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ஆஸ்தீக பந்து 

வைதீகம் ஐயர் ஸ்தாபனத்தால் பிரதி வைள்ளிக்கிழவை வைளியிடப்படும் ஆன்மீக ைாரைடல் 

ப்ரும்ைஸ்ரீ. Dr. கணேச சாஸ்திரிகள் ைழங்கும் 

ஸ்ரீ விநாயக சதுர்த்தி பூஜா விதானம்   

ஒலி ைடிை இவேப்பு ைற்றும் வகணயடு  

முன்ணனற்பாடுகள் ைற்றும் பூவஜ விளக்கத்துடன் 

அன்பர்கணள, 

ஸ்ரீ விநாயக சதுர்த்தி அன்று நியமப்படி விரதத்துடன் ஸ்ரீ 

விநாயக பூஜைஜய சசய்வதால், பலன்கள் அதிகம். அஷ்ட 

ஐஸ்வர்யமும் சபருகும். சசய்யும் சசயல்களில் உள்ள 

தஜடகள் விலகும்.  சவற்றி கிஜடக்கும். வம்ச விருத்தி, 

வீட்டில் பசு மற்றும் விவசாய விருத்தி, காலத்தில் மஜை 

உள்ளிட்ட சசல்வங்கள் கிட்டும். அஜைவரும் முஜையாக 

இந்த பூஜைஜய அனுஷ்டித்து ஸ்ரீ விநாயகரின் க்ருஜபக்குப் 

பாத்திரம் ஆக வவண்டும் என்ை கருத்தில், நைது யூட்யூப் (You 

Tube) அவைைரிவச மூைம் ஒலி ைடிை பூஜா விதானம் 

வைளியிடப்படுகிறது. ஒலி-சுட்டிகள் (Audio-Link) முகநூல் 

பக்கத்தில் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பூஜைக்காை 

முன்வைற்பாடுகள் பற்றிய விபரமும், பூஜை விளக்கமும் 

தனித்  சதாகுப்பாக இங்வக பிரசுரிக்கப்படுகிைது.  

சபாதுவாை விதிகளுக்கு உட்பட்ட விதாைவம இங்கு சகாடுக்கப்படுகிைது. சிலர் 

வீட்டு வைக்கத்தாலும், வதசாந்திர வைக்கத்தாலும், சில கிரிஜயகள் மாறுபட வாய்ப்பு 

உள்ளது என்பதிஜை முன்ைவம சதரிவித்துக் சகாள்கிவைன். வமலும் விபரங்களுக்கு தாங்கள் 

வீட்டுப் சபரியவர்கள், புவராகிதர் / வாத்தியார் மூலம் அறிவது நல்லது. நமது முகநூல் 

பக்கம், வஜலதளம் மற்றும் இ சமயில் மூலமாகவும், தங்கள் வகள்விகள் மற்றும் 

சந்வதகங்களுக்கு விளக்கம் சபைலாம். முழுமுதற் கடவுளாை ஸ்ரீ விநாயகஜரக் 

சகாண்டாடுவதும், உபசரிப்பதும், நம் கடஜம அல்லவா ! ஸ்ரீ விநாயக சதுர்த்தி பூஜைஜய 

அனுஷ்டித்து, அஜைவரும் பலைஜடவவாம். ணைாகா ஸைஸ்தா ஸுகிணனா பைந்து. 

