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୧ .କୁଆଁରୀ ଖସୁରି େଭାକ   ମେନାଜ ପ ନାୟକ     ୫  
୨. ଜଳୁଛ ିେଯ ବାରବାର   ଅଜୟ କୁମାର େବେହରା    ୬   
୩. ବଉଳ ମହକ   ବାବାଜୀ ଚରଣ େଜନା    ୭  
୪. ତୁମ ଚଲାପେଥ ଫୁଲ ବଷ.ୁ.. ହରି  େବେହରା     ୮  
୫. ମଁୁ ମ  ମଣିଷ ଟଏି  ଉମାକା  ନାୟକ    ୯  
୬ ଜନଭୂମି    ପ ିତ ବାସୁେଦବ ସାହୁ   ୧୦   
୭ େଗାଟଏି ପଦଁୁଅ ବନ   ପୀତାମର ମହାପା     ୧୧  
୮. ଭୁ େହ        ସୁନତିା ମହା  ି    ୧୨  
୯. ିୟା    ସଂ ା ରାଣୀ ଦାଶ    ୧୩   
୧୦ ସର ତୀ ୁ  ଣତ ି  ଶୁଭ ୀ ଧାନ     ୧୪   
୧୧. ଜୟ େହ ୀ ହରି   େସୗଦାମିନୀ ସାମ ରାୟ     ୧୫  
୧୨ ତୁମ କଥା.......   ଡ. ଶରତ କୁମାର ଚଉଁରୀ   ୧୬   
୧୩ ପ     ସୂଯ କା  ିଦାଶ    ୧୭  
୧୪ କାେଳ କାେଳ ଯୁ  େଲାଡ଼ା... ମମତା ବାରି      ୧୮  
୧୫ େଖାଲ ନାହ ଇତହିାସ  ସୁର ନ ପା      ୧୯  
୧୬. ବାପା    େଗାପୀନାଥ େସଠୀ    ୨୦   
୧୭. ଦାଦନ    ବି ବ ରାଉତ     ୨୧   
୧୮. ଛଳନା    ନଶିକିା  କହଲସିଂହ    ୨୨    
୧୯. ପ ାୟତ ନବିାଚନ  ଯେମ ର କହଲସଂିହ    ୨୩   
୨୦. ଶୀତ     ସମରଜତି ପ ନାୟକ    ୨୪   
୨୧. ମହକ    ଡ. େମାଦ ଚ  ଦାଶ    ୨୪  
୨୨. ଚରି ବ ନୀୟା ମାଆ  ପାରାଣୀ ପାଣି ାହୀ    ୨୫    
୨୩. େମା େଦଶ ମହା   ଅଶନିୀ କୁମାର ପିାଠୀ   ୨୬    
୨୪. ଜୀବନ ଯ ଣା   େ ତ କୁମାର େବେହରା   ୨୭  
୨୫. ମିଛକୁ ସତ   ରେମଶ ଚ  ମି      ୨୮  
 

.ସଂ.  କବତିା   କବ/ିକବୟି ୀ     ପୃ ା  
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୨୬. େକୈଶାର ଶି ା    ଲ ୀଧର େବେହରା    ୨୯ 
୨୭. େବାଉ     ନଳନିୀ ଭା ଦାସ    ୩୦ 
୨୮. ଜୀବନଟା  ଊମ ମାଳ   ନି  ସାହୁ     ୩୧ 
୨୯. ମାନବକିତା    ଚୁମି ଦାଶ (ମି )    ୩୨   
୩୦. ଅପହୃତ ୃତରି ଛାୟା..   ଡ.ମାନସ ର ନ ପ ା   ୩୩   
୩୧. କବତିା ଧାରା    ଅରୁଣ ଦାଶ     ୩୪   
୩୨. ଅଧା ପ    ଡ ଦି ୀପ ୀଚ ନ     ୩୫  
୩୩. େମା ଗାଆ ଁ    ମଧୁଛ ା ଦାଶ     ୩୬   
୩୪. ାର ଠାକୁର    େତାଫାନ କୁମାର ରାଉତରାୟ  ୩୭  
୩୫. ଜନଭୂମି େମା ଭାରତ   ଡଃ ଚପଳା ପ ା    ୩୮ 
୩୬. ଗଣତ  ଦବିସ    ବଳିାସିନୀ ଦାଶ    ୩୯ 
୩୭. ଵେଡ଼ଇ ପ ୀ ର   ଆରତ ିମ ରୀ ଦାଶ    ୩୯ 
୩୮. େକରାଏ କୃ  ଗୀତ ି   େଦବ ତ ବାରିକ    ୪୦  
୩୯. ଆ  ବି ାସ    ପଦନାଭ ପାଣି ାହୀ    ୪୧  
୪୦. ଖାଲ     ଜୟେଦବ ସିଠ    ୪୨  
୪୧. ବା ବ େତା ୀତ ି     ର ିତା ମି      ୪୩  
୪୨. ଭାବର ଈ ର      ଶଶିରି କୁମାର ାଇଁ     ୪୪  
୪୩. ବେ  ମାତରଂ    ସେରାଜନିୀ ଦାସ    ୪୫  
୪୪. ସେତ ତୁ' କଏି    େିଲାଚନ ଦାସ    ୪୬   
୪୫. ସକାଳ ଜଣାଣ    େଗାଦାବରୀଶ ଦାସ    ୪୭  
୪୬. ନୂଆ ବଷେର େନତା  ତଶିତୃ ି ଅଜୁନ ଦାସ       ୪୮ 
୪୭. ଦୁଃଖର ଗ ିଲି    ସିେ ର ପିାଠୀ    ୪୮ 
୪୮. ଆକାଶ ଯାଇଛ ିେଶାଇ   ସୁ ୀ ୀତ ିଲତା ପ ା       ୪୯  
୪୯॰ ଅ ତିୀୟ ଅଭିନବ ଅମାନ ...  ଫୁ  ଚ  ମି      ୫୦ 
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କୁଆଁରୀ ଖସୁରି େଭାକ 
ମେନାଜ ପ ନାୟକ  

 
କାଣିେଚ ଦୁଃଖେର େମା'ର ଝରିଗଲା 

ଦ'ିଧାର ଅଶର ସୁଖ 
ଅଳପ ଚି ାେର ଭୁ  େହଲା େମା'ର 

ଲାେଜଇ ସପର ଅ   ।।୦।। 
 

ପୁରୁଣାକାଳଆି ମନର କା େର 
ଏଣୁେତଣୁ େଝାଟ ିଚି  

ମନମତାଣିଆ ଇ ା ଅଗଣାକୁ 
ଆଉ ତ ଆସୁନ ିଜ ,  

ଟକିଏି କଥାେର ମରିଗଲା େମା'ର 
କୁଆଁରୀ ଖସୁିର େଭାକ।୧। 

କାଣିେଚ ଦୁଃଖେର ... 
 

େଧାବଧାଉଳଆି େଦହର ଗାଆଁେର 
ଅକାଳ ମରୁଡ଼ ିଦୃଶ   

କଥାକୁହାଳଆି ଗହଳ ନଦିେର 
ଅଭାବୀ ଅଧୀର ଶ, 

ଥରିଏ େଦଖାେର ଗଜୁରି ଉଠଲିା  
ସବୁଦନିପାଇଁ େଶାକ ।୨। 

କାଣିେଚ ଦୁଃଖେର... 
               'ଆ ୟ', ଡ/ି୯୯, େସକର-୭,  
              ମକତନଗର,  କଟକ-୭୫୩୦୧୪,  
             େମା : ୯୪୩୭୩୮୬୦୦ 
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ଜଳୁଛ ିେଯ ବାରବାର  
ଅଜୟ କୁମାର େବେହରା  

 

ୀତ-ିଅନଳେର ପତ ଟଏି ମଁୁ  
ଜଳୁଛ ିେଯ ବାରବାର  
ତୁେମ କ ିବୁଝବି କାହକ ିନଆିଁକୁ  
କରିଛ ିମଁୁ ଆପଣାର  ।। 
 
ପାଇବାର ଇ ା ଜାଗିଛ ିମନେର  
େଖାଜୁଛ ିମଁୁ ଦନିରାତ ି 
େଭଟ  ିକ ିସଦା ଜୀବନ-ପଥେର  
ଖସୁିେର ଯାଆ  ିମାତ ି 
ମରି ମରି ଏଠ ିଜଇିବାଟା ଖାଲି  
ନୁେହଁ ଅଭିଳାଷ େମାର  

ୀତ-ିଅନଳେର ପତ ଟଏି ମଁୁ  
ଜଳୁଛ ିେଯ ବାରବାର ।। 
  

ବତିାଇଛ ିେକେତ ନଃିସ େର ଏଠ ି 
ତୁମକୁ ମଁୁ ଭାବ ିଭାବ ି 
ଆ ିଛ ିମଁୁ େକେତ ମାନସପଟେର  
ତୁମର ରୁେପଲି ଛବ ି 
େକେବ ବ ିଏ  ମନ ବୁଝ ିନାହ କଛି ି 
େଭଟଛି ିମଁୁ େଯେତ ଥର  

ୀତ-ିଅନଳେର ପତ ଟଏି ମଁୁ  
ଜଳୁଛ ିେଯ ବାରବାର  ।। 
 

ଅତରିି  ମ ଳ ଉ ୟନ ଅ କାରୀ, 
ଜଗତସଂିହପୁର  

େମା - ୯୮୬୧୧୩୮୪୮୩ 
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ବଉଳ ମହକ 
ବାବାଜୀ ଚରଣ େଜନା 

 
    ବଉଳ ମହେକ ମହକ ିଉଠଇ 
    ଏଇ େମାର େଛାଟ ଅଗଣା 
    ତୁମ ଆସିବାର େବଳ ଗଡ ିଗେଲ 
                     ଝୁରି ହୁଏ ମନ ମଇନା,,।୦। 
    ଏ ଆ କୁ େମାର ନଦି ଆେସ ନାହ 
    ଲ ି ଯାଏ େକେତ ଭାବନାର ନଈ 
    ଲାଗୁ ଅଛ ିତେମ ଯାଅ ଛୁଇଁ େଦଇ 
    ୀତ ିର  ଟେିକ ମଁୁେହ େବାଳ ିେଦଇ 
    ସବୁ ବୁଝ ିତେମ ଅବୁଝା ପରିକା 
                     େମା ମନକୁ କଆିଁ ବୁଝନା,।୧। 
    ତମକୁ ଏ ଆ  େଖାେଜ ବାର ଵାର 
    ଲାେଗ ନାହ ମନ େକଉଁ େର େମାର 
    ଆସିବାର କଥା ତେମ େଦଇ ଲ 
    କାମ ଚାେପ ଅବା ତେମ ଭୁଲି ଗଲ 
    ଆଜ ିକାହ େମାେତ ଭଲ ଲାଗୁ ନାହ 
            ନେିଜହତ ଵୁଝ ିପାେରନା,,।୨। 

 
ଅହଲ ା ନବିାସ 

େପାପରଡା, ନୂଆବଜାର, କଟକ୪ 
୯୪୩୭୮୩୪୭୧୯ 
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ତୁମ ଚଲାପେଥ ଫୁଲ ବଷୁ ଥାଉ 
    ହରି  େବେହରା 

 
ତୁମ ଚଲାପେଥ ଫୁଲ ବଷୁ ଥାଉ 
େମା ପେଥ ପଡ଼ୁେଗା କ ା 
ଦୁଃଖ କୁ କରଛି ିଗଳା ମାଳ ିମଁୁ ତ 
ବା ିଲାଣି  ପିଠ ିଅ ା ।୦। 
ସୁଖ େବାଲି ଯାହା କେହ ଏ ସଂସାର 
େମା ପାଇଁ କୁହୁଡ଼ ିନଈ 
ପାଇବାକୁ ଯାହା ହାତ ବେଢ଼ଇଛ ି
େଗାେଟ ମରୀଚକିା ଛାଇ 
ଜୀବନ େବାଲିଣ ଯାହାକୁ ଜୀଉଁ ୁ 
ଖାଲି ଗୂଢକ  ଲଟା ।୧। 
େମା ଭିତେର ଥାଇ କୁରରୀ ପ ୀଟ ି
କୁହୁର ିକୁହୁର ିକାେ  
େକଉଁ ଲ େର ମଁୁ ଜନଲିି େକଜାଣ ି
ଫଟା କପାଳ କୁ ନେି  
େଖାଜୁ ଲି େକେତ ପାଇଲି େକେତ ମଁ ୁ
ସରୁନାହ  ଭାଗ ବ ା ।୨। 
ଦୁଃଖ ଜରା ବ ା  େଦହକୁ ଦହୁଛ ି
ଦହଦହ  ଆ ା େମାର 
େକଉଁଠ ି ାବ ି ତଟ ନରିଂଜନା 
ଅମାପ ୀର ନୂପରୁ  
କମ କଷଣ ର ଦନି ସର ିଆେସ 
ବାଜଲିାଣି େଶଷ ଘ ା ।୩। 

