ଚିଠି # ୧: ଏକ ନୀଳ ମହାକାଶଯାନରେ ଆରମ ସଭି ଏଁ ବାସ କେୁରେ!
୧୪ ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୮, ଶରତ ଋତୁ , ଉତ୍ତର ଭ ୋଲୋର୍ଦ୍ଧ, ପୃଥିବୀ ମ୍ହୋକୋଶଯୋନ
ପ୍ରିୟ କୁ ନ ି ପିଲୋମ୍ୋଭନ,
ପ୍ରିୟ ବଡ଼ ପିଲୋମ୍ୋଭନ,
ଖୁସି ଶିଶୁ ଦିବସ!
ଜୀବନ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦେ I
ପିଲୋଦିନଟି ପ୍ରଭତେକ ଭଲୋକର ଜୀବନର ଏକ ସବୁ ଠୁ ସୁନ୍ଦର େୋ I ମ୍ୁ ଚୋହୁ ଛ,ି ତୁ ଭମ୍ ନିଜ ପିଲୋଦିନ ଓ କିଭଶୋର ବୟସକୁ ପ୍ରୋଣ େରି ଉପଭେୋ
କରିବ I
ଏଥିପୋଇ ଏଇଆ ଦରକୋର - ନିଜର ଆଖି, ହୃ ଦୟ ଓ ମ୍ନକୁ ଭ ୋଲୋ ରଖିବ; ଯଥୋସମ୍ଭବ କଳ୍ପନୋ କରିଚୋଲିବ; ନିଜର କୁ ତୂହଳୀ ମ୍ନଟୋକୁ ପୂରୋ ଭ ୋଲୋ
ରଖିବ; ନିଜର ବିସ୍ମୟ େୋବଭର ପୂରୋ ହଜିଯିବ; ଆଉ ପ୍ରଶନ ପଚୋରିବ I ମ୍ୁ ତୁ ମ୍ ପରି ବଢି ଚୋଲୁ ଚୋଲୁ ଅଭନକ ପ୍ରଶନ ପଚୋରି ଚୋଲିଥିଲି I ଠିକ ମ୍ହୋଭେତୋ
ଭଦବୀଙ୍କ "କୋହିଁକ-ି କୋହିଁକି ଝିଅ" କୋହୋଣୀର ଆଦିବୋସୀ ଝିଅ ମ୍ୟନୋ ପରିକୋ I
ତୁ ଭମ୍ ଜୋଣିଛ ଭଯ ଆଭମ୍ ସେିଏ ପୃଥିବୀ ନୋମ୍କ ଏକ "ନୀଳ ମ୍ହୋକୋଶଯୋନ"ଭର ବୋସ କରୁଭଛ I ତୁ ଭମ୍ ଏଇ ଚିଠଟ
ି ି ପଢିଲୋଭବଳକୁ , ଆମ୍ ପୃଥିବୀ
ମ୍ହୋକୋଶଭର ଭ ୋଟିଏ ଭସକଣ୍ଡ ମ୍ଧ୍ୟଭର ୩୦ କିଭଲୋମ୍ିଟର ଭବ ଭର ଛୁ ଟଚ
ି ୋଲିଛ ି I ଏଇ ଭବ ଭର ଧୋଇବୋକୁ ଭଚଷ୍ଟୋ କରିକି ଭଦ , ଯଦି ତୁ ଭମ୍
ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହ କହିଭଲ କ'ଣ ବୁ ଝୋଏ, ତୋହୋ ଅନୁ େବ କରିବୋକୁ ଚୋହୁ ଛ I ସୂଯଧେ ଚୋରିପୋ ଭର ଭେରୋଏ ବୁ ଲି ଆସିବୋକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଲୋ ିଯୋଏ ପ୍ରୋୟ
୩୬୫ ଦିନ I ଏହୋକୁ କଳ୍ପନୋ କର I
ମ୍ୁ ସ୍କୁଲଭର ପଢିଲୋଭବଭଳ, ଜଭଣ "ମ୍ହୋକୋଶଯୋନ ଡିଜୋଇନର" ଵନିବୋର ସ୍ୱପନ ଭଦଖିଥିଲି I ମ୍ୁ

ଢିବୋକୁ ଚୋହୁ ଥିଲି ମ୍ହୋକୋଶଭରବସତି,

ମ୍ହୋକୋଶଯୋନ, ମ୍ହୋକୋଶଚୋରୀର ଭପୋଷୋକ I ମ୍ୁ ଭମ୍ୋ ସ୍ୱପନ ପଛଭର ଧୋଇଚୋଲିଲି I ଏହୋ ସହଜ ନ ଥିଲୋ I କିନ୍ତୁ ତୁ ଭମ୍ ଯଦି ହୃ ଦୟ ଢୋଳି କିଛ ି କରିବୋକୁ
ଚୋହ ଓ ବୋଧୋବିଘ୍ନ ଆ ଭର ହୋର ମ୍ୋନ ନୋହିଁ, ଭତଭବ ଯୋହୋ ବି ଚୋହ, ତୋହୋ ହୋସଲ କରିପୋରିବ I
ସବୁ କିେ ି ସମ୍ଭବ I
ଦିଭନ, ତୁ ଭମ୍ ବି ଭ ୋଟିଏ ମ୍ହୋକୋଶଯୋନଭର ବସି ମ୍ହୋକୋଶକୁ ଯୋତ୍ରୋ କରିପୋରିବ I ତୁ ଭମ୍ ପୃଥିବୀ ଚୋରିପୋ ଭର ବୁ ଲିପୋରିବ ଓ ଭଦଖିପୋରିବ, ଭକଭତ
େଙ୍ଗୁ ର ଓ ନୀଳ ଦିଭଶ ଆମ୍ର ଏହି ମ୍ହୋକୋଶଯୋନଟି! ପୃଥିବୀକୁ ଭେରି ରଖିଥିବୋ ବୋୟୁ ମ୍ଣ୍ଡଳର ପତଳୋ ଚୋଦରଟିକୁ ତୁ ଭମ୍ ଭଦଖିପୋରିବ, ଯୋହୋ ଆମ୍କୁ
ସୂଯଧେର ବିେିନ୍ନ ହୋନିକୋରକ କିରଣରୁ ବଞ୍ଚୋଇଥୋଏ I
ଭଯମ୍ିତ ି ତୁ ଭମ୍ ପୋ

ୋ, ସହର, ନ ର ଓ ଭଦଶକୁ ବୁ ଲିଯୋଉଛ, ଠିକ ଭସମ୍ିତ ି ଚନ୍ଦ୍ର, ମ୍ଙ୍ଗଳ ଓ ଆ କୁ ବି ବୁ ଲି ଯୋଇପୋରିବ I େବିଷେତଭର ଅନେ

ଗ୍ରହରୁ ତୁ ମ୍ର ସମ୍ପକଧୀୟ େୋଇେଉଣୀମ୍ୋଭନ ହୁ ଏତ ତୁ ମ୍ େରକୁ ବୁ ଲିଆସିଭବ I ଆଉ ତୁ ଭମ୍ ବି ତୋଙ୍କ େରକୁ ବୁ ଲି ଯୋଇପୋରିବ I ଆଜି ଯୋହୋ ଏକ
କଳ୍ପନୋ ଓ ପରୀକୋହୋଣୀ ମ୍ଭନ ଭହଉଛି, କୋଲି ତୋହୋ ସତଭର ପରିଣତ ଭହୋଇ ଯୋଇପୋରିବ I
ରୁଷର ଅଗ୍ରଣୀ ମ୍ହୋକୋଶଚୋରୀ କନଷ୍ଟୋଣ୍ଟିନ ସିଓଲଭକୋେସ୍କି କହିଥିଭଲ, "ପୃଥିବୀ ମ୍ଣିଷ ସମ୍ୋଜର ଶିଶୁ-ଭଦୋଳିଟଏ
ି , ଜଭଣ ସବୁ ଦନ
ି ପୋଇ ଏଇଥିଭର
ହିଁ ରହି ନପୋଭର I"
ତୁ ଭମ୍ ନିଜକୁ ସବୁ ଠୁ ୁରୁତ୍ୱପୂଣଧ ପ୍ରଶନ ପଚୋରିବୋ ଦରକୋର, ତୁ ଭମ୍ ଭକଉଠିକୁ ଓ କୋହିଁକି ଯିବୋକୁ ଚୋହୁ ଛ I ଭ ୋଜିବୋଟୋ ମ୍ଣିଷର ସ୍ୱେୋବିକ ପ୍ରକୃ ତ ି I
ଭଯଉଠି ବି ଭ ୋଜିଭଲ ବୋ ରହିଭଲ, ତୁ ଭମ୍ ସତକଧ ଭହୋଇ ଚଳିବ, ଭଯମ୍ିତକ
ି ି ଭସଠୋକୋର ପ୍ରକୃ ତର
ି ଯଥୋ କମ୍ ହୋନି ଭହବ I ତୁ ଭମ୍ ହିମ୍ୋଳୟଭର ଚଢ଼,
ଆଣ୍ଟୋକଧଟକ
ି ୋଭର ପର ବୋ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୋଅ, ତୁ ଭମ୍ ସବୁ ଭବଭଳ ପ୍ରୋକୃ ତକ
ି ପରିଭବଶକୁ ଭନଇ ସଜୋ ରହିବ ଓ ଭସହି ବହୁ ମ୍ଲ
ି ୁ କଳୁ ଷତ
ି
ୂ େ ଜୋ ୋ ୁଡକ
ଭହବୋରୁ ବଞ୍ଚୋଇବୋ ପୋଇ ନିଜର ସମ୍ସ୍ତ ଶକ୍ତି ଲ ୋଇ ଭଚଷ୍ଟୋ କରିବ I
ମ୍ୁ ଚୋଭହ, ତୁ ଭମ୍ ଲ ୋତୋର ସ୍ୱପନ ଭଦଖିଚୋଲିବ, ଭ ୋଜି ଚୋଲିବ I ତୋରୋକୁ ଛୁ ଇବ I କିନ୍ତୁ ଭକଭବ ବି େୁଲିଯିବନି ଯତ୍ନ ଭନବୋକୁ ନିଜର ନୀଳ-େଙ୍ଗୁ ର
ମ୍ହୋକୋଶଯୋନ, ନିଜ େର - ପୃଥିବୀର !
ଅରନକ ରେହେ ସହ
ସୁସ୍ମିତୋ ଅପୋ
ଡ଼. ସୁସ୍ମିତୋ ମ୍ହୋନ୍ତି, ଅଧ୍ୟକ୍ଷୋ, ଭମ୍ୋ ସ୍କୁଲ

ମ୍ହୋକୋଶରୁ ଆମ୍ର "ନୀଳ ମ୍ହୋକୋଶଯୋନ" ପୃଥିବୀର ଛବି (ଫଭଟୋ ଭସୌଜନେ: ନୋସୋ)

ଲୋେୋ-ହୋଇେ: ନୋସୋର '୩-ଡ଼ି ପ୍ରିଭଣ୍ଟଡ ଭବୈଜ୍ଞୋନିକ ୃହ ପ୍ରତିଭଯୋ ିତୋ, ୨୦୧୫'ଭର ପୁରସ୍କୃତ 'ମ୍ଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଭର ୩-ଡ଼ି ପ୍ରି ଭଣ୍ଟଡ ଭବୈଜ୍ଞୋନିକ ୃହ' I ଫଭଟୋ ଭସୌଜନେ:
'ଇଉଭରୋପିଆନ ଭେସ ଏଭଜନିି'ର 'ଇଉଭରୋପିଆନ ଆଭରୋନଟ ଭସଣ୍ଟର', େିଏନୋର 'କଲନ ଏଣ୍ଡ ଲିକୁଇଫର ସିଷ୍ଟମ୍ସ
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ଇଂରୋଜୀ ଚିଠର
ି ଅନୁ ବୋଦ: ବିନୟ ପଟ୍ଟନୋୟକ

ପ
ୁ ' I ଅଧିକୋ ଜୋଣିବୋ ପୋଇ @

