
 

 

କମୁ୍ପଟର ବଷିୟରର ରଚନା 

ଥୃିଫୀ ଷୃ୍ଠୄଯ ଧଭମ ଓ ଫଜି୍ଞାନ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଦାସଫମଦା ଦବନ୍ଦ୍ବ ଯହଅିସଛିି  ଭାତ୍ର କଛି ିଫଜି୍ଞାନୀ ଛନ୍ତ ି
ୄମଈଁଭାୄନ ଖବୁ  ଧାଭିକ ୄସଭିତ ିୄକୄତକ ଧଭମଫଶି୍ବାସୀ ଫୟକି୍ତ ଭଧ୍ୟ ଫଜି୍ଞାନକୁ ଏକ ବିନ୍ନ ଦୃଷି୍ଟୄଯ 
ୄଦଖନ୍ତ ିଏଫଂ ଅଧୁନକି ଫଜି୍ଞାନଯ ପ୍ରୄତୟକଟ ିସପତାକୁ ସବୀକାଯ କଯନ୍ତି  ସମ୍ପ୍ରତି, କମୁ୍ପ୍ୟଟଯଠାଯୁ 
ଅଯମ୍ଭ କଯ ିଜୀଫଜଗତଯ କରଭୀକଯଣ ମମୟନ୍ତ , ଅୄଭ ୄମଈଁବ ିବାୄଫ ଫଜି୍ଞାନ ୄେତ୍ରୄଯ 
ସପତା ହାସର କଯଚିାରିଛୁ , ୄସ ସଫୁଯ ଚଭତ୍କାଯତିା ସଭସ୍ତଙୁ୍କ ଅଶ୍ଚମମୟାନିବତ କଯଛିି  ୄତୄଫ 
ଧାଭିକ ଫଶି୍ବାସ ୄନଆ ଏ ସଫୁକୁ ୄଦଖିୄର ଅୄଭ କ’ଣ କହଫିା ? ଏକ ପ୍ରତ ିନିୄ ଫଦନ 

 

ଶ୍ରୀଭଦ  ବଗଫତ ଗୀତାଯ ଜ୍ଞାନୄମାଗୄଯ ଥିଫା ସପ୍ତଭ ଷ୍ଟଭ ଯିୄ େଦୄଯ ବଗଫାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 
ଫଷିାଦଗ୍ରସ୍ତ ଜମୁନଙୁ୍କ ଭହାବାଯତ ମୁଦ୍ଧ ୄେତ୍ରୄଯ ଫୁଝାଈଛନ୍ତ ି– 

 

“ୟଦା ୟଦା ହ ିଧର୍ମସୟ ଗ୍ଲାନରି୍ମବତ ିର୍ାରତ, 

ଅରୁ୍ୟତ ଥାନର୍ଧର୍ମସୟ ତଦାତ୍ମାନଂ ସୃଜାର୍ୟହମ  

ରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବନିାଶାୟ ଚ ଦୁଷୃ୍କତାମ , 

ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାନାଥମାୟ ସମ୍ଭବାରି୍ ଯୁରଗ୍ ଯୁରଗ୍” 

 

ଥମାତ  ସତୟଧଭମ ଫନିାଶ୍ ୄହୄର ଧଭମ ଫଢ଼ିୄ ର ଭଁ ୁଧଭମ ଯୋ ୄଥମ ସଂସାଯକୁ ଅୄସ  ୄଭାଯ 
ଜାତ ିଜାତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଚଣ୍ଡା ୄବଦବାଫ କଛି ିନାହିଁ ସଭୄସ୍ତ ୄଭାଯ ସଭାନ ୄଭାଯ ଶ୍କି୍ତ ଫୄଯ 
ଧଭମ ଫନିାଶ୍ ୄହାଆ ଧଭମବାଫ ଥୃିଫୀୄଯ ଜାତ ହୁଏ 



 

 

ଅତତାୀ, ଗଫମୀ, ଖ, କୁଟି, ସଂସାଯଯ ଭଙ୍ଗକାଯୀ ାୀଭାନଙୁ୍କ ଫନିାଶ୍ କଯ ିସାଧୁଙୁ୍କ 
ଯୋ କଯଫିାକୁ ୄଭାହଯ ଚତି ଶ୍କି୍ତ ଫୄଯ ଭଁ ୁସଂସାଯକୁ ଅୄସ  ଏଠାୄଯ ସାଧୁଭାନଙୁ୍କ ଯୋକଯ ି
ଏଫଂ ାୀଭାନଙୁ୍କ ଫନିାଶ୍ କଯ ିୁନଫମାଯ ଧଭମ ସ୍ଥାନ କୄଯ 

 

ମୁୄଗ ମୁୄଗ ବଗଫାନ ଫବିିନ୍ନ ଯୂ ଓ ଫତାଯୄଯ ଏ ଧଯା ଷୃ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଆଅସଛିନ୍ତି  ଏଠାଯୁ 
ଦୁଃଖ, ୄକେଶ୍, ା, ବ ଓ ନମିମୟାତନାଯ ଫନିାଶ୍ କଯଫିା ାଆଁ  ବଗଫାନଙ୍କ ଦଶ୍ଟ ିଫତାଯ 
ମଥା- ଭତ୍ସ୍ୟ , କେ, ଫଯାହ, ନୃସଂିହ, ଫାଭନ, ଶ୍ମୁଯାଭ, ଯାଭ, ଫଯାଭ, ଫୁଦ୍ଧ ଓ କଳ କ ି
ଈାଖୟାନ ଅୄଭ ଜାଣୁ  ଫବିିନ୍ନ ସଭୄଯ ବଗଫାନ ଏହ ିସଫୁ ଫତାଯ ଗ୍ରହଣ କଯ ିଏ 
ଭର୍ତ୍ତମୟଧାଭକୁ ାବାଯଯୁ ଭକୁ୍ତ କଯଥିିୄର ଏସଫୁ ଅଭଯ ଧଭମ ଫଶି୍ବାସ କଥା  ଅଧୁନକି ଫଜି୍ଞାନ ଏ 
ସଫୁକୁ ସହଜୄଯ ଗ୍ରହଣ କଯିାୄଯନାହିଁ  ୄତୄଫ ଫଜି୍ଞାନ ୄମବ ିବାୄଫ ପ୍ରଗତ ିୄଥ 
ଅୄଗଆଚାରିଛ,ି ୄସଥିୄଯ ନାନା ପ୍ରକାଯ ଚଭତ୍କାଯ ୄଦଖିଫାକୁ ଭିୁଛି ଅଭବ, ୄରଭବ,ୁ କରଭୀ ବ ି
ୄଭଣ୍ଢା, ଭାଙ୍କଡ଼, ଭଷୂା ଅଦ ିପ୍ରାଣୀଭାନଙ୍କଯ କରଭୀ କଯ ିୄଦଖାଆୄଦଫା ୄଯ ଫର୍ତ୍ତମଭାନ ଫବିିନ୍ନ 
ପ୍ରାଣୀ ଓ ଭନୁଷୟ ଶ୍ଯୀଯଯ ଫବିିନ୍ନ ଙ୍ଗପ୍ରତୟଙ୍ଗଯ କରଭୀ କଯଫିା କଥା ଶ୍ୁଣାଗରାଣି ୄତଣୁ ଈନ୍ନତ 
କରଭୀ ଦବାଯା ଭତ୍ସ୍ୟ , କେ, ଫଯାହ, ନୃସଂିହ ଅଦ ିଫତାଯଯ ଭନୁଷୟ ଜନମ ଗ୍ରହଣ କଯଫିା କଛି ି
ସମ୍ଭଫ ନୁୄହଁ 

 

ଫଜି୍ଞାନକୁ ଈୄମାଗ କଯ ିଭନୁଷୟ ଫର୍ତ୍ତମଭାନ ୄନକ ସଖୁ , ସଫୁଧିା ଓ ସବାଛନ୍ଦ୍ୟ ଜୀଫନ ହାସର 
କଯିାଯୁଥିଫା ସହତି ୄନକ ସଭସୟା ଭଧ୍ୟକୁ ଟାଣିୄହାଆମାଆଛି  ପ୍ରଗତଯି ଶ୍ୀଷମ ସ୍ଥାନୄଯ ହଞ୍ଚ ି
ସଦୁ୍ଧା ଭନୁଷୟ ଦୁଗମତଯି , ଧବଂସଯ କଯାଛାା ୄଦଖି ଶ୍ଙି୍କତ ୄହାଆଡୁଛି  ତୟାଧୁନକି ସ୍ତ୍ରଶ୍ସ୍ତ୍ର 
ୄହତୁ ୄଦଶ୍ ୄଦଶ୍ ଭଧ୍ୟୄଯ ମୁଦ୍ଧ ବ , ଯିୄ ଫଶ୍ ଦୂଷିତକଯଣ, ଜନସଂଖୟା ଫିୄ ଫାଯଣ ଆତୟାଦ ି
ସଭସୟାଯ ବାଯୄଯ ଥୃିଫୀ ଫର୍ତ୍ତମଭାନ ବାଯାକ୍ରାନ୍ତ  ଏ ସଫୁ ସଭସୟାକୁ ଭନୁଷୟ ହିଁ ସଷିୃ୍ଟ କଯୁଛି  
ୄକୄତଜଣଙ୍କଯ ଚନି୍ତାଶ୍ୂନୟ, ଜଦି ୄ ଖାଯ ଭୄନାବାଫଯୁ ହିଁ ଏସଫୁ ସଭସୟାଯ ସଷିୃ୍ଟ 



 

 

 

ଫଜି୍ଞାନ ପ୍ରଗତଯି ସଦୟତଭ ନଭନୁାବାୄଫ କମୁ୍ପ୍ୟଟଯକୁ ଗ୍ରହଣ କଯାମାଆାୄଯ  ସାଧାଯଣ ଥମୄଯ 
କମୁ୍ପ୍ୟଟଯ ୄହଈଛ ିଗଣ ନା କଯ ିଫିୄ ଶ୍େଷଣ କଯିାଯୁଥିଫା ଏକ ମନ୍ତ୍ର  ୄକୄତକ ୄେତ୍ରୄଯ ଏହାକୁ 
ୄଯାଫଟ୍ ଫା ମନ୍ତ୍ରଭଣିଷ ଭଧ୍ୟ କୁହାମାଈଛି  ଚନ୍ଦ୍ର ଷୃ୍ଠକୁ ଭହାକାଶ୍ମାନ ଫା ଅୄାୄରା ମାନୄଯ 
ଭଣିଷ କଭିବା ଭଙ୍ଗ ଗ୍ରହକୁ ‘ାଥ ପାଆଣ୍ଡର ’ ବ ିଭହାକାଶ୍ମାନ ଠାଆ ଗୄଫଷଣା କଯଫିା 
ଛୄଯ ୄମଈଁ ସକୂ୍ଷ୍ମ ଗଣନା ଓ ଫିୄ ଶ୍େଷଣଯ ଅଫଶ୍ୟକତା ଯହଛିି , ତାହା ୄଫୈଜ୍ଞାନକିଙ୍କ ଭଣିଷ 
ଭସି୍ତଷ୍କ ୄେ କଯିାଯଫିା ସମ୍ଭଫ ୄହାଆ ନ ଥାନ୍ତା ଏଥିାଆଁ କମୁ୍ପ୍ୟଟଯଯ ସାହାମୟ ନଅିମାଏ ଅଜ ି
ଚନି୍ତା କଯାମାଈଛି , ଫୟାକ ୄେତ୍ର ଓ ଯସିଯ ଫଶି୍ଷି୍ଟ କମୁ୍ପ୍ୟଟଯକୁ କବି ିବାୄଫ ଧିକ 
ଈୄମାଗ କଯାମାଆାଯଫି 

 

ଭନୁଷୟ ପ୍ରକୃତିୄ ଯ ନାନା ବିନ୍ନତା ଯହଥିିଫା ଅୄଭ ଜାଣୁ  ଫସ , ଫସ୍ଥା ଓ ଯିୄ ଫଶ୍ ୄନଆ 
ଭନୁଷୟ ପ୍ରକୃତିୄ ଯ ୄଫୈଷଭୟ ୄଦଖାମାଏ ଶ୍ଯୀଯଯୁ େଯତି ୄହଈଥିଫା ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରକାଯ ହର ୄ ଭାନ  
ଓ ଯାସାନକି ଦାଥମ ୄହତୁ ଫବିିନ୍ନ ସଭୄଯ ଓ ଫସୄଯ ପ୍ରକୃତଗିତ ବିନ୍ନତା ଯରିେିତ 
ୄହାଆଥାଏ ଶ୍ଯୀଯୄଯ ଥିଫା ଫବିିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ିଭଧ୍ୟଯୁ ଅୄେନାଲ  ଗ୍ରନ୍ଥଯୁି ଅୄେନାରିନ  େଯତି ୄହାଆ 
ଯକ୍ତୄଯ ଭିଶ୍ ିପ୍ରଫାହତି ୄହଫା ପୄଯ ଅଭ ହୃତ ିଣ୍ଡ ଖବୁ  ଦୁତ ଗତିୄ ଯ ଦପ ଦପ  ହୁଏ ଏଫଂ 
ୄଦହଯୁ ଗମ ଗମ  ଝା ଫାହାୄଯ  ଏହା ତୟନ୍ତ ବବୀତ ଫା ଫୟସ୍ତଫବି୍ରତ ୄହଫାଯ ରେଣ  
ୄସହବି ିଶ୍ଯୀଯଯ ପ୍ରଣାୀହୀନ ଗ୍ରନ୍ଥଯୁି େଯତି ଯାସାନକି ଯସ ଫା ହର ୄ ଭାନ ଯ ଭାତ୍ରା କମ  
ୄଫଶ୍ୀ ୄହୄର ଶ୍ଯୀଯ କ୍ରିାଯ ଫୟତକି୍ରଭ ୄଦଖାୄଦଆଥାଏ 

 

ଏୄଫ ନକିଟୄଯ ଅୄଭଯକିାଯ ଚକିାୄଗା ସହଯୄଯ ୄହାଆଥିଫା ଏକ ଗୄଫଷଣା ୄଯ 
ୄଫୈଜ୍ଞାନକିଭାୄନ କହୁଛନ୍ତ ିୄମ ଭନୁଷୟ ଭନୄଯ ୄକ୍ରାଧ ସଷିୃ୍ଟ ୄହଫା ଛୄଯ ‘ୄସୄଯାଟନନି ’ 
ନାଭକ ଏକ ପ୍ରକାଯ ଯାସାନକି ଦାଥମଯ ବୂଭିକା ଯହଛିି  ଏହାଯ ବାଫୄଯ ଭଣିଷ ୄକ୍ରାଧୀ 



 

 

ୄହାଆମାଏ ଏହାକୁ ମଦ ିଔଷଧ ବାୄଫ ଜୄଣ ୄକ୍ରାଧୀ ଭଣିଷ ଶ୍ଯୀଯୄଯ ଦଅିମାଆାଯଫି , 

ୄତୄଫ ୄସ ତୟନ୍ତ ଶ୍ାନ୍ତଶ୍ଷି୍ଟ ପ୍ରକୃତଯି ୄହାଆାଯଫି  ଏହା ଫୟତୀତ ନୟ ୄକୄତ ପ୍ରକାଯଯ 
ଯାସାନକି ଯସଯ ଯଭିାଣ ଧିକ ଫା କମ  ୄହୄର ଭନୁଷୟଯ ଭାନସକି ସ୍ତଯୄଯ 
ବାଫପ୍ରଫଣତାଯ ଯଫିର୍ତ୍ତମନ ଘଟଥିାଏ ଜୄଣ ଖସୁିୄ ଯ ହସଫିା , ଦୁଃଖୄଯ କାନ୍ଦ୍ଫିା କଭିବା ଯାଗୄଯ 
କିୄ ଗା ଝଗଡ଼ା କଯଫିା ଛୄଯ ଭଧ୍ୟ କଛି ିଯାସାନକି ଯସଯ ବୂଭିକା ଯହଛିି  ୄତଣୁ 
ୄଫୈଜ୍ଞାନକିଭାୄନ ଚନି୍ତା କୄରଣି , ଫବିିନ୍ନ ଯାସାନକି ଯସକୁ ୄଛାଟଅି ଶ୍ଶି୍ ିଭଧ୍ୟୄଯ ଯଖି ୄସଥିଯୁ 
ଦୁଆ ତନି ିୄଟାା ପ୍ରୄାଗ କଯ ିଭନୁଷୟଯ ସବବାଫ , ଅଚଯଣ ଫା ୄଚତନାୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତମନ 
ଣାମାଆାଯଫି 

 

ଫବିିନ୍ନ ସଭୄଯ ୄଗୌତଭଫୁଦ୍ଧ , ଭହାଫୀଯ, ଶ୍ଙ୍କଯାଚାମମୟ, ମୀଶ୍ୁ, ନାନକ, ଭହମ୍ମଦ ବ ି
ଭହାୁଯୁଷଭାୄନ ଇଶ୍ବଯଙ୍କ ଦୂତ ବାୄଫ ଅଫବିମୂ ତ ୄହାଆ ଏ ଥୃିଫୀୄଯ ଶ୍ାନ୍ତି , ୄପ୍ରଭ, ସତୟ, 

ହଂିସା ଓ ସଦ ବାଫଯ ୄନକ ପ୍ରଚାଯ କଯମିାଆଛନ୍ତି  ୄସଭାନଙ୍କ ଭଯ ଫାଣୀଯ ପ୍ରଚାଯ ଫବିିନ୍ନ 
ଯାଷ୍ଟ୍ରନାକ ଫା ମୁଗୁଯୁଷଙ୍କ ଦବାଯା ପ୍ରଚାଯତି ଓ ପ୍ରସାଯତି ୄହାଆଛି  ଏୄଫ  ଭଧ୍ୟ ଫବିିନ୍ନ 
ଧଭମାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମକି ସଂସ୍ଥା ଦବାଯା ଏସଫୁଯ ଫହୁ ପ୍ରଚାଯ ଚାରିଛି  ୄତୄଫ ୄସଭାନଙ୍କ 
ନୁଗାଭୀ ବାୄଫ ଭନୁଷୟ ସଭାଜୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄଗାଷ୍ଠୀ , ଜାତ ିଓ ସମ୍ପ୍ରଦାଯ ସଷୃ୍ଟି ୄହାଆ , 

ଭନୁଷୟଯ ପ୍ରକୃତ ିଦନୁିଦନି ଧିକଯୁ ଧିକ ୄକ୍ରାଧାନିବତ ଓ ହଂିସାତ୍ମକ ୄହାଆଚାରିଛି  ଏହାଯ 
ପ୍ରତକିାଯ ଫର୍ତ୍ତମଭାନ ଧଭମ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ କଯାମିଫା ସମ୍ଭଫ ୄହଈନାହିଁ ସାମ୍ପ୍ରତକି ନୂତନ ମୁଗୄଯ ଧଭମ ଓ 
ଧାଭିକଭାୄନ ୁଯୁଣା ୄହାଆ କଛିଟିା ଚ ୄହାଆଗୄରଣି 

 

ଅଜଯି ଚନି୍ତାନାକଭାୄନ କହୁଛନ୍ତି , ଫଜି୍ଞାନ ଦବାଯା ହିଁ ଭନୁଷୟ ପ୍ରକୃତିୄ ଯ ଯଫିର୍ତ୍ତମନ 
ଣାମାଆାଯଫି ଅଧୁନକି ମୁଗୄଯ ହୁଏତ ବଗଫାନ ଫାଧ୍ୟ ୄହାଆ ଏକ ନୂତନ ଯୂ  ଫା ଫତାଯ 



 

 

ଗ୍ରହଣ ୂଫମକ ସବଗମଯୁ ଓହ୍ଲାଆ ଭର୍ତ୍ତମୟଭଣ୍ଡୄଯ ଅଫବିମୂ ତ ୄହୄଫ  ଖବୁ  ସମ୍ଭଫତଃ ଏହ ିନୂତନ 
ଫତାଯ ୄହାଆାୄଯ କମୁ୍ପ୍ୟଟର  ଯୂୄଯ 

 

ୄସହ ି ‘କମୁ୍ପ୍ୟଟଯାଫତାଯୀ ଇଶ୍ବଯ ’ ପ୍ରୄତୟକଟ ିଭଣିଷଯ ହାଯଗିୁହାଯ ିଓ ପ୍ରକୃତକୁି ତବଯାନିବତ 
ୄଫଗୄଯ ଗ୍ରହଣ କଯ ିପ୍ରତଟି ିଭଣିଷ ାଆଁ ଈଦ୍ଦଷି୍ଟ ଯାସାନକି ଯସଯ ନାଭ ଈୄେଖ କଯ ିୄଛାଟ 
ୄଛାଟ ଶ୍ଶି୍ ିଭଧ୍ୟୄଯ ଯଖିୄଫ  ଈମୁକ୍ତ ସଭୄଯ ପ୍ରୄାଗ କଯାମିଫା ପୄଯ ଭାନଫଜାତ ି
ଭଧ୍ୟଯୁ ଦୁଃଖ, ୄକେଶ୍, ୄକ୍ରାଧ, ହଂିସା, ଶ୍ାନ୍ତ ିବ ିସଭସୟାଗୁଡ଼କୁି ଦୂଯ କଯାମାଆାଯଫି 

 

ଅଜ ିହୁଏତ ଏବ ିଚନି୍ତାଧାଯା ଅଭକୁ ଫାନ୍ତଯ ଫା ଫୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ୄଫାରି ଭୄନ ୄହାଆାୄଯ  କନୁି୍ତ 
ୄଫୈଜ୍ଞାନକିଭାୄନ ଏ ଦଗିୄଯ ୄମବ ିଦୁତ ଈନ୍ନତ ିହାସର କଯୁଛନ୍ତ ିୄସଥିଯୁ ଭୄନ ୄହଈଛି , 

ଅସନ୍ତା ଶ୍ତାବ୍ଦୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥୃିଫୀୄଯ ଏକ ନୂତନ ଯସିି୍ଥତ ିସଷିୃ୍ଟ ୄହଫାକୁ ମାଈଛି 

 

ୄତଣିକ ିଅୄଭ ଦଶ୍ାଫତାଯ ଯଫିୄର୍ତ୍ତମ ୄଶ୍ଷ ଦୄଯ ଏକାଦଶ୍ଫତାଯ ଇଶ୍ବଯଙ୍କ ଫନ୍ଦ୍ନା କଯ ି
ଗାଆଫା – 

“ୄକଶ୍ଫ ! ଧତୃ ‘କମୁ୍ପ୍ୟଟଯ ଯୂ’ ଜ ଜଗଦୀଶ୍ ହୄଯ” 
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