
 

 

ভারেত ভাtuঃ ভারতী 
যগু যগু ধের pচিলত uপেরাk আpবাক িটর 

aথ ‘ভারতবেষ মা সরsতী িবরাজ কruন’। aথাৎ 
ভারতবাসীর মেধ  jােনর pসার হাক। ধনং দিহ’র 
kuiে েসনিশয়াল pথম ধাপ বা সাপান হল jানং 
দিহ। িযিন ei oেয়বেপজ দখেছন িতিন সmবতঃ 

ucিশিkত। তাঁর বতমান pিত া বাg েদবীর কruণায় 
eটা asীকার করার কান uপায় নi। ei িসিd বা 
pিসিdর uৎকষলাভ করা বা anতঃ aপকেষর হাত 
থেক রkা পাoয়ার চ া করা pেত েকরi 

aবশ কতব ।  

jানদা সরsতীেক ক পজূা করার কারণ হল 
ei িসিdেক kয় না কের আরo বিৃd কের িবদ ার 
পিরম েল িনেজর pাধান  pিতি ত করা। িনেজর 
মােন পিরবােররo। সরsতী পজূা যাঁরা জােনন তাঁেদর 
কােছ ei মখুবnিট aথহীন। যাঁরা জােনন না, দয়া 
কের িনেজ পজূা করার মত সাহস aজন কruন। 
eকিট পুঁ িথ থেক সমg পজূার পdিত tuেল দoয়া 
হল। বাকীটা করার মত যাগ তা না থাকেল আপিন 
ei পজ e আসেত পারেতন না। pথেম পেুরা 
টkটটা পেড় ফলনু। মনঃসংেযােগর pথম পরীkায় 

utীণ হেত পােরন িকনা দখনু। না পারেল বঝুেবন 
মেনর শিk বিৃd করা pেয়াজন। eভােবo তা হেত 
পাের।  

পজূক হেত গেল িকu িফিজক াল a মdুা বা 
হােতর ভ ী জানা pেয়াজন। সguিল সাধ মত 

aনশুীলন কের নেবন, পজূার কেয়কিদন আেগi। 
িবিভn ন াস সmেno ধারণা তরী কের িনেত হেব। 
eর পর সব uপকরণ যাগাড় কের যিদ সরsতী পজূা 
িনেজ করেত পােরন, তাহেল বঝুেবন মন eখনo 
িবকল হয়িন। ‘পজূা’ pকরণিটর uেdশ i তাi। 
মানিসক শিk বিৃd করা। িনেজর িবেবচনা মত পজূা 
কruন। িনেজেক bাhণ ধের পজূা কruন। পারেতi 
হেব। পজূা সমাপেনর পর tিpর পিরমাণ দখেল 
িনেজi িবিsত হেবন। সহায়তার জন  
samaj@bangodarshan.com e মল কruন। 

িনেm pদিশত ছিবেত সরsতী পজূার জন  
আেয়াজন িবশেদ দখান হেয়েছ। মাটামিুট ei 
আেয়াজন করেলi পজূা ভালভােব aনিু ত হoয়া 
সmব। du eকটা িজিনস না থাকেল kিত নi। যাঁরা 
িবেদেশ থােকন তাঁরা সi দেশর uল, পাতা, পlব, 
শষ ািদ ব বহার করেবন। পাt o যেntর ব াপাের 
iেmpাভাiেজশন করেল kিত নi। মিূত না থাকেল 
ছিব বা বieর থাক িদেয় কাজ চলেব। পেুরা পdিতিট 
পেড় িনেল পজূা কম সmেn ধারণা পির ার হেয় 
যােব। যতটা পারেবন করেবন। িকu aংশ বাদ গেল 
মেন মেন kমা চেয় নেবন। হাম সকেল কের না। 
সংিkp eকেবলার পজূায় িবসজন মnt পজূা শেষi 
পাঠ করেত হেব। সেkেt শীতল লােগ না। 

 



 

 

 

 

 

 

    
 



 

 

        আেয়াজন 

1    জলপাt বা মৎৃপাt       
2    দপণ   
3   দায়াত কলম o প পlব 
4    তীরকািঠ  
5    সtূ ব নী  
6    ঘট o সশীষ ডাব   
7    তকািঠ   
8    বstািদ  
9    শীষচk 
10   ল াপটপ মাবাiল     
11   কাঁসর o লািঠ  
12   চামর  
13   িপতেলর s াে  শ    
14   চাঁদমালা 
15   িসংহাসেন শালgাম িশলা 
16   পেুরািহতবরণ ধিুত 
17   পজূারীর কাষাkuিষ 
18   পু পাt 
19   িম াn  

20   আতপ চাuল নেবদ -সেnশ
21   কাটা ফল pসাদ 
22   প pদীপ 
23   গ াজেলর ঘিট 
24   ধপূদািন 
25   ঘ া      
26   কপরূ দািন 
27   হামku  
28   মধপুেকর বািট 
29   িপতেলর o মািটর pদীপ 
30  প ামেৃতর পাথরবািট 
31   প গেব র মৎৃপাt 
32   পsুকািদ, ডােয়রী, খাতাপt  
33   আলতা, িসঁduর, ধপূ, দশলাi, িঘ,  
মধ,ু প শষ , আটকলাi iত ািদ 
34    পজূারীর আসন 
35    pশিs পাt বা বরণডালা 
36    তাmku  
37    ঘটাcাদন গামছা 

 

dব  / uপকরণ: িসঁduর, পেুরািহতবরণ, 
িতল, হরতকী, প guঁিড়, প শষ , প রt, 
প পlব, ঘট, ku হািঁড়, তকাঠা, দপণ, 
তীরকািঠ 4িট, ব নীসtূ, ঘটাcাদন গামছা, 
বরণডালা, সশীষ ডাব, eক সরা আতপ 
চাuল, পু ািদ, আসনা ুরীয়ক, মধপুেকর 
বািট, নেবদ , kuচা নেবদ , সরsতী শাটী, 

নারায়েণর ধিুত, চাঁদমালা, িবlপtমালা, 
থালা, গলাস, শ , লৗহ, নথ, রচনা, 
আেমর মkুuল, যেবর শীষ, kuল, বাসক uল, 
আিবর, a , মস াধার o লখনী। হােমর 
dব ািদ: বািল, খড়েক, গব ঘতৃ 250 gাম, 
পান, পােনর মশলা, হােমর িবlপt 28িট, 
পাকা কলা 6িট, কপরূ, পণূপাt o দিkণা। 



 

 

আচমন। 

dui পা eবং dui হাত ধiুয়া আসেন uপেবশন কিরেব। 
aতঃপর গাকেণর (গruর কান) ন ায় হােতর তেলা 
কিরয়া, eকিট মাষকলাi uিবেত পাের, eতuku পিরমাণ 
জল লiয়া (aিধক বা al পিরমাণ নেহ) তাহা দশন 
করতঃ পান কিরেব। eirপ িতনবার কিরেব। পের হাত 
ধiুয়া মsেক o পেদ জেলর িছটা িদেব, দিkণ হেsর 
বাঁকােনা a ু , তজনী o মধ মা ei িতন a ুিল িমিলত 
কিরয়া মখু sশ কিরেব, a ু  o তজনী dারা নািসকা 
sশ কিরয়া, তৎপের a ু  o aনািমকা dারা চkudয় o 
তৎপের কণdয় পনুঃ পনুঃ sশ কিরেব। তৎপের a ু  o 
কিণ া ুিল িমলেন নািভেদেশ eবং হsতল dারা hদয় 
sশ কিরেব, পের সমs a ুিল dারা মsক eবং a ুিলর 
agভাগ dারা বাhudয় sশ কিরেব। 

িবusরণ। 
o ঁিবuঃ o ঁিবuঃ o ঁ িবu 

o ঁ তd িবে াঃ পরমং পদং সদা পশ িn সরূয়ঃ। িদবীব 
চkuরাগতm। o ঁ সবম ল ম ল ং বেরণ ং বরদং uভং 
নারায়ণং নম ত ং সবকমািন কারেয়ৎ।  

o ঁিবuঃ o ঁিবuঃ o ঁ িবu 

o ঁ শ চkধরং িবuঃ িdভূজং পীতবাসসm। pারেm 
কমনাং িবpঃ পু রীকং sেরৎ হিরm। 

o ঁ ীহির o ঁ ীহির o ঁ ীহির। 

নেমা aপিবtঃ পিবtবা সবাবsাং গেতাঽিপবা।  
যঃ sেরৎ পু রীকাkং সবাহ াভ nরং uিচঃ।  

নেমা uিচঃ নেমা uিচঃ নেমা uিচঃ। 

o ঁমাধেবা মাধেবা বািচ, মাধেবা hিদ sরিn মাধবঃ সেব 
সবকােযষ ুমাধবঃ। 

o ঁ ীমাধবঃ o ঁ ীমাধবঃ o ঁ ীমাধবঃ॥ 

জলuিd।  
akuশমdুা dারা কাশার জেল তীথ আবাহন কিরয়া পাঠ 
কিরেব, — 

o ঁগে  চ যমেুনৈচব গাদাবরী সরsতী। 
নমেদ িসnu কােবরী জেলঽিsn সিnিধং kuru॥ 

 akuশমdুা 
সযূাঘদান।  
kuশীেত িতল tuলসী গ াজল দবূা রkচnন সহ জবা পু  
লiয়া —  

িবuেরাম তৎসদ aদ  মাঘমািস ukপেk প ম াং িতেথৗ 
aমকু গােtন ময়া aমকু দবশমণঃ কািয়ক বািচক 
মানিসক সাংসািরক চtuিবধ পাতক দিূরত kয়dারা 
আtuিdপবূক কমফলিসdথং সযূাঘদানারm িkয়েত 
uভম ভবtu। o ঁনম িববsেত bh  ভাsেত িবu তজেস 
জগৎপিবেt uচেয় কমদািয়েন, iদং aঘm o ঁ নমঃ 
ীসযূ ায় নমঃ। 

pণাম: - লােকশ tং জগcku সৎকমং তব ভািসতm 
কেরািম ত  িনিব ং পণূমstu তদcনাৎ। o ঁ জবাkuসমু 
স াশং কাশ েপয়ং মহাdu িতm, াnািরং সবপাপ ং 
pণেতাঽিs িদবাকরm। 

গায়tীপাঠ। 
o ঁভূভুবঃsঃ তৎ সিবtuবেরণ ং ভেগা দবস  ধীমিহ িধেয়া 
যা নঃ pেচাদয়াৎ। o ঁ 

gurusরণ। 

িনmিলিখত মnt পােঠ িনজ guru sরণ কিরেব। 

aখ ম লাকারং ব াpং যন চরাচরm। 
তৎপদং দিশতং যন তৈs ীguরেব নমঃ॥ 



 

 

ajানিতিমরাnস  jানা নশলাকয়া। 
চkurunীিলতং যন তৈs ীguরেব নমঃ॥ 
 
gurubhা guruিবuঃ guruেদেবা মেহ রঃ। 
guruেরব পরংbh তৈs ীguরেব নমঃ॥  

আসনuিd 
ভূিমেত িtেকাণম ল a ন কিরয়া—  
“o ঁআধারশkেয় কমলাসনায় নমঃ” মেnt পজূা কিরয়া 
ম েলাপির আসন sাপন করতঃ আসন sশ কিরয়া পাঠ , 
যথা — 
“aস  আসেনাপেবশনমntস  মruপৃ ঋিষঃ  
সতুলং ছnঃ kuেmােদবতা আসেনাপেবশেন িবিনেয়াগঃ।  
o ঁপিৃ tয়া ধতৃােলাকা দিবtং িবuনা ধতৃা।  
t  ধারয় মাং িনত ং পিবtং kuruচাসনm ॥”  
(বােম) “o ঁ guruেভ া নমঃ, o ঁপরমguruেভ া নমঃ,  
o ঁপরাপরguruেভ া নমঃ”, o ঁপরেমি guruেভ া নমঃ”,  
(দিkেণ) “o ঁগেণশায় নমঃ”,  
(মেধ ) “o ঁ ঐং ী ীসরsতীেদবতাৈয় নমঃ।”  
aতঃপর “ফ  ” মেnt গnপু  dারা করতলdয় শাধন 
করতঃ ছািটকার dারা (tuিড়) দশিদgnন করতঃ পু uিd 
কিরেব। 

 

পু uিd। 
পেু  পজূনীয় দবতার আিবভাব িচnা করতঃ, —  
“পু েকtu রাজাহেত শতায় সম ক সmnায় হূং” মেnt 
পু  sশ কিরয়া  
“o ঁপেু  পেু  মহাপেু  পু সmেব।  
পু চয়াবকীেণ চ huঁm ফ   sাহা॥”  

মেnt পু  শাধন কিরেব।  

প গব  শাধনমnt (সামেবিদ)। 

গামtু — o ঁভূভুবঃsঃ তৎ সিবtuবেরণ ং ভেগা দবস  
ধীমিহ িধেয়া যা নঃ pেচাদয়াৎ। o ঁ 
গাময় — o ঁগাবি d  ঘা সমন বঃ, সজােত ন মruতঃ 
সবnবঃ। িরহেত কkuেভা িমথঃ।  

dug — o ঁগেব া ষ ু না যথা পেুরা েয়াত রথয়া। বিরবস া 
মেহানাm ॥  

দিধ — o ঁদিধkাb েণা aকািরষং িজে ার স  বািজনঃ। 
সরুিভ না মখুাকেরাৎ p ণ আয়ংুিষ তািরষৎ॥  

ঘতৃ — o ঁ ঘতৃবতী ভুবনানামিভি েয়াব , পিৃ  মধdুuেঘ 
সেুপশসা। দ াবা পিৃথবী বruণস  ধমণা িব িভেত aজের 
ভূিরেরতসা॥  

kuেশাদক — o ঁ দবস  tা সিবtuঃ pসেবঽি েনাবাhuভ াং 
পেূ া হsাভ াং গhৃািম॥” aতঃপর গায়tী পাঠ কিরয়া 
eকীকরণ কিরেব। 

যজেুbিদ 
গামtু—o ঁভূভুবঃsঃ তৎ সিবtuবেরণ ং ভেগা দবস  
ধীমিহ িধেয়া যা নঃ pেচাদয়াৎ। o ঁ  
গাময়—o ঁগndারা duরাধষাং িনত পু াং করীিষণীm । 
ঈ রীং সbভূতানাং তািমেহাপhেয়ি য়m ॥  

dug—o ঁআপ ায় সেমtu ত িব তঃ সামবৃ ং ভবা 
বাজস  স েথ।  

দিধ—o ঁদিধkাb েণা aকািরষং িজে ার স  বািজনঃ। 
সরুিভ না মখুাকেরাৎ p ণ আয়ংুিষ তািরষৎ॥  

ঘতৃ—o ঁ তেজাঽিস ukমস মতৃমিস ধামনামািস। িpয়ং 
দবানামনাধৃ ং দবযজনমিস।  

kuেশাদক—o ঁ দবস  tা সিবtu pসেবঽি েনাবাhuভ াং 
পেূ া হs াভ মাদেদ॥” aতঃপর গায়tী পাঠ কিরয়া 
eকীকরণ। পের সামান াঘ  sাপন কিরেব। 

 



 

 

 

প ামতৃ শাধনমnt (সামেবিদ)। 
dug — o ঁগেব া ষ ু না যথা পেুরা েয়াত রথয়া। বিরবস া 
মেহানাm ॥  

দিধ — o ঁদিধkাb েণা aকািরষং িজে ার স  বািজনঃ। 
সরুিভ না মখুাকেরাৎ p ণ আয়ংুিষ তািরষৎ॥  

ঘতৃ — o ঁ ঘতৃবতী ভুবনানামিভি েয়াব , পিৃ  মধdুuেঘ 
সেুপশসা। দ াবা পিৃথবী বruণস  ধমণা িব িভেত aজের 
ভূিরেরতসা॥  

শকরা — o ঁ দৗরাপঃ কিনkদং িসেnারােপা মruেতা 
মাদয়nাং ঘmেজ ািতঃ। 

মধ ু— o ঁমধবুাতা ঋতায়েত মধkুরিn িসnবঃ। মা ীণঃ 
সেnাষধীঃ। o ঁ মধ ুনেkামেুতাষেসা মধমুৎ পািথবং রজঃ। 
মধ ু দ ৗরstu নঃ িপতা। o ঁমধমুােnা বনsিতমধমুাঁ astu 
সযূ ঃ। মা ীগােবা ভবntu নঃ। o ঁ মধ ুo ঁ মধ ুo ঁমধ॥ু  

বদীেশাধন। 

kuেশাদক dারা বদীেত জেলর িছটা িদয়া পাঠ কিরেব — 

o ঁ দবস  tা সিবtuঃ pসেবঽি েনাbাhuভ াং পেূ া 
হsাভ ামাদেদ॥ o ঁ বদ া বিদঃ সমাপ েত বিহষা 
বিহিরিndয়m। যেূপন যপূ আপ ায়তাং pণীেতা aিgরিgনা। 

sিsবাচন।  
তাmপােt (kuশীেত) আতপত ুল লiয়া sিsবাচন কিরেব, 
যথা — 

“কtেব ঽিsn  গেণশািদনানােদবতাপজূাপbূক 
ী ীসরsতীেদবী মস াধারেলখনীপজূাকmিণ  

o ঁপণু াহং ভবেnাঽিধbruবntu, o ঁপণু াহং ভবেnাঽিধbruবntu, 
o পণু াহং ভবেnাঽিধbruবntu। o ঁ পণু াহm , o ঁপণু াহm , o ঁ 
পণু াহm ॥  

o ঁ কtেব ঽিsn  গেণশািদনানােদবতাপজূাপbূক 
ী ীসরsতীেদবী মস াধারেলখনীপজূাকmিণ o ঁ sিs 
ভবেnাঽিধbruবntu, o ঁ sিs ভবেnাঽিধbruবntu, o ঁ sিs 
ভবেnাঽিধbruবntu। o ঁ sিs, o ঁsিs, o ঁ sিs॥  

o ঁ কtেব ঽিsn  গেণশািদনানােদবতাপজূাপbূক 
ী ীসরsতীেদবী মস াধারেলখনীপজূাকmিণ  o ঁ ঋিdং 
ভবেnাঽিধbruবntu, o ঁ ঋিdং ভবেnাঽিধbruবntu,  o ঁ ঋিdং 
ভবেnাঽিধbruবntu। o ঁ ঋধ তাm , o ঁ ঋধ তাm , o ঁ 
ঋধ তাm ॥”  

