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கார்திைக தீபம் ஓர் விளக்கம் 2011
கார்திைக தீபம்
பரணி தீபம்:
தன் 7.12.2011(மாைலயில் சந்திர உதயத்தில் பரணி நட்சத்திரம் உள்ள
அண்ணாமைல தீபம்:
வியாழன் 8.12.2011
ைவகானாஸ தீபம்:
சனி 10.12.2011
பாஞ்சரத்திர தீபம் :
சனி 10.12.2011
ஸர்வாலய தீபம் :
சனி 10.12.2011
இல்லங்களில்:
சனி 10.12.2011 அன் சந்திர கிரஹணம் மாைல 6:13 தல் இர 9:17 வைர உள்ள எனேவ மாைல
6:13 ன்னர் தீபம் ஏற்றி வழிபட ம்(சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு ன்னர் நிக ம் சந்திரகிரஹணம் அ ஷ்டானத்தில் இல்ைல).

கார்திைக தீப

ம் சந்திர கிரஹண

ம்

கார்திைக நட்சத்திரத்தின் அ கில்
நில இ க்கும் மாதேம கார்திைக மாதம். இ ேபாலேவ
நில எந்த நட்சத்திரத்தின்
அ கில் உள்ளேதா அந்த நட்சத்திரத்தின் ெபயரால் அந்த மாதம் அைழக்கப்ப கிற .
இந்த ஆண் கார்திைக நட்சத்திர ம் ெபௗர்ணமி திதி ம் ேசராமல் வந் ள்ளதால் ேகாவில்களில் அவர்கள் சம்பிரதாயப்படி கார்திைக
நட்சத்திரம் அல்ல ெபௗர்ணமி அடிப்பைடயில் தீபம் ஏற் கிறார்கள்
குறிப்பாக கார்திைக தீபம் என்ற உடன் நிைன க்கு வ ம் தி வண்ணாமைலயில் இந்த ஆண் சனி 10.12.2011 அன் ெபௗர்ணமி
திதியில் சந்திர கிரகண ேதாஷம் இ ப்பதால் சந்திேராதயத்தில் கார்திைக நட்சத்திரம் இ க்கும் வியாழன் 8.12.2011 அன் தீபம் ஏற்றி
வழிப கிறார்கள்

திதி, நட்சத்திரம்
திதி, நட்சத்திரம்
பரணி
கார்திைக
ெபௗர்ணமி

வக்கம்

டி

(ெசன்ைன)

தி க்கணிதப்படி

வாக்கியப்படி

ேததி

சந்திர உதயம்

7.12.2011 தன்காைல 10:57 மணி தல்
8.12.2011 வியாழன் பகல் 1:48 மணி வைர
8.12.2011 வியாழன் பகல் 1:48 மணி தல்
9.12.2011 ெவள்ளி மாைல 4:20 மணி வைர
9.12.2011 ெவள்ளி இர 6:27 மணி தல்
10.12.2011 சனி இர 8:05 மணி வைர

7.12.2011 தன்பகல் 12:58 மணி தல்
8.12.2011 வியாழன் மாைல 3:24 மணி வைர
8.12.2011 வியாழன் மாைல 3:24 மணி தல்
9.12.2011 ெவள்ளி மாைல 5:40 மணி வைர
9.12.2011 ெவள்ளி இர 7:24 மணி தல்
10.12.2011 சனி இர 8:44 மணி வைர

8.12.2011

15:58

9.12.2011

16:45

10.12.2011

17:35

9.12.2011 ெவள்ளி அன்

12 Noon

தி க்கணிதப்படி பகல் 12 மணி தல் இர

12 Midnight

6 :27 Pm

4:20 Pm

ெபௗர்ணமி திதி

கி த்திைக நட்சத்திரம்

கார்திைக, ெபௗர்ணமி
இைடெவளி 2மணி 7 நிமிடம்

சந்திர கிரகணம் 10.12.2011 சனிக்கிழைம
கிரகண நிைல Total Lunar Eclipse Time
றநிழல் கிரகண வக்கம்
கிரகண வக்கம்
கிரகண வக்கம்
உச்சம்
கிரகண டி
கிரகண டி
றநிழல் கிரகண டி

12 மணி வைர நட்சத்திரம், திதி

Moon Enters Penumbra
Beginning of the Eclipse
Beginning of the Totality
Middle of the Eclipse
Ending of the Totality
Ending of the Eclipse
Moon leaves Penumbra

ேநரம் IST
17:02
18:15
19:36
20:02
20:28
21:48
23:02

கார்திைக தீப விதி
சிவாலயங்களில் என்

ைறகள்

கார்திைக தீபம் ?

சிவாலயங்களில் வழிபாட்
ைறயில் பல ஆகமங்கள் கைடபிடித்தா ம் ெபா வாக இரண்
ைறகளில் கார்தீைகதீபம்
ஏற்றப்ப கிற ஆயி ம் இவ்வாண் கிரகண ேதாஷத்தால் சம்பிரதாயங்க க்கு மா தலாக ெசய்யேவண்டி ள்ள

கட ம் - மைல ம்

கடற்கைர ம் அைத ஒட்டிய சிவாலயங்கள், மைல ஒட்டிய சிவாலயங்களில் ெபௗர்னமி திதி அன்
உதாரணம்: தி மயிைல, தி வண்ணாமைல

ஏற்றப்ப ம்.

