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ପାଳିଆ - ବବି ଓ ସ୍ଵପ୍ନେଶ୍ଵର ଭାଇ  

ତାରିଖ - ୦୫-୨୯-୨୦୨୨ ସେୟ(ପ୍ରାତଃ- ୭ ଘଟିକା ୧୫ ମିନଟ ରୁ ପବୂବାହ୍ନ ୧୧ ଘଟିକା ୫୫ ମିନଟ ପର୍ଯୟ୍ନ୍ତ (ଇଷ୍ଟନ)୍ 

ଅଧବିାସ ପଜୂା- ତା୦୫-୨୮-୨୦୨୨ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ ଘଟିକା ୩୦ ମିନିଟ ସମୟପ୍ର ଅଧବିାସ ପଜୂା ସହ ନର୍ ୍କାପ୍ରାଲିନା 

ପାଠଚକ୍ରର ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଧପି୍ବଶନ ମଧ୍ୟ ନର୍ ୍କାପ୍ରାଲିନା ପାଠଚକ୍ରର କାର୍ଯୟ୍ସଚୂୀ ଅନୁସାପ୍ର ଅନୁଷି୍ତି ପ୍ହାଇର୍ଲିା I ପ୍ତାତ୍ରବନ୍ଦନା, 

ପତୁକ ପାଠ ଆଦ ିପପ୍ର ବିଦାୟ ପ୍ରାର୍ନ୍ା ଓ ଜୟଗରୁୁ ନାମ କୀତନ୍ କରାର୍ଯାଇ ରାତ୍ର ୯ ଘଟକିା ସମୟପ୍ର ଆସନ ବନ୍ଦ 

କରାର୍ଯାଇର୍ଲିା ଏବଂ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଙୁ୍କ ରାତ୍ର ପ୍ଭାଗ ନିପ୍ବଦନ କରାର୍ଯାଇର୍ଲିା I 

ଉପସ୍ଥାନ - ସଂଘ ପଜୂାପ୍ର ଉପସି୍ଥତ ଭାଇ ଓ ମା’ ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ପତ୍ର ପାଇ ଁଆମସାସ ପ୍େବସାଇଟପ୍ର ର୍ବିା ଉପସ୍ଥାନ ପତ୍ର 

ଦ୍ରଷ୍ଟବୟ I 

ପ୍ରଥେ ଅଧମିବଶନ (ପ୍ରାତଃ - ୭-୧୫ ରୁ ୮-୪୫) 

ଅଦୟ ତା୦୫-୨୯-୨୦୨୨ରିଖ ରବିବାର ନିଧା୍ରିତ ଓ ପବୂ ୍ନିପ୍ବଦିତ କାର୍ଯୟ୍ସଚୂୀ ଅନୁସାପ୍ର, ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଠାକୁର 

ମହାରାଜଙ୍କର ଅଙ୍ଗଲାଗି ପ୍ସବକ ଭକ୍ତ ମାପ୍ନ କାଳ ିଅନ୍ଧ୍ାରରୁ ଶର୍ଯୟାତୟାଗ କରି ଆପଣା ଆପଣା ନିତୟକମ ୍ସମାପନ ପବୂକ୍ 

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କ ନିତୟପ୍ରାତଃ କ୍ରିୟା ନିମିତ୍ତ ଶୟନ କକ୍ଷ ପ୍ର ପ୍ରପ୍ବଶ କରିର୍ପି୍ଲ I ପ୍କହ ିବା ଚନ୍ଦନ ପ୍ଘାରିପ୍ଦଉର୍ବିା ପ୍ବପ୍ଳ 

ପ୍କହ ିବଗିଚାକୁ ପଷୁ୍ପ ଚୟନ ପାଇ ଁଫୁଲ ଚାଙୁ୍ଗଡି ହାତପ୍ର ପ୍ନଇ ର୍ଯାଇର୍ପି୍ଲ I ପ୍କହ ିଆରତୀ ସଜାଡି ପ୍ଦଉର୍ବିା ପ୍ବପ୍ଳ ପ୍କହ ି

ବା ଠାକୁରଙ୍କ ଆସନକୁ ନାନାବିଧ ପଷୁ୍ପପ୍ର ସଜାଇ ପ୍ଦଉର୍ପି୍ଲ I ମା’ ମାପ୍ନ ପ୍ରାଷ ଘପ୍ର ପ୍ରପ୍ବଶ କରି ପ୍ଭାଗ ପ୍ରତୁତିପ୍ର 

ଲାଗିପଡରି୍ପି୍ଲ I ଏହା ମଧ୍ୟପ୍ର ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କର ସମତ ପ୍ରାତଃ ନୀତିକାନି୍ତ ସମାପନ କରିର୍ପି୍ଲ I 

ପ୍ରାତଃ ୭ ଘଟିକା ୧୫ ମିନିଟ ସମୟପ୍ର ପ୍ରତିକ୍ଷୟାରତ ମା' ଭାଇ ମାପ୍ନ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସଂଗୀତ ଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିର୍ପି୍ଲ I 

ଅମି୍ରତା ମା' ପି୍ରୟତେ ଆଖରି ଆମେଖା ମୋର ଓ ନିହାର ଭାଇ ଅରୁଣ ରଥ ମର ବମିଜ କର ମେ େୋନ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସଂଗୀତ 

ଓ ଆନନ୍ଦେୟ ନିଗୋନନ୍ଦ ଜୟ ଆରତୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସଂଗୀତଟି ଗାନ କରିର୍ପି୍ଲ I ସମ୍ତିୃ ମନ୍ଦିରପ୍ର ଉପସି୍ଥତ ର୍ବିା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ 

ସହ ପ୍ଟଲିପ୍ଫାନ ମାଧ୍ୟମ ପ୍ର ପ୍ର୍ଯାଗ ପ୍ଦଇର୍ବିା ସମତ ଭକ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସଂଗୀତ ପାଳ ିଧରିର୍ପି୍ଲ I ବିଶ ୁଭାଇ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର 

ମହାରାଜ ଙୁ୍କ' ସଂଘ ପଜୂା ମଣ୍ଡପକୁ ବିପ୍ଜ କରାଇ ଆରତୀ ପ୍ଭାଗ ନିପ୍ବଦନ ପବୂକ୍ ଆରତୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରାଇର୍ପି୍ଲ I 

ଏହି ସମୟପ୍ର ଆସନ ପରଦା ଉପ୍୍ ମାଚନ କରାର୍ଯାଇର୍ଲିା I ସମତ ଭାଇ ଓ ମା' ସାଧନ ସିଦ୍ଧ ପ୍ପ୍ରମିକ ଶପି୍ରାମଣ ିଅରୂପଙ୍କର 

ମନପ୍ଲାଭା ରୂପର ପ୍ରଭାତୀ ଦଶନ୍ କରି, ପ୍ସହି ଅନାଦି ସିଦ୍ଧ ଶରଣ ପ୍ସାଦର ଗରୁୁ ପାଦ ଧ୍ୟାଇ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ, ମିଳିତ ଉଲ୍ଲସିତ 

ଉଚ୍ଚ ସ୍ଵରପ୍ର ପ୍ଖାଳ, କରତାଳ, ଝାଞ୍ଜ, ଶଙ୍ଖ,ତୁରୀ ଆଦ ିନାନାବିଧ ବାଦୟ ବାଦନ କରି ଜୟ ଜୟ ଗରୁୁମେବ ଆରତୀ ସଂଗୀତ 

ଗାନ କରିର୍ପି୍ଲ I ସଂଗୀତର ତାପ୍ଳ ତାପ୍ଳ ବିଶ ୁଭାଇ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକରୁ ମହାରାଜଙୁ୍କ ଆଳତିର ପ୍ରତିଟ ିଉପଚାର ପ୍ରଦାନ କରିର୍ପି୍ଲ 

I ଆରତୀର ପପ୍ର ପପ୍ର ବିଶ୍ଵଜତି ଭାଇ ବନ୍ଦନା ପ୍ରାର୍ନ୍ା ଓ ପ୍ତାତ୍ର ବନ୍ଦନା ଗାନ କରିର୍ପି୍ଲ I ସଭାପତି ଭାଇ ଆସନ ଗ୍ରହଣ 

