
ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଦନି ଏହ ିମନ୍ତ୍ର ସଦି୍ଧ କଲେ ମଳିବି ଧନଧାନୟ, ଅକାଳମତୃ୍ୟ ୟରୟ  ରକ୍ଷା, ଜନମମତୃ୍ୟ ୟ ଚକ୍ରରୟ  ମୟକି୍ତ 
ଏବଂ ଲେଷଲର ମତୃ୍ୟ ୟ ପଲର େବିଲୋକଲର ସ୍ଥାନ 

ତ୍ନ୍ତ୍ର ଓ ମନ୍ତ୍ର ସଦି୍ଧରି ବଷିୟ ଲହଉଛ ି ଭାର ି ରହସୟମୟ. ମନ୍ତ୍ର ସଦି୍ଧ କରବିା ପାଇ ଁ ଅଲନକ ସମୟଲର 
ଲୋକମାଲନ କମିବା ତ୍ାନ୍ତ୍ରକି ମାଲନ ଅଲନକ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତ.ି କନି୍ତୟ  ତ୍ାହା ସମ୍ଭବ ହୟଏ ନାହିଁ. ଅଲନକ ଲୋକ 
ଅଛନ୍ତ ି ଲର୍ଯଉଁମାଲନ ନଜି ଇଷ୍ଟଲଦବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଅଲନକ ଥର ଜପ କରବିା ସଲେ ଲକୌଣସ ିୋଭ ମିଲଳନ.ି 
ଲସଭଳ ିବୟକି୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁଅଲକଟାବର ୨୫ ତ୍ାରଖି 2022 ଲହଉଛ ିସୟବର୍୍ଣ୍ ସୟଲର୍ଯାଗ. କାରଣ ଏହ ିଦନିଲର 
ଦୀପାବଳ,ି ଅମାବାସୟା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗର ଅଦ୍ଭୟ ତ୍ କାଳ ସଂଲର୍ଯାଗ ନମିତି୍ ଲହଉଛ.ି ମନ୍ତ୍ର ମଲହାଦଧି 
ୋସ୍ତ୍ର ଅନୟସାଲର ମନ୍ତ୍ର ସଦି୍ଧ ିପାଇଁ ସବ୍ଲେଷ୍ଠ ମୟହୂର୍୍ତ୍ ଲହଉଛ ିସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ. ଏଣୟ ଲର୍ଯଉ ଁ
ମନ୍ତ୍ର ବଷ ୍ବଷ ୍ଧର ିଜପ କରବିା ଦ୍ୱାରା ମଳି ିଥାଏ ତ୍ାହା ଲକବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସମୟଲର ଜପ କରବିା 
ଦ୍ୱାରା ମିଳଥିାଏ. ଲତ୍ଲବ ଚାେନ୍ତୟ  ଜାଣିବା ଏଭଳ ି ମହାମନ୍ତ୍ର ର୍ଯାହା ସଦି୍ଧ ଲହବ ଦ୍ୱାରା ପରଲମଶ୍ୱର 
ମହାଲଦବଙ୍କ କୃପାରୟ  ଆପଣଙ୍କୟ  ଧନଧାନୟ, ସାମ୍ରାଜୟେକ୍ଷ୍ମୀ, ଅକାଳ ମତୃ୍ୟ ୟରୟ  ରକ୍ଷା ଏବଂ ଜନମମତୃ୍ୟ ୟ ଚକ୍ରରୟ  
ମୟକି୍ତ ମଳିବି. ଲସହ ିମନ୍ତ୍ର ଲହଉଛ ିଓ ଁନମଃ େବିାୟ! ଏହ ିମନ୍ତ୍ରକୟ ଷଡ଼ାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର କୟହାର୍ଯାଏ. ଧ୍ୟାନ ଦଅିନ୍ତୟ  
କପିର ିମନ୍ତ୍ରକୟ ସଦି୍ଧ କରଲିବ ଏବଂ କପିର ିପ୍ରଲୟାଗ କରଲିବ. 

 

୨୫ ଅଲକଟାବର ଦନି ଅପରାହ୍ନ ୪:୨୭ ରୟ  ନଜି ଗହୃଲର, ଛାତ୍ ଉପଲର, ନଦୀ ତ୍ଟଲର କମିବା େବିାଳୟ 
ଲର୍ଯଉଠଁାଲର ମନ୍ତ୍ର ସଦି୍ଧ କରବିା ପାଇ ଁଚାହଁୟଛନ୍ତ ିଚୟନ କର ିନଅିନ୍ତୟ . 

ପୂବ୍ରୟ  ଲକୌଣସ ିଏକ ରୟ ଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳାକୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କାରତି୍ କର ିଆଣନ୍ତୟ . 

ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦନି ଲର୍ଯଲବ ପରମ ମୟହୂର୍୍ତ୍ ଆରମ୍ଭ ଲହବ ଅଥ୍ାତ୍ ଅପରାହ୍ନ ୪:27 ସମୟଲର ପ୍ରଥଲମ ଗୟରୟ ଙ୍କ 
ଧ୍ୟାନ କର ିକୟହନ୍ତୟ  ଓଁ ଗୟରୟ  ବ୍ରହ୍ମା ଗୟରୟ  ବଷି୍ଣୟ ଗୟରୟ  ଲଦବ ମଲହଶ୍ୱର , ଗୟରୟ  ସାକ୍ଷାତ୍ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ତ୍ସ୍ମଇେୀ ଗୟରଲବ 
ନମଃ. 

ଏହା ପଲର ଭଗବାନ ଗଣପତ୍ଙି୍କ ଧ୍ୟାନ କର ିକୟହନ୍ତୟ  ଵକ୍ରତ୍ୟ ଂଡ ମହାକୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଲକାଟ ିସମପ୍ରଭଃ ନବିଘି୍ନମ 
କୟରୟ ଲମ ଲଦବ ସବ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସୟସବ୍ଦା. 

ଏତ୍କି ିସାରବିା ପଲର ଅପରାହ୍ନ ୪:27 ରୟ  ଆରମ୍ଭ କର ି୬:୩୦ ପର୍ଯୟ୍ନ୍ତ ଆପଣ ଏହ ିମାଳାଲର େଗାତ୍ାର 
ଓ ଁନମଃ େବିାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୟ . ଲର୍ଯଲବ ଗ୍ରହଣ ଲେଷ ଲହାଇରି୍ଯବ ମହାଲଦବଙ୍କୟ ନଜି ମନ୍ତ୍ର ସଦି୍ଧ ିନମିଲନ୍ତ 
ପ୍ରାଥ୍ନା କର ିଉଠ ିର୍ଯାନ୍ତୟ . ଏବଂ ସ୍ନାନ ସାର ିମନ୍ଦରି ଦେ୍ନ କର ିଆସନ୍ତୟ . ଏତ୍କି ିକରସିାରବିା ପଲର ଜାଣ ି
ନଅିନ୍ତୟ  ଲର୍ଯ ଏହ ିମନ୍ତ୍ର ସଦି୍ଧ ିଲହାଇଗୋ. 



 

ପ୍ରୟ ୋଗ ବଧିି 

୧. ଘରୟ  ବାହାରକୟ ରି୍ଯବା ସମୟଲର ୧୦୮ ଥର (ଏକ ମାଳା) ଏହ ିମନ୍ତ୍ର ଜପ କର ିର୍ଯାନ୍ତୟ . ଦୟଘ୍ଟଣା, ଅକାଳ 
ମତୃ୍ୟ ୟର ଭୟ ରହବି ନାହିଁ. 

୨. ଗାଈ ଲଗାବର କମିବା ଚନ୍ଦନ ଭସ୍ମ ବଭିୟ ତ୍ ିମଲନ ମଲନ ଏହ ିମନ୍ତ୍ରକୟ ୨୧ ଥର ପଢ ିବଭିୟ ତ୍ ିଉପଲର 
ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୟଠ ି ଲର ଓଁ ଲେଖନ୍ତୟ . ଲର୍ଯଲବ ଲପଟ କାଟବି, ଜ୍ୱର ପ୍ରଖର ଲହବ ଲସହ ିସମୟଲର ଏହ ି
ବଭିୟ ତ୍ରିୟ  ଚମିୟଲଟ ପାଣଲିର ମିଲେଇ ପିଆଇ ଲଦଲେ ଭେ ଲହାଇରି୍ଯବ. 

୩. ୧୧ ମାଳା ଏହ ିମନ୍ତ୍ର ଜପ କର ିବଭିୟ ତ୍ ିଉପଲର ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୟଠ ିବୟୋଇଲେ ଏହା ସବ୍ଜନ ଲମାହନ 
ପାେଟ ିର୍ଯାଏ. ଲର୍ଯଲବ ବାହାରକୟ ରି୍ଯଲବ ଲସହ ିସମୟଲର ଏହ ିବଭିୟ ତ୍କିୟ ମୟଣ୍ଡଲର େଗାଇ ଗଲେ ସବ୍ ଜନ 
ବେୀଭୂତ୍ ହୟଅନ୍ତ.ି 

୪. ଏହ ି ମନ୍ତ୍ରକୟ ନତି୍ୟ ୧୧ ମାଳା ଜପ କରାଗଲେ ସ୍ଥାୟୀ ଧନଧାନୟ ତ୍ଥା ସାମ୍ରାଜୟ େକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପି୍ତ 
ଲହାଇଥାଏ. 

୫. ର୍ଯଦ ିଘଲର ଲକହ ିମତୃ୍ୟ ୟ େର୍ଯୟାଲର ପଡଥିାଏ ଲତ୍ଲବ ଲସଠାଲର ବସ ିଏହ ିମନ୍ତ୍ରକୟ ଜପ କରନ୍ତୟ . ର୍ଯଦ ି
ତ୍ାଙ୍କର ଆୟୟ ପୟର ି ନଥାଏ ଲତ୍ଲବ ମହାଲଦବଙ୍କ କୃପାରୟ  ଲସ ବଞ୍ଚରିି୍ଯଲବ. ର୍ଯଦ ି ପରମାୟୟ ପର୍ୂ୍ଣ୍ 
ଲହାଇର୍ଯାଇଥାଏ ଲତ୍ଲବ ତ୍ାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଧ୍ୱଂସ ଲହାଇ େବିଲୋକଲର ସ୍ଥାନ ପାଇଥାନ୍ତ.ି 

୬. ର୍ଯଦ ିଆଜୀବନ ଏହ ିମନ୍ତ୍ରକୟ ଦନିକୟ ଅନ୍ତତ୍ଃ ୧୧ ମାଳା ଜପ କରାର୍ଯାଏ ଲତ୍ଲବ ସାଧକ ଲେଷଲର 
ନଶି୍ଚୟ ଜନମମତୃ୍ୟ ୟ ବନ୍ଧନରୟ  ମୟକ୍ତ ଲହାଇ େବିଲୋକଲର ପରମଗତ୍ ିୋଭ କରଲିବ. 


