ସତ୍ସଙ୍ଗ ସସସେଟାଯୀଙ୍କ୍ଦ୍ବାଯା୍ପ୍ରଦତ୍ତ୍ନିସଦେଶାଫୀ,୍16.06.2020
(ODIA)
ସଂପ୍ରତି କେନ୍ଧ ସଯୋଯ ଓ ଫିବିନ୍ନ ଯାଜୟ ସଯୋଯ ଫିବିନ୍ନ କେତ୍ରକଯ ରେଡାଉନ ନିଭ କୋହ େଯି ଫାେୁ
ନିଷ୍ପତ୍ତି କନଆଛନ୍ତି। ଭାତ୍ର ସଫୁ ସ୍ଥାନକଯ ସଭାନ ବାକଫ ତାହା କୋହ େଯାମାଆନାହି।ିଁ
କୋବି ଡ-୧୯ ସଂକ୍ରଭଣଯ ପ୍ରବାଫ ନୁ ମାୀ ଫିବିନ୍ନ ଞ୍ଚେୁ ବି ନ୍ନ ବି ନ୍ନ କଜାନକଯ ଫିବକ୍ତ େଯାମାଆଛି। କୋହ
ଭଧ୍ୟ ତଦନୁ ସାକଯ େଯାମାଆଛି। ଏଥ ିସହ ଅଞ୍ଚିେ ଯି ସ୍ଥିତିେୁ କଦଖ ି ସ୍ଥାନୀ ପ୍ରଶାସନ ଭଧ୍ୟ କୋବି ଡ -୧୯ଯ
ଭୁୋଫିରା ରାଗି ଅଫଶୟେତା ନୁ ସାକଯ ନିଭେୁ େକ ାଯ ଓ କୋହ େଯୁଛନ୍ତି। ଅଭେୁ ତଦନୁ ମାୀ ଏହି
ନିଭେୁ ଭାନି ଚିଫାେୁ ଡ଼ିଫ।
ସଭସ୍ତ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗ୍ ସେନ୍ଦ୍ର, ଭନ୍ଦିଯ, ଫିହାଯ, ଉସମାଜନା୍ ସେନ୍ଦ୍ର୍ ତଥା୍ ବକ୍ତ-ଅନୁ ଗାଭୀଭାସନ୍ ସଯୋଯଙ୍କ୍
ଦ୍ୱାଯା୍ପ୍ରଣୀତ୍ନିୟଭାଫୀେୁ୍ଠିେ୍ବାସଫ୍ଭାନି୍ଚିଫା୍ରାଗି ୍ସଭସ୍ତଙ୍କୁ୍ଅନୁ ସଯାଧ୍େଯାମାଉଛି।
ଫିବିନ୍ନ ଫିଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଫହୁ ସଭାହିତ ଜିଜ୍ଞାସାେୁ ଦୃ ଷ୍ଟିକଯ ଯଖ ି ‘ସତସଙ୍ଗ’ େଯୁ ଏହି ସଭାଧାନଭୂେ
ନିକଦେଶେ
ି ା ପ୍ରୋଶ େଯାମାଉଛି ।

★★

ଏହି୍ ନିସଦଶିୋ୍ ଫିସଶଷ୍ େଯି ୍ ଫତ୍ତେଭାନ୍ ଯି ସ୍ଥିତ୍ି ାଇ୍ଁ ପ୍ରଦତ୍ତ,୍ ସ୍ବାବାଫିେ୍ ଯି ସ୍ଥିତସ
ି ଯ୍ ମାହାଯ୍

ଅଧିୋାଂଶହି୍ାନୀୟ୍ନ୍ଫି
ଁ
୍ଯହିାସଯ୍।

ଇଷ୍ଟବୃତି୍ଜଭା୍ସାଂୋନ୍ତ୍ସୂଚନା
ପ୍ରଶ୍ନ:—

★★ଫତ୍ତେଭାନ୍ ଯି ସ୍ଥିତସି ଯ୍ ଇଷ୍ଟବୃତି୍ ଜଭା୍ ସଦଫା୍ ଫିଷୟସଯ୍ େି୍ ୍ ନିସଦେଶ୍ ଯହିଛ?ି

ରେ୍ଡାଉନ୍ ସମାଗ ଁୁ୍

ଜଭା୍ ନ୍ ସହାଇ୍ ଗଚ୍ଛିତ୍ ଥିଫା୍ ଫୟକ୍ତି ଗତ୍ ଫା୍ ାଯି ଫାଯି େ୍ ଇଷ୍ଟବୃତି୍ ଅଘେୟ୍ ସେଉଠିଁ , େିବି୍ ବାସଫ୍ ଜଭା୍
ଦିଆମିଫ?
ଉତ୍ତଯ:

★

—

ଫତ୍ତେଭାନ୍ଯି ସ୍ଥିତେ
ି ୁ୍ ଦୃ ଷ୍ଟିସଯ୍ଯଖି୍ ପିରାନ୍ଥ୍ରି୍ ୋଉଣ୍ଟଯସଯ୍ଇଷ୍ଟବୃତି୍ ଅଘେୟ୍ଜଭା୍ସଦଫା୍ଫୟଫସ୍ଥାେୁ୍

ସ୍ଥଗି ତ୍ହି୍ଯଖାମାଇଛି
ଁ
।

★

ପ୍ରତୟସେ୍ ଏଣିେି୍ ନିଜ୍ ନିଜ୍ ଅଞ୍ଚସଯ୍ ସମ୍ଭାଫୟତା୍ ଅନୁ ମାୟୀ୍ ସ୍ଥାନୀୟ୍ ଉସମାଜନା୍ ସେନ୍ଦ୍ରସଯ୍

ଇଷ୍ଟବୃତି୍ଅଘେୟ୍ଜଭା୍ସଦଇାଯି ସଫ୍ସଫାରି ୍ସୂଚତ
ି ୍େଯାମାଉଛି।
କମଉ ିଁ ସଫୁ ଞ୍ଚକଯ ରେଡାଉନ ଉ ାଆଦିଅମାଆଛି ଫା କୋହ େଯାମାଆଛି , କସ ାକଯ ସ୍ଥାନୀ
ପ୍ରଶାସନ ାଯୁ ସ୍ପଷ୍ଟବାକଫ ଫଗତ କହଫା କଯ ଉକମାଜନା କେନ୍ଧ ଭାଧ୍ୟଭକଯ ଆଷ୍ଟବୃତି ଜଭା କଦଫା ଫୟଫସ୍ଥା
ୁଣି ଚାରୁ େଯି ଫା ରାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅମାଆାଯି ଫ। କମଉ ିଁ ଞ୍ଚକଯ ଜନସାଧାଯଣଙ୍କଯ ମାତାାତ ଉକଯ
କେୌଣସି ପ୍ରତିଫନ୍ଧେ ନ ଥ ିଫ ଓ ଉକମାଜନା କେନ୍ଧ ଚାରୁ କହଫା ସମ୍ଭଫ ଥ ିଫ, କସ ାୋଯ ଗୁଯୁଭ୍ରାତାଭାକନ ନିଜ
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ନିଜ ଉକମାଜନା କେନ୍ଧ ସହିତ କପାନକଯ କମାଗାକମାଗ େଯି କେକଫ ଓ କେକତକଫକ ଆଷ୍ଟବୃତି ଜଭା କଦଆ
କହଫ ତାହା ଫୁ ଝି କସ ାେୁ ମାଆ ଘେୟ ଜଭା କଦଆାଯି କଫ।
ଉକମାଜନା କେନ୍ଧଯ ଯି ଚାେଭାକନ ସଭ ଫାହାଯ େଯି ନିଜ ଞ୍ଚଯ ଦୀେିତଭାନଙ୍କୁ ଏ ସଂେେକଯ
ଫଗତ େଯାଆଫାେୁ ପ୍ରାସ େଯି କଫ ଏଫଂ କମକତଦୂ ଯ ସମ୍ଭଫ ଏେ ସଭକଯ ନ ଅସି ବି ନ୍ନ ବି ନ୍ନ ସଭକଯ
ଅସି ଫା ରାଗି କସଭାନଙ୍କୁ ନିକଦେଶ କଦକଫ।

★

ସତସଫ୍ ଫହୁ ସାଂଖୟାସଯ୍ ଗୁଯୁଭ୍ରାତା୍ ସମବି୍ ଏେ୍ ସଭୟସଯ୍ ଏେତ୍ର୍ ବି ଡ଼୍ ନ୍ ଜଭାନ୍ତି, ସସଥିପ୍ରତି୍ ଦୃ ଷ୍ଟି୍

ସଦଫାେୁ୍ସହଫ।

★

ଫତ୍ତେଭାନ୍ ଯି ସ୍ଥିତସ
ି ଯ୍ ପ୍ରସୟାଜନ୍ ସହସର୍ ଉସମାଜନା୍ ସେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିେସଯ୍ ଏୋଧିେ୍ ଦିନ୍ ଅଘେୟ୍

ଜଭାନିଆମାଇାସଯ୍।

★

େିନ୍ତୁ୍ସମଉଦିଁ ନ୍ସମତିେି୍ ଅଘେୟ୍ସାଂଗ୍ରହ୍ସହଫ୍ତାହା୍ସମଯି ୍ ସସହିଦନ
ି ୍ହି୍ସତ
ଁ
୍ସଙ୍ଗଯ୍ନିଦିଷ୍ଟ୍ଫୟାଙ୍କ୍

ଆୋଉଣ୍ଟସଯ୍ଜଭା୍ଦିଆମାଏ୍।
ପ୍ରଶ୍ନ:—

★★

ଦୀଘେଦନ
ି ଧଯି ଘସଯଜଭାସହାଇଥିଫାଇଷ୍ଟବୃତିଅଘେୟଏେତ୍ରଜଭାଦିଆମାଇାଯି ଫେି?

ମଦି୍ ଜଭା୍

ଦିଆମାଏ୍ ସତସଫ୍ ତାହା୍ ୨/୩ଟି୍ ୃଥେ୍ ପଭେସଯ୍ ଜଭା୍ ଦିଆମିଫ୍ ନା୍ ସଗାଟିଏ୍ ପଭେସଯ୍ ଜଭା୍
ଦିଆମାଇାଯି ଫ୍?