ପବୂକ୍ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପାଠ, କପ୍ରାନା ମହାମାରୀ ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ଁପ୍ରାର୍ନ୍ା, ଉତ୍କଳ ପ୍ରାପ୍ଦଶକି ଭକ୍ତ ସମି୍ମଳନୀ ଓ ଆପ୍ମରିକା ଭକ୍ତ 

ସମି୍ମଳନୀ ପାଇ ଁପ୍ରାର୍ନ୍ା ସହ ଆସନ ମନ୍ଦିର ନିତୟ ପ୍ସବା ପଜୂାର ସବୁପ୍ନ୍ଦାବତ ପାଇ ଁପ୍ରାର୍ନ୍ା କରାଇର୍ପି୍ଲ I 



ସବୁ୍ରତ ଭାଇ ସଂଘପ୍ସବକ ଊନଚତ୍ୱାରିଂଶ ଭାଗ ପ୍ରର୍ମ ସଂଖୟା ବନ୍ଦନା ପ୍ରାର୍ନ୍ା କାରିଙ୍କ ପ୍ରତି ପାଠ କରିର୍ପି୍ଲ Iସି୍ମତା ବାଇ ମା' 

ସଂଘପ୍ସବକପ୍ର ର୍ବିା ପ୍ରାର୍ନ୍ା ସଂଗୀତ ଗାନ କରିର୍ପି୍ଲ I ବିଶ୍ ବରଂଜନ ଭାଇ ଗରୁୁଗୀତାର ପ୍ଳାକ ୯୫ ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦପ୍ର ପଢି 

ଶଣୁାଇର୍ପି୍ଲ I 

ଏର୍ ୁଅପ୍ନ୍ତ ପ୍ରର୍ମ ଅଧପି୍ବଶନ ପ୍ଶଷ ପ୍ହବାକୁ ର୍ଯାଉର୍ବିା ପ୍ବପ୍ଳ ସ୍ଵପ୍ନେଶ୍ଵର ଭାଇ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ମହାରାଜ ଓ ଉପସି୍ଥତ ସମତ 

ଭାଇ ଓ ମା' ମାନଙୁ୍କ ବାଲୟ ପ୍ଭାଗ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧପି୍ବଶନ ପାଇ ଁନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିର୍ପି୍ଲ I ଦିବା ୮ଘଟକିା ୪୫ମିନଟ ସମୟପ୍ର 

ଜ୍ଞାନ ଭାଇ, ସି୍ମତା ବାଇ ମା'ଙ୍କ ସହ ଅନୟ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା’ ମାପ୍ନ କାଳଜୟୀ ଜୟଗରୁୁ ମହାନାମ କୀତନ୍ କରାଇର୍ପି୍ଲ I 

କୀତନ୍ର ପ୍ଶଷପ୍ରାନ୍ତପ୍ର ପରଦା ପତନ କରାର୍ଯାଇର୍ଲିା I ଉପସି୍ଥତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମା' ଓ ପିଲା ମାପ୍ନ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ମହାରାଜଙୁ୍କ 

ପ୍ରଣାମ କରିର୍ପି୍ଲ Iଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ମହାରାଜଙୁ୍କ ପ୍ଭାଗଗହୃକୁ ଆବାହନ କରାର୍ଯାଇର୍ଲିା ଓ ବାଲୟ ପ୍ଭାଗ ନିପ୍ବଦନ 

କରାର୍ଯାଇର୍ଲିା Iଉପସି୍ଥତ ସମତ ଭକ୍ତ ଗଣ ଚନ୍ଦନ ଚରଣାମତୃ ପ୍ସବନ ପବୂକ୍ ବାଲୟ ପ୍ରସାଦ ପ୍ସବନ କରିର୍ପି୍ଲ I ମା' ମାପ୍ନ 

ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପ୍ହତୁ ପ୍କବଳ ଫଳାହାର କରିର୍ପି୍ଲ I  

ଦ୍ଵତିୀୟ ଅଧମିବଶନ(ପବୂବାହ୍ନ ୯-୪୫ ରୁ ୧୧-୫୫ ) 

ଦିବା ୯ ଘଟିକା ୩୦ ମିନିଟ ସମୟ ପ୍ର ଅଞ୍ଜଳି ମା' ଫୁଲ ଟିଏ ମୋଇ ଫୁଟିଛ ିଠାକୁର ଆବାହନ ସଂଗୀତ ଟି ଗାନ 

