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தீபாவளிப்  பண்டிகை

ஏன்  கைாண்டாடுகிற ாம்? 

எப்படிக்  கைாண்டாட  றவண்டும்?

க ாகுப்பு : இல. சின்கையா, 
Hp: 016 3411982 WhatsApp: 016 9237764 

email : sinniah41@hotmail.com )



நாள் / றநரம்



றைள்வி 1.

தீபாவளி எந் த்  மிழ் மா த்தில் 

கைாண்டாடப்படும்?

பதில்.

ஐப்பசி மா த்தில்.

(ஆங்கிலம்: அக்றடாபர்/நவம்பர்  மா ங்ைள்).



றைள்வி 2.

அது எந் த் திதியில் கைாண்டாடப்படும்?

பதில்.

ஐப்பசி மா ம் ற ய்பிக ச் சதுர்த் சி திதியில்

கைாண்டாடப்படும். 



றைள்வி 3.

‘இந்  நாளில் ான் 

தீபாவளிகயக் கைாண்டாட றவண்டும்’

என்று எப்படித் தீர்மானிப்பது?



பதில் 3.

ஐப்பசி மா த்தில் ற ய்பிக யில் 

எந்  நாளன்று பிரம்ம முகூர்த் த்தில்

(அதிைாகல சுமார் 4- 5 மணி அளவில்) 

சதுர்த் சி திதி இருக்கின் ற ா,

அந்  நாள் ான் தீபாவளி ஆகும்.



றைள்வி 4.

தீபாவளி எந்  றநரத்தில் கைாண்டாடப்படும்?

பதில்.

அதிைாகல பிரம்ம முகூர்த்  றநரத்தில் எண்கெய் 

ஸ்நாைம் கசய்துவிட்டு,

ைாகலயில் தீபாவளிகயக் கைாண்டாட றவண்டும். 



றைள்வி 5.

அப்படியாைால், தீபாவளிகய அமாவாகசயில் 

கைாண்டாடக் கூடா ா?

பதில். 

சதுர்த் சிக்கு அடுத்  திதி அமாவாகச ான்! 

எைறவ,

தீபாவளிக் கைாண்டாட்டங்ைள் அமாவாகசயில் ான் 

அகமயும்.



றைள்வி 6.

சதுர்த் சி திதி வரும் அந் ப் பிரம்மமுகூர்த்  

றநரத்தில் மட்டும் ான்  எண்கெய்  ற ய்த்து 

ஸ்நாைம் கசய்ய றவண்டுமா?

பதில்.

ஆம்.  அ ைால் ான் அ ற்கு 'நரை சதுர்த் சி

ஸ்நாைம்'என்று கபயர்.



“ தீபாவளி ”

இ ன் அர்த் ம் என்ை?



றைள்வி 7.

‘தீபாவளி’ –இ கை எப்படிப் பிரிப்பது?

பதில். தீபம் + ஆவளி 

றைள்வி 8.

‘தீபம்’என் ால் என்ை?

பதில். ஒளி அல்லது விளக்கு. 

றைள்வி 9.

‘ஆவளி’என் ால் என்ை?

பதில். வரிகச. 



றைள்வி 10.

‘ஒளி’ யின் ன்கமஎன்ை?                                            

அதுஎ ற்கு அகடயாளம்?

பதில்.

ஒளியாைது,  இருகள அைற்றி கவளிச்சமாக்கும். 



றைள்வி 11.

‘இருகள அைற்று ல்’என் ால் என்ை?

பதில்.

கைட்ட குெங்ைள்,கைட்ட எண்ெங்ைள்,

கைட்ட நடத்க ைள்: 

இகவ இல்லாமல் கசய் ல்.



றைள்வி 12.

அப்படியாைால்,

‘தீபாவளி’என் ால் என்ை அர்த் ம்?

பதில்.

நம்மிடமுள்ள அசுர குெங்ைகள விரட்டிவிட்டு,

நமது மைதில் நல்ல எண்ெங்ைகள ஏற்றி கவத் ல் 

என்று அர்த் ம்.



றைள்வி 13.

நமது மைம் சுத் மாைால்,அங்றை யார் 

குடிறயறுவார்?

பதில்.

சீற வி என்  மைாலட்சுமி.



றைள்வி 14.

நமது மைம் அசுத் மாை இருந் ால்,

அங்றை யார் குடியிருப்பார்?

பதில்.

மூற வி.



றைள்வி 15.

நமக்குத் ற கவ 

மூற வியா? சீற வியா?

பதில்.

சீற வி.



றைள்வி 16.

அவ்வாக ன் ால்,

தீபாவளி அன்று யாருக்குப் 

பிரார்த் கை கசய்ய றவண்டும்?

பதில்.

சீற வி என்  மைாலட்சுமிக்கு.



றைள்வி 17.

தீபாவளி அன்று 

மைாலட்சுமி பூகை கசய்யறவண்டும்

என்ப ற்கு 

என்கைன்ை ைாரெங்ைள் உண்டு?



பதில். i : 

நரைாசுரப் றபாரின்றபாது,

கிருஷ்ெர் மயங்கி சாய்ந்  சமயம், 

சத்தியபாமா என்  மைாலட்சுமிறய 

நரைாசுரகை வ ம் கசய் ார். 

எைறவ,

தீபாவளி,

வீரலட்சுமியின் கவற்றித் திருநாள். 



பதில் ii : 

ஐப்பசி ற ய்பிக ச் சதுர்த் சி/அமாவாகச அன்று,

மைாலட்சுமி 

பாற்ைடலில்  அவ ாரம் கசய்  நாள். 

எைறவ,

தீபாவளி,

மைாலட்சுமியின் அவ ார நாள். 



பதில் iii : 

தீபாவளி அன்று 

விளக்கிலும் எண்கெயிலும் கவந்நீரிலும் 

மைாலட்சுமி வாசம் கசய்கி ாள். 

எைறவ,

தீபாவளி,

இலட்சுமி ைடாட்சம் நிக ந்  நாள். 



பதில் iv :

நரைாசுரன் என்  கைட்டக  

கிருஷ்ெர் என்  நல்லது 

கவற்றி கைாண்ட நாள் அது.  

நல்லது என்   ர்மம் 

ைகடசியில் நிச்சயம் கவற்றி கபறும்; 

கைட்டது என்  அ ர்மம் 

நிச்சயம் அழிந்ற  றபாகும். 



இந்  உண்கமகய 

நமது மைதில் பதியச் கசய்யும் நாள் ான் 

தீபாவளி.



 ங்ைள் ைவைத்திற்கு :

இந் தீபாவளிஅமாவாகச நாளாைது, 

பித்ரு  ர்ப்பெம்கசய்வ ற்குஆைதுஅல்ல. 

இதுகுதூைலமாைகைாண்டாடப்படறவண்டியதிைம்.

(க ய்வத்தின்குரல் – ைாஞ்சிமைா கபரியவா).



தீபாவளிகைாண்டாடுறவாம்!

குடும்பஉறுப்பிைர்ைள்அகைவரும்

கபற்ற ார்ைறளாடுஒன் ாைஇகெறவாம்! 

மு ல்நாள்முன்றைார்ைளுக்குப்பகடயல் றபாட்டு,                               

அவர்ைளின்ஆசிகயப்கபறுறவாம்!  

அதிைாகலயில்எண்கெய்ற ய்த்து

கவந்நீரில்ஸ்நாைம்கசய்றவாம்! 



கபரிறயார் பா ம் பணிந்து, 

அவர்ைளின்ஆசிகயப்கபற்று, 

அவர்ைள்கையால் புத் ாகடைள்கபற்று,                                              

அழைாைஅணிந்து, கபாலிறவாடுதிைழ்றவாம்! 



அகைவரும்அமர்ந்து, 

ஆதிசங்ைரர்அருளிய

‘ைைை ாராஸ்ற ாத்திரம்’ பாடி

இலட்சுமிபூகைகசய்றவாம்! 

இயன் பெத்க பூகையில்கவத்து

பி குஅக க் ைல்விக்குத்  ாைம்கசய்றவாம்! 



ஒன் ாை கீறழஅமர்ந்து

புதிய பலைாரங்ைள்உண்டுைளிப்றபாம்! 

பக்ைத்துவீட்டுக்ைாரர்ைளுக்கும்பலைாரம்அளித்து

தீபாவளிவாழ்த்துகூறுறவாம்!

குழந்க ைகளமகிழ்விப்றபாம்! முதியவர்ைகளச்

சந்ற ாஷப்படுத்துறவாம்! 



T.V முன்அமர்ந்து

படம் பார்த்து பலமணிறநரம்

வீொக்குவக விட்டுவிடுறவாம்!  

அந் றநரத்தில்பிள்களைளுடன்விகளயாடுறவாம்! 

கபற்ற ார்ைள்எவ்வளவுபாடுபட்டு

நம்கமவளர்த் ார்ைள்என்பக 

அவர்ைறளகசால்லத்தூண்டுறவாம்! 

அவர்ைள்ைாலடியில்அமர்ந்துகசவிமடுப்றபாம்! 



உ விைர்ைகளச்கசன்றுபார்ப்றபாம்! 

நண்பர்ைகளச் சந்தித்து

அளவளாவுறவாம்! 

பல்லிைமக்ைகள

வரறவற்றுஉபசரிப்றபாம்! 



 த்துவங்ைகள அறிறவாம்! வாழ்வில் ைகடபிடிப்றபாம்!                                        

உயர்றவாம்!

இன்பறம சூழ்ை, எல்லாரும் வாழ்ை!

நன்றி : இக்ைருத்துக்ைள்அகைத்தும்,                                                      

மறலசியஇந்து ர்ம மாமன் ற சியகுருக்ைள்

சிவஶ்ரீஅ.ப. முத்துக்குமார சிவாச்சாரியார் அவர்ைளின்

சமயப் றபருகரைளிலிருந்துக ாகுக்ைப் கபற் கவ.                         

அன்ைாரின் பா ைமலங்ைளுக்குஅடிறயனின்பணிவார்ந் 

வெக்ைம் உரித் ாகுை!                                                                                         

இல.சின்கையா


