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விநாயகர் ச ர்த்தி 2009 

விேராதி வ டம் ஆவணி மாதம் 7ஆம் ேததி  ஞாயிற் க்கிழைம - 23.8.2009 
 

 விநாயகர் ச ர்த்தி பிறப்   ைஜ ெசய்ய நல்ல ேநரம்  பஞ்சாங்கம் 
 வழிபா     ஸ்ேலாகங்கள்    தமிழில் அர்ச்சைன  
 வடெமாழி அர்ச்சைன   ெபா ள் பட்டியல் 

 
விநாயகர் ச ர்த்தி பிறப்  : 
 
 சந்திரமாதப்படி பாத்ரபதம் ( ரட்டாசி) மாஸம், சுக்கில ச ர்த்தி விநாயகர் ச ர்த்தியாகும். 
ராணங்களில்  சித்தி கணபதி விரதம் என்  அைழக்கப்ப ம் இந்த ைசவ, ைவணவர்கள் ஒ  ேசர 
ெகாண் ம் பண்டிைகயான விநாயகர் ச ர்த்தி இவ்வ டம் தமிழகத்தில் காைல சுமார் 1 மணி ேநரம் 
தாமதமாக பிறக்கிற . மற்ற ஊர்களில் ச ர்த்தி திதி பிறக்கும் ேநரம் மற் ம் ஆகஸ்ட் 23, 24 ஆம் ேததி 

பஞ்சாங்க விபரங்கைள இங்கு தரப்பட் ள்ள . 
 பீஜி தீ கள், ஆஸ்திேரலியா, ஹாங்காங்கில் உள்ளவர்க க்கு மிக ம் தாமதமாக மதியம் ச ர்த்தி பிறந்தா ம் 
23.8.2009 அன் தான் வழிபட சரியான நாள் ஆகும். ம நாள் ச ர்த்தி சூரிய உதயத்திைன ஒட்டி டிவைட ம், ேம ம் 
ச ர்த்தி திதி ேநரம் குைறவாக உள்ள . 
 

“விநாயகர் ச ர்த்தி அன்  உதயத்தில் தி திைய திதி இல்லாம ம், 
ச ர்த்தி திதி  பஞ்சமிைய ெதாட் க்ெகாண்டி க்க சித்திைர நட்சத்திரம் இைணந்  இ ப்பின் 

மிகமிக னிதமான நாளாகும்” – உத்திரகாலமிர்தம் லில் மகாகவி காளிதாஸர் 
 
 மகாகவி காளிதாஸரின் வாக்குப்படி இவ்வ டம் சர்வேதச ேநரம் காைல 3 மணிக்கு பிறகு 
உதயத்ைத கா ம் (இந்தியாவிற்கு  ேமற்கு பகுதியில் உள்ள நா கள் -அர  நா கள் தல் அெமரிக்கா வின் 
கலி ேபார்னியா வைர) ெகாண்டா ம் விநாயகர் ச ர்த்தி மிக ம் சிறப்பானதாகும். நல்ல பலைன த ம் சாதி, 
ேபதம் இன்றி இைத ெகாண்டாடிட எ த் க்கூ ங்கள். இதனால் ெபா ளாதாரம் பாதிக்கப்பட் ள்ள இந்த 
நா கள் ெபா ளியல் மீட்சி அைடந்  அந்த நா ம் அங்கு வா ம் இந்தியர்க ம் ேமன்ைம அைடய  
இைறவன் அ ளட் ம் 
 
ைஜ ெசய்ய நல்ல ேநரம்:  

  
 ச ர்த்தி இ க்கும் ெபா   இராகு காலம் எமகண்டம் இல்லாத நிைலயில் மதியத்தில் வழிப தல் மிக நன் . 
 மண்பிள்ைளயாைர அன்  மாைல அல்ல  3ஆம் நாள் ெசவ்வாய் கிழைம அன்  குளத்தில் கைரக்க ம். 
 

விநாயகர் அகவல் தமிழில் ெபா ைர டன் படிக்க என  இைணய தளத்தில் இறக்கம் ெசய்ய ம் 
http://www.prohithar.com/pdf/VinayagarAgaval.pdf 

 
தானம்: 
  
 உயிரியல் ங்காவில் உள்ள ஒ  யாைனக்கு ேதைவயான உண ப்ெபா ட்கைள தானம் ெசய்யலாம் 
 ஆதரவற்ேறார் இல்லங்களில்  அன்னதானம் ெசய்யலாம் 
 ைஜ ெசய்ய இயலாத நிைலயில் உள்ளவர்கள் அ கில் உள்ள ஆதரவற்ேறார் இல்லம் ெசன்  தங்களால் டிந்தள  
 பழங்கைள தானம் ெசய்யலாம். 
 
விநாயக க்கு உகந்த இைலகள் 
 
 ல்ைல, எ க்கு இைல, கரிசலாங்கண்ணி, ம த இைல, வில்வம், விஷ்  கிரந்தி, ஊமத்ைத, மா ைள, இலந்ைத, 
ேதவதா , ெவள்ைள அ கம் ல், ம , வன்னி, அரசு, நா வி, ஜாதி மல்லிைக, கண்டங்கத்தரி, தாைழ, அரளி, அகத்தி 
இவற்றின் இைலகைளக் ெகாண் ம் அர்ச்சிக்கலாம். 
 

5ஆம் ற்றாண்டில் ெதற்கு, ெதன்கிழக்கு ஆசியாவில் கணபதி வழிபா  பற்றிய வரலாற்  ஆய்  கட் ைரகைள 
ைனவர். தி மதி. எஸ். ெஜயபாரதி அவர்களின் இைணய தளத்தில் காணலாம் 

http://www.visvacomplex.com/main.html 
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பஞ்சாங்கம்:  
  
 தகவல்கள் உள் ர் ேநரப்படி டி ம் ேநரங்கள்  
 ேநரம் 29:00 என்றி ந்தால் 24ஐ கழித்  ம நாள் காைல 5:00மணி என கணக்கிட ம் 
 மற்ற நா , ஊர்க க்கு பஞ்சாங்கம் அறிய http://www.mypanchang.com/ 
ெசன்ைன  
23 ஆகஸ்ட் 2009 ஞாயி  
சூரிேயாதயம்: 06:00  சூரியாஸ்தமனம்:18:23  
சந்திெரௗதயம்:08:27  
சாந்த்ரமான பாத்ரபத 
வளர்பிைற திதி:த்ரிதிைய 06:57:20  
ச ர்த்தி 29:11:30+ 
நக்ஷத்திரம்:ஹஸ்தம் 26:19:28+   ேயாகம்:ஸாத்ய 15:13:29
கரணம்:கரஜ 06:57:20   கரணம்:வனிக் 17:59:08 
கரணம்:பத்ர 29:11:30+ 
சூரியன்ராசி:சிம்மம்   சந்திரன்ராசி:கன்னி  
ராகுகாலம்:16:49-18:23  யம கண்டம்:12:11-13:45
குளிைக:15:16-16:50 அமிர்தேயாகம்:20:36-22:08 

24 ஆகஸ்ட் 2009 திங்கள் 
சூரிேயாதயம்:06:00  சூரியாஸ்தமனம்:18:22  
சந்திெரௗதயம்:09:22  
சாந்த்ரமான பாத்ரபத 
வளர்பிைற திதி:பஞ்சமி 28:10:43+  
நக்ஷத்திரம்:சித்திைர 25:57:22+  
ேயாகம்:சுப 12:56:48  கரணம்:பவ 16:35:10 
கரணம்:பாலவ 28:10:43+ சூரியன்ராசி:சிம்மம்  
சந்திரன்ராசி: லாம் 14:03 
 ராகுகாலம்:07:33-09:07 
யம கண்டம்:10:38-12:12 
குளிைக:13:43-15:17 அமிர்தேயாகம்:19:40-21:14 

 
சிங்கப் ர் 
23 ஆகஸ்ட் 2009 ஞாயி  
சூரிேயாதயம்:07:08  சூரியாஸ்தமனம்: 19:07  
சந்திெரௗதயம்: 09:12  சாந்த்ரமான பாத்ரபத 
வளர்பிைற திதி:த்ரிதிைய  09:27:20 
நக்ஷத்திரம்:ஹஸ்தம்  28:49:28+  
ேயாகம்:ஸாத்ய  17:43:29 
கரணம்:கரஜ 09:27:20 கரணம்:வனிக் 20:29:08 
சூரியன்ராசி:சிம்மம்  சந்திரன்ராசி:கன்னி  
ராகுகாலம்:17:36-19:07 யம கண்டம்:13:07-14:37 
குளிைக:16:06-17:37 அமிர்தேயாகம்:23:06-24:38 
 

24 ஆகஸ்ட் 2009 திங்கள்  
சூரிேயாதயம்:07:08  சூரியாஸ்தமனம்:19:06  
சந்திெரௗதயம்:10:00  சாந்த்ரமான பாத்ரபத 
வளர்பிைற திதி:ச ர்த்தி 07:41:30 
திதி:பஞ்சமி 30:40:43+ நக்ஷத்திரம்:சித்திைர 28:27:22+  
ேயாகம்:சுப 15:26:48 கரணம்:பத்ர 07:41:30 
கரணம்:பவ 19:05:10 கரணம்:பாலவ 30:40:43+ 
சூரியன்ராசி:சிம்மம்  சந்திரன்ராசி: லாம் 16:33 
ராகுகாலம்:08:37-10:08 யம கண்டம்:11:37-13:08 
குளிைக:14:36-16:07 அமிர்தேயாகம்:22:10-23:44 
 

 
ேகாலாலம் ர் 
23 ஆகஸ்ட் 2009 ஞாயி  
சூரிேயாதயம்:07:13  சூரியாஸ்தமனம்:19:19  
சந்திெரௗதயம்:09:23  சாந்த்ரமான பாத்ரபத 
வளர்பிைற திதி:த்ரிதிைய 09:27:20 
நக்ஷத்திரம்:ஹஸ்தம் 28:49:28+  ேயாகம்:ஸாத்ய 17:43:29 
கரணம்:கரஜ 09:27:20 கரணம்:வனிக் 20:29:08 
சூரியன்ராசி:சிம்மம்  சந்திரன்ராசி:கன்னி  
ராகுகாலம்:17:47-19:19 யம கண்டம்:13:15-14:47 
குளிைக:16:17-17:48 அமிர்தேயாகம்:23:06-24:38 

24 ஆகஸ்ட் 2009 திங்கள்  
சூரிேயாதயம்:07:13  சூரியாஸ்தமனம்:19:18  
சந்திெரௗதயம்:10:13  சாந்த்ரமான பாத்ரபத 
வளர்பிைற திதி:ச ர்த்தி 07:41:30 
திதி:பஞ்சமி 30:40:43+ நக்ஷத்திரம்:சித்திைர 28:27:22+  
ேயாகம்:சுப 15:26:48 கரணம்:பத்ர 07:41:30 
கரணம்:பவ 19:05:10 கரணம்:பாலவ 30:40:43+ 
சூரியன்ராசி:சிம்மம்  சந்திரன்ராசி: லாம் 16:33 
ராகுகாலம்:08:43-10:15 யம கண்டம்:11:44-13:16 
குளிைக:14:46-16:17 அமிர்தேயாகம்:22:10-23:44 

 
நி யார்க் 
23 ஆகஸ்ட் 2009 ஞாயி  
சூரிேயாதயம்:06:18  சூரியாஸ்தமனம்:19:38  
சந்திெரௗதயம்:10:04  சாந்த்ரமான பாத்ரபத 
வளர்பிைற திதி:ச ர்த்தி 19:41:30 
நக்ஷத்திரம்:ஹஸ்தம் 16:49:28 ேயாகம்:சுப 27:26:48+  
கரணம்:வனிக் 08:29:08 கரணம்:பத்ர 19:41:30 
சூரியன்ராசி:சிம்மம்  சந்திரன்ராசி:கன்னி  
ராகுகாலம்:17:57-19:38 யம கண்டம்:12:58-14:38 
குளிைக:16:17-17:58 அமிர்தேயாகம்:11:06-12:38 

24 ஆகஸ்ட் 2009 திங்கள்  
சூரிேயாதயம்:06:19  சூரியாஸ்தமனம்:19:36  
சந்திெரௗதயம்:11:15  சாந்த்ரமான பாத்ரபத 
வளர்பிைற திதி:பஞ்சமி 18:40:43 
நக்ஷத்திரம்:சித்திைர 16:27:22 ேயாகம்:சுக்ல 25:47:40+ 
கரணம்:பவ 07:05:10 கரணம்:பாலவ 18:40:43 
சூரியன்ராசி:சிம்மம்  சந்திரன்ராசி: லாம் 4:33 
ராகுகாலம்:07:59-09:39 யம கண்டம்:11:18-12:58 
குளிைக:14:37-16:17 அமிர்தேயாகம்:10:10-11:44 

 



Vinayagar Chathurthi 2009                                                                www.prohithar.com 

லன்டன் 
23 ஆகஸ்ட் 2009 ஞாயி  
சூரிேயாதயம்:06:04  சூரியாஸ்தமனம்:20:01  
சந்திெரௗதயம்:10:09  சாந்த்ரமான பாத்ரபத 
வளர்பிைற திதி:ச ர்த்தி 24:41:30+  
நக்ஷத்திரம்:ஹஸ்தம் 21:49:28 ேயாகம்:ஸாத்ய 10:43:29 
கரணம்:வனிக் 13:29:08  கரணம்:பத்ர 24:41:30+ 
சூரியன்ராசி:சிம்மம்  சந்திரன்ராசி:கன்னி  
ராகுகாலம்:17:16-19:01 யம கண்டம்:12:02-13:48 
குளிைக:15:31-17:17 அமிர்தேயாகம்:16:06-17:38 

24 ஆகஸ்ட் 2009 திங்கள்  
சூரிேயாதயம்:06:06  சூரியாஸ்தமனம்:19:59  
சந்திெரௗதயம்:11:31  சாந்த்ரமான பாத்ரபத 
வளர்பிைற திதி:பஞ்சமி 23:40:43 
நக்ஷத்திரம்:சித்திைர 21:27:22 
ேயாகம்:சுப 08:26:48 கரணம்:பவ 12:05:10 
கரணம்:பாலவ 23:40:43 சூரியன்ராசி:சிம்மம்  
சந்திரன்ராசி: லாம் 9:33  
ராகுகாலம்:06:50-08:35  யம கண்டம்:10:18-12:03 
குளிைக:13:46-15:31 அமிர்தேயாகம்:15:10-16:44 

 
ஸ்ேலாகங்கள்: 
 
வாக்குண்டாம் நல்ல மன ண்டாம் மாமலரான் 
ேநாக்குண்டாம் ேமனி டங்கா  - க்ெகாண்  
ப்பார் தி ேமனி ம்பிக்ைக யான்பாதம் 

தப்பாமல் சார்வார் தமக்கு. 
 

அல்லல் ேபாம் வல்விைன ேபாம் 
அன்ைன வயிற்றில் பிறந்த ெதால்ைல ேபாம் 
ேபாகாத் யரம் ேபாம் 
நல்ல குணமதிக மாம கைன 
ேகா ரத்தின் ேமலி க்கும் ெசல்வக் கணபதிைய 
ெத தக்கால் 
 

தத் ஷாய வித்மேஹ 
வக்ர ண்டாய தீமஹி 
தந்ேநா தந்தி ப்ரேசாதயாத். 

கஜானனம் த கனாதி ேசவிதம் 
கபித ஜம்  பலசார பட்சிதம் 
உமாசுதம் ேசாக வினாச காரணம். 
நமாமி விக்ேனஸ்வர பாத பங்கஜம் 
 

ஸுக்லாம்பரதரம் விஷ் ம் ஸஸிவர்ணம் ச ர் ஜம் 
ப்ரஸன்ன வதனம் த்யாேயத் ஸர்வவிக்ேனாப ஸாந்தேய 
 

கு  ப்ரஹ்மா கு ர் விஷ்  : கு  ேதேவா மேஹஸ்வர: 
கு  ஸாக்ஷாத் பரப்பிரஹ்மா தஸ்ைம ஸ்ரீ கு ேவ நம: 
 

 
தமிழ் வழிபா  – 108 ேபாற்றிகள்: 

