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பைழய தாம்பரம் கிராம ேராகிதர், ேஜாதிடர்
 

விநாயகர் ச ர்த்தி ைஜ 
 
 தற்கட ளான கணபதிக்கு சிறப்பான நாளான இ  விநாயகர் ச ர்த்தி என்  அைழக்கப்பட்  விரதம் 
இ ந்  வழிப ம் நன்னாளாகும். 
 
 களிமண் பிள்ைளயாைர குைட, எ க்கன் மாைலகளால் அலங்கரித்  பிடித்தமான அ கம் ல்லால் 
அர்ச்சைன ெசய் , பிடித்தமான சுண்டல், ெகா கட்ைட, அவல், ெபாரி, கடைல, நாவல், விளாம்பழம், க ம் த் 
ண் கள் என பிடித்தமான உணைவகைள பைடத் , பாடல்களால் கு ம்பத்தின டன் ஸ்ேதாத்திரம் ெசய்  

மனதில் இைறவைன ேவண்டி வழிபட்  பின்னர் நீர்நிைலகளில் கைரத்தேல விநாயகர் ச ர்த்தியாகும் 
 
 சங்கடங்கைள நீக்கி ேமண்ைம அைடயச்ெசய் ம் இந்த விரதம் பிரஹஸ்பதியால் கூறப்பட்  
த ம த்திரர்களால் அ ஷ்டிக்கப்பட்ட உன்னதமான விரதமாகும். 
 
 சந்திர மாதமான பாத்திரபத மாதத்தில் அமாவாைச அ த்த நான்காம் நாள் வளர்பிைறயில் வ ம் ச ர்த்தி 
திதி ஸித்தி கணபதி விரதம் என் ம் விநாயக ச ர்த்தி என் ம் வழங்கப்ப கிற . 
இந்த விரதம் மாதந்ேதா ம் வ ம் சுக்ல ச ர்த்திகளில் இ ேவ தன்ைமயானதாகும். 
 
 விநாயகர் ச ர்த்தி 11.9.2010 சனிக்கிழைம அன்  தி க்கணிதப்படி ச ர்த்தி திதியில் பஞ்சமி ெதாட் க் 
ெகாண்டி ப்ப ம் பகலில் சித்திைர நட்சத்திரம் அபாரண காலத்தில்(பைடயல் ேபா ம் காலம்) வியாபித்தி ந் , 
சனிக்கிழைமயில் வ ைக தந் ள்ள  மிக ம் சிறப்பானதாகும். 
 
சனிக்கிழைமயில் ச ர்த்தி வந்ததால் ராகு, ேக  ேதாஷ வழிபாட்டிற்கு மிக ம் உகந்தநாளாகும். ராகு, ேக  
ேதாஷம் உள்ளவர்கள் அன்ைறய தினம் உயிரியல் ங்காவில் அல்ல  ேகாவிலில் உள்ள யாைனயின் பராமரிப்  
ெசலைவ தானம் ெசய்யலாம் அல்ல  யாைணயின் உணவிற்கு ேதைவயான ெபா ட்கைள தானம் ெசய்  
வழிப தல் நன்    
 
வழிபாட்  ேநரம் 
 விநாயகர் ச ர்த்தி அன் (11.9.2010) காைல 8 மணிக்கு ேமல் 9 மணிக்கு ன்னர் இலக்னத்தில் 
சந்திரன், லக்னம் சித்திைர நட்சத்திரத்தின் வழியாக பயணிக்கும் காலம் வழிபாட்டிற்கு மிக ம் உகந்த காலம் 
ஆகும். அந்த ேநரத்தில் 7ஆம், 8ஆம் (அஷ்டம சுத்தி) இடம் சுத்தமாக இ ப்பதால் இல்லறத்தில் 
தம்பதிக க்கிைடேய ஒற் ைம ஏற்பட்  நன்ைம கிட் ம், ேநாய்நீங்கி ஆ ள் வி த்தியைட ம். 
 
ேமற்படி ேநரத்தில் வழிபட இயலாதவர்கள் 10:30 மணிக்கு ேமல் 12 மணிக்கு ன்னதாக சுப ேஹாரயில் வழிப தல் 
நன் . 
 
 பச்ைச களிமண்ணிலான பிள்ைளயைர வழிபட்  பின்னர் நீர்நிைலகளில் கைரப்பேத னிதமானதாகும். 
 
 நன்கு அறிந்த ெமாழியில் இைறவைன வழிப தேல நன்  அந்த வைகயில் ஔைவயார் அ ளிய விநாயகர் 
அகவைல பாடி பிரார்த்தைன ெசய்வேத நன்ைமபயக்கும். 
 
 வழிபட்ட விநாயகைர ைறயாக நம  கரங்களால் கைரத்தல் மிக ம் க்கியமானதாகும். 
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