মntপাঠ কিরয়া আতপচাuল িবকীরণ করতঃ sেবেদাk 
সkূপাঠ কিরেব। 

sিsসkূ (সাম) 
“o ঁ সামং রাজানাং বruণমিgমnারভামেহ।  
আিদত ং িবuং সযূ ং bhাণ  বহৃsিতm ।  
o ঁsিs ন iেndা বdৃ বাঃ sিs নঃ পষূা িব েবদাঃ।  
sিs নsােk া aির েনিমঃ sিs না বহৃsিতdধাtu॥ o ঁ
sিs, o ঁsিs, o ঁsিs॥” 

(যজ)ু 
“o ঁsিs ন iেndা বdৃ বাঃ sিs নঃ পষূা িব েবদাঃ। sিs 
নsােkা aির েনিম, sিs না বহৃsিতdধাtu॥ o ঁ 
গণানাntা গণপিতgum হবামেহ, িpয়াণাntা িpয়পিতgum 
হবামেহ, িনিধনাntা িনিধপিতgum হবামেহ। বেসা মম॥ o ঁ
sিs, o ঁsিs, o ঁsিs॥” পের kতা িল হiয়া সাk মnt 
পাঠ কিরেব। 

সাk মnt* 

“o ঁসযূ ঃ সােমা যমঃ, কালঃ সেn  ভূতান হ kপা।  
পবেনা িদকপিতভুিমরাকাশং খচরামরাঃ।  
bাhং শাসনমাsায় কl িমহ॥” 

*stী o শdূপেk সbt কবল, “sিs” শb pেয়াগ 
কিরেব। “পণু াহং, সিnিধm  o ঋিdং” ei শb “o ঁ” ei 



 

 

মnt ucারণ কিরেব না। “o ঁ” পিরবেt “নমঃ” শb 
pেয়াগ হiেব। 

বরণ 
কtা sয়ং পজূাকরেণ aশk হiেল পজূক o তntধারক 
বরণ কিরেব। কtা পবূােস  eবং বতৃ bাhণ utরােস  
uপেবশন কিরেব। কtা kতা িল হiয়া বিলেব “o ঁ 
সাধভুবনাsাm ।” বতৃ bাhণ বিলেব “o ঁ সা হমােস।” 
কtা বিলেব “o ঁacিয়ষ ােমা ভবnm ।” bাhণ বিলেব “o ঁ 
acয়।” কtা গnপু , যেjাপবীত o বstা ুরীয়ক gহণ 
কিরয়া “eতািন গnপু বstা ুরীয়কযেjাপবীতািন o ঁ 
bাhণায় নমঃ” মেnt bাhণেক দান কিরেব। bাhণ বিলেব 
“o ঁ sিs।” পের কtা আতপচাuল লiয়া bাhেণর 
দিkণজান ুsশ কিরয়া বরণবাক  পাঠ কিরেব — যথা,  

“িবuেরাঁ তৎসদদ  মােঘমািস uেkপেk ীপ ম ািnেথৗ 
aমকুেগাtঃ ীaমকুেদবশmা মৎস িlত 
ী ীসরsতীেদবী  লখনী-মস াধার-পজূাকmিণ পজূককm 

(তntধারককm) করণায় aমকুেগাtং 
aমকুেদবশmাণেমিভগnািদিভরভ c  ভবnমহং বেৃণ।”  

বতৃ bাhণ বিলেব “বেৃতাঽিs।” কtা kতা িল হiয়া 
বিলেব, “o ঁযথািবিহত পজূককm (তntধারককm) kuru।” 
bাhণ বিলেব “o ঁ যথাjানং করবািণ॥” aতঃপর স l 
কিরেব। 

স l 
তাmপাt kuশ, িতল, ফল (হিরতকী), পু  o জলািদর 
dারা পণূ করতঃ পািতত দিkণজান ু হiয়া পbূােস  বা 
utরােস  uপেবশন কিরয়া স l কিরেব, যথা— 

“িবuেরাঁ তৎসদদ  মােঘমািস uেkপেk ীপ মািnেথৗ 
aমকুেগাtঃ ীaমকুেদবশmা aমকুকামঃ 
গেণশািদনানােদবতাপজূাপbূক ী ীসরsতীেদবী লখনী-
মস াধার-পজূককmাহং কিরেষ   

(পরােথ “aমকুেগাtস  ীaমকুস  কিরষ ািম”)। aতঃপর 
sেবেদাk স lসkূ পাঠ । 

স lসkূ (সামেবিদ) 
“o ঁ দেবা বা dিবেণাদাঃ পণূাং িবব ািসচm ।  
udা িস মপুবা পণৃ মািদেdা দব oহেত॥  
o ঁaস  স িlতাথস  িসিdরstu।  
o ঁaয়মারm uভায় ভবtu।” 

যজেুbিদ 
“o ঁযjাgেতা দরূমৈুদিত দবং তduসpুস  তৈথৈবিত,  
দরূ মং জ ািতষাং জ ািতেরকং তেn মনঃ িশব 
স lমstu।  
o ঁaস  স িlতাথস  িসিdরstu। o ঁ aয়মারm uভায় 
ভবtu॥”  

সামান াঘ  
ভূিমেত িtেকাণম ল কিরয়া ম েল “o ঁ আধারশkেয় 
নমঃ, o ঁkmায় নমঃ, o ঁaনnায় নমঃ, o ঁপিৃথৈব  নমঃ” 
মেnt গnপু  dারা পজূা কিরয়া “ফ  ” মেnt pাkণীপাt 
( কাশা) pkালন করতঃ ম েলাপির sাপন কিরেব। পের 
(ঐং) মলূমেnt aথবা o ঁ মেnt পাt জলপণূ কিরয়া  

“o ঁaং aকম লায় dাদশকলাtেন নমঃ”  
o ঁuং সামম লায় ষাড়শকলাtেন নমঃ,  
o ঁমং বিhম লায় দশকলাtেন নমঃ”  

মেnt পজূা কিরয়া পাts জেল গnপু ািদ pদান করতঃ 
ধনমুdুা, যািনমdুা, aবgu নমdুা o মৎস মdুা pদশন 
করতঃ akuশমdুায়  

“o ঁগে  চ যমেুন চব গাদাবির সরsিত।  
নmেদ িসnu কােবরী জেলঽিsn  সিnিধং kuru॥”  

মেnt তীথাবাহন কিরয়া পাts জল dারা পেূজাপকরণ o 
িনেজেক aভু kণ কিরয়া dারপজূা কিরেব। 

 



 

 

 
ধনমুdুা  যািনমdুা 

     
      মৎসমdুা   akuশমdুা 

dারপজূা 
জলdারা “ফ  ” মেnt dারেদশ aভু kণ করতঃ 
dারেদবতাগেণর আবাহন কিরয়া পজূা কিরেব, যথা— 

“eেত গnপেু  o ঁগাং গেণশায় নমঃ”  
eikেম “o ঁ মহালৈk  নমঃ, o ঁ সরsৈত  নমঃ,  

o ঁ িব ায় নমঃ, o ঁ ktপালায় নমঃ, o ঁ গাং গ াৈয় নমঃ, 
o ঁযাং যমনুাৈয় নমঃ, o ঁastায় নমঃ।”  

aশkপেk “o ঁ dারেদবতাগেণেভ া নমঃ” পের 
িব াপসারণ করতঃ মাষভkবিল pদান কিরেব। 

িব াপসারণ 

মলূমেnt (ঐং) িদব দিৃ dারা িদব িব , “o ঁ astায় ফ  ” 
মেnt anরীেkর িব  o ভূিমেত বামপেদর গাড়ালী dারা 
িতনবার আঘাত কিরয়া ভৗমিব  aপসারণ কিরেব। 

মাষভkবিল 
ভূিমেত sবােম িtেকাণম ল aি ত কিরয়া তduপির নতূন 
মৎৃপােt বা িবlপেt মাষকলাi, দিধ o আতপচাuল 
eকt করতঃ sাপন কিরেব। পের ভূতগেণর আবাহন 
কিরেব,  

যথা— 

“o ঁভূতাদয় iহাগcত iহাগcত,  
iহিত ত iহিত ত, iহসিnধt iহসিnruধ ম,  

atািধ ানং kuruত মম পজূাং গhৃীত॥” aতঃপর  

“বং eতৈs মাষভkবলেয় নমঃ” মেnt শাধন,  
“eেত গnপেু  o ঁমাষভkবলেয় নমঃ,  
eতদিধপতেয় o ঁ ীিব েব নমঃ,” মেnt acনা কিরয়া—  

“eষ মাষভkবিল o ঁ ভূতািদেভ া নমঃ” মেnt uৎসগ 
কিরেব। পের kতা িল হiয়া পাঠ — 

“o ঁভূতাঃ pতাঃ িপশাচা  ত বসn t ভূতেল।  
ত গhৃntu ময়াদt বিলেরষ pসািধতঃ।  
পিূজতা গnপু াৈদ বিলিভsািপতাsথা।  
দশাদsাৎ িবিনঃসতৃ  পজূাং পশ ntu মৎkতাm ॥  

eষ মাষভkবিলঃ o ঁভূতািদেভ া নমঃ।  
o ঁভূতাদয়ঃ kম m ॥” aতঃপর িকu akত বা তসষপ 
gহণ কিরয়া—  

“o ঁaপসপntu ত ভূতা য ভূতা ভুিব সংিsতা।  
য ভূতা িব কtারেs নশ ntu িশবাjয়া॥  

o ঁ বতালা  িপশাচা  রাkসা  সরীসপৃাঃ॥  
aপসপntu ত সেb চি কােstণ তািড়তাঃ।” মnt পাঠ 
করতঃ “ফ  ” মেnt দশিদেক ছড়াiয়া িদেব। 

pাণায়াম 

দিkণনাসাপটু ধারণ কিরয়া মলূমnt (ঐং) ষাড়শবার 
জপdারা বায় ু পরূণ কিরেব। পের uভয় নাসারn rud 
করতঃ চtuঃষি বার জপdারা kumক কিরয়া, dািtংশবার 
জপdারা দিkণ নাসাপেুট বায় ু রচন কিরেব। পের 
িবপরীতভােব aথাৎ দিkণনাসাপেুট বায় ু পরূণ কিরয়া 
uভয়নাসা rud করতঃ kumক কিরেব eবং বামনাসা dারা 
বায় ুপিরত াগ কিরেব। পনুঃ বামনাসায় বায় ুপরূণ কিরয়া 
kumক কিরয়া দিkণনাসায় বায় ুপিরত াগ কিরেব। eirপ 
িতনবার কিরেল, eকবার pাণায়াম হয়। pাণায়াম পরূেক 
ষাড়শ, kumেক চtuঃষি  o রচেক dািtংশবার কিরেত 
হয়। aসমথপেk eকবার কিরেল pাণায়াম িসd হয়। 
aশkপেk ষাড়শবার sেল চািরবার, চtuঃষি বার sেল 



 

 

ষাড়শবার eবং dািtংশবার sেল আটবার জপ কিরেল 
িসd হয়। aতঃপর ভূতuিd কিরেব। 

aথ ভূতuিd [সংsৃত িনেদশাবলী] 
রং iিত জলধারয়া বিhpাকারং িবিচn  sাে  utােনৗ 
কেরৗ ktা সাঽহিমিত (হংস iিত) iিত মেntণ জীবাtানং 
hদয়sঃ দীপকিলকাকারং মলূাধারs kuলku িলন া সহ 
সষুmুা-বtনা মলূাধার-sািধ ান-মিণপরুকানাহত—
িবudাjাখ  ষ  চkািণ িভtা িশেরাঽবিsতােধামখু- 
সহsদল-কমল-কিণকাnগত পরমাtিনসংেযাজ  তৈtব 
পিৃথব ােpজাবাযাকাশ-গnরসrপsশশb-
নািসকািজhাচkusk ে াtবাk পািণপাদপায়পূs- 
pkিতমেনাবdু ঽ ারrপ-চtuিbংশিততttািন লীলািন 
িবভাব  দিkণ-নাসাপটুং ধtৃা যিমিত বায়বুীজং ধmূবণং 
বামনাসাপেুট িবিচn  তস  ষাড়ষবারজেপন বায়নুা 
দহমাপযূ , নাসাপেুটৗ ধtৃা তস  চtuঃষি বারজেপন 
kumকং ktা, বামkuিks k বণ পাপপrুuেষণ সহ দহং 
সংেশাষ , তস  dািtংশdারজেপন দিkণনাসয়া বায়ংু 
রচেয়ৎ।  

পনুঃ দিkণনাসাপেুট রিমিত বিhবীজং রkবণং ধ াtা 
তস  ষাড়শবার জেপন বায়নুা দহমাপযূ  নাসাপেুটৗ ধtৃা 
তস  চtuঃষি বারজেপন kumকং ktা, 
k বণপাপপrুuেষণ সহ দহং দg া, তস  
dািtংশdারজেপন বামনাসয়া ভেsন সহ বায়ংু রচেয়ৎ।  

ততঃ ঠিমিত চndবীজং ukবণং বামনাসাপেুট তস  
ষাড়শবারজেপন ললােট চndং নীtা, নাসাপেুটৗ ধtৃা 
বিমিত বruণবীজস  চtuঃষি বারজেপন kumকং ktা 
তsাlলাটsচndাd গিলতসধুয়া মাtকাবণািtকয়া 
সমsেদহং িবরচ  লিমিত পিৃ বীজস  dািtংশdারজেপন 
দহং সদুঢ়ৃং িবিচn , দিkণনাসয়া বায়ংু রচেয়ৎ।  

ততঃ, হংসঃ iিত মেntণ জীবং ssােন সংsাপ  ku িলনীং 
পিৃথব ািদনী চ যথাsােন সংsাপেয়ৎ॥” পের ন াসািদ 
কিরেব। 

ব ানবুাদ। [uপেরাk পdিতর] 

eiguিল মেনােযাগ সহকাের িবেশষভােব িচnা কিরেব। 
‘রং’ মেnt জেলর ধারা িদয়া বিhpাকার ( যন চtuিদেক 
বিh dারা বি ত  sােন বিসয়া আিছ) eirপ িচnা করতঃ  
িচৎভােব হsdয় uপযুু পির ( kােড়) রািখয়া ‘ সাঽহং’ ei 
মেnt hৎpেদশs দীপকিলকাকার জীবাtােক  মলূাধারিsত 
kuলku িলনীর সিহত সষুmুাপেথ মলূাধার, sািধ ান, 
মিণপরু, aনাহত, িবud eবং আjা নামক ষ  চk 
(চtuদল, ষড়দল, দশদল, dাদশদল, ষাড়ষদল, o 
িdদলপd) ভদ কিরয়া িশেরাঽবিsত aেধামখু সহsদল 
কমেলর কিণকামধ s পরমাtােত সংেযাগ কিরয়া তথায় 
দিহক পিৃথবী, জল, তজ, বায়,ু আকাশ, গn, rপ, রস, 
sশ, শb, নািসকা, িজhা, চku, tক, কণ, বাk, হs, 
পদ, পায়,ু uপs, pkিত, মন, বিুd, aহ ার, ei 
চtuিবংশিত তttেক িবলীন ভাবনা কিরয়া তৎপের 
a ু dারা বামনাসাপটু রাধ কিরয়া ‘যং’ ei ধmূবণ 
বায়বুীজ িচnা কিরয়া pাণায়ামানসুাের 16 বার জপ করতঃ 
বামনাসা dারা সমs দহ বায়েুত আপরূণ কিরেব। পের 
uভয় নাসা  িটিপয়া ধিরয়া ঐ ‘যং’ বীজটী 64 বার জপ 
কিরেত কিরেত k বণ পাপপrুuেষর সিহত িনজেদহ 
শাষণ িচnা কিরেব। তৎপের ঐ ‘যং’ বীজ 32 বার জেপ 
দিkণনাসা dারা বায় ুত াগ কিরেব। 

পের দিkণনাসাপেুট ‘রং’ রkবণ ei বিhবীজ িচnা 
কিরয়া 16 বার জপপবূক বায়dুারা দহ পরূণ কিরেব eবং 
64 বার জেপ kumক কিরয়া মলূাধারিsত বিhdারা 
k বণ পাপপrুuষ সিহত দg িচnা কিরয়া পনুরায় 
বিtশবার জেপ বামনাসা dারা দgীভূত পাপপrুuেষর  
ভে র সিহত বায় ুপিরত াগ কিরেব। 

পের ‘ঠং’ ei চndবীজ ukবণ িচnা কিরয়া 16 বার জেপ 
পবূrপ দহ পরূণপবূক ‘বং’ ei বruণবীজ 64 বার জেপ 
kumক কিরয়া ললােট চnd আনয়ন কিরয়া চndিবগিলত 
মাtকাবণািtকা সধুা dারা সমs দহ  পনুরায় রচনা 
কিরেব। পের ‘লং’ পৃ ীবীজিটেক িচnা কিরয়া 32 বার 



 

 

জেপ দহেক সদুঢ়ৃ  িচnা কিরয়া দিkণনাসা dারা বায় ু
ত াগ কিরেব। aনnর হংসঃ ei মেnt জীবাtােক িবলীন 
kuলku িলনী সহ চtuিবংশিত তttেক s s sােন sাপন 
কিরয়া িনজ শরীরেক aভী েদেবর সদশৃ িচnা কিরেব। 

pাণায়ােমর aনkুমানসুাের ভূতuিd কিরেত হয়। 

সংেkপ ভূতuিd 
[aশk aথবা দহs চkguিলর aবsান o কাযসmেn ধারনাহীন 
ব িkগণ সংিkp ভূতuিd dারা কাযসাধন কিরেল সমান ফললাভ 
কিরেব।] 

‘রং’ মেnt আপনার চtuিদেক জলধারা িদয়া আপনােক 
বিhpাচীর বি ত বিলয়া ভাবনা কিরেব। পের নািসকাdয় 
িটিপয়া ধিরয়া িনmিলিখত মnt চtu য় পাঠ কিরেলi 
সংেkেপ ভূতuিd হয়। 
মnt চtu য় যথা — o ঁ মলূশৃ াটািcরঃসষুmুা পেথন 
জীবিশবং পরমিশবপেদ যাজয়ািম sাহা॥1 
o ঁযং িল শরীরং শাষয় sাহা॥2  
o ঁরং সে াচশরীরং দহ দহ sাহা॥3  
o ঁ পরমিশব সষুmুাপেথন মলূশৃ াটমlুেসাlস jল jল 
pjল pjল হংসং সাঽহং sাহা॥4  

