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নন্ডেনা 
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প্রারম্ভিক প্রার্ থনা  

নিরাপদ জলযাত্রার সহানিকা মারীিা ,  

আনম একান্তই ত ামারই ,  

আর আমার যা নকছু সবই ত ামার ।  

আনম ত ামাককই গ্রহণ কনর ।  

তহ মা মারীিা আমাকক ত ামার হৃদি প্রদাি কর ।  

তহ পনবত্রা ঐশ জিিী, 

আমরা ত ামার পষৃ্ঠকপাষক ার অকেষণ কনর । 

আমাকদর প্রকিাজকির সমি  

আমাকদর নমিন  অগ্রাহয তকাকরা িা; 

নকন্তু সমস্ত নবপদ আপদ তেকক  

আমাকদর উদ্ধার কর  

তহ মনহমমিী ধিযা কুমারী মা ।   
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প্রর্ম ম্ভিন 

তহ অমকলাদ্ভবা কুমারী ঈশ্বকরর 

জিিী , বযাকেকলর ওই প্রাচীি 

চাচচ তক  ুনম রাণীর ও মা ৃআসি 

নহসাকব প্রন ষ্ঠা করক  প্রসন্ন 

হকিছ ত ামার সন্তািকদর প্রন  

ত ামার স্বর্গীি করুণাসম্পদ 

অপয চাপ্ত রূকপ দাি করক  । তহ 

ঐশজিিী ত ামার করুণার ঐ নসিংহাসি তেকক 

আমার প্রন  দিার দৃষ্টি নিকেপ কর ও আমার প্রন  

করুণা কর তকিিা ত ামার সাহাযয আমার জিয 

অন  আবশযক । অকিককর প্রন   ুনম তযমি 

নিকজকক করুণামিী মা ৃরূকপ প্রদশ চি ককরছ 

ত মনি আমার প্রন ও কর । 

আমার অন্তকরর অন্তঃস্থল তেকক আনম ত ামাকক 

আমার মা নহসাকব অভ্যে চিা জািাই ও ত ামার 

চরকণ আমার অিুকরাধগুকলা নিকবদি কনর ।(  মকি 

মকি অিুকরাধগুনল জানিকি ) আনম যা চাই  া যনদ 

আমার আত্মার পকে মঙ্গলজিক হি  াহকল 

ত ামার স্বর্গীি সন্তাকির নিকট তেকক  া লাভ্ 

করক  আমার হকি প্রাে চিা জািাও । আকমি   



4 

ম্ভিতী়ে ম্ভিন 

তহ করুণামিী বযাকেল মা মারীিা ,  ুনম এই 

স্থািকক ত ামার আসি নহসাকব মকিািী  ককরছ 

এবিং ত ামার সন্তািকদরকক এই স্থাকি আসার 

আমন্ত্রণ জািাচ্ছ তযি  াকদর উপর ত ামার 

আশীব চাদ বষ চণ করক  পার । তহ মহাি ও 

মনহমানে া রািী ত ামার নিককট আনম সািাকঙ্গ 

প্রণ  হই , আমার অশ্রুসজল ও শরনবদ্ধ আত্মা 

নবহ্বল ার পাকক পকে ত ামাকক শ্রদ্ধা জািাকচ্ছ । 

আমার এই নিদারুণ যন্ত্রণা দুনব চপাকক আনম পরম 

আস্থাভ্রা তচাকে ত ামার নদকক  াকাই । শরনবদ্ধ 

যন্ত্রণাকা র আমার প্রন  করুণা কর । ত ামার 

চরকণ নিকবনদ  আমার এই প্রাে চিাগুনলর প্রন  

কণ চপা  কর। (মকি মকি প্রাে চিাগুনল নিকবদি)  

 ুনম হকল শি াকির কাকছ আ ঙ্ক স্বরূপ । তয 

শ ররুরা আমাকক তবিি ককর তরকেকছ  াকদর 

প্রকলাভ্ি ও উৎপীেি তেকক আমাকক রো কর । 

 ুনম আমাকদর আশা । আমাকদর শানন্ত ও আিন্দ ; 