କରିର୍ପି୍ଲ I ଦୀପି୍ତ ମା' ଙ୍କ ଅନୁପସି୍ଥତି ପ୍ର ପନୁଃ ଅଞ୍ଜଳ ିମା' କାୋର ବଇଶଁୀ ବାଜଛୁ ିସଂଗୀତଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଗାନ କରିର୍ପି୍ଲ I 

ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧପି୍ବଶନ ପାଇ ଁଦିବା ୯ ଘଟିକା ୪୫ ମିନିଟ ସମୟପ୍ର ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ମହାରାଜ ପଜୂା ମଣ୍ଡପପ୍ର ବିପ୍ଜ କରିର୍ପି୍ଲ I 

ଭବ ବନ୍ଧ୍ନ ପ୍ମାଚନ ପ୍ରଣାମଗାନ ପବୂକ୍ ଆସନ ପରଦା ଉପ୍୍ ମାଚନ କରାଇର୍ଯାଇର୍ଲିା I  

ବୃନ୍ଦାବନ ଭାଇ "ପ୍ରଭୁ ସେ କେନୀୟ ବନ୍ଦନା ସଂଗୀତ" ଟି ତାମକୁ ବାଦନ ପବୂକ୍ ଗାନ କରି ଗରୁୁ ପାଦପଦ୍ମ ବନ୍ଦନା 

କରିର୍ପି୍ଲ I ପ୍ରଦୁୟମ୍େ ଭାଇ ଙ୍କ ଅନୁପସି୍ଥତି ପ୍ର ବିଶ୍ଵଜିତ ଭାଇ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାପ୍ର ନିଗମ ଉପପ୍ଦଶ ପତୁକର ପଷୃ୍ାି ୧୫୨ ପ୍ର 

ପ୍ରଦତ୍ତ Religion and world ସନ୍ଦଭଟି୍ ପାଠ କରିର୍ପି୍ଲ I କଳ୍ପନା ମା' ଗତ ପଜୂା ବିବରଣୀ ଓଡଆି ଭାଷାପ୍ର ପାଠ କରିର୍ପି୍ଲ 

I ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ଓ ଆପ୍ଲାଚନା ସଭା ପ୍ର ନିମନି୍ତ୍ରତ ପ୍କନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିନିଧ ିଶ୍ରୀପ୍ରପ୍ମାଦ ମହାପାତ୍ର ଭାଇ ପ୍ର୍ଯାଗ ପ୍ଦଇ ବିପ୍ଶଷ ଆପ୍ଲାଚନା 

କରାଇର୍ପି୍ଲ I ଭାଇ ବୁଝାଇ ପ୍ଦଇର୍ପି୍ଲ ପ୍ର୍ଯ - ପ୍ର୍ଯ ବିପ୍ଳଷଣ ପର୍ପ୍ର ଗତି କରି ସଂପ୍ଳଷଣ ପର୍ପ୍ର ପ୍ଫରି ଆସନି୍ତ 

ପ୍ସମାପ୍ନ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପାରାବାରପ୍ର ବୁଡି ରହି ଳୀଳାନନ୍ଦ ଆସ୍ଵାଦନ କରିର୍ାନି୍ତ I ଜୀବନର ବାତବତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଦଶ ୍

ଗହୃସ୍ଥ ଜୀବନ ଗଠନ ଭିତପ୍ର ସଂସାରର ସଂ କୁ ବାଦ ପ୍ଦଇ ସାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମତ ଆଦଶ ୍ଗହୃୀର ଲକ୍ଷ ପ୍ହବା ଉଚିତ I 

ଜ୍ଞାନ ଭାଇ "ମକ ଆମଛ ବାନ୍ଧବ ଭମବ ଗରୁୁ ବନିା ଆଉ" ବଙ୍ଗାଳି ପ୍ରାର୍ନା ସଂଗୀତ ଟି ଗାନ କରିର୍ପି୍ଲ I ପପ୍ର 

ପ୍ରପ୍ଶ୍ୋତ୍ତର କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ ପ୍ର ସପୁ୍ରୀତ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍େ କରିର୍ପି୍ଲ - ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯୟ୍ଙ୍କ ପବୂରୁ୍ ଆଉ ପ୍କହ ିଅପ୍ଦ୍ଵୈତ ଭାବ ପ୍ରଚାର 

