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ପାଳିଆ - ଭକି୍ତ ମା’, ସାର୍ଥକ ଭାଇ, ସ୍ଵପ୍ନେଶ୍ଵର ଭାଇ 

ତାରିଖ - ୦୯- ୧୯-୨୦୨୧ ସେୟ(ପ୍ରାତଃ- ୭ ଘଟିକା ୧୫ ମିନଟ ରୁ ପବୂବାହ୍ନ ୧୧ ଘଟିକା ୪୫ ମିନଟ ପର୍ଯଥୟନ୍ତ (ପବୂବୀୟ) 

ଅଧବିାସ ପଜୂା- ତା ୦୯- ୧୮-୨୦୨୧ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ ଘଟିକା (ପବୂବୀୟ) ସମୟ ପ୍ର ପବୂଥ ନରି୍ଦ୍ଥାରିତ କାର୍ଯଥୟସଚୂୀ ଅନୁସାପ୍ର 

ସାପ୍ତାହକି ଅଧବିାସ ପଜୂା ନିଗମ ସମ୍ତିୃ ମନ୍ଦିର ପ୍ର ଅନୁଷି୍ତି ପ୍ହଇର୍ଲିା | ସାୟଂ ୬ ଘଟିକା ୪୫ ମିନଟ ସମୟ ପ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା 

ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଗାନ କରାର୍ଯାଇର୍ଲିା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା’ ଦୂରଧ୍ଵନି ମାଧ୍ୟମ ପ୍ର ପଜୂା ପ୍ର ପ୍ର୍ଯାଗଦାନ କରିର୍ପି୍ଲ I ପ୍ରାର୍ଥନା 

ପ୍ସ୍ତାତ୍ରବନ୍ଦନା ଆଦ ିପପ୍ର ନିଗମ ଉପପ୍ଦଶ ଓ ଲୀଳା କାହାଣୀ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥପାଠ କରାର୍ଯାଇର୍ଲିା I 

ପପ୍ର ଜୟଗରୁୁ ନାମ କୀର୍ତ୍ଥନ ଓ ପ୍ରଣାମ ପପ୍ର ରାତ୍ର ୮ ଘଟିକା ସମୟ ପ୍ର ଆସନ ବନ୍ଦ କରାର୍ଯାଇର୍ଲିା ଏବଂ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ 

ଠାକୁର ମହାରାଜଙୁ୍କ ରାତ୍ର ପ୍ଭାଗ ନିପ୍ବଦନ ପପ୍ର ଖଟ ପ୍ଶଜ ଲାଗି ଓ ପହୁଡ଼ ନୀତି କରାର୍ଯାଇର୍ଲିା I ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା' ମହା 

ପ୍ରସାଦପ୍ସବନ ପବୂଥକ ଗରୁୁଗହୃପ୍ର ରାତ୍ର ବିଶ୍ରାମ କରିର୍ପି୍ଲ I 

ଉପସ୍ଥାନ - ସଂଘପଜୂା ପ୍ର ଉପସି୍ଥତ ଭାଇ ଓ ମା’ ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ପତ୍ର ପାଇ ଁଆମସାସ ପ୍େବସାଇଟପ୍ର ର୍ବିା ଉପସ୍ଥାନ ପତ୍ର 

ଦ୍ରଷ୍ଟବୟ I 

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

ତା୦୯-୧୯-୨୦୨୧ ରିଖ ରବିବାର ପବୂଥ ନିର୍ଦ୍ଥାରିତ ଓ ନପି୍ବଦିତ କାର୍ଯଥୟସଚୂୀ ଅନୁସାପ୍ର ଶ୍ରୀ ନିଗମ ସମ୍ତିୃ ମନ୍ଦିର ପ୍ର 

ଅତି ପ୍ରତୁୟଷରୁ ପଜୂକ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କର ଦ୍ୱାରଫିଟା ନୀତି ସାରି, ପହୁଡ଼ ଭଙ୍ଗ କରାଇ, ପ୍ମୈଲମ, ଅବକାଶ 

