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িকভােব কৃে�র পূজা করেবন
ভগবান কৃে�র পূজা অপ�ণ ভগবানেক খুিশ করার জন� এবং আধ�াি�কভােব অ�সর হওয়ার জন� এক� খুব ভাল
ভি�মলূক অনশুীলন, এ� ঈ�েরর সােথ এক� ব�ি�গত স�ক�  গেড় তুলেত, সব�জনীন �ান এবং ইিতবাচক শি�
অজ� ন করেত, মনেক িনয়�ণ ও শাসন করেত, আমােদর ভালবাসা �দশ�ন করেত সহায়তা কের। ঈ�েরর �িত এবং
ঈ�েরর �িত ভালবাসা জা�ত করেত।
Janmashtami 2022
1
জ�া�মী ২০২২পূণ� পুেজা ক�ন,জ�া�মী পূজা করার আেগ �ান ক�ন এবং আপনার কপােল অ�গ� (চ�ন) বা
�গাপী চ�ন িদেয় িচি�ত ক�ন।
2
এক� পির�ার �টিবল এর উপর এক� সাদা সুিতর কাপড় রাখুন। আপনােক এক� বড় গভীর পাে� �বদীর �কে�
এক� ভগবান কৃ� মিূত�  বা মিূত�  রাখেত হেব। তারপের , গ�া জল িছ�েয়, �ম�ম পাউডার, চ�েনর �প�, ধূপ,
আরিত �দীপ এবং ফুল িদেয় এক� পূজার ��ট সািজেয় িনন।
3
জ�া�মী ২০২২ সাি�ক খাবার এবং ফল, পান করার জল এবং আরও ফুল িদেয় আেরক� ��ট সািজেয় িনন। এক�
িঘ বা িতেলর �তল দীপম (�দীপ) িনন এবং এ�েক �সখােন রাখুন।
4
এরপের, আপিন আপনার বাম হােত এক� চামচ িনেয়, আপনার ডান হােত িকছু জল �ফাঁটা িদেয় এবং "ওম অচু�তায়
নমহা" বেল আচমন করেবন এবং পান কের িনন। আরও জল িনন এবং "ওম অন�ায় নমহা" বলনু এবং পান ক�ন।
�শষ ম� "ওম �গািব�ায় নমহা" এবং পান ক�ন, তারপর উভয় হােত আপিন  জল �রেখ �িকেয় িনন।
5
জ�া�মী ২০২২ এর জন� দধু, িঘ, কমলার রস, ফুল এবং সরল জল িদেয় �দবতােক �ান করার সময় �� সংিহতা
এবং �বদ, পুরাণ এবং উপিনষেদর অন�ান� ম� এবং ��াক�িল জপ ক�ন। মিুত�  �িকেয় �সই পা�� একপােশ �রেখ
িদন। অিভেষক তথা �ােনর পের তাঁর পােশ খাবার, ফুল, জল এবং িঘ িদয়া রাখুন।
6
ভগবান কৃে�র মিূত� র উপর চ�েনর �প� লাগান। �াথ�না �ভম কেরািত কল�াণম জপ �� ক�ন এবং িদয়া
আেলািকত ক�ন। তারপের বলনু ��র ��া ��র িব�ু.... তারপর, আপিন আপনার পছে�র �যেকােনা কৃ�
ভজন জপ ক�ন এবং ঘিড়র কাঁটার িদেক ব�ৃাকার গিতেত 7 বার এক� ধূপকা� িনেবদন ক�ন। অতঃপর আরিত
�দীপ �ািলেয় ১ বা ৫ ব� িদেয় মািছেদর ভয় �দখােনার জন� চামার িব� িনেবদন ক�ন, যােত �ভু আরাম পান।
7
ভগবান কৃে�র পােয়র কােছ একটু �ম�ম রাখুন এবং তারপের আপনার কপােল িতলক িহসােব রাখুন এবং
আেশপােশর ভ�েদর �সাদ �ম�ম িবতরণ করেত থা�ন। �ম�ম ভগবান �ারা �হন করা এবং আশীব�াদ করা
হেয়েছ |
এ� অন�েদর কােছ �েয়াগ করা ভগবান কৃে�র আশীব�াদ ��রেণর এক� মাধ�ম িহসােব কাজ কের। িতলক শরীরেক
�� ও পিব� করেত এবং আদন� চ� �খালা/উ�ীিপত ও র�া করেতও ব�ব�ত হয়। পূজার অন�ুান �শষ করেত
শ� ফঁুক িদন  এবং জ�া�মী ২০২২ অচ� নার সময় ভুল, অন�ায় বা পূজার সময় িকছু ভুেল �গেল �মা �াথ�না ক�ন
সে� সে� । আপিন �সখােন ফল, জল, �নেবদ�, ফুল এবং ভাত িকছু সমেয়র জন� ভগবােনর জন� �রেখ �যেত পােরন
এবং পের �সাদ িহসােব �খেতও  পােরন বা আপিন পের �বািহত জেল ডুিবেয় িদেত পােরন বা অন� �লােকেদর মেধ�
িবতরণ করেত পােরন। এখন আপিন ঈ�রেক সা�ং �নাম করেত পােরন|

আপিন পূজার পের "হের কৃ�" বা ওম নেমা ভগবেত বাসুেদবায় িদেয় জপ ধ�ান করেত পােরন।

�িতিদেনর সবেচেয় সহজ পূজা।
�াথ�না বা কৃত�তা সহ এক� ফুল, িঘ �দীপ এবং ধূপ অপ�ণ ক�ন। �িতিদন �বদীেত ফল বা জল রাখুন।
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জ�া�মী আরিত �দীপ িনেবদেনর পর আপিন দয়া কের িশখা� �শ� ক�ন এবং আপনার হাত ব� �চােখ িতনবার
রাখুন আর ভ�েদর িদন।
সহজতম পূজার জন� ওম নেমা ভগবেত বাসুেদবায় জপ ক�ন।
স�ান ক�ন এবং ভালবাসার সােথ এ� স�� ক�ন

আেরা পড়ুন

িনত� পূজা ম�
িনত� পূজা প�িত বই
িনত� পূজা প�িত pdf
িনত� িশব পূজা প�িত
িব�� পূজা প�িত
�গাপাল পূজা প�িত
িহ� ুধেম�র পূজা প�িত
পূজার সাধারণ প�িত

িনত� পূজা প�িত বই pdf download
রাধা কৃ� পূজার প�িত
সত�নারায়ণ পূজা প�িত pdf
�গাপাল পূজা প�িত
� কৃে�র �ান ম�
কৃ� পূজা ম�
�কৃে�র ধ�ান ম�
�কৃে�র �ভাগ িনেবদন ম�


