते । पिन्तु नक्षत्रासण
महासभििगनशसक्तकै ः दिू दशगकयन्त्रैिसप के िलं देदीप्यमानसबन्दि इि दृश्यन्ते ।
नक्षत्रासण ियू ग इि ज्िलनशीलसपण्ाः भिसन्त । सकन्तु ग्रहाः चन्र इि
उरणत्िहीना असतशीतलाः भिसन्त । (गरुु शनी प्रायेण सहममयािेि । ियू ागत्
बहुदिू े ि चािशीलत्िात् । िरुणेन्रकुबेिाः इतोऽप्यसिकाः शीतलाः भिसन्त ।)
तेषु ग्रहेषु यः तापिमः लभ्यते तस्य कािणं ियू गस्य तापशसक्तिे ि । [ियू ागत्
प्राप्तया तापशक्त्या एि ग्रहाणां कृ ते तापः लभ्यते । ियू गस्य तापशसक्तः ग्रहान्
प्रसत न प्राप्यते चेत् ग्रहाः शीतला एि भिेयःु । तथा ग्रहाणाम् औरणयप्रमाणं तु
ियू ागत् ग्रहािसि सिद्यमानं दिू त्िमिलसम्बतं भिसत । बिु ः ियू गस्य िमीपतमः
ग्रहः । अतः तस्य औरणयमत्यसिकम् । शि
ु -भसू म-कुज-गरुु -शसन-िरुण-इन्रकुबेिाणाम् औरणयं िमेण न्यनू ं भिसत । िौिमण्ले असतशीतलः ग्रहः
कुबेिः(प्लटू ो) भिसत; ियू ागदसतदिू े सस्थतत्िात् ।

ग्रहाणाां्िङ्््या्
ग्रहास्ताित् िौिमण्लस्य िदस्याः भिसन्त । स्िकीयेषु दीर्गितल
गु ाकािािु कक्षािु
ियू परि परितः परििमणं कुिगसन्त । ियू परि परितः ग्रहाणां परििमणे ियू गस्य गरुु त्िाकषगणा
शसक्तिे ि कािणम् । िौिपरििािे िदस्यरूपपेण न के िलं ग्रहाः िसन्त; तेषामपु ग्रहाः,
िमू के तिः, उल्कासपण्ाश्च िौिमण्लस्य िदस्या एि भिसन्त । एतेषां मध्ये ग्रहाः एि
िौिमण्लस्य प्रमख
ु िदस्यरूपपेण गृह्यन्ते । यिू ोप् देशषे ु प्राचीनकाले मध्ययगु े च ते
ग्रहाः िप्तिङ्््याका आिन् । तदा ‘भःू सस्थिा’ इसत ििेषां िम्मसतिािीत् । अत एि
िा भःू प्राचीनज्योसतसिगसभः ग्रहेभ्यः व्यसतरिक्ता परिगसणता । तथा ियू गचन्रौ असप
ग्रहाणां मध्ये परिगसणतौ आस्ताम् । अन्ये च बिु शि
ु भौमगरुु शनयः ग्रहत्िेन
परिगसणताः आिन् । 2 प्राचीनभाितीयानामसप मतम् एिमेि आिीत् । सकन्तु
प्राचीनभाितीयानां ग्रहशब्दस्य सनिगचनम् आिसु नकखगोलशास्त्रस्य ग्रहशब्दस्य
सनिगचनापेक्षया सनतिां सभन्नमािीत् । प्राचीनमतेन ग्रहनक्षत्रयोः सनिगचनसनरूपपकः
श्लोकः एिमसस्त –
“आकाशे यातन दृश्यतिे ज्योतितबवम्बातयनेकशः ।
िेषु नषरसंज्ञातन ग्रहसंज्ञातन कातनतिि् ॥
िातन नषरमानातन तस्ररस्रानातन यातन र्ै ।
गच्छतिो भातन गृह्णतति सििं ये िु खेिराः्3 ॥“
इसत । तेषां ग्रहशब्दस्य सनिगचनानिु ािं तैः अङ््गीकृ ता ग्रहाः िमीचीनाः आिन् । अत

एि भाितीयफसलतज्योसतसिगद्यायां यो निग्रहाणामल्ु लेखो भिसत तसस्मन्
ियू गचन्रबिु शि
ु भौमगरुु शनयः ििाहुकेतक
ु ाः िसन्त । िरुणेन्रकुबेिाः भसू मं परितः
ि चािं कुिगन्तीि प्रतीयन्ते चेदसप तेषां जन्मान्तिफलिचू कत्िाभािात् ते ग्रहत्िेन
प्राचीनैः नाङ््गीकृ ताः । तथा िाहुकेतू िासन्तिृत-चन्रसिमण्लयोः िम्पातसबन्दू
चेदसप (तयोः मतू रूप
ग पाभािः भित्यसप) तयोः जन्मान्तिकमगफलिचू कत्िात,् भसू मं
परितः परििमणं कुिगन्तीि प्रतीयमानत्िाच्च तयोः ग्रहत्िमङ््गीकृ तं प्राचीनैः ।
आिसु नकै स्ताित् ये कायाः स्िकीयदीर्गितृ ाकािकक्षािु ियू परि परितः परििमणं
कुिगसन्त तथा ियू गप्रकाशस्य प्रसतफलनं कुिगन् कम्पप्रभया प्रकाशन्ते, ते ग्रहाः इसत
अङ््गीकृ ताः । आिसु नकाः असप ग्रहाणां चलत्िं प्रसतपादयसन्त; प्राचीनाः असप
प्रसतपादयसन्त । सकन्तु आिसु नकानां व्या्यायां जन्मान्तिकमगफलिचू कत्िं नासस्त ।
प्राचीनव्या्यायां तदसस्त । एिं जन्मान्तिकमगफलिचू कत्िाभािेऽसप ियू परि परितः
परििमणात् तथा आिसु नकग्रहशब्दव्या्यायाः अन्येषां लक्षणानां िमन्ियात्
िरुणेन्रकुबेिाः आिसु नकव्या्यायां ग्रहाः जाताः । पनु श्च प्राचीनव्या्यायां
मतू स्ग िरूपपयक्ु ताः ग्रहलक्षणिंयक्ु ताः कायाः एि ग्रहाः इसत नासस्त । सकन्तु
आिसु नकाः मतू क
ग ायान् एि ग्रहत्िेन स्िीकुिगसन्त । अत एि
आिसु नकखगोलशास्त्रज्ञानां मतेन ियू परि परितः ि चािं कुरुतोऽसप िाहुकेतू ग्रहौ न
भितः । यथा चन्रसिमण्ल-िासन्तिृतयोः िाहुकेत्िा्यौ िम्पातौ भितस्तथैि
अन्येषां ग्रहाणां सिमण्लानां िासन्तिृतस्य चासप िम्पातौ सिद्येत,े तेऽसप भसू मं परितः
परििमणं कुिगन्तीि प्रतीयन्ते; तथासप तेषां कमगफलिचू कत्िाभािाते ग्रहत्िेन
प्राचीनैनागङ््गीकृ ताः । चन्रस्य भसू मं परितः परििमणशीलत्िात् िोऽसप
ग्रहत्िेनाङ््गीकृ तः प्राचीनैः, सकन्तु आिसु नकाः िास्तिसस्थत्याः आिािे ण
ग्रहशब्दव्या्यां कृ तिन्तः, अतः ियू परि परितः परििमणाभािात् चन्रः तेषां मतेन ग्रहः
न; भसू मं परितः चन्रस्य परििमणात् भमू ेरुपग्रहत्िेन चन्रः स्िीकृ तः आिसु नकै ः ।
ियू गस्यासप भसू मं परितः परििमणस्य प्रतीयमानत्िात् तमसप ग्रहत्िेन स्िीकृ तिन्तः
प्राचीनाः । सकन्तु आिसु नकाः, िास्तसिकतया भसू मः ियू परि परितः परििमणं किोतीसत
हेतोः प्राचीनाः िौिमण्ले ियू गस्य स्थाने भसू मं ग्रहत्िेन स्थासपतिन्तः, ियू गस्य
सस्थित्िात् नक्षत्रत्िेन स्िीकृ तिन्तः । (अत्र प्राचीनाः िौिमण्ले भमू ेः स्थाने ियू परि,
ियू गस्य स्थाने भसू मं च स्थासपतिन्तः इत्यिगन्तव्यम् । आिसु नकाः िास्तितया
िौिमण्लव्यिस्था कथं ितगते तदनिु ािमेि (as it is) िौिमण्लव्यिस्थां
कसथतिन्तः, सकन्तु प्राचीनैः तु भस्ू थैः जनैः प्रतीयमानसस्थसतमनिु त्ृ य
िौिमण्लव्यिस्था कसथता इत्यिगन्तव्यम् । यतो सह भस्ू थैः जनैः भसू मं परितः ियू गः
अन्यग्रहाश्च परििमणं कुिगन्तीत्येि दृश्यन्ते ।) अतः प्राचीनभाितीयानां ग्रहशब्दस्य
तथा आिसु नकखगोलशास्त्रज्ञानां Planet शब्दस्य च व्यत्यािः ितगते ।

