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தீபாவளி தி நாள் 2015 
 

  
 தீபாவளி தி நாள் என்ப  ஐந்  நாட்கைள உள்ளடக்கிய ெதாடர் வழிபா . இதில் 
மிக க்கியமாக நரக ச ர்தசி விளங்குகிற . தீபாவளி என்பைத  தமிழில் தீப + ஆவளி  
“தீபவரிைச “ என் ம்  ெபா ள் ெகாள்ளலாம். ெசல்வெசழிப் டன் விளங்க ல மிைய தீப 
ஒளியாக பாவித்  வழிபடேல இந்நாளின் மிக க்கிய ேநாக்கம். இந்த பண்டிைககளில் 
விஷ் , ல மி, குேபரன், இந்திரன், சிவன், சக்தி, கன், யமன் ஆகிய ெதய்வங்கள் வழிபடப்ப கிற  
 

ேகாவஸ்த வாதசி(வசுபராஸ்):  8.11.2015 ஞாயி  
  
அதிகாைலயில் பசுைவ ம் கன்ைற ம் வழிபா  ெசய்  பகவான் விஷ் ைவ 
நந்தேகாபாலனாக திக்கும் நாளாக வட இந்தியாவில் மிக ம் னிதமாக 
கைடபிடிக்கப்ப கிற . பிரேதாஷ காலத்தில் வாதசி திதி இ ப்ப  அவசியம் 

 

 பசு கன்  வழிபாட்டிற்கு மிக ம் உகந்த நாளாகும். காைலயில் கன் டன் கூடிய பசுவிற்கு 2 கிேலா 
ேகா ைம, பிடி அரிசி, ெவல்லம் கலந்  தானம் ெசய்  வழிபட ம். 

 
தன்வந்த்ரி ஜயந்தி 9.11.2015  திங்கள் 

 
 நரகச ர்தசிக்கு ன்னாளில் ஆஸ்வீஜ பகுள திரிேயாதசி 
திதி ம், ஹஸ்தம் நட்சத்திர ம் இ க்கும் தினத்தில் ேதவர்கள் 
சாகவரத் டன் இ க்க தி ப்பாற்கடலில் கைடந்த அ தத்ைத 
ெவளிக் ெகாணர்ந்த ஸ்ரீ விஷ் வின் ஸ்வ பமான  
தன்வந்தரியின் ஜயந்தி நாளாகும். இத்தினத்தில் அமிர்த 

கலசத் டன் காட்சியளிக்கும் பகவான் தன்வந்தரிைய வழிப வதால் ேநாய் நீங்கி 
ஆேராக்கியத் டன் நீண்ட ஆ டன் வாழலாம்.  
 தானம்: வசதி பைடத்தவர்கள் ஏைழ ேநாயாளிக க்கு ம ந்  வாங்கிதரலாம். 
 ஓம் வாசுேதவாய வித்மேஹ ைவத்யராஜாய தீமஹி தன்ேனா தன்வந்திரி பிரேசாதயாத் 

 

தனதிரிேயாதசி: 9.11.2015  திங்கள் 
  

 ெசல்வங்கள் ெப க மகால மிைய வணங்கி ெபான், ெபா ள் வாங்க உகந்த நாள். அேதேவைளயில் 
இன்  ஆதரவற்ேறார்க க்கு தானம் ெசய்ய ம் உகந்தநாளாகும். 

 

நரக ச ர்தசி: 10.11.2015 ெசவ்வாய் (ஆங்கில ேததிப்படி) 
  

 நரகச ர்தசி குளியல் ேநரம்:  ஆங்கில ேததிப்படி 10.11.2015 ெசவ்வாய் 
கிழைம அன்  அதிகாைல அ ேணாதயத்திற்கு ன்னர் கங்காஸ்நானம் - 
எண்ெணய் குளியல் நன் . 
 