—

ଉତ୍ତଯ:

★

ଏୋଧିେ୍ ଭାସଯ୍ ଇଷ୍ଟବୃତି୍ ଅଘେୟ୍ ସଗାଟିଏ୍ ପଭେସଯହି୍ଁ ଜଭାଦିଆ୍ ମିଫ୍ ଏଫାଂ୍ ସେସତଭାସଯ୍ ଅଘେୟ୍

ସଦଉଛନ୍ତି୍ତାହା୍ଉସେଖ୍େଯି ୍ସଦସରସହଫ।

★

ଉଦାହଯଣ୍ସ୍ୱଯୂ୍ -୍ମଦି୍ ଆଣଙ୍କଯ୍ଭାସିେ୍ଇଷ୍ଟବୃତି୍ ଅଘେୟ୍ ୫୦୍ଟଙ୍କା୍ସତସଫ୍୩୍ଭାସଯ୍ଅଘେୟ୍

୧୫୦୍ଟଙ୍କା୍ସହଫ।୍ଜଭା୍ସଦଫା୍ସଭୟସଯ୍ଆଣ୍୧୫୦୍ଟଙ୍କା୍ଠାଇସଫ୍ଓ୍ପଭେସଯ୍୫୦୍x ୩=୍୧୫୦୍
ଉସେଖ୍େଯି ସଫ।୍ଏଥିଯୁ୍ଆଣାଛାଏ୍ଫୁ
ଁ ଝାଡ଼ିଫ୍େି୍୩୍ଭାସଯ୍ଅଘେୟ୍ଠାଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଶ୍ନ:—

★★

ସତ୍ସଙ୍ଗ୍ କ୍ଷଯୁ୍ ପ୍ରଦତ୍ତ୍ ଫୟାଙ୍କ୍ ଆୋଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିେସଯ୍ (୍ Power Jyoti)ଫୟକ୍ତି ଗତ୍ ଅଘେୟ୍

ଜଭାସଦଫା୍ ଫାଧ୍ୟତାଭୂେ୍ େି? ଫୟାଙ୍କ୍ ଭାଧ୍ୟଭସଯ୍ ଇଷ୍ଟବୃତି୍ ସପ୍ରଯଣଯ୍ ଫୟଫସ୍ଥା୍ ଥିସର୍ ଫି୍ ସଭସ୍ତଙ୍କ୍
କ୍ଷସଯ୍ଫିବିନ୍ନ୍ୋଯଣ୍ସହତୁ ୍ତାହା୍ସମ୍ଭଫ୍ସହଉନାହି।୍ଏ୍ସକ୍ଷତ୍ରସଯ୍େ’ଣ୍େଯଣୀୟ?
ଁ
ଉତ୍ତଯ:

—

ସତସଙ୍ଗ ଫୟାଙ୍କ ଅୋଉଣ୍ଟକଯ ତୁ ନାତ୍ମେ ବାକଫ ସ୍ୱଳ୍ପ ଯି ଭାଣଯ ଫୟକ୍ତି ଗତ ଘେୟ ଜଭା କଦଫା, ଫିକଶଷତଃ
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ଫତ୍ତେଭାନ ଯି ସ୍ଥିତିକଯ ପ୍ରାତଃ ସମ୍ଭଫ ଫୟାାଯ। େିନ୍ତୁ ତାହା ଫୟକ୍ତି ଗତ ଜଭା କଦଫା କେତ୍ରକଯ ଅକଦୌ
ଫାଧ୍ୟତାଭୂେ ନୁ କହ।ିଁ
ସି ଅର ଭି ଡିଅକଯ ଦିଅମାଆଥ ିଫା ଫିଜ୍ଞପ୍ତି କଯ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟବାକଫ ଉକେଖ େଯାମାଆଥ ିରା। ଉକମାଜନା କେନ୍ଧ
ଆତୟାଦି,କମଉ ିଁ ାକଯ କନେଙ୍କଯ ସମ୍ମିିତ ଫୃ ହତ ଯି ଭାଣଯ ଘେୟ ଜଭା ହୁ ଏ,ଫୟାଙ୍କ ଅୋଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିେକଯ
କସଭାକନ ହି ିଁଜଭା େଯି କଫ।
ପ୍ରଶ୍ନ:—
★★ଉସମାଜନା୍ସେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିେ୍ଏସଫ୍ଇଷ୍ଟବୃତି୍ସାଂଗ୍ରହ୍େଯି ାଯି ସଫ?
‘ଅଘେୟ୍ ପ୍ରଦାତା’୍ ଫୟକ୍ତି ୍ ଏଫାଂ୍ ‘ଗ୍ରହୀତା’୍ (୍ ସେନ୍ଦ୍ର-ଭନ୍ଦିଯ୍ ଓ୍ ଉସମାଜନା୍ ସେନ୍ଦ୍ର୍ େତ୍ତେୃକ୍ଷ)୍ ଉବୟ୍
ସକ୍ଷତ୍ରସଯ୍ଉସମାଜନା୍ସେନ୍ଦ୍ର୍ଫା୍ସେନ୍ଦ୍ର-ଭନ୍ଦିଯସଯ୍ଅଘେୟ୍ଜଭା୍ସଦଫା୍ରାଗି୍ସ୍ପଷ୍ଟ୍ନିସଦେଶ୍େ’ଣ?
ସଭସସ୍ତ୍ସଗାଟିଏ୍ଦିନସଯ୍ଇଷ୍ଟବୃତି୍ଜଭା୍ସଦସଫ୍ନା୍ବି ନ୍ନ୍ବି ନ୍ନ୍ଦିନସଯ୍ଜଭା୍ସଦସଫ?
ସସ୍ସକ୍ଷତ୍ରସଯ୍ସଭାଜିେ୍ଦୂ ଯତା୍ଅଫରମ୍ବନ୍ସନଇ୍େି୍ନିସଦେଶ୍ଯହିଛି?
ଫୟାଙ୍କ୍ ଭାଧ୍ୟଭସଯ୍ ଇଷ୍ଟବୃତି୍ ଅଘେୟ୍ ଜଭା୍ ସଦଫା୍ ସାଂୋନ୍ତସଯ୍ ସେୌଣସି ୍ ଫିସଶଷ୍ ନିସଦେଶଯ୍ ପ୍ରସୟାଜନ୍
ଅଛି।
ଉତ୍ତଯ:

—

★★★ ଫିସଶଷ୍ ବାସଫ୍ ସଭସସ୍ତ୍ ଏ୍ େଥା୍ ଭସନ୍ ଯଖିଫା୍ ଉଚିତ୍ େି୍ ସତ୍ସଙ୍ଗଯ୍ ସେୌଣସି ୍ ଫୟାଙ୍କ୍
ଆୋଉଣ୍ଟେୁ୍ ଅନରାଇନସଯ୍ ଅଘେୟ୍ ଠାଇସଫ୍ ନାହି।୍ଁ ୋଯଣ୍ ଅଘେୟ୍ ସେଉ୍ଁ ଉସଦଶୟସଯ୍ ଆଣ୍
ଠାଇଛନ୍ତି୍ ସସ୍ ସନଇ୍ ସେୌଣସି୍ ନିଦିଷ୍ଟ୍ ତଥୟ୍ ଓ୍ ଫିଫଯଣୀ୍ ନ୍ ଥିସର୍ ତାହା୍ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାେୁଯଙ୍କ୍ ସସଫାଯ୍
ସେୌଣସି ୍ ଉସଦଶୟସଯ୍ଫୟଫହାଯ୍େଯାମାଏ୍ନାହି,୍ଫଯାଂ୍ତାହା୍ହି
ଁ
ସାଫ୍ଯକ୍ଷା୍େଯି ଫା୍ସକ୍ଷତ୍ରସଯ୍ଅସୁଫଧ
ି ା୍
ସୃଷ୍ଟି୍େସଯ୍।

★ ଫୟକ୍ତି ଗତ ବାକଫ କମଉଭାକନ
ିଁ
ପିରାନଥ୍ରି ୋଉଣ୍ଟଯକଯ ଆଷ୍ଟବୃତି ଘେୟ ଜଭା େଯନ୍ତି ଥଫା କମଉଭାକନ
ିଁ
ରଟକଯ ଆଷ୍ଟବୃତି ପଭେ କନଆ ଅସନ୍ତି, କସଭାନଙ୍କୁ ଜଣାଆ ଦିଅମାଉଛି େି କଦଓଘଯ, କୋରୋତାଯ
ଭଯଧାଭ, ସି ରିଗଡ଼
ୁ ି, କଗୌହାଟୀ, ବୁଫକନଶ୍ୱଯ, ସମ୍ବରୁଯ ସତସଙ୍ଗ ଫିହାଯକଯ ଥ ିଫା ପିରାନଥ୍ରି ୋଉଣ୍ଟଯେୁ
ଘେୟ ଜଭା ରାଗି ମିକଫ ନାହି।ିଁ

★

ପିରାନଥ୍ରିକଯ କେଫ କେନ୍ଧ-ଭନ୍ଦିଯଯୁ ଥଫା ଡାେଦ୍ୱାଯା େିମ୍ବା କୋଯି ଯକଯ ଅସୁଥ ିଫା ରଟ ହି ିଁ ଗ୍ରହଣ

େଯାମିଫ। ୁଣ,ି କେହି ଏବି ରଟେୁ ଫୟକ୍ତି ଗତ ବାକଫ ଡାେଦ୍ୱାଯା େିମ୍ବା କୋଯି ଯକଯ  ାଆକର ତାହା
ଗ୍ରହଣୀ କହଫ ନାହି।ିଁ ରଟ କେଫ ଉକମାଜନା କେନ୍ଧଫା କେନ୍ଧ-ଭନ୍ଦିଯଯୁ ଅସି କର ହି ିଁଗ୍ରହଣୀ କହଫ।

★

ଫୟକ୍ତି ଗତ ଘେୟ ନିେଟସ୍ଥ ଉକମାଜନା କେନ୍ଧ ଭାଧ୍ୟଭକଯ ସତସଙ୍ଗ କେନ୍ଧ-ଫିହାଯ-ଭନ୍ଦିଯକଯ ଜଭା କହଫ।

କସଥ ିରାଗି ଡିକାଜିଟ ସ୍ି
ି େୁ େ
ି ବାକଫ ୂଯଣ େଯି ନିଜ ସ୍ୱାେଯ ସହ ଜଭା େଯି ଫାେୁ ଡ଼ିଫ।

★

କମଉଭାକନ
ିଁ
ଫୟକ୍ତି ଗତ ବାକଫ ଫୟାଙ୍କକଯ ଘେୟ କୈ

େଯି ଛନ୍ତି, କସଭାକନ ଫୟାଙ୍କ ଚାରାଣଯ Satsang

Copy ଓ Devotee Copy ସହିତ ଡିକାଜିଟ ସ୍ି
ି େୁ ଏୋ ି ଗୁନ୍ଥି ଉକମାଜନା କେନ୍ଧକଯ ଜଭା କଦକର,କସହି
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କେନ୍ଧ ଭାପେ ତ ନିଜଯ ଘେୟ-ପ୍ରସ୍ବସ୍ତି ାଆମିକଫ।

