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�কৃে�র পূজা�� না প�িত:(ম�পাঠ সহ পূজা)-
.
হােতর তালেুত দ-ুএক �ফাঁটা জল িনেয় ‘ওঁ িব�ু’ মে� পান করেবন। �মাট িতন বার এইভােব জল পান করেত
হেব। তারপর করেজােড় বলেবন—
ওঁ তি�ে�াঃ পরমং পদং সদা পশ�ি� সূরয়ঃ িদবীব চ�ুরাতত�।
ওঁ অপিব�ঃ পিবে�া বা সব�াব�াং গেতাঽিপ বা।
যঃ �েরৎ পু�রীকা�ং স বাহ�াভ��রঃ �িচঃ।।
জল �ি�:
ওঁ গে� চ যমেুন �চব �গাদাবির সর�িত। নম�েদ িস�ু-কােবির জেলঽি�ন সি�িধং �� ।।
পু� �ি�:
পুে� পুে� মহা পুে� সুপুে� পু�স�েব
পুে�াহী চায়াব কীেণ� চ �ং ফট �াহা।।
আসন �ি�:
�য আসেন বিসয়া পূজা কিরেব, তাহার িনে� ি�েকাণ ম�ল িলিখয়া আসেনর উপর এক� পু� িদয়া পাঠ কিরেব,
এেত গ�পুে� ওঁ�� আধার শি�-কমলাসনায় নমঃ।
তৎপের আসন ধিরয়া পাঠ কিরেব, - আসনম�স� �ম�পৃ�ঋিষঃ সুতলং ছ�ঃ �ে�� া �দবতা আসেনাপেবশেন
িবিনেয়াগঃ।
অন�র হাত �জাড় কিরয়া পাঠ কিরেব, - ওঁ পৃি� �য়া ধৃতা �লাকােদিব �ং িব�ুনা ধৃতা। �� ধারয় মাং িনত�ং
পিব�ং �� চাসন�।
তারপর পিব� বাদ� ঘ�া বাজােত বাজােত �ি�বাচন করেবন—

"ওঁ ক��েব�হি��  অমকুক�� িণ - ওঁ পুণ�াহং ভবে�া�ব�।" - ইহা িতনবার পাঠ কিরেব।
�া�ণগণও িনজ িনজ হ�ি�ত আতপ চাউল পিরত�াগ কিরেত কিরেত িতনবার পাঠ কিরেবন -
ওঁ পুণ�াহং ওঁ পুণ�াহং ওঁ পুণ�াহ� ।
"ওঁ ক��েব�হি��  অমকুক�� িণ - ওঁ �ি� ভবে�া�ব�।" - ইহা িতনবার পাঠ কিরেল পূ��বৎ আতপ চাউল
িবকীণ� কিরেত কিরেত �া�ণগণ িতনবার পাঠ কিরেবন - ওঁ �ি� ওঁ �ি� ওঁ �ি�।
"ওঁ ক��েব�হি��  অমকুক�� িণ - ওঁ ঋি�ং ভবে�া �ব�।" - ইহা পূ��বৎ িতনবার পাঠ কিরেল �া�ণগণ
হ�ি�ত চাউল পিরত�াগ কিরেত কিরেত পাঠ কিরেবন -
ওঁ ঋধ�তাং ওঁ ঋধ�তাং ওঁ ঋধ�তাং। অন�র �েবেদা� �ি�বাচন পাঠপূ��ক আতপ ত�ুল িনে�প কিরয়া এই ম�
পাঠ কিরেব, যথা -
"ওঁ ক��েব�হি��  অমকুক�� িণ - ওঁ ঋি�ং ভবে�া �ব�।" ইহা পূ��বৎ িতনবার পাঠ কিরেল �া�ণগণ হ�ি�ত
চাউল িবকীণ� কিরেত কিরেত পাঠ কিরেবন - ওঁ ঋধ�তাং ওঁ ঋধ�তাং ওঁ ঋধ�তা� । অন�র �েবেদা� �ি�বাচন
পাঠপূ��ক আতপ ত�ুল িনে�প কিরয়া এই ম�পাঠ কিরেব, যথা -
ওঁ সূয��ঃ �সােমা যমঃ কালঃ সে�� ভূতান�হঃ �পা। পবেনা িদ� পিতভূ� িমরাকাশং খচরামরাঃ। �া�ং শাসনমা�ায়
ক��িমহ সি�িধ� ।। ওঁ তৎসৎ অয়মার�ঃ �ভায় ভবতু।।
�ী শ�ূ হইেল ""নেমা নমঃ"" মা� বিলেব, পুেরািহতই ম� পাঠ কিরেবন। �য ি�য়ার জন� �ি�বাচন, "অমকু