தைலதீபாவளி குளியல் ேநரம்:  
அஷ்டம சுத்தியான லக்னம் மற் ம் சுப ேஹாைர அடிப்பைடயில்  
 காைல 3:15 தல் - 4:10 வைர நன்  &  அதிகாைல 5 - 6 நன்   
 த்தாைட உ த்தல்: காைல 8 - 9 (சுக்கிர ேஹாைர) 
 



 வாபர கத்தில் பகவான் விஷ்  ஸ்ரீகி ஷ்ண அவதாரத்தில் மக்கைள ெகா ைமப த்திய 
நரகாசூரன் அரக்கைன ஸ்ரீசத்யபாமா ைண டன் வதம் ெசய்தநாளாகேவ இ  க தப்பட்டா ம். ஸ்ரீராமன் 
சீைத டன் அேயாத்தியா தி ம்பி ம், பாண்டவர்கள் வனவாசம் டித்  தி ம்பிய ம் இந்நாள் என்ப ம் 
குறிப்பிடத்தக்கதாகும். 
 
நரகாசூர வதம்:  
 நரக ச ர்தசி நிர்ணயத்தில் ஆஸ்வீஜ ச ர்தசி திதி, சந்திர உதயம் எ ம் விதி மிக க்கிய மானதாகும். 
 பகவான்விஷ்  நரகாசூரைன ஆஸ்வீஜ பகுள ச ர்தசி(ஐப்பசி ேதய்பிைற பதினான்காம் நாள்) திதியில், 
இர  ஐந்தாம் ஜாமத்தில், சூரிய உதயம் ன்னர். சந்திரன் உதித்த காலத்தில் வதம் ெசய்தார். இைத அறிந்த 
மக்கள் இந்த ேவைளயில் தீயன அழிந்  நல்லைவ இ க்க ேவண் ம் என வி ம்பி எண்ைண குளியல் 
ெசய்தார்கள். (ேதய்பிைற ச ர்தசி அன்  நில  சூரிய க்கு மிக அ கில் இ க்கும் இக்காலத்தில் சூரிய 
உதயம் ன்னர் ைவகைற ெபா தில் நல்ல பார்ைவ உைடய கண்களால் மட் ம் சந்திர உதயம் காண டி ம். 
ஆகேவ கணித வழியில் சந்திேராதயம் தீர்மானிக்ப்ப கிற ) 

 

 ெபா வாக ச ர்தசி எண்ைணகுளியல் ெசய்ய உகந்த நாள் அல்ல ஆயி ம் நரக ச ர்தசி மட் ம் 
எண்ைணகுளிய க்கு மிக ம் உகந்த நாளாக க தப்ப கிற  என்பைத பல தர்மசாஸ்திரங்கைள 
ேமற்ேகாள்காட்டி ைவத்தியநாத தீ யம் எ ம் தர்ம சாஸ்திர ல் கூ கி   

"யஸ்யாம் ஹதச் ச ர்தச்யாம் நரேகா விஷ் நா நிசி 
தஸ்யாமப் யஞ்ஜனம் கார்யம் நைரர் நரக் பீ பி:' 
 
சாஸ்திரங்களில் சூரிய உதயத்திற்கு பின் 5 நாழிைகக்கு ேமல் மாைல அஸ்தமனத்திற்கு 2 நாழிைகக்கு 

ன்னர் எண்ைண குளியல் நன்  மற்ற ேநரங்களில் ைதல ஸ்னானம் எனப்ப ம் எண்ைண குளியல் 
ெசய்யக்கூடா  என்  கூறப்பட் ள்ள  (காலவிதான பத்ததி ல்- ைதல ஸ்னான விதி). ைதல ஸ்னானத்ைத 
"அப்யங்க ஸ்னானம்' என் ம்; "மலாபகர்ஷணம்' என் ம் அைழப்ப ண் . ஸ்மி தியில் பா வாரத்தில் 
எண்ெணய் ஸ்நானம் ெசய்வ  மனசங்கடத்ைத ம், திங்கட்கிழைம உடல்நல ம், ெசவ்வாய் ன்பத்ைத ம், 
தன் கிழைம ெசல்வெசழிப்ைப ம், வியாழக்கிழைம உடல் நலத்ைத ம், ெவள்ளிக் கிழைம வ ைமைய ம், 
சனிக்கிழைம வி ம்பியனைத அைடவ ம் அளிக்கும் என்  கூறப் ப கிற . விதிவிலக்காக ெபண்க க்கு 
மட் ம் ெசவ்வாய் மற் ம் ெவள்ளிக்கிழைமகள் மிக ம் உகந்த நாட்களாக கூறப்பட் ள்ள  ஆயி ம் நரக 
ச ர்தசி குளிய க்கு கிழைம, நட்சத்திரம், இர  ேபான்ற விஷயங்கள் ெபா ந்தாத மிக ம் விேசஷமான 
நாளாகும். 
 
