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ଏହା ଏକ କାହାଣୀ ଯାହା ଆପଣଙୁ୍କ ଆଶ୍ଚଯୟ୍ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରର ଯାହା ଘଟିଛି 

ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆପଣ ସଂଘର୍ ୍ କରିଥରିବ | ଆପଣ ଏକ ଅନୁଭବ 

କରିଛନି୍ତ, " ପରି ଆଶ୍ଚର୍୍ୟୟକାର୍୍ୟୟ " ଇରଭଣ୍ଟ ନିଜକ ୁ, ଏକ କୁ କିମ୍ବା ରହାଇ 

ସାକ୍ଷୀ , ବର୍ତ୍ମ୍ାନ ଆପଣ ଜାଣ ିଆପଣ ନାହି ିଁ ଏକୁଟିଆ ଏବଂ ଏହାକୁ ' s ଏହାକୁ 

ବିର୍ର୍ୟରର ଆର ାଚନା କରିବା ଠିକ୍। ଏହି ଚମତ୍କାରଗଡିୁକ ମଧ୍ୟରୁ ଅରନକ ଘରଟ 

ଏବଂ ଆଖପାଖରର ଥବିା ର ାକଙ୍କ ମରନାଭାବ ରହତୁ ର ାକମାରନ ରସମାନଙୁ୍କ 

ବରଖାସ୍ତ କରନି୍ତ | ମ ିଁ ୁଏକ ମାତା ସହିତ ଆଶୀବା୍ଦ ପାଇ ି ଯିଏ ଚମତ୍କାରରର ବିଶ ୍

believed ାାସ କରର ଏବଂ ରମା ଭିତରର ତାହା ପ୍ରତିରପାର୍ଣ କ ା | 
  

ଏହି ISN ' t ରକବଳ ଏକ କାହାଣୀ, ଏହା ' ଏକ ସରୁଯାଗ ଆପଣ ଜାଣବିା ପାଇ ିଁ ରସହି କିଛି ନିଜ ଜୀବନରର ସମ୍ଭବ 

ଅରଟ ରହବ। କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରର ମ ିଁ ୁକ’ଣ ଶଖି ିି ଏବଂ ମ ିଁ ୁ କିପରି ଏହି କ skills ଶଳ ଅଭୟାସ ଏବଂ ବିକାଶ 

କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ରହାଇଥ ିି ରସ ବିର୍ର୍ୟରର ଆର ାଚନା କରିବି , ଯାହା ରମାର ବିଶ୍ୱାସ ରଯ ଆମ ପାଖରର ଅଛି | 

କ’ଣ ଆବଶୟକ ତାହା ମ ିଁ ୁରକବଳ ଅନୁମାନ କରି ନ ଥ ିି , ଯଦିଓ ରମା ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭରର ମ ିଁ ୁଯାହା ଜାଣଥି ିି 

ତାହା ଉପରର ବିଶ୍ୱାସ କରିଥ ିି ଏବଂ 28 ବର୍ ୍ବର୍ୟସରର ମ ିଁ ୁସକ୍ରିର୍ୟ ତା ିମ , ଅଭୟାସ ଏବଂ ଏହି କ skills ଶଳ 

ବିକାଶ କରିବାକୁ  ାଗି ି ରଯ ଏହି କାହାଣୀ ରକବଳ ସମ୍ଭବ ନୁରହ ିଁ , କିନ୍ତୁ ରବାଧହୁଏ, ରବାଧହୁଏ, ଏପରିକି 

ଅପରିହାଯୟ୍ | ରମା ଅଭିପ୍ରାର୍ୟ ଆପଣ ରଦଖାଇବାକୁ ରହଉଛି ରଯ ଆପଣ ଏହି ଦକ୍ଷତା ଜାଣବିାକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ 

ଜୀବନରର ପରିବର୍ତ୍ନ୍ ନିବିରଶର୍ରର ର ସଷିୃ୍ଟ କରିପାରିରବ ପରିସି୍ଥତି ରର ଆପଣ ନିଜକ ୁ। 
  

ଯଦି ତୁରମ ତୁମର ଜୀବନ ଏବଂ ପରିସି୍ଥତିକୁ ପନୁ control ନିର୍ୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ, ରତରବ ପ read ଏବଂ ରମା 

ସହିତ ରଯାଗାରଯାଗ କର, ରତଣ ୁଆରମ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇ ିଁ ପ୍ରକି୍ରର୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା | ଯଦି ଆପଣ ପବୂରୁ୍ ରର 

ଅଛି ର ନିର୍ୟନ୍ତ୍ରଣ ସବୁ ଏବଂ ଏହା ମସଣୃ sailing ରହଉଛି ତୁମ୍ଭ ପାଇ ିଁ ରତରବ ଆପଣ ରାମା ପରି ଅରଟ। ମ ିଁ ୁ

ଏଠାରର ଯାହା ରଦଉଛି ରସପରି କିଛି ରଖାଜୁ ନଥ ିି , କାରଣ ମ ିଁ ୁପବୂରୁ୍ ସଫଳ ରହାଇଥ ିି ଏବଂ ରମା ଜୀବନରର 

ରଛାଟ ଚମତ୍କାର ସଷିୃ୍ଟ କରୁଥ ିି | କ'ଣ ମ ିଁ ୁଅନୁଭବ ରହଉଛି ରଯ ମ ିଁ ୁଥ ିା ରବରଳ ରମାରତ କ'ଣ ଉତ୍ସଗ ୍ଥ ିା 

28 ସକ୍ଷମ D ରମାରତ ପ୍ରକୃତରର ମ ିଁ ୁକ'ଣ କ'ଣ କରିବା ସହଜରର ଉପରଦଶ ଅନୟମାନଙୁ୍କ। ବହୁତ ରମା ଜୀବନର 

ମ ିଁ ୁଏହା ଆର ାଚନା ଇଚ୍ଛା କୁ ଅନୟମାନଙ୍କ ରସମାରନ ଏକ ସ୍ଥାନ ରଯ ରସମାରନ ଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ମ ିଁ ୁତାହା ବିର୍ର୍ୟରର 

ଅଂଶୀଦାର ଥ ିା ବୁଝି ରର ନାହି ିଁ ଥରି । ଏହା ହୁଏତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ | ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରକରତକଙ୍କ ସହିତ, ଆମର 

ଶକି୍ଷା ଅନୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣି୍ଟବାରର ଭ  ରହବା | ପାଇ ିଁ s ଆପଣ ର OME ଏହି ସଚୂନା ଶଖିବିାକୁ ନିଜକ ୁପାଇ ିଁ 

ଅଗ୍ରାଧକିାର ଅରଟ । 
  

ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇ ିଁ ସବଦ୍ା ମ ିଁ ୁଆପଣଙୁ୍କ ନିଶି୍ଚତ କରର ଏଠାରର ଆପଣଙ୍କ ପାଇ ିଁ ମ ୂୟ ଅଛି ଯଦିଓ ବରଫ 

ଭାଙି୍ଗବା ଯାହା ଜିନିର୍ ଯାହା ଆରମ ଅସମ୍ଭବ ରବା ି ଭାବୁଥ ୁି ତାହା ପ୍ରକୃତରର ସମ୍ଭବ ଏବଂ ଏପରିକି ସମ୍ଭବ 

ରହାଇପାରର… 



  

ଠିକ ଅଛି ରତଣ ୁକାହାଣୀ ରହଉଛି ମ ିଁ ୁରମା କାରର ଚକ ଉପରର ରଶାଇପଡି ଏକ ରପା  ମଣୁ୍ଡରର ଦ ran ଡିଗ ି 

ଏବଂ ରସହି ସନ୍ଧ୍ୟାରର ଇରଣ୍ଟନ୍ିଭ୍ି ରକର୍ୟାର ରୁ୍ୟନିଟରର ରଶର୍ ରହ ା ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ କମଚ୍ାରୀମାରନ ରମାରତ ରାତି 

ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆଶା କର  ନାହି ିଁ | ପରଦିନ ମ ିଁ ୁରହ ରମାର ଫୁସଫୁସ ଏବଂ ଅନୟ କିଛି ଅଙ୍ଗ ବାହାର କରିବାକୁ 

ଚାହ ିଁୁଥ ିି …। 2.5 ଦିନ ପରର ମ ିଁ ୁଅରରାପଚାର ନକରି ହସି୍ପଟା ରୁ ବାହାରି ଗ ି |  
  

ରତଣ…ୁ .. 
  

ରଯରତରବରଳ କ’ଣ ସମ୍ଭବ… .. 
  

•        ମ ିଁ ୁରମାର ଉରେଶୟ ଜାରଣ | 

•        ମ ିଁ ୁନିଜକ ୁଏପରି ସି୍ଥତିରର ବିଶ ୍trust ାାସ କରର ରଯଉ ିଁଠାରର ମ ିଁ ୁରମାର ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ହୃଦର୍ୟ ଇଚ୍ଛାକୁ 

ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଏବଂ ମ ିଁ ୁରମାର ନିଜର ସରମ୍ବଦନଶୀଳତା ଏବଂ ରପ୍ରରଣାକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ରଦଉଛି 

| 

  

କାର ଦୁଘଟ୍ଣା ପବୂରୁ୍ ଜୀବନ | 
  

M y ପରୁା ଜୀବନ ପାଇ ିଁ ମ ିଁ ୁଜାଣଥି ିି ରଯ ମ ିଁ ୁର ାକମାନଙୁ୍କ ଏବଂ ରସମାନଙ୍କର ଅନ୍ତନିହିତ ଅନ୍ତ u କରଣ ଉପରର 

ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ସାହାଯୟ କରିବି | ମ ିଁ ୁର ାକମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ଷା ରଦବା ପାଇ ିଁ ଏକ ବୟବସାର୍ୟ ଆରମ୍ଭ କ ି, ରସମାରନ 

ରକଉ ିଁଠାରୁ ଆସିଛନି୍ତ, ରକଉ ିଁଠାକୁ ଯାଉଛନି୍ତ ଏବଂ ରସମାରନ କାହି ିଁକି ଏଠାରର ଅଛନି୍ତ, ନିଜକ ୁଆଧ୍ୟାତି୍ମକ ଭାବରର ବୁ 

understanding ାୁଛନି୍ତ | 1987 ରୁ ମ ିଁ ୁଏହି ପାଟ ୍ଟାଇମ ୍ଶକି୍ଷା ରଦଉଥ ିି |  
  

ଏହି ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ ବୟବସାର୍ୟ ବ growing ା ାାଇବା ପରିବରର୍ତ୍ ୍ମ ିଁ ୁବିଚଳିତ ରହାଇ ଅନୟ ଏକ ବୟବସାର୍ୟ ଆରମ୍ଭ 

କ ି | 

ରଯରତରବରଳ ରମାର ବୟବସାର୍ୟ ବ growing ା ାୁଥ ିା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରର ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିରଦ ା କାରଣ ମ ିଁ ୁରମାର 

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଉପରର ଯତ୍ନପବୂକ୍ କାଯୟ୍ କରିବାରବରଳ ର ାକମାନଙୁ୍କ ରସମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥୟରର ସାହାଯୟ କରିବା ଉପରର 

ଧ୍ୟାନ ରଦଇଥ ିି | ମ ିଁ ୁଅଦୁ୍ଭତପବୂ ୍ଶକି୍ତଶାଳୀ ପଷିୁ୍ଟକର ସପି୍ରିମଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥ ିି ଏବଂ ରମାର ଫଳାଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କ 

ସହିତ ବାଣି୍ଟଥ ିି (ଯାହା ହୁଏତ ଏହି ସପି୍ରିମଣ୍ଟଗଡିୁକର ଫଳାଫଳ ରହାଇପାରର) | 

ମ ିଁ ୁଏହି ସପି୍ରିମଣ୍ଟ ରନବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରର ହି ିଁ ରମା ରଦହରର ଜିନିର୍ ବଦଳିବାକୁ  ାଗି ା | ମ ିଁ ୁବହୁତ ଦିନ 

ପବୂରୁ୍ ଶଖିଥି ିି ରଯରତରବରଳ ରକହି ସପି୍ରିମଣ୍ଟ ରନଉଛନି୍ତ ଏବଂ ରସମାରନ କ difference ଣସି ପାଥକ୍ୟକୁ  କ୍ଷୟ 

କରୁନାହ ିଁାନି୍ତ ରତରବ ରସହି ବୟକି୍ତଙ୍କ ଆବଶୟକତା ପାଇ ିଁ ସପି୍ରିମଣ୍ଟଗଡିୁକ ପଯୟ୍ାପ୍ତ ରହାଇନପାରର | ଜାତି 

ରଦଖଥୁବିା ପରିବର୍ତ୍ନ୍ ଜୀବିତ, ଏବଂ ରଦଖନ୍ତୁ ING ରସମାନଙୁ୍କ କୁ ଦୃଶୟମାନ ରସମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଏବଂ ଦୂର 

ପନୁଃପ୍ରାପ୍ତ ding , କଷ୍ଟ ର ନିଜକ ୁ ରଯ ରସମାରନ ରକବଳ ଗ୍ରହଣ, ବହୁତ ରମା ପାଇ ିଁ inspiring ଥ ିା କୁ 

ଆସିଥରି । ମ ିଁ ୁରମା ଜୀବନର ଅଧକିାଂଶ ସମର୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରର ଅତିବାହିତ କରିଥ ିି ଏବଂ କିଛି ସରଳ ସତୟକୁ ରକହି 

ବୁ to ାାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ରହାଇନଥରି , ରଯରତରବରଳ ମ ିଁ ୁଏହାକୁ କାଯୟ୍କାରୀ କ ି, ରମା ସ୍ୱାସ୍ଥୟରର ଏକ ବଡ 

ପରିବର୍ତ୍ନ୍ ଆଣ ିା | ରସରତରବରଳ ହି ିଁ ମ ିଁ ୁସାହାଯୟ ଉପରର ଅତୟଧକି ଧ୍ୟାନ ରଦଇଥ ିି ଯିଏ ରକରବ ସାହାଯୟ 

ଚାହ ିଁୁଥ ିା |  
  

ମ ିଁ ୁନିଜକ ୁଏକ ପ୍ରତିଶରୁ୍ତି ରଦଇଥ ିି ରଯ ରଯରତରବରଳ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ବୟବସାର୍ୟରୁ ରମାର ଅବଶଷି୍ଟ ଆର୍ୟ ମାସକୁ 

5000 ଡ ାରରର ପହଞି୍ଚ ା , ରସରତରବରଳ ମ ିଁ ୁ ନିଜକ ୁଆଧ୍ୟାତି୍ମକ ଭାବରର ବୁ understand ାବିାରର ସାହାଯୟ 

କରିବି ଏବଂ ଜୀବନର ଇର ଯାତ୍ରା | ରମାର ଆର୍ୟ ମାସକୁ 10,000 ଡ ାରରୁ ଅଧକି ବ to ାବିାକୁ  ାଗି ା ଏବଂ ମ ିଁ ୁ

ରମାର ପ୍ରତିଶତୃି ଭୁ ି ଯାଇଥ ିି | ରମାର ସମ୍ପର୍ୂ୍ଣ୍ ଧ୍ୟାନ ଅଧକି ଆର୍ୟ କରିବା ବିର୍ର୍ୟରର ରହାଇଗ ା | କ h ଣସି 

ପ୍ରକାରର ମ ିଁ ୁରମା ଆଖପାଖର ର ାକଙ୍କ କଥା ଶଣୁବିାକୁ  ାଗି ି ଯାହାର ଜୀବନରର ଧ୍ୟାନ ଟଙ୍କା ଥ ିା | ମ ିଁ ୁଜାଣ ି

ନଥ ିି ରଯ ମ ିଁ ୁମ ୋ ଜୀବନ ସହିତ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହ ିଁୁଥ ିି ରସଥପିାଇ ିଁ   ୁଁ ଟ୍ରାକରୁ ଦୂରରଇ ଯୋଇଥଲିି | 
  



ରକରତଥର ଏହା ଘରଟ ରଯ ଆମ ହୃଦର୍ୟ ଯାହା ପାଇ ିଁ ଚିତ୍କାର କରର, ଅନୟ କିଛି ନରହବା ପଯୟ୍ନ୍ତ ଆରମ ବନ୍ଦ 

କରିରଦଉ | ଆଜିକା ି ଅଧକିାଂଶ ର ାକଙ୍କ ପାଇ ିଁ ଏହା ଅଥ ୍ସହିତ ଜଡିତ | 
  

ରସରତରବରଳ ହି ିଁ… .. 
  

କାର ଦୁଘଟ୍ଣା 29 ଜୁନ୍ 2003 
  

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରର ରସହି ସପ୍ତାହ ରଶର୍ରର ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ବୟବସାର୍ୟର ରନତାମାନଙ୍କ ପାଇ ିଁ ମ ିଁ ୁଏକ ରନତୃତ୍ୱ ଶବିିରକୁ 

ସଗୁମ କରୁଥ ିି | ସମରସ୍ତ ଥକି ଯାଇ ରବିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରର ଘରକୁ ଚା ିଗର  | 

କିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ରାତ୍ରୀ ରଭାଜନ ପାଇ ିଁ ଘରକୁ ରଫରିବା ସମର୍ୟରର ମ ିଁ ୁପ୍ରାର୍ୟ 4 ଟା ଛାଡିଥ ିି |  ିରନଟ 

(ରମାର ତତ୍କାଳୀନ ପତ୍ନୀ), ରହର ନ (ରମା ଭଉଣୀ) ଏବଂ ଅନୟମାରନ ଜିଦ୍ ଧରି ରହିର  ରଯ ରମାର ସାଥୀ 

ରହିବାକୁ ରମା ସହିତ ରକହି ଜରଣ ଯାତ୍ରା କରନି୍ତ | ମ ିଁ ୁବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ କ ି ରଯ ମ ିଁ ୁଏକୁଟିଆ ଯିବି | 
  

ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରର ଆରମ କରିଥବିା କାଯୟ୍ରର ମ ିଁ ୁବହୁତ ଖସିୁରର ଚା ିଗ ି | ସପ୍ତାହକ ରହ ା ର ାକମାନଙୁ୍କ 

ରସମାନଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇ ିଁ ଦାର୍ୟୀ ରହିବାକୁ ଏବଂ ରସମାନଙ୍କ ଜୀବନରର ଫଳାଫଳ ଉପରର ରସମାନଙ୍କର 

ନିର୍ୟନ୍ତ୍ରଣ ଥବିା ହୃଦର୍ୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ | 
  

ତିନ ିଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରର ମ ିଁ ୁପ୍ରାର୍ୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ସହରରର ପହଞି୍ଚ ି ଏବଂ ବହୁତ କି୍ାନ୍ତ ଏବଂ ନିଦ୍ରା ଅନୁଭବ କରୁଥ ିି 

| ଏହି ସହରର ଅପର ପାଶ୍ୱର୍ର ମ ିଁ ୁଚକ ଉପରର ରଶାଇପଡି ି | ରବାଧହୁଏ ରକହି ଜରଣ ଅନୁସରଣ କରୁଥରି  

ଏବଂ ରସମାରନ କହିଥରି  ମ ିଁ ୁବୁଣା ଆରମ୍ଭ କ ି, କିନ୍ତୁ ରମା ରାସ୍ତାରର ରହି ି, ଏବଂ ମନ୍ଥର ଗତିରର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ 

କ ି | 
  

ରମା କାର୍ ଆଗାମୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମାଧ୍ୟମରର ରାସ୍ତାରର ଗତି କ ା ଏବଂ ରଯରତରବରଳ ମ ିଁ ୁରାସ୍ତାର ଅପର ପାଶ୍ୱର୍ର 

ଥବିା ଖା କୁ ଧକ୍କା ରଦ ି, ରସରତରବରଳ ଏର୍ୟାରବୟାଗ ଫୁ ିଗ ା ଏବଂ ମ ିଁ ୁ ଉଠି ି | ରଯରତରବରଳ 

ଏର୍ୟାରବୟାଗଗଡିୁକ କାରକୁ ଫୁ ିଯାଏ ଏକ ଧଳା ପାଉଡର ଭରିଦିଏ ରତଣ ୁମ ିଁ ୁକିଛି ରଦଖ ିପାରି ି ନାହି ିଁ | ମ ିଁ ୁକାହି ିଁକି 

କିଛି ରଦଖ ିପାରି ି ନାହି ିଁ ମ ିଁ ୁକାମ କରିପାରି ି ନାହି ିଁ | 
  

ରଯରହତୁ ମ ିଁ ୁଆଦ anything କିଛି ରଦଖପିାରୁ ନଥ ିି, ରମାର କାର୍ ରକଉ ିଁଠାରର ଚ ାଇବ ରସ ବିର୍ର୍ୟରର ରମାର 

ଧାରଣା ନଥ ିା ଏବଂ ମ ିଁ ୁରମାର ଡାହାଣ ପାଶ୍ୱ ୍ଦ୍ଵାରରର ଏକ ଷ୍ଟମ୍ପ ୍ମାରି ି, ମ ିଁ ୁବାମକୁ ଅଧକି ଗ ି ଏବଂ ତା’ପରର 

ଏକ ପାଇପ ୍(ଏକ ଡ୍ରାଇରେ) ସହିତ ଏକ ବନ୍ଧ୍ ବନ୍ଧ୍କୁ ଧକ୍କା ରଦ ି | ) ଏବଂ ଦୁଇଟି ଆଗ ଟାର୍ୟାର ଉଡିଗ ା | ତା’ପରର 

ମ ିଁ ୁରମାର ଡାହାଣ ପାଶ୍ୱର୍ର ଏକ ରଗଟ୍ ରପାଷ୍ଟକୁ ଧକ୍କା ରଦଇ ଆଗକୁ ବାମକୁ ଗ ି | ମ ିଁ ୁଅନୁଭବ କ ି କାରଟି ତଳକୁ 

ଯାଉଥବିା ଏକ ବଡ ବନ୍ଧ୍ର ପାଶ୍ୱର୍ର ଯାଉଛି | ଏହା ଏକ ଗଭୀର “V” ରଡ୍ରନ୍ ଥ ିା | ମ ିଁ ୁଏହା ସହିତ ଥବିା ରଡ୍ରନ୍ 

ତରଳ ଥ ିି | 
  

ରମା ସାମ୍ନାରର ବିଦୁୟତ୍ ରପା  ଆସଥୁବିାର ରଦଖବିା ପାଇ ିଁ ଏର୍ୟାରବୟାଗ ଧଳୂି ବର୍ତ୍ମ୍ାନ ଯରଥଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି | ମ ିଁ ୁ

ଦୂରରଇ ଯିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କ ି ଏବଂ କାରଟି ଷି୍ଟଅରିଂକୁ ଆଦ respond ପ୍ରତିକି୍ରର୍ୟା କ ା ନାହି ିଁ (ମ ିଁ ୁଜାଣ ିି ପରର 

ଟାର୍ୟାରଗଡିୁକ ଉଡିଗ ା) | 

ତତକ୍ଷଣାତ୍ ମ ିଁ ୁ ରଦଖ ିି ରପା ଟି ଆସଛିୁ , ରମା ଜୀବନ ରମା ଆଖରିର ashed  ସି ଉଠି ା | ମ ିଁ ୁ  ିରନଟ୍ 

( ତତ୍କାଳୀନ ପତ୍ନୀ) ଏବଂ ଅମ୍ବର (ughter ାଅି 3 ବର୍)୍ ଏବଂ ରମାର ଉରେଶୟ ରଦଖ ିି ଏବଂ ମ ିଁ ୁଜାଣ ିି ଏହା 

ରମାର ମରିବାର ସମର୍ୟ ନୁରହ ିଁ | 

ମ ିଁ ୁରମାର ଦୂତମାନଙୁ୍କ ରଜାରରର କହି ି | 

"ଏହା ନୁରହ ିଁ, ରମାର ସମର୍ୟ ବ up ାନିାହି ିଁ!" 
  