2

अिागचीनं ज्योसतसिगज्ञानम्; अध्यायः ६; पटु ं ११६
https://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
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कोष्ठकः 1: प्राचीनानां ग्रहशब्दव्या्यायाः, आिसु नकानां ग्रहशब्दव्या्यायाश्च व्यत्यािाः
प्राचीनानाां्ग्रहशब्िव्या्यायाः, आधुगनकानाां्ग्रहशब्िव्या्यायाश्च्व्यत्यािाः
क्र. िां.
प्राचीनानाां्ग्रहशब्िव्या्या
आधुगनकानाां्ग्रहशब्िव्या्या
प्राचीनभाितीयैः चन्रः, बिु ः, शि
ु ः, ियू गः, कुजः, गरुु ः, शसनः, िाहुः, के तःु एते निग्रहत्िेन आिसु नकखगोलशास्त्रज्ञैः बिु ः, शि
ु ः, भसू मः, कुजः, गरुु ः, शसनः,
1.
स्िीकृ ताः । एते एि भाितीयफसलतज्योसतसिगद्यायामङ््गीकृ ताः निग्रहाः भिसन्त ।
िरुणः, इन्रः, कुबेिः - एते निग्रहत्िेन स्िीकृ ताः ।
प्राचीनैः भक
ू े सन्रतिौिमण्लव्यिस्था कसथता । (भसू मं परितः ये खगोलीयसपण्ाः परििमणं आिसु नकै स्ताित् ियू गकेसन्रतिौिमण्लव्यिस्था कसथता । (ियू परि परितः
2.
कुिगन्तीि प्रतीयन्ते ते ग्रहाः ।)
ये खगोलीयसपण्ाः परििमणं कुिगसन्त ते ग्रहाः ।)
3.
प्राचीनग्रहशब्दव्या्यायां कम्पप्रभात्िं नान्तगगतम् ।
आिसु नकग्रहशब्दव्या्यायां कम्पप्रभात्िम् अन्तगगतम् ।
4.
प्राचीनग्रहशब्दव्या्यायां मतू सग पण्ा एि ग्रहाः इसत नासस्त ।
आिसु नकानां मते तु मतू सग पण्ा एि ग्रहत्िेन स्िीकिणीयाः इत्यसभप्रायः ।
5.
प्राचीनास्तु ििेषां ग्रहाणां कमगफलिचू कत्िमङ््गीकुिगसन्त ।
आिसु नकग्रहशब्दव्या्यायां कमगफलिचू कत्िम् इत्यंशः नासस्त ।
6.
प्राचीनाः िृताकािपथेषु ग्रहाणां चलनमङ््गीकृ तिन्तः ।
आिसु नकाः दीर्गितृ ाकािपथेषु ग्रहाणां चलनं कसथतिन्तः ।
टालेमीमहोदयस्तु पाश्चात्त्यदेशषे ु व्यापकतया भक
ू े सन्रकसिद्धान्तस्य प्रिािं कृ तिान् ।
बहुकालपयगन्तं िैि सिद्धान्तः ििैिसप उििीकृ तः आिीत् । सकन्तु यदा कोपसनगकि्
महोदयः प्रमाणपिु स्ििं िौिके सन्रकसिद्धान्तं प्रसतपासदतिान् तदानीं टालेमीमहोदयस्य
भक
ू े सन्रकसिद्धान्तः अििीभतू ः अभित् । कोपसनगकि् महोदयेन भिु ः ियू परि परितः
भ्रमणं प्रसतपासदत,ं ियू गश्च िौिमण्लस्य के न्रे स्थासपतः । ततः आिभ्य भिु ः ग्रहत्ि,ं
चन्रस्य भमू ेरुपग्रहत्िं च सनसश्चतम् । तदा प्रभृसत बिु -शि
ु -पृथ्िी-कुज-गरुु -शनयः
ग्रहत्िेन प्रसिद्धाः जाताः4 ।
१७८१ तमे सिस्ताब्दे शसनकक्षाया बसहः सस्थतः एकः नतू नग्रहः हशगल् महोदयेन
उपलब्िः । तस्य नाम ‘हशगलः’ अथिा ‘यिु े नि’् इसत । देििाणयां (िंस्कृ तभाषाया)ं
‘िरुण’नाम्ना अयम् उपज्ञातः । तदनन्तिं १८४६ तमे सिस्ताब्दे ‘लेसिरिए’महोदयेन
िरुणकक्षातो बसहःसस्थतः अन्यः ग्रहः दृष्ः । तस्य नाम ‘नेप्चनू ’् इसत ।
गीिागणिाणयाम् अयम् इन्रनाम्ना प्रसिद्धः । असचिात्पिू गमेि १९३० तमे सिस्ताब्दे लााँ
िेल् महोदयेन प्लटू ोग्रहः इन्रकक्षाया बसहरुपलब्िः । िंस्कृ तभाषायां ि ग्रहः
कुबेिनाम्ना प्रसिद्धः । एिमिनु ा िौिपरििािे नििङ्््याकाः ग्रहाः ितगन्ते । ते
यथािमम् - बिु ः, शि
ु ः, भसू मः, कुजः, गरुु ः, शसनः, यिु े नि(् िरुणः), नेप्चनू (् इन्रः),
प्लटू ो(कुबेिः)5 ।
कोष्ठकः्2: आिसु नकमतेन िौिमण्लस्य ग्रहाः (ियू ागद् दिू त्िस्य आिोहणिमेण)
क्र. िां.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.





भिसन्त। अत एि लर्ग्रु हाणां दैनसन्दनी गसतः पृसथव्याः दैनसन्दनगतेिपेक्षया
शीघ्रा भिसत; ियू परि परितः परििमणकालश्च भमू ेः परििमणकालापेक्षया
असिकः भिसत। प्रिानग्रहाणां दैनसन्दनी गसतः पृसथव्याः दैनसन्दनगतेिपेक्षया
मन्दा । अत एि प्रिानग्रहाणां ियू परि परितः परििमणकालः भमू ेः
परििमणकालापेक्षया अल्पा भिसत ।
अनिग्राहाः, िगहग्राहाः्- अन्तग्रगहाः अिान्तिग्रहाणामेकसस्मन् पक्षे, बसहग्रगहाश्च
अपिसस्मन् पक्षे भिसन्त । अथागत् अन्तग्रगहाः ियू गस्य अिान्तिग्रहाणां च
अन्तिाले भिसन्त । बसहग्रगहाणां कक्षा अिान्तिग्रहेभ्यः बसहः भिसन्त । एिं
बिु शि
ु भौमा अन्तग्रगहाः, ियू गस्य अिान्तिग्रहाणा चान्तिाले सस्थतत्िात् ।
गरुु शसनिरुणेन्रकुबेिा बसहग्रगहाः, अिान्तिग्रहाणां बसहभागगे सस्थतत्िात् ।
पागिािग्रहाः, मु्यग्रहाः्- येषां ग्रहाणां गात्रासण भिु ः गात्रस्यापेक्षया लर्सू न
भिसन्त ते पासथगिग्रहाः भिसन्त । तथा भमू ेः्गात्रस्यापेक्षया येषां ग्रहाणां गात्रासण
बृहत् भिसन्त ते म्ु यग्रहाः । (पासथगिग्रहाः भिु ः अल्पीयािं ः । म्ु यग्रहाः भिु ः
महीयािं ः ।) एिं बिु शि
ु भौमकुबेिाः पासथगिग्रहाः भिसन्त, भिु ः अल्पीयािं ः
इसत हेतोः । अिसशष्ाः ग्रहाः (गरुु -शसन-िरुण-इन्राः) म्ु यग्रहाः भिसन्त, भिु ः
महीयािं ः इसत हेतोः ।

उपर्ुयक्तवर्गीकरणानामाधारेण अधोतनतदुष्ााः तनष्कराुाः तिद््र्ततत  बिु शि
ु ौ लर्ग्रु हौ अन्तग्रगहौ पासथगिग्रहौ च भितः । भक
ू क्षायाः अन्तः
सस्थतत्िात् तौ लर्ग्रु हौ । अिान्तिग्रहाणां ियू गस्य चान्तिाले सस्थतत्िात्
अन्तग्रगहाः । तथा भिु ः अपेक्षया लर्त्ु िात् लर्ग्रु हौ ।
 कुजः प्रिानग्रहः अन्तग्रगहश्च भिसत । भक
ू क्षायाः बसहः सस्थतत्िात् िः
प्रिानग्रहः । अिान्तिग्रहाणां ियू गस्य चान्तिाले सस्थतत्िात् अन्तग्रगहः ।
 गरुु -शसन-िरुण-इन्राः बसहग्रगहाः म्ु यग्रहाश्च भिसन्त । अिान्तिग्रहाणां बसहः
सस्थतत्िाते बसहग्रगहाः । भिु ः अपेक्षया महत्त्िाते म्ु य(प्रमख
ु )ग्रहाः ।
 ििे अन्तग्रगहाः गात्रे भसू मतः लर्ीयािं एि । अथागत् ििे अन्तग्रगहाः पासथगिग्रहा
एि । सकन्तु बसहग्रगहषे ु कुबेिः भसू मतः लर्ीयान् (पासथगिग्रहः) भिसत, अन्ये
बसहग्रगहाः (गरुु -शसन-िरुण-इन्राः) म्ु यग्रहाः अथागत् भसू मतः महीयािं ः
भिसन्त।

आधुगनकमिेन्िौरमण्डलस्तय्ग्रहाः (िूयााि््िूरत्िस्तय्आरोहणक्रमेण)
िस्तां कृिनामागन
आङ्््लनामागन
बिु ः
Mercury
शि
Venus
ु ः
पृसथिी
Earth
कुजः
Mars
अिान्तिग्रहाः (क्षरु ग्रहाः)
Asteroids
गरुु ः
Jupiter
शसनः
Saturn
िरुणः
Uranus
इन्रः
Neptune
कुबेिः
Pluto

ग्रहाणाां्ििीकरणम्् एतेषां निानां ग्रहाणां िगीकिणं तु आिसु नकखगोलशास्त्रज्ञैः बहुसभः प्रकािै ः कृ तम् ।
तत्र प्रसिद्धासन त्रीसण िगीकिणासन एिं भिसन्त6  लघुग्रहाः, प्रधानग्रहाश्च् - बि
ु शि
ु ौ लर्ग्रु हौ, भौमगरुु शसनिरुणेन्रकुबेिाः
प्रिानग्रहाः । लर्ग्रु हाणां कक्षाः भक
ू क्षान्तगगताः भिसन्त । अथागत् ियू -ग
भम्ू योमगध्ये लर्ग्रु हाः भिसन्त । प्रिानग्रहाणां कक्षाः भक
ू क्षातः बसहःसस्थताः

मु्यग्रहाणाां्(प्रमुखग्रहाणाां) पररक्रमणे्िामानयगनयमाः
ये ग्रहाः भिु ः महीयािं स्ते म्ु यग्रहाः अथिा प्रमख
ु ग्रहाः इत्यच्ु यन्ते । गरुु ः, शसनः,
िरुणः, इन्रः - एते ग्रहाः प्रमख
ु ग्रहाः भिसन्त । यसद कोऽसप जनः िौिपरििािाद् बसहः
कसस्मन्नसप नक्षत्रे सतष्ठन् िौिपरििािस्य प्रमख
ु ग्रहाणां परििमणे सनयमसिशेषान्
7
पश्येतसहग अिोसनसदगष्ाः अशाःं ज्ञायन्ते 1. प्रमख
ु ग्रहाणां कक्षाः प्रायेण िृताकािाः । यद्यसप ििेषां ग्रहाणां कक्षाः
दीर्गितृ ाकािास्तथासप प्रमख
ु ग्रहाणां ि चािकक्षाणाम् उत्के सन्रता अत्यल्पसमता

4

अिागचीनं ज्योसतसिगज्ञानम्; अध्यायः ६; पटु ं ११६
अिागचीनं ज्योसतसिगज्ञानम्; अध्यायः ६; पटु ं ११६
6
अिागचीनं ज्योसतसिगज्ञानम्; अध्यायः ६; पटु ं ११६, ११७
5