கங்காஸ்நானம் ைற 

  
 தீபாவளி குளியல் என்ப  கங்ைகநதியில் குளிப்பதற்கு ஒப்பாக க தப்ப வதால் 
இ  கங்காஸ்நானம் என்  அைழக்கப்ப கிற . தர்மசாஸ்திர லகிரந்தங்களான 
விஷ் ராணம், ஸ்ம் த்யர்த்தஸாரம், ஸ்ம் திரத்னம், காலதர்சத்தி ம், 
ஸாரஸங்க்ரஹத்தில் ஆஸ்வீஜ மாதத்தில் சூரியன் சுவாதியில் நிற்க, சந்திரன் சுவாதியில் 
வ ம் நாளில் குளித்தல் ல மீகரமான  என கூ கிற   
 சில வ டங்களில் மட் ேம சூரியன் சுவாதியில் நிற்க தீபாவளி நிக ம், ஏெனனில் 
சூரியன் ெசௗரமான ைறயில் லா (ஐப்பசி தமிழ்) மாதத்தில் மட் ேம சுவாதியில் 
இ ப்பார், ஐப்பசி மாத வக்கத்தில் அல்ல  டிவில் சாந்திரமான ஆஸ்வீஜ மாத 
அமாவாைச ஏற்படின் நட்சத்திர மா தல் இ க்கும் 
 

 ஆல், அரசு, ரசு, அத்தி, மாவலிங்கம் ஆகிய ஐந்  மரங்களின் பட்ைடகைள ம் தண்ணீரில் ேசர்த் க் 
கலந்  சிறி  ேநரம் ஊறைவத்  பின் ெகாதிக்கைவத்  ெவந்நீர் தயார் ெசய்ய ேவண் ம். காய்சிய 
நல்ெலண்ைணைய உச்சந்தைல தல் பாதம் வைர உடல் வ ம் தடவி சற்  ஊறேவண் ம்.  
 
 பிரம்மன் காத்தல் நிைலயில் (ரக்ைக்ஷ) “நா வி”  ெசடி வடிவில் இ க்கிறார். இந்த நா வி ெசடியால் 
தைலைய ன்  ைற தடவியநிைலயில் வலமாக சுற்றி கால்படாமல் ெப மரத்தின் அடியில் ேசர்பித்  பின்னர் 
கங்ைக, ல மிைய தியானித்  தைலகுளித்தல் ேவண் ம்.  
 



குறிப்  : தைலக்கு தடவிய மீதம் உள்ள எண்ைணயால் (ைககளால்) உடலில் மற்ற பகுதிகைள ெதா வ  
கூடா   

 இத்தினத்தில் நீரில் கங்ைக ம், எண்ைணயில் ஸ்ரீல மி வசிப்பாள் என்கிற  சாஸ்திரம் 
  "ைதேல ல மீர் ஜேலகங்கா தீபாவளிதிேன வேஸத்' 
 
கங்காஸ்நானத்திற்கு பின்னர் தீபம் ஏற்றி த்தாைடகள் உ த்தி சம்பிரதாயப்படி வி தி, நாமம் இட்  

தங்க நைககள் ண்  ல மி நாராயணைன வணங்கி ெசல்வ ெசழிப் டன் ஆேராக்கியத் டன் விளங்க 
பிராத்தித்  ல மி, விஷ்  அஷ்ேடாத்திரம் வாசித்  பின்னர் 
 
தீபாவளி ேலக்கியம் ெபா ட்கள்: 1 - சுக்கு,  2 - சித்தரத்ைத, 3 -ஓமம், 4 - அரிசி திப்பிலி, 5 - கண்டந் திப்பிலி, 6 - விரலி 
மஞ்சள், 7 -ெநய், 8 - நல்ெலண்ெணய், 9 - பைன ெவல்லம்  

 

 தீபாவளி ேலக்கியம், இனிப்  பலகாரவைககள், பழங்கைள பைடத்  கற் ர தீபம் காண்பித்  அங்கம் 
திபட ேசவித்  பின்னர் ேலக்கியத்ைத ம் இனிப் கைள ம் உண்  வானேவடிக்ைகயில் ஈ படேவண் ம். 

