ভারেত ভাtuঃ ভারতী
যগ
ু যগ
ু ধের pচিলত uপেরাk আpবাক িটর

aনশ
ু ীলন কের নেবন, পূজার কেয়কিদন আেগi।

aথ ‘ভারতবেষ মা সরsতী িবরাজ কruন’। aথাৎ

িবিভn ন াস সmেno ধারণা তরী কের িনেত হেব।

ভারতবাসীর মেধ jােনর pসার হাক। ধনং দিহ’র

eর পর সব uপকরণ যাগাড় কের যিদ সরsতী পূজা

kuiে েসনিশয়াল pথম ধাপ বা সাপান হল jানং

িনেজ করেত পােরন, তাহেল বঝ
ু েবন মন eখনo

দিহ। িযিন ei oেয়বেপজ দখেছন িতিন সmবতঃ

িবকল হয়িন। ‘পূজা’ pকরণিটর uেdশ i তাi।

ucিশিkত। তাঁর বতমান pিত া বাgেদবীর কruণায়

মানিসক শিk বৃিd করা। িনেজর িবেবচনা মত পূজা

eটা asীকার করার কান uপায় নi। ei িসিd বা

কruন। িনেজেক bাhণ ধের পূজা কruন। পারেতi

pিসিdর uৎকষলাভ করা বা anতঃ aপকেষর হাত

হেব। পূজা সমাপেনর পর tিpর পিরমাণ

থেক

রkা

পাoয়ার

চ া

করা

pেত েকরi

aবশ কতব ।

িনেজi

িবিsত

হেবন।

সহায়তার

দখেল
জন

samaj@bangodarshan.com e মল কruন।

jানদা সরsতীেক ক পূজা করার কারণ হল

িনেm pদিশত ছিবেত সরsতী পূজার জন

ei িসিdেক kয় না কের আরo বৃিd কের িবদ ার

আেয়াজন িবশেদ

পিরম েল িনেজর pাধান pিতি ত করা। িনেজর

আেয়াজন করেলi পূজা ভালভােব aনিু ত হoয়া

মােন পিরবােররo। সরsতী পূজা যাঁরা জােনন তাঁেদর

সmব। du eকটা িজিনস না থাকেল kিত নi। যাঁরা

কােছ ei মখ
ু বnিট aথহীন। যাঁরা জােনন না, দয়া

িবেদেশ থােকন তাঁরা সi দেশর uল, পাতা, পlব,

কের িনেজ পূজা করার মত সাহস aজন কruন।

শষ ািদ ব বহার করেবন। পাt o যেntর ব াপাের

eকিট পুঁিথ থেক সমg পূজার পdিত tuেল দoয়া

iেmpাভাiেজশন করেল kিত নi। মিূ ত না থাকেল

হল। বাকীটা করার মত যাগ তা না থাকেল আপিন

ছিব বা বieর থাক িদেয় কাজ চলেব। পুেরা পdিতিট

ei

পজ e আসেত পারেতন না। pথেম পুেরা

পেড় িনেল পূজা কম সmেn ধারণা পির ার হেয়

টkটটা পেড় ফলন
ু । মনঃসংেযােগর pথম পরীkায়

যােব। যতটা পারেবন করেবন। িকu aংশ বাদ গেল

utীণ হেত পােরন িকনা দখন
ু । না পারেল বঝ
ু েবন

মেন মেন kমা চেয় নেবন। হাম সকেল কের না।

মেনর শিk বৃিd করা pেয়াজন। eভােবo তা হেত

সংিkp eকেবলার পূজায় িবসজন মnt পূজা শেষi

পাের।

পাঠ করেত হেব।
পূজক হেত গেল িকu িফিজক াল a মd
ু া বা

হােতর ভ ী জানা pেয়াজন।

সguিল সাধ মত

দখান হেয়েছ।

মাটামিু ট ei

সেkেt শীতল লােগ না।
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dব / uপকরণ: িসঁ duর, পেু রািহতবরণ,

নারায়েণর

ধিু ত,

,

িবlপtমালা,

িতল, হরতকী, প guঁিড়, প শষ , প রt,

থালা,

প পlব, ঘট, ku হাঁিড়,

আেমর মku
ু ল, যেবর শীষ, kuল, বাসক uল,

তকাঠা, দপণ,

গলাস, শ

চাঁদমালা,

লৗহ, নথ, রচনা,

তীরকািঠ 4িট, ব নীসt
ূ , ঘটাcাদন গামছা,

আিবর, a , মস াধার o

লখনী।

হােমর

বরণডালা, সশীষ ডাব, eক সরা আতপ

dব ািদ: বািল, খড়েক, গব ঘত
ৃ 250 gাম,

চাuল, প ু ািদ, আসনা ুরীয়ক, মধপ
ু েকর

পান, পােনর মশলা, হােমর িবlপt 28িট,

বািট, নেবদ , kuচা নেবদ , সরsতী শাটী,

পাকা কলা 6িট, কপূর, পূণপাt o দিkণা।

আচমন।

জলuিd।

dui পা eবং dui হাত ধi
ু য়া 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

akuশমd
ু া dারা কাশার জেল তীথ আবাহন কিরয়া পাঠ
কিরেব, —
oঁ গে

চ যমেু নৈচব গাদাবরী সরsতী।

নমেদ িসnu কােবরী জেলঽিsn সিnিধং kuru॥

করতঃ পান কিরেব। eirপ িতনবার কিরেব। পের হাত

akuশমd
ু া

ধi
ু য়া মsেক o পেদ জেলর িছটা িদেব, দিkণ হেsর
বাঁকােনা a ু , তজনী o মধ মা ei িতন a ুিল িমিলত
কিরয়া মখ
ু sশ কিরেব, a ু
sশ কিরয়া, তৎপের a ু

o তজনী dারা নািসকা

o aনািমকা dারা চkudয় o

তৎপের কণdয় পুনঃ পুনঃ 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।

চkuরাগতm। oঁ সবম ল ম ল ং বেরণ ং বরদং uভং
নারায়ণং নম ত ং সবকমািন কারেয়ৎ।
oঁ িবuঃ oঁ িবuঃ oঁ িবu

কমনাং িবpঃ পু রীকং sেরৎ হিরm।
ীহির oঁ

যঃ sেরৎ পু রীকাkং সবাহ াভ nরং uিচঃ।
নেমা uিচঃ নেমা uিচঃ নেমা uিচঃ।
oঁ মাধেবা মাধেবা বািচ, মাধেবা hিদ sরিn মাধবঃ সেব
সবকােযষ ু মাধবঃ।
ীমাধবঃ oঁ

aমক
ু

গােtন ময়া aমক
ু

মানিসক

সাংসািরক

আtuিdপূবক

দবশমণঃ কািয়ক বািচক

চtuিবধ

পাতক

কমফলিসdথং

দিূ রত

kয়dারা

সয
ূ াঘদানারm

িkয়েত

ীমাধবঃ oঁ

ভাsেত িবu তজেস

ীসয
ূ ায় নমঃ।
pণাম: -

লােকশ tং জগcku সৎকমং তব ভািসতm

কেরািম ত
স াশং

িনিব ং পূণমstu তদcনাৎ। oঁ জবাkuসম
ু

কাশ েপয়ং

মহাdu িতm,

াnািরং

সবপাপ ং

গায়tীপাঠ।
oঁ ভূভুবঃsঃ তৎ সিবtuবেরণ ং ভেগা দবস ধীমিহ িধেয়া

ীহির।

নেমা aপিবtঃ পিবtবা সবাবsাং গেতাঽিপবা।

oঁ

িবuেরাম তৎসদ aদ মাঘমািস ukপেk প ম াং িতেথৗ

pণেতাঽিs িদবাকরm।

চkধরং িবuঃ িdভূজং পীতবাসসm। pারেm

ীহির oঁ

লiয়া —

জগৎপিবেt uচেয় কমদািয়েন, iদং aঘm oঁ নমঃ

oঁ তdিবে াঃ পরমং পদং সদা পশ িn সর
ূ য়ঃ। িদবীব

oঁ

kuশীেত িতল tuলসী গ াজল দব
ূ া রkচnন সহ জবা পু

uভম ভবtu। oঁ নম িববsেত bh

oঁ িবuঃ oঁ িবuঃ oঁ িবu

oঁ শ

সয
ূ াঘদান।

ীমাধবঃ॥

যা নঃ pেচাদয়াৎ। oঁ

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॥

গামt
ু — oঁ ভূভুবঃsঃ তৎ সিবtuবেরণ ং ভেগা দবস
ধীমিহ িধেয়া যা নঃ pেচাদয়াৎ। oঁ
গাময় — oঁ গাবি d ঘা সমন বঃ, সজােত ন মruতঃ
সবnবঃ। িরহেত কkuেভা িমথঃ।
dug — oঁ গেব া ষ ু না যথা পুেরা েয়াত রথয়া। বিরবস া

আসনuিd

মেহানাm॥

ভূিমেত িtেকাণম ল a ন কিরয়া—

দিধ — oঁ দিধkাbেণা aকািরষং িজে ার স বািজনঃ।

“oঁ আধারশkেয় কমলাসনায় নমঃ” মেnt পূজা কিরয়া

সর
ু িভ না মখ
ু াকেরাৎ p ণ আয়ংু িষ তািরষৎ॥

ম েলাপির আসন sাপন করতঃ আসন sশ কিরয়া পাঠ ,

ঘত
ৃ — oঁ ঘত
ৃ বতী ভুবনানামিভি েয়াব , পৃি

যথা —

সেু পশসা। দ াবা পৃিথবী বruণস ধমণা িব িভেত aজের

“aস আসেনাপেবশনমntস

মruপৃ ঋিষঃ

সত
ু লং ছnঃ kuেmােদবতা আসেনাপেবশেন িবিনেয়াগঃ।
oঁ পৃি tয়া ধৃতােলাকা দিবtং িবuনা ধৃতা।
t

ধারয় মাং িনত ং পিবtং kuruচাসনm॥”

(বােম) “oঁ guruেভ া নমঃ, oঁ পরমguruেভ া নমঃ,
oঁ পরাপরguruেভ া নমঃ”, oঁ পরেমি guruেভ া নমঃ”,
(দিkেণ) “oঁ গেণশায় নমঃ”,
(মেধ ) “oঁ ঐং

ভূিরেরতসা॥
kuেশাদক — oঁ দবস tা সিবtuঃ pসেবঽি েনাবাhuভ াং
পূে া হsাভ াং গৃhািম॥” aতঃপর গায়tী পাঠ কিরয়া
eকীকরণ কিরেব।

যজেু bিদ
গামt
ু —oঁ ভূভুবঃsঃ তৎ সিবtuবেরণ ং ভেগা দবস

ী ীসরsতীেদবতাৈয় নমঃ।”

aতঃপর “ফ ” মেnt গnপু

মধdu
ু েঘ

dারা করতলdয় শাধন

করতঃ ছািটকার dারা (tuিড়) দশিদgnন করতঃ পু uিd
কিরেব।

ধীমিহ িধেয়া যা নঃ pেচাদয়াৎ। oঁ
গাময়—oঁ গndারা duরাধষাং িনত পু াং করীিষণীm।
ঈ রীং সbভূতানাং তািমেহাপhেয়ি য়m॥
dug—oঁ আপ ায় সেমtu ত িব তঃ সামবৃ

ং ভবা

প ু uিd।

বাজস স েথ।

পুে

দিধ—oঁ দিধkাbেণা aকািরষং িজে ার স বািজনঃ।

পূজনীয় দবতার আিবভাব িচnা করতঃ, —

“পু েকtu রাজাহেত শতায় সম ক সmnায় হূং” মেnt

সর
ু িভ না মখ
ু াকেরাৎ p ণ আয়ংু িষ তািরষৎ॥

পু

ঘত
ৃ —oঁ তেজাঽিস ukমস মৃতমিস ধামনামািস। িpয়ং

sশ কিরয়া

“oঁ পুে

পুে

মহাপুে

পু সmেব।

পু চয়াবকীেণ চ huঁm ফ sাহা॥”
মেnt পু

শাধন কিরেব।

প গব শাধনমnt (সামেবিদ)।

দবানামনাধৃ ং দবযজনমিস।
kuেশাদক—oঁ দবস tা সিবtu pসেবঽি েনাবাhuভ াং
পূে া হs াভ মাদেদ॥” aতঃপর গায়tী পাঠ কিরয়া
eকীকরণ। পের সামান াঘ sাপন কিরেব।

oঁ

কtেব ঽিsn

ী ীসরsতীেদবী

গেণশািদনানােদবতাপূজাপূbক

মস াধারেলখনীপূজাকmিণ

oঁ

sিs

প ামত
ৃ শাধনমnt (সামেবিদ)।

ভবেnাঽিধbruবntu, oঁ sিs ভবেnাঽিধbruবntu, oঁ sিs

dug — oঁ গেব া ষ ু না যথা পুেরা েয়াত রথয়া। বিরবস া

ভবেnাঽিধbruবntu। oঁ sিs, oঁ sিs, oঁ sিs॥

মেহানাm॥

oঁ

দিধ — oঁ দিধkাbেণা aকািরষং িজে ার স বািজনঃ।
সর
ু িভ না মখ
ু াকেরাৎ p ণ আয়ংু িষ তািরষৎ॥
ঘত
ৃ — oঁ ঘত
ৃ বতী ভুবনানামিভি েয়াব , পৃি

মধdu
ু েঘ

সেু পশসা। দ াবা পৃিথবী বruণস ধমণা িব িভেত aজের
ভূিরেরতসা॥
শকরা — oঁ দৗরাপঃ কিনkদং িসেnারােপা মruেতা
মাদয়nাং ঘmেজ ািতঃ।
মধ ু — oঁ মধব
ু াতা ঋতায়েত মধk
ু রিn িসnবঃ। মা ীণঃ
সেnাষধীঃ। oঁ মধ ু নেkামেু তাষেসা মধম
ু ৎ পািথবং রজঃ।
মধ ু দ ৗরstu নঃ িপতা। oঁ মধম
ু ােnা বনsিতমধম
ু াঁ astu
সয
ূ ঃ। মা ীগােবা ভবntu নঃ। oঁ মধ ু oঁ মধ ু oঁ মধ॥
ু

কtেব ঽিsn

গেণশািদনানােদবতাপূজাপূbক

ী ীসরsতীেদবী মস াধারেলখনীপূজাকmিণ

oঁ ঋিdং

ভবেnাঽিধbruবntu, oঁ ঋিdং ভবেnাঽিধbruবntu,

oঁ ঋিdং

ভবেnাঽিধbruবntu।

oঁ

ঋধ তাm,

oঁ

ঋধ তাm,

ঋধ তাm॥”
মntপাঠ কিরয়া আতপচাuল িবকীরণ করতঃ sেবেদাk
সk
ূ পাঠ কিরেব।

sিsসk
ূ (সাম)
“oঁ সামং রাজানাং বruণমিgমnারভামেহ।
আিদত ং িবuং সয
ূ ং bhাণ

বৃহsিতm।

oঁ sিs ন iেndা বৃd বাঃ sিs নঃ পূষা িব েবদাঃ।
sিs নsােk া aির েনিমঃ sিs না বৃহsিতdধাtu॥ oঁ
sিs, oঁ sিs, oঁ sিs॥”

(যজ)ু

বদীেশাধন।
kuেশাদক dারা বদীেত জেলর িছটা িদয়া পাঠ কিরেব —

“oঁ sিs ন iেndা বৃd বাঃ sিs নঃ পূষা িব েবদাঃ। sিs
নsােkা aির েনিম, sিs না বৃহsিতdধাtu॥ oঁ

oঁ দবস tা সিবtuঃ pসেবঽি েনাbাhuভ াং পূে া

গণানাntা গণপিতgum হবামেহ, িpয়াণাntা িpয়পিতgum

হsাভ ামাদেদ॥ oঁ বদ া বিদঃ সমাপ েত বিহষা

হবামেহ, িনিধনাntা িনিধপিতgum হবামেহ। বেসা মম॥ oঁ

বিহিরিndয়m। যেূ পন যপ
ূ আপ ায়তাং pণীেতা aিgরিgনা।

sিs, oঁ sিs, oঁ sিs॥” পের kতা িল হiয়া সাk মnt
পাঠ কিরেব।

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

গেণশািদনানােদবতাপূজাপূbক

ী ীসরsতীেদবী মস াধারেলখনীপূজাকmিণ
oঁ পুণ াহং ভবেnাঽিধbruবntu, oঁ পুণ াহং ভবেnাঽিধbruবntu,
o পুণ াহং ভবেnাঽিধbruবntu। oঁ পুণ াহm, oঁ পুণ াহm, oঁ
পুণ াহm॥

oঁ

সাk মnt*
“oঁ সয
ূ ঃ সােমা যমঃ, কালঃ সেn ভূতান হ kপা।
পবেনা িদকপিতভুিমরাকাশং খচরামরাঃ।
bাhং শাসনমাsায় কl িমহ॥”
*stী o শd
ূ পেk সbt কবল, “sিs” শb pেয়াগ
কিরেব। “পুণ াহং, সিnিধm o ঋিdং” ei শb “oঁ” ei

মnt ucারণ কিরেব না। “oঁ” পিরবেt “নমঃ” শb

(পরােথ “aমক
ু েগাtস

pেয়াগ হiেব।

sেবেদাk স lসk
ূ পাঠ ।

বরণ

স lসk
ূ (সামেবিদ)

কtা sয়ং পূজাকরেণ aশk হiেল পূজক o তntধারক

“oঁ দেবা বা dিবেণাদাঃ পূণাং িবব ািসচm।

বরণ কিরেব। কtা পূবােস eবং বৃত bাhণ utরােস

udা িস

uপেবশন কিরেব। কtা kতা িল হiয়া বিলেব “oঁ

oঁ aস স িlতাথস িসিdরstu।

সাধভ
ু বনাsাm।” বৃত bাhণ বিলেব “oঁ সা হমােস।”

oঁ aয়মারm uভায় ভবtu।”

কtা বিলেব “oঁ acিয়ষ ােমা ভবnm।” bাhণ বিলেব “oঁ
acয়।” কtা গnপু , যেjাপবীত o বstা ুরীয়ক gহণ
কিরয়া