କରିର୍ପ୍ଲ କି ? ଏହାର ଉତ୍ତରପ୍ର ପ୍ରପ୍ମାଦ ଭାଇଙ୍କ ଅନୁମତି ପବୂକ୍ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ କହିର୍ପି୍ଲ - ପ୍ବଦ ଅପରୁପ୍ଷୟ, ପ୍ସର୍ପି୍ର 

ପ୍ଦ୍ଵୈତ ଭାବର ବିଷଦ ବଣନ୍ା ଅଛି I ଆଦିଗରୁୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯୟ୍ଙ୍କ ପବୂରୁ୍ ଏହା ର୍ଲିା ଏବଂ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯୟ୍ ଏହାର ପନୁଃ ପ୍ରତିଷ୍ାି 

କରାଇର୍ପି୍ଲ I 

ଦିବା ୧୧ ଘଟିକା ସମୟ ପ୍ର କିପ୍ଶାର ଅଧପି୍ବଶନର ପ୍ରାରମ୍ଭପ୍ର ପ୍ଶ୍ରୟା ମା' "ବନ୍ଦନା କରୁଚୁ ଆମେ େୀନ ଭକ୍ତ 

ଗଣ" ସଂଗୀତ ଟିକ ୁଗାନ କରି ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ମହାରାଜ ଙ୍କର ପାଦ ବନ୍ଦନା କରିର୍ପି୍ଲ I ପପ୍ର ବିଜୟ ଭାଇ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରି 

ସମତ ପିଲା ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ପ୍ନଇ ସଭା କାର୍ଯୟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିର୍ପି୍ଲ I ପ୍ରର୍ପ୍ମ ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କ ନିପ୍ଦଶ୍ପ୍ର ପ୍ଶ୍ରୟା ମା' 

ଇଂରାଜୀ ଭାଷାପ୍ର ସଂଗୀତର ଭାବାର୍ ୍ସମତଙୁ୍କ ବୁଝାଇ ପ୍ଦଇର୍ପି୍ଲ I 

ବିଜୟ ଭାଇ ଅତି ସନୁ୍ଦର ଭାପ୍ବ ପ୍କାମଳମତି କିପ୍ଶାର କପି୍ଶାରୀ ଭାଇ ମା' ମାନଙୁ୍କ ଭାବ ବିନିମୟ ର ଅର୍ ୍ଓ ଭାବ 

ବିନିମୟ କଣ କପିରି କରିବାକୁ ହୁଏ, ସଂଘ କଣ, ଏହାର ଉପ୍େଶୟ କଣ, ସମି୍ମଳନୀ କଣ, ଆପ୍ମ୍ଭ କାହିକଁି ସମି୍ମଳନୀ ପ୍ର ପ୍ର୍ଯାଗ 

ପ୍ଦବା ଉଚିତ ଇତୟାଦି ବୁଝାଇ ପ୍ଦଇର୍ପି୍ଲ I  ଆମର ପ୍ରାଣ ପି୍ରୟ ଅନୁଷ୍ାିନ ର ନାମ କଣ ଏହା ପ୍କଉଠଁାପ୍ର ଅବସି୍ଥତ ତାହା ମଧ୍ୟ 

କର୍ା ଛଳପ୍ର ଅପ୍ନକ ପ୍ରଶ୍େ ମାଧ୍ୟମପ୍ର କୁନି ଭାଇ ମା' ମାନଙୁ୍କ ଅବଗତ କରାଇର୍ପି୍ଲ I ଏହା ପପ୍ର ବବି ଓ ସ୍ଵପ୍ନେଶ୍ଵର ଭାଇ 

ଆପଣା ଭାବ ଭାବମୟଙ୍କ ଆଗପ୍ର ବୟକ୍ତ କରିର୍ପି୍ଲ I ସ୍ଵପ୍ନେଶ୍ଵର ଭାଇ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ମହାରାଜଙୁ୍କ ମଧ୍ୟାନ ପ୍ଭାଗ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା 