মাtকান াস 
aস  মাtকামntস  bhঋিষগায়tীcেnা  
মাtকাসরsতীেদবতা হেলাবীজািন sরাঃ শkয়ঃ 
মাtকান ােস িবিনেয়াগঃ॥  
িশরিস—o ঁbhেণ ঋষেয় নমঃ। মেুখ—o ঁগায়ৈt ছnেস 
নমঃ।  
hিদ—o ঁমাtকা-সরsৈত েদবতাৈয় নমঃ।  
guেহ —o ঁহl েভ া বীেজেভ া নমঃ।  
পাদেয়াঃ—o ঁsেরেভ া শিkেভ া নমঃ।  
সbাে —o ঁaব kায় কীলকায় নমঃ। 

করন াস 
o ঁaং কং খং গং ঘং ঙং আং a ু াভ াং নমঃ।  
o ঁiং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তজনীভ াং sাহা।  

o ঁuং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ মাভ াং বষ  ।  
o ঁeং তং থং দং ধং নং ঐং aনািমকাভ াম huঁ।  
o ঁoং পং ফং বং ভং মং ঔং কিন াভ াং বৗষ  ।  
o ঁaং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং kং aঃ astায় ফ  । 

a ন াস 
o ঁaং কং খং গং ঘং ঙং আং hদয়ায় নমঃ।  
o ঁiং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং িশরেস sাহা।  
o ঁuং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং িশখাৈয় বষ  ।  
o ঁeং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় huঁ।  
o ঁoং পং ফং বং ভং মং ঔং নttয়ায় বৗষ  ।  
o ঁaং যং রং লং বং শং ষং লং হং সং kং aঃ astায় ফ  । 

anমাtকান াস 
aং আং iং ঈং uং ঊং ঋং ঋ◌ৃ◌ং ঌং ঌঌং  
eং ঐং oং ঔং aং aঃ iিত কে ।  
কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং iিত hদেয়।  
ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং iিত নােভৗ।  
বং ভং মং যং রং লং iিত িল মেূল।  
বং শং ষং সং iিত মলূাধাের।  

হং kং iিত ruমেধ । 

বাহ মাtকান াস 
“o ঁপ াশিlিপিভিবভkমখুেদাঃ পdধ বkঃsলাং 
ভাsেnৗিলিনবdচndশকলামাপীনtu sনীm । মdুামkguণং 
সধুাঢ কলসং িবদ া  হsাmুৈজিb াণাং িবশদpভাং 
িtনয়নাং বাg েদবতামা েয়॥  
সবti o ঁপদ আিদেত বলা ভাল। 
aং নমঃ (ললােট), আং নমঃ (মখুবেৃt),  
iং ঈং নমঃ (চkuেয়াঃ), uং ঊং নমঃ (কণেয়াঃ),  
ঋং ঋ◌ৃ◌ং নমঃ (নাসাঃ), ঌং ঌঌং নমঃ (গ েয়াঃ),  
eং নমঃ (oে ), ঐং নমঃ (aধের), oং নমঃ (ঊdদেn),  
ঔং নমঃ (aেধাদেn), aং নমঃ (মsেক), aঃ নমঃ 
(মেুখ),  



 

 

কং নমঃ (দkবাhuমেূল), খং নমঃ (kপের), গং নমঃ ( 
মিণবেn),  
ঘং নমঃ (a ুিলমেূল), ঙং নমঃ ( a ুল েg), চং নমঃ 
(বামবাhuমেূল),  
ছং নমঃ (kপের), জং নমঃ ( মিণবেn), ঝং নমঃ 
(a ুিলমেূল),  
ঞং নমঃ (a ুল েg), টং নমঃ (দিkেণাruমেূল), ঠং নমঃ 
(জানিুন),  
ডং নমঃ (guলেফ), ঢং নমঃ (a ুিলমেূল), ণং নমঃ 
(a ুল েg),  
তং নমঃ (বােমাruমেূল), থং নমঃ (জানিুন), দং নমঃ 
(guলেফ),  
ধং নমঃ (a ুিলমেূল), নং নমঃ (a ুল েg), পং নমঃ 
(দিkণপাে ),  
ফং নমঃ (বামপাে ), বং নমঃ (পেৃ ), ভং নমঃ (নােভৗ),  
মং নমঃ (uদের), যং নমঃ (hিদ), রং নমঃ (দিkণ sেn),  
লং নমঃ (কkuিদ), বং নমঃ (বামsেn), শং নমঃ (hদয়ািদ 
দিkণহেs),  
ষং নমঃ (hদয়ািদবামহেs), সং নমঃ 
(hদয়ািদদিkণপােদ),  
হং নমঃ (hদয়ািদবামপােদ), লং নমঃ (hদয়াdu দের), kং 
নমঃ (hদয়ািদমেুখ)॥ 

সংহারমাtকান াস 
o ঁaksজং হিরণেপাতমদুgট ং, িবদ াং কৈররিবরতং 
দধতীং িtেনtাm ।  
aেdnেুমৗিলমruণামরিবnবাসাং বেণ রীং pণমত 
sনভারনmাm ॥  

kং নমঃ—hদয়ািদমেুখ, লং নমঃ—hদয়ািদজঠের, হং 
নমঃ—hদয়ািদবামপাদােg, সং নমঃ—দয়ািদদিkণপাদােg, 
যং নমঃ—hদয়ািদ-বামকরােg, শং নমঃ—
hদয়ািদদিkণকরােg, বং নমঃ—বামsেn, লং নমঃ—
কkuিদ, রং নমঃ—দিkণsেn, যং নমঃ—hিদ, মং নমঃ—
uদের, ভং নমঃ—নােভৗ, বং নমঃ—পেৃ , ফং নমঃ—

বামপাে , পং নমঃ—দিkণপাে , নং নমঃ—
বামপাদা ুল েg,  
ধং নমঃ—a ুিলমেূল, দং নমঃ—guলেফ, থং নমঃ—জানিুন, 
তং নমঃ—বামপাদমেূল, ণং নমঃ—দিkণপাদা ুল েg, ঢং 
নমঃ—a ুিলমেূল, ডং নমঃ—gul েফ, ঠং নমঃ—জানিুন, টং 
নমঃ—দkপাদমেূল, ঞং নমঃ—বামকরা ুল েg,  
ঝং নমঃ—a ুিলমেূল, জং নমঃ—বামমিণবেn, ছং নমঃ—
kপের, চং নমঃ—বামবাhuমেূল, ঙং নমঃ—দিkণ 
করা ুল েg, ঘং নমঃ—a ুিলমেূল,  
গং নমঃ—দিkণমিণবেn, খং নমঃ—kপের, কং নমঃ—
দিkণবাhuমেূল, aঃ নমঃ—মেুখ, aং নমঃ—মsেক, ঔং 
নমঃ—aেধাদnপ  েkৗ, oং নমঃ—ঊdদnপ  েkৗ, ঐং 
নমঃ—aধের, eং নমঃ—oে , ঌঌং নমঃ—বামগে , ঌং 
নমঃ—দিkণগে ,  
ঋ◌ৃ◌ং নমঃ—বামনাসাপেুট, ঋং নমঃ—দিkণনাসাপেুট, ঊং 
নমঃ—বামকেণ, uং নমঃ—দিkণকেণ, ঈং নমঃ—বামেনেt, 
iং নমঃ—দিkণেনেt, আং নমঃ—মখুবেৃt, aং নমঃ—
ললােট। 

পীঠন াস 
hদেয়—o ঁআধারশkেয় নমঃ, o ঁpkৈত  নমঃ, o ঁkumায় 
নমঃ, o ঁaনnায় নমঃ, o ঁ পিৃথৈব  নমঃ, o ঁ kীরসমdুায় 
নমঃ, o ঁ তdীপায় নমঃ, o ঁ মিণম পায় নমঃ, o ঁ 
কlবkৃায় নমঃ, o ঁ মিণেবিদকাৈয় নমঃ, o ঁরtিসংহাসনায় 
নমঃ।  
দিkণsেn—o ঁ ধmায় নমঃ। বামsেn—o ঁ jানায় নমঃ। 
বােমাruমেূল—o ঁ বরাগ ায় নমঃ। দিkেণাruমেূল—o ঁ 
ঐ য ায় নমঃ। মেুখ—o ঁ aধmায় নমঃ। বামপাে —o ঁ 
ajানায় নমঃ।  
নােভৗ—o ঁaৈবরাগ ায় নমঃ। দিkণপাে —o ঁaৈন য ায় 
নমঃ।।  
পনুhদেয়—o ঁaনnায় নমঃ, o ঁপdায় নমঃ,  
o ঁaং aকম লায় dাদশকলাtেন নমঃ,  
o ঁuং সামম লায় ষাড়শকলাtেন নমঃ,  



 

 

o ঁমং বিhম লায় দশকলাtেন নমঃ,  
সং সttায় নমঃ, রং রজেস নমঃ, তং তমেস নমঃ,  
আং আtেন নমঃ, aং anরাtেন নমঃ,  
পং পরমাtেন নমঃ, hীং jানাtেন নমঃ।  
o ঁ মধাৈয় নমঃ, o ঁ pjাৈয় নমঃ, o ঁpভাৈয় নমঃ,  
o ঁিবদ াৈয়ঃ নমঃ, o ঁ ি ৈয় নমঃ, o ঁধৈৃত  নমঃ,  
o ঁsৈৃত  নমঃ, o ঁবৈুd  নমঃ।  
মেধ —o ঁিবেd ৈয  নমঃ। তduপির—o ঁবণকমলাসনায় 
নমঃ॥ 

ব াপকন াস 

গnপু  লiয়া pণবপিুটত মলূমnt (o ঁ ঐং) ucারণ 
কিরেত কিরেত মsক হiেত পাদেদশ পযn eবং 
পাদেদশ হiেত মsক পয n, aনnর নািভ হiেত hদয় 
পয n uভয় কর dারা সাতবার aথবা কমপেk িতনবার 
ব াপকন াস কিরেব। 

ঋষ ািদন াস 
aস  ী ীসরsতীমntস  কণঋিষঃ িবরা   গায়tীcnঃ,  
ী ীবাগী রীেদবতা মম কিবtশিkবdৃেয় 
ী ীসরsতীপজূায়াঃ িবিনেযাগঃ॥  

(িশরিস) “o ঁক ায় ঋষেয় নমঃ।” (মেুখ) “o ঁিবরা   
গায়ৈt cnেস নমঃ।”  
(hিদ) “o ঁ বাগী েয  দবতাৈয় নমঃ॥” 

ধ ান 
“o ঁতruণশকলিমেnািব তীu কািnঃ।  
kuচভরণিমতা ী সিnষnা িসতােb॥  
িনজকরকমেলাদ েlখনী পsুক ীঃ।  
সকল িবভবিসৈd  পাtu বাg েদবতা নমঃ॥” পের 
মানসপজূা করতঃ িবেশষাঘ  sাপন কিরেব। 

মানসপজূা 

মলূাধার হiেত bhরn পয n িবdu dণা ku িলনীশিkেক 
িচnা কিরয়া sীয় hৎপেd পজূনীয় দবতােক রtেবদীকার 
uপর সংিsত eirপ ভাবনা করতঃ। যথাkেম 
ku িলনীপাts বাির পাদ , মনেক aঘ , সহsদলিsত 
সধুােক আচমনীয়, চtuিbংশিত তttাttক aিহংসািদ 
িনmলguণসকলেক পু , pাণবায়েুক ধপু, তজsrপ দীপ, 
aমতৃrপ নেবদ , আকাশrপ চামর, সযূ rপ দপণ, 
চndrপ ছt eবং aনাহত িনতrপ ঘ া িনেবদন কিরেব। 

িবেশষাঘ  

sবােম িtেকাণম ল করতঃ তduপির িtপিদকা sাপন 
কিরয়া “ফ  ” মেnt শ ািদ aঘ পাt sাপন কিরয়া “নমঃ” 
মেnt পােt গnপু দbূাkতািদ sাপন কিরেব। পের 
িবেলামমাtকা পাঠ করতঃ জল dারা শ  পরূণ কিরেব, 
যথা— 

“kং হং সং যং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং 
দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং 
খং কং aঃ aং ঔং oং ঐং eং ঌঌং ঌং ঋ◌ৃ◌ং ঋং ঊং uং 
ঈং iং আং aং aঃ নমঃ।”  

 

akuশমdুা ধনমুdুা 

aতঃপর মলূমেnt (ঐং) পনুরায় িবভাগ পরূণ কিরেব। পের 
শ ািদ পােt “o ঁ aকম লায় dাদশকলাtেন নমঃ”, 
জেল “o ঁ uং সামম লায় ষাড়শকলাtেন নমঃ”, 
িtপিদকােত “o ঁ মং বিhম লায় দশকলাtেন নমঃ”, 
গnপু dারা পজূা কিরয়া akuশমdুায় “o ঁগে  চ যমেুন 
চব গাদাবির সরsতী। নmেদ িসnuকােবির জেলঽিsn  
সিnিধং kuru॥” মেnt সযূ ম ল হiেত তীথািদর আবাহন 
করতঃ জেল দবীর ধ ান কিরয়া “huং মেnt aবgu ন মdুা, 



 

 

বৗষ  ” মেnt গািলনীমdুা pদশন কিরয়া জেল দবতার 
পজূা করতঃ  

 
 গািলনী মdুা  মৎস  মdুা 

মৎস মdুায় আcাদন কিরয়া দবীর মলূমnt দশবার জপ 
কিরেব। aতঃপর “বং” মেnt ধনমুdুায় aমতৃীকরণ 
কিরয়া uk জল pাkণীপােt ( কাশায়) িকি ত রkা 
কিরেব eবং িনেজেক o পেূজাপকরণসমহূ aভু kণ 
কিরয়া (িছটাiয়া) পীঠপজূা কিরেব। 

পীঠপজূা 

গnপু  dারা “eেত গnপেু  o ঁ ম লায় নমঃ” মেnt 
সbেতাভdম েল বা a দলপেd পজূা কিরয়া uk 
ম েল পীঠপজূা কিরেব। যথা—o ঁআধারশkেয় নমঃ, o ঁ 
pkৈত  নমঃ, o ঁ aনnায় নমঃ, o ঁ পিৃথৈব  নমঃ, o ঁ 
kীরসমdুায় নমঃ, o ঁ তdীপায় নমঃ, o ঁ মিণম পায় 
নমঃ, o ঁ কlবkৃায় নমঃ, o ঁ মিণেবদীকাৈয় নমঃ, o ঁ 
রtিসংহাসনায় নমঃ।  

ag ািদেকাণচtu েয়—o ঁধmায় নমঃ। বামsেn—o ঁjানায় 
নমঃ। বােমাruমেূল—o ঁ বরাগ ায় নমঃ। দিkেণাruমেূল—o ঁ
ঐ য ায় নমঃ।  
মেুখ—o ঁaধmায় নমঃ। বামপাে —o ঁajানায় নমঃ। 
নােভৗ—o ঁaৈবরাগ ায় নমঃ। দিkণপাে —o ঁaৈন যায় 
নমঃ। মেধ —o ঁaনnায় নমঃ, o ঁ পdায় নমঃ, o ঁ
aকম লায় dাদশকলাtেন নমঃ,  
o ঁuং সামম লায় ষাড়শকলাtেন নমঃ,  
o ঁমং বিhম লায় দশকলাtেন নমঃ,  
o ঁসং সttায় নমঃ, o ঁরং রজেস নমঃ,  
o ঁতং তমেস নমঃ, o ঁআং আtেন নমঃ,  

o ঁaং anরাtেন নমঃ, o ঁ পং পরমাtেন নমঃ,  
o ঁhীং jানাtেন নমঃ।  

পbূািদ a েকশের—“o ঁ মধাৈয় নমঃ, o ঁ pjাৈয় নমঃ,  
o ঁpভাৈয় নমঃ, o ঁ িবদ াৈয় নমঃ, o ঁ ি ৈয় নমঃ, o ঁধৈৃত  
নমঃ, o ঁsৈৃত  নমঃ, o ঁ বৈুd  নমঃ।”  

মেধ —“o ঁিবেদ ৈয  নমঃ।” তduপির—“o ঁবণকমলাসনায় 
নমঃ।” aতঃপর sেবেদাk মেnt ঘট sাপন কিরেব। 

ঘটsাপন সামেবদী 
ভূিম ত হাত িদয়া পাঠ —o ঁমিহtীণামবরstudu k ং 
িমtস যাm । নঃ duরাধষং বruণস ।  
ধােন  হাত িদয়া পাঠ —o ঁধানবnং 
করিmণমপপুবnমkু িথনং, ind pাতjষুs নঃ।  
ঘেট হাত িদয়া পাঠ —o ঁআিবশn  কলশং সেুতা িব া 
aযnিভি য়ঃ। inিুরndায় ধীয়েত॥  
জেল হাত িদয়া পাঠ —o ঁআ না িমtাবruণা ঘৈৃতগবু িত-
মkুতm । ম ারজাংিস সkুtu।  
পlেব হাত িদয়া পাঠ —o ঁaয়মjুাবেতা বkৃ 
uj বফিলনী ভব। পণং বনsেত নtুtা চ সয়ূতাং রিয়ঃ।  
ফেল হাত িদয়া পাঠ —o ঁindং নেরা নমিধতা হবেn, 
যৎপায ায়নুজেত িধয়sাঃ।  
শেূরা নষৃাতা বস কাম। আেগামিত bেজ ভজা tং নঃ।  
পেু  হাত িদয়া পাঠ —o ঁপবমান ব িুহ 
রি িভবাজসাতমঃ। দধৎ sােt সবুীযm॥  
বেst হাত িদয়া পাঠ —o ঁযবূাসবুাসাঃ পিরবীত আগাৎ স u 
য়াn  ভবিত জায়মানঃ।  

তং ধীবাসঃ কবয় unয়িn, sােধ া মনসা দবয়nঃ॥  
িসnেুর হাত িদয়া পাঠ —o ঁিসেnাrucােস পতয়nমkুণং 
িহরণ পাবাঃ পuমp স ুগৃ  ণেত॥  
পেু  হাত িদয়া পাঠ —o ঁ ীরিস মিয় রমs॥  

িsরীকরণ: ঘেট হাত িদয়া পাঠ —o ঁtাবতঃ পrুবেসা 
বয়িমnd pেণতঃ sিসsাতহরীণাm ॥  



 