“eতািন

গnপু বstা ুরীয়কযেjাপবীতািন

oঁ

bাhণায় নমঃ” মেnt bাhণেক দান কিরেব। bাhণ বিলেব
“oঁ sিs।” পের কtা আতপচাuল লiয়া bাhেণর
দিkণজান ু sশ কিরয়া বরণবাক পাঠ কিরেব — যথা,
“িবuেরাঁ তৎসদদ মােঘমািস uেkপেk
aমক
ু েগাtঃ
ী ীসরsতীেদবী
(তntধারককm)

ীaমক
ু েদবশmা

ীপ ম ািnেথৗ
মৎস িlত

লখনী-মস াধার-পূজাকmিণ পূজককm
করণায়

aমক
ু েগাtং

aমক
ু েদবশmাণেমিভগnািদিভরভ c ভবnমহং বৃেণ।”

ীaমক
ু স কিরষ ািম”)। aতঃপর

মপ
ু বা পৃণ মািদেdা দব oহেত॥

যজেু bিদ
“oঁ যjাgেতা দর
ূ মৈু দিত দবং তduসp
ু স তৈথৈবিত,
দর
ূ মং জ ািতষাং জ ািতেরকং তেn মনঃ িশব
স lমstu।
oঁ aস স িlতাথস িসিdরstu। oঁ aয়মারm uভায়
ভবtu॥”

সামান াঘ
ভূিমেত িtেকাণম ল কিরয়া ম েল “oঁ আধারশkেয়
নমঃ, oঁ kmায় নমঃ, oঁ aনnায় নমঃ, oঁ পৃিথৈব নমঃ”
মেnt গnপু

dারা পূজা কিরয়া “ফ ” মেnt pাkণীপাt

বৃত bাhণ বিলেব “বৃেতাঽিs।” কtা kতা িল হiয়া

( কাশা) pkালন করতঃ ম েলাপির sাপন কিরেব। পের

বিলেব, “oঁ যথািবিহত পূজককm (তntধারককm) kuru।”

(ঐং) মল
ূ মেnt aথবা oঁ মেnt পাt জলপূণ কিরয়া

bাhণ বিলেব “oঁ যথাjানং করবািণ॥” aতঃপর স l
কিরেব।

“oঁ aং aকম লায় dাদশকলাtেন নমঃ”
oঁ uং সামম লায় ষাড়শকলাtেন নমঃ,

স l

oঁ মং বিhম লায় দশকলাtেন নমঃ”
o জলািদর

মেnt পূজা কিরয়া পাts জেল গnপু ািদ pদান করতঃ

dারা পূণ করতঃ পািতত দিkণজান ু হiয়া পূbােস বা

ধনম
ু d
ু া, যািনমd
ু া, aবgu নমd
ু া o মৎস মd
ু া pদশন

তাmপাt kuশ, িতল, ফল (হিরতকী), পু

utরােস uপেবশন কিরয়া স l কিরেব, যথা—

করতঃ akuশমd
ু ায়

“িবuেরাঁ তৎসদদ মােঘমািস uেkপেk

“oঁ গে

aমক
ু েগাtঃ

ীaমক
ু েদবশmা

গেণশািদনানােদবতাপূজাপূbক
মস াধার-পূজককmাহং কিরেষ

ীপ মািnেথৗ
aমক
ু কামঃ

ী ীসরsতীেদবী লখনী-

চ যমেু ন চব গাদাবির সরsিত।

নmেদ িসnu কােবরী জেলঽিsn সিnিধং kuru॥”
মেnt তীথাবাহন কিরয়া পাts জল dারা পূেজাপকরণ o
িনেজেক aভু kণ কিরয়া dারপূজা কিরেব।

atািধ ানং kuruত মম পূজাং গৃhীত॥” aতঃপর
“বং eতৈs মাষভkবলেয় নমঃ” মেnt শাধন,
“eেত গnপুে
ধনম
ু d
ু া

eতদিধপতেয় oঁ

যািনমd
ু া

oঁ মাষভkবলেয় নমঃ,
ীিব েব নমঃ,” মেnt acনা কিরয়া—

“eষ মাষভkবিল oঁ ভূতািদেভ া নমঃ” মেnt uৎসগ
কিরেব। পের kতা িল হiয়া পাঠ —
“oঁ ভূতাঃ pতাঃ িপশাচা
মৎসমd
ু া

akuশমd
ু া

ত গৃhntu ময়াদt বিলেরষ pসািধতঃ।
পূিজতা গnপু াৈদ বিলিভsািপতাsথা।

dারপূজা
জলdারা

“ফ ”

মেnt

dারেদশ

aভু kণ

করতঃ

dারেদবতাগেণর আবাহন কিরয়া পূজা কিরেব, যথা—
“eেত গnপুে

oঁ গাং গেণশায় নমঃ”

য ভূতা িব কtারেs নশ ntu িশবাjয়া॥
oঁ বতালা

নমঃ”

পের

aপসপntu

িপশাচা

রাkসা

সরীসৃপাঃ॥

ত সেb চি কােstণ তািড়তাঃ।” মnt পাঠ

িব াপসারণ করতঃ মাষভkবিল pদান কিরেব।

করতঃ “ফ ” মেnt দশিদেক ছড়াiয়া িদেব।

িব াপসারণ

pাণায়াম

মল
ূ মেnt (ঐং) িদব দৃি dারা িদব িব , “oঁ astায় ফ ”

দিkণনাসাপুট ধারণ কিরয়া মল
ূ মnt (ঐং)

মেnt anরীেkর িব

তসষপ

“oঁ aপসপntu ত ভূতা য ভূতা ভুিব সংিsতা।

oঁ যাং যমন
ু াৈয় নমঃ, oঁ astায় নমঃ।”
dারেদবতাগেণেভ া

eষ মাষভkবিলঃ oঁ ভূতািদেভ া নমঃ।
gহণ কিরয়া—

oঁ িব ায় নমঃ, oঁ ktপালায় নমঃ, oঁ গাং গ াৈয় নমঃ,

“oঁ

দশাদsাৎ িবিনঃসৃত পূজাং পশ ntu মৎkতাm॥
oঁ ভূতাদয়ঃ kম m॥” aতঃপর িকu akত বা

eikেম “oঁ মহালৈk নমঃ, oঁ সরsৈত নমঃ,

aশkপেk

ত বসn t ভূতেল।

o ভূিমেত বামপেদর গাড়ালী dারা

িতনবার আঘাত কিরয়া ভৗমিব aপসারণ কিরেব।

মাষভkবিল

ষাড়শবার

জপdারা বায় ু পূরণ কিরেব। পের uভয় নাসারn rud
করতঃ চtuঃষি বার জপdারা kumক কিরয়া, dািtংশবার
জপdারা দিkণ নাসাপুেট বায় ু

রচন কিরেব। পের

িবপরীতভােব aথাৎ দিkণনাসাপুেট বায় ু পূরণ কিরয়া

ভূিমেত sবােম িtেকাণম ল aি ত কিরয়া তduপির নূতন

uভয়নাসা rud করতঃ kumক কিরেব eবং বামনাসা dারা

মৃৎপােt বা িবlপেt মাষকলাi, দিধ o আতপচাuল

বায় ু পিরত াগ কিরেব। পুনঃ বামনাসায় বায় ু পূরণ কিরয়া

eকt করতঃ sাপন কিরেব। পের ভূতগেণর আবাহন

kumক কিরয়া দিkণনাসায় বায় ু পিরত াগ কিরেব। eirপ

কিরেব,

িতনবার কিরেল, eকবার pাণায়াম হয়। pাণায়াম পূরেক
ষাড়শ, kumেক চtuঃষি

যথা—

হয়। aসমথপেk eকবার কিরেল pাণায়াম িসd হয়।

“oঁ ভূতাদয় iহাগcত iহাগcত,
iহিত ত iহিত ত, iহসিnধt iহসিnruধ

o রচেক dািtংশবার কিরেত

ম,

aশkপেk ষাড়শবার sেল চািরবার, চtuঃষি বার sেল

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

aথ ভূতuিd

ব ানব
ু াদ।

[uপেরাk পdিতর]

eiguিল মেনােযাগ সহকাের িবেশষভােব িচnা কিরেব।

[সংsৃত িনেদশাবলী]

‘রং’ মেnt জেলর ধারা িদয়া বিhpাকার ( যন চtuিদেক
utােনৗ

বিh dারা বি ত sােন বিসয়া আিছ) eirপ িচnা করতঃ

কেরৗ ktা সাঽহিমিত (হংস iিত) iিত মেntণ জীবাtানং

িচৎভােব হsdয় uপুয ু পির ( kােড়) রািখয়া ‘ সাঽহং’ ei

hদয়sঃ দীপকিলকাকারং মল
ূ াধারs kuলku িলন া সহ

মেnt hৎpেদশs দীপকিলকাকার জীবাtােক মল
ূ াধারিsত

সষ
ু m
ু া-বtনা

kuলku িলনীর

রং iিত জলধারয়া বিhpাকারং িবিচn sাে

িবudাjাখ

মল
ূ াধার-sািধ ান-মিণপুরকানাহত—
ষ চkািণ

িভtা

িশেরাঽবিsতােধামখ
ু -

সহsদল-কমল-কিণকাnগত পরমাtিনসংেযাজ

তৈtব

সিহত

সষ
ু m
ু াপেথ

মল
ূ াধার,

sািধ ান,

মিণপুর, aনাহত, িবud eবং আjা নামক ষ চk
(চtuদল, ষড়দল, দশদল, dাদশদল,

ষাড়ষদল, o

পৃিথব ােpজাবাযাকাশ-গnরসrপsশশb-

িdদলপd) ভদ কিরয়া িশেরাঽবিsত aেধামখ
ু সহsদল

নািসকািজhাচkuskে াtবাkপািণপাদপায়প
ূ s-

কমেলর কিণকামধ s পরমাtােত সংেযাগ কিরয়া তথায়
লীলািন

দিহক পৃিথবী, জল, তজ, বায়,ু আকাশ, গn, rপ, রস,

িবভাব দিkণ-নাসাপুটং ধৃtা যিমিত বায়ব
ূ বণং
ু ীজং ধm

sশ, শb, নািসকা, িজhা, চku, tক, কণ, বাk, হs,

বামনাসাপুেট

িবিচn

পদ, পায়,ু uপs, pkিত, মন, বিু d, aহ ার, ei

দহমাপূয ,

নাসাপুেটৗ

pkিতমেনাবd
ু ঽ ারrপ-চtuিbংশিততttািন
তস
ধৃtা

ষাড়ষবারজেপন
তস

বায়ন
ু া

চtuঃষি বারজেপন

চtuিবংশিত

তttেক

িবলীন

ভাবনা

কিরয়া

তৎপের

kumকং ktা, বামkuিks k বণ পাপপুruেষণ সহ দহং

a ু dারা বামনাসাপুট

সংেশাষ , তস

বায়ব
ু াের 16 বার জপ করতঃ
ু ীজ িচnা কিরয়া pাণায়ামানস

dািtংশdারজেপন দিkণনাসয়া বায়ংু

বামনাসা dারা সমs দহ বায়েু ত আপূরণ কিরেব। পের

রচেয়ৎ।
পুনঃ দিkণনাসাপুেট রিমিত বিhবীজং রkবণং ধ াtা
তস

ষাড়শবার জেপন বায়ন
ু া দহমাপূয নাসাপুেটৗ ধৃtা

তস

রাধ কিরয়া ‘যং’ ei ধm
ূ বণ

চtuঃষি বারজেপন

k বণপাপপুruেষণ

সহ

kumকং
দহং

দg া,

ktা,
তস

uভয় নাসা িটিপয়া ধিরয়া ঐ ‘যং’ বীজটী 64 বার জপ
কিরেত কিরেত k বণ পাপপুruেষর সিহত িনজেদহ
শাষণ িচnা কিরেব। তৎপের ঐ ‘যং’ বীজ 32 বার জেপ
দিkণনাসা dারা বায় ু ত াগ কিরেব।

dািtংশdারজেপন বামনাসয়া ভেsন সহ বায়ংু রচেয়ৎ।

পের দিkণনাসাপুেট ‘রং’ রkবণ ei বিhবীজ িচnা

ততঃ

কিরয়া 16 বার জপপূবক বায়d
ু ারা দহ পূরণ কিরেব eবং

ঠিমিত

চndবীজং

ukবণং

বামনাসাপুেট

তস

ষাড়শবারজেপন ললােট চndং নীtা, নাসাপুেটৗ ধৃtা
বিমিত বruণবীজস

চtuঃষি বারজেপন kumকং ktা

তsাlলাটsচndাdগিলতসধ
ু য়া

মাtকাবণািtকয়া

সমsেদহং িবরচ লিমিত পৃি বীজস dািtংশdারজেপন
দহং সদ
ৃ ং িবিচn , দিkণনাসয়া বায়ংু রচেয়ৎ।
ু ঢ়
ততঃ, হংসঃ iিত মেntণ জীবং ssােন সংsাপ ku িলনীং
পৃিথব ািদনী চ যথাsােন সংsাপেয়ৎ॥” পের ন াসািদ
কিরেব।

64 বার জেপ kumক কিরয়া মল
ূ াধারিsত বিhdারা
k বণ পাপপুruষ সিহত দg িচnা কিরয়া পুনরায়
বিtশবার জেপ বামনাসা dারা দgীভূত পাপপুruেষর
ভে র সিহত বায় ু পিরত াগ কিরেব।
পের ‘ঠং’ ei চndবীজ ukবণ িচnা কিরয়া 16 বার জেপ
পূবrপ দহ পূরণপূবক ‘বং’ ei বruণবীজ 64 বার জেপ
kumক কিরয়া ললােট চnd আনয়ন কিরয়া চndিবগিলত
মাtকাবণািtকা সধ
ু া dারা সমs

দহ

পুনরায় রচনা

কিরেব। পের ‘লং’ পৃ ীবীজিটেক িচnা কিরয়া 32 বার

জেপ দহেক সদ
ৃ
ু ঢ়

িচnা কিরয়া দিkণনাসা dারা বায় ু

oঁ uং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ মাভ াং বষ ।

ত াগ কিরেব। aনnর হংসঃ ei মেnt জীবাtােক িবলীন

oঁ eং তং থং দং ধং নং ঐং aনািমকাভ াম huঁ।

kuলku িলনী সহ চtuিবংশিত তttেক s s sােন sাপন

oঁ oং পং ফং বং ভং মং ঔং কিন াভ াং বৗষ ।

কিরয়া িনজ শরীরেক aভী েদেবর সদৃশ িচnা কিরেব।

oঁ aং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং kং aঃ astায় ফ ।

pাণায়ােমর aনk
ু মানস
ু াের ভূতuিd কিরেত হয়।

a ন াস

সংেkপ ভূতuিd
[aশk aথবা

oঁ aং কং খং গং ঘং ঙং আং hদয়ায় নমঃ।

দহs চkguিলর aবsান o কাযসmেn ধারনাহীন

ব িkগণ সংিkp ভূ তuিd dারা কাযসাধন কিরেল সমান ফললাভ
কিরেব।]

oঁ iং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং িশরেস sাহা।
oঁ uং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং িশখাৈয় বষ ।
oঁ eং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় huঁ।

‘রং’ মেnt আপনার চtuিদেক জলধারা িদয়া আপনােক

oঁ oং পং ফং বং ভং মং ঔং নttয়ায় বৗষ ।

বিhpাচীর বি ত বিলয়া ভাবনা কিরেব। পের নািসকাdয়

oঁ aং যং রং লং বং শং ষং লং হং সং kং aঃ astায় ফ ।

িটিপয়া ধিরয়া িনmিলিখত মnt চtu য় পাঠ কিরেলi
সংেkেপ ভূতuিd হয়।

anমাtকান াস

মnt চtu য় যথা — oঁ মল
ূ শৃ াটািcরঃসষ
ু m
ু া পেথন

aং আং iং ঈং uং ঊং ঋং ঋ◌ৃ◌ং ঌং ঌঌং

জীবিশবং পরমিশবপেদ যাজয়ািম sাহা॥

eং ঐং oং ঔং aং aঃ iিত কে ।

oঁ যং িল শরীরং শাষয় sাহা॥

1

2

oঁ রং সে াচশরীরং দহ দহ sাহা॥

3

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।

oঁ পরমিশব সষ
ূ শৃ াটমl
ু m
ু াপেথন মল
ু েসাlস jল jল

বং ভং মং যং রং লং iিত িল মেূ ল।

pjল pjল হংসং সাঽহং sাহা॥

বং শং ষং সং iিত মল
ূ াধাের।

4

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

হং kং iিত ruমেধ ।

বাহ মাtকান াস
“oঁ প াশিlিপিভিবভkমখ
ু েদাঃ পdধ বkঃsলাং
ভাsেnৗিলিনবdচndশকলামাপীনtu sনীm। মd
ু ামkguণং
সধ
ু াঢ কলসং িবদ া

হsাmুৈজিb াণাং িবশদpভাং

িtনয়নাং বাgেদবতামা েয়॥
সবti oঁ পদ আিদেত বলা ভাল।
aং নমঃ (ললােট), আং নমঃ (মখ
ু বৃেt),
iং ঈং নমঃ (চkuেয়াঃ), uং ঊং নমঃ (কণেয়াঃ),
ঋং ঋ◌ৃ◌ং নমঃ (নাসাঃ), ঌং ঌঌং নমঃ (গ েয়াঃ),

