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அைனவ க்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த் க்கள் 
தீபாவளி விரதம் மற் ம் தைலக்குளியல்(கங்கா ஸ்நானம்) - நல்லேநரம் (நந்தன - 2012) 

 
ச ர்தசி ேநான்  (சிவராத்திரி விரதம்) 12.11.2012 திங்கள் 
  
 பகல் 12:00  மணி தல் பகல் 12:30 மணி வைர மகர லக்னம் 
 மதியம் 12:30 மணி தல் பிற்பகல் 2:15 மணி வைர கும்ப லக்னம்  
 மாைல 4:30 மணி தல் அந்தி மாைல 5:40 மணி வைர ேமஷ லக்னம் 
 இர  7:40 மணி தல் இர  10:00 மணி வைர மி ன லக்னம் 
 
நரக ச ர்தசி குளியல்:  
 
 13.11.2012 ெசவ்வாய்  அன்  அதிகாைல( நாலாவ  ஜாமத்தில்) ஆஸ்வீஜ பகுள ச ர்தசி திதி வியாபித் ள்ள  
 13.11.2012 ெசவ்வாய் அதிகாைல 2:17 மணிக்கு ேமல் அதிகாைல 4:20 மணிக்கு ன்னர் கன்னியா லக்னத்தில் நரகச ர்தசி 
குளியல்  நன்  
  
தைலதீபாவளி குளியல்: 
 
 அதிகாைல 4:20 மணிக்கு ேமல் அஷ்டமத்தில்(8ல்) கு  இ ப்ப  உகந்ததல்ல. எனேவ மண தம்பதியர் காைல 4:20 மணிக்கு 
ன்னர் குளித் , த்தாைட உ த்தி தைல தீபாவளிைய ெகாண்டா வ  நன்   

 

தீபாவளி (ேகதார ெகௗரி) ேநான்   வழிபட உகந்த ேநரம் (தமிழகத்திற்கு மட் ம்) 13.11.2012 ெசவ்வாய் 
 
 காைல 10:45 மணி தல் பகல் 12:30 மணி வைர மகர லக்னம் 
 மதியம் 12:30 மணி தல் பிற்பகல் 2:20 மணி வைர கும்ப லக்னம்  
 மாைல 4:30 மணி தல் அந்தி மாைல 5:45 மணி வைர ேமஷ லக்னம் 
 இர  7:45 மணி தல் இர  10:00 மணி வைர மி ன லக்னம் 
 

ெவளிநா களில் தீபாவளி: 
 
 13.11.2012 ெசவ்வாய் : கிழக்கில் நி சிலாந்  தல் ேமற்கில் அர  நா கள், ஐேராப்பா,  
 ஆப்பிரிக்கா நா கள், லன்டன் வைர 

  
12.11.2012 திங்கள்: வட  அெமரிக்கா, கனடா, ெதன் அெமரிக்க நா கள் 

 
Deepavli Ancestor worship - Deepavali Padayal - தீபாவளி பைடயல் 2012 

 
தீபாவளி பைடயல்: 
 தீபாவளி அமாவாைச அன்  வ வதால் அன்  ன்ேனார் நிைனவாக ெசய் ம் பைடயல் வழிபா  ெசய்ய இயலா  எனேவ 
தீபாவளிக்கு ன்னர் இைறவனடி ேசர்ந்த நம  ன்ேனார் நிைனவாக வழிப வேத தீபாவளி பைடயல் 
 

 இவ்வாண்  தீபாவளி பைடய க்கு உகந்த நாட்கள்:  (சிங்கப் ர்- மேலசியா) 
 
  08.11.2012 வியாழன் நவமி  

  10.11.2012 சனிக்கிழைம ஏகாதசி   

 

மகிழ்ச்சியான தீபாவளி அன்  ஆதரவற்ேறார், திேயார் 
இல்லத்திற்கு தானம் ெசய்தல் நன்  
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