 

kতা িল হiয়া পাঠ —“o ঁসbতীেথাdবং বাির 
সbেদবীসমিnতm ।  
iমং ঘটং সমাruহ  িত  দিব গৈণঃ সহ॥” 

aতঃপর কা েরাপণ o সtূেব ন মnt পাঠ কিরয়া দবীর 
আবাহন কিরেব। 

যজেুbিদ 
ভূিম—o ঁভূরিস ভূিমরস িদিতরিস িব ধায়া িব স  ভুবনস  
ধt । পিৃথবীং যc দgৃuংহ, পিৃথবীং মা িহguংসীঃ॥  
ধান —ধান মিস িধনিুহ দবাn  িধনিুহ যjপিতm । িধনিুহ 
মাং যjন m ।  
কলশ—o ঁআ িজ  কলশং, মহ াtা িবশিntnবঃ।  
পনুrjা িনবts সা নঃ সহsং ধেূkাruধারা পয়sতী, 
পনুmা িবশতাdিয়ঃ॥  
জল—o ঁবruণেস াtmনমিস। বruণস  smসjনী sঃ।  
বruণস  ঋতসদনমিস। বruণস  ঋতসদনমাসীদ॥ 
পlব—o ঁধnনা গা ধnনািজং জেয়ম, ধnনা তীbাঃ সমেদা 
জেয়ম।  
ধনঃু শেtারপকামং kেণািত। ধnনা সbাঃ pিদেশা 
জেয়ম॥  
ফল—o ঁযাঃ ফিলনাযা aফলা aপু া যা  পিু ণীঃ।  
বহৃsিত-pসতূাsা না মূ ntguংহসঃ।  
িসnরু—o ঁিসেnািরব pা েন শঘূনােসা বা তpিময়ঃ 
পতয়িn যhা॥  
ঘতৃস  ধারা aruেষা না বাজী কা ািভnnিুmিভঃ।  
পু —o ঁ ী েত লkী  পt া aেহারােt পাে  নktািণ 
rপমি েনৗ ব াtm । iষিnষাণ মmুiষাণ সবেলাকmiষাণ॥  
বst—o ঁযবুা সবুাসাঃ পিরবীত আগাৎ স u য়ানঃ ভবিত 
জায়মানঃ॥  
তং ধীরাসঃ কবয় unয়িn sােধ া মনসা দবয়nঃ॥  
িsরীকরণ—“o ঁিsেরা ভব িব  আuভব বাজ bn  
পথৃভুব সষুদমেgঃ পরুীষবাহনঃ॥”  
kতা িল হiয়া পাঠ —“o ঁসbতীেথাdবং বাির 
সbেদবসমিnতm ।  

iমং ঘটং সমাruহ  িত  দিব গৈণঃ সহ॥” aতঃপর 
কা েরাপণ o সtূেব ন মnt পাঠ কিরয়া দবীর আবাহন 
কিরেব। 

কা েরাপণ মnt 
কা  aথাৎ তীরকািঠ sশ কিরয়া পাঠ — 

“o ঁকা াৎ কা াৎ pেরাহnী পruষঃ পruষsির। eবােনা 
duেb pতন ুসহেsন শেতন চ॥ 

সtূেব ন মnt 
সtূ sশ কিরয়া পাঠ  — 

“o ঁসtূমাণং পিৃথবীং দ ামেনহসং সশুmানমিদিতং 
সpুণীিতm ।  

দবীং নাবং sিরtামনাগমগsবিn মা ruেহ মা ssেয়॥” 

আবাহন 
kumমdুায় পু  gহণ কিরয়া দবীর ধ ান করতঃ মলূমnt 
(ঐং) ucারণপbূক পেু  দবীর aবsােন িচnা কিরয়া 
পু  ঘেট sাপন কিরেব। aতঃপর আবাহন ািদ প মdুা 
pদশন করতঃ দবতার আhান কিরেব, যথা— 

“o ঁভূভূবঃsভগবিত সরsতীেদবী sকীয় 
পিরবারগণসিহত। iহাগc iহাগc (আবাহনী মdুা), 
iহিত  iহিত  (sাপনীমdুা),  
iহসিnেধিহ (সিnধাপনী মdুা), iহসিnruধ s (সিnেরাধনী 
মdুা), atািধ ানং kuru, মম পজূাং গহৃাণ (সmখুীকরণী 
মdুা)।”  
aতঃপর “huং” মেnt aবgu ন মdুা pদশন কিরয়া মলূমেnt 
দবীর ষড় ন াস করতঃ “বং” মেnt, ধনমুdুা o 
পরমীকরণ মdুা pদশন কিরেব। aতঃপর kতা িল হiয়া 
পাঠ — 

o ঁ দেবিশ ভিkসলুেভ পিরবারসমিnেত।  
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গেণশািদর পজূা 
গেণেশর ধ ান, যথা— 

“o ঁখbং sলতনংু গেজndবদনং লেmাদরং,  
সnুরং pস nnদগnলbু মধপু ব ােলাল গ sলm ।  

দnাঘাতিবদািরতািরruিধৈরঃ িসnরুেশাভাকরং,  
বেn শলসতুাসতুং গণপিতং িসিdpদং কামদম॥”  

ei ধ ান পাঠ কিরয়া  

“eষ গnঃ o ঁ গেণশায় নমঃ, eতৎ পু m  o ঁ গেণশায় 
নমঃ, eষ ধপূঃ o ঁ গেণশায় নমঃ, eষ দীপঃ o ঁ গেণশায় 
নমঃ, eতৈnেবদ m  o ঁ গেণশায় নমঃ, মেnt পে াপচাের 
পজূা করতঃ pণাম কিরেব, যথা— 
“o ঁeকদnং মহাকায়ং লেmাদর গজাননm ।  
িব নাশকরং দবং হরmং pণমাম হm ॥  

aনnর সেূয র পজূা কিরেব। ধ ান যথা— 

“o ঁরkাmুজাসনমমেশষguৈণকিসnu,  
ভানংু সমsজগতামিধপং ভজািম।  
পddয়াভয়বরাn  দধতং  
করাৈbমািণক েমৗিলমruণা ruিচং িtেনtm ”  

ধ ান পাঠ কিরেব, “eষ গnঃ o ঁ ীসযূ ায় নমঃ” iত ািদ 
kেম পে াপচাের পজূা কিরয়া pণাম কিরেব।  

“o ঁজবাkuসমুস াশং কাশ েপয়ং মহাdu িতm ।  
াnািরং সbপাপ ং pণেতাঽিs িদবাকরm ॥”  

aনnর িবuর পজূা কিরেব। ধ ান যথা— 

“o ঁ ধ য়ৎ সদা সিবtম লমধ বt  নারায়ণং সরিসজাসন 
সিnিব ং।  

কয়রুকনকku লবাn  িকরীিটহারী 
িহরnয়বপধূতৃশ চk॥”  

ধ ান পাঠ কিরয়া “eষ গnঃ o ঁ ীিব েব নমঃ” iত ািদ 
মেnt পে াপচাের পজূা কিরয়া  

“o ঁনেমা bhণ েদবায় গাbাhণ িহতায় চ।  

জগিdতায় k ায় গািবnায় নেমা নমঃ॥”  

মেnt pণাম কিরেব।  

aনnর িশবপজূা কিরেব। ধ ান যথা— 

“o ঁধ ােয়িnত ং মেহশং রজতিগিরিনভং  
চাruচndাবতংসং রtাকেlাjjলাং,  
পরuমগৃবরাভীিতহsং pসnm ।  
পdাসীনং সমnাৎ stuতমমরগৈণব া kিtং বসানং  
িব াদ ং িব বীজং িনিখলভয়হরঃ প বktং িtেনtm ॥” 
ei ধ ান পাঠ কিরয়া “eষ গnঃ o ঁিশবায় নমঃ” iত ািদ 
মেnt পে াপচাের পজূা কিরয়া pণাম কিরেব।  
aনnর duগাপজূা কিরেব, যথা— 

“o ঁকালা াভাং কটাৈkরিরkuলভয়দাং মৗিলবেdnেুরখাং,  
শ ং চkং kপাণং িtিশখমিপ কৈরrudহsীং িtেনtাm ।  
িসংহsnািধrঢ়াং িtভুবনমিখলং তজসাপরুয়nীং  
ধ ােয়dুগাং জয়াখ ং িtদশপিরবতৃাং সিবতাং িসিdকাৈমঃ” 
ei ধ ান পাঠ কিরয়া  
“eষ গnঃ o ঁ hীং দগূাৈয়ঃ নমঃ” iত ািদ মেnt 
পে াপচাের পজূা কিরয়া pণাম কিরেব, যথা— 

“o ঁসbম লম েল  িশেব সbাথ সািধেক।  
শরেণ  t mেক গৗরী নারায়িণ নেমাঽstuেত॥” পের pধান 
পজূা কিরেব। 

 

 

 

pধান পজূা 
pথেম দবীর ধ ান—(পঃৃ 11) কিরয়া গnপু  dারা পজূা 
করতঃ মnt পাঠ সহকাের যথাযথ uপচারসকল 
kমানসুাের িনেবদন কিরেব, যথা, 



 

 

আসন—pথেম রজতাসন gহণ কিরয়া “বং eতৈs 
রজতাসনায় নমঃ” মেnt আসন শাধন কিরয়া “eেত 
গnপেু  eতদিধপতেয় দবায় o ঁ ীিব েব নমঃ” মেnt 
নারায়েণ গnপু  িদয়া “eতৎ সmpদানায় o ঁ ঐং 
ী ীসরsতীেদৈব  নমঃ” মnt পাঠ করত “o ঁআসনং গhৃং 
দেবিশ যৎ kতং শাভনং ময়া। সbকামফলং দিহ 
বাগী রী নেমাঽstuেত॥” eতৎ রজতাসনং o ঁ ঐং 
ী ীসরsতীেদৈব  নমঃ” মেnt দবীেক িনেবদন কিরেব।  

sাগত—“o ঁভুভুবঃsভগবিত ী ীসরsতীেদবী sাগতং 
সsুাগতং kuশলং ত।  
o ঁsাগতং aনগুহৃীেতাঽিs সখুাগতিমদং uভm ।  
pপnা ভব দেবিশ kপাং kuru হিরিpেয়॥”  

পাদ —পাদ  gহণ করতঃ uপেরাk pকাের acনা করতঃ  

“o ঁপাদ ং গহৃাণ দেবিশ সবduঃখাপহারকm ।  
tায়s বরেদ দিব নমেs িবuবlেভ॥  
eতৎ পাদ ং o ঁঐং ী ীসরsতীৈদেব  নমঃ॥”  

aঘ —aঘ  gহণ করতঃ acনা কিরয়া “o ঁ
dubাkতসমাযkুাং গnপু ং তথা পরm । শাভনং 
শ পাtsং গহৃাণ দিব সারেদ॥”  

iদমঘ ং (যজ—ুeেষাঽঘ ং) o ঁঐং ী ীসরsতীেদৈব  
নমঃ॥”  

আচমনীয়—“o ঁমnািকন াstu যdাির সbপাপহরং uভm ।  
গহৃাণচমনীয়ং tং ময়া ভk া িনেবিদতm ॥  
iদমাচমনীয়ং “o ঁঐং ী ীসরsতীেদৈব  নমঃ॥”  

মধপুক—“o ঁমধপুকং মহােদিব bhাৈদ  পিরকিlতm  ময়া 
িনেবিদতং ভk া গহৃাণ বাg বািগনী॥ eষ মধপুক o ঁ 
ী ীসরsতীেদৈব  নমঃ॥”  

পনুরাচনমনীয়—“o ঁuিcে াঽপ uিচবািপ যস া 
sরণমাtতঃ। uিdমােpািত তৈs ত পনুরাচমনীয়কm ॥ 
iদং পনুরাচমনীয়ং o ঁ ঐং ী ীসরsতীেদৈব  নমঃ॥”  

sানীয়—“o ঁজল  শীতলং scং িনত ং মেনাহরm ।  
sানাথােn pযcািম বাগী রী pগহৃ তাm । iদং sানীয় 
জলং o ঁঐং ী ীসরsতীৈদেব  নমঃ॥”  

বst—“o ঁসuুkং পরমং দিব সnুরং সমুেনাহরm ।  
ময়া িনেবিদতং ভk া বstং ত pিতগহৃ তাম।  
iদং বstং o ঁ ঐং ী ীসরsতীেদৈব  নমঃ॥”  

রজতাভরণ—“o ঁিদব রtসমাযkুা বিhভানসুমpভা। 
গাtািন শাভিয়ষ ািn aল ারাstu সারেদ॥ iদং 
রজতাভরণং o ঁঐং ী ীসরsতীেদৈব  নমঃ॥” 

গn—“o ঁশরীরেn ন জানািম চ াং নব নব চ।  
রk মাং সbেতা দিব গnােনতাn  গহৃাণ চ।”  
eষ গnং o ঁ ঐং ী ীসরsতীেদৈব  নমঃ॥”  

পু —“o ঁপু ং মেনাহরং রম ং সগুিn দবিনিmতm । 
hদ মdতমাে য়ং গহৃ তাং িবuবlেভ। iদং পু ং o ঁ ঐং 
ী ীসরsতীেদৈব  নমঃ॥”  

ধপূ—“o ঁবনsিতরেসা িদেব  গnাঢ  সমুেনাহর। ময়া 
িনেবিদেতা ভk া ধেূপাহয়ং pিতগহৃ তাm ॥ eষ ধপূঃ o ঁ 
ঐং ী ীসরsতীেদৈব  নমঃ॥”  

দীপ—“o ঁaিgেজ ািত িবেজ ািত ndেজ ািতsৈথব চ। 
জ ািতষামtুেমা দিব দীেপাঽয়ং pিতগহৃ তাm ॥ eষ দীপঃ 

o ঁঐং ী ীসরsতীেদৈব  নমঃ॥”  

নেবদ —“o ঁ নেবদ ং ঘতৃসংযkুং নানারসসমিnতm । ময়া 
িনেবিদতং ভk া গহৃাণ সরুপিূজেত। iদং 
সাপকরণামাnৈনেবদ ং o ঁ ঐং ী ীসরsতীেদৈব  নমঃ॥”  

ফলমলুািদৈনেবদ —“o ঁফলমলূািদ সbািন gাম ারণ ািন 
যািন চ। নানািবধ সগুnীিন গhৃ দিব যথাসখুm । iদং 
ফলমলূ নেবদ ং o ঁঐং ী ীসরsতীেদৈব  নমঃ॥”  

রচনা—“o ঁনানাফলসমাযkুাং নানাবstu সমিnতাm ।  
রচনােn pযcিম গহৃাণ পরেম ির॥ eষ রচনা o ঁ ঐং 
ী ীসরsতীেদৈব  নমঃ॥”  



 

 

তাmুল—“o ঁফলপt সমাযkুাং কপেূরণ সবুািসতm । ময়া 
িনেবিদতং ভk া তাmুলং pিতগহৃ তাm ॥ eতtাmুলং o ঁঐং 
ী ীসরsতীেদৈব  নমঃ॥”  

িসnরু—“o ঁিসnরুং সnুরং দিব ভtুরাযিুববdনm ।  
সbরtািধকং িদব ং িসnরুং pিতগহৃ তাm ॥  
iদং িসnরুং o ঁঐং ী ীসরsতীেদৈব  নমঃ॥”  

পু মাল —“o ঁসেুtণ gিথতং মাল ং নানাপু  সমিnতm ॥ 
ীযkু লmমাল  গহৃাণ িবuবlেভ। iদং পু মাল ং o ঁ
ঐং ী ীসরsতীেদৈব  নমঃ॥”  

an—“o ঁanং চtuিbধং দিব রৈস ঃ ষ  িভঃ সমিnতm । 
utমং pাণদং চব গহৃাণ মম ভাবতঃ॥ iদমnং o ঁঐং 
ী ীসরsতীেদৈব  নমঃ॥”  

an িনেবদন করতঃ ধনমুdুায় anেক aমতৃীকরণ কিরয়া 
প gাস মdুা pদশন করতঃ আচমনীয়ােথ জল িদয়া 
মলূমnt (ঐং) জপ কিরেব। পের পনুরাচমনােথ জল িদেব। 
aতঃপর “o ঁপsুকায় নমঃ” মেnt পsুেকর, o ঁ মস াধারায় 
নমঃ মেnt মস াধােরর ( দায়াত), “ লখৈন  নমঃ” মেnt 
লখনীর (কলম) o “o ঁ বাদ যntায় নমঃ” মেnt 
বাদ যntািদর pেত েকর পে াপচাের পজূা কিরেব। aনnর 
যথাশিk uপচাের লkীেদবীর পজূা কিরেব, ধ ান— 

“o ঁপাশাkমািলকােmাজসণৃিভযাম  সৗম েয়াঃ।  
পdাসনsাং ধ ােয়c ি য়ং tেলাক মাতারm ।  
গৗরবণাং srপা  সbাল ারভূিষতাm ।  
রৗkপdব gকরাং বরদাং দিkেণন tu॥”  

মnt—o ঁ ীং লkীেদৈব  নমঃ॥ aতঃপর “o ঁ হংসায় নমঃ” 
মেnt দবীবাহন হংেসর যথাশিk পজূা করতঃ 
indািদদশািদk পাল, আিদত ািদ-নবgহ, মৎস ািদ 
দশাবতার, গ া, যমনুা, o বাstuপrুuেষর পজূা করতঃ 
kতা িল হiয়া pাথনা কিরেব, মnt, যথা— 

“যথা ন দেবা ভগবান bh লাকিপতামহঃ।  
tাং পিরত জ  সংিতে ৎ তথা ভব বরpদা।  
দবাং পরুাণশাstািন নতৃ গীতািদক  যৎ।  

ন িবহীনং tয়া দিব তথা ম িসntu িসdয়॥  
o ঁলkীেmধাধরাপিু েগৗরীtuি pভাধিৃত।  
eতািভঃ পািহ তনিুভর ািভmাং সরsতী॥”  

পের পু া িল pদান করতঃ pণাম কিরেব। 

 
পু া িল মnt 
“o ঁসরsৈত  নেমা িনত ং ভdকাৈল  নেমা নমঃ।  
বদেবদা  বদাn িবদ াsােনভ  eব চ॥  

eষ সচnন গnপু া িল o ঁ ঐং ী ীসরsতীেদৈব  
নমঃ॥”  
eষ সচnন গnপু া িল iত ািদ॥  
“o ঁসা ম ভবtu িজhায়াং বীণাপsুকধািরণী। 
মরুারীবlভা দবী সb ukা সরsতী।  
eষ সচnন গnপু া িল iত ািদ॥”   
o ঁসরsতী মহাভােগ িবেদ  কমলেলাচেন।  
িবদ াrেপ িবশালািk িবদ াং দিহ নেমাঽstuেত।  
pণাম মnt— “o ঁজয় জয় দিব চরাচরসাের, 
kuচযগুেশািভতমkুাহাের॥  
বীণাপsুকরি ত হেs, ভগবতী ভারতীেদিব নেমাঽstuেত॥”  
 

aেনেক সরsতী পজূা uপলেk িশuেদর হােতখিড় িদয়া 
থােকন। পু া িলর পেরi হােতখিড় দoয়া pশs। 

