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அைனவ க்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த் க்கள்  
தீபாவளி என் ?  

(தி க்கணிதம், சூர்ய சித்தாந்தம், வர சி வாக்கியம் பஞ்சாங்க கணணம் அடிப்பைடயில்) 
 
நரக ச ர்தசி (வியாழன் 18 ஐப்பசி  - 4.11.2010 நள்ளிர க்கு பின்னர்) 
  
 நரக ச ர்தசி: ஆஸ்வீஜ பகுள ச ர்தசி : 4வ  ஜாமத்தில் (அதிகாைல 1:13 மணி தல் அதிகாைல 3:36 மணி  வைர) ச ர்தசி 
உள்ளேதா அன்  நரக ச ர்தசி ஆகும். 
   

 வியாழன் நள்ளிர  பின்னர் (விடிந்தால் ெவள்ளி- அதிகாைல) நரக ச ர்தசி,  
  ெவள்ளி (19 ஐப்பசி  விக் தி - 5.11.2010) அன்  அதிகாைலயில் ச ர்தசி இ க்கும் காலத்தில் தைலக்குளியல் சிறந்த .  
 
குறிப் கள் 
  1.  ஜாமம் என்ப  ஒ  நாைள 10 பங்காக பிரித்  காைல 6 மணி தல் மாைல 6 மணி வைர 5 பங்கும், மாைல 6 மணி தல் 
காைல 6 மணி வைர 5 பங்காக அக்னி, வா , நிலம், நீர், ஆகாசம் என பஞ்ச தங்களின் காலமாக பிரிக்கப்ப கிற . ஒ  ஜாமம் 
சராசரியாக 2 மணி 24 நிமிடங்கள் ெகாண்டி க்கும் 
  2. சூரிய உதயம் தல் ம நாள்  சூரிய உதயம் வைர ஒ  நாள் என்ப  இந்திய ைறயாகும்) 
   
தீபாவளி: (19 ஐப்பசி  விக் தி - 5.11.2010) 
 நரக ச ர்தசி அ த்த நாள் தீபாவளி என்கிற விதிப்படி ெவள்ளி சூரிய உதயத்திற்கு ன்னர் வியாழன் கிழைம நரக ச ர்தசி 
என்பதால் ம நாள் சூரிய உதயத்திற்கு பின்னர் ெவள்ளி 5.11.2010 அன்  தீபாவளி அகும். 
  மாைலயில் பிரேதாஷ காலத்தில் அமாவாைச இ க்கும்  காலத்தில் தீபம் ஏற்றி வழிப வ  மிக ம் விேசஷமான . 
 தீபாவளி அன்  ெசன்ைன சூரிய உதயம் 6:04, அஸ்தமனம் 17:41 
 
தைல தீபாவளி குளியல், த்தாைட உ த் தல் (19 ஐப்பசி  விக் தி - 5.11.2010) 
 
   தீபாவளி அன்  அஷ்டம சுத்தி ம் கு  பார்ைவ ம் உைடய கன்னியா லக்னத்தில் அதிகாைல 2:45 மணிக்கு ேமல் 
அதிகாைல காைல  4:45 மணிக்கு ன்னர் தைலகுளியல், த்தாைட உ த் தல் நன் . 
 
ேகதார ெகௗரி விரதம் - ைஜ ெசய்ய நல்ல ேநரம் (19 ஐப்பசி  விக் தி - 5.11.2010) 
   
  தீபாவளி (அமாவாைச) அன்  தான் லட்சுமி ைஜ, ேகதார ெகௗரி விரதம் வழிபட ேவண் ம்,  
  தீபாவளி (5.11.2010) அன்  5.11.2010 ெவள்ளி மதியம் கீழ்கண்ட நல்ல ேநரங்களில் ேகதார ெகௗரி விரதம் வழிபடலாம் 
    
   மதியம் 1:10 மணி தல் மதியம் 2:45 மணி வைர 
   மாைல 4:13 மணி தல் மாைல 6:18 மணி வைர 
   ராகு காலம் 10:25 - 11:52  எமகண்டம் 2:46 - 4:13 
 
