
ଚଠିି # ୧: ଏକ ନୀଳ ମହାକାଶଯାନରେ ଆରମ ସଭିଏଁ ବାସ କେୁରେ! 
୧୪ ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୮, ଶରତ ଋତୁ, ଉତ୍ତର ଭ ୋଲୋର୍ଦ୍ଧ, ପଥୃିବୀ ମ୍ହୋକୋଶଯୋନ  

 
ପି୍ରୟ କୁନ ିପିଲୋମ୍ୋଭନ, 

ପି୍ରୟ ବଡ଼ ପିଲୋମ୍ୋଭନ, 

ଖସୁ ିଶଶିୁ ଦବିସ! 

ଜୀବନ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦେ I  
ପିଲୋଦନିଟ ିପ୍ରଭତେକ ଭଲୋକର ଜୀବନର ଏକ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର େୋ  I ମ୍  ୁଚୋହ ୁଛ,ି ତୁଭମ୍ ନଜି ପିଲୋଦନି ଓ କଭିଶୋର ବୟସକୁ ପ୍ରୋଣ େର ିଉପଭେୋ  

କରବି I  

ଏଥିପୋଇ  ଏଇଆ ଦରକୋର - ନଜିର ଆଖି, ହୃଦୟ ଓ ମ୍ନକୁ ଭ ୋଲୋ ରଖିବ; ଯଥୋସମ୍ଭବ କଳ୍ପନୋ କରଚିୋଲିବ; ନଜିର କୁତୂହଳୀ ମ୍ନଟୋକୁ ପୂରୋ ଭ ୋଲୋ 
ରଖିବ; ନଜିର ବସି୍ମୟ େୋବଭର ପୂରୋ ହଜଯିିବ; ଆଉ ପ୍ରଶନ ପଚୋରବି I ମ୍  ୁତୁମ୍ ପର ିବଢ ିଚୋଲୁଚୋଲୁ ଅଭନକ ପ୍ରଶନ ପଚୋର ିଚୋଲିଥିଲି I ଠକି ମ୍ହୋଭେତୋ 
ଭଦବୀଙ୍କ "କୋହ ିଁକ-ିକୋହିଁକ ିଝଅି" କୋହୋଣୀର ଆଦବିୋସୀ ଝଅି ମ୍ୟନୋ ପରକିୋ I  
ତୁଭମ୍ ଜୋଣିଛ ଭଯ ଆଭମ୍ ସେିଏ  ପଥୃିବୀ ନୋମ୍କ ଏକ "ନୀଳ ମ୍ହୋକୋଶଯୋନ"ଭର ବୋସ କରୁଭଛ I ତୁଭମ୍ ଏଇ ଚଠିଟି ିପଢଲିୋଭବଳକୁ, ଆମ୍ ପଥୃିବୀ 
ମ୍ହୋକୋଶଭର ଭ ୋଟଏି ଭସକଣ୍ଡ ମ୍ଧ୍ୟଭର ୩୦ କଭିଲୋମ୍ଟିର ଭବ ଭର ଛୁଟଚିୋଲିଛ ି I ଏଇ ଭବ ଭର ଧୋଇ ବୋକୁ ଭଚଷ୍ଟୋ କରକି ିଭଦ , ଯଦ ିତୁଭମ୍ 

ପଥୃିବୀ ଗ୍ରହ କହଭିଲ କ'ଣ ବୁଝୋଏ, ତୋହୋ ଅନୁେବ କରବିୋକୁ ଚୋହ ୁଛ I ସୂଯଧେ ଚୋରପିୋ ଭର ଭେରୋଏ ବୁଲି ଆସବିୋକୁ ପଥୃିବୀକୁ ଲୋ ିଯୋଏ ପ୍ରୋୟ 

୩୬୫ ଦନି I ଏହୋକୁ କଳ୍ପନୋ କର I  

ମ୍  ୁ ସ୍କଲୁଭର ପଢଲିୋଭବଭଳ, ଜଭଣ "ମ୍ହୋକୋଶଯୋନ ଡଜିୋଇନର" ଵନବିୋର ସ୍ୱପନ ଭଦଖିଥିଲି I ମ୍  ୁ  ଢବିୋକୁ ଚୋହ ୁଥିଲି ମ୍ହୋକୋଶଭରବସତ,ି 

ମ୍ହୋକୋଶଯୋନ, ମ୍ହୋକୋଶଚୋରୀର ଭପୋଷୋକ I ମ୍  ୁଭମ୍ୋ ସ୍ୱପନ ପଛଭର ଧୋଇ ଚୋଲିଲି I ଏହୋ ସହଜ ନ ଥିଲୋ I କନୁି୍ତ ତୁଭମ୍ ଯଦ ିହୃଦୟ ଢୋଳ ିକଛି ିକରବିୋକୁ 

ଚୋହ  ଓ ବୋଧୋବଘି୍ନ ଆ ଭର ହୋର ମ୍ୋନ ନୋହ ିଁ, ଭତଭବ ଯୋହୋ ବ ିଚୋହ , ତୋହୋ ହୋସଲ କରପିୋରବି I  

ସବୁ କେି ିସମ୍ଭବ I 

ଦଭିନ, ତୁଭମ୍ ବ ିଭ ୋଟଏି ମ୍ହୋକୋଶଯୋନଭର ବସ ିମ୍ହୋକୋଶକୁ ଯୋତ୍ରୋ କରପିୋରବି I ତୁଭମ୍ ପଥୃିବୀ ଚୋରପିୋ ଭର ବୁଲିପୋରବି ଓ ଭଦଖିପୋରବି, ଭକଭତ 

େଙୁ୍ଗର ଓ ନୀଳ ଦଭିଶ ଆମ୍ର ଏହ ିମ୍ହୋକୋଶଯୋନଟ!ି ପଥୃିବୀକୁ ଭେର ିରଖିଥିବୋ ବୋୟୁମ୍ଣ୍ଡଳର ପତଳୋ ଚୋଦରଟକୁି ତୁଭମ୍ ଭଦଖିପୋରବି, ଯୋହୋ ଆମ୍କୁ 

ସୂଯଧେର ବେିିନ୍ନ ହୋନକିୋରକ କରିଣରୁ ବଞ୍ଚୋଇଥୋଏ I  

ଭଯମ୍ତି ିତୁଭମ୍ ପୋ    ୋ, ସହର, ନ ର ଓ ଭଦଶକୁ ବୁଲିଯୋଉଛ, ଠକି ଭସମ୍ତି ିଚନ୍ଦ୍ର, ମ୍ଙ୍ଗଳ ଓ ଆ କୁ ବ ିବୁଲି ଯୋଇପୋରବି I େବଷିେତଭର ଅନେ 
ଗ୍ରହରୁ ତୁମ୍ର ସମ୍ପକଧୀୟ େୋଇେଉଣୀମ୍ୋଭନ ହୁଏତ ତୁମ୍ େରକୁ ବୁଲିଆସଭିବ I ଆଉ ତୁଭମ୍ ବ ିତୋଙ୍କ େରକୁ ବୁଲି ଯୋଇପୋରବି I ଆଜ ିଯୋହୋ ଏକ 

କଳ୍ପନୋ ଓ ପରୀକୋହୋଣୀ ମ୍ଭନ ଭହଉଛ,ି  କୋଲି ତୋହୋ ସତଭର ପରଣିତ ଭହୋଇ ଯୋଇପୋରବି I  

ରୁଷର ଅଗ୍ରଣୀ ମ୍ହୋକୋଶଚୋରୀ କନଷ୍ଟୋଣ୍ଟନି ସଓିଲଭକୋେସି୍କ କହଥିିଭଲ, "ପଥୃିବୀ ମ୍ଣିଷ ସମ୍ୋଜର ଶଶିୁ-ଭଦୋଳଟିଏି, ଜଭଣ ସବୁଦନି ପୋଇ  ଏଇଥିଭର 

ହିଁ ରହ ିନପୋଭର I"  

ତୁଭମ୍ ନଜିକୁ ସବୁଠୁ  ୁରୁତ୍ୱପୂଣଧ ପ୍ରଶନ ପଚୋରବିୋ ଦରକୋର, ତୁଭମ୍ ଭକଉ ଠକୁି ଓ କୋହ ିଁକ ିଯିବୋକୁ ଚୋହ ୁଛ I ଭ ୋଜବିୋଟୋ ମ୍ଣିଷର ସ୍ୱେୋବକି ପ୍ରକୃତ ି I 

ଭଯଉ ଠ ିବ ିଭ ୋଜଭିଲ ବୋ ରହଭିଲ, ତୁଭମ୍ ସତକଧ ଭହୋଇ ଚଳବି, ଭଯମ୍ତିକି ିଭସଠୋକୋର ପ୍ରକୃତରି ଯଥୋ କମ୍ ହୋନ ିଭହବ I ତୁଭମ୍ ହମି୍ୋଳୟଭର ଚଢ଼, 

ଆଣ୍ଟୋକଧଟକିୋଭର ପର  ବୋ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୋଅ, ତୁଭମ୍ ସବୁଭବଭଳ ପ୍ରୋକୃତକି ପରଭିବଶକୁ ଭନଇ ସଜୋ  ରହବି ଓ ଭସହ ିବହୁମ୍ଲୂେ ଜୋ ୋ ୁଡକୁି କଳୁଷତି 

ଭହବୋରୁ ବଞ୍ଚୋଇବୋ ପୋଇ  ନଜିର ସମ୍ସ୍ତ ଶକି୍ତ ଲ ୋଇ ଭଚଷ୍ଟୋ କରବି I  

ମ୍  ୁଚୋଭହ , ତୁଭମ୍ ଲ ୋତୋର ସ୍ୱପନ ଭଦଖିଚୋଲିବ, ଭ ୋଜ ିଚୋଲିବ I ତୋରୋକୁ ଛୁଇ ବ I କନୁି୍ତ ଭକଭବ ବ ିେୁଲିଯିବନ ିଯତ୍ନ ଭନବୋକୁ ନଜିର ନୀଳ-େଙୁ୍ଗର 

ମ୍ହୋକୋଶଯୋନ, ନଜି େର - ପଥୃିବୀର !  

 

ଅରନକ ରେହେ ସହ 
ସୁସି୍ମତୋ ଅପୋ   

ଡ଼. ସୁସି୍ମତୋ ମ୍ହୋନ୍ତ,ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷୋ, ଭମ୍ୋ ସ୍କଲୁ  



 
ମ୍ହୋକୋଶରୁ ଆମ୍ର "ନୀଳ ମ୍ହୋକୋଶଯୋନ" ପଥୃିବୀର ଛବ ି(ଫଭଟୋ ଭସୌଜନେ: ନୋସୋ) 

 

 
ଲୋେୋ-ହୋଇେ: ନୋସୋର '୩-ଡ଼ ିପି୍ରଭଣ୍ଟଡ ଭବୈଜ୍ଞୋନକି  ୃହ ପ୍ରତଭିଯୋ ିତୋ, ୨୦୧୫'ଭର ପରୁସ୍କତୃ 'ମ୍ଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଭର ୩-ଡ଼ ିପି୍ରଭଣ୍ଟଡ ଭବୈଜ୍ଞୋନକି  ୃହ' I ଫଭଟୋ ଭସୌଜନେ: 
'ଇଉଭରୋପିଆନ ଭେସ ଏଭଜନିି'ର 'ଇଉଭରୋପିଆନ ଆଭରୋନଟ ଭସଣ୍ଟର', େିଏନୋର 'କଲନ ଏଣ୍ଡ ଲିକୁଇଫର ସଷି୍ଟମ୍ସ  ପୁ' I ଅଧିକୋ ଜୋଣିବୋ ପୋଇ  @ 

http://www.liquifer.com/lavahive/ 

ଇଂରୋଜୀ ଚଠିରି ଅନୁବୋଦ: ବନିୟ ପଟ୍ଟନୋୟକ  


