
আচমন 

বিষু্ণর োম্ তৎসদদয মোরে মোবস মক   োবিরে  

ভোস্কর  শুরে পরে পঞ্চমযোবির ৌ  
ওঁ তবিরষ্ণোোঃ প মং পদং সদো পিযবি  

সূ য়োঃ বদিীি চেু োততম্ 

ওঁ অপবিত্রোঃ পবিরত্রো িো সি বোিেোং  
গরতোহবপ িো যোঃ স্মর ৎ পুণ্ড ীকোেং  

স িোহযোভযি োঃ শুবচোঃ 

গন্ধোবদ  অচবনো  
ওঁ এরতরভযো গন্ধোবদরভযো নমোঃ’ - 

মরে পুষ্পপোরত্র সোজোরনো গন্ধ ও পুষ্পোবদরত জরে  িো ো বতনিো  প্রোেণ ( বচৎ 

হোরত জরে  বিটো ) ক রি। পর  গন্ধপষু্প বনরয় 

‘ওঁ এরত গন্ধপুরষ্প এরতরভযো গন্ধোবদরভযো নমোঃ’  
িরে পুষ্পপোরত্র বদরি এিং হোরত এক একটট গন্ধপুষ্প বনরয় বনরচ  এক একটট 

মে িরে িরে গন্ধপষু্প তোম্রকুরণ্ড বদরয় বদরয় পূজো ক রি 

‘ওঁ এরত গন্ধপুরষ্প এতদবিপতরয়  

প্দিোয় শ্রীবিষ্ণরি নমোঃ 

‘ওঁ এরত গন্ধপুরষ্প এতৎসম্প্রদোরনভযোঃ  
পূজনীয়রদিতোরভযো নমোঃ 

‘ওঁ এরত গন্ধপুরষ্প শ্রীগু রি নমোঃ 

‘ওঁ এরত গন্ধপুরষ্প গরণিোবদপঞ্চরদিতোরভযো নমোঃ 

‘ওঁ এরত গন্ধপুরষ্প নরমো নো োয়ণোয় নমোঃ 

‘ওঁ এরত গন্ধপুরষ্প ব্রোহ্মরণরভযো নমোঃ 

’ 

সঙ্কল্প 

অমুকরগোত্রোঃ শ্রীঅমকুরদিিম বো  
( প োর ব- অমকুরগোত্রসয অমুকরদিিম বণোঃ )  

অমুকরগোত্রোঃ শ্রীঅমকুোঃ (যজমোরন  প্গোত্র ও নোম)]  

স স্বতী রীবতকোমনোয়ো গণপতযোবদ নোনোরদিতো 
পূজোপূি বক-েক্ষ্মী-মসযোিো -প্েখনী-সবহত  



স স্বতী পূজোকম ব অহং কব রযয  
( প োর ব- কব যযোবম ) 

পর  হোরত  পোত্রটট ঈিোন প্কোরণ উপুড় কর  প্ রখ 

ওঁ যজ্জোগ্ররতো দ ূমুদদবত দদিং তদু সপু্তসয তদ দিবত 

দ ূঙ্গমং প্জযোবতযোং প্জযোবতর কং  
তরে মনোঃ বিিসঙ্কল্পমস্তু 

অতোঃপ  ক রজোরড় পোঠ ক রি 

ওঁ সঙ্কবল্পতো বোোঃ বসিযন্তু বসদ্োোঃ সন্তু মরনো  োোঃ 

ভক্তিজ্ঞোরনোদয়োয় অয়মো ম্ভোঃ শুভোয় ভিতু 

হব োঃ ওঁ তৎসৎ 

ঘটস্থাপন 

(ভূবমরত সি বরতোভদ্রমণ্ডে অ িো ভূপু মিযগত অষ্টদে পদ্ম এরঁক অঞ্জবে 

পব মোন শুেযিোরনয  ওপ  েট িসোরি 

েট মরিয জে, প্সোনো ও েরটোপব  আম্রপল্লি িবসরয় তদুপব  একটট সিীয ডোি 

অ িো কেো িো হ ীতকী েোপন ক রি 

বিল্বপত্র, গন্ধপুষ্প, দিু বো ও আতপ চোে সোক্তজরয় বদরি 

েটগোরত্র বসন্দ ু বদরয় একটট স্বক্তিক িো পুত্তবেকো অঙ্কন ক রি) 

