
நிகழும் ஶ்ரீ விஜய நாம ஸம்வத்ஸரத்த

ஸரஸ்வதீ பூஜா / விஜயதஶமி நிர்ணயம்

வித்வான் ஶ்ரீரமணஶர்மா,

காஞ்சீ ஶங்கர மடம், ெநரூர் அக்ரஹாரம்,

கரூர்.

ஆஸ்திகர்கள் அைவருக்கும் உண்டான  அனுஷ்டானங்களின் நாட்கை தர்ம

ஶாஸ்த்ர  ப்ரகாரம்  நிர்ணயித்தத் ெதரிவிக்கேவண்டும் என்ற ேநாக்கத்தடன்

பரம  காருணிகர்களான  ஶ்ரீ  காஞ்சீ  காமேகாடி  மூலாம்நாய  ஸர்வஜ்ஞ

பீடாதீஶ்வரர்கள் பல வருடங்களாக வருடந்தேதாறும் சாதர்மாஸ்ய ஸமயத்தில

ஶ்ரீமடத்தில  தர்ம  ஶாஸ்த்ர  வித்வான்கையும் பஞ்சாங்க  கர்த்தர்கையும்

அைழைத்த ஸதஸ் நடத்தகிறார்கள்.

அவ்வண்ணேம  ெசன்ற  5113  கதகலி  நந்ததன  ௵  ஆடி  ௴  6,  7  ௳

(2012-ஜூலை-21, 22) அன்று காஞ்சீபுரம் ஶ்ரீமடத்தில ஸதஸ் நடந்ததத.

நிகழும் விஜய வருடத்திற்காக மற்ற (சித்திைர ௴ 12 ௳ 2013 ஏப்ரல 25

பின்னிரவு ஏற்பட்ட சந்தத்ர க்ரஹணம் முதலிய) விசாரங்களுடன் முக்கியமாக

நவராத்ரி விசாரமும் ெசய்யப்பட்டத.

இதில ஸரஸ்வதீ பூஜா விஷயமாக கீழ்கண்டவாறு தீர்மானிக்கப்பட்டத.

2013-அக்-12  ஆஶ்வயுஜ  ஶுக்ல  அஷ்டமி  மதியம்  3:26  மணிக்கு

முடிகிறத,  அதாவத  காஞ்சீபுர  ேக்ஷேத்ரத்திற்கு  உதயாதி  நாழிகைக  23-25.

மறுநாள்  2013-அக்-13  அன்று  நவமி  மதியம்  1:18  மணிக்கு  முடிகிறத.

அதாவத காஞ்சீபுரத்தில உதயாதி 18-03 நாழிகைக. 

ைவத்யநாத தீக்ஷிதீயம் திதி நிர்ணய காண்டத்தில  दगुासरर्गासरस्वतीव्रतासरदौ  पूर्वैव
ग्रासरह्यासर அதாவத  ஸரஸ்வதீ  பூைஜக்கு  நவமி  திதி  கண்ட  திதியாக  (இரண்டு

பகலகளில பிரிந்தததாக)  இருந்ததால முதல நாேள க்ரஹிக்கேவண்டும்.  அேத

ேபால தர்மஸிந்ததவிலும் (ஸத்குரு  பதிப்பாளர்கள்,  புததிலலி,  1986 ம்

வருடத்த  மறுபதிப்பு,  83 ம் பக்கம்)  बलिलिदासरनव्यतितिरक्तविवषयेत  पूर्जोपषणासरदौ  अष्टमीिवद्धासर
ग्रासरह्यासर,  सासर  च  यतिद  अष्टमीिदने  सासरयतं  ित्रिमुहूतासरर्गा  स्यतासरत्  तदवै  ग्रासरह्यासर,  ित्रिमुहूतर्गान्यतूर्नत्वे  परवै  ग्रासरह्यासर,
महासरनवमीप्रयतकु्तवबलिलिदासरने  तु  दशमीिवद्धासर என்றுள்ளத.  அதாவத  அஷ்டமியுள்ள



தினத்தன்று சாயங்காலம் மூன்று முஹூலர்த்தம் நவமி இருந்ததால முதல நாள்

ஸரஸ்வதி  பூைஜ.  இதற்குக் குைறந்ததால அலலத அன்று  பகலில நவமிேய

இலைலெயன்றால  மறுநாள்தான்.  ஆனால  இத  நவராத்ரி  பூஜா  பத்ததியில

உள்ள  மஹாநவமி  பலிதானத்திற்குப்  ெபாருந்ததாத,  அதற்கு  நவமியானத

தஶமியுடன்  கூடியிருக்கேவண்டும்.  ஸரஸ்வதீ  பூைஜக்ேகா  அஷ்டமியுடன்

கூடேவண்டும். 