ସକାଳ ଧପୂ ଆଦ ିନୀତିକାନି୍ତ କରାଇର୍ପି୍ଲ I ସମସ୍ତ ସଂଘପ୍ସବି ଭାଇ, ମା’ ଓ କିପ୍ଶାର କିପ୍ଶାରୀ ଭାଇ ମା’ ମାପ୍ନ ବଡ 

ସାଆନ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭାତୀ ଦଶଥନ ପାଇ ଁପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିର୍ପି୍ଲ I ପ୍ରାତଃ ୭ ଘଟିକା ୧୫ ମିନଟ ସମୟ ପ୍ର ପ୍ରାତଃ ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଭଙ୍ଗକରି 

ଜୟଗରୁୁ ମହାନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହ ଶଭୁ ଶଙ୍ଖ ନାଦ କରି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସଂଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରାର୍ଯାଇର୍ଲିା I ପ୍ରର୍ପ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ “ତବ 

େନ୍ଦରି ଦ୍ୱାମର ପ୍ରତୀକ୍ଷା” ସଂଗୀତଟିକୁ ଗାନ କରି ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଭାବ ବିହ୍ ୱଳିତ କରାଇର୍ପି୍ଲ I ପନୁଃ ନହିାର ଭାଇ ଅପ୍ନୈକ 

ଭାପ୍ବାଦ୍ଦୀପକ ‘ସାରା ଜୀବନମର ମେତକ’ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସଂଗୀତଟିକୁ ପରିପ୍ବଷଣ କରିର୍ପି୍ଲ I ସମପ୍ସ୍ତ ଭାଇ, ମା’ ପ୍ରତୀକ୍ଷା 

ସଂଗୀତ ହସ୍ତତାଳ ପ୍ଦଇ ପାଳଧିରି ସ୍ଵ ସ୍ଵ ଗହୃାସନ ପ୍ର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିର୍ପି୍ଲ I 

ପପ୍ର ବଡ ଠାକୁର ଆମର ପ୍ରାଣ ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ରତ୍ନ ସିଂହାସନପ୍ର ବିପ୍ଜ କରିର୍ପି୍ଲ I ଘ୭:୩୦ମି 

ସମୟ ପ୍ର ସଂଘ ଆସନ ପରଦା ଉପ୍୍ ମାଚନ ପ୍ହାଇର୍ଲିା I ପରଦା ଉପ୍୍ ମାଚନ ପପ୍ର ଦଶଥନଅଭିଳାଷି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମା' 

ପରମ କାରୁଣକି, ଅନପି୍ର୍ଦ୍ଥଷୟ, ଅତକଥୟ, ଅଵାଚୟ, ନିତୟ ତି୍ରଜଗତବନ୍ଦୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରଭାତୀ ଦଶଥନ କରିବାର 

ପରମ ପ୍ସୌଭାଗୟ ଲାଭ କରିର୍ପି୍ଲ I ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଓ ସି୍ମତା ମା'ଙ୍କ ସହ ଉପସି୍ଥତ ର୍ବିା  ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା’ ମାପ୍ନ ଅଭୟ 

ଚରଣାରବିନ୍ଦପ୍ର ପ୍ରଣାମ ନିପ୍ବଦନ ପବୂଥକ ଜୟଗଋୁ ଧ୍ଵନି ସହ ନଜି ନିଜ ସାଧ୍ୟ ମପ୍ତ ପ୍ଖାଳ କରତାଳ ସହ ନାନା ବିଧ ଗାନ୍ଧ୍ବଥ 

ବାଦୟ ବାଦନ କରି ଭାବ ବିହ୍ ୱଳିତ ମିଳିତ ସମୁଧରୁ ସ୍ଵର ପ୍ର ‘ଜୟ ଜୟ ଗରୁୁମେବ େଙ୍ଗଳ ଆରତୀ’ ଗାନ କରିର୍ପି୍ଲ ଓ 

ସଂଗୀତର ତାପ୍ଳ ତାପ୍ଳ ଅନନ୍ତ ପ୍କାଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସ୍ଵାମୀ ମହାପ୍ର୍ଯାଗୀ ସଦ୍ଗରୁୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଙୁ୍କ ପ୍ରଭାତୀ ଆରତୀ 



ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇର୍ଲିା I ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା' ଶ୍ରୀ ଗରୁୁପାଦ ପଦ୍ମପ୍ର ମନ ନିପ୍ବଶୀ ଏକ ପ୍ରାଣ ଏକ ମନ ପ୍ହାଇ ଜଗପ୍ମାହନ ପ୍ର 

ଉପସି୍ଥତ ପବୂଥକ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଆରତୀ ଦଶଥନ କରିର୍ପି୍ଲ I 

ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା' ମାପ୍ନ ସପୁ୍ରୀତ ଭାଇ ଙ୍କ ସହ ପ୍ରର୍ପ୍ମ ‘ବନ୍ଦଇ ଗରୁୁ ଚରଣ କେଳ େଗୁଳ ‘ବନ୍ଦନା ଗାନ କରି 

ଗରୁୁ ପ୍ଗାବିନ୍ଦଙ୍କର ପାଦ ବନ୍ଦନା କରିର୍ପି୍ଲ ଓ ପପ୍ର ପପ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ସ୍ତାତ୍ର ବନ୍ଦନା ଓ ମହମିା ଗାନ କରିର୍ପି୍ଲ I  

ସଭାପତି ଶ୍ରୀବ୍ରଜ ଭାଇ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରି ପରିଚୟ ପତ୍ର ପାଠ କରାଇର୍ପି୍ଲ I ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତର କଲୟାଣ ପାଇ ଁ

ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା' କୃତାଞ୍ଜଳୀ ପଟୁପ୍ର ଏକସ୍ଵରପ୍ର କାଳରୁପି ମହାକାଳ, କରୁଣା ଅବତାର, ସଂସାର ସାର, ସଷିୃ୍ଟ ନୟିନ୍ତା, 

ମହାମହମି ଙ୍କ ନିକଟପ୍ର କପ୍ରାନା ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ଁଗହୁାରି ଜଣାଇ ର୍ପି୍ଲ I ଆସନ୍ତା ସମି୍ମଳନୀ ପାଇ ଁପ୍ରାର୍ଥନା ଓ 

ଆସନ ମନ୍ଦିର ନିତୟ ପ୍ସବା ପଜୂାର ସବୁନ୍ଦପ୍ବାସ୍ତ ପାଇ ଁପ୍ରାର୍ଥନା କରିର୍ପି୍ଲ I 

 ବିଶ୍ଵଜିତ ପତି ଭାଇ ସଂଘପ୍ସବକ ଏକତି୍ରଂଶ ଭାଗ ପ୍ରର୍ମ ସଂଖୟା ବନ୍ଦନା ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କାରି ଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁପ୍େଦ 

ପାଠ କରିର୍ପି୍ଲ I ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ସଂଘପ୍ସବକ ପ୍ର ର୍ବିା “ପରେ ଆରାଧ୍ୟ ମେବ େିନତୀ ଆେର ଗରୁୁମେବ ମେ” ପ୍ରାର୍ଥନା 

ସଂଗୀତ ଟିକୁ ଗାନ କରିର୍ପି୍ଲ I ଠାକୁର ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗରୁୁଗୀତା ର ୩୧ନଂ ପ୍ଳାକ ନବାକ୍ଷରୀ ଭାଗବତ େନ୍ଦ ପ୍ର ପାଠ 

କରିର୍ପି୍ଲ I ଏହା ପପ୍ର ସ୍ଵପ୍ନେଶ୍ଵର ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକରୁ ମହାରାଜ ଙୁ୍କ ବାଲୟ ପ୍ଭାଗ ପାଇ ଁଓ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମା’ ଓ ପିଲା ମାନଙୁ୍କ 

ପ୍ରସାଦ ପ୍ସବନ ପାଇ ଁଓ ଦିବା ୧୦ ଘଟିକା ସମୟକୁ ଦି୍ୱତୀୟ ଅଧପି୍ବଶନ ପାଇ ଁନମିନ୍ତ୍ରଣ କରିର୍ପି୍ଲ I ଦିବା ୮ ଘଟିକା ୪୩ ମିନଟ 