ତତକ୍ଷଣାତ୍ ମ ିଁ ୁଏହା କହି ି, ଧଳା ଆର ାକ ଉପରରୁ କାର ଭିତରକ ୁଆସି ରମାରତ ଏକ ଘରିୂ୍ଣ୍ବାତୟାରର ରଘରିଗ ା 

ଏବଂ ରମାରତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକି୍ତର ଏକ ନଡିଆରର ଗଡୁାଇ ରଦ ା | ରସହି ସମର୍ୟରର ରମାରତ କାରଟି ରପା  ଭିତରକୁ 

ଧକ୍କା ରଦଇ ରମା ସହିତ ବିଶ୍ରାମ ରନବାକୁ ଆସିବାର ଏକ ଦଶନ୍ ଦିଆଗ ା ଏବଂ ତା’ପରର ମ ିଁ ୁଦୁଇଜଣ ବୟକି୍ତଙ୍କ 

ସାହାଯୟରର କାରର ଆଗ ଆଡକୁ ବୁ ୁଥ ିି, ରମାର ଦୁଇ ପାଶ୍ୱର୍ର | ମ ିଁ ୁରସରତରବରଳ ଜାଣଥି ିି ମ ିଁ ୁଭ  ରହବି | 
  

ମ ିଁ ୁଆରାମରର ରହି ଜାଣ ିଆରାମରର ଆତ୍ମସମପଣ୍ କ ି।  ମ ୋର ଆଦ fear ଭୟ ନଥଲିୋ ଏବଂ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଣ ବଶି୍ୱୋସ 

କରୋଯୋଉଥଲିୋ | 
  

ମ ିଁ ୁପରୁା ସମର୍ୟ ସରଚତନ ରହ ିି ଏବଂ କାରଟି ବିଶ୍ରାମ ରନବାରବରଳ ମ ିଁ ୁଜାଣଥି ିି ରମା ଛାତିରର ଆଘାତ ଗରୁୁତର 

କିନ୍ତୁ ମ ିଁ ୁକଦାପି ଅନୁମତି ରଦ ି ନାହି ିଁ, ରସରକଣ୍ଡର କିଛି ଅଂଶ ପାଇ ିଁ ମଧ୍ୟ ନୁରହ ିଁ, ମ ିଁ ୁଭାବିବି ରଯ ମ ିଁ ୁମରିବି | ରମାର 

ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ ସହାର୍ୟକକାରୀ ଦଳଙ୍କ ଠାରୁ ମ ିଁ ୁରଯଉ ିଁ ଦଶନ୍ ପାଇଥ ିି, ରସହି ଦୁଘଟ୍ଣାରୁ ଦୂରରଇ ଯାଇ ଠିକ୍ ଅଛି | 
  

କାରଟି କାରର ସମମ୍ଖୁ ଭାଗରର ଥବିା ରପା କୁ ଧକ୍କା ରଦଇଥ ିା (ରପା ିସ ୍ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 85 କିର ାମିଟର) ଏବଂ 

ପରର ବିଶ୍ରାମ ରନବାକୁ ଆସିଥ ିା। ରମାରତ ଅନୁସରଣ କରୁଥବିା ବୟକି୍ତ କହି ା ମ ିଁ ୁରପା ରର ତ୍ୱରାନ୍ିତି ରହାଇଛି 

| ରବାଧହୁଏ ଏହା ଘରଟ ରଯରହତୁ ର ାକମାରନ ଅନୁଭବ କରନି୍ତ ନାହି ିଁ ରଯ ରସମାରନ ରେକ୍ ନୁରହ ିଁ 

ତ୍ୱରାନ୍ିତିକାରୀକୁ ରଠ ି ରଦଇଛନି୍ତ | 
  

କାରଟି ବିଶ୍ରାମ ରନବାକୁ ଆସି ା ଏବଂ ମ ିଁ ୁରମା ଫୁସଫୁସରର ବାରୁ୍ୟ ପ୍ରରବଶ କରିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କ ି | ଏହା ପବନ 

ରହବା ପରି ଥ ିା (ପରର ମ ିଁ ୁଜାଣବିାକୁ ପାଇ ି ରଯ ରମାର ଫୁସଫୁସ ରକ୍ତରର ଭରିଯାଉଛି) | 
  

କ anywhere ଣସି ସ୍ଥାନରର ରକ୍ତ ନଥ ିା। ବାସ୍ତବରର ଏହି ଦୁଘଟ୍ଣାରୁ ମ ିଁ ୁପାଇଥବିା ଏକମାତ୍ର କଟ୍ ରହଉଛି ରମାର 

ଡାହାଣ ଶନ୍ି ଉପରର ଏକ ରଛାଟ କଟା, ଯାହା ରକବଳ ଏକ ରସଣି୍ଟମିଟର ରକ୍ତକୁ ଚାପି ରଦଇଥ ିା | 
  

ଦୁଇଜଣ ବୟକି୍ତ ରମା ପାଶ୍ୱକୁ୍ ଦ running ଡି ଆସିର  ଏବଂ ମ ିଁ ୁଚିତ୍କାର କ ି ରଯ କାରଟି ନିଆ ିଁରର  ାଗିଛି 

(ଏର୍ୟାରବୟାଗରୁ ଧଳୂି ଧଆୂ ିଁ ପରି ରଦଖାଯାଉଛି) ରସମାରନ କାରର କବାଟ ରଖା ିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କରିଥରି  ଏବଂ ବ 

electric ଦୁୟତିକ ଧକ୍କା ରଦଇ ପଛକୁ ଫିଙି୍ଗଥରି । 
  

ଆରମ ଭାବି ୁ କାରଟି ବୟାରଟରୀ ଦ୍ଵାରା ବିଦୁୟତକରଣ ରହାଇଛି | 
  

ମ ିଁ ୁବର୍ତ୍ମ୍ାନ ରଛାଟ ନିଶ୍ୱାସ ରନବାକୁ ସକ୍ଷମ ରହ ି | 
  

ମ ିଁ ୁକନରସା ରର ଏବଂ ରମା ରମାବାଇ ୍ ରଫାନରର ଥବିା $ 700 ର ଏକ ନଗଦ ଟଙ୍କାକୁ ଧୀରର ଧୀରର ଧରି ି | 
  

ରସମାରନ କବାଟ ରଖା ିବାକୁ ଅରନକ ଥର ରଚଷ୍ଟା କରିଥରି  ରଯପଯୟ୍ନ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର କବାଟ ରଖା ିବା ପଯୟ୍ନ୍ତ 

ରସମାରନ କବାଟ ଉପରର ଆଙୁ୍ଗଠି  ଗାଇ ରସଠାରର ଠିଆ ରହାଇଥରି  ଏବଂ ପରର ରସମାରନ ଟାଣଥିରି  

| ପରୁା ସମର୍ୟ ରସମାରନ କବାଟ ଧରି ରସମାରନ ବ electric ଦୁୟତିକ ଧକ୍କା ଅନୁଭବ କରୁଥରି  | କାରରର ଥବିା 

ପ୍ରରତୟକ ପୟାରନ ୍ ବାଜିଥ ିା | କାରଟି ଟିକିଏ ରଛାଟ ଥ ିା! ଖା ରର ଥବିା ଏକ ଷ୍ଟମ୍ପ ଦ୍ଵାରା ଡ୍ରାଇଭର କବାଟ 

ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ରହାଇଯାଇଥ ିା। 
  

କବାଟ ରଖା ିବା ପରର ରସମାରନ କହିଥରି  ରଯ କ metal ଣସି ଧାତୁ ଅଂଶକୁ ସ୍ପଶ ୍କରନ୍ତୁ ନାହି ିଁ | ରତଣ ୁମ ିଁ ୁଅତ ି

ଯତ୍ନର ସହିତ ଇଞ୍ଚ ଦ୍ moving ାାରା ଘଞିୁ୍ଚ ି ଏବଂ ନିରଜ ବାହାରି ି | ଦୁଇଜଣ ବୟକି୍ତ ରଗାଟିଏ ବାହୁ ରନଇ ରମାରତ 

କାର୍ ଆଗରର ଗାଇଡ୍ କର  ମ ିଁ ୁବସିଥ ିି | ରମାର ଦଶନ୍ ପରି ଏହା ଘଟିଗ ା | 
  

ମ ିଁ ୁରମା ହୃଦର୍ୟରର ଜାଣଥି ିି ରଯ ଯଦି ମ ିଁ ୁରଶାଇଥାଏ ରତରବ ମ ିଁ ୁମରିବି | ମ ିଁ ୁଜାଣଥି ିି ଯଦି ମ ିଁ ୁବସି ରହିବି ରତରବ 

ମ ିଁ ୁଭ  ରହବି | ମ ିଁ ୁଆଣଠୁ୍ ଉପରକୁ ବସି ରମା ହାତ ଛାତି ଧରି ରମା ମଣୁ୍ଡ ଆଗକୁ ଆଉଜି ି | ମ ିଁ ୁବସିବା କ୍ଷଣ ିମ ିଁ ୁରମା 



ଶରୀରରର ଶକି୍ତ ଚୟାରନ  କରିବା ଆରମ୍ଭ କ ି ଏବଂ ରମା ମନରର ଭିତରର ସବୁକିଛି ପବୂ ୍ଅରପକ୍ଷା ନିଜକ ୁଭ  

ମରାମତି କରିବାକୁ ରଦଖ ିି | ପ୍ରତି ରସରକଣ୍ଡରର ମ ିଁ ୁରମା ଶରୀରକୁ ପନୁ ing ନିମା୍ଣ କରିବା କାଯୟ୍ରର ଧ୍ୟାନ 

ରଦଇଥ ିି | 
  

କାର୍ ସବୁଆରଡ ଅଟକି ଯାଉଥ ିା | 
  

ଏକାଧକି ଧକ୍କା ଦୁଘଟ୍ଣାରର ଏର୍ୟାରବୟାଗଗଡିୁକ ପ୍ରଭାବହୀନ, ରଯରହତୁ ରସମାରନ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାବ ସହିତ 

ନିରର୍ୟାଜିତ ରହାଇଥରି , ଯାହା ରମା ପରିସି୍ଥତିରର ଖା  ଥ ିା ଏବଂ ରଯରତରବରଳ ମ ିଁ ୁଏହା ଆବଶୟକ କରର ନାହି ିଁ 

| ମ ିଁ ୁରଯରତରବରଳ ରପା କୁ ଧକ୍କା ରଦ ି ରସରତରବରଳ ଏର୍ୟାରବୟାଗ ଅଦରକାରୀ ଥ ିା (ବାସ୍ତବରର ଷି୍ଟଅରିଂରୁ 

ରବାଲ୍ଟ ବାହାରିଥ ିା ରଯଉ ିଁଠାରର ମ ିଁ ୁଏହାକୁ ଧକ୍କା ରଦଇଥ ିି) | 
  

ଶୀତଦିରନ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 5 ଟା ଥ ିା, ତଥାପି କିଛି ହା ୁକା କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଥ ିା, ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହି ା | 
  

ର ାକମାରନ ଦ running ଡି ଆସିର  | 
  

ଜରଣ ମହିଳା ରମା ପାଖରର ଆଣଠୁ୍ମାଡି ଆସି ଜରଣ ନସ ୍ ରବା ି କହିଥରି । ରସ ରମାରତ ଅରନକ ପ୍ରଶ୍ନ 

ପଚାରିଥରି , ଯାହା ରମାର ମରନ ଅଛି ରଯ ମ ିଁ ୁଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଘାତ ରଦଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ରନବାରର 

ଅସବୁିଧା ରହଉଛି | 
  

ରକହି ଜରଣ ଉଷ୍ମତା ପାଇ ିଁ ରମା ଚାରିପାଖରର ଏକ ରୂପା “ରସ୍ପସ ୍କମ୍ବଳ” ରଖରି  | ଶୀତଳ ପବନ ରମା ପିଠିରର 

ପ୍ରବାହିତ ରହଉଥ ିା। 
  

 ିରନଟ୍ ରମା ପଛରର ପ୍ରାର୍ୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରା କରୁଥ ିା ରତଣ ୁମ ିଁ ୁଜାଣଥି ିି ରଯ ମ ିଁ ୁତାଙୁ୍କ ରିଙ୍୍ଗ କରିବା ଆବଶୟକ 

| ମ ିଁ ୁମଧ୍ୟ ଜାଣଥି ିି ରସ ଏପଯୟ୍ନ୍ତ ରମାବାଇ ୍ ରରଞ୍ଜରର ନାହ ିଁାନି୍ତ | ତାଙ୍କ କାରରର ଅମ୍ବର, ଏପି୍ର ୍ (ସାବତ 

daughter ାଅି) ଏବଂ ରମା ଭଉଣୀ ରହର ନ ଯାଆ ିଁଳା ଗଭବ୍ତୀ ଥରି  | 
  

ମ ିଁ ୁଡାକି ି ଏବଂ ଏକ ବାର୍ତ୍ା୍ ଛାଡି ି, 

“ହାଏ ହନ,ି ରକବଳ ତୁମକୁ ଜଣାଇରଦଉଛି ରଯ ରମାର ଟିକିଏ ବୟଙ୍ଗ ରହାଇଛି ଏବଂ ରସମାରନ ରମାରତ 

ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇ ିଁ ରନଉଛନି୍ତ। ସବୁ ଠିକ ଅଛି।" 
  

ମ ିଁ ୁରସରତରବରଳ ମାଇରକ ଙୁ୍କ ରମାର ଜରଣ ଘନିଷ୍ଠ ବନୁ୍ଧ୍ ଡାକି ି ଯିଏ କୟାମ୍ପରର ଥ ିା ଏବଂ ମ ିଁ ୁରଯଉ ିଁ ସହରରର 

ରହୁଥ ିି ରସହି ସହରରର ରହୁଥ ିା ଯାହା ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ଦୂରରର ଥ ିା | 
  

ମ ିଁ ୁଡାକି ି ଏବଂ କହି ି, 

“ମାଇରକ ୍ ରମାର ଏକ ଗରୁୁତର କାର ଦୁଘଟ୍ଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ରମାର ସାହାଯୟ ଦରକାର |  ିରନଟ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରର 

ରହିରବ ଏବଂ ରସ ରଯରତରବରଳ ଏଠାକୁ ଆସିରବ ମ ିଁ ୁତୁମକୁ ଏଠାରର ଆବଶୟକ କରର, ମ ିଁ ୁରସପରି ଅଛି ଏବଂ 

ବନ୍ଦ ଅଛି | ” 
  

ପ୍ରାର୍ୟ 10 ମିନିଟରର ମାଇରକ  ଘଟଣାସ୍ଥଳରର ପହଞି୍ଚଥରି  | 
  

ମ ିଁ ୁମାଇରକ କୁ ଦୁଇଜଣଙୁ୍କ ରଖାଜିବାକୁ କହି ି, ରଯଉ ିଁମାରନ ରମାରତ ଧନୟବାଦ ରଦବାକୁ ଚାହ ିଁୁଥରି  ରମାରତ 

କାରରୁ ବାହାର କରିରଦର  | ମାଇରକ ୍ ରମା ପାଖକୁ ଆସି କହି ା ରଯ NOBOBY କାରକୁ ସ୍ପଶ ୍କରିବା ଉଚିତ୍ 

ରଯରହତୁ ମ ିଁ ୁଧକ୍କା ରଦଇଥବିା ରପା ଟି 66,000 ରଭାଲ୍ଟ ଧରିଥ ିା ଏବଂ ଇନସରୁ ଟର ଭାଙି୍ଗ ଯାଇଥ ିା ଏବଂ 3 

ତାର ତାର ରପା ରୁ ଏବଂ କାର ମାଧ୍ୟମରର ରଛାଟ ରହାଇଯାଇଥ ିା | ରସ କହିଛନି୍ତ ରଯ କାରକୁ ଛୁଇ ିଁଥବିା ବୟକି୍ତ 

ରବାଧହୁଏ ମରିଯିରବ। 



  

ରସ ଭିଡ ମଧ୍ୟରର ବୁ ାବୁ ି କରି ସମସ୍ତଙୁ୍କ ପଚାରିଥରି  ରଯ ରସମାରନ ରମାରତ ଜାଣଛିନି୍ତ କି ଦୁଇଜଣ ଯବୁକ 

କିଏ? ରସ ରସମାନଙୁ୍କ ପାଇର  ନାହି ିଁ ଏବଂ ର ାକମାରନ କହିଥରି  ରଯ ଦୁଘଟ୍ଣାସ୍ଥଳରୁ ରକହି ଛାଡି ନାହ ିଁାନି୍ତ। 
  

ରପା ିସ ପହଞି୍ଚ ରମାରତ ପଚାରିଥ ିା ରଯ ମ ିଁ ୁକାରରର ଏକୁଟିଆ ଅଛି କି? ମ ିଁ ୁସ୍ୱର୍ୟଂଚାଳିତ ଭାବରର କହି ି “ନା” 

ରସମାରନ କାହି ିଁକି ରମାରତ ପଚାରୁଛନି୍ତ ଆଦ thinking ଚନି୍ତା କରୁନାହ ିଁାନି୍ତ | ରସମାରନ ଚା ିଗର  ଏବଂ ରଫରି 

ଆସି ରମାରତ ପଚାରିର  ମ ିଁ ୁକାରରର ଏକୁଟିଆ ଥ ିି ଏବଂ ମ ିଁ ୁପଣୁ ିକହି ି “ନା” | ରସମାରନ ତୃତୀର୍ୟ ଥର ରଫରି 

ଆସି ରସମାନଙ୍କ ସ୍ୱରରର ଯରଥଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ସହିତ ପଚାରିର  “କାରରର ରକହି ଅଛନି୍ତ କି?” ମ ିଁ ୁଅନୁଭବ କ ି ରଯ 

ରସମାରନ ରମାରତ ରଖାଜୁଥବିାରବରଳ ରସମାରନ ରମାରତ କାହି ିଁକି ପଚାରୁଛନି୍ତ | ମ ିଁ ୁଆଶ୍ଚଯୟ୍ ରହଇଗ ି ରଯ ମ ିଁ ୁନା 

କହି ି ଏବଂ ବର୍ତ୍ମ୍ାନ କହି ି “ନା, ରମା ସହିତ କାରରର ରକହି ନଥରି ” | 
  

ଆମ୍ବ ୁାନ୍ ିପହଞି୍ଚ ା। 

ଆମ୍ବ ୁାନ୍ ିଅଧକିାରୀ ରମାରତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥରି । ତା’ପରର ରସ ସି୍ଥର କର  ରଯ ମ ିଁ ୁନିକଟ ସହରର ପ୍ରମଖୁ 

ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ଆବଶୟକ | 
  

ଆମ୍ବ ୁାନ୍ ି ଅଧକିାରୀମାରନ ରମାରତ ରମରୁଦଣ୍ଡ ରବାଡର୍ର ରଖବିାକୁ ରଚଷ୍ଟା କରିଥରି । ରସମାରନ ରମାରତ 

ରକବଳ 2 ରସମି ପଛକୁ ଘଞୁ୍ଚାଇ ରଦଇଥରି  ଏବଂ ମ ିଁ ୁବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚିତ୍କାର କ ି | ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅବିଶ୍ୱସନୀର୍ୟ ଥ ିା 

ଏବଂ ମ ିଁ ୁ ଜାଣଥି ିି ରମା ରଦହର ସମସ୍ତ ରଟନସନ ରହତୁ ରସମାରନ ରମାରତ ରସପରି ତଳକୁ କରି ପାରିରବ 

ନାହି ିଁ | ତା’ପରର ରସମାରନ ରମାରତ ପନୁବା୍ର ସିଧା ସି୍ଥତିକ ୁରନଇଗର  | 

ସ୍ପଷ୍ଟ ଭଙ୍ଗା ପଟି ସହତି ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇ ିଁ ରମାରତ ରମା ଶରୀରକୁ ରଜାରରର ଧରି ରଖବିାକୁ ପଡି ା | ମ ିଁ ୁ

ଜାଣଥି ିି ରଯ ରସମାରନ ରମାରତ ରଯଉ ିଁ ଉପାର୍ୟରର ଇଚ୍ଛା କରିଥରି  ରଯ ରସମାରନ ଭର୍ୟଙ୍କର କିଛି ଘଟିରବ, ଯାହା 

ରମା ମତୁୃୟରର ମଧ୍ୟ ରହାଇପାରର | 
  

ରମା ମଣୁ୍ଡରର ମ ିଁ ୁରମାର ଦୂତମାନଙୁ୍କ ପଚାରି ି “ମ ିଁ ୁକ’ଣ କରିବି?” 

