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প্রথমম পূবব দিমে মখু েমর কুল ঝ োপ তৈদর েরুন এবং ঝিবৈোমে ভোৈ (অক্ষৈ) দিম়ে ৈপবণ 
দিন। ঝিব ৈপবমণর ম়ে, যমঞোপদবৈ বয অথবোৎ ঝেব বোম েোাঁমে ঞ্চোদৈ ়ে। ঝিবৈো-ৈপবমণর 
পর, উত্তরমখুী ম়ে, "েণ্ঠভূৈ" দলমবর গো়ে মোোর মমৈো েমর , যব কুলন দিম়ে ঝরমখ দলবমে অপবণ 
েরো উদিৈ। অবমলম, িদক্ষণ দিমে মখু েমর এেটি ডোন েোাঁমে োাঁটু ঝগম়ে, আপনোর বোম পো বোাঁকুন 
এবং কুল-ঝমোৈোে দিম়ে জম এেটি েোমো িোগ ডুদবম়ে দিন। 

 

পুরুমির জনয "ৈোস্ম়ে স্বে" এবং মদোমির জনয "ৈোোই স্বে" জপ েরো উদিৈ। এইভোমব, গী, 
পদরবোর, আত্মী়েৈো, মোজ বো যোমির বংলের ঝনই ৈোমির েোমে ৈপবণ ঝিও়েোর পমর, ঝযমন লোমে 
উমেখ আমে, এই েরমনর আত্মোর জনয ৈপবমণর দন়েম বো ম়েমে, এটি েোরও েোাঁমে। পোমের ঝেোমণ 
এেটি েোমো িোগ রোখুন, এটি পোদনমৈ দভদজম়ে রোখুন এবং এটি আপনোর বোম দিমে ঝিমপ েরুন। 
এই প্রদি়েোর মন্ত্র দনম্নরূপ ঝই ত্রুপযন্তু মো়েো িত্তম বে দনদিিমনোিেোম। ৈোর পমর , "ভীষ্ম: 
লোন্তনোমভো বীর: ....." আদিপোে ভীষ্ম দপৈোমমে এই মন্ত্র দিম়ে জ দিমৈ মব। 

 

এইভোমব অফোর েরোর জনয এেটি লোেী়ে আইন আমে। ঝিব-যুমগর দল-দপৈরু ৈপবমণ বযবহৃৈ 
মন্ত্রগুদর জনয দনৈযো-েমব পিোদৈ বইটি বযবোর েরো ভো।  

 

আপনোর ঝগোে জপ েরুন এবং দপৈোর নোমম দৈনবোর ৈপবণ দিন।  

আপনোর ঝগোে জপ েরুন, িোিোর (দপৈোম) নোম দনন এবং ৈোমে দৈনবোর ৈপবণ দিন।  

আপনোর ঝগোে বনু, আপনোর বোবোর িোিোর নোম (প্রদপৈোম) দনন এবং ৈোমে দৈনবোর ৈপবণ 
দিন। 

আপনোর মোৈোদজর ঝগোট জপ েরুন, ৈোর িোিোর নোম দনন এবং ৈোমে দৈনবোর অফোর েরুন। 

আপনোর িোিোর ঝগোে জপ েরুন এবং িোিোর বোবোর (মোৈোম িোিোর নোমম) দৈনবোর ৈপবণ দিন।  

আপনোর িোিোর ঝগোে জপ েরুন এবং িোিোর িোিরু নোমম (বোেবমেয িোিো) দৈনবোর ৈপবণ দিন।  

আপনোর িোিোর ঝগোে জপ েরুন এবং আপনোর িোিীর নোমম দৈনবোর ৈপবণ দিন।  

আপনোর িোিোর ঝগোে জপ েরুন এবং দৈনবোর মোম়ের িোিরু মো (িোিী) নোমম ৈপবণ েরুন।  



আপনোর মোৈোজীর ঝগোে জপ েরুন এবং আপনোর িোিীর নোমম (বোেবমেয নোনী) দৈনবোর ৈপবণ 
দিন। 

আপনোর স্বগী়ে েী ঝথমে আপনোর ঝগোে উচ্চোরণ েরুন  

মমৃৈর পদরবোমরর ে িমযর নোমম দৈনবোর অফোর। পদরবোমরর োমথ , প্র়েোৈ িোিী, িোিো, িোিী, বনু্ধ 
এবং গুরুমে ৈপবণ দিন। 
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ভিতা তিগন মন্ত্র 

আপনোর ঝগোমের োমথ েথো বনু, ঝগোে অমৈদপৈো (বোবোর নোম) লমবো বোুরপোট দেপটযদমিম 
দৈমোডেোম গঙ্গো জম ভ ৈস্ম়ে স্বে নোম, ৈোস্ম়ে স্বে নোম, ৈোস্ম়ে স্বে নোম, ৈোস্ম়ে স্বে নোম । 

এই মন্ত্র পোঠ েমর গঙ্গো জম বো অনয জম িেু, দৈ ও যব দমদলম়ে দপৈোমে দৈনবোর জঞ্জদ 
দনমবিন েরুন। জ ঝিও়েোর ম়ে, দনদিৈ েরুন ঝয আমোর বোবো বোু আেোমর জ দনম়ে ন্তুষ্ট। 
এর পমর, বোবোমে জ দিন। 

মা তিগন মন্ত্র 

যোর মো এই পৃদথবী ঝথমে িম ঝগমে ৈোরও উদিৈ ৈোর মোমে জ ঝিও়েো। মোমে জ ঝিও়েোর 
মন্ত্র বোবো এবং িোিোর ঝথমে আোিো। ৈোমির জ ঝিও়েোর দন়েমগুদও আোিো। েোরণ মোম়ের 
debtণমে বমিম়ে ব়ে বম মমন েরো ়ে। অৈএব, ৈোরো যৈবোর জোমন ৈোর ঝিম়ে ঝবদল জ 
ঝিও়েো ়ে। মোমে জ ঝিও়েোর মন্ত্র - (ঝগোমের নোম দনন) ঝগোে আমোনমোৈো (মোম়ের নোম) 
ঝিবী বুরূপস্ত দেপটযদমিম দৈমোডেোম গঙ্গো জম ভ ৈস্মোই স্বোে নোম ৈো এই মন্ত্রটি পোঠ েরোর 
পর, জোঞ্জদ 16 বোর পূবব দিমে, 7 বোর উত্তর দিমে এবং 14 বোর িদক্ষণ দিমে দিন। 
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