★

ଏହି ଯି କପ୍ରେୀକଯ ଉକମାଜନା କେନ୍ଧ ସହ ସଂମୁକ୍ତ େଭେୀଭାନଙ୍କୁ ଫଗତ େଯାମାଉଛି େି ଫୟକ୍ତି ଗତ

ଘେୟଦାତାଙ୍କଯ ଡେୁକଭଣ୍ଟ (ଡିକାଜିଟ ସ୍ି
ି ଓ ଚାରାଣ ଆତୟାଦି) ରଟ ସାଥ ିକଯ ନ  ାଆ ତାହାେୁ ଏେତ୍ର େଯି
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରବାକଫ କେନ୍ଧ-ଭନ୍ଦିଯକଯ ଜଭା କଦକଫ। ଅଉ କେନ୍ଧ-ଭନ୍ଦିଯଯ େଭେୀଭାକନ ଭଧ୍ୟ କସଗୁଡ଼ିେ କସହିଯି
ୃଥେବାକଫ ପିରାନଥ୍ରିକଯ ଜଭାକଦକଫ।
 କମଉସଫୁ
ିଁ ଞ୍ଚକଯଉକମାଜନାକେନ୍ଧ, ସତସଙ୍ଗ କେନ୍ଧ-ଭନ୍ଦିଯଯ ସଂଖୟା େଭ ଫା ଅକଦୌ ନାହି,ିଁ କସ ସଭସ୍ତ
ଞ୍ଚଯ ବକ୍ତଗଣ ୂଫ େ ବି ଫୟକ୍ତି ଗତ ଫା ସଭଷ୍ଟି ଗତ ଘେୟ ନିକଜ କହଉ ଥଫା ଉକମାଜନା କେନ୍ଧ
ଭାଧ୍ୟଭକଯ କହଉ, ନିଦିଷ୍ଟ ଫୟାଙ୍କ ଅୋଉଣ୍ଟକଯ ଜଭା କଦଆ By registered Post / by Courier ଦ୍ୱାଯା
ଘେୟପ୍ରଦାତାଙ୍କ ସ୍ୱାେଯସମ୍ବିତ ଡିକାଜିଟ ସ୍ି
ି ଏଫଂ ଫୟାଙ୍କ ସି ର ଭଯାମାଆଥ ିଫା ଚାରାଣଯ Satsang Copy
ଓ Devotee Copy ସତସଙ୍ଗ କଦଓଘଯ ପିରାନଥ୍ରିେୁ  ାଆକଫ।

★

ସଭସ୍ତକେନ୍ଧ-ଭନ୍ଦିଯଯେଭେୀଭାନଙ୍କୁ ଏେଥାଫିକଶଷବାକଫଭକନଯଖ ିଫାେୁକହଫକମ

ଫିବିନ୍ନ

ଉକମାଜନା

କେନ୍ଧଯୁ ଅସି ଥ ିଫା ରଟ ଓ ଫୟାଙ୍କ ଚାରାଣ କମବି ଭି ଶ ି ନ ମାଏ। ଏହାେୁ କସଭାକନ କମବି ୃଥେବାକଫ
ଗ୍ରହଣ େଯି ଥ ିକଫ ିେ କସବି ୃଥେବାକଫ ସଜାଡ଼ି ଜଭା େଯି କଫ। କେଫ କସତିେି ନୁ କହ,ିଁ ଜଭା ୂଫଯ
େ ୁ ହିସାଫ
ଭଧ୍ୟ ଭି ାଆ କନକଫ।

★

ଉକମାଜନାକେନ୍ଧଯେଭେୀଭାନଙ୍କଯଫଗତିନିଭକନ୍ତ ଅଉ ଏେ ଗୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍େ ଫିଷ ଜଣାଆ ଦିଅମାଉଛି େି

କସଭାକନ କମଉ ିଁ ସତସଙ୍ଗ ଫିହାଯ-ଭନ୍ଦିଯ ସହ ସଂମୁକ୍ତ କସ ାୋଯ େଭେେତ୍ତୋଙ୍କୁ ପ୍ରଥକଭ କପାନ ଭାଧ୍ୟଭକଯ
କମାଗାକମାଗ େଯି ସ୍ଥିଯୀେୃତ ସଭକଯ ମାଆ ରଟ ଏଫଂ ନୟ ଡେୁକଭଣ୍ଟ କସ ାକଯ ଜଭା େଯି କଫ।

★

କସହିଯି କେନ୍ଧ-ଭନ୍ଦିଯଯ େଭେୀଭାକନ ପିରାନଥ୍ରି ୋଉଣ୍ଟଯ ସହ କପାନ ଭାଧ୍ୟଭକଯ କମାଗାକମାଗ େଯି

ନିର୍ଦ୍ାେ ଯି ତ ସଭକଯ ଅସି ଫିବିନ୍ନ ଉକମାଜନା କେନ୍ଧଯୁ ସଂଗୃହୀତ ରଟ ଜଭାକଦକଫ ଏଫଂ ଘେୟ-ପ୍ରସ୍ବସ୍ତି ପ୍ରିଣ୍ଟ
େଯାମିଫା କଯ ୁନଯା କମାଗାକମାଗ େଯି ସଂଗ୍ରହ େଯି କଫ। ଏଯି ଫି େଯାମାଆାକଯ- କମଉଦିିଁ ନ
କଗାଟିଏ ଭାସଯ ରଟ ଜଭା କଦଫାେୁ ମିକଫ କସଦିନ ହି ିଁୂଫ େ ଭାସଯ ଘେୟ-ପ୍ରସ୍ବସ୍ତି କନଆ ଅସି କଫ।
ପ୍ରଶ୍ନ:—

★★ ନଫଫଷେ୍ମେୟନ୍ତ୍ଜଭା୍ଥିଫା୍ଦୀକ୍ଷାପ୍ରଣାଭୀ୍ଓ୍ଦୀକ୍ଷାତ୍ର୍ଜଭା୍ସଦଫା୍ସକ୍ଷତ୍ରସଯ୍େି୍ନିସଦେଶ୍ଯହିଛି?
★★

ଫିଗତ୍ ନଫଫଷେ୍ ଉତ୍ସଫଯ୍ ଅଘେୟ୍ ଏଫାଂ୍ ଯସି ଦ୍ ଫହି୍ ଜଭା୍ ସଦଫା୍ ସାଂୋନ୍ତସଯ୍ େି୍ ନିସଦେଶ୍ ଯହିଛ?ି

ଉତ୍ତଯ:

—

ନିଜଯ ଫୟକ୍ତି ଗତ ଆଷ୍ଟବୃତି କପ୍ରଯଣ ସଭକଯ ଏେ ରଗା ଡିକାଜିଟ ସ୍ି
ି ୂଯଣ େଯି ଦୀୋପ୍ରଣାଭୀ ଓ
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ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ୍ ସୋଡ୍UTSAV-ସଯ୍ Beneficiary’s Name ଉସେଖ୍ େଯି ୍ ଉତ୍ସଫ୍ ଅଘେୟ ାଆ ାଯି କଫ।

★

ସଫୁ୍ େଭେୀଙ୍କୁ୍ ଏହା୍ ଅଫଶୟ୍ ଭସନଯଖିଫାେୁ୍ ସହଫ୍ େି୍ ଦୀକ୍ଷାୋୀନ୍ ଠାେୁଯ୍ ପ୍ରଣାଭୀଯ୍ ସୋଡ୍

DPRNM ଏଫାଂ୍ଆଚାମେୟ୍ପ୍ରଣାଭୀଯ୍ସୋଡ୍୍(APRNM)୍.

★

କମଉ ିଁ େଭେୀଙ୍କଯ ଉତ୍ସଫ ଘେୟ ଜଭା କହଉଛି ତାଙ୍କ ନାଭ Beneficiary’s Name ସ୍ଥାନକଯ ଉକେଖ େଯା

ନ ଗକର ଘେୟ ଗ୍ରହଣକଯ ଖୁଫ ସୁଫିଧା ହୁ ଏ।

★

କମକତକଫକ କଦଓଘଯ ଅସି ଫା ବି ଯି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟିକହଫ, କସ ସଭକଯ ଦୀୋତ୍ର ଓଯସି ଦ ଫହି

ଜଭାକଦକଫ। ମଦି ଯଫତ୍ତେୀ ସଭକଯ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତକଯ କେୌଣସି ଫିେଳ୍ପ ଉା ନିକଦେଶତ
ି ହୁ ଏ , କତକଫ ତାହା
ସେଙ୍କୁ ଫଗତ େଯା ମିଫ।

★★ ଅଘେୟ୍ନିସଫଦେଙ୍କ୍ପ୍ରଦତ୍ତ୍ଫୟକ୍ତି ଗତ୍ଅଥଫା୍ଯିଫାଯି େ୍ଇଷ୍ଟାଘେୟ୍ଉସମାଜନା୍ସେନ୍ଦ୍ର୍ଜଯି ଆସଯ୍
ସେନ୍ଦ୍ର-ଭନ୍ଦିଯ୍ ଦ୍ୱାଯା୍ ପିରାନ୍ଥ୍ରି୍ ହଞ୍ଚିଫାଯ୍ ଧାଯାଫାହିେ୍ ପ୍ରେିୟାେୁ୍ ସଭସସ୍ତ୍ ସମଯି ୍ ଭସନଯଖନ୍ତି୍ ଏଫାଂ୍
ପ୍ରେୃଷ୍ଟବାସଫ୍ଏହାେୁ୍ଯି ାନ୍େଯି ଫା୍ସଭସ୍ତଙ୍କଯ୍େତ୍ତେଫୟ।