என்றும் அன்புடன், 

 ஸ்ரீ. Dr. கணேச சாஸ்திரிகள் 

 

ணைலும் விபரங்கள் ைற்றும் சந்ணதகங்கள் வதளிவு வபற,.,.,.,.,  

ைாட்ஸாப் எண் : +91 94443 61929  முகநூல் பக்கம் : www.facebook.com/aastheekabandhu 

இ வையில் :  aastheekabandhu@gmail.com இவேயதளம்: www.vaidheegamiyer.com 

யூட்யூப் அவைைரிவச :  Aastheeka Bandhu  
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பூவஜக்கு ணதவையான வபாருட்கள் 

(ணதாராயைாக) 

1. ைஞ்சள் 

2. ைண் பிள்வளயார் 

3. பூேல்  

4. பஞ்சு ைாவை 

(ைஸ்திரம்) 

5. குவட 

6. குங்குைம்  

7. சந்தனம்  

8. திரி  

9. நல்வைண்வே/ 

வநய் 

10. அக்ஷவத / ைஞ்சள் 

அரிசி   

11. வதாடுத்த புஷ்பம்  

12. உதிரி புஷ்பம்  

13. அகர்பத்தி  

14. கற்பூரம்  

15. தீப்வபட்டி  

16. திருவிளக்கு 

17. தாம்பாளம் 

18. கிண்ேங்கள் 

19. கற்பூரத் தட்டு  

20. அகல் / தீபம் 

21. ைவேப் பைவக  

22. ஆசனம் / பாய் 

23. பஞ்ச பாத்திரம்   

24. உத்தரணி 

25. சுத்தைான நீர்  

26. ணகாைப்வபாடி 

27. வநணைத்யம் 

(பிரசாதம்) 

28. அர்கியத்துக்கு 

பால்

 பூவஜக்கு உகந்த வநணைத்யங்கள் (பிரசாதம்) 

1. இனிப்புக் வகாழுக்கட்வட, அப்பம் / அதிரசம்  

2. உப்புக் வகாழுக்கட்வட, சுண்டல், உளுந்து ைவட  

3. ைாவழப் பழம், ைாதுளம் பழம்  வகாய்யாப்பழம், நாைல் பழம், விளாம் பழம்  உள்ளிட்ட 

பழ ைவககள் 

4. சர்க்கவரப் வபாங்கல் / பால் பாயாசம்   

5. அைல், வபாரி, வைல்ைம் / கரும்பு    

6. வைற்றிவை பாக்கு, ணதங்காய்.  

பூவஜக்கு உகந்த புஷ்பங்கள் / இவைகள்  

விநாயக சதுர்த்தியன்று 21 இஜலகளும் 21 மலர்களும் 

விநாயகரின் பூஜைக்குப் பயன்படுத்தப்படும். அதன் விபரம்   

அர்ச்சவனக்கு உரிய 21 இவைகள் (பத்ரம் ) 

எண்  பூஜையில் 

வரிஜசயாக 

சகாடுக்கப்படும்  

சபயர்   

நாம் அறிந்த தமிழ் / 

வைக்கில் உள்ள சபயர்  

1.  மாசி பத்ரம்  மாசிப்பச்ஜச 

2.  ப்ருஹதி பத்ரம் கண்டங்கத்திரி 

3.  வில்வ பத்ரம் வில்வம் 

4.  தூர்வா பத்ரம் அருகம் புல்  

5.  துர்தூர பத்ரம் ஊமத்ஜத 

6.  பதரி பத்ரம் இலந்ஜத  

7.  அபாமார்க பத்ரம்  நாயுருவி  
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8.  துளசி பத்ரம் துளசி 

9.  சூத பத்ரம் மா 

10.  கரவீர பத்ரம்  அரளி 

11.  விஷ்ணு கிரந்த பத்ரம் விஷ்ணுக்ரந்தி 

12.  ஆமலகி பத்ரம் சநல்லி 

13.  ம்ருகவ பத்ரம் மருக்சகாழுந்து 

14.  சிந்தூர பத்ரம் சநாச்சி 

15.  ைாதி பத்ரம் ைாதி,  

16.  கண்டலி பத்ரம் சவள்சளருக்கு 

17.  ஷமீ பத்ரம் வன்னி 

18.  ப்ருங்க ராைா பத்ரம் கரிசலாங்கண்ணி 

19.  அர்ைுை பத்ரம் மருதம்  

20.  அர்க பத்ரம் எருக்கு 

21.  தாடிமி பத்ரம் மாதுஜள  

இதில் ஏவதனும் இஜல கிஜடக்காவிட்டால் அதற்கு 

பதில் அரச மரத்து இஜலஜயப் பயன்படுத்தலாம். 

