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॥ Saraswati Puja Panchali in Bengali॥

সর�তী পূজার �ণাম ম� - ( Pranaam Mantra of Saraswati Puja in
Bengali )

সর�ৈত� নেমা িনত�ং ভ�কাৈ�য নেমা নমঃ।

�বদ �বদা� �বদা� িবদ��ােনভ� এব চ ।।

সর�তী মহাভােগ িবেদ� কমল �লাচেন।

িব��েপ িবশালা�ী িবদ�াং �দিহ নেমাহ�েত ।।

সর�তী পূজার ম� পু�া�িল - ( Pushpanjali Mantra of Saraswati Puja in
Bengali )

(১)

যা �ে�দ ুতুষারহার ধবলা যা ��ত প�াসনা।

যা বীনা বরদ� মি�ত ভুজা যা ��ব�াবতৃা।।

��াচু�তশ�র �ভৃিতিভ �দৈব সদা বি�তা।

সা মাং পাতু ভগবতী সর�তী িনঃেশষ জাড�াপহা ।।

সা �ম বসতু িজ�ায়াং বীণাপু�ক ধািরণী।

মরুারী ব�ভাং �দবীং সব���া সর�তী।।
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সর�তী মহাভােগ িবেদ� কমল �লাচেন।

িবদ�া�েপ িবশালা�ী িবদ�াং �দিহ নেমাহ�েত ।।

(২)

জয় জয় �দবী ! চরাচর সাের !

�চযুগ �শািভত ম�ুাহাের ।।

বীনা পু�ক রি�ত হে�।

ভগবতী ভারিত �দবী নমে�।।

সর�তী পূজার উপকরণ - ( Saraswati Puja Items List in Bengali )

● িসি�
● িসদঁরু
● িতল
● হরতিক
● প��িড়
● প�শস�
● প�র�
● প�গব�
● প�প�ব
● যব-িতিসগাছ
● ঘট ১�
● �ার ঘট ২�
● ��হাঁিড় ১�
● �তকাঠা ১�
● দপ�ন ১�
● তীরকা� ৪�
● সাদাসুতা
● বরণডালা ১�
● �দীপ
● ধুপ
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● পান ও সুপাির ইত�ািদ।

সর�তী পূজার পাঁচালী PDF - ( Saraswati Puja Panchali in Bengali PDF )

�ণিম �দবী সর�তীর �চরণ।

যাঁর পূজা কেরিছল কৃ� ভগবান ।।

যাঁহার �সােদ মখূ� হয় �ানবান।

তাঁর জ� িববরণ �ন স��জন ।।

নারায়ণ িছলা যেব অন� শয�ােত।

�কৃিতর সৃি� হয় বাম অ� হেত ।।

একই �কৃিত পের নানা মিূত�  লয়।

তাঁরই অন� �প সর�তী �য হয় ।।

�যবা পূজা �যবা �ের এই ভূম�েল।

চাির �বদ সব� শা� তার করতেল ।।

মাঘ মােস ��াপ� প�মী িতিথেত।

িবদ�ার� পূেব� তাঁের পুিজেব ভি�েত ।।

পূব�িদেন হিবষ�া� কিরয়া �হণ।

�প�মী িদেন তাঁের কিরেব অচ� ন ।।

সংযম কিরয়া থািক সব� িব�জন।

মেনামত ঘট এক কিরেব �াপন ।।
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গেণশািদ প� �দেব পুিজ তৎপের।

কিরেব �দবীর পূজা এ� ভি�ভের ।।

�নেবদ�ািদ িদেব যাহা �ন ভ�জন।

�ীর-নিন িম�া�ািদ কিরেব �দান ।।

��ত প� ��ত মালা ��ত পু� িদেব।

নানা ব� িদয়া তাঁের কিরেব অচ� ন ।।

নানািবধ ফেল ফুেল সাজােয় যতেন।

কিরেব �দবীর ধ�ান ভি�যুত মেন ।।

��বণ�া হাস�ময়ী অিত মেনাহরা।

রতন ভূষণ তাঁর সব� অে� ধরা ।।

�কা�চ� �ভা িতিন কেরন ধারণ।

পিরধােন ��তব� ��ত প�াসন ।।

��া িব�ু আিদ কির �দব অগণন।

অচ� না কেরন তাঁের হেয় একমন ।।

অ�া�র মলূম� বাগেদবীর হয়।

ভি�ভের সাধ�মত জপ �ধু তায় ।।

এই ম� �যইজন জেপ ভি�মেন।

�দবী বরপু� হয় জািনেব এ ভুবেন ।।

সত� যুেগ এই ম� ভাগীরথী তীের।
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নারায়ণ িদয়ািছল বা�ীিক মিুনের ।।

পু�ের �ে�ের �দন ভৃ� মহামিত।

মিরচীর কােছ পান �� বহৃ�িত ।।

ভৃ�েৱ এ ম� �দন �দব নারায়ণ।

জরৎকা� আি�েকের কেরন অপ�ণ ।।

কিলযুেগ কািলদাস মহামখূ� িছল।

�দবীর কৃপায় �স �য মহাকিব হল ।।

বােক�র �দবতা িতিন বাে�বী নাম।

তাঁহার কৃপায় কথা বিল অিবরাম ।।

কাম �মা� যাহা সংসার িভতের।

সকিল অসার যিদ বাক� নািহ �ুের ।।

মনষু� িহয়া �যবা না পুেঁজ তাঁহাের।

স� ক� মখূ� হেয় থােক এ সংসাের ।।

মখূ� হেয় �স জনার প� জ� যায়।

অিত দঃুেখ িদন কােট নািহক সংশয় ।।

পূজা অে� বাগেদবীর ব�না কিরেব।

তারপর ভি�ভের িনম�াল� লইেব ।।
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