করন াস

eং নমঃ (oে ), ঐং নমঃ (aধের), oং নমঃ (ঊdদেn),

oঁ aং কং খং গং ঘং ঙং আং a ু াভ াং নমঃ।

ঔং নমঃ (aেধাদেn), aং নমঃ (মsেক), aঃ নমঃ

oঁ iং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তজনীভ াং sাহা।

(মেু খ),

কং নমঃ (দkবাhuমেূ ল), খং নমঃ (kপের), গং নমঃ (

বামপাে , পং নমঃ—দিkণপাে , নং নমঃ—

মিণবেn),

বামপাদা ুল েg,

ঘং নমঃ (a ুিলমেূ ল), ঙং নমঃ ( a ুল েg), চং নমঃ

ধং নমঃ—a ুিলমেূ ল, দং নমঃ—guলেফ, থং নমঃ—জানিু ন,

(বামবাhuমেূ ল),

তং নমঃ—বামপাদমেূ ল, ণং নমঃ—দিkণপাদা ুল েg, ঢং

ছং নমঃ (kপের), জং নমঃ ( মিণবেn), ঝং নমঃ

নমঃ—a ুিলমেূ ল, ডং নমঃ—gulেফ, ঠং নমঃ—জানিু ন, টং

(a ুিলমেূ ল),

নমঃ—দkপাদমেূ ল, ঞং নমঃ—বামকরা ুল েg,

ঞং নমঃ (a ুল েg), টং নমঃ (দিkেণাruমেূ ল), ঠং নমঃ

ঝং নমঃ—a ুিলমেূ ল, জং নমঃ—বামমিণবেn, ছং নমঃ—

(জানিু ন),

kপের,

ডং নমঃ (guলেফ), ঢং নমঃ (a ুিলমেূ ল), ণং নমঃ

করা ুল েg, ঘং নমঃ—a ুিলমেূ ল,

(a ুল েg),

গং নমঃ—দিkণমিণবেn, খং নমঃ—kপের, কং নমঃ—

তং নমঃ (বােমাruমেূ ল), থং নমঃ (জানিু ন), দং নমঃ

দিkণবাhuমেূ ল, aঃ নমঃ—মেু খ, aং নমঃ—মsেক, ঔং

(guলেফ),

নমঃ—aেধাদnপ েkৗ, oং নমঃ—ঊdদnপ েkৗ, ঐং

ধং নমঃ (a ুিলমেূ ল), নং নমঃ (a ুল েg), পং নমঃ

নমঃ—aধের, eং নমঃ—oে , ঌঌং নমঃ—বামগে , ঌং

(দিkণপাে ),

নমঃ—দিkণগে ,

ফং নমঃ (বামপাে ), বং নমঃ (পৃে ), ভং নমঃ (নােভৗ),

ঋ◌ৃ◌ং নমঃ—বামনাসাপুেট, ঋং নমঃ—দিkণনাসাপুেট, ঊং

মং নমঃ (uদের), যং নমঃ (hিদ), রং নমঃ (দিkণ sেn),

নমঃ—বামকেণ, uং নমঃ—দিkণকেণ, ঈং নমঃ—বামেনেt,

লং নমঃ (কkuিদ), বং নমঃ (বামsেn), শং নমঃ (hদয়ািদ

iং নমঃ—দিkণেনেt, আং নমঃ—মখ
ু বৃেt, aং নমঃ—

দিkণহেs),

ললােট।

ষং নমঃ (hদয়ািদবামহেs), সং নমঃ
(hদয়ািদদিkণপােদ),
হং নমঃ (hদয়ািদবামপােদ), লং নমঃ (hদয়াdu দের), kং
নমঃ (hদয়ািদমেু খ)॥

সংহারমাtকান াস

চং

নমঃ—বামবাhuমেূ ল,

ঙং

নমঃ—দিkণ

পীঠন াস
hদেয়—oঁ আধারশkেয় নমঃ, oঁ pkৈত নমঃ, oঁ kumায়
নমঃ, oঁ aনnায় নমঃ, oঁ পৃিথৈব নমঃ, oঁ kীরসমd
ু ায়
নমঃ, oঁ

তdীপায় নমঃ, oঁ মিণম পায় নমঃ, oঁ

কlবৃkায় নমঃ, oঁ মিণেবিদকাৈয় নমঃ, oঁ রtিসংহাসনায়

oঁ aksজং হিরণেপাতমদ
ু gট ং, িবদ াং কৈররিবরতং

নমঃ।

দধতীং িtেনtাm।

দিkণsেn—oঁ ধmায় নমঃ। বামsেn—oঁ jানায় নমঃ।

aেdnেু মৗিলমruণামরিবnবাসাং বেণ রীং pণমত

বােমাruমেূ ল—oঁ

sনভারনmাm॥

ঐ য ায় নমঃ। মেু খ—oঁ aধmায় নমঃ। বামপাে —oঁ

kং নমঃ—hদয়ািদমেু খ, 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—পৃে , ফং নমঃ—

বরাগ ায়

নমঃ।

দিkেণাruমেূ ল—oঁ

ajানায় নমঃ।
নােভৗ—oঁ aৈবরাগ ায় নমঃ। দিkণপাে —oঁ aৈন য ায়
নমঃ।।
পুনhদেয়—oঁ aনnায় নমঃ, oঁ পdায় নমঃ,
oঁ aং aকম লায় dাদশকলাtেন নমঃ,
oঁ uং সামম লায় ষাড়শকলাtেন নমঃ,

oঁ মং বিhম লায় দশকলাtেন নমঃ,

মল
ূ াধার হiেত bhরn পয n িবdu dণা ku িলনীশিkেক

সং সttায় নমঃ, রং রজেস নমঃ, তং তমেস নমঃ,

িচnা কিরয়া sীয় hৎপেd পূজনীয় দবতােক রtেবদীকার

আং আtেন নমঃ, aং anরাtেন নমঃ,

uপর

পং পরমাtেন নমঃ, hীং jানাtেন নমঃ।

ku িলনীপাts বাির পাদ , মনেক aঘ , সহsদলিsত

oঁ মধাৈয় নমঃ, oঁ pjাৈয় নমঃ, oঁ pভাৈয় নমঃ,

সধ
ু ােক

oঁ িবদ াৈয়ঃ নমঃ, oঁ ি ৈয় নমঃ, oঁ ধৃৈত নমঃ,

িনmলguণসকলেক পু , pাণবায়েু ক ধপ
ু , তজsrপ দীপ,

oঁ sৈৃ ত নমঃ, oঁ বৈু d নমঃ।

aমৃতrপ

মেধ —oঁ িবেd ৈয নমঃ। তduপির—oঁ বণকমলাসনায়

চndrপ ছt eবং aনাহত িনতrপ ঘ া িনেবদন কিরেব।

নমঃ॥

eirপ

আচমনীয়,

ভাবনা

চtuিbংশিত

করতঃ।
তttাttক

যথাkেম
aিহংসািদ

নেবদ , আকাশrপ চামর, সয
ূ rপ দপণ,

িবেশষাঘ

ব াপকন াস
গnপু

সংিsত

sবােম িtেকাণম ল করতঃ তduপির িtপিদকা sাপন

লiয়া pণবপুিটত মল
ূ মnt (oঁ ঐং) ucারণ

কিরয়া “ফ ” মেnt শ

ািদ aঘ পাt sাপন কিরয়া “নমঃ”

কিরেত কিরেত মsক হiেত পাদেদশ পযn eবং

মেnt পােt গnপু দb
ূ াkতািদ sাপন কিরেব। পের

পাদেদশ হiেত মsক পয n, aনnর নািভ হiেত hদয়

িবেলামমাtকা পাঠ করতঃ জল dারা শ

পয n uভয় কর dারা সাতবার aথবা কমপেk িতনবার

যথা—

ব াপকন াস কিরেব।

“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

ঋষ ািদন াস
aস

ী ীসরsতীমntস কণঋিষঃ িবরা

পূরণ কিরেব,

গায়tীcnঃ,

ী ীবাগী রীেদবতা মম কিবtশিkবৃdেয়

খং কং aঃ aং ঔং oং ঐং eং ঌঌং ঌং ঋ◌ৃ◌ং ঋং ঊং uং
ঈং iং আং aং aঃ নমঃ।”

ী ীসরsতীপূজায়াঃ িবিনেযাগঃ॥
(িশরিস) “oঁ ক ায় ঋষেয় নমঃ।” (মেু খ) “oঁ িবরা
গায়ৈt cnেস নমঃ।”
(hিদ) “oঁ বাগী েয দবতাৈয় নমঃ॥”

akuশমd
ু া

ধ ান

aতঃপর মল
ূ মেnt (ঐং) পুনরায় িবভাগ পূরণ কিরেব। পের

“oঁ তruণশকলিমেnািব তীu কািnঃ।
kuচভরণিমতা ী সিnষnা িসতােb॥
িনজকরকমেলাদ েlখনী পুsক ীঃ।
সকল িবভবিসৈd পাtu বাgেদবতা নমঃ॥” পের
মানসপূজা করতঃ িবেশষাঘ sাপন কিরেব।

মানসপূজা

শ

ধনম
ু d
ু া

ািদ পােt “oঁ aকম লায় dাদশকলাtেন নমঃ”,

জেল “oঁ uং

সামম লায়

ষাড়শকলাtেন নমঃ”,

িtপিদকােত “oঁ মং বিhম লায় দশকলাtেন নমঃ”,
গnপু dারা পূজা কিরয়া akuশমd
ু ায় “oঁ গে
চব

চ যমেু ন

গাদাবির সরsতী। নmেদ িসnuকােবির জেলঽিsn

সিnিধং kuru॥” মেnt সয
ূ ম ল হiেত তীথািদর আবাহন
করতঃ জেল দবীর ধ ান কিরয়া “huং মেnt aবgu ন মd
ু া,

বৗষ ” মেnt গািলনীমd
ু া pদশন কিরয়া জেল দবতার

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

পূজা করতঃ

পূbািদ a েকশের—“oঁ মধাৈয় নমঃ, oঁ pjাৈয় নমঃ,
oঁ pভাৈয় নমঃ, oঁ িবদ াৈয় নমঃ, oঁ ি ৈয় নমঃ, oঁ ধৃৈত
নমঃ, oঁ sৈৃ ত নমঃ, oঁ বৈু d নমঃ।”
মেধ —“oঁ িবেদ ৈয নমঃ।” তduপির—“oঁ বণকমলাসনায়
গািলনী মd
ু া

নমঃ।” aতঃপর sেবেদাk মেnt ঘট sাপন কিরেব।

মৎস মd
ু া

মৎস মd
ূ মnt দশবার জপ
ু ায় আcাদন কিরয়া দবীর মল

ঘটsাপন সামেবদী

কিরেব। aতঃপর “বং” মেnt

ভূিম ত হাত িদয়া পাঠ —oঁ মিহtীণামবরstudu k ং

ধনম
ু d
ু ায় aমৃতীকরণ

কিরয়া uk জল pাkণীপােt ( কাশায়) িকি ত রkা
কিরেব eবং িনেজেক o পূেজাপকরণসমহ
ূ aভু kণ

িমtস যাm। নঃ duরাধষং বruণস ।
ধােন হাত িদয়া পাঠ —oঁ ধানবnং

কিরয়া (িছটাiয়া) পীঠপূজা কিরেব।

করিmণমপুপবnমk
নঃ।
ু িথনং, ind pাতjষs
ু

পীঠপূজা

ঘেট হাত িদয়া পাঠ —oঁ আিবশn কলশং সেু তা িব া

গnপু

aযnিভি য়ঃ। inিু রndায় ধীয়েত॥

dারা “eেত গnপুে

oঁ ম লায় নমঃ” মেnt

জেল হাত িদয়া পাঠ —oঁ আ না িমtাবruণা ঘৈৃ তগব ু িত-

সbেতাভdম েল বা a দলপেd পূজা কিরয়া uk

মk
ু তm। ম ারজাংিস সk
ু tu।

ম েল পীঠপূজা কিরেব। যথা—oঁ আধারশkেয় নমঃ, oঁ

পlেব হাত িদয়া পাঠ —oঁ aয়মj
ু াবেতা বৃk

pkৈত

uj বফিলনী ভব। পণং বনsেত নtt
ূ তাং রিয়ঃ।
ু া চ সয়

নমঃ, oঁ aনnায় নমঃ, oঁ পৃিথৈব

kীরসমd
ু ায় নমঃ, oঁ

নমঃ, oঁ

তdীপায় নমঃ, oঁ মিণম পায়

ফেল হাত িদয়া পাঠ —oঁ indং নেরা নমিধতা হবেn,

নমঃ, oঁ কlবৃkায় নমঃ, oঁ মিণেবদীকাৈয় নমঃ, oঁ

যৎপায ায়ন
ু জেত িধয়sাঃ।

রtিসংহাসনায় নমঃ।

শেূ রা নৃষাতা

ag ািদেকাণচtu েয়—oঁ ধmায় নমঃ। বামsেn—oঁ jানায়
নমঃ। বােমাruমেূ ল—oঁ বরাগ ায় নমঃ। দিkেণাruমেূ ল—oঁ
ঐ য ায় নমঃ।
মেু খ—oঁ aধmায় নমঃ। বামপাে —oঁ ajানায় নমঃ।
নােভৗ—oঁ aৈবরাগ ায় নমঃ। দিkণপাে —oঁ aৈন যায়
নমঃ। মেধ —oঁ aনnায় নমঃ, oঁ পdায় নমঃ, oঁ
aকম লায় dাদশকলাtেন নমঃ,
oঁ uং সামম লায় ষাড়শকলাtেন নমঃ,

পুে

বস কাম। আেগামিত bেজ ভজা tং নঃ।

হাত িদয়া পাঠ —oঁ পবমান ব িু হ

রি িভবাজসাতমঃ। দধৎ sােt সব
ু ীযm॥
বেst হাত িদয়া পাঠ —oঁ যব
ূ াসব
ু াসাঃ পিরবীত আগাৎ স u
য়াn ভবিত জায়মানঃ।
তং ধীবাসঃ কবয় unয়িn, sােধ া মনসা দবয়nঃ॥
িসnেু র হাত িদয়া পাঠ —oঁ িসেnাrucােস পতয়nমk
ু ণং
িহরণ পাবাঃ পuমpস ু গৃ ণেত॥
পুে

হাত িদয়া পাঠ —oঁ

ীরিস মিয় রমs॥

oঁ মং বিhম লায় দশকলাtেন নমঃ,

িsরীকরণ: ঘেট হাত িদয়া পাঠ —oঁ tাবতঃ পুrবেসা

oঁ সং সttায় নমঃ, oঁ রং রজেস নমঃ,

বয়িমnd pেণতঃ sিসsাতহরীণাm॥

oঁ তং তমেস নমঃ, oঁ আং আtেন নমঃ,

kতা িল হiয়া পাঠ —“oঁ সbতীেথাdবং বাির

iমং ঘটং সমাruহ িত

সbেদবীসমিnতm।

কা েরাপণ o সt
ূ েব ন মnt পাঠ কিরয়া দবীর আবাহন

iমং ঘটং সমাruহ িত

কিরেব।

দিব গৈণঃ সহ॥”

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

কা েরাপণ মnt
কা

যজেু bিদ

aথাৎ তীরকািঠ sশ কিরয়া পাঠ —

“oঁ কা াৎ কা াৎ pেরাহnী পruষঃ পruষsির। eবােনা

ভূিম—oঁ ভূরিস ভূিমরস িদিতরিস িব ধায়া িব স ভুবনস
ধt । পৃিথবীং যc দৃguংহ, পৃিথবীং মা িহguংসীঃ॥
ধান —ধান মিস িধনিু হ দবাn িধনিু হ যjপিতm। িধনিু হ
মাং যjন m।
কলশ—oঁ আ িজ

দিব গৈণঃ সহ॥” aতঃপর

পুনrjা িনবts সা নঃ সহsং ধেূ kাruধারা পয়sতী,
পুনmা িবশতাdিয়ঃ॥
জল—oঁ বruণেস াtmনমিস। বruণস smসjনী sঃ।
বruণস ঋতসদনমিস। বruণস ঋতসদনমাসীদ॥
পlব—oঁ ধnনা গা ধnনািজং জেয়ম, ধnনা তীbাঃ সমেদা
জেয়ম।
ধনঃু শেtারপকামং kেণািত। ধnনা সbাঃ pিদেশা
জেয়ম॥
পুি

সt
ূ েব ন মnt
সt
ূ sশ কিরয়া পাঠ —

কলশং, মহ াtা িবশিntnবঃ।

ফল—oঁ যাঃ ফিলনাযা aফলা aপু া যা

duেb pতন ু সহেsন শেতন চ॥

ণীঃ।

“oঁ সt
ূ মাণং পৃিথবীং দ ামেনহসং সশ
ু mানমিদিতং
সp
ু ণীিতm।
দবীং নাবং sিরtামনাগমগsবিn মা ruেহ মা ssেয়॥”

আবাহন
kumমd
ু ায় পু

gহণ কিরয়া দবীর ধ ান করতঃ মল
ূ মnt

(ঐং) ucারণপূbক পুে
পু

দবীর aবsােন িচnা কিরয়া

ঘেট sাপন কিরেব। aতঃপর আবাহন ািদ প মd
ু া

pদশন করতঃ দবতার আhান কিরেব, যথা—

বৃহsিত-pসত
ূ াsা না ম ূ ntguংহসঃ।

“oঁ ভূভূবঃsভগবিত সরsতীেদবী sকীয়

িসnর
ূ নােসা বা তpিময়ঃ
ু —oঁ িসেnািরব pা েন শঘ

পিরবারগণসিহত। iহাগc iহাগc (আবাহনী মd
ু া),

পতয়িn যhা॥

iহিত iহিত (sাপনীমd
ু া),

ঘত
ৃ স ধারা aruেষা না বাজী কা ািভnnিmিভঃ।
ু

iহসিnেধিহ (সিnধাপনী মd
ু া), iহসিnruধ s (সিnেরাধনী

পু —oঁ

ী েত লkী

পt া aেহারােt পাে

নktািণ

মd
ু া), atািধ ানং kuru, মম পূজাং গৃহাণ (সmখ
ু ীকরণী

rপমি েনৗ ব াtm। iষিnষাণ মm
ু iষাণ সবেলাকmiষাণ॥

মd
ু া)।”