ெபரியவர்கள் காலில் வி ந்  மரியாைத ெச த்தி அவர்களின் ஆசிைய ெப தல் மிக ம் க்கியமானதாகும். 
அவல மி நீங்கி ல மி கடாக்ஷம் ெப க பிராத்தைன ெசய்தல் ேவண் ம் 

கீழ் கண்ட சுேலாகத்ைதக் இைறவன் ன்நின்  கூறேவண் ம். 
 
 "விஷ்ேணா: பாத ப்ரஸூதாஸி ைவஷ்ணவீ விஷ்  ேதவதா 
 த்ராஹி நஸ்த்ேவனஸஸ் தஸ்மாத் ஆஜன்ம மரணாந்திகாத் 
 திஸ்ர: ேகாட்ேயார்த்த ேகாடீச தீர்த்தானாம் வா ரப்ரவீத் 
 திவி வ்யந்தரிேக்ஷ ச தானிேம ஸந்  ஜாஹ்னவி'. 
தாய் ேபான்ற கங்கா ேதவி நீ மகாவிஷ் வின் பாதத்தில் ேதான்றி ைவஷ்ணவியாக ம், விஷ் ைவ 

அதிேதவைதயாக உைடயவளாக ம் விளங்குகிறாய். ஜனன - மரண இைடப்பட்ட காலங்களில் 
பாவங்களிலி ந்  எங்கைளக் காத்த ள ேவண் ம். ேதவேலாகம், மி, அந்தரிக்ஷம், ன்றைர ேகாடி 
ண்ணிய தீர்த்தங்கள் உள்ள தாக வா  பகவான் கூறி ள்ளார். தங்கள் க ைணயால் அைவகள் என்ெபா ட்  
இங்கு வந்  அ ள ேவண் ம்'. 

நீரின்றி அைமயா  உலகம் எ ம் வள் வன் வாக்குப்படி நீர் மிக க்கியமான ம் தாயார் 
ேபான்றதாகும். அந்த நீைர கங்கஸ்நானம் என ெசய்வதால் நல்லைவ நடக்கும் 
  

தீபாவளி: 10.11.2015  ெசவ்வாய் 
  

 தீபம் ஏற்றி வழிபட நல்ல ேநரம்: 
 காைல : 6:10 மணி தல் காைல 9 மணி வைர 
 மாைல: 5 - 6  &  இர  7 - 8 (சுபேஹாைர) 
 

பசுவிற்கு தானம்: காைலயில் பசுைவ ல மி ஸ்வ பமாக நிைனத்  திலகம் 
இட்  வணங்கி, ேகா ைம தவி  2 கிேலா, ெவல்லம் சிறி  கலந்  உணவாக 
தந்  வாைல ெதாட்  வணங்க ம்.  
 

மாைலயில் தீபம்: 
 மாைலயில் பிரேதாஷகாலத்தில் ல மி கடா ம் ேவண் ம் என 
பிராத்தித்  சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு ன்னர் ைஜ அைறயில்(ந வீ ) மற் ம் வீட்  வாசலி ம் தீபம் ஏற்றி 
வழிபட ம். 
 

