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াধক াধনা কালর লনক লনক তফলেয নু্মতিন লি ালযন িা ভলন রযলি াধনা রি ফলফন । কাতরয 
লনক রু বদ্রকাতর , শ্মান কাতর , যক্ষা কাতর দতক্ষণা কাতর আিযাতদ । 

ীনুষ্ঠান ামগ্রীঃ 

১ ভাকাতরয তিত্র ২ যলন রেি ফস্ত্র ,৩ রবাগ ও ননলফদয ৪ ধু ও দী ৫ পুর পর                                      
াধনা কালর ঈফা রেলক ন্ধ্যাকালর াল্কা পর ভুর রবাজন কযলফন । ূণণ ব্রহ্মিমণ ারন কযলফন । 
নুষ্ঠালনয অলগ স্দান অফযক িায য স্বচ্ছ ফস্ত্র ধাযন কযলফ । অলন কাতর ভূতিণ  স্থান িায াভলন 
ধু দী জ্বারালফ অয ননলফদয যািলফ । ফণ প্রেভ গুরু রক স্মযণ কলয ভা কাতরয ধযান কযলফ । ধযান 
কযায ভ ভন ফল রযলি এক দৃতি কাতরয তদলক িাতকল োকলফন,  

কাতর অযাধনায তিরাব , দুঃি , রাক , রযাগ , ভাযীব তনফাযণ ,গ্র াতি , দাতযদ্রিা না , ত্রু ক্ষ ,  

ফণতয ততদ্ধ রাব , ভুতি রালবয জনয কারী ুজা কযা । ালস্ত্র রদিা মা কারী অযাধনা ফযতিি ভুতি 
ম্ভফ 

জপের মন্ত্রীঃ 

ক্ীং ক্ীং ক্ীং হং হং হ্ীং হ্ীং দতক্ষণ কাতরলক ক্ীং ক্ীং ক্ীং হং হং হং স্বাা 

ীঅচমনীঃ 

ওঁ তফষু্ণ ওঁ তফষু্ণ ওঁ তফষু্ণ ওঁ িদতফষু্ণঃ যভং দং যতি ুযঃ । তদফীফ িকু্ষযািিভ ।। ওঁ তফষু্ণ ওঁ তফষু্ণ 
ওঁ তফষু্ণ ।। 

েসু্প শুদ্ধীঃ 

ওঁ ুলে ুলে ভাুলে ুুলে ুলে ুেম্ভলফ । ুলেিাফকীযলন ওঁ হং পট স্বাা । 

ওঁ িফণ সু্থরিনু গলজন্দ্রফদনং রম্বধযনং ুন্দযভ । প্রন্দন ভদগন্ধ্রুব্ধভধুফযালরারগণ্ডস্থরভ । দিঘাি 
তফদাতযিাতযরুতধরযঃ তনু্দযলাবাকযভ , ফলন্দ নরুিাং গনতিং ততদ্ধপ্রদং কভণু ।। 

েজুা মন্ত্র ; 

এল গন্ধ্ ওঁ গলণা নভঃ , এিৎ িন্দন ুষ্পভ ওঁ গলণা নভঃ , এল ধু ওঁ গলণা নভঃ , এল দী ওঁ 
গলণা নভঃ , এিন ননলফদয ওঁ গলণা নভঃ । 

জঃ ওঁ গলণা নভঃ 

প্রনাম মন্ত্রীঃ 

ওঁ রদলফন্দ্রলভৌতরভন্দায ভকযন্দকনারুনাঃ । তফেং যিি রযমু্বিযনামু্বজ রযনলফঃ । 
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ূপযের ধ্যানীঃ 

ওঁ যিামু্বজানভললগুরনকতনু্ধ্ং , বানুং ভস্তজগিাভতধং বজাতভ । দ্মদ্বাবযফান দধিং কযারজয  
ভাতনকযলভৌতরভরুণাঙ্গরুতিং তত্রলনত্রভ । 

েজুা মন্ত্রীঃ 

এল গন্ধ্  ওঁ শ্রী ূমণা নভঃ , এিৎ িন্দনুেভ ওঁ শ্রী ূমণা নভঃ , এল ধু ওঁ শ্রীূমণা নভঃ ,এল দী ওঁ 
শ্রী ূমণা নভঃ , এিন ননলফদযভ ওঁ শ্রী ূমণা নভঃ । 