ଫିସଶଷ୍ବାସଫ୍ଭସନଯଖିଫାେୁ୍ଡ଼ିଫ—
୧-୍ ସାଂେଭଣଯ୍ ସେୌଣସି ୍ ସୁସମାଗ୍ ସମଯି ୍ ନ୍ ଘସଟ୍ ସସଦିଗସଯ୍ ନଜଯ୍ ସଦଫାେୁ୍ ସହଫ୍ ସେଙ୍କୁ ୍ ।୍
ସେୌଣସି ୍ ପ୍ରୋସଯ୍ୋହା୍ସହ୍ଶାଯୀଯି େ୍ସାଂସ୍ରଫସଯ୍ଆସି ଫା,୍ବି ଡ୍ସୃଷ୍ଟି୍େଯି ଫା,ଏସଫୁ୍ େସଠାଯ୍ବାସଫ୍
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ୍ େଯି ଫାେୁ୍ ସହଫ।୍ ସାଭାଜିେ୍ ଦୂ ଯତା୍ ଯକ୍ଷା୍ େଯି ଫା୍ ,ସୟାନିଟାଇଜ୍ େଯି ଫା,ଫାଧ୍ୟତାଭୂେ୍ ବାସଫ୍
ଭାସ୍କ୍ଯି ଧାନ୍େଯି ଫା୍ଏୋନ୍ତ୍ହି୍ଅନି
ଁ
ଫାମେୟ।୍
୨-୍ୂଫଯ
େ ୁ ୍ସମାଗାସମାଗ୍ନ୍େଯି ୍ ଏଫାଂ୍ଯି ଚାେଙ୍କ୍ସମ୍ମତି୍ ଫିନା୍ସେୌଣସି ୍ ଉସମାଜନା୍ସେନ୍ଦ୍ର୍ଅଥଫା୍
ସେନ୍ଦ୍ର-ଭନ୍ଦିଯଗୁଡ଼ିେୁ୍ଅଘେୟ୍ଓ୍ଡେୁସଭଣ୍ଟ୍୍୍ଜଭା୍ସଦଫାେୁ୍ମାଆନ୍ତୁ୍ନାହି।ଁ
୩-୍ ଉସମାଜନା୍ ସେନ୍ଦ୍ରଯ୍ ସହଉ୍ ଅଥଫା୍ ଫୟକ୍ତି ଗତ୍ ସହଉ,୍ ଇଷ୍ଟାଘେୟ୍ ମଦି୍ ସେନ୍ଦ୍ର-ଭନ୍ଦିଯ୍ ଭାଧ୍ୟଭସଯ୍ ନ୍
ଆସସ୍ସତସଫ୍ପିରାନ୍ଥ୍ରି୍ଦ୍ୱାଯା୍ଗ୍ରହଣୀୟ୍ସହଫ୍ନାହି।୍ମଦି
ଁ
୍ସେହି୍ବୁରଫଶତଃ୍ସନଇ୍ଫି୍ଆସନ୍ତି, ତାହା୍
ଭଧ୍ୟ୍ପିରାନ୍ଥ୍ରି୍ୋଉଣ୍ଟଯସଯ୍ଜଭା୍ସହାଇାଯି ଫ୍ନାହି।ଁ
୪-୍ ପ୍ରସତୟେ୍ ଡିସାଜିଟ୍ ସ୍ି
ି ୍ସଯ୍ ଅଘେୟଦାତାଙ୍କ୍ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ୍ ଯହିଫା୍ ଫାଧ୍ୟତାଭୂେ।୍ ଉସମାଜନା୍ ସେନ୍ଦ୍ରଯ୍
େଭେୀଭାସନ୍ ଡିସାଜିଟ୍ ସ୍ି
ି ୍ସଯ୍ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ୍ ସହାଇଛି୍ େି୍ ନାହି୍ଁ ତାହା୍ ବରବାସଫ୍ ମାଞ୍ଚ୍ େଯି ସଫ।୍ ସଗାଟିଏ୍
ଯି ଫାଯଯ୍ ଅଥଫା୍ ସଗାଟିଏ୍ ପୟାଭିରି୍ ସୋଡ୍ସଯ୍ ଥିଫା୍ ସଭସ୍ତଙ୍କଯ୍ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ୍ ଆଫଶୟେ୍ ନୁ ସହ,ଁ ସସ୍
ସକ୍ଷତ୍ରସଯ୍ଯି ଫାଯଯ୍ସେଫ୍ଜସଣ୍ସ୍ୱାକ୍ଷଯ୍େସର୍ହି୍ସହଫ।
ଁ
୫-୍ ସତ୍ସଙ୍ଗଯ୍ ଫୟାଙ୍କ୍ ଆୋଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିେସଯ୍ ଅଘେୟ୍ ଜଭା୍ େଯି ଫା୍ ରାଗି ୍ ଉଦି ଷ୍ଟ୍ ଚାରାଣସଯ୍ ତିନଟ
ି ି୍
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ବାଗଯୁସଗାଟିଏ୍ଫୟାଙ୍କ୍ଜଭାଯସଖ୍(Bank Copy)୍ଏଫାଂ୍ଫାେି୍ ଦୁ ଇଟି୍ ସି ର୍ରଗାଇ(Satsang Copy
ଓ୍ Devotee Copy)ସପଯସ୍ତ୍ େଯି ଥାଏ।୍ ପିରାନ୍ଥ୍ରିସଯ୍ ଡିସାଜିଟ୍ ସ୍ି
ି ୍ ସହ୍ Satsang Copy ଓ୍
Devotee Copy ଜଭା୍ ସଦଫାେୁ୍ ସହଫ।୍ ସଯ୍ Devotee Copyଟି୍ ଅଘେୟଦାତାଙ୍କୁ୍ ସପଯସ୍ତ୍ ଭିିଫ,୍
ମାହା୍ନିଜ୍ାଖସଯ୍ଯସି ଦ୍ହିସାଫସଯ୍ଯହିଫ।
୬-୍ ଫୟାଙ୍କସଯ୍ ଅଘେୟ୍ ଜଭା୍ ସଭୟସଯ୍ ଚାରାଣଯ୍ ତିନଟ
ି ିମାେ୍ ବାଗସଯ୍ ସି ର୍ ରାଗି ରା୍ େି୍ ନାହି୍ଁ ତାହା୍
ଅଘେୟଦାତା୍ନିଶ୍ଚିତ୍ଯଖି୍ସନଫା୍ଉଚିତ।
7-୍ସରାେଫ୍ଅବାଫଯୁ୍ରଟ୍୍ଜଭା୍େଯି ଫା୍ସସଙ୍ଗସସଙ୍ଗ୍ ଅଘେୟ-ପ୍ରସ୍ବସ୍ତି୍ ପ୍ରି ଣ୍ଟ୍େଯି ଫା୍ସମ୍ଭଫ୍ସହଉନାହି।୍ଁ
ଏଯି ସ୍ଥସ୍ ପିରାନ୍ଥ୍ରିଯ୍ ସମଉ୍ଁ ସେନ୍ଦ୍ରସଯ୍ ରଟ୍ ଜଭା୍ ଦିଆମାଇଛି୍ ସସଠାୋଯ୍ ଦାୟି ତ୍ୱଶୀ୍ ଫୟକ୍ତି ଙ୍କ୍
ସପାନ୍ ନମ୍ବଯ୍ ଯଖନ୍ତୁ୍ ଓ୍ ନିଜଯ୍ ସପାନ୍ ନମ୍ବଯ୍ ଭଧ୍ୟ୍ ତାଙ୍କୁ୍ ସଦଫା୍ ସହ୍ ସମାଗାସମାଗସଯ୍ ଯହନ୍ତୁ।୍
ପସଯ୍ ଅଘେୟ-ପ୍ରସ୍ବସ୍ତି୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ସହଫା୍ ସୂଚନା୍ ଆଣ୍ ାଇାଯି ସଫ୍ ଓ୍ ମଥାସଭୟସଯ୍ ତାହା୍ ସାଂଗ୍ରହ୍
େଯି ାଯି ସଫ।

★★ ଡିସାଜିଟ୍୍ସ୍ି
ି ୍୍ଓ୍ଫିବିନ୍ନ୍ଫୟାଙ୍କ୍ଚାରାଣ୍ଡାଉନ୍ସରାଡ୍୍େଯି ଫା୍ରାଗି ୍ଏଠାସଯ୍କ୍ିିେ୍୍େଯନ୍ତୁhttp://satsang.org.in/forms

ସେନ୍ଦ୍ର-ଭନ୍ଦିଯେୁ୍ମାତାୟାତ୍ସାଂୋନ୍ତ

ପ୍ରଶ୍ନ:—

★★ସେନ୍ଦ୍ର-ଭନ୍ଦିଯଗୁଡ଼ିେ୍ ସେସଫଠାଯୁ୍ ସଖାରାମିଫ?

ସେନ୍ଦ୍ର-ଭନ୍ଦିଯଗୁଡିେସଯ୍ ସ୍ବାବାଫିେବାସଫ୍ ପ୍ରସଫଶ୍

ଏଫାଂ୍ ଅଫସ୍ଥାନଯ୍ ସଭୟସୀଭା୍ ଉସଯ୍ େ’ଣସଫୁ୍ ଫିଧନ
ି ସ
ି ଷଧ୍ ଅଛି? ଏେସସଙ୍ଗ୍ ସେସତ୍ ସରାେ୍ ସେନ୍ଦ୍ରଭନ୍ଦିଯେୁ୍ ଆସି ାଯି ସଫ? ସେନ୍ଦ୍ର-ଭନ୍ଦିଯଗୁଡ଼ିେ୍ ସଖାରି ଫା୍ ଏଫାଂ୍ ଫନ୍ଦ୍ ଯହିଫାଯ୍ ନିୟଭଏଫାଂ୍ ସଭୟସୀଭା୍
େ’ଣ୍ ସହଫ? ସେୌଣସି ୍ ସେୌଣସି ୍ ସ୍ଥାନ୍ ସଯଡ୍ ସଜାନ୍ ସହାଇଥିଫାଯୁ୍ ସସଠାସଯ୍ ସେନ୍ଦ୍ର-ଭନ୍ଦିଯ୍ ସଖାରି ଫା୍
ଫୟାାଯସଯ୍ଫିସଶଷ୍ସେୌଣସି ୍ନିସଦେଶ୍ଅଛି୍େି?
ଉତ୍ତଯ:

★

—

କମଉସଫୁ
ିଁ
ଞ୍ଚକଯ ରେଡାଉନ ଉ ାଆ ଦିଅମାଆଛି େିମ୍ବା କୋହ େଯାମାଆଛି , କସ ାକଯ ସ୍ଥାନୀ

ପ୍ରଶାସନିେ େତ୍ତେୃେଙ୍କ ଯାଭଶେ କନଆଦିନ କଫା କବାଗ ସଭେୁ ଫାଦ କଦଆ େିଛି ଘଣ୍ଟା ାଆ ିଁ ବକ୍ତଭାନଙ୍କୁ
ପ୍ରଣାଭ ନିକଫଦନ େଯି ଫା ରାଗି ଥଯକେ ୭/୮ ଜଣଙ୍କୁ ନୁ ଭତି ଦିଅମାଆାକଯ। େିନ୍ତୁ କେହି ପ୍ରଣାଭ େଯି ଦୀଘେ
ସଭ ମେୟନ୍ତ ଯହିଫା ଉଚିତ ନୁ କହ।ିଁ
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★ ସଯଡ୍ସଜାନକଯ କେୌଣସି ପ୍ରୋକଯ କେନ୍ଧ-ଭନ୍ଦିଯାଦି କଖାରାମିଫ ନାହି।ିଁ ଏହାଦ୍ ବାଯା ସଂକ୍ରଭଣ ଅଶଙ୍କା
ଫଢିମାଆାକଯ।

★

ସଭସ୍ତ୍ ଅଫସ୍ଥାସଯ୍ ସ୍ଥାନୀୟ୍ ପ୍ରଶାସନିେ୍ ଫିଧ-ି ନିସଷଧ୍ ଭାନିଫାେୁ୍ ସହଫ।୍ ସାଭାଜିେ୍ ଦୂ ଯତା୍ ଯକ୍ଷା,

ସାନିଟାଇସଜଶନ, ଭୁହସଯ୍
ଁ
ଭାସ୍କଯ୍ ଫାଧ୍ୟତାଭୂେ୍ ପ୍ରସୟାଗ୍ ସମଯି ୍ େସଠାଯ୍ ବାସଫ୍ େଯାମାଏ।୍ ନିଜ୍
ସଭୟ୍ ସୁଫଧ
ି ା୍ ଅନୁ ମାୟୀ୍ ସମସତସଫସ୍ ସସସତସଫସ୍ ସେନ୍ଦ୍ର-ଭନ୍ଦିଯେୁ୍ ଆସି ଫା୍ ସମଯି୍ ଫନ୍ଦ୍
େଯାମାଏ।
ପ୍ରଶ୍ନ:—

★★ପ୍ରାଥେନା୍

ସଭୟସଯ୍ ସେସତଜଣଙ୍କୁ୍ ସେନ୍ଦ୍ର-ଭନ୍ଦିଯେୁ୍ ଆସି ଫାେୁ୍ ଅନୁ ଭତି୍ ଦିଆମିଫ? ସେନ୍ଦ୍ର-

ଭନ୍ଦିଯଗୁଡ଼ିେସଯ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗଯ୍ ଆସୟାଜନ୍ େଯାମାଇାଯି ଫ୍ େି? ମଦି୍ େଯାମାଇାଯି ଫ, ସତସଫ୍ ତାହା୍
େିଯି ବାସଫ? ସେନ୍ଦ୍ର-ଭନ୍ଦିଯ, ଉସମାଜନା୍ ସେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିେସଯ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗ୍ େିମ୍ବା୍ ଯି ଫାଯି େ/ଘସଯାଇସତ୍ସଙ୍ଗ୍ େଯାମାଇାଯି ଫ୍ େି୍ ନା୍ ଏଫାଂ୍ େସର୍ େିଯି ୍ ବାଫସଯ୍ େଯାମିଫ୍ ଏଫାଂ୍ ଉସ୍ଥିତ୍ ସରାେଙ୍କ୍
ସାଂଖୟା୍ସେସତ୍ଯହିଫ?
ପ୍ରଶ୍ନ:—

★★ସେନ୍ଦ୍ର-ଭନ୍ଦିଯସଯ୍ପ୍ରାଥେନା୍ଫା୍ସତ୍ସଙ୍ଗସଯ୍ଭାଇେଯ୍ଫୟଫହାଯ୍େଯାମି
୍
ଫ୍େି୍ନା?
ସେନ୍ଦ୍ର-ଭନ୍ଦିଯଗୁଡ଼ିେସଯ୍ ାନ୍ େଯାମାଉଥିଫା୍ ଅନୁ ଷ୍ାଠ ନଗୁଡ଼ିେ୍ ଉରସକ୍ଷ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗ୍ ଏଫାଂ୍ ପ୍ରସାଦଫିତଯଣଯ୍ଫୟଫସ୍ଥା୍େଯାମାଇାଯି ଫ୍େି? ସ୍ଥାନୀୟ୍ଉତ୍ସଫାଦି୍ଆସୟାଜନ୍ସକ୍ଷତ୍ରସଯ୍େ’ଣ୍େଯାମିଫ?
ଉତ୍ତଯ:

★

—

କମଉ ିଁ ଦଶେନାଥେୀଭାକନ ଫାହାଯୁ ଅସି କଫ, କସଭାନଙ୍କୁ ଏଆ ଭୁହୂତ୍ତକ
େ ଯ ପ୍ରାଥେନା ସଭକଯ କେନ୍ଧ-ଭନ୍ଦିଯେୁ

ଅସି ଫାଯୁ ଫିଯତ ଯଖ ିଫା ଅଫଶୟେ। ଅଉ େିଛି ଦିନ କଯ ଯି ସ୍ଥିତି ନୁ ଧାଫନ େଯି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅମିଫ।

★

କରାେଭାକନ ଏୋ ି କହାଆ କେଉ ିଁ ି ସତସଙ୍ଗ ଫା ଭାତୃ -ସମ୍ମିନୀ େଯି ଫାେୁ ଗକର ପ୍ରଶାସନିେ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଭାନିଫା ନିଫାମେୟ। ସକଫୋଯି ନିକଜ ସଂକ୍ରଭି ତ ନ କହଫା ସହ ନୟଭାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରଭଣଯୁ ଦୂ କଯଆ ଯଖଫା ପ୍ରତି
ଧ୍ୟାନ କଦଫା ଅଫଶୟେ। ସତଣୁ୍ଫତ୍ତେଭାନ୍ଆାତତଃ୍ଏସଫୁ୍ଆଉ୍େିଛ୍ି ଦିନ୍ସ୍ଥଗି ତ୍ଯଖିଫା୍ହି୍ସଶ୍ରୟ।
ଁ

★

କେନ୍ଧ-ଭନ୍ଦିଯଗୁଡ଼ିେକଯ ଫତ୍ତେଭାନ ସତସଙ୍ଗ କହକର କରାେଭାକନ ଏୋ ି କହକଫ। ଫହିଯାଗତ

କରାେଭାନଙ୍କ କମାଗଦାନ ତଥା ଫହୁ କରାେ ସଭକଫତ କହଫା ଫତ୍ତେଭାନ ଯି ସ୍ଥିତିକଯ ଉଚିତ ନୁ କହ।ିଁ
ସମଉଭାସନ୍
ଁ
ଏୋସାଥୀସଯ୍ ଫାସ୍ େଯନ୍ତି, ସସଭାସନ୍ ସଭସଫତବାସଫ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗ୍ େସର୍ େିଛ୍ି ଅସୁଫଧ
ି ା୍
ନାହି।୍ଁ ଅଳ୍ପସାଂଖୟେ୍ ସରାେଙ୍କ୍ ଉସ୍ଥିତସ
ି ଯ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗ୍ େଯାଗସର୍ ଭଧ୍ୟ୍ ସେୌଣସି ୍ ପ୍ରୋସଯ୍ ସଭାସଫଶ୍
େଯାମାଇ୍ାଯି ଫ୍ନାହି।ଁ
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★

ସତସଙ୍ଗ ଫିହାଯ, ଶ୍ରୀଭନ୍ଦିଯ, ଉାସନା କେନ୍ଧ, ସତସଙ୍ଗ କେନ୍ଧ (ସ୍ଥାୀ/ସ୍ଥାୀ), ଧକି ଫଶନ

କେନ୍ଧଗୁଡ଼ିେକଯ ଫତ୍ତେଭାନ େିଛିଦିନ ଭାଆେ ଫୟଫହାଯେୁ ସ୍ଥଗିତ ଯଖ ିଫାେୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅମାଆଛି।

★

କେନ୍ଧ-ଭନ୍ଦିଯଗୁଡ଼ିେକଯ ାିତ କହଉଥ ିଫା ନୁ ଷ୍ାଠ ନଗୁଡ଼ିେ ଯି ସ୍ଥିତି ନୁ ମାୀ କମକତକଫକ ମାହା

କମଯି ବାକଫ ାନ େଯାମାଏ ତାହା କସଯି ବାକଫ େଯି ଫାେୁ କହଫ। ମଦି ଫଞ୍ଚିଫାଫଢ଼ିଫାଯ ପ୍ରକାଜନକଯ
ସଭକଫତ ଅନନ୍ଦ-ଉୋସ, ଉତ୍ସଫାଦି ାନେୁ ସ୍ଥଗିତ ଯଖ ିଫାେୁ କଡ଼, କତକଫ କସଯି େଯି ଫାେୁ କହଫ।
ତା’ଛଡ଼ା, ଏ କେତ୍ରକଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିେ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ୍ ଭାନିଫା୍ ଏଫାଂ୍ ପ୍ରଶାସନିେ୍ ଅନୁ ଭତି୍ ଫିନା୍ ସେୌଣସି୍
ଜନସଭାଗଭ୍ନ୍େଯି ଫା୍ଫାଞ୍ଛନୀୟ।
ପ୍ରଶ୍ନ:—

★★ରେ୍ଡାଉନ୍ ସଖାରି ଫା୍

ସଯ୍ ସେନ୍ଦ୍ର-ଭନ୍ଦିଯଯ୍ ସଗଷ୍ଟ୍ ହାଉସସଯ୍ ଯହିଫା୍ ଫୟାାଯସଯ୍ େି୍ େି୍

ଫିଧନ
ି ସ
ି ଷଧ୍ ାନ୍ େଯି ଫାେୁ୍ ସହଫ୍ ଏଫାଂ୍ ବଣ୍ଡାଯା୍ (ପ୍ରସାଦ୍ ଫିତଯଣ୍ ଫୟଫସ୍ଥା)୍ ଚାଇଫା୍ ଫୟାାଯସଯ୍
େ’ଣ୍େଯି ଫାେୁ୍ସହଫ?
★★ସେନ୍ଦ୍ର-ଭନ୍ଦିଯଗୁଡ଼ିେୁ୍ସଯାଗ୍ଫା୍ପ୍ରଦୂ ଷଣଯୁ୍େିଯି ୍ଭୁକ୍ତ୍ଯଖାମାଇାଯି ଫ?
★★ସେନ୍ଦ୍ର-ଭନ୍ଦିଯଗୁଡିେସଯ୍ ଜନସାଧାଯଣଙ୍କ୍ ପ୍ରସଫଶ୍ ସକ୍ଷତ୍ରସଯ୍ ପ୍ରାଥଭିେବାସଫ୍ ଅଫଶୟ୍ ାନୀୟ୍
ସଦାଚାଯ-ଫିଧ,ି ମଥା୍ ଭୁହସଯ୍
ଁ
ଭାସ୍କ୍ ଫାନ୍ଧିଫା, ସାନିଟାଇଜଯ, ସାଭାଜିେ୍ ଦୂ ଯତା୍ ଇତୟାଦିଯ୍ ପ୍ରସୟାଗ୍
େଯି ଫା୍ଫାଧ୍ୟତାଭୂେ୍େଯି ଫା୍ଉଚିତ୍େି?
ଉତ୍ତଯ:

★

—

ଫତ୍ତେଭାନ କେନ୍ଧ-ଭନ୍ଦିଯଯ ତିଥ ି ଅଫାସକଯ ଯହିଫା ଫା ପ୍ରସାଦ ଫିତଯଣଯ ଫୟଫସ୍ଥା ନ େଯି ଫା ବର।

ଫତ୍ତେଭାନ ସଭକଯ ଅବୟନ୍ତଯୀଣ ରେଡାଉନ ଭାନି ଚାରି ଫା ଉଚିତ।

★

କଭାଟ ଉକଯ ଜନସଭାଗଭେୁ କମକତ ଏଡାମାଆାଯି ଫ, କମଉଭାକନ
ିଁ
କେନ୍ଧ-ଭନ୍ଦିଯକଯ ଫାସ େଯୁଛନ୍ତି

କସଭାକନ କମକତ ଫାହାକଯ ଭି ାଭି ଶା େଭ େଯି କଫ ଏଫଂ ଭାସ୍କ, ସାଭାଜିେ ଦୂ ଯତା ଏଫଂ ସାନିଟାଆକଜଶନ
ଆତୟାଦିଯ ସଦଫୟଫହାଯ କମକତ େଯାକହଫ, କସକତ ହି ିଁ ପ୍ରଦୂ ଷଣଭୁକ୍ତ ଯହିଫା ସମ୍ଭଫ। ସେନ୍ଦ୍ରଭନ୍ଦିଯଗୁଡିେସଯ୍ ଜନସାଧାଯଣଙ୍କ୍ ପ୍ରସଫଶ୍ ସକ୍ଷତ୍ରସଯ୍ (ଅଫଶୟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ୍ ବାଫସଯ), ପ୍ରାଥଭିେବାସଫ୍
ଅଫଶୟ୍ ାନୀୟ୍ ସଦାଚାଯଫିଧ,ି ମଥା-୍ ସପସ୍ ଭାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜଯ, ସାଭାଜିେ୍ ଦୂ ଯତା୍ ଇତୟାଦିଯ୍
ପ୍ରସୟାଗ୍ଫାଧ୍ୟତାଭୂେ।

ମାଜନ-ଦୀକ୍ଷା-ାଞ୍ଜାସମ୍ବନ୍ଧୀୟ

8

ପ୍ରଶ୍ନ:—

★★ଫତ୍ତେଭାନ୍ଦୀକ୍ଷା୍ଦିଆମିଫ୍େି୍ନା୍ଏଫାଂ୍ସେସତଜଣଙ୍କୁ୍ଏୋଠି୍ଦୀକ୍ଷା୍ଦିଆମାଇାଯି ଫ? ଋତ୍ିେ
ବ ୍ଭାସନ୍
ସେଉଠାସଯ,
ଁ
େି୍ େି୍ ଯି ସ୍ଥିତସ
ି ଯ୍ଏଫାଂ୍େିଯି ବାସଫ୍ଦୀକ୍ଷାଦାନ୍େଯି ାଯି ସଫ? ଦୀକ୍ଷାପ୍ରାଥେୀେୁ୍ ଦୀକ୍ଷାଦାନ୍
ଫୟାାଯସଯ୍ଫା୍ଗଣଦୀକ୍ଷା୍ଫୟାାଯସଯ୍େଭେୀଭାନଙ୍କଯ୍େ’ଣ୍େଯଣୀୟ?

★★ସହଯ୍ତଥା୍ଗାସଯ୍ମାଜନ୍ଯି
ଁ
େଭା୍ଏଫାଂ୍ୋହା୍ଘସଯ୍ଦୀକ୍ଷା୍ଫୟଫସ୍ଥା୍େଯାମାଇାଯି ଫ୍େି୍ ନା?
ୋହାେୁ୍ନିଜ୍ାଖେୁ୍ଫା୍ଘଯେୁ୍ଡାେି୍ଦୀକ୍ଷାଦାନ୍େଯାମାଇାଯି ଫ୍େି୍ନା?
ଉତ୍ତଯ:

★

—

ସଫୁ ଫସ୍ଥାକଯ ଆଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମୁକ୍ତ ଯହିଫା ଏଫଂ ାଯି ାର୍ଶ୍ିେ
ବ େୁ ଆଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମୁକ୍ତ େଯି ଫାେୁ କଚଷ୍ଟା

େଯି ଫା ଅମ୍ଭଭାନଙ୍କଯ ନିତୟ େଯଣୀ।

★

ଦୀକ୍ଷାପ୍ରାଥେୀେୁ୍ ଦୀକ୍ଷା୍ ସଦଫା୍ ଅଫଶୟ୍ େତ୍ତେଫୟ, େିନ୍ତୁ୍ ଫତ୍ତେଭାନ୍ ଯି ସ୍ଥିତସ
ି ଯ୍ ତାହା୍ େିଯି ବାସଫ୍

ସେସତଦୂ ଯ୍ୋମେୟୋଯୀ୍େଯି ସହଫ୍ତାହା୍ଭଧ୍ୟ୍ଚିନ୍ତା୍େଯି ଫା୍ଏୋନ୍ତ୍ପ୍ରସୟାଜନ।

★

ଫିସଶଷ୍େଯି , ଦୀକ୍ଷାପ୍ରାଥେୀଯ୍ସାମ୍ପ୍ରତିେ୍ଭ୍ରଭଣଫୃତ୍ତାନ୍ତ୍ଏଫାଂ୍ସଦୈନନ୍ଦିନ୍ଜନସାଂସମାଗଯ୍ଫିଷୟ୍ଜାଣି,

ଫୁଝ,ି ଫିଚାଯ୍େଯି ୍ତା’ସଯ୍ମାଇ୍ନିଷ୍ପତ୍ତି ୍ସନଫା୍ଆଫଶୟେ।

★

ନିସଜ୍ ସାଂେଭିତ୍ ସହଫା୍ ଏଫାଂ୍ ଅନୟଭାନଙ୍କୁ୍ ସାଂେଭିତ୍ ସହଫାଯ୍ ସୁସମାଗ୍ ସୃଷ୍ଟି୍ େଯି ଫା–୍ ସେୌଣସି୍

ପ୍ରୋସଯ୍ଫାଞ୍ଛନୀୟ୍ନୁ ସହ।ଁ

★

କତଣୁ ସଭସ୍ତ ୋମେୟ ସୀଭା ଭଧ୍ୟକଯ ଯହି ସଂମତ କହାଆ କମକତଟା େଯାମାଆାକଯ େଯି ଫା ଉଚିତ।

କମଉସଫୁ
ିଁ ସତେେତା ଫରମ୍ବନ େଯି ଫା ଉଚିତ, କସସଫୁ ଫଶୟ େଯି ଫାେୁ କହଫ।

★ ଏହି୍ଯି ସ୍ଥିତିସଯ୍ଏୋ୍ସାଥୀସଯ୍ଫହୁ ସରାେଙ୍କୁ୍ଦୀକ୍ଷାଦାନ୍ନ୍େଯି ଫା୍ବର।
★

ଆଉ୍ େିଛଦ
ି ନ
ି ୍ ଗ୍ରାଭସଯ, ସହଯସଯ୍ େିମ୍ବା୍ ଘଯଘଯ୍ ଯି େଭା୍ ଭାଧ୍ୟଭସଯ୍ ଦୀକ୍ଷାଦାନ୍ ୋମେୟ୍ ସ୍ଥଗି ତ୍

ଯଖାମିଫା୍ଉଚିତ।
ପ୍ରଶ୍ନ:—

★★ମାଜନ୍ୋମେୟସଯ୍ଘଯେୁ୍ଘଯ୍ଫୁରାମାଇ୍ାଯି ଫ୍େି?
ଉତ୍ତଯ:

★

—

କମକତଦୂ ଯ ସମ୍ଭଫ ପ୍ରତୟେ ଶାଯୀଯି େ କନୈେଟୟେୁ ଏଡ଼ାମାଆାଯି ଫ , କସକତ ବର। ୋହା ଘଯଯ େିଯି

ଯି ସ୍ଥିତି, କଯାଗଯ ସଂକ୍ରଭଣ କେଉ ିଁ ି ଛି େି ନାହି,ିଁ ତାହା ଜାଣିଫା ନିତାନ୍ତ ସମ୍ଭଫ। ତା’ଛଡ଼ା ମାହା ଘଯେୁ
ମିକଫ, କସଭାକନ ତାେୁ େିଯି ବାକଫ ଗ୍ରହଣ େଯି କଫ, କସଆଟା ଭଧ୍ୟ ଫିଚାମେୟ।
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ପ୍ରଶ୍ନ:—

★★ମାଜନ୍ୋମେୟସଯ୍ଗସର୍ୋହା୍ଘସଯ୍ଖାଦୟଦ୍ରଫୟ୍ଫା୍ାନୀୟ୍ଗ୍ରହଣ୍େଯି ଫା୍ସଭୀଚୀନ୍େି?
ଉତ୍ତଯ:

★

—

ଚିହ୍ନା ଜଣା କରାେଙ୍କ ସହିତ ହ ାତ ଖାଦୟ ଓ ାନୀଯ ସଂସ୍ରଫ ସୃଷ୍ଟି େଯି ଫା ସଦାଚାଯ ଦିଗଯୁ ଅକଦୌ

ଫାଞ୍ଛନୀ ନୁ କହ।ିଁ ତାହା୍ ସଫେସତାବାସଫ୍ ଶାଯୀଯି େ୍ ଓ୍ ଭାନସି େ୍ ସଦାଚାଯ୍ ାନଯ୍ ଅନ୍ତଯାୟ୍ ଏଫାଂ୍
ଯଭ୍ ଦୟାରଙ୍କ୍ ଅବି ସପ୍ରତ୍ ଆଚଯଣ୍ ଭଧ୍ୟ୍ ନୁ ସହ।ଁ ଫତ୍ତେଭାନ ଯି ସ୍ଥିତିକଯ ଏହି ଫିଷଗୁଡ଼ିେୁ ତ ଅହୁ ଯି
ଧ ିେ ଧ୍ୟାନକଯ ଯଖ ିଫା ଉଚିତ।
ପ୍ରଶ୍ନ:—

★★ସମଉଭାନଙ୍କଯ୍
ଁ
ନଫଫଷେସଯ୍ ାଞ୍ଜା୍ ଯି ନୁୟ୍ େଯି ଫାଯ୍ ଥିରା୍ ଫା୍ ଆଗାଭୀ୍ େନ୍ପସଯନ୍ସସଯ୍ େଯି ଫାଯ୍
ଅଛି, ସସଭାନଙ୍କ୍ାଇ୍େ’ଣ୍ନି
ଁ
ସଦେଶ୍ଯହିଛ?ି
ଉତ୍ତଯ:

★

—

ାଞ୍ଜା ଯି ନୁୟ େଯି ଫାେୁ କହକର କଦଓଘଯ ଅସି ଫାେୁ ଡିଫ, ମାହା ଫତ୍ତେଭାନ ସମ୍ଭଫ ନୁ କହ।ିଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକଯ

ଅାତତଃ ଜୁନ ୩୦ ମେୟନ୍ତ ରେଡାଉନେୁ ଫୃ ର୍ଦ୍ି େଯାମାଆଛି। ଦୀୋଦାତା େଭେୀଭାକନ ାଞ୍ଜାଯ ଭି ଅଦ ୂଯିଫା
କଯ ତାହା ଯି ନୁୟ ନ କହଫା ମେୟନ୍ତ ଦୀୋଦାନ େଯି ାଯି କଫ ନାହି।ିଁ କମଉ ିଁ େଭେୀଭାନଙ୍କଯ ାଞ୍ଜା ଯି ନୁୟ
େଯି ଫାେୁ କହଫ, ଋତ୍ି ବେ ୋମେୟାଯୁ କସଭାନଙ୍କ ାଖେୁ କପାନକଯ ମଥା ସଭକଯ ଫାତ୍ତୋ  ାମିଫ।

ଫିଫଧ
ି ୍ସାଂୋନ୍ତ
ପ୍ରଶ୍ନ:—

★★ରେଡାଉନ
ମାଆାଯି କଫ?

କଖାରି କର, ସଯି ଫାଯ

ାେୁଯଫାଡ଼ି ମାଆକହଫ େି ନାହି?ିଁ ଗକର କେକତ କରାେ

ାେୁଯଫାଡ଼ିେୁ ବକ୍ତଭାନଙ୍କ ଅଗଭନ ଫୟାାଯକଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିକଦେଶାଫୀ ଯହିଫା ଅଫଶୟେ।

ାେୁଯଫାଡ଼ି ମିଫାେୁ ନୁ ଭତି ାଆକର ଅଗତ ବକ୍ତଭାନଙ୍କୁ େି େି ଫୟଫସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ େଯି ଫାେୁ କହଫ?
ଉତ୍ତଯ: -

★ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକଯ ରେଡାଉନ ଅାତତଃ ଜୁନ ୩୦ ମେୟନ୍ତ ଯହିଫ। ରେଡାଉନ ଉ

ଗ
ି ରା କଯ େ’ଣ େଯଣୀ

ତାହା ମଥା ସଭକଯ ସୂଚିତ େଯାମିଫ।

★

ଠାେୁଯଫାଡ଼ି୍ ଆସି ଫା୍ ଫିଷୟସଯ୍ ଜାଣିଫାେୁ୍ ୋହା୍ ସହ୍ ଫୟକ୍ତି ଗତ୍ ନମ୍ବଯସଯ୍ ସମାଗାସମାଗ୍ ନ୍ େଯି୍

୩୦୍ ଜୁନ୍ ସଯ୍ Communication Center (18003450122) ସହିତ୍ ସମାଗାସମାଗ୍ େଯି ଫାେୁ୍
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ଡିଫ।୍ ଫତ୍ତେଭାନ୍ ଏଠାସଯ୍ ସଭସ୍ତ୍ ସଗଷ୍ଟ୍ ହାଉସ୍ ସହିତ୍ ସୁଫଧ
ି ାନ୍ ୋମେୟାୟ୍ (Accomodation
Department) ଫନ୍ଦ୍ଅଛି।
ପ୍ରଶ୍ନ:—
★★ଅନରାଇନସଯ୍ସତ୍ସଙ୍ଗ୍େଯି ଫାେୁ୍ଅନୁ ଭତି୍ଅଛି୍େି୍ନାହି୍ତାହା୍ଅସନସେ୍ଜାଣି
ଁ
ଫାେୁ୍ଚାହିଛନ୍ତି
ଁ ।୍ଏହା୍
ଉସଯ୍ଫହୁ ୍ପ୍ରୋଯ୍ଭତ୍ପ୍ରୋଶ୍ାଉଛି।
ଉତ୍ତଯ:

—

ଉକଦଶୟ ମଦି ପ୍ରେୃତକଯ ଆଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ମଯଣ, ଭନନ, ଗୁଣେୀତ୍ତେନ ଓ ନୁ ଧ୍ୟାନ ହୁ ଏ, ତା’କହକର କମକେୌଣସି
ପ୍ରୋକଯ ଫା ଭାଧ୍ୟଭକଯ ତାହା େଯାମାଆାକଯ।

ପ୍ରଶ୍ନ:—
★★ଫହୁ ୍ ସେନ୍ଦ୍ର-ଭନ୍ଦିଯ, ଉସମାଜନା୍ସେନ୍ଦ୍ର୍ଇତୟାଦି୍ ସହାୟତା୍ାଇ୍ସଯୋଯୀ୍ଯି
ଁ
ରିପ୍ାଣ୍ଠିସଯ୍ଅଥେ୍
ଜଭା୍ ସଦଉଛନ୍ତି, ଅଥଚ୍ ଅସନେ୍ ସ୍ଥାନୀୟ୍ ଦୀକ୍ଷିତ୍ ଦୁ ଃସ୍ଥ୍ ସରାେ୍ ଫହୁ ୍ େଷ୍ଟସଯ୍ ଦିନ୍ ୋଟୁ ଛନ୍ତି।୍ ଏହି୍
ସକ୍ଷତ୍ରସଯ୍େ’ଣ୍େଯି ଫା୍ଉଚିତ?
ଉତ୍ତଯ:

—

★ଫହୁ

କେନ୍ଧ-ଭନ୍ଦିଯ, ଉକମାଜନା କେନ୍ଧ ଆତୟାଦି ଏହା େଯି ଫା ସହିତ ଯି କଫଶଯ ଦୀେିତ ଦୀେିତ

ନିଫିକଶଷକଯ ସଭସ୍ତ ବାଫୀ କରାେଙ୍କୁ ନ୍ନଫସ୍ତ୍ରଯ କମାଗାଣ କଦଆଅସୁଛନ୍ତି। ଏଯି େି କନେ ସ୍ଥାନକଯ
ସତସଙ୍ଗୀଭାକନ ଶୁେୀଭାନଙ୍କୁ ଖାଦୟ କମାଗାଆଫା ାଆ ିଁ ଭଧ୍ୟ ଫୟଫସ୍ଥା େଯି ଛନ୍ତି। ଯି ସଫଶଯ୍
ସରାେଭାସନ୍ ସସଚତନ୍ ଓ୍ ସେିୟ୍ ସହସର, ଏଯି ୍ େି୍ ଦୁ ଇଜଣ୍ ଭଣିଷ୍ ଭତ୍ ଓ୍ ଭସ୍ତି ଷ୍କସଯ୍ ଏେ୍ ସହାଇ୍
ଜୀଫନଫୃର୍ଦ୍ଧିଦ୍ ଶୁବ୍ ପ୍ରସଚଷ୍ଟାସଯ୍ ଅଗ୍ରସଯ୍ ସହସର୍ ମାହା୍ େଯି ାଯି ସଫ, ସସସତସଫସ୍ ଆଉ୍ ଅନୟ୍
ୋହାେୁ୍ସଦାଷାସଯା୍େଯି ଫାଯ୍ପ୍ରସୟାଜନ୍ସହଫ୍ନାହି।ଁ
ପ୍ରଶ୍ନ:—
★★ଏହି ଭହାଭାଯୀଯ ପ୍ରକୋଯୁ ଫଞ୍ଚିଫା ାଆ ିଁ ଫା ସଂକ୍ରଭି ତ ନ କହଫା ାଆ ିଁ କେୌଣସି ନିଦିଷ୍ଟ ନିକଦେଶାଫୀ
ଛି େି?
ଉତ୍ତଯ:

—

★ସୁନଷ୍
ି ବ
ଠ ାସଫ୍ ମଜନ-ମାଜନ-ଇଷ୍ଟବୃତିଯାୟଣ୍ ସହାଇ,

ସେିୟ୍ ତତ୍ପଯତାସଯ୍ ସ୍ବସ୍ତୟୟନୀଯ୍ ଜୀଫନୀୟ୍

ଞ୍ଚନୀତି୍ ଯି ାନ୍ େଯି ଫା୍ ଏଫାଂ୍ ସଫେସତାବାସଫ୍ ସଦାଚାଯୀ୍ ଆଚଯଣସଯ୍ ଅବୟସ୍ତ୍ ସହାଇ୍ ଚାରି ଫା୍

11

ଏଫାଂ୍ ଅଫଶୟ୍ ଫିଧନ
ି ୟ
ି ଭ୍ ସମସତସଫସ୍ ସମଉ୍ଁ ଅଫସ୍ଥାସଯ୍ ସମଯି ୍ ବାସଫ୍ ପ୍ରସୟାଜନ୍ ତାହା୍ ଭାନି୍
ଚାରି ଫା-୍ଏଯି ୍ବାସଫ୍ଚାରି ାଯି ସର୍ଆସଭ୍ଫହୁ ାାଂଶସଯ୍ଯକ୍ଷା୍ାଇାଯି ଫା।

ସବାଗ-ସଭସଣ୍ଟନାନ୍ସ୍ସାଂୋନ୍ତ
ପ୍ରଶ୍ନ:—

★

୧-୍ଅସନେ୍ସେନ୍ଦ୍ର-ଭନ୍ଦିଯସଯ୍େିଛ୍ି େିଛ୍ି ସଭସଣ୍ଟନାନ୍ସ୍ ଫା୍ଯଙ୍ଗ୍ଆଦି୍ ୋମେୟ୍ଅସନେ୍ଦିନ୍ଧଯି ୍ େଯି ଫା୍

ଦଯୋଯ୍ସହାଇଡ଼ିଛ।ି ୍ଏଗୁଡ଼ିେ୍େ’ଣ୍େଯାମାଇାଯିଫ?

★

୨-୍ ଅସନେ୍ ସ୍ଥାନସଯ୍ ନିଭାେ ଣ୍ ୋମେୟ୍ ଫନ୍ଦ୍ ସହାଇମାଇଛି।୍ ସସଗୁଡେ
ି ୍ ୁନଫୋଯ୍ ଆଯମ୍ଭ୍

େଯାମାଇାଯି ଫ୍େି, ଫିସଶଷେଯି ୍ସମଉସଫୁ
ଁ ୍ସ୍ଥାନ୍ଗ୍ରୀନ୍ସଜାନ୍ସଯ୍ଡ଼ୁଛ?ି

★

୩-୍ ସଭସଣ୍ଟନାନ୍ସ୍ ଏଫାଂ୍ ନିଭାେ ଣ୍ ଉବୟ୍ ଫୟାାଯସଯ୍ ପିରାନ୍ଥ୍ରି୍ ସହିତ୍ ସମାଗାସମାଗ୍ େଯି ଫା୍

ଆଫଶୟେ୍ସଡ଼।୍ସସ୍ସକ୍ଷତ୍ରସଯ୍େ’ଣ୍େଯଣୀୟ?

★

୪-୍ ଅସଭାପ୍ତ୍ ଭନ୍ଦିଯ୍ ୋମେୟ୍ ୁଣ୍ି ଆଯମ୍ଭ୍ େଯାମାଇାଯି ଫ୍ େି? ଭନ୍ଦିଯ୍ ୋମେୟ୍ ାଇ୍ଁ ପିରାନ୍ଥ୍ରିଯୁ୍

ଅଘେୟ୍ ସନଫା୍ ଦଯୋଯ।୍ ସଭସଣ୍ଟନାନ୍ସ୍ ାଇ୍ଁ ଭଧ୍ୟ୍ ସଭାନ୍ ଆଫଶୟେତା୍ ଯହିଛ।ି ୍ ଏହି୍ ସକ୍ଷତ୍ରସଯ୍ େ’ଣ୍
େଯଣୀୟ?

★

୫-୍ ସମଉସଫୁ
ଁ ୍ ସେନ୍ଦ୍ର-ଭନ୍ଦିଯଗୁଡିେଯ୍ ସାଧ୍ୟ-ସାଭଥେୟ୍ ତୁ ନାତ୍ମେବାସଫ୍ େଭ, ସସଭାନଙ୍କୁ୍ ସବାଗଯ୍

ଉେଯଣ୍ଓ୍ଅଘେୟାଦି୍ ଫୟାାଯସଯ୍ସଦୈନନ୍ଦିନ୍ସାଂଗ୍ରହ୍ଉସଯ୍ହି୍ନି
ଁ ବଯ
େ ୍େଯି ଫାେୁ୍ ସଡ଼।୍ରେ୍ଡାଉନ୍
ଯଠାଯୁ୍ଏ୍ଫାଫଦସଯ୍ଅସନେ୍ଅସୁଫଧ
ି ା୍ସୃଷ୍ଟି୍ସହାଇଛି।୍ଫତ୍ତେଭାନ୍େ’ଣ୍ଏଗୁଡେ
ି ୍ସ୍ବାବାଫିେ୍ବାଫସଯ୍
େଯାମାଇାଯି ଫ?

★୬-୍ ଠାେୁଯ୍ ସବାଗ୍ ଓ୍ ସଭସଣ୍ଟନାନ୍ସ୍ ଉବୟ୍ ଫୟାାଯସଯ୍ ପିରାନ୍ଥ୍ରିଯୁ୍ ଅଘେୟ୍ ଉଠାଇଫା୍ ଦଯୋଯ୍
ସଡ଼, ମାହା୍ ଫତ୍ତେଭାନ୍ ଫନ୍ଦ୍ ଅଛି।୍ ସତଣୁ୍ ଏସଫୁ୍ ଫୟାାଯସଯ୍ ସାାଂଘାତିେ୍ ଅସୁଫଧ
ି ାଯ୍ ସଭଭୁଖୀନ୍
ସହଫାେୁ୍ ଡ଼ୁଛ।ି ୍ ଏହି୍ ଅଫସ୍ଥା୍ ସେସଫ୍ ସ୍ୱାବାଫିେ୍ ସହଫ? ଫିସଶଷେଯି ୍ ଠାେୁଯସବାଗେୁ୍ ତ୍ ଫନ୍ଦ୍ େସର୍
ଚିଫ୍ନାହି!ଁ

★୭-୍ଅମ୍ଫାନ୍ଫାତୟାସଯ୍ଅସନେ୍ସେନ୍ଦ୍ର-ଭନ୍ଦିଯସଯ୍ଊଣା-ଅଧିସେ୍ଫିବିନ୍ନ୍ଧଯଣଯ୍କ୍ଷୟକ୍ଷତି୍ ସହାଇଛି।୍
ସସଗୁଡ଼ିେଯ୍ଭଯାଭତି୍ ାଇ୍ଶୀଘ୍ର୍ୋମେ
ଁ
ୟ୍ଆଯମ୍ଭ୍ସହଫା୍ଆଫଶୟେ।୍ସସଥିାଇ୍ଅଘେ
ଁ
ୟ୍ସାଂଗ୍ରହ୍େଯି ଫା,
ପିରାନ୍ଥ୍ରିସଯ୍ ଜଭା୍ େଯିଫା୍ ଏଫାଂ୍ ୁଣ୍ି ଆସଫଦନ୍ େଯି ୍ ଟଙ୍କା୍ ଉଠାଇଫା-୍ ଏସଫୁ୍ ତ୍ ସହଉଛି୍
ଦୀଘେଭିଆଦୀ୍ପ୍ରେିୟା।୍େିନ୍ତୁ୍ୋଭ୍ନ୍େସର୍ନ୍ଚସ।୍ଏ୍ସକ୍ଷତ୍ରସଯ୍େ’ଣ୍େଯାମିଫ?
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ଉତ୍ତଯ:

★

—

ସାମ୍ପ୍ରତିେ ଯି ସ୍ଥିତିକଯ, ସଯୋଯୀ ନୁ ଭତି େିମ୍ବା ନିଦିଷ୍ଟ ସେେୁରାଯ ଫିନା କେୌଣସି ନିଭାେ ଣ ୋମେୟ

େଯାମାଆାଯି ଫ ନାହି।ିଁ

★

ସ୍ଥାନୀ ପ୍ରଶାସନଯ ନୁ ଭତିକ୍ରକଭ ଶ୍ରଭି େ ନିମକ୍ତ
ୁ ି ନ େଯି କଛାଟକଭାଟ ଫହୁ ଅଫଶୟେ ୋମେୟ ନିକଜ

େଯି ାଯି କଫ।

★

କଭାଫାଆର ଭାଧ୍ୟଭକଯ କମାଗାକମାଗ େଯି ୋମେୟ ଚିଫା ଯି ପ୍ରକାଜନୀ ଘେୟ ସଂଗ୍ରହ େଯି ଫାଯ

କଚଷ୍ଟା େଯି ଫାେୁ ଡିଫ।

★

ଉକମାଜନା କେନ୍ଧକଯ ୃଥେ ଡିକାଜିଟ ସ୍ି
ି କଯ (ଆଷ୍ଟବୃତିଯ ଘେୟ କମଉଥିଁ ିକଯ ଜଭା କହାଆନି) ନିଦିଷ୍ଟ

କେନ୍ଧ-ଭନ୍ଦିଯଯ କୋଡ ଉକେଖ େଯି ପ୍ରକାଜନୀ ଥେ ସଭକସ୍ତ ଜଭା କଦଆାଯି କଫ।

★

କମକତକଫକ କେନ୍ଧ-ଭନ୍ଦିଯଯ କବାଗ, ଯେଣାକଫେଣ ଆତୟାଦି ାଆ ିଁ ପିରାନଥ୍ରିଯୁ ଘେୟ ଉ ାଆଫା

ପ୍ରକାଜନ ଡ଼ିଫ, କସକତକଫକ କେନ୍ଧ-ଭନ୍ଦିଯଯ ୟାଡ େିମ୍ବା କରଟଯକହଡକଯ ଭନ୍ଦିଯ କୋଡ ଉକେଖ େଯି
ଏଫଂ ଏହା ୂଫଯ
େ ୁ ସଫେକଶଷ କେକତ ଟଙ୍କା ଘେୟ କେକଫ ଉ ାକହାଆଛି ଜଣାଆ, ଫତ୍ତେଭାନ ଘେୟ ଉ ାଆଫାଯ
ୋଯଣ ଓ ଯି ଭାଣ ଉକେଖ େଯି ପିରାନଥ୍ରିଯୁ ସ୍ବୀେୃତ ଉକ୍ତ କେନ୍ଧ-ଭନ୍ଦିଯଯ ବାଯପ୍ରାପ୍ତ େଭେୀଙ୍କ ନାଭ,
ଦସ୍ତଖତ, କମଉ ିଁ ଫୟାଙ୍କ ଅୋଉଣ୍ଟକଯ ଘେୟ  ାଆଫାେୁ କହଫ ତା’ଯ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍େ ଫିଫଯଣୀ (ଅୋଉଣ୍ଟ୍ ନମ୍ବଯ ଏଫଂ
IFSC କୋଡ), ତାଙ୍କ ାସଫୁ େ ଓ କଚେଯ ସ୍କାନ େି ସହ satsangphilanthropy@gmail.com,ଏହି ଆକଭର IDକଯ ଆକଭର େଯି ସତସଙ୍ଗଯ କସକକ୍ରଟାଯୀଙ୍କ ାଖକଯ ଅକଫଦନ େଯି ଫାେୁ ଡିଫ।

SCAN TO AUTHENTICATE
WITH satsang.org.in
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