
    

    

    

விநாயக� அகவ
க� விநாயக� அகவ
க� விநாயக� அகவ
க� விநாயக� அகவ
க� ----திர��திர��திர��திர��    

((((ஔைவயா�ஔைவயா�ஔைவயா�ஔைவயா�, , , , அ�ணகிாி நாத�அ�ணகிாி நாத�அ�ணகிாி நாத�அ�ணகிாி நாத�, , , , ந�கீர� எ�தியைவந�கீர� எ�தியைவந�கீர� எ�தியைவந�கீர� எ�தியைவ))))    

& & & & காசிப �னிவ� அ�ளியகாசிப �னிவ� அ�ளியகாசிப �னிவ� அ�ளியகாசிப �னிவ� அ�ளிய    விநாயக� கவச�விநாயக� கவச�விநாயக� கவச�விநாயக� கவச�    

    

vinayakar akavalkaL, composed byvinayakar akavalkaL, composed byvinayakar akavalkaL, composed byvinayakar akavalkaL, composed by    

auvaiyAr, aruNakirinAtar and nakkIrarauvaiyAr, aruNakirinAtar and nakkIrarauvaiyAr, aruNakirinAtar and nakkIrarauvaiyAr, aruNakirinAtar and nakkIrar        

& & & & vinAyakar kavacamvinAyakar kavacamvinAyakar kavacamvinAyakar kavacam    by kAcipa munivarby kAcipa munivarby kAcipa munivarby kAcipa munivar    

In Tamil script, unicode/utfIn Tamil script, unicode/utfIn Tamil script, unicode/utfIn Tamil script, unicode/utf----8 format8 format8 format8 format    

 

Acknowledgements:Acknowledgements:Acknowledgements:Acknowledgements:    

Our Sincere thanks go to Tamil Virtual Academy for providing a scanned PDF of this 

work.  This e-text has been prepared using Google OCR online tool and subsequent 

proof-reading of the output file. 

Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, 

Switzerland. 

 

© Project Madurai, 1© Project Madurai, 1© Project Madurai, 1© Project Madurai, 1998998998998----2022.2022.2022.2022.    

Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation 

of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet. 

Details of Project Madurai are available at the website 

https://www.projectmadurai.org/ 

You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact. 



2 

 

விநாயக� அகவ
க� விநாயக� அகவ
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 ��திவிநாயகரகவ
 ��திவிநாயகரகவ
 ��திவிநாயகரகவ
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க� தி�வகவ
க� தி�வகவ
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விநாயக� அகவ
க� 

(ஔைவயா� அ�ளி� விநாயகரகவ
, அ�ணகிாி நாத� அ�ளி�ெச�த 

��திவிநாயகரகவ
, ந�கீர� அ�ளி�ெச�த விநாயக� தி�வகவ
) 

தி��கயிலாய பர�பைர� த�ம�ர ஆதீன�தி
 

24-வ" #�$��தியாக எ&'த�ளியி��#� (-ல-( 

ச)�க ேதசிக ஞானச�ப'த பரமாசாாிய ,வாமிகளி- ஆ�ைஞயி-ப. 

இ0வாதீன�"�#� ெசா'தமான தி��#1�ைக 

ேதவ2தான�தி
 ெவளியிட4ப5டன. 

1942 

ஞானச�ப'த� பதி4பக�, த�ம�ர�. 

---------------- 

�க�ைர�க�ைர�க�ைர�க�ைர    

#�பாத� 

தி��கயிலாயபர�பைர� த�ம�ர ஆதீன�தி
 24-வ" #�$��தியாக எ& 

த�ளி6�ள, அ�தனா� தி�வ.�கீ7 நிைனவகலா அ-��#� ெம��த-ைம 

உண�9ைடய வி&�தவ�" (-ல-( ச)�க ேதசிக ஞானச�ப'த பரமாசாாிய 

,வாமிக� ெச�"வ�� அற4பணிக� உல# அறி'தேத. அைவக;� இ'த ெவளி<= 

இ0வாதீன�"�#� ெசா'தமான தி�� #1�ைக (>ர5டான�) ேதவ2தான�தி
 

அவ�களி- 36-வ" ஆ)= நிைற9 நாளாகிய சி�திரபா? ஆ)= கா��திைக� 

தி@க� 11-� நா� #�வார ந-னாளி
 ெவளியிட4ப=கிற". இதைன யாவ�� 

ெபA1 ஆைன�க- தி�வ�ைள� சி'தி�கAபாA1. 

 

த�ம�ர�        ெமௗன. ேசாம,'தர� த�பிரா-, 

20.11-42        தி��சி மைல�ேகா5ைட ெமௗனமட � 

       க5டைள விசாரைண. 

-------------------- 
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விநாயக� வரலா�விநாயக� வரலா�விநாயக� வரலா�விநாயக� வரலா�    

உ - #�பாத� 

தி��சிAற�பல� 

 

பி.யத ?�9ைம ெகாளமி# காிய" 

வ.ெகா= தனத. வழிப= மவாிட� 

க.கண பதிவர வ�ளின- மி#ெகாைட 

வ.வின� பயி
வD வல�ைற இைறேய. 

 

தி��சிAற�பல� 

 

�&�தA கட9ளாகிய இைறவ- அ�ைமயா�ட- தி�ந'தனவன� தி?� 

ஓவிய@க� தீ5ட4ெபAற ம)டப�திைன அFகின-. உைம ய�ைமயா� 

அ0ேவாவிய4 ப)�கைள உA1 ஒ�மன4பட ேநா�கின�. இைறவ� ஆைணயினா
 

அ�ம)டப�தி
 வைரய4ப5ட ஓெம?� ஓர�கரேம ஈ���ெகா)= யாைன களி- 

வ.வா��ேதா-றி4 �ண��சி யி- �ய-ற". அதைன அ�ைமயா� பா��" 

ஈெத-ைன ெய-1-னி ஆ)டவைன ய-ெபா=� வண@கி, 'ஓெம?ம�கர� 

யாைன உ�வா� ஊA றி-ப�1வ" எ-? ெசா
J�" என வினவின�. அதA#4 

பரமனா� “எவAறிA#� $லமாகிய ெப�ைம ெபா�' திய பிரணவ�, நீ வி��பி 

ேநா�கி னைமயினா
, இர)டாகி யாைன6�9 ெகா)= �
Jகி-ற". ஆகD- 

உ- னாAற
 நீ உண�கி-றிைல. கா5சி மா�திைரத-னாேன இதைன யியA1 

தA#� காரணமா6�ள உ-?ைடய மா5சிைய யாம-றி ேவ1 யா� அறிவ�?  

உ-ன�5 ெச�ைகயி- திற� மைறக;� அறியா" என ெமாழி'த�ளி ன�. 

அ0வி�யாைனக;� Kய த� கல விையவி5= �-ேபால4 பிரணவ வ. 9Aறன. 

 

அ4ெபா&" ஐ'"கர@கைள6�, ��க)கைள6�, நா-ற வாயிைன6�, 

இள�பிைறதாி�த எழி
மி# ெசMசடா �.யிைன6�, ��மத�திைன6� உைடய ஒ� 

#ழவியா� ேதா-றின�. அவ� உ)ைம ய-ேபா= உ-?� அ- ப�க5# 

அறி9�கறிவா6�ளவ�; எ@ #� நிைற'தவ�; யாவராJ� அறிய4 படாதவ�; எவ�� 

வண@#� இய
 பின�; இைறவனா� இ�வ� என இய� ��ப. நி-ற�� �ாிபவ�; 

நா- மைற4 ெபா�ளா6�ளவ�; உலகிJ� ேளா� அைனவ�ைடய அறியாைமயிைன 

6� அக�"-ப4 �ற�"-ப@கைள6� நீ�#தA ெபா�5ேட தி� அவதார 

ெம=�தவ�. 
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இ@ஙன� அவதாி�த�ளிய ஆைன �க4பிரா- அ�ைமய4ப� தி�வ. களி
 வ'" 

வண@கின�. அ@ஙன� வண@கிய பி�ைளயாைர அ�ைமய4ப� மா�ேபா= 

அைண�" அ���ாி'தன�. ெப�மா- கணபதிைய4 பா��", 'யாவேர யாயி?� 

யாெதா� ெசயைல� ெதாட@#�- அ" இைடOறி-றி இனி" �.9ெபற
 

ேவ)=ெமன உ-ைன6-னி வழிபாடாAறி- அவ� க��தி-ப. அதைன �A1ற� 

ெச�#தி; �-� உ-ைன வழிபடாமA ெச�யி- இைடOறா�#தி; பிரம-, தி�மா
 

�தDய எ
லா� ேதவ�க5 #� ஏைன உயி�க5#� பதியா#தி" என அ���ாி'" 

Qதகண@கைள� ேதாA1வி�" அைவகைள அவ��#� ேசைனயா�கி அவ�ட- 

தி��கயிைல�# உைமய�ைமயா�ட- எ&'த�ளின�. 

 

பி-ன� விநாயகைர� த�ேகா�ர வாயிD
 நாயகராகயி��#�ப.�ெச� 

தன�."அ�கால�திேலேய, கய�கைன� ெகா-1 அன'த� (தி�மா
) சாப� 

திைன4ேபா�#க' என ஆைண ெச�த� ளின�. கய�கேன ெப��சாளி வாகன 

மாயின-. அவ- ேதவ�கைள� #5.� #�பிட�ெச�தைமயா
 அ0வழிபாேட 

ெப�மா?�#� ஆமாயிA1. 

 

இவர" தி�9�வ@க;� ெபய� க;� மிக4பல. சி�திவிநாயக�, ெவ�ைள விநாயக�, 

வல��ாிவிநாயக�, வ
லப கணபதி, ��திகணபதி, கAபக4பி�ைளயா�, 

ெபா
லா4பி�ைளயா�, சி'Kரவிநாயக�, சி'தாமணி விநாயக�, வாதாபி விநாயக�, 

பாலச'திர�, ஏர�ப-, க@காதர�, �� க)ண� �தDயன. 

---------------- 

ஒளைவயா� வரலா�ஒளைவயா� வரலா�ஒளைவயா� வரலா�ஒளைவயா� வரலா�    

 

இளைம ெதாட@கி ெயா�ெபAறியா யி�'தவ� எ-ப", அதியமாென=மா னMசி 

ெய-?� ேபரரச- ெகா=�த ெந
D�கனியிைன ய�'தியதா
 ெந=@கால� 

QமியிD�'தன� என� #ற;ைர RறாநிA#�. இவ�க� உலகிA#� சிறா� �த
 

ெபாி யா� இ1தியாக யாவ�� ெப�� பய- ெப1மா1 பலS
க� ெச�"�ளா�க�. 

 

"சிவாயநம ெவ-1 சி'தி� தி�4ேபா��, 

கபாய ெமா�நா; மி
ைல உபாய, மி"ேவ " 

நீறி
லா ெநAறி பா7 ஆ�திT. யம�'த ேதவைன ' 
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''ெகா-ைற ேவ'த- ெச
வ- அ. யிைண'" 

என� R1� அ.கைள4 பா��#�ெபா&" ைசவமஙைகய� இவ�க� எ-ப" 

�லனா#�. 

 

இவ�க� ,'தர� ெப�மா- கயிைல� ேககியைத� ேக�வி6A1 விநாயக� Qைசைய 

விைரவாக �.�க லாயின�. அ" காரணமாக விநாயக4 ெப�மா- "ஏ- விைர' 

தாA1தி? அவ�க5# �- அ@#� ேச�4பி� கி-ேற-. ெபா1ைமயாக4 �ாிக” 

எ-றன�. அ0வாேற ெச�" �.�" "சீத� களப� ெச'தா மைர4 Q�, பாத� சில�� 

பலவிைச பாட" அகவ
 பா.� "தி�"� ,'தர��# �-, விநாயக� "தி�ைகயா
 

எ=�" விட� கயிைலைய யைட'தன�. 

--------------- 

!�"ைக விநாயக�!�"ைக விநாயக�!�"ைக விநாயக�!�"ைக விநாயக�    

 

யா�திைர ெச�"வ�� தீ��க வா#�னிவ� #1�ைக வ'த"� வழ�க�ேபா
 ஆகாய 

க@ைகயினா
 ெப�மா?�# அபிேஷகி�க� தன" ெந=@ ைககைள வா- ேநா�கி 

நீ5.ய"� ைகக� #1கின; அ@# எ&'த�ளி 6�ள விநாயகாி- தி��ைகக;� 

#1கி இ�4பைத� க)டா�; ெச�த அபசார� உண�'த �னிவ� பரமைன� #றி�" 

தவ� இயAறி4 பல ேப1கைள6� ெபAறா� எ-1 #1�ைக� தல�ராண� 

R1கி-ற". அ@# எ&'த�ளி6�ள விநாயக� இ-1� #1கிய தி��கர@ கேளா= 

#1@ைக விநாயக� எ-?� தி�நாம�"ட- எ&'த�ளி அ-ப� க5# அ���ாி'" 

வ�கி-றா�. 

 

இ'SD
 ஔைவயா� அ�ளி� விநாயகரகவJ�, அ�ணகிாி நாத� அ�ளி�ெச�த 

��திவிநாயகரகவJ�, ந�கீர� அ�ளி�ெச�த விநாயக� தி�வகவJ�, சிலேதா�திர4 

பாட
க;�, விநாயக� அVேடா�ர சத நாம@க;� ேச��க4ப5.��கி-றன. 

ஔைவயா� அ�ளிய விநாயக ரகவJ�# அ.ேய- #றி4�ைர எ&தி6�ேள-. 

அ-ப�க� யாவ�� இ'Sைல4 ப.�"� #1@ைக விநாயகாி- தி�வ�ளா
 

ெப��பய- அைடவா�களாக. 

 இ@ஙன�, 

 வி�"வா-, இராம. ேகாவி'தசாமி பி�ைள, 

 தமி7விாி9ைரயாள�,  அரச�க
Wாி, தி�ைவயா1. 

------------------- 
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1. 1. 1. 1. ஒளைவயா� அ�ளி�ெச�ஒளைவயா� அ�ளி�ெச�ஒளைவயா� அ�ளி�ெச�ஒளைவயா� அ�ளி�ெச�த விநாயக� அகவ
த விநாயக� அகவ
த விநாயக� அகவ
த விநாயக� அகவ
    

 

கணபதி "ைண 

 

சீத� களப� ெச'தா மைர4Q� 

பாத� சில�� பலவிைச பாட4 

ெபா-னைர ஞாF� Q'"கி லாைட6� 

வ-ன ம�@கி
 வள�'தழ ெகறி4ப4 

ேபைழ வயி1� ெப��பார� ேகா=� 

--------- 

சீத� - #ளி��சி. களப� - ந1மண�. சில�� - ேவத�சில��. 

இைச -உல# விாி�தAகான ஒD.நா)-கயி1, நா) ஞா) என ம�விய". 

Q"கி
 -அழகிய ஆைட. வ-ன�-அழ#. ம�@#- இைட. எறி4ப->ச. 

அட�#� ெப�ைம. ேகா=-ெகா��. ேபைழ - உல# 

------ 

 

ேவழ �க�� விள@#சி' Kர�� 

அM, கர� ம@#ச பாச�� 

ெநMசிA #.ெகா)ட நீல ேமனி6� 

நா-ற வா6 நாD� �ய�� 

$-1 க)F ��மத� ,வ=� 

இர)= ெசவி6 மில@#ெபா- �.6� 

திர)ட�4 �ாிS
 திகெழாளி மா��� 

ெசாAபத@ கட'த "ாியெம�M ஞான அA�த நி-ற கAபக� களிேற! 

----- 

ேவழ�-யாைன. சி'Kர� - ெச� ெபா5=. அM,கர� -ஐ'ெதாழி
 �ாி6� ஐ'" 

தி��ைகக�; ஐ'", அM, என4 ேபாDயாயிA1. பாச�-கயி1. நீல ேமனி - 

அ��மயமாகிய ப,�த ேமனி. நா-றவா�-ெதா@#கிற வா�. நாD� �ய�- எ5=� 

ேதா�க�. $-1 க)- Tாிய- ச'திர- அ�னியாகிய �� க)க�. ,வ= - 

அைடயாள�. இல@# த
-விள@#த
. அA�த�-விய4�. 

---------- 

 

�4பழ Xக� $ஷிக வாகன! 

இ4ெபா& ெத-ைன யா5ெகாள ேவ).� 
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தாயா ெயன�#� தாென&' த�ளி 

மாயா4 பிறவி மய�க ம1�"� 

தி�'திய �தைல' ெத&�"' ெதளிவா�4 

ெபா�'தேவ வ'ெத- ?ள'தனிA �#'" 

#�வ. வாகி� #வலய' த-னி
 

தி�வ. ைவ�"� திரமி" ெபா�ெளன 

வாடா வைகதா- மகி7'ெதன� க�ளி� 

ேகாடா 6த�தாA ெகா=விைன கைள'ேத 

--------- 

�4பழ�-வாைழ, பலா, மா@ கனிக�. $.க�-ெப��சாளி. ஆ5ெகாள 

அ.ைமயா�கி� ெகா�ள. ேவ).- வி��பி. மாயா4 பிறவி- ஒழியாத பிற4�. #�-

அறியாைமயிைன4ேபா�கி அறி9ைடைமயிைன நிைலநி1�"பவ�. திர�-நிைல, 

2திர� எ-பத- தAபவ�. வாடா-,�@காத. 

----------- 

 

உவ5டா 9பேதச� �க5.ெய- ெசவியி
 

ெதவி5டாத ஞான� ெதளிைவ6@ கா5. 

ஐ��ல- ற-ைன யட�# �பாய� 

இ-�1 க�ைண யினிெதன� க�ளி� 

க�விக ெளா=@#@ க��திைன யறிவி� 

தி�விைன த-ைன ய1�தி�� க.'" 

தலெமா� நா-#' த'ெதன� க�ளி 

மலெமா� $-றி- மய�க ம1�ேத 

ஒ-ப" வாயி ெலா�ம' திர�தா
 

---------- 

உவ5டாத - ெதவி5டாத. அட�#த
- தீெநறியிA ெச
லவிடா" த=�த
. இ-� உ1 

க�ைண-இ-பமாகிய மி�க அ��. க�விக�-மன�,��தி,சி�த�, அக@கார�. 

இ�விைன - ந
விைன தீவிைன. இ�� - அMஞான�. க.'" - நீ�கி. மல� ஒ� 

$-1-ஆணவ�, க-ம�, மாைய.மல� - பாச�. ஒ-ப" வாயி
- - க) இர)=, 

காதிர)=, $�#� ெதாைள யிர)=, வா�, எ�வா�, க� வா� ஆக ஒ-ப". 

------------ 

 

ஐ��ல� கதைவ யைட4ப"@ கா5. 

ஆறா தார� த@#ச நிைல6� 
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ேபறா நி1�தி4 ேப�,ைர ய1�ேத 

இைடபி@ கைலயி ென&�தறி வி�"� 

கைடயிA ,&�ைன� கபால�@ கா5. 

$-1ம) டல�தி- $5.ய Kணி- 

நா-ெற& பா�பி னாவி Jண��தி� 

#)டD யதனிA R.ய வசைப 

வி)ெட& ம'திர� ெவளி4பட 9ைர�" 

--- 

ஆ1 ஆதார�-$லாதார�, ,வாதி5 டான�, மணி Qரக�, வி,�தி, அநா கத�, 

ஆ�ைஞ. ேப1-ெச
வ�. நி1�தி - நிைலெபற� ெச�". ேப�, உைர- ேப�சாகிய 

ெமாழி. இைட பி@கைல-இட"ப�க நா., வல"ப�க நா.. ,&�ைன-ந= நா.$-1 

ம) டல�-ேசாம Tாிய அ�நி ம)டல�. #)டD - நாபியினி-1� எ&� #) 

டDனி ச�தி. அசைப - அசபா ம'திர�. 

-------- 

 

$லா தார�தி- $)ெட& கனைல� 

காலா ெல&4�@ க��தறி வி�ேத 

அ�த நிைல6 மாதி�த னிய�க�� 

#�த சகாய- #ண�ைத6@ Rறி 

இைட�ச� கர�தி னீெர5= நிைல6� 

உடAச� கர�தி ?14ைப6@ கா5.� 

ச)�க Kல�M ச"��க T�#ம�� 

எ)�க மாக வினிெதன� க�ளி4 

�ாிய5ட காய� �ல4பட ெவன�#� 

ெதாிெய5= நிைல6' ெதாிசன4 ப=�தி� 

க��தினிA கபால வாயி
 கா5. 

இ��தி ��தி யினிெதன� க�ளி 

எ-ைன யறிவி� ெதன�க�� ெச�" 

--- 

$)= - அதிகாி�", கன
 - $லா�னி, காலா
-பிராண வா6வா
. 

அ�தநிைல- ,&�ைன நா. நிைல. ஆதி�த-- Tாிய-. #�த� - அ
D 

சகாய- - தைலவ-; ச'திர-. இ��தி-சமாதியிD��தி. அறிவி�"- ெதளி9 ெபற� 

ெச�". 

----------------- 
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�-ைன விைனயி- �தைல� கைள'" 

வா�# மன� மி
லா மேனாலய� 

ேத�கிேய ெய-ற- சி'ைத ெதளிவி� 

தி��ெவளி யிர)=� ெகா-றிட ெம-ன 

அ�ட� மான'த� த&�திெய- ெசவியி
 

எ
ைல யி
லா வான'த மளி�" 

அ
ல
 கைள'ேத ய��வழி கா5.� 

ச�த�தி ?�ேள சதாசிவ@ கா5.� 

சி�த�தி ?�ேள சிவD@க@ கா5. 

அFவிA கFவா ய4பாJ� க4பாலா�� 

கF�Aறி நி-ற க����ேள கா5. 

------------ 

�-ைன விைன - �Aபிற4��களிA ெச�த ஆகாமிய சMசித விைனக�. 

மேனாலய�-மன� ஒ=@ மிட�. இ��ெவளி-இ�;� ெவளி6�. அ�� த�� 

ஆன'த� - ேபரான'த�. எ
ைலயி
லா ஆன'த� - ��தியி-ப�. 

அ
ல
 - பிரார�த�. சி �த�-மன� �A1த
 - �தி�த
. 

------------ 

ேவட� நீ1� விள@க நி1�தி� 

R=ெம�� ெதா)ட� #ழா�"ட- R5. 

அMச� கர�தி ன��ெபா� ட-ைன 

ெநMச� க��தினிைலயறி வி�"� 

த�"வ நிைலைய� த'ெதைன யா)ட வி�தக விநாயக விைரகழ
 சரேண. 

----------- 

த�"வநிைல-ெம�4ெபா��நிைல. எைன- அறிவிDயாகிய எ-ைன. 

ஆ)ட- பிறவி� கடD
 >ழா,தப. எ=�" ஆ)ட, வி�தக-ஞானவ.9ைடய. 

விநாயக- ேமலான தைலவேன, விைர கழ
 - ��திமண� கம&� >ர�கழ
. 

சர)-�கDட�. 

விநாயக� அகவ
 �#றி#�விநாயக� அகவ
 �#றி#�விநாயக� அகவ
 �#றி#�விநாயக� அகவ
 �#றி#�....    

-------------- 
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2. 2. 2. 2. அ�ணகிாிநாத� அ�ளி�ெச�த ��திவிநாயக� அகவ
அ�ணகிாிநாத� அ�ளி�ெச�த ��திவிநாயக� அகவ
அ�ணகிாிநாத� அ�ளி�ெச�த ��திவிநாயக� அகவ
அ�ணகிாிநாத� அ�ளி�ெச�த ��திவிநாயக� அகவ
    

 

கணபதி "ைண 

 

ெவ)பா 

நமாமி மாமி நம2" நம2" 

நமாமி நமாமி நம2"— நமாமி ெய@க� 

அ�யா சிவ- �த
வா ய@#சபா ச'"ல@#� 

ைகயா கணநாய கா. 

 

அரகர சிவசிவ நேமா நேமா 

ஆ#வா கனேன நேமா நேமா 

இப�க� ேதாேன நேமா நேமா 

ஈ�,ர- மகேன நேமா நேமா 

உைமயா� ,தேன நேமா நேமா 

ஊனிA பிாியா� நேமா நேமா 

எைமயா� பவேன நேமா நேமா 

ஏைழப@ காளா� நேமா நேமா 

ஐயா "�யா� நேமா நேமா 

ஒAைற ம�4பா� நேமா நேமா 

ஓதிய மைறேய நேமா நேமா 

ஒளைவ� கினியா� நேமா நேமா 

அஃகா4 ெபா�ேள நேமா நேமா 

 

கணநா யகேன நேமா நேமா 

காரண4 ெபா�ேள நேமா நேமா 

கி�ைப� கடேல நேமா நேமா 

கீதகி) கிணியா� நேமா நேமா 

#Mசர� க-ேற நேமா நேமா 

R1� பரேன நேமா நேமா 

ெகதியளி4 பவேன நேமா நேமா 

ேக�வி விசாலா நேமா நேமா 

ைகைய' தவேன நேமா நேமா 

ெகா&'தி= �தேல நேமா நேமா 

ேகாேவ ேதேவ நேமா நேமா 

ெகௗைவ� "ைணேய நேமா நேமா 



11 

 

 

ச"�மைற4 ெபா�ேள நேமா நேமா 

சா�மைற� ெசவியா� நேமா நேமா 

சிவ-க) மணிேய நேமா நேமா 

சீவசM சிதேம நேமா நேமா 

,�தி விள�ேக நேமா நேமா 

Tரச@ காரா நேமா நேமா 

ெஜயெஜய விநாயகா நேமா நேமா 

ேச�SA கரேச நேமா நேமா 

ைசவ� #�ேவ நேமா நேமா 

ெசா
J� ெபா�ேள நேமா நேமா 

ேசாக வினாசா நேமா நேமா 

ெசௗாிய� களிேற நேமா நேமா 

 

த)ைட� கலா� நேமா நேமா 

தாமைர� கர�தா� நேமா நேமா 

தி�மா
 ம�கா நேமா நேமா 

தீ@#தீ�4 பவேன நேமா நேமா 

"�பி� ைகயா� நேமா நேமா 

KலT� #ம�ேதா� நேமா நேமா 

ெத�வ சிகாமணி நேமா நேமா 

ேதவ�க� ேதேவ நேமா நேமா 

ைதய
வ
 லைபயா� நேமா நேமா 

ெதா)ட�� கிதேம நேமா நேமா 

ேதா�திர4 பிாியா� நேமா நேமா 

 

ந��' "ைணேய நேமா நேமா 

தளைவதீ�4பவேன நேமா நேமா 

நாகQ ஷணேன நேமா நேமா 

நி�த- மதலா � நேமா நேமா 

நீ றணி பவேன நேமா நேமா 

Xக�மா ய�ேத நேமா நேமா 

Sறா4 ேபேர நேமா நேமா 

ெநAறி� க)ணா� நேமா நேமா 

ேநமிய' திர�தா� நேமா நேமா 

ைநவள' "ர'ேதா� நேமா நேமா 

ேநா�தீ�4 பவேன நேமா நேமா 



12 

 

ெநௗவி தாி�ேதா� நேமா நேமா 

 

பதிெனா� ைகயா� நேமா நேமா 

பாவ வினாசா நேமா நேமா 

பிணி�# ம�'ேத நேமா நேமா 

Zைடதீ�4 பவேன நேமா நேமா 

��தித' தவேன நேமா நேமா 

Qமக� ம�கா நேமா நேமா 

ெபAேறா� மகிேழ நேமா நேமா 

ேபைழ வயிAறா� நேமா நேமா 

ைபயர வணி'தா� நேமா நேமா 

ெபா-றா� #-ேற நேமா நேமா 

ேபாத4 ெபா�ேள நேமா நேமா 

ெபௗவ வண�ேதா� நேமா நேமா 

 

மதியளி4 பவேன நேமா நேமா 

மாைதயி
 வா7ேவ நேமா நேமா 

மிதியா னவேன நேமா நேமா 

மீேதா� ேவ'ேத நேமா நேமா 

��க) Fைடயா� நேமா நேமா 

$வாி- �தலா� நேமா நேமா 

ெம�4ெபா�5 கிாிேய நேமா நேமா 

ேமலா� பதேம நேமா நேமா 

ைமதிற மணிேய நேமா நேமா 

ெமாழிேவா�� க�ேள நேமா நேமா 

ேமாதக� ைகயா� நேமா நேமா 

ெமௗD தாி�ேதா� நேமா நேமா 

 

வ
லைப மணாளா நேமா நேமா 

வாமன [பா நேமா நேமா 

வி�ைத� கிைறவா நேமா நேமா 

>ரத) ைடயேன நேமா நேமா 

உ�தம ேதேவ நேமா நேமா 

ஊன' "ர4பா� நேமா நேமா 

ெவயிலவA கினியா� நேமா நேமா 

ேவ). விநாயகா நேமா நேமா 

ைவய� �ர'ேதா� நேமா நேமா 
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ஒ4பிலா மணிேய நேமா நேமா 

ஓ�ெபா� ளாளா நேமா நேமா 

ெவௗதA பரேன நேமா நேமா 

மஹாகண பதிேய நேமா நேமா 

 

��திவிநாயக� அகவ
 �#றி#���திவிநாயக� அகவ
 �#றி#���திவிநாயக� அகவ
 �#றி#���திவிநாயக� அகவ
 �#றி#�....    

------------------ 

    

3. 3. 3. 3. ந�கீரேதவ� அ�ளி�ெச�த வினாயக� ந�கீரேதவ� அ�ளி�ெச�த வினாயக� ந�கீரேதவ� அ�ளி�ெச�த வினாயக� ந�கீரேதவ� அ�ளி�ெச�த வினாயக� தி�வகவ
தி�வகவ
தி�வகவ
தி�வகவ
    

உ 

கணபதி "ைண 

 

சீ�த� $ல� ெச&M,ட� விள�ேக 

கா�நிற ேமனி� கAபக� களிேற 

அ
ல
 விைனைய ய1�தி= ஞான 

வ
லைப த-ைன ம�விய மா�பா 

ெபா@கர வணி'த �)ணிய $��தி 

ச@கர ன�ளிய சA#� விநாயக 

ஏைழ ய.ேய னி�விழி காண 

ேவழ �க�� ெவ)பிைற� ேகா=� 

ெப�கிய ெசவி6� ேபைழ வயி1� 

தி�வள� XதD
 தி�நீA றழ#� 

சி1�த க)FM சீதள4 பா�ைவ6� 

ந1'திக7 நாசி6� நா)மல�4 பாத�� 

நவமணி ம#ட ந-மல� �.6� 

கவச #)டல கா'தி6� விள@க� 

சி'"ர� திலத� ச'தன4 ெபா5=� 

ஐ'" கர�தி னழ#�>A றி��க 

பாச விைனைய4 பறி�தி= ம@#ச 

பாச� ெதாளி6� ப-மணி மா��� 

ெபா-னா பரண�� ெபா�'"�' SJ� 

மி-னா ெமனேவ விள@#ப5 டழ#� 

உ'தி� ,ழி6� உேராம� தழ#� 

ெதா'தி வயி1' "தி�ைக6' ேதா-ற 

ேவத? மாJ� விமல? மறியா4 

பாத� சல@ைக4 பலெதானி யா�4ப� 
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த)ைட� சில��' த@க� ெகாJ,� 

எ).ைச ம)டல ெம@# �ழ@க� 

ெதா#" "'"மி ெதா'ேதா ெமனேவ 

த## தி'திமி தாள �ழ@க 

ஆ.ய பாத ம)ட�க� ேபாAற 

நா.ெம� ய.யா� நா;' "தி�க� 

க�ைண �ாி'" கா\ித' த�ள 

இ�ைள� க.'" எ@#� நிைறய4 

ெபா@#ேபெராளியா�4 ெபா-மைல ேபால� 

 

தி@க� �.யா- றி�9ள மகிழ 

வ'த வாரண வ.ைவ6@ கா5.� 

சி'ைத தள�'த சீர. யா��# 

கபர சாதன மிர)= �தவி 

அகவிைன� "-ப மக'ைத ய1�" 

$லா தார ��,ட� கா5. 

வாலா� பிைகத- வ.ைவ6@ கா5. 

மாணி�க ேமனி மல�4பத@ கா5.4 

ேபணி4 பணிய4 Zஜா \ர�� 

ஓெம- 1தி�த ஓ@கார� "�ேள 

ஆெம- ெற&'த அ\ர வ.9� 

இைடபி@ கைலக ளிர). ன=ேவ 

கைட�ைன ,ழி�ைன� கபால�@ #றி�" 

ம)டல $-1� வா�ேவா� ப�"@ 

#)டD யைசவிD Rறிய நா.6� 

Qத�� ெபாறி6� �க7#ண $-1� 

வாதைன ெச�6 மறிைவ6� கா5. 

ஆறா தார அ@#ச நிைலைய4 

ேபறாகி நி-ற ெப�ைம6@ கா5.4 

பMச $��திக� பாக� தம�'த 

 

பMசச� திகளி- பாத�@ கா5. 

ந0விட ெமள9� ந=வைண >5.
 

அ09 மா�கிைன அனாதி சதாசிவ� 

ைமவிழி ஞான மேனா-மணி பாத�� 

ைநவிைன நFகா நாத கீத�� 

க)= வண@க� க)ைண� திற'" 
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வி)டல மான ெவளிைய6@ கா5. 

ஐ�ப� ேதாெர&� த\ர நிைலைய 

இ-ப� ச�கர விதிதைன� கா5. 

��வ ந=வைண4 ெபாAகம பாசன- 

தி�விைள யாடD- தி�வ. கா5. 

நாத�� வி'"� ந=நிைல கா5.4 

ேபாத நிைற'த Qரண@ கா5. 

உ�சி ெவளிதனி J�ெளாளி கா5. 

வ�சிர� ப�ைச மரகத ��"4 

பவ� நிைற'த பளி@ெகாளி கா5.� 

சிவகயி லாச� ேச�ைவ6@ கா5.� 

ச�த� பிற'த தல�ைத6@ கா5.� 

த�"வ' ெதா)^A றாைற6 நீ�கி� 

க�வி கரண� கள@க ம1�" 

 

ம�விய பிறவி மாையைய 

உ�ப�க� ாிஷிக� ஒ�வ�@ காணா 

அ�பர ெவளியி ன�ைள6@ கா5.� 

ச�தி பராபைர சதான'தி நிராமய 

நி�திய [பி நிைலைம6@ கா5. 

அ.யவ� ஞான மமி�தமா 6)F� 

வ.ைவ யறி6� வழிதைன� கா5. 

நாசி Xனியி
 நட�#@ கைலக� 

வாசிவா ெவ-1 வா@கி4 பி.�" 

நி-மல வ.வா� நி1வி� த4�ற� 

வி-மய மான வித�ைத6@ கா5.� 

தராதல �&"' தானா� நிைற'த 

பராபர ெவளிைய4 பணி'திட� கா5. 

எ-?ட லாவி யிட�ெபா� ளியா9' 

த-?ைட வசமா' தவனிைல கா5. 

நாென? மாணவ� நாசம தாக� 

தாெனன வ'" தய�க' தீர 

ஆன #�வா யா5ெகா) ட�ளி 

ேமான ஞான �&" மளி�"� 

சிAபாி Qரண சிவ�ைத� காண 

 

நAசிவ நிVகள நா5ட�' த'" 
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#�9M சீஷ?@ R.� கல'" 

இ�வ� ெமா�தனி இட'தனிA ேச�'" 

தான'த மாகி� தAபர ெவளியி
 

ஆன'த ேபாத அறிைவ� கல'" 

�வன� ெதாழிைல4 ெபா�ெய- 1ண�'" 

ம9ன ��திைரைய மன�தினி D��தி4 

ெப)= பி�ைள ப)= பதா��த@ 

க)ட" மாைய� கனெவன� கா5.4 

பாச ப'த4 பவ�கட
 நீ�கி 

ஈச னிைணய. யி��தி மன�ேத 

நீேய நானா� நாேன நீயா�� 

காயா �ாிைய� கனெவன 9ண�'" 

எ
லா �-ெசய ெல-ேற 6ணர 

ந
லா 6-ன�� நா5ட' த�வா� 

காரண #�ேவ கAபக� களிேற 

வாரண �க�" வ�ளேல ேபாAறி 

நி�திய Qைஜ ைநேவ� திய�� 

ப�தியா�� ெகா=�ேத- பரமேன ேபாAறி 

ஏ�தி ய?தின ெமளிேய- பணிய� 

 

RAறிைன 6ைத�த #ளி�பத' த'" 

ஆ, ம"ர வமி�த மளி�"4 

ேப, ஞான4 ேபெறன� க�ளி 

மன�தி
 நிைன�த ம"ர வாசக� 

நிைனவி?@ கனவிJ� ேநச� ெபா�'தி 

அ�ண கிாியா ர0ைவ ேபால� 

க��" மி#'" கவிமைழ ெபாழிய 

வா�#� ெக5டா வா7ைவ யளி�" 

ேநா�க� ஞான ேநா�# மளி�" 

இ
லற வா7ைவ யிைடO றகAறி4 

�
ல ாிட�திA �#'"ழ லாம
 

ஏAப திக7�சி எ-ப தகAறி� 

கா4ப "ன�#� கட-க) டாேய 

ந
விைன தீவிைன நா. வ�கி?M 

ெச
விைன ெய
லாM ெசயJன தாமா
 

த'ைத6� நீேய தா6� நீேய 

எ'ைத6� நீேய ஈச?� நீேய 
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ேபாத ஞான4 ெபா�;� நீேய 

நாத�� நீேய நா-மைற நீேய 

அாி6� நீேய அய?� நீேய 

 

திாி�ர தகனM ெச�தவ- நீேய 

ச�தி6� நீேய சதாசிவ� நீேய 

��தி6� நீேய �ரா'தக- நீேய 

ப�தி6� நீேய ப'த�� நீேய 

��தி6� நீேய ேமா5ச�� நீேய 

ஏக�� நீேய எ-?யி� நீேய 

ேதக�� நீேய ேதவ?� நீேய 

உ-ன� ள-றி உயி��"ைண காேண- 

பி-ெனா� ெத�வ� ேபச9 மறிேய- 

ேவதைன ெகா=�த ெம�யி" த-னி
 

வாத பி�த� வ��தி= சிேல�"ம� 

$-1 நா.6� ��#ண மாகி� 

ேதா-1� விைனயி- "-ப ம1�" 

நாலா யிர�"நா _A1நாAப�ெத) 

ேமலா� விைனைய ெமDய� கைள'" 

அMசா நிைலைம ய�ளிய நி�த- 

பMசா \ரநிைல பாD� ெதன�#� 

ெச
வ�@ க
வி6� சீ�� ெப�க 

ந
வர ேமத�� நா-மைற விநாயகா 

ச�திய வா�#� ச�தா 6தவி4. 

 

��திர ேனத�� �)ணிய �தேல 

ெவ)ணீ றணி6� விமல- �த
வா 

ெப)ணா �ைமயா� ெபAறி=' ேதேவ 

அாிதி� ம�கா அ1�க- 1ைணவா 

காி�க வாரண� கணபதி சரண� 

#�ேவ சரண� #ணேம சரண� 

ெப�வயிA ேறாேன ெபாAறா� சரண� 

க)ேண மணிேய கதிேய சரண� 

வி)ேண ெயாளிேய ேவ'ேத சரண� 

மானத வாவி மல��தட� த�கி
 

தான�தி
 வா&� தAபரா சரண� 

உ�சி4 ��வ� "தி�"ல களி�#M 
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ச�சிதா ன'த சA#� சரண� 

வி�கிந விநாயகா ேதேவ ஓ� 

ஹரஹர ஷ)�க பவேன ஓ� 

சிவசிவ மஹாேதவ ச�ேபா ஓ�. 

 

விநாயக� தி�வகவ
 �#றி#�விநாயக� தி�வகவ
 �#றி#�விநாயக� தி�வகவ
 �#றி#�விநாயக� தி�வகவ
 �#றி#�....    

-------------------- 

கணபதி ெய-றிட� கல@#� வ
விைன 

கணபதி ெய-றிட� கால?� ைகெதா&� 

கணபதி ெய-றிட� க�ம மாதலா
 

கணபதி ெய-றிட� கவைல தீ�ேம. 

 

ேமாகெம?@ கட
கட'" ��திெய?� 

        கைரகா)பா- �தி�'தநாலா� 

பாகெம?� மல�ெகா)= ப�திெய?� 

        �னலா5.4 பாி'"சா�தி� 

ேசாகெமன4 பாவி�"� "ாியெம?� 

        விள�ேகAறி� ேசாகநீ@கி 

யாகெம?� ேகாயிD-க) ணறிெவ-?@ 

        கணபதி�ேக ய-� ெச�வா�. 

----------------- 

#Mசர� க-1நீ ெயாழியாம னிAகி-ற 

        Rடெம- னிதயெவளியா@ 

#ழ'ைதவ. வாமிைளய ப-னி�ைக மழகளி1 

        R.விைள யா.நிAக 

வM,ெதாழி Jன"விைள யா5டாக மதசல 

        ம�� கிாிைய ஞானமி�ைச 

யாகைவ' ெதாழினட� தகராதி நாதெவாD 

        யாைன6- ெப��ழ�கா 

ெநMசினிைற வா'திேரா தானேகா ப�ைதநீ 

        நீ�கிெய- றAேபாதமா� 

நிைறகவள மீ��வாயி னாJ)= க��சி�" 

        நீமகி7வ ெத-ேறாெசாலா� 

கMச-�த ேலா�ெதாழ� க@ைகநதி T7ெபாிய 

        காசிவா7 ").ராஜ 

கணபதி ெய?�ெபாிய #ணேம� ேவய�5 
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        க�ணாநி தி�கட9ேள. 

 

இ�வ�� காிதாகி ெய@#நிைற த'ைதயா 

        ேமகபாி QரணA#� 

இ'�ராதி �4ப�" ��ேகா. ேதவ��# 

        ெம)ணிலா �னிவ��#' 

த�மணிக ெளாளிவி=@ கணபணா டவி6ரக 

        சயன�" மாமனா��#M 

ச"ரான னA#ெம) .ைசநாய க��#� வள� 

        சகல�வ ன@க;�#� 

ஒ�Qர ண4பிரம ேமெய- 1ன�"தி� 

        "வ4ேபா= த@க� ெசனன 

6பயகர ேமAெகா)= #5.ேய நAெறா 

        ெளா-1ெசய ேவ)=ெம-றாA [ழி
க 

க�தாிய நி-�கைழ ெயளியேன னறிவேனா 

        காசிவா7 ").ராஜ 

கணபதி ெய?�ெபாிய #ணேம� ேவய�5 

        க�ணாநி தி�கட9ேள. 

 

உ-?� ைவ6�ன� கிைளயவ ?�ைவ6 

        �-ற'ைத ய�;�ைவ6� 

உ-ன-ைன 6�ைவ6 �-ன.ய ��ைவ6� 

        ஒ-ெற-ப னி'த9�ைவ 

யி-னெம- க)ெகா)= க).ட9 ெம�ய.ய 

        ேரவ
ெச� ேததிாிய9� 

இைணய.க ெள-ெச-னி ைவ�திட9 ம��ெபற9 

        மி-பவா ாிதி$7க9� [ 

அ-ைனக�ைளையயா தாி4பெதன ேவ ெய-ைன 

        யாதா� தவ
ெகாள9� 

ஆைசைவ� ேதனி'த வா�ைகவி& �- னேம’ 

        யாைசதீர4 ெப1வேனா 

க-ெனMச ேன-�-� நீவ�வ ெத'தநா� 

        காசிவா7 ").ராஜ 

கணபதி ெய?�ெபாிய #ணேம� ேவய�5 

        க�ணாநி தி�கட9ேள. 
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ேதவ�கணபதி,வி�தியாதர�க�கணபதி, 

        சிவேயாக�னிகணபதி, 

சி�த�கணபதி, Qத�கணபதி,ஞானேம 

        திகழிரா\த�கணபதி, 

ேகவலமில,ர�கணபதி, ெக�ட�கணபதி, 

        கிள�தயி�திய�கணபதி, 

கி-னர�க�கணபதி, கி���ட�கணபதி, 

        ெக'த�வரா@கணபதி, 

பாவம1ேபாகQமிய�க� கணபதி 6�. 

        பர�தி
வாசிக�கணபத 

பசாச�கணபதி,6=�கணபதி,ெய\�கணபதி, 

        6ரகரா@கணபதி, 

காவெல-1ைர ெச�பதிென)கணபதி4 ெபாிய 

        காசிவா7").ராஜ 

கணபதிெய?�ெபாிய#ணேம�ேவய�5 

        க�ணாநிதி�கட9ேள. 

                                ------------    10101010----வ' !�(��தி சிவஞான வ' !�(��தி சிவஞான வ' !�(��தி சிவஞான வ' !�(��தி சிவஞான ேதசிக�ேதசிக�ேதசிக�ேதசிக�....    

------------------ 

ஒ�ேகா5ட னி�ெசவிய- ��மத�த- 

        நா
வாைய@ கர�த னா1 

த�ேகா5ட� பிைறயிதழி� தா7சைடயா- 

        ற�ெமா�வா ரண�தி- றா�க� 

உ�ேகா5ட- ெபா=வண@கி ேயாவாேத 

        யிர9பக Jண�ேவா� சி'ைத� 

தி�ேகா5= மய-றி�மா
 ெச
வ�ெமா- 

        ேறாெவ-ன� ெச�6' ேதேவ. 

-     அ�ண*தி சிவாசாாியா�அ�ண*தி சிவாசாாியா�அ�ண*தி சிவாசாாியா�அ�ண*தி சிவாசாாியா�....    

--------------------- 

க
லா னிழ-மைல, வி
லா ர�ளிய 

ெபா
லா ாிைணமல�, ந
லா� �ைனவேர. 

-     ெம�க,டேதவ�ெம�க,டேதவ�ெம�க,டேதவ�ெம�க,டேதவ�....    

-----------------   
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காசிப �னிவ� அ�ளிய விநாயக� கவச/காசிப �னிவ� அ�ளிய விநாயக� கவச/காசிப �னிவ� அ�ளிய விநாயக� கவச/காசிப �னிவ� அ�ளிய விநாயக� கவச/    

""""விநாயக� கவச/விநாயக� கவச/விநாயக� கவச/விநாயக� கவச/""""    

 

வள�சிைகைய4 பராபரமா� வய@# விநாயக� கா�க; 

வா�'த ெச-னி அள9படா அதிக ச9'தர ேதக 

மேதாAகட�தா� அம�'" கா�க; 

விளரற ெநAறிைய எ-1� விள@கிய காசிப�கா�க; 

��வ'த�ைம� தள�வி
 மேகாதர�கா�க; 

தடவிழிக� பாலச'திரனா� கா�க; 

கவி-வள�� அதர� கச�க�கா�க: 

 

தா
அ@கண�டாீட� கா�க; 

நவி
சி �க� கிாிைச,த� கா�க; 

தனி வா�ைக விநாயக�தா� கா�க; 

அவி�நைக "-�க�கா�க; 

  அ�எழிAெசMெசவி பாசபாணி கா�க; 

தவி�தJ� திள@ெகா. ேபா
 வள�மணி நாசிைய� சி'திதா��த� கா�க; 

 

காம� Q�க'த-ைன� #ேணச� நனி�கா�க; 

கள� கேணச� கா�க; 

வாம�1� இ�ேதா;� வய@#க'த Q�வச�தா� மகி7'" கா�க; 

ஏம�1 மணிமைல வி�கின விநாச- கா�க; 

இதய'த-ைன�ேதாமகJ@ கணநாத� கா�க; 

 அக5.ைன� "ல@(#) ஏர�ப� கா�க; 

 

ப�க�இர)ைட6� தராதர� கா�க; 

பி�5ட�ைத4 பாவ� நீ�#� வி�கினகர- கா�க; 

விள@கிD@க� வியாள Qடண�தா� கா�க; 

த�க��ய' த-ைன வ�கிர")ட� கா�க; 
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க�சன�ைத அ
ல
 உ�க கணப- கா�க; 

ஊ�ைவ ம@கள$��தி உவ'" கா�க; 

 

தா7�ழ'தா� மகா��தி கா�க; 

இ� பத� ஏகத'த� கா�க; 

வா7கர� க4பிர4பிரசாதன� கா�க; 

�-ைகைய வண@#வா�ேநா� ஆ7 தர�ெச� ஆசாQரக� கா�க; 

விர
 ப"ம�த� கா�க; 

ேக7கிள�� நக@க� விநாயக� ��தீச� கா�க; 

 

அ�கினியிA சி�தீச� கா�க; 

உமா��தாிர�ெத- ஆைச கா�க; 

மி�க நி�தியிA கேண,ர�கா�க; 

வி�கினவ�� தன�ேமA ெக-?' தி�கதனி� கா�க; 

வா6விA கசக-ன� கா�க; 

திக7உ தீசி த�க நிதிப-கா�க; 

வடகிழ�கி
 ஈசந'தனேர கா�க; 

 

ஏகத'ந� பக
�&"@ கா�க; 

இரவி?� ச'தி இர)ட- மா5=� ஓைகயி- வி�கினகி�" கா�க; 

இரா�கத� Qத� உ1ேவ தாள� ேமாகினிேப� இைவயாதி 

உயி�திற�தா
 வ�'"ய�� �.வி
லாத ேவக�1 பிணிபல9� 

வில�# �யாசா@#ச� தா� விைர'" கா�க; 

 

மதி, ஞான�, தவ�, தான�, மான� ஒளி, �க7, #ல�, வ)சாீர� �A1�; 

பதிவான தன�, தானிய�, கி�க�, மைனவி, ைம'த�, 

பயி
ந5 பாதிக கதியா9� கல'" ச�வா6த� கா�க; 

காம� பவி�திர� �-னான விதியா�� ,Aறெமலா� மOேரச� 

எMஞா-1� வி��பி� கா�க; 
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ெவ-றி சீவித� பகபில� கா�க; 

காியாதிெயலா� விகட� கா�க; 

எ-றி0வாறி" தைன ��கால�� ஓதி.-; X�பா
 இைடOெறா-1� 

ஒ-1�றா; �னிவ�கா�; அறிமி-க�; யாெரா�வ� ஓதினாJ� 

ம-றஆ@கவ�ேதக� பிணியறவ� சிரேதக மாகி ம-?�. 