ভ্ালবাসা ও  সুস্বাস্থয প্রদাি কর ।  

আকমি  ।  
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তৃতী়ে ম্ভিন 

তহ জপমালার রাণী , ত ামার নবষি এমি অকিক 

সােয আকছ যারা ত ামার শরণ নিকি ত ামার 

বদািয া লাভ্ ককরকছ । ত ামার সহাি া লাভ্ 

করার জিয আমাকক ি ুি ককর আস্থা ও সাহস 

প্রদাি কর ।  ুনম একদা সাধু ডনমনিককর কাকছ 

শপে ককরনছকল তয তকউ জপমালা প্রাে চিার 

মাধযকম  ার আকাঙ্ক্ষি  অিুগ্রহ লাভ্ করকব । তহ 

মধুর বযাকেল মা মারীিা তদে আনম জপমালা হাক  

ত ামাকক ডাকনছ , ত ামার মা ৃসুলভ্ প্রন জ্ঞা 

পূরণ করার আহ্বাি জানিকি । তহ সকব চাৎত্তমা 

করুণামিী মা, যীশু যেি কর রুশ বহি ককর 

চলনছকলি  ুনম  েি  া াঁর সকঙ্গ চলনছকল ।  ুনম 

সব চদা আমাকদর সকঙ্গ চলক  , আমাকদর অশ্রু 

মুনছকি নদক  ও আমাকদর যন্ত্রণার প্রশমি করক  

রাজজ আছ । ত ামার কাকছ উজ্জীনব  নবশ্বাস ও 

সন্তািসুলভ্ ভ্ালবাসা নিকি আমার হৃদি তেকল 

নদই । তহ আমার নপ্রি মা মা আমাকদর প্রাে চিাগুনল 

শ্রবণ কর (মকি মকি প্রাে চিা গুনল জানিকি ) । তহ 

বযাকেল মা মারীিা , মা মারীিা আর নবলম্ব তকাকরা 

িা নকন্তু আমার সুরোর জিয ত ামার শজিশালী 

হা  বানেকি দাও ।  
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চতুর্ থ ম্ভিন 

তহ বযাকেকলর রাণী এবিং পাপীকদর 

আশ্রি মা মারীিা ত ামাকক তছকে 

আর কার কাকছই বা যাব । আনম 

স্বীকার করনছ তয আমার কৃ  পাকপর 

দ্বারা আনম ঈশ্বকরর অসীম 

মঙ্গলািুভ্ব াকক  ুচ্ছ ককরনছ । 

আনম ঈশ্বকরর শাজস্ত পাওিার উপযুি 

হকিনছ এবিং  া াঁর অিুগ্রহ লাকভ্র অিুপযুি হকিনছ 

।  বুও আনম জানি  ুনম হ াশাগ্রস্তকদর কাকছ 

আশা স্বরূপ এবিং ঈশ্বকরর নসিংহাসকির সম্মুকে 

দোিমাি আমাকদর মধযস্থকানরিী ও আমাকদর 

পকের একজি শজিশালী উনকল । আমাকদর হকি 

ত ামার স্বর্গীি পুকত্রর কাকছ নকছু বল ,  াহকল ন নি 

ত ামার কোি কণ চপা  করকবি । তহ ঐশজিিী 

আমার এই বাসিা গুনল  া াঁর কাকছ যাচিা কর । 

 (মকি মকি প্রাে চিা গুনল জানিকি )  ুনম আমার 

আশা , আমার সান্ত্বিা ; আমার মধুর া ও আমার 

জীবি । তহ  ঐশজিিী কুমারী মারীিা আনম যা 

আশা কনর ত ামার মধযস্থ প্রাে চিার গুকণ  া তযি 

লাভ্ করক  পানর । 
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পঞ্চম ম্ভিন 

তহ অিুর্গৃহী া বযাকেল মা মারীিা , স্বর্গীি নপ ার 

কিযা , স্বর্গীি পুকত্রর জিিী এবিং পনবত্র আত্মার 

ভ্ায চা ;  ুনম পনবত্র জত্রকের নসিংহাসি এবিং পনবত্র 

জত্রবযজি ঈশ্বকরর সকঙ্গ সমস্ত পরাক্রকম নবদযমাি । 

কৃপা ককর আনম তয অিুগ্রকহর অকেষণ কনর  া 

যনদ আমার শাশ্ব  পনরত্রাকণর পকে বাধা িা হি 

 কব  া আমার জিয যাচিা ককর দাও । (মকি মকি 

প্রাে চিা গুনল জানিকি )  

ত ামার তেকহর সন্তাি আমাকদর প্রভু্ যীশুখ্রীকির 

দুঃেকভ্ার্গ , মৃ ুয ও পুিরুত্থাকির গুকণ আনম 

ত ামার নিষ্কলঙ্ক হৃদকির নবজকিাৎসব কামিা কনর 

। আর আনম  া ত ামার কাকছ যাচিা কনর ত ামার 

নিষ্কলঙ্ক র্গভ্চ ধারকণর ও ত ামার নদবয মা ৃকের 

পুণযগুকণ । ত ামার কাকছ  া যাচিা কনর ত ামার 

সকল আিন্দ, দুঃে এবিং ত ামার সকল ভ্ালবাসা 

যা  ুনম বযাকেল মা মারীিা নহসাকব ত ামার মকধয 

সিংরনে  তরকেছ  ার পুণযগুকণ । তহ মা মারীিা 

আনম ত ামাকক নবশ্বাস কনর ও ত ামাক ই আমার 

আশা রানে । দিা ককর ত ামার হৃদি আমাকক 

প্রদাি কর ।  
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ষষ্ঠ ম্ভিন 

তহ মা মারীিা , তপ্রনর র্গকণর রাণী , 

ত ামার কাকছ প্রাে চিা জািাই পনবত্র 

কযােনলক মেলী , আমাকদর 

পুণযনপ া তপাপ , সকল ধম চপাল , 

পুরনহ  ও সাধারণ খ্রীিভ্িকদর 

জিয  াকদর  ুনম ত ামার সুরো 

বলকি নিকর রাে । আমাকদর 

সককলর মকধয খ্রীিমেলীর প্রন  

সম্পূণ চ আিুর্গক যর এক অেে 

ঐককযর অিুগ্রহ বষ চণ কর যাক  

আত্মাগুনলর পনরত্রাণ সাধকির জিয আমাকদর 

মকধয এক প্রবল উদ্দীপিার সঞ্চার হি ।  

ধম চপ্রচারককদর জিয প্রাে চিা কনর  াকদর প্রন  

ত ামার তপ্রমমি  পষৃ্ঠকপাষক ার হা  বানেকি দাও 

তযি  ারা সব চ জান র মািুষকক প্রকৃ  খ্রীি নবশ্বাকস 

আিিি করক  পাকর । তহ বযাকেল মা মারীিা 

আনম ত ামার কাকছ নবিী  অিুকরাধ জািাই এই 

িকভ্িাি আমার বাসিাগুনল পূণ চ হওিার জিয 

অিুগ্রহ প্রদাি কর ।  (মকি মকি প্রাে চিা গুনল 

জানিকি ) আকমি ।  



9 

সপ্তম ম্ভিন 

তহ ধিযা কুমারী , অসুস্থ-পীনে কদর স্বাস্থয স্বরূপ 

এবিং যন্ত্রণাকা রকদর স্বজস্তদানিিী , শ াব্দী ধকর 

 ুনম সমস্ত মািবজান কক মেককর হা  তেকক 

এমিনক মহামারী তেকক ও িািা প্রাকৃন ক 

দুকয চাকর্গর হা  তেকক রো ককর চকলছ । এই 

সিংকটজিক অবস্থাি আমাকদর মা হও । সমস্ত 

রকম পাপ , ভ্জিহীি া ও অধানম চক ার তছাবল 

তেকক আমাকদর উদ্ধার কর এবিং সমস্ত রকম 

মন্দ া যা আমাকদর আত্মাকক ও আমাকদর র্গৃহকক 

ধ্বিংস করক  চাি  া তেকক আমাকদর রো কর । 

যারা ভ্াল  াকদর প্রন  দৃষ্টি তরকো , দুব চলকদর শজি 

তজার্গাও এবিং পাপীকদর অিু াকপর পকে চানল  

কর । পনৃেবীক  যীশুর রাজে ,  াাঁর তপ্রকমর রাজয 

এবিং স  া নবজিী তহাক । 

তহ বযাকেকলর মধুর মা , আনম এেি এও যাচিা 

করনছ যনদ  া নপ া ঈশ্বকরর ইচ্ছািুযািী হি 

আমাকক এই নবকশষ অিুগ্রহগুনল প্রদাি কর । 

 (মকি মকি প্রাে চিা গুনল জানিকি )  

আকমি  
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অষ্টম ম্ভিন 

আমাকদর নপ্রি মা , নচর কুমারী ,  

আমার আত্মাকক রো করক  সাহাযয কর ।  

পনবত্র নবশ্বাকস নস্থর োকক  সাহাযয কর  

এবিং ঈশ্বকরর সন্তাি হকি োকার জিয  

আমাকদর মুি রাে ।  

ঈশ্বকরর অিুগ্রকহ  

সাধু ডনমনিককর ম   

আমার নিজস্ব সিংকল্প তযি হি  

“মৃ ুয তশ্রি নকন্তু পাপ িি” 

আনম প্রন জ্ঞা করনছ ঈশ্বকরর 

মনহমার জিয এবিং আত্মাগুনলর পনরত্রাণ সাধকির 

জিয কাজ করব । আনম এও প্রন জ্ঞা করনছ 

নবশ্বগুরু তপাপ ও আমাকদর ধম চপাকলর বাধয হকি 

োকব এবিং পনবত্র কযােনলক মেলীর জিয জীবি 

যাপি করব ও মৃ ুয বরণ করব ।  

আর এেি তহ আমার নপ্রি বযাকেল মা মারীিা 

আনম নবিী  অিুকরাধ জািাই যনদ ঈশ্বকরর পনবত্র 

ইচ্ছািুরূপ হি  াহকল আমার এই আকবদিগুনল 

মঞর জরু কনরকি দাও (মকি মকি প্রাে চিা গুনল 

জানিকি) । আকমি    
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নব্ম ম্ভিন 

তহ আমার নপ্রি বযাকেল মা মারীিা , িকভ্িার এই 

তশষ নদকি পুিরাি আনম ত ামার কাকছ নবিী  

প্রাে চিা জািাই , তয অিুগ্রহ আনম লাভ্ করক  চাই 

 া যনদ আধযাজত্মক ভ্াকব আমার পকে 

মঙ্গলজিক হি  কব  া ঈশ্বকরর নিকট তেকক 

আমার জিয যাচিা ককর দাও ।  

 (মকি মকি প্রাে চিা গুনল জানিকি) ।  

তহ নিরাপদ জলযাত্রার সহানিকা ও খ্রীিভ্কির 

সহাি মা মারীিা সাধু ডি বকের সকঙ্গ আনম প্রাে চিা 

জািাই  আমার সবনকছু নিকি িাও আর আমাকক 

আত্মাগুনল নদকি দাও ।  

তহ কৃপামিী মা তয  ুনম যুকর্গ যুকর্গ আমাকদর সহাি 

হক  তচকিছ আমাকদর জীবকি তসই অপার 

সহাি া প্রদাি কর । নবকশষ ককর আমাকদর মৃ ুযর 

সমি । যাক  ককর ইহজীবকি আমরা তযমি 

ত ামাকক ভ্ালবানস ও ত ামার গুণকী চি কনর 

ত মনি স্বকর্গ চও নচরকাল ত ামার করুণার জির্গাি 

করার উপযুি হক  পানর । আকমি  



12 

নন্ডেনার প্রাতযম্ভিক প্রার্ থনা 

তহ অমকলাদ্ভবা কুমারী , ঐশ জিিী ,  

খ্রীি ভ্কির সহাি মারীিা , 

বযাকেকলর ওই প্রাচীি চাচচকক  

 ুনম রািীর ও মা ার আসি নহসাকব 

প্রন ষ্ঠা করক  প্রসন্ন হকিছ  

ত ামার ভ্ি সন্তািকদর প্রন   

ত ামার স্বর্গীি করুণা  

সম্পদ অপয চাপ্ত রূকপ দাি করক  ।  

তহ পনবত্র জপমালার রািী  

এবিং নিরাপদ জলযাত্রার সহানিকা মা মারীিা  

ত ামার করুণার নসিংহাসি তেকক  

আমাকদর প্রন   

ত ামার এই সন্তািকদর প্রন   

ত ামার অিুগ্রকহর দৃষ্টি নিকেপ কর। 

আমরা নিকজকদরকক ও  

আমাকদর সবনকছু  

ত ামাকক অপ চণ কনর ।  

ত ামাকক আমাকদর সব চস্ব রূকপ গ্রহণ কনর ।  
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তহ তেহমিী , করুণামিী মা  

ত ামার তেকহর আাঁচকল  

আমাকদর তেকক রাে  

ও সমস্ত মন্দ তেকক  

আমাকদর সুরনে  রাে  

ও ত ামার তেকহর সন্তাি  

আমাকদর প্রভু্ যীশুর নদকক  

আমাকদর চানল  কর । 

তহ বযাকেল মা মারীিা  

আমাকদর জিয  

ঊধ্ব চকলাককর প্রজ্ঞার নবকশষ দাি  

যাচিা কর  

যার দ্বারা আমরা ঈশ্বকরর ইচ্ছা জািক  পানর,  

এবিং প্রভু্ যশু আমাকদর যা করক  বকলি  

আমরা তযি  া করক  পানর  

যাক  ঈশ্বকরর মনহমা হি  

ও আত্মাগুনলর পনরত্রাণ সানধ  হি । আকমি 

Be with us Lady of Bandel, 

Guide every step we take, 

Lead us to Jesus, your loving Son, 

Come with us Mary, Come! 


