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ஸ்ரீ மஹாகணபதி அஷ்ேடாத்திரம் 

 
                                                                                                                                                                                                   
ஓம் விநாயகாய நம: 
ஓம் விக்னராஜாய நம: 
ஓம் ெகௗரி த்ராய நம: 
ஓம் கேணச்வராய நம: 
ஓம் ஸ்கந்தாக்ரஜாய நம: 
ஓம் அவ்யயாய நம: 
ஓம் தாய நம: 
ஓம் தக்ஷாய நம: 
ஓம் அத்யக்ஷாய நம: 
ஓம் த்விஜப்ரியாய நம: 10 

 
ஓம் அக்னிகர்பச்சிேத நம: 
ஓம் இந்த்ரஸ்ரீபிரதாய நம: 
ஓம் வாணீப்ரதாய நம: 
ஓம் அவ்யயாய நம: 
ஓம் சர்வசித்திப்ரதாய நம: 
ஓம் சர்வதனயாய நம: 
ஓம் சர்வரீப்ரியாய நம: 
ஓம் சர்வாத்மகாய நம: 
ஓம் ஸ் ஷ்டிகர்த்ேர நம: 
ஓம் ேதவாய நம: 20 
 
ஓம்அேனகார்ச்சிதாய நம: 
ஓம் சிவாய நம: 
ஓம் சுத்தாய நம: 
ஓம் த்திப்ரியாய நம: 
ஓம் சாந்தாய நம: 
ஓம் பரஹ்மசாரிேண நம: 
ஓம் கஜானனாய நம: 
ஓம் த்ைவமாத்ேரயாய நம: 
ஓம் னிஸ் த்யாய நம: 
ஓம் பக்தவிக்னவிநாசனாய நம:30 
 
ஓம் ஏகதந்தாய நம: 
ஓம் ச ர்பாஹேவ நம: 
ஓம் ச ராய நம: 
ஓம் சக்திசம் தாய நம: 
ஓம் லம்ேபாதராய நம: 
ஓம் சூர்ப்பகர்ணாய நம: 
ஓம் ஹரேய நம: 
ஓம் ப்ரஹ்மவி த்தமாய நம: 
ஓம் காலாய நம: 

ஓம் க்ரஹபதேய நம:40 
 
ஓம் காமிேன நம: 
ஓம் ேசாமஸூர்யாக்னி ேலாசனாய 
நம: 
ஓம் பாசாங்குசதராய நம: 
ஓம் சாண்டாய நம: 
ஓம் குணாதீதாய நம: 
ஓம் நிரஞ்ஜனாய நம: 
ஓம் அகல்மஷாய நம: 
ஓம் ஸ்வயம்சித்தாய நம: 
ஓம் சித்தார்ச்சித பதாம் ஜாய நம: 
ஓம் பீஜா ர பலாஸக்தாய நம:50 
 
ஓம் வரதாய நம: 
ஓம் சாஸ்வதாய நம: 
ஓம் க் திேன நம: 
ஓம் த்விஜப்ரியாய நம: 
ஓம் வீதபயாய நம: 
ஓம் கதிேன நம: 
ஓம் சக்ரிேன நம: 
ஓம் இ சாபத் ேத நம: 
ஓம் ஸ்ரீதாய நம: 
ஓம் அஜாய நம:60 
 
ஓம் உத்பலகராய நம: 
ஓம் ஸ்ரீபதேய நம: 
ஓம் ஸ் திஹர்ஷிதாய நம: 
ஓம் குலாத்ரிேபத்ேர நம: 
ஓம் ஜடிலாய நம: 
ஓம் கலிகல்மஷநாசனாய நம: 
ஓம் சந்திரசூடாமணேய நம: 
ஓம் காந்தாய நம: 
ஓம் பாபஹாரிேன நம: 
ஓம் ஸமாஹிதாய நம:70 
 
ஓம் ஆஸ்ரிதாய நம: 
ஓம் ஸ்ரீ கராய நம: 
ஓம் ெசௗம்யாய நம: 
ஓம் பக்தவாஞ்சித தாயகாய நம: 
ஓம் சாந்தாய நம: 
ஓம் ைகவல்யஸுகதாய நம: 
ஓம் சச்சிதானந்த விக்ரஹாய நம: 

ஓம் ஜ்ஞானிேன நம: 
ஓம் தயா தாய நம: 
ஓம் தாந்தாய நம:80 
 
ஓம் ப்ரஹ்மத்ேவஷ 
  விவர்ஜிதாய நம: 
ஓம் பிரமத்த ைதத்ய பயதாய நம: 
ஓம் ஸ்ரீ கண்ட்டாய நம: 
ஓம் வி ேதச்வராய நம: 
ஓம் ரமார்ச்சிதாய நம: 
ஓம் விதேய நம: 
ஓம் நாகராஜ  
 யஜ்ேஞாபவீதவேத நம: 
ஓம் ஸ்த் லகண்ட்டாய நம: 
ஓம் ஸ்வயம்கர்த்ேர நம: 
ஓம் ஸாமேகாஷப்ரியாய நம:90 
 
ஓம் பரஸ்ைம நம: 
ஓம் ஸ்த் ல ண்டாய நம: 
ஓம் அக்ரண்ைய நம: 
ஓம் தீராய நம: 
ஓம் வாகீசாய நம: 
ஓம் ஸித்திதாயகாய நம: 
ஓம் ர்வாபில்வப்ரியாய நம: 
ஓம் அவ்யக்த ர்த்தேய நம: 
ஓம் அத் த ர்த்திமேத நம: 
ஓம் ைசேலந்திர த ேஜாத் 
 ஸங்க ேகலேநாத்   
 ஸுகமானஸாய நம:100 
 
ஓம் ஸ்வலாவண்ய  
 சுதாஸாரஜிதமன 
 மதவிக்ராஹாய நம:101 
ஓம் ஸமஸ்த ஜகதாதாராய நம: 
ஓம் மாயிேன நம: 
ஓம் ஷிக வாஹனாய நம: 
ஓம் ஹ் ஷ்டாய நம: 
ஓம் ஷ்டாய நம: 
ஓம் பிரஸன்னாத்மேன நம: 
ஓம் ஸர்வஸித்தி பிரதாயகாய நம: 

 
சுபம் 

 
 
  



கணபதி தியானம்: 
  
சுக்லாம் பரதரம் விஷ் ம் சசிவர்ணம் ச ர்ப் ஜம் 
ப்ரஸன்ன வதனம் த்யாேயத் ஸர்வ விக்ேநாப ஸாந்தேய 
   
கஜானனம் த கணாதி ேஸவிதம் 
கபித்த ஜம்  பலஸார பக்ஷதம் 
உமாஸுதம் ேசாக வினாச காரணம் 
நமாமி விக்ேனஸ்வர பாத பங்கஜம் 
  
ஓம் தத் ஷாய வித்மேஹ  
வக்ர ண்டாய தீமஹி  
தன்ேனா தந்தி ப்ரேசாதயாத். 
   
ஐந்  கரத்தைன யாைன கத்தைன  
இந்தின் இளம்பிைற ேபா ம் எயிற்றைன  
நந்தி மகன்தைன ஞானக் ெகா த்திைனப்  
ந்தியில் ைவத்  அடி ேபாற் கின்ேறேன. 

   
ஷிக வாகன ேமாதக ஹஸ்த  

சாமர கர்ண விளம்பித சூத்ர  
வாமன ப மேஹஸ்வர த்ர  
விக்ன விநாயக பாத நமஸ்ேத. 
  
வக்ர ண்டாய ஹீம்  
ஓம் நேமா ேஹரம்ப மதேமாதித  
மம சர்வ சங்கடம் நிவாரேய ஸ்வாஹா  
ஓம் கம் ப்ரப்ரசாதனாய நமஹ. 
  
அல்லல்ேபாம் வல்விைனேபாம் அன்ைனவயிற்றில் பிறந்த  
ெதால்ைலேபாம் ேபாகாத் யரம்ேபாம் நல்ல  
குணமதிக மாம் அ ைணக் ேகா ரத்தில் ேம ம்  
கணபதிையக் ைகெதா தக் கால். 

 
பா  சரவண சர்மா 

பைழய தாம்பரம் கிராம ேராகிதர் - ேஜாதிடர் 
ஸ்ரீதணிைக பஞ்சாங்க கணிதக்ஞர் 

எண் 9, 4வ  ெத , கல்யாண நகர், ேமற்கு தாம்பரம், ெசன்ைன 600045 
இல்லம்: 044 2226 1742 ைகேபசி 9840369677 

http://www.prohithar.com 
http://www.thanigaipanchangam.com 

 
 

இந்த பக்கத்தில்  எ த் , வாக்கிய பிைழ இ ப்பின் மின்னஞ்சல் லம் ெதாியப்ப த்த ம். 