ପଜୂା ପାଇ ଁନମିନ୍ତ୍ରଣ କରିର୍ପି୍ଲ I ଏବା, ସକୁନୟା ମା' ଓ ଲିନା ମା' ଆସନ୍ତା ସଂଘ ପଜୂା ପାଇ ଁଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କ ସହ 



ସମତ ଭକ୍ତ ଭାଇ, ମା' ମାନଙୁ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିର୍ପି୍ଲ I ସ୍ଵପ୍ନେଶ୍ଵର ଭାଇ ଜ୍ଞାତ ଅଜ୍ଞାତ ସାରପ୍ର ପ୍ହାଇର୍ବିା ସମତ ପ୍ଦାଷତୃଟ ି

ପାଇ ଁକ୍ଷମସାଗରଙ୍କ ଶ୍ରୀପଦ ର୍ଯଗୁଳ ପ୍ର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ନ୍ା କରିର୍ପି୍ଲ I ଦୀପି୍ତ ମା' ଆବାହନ ସଂଗୀତ ପରିପ୍ବଷଣ ନକରିପାରିର୍ବିା 

ରୁ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟପ୍ର କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିର୍ପି୍ଲ I ରଶ୍ିମ ମା' ବିଦାୟ ପ୍ରାର୍ନ୍ା ସଂଗୀତ ଗାନ କରିର୍ପି୍ଲ I ପପ୍ର ଜୟଗରୁୁ 

କୀତନ୍ ଆରମ୍ଭ କରାର୍ଯାଇର୍ଲିା I ସମତ ଭାଇ ଓ ମା' ଜୟଗରୁୁ ନାମମତୃ ପାନକରି ଆନନ୍ଦପ୍ର ସମସ୍ଵରପ୍ର ଜୟଗରୁୁ ଗାନ କରି 

କୀତନ୍ର ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗପ୍ର ଝାସ ପ୍ଦଇର୍ପି୍ଲ I କୀତ୍ତନ୍ାପ୍ନ୍ତ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କ ଜୟ ପ୍ଘାଷଣା ପବୂକ୍ ପରଦା ପତନ 

କରାର୍ଯାଇର୍ଲିା I ଉପସି୍ଥତ ଭାଇ ଓ ମା' ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରିର୍ପି୍ଲ I ବ୍ରଜ ଭାଇ ସମି୍ମଳନୀ ସମ୍ବନ୍ଧ୍ୀୟ କିଛି ଜରୁରୀ 

ପ୍ଘାଷଣା କରିର୍ପି୍ଲ I ବିଶ୍ଵଜିତ ଭାଇ ଉପସ୍ଥାନ ପ୍ନଇର୍ପି୍ଲ ପପ୍ର ଜୟଗରୁୁ ସମ୍ଭାଷଣ ପବୂକ୍ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରାଇର୍ପି୍ଲ I ମା' 

ମାପ୍ନ ପ୍ସମାନଙ୍କର ନୂତନ ଶାଢ଼ୀ, ଶଙ୍ଖା, ସିନୁ୍ଦର ଆଦ ିଜଗତସ୍ଵାମୀଙ୍କ ପାଦପ୍ର ପ୍ଦଇ ନୂତନ ଶାଢ଼ୀ, ଶଙ୍ଖା, ସିନୁ୍ଦର ଆଦ ିପିନି୍ଧ୍ 

ପନୁଃ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ର୍ପି୍ଲ I ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙୁ୍କ ମଧ୍ୟାନ ପ୍ଭାଗ ଦିଆର୍ଯାଇର୍ଲିା ଓ ପପ୍ର ବିଶ୍ରାମ ଦିଆ ର୍ଯାଇର୍ଲିା I ଉପସି୍ଥତ 

ସମତ ଭାଇ ମହାପ୍ରସାଦ ଓ ମା' ମାପ୍ନ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପ୍ହତୁ ପନୁଃ ଫଳ, ସାଗ,ୁ ଦଧ ିଆଦ ିମହାନନ୍ଦପ୍ର ପ୍ସବନ କରି ନିଜ ନିଜ 

ଗହୃ କୁ ପ୍ରତୟାବତନ୍ କରିର୍ପି୍ଲ I 

 

 

ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକରୁ ଚରଣାଶ୍ରତି 

ବବି ଓ ସ୍ଵପ୍ନେଶ୍ଵର ଭାଇ 