କଲ ାଣ ନଗର , ବାେଲ ର-୧ 
 େମା-୯୪୩୭୮୧୩୭୦ 
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ମଁ ୁମ  ମଣିଷ ଟଏି 
ଉମାକା  ନାୟକ 

 
ନ ନ ବନ ପାରଜିାତ ତେମ 
ମୁ ମ  ମଣିଷ ଟଏି, 
ତୁମକୁ ପାଇବା ଏମିତକିା ଭାଗ  
େମାେତ ଅବା ଦବ କଏି----। 
 
େତାଳବିା ତ ଦୂର େମା ପାଇଁ ସପନ 
ଛୁଇଁବା ତୁମର ିତନୁ 
ପାଇବା ତୁମକୁ ଦୁଲଭ ଜାଣି ବ ି
ଭୁଲି ପାରୁନାହ ମନୁ---- 
 
ଅବୁଝା ମନକୁ--ସୀମା େଡଇଁ ବାକୁ 

 ବାରଣ କରବି କଏି---। 
 
ଆକାଶ ତାରାକୁ ଛୁଇଁ େହବ ନାହ 
ଚାହବା ନୁେହଁ ତ ପାପ 
ଆକାଶ କୁସୁମ କଏି େସ େତାଳବି 
ଇଏ ଖାଲି େଗାେଟ ଗପ---- 
 
େସ ଗପେର ତେମ କାହକ ିଆସଛୁ 
କାରଣ େଖାଜବି କଏି---।। 

 
ସ ାଦକ, 

ଜଗତସଂିପୁର ସାହତିି  ପରିଷଦ, 
େମା - ୮୮୯୫୦୬୪୬୧୩ 
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େଦଖ େମା ଜନଭୂମି େକେଡ ସୁ ର 
ତା'ଫୁଲ ଫଳ ସେତ େକେଡ ମଧରୁ 
େକଦାର କାନନେର ମ ିତ ଗଭା 
ସବୁଜମିା ଅମେର ଶରୀର େଶାଭା---୧ 
ପ ୀ ର ମୁ ନା େକେଡ ମଧରୁ 
କାକଳୀର ସ ୀତ ପ ମ ର 
େଗାେଗା ୁ  ବଂଶୀ ନ ଭାସ ିଆସଇ 
ଦୁଃଖ ଲାଘବ କେର ଣକି ପାଇ-ଁ--୨ 
େମା ଗାଆଁ ଯାନ ିଯା ା େକେଡ ଉ ତ 
ଭାରତଲୀଳା ଦ  ନାଚ ସ ୀତ 
େମା ଗାଆଁ,େମା ସଂ ତୃ ିକ'ିଆକଷଣ 

କୃତ ିଗଢଅିଛ ିକର ିଯତନ---୩ 

େମା ଗାଆଁ ପୁ ରଣିୀ େକେଡ ସୁ ର 
କାଚ େକ ୁ ସଦୃଶ  ସଲୀଳ 

ାମ େଦବୀ ମ ରି କ'ିମେନାହର 
ାକୃତକି େସୗ ଯ  ଉପମା ଳ---୪ 

ଭାଇଚାରାର ଭାବ ରହଛି ିଏଠ ି
ବପିଦ ଆପଦ େର ମିଶ ିଏକଠ ି
କୃଷି ଅଟଇ େମରୁଦ  ଏହାର 
ରାଜନୀତ ି ୀହୀନ କଲା ାମର---୫ 
ଏଇଠ ିରହଅିଛ ିେମା ଷଠଘିର 
େଶେଷ ଜଳବି ଏଠ ିଚତିା େମାହର 
ସାଇତ ିର ଅଛ ିଅେନକ ୃତ ି
ତା”ପାେଦ ନତି ିମୁହ କେର ଣତ-ି--୬ 
 

ସଂ ୃତ ଶି କ 
ାମ:-ହଳଦପିଦା  

େପା-କଲ ାଣପରୁ ଜି ା-େଖା ା 

ଜନଭୂମି 
ପ ିତ ବାସେୁଦବ ସାହୁ 
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େଗାଟଏି ପଦଁୁଅ ବନ  

ପୀତାମର ମହାପା  
 

ଘର ଛାଡ଼ ିଦୂେର େକମିତ ି ିୟାେଗା 
ଏକାକ ିକାଟୁଛ ଦନି 
ଅଗଣାେର େମାର ନତି ିସକାଳେର 
ଦେିଶ ତମ ପାଦ ଚି  ।। ୦ ।। 
ରାତ ିଚାରଟିାରୁ ବଗିଚାେର େମାର 
ଫୁଲ େତାେଳ େଗାେଟ ଝଅି 
ଫୁଲମାେନ ହସ ିହସ ିେଦଖୁଥା  ି
ହଳଦୀ ର  ତା େଦହ 
ତା ରୂପେର ିୟା ତମକୁ େଦେଖ ମଁ ୁ
ସେତକ ି ତିୀୟା ଜ  ।।୧ ।। 
ଦୂେର େଲ ିୟା ପାେଶ ଲା ପର ି
ଲାଗୁଥାଅ ଅହରହ 
ମନ ଆଇନାେର ଫୁଟ ିଉଠୁଥାଏ  
ତମର ିଲାଜୁଆ ମୁହ ଁ
େକେବ ଆସ ିତେମ େମା ଘର କରବି 
େଗାଟଏି ପଦୁଁଅ ବନ ।। ୨ ।। 

ମାୟା - ମାଳତୀ 
ହନୁମ  ପରୁ 

ମ  ଶାସନ , ଜଗତସଂିହପରୁ 
େମା - ୯୯୩୭୬୩୧୫୪୪ 
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ଭୁ େହ  

ସୁନତିା ମହା  ି 

ଭୁ େହ......  
ଏ ହ  ସ  ମନ େମାର  
କଛି ିବୁେଝ ନାହ ଥେର  
ଜଟଳିରୁ ଜଟଳି ଗଣିତ େସ  
େନଇ ଆେସ େମା ଭାବନାେର   I  
 

ଭୁ େହ......  
େକେତ ଜଟଳି ଅ  େସ  
କଷି ସମାଧାନ କରଛି ିେମାର  
ସୁଝ ିପାରବିନି ିଋଣ ତୁମ  
ଯାହା େଦଇଛ ଭାଗ ଫଳ   I  
 

ଭୁ େହ.......  
ଭୁଲ ଠକି ନ ାୟ ଅନ ାୟ କୁ  
ସହ ିପାେରନ ିକାହକ ିସେତ  
ଅ ିୟ ହୁଏ ମଁୁ ମିଥ ାଚାରୀ ପାେଶ  
ମୁେହଁ ଜବାବ ଦଏି େତ   I 
 

ଭୁ େହ......  
ଗୀତ େଗାବି  କୁ ସାଧନା ମଣଛୁ ି 
ଭ ି ା ଦୁଇ ବାହୁ େମାର  

ିତ ିବା ୁ  ବ ିଦୁଃଖୀ ର ୀ ଠାେର  
କଛି ିସାମଥ  ଆଉ ନାହ େମାର   I 
 

ଭୁ େହ......  
ଏହ ିଭି ା ମାେଗ ଆଜ ି ୀ ଛାମୁେର    
ତଵ ଇଛା ପରୂାେହଉ େମା କମେର  
େଧଯୖ  ସହି ୁତା ଭରଦିଅି େମା ଠାେର  
ଏହ ିଭି ା େମାର ତୁମ ପୟେର   I 

 
ପ ାମୁ ାଇ, େକ ାପଡ଼ା 
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ିୟା 
ସ ା ରାଣୀ ଦାଶ 

 
ିୟାକୁ େଲଖଛୁ ିଚଠି ିଉଦ ାନରୁ 

ପୁ ର ସୁରଭି େଦଇ 
େକଦାର ପତର କାଗଜ େହାଇଛ ି
ଜନିଆଁି କଲମ େହାଇ। 
   ମ ାର ଫୁଲରୁ ର  ମାଗି ଆଣ ି
   ତଆିର ିକରଛି ି କାଳ ି
   ଜନିଆି ଫୁଲର ବୃ କୁ ବୁଡାଇ 
   େଲଖଛୁ ିେମା ଭାଷାବଳୀ। 
ଶ ାମ ଦୂବାଦଳ ା େର ବସଛି ି
ହର ଗଉରାର କଢ ି
ସୁଗ ଗରାଜର ବାସନା ଆସଛୁ ି
ଭୁଲାଇ େଦଉଛ ିମତ।ି 
   କଏି େସ ଅ କ ଧବଳତା ଆଣ ି
   କରଛି ିବବିଧି ଚି  
   ତରାଟ ମ କିା ସଗୁ  ରାଜ ତ 
   େହାଇ ରହଛି  ିମି । 
ଭି  ଭି  ରେ  ନତି ି ୁଟତି 
ଭାଷା ଆେସନ ିତୁ କୁ 
ତା ର ିର ିମା େଦ  ହୃଦ େଖାେଜ 
ଦନି ରାତ ିଖାଲି ତୁମକୁ। 

 
ସହକାରୀ ଶି ୟ ୀ, 

ଜଗତସଂିହପରୁ 
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ସର ତୀ ୁ  ଣତ ି
ଶୁଭ ୀ ଧାନ  

 
 
ବଦି ା ଦାୟିନୀ େ ତ ପଦାସନିୀ 
ଜୟ ମାତା ସର ତୀ, 
ଶାରଦା ବରଦା ମା ହଂସବାହନିୀ 
େଘନ େମା େକାଟ ି ଣତ।ି 
  ସବ ଶ ି ତୁେମ ପଣୁ  ଦବି  ମୂ  
  େବଦମାତା ବାେଗ ରୀ, 
  ଅ ାନକୁ ମା େମା ଠାରୁ ଦୂେରଇ 
  ାନ ଗ ା ଦଅି ଭର।ି 
ମାଘ ମାସ ଶୁ  ପ ମୀ ତି େର 
ପଜୂା ପାଅ ସବୁ ାେନ, 
ସଭିଏଁ ଡାକ  ିଏକ ାଣ େନଇ 
ତୁମକୁ ସମୁର ିମେନ। 
  ତୁମର ିଆଶେିଷ ଘନ ଅ କାର 
  ଦୂର େହାଇଯାଏ ବେଳ, 
  ତୁମ କୃପା ପାଇ ମୂଖ କାଳଦିାସ 
  ମହାକବ ିେବାଲାଇେଲ। 
ବୁ  ିେମାର ଶନୂ  ାନ େମାର ଶନୂ  
ଯାଇଛ ିଆଜ ିମଁୁ ହାର,ି 
େଖାଜୁଛ ିଏ ମନ ତୁମର ିପରଶ 
ଦଅି ମା କରୁଣା ଭର।ି 
  ମହମିା ତୁମର ଅଟଇ ଅପାର 
  େ ତାମରୀ ସି ଦିା ୀ, 
  େହ ବୀଣାବାଦନିୀ ଦଅି ବଦି ା ବୁ  ି
  ଦୂର େହଉ କାଳ ରା ୀ। 

 
େକାଣାକ, ପରୁୀ 
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ଜୟ େହ ୀ ହରି  

େସୗଦାମନିୀ ସାମ ରାୟ   
 

 
 ଶ , ଚ , ଗଦା, ପଦଧାରୀ  

ଜୟ େହ ୀ ହର ି
ନୀଳଗିରନିାଥ ଆେହ ଜଗ ାଥ 

ଭୁ େଗାଲକବହିାରୀ      l ୦ l 
 

ସତ  େର ୀ ହର ିତୁେମ 
େ ତୟା େର ୀରାମ 

ାପର େର ୀ କୃ   
କଳେିର ୀ ଜଗ ାଥ 
ପାପୀ ମାନ ୁ  ତାରଲି  
ସାଧୁ ସ  ଉ ାରଲି 
େହ େକାଦ ଧାରୀ,ଜୟ େହ ୀ ହର ି l ୧ l 

 
ଅହଲ ା ତାରଲି ସୀତା ଉ ାରଲି 
ରାବଣ କୁ େଦଲ ମାର ି
ସତ  ଧମ କାଶଲି ସଖୁ ଶା  ିବରିାଜଲି 
କଂସ କୁ ବନିାଶ କର ି
େହ ପରୁୁେଷା ମ େହ ଚକାନୟନ 
ନେମା ନମଃ ପିରୁାର ି
ଜୟ େହ ୀହର ି    l ୨ l 

 
ବରମୁ ା, ଭୁବେନ ର 
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 ତୁମ କଥା....... 
ଡ. ଶରତ କୁମାର ଚଉଁରୀ 

