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আজ বফত্তাবযণী ভাযষয ুযজা ৷ আলাশ ভাযয শুক্লা যেয ঞ্চবভ বতবথ ৷ বন ফা 

ভঙ্গরফায , বফদত্তাবযণীয ুযজা কযযন বন্দু ঘযযয মভযষযা ৷ ভযন কযা ষ ফাযযা 

ভায মত ব্রত আযছ তায ভযধে এই ব্রত ফ যেষ্ঠ ৷ খুফই কভ খযযচ , স্বল্প 

উাচাযয, মেষ্ঠ পররাব কযা মাষ এই ব্রত ারন কযযর ৷বফত্তাবযণী ুযজা ভাযনই 

মছাটযফরাষ প্রধান আকল ণ বছর দুফ া ঘাযয যঙ্গ ফা াঁধা াযতয রার তাগা ৷ 

ধভ প্রাণ বন্দযুদয বফশ্বা , এই তাগা াযত যযর তা াঁযক মকানও বফদ স্প  কযযত 

যয না ৷ তাই বফত্তাবযণী ুযজায মযল কযরই াযত ওই তাগা ফা াঁযধন ৷ মভযষযা ফাভ 

াযত ও মছযরযা ডান াযত এটট যযন ৷ বফত্তাবযণী ুযজায উাদান খুফই াভানে ৷ 

মই আচায ারন কযযরই পররাব ষ ফযর বফশ্বা ৷  

মদফী বফত্তাবযণীয রূযয যঙ্গ মদফী ংকটতাবযণী ফা ভাতা ংকটায াদৃে যযষযছ। 

মকাথাও বতবন ঙ্খ-চক্র-ূর ও অবস্তা স্বণ ফণ া ত্রিনষনা , আফায মকাথাও 

বতবন খগ-ূর-ফযাবষধাবযণী মরারত্রজহ্বা মঘাযকৃষ্ণা। ূজায উকযযণয ুষ্প , পর, 

ইতোবদ ফবকছুই ১৩টট কযয বনযফদন কযায বনষভ। এভনবক াযত ধাযণ কযায 

যক্তুযতাটটযতও ১৩টট গ্রবি মদওষায বফধান যযষযছ। ঘট ‚ আযভয ল্লফ ‚ ীল যভত 

ডাফ‚ একটট ননযফদে ‚ মতযযাযকভ পুর ‚ দু বাযগ কাটা মতযযা যকভ পর । আরাদা চুফবযত 

মতযযাটা মগাটা পর ‚ মতযযা গাবছ রারুযতা ‚ মতযযাটট দুফ া ‚ মতযযাটট ান ও মতযযাটট 

ুুবয বদযত ষ । ুযজায মযল ুযযাবতযক মথাাধে দান-ধোন ও দবেণা বদযত ষ 

এফং ুযজায মযল ভন বদযষ ব্রত কথা শুনযত ষ। ব্রযতয আযগয বদন বনযাবভল আায 

কযযর ব্রযতয পর বার ষ ফযর ভযন কযযন অযনযক ৷ ব্রযতয বদন ুযজা কযয ব্রতকথা 

শুযন পর-বভটি ফা রুবচ মখযষ উযা বাযঙন বক্তযা ৷ এযযযই রার ুযতাষ মতযযাটট 

বগাঁট বদযষ মতযযাটট দফূ া ফা াঁধযত ষ। উচ্চাযণ কযযত ষ বফত্তাবযণীয ভন্ত্র ৷  

ভাব ূণেতযভ 

বফপ্রভাধযফ ভাধফবপ্রযষ।  

ন ফভোং শুক্লযে চ  

ফাযয ভঙ্গর শুযব।।  

 ঋযে চ ভধোযে  
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জানকী জনকারযষ। 

আবফবূতা স্বষং মদফী  

মমাযগলু মাবযনলুচ।। 

নভঃ ফ  ভঙ্গযরে  

বযফ র্ব্ াথোবধযক  

যযণে িম্বযকে মগৌযী  

নাযাষণী নভস্তুযত।।  

বনউজ১৮ ফাংরাষ ফায আযগ ুন মব্রবকং বনউজ। থাকযছ নদবনক টাটকা খফয , খফযযয 

রাইব আযডট। ফযচযষ বযাযমাগে ফাংরা খফয ুন বনউজ১৮ ফাংরায ওযষফাইযট।  

বফত্তাবযণী ুযজায বফবধ বনযলধ  

* বফত্তাবযণী ুযজায আযগয ও ুযজায বদন কখনই আবভল খাযফন না। আযগয বদন 

বনযাবভল এফং ুযজা মযল ১৩ টা রুবচ ও ১৩ যকযভয পর প্রাদ বাযফ গ্রণ করুণ। 

তযফ চাযরয ত্রজবন খাওষা এযকফাযযই বনযলধ।  

* এই ুযজায বদন বযফাযযয মকানও দযেয ভদোন কযা এাযনা উবচত।  

* ুযজায চরাকারীন কাযও যঙ্গ কথা ফরযফন না। এয পযর মদফী যাগাবিত যত 

াযযন এফং অথ  ম্পবকত ভো শুরু ষ। মই যঙ্গ ফেফাষ েবত , ফাবযত 

অুস্থতা মদখা বদযত াযয।  

* বফত্তাবযণী ুযজায ভষ কখনই কাউযক অভান কযযফন না। এভনবক এবদন মকানও 

ভবরায ম্পযক কুরুবচকয কথাও ফরযফন না। এযত ভা রক্ষ্মী ক্যুদ্ধ ন।  

* এবদন বযফাযযয বনকট দে ছাা মকানও ফেত্রক্তযক টাকা মদযফন না ও বনযজও ধায 

কযযফন না। ভযন কযা ষ এই ভষ প্রদত্ত অথ  মপযত আয না। মই যঙ্গ , মদফী 

রুি ন এফং ম্পকও নি যষ মাষ।  
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* মকানও অবযচ্ছন্ন স্থাযন বফত্তাবযণী ুযজা কযযফন না। নষযতা ঘযযয ুখ ও 

াবি নি ষ।  

*  বফত্তাবযণী ুযজায বদন কাউযক বচবন মদযফন না। মজোবতলাস্ত্র অনুমাষী , বচবনয 

শুক্র এফং চযেয যঙ্গ ম্পক যযষযছ। অনেবদযক শুক্র ফস্তুগত ুযখয কতা। 

তাই এবদন বচবন বদযর শুক্র দুফ র ষ এফং ংাযয অাবিয াাাব আবথ ক 

ংকট মদখা মদষ।  

বফত্তাবযণী ুযজা ২০২১  

আগাভী ১৩ জরুাই (২৩ আলাশ) , ভঙ্গরফায এফং ১৭ জরুাই (৩২ আলাশ) বনফায ারন 

কযা যফ  বফত্তাবযণীয ব্রত।   

বফত্তাবযণীয ভন্ত্র:  

ভাব ূণেতযভবফপ্রভাধযফ ভাধফবপ্রযষ। ন ফভোং শুক্লযে চফাযয ভঙ্গর শুযব। 

 ঋযে চ ভধোযেজানকী জনকারযষ। আবফবূতা স্বষং মদফীযমাযগলু মাবযনলুচ। 

নভঃ ফ  ভঙ্গযরেবযফ ফ াথ াবধযক যযণে িম্বযকে মগৌযী নাযাষণী 

নভস্তুযত।। 

 