ସମୟ ପ୍ର ଜୟଗଋୁ ନାମ କୀର୍ତ୍ଥନ କରା ର୍ଯାଇର୍ଲିା I କୀର୍ତ୍ଥନ ର ତାପ୍ଳ ତାପ୍ଳ ସାହାଣ ପ୍ମଲା ସମୟ ପ୍ର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ 

ମା’ ମଣମିାଙୁ୍କ ରତ୍ନପ୍ବଦୀ ଉପପ୍ର ପ୍ରଣାମ କରିବା ସହ କୀର୍ତ୍ଥନାପ୍ନ୍ତ ପରଦା ପତନ କରାର୍ଯାଇର୍ଲିା I ଶ୍ରୀ ୋମଙୁୁ୍କ ପ୍ଭାଗ 

ମଣ୍ଡପପ୍ର ପ୍ଗାପାଳ ବଲ୍ଲଭ ପ୍ନୈପ୍ବଦୟ ଲାଗି କରାର୍ଯାଇର୍ଲିା ଓ ସମପ୍ସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସପ୍ର ଆନନ୍ଦ ବଜାରପ୍ର ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ନ 

ପ୍ସବନ କରିର୍ପି୍ଲ I 

ଦ୍ୱତିୀୟ ଅଧମିବଶନ(ପବୂବାହ୍ନ ୯-୪୫ ରୁ ୧୧-୪୫ ) 

ପବୂଥ ନିପ୍ବଦିତ କାର୍ଯଥୟସଚୂୀ ଅନୁସାପ୍ର ଘ୯ଟା ମି୪୫ ପ୍ର ଆବାହନ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଗାନ କରା ର୍ଯାଇର୍ଲିା I ସକୁନୟା ମା’ 

"େରେ େଝମିର ମୋର", ପ୍ଦବାଶଷି ଭାଇ "ଆସ ଆସ ଆସ ଉଛରୁ ନକରି ଆସ" ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସଂଗୀତ ଗାନ କରିର୍ପି୍ଲ I 

ଦିବା ୧୦ ଘଟିକା ସମୟ ପ୍ର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜୀ ସଂଘପଜୂା ଆସନ ମଣ୍ଡପ ପ୍ର ବିପ୍ଜ କରିର୍ପି୍ଲ ଓ ଭବ ବନ୍ଧନ ପ୍ରଣାେ ଗାନ 

କରାର୍ଯାଇ ଆସନ ପରଦା ଉପ୍୍ ମାଚନ କରାର୍ଯାଇର୍ଲିା I 

ପଜୂା ମା' “ଆଜି ବମିଜ କରିଛନ୍ତ ିଶ୍ରୀ ନଗିମେଶ୍ଵର" ବନ୍ଦନା ସଂଗୀତ ଗାନ କରିର୍ପି୍ଲ I ରଶ୍ିମ ମା' ନିଗମ ଉପପ୍ଦଶ 

ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ର ପଷୃ୍ାି ୪୫ ରୁ ପଷୃ୍ାି ୯୮ପ୍ର ପ୍ରଦର୍ତ୍ “On the Problems of the age” ଅନୁପ୍େଦ ଟିକୁ ପାଠ କରିର୍ପି୍ଲ | 

ଅଶ୍ିନିୀ ଭାଇ ପବୂଥ ପଜୂା ବିବରଣୀ ପାଠ କରିର୍ପି୍ଲ I ବିଶ୍ଵଜିତ ଭାଇ ପ୍ପ୍ରମିକ ଗରୁୁ ପଷୃ୍ାି ୨୮୩ ରୁ ୨୮୭ "ଭଗବାନ ରାମକଷୃ୍ଣ" 

ସନ୍ଧ୍ଭଥ ଟି ପାଠ କରିର୍ପି୍ଲ I ବୃନ୍ଦାବନ ଭାଇ ହସ୍ତ ଘଡୁୁକା ବାଦନ ପବୂଥକ “ମକମେ ସଧୁାମବାଳା ଆଶଷି ତୁେର “ପ୍ରାର୍ଥନା 