ক�� িণ" �েল তাহার নাম উে�খ কিরেব। এই �ি�বাচন ি�েবদীেয়রাই কিরেত পােরন। �বেদা� িবেশষ �ি�বাচন
ম� পৃথ�  িলিখেত হইল।
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সামেবদীয়-�ি�বাচন।
ওঁ �সামং রাজানং ব�ণমি�ম�ারভামেহ। আিদত�ং িব�ুং সূয��ং ��াণ� বহৃ�িত� ।। ওঁ �ি� ওঁ �ি� ওঁ �ি�।।
যজেুব�দীয়-�ি�বাচন।
ওঁ �ি� ন ইে�া ব�ৃ�বাঃ �ি�� নঃ পূষা িব�েবদাঃ। �ি� ন�াে�� �াঅির�েনিমঃ �ি� �না বহৃ�িতদ�ধাতু।। ওঁ
গণানাং �া গণপিত�ং হবামেহ, ওঁ ি�য়াণাং �া ি�য়পিত�ং হবামেহ, ওঁ িনধীনাং �া িনিধপিত�ং হবামেহ, বেসা
মম। ওঁ �ি� ওঁ �ি� ওঁ �ি�।।
তাি�ক-�ি�বাচন।
�� হঁূ �ি� নঃ কাত�ায়নী �ূং অপণ�া�বা �ঁূ �ি� নঃ কালী ��ৗং �মধামতৃময়ী �� �ি� নঃ �ত�ি�রা �দবতা দধাতু
�� �ি� �� �ি� �� �ি�।
তাি�ক �ি�সূ�� ।
ওঁ স��� �দব� িবভীতক� �ভ�তাং �ম�ঃসুবণ�দায়ী।কােলা� মা মা সেচি�য়াং ি�েয়া িবিব�রাগা�
পুনভ� বায় �ব।।
এরপর হাত �জাড় কের বলেবন—
ওঁ সূয�ঃ �সােমা যমঃ কালঃ সে�� ভূতান�হঃ �পা।
পবেনা িদ�পিতভূ� িমরাকাশং খচরামরাঃ।
�া�ং শাসনমা�ায় ক��িমহ সি�িধ�।।
এরপর জল�ি� কের �নেবন। জল�ি�র মাধ�েম সূয�ম�ল �থেক সকল তীথ�েক জেল আ�ান কের জলেক পিব�
করা হয়। তারপর �সই পিব� জেল পূজার কাজ হয়। ঠা�েরর সামেন িনেজর বাঁ হােতর কােছ �কাশা �রেখ তােত
জল �দেবন। �সই জেল আলেতা কের ডান হােতর মধ�মা আঙুল �ঠিকেয় (নখ �যন না �ঠেক) বলেবন— ওঁ গে�
চ যমেুন �চব �গাদাবির সর�িত। নম�েদ িস�ু-কােবির জেলঽি�ন সি�িধং ��। তারপর �সই জেল একটা
সচ�নফুল িদেয় মেন মেন তীথ�েদবতােদর পূজা করেবন। এেত সকল তীেথ�র পূজা করা হেয় যায়। তীথ�পূজা
�সের িনেয় �সই জল িনেজর মাথায় একটু �দেবন। তারপর পূজার সকল �েব� িছ�েয় সব িকছু �� কের
�নেবন। তারপর সূেয�র উে��েশ� একটু জল িশবিলে� �দেবন।
সূয�েক জল িদেয় সূয��ণাম করেবন—
ওঁ জবা�সুমস�াশং কাশ�েপয়ং মহাদ�ুিত�।
�া�ািরং সব�পাপ�ং �ণেতাঽি� িদবাকর�।।
তারপর এেক এেক গেণশ, ���, িশব, সূয�, নারায়ণ, দগু�া, নব�হ, দশমহািবদ�া, দশাবতার, সব�েদবেদবী ও
আপনার ঠা�েরর আসেন অন�ান� ঠা�রেদবতা থাকেল তাঁেদরেক এবং আপনার ই�েদবতােক �েত�কেক এক�
কের সচ�ন ফুল িদেয় পূজা করেবন। গেনেশর �নামঃ
ঔঁ একদ�ং মহাকায়ং লে�াদরং গজানন।
িব�নাশকরং �দবং �হর�ং �ণমাম�হ�।
�� �নামঃ
ঔঁ অখ�ম�ালাকারং ব�া�ং �যন চরাচর�।
তৎপদং দিশ‘তং �যন তৈ� ���েব নমঃ।।১
অ�ানিতিমরা�স� �ানা�ন শলাকায়া।
চ�ু ��ীিলতং �যন তৈ� ���েব নমঃ।।২.