 

 

 

அர்ச்சவனக்கு உரிய 21 புஷ்பங்கள் 

எண்  பூஜையில் வரிஜசயாக 

சகாடுக்கப்படும்  

சபயர்   

நாம் அறிந்த 

தமிழ் / வைக்கில் 

உள்ள சபயர்  

1.  புன்ைாக புஷ்பம் புன்ஜை 

2.  மந்தார புஷ்பம் மந்தாரம்  

3.  தாடிமி புஷ்பம் மாதுஜள 

4.  வகுள புஷ்பம் மகிைம் 

5.  அம்ருநால புஷ்பம்  சவற்றிவவர் 

6.  பாடலி புஷ்பம் பாதிரி 

7.  த்வராை புஷ்பம் தும்ஜப 

8.  துர்தூர புஷ்பம் ஊமத்ஜத  

9.  சம்பக புஷ்பம் சண்பகம் 

10.  ரசால புஷ்பம் மாம்பூ 

11.  வகதகி புஷ்பம்  தாைம்பூ  

12.  மாதவி புஷ்பம் முல்ஜல  

13.  ஷ்யாமக புஷ்பம் சகான்ஜை  

14.  அர்க புஷ்பம் எருக்கு 

15.  கல்ஹார புஷ்பம் சசங்கழுநீர்  

16.  வசவந்திக்கா புஷ்பம் சசவ்வந்தி 

17.  வில்வ புஷ்பம் வில்வ  

18.  கரவீர புஷ்பம் அரளி  

19.  குந்த புஷ்பம் மல்லி 

20.  பரிைாத புஷ்பம் பவை மல்லி  

21.  ைாதி புஷ்பம் ைாதிமல்லி 

இதில் ஏவதனும் புஷ்பம் கிஜடக்காவிட்டால் 

அதற்கு பதில் வாசஜை மிகுந்த புஷ்பம் 

பயன்படுத்தலாம். 
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முக்கிய குறிப்பு 

1. பூஜையஜையில் கிைக்கு 

(அல்லது வடக்கு) வநாக்கி 

அஜமயுமாறு வகாலம் இட்டு, 

ஒரு பலஜக/தாம்பாளம் 

ஜவத்து, அதன் மீது விக்ரஹம் 

ஜவக்க வவண்டும். சந்தைம், 

குங்குமம், புஷ்பம்  சகாண்டு 

அலங்கரிக்கவும்.  

2. பூஜை சசய்ய அமருபவர்கள், 

வடக்கு (அல்லது கிைக்கு / 

வமற்கு ) வநாக்கி அமருமாறு 

இருக்க வவண்டும். தஜரயில் 

அமரக்கூடாது. மஜைப் பலஜக 

/ பாய் மீது மட்டுவம அமர 

வவண்டும்.  

3. மண் பிள்ஜளயார் ஜவத்து 

பூஜிப்பவத சம்பிரதாயம்.   

4. பூஜிக்கும் சமயம் அவரவர் 

கலாச்சார உஜடயுடன் இருத்தல் 

நன்று.  

5. பூஜைக்கு அமர்ந்ததும், கட்ஜட 

விரல் அளவில் மஞ்சள் 

பிள்ஜளயார் பிடித்து 

ஜவத்துக்சகாண்டு, விளக்கில் 

திரி எண்ஜை எல்லாம் வசர்த்து 

தயார் சசய்து சகாண்டபின் 

துவங்கவும். 

6. பூஜை முடிந்தவுடன், சிறுவர், 

சிறுமியர்களுக்கு பைங்களும், 

பக்ஷைங்களும், சகாடுத்தல் 

நல்லது. 

