
ஶ்ரீ காஞ்சீ காமககாடி மூலாம்நாய ஸர்வஜ்ஞ பீடம் பஞ்சாங்க ஸதஸ்
ப்லவ ௵ வைவகாசி ௴ பபௌர்ணமி (2021-மேம-26)

சந்த்ர க்ரஹணம் குறித்த அறிக்வைக
வைவகாசி ௴ 8 ௳ ஶுக்ல ஏகாதசி (2021-கம-22)

பபாதுவாக அவை#த்து பஞ்சாங்கங்களிலும் ப்லவ  ௵ க்ரஹணங்கள் எதுவும்
கிவைடயாது  எ#்று  அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  இவைத  ஒட்டி  வருடாரம்ப  பஞ்சாங்க
பட#  நிகழ்ச்சிகளிலும்  அவ்வாகற  பசால்லப்பட்டது.  சில  பஞ்சாங்கங்களில்
வடகிழக்கு பாரதத்தில் க்ரஹணம் உண்டு எ#்ற குறிப்பு உள்ளது.  அண்வைமயில்
ஊடகங்களிலும்  க்ரஹணம்  உண்டு  எ#்ற  தகவல்  பவளிவந்துள்ளதால்  இவைத
குறித்த குழப்பத்வைத நீக்க இந்த விளக்கம் பவளியிடப்படுகிறது.

வலது  புறம்  பகாடுக்கப்-

பட்டுள்ள  வவைரபடத்தி#்படி
பாரதத்தி#்  சில  வடகிழக்கு
பகுதிகளில்  (கறுப்பு  இல்லாத
இடங்கள்)  க்ரஹணம்  காணப்-

படலாம்  எ#்பது  உண்வைம.

பாரதத்தி#்  மற்ற  பகுதிகளில்
க்ரஹணம்  பதரியாது  ஆவைகயால்
க்ரஹண  அனுஷ்டா#ம்
கண்டிப்பாக கிவைடயாது.

இந்த  வடகிழக்கு  ஊர்களிலும்
க்ரஹணம்  க்ரஸ்கதாதயமாக
ஏற்பட்டு 18:22 மணிக்கு முடிந்து விடுகிறது. ஆ#ால் 18:22 க்கு மிக பநருங்கி சந்த்ர
உதயம் ஏற்படும் ஊர்களில் க்ரஹண காலமும் அதற்ககற்ப க்ரஹண ப்ரமாணமும்
மிக  ஸ்வல்பமாக  இருப்பதால்  அவ்வூர்களில்  இந்த  க்ரஹணம்
அனுஷ்டா#த்திற்கு ஏற்புவைடயதாகாது.



ஸூர்ய  ஸித்தாந்தம்  கசத்யக  அதிகாரத்தில்  13 ம்  பசய்யுளில்  “சந்த்ர#ி#்
ப#்#ிரண்டில்  ஒரு  பங்கு  மட்டுகம  க்ரஸ்தமா#ால்  பதரியாது”  எ#்றுள்ளது.

அதாவது 8.3% பங்குக்கு குவைறவா# க்ரஹணம் இருந்தால் பதரியாது.

தற்சமயம்  வரும்  பபௌர்ணமி  அ#்று  பகால்கத்தாவில்  சந்த்ர#்  18:20  க்கு
உதயமாகிறார்.  அப்கபாது  அவரது  க்ரஹண  ப்ரமாணம்  4.6%.  காற்று
மண்டலத்தி#் நிவைலவையப் பபாறுத்து வக்ரீகரணம் எ#்ற ஒரு காரணத்தால் 18:14

வவைர மு#்#தாககவ உதயம் பதரியலாம்.  அப்கபாது க்ரஹண ப்ரமாணம் சற்று
அதிகமாக இருக்கும்.  ஆககவ பகால்கத்தாவில் க்ரஹணம் பதரிவதற்கு வாய்ப்பு
குவைறவு,  ஆ#ால் சிறிதளவு உள்ளது.  கமற்கூறியபடி சற்று சீக்கிரம் சந்த்ர உதயம்
ஏற்பட்டு  கண்ணால்  பரீக்ஷித்து  க்ரஹணம்  பத#்பட்டால்  அனுஷ்டிக்கலாம்.

இல்லாவிடில் அனுஷ்டா#ம் கிவைடயாது.

ஆ#ால்  இவைதக்காட்டிலும்  வடகிழக்கில்  உள்ள  காமரூப  (அஸ்ஸாம்)

ராஜ்யத்தி#்  ஊர்களில்  சீக்கிரமாககவ  சந்த்ர  உதயம்  ஏற்படுகிறது.  ஆககவ
அவ்வூர்களில் க்ரஹணம் அனுஷ்டிக்கும்படி உள்ளது.

