
 

 

ସମୟ ର ସଦୁପଯ ୋଗ ଉପଯର ରଚନୋ 
ଵଂଵାଯ ୄଯ ଵଭୟ ଵଫୁଠୁ ଧିକ ଭଶତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଣ ଏଫଂ ଭରୂୟଫାନ ଧନ ଭନା ମାଉଛ ି | ଏଥିାଆଁ 
ଏଶ ିଭରୂୟଫାନ ଧନ ଥଣାତ ଵଭୟ କୁ ଫୟଥଣ ତଥା ନଷ୍ଟ କଯଫିା ଦଯକାଯ ନାଶିଁ କାଶିଁକନିା ଫତି ି
ମାଉଥିଫା ଵଭୟ ୄକୄଫ ୄପଯ ିଅଵ ିନଥାଏ | ଏଶ ିଫିୟୄଯ ଏକ ପ୍ରଵଦି୍ଧ ଭଶାୁଯୁ 
କଶଥିିୄର ” ମାଆଥିଫା ଵଭୟ ଅଉ ୄକୄଫ ଅଵନିଥାଏ , ଵଭୟ କାଶାକୁ ୄକ୍ଷା କଯ ିନଥାଏ 
” | ଵଭୟଯ ଭଶତ୍ୱ ଏଶ ିକଥାଯୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ୄଶଆମାଆଥାଏ ମଦ ିଅୄଭ ଧନ ଶଯାଆୄର ତାକୁ ୁନଃ 
ାଆ ାଯଫିା , ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶଯାଆୄର ୁଣି ଅଉଥୄଯ ତାକୁ ଫୄନଆ ଯଫିା କନୁି୍ତ ଵଭୟ ଥୄଯ 
ଫତିାଆୄଦୄର , ୄପଯ ିୄକୄଫ ଅଵନିଥାଏ | ୄମଉଁ ଫୟକି୍ତ ଵଭୟ କୁ ଵଦୁୄମାଗ କଯଥିାଏ ୄଵ 
ଜୀଫନୄଯ ଵପ ୄଶାଆଥାଏ | 

 

  ଅଭଯ ଜୀଫନ ପ୍ରତୟକ କ୍ଷଣ ଵୀଭିତ ଯଶଥିାଏ | ଅୄଭ ୄକୌଣଵ ିକାମଣୟ କୁ ଵୀଭିତ ଵଭୟୄଯ 
କଯଫିା ଜାଗାୄଯ ଵଭୟ ଯ ଭରୂୟ ନଜାଣି ତାକୁ ଟାିୄ ଦଆ ଥାଉ  ଛୄଯ ୁଣି ୄେଆଥାଉ କ ି
କାଳ ୄଵଶ ିଵଭୟୄଯ କାଭଟ ିକଯିୄ ଦଆଥାନ୍ତ ି | ଏଥିାଆଁ ପ୍ରତୟକ କାମଣୟ ଅଭକୁ ଠକି ଵଭୟ 
ୄଯ କଯିୄ ନଫା ଦଯକାଯ | ଏଭିତ ିବି ବଗଫାନ ଅଭକୁ ୄମୄତ ଵଭୟ ୄଦଆଛନ୍ତ ିତାଠୁ ଧିକ 
କାଶା ାଖୄଯ ୄଗାୄଟ କ୍ଷଣ ଭଧ୍ୟ ନ ଥାଏ | ଏଥିାଆଁ ଅୄଭ ଅଭ ଜୀଫନଯ ପ୍ରତୟକ କ୍ଷଣ କୁ 
ଵଦୁୄମାଗ କଯଫିା ଉଚତି | ଵଭୟ ଵଦୁୄମାଗ କଯ ିନଧିଣନ ଧନଲାନ , ନଫିଣର ଵଫ , ଭଖୂଣ 
ଫଦି୍ୱାନ ୄଶଆମାଆଥାଏ |  

 

ଵଭୟ ଵଦୁୄମାଗ ଯ ଫଧିି : ଵଭୟ ଵଦୁୄମାଗ ଯ ଵଫୁଠୁ ବର ଫଧିି ୄଟ | ପ୍ରତୟକ କାମଣୟ 
କୁ କଯଫିା ାଆଁ ଏଶାଯ ନୁକୂ ଵଭୟ ତୟ କଯଫିା ତଥା ଵଭୟ ଯ ନୁକୂ କାମଣୟ କୁ ନଦି୍ଧଣାଧିତ 
କଯଫିା | ଅଵୟ ଭନୁୟ ଯ ଵଫୁଠୁ ଫଡ଼ ଳତୁ ୄଟ | ଵଅୁ ଭଣି ୄକୄଫଫ ିଵଭୟ ଯ 
ଵଦୁୄମାଗ କଯ ିାୄଯ ନାଶିଁ | ଵଅୁ ତା ଉନ୍ନତଯି ଭାଗଣୄଯ ଵଫୁଠୁ ଫଡ଼ ଫାଧା 



 

 

ଲନମିାଆଥାଏ | ଵଅୁ କାଯଣଯୁ ୄଵ ଵଭୟଯ ଭଶତ୍ୱ କୁ ଫୁଝିାୄଯ ନାଶିଁ | ଏଶଥିିାଆଁ 
ଅଵୟ ତୟାଗ କଯ ିଵଭୟ ଉୄଯ ଧ୍ୟାନ ଯଖିଫା ଉଚତି | ୄତୄଫଶିଁ ଏକ ଵଅୁ ଫୟକି୍ତ ଵଭୟ 
ଵଶତି ଚାରି ାଯଫି |  

ଵଭୟ ଯଶଫିା ଅଗଯୁ ପ୍ରତୟକ କାମଣୟ କଯିୄ ନଫା ଉଚତି ଏଶା ଅୄଭ ଭାନଥିାଉ ଏଫଂ ଏଶାକୁ 
ାନ କଯଫିା ଭଧ୍ୟ ଉଚତି | ଯନୁ୍ତ ଏଶା ୄଯ ଭଧ୍ୟ ଭଣି ାଖୄଯ ଧିକ ଅଵୟ ଯଶିୄ ର 
ତାଶା ତା ାଆଁ ଫଶୁତ ଶାନକିାଯକ ୄଶାଆଥାଏ | ଏଶାକୁ ୄନଆକ ିଏକ କାଶାଣୀ ଛ ିଳୁଣନୁ୍ତ 

ଏକ ଗଯଫି କୃକ ଥିରା | ତାଯ ଚାଯ ିୁତ୍ର ଥିୄର | ଯନୁ୍ତ ଚାଯ ିୁତ୍ର ଫଶୁତ ଵଅୁ ଥିୄର | 

କୃକ ତାଙ୍କଯ ଏଶ ିବୟଵ ୄଯ ଫଶୁତ ଯଳିାନ ଥିରା | ତାଙ୍କଯ କଛି ିଜଭି ଥିରା | ମାଶାଯ କାଭ 
ୄଵ ଏକୁଟଅି କଯୁଥିୄର | ମଦ ିୄକୌଣଵ ିୁତ୍ର କୁ କାଭ ାଆଁ କୃକ ଡାକୁଥିରା ତା ୁତ୍ର ଭାୄନ 
କଛି ିନା କଛି ିଫାଶାନା କଯ ିକଥା କୁ ଟା ିୄଦଉଥିୄର | ଏଶ ିକାଯଣଯୁ କାଭ ଠକି ବାଫୄଯ 
ୄଶଆାଯୁନଥିରା | ମାଶାପୄଯ କୃକ ବର ବାଫୄଯ ଳଵୟ ଉତ୍ପନ କଯ ିାଯୁନଥିରା | କନୁି୍ତ 
ୄଗାୄଟ ଦନି କଥା , କୃକ ଯ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଫଶୁତ ଖଯା ଥିରା  କୃକ କୁ ଜଭି ୄଖାରିଫାଯ ଥିରା 
କନୁି୍ତ ଵଫୁଦନି ଯ ିତାଯ ୁତ୍ର ଭାୄନ ଵଅୁ ୄଶାଆ କାଭ କଯଫିାକୁ ମାଆନଥିୄର | 

ୄଵୄତୄଫୄ କୃକ ନଜିଯ ୁତ୍ର ଭାନଙୁ୍କ ଵଧୁାଯଫିା ାଆଁ ଚନି୍ତା କରା ଏଫଂ ତାଯ ଚାଯ ିୁତ୍ର କୁ 
ଡାକ ିକଶରିା ଭଁ ୁଅଜ ିତୁଭକୁ କଛି ିକଶଫିି , ଭଁ ୁଏଶ ିକଥା ଫଶୁତ ଦନି ଅଗଯୁ କଶଫି ିବାଫୁଥିରି କନୁି୍ତ 
କଶିାଯୁନଥିରି | କୃକ ଟ ିକଶରିା ଅଭଯ ୄମଉଁ ଜଭି ଛ ିତା ବିତୄଯ ଫଶୁତ ଵାଯା ଵନୁା ରୁଚ ି
ଯଶଛି ି| ଏଶ ିକଥା ୄଭାୄତ ଜୄଣ ଭଶାନ ଋି କଶିୄ ର କନୁି୍ତ ୄକାଉଠ ିଛ ିୄଵ ୄଭାୄତ କଶ ି
ନଥିୄର | ୄଵୄତୄଫୄ ତା ୁତ୍ର ଭାୄନ କଶିୄ ର ିତାଜୀ ଏଶ ିକଥା ଅଭକୁ ଅଣ କାଶିଁକ ି
ଅଗଯୁ କଶ ିନଥିୄର , କୃକ କଶରିା ୄଭାୄତ ଅଜ ିଋି ଜଣଙ୍କ ଅଵକି ିକଶିୄ ର କନୁି୍ତ ୄଭାଯ 
ୄଦଶ ଖଯା ଭଁ ୁୄଖାରିଫାକୁ ୄକଭିତ ିମିଫ ି | ତାୄଯ କୃକ ଙ୍କ ୁତ୍ରଭାନଙ୍କ ଭନୄଯ ୄରାବ 
ଅଵଗିରା ବାଫିୄ ର ମଦ ିଵନୁା ଯ ଗଦା ଭିମିିଫ ୄଵଭାୄନ ଫଶୁତ ଆଵା ାଆୄଫ , ୄନୌକଯ 
ଚାକଯ ଯଖିୄଫ , ଅଯାଭ ୄଯ ୄଳାଆୄଫ | ତାୄଯ ୄଵଭାୄନ କୃକ କୁ ଚାଯିୄ ର ଅୄଭ 



 

 

ୄକଭିତ ିଏଶ ିଵନୁା କୁ ାଆଫୁ କୃକ ଉତ୍ତଯ ୄଦରା କଶରିା ଵନୁା ତ ଭିମିିଫ କନୁି୍ତ ଏଶ ିଜଭିକୁ 
ୄଖାରିଫାକୁ ଡଫି ୄଵୄତୄଫୄ ୁତ୍ରଭାୄନ କଶିୄ ର ଫାା ଅୄଭ ଏୄଫ ୄଖାରିଫୁ  ଅଜ ିଶିଁ 
ୄଖାରିଫା ଅଯମ୍ଭ କଯଫୁି କଶ ିଳାଫ ୄକାଦା ଧଯ ିଜଭି ୄଖାରିଫାକୁ ଫାଶାଯ ିଗୄର | କଛି ିଦନି 
ୄଖାରିଫା ୄଯ ଭଧ୍ୟ ଵନୁା ଫାଶାଯରିା ନାଶିଁ ତାୄଯ ୄଵଭାୄନ ଅଵ ିକୃକ କୁ ଚାଯିୄ ର 
ିତାମୀ ଅୄଭ ଏୄତ ୄଖାରିରୁ କନୁି୍ତ ଵନୁା ଜଭା ଫାଶାଯୁନ ିକଣ ାଆଁ ?  କୃକ କଶିୄ ର ଵନୁା ତ 
ଫାଶାଯଵିାଯରିାଣି କନୁି୍ତ ତାକୁ ତୁୄଭ ୄଦଖିାଯୁନ ଅଉ ୄଗାୄଟ କାଭ କଯ ତୄଭ ୄଦଖିାଯଫି | 

କୃକ କଶିୄ ର ଏଶ ିଜଭିୄଯ ମଦ ିତୄଭ ଧାନ ଭଞି୍ଜ ଫଞି୍ଚଫି ତାୄଶୄର କଛି ିଦନି ୄଯ ଵନୁା 
ଗୁଡକି ଉଯକୁ ଅଵମିିଫ | କୃକଙ୍କ କଥା ଳୁଣି ଫଡ଼ ୁତ୍ର ଜଭିୄଯ ଧାନ ଭଞି୍ଜ ଫୁଣିରା | କଛି ି
ଦନି ୄଯ କୃକ  ନଜି ଚାଯ ିୁତ୍ର କୁ ଡାକ ିଚା ଜଭି କୁ ଗୄର ଏଫଂ ୄଶଆଥିଫା ଧାନ କୁ 
ୄଦଖାଆକ ିକଶିୄ ର ଏ ୄଶଉଛ ିଵନୁା ଏଶାକୁ ଫକିି୍ର କଯକି ିତୄଭ ତୁଭଯ ଵନୁା ଆଵା ାଆ ାଯଫି 
| ତାୄଯ  ୁତ୍ରଭାୄନ ନଜିଯ ବୁର ଜାଣି ାଯିୄ ର  ଫାାଙୁ୍କ କ୍ଷଭା ଭାଗିୄର |  

 

ତାୄଶୄର ଅଣ ଭାୄନ ୄଦଖିୄର ନା ଵଅୁ ଭଣିକୁ କଛି ିକାଭ କଯଫିାକୁ ୄଦଆନଥାଏ 
ଯନୁ୍ତ ମଦ ିଅୄଭ ଵଅୁ କୁ ତୟାଗ କଯଫିା ଅଭଯ ଯଶି୍ରଭ ଯ ପ ଅଭକୁ ନଶିି୍ଚତ ଭିଫି | 

ଏଥିାଆଁ ଅଭକୁ ଵଅୁ ଛାଡକି ିଵଭୟ ଵାୄଥ ଚାରିଫା ଦଯକାଯ ଏଫଂ ନଜିଯ ଯଶି୍ରଭ ୄଯ 
ୄଵଆ ଵନୁା ଗଦା କୁ ୄଖାଜଫିାଯ ଛ ି| 

 ଵଭୟ ଯ ଵଦୁୄାୄମାଗ ୄଯ ଭନୁୟ ଯ ଫଚିାଯ ଗମ୍ଭୀଯ  ଫତି୍ର ୄଶଆଥାଏ | ଅଭଯ କତଣଫୟ 
ଏଶାକ ିଅୄଭ ଵଭୟ ଯ ୁଯା ୁଯା ଏଫଂ ଉଚତି ରାବ ଉଠାଆଫା ଦଯକାଯ | ୄଖର ଵଭୟୄଯ 
ୄଖ ଢଫିା ଵଭୟୄଯ ଢନୁ୍ତ | ଵଭୟ ଯ ଵଦୁୄମାଗ ଦ୍ୱାଯା ଶିଁ ଜୀଫନୄଯ ଵଖୁ , ଳାନ୍ତ ିଏଫଂ 
ଐଶ୍ୱମଣୟ ଯ ପ୍ରାପି୍ତ ୄଶାଆଥାଏ ତଥା ଭନୁୟ ଜୀଫନ ଫଶୁତ ଉଚ୍ଚ କୁ ଛୁଆଁ ଥାଏ |   
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