அ ள்மிகு விநாயகர் 108 ேபாற்றிகள் 
 
1. ஓம் அகரெமன நிற்பாய் ேபாற்றி 
2. ஓம் அங்குசக் கரத்தாய் ேபாற்றி 
3. ஓம் அடியார்க் ெகளியாய் ேபாற்றி 
4. ஓம் அமரர்கள் நாதா ேபாற்றி 
5. ஓம் அறக் க ைணயாய் ேபாற்றி 
6. ஓம் அறிவானந்த உ ேவ ேபாற்றி  
7. ஓம் அ கு சூடிய அமலா ேபாற்றி 
8. ஓம் ஆதார கணபதி ேபாற்றி 
9. ஓம் ஆரண தேல ேபாற்றி 
10. ஓம் ஆைண கத்தேன ேபாற்றி 
11. ஓம் இடர்தைனக் கைளவாய் ேபாற்றி 
12. ஓம் இ ம்ைப ெக ப்பாய் ேபாற்றி 
13. ஓம் இைட  நீக்குவாய் ேபாற்றி 
14. ஓம் இமயச் ெசல்வியின் ேசேய ேபாற்றி 
15. ஓம் இளம்பிைற ேபா ம் எயிற்றினாய் ேபாற்றி 
16. ஓம் ஈசனார் மகேன ேபாற்றி 
17. ஓம் உண்ைமயர் உள்ெளாளிேய ேபாற்றி 
18. ஓம் உத்தமி தல்வா ேபாற்றி 
19. ஓம் உயிரி க்குயிேர ேபாற்றி 
20. ஓம் உய்வ ள் ெப மாள் ேபாற்றி 
21. ஓம் உலெகலாம் ஆனாய் ேபாற்றி 
22. ஓம் உலவாத இன்பேம ேபாற்றி 

23. ஓம் உைலவிலாக் களிேற ேபாற்றி 
24. ஓம் உள்ள யர்த் வாய் ேபாற்றி 
25. ஓம் உள்ளத்தறியில் உள்ளாய் ேபாற்றி 
26. ஓம் உள்நிைற ஒளிேய ேபாற்றி 
27. ஓம் எண்ேடாளன் ெசல்வா ேபாற்றி 
28. ஓம் எண்ணிய ஈவாய் ேபாற்றி 
29. ஓம் எழில்வளர் ேஜாதிேய ேபாற்றி 
30. ஓம் என் யிர்க் க ேத ேபாற்றி 
31. ஓம் ஏைழக்கிரங்குவாய் ேபாற்றி 
32. ஓம் ஐந்  கரத்தேன ேபாற்றி 
33. ஓம் ஒளிெபற அ ள்வாய் ேபாற்றி 
34. ஓம் ஒற்ைறக் ெகாம்பேன ேபாற்றி 
35. ஓம் ஓெம ம் ெபா ேள ேபாற்றி 
36. ஓம் கங்ைக ேவணியா ேபாற்றி 
37. ஓம் கணநாத கற்பக ேபாற்றி 
38. ஓம் கணபதிக் களிேர ேபாற்றி 
39. ஓம் கய கற் கடிந்ேதாய் ேபாற்றி 
40. ஓம் க வி ம் காப்பாய் ேபாற்றி 
41. ஓம் கற்ேறார் க த்ேத ேபாற்றி 
42. ஓம் கற்பக விநாயகா ேபாற்றி 
43. ஓம் காங்ேகயன் தைலவா ேபாற்றி 
44. ஓம் காலங்கடந்ேதாய் ேபாற்றி 
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45. ஓம் காவிரித  சீேராய் ேபாற்றி 
46. ஓம் கிளெராளி வடிேவ ேபாற்றி 
47. ஓம் குஞ்சரக் குரிசில் ேபாற்றி 
48. ஓம் கூவிள மாைலயாய் ேபாற்றி 
49. ஓம் ைகப்ேபாதகேம ேபாற்றி 
50. ஓம் சக்கரந் தரிந்ேதாய் ேபாற்றி 
51. ஓம் சங்கத்தமிழ் த வாய் ேபாற்றி 
52. ஓம் சந்திர ேசகரா ேபாற்றி 
53. ஓம் சித்தி ேதேன ேபாற்றி 
54. ஓம் சித்தி விநாயகா ேபாற்றி 
55. ஓம் சித்தி த்தி மணாளா ேபாற்றி 
56. ஓம் சிவ கணபதிேய ேபாற்றி 
57. ஓம் சீர்ெபற அ ள்வாய் ேபாற்றி 
58. ஓம் ெசல்வக் கேணசா ேபாற்றி 
59. ஓம் ெசல்வம ள்வாய் ேபாற்றி 
60. ஓம் ெசல்வ நீ  த வாய் ேபாற்றி 
61. ஓம் ேசமம் த வாய் ேபாற்றி 
62. ஓம் ஞானக் ெகா ந்ேத ேபாற்றி 
63. ஓம் தத் வ தேல ேபாற்றி 
64. ஓம் தத் வப் ேப த வாய் ேபாற்றி 
65. ஓம் நந்தி கேன ேபாற்றி 
66. ஓம் தந்ைதயாய் காப்பாய் ேபாற்றி 
67. ஓம் தைழத்திட வ வாய் ேபாற்றி 
68. ஓம் கற்பக விநாயகா ேபாற்றி 
69. ஓம் தாரக மைறேய ேபாற்றி 
70. ஓம் ப்பார் ேமனியேன ேபாற்றி 
71. ஓம் ெதாண்டர்தம் ைணேய ேபாற்றி 
72. ஓம் நச்சினார்க்கினியாய் ேபாற்றி 
73. ஓம் நந்திமகேன ேபாற்றி 
74. ஓம் நாத டிேவ ேபாற்றி 
75. ஓம் நாமவர் பாட்ேட ேபாற்றி 
76. ஓம் நான்ற வாயினாய் ேபாற்றி 

77. ஓம் நிைறவாழ்வ ள்வாய் ேபாற்றி 
78. ஓம் ற்ெபா ள் அளிப்பாய் ேபாற்றி 
79. ஓம் ெநஞ்சேநாய் தீர்ப்பாய் ேபாற்றி 
80. ஓம் பைகயிைனக் கைளவாய் ேபாற்றி 
81. ஓம் பண்ணிைடத் தமிேழ ேபாற்றி 
82. ஓம்  பண்பிலார்க்கு அரியாய் ேபாற்றி 
83. ஓம் பரம தயாளா ேபாற்றி 
84. ஓம் பரிதிேபால் மதித வாய் ேபாற்றி 
85. ஓம் பாதிமதி சூடி ேபாற்றி 
86. ஓம் பிணிகள் கைழவாய் ேபாற்றி 
87. ஓம் பிரணவக் களிேர ேபாற்றி 
88. ஓம் பிள்ைளகள் தைலவா ேபாற்றி 
89. ஓம் ண்ணிய ர்த்திேய ேபாற்றி 
90. ஓம் ேபைழ வயிற்றினாய் ேபாற்றி 
91. ஓம் ைபயரவைசத்தாய் ேபாற்றி 
92. ஓம் ேபாத நாயகா ேபாற்றி 
93. ஓம் ேபாத வடிேவ ேபாற்றி 
94. ஓம் மணிநீல கண்டா ேபாற்றி 
95. ஓம் மன்றாடி ைமந்தா ேபாற்றி 
96. ஓம் மாசிலா மணிேய ேபாற்றி 
97. ஓம் க்கட் க ம்ேப ேபாற்றி 
98. ஓம் டியா தேல ேபாற்றி 
99. ஓம் த்தமிழ் தல்வா ேபாற்றி 
100. ஓம் ெமய்ப்ெபா ள் நீேய ேபாற்றி 
101. ஓம் ேமாதகக் ைகயினாய் ேபாற்றி 
102. ஓம் யா  மகனாய் ேபாற்றி 
103. ஓம் ேயாகியர் தைலவா ேபாற்றி 
104. ஓம் வல்லைம வல்லா ேபாற்றி 
105. ஓம் விகடசக்கர விநாயகா ேபாற்றி 
106. ஓம் விண்மைழ த வாய் ேபாற்றி 
107. ஓம் ெவற்றி தி ேவ ேபாற்றி 
108. ஓம் ைவத்த மாநிதிேய ேபாற்றி - ேபாற்றி. 

 
 

வடெமாழி அர்ச்சைன- அஷ்ேடாத்திரம்: 
ஸ்ரீ விக்ேனஸ்வர அஷ்ேடாத்தரம் 

 
ஓம் விநாயகாய நம: 
ஓம் விக்னராஜாய நம : 
ஓம் ெகளரீ த்ராய நம : 
ஓம் கேணஸ்வரா நம : 
ஓம் ஸ்கந்தாக்ராஜாய நம : ll 5 
 
ஓம் அவ்யாய நம : 
ஓம் தாய நம : 
ஓம் தக்ஷாய நம : 
ஓம் அத்யக்ஷாய நம : 
ஓம் த்விஜப்ரியாய நம : ll 10  
 
ஓம் அக்நிகர்ப்பச்சிேத நம : 
ஓம் இந்த்ரஸ்ரீப்ரதாய நம : 
ஓம் வாணீப்ரதாய நம 
ஓம் அவ்யாய நம : 
ஓம் ஸர்வஸித்திப்ரதாய நம : ll 15 
 
ஓம் ஸர்வதனயாய நம : 

ஓம் ஸர்வரீப்ரியாய நம : 
ஓம் ஸர்வாத்மகாய நம : 
ஓம் ஸ் ஷ்டிகர்த்ேர நம : 
ஓம் ேதவாய நம : ll 20 
 
ஓம் அேநகார்ச்சிதாய நம : 
ஓம் ஸிவாய நம : 
ஓம் ஸுத்தாய நம : 
ஓம் த்திப்ரியாய நம : 
ஓம் ஸாந்தாய நம : ll 25 
ஓம் ப்ரஹ்மசாரிேண நம : 
ஓம் கஜானனாய நம : 
ஓம் த்ைவமாத்ேரயாய நம : 
ஓம் னிஸ் த்யாய நம : 
ஓம் பக்தவிக்ன வினாஸனாய நம : ll 30 
 
ஓம் ஏகதந்தாய நம : 
ஓம் ச ர்பாஹேவ நம : 
ஓம் ச ராய நம : 
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ஓம் ஸக்திஸம் தாய நம : 
ஓம் லம்ேபாதராய நம : ll 35 
 
ஓம் ஸூர்ப்பகர்ணாய நம : 
ஓம் ஹரேய நம : 
ஓம் ப்ரஹ்மவி த்தமாய நம : 
ஓம் காலாய நம : 
ஓம் க்ரஹபதேய நம : ll 40 
 
ஓம் காமிேந நம: 
ஓம் ேஸாமஸூர்யாகநிேலாசனாயநம : 
ஓம் பாஸாங்குஸதராய நம : 
ஓம் சண்டாய நம : 
ஓம் குணாதீதாய நம : ll 45 
 
ஓம் நிரஞ்ஜனாய நம : 
ஓம் அகல்மஷாய நம : 
ஓம் ஸ்வயம்ஸித்தாய நம : 
ஓம் ஸித்தார்ச்சிதபதாம் ஜாய நம : 
ஓம் பீஜ ரபலாஸக்தாய நம : ll 50  
 
ஓம் வரதாய நம : 
ஓம் ஸாஸ்வதாய நம : 
ஓம் க் திேந நம : 
ஓம் த்விஜயப்ரியாய நம : 
ஓம் வீத பயாய நம : ll 55 
 
ஓம் கதிேந நம : 
ஓம் சக்ரிேண நம : 
ஓம் இ சாபத்ேத நம : 
ஓம் ஸ்ரீதாய நம : 
ஓம் அஜாய நம : ll 60 
 
ஓம் உத்பலகராய நம : 
ஓம் ஸ்ரீபதேய நம : 
ஓம் ஸ் திஹர்ஷிதாய நம : 
ஓம் குலாத்ரிேபத்ேர நம : 
ஓம் ஜடிலாய நம : ll 65 
 
ஓம் கலிகல்மஷநாஸநாய நம : 
ஓம் சந்த்ரசூடாமணேய நம : 
ஓம் காந்தாய நம :ஓம் பரஸ்ைம நம : 
ஓம் ஸ் ல ண்டாய நம :ll 70 
 