�� ��া �� িব�ু ��েদেবা মেহ�রঃ। ��ঃ সা�াৎ পরং ��
তৈ� ���েব নমঃ।।৩
িশেবর �নাম ম�ঃ-
ওঁ নম�ভ�ঃ িব�পা� নমে� িদব�চ�ুেস নমঃ ।
িপণাকহ�ায় ব�হ�ায় �ব নমঃ ।।
নমি�শলূহ�ায় দ� পাশাংিসপাণেয় ।
নমঃ ��েলাক�নাথায় ভূতানাং পতেয় নমঃ ।।
ওঁ বােন�রায় নরকাণ�বতারনায় , �ান�দায় ক�ণাময়সাগরায় ।
কপূ�র��বেল�জুটাধরায় , দাির�দঃুখদহনায় নমঃ িশবায় ।।
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ওঁ নমঃ িশবায় শা�ায় কারণ�য়েহতেব ।
িনেবদয়ািন চা�ানং�ৃংগিতপরেম�রঃ ।।
দগূা �ণামঃ
ওঁ জয়ি�,ম�লা, কালী,ভ�কালী,কপািলনী।
দগূ�া,িশবা,�মা,ধাি�,�াহা �ধা নেমাহ�েত।।
নারায়েণর �নামঃ
নম ��ণ� �দবায় �গা ��ণ� িহতায় চ।
জগি�তায় �কৃ�ায় �গািব�ায় নেমা নমঃ ।।
সূয��ণাম:
ওঁ জবা�সুমস�াশং কাশ�েপয়ং মহাদ�ুিত�।
�া�ািরং সব�পাপ�ং �ণেতাঽি� িদবাকর�।। �কৃে�র ধ�ান:
(ক) বে� ব�ৃাবন �� কৃ� কমল �লাচন� ।
পীতা�রং ঘণশ�ামং বনমালা িবভুিষতা� ।।
শ�ামং শা�ং ি�ভুজং মরুলী ধরং ।
রিচতং িতলকং তােল িব�তং ম�লাকৃিত� ।।
ত�ণািদত�-স�াশং-��লাভ�াং িবরািজত� ।
�ধাম-সুধাম সুবল ��াক কৃ�া�ু�নাবতৃম ।।
�গাপী ব�ভ মধ��ং রািধকা �াণ ব�ভ� ।
(খ) ি�ভ� ভি�মা �প �বণ ুর� কর প�া� ।
�গাপী ম�ল মধ��ং �শািভত �ন� ন�ন� ।।
�কৃে�র বীজ ম� ও উপকরণ িনেবদন ম�-
মলূ বীজ ম�- ��।
জেপর বীজ ম�-�ীদ কৃ�� ায় �াহা । �� কৃ�ায় নমঃ ।
�� কৃ�ায় �াহা । �� কৃ�ায় �গািব�ায় �াহা ।
�� কৃ�ায় �গািব�ায় �গাপীজন ব�ভায় �াহা । ব�ভায় �াহা । � কৃে�র কাম গায়�ী-
ওঁ �� (নমঃ ��) কামেদবায় িব�েহ পু� বানায় ধীমিহ তে�াহন�ঃ �েচাদয়াৎ ।
উপকরণ িনেবদন ম�- নমঃ �� �কৃ�ায় নমঃ ।(বা �-কৃ� ম�)
�কৃ� ম� (বীজ ম�) ১০৮ বার জপ কিরেবন । সপপ�ন ম�- �হ�ািত �হ� �গা�া�ং গৃহানা�ৎ কৃতং জপং ।
িসি� ভবতু �ম �দব �ৎ �সাদাৎ জনাদ�ন ।।
একটু জল হে� লইয়া-এতং জলং নমঃ �� �কৃ�ায় অপ�নম� বিলয়া �কৃে�র হে� �দওয়ার উে�েশ� জল অপ�ন
কিরেবন ।
�মা �াথ�না- নেমা যদ�রং মা�াহীন� য� ভেবৎ ।
পূণ�ং ভবতু �ং সব�ং �ং �সাদাৎ জনা��ন ।।
ম�হীনং ি�য়াহীনং ভি�হীনং জনা��ন ।
যৎ পূিজতং ময়ােদব পিরপূণ�ং তদ�েম ।।
�ণাম ম� �রণ কিরয়া �কৃ�েক �ণাম কিরেবন ।