ରମାର ଦୂତମାରନ କହିଥରି  ରଯ ମ ିଁ ୁ ଦୃ firm ା  ରହବା ଏବଂ ଦାରି୍ୟତ୍ take ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶୟକ ଏବଂ 

ରସମାନଙୁ୍କ କ’ଣ କରିବାକୁ ରହବ ତାହା ଜଣାଇବା ଆବଶୟକ | ରମାର ଦୂତମାରନ ରମାରତ କହିର , “ଆରମ୍ଭମାରନ 

ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା କହୁଛୁ ତାହା ର ାକମାନଙୁ୍କ ପନୁରାବୃରି୍ତ୍ କର।” 
  

ରତଣ ୁମ ିଁ ୁଆମ୍ବ ୁାନ୍ ିମଣରି୍କୁ ବହୁତ ଦୃ repeated ଭାବରର ରଦାହରାଇ ି, ରମାର ଦୂତମାରନ ରମାରତ କ’ଣ 

କହୁଛନି୍ତ କିନ୍ତୁ ନିରେଶ୍ନାମା ରକଉ ିଁଠୁ ଆସଛିୁ ତାହା ତାଙୁ୍କ କହି ନାହି ିଁ, 

“ଏହା ଆରମ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଦୁଇଜଣ ପରୁୁର୍ ରମରୁଦଣ୍ଡ ରବାଡକୁ୍ ଭୂ ମ୍ବ ଭାବରର ରମା ପିଠିରର ଧରି ରଖରିବ 

ଏବଂ ମ ିଁ ୁରମାର ସମସ୍ତ ମାଂସରପଶୀକୁ ଆରାମ ରଦବା ପଯୟ୍ନ୍ତ ସକ୍ଷମ ନରହବା ପଯୟ୍ନ୍ତ ଧୀରର ଧୀରର ଅଧକି 

ରଜାରରର ରଠ ି ରହାଇଯିବି (ଯାହା ରମା ଧରିବା ଠାରୁ ଅତୟନ୍ତ କଠିନ ଥ ିା) ଶରୀର ଏକତ୍ର) ଏବଂ ମ ିଁ ୁରମାର 

ସମସ୍ତ ଓଜନ ରନବାକୁ ରବାଡକୁ୍ ଅନୁମତି ରଦବି | ରଯରତରବରଳ ମ ିଁ ୁଆରାମଦାର୍ୟକ ଅନୁଭବ କରର ଏବଂ ମ ିଁ ୁରମାର 

ମାଂସରପଶୀକୁ ଛାଡିରଦ ି, ରସରତରବରଳ ମ ିଁ ୁ ରବାଡ ୍ ଉପରର ପରୁା aning ାୁ ି ରହିବି | ତା’ପରର ରମା 

ସିଗନା ରର ତୁରମ ରବାଡକୁ୍ ବହୁତ ଧୀରର ଏବଂ ସରୁୁଖରୁୁରର ତଳକୁ ଖସାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ ରତଣ ୁମ ିଁ ୁ

ଆଉ ରମା ମାଂସରପଶୀକୁ ଟାଣ କରିବି ନାହି ିଁ | ଥରର ମ ିଁ ୁ ତଳକୁ ଖସିଗର  ତୁରମ ରମାରତ ରବାଡର୍ର ଇଞ୍ଚ 

କରିପାରିବ | ଏହା ପ୍ରାର୍ୟ 15 ମିନିଟ୍  ାଗିବ ” 
  

ମ ିଁ ୁ ନିଜକ ୁମାନସିକ ସ୍ତରରର ଏକାଠି କରିଥ ିି ରଯରହତୁ ଏହି ସମର୍ୟରର ରମାରତ ଏହ ିପରୁୁର୍ ଏବଂ ରମାର 

ଦୂତମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପର୍ୂ୍ଣ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡି ା | ମ ିଁ ୁଜାଣଥି ିି ରଯ ମ ିଁ ୁରମା ଜୀବନକୁ ରସମାନଙ୍କ ହାତରର ରଦଉଛି 

| ରସମାରନ ଏହା କର  ଏବଂ ମ ିଁ ୁକହି ି ରଯ ରମାରତ ଏବଂ ରବାଡକୁ୍ ତଳକୁ ଖସାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏହା 

ସଗୁମ ଏବଂ ଧୀର ରହବା ଆବଶୟକ! କିଛି ସମର୍ୟ  ାଗି ା | ଥରର ରମାରତ ଓହ୍ଲାଇବା ପରର ମ ିଁ ୁ ରସମାନଙୁ୍କ 

ରବାଡର୍ର ଇଞ୍ଚ କରିବାକୁ କହି ି | 



  

ରସମାରନ ଏହା କର  ଏବଂ ପରର ରମାରତ ଟ୍ର ି ଉପରକୁ ଉଠାଇର  | 

ପରୁୁର୍ ପାରାରମଡିକ୍ ରମା ସହିତ ପଛକୁ ଆସି ା | 
  

ଥରର ଆମ୍ବ ୁାନ୍ରିର ରସ କହିଥରି  ରଯ ରସ ରମାରତ ରମାଫ୍ାଇନ୍ ରଦବାକୁ ଯାଉଛନି୍ତ ଏବଂ ମ ିଁ ୁକହି ି “ନା” | 

ରସ ରମାରତ ପଚାରିର  “ତୁରମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁ ନାହ ିଁ କି?” ମ ିଁ ୁକହି ି, “ତୁମ ପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୁରମ କଳ୍ପନା 

କରିପାରିବ ନାହି ିଁ, ଅବିଶ୍ୱାସନୀର୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା” |  

“ରତରବ ଆପଣ କାହି ିଁକି କ mor ଣସି ମଫିନ୍ ଚାହ ିଁୁନାହ ିଁାନି୍ତ?” ରସ ପଚାରିର । 
  

ମ ିଁ ୁଉର୍ତ୍ର ରଦ ି “ପଥୃବିୀ ଗ୍ରହରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହଉଛି ଏକମାତ୍ର ଜିନିର୍ | ମ ିଁ ୁKN o w ରାମାର ମନ ମ ିଁ ୁମ ିଁ ୁରକବଳ 

ମତୁୃୟ ଭିତରକ ୁdrift ଇଚ୍ଛା ରଯ ଅଫ୍ morphine ଥ ିା ଯଦି ରଯ। ମ ିଁ ୁKN o w ଯନ୍ତ୍ରଣା ମ ିଁ ୁରମା ପଥୃବିୀ ଉପରର 

grounded ରଖବିା S, ରଖବିା ରମାରତ ସତୟତା ରଯ ମ ିଁ ୁତଥାପି ରହକ୍ଟର କୁ ଉପସି୍ଥତ କରିଛୁ ଏକ ରଭୌତିକ ଶରୀର 

"। 
  

“ରଯରତରବରଳ ଆରମ ହସି୍ପଟା ରର ପହଞି୍ଚବା ଏବଂ ରମା ସହିତ କ’ଣ ଘଟୁଛି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ସମଥ ୍ରହବା 

ପାଇ ିଁ ମ ିଁ ୁଏହା ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାରହ ିଁ ରତଣ ୁମ ିଁ ୁକ’ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ରସମାନଙୁ୍କ କହିପାରିବି” | । ଏହା କହି ମ ିଁ ୁ

ଭବିର୍ୟତରର ନିଜକ ୁମଧ୍ୟ ରଖଥୁ ିି ରଯ ମ ିଁ ୁଜୀବନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରର ପହଞି୍ଚବି ଏବଂ କମଚ୍ାରୀମାନଙୁ୍କ ଗରୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ଣ୍ 

ସଚୂନା ରଦବାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ | ମ ିଁ ୁମରିବାକୁ ରକରବ ଭାବି ନ ଥ ିି | ରତଣ ୁପରବର୍ତ୍ୀ୍ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରର ମ ିଁ ୁ ରମାର 

ଭବିର୍ୟତ ଏବଂ କ’ଣ ଘଟିବ ରସ ବିର୍ର୍ୟରର ନିରନ୍ତର କଥାବାର୍ତ୍ା୍ କ ି | ଏହା ଏକ ସରଚତନ ପସନ୍ଦ ନୁରହ ିଁ କିନ୍ତୁ 

ରମାର ବଞ୍ଚିବାର ରମାର ଅବିସ୍ମରଣୀର୍ୟ ବିଶ୍ୱାସର ଫଳାଫଳ | 
  

a ପି ାରବରଳ ମ ିଁ ୁପ୍ରାର୍ୟତ my ରମା ଆଙୁ୍ଗଠିକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଥ ିି ଏବଂ ରସହି ତୀେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦ୍ଵାରା ଆଘାତ ପାଇଥ ିି 

| ଦିରନ ମ ିଁ ୁରମାର ଦୂତଙୁ୍କ ପଚାରି ି ମ ିଁ ୁକିପରି ଏହି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦୂର କରିପାରିବି, ରମାର ଦୂତ କହି ା “ତୁରମ 

ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦୂର କରିପାରିବ ନାହି ିଁ କିନ୍ତୁ ତୁରମ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ଏହା ସହିତ ଏକ ରହାଇପାରିବ, ଏହାର 

କାଯୟ୍ ଅଛି ରବା ି ଅନୁଭବ କର |” ରତଣ ୁମ ିଁ ୁନିଜକ ୁଭାବି ି , ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଉରେଶୟ କ’ଣ? ମ ିଁ ୁଅନୁଭବ କ ି ଯନ୍ତ୍ରଣା 

ରହଉଛି ରମାରତ କହିବା ରଯ କିଛି ଭୁ ୍ ଏବଂ ରମା ଶରୀରର ରସହି ରକ୍ଷତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଆବଶୟକ କରର | ରତଣ ୁମ ିଁ ୁ

ପନୁବା୍ର ରମାର ଦୂତଙୁ୍କ ପଚାରି ି “ଯନ୍ତ୍ରଣା ରମା ରଦହର ଏକ ରକ୍ଷତ୍ରର ସଚୂକ ଯାହା ଧ୍ୟାନ ଆବଶୟକ 

କରର?” ଉର୍ତ୍ର ଥ ିା “ହ ିଁ” |  

ମ ିଁ ୁତାପରର ପଚାରି ି, “ରତଣ ୁଯଦି ମ ିଁ ୁସ ୍that ାୀକାର କରର ରଯ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏହାର କାମ କରିଛି ଏବଂ ମ ିଁ ୁବର୍ତ୍ମ୍ାନ 

ରସହି ରକ୍ଷତ୍ରର ଧ୍ୟାନ ବିର୍ର୍ୟରର ସମ୍ପର୍ୂ୍ଣ୍ ଭାରବ ଅବଗତ ଅଛି ଏବଂ ମ ିଁ ୁଆବଶୟକ କାଯୟ୍ାନୁଷ୍ ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା 

ଆରମ୍ଭ କରର, ରତରବ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଆଉ ଆବଶୟକତା ନାହି ିଁ କି?” ଉର୍ତ୍ରଟି “ହ ିଁ” ଥ ିା | 

ମ ିଁ ୁ ପି ାଦିରନ ଏହା ଅଭୟାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥ ିି, ରମାର ଅନୁମାନ ରମାର ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ ସହାର୍ୟକକାରୀ 

(ଦୂତମାନଙ୍କ) ସହିତ ଏହି ବାର୍ତ୍ା୍ଳାପ ସମର୍ୟରର ମ ିଁ ୁ10 ବର୍ରୁ୍ ଅଧକି ନୁରହ ିଁ, ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିର୍ର୍ୟରର ଯାହା ଶଖିଥି ିି 

ତାହା କାମ କ ା | ମ ିଁ ୁଏକ ରକ୍ଷତ୍ରକୁ ଶକି୍ତ ଚୟାରନ  କରିବା ବିର୍ର୍ୟରର ବୁ understood ାଥି ିି ରଯଉ ିଁଥରିର 

ଆରରାଗୟ ଆବଶୟକ ଥ ିା ରଯରହତୁ ମ ିଁ ୁହାତ ରଖବିା ବିର୍ର୍ୟରର ଜାଣଥି ିି ଏବଂ ଏହା ଆରରାଗୟ ପାଇ ିଁ ରକରତ 

ଶକି୍ତଶାଳୀ | ମ ିଁ ୁରମା ଆଙୁ୍ଗଠିକୁ ଷ୍ଟବ୍ କରିପାରର ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବାର୍ତ୍ା୍ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ 

କାଯୟ୍ାନୁଷ୍ ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି | 

1) ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବାର୍ତ୍ା୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର କାଯୟ୍ କରିଥବିାରୁ ଧନୟବାଦ,      

2) ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚୟାରନ ୍ ଶକି୍ତ |      

)) ସଂପର୍ୂ୍ଣ୍ ଆରାମ କର, କ thought ଣସି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦୂର କର ରଯ ଯନ୍ତ୍ରଣା “ଆଘାତ କରୁଛି” ରକବଳ ରଯ 

ଏହା ଏକ ବାର୍ତ୍ା୍ ପଠାଉଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ମ୍ାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି |      

4) ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୁରନ୍ତ କମିଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ୟତ completely ସଂପର୍ୂ୍ଣ୍ ଦୂର ରହାଇଯାଏ | }      
  



ରମା ସହିତ ଥବିା ଆମ୍ବ ୁାନ୍ ିବୟକି୍ତ କହିଛନି୍ତ ରଯ ରଥଯାତ୍ରା ପରବର୍ତ୍ୀ୍ ରଛାଟ ସହର ପଯୟ୍ନ୍ତ ଥ ିା ଏବଂ ମ ିଁ ୁଠିକ୍ 

କହି ି | 

ଆରମ ଧୀରର ଧୀରର ଏବଂ ସାଇରନ୍ ବିନା ଯାତ୍ରା କ ୁ (ଆର ାକ ବିର୍ର୍ୟରର ନିଶି୍ଚତ ନୁରହ ିଁ) 

ରଥଯାତ୍ରା ଧୀର ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାର୍ୟକ ଥ ିା | 
  

ମ ିଁ ୁଅନୁଭବ କ ି ପ୍ରରତୟକ ବାଡ ଏବଂ ପ୍ରରତୟକ ଗତି ଅତୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାର୍ୟକ ଅରଟ | ମ ିଁ ୁକିପରି ରମା ଶରୀର, ଫିଟ୍, 

ସସୁ୍ଥ, ଶକି୍ତଶାଳୀ ଏବଂ ଭ  ରହବାକୁ ଚାହ ିଁୁଥ ିି ରସଥପି୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଦଇ ରହି ି | ମ ିଁ ୁରମା ଶରୀରକୁ ସସୁ୍ଥ ଏବଂ ସଂପର୍ୂ୍ଣ୍ 

ରୂରପ କଳ୍ପନା କରୁଥ ିି | 
  

ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଇ ିଁ ଆରମ୍ଭ ରହବାର କିଛି ସମର୍ୟ ପରର ରମା ରମାବାଇ ୍ ରଫାନ୍ ବାଜି ା ଏବଂ ମ ିଁ ୁରଦଖ ିି ରଯ 

ରମାର ଦୁଘଟ୍ଣା ଘଟିବା ସମର୍ୟରର ମ ିଁ ୁରମାର ନିଯକିୁ୍ତ ଅରଟ | ମ ିଁ ୁକହି ି ରମାରତ କ  ରନବାକୁ ପଡିବ | ମ ିଁ ୁତାଙୁ୍କ 

ଜଣାଇବାକୁ ଆବଶୟକ କରୁଥ ିି ରଯ ମ ିଁ ୁଆସ ୁନାହି ିଁ କାରଣ ରସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ରମାରତ ରାତ୍ରୀ ରଭାଜନ 

ପାଇ ିଁ ଆଶା କରୁଥରି  | ରସ କହିଛନି୍ତ ରଯ ରସ ରବକ ବନ୍ଧ୍ନୀକୁ ପବୂବ୍ତ୍ କରିରବ ନାହି ିଁ। ରଫାନ୍ ବାଜିବାରବରଳ ମ ିଁ ୁ

ଏହାକୁ ପବୂବ୍ତ୍ କରିବାକୁ କହି ି ଏବଂ ରସ ରକବଳ କହିଥରି  ଯଦି ମ ିଁ ୁରମାର ମଣୁ୍ଡ ନ ଘଞୁ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି 

| ମ ିଁ ୁକହି ି ହ ିଁ ଏବଂ ରସ ଏହାକୁ ରଖା ିରଦର  | ମ ିଁ ୁକ ୍ ରନଇଥ ିି ଏବଂ ମ ିଁ ୁକହି ି ରଯ ମ ିଁ ୁଆମର ନିଯକିୁ୍ତକୁ ସକ୍ଷମ 

କରିପାରିବି ନାହି ିଁ ଏବଂ ରମାରତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ସମର୍ୟ ପାଇ ିଁ ପନୁ ched ସି୍ଥର କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ରସ ଠିକ୍ ଅଛନି୍ତ 

| ମ ିଁ ୁକ୍ଷମା ମାଗି ି ଏବଂ ବିଦାର୍ୟ କ ି। ମ ିଁ ୁଅଜ୍ଞାତ ଭାବରର ଏହାକୁ ରସଟ୍ ଅପ ୍କରୁଥ ିି ରଯ ରମାର ଯିବାକୁ କିଛି 

ଅଛି କାରଣ ମ ିଁ ୁସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଯ ମ ିଁ ୁସସୁ୍ଥ ରହାଇଯିବି ଏବଂ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରର ରସହି ନିଯକିୁ୍ତରର ରହିବି | 
  

ମ ିଁ ୁରମାବାଇ ୍ ରଫାନରର ମାଇରକ ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ରହ ି | 
  

 ିରନଟ ଏବଂ ଆମ୍ବର ସହିତ ମ ିଁ ୁଏକ ସମର୍ୟରର ହସି୍ପଟା ରର ପହ arrived ା୍ଚି ି | ଏବଂ ମାଇରକ ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ 

କାରରର ପହଞି୍ଚଥରି  | 
  

ମ ିଁ ୁଗଡିବାରବରଳ ମ ିଁ ୁଶଣୁଥି ିି ପରୁୁର୍ ଆମ୍ବ ୁାନ୍ ିବୟକି୍ତ ରମା ବିର୍ର୍ୟରର ନସମ୍ାନଙୁ୍କ କହୁଥରି , କିନ୍ତୁ ରସ ଯାହା କିଛି 

କହିପାରିର  ନାହି ିଁ | 

ଆରମ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗରର ଥ ୁି | 
  

ରସମାରନ ରମାର ରପାର୍ାକ କାଟିରଦବାକୁ ଚାହ ିଁୁଥରି  ଏବଂ ମ ିଁ ୁରସମାନଙୁ୍କ କହିଥ ିି ରଯ ମ ିଁ ୁରମାର ରପାର ା ସାଟ ୍

କାଟିବାକୁ ରଦବି ନାହି ିଁ କାରଣ ମ ିଁ ୁପିନ୍ଧ୍ିଥବିା ସାଟଟ୍ ିରମା ପାଇ ିଁ ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ଣ୍ ସାଟ ୍ଥ ିା ଏବଂ ମ ିଁ ୁଏହାକୁ ପିନ୍ଧ୍ିବାକୁ 

ଚାରହ ିଁ | ଏହାକୁ ବାହାର କରିବା ରକରତ କଷ୍ଟକର ତାହା ରସମାରନ ବୟାଖୟା କରିଥରି  ଏବଂ ମ ିଁ ୁକହି ି ଠିକ ଅଛି 

ତା’ରହର  ଆରମ୍ଭ କରିବା | 
  

ଏହାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇ ିଁ ଏହା ଅତୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାର୍ୟକ ଥ ିା ରଯରହତୁ ରମାରତ ରମାର ବାହୁ ଉଠାଇ ଚାରିପାଖରର 

ରମାଡିବାକୁ ପଡି ା | 
  

ରମାର ପଟି ଭାଙି୍ଗ ଯାଇଥ ିା ଏବଂ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଷ୍ଟନମ୍ ୍ଥ ିା ଏବଂ ତଥାପି କ pain ଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ication ର୍ଧ ନାହି ିଁ 

| 
  

ଅମ୍ବର ଏବଂ  ିରନଟ ଭିତରକ ୁଆସି ଅମ୍ବର ରମା ହାତ ଉଠାଇ ରମାରତ ପଚାରିର  “ବାପା ତୁରମ ଭ ରର ଯାଉଛ 

କି?” 