ஓம் அக்ரண்ைய நம :  
ஓம் தீராய நம : 
ஓம் வாகீஸாய நம : 

ஓம் ஸித்திதாயகாய நம : 
ஓம் ர்வாபில்வ ப்ரியாய நம :ll 75 
 
 
ஓம் அவ்யக் த ர்த்தேய நம :  
ஓம் அத் த ர்த்திமேத நம : 
ஓம் பாபஹாரிேண நம : 
ஓம் ஸமாஹிதாய நம :  
ஓம் ஆஸ்ரிதாய நம : ll 80 
 
ஓம் ஸ்ரீகராய நம : 
ஓம் ெஸளம்யாய நம : 
ஓம் பக்தவாஞ்சிததாயகாய நம : 
ஓம் ஸாந்தாய நம :  
ஓம் ைகவல்யஸுகதாய நம : ll 85 
 
ஓம் ஸச்சி தானந்தவிக்ரஹாய நம : 
ஓம் ஜ்ஞானிேன நம : 
ஓம் தயா தாய நம : 
ஓம் தாந்தாய நம :  
ஓம் ப்ரஹ்மத்ேவஷிவிவர்ஜி தாய நம : ll 90 
 
ஓம் ப்ரமத்த ைதத்ய பயதாய நம 
ஓம் ஸ்ரீகண்ட்டாய நம : 
ஓம் வி ேதஸ்வராய நம : 
ஓம் ரமார்சிதாய நம :  
ஓம் விதேய நம : ll 95 
 
ஓம் நாகராஜ யஜ்ேஞாபவீதவேத நம : 
ஓம் ஸ் லகண்ட்டாய நம : 
ஓம் ஸ்வயம்கர்த்ேர நம : 
ஓம் ஸாமேகாஷ ப்ரியாய நம :  
ைஸேலந்த்ர த ேஜாத் ஸங்க ேகலேனாத்ஸுகமானாஸாய 
நம: ll 100 
 
ஓம் ஸ்வலாவண்ய ஸுதாஸாரா ஜித மன்மத விக்ரஹாய 
நம : 
ஓம் ஸமஸ்தஜகதாதாராய நம : 
ஓம் மாயிேன நம : 
ஓம் ஷிகவாஹனாய நம : 
ஓம் ஹ ஷ்டாய நம : ll 105 
 
ஓம் ஷ்டாய நம : 
ஓம் ப்ரஸன்னாத்மேன நம : 
ஓம் ஸர்வஸித்திரதாயகாய நம : ll 108 

 
ஓம் நானாவித பரிமள பத்ர ஷ்பாணி ஸமர்ப்பயாமி 

  விநாயகரின் வடிவங்கள்: விநாயகைரப் பல்ேவ  இடங்களில் சுமார் 32 வடிவங்களில் பல ெபயர்களால் அைழத்  வணங்கி வ கிறார்கள். 
1. ேயாக விநாயகர் 
2. பால விநாயகர் 
3. பக்தி விநாயகர் 
4. சக்தி விநாயகர் 
5. சித்தி விநாயகர் 
6. வீர விநாயகர் 
7. விக்ன விநாயகர் 
8. ெவற்றி விநாயகர் 
9. வர விநாயகர் 

10. உச்சிஷ்ட விநாயகர் 
11. உத்தண்ட விநாயகர் 
12. ஊர்த் வ விநாயகர் 
13. ஏரம்ப விநாயகர் 
14. ஏகாட்சர விநாயகர் 
15. ஏக தந்த விநாயகர் 
16. வி க விநாயகர் 
17. ம் க விநாயகர் 
18. விஜ விநாயகர் 

19. ர்கா விநாயகர் 
20. ண்டி விநாயகர் 
21. த ண விநாயகர் 
22. இரணேமாசன விநாயகர் 
23. லட்சுமி விநாயகர் 
24. சிங்க விநாயகர் 
25. சங்கடஹுர விநாயகர் 
26. சுப்ர விநாயகர் 
27. சுப்ர பிரசாத விநாயகர் 

28. ஹுரித்திரா விநாயகர் 
29. திரியாட் சர விநாயகர் 
30. சி ஷ்டி விநாயகர் 
31. நி த்த விநாயகர் 
32. மகா விநாயகர் 
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