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লেখকের চিকেদি 

সপ্তম যতকে নিিা পনরব্রাজে নেউকয়ি-সাং দুগ িম পকি একস লপ ৌঁকছনছকেি োশ্মীর উপতযোয়। 

ওই নিি লিকেই অষ্টম যতকে োশ্মীকর একেি লে দ্ধ সন্নযাসী, অিুোদে ও লেখে ওউ-েঙ। 

েনেনে িকে োশ্মীর উকমানিত েকত শুরু েরে। 

এোদয যতকে ইরাকির দায িনিে, গনণতজ্ঞ ও পয িিে আে-নেরুনি োশ্মীর-সে ভারকতর নেনভন্ন 

অঞ্চে ভ্রমণ েকর নেখকেি 'তেনেে-ই-নেি' িাকমর েইটি। োশ্মীর সম্পকেি িািা তিয পাওয়া 
লগে এ েইকয়। দ্বাদয যতকে োশ্মীকরর ইনতোসোর েহ্লকণর সংসৃ্ককত লেখা 'রাজতরনঙ্গণী' 
পুস্তেখানি োশ্মীর-সম্পনেিত এে মূেযোি ঐনতোনসে দনেে। োশ্মীর আনেষৃ্কত েকত িােে। 

োশ্মীরকে লিিা-জািার লখা োঁজ জানর রকয়কছ এখকিা। ভ্রমণোরীরাও লসই লখা োঁকজর আংযীদার। 

'োশ্মীর লেড়াকিার ই-গাইড' লসই লখা োঁজ তিা োশ্মীর ভ্রমকণ তিযগত সোয়তার েকক্ষয এেটি 

উকদযাগ। 

এ েইকয় জম্মু-োশ্মীকরর োশ্মীর নডনভযকির ভ্রমণ টেোিাগুনের েিা জািাকিা েকয়কছ। 

অকিকেই োশ্মীর উপতযোয় লেড়াকিা শুরু েরার আকগ জম্মুর ত্রত্রেূি পাোকড় বেকণাকদেী 
দয িি েরার ইচ্ছা লপাষণ েকরি। শুধ ু বেকণাকদেী দয িকির জিযই েহু মািুষ োিরায় আকসি। 

বেকণাকদেী যাত্রা-সম্পনেিত নেযদ তিয পাওয়া যাকে এ েইকয়। 

এখি োশ্মীর ভ্রমণ আর শুধু শ্রীিগর, গুেমাগ ি, লসািমাগ ি, পেেগাকমর মকধয সীনমত িয়। 

সাম্প্রনতে োকে িতুি িতুি ভ্রমণ টেোিা যুক্ত েকয়কছ োশ্মীর উপতযোর পয িিি মািনিকত্র। 

প্রিনেত ভ্রমণ লেন্দ্রগুনের সকঙ্গ এমি িািা িতুি টেোিার সুেুে-সন্ধাি পাওয়া যাকে এ েইকয়। 

শ্রীিগকরর খয়াম িে, মোই পাকেির োতাস োোকের আঘ্রাকণ ম' ম' েকর। োশ্মীনর তুত্রজ, 

লগাস্তো, লরাগি লজায, দম ওোকভ মুঘে, আরনে ও নেি ু পত্রিতকদর রন্ধিশযেীর নমেনময 

ঘকিকছ। 'খািা োোর' ও 'রসুইঘর' নেভাকগ রকয়কছ োশ্মীকরর খাদয-বেনিকত্রর েিা। 

িােকছ জম্মু ও োিরা-সে োশ্মীর উপতযোর নেনভন্ন অঞ্চকের লোকিকের তিয। সকঙ্গ িােকছ 

নেনভন্ন োউসকোি সংস্া ও োউসকোি অযাকসানসকয়যকির সকঙ্গ লযাগাকযাকগর িম্বর। পাওয়া যাকে 

জম্ম-ুোশ্মীর পয িিকির নেনভন্ন োয িােকয়র টেোিা ও ল াি িম্বর। িাগাকে িােকে োসপাতাে ও 

পুনেয েতৃিপকক্ষর সকঙ্গ লযাগাকযাকগর টেোিা ও ল াি িম্বর। 

প্রিুর রটঙি ছনে এ েইকয়র আনঙ্গেকে েণ িময় েকরকছ। অকিেগুনে ছনে েযেোকরর অিুমনত 

নদকয় শ্রীিগর-নভনিে পয িিি সংস্ার েণ িধার তপি মুকখাপাধযায় প্রভূত সোয়তা েকরকছি। তা োঁকে 

আেনরে েৃতজ্ঞতা জািাই। 

েইটির রূপায়কণ তিযপ্রযুত্রক্ত সংস্া লমাজওকয়ে লডকভেপকমন্ট-এর েণ িধার অঘ িয িকট্টাপাধযাকয়র 

আেনরে উকদযাগ আমাকে অনভভূত েকরকছ। যকের সকঙ্গ েইটির রূপদাকি লমাজওকয়ে 

লডকভেপকমন্ট-এর লদেযািী সরোর গুরুত্বপূণ ি ভূনমো পােি েকরকছি। তা োঁকে অকিে ধিযোদ। 



এেেকপ্ত োশ্মীর ভ্রমণ নিকয় সে েিা েো েকয় লগে, এমি দানে েরা িকে িা। উপতযোর 

পয িিি মািনিকত্রর প্রসার ঘকি িকেকছ। িতুি িতুি ভ্রমণ টেোিার উকমািকির নদকে আমাকদর 

িজর িােকে। োশ্মীর লেড়াকিার লক্ষকত্র এ েই নেছুমাত্র সোয়ে েকয় উেকত পারকে আমাকদর 

প্রয়াস সাি িে েকে।  

িমস্কারাকে 

শঙ্কর ভদ্র 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



জ্ঞাতেয 
 

'োশ্মীর লেড়াকিার ই-গাইড' নপ নড এ   াইে আোকর এেটি ই-েই। সাইজ ৫৪ এম নে। পষৃ্ঠা 
সংখযা ৮৮। 

লেখে যঙ্কর ভদ্র লপযায় সাংোনদে এেং ভ্রমণ-নেষয়ে ওকয়েসাইি 'লতাস িা ডি ইি'-এর প্রনতষ্ঠাতা 
সম্পাদে। 

েইটির মূেয ৯০₹। অিোইকি মূেয প্রানপ্তর পকরর দুটি োকজর নদকির মকধয লেতার ই-লমে 

অযাকেকস নপ নড এ   ম িযাকি েইটি পাোকিা েকে। পড়া যাকে স্মািিক াি, নপ নস, েযাপিপ, িযাে ও 

ই-েুে নরডাকর। 

েইটির সত্ত্ব লতাস িা ডি ইকির।'োশ্মীর লেড়াকিার ই-গাইড' ো তার লোিও অংযনেকযষ অিয 
লোিও সংস্া ো েযত্রক্তর তরক  েযেসানয়ে েকক্ষয েযেোর েরা যাকে িা এেং লোিওভাকে েন্টিও 

েরা যাকে িা। েইটি েয় েরা মাকি এই যতিগুনেকে মািযতা লদওয়া। 

ধিযোদাকে 

লতাস সা ডট ইি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



বেকণাকদেী যাত্রা 

োশ্মীর উপতযোয় স্বকের লেড়াকিা শুরুর আকগ অকিকেই ত্রত্রেূি পে িত যীকষ ি অেনস্ত সুপ্রািীি 

যত্রক্তপীে বেকণাকদেীর গুোমত্রিকরর অঙ্গিটিকত নগকয় দা োঁড়াকত িাি। িারপাকয উদার, সুির 

প্রেৃনত। এখাকি বেকণাকদেী যাত্রার জিয প্রকয়াজিীয় তিযগুনে জািাকিা েে। 

'মুিে মানঙ্গ মুরাকদোঁ  পুনর েরকিয়ানে মাতা'। অি ি, সোকির মকিাোসিা পূরণ েকরি লয মা। 