ଏହି ସମର୍ୟରର ସମରସ୍ତ ଅଟକି ଗର  ଏବଂ ରମାର ଉର୍ତ୍ରକୁ ଅରପକ୍ଷା କ ାରବରଳ ସମ୍ପର୍ୂ୍ଣ୍ ନିରବତା ରହି ା | 
  

ମ ିଁ ୁମଣୁ୍ଡ ବୁର ଇ ି ଏବଂ ମ ିଁ ୁତାଙୁ୍କ ଆଖରିର ଚାହି ିଁ ି ଏବଂ ରମା ଆଖପାଖରର ଥବିା ସମସ୍ତ ନସ ୍ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନଙୁ୍କ 

ସଚୂାଇ କହି ି “ଏହି ସମସ୍ତ ର ାକ ଦ running ଡୁଛନି୍ତ କି?” “ହ ିଁ” ଅମ୍ବର ଉର୍ତ୍ର ରଦ ା | 



"ରସମାରନ ସମରସ୍ତ ଦ around ଡୁଛନି୍ତ କାରଣ ଏହି ସମର୍ୟରର ରସମାରନ ଅନୁଭବ କରନି୍ତ ନାହି ିଁ ରଯ ମ ିଁ ୁଠିକ ଅଛି!" 

ଆପଣ ରସହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ରକାଠରୀରର ଏକ ପିନ୍ ଡ୍ରପ ୍ଶଣୁପିାରିରବ | ରବାଧହୁଏ 15 ରସରକଣ୍ଡ ପାଇ ିଁ ରକହି 

ଘଞିୁ୍ଚ ନାହ ିଁାନି୍ତ କିମ୍ବା କିଛି କହି ନାହ ିଁାନି୍ତ | 

ଅମ୍ବର ହସି ା ଏବଂ ଆରାମ କ ା ଏବଂ ଆରମ ହାତ ଧରି ଚା ି ୁ | 
  

ମ ିଁ ୁ ସରଚତନ ଭାବରର ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରର 

କହିବାକୁ ମେଷ୍ଟୋ କରୁ ନଥ ିି ଏବଂ ରମା ଭବିର୍ୟତରର ରମା ବିର୍ର୍ୟରର କହିବା ପରି କ techni ଶଳ ପ୍ରରର୍ୟାଗ କରି , 

କିନ୍ତୁ ଏହା ହି ିଁ ଘଟି ା, ଅଧକିାଂଶ ବାର୍ତ୍ା୍ଳାପ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ରମା ଭବିର୍ୟତରର କାହା ସହିତ କିଛି କରିବା 

ବିର୍ର୍ୟରର ଥ ିା | କିଛି ବର୍ ୍ପରର ମ ିଁ ୁଏହା ବୁ realize ାପିାରି ି ନାହି ିଁ, ଯାହା ମ ିଁ ୁକରିଥ ିି | 

ମ ିଁ ୁନିଜ ଭିତରର ଥବିା ପରିସି୍ଥତିକୁ ସଶକି୍ତକରଣ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରର କହିବା ପାଇ ିଁ ରମାର ଅନ୍ତନିହିତ ଶଙୃ୍ଖଳା 

ଗଠନ ପାଇ ିଁ ମ ିଁ ୁଅରନକ କାଯୟ୍ କରିଛି | 
  

ମ ିଁ ୁକ any ଣସି ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ରମା ସରଚତନତାକୁ ପ୍ରରବଶ କରିବାକୁ ରଦଇ ନାହି ିଁ | ରମାର ଚତୁେିଗରର ଥବିା 

ସମସ୍ତଙୁ୍କ ରମାର “ଏହିଭଳ ିରଖଳିବାକୁ ଯାଉଛି” ପରିସରକୁ ଆଣବିା ପାଇ ିଁ ମ ିଁ ୁଇଚ୍ଛା କରୁଥ ିି | ମ ିଁ ୁଆତ୍ମା ଠାରୁ ଏକ 

ଜବରଦସ୍ତ ସମଥନ୍ ଅନୁଭବ କ ି ଏବଂ ରମା ଚାରିପାଖରର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉପସି୍ଥତି ଅନୁଭବ କ ି | ରମାର ଦଶନ୍ ସହିତ 

ମ ିଁ ୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କ ି | ଭର୍ୟର ସମ୍ପର୍ୂ୍ଣ୍ ଅନୁପସି୍ଥତି ଥ ିା | ମ ିଁ ୁବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ  ାଗି ି ରଯ ସବୁ ଠିକ୍ 

ରହବ | 
  

ମ ିଁ ୁବିଶା୍ାସ କରର ମ ିଁ ୁଯାହା କରିଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ିଁ ସମ୍ଭବ, ତୁରମ ଭଗବାନ, ଯୀଶ,ୁ ବୁଦ୍ଧ, ମହମ୍ମଦ, ଆତ୍ମା 

କିମ୍ବା ଯିଏ ରକରବ କିମ୍ବା ରକହି ନୁରହ ିଁ | ଏହା ପ୍ରକୃତରର ତୁମର ଭଗବାନ, କିମ୍ବା ନିଜ ସହିତ ସଂରଯାଗର ଗଭୀରତା, 

ଯାହା ତୁରମ କଳ୍ପନା କର ତାହା ସମ୍ଭବ କରର | 
  

ଏହା ରକବଳ ରସରତରବରଳ ଘଟିପାରର ରଯରତରବରଳ ଆପଣ ନିଜକ ୁଅସରୁକି୍ଷତ ରହବାକୁ ଅନୁମତି ରଦଇଛନି୍ତ 

ଏବଂ ବିନା ସର୍ତ୍ର୍ର ନିଜକ ୁଭ  ପାଇବାକୁ ଅନୁମତି ରଦଇଛନି୍ତ | ଏହା ପ୍ରକୃତରର କିଛି ଆବଶୟକ କରର, ବିରଶର୍ 

କରି ସାହସ | 
  

ଏହା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିରରାଧକୁ ଛାଡିବାକୁ ଆବଶୟକ କରର | 
  

{ରଯରତରବରଳ ମ ିଁ ୁପ୍ରତିରରାଧ କରର ମ ିଁ ୁପ୍ରକୃତରର ମ ିଁ ୁପ୍ରତିରରାଧ କରୁଥବିା ବସୁ୍ତ ଉପରର ଧ୍ୟାନ ରଦଉଛି | 

ରମା ଆଡକୁ ଯାହା ଆସଛିୁ ଏକ କାରଣ ପାଇ ିଁ ଆକରି୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଅଧକିାଂଶ ସମର୍ୟ ଏହାର କାରଣ କ’ଣ ମ ିଁ ୁଜାରଣ 

ନାହି ିଁ | ରଯରତରବରଳ ମ ିଁ ୁକ something ଣସି ଜିନିର୍କୁ ପ୍ରତିରରାଧ କରର ରସରତରବରଳ ମ ିଁ ୁଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା 

ବନ୍ଦ କରିରଦଉଛି | ମ ିଁ ୁପ୍ରତିରରାଧ କରୁଥବିା ଏହି ଜିନିର୍ ରହଉଛି ମଳୂଦୁଆର ଏକ ଅଂଶ ଯାହା ରମାରତ ରମାର 

ଭବିର୍ୟତ ଉପରର ଏହାର TOP ନିମା୍ଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରର | ରଯରତରବରଳ ମ ିଁ ୁଏହାକୁ ରମା ଜୀବନରର 

ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହି ିଁ ରସରତରବରଳ ରମା ଜୀବନ ଏକ ରହାଲି୍ ଡଂ pattern ାାଞ୍ଚାରର ଯାଏ ଏବଂ ମ ିଁ ୁଯାହା ପ୍ରତିରରାଧ 

କରୁଛି ତାହା ଆଗକୁ ବ .ରା | 
  

ରଚତନାତ୍ମକ ଭାବରର ମ ିଁ ୁଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆକରି୍ତ କରିବା ଜାରି ରଖଛିି ଯାହା ରମାରତ ଭବିର୍ୟତରର ବ to ାବିାକୁ 

ସାହାଯୟ କରିବ, ଯାହା ରମାର ଭବିର୍ୟତରର କିଛି ରହବା ଆବଶୟକ, ରସହି ବୟକି୍ତ ଭବିର୍ୟତର ପରିସି୍ଥତିର 

ମକୁାବି ା କରିବାକୁ ସମଥ ୍ରହରବ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏଠାରର ଏବଂ ବର୍ତ୍ମ୍ାନ ପ୍ରସୁ୍ତତ ନୁହ ିଁନି୍ତ | 
  

ଆରମ ରକରତଥର ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଜାଗାରର ପହଞି୍ଚବା ଏବଂ ନିଜକ ୁକହିଥାଉ “ରମାର ଅତୀତରର ରସହି 

ଅନୁଭୂତି ରମାରତ ରମା ଜୀବନର ଏହି ପରବର୍ତ୍ୀ୍ ଦୁ venture ସାହସିକ କାଯୟ୍ ପାଇ ିଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହବାକୁ ସାହାଯୟ 

କରିଛି” | ରଯରତରବରଳ ମ ିଁ ୁରମା ଜୀବନରର ଆକରି୍ତ ରହାଇଥବିା ଅନୁଭୂତିଗଡିୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରର ରସରତରବରଳ ମ ିଁ ୁ

ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସହଜରର ଜୀବନ ରଦଇ ଗତି କରର ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମର୍ୟରର ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରର ରଶର୍ ହୁଏ | 



  

ରବରଳରବରଳ ଆରମ ଏହାର କାରଣକୁ ପ୍ରତିରରାଧ କରିଥାଉ ରଯ ଅନୟମାରନ ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ଦିଅନି୍ତ, 

ସାଧାରଣତ because ଏହା ରସମାନଙ୍କର କାରଣ, ଏବଂ ରସମାନଙୁ୍କ ଉପକାର କରର ଏବଂ ଆମ ନୁରହ ିଁ 

| ରଯରତରବରଳ ମ ିଁ ୁରଦରଖ, ଏବଂ ଅବଶୟ ମ ିଁ ୁପାଇବି, ରମାର ଏକ ନିେିଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହବାର କାରଣ, ତା’ପରର 

ମ ିଁ ୁଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରର ଏବଂ ପ୍ରତିରରାଧ କରିବା ବନ୍ଦ କରର | 

ରବରଳରବରଳ ମ ିଁ ୁପ୍ରତିରରାଧ କରର କାରଣ ମ ିଁ ୁରମାର ବଡ ଉରେଶୟରର ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁରହ ିଁ ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ଧ୍ାରରର ରଠ ି 

ରହାଇଯିବା ପରି ଅରଟ ରଯରତରବରଳ ମ ିଁ ୁକିଛି ରଦଖପିାରୁ ନାହି ିଁ ଏବଂ ରମା ସାମ୍ନାରର କ’ଣ ଜାରଣ ନାହି ିଁ | 

ଏହା ବିର୍ର୍ୟରର ଚିନ୍ତା କର ... ରଯରତରବରଳ ମ ିଁ ୁଜାରଣ ନାହି ିଁ ରମା ସାମ୍ନାରର କଣ ଅଛି ରତରବ ମ ିଁ ୁଅଧକି ଧୀରର 

ଧୀରର ଆଗକୁ ବ want ାବିାକୁ ଚାରହ ିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମ ିଁ ୁଜାରଣ ରମା ସାମ୍ନାରର କଣ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ଧ୍କାର ରତରବ 

ମ ିଁ ୁଅଧକି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରର ଆଗକୁ ବ able ାବିାକୁ ସମଥ ୍ରହବି | 
  

ରଯରତରବରଳ ମ ିଁ ୁଏକ ଅଭିଜ୍ on ତା ଉପରର ପ୍ରତିଫଳିତ କରର ରଯ ମ ିଁ ୁଶକି୍ତଶାଳୀ ଭାବରର ନିର୍ୟନ୍ତ୍ରଣ କ ି ଏବଂ 

ମ ିଁ ୁନିଜକ ୁପଚାରି ି “ଏହି ମହୂୁର୍ତ୍ ୍ପାଇ ିଁ ରମାରତ କ’ଣ ପ୍ରସୁ୍ତତ କ ା?” ତା’ପରର ରମାର ରପ୍ରରଣା ରହିବ ଯାହା 

ରମାରତ ବୁ understand ାବିା, ରଦଖବିା, ଜାଣବିା ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବାରର ସାହାଯୟ କରର ରଯ ଏହି ପବୂ ୍ଅନୁଭୂତି 

ରମାରତ କିପରି ଅନୁଭୂତି ପାଇ ିଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଥ ିା ଯାହା ମ ିଁ ୁବର୍ତ୍ମ୍ାନ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି | 
  

ମ ିଁ ୁଅରନକ ଦଶନ୍ଧ୍ି ଧରି ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଶକି୍ଷା ରଦଉଛି ଏବଂ ଏହୋକୁଁ ବଞ୍ଚିବୋ ଉପରର କାମ କରିଛି |} 
  

ମ ିଁ ୁରସଠାରର ଅଳ୍ପ ସମର୍ୟ ପାଇ ିଁ ଆମ୍ବସଙ୍୍କ ହାତ ଧରି  ିରନଟଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ା୍ କ ି | 
  

ଏକ ସମର୍ୟରର ରମାରତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ରକାଠରୀର ରଗାଟିଏ ପାଶ୍ୱର୍ର ଚକ୍କର ଦିଆଗ ା ଏବଂ ଟ୍ର ିର ଉଭର୍ୟ 

ପାଶ୍ୱର୍ର ଦୁଇଜଣ ନସ ୍ରମା ଉପରର ଠିଆ ରହାଇଥରି  | ରସମାରନ ପରସ୍ପର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ା୍ ରହଉଥରି  ଏବଂ 

ଜରଣ କହୁଥରି  ରଯ ରସ ଗଭବ୍ତୀ ରହବାରର ଅସବୁିଧା ରଭାଗଛୁନି୍ତ | ମ ିଁ ୁଶଣୁଥୁ ିି ଏବଂ କହି ି “ମ ିଁ ୁତୁମକୁ ସାହାଯୟ 

କରିପାରିବି!” ଦୁରହ ିଁ ବହୁତ ଚକିତ ରଦଖାଯାଉଥରି ! ମ ିଁ ୁବୟାଖୟା କରିଥ ିି ରଯ ମ ିଁ ୁଚମତ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ 

ମହାନ ବୟକି୍ତଗତ ଯତ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ବଣ୍ଟନ କରର ଯାହା ହୁଏତ ତାଙୁ୍କ ସାହାଯୟ କରିବାକୁ ସମଥ ୍ରହାଇପାରର | ମ ିଁ ୁବୁ 

explained ାାଇ ି ରଯ ଏଗଡିୁକ ରହଉଛି ଉତ୍ପାଦ ଯାହା ରମା ଶରୀରକୁ ବର୍ତ୍ମ୍ାନ ନିଜକୁ ପନୁ build ନିମା୍ଣ 

କରିବାରର ସାହାଯୟ କରୁଛି ଏବଂ ଏହା ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦ ନୁରହ ିଁ | ମ ିଁ ୁତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବିର୍ାକ୍ତ ପଦାଥ ୍ବାହାର 

କରିବା ଏବଂ ଅଧକି ରଖବିା ବନ୍ଦ କରିବା ବିର୍ର୍ୟରର ମ ିଁ ୁବୟାଖୟା କରିଥ ିି। ମ ିଁ ୁବୟାଖୟା କରିଥ ିି ରଯ ଅରନକ 

ବୟକି୍ତଗତ ଯତ୍ନ ଉତ୍ପାଦରର ରସଥରିର ସମ୍ଭାବୟ କ୍ଷତିକାରକ ଉପାଦାନ ଥାଇପାରର | ମ ିଁ ୁଏହା ମଧ୍ୟ ବୁ explained 

ାାଇ ି ରଯ ଆମର ଖାଦୟରର ସମାନ ସ୍ତରର ପଷିୁ୍ଟକର ଖାଦୟ ନାହି ିଁ ଯାହା ପବୂରୁ୍ ଥ ିା | 

ମ ିଁ ୁବୟାଖୟା କରିଥ ିି ରଯ ଏହି ଦ୍ରବୟଗଡିୁକ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରର ଅରନକ ଦମ୍ପତି ସଫଳତାର ସହିତ ଗଭବ୍ତୀ 

ରହାଇଛନି୍ତ ଏବଂ ରସହି ଦମ୍ପତିମାରନ ଭାବିଥରି  ଏହା ହୁଏତ ଉତ୍ପାଦ ରହାଇଥାଇପାରର | ରତଣ ୁମ ିଁ ୁତାଙୁ୍କ ରମା 

ରଫାନ୍ ନମ୍ବର ରଦଇଥ ିି ଏବଂ ପରାମଶ ୍ରଦ ି ରଯ ରସ ରମାରତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରର କ  କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମ ିଁ ୁତାଙ୍କ 

ପାଇ ିଁ ଉତ୍ପାଦର ଆରର୍ୟାଜନ କରିବି | ମ ିଁ ୁଏହା କରିଥ ିି ରଯପରି ମ ିଁ ୁଘରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଟ୍ର ି ଉପରର ରଶାଇଛି 

| ରସ ରମା ନମ୍ବର ରନଇଥରି  କିନ୍ତୁ ରମାରତ ରକରବ ବି ଡାକିର  ନାହି ିଁ…। 
  

ରସମାରନ ଏକ ବିର ଇ ସ୍କାନ୍ ଏବଂ ଅରନକ ଏକ୍ସ-ରର କରିଥରି  | ଏକ୍ସ-ରର ସମାପ୍ତ ନରହବା ପଯୟ୍ନ୍ତ ମ ିଁ ୁକ no 

ଣସି ମଫ୍ାଇନ୍ ଉପରର ଜିଦ୍ ଧରିଥ ିି | 
  

ତା’ପରର ରସମାରନ ସମସ୍ତ ଏକ୍ସ-ରର ଏବଂ ବିର ଇ ପନୁବା୍ର ସ୍କାନ୍ କର , ମ ିଁ ୁଜାରଣ ନାହି ିଁ କାହି ିଁକି | 
  

ରମାର ମରନ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସ-ରର ସମର୍ୟରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିର୍ର୍ୟରର ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ସରଚତନ ରହିବାକୁ ସଂଘର୍ ୍

କରିବା | ରଯରତରବରଳ ରସମାରନ ରମାରତ କହିଥରି  ରଯ ରସମାନଙୁ୍କ ପନୁବା୍ର କରିବାକୁ ରହବ ରମାର ମରନ 



ଅଛି, ଆରାମ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଏକ ରଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା | ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସ-ରର ବିର୍ର୍ୟରର ରମାର ଅଧକି 

ମରନ ନାହି ିଁ କିନ୍ତୁ ଦି୍ଵତୀର୍ୟ ବିର ଇ ସ୍କାନ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସ-ରରଗଡିୁକ ଯରଥଷ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରର ମରନ ଅଛି | 
  

ରମା ଭଉଣୀ ରହର ନ ଭିତରକୁ ଆସି କଥା ରହାଇଥରି , ମାଇରକ ଙ୍କ ପରି କିନ୍ତୁ ଏହା ଜରୁରୀକାଳୀନ ରକାଠରୀ 

ରହାଇଥବିାରୁ ରସମାରନ ଅମ୍ବର ବୟତୀତ ରକବଳ ରଗାଟିଏ ଥର ଅନୁମତି ରଦଇଥରି  ଏବଂ ରସମାରନ  ିରନଟଙୁ୍କ 

ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ରଦଇଥରି  | 
  

ମ ିଁ ୁଷ୍ଟଫ୍ ବିର୍ର୍ୟରର ଚାଟ୍ କ ି, ପ୍ରକୃତରର ଅନୟକୁ ମରନ ରଖପିାରୁ ନାହି ିଁ ମ ିଁ ୁନିଶି୍ଚତ କରିଛି ରଯ ବାର୍ତ୍ା୍ଳାପ ସାଧାରଣ 

ଦ day ନନି୍ଦନ ସାମଗ୍ରୀ ବିର୍ର୍ୟରର, ଦୁଘଟ୍ଣା କିମ୍ବା ରମା ଅବସ୍ଥା ବିର୍ର୍ୟରର କିଛି ନୁରହ ିଁ | 
  

ମ ିଁ ୁସବଦ୍ା ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଏହା କିପରି ରଖଳିବାକୁ ଯାଉଛି ରସଥପିାଇ ିଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ | 
  

ଏହା ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ରହାଇଥ ିା, ମ ିଁ ୁଭାବୁଛି ଏହା ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଥ ିା, ରଯରତରବରଳ ରମାରତ ଇରଣ୍ଟନ୍ିଭ୍ି ରକର୍ୟାର 

ରୁ୍ୟନିଟରର ଗଡାଯାଇଥ ିା, ଏହି ପଯୟ୍ାର୍ୟରର ମ ିଁ ୁଭାବୁଛି ରଯ ରମାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମରନ ନ ଥବିାରୁ ମ ିଁ ୁରମାଫ୍ାଇନ୍ ଗ୍ରହଣ 

କରୁଥ ିି | 

ରମାର ଜରଣ ଭଉଣୀ ବନୁ୍ଧ୍ ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନାର ଇରଣ୍ଟନ୍ିଭ୍ି ରକର୍ୟାର ରୁ୍ୟନିଟରର ଜରଣ ନସ ୍ଥରି  ଏବଂ ରସ ରମା 

ଭଉଣୀଙୁ୍କ ସପ୍ତାରହ ପରର କହିଥରି  ରଯ ସଜନ୍ ରମାରତ ଯତ୍ନ ରନଉଥବିା ନସଙୁ୍୍କ କହିଥରି  ରଯ ରମାରତ ରାତିରର 

ଆରାମଦାର୍ୟକ ରହବାକୁ ରମାରତ ଆରାମ ରଦବା ପାଇ ିଁ… 
  

ରସମାରନ ରମାରତ ରକାମଳ ବାରୁ୍ୟ ଶଯୟା ଉପରକୁ ଉଠାଇର  ଏବଂ ଡାକ୍ତର ରମାରତ ସିଧାସଳଖ ଷ୍ଟନମ୍ ୍ଉପରର 

ରମାଫ୍ାଇନ୍ ଇରଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରଦଇଥରି  | ରସ କହିଥରି  “ଏହା ଆପଣଙୁ୍କ ରଶାଇବାରର ସାହାଯୟ କରିବ” | 

ମ ିଁ ୁତାଙୁ୍କ କହି ି, “ମ ିଁ ୁରଶାଇବ ିନାହି ିଁ, ରମାର ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ଅଛି” | ରସ ରମାରତ ଅଦୁ୍ଭତ ଭାବରର ଚାହି ିଁ 

ପଚାରିର  "ତୁରମ କଣ କହିବାକୁ ଚାହ ିଁୁଛ?" ମ ିଁ ୁଉର୍ତ୍ର ରଦ ି "ରମାର ପନୁ build ନିମା୍ଣ ପାଇ ିଁ ଶରୀର ଅଛି !!"  
  