 இந்தப் னிதத்தி நாளில நாம் எதற்காகப் பிறந்ேதாம்? தற்ேபா  என்ன ெசய்  ெகாண்டி க்கிேறாம்? 
நாம் என்ன ெசய்ய ேவண் ம்? என்பைதெயல்லாம் சிந்தித் , நம் ைடய மனத்திேல நரகாசுரன் ேபான்ற தீய 
குணங்கள் எல்லாம் இ ந்தால் அவற்ைற அழிக்க கண்ணபிராைனப் பிரார்த்தித் , மனிதன் ேதவனாக மாற 
டியாவிட்டா ம், மனிதனாகவாவ  வாழ யற்சி ெசய்  இைறவ ைடய அ ைளப் ெப ேவாமாக. 

 விளக்கு எறியாத கிராம ேகாவில்களில் தீபம் ஏற்ற எண்ைண தானம் ெசய்வ , மின்சார கட்டணம் 
கட் வ , ப தான மின்விளக்குகைள மாற்றி திய மின்விளக்குகைள ெபா த் வம் காலமாற்றங்க க்கு ஏற்ப 
தீபாவளிைய ெகாண்டா வதற்கு ஒப்பாகும். 
  



ல மி குேபர ைஜ 11.11.2015 தன் 
  

 நல்ல ேநரம்:   காைல 6 7:30, பகல் 9 - 10  
    மாைல 7 - 7:50 வைர (அஷ்டம சுத்தி + கு  ேஹாைர) 

 

விரதங்கள்: 
 குறிப்  1.ேகதாரீஸ்வரர் ச ர்தசி ேநான் , 2.மாதசிவராத்திரி ச ர்தசி விரதம், 
3.ேகதார ெகௗரி ேநான்  ஆகியன ன் ம் ெவவ்ேவறானைவ ஒன்றல்ல !  
 தீபாவளிைய ஒட்டி ச ர்தசி விரதம், அமாவாைச விரதம் என இ ேவ  விரதங்கள் தமிழகத்தில் 
ெகாண்டாடப்ப கிற . இைவ இரண் ம் சிவைன நிைனத்  வழிப வதாகும்:  
 

ேகதாரத்திரி (ச ர்தசி) ேநான் : 9.11.2015  திங்கள் 
  

 வழிபா  ேநரம்: மாைல: 6 - 8 (அஷ்டம சுத்தி ம் சுப ேஹாைர ம் கூடிய ேநரம்) 
 இ  ேதய்பிைற ச ர்தசி திதி நள்ளிரவில் வியாபித்தி க்கும் அன்  சிவைன உத்ேதசித்  விரதம் 
இ ந்  ேநான்  எ த்தலாகும் தீபாவளிக்கு ன்னாள் இந்த விரதம் வ ம்  
 ேதய்பிைற ச ர்தசியில்(சிவராத்திரி) ஈஸ்வரைன நிைனத்  அம்பாள் விரதம் இ ந்த மிக ம் சிறப்பான 
நாளாகும். தமிழகத்தில் சிலபகுதிகளில் இந்த விரதம் வழக்கத்தில் உள்ள .   
 

ேகதாரெகௗரி (அமாவாைச) ேநான்  11.11.2015 தன் 
 நல்ல ேநரம்: காைல 6 7:30, பகல் 9 - 10  
 மாைல 7 - 7:50 வைர (அஷ்டம சுத்தி + கு  ேஹாைர) 
இமயமைலயின் ஒ  சிகரமான ேகதாரத்தில் தி க்ேகாயில் ெகாண்டவர் 
ேகதாேரசுவரர். தி ேகதாரம், அந்தஸ்த்தலம். ெகௗரீ பகவான் ேகதாேரசைர 
ரட்டாசி சுக்லபக்ஷ தசமி ெதாடங்கி ஐப்பசி அமாவாைஸ வைர வழிபட்டாள். 
பி ங்கி என்ற னிவர் க ம் சிவபக்தர். சிவைனயல்லால் ேவ  ெதய்வம் 

வணங்காதவர். உைம ம் இதற்கு விலக்கல்ல. சிவைனயன்றி உைம தனித்தில்ைல. உைமயின்றி சிவன் 
தனித்தில்ைல. இதைன ம த்த பி ங்கி னிவர் சிவ க்கும் ேதவியின்இைடயில் வண்  உ வில் ைழந்  
சிவைன மட் ம் வலம்வந்  வணங்கினார். இதனால் ேதவியின் சாபத் க்கு உள்ளாகி கால்களின் வலிவி ந்  
டமானார்.  