இதில  கவனிக்க  ேவண்டிய  விஷயம்  என்னெவனில  2013-அக்-12

அன்று காஞ்சீபுர ேக்ஷேத்ரத்த அஹர்மானம் 29-25 நாழிகைக. 15 முஹூலர்த்தம்

பகல  ஆைகயால  மூன்று  முஹூலர்த்தம்  என்பத  இதன்  ஐந்ததாம்  பாகம்,

அதாவத 05-53. இவ்வளவு நவமி இருந்ததாேல ேபாதம், அன்ேற ஸரஸ்வதி

பூைஜ.  இதற்கு மிகுதியாகேவ  23-25 க்கு திதி முடிந்தத பிறகு  29-25  வைர  6

நாழிகைக நவமி உள்ளத.  ஆகேவ ஸந்தேதஹம் இன்றி அன்றுதான்,  அதாவத

2013-அக்-12 அன்றுதான் ஸரஸ்வதீ பூைஜ.

இத  த்ருக்கணித  ப்ரகாரம்.  வாக்ய  ப்ரகாரேமா  அன்று அஷ்டமி  26

நாழிகைக. ஆைகயால ஸாயங்காலம் சுமார் மூன்றைர நாழிகைக மட்டுேம நவமி

இருப்பதால  வாக்யகணிதப்படி  மறுநாள்  2013-அக்-13  அன்றுதான்

ஸரஸ்வதி பூைஜ.

அடுத்த விஜயதஶமி. 

ேமற்கூறியபடி  த்ருக்கணிதப்படி 2013-அக்-13  அன்று  நவமி  18-03

நாழிகைக.  நக்ஷேத்ரேமா உதயத்தில  1  நாழிகைகக்குக் குைறவாக உத்தராஷாடா

பிறகு  சுமார்  57  நாழிகைக  வைரயில  ஶ்ரவணம்.  மறுநாள்  அக்-14  அன்று

தஶமி சுமார் 13 நாழிகைக, உதயத்தில ஶ்ரவணம் இலைல. வாக்ய கணிதப்படி

முதல  நாள்  நவமி  20-19,  உத்தராஷாடா  04-35,  மறுநாள்  தஶமி  14-53

ஶ்ரவணம் 00-52.

இவ்விஷயத்தில நிர்ணய ஸிந்ததவில (நிர்ணய ஸாகர பதிப்பு 141, 142

பக்கங்கள்)  नवमीशेषयतकु्तवासरयतांसर  दशम्यतासरम्  अपरासरिजतासर  ।  ददासरित  िवजयतं  देवी  पूर्िजतासर  जयतविधर्गानी
என்றும் परिदने अपरासरहे्ण श्रवणासरसत्त्वे तु सवर्गापके्षषु पूर्वैव என்றும் अपरासरह्णो मुख्यतः कर्मर्गाकर्ासरलिः तत्रिैव
पूर्जासरद्युके्तवः என்றும் கூறப்பட்டுள்ளத.  அதாவத  அபராஹ்ணேம  பூைஜக்கு

காலமாதலால காையில நவமியின் ேஶஷம் இருந்தத அபராஹ்ணத்தில தஶமி

இருக்கும்  தினத்தன்று  விஜயதஶமி  அநுஷ்டானம்.  அவ்வாேற  தர்ம



ஸிந்ததவிலும்  (85 ம் பக்கம்)  यतदासर  पूर्वर्गािदने  एव  अपरासरह्णव्यतासरप्तासर  परिदने  च  श्रवणयतोगासरभासरवः
तदासरिप पूर्वैव என்று உள்ளத. ஆகேவ 2013-அக்-13 அன்றுதான் விஜயதஶமி.

அதாவத  நவராத்ரிக்கு  பூைஜ  ெசய்த  ேதவிைய  (கலஶ  ஸ்தாபநம்

முதலியைத)  அன்று  விஸர்ஜநம்  ெசய்யேவண்டும்.  இதனால  ஸரஸ்வதீ

விஸர்ஜனமும் அன்ேற என்பத ெதளிவு. 

இைவேய  ஸரஸ்வதீ  பூைஜ,  விஜயதஶமி  விஷயமாக  தர்மஶாஸ்த்ர

விசாரம்  ெசய்த  ஶ்ரீமடத்த  ஸைபயில  வித்வான்களால  தீர்மானம்

ெசய்யப்பட்டு பஞ்சாங்க கர்த்தர்களுக்கு ெதரிவிக்கப்பட்ட விஷயங்களாகும்.

கிைடத்த  க்ரந்தத  ப்ரமாணங்களின்  பிரகாரம்  நிர்ணயிக்கப்பட்ட

இவ்விஷயங்களில சில பல காரணங்களால ஆஸ்திகர்கள் மத்தியில குழைப்பம்

ஏற்பட்டத  வருந்ததத்தக்க  விஷயம்.  ஶ்ரீமடத்த  பஞ்சாங்கத்தில

த்ருக்கணிதத்திற்கு  அளிக்கப்பட்ட  தீர்மானங்கள்  சரியாக  அப்படிேய

அனுஸரிக்கப்பட்டன என்பத கவனிக்கத்தக்கத.