ମ ିଁ ୁନିରନ୍ତର ରମା ଶରୀରରର ଶକି୍ତ ରଯାଗାଉଥବିା ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ଚୟାରନ  କରୁଥ ିି | ମ ିଁ ୁଆଭୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗଗଡିୁକୁ 

ନିଜକ ୁପନୁ ing ନିମା୍ଣ କରିବା ଏବଂ “ସାଧାରଣ ରହବା” ଉପରର ଧ୍ୟାନ ରଦଇ କଳ୍ପନା କ ି | ମ ିଁ ୁକ୍ରମାଗତ ଭାବରର, 

ସାରା ରାତି ଏହା କରିଥ ିି | ମ ିଁ ୁକଦାପି ink ାଙିି୍କ ରଶାଇ ନାହି ିଁ ... ବହୁତ ବୟସ୍ତ | 
  

 ିରନଟ, ଆମ୍ବର, ଏପି୍ର , ରହର ନ ଏବଂ ମାଇରକ  ସମରସ୍ତ ଶଭୁ ରାତ୍ରି କହିବା ପାଇ ିଁ ଅ ଗା ଆସିଥରି  | ମ ିଁ ୁ

କହି ି ରଯ ମ ିଁ ୁ ରସମାନଙୁ୍କ ସକାରଳ ରଦଖବିି, ମ ିଁ ୁ ରସମାନଙ୍କ ବିର୍ର୍ୟରର କଥାବାର୍ତ୍ା୍ ରଖ ିି ଏବଂ ରସମାରନ 

ରକଉ ିଁଠାରର ରହିର  | ରସମାରନ ନିଜକ ୁଏକ ରମାରଟ ରର ବୁକ୍ କରିସାରିଥରି  ଏବଂ ପବୂରୁ୍ ରାତ୍ରି ରଭାଜନ 

କରିଥରି  | ମ ିଁ ୁଶଭୁ ରାତ୍ରୀ କହି ି ଏବଂ ରସମାନଙୁ୍କ କହି ି ରଯ ମ ିଁ ୁରସମାନଙୁ୍କ ଭ  ପାଏ ଏବଂ ମ ିଁ ୁଭ ରର ରହିବ ି

| ମ ିଁ ୁରସମାନଙୁ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା ରଦବାକୁ ଚାହ ିଁୁଥ ିି ରତଣ ୁରସମାରନ ଚିନ୍ତା କର  ନାହି ିଁ ରଯରହତୁ ମ ିଁ ୁଜାରଣ ମ ିଁ ୁଠିକ ଅଛି 

| 
  

ମ ିଁ ୁବିଛଣା ରଶର୍ରର ନସଙ୍୍କ ସହ ଚାଟ୍ କ ି, କଥାବାର୍ତ୍ା୍ ମରନ ରଖପିାରୁ ନାହି ିଁ | (ରସ ମରନ ରଖପିାରର) | 

ଏକ ସମର୍ୟରର ମ ିଁ ୁକହି ି ରଯ ରମାରତ ପ୍ରକୃତରର ପରିସ୍ରା କରିବା ଆବଶୟକ | ରସ ରମାରତ ରବାତ  ରଦ ା ଏବଂ 

ମ ିଁ ୁରଯରତ ରଚଷ୍ଟା କର  ମଧ୍ୟ ମ ିଁ ୁରଶାଇବା ସମର୍ୟରର ଏଥରିର ପରିସ୍ରା କରିପାରି ି ନାହି ିଁ | ରସ କହିଛନି୍ତ ଯଦି ମ ିଁ ୁ

ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବି ନାହି ିଁ ରତରବ ରସମାରନ ଏକ କୟାରଥର୍ ଭରି୍ତ୍ କରିରବ | ମ ିଁ ୁକହି ି କ W ଣସି 

ଉପାର୍ୟ ତାହା ଘଟିବ ନାହି ିଁ! 
  

ମ ିଁ ୁଏକ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧକି ସମର୍ୟ ରବାତ ରର ପିଇବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କ ି କିନ୍ତୁ ପାରି ି ନାହି ିଁ | 15 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧକି ପବୂରୁ୍ 

ରବିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜନ ସମର୍ୟରୁ ମ ିଁ ୁପରିସ୍ରା କରିନଥ ିି | 
  



ମ ିଁ ୁତାପରର ଠିଆ ରହବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇ ି | ମ ିଁ ୁନସଙୁ୍୍କ ପଚାରି ି “ତୁରମ ରମାରତ ଖଟରୁ ବାହାର କରିବାରର 

ସାହାଯୟ କରିପାରିବ କି?” ଏବଂ ରସ ପଚାରିର  "କଣ ପାଇ ିଁ?" ମ ିଁ ୁକହି ି “ମ ିଁ ୁଠିଆ ରହବାକୁ ଯାଉଛି” ଏବଂ ରସ 

କହି ା “ମ ିଁ ୁତୁମକୁ ଠିଆ ରହବାକୁ ରଦବି ନାହି ିଁ!” 

ମ ିଁ ୁକହି ି “ମ ିଁ ୁଠିଆ ରହାଇଛି, ତୁରମ ରମାରତ ବଛିଣାରୁ ବାହାରିବାରର ସାହାଯୟ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ମ ିଁ ୁନିରଜ ଏହା 

କରିବି!” 

ତା’ପରର ରସ ରମାରତ ସାହାଯୟ କର  ଏବଂ ରମାରତ ଠିଆ ରହବାକୁ ପ୍ରାର୍ୟ 5 ମିନିଟ୍ ସମର୍ୟ  ାଗି ା | 

ରସଠାରର ମ ିଁ ୁରସମି ଅନ୍ଧ୍ାରରର ଛିଡା ରହାଇ ରମା ବାମ ହାତରର ଡ୍ରପ ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରର ଧରି ନସ ୍ରମା ପାଇ ିଁ ଧରିଥବିା 

ରବାତ ରର ପରିସ୍ରା କରୁଥ ିି | 

ମ ିଁ ୁଏହାକୁ ପରୁଣ କ ି ଏବଂ ଏହା ଚଟାଣ ଉପରର ପ୍ରବାହିତ ରହବାକୁ  ାଗି ା | ରସ କହି ା “ଅରପକ୍ଷା କର ଏବଂ 

ମ ିଁ ୁଆଉ ଏକ ରବାତ  ପାଇବି” ମ ିଁ ୁକହି ି “କ way ଣସି ଉପାର୍ୟ ମ ିଁ ୁଅଟକାଉ ନାହି ିଁ, ମ ିଁ ୁଆଉ ରକରବ ଏହା କରିବି 

ରବା ି ରମାର ଧାରଣା ନାହି ିଁ” | ମ ିଁ ୁପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହ ିଁୁନଥ ିି | ରବାତ  ଚଟାଣରର ଭରିବାକୁ  ାଗି ା | 

ନସ ୍ହସିବାକୁ  ାଗିର  ଏବଂ କହିର  “ମ ିଁ ୁରକରବବି ରଦଖ ିନାହି ିଁ ରଯ ଏଥରୁି ରଗାଟିଏ ପରୂଣ କରର! ମ ିଁ ୁଅନୁମାନ 

କରୁଛି ରମାରତ ରକବଳ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ପଡିବ! ” 
  

ମ ିଁ ୁନିଜକ ୁଧ୍ୟାନ ରଦ ି ରଯରହତୁ ଏହି ସମର୍ୟରର ହସିବା ଏକ ବିକଳ୍ପ ନୁରହ ିଁ | ରମା ଭିତରର ଥବିା ରସହି ହସ ରମା 

ପାଇ ିଁ ମହତ୍ .ପଣୂ ୍ଥ ିା | 
  

ରମାରତ ପନୁବା୍ର ଶଯୟାକୁ ଆଣବିାକୁ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ସମର୍ୟ  ାଗି ା | ନସ ୍ଏବଂ ମ ିଁ ୁଅଧକି ଚାଟିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ 

କରିଥ ିି ଏବଂ ରମାର ମରନ ଅଛି ରଯ ମ ିଁ ୁକ’ଣ କରୁଛି ଯାହା ପାଇ ିଁ ମ ିଁ ୁଜାଗ୍ରତ ରହବା ଆବଶୟକ | ମ ିଁ ୁକାହି ିଁକି ରଶାଇ 

ନଥ ିି ଏବଂ ମ ିଁ ୁକରୁଥବିା କାମ ମ ିଁ ୁବୁ explained ାାଇ ି | 
  

ମ ିଁ ୁବିରଶର୍ ଭାବରର ରମା ଶରୀରର ଚାରିଆରଡ ଶକି୍ତ ଚାରନ  କରୁଥ ିି, ରମା ଶରୀରକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆର ାକରର 

ବିକିରଣ କରୁଥବିାର ରଦଖ ିି ଏବଂ ଆର ାକ ଅଭାବ କିମ୍ବା ଅନୟମାନଙ୍କ ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନଥ ିା | 
  

ଏହିପରି ମ ିଁ ୁଏହା କ ି 
  

ମ ିଁ ୁେହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଡକୁ ଚାହି ିଁ ି ଏବଂ କଳ୍ପନା କ ି ରଯ ରମାର ବାହୁ େହ୍ମାଣ୍ଡରର ବିସ୍ତାର ରହାଇଛି ରଯପରି ମ ିଁ ୁେହ୍ମାଣ୍ଡକ ୁ

ଆ ିଙ୍ଗନ କରୁଛି | ଏହା କରିବା ଶକି୍ତରର ଅଙ୍କନ କରୁଥ ିା, ଏରତ ଅଧକି ରଯ ଏହା କ୍ରମାଗତ ଭାବରର ରମା ବାହୁକୁ 

ପ୍ରବାହିତ କରୁଥ ିା ରତଣ ୁପ୍ରରତୟକ ସି୍ୱପ ୍ମ ିଁ ୁଏହି ଶକି୍ତର ସଂପର୍ୂ୍ଣ୍ ପ୍ରଚୁର କଳ୍ପନା କରୁଥ ିି ରତଣ ୁମ ିଁ ୁଜାଣଥି ିି ରଯ 

ରମା ପାଇ ିଁ ଆବଶୟକତାଠାରୁ ଅଧକି ଅଛି | ମ ିଁ ୁକଳ୍ପନା କ ି ଏହା ରମା ମଣୁ୍ଡର ଉପରି ଭାଗକୁ ପାଇନା ୍ ଗ୍ରନ୍ଥିରର 

(ମକୁୁଟରର) ଏବଂ ଏହାକୁ ରମା ରଦହର ଚାରିପାଖକୁ ଘଞୁ୍ଚାଇ ା ରଯଉ ିଁଠାରର ମ ିଁ ୁଏହା ଆବଶୟକ ରବା ି ଅନୁଭବ 

କ ି | ମ ିଁ ୁଏହାକୁ ରପାର୍କ ତର୍୍ତ୍ stock ର ଷ୍ଟକ୍ ଗଦା ବୟବହାର କରି ରଦଖ ିି, ଯାହା ରମା ରଦହର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରର, 

ମ ିଁ ୁଗ୍ରହଣ କରୁଥବିା ଚମତ୍କାର ସପି୍ରିମଣ୍ଟରୁ | କିଛି ବର୍ ୍ଧରି ର ାକମାରନ ରମାରତ କହୁଥରି  “ତୁରମ ଏରତ 

ସପି୍ରିମଣ୍ଟ କାହି ିଁକି ରନଉଛ?” ଏବଂ ମ ିଁ ୁହସି ହସି କହି ି “କାରଣ ମ ିଁ ୁକରିପାରିବି” | ପ୍ରରତୟକ ଥର ରଯରତରବରଳ 

ରମାରତ ପଚରାଗ ା ମ ିଁ ୁରକବଳ ନିଜ ଉପରର ବିଶ୍ୱାସ କରିଥ ିି ଏବଂ ରସଗଡିୁକୁ ରନଇ ଚା ିଥ ିି | ଦୁଘଟ୍ଣା ପରର 

ହି ିଁ ମ ିଁ ୁଅନୁଭବ କ ି ରଯ ଦୁଘଟ୍ଣା ରରାକିବା ପାଇ ିଁ ସପି୍ରିମଣ୍ଟ ରନବା ରକରତ ମହତ୍ .ପଣୂ ୍ | ଅଧକିାଂଶ ର ାକ 

ପଷିୁ୍ଟକର ଅଭାବ ଏବଂ ରତଣ ୁଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସି୍ଥତିରର ରଯରତରବରଳ ରସମାନଙ୍କର ଶରୀର ମରାମତି କାଯୟ୍ 

ପାଇ ିଁ ତୁରନ୍ତ କଞ୍ଚାମା  ଆବଶୟକ କରର ରତରବ ଶରୀର ଅନୟ କ from ଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଛଡାଯିବା ଆବଶୟକ କରର 

ଯାହା ଏହାକୁ ଗରୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ଣ୍ ନୁରହ ିଁ | ମ ିଁ ୁବିଶ୍ୱାସ କରର ଏହା ରମାର ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ଅବିରଚ୍ଛଦୟ ଅଙ୍ଗ | 
  

ରବରଳରବରଳ ରାତିରର ମ ିଁ ୁଏକ ବିରାଟ ଫରନ  ସ୍ଥାପନ କରିଥ ିି ଏବଂ ମ ିଁ ୁରମାର ଦୂତମାନଙୁ୍କ ଏହି ଶକି୍ତକୁ ରମା 

ପାଇ ିଁ ଚୟାରନ  କରିବାକୁ ଏବଂ ଫରନ କୁ ପଠାଇବାକୁ କହି ି | ଏହି ଉପାର୍ୟରର ମ ିଁ ୁରମା ଶରୀରକୁ ପନୁ ing 

ନିମା୍ଣ ଏବଂ ରମାର ଭବିର୍ୟତରର ସମସ୍ତ କାଯୟ୍କଳାପ କଳ୍ପନା କରି ଅଧକି ସମର୍ୟ ବିତାଇ ପାରିବି ଯାହା ମ ିଁ ୁ

ଭାବିଥ ିି ଯାହା ମ ିଁ ୁକରିବାକୁ ଚାରହ ିଁ | 



  

ମ ିଁ ୁଅଶୀ ଦଶକର ମଧ୍ୟଭାଗରର ରନପାଳର ହିମାଳର୍ୟ ରଦଇ ଏକ ରଟ୍ରକ ୍ପାଇ ିଁ ଯାଇଥ ିି ଏବଂ ଏହାକୁ ବହୁତ ଭ  

ପାଉଥ ିି ଏବଂ ସବୁରବରଳ ରଫରିବାକୁ ଚାହ ିଁୁଥ ିି | ଅମ୍ବର ଜନ୍ମ ରହବା ଦିନଠାରୁ ମ ିଁ ୁ

ତାଙୁ୍କ ଯାତ୍ରା ର ସ୍ାିଇଡ୍ ରଦଖାଉଥ ିି ଏବଂ ରଯରତରବରଳ ରସ ପ୍ରାର୍ୟ 20 ବର୍ ୍ବର୍ୟସରର ଆରମ ଏକାଠି କରିବା 

ରସରତରବରଳ ଏହା ରକରତ ଭ  ରହବ ରସ ବିର୍ର୍ୟରର କଥାବାର୍ତ୍ା୍ କରିଆସଛିୁ ଏବଂ ମ ିଁ ୁପ୍ରାର୍ୟ ର୍ାଠିଏ | ମ ିଁ ୁ

ସବୁରବରଳ ଜାଣଥି ିି ରଯ ଏହା କରିବା ପାଇ ିଁ ରମାର ହୃଦର୍ୟରର ଯବୁକ ରହବା ଆବଶୟକ ଏବଂ ଏକ ସସୁ୍ଥ ଶରୀର 

ରହିବା ଆବଶୟକ | ରମା ଜୀବନର ଅଧକିାଂଶ ସମର୍ୟ ମ ିଁ ୁଅସସୁ୍ଥ ରହାଇପଡିଥ ିି କିମ୍ବା ବହୁତ ଖରାପ ପିଠି କିମ୍ବା 

ମଣୁ୍ଡବିନ୍ଧ୍ା ଇତୟାଦିରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥ ିି | (ମ ିଁ ୁରମା ଜୀବନର “ ଦୁଁର୍ଣଟଣୋ ପବୂରୁ୍” ରକରବବି କହି ନ 

ଥ ିି ..) 
  

ରସହି ରାତିରର ଆନ୍ତରିକ ଚିକିତ୍ସାରର ମ ିଁ ୁସବା୍ଧକି ଧ୍ୟାନ ରଦଇଥ ିି ଏବଂ ଦୀଘତ୍ମ ଯାହା ମ ିଁ ୁକ୍ରମାଗତ ଭାବରର 

ଧ୍ୟାନ ରଦଇଥ ିି | 
  

ପରଦିନ ସକାରଳ ରଥାରାସିକ୍ ସଜନ୍ ତାଙ୍କ ରାଉଣ୍ଡରର ପହଞି୍ଚ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ର ାକ (ଡାକ୍ତର) ଥରି  , ପ୍ରାର୍ୟ 

12 | ମ ିଁ ୁଅନୁମାନ କ ି ରଯ ରସମାରନ ଜୀବିତ ଥରି । 
  

ରସ ରମା ବିଛଣାର ରଶର୍ରର ଠିଆ ରହାଇ ରମା ଚାଟକୁ୍ ଚାହି ିଁ ା | ରସ ରମା ଆଡକୁ ଚାହି ିଁ କହି ା “ତୁମର କିଛି 

ଗରୁୁତର ଆଘାତ ଅଛି” | 

ମ ିଁ ୁତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାହି ିଁ କହି ି “ଠିକ୍ ଅଛି କି…।” ମ ିଁ ୁତାଙ୍କ ବିବୃରି୍ତ୍ର ପ୍ରାଥମିକତା ଗ୍ରହଣ ନକରିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥ ିି। 

ରସ କହିର , "ମ ିଁ ୁ ଜରଣ ବାହାର ରନବା ଆବଶୟକ ରହବ ସାର଼େ ଫୁସଫୁ୍ସ ୍s ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 

ପି୍ଳହା। ରଯରତରବରଳ ମ ିଁ ୁଅପରରସନ୍ କରର ମ ିଁ ୁଅନୟ କିଛି କରିବା ଆବଶୟକ କରର କି ନାହି ିଁ ଆକଳନ କରିବାକୁ 

ସମଥ ୍ରହବି। ” 
  

ମ ିଁ ୁତା ଆଡକୁ ଚାହି ିଁ ତା’ପରର କହି ି “ତୁରମ ରଥାରାସିକ୍ ସଜନ୍ ଠିକ୍?” 
  