�কৃে�র �ণাম ম�ঃ-
�হ কৃ� ক�ণা িসে�া দীন বে�া জগৎ পেত ।
�গােপশ �গািপকা- কা� রাঁধা কা� নেমাহ� �ত ।।
�কৃে�র পূজা�� নার িনয়ম-
ধ�ানান�ুপ মিুত� েত �কৃে�র পূজা�� নািদ কিরেবন । এই �কৃে�র মিূ��- ি�ভুজ, �মেঘর ন�ায় শ�ামবণ�, ি�ভ� ।
অথ�াৎ �ান �েয় ব� অ �মাহনা-কৃিত বংশীধারী । বন-মালায় সুসি�ত ।
�কৃ�েক �ণাম কিরেবন । পের �কৃে�র কাম গায়�ী পাঠ কিরয়া উপকরণ িনেবদন কিরেবন
�ণাম ম�- বসুেদব সুতং �দবং কংসচানরুম��ন� ।
�দবকী পরমান�ং কৃ�ং বে� জগ� ��� ।।
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� কৃে�র কাম গায়�ী-
ওঁ �� (নমঃ ��) কামেদবায় িব�েহ পু� বানায় ধীমিহ তে�াহন�ঃ �েচাদয়াৎ ।
উপকরণ িনেবদন ম�- নমঃ �� �কৃ�ায় নমঃ ।(বা �-কৃ� ম�)
�কৃ� ম� (বীজ ম�) ১০৮ বার জপ কিরেবন ।
উপকরণ িনেবদন ম�- নমঃ �� �কৃ�ায় নমঃ ।(বা �-কৃ� ম�) �কৃ�েক বিসবার জন� আসন িনেবদন
কিরেবন ।
আসনঃ- ইদং আসনং নমঃ �� �কৃ�ায় িনেবদয়ািম নমঃ, বিলয়া িনেবদন কিরেবন ।
এক� সচ�ন পু� হে� লইয়া �কৃে�র ধ�ান কিরয়া �থম পু�� িনজ ম�েক এবং ি�তীয় বার ধ�ান কিরয়া
আর এক� পু� �কৃে�র �িতছিব বা �মিূ��র চরেণ অপ�ন কিরেবন ।
�কৃে�র পূজার উপকরণ িনেবদন-
জল- এতৎ পাদং নমঃ �� �কৃ�ায় নমঃ বিলয়া পাদ পে� জল িনেবদন কিরেবন, দইুবার ।
�কৃে�র কাম গায়�ী পাঠ কিরয়া উপকরণ িনেবদন কিরেবন ।
অঘ��ঃ- এষ অঘ��ং নমঃ �� �কৃ�ায় নমঃ বিলয়া অঘ�� িনেবদন কিরেবন ।
আচমণঃ- ইদমাচমনীয় জলং নমঃ �� �কৃ�ায় নমঃ বিলয়া জল িনেবদন কিরেবন ।
চ�নঃ- এষ গ�ঃ নমঃ �� �কৃ�ায় নমঃ । চরণ �েয় দইুবার ও
পু�ঃ- এতৎ সচ�ন পু�ং নমঃ �� �কৃ�ায় নমঃ দইুবার ও
মাল�ঃ- এতৎ সচ�ন পু� মাল�ং নমঃ �� �কৃ�ায় নমঃ ও
তুলসীঃ- তুলসী ইদং সচ�ন তুলসী প�ং নমঃ কঈ � কৃ�ায় নমঃ বিলয়া । দইু� বা আট� তুলসী প� িচৎ
কিরয়া চরণ�েয় িনেবদন কিরেবন ।
ধুপঃ- এষ ধুপঃ নমঃ �� �কৃ�ায় িনেবদয়ািম নমঃ । ও
দীপঃ- এষ দীপঃ নমঃ �� �কৃ�ায় নমঃ বিলয়া িনেবদন কিরেবন । � কৃ�েক �ভােগর সাম�ী িনেবদন কিরেবন
-
আচমন- ইদমাচমনীয় জলং নমঃ �� �কৃ�ায় নমঃ বিলয়া জল িনেবদন কিরেবন । �নবেদ� ও পানীয় জেল