7
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भिसत । अतः तेषां कक्षाः िृताकािा इि प्रतीयन्ते । [िौिमण्लस्य निानां
ग्रहाणां मध्ये पासथगिग्रहेरिसप के िलं कुबेिबिु योः ि चािपथयोः उत्के सन्रता8
एि पयागप्ता भिसत । अन्येषां पासथगिग्रहाणां कक्षाणाम् उत्के सन्रता अत्यल्पा एि
भिसत । प्रमख
ु ग्रहाणां कक्षाणाम् उत्के सन्रताः तु इतोऽसप अतीि अल्पा एि
भिन्तीत्यसभप्रायः ।
2. प्रमख
ु ग्रहाणां कक्षाः प्रायेण एकसस्मन्नेि तले भिसन्त । अथागत् िमतले एि ििे
ग्रहाः भ्रमसन्त । कुबेिं सिहाय ििे ग्रहाः िासशचिे एि भ्रमसन्त । [अथागत् तेषां
कक्षाणमनं (शिः) अष्ाश
ं ादल्पमेि । शिस्याल्पत्िाते िासन्तिृते एि भ्रमन्तीि
दृश्यन्ते ।
3. ते ििे प्रमख
ु ग्रहाः पसश्चमतः पिू परि प्रसत भ्रमसन्त । पसश्चमतः पिू गगमनम् ऋजगु सतः
अथिा अििा गसतः इत्यच्ु यते । [पासथगिग्रहाः असप पसश्चमतः पिू परि प्रत्येि
परििमणं कुिगसन्त ।
िूयााि््ग्रहाणाां्िूरत्िम््
िौिपरििािस्य के न्रे ियू गः ििेषां ग्रहाणां परिचालक इि सतष्ठसत । ििे ग्रहाः
गरुु त्िाकषगणरूपपिज्जज्िा ियू परि परितः सिसभन्नदिू त्िे भ्रमसन्त । एिं ियू परि परितः ग्रहाणां
चलनस्य हेतःु ियू स्ग य गरुु त्िाकषगणा शसक्तिे ि । याित्पयगन्तं ियू गस्य गरुु त्िक्षेत्रस्य
व्यासप्तभगिसत ताित्पयगन्तं िौिपरििािस्य व्यासप्तः भिसत । ियू ागद् ग्रहस्य दिू त्िमेि
‘मन्दकणगः’ इत्यच्ु यते । ग्रहाणां ि चािपथानां दीर्गितृ त्िात् तेषां मन्दकणागः ििगत्र
िमा नैि भिसन्त । ियू ागत् प्रत्येकं ग्रहस्य पथस्य परििेः ििेषां सबन्दनू ामपु रि कृ तानां
मन्दकणागनां मध्यममानमेि तस्य ग्रहस्य मध्यममन्दकणग इत्यच्ु यते । ग्रहाणां
कक्षाभेदात् मध्यममन्दकणेऽसप भेदः भिसत । ि च मध्यममन्दकणगः ियू ागद् ग्रहस्य
मध्यमदिू त्िं भिसत9 ।
ग्रहाणाां्मध्यममनिकणास्तय्कण्ठस्तिीकरणािं्िोड्(िोडे)महोियस्तय्गनयमः ियू गस्य िमीपतमो ग्रहः बिु ः । शि
ु ः बिु ापेक्षया ियू ागद् सकस चदसिकदिू तमः ग्रहः ।
भःू ततोऽप्यसिकदिू तमा । कुजः ततोऽप्यसिकदिू तमः । गरुु ः ततोऽप्यसिकदिू तमः ।
शसनः ततोऽप्यसिकदिू तमः । िरुणः ततोऽप्यसिकदिू तमः । इन्रः ततोऽप्यसिकदिू तमः
। कुबेिः ियू ागत् ििागसिकदिू तमः ग्रहः । अथागत् िौिमण्लस्य असन्तमः ग्रहः कुबेिः
अथिा प्लटू ो । एिमस्मासभः ियू ागत् ग्रहाणां दिू त्िसिषये अशद्वं यं ज्ञातम् 1. ििे ग्रहाः ियू ागत् सिसभन्नदिू त्िे ितगन्ते ।
2. प्रत्येकं ग्रहस्य ियू ागद् दिू त्िं स्थानभेदने परिितगन्ते । स्िस्िकक्षायां ग्रहस्य
स्थानभेदः ियू परि परितः परििमणिशादेि िम्भिसत । स्थानभेदात् ियू ागत्
दिू त्िभेदः ग्रहाणां ि चािपथानां दीर्गितृ ाकाित्िादेि िम्भिसत । ग्रहात् ियू गस्य
दिू त्िमेि मन्दकणगः इत्यच्ु यते ।
10

एिं ग्रहस्य मन्दकणगः स्थानभेदात् अिमानः भित्यसप प्रत्येकं ग्रहस्य कक्षायाः परििेः
प्रत्येकं सबन्दतु ः ियू ागिसि कृ तानां मन्दकणागनां मध्यममानं गणसयत्त्िा िैि ग्रहस्य
मध्यममन्दकणगः इसत स्िीकृ तः । अथागत् ग्रहस्य ियू ागत् मध्यमदिू त्िमेि
मध्यममन्दकणगः इत्यच्ु यते । ग्रहाणां मध्यममन्दकणगस्य कणठस्थीकिणिौकयागय जमगन्
देशस्य खगोलशास्त्रज्ञः बो््(बो्े)महोदयः १७७२ तमे सिस्ताब्दे ित्रू मेकं
सनणीतिान् । अनेन ित्रू णे ग्रहाणां कक्षायाः अनि
ु मानिु ािं बिु ात् शसनपयगन्ताः ग्रहाः
सलसखताः । (यदा बो््महोदयेन इदं ित्रू ं सनिागरितं तदा शसनपयगन्ताः ग्रहा एि सिसदता
8

उत्के सन्रता (Eccentricity) कुसटलक्षेत्राणाम् अथिा शङ्् कुसच्छन्नक्षेत्राणां (Conic Sections)
सिशेषलक्षणं भिसत । यस्य कस्यासप शङ्् कुसच्छन्नक्षेत्रस्य उत्के सन्रता तस्य शङ्् कुसच्छन्नक्षेत्रस्य
आकािः िृतस्य आकािात् सकयता प्रमाणेन सभन्नं भितीसत द्योतयसत । िा च सभन्नता
शङ्् कुसच्छन्नक्षेत्रस्य नासभद्वयोिन्तिमिलसम्बता भिसत । चत्िारि शङ्् कुसच्छन्नक्षेत्रासण भिसन्त – िृतं
(Circle), दीर्गितृ ं(Ellipse), पििलयम्(Parabola), असतपििलयं(Hyperbola) चेसत । िृतस्य
एकमेि के न्रं भिसत; अतस्यतस्य उत्के सन्रता शन्ू यम् । दीर्गितृ स्य उत्के सन्रता शन्ू यादसिकं, सक च
रूपपात् (एकात्) अल्पम् । पििलयस्य उत्के सन्रता रूपपम् (एकम्) । असतपििलयस्य उत्के सन्रता रूपपात्
(एकात्) असिकं भिसत ।
9
अिागचीनं ज्योसतसिगज्ञानम्; अध्यायः ६; पटु ं ११७
10
अिागचीनं ज्योसतसिगज्ञानम्; अध्यायः ६; पटु ं ११७, ११८

आिन् ।) तेषां ग्रहाणाम् अिस्तात् यथािमं ०, ३, ६, १२, २४, ४८, ९६ गणु ोतिश्रेढ्यां सिद्यमानाः एताः िङ्््याः सलसखताः । तेषु पृथक् पृथक् ४ समतं
िङ््कल्य दशसभसिगभज्यते चेत् ग्रहात् ियू ागिसिकं मध्यमदिू त्िं (मध्यममन्दकणगः)
लभ्यते । अत्र पृसथव्याः मन्दकणगः १ समतः इसत प्रकल्प्य तदनिु ािम् अनपु ातेन
अन्येषां ग्रहाणां ियू ागत् मध्यमदिू त्िं कसल्पतम् ।
बो््महोदयेन ग्रहाणां मध्यममन्दकणागनां कणठस्थीकिणिौकयागय कसल्पतः िमः एिं
ितगते यसद एकस्याम् अनि
ु मिङ्््यािारिणयाम् अनि
ु समकयोः द्वयोः द्वयोः िङ्््ययोः
िामान्यानपु ातः सस्थिो भिसत तसहग तस्याः िारिणयाः ‘गणु ोतिश्रेढी’ [Geometric
Progression] इसत नाम । गणु ोतिश्रेढ्याम् आसदमिङ्््या a अथिा T1 इसत सचह्नेन
िच्ू यते । सद्वतीया िङ्््या T2 इसत सचह्नेन िच्ू यते । तृतीया िङ्््या T3 इसत सचह्नेन
िच्ू यते । ...... एिमपु ासन्तमा िङ्््या T(n-1) इसत सचह्नेन िच्ू यते । असन्तमा िङ्््या
Tn इसत सचह्नेन िच्ू यते । गणु ोतिश्रेढ्यां िङ्््ययोः िामान्यानपु ातः r इसत िणेन
िच्ू यते । गणु ोतिश्रेढ्यां द्वयोः अनि
ु मिङ्््ययोः मध्ये अग्रगतिङ्््या
पृष्ठगतिङ्््यातः सिभज्यते चेत् िामान्यानपु ातः लभ्यते 𝑟=

𝑇2
𝑇3
𝑇𝑛
=
= ………… =
𝑇1
𝑇2
𝑇𝑛−1

गणु ोतिश्रेढ्याः िामान्यस्िरूपपम् एिमसस्त
 a, ar, ar2, ar3,............. arn-2 , arn-1 .

अथागत् गणु ोतिश्रेढ्यां प्रथमा िङ्््या = a;
सद्वतीया िङ्््या = ar अथागत् प्रथमिङ्््या-िामान्यानपु ातयोः र्ातः।
तृतीया िङ्््या = ar2 अथागत् प्रथमिङ्््यायाः िामान्यानपु ातिगगस्य च र्ातः ।
चतथु ी िङ्््या = ar3 अथागत् प्रथमिङ्््यायाः िामान्यानपु ातर्नस्य च र्ातः ।
एिमपु ासन्तमा िङ्््या = arn-2 अथागत् प्रथमिङ्््या िामान्यानपु ातस्य
सद्वहीनासन्तमिङ्््यातल्ु यर्ाताङ््के न गणु यते चेत् या िङ्््या लभ्यते िा ।
असन्तमा िङ्््या = arn-1 अथागत् प्रथमिङ्््या िामान्यानपु ातस्य
एकोनासन्तमिङ्््यातल्ु यर्ाताङ््के न गणु यते चेत् या िङ्््या लभ्यते िा ।
एिं गणु ोतिश्रेढ्याः स्िरूपपम् ।
एिं बो््महोदयेन स्िीकृ तायां ०, ३, ६, १२, २४, ४८, ९८ िारिणयां आसदमं ‘०’
परित्यज्यते चेत् अस्याः िारिणयाः गणु ोतिश्रेढीत्िं सिदध्् यसत । अत्र ० परित्यज्यते
चेत् प्रथमिङ्््या = ३, सद्वतीयिङ्््या ६,........, असन्तमिङ्््या ९८.
एिसमयं िारिणी गणु ोतिश्रेढ्यां ितगते । एतेभ्यः पृथक् ४ िंयोज्य दशसभभागज्यते चेत्
यदा भमू ेः मध्यममन्दकणगः १ भिसत तदा अन्येषां ग्रहाणां मन्दकणगप्रमाणासन लभ्यन्ते
। [बो््सनयमः ग्रहाणां मध्यममन्दकणगस्य कणठस्थीकिणिौकयागय िसचतं ित्रू मात्रसमसत
अििायगम् ।] भसू मियू गयोः मध्यमदिू त्िमेि १ खगोलमानम् अथिा ज्योसतमागनम्
(A.U. = Astronomical Unit) इसत आिसु नकाः व्यिहिसन्त । अतः एिं
बो््महोदयस्य सनयमानिु ािं ज्ञाताः ग्रहाणां मध्यममन्दकणागः खगोलमानेषु भिन्तीसत
ज्ञातव्यम् । एिं खगोलमानेषु प्रदताः ग्रहाणां मध्यममन्दकणागः, “यसद १ खगोलमाने
एतािसन्त सकलोमीटिासन/मैल/् योजनासन तसहग ग्रहस्य खगोलमानात्मकमन्दकणेन कसत
सकलोमीटिासन/ मैल/् योजनासन ?” इसत त्रैिासशके न सकलोमीटि-् मैल-् योजनासदषु
परिितगसयतंु शक्यते ।
एिं बो्् महोदयस्य सनयमानिु ािमानीताः ग्रहाणां मन्दकणागस्तथा ग्रहाणां
िास्तिमन्दकणागः अिोसनसदगष्े कोष्ठके प्रदताः –
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कोष्ठकः 3: बो््सनयमानिु ािे ण िास्तितया च ग्रहाणां मन्दकणगमानासन
ग्रहाः

िोड्गनयमानुिारां्ज्ािाः्खिोलमानेषु्ग्रहाणाां्मध्यममनिकणामानागन

िास्तिििया्ग्रहाणाां्मध्यममनिकणामानागन

बिु ः

0+4
= 0.4
10
3+4
= 0.7
10
6+4
=1
10
12 + 4
= 1.6
10
24 + 4
= 2.8
10
48 + 4
= 5.20
10
96 + 4
= 10
10
192 + 4
= 19.6
10
384 + 4
= 38.8
10
768 + 4
= 77.2
10

0.39

शि
ु ः
पृसथिी
कुजः
(अिान्तिग्रहाः)
गरुु ः
शसनः
िरुणः (यिु े नि)्
इन्रः (नेप्चनू )्
कुबेिः (प्लटू ो)

0.72
1
1.52
2.77 (एते अिान्तिग्रहाः बो्् महोदयस्य ित्रू िचनाकालादनन्तिम् असन्िष्ाः)
5.20
9.54
19.19 (बो्् महोदयस्य सनयमकालादनन्तिं ज्ञातः ग्रहः)
30.07 (बो्् महोदयस्य सनयमकालादनन्तिं ज्ञातः ग्रहः)
39.46 (बो्् महोदयस्य सनयमकालादनन्तिं ज्ञातः ग्रहः)

एिं बो्् महोदयस्य सनयमानिु ािं ग्रहाणां ये मध्यममन्दकणागः लब्िाः ते
िास्तिमध्यममन्दकणागिन्ना एि भिसन्त । के िलम् इन्रकुबेियोः मध्यममन्दकणे एि
बहुव्यत्यािः ितगते । बो्् सनयमः इन्रकुबेियोः मध्यममन्दकणगयोः सनणगये एि
अिफलः जातः, अन्यग्रहाणां मध्यममन्दकणागनां सनणगयः िफल एि जातः इत्यथगः ।
बिु शि
ु योमगध्ये सद्वत्िमेि न ितगते । अथागत् बो्् महोदयेन कसथतेन सनयमेन आनीतौ
बिु शि
ु योः मन्दकणौ िास्तिमन्दकणागभ्याम् अतीि िमीपौ भितः । (बिु स्य के िलं
०.०१ खगोलमानसमतम् अन्तिं भिसत; शि
ु स्य तु ०.०२ खगोलमानसमतम् अन्तिं
भिसत । एतािदल्पमन्तिम् अन्तिसमसत न परिगणयते । अथागत् एतदत्यल्पमन्तिं
नगणयमेि भिसत ।
यदा बो््महोदयः ित्रू समदम् आिसचतिान् तदा तसस्मन् एको अपिादः आिीत् यत्
कुजगिु ोिन्तिे २.८ समते स्थाने अस्य सनयमस्यानिु ािं कश्चन ग्रहः भिेत;् सकन्तु
तत्स्थानं रिक्तमसस्त, तत्र कोऽसप ग्रहः नास्तीसत । पिन्तु १७८१ तमे सिस्ताब्दे यदा
शसनकक्षातः बसहः बो्् महोदयस्य सनयमानिु ािं गसणतेन आगते स्थाने एि िरुणग्रहः
(यिु े नि)् दृष्ः । (बो्् महोदयस्य िारिणीम् उक्तिमेणिै ििगयामश्चेत् शसनतः अनन्तिं
िङ्््या लभ्यते । १९.१९ स्थाने िरुणग्रहः असन्िष्ः । बो्् सनयमानिु ािं लब्िस्य
स्थानस्य तथा िास्तिस्थानस्य स्िल्पमेिान्तिम् ।) एिं बो्् महोदयस्य सनयमानिु ािं
गसणतेन आगते स्थाने एि यदा िरुणग्रहः लब्िः तदानीं २.८ स्थानेऽसप ियू परि भ्रमन्तः
कोऽसप सपण्ः अिश्यं भिेसदसत सनसश्चत्य तं सपण्मन्िेष्ुं ज्योसतसिगसभः महान् प्रयत्नः
कृ तः । प्रयत्नः िफलः जातश्च । १८०१ तमे सिस्ताब्दे सपआजी महोदयेन
कुजगिु ोमगध्ये (२.७७ स्थाने) एकः कुब्जग्रहः ियू परि परितः भ्रमन् दृष्ः । तस्य ग्रहस्य
नाम ‘िेिेि’् इसत । अनन्तिं तसस्मन्नेि स्थाने ियू परि परितः भ्रमन्तः िहस्रासिकाः
कुब्जग्रहाः प्राप्ताः । तेषां ििेषामसप कुब्जग्रहाणाम् ‘अिान्तिग्रहाः’ अथिा क्षरु ग्रहाः
(Asteroids) इसत िंज्ञा ।
एिं बो्् महोदयस्य सनयमानिु ािं िच्ू यमानस्य स्थानस्य आिन्नस्थाने एि यिु े नि्
ग्रहः “िि ् सिसलयम् हषगल”् महोदयेन असन्िष्ः । सकन्तु नेप्चनू ् -प्लटू ोग्रहौ बो््
महोदयस्य सनयमेन िच्ू यमानाभ्यां स्थानाभ्यां सनतिां सभन्नस्थानयोः एि असन्िष्ौ ।
अतः नेप्चनू -् प्लटू ोग्रहयोः स्थानसनिागिणे बो्् महोदयस्य सनयमः सिफलः जातः ।
तथासप यिु े नि् पयगन्तानां ग्रहाणां सनखितया स्थानसनिागिणे बो्् सनयमः िफलः जातः,
यिु े नि् पयगन्तानां ग्रहाणां मन्दकणगस्य कणठस्थीकिणं कतमगु ् बो्् सनयमः अनक
ु ू लो
भिसत इत्ययमंशः श्लार्नीय एि ।

ग्रहाणाां्भिणकालः्(ग्रहाणाां्पररक्रमणकालः) 11
यः कोऽसप ग्रहः ियू परि परितः पणू तग या परििमणं कतपरिु यािान् कालं स्िीकिोसत िैि
ग्रहस्य भगणकालः अथिा परििमणकालः इत्यच्ु यते । (ग्रहेण भमण्लपरिभ्रमणे
सकंिा ियू परि परितः पणू पग रिभ्रमणे यः कालः असतिम्यते िैि तस्य ग्रहस्य भगणकालः
इत्यच्ु यते ।) ग्रहस्य भगणकाल एि तस्य नाक्षत्रकालः भिसत । ग्रहस्य भगणकालः
तस्य कक्षादैर्घयागिीनो भिसत । यस्य ग्रहस्य कक्षािृतं बृहत् तस्य भगणकालः
असिकः (दीर्गः) । यस्य ग्रहस्य कक्षा लर्घिी तस्य भगणकालः असप लर्ःु एि । िैि
भास्किाचायेण सिद्धान्तसशिोमणौ मध्यमासिकािे प्रत्यब्दशदु ध्् यध्याये बहुिन्ु दितया
अनेन श्लोके न सनरूपसपतः –
“कषा सर्ावः अतप तदतर्षदां िक्रतलप्ताङ्क्तकिास्िाः
र्ृत्ते लघ्वव्यो लघतु न महति स्यमु वहत्त्यश्च तलप्ताः ।
िस्मादेिे शतशजभृगजु ातदत्त्यभौमेज्यमतदाः
मतदाक्रातिा इर् शशिराद्भातति यातिः क्रमेण्12्॥“ इसत ।
एिं बिु ः ियू गस्य अतीि िमीपस्थः ग्रहः इसत हेतोः तस्य कक्षािृतं लर्ु भिसत ।
तस्मात् तस्य भगणकालः ििागसिकमल्पः । अथागत् िः असतशीघ्रेण (८८ सदनेष)ु ियू परि
परितः एकं परििमणं पिू यसत । बिु ापेक्षया शि
ु ः ियू ागत् सकस चत् असिकदिू े भिसत ।
अतः बिु स्य कक्षायाः अपेक्षया शि
ु कक्षा सकस चत् बृहती असस्त । तस्मात् कािणात्
शि
स्य
भगणकालः
ब
ि
स्य
भगणकालापे
क्षया सकस चदसिकः भिसत । एिं
ु
ु
शि
ु ापेक्षया भमू ेः भगणकालः असिकः । भमू ःे अपेक्षया कुजस्य भगणकालः
असिकः । कुजस्यापेक्षया गिु ोः भगणकालः असिकः । गिु ोः अपेक्षया शनेः
भगणकालः असिकः । शनेः अपेक्षया िरुणस्य (यिु े नि)् भगणकालः असिकः ।
िरुणापेक्षया इन्रस्य (नेप्च्यनू )् भगणकालः असिकः । इन्रापेक्षया कुबेिस्य (प्लटू ो)
भगणकालः असिकः ।
िौिमण्ले ििागसिकः भगणकालः प्लटू ोग्रहस्य (कुबेिस्य) । िः प्रायः २४८ िषेषु
ियू परि परितः एकं परििमणं किोसत । यतो सह प्लटू ो िौिमण्ले ियू ागत् असतदिू स्थः
ग्रहः । अत एि ििेरिसप ग्रहेषु कुबेिस्य कक्षा एि दीर्ाग भिसत । अत एि तस्य
भगणकालः असप बहुदीर्ग एि भिसत ।
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ग्रहस्य भगणकालस्य तथा ियू ागत् तस्य मध्यमदिू त्िस्य िम्बन्िः के प्लिस्य
आकषगणशास्त्रीयतृतीयसनयमेन सनयतः । “सयू ुं पररिः ग्रहस्य पररक्रमणकालस्य र्गवः
सयू ावि् ग्रहस्य मध्यमदरू त्त्र्स्य घनस्य अनपु ािीयो भर्ति”् इसत िः सनयमः । अस्य
सनयमस्य गासणसतकं स्िरूपपसमत्थं भिसत –

१
१
१
=
−
ग्रहयसु तकालः भपू रििमणकालः ग्रहपरििमणकालः
लर्ग्रु हस्य यसु तकालानयनाथगम् इदं ित्रू म् –
१
१
१
=
−
ग्रहयसु तकालः ग्रहपरििमणकालः भपू रििमणकालः

३

ियू ागद् ग्रहस्य मध्यमदिू त्िम्
= सस्थिः िासशः ।
ग्रहस्य परििमणकालः२
अथागत् ियू परि परितः परििमणं कुिगतां ििेषामसप ग्रहाणां परििमणकालिगगस्य
मध्यममन्दकणगर्नस्य च अनपु ातेन सिद्धः िासशः िमान एि भिसत । बिु स्य
परििमणकालिगगस्य तथा बिु स्य मध्यममन्दकणगस्य अनपु ातेन यो िासशः लब्िः िैि
िासशः शि
ु स्य परििमणकालिगगस्य तथा शि
ु स्य मध्यममन्दकणगर्नस्य च
अनपु ातेनासप लभ्यते । भसू म-कुज-गरुु -शसन-यिु े नि-् नेप्चनू -् प्लटू ोग्रहाणामसप िैि
िासशः लभ्यते । अतः यसद िः सस्थिः िासशः तथा ग्रहस्य मध्यममन्दकणगः ज्ञायेते तसहग
ग्रहस्य परििमणकालं ज्ञातंु शक्यते । अथागत् –
३

ियू ागद् ग्रहस्य मध्यमदिू त्िम्
= ग्रहस्य परििमणकालः२
सस्थिः िासशः
३

ियागद ग्रहस्य मध्यमदिू त्िम्
√ ू ्
= ग्रहस्य परििमणकालः
सस्थिः िासशः
अरेिमििनिव्यम््  कुसटलक्षेत्रषे ु पण
ू िग तृ े एि ३६० अशाःं भिसन्त । (यस्य कुसटलक्षेत्रस्य
उत्के सन्रता शन्ू या तसस्मन्नेि कुसटलक्षेत्रे ३६० अशाःं भिन्तीत्यथगः । अथागत्
यस्य कुसटलक्षेत्रस्य उत्के सन्रता शन्ू या भिसत तत्कुसटलक्षेत्रं िृतमेि =
पणू िग तृ क्षेत्रमेि।
दीर्गितृ -पििलय-असतपििलयानाम्
उत्के सन्रता
शन्ू यासिकत्िात् तेषां परििौ ३६० तः असिकाः अशाःं भिसन्त । यथा यथा
उत्के सन्रता असिका भिसत तथा तथा कुसटलक्षेत्रपरिसिगता अशां अप्यसिका
एि भिसन्त । एिं ग्रहाणां ि चािपथानां दीर्गितृ त्िात् ग्रहि चािकक्षािु ३६०
तः असिका अशां भिसन्त । अतः ग्रहाणां भगणांशाः ३६०˚ तोऽसिका भिसन्त
। पनु श्च प्रत्येकं ग्रहस्य ि चािमागगस्य परिसिगताः अशां असप सभद्यन्ते,
उत्के सन्रताभेदात् । सकन्तु अस्मासभः िासन्तिृता्ये एकसस्मन्नेि आिािे
ििेषामसप ग्रहाणां स्थानान्यिलोक्यन्ते । िासन्तिृतं तु पणू िग तृ ाकािमेि । अतः
िासन्तिृतपरििौ ३६० अशां एि भिसन्त । अतः ज्योसतसिगसभः सनणीतासन
ग्रहाणां स्थानासन ० तः ३६० अशपं यगन्तमेि भिसन्त । एिं ग्रहस्थानस्य
िासन्तिृते परििमणात् ग्रहस्थानस्य परििमणाश
ं ा (भगणाश
ं ा) ३६०˚ एि
भिसन्त । सकन्तु ग्रहसपण्स्य दीर्गितृ ाकािकक्षायां परििमणात् ग्रहसपण्स्य
(ग्रहस्य) भगणाश
ं ा ३६०˚ तोऽसिका भिसन्त ।
युगिकालः्(Synodic Period)13
यसद अद्य कोऽसप ग्रहः भपू ष्ठृ स्थपरुु षेण ियू गस्य ष््भान्तिे िेिेन दृश्यते तदा
याित्कालानन्तिं िः ग्रहः पनु ः भपू ष्ठृ स्थपरुु षेण ष््भान्तिे दृश्यते ताित्कालािसिः
तस्य ग्रहस्य यसु तकाल इत्यच्ु यते । एिं ियू -ग ग्रहयत्ु यन्तिमेि ग्रहस्य यसु तकाल
इत्यच्ु यते । यथा यसद अद्य भौमः भपू ष्ठृ स्थपरुु षेण ियू गस्य ष््भान्तिे िेिेन दृश्यते तसहग
पनु ः याित्कालानन्तिं भौमः पनु ः भपू ष्ठृ स्थपरुु षेण ियू गस्य ष््भान्तिे दृश्यते ि च
कालः भौमस्य यसु तकालो भिसत । यसु तकालः ग्रहस्य भिु श्च भगणकालािीनः भिसत
। प्रिानग्रहस्य यसु तकालानयनाथगम् इदं ित्रू म् –

13

गचरम् 1: ग्रहाणां यसु तकालः

लघुग्रहाणाां्दृगटः्कलाश्च14
चन्रस्य कलानां िृसद्धक्षयौ यथा भितस्तथैि लर्ग्रु हाणामसप कलानां िृसद्धक्षयौ
भितः । िृसद्धक्षयप्रसिया तु ग्रहस्य इनान्तिपरिितगनाज्जायते । इनान्तिं तु
भपू ष्ठृ स्थपरुु षस्य सिसभन्नकाले ग्रहदृक्ित्रू -ियू गदृक्ित्रू ाभ्यां कसल्पतः कोणः भिसत ।
अिोसनसदगष्े सचत्रे ि-ू भ-ू ग्र५ ग्रहस्य ग्र५ अिस्थायाम् इनान्तिम् । लर्ग्रु हाणां
परििमणकालः िौििषागत् (भभू गणकालात)् अल्पः । अत एि लर्ग्रु हाः भिु ः
अपेक्षया शीघ्रगासमनः भिसन्त । ियू गस्थानात् कदासचत्पिू े, कदासचत् पसश्चमे च
दृश्यन्ते।
 दृगटः्-यदा लर्ग्रु हः ियू ग-पृसथव्योः मध्ये आपतसत तदा या युसतः िम्भिसत िा
‘लर्यु सु तः’ इसत कथ्यते । यदा ियू गः लर्ग्रु ह-भिु ोमगध्ये आपतसत तदा या
यसु तजागयते तस्याः ‘प्रिानयसु तः’ इसत नाम । इनान्तिं तु ियू -ग भिू े खया,
ग्रहभिू े खया च िमत्ु पन्नः कोणः । अस्य इनान्तिस्य महतमं मानं ‘पिमेणान्तिम’्
इत्यच्ु यते । पिमेणान्तिे कोणः ९०˚ भिसत । शि
ु स्य पिमेणान्तिं ४८˚ भिसत ।
बिु स्य पिमेणान्तिं २८˚ भिसत । पिमेणान्तिस्यानयनित्रू म् इत्थं भिसत –
ग्रहस्य पिमेणान्तिम् =

ग्रहस्य महतममन्दकणगः
भिु ः अल्पतमो मन्दकणगः

कलाः् -् लर्यु तु ौ लर्ग्रु हो न दृश्यते । तत्र तस्य अमािास्या भिसत; लर्ग्रु हस्य
अप्रकासशतभागस्य अस्माकं िम्मख
ु िसतगत्िात् । प्रिानयतु ौ लर्ग्रु हः पणू तग ो दृश्यते,
तत्र तस्य पणू ागः कलाः भिसन्त; पणू प्रग कासशतभागस्य अस्माकं िम्मख
ु िसतगत्िात् ।
पिमेणान्तिे चाष्मीशकलं दृश्यते । लर्यु सु त-पिमेणान्तिमध्ये ग्रहः िशृङ््गकलां
िहसत । पिमेणान्ति-प्रिानयत्ु योमगध्ये एकादशीं कलां ग्रहः भजते ।

अिागचीनं ज्योसतसिगज्ञानम्; अध्यायः ६; पटु ं ११९
14
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चलन्तीि यदा अस्मासभः प्रतीयते तदा तस्य ग्रहस्य गसतः ऋज्ज्िी (अििा) इसत
ज्ञेया । यदा ग्रहः नक्षत्रकक्षायां पिू गतः पसश्चमं प्रसत गच्छन्तीि प्रतीयते तदा तस्य ििा
गसतः ज्ञेया । यदा िः नक्षत्राणां भसू मकायां सस्थिः प्रतीयते तदा तस्य ग्रहस्य सस्थिा
गसतः ज्ञेया । एिं प्रािान्येन ग्रहाणां सत्रसििाः गतयः आिसु नकै ः खगोलशास्त्रज्ञैः
उििीकृ ताः17 ।
िस्ततु स्तु ििे ग्रहाः स्िस्िकक्षािु ऋजगु त्यामेि ियू परि परितो परििमणं कुिगसन्त ।
सकन्तु अस्माकं नेत्रे सकस चद्दूिपयगन्तमेि िस्तनू ाम् ऊध्िागििमन्तिं ग्रहीतंु पाियतः ।
सनयसमतदिू ादनन्तिं सिद्यमानासन ििागणयसप िस्तसू न एकस्यामेि भसू मकायां ितगन्ते इि
अस्मासभः प्रतीयते । अथागत् सनसदगष्दिू ादनन्तिं िस्तनू ाम् ऊध्िागििान्तिासण अस्मासभः
न ज्ञायन्ते । (तथासप िास्तसिकतया तेषाम् ऊध्िागििान्तित्िं सिद्यते एि ।) एिं ग्रहाः
असप भसू मतः बहुदिू े ितगन्ते (ऊध्िागििान्तिग्रहणव्यासप्ततः बहुदिू े ितगन्ते) इसत हेतोः
िस्ततु स्ते स्िस्िकक्षािु ियू परि परितः परििमणं कुिगन्त्यसप नक्षत्रकक्षा्यायाम्
(भचिा्यायाम)् एकस्यामेि भसू मकायां ते ििेऽसप ग्रहाः चलन्तीि अस्मासभः
प्रतीयते । तेनैि कािणेन ग्रहाणाम् ऋजगु सतः, ििगसतः, सस्थित्िं चेसत सत्रसििाः
गतयः अस्मासभः प्रतीयन्ते । िस्ततु स्तु तेषां ििगसतः सस्थिगसतश्च न भितः । के िलम्
ऋज्ज्िी गसतिे ि भिसत ।