ெவளிநா களில் தீபாவளி 
 
    ஆஸ்திேரலியா, நி சிலாந் , சிங்கப் ர், மேலசியா, ஜப்பான், ஹாங்காங், பாலி(இந்ேதாேனஷியா), பீஜி தீ கள் 
   (சாஸ்திரப்படி தரப்பட் ள்ள , அரசு வி ைற மற் ம் ேகாவில் நைட ைறக்கு ெதாடர்  இல்ைல) 
   நரக ச ர்தசி குளியல்: 5.11.2010 ெவள்ளி அதிகாைல  
  தீபாவளி, லட்சுமி ைஜ:   5.11.2010 ெவள்ளி  
  ேகதார ெகௗரி விரதம்:  6.11.2010 சனிக்கிழைம 
   
   அர  நா கள், ஐேராப்பா கண்டம், இங்கிலாந் , ஸ்காட்லாந்  
   நரக ச ர்தசி, தீபாவளி, ேகதாரெகௗரி விரதம், லட்சுமி ைஜ அைனத் ம் 5.11.2010 ெவள்ளி அன் தான் 
  
   
   



 

வாக்கிய – தி க்கணித ைறயில் 
2013ஆம் ஆண்  வைர 
சுப கூர்த்த நாட்கள் 
கணித்  தரப்ப ம் 

தீபாவளி அன்  அமாவாைச இ ப்  விபரம் 
 

வாக்கியப்படி(ஸ்ரீரங்கம் மடம் பஞ்சாங்கம் - தி .குட்டி சாஸ்திரிகள் கணிப் ) 
சூரிய உதயம் ஸ்ரீரங்கம் 6:12  

திதி வக்கம் டி  குறிப்  
ேதய்பிைற ச ர்தசி 4.11.2010 வியாழன் 

15:10 
5.11.2010 ெவள்ளி 

13:08 
வியாழன் இர  ெவள்ளி 
அதிகாைல நரக ச ர்தசி 

அமாவாைச 5.11.2010 ெவள்ளி 
13:08 

6.11.2010 சனி 
11:24 

ெவள்ளி அன்  
தீபாவளி 

 
சூரிய சித்தாந்தப்படி(ஸ்ரீ. எஸ். நரசிம்மராவ் - தஞ்சா ர் பஞ்சாங்கம்) 

சூரிய உதயம் தஞ்ைச 6:24 
திதி வக்கம் டி  குறிப்  

ேதய்பிைற ச ர்தசி 4.11.2010 வியாழன் 
14:45 

5.11.2010 ெவள்ளி 
12:39 

வியாழன் இர  ெவள்ளி 
அதிகாைல நரக ச ர்தசி 

அமாவாைச 5.11.2010 ெவள்ளி 
12:39 

6.11.2010 சனி 
10:47 

ெவள்ளி அன்  
தீபாவளி 

 
தி க்கணிதப்படி (இந்திய அரசு வானியல் ைற) 

சூரிய உதயம் ெசன்ைன 6:04 
திதி வக்கம் டி  குறிப்  

ேதய்பிைற ச ர்தசி 4.11.2010 வியாழன் 
15:58 

5.11.2010 ெவள்ளி 
13:02 

வியாழன் இர  ெவள்ளி 
அதிகாைல நரக ச ர்தசி 

அமாவாைச 5.11.2010 ெவள்ளி 
13:02 

6.11.2010 சனி 
10.22 

ெவள்ளி அன்  
தீபாவளி 

 
குறிப்  : 
கடந்த விேராதி (2009)ஆண் ம் இ ேபான்ேற தீபாவளி காலத்தில் அமாவாைச இரண்  நாட்கள் இ ந்த   

 

மகழ்ச்சியான  
தீபாவளிைய  

ஆதரவற்ேறார் இல்லங்க க்கு  
உதவி ெசய்  ெகாண்டா ேவாம் 

 
 

 
பா  சரவண சர்மா 
பைழய தாம்பரம் கிராம ேராகிதர்- ேஜாதிடர்- பஞ்சாங்க கணணம் 
எண் 9, 4வ  ெத , கல்யாண் நகர், தாம்பரம்(ேம), ெசன்ைன 45, பாரத நா . 
ெதாைலேபசி: 91 44 2226 1742, 91 98403 69677 
மின்னஞ்சல்:  prohithar@gmail.com   இைணயம்:  www.prohithar.com 
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