তুলসী প� িনেবদন, তৎপর উভয় পাে� ১০ বার মলূ ম� �রনাে� িনেবদন কিরেবন ।
�নবদ�ঃ- “ইদং সঘৃত �সাপকরণ আমা�ঃ �নেবদ�ং নমঃ” �� �কৃ�ায় নমঃ বা ইদং সঘৃত �সাপকরণ অ�ব��ন
�নবদ�ং নমঃ �� �কৃ�ায় নমঃ বিলয়া িনেবদন অিরেবন ।
পানীয় জল- ইদং পানীয় জলং নমঃ �� �কৃ�ায় নমঃ বিলয়া জল িনেবদন কিরেবন । (�ভাজেনর পর আচমনীয়
জল িনেবদন কিরেবন ।)
আচমনঃ- ইদমাচমনীয় জলং নমঃ �� �কৃ�ায় নমঃ বিলয়া জল িনেবদন কিরেবন ।
তা�ুল- এতৎ তা�ুলং নমঃ �� �কৃ�ায় নমঃ, বিলয়া িদেবন ।
আচমনঃ- ইদং পানীয় জলং নমঃ �� �কৃ�ায় নমঃ বিলয়া জল িনেবদন কিরেবন । আরিত ও আরিত কী��নািদ
কিরেবন-
পূজা সমাপেনর সময় হে� একটু জল লইয়া �কৃে�র উে�েশ� চরেণ জল অপ�ন কিরেবন ।
ম� যথা- “এতৎ পাদ�ং নমঃ �� �কৃ�ায় অপ�ণম�” বিলয়া হে�র জল �কৃে�র চরেণর উে�েশ� অপ�ণ কিরেবন
।
�কৃে�র িনকট �মা �াথ�না-
নেমা যদ�রং মা�াহীন� য� ভেবৎ ।
পূণ�ং ভবতু �ং সব�ং �ং �সাদাৎ জনা��ন ।।
ম�হীনং ি�য়াহীনং ভি�হীনং জনা��ন ।
যৎ পূিজতং ময়ােদব পিরপূণ�ং তদ�েম ।। �কৃ�েক শয়েনর জন� শয��া িনেবদন কিরেবন । শয��ােক গ� ও
পু�ািদ িদয়া সুসি�ত কিরেবন ।
�ণাম ম� �রণ কিরয়া �কৃ�েক �ণাম কিরেবন ।

�কৃে�র �ণাম ম�ঃ-
�হ কৃ� ক�ণা িসে�া দীন বে�া জগৎ পেত ।
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�গােপশ �গািপকা- কা� রাঁধা কা� নেমাহ� �ত ।। �কৃে�র �দি�ণ ম�ঃ-
হা কৃ� রািধকা কা� �গািব� মধুসূধন ।
�দি�ণং কেরািম �াং ক�নাং �� মাধব ।।
��� �দবতা ও �কৃে�র ডাইন পা�� িদয়া �দি�ণ ম� বিলেত বিলেত কর �জােড় চািরবার �দি�ণ কিরেবন ।
�িত িফের স�খু হইেল কর �জােড় �ণাম কিরেবন । �শষবার চরেণ �ণাম কিরেবন । (�দি�ণ ম� বা হির নাম
কিরেত কিরেতও �দি�ণ কিরেত পািরেবন ।)
�কৃে�র িনকট �াথ�না-
�হ �গািব� আপনার আপার ক�ণার দয়ায় এই দ�ু�ভ মানব জনম লাভ কিরয়ািছ, সংসার মায়া জােল আব�
হইয়া, এই �ণ�ায়ী মানবজনম িবফেল হারাইয়ািছ, �হ �গািব� আপিন অগিতর গিত পিতত পাবন, িনজ �েণ
কৃপা কিরয়া পিততেক আপনার চরেণ �রণাপ� হওয়ার মত শি� �দান ক�ণ ।
�কৃে�র চরণামতৃ লওয়ার ম�-
ওঁ অকাল-মতুৃ�-হরণং স�� ব�ািধ-িবনাশনং ।
কৃ� পােদাদকং পী�া িশরসা ধারয়াম�হং ।।


