
ଶୀଷ Oେର ପହOିବା ପାଇଁ Oବଳ ଇଛାଶOି ଜରୁରି: ଡାOର ପOା 

Oବଳ ଇଛାଶOି, ନିOOO େଯାଜନା ଏବଂ କଠିନ ଅଧ ବସାୟ ଦOାରା  ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଶୀଷ Oେର ପହOି ପାରିବ େବାଲି ବିଶିO 

ହୃଦେରାଗ ବିେଶଷO ପଦOଭୂଷଣ ଡ଼ାOର ରମାକାO ପOା କହିଛOି  ଆଜି ଉOଳ େଗୗରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସO ଜୟOୀ ତଥା 

ବOୃତାମାଳାେର ମୂଖ  ଅତିଥି ଭାେବ େଯାଗେଦଇ ଡା.ପOା କହିେଲ େଯ ସଫଳତାର ଶୀଷ Oେର ପହOିବାକୁ େହେଲ ମୂଳଦୁଆ ଟାଣ 

େହବା ସହିତ ମେନାବଳ,ସOପO ଓ େଯାଜନା ସହିତ ଦଳଗତ ଉଦ ମ ନିହାତି ଆବଶ କ  

–ଆମ ଓଡ଼ିଶା—ର ଅଧ O େସୗମ ରଂଜନ ପOନାୟକO ସଭାପତିତOେର ଅନୁOିତ ଏହି ବOୃତା ମାଳାେର ଡା.ପOା କହିେଲ େଯ 

ହାଇOାବାଦ ଠାେର  ଏକ ବିଶOOରୀୟ ଡ଼ାOରଖାନା OତିOା ସମୟେର ଆଉ ଜେଣ ସହେଯାଗୀ ଡାOର  ତାO ଭିତେର ଓଡ଼ିଆ 

ଅOିତାର ନିଆ ଁ  ଜାଳି େଦଇଥିେଲ  ଚିକିOା ବିOାନ ସହିତ OOତOେର  ରୁଚି ରଖୁଥିବା  ଡାOର ରାଜା େରOଡ଼ି ଦିେନ ରାOୀ 

େଭାଜନ ସମୟେର OଶO କରିଥିେଲ େଯ ଏକ ସମୟେର ଓଡ଼ିଆମାେନ ଗOା ଠାରୁ େଗାଦାବରୀ ପଯ O O ରାଜୁତି କରୁଥିବାର 

OOତାOି କ Oମାଣ ମିଳୁଛି  ଏେବ େସହି ଓଡ଼ିଆମାେନ ଗେଲ କୁଆେଡ ? ଏହି OସOେର ଡ଼ା.ପOା କହିେଲ େଯ OକୃତପେO 

ଶହଶହ ବଷ O  ପୂବO ଓଡ଼ିଆମାନOର ଜିO ଆମ ଭିତେର ଆଜି ବି ରହିଛି  କିO  ଆଜିର ଓଡ଼ିଆମାନOକ ମଧ େର ଆତO ବିଶOାସ  

Oାସ ପାଇଛି େସମାେନ ଆଉ ପୂବO ପରି ସOପO େଦଖିପାରୁ ନାହଁାOି  େତଣୁ ପରିକOନା, କଠିନ ପରିOମ ଓ ଏକାଠି ମିଳିମିଶି 

କାମ କରିବାର  ମେନାବୃତି ପୁଣି  ଜାOତ  େହେଲ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପୁଣି ନିଜର େOOତO Oତିପାଦିତ କରିପାରିବ  

ଯାଜପୁର ଜିOାର ଏକ ଅଖ ାତ ପOୀ ଦାେମାଦର ପୁର ଗାେର ଜନିOତ ଡା. ପOା Oୀତିପୁର ହାଇOଲରୁ ଶିOା ଆରO କରି 

ବିେଦଶେର ଉOଶିOା ଓ ଚିକିOା େସବା ତଥା ପେର ମୁOାଇେର ବିଶOବିଖ ାତ ଏସିଆO ହାଟO ଇନOିଚୁ O OତିOା  ପଯ O O ତାOର  

ସଫଳ ଯାOାର  କାହାଣୀ ବOOନା କରିଥିେଲ Oତି େOOେର  ଉଚିତ ସଂକO  ହO ସଫଳତା ଆଣିଦିଏ େବାଲି ଡାOର ପOା ନିଜ 

ଆଦ  ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ବOOନା କରି କହିଥିେଲ େଯ, େସ ମଧ  ଅନ   ଚପଳ ଛାOO ପରି Oାଥମିକ  ଶିOା ଓ ହାଇOଲ 

ଶିOା େବେଳ ପାଠପଢାେର ଅବେହଳା କରିବାକୁ େଚOା କରିଥିେଲ  ମାO ମା—O ଅନୁଶାସନ ଓ OଧାନଶିOକ ସତୀଶ ଚO 

ଦାସO ଶୃOଳା ତାOୁ  ଏପରି ଶିOା େଦଇଥିଲା େଯ ଭବିଷ ତେର େସ େକୗଣସି କାଯ O କୁ ସାମାନ  ଅବେହଳା କରିବାକୁ ସାହସ 

କରି ନଥିେଲ  ତାର ଫଳଶୃତି େହଉଛି ତାOର ଏ ସଫଳତା  େତଣୁ ଜେଣ ଭଲ ଶିOକ ସହିତ ଅଭିଭାବକ ମାନO ଅନୁଶାସନ  

ଠିO ରହିେଲ  ଜେଣ OାମାOଳରୁ ଓ ସରକାରୀ  ବିଦ ାଳୟରୁ ଶିOା Oହଣ କେଲ ମOୟ ସଫଳତାର ଶିଖରେର ପହOିବା 

ଅସOବ ନୁେହ ଁ େବାଲି ଡା.ପOା କହିଛOି ଏସିଆO ହାଟO ଇOିଚୁ O ପରି  ଓଡ଼ିଶାେର ଏକ ବିଶOOରୀୟ ହୃO େରାଗ ଚିକିOା 

େକO OତିOା ପାଇଁ େସ ଉଦ ମ ଆରO କରିଛOି  ଏହି ଡ଼ାOରଖାନାରୁ େଯଉଁ ଲାଭାଂଶ ମିଳିବ  ତାହା ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ େଲାକO 

ସOାO  ଓ ଶିOା େOOେର ବିନିେଯାଗ  କରାଯିବ େବାଲି  ଡ଼ା.ପOା  Oତିଶୃତି େଦଇଥିେଲ 

ଡା.ପOା ଆହୁରି କହିେଲ େଯ ଓଡ଼ିଶାେର ସOାO  ସେଚତନତା ବିେଶଷ ଜରୁରୀ  ବିେଶଷତଃ ହୃO େରାଗରୁ ଦୂେରଇ ରହିବା ପାଇଁ 

ନିଜ ଖାଦ ାଭାସ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ  ଏତଦବ ତୀତ ନିୟମିତ  ବ ାୟାମ ,ତମାଖୁ ଓ ଧୂମପାନ  ଠାରୁ ଦୁେରଇ ରହିବା ସହିତ  

ନିୟମିତ  ବ ବଧାନେର  ସOାO  ପରୀOା କରାଇେଲ ଏହି  େରାଗଠାରୁ  ନିରାପଦ ଦୁରତOେର  ରହି େହବ ଏହି ଅବସରେର 

େସଠାେର ଉପOିତ ଡ଼.ପାଣିOାହୀ ଓ ଡ଼. େଗୗରହରି ଦାସ Oମୁଖ ଡ଼. ପOାOୁ ବିଭିO OଶO ପଚାରିଥିେଲ ଡ଼. ପOା ଏହି ସବୁ 

OଶOର ଉOର େଦଇ କହିେଲ େଯ  ଶିOା ପାଇଁ ଶିOାନୁOାନ ନୁେହଁ, ଶିOକ ଓ ପିତାମାତା ହO ଗୁରୁତOପୂOOଏତଦବ ତୀତ ବାହାେର 

ମିଳୁଥିବା  ପାଟିସୁଆଦିଆ ଖାଦ  ଅେପOା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ  ସOାO  ପାଇଁ େବO ଉପକାରୀ େବାଲି ଡ଼.ପOା ମOବ  େଦଇଥିେଲ 



ଉOବେର ଅଧ O ତା କରି Oୀ େସୗମ ରଂଜନ ପOନାୟକ କହିେଲ େଯ ଓଡ଼ିଆଜାତିକୁ  ବିଶOOରେର OତିOା କରିବା ପାଇଁ 

ମଧୁବାବୁ ସOପO େଦଖିଥିେଲ  ଡ଼ାOର ପOା ଆମ ସମୟର ସଫଳ କାହାଣୀର ଜେଣ ନାୟକ େବାଲି େସ ବOOନା କରିଥିେଲଏକ 

ସାଧାରଣ Oଲେର ପାଠ ପଢି ବିଶO OସିOି ଲାଭ କରିଥିବା ଡ଼ା.ପOାO ଜୀବନ ଯାOାରୁ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ପିଲାମାେନ  ମଧ  

ଅନୁOାଣିତ େହାଇପାରିେବ ଏହି ଅବସରେର Oୀ ପOନାୟକ କହିେଲ େଯ ୧୯୯୬ ମସିହାେର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସଂOତିର 

Oଚାର Oସାର  ପାଇଁ କାମ କରି ଆସୁଛି  ଏତଦବ ତୀତ  ରOଦାନ ଓ ମତଦାନପାଇଁ ନୂତନପିଢ଼ୀ କୁ ଅନୁOାଣିତ କରିବାକୁ  

ଉଦ ମ  ଜାରି ରଖିଛି  ଆସOା ୨୦୧୫ ମସିହା ସୁOା ଓଡ଼ିଶାକୁ  େସOOାକୃତ ରOଦାନ ଦOାରା ଆତOନିଭOରଶୀଳ କରିବାକୁ େଯାଜନା 

କରାଯାଇଛି େବାଲି Oୀ ପOନାୟକ ସୂଚନା େଦଇଥିେଲ  ଏହି ଅବସରେର Oୀ ପOନାୟକ ଡା.ପOାOୁ ଉପେଢୗକନ େଦଇ 

ସOଧOତ କରିଥିେଲ  

–ଆମ ଓଡ଼ିଶା—ର ସଂପାଦକ ସOରାଜ ମିO ଅତିଥି ପରିଚୟ Oଦାନ କରିଥିେଲ ଓ େଶଷେର Oକାଶନ ବିଭାଗର ସଂପାଦକ ଅସିO 

ମହାOି ଧନ ବାଦ ଅପ Oଣ କରିଥିେଲ  

 

 

 
 