गचरम् 2: लर्ग्रु हस्य दृसष्ः
प्रधानग्रहाणाां्दृगटः्कलाश्च15
प्रिानग्रहाणां परििमणकालः िौििषागत् (भमू ेः परििमणकालात)् असिकः । अत
एि ते ियू ागपक्ष
े या आकाशे पिू गसदसश मन्दतिं भ्रमन्त इि दृश्यन्ते । भश्चू काले काले
तानसतिामसत । तेषासमनान्तिं लर्ग्रु हाणासमि िीसमतं नैि भिसत । प्रत्यतु तस्य मानं
शन्ू यात् ष््भपयगन्तं (०˚ तः १८०˚ पयगन्त)ं लभ्यते ।
 दृगटः् यदा भःू ियू गग्रहयोमगध्ये आपतसत तदा ष््भान्तिं (प्रसतयोगः) भिसत ।
यदा ियू गः भसू म-ग्रहयोमगध्ये आपतसत तदा यसु तः इसत कथ्यते । यदा ियू ग-भ-ू
ग्रहकोणः िमकोणसमतस्तदा सत्रभान्तिं (िृतपादः) उच्यते ।

ऋज्जज्जिी्िगिः्
यथा यथा भःू सनजकक्षायां पसश्चमतः पिू परि प्रसत ियू परि परितः परििमणं किोसत तथा तथा
ियू गः व्यत्यािेन तसद्वपिीतसदशायां (पिू गतः पसश्चमं प्रसत) भ्रमसन्नि भस्ू थैः जनैः दृश्यते ।
यथा नौकाया अन्तस्थः जनः नदीतीिे सिद्यमानासन सस्थिासण िृक्ष-प्रस्तिादीसन िस्तसू न
नौकायाः गमनस्य सदशः सिरुद्धसदसश नौकायाः गत्यामेि चलन्तीि पश्यसत तथैि ।
यथाऽऽह आयगभटः आयगभटीये तन्त्रे तिु ीये गोलपादे –

कलाः–्ष््भान्तिे यतु ौ च ग्रहस्य पणू गकलाः, पणू प्रग कासशतभागस्य भिू म्मख
ु त्िात् ।
सत्रभान्तिे सकस चत् कलाक्षयः, तथासप त्रयोदशीकलािद् दृश्यते ग्रहः । अयं
कलाक्षयोऽसप के िलं भौमस्य एि िम्भिसत । अन्येषां ग्रहाणां तु िदु िू िसतगत्िात् िदैि
पणू ाग एि कलाः भिसन्त । प्रिानग्रहाणां तु अमािास्या न भित्येि (ियू ागत्
िदु िू िसतगत्िात)् ।

िमयमापनाथगम् अस्मासभः र्सटकायन्त्रम् (Clock) उपयज्ु यते । र्सटकायत्रे
िसू चकायाः भ्रमणं तु ियू गस्य प्रतीयमाना गतेः सदसश भिसत । ियू परि परितः पसश्चमतः पिू परि
प्रसत भमू ेः परििमणस्य िशात् भस्ू थैः जनैः ियू गः पिू गतः पसश्चमं प्रसत चलतीि भािते
(ियू गस्य प्रतीयमाना दैनसन्दनी गसतः) । अत एि र्सटकायन्त्रेऽसप ियू गस्य
प्रतीयमानभ्रमणसदसश (पिू गतः पसश्चमं प्रसत) िसू चकायाः भ्रमणं यथा स्यात् तथा
व्यिस्था कृ ता । अथागत् ियू गः यथा यथा चलसत तथा तथा ियू गस्य सद्वगसु णतगत्यां
र्सटकायन्त्रस्थिसू चका असप ियू गचलनसदसश एि परििमणं किोतीि भािते । (ियू गः
यदा एकिािं भ्रमसत तदा (२४ होिाि)ु र्सटकायन्त्रस्थिसू चका भ्रमणद्वयं पिू यसत ।
अतः ियू गगतेः सद्वगसु णता गसतः र्सटकायन्त्रस्थिसू चकायाः इत्यक्ु तम् ।)
एिं र्सटकायन्त्रस्थिसू चकायाः भ्रमणस्य दृष्ान्तेन ग्रहाणां ऋजगु तेः सनरूपपणं कृ तम् ।
र्सटकायन्त्रन्तु कालज्ञानाथपरि भिसत । अतः तत्र ियू गस्य प्रतीयमानगतेः सदसश
र्सटकायन्त्रमध्यस्थिसू चकायाः भ्रमणस्य व्यिस्था कृ ता । अतः र्सटकायन्त्रस्य
मध्यस्थसबन्दिु े ि भसू मः, िसू चकाग्रमेि ियू गः इसत प्रकल्प्य ियू गस्य प्रतीयमानां गसतं ज्ञातंु
शक्यते । ियू गस्य या प्रतीयमाना दैसनकगसतभगिसत तस्यामेि गत्यां िास्तितया भःू
ियू गस्य प्रतीयमानगतेः सदशः सिरुद्धसदसश (पसश्चमतः पिू )परि परििमणं किोसत ।
अतः यसद ियू -ग भिू े खा 19 र्सटकायन्त्रस्थिसू चकाभ्रमणसदशः प्रसतकूलसदसश =
सिरुद्धसदसश भ्रमसत (पसश्चमतः पिू )परि तदा भमू ेः ऋज्ज्िी गसतज्ञेया। यसद ियू ग-भिू े खा
र्सटकायन्त्रस्थ िसू चकाभ्रमणसदसश एि भ्रमसत (पिू गतः पसश्चमं प्रसत) तदा भमू ेः ििा

“अनल
ु ोमगतिननःस्रः पश्यत्त्यिलं तर्लोमगं यद्वि् ।
अिलातन भातन िद्वि् समपतश्चमगातन लङ्क्कायाम्18
् ॥“ इसत ।

गचरम् 3: प्रिानग्रहस्य दृसष्ः कलाश्च
ग्रहाणाां्प्रिीयमानाः्िियः16 नक्षत्राणां भसू मकायां ग्रहाणां सिसचत्रा गसतदृगश्यते । कदासचत् ते नक्षत्रमण्लानां मध्ये
पिू गसदशं गच्छन्तो दृश्यन्ते । कदासचत् पसश्चमसदशं प्रसत गच्छन्तो दृश्यते । कदासचच्च
सस्थिा इि प्रसतभासन्त । ग्रहाः नक्षत्राणां भसू मकायां (नक्षत्रकक्षायां) पसश्चमतः पिू परि प्रसत
15
16

अिागचीनं ज्योसतसिगज्ञानम्; अध्यायः ६; पटु ं १२०-१२१
अिागचीनं ज्योसतसिगज्ञानम्; अध्यायः ६; पटु ं १२१ तः १२४

17

प्राचीनभाितीयैः ग्रहाणाम् अष्सििगतयः उििीकृ ताः आिन् । यथोक्तम् –
“र्क्रातिर्क्रा तर्कला मतदा मतदिरा समा ।
िरा शीघ्रिरा शीघ्रा ग्रहाणामििा गतिः ॥
िरातिशीघ्रा शीघ्राख्या मतदा मतदिरा समा ।
ऋज्ज्र्ीति पचििा ज्ञेया या र्क्रा सातिर्क्रगा ॥“ (ियू गसिद्धान्तः – स्पष्ासिकािः - १२,१३ श्लोकौ)
18
आयगभटीयम्; गोलपादः – श्लोकः ९
19
भसू मतः ग्रहािसि कसल्पता िे खा एि ग्रह-भिू े खा इत्यच्ु यते । तथा ियू ागत् ग्रहािसि कसल्पता िे खा एि
ग्रह-ियू गिेखा इत्यच्ु यते ।
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गसतज्ञेया । एिं भमू ेः यथा प्रतीयमाना गसतभगिसत तथैि अन्येषामसप ग्रहाणां
प्रतीयमाना गसतभगिसत । अत एि ज्योसतसिगसभः सनसश्चतं यद् ग्रह-भिू े खा
र्सटकायन्त्रस्थिसू चकाभ्रमणसदशः प्रसतकूलसदसश (पसश्चमतः पिू परि प्रसत) भ्रमणं कुिगती
प्रतीयते तसहग ग्रहस्य ऋज्ज्िी गसतः, यसद च ग्रह-भिू े खा
र्सटकायन्त्रस्थिसू चकाभ्रमणसदशः अनक
ु ू लसदसश (पिू गतः पसश्चमं प्रसत) भ्रमणं कुिगती
प्रतीयते तसहग ग्रहस्य ििा गसतरिसत ।
ग्रहस्य ऋसजगत्यां क्षेत्राश
ं ाः उतिोतिं िृसद्धं लभन्ते । ििगत्यां तु ग्रहस्य क्षेत्राश
ं ाः
ह्राित्िं भजन्ते ।
(ना्ीिृतस्य कालं ना्ीिृते एि क्षेत्ररूपपेण परिणामनं सियते चेत् ये अशाःं लभ्यन्ते
ते कालाश
ं ाः । ना्ीिृतस्य कालं िासन्तिृते परिणामनं सियते चेत् ये अशाःं लभ्यन्ते
ते क्षेत्राश
ं ाः । प्रत्येकं सनमेषस्य कालाश
ं ाः सस्थिाः, पिन्तु िासन्तिशात् क्षेत्राश
ं ाः
सभद्यन्ते।)

