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মহালয়ার পুণ িতিথেত দবীপেkর সূচনায় িপtতপণ বা পূবপুruষেদর sরণ করা aত n
pীিতpদ eবং আtিব াস pদায়ী eকিট সংsার। যাঁরা কখনo ei িপtতপণ কেরন িন, তাঁেদর
জন ei কেয়ক ছt ভূিমকা pদt হল। িনেজেক abাhণ ভাবেবন না। জািত guণ o কেমর িবভাগ
মাt। গীতায় ভগবান বেলেছন। চাtubণং ময়া s া guণ কম িবভাগশঃ। যাঁরা িশিkত তাঁরা
সকেলi মেntাcারেণর aিধকারী। ei িপtতপেণর uপকরণ জল o িতল। যিদ িতল না থােক
তেব aন কান তলবীজ বা যব ব বহার কruন। যিদ িকui যাগাড় করেত না পােরন, তেব য
কান শস বা uল ব বহার কruন। uপচার মনেযােগ সাহায কের, ei সব িনেয় খুব বশী িবbত
হoয়ার pেয়াজন নাi। sরণ করাi pধান uেdশ । মিহলারা সমানভােব তপণ করার aিধকারী।
জল সmেn du-eকিট কথা বলেল আরo pত য়ী হেয় পূবপুruষেদর sরণ করেত পারেবন।
ei সব শােstাk পdিত য যুেগ pণীত হেয়িছল, তখন নদী বা বড় সেরাবের sান কের জেল
দাঁিড়েয় তপণ করা খুবi সহজ o sাভািবক িছল। হাiরাiেজর ucতেল বসবাসকারী eবং িবেদেশ
কমরত ব িkেদর পেk যা করা সmব তাi eখােন বলা হল।
িনেজর aভ াস মত sান কের িনন। eকu চnন বা aguru লাগােত পারেল মন আরo
সুnরভােব pstuত হেব। জলদানi pধান কাজ। aতeব জেলর কথায় আসা যাক। যিদ নদীর বা
সেরাবর বা hেদর জল না পান, তেব িমনার াল oয়াটার ব বহার কruন। সব aেথi eটা ud জল।
কাষা kuিষ থাকেল ভাল, না থাকেল বাcােদর duধ খাoয়ােনার িঝনুক বা ছাট বািটo চলেত পাের।
তাmপাt না পেল তামার uকেরা বা তার জলuঁেয় থাকা aবsায় পােt রাখেল আরo ভাল হয়। য
জল তপণ করেবন, dাপূবক আসনিপঁিড় হেয় বেস সi জল eকিট গামলায় রেখ তারপর
িনেmাkমেত মেntাcারণ কের ud কের িনন। সব সময় দিkণমুেখা হেয় বসাi ভাল। তারপর
পূবমূেখ বসা।

জলuিd

য গামলায় জল রাখা হেয়েছ। সi গামলায় দিkণ হs ‘akuশমুdা’য় কের আuল িদেয় জল
sশ কruন। যাঁরা ‘akuশমুdা’ জােনন না তাঁরা সবকিট আuল জেল ছাঁয়ান eবং ঐ aবsায়
হাতিটেক রেখ িনেmাk মntিট ucারণ কruন। eর aথ : আপনার পাtিটর জল uিlিখত পাবন
পিবt নদীজেল পিরণত হল।

oঁ গে চ যমুেন চব গাদাবরী সরsতী।
নমেদ িসnu কােবরী জেলঽিsন সিnিধং kuru॥

সামেবদীয় তপণিবিধ
আচমেনর aেনকpকার সংsার আছ। দবতীথ আচমন সকেলর uপেযাগী o সরল। ei
পdিতিটেত দিkণহেsর সবguিল a ুিল জেল িনমjেনর পর হাত tuেল িনেয় সব আuেলর জল
oে িছিটেয় িদেত হয়। পরপর িতন বার িনেmাk মntসহেযােগ করেলi আচমন সmn হয়।
oঁ নেমা িবu নেমা িবu নেমা িবu।
নমঃ aপিবtঃ পিবেtা বা সবাবsাং গেতাঽিপ বা।
যঃ sেরৎ পু রীকাkং স বাহ াভ nের uিচঃ॥
duiবার আচমন কিরয়া pাচীনাবীিত (যাঁেদর পiতা নাi তাঁরা iগেনার কruন) হiয়া
করেযােড় পাঠ কruন।
oঁ kuruেktং গয়া গ া pভাসপু রািণ চ।
তীথােন তািন পুণ ািন তপণকােল ভবিnহ॥
uপবীত হiয়া, aথাৎ য ভােব সবসময় uপবীত থােক, সi ভােব uপবীত রািখয়া, পূবমুখ
হiয়া িনmিলিখত মnt পাঠপূবক eক eক দবতােক eক eক বার জলদান কruন। জল দােনর িবিধ
হল kuশী বা তাmপাtিটেত জল িনেয় পাtিটর জল ডান হােতর তালু ঘিু রেয় ধীের ধীের
মেntাcারেণর সে aপর eকিট পােt ঢেল িদন।
1।