ওঁ সি বতীর বোদ্ভিং িোব  সি বরদিসমবিতম 

ইমং েটং সমোরুহয বতষ্ঠ প্দবি গদণোঃ সহ 

েটস্পি ব কর  পোঠ ক রি- ওঁ েোং েীং বের ো ভি 

দ্বারদেবতাপূজা 
ওঁ এরত গন্ধপুরষ্প িো রদিতোরভযো নমোঃ  

ওঁ এরত গন্ধপুরষ্প ব্রহ্মরণ নমোঃ 

ওঁ এরত গন্ধপুরষ্প িোস্তুপুরুযোয় নমোঃ 

ওঁ সি ববিঘ্নোনুৎসো য় হূঁ ফট্ স্বোহো 
ওঁ অপসপ বন্তু প্ত ভূতো প্য ভূতো ভুবি সংবেতোোঃ 

প্য ভূতো বিঘ্নকতবো রি নিযন্তু বিিোজ্ঞয়ো 

ভূমমশুদ্ধি 



ওঁ  ে  ে হূঁ ফট্ স্বোহো’ 
মরে মুটষ্ট-বনোঃসৃত জে ভূবমরত বনরেপ ক রি 

আসনশুদ্ধি 

স্বিোরম আসরন  বনম্নিতী ভূবমরত ক্তত্ররকোণ মণ্ডে এরঁক 

‘ওঁ হ্ীীঁ এরত গন্ধপুরষ্প আিো িিযোবদরভযো নমোঃ’ – 

অতোঃপ  আসন স্পি ব কর  পোঠ ক রি 

‘ওঁ অসয আসরনোপরিিনমেসয প্মরুপৃষ্ঠ 

ঋবযোঃ সুতেং িন্দোঃ কূরম বো প্দিতো আসরনোপরিিরন বিবনরয়োগোঃ 

পর  কৃতোঞ্জবেপূি বক পোঠ 

ওঁ পৃবি ত্বয়ো িতৃো প্েোকো প্দবি ত্বং বিষু্ণনো িৃতো 
ত্বঞ্চ িো য় মোং বনতযং পবিত্রং কুরু চোসনম্  

অতোঃপ  আসরন  উপ  ক্তত্ররকোণ মণ্ডে এরঁক  

‘হ্ীীঁ এরত গন্ধপুরষ্প আিো িিরয় কমেোসনোয় নমোঃ 

মরে ঐ মণ্ডে গন্ধপষু্প িো ো পূজো ক রি 

পুষ্পশুদ্ধি 

‘ওঁ িতোবভরযক হূঁ ফট্ স্বোহো’  
মরে পুরষ্প জরে  বিটো বদরয়  

‘ওঁ পুরষ্প পুরষ্প মহোপুরষ্প সুপুরষ্প  

পুষ্পসম্ভরি পুষ্পচয়োিকীরণ ব চ হূঁ ফট্  

স্বোহো’ মরে পুষ্প স্পি ব কর  প্িোিন ক রি 

করশুদ্ধি 

প্হঁরসৌোঃ’ মরে একটট সচন্দন  িিণ ব পুষ্প বনরয়  

‘আং হংূ ফট্ স্বোহো’ মরে উভয় ক তে বদরয়  

মদবন কর  িোম হোরত  নো োচ মুদ্রোয়  

প্সই ফুেটটরক মো ো  চো বদরক ‘েীং’ মরে েুব রয়  

ঐং’ মরে ঘ্রোণ বনরয় ‘ফট্’ মরে ঈিোনরকোরণ বনরেপ ক রি 

 