 
 ବ ତା େର ଅବା ନେିରାଳାେର 

ଜା ତ େର ଅବା ଶୟନେର 
ପାହା ଆି ସେୁନଲି ପେର 
େଯେବ େଦଖା ଦଏି େହ େ ୟସୀ 
ଆ  ଆଇନାେର େଦଖାେଦଇ ବାେର 
      ଚାଲିଯାଅ ତୁେମ ହସ ିହସ ି
       ତୁମ କଥା ମେନ ପେଡ େବଶ।ି   
ମନ ପ ୀ ଉଡଯିାଏ ଦୂର 
ପାଇବାକୁ ଠକିଣା ତୁମର 
େମା ହୃଦୟ ହୁଏ ଭାବ େଭାଳ 
ପା ି ପାଇଁ ଅତ  ବ ାକୁଳ 
ଚାତକ ସମାନ ଚାହ ରେହ ମନ 
      େକେବ ପଣୁି େଦଖା େଦବ ଆସ ି
        ତୁମ କଥା ମେନ ପେଡ େବଶ।ି 
କ ିକମିିଆ ତୁମ ଚାହାଣି େର 
ସବଦା ମଁୁ ଭାବୁଚ ିମନେର 
େଯେବ ବାେଟ ଏକା େଦଖା େଦଲ 
ସରମେର ଝାଉଁଳ ିପଡଲି 
ପଡୁଅଛ ିମେନ ଥମ ଦଶେନ 
      କଥା େହେଲ ଦୁଇ ଆ  ମିଶ ି
       ତୁମ କଥା ମେନ ପେଡ େବଶ।ି 

 
ସଂ: ଶଶିୁ ଦରବାର 
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ହୃଦେୟ ମନ  
ୁରଇ ଘନ ଘନ  

େଦଖାଏ ସପ  
ରା  େହଉବା ଦନି  
ଅବେଚତନ  
ନି ା ଆେସ ନୟନ  

କୃତଦିାନ  
ନର ପଶୁ ସମାନ  
ରେହନା ାନ  
ଉେଡ ନୀଳଗଗନ  
ତାରା ବହିୀନ  
େଜ ା ା ବତିେର ଜ   
ଗହନବନ  
ଶୁଭଇ ପ ୀତାନ  
ରମଣୀ ର   
କେର ପଶୁ  ଯ   
ଅ ିରମନ  
ବୁେଲ ପୁ କାନନ  
ବରେଷ ଘନ  
ହୁଏ ଜଳବହିୀନ  

ବେହ ପବନ  
ନୁେହଁ େସ ବଳବାନ  
ପୁ କ ଯାନ  
ବସେିଲ ଧାବମାନ  
ନଏି ବହନ  

େଗ ଇ ଭବନ  
ନୃେତ ମଗନ  
ପରୀ ଅ ରାଗଣ  
ଚି  ସମାନ  

ଭୁ  ଆଗମନ  
ଆ ୀୟଜନ  
ମତୁୃ  ପର ସପନ  
ରୂପମିଳନ  

ଣେକ ହୁଏ ଲୀନ  
ଯମଭୁବନ  
େଦ େଲ ଶ ାମନ  
ତୁଟଇ  ସପ  
ନି ା େହାଇେଲ ଭ   
ମାନସ ଚି ାମ  l 
 

ଯାଆଁଳା, ଜଟଣୀ 

ପ  
ସୂଯ କା  ିଦାଶ 
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ଯୁ  କରବିା ପାଇ ଁ
ସବୁେବେଳ େଲାଡାପେଡନ ି
ଭାଲ କ ିଢାଲ 
ଶତପ ର ରଣହୁ ାର କ ି
ତାର ଦପତ ଔ ତ  
େଗାେଟ ନୀରହିପଣେର 
ସମୟ ସହ ସ  ିକଲାେବଳକୁ 
ଯମନୁା ତଟ ପାଲଟ ିସାରଥିାଏ କୁରୁେ  
ମଧୁର ବଂଶୀ ନରୁ ବାହାରୁଥାଏ 
ପ ଜନ ର ତୂଯ ନାଦ । 
 
େ ାହ ରଚବିାକୁ ପେଡ 
ହ ିନାପରୁ ସଂିହାସନ ପାଇଁ ନୁେହ ଁ
େଯେତେବେଳ ଭାଗ ାକାଶରୁ 
ଉଭାନ େହଇଯାଏ ସଚୂ େ  େମଦନିୀ 
ଧତୃରା ର ପରୁୁଷାଥ ମହୁଁ ଲୁଚାଏ 

ୀବ ର େଖାଳପାେର 
ଏକ େମୗନୀ ସମପଣେର 
ପରି  ହୁଏ ସମୟ। 

କାେଳ କାେଳ ଯୁ  େଲାଡ଼ା... 
ମମତା ବାରିକ 

ଅରେଣ  ଅଜଗର ାେୟ 
ସବୁ ସହଯିାଏ େଦହ 
ଅଦୃଶ ର ତୀ  ନାରାଚେର 
ଶରାହତ ହୁଏ ହୃଦୟ 
େଯେତେବେଳ ଏକ ପିଳ ରାତ ି
େଭଟୁଥାଏ ବାରବାର 
ଏକ ମମୁୁଷ ସକାଳ 
ମାୟା ମଗୃ ପାଲଟଯିାଏ ଅସୁର ମାରୀଚ। 
 
ଏକ ସଂ ମିତ କାଳେର 
ଜନ ନଏି ଯୁ  
ବଳପିେଡ଼ ଅେନକ ନୀରହି ବି ାସ 
ନୀରବ ିଯାଇ ବା ଶ ମାେନ 
ଜଇିଁ ଉଠ  ି
ଏକ ପେ ାଦଗମ ସକାଳ 
ପଣୁି ପ େଦେଖ। 
         

 
ଭି.ଏ.୨୨/୧, ୟୁନି -୨, ଭୁବେନ ର 

େମା : ୯୪୩୭୨୭୧୩୩୩ 
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େଖାଲ ନାହ ଇତହିାସ 

ସୁର ନ ପା  
 

 
ଗଡ଼ ିଯାଇ ବା ବୟସର ଆଉ 
େଖାଲ ନାହ ଇତହିାସ 
ଜଇିଁ ରହବିାର ବଳକା ଆୟୁେଷ 
ଭର ନାହ ଅବେଶାଷ ।। 
   ଝର ିପଡ଼ଲିାଣି ଜୀବନ ଶାଖାରୁ  
   ବହଳ ପତର େଯେତ 
   ଅେନକ ଯାତନା କଲବଲ କେର 
   ସପନର େପାଡ଼ା େ େତ। 
ରୂପହୀନ ଲାେଗ ଆଜ ିଏ ସକାେଳ 
ଫୁଲମୟ ମଧମୁାସ 
ଗଡ଼ ିଯାଇ ବା ବୟସର ଆଉ 
େଖାଲ ନାହ ଇତହିାସ।। 
   େବଳ ରତରତ ଆେଗ ବଢ଼ ିନଈ 
   ବତାସ ବ ିଛାେଡ଼ ରଡ଼ ି
   କାତ ପାଉ ନାହ ଲାଗୁଛ ିେଯମିତ ି
   ନାବ ଯିବ ଏେବ ବୁଡ଼।ି 
େସ ପାଖେର ପଣୁି ଫୁେଲଇ ମଶାଣ ି
ହସଲିାଣି େଶଷ ହସ 
ଗଡ଼ଯିାଇ ବା ବୟସର ଆଉ 
େଖାଲ ନାହ ଇତହିାସ।। 
              ସଂପାଦକ,  

ନୀହାରକନ ା ସାହତି  ସଂସଦ, 
ନୂଆଗଁା, ଶି ାଖୁ ା, େସାର 
ବାେଲ ର - ୭୫୬୦୪୫ 

େମା - ୮୧୧୭୮୦୫୯୫୯ 
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           ବାପା 
         େଗାପୀନାଥ େସଠୀ 

ବାରମାସକୁ େତର ପରବ 
ଛଅ ଛ'ଟା ଛୁଆ  ପାଇଁ ନୂଆ !  
ହେଳ ପ ା ସାଟେର 
ବଷ ବଷ ବତିାଉ ବା 
ମଣଷି ଜଣକ େମା' ବାପା !!  
 
ବଲିା ସଜକାଲ ନସଂ େହା , କଲିକତା 
େମାର େ  ଅପେରସ  !  
କନେସ ୍ ଫମେର ଦ ଖତ କର ି
ଓଟ ିଲାଇ  ୀ  େହବାଯାଏ କା ୁ ବା 
ମଣଷି ଜଣକ େମା' ବାପା !!  
 
େମ ି -େର ଫା ୍  ଡଭିିଜନ 
ଆମ ସାହରୁି ମଁୁ ଥମ େବାଧହୁଏ !  
ବ ୁ, ପରଜିନ ସମେ  ଖୁସ ି
ଦା  ପି ାେର ଛାତ ିଫୁେଲଇ ଠଆି େହାଇ ବା 
ମଣଷି ଜଣକ େମା' ବାପା !!  
 
ଭାରତୀୟ େନୗେସନାେର 
େଯାଗେଦବା ପାଇଁ ମଁୁ ମେନାନୀତ !  
ଆଇ. ଏ . ଏ  ଚଲିିକା େଗ  ବାହାରୁ 
ଲୁହ େପାଛ ିହାତ ଉଠାଇ ସାଲିୟୁଟ କରୁ ବା  
ମଣଷି ଜଣକ େମା' ବାପା !!  

 
 

ପଅୁ େଫରଛି ିମମୁାଇରୁ 
ସମ  ପାଇଁ କଛି ିନା କଛି ିଆଣିଛ ି!  
ଲୁନା ଗାଡେିଟ କଣିେିଦବା ପାଇଁ  ଜଦି ିକରୁଛ ି
ସାଇେକ -କୁ ଚାହ ହସ ିହସ ିମନାକରୁ ବା 
ମଣଷି ଜଣକ େମା' ବାପା !! 
 
େମଳା, ମେହା ବ, ସାଂ ତୃକି ମ   
ମଁୁ ସଂେଯାଜକ ଆଉ େସ େ ାତା !  
ତା ଠୁ ଶି , ତା ୁ  ଶୁଣାଉ ବା କଥା େକଇପଦେର 
ଭିଡ ଭିତରୁ ଖୁ  େଜାରେର ତାଳମିାରୁ ବା 
ମଣଷି ଜଣକ େମା' ବାପା !!  
 
େବକେର ତୁଳସୀ, ମଥାେର ଚ ନ 
ଅଶ-ିେର ବ ିଅଭିନୟର ବାଦଶାହ !  
ବୟସର ଅପରା େର ଛାତେିର ଛାତଏି େକାହ ଚାପି 
ମିଛେର ମରୁୁକ ିମୁରୁକ ିହସୁ ବା 
ଏ କଳା ମଣଷି ଜଣକ େମା' ବାପା !!  
 
ତୁମର ସବୁ ଦନିକୁ ଆମ ନାଁେର  
କରସିାରଲିା ପେର ଆଜ ିତୁମ ପାଇଁ ଦନିଟଏି। 
ମଥାନତ ଣାମ ବାପା। 
 
                             କୃ ଚୂଡା ସାହତି  ସଂସଦ,  
                                     ବାଘମାରୀ, େଖା ା 
                          େମା : ୭୦୦୮୮୧୦୮୨୬ 
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ଦାଦନ 
ବି ବ ରାଉତ 

େମାେତ ମାଲିକ ଛାଡେିଦଲା 
ନା ମଁୁ ମାଲିକକୁ 
ଏ ହସିାବ େମାେତ ଜଣାନାହ 
ମଁୁ ତ େବହସିାବୀ ଚରିକାଳ 
େସଇ  ପାଇ ଁ
େଯାଜନା ପେର େଯାଜନା କେର ସରକାର 
ଆଉ ମୁଠାଏ ଦାନା ପାଇ ଁ
ମଁୁ ସକାଳୁ ସ  ଝାଳନାଳ l 
ରାସନ କାଡ, ଜବ କାଡ 
ହାେତଇବା କଳା 
ଜଣାନାହ େବାଲି 
ଆଜ ିମଁ ୁସବହରା ଦାଦନ 
ଆଉ େଭାକ କରୁଛ ିେମାେତ ଉପହାସ 
ନେହେଲ କ'ଣ ମଁ ୁ
ଅଟେକଇ ନଥା  ି
ଅଟକବିା ଆଗରୁ େମା କଅଁଳ ଛୁଆର  

ନି ାସ ! 
େମାେତ ଚାଲିବାକୁ େହବ 
ଆଗକୁ ଆହୁର ିଆଗକୁ 
ଏଇ ଫଟା ଆଉ ଫୁଲା ପାଦେର 
ସମୟ ସହ ସାଲି  କର ି
ଭିଟା ମାଟରୁି ଦାଦନ ତ 
େକେବ ଦାଦନରୁ ଭିଟାମାଟ ି
କରବିାକୁ େହବ କସରତ l 
ଏ ନୟିତ ିନି ୁର 
ନା ମଁୁ ହତଭାଗା ଚରିକାଳ 
ଭାବବିାକୁ େବଳ ନାହ 
ଏ ସମୟ ଚାଲିଯିବ 
ପଣୁି ପେ ଇବ ଥୁ ା ଡାଳ 
େକହ ିଜେଣ ଦଏି କହ ିl 
         ◆◆◆ 

 
ମୁକୁ ପରୁ, ବା ୀ, କଟକ 

େମା : ୯୪୩୭୪୬୮୦୧୬ 
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ଶା  ିମାଲୁଣୀର ଅ ା ନଇଁଲାଣ ି
ମ ରିକୁ ଫୁଲ େଦଇ ଦହିକ ଗଲାଣ,ି 
େହେଲ, ଫୁଲ େଦଇ ଲାଭ କ'ଣ 
ଯଦ ିଇେକାେନାମିକା  ାଟ  ମେିଳନ ି 
େବାଲି.....ଯୁ ି ବାେଢ ତା' ଝଅି କଲ ାଣୀ, 
େତଣୁ , ଠାକୁର  େସବା ଛାଡ଼ ି
େଦହଜୀବୀ ମାନ ୁ  ସରକାରୀ  
ଅନୁଦାନ ମଳୁି େବାଲି...... 
େଲାୟ  ପି.ଏ .ଜ ିଠାେର 
ରାଲି କର ିେସାଗା  େଦଲାଣି ।। 
 
ଗାଆଁର ଧାମକ ପରୁୁଷ 
ରଘୁ ଦାଶ  ସାନଭାଇ ଯଦୁ ଦାଶ 
ମହାମ  ବଦଳେର ସକାଳୁ ସକାଳୁ 
ମାଇ  ଆଗେର ବସ ିକବାଲି ଗାଉଛ,ି 
ପେୁରାହତି ରାଧୁ ମି  ପତୁୁରା 
େମାବାଇ  େଫାନେର ....... 
ଠାକୁର ମ  ଲଗାଇ......... 
ମ ରିେର ଠାକୁର ପଜୁୂଛ ି।। 
 
ଗଁା ୁ  ଚପରାଶ ିଶ ରା ବେିଶାଇ 
େହ  ସାର ୁ  ହାତେଯାଡ ିକେହ 
ବାବୁ ! େମା' ପେର େମା'ପଅୁକୁ 
ଚାକରିେିର ର େଦେଲ 
ବ ଯିା ା ଭଲା......... 
 

େହେଲ, ଜି  ପି ା ଭରତ ଭାେଷ 
ପରୀ ା ପାେଖଇଲାଣ ି
ଏେତ ବ  ପଢେିହଉନାହ..... 
ଏମିତ ିବ ିସମୟ ମେିଳନ ି
ପେକ  ଡାଏରେିର  
ସଚି  ଆଉ େରାହତି  େରକ  ଟପିିବାକୁ 
ଧାଉଁ ଲି ଚପରାଶ ିକାମ କରବିାକୁ ।। 
 
ଗଁା େପା ମା ରର ଝଅି ମାମନିା 
ପ  ଟୁ େଫ  େହବା ପେର 
ପାଠେର ତା' େଡାର ିବା ଅିଛ.ି.....  
ଆଲବ  େର ନାଚବିାକୁ 
ମୁହେଁର େବସନ ମା  େଫସନ କରୁଛ,ି 
େକେତ କାହା ବାଇକେର 
ସ  େହେଲ କୁଆେଡ ଯାଉଛ.ି.... 
ବାପା କେହ ଝଅି େମା'ର 
ନୂଆ େଗାେଟ ଚାକରି ିକରଛି ି।। 
 
ଏଇ ଆମ ଜୀବନ 
ଯହ ଛଳନାର ମହାଦୃମ 
ବଢବିଢ ିଉପରକୁ ଉେଠ......., 
ଆଧୁନକିତାର ମ  ମଳୟ ବହେିଲ 
ଧୀେରଧୀେର........... 
ଛଳନାର ମୁ ାଫୁଲ ଫୁେଟ ।। 
                

େଲାକପିରୁ, ଗଡ଼ମାଣତୀର, େଖା ା 
 େମା : ୯୯୩୭୯୫୩୫୨୬ 

ଛଳନା 
ନଶିକିା  କହଲସଂିହ 
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ପ ାୟତ ନବିାଚନ 

ଯେମ ର କହଲସଂିହ 

ଜାରେିହଲା ବି ାପନ 
ତି ାର େହଲା ଅବସାନ 

ଶଳିାନ ାସ, ଉେନାଚନ, ଉଦଘାଟନ- 
ପବ ସରଗିଲା 
ନୂଆବେଷ ପ ାୟତ ନବିାଚନ 
ବଗୁି  ବାଜଲିା ।। 
 
ନବିାଚନ ରଣା େନ 

ାଥୀ ମାଳମାଳ 
ଏ ଡାଳରୁ େସ ଡାଳକୁ 
ଏ ଦଳରୁ େସ ଦଳକୁ 
ଡଆଁିେଡଇଁ େବଳ 
ସାଥପାଇଁ ସଭିଏଁ ପାଗଳ ।। 
 
ଜନେସବା ଯା'ପାଇଁ ସପନ 
ୱାଡ େଦଇ ୱାଡ ର ପାେରନା େଯ ଜନ 
ୱାଡ େମମ  େହବାପାଇ ଁ
ଉଡୁଛ ିତା' ମନ ।। 
 
 
 
 

କଥାେର ପକାଏ ସର 
ଜାଣି ପାେରନା େସ 
କଏି ପର କଏି ଆପଣାର 
ସବୁ େପ  ପା ୁ ବା ବ  ି
ସରପ  ପଦ ପାଇଁ ଡହଳ ବକିଳ ।। 
 
"ଓଡ଼ଶିାେର େକେତ ଜି ା" 
ଯା' ପାଖେର ଏ ଉ ର ନାହ 
ମିଥ ା ତଶିତ ିେଦଇ  
ସଏି ଜି ା ପରଷିଦ  ଚଉକ ିଆଶାୟୀ ।। 
 
ଟ ା, େଟାକା, େବାକା ସାେ  ଧର ି
ନବିାଚନ ଆଚରଣ ଉଲ ନ କର ି
େନବା େଦବା ମ କୁ ଉ ାର ି
ଏମିତକିା େଯେତସବୁ େଭା  ପାଗଳ, 
ଜାଣି ପାର ନି ିଜମା 
କଏି ଜଳ କଏି ବା ଅନଳ- 
େଭାଟର ୁ  ନେିବଦନ 
ଏମାନ ୁ  ତ ାଖ ାନ କର ।। 
 

େଲାକପିରୁ, ଗଡ଼ମାଣତୀର, େଖା ା  
େମା : ୯୯୩୭୯୫୩୫୨୬ 
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ଶୀତ  
ସମରଜତି ପ ନାୟକ  

 
ଆେଗା ଶୀତ !  
ମେତ ଟେିକ କ ନ ଦଅି, 
ପ ଝରା ମନ େମାର - 
ବୟସର ବଷିେର ବତୁର ି, 
େପୗଷେର େଶଷ ପ ପର ି 
ଯ ଣାେର ଛଟପଟ ହୁଏ , 
ମେତ ଟେିକ ଆେଶଷ ଦଅି , 
େମା କାନେର ବସ ର ନାନାବାୟା ଗାଇ , 
େମା ‘ ଆ େର କୁହୁଡରି କ ଳ େଦଇ, 
ବହୁଦନୁି େଶାଇନ ିମଁୁ - 
େମାେତ ଟେିକ ଶୁଆଇ ପକାଅ || 

େଖାରଧା  

   ମହକ 
  ଡ. େମାଦ ଚ  ଦାଶ 

 
ସୁଗ  ଭରା ଫୁଲ ମହକ ଦଏି, 
ସଦଗୁଣ ବା ମଣିଷ ଶଂସା ପାଏ । 
 
ଭି ାେର ମେିଳନା ଶଂସା ଅନୁେମାଦନ 
ନଜି ଶଂସାେର ମେିଳନା ଆ ସ ାନ । 
 
      ତି ାତା - ଆମର ିସତ  
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ଚରି ବ ନୀୟା ମାଆ 
ପାରାଣୀ ପାଣି ାହୀ 

 
 
କାନନ କୁ ଳା କୃତ ିେମଖଳା 
ପ ୀମାଳନିୀ ଭାରତ । 
ଆଯ ଭୂମି ଏହ ିେଦବଭୂମି େକାଳ 
େବଦ ନେିର ପବି  ।। 
 
   ଐ ଯ ମୟୀ େଶୗଯ ମୟୀ ମାଆ 
   ସଂ ତୃ ିତା' ସୁମହାନ । 
   ମୂଳଦୁଆ ତା'ର ଆ ା କିବାଦ 
   ତ ଦଶୀ ତା' ସ ାନ ।। 
 
ଧମ ନରିେପ , ଗଣତ  ରା  
ସତ , ଅହଂିସା ତା' ଅ  । 
ତା' ଯୁ ିବଦି ା ତା' କଳା ାପତ  
େ  ତା' ପରୁାଣଶା  ।। 
 
   "ସେବ ଭବ ୁ  ସୁ ନଃ" ମ  
    ଗୁ ରତି େକାେଣ େକାେଣ । 
   "ବସେୁଧବୖ କୁଟୁମକ " ଆଶୀବାଣୀ 
   ସ ରତି ାେଣ ାେଣ  ।। 
 
ହମିାଳୟ ଠାରୁ କୁମାରକିା ଯାଏ ଁ
ବେହ େ ହ, େ ମ ଵାଆ । 
ମହାମାନବ  ମହାନ ଆଦେଶ 
ଚରି ବ ନୀୟା ମାଆ ।। 

 
େଖା ା 
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େମା େଦଶ ମହା  
ଅ ନିୀ କୁମାର ପିାଠୀ 

 
 

େମା େଦଶ ଭାରତ ବି େର ବଖି ାତ 
ବେହ ଗ ା େଗାଦାବରୀ 

ହମିାଳୟ ଯାର ଅଟଇ ସୁ ର 
ସୁଦୀଘ କନ ାକୁମାରୀ 

ଜନମି େଲ େଯ େକେତ ବୀର ଏଠ ି
େଦଶ ପାଇଁ ବଳଦିାନ 

ହଟାଇ ଇଂେରଜ ଆଣେିଲ ରାଜ 
ଏଇ ମାଟରି ସ ାନ 

ରି ା ଉଡ଼ଲିା ାଧୀନ େହାଇଲା 
ଏଇ େମା ଜନମ ମାଟ ି

େମା େଦଶ ମହା  ଭାରତର ଜନ 
ଆହା କ ିସୁ ର େଭଟ ି

େଦଶା େବାଧକ ଜାତୀୟ ସ ୀତ 
ବେ  ଉ ଳ ଜନନୀ 

ାଧୀନ ଭାରତ ର ଲା ମହତ 
ଭାଇ ଚାରା େଦଲା ପଣୁ ି

ଆଜରି େସାଗା  ଶତକୁ ଦମନ 
ର ବା େଦଶର େଟକ 

ଶପଥ େନବାେର ଏଇ ମାଟ ିପାଇ ଁ
ଆସଛି ି ାଧୀନ େଦଖ 

 
େମା - ୭୯୭୮୬୦୭୯୭୪ 
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ଜୀବନ ଯ ଣା 
େ ତ କୁମାର େବେହରା 

 
 
 ଜାଣିଛ କ ିଜୀବନ ଯ ଣା ତା'ର େକେବ ଅବା ଥେର 

ଦାଦନରୁ େଫରି ଲା ଯିଏ ଏଇ କଛି ିଦନିତେଳ? 
ଭାବଛି କ ି ିତ ିଅବ ିତ ିତା'ର େଭାକ-ଭୂେଗାଳେର 
ଭିଟାମାଟ ିଛାଡି ଲା ଯିଏ ପଣୁି େପଟ ବକିଳେର? 
 
େଫରୁ ଲା େଯଉଁଦନି ଗାଆଁକୁ ତା' େନଇ ନୂଆ ମନ 
ଆ େର ଝଲସୁ ଲା ମାଳମାଳ ସେୁନଲି ସପନ 
ଅସରା ଆନ  ଲା ମାଟମିାଆ ମମତା େମାହେର 
ଓଦା େହଉ ଲା ଆ  େଣ େଣ ଖସୁରି ଲୁହେର । 
 
ଭା ିଗଲା ଭାବନା ତା' ସେତ ଅବା ନୟନ ପଲେକ 
ବୁେଝ ତା'ର " ପପରୁୀ" ଦୂର େସଇ କରମ ମୂଲେକ 
ଭାବନା ତା' ମୂଲ ହୀନ ବା ବତା କ ନାଠଁୁ  ଦୂେର 
ବାକ ସବୁ ବଚନ ହୁଏ େଯେବ କଥାେର କଥାେର ।  
 
ବାରମାର ପ ଭାେ , ବାରମାର ଭାବନା ତା' ମେର 
କାହକ ିେସ େଫରି ଲା କ ିଆଶାେର େକଉଁ ଭରସାେର ? 

 
ରାଉରେକଲା 

େମା-୯୪୩୯୨୦୫୫୭୦ 
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ମିଛକୁ ସତ 

ରେମଶ ଚ  ମି   

ଶନବିାର ଦନି ବାଆଷଠ ିବଷ  
ବୁଢା ମୁହ  େଦଖାଯାଏ 
ରବବିାର ଦନି ବୟସ େମା ଖେସ 
ବାଉନ ବରଷ ହୁଏ । ୧ 
 
ବୁଧବାର ଦନି ଅ ୂ ତ ଦେିଶ 
ଅେଧ ଧଳା ଅେଧ କଳା 
ଶନବିାର ଯାଏ ବଢଇ ବୟସ 
ଏମିତ ିଚାଲଇ ପାଲା । ୨ 
 
ବୟସ ଲୁଚାଇ ଚାଲିବାର କାମ 
ନତି ିନତି ିଚାଲୁ ଲା  
ଏେତ ଝାେମଲାେର ପଶବିାକୁ ମନ 
େଶଷେର ବରି  େହଲା । ୩ 
 
ଛାଡଲିି େସ କାମ ଦେିନ ବ ୁ େମେଳ 
େଭାଜ ିକରବିାକୁ ଗଲି 
ସା  ସା ମାେନ କହେିଲ ଦରି   
କୁଆଡୁ ଆସଲିା ଚାଲି । ୪ 
 
ର  ଟେିକ େତାେତ ମଳୁିନାହ କେିର 
ଦଶିୁଛୁ ବାବନା ଭୂତ 
େସଇଦନି ଠାରୁ ବୟସ ଲୁଚାଏ  
ମିଛକୁ କରଇ ସତ ।।୫ 
 
 
 

େଯାଉ ରବବିାର ର  କରବିାେର 
େହଳା କରଦିଏି ମହୁ 
ନଶି କଳା େହେଲ ଦାଢ ିଧଳା ହୁଏ 
ଅତ ିବଚିି  ଦଶିଇ । ୬ 
 
ମାସକେର ଥେର ମେୁ  ର  େବାେଳ 
େକଶ ହୁଏ ଗାଢ କଳା 
େକାଉ କାରଣରୁ ମାରନିପାରେିଲ  
ଚମେକ ତମା କହରା ।।୭ 
 
ନାତ ିକେହ ତୁେମ ଏେଡ େବଗି ବୁଢା 
ହୁଅନାହ ଜମା େଜେଜ  
େବାଳଦିଅି ର  େଦଖୁନ ଦପଣ 
ଦଶିୁଚ େକମିତ ିବାେଜ । ୮ 
 
ନାତକୁି ବୁଝାଇ କେହ ମହୁ େଯେବ 
େକେତଦନି ଠକୁ ବ ି
ସତକୁ ମଛିର ପରଦା ପକାଇ 
ଦୁନଆି ଭୁଲାଉ ବ ି। ୯ 
 
ନାତ ିକେହ ପରା ଆଜରି ଦୁନଆି 
ଭାନୁମତ ିେପଡ ିେଖଳ 
େଯମିତ ିଚାଲିଛ ିଆଜରି ଦୁନଆି  
େସଇ ବାେଟ ବାେଟ ଚଳ । ୧୦ 
 

ତାପସ କୁଟୀର, ବଇ ା, ଅନୁେଗାଳ  
େମା- ୯୪୩୮୪୮୧୧୩୬  
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ଜନଶି ା ଭଳ ି"େକୈଶାର ଶି ା"ଟ ି
ଆଜ ିନେି  େୟାଜନ 
କେିଶାର, କେିଶାରୀ େହେଲ ସେଚତନ 
ବଢବି େଦଶର ମାନ। 
ବାଲ  ଚପଳତା ସରୁ ନ ସରୁଣ ୁ
ଯାଏ େଯେବ ବାଲ କାଳ 
ଧୀେର ପାଦ ଥାେପ ବା ବ ବସ  
ଜୀବେନ େକୈଶାର େବଳ। 
ଅତ ିମୂଲ ବାନ ଏଇ ସମୟଟ ି
ଅତୀବ ଗୁରୁ ପଣୂ 
ସୁେନଲି ସପନ  ସତ େହାଇଥାଏ 
େଦେଲ ନେି  ମନ ାନ। 
ନବୀନ ତରୁଣ ଅତୁଲ  ଶ ିେର 
ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବେଢ 
ଅଦମ  ୟାେସ ଅସୀମ ସାହେସ 
ସୁ ର ଜୀବନ ଗେଢ। 
ସୁେନଲି ସପନ େଦଖୁ େଦଖୁ ପଣୁ ି
େହେଲ େକେବ କ ଚୁ ତ 
ଜୀଇ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ନରକକୁ ଯିବା 
େହାଇଯାଏ ସୁନି ତ। 
ଜୀବନ ବସ  ଥମ େସାପାେନ 
ଚ ଳ ହ ଥାଏ ମତ ି
ଅବାଟେର ଥେର େଗାଡ ଖସଗିେଲ 
ନମିମଖୁୀ ହୁଏ ଗତ ି। 
 

ସାରା ଜୀବନଟା  ହ ସ  ସାର 
ସଂଯମତା ବହୁିନେର 
ଏ .ଆଇଭି, ଏଡସ ମରଣ ଜ ାେର 
ବତିଯିାଏ ଅ କାେର। 
ଆସ ସୁଧୀଜେନ େକୈଶାର ଶି ାେର 
କରାଇବା ସେଚତନ 
କେିଶାର, କେିଶାରୀ ଗଢେିବ ଜୀବନ 
ଚରି େର େଦଇ ାନ। 
ଆଚାେର େବଭାେର ସଂଯମତା ଆଣ ି
ଟାଣିେବ ସଂସାର ରଥ 
ସରଳ ଜୀବନ େହାଇବ ସୁ ର 
େହାଇ ିର ସ ୁ ଳତି। 
ଏଇ ଯବୁଶ ି ଏ' େଦଶ ସ  ି
ଏ' େଦଶ ଅମଲୂ  ଧନ 
ଆେଗ ଆେଗ ବଢ ିଆଣିେବ ଗତ ି
ବଢାଇ ଜୀବନ ମାନ। 
କ ା ବୟସରୁ େସମାନ ୁ  ଗଢ ି
ଭରେିଦବା େଦଶ ୀତ ି
ତରୁଣ-ବଭିବ କ େର ସ ବ 
ବି  ବଜିୟୀ ଗୀତ।ି 
 

ଅବସର ା  ଜି ା ଶି ାଅ କାରୀ, ନୟାଗଡ  
େମା-୯୯୩୭୦୯୩୪୯୦ 

େକୈଶାର ଶି ା 
ଲ ୀଧର େବେହରା 
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େତା ପାଇଁ େଦ ଲି ଦୁନଆି ମଁୁ ଦେିନ 
ଚାଲିଲି େତା ହାତ ଧର ି
େତା ଓଠରୁ କଥା କହ ିମଁୁ ଶି ଲି 
କାହ ଗଲୁ ଛାଡ ିଚାଲି  
େବାଉ, େତା କଥା ମେନପେଡ଼ ଆଜ ିଭାର ି।୧| 
 
ଦେରାଟ ିଓଠେର ହସ ମଁୁ ଶି ଲି 
େତା ଓଠର ହସ େଦ  

ରି ର ିପାଦ ସଳ  ଚାଲିଲି  
େତା ପାଦେର ପାଦ ର  
େବାଉ, େତା କଥା ମେନପେଡ଼ ଭାର ିଆଜ ି|୨| 
 
େତା ଡାକେର ଲା  େକେତ ମଧୁରତା 
େକେତ େ ହ ଲା  ଭର ି
ଶୁଭୁନ ିେସ ଡାକ ଆଜ ିତ େବାଉ େଲା 
ହଜତି ଯାଇଛ ିକାଲି  
େବାଉ, େତା କଥା ମେନ ହୁଏ ଆଜ ିଭାର ି।୩| 
 
 

େବାଉ 

ନଳନିୀ ଭା ଦାସ 

େବାଉ େବାଉ ତାକ ହଜ ିେମାର ଗଲା 
େ ହ ପଣତଟା ଗଲା ଲୁଚ ି
ଖାଇ ସାର ିମୁହ ଁ ନୟନ େଲାତକ 
କା ପଣେତ ମଁୁ େଦବ ିେପାଛ ି
େବାଉ, କହେିଦ ଥେର ତୁ ଆସ ି|୪| 
 
ନୀରବ ିଯାଇଛ ିଏ ଅଗଣା ଆଜ ି
େଯଉଁ ଅଗଣାକୁ ଲୁ ଆସ ି
ଶୂନଶା  ଲାେଗ ପରେିବଶ ଆଜ ି
ଅଛ ିଖାଲି େତାର ୃତ ି
େବାଉ, େତା ମମତା େତାେତ େଖାଜୁଛ ି।୫| 
 
େମା େକାଳେର ତୁହ ିେଶାଇଗଲୁ କାହ 
ଚରିନି ା ଆ  ମୁଦ ି
ଅେପ ା କ ିସେତ କରି ଲୁ େବାଉ 
େମା ବାଟକୁ ନି ା େତଜ ି 
େବାଉ, େତା କଥା ମେନପେଡ଼ ଭାର ିଆଜ ି|୬| 
 
ଚଉଁରା ମୂଳେର ସ ବତୀ ଆଉ 
େତା ପାଇଁ େଲା ଜଳୁନାହ 
ସଭି ର ପାଇଁ ୃତ ିେହାଇଗଲୁ 
ହୃଦୟ େକାଣେର ରହ ି
େବାଉ, ମେନପଡୁ ଭାର ିତୁହ ି।୭| 

 
କଳାହା  ି
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ଜୀବନଟା ଊମ ମାଳ 
ନି  ସାହୁ 

 
 ଜୀବନଟା ଘନ ଘନ ଊମ ମାଳ  

ହୃଦେୟ ସାଗେର ତା ଘର 
ଆଶାର ତରେ  ତର ାୟିତ 
ବୁକୁେର ଅହରହ ଲହର ।  
 
ଛୁଇଁ ଯାଏ େବଳାଭୂମି ଝୁମି ଝୁମ ି
ତଥାପି ମନ ଅବୁଝା ହୁଏ 
ମଥାପିଟ ିକାେ  ନତି ିବାଲିଘର 
ହସ ିବସ ିଲୁହ ପିଇଯାଏ।  
 
ଆନେ  ଚୁମୁଥାଏ େବଳାଭୂମକୁି 

 ଏକା ଏକା ବଜିନ େବଳାେର 
େଜାଛନା ଭିଜା ରାତ ିପିୟାସୀ େ ମକିା    
ହଜୁଥାଏ ଉ ାଳ ସାଗେର।   
 
ଭାଗ  େକାେଳ ରେଚ ନୂଆ ଅନୁଭୂତ ି
ଯାଯାବର ସାଜ ିଭା ି  ଗେଢ ଅସର  ି

ପର ଲହେର ମନ ଡୁବଯିାଏ େଯେବ 
େଢଉେର େଢଉେର େ ମର ଗୀତ ଶେୁଭ। 

 
ସରାଟ, ବାଲିପାଟଣା, ଭୁବେନ ର 

େଖା ା-୭୫୨୧୦୨ 
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ମାନବକିତା 
ଚୁମି ଦାଶ (ମି ) 

 
ହୃଦୟ କ ରୁ ଉ ାସତି ହୁଏ 
ମାନବକିତାର ଗୁଣ, 
ଦୟା ମା େ ହ େ ମ େସୗହାଦ  େଯ 
ସହାନୁଭୂତ ିଲ ଣ ।। 
  ଏ ଧରି ୀ ମେ  େକାଟଏି େର େଗାେଟ 
  ହୃଦୟ ଅଛ ିଏମିତ,ି 
  ନେିଜ ଦୁଃଖ ସହ ିଅନ କୁ ହସା  ି
  ଦୁଃ  ମାନବ ର ସାଥୀ ।। 
ଭି ୁକ େଦ େଲ ପରାଣ କା ଇ 
ଝେର ନୟନୁ େଲାତକ, 
ବକିଳା  େଦ  ସେ େହ ବଢା  ି
ସାହାଯ ର ଲମା ହ  ।। 
  ରାଜ କାଯ  ଅବା ଶବଦାହ େବେଳ 
  ନକିେଟ ହୁଅ  ିଉଭା, 
  ଅଧେର ତା ର ିତ ହାସ  ସଦା 
  ମୁଖ ମ ଳେର ଆଭା ।। 
ଆପଣା ଦୁଃଖ କୁ ଆଡ଼ କର ିେଦଇ 
ସମାଜ କଲ ାେଣ ମ , 
ପରହତି ଲାଗି ପରାଣ କା ଇ 
ଉ ତ ିପଥେର ପ ।। 
  େଦବ  ଗୁଣ ଏ େଦବତା  ଅଂଶ 
  ମାନବ ରୂପେର  ମ , 
  ଆଜବି ିବ ଛି ିମଣଷି ପଣିଆ 
  ସମପତ ପର ହେିତ ।। 

 
ଶା  ିପଡ଼ା, ବଲା ୀର 

େମା -୬୩୭୦୫୦୮୬୦୮  
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ଅପହୃତ ୃତରି ଛାୟା.. 
ଡ. ମାନସ ର ନ ପ ା 

 
ଡର ଲାେଗ , 

ପଣୁିଥେର ୃତରି ଡାଏରୀ 
ଓଲେଟଇବାକୁ.. 

କାେଳ,   
ପୃ ା ସବୁ ଉଡଯିିବ  

େକଉଁ ଏକ ଅଜଣା ରାଇଜକୁ  
ଚୁପଚା   

ଗୁ  ସୁ   ନଜିନ ରାତେିର  
ହାତ ତା କାଇ ଁଥରଉିେଠ .. 

ପାଦ େଫରଯିାଏ 
ପଛକୁ ପଛକୁ.. 
ସାହାସ ହୁଏନ ି 

ପଣୁି ଏକ ଝଡର ସାମା କରବିାକୁ ...  
          

                  ଡ. ମାନସ ର ନ ପ ା 
                  ଏମଏ, ଏମଫିଲ, ପିଏଚଡ ି(ଇଂରାଜୀ) 
                            ଆେସାସଏିଟ େଫସର (ଇଂରାଜୀ), 
               ଭୁବେନ ର 
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କବତିା ଧାରା 
ଅରୁଣ ଦାଶ 

ମଁୁ ହୃଦୟର କବାଟ 
େଖାଲି େଦଇଛ ି
ମନର ଝରକା 
ଦଲକାଏ ଥ ା ପବନ 
ଦରକାର ନି ାସ େନବାକୁ 
ମଁୁ ଆଉ େଦ  ପାରୁନ ି
ବବି  େହାଲିର ରଂଗ 
ଅ କାରର ଭୟାନକ ରୂପ 
ସକାଳର ଫିକାପଣ 
ସୂଯ ର ନରିବ ନ 
ଚ ମାର ଧଷତ େଚେହରା 
ଖ  ବଖି  ପୃ ବୀର 
ଭାଂଗି ପଡୁ ବା ଭାଇଚାରା 
ମଁୁ ଆଉ େଦ  ପାରୁନ ି
େକମିତ ିମଣଷି ମାେନ 
ବି ି ହୁଅ ,ି ଶାଗ/ମାଛ 
ଦରେର, େ ମ ମାେନ 
ରା ା ପାଖେର େପ ୁ  
େଖଳ /ିଲୁହ ମାେନ 
ଜାରଜର ଠକିଣା େନଇ 
େକବଳ ଘୁରବୁିଲ  ି

ଦୀଘ ାସର ଚତୁଃପା େର 
ମଁୁ ଆଉ େଦ  ପାରୁନ ି
ମନର େ ତେର 
ଫଳୁ ବା ତାରଣାର 
ନରିସ ଭଲପାଇବା 
ଅହଂକାରର େଢାଲପିଟା 
ବେି ାରଣ, ଗୁଡାଏ ହାହାକାର 
ଅଥବ ପୁ ିପତରି େବଦେର 
ମତୁୃ ର ସଉଦା/ ବି ି ହବାର 
ନରିୀହତା, ଲୁହକୁ ଭାଗ ବା  ି   
ପଣତ କାନେିର ବା ବିାର ଦୃଶ  
ମଁୁ ଆଉ େଦ  ପାରୁନ ି
େକାଉଠ ିହଜଗିଲା 
େମା ଆ ାର ବି ାସ 
ଆେବଗର ଗଭୀରତା 
ଏେବ େଖାଜୁଛ ିନଜିକୁ 
ଲୁହର ସମୁ େର 
ଏକା ଏକା ଏକା ଏକା 
ଏକା  ବାସେର ...... 
 
     କ  ନୟାଗଡ,  
        ଚା ପରୁ, ନୟାଗଡ 
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ଅଧା ପ 
ଡ. ଦି ୀପ ୀଚ ନ  

େଯଉଁଠ ିଛାଡି ଲି ପ ଅଧା 
ପଣୁି େଦ ବ ିେସଇଠୁ... 
ତାଳଗଛ ଅଗିଲା ଛୁଇ ଁ
ଉଡୁ ବା ଭଦଭଦଳଆି ଚେଢଇ 
ଘଡ ିମାର ିଉଠୁ ବା 
ରାଣୀ ଫୁଲିଆ ଜ  
କା କ ନଈତୁଠର ହୁଳହୁଳ ି
ପରବାସୀ େଗର ର ଝାଳ ବତୁରା ଚଠି ି
ଅେମଇସା ରାତରି ଠାକୁରାଣୀ  ଗାଁ ବେିଜ 
େଚୗକଦିାରର ବସ ିଯାଇ ବା  
ଘାଗଡା କ ର ହୁସଆି  ଡାକ 
ଯାହାକୁ ଛାଡ ିଯାଇ ଲି ଏଠ ି
େସଇଠୁ ପଣୁି ଆର  କରବି ି

ୃତ ିେଖାଜା। 
ଖରାେର ସଝି,ି ବଷାେର ବତୁର ି
ଶୀତେର କୁ ୁର ି

ବସ େର ଫୁଲ ବା ାେର 
ମହକତି େହଇ ମଶଃ 
ଅଦୃଶ  େହବାକୁ ଯାଉ ବା 

ୃତ ିମାନ ୁ  ପଣୁି ସାଉଁଟବି ି
ପଣୁି ବାପା  ଭାଗବତ ପଢ଼ାେର 
ଅଭିମ ତି କରବି ିେସଇ ସବୁ 
ପରୁୁଣା ଦନି..ମୁହୂ .. 
େଯଉଁମାନ  ସଂେଗ କଟି ଲା 
ଜୀବନର ଅେନକ ବଷ 
କଟି ଲା, ଅେନକ ଅ ର  ମହୂୁ  
ସା ୀ ଅଛ ିେସଦନିର େସଇ 
ମରବିାକୁ ଯାଉ ବା 
ଅଧା କଟା ବରଗଛ େକାରଡେର 
ବେଘଇ ଠାକୁରାଣୀ 
ପବନେର େଦାହଲୁଛ ି
ଯାହାର ଚରିା ପଣତ କାନ।ି 
 

ପବୂତନ ବଧିାୟକ, େଖା ା 
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େମା ଗାଆଁ 
ମଧୁଛ ା ଦାଶ 

ଗାଆଁଟ ିେମାର ସରଗପରୁ 
ସବୁ ସଷୁମାର ଅେଟ ଆକର 
ସବୁଜମିା ଭରା ଗିର ି ା ର 
ପାେଶ ନଝିରଣିୀ ବେହ ଝଝର  । 
କୁଳୁକୁଳୁ ତାେନ ଟକି ିନଈଟ ି
େକେଡ଼ ସରାଗେର ବହଯିାଏଟ।ି 
ପରୁୂବ ଆକାଶୁ ଆେସ ସୂରୁଜ 
ବଛିାଡ଼ ିେଦଇ ତା ନାଲି ମରୁୁଜ । 
ହଳ ଧର ିକାେ  କୃଷକ ଭାଇ 
ଖୁସ ିମେନ ଯାଏ ଗୀତଟ ିଗାଈ । 
େ ତେର ଖଟଇ େମା ଗାଆଁ ଚାଷୀ 
ସୁନାର ଫସଲ ଉଠଇ ହସ ି। 
ପୁ ରଣିୀ କୂେଳ ଗାଁ େଦବାଳୟ  
ଭ େମଳେର େକାଳାହଳମୟ, 
ଝଅି େବାହୂ ଦ  ିଶ  ହୁଳହୁଳ ି
କର  ିଅ ନା ଦୀପଜାଳ ି। 
ଘାଟ ଜଗିଥାଏ ନାଉରୀ ଭାଇ 
ନଈ ପାରକିେର ପାଉଣା େନଇ । 

ଝଡ଼ବରଷାକୁ ନ ଡର ିସଏି 
ନାଆ ବାହୁଥାଏ ଖୁସମିନେର । 
କାଶତ ୀ ଫୁେଲ ସାେଜ ନଈପଠା 
ଶରତ ସମୀର ଆହା କ ିମିଠା । 
ଚୁ ତ ତରୁ ମେୂଳ ଶେୁଭ ବଂଶୀ ନ 
ମନ ମହକାଏ  େକାଇଲି ତାନ । 
ମନ ମତାଣିଆ େଗାଧଳୂ ିେବଳ 
ଗାଇେଗାଠ ଧର ିେଫେର େଗାପାଳ । 
େହାଲି ଦୀପାବଳୀ ଦଶରା ରଜ 
ପାଳ  ିସଭିଏଁ କର ିମଉଜ । 
ଗାଆଁେର ଅ ାର ନଇଁ ଆେସଟ ି
ସ ବତୀ ଜାେଳ ନୂଆ େବାହୁଟ ି । 
ଗୀତା ଭାଗବତ ପରୁାଣ େପା  
ଶୁଣ  ିସଭିଏଁ େହାଇଣ ସାଥୀ  । 
ରଜନୀରାଣୀର ଗଭା ମହେକ 
ମ ୀ, ମାଳତୀର ବାସ ଚହେଟ  । 
େଜାଛନା ଢାଳଇ ବମିଳଶଶୀ 
େମା ଗାଆଁ ଦା  େଯ ଉଠଇ ହସ ି । 
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ାର ଠାକୁର 
େତାଫାନ କୁମାର ରାଉତରାୟ 

 
   
  ଭୁ େହ ତୁମର ିଦୟାେର        ନି ିେ  ସମୟ େମା ସେର ll 
  ଭୀତ ିଶା  ି ୀତ ିମଳିନ          ତୁେମ ଭୁ ଅଟ କାରଣ ll 
  ଅନୁସ ି ା କେର ଆ ା          ଯାହା କହଛି  ିମହା ା ll 
  ାର ଠାକୁର ତୁେମ େହ         ସକଳ ଘେଟ ଶା  କେହ ll 
  ଦାରୁ ରୂପେର େହ ମରୁାର ି       ସମେୂଳ ନାଶ େହ ବଇରୀ ll 
  ହାତକୁ େଟକ ିସମପତ         ଉ ାର ତୁେମ ଲ ୀକା  ll 
  କରମ କେର େଦଇ ଚି        ସେ ାଟ ସତ  େମାର ପଥ ll 
  କମ ବ େନ ବ ା ମଁହୁ ି        ଅପର କୁଶଳ ଚି ଇ ll 
  ା ସମୁନ ସହି ୁତା          ତୁେମ ହ କ ା େମା ବଧିାତା ll 
  ସକାଳୁ ସ  ବତୁିଅଛ ି        ଜନ େସବା େର ସଦା ତୀ ll 
  ବପିେଦ ଆପେଦ ର ଛ          ଦୁଃଖେର ସୁଖ ହ ଭରଛି ll 
  କୁପଥୁ ସୁପଥ ଆଡକୁ          କେଢଇ ଅଛ ସୁ ର କୁ ll 
  ତୁମର ିଦୟା େମା ମଥାେର        ଭୀତ ିେମା ନାହ େକଉଁ େର ll 
  ଆ ା େମା େଖାେଜ ନତି  େ େହ    ଶା ରି ମଳୟ େଯ ବେହ ll 
  ଦାରୁ  ରୂେପ ଜଗେତ        ହାତ କୁ େମଲି ଡାେକ େତାେତ ll 
  ଅଧମୁ ଧମ େଖାଜୁଥାଇ         ଅ େର ନାମ କୁ ଭଜଇ ll 
  ଭେଜ ମଁୁ ରାମ କୃ  ନାମ        ଧରାେର େମାର ମୁ ି ଧାମ ll 
  ଅନ  କଷଣ ଦୂର ପାଇଁ          ବକିେଳ ଡାେକ ତୁେ  ସାଇଁ ll 
  ଗାଇ ଗାଇ ମଁୁ ମହାମ          ବଦଳୁ େମାର ହୃଦ ତ  ll 
  ପାଇବ ିେଶେଷ ଗ ଧାମ         ପୂ  କର େହ େମା ମନ ାମ ll 
  ଜନେର େହବ େମା ସାଥକ        ଧମେର େହାଇ ମଁୁ ପ କ ll 

 
ବି ାନ ଶି କ,  

ସରକାରୀ ଉ  ବଦି ାଳୟ, ଆଇ ଆ  ସ ିଭିେଲଜ, 
ଭୁବେନ ର 
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ଜନଭୂମି େମା’ ଭାରତ 
ଡ. ଚପଳା ପ ା 

େଯଉଁ େଦେଶ ଗଢ଼ା େମାର ଜୀବନ 
ିତ,ି ଆପ, େତଜ, ମରୁତ, େବ ାମ 

େସହ ିେମାର ମାଟ ିମାଆ, 
ୀଚରେଣ ତା'ର େକାଟ ିଦ ବତ 

ଭାରତ ତାହାର ନାଆଁ। 
େଦଇଅଛ ିସଏି ତୁ େର ଭାଷା 
ମୁ େର େଥାଇଛ ି ାନ ପିପାସା 
ଇତହିାସ କେହ କଥା, 
ବୀର ର ବାଣୀ ପବି  କାହାଣୀ 
ଶୁଣି ନଇଁଯାଏ ମଥା। 
ପରୁାଣ ସାହତି  ଧମୀୟ ବି  
କଳା କଉଶଳ ଶା ୀୟ ନି  
ନୀତ ିପର ରା େଥାଇ, 
ଆେଲାକ ବ କା େଦଖାଏ େମା େଦଶ 
େଦଶ େ ମ ଭାବ େଦଇ। 
ଏମିତ ିଆମର ଭାରତ େଦଶ 
ଜଳ, ଳ, ବନ, ଗିର,ି ଆକାଶ 
ଦୁ ଭ ନୁେହଁ ତ କଛି,ି 
ମହାନୁଭବେର ମହନୀୟ ଭାବ 
ଖଣି ଖାଦାନେର ଗ ।ି 
 

ଭାରତ ଆମର ଗବ େଗୗରବ 
ଚାର ିଧାମ ସାେଥ ର  ବଭିବ 
କାଶରିୀ ସରଗ ଳ, 
େସନା ବାହନିୀର ସରୁ ା ବଳେୟ 
ସୁର ିତ ଆମ ବଳ। 
ଗୀତା, ଭାଗବତ, େବଦ, େକାରାନ 
ବାଇେବଲ ସାେଥ ବୁ  ଓ େଜନୖ 
ଧେମ ାଳତି ାଣ, 
ସତ  ଅହଂିସାର ମାଗ ଦଶକାେର 
ଗା ୀ, େଗାପବ ୁ ଧନ । 
ଗଣତ  ଆମ କହୁଛ ିକଥା 
ଧମ ନରିେପ  ଆମ ବ ବ ା 
ଆେମ ଆମ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁ, 
ଆେମ େଦଶ ପାଇଁ େଦଶ ଆମ ପାଇ ଁ
ଏକଥା ଗବେର ବାଢ଼ୁ। 
ଭାରେତ ରହଛି ି ାଚ  ସଭ ତା 
ପା ାତ  ସଂ ତୃ ିଆଣଛୁ ିବ ଥା 
ଦୂରକର ିଏହ ିଭାବ, 
ଅବଗାହନେର ୃତକୁି ଥାପିେଲ 
ଭାରେତ ଭାରତ ବ। 

 
ଶି ୟି ୀ (େସବା ନବୃି ), 

େଖା ା 
େମା - ୯୪୩୭୪୨୧୮୧୬ 
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ଗଣତ  ଦବିସ  
       ବଳିାସନିୀ ଦାଶ 
 
େତ ରୀତମ   
ଗଣତ  ଦବିସ  
ପାେଳ ଭାରତ 
ଉଡୁଅଛ ି ରି ା  
ଜାତରି େଶୗଯ   
ଶା  ିେମୖ ୀ ୀତରି 

ଧିାର େହାଇ  
ସ ିଧାନ ଜନକ 
ଆେମଦକର  
ବରପୁ  େଦଶର 
ଅସୀମ ତ ାଗ  
େଦଶକୁ େଦେଲ ଦଶିା 
ସମାଜବାଦ 
ଧମ ନରିେପ ତା  
ସାବେଭୗମତା 

ଜା ର ଶାସନ 
କ ବ  କର ି
ଅ କାର େଭାଗିବା 
ସମୄ  ରା  
େହଉ ଆମର ିଲ   । 
 

ମଧୁସୂଦନ ନଗର, େଖା ା 

ଵେଡଇ ପ ୀ ର 
    ଆରତ ିମ ରୀ ଦାଶ 
 
ଚି ାର କର ିକେହ ଚଲି 
ମଁୁ ବଡ଼ ମଁୁ ବଡ଼ 
ସଵୁଠୁ ଉେ  ଉଡ଼ ିପାେର ମହୁ 
େମା େଡଣାେର େଦଖ େକେତ ବଳ ! 
ମୟୂର େଵାଲଇ ବ ୁ େହ,େଦଖ 
େମାପର ିସୁ ର େକହ ିନାହ 
ମନ ମତାଣିଆ ନାଚ େମାର ଅବା 
କାହାକୁ ଜଗେତ େମାେହ ନାହ ? 
ଚେକାର କହଇ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ 
ଜ କୁ ମଁୁ ଡାକୁଥାଇ  
ଶୀତଳ କରିେଣ ଧରାେକାଳୁ ସଏି 
ଅ କାର େଦଵ େଧାଇ। 
େକାଇଲି କହଲିା,ରୂପ ନାହ େମାର 
ନାଚ ିମଁୁ ପାେରନା ସତ 
କା' କପାେଳ କହ ଜୁଟଛି ିେମା' ପର ି
ମଧୁର େଗାଟଏି କ  ? , 
ଚାତକ କହ ଇ,ଵଶି େଯେତେବେଳ 
ଖରାେତେଜ ଜଳୁଥାଏ 
େମା'ର ିଡାକେର ଜଳଧାରା ପରା 
େମଘରୁ ନଗିିଡ ିଯାଏ ?    
କୁଆ କେହ,େମାର ନାହ ରୂପ ବଳ 
ଗାଇ ମଁୁ ପାେରନା ଗୀତ, 
ସଭି ର ିୟ େକାଇଲିକୁ ପାେଳ 
େୟ ତ େମାର ଗଉରଵ। 
େକହୁ ନ ଉଠୁଣୁ ମଥାେନ ଉେଠ ମଁୁ  
ଅରୁଣ ଉଦୟ ଆେଗ 
େମା ରୁ  ଡାକେର ଭୁିବନ ପରା 
ବଭୁି ସୁମରେଣ ଜାେଗ। 

ଗୁରୁଜ , େଖାରଧା। 
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କୃ  ଜନ....  
**** 
କୃ  ଅ ମୀେର ଭା ବ ମାସେର 
ଅଜ  ବଷା ରାତେିର  
ଅବତୀ  େହାଇେଲ ଭୁ ୀକୃ  
େଦବକୀ ମା'  େକାଳେର।।  
 
କା  େର...  
**** 
େବାହ ିେନଇ େଲ କାେ  ବସୁେଦବ  
ଛାଡବିାକୁ େଗାପ ପୁେର  
କୂଳ ଲ ା ଜଳ ଛାତ ିଛୁଇଁଯାଏ  
କା ା ହସୁ ଥାଏ ଧୀେର।।  
 
ନି ାେଦବୀ...  
**** 
ନି ାେଦବୀ ମହାମାୟା  ଆ ାେର  
ସଭି ୁ  ନି ା ଘାରଲିା  
ମହାମାୟା କନ ା ରୂେପ ଜନ େନେଲ  

େକରାଏ କୃ  ଗୀତ ି 

େଦବ ତ ବାରିକ 
 
 

ବଜୁିଳ ିକନ ା...  
***** 
କୃ  ଆେଦେଶ ପିତା ବସୁେଦବ  
େଗାପପୁେର ଛାଡ ିେଦେଲ  
ବଜୁିଳ ିକନ ା ୁ  ସା େର ଆଣିେଲ  
େଦବକୀ େକାଳେର େଦେଲ।।  
 
ଉ ାସ.....  
**** 
କୃ  ଜନଦନି ଜନା ମୀ ରୂେପ 
ପାଳନ କର  ିସେବ 
ଅତ ିଉ ାସେର ନୀଳାଚଳେର  
ପୂଜା ନା ଘେରଘେର।। 
 
     
    
   ସ ାଦକ ୀତ ି ଣତ ି 
    ଆନ ପୁର, େକ ୁଝର 
  ଦୂରଭାଷ - 9348779394 
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ଆ  ବି ାସ 
ପଦନାଭ ପାଣି ାହୀ 

ବଷିୟ ପଛେର ଧାଇଁଛ ିମଣଷି 
ମୂଳ ଲ ରୁ ବଚୁି ତ 
ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭେୟ ଅ ିର ହୁଅଇ 
ଶା  ିହୁଏ ପରାହତ 
ଦୁଲଭ ଶରୀର ଈ ର  ଦାନ 
ଛାର ମଣଷି ଅ ାନ 
ଅମତୃ ରୂପ ଆ ାକୁ ଭୁଲି େଯ 
ଅନ ାେୟ ଅଥ ଅଜନ 
ଆ ବି ାସେର କାମଟ ିକରେିଲ 
ସଫଳତା ମିଳଥିାଏ 

ତଭିା ସାମଥ  କଛି ିଭଲ ଗୁଣ 
ଆପଣା ଭିତେର ଥାଏ 
ଅହଂକାରପଣୁ କମଟ ିକଦାପି 
ନମିଳ େହାଇ ପାେରନା 
ନରିଂହଂକାର ଭାବ ଉପଜୁେିଲ 
ସା ିକ କମେର ଗଣା 
ଉ ାହ ଆ େହ କାଯ  ସଂପାଦେନ 
ଜୀବନ କର ସାଥକ 
ଦବି ସ ା ଏକ ଅ ଃକରଣ 

ନଃିଶ  ଉପେଦଶକ 
ମତା ଦ ତା ପୂ  େହାଇଅଛ ି

ମଣଷି ହୃଦକ େର 
ହତାଶ ନରିାଶ ହୁଅନାହ ଜମା 

େବଶ ଲ  ଳେର 
ନକାରା କ ଦୃ ିଭ ୀ େତଜ ି

ଶ ି ଚି ଟ କେଲ 
ଶଂସାର ପା  େହାଇଯିବ ସଦା 

ନ ପଡ଼ ଅନ ର ଜାେଲ 
େଲାଭେନ କଦା େଲାଭିତ େନାହ ି

ନରିେପ  କାଯ  କର 
ଆ ତୃ ି ମିଳଯିିବ ଭାଇ 
ନୀତ ିନୟିମକୁ ଅନୁସର 
ପିତା ମାତା ଗୁରୁଜନ  େ ରଣା 
ସବଦା ଆମର େଧୟ 
ଆପଣାଛାଏଁ ଅପସର ିଯିବ 
ମନୁ ଆକରଣ ଭୟ 

 
ବନମାଳୀ କେଲାନୀ, ଜଟଣୀ 
େମା - ୭୮୪୮୮୮୪୬୦୬ 
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ଖାଲ େପାତ ିେପାତ ିରାଜେକାଷ ଫା ା  
େଯଉଁ ଖାଲ ଖଣା େସଇ ଖାଲ  
ଖାଲ ଗଭୀରତା ମାପନାହ େକେବ  
ଖାଲ ପାଇଁ କର ମୂଲଚାଲ।  
ଖାଲ େପାତା େହବ ଆକଳନ କର ି 
ଫ େିର ବି  ପାରତି କଲ  
ଶତକଡା ପାଇଁ ଫୁସୁର ଫାସର  
ଦଲାଲ  ସାେଥ ହୁଅ େଗଲ।  
ଖାଲ େପାତା େହବ ମ ରୁ ନେି େଶ  
ଯ ୀ, ଚୁ ିକାର ଆ  ଲାଲ  
କାଯ ାେଦଶ ପାଇଁ ଲବ,ି ସୁପାରଶି  
ଅକଲକୁ ଯାହା ଖଟାଇଲ।  
ଖାଉ  ହାେତଇ ମେିଛ ଧମକାଇ  
ସୃ ି କରାଅ କୃ ମି ଖାଲ  
ଜନତା ହୀନ ା ଅଣେଦଖା କର ି 
ବାପା ନାଆଁେର ଆେପ ବ ଲି।  
 

ଖାଲ 
ଜୟେଦବ ସଠି 

ଦଳୁଆ ସ ାର ନେଦ ଲା େକେବ  
େକେତ ସମତଳ େହଲା ଖାଲ  
ହୁକୁମନାମାେର ସା ର େମାହର  
ହୁ ାେର ହୁ ିେର ହୁ ାମୂଲ।  
ଖାଲ ପାେଖ ରୁଟ ିେଫାପାଡ ିହସୁଛ  
ମାରଫେତ କାଉ ପଲପଲ  
ଫଡଫଡ େଡଣା ତୁ  ଅେ  ଗଣା  
ଖବସିା ଗୁେଣ ଖୁ  ମାତାଲ।  
ଖାଲ ନାେମ ମେିଛ େଯେତ ପୂ  କଲ  
ଆବଜନା ଯୁ  େପଟ ଖାଲ  
ନି ା, ଦୁବପାକ ଯମ ଯ ଣା େର  
ଅେ  ତୁମ ାଣ କଲବଲ।  
 

 
 

ରାଣୀଗୁଡା ଫାମ, ରାୟଗଡା  
ରାଜ  ପରୁ ାର ଓ ଅବସର ା  ଶି କ  

େମା - ୯୪୩୭୫୨୭୩୪୯ 
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    ବା ବ େତା ୀତ ି   

                      ର ିତା ମି   
 

ଆ  କଜଳେର େତା ନାଁ େଲ ଛ ି
       କା ବିା େମା ପାଇଁ ମନା 

ଲୁହ େମା ଝରେିଲ ଲିଭିଯିବୁ କାେଳ  
     ଲୁହ େମା ଝର ିପାେରନା  l 

 
ଅଧର ଉପେର ସେଜଇଛ ିେତାେତ 

      ହସର ଧାରେଟ କର ି
ହସବିାକୁ େଖାେଜ ନତି ିମଁୁ ବାହାନା 

     େତା'ର ିମହକ ଭର ି l 
 

ଆଘାତ ପାଇେଲ ଭା ି ଯିବୁ କାେଳ  
     ଯତନ େତା ପାଇଁ ଭାର ି   

ହୃଦୟ େକାଣେର ସାଇତ ିର ଛ ି 
      ଅନୁଭବଟଏି କର ି  l 

 
ପି ଚି ିମଥାେର ଟକିା ଟଏି କର ି 

     କଳ କୁ ନାହ ଭୟ 
କାରଣ ଏତକି ିବା ବ େତା ୀତ ି

      ନାହ ଟେିକ ଅଭିନୟ  l 
 

ବଷିମୟ େମାର ଜୀବେନ ତୁ ଏକା 
      ଅମତୃ କଳସଟଏି 

ଅମାପ ାେର ଅସୀମ େ ମେର 
     ଆେପଆେପ ବା  ିହୁଏ l 

         ବଇ ା, ଅନୁଗୁଳ 

ଭାବର ଈ ର   
ଶଶିରି କୁମାର ାଇ ଁ 

େସ ତ ଭାବ େଡାେର ବ ା ଭାବର ଠାକୁର 
ଭାବକୁ ନକିଟ ପଣୁି ଅଭାବକୁ ଦୂର I 

 
ର  ସଂିହାସନ ତେଳ ଭାବକୁ ଅଜାଡ଼,ି 
ମଣଷି ଜୀବନ ନତି ିେହଉଛ ିସଜାଡ଼ ିI 

 
ବାଇଶ ିପାହାଚ ତାର ମହା ତପ ଭୂମ,ି 

େକାଟ ିଐ ଯ  ା  ଥେର େଦେଲ ଚୁମି I 
 

ପତତି ପାବନ େନତ େନ  େଦେଲ େଦ  , 
ମେନାବା ା ପୂ  ହୁଏ ଭ  ହୁଏ ସଖୁୀ I 

 
ମହା ପାତକ ନାଶଇ ବଡଦା  ଧଳୂ,ି 

ଭାେଗ  େଲ ସନିା ଦାେ  ପାରବି େଯ ଚାଲି I 
 

ମହା ସାଦ ତାହାର େକାଟ ିପଣୂ  ବେଳ, 
ଜୁଟଥିାଏ  େକାଟ ିେକାଟ ିଭ ର କପାେଳ I 

 
ଅରୁଣ କୁ ଥେର ଭାେବ େଦେଲ ଛୁଇ,ଁ  
ଦୁଃଖ ତାପ ହର ିନଏି ଭୁ ଭାବ ାହୀ I 

 
ମେହାଦ  ଜେଳ ଥେର କରେିଲ ାହାନ, 
େସ ଭାବକୁ ଭାଗିରଥୀ ନୀର ନୁେହଁ ସମ I 

 
ଗ ାର ଅେଟ ତାର େବକୁୖ କୁ ସଡ଼ି,ି 

ଭାବ ବନିା େସ ସଡିକୁି ପାରବି େକ ଚଢ ିI 
 

ଭାବ ନାହ େମାର ମଁୁ େଯ ଅଭାବୀ ଶଶିରି, 
ଭବ ଜଳୁ ପାର ିକର ଭାବର ଈ ର I 
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ଅଗ  ପ ର 
କି େସ ଦନି ଲା ୧୯୪୭ର !! 
କି େସ ସକାଳ ଲା 
ନୂଆ ଉ ୀପନାର !! 
ର  ର େର ଫୁଟ ିଉଠୁ ଲା 
େଦଶେ ମ ଅଲିଭା ଅନଳ । 
 ଟା ୁରି ଉଠୁ ବା େଲାମକୁପେର  
 ଭରି ଯାଇ ଲା େଦଶ େ ମର େ ଦ 
 ଝରିଆସୁ ଲା ଶ  ଲଲାଟୁ 
 ମାଟ ିମା' ପାଇଁ...... 
 ଅବାରିତ ଅନଗଳ । 
ଆ େର ମୁହଁେର 

ଜଳ ିଉଠୁ ଲା 
ଦୃ  େଲଲିହାନ ଶିଖା , 

ଟିଶିକୁ ପଦାନତ କରିବାର 
ତୃ  ମନତଳ ଭାଷା । 
 ନୂଆ ଭାରତର ରୂପେରଖ 
 ବଦଳଛି ିଏଇ ଏେବ ଏେବ 
 ସ ାସକୁ ହତ ା କରି..... 
 ସୃ ି େହବ ଶା ରି ମଇଦାନ , 
 ନୂଆ ବେିଧୟକ 
 ସାରିବ ା କିାରୀ 
 ସବଜନାଦୃତ ଏକ 
 ମହା  ପରିବ ନ। 
ସବୁଠି ମ ତି ,ଏେବ ମ ିତ େସ  
ଅନୀବଚନୀୟ ର---"ବେ  ମାତରଂ " 
ଆକୁମାରୀ କାଶୀରେର 
ଶୁେଭ ଗୁ ରଣ। 
 

 ଅଫୁର  ଆନ  ଲହରୀ େତଣୁ , 
 େଖଳଯିାଏ ଧରା ର ଗେର 
 ମାଟ ିପାଣି ଆକାଶକୁ ଏକାକାର କର-ି---, 
 ଫର ଫର ଲହରାଏ 
 ରି ାୟିତ ଜ 
 କାଶୀର ମଥାନ ଉପେର 
 ଉେଛଦ ିତନିଶି ସତୁରୀ । 
ଏକ ଜା ,ଏକ ର , 
ଏକ ମ  ଏକ ହ ନୟିମେର 
ଅବଗାେହ ଏ ଭାରତବଷ 
ଅଖ ତାର ପରା େମ 
ଆସିବ ଉତୁରି। 
 ଆଜରି ଏ ରି ା େଦଖ 
 ଉ ଳ ିଉଠୁଛ-ି--- 
 ଗାଢ େହାଇଉଠୁଛ ିତା' ତନି ିର  
 ଉ ିତ ସୂରୁଜ ନାଲି 
 ଢାଳୁଛ ିତହେର ପଣିୁ 
 ମ ଉମ । 
େସ ଉମ େର ଚମକିଯାଉ 
ସଶ  େହଉ ଯୁବ ଉନାଦନା, 
ଏକତାର ଅବହାନୀ ମେ  
ଥରିଯାଉ..ଡରିଯାଉ...େଫରିଯାଉ 
ସୀମା େସପାରିେର ଠୁଳ େଯେତ  
ବବର ଅଇରିର େସନା। 
     ଶି ୟି ୀ,  

ାଣନାଥ ସରକାରୀ ଉ  ବଦି ାଳୟ, ଜଟଣୀ,  
େମା - ୯୦୪୦୫୮୮୮୬୨ 

ବେ  ମାତରଂ 
ସେରାଜନିୀ ଦାସ 
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େକଉଁ ରଜାପୁଅ ମନର ମାନସୀ 
େକଉଁ ସରଗର ପରୀ 
େକଉଁ ମଧୁପର ଫୁଲ କୁଆଁରୀ ତୁ' 
ସାଧବର ସୁନାେଗାରୀ ।୦। 
 
େକଉଁ ବଣିକର ଆଉଟା ସୁନା ତୁ' 
େକଉଁ ମାଣିକର ମଣି 
େକଉଁ ଶାମୁକାର େପଟର ମୁକୁତା 
କଏି ବା ପାରିବ କଣିି  
 
େକଉଁ ଫଗୁଣର ହଳଦୀ ବସ  
ବକୁଳ ବନର ଶାରୀ 
େକଉଁ ରଜାପୁଅ ମନର ମାନସୀ 
େକଉଁ ସରଗର ପରୀ ।୧। 

 
 
 
େକଉଁ ବନଭୂମି ଅଳସୀ ନଈେଟ 
କଳକଳ େହାଇ ଧାଉ ଁ
େକଉଁ ଦରଆିର ଚଂଚଳ ଲହରୀ 
େବଳାଭୂମି ଛୁଇଁ ଯାଉ 
 
େକଉଁ ାବଣର ଇ ଧନୁ ତୁ' େଲା 
େମଘ େହାଇ ଯାଉ ଝର ି
େକଉଁ ରଜାପୁଅ ମନର ମାନସୀ 
େକଉଁ ସରଗର ପରୀ ।୨। 
 

ୀବହିାର, େଖା ା-୭୫୨୦୫୫ 
େମା- ୯୮୫୩୫୩୫୦୯୫ 

ସେତ ତୁ' କଏି 

େିଲାଚନ ଦାସ 
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ଯମନୁାର କୂେଳ         କଦମର ଡାେଳ 
      ବଂଶୀ ର କପଁିା ଶେୁଭନା 
େଗାପପରୁୁ ଧାଇଁ       ଜଳ େନବାପାଇ ଁ
        ରାଧାରାଣୀ ଆଉ ଆେସନା। 
େର କା ା,ରାଧାରାଣୀ କଆଁି ଆେସନା,,,,, 
 
ଝୁରୁଛ ିକଦମ              ଝୁରୁଛ ିଯମନୁା 
       ଝୁରୁଛ ିଯମନୁା ଜଳ 
ନରିବ ିଯାଇଛ ି         ଯମନୁାର ଘାଟ 
       ନାହ େଗାପା ନା େମଳ। 
 
ସୁଦାମା ସୁବଳ          ସେ  ନାହ େଖଳ 
       କାହ ପାଇଁ ଆଉ ଦେିଶନା 
େଗାପୀ େଗାପାଳୁଣୀ     କଳସୀେର ପାଣ ି
        ଯମନୁାରୁ ଆଉ ଭେରନା। 
େର କା ା,ରାଧାରାଣୀ କଆଁି ଆେସନା,,  

 
 

 
 
 
କ ିସୁ ର ବନ     ଗିର ିେଗାବ ନ 
         ରହଛି ିତୁମକୁ ଚାହ 
କା ୁଛ ିଯମୁନା   େହାଇ ଆନମନା 
        େକେବ ଆସବି କେ ଇ। 
 
ବଜାେର ବଇଁଶୀ    ପଣୁି ଉଠୁ ହସ ି
    େତା ବେି ଦ ସହ ିପାେରନା 
ଆଉ ଥେର େଫର ି  ଆସେର ମୂରାରୀ 
       ଶୁଭୁ େତା ବଇଶଁୀ ମୂ ନା। 
େର କା ା, ରାଧାରାଣୀ କଆଁି ଆେସନା,,,,, 

 
 

ଶ ମୂଳ, ରଣପରୁ, ନୟାଗଡ଼ 

ସକାଳ ଜଣାଣ 

େଗାଦାବରୀଶ ଦାସ 
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ନୂଆ ବଷ ଆସିବାର େଦ  େନତା  
ମେନ ମେନ ସବୁ ଭାବେିଲ 

ବହୁତ େହାଇଲା ରାଜନୀତ ିଏଠ ି
ଜନ େସବା ପାଇଁ ଚି େିଲ   ॥ 

େତଣୁ େଲାକମାନ  ପାଖକୁ ଯାଇ 
ତା  ପାଦତେଳ ବସିେଲ 

ପଦ େସବା ପାଇଁ ଆେଦଶ ଦଅି େହ 
ଦନି ନାଥ େବାଲି ଡାକେିଲ  ॥ 

ଜନତା ବର େଦଖେ  ଏମ   
ମେନ ମେନ ବସି ଭାବେିଲ 

ଏେବ େକଉଁ ନୂଆ େଯାଜନା େବାେଧ 
ଆବଭାବ ଏଇ ସାଆେଲ ॥ 

ହା ପାଦ ତେଳ ବସିବା ପାଇକଁ ି
େଖାଜ ିେଖାଜ ିେଯେତ ବୁଲିେଲ 

ପାଦ ତ ପାଦ , ପାଦ ଧୂଳ ିଟେିକ  
ତା ର ନମିଳଇ ଭେଲ  ॥ 

େକମିତ ିସ ବ େହଲା ଏହା ପରା 
ଚି ା ଟା ବଢାଇ େଦେଲ 

ଭାବୁଛୁ ଏଥର ଦୁନଆି ଟା ପରା 
ପରିବ ନ େହବ ଭେଲ ॥ 

ଆଗକୁ େଭାଟ ଆସୁଛ ିେବାