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ஒ�ெவ6 ம��ெபா
� <ய�பா ரத-த-ேதா� 

      ஓெமJ� பிரணவ�தி J�ெபா�ளா� 

ெப�ைம.ள ம��வி�ெல� பதிேமவி ம�த
யி� 

      பயி�க�விைள நில5க�H� தல�தம�-< 

தி�வ��த- த
யா�த� சி�த�<� ப�ேவானா/� 

      திக�ேவா�ேம) பி�ைள�தமி� பா�த)* 

வி��பிேன)* வியJல*  ர-த�?- தி�மாேல! 

      வி#கின5க� வாராம) கா�த�ேள.        1 

 

ெச5கமல� ைப�ேபாதா/! சிறீேதவி� தாயாேர! 

      சீர
யா� சி�த�<� சி#கிநி)*� 

எ5க� *ல ெத/வமா/ ம��வி) பதியாம�-< 

      ஏ)ற-த� ம�த
வி நாயக�ேம� 

ச5க�வள� ெச-தமிழா) பி�ைள�தமி� பா�த)* 

      ச5கரனா� :�தபி�ைள விநாயக)* 

ம5கள5க� Dறிெய�0� மாசகல� பி�ைளயாைர 

      மனமார வா��தி நி�0 கா�த�ேள.        2 

 

பாதிமதி பாதி.ட� பாதி.ைம தானாகி 

      பைட�<5 கா�<� அழி�<� 

பாதியா/ :வ�மா/� பரமா?� ெப�மாேன! 

      பா�வதியா� பாக�தேன! :�தவனா/ 

ேமதினியா� ேபா)றவ�� Aர-த�? ம��வி)பதி 

      ம�த
யி லம�-தவி நாயகைன 

ஆதிைய� பி�ைள�தமி�, பா
நா� ேபா)0த)* 

      அக�தி�-< அ��த-< கா�பாேய.        3 

 

நல-த�� ந�ெச/.� ந�ல
யா� வா�வக!�. 

      நா) றமா/ ம��வி1� தல5ெகா6�, 

வல�வ-< ெதா+ம
யா�# க��வழ5*� தா�ேதா�றி 



      விநாயக�, ம�தமர நிழலம�-< 

*லெத/வ மாகநம# க��வழ5*� பி�ைளயா� 

      *றி�<நா� பி�ைள�தமி� பா�த)* 

 லைமநிைற கைலமகேள கைலவாணி� ெத/வேம! 

       �திசி�தி பா1�ெதைம எ�05கா�பா/.        4 

 

மாதா பராச#தி! ைவயெமலா� நிைற-தவேள! 

      ம�தமர நிழலம�-த பி�ைளயா�#* 

ஓதா >ண�>� ஒ�பிலா# க�ைண.� 

      ஓ ெமJ� ம-திர வ
>� 

ஆதார மாகநா� பி�ைள�தமி� பா
ேய 

      அ0க� � அ�%சி�< அ��ெபற 

நாதா எனநி�0 ந-தைலேம) *�
வண5க 

      ந)கதி த-ெத�05 கா�பாேய .        5 

 

அறெநறி வா�#ைகய� அJதின!� D
ேய 

      அ�பைன� ப#திெச/ தவனியி) 

திற!ற ம��வி) பதியம�- த�?� 

      பி�ைளைய� பி�ைள�தமி ழா)பாட 

*றமக� ஒ�பா� *Kசாி ஒ�பா� 

      D
நி� ன��த-< கா�பா/ 

அற�ெதா� ெபா�? மி�ப!� ��� 

      அளி�த�� ந�F�� ெப�மாேன!.        6 

 

மகிடா Hரைன மா/�தவ) க�ளிேய 

      மாநில5 கா�த�� <�#ைகேய! 

அகிலா6ேடLவாி அ�பிைக பாலனா� 

      ஆைன!க ைன�பி�ைள� தமி�பா
 

மகிழேவ மய#க0� ெத�0ெமைம# கா�பா/ 

      ம��வி) பதிவா� அ
யாரவ� 

மகிைம ெப)0 வண5கி அவ�தி� 

      மல��பத� ேபா)றிந� வா�>றேவ.        7 

 

நைறமல� ெகா6ட
 யாரெலா� D
ேய 

      நா�ெதா0� விநாயக�  க�பா
 



பிைறயணி ெப�மா� பய-தகாி !க�தைன� 

      ேபைதயா� பி�ைள�தமி ழா)பா
 

மைறவல� ேபா)றி�� ம��விF� ம�த
� 

      பி�ைளைய� ேபா)றிநா� வண5க>� 

*ைறயி�றி# கா#க��� ெச�வ%ச- நிதி�ெப�மா� 

      க-தனி� கழ1ைண தாேம.        8 

 

ச�தச�< இய� ண�-< ெம/�ேபாத ஞானமா� 

      த�<வ நிைலெபற !ய�ேவா� 

சி�த�<� தி�தி#*- ேதைன% சிவபாலைன% 

      ேசவ
 ெதா+< வண5கிேய 

A�தெச- தமிழா) பி�ைள�தமி� பாடேவ 

      Aகம�ளி ெயைம ெய�05 கா�பா� 

வி�தகேன ச�திநிபாதா சி�தி �தி த-த�?� 

      விநாயக� விைரகழ� சரேண.        9 

 

கரம< ெகா6�ந� சிரசினி) *�
.� 

      காதிைன� பி
�< !�!ைற 

சிரம< தா��தி� ெதா+ெதழ அ��ெச.� 

      ம��வி� ம�த
 விநாயக� 

ேபர�� ெபறேவ பி�ைள�தமி� யா�பாட 

      ைபரவ :��திேய கா�பா/ 

பரமன��  த�வா பாவவிைன ேபா#*� 

      பி�ைளயா� பதமல� தைல#கணிேவாேம .        10 

 

கா�  !)றி)0 

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

02.02.02.02.    ெச$கீைர" ப�வ�ெச$கீைர" ப�வ�ெச$கீைர" ப�வ�ெச$கீைர" ப�வ�    

 

அ�ைம.� அ�பJ� உலெகன உண�-< 

      அ5கவ�# காணா<, அ5க� ர6� 

ெவ�பி.� விA�பி) ேத
.5 காணா� 

      வி�மி.� க6ணீ� ம�கி.� 

த�பிேயா மயிேலறி� தாவி� பற-தா� 



      தா.� த-ைத.� உலெகன 

ந�பிய ம��வி� ம�த
 விநாயக� 

      நல!ட� ெச5கீைர யா
ய�ேள.        1 

 

ப5கய மல��பாத- தைலேம) H
நி�0 

      பரவி�� பா�ைமய ராகிய 

எ5கள
 யா�ெதாழ எழிலா� ம��விF� 

      ம�தமர நிழலம�-த விநாயக� 

<5க# காி!க�<�Iமணிேய நின< 

      I5*ைக I#கி ய��ெச/< 

எ5க�*ல ெத/வேம ஏM�-தா� பி�ைளயா� 

      எழிலாக% ெச5கீைர ஆ
ய�ேள.        2 

 

பா� க� ம��விF� ம�தமர நிழ1) 

      பா5கா/ அம�-த�� ெச/தி�� 

சீ�உள சி�தி �தி விநாயக�! வி6ேணா� 

      ேபா)றி�� வ�லைப# கணபதி! 

கா�நிற ேமனிய� க)பக# களிேற! 

      ெச5கீைர யா
 ய�ேள 

சா�பவ� சி-ைதயி) ப�கி�ற பி�ைளயா� 

      ெச5கீைர யா
 ய�ேள.        3 

 

A��  !ர�றல� ெகா�ைற H
ய 

      A-தர வதன� பி�ைளயா� 

வி��பி ப
யவ� ேபா)றி வண5க 

      விைரகழ லைச�< மல�!க� 

த��   �னைக தவ�-திட ம�த
 

      விநாயக ெச5கீைர ஆ
ய�ேள 

க��பிJமினியந� ல!ெதJ ெமாழிபயி� 

      கணபதி ெச5கீைர ஆ
ய�ேள.        4 

 

 ன-தனி� திைன#காவ) ேபாத-த# *றமக� 

       -தியி) *மரைன# ெகா6டவ� 

மன-தனி� ஆ�ெகாள வி��பிய !�கன 

      !தியனா/ வ�ளிைய அNகேவ 



வனமக� விலகி ேயாட>�, ேவழமா/ 

      உதவினா/ ெச5கீைர ஆ
ய�ேள 

மனமா� க�ைண# காி!க# கணபதி 

      மழைலயா/% ெச5கீைர ஆ
ய�ேள.        5 

 

ப��ெபா� பா,� பா*- ேதJ� 

      ப)றிேய !�தமி� அ�ளிய 

ம�� ைட யா�மத# களி)0 மா!க� 

      மா6 ைட ப
யவ� மன�<ைற 

வி�� ள விநாயக� வி6ணவ� தைலவ� 

      ெச5கீைர ஆ
 அ�ேள 

ஒ�ம�� ெபா
�<ய� பாரத- த-தவ� 

      ெச5கீைர யா
 அ�ேள.        6 

 

ைக�தல நிைறகனி அ�பெமா டவ�ெபாாி 

      க�பிய காி!க� அ
ேபணி% 

சி�தி.�  �தி.� சி�தி#* ம
யவ� 

      சிற� ற வா�-தி�� ம��வி� 

ம�தியி� ம�த
 நிழலம� விநாயக� 

      ெச5கீைர ஆ
 அ�ேள 

!�தி#* வழிெச.� :ஷிக வாகன� 

      ெச5கீைர ஆ
 அ�ேள.        7 

 

பா,� ெதளிேதJ� பா*� ப�� மிைவ 

      நா,#* :�0தமி� த-தவேன! 

ஆ,� அரA� ேகாயிலா/ அ0க� � 

      அ�%சைனயா/, ஆதிய-த� இ�லானா/, 

ேவ,� மயி,� உ�ளவJ# க6ணேன 

      ெச5கீைர ஆ
 அ�ேள 

மா, மயJ5 கா6கிலா !#க6ண� 

      ெச5கீைர ஆ
 அ�ேள.        8 

 

மா5கனி#கா/ மயிேலறி மாநில�ைத% A)றிவ-த 

      !�கJ#*, மாதாபிதா உலகெமன, 



ஆ5கவ�தா� உணரவ�� ஆைன!க கணபதி 

      ஆ0!க� அ6ணேல விநாயக�, 

ஓ5* க� !�தமிைழ ஒளைவதைன# *ண��தியவ� 

      ெச5கீைர ஆ
 அ�ேள 

I5கியைக .ைடயாேன Iயவேன ம�த
யாேன 

      ெச5கீைர ஆ
 அ�ேள.        9 

 

கானைல நீெர�0 க6டைல. மாெனன 

      மய5கி� ம
யா�#* அ�ளி.� 

ஞால!5 க�வி.� நய-த�� பி�ைளயா� 

      ஞால�தா�  க�கி�ற ம��விF� 

வானவ�க� ெதா+ேத�த ம�தமர நிழலம�-த 

      விநாயக� ெச5கீைர யா
ய�ேள 

ேபானகமா� வா�>த-< அ��ெச/.� விநாயக� 

       6ணிய� ெச5கீைர பா
ய�ேள.        10 

 

ெச5கீைர� ப�வ� !)றி)0 

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

03. 03. 03. 03. தால"ப�வ�தால"ப�வ�தால"ப�வ�தால"ப�வ�    

 

ெத5*பைன ேச�-<வள� ம�தநில ம��விF�� 

      தா�ேதா�றி விநாயகனா/ அம�-த�?� 

ெபா5* க�# க�ைண.ள கணபதிேய! காி!கேன! 

       லைம மி* ெம/ய
யா� ேபா)றி�ெதாழ 

ம5ைகயரா� சி�தி �தி ம�5காக மலமக)றி 

      மய#க0�< அ
யா�#* வரம�?� 

எ5க� *ல ெத/வேம விநாயகேன கய!கேன! 

      ஏர�பேன தாேலா தாேல ேலா.        1 

 

ைக�தல நிைறகனி அ�பெமா டவ�ெபாாி 

      க�பிய கணபதி� பி�ைளயா� 

ம�தள வயி)0 விநாயகா! மாேயா� 

      ம�மகேன! ம�தமர நிழலம�-< 

உ�தமி  த�வேன உ�ப�க� கரேச! 



      உ�தம அ
யா� தம#க�?� 

வி�தக விநாயக விைரகழ� ேவ-ேத 

      ேவழ!கா தாேலா தாேல ேலா.        2 

 

:ல�தி� !+!தேல !ய�ேவா� தம#க�?� 

      !#க6Nைடயாேன விநாயகேன 

ஞால�தி� நாயகேன ஞான!� ேபாத!� 

      ஆனவேன! வி#கினவி நாயகேன! 

ஆல�ைத# க6ட�தி லட#கிய�� பரமனி� 

      :�தவேன !�கJ#* !�பிற-த 

சீல�தி� சிகரேம சி-தி�பா� சி�த�தி� 

      சிவமயேம தாேலா தாேல ேலா.        3 

 

ேவ/ம�> ேதாளா� சி�தி.�  �தி.� 

      விள5கவ�� பா1#*� விநாயக� 

ேத/மதிய� ேவணியணி சிவனாாி� :�தவ� 

      தி�விள5* கணபதி� பி�ைளயா� 

I/ைம.ள ெப�மாேன <�பி!க !ைடயவேன! 

      <தி�ேபா�த� வ�விைன கைளபவேன! 

ஆயகைல அ0ப�< நா�கிைள. மளி�பவேன! 

      ஆைன!கா தாேலா தாேல ேலா.        4 

 

தைலப�ேதா னிராவண� தா/வண5க இமயகிாி 

      தைனயைச#க உைமயா� கர�ப)0- 

தைலமகேன! த�ன
யா� இதயமதி ேகாயிலா# 

      ெகா6ட�?- தா�ேதா�றி� பி�ைளயாேர! 

நிைலயி�லா� ப)ற0#*� பAபதிேய நி�மலேன 

      நிைலயான பதம�?� பி�ைளயாேர 

நிைலெகா6ட ம�தமர நிழலம�-< வரம�?� 

      நி�மலேன தாேலா தாேல ேலா.        5 

 

ஐ5கரேன ப�னி�ைக ேவலவ)* !�பிற-< 

      அ�ப�தம# கானநிைல த�பவேன 

ெபா5கரவ மணி-தசிவ ைம-தேன எம#க�?� 

       6ணியேன!  ன5கா�< நி�ற*ற 



ம5ைகவ�ளி மண� ணர� த�பி#கா/ வனKெச�0 

      மதயாைன வ
ெவ��த விநாயகேன 

அ5கய)க6 உைமபாக� ேதM�-தா� :�தவேன 

      ஆைன!கா தாேலா தாேல ேலா.        6 

 

ஆதி.� அ-த!� இ�லாத ேசாதிேய 

      Aடெராளி விள#கா/ நி�ற�ளி 

ஓதி.� உண�-<� உ�ப�� அறியெவா6ணா 

      ஓ�எJ� வ
ேவ விநாயகா 

ேவதியேன வி#னவி நாயகேன ம�தநிழ� 

      வி��பி.ைற கி�றபர� ெபா�ேள 

மாதி�வ� சி�தி �தி ம�5கமர அ��Aர#*� 

      விநாயகேன தாேலா தாேல ேலா.        7 

 

க6Nத) ெப�மாேன களி)0மா !க�தவேன 

      க�திய க�ம5க� !)0ற 

ம6Nலக க�தினி� மா6 ட� வா�-திட 

      மலவி�� அக)றிந� ல��ெச/< 

வி6Nல ெக/திட% ெச/த�� விநாயக� 

      ம�தமர நிழ1ேல ம��வி)பதி� 

ப6 ள அ
யவ�# க��ெச/.� பரமனா� 

      பாலேன, தாேலா தாேல ேலா.        8 

 

<�பி#ைக .ைடயவேன <ய�கைள.� பி�ைளயா� 

      <தி�ேபா�#* வ�விைனேபா� <�ப� ேபா� 

அ�பிைகயா� பாலகேன ஆைன!க� தவேன உ� 

      அ��தரேவ நீ6டகர5 ெகா6டைன 

ந�பி#ைக ெகா6ட
யா� உைனேவ6ட இ�ன�ைள 

      ந�கி�வா/ ம�த
யி� ம��விF� 

த�ம
யா�# க�� ாி.� தா�ேதா�றி விநாயகேன 

      த-தி!கேன தாேலா தாேலேலா.        9 

 

ஏகத-தனா� ேவழ!க� ெப�மாேன எ�ம
யா� 

      எ�ேலா�#*� அ�� ாி-< க�ைணமைழ 

ேமகெமன� ெபாழி-த�? ேம�ைமெகா6டவிநாயகேன 



      ெம/�ெபா�� கா�
�தீ விைன ேபா#*� 

ஆகமமான ஆைன!க� த6ணேல அJதின!� 

      அ�%சி#க அ0க� � ேபா<ைமயா 

ேவகம< ெக��தா?� ேவ-தேன ேவழ!கேன 

      விநாயகேன தாேலா தாேல ேலா.        10 

 

தால� ப�வ� !)றி)0 

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

04. 04. 04. 04. ச"பாணி" ப�வ�ச"பாணி" ப�வ�ச"பாணி" ப�வ�ச"பாணி" ப�வ�    

 

ப#*வ மி#*மல பாிபாக� ெப)ற
யா� 

      ேபாி�ப� ெபற>�ைன ேவ6�வேர 

!#கNள !த�வேன :ஷிகவா கன�தேன 

      ம��வி� ம�தமர நிழலம�-< 

த#கவைக நினத�� பா1#*� விநாயகா 

      தாமாக% ச�பாணி ெகா�
ய�ேள 

எ#கண!� உைனவண5கி எ�ம
யா� அ��ெபற 

      ஏர�பா ச�பாணி ெகா�
ய�ேள.        1 

 

ம��விெல� பதியம�-< அ��ெச/< அ
யா�த� 

      மய#க0� தவாிதய� <ைறபவேன 

ம�டவி+5 ெகா�ைறயணி மதிH
� ெப�மா�த� 

      :�தவேன ம�த
� பி�ைளயாேர 

இ�ட!ட J�ன
யா� ஏ�தி.ைன� ெதா+வத)* 

      இய�பாக% ச�பாணி ெகா�
ய�ேள 

அ�டதி#கி 1�-த
யா� வ-<ெதாழ வா/�பாக 

      ஆைன!கா ச�பாணி ெகா�
ய�ேள.        2 

 

<�பி!க கணபதிேய I#கி.ைன வள��தவ� 

      த�மனதி� இ�ப!ற எ+-த�ளி 

அ�பிைகயா� பாலகேன அமர�#*� அறியெவா6ணா 

      ஆைன!க கணபதிேய அமரேரேற 

ந�பி.ைன வண5கிநித� நி�ேகாயி� வல�வ�ேவா� 

      நல�ெபற% ச�பாணி ெகா�
ய�ேள 

எ�மிைறவா ம�த
யாேன இைணய
க� இதமாக% 



      ச�பாணி ெகா�
 ய�ேள.        3 

 

மழைல ெமாழி பக�கி�ற மா6 ைடய விநாயகா 

      மாதவனி� ம�ேகாேன ம�தமர 

நிழலம�-< அ��வழ5* நி�மலேன நின<தி� 

      வ
யிைண ெதா+திட அJதின!� 

அழகிய>� அக�தினி ல��  �னைகெயா� 

      ச�பாணி ெகா�
 ய�ேள 

பழ!தி� ேசாைலயம� !�கJ#* :�தவேன 

      ச�பாணி ெகா�
 ய�ேள.        4 

 

பவளமா� வைரநில> எறி�ப< ேபா) பர-தநீ) 

      றழ*ப% Aட�பினி� எழிலாக� 

திவளமா <ட�நி� றா
யாரம� சி0வேன 

      தி�வ
 க6
 யா�ெதாழ 

கவளமா களி)றி� தி�மக� பைட�த 

      கணபதி ச�பாணி ெகா�
ய�ேள 

<வளெவ6 ம��ெபா
� ெத+திேய பாரத- 

      த-தவா ச�பாணி ெகா�
ய�ேள.        5 

 

சி�தித-<  �தித-< ெச-தி�>K ேச�வி#*� 

      சீ�ெகா6ட சி�திவி நாயகேன 

!�தித�� !ைறயாக :லமல� அ0வி�< 

      ம��விெல� பதி.ைற.� விநாயகேன 

ப�தித-< அ��த-< அ
யா�த� உள�தம�� 

      பAபதிேய ச�பாணி ெகா�
ய�ேள 

உ�தமேன ம�தமர நிழலம�-த விநாயகேன 

      உைமபாலா ச�பாணி ெகா�
ய�ேள.        6 

 

ஒ�ெகா�ப� இ�ைகய� !�மத�த� நா�வாய� 

      ஐ5கர�த� ஆைன!க� எனவிள5கி 

ம�தமர நிழலம�-< ம��விெல� ம
யவ�#* 

      மய#கமற அ�� ாி-< வா�வளி#*� 

க�ைண.ள காி!க�< விநாயகேனவிைர கழ� 

      விள#க!ற% ச�பாணி ெகா��கேவ 



தி�வ
க� திறனறி-< ெதா+ம
யா� இ�ப!ற� 

      தயாபரேன ச�பாணி ெகா��கேவ.        7 

 

நைரேகா� 
ள5க�ேற ெந�வய�க� நிைற-தவள 

      நாடான ம��விF� ம�த
யிலம�-த 

விைரகழ� விநாயகேன வி6ேணா� ெதா+ேத�த 

      வியJல* ேபா)றியிைச பாடவ�� 

வைரயா< வழ5கிய�� பா1#*� விநாயகேன 

      வி��பெமா� ச�பாணி ெகா�
ய�ேள 

உைர.ண� விற-தெம/� ெபா�ேள உைமபாலா 

      உளமார% ச�பாணி ெகா�
ய�ேள.       8 

 

வா#*6� மன!6� மாமலரா� ேநா#*6� 

      எனந�பி� ெதா+ேவா�# க��வழ5கி# 

கா#கி�ற க)பக# களிேற கய!கேன 

      கணபதிேய கா6பாிய ேபெராளிேய 

ஆ#கி.5 கா�<� அழி�<� அ�ளி.� 

      மைற�<� ஐ-ெதாழி�  ாிபவேன 

வா#கினா� மன�தா� உணரெவ6ணா விநாயகேன 

      வாகாக% ச�பாணி ெகா�
ய�ேள.        9 

 

தி�வா#*� ெச/க�ம� ைகD�K ெசKெசா) 

      ெப�வா# ெகா�P�� வ�#கிேய 

உ�வா#கி ந�ம
யா� உ/தி ெபற அ��வழ5*� 

      உைமபாலா! உ�ப�த� பதிேமவி� 

ெப�வா�> ெப)0நா� ேபாி�ப வா�>ெபற� 

       6ணியேன ச�பாணி ெகா�
ய�ேள 

தி�விள5*� ம��விெல� பதியம�-த ம�த
யி) 

      பி�ைளயாேர ச�பாணி ெகா�
ய�ேள.        10 

 

ச�பாணி� ப�வ� !)றி)0 

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

05. 05. 05. 05. (�த(�த(�த(�த" ப�வ�" ப�வ�" ப�வ�" ப�வ�    

 



ஒ�ெகா� ெபா
�<ய� பாரத� எ+திய 

      ஓராைன# க�ேற உைமபாலா 

வ�விைன யக�றிட ம��வி� வயF� 

      வளநிைற பதியமா- த�ளிேய 

தி�ெவா� க�வி.� சீ�-த- த�?� 

      தா�ேதா�றி� பி�ைளயா� விநாயகேன 

இ�ைக. :�றி� தவ�-தி� மழைலேய 

      இனியதா/ !�த- த�கேவ.        1 

 

நைரேகா� 
ள5க�ேற ந�வளKேச� ம��விைல 

      நய-<த� மா#ெகா6ட விநாயகேன 

உைர.ண� விற-த ந� ஒ�பாிய க)பகேம 

      ஓெமJ ம-திர� ெபா�ளாேன 

விைரமல�� தாளிைன க6�நி� அ
ெதாழ 

      ேவ6�வர- த-த�� விநாயகேன! 

கைரயிலா# க�ைணமா கடேல கணபதிேய 

      கனிவான !�த- த�கேவ .        2 

 

மலரவJ� பிரமா>� ேத
.� கா6கிலா 

      மதயாைன !கேனந� பி�ைளயாேர 

*லவ
யா� *�பிட# *தி�ேதா�5 *Kசரேம 

      க6Nத) ெப�மாேன கணபதிேய 

அலகி� ேசாதிய� அ�பல� தா�வா� 

      அ�ளிய த�<வ அ6ணேல! 

மலமக)றி வா�>த-< ம��விF�# க�� ாி.� 

      ம�த
யா� !�த- த�கேவ.        3 

 

ெவ�ைள� பா,- ேதJ� ப�� � 

      பா*5 கல-< ஒளைவ 

அ�ளி� தர>6� ச5க� தமி�:�0 

      அ�ற�ளி% ெச/தஎ� ஆைன!கேன! 

 �ளி மயிேலா�  னKெச�0 வ�ளிைய� 

       <மண5 ெச/ய�<ைண  ாி-தவேன 

ெகா�ைள# க�ைண# கணபதிேய! க)பக# 

      களிேற !-த- த�கேவ.        4 



 

வர-த�� நீ�கர!� விைனநீ#க ேவழ!க!� 

      ெகா6� விள5*� *Kசரேம 

 ர-தரJ� மாலயJ� கா6பாிய கணபதிேய 

      ப�திைமயா� சி�த�<� ப�பவேன 

நிர-தர� ம�தமர� த
யம�-< ம��விைல 

      நீ5கா� தல5ெகா6ட நி�மலேன 

Aர-த � னைகமலர ேவழமா !க�தவேன 

      A-தரேன !�த� த�கேவ.        5 

 

ஓ5கார வ
வ�நீ காணநாதா உன<!க 

      ஒளியி�நீ HாியJ� ச-திரJ� 

பா5கான ஐ-<கர� பாதமல� இர6� 

      ப#திெச. ம
யா�க� மன�தி� 

நீ5கா< நி�ற�?� நி�மலேன ம��விெல� 

      பதி.ைற.� விநாயகேன பி�ைளயாேர 

கா5ேகய) க6ணேன க)பக# களிறான 

      *ழ-ைதேய !�த- த�கேவ.        6 

 

*Kசர# க�0நீ ந6ணி
) கைலஞான5 

      க)*K சர#க�0 காெணன 

நKசினி) ெகா6�மா பதிசிவா% சாாியா� 

      ெச�பிய திறன< ெபா/#*ேமா 

அKAைக ஆனவா அரனாாி� த�<வ� 

      ம�த
� பி�ைளயா� 

விKசிய அ��த-< விள5*ந� ம��வி� 

      விநாயக !�த- த�கேவ.        7 

 

உலெகலா !ண�-< ெகாளவ�� மைழெபாழி 

      ேவழமா !க�<வி நாயக� 

நில>லாவிய நீ�ம1 ேவணி� பிரா�த� 

      நீ�கர� தாைன!க விநாயக� 

<ல5*ெவ6 ணீறணி.- Iமணிேய ச5க�தமி� 

      த-தவா த-தி!க ெத/வேம 

அலகிலா மைறேயா< ம-தண� H�-திட 



      அழகாக !�த� த�கேவ.       8 

 

ேதவ�K சி�த�� கண5க?K H�-திட% 

      Hாிய ச-திர ஒளிெயன 

ஏவ�5 க6
டா ஓ� எJ� ஒ1யா/ 

      இைச-தஎ� இறைவா விநாயகா 

Bவ
 !
மிைச�  ைன-< ேபா)றிேனா� 

       <ைமயா/ !-த- த�கேவ 

ேதவேன தி�வா/ மல-த�� விள5க� 

      ெதவி�டாத !�த- த�கேவ.        9 

 

தKசெமன உ�ன
ைய% சா�-தி� ம
யவ� 

      தம#க�� த-தி!க விநாயக� 

அKAகர� த6ணேல ஆைனமா !க�தேன 

      அ0கினி� அம�-த�� த�கி�ற 

*Kசர !க�< ம�த
� பி�ைளயா� 

      கனி>0 !-த- த�கேவ 

பKசி�ெம� ல
யிைண பரவிநா� ேபா)றேவ 

      பா5கான !-த- த�கேவ.        10 

 

!�த� ப�வ� !)றி)0 

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

06.  06.  06.  06.  வ�ைக" ப�வ�வ�ைக" ப�வ�வ�ைக" ப�வ�வ�ைக" ப�வ�    

 

A�தெவாளி யாகியறி வாகிமல மாைய� 

      ெதாட#கி) படாத நிைறவா/ 

ைவ�த�ள எைம�ேபா� எ��தநி� தி�ேமனி 

      கா�
ேய ம��வி� ம�த
 

அ�தின� அம�-த�� தா�ேதா�றி விநாயக� 

      தவ�-< அ��ெசய வ�கேவ 

ைக�தல� த5*ச பாச- தாி�<ய� 

      ேவழேம தவ�-< வ�கேவ.        1 

 

!�தமிைழ ஔைவயா�# க�ற�ளி% ெச/தஎ� 



      ேமாதக� பிாியனா� விநாயக� 

ம�தள வயி)றின� ம��வி1� அம�-தன� 

      ெம/Kஞான ேபாதெம� றிர6ைட.� 

எ�<ைண.� அ
யா�# களி�த�? மாைன!க� 

      இ�பமா/� தவ�-< வ�கேவ 

வி�தகேன விநாயகேன விைரகழ, மி�ைக.5 

      ெகா6� தவ�-< வ�கேவ.        2 

 

ெவ6டரள நீ�ேகா�� ேவழ!க விநாயக� 

      வி��பி� தவ�-< விைளயா
# 

க6டவ�க� களி� ட� <தி#கவ�� ெச/<ேம 

      காி!கேன கவ�-< வ�கேவ 

வ6டல��த மாைல ைன சி�தி �தி ச�திய�க� 

      விள5கிட� தவ�-< வ�கேவ 

ப6�தா� ேதா�றியா/ ம��வி) பதியம�-த 

      ம�த
யா� தவ�-< வ�கேவ.        3 

 

இ�ைக R�றி மழைல ெமாழி-< 

      இ�ப� ெப�க வ�கேவ 

ம�>� அ
யா�க� மன�<ைற- த�?� 

      ம��வி) பதியம� விநாயக� 

தி�>5 க�வி.� சீ�� ெப�கி� 

      தின!- ெதா+< வாழ-திட 

ம�த
 நிழலம� களி)0 மா!க� 

      பி�ைளேய தவ�-< வ�கேவ.        4 

 

ெப)றவ�க� உலகெமன# கா�
ய எ�விநாயக� 

      ேபைதைம யக�0ந� வா�>ெபற# 

க)றவ�#*5 க�லா#*� கனி-த�?5 கணநாத� 

      கழ1ைன கா�
ய�� த�கேவ 

!)றறி>� !#க6N� எ6*ண!� உைடயாேன 

      ம��வி) பதியம�- த��பவேன 

ந)றவ�< ந�ல
யா� நல�ெப)0 வா�>ெபற 

      நாயகேன தவ�-< வ�கேவ.        5 

 



ைக�தல நிைறகனி அ�பெமா டவ�ெபாாி 

      க�பிய காி!கா >ைன�ெதாழ 

ம�தியா/ ம��வி) பதியினி� ம�த
 

      நிழலம� நி�மல நாயக� 

அ�தின� அ0!க� ப�<ய� க6�ட� 

      அ� ன� அதனிைட இபமாகி 

ைக�தல� ப)றிய# *றமக� மண�ெபற 

      ைவ�தவா தவ�-< வ�கேவ.        6 

 

வளமி* ெச-ெந� வய�ந� வம�-த�� 

      விநாயக ம��வி) பதியினி� 

உளமகி�- த
யா� ெதா+<த� !�ெச/ 

      ஊ�விைன ந1>ற அ�ளிேய 

அளவிலா# க�ைணயி� மைழெபாழி கணபதி� 

      பி�ைளேய தவ�-< வ�கேவ 

<ளாயணி தி�மா� ம�கேன <�பி# 

      ைகயேன தவ�-< வ�கேவ.        7 

 

மாெதா� பாகனா� மாதவ� பி�ைளேய 

      ம��வி� ம�தமர நிழலம�-< 

ேபாெதா� நீ�Aம- ேத�<� அ-தண� 

      அ
யா� தம#க�� ஐ5கர� 

யாெதா� ேகாயி,� ேவ6டா� ெத�>� 

      ஆ,� அரA� ம�<� 

ேபா<ெம� றம�வா�  �னைக !க�ேதா� 

      ெபா�ன
 தவ�-< வ�கேவ.        8 

 

அ��த�� நீ�கர!� அ�லலக)0 மாைன!க!� 

      அ
யா�க ?/திெப0 வைகயைமய 

ம��ெக��< ம��விெல� பதியம�- த�?� 

      ம�த
� பி�ைளயா� அ
யா� 

இ��ெக�� Hாிய ச-திர ஒளிவ
>� ஓ�எJ� 

      இைசவ
>5 ெகா6டவேன அ
யா�#* 

அ��வழ5*� ேம�ைம.ள ஆைன!க விநாயகேன 

      அழ காக� தவ�-< வ�கேவ.        9 



 

ஒ�ெகா� ெபா
�<ய� பாரத- த-தள� 

      உைமத� பாலனா� பி�ைளயா� 

க�தி� ம
யவ� க��தினி) ப�ேவா� 

      கமநிலK H�தல� தம�-< 

ம�த
 விநாயக� ம#க�ெதா+ ேத�திட 

      மன5ெகா6� தவ�-< வ�கேவ 

இ�கர5 D�பி.� இ�னிைச பா
.� 

      இைறKசிட� தவ�-< வ�கேவ.        10 

 

வ�ைக�ப�வ� !)றி)0 

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

07. 07. 07. 07. அ�#*" ப�வ�அ�#*" ப�வ�அ�#*" ப�வ�அ�#*" ப�வ�    

 

மா5கனி ெபற அ�0 மயிேலறி உலகிைன 

      வல� வ-த *மரனி� கா�சியா� 

ஆ5க< ெப)றிட� ெப)ேறாைர வல�வ-த 

.       ஆைன!க னானஎ� விநாயக� 

I5*ைக .ைடயவ� <�பி!க� ம��வி) 

.       பதியினி� ம�தமர நிழ1� 

ஓ5கிய  க+ட� அம�-த�� விநாயக� 

.       ெப�மாெனா ட� 1! ஆடவாேவ.        1 

 

கான�நீ� விைழ-த மாெனன உலக# 

.       க�
ைன� ப)றிநி� 0ழ,� 

ஊனமி� ல
யா�க� வா�கி�ற ம��வி� 

.       உ)ற�� பா1#*� ஐ5கர� 

ஆன எ5 கணிபதி� பி�ைளயா� த�ேமா� 

.       அழகாக அ� T! ஆடவாேவ 

காம� வ�ளிைய# *மர)* மணKெச/த 

.       காி!கெனா ட� T! ஆடவாேவ.        2 

 

வி6ணவ� ேபா)றி�� ெம/க6ட விநாயக� 



.       வி��பிேய ம�தமர நிழலம�-< 

ம6ணவ� ெதா+<ந� வா�விைன� ெப)றிட 

.       ம��வி� தலமாக# ெகா6ட எ� 

க6Nத) ெப�மா� களி)0மா !கனா� 

.       கணபதி� பி�ைளயா ேரா
ைண-< 

வி6ணிேல தவ+� ெவ6மதி நிலாேவ 

.       விநாயகெனா ட� T ஆடவாேவ.        3 

 

தி�ெவா� க�வி.K சீ�K சிற� ற� 

.       தி�வ�� த-<ம� �வி)பதி 

ம�த
 நிழலம�- த
யவ�# க�� ெபாழி 

.       !�மத ேவழ! க�தாெனா� 

ஒ�மி�< விைளயாட வி6ெவளி வி�
5* 

.       ஓட>� ஆட>� வாேவ 

ெவ�>0 ேவழமா !க�ெத� பிராெனா� 

.       வி��பிவ-த� T! ஆடவாேவ.        4 

 

ம6ணக� ப)ற0� தா�ெகாள அ
யவ� 

.       மன5களி� ேகாயி�ெகா� விநாயக� 

வி6ணக� ேதவ�- ேத
.� காணிகிலா� 

.       விைரகழ� விநாயக :��திெயா�, 

எ6ண�� அ
யவ� ஏ�த>� ேபா)ற>� 

.       அ� T ஆட வாேவ 

 6ணிய :��தியா�  ைழ#ைக யாெனா� 

.       அ� 1 ஆட வாேவ.        5 

 

தி5களணி ேவணியா ென�பிரா� பி�ைளயா� 

.       தின-ேதா0� ெதா+ம
யா�# க��வழ5கி 

எ5கU� ம��வி1� எ+-த�?� விநாயக� 

.       எ1வா கன�தி� எ+-த�?� 

ஐ5கர :��தி ஆைன!க� த6ணெலா� 

.       அ� 1 ஆடவாேவ 



ெபா5கரவ மணி-தசிவ ைம-தனா� விநாயகெனா 

.       ட� T! ஆட வாேவ        6 

 

க��பிைன வி�� 5 க)பக� பி�ைளயா� 

.       கணபதி, கய!க�, க6Nத) 

ெப�மா� இ�ன�ளா� ம��தவி�- த
யா� 

.       ேபா)றிட ம��வி) பதிேமவி 

ம�திைன� தலமர மா#ெகா6ெட+-த�� 

.       விநாயகெனாட� T ஆடவாேவ 

<��ெபன எ6ணிய கய!க ைனமா/�த 

.       Iயவெனாட� 1! ஆடவாேவ        7 

 

உைமபாக� உலெக�0 உண��திய விநாயக� 

.       உள5ெகா6� ம��விெல� பதியம� 

இைமயாத நா�ட�< இமயவ�5 கா6பாிய 

.       எ5க� *ல ெத/வமா� விநாயக� 

எைமயா6� ெகா6ட�� ஏர�ப :��திெயா 

.       ெடழிலாக அ� T! ஆடவாேவ 

அைமதியா/ ஆ� அரA ேவ� நிழ� ேகாயிலா/ 

.       அம�-தவெனா ட� T! ஆடவாேவ        8 

 

ெத�ளாத த#கனா� ேவ�வியழி� <�ப�த� 

.       ெச�னி உ��
 .ைன�ேத/�தா� 

அ�ளாசி ெப)றிட ஆகாய� வி��வ-< 

.       அ� T! ஆைன!க� ெத�பிரா� 

ம�தமர நிழலம�-< ம��வி) பதி.ைற 

.       ம#க?# க��த� மாைன!க� 

அ�ளாசி ேவ6டநீ! அ� 1! ஆடவாேவ 

.       ஆைன!க ெனாட� T! ஆடவாேவ        9 

 

க6டவ� விய� 0� வைகஅ�ண� ஒளியா� 

.       கவினா� ஒளிைய� ெப)றி�� 



ப6பினா� நி�ைன ெயா�தி�� ேவழ!க� 

.       ம��வி) பதியினி� ம�தமர நிழலம� 

ெவ6டரள# ெகா�ப�, ேவழ!க� ெத�பிரா� 

.       விநாயகெனா ட� T! ஆடவாேவ 

அ6ட�� பழமைற.� ஓலமிட நி�றஎ� 

.       ஆைன!க ெனாட� T! ஆடவாேவ        10 

 

அ� 1�ப�வ� !)றி)0 

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

08. 08. 08. 08. சி�றி� ப�வ�சி�றி� ப�வ�சி�றி� ப�வ�சி�றி� ப�வ�    

 

அளவிலா% ெச-ந�விைள வயF� ந�வம�-< 

      அ
யா�# ெகளியரா/ அ�� ாி.� 

உள5ெகா6ட உைமபாலா உ�ன
ேய ெதா+கி�ற 

      உ�தமரா ம5ைகய�த� மன5ெகா6ட 

களவி�லா% சி)றி� சிைதேய� கணநாதா 

      ம�தமர நிழ1� தீ��த# 

*ள�த�கி� �)றி�-< அ��Aர#*� 

      *Kசரேம அ%சி)றி� சிைதேயேல        1 

 

பவளமா� வைரயி� நிலெவறி� ப<ேபா) 

      பர-தநீ) றழ*ப% Aட�பி) 

திவளமா ம��பா� பாரத� பைட�த 

      திறமறி-த சி0மிய� ெச/சி)றி� 

கவளமா .6ட�?5 காி!கேன கணநாதா 

      கழனிH� ம��வி� ம�த
யி� 

திவளமா தி�வெரா� தல5ெகா6ட விநாயகா 

      திக+ம% சி)றி� சிைதேயேல.        2 

 

உலெகலா� உ/ய அ�� மைழெபாழி-< கா#*� 

      உ�தமேன, உைமயா� பாகனா/ 

நில>லா வியேவணி# கா�சி.- த�5கண 

      நாதேன ம��வி) பதியம�-< 

திலகவா6 Vதலா� சி�தி �தி சேமதரா/� 



      திக+5 கணபதி சி0வ�ெச/ 

அலகிலா விைளயா� 
�ேபா தைம�த 

      அழகிய சி)றி� சிைதேயேல.        3 

 

நாத!� உ�வ!� கட-த சிவமய 

      மானெவ� கணபதி� பி�ைளயா� 

ேபதமி� ல
யவ� ேபா)றி வண5*� 

      ெப)றிய� ம�தமர நிழலம�-< 

ஏதமி� கா�சி� பி�ைளயா� அ�பேன 

      எ�சிறா� விைளயா� மிடமா� 

Hத!ள ம��வி� ேசாைலயாம� கணபதி 

      சி0வ�ெச/ சி)றி� சிைதேயேல.        4 

 

தி�ெந� மாலவ� ஆ1ைட நி�0நி� 

      தி�வ
� தாமைர� <களா� 

ெப�ெந� ேமனியி� தளி�பட� பா�பத� 

      ேப�� அக�றைம மறேவ� 

ம�த
 நீழ1� ம��வி) பதியம�- 

      த��த� விநாயகா மி*-த 

வி��பினி� !ய�0 க�
ய அ%சி0 

      ம5ைகய� சி)றி� சிைதேயேல.        5 

 

வி6ணவ� ஏ�<� விநாயக :��திேய 

      வி�தக# கபில� ஆதிய�#*� 

ப6ண�� ெச/தநி� ெப�ைமைய மறேவ� 

      பழவ
 யா�பயி� ம��விெல� 

க6Nத) ெப�மா� கணபதி� பி�ைளயா� 

      க�ளமி� க�ைண# களி�பினி� 

வ6ணமா/ வன� ற !ய�0 க�
ய 

      சி0மிய� சி)றி� சிைதேயேல.        6 

 

*�பமா !னிவாி� கரநீ� கவி��<# 

      *ளி�மல� ந-தன வன5கா�த 

வ�பல� மாைல ைன ம�த
 விநாயக� 

      வளநிைற ம��வி) பதியம�-< 



ந�பினா�# க�?� ந5கண நாதேன 

      ந�ம
 யா�0 களி�பி� 

க�பினா 1ய�ற கவிJ0 கா�சி# 

      க�னிய� சி)றி� சிைதேயேல.        7 

 

சல�Bெவா� Iப� மற-தறியா அ-தண�த� 

      சி-ைதயாைன, எ�05 *ைறவிலா 

நல-தீ5கிJ !ைனமறவா ந�ல
யா� வா+� 

      ம��வி) பதியம�- த�?� 

 ல�ெவ�ற கா�சி�  6ணியா பி�ைளயாேர 

      ெபா/யிலா மழைல% சி0வ� 

நல�ெப0 வ6ண� !ய�0 க�
ய 

      ந5ைகயா� சி)றி� சிைதேயேல.        8 

 

Dன1 ள�பிைற# ெகா�ெபா� ெறா
�<ய� 

      பாரத- த�ெதம# க�ளிய 

வானக� ேதவ�- ேத
# கா6கிலா 

      வளநிைற ம��வி� விநாயகா 

கானக# *றவ�ளி *மரைன மண�ெபற# 

      *Kசர மாகவ- <தவினா� 

ேதனிக� ெமாழிபக� அழகிய� ெச/சி0 

      சீ�ெப0 சி)றி� சிைதேயேல.        9 

 

ெம/ய
யா� மிகவா+� ம��விF� ம�தமர 

      நீழலம�- த�� ாி.� நி�மலேன 

ெபா/ைமதைன நீ#கியவ� ந)ேப0 ெபறவ�?� 

       6ணியேன  <ைம.�ள பி�ைளயாேர 

ைக.ைடய *Kசரேம ைக�மா0 உன#*6ேடா 

      க�னிய� சி)றி� சிைதேயேல 

ைமவிழியா� சி�தி �தி மனமார# ெகா6டவேன 

      ம5ைகய� சி)றி� சிைதேயேல.        10 

 

சி)றி) ப�வ� !)றி)0 

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



09. 09. 09. 09. சி+பைற" ப�சி+பைற" ப�சி+பைற" ப�சி+பைற" ப�வ�வ�வ�வ�    

 

தKசெம� 0�ன
 ெதா+த�� ெப)றிட� 

      தாரணி ேபா)0� ம�த
யி� 

அKசெல� ஹம#க�� Aர-த�� விநாயகா 

      ஆ��ெத+ மா-த�த� ெபா/.ைர 

நKெசன நKெசவி  *-திடா வ6ண� 

      ந�ல
 யா�ெதா+ த��ெபற 

*Kசர ேம.�ற� இ�கர� ப)றிேய 

      சி0பைற !ழ#கிய�ேள.        1 

 

நீ6டமா� அரவாகி# கிட-<நி� ன��த� 

      ேநய�தா� க1யக� றா�ெகா6� 

ஆ6டவா, நி�னிட� தைட#கல மாயிேன� 

      ஆைன! க�தேன ம�த
 

ேவ6
ேய தா�ேதா�றி யாகவ- த
யவ� 

      ேவ6� வர-த� மி�கர� 

தீ6
ேய தீவிைன, மய#ெகா1 ேகளா< 

      சி0பைற !ழ#கி ய�ேள.        2 

 

*0*0 நட-ெத� பிராJட� பைச�<# 

      ேகாலெவ6 பிைற 1� ேதாலாைட 

அ0-திட ஆைடக� ெநகி�-திட நட�பயி� 

      ம�த
 விநாயக� ெப�மாேன 

அ0கிைன ஏ)ெறம# அ��மைழ ெபாழிகி�ற 

      அ�பிைக பாலேன மாைய 

உ0நிைல மா-த�த� மய#ெகா1 ேகளா< 

      சி0பைற !ழ#கி ய�ேள.        3 

 

க)றவ� வி+5*� க)பக விநாயகா 

      கணபதி� பி�ைளேய! கனவ
யா� 

ஒ)0ைம யா.ண� ெவா�றிேய வா�>ற 

      ஓ<ெம/K ஞான� உண�-திட 

ம)றவ� ேபசி� ம��ஒ1 மைற-திட 



      ம��வி� ம�த
 விநாயகா 

ப)றிலா� பாத5க� ப)றிேய பய�ெபற% 

      சி0பைற !ழ#கி ய�ேள.        4 

 

D)றிைன ெவ�ற�� ெப)0/ய நம#*0 

      *)ற5க� நீ5கிட# *�
வண5க>� 

ேபா)றிவண5க>� ேபைதய� ேப%ெசா1 

      பாவ5க� ந�ைம� ப)றாம� 

ேதா)றாம 1�#க>�, பா1#*� <�பி!க� 

      தா�ேதா�றி :��தியா/ ம�த
யி� 

ேதா�றிய�� ெச/கி�ற விநாயக :��திேய 

      சி0பைற !ழ#கி ய�ேள.        5 

 

!� ர� எாிெச/த !த�வJ� நீயான 

      :ஷிக வாகன :��திேய 

அ�பJ� அ�ைம.� அகிலெம� 0ண��திய 

      ஓ5கார :��திேய உைமபாலா 

இ� வி வா�வினி� இைறய�� ெப)றிட 

      இைடR0 வ-ெதைம அNகாம� 

அ�பJ� அ�ைம.� ஆனவிநாயகா 

      சி0பைற !ழ#கி ய�ேள.        6 

 

கரைம-< ெகா6ட�� ம�த
 விநாயகா 

      கனவி,� நனவி, !�நிைனவா/ 

அரகர சிவசிவ என#ேகாயி� வல�வர 

      ஆகாத ேப%ெசா1 அNகாம� 

பிரணவ நாதேன இ�கர� ப)றிேய 

      சி0பைற !ழ#கி ய�ேள 

பரமைன மதி#காத பய#ெகா1 வாராம� 

      சி0பைற !ழ#கி ய�ேள.        7 

 

ஒ�ெகா�  இ�ெசவி !�மல� நா�வா/ 

      ஐ5கர� ெகா6ட�� விநாயக� 

ெப0வயி0� ெப�%சாளி வாகன!5 ெகா6டவா 

      ேபைதய� ேப%ெசா1 வ-ெதம< 



இ�ெசவியி� ஏறாம� இ�#கேவ கர5ெகா6� 

      சி0பைற !ழ#கி ய�ேள 

!�கனி� :�தவா ம�த
 விநாயகா 

      சி0பைற !ழ#கி ய�ேள.        8 

 

சி�தி �தி பாகேன ம�த
 விநாயகா 

      சி-தி�< வ-தி�< அ��ெபறேவ 

நி�த!� உ�ேகாயி� வல� வ-< ெதா+திட, 

      நினத
 வண5கி அ��ெபற 

சி�த�தி� சி0ைமக� ேச�-திடா வ6ண� 

      சி0பைற !ழ#கி ய�ேள 

ப�த�# கி�ன�க� ப)றிடா தி�#க% 

      சி0பைற !ழ#கி ய�ேள,.        9 

 

நாவி னா,ைன நாெடா0� பரவ>� 

      நா�வா� நி� க� பாட>� 

ஓவி லாவ�� பா1#*� விநாயக� 

      ஒXவாத மய#ெகா1 ெசவிகளி� 

ேமவி டாவைக ம��வி� ம�த
யா� 

      !ழ#கி ய�?க சி0பைறேய 

Bவி� வாழயJ� நிகாிலா�  6ணிய� 

      !ழ#கி ய�?க சி0பைறேய.        10 

 

சி0பைற�ப�வ� !)றி)0 

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

10. 10. 10. 10. சி+ேத�" ப�வ�சி+ேத�" ப�வ�சி+ேத�" ப�வ�சி+ேத�" ப�வ�    

 

மா5கனி# காகவ�0 மாநிலK A)றிவ-< 

      ஆ0பைட ��க-த ஆ0!க� 

ஆ5கவ� சினமகல அழ*தமி� !�கனா/ 

      ஆகிட அ�ளிய ஆைன!க� 

ஓ5* க� ம��வி� ம�த
� பி�ைளயா� 

      சி0ேத� உ��
 ய�ேள 

பா5கி�வ� ப#த�ற வரம�ளி வட-ெதா��% 



      சி0ேத� உ��
 ய�ேள.        1 

 

நீரா�5 கட,��த நில>லக விநாயக� 

      நீ6டகர5 ெகா6ட�� வழ5*வா� 

ஓராைன !க�தவ� உைமயாளி� :�தவ� 

      ஓ5கார ஓைசெயா1 வ
வின� 

சீராள� மிகவா+� ம��வி)பதி விநாயக� 

      சி0ேத� உ��
 ய�ேள 

ஆராத அ��வழ5* மா0!க� உட�வர% 

      சி0ேத� உ��
 ய�ேள.        2 

 

க)பக� பி�ைளயா� கழ1ைண ெதா+மவ� 

      க�விைன ெகடவ�� பா1#*� 

ெசா)பத5 கட-தெம/K ஞானனா� விநாயக� 

      ேசாதிவ
 வாகிநி� ற
யா�#* 

ந)பத- த-த�� ெச/.5கண நாத� 

      சி0ேத� உ��
 ய�ேள 

த)பரா ன-த� த-ைததா/ மகி�-திட% 

      சி0ேத� உ��
 ய�ேள.        3 

 

க)றவ� வி+5*� க)பக# கனிேய 

      கைரயிலா# க�ைணமா கடேல 

ம)றவ� மய5*� மாைய ேபா#*� 

      ம��வி� ம�த
� பி�ைளயாேர 

ெபா)பத- த-ெதம த
யவ� அ��ெபற% 

      சி0ேத� உ��
 அ�ேள 

ம)ெபா� திரள ய மதயாைன !க�தேன 

      சி0ேத� உ��
 ய�ேள.        4 

 

காியாைன !க�<# கணபதி� பி�ைளயா� 

      க)றா�#*� க�லா�#*� ந)க�ைண 

 ாி-தி��  6ணிய� பாவவிைன ேபா#கி�� 

       �திசி�தி பாகனா� பி�ைளயா� 

அாிபிரமனாதிய�#*- ேதா)றாத வ
வின� 

      சி0ேத� உ��
 ய�ேள 



தி� ர ெமாி�த ம�த
 விநாயக� 

      சி0ேத� உ��
 ய�ேள.        5 

 

!�தமி� ஔைவ#*� த-த�� ெச/தவ� 

      :ஷிக வாகன� பி�ைளயா� 

ப#திெச/ய
யா�த� பாவ5க� ேபா#கி�� 

       6ணிய னாெம5க� பி�ைளயா� 

அ�தின- த�பி#கா/�  னKெச�ற காி!க� 

      சி0ேத ���
 ய�ேள 

வி�தக விநாயக� ம�த
� பி�ைளயா� 

      சி0ேத ���
 ய�ேள.        6 

 

க6Nத) ெப�மா� களி)0மா !க�த� 

      கணபதி� பி�ைளயா� கழ�ெதாழ 

எ6ணிய ெபா�ெளலா� எளிதி� !)00� 

      ஏர�ப :��தியா� விநாயக� 

ம6Nல க�<0 ம�த
� பி�ைளயா� 

      சி0ேத ���
 ய�ேள 

ப6ணிய எ�பாவ� ேபாய�� ெப)றிட% 

      சி0ேத ���
 ய�ேள.        7 

 

!)றாெவ6 தி5களணி !த�வனி� :�தவ� 

      !�ைனவிைன நீ#கிய�� ெச/பவ� 

க)றாவி� மன�ேபால# கசி-<�க அ��பவ� 

      ம��வி� ம�த
� பி�ைளயா� 

ெப)ேறாேர உலகெமன எம#க�ளி%ெசா�னவ� 

      சி0ேத ���
 ய�ேள 

ப)ற)றா� ப)றிைன� ப)றி நா� உ/-திட% 

      சி0ேத உ��
 ய�ேள.        8 

 

!-திய விைனதீ�#* :ஷிக வாகன� 

      ம�த
� தா�ேதா�றி� பி�ைளயா� 

த-தெமா� ெநா
�<ய� பாரத- த-தவ� 

      தன#ெகன# ேகாவி�க�, த�ம
யா� 

சி-ைதக� தாெமன# ெகா6ட�� ெச/பவ� 



      சி0ேத� உ��
 ய�ேள 

க-தேவ� அ6ணனா� கணபதி� பி�ைளயா� 

      சி0ேத� உ��
 ய�ேள.        9 

 

அ�ைள# ெகா�#*� நீ�கர�, ந�தீ 

      விைனைய# ெக�#*� ஆைன!க� 

இ�ைள# ெக�#*� ஒளியா/ ஓைசயி� 

      வ
வா/ விள5*� விநாயக� 

ம�ைள# ெக�#*� ம�த
� பி�ைளயா� 

      சி0ேத� உ��
 ய�ேள 

!�கைன� <ைணயா/# ெகா6டஎ� விநாயக� 

      சி0ேத� உ��
 ய�ேள        10 

 

சி0ேத�� ப�வ� !)றி)0 

 

ம��வி� ம�த
 விநாயக� பி�ைள� தமி� !)றி)0 

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

 