ରସ ଉର୍ତ୍ର ରଦର  “ହ ିଁ” 
  

ପନୁବା୍ର ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଅଙୁ୍ଗଳି ନିରେଶ୍ କରି ମ ିଁ ୁତା’ପରର ସିଧା କହି ି “ଭ , ତୁମର କାମ ରମାରତ ଜଣାଇବା 

ପାଇ ିଁ ଯାହା କରିବା ଆବଶୟକ ତାହା ନିଶି୍ଚତ କରିବା ପାଇ ିଁ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ୍” |  ମ ିଁ ୁ ରମାରତ କହିର  

ରଯରତରବରଳ ମ ିଁ ୁବର଼େଇ କୁ ରମାର ଆତ୍ମ ବାକୟ ଅବଶଷି୍ଟ ରଫରାଇ ତାଙୁ୍କ ଏବଂ ତାପରର। 
  

ତାଙ୍କ ସହିତ ଥବିା ର ାକମାରନ ସମରସ୍ତ ଏକ ପାଦ ପଛକୁ ଗର  | 
  

ରସ ରମାରତ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଚାହି ିଁର , ଚୁପଚାପ,୍ ମ ିଁ ୁରମାର ଦୂତମାନଙୁ୍କ ପଚାରିଥ ିି ରଯ ରସ ଆବଶୟକ ସଚୂନା 

ପାଇଛନି୍ତ କି ନାହି ିଁ, ଏବଂ ତା’ପରର ରସ ଚୁପଚାପ ୍ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଭାବରର କହି ା, “ନସମ୍ାନଙୁ୍କ ଏକ ସମଥତି କାଶ 

କିପରି କରିରବ ତାହା ରଦଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଏବଂ ମ ିଁ ୁଚାରହ ିଁ ତୁରମ ରଯତିକି ରକ୍ତ କାଶ କରିବ ମ ିଁ ୁମଧ୍ୟ ଚାହ ିଁୁଛି ତୁରମ 

ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରର ବୁ ିବ ଏବଂ ରଯରତ ସମ୍ଭବ ରକ୍ତ କାଶ କରିବ। ” 

ମ ିଁ ୁକହି ି “ଠିକ୍” | 
  

ରସ ଚା ିଗର  ଏବଂ ନସ ୍ଏବଂ ମ ିଁ ୁରକବଳ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହି ିଁ ି | 
  

ରମାର ଏକ ଭଙ୍ଗା ଷ୍ଟନମ୍ ୍ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ପଟି ଥ ିା… 

କାଶ ଏବଂ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ରନବା କଳ୍ପନା… .. 
  

ମ ିଁ ୁରସଠାରର ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ରଶାଇବାକୁ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କ ି |  



ତା’ପରର ମ ିଁ ୁନସଙୁ୍୍କ କହି ି ରଯ ବିଛଣାରୁ ବାହାରିବା ପାଇ ିଁ ରମାର ସାହାଯୟ ଦରକାର ଏବଂ ରସ କହି ା ମ ିଁ ୁତୁମକୁ 

ଉଠିବାକୁ ରଦଉ ନାହି ିଁ। 

ମ ିଁ ୁକହି ି “ଡକ କହି ା ମ ିଁ ୁଉଠିବା ଏବଂ ବୁ ିବା ଏବଂ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ରନବା ଆବଶୟକ ଏବଂ ମ ିଁ ୁତାହା କରିବାକୁ 

ଯାଉଛି” | 

ରସ ଦୃ at ଭାବରର କହିଥରି  ରଯ ରସ ବର୍ତ୍ମ୍ାନ କହି ନାହ ିଁାନି୍ତ 

ମ ିଁ ୁଉର୍ତ୍ର ରଦ ି, “ମ ିଁ ୁବର୍ତ୍ମ୍ାନ ଏହା କରୁଛି ଏବଂ ତୁରମ ରମାରତ ଉଠିବାରର ସାହାଯୟ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ମ ିଁ ୁନିରଜ 

ଉରଠ।” 
  

ରସ ମହୁ ିଁରର ଟିକିଏ ଚିତ୍କାର କରି ରମାରତ ସାହାଯୟ କରିବାକୁ ଆରଗଇ ଆସିର  | ରମାରତ ଖଟରୁ ଠିଆ ରହବାରର 

ସାହାଯୟ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ୟ 5 ମିନିଟ୍ ସମର୍ୟ  ାଗି ା | ରସଠାରର ଠିଆ ରହବା ଏକ ସଫଳତା ପରି ଅନୁଭବ କ ା | ମ ିଁ ୁ

ବହୁତ ଧରିର ଧରିର ରସଟ୍ କ ି | ପ୍ରତି 5 ରସରକଣ୍ଡରର ରଗାଟିଏ ପାଦ | ମ ିଁ ୁଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ କ ି ଏବଂ ରକ୍ତ କାଶ 

କରୁଥ ିି ରଯପରି ମ ିଁ ୁଶଯୟାରର କିଛି ଥର କରିସାରିଛି | ପ୍ରରତୟକ ଥର ମ ିଁ ୁରକ୍ତ କାଶ କ ାରବରଳ ମ ିଁ ୁଅଟକି ଗ ି 

| ତା’ପରର ପଣୁ ି ଚା ିଗର  | ମ ିଁ ୁ ବିଛଣାରୁ ପ୍ରାର୍ୟ 15 ପାହାଚ ଦୂରରର ଥ ିି ଏବଂ ରମାରତ ସମ୍ପର୍ୂ୍ଣ୍ ରପାଛି 

ଦିଆଯାଇଥ ିା | ରମାର କ energy ଣସି ଶକି୍ତ ରହି ା ନାହି ିଁ ଏବଂ ମ ିଁ ୁ ବୁ ିପଡି ି ଏବଂ ଶଯୟା ରକରତ ଦୂର 

ରଦଖାଯାଉଥ ିା ମ ିଁ ୁବିଶ ୍believe ାାସ କରିପାରି ି ନାହି ିଁ | ମ ିଁ ୁରାତି ପବୂରୁ୍ ଟୟାକ୍ କରିଥବିାରୁ ମ ିଁ ୁ15 ଟି ପାହାଚକୁ 

ଖଟକ ୁ ରଫରି ି | ଏହା ଉପରର ରମାର ଦୃଷି୍ଟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ରମା ଶରୀରର ପ୍ରତିକି୍ରର୍ୟାକୁ ଭିଜୁଆ ୍ କରନ୍ତୁ | ମ ିଁ ୁ

ପନୁବା୍ର ଶଯୟାକୁ ଯାଇ ରସଠାରର ସସୁ୍ଥ ରହାଇ ରଶାଇ ି | 

ରମା ଶରୀର ଅବିଶ୍ୱାସନୀର୍ୟ ଭାବରର ଦୁବଳ୍ ଥ ିା | ମ ିଁ ୁରମା ଜୀବନରର ଅରନକ ମାରାଥନ୍ ଚଳାଇଛି ଏବଂ ରସହି 

ପନ୍ଦରଟି ରଷ୍ଟପ ୍ରମାରତ ରଯକ any ଣସି ମାରାଥନ୍ ଅରପକ୍ଷା ଅଧକି କ୍ଳାନ୍ତ କରିରଦଇଛି | 

ଦୁଘଟ୍ଣାରର ରମା ଶରୀରର ପ୍ରରତୟକ ମାଂସରପଶୀ ଏହାର ଶକି୍ତ ହରାଇ ା ଏବଂ ଏହା ରଯପରି ମ ିଁ ୁଏକ ଶଶି ୁପରି 

ପ୍ରରତୟକ ମାଂସରପଶୀର ଶକି୍ତ ପନୁ build ନିମା୍ଣ କରିବାକୁ ପଡୁଥ ିା | 

ମ ିଁ ୁରମା ଶରୀରରର ଶକି୍ତ ଚୟାରନ  କରିବା ଏବଂ ରମା ଶରୀରକୁ ପନୁ build ନିମା୍ଣ କରିବାର କଳ୍ପନା କରିବା 

କାଯୟ୍ ଜାରି ରଖ ିି | 

ନସ ୍ତଥାପି ରମା ବିଛଣାର ରଶର୍ରର ବସିଥରି  ରଯପରି ଅନୟଟି ରାତିସାରା କରିଥରି  | 
  

ଏକ ଘଣ୍ଟା ପରର ମ ିଁ ୁକହି ି ମ ିଁ ୁପଣୁଥିରର ଏହା କରିବାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ | ରସ ରମାରତ ସାହାଯୟ କ ା ଏବଂ ମ ିଁ ୁଚା ିଗ ି 

| ମ ିଁ ୁଇରଣ୍ଟନ୍ିଭ୍ି ରକର୍ୟାର ରୁ୍ୟନିଟ୍ ଚାରିପାଖରର ପରୁା  ାପ ୍କରିବା ରଶର୍ କରିରଦ ି | 

ପଣୁ ିଥରର ମ ିଁ ୁରମା ବିଛଣାକୁ ପରୁା ଖର୍ଚ୍ ୍କ ି | 
  

ମ ିଁ ୁରସଠାରର ରଶାଇଥବିା ରବରଳ ନସ ୍ରମାରତ ପଚାରିର , “ତୁରମ ରକରତ ଭାଗୟବାନ ରବା ି ଅନୁଭବ କର?” 

ମ ିଁ ୁଉର୍ତ୍ର ରଦ ି, “ମ ିଁ ୁଅନୁମାନ କରର ନାହି ିଁ, ରବାଧହୁଏ ତୁରମ ରମାରତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ” 
  

ରସ କହିର , "ଆରମ୍ଭ କିଛି କାର accidents ପାଇ ିଁ ମତୁୃୟ ଗତି ରବା ି ଏକ ବସୁ୍ତ ଅଛି , ଏହା ଅଥ ୍ରଯ କାର ମରର 

ରଯ ଗତି ଏବଂ ଉପରରାକ୍ତ ପ୍ରରତୟକଙ୍କ ପାଇ ିଁ । ଏକ ସି୍ଥର ବସୁ୍ତରର ଧକ୍କା ରହବା ପାଇ ିଁ (ରପା  ପରି) ମତୁୃୟ ରବଗ 

ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ର୍ାଠିଏ କିର ାମିଟର | ଏହି ସପ୍ତାହର ଆରମ ଏଠାରର ରର ଦୁଇ ଭିନ୍ନ ର ାକ ଠିକ ସମାନ ଦୁଘଟ୍ଣା 

ଆପଣଙୁ୍କ, ସଳଖ ରାଗାଟିଏ ଖମ୍ବ ଭିତରକ ୁ ମହୁ ିଁାାମହୁି ିଁ ସଙ୍ଘର୍ ୍ ଉପରର ଏକ ମଣୁ୍ଡ ଥ ିା କିଏ ଥ ିା 

କରିଛନି୍ତ। ରସମାରନ ଦୁରହ ିଁ ଘଣ୍ଟାକୁ ର୍ାଠିଏ କିର ାମିଟର କରୁଥରି  ଏବଂ ଦୁରହ ିଁ ମରିଗର , ତଥାପି ଆପଣ ଘଣ୍ଟା 

ପ୍ରତି 85 କିର ାମିଟର କାଯୟ୍ କରୁଥରି  ଏବଂ ଆପଣ ରହୁଥରି  | ଆପଣ ସନୁ୍ଦର Lucky ଅରଟ। " 
  

ମ ିଁ ୁଜାଣଥି ିି ଏହା ଭାଗୟ ନୁରହ ିଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଛି ରଯ ମ ିଁ ୁଏହା କିପରି କରିଛି ତାହା ଜାଣବିାକୁ ଚାରହ ିଁ 

ନାହି ିଁ | ମ ିଁ ୁର୍ୟାଇ ଶଯନ ଏବଂ ରମାର ଦୂତମାନଙ୍କ ପଚାରିର , "କିପରି ମ ିଁ ୁଅବଶଷି୍ଟ ଆସି ରସମାରନ ନାହି ିଁ?" 

ରସମାନଙ୍କଠାରୁ ଉର୍ତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଥ ିା ଏବଂ “ତୁରମ ସାହାଯୟ ମାଗି ” 

ମ ିଁ ୁରସମାନଙୁ୍କ ପଚାରି ି, “ଅନୟମାରନ କ'ଣ କର ?” 



ରସମାରନ କହିର , "ରସମାରନ s EE ରମରୁ ନାହି ିଁ ଇଚ୍ଛାରକର ଆସଛୁନି୍ତ ଏବଂ କହିବା '!! ମ ିଁ ୁମରିବାକୁ ଯାଉଛି! 

' ଏବଂ ରସମାରନ ମରନି୍ତ। ” 
  

ମ ିଁ ୁରସଠାରର କିଛି ସମର୍ୟ ଚିନ୍ତା କରି ରଶାଇ ି | 
  

ମ ିଁ ୁଦଶନ୍ଧ୍ି ଧରି ନିଜ ଉପରର କରିଥବିା ସମସ୍ତ ବୟକି୍ତଗତ ବକିାଶ କାଯୟ୍ ବିର୍ର୍ୟରର ଚିନ୍ତା କ ି ଏବଂ ରମାର ସୀମା 

(କିମ୍ବା ରମାର ଅସୀମତା) ଜାଣବିା ପାଇ ିଁ ମ ିଁ ୁରକରତ ଉରେଶୟ ରଖଥି ିି ଏବଂ ମ ିଁ ୁକିପରି ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ 

ଶଖି ିି ଏବଂ ମ ିଁ ୁକ’ଣ ଅନୁଭବ କରୁଥ ିି | ମ ିଁ ୁରଯରତରବରଳ ବ growing ା ାୁଥ ିି ରସରତରବରଳ ମ ିଁ ୁଚିନ୍ତା କ ି 

ରଯ ଅନୟ ସମରସ୍ତ ରମା ବିର୍ର୍ୟରର କ’ଣ ଚିନ୍ତା କରନି୍ତ, ଏବଂ ମ ିଁ ୁ“ସଠିକ୍” କାଯୟ୍ କରୁଛି କି ନାହି ିଁ | ମ ିଁ ୁବହୁତ ଜିନିର୍ 

ବିର୍ର୍ୟରର ଚିନ୍ତା କ ି | ଏହା ଭାଗୟ ନଥ ିା ମ ିଁ ୁଜାଣ ି... 
  

ମ ିଁ ୁରମା ଜୀବନକୁ ପଛକୁ ଚାହି ିଁ ି ଏବଂ ଅନୁଭବ କ ି ରଯ ମ ିଁ ୁରଯଉ ିଁ ପସନ୍ଦ କରିଥ ିି ରଯରତରବରଳ ସମରସ୍ତ 

ରମାରତ କିଛି ନକରିବାକୁ କହିଥରି  ଯାହା ମସ ୋମନ ପସନ୍ଦ କରନି୍ତ ନାହି ିଁ, କିନ୍ତୁ ମ ିଁ ୁଜାଣଥି ିି ମ ୋ ପାଇ ିଁ ଠିକ୍ 

ଅରଟ | 

ଦୁଘଟ୍ଣା 5 ବର୍ ୍ପରର ମ ିଁ ୁବିର୍ର୍ୟରର 100 ର ାକମାନଙ୍କ ପାଇ ିଁ ରମାର ବୟବସାର୍ୟରର ଏକ ତା ିମ କରୁଛ ଏବଂ 

ସମର୍ୟ ମ ିଁ ୁଆକାଶ Diving ରଗ  ର କାହାଣୀ କହୁଛି ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥ ିା, ରତରବ ମ ିଁ ୁହଠାତ୍ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ମଝିରର 

ଜାଣ ିପାରିର  ମ ିଁ ୁନାହି ିଁ ଯାଇଅଛି ଆକାଶ Diving ମ ିଁ ୁଥ ିା ଯଦି ରଯ ଏହି ଦୁଘଟ୍ଣାରର ମତୁୃୟ ରହାଇଥାଇପାରର 

| ମ ିଁ ୁ ରୁମ ସମମ୍ଖୁରର ଛିଡା ରହାଇ ଦୃଶୟମାନ ଭାବରର ଘ ୁ moved ା୍ଚିଗ ି ଏବଂ ରମାର ଶକି୍ତ ଏବଂ କୃତଜ ୍

feeling ତା ଅନୁଭବ କ ି ଯାହା ରମା ହୃଦର୍ୟରର ଯାହା ଜାରଣ ତାହା ରମା ପାଇ ିଁ ଠିକ୍ ରହବ | ରାମାରାତ 

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଂଶୀଦାର ଗପ ଦିଅ ... 
  

ରଫରନ୍ତୁ ୧୯୭୦ର eighties (ରମା ମଧ୍ୟଭାଗରର twenties) ମ ିଁ ୁରଦଶ Victoria ରର ଏକ ବୃହର୍ତ୍ ସହର ଏବଂ ମ ିଁ ୁ

ରସହି ଜୀବନ ରଶୈଳୀ ରଶାଗଡିୁକ ରଗାଟିଏ ରଦଖଥୁବିା ଥ ିା ଏବଂ Tandem ଆକାଶ Diving ଉପରର ଏକ ବିଭାଗ 

ଆପଣ ରଯଉ ିଁଠି ଜରଣ ନିଜକୁ strap କିଏ କାର୍୍ୟୟ କରିଛନି୍ତ ଥ ିା ଏକ ରାତି ରର ବାସ ଥ ିା ରର ହଜାର ର ଏକ 

ଦମ୍ପରି୍ତ୍ ଆଗକୁ ଯାଇଥାଏ ରସମାରନ ରସମାରନ କାମ ଏବଂ ତାପରର ଆପଣ ଏକ ଉପଯକୁ୍ତ ଭ  plane ର  ମ୍ଫ 

ଦିଅନ୍ତୁ ବାହାର ପଥୃବିୀ ମକୁ୍ତ ପତନ କୁ ଓଳମ କରୁଛନି୍ତ ତାହା ଜାଣବିା ରତଣ।ୁ ମ ିଁ ୁପାଇ ିଁ ବର୍ ୍ଆକାଶ Diving 

ଇଚ୍ଛାନୁଯାର୍ୟୀ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମ ିଁ ୁଏକୁଟିଆ ରମଣ୍ତା ମ ିଁ ୁସମ୍ଭବତଃ ମରିବ ଜାଣଥିରି  କରିଥରି । ମ ିଁ ୁଦଉଡ ିକାମ କରୁଛି 

ଏବଂ ଜଳପ୍ରପାତ ରଖା ିବା ନାହି ିଁ ନାହି ିଁ ବିର୍ର୍ୟରର ଏକ ଖରାପ ଅନୁଭବ ଥ ିା। ରତଣ ୁTandem ଆକାଶ Diving 

ସହିତ ମ ିଁ ୁରଯ ଭାବରର ଅଭିଜ୍ଞ ବୟକି୍ତ ରକୌଣସି ପରିସି୍ଥତି ନିର୍ୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରର ପାଇ ିଁ ବୟସ୍ତ ନାହି ିଁ। 

ପରଦିନ ସକାରଳ ମ ିଁ ୁ ଟିଭି ରଷ୍ଟସନକୁ ଡାକି ି ଏବଂ ଜାଣ ିି ରସମାରନ ରକଉ ିଁଠାରର ଟାରଣ୍ଡମ ୍ ରଡଇ ିଁର  

| ଏହା ସିଡନୀ ବାହାରର ଥ ିା | ଠିକ୍ ଅଛି ରଯରହତୁ ରମା ବାପା ସିଡନୀରର ରହୁଥରି  ଏବଂ ମ ିଁ ୁଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ 

ରହି ଏକ କାର orrow ଣ କରିପାରର | ମ ିଁ ୁବିମାନ ବୁକ୍ କରିଥ ିି, ତାଙୁ୍କ ଡାକି ି ଏବଂ କହି ି ମ ିଁ ୁଆସଛିୁ, (ମ ିଁ ୁକାହି ିଁକି 

ଆସଛିୁ ତାହା ନ କହିବା ପାଇ ିଁ ମ ିଁ ୁସ୍ମାଟ ୍ଥ ିି) | 

ମ ିଁ ୁରସା ରଦଖବିାର ଚାରି ଦିନ ପରର ସିଡନୀରର ପହଞି୍ଚ ି ଏବଂ ଏକ କାର ed ଣ କରି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ରସମାରନ 

ଚଳାଉଥବିା ଏର୍ୟାରଷିି୍ଟପକୁ ରନଇଗ ି | 
  

ମ ିଁ ୁରଯାଗ ହୁଏତ ଏହି ସମର୍ୟରର ମ ିଁ ୁସମ୍ପକ ୍ରର ବିପଦ ଅରନକ ଅନୁଭବ ଥ ିା ରଯ। ମ ିଁ ୁଏହି ଝିଅଟି ରପ୍ରମ କିନ୍ତୁ ଏହା 

ବାହାର କାମ ଥ ିା ନାହି ିଁ। ମ ିଁ ୁମଧ୍ୟ Forever ମଧ୍ୟରର ର Richard Bach ର ନାମିତ େିଜ୍ ଏକ ପସୁ୍ତକ ପ଼େିବାର 

ଥ ିା। ପ୍ରାଣ mates ର ଧାରଣା ବିର୍ର୍ୟରର ଏବଂ ଆରମ ପ୍ରକୃତରର ଏକ ନିେିଷ୍ଟ ବୟକି୍ତ ପାଇ ିଁ destined କରୁଛନି୍ତ କି 

ଏହି ପସୁ୍ତକ ଥ ିା। ମ ିଁ ୁଘଟଣା ସମର୍ୟ ମ ିଁ ୁରାର ପହନ୍ିରିା  ରର ପଢିବା ରହବା ପସୁ୍ତକ ଅଂଶ ଏର୍ୟାର Richard 

ନିଜର ପ୍ରାଣ Mate ସହିତ ସମ୍ପକ ୍ନିର୍ୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହି ିଁ ଏବଂ ଏକ ରର ରଗ  ରଯରତରବରଳ ଥ ିା ରଛାଟ ଏକକ ଇଞି୍ଜନ 

plane । ଏହା ସଂଘର୍ ୍ଏବଂ ଜଳପ୍ରପାତ କାମ କରୁ ନାହି ିଁ। ପରିସି୍ଥତି ପରି remarkably କ'ଣ ମ ିଁ ୁପାଇ ିଁ ଅପ ୍ନିଜ 

ରସଟିଂ ଥ ିା। ରଯପରି ମ ିଁ ୁରମାର ସମର୍ୟ ପବୂରୁ୍ ମରିବ ରଦଇ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ରମାରତ ନାହି ିଁ କହିବାକୁ ଆତ୍ମା 

ରଚଷ୍ଟା ଥ ିା ଯଦି ଆମର୍ାଭ ଆଶ୍ଚର୍୍ୟୟ। ରମାର ହୃଦଯ ରାର ଆମର୍ାଭ ତାହା ରଦଇ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଜରୁରୀ 



ଥ ିା ଜାଣଥିରିା । ମ ିଁ ୁମ ିଁ ୁମତୁୃୟ ଭର୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଜାଣଥିରିା । ଏହା ପ୍ରମଖୂ ଥ ିା ମ ିଁ ୁଜାଣ।ି କିପରି 

ଗରୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ଣ୍ ରକବଳ ବୁଝିବା ରାମା ପାଇ ିଁ ଏହା 20 ଅଧକି ବର୍ ୍ ଧରି। ମ ିଁ ୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣ ି ରର ରସହି ଦୁଇ ଦିନ 

ରଯ Sydney ଭର୍ୟ ମାଧ୍ୟମରର ରମାରତ ଉପରକୁ powerfully ଧକ୍କା କୁ ରାମା ଜୀବନର ରସଟ୍ ଏବଂ ଅଜଣା ଦ୍ଵାରା 

ନିର୍ୟନି୍ତ୍ରତ ରହବ ନାହି ିଁ। 
  

ରଯରତରବରଳ ମ ିଁ ୁ ଏର୍ୟାରଷିି୍ଟପରର ପହଞି୍ଚ ି, ବିମାନ ଉଡାଣରର ବୟସ୍ତ ଥ ିା ଏବଂ ର ାକମାରନ ସବୁଆରଡ 

ବୁ ୁଥରି  | ଏହା ଏକ ସନୁ୍ଦର ଦିନ ଥ ିା ଖବ୍ୁ କମ ୍ରମଘ ଏବଂ ସଯୂୟ୍ କିରଣ | 
  

ମ ିଁ ୁପଞ୍ଜୀକୃତ ରହାଇ ରମାର ଟଙ୍କା ରଦଇଥ ିି | ରସମାରନ ବର୍୍ଣ୍ନା ରଯ ଟଙ୍କା ମାରନ ନଥ ିା। ରସମାରନ ତା ିମ 

ରଦଇ ରମାରତ ଧରି ଏବଂ ରମାରତ ଉପରକୁ ଅନୁଯାଇ। 

ପବନ ଉଠିଗ ା ଏବଂ ରମାରତ ରସରତରବରଳ କୁହାଗ ା ରଯ ଏକ ନିେିଷ୍ଟ ପବନର ରବଗ ଉପରର ରସମାରନ 

ଗାରଧାଇ ପାରିରବ ନାହି ିଁ ଯଦିଓ ନିର୍ୟମିତ ଆକାଶରର ଗାରଧାଇବା ଘଟୁଛି | ଦିରନ ରଯରତରବରଳ ମ ିଁ ୁ ପବନ 

ମରିବାକୁ ଅରପକ୍ଷା କ ି, ମ ିଁ ୁରମାର ପସୁ୍ତକ ପ and ା ିଅନୟ ଆକାଶରର ଗାରଧାଇବାକୁ ରଦଖ ିି ଏବଂ ଶ the 

ଚାଳର୍ୟକୁ ଏରତଥର ପରିଦଶନ୍ କ ି ରଯ ରମା ଭିତରର କିଛି ରହି ା ନାହି ିଁ… 
  

ମ ିଁ ୁ ଦିନ ପ୍ରାର୍ୟ 10 ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯୟ୍ନ୍ତ ଅରପକ୍ଷା କ ି | ରସମାରନ ଅତୟଧକି କ୍ଷମା ପ୍ରାଥନ୍ା କରିଥରି  ଏବଂ 

କହିଥରି  ଯଦି ମ ିଁ ୁସକାଳ 5 ଟାରର ରଫରି ଆରସ ରତରବ ସକାଳର ରସହି ସମର୍ୟରର ପବନ ସବଦ୍ା କମ ୍ଥାଏ 

ଏବଂ ମ ିଁ ୁରଡଇ ିଁପରଡ | ମ ିଁ ୁଠିକ୍ କହି ି ଏବଂ ଘରକୁ ଚା ିଗ ି | 
  

ମ ିଁ ୁଘରର ପହଞି୍ଚ ରାତ୍ରି ରଭାଜନ କ ି, ରାତିସାରା ରମା ବହି ପ read ା ିି, ମ ିଁ ୁଜାଣବିାକୁ ଚାହି ିଁ ି ରିଚାଡଙ୍୍କର ମତୁୃୟ 

ରହାଇଛି କି? ବହିରର ରମା ପାଇ ିଁ କ message ଣସି ବାର୍ତ୍ା୍ ଅଛି କି ନାହି ିଁ ଜାଣବିାକୁ ରଚଷ୍ଟା କରୁଥ ିି | ମ ିଁ ୁକିପରି 

ରଯାଗାରଯାଗ କରିବାକୁ ଶଖିରି  ପବୂରୁ୍ ଏହି କାହାଣୀ ଘଟି ା ରତଣ ୁସ୍ପଷ୍ଟ , ମ ିଁ ୁରଯପରି ବର୍ତ୍ମ୍ାନ କରିବା , ରମାର 

ଦୂତମାନଙ୍କ / ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ ସହକାରୀ ସହିତ। 
  

ମ ିଁ ୁଶୀଘ୍ର ବିଛଣାରୁ ଉଠି ଟିରକ ଜଳଖଆି ଖାଇ ଜାଣ ିି ରଯ ଏହି ସମର୍ୟରର ଭିତରକ ୁଯାଉଥବିା କିଛି ସିଧା ରମା 

ରଦଇ ଯାଉଛି… 
  

ମ ିଁ ୁ 5 AM ରର airstrip ପହଞ୍ଚିର  ଏବଂ ବିମାନ ତଥାପି ଥ ିା। Guys ମ ିଁ ୁଉପରକୁ ପ୍ରକାଶ ରଯ ଆଶ୍ଚଯୟ୍ 

ରହାଇଗର । ରସମାରନ ରସହି ରାକହିନୁରାହ ିଁ କରିଥରି  କହିର  ମକମବ ପରବର୍ତ୍ୀ୍ ଦିନ ରଫରି 

ଆସି। ରସମାରନ ରମାରତ plane ରର ଉପରକୁ ରନଇ ଶୀର୍ର୍ର ମ ିଁ ୁଚକ ଶୀର୍ର୍ର ରଛାଟ ଧାତୁ ରପ୍ଟି ଉପରକୁ 

ବାହାର ପାଦ କରିବାକୁ କୁହାଗ ା। ରପ୍ଟି ଫୁଟ ରଗାଟିଏ ସାର଼େ ରସଟଗଡିୁକ ପାଇ ିଁ ରକବଳ ବଡ ଯରଥଷ୍ଟ ଥ ିା। ମ ିଁ ୁ

ଧାତୁ ବାର୍ ଉପରକୁ ଅଟକାଇ ଥ ିା ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଣଭୋମବ ଭୟଭୀତ । ମ ିଁ ୁପ୍ରକୃତରର ମ ିଁ ୁରାମା ମତୁୃୟ କୁ jumping ଥ ିା 

ଭଳି ଅନୁଭବ। 
  

ମ ିଁ ୁବାହାରକୁ ଟାଣ ିଯାଇ ନାହି ିଁ ଥ ିା ଏବଂ ମ ିଁ ୁଏଠାରର ଏବଂ ବର୍ତ୍ମ୍ାନ ମରିବା ଅଥ ୍ଥ ିା ରତରବ ଏହା ଏପରି 

ରହବ। ରମାରତ strapped ବୟକି୍ତ "ରଡଇ ିଁଯିରବ" ବାହାର ହୁଙ୍କାର ଏବଂ ମ ିଁ ୁରି୍ୟବାକୁ। ଏହି ରକ୍ଷତ୍ରରର ମ ିଁ ୁଅଦ୍ଧତ୍ରଳ 

ରଚତନା ଭିତରକ ୁlapsed। ରମା ଆଖ ିରଖା ା ଥ ିା କିନ୍ତୁ ସବୁ କଳା ଥ ିା। ମ ିଁ ୁରମାର ପରିରବଶ ର consciously 

ସରଚତନ ନ ଥ ିା, କିମ୍ବା ମ ିଁ ୁଥ ିା ରଯଉ ିଁଠାରର କିମ୍ବା ଘଟୁଛି ଥ ିା କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ମ ିଁ ୁଦୂରତା ରର ଅଫ ଏକ ସ୍ବର ପଥ 

ଶଣୁ ିପାରି ା। ଭଏସ ୍ଆରମ ଏକ ଝଣି୍ଟପଡିବା ରର ଥରି  ଭାବରର ରମା ରଗାଡ ଉପରକୁ tuck ପାଇ ିଁ ରମା yelling 

ଥ ିା। ତାଙ୍କର ମଖୁ ରମା କାନ କୁ ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ୀ୍ ଥ ିା କିନ୍ତୁ ରସ ଏକ ମାଇ ୍ ଦୂରରର ଥ ିା ପରି ଏହା 

ବଜାରଇ । ଅଳ୍ପ ପରର ମ ିଁ ୁରମାର ରଗାଡ ଉପରକୁ ଶକ୍ତ ଭାରବର ରବରଳ, ପ୍ରକୃତରର ଜାଣ ିନାହି ିଁ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି 

କିମ୍ବା କାହି ିଁକି ଥ ିା। ଏହା ସ୍ବପ୍ ନ ପରି ଅନୁଭବ ଏବଂ ମ ିଁ ୁଏକ fetal ସି୍ଥତି ଉପରକୁ curling ଥ ିା ରଯ ଏବଂ ମ ିଁ ୁଘଟୁଛି 

ଥ ିା ଯାହା ଜାଣ ିଥ ିା କିମ୍ବା ମ ିଁ ୁରାଯଉ ିଁଠି ଥରିା । ମ ିଁ ୁରମାର ରଗାଡ ଉପରକୁ ଶକ୍ତ ଭାରବର ଭାବରର, ଆରମ 



ସି୍ପନ୍ ବାହାରକୁ flattened ଏବଂ ରାସ ରାମାରାତ କହିରା , "ଅଧକି ରଗାଟିଏ ଦି୍ଵତୀର୍ୟ ଏବଂ ମ ିଁ ୁଚିରା ଫିତା 

ସଙୁ୍କଚିତ ଯାଉଥରି "। 
  

ଆରମ ମକୁ୍ତ ପଥୃବିୀ କୁ ପଡିରଗ  ଥରି  ଏବଂ ମ ିଁ ୁଏହି ପଦରକ୍ଷପରର ଜାଣଥିରି  ଥ ିା ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଣଭୋମବ ମ ିଁ ୁଏହା 

ବିର୍ର୍ୟରର କରିବା ନାହି ିଁ କିଛି। ମ ିଁ ୁଏହି ବିନୁ୍ଦ ସମର୍ୟରର ମରିବା ଯାଉଥ ିା ଯଦି ମ ିଁ ୁଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ନାହି ିଁ। ରତଣ ୁମ ିଁ ୁ

ଉପରଭାଗ ଯାତ୍ରା ସି୍ଥର ।   ୁଁ ମ ୋର ପରିସି୍ଥତକିୁଁ ଗ୍ରହଣ। 
  

ମ ିଁ ୁରହିଥବିା ଚାହି ିଁ ତଥାପି ଏହା ଅନୁଭବ ବିଚଳିତ ଓ ଦୃତ ପାଇବା ର ଅନୁଭବ ରବା ି ଥ ିା କିପରି ଭାଗୟ ବିଶ୍ ବାସ 

ନାହି ିଁ। 

ପରିରଶର୍ରର ରସ ରିପ ୍କଡ ୍ଟାଣରି  ଏବଂ ମ ିଁ ୁଏକ “ହ୍ିପିି” ଛାଡିରଦ ି !!!। ରସ ରମାରତ କହିଥରି  “ସମରସ୍ତ 

ତାହା କରନି୍ତ” | ଆରମ ଓହ୍ଲାଇ ରଛାଟ ବୃର୍ତ୍ ଭିତରର ଅବତରଣ କ ୁ | ଅନୟ ସମସ୍ତ ଆକାଶ ଡାଇଭର ରମା ପାଖକୁ 

ଆସି ପଚାରିର  “ତୁରମ ଏହାକୁ ଭ  ପାଉଛ କି?” 

ମ ିଁ ୁଉର୍ତ୍ର ରଦ ି “ଅବଶୟ!” 

ତା’ପରର ରସମାରନ କହିର  “ରତରବ ତୁରମ ପଣୁ ିଏହା କରିବାକୁ ଯାଉଛ କି?” 

ମ ିଁ ୁଉର୍ତ୍ର ରଦ ି “ନା” 
  

ରସମାରନ ସମରସ୍ତ ରମାରତ ପଚାରିର , 

"କାହି ିଁକି ନୁରହ ିଁ?" 

ମ ିଁ ୁଉର୍ତ୍ର ରଦ ି “କାରଣ ମ ିଁ ୁବର୍ତ୍ମ୍ାନ ରସଠାରର ଅଛି ଏବଂ ତାହା କରିସାରିଛି!” 
  

ରସହି ଅନୁଭୂତି ରମାରତ ସ୍ଥାପିତ କ ା ରତଣ ୁମ ିଁ ୁରମାର ମତୁୃୟ ଭର୍ୟକୁ ମକୁ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ରହ ି | 
  

ଇରଣ୍ଟନ୍ିଭ୍ି ରକର୍ୟାର ରୁ୍ୟନିଟରର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ରଫରନ୍ତୁ | 

ଦିନରର ମ ିଁ ୁନିଜକ ୁସସୁ୍ଥ କରିବା ଉପରର ଅବିଶ୍ୱାସନୀର୍ୟ ଭାବରର ଧ୍ୟାନ ରଦଇଥ ିି | 

ତୃତୀର୍ୟ ଥର ମ ିଁ ୁଗମନ ଏବଂ ଜୀବିତ ରହିବା ପାଇ ିଁ ଉଠିର  ନିବିଡ ମ ିଁ ୁବୃଦି୍ଧକର ଯତ୍ନ ପ୍ରାର୍ୟ ଅଫ ରସଟ୍। ପ୍ରରତୟକ 

ସମର୍ୟ ମ ିଁ ୁରମାର ଗ୍ଭ  ପାଇ ିଁ ଗର  ଧାତ୍ରୀକ ୁପରବରି୍ତ୍ ଆବଶୟକ ଯଦି ରାମାର ସାହାର୍ୟୟ ପାଇ ିଁ କୁ ଠିକ୍ ଥ ିା। ରସ 

ପଦଚାଳନା, ମ ିଁ ୁରସ ନିଜ ପାଇ ିଁ ଏହାକୁ କରୁଥବିା ରମାରତ ଗରୁୁତ୍ ବ ଚିହ୍ନିରହାଇଛି ଅନୁମାନ ରଯରତରବରଳ ରମାରତ 

ଅନୁଷି୍ ଠତ ରକରବ। 

ଏହି ତୃତୀର୍ୟ ଥର ରସ ରମାରତ କହିର , "ପ୍ରାର୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣ ରଦଖବିାକୁ ନାହ ିଁ?" 

ମ ିଁ ୁଉର୍ତ୍ର "ମଚୂ୍ଛିତ ର ାକ ଏକ ସମଗ୍ର ଗଳୁାବାଣ୍ଟ" 
  

16 ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ତା’ରହର  ମ ିଁ ୁଆନ୍ତରିକ ଚିକିତ୍ସାରର ଥ ିି, ମ ିଁ ୁରକବଳ ଅନୟ କ patients ଣସି ରରାଗୀଙୁ୍କ ରଦଖ ିି, 

ଏହା ନୁରହ ିଁ ରଯ ମ ିଁ ୁରସମାନଙୁ୍କ ଅଣରଦଖା କରିଥ ିି ଏହା ରମାର ରଚତନା କିମ୍ବା ସରଚତନତା ମଧ୍ୟରର ନଥ ିା | 
  

ତା’ପରର ରସ କହି ା “ତୁରମ କାହି ିଁକି ଭାବୁଛ?” 

ମ ିଁ ୁତାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି, ପାପ ିୁ କରି କହି ି “ମ ିଁ ୁଜାଣବିାକୁ ଚାରହ ିଁ ନାହି ିଁ, ମ ିଁ ୁଭ  ରହବାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଦଉଛି!” 
  

ତା’ପରର ରସ ରମାରତ କହି ା “ମ ିଁ ୁପ୍ରତି 15 ମିନିଟରର ତୁମର ସଜନ୍ଙୁ୍କ ରଫାନ୍ କରି କହିଛି ରଯ ତୁରମ ରମାର 

ଇରଣ୍ଟନ୍ିଭ୍ି ରକର୍ୟାର ରୁ୍ୟନିଟରର ନାହ ିଁ”। ମ ିଁ ୁହସି ହସି ତା ସହ ସହମତ ରହ ି। 
  

ଏଥର ରମାର ଚା ିବା ସମର୍ୟରର ମ ିଁ ୁବଡ ରକାଠରୀର ଦୁଇଟି ପରୁା  ାପ ୍କ ି | ଦି୍ଵତୀର୍ୟ ରାକାଳ ସମର୍ୟରର ରସ 

ରମାରତ ପଗ୍ଭରିର , "ରାବା ି ଆପଣ ଏକ ସାୋର ଅଛି ଚାହ ିଁାନି୍ତ?" 
  

ମ ିଁ ୁତା ଆଡକୁ ଚାହି ିଁ କହି ି ରଯ ମ ିଁ ୁକରିବି ଏବଂ ମ ିଁ ୁନିଶି୍ଚତ ରଯ ଏହା ରମାରତ ଭ  ଅନୁଭବ କରିବାରର ଏବଂ ସନୁ୍ଦର 

ଏବଂ ସରତଜ ଅନୁଭବ କରିବାରର ସାହାଯୟ କରିବ | 



  

ମ ିଁ ୁରଯରତରବରଳ ରଶାଇବାକୁ ଗ ି, ରସ କହି ା ରସ ସବୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହବାରବରଳ ଟିକିଏ ରହବ ଏବଂ ରସ ଶୀଘ୍ର ଆସି 

ରମାରତ ଆଣବି | ରସ ବର୍ତ୍ମ୍ାନ ରମାରତ ନିରଜ ଛାଡି ଯାଉଥରି  | ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସରଙ୍କତ ରଯ ରସ ରମାରତ ଭ  

ରହବାକୁ ରଦଖପିାରନି୍ତ (ଯଦିଓ ମ ିଁ ୁରସରତରବରଳ ଏହା ବିର୍ର୍ୟରର ଅବଗତ ନଥ ିି ) | 

ଅଧା ଏକ ଘଣ୍ଟା ପରର ରସ ରଫରି ଆସି ରମାରତ କର । ମ ିଁ ୁଉପରକୁ ତଥାପି ତାକୁ ସହାର୍ୟତା ଆବଶୟକ ପଡିର  

ଏବଂ ଆରମ ସାୋର କୁ ଅଫ୍ headed। 
  

ରସ ଆମ୍ଭ ହସ୍ତ ରାର ଉଠି ରମା undressed ଏବଂ ସମ୍ପର୍ୂ୍ଣ୍ ଉ ଗ୍ନ ପ୍ାିଷି୍ଟକ ରସହି ଧଳା chairs ରଗାଟିଏ ଓହ୍ଲାଇ 

ରମାରତ ବସି handheld ସାୋର ରଖ ିଏବଂ କହିର  ରସ ଇଚ୍ଛା ଶୀଘ୍ର ପନୁଃ ଆସିବା। ମ ିଁ ୁକିଛି ଘଞୁ୍ଚାଇବା ନାହି ିଁ, ମ ିଁ ୁ

କ'ଣ କରିପାରର ସମସ୍ତ ସମାନ ସି୍ଥତି ରାର ବସି ରସ ରମାରତ ରଖଥିରି  ଥ ିା ନାହି ିଁ। ମ ିଁ ୁଆରଦୌ ଜଳ ପ୍ରାର୍ୟ 

ଘଞୁ୍ଚାଇବାକୁ ଅସମଥ।୍ 
  

ଏହା ଭାବିରା  ରସ ଏକ ସମର୍ୟ ପାଇ ିଁ ର୍ୟାଇ ଥ ିା ରସ ଏବଂ ରଫରି ଆସିର  କବାଟ ପ୍ରାର୍ୟ ତାକୁ ମଣୁ୍ଡ poked। ମ ିଁ ୁ

ଠିକ ମ ିଁ ୁହ ିଁ କହିର  ଯାହା କୁ କରୁଛ ଥ ିା ଯଦି ରସ ପଚାରିର । 

ତା’ପରର ରସ କହି ା “ରମାର କିଛି ନସ ୍ଅଛନି୍ତ ଯଦି ରସମାରନ ଭିତରକ ୁଆସନି୍ତ ରତରବ ଠିକ୍ ଅଛି କି?” 

ରମା ମହୁ ିଁରର ବହୁତ ବଡ ହସ ସହିତ ମ ିଁ ୁପଚାରି ି “ଏବଂ ରସମାରନ କ’ଣ ରଦଖବିାକୁ ଚାହ ିଁାନି୍ତ?” 

ରସ ଏକ ସନୁ୍ଦର ହସ ସହିତ ଉର୍ତ୍ର ରଦର  “ରସମାରନ ତୁମକୁ ଗାଧଆୁରର ରଦଖବିାକୁ ଚାହ ିଁାନି୍ତ!” 

ମ ିଁ ୁପଛକୁ କହିରା  ଉପହାସ "ମ ିଁ ୁଏପରି ଚିନ୍ତା ... ନିକଟକୁ ଆଣ!" 
  

ଅନୟ nurses ସମସ୍ତ ସାୋର ରୁମ ଭିତରକ ୁ crammed ସାୋର ଉଠିର  ଉ ଗ୍ନ ଧାରଣ ମ ିଁ ୁ ରସଠାରର 

ବସିଥରିା । ରମା ଧାତ୍ରୀକ ୁକହିର , "ରକରତ  ମ୍ବା d ଆପଣ ଭାବୁଛନି୍ତ ଏହା ବୃଦି୍ଧକର ଯତ୍ନ ରୁ୍ୟନିଟ୍ ଏଠାରର 

ରହାଇଛି o?" 

ମ ିଁ ୁକହି ି “ମ ିଁ ୁଜାରଣ ନାହି ିଁ, ରବାଧହୁଏ 70 ବର୍ ୍ମ ିଁ ୁଅନୁମାନ କରୁଛି | ” 

ରସ କହି ା “ହ ିଁ, ଏବଂ ତୁରମ ପ୍ରଥମ ଯିଏ ଏଥରିର ଗାରଧାଇବା | ଆରମ ଜାଣପିାରି ୁ ନାହି ିଁ କାହି ିଁକି ରସମାରନ ଏକ 

ଇରଣ୍ଟନ୍ିଭ୍ି ରକର୍ୟାର ରୁ୍ୟନିଟରର ଗାରଧାଇର  ରଯଉ ିଁଠାରର ର ାକଙୁ୍କ ସ୍ପଞ୍ଜ ସ୍ନାନ ଦିଆଯାଏ! ” 
  

ଆରମ ସମରସ୍ତ ହସି ୁ | 

ରସମାରନ ବୁ explain ାାଇବାକୁ ଆରଗଇ ଆସିର  କିପରି shower ାାଡୁ ସବଦ୍ା ରଷ୍ଟାରରଜ୍ ରୁମ ୍ଭାବରର 

ବୟବହୃତ ରହଉଥ ିା ରତଣ ୁରସମାନଙୁ୍କ ଏହାକୁ ସଫା କରି ସଫା କରିବାକୁ ପଡି ା | 
  

 ିରନଟ ଏବଂ ଆମ୍ବର ଦିନରର ରମାରତ ବାରମ୍ବାର ରଦଖା କରୁଥରି  | 
  

ରାତି ପ୍ରାର୍ୟ 4 ଟା ପଯୟ୍ନ୍ତ କ୍ରମାଗତ ଭାବରର ଆସି ରମାରତ ଇରଣ୍ଟନ୍ିଭ୍ି ରକର୍ୟାରରୁ ବାହାର କରି ଏକ ୋଡକୁ୍ 

ରନଇଗ ା | 
  

ରମାରତ ୋଡକୁ୍ ଚକ୍କର ଦିଆଯିବା ପରର,  ିରନଟ୍ ଏବଂ ଅମ୍ବର ରମାରତ ହସପିଟା ୍ କାରଫରିଆରର ଚକ୍କର 

ରଦର  ଏବଂ ଆରମ ସମରସ୍ତ ଏକାଠି ରାତ୍ରୀ ରଭାଜନ କରି ସାଧାରଣ ଜିନିର୍ ବିର୍ର୍ୟରର ଚାଟ୍ କ ୁ | 
  

ରସହି ରସାମବାର ରାତିରର ମ ିଁ ୁରଶାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥା’ନି୍ତ କିନ୍ତୁ ୋଡର୍ର ନକରୁ୍ ଜରଣ ନସ ୍ଥରି  ଯିଏ ସମସ୍ତ 

ରଟ୍ର ଏବଂ ରମାପ ୍ଏବଂ ବାଲି୍ ଟ ବାଜିଥରି  ଏବଂ ରାତିସାରା ରଜାରରର ବୁ ୁଥରି  | 
  

ମ ିଁ ୁରମା ଛାତିରର ଏକ ସ ୍special ତନ୍ତ୍ର ଆରରାଗୟକାରୀ କି୍ରମ ୍ଘର୍ଥୁ ିି ଏବଂ ସ ୍nut ତନ୍ତ୍ର ପଷିୁ୍ଟକର ସପି୍ରିମଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ 

କରୁଥ ିି ଯାହା ମ ିଁ ୁସାଧାରଣତ daily ପ୍ରତିଦିନ ଗ୍ରହଣ କରର |  ିରନଟ୍ ରସମାନଙୁ୍କ ରମା ପାଇ ିଁ ଆଣଥିରି  | 
  



ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ଉପରର orderly ଆସି ପନୁବା୍ର ଏକ୍ସ-କୁ ରମାରତ ତଳକୁ ରନଇ ରସମାରନ ଅଧକି ଛାତି ଏକ୍ସ-

ରନର  ଏବଂ ତାପରର ଅପ ୍wheeled ରମାରତ ପନୁବା୍ର ମ ିଁ ୁଶର୍ୟୟା କୁ। 
  

ଘଣ୍ଟାକୁ ଏବଂ ରବରଳରବରଳ ଅଧକି ଥର ମ ିଁ ୁଉପରକୁ ଗମନ ପାଇ ିଁ ଏବଂ corridors ତଳକୁ ତଥାପି ନିବିଡ ଶ୍ୱାସ 

ଏବଂ ତଥାପି ରକ୍ତର ରଛାଟ ପରିମାଣର ଉପରକୁ କାଶ ରଗ । ମ ିଁ ୁସ୍ବାଧୀନ ଓ ସାଧାରଣ ପଦଚାଳନା Pace ଅରପକ୍ଷା 

ମାତ୍ରାରର ଧମିା ଏକ Pace ରର ଗତି ଥ ିା। 
  

ମ ିଁ ୁରଫାନ୍ କ  ଏବଂ କିଛି ପରିଦଶକ୍ମାନଙୁ୍କ ଏକ ଦମ୍ପରି୍ତ୍ ଥ ିା। ଏହି ପରିଦଶକ୍ମାନଙୁ୍କ ଜରଣ କିଏ ଭଉଣୀମାନଙୁ୍କ 

ଏକ ବନୁ୍ଧ୍ ଥ ିା ବୃଦି୍ଧକର ଯତ୍ନ ଧାତ୍ରୀକ ୁଥ ିା। 
  

ରଯରତରବରଳ ମ ିଁ ୁୋଡର୍ର ଥ ିି, ଜରଣ ନସ ୍ଆସିର  ଯିଏ ଗରୁୁତର କାର ଦୁଘଟ୍ଣାରର ରକଉ ିଁ କାରଣରୁ ଆଘାତ 

ପାଇଥାଏ ରସ ସମ୍ବନ୍ଧ୍ରର ଏକ ଅଧ୍ୟର୍ୟନ କରୁଥ ିା ରତଣ ୁକାର ନିମା୍ତାମାରନ ଏହି ଆଘାତକୁ କମ ୍କରିବା ପାଇ ିଁ 

କାରର ଡିଜାଇନ୍କୁ ସଜାଡି ପାରିରବ | 
  

ରସ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥରି  | 

ରଗାଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥ ିା “ରମାର ଦଶନ୍ରର ବାଧା ସଷିୃ୍ଟ କରୁଥବିା କିଛି ଅଛି କି?” 

ରମାର ଉର୍ତ୍ର ଥ ିା “ହ ିଁ” 

ରସ ପଚାରି ା “ଆଉ ରସ କ’ଣ?” 

ମ ିଁ ୁଉର୍ତ୍ର "ରମା ବିଶ୍ରାମ!" 
  

ରସ ଏହା ର ଖଥିରି  ରଯ ମ ିଁ ୁଥଟ୍ଟା କରିଥ ିି ଏବଂ ତା’ପରର ରସ ରମା ଆଡକୁ ଚାହି ିଁର  ଏବଂ ମ ିଁ ୁତାଙୁ୍କ ମ ୂୟାଙ୍କନ 

କରୁଥବିାର ରଦଖ ିି | ତା’ପରର ରସ ହସିର । 
  

ମ ିଁ ୁପରର କହିର , "airbag ଧଳୂି ରଯଉ ିଁଠାରର ନିରାପର୍ତ୍ାକୁ କାର ପରିଚାଳିଚ କରିବା ପାଇ ିଁ ରଦଖବିାକୁ ସମଥ ୍

ରହବା ରୁ ରମାରତ ବନ୍ଦ" 
  

ଧାତ୍ରୀକ ୁମଧ୍ୟ ଏକ ସନୟାସିନୀ ଥ ିା। ରସ ରମା ସହିତ ତାହା କିପରି ଅବିଶ୍ ବାସୟ ଥ ିା ରଯ ମ ିଁ ୁଜୀବିତ ଥ ିା ବିର୍ର୍ୟରର 

କଥାବାର୍ତ୍ା୍। ରସ ରମାରତ interviewing ଥ ିା ରବରଳ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରମାର କାର ଆରାମର ସ୍ପର୍ ୍ଥ ିା। ଏକ ସପ୍ତାହ 

ପରର ରମାର ରଯରତରବରଳ ବନୁ୍ଧ୍ ମୀଖାରଯ  ଓ ମ ିଁ ୁର ାକ ପଚାରିର  ତାହା ସଞ୍ଚର୍ୟ ଥ ିା କିଏ ତାହା ରୁ କିଛି 

ଜିନିର୍ ସଂଗ୍ରହ କାର ରଦଖବିା ଏବଂ ଗର  "ଅରନକ ର ାକ ଏହାକୁ ମତୁୃୟବରଣ କିପରି?" ମାଇରକ ୍ କହିର  ରଯ 

ରକହି di ଇ , ଏବଂ ଆପଣ ର ାକ ତାହା ଅବଶଷି୍ଟ ରଯଉ ିଁ ରଦଖଛୁନି୍ତ ଘ। ରସ shocked ରହ ା ଏବଂ ଏହା କିପରି 

ଅବିଶ୍ ବାସୟ ଥ ିା ମ ିଁ ୁଜୀବିତ ଥ ିା କହିର  (କିମ୍ବା ଶବ୍ଦ ସମାନ) 
  

ବୁଧବାର ସକାରଳ ରଥାରାସିକ୍ ସଜନ୍ ରମାରତ ରଦଖା କରିବାକୁ ଆସି ରମା ପରଦାକୁ ଟାଣରି  ଏବଂ ପାଶ୍ୱରୁ୍ ମଣୁ୍ଡ 

ହ ାଉଥରି  ରଯ ମ ିଁ ୁଏହା ରକରବ ରଦଖ ିନାହି ିଁ… 

ଏହି ସମର୍ୟରର ମ ିଁ ୁପ୍ରକୃତରର ଭାବି ି, “ରବାଧହୁଏ ଯାହା ମ ିଁ ୁନିଜକ ୁହୃଦର୍ୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ରଦଇଛି ତାହାଠାରୁ ଏହା 

ଖରାପ ଅରଟ… ..” 
  

ରସ କହିର , "ମ ିଁ ୁଏପରି ଏକ୍ସ-ମ ିଁ ୁମ ିଁ ୁMelbourne ରୁ ଶୀର୍ ୍thoracic ଅର ଚିକିକ ଆହ୍ବାନ ରଯ ଗତକା ି ରନର  

ବିଶ୍ ବାସ କର  ନାହି ିଁ ଏବଂ ରସ ଓ ମ ିଁ ୁକରାଯାଇଛି 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇ ିଁ ଜାଗ୍ରତ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ଗତକା ି ସକାଳ 

ଏବଂ ରୁ ଏକ୍ସ-ଉପରର pawing ରସ ରଗାଟିଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫୁସଫୁ୍ସ ୍ଅଦ୍ଧହ୍ିନ ବାହାର ରନଉଛି ର ରମାର 

ପ୍ରକୃତ ନିର୍୍ଣ୍ର୍ୟ ସହିତ ରାଜି। ରମାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିରାକରଣ ସହିତ ରସ ମଧ୍ୟ ସହମତ ଅଟନି୍ତ ରଯ ତୁମର ବର୍ତ୍ମ୍ାନ 

ଜରଣ କିରଶାରଙ୍କର ଦୁଇଟି ନୂତନ ଫୁସଫୁସ ଅଛି ଯିଏ ରକରବ ଧମୂପାନ କରିନଥରି  ” 
  

ମ ିଁ ୁକହି ି “ରମାର ବର୍ୟସ 43” 



ରସ କହିଥରି , “ମ ିଁ ୁଜାରଣ…” 
  

ମ ିଁ ୁବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥ ିି… ମ ିଁ ୁସଫଳ ରହାଇଥ ିି… 
  

ମ ିଁ ୁପଚାରି ି “ବର୍ତ୍ମ୍ାନ କଣ ହୁଏ?” 

ଯୀଶ ୁଉର୍ତ୍ର ରଦର , "ଆପଣ ରହାମ ୍ଯାଇପାରିରବ" 

ମ ିଁ ୁପଚାରି ି “ରକରତ ଶୀଘ୍ର?” 

ରସ ଉର୍ତ୍ର ରଦର  “ଯଥା ଶୀଘ୍ର  ମ ିଁ ୁ ଯଦି ସସୁ୍ଥ ରକୌଶଳ କରୁଛ ଶଣୁବିା ଏବଂ ରଯ y ou 

କରୁଛନି୍ତ ମଧ୍ୟ ରନଉଛି supplements, ଏବଂ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ରହାଇଛି କାମ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇ ିଁ ଓ ଆପଣ ଘରର ଭ  

ଅଫ୍ ରହାଇଥା'ନ୍ତା। " 
  

ରଯରତରବରଳ ରମା  ିଫ୍ଟ  ରମାରତ ଘରକୁ ରନବା ପାଇ ିଁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପରର ପହଞି୍ଚ ା, ମ ିଁ ୁନିଜ ବାଷ୍ପ ତରଳ ଡାକ୍ତରଖାନା 

ବାହାରକୁ ଗ ି | 
  

ଦୁଘଟ୍ଣାର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରର ମ ିଁ ୁତାରଜାନ ପରି ରମା ଛାତି ବାଜିବାରର ସକ୍ଷମ ରହ ି | 

ରମାର ଭଙ୍ଗା ପଟି ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ଷ୍ଟନମ୍ ୍ଭ  ଭାବରର ଭ  ରହଉଥ ିା | 
  

ଯଦି ଆରମ ସମରସ୍ତ ନିଜ ଉପରର ଏବଂ ଆରମ ଉଠାଇଥବିା ଧାରଣା ଏବଂ ରପ୍ରରଣା ଉପରର ବିଶ ୍ed ାାସ କରୁ 

ରତରବ ଏହା ଆଶ୍ଚଯୟ୍ଜନକ ନୁରହ ିଁ କି? 
  

ଆରମ ପ୍ରକୃତରର ନିଜକ ୁରକରତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ? 
  

1987 ମସିହାରୁ ମ ିଁ ୁଜାରଣ ରମାର ନିଜ ଉପରର ଥବିା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମ ିଁ ୁଯାହା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ , 

ତାହା ବହୁତ ବୃଦି୍ଧ ପାଇଛି | ଏହା ମଖୁୟତ the ସମାନ କାଯୟ୍ ରହତୁ ମ ିଁ ୁ

ବର୍ତ୍ମ୍ାନ www.enjoyinnerpeace.com.au ମାଧ୍ୟମରର ଅଂଶୀଦାର କରର ଏହି ରେବସାଇଟ୍ ରର ଅରନକ 

ଆଇଟମ ୍ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙୁ୍କ ଘରର କିମ୍ବା ସମାନ ଯାତ୍ରାରର ଅନୟମାନଙ୍କ ପରି ଅଂଶୀଦାର କରି ଆପଣଙ୍କ 

ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ପାଇ ିଁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ |    
  
  
  
  

ଯଦି ଆପଣ ରଜାନ୍ ପରି ତୁମର ଆତ୍ମା ଗାଇଡ୍ ସହିତ କିପରି କାଯୟ୍ କରିବାକୁ ଶଖିବିାକୁ ଚାହ ିଁାନି୍ତ କିମ୍ବା ଆପଣ କିଏ, 

ଆପଣ ରକଉ ିଁଠାରୁ ଆସିଛନି୍ତ , ଆପଣ ରକଉ ିଁଠାକୁ ଯାଉଛନି୍ତ ଏବଂ ଆପଣ କାହି ିଁକି ଏଠାରର ଅଛନି୍ତ ରସ ବିର୍ର୍ୟରର 

ଅଧକି ଜାଣବିାକୁ ଚାହ ିଁୁଛନି୍ତ , ରତରବ h କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ରେବସାଇଟ୍  www। enjoyinnerpeace.com.au 
  

ଥରର ରସଠାରର ତାଙ୍କ ସାଇଟରର | 

ପ୍ରଥରମ ଆମ କାହାଣୀ ଟୟାବରର 20 ମିନିଟର ଭିଡିଓ ରଦଖନ୍ତୁ | 

ଦି୍ଵତୀର୍ୟରର ଏକ ଇବୁକ୍ କିଣ |  

ତୃତୀର୍ୟତ you, ଆପଣ ଏକ ରହାମ ୍ ଷ୍ଟଡି ରପ୍ରାଗ୍ରାମ କ୍ରର୍ୟ କରିପାରିରବ , ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିରଜ , ନିଜ 

ଘରର କାମ କରିପାରିରବ | 

ଚତୁଥତ୍ Orient ଓରିଏରଣ୍ଟସନ୍ ରପ୍ରାଫାଇ ୍ ପାଇ ିଁ ରଗାଟିଏ ପରାମଶ ୍ପାଇ ିଁ ନିଜକ ୁବୁକ୍ କର ରଯଉ ିଁଠାରର ତୁରମ 

ତୁମର ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ ସହାର୍ୟକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇଟି ମାଗ ୍ରଯାଗାରଯାଗକୁ ସ୍ଥାପିତ / ପରିଷ୍କାର କର | 
  

ଆପଣ କିପରି ଦୂର ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତି୍ମକ ଉନ୍ନତି ରାଗାଡାଇ ା କରିବାକୁ ଉପରର ନିଭର୍ 

ରସଠାରର ଅଛି spirituality ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଅରନକ ରସବା ଉପ ବ୍ଧ ଉପରର 600 ଉପରର ଦଳ।  
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ରେବସାଇଟ୍ www.enjoyinnerpeace.com.au ଏକ୍ସରପ୍ାିର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ i f ଆପଣଙ୍କର କ questions ଣସି 

ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ରକବଳ ପଚାରନ୍ତୁ |  
  
  

ରଜାନ୍ ବିଶ ୍Spirit କୁ ଭ୍ରମଣ କରି ର ାକମାନଙୁ୍କ କିପରି ରସମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଗାଇଡ୍ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ା୍ କରିରବ, 

ନିଜ ଉପରର ବିଶ୍ୱାସ କରିରବ, ରସମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଉରେଶୟ ରଖାଜିରବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ 

ସାହସ କରିରବ | 

ଯଦି ଆପଣ ଚାହ ିଁୁଛନି୍ତ ରଜାନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସନ୍ତୁ ରତରବ ତାଙୁ୍କ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କମଚ୍ାରୀଙ୍କ 

ସହିତ www.enjoyinnerpeace.com.au    ରେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରର ରଯାଗାରଯାଗ କରନ୍ତୁ | 
  
  
  
  
  

ଯଦି ଆପଣଙୁ୍କ ଇଂରାଜୀରର ଅନଗଳ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି ତ୍ରୁଟିଗଡିୁଏ ରହିଛି ରର translati ଉପରର ଏହା 

ଅନୁବାଦିତ ସଂସ୍କରଣକୁ ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କରଣରୁ ରମାର ଅଫିସ ଜଣାନ୍ତୁ ଦର୍ୟାକରି ଏବଂ ଆପଣ କରିବୁ happily 

ଆଗକୁ ପାଇ ିଁ ଶବ୍ଦ ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ସଂସ୍କରଣ ତାପରର ଆମ୍ଭ ପାଇ ିଁ ଅନୁବାଦ ପନୁଃଯାଞ୍ଚ ଖସିୁ ଅଛି ଯଦି ତୁରମ ଏଡିଟ୍ 

କରିବାକୁ ଆମକୁ ସାହାଯୟ କରିଥବିାରୁ ଆଗଆୁ ଧନୟବାଦ 😊 
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