বst—oঁ যব
ু া সব
ু াসাঃ পিরবীত আগাৎ স u

aতঃপর “huং” মেnt aবgu ন মd
ূ মেnt
ু া pদশন কিরয়া মল

য়ানঃ ভবিত

দবীর ষড় ন াস

জায়মানঃ॥

করতঃ “বং” মেnt,

ধনম
ু d
ু া o

তং ধীরাসঃ কবয় unয়িn sােধ া মনসা দবয়nঃ॥

পরমীকরণ মd
ু া pদশন কিরেব। aতঃপর kতা িল হiয়া

িsরীকরণ—“oঁ িsেরা ভব িব

পাঠ —

আuভব বাজ bn

পৃথভ
ু ব সষ
ু দমেgঃ পুরীষবাহনঃ॥”
kতা িল হiয়া পাঠ —“oঁ সbতীেথাdবং বাির
সbেদবসমিnতm।

oঁ দেবিশ ভিkসল
ু েভ পিরবারসমিnেত।

ttাং পূজিয়ষ ািম
িম তাবttংসিু sর
রা ভব॥” aত
তঃপর
যাবtt

sশ
শ কিরয়া a ু

o aনািমক
কা dারা দবীp
pিতমার hদয়
য়

চkud
dান o pাণpিত
িত া কিরেব।

aথব
বা কেপাল sশ
s কিরয়া মntপাঠ
ম
সহকােের pাণpিত া
কিরেেব, যথা—
“oঁ আং
আ hীং, kাাং যং রং লং বং
ব শং সং যং হৗং হংসঃ
ী ীসরsতীেদব
ী
া pাণা iহ pাণাঃ॥

সিnধ
ধাপনী মd
স খ
d
ু া সm
ু
ু করণী মdা

oঁ আং
আ hীং kাং যং
য রং লং বং শং সং ষং হৗং
হৗ হংসঃ

kমমd
ু া

ী ীসরsতীেদব
ী
া জীব iহিsত
াঃ
ত॥
oঁ আং
আ hীং kাং যং
য রং লং বং শং সং ষং হৗং
হৗ হংসঃ
ী ীসরsতীেদব
ী
া সেbিndয়ািণ
াঃ
িণ iহিsতািন।
oঁ আং
আ hীং kাং যং
য রং লং বং শং সং যং হৗং
হৗ হংসঃ

ধনম
ু d
ু া

ী ীসরsতীেদব
ী
া বা
াঃ

পরমীীকরণ মd
ু া

সিnেেরািধনীমd
ু া
ু া আবাহনীমd

ন kust
stk-

াt াণ
ণpাণা

iহাগ
গত সখ
রং িত ntu sাহাা।”
ু ং িচর

aতঃঃপর লিলহাম
মd
ু ায়

sাপনীমdা
d
ু

pিতম
তমার hদয় sশ
s কিরয়া মnt
nt পাঠ , যথা—
—
“oঁ মেনােজ
ম
ািতজ
জষতামাজ
স , বৃহsিতযj
jিমমং
ু

চku
kudান

তেন
নাtির ং যjঃ সিমমং দধাtu
tu, িবে

দবাস
স iহ

kuেশর
র agভাগ dাারা কjjল gহ
হণ কিরয়া aেেg ঊ েনেt,,

মাদয়
য়nেমাম pিত
ত ॥

পের বামেনেt eব
বং তৎপের দিিkণেনেt চku
kudান কিরেব।।

aৈস
স pাণাঃ pিত ntu, aৈস pাাণা kরntu চ।

মnt যথা,
য

aৈস
স দবtসংখ াৈয়
া sাহা।
oঁ হংংসঃ uিচষdস
সর
তা বিদসদিত
তিথduেরাণসৎ।
ু nিরkসেdাত

ঊ েনেt—“oঁ
ে
কয়
য়া নি t আভ
ভুবদত
বৃধঃ সখা।
ূ ী সদাবৃ

নৃষষরসদৃ
ষ
ত সেdাম
ম সদbা গাb
bা ঋতজা ঋত
তং বৃহৎ॥

কয়া শিচ
শ য়া বৃতা॥”
বামেন
েনেt—“o আ প ায়স সেমtu
tu ত িব তঃ সামবৃ

m।

ভবা বাজস
ব
স েথ
থ॥”

oঁ pতিduঃ
p
sবেত
ত বীেযান মৃেগা
গ ন ভীমঃ kuচ
চেরা িগির াঃ।
aেস
স াruয ু িtষ ু িব
বkমেণddিধিk
kয়িn ভূবনািন
ন িব ॥

দিkণ
ণেনেt—“oঁ িচtং
িচ
দবানাম
মদ
kuিমtস
ূ লনীকং, চku

oঁ িবuেযািনং
িব
কl
lয়tu t া rপ
পািন িপংutu।

বruণ
ণস ােgঃ আ pা
p দ াবাপৃিথবীী anরীkং সয
ূ আতা

আিস
স tu pজাপিত
িতধাতা গভং দধাtu
দ
ত।

জগত
তssষ ॥”

oঁ t mকং যজামেহ
েহ সগ
ু িnং পুি বdনm।

pাণ
ণpিত া

ubাাrukিমববnন
নাnেৃ ত ামk
য়মাষমৃতাৎ sাহ
হা॥” aতঃপর
র
ু ীয়

kuশ o পু ািদ gহণ
g
করতঃ pিতমার মs
sেক দবতার
র
মল
ম (ঐং) aেে াtর শতবাার জপ কিরে
রেব। aতঃপর
র
ূ মnt
মল
ম পাঠ কিরয়
য়া pিতমার মs
sক হiেত পাদপীঠ
প
পয n
ূ মnt

গায়t
tী পাঠ ॥ aত
তঃপর গেণশািিদ প েদবতাার পূজা
কিরয়
য়া pধান পূজা আরm কিরেেব।

গেণশািদর পূজা

জগিdতায় k ায় গািবnায় নেমা নমঃ॥”

গেণেশর ধ ান, যথা—

মেnt pণাম কিরেব।

“oঁ খbং sলতনংু গেজndবদনং লেmাদরং,

aনnর িশবপূজা কিরেব। ধ ান যথা—

সn
ু রং pস nnদগnলb
ু মধপ
ু ব ােলাল গ sলm।

“oঁ ধ ােয়িnত ং মেহশং রজতিগিরিনভং

দnাঘাতিবদািরতািরruিধৈরঃ িসnর
ু েশাভাকরং,

চাruচndাবতংসং রtাকেlাjjলাং,

বেn শলসত
ু াসত
ু ং গণপিতং িসিdpদং কামদম॥”
ei ধ ান পাঠ কিরয়া
“eষ গnঃ oঁ গেণশায় নমঃ, eতৎ পু m oঁ গেণশায়
নমঃ, eষ ধপ
ূ ঃ oঁ গেণশায় নমঃ, eষ দীপঃ oঁ গেণশায়
নমঃ, eতৈnেবদ m oঁ গেণশায় নমঃ, মেnt পে াপচাের
পূজা করতঃ pণাম কিরেব, যথা—
“oঁ eকদnং মহাকায়ং লেmাদর গজাননm।
িব নাশকরং দবং হরmং pণমাম হm॥

পরuমৃগবরাভীিতহsং pসnm।
পdাসীনং সমnাৎ stuতমমরগৈণব া kিtং বসানং
িব াদ ং িব বীজং িনিখলভয়হরঃ প বktং িtেনtm॥”
ei ধ ান পাঠ কিরয়া “eষ গnঃ oঁ িশবায় নমঃ” iত ািদ
মেnt পে াপচাের পূজা কিরয়া pণাম কিরেব।
aনnর duগাপূজা কিরেব, যথা—
“oঁ কালা াভাং কটাৈkরিরkuলভয়দাং মৗিলবেdnেু রখাং,
শ

ং চkং kপাণং িtিশখমিপ কৈরrudহsীং িtেনtাm।

িসংহsnািধrঢ়াং িtভুবনমিখলং তজসাপুরয়nীং

aনnর সেূ য র পূজা কিরেব। ধ ান যথা—

ধ ােয়dুগাং জয়াখ ং িtদশপিরবৃতাং সিবতাং িসিdকাৈমঃ”

“oঁ রkাmুজাসনমমেশষguৈণকিসnu,

ei ধ ান পাঠ কিরয়া

ভানংু সমsজগতামিধপং ভজািম।

“eষ গnঃ oঁ hীং দগ
ূ াৈয়ঃ নমঃ” iত ািদ মেnt

পddয়াভয়বরাn দধতং

পে াপচাের পূজা কিরয়া pণাম কিরেব, যথা—

করাৈbমািণক েমৗিলমruণা ruিচং িtেনtm”

“oঁ সbম লম েল িশেব সbাথ সািধেক।

ধ ান পাঠ কিরেব, “eষ গnঃ oঁ

শরেণ t mেক গৗরী নারায়িণ নেমাঽstuেত॥” পের pধান

ীসয
ূ ায় নমঃ” iত ািদ

kেম পে াপচাের পূজা কিরয়া pণাম কিরেব।

পূজা কিরেব।

“oঁ জবাkuসম
ু স াশং কাশ েপয়ং মহাdu িতm।
াnািরং সbপাপ ং pণেতাঽিs িদবাকরm॥”
aনnর িবuর পূজা কিরেব। ধ ান যথা—
“oঁ ধ য়ৎ সদা সিবtম লমধ বt নারায়ণং সরিসজাসন

pধান পজ
ূ া

সিnিব ং।
কয়র
ু কনকku লবাn িকরীিটহারী
িহরnয়বপূধতশ
ৃ

pথেম দবীর ধ ান—(পৃঃ 11) কিরয়া গnপু

চk॥”

ধ ান পাঠ কিরয়া “eষ গnঃ oঁ

ীিব েব নমঃ” iত ািদ

মেnt পে াপচাের পূজা কিরয়া
“oঁ নেমা bhণ েদবায় গাbাhণ িহতায় চ।

করতঃ

মnt

পাঠ

সহকাের

kমানস
ু াের িনেবদন কিরেব, যথা,

যথাযথ

dারা পূজা
uপচারসকল

আসন—pথেম রজতাসন gহণ কিরয়া “বং eতৈs

sানীয়—“oঁ জল

রজতাসনায় নমঃ” মেnt আসন

sানাথােn pযcািম বাগী রী pগৃহ তাm। iদং sানীয়

গnপুে

শাধন কিরয়া “eেত

eতদিধপতেয় দবায় oঁ

নারায়েণ গnপু

ীিব েব নমঃ” মেnt

িদয়া “eতৎ সmpদানায় oঁ ঐং

ী ীসরsতীেদৈব নমঃ” মnt পাঠ করত “oঁ আসনং গৃhং
দেবিশ যৎ kতং
বাগী রী

শাভনং ময়া। সbকামফলং

নেমাঽstuেত॥”

eতৎ

রজতাসনং

দিহ

oঁ

ঐং

ী ীসরsতীেদৈব নমঃ” মেnt দবীেক িনেবদন কিরেব।
sাগত—“oঁ ভুভুবঃsভগবিত

ী ীসরsতীেদবী sাগতং

সs
ু াগতং kuশলং ত।
oঁ sাগতং aনগ
ৃ ীেতাঽিs সখ
ু হ
ু াগতিমদং uভm।
pপnা ভব দেবিশ kপাং kuru হিরিpেয়॥”
পাদ —পাদ gহণ করতঃ uপেরাk pকাের acনা করতঃ
“oঁ পাদ ং গৃহাণ দেবিশ সবduঃখাপহারকm।
tায়s বরেদ দিব নমেs িবuবlেভ॥
eতৎ পাদ ং oঁ ঐং

ী ীসরsতীৈদেব নমঃ॥”

aঘ —aঘ gহণ করতঃ acনা কিরয়া “oঁ
dubাkতসমাযk
ু াং গnপু ং তথা পরm। শাভনং
শ

পাtsং গৃহাণ দিব সারেদ॥”

iদমঘ ং (যজু—eেষাঽঘ ং) oঁ ঐং

ী ীসরsতীেদৈব

নমঃ॥”

ী ীসরsতীৈদেব নমঃ॥”

বst—“oঁ সu
ু kং পরমং দিব সn
ু রং সম
ু েনাহরm।
ময়া িনেবিদতং ভk া বstং ত pিতগৃহ তাম।
iদং বstং oঁ ঐং

ী ীসরsতীেদৈব নমঃ॥”

রজতাভরণ—“oঁ িদব রtসমাযk
ু মpভা।
ু া বিhভানস
গাtািন শাভিয়ষ ািn aল ারাstu সারেদ॥ iদং
রজতাভরণং oঁ ঐং

ী ীসরsতীেদৈব নমঃ॥”

গn—“oঁ শরীরেn ন জানািম চ াং নব নব চ।
রk মাং সbেতা দিব গnােনতাn গৃহাণ চ।”
eষ গnং oঁ ঐং

ী ীসরsতীেদৈব নমঃ॥”

পু —“oঁ পু ং মেনাহরং রম ং সগ
ু িn দবিনিmতm।
hদ মdতমাে য়ং গৃহ তাং িবuবlেভ। iদং পু ং oঁ ঐং
ী ীসরsতীেদৈব নমঃ॥”
ধপ
ূ —“oঁ বনsিতরেসা িদেব গnাঢ সম
ু েনাহর। ময়া
িনেবিদেতা ভk া ধেূ পাহয়ং pিতগৃহ তাm॥ eষ ধপ
ূ ঃ oঁ
ঐং

ী ীসরsতীেদৈব নমঃ॥”

দীপ—“oঁ aিgেজ ািত িবেজ ািত ndেজ ািতsৈথব চ।
জ ািতষামt
ু েমা দিব দীেপাঽয়ং pিতগৃহ তাm॥ eষ দীপঃ
oঁ ঐং

ী ীসরsতীেদৈব নমঃ॥”

নেবদ —“oঁ নেবদ ং ঘত
ৃ সংযk
ু ং নানারসসমিnতm। ময়া

আচমনীয়—“oঁ মnািকন াstu যdাির সbপাপহরং uভm।
গৃহাণচমনীয়ং tং ময়া ভk া িনেবিদতm॥
iদমাচমনীয়ং “oঁ ঐং

জলং oঁ ঐং

শীতলং scং িনত ং মেনাহরm।

ী ীসরsতীেদৈব নমঃ॥”

িনেবিদতং ভk া গৃহাণ সর
ু পূিজেত। iদং
সাপকরণামাnৈনেবদ ং oঁ ঐং

ী ীসরsতীেদৈব নমঃ॥”

ফলমল
ূ ািদ সbািন gাম ারণ ািন
ু ািদৈনেবদ —“oঁ ফলমল

মধপ
ু ক—“oঁ মধপ
ু কং মহােদিব bhাৈদ পিরকিlতm ময়া

যািন চ। নানািবধ সগ
ু nীিন গৃh দিব যথাসখ
ু m। iদং

িনেবিদতং ভk া গৃহাণ বাgবািগনী॥ eষ মধপ
ু ক oঁ

ফলমল
ূ নেবদ ং oঁ ঐং

ী ীসরsতীেদৈব নমঃ॥”

রচনা—“oঁ নানাফলসমাযk
ু াং নানাবstu সমিnতাm।

পুনরাচনমনীয়—“oঁ uিcে াঽপ uিচবািপ যস া
sরণমাtতঃ। uিdমােpািত তৈs ত পুনরাচমনীয়কm॥
iদং পুনরাচমনীয়ং oঁ ঐং

ী ীসরsতীেদৈব নমঃ॥”

ী ীসরsতীেদৈব নমঃ॥”

রচনােn pযcিম গৃহাণ পরেম ির॥ eষ রচনা oঁ ঐং
ী ীসরsতীেদৈব নমঃ॥”

তাmুল—“oঁ ফলপt সমাযk
ু াং কপূেরণ সব
ু ািসতm। ময়া

ন িবহীনং tয়া দিব তথা ম িসntu িসdয়॥

িনেবিদতং ভk া তাmুলং pিতগৃহ তাm॥ eতtাmুলং oঁ ঐং

oঁ লkীেmধাধরাপুি েগৗরীtuি pভাধৃিত।
eতািভঃ পািহ তনিু ভর ািভmাং সরsতী॥”

ী ীসরsতীেদৈব নমঃ॥”

পের পু া িল pদান করতঃ pণাম কিরেব।

িসnর
ু রং দিব ভtু রাযিু ববdনm।
ু —“oঁ িসnর
ু ং সn
সbরtািধকং িদব ং িসnর
ু ং pিতগৃহ তাm॥
iদং িসnর
ু ং oঁ ঐং

ী ীসরsতীেদৈব নমঃ॥”

পু মাল —“oঁ সেু tণ gিথতং মাল ং নানাপু
ীযk
ু লmমাল
ঐং

সমিnতm॥

গৃহাণ িবuবlেভ। iদং পু মাল ং oঁ

an—“oঁ anং চtuিbধং দিব রৈস ঃ ষ িভঃ সমিnতm।
utমং pাণদং চব গৃহাণ মম ভাবতঃ॥ iদমnং oঁ ঐং

an িনেবদন করতঃ ধনম
ু d
ু ায় anেক aমৃতীকরণ কিরয়া
প gাস মd
ু া pদশন করতঃ আচমনীয়ােথ জল িদয়া
মল
ূ মnt (ঐং) জপ কিরেব। পের পুনরাচমনােথ জল িদেব।
aতঃপর “oঁ পুsকায় নমঃ” মেnt পুsেকর, oঁ মস াধারায়
নমঃ মেnt মস াধােরর ( দায়াত), “ লখৈন নমঃ” মেnt
o

“oঁ

বাদ যntায়

নমঃ”

মেnt

বাদ যntািদর pেত েকর পে াপচাের পূজা কিরেব। aনnর
যথাশিk uপচাের লkীেদবীর পূজা কিরেব, ধ ান—
“oঁ পাশাkমািলকােmাজসৃণিভযাম সৗম েয়াঃ।

মেnt

indািদদশািদkপাল,

হংেসর

যথাশিk

নমঃ॥”
“oঁ সা ম ভবtu িজhায়াং বীণাপুsকধািরণী।
মর
ু ারীবlভা দবী সb ukা সরsতী।
eষ সচnন গnপু া িল iত ািদ॥”
oঁ সরsতী মহাভােগ িবেদ কমলেলাচেন।
িবদ াrেপ িবশালািk িবদ াং দিহ নেমাঽstuেত।
pণাম মnt— “oঁ জয় জয় দিব চরাচরসাের,
kuচযগ
ু েশািভতমk
ু াহাের॥
বীণাপুsকরি ত হেs, ভগবতী ভারতীেদিব নেমাঽstuেত॥”

মnt:

ীং লkীেদৈব নমঃ॥ aতঃপর “oঁ হংসায় নমঃ”
দবীবাহন

ী ীসরsতীেদৈব

থােকন। পু া িলর পেরi হােতখিড় দoয়া pশs।

সbাল ারভূিষতাm।

রৗkপdব gকরাং বরদাং দিkেণন tu॥”
মnt—oঁ

eষ সচnন গnপু া িল oঁ ঐং

aেনেক সরsতী পূজা uপলেk িশuেদর হােতখিড় িদয়া

পdাসনsাং ধ ােয়c ি য়ং tেলাক মাতারm।
গৗরবণাং srপা

বদাn িবদ াsােনভ eব চ॥

eষ সচnন গnপু া িল iত ািদ॥

ী ীসরsতীেদৈব নমঃ॥”

(কলম)

“oঁ সরsৈত নেমা িনত ং ভdকাৈল নেমা নমঃ।
বদেবদা

ী ীসরsতীেদৈব নমঃ॥”

লখনীর

প ু া িল মnt

পূজা

আিদত ািদ-নবgহ,

করতঃ

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

মৎস ািদ

দশাবতার, গ া, যমন
ু া, o বাstuপুruেষর পূজা করতঃ
kতা িল হiয়া pাথনা কিরেব, মnt, যথা—

আরিtক।

“যথা ন দেবা ভগবান bh লাকিপতামহঃ।

পদতেল চারবার, নািভেদেশ duiবার, মখ
ু ম েল িতনবার,

tাং পিরত জ সংিতে ৎ তথা ভব বরpদা।

সবগােt সাতবার eikেম pথেম দীপমালা, িdতীেয়

দবাং পুরাণশাstািন নৃত গীতািদক

যৎ।

সাদকাb aথাৎ aঘ পাt, tতীেয়

ধৗতবst, চtuেথ

িবlপt, কপূর, ধপ
ূ চামর pভৃ িত dারা o আরিত করা হয়।

থােকন। পের মntপাঠ কিরয়া s ীkত কেরন। রখাকরণ

সবেশেষ pণাম।

মnt, যথা—
dাদশা ুিল পূbমখ
ু ী রখা—

সামেবিদ হাম
চtuহs

“oঁ রেখয়ং পৃ ীেদবতাকা পীতবণা”॥ 1॥ তnmল হiেত

(kuশি কা) —

পিরিমত

চtuে াণ

কশtuষা ারবিjত

গাময়ািদিলp sেল বালক
ু া ব াp কিরয়া kuশাসেন পূbমেু খ
uপেবশন কিরেব।

হামকােয মাথায় u ীষ (পাগিড়)

বnন o িতলকািদ dারা ললােট শািভত কিরেব। aনnর
দিkণজান ু

পািতত

কিরয়া

utরিদেক

aভু kণাথ

eকিবংশিত a ুিলপিরিমত uপরমখ
ু ী রখা—
“oঁ রেখয়ং aিgেদবতাকা লািহতবণা”॥ 2॥
pথম রখা হiেত সpা ুিল anিরত pােদশপিরিমত
পূbািভমখ
ু ী রখা—

kuশkuসম
ু সিহত জলপাt sাপন কিরেব। কাশার পি েম

“oঁ রেখয়ং pজাপিতেদবতাকা k বণা”॥ 3॥ পূনbার

utরাg কিরয়া কেয়কগািছ kuশ পািতয়া বিhsাপন পযn

aন সpা ুিল anিরত pােদশপিরিমত পূbিভমখ
ু ী রখা—

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

গৃহীত

kuশমেূ ল

রখাকরণ

কিরেব।

রখাকরেণ aেg পািতত বালক
ু ার uপির dাদশা ুিল pমাণ
kuশ নঋতেকাণ হiেত পূbমখ
ু কিরয়া পািতত কিরেব।
পের eকিবংশিত a ুিলpমাণ aপর eকিট kuশ utরাস
কিরয়া sাপন কিরেব। পের সpা ুিল pমাণ আর eকিট

“oঁ রেখয়িমndেদবতাকা নীলবণা”॥ 4॥
uহা হiেত সpা ুিল anিরত pােদশপিরিমত পূbািভমখ
ু ী
রখা—
“oঁ রেখয়ং সামেদবতাকা ukবণা”॥ 5॥ তৎপের ঐ
পাঁচিট রখার মল
ূ েদশ হiেত a ু

o aনািমকা যােগ

িকি ৎ uৎকর (বালক
ু া) gহণপূbক

kuশ িdতীয় রখার চাির a ুিল ঊে , pথম kuেশর সংলg

“pজাপিতঋিষরিgেদবতা uৎকর িনরসেন িবিনেয়াগঃ। oঁ

করতঃ utরাস কিরয়া রািখেব o uহার utরসীমা হiেত

িনরs পরাবসঃু ” মেnt aরিtপিরিমত (কনi
হiেত
ু

পূbমখ
ু কিরয়া eকিট pােদশপিরিমত kuশ রািখেব। পের

কিন ার agভাগ পযn) দর
ূ sােন ঈশানেকােণ

পূbkেম সাত a ুিল আর eকিট kuশ pথম সpা ুল

পূbsািপত

kuেশর utরিদেক utরাস কিরয়া রািখেব o ঐ kuেশর

িনকট sািপত aিg হiেত aিg gহণ কিরয়া মntপাঠ

utর হiেত পূbাস কিরয়া pােদশপিরিমত আর eকিট

কিরেব, যথা—

kuশ রািখেব। তৎপের আর eকিট সাত a ুিল kuশ িdতীয়

“pজাপিতঋিষিst ু pছেnাঽিgেদবতা

সpা ুল kuেশর utরিদেক utরাস কিরয়া o ঐ kuেশর
utর হiেত পূbমখ
ু কিরয়া আর eকিট pােদশপিরিমত
kuশ

রািখয়া

িদেব।

রখাকরেণর কােল

ei
সi

pকাের

সিjত

কিরেল

সi kuেশর মাt মntপাঠ

কাশার জেল

ফিলয়া

রখা aভু kণ কিরেব। পের

aিgসংsাের

িবিনেয়াগঃ।
oঁ kব াদমিgং pিহেণািম দর
ূ ং যমরাজ ং গctu
িরpবাহঃ॥”

সহকাের রখা টািনেলi কায সহজ হiেব। কহ কহ

মntপাঠ কিরয়া গৃহীত aিg হiেত িকয়দংশ নঋতেকােণ

sি ল িনmাণপূbক kuশ dারা eককােলi রখা টািনয়া

পিরত াগ কিরয়া aবিশ

aিg মntপাঠ সহকাের sি েলর

uপর দিkণাবেt tতীয় রখার uপর আtািভমখ
ু কিরয়া

আstত আসন হiেত eকিট kuশ লiয়া মntপাঠ কিরেব।

রািখেব,

যিদ uপেরাk বৃত bাhণ bhাrেপ না হেয়ন, তেব
তৎপিরবেt নারায়ণিশলােকi bhাrেপ কlনা কিরয়া

যথা—
“pজাপিতঋিষবৃহতীcেnা pজাপিতেদবতা aিgsাপেন
িবিনেয়াগঃ। oঁ ভূভূবঃsেরামঃ॥”

লiেবন eবং হাতা মntপাঠ কিরেবন।
যথা—“pজাপিতঋিষরিgেদবতা tণিনরসেন িবিনেয়াগঃ।
oঁ িনরs পরাবস॥
ু ”

তৎপের পূbsািপত বামকর tuিলয়া করেযােড় মntপাঠ

মnt পাঠ কিরয়া kuশিট দিkণ-পি ম

কিরেব, যথা—

কােণ

ফিলয়া

দিkণহেs জলsশ করতঃ বামপেদর uপর দিkণপদ

“oঁ iৈহবায়িমতেরা জাতেবদা দেবেভ াঃ হব ং বহtu

রািখয়া utরমেু খ পূbরিkত আসন জলdারা aভু kণ

pজানn॥

কিরয়া মntপাঠ কিরেব—

oঁ সbতঃ পািণপাদাnঃ সbেতাঽিk িশেরামখ
ু ঃ।

“pজাপিতঋিষরিgেদবতা bেhাপেবশেন িবিনেয়াগঃ।

িব rেপা মহানিg pণীিতঃ সbকmস॥
ু ”

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

পের “oঁ aেg tং বলদনামািস” মেnt aিgর নামকরণ

তৎপের utরােস bhsাপনপূbক

কিরয়া

হাতা কিতপয় kuশ

িবনা মেnt bhােক িদয়া জলdারা aভু kণ কিরেব eবং

“oঁ িপ r ruেকশাkঃ পীনা জঠেরাঽruণঃ। ছাগsঃ

“eতৎ kuশপtm oঁ bhেণ নমঃ, eেত গnপুে

সাkসেূ tাঽিg সpািc শিkধারকঃ॥”

নমঃ॥” মেnt kuশ o kuসম
ু dারা পূজা কিরেব। aনnর

ধ ান পাঠ কিরয়া “oঁ বলদােg iহাগc iহাগc, iহিত
iহিত , iহসিnruধ s, atািধ ানং kuru, মম পূজাং

aযjীয়বাgবচনিনিমtজেপ িবিনেয়াগঃ।

“eষ গnঃ oঁ বলদাgেয় নমঃ, eতৎ পু m oঁ বলদাgেয়
নমঃ, eষ ধপ
ূ ঃ oঁ বলদাgেয় নমঃ, eষ দীপঃ oঁ বলদাgেয়
নমঃ, হিবৈনেবদ m oঁ বলদাgেয় sাহা” মেnt পূজা কিরেব।
aতঃপর pােদশপিরিমত ঘত
ৃ াk সিমধ আhuিত িদয়া
bhsাপন কিরেব। যথা—
পূbsািপত জলপাt হiেত জলধারা িদয়া বিhর uপর
aথাৎ

িনিমt pায়ি trপ মnt পাঠ কিরেব। bhা যিদ বৃত

“pজাপিতঋিষগায়tীcেnা িবuেদবতা

মেnt আবাহন কিরয়া

দিkেণ

হাতা পূbােস uপেবশন কিরয়া aযjীয় ভাষািদ কথেনর
bাhণ হেয়ন, িতিনo মnt পাঠ কিরেবন,

গৃহাণ”

হiেত

oঁ bhেণ

aিgেকােণ

sি ল

হiেত

aরিtপিরিমত দেূ র জলধারা িদয়া কেয়কগািছ সাgkuশ

oঁ iদং িবuিবচkেম tধা িনদেধ পদm। সমঢ়
ূ মস
পাংuেল॥
aনnর পািতত দিkণজান ু হiয়া aেধামখ
ু দিkণহেsর
uপির বামহs িবপরীতভােব আtািভমখ
ু কিরয়া মািটেত
রািখয়া ভূিমজপ মnt পাঠ কিরেব, যথা—
“পরেমি ঋিষরন ু ু pছnঃ

aিgেদবতা

িবিনেয়াগঃ।

আstত কিরয়া bhার আসন কিরেব। যজমান কtক বৃত

oঁ iদং ভূেমভজাম হিমদং ভবং সম
ু লm।

bাhণ যিদ bhা হেয়ন, তেব আসেনর পূbপােশ

পরাসপtাn বাধ sােন ষ াং িবnেত ধনm॥”

পি মােস দাঁড়াiয়া বামকেরর aনািমকা o a ু

dারা

ভূিমজেপ

aনnর দিkণহেs কিতপয় kuশ লiয়া aিgর utরিদক

pজাপিতেদবতােক মেন মেন িচnা কিরয়া হাতা িকি ৎ

হiেত দিkণ পয n দিkণাবেt মnt পাঠ সহকাের

uিtত হiয়া aমntক aিgেত আhuিত িদেব। aতঃপর

tণািদমাজন o শাধন কিরেব, যথা—

আstত kuশ হiেত duiগািছ সাg kuশ লiয়া তাহা aপর
eকিট kuশdারা পিবt বnন কিরয়া pােদশপিরিমত রািখয়া

“ কৗৎসঋিষজগতীcnঃ aিgেদবতা পৃ স ষড়হস
ষে ঽহিন aিgমাruেত শেst পিরসমহ
ূ েন িবিনেয়াগঃ।

মntপাঠ সহকাের নখ ব তীত ছদন কিরেব।

oঁ iমং sামমহেত জাতেবদেস রথিমব সmেহমা মণীষয়া।

যথা—“pজাপিতঋিষঃ পিবtেদবতা পিবtেছদেন

ভdা িহ নঃ pমিতরস সংসদ েg সেখ মািরষামা বয়nব॥

িবিনেয়াগঃ। o পিবেt sা ব েব ৗ”

oঁ ভবােম ং kণবামা হবীংিষেত িচতয়nঃ পbণা বয়m।
জীবাতেব pতরাং সাধয়া িধেয়াঽেg সেখ মািরষামা
oঁ শেকম tা সিমধং সাধয়া িধয়েstেদবা হিবr দn াhuতm।
স েg সেখ মািরষামা বয়nব॥”

aনnর সmাjনী kuশসমহ
ূ ঈশানেকােণ ফিলয়া িছnমল
ূ
সমানাg kuশ gহণ কিরয়া aিgর পূেbাtর িদেক িতনিট
পূbােg kuশ sাপন o তাহার িনেm আবার ঐrপ kuশ
পূbমখ
ূ েদশ আবরণ
ু করতঃ রািখয়া utিরs kuেশর মল
কিরেব eবং পুনরায় আর eকিট kuশ dারা erেপ uপিরs
kuেশর

মল
ূ েদশ

আবিরত

কিরয়া

িদেব।

aনnর

aিgেকােণর ঊdsান হiেত নঋতেকােণর িনmভাগ যাবৎ
পূেb যrপ দoয়া হiয়ািছল সirেপ পূbমখ
ু ী কিরয়া
প দশসংখ ক kuশ pদান কিরেব। পের নঋতেকােণর

পােt utরাg কিরয়া রািখেব, যথা—
“pজাপিতঋিষঃ পিবtেদবেত পিবtমাjেন িবিনেয়াগঃ।
o িবে ামনসা পূেত sঃ।”
aতঃপর সi ঘত
ৃ পােt হামাথ ঘত
ৃ sাপন করতঃ পােtর
uপর, দিkণকর aেধামখ
ু কিরয়া বামকর দিkণকেরর
uপের িদয়া aেধামখ
ু ভােব পিবেtর agেদশ দিkণকেরর
aনািমকা o a ু
a ু

যথা—“pজাপিতঋিষগায়tীcn

oঁ দবstা সিবেতাৎপুনাtািছেdণ। বেসাঃ সয
ূ স রি িভঃ

aনnর

পের

আবরণপূbক aধঃkেম বায়েু কাণ যাবৎ dাদশিট kuশ
িদেব।

পের

পূbািদ

িদkkেম

দশিদেক

আতপত ু ল pেkপ কিরেব। যথা—

kuেবরায় sাহা, oঁ ঈশানায় sাহা, oঁ aনnায় sাহা, oঁ
bhেণ sাহা॥
aতঃপর খিদর, পলাশ o যjuমর
ু iহােদর কান eকিটর
ঘত
ৃ াk

মধ ভাগ

ঘত
ৃ

dারা

আেলাড়নপূbক

ঐrপভােব পিবtdারা ঘত
ৃ বিhেত aমntক আhuিত িদেব।
তৎপের পিবt গাছিট বামহেs gহণ কিরয়া জেলর িছটা
ঘত
ৃ পােtর তলেদশ জলdারা মাjনা কিরয়া আজ সংsার

oঁ নঋতায় sাহা, oঁ বruণায় sাহা, oঁ বায়েব sাহা, oঁ

pােদশpমাণ

পিবেtর

িদেব eবং aমntক aিgেত িনেkপ কিরেব। aনnর

“oঁ indায় sাহা, oঁ agেয় sাহা, oঁ যমায় sাহা,

কাে র

আজ ংেদবতা

আেজ াৎপবেন িবিনেয়াগঃ।
sাহা॥”

aিgর utরিদেক ঈশানেকাণs kuেশর মল
ূ

dারা ধিরেব eবং প াdাগ বামকেরর

o aনািমকার dারা ধারণ কিরয়া মnt পাঠ কিরেব,

ঈষৎ utের ঊd হiেত িনmkেম িতনগাছা kuশ রািখেব।

সাজাiয়া

o aনািমকা dারা ধারণ

কিরয়া মnt সহকাের জলdারা aভু kণ করতঃ ঘেৃ তর

বয়nব॥
tামািদত ামাবহতাং hu

aনnর ঐ পিবt বামহেsর a ু

সিমধ

gহণ

কিরয়া

কিরেব। sruক, sruব pভৃ িতo ঐভােব সংsার কিরেব।
aতঃপর পািতত দিkণজান ু হiয়া বামজান ু unত করতঃ
বিhর চtuিdকkেম uদকা িলেসক কিরেব। aেg aিgর
দিkণভােগ

নঋতেকাণ হiেত aিgেকাণ যাবৎ গৃহীত

জলা িল লiয়া মnt পাঠ কিরেব eবং জলধারা িদেব।
যথা—

“pজাপিতঋিষরিদিতেদবতা uদকা িলেসেক িবিনেয়াগঃ।

সত ং যেt dাদশ পুtােs tা সংবৎসের সংবৎসেরণ

oঁ aিদেত aনম
ু ন s।”

কামেpণ যাজিয়tা, পুনbhচয মপ
ু য়িn। tং দেবষ ু

পূনbার ঐrপ জলা িল লiয়া িনেnাk মেnt aিgর
পি ম- নঋতেকাণ হiেত বায়েু কাণ যাবৎ জলধারা িদেব,
যথা—
“pজাপিতঋিষরনম
ু িতেদবতা uদকা িলেসেক িবিনেয়াগঃ।

bাhেণাঽsহং মনেু ষ ষ॥
ু
bাhেণা ব bাhণমপ
ু ধাবtu পধাবািমঃ জপnং মা মা
pিতজাপীjhnং
মা মা pিতেহৗষীঃ kubnং মা মা
ু
pিতকষ stাং pপেদ ॥
tয়া pসত
ূ iদং কm কিরষ ািম। তেn রাধ তাং, তেn

oঁ aনম
ু েত aনম
ু ন s।”

সমৃdতাং, তেn uপপদ তাং।

পুনbার জলা িল লiয়া মntপাঠ কিরয়া aিgর বায়েু কাণ

সমেু দা মা িব ব চা bhানজ
ু ানাtu, tuেথা মা িব েবদা

হiেত ঈশাণেকাণ যাবৎ জলধারা িদেব, যথা—

bhণঃ পুেtাঽনজ
ু ানাtu,

ােtা মা pেচতা

মtাবruেণাঽনজ
ু ানাtu।

“pজাপিতঋিষঃ সরsতীেদবতা uদকা িলেসেক

তৈs িবrপাkায় দnা েয়, সমd
ু ায় িব ব চেস, tuথায়

িবিনেয়াগঃ। oঁ সরsত নম
ু ন s॥”

িব েবদেস,

াtায় pেচতেস, সহsাkায় bhণঃ পুtায়

পুনbার জলা িল লiয়া মntপাঠ কিরয়া দিkণবেt

নমঃ॥”

জলধারায় aিgেক ব ন কিরেব, যথা—

aনnর গৃহীত kuশ ঈশানেকােণ ফিলয়া ফল o পু

“pজাপিতঋিষিst ু pcnঃ সিবতােদবতা aিgপয ু kেণ
িবিনেয়াগঃ।
oঁ দব সিবতঃ pসব
ু যjং pসব
ু যjপিতং ভগায় িদেব
গnbঃ কতপুঃ কতnঃ পুনাtu বাচsিতবাচn sদtu॥”
aতঃপর দিkণজান ু uেtালন কিরয়া করেযােড় পাঠ —
“oঁ তপ
ধৃিত

তজ

ধmc সt

dা চ hী
বাk চ মন

সত

ােkাধ

ত াগ

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।
oঁ ভূভূবঃsেরাঁ মহাnমাtানাং pপেদ িবrপােkাঽিস
দnাি sস ত শয াপেণ, গৃহাnরীেk িবিমতং িহর য়ং
তেdবানাং hদয়ান sেয় kuেmঽsঃ সিnিহতািন।
তািন বলভৃ c বলসাc রkেণাstuঽpমণী aিনিমিষৎ।

bhােক িনেবদন কিরেব। পের pkতকm কিরেব।

pkতকm
pথেম স l কিরেব, যথা—
“িবuেরাঁ তৎসৎ aদ
uেkপেk

মােঘমািস মকররািশেs ভাsের

ীপ ম ািnেথৗ aমক
ু েগাtঃ

ী ীসরsতীেদবীpীিতকামঃ
ীaমক
ু স িlত)
পূজাকmা ীভূত- হামকmিণ

ীaমক
ু েদবশmা

(পরােথ—aমক
ু েগাtস
ী ীসরsতীেদবীেlখনীমস াধার
oঁ

ঐং

ী ীসরsতীেদৈব

sাহা iিত মেntণ pেত েকন পিঠেtন iয়ৎসংখ ক (সংখ া
uেlখ )

সাজ িবlপৈtেহামমহং

কিরেষ ॥”

(পরােথ

কিরষ ািম)॥
aনnর aিgর পি েম িতলিমি ত ঘত
ৃ পাt utরাg
kuেশাপির sাপন করতঃ eকিট pােদশpমাণ ঘত
ৃ াk সিমধ
aমntক aিgেত আhuিত িদয়া মহাব াhিতেহাম কিরেব,
যথা—
“pজাপিতঋিষগায়tীছnঃ aিgেদবতা মহাব াhিতেহােম
িবিনেয়াগঃ। oঁ ভূঃ sাহা। pজাপিতঋিষruি kছnঃ

বায়েু দবতা মহাব াhিতেহােম িবিনেয়াগঃ। oঁ ভুবঃ sাহা।

মেnt পে াপচাের পূজা কিরয়া eকিট pােদশpমাণ ঘত
ৃ াk

pজাপিতঋিষরন ু ু pcnঃ সয
ূ েদবতা মহাব াhিতেহােম

সিমধ

িবিনেয়াগঃ। oঁ sঃ sাহা॥”

মহাব াhিতেহাম কিরয়া ব sসমsমহাব াhিতেহাম কিরেব।

হােমর পর huতেশষ (হাত-ঝাড়া) পাtাnের রািখেব। পের

aমntক

aিgেত

িনেkপ

কিরেব।

যথা—

স িlত িবlপেtর acনা কিরেব, যথা—

“pজাপিতঋিষগায়tীcnঃ aিgেদবতা ব sসমs-

“বং eতােভ া সাজ িবlপেtেভ া নমঃ।

মহাব াhিতেহােম িবিনেয়াগঃ। oঁ ভুঃ sাহা।

eতদিধপতেয়েদবায় oঁ bhািবuিশবায় নমঃ।

pজাপিতঋিষruি কছেnা বায়েু দবতা ব sসমs-

সmpদানায় oঁ

মহাব াhিতেহােম িবিনেয়াগঃ। oঁ ভুবঃ sাহা।

ী ীসরsতীেদৈব নমঃ॥”

aতঃপর “oঁ লং

ী ীসরsতীেদৈব

sাহা” মেnt eক

aনnর

pজাপিতঋিষরন ু ু pছnঃ সেূ য ােদবতা ব sসমs-

eকিট িবlপt ঘত
ৃ াk কিরয়া হাম কিরেব। পের পুনরায়

মহাব াhিতেহােম িবিনেয়াগঃ। oঁ sঃ sাহা।

মহাব াhিতেহাম করতঃ eকিট ঘত
ৃ াk pােদশpমাণ সিমধ

pজাপিতঋিষবৃহতীcnঃ pজাপিতেদবতা

aমntক aিgেত আhuিত িদয়া uদীচ কm কিরেব।

ব sসমsমহাব াhিতেহােম িবিনেয়াগঃ। oঁ ভূভূবঃsঃ

uদীচ কm

sাহা॥”
পের পুনরায় মহাব াhিতেহাম কিরয়া eকিট ঘত
ৃ াk

pথেম pায়ি tেহােমর স l কিরেব, যথা—
“িবuেরাঁ তৎসদদ মােঘমািস মকররািশেs
ভাsের uেkপেk

ীপ ম ািnেথৗ aমক
ু েগাtঃ

ীaমক
ু েদবশmা kেতঽিsn হামকmািণ
যৎিকি ৎৈবguণ ংজাতং তেdাষpশমনায় ব sসমs
মহাব াhিতিভঃ pায়ি tেহামমহং কিরেষ ॥”
aতঃপর “িবধ”
ু নামক aিgর আবাহনািদ কিরেব, যথা—
“oঁ aেg tং িবধন
ু ামািস।” মেnt aিgর নামকরণ কিরয়া
ধ ান কিরেব, যথা—
“oঁ িপ r ruেকশাkঃ পীণা জঠেরাঽruণঃ।
ছাগsঃ সাkসেূ tাঽিg সpািcঃ শিkধারকঃ।”
aতঃপর “oঁ িবধন
ু ামােg iহাগc iহাগc, iহিত
iহিত , iহসিnেধিহ, iহসিnruধ s, atািধ ানং kuru,
মমপূজাং গৃহাণ” মেnt আবাহন কিরয়া “eষ গnঃ oঁ
িবধন
ু ামাgেয় নমঃ, eতৎ পু m oঁ িবধন
ু ামাgেয় নমঃ, eষ
ধপ
ূ ঃ oঁ িবধন
ু ামাgেয় নমঃ, eষ দীপঃ oঁ িবধন
ু ামাgেয়
নমঃ, eতৎ হিবৈনেবদ m oঁ িবধন
ু ামাgেয় sাহা”

pােদশ পিরিমত kuশ aিgেত আhuিত িদয়া নবgহেহাম
কিরেব।

নবgহেহাম
রিবgহ—
“oঁ আkে ন রজসা বtমােনা িনেবশয়nমৃতং মt

।

িহরণ েয়ন সিবতা রেথনা দেবা যািত ভূবনািন পশ n
sাহা, iদং রিবgহায় sাহা”॥ 1॥
সামgহ—
“oঁ আ প ায়s সেমtu ত, িব তঃ সামবৃ

m। ভবা

বাজসা স েথ sাহা, iদং সামgহায় sাহা”॥ 2॥
ম লgহ—
“oঁ aিgমd
ূ া িদবঃ কkuৎপিতঃ পৃিথব া aয়m। aপাং
রতাংিস িজnিত sাহা, iদং ম লgহায় sাহা”॥ 3॥
বধ
ু gহ—

“oঁ aেg িববsduষসি tং রােধা aমt । আদাuেষ

যম—“oঁ নােকা সপ
ূ যৎ পতয়nং, hদা
ু ণমপ

জাতেবেদা বহাtমদ া দবা ঊষbধঃ
ু gহায়
ু sাহা, iদং বধ

বনেnাঽভ চkত tা॥ িহরণ পkং বruণস দত
ূ ং যমস

sাহা”॥ 4॥

যােনৗ শkuসং ভুরণ ং sাহা”॥ 3॥

বৃহsিতgহ—

নঋত—“oঁ বtািহ িনঋতীনাং বjহs পিরবৃজm। aহরহঃ

“oঁ বৃহsেত পিরদীয়া রেথন, রেkাহািমtা aপবাধমানঃ।

unu ঃ পিরদদািম sাহা”॥ 4॥

pভ নং সনাঃ pমৃেণা যধ
ু া জয়nsাকেমধ িবতা রথানাং

বruণ—“oঁ আেনা িমtা বruণা ঘৈৃ তগব ু িত মk
ু তm। ম া

sাহা, iদং বৃহsিতgহায় sাহা”॥ 5॥

রজাংিস সk
ু tu sাহা”॥ 5॥

ukgহ—

বায়—
ু “oঁ বাত আ বাtu ভষজং শmু মেয়াভু না hেদ। pণ

“oঁ ukেnঽন dযজতেnঽন d িবurেপ aহনী
দ ৗিরবািস। িব া িহ মায়া aবিস sধাবn, ভdা য

আয়ংু িষ তািরষৎ sাহা”॥ 6॥
kuেবর—“oঁ kয়থ kদিস পুrutািচিdেত নমঃ। aলিষয় ু

পূষিnহরািতরstu sাহা, iদং ukgহায় sাহা”॥ 6॥

খজkৎ পুরnর, pগায়tা aগািসষ ু sাহা”॥ 7॥

শিনgহ—

ঈশান—“oঁ aিভ tা শর
ূ নানেু মা adugা iব ধনবঃ।

“oঁ শেnা দবীরিভ েয় শেnা ভবntu পীতেয়। শং
যারিভsবntu নঃ sাহা, iদং শিনgহায় sাহা”॥ 7॥
রাhugহ—
“oঁ কয়ানি t আভুবদত
ূ ী সদা বৃধঃ সখা। কয়া শিচ য়া
বৃতা sাহা, iদং রাhugহায় sাহা”॥ 8॥
কtugহ—
“oঁ কtuং knn কতেব পেশাময া aেপশেস।
সমষ
ু িdরজায়থা sাহা, iদং কtugহায় sাহা”॥ 9॥
পের িদকপালেহাম কিরেব।

িদকপালেহাম
ind—“oঁ tাতারিমndমিবতারিমndং হেব হেব সহ
ু বং
শর
ূ িমndm। huেব ন ু শkং পুruহূতিমndিমদং হিবmঘবা
বিtndঃ sাহা”॥ 1॥
aিg—“oঁ aিgদত
ূ ং বৃণীমেহ হাতারং িব েবদসm। aস
যjস সk
ু tuং sাহা”॥ 2॥

iশানমস জগতঃ sদৃশমীশানিমnd তsষঃ sাহা”॥ 8॥
bhা—“oঁ bh জjানং pথমং পুরsাদ, িবসিমতঃ সru
ু েচা
বন আবঃ। স ব ু া uপমা aস িব াঃ সত
যািনমসত িববঃ sাহা”॥ 9॥
aনn—“oঁ চষণীধৃতং মঘবানমk
ু থ িমndঃ িগেরা
বৃহতীরভ নূষত। বাবৃধানং পুruহূতং সব
ু িৃ tিভরমt ং
জরমানং িদেব sাহা”॥ 10॥
aতঃপর pত kেদবতাগেণর হাম কিরেব।

pত kেদবতা হাম
oঁ গেণশায় sাহা, oঁ bhেণ sাহা, oঁ চtuেbেদেভ া sাহা,
oঁ a াদশপুরােণেভ া sাহা, oঁ সbশােstেভ া sাহা, oঁ
লখনী-মস াধারািদেভ া sাহা, o gাম েদবতােভ া sাহা, oঁ
নারায়ণায় sাহা, oঁ িশবায় sাহা, oঁ গাং গ াৈয় sাহা, oঁ
যাং যমন
ু াৈয় sাহা।
aতঃপর মহাব াhিতেহাম করতঃ eকিট ঘত
ৃ াk সিমধ
aমntক aিgেত িনেkপ কিরয়া দিkণজান ু ভূপািতত
করতঃ জলা িল gহণ কিরয়া মntপাঠ সহকাের

aিgপয ু kণ কিরেব, যথা—“pজাপিতঋিষিst ু pছnঃ

“pজাপিতঋিষরন ু ু pছেnা ruেdােদবতা দভজিু টকােহােম

সিবতােদবতা aিgপয ু kেণ িবিনেয়াগঃ।

িবিনেয়াগঃ।

oঁ দব সিবতঃ pসব
ু যjং pসব
ু যjপিতং ভগায়।

oঁ যঃ পশন
ূ ামিধপতীrudstিnচেরা বৃষা।

িদেব া গnbঃ কtuপুঃ কতnঃ পুনাtu বাচsিতbাচnঃ

পশন
ূ mকাং মা িহংসীেরদstu huতং ভব sাহা॥”

sদtu॥”

aনnর “মৃড়” নামক aিgর আবাহন কিরয়া পূণাhuিত

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

িদেব, যথা—
“oঁ aেgtং মৃড়নামািস মৃড়নামােg iহাগc iহাগc,
iহিত

iহিত , iহসিnেধিহ, iহসিnruধ s, atািধ ানং

kuru, মম পূজাং গৃহাণ” মেnt আবাহন কিরয়া ধ ান পাঠ

“pজাপিতঋিষরিদিতেদবতা uদকা িলেসেক িবিনেয়াগঃ।
oঁ aিদেত anমংsা।”

করতঃ পে াপচাের পূজা কিরেব, যথা—
“eষ গnঃ oঁ মৃড়নামাgেয় নমঃ, eতৎ পু ং oঁ

পুনbার জলা িল gহণ কিরয়া মntপাঠ সহকাের aিgর
পি মিদক হiেত দিkণিদক িদয়া utরিদক পয n
জলধারা িদেব, যথা—
“pজাপিতঋিষরনম
ু িতেদবতা uদকা িলেসেক িবিনেয়াগঃ।
oঁ aনম
ু েত anমংsা॥”

মৃড়নামাgেয় নমঃ, eষ ধপ
ূ ঃ oঁ মৃড়নামাgেয় নমঃ, eষ
দীপ oঁ মৃড়নামাgেয় নমঃ, eতৎ হিবৈনেবদ m oঁ
মৃড়নামাgেয় sাহা॥”
aনnর ফলপু যk
pcuর ঘত
ৃ gহণ কিরয়া (পরােথ—
ু
যজমানসিহত) দ ায়মান হiয়া শ

ঘ ািদ বাদ সহকাের

পূণrেপ pjিলত aিgেত মntপাঠ সহকাের আhuিত িদেব,

পুনরায় মntপাঠ সহকাের জলা িল gহণ করতঃ aিgর

যথা—

utরিদেক পি মেকাণ হiেত পূb পয n জলধারা িদেব,

“pজাপিতঋিষিbরা গায়tীছেnা iেndােদবতা

যথা—

যশsামস যjনীয়pেয়ােগ িবিনেয়াগঃ।

“pজাপিতঋিষঃ সরsতীেদবতা uদকা িলেসেক

oঁ পূণেহামং যশেস জেু হািম, যাঽৈs জেু হািত বয়মৈs

িবিনেয়াগঃ। oঁ সরsত nমংsা॥”
aনnর

utান

হsdয়

মিু বd

কিরয়া

pােদশpমাণ

কিতপয় kuশ gহণ করতঃ pিতবারi মntপাঠ সহকাের
িতনবার kuেশর ag, মধ eবং মল
ূ েদশ ঘত
ৃ াk কিরেব,
যথা—
“pজাপিতঋিষbােয়ােদবতা দভtণাভ

েন িবিনেয়াগঃ।

oঁ akং িরহানা ব ntu বয়ঃ॥”

দদািত, বরং বৃেণ যশসা ভািম লােক sাহা॥”
aনnর bhদিkণাথ পূণপাtানক
ু l ভােজ াৎসগ কিরেব,
যথা—বামহেs ভাজ ধারণ কিরয়া,
“বং

eতৈs

kuশবািরdারা

পূণপাtানক
ু lেভাজ ায়
শাধন

কিরয়া

“eেত

নমঃ”

মেnt

গnপুে

oঁ

পূণপাtানক
ু lেভাজ ায় নমঃ” মেnt পু ািদdারা acনা
কিরয়া “eতদিধপতেয়েদবায় oঁ িব েব নমঃ, সmpদানায়
oঁ bhেণ নমঃ” মেnt sশ কিরয়া uৎসগবাক

aতঃপর ঐ kuশguিল জেল aভু kণ কিরয়া মntপাঠ

কিরেব, যথা—

সহকাের আhuিত িদয়া দভজিু টকা হাম কিরেব, যথা—

“িবuেরাঁ
uেkপেk

তৎসদদ

মােঘমািস

মকররািশেs

ীপ ম ািnেথৗ aমক
ু েগাtঃ

পাঠ

ভাsের

ীaমক
ু েদবশmা

kৈততৎ

হামকmণ

পূণপাtানক
ু lেভাজ ং

সা তাথং

দিkণািমদং

ীিবuৈদবতং যথাসmবেগাtনােm

“িবuেরাঁ তৎসদদ মােঘমািস মকররািশেs ভাsের
uেkপেk

ীপ ম ািnেথৗ aমক
ু েগাtঃ

bhেণ aহং সmpদেদ” মেnt দিkণাn কিরয়া

kৈততৎ

“oঁ চtubদনসds চtuেbদkuuিmেন।

ভূতেহামকmিণ যৈdguণ

oঁ tমেg সbভূতানামs রিস পাবক।

ীিবে ানাম sরণমহং কিরেষ ।”

aতঃপর “oঁ িবu” মnt দশবার জপ কিরয়া ভগবৎ pণাম

হব বদিস দবানামতঃ শািnং pযcেম॥
oঁ িপ াk লািহতgীব pতািপং

ী ীসরsতীেদবী- লখনীমস াধারপূজা ী

জাতং তেdাষ pশমনায়

িdজানেু য় সৎকm সািkেণ bhেণ নমঃ।

ীaমক
ু েদবশmা

কিরেব, যথা—

huতাশন।

“oঁ নেমা bhণ েদবায় গাbাhণিহতায় চ।

সাkী tং পুণ পাপানাং ধন য় নেমাঽstuেত॥”
মেnt aিgেক pণাম কিরেব। aনnর kuশবাির dারা “oঁ
bhণ kমs” মেnt bhার িবসjন কিরেব। তৎপের

জগিdতায় k ায় গািবnায় নেমা নমঃ॥”
পের শাn াশীbাদ gহণ কিরেব।

sি েলর ঈশানেকাণ হiেত িকি ৎ ভs লiয়া মntপাঠ
সহকাের যথাযথ sােন িতলকধারণ কিরেব, যথা,
ললােট—“oঁ

কশ পস

t ায়ষ
ু m॥”

কে —“oঁ

জমদেgst ায়ষ
ু m” বাhuমেূ ল—“oঁ যেdবানাং t ায়ষ
ু m॥”
hদেয়—“oঁ তেnঽstu t ায়ষ
ু m॥” পের “oঁ aেg tং সমd
ু ং
গc” মেnt জলdারা aিgর িবসjন করতঃ “oঁ পৃি

tং

শীতলা ভব” মেnt aিgর ঈশানেকােণ dugািদ িদেব।
aনnর

দিkণাn,

aিcdাবধারণ

o

বguণ সমাধান

কিরেব।

aথ যজেু bিদেহাম
pথেম বালক
ু া dারা হspমাণ sি ল িনমাণ কিরয়া

দিkণাবাক

গাময়ািদ dারা ud করতঃ kuশবাির dারা িতনবার মাজনা

“িবuেরাঁ তৎসদদ মােঘমািস মকররািশেs

কিরেব। aনnর sি েলর পূbােg িতনিট pােদশpমাণ

ভাsের uেkপেk

kuশ sাপন কিরয়া a ু o aনািমকা dারা িতনবার uৎকর

ীপ ম ািnেথৗ aমক
ু েগাtঃ

ীaমক
ু েদবশmা kৈততৎ

ী ীসরsতীেদবী-

(বালক
ু া) gহণ কিরয়া ত াগ কিরেব। aনnর কাংস পােt

লখনীমস াধারপূজা ীভূতেহামকmণঃ

aভােব মৃৎপােt aিg gহণ কিরয়া uk aিg হiেত

pিত াথং দিkণািমদং যৎিকি ৎ কা নমল
ূ ং aনক
ু lং
রৗপ খ ং হরীতকী ফলং বা যথাসmবেগাtনােm

যমরাজ ং গctu িরpবাহঃ” মেnt দিkণিদেক ত াগ

bাhণায়াহং সmpদেদ॥”
aনnর

aিcdাবধারণ

িকয়ংদশ gহণ কিরয়া “oঁ kব াদমিgং pিহেণািম দর
ূ ং
কিরেব॥ aতঃপর sি েলর uপর মntপাঠ সহকাের

কিরেব,

যথা—“oঁ

ী ীসরsতীেদবীেলখনীমস াধারকmা ীভূতেহামকmািcdমntu।” “oঁ astu” (pিতবচন)।
বguণ সমাধান কিরেব, যথা—

kৈততৎ

আtািভমেু খ aিg sাপন কিরেব, যথা—
“oঁ iৈহবায়িমতেরা জাতেবদা, দেবেভ া হব ং বহtu
pজানn॥”

aনnর

করেযােড়

পাঠ —oঁ

সbেতাঽিkিশেরামখ
ু ঃ।

সbতঃ

িব rেপা

পািণপাদাnঃ

মহানিg

pণীত

পূেত sঃ” মেnt pাkণীপাts জেল aভু িkত কিরয়া uk
পােt sাপন করতঃ pণীতাপােtর িকি ৎ জল িদয়া

সbকmস॥
ু ” aনnর aিgর দিkেণ কতকguিল পূbােg

বামহােতর

kuশ sাপন কিরয়া bhার আসন করতঃ bhা বরণ কিরেব।

জলdারা

যথা—

pণীতাপােtর িনকট pাkণীপাt sাপন কিরেব। aনnর

“িবuেরাঁ তৎসদদ মােঘমািস মকররািশেs ভাsের

সmেু খ আজ sালী sাপন কিরয়া তাহােত পূbাসািদত ঘত
ৃ

uেkপেk

ীপ ম ািnেথৗ aমক
ু েগাtঃ

ীaমক
ু েদবশmা

ীসরsতীেদবীেলখনী-মস াধারপূজাকmা ীভূতেহামকmিণ
bhকm-করণায় aমক
ু েগাtং

ীaমক
ু েদবশmাণং bhেtন

ভবnমহং বৃেণ।”
bhা

বিলেলন—“oঁ

বৃেতাঽিs।”

কtা

বিলেবন—

“যথািবিহত bhকm kuru॥” bhা বিলেবন—“যথাjানং
করবািণ।” যিদ uপেরাkrেপ বৃত bাhণ bhা না হেয়ন,
তেব নারায়ণিশলােকi bhrেপ কlনা কিরয়া হাতা “oঁ
aেহ

দিধষেব াদতিs ান স

সদেন

সীদ,

যাঽsৎ

পাকতরঃ॥” মেnt নারায়ণিশলােক পূbsািপত আসেন

uপর

pাkণীপাt

sাপনপূbক

িকি ৎ

pাkণীপাt o aন ান পাt aভু kণ কিরয়া

sািপত কিরেব। পের sি ল হiেত pjিলত aিg gহণ
কিরয়া ঈশানেকাণ হiেত দিkণাবেt িতনবার ঘত
ৃ পাt
ব ন কিরয়া sি েল িনেkপ কিরেব। পের sruব gহণ
কিরেব uহা aিgেত aেধামেু খ pতp কিরয়া সmাjন kuশ
dারা sruেবর মল
ূ হiেত ag eবং ag হiেত মল
ূ পয n
সmাjন কিরয়া ঐ kuশ পিরত াগপূbক pণীতাপাts
জলdারা aভু kণ কিরয়া o পূbবৎ pতp কিরয়া
pাkণীপােtর utের sাপন কিরেব। পের pাkণীপাts
পিবt gহণ কিরয়া o পাts িকি ৎ ঘত
ৃ uঠাiয়া মnt পাঠ
কিরেব—

sািপত কিরেব। aনnর uk আসন হiেত eকগািছ kuশ

“oঁ সিবtstা pসব uৎপূনাম িcেdণ পিবেtণ বেসাঃ

gহণ কিরয়া বামহেsর a ু

সয
ূ স রি িভঃ sাহা॥”

o aনািমকা dারা gহণ

কিরয়া “oঁ িনরsঃ পাpমাসহ
দিkণ-পি ম

তন বয়ং িd ঃ” মেnt

কােণ িনেkপ কিরয়া মnt পাঠ কিরেব,

যথা—

aনnর পূbসংগৃহীত pােদশpমাণ kuশ gহণ করতঃ
pাkণীপােt sাপন কিরয়া

pাkণীপাt হiেত পিবt

জল লiয়া মntপাঠ সহকাের aিg পয ু kণ কিরেব eবং

“oঁ iদমহং বৃহsেতঃ সদেন সীদািম, pসেূ তা

দেবন

সিবtা, তদgেয়, pbবীিম, তdায়েব, তৎপৃিথৈব ॥”

সmখ
ু ীকরণ কিরেব, যথা—
oঁ eেষা হ

দবঃ pিদেশাঽনস
ু bাং পূbাহজাতঃ স u

aনnর aিgর utরভােগ pণীতাপাt sাপন কিরয়া aিcn

গেভঽnঃ স eবঃ জাত ন জিনষ মান pত

kuশdারা aিgর ঈশানেকাণ হiেত দিkণাবেt kuশ আstত

সেbােতামখ
ৃ dারা হাম কিরেব। যথা—
ু ঃ” পের ঘত

কিরয়া aিgর utের দিkণ িদক হiেত যথাkেম
আবশ কীয়

dব সকল

পিবtেcদনাথ
িতনগািছ

আসাদন

kuশপttয়,

সmাjন

kuশ,

কিরেব,

পিবtdয়,
িতনগািছ

যথা—

pাkণীপাt,
uপযমন

kuশ,

pােদশpমাণ িতনিট সিমধ, sruব, ঘত
ৃ , আতপত ু ল o
পূণপাt। ei সকল dব আসাদন কিরয়া পিবtেcদনাথ
পূbsািপত pােদশpমাণ িতনিট kuশ “oঁ পিবেtেsা
ব েব ৗ” মেnt নখ ব তীত ছদন কিরয়া “oঁ িবে াmনসা

নািs িত

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

pkতকm
pথেম স l কিরেব, যথা—

“িবuেরাঁ তৎসৎ aদ
uেkপেk

মােঘমািস মকররািশেs ভাsের

ীপ ম ািnেথৗ aমক
ু েগাtঃ

ী ীসরsতীpীিতকামঃ

(পরােথ

—

ীaমক
ু েদবশmা

সmpদানায় oঁ ঐং

aমক
ু েগাtস

aতঃপর “oঁ ঐং

ীaমক
ু স িlত

ী ীসরsতী-

দবীেলখনীমস াধারপূজাকmা ীভূতেহামকmিণ

“oঁ

ঐং

ী ীসরsতীেদৈব ঃ sাহা” iিত মেntণ pেত েকন পিঠেতন
iয়ৎসংখ ক

(সংখ া

uেlখ )

eতদিধপতেয় দবায় oঁ bhািবuিশবায় নমঃ,

সাজ িবlপৈtেহামমহং

কিরেষ । (পরােথ—কিরষ ািম)॥

ী ীসরsতীেদৈব নমঃ।”
ী ীসরsতীেদৈব

eকিট িবlপt ঘত
ৃ াk কিরয়া

sাহা” মেnt eক

হাম কিরেব। পের

মহাব াhিতেহাম কিরয়া pােদশpমাণ kuশ ঘত
ৃ াk কিরয়া
aমntক

aিgেত

আhuিত

িদেব।

হামােn

huতেশষ

(হাতঝাড়া) পাtাnের রkা কিরেব। পের uদীচ

কm

কিরেব।

aনnর aিgর পি েম িতলিমি ত ঘত
ৃ পাt utরপােt
kuেশাপির sাপন করতঃ eকিট pােদশpমাণ ঘত
ৃ াk সিমধ
aমntক aিgেত আhuিত িদয়া মহাব াhিত হাম কিরেব।

uদীচ কm
pথেম ঘত
ৃ dারা মহাব াhিতেহাম কিরেব, যথা—“oঁ ভূঃ

যথা—

sাহা, iদং ভূঃ॥ oঁ ভুব sাহা, iদং ভুবঃ॥ oঁ sঃ sাহা, iদং

“pজাপিতঋিষগায়tীcnঃ aিgেদবতা মহা-ব াhিতেহােম

sঃ॥ oঁ ভূভূবঃsঃ sাহা, iদং ভূভুবsঃ॥”

িবিনেয়াগঃ।

oঁ

ভূঃ

sাহা॥

pজাপিতঋিষruি kছnঃ

বায়েু দবতা মহা-ব াhিতেহােম িবিনেয়াগঃ। oঁ ভূবঃ sাহা॥
pজাপিতঋিষরন ু ু pছnঃ সেূ য ােদবতা মহা-ব াhিতেহােম

মেnt

aিgর আবাহন করতঃ pায়ি tেহাম কিরেব, যথা—
“িবuেরাঁ

িবিনেয়াগঃ। oঁ sঃ sাহা।”
pেত কিট

aনnর pায়ি t হােমর স l কিরয়া “িবধ”
ু নামক

িতনবার

আhuিত

“pজাপিতঋিষবৃহতীcnঃ
ব sসমsমহাব াhিতেহােম

িদয়া

pজাপিতেদবতা
িবিনেয়াগঃ।

oঁ

ভূভূবঃsঃ

sাহা॥” মেnt eকবার আhuিত িদেব।
aনnর “oঁ aেg tং বলদনামািস” মেnt aিgর নামকরণ
কিরয়া “oঁ িপ r ruেকশাk পীনা জঠেরাঽruণঃ।
ছাগs সাkসেূ tাঽিg সpািc শিkধারকঃ॥” ধ ান পাঠ
কিরয়া “oঁ বলদােg iহাগc iহাগc, iহিত

iহিত ,

iহসিnেধিহ iহসিnruধ s, atিধ ানং kuruঃ মমপূজাং
গৃহাণ” মেnt আবাহন কিরয়া

uেkপেk

তৎসদদ

মােঘমািস

মকররািশেs

ীপ ম ািnেথৗ aমক
ু েগাt

ভাsের

ীaমক
ু েদবশmা

kেতঽিsn হামকmািণ ষৈdguণ জাতং তেdাষpশমনায়
“tেnা aেg” iত ািদিভঃ প িভmৈnt pায়ি tেহামমহং
কিরেষ ।” পের “oঁ aেg tং িবধন
ু ামািস oঁ িবধন
ু ামােg
iহাগc

iহাগc,

iহিত

iহিত ,

iহসিnেধিহ,

iহসিnruধ s, atািধ ানং kuru, মমপূজাং গৃহাণ” মেnt
aিgর নামকরণ o আবাহন কিরয়া ধ ান করতঃ পূজা
কিরেব, যথা—
“oঁ িপ r ruেকশাkঃ পীনা

জঠেরাঽruণঃ।

ছাগs সাkসেূ tাঽিg সpািc শিkধারকঃ॥
eষ গnঃ oঁ িবধন
ু ামাgেয় নমঃ॥

“eষ গn oঁ বলদাgেয় নমঃ, eতৎ পু m oঁ বলদাgেয়

eতৎ পু m oঁ িবধন
ু ামাgেয় নমঃ,

নমঃ, eষ ধপ
ূ ঃ oঁ বলদাgেয় নমঃ, eষ দীপ oঁ বলদাgেয়

eষ ধপ
ূ ঃ oঁ িবধন
ু ামাgেয় নমঃ,

নমঃ, eতৎ হিবৈনেবদ m oঁ বলদাgেয় sাহা” মেnt

eষ দীপ oঁ িবধন
ু ামাgেয় নমঃ,

পে াপচাের পূজা কিরয়া সিমেধর acনা কিরেব, যথা—

eতৎ হিবৈনেবদ m oঁ িবধন
ু ামাgেয় sাহা॥”

“বং eতােভ া সাজ িবlপেtেভ া নমঃ।

aনnর পাঁচিট মেnt pায়ি t হাম কিরেব, যথা—

“বামেদব ঋিষরন ু ু পছেnাঽিgবruেণােদবেত

রিবgহ—

pায়ি tেহােম িবিনেয়াগঃ।

“oঁ আkে ন রজসা বtমােনা িনেবশয়nমৃতং মt

oঁ tেnাঽেg বruণস িবdাn, দবস হেড়া aবষািসসী াঃ।

িহরণ েয়ন সিবতা রেথনা দেবা যািত ভুবনািন, পশ n

যিজে া বিhতমঃ শাuচােনা িব ােnবাn pমম
ু g
ু sৎ

sাহা, iদং রিবgহায় sাহা”॥ 1॥

sাহা। iদমিgবruণাভ m॥” 1॥

সামgহ—

বামেদব ঋিষিst ু pছেnাঽিgবruেণােদবেত pায়ি tেহােম

oঁ iমং দবা aসপtgum সb
ং, মহেত ktায়, মহেত
ু
জ ায়, মহেত jানরাজ ােয়েndিসিndয়ায়।

িবিনেয়াগঃ।
oঁ tেnাঽেgবেমা ভেবাতী, নিদে া aস া uষেসা ব ু ে ৗ।

iমমমস
ু পুtমৈু স পুtমৈস িবশ, eষ বাঽমী রাজা

aবযkা না বরণguঁররােনা bীিহ মৃড়ীকgum সহ
ু েবা না eিধ

সােমাঽsাকং bাhণানাgum sাহা॥ iদং সামgহায়

sাহা॥ iদমিgবruণাভ াm॥ 2॥

sাহা”॥ 2॥

oঁ pজাপিতঋিষবৃহতীcেnাঽিgেদবতা pায়ি tেহােম

ম লgহ—

িবিনেয়াগঃ।

“oঁ aিgমd
ু া িদবঃ কkuৎপিতঃ পৃিথব া aয়m। aপাং

oঁ aয়া ােgঽস নিভ শিsপা , সত িমtt ময়া aিস।

রতাguঁিস িজnিত sাহা, iদং ম লgহায় sাহা”॥ 3॥

aয়না ন যjং বহাস য়া না ধিহ ভষজgum sাহা।

বধ
ু gহ—

iদমিgভ ঃ॥ 3॥

“oঁ udবধ
ু sােg pিতজাগৃিহ tিম াপূেt সgum
সৃেজথাময় া aিsn সধেs aধt
ু রিsn িবে েদবা

uনঃেশফঋিষিst ু pছেnা বruণাদেয়ােদবতাঃ

যজমান

pায়ি tেহােম িবিনেয়াগঃ।

সীদত sাহা, iদং বধ
ু gহায়”॥ 4॥

oঁ য ত শতং বruণং য সহsং যিjয়াঃ পাশা িবততা

বৃহsিতgহ—

মহাnঃ।

“oঁ বৃহsেত aিতaদেয া aহাদ

তিভেনা aদ সিবেতাতিবuিবে

।

ম ু ntu মruতঃ sকাং

du নিdভািতktuমjেনষ।ু যdীদয়cবস ঋত pজাত

sাহা।

তদsাষ ু dিবণং দিহ িচtguঁ sাহা, iদং বৃহsিতgহায়”॥

iদং বruণায়, সিবেt িব েব, িবে েভ ােদেবেভ া, মrud

5॥

sেকভ ঃ॥ 4॥

ukgহ—

uনঃেশফঋিষিst ু pছেnা বruেণােদবতা pায়ি tেহােম
িবিনেয়াগঃ।
oঁ udutমং বruণপাশমণmদবাধমং িব মgum

থায়।

aথাবয়মািদত bেত তবানাগাসাঽিদতেয় স াম sাহা। iদং
বruণায়॥ 5॥
aনnর নবgহেহাম কিরেব।

নবgহেহাম

“oঁ anাৎ পিরsrেতা রসং bhণা bhণ ব িপবৎ ktং পয়ঃ
স মং pজাপিতঃ। ঋেতন সিত িমিndয়m িবপানgum
ukমnসং indেস িndয়ািমদং পেয়াঽমৃতং মধ ু sাহা, iদং
ukgহায়”॥ 6॥
শিনgহ—
“oঁ শেnা দবীরিভ েয়, আেপা ভবntu পীতেয়। শংেযারিভ
sবntu নঃ sাহা। iদং শিনgহায়”॥ 7॥
রাhugহ—

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

oঁ kuিবদ

যবমেnা যবি d, যথা দাnানপ
ূ ং িবষয়
ু b
ু ।

iেহৈহষাং kuণিু হ ভাজনািন, যবিহেষা মম uিkং যজিn
sাহা॥ iদং kuেবরায়॥
ঈশান—

“oঁ কtuং knnেকতেব, পেশাময া aেপশেস।

oঁ তমীশানং জগতssষপিতং, িধয়ি nবেস huমেহ বয়m।

সমষ
ু িdরজায়থাঃ sাহা, iদং কtugহায়”॥ 9॥ পের

পূষা না যথা বদসামসদ বৃেধ, রিkতা পায়র
ু দbঃssেয়

িদকপালেহাম কিরেব।

ssেয় sাহা॥ iদমীশানায়॥

িদকপালেহাম

bh—

oঁ tাতারিমndমিবতারিমndgum হেব হেব সব
ু হgum
শর
ূ িমndm। hয়ািম শkং পূরহূতিমndgum, sিs না মঘবা
ধািtndঃ sাহা। iদিমndায়॥
aিg—
oঁ ব ানেরা ন uতয়, আ pয়াtu পরাবতঃ। aিgrukেথন
বাহসা sাহা॥ iদমgেয়॥
যম—
oঁ aিস যেমা aস ািদেত া abnিস, িtেতা guেহ ন bেতন।

oঁ আ bhন bাhেণন bhবcসী জায়তা মা রাে
শর
ূ

iষেব াঽিতব াধী

মহারেথা

সেভেয়া যব
ু াঽস

বীেরা জায়তাং িনকােম িনকােম নঃ

পjেণ া বষtu, ফলবেতা ন oষধয় পচ ntাং, যাগেkেম
নঃ কlতাgum sাহা॥ iদং bhেণ।
aনn—
oঁ নেমাঽstu সেপেভ া য ক চ পৃিথবীমন।ু
য anরীেk য িদিব তভ ঃ সেপেভ া নমঃ sাহা॥
iদমনnায়॥”

sাহা। iদং যমায়।

aতঃপর pত kেদবতার হাম কিরেব।

oঁ যেn দবী িনঋিতবারবn, পশং gীবাsিবcৃত m।

দা ী

ধনেু বাঢ়াঽন ানাuঃ সিpঃ পুরিnেযাষা, িজu রেথ াঃ

aিস সােমন সময়া িবপৃkা আhuেs tীিণ িদিব বnনািন

নঋত—

জায়তাং,

রাজণ ঃ

pত kেদবতােহাম

তেnিবষ াম ায়েূ ষা ন মধ াদৈথতং িপtuমিd pসত
ূ ঃ sাহা॥

সামেবিদ pত kেদবতা

iদং নঋতেয়॥

ঘত
ৃ াk সিমধ aমntক aিgেত িনেkপ করতঃ মৃড়নামক

বruণ—

হাম d ব । aতঃপর eকিট

aিgর আবাহন কিরয়া পূণাhuিত িদেব, যথা—

বruণেস াtmনমিস, বruণস sn সjনীsঃ।

“oঁ aেg tং মৃড়নামািস, oঁ মৃড়নামােg iহাগc iহাগc,

বruণস ঋতসদনমিস। বruণস ঋতসদনামাসীদ sাহা॥ iদং

iহিত

বruণায়॥

kuru, মমপূজাং গৃহাণ” মেnt আবাহন কিরয়া ধ ান পাঠ

বায়—
ু
oঁ বাত আ বাtu ভষজং শmু মেয়াভু না hেদ। pণ
আয়gu
ু িঁ ষ তািরষৎ sাহা॥ iদং বায়েব॥
kuেবর—

iহিত , iহসিnেধিহ, iহ-সিnruধ s, atািধ ানং

করতঃ পে াপচাের পূজা কিরেব, যথা—
eষ গn oঁ মৃড়নামাgেয় নমঃ, eতৎ পু m oঁ
মৃড়নামাgেয় নমঃ,
eষ ধপ
ূ ঃ oঁ মৃড়নামাgেয় নমঃ, eষ দীপঃ oঁ মৃড়নামাgেয়
নমঃ,

ভs লiয়া মntপাঠ সহকাের যথাযথ sােন িতলকধারণ

eতৎ হিবৈণবদ m oঁ মৃড়নামাgেয় sাহা॥
aনnর ফলপু যk
pcuর ঘত
ৃ gহণ কিরয়া দ ায়মান
ু
হiয়া শ

ঘ ািদ বাদ সহকাের পূণrেপ pjিলত aিgেত

ললােট—“oঁ কশ পস t ায়ষ
ু m।” কে —“oঁ
জমদেgst ায়ষ
ু m।” বাhuমেূ ল—“oঁ যেdবানাং t ায়ষ
ু ম॥”

মntপাঠ সহকাের আhuিত িদেব, যথা—

hদেয়—“oঁ তেnাঽstu t ায়ষ
ু m॥”

“oঁ মd
ু ানং িদেবা aরিতঃ পৃিথব া ব ানর মৃত

aনnর দিkণাn, বguণ সমাধান o aিcdাবধারণ

আজাতমিgm।
কিবgum সmাজমিতিথং জনানামাসnা পাtং জনয়n দেবা

কিরেব।

দিkণাবাক

জনয়n দেবা sাহা।”
aনnর

কিরেব, যথা—

bhদিkণাথ

পূণাপাtানক
ু l

ভােজ াৎসগ

“িবuেরাঁ তৎসদদ মােঘমািস মকররািশs ভাsের

কিরেব, যথা— বামহেs ভাজ ধারণ কিরয়া “বং eতৈs

uেkপেk

পূণপাtানক
ু lেভাজ ায় নমঃ” মেnt kuশবািরdারা শাধন

kৈততৎ

ীপ ম ািnেথৗ aমক
ু েগাtঃ aমক
ু েদবশmা

oঁ পূণপাtানক
ু lেভাজ ায় নমঃ”

ী ীসরsতীেদবীেলখনীমস াধারপূজা ীভূতেহামকmণঃ

মেnt পু ািদdারা acনা কিরয়া “eতদিধপতেয় দবায় oঁ

pিত াথং দিkণািমদং যৎিকি ৎ কা নমল
ূ ং aনক
ু lং

কিরয়া “eেত গnপুে

িব েব নমঃ” মেnt uৎসগ কিরয়া uৎসগবাক

পাঠ

bাhণায়াহং সmpদেদ।”

কিরেব, যথা—
িবuেরাঁ
uেkপেk

তৎসদদ

মােঘমািস

মকররািশেs

ীপ ম ািnেথৗ aমক
ু েগাtঃ

kৈততৎ

ভাsের

ীaমক
ু েদবশmা

হামকmসা তাথং

পূণপাtানক
ু lেভাজ ং

দিkণািমদং

ীিবuৈদবতং যথাসmবেগাtনােm

bhেণ aহং সmpদেদ” মেnt দিkণাn কিরয়া
“oঁ চtubদনসds চtuেbদkuuিmেন।
িdজানেু য় সৎকm সািkেণ bhেণ নমঃ,
oঁ তমেg সbভূতানামn রিস পাবকা
হবাং বহিস দবনাম তঃ শািnং pযcেম॥
oঁ িপ াk লািহতgীব pতািপং

aনnর বguণ সমাধান কিরেব, যথা—

বguণ সমাধান
“িবuেরাঁ

তৎসদদ

uেkপেk
kৈততৎ

মােঘমািস

ীপ ম ািnেথৗ

মকররািশেs

aমক
ু েগাt

ভাsের

aমক
ু েদবশmা

ীসরsতীেদবী- লখনীমস াধার-পূজা ীভূতেহাম-

কmিণ যৈdguণ ং জাতং তেdাষ pশমনায়

ীিবে ানাম

sরণমহং কিরেষ ।” aতঃপর “oঁ িবu” মnt দশবার জপ
কিরয়া aিcdাবধারণ কিরেব, যথা—

huতাশন।

সাkী tং পূণ পাপাণাং ধন য় নেমাঽstuেত॥”
মেnt aিgেক pণাম কিরেব। aনnর kuশবাির dারা “oঁ
bhণ kমs” মেnt bhার িবসjন কিরেব। aনnর “oঁ
aেg tং সমd
ু ং গc” মেnt জলdারা aিgর িবসjন
করতঃ “oঁ পৃি

রৗপ খ ং হিরতকীফলং বা যথাসmব- গাtনােm

tং শীতলা ভব” মেnt aিgর ঈশানেকােণ

dugািদ িদেব। তৎপের sি েলর ঈশানেকাণ হiেত িকি ৎ

aিcdাবধারণ
“oঁ kৈততৎ
ী ীসরsতীেদবীেলখনীমস াধারপূজাকmা ীভূতেহামকmা
ঽিcdমstu॥” oঁ astu (pিতবচন)।
aনnর ভগবৎ pণাম কিরেব, যথা—

“oঁ bhণ েদবায় গা bাhণিহতায় চ।
জগিdতায়

ীk ায় গািবnায় নেমা নমঃ॥”

iিত যজেু bিদ হাম pেয়াগ।

ী ীসরsতী sাtm॥
বৃহsিতruবাচ —
ক sাং পdেযািনsাং hীং hীংকারি তাং uভাm॥ 1॥
মিতদাং বরদাৈ ব সbকামফলpদাm।
কশবস িpয়াং দবীং বীণাহsাং বরpদাm॥ 2॥
ঐং ঐং মntিpয়াং িনত াং kuমিত ংসকািরণীm।
সp
ু কাশাং িনরলmামjানিতিমরাপহাm॥ 3॥
সদা িনত াং uভদাং শাভনিpয়াm।

পদিsত ku িলনীং ukবণাং মেনাহরাm।
আিদত ম েল লীনাং pণমািমkuলিpয়াm॥ 4॥
ঋিষruবাচ—
iিত সংstuতা দবী বাগীেশন মহাtনা।
আtানং দশয়ামাস শরিদnস
ু মpভাm॥ 5॥

বরং বৃণষ ভdং ত যেt মনিস বtেত॥ 6॥

bhjানিবশারদ।

সbj সbজনক সেbস সbপূিজত॥
সরsত া

কবচং bruিহ িব জয়ং pেভা।

bেhাবাচ—
শৃণু বৎস pবk ািম কবচং সbকামদm।
ruিতসারং ruিতসখ
ু ং rutu kংruিতপূিজতm॥ 1॥
ukং গােলােক kে ণ মহ ং বৃnাবেন বেন।
রােস েরণ িবভুনা রােস চ রাসম েল॥ 2॥
aতীব গাপনীয়

কlবৃk সমং পরm।

aruতাdত মntাণাং সমৈু হ
যdtা পঠনাদ bhn বিু dমাং

সমিnতm॥ 3॥
বৃহsিতঃ।

যdতা ভগবn uk সbৈদেত ষ ু পূিজতঃ॥ 4॥
পঠনাdারণাd বাgী কবীেndা বািlকী মিু নঃ।
sায়mূ েবা মনৈু ব যdতা সbপূিজতঃ॥ 5॥

gn কার যdতা দkঃ কাত ায়ন sয়m॥ 6॥
ktা বদ-িবভাগ

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

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

ীবৃহsিতkতং

ী ীসরsতীেsাtং সmণ
ূ m।

পুরাণান িখলািন চ।

চকার লীলামােtণ k ৈdপায়নঃ sয়m॥ 7॥
শীতাতপ

দব ু বাচ—

iিত

oঁ bhn bhিবদ াং

কণােদা গৗতমঃ ক ঃ পািণিনঃ শাকটায়নঃ।

দব ু বাচ—

তস কে

ভৃ guruবাচ—

aজাতযাম মntাণাং সমহ
ূ -সংযত
ু ং পরm॥

oঁ সরsতী নমস ািম চতনা hিদ সংিsতাm।

মাkদা

ী ীসরsতী কবচm॥

সংবেtা বিশ

পরাশরঃ।

যdtা পঠনাd gnং যাjবl কার সঃ॥ 8॥
ঋষ শৃে া ভরdাজ াৎ sীেকা দবলsথা।
জগীষেব াঽধ জাবালীযdtা সbপূিজতঃ॥ 9॥
কবচস াস িবেপnd ঋিষেরব pজাপিতঃ।
sয়ং বৃহsিত েnা দেবা রােস রঃ pভুঃ॥ 10॥
সbতttপিরjান সbাথসাধেনষ ু চ।

কিবতাস ু চ সbাস ু িবিনেয়াগঃ pকীিtতঃ॥ 11॥
oঁ hীং সরsৈত sাহা িশেরা য পাtu সbতঃ।
ীং বাgেদবতাৈয় sাহা ভালং ম সbদাবtu॥ 12॥
oঁ সরsৈত sােহিত
oঁ

াtং পাtu িনরnরm।

ীং hীং ভারৈত sাহা নtযg
ু ং সদাবtu॥ 13॥

oঁ hীং বাgবািদৈন sাহা নাসাং ম সbেতাবtu।
hীং িবদ ািধ াtেদৈব sাহা o ং সদাবtu॥ 14॥
oঁ

ীং hীং bাৈh sােহতী দnপংkীঃ সদাবtu।

ঐং iেতাকাkেরা মেntা মম ক ং সদাবtu॥ 15॥
oঁ

ী hীং পাtu ম gীবাং snং ম

ীং সদাবtu।

ীং িবদ ািধ াtেদৈব , sাহা বkং সদাবtu॥ 16॥
oঁ hীং িবদ াsrপাৈয় sাহা ম পাtu নািসকাm।
oঁ hীং hীং বাৈণ sােহাত মম পৃ ং সদাবtu॥ 17॥
oঁ সbবণািtকাৈয় চ পাযg
ু ং সদাবtu।
oঁ বাগািধ াtেদৈব চ সbা

iিত ত কিথতং িবp সbমেntৗঘিবgহm।
iদং িব জয়ং নাম কবচং bhrিপণm॥ 25॥
পুরা rতং ধmktাং পbেত গnমাদেন।
তেবােsহাnমরাখ াতং pবkব ং ন কস িচৎ॥ 26॥
guruমভ c িবিধবৎ বstাল ারচnৈনঃ।
pণম দ dেমৗ কবচং ধারেয়ৎ সধ
ু ী॥ 27॥
প লkজেপৈনব িসdstu কবচং ভেবৎ।
যিদ স াং িসd কবেচা বৃহsিত সেমা ভেবৎ॥ 28॥
মহাবাgী

কবীnd tেলাক িবজয়ী ভেবৎ।

শেkািত সbং হtu

কবচস pসাদতঃ॥ 29॥

iদং ত কা শােখাkং কিথতং কবচং মেু ন।
sাtং পূজা িবধান
iিত

ধ ান

বnনং তথা॥ 30॥

ীbhৈববtপুরােণ pkিতখে

নারায়ণনারদসংবােদ

ী ীসরsতীকবচং সমাpm।

ম সদাবtu॥ 18॥

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

ীং kীং সরsৈত বধজ
ু নৈস sাহা।

সততং মntরােজাঽয়ং দিkেণ মাং সদাবtu॥ 20॥
oঁ hীং

ীং t kেরা মেntা নঋত াং মেntা ম সদাবtu।

কিরিজhাgবািসৈন sাহা মাং বাruেণঽবtu॥ 21॥
oঁ সদািmকাৈয় sাহা বায়েব মাং সদাবtu।
oঁ গদ পদ বািসৈন sাহা মামt
ু েরঽবtu॥ 22॥

শািnজল মnt।
করানি ত স

বামেদব

ঋিষ

সদা বৃধঃ সখা। কয়া শিচ য়া বৃতা। oঁ কstা সেত া
মদানাং মংিহে ৗ মৎসদnসঃ। দৃঢ়া িচদাruেজ বস।ু oঁ aভী
যণ
ু ঃ সখীনামিবতা জিরtণাm। শতং ভব স ূ তেয়॥ oঁ sিs
ন iেndা বৃd বাঃ sিs ন পূষা িব েবদাঃ। sিs নsােk া
aির েনিমঃ sিs না বৃহsিতdধাtu॥ oঁ sিs oঁ sিs oঁ
sিs।

oঁ hীং সbপুিজতাৈয় sাহা চৗdং সদাবtu॥ 23॥

oঁ শাnরstu িশব stu িবনশ ত uভ

oঁ gnবীজsrপাৈয় sাহা মাং সbদাঽবtu॥ 24॥

iেndােদবতা

শািnকমিন জজেপ িবিনেয়াগঃ। oঁ কয়ানি t আভূব দত
ূ ী

oঁ সbশাstবািসৈন sাহা ঐশান াং সদাবtu।

ঐং hীং পুsকবািসৈন sাহাঽেধা মাং সদাবtu।

গায়tীছn

যৎ।

যত eবাগতং পাপং তৈtব pিতগctu sাহা॥
oঁ শািn oঁ শািn oঁ শািn।

দিk
kণাবাক

iদং কমং

স েট tািহ শ ির kম ির নেেমাঽstuেত।

ীপ ম ািnেেথৗ aমক
tঃ
ু েগাt

ীaম
মক
k
ু েদবশmা kৈততৎ
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ক
পাপাt
tা পাপসmব
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ণ কিরেব।

করেজােড় — “oঁ মntহীন
নং িkয়াহীনংং

ভিk
kহীনং সেু র রী,
র
যৎ পূিজতং
িজ
ময়ােদ
দিব পিরপূণং
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