মnt:  

সরsতী নমstuভ ং বরেদ কামrিপিণ। িবদ ারmm কিরস ািম 
িসdং ভবtu ম সদা॥ 

 

আরিtক। 
পদতেল চারবার, নািভেদেশ duiবার, মখুম েল িতনবার, 
সবগােt সাতবার eikেম pথেম দীপমালা, িdতীেয় 
সাদকাb aথাৎ aঘ পাt, tতীেয় ধৗতবst, চtuেথ 



 

 

িবlপt, কপরূ, ধপূ চামর pভৃিত dারা o আরিত করা হয়। 
সবেশেষ pণাম। 

 

সামেবিদ হাম (kuশি কা) —  

চtuহs পিরিমত চtuে াণ কশtuষা ারবিjত 
গাময়ািদিলp sেল বালকুা ব াp কিরয়া kuশাসেন পbূমেুখ 

uপেবশন কিরেব। হামকােয  মাথায় u ীষ (পাগিড়) 
বnন o িতলকািদ dারা ললােট শািভত কিরেব। aনnর 
দিkণজান ু পািতত কিরয়া utরিদেক aভু kণাথ 
kuশkuসমুসিহত জলপাt sাপন কিরেব। কাশার পি েম 
utরাg কিরয়া কেয়কগািছ kuশ পািতয়া বিhsাপন পযn 
ঐ kuেশর pােদশপিরিমত (তজনীর ag হiেত িবstত 
a ুে র ag পযn দঘ ) eকিট kuশ বামহেs লiয়া ঐ 
হs িচতভােব রািখেব। পের দিkণহেsর aনািমকা o 
a ুে র dারা গহৃীত kuশমেূল রখাকরণ কিরেব। 
রখাকরেণ aেg পািতত বালকুার uপির dাদশা ুিল pমাণ 
kuশ নঋতেকাণ হiেত পbূমখু কিরয়া পািতত কিরেব। 
পের eকিবংশিত a ুিলpমাণ aপর eকিট kuশ utরাস  
কিরয়া sাপন কিরেব। পের সpা ুিল pমাণ আর eকিট 
kuশ িdতীয় রখার চাির a ুিল ঊে , pথম kuেশর সংলg 
করতঃ utরাস  কিরয়া রািখেব o uহার utরসীমা হiেত 
পbূমখু কিরয়া eকিট pােদশপিরিমত kuশ রািখেব। পের 
পbূkেম সাত a ুিল আর eকিট kuশ pথম সpা ুল 
kuেশর utরিদেক utরাস  কিরয়া রািখেব o ঐ kuেশর 
utর হiেত পbূাস  কিরয়া pােদশপিরিমত আর eকিট 
kuশ রািখেব। তৎপের আর eকিট সাত a ুিল kuশ িdতীয় 
সpা ুল kuেশর utরিদেক utরাস  কিরয়া o ঐ kuেশর 
utর হiেত পbূমখু কিরয়া আর eকিট pােদশপিরিমত 
kuশ রািখয়া িদেব। ei pকাের সিjত কিরেল 
রখাকরেণর কােল সi সi kuেশর মাt মntপাঠ 
সহকাের রখা টািনেলi কায  সহজ হiেব। কহ কহ 
sি ল িনmাণপbূক kuশ dারা eককােলi রখা টািনয়া 

থােকন। পের মntপাঠ কিরয়া s ীkত কেরন। রখাকরণ 
মnt, যথা— 

dাদশা ুিল পbূমখুী রখা— 

“o ঁ রেখয়ং পৃ ীেদবতাকা পীতবণা”॥ 1॥ তnmল হiেত 
eকিবংশিত a ুিলপিরিমত uপরমখুী রখা— 

“o ঁ রেখয়ং aিgেদবতাকা লািহতবণা”॥ 2॥ 

pথম রখা হiেত সpা ুিল anিরত pােদশপিরিমত 
পbূািভমখুী রখা— 

“o ঁ রেখয়ং pজাপিতেদবতাকা k বণা”॥ 3॥ পনূbার 
aন  সpা ুিল anিরত pােদশপিরিমত পbূিভমখুী রখা— 

“o ঁ রেখয়িমndেদবতাকা নীলবণা”॥ 4॥  

uহা হiেত সpা ুিল anিরত pােদশপিরিমত পbূািভমখুী 
রখা— 

“o ঁ রেখয়ং সামেদবতাকা ukবণা”॥ 5॥ তৎপের ঐ 
পাঁচিট রখার মলূেদশ হiেত a ু  o aনািমকা যােগ 
িকি ৎ uৎকর (বালকুা) gহণপbূক  

“pজাপিতঋিষরিgেদবতা uৎকর িনরসেন িবিনেয়াগঃ। o ঁ 
িনরs পরাবসঃু” মেnt aরিtপিরিমত (কনiু হiেত 
কিন ার agভাগ পযn) দরূsােন ঈশানেকােণ ফিলয়া 
পbূsািপত কাশার জেল রখা aভু kণ কিরেব। পের 
িনকট sািপত aিg হiেত aিg gহণ কিরয়া মntপাঠ 
কিরেব, যথা— 

“pজাপিতঋিষিst ুp ছেnাঽিgেদবতা aিgসংsাের 
িবিনেয়াগঃ।  

o ঁkব াদমিgং pিহেণািম দরূং যমরাজ ং গctu 
িরpবাহঃ॥”  

মntপাঠ কিরয়া গহৃীত aিg হiেত িকয়দংশ নঋতেকােণ 
পিরত াগ কিরয়া aবিশ  aিg মntপাঠ সহকাের sি েলর 



 

 

uপর দিkণাবেt tতীয় রখার uপর আtািভমখু কিরয়া 
রািখেব,  

যথা— 

“pজাপিতঋিষবহৃতীcেnা pজাপিতেদবতা aিgsাপেন 
িবিনেয়াগঃ। o ঁভূভূবঃsেরামঃ॥”  

তৎপের পbূsািপত বামকর tuিলয়া করেযােড় মntপাঠ 
কিরেব, যথা— 

“o ঁiৈহবায়িমতেরা জাতেবদা দেবেভ াঃ হব ং বহtu 
pজানn ॥  
o ঁসbতঃ পািণপাদাnঃ সbেতাঽিk িশেরামখুঃ।  
িব rেপা মহানিg pণীিতঃ সbকmস॥ু”  

পের “o ঁ aেg tং বলদনামািস” মেnt aিgর নামকরণ 
কিরয়া  

“o ঁিপ r ruেকশাkঃ পীনা জঠেরাঽruণঃ। ছাগsঃ 
সাkসেূtাঽিg সpািc শিkধারকঃ॥”  

ধ ান পাঠ কিরয়া “o ঁবলদােg iহাগc iহাগc, iহিত  
iহিত , iহসিnruধ s, atািধ ানং kuru, মম পজূাং 
গহৃাণ”  

মেnt আবাহন কিরয়া  

“eষ গnঃ o ঁ বলদাgেয় নমঃ, eতৎ পু m  o ঁবলদাgেয় 
নমঃ, eষ ধপূঃ o ঁ বলদাgেয় নমঃ, eষ দীপঃ o ঁ বলদাgেয় 
নমঃ, হিবৈনেবদ m  o ঁবলদাgেয় sাহা” মেnt পজূা কিরেব। 
aতঃপর pােদশপিরিমত ঘতৃাk সিমধ আhuিত িদয়া 
bhsাপন কিরেব। যথা— 

পbূsািপত জলপাt হiেত জলধারা িদয়া বিhর uপর 
হiেত দিkেণ aথাৎ aিgেকােণ sি ল হiেত 
aরিtপিরিমত দেূর জলধারা িদয়া কেয়কগািছ সাgkuশ 
আstত কিরয়া bhার আসন কিরেব। যজমান কtক বতৃ 
bাhণ যিদ bhা হেয়ন, তেব আসেনর পbূপােশ 
পি মােস  দাঁড়াiয়া বামকেরর aনািমকা o a ু  dারা 

আstত আসন হiেত eকিট kuশ লiয়া মntপাঠ কিরেব। 
যিদ uপেরাk বতৃ bাhণ bhাrেপ না হেয়ন, তেব 
তৎপিরবেt নারায়ণিশলােকi bhাrেপ কlনা কিরয়া 
লiেবন eবং হাতা মntপাঠ কিরেবন।  

যথা—“pজাপিতঋিষরিgেদবতা tণিনরসেন িবিনেয়াগঃ। 
o ঁিনরs পরাবস॥ু”  

মnt পাঠ কিরয়া kuশিট দিkণ-পি ম কােণ ফিলয়া 
দিkণহেs জলsশ করতঃ বামপেদর uপর দিkণপদ 
রািখয়া utরমেুখ পbূরিkত আসন জলdারা aভু kণ 
কিরয়া মntপাঠ কিরেব— 

“pজাপিতঋিষরিgেদবতা bেhাপেবশেন িবিনেয়াগঃ।  

o ঁআবেসাঃ সদেন সীদ॥ o ঁ সীদািম॥” (pিতবচন)।  

তৎপের utরােস  bhsাপনপbূক হাতা কিতপয় kuশ 
িবনা মেnt bhােক িদয়া জলdারা aভু kণ কিরেব eবং 
“eতৎ kuশপtm  o ঁbhেণ নমঃ, eেত গnপেু  o ঁbhেণ 
নমঃ॥” মেnt kuশ o kuসমুdারা পজূা কিরেব। aনnর 
হাতা পbূােস  uপেবশন কিরয়া aযjীয় ভাষািদ কথেনর 
িনিমt pায়ি trপ মnt পাঠ কিরেব। bhা যিদ বতৃ 
bাhণ হেয়ন, িতিনo মnt পাঠ কিরেবন,  

“pজাপিতঋিষগায়tীcেnা িবuেদবতা 
aযjীয়বাg বচনিনিমtজেপ িবিনেয়াগঃ।  

o ঁiদং িবuিবচkেম tধা িনদেধ পদm । সমঢ়ূমস  
পাংuেল॥  

aনnর পািতত দিkণজান ু হiয়া aেধামখু দিkণহেsর 
uপির বামহs িবপরীতভােব আtািভমখু কিরয়া মািটেত 
রািখয়া ভূিমজপ মnt পাঠ কিরেব, যথা— 

“পরেমি ঋিষরনু ুp ছnঃ aিgেদবতা ভূিমজেপ 
িবিনেয়াগঃ।  

o ঁiদং ভূেমভজাম হিমদং ভবং সমু লm ।  
পরাসপtাn  বাধ sােন ষ াং িবnেত ধনm ॥”  



 

 

aনnর দিkণহেs কিতপয় kuশ লiয়া aিgর utরিদক 
হiেত দিkণ পয n দিkণাবেt মnt পাঠ সহকাের 
tণািদমাজন o শাধন কিরেব, যথা— 

“ কৗৎসঋিষজগতীcnঃ aিgেদবতা পৃ স  ষড়হস   
ষে ঽহিন aিgমাruেত শেst পিরসমহূেন িবিনেয়াগঃ।  
o ঁiমং sামমহেত জাতেবদেস রথিমব সmেহমা মণীষয়া।  
ভdা িহ নঃ pমিতরস  সংসদ েg সেখ  মািরষামা বয়nব॥  
o ঁভবােম ং kণবামা হবীংিষেত িচতয়nঃ পbণা বয়m ।  
জীবাতেব pতরাং সাধয়া িধেয়াঽেg সেখ  মািরষামা 
বয়nব॥  
o ঁশেকম tা সিমধং সাধয়া িধয়েstেদবা হিবr  দn াhuতm ।  
tামািদত ামাবহতাং hu স েg সেখ  মািরষামা বয়nব॥”  

aনnর সmাjনী kuশসমহূ ঈশানেকােণ ফিলয়া িছnমলূ 
সমানাg kuশ gহণ কিরয়া aিgর পেূbাtর িদেক িতনিট 
পbূােg kuশ sাপন o তাহার িনেm আবার ঐrপ kuশ 
পbূমখু করতঃ রািখয়া utিরs kuেশর মলূেদশ আবরণ 
কিরেব eবং পনুরায় আর eকিট kuশ dারা erেপ uপিরs 
kuেশর মলূেদশ আবিরত কিরয়া িদেব। aনnর 
aিgেকােণর ঊdsান হiেত নঋতেকােণর িনmভাগ যাবৎ 
পেূb যrপ দoয়া হiয়ািছল সirেপ পbূমখুী কিরয়া 
প দশসংখ ক kuশ pদান কিরেব। পের নঋতেকােণর 
ঈষৎ utের ঊd হiেত িনmkেম িতনগাছা kuশ রািখেব। 
aনnর aিgর utরিদেক ঈশানেকাণs kuেশর মলূ 
আবরণপbূক aধঃkেম বায়েুকাণ যাবৎ dাদশিট kuশ 
সাজাiয়া িদেব। পের পbূািদ িদk kেম দশিদেক 
আতপত ুল pেkপ কিরেব। যথা— 

“o ঁindায় sাহা, o ঁ agেয় sাহা, o ঁ যমায় sাহা,  

o ঁ নঋতায় sাহা, o ঁ বruণায় sাহা, o ঁ বায়েব sাহা, o ঁ 
kuেবরায় sাহা, o ঁ ঈশানায় sাহা, o ঁ aনnায় sাহা, o ঁ 
bhেণ sাহা॥  

aতঃপর খিদর, পলাশ o যjuমরু iহােদর কান eকিটর 
কাে র pােদশpমাণ ঘতৃাk সিমধ gহণ কিরয়া 

pজাপিতেদবতােক মেন মেন িচnা কিরয়া হাতা িকি ৎ 
uিtত হiয়া aমntক aিgেত আhuিত িদেব। aতঃপর 
আstত kuশ হiেত duiগািছ সাg kuশ লiয়া তাহা aপর 
eকিট kuশdারা পিবt বnন কিরয়া pােদশপিরিমত রািখয়া 
মntপাঠ সহকাের নখ ব তীত ছদন কিরেব।  

যথা—“pজাপিতঋিষঃ পিবtেদবতা পিবtেছদেন 
িবিনেয়াগঃ। o পিবেt sা ব েব ৗ”  

aনnর ঐ পিবt বামহেsর a ু  o aনািমকা dারা ধারণ 
কিরয়া মnt সহকাের জলdারা aভু kণ করতঃ ঘেৃতর 
পােt utরাg কিরয়া রািখেব, যথা— 

“pজাপিতঋিষঃ পিবtেদবেত পিবtমাjেন িবিনেয়াগঃ। 
o িবে ামনসা পেূত sঃ।”  

aতঃপর সi ঘতৃপােt হামাথ ঘতৃ sাপন করতঃ পােtর 
uপর, দিkণকর aেধামখু কিরয়া বামকর দিkণকেরর 
uপের িদয়া aেধামখুভােব পিবেtর agেদশ দিkণকেরর 
aনািমকা o a ু  dারা ধিরেব eবং প াdাগ বামকেরর 
a ু  o aনািমকার dারা ধারণ কিরয়া মnt পাঠ কিরেব, 
যথা—“pজাপিতঋিষগায়tীcn আজ ংেদবতা 
আেজ াৎপবেন িবিনেয়াগঃ।  
o ঁ দবstা সিবেতাৎপনুাtািছেdণ। বেসাঃ সযূ স  রি িভঃ 
sাহা॥”  

পের পিবেtর মধ ভাগ ঘতৃ dারা আেলাড়নপbূক 
ঐrপভােব পিবtdারা ঘতৃ বিhেত aমntক আhuিত িদেব। 
তৎপের পিবt গাছিট বামহেs gহণ কিরয়া জেলর িছটা 
িদেব eবং aমntক aিgেত িনেkপ কিরেব। aনnর 
ঘতৃপােtর তলেদশ জলdারা মাjনা কিরয়া আজ  সংsার 
কিরেব। sruক, sruব pভৃিতo ঐভােব সংsার কিরেব। 
aতঃপর পািতত দিkণজান ুহiয়া বামজান ু unত করতঃ 
বিhর চtuিdকkেম uদকা িলেসক কিরেব। aেg aিgর 
দিkণভােগ নঋতেকাণ হiেত aিgেকাণ যাবৎ গহৃীত 
জলা িল লiয়া মnt পাঠ কিরেব eবং জলধারা িদেব। 
যথা— 



 

 

“pজাপিতঋিষরিদিতেদবতা uদকা িলেসেক িবিনেয়াগঃ। 
o ঁaিদেত aনমুন s।”  

পনূbার ঐrপ জলা িল লiয়া িনেnাk মেnt aিgর 
পি ম- নঋতেকাণ হiেত বায়েুকাণ যাবৎ জলধারা িদেব, 
যথা— 

“pজাপিতঋিষরনমুিতেদবতা uদকা িলেসেক িবিনেয়াগঃ। 
o ঁaনমুেত aনমুন s।”  

পনুbার জলা িল লiয়া মntপাঠ কিরয়া aিgর বায়েুকাণ 
হiেত ঈশাণেকাণ যাবৎ জলধারা িদেব, যথা— 

“pজাপিতঋিষঃ সরsতীেদবতা uদকা িলেসেক 
িবিনেয়াগঃ। o ঁসরsত নমুন s॥”  

পনুbার জলা িল লiয়া মntপাঠ কিরয়া দিkণবেt 
জলধারায় aিgেক ব ন কিরেব, যথা— 

“pজাপিতঋিষিst ুp cnঃ সিবতােদবতা aিgপযুkেণ 
িবিনেয়াগঃ।  
o ঁ দব সিবতঃ pসবু যjং pসবু যjপিতং ভগায় িদেব  
গnbঃ কতপঃু কতnঃ পনুাtu বাচsিতবাচn sদtu॥”  
aতঃপর দিkণজান ুuেtালন কিরয়া করেযােড় পাঠ — 

“o ঁতপ  তজ  dা চ hী  সত ােkাধ  ত াগ  
ধিৃত  ধmc সt  বাk  চ মন  আtা চ bh চ তািন 
pপেদ  তািন মামবntu॥”  

aনnর দিkণজান ুuেtালন কিরয়া uপের দিkণহs eবং 
িনেm বামহs রািখয়া, ফল, পু  o kuশ মিু বd কিরয়া 
িবrপাkজপ কিরেব। যথা— 

“পরেমি ঋিষrudrেপাঽিgেদবতা িবrপাkজেপ 
িবিনেয়াগঃ।  
o ঁভূভূবঃsেরাঁ মহাnমাtানাং pপেদ  িবrপােkাঽিস 
দnাি sস  ত শয াপেণ, গহৃাnরীেk িবিমতং িহর য়ং 
তেdবানাং hদয়ান sেয় kuেmঽsঃ সিnিহতািন।  
তািন বলভৃc বলসাc রkেণাstuঽpমণী aিনিমিষৎ।  