oঁ bhা tপ তাm।

2।

oঁ িবustপ তাm।

3।

oঁ rudstপ তাm।

4।

oঁ pজাপিতstপ তাm।

পেরর জলদান pায় সব জীেবর জন ; মেন মেন সবার rপ sরণ কruন।
5।

oঁ দবা যথাsথা নাগা গnবাpরেসাঽসুরাঃ।
kuরাঃ সপাঃ সুপণা

তরেবা িজhগাঃ খগাঃ।

িবদ াধরা জলাধরাsৈথবাকাশগািমনঃ।
িনরাহারা

য জীবাঃ পােপ ধেম রতা

য।

তষামাপ ায়নাৈয়চdীয়েত সিললং ময়া॥
aতঃপর পি ম মুখ হiয়া িনবীিত aথাৎ মালার মত কিরয়া পiতা ধারণ কিরয়া িনেmাk
মnt duiবার পিড়য়া িনেজর িদেক kuশীর জেলর ধারার মুখ কিরয়া aপর পােt মেntাcারেণর সে
ঢািলয়া তপণ কruন। যিদ জেল দাঁড়াiয়া কেরন, তেব kuশী ব বহার না কিরয়া dui a িল জল িনজ
গােt ঢািলেবন। সবদাi ধীের aথাৎ মেntাcারেণর সে সে জল ঢালুন।
oঁ সনক

সনn

tতীয়

সনাতনঃ।

কিপল াসুিরৈ ব বাঢ়ঃু প িশখsথা।
সেব ত tিpমায়াntu মdেtনাmুনা সদা॥
uপবীিত o পূবািভমুখ হiয়া িনmিলিখত মnt ucারণ কিরয়া eক eক মহিষেক eক eক বার
জলদান কruন। জল দােনর িবিধ হল kuশী বা তাmপাtিটেত জল িনেয় পাtিটর জল ডান হােতর
তালু ঘিু রেয় ধীের ধীের মেntাcারেণর সে aপর eকিট পােt ঢেল িদন।
1।

oঁ মরীিচstপ তাm।

2।

oঁ aিtstপ তাm।

3।

oঁ aি রাstপ তাm।

4।

oঁ পুলs stপ তাm।

5।

oঁ পুলহs stপ তাm।

6।

oঁ ktustপ তাm।

7।

oঁ pেচতাstপ তাm।

8।

oঁ বিশ stপ তাm।

9।

oঁ ভৃgustপ তাm।

10।

oঁ নারদstপ তাm।

11।

oঁ দবাstপ তাm।

aনnর pাচীনাবীিত হiয়া িনmিলিখত pেত কেক িপtতীথdারা (পdিতিট ** িচিhত aংেশ
িববৃত) পােt কেয়কিট িতল িদেয় eক eক জলা িল দােন তপণ কruন।
** বুেড়া আuল o তজনীর মােঝর ফাঁকেক ‘িপtতীথ’ বেল। kuশী বা পাtিট ডান হােতর আuেলর সমাnরাল ভােব
তালুর uপর রেখ ঢালার সময় ডানিদেক কাত কের বুেড়া আuল o তজনীর ফাঁক িদেয় ঢালেত হেব।

oঁ aিgষাtাঃ িপতরstপnােমতৎ সিতেলাদকং তভ ঃ sধা।
oঁ সামাঃ িপতরstপnােমতৎ সিতেলাদকং তভ ঃ sধা।
oঁ হিব nঃ িপতরstপnােমতৎ সিতেলাদকং তভ ঃ sধা।
oঁ u পাঃ িপতরstপnােমতৎ সিতেলাদকং তভ ঃ sধা।
oঁ সুকালীনাঃ িপতরstপnােমতৎ সিতেলাদকং তভ ঃ sধা।
oঁ বিহষদঃ িপতরstপnােমতৎ সিতেলাদকং তভ ঃ sধা।
oঁ আজ পাঃ িপতরstপnােমতৎ সিতেলাদকং তভ ঃ sধা।
aতঃপর িনmিলিখত মnt িতনবার পাঠ কিরয়া িতনবার িপtতীেথর dারা যমতপণ কruন।
সব ব বsাi uপেরর মত।
oঁ যমায় ধমরাজায় মৃত েব চাnকায় চ।
ববsতায় কালায় সবভূতkয়ায় চ।
ঔumরায় দয়ায় নীলায় পরেমি েন।
বৃেকাদরায় িচtায় িচtgupায় ব নমঃ।
aনnর িপtতপণ কিরেত হiেব। ei aংেশ িনজ িপতা মাতা o aন ান পূবপুruষেদর
uেdেশ জলা িল দoয়া হয়। দিkণমুখ হiয়া বিসয়া বা দাঁড়াiয়া (জেল) pাচীনাবীিত হiয়া
িপতামাতা o aন ান পূবপুruষেদর জল তপণ িপততীথ dারা কিরেত হiেব। pথেম িপtগেণর
আhান করার জন kতা িল হiয়া পাঠ কruন:oঁ আগcntu ম িপতর iমং গৃহntেপাঽ িলm।

eর পর িতল সহ জল dারা eক eক জন পূবপুruষেক িপততীথ dারা জলা িল দােন তপণ
কruন। িনmিলিখত মntিটেত যাঁর নােম তপণ করা হেc তাঁর নাম, গাtনাম o বণ বিসেয় ব বহার
করেত হেব।
oঁ িবuেরাম aমুকেগাtঃ িপতা aমুকনাম aমুকবণ tপ তােমতৎসিতেলাদকং তৈs sধা।
িনেজর গাt বেল ‘aমুকেগাtঃ’ eর পাদপূরণ কruন। যমন শাি ল িক ভরdাজ iত ািদ।
িপতা বা মাতা বা িপতামহ iত ািদ বলা aপশন াল। aেনক নাম aেনকবার বলেত
কনিফuশন হেত পাের বেল eটা বলা হয়। ‘িপতা aমুকনাম’ eর পাদপূরণ আtীেয়র সmক o
তাঁর নাম যাগ কের করেত হেব। যমন ‘িপতা aসীমkuমার’ ‘মাতা iিতকা’ ‘মাতামহ যduপিত’
‘pিপতামহী মানময়ী’ iত ািদ।
bাhেণরা শমণঃ বা দবশমণঃ, kিtেয়রা বমণঃ , বেশ রা সাধুঃ eবং uেdরা দাসঃ বেল
‘aমুকবণ’ eর পাদপূরণ করেবন। বণ uেlখ নাo করেত পােরন। িশিkত ব িkরা িনজ কম বা
pেফশন aনুযায়ী বণ িsর করেত পােরন। িববািহত মিহলােদর kেt sামীর গাt uেlখ করেত
হেব। বণsেল ‘ দবী’ বা ‘দাসী’ ব বহার করেত হেব। সকেলi ‘ দবী’ uেlিখত হoয়ার aিধকারী।
ঊ তন িতনপুruষ aথাৎ pিপতামহ/মহী, pমাতামহ/মহী পযn িতনবার কের তপণ করেত
হেব। বাকী সব আtীয়েদর kেt eকবার করেলi হেব। গাt না জানা থাকেল সmক uেlখ
কের তপণ করেত পােরন। কবল sগত sজনেদরi তপণ করা হয়।
পরবত তপণguিলর সামািজক তাৎপয aত n gurutপূণ। আপিন eguিল মেntাcারেণর সে
aনু ান করার সময় ভারেতর সনাতন িচnাধারার সবব াপকt o ভােবর মহানতা িনজ মেন aনুভব
করেবন। সকলেক তপণ dারা sরণ কের িনেজেক ei জগৎসংসােরর eক সিkয় aংশrেপ
pকাশ করেত পারেবন।
ভী তপণ:- িপতামহ ভী

ত ােগর কারেণ utরপুruষ িবহীন। িতিন সকেলর তপেণর যাগ ।

ভীে ােdেশ িনmিলিখত মেntাcারণ কের িতনবার িতল ছাড়া জল িপtতীথ dারা
কruন।
oঁ বয়া েগাtায় সা ৃ িত pবরায় চ।
aপুtায় দদােম তৎ সিললং ভী বমেণ॥
িতনবার ভী তপেণর পর িনেmাk মেnt ভী েদবেক pণাম কruন।
oঁ ভী ঃ শাnনেবা বীরঃ সত বাদী িজেতিndয়ঃ।

তপণ

আিভরিdরবােpাtu পুtেপােtািচতাং িkয়াm॥
aতঃপর িনmিলিখত মnt eকবার পাঠ কিরয়া eকবার জল dারা তপণ কruন।
oঁ aিgদgা

য জীবা যঽপাদgাঃ kuল মম।

ভূেমৗ দেtন tপ ntu tpা যাntu পরাং গিতm॥
iহার পর িনmিলিখত মnt eকবার পাঠ কিরয়া eকবার জল dারা তপণ কruন।
oঁ যঽবাnবা বাnবা বা যঽন জnািন বাnবাঃ।
ত tিpমিখলাং য়াntu য চাsেtায়কািkণঃ॥
iহার পর িনmিলিখত মnt িতনবার পাঠ কিরয়া িতনবার জল dারা তপণ কruন।
oঁ আbhভু বনেlাকা দবিষিপtমানবাঃ।
tপ ntu িপতরঃ সেb মাtমাতামেহাদয়ঃ॥
aতীতkuলেকাটীনাং সpdীপ িনবািসনাm।
ময়া দেtন তােয়ন tপ ntu ভু বনtয়m॥
iহার পর িনmিলিখত মnt িতনবার পাঠ কিরয়া িতনবার জল dারা তপণ কruন।
oঁ আbhsmপয nং জহtৃ প tu।
হেব।

eiিট কভার-aল। যাঁরা শারীিরকভােব সুs নন, তাঁরা uধু ei তপণিট করেলi কাযিসিd

সবেশষ তপণিট sানবst িনপীড়ন কের সi জল ভূিমেত িনেkপ কের করেত হেব। পিরেধয়
বst বা গােয়র চাদেরর বা গামছার eক aংশ জেল uিবেয় গােয় িদন। eর পর িনmিলিখত মnt
ucারণ করেত করেত ধীের ধীের বst িনঙেড় সi জল ভু িমেত ফলুন।
oঁ য চাsাকং kuেল জাতা aপুtা গািtেণা মৃতাঃ।
ত tপ ntu ময়া দtং বstিন

ীড়েনাদকm॥

পরবত সবguিল িkয়া দ ায়মান aবsায় পূবমুখী হiয়া কruন।
তৎপের িপtpণাম কruন।
oঁ িপতা sগ িপতা ধম িপতা িহ পরমং তপঃ।
িপতির pীিতমাপেn pীয়েn সবেদবতাঃ॥
মােক pণাম কruন।
জননী জnভূিম

sগাদপী গিরয়সী।

সূয pণাম কruন।
oঁ জবাkuসুমস াশং কাশ েপয়ং মহাdu িতং।
ধাnািরং সবপাপ ং pণেতাঽিs িদবাকরm॥

aতঃপর kতা িল হiয়া পাঠ কruন।
oমদ kৈততৎ তপণকমািcdমs। oেমত ািদ – kেতঽিsn তপণকমিণ
যdৈবguণ ং জাতং তেdাষpশমনায় oঁ িবusরণং কিরেষ ।
oঁ িবuঃ, oঁ িবuঃ, oঁ িবuঃ, oঁ িবuঃ, oঁ িবuঃ,
oঁ িবuঃ, oঁ িবuঃ, oঁ িবuঃ, oঁ িবuঃ, oঁ িবuঃ॥
eকভােব kতা িল হiয়া পরবত মntপােঠর dারা aনু ােনর সমাপন কruন।
oঁ ajানাd যিদ বা মাহাৎ pচ েবতা

েরষু যৎ।

sরণােদব তিdে াঃ সmূণং স ািদিত ruিত॥
oঁ pীয়তাং পু রীকাkঃ সবযেj েরা হিরঃ।
তিsংstuে জগtু ং পীিণেত pীিণতং জগৎ॥
ময়া যিদদং তপণকম kতং তৎ সবং
ভগবdিবuচরেণ সমিপতm॥

