
ആകാശകാഴ്ചയും  കലണ്ടറും
ടി കെ� ദേ�വരാജന്



നമ്മുകെട �ിനചര്യ�ള് ഇതു പ്ര�ാരം
●1 വര്ഷം    - 365 �ിവസം
●1 മാസം -     30-31 �ിവസം
●1 ആഴ്ച-     7 �ിവസം
●1 �ിവസം-  24 മണിക്കൂര്
●നാള്, തിഥി
● വര്ഷാരംഭം

  എങ്ങിനെ� അവ രൂപനെ
ട്ടു?



പ്രാചീന �ലണ്ടര്?
●പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിൽ 
ദേരഖകെ5ടുത്തിയ ചന്ദ്രകെ9 വൃദ്ധിക്ഷയം
●32000 ബിസിഇയിൽ
●യൂദേ?ാ5ികെല ഓ?ിദേAഷന് സംസ്കാരം



●10000 വര്ഷം മുമ്പ് കൃഷി ആരംഭിക്കകെ5ട്ടു
●കൃഷി ക്ക് ഋതുക്കളുകെട മാറ്റം മുന്കൂട്ടി 
അ?ിയണം
●�ാര്ഷിദേ�ാത്സവങ്ങളും ആചാരങ്ങളും
●ഋതുക്കള് മാ?ിവരാന് ദേവണ്ടിവരുന്ന 
�ാലയളവ്  വര്ഷം
●ചന്ദ്രനുമായി ബന്ധകെ5ടുത്തി 
ആദേVാഷങ്ങളും ആചാരങ്ങളും



സൂര്യകെ9 അയനചലനം
●സമരാത്ര�ിനങ്ങള്-  ഉ�യാസ്തമയം- ദേനകെര �ിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും
●ഉത്തരായനാന്തം- 23.5 ഡിഗ്രി വടക്ക്, പ�ൽ കൂടുതൽ, ചൂടു�ാലം
●�ക്ഷിണായനാന്തം- 23.5 ഡിഗ്രി കെതക്ക്, രാവുകൂടുതൽ, മഞ്ഞു�ാലം



സൂര്യകെ9  ആ�ാശ സഞ്ചാരം

അയനചലനകെത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി വര്ഷം
വര്ഷാരംഭം- വസന്തവിഷുവം(Spring equinox), �ക്ഷിണായാനാന്തം(Winter Solstice)



 �ാലം മാറുന്നകെതന്തുകെ�ാണ്ട്

Tropical Year-  365.24217 days



വര്ഷം നക്ഷത്രങ്ങകെള അടിസ്ഥാനമാക്കിയും

Sideral year = 365.256363 days



ക്രാന്തിവൃത്തം

ഖദേഗാള മധ്യദേരഖകെയ 23. 5 ഡിഗ്രി ചരിഞ്ഞ് ഖണ്ഡിക്കുന്ന സൂര്യന് �ാണകെ5ടുന്ന പാതയാണ് ക്രാന്തി വൃത്തം
രണ്ടും സന്ധിക്കുന്ന ബിന്ദുവാണ്  വസന്ത വിഷുവസ്ഥാനം ( First point of Aries)



പുരസ്സരണം(Precession)

Tropical year advances Sidereal year  one day in 72 years.
Point of Aries(vernal equinox) also is changing



മാസകെമങ്ങികെന വന്നു
●മാസത്തികെ9 അടിസ്ഥാനം ചന്ദ്രകെ9 
വൃദ്ധി ക്ഷയം
●29.52 �ിവസം
●മിക്കവാറും 12 മാസങ്ങള്
●12 ചാന്ദ്രമാസം ദേചര്ന്നാൽ 354 �ിവസം
●മൂന്ന് വര്ഷം കൂടുമ്പള് അധിമാസം
●30-31 ഉള്ള മാസങ്ങള്



●സുദേമരിയന് �ലണ്ടര് -29 -30 
�ിവസമുള്ള മാസം
●പൗര്ണ്ണമിയിൽ തുടക്കം
●വര്ഷം 12 മാസങ്ങള്
●മൂന്ന് വര്ഷം കൂടുദേമ്പാള് അധിമാസം



ഗ്രിദേഗാ?ിയന് �ലണ്ടര്
●ദേ?ാമന് �ലണ്ടര്-  മാര്ച്ച് മുതൽ �ിവസം- 10 
മാസം,29,31 �ിവസങ്ങള്, രണ്ടുമാസം 
ശൈശത്യ�ാലം- വര്ഷം 355, 377(378) ഇടവിട്ട്
●പിന്നീട് 30-31 �ിവസങ്ങള്
●ബി സി 45 ൽ ജനുവരിയും കെ�ബ്രുവരിയും 
കൂട്ടിദേചര്ത്തു. വര്ഷം ജനുവരി 1മുതൽ,
●ജൂലിയന് �ലണ്ടര്- 365.25 �ിവസം,  ( ബിസി 49)
●ഏഴാം മാസം ജൂശൈല, പിന്നീട് എട്ടാംമാസം 
ആഗസ്ത്- ചക്രവര്ത്തിമാരുകെട ഓര്മ്മക്കായി
●ഗ്രിദേഗാ?ിയന് �ലണ്ടര്- 365.2425 �ിവസം



രാശി�ളും മലയാളമാസങ്ങളും
●രാശി�ള് -12 ക്രാന്തി വൃത്തത്തികെല 30 ഡിഗ്രി
●ഓദേരാ രാശിയുകെടയും ദേപരു�ള് അതികെല 
മുഖ്യ നക്ഷത്രഗണത്തിദേ9ത്
●രാശി�ള്�ണക്കാക്കുന്നത്  വസന്ത വിഷുവ 
സ്ഥാനം  മുതൽ
●മലയാള മാസം രാശിയുകെട 
അടിസ്ഥാനത്തിൽ
●ദേവഗതയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം മൂലം  
മാസങ്ങളുകെട �ിവസം വ്യത്യാസം



ആഴ്ച
●നാലികെലാരുമാസം
●ഏഴ് ഗ്രഹങ്ങള്
●ഓദേരാ മണിക്കൂറും ഓദേരാ ഗ്രഹത്തിന് 
എന്നരീതിയിൽ
●8,10,15 �ിവസങ്ങളുള്ള ആഴ്ചയും നമ്പര്, നി?ം 
എന്നിവയും ആഴ്ച�ള്ക്ക് ഉപദേയാഗിച്ചു



തിഥി

19  മണിക്കൂര്മുതല് 26 മണിക്കൂര് വനെര
ശരാശരി 23 മണിക്കൂര് 37മി�ിറ്റ്



അശ്വതി മുതൽ ദേരവതി വകെര
●ചന്ദ്രന് ഭൂമികെയ ചുറ്റാന് 27.3 
�ിവസം
●13ഡിഗ്രി 20 മിനിറ്റ് ഉള്ള 27 ഭാഗം
●ഒരു ചാന്ദ്രരാശിയിൽ സൂര്യന് 14 
�ിവസം- ഞാറ്റുദേവല



ആ�ാശ സ്ഥാനം നിര്ണ്ണയിക്കാന്



ശൈ�കെ�ാണ്ടളക്കാം
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