ସଂଗୀତ ଟି ଗାନ କରିର୍ପି୍ଲ I କପି୍ଶାର ଭାଇ ସଂସାର ପପ୍ର୍ - ପ୍ରର୍ମ ଖଣ୍ଡ ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରିର୍ପି୍ଲ I 

ଆଜିର ପ୍ରପ୍ଶ୍ୋର୍ତ୍ର ସଭା ପ୍ର ବ୍ରଜ ଭାଇ କହରି୍ପି୍ଲ- ମନ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବପ୍ର ବିଚଳିତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ଏ 

ବିଚଳିତ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପପ୍ର ବିଶ୍ଵାସ I  

ଜପ୍ନୈକ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍େ କରିର୍ପି୍ଲ - ବାଲୟ କାଳ ରୁ କପିରି ପ୍ଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନ ଅଭୟସ୍ତ ପ୍ହାଇ ରହେିି? 

ଉର୍ତ୍ର ପ୍ର ବ୍ରଜ ଭାଇ କହରି୍ପ୍ଲ ଏହା ଆମର ଜ୍ମ ଜ୍ମ ର ସଂସ୍କାର I ଏ ଜ୍ଞାନ ଆମର ନାହି ଁପ୍ର୍ଯ ସବୁ ପ୍ସହ ିଚି୍ ମୟ 

ସର୍ତ୍ା ର ବିକାଶ I ସବୁ ସଂସ୍କାର କାଟି ଉପରକୁ ଉଠପି୍ଲ ଆପ୍ମ ଅପ୍ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ପ୍ର ଉପସି୍ଥତ ପ୍ହବା I 

ପଣୁ ିପ୍ରଶ୍େ ଆସିର୍ଲିା - ସମିଳନୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ର ଅେି ମଳିନ ପ୍ଦହ ମନ ପ୍ନଇ ଏହାର ମାପ୍ନ କଣ? ବ୍ରଜ ଭାଇ - ଆପ୍ମ 

ସମସ୍ତ କମଥ ତି୍ରଗଣୁ ଆପ୍ବାରୀତ ପ୍ହାଇ କରୁର୍ବିା ପ୍ହତୁ ଆମର କମଥ ମଳିନ ପ୍ହାଇ ର୍ଯାଉେି ଏବଂ ଆପ୍ମ ମାପ୍ନ ମଧ୍ୟ ମଳନି 

ପ୍ହାଇ ର୍ଯାଉେୁ I 



ଗରୁୁଗୀତା ପ୍ର ପଢ଼ାରି୍ଯର୍ବିା ପ୍ଳାକପ୍ର ପ୍ରଦର୍ତ୍ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଅନିତୟ ବସୁ୍ତକୁ ଜ୍ଞାତବୟ ଓ ମନକୁ ପ୍ଜ୍ଞୟ କୁହାରି୍ଯବାର 

ର୍ଯର୍ାର୍ଥତା କଣ ପ୍ହାଇପାପ୍ର? ସପୁ୍ରୀତ ଭାଇଙ୍କର ଏ ପ୍ରଶ୍େ ର ଉର୍ତ୍ର ପ୍ର ଜ୍ଞାନ ଭାଇ କହରି୍ପି୍ଲ - ବସୁ୍ତତଃ ପ୍ଜ୍ଞୟ ବସୁ୍ତକୁ ର୍ଯାହା 

ଜାଣବିା ପାଇ ଁଦରକାର ତାହା ପ୍ହଲା ଜ୍ଞାନ ର୍ଯଦି ଆପ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ଜ୍ଞୟ ର ମଳୂ ପର୍ଯଥୟନ୍ତ ରି୍ଯବା ପ୍ତପ୍ବ ପ୍ଦଖବିା ଆତ୍ମା ଭିନ୍ନ ଅନୟ 

କିେି ନାହି ଁଶ୍ରୀଗରୁୁ ଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆତ୍ମତତ୍ୱ, ପରମାତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ, ଓ ପରକାଳ ତତ୍ୱ ଜାଣବିାକୁ ହୁଏ I ତାହା ଆପ୍ମ କପିରି ଜାଣବିା? ପ୍ରଶ୍େ 

ର ଉର୍ତ୍ର ପ୍ର ଭାଇ କହରି୍ପି୍ଲ - ନିଷ୍କାମ ଭାପ୍ବ ଗରୁୁ ପାଦ ପ୍ସବା କପ୍ଲ ପ୍ସ ଖସିୁ ପ୍ହାଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ, ପ୍ହପ୍ଲ 

ଆତ୍ମ ତତ୍ୱ ଆୟର୍ତ୍ କରିବା ପାଇ ଁନିଜକୁ ପ୍ରର୍ପ୍ମ ଉପର୍ଯକୁ୍ତ କରି ପ୍ନବାକୁ ପପ୍ଡ I ଏହପିରି ଅପ୍ନକ ନିଗଢ଼ୁ ତତ୍ୱ କୁ ଭାଇ 

ଅନାୟାସ ପ୍ର ପ୍ବାଧଗମୟ କରାଇପ୍ଦଇର୍ପି୍ଲ I 

ବ୍ରଜ ଭାଇ କହରି୍ପି୍ଲ-ପ୍ଦହ ମନ ପ୍ରାଣ ପ୍ଦଇ ପ୍ସବା କରିବା I ଜ୍ଞାତ ବା ଅଜ୍ଞାତ ପ୍ର ପ୍ର୍ଯପରି ଆମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଏପରି 

କାର୍ଯଥୟ ନହୁଏ ପ୍ର୍ଯଉରଁ୍ପି୍ର ସଂଘର ପ୍ପ୍ରମ ପ୍ରୀତ ିଭାବ କ୍ଷଣୁ୍ଣ ପ୍ହବ I ର୍ଯଦି ଜାଣପିାରିପ୍ଲ ପ୍ତପ୍ବ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପ୍ବ I 

ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକରୁ ପ୍ରୀତ ିଭାବ ପ୍ଦଖପି୍ଲ ପ୍ର୍ଯତିକି ଖସିୁ ହୁଅନି୍ତ ପ୍ଗାଟିଏ ରାଜୟ ଆଣ ିପ୍ଦପ୍ଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ସତିକି ଖସିୁ ହୁଅନି୍ତ ନାହି ଁI 

୧୧ ଘଟିକା ସମୟ ପ୍ର କିପ୍ଶାର କିପ୍ଶାରୀ ଭାଇ ମା’ ଅଧପି୍ବଶନ (young aspirants) ଆରମ୍ଭ ପ୍ହଇର୍ଲିା I ଶ୍ରୀଜା 

ମା' “ଚରଣ ତୁେର ସରଗ ୁବଳି” ପ୍ରାର୍ଥନା ସଂଗୀତଟିକୁ ଗାନ କରିର୍ପି୍ଲ I 

ଭକି୍ତ ମା' ଘ୧୧:୦୫ମି ସମୟ ପ୍ର ଅଧପି୍ବଶନ ର ଅଧକ୍ଷତା କରିର୍ପି୍ଲ I ପ୍ରର୍ପ୍ମ ଉପସ୍ଥାନ ନିଆ ର୍ଯାଇର୍ଲିା I ପିଲା 

ମାପ୍ନ ଜୟଗଋୁ କହ ିମା' ଙୁ୍କ ନିଜର ଉପସି୍ଥର୍ ିଅବଗତ କରାଇର୍ପି୍ଲ I  

କିପ୍ଶାର କିପ୍ଶାରୀ ଭାଇ ମା’ ଅଧପି୍ବଶନ ପପ୍ର ସାର୍ଥକ ଭାଇ, ସ୍ଵପ୍ନେଶ୍ଵର ଭାଇ ଭକି୍ତ ମା’ ନିଜ ନିଜର ଭାବ ବୟକ୍ତ 

କରିର୍ପି୍ଲ I ସନ୍ଧ୍ୟା ପଜୂା ଓ ମଧ୍ୟାନ ପ୍ଭାଗ ନିପ୍ବଦନ ପାଇ ଁଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା’ ମାନଙୁ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିର୍ପି୍ଲ I 