 

விநாயக கவச4 பல- யா�திைரயி
 ேதா�திர� ெச�தா
 சகல 

வி�கின�� இாிய
 ேபாக 

$�த பய- ைகR=� சமாி- ெமாழி' 

தி.
 விசய� �A1� நா;� 

ஏ�தியி� �ைற இ�ப� ெதா�நா� வ' 

தி�.- மாரண� ஈ)ேடத� 

பனமாதி நிைல ேபெற�"�. 

 

நி�தJ $ேவ&�ைற ெசபி�தி.
கா 

ரா�கி�கநீ@# ம-ன� 

ெபா�"�ளநி5aர� ேபா� அைரய- 

தைன� காF�ேபா" ��கா
 

ப�தியி- ஓதி.- அவ- தா- வச4ப=வ- 

இைத� தாளி4 பைனெம
ேல5.
 

ைவ�ெத&தி4 ப.4பி?� ேக5பி?� Qைச 

வய�கி?� வ
 இட�� தீ��. 

 

அ-�, உ1தி, ஆசார� உைடயா��# இ� 

கவச�ைத அைறக! அ
லா��# 

எ-ெபறி?� உைரயAக! என�கிள'" 

மாீசி தன" இ��ைக உAறா-. 

 

–,ப�– 
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விநாயக� கவச�தி
 வ�/ விநாயக0 ெப�மானி1 ெபய�க�விநாயக� கவச�தி
 வ�/ விநாயக0 ெப�மானி1 ெபய�க�விநாயக� கவச�தி
 வ�/ விநாயக0 ெப�மானி1 ெபய�க�விநாயக� கவச�தி
 வ�/ விநாயக0 ெப�மானி1 ெபய�க�    

 

1  விநாயக� - தன�# ேம
 ஒ� தைலவ� இ
லாதவ�. 

2  மேகாAகட� - ெப�வயி1 பைட�தவ� 

3  காசிப� - க�யப �னிவ��# ைம'தராக ஒ�கா
 அவதார� ெச�தவ� 

4  மேகாதர� - ெப�வயிAேறா- 

5  பாலச'திரனா� - ெநAறியி- உ�சியி
 ச'திரைன� தாி�தவ� (�- தைல 

ெநAறியி- உ�சி4ப#தி, வகி=) 

6  கஜ�க� - யாைன �க�ேதா- 

7  கண�கிாீட� - (அகராதி - \காரா'த) எ&�"�கேளா= விைளயா=பவ� 

8  கிாிைச,த� - பா�வதி ��ர� (கிாிைச - கிாிஜா, மைலமக�, பா�வ", ,த� - 

ைம'த�) 

9  "-�க� - தீேயாரா
 காண இயலாதவ�. 

10  பாசபாணி - பாச� கயிAைற� ைகயி
 ெகா)டவ� 

11  சி'திதா��த� - நிைன�த4 ெபா�ைள அளி4பவ� 

12  #ேணச� - #ண@க;�# ஈச- 

13  கேணச� - ப�த கண@க;�# ஈச- 

14  க'த Q�வஜ� - க'த?�# �- பிற'தவ� 

15  வி�கின விநாச� - தைடகைள அகA1பவ� 

16  கணநாத� - ஸா[ப கண@க;�#� தைலவ� (இைற வழிபா5.னா
 

ஆ-மா�க� அைடய�R.ய நா-# நிைலகளான, ஸாேலா�ய பதவி 

(இைறவர" உலகி
 இட� ெபA1 வா7த
), ஸாமீ4ய பதவி (இைறவர" 

அ�கி
 இட� ெபA1 வா7த
), ஸா[4ய நிைல (இைறவைர4 ேபா-ேற 

உ�வ� ெபA1 வா7த
), ஸா6cய பதவி (இைறவேரா= இர)டற� கல'" 

��தியைடத
).) 

17  ஏர�ப� - ேஹர�ப�, பரா�ரமசாD 

18  தராதர� - Qமிைய� தா@கி நிAபவ� (தரா- Qமி) 

19  வி�கினகர� - வி�கினஹர�, தைடகைள4 ேபா�#பவ�. 

20  வியாளQடண� - பா�ைப ஆபரணமாக� ெகா)டவ� (வியாள� - அரவ�, 

பா��) 
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21  வ�கிர")ட� - வைள'த "தி�ைக ெகா)டவ�. 

22  கணப� - கணப, கணபதி, ப�த கண@க;�#� தைலவ� 

23 ம@கள $��தி - ம@கள உ�வின� 

24  மகா��தி - சிற'த அறி9ைடயவ� 

25  ஏகத'த� - ஒAைற� ெகா�ப� 

26  \ி4ர4ரசாதன� - உடேன அ�� �ாிபவ� 

27  ஆசாQரக� - ஆைசகைள4 Q��தி ெச�4வ� 

28  ப"ம அ'த� - தாமைர மல��ைகயின� 

29  ��தீச� - (சி�தி) ��தி�# ஈசனா� 

30  சி�தீச� - சி�தி�# ஈசனா� 

31  உமா��திர� - உைம ைம'த� 

32  கேண,ர� - 6�த கண@க;�# ஈ,வர� 

33  வி�கினவ��தன� - (த-ைன மற'ேதா� வா7வி
) தைடகைள அதிகாி4பவ� 

34  கஜக-ன� - கஜக�ணக�, யாைன� கா"ைடயவ�. 

35  த�க நிதிப� - சிவனி- ெச
வ� (த�க- - சிவபிரா-) 

36  ஈசந'தன� - ஈசனி- ைம'த� 

37  வி�கினகி�" - (த-ைன4 ேபாAறாதாாி- ெசய
க5#�) தைடகைள 

உ)டா�#பவ� 

38  பாசா@#ச� - பாச�ைத6� அ@#ச�ைத6� தாி�தவ� 

39  ச�வா6த� - அைன�" ஆ6த@கைள6� உைடயவ�. 

40  மOேரச� - மயிJ�# ஈச-, மயிேலறி அ�ள வ�� இைறவ�. 

41  கபில� - சிவ'த ப&4� நிற� அ
ல" சா�ப
 நிற�தி
 ேதா-1பவ� 

42  விகட� - ேவ.�ைகயாக நி-1 அ�;பவ�, அ�ச� த�� ேதாAற� 

ெகா�ள�R.யவ�, பர'த (ெபாிய) தி�ேமனி ெகா)டவ�, ெப�மிதமானவ�, 

அழகானவ�, மா1ப5ட ேதாAற� ெகா)டவ�, எதனாJ� 

மைற�க4படாதவ�. 

 

 