সত ং যেt dাদশ পtুােs tা সংবৎসের সংবৎসেরণ 
কামেpণ যাজিয়tা, পনুbhচয মপুয়িn। tং দেবষ ু
bাhেণাঽsহং মনেুষ ষ॥ু  
bাhেণা ব bাhণমপুধাবtu পধাবািমঃ জপnং মা মা 
pিতজাপীjhুnং মা মা pিতেহৗষীঃ kubnং মা মা 
pিতকষ stাং pপেদ ॥  
tয়া pসতূ iদং কm কিরষ ািম। তেn রাধ তাং, তেn 
সমdৃতাং, তেn uপপদ তাং।  
সমেুদা মা িব ব চা bhানজুানাtu, tuেথা মা িব েবদা 
bhণঃ পেুtাঽনজুানাtu, ােtা মা pেচতা 
মtাবruেণাঽনজুানাtu।  
তৈs িবrপাkায় দnা েয়, সমdুায় িব ব চেস, tuথায় 
িব েবদেস, াtায় pেচতেস, সহsাkায় bhণঃ পtুায় 
নমঃ॥”  
aনnর গহৃীত kuশ ঈশানেকােণ ফিলয়া ফল o পু  
bhােক িনেবদন কিরেব। পের pkতকm কিরেব। 

pkতকm 

pথেম স l কিরেব, যথা— 

“িবuেরাঁ তৎসৎ aদ  মােঘমািস মকররািশেs ভাsের 
uেkপেk ীপ ম ািnেথৗ aমকুেগাtঃ ীaমকুেদবশmা 
ী ীসরsতীেদবীpীিতকামঃ (পরােথ—aমকুেগাtস  
ীaমকুস িlত) ী ীসরsতীেদবীেlখনীমস াধার 
পজূাকmা ীভূত- হামকmিণ o ঁ ঐং ী ীসরsতীেদৈব  
sাহা iিত মেntণ pেত েকন পিঠেtন iয়ৎসংখ ক (সংখ া 
uেlখ ) সাজ িবlপৈtেহামমহং কিরেষ ॥” (পরােথ 
কিরষ ািম)॥  

aনnর aিgর পি েম িতলিমি ত ঘতৃপাt utরাg 
kuেশাপির sাপন করতঃ eকিট pােদশpমাণ ঘতৃাk সিমধ 
aমntক aিgেত আhuিত িদয়া মহাব াhিতেহাম কিরেব, 
যথা—  

“pজাপিতঋিষগায়tীছnঃ aিgেদবতা মহাব াhিতেহােম 
িবিনেয়াগঃ। o ঁভূঃ sাহা। pজাপিতঋিষruি k ছnঃ 



 

 

বায়েুদবতা মহাব াhিতেহােম িবিনেয়াগঃ। o ঁভুবঃ sাহা। 
pজাপিতঋিষরনু ুp cnঃ সযূেদবতা মহাব াhিতেহােম 
িবিনেয়াগঃ। o ঁsঃ sাহা॥”  

হােমর পর huতেশষ (হাত-ঝাড়া) পাtাnের রািখেব। পের 
স িlত িবlপেtর acনা কিরেব, যথা— 

“বং eতােভ া সাজ িবlপেtেভ া নমঃ।  
eতদিধপতেয়েদবায় o ঁbhািবuিশবায় নমঃ।  
সmpদানায় o ঁ ী ীসরsতীেদৈব  নমঃ॥”  

aতঃপর “o ঁ লং ী ীসরsতীেদৈব  sাহা” মেnt eক 
eকিট িবlপt ঘতৃাk কিরয়া হাম কিরেব। পের পনুরায় 
মহাব াhিতেহাম করতঃ eকিট ঘতৃাk pােদশpমাণ সিমধ 
aমntক aিgেত আhuিত িদয়া uদীচ কm কিরেব। 

uদীচ কm 

pথেম pায়ি tেহােমর স l কিরেব, যথা— 

“িবuেরাঁ তৎসদদ  মােঘমািস মকররািশেs  
ভাsের uেkপেk ীপ ম ািnেথৗ aমকুেগাtঃ  
ীaমকুেদবশmা kেতঽিsn  হামকmািণ  
যৎিকি ৎৈবguণ ংজাতং তেdাষpশমনায় ব sসমs 
মহাব াhিতিভঃ pায়ি tেহামমহং কিরেষ ॥”  
aতঃপর “িবধ”ু নামক aিgর আবাহনািদ কিরেব, যথা—
“o ঁaেg tং িবধনুামািস।” মেnt aিgর নামকরণ কিরয়া 
ধ ান কিরেব, যথা— 

“o ঁিপ r ruেকশাkঃ পীণা জঠেরাঽruণঃ।  
ছাগsঃ সাkসেূtাঽিg সpািcঃ শিkধারকঃ।”  

aতঃপর “o ঁ িবধনুামােg iহাগc iহাগc, iহিত  
iহিত , iহসিnেধিহ, iহসিnruধ s, atািধ ানং kuru, 
মমপজূাং গহৃাণ” মেnt আবাহন কিরয়া “eষ গnঃ o ঁ 
িবধনুামাgেয় নমঃ, eতৎ পু m  o ঁ িবধনুামাgেয় নমঃ, eষ 
ধপূঃ o ঁ িবধনুামাgেয় নমঃ, eষ দীপঃ o ঁ িবধনুামাgেয় 
নমঃ, eতৎ হিবৈনেবদ m  o ঁ িবধনুামাgেয় sাহা”  

মেnt পে াপচাের পজূা কিরয়া eকিট pােদশpমাণ ঘতৃাk 
সিমধ aমntক aিgেত িনেkপ কিরেব। aনnর 
মহাব াhিতেহাম কিরয়া ব sসমsমহাব াhিতেহাম কিরেব। 
যথা— 

“pজাপিতঋিষগায়tীcnঃ aিgেদবতা ব sসমs-
মহাব াhিতেহােম িবিনেয়াগঃ। o ঁ ভুঃ sাহা।  

pজাপিতঋিষruি কছেnা বায়েুদবতা ব sসমs-
মহাব াhিতেহােম িবিনেয়াগঃ। o ঁ ভুবঃ sাহা।  

pজাপিতঋিষরনু ুp ছnঃ সেূয ােদবতা ব sসমs-
মহাব াhিতেহােম িবিনেয়াগঃ। o ঁ sঃ sাহা। 

pজাপিতঋিষবহৃতীcnঃ pজাপিতেদবতা 
ব sসমsমহাব াhিতেহােম িবিনেয়াগঃ। o ঁভূভূবঃsঃ 
sাহা॥”  

পের পনুরায় মহাব াhিতেহাম কিরয়া eকিট ঘতৃাk 
pােদশ পিরিমত kuশ aিgেত আhuিত িদয়া নবgহেহাম 
কিরেব। 

নবgহেহাম 

রিবgহ— 

“o ঁআkে ন রজসা বtমােনা িনেবশয়nমতৃং মt । 
িহরণ েয়ন সিবতা রেথনা দেবা যািত ভূবনািন পশ n  
sাহা, iদং রিবgহায় sাহা”॥ 1॥ 

সামgহ— 

“o ঁআ প ায়s সেমtu ত, িব তঃ সামবৃ m । ভবা 
বাজসা স েথ sাহা, iদং সামgহায় sাহা”॥ 2॥ 

ম লgহ— 

“o ঁaিgমdূা িদবঃ কkuৎপিতঃ পিৃথব া aয়m । aপাং 
রতাংিস িজnিত sাহা, iদং ম লgহায় sাহা”॥ 3॥ 

বধুgহ— 



 

 

“o ঁaেg িববsduষসি tং রােধা aমt । আদাuেষ 
জাতেবেদা বহাtমদ া দবা ঊষbধুঃ sাহা, iদং বধুgহায় 
sাহা”॥ 4॥ 

বহৃsিতgহ— 

“o ঁবহৃsেত পিরদীয়া রেথন, রেkাহািমtা aপবাধমানঃ। 
pভ নং সনাঃ pমেৃণা যধুা জয়nsাকেমধ িবতা রথানাং 
sাহা, iদং বহৃsিতgহায় sাহা”॥ 5॥ 

ukgহ— 

“o ঁukেnঽন d যজতেnঽন d  িবurেপ aহনী 
দ ৗিরবািস। িব া িহ মায়া aবিস sধাবn , ভdা য 
পষূিnহরািতরstu sাহা, iদং ukgহায় sাহা”॥ 6॥ 

শিনgহ— 

“o ঁশেnা দবীরিভ েয় শেnা ভবntu পীতেয়। শং 
যারিভsবntu নঃ sাহা, iদং শিনgহায় sাহা”॥ 7॥ 

রাhugহ— 

“o ঁকয়ানি t আভুবদতূী সদা বধৃঃ সখা। কয়া শিচ য়া 
বতৃা sাহা, iদং রাhugহায় sাহা”॥ 8॥ 

কtugহ— 

“o ঁ কtuং knn কতেব পেশাময া aেপশেস। 
সমষুিdরজায়থা sাহা, iদং কtugহায় sাহা”॥ 9॥  

পের িদকপালেহাম কিরেব। 

িদকপালেহাম 

ind—“o ঁtাতারিমndমিবতারিমndং হেব হেব সহুবং 
শরূিমndm । huেব ন ুশkং পrুuহূতিমndিমদং হিবmঘবা 
বিtndঃ sাহা”॥ 1॥ 

aিg—“o ঁaিgদতূং বণৃীমেহ হাতারং িব েবদসm । aস  
যjস  সkুtuং sাহা”॥ 2॥ 

যম—“o ঁনােকা সপুণমপূযৎ পতয়nং, hদা 
বনেnাঽভ চkত tা॥ িহরণ পkং বruণস  দতূং যমস  
যােনৗ শkuসং ভুরণ ং sাহা”॥ 3॥ 

নঋত—“o ঁ বtািহ িনঋতীনাং বjহs পিরবজৃm । aহরহঃ 
unu ঃ পিরদদািম sাহা”॥ 4॥ 

বruণ—“o ঁআেনা িমtা বruণা ঘৈৃতগবু িত মkুতm । ম া 
রজাংিস সkুtu sাহা”॥ 5॥ 

বায়—ু“o ঁবাত আ বাtu ভষজং শmু মেয়াভু না hেদ। pণ 
আয়ংুিষ তািরষৎ sাহা”॥ 6॥ 

kuেবর—“o ঁ kয়থ kদিস পrুutািচিdেত নমঃ। aলিষয়ু  
খজkৎ পরুnর, pগায়tা aগািসষ ুsাহা”॥ 7॥ 

ঈশান—“o ঁaিভ tা শরূ নানেুমা adugা iব ধনবঃ। 
iশানমস  জগতঃ sদশৃমীশানিমnd তsষঃ sাহা”॥ 8॥ 

bhা—“o ঁbh জjানং pথমং পরুsাদ, িবসিমতঃ সrুuেচা 
বন আবঃ। স বু া uপমা aস  িব াঃ সত  
যািনমসত িববঃ sাহা”॥ 9॥ 

aনn—“o ঁচষণীধতৃং মঘবানমkু থ িমndঃ িগেরা 
বহৃতীরভ নষূত। বাবধৃানং পrুuহূতং সবুিৃtিভরমt ং 
জরমানং িদেব sাহা”॥ 10॥  

aতঃপর pত kেদবতাগেণর হাম কিরেব। 

pত kেদবতা হাম 
o ঁগেণশায় sাহা, o ঁbhেণ sাহা, o ঁচtuেbেদেভ া sাহা, 
o ঁ a াদশপরুােণেভ া sাহা, o ঁ সbশােstেভ া sাহা, o ঁ 
লখনী-মস াধারািদেভ া sাহা, o gাম েদবতােভ া sাহা, o ঁ 
নারায়ণায় sাহা, o ঁ িশবায় sাহা, o ঁ গাং গ াৈয় sাহা, o ঁ 
যাং যমনুাৈয় sাহা। 

aতঃপর মহাব াhিতেহাম করতঃ eকিট ঘতৃাk সিমধ 
aমntক aিgেত িনেkপ কিরয়া দিkণজান ুভূপািতত 
করতঃ জলা িল gহণ কিরয়া মntপাঠ সহকাের 



 

 

aিgপযুkণ কিরেব, যথা—“pজাপিতঋিষিst ুp ছnঃ 
সিবতােদবতা aিgপযুkেণ িবিনেয়াগঃ।  
o ঁ দব সিবতঃ pসবু যjং pসবু যjপিতং ভগায়।  
িদেব া গnbঃ কtuপঃু কতnঃ পনুাtu বাচsিতbাচnঃ 
sদtu॥”  

মntপাঠ কিরয়া হsিsত জলdারা aিgেব ন কিরয়া, 
পনুরায় জলা িল gহণ কিরয়া sি েলর দিkণিদেক 
পি মিদক হiেত পbূিদক পয n মntপাঠ সহকাের 
জলধারা িদেব, যথা— 

“pজাপিতঋিষরিদিতেদবতা uদকা িলেসেক িবিনেয়াগঃ। 
o ঁaিদেত anমংsা।”  

পনুbার জলা িল gহণ কিরয়া মntপাঠ সহকাের aিgর 
পি মিদক হiেত দিkণিদক িদয়া utরিদক পয n 
জলধারা িদেব, যথা— 

“pজাপিতঋিষরনমুিতেদবতা uদকা িলেসেক িবিনেয়াগঃ। 
o ঁaনমুেত anমংsা॥”  

পনুরায় মntপাঠ সহকাের জলা িল gহণ করতঃ aিgর 
utরিদেক পি মেকাণ হiেত পbূ পয n জলধারা িদেব, 
যথা— 

“pজাপিতঋিষঃ সরsতীেদবতা uদকা িলেসেক 
িবিনেয়াগঃ। o ঁসরsত nমংsা॥”  

aনnর utান হsdয় মিু বd কিরয়া pােদশpমাণ 
কিতপয় kuশ gহণ করতঃ pিতবারi মntপাঠ সহকাের 
িতনবার kuেশর ag, মধ  eবং মলূেদশ ঘতৃাk কিরেব, 
যথা— 

“pজাপিতঋিষbােয়ােদবতা দভtণাভ েন িবিনেয়াগঃ।  
o ঁakং িরহানা ব ntu বয়ঃ॥”  

aতঃপর ঐ kuশguিল জেল aভু kণ কিরয়া মntপাঠ 
সহকাের আhuিত িদয়া দভজিুটকা হাম কিরেব, যথা— 

“pজাপিতঋিষরনু ুp ছেnা ruেdােদবতা দভজিুটকােহােম 
িবিনেয়াগঃ।  
o ঁযঃ পশনূামিধপতীrudstিnচেরা বষৃা।  
পশনূmকাং মা িহংসীেরদstu huতং ভব sাহা॥”  

aনnর “মড়ৃ” নামক aিgর আবাহন কিরয়া পণূাhuিত 
িদেব, যথা— 

“o ঁ aেgtং মড়ৃনামািস মড়ৃনামােg iহাগc iহাগc, 
iহিত  iহিত , iহসিnেধিহ, iহসিnruধ s, atািধ ানং 
kuru, মম পজূাং গহৃাণ” মেnt আবাহন কিরয়া ধ ান পাঠ 
করতঃ পে াপচাের পজূা কিরেব, যথা— 
“eষ গnঃ o ঁ মড়ৃনামাgেয় নমঃ, eতৎ পু ং o ঁ 
মড়ৃনামাgেয় নমঃ, eষ ধপূঃ o ঁ মড়ৃনামাgেয় নমঃ, eষ 
দীপ o ঁমড়ৃনামাgেয় নমঃ, eতৎ হিবৈনেবদ m  o ঁ
মড়ৃনামাgেয় sাহা॥”  
aনnর ফলপু যkু pcuর ঘতৃ gহণ কিরয়া (পরােথ—
যজমানসিহত) দ ায়মান হiয়া শ ঘ ািদ বাদ  সহকাের 
পণূrেপ pjিলত aিgেত মntপাঠ সহকাের আhuিত িদেব, 
যথা— 

“pজাপিতঋিষিbরা  গায়tীছেnা iেndােদবতা  
যশsামস  যjনীয়pেয়ােগ িবিনেয়াগঃ।  
o ঁপণূেহামং যশেস জেুহািম, যাঽৈs জেুহািত বয়মৈs 
দদািত, বরং বেৃণ যশসা ভািম লােক sাহা॥” 
aনnর bhদিkণাথ পণূপাtানকুl ভােজ াৎসগ কিরেব, 
যথা—বামহেs ভাজ  ধারণ কিরয়া,  

“বং eতৈs পণূপাtানকুlেভাজ ায় নমঃ” মেnt 
kuশবািরdারা শাধন কিরয়া “eেত গnপেু  o ঁ 
পণূপাtানকুlেভাজ ায় নমঃ” মেnt পু ািদdারা acনা 
কিরয়া “eতদিধপতেয়েদবায় o ঁ িব েব নমঃ, সmpদানায় 
o ঁ bhেণ নমঃ” মেnt sশ কিরয়া uৎসগবাক  পাঠ 
কিরেব, যথা— 

“িবuেরাঁ তৎসদদ  মােঘমািস মকররািশেs ভাsের 
uেkপেk ীপ ম ািnেথৗ aমকুেগাtঃ ীaমকুেদবশmা 



 

 

kৈততৎ হামকmণ সা তাথং দিkণািমদং 
পণূপাtানকুlেভাজ ং ীিবuৈদবতং যথাসmবেগাtনােm 
bhেণ aহং সmpদেদ” মেnt দিkণাn কিরয়া  

“o ঁচtubদনসds চtuেbদkuuিmেন।  
িdজানেু য় সৎকm সািkেণ bhেণ নমঃ।  
o ঁtমেg সbভূতানামs রিস পাবক।  
হব  বদিস দবানামতঃ শািnং pযcেম॥  
o ঁিপ াk লািহতgীব pতািপং  huতাশন।  
সাkী tং পণু পাপানাং ধন য় নেমাঽstuেত॥”  
মেnt aিgেক pণাম কিরেব। aনnর kuশবাির dারা “o ঁ
bhণ kমs” মেnt bhার িবসjন কিরেব। তৎপের 
sি েলর ঈশানেকাণ হiেত িকি ৎ ভs লiয়া মntপাঠ 
সহকাের যথাযথ sােন িতলকধারণ কিরেব, যথা,  

ললােট—“o ঁ কশ পস  t ায়ষুm ॥” কে —“o ঁ 
জমদেgst ায়ষুm” বাhuমেূল—“o ঁ যেdবানাং t ায়ষুm ॥” 
hদেয়—“o ঁতেnঽstu t ায়ষুm ॥” পের “o ঁ aেg tং সমdুং 
গc” মেnt জলdারা aিgর িবসjন করতঃ “o ঁপিৃ  tং 
শীতলা ভব” মেnt aিgর ঈশানেকােণ dugািদ িদেব। 
aনnর দিkণাn, aিcdাবধারণ o বguণ সমাধান 
কিরেব। 

দিkণাবাক  
“িবuেরাঁ তৎসদদ  মােঘমািস মকররািশেs  
ভাsের uেkপেk ীপ ম ািnেথৗ aমকুেগাtঃ 
ীaমকুেদবশmা kৈততৎ ী ীসরsতীেদবী-
লখনীমস াধারপজূা ীভূতেহামকmণঃ  

pিত াথং দিkণািমদং যৎিকি ৎ কা নমলূ ং aনকুlং 
রৗপ খ ং হরীতকী ফলং বা যথাসmবেগাtনােm 

bাhণায়াহং সmpদেদ॥”  

aনnর aিcdাবধারণ কিরেব, যথা—“o ঁ kৈততৎ 
ী ীসরsতীেদবীেলখনীমস াধারকmা ী-
ভূতেহামকmািcdমntu।” “o ঁastu” (pিতবচন)।  

বguণ সমাধান কিরেব, যথা— 

“িবuেরাঁ তৎসদদ  মােঘমািস মকররািশেs ভাsের 
uেkপেk ীপ ম ািnেথৗ aমকুেগাtঃ ীaমকুেদবশmা 
kৈততৎ ী ীসরsতীেদবী- লখনীমস াধারপজূা ী 
ভূতেহামকmিণ যৈdguণ   
জাতং তেdাষ pশমনায় ীিবে ানাম sরণমহং কিরেষ ।”  

aতঃপর “o ঁিবu” মnt দশবার জপ কিরয়া ভগবৎ pণাম 
কিরেব, যথা— 

“o ঁনেমা bhণ েদবায় গাbাhণিহতায় চ।  
জগিdতায় k ায় গািবnায় নেমা নমঃ॥”  

পের শাn াশীbাদ gহণ কিরেব। 

 

 

 

 

aথ যজেুbিদেহাম 
pথেম বালকুা dারা হspমাণ sি ল িনমাণ কিরয়া 
গাময়ািদ dারা ud করতঃ kuশবাির dারা িতনবার মাজনা 
কিরেব। aনnর sি েলর পbূােg িতনিট pােদশpমাণ 
kuশ sাপন কিরয়া a ু  o aনািমকা dারা িতনবার uৎকর 
(বালকুা) gহণ কিরয়া ত াগ কিরেব। aনnর কাংস পােt 
aভােব মৎৃপােt aিg gহণ কিরয়া uk aিg হiেত 
িকয়ংদশ gহণ কিরয়া “o ঁ kব াদমিgং pিহেণািম দরূং 
যমরাজ ং গctu িরpবাহঃ” মেnt দিkণিদেক ত াগ 
কিরেব॥ aতঃপর sি েলর uপর মntপাঠ সহকাের 
আtািভমেুখ aিg sাপন কিরেব, যথা— 

“o ঁiৈহবায়িমতেরা জাতেবদা, দেবেভ া হব ং বহtu 
pজানn ॥”  



 

 

aনnর করেযােড় পাঠ —o ঁ সbতঃ পািণপাদাnঃ 
সbেতাঽিkিশেরামখুঃ। িব rেপা মহানিg pণীত 
সbকmস॥ু” aনnর aিgর দিkেণ কতকguিল পbূােg 
kuশ sাপন কিরয়া bhার আসন করতঃ bhা বরণ কিরেব। 
যথা— 

“িবuেরাঁ তৎসদদ  মােঘমািস মকররািশেs ভাsের 
uেkপেk ীপ ম ািnেথৗ aমকুেগাtঃ ীaমকুেদবশmা 
ীসরsতীেদবীেলখনী-মস াধারপজূাকmা ীভূতেহামকmিণ 

bhকm-করণায় aমকুেগাtং ীaমকুেদবশmাণং bhেtন 
ভবnমহং বেৃণ।”  
bhা বিলেলন—“o ঁ বেৃতাঽিs।” কtা বিলেবন—
“যথািবিহত bhকm kuru॥” bhা বিলেবন—“যথাjানং 
করবািণ।” যিদ uপেরাkrেপ বতৃ bাhণ bhা না হেয়ন, 
তেব নারায়ণিশলােকi bhrেপ কlনা কিরয়া হাতা “o ঁ
aেহ দিধষেব াদতিs ান স  সদেন সীদ, যাঽsৎ 
পাকতরঃ॥” মেnt নারায়ণিশলােক পbূsািপত আসেন 
sািপত কিরেব। aনnর uk আসন হiেত eকগািছ kuশ 
gহণ কিরয়া বামহেsর a ু  o aনািমকা dারা gহণ 
কিরয়া “o ঁ িনরsঃ পাp মাসহ তন বয়ং িd ঃ” মেnt 
দিkণ-পি ম কােণ িনেkপ কিরয়া মnt পাঠ কিরেব, 
যথা— 

“o ঁ iদমহং বহৃsেতঃ সদেন সীদািম, pসেূতা দেবন 
সিবtা, তদgেয়, pbবীিম, তdায়েব, তৎপিৃথৈব ॥”  

aনnর aিgর utরভােগ pণীতাপাt sাপন কিরয়া aিcn 
kuশdারা aিgর ঈশানেকাণ হiেত দিkণাবেt kuশ আstত 
কিরয়া aিgর utের দিkণ িদক হiেত যথাkেম 
আবশ কীয় dব সকল আসাদন কিরেব, যথা—
পিবtেcদনাথ kuশপttয়, পিবtdয়, pাkণীপাt, 
িতনগািছ সmাjন kuশ, িতনগািছ uপযমন kuশ, 
pােদশpমাণ িতনিট সিমধ, sruব, ঘতৃ, আতপত ুল o 
পণূপাt। ei সকল dব  আসাদন কিরয়া পিবtেcদনাথ 
পbূsািপত pােদশpমাণ িতনিট kuশ “o ঁ পিবেtেsা 
ব েব ৗ” মেnt নখ ব তীত ছদন কিরয়া “o ঁিবে াmনসা 

পেূত sঃ” মেnt pাkণীপাts জেল aভু িkত কিরয়া uk 
পােt sাপন করতঃ pণীতাপােtর িকি ৎ জল িদয়া 
বামহােতর uপর pাkণীপাt sাপনপbূক িকি ৎ 
জলdারা pাkণীপাt o aন ান  পাt aভু kণ কিরয়া 
pণীতাপােtর িনকট pাkণীপাt sাপন কিরেব। aনnর 
সmেুখ আজ sালী sাপন কিরয়া তাহােত পbূাসািদত ঘতৃ 
sািপত কিরেব। পের sি ল হiেত pjিলত aিg gহণ 
কিরয়া ঈশানেকাণ হiেত দিkণাবেt িতনবার ঘতৃপাt 
ব ন কিরয়া sি েল িনেkপ কিরেব। পের sruব gহণ 
কিরেব uহা aিgেত aেধামেুখ pতp কিরয়া সmাjন kuশ 
dারা sruেবর মলূ হiেত ag eবং ag হiেত মলূ পয n 
সmাjন কিরয়া ঐ kuশ পিরত াগপbূক pণীতাপাts 
জলdারা aভু kণ কিরয়া o পbূবৎ pতp কিরয়া 
pাkণীপােtর utের sাপন কিরেব। পের pাkণীপাts 
পিবt gহণ কিরয়া o পাts িকি ৎ ঘতৃ uঠাiয়া মnt পাঠ 
কিরেব— 

“o ঁ সিবtstা pসব uৎপনূাম িcেdণ পিবেtণ বেসাঃ 
সযূ স  রি িভঃ sাহা॥”  

aনnর পbূসংগহৃীত pােদশpমাণ kuশ gহণ করতঃ 
pাkণীপােt sাপন কিরয়া pাkণীপাt হiেত পিবt 
জল লiয়া মntপাঠ সহকাের aিg পযুkণ কিরেব eবং 
সmখুীকরণ কিরেব, যথা— 

o ঁ eেষা হ দবঃ pিদেশাঽনসুbাং পbূাহজাতঃ স u 
গেভঽnঃ স eবঃ জাত ন জিনষ মান pত নািs িত 
সেbােতামখুঃ” পের ঘতৃdারা হাম কিরেব। যথা— 

“o ঁ pজাপতেয় sাহা, iদং pজাপতেয়, o ঁ indায় sাহা, 
iদিমndায়, o ঁ agেয় sাহা, iদমgেয়, o ঁ সামায় sাহা, 
iদং সামায়” pেত ক আhuিতর শেষ sruবলgবতৃ aিgর 
utের রিkত পােt রkা কিরেব। 

pkতকm 

pথেম স l কিরেব, যথা— 



 

 

“িবuেরাঁ তৎসৎ aদ  মােঘমািস মকররািশেs ভাsের 
uেkপেk ীপ ম ািnেথৗ aমকুেগাtঃ ীaমকুেদবশmা 
ী ীসরsতীpীিতকামঃ (পরােথ — aমকুেগাtস  
ীaমকুস িlত ী ীসরsতী-
দবীেলখনীমস াধারপজূাকmা ীভূতেহামকmিণ “o ঁ ঐং 
ী ীসরsতীেদৈব ঃ sাহা” iিত মেntণ pেত েকন পিঠেতন 

iয়ৎসংখ ক (সংখ া uেlখ ) সাজ িবlপৈtেহামমহং 
কিরেষ । (পরােথ—কিরষ ািম)॥  

aনnর aিgর পি েম িতলিমি ত ঘতৃপাt utরপােt 
kuেশাপির sাপন করতঃ eকিট pােদশpমাণ ঘতৃাk সিমধ 
aমntক aিgেত আhuিত িদয়া মহাব াhিত হাম কিরেব। 
যথা— 

“pজাপিতঋিষগায়tীcnঃ aিgেদবতা মহা-ব াhিতেহােম 
িবিনেয়াগঃ। o ঁ ভূঃ sাহা॥ pজাপিতঋিষruি k ছnঃ 
বায়েুদবতা মহা-ব াhিতেহােম িবিনেয়াগঃ। o ঁ ভূবঃ sাহা॥ 
pজাপিতঋিষরনু ুp ছnঃ সেূয ােদবতা মহা-ব াhিতেহােম 
িবিনেয়াগঃ। o ঁsঃ sাহা।” 

pেত কিট মেnt িতনবার আhuিত িদয়া 
“pজাপিতঋিষবহৃতীcnঃ pজাপিতেদবতা 
ব sসমsমহাব াhিতেহােম িবিনেয়াগঃ। o ঁ ভূভূবঃsঃ 
sাহা॥” মেnt eকবার আhuিত িদেব।  

aনnর “o ঁaেg tং বলদনামািস” মেnt aিgর নামকরণ 
কিরয়া “o ঁিপ r ruেকশাk পীনা জঠেরাঽruণঃ।  

ছাগs সাkসেূtাঽিg সpািc শিkধারকঃ॥” ধ ান পাঠ 
কিরয়া “o ঁ বলদােg iহাগc iহাগc, iহিত  iহিত , 
iহসিnেধিহ iহসিnruধ s, atিধ ানং kuruঃ মমপজূাং 
গহৃাণ” মেnt আবাহন কিরয়া  

“eষ গn o ঁ বলদাgেয় নমঃ, eতৎ পু m  o ঁবলদাgেয় 
নমঃ, eষ ধপূঃ o ঁবলদাgেয় নমঃ, eষ দীপ o ঁবলদাgেয় 
নমঃ, eতৎ হিবৈনেবদ m  o ঁ বলদাgেয় sাহা” মেnt 
পে াপচাের পজূা কিরয়া সিমেধর acনা কিরেব, যথা— 

“বং eতােভ া সাজ িবlপেtেভ া নমঃ।  

eতদিধপতেয় দবায় o ঁ bhািবuিশবায় নমঃ,  
সmpদানায় o ঁঐং ী ীসরsতীেদৈব  নমঃ।”  

aতঃপর “o ঁ ঐং ী ীসরsতীেদৈব  sাহা” মেnt eক 
eকিট িবlপt ঘতৃাk কিরয়া হাম কিরেব। পের 
মহাব াhিতেহাম কিরয়া pােদশpমাণ kuশ ঘতৃাk কিরয়া 
aমntক aিgেত আhuিত িদেব। হামােn huতেশষ 
(হাতঝাড়া) পাtাnের রkা কিরেব। পের uদীচ  কm 
কিরেব। 

uদীচ  কm 

pথেম ঘতৃdারা মহাব াhিতেহাম কিরেব, যথা—“o ঁভূঃ 
sাহা, iদং ভূঃ॥ o ঁভুব sাহা, iদং ভুবঃ॥ o ঁsঃ sাহা, iদং 
sঃ॥ o ঁ ভূভূবঃsঃ sাহা, iদং ভূভুবsঃ॥”  

aনnর pায়ি t হােমর স l কিরয়া “িবধ”ু নামক 
aিgর আবাহন করতঃ pায়ি tেহাম কিরেব, যথা— 

“িবuেরাঁ তৎসদদ  মােঘমািস মকররািশেs ভাsের 
uেkপেk ীপ ম ািnেথৗ aমকুেগাt ীaমকুেদবশmা 
kেতঽিsn  হামকmািণ ষৈdguণ  জাতং তেdাষpশমনায় 
“tেnা aেg” iত ািদিভঃ প িভmৈnt  pায়ি tেহামমহং 
কিরেষ ।” পের “o ঁ aেg tং িবধনুামািস o ঁ িবধনুামােg 
iহাগc iহাগc, iহিত  iহিত , iহসিnেধিহ, 
iহসিnruধ s, atািধ ানং kuru, মমপজূাং গহৃাণ” মেnt 
aিgর নামকরণ o আবাহন কিরয়া ধ ান করতঃ পজূা 
কিরেব, যথা— 

“o ঁিপ r ruেকশাkঃ পীনা  জঠেরাঽruণঃ।  
ছাগs সাkসেূtাঽিg সpািc শিkধারকঃ॥   
eষ গnঃ o ঁ িবধনুামাgেয় নমঃ॥  
eতৎ পু m  o ঁিবধনুামাgেয় নমঃ,  
eষ ধপূঃ o ঁ িবধনুামাgেয় নমঃ,  
eষ দীপ o ঁ িবধনুামাgেয় নমঃ,  
eতৎ হিবৈনেবদ m  o ঁিবধনুামাgেয় sাহা॥”  

aনnর পাঁচিট মেnt pায়ি t হাম কিরেব, যথা— 



 

 

“বামেদব ঋিষরনু ুপছেnাঽিgবruেণােদবেত 
pায়ি tেহােম িবিনেয়াগঃ।  
o ঁtেnাঽেg বruণস  িবdাn , দবস  হেড়া aবষািসসী াঃ।  
যিজে া বিhতমঃ শাuচােনা িব ােnবাn  pমমুgু sৎ 
sাহা। iদমিgবruণাভ m ॥” 1॥ 

বামেদব ঋিষিst ুp ছেnাঽিgবruেণােদবেত pায়ি tেহােম 
িবিনেয়াগঃ।  
o ঁtেnাঽেgবেমা ভেবাতী, নিদে া aস া uষেসা বু ে ৗ।  
aবযkা না বরণguঁররােনা bীিহ মড়ৃীকgum সহুেবা না eিধ 
sাহা॥ iদমিgবruণাভ াm ॥ 2॥  

o ঁpজাপিতঋিষবহৃতীcেnাঽিgেদবতা pায়ি tেহােম 
িবিনেয়াগঃ।  
o ঁaয়া ােgঽস নিভ শিsপা , সত িমtt ময়া aিস।  
aয়না ন যjং বহাস য়া না ধিহ ভষজgum sাহা। 
iদমিgভ ঃ॥ 3॥ 

uনঃেশফঋিষিst ুp ছেnা বruণাদেয়ােদবতাঃ 
pায়ি tেহােম িবিনেয়াগঃ।  
o ঁ য ত শতং বruণং য সহsং যিjয়াঃ পাশা িবততা 
মহাnঃ।  
তিভেনা aদ  সিবেতাতিবuিবে  মু ntu মruতঃ sকাং 

sাহা।  
iদং বruণায়, সিবেt িব েব, িবে েভ ােদেবেভ া, মrud  
sেকভ ঃ॥ 4॥  

uনঃেশফঋিষিst ুp ছেnা বruেণােদবতা pায়ি tেহােম 
িবিনেয়াগঃ।  
o ঁudutমং বruণপাশমণmদবাধমং িব মgum থায়।  
aথাবয়মািদত bেত তবানাগাসাঽিদতেয় স াম sাহা। iদং 
বruণায়॥ 5॥  

aনnর নবgহেহাম কিরেব। 

নবgহেহাম 

রিবgহ— 
“o ঁআkে ন রজসা বtমােনা িনেবশয়nমতৃং মt । 
িহরণ েয়ন সিবতা রেথনা দেবা যািত ভুবনািন, পশ n  
sাহা, iদং রিবgহায় sাহা”॥ 1॥  

সামgহ— 
o ঁiমং দবা aসপtgum সbু ং, মহেত ktায়, মহেত 
জ ায়, মহেত jানরাজ ােয়েndিসিndয়ায়। 

iমমমসু পtুমৈুস  পtুমৈস  িবশ, eষ বাঽমী রাজা 
সােমাঽsাকং bাhণানাgum sাহা॥ iদং সামgহায় 

sাহা”॥ 2॥  

ম লgহ— 
“o ঁaিgমdুা িদবঃ কkuৎপিতঃ পিৃথব া aয়m । aপাং 
রতাguঁিস িজnিত sাহা, iদং ম লgহায় sাহা”॥ 3॥  

বধুgহ— 
“o ঁud বধু sােg pিতজাগিৃহ tিম াপেূt সgum 
সেৃজথাময় া aিsn  সধেs aধtুরিsn  িবে েদবা 
যজমান  সীদত sাহা, iদং বধুgহায়”॥ 4॥  

বহৃsিতgহ— 
“o ঁবহৃsেত aিতaদেয া aহাদ 
du নিdভািতktuমjেনষ।ু যdীদয়cবস ঋত pজাত 
তদsাষ ুdিবণং দিহ িচtguঁ sাহা, iদং বহৃsিতgহায়”॥ 
5॥ 

 ukgহ— 
“o ঁanাৎ পিরsrেতা রসং bhণা bhণ ব িপবৎ ktং পয়ঃ 
স মং pজাপিতঃ। ঋেতন সিত িমিndয়m  িবপানgum 
ukমnসং indেস িndয়ািমদং পেয়াঽমতৃং মধ ুsাহা, iদং 
ukgহায়”॥ 6॥ 

শিনgহ— 
“o ঁশেnা দবীরিভ েয়, আেপা ভবntu পীতেয়। শংেযারিভ 
sবntu নঃ sাহা। iদং শিনgহায়”॥ 7॥  

রাhugহ— 



 

 

“o ঁকা াৎ কা াৎ pেরাহিnঃ পruষঃ পruষsির। eবা 
না duেb pতন,ু সহেsণ শেতন চ sাহা, iদং 
রাhugহায়”॥ 8॥  

কtugহ— 
“o ঁ কtuং knnেকতেব, পেশাময া aেপশেস। 
সমষুিdরজায়থাঃ sাহা, iদং কtugহায়”॥ 9॥ পের 
িদকপালেহাম কিরেব। 

িদকপালেহাম 
o ঁtাতারিমndমিবতারিমndgum হেব হেব সবুহgum 
শরূিমndm ।  hয়ািম শkং পরূহূতিমndgum, sিs না মঘবা 
ধািtndঃ sাহা। iদিমndায়॥  

aিg— 
o ঁ ব ানেরা ন uতয়, আ pয়াtu পরাবতঃ। aিgruk েথন 
বাহসা sাহা॥ iদমgেয়॥  

যম— 
o ঁaিস যেমা aস ািদেত া abnিস, িtেতা guেহ ন bেতন। 
aিস সােমন সময়া িবপkৃা আhuেs tীিণ িদিব বnনািন 
sাহা। iদং যমায়।  

নঋত— 
o ঁযেn দবী িনঋিতবারবn, পশং gীবাsিবcৃত m । 
তেnিবষ াম ায়েূষা ন মধ াদৈথতং িপtuমিd pসতূঃ sাহা॥ 
iদং নঋতেয়॥  

বruণ— 
বruণেস াtmনমিস, বruণস  sn সjনীsঃ। 
বruণস ঋতসদনমিস। বruণস ঋতসদনামাসীদ sাহা॥ iদং 
বruণায়॥  

বায়—ু 
o ঁবাত আ বাtu ভষজং শmু মেয়াভু না hেদ। pণ 
আয়gঁুuিষ তািরষৎ sাহা॥ iদং বায়েব॥  

kuেবর— 

o ঁkuিবদ  যবমেnা যবি d , যথা দাnানপুbূং িবষয়ু। 
iেহৈহষাং kuণিুহ ভাজনািন, যবিহেষা মম uিkং যজিn 
sাহা॥ iদং kuেবরায়॥  

ঈশান— 
o ঁতমীশানং জগতssষপিতং, িধয়ি nবেস huমেহ বয়m । 
পষূা না যথা বদসামসদ বেৃধ, রিkতা পায়রুদbঃssেয় 
ssেয় sাহা॥ iদমীশানায়॥  

bh— 
o ঁআ bhন bাhেণন bhবcসী জায়তা মা রাে  রাজণ ঃ 
শরূ iষেব াঽিতব াধী মহারেথা জায়তাং, দা ী 
ধনেুবাঢ়াঽন ানাuঃ সিpঃ পরুিnেযাষা, িজu রেথ াঃ 
সেভেয়া যবুাঽস  বীেরা জায়তাং িনকােম িনকােম নঃ 
পjেণ া বষtu, ফলবেতা ন oষধয় পচ ntাং, যাগেkেম 
নঃ কlতাgum sাহা॥ iদং bhেণ। 
 aনn— 
o ঁনেমাঽstu সেপেভ া য ক চ পিৃথবীমন।ু  
য anরীেk য িদিব তভ ঃ সেপেভ া নমঃ sাহা॥ 

iদমনnায়॥”  

aতঃপর pত kেদবতার হাম কিরেব। 

pত kেদবতােহাম 

সামেবিদ pত kেদবতা হাম d ব । aতঃপর eকিট 
ঘতৃাk সিমধ aমntক aিgেত িনেkপ করতঃ মড়ৃনামক 
aিgর আবাহন কিরয়া পণূাhuিত িদেব, যথা— 

“o ঁaেg tং মড়ৃনামািস, o ঁ মড়ৃনামােg iহাগc iহাগc, 
iহিত  iহিত , iহসিnেধিহ, iহ-সিnruধ s, atািধ ানং 
kuru, মমপজূাং গহৃাণ” মেnt আবাহন কিরয়া ধ ান পাঠ 
করতঃ পে াপচাের পজূা কিরেব, যথা— 
eষ গn o ঁমড়ৃনামাgেয় নমঃ, eতৎ পু m  o ঁ
মড়ৃনামাgেয় নমঃ,  
eষ ধপূঃ o ঁ মড়ৃনামাgেয় নমঃ, eষ দীপঃ o ঁমড়ৃনামাgেয় 
নমঃ,  



 

 

eতৎ হিবৈণবদ m  o ঁ মড়ৃনামাgেয় sাহা॥  

aনnর ফলপু যkু pcuর ঘতৃ gহণ কিরয়া দ ায়মান 
হiয়া শ ঘ ািদ বাদ  সহকাের পণূrেপ pjিলত aিgেত 
মntপাঠ সহকাের আhuিত িদেব, যথা— 

“o ঁমdুানং িদেবা aরিতঃ পিৃথব া ব ানর মতৃ 
আজাতমিgm ।  
কিবgum সmাজমিতিথং জনানামাসnা পাtং জনয়n দেবা 
জনয়n দেবা sাহা।”  

aনnর bhদিkণাথ পণূাপাtানকুl ভােজ াৎসগ 
কিরেব, যথা— বামহেs ভাজ  ধারণ কিরয়া “বং eতৈs 
পণূপাtানকুlেভাজ ায় নমঃ” মেnt kuশবািরdারা শাধন 
কিরয়া “eেত গnপেু  o ঁপণূপাtানকুlেভাজ ায় নমঃ” 
মেnt পু ািদdারা acনা কিরয়া “eতদিধপতেয় দবায় o ঁ 
িব েব নমঃ” মেnt uৎসগ কিরয়া uৎসগবাক  পাঠ 
কিরেব, যথা— 

িবuেরাঁ তৎসদদ  মােঘমািস মকররািশেs ভাsের 
uেkপেk ীপ ম ািnেথৗ aমকুেগাtঃ ীaমকুেদবশmা 
kৈততৎ হামকmসা তাথং দিkণািমদং 
পণূপাtানকুlেভাজ ং ীিবuৈদবতং যথাসmবেগাtনােm 
bhেণ aহং সmpদেদ” মেnt দিkণাn কিরয়া  

“o ঁচtubদনসds চtuেbদkuuিmেন।  
িdজানেু য় সৎকm সািkেণ bhেণ নমঃ,  
o ঁতমেg সbভূতানামn রিস পাবকা  
হবাং বহিস দবনাম তঃ শািnং pযcেম॥  
o ঁিপ াk লািহতgীব pতািপং  huতাশন।  
সাkী tং পণূ পাপাণাং ধন য় নেমাঽstuেত॥”  

মেnt aিgেক pণাম কিরেব। aনnর kuশবাির dারা “o ঁ
bhণ kমs” মেnt bhার িবসjন কিরেব। aনnর “o ঁ 
aেg tং সমdুং গc” মেnt জলdারা aিgর িবসjন 
করতঃ “o ঁপিৃ  tং শীতলা ভব” মেnt aিgর ঈশানেকােণ 
dugািদ িদেব। তৎপের sি েলর ঈশানেকাণ হiেত িকি ৎ 

ভs লiয়া মntপাঠ সহকাের যথাযথ sােন িতলকধারণ 
কিরেব, যথা— 

ললােট—“o ঁকশ পস  t ায়ষুm ।” কে —“o ঁ
জমদেgst ায়ষুm ।” বাhuমেূল—“o ঁযেdবানাং t ায়ষুম॥” 
hদেয়—“o ঁতেnাঽstu t ায়ষুm ॥”  
aনnর দিkণাn, বguণ সমাধান o aিcdাবধারণ 
কিরেব। 

দিkণাবাক  
“িবuেরাঁ তৎসদদ  মােঘমািস মকররািশs ভাsের 
uেkপেk ীপ ম ািnেথৗ aমকুেগাtঃ aমকুেদবশmা 
kৈততৎ 
ী ীসরsতীেদবীেলখনীমস াধারপজূা ীভূতেহামকmণঃ 

pিত াথং দিkণািমদং যৎিকি ৎ কা নমলূ ং aনকুlং 
রৗপ খ ং হিরতকীফলং বা যথাসmব- গাtনােm 

bাhণায়াহং সmpদেদ।”  
aনnর বguণ সমাধান কিরেব, যথা— 

বguণ সমাধান 

“িবuেরাঁ তৎসদদ  মােঘমািস মকররািশেs ভাsের 
uেkপেk ীপ ম ািnেথৗ aমকুেগাt aমকুেদবশmা 
kৈততৎ ীসরsতীেদবী- লখনীমস াধার-পজূা ীভূতেহাম-
কmিণ যৈdguণ ং জাতং তেdাষ pশমনায় ীিবে ানাম 
sরণমহং কিরেষ ।” aতঃপর “o ঁ িবu” মnt দশবার জপ 
কিরয়া aিcdাবধারণ কিরেব, যথা— 

 

aিcdাবধারণ 

“o ঁkৈততৎ 
ী ীসরsতীেদবীেলখনীমস াধারপজূাকmা ীভূতেহামকmা
ঽিcdমstu॥” o ঁastu (pিতবচন)।  

aনnর ভগবৎ pণাম কিরেব, যথা— 



 

 

“o ঁbhণ েদবায় গা bাhণিহতায় চ।  
জগিdতায় ীk ায় গািবnায় নেমা নমঃ॥”  

iিত যজেুbিদ হাম pেয়াগ। 

ী ীসরsতী sাtm ॥  

বহৃsিতruবাচ — 
o ঁসরsতী নমস ািম চতনা hিদ সংিsতাm ।  
ক sাং পdেযািনsাং hীং hীংকারি তাং uভাm ॥ 1॥ 

মিতদাং বরদাৈ ব সbকামফলpদাm ।  
কশবস  িpয়াং দবীং বীণাহsাং বরpদাm ॥ 2॥ 

ঐং ঐং মntিpয়াং িনত াং kuমিত ংসকািরণীm ।  
সpুকাশাং িনরলmামjানিতিমরাপহাm ॥ 3॥ 

মাkদা  সদা িনত াং uভদাং শাভনিpয়াm ।  
পদিsত ku িলনীং ukবণাং মেনাহরাm ।  
আিদত ম েল লীনাং pণমািমkuলিpয়াm ॥ 4॥ 

ঋিষruবাচ— 
iিত সংstuতা দবী বাগীেশন মহাtনা।  
আtানং দশয়ামাস শরিদnসুমpভাm ॥ 5॥ 

দবু বাচ— 
বরং বণৃষ ভdং ত যেt মনিস বtেত॥ 6॥ 

বহৃsিতruবাচ— 
বরদা যিদ ম দিব িদব jানং pযc ম॥ 7॥ 

দবু বাচ— 
দtং ত িনmলং jানং kuমিত ংসকারণm ।  
sােtনােনন য ভk া মাংstuবিn সদা নরাঃ।  
ত লভেn পরjানং মমtuল  পরাkমm ॥ 8॥ 
িtসn াং pযেতা ভূtা যিsদং পঠেত সদা।  
তস  কে  সদা বাসং কিরষ ািম ন সংশয়ঃ॥ 9॥  

iিত ীবহৃsিতkতং ী ীসরsতীেsাtং সmণূm । 

ী ীসরsতী কবচm ॥  

ভৃguruবাচ— 
o ঁbhn  bhিবদ াং  bhjানিবশারদ।  
সbj সbজনক সেbস সbপিূজত॥  
সরsত া  কবচং bruিহ িব জয়ং pেভা।  
aজাতযাম মntাণাং সমহূ-সংযতুং পরm ॥  

bেhাবাচ— 
শণৃ ুবৎস pবk ািম কবচং সbকামদm ।  
ruিতসারং ruিতসখুং rutu kংruিতপিূজতm ॥ 1॥ 

ukং গােলােক kে ণ মহ ং বnৃাবেন বেন।  
রােস েরণ িবভুনা রােস চ রাসম েল॥ 2॥ 

aতীব গাপনীয়  কlবkৃ সমং পরm ।  
aruতাdত মntাণাং সমৈুহ  সমিnতm ॥ 3॥ 

যdtা পঠনাদ bhn  বিুdমাং  বহৃsিতঃ।  
যdতা ভগবn  uk সbৈদেত ষ ুপিূজতঃ॥ 4॥ 

পঠনাdারণাd  বাgী কবীেndা বািlকী মিুনঃ।  
sায়mূেবা মনৈু ব যdতা সbপিূজতঃ॥ 5॥ 

কণােদা গৗতমঃ ক ঃ পািণিনঃ শাকটায়নঃ।  
gn কার যdতা দkঃ কাত ায়ন sয়m ॥ 6॥ 

ktা বদ-িবভাগ  পরুাণান িখলািন চ।  
চকার লীলামােtণ k ৈdপায়নঃ sয়m ॥ 7॥ 

শীতাতপ  সংবেtা বিশ  পরাশরঃ।  
যdtা পঠনাd  gnং যাjবl কার সঃ॥ 8॥ 

ঋষ শেৃ া ভরdাজ াৎ sীেকা দবলsথা।  
জগীষেব াঽধ জাবালীযdtা সbপিূজতঃ॥ 9॥ 

কবচস াস  িবেপnd ঋিষেরব pজাপিতঃ।  
sয়ং বহৃsিত েnা দেবা রােস রঃ pভুঃ॥ 10॥ 

সbতttপিরjান সbাথসাধেনষ ুচ।  



 

 

কিবতাস ুচ সbাস ুিবিনেয়াগঃ pকীিtতঃ॥ 11॥ 

o ঁhীং সরsৈত  sাহা িশেরা য পাtu সbতঃ।  
ীং বাg েদবতাৈয় sাহা ভালং ম সbদাবtu॥ 12॥ 

o ঁসরsৈত  sােহিত াtং পাtu িনরnরm ।  
o ঁ ীং hীং ভারৈত  sাহা নtযgুং সদাবtu॥ 13॥ 

o ঁhীং বাg বািদৈন  sাহা নাসাং ম সbেতাবtu।  
hীং িবদ ািধ াtেদৈব  sাহা o ং সদাবtu॥ 14॥ 

o ঁ ীং hীং bাৈh  sােহতী দnপংkীঃ সদাবtu।  
ঐং iেতাকাkেরা মেntা মম ক ং সদাবtu॥ 15॥ 

o ঁ ী hীং পাtu ম gীবাং snং ম ীং সদাবtu।  
ীং িবদ ািধ াtেদৈব , sাহা বkং সদাবtu॥ 16॥ 

o ঁhীং িবদ াsrপাৈয় sাহা ম পাtu নািসকাm ।  
o ঁhীং hীং বাৈণ  sােহাত মম পৃ ং সদাবtu॥ 17॥ 

o ঁসbবণািtকাৈয় চ পাযgুং সদাবtu।  
o ঁবাগািধ াtেদৈব  চ সbা  ম সদাবtu॥ 18॥  

hীং সbক বািসৈন  sাহা pাচ াং সদাবtu।  
o ঁhীং িজhাgবািসৈন  sাহািgিদিশ রktu॥ 19॥ 

o ঁঐং hীং ীং kীং সরsৈত  বধজুনৈস  sাহা।  
সততং মntরােজাঽয়ং দিkেণ মাং সদাবtu॥ 20॥ 

o ঁhীং ীং t kেরা মেntা নঋত াং মেntা ম সদাবtu।  
কিরিজhাgবািসৈন  sাহা মাং বাruেণঽবtu॥ 21॥ 

o ঁসদািmকাৈয় sাহা বায়েব  মাং সদাবtu।  
o ঁগদ পদ বািসৈন  sাহা মামtুেরঽবtu॥ 22॥ 

o ঁসbশাstবািসৈন  sাহা ঐশান াং সদাবtu।  
o ঁhীং সbপিুজতাৈয় sাহা চৗdং সদাবtu॥ 23॥ 

ঐং hীং পsুকবািসৈন  sাহাঽেধা মাং সদাবtu।  
o ঁgnবীজsrপাৈয় sাহা মাং সbদাঽবtu॥ 24॥ 

iিত ত কিথতং িবp সbমেntৗঘিবgহm ।  
iদং িব জয়ং নাম কবচং bhrিপণm ॥ 25॥ 

পরুা rতং ধmktাং পbেত গnমাদেন।  
তেবােsহাnমরাখ াতং pবkব ং ন কস িচৎ॥ 26॥ 

guruমভ c িবিধবৎ বstাল ারচnৈনঃ।  
pণম  দ dেমৗ কবচং ধারেয়ৎ সধুী॥ 27॥ 

প লkজেপৈনব িসdstu কবচং ভেবৎ।  
যিদ স াং িসd কবেচা বহৃsিত সেমা ভেবৎ॥ 28॥ 

মহাবাgী  কবীnd tেলাক িবজয়ী ভেবৎ।  
শেkািত সbং হtu  কবচস  pসাদতঃ॥ 29॥ 

iদং ত কা শােখাkং কিথতং কবচং মেুন।  
sাtং পজূা িবধান  ধ ান  বnনং তথা॥ 30॥  

iিত ীbhৈববtপরুােণ pkিতখে  নারায়ণনারদসংবােদ 
ী ীসরsতীকবচং সমাpm । 

 

 

শািnজল মnt। 
করানি ত স  বামেদব ঋিষ গায়tীছn iেndােদবতা 
শািnকমিন জজেপ িবিনেয়াগঃ। o ঁকয়ানি t আভূব দতূী 
সদা বধৃঃ সখা। কয়া শিচ য়া বতৃা। o ঁ কstা সেত া 
মদানাং মংিহে ৗ মৎসদnসঃ। দঢ়ৃা িচদাruেজ বস।ু o ঁ aভী 
যণুঃ সখীনামিবতা জিরtণাm। শতং ভব সূ তেয়॥ o ঁ sিs 
ন iেndা বdৃ বাঃ sিs ন পষূা িব েবদাঃ। sিs নsােk া 
aির েনিমঃ sিs না বহৃsিতdধাtu॥ o ঁsিs o ঁ sিs o ঁ 
sিs।  

o ঁশাnরstu িশব stu িবনশ ত uভ  যৎ। 
যত eবাগতং পাপং তৈtব pিতগctu sাহা॥ 

o ঁশািn o ঁ শািn o ঁ শািn। 
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