गचरम् 5: लर्ग्रु हस्य ििगतेसनगरूपपणम्

गचरम् 4: ग्रहाणाम् ऋज्ज्िी गसतः

लघुग्रहस्तय्िक्रिगिः्
लर्ग्रु हयोः (बिु स्य शि
ु स्य च) कक्षािृते भक
ू क्षािृताद् लर्तु िे भितः । यतो सह तौ
ग्रहौ भमू ेिपेक्षया ियू गस्य िमीपस्थौ भितः । अत एि तयोः गसतः भिु ः गतेः अपेक्षया
रुततिा (शीघ्रा) भिसत ।
लर्ग्रु हस्य ििगतेः सनरूपपणम् अिोसनसदगष्ने क्षेत्रणे सियते । लर्ग्रु हयोमगध्ये
उदाहिणाथपरि बिु ं स्िीकुमगः । अद्य बिु ः लर्यु तु ौ सस्थतो भिसत इसत कल्पयामः । पाश्वे
सनसदगष्े क्षेत्रे ियू गः के न्रे भिसत । ियू ागद्बसहः बिु कक्षा, बिु कक्षाया बसहः भक
ू क्षा
भिसत। भक
ू क्षाया बसहः दिू े नक्षत्रकक्षा सचसत्रता यसस्मन्नेकसस्मन्नेिािािे ियं (भस्ू थाः
जनाः) ििागन् ग्रहान् पश्यामः । बिु -भिू े खायाः अद्यतनीया सस्थसतः भू बु भिसत ।
(बिु कक्षायां बु स्थाने बिु ः भिसत, भक
ू क्षायां भू स्थाने भिू स्तीत्यथगः ।) भू बु सस्थत्यां
बिु स्य लर्यु सु तनागम भसू मियू गयोमगध्ये बिु ः अस्तीत्यथगः । नक्षत्रकक्षायां १ इसत
अङ््सकते स्थाने बिु स्य लर्यु सु तः अस्मासभः प्रतीयते । नाम नक्षत्रकक्षायां १
इत्यङ््सकते स्थाने एि बिु स्य तसद्दििीयस्थानमस्मासभििलोक्यते । बिु ः(ब)ु ,
भसू मः(भ)ू , नक्षत्रकक्षास्थबुिस्थानम(् १) – एतत्त्रयमसप स्पृशन् तसद्दििे या िे खा
कल्प्यते िैि ब-ु भ-ू १ िे खा । तस्मात् सद्वतीये सदििे बिु ः, भसू मः द्वािसप पिू गसदसश
(र्सटकायन्त्रभ्रमणसिरुद्धसदसश) सनजकक्षायाः चलतः । अथागत् लर्यु तु ःे सद्वतीये सदने
बिु ः ब१ु स्थानं प्रसत, भसू मः भ२ू स्थानं प्रसत चलसत । तसद्दििे कसल्पता िे खा ब१ु -भ१ू -२
िे खा । सकन्तु बिु कक्षापेक्षया भक
ू क्षाया महत्त्िात् बिु स्य स्थानसिचलनात् भमू ेः
स्थानसिचलनमल्पं भिसत । तत्परिणामतः ब१ु -भ१ू -२ िे खा ब-ु भ-ू १ िे खायाः
िमानान्तिा नैि भिसत । एिं तृतीये सदने बिु ः ब३ु स्थानं, भःू भ३ू स्थानं चलसत ।
तसद्दििे कसल्पता िे खा ब२ु -भ२ू -३ िे खा । िा िे खा पिू गसदनयोः उभयोिसप िे खयोः
िमानान्तिा न भिसत; भसू मबिु योः गतेिैलक्ष्यणयात् । अत एि नक्षत्रकक्षायां
तृतीयसदनस्य बिु स्य स्थान(ं ३) सद्वतीयसदनस्य स्थानात् (२) पृष्ठतः आपसततम् । अतः
अस्मासभः सद्वतीयसदनस्य बिु स्थानात् तृतीयसदनस्य बिु स्थानं सकस चत् पृष्ठतः
अिलोक्यते । नाम पसश्चमासभम्ु येन चसलत इि (र्सटकायन्त्रभ्रमणानक
ु ू लसदसश
चसलत इि) अिलोक्यते । अथागत् तसद्दििे बिु स्य गसतः ििे त्यथगः । एिं बिु स्य
ििगतेः सनरूपपणं यथा अत्र कृ तं तथैि शि
ु स्यासप ििगतेः सनरूपपणं कतगव्यम् ।

प्रधानग्रहस्तय्िक्रिगिः
प्रिानग्रहस्य कक्षािृतं भक
ू क्षािृताद् बृहद् भिसत । यतो सह प्रिानग्रहाः भक
ू क्षािृताद्
बसहःसस्थताः अथागत् भमू ेिपेक्षया ियू ागद् असतदिू स्थाः भिसन्त । अत एि प्रिानग्रहस्य
गसतः भिु ः गतेः अपेक्षया मन्दतिा भिसत । प्रिानग्रहस्य ििगतेः सनरूपपणम्
अिोसनसदगष्ने क्षेत्रणे कृ तम् । अत्र प्रिानग्रहेषु भौमस्य उदाहिणं स्िीकृ तम् ।
सचत्रेऽसस्मन् ियू गः के न्रे स्थासपतः । ियू ागद्बसहः भक
ू क्षा, भसू मतः बसहः भौमकक्षा,
तस्माद्बसहः दिू े नक्षत्रकक्षा यत्र ियं ििेषां ग्रहाणां स्थानान्यिलोकयामः । भौमः अद्य
प्रसतयोगे सस्थतः इसत कल्पयामः । भौमस्य अद्यतनस्थानं भौ इसत, भमू ेः अद्यतनस्थानं
भू इसत चाङ््सकतम् । भौमस्य अद्यतनप्रतीयमानस्थानं नक्षत्रकक्षायां १ इत्यङ््सकतम् ।
भक
ू क्षायाम् अद्यतनभस्ू थानं, भौमकक्षायाम् अद्यतनभौमस्थानं तथा नक्षत्रकक्षायाम्
अद्यतनप्रतीयमानभौमस्थानम् – एतत्त्रयं स्पृशन् भ-ू भौ-१ िे खा कसल्पता । श्वः
(सद्वतीये सदने) भसू मिसप पिू गसदशं चलसत, भौमोऽसप पिू गसदशं चलसत । सकन्तु भमू ेः
स्थानसिचलनं भौमस्य स्थानसिचलनापेक्षया असिकं भिसत । सद्वतीये सदने भसू मं भ१ू
स्थानं प्रसत, भौमश्च भौ१ स्थानं प्रसत चलसत । तसद्दने नक्षत्रकक्षायां भौमस्य
प्रतीयमानस्थानं २ इत्यत्र भिसत । एतेषां त्रयाणां सबन्दनू ां िंल्ना िे खा भ१ू -भौ१-२
भिसत । तृतीयसदििे भःू भ२ू स्थानं प्रसत, भौमः भौ२ स्थानं प्रसत गच्छसत । भौमस्य
प्रतीयमानस्थानं नक्षत्रकक्षायां ३ इत्यङ््सकतम् । सक च भौमस्य प्रतीयमानं स्थानं
नक्षत्रकक्षायां सद्वतीयसदनस्य स्थानात् पृष्ठतः (पसश्चमसदसश) अथागत्
र्सटकायन्त्रभ्रमणानुकूलसदसश भिसत । अतस्तसद्दििे भौमस्य ििा गसतज्ञेया । एिं
यथा भौमस्य ििगतेसनगरूपपणं कृ तं तथैि अन्येषामसप प्रिानग्रहाणां ििगतेसनगरूपपणं
कतगव्यम् ।
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एिं िास्तसिकतया ग्रहाः ििेऽसप ऋजगु त्यामेि भ्रमन्त्यसप कदासचतेषां ििगतेः
प्रतीयमानत्िे भसू म-अभीष्ग्रहयोः कलागतेः भेदः (कक्षाप्रमाणभेदात)् तथा
एकसस्मन्नेिािािे (नक्षत्रकक्षाया)ं ििेषां ग्रहाणां स्थानािलोकन च कािणौ भितः ।
ग्रहकक्षाि्ु गस्तिरगिनििः
प्रिानग्रहस्य भ्रमणम् अिनु ा प्रिानयसु ततो सिचायगते । प्रिानयतु ःे पश्चात् ग्रहः
नक्षत्राणां भसू मकायां पसश्चमतः पिू गसदशं प्रसत स्िस्िकक्षािु भ्रमसन्त । ग्रहाणां
सिषिु ाश
ं ाश्च िमशो ििगन्ते । सकस चत्कालानन्तिं िृतपादानन्तिं (९०˚ तः अनन्तिं)
ग्रहस्य प्रतीयमाना गसतः मन्दा मन्दतिा च भिसत । ततः एकसस्मन् सबन्दसु िशेषे गसतः
शन्ू यसमता भिसत । ग्रहश्च कसतपयसदििैः सस्थिो भिसत । सबन्दसु िशेषोऽयं
‘सस्थिसबन्दःु ’ अथिा ‘स्तम्भस्थानम’् इत्यच्ु यते । (सनजकक्षायां यसस्मन् सबन्दौ
प्राप्तस्य ग्रहस्य गतेिभािः प्रतीयते िैि तस्य ग्रहस्य सस्थिसबन्दःु इत्यच्ु यते । अस्य
सस्थिसबन्दोः पश्चात् ग्रहः नक्षत्राणां भसू मकायां (नक्षत्रकक्षाया)ं पसश्चमसदशायां चलसत,
तस्य सिषिु ाश
ं ाश्च िमशो हीयन्ते । प्रसतयोगे ििभ्रमणस्य मध्यं भिसत । तत एकः
अन्यः सबन्दिु ागच्छसत यत्र ििगमनं िमाप्तं भिसत, ग्रहश्चाचलो भिसत । अयं
सबन्दिु सप सस्थिसबन्दःु अथिा स्तम्भस्थानसमत्यच्ु यते । ततो ग्रहः पिू गसदशायां चलसत,
सिषिु ाश
ं ाश्च ििगन्ते । एिं प्रिानग्रहस्य सस्थिसबन्दोः व्या्या ।
लर्ग्रु हस्यासप सस्थिसबन्दोः व्या्या प्रिानग्रहिदेि भिसत । पिन्तु लर्ग्रु हस्य
प्रथमसस्थिसबन्दःु पिमेणान्तिस्य पश्चाद् भिसत । लर्यु तु ौ ििभ्रमणस्य मध्यं भिसत ।

अिोसनसदगष्ने क्षेत्रणे प्रिानग्रहस्य सस्थिसबन्दःु (गतेिभािः) कथं भितीत्यिगम्यते –

गचरम् 8: प्रिानग्रहस्य सस्थिसबन्दःु

सचत्रेऽसस्मन् ‘क’ इसत स्थाने भौमस्यसदनद्वयोः गसतः शन्ू या भिसत । अथागत्
नक्षत्रकक्षायाम् एकसस्मन् सदने भौमस्य स्थानं ‘क’ इत्यत्र दृष्ः । तस्मादस् द्वतीये
सदनेऽसप ‘क’ इत्यत्रैि दृष्ः । अतः ‘क’ सबन्दःु भौमस्य सस्थिसबन्दरु ित्यथगः ।
एिमेि लर्ग्रु हयोिसप सस्थिसबन्दंु सनरूपपसयतंु शक्यते । तत्कथसमसत अिोसनसदगष्ने
क्षेत्रणे प्रदश्यगते । अिोसनसदगष्े क्षेत्रे बिु स्य सदनद्वयोः गसतः ‘क’ इसत स्थाने िमाना
भिसत । अथागत् एकसस्मन् सदििे नक्षत्रकक्षायां ‘क’ स्थाने बिु स्य स्थानं दृष्म् ।
तस्मादस् द्वतीये सदनेऽसप तत्रैि दृष्म् । अतः ‘क’ स्थानं बिु स्य सस्थिसबन्दःु
(गत्यभािस्थानम)् इसत जानीयात् । एिमेि शि
ु स्यासप सस्थिसबन्दःु जानीयात् ।