ପପ୍ର ବବି, ରଶ୍ମୀ ପଣ୍ଡା ମା', ରଶ୍ମୀ ପର ପଜୂା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିର୍ପି୍ଲ I ପାଳିଆ ସାର୍ଥକ ଭାଇ, ସ୍ଵପ୍ନେଶ୍ଵର ଭାଇ ଭକି୍ତ ମା’ ଜ୍ଞାତ 

ଅଜ୍ଞାତ ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟି ପାଇ ଁଅପ୍ହତୁକି କ୍ଷମାମୟ ଙ୍କ ନିକଟପ୍ର କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିର୍ପି୍ଲ I 

ପରିପ୍ଷଶ ପ୍ର ଶବିାନୀ ମହାନି୍ତ ମା' ଦୀନନାର୍ଙ୍କ ପାଖପ୍ର ବିଦାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇର୍ପି୍ଲ I ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା‘ ବିଦାୟ 

ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଳ ିଧରିର୍ପି୍ଲ I ବିଦାୟ ପ୍ରାର୍ଥନାପ୍ନ୍ତ ଜୟଗରୁୁ ନାମ ସଂକୀତଥନ କରା ର୍ଯାଇର୍ଲିା I ଜ୍ଞାନ ଭାଇ କୀର୍ତ୍ଥନର ମଙ୍ଗ 

ସମ୍ଭାଳିବା ସହ ଉପସି୍ଥତ ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ନାମ ରସ ସଧୁା ପାନ କରି ଉ୍ମାଦ ପବୂଥକ ନୃତୟରତ ପ୍ହାଇ କୀତଥନ ର ଉର୍ତ୍ାଳ ତରଙ୍ଗ 

ପ୍ର ଝାସ ପ୍ଦବାକୁ ଲାଗିର୍ପି୍ଲ I କୀର୍ତ୍ଥନାପ୍ନ୍ତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା’ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସହ ପରଦା 

ପତନ କରାର୍ଯାଇ ର୍ଲିା I 

ପପ୍ର ବିଶ୍ଵଜିତ ଭାଇ ଉପସ୍ଥାନ ପ୍ନଇର୍ପି୍ଲ, ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା’ ଜୟଗରୁୁ କହ ିଭାଇଙୁ୍କ ଉପସି୍ଥତି ଜ୍ଞାତ କରର୍ପି୍ଲ I 

ପପ୍ର ବିଶ୍ଵଜିତ ଭାଇ ଜୟଗରୁୁ କହ ିସଭା ସାଙ୍ଗ କରାଇର୍ପି୍ଲ I 

ପ୍ସହ ିେପନ ପଉଟି ପ୍କାଠ ପ୍ଭାଗଖଆି ବଡ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ନିକଟପ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ ପ୍ହାଇର୍ବିା ନାନାବିଧ ସଙୁ୍ଖଡି ବୟଞ୍ଜନ 

ମହାପ୍ରସାଦ ସହ ମାଧ୍ୟାନ ପ୍ଭାଗ ଲାଗି ପ୍ହାଇର୍ଲିା ଓ ବଡ ସାଆନ୍ତଙୁ୍କ ମାଧ୍ୟାନ ପହୁଡ଼ ଦିଆର୍ଯାଇର୍ଲିା I ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା’ 

ଆନନ୍ଦ ମନ ପ୍ର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପ୍ର ଅବଢ଼ାନ୍ନ ପ୍ସବନ କରିର୍ପି୍ଲ ଓ ଅଭୟ ଚରଣ ପ୍ର ପ୍ରଣାମ ପବୂଥକ ପନୁ୍ନ ପ୍ଦାଷ ତ୍ରୁଟି 

ମାଜଥନା ନିମପ୍ନ୍ତ କ୍ଷମା ପାର୍ଥନା କରି ସାନନ୍ଦ ଚିର୍ତ୍ପ୍ର ସ୍ଵ ସ୍ଵ ଗହୃାସନକୁ ପ୍ରତୟାବତଥନ କରିର୍ପି୍ଲ I 
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