7. விஸ்தாரமாக பூஜை சசய்யவில்ஜல என்ைாலும், குஜைந்தபக்ஷம் சபாரி, 

அவல், பால், பைம் ஜவத்து அவசியம் வழிபடல் வவண்டும்.  
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பூஜா கிரைமும் விளக்கமும் 

முக்கிய குறிப்பு: இஜைவன் நம் முன்ைால் அமர்ந்து இருக்கிைார் என்ை 

நிஜைப்புடன், பக்தியுடனும்  சிரத்ஜதயுடன் பூஜிப்பதால் முழு பலஜையும் 

அஜடயலாம். அவன் அருளாவல அவன் தாள் வைங்குவவாம். பயைஜடவவாம். 

முதலில் ைஞ்சள் பிள்வளயாவர ைழிபட்டு, பின் ைண் பிள்வளயாவர வித வித 

ைைர்கள், இவைகள், பழங்கள் வகாண்டு பூஜிப்பது ைரபு. அதன்படிணய ஒலி ைழி 

விதானம் வகாடுக்கப்படுகிறது. இரண்வடயும் குழப்பிக்வகாள்ள ணைண்டாம்.  

1. விளக்ஜக பிரகாசிக்க சசய்யவும் (ஏற்ைவும்). 

2. ஆசமைம் 

3. ஸ்ரீ மஹா கைபதி தியாைம் 

4. சங்கல்பம் : சங்கல்பம் சசய்யும் சபாழுது நம் வலது சதாஜட மீது, இடது ஜக 

மீது, வலது ஜக ஜவக்க வவண்டும்.  

5. தியாைம்/ ஆவாஹைம் – பூஜிக்கும் வதவஜதஜய தியானித்து எழுந்தருளச் 

சசய்வது. 

6. உபசாரம் – ஆஸைம்  (அமர ஆஸைம் சகாடுத்தல்) 

7. உபசாரம் – பாத்யம் / அர்க்யம் / ஆசமனியம் / ஸ்நாைம்  ( ஜக கால் முகம் 

சுத்தம் சசய்ய தீர்த்தம் மற்றும் நீராட்டல்) ஒவ்சவாரு உபசாரத்திற்கும், 

பீடத்தின் அருகில் ஒரு சிறிய கிண்ைம் ஜவத்து ஒரு உத்தரணி தீர்த்தம் 

விடவும். (தஜரயில் விடக்கூடாது) 

8. உபசாரம் – வஸ்திரம் /ஆபரைம் / சந்தைம் / குங்குமம்/ புஷ்ப மாஜல 

9. அர்ச்சஜை / வபாற்றுதல் – வபாற்றி மலரிட்டு வழிபடுதல்.  

10. உபசாரம் - தூபம்/தீபம்   

11. ஜநவவத்யம்: உைவுப் பதார்த்தங்கஜள ஸமர்ப்பித்தல் 

12. தாம்பூலம்: சவற்றிஜல பாக்கு ஸமர்ப்பித்தல்  

13. கற்பூரம்  

14. பிரதக்ஷிைம் மற்றும் நமஸ்காரம்  

15. அர்கியம், ஹாரத்தி  

16. தாம்பூலம் சகாடுத்தல் 

17. அர்ச்சித்த புஷ்பம் / குங்குமம் உள்ளிட்ட பிரசாதம் எடுத்துக் சகாள்ளவும்.  

விபரங்கள் ைற்றும் சந்ணதகங்கள் வதளிவு வபற,.,.,.,.,  

• ைாட்ஸாப் எண் : +91 94443 61929 

• முகநூல் பக்கம் : www.facebook.com/aastheekabandhu 

• இ வையில் :  aastheekabandhu@gmail.com 

• இவேயதளம்: www.vaidheegamiyer.com 

சுபம் 
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