ஊர் சந்த்ர உதயம் க்ரஹண ப்ரமாணம்

குவஹாத்தி 18:12 15.5%

ஷில்லாங் 18:10 18.4%

அகர்தாலா 18:10 20.0%

கதஜ்பூர் 18:09 20.3%

இடாநகர் 18:06 24.4%

கஜார்ஹாட் 18:03 29.2%

திப்ருகர் 18:02 31.4%

ககாஹிமா 18:01 32.0%

இம்பால் 18:00 33.5%

(வக்ரீகரணத்தால் ௸ காலங்கவைள விட இ#்னும் சீக்கிரமாக உதயம் ஏற்படலாம்.)

க்ரஸ்த  உதயம்  ஆகியபடியால்  இவ்வூர்களில்  முந்வைதய  பகலில்  கபாஜ#ம்
கிவைடயாது.  ஸூர்ய  அஸ்தம#த்திற்கு  மு#்கப  ஸாயம்  ஸந்த்யா  அர்க்யம்
பகாடுத்துவிடகவண்டும்.  சந்த்ர  உதயம்  முதல்  க்ரஹண  முடிவாகிய  18:22  மணி
வவைர க்ரஹண புண்ய காலம்.  இதற்குள் ஸ்நா#ம்,  தர்ப்பணம்,  தா#ம் முதலிய
க்ரஹண  அனுஷ்டா#ங்கவைள  யதாசக்தி  பசய்து  க்ரஹணம்  முடிந்தவுட#்
கமாக்ஷ ஸ்நா#ம் பசய்ய கவண்டியது.  பிறகு மற்ற மாவைல அனுஷ்டா#ங்கவைள
பசய்ய கவண்டும். அத#் பிறகு கபாஜ#ம் பசய்யலாம்.

இப்படிக்கு,

பஞ்சாங்க ஸதஸ் நிர்வாஹம்,

ஶ்ரீ காஞ்சீ காமககாடி பீடம்.



Shri Kanchi Kamakoti Mulamnaya Sarvajna Peetam Panchanga Sadas

Notification regarding Chandra grahanam
Plava Vaishakha Purnima (2021-May-26)

Vaishakha Shukla Dvadashi (2021-May-23)

Generally in all panchangas it has been announced that there is no grahanam in
Plava  year.  Based  on  this,  the  same  was  said  even  in  panchanga  pathanam
programmes at the commencement of the year. Some panchangams have a note
that grahanam is there in northeastern Bharat. Recently in media there have been
reports  that  there  will  be  a  grahanam.  This  explanation  is  given  to  clarify  the
confusion.

It  is  true  that  the  grahanam
may  be  seen  in  some  parts  of
northeastern  Bharat  as  per  the  map
given on the right (the parts without
darkening).  In other parts of  Bharat,
the grahanam cannot be seen hence
there  is  definitely  no  grahana
anushthanam.

Even  in  these  northeastern
places,  the  grahanam  happens  as
grastodaya (ongoing at moonrise) and
is  over  by  18:22.  However  in  places
where the moonrise is too close to 18:22, the time and hence the magnitude of the
grahanam  will  be  very  low  and  hence  this  grahanam  will  not  be  taken  for
anusthanam in those places.



In the Surya Siddhanta Chedyaka Adhikara verse 13 it is said “if only one-
twelfth of the moon is eclipsed it cannot be seen”. That is, if the grahanam is less
than 8.3% it will not be visible.

Currently on the forthcoming Purnima, the moon rises at 18:20 at Kolkata. At
that time his grahana magnitude is 4.6%. Depending on the state of the atmosphere,
due  to  refraction  the  rise  may  be  seen  as  early  as  18:14.  Then  the  grahana
magnitude  will  be  somewhat  higher.  Thus  the  chances  for  the  grahanam to  be
visible at Kolkata is short, but exists. As seen above, if the moon rises earlier and
upon visual examintation grahanam is observed, anushthanam may be done. Else
there is no anusthanam.

However, further northeast, in places in and around Kamarupa (Assam) state,
the moonrise is even earlier. Thus the grahanam should be taken for anushthanam
in those places.

Place Moon rise Grahana magnitude

Guwahati 18:12 15.5%
Shillong 18:10 18.4%
Agartala 18:10 20.0%
Tezpur 18:09 20.3%
Itanagar 18:06 24.4%
Jorhat 18:03 29.2%
Dibrugarh 18:02 31.4%
Kohima 18:01 32.0%
Imphal 18:00 33.5%

(Rise may occur even earlier than the above times due to refraction.)

Due to grasta udaya, one should not partake food in the preceding daytime in these
places.  The arghya for evening sandhya should be given before  sunset.  Starting
from moonrise (which is almost the same as sunset), until the end of grahanam at
18:22 is the grahana punya kalam. Within this, the grahana anushthanam such as
snanam,  tarpanam and danam should be completed as is  possible  and after the
grahanam,  the  moksha  snanam  should  be  done.  Later  the  other  evening
anushthanams should be done. Food may be taken after that.

Thus,
Panchanga Sadas Administration,

Shri Kanchi Kamakoti Peetam.