கட ம் - மைல ம் சாராத பகுதிகள்

இங்குள்ள சிவாலயங்களில் கார்திைக நட்சத்திரம் சந்திர உதயத்தில் இ க்கும் நாேள கார்தீைக தீபம்
ஏற்றப்ப கிற . உதாரணம்: தஞ்ைச மாவட்ட ேகாவில்கள்.

ைவணவ ேகாவில்களில் கார்தீைக தீபம் என்

?

ைவணவ ேகாவில்களில் பாஞ்சாரத்திரம், ைவகானாஸம் என இரண்
கார்தீைக தீபம் ஏற்றப்ப கிற

ைவகானஸ விதி:

ெபௗர்னமி என்

ஆகமங்கள் கைடபிடிக்கப்பட்

சந்திேராதயத்தில் அதிகமாக வியாபித் ள்ளேதா அன்

அதன் விதிப்படி

கார்தீைக தீபம் ஆகும்.

பாஞ்சாரத்திர விதி

கார்தீைக நட்சத்திரேம பிரதானம், பரணி ெதாடர் இல்லாத கார்திைக நட்சத்திரம் உள்ள நாளில் கார்தீைக தீபம்
ஏற்றேவண் ம். பரணி கார்தீைக ம் ேசர்ந் இ ப்பின் ம நாள் கார்தீைக தீபம் ேகாண்டாட ேவண் ம்
தீபம் ஏற் ம் ெபா
கார்தீைக நட்சத்திரம் இல்ைல என்றா ம் பரவாயில்ைல பரணியின் ெதாடர் (ேவைத)
கண்டிப்பாக இ க்கக்கூடா என்ப விதி

பரணி தீபம்:

பரணி நட்சத்திரம் தீபாேராஹண காலத்தில் இ க்கும் அன் பரணிதீபம்
இவ்வாண் பல இடங்களில் பரணிதீப ம் கார்திைக தீபம் ஒேர தினத்தில் ஏற்றப்ப ம்

இல்லத்தில் கார்தீைக தீபம்:

இல்லத்தில் ெபௗர்ணமி மாைலயில் சந்திர உதயகாலத்தில் இ க்கும் தினேம கார்திைக தீபம் ஏற்ற மிக ம் உகந்த நாளாகும்

தீபம் ஏற் ம்

ைற

வீட்டில் ஐந் அகல் தீபங்கைள வீட்டின் ைமயத்தில் ஏற்றி அவல், ெநல்ெபாரி, ெவல்ல அைட, உப் அைட, ெவண்ெணய் ஆகியவற்ைற பைடத் ,
ம் ர்த்திகளான பிரம்மா, விஷ் , சிவைன வணங்கி வழிபட் பின்னர் வீட்டில் தைலவாசல், ெவளிவாயில் மற்ற இடங்களில் தீபம் ஏற்ற ேவண் ம்

தீப காயத்ரி மந்திரம்
ஓம் மங்கள

பாையச வித்மேஹ மாத்

ேதவ்ையச தீமஹி - தந்ேநா தீபேஜாதி: ப்ரேசாதயாத்

திைச:

தீபத்ைத கிழக்கு அல்ல வடக்கு கமாக ைவத் ஏற்ற ேவண் ம்.
பஞ்சுத்திரி, நல்ெலண்ெணய், களிமண்ணால் ெசய்யப்பட்ட அகல் ெகாண் ஏற்ற ம்
மண் அகல் வாங்கி ஏைழ குயவனின் ஒ நாள் உணவிற்கு வழிெசய் ங்கள்.

தானம்:

நாம் எந்த அள எண்ைணைய விளக்ேகற்ற பயன்ப த் கிேறாேமா அந்த அள தானம் ெசய்யேவண் ம்.
தமிழக கிராமங்களில் எத்தைனேயா ேகாவில்களில் விளக்கு ஏற்ற இயலாத நிைலயில் உள்ள . அந்த ேகாவில்க
கட்டனத்ைத ெச த் வதால் இைறவனின் இ ள்நீங்கினால் நமக்கு அ ள் கிைடக்கும்.

க்கு ஒ மாத மின்சார

பாழைடந்த ேகாவி க்கு ெசன் தீபம் ஏற்றி கார்தீைகதீபத்ைத ெகாண்டா ங்கள். இைறத்ெதாண் என வா ம் கிராமத் ேகாவில் ஏைழ அர்ச்சக க்கு, சாரிக க்கு
வாழ உத ங்கள். மன்னர்கள் ேபால் நம்மால் கட்ட டியா குைறந்த பட்சம் ேகாவிைல காப்பற் ம் அந்த ஏைழ சாரிக க்கு வாழ்வளி ங்கள். இ
ம் இைறவழிபா தான்.
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