 ேதவி தன்ைன மதிக்காத சூழைல அவமானமாகி க தி  ைகலாஸத்தில் இ ந்  ேலாகம் வந்தார். 
ெகௗதமரின் ஆசிரமம் ெசன்  அவர  வழிகாட் தலில் ேகதாேரச விரதத்தின் லம் வழிபட்  சிவன  இட  
பாகத்ைதப் ெபற்  அர்த்தநாரீசுவர வடிவில் இைணந்தாள். ேதவிக்கு அவமானம் உண்டாக்கியைத எண்ணி 
வ ந்திய பி ங்கி னிவ ம் ன்றாம் கால்ெபற்  இ வைர ம் இைணந்  வழிபட்டார்.  

21 இைழ ள்ள ைல திரித்  தினம் ஒ  டிப்பாக 21 நாட்களில் 21 டிப் கள் இட்  21 நாட்க ம் 
அந்தச் சர டன் வழிபட்  தீபாவளி அமாவாஸ்ையயன்  சரட்ைடக் காப்பாகக் கட்டிக் ெகாள்வர். அம்மி மீ  
குழவிைய நி த்தி சிவலிங்கமாகப் பாவித்  வழிப வர். 21 நாட்கள் ெதாடர்ந்  வழிபட இயலாதவர் கைடசி நாள் 
மட் ம் வழிப வர். 

விரதம் சில வ டங்களில் தீபாவளி அ த்த நாளி ம் அரிதாக ஒ நாள் இைடெவளி விட் ம் வ ம். 

 
ேகாவர்தன தினம்: 12.11.2015 வியாழன் 
 
 தீபாவளி அமாவாைச அ த்த நாள் பிரதைம திதி அன்  கி ஷ்ணர் 
பசுக்கைள ம், மக்கைள ம் க ம் மைழயில் இ ந்  காப்பாற்ற 
ேகாவர்தனமைலைய குைடயாக க்கிபிடித்த நாளாக வழிபடப்ப கிற . 
குறிப்பாக வட இந்தியாவில் யாதவ குலமக்கள் வி ம்பி வழிப ம் நாளாகும் 
 
 தீபாவளி அமாவாைச அ த்த நாள்  கார்தீக சுத்த பிரதைம இன்  தல் 
சாந்திரமான கார்திைக மாதம் பிறக்கிற . இன்  தல் சஷ்டி திதி வைர 
ஆ நாட்கள் கந்தைன வளர்த்த கார்திைக ெபண்கைள உத்ேதசித்  கன் ேகாவில்களில் சிறப்  



வழிபா கள் நைடெப ம். கந்தசஷ்டி  அன்  சூரபத்மைன கன் வதம் ெசய்தைத விளக்கும் வைகயில் 
சூரசம்ஹாரம் நிக ம், ம நாள் கன் தி க்கல்யாணம் நைடெப ம் 
 தீபாவளி வங்கி இம்மாதம் வ ம் மாைலயில் இல்லங்களில் வாசலில் தீபம் ஏற்றி வணங்குவார்கள். 

 
யம விதிைய: 13.11.2015 ெவள்ளி 
  

தீபாவளி அமாவாைச அ த்த இரண்டாம் நாள்  கார்தீைக சுத்த விதிைய திதி 
அன்  யமைன வழிப வதால் சேகாதரர்கள், சேகாதரிகள் நல டன், ஆ டன் 
விளங்குவார்கள். அன்  மாைலயில் இல்லத்தி ம், சிவன் சன்னதியி ம்  
நல்ெலண்ைணய் தீபம்(யம தீபம்)  ஏற்றி நீண்ட ஆ ள் தரேவண்டி சிவனின் பட்டம் 
ெபற்ற எமைன நிைனத்  வணங்க ேவண் ம். சேகாதரிகள் இல்லம் ெசன்  
அவர்கைள த்தாைட தந் , வணங்கி அல்ல  ஆசிர்வதித்  அவர்கள் இல்லத்தில் 
உண  உண்ப  நன் . 
 ன்னதாக காைலயில் எ ைம மாட்டிற்கு ேகா ைம தவி , பிடி அரிசி, எள், 
ெவல்லம் தந்  பசியாற்ற ேவண் ம். பசு வழிபா  ேபான்ேற எ ைம வழிபா ம் 

னிதமாக க தப்ப கிற . அஷ்டமி திதியன்  எ ைம மாட்டிற்கு உணைவ த வதால் யமபயம் நீங்கும். 
சிவைன தியானித்  மி த் ஞ்ச மந்திரம் ஜபித்தல் நன் . 

 
தீபாவளி கூ தல் தகவல்கள்:  
 

 தீபாவளிக்கு ன்னாள் வ ம் தனதிரிேயாதசி வடமாநிலங்களில் ெசல்வம் ெசழிக்க வழிப ம் 
மிக க்கியமான பண்டிைகயாகும் 

 குஜராத்தில் திய நிதியாண்  வக்கமாக க தி, லட்சுமி குேபர ைஜ வழிபா  ெசய்  வ ட 
கணக்ைக வங்குவார்கள். ேம ம் ெசழிப் டன் விளங்க ெசல்வத்தின் அதிபதி இந்திரைன ம் அன்  
வழிப வார்கள். தமிழகத்தி ம் மார்வாடி ச கத்தினர் தீபாவளிைய த்தாண்  வக்கமாக க தி 
ெகாண்டா கிறார்கள். 

 ைஜனர்கள் மஹாவீரர் னித நிர்வாண நிைலைய அைடந்த நாளாக வழிப கிறார்கள். 

 
தீபாவளி பைடயல்: 2015 நவம்பர் 3, 7, 8 
 மகிழ்ச்சியான தீபாவளி அமாவாைசயில் வ வதால் அன்  ன்ேனார்க க்காக அமாவாைச வழிபா  
ெசய்ய இயலாத சூழல் என க தி, அமாவாைச வழிபாட்ைட ன்கூட்டி தீபாவளி பைடயல் என்ற ெபயரில் 
ெசய்வதாகும். இந்த தாைதயர் வழிபா  ெதன்தமிழகத்தி ம், மேலசியா, சிங்கப் ர் நா களி ம் மிக ம் 
க்கியமாக க தப்ப கிற . ேம ம் அன்  தாைதயர்கள் நிைனவாக த் ணிகள் பைடத்  அைத 

ஏைழக க்கு த வார்கள். 
 தீபாவளி அன்  ஆதரவற்ேறார் இல்லத்தில் உள்ளவர்க க்கு அன்னதானம் ெசய் ம், ஆதரவற்ற 
குழந்ைதக டன் வானேவடிக்ைகயில் ஈ பட்  அவர்கைள ம் மகிழ்ச்சியாக இ க்க உதவலாம். 

 
எச்சரிக்ைக: திேயார் இல்லத்திற்கு தீபாவளிைய ன்னிட்  இனிப்பகைள வழங்காதீர்கள். அவர்களின் உட க்கு நல்லதல்ல 
எனேவ அதற்கு பதிலாக ேவ  ஏேத ம் உட க்கு உகந்த உண ப்ெபா ட்கைள தரலாம். 

 
ேமற்ேகாள் ல்கள்: தர்ம சிந் , வ ஷாதி ல், ைவத்யநாத்தீ யம், விரத ைஜ விதாநனம், காலப்பிரகாசிைக, கால 
விதானம் பத்ததி, ஜா சங்கரஹம், உத்திரகாலமி தம், காமிகாகமம், ஸ்ரீபிரம்ம ைகவர்த ராணம்( லா காேவாி ஸ்நான 
பாகம்) 

 

பா  சரவண சர்மா 
பைழய தாம்பரம் கிராம பரம்பைர ேராகிதர் - ேஜாதிடர் - பஞ்சாங்க கணிதம் 

ைகேபசி: 98403 69677 (ெதாடர்  ேநரம்: பகல் 1 மணிக்கு ேமல்)  
Email: prohithar@gmail.com  Web: http://www.prohithar.com 

www.thanigaipanchangam.com 