गचरम् 7: सस्थिसबन्दिः

एिं िङ््क्षेपतः ग्रहाणां प्रतीयमानगतेः एिं व्या्यां दातंु शक्नमु ः - “यः कोऽसप ग्रहः
स्िस्िकक्षायां पसश्चमतः पिू गसदशं प्रसत भ्रमन् एकसस्मन् स्थाने स्तसम्भत इि भःू स्थैः
जनैः प्रतीयते । िैि सस्थिसबन्दःु अथिा स्तम्भस्थानम् उच्यते । सकस चसद्दनानन्तिं िः
ग्रहः पिू गतः पसश्चमं प्रसत चलतीि प्रतीयते । िैि ग्रहस्य ििगसतः । एिं ििगत्यां
भ्रमन् ग्रहः पनु ः एकसस्मन् सबन्दौ सस्थिसस्तष्ठतीि प्रतीयते । िोऽसप सस्थिसबन्दिु थिा
स्तम्भस्थानम् । पनु ः सकस चसद्दनानन्तिं पसश्चमतः पिू परि प्रसत (ग्रहाणां िास्तिगत्यामेि)
चलतीि प्रतीयते । िैि ऋज्ज्िी गसतः । एिमनिु तगते ।”
अथागत् ग्रहाणां िास्तसिकी गसतिे ि प्रतीयते चेत् िा गसतः ऋजगु सतः । सिपिीता गसतः
प्रतीयते चेत् िा गसतः ििगसतः । गतेिभािः प्रतीयते चेत् सस्थित्िम् । प्रायः ििेरिसप
सिद्धान्तग्रन्थेषु किणग्रन्थेषु तन्त्रग्रन्थेषु च ग्रहाणां स्तम्भस्थानासन कसथतासन ।
िेङ््कटेशके तकिे ण स्िकीये के तकीग्रहगसणते प चतािासिकािे कुज-बिु -गरुु -शि
ु शसनग्रहाणां स्तम्भस्थानासन एिं सनरुक्तासन –
इनादग्रिः पृष्ठिश्चाश्वतर्श्वैनवर्ाब्जैरसेशस्ै िरा नतदनेरःै ।
गजाभ्रेतदतु भभनमतर्ज्जीर्शक्र
ु ाकव परु ाः क्रमेणाश
ं कै ः स्िभ्नर्ु तति ॥
खनेरातण नागा नर्ारािितरा रसा र्क्रिादैघ्वयवभागाः क्रमेण ॥ 20 इसत ।
20

के तकीग्रहगसणतम् – प चतािासिकािः – ४१,४२ श्लोकौ

गचरम् 9: लर्ग्रु हस्य सस्थिसबन्दःु

गनष्कषाः
असस्मन् शोिपत्रे िङ््क्षेपणे आिसु नकखगोलशास्त्रज्ञैः सनरूपसपताः ग्रहाणां गसतसस्थसतसिषयकाः कसतपये प्रमख
ु सिद्धान्ताः प्रसतपासदताः । अत्र गसणतस्य प्रयोगः
आसिक्येन न कृ तः । यतो सह आिसु नकखगोलशास्त्रस्य ग्रहसिषयकसिद्धान्तानां
िामान्यपरिचयाथगमेि शोिपत्त्रसमदं सलसखतम् । असग्रमेषु शोिपत्रेषु अस्मासभः
भाितीयगसणतज्ञैः खगोलसिसभश्च प्रसतपासदतानां चापीयसत्रकोणसमसतः, सत्रकोणसमसतः,
क्षेत्रव्यिहािः, ग्रहभ्रमणिृतासन इत्यादीनां सिद्धान्तानां पाश्चात्यमनीसषणां सिद्धान्तैः
िह तल
ु नां सियते । “Reduction to the ecliptic”, “Newton Gauss
interpolation formula’’, “Taylor Series for Sine and Cosine

~ 198 ~

International Journal of Sanskrit Research

http://www.anantaajournal.com

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” इत्यादीनां

तथाकसथतपाश्चात्त्यसिद्धान्तानां के पिितगकाः इसत िम्यक् अिलोक्यते ।
िनिभाग्रनििूची्
1. अिागचीनं ज्योसतसिगज्ञानम;् ग्रन्थकताग – श्रीिमानाथिहायः; प्रकाशनिषगम् –
सि.श. प्रकाशनिंस्था – िम्पणू ागनन्दिंस्कृ तसिश्वसिद्यालयः, िािाणिी १९९६;
2. ज्योसतसिगज्ञानम;् ग्रन्थकताग – िसू लपाल अकग िोमयाजी; प्रकाशनिषगम् –
सि.श. प्रकाशनिंस्था – िम्पणू ागनन्दिंस्कृ तसिश्वसिद्यालयः, िािाणिी १९६४;
3. “ज्या-सिद्धान्ताः” Formulas of Sine; िम्पादकः – प.ं सशिचिणशास्त्री;
प्रकाशनिषगम् – सि.श.; प्रकाशनिस्ं था – िासरियिस्ं कृ तिासहत्यके न्रम,्
जयपिु म् २०१४
4. म०म०बापदू िे शासस्त्रकृ ता
ििलसत्रकोणसमसतः;
िम्पादकः
–
पसण्तश्रीगोसिन्दपाठकः; प्रकाशनिषगम् – सि.श.; प्रकाशनिंस्था –
िम्पणू ागनन्दिस्ं कृ तसिश्वसिद्यालयः, िािाणिी २००२
5. म०म० बापदू िे शासस्त्रकृ ता ििलसत्रकोणसमसतः (िंस्कृ त-सहन्दीव्या्योपेतम)् ;
व्या्याकािः – प.ं ित्यदेिशमाग; िंस्किणिषगम् – सि.श.; प्रकाशनिंस्था –
चौखम्बा ििु भािती प्रकाशनम,् िािाणिी २०१२
6. प.ं बलदेिसमश्रकृ ता ििलसत्रकोणसमसतः; व्या्याकािः िम्पादकश्च – ्ा ॥
कमलाकान्तपाण्ेयः; प्रकाशनिषगम् – सि.श.२००७; प्रकाशनिंस्था –
शािदािंस्कृ तिंस्थानम,् िािाणिी
7. चन्रगोल-सिमशगः; ग्रन्थकताग – िामचन्रपाण्ेयः; िंस्किणिषगम् –
सि.श.२०१०; प्रकाशनिंस्था – के न्रीयिंस्कृ तसिश्वसिद्यालयः, निदेहली
8. ज्योसतष-सिद्धान्त-म जषू ा; ग्रन्थकताग – ्ा ॥ सिनयकुमािपाण्ेयः;
िंस्किणिषगम् – सि.श.२०२०; प्रकाशनिंस्था – चौखम्बा ििु भािती
प्रकाशनम,् िािाणिी
9. सिद्धान्तसशिोमणेगोलाध्यायस्योपपसतः – लेखकः – ्ा ॥ प्रेमकुमािशमाग,
िंस्किणम् : सि.श.२००५, प्रकाशनिंस्था – नागप्रकाशनम्, निदेहली
10. श्रीमभास्किाचायगप्रणीतः सिद्धान्तसशिोमसणः – स्िोपज्ञिािनाभारयिंिसलतो
नृसिहं दैिज्ञकृ तिासतगकोपेतश्च – िम्पादकः – ्ा ॥ मिु लीििचतिु ेदः; तृतीयं
िंस्किणम;् िंस्किणिषगम् – सि.श.२०१०; प्रकाशनिंस्था –
िम्पणू ागनन्दिंस्कृ तसिश्वसिद्यालयः, िािाणिी
11. मन्दशीघ्रफलिािनिमीक्षा; ग्रन्थकताग – सिद्यािाचस्पसतः ्ा ॥
िामजीिनसमश्रः; प्रथमिंस्किणम् – सि.श.२००५; प्रकाशनिंस्था –
ठाकुिप्रकाशनम्
12. म.म.प.ं िि
ु ाकिसद्विेसदसििसचतं दीर्गितृ लक्षणम;् िम्पादको व्या्याकािश्च –
्ा ॥ चन्रमा पाण्ेयः; प्रथमिस्ं किणम् – सि.श.२००६; प्रकाशनिस्ं था –
शािदािंस्कृ तिंस्थानम,् िािाणिी
13. ग्रहनक्षत्रासण; ग्रन्थकताग – ्ा ॥ िम्पण
ू ागनन्दः; अनिु ादकः िम्पादकश्च –
पसण्तश्रीकमलापसतसमश्रः; प्रकाशनिषगम् – सि.श.२०१६; प्रकाशनिंस्था –
िम्पणू ागनन्दिंस्कृ तसिश्वसिद्यालयः, िािाणिी
14. ििु ाकान्तिङ््कसलतः ज्योसतसिगज्ञानशब्दकोषः; लेखनं िम्पादन च – ्ा ॥
ििु ाकान्तझा; प्रथमं िंस्किणम;् िंस्किणिषगम् – सि.श.२००९;
प्रकाशनिंस्था – चौखम्बा कृ रणदाि अकादमी, िािाणिी
15. ियू गसिद्धान्तः (आषगग्रन्थः); व्या्याकािः – श्रीकसपलेश्विशास्त्री;
िंस्किणिषगम् – सि.श.२०१५; प्रकाशनिंस्था – चौखम्भा िंस्कृ तभिनम,्
िािाणिी
16. म.म.िि
ु ाकिसद्विेसदप्रणीतया ‘ििु ािसषगणी’टीकया ििं सलतः ियू गसिद्धान्तः;
िम्पादकः – सिद्यािारिसिः श्रीकृ रणचन्रसद्विेदी; सद्वतीयं िंस्किणम;्
िस्ं किणिषगम्
–
सि.श.२०१६;
प्रकाशनिस्ं था
–
िम्पणू ागनन्दिंस्कृ तसिश्वसिद्यालयः, िािाणिी

17. स्िकृ तया अङ््कसििृसतव्या्यािसहतं िपरिसशष्ं ‘के तकीग्रहगसणतम’् –

श्रीिेङ््कटेशतनयश्रीदतिाजसििसचतेन के तकीपरिमलेन िािनाभारयेण
िमल्ु लसितम;् ग्रन्थकताग – श्रीिेङ््कटेशके तकि;् तृतीयं िंस्किणम;्
िंस्किणिषगम् – सि.श.२०१४; प्रकाशनिंस्था – भाितीयसिद्याप्रकाशनम,्
निदेहली
18. भाितीयज्यौसतषे िंस्थानसिद्या; अन्िेषकः लेखकश्च – प्रो ॥
िसच्चदानन्दसमश्रः; िम्पादकः – ्ा ॥ सशिाकान्तसमश्रः; प्रथमिस्ं किणम् –
सि.श.२०१७; प्रकाशनिंस्था – भाितीयसिद्यािंस्थानम,् निदेहली
19. https://sa.wikipedia.org/
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