*

ேமலும் சில விவரங்கை இதனுடன் ெதரிவிக்கவிரும்புகிேறன்.

விஜயதஶமி  அன்று  ேதவிைய  விஸர்ஜநம்  ெசய்த  பிறகு  பிறகு

அபராஜிதா  பூஜனம்,  ஊர்  எலைலையத்  தாண்டுவத,  வன்னி  மரத்ைதப்

பூஜிப்பத,  யாத்திைரக்குக்  கிளம்புவத  முதலியன  ெசய்யத்தக்கன  என்று

இன்னும்  பல  விவரங்கை  தர்ம  ஸிந்தத  முதலிய  தர்மஶாஸ்த்ர  க்ரந்ததங்கள்

அளிக்கின்றன. 

ேமலும் இன்று ேலாகத்தில பரவலாக விஜயதஶமியன்று வித்யாரம்பம்

என்று  ப்ரஸித்தமாக  இருக்கிறத.  தர்ம  ஶாஸ்த்ரங்களில  ேமற்கூறிய

அனுஷ்டானங்கள்  தான்  விஜயதஶமிைய  முன்னிட்டு

விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.  வித்யாரம்பேமா  இந்தத  பட்டியலில

இடம்ெபறவிலைல. புஸ்தக  மண்டலத்தில  ஸரஸ்வதி  ேதவிைய  ைவத்த

ஆவாஹனம் ெசய்வதால அவை உத்வாஸனம் ெசய்யும் தினத்தன்று அவளத

ப்ரஸாதமாக அவளத அனுக்ரஹத்தடன் வித்யாப்யாஸம் ெசய்தெகாள்வத

ஶ்ேரஷ்டம் என்ற பக்திபாவத்தில ஏற்பட்டேத என்பத வித்வான்கள் கருத்த.

ெபரும்பாலும்  விஜயதஶமியும்  ஸரஸ்வதி  யதாஸ்தானமும்  ஒன்றாக

வருவதால  விஜயதஶமியன்று  ஆரம்பிக்கும்  அைத்த  காரியங்களுக்கும்



ஜயம் உண்டு என்ற ஶாஸ்த்ரத்தாலும் விஜயதஶமி அன்று வித்யாப்யாஸம்

என்ற  வழைக்கம்  ஏற்பட்டிருக்கிறத.  ஆனால  ஸரஸ்வதீ

விஸர்ஜனத்தக்குண்டான  ப்ரமாணங்களும்  விஜயதஶமிக்குண்டான

ப்ரமாணங்களும்  ேவறாைகயால  வரப்ேபாகும்  வருடங்களில  ஸரஸ்வதீ

விஸர்ஜனமும்  விஜயதஶமியும்  தனித்தனிேய  வரும்  வாய்ப்பு  உண்டு

என்பைத கவனிக்கேவண்டும்.

இதேபாலேவ  உதயத்தில  தஶமி  இருப்பதற்கு  முக்கியத்தவம்

ெகாடுக்கேவண்டும்  என்கின்றனர்  பலர்.  ேமற்கூறிய  தர்ம  ஶாஸ்த்ர

வாக்யங்கேளா  ேதவி  பூைஜக்கு  அபராஹ்ண  வ்யாப்திதான்  ப்ரதானம்

என்பைதக்  ெதளிவாகக்  காட்டுகின்றன.  உதய  காலத்தில  இருக்கும்

விஜயதஶமியின்  புச்சத்ைத  அரசர்களின்  பட்டாபிேஷகத்திற்குத்தான்

விதித்திருக்கிறத.  ேமலும் அன்ைறய  தினம்  அபராஹ்ணத்தில  ஶ்ரவணம்

இருந்ததால  அன்று  விஜய  யாத்ைர  என்ற  விஷயம்  நிர்ணய  ஸிந்ததவில

ஸூலசிக்கப்படுகிறத.  ஆனால  இைவெயலலாம்  இப்ெபாழுத  விசார

விஷயங்கள் அலல. நாேமா இன்று விஜயதஶமி என்பைத ேதவி பூைஜக்கும்

ஜயம்  ேகாரி  காரியங்கள்  ெதாடங்குவதற்கும்தான்  அனுஷ்டிக்கிேறாம்.  ஆக

இவ்வருடத்திய விஜயதஶமியானத முதல நாள் அதாவத அபராஹ்ணத்தில

தஶமிையக்  ெகாண்ட  2013-அக்-13  அன்றுதான்  என்பதில  எந்தத  ஐயமும்

இலைல.

ேலாகத்திற்ெகலலாம்  ஶாஸ்த்ரப்படி  அனுஷ்டானத்ைத

எடுத்தச்ெசாலலேவண்டுெமன்பதற்காக  பிரதி  வருடமும்  ஸைப

நடத்தவிக்கும் நமத ெபரியவாளின் அபார கருையைய நிைத்த அவர்கை

வணங்கி நாம் அைத்த புருஷார்த்தங்கையும் ெபறுேவாமாக.
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