জে মন্ত্রীঃ 

ওঁ শ্রী ূমণা নভঃ 

প্রনাম মন্ত্রীঃ 

ওঁ জফাকুুভঙ্কাং কাযলং ভাদুযতিভ ।  

ধফািাতযং ফণােং প্রণিতস্ম তদফাকযভ । 

নারায়পনর ধ্যানীঃ 

ওঁ রধয দাাতফত্রীভণ্ডরভধযফতিণ  নাযাণঃ যতজান তিতফট , রকুযফান কনককুণ্ডরফান তকযীটীাতয 
তযন্মফু ধৃি ঙ্খিক্ঃ । 

েজুা মন্ত্রীঃ 

এল গন্ধ্ ওঁ নভঃ নাযানা , এিৎ িন্দনুেভ ওঁ নভঃ নাযাণা , এল ধু ওঁ নভঃ নাযানা ,এল দী 
ওঁ নভঃ নাযানা  , এিৎ িন্দনিুরতত্রভ ওঁ নভলস্ত ফহরুা তফষু্ণলফ যভাত্মলন স্বাা , এিন ননলফদযভ 
ওঁ নভঃ নাযানা । 

প্রনাম মন্ত্রীঃ 

ওঁ নভঃ ব্রহ্মণযলদফা রগাব্রাহ্মনতিা ি , জগতদ্ধিা কৃষ্ণা রগাতফন্দা নভঃ নভঃ । 

দ্লপের ধ্যানীঃ 

ওঁ ধযালতিিাং ভলাং যজিতগতযতনবং িারু িন্দ্রাফিংং যত্নাকল্পজ্জ্বারাঙ্গং যশুভৃগফযাবীতিস্তাং প্রিভ । 
দ্মাীনং ভস্তাংস্তিভভয গরণ ফযাঘ্রকৃতিং ফানং তফোদযং তফেফীজং তনতির বযং ঞ্চফিং তত্রলনত্রভ । 

েজুা মন্ত্রীঃ 

এল গন্ধ্ ওঁ নভঃ তফা , এিদ িন্দনুেভ ওঁ নভঃ তফা , এিৎ িন্দনতফল্বত্রভ ওঁ নভঃ তফা । এল 
ধূ ওঁ নভঃ তফা ,এল দী ওঁ নভঃ তফা ,।  
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প্রনাম মন্ত্রীঃ 

ওঁ  নভঃ তফা ািা কাযণত্রলিলফ ,  

তনলফদাতভ িাত্মানংত্বং গতিঃ যলভেযঃ । 

দরু্োর ধ্যান মন্ত্রীঃ 

ওঁ তংস্থাতলিযা ভযকিলক্ষা িিুতববুরজঃ ঙ্খ িক্ং ধনুঃ যাংশ্চ দধিী রনরত্রতস্ত্রতবঃ রাতবিা , 

ভুিাঙ্গদাযকঙ্কণ কাতঞ্চক্কণনযণন নুুযা দুগণতিাতযণী বফিুলফাযলত্নাল্লাৎ কুণ্ডরা । 

েজুা মন্ত্রীঃ 

এল গন্ধ্ ওঁ দুগণার , এিৎ িন্দনুেভ ওঁ দুগণার নভঃ এল ধু ওঁ দুগণার নভঃ , এিন ননলফদযভ ওঁ দুগণার 
নভঃ । 

প্রনাম মন্ত্রীঃ 

ওঁ কাতর কাতর ভাকাতর কাতরলক াাতযতন রদফী নাযাণী নভস্তুলি ,ভতলাতে ভাভাল িাভুলণ্ড ভুণ্ডভাতরনী 
অুলযাগ তফজং রদত রদফী নভস্তুলি । এল ুোঞ্জতরঃ শ্রীভদ্দদতক্ষণকাতরকার নভঃ । 

ক্রীং 

ক্ীং 

এআ একাক্ষযী ভন্ত্র ভানুললয বীি ততদ্ধদাক ভন্ত্র , মতদ তফতধ তফধালনয তি াধনা ূণণ কযলি ালযন 
অয ভালয কৃা প্রাপ্ত ন িালর অনায কালে রকান কাজ ম্ভফ োকলফ না । ১০৮  ফায ঈচ্চাযন 
করুন অয ভালয তনকট অনায ভযা ফযি করুন , ভালয কৃা অনায ভযা দূযীবূি লফ অতভ 
তফো কতয । িলফ অভায নুযধ বুলরও দুরূলমাগ কযলফন না । 

েজুার থাা 

াফয ভন্ত্র 

কারী কারী ভা কারী- 

ইলদ্রয কালট িা- 

ভালদলফয িালট ভািা” 

রপরলফ িায ধা। 

রিৌনভুতি ভা রমাতক্ষনী- 
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িন্দ্র নক্ষলত্রয অধায; 

শুনলয ভািা ডালক রিালয- 

ফড় তয তজন্দা ভাদায। 

অ ভািা ডাতক রিালযা- 

িলর অ তনদ্রা ঘলয- 

রপলর রিায া- 

রদাাআ রালগ ভািা িুআ; 

তঘ্র এল রৌো। 

শ্রীদাভ অজ্ঞা গুরুয া- 

ভা িন্ডী ততদ্দকী কলয মা; 

না লর ভালদলফয ভাো িা। 

ধযানঃওঁ ফারূঢ়াং ভাবীভাং রঘাযদংষ্ট্াং ফযপ্রদাম । াযমুিাং তত্রলনভ্রাঞ্চ কারকরৃ্ত্ণকাকযাম ।। ভুিলকীং 
ররতজহ্াং তফিীং রুতধযং ভুহঃ।িিুর্ব্ণাহমুিাং রদফীং ফযাবকযাং স্মলযৎ। 

 

কারী’ ব্দটি কার লব্দয স্ত্রীতরঙ্গ। এআ লব্দয েণ কৃষ্ণ (কালরা) ফা ‘রঘায ফণণ’। তনু্দ ভাকাফয ভাবাযি-
এ রম বদ্রকারীয ঈলল্লি অলে, িা রদফী দুগণাযআ একটি রূ। ভাবাযি-এ ‘কারযাতত্র’ ফা ‘কারী’ নালভ অযও 
এক রদফীয ঈলল্লি াওা মা। আতন মুলদ্ধ তনি রমাদৃ্ধফগণ ও শুলদয অত্মা ফন কলযন। অফায তযফং 
গ্রলে কারী নালভ এক দানফীয ঈলল্লি াওা মা। ‘কার’ লব্দয দুটি েণ যললে: ‘তনধণাতযি ভ’ ও ‘ভৃিুয’। 
তকন্তু রদফী প্রলঙ্গ এআ লব্দয ভালন “ভলয রেলক ঈচ্চিয”। লভাচ্চাতযি ব্দ ‘কালরা’য লঙ্গ এয রকালনা 
ম্পকণ  না োকলরও, ংসৃ্কি াতলিযয তফতি গলফলক টভা কফালনণয ভলি, ‘কারী’ ব্দটি ‘কৃষ্ণফণণ’ রফাঝালনায 
জনযও ফযফহৃি লি ালয। 

 

কারীয তফতবি রূলবদ অলে িালদয ভলধয রমভন- দতক্ষণাকারী, শ্মানকারী,বদ্রকারী, যক্ষাকারী, 
গুযকারী,ভাকারী, িাভুণ্ডা আিযাতদ।ভুরি এগুলরা গাস্থয ও াধন তধষ্ঠাত্রী নাভ তভতিি। িলফ ধাযাক্লভ 
তফতবি িন্ত্র াস্ত্র ও ুযানভলি ক্ভানুক্লভ কারীযগাস্থয (ভালজ প্রিতরি রু) রুধাযা গুলরা লরা- 
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 রক্ষাকার 

যক্ষাকারী দতক্ষনাকারীয একটি নাগতযক রু।প্রািীন কালর নগয ফা ররাকারলয যক্ষায জনয এআ রদফীয ুজা 
কযা লিা। এআ রদফীয ুজা ভন্ত্র তবি এফং আনায ফান স্থানলবলদ তং। 

 

ভদ্রাকার 

ািালরয রদফী, িলফ তফলল তফলল ঞ্চলর আতন ুতজিা ন, িলফ বদ্রাকারী রমলিু ািার কাতর, তিতন তনজ 
রেলক ািার রেলক ঈলে না এলর ভানুললয লক্ষ িায ুজা কযা ম্ভফ ন, রমভন, িট্টগ্রালভয নরুা কারীফাতড়, 

আতন বদ্রাকারী স্থান রবলদ এআ কারী ভাকারী নালভও তযতিি।িলফ বদ্রাকারী ও ভাকারী এক, কাযন 
ঈবলয ুজা ধযানভন্ত্র এক ফলর অভযা ভলন কতয। 

 

দদ্ক্ষনাকার 

(ফণকালর ফণলদলয ভালজ ুতজিা) ভুরি রদফীয প্রধান রু।িায ুজাতফতধয ভলধয কলকটি রাআন 
তযফিণ ন কলয নযলদফীয ুজা , নবযফ, ফটুক এফং ফরুত তফ একআ োলক, শুধু নালভয তযফিণ ন 
।আতনআ কারীয প্রধান রু। 

 

 ফাদ্রনর কার 

গৃ ধভণলক ুন্দয কযলি এআ রদফীয অতফবণ াফ, নালভ পরাতযনী লরও তবি তদ্ধ দাততন,জানা মা 
যাভপ্রাদ তনজ স্ত্রীলক এআ তদন রদফীরুল ুজা কলয নাযী জািীয ম্মালনয জনয এয পর ঈৎগণ 
কলযন।এটিও ফাৎতযক একটি ুজা। 

 

 রটদ্িকার 

ুত্র িান কাভনা তফলল বালফ এআ রদফীয ুজা কযা , এোড়া ধন ফৃতদ্ধয জনযও আতন ফেলযয একটি 
তফলল ভাফযা ুতজি ন।াস্ত্রানুমাী ভাঘ ভালয কৃষ্ণািিুদণী তিতেয নাভআ লরা যটতি, এআতদন ন্ধ্া 
িায ুজা কযলি । 

 

 দ্নলাকার 

তনাকারী তনল ভিলবদ অলেফরা ল োলক আতন রজলরলদয যক্ষাকাযী, দুলমণাগভ যালি রজলরযা ভুলদ্র রগলর 
িায ুজা কলয রমলিন, তফোয লরও িয িায িযন রোা পুর রম রনৌকা োকলিা রআ রনৌকা কদাতিৎ 
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ডুফলিাআ না। এোড়া অতধলবৌতিক বীতি কাটালনায জনযওএআ রদফী প্রতদ্ধ। অফায নযভিলবদও অলেলকান 
এক ভ এক গ্রালভয কলকটি রজলর ুরুল রনৌকা তনল রফয ল মাফায য প্রিণ্ড ঝড় শুরু ।লআ 
ভ কর রজলর ত্নী িালদয স্বাভীয জনয রদফী ভতন্দলয ঈতস্থি ল প্রােণনা কযলি োলক, রআ ভ 
একজন ফৃদ্ধা  এল িালদয তনাকারীয ভাাত্ময কো ফলর িালদয ফলরন, রম কুলর স্বং রদফী জন্ম 
তনলতেলরন, রআ কুলরয রুক্ষাকত্রী রদফী তনলজআ, িাআ িায রু তনাকারীয ব্রি কলযা, তিতনআ দুলমণাগভ যালি 
রিাভালদয তিলদয যক্ষা কযলফন, রআ রেলক রজলরকুলর ধুভধালভয ালে রদফীয স্থান লরও কারক্লভ 
তনাকারীয ুজা প্রো তফরীন ল মা, তকন্তু স্থানলবলদ তকেু জাগা এিলনা িায ুজা তফদযভান। 

 

শ্মলান কার 

শ্মালনয তধষ্ঠাত্রী রদফীআ লরন শ্মানকারী।িায ুজাতফতধ একটু নযপ্রকায। াধাযনি ফরা ল োলক রম 
গৃীলদয জনয এআ রদফীয ুজা তনতলদ্ধ।লআ কর গৃীআ িায ুজা কযলি ালয, রম োলন িালদয তযফালযয 
রদ যািা ললে এফং শুধুভাত্র রআ শ্মানকারীয ুজা িাযা কযলি ালযন। তকন্তু ফ শ্মালনআ শ্মানকারী 
োলক না।লোট রোট োন তভলর একটি ভাোন , অয কলকটি ভাোন তনলআ োনীে , এআ 
ীলেআ রদফী ফস্থান কলযন। 

 

 কামযকার 

অভালদয তফলল কাভনা ফা তফলল প্রােণনা রম কারীুজা অলাজন কযা , িালকআ কাভযকারী ুজা ফরা 
, ুজা তফতধ দতক্ষনাকারীয ভিআ।াধাযনি িভী, িিুদ্দণী ভাফযা ুতণণভা ও ংক্াতিলক ফণতদন 
ফলর।ফণভুলয ভলধয ভাফযালক ফরা  ভাফণ। তফলল কাভনা এআ কর তিতেলি রম ুজা কযা  
িালকআ কাভযকারী ুজা ফরা । 

চুন ীঅজ ীঅমরা জজপন ীঅজপকর প্রধ্ান দ্েয়েস্তু মা কাদ্ েপুজার দ্কছু মন্ত্র 

ীনুষ্ঠান ামগ্র  

ভাকাতরয তিত্র, যলন রেি ফস্ত্র, রবাগ ও ননলফদয, ধু ও দী, পুর পর।   াধনা কালর ঈফা রেলক 
ন্ধ্যাকালর াল্কা পর ভুর রবাজন কযলফন । ূণণ ব্রহ্মিমণ ারন কযলফন । নুষ্ঠালনয অলগ স্দান অফযক 
িায য স্বচ্ছ ফস্ত্র ধাযন কযলফ । অলন কাতর ভূতিণ  স্থান িায াভলন ধু দী জ্বারালফ অয ননলফদয 
যািলফ । ফণ প্রেভ গুরু রক স্মযণ কলয ভা কাতরয ধযান কযলফ । ধযান কযায ভ ভন ফল রযলি এক 
দৃতি কাতরয তদলক িাতকল োকলফন , কাতর অযাধনায তিরাব , দুঃি , রাক , রযাগ , ভাযীব তনফাযণ ,গ্র 
াতি , দাতযদ্রিা না , ত্রু ক্ষ ,  ফণতয ততদ্ধ রাব , ভুতি রালবয জনয কারী ুজা কযা । ালস্ত্র রদিা 
মা কারী অযাধনা ফযতিি ভুতি ম্ভফ। 
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প্রণাম মন্ত্র  

জিী ভঙ্গরা কারীবদ্রা কারী 

কাতরনীদূগা তফা ভাধযািীাা 

ুধা নভস্তুলি। 

 

ওঁ  নভঃ তফা ািা কাযণত্রলিলফ , তনলফদাতভ িাত্মানংত্বং গতিঃ যলভেযঃ । 

 

ওঁ কাতর কাতর ভাকাতর কাতরলক াাতযতন রদফী নাযাণী নভস্তুলি ,ভতলাতে ভাভাল িাভুলণ্ড ভুণ্ডভাতরনী 
অুলযাগ তফজং রদত রদফী নভস্তুলি । এল ুোঞ্জতরঃ শ্রীভদ্দদতক্ষণকাতরকার নভঃ । 

 

ধ্যান মন্ত্র 

ওঁ ফারুঢ়াং ভাবীভাং রঘাযদংস্ট্াং ফযপ্রদাম। 

াযমুিাং তত্রলনত্রাঞ্চ কারকরৃ্ত্ণকাকযাম।। 

 

ভুিলকীং ররারতজহ্াং তফিীং রুতধযং ভুহ। 

িিুর্ব্ণাহ মুিাং রদফীং ফযাবকযাং স্মলযৎ।। 

 

মাপয়র র্ায়ত্রর মন্ত্র 

ওঁ কাতরকার তফদ্মল শ্মানফাতরনয ধীভত িলিা রঘালয প্রলিাদাৎ ……… (১০ ফায জ করুন) 

 

জপের মন্ত্র 

ক্ীং ক্ীং ক্ীং হং হং হ্ীং হ্ীং দতক্ষণ কাতরলক ক্ীং ক্ীং ক্ীং হং হং হং স্বাা 
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ীঅচমন 

ওঁ তফষু্ণ ওঁ তফষু্ণ ওঁ তফষু্ণ ওঁ িদতফষু্ণঃ যভং দং যতি ুযঃ । তদফীফ িকু্ষযািিভ ।। ওঁ তফষু্ণ ওঁ তফষু্ণ 
ওঁ তফষু্ণ ।। 

 

েসু্প শুদ্ধ 

ওঁ ুলে ুলে ভাুলে ুুলে ুলে ুেম্ভলফ । ুলেিাফকীযলন ওঁ হং পট স্বাা । 

 

েজুা মন্ত্র  

এল গন্ধ্ ওঁ গলণা নভঃ , এিৎ িন্দন ুষ্পভ ওঁ গলণা নভঃ , এল ধু ওঁ গলণা নভঃ , এল দী ওঁ 
গলণা নভঃ , এিন ননলফদয ওঁ গলণা নভঃ । জঃ ওঁ গলণা নভঃ 

 

এল গন্ধ্  ওঁ শ্রী ূমণা নভঃ , এিৎ িন্দনুেভ ওঁ শ্রী ূমণা নভঃ , এল ধু ওঁ শ্রীূমণা নভঃ ,এল দী ওঁ 
শ্রী ূমণা নভঃ , এিন ননলফদযভ ওঁ শ্রী ূমণা নভঃ । 

 

ূপযের ধ্যান 

ওঁ যিামু্বজানভললগুরনকতনু্ধ্ং , বানুং ভস্তজগিাভতধং বজাতভ । দ্মদ্বাবযফান দধিং কযারজয  
ভাতনকযলভৌতরভরুণাঙ্গরুতিং তত্রলনত্রভ । 

 

কারকেচম্ 

—————————————————— 

 

নবযফ ঈফাি কাতরকা মা ভাতফদযা কতেিা বুতফ দুল্লণবা। 

িোত হৃদল রযভতস্ত রদতফ কৃাং কুরু।। 
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কফিি ভালদফী কোনুকম্পা। 

মতদ রনা কেযলি ভািতর্ব্ভুঞ্চাতভ িদা িনুভ।। 

 

রদফুযফাি: ংকাত জালি ফৎ িফ রস্দাৎ প্রকাতিভ। 

ন ফিফযং ন দ্রিফযভতি গুযিভং ভৎ।। 

 

কাতরকা জগিাং ভািা রাকদুঃিাতদ তফনাতনী। 

তফললি কতর মুলগ, ভাািকাতযণী।। 

 

কারী রভ ুরুি: ােু ৃষ্ঠিশ্চ কাতরনী। 

কুল্বা রভ দতক্ষলন ািু কযলণৌ িলগ্রাপ্রবাভিা।। 

 

ফদনং ািু রভ দীপ্তা নীরা ি তিফুকং দা। 

ঘনা গ্রীফাং দা ািু ফরাকা ফাহমুগ্মকভ।। 

 

ভাত্রা ািু কযদ্বন্দং ফলক্ষা ভুদ্রা দাফিু। 

তভিা ািু স্তনদ্বন্দং রমাতনং ভন্ডর রদফিা। 

 

ব্রাম্মী রভ জেযং ািু, নাতবং নাযাণীং িো। 

উরু ভালশ্মযী তনিযং িাভুন্ডা ািু তরঙ্গকভ। 

 

রকৌভাযী ি কটিং ািু িরেফ জানুমুগ্মকভ। 

যাতজিা ালদৌ রভ ফাযাী ািু িাঙ্গরুীঃ। 
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তন্ধ্স্থানং নাযতংী ত্রস্থা রদফিাফিু ।। 

যক্ষাীনঞ্চ মৎ স্থানং ফতজণিং কফলিন িু। 

 

িৎ র্ব্ণং যক্ষ রভ রদফী কাতরলক রঘায দতক্ষলণ।। 

উদ্ধণ ং-ভধযস্তো তদকু্ষ ািু রদফী স্বং ফুঃ।। 

 

তংলেবযঃ র্ব্ণদা ািু াধকঞ্চ জরাতধকাৎ। 

দতক্ষণা কাতরলক রদফী ফযাকলর্ত্ দাফিু। 

 

আদং কফিভজ্ঞািা রমা জললদ্দফদতক্ষনাভ 

ন ুজাপরভালনাতি তফেস্তয লদ লদ। 

 

কফলিনাফৃলিা তনিযং মত্র িরত্রফ গচ্ছতি 

িত্র িত্রবং িয ন রক্ষাবং তফদযলি ক্কতিৎ। 

 

******* 
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