আঞ্চনেে মািুষ এমি ভাকেই শ্রী মাতা বেকণাকদেীকে স্মরণ েকরি। োিরার ত্রত্রেূি পাোকড়র 

৫২০০  ুি উচ্চতায় অেনস্ত গুো-মত্রিকর লদেীর অনধষ্ঠাি। 

 

প্রািীি তীি িকক্ষত্র। নেনযষ্ট যত্রক্তপীে। েছরভর বেকণাকদেী দয িি েকরি েক্ষ েক্ষ মািুষ। 'মাি 

আপ েুেত্রি', আঞ্চনেে মািুকষর মকধয প্রিনেত এ েিার মাকি, মা নিকজই লডকে লিি। শুধু নেি ু

িয়, নযখ ধম িােম্বীকদর োকছও বেকণাকদেী এে পনেত্র তীি িকক্ষত্র। গুরু লগানেি নসং বেকণাকদেীর 

মত্রিকর একসনছকেি। মাতা বেকণাকদেীকে দয িি েকরনছকেি স্বামী নেকেোিিও। 

নেংেদেী অিুসাকর, মোোেী, মোেক্ষী ও মোসরস্বতীর সত্রম্মনেত লতজ লিকে বেকণাকদেীর 

সৃটষ্ট। গুোমত্রিকরর গভিগকৃে সাকড় ৫  ুি উচ্চতার এে নযো মাতা রূকপ পূত্রজত েি। লসই প্রস্তর 

মূনত ির নতিটি মািা। এই মািা নতিটিকে েো েয় নপত্রড। ভক্তরা ওই নতিটি মািাই দয িি েকরি। 

োনে অংয মাটির িীকি লপ্রানিত। নতি নপত্রড ত্রত্রযত্রক্তর প্রতীে। আোর, লয পাোকড় মত্রিকরর 

অেস্াি তার নতিটি িূড়া। তাই িাম ত্রত্রেূি পাোড়। নতি যীকষ ির মাতা বেকণাকদেী প্রেৃনতর 

প্রনতরূপও েকি। 

বেকণাকদেীর গুোমত্রির লয েহু প্রািীি তা প্রমানণত। ভূতাত্রত্ত্বে সমীক্ষায় জািা নগকয়কছ, গুোটির 

েয়স প্রায় ১০ েক্ষ েছর। তকে প্রািীিতম লেদ তিা ঋে লেকদ বেকণাকদেীর উকিখ পাওয়া যায় 



িা। প্রসঙ্গত, ঋে লেকদ লোিও িারী লদেতারই উকিখ লিই। তকে ঋে লেকদ ত্রত্রেূি পাোকড়র 

উকিখ রকয়কছ। মোভারকত বেকণাকদেীর উকিখ পাওয়া যায়। মোভারকতর োনেনি অিুসাকর, 

েুরুকক্ষকত্রর যুকদ্ধর সমকয় অজুিি শ্রীেৃকণর পরাময ি লমকি যত্রক্তর উপাসিার জিয ত্রত্রেূি 

পাোকড় একসনছকেি। মোভারকত অজুিকির উত্রক্ত, "জামু্বোতে নিতযাইশু নিতযম সনন্ননেতােকয়।" 

অি ি-তুনমই নতনি, নযনি সে িদা জামু্ব পাোকড়র ঢাকে অেস্াি েকরি। এখিোর জম্মুই অজুিি 

েনিত 'জামু্ব' েকে মকি েরা েয়। 

এখাকি এেিা েিা েোর অেোয লিকে যায় মকি েয়, এেং তা েে, ধমীয় আিার লমকি যাত্রায় 

আগ্রেী িা েকেও ো েী, েক্ষ েক্ষ েছর ধকর অত্রস্তত্ব েজায় রাখা এে পাে িতয গুো দয িি, পাোনড় 

পি ধকর লসখাকি লপা োঁছাকিা, লস-ও স্মরণীয় এে ভ্রমণ। 

আেচশযে িচি 

বেকণাকদেী যাত্রার জিয আকগ আর এ  আই নড (লরনডও নিকোকয়ত্রি আইকডনন্টন কেযি োডি) 
সংগ্রে েকর নিকত েকে। োিরা োসস্ট্যাড, োিরা লরেকস্ট্যি, োিরার িীোনরো েমকেক্স 

(োিরা োসস্ট্যাকডর োকছ), লসরনে লেনেপযাড, জম্মু নেমািেির এেং জম্মুর বেকণােী ধাকম যাত্রা 
লরত্রজকস্ট্রযি লসন্টার লিকে এ  আর আই নড োডি সংগ্রে েরা যাকে। সকঙ্গ রাখকেি লোনভড-১৯ 

ভযাত্রক্সকিযকির  াইিাে সাটিিন কেি অিো যাত্রা শুরুর আকগর ৭২ ঘন্টার মকধয সংগেৃীত আর 

টি নপ নস আর লোনভড-১৯ লিকগটিভ নরকপািি। দরোর েকে বেধ পনরিয়পকত্রর। িনিপত্র-সংোে 

তকিযর জিয ল াি েরকত পাকরি এই িম্বকরেঃ ০১৯৯১-২৩৪৮০৪/ ৯৯০৬০১৯৪৯৪ 

যাত্রাপি 

সড়েপকি: বেকণাকদেীর গুোমত্রির যাত্রা শুরু েয় োিরা লিকে। জম্ম ুলিকে সড়েপকি োিরা 
প্রায় ৫০ নেকোনমিার। জম্মু লরেকস্ট্যকির োইকর লিকে োিরা যাওয়ার োক্সানর োস পাওয়া যায়। 

জম্ম ুলরেকস্ট্যি লিকে এে নেকোনমিার দকূর জম্মু-োশ্মীর সড়ে পনরেেকণর োসস্ট্যাড। এখাি 

লিকেও োিরা যাওয়ার োস পাওয়া যাকে। োকস জম্মু লিকে োিরা লপ ৌঁছাকত ঘন্টা দুকয়ে সময় 

োকগ। উভয় জায়গা লিকেই ঘি ঘি োিরাগামী োস ছাকড়। জম্মু -তাওয়াই লরে লস্ট্যকির োইকর 

লিকে োিরা যাওয়ার িযাত্রক্স পাকেি। লযয়ার িযাত্রক্সও পাওয়া যায়। িযাত্রক্সকত লগকে আকগ সরোর 

েতৃিে আিুকমানদত ভাড়া লজকি লিওয়ার লিষ্টা েরকেি। জম্মু লস্ট্যকি সরোনর িুনরস্ট্ 

ইি কম িযি লসন্টাকরর সাোযয নিকত পাকরি। িযাত্রক্সকত জম্মু লিকে োিরা লপ ৌঁছাকত ১ ঘন্টা ১৫-২০ 

নমনিি সময় োগকে। জম্মু-োিরা দরূত্ব ৫০ নেকোনমিার েকেও পাোনড় পকি গানড় িকে ধীকরসুকস্। 

যা োঁরা নেমাকি জম্মু যাকেি, তা োঁরা নেমািেির লিকে জম্ম ু যেকর িকে আসকত পাকরি। দরূত্ব ৫ 

নেকোনমিার। তারপর জম্ম ুলিকে োিরা। এিাই সনুেধাজিে পি। 

লরেপকিেঃ জম্ম ুলিকে োিরা লপ ৌঁছাকিা যায় লরেপকিও। জম্মু-োিরার মাকে পড়কে ৬টি লস্ট্যি। 

োিরার টেে আকগর লস্ট্যকির িাম িে রাকখায়াে। 

লেচেেপ্টার সাচভসসেঃ োিরা লিকে সা োঁজীছি পয িে লেনেেপ্টার সানভিস রকয়কছ। সা োঁজীছি লিকে 

ভেি আড়াই-নতি নেকোনমিার।বেকণাকদেীর গুোমত্রিরকে ভেি েো েয়। সা োঁজীছি লিকে এই  

tel://+01991234804/
tel://9906019494/


আড়াই নেকোনমিার পি লেোঁকি যাওয়া লযকত পাকর। িাইকে লঘাড়ায় ো ডুনে ো লডানেকত িকড় এ 

পিিা পানড় নদকয় মত্রির িত্বকর লপ ৌঁছাকিা যায়। োিরা লিকে সা োঁজীছি সড়েপকি সাকড় ৯ 

নেকোনমিার। সা োঁজীছকির উচ্চতা ৬০৮০  ুি। সা োঁজীছি লিকে ো োঁিাপকি খুে নেছু েষ্ট েয় িা। 

উৎরাই পকি ো োঁিা। ভেি তিা মত্রিকরর অেস্াি ৫৭৩৩  ুি উচ্চতায়। আেোওয়া পনরষ্কার 

িােকে লেনেেপ্টাকর োিরা লিকে সা োঁজীছি লপ ৌঁছাকত ৮-১০ নমনিি সময় োকগ।  

লেনেেপ্টাকরর টিনেি সংগ্রে েরকত েকে োিরা োসস্ট্যাড লিকে ২ নেকোনমিার দকূর উধমপুর 

লরাকড লেনেপযাকডর অন স লিকে। এেনপকের অি িাৎ োিরা লিকে সা োঁজীছি অিো সা োঁজীছি 

লিকে োিরার ভাড়া ১৮৩০ িাো। দুই নপে তিা যাতায়াকতর ভাড়া ৩৬৬০ িাো। লেনেেপ্টার 

উড়াকির অিোইি টিনেি েুে েরা লযকত পাকর শ্রী মাতা বেকণাকদেী শ্রাইি লোকডির এই 

ওকয়েসাইকির মাধযকমওেঃ https://www.maavaishnodevi.org/ ওকয়েসাইকির 'েুনেং ইি কম িযি' 

নেভাকগ লেনেেপ্টাকরর টিনেি েুনেং-সংোে নেযদ তিয পাকেি।  

পদযাত্রা 

োিরার ত্রত্রেূি পে িকতর পাদকদয লিকে পদযাত্রা শুরু েয়। োিরার উচ্চতা ২৮০০  ুি। তারপর 

৬২০০  ুি উচ্চতায় অেনস্ত সা োঁজীছি পয িে সাকড় ৯ নেকোনমিার পি ধীকর ধীকর উকে িো। খুে 

িড়াই পি িয়। সা োঁজীছি লিকে ভেি তিা বেকণাকদেীর মত্রির পয িে উৎরাই পি। বেকণাকদেীর 

গুোমত্রিকরর অেস্াি ৫২০০  ুি উচ্চতায়। োিরা লিকে মত্রির পয িে ো োঁিাপকির বদঘ িয ১৩ 

নেকোনমিার। প্রিুর মািুষ এ পকি লেোঁকিই যাি। িোর পকির প্রােৃনতে দৃযয মি ভাকো েকর লদয়। 

এ পকি ো োঁিা মাকি লিাকখর আরাম, প্রাকণর প্রযানে। তকে আকগ লিকে ো োঁিাো োঁটির অভযাস িােকে 

পদকযাকগ বেকণাকদেী দয িি যাত্রা অকিেিা সেজ েকয় যাকে। এই পদযাত্রা লতা প্রেৃতপকক্ষ 

এেটি লেনেং। তকে সেজ পকি। 

োিরা োসস্ট্যাড লিকে দয িিী দরজা ১ নেকোনমিার। ত্রত্রেূি পে িকতর অকিেিাই লদখা যায় দয িিী 
দরজা লিকে। বেকণাকদেী পদযাত্রার লেসেযাম্প েো িকে এই দয িিী দরজাকে। গানড়, 

অকিানরক্সায় দয িিী দরজা পয িে যাওয়া যায়। এখাকি পদযাত্রা শুরুর জিয দুটি রাস্তা আকছ। এেটি 

পুরকিা, আকরেটি িতুি। িতুি পিটি অকিে লেনয উন্নত এেং িোর জিয সুনেধাজিে। 

দয িিী দরজা লিকে ১ নেকোনমিার লেোঁকি িকে আসকেি েিগঙ্গায়। উচ্চতা ২৮০০  ুি। লছাি 

এেটি িদীর তীকর ধকর যাত্রাপি। স্নাকির জিয ঘাি আকছ। অকিকে স্নাি লসকর ল র যাত্রা শুরু 

েকরি। 

এরপর িরি পাদুো। োিরা লিকে আড়াই নেকোনমিার। উচ্চতা ৩৩৮০  ুি। িরি পাদুো 
মত্রিকর প্রণাম লসকর ভক্তরা এনগকয় িকেি। এখাকি এেটি লমনডকেে ইউনিি আকছ। িরি পাদুো 
লিকে সাকড় ৩ নেকোনমিার লেোঁকি লপ ৌঁছাকেি ৪৮০০  ুি উচ্চতায় অেনস্ত আধেুয়ারীকত। 

আধেুয়ারী যাত্রাপকির মধযস্ে। এখাকি খানিে নেশ্রাম নিকয় ল র যাত্রা শুরু েরা লযকত পাকর। 

আধেুয়ারী লিকে নেমকোটি আড়াই নেকোনমিার। নেমকোটির উচ্চতা ৫১২০ নেকোনমিার। 

এখািোর প্রােৃনতে লস িয ি মি লেকড় লিকে। লদখা যাকে নেস্তৃত উপতযো। নেমকোটি লিকে 

োেো িড়াই পকি উকে আসকেি সা োঁজীছকি। দরূত্ব ১ নেকোনমিার। সা োঁজীছকির উচ্চতা ৬২০০ 

https://www.maavaishnodevi.org/


 ুি। এরপর ভেি। বেকণাকদেীর গুোমত্রির। উৎরাই পকি সা োঁজীছি লিকে ভেি লদড় 

নেকোনমিার। 

যাত্রত্রচিোস 

বেকণাকদেী মত্রিকরর যাত্রাপকি এেং যাত্রাকযকষ যাত্রীকদর নেশ্রাম ও িাোর জিয িািা প্রোকরর 

েযেস্া রকয়কছ। স্বল্প খরকি ও নিখরিাকতও এই সুকযাগ পাওয়া যায়। বেকণাকদেী শ্রাইি লোকডির 

েযেস্াপিায় পনরিানেত েয় েযেস্াগুনে। 

যাত্রাপকি আধেুয়ারী ও সা োঁজীছি এেং ভেি তিা মত্রির প্রাঙ্গকি সমস্ত সুকযাগ-সুনেধা-সে 

পনরষ্কার-পনরচ্ছন্ন নেশ্রামাগাকরর েযেস্া রকয়কছ। নিখরিায় এরেম সে নেশ্রামাগাকর নেশ্রাম 

লিওয়ার এেং ও িাোর েযেস্া আকছ। সকঙ্গ পাওয়া যাকে িয়কেি, লভাজিােয় ইতযানদর সুনেধা। 

আকগ একে আকগ সুকযাকগর নভনিকত নেশ্রাম ও িাোর সুকযাগ পাওয়া যায়। 

স্বল্প খরকি নেশ্রাম লিওয়ার ও িাোর েযেস্া রকয়কছ জম্ম ু লরেকস্ট্যকির োকছ বেকণােী ধাম, 

োনেো ধাম ও সরস্বতী ধাকম। োিরা োসস্ট্যাকডর োকছ আকছ িীোনরো ভেি, যত্রক্ত ভেি ও 

আযীে িাদ ভেি। োিরার নদ্বতীয় যাত্রা োউন্টাকরর (ওয়াই আর নস-িু) োকছই রকয়কছ ৭০০ যযযার 

ত্রত্রেূি ভেি। োিরার এনযয়া িকের োকছ স্পিনরিুয়াে লগ্রাি লসন্টাকরও িাোর েযেস্া আকছ। 

যাত্রাপকি আধেুয়ারী, সা োঁজীছি ও মত্রিরিত্বকর রকয়কছ যাত্রত্রনিোস। সুযইি, োি, ডনম িিনর, িি-

এনস, এনস রুম, সে রেকমর েযেস্াই পাওয়া যাকে। 

যাত্রীনিোকসর োউন্টাকর নগকয় অিো োিরা োসস্ট্যাকডর োকছ অেনস্ত বেকণাকদেী শ্রাইি 

লোকডির িীোনরো েমকেকক্স লযাগাকযাগ েকর ঘর েুে েরা যাকে। লযাগাকযাগ েরকত পাকরি এই 

িম্বকরেঃ ০১৯৯১-২৩২১১৫/ ২৩২২৮১। 

আরচত 

বেকণাকদেী মত্রিকর নদকি দু'োর আরনত েয়। সূকয িাদকয়র আকগ এেোর এেং সূয িাকস্তর টেে পকর 

আকরেোর। প্রিকম গভিগকৃের অভযেকর, তারপর গুোমত্রিকরর োইকর ভক্তকদর সম্মুকখ আরনত 

আকয়াত্রজত েকয় িাকে। আরনতর আকগ িাকে প্রাে-আরনত ত্রেয়ােকম ির দীঘ ি প্রত্রেয়া। 

পূজা 

প্রনতনদি সোকে মত্রিকরর যজ্ঞযাোয় পূজার আকয়াজি েয়। এই পূজা-পকে ি েযত্রক্তগত ভাকে 

অংযগ্রেণ েরা যায়। অিোইি েযেস্াকতও পুকজা লদওয়া যায়। একক্ষকত্র ডাকে প্রসাদ পাটেকয় 

লদওয়া েয় পূজা অপ িিোরীর টেোিায়। 

অিোইি েযেস্ায় পুকজার খরি ২১০০ িাো। েযত্রক্তগত ভাকে পনরোকরর সকে িাচ্চ পাোঁিজি সদসয 
সযরীকর যজ্ঞযাোর পূজায় অংযগ্রেণ েরকত পাকরি। েযত্রক্তগত পূজায় অংযগ্রেকণর জিয ই-

লমে লযাকগ স্লি েুে েরা যায়। লমে অযাকেসেঃ www.maavaishnodevi.org/ মত্রির িত্বকরর ৮ িম্বর 

tel://+01991232115/
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ঘকরও পুকজার জিয িাম িনিভুক্ত েরাকিা যায় স্লি অিুসাকর। মত্রির এোোয় যাত্রীকদর জিয 
িািা সুকযাগ-সুনেধাযুক্ত নেশ্রামাগার আকছ। 

ভেি তিা বেকণাকদেী মত্রির িত্বকর শ্রাইি লোডি পনরিানেত লদাোি (ভাইে যপ) লিকে পূজা-
উপািার সামগ্রী নেিকত পাওয়া যায়। নেিকত পাকেি প্রসাদও। 

প্রকয়াজিীয় তকিযর জিয লযাগাকযাগ েরকত পাকরি এই টেোিায়েঃ অন সার ইিিাজি (এিকোয়ানর 

ও নরজাকভিযি), যত্রক্ত ভেি, িীোনরো েমকেক্স (োিরা োসস্ট্যাকডর োকছ), শ্রী মাতা 
বেকণাকদেী শ্রাইি লোডি, োিরা (জম্মু-োশ্মীর)-১৮২৩০১। ল ািেঃ ০১৯৯১-২৩৪০৫৩। ই-লমেেঃ  

dm_enquiry@maavaishnodevi.net 

।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।  
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আরও পড়ার জিয সম্পূর্ স 
েইটট ক্রয় েরুি। 
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ল াি িম্বর: ৯৮৩০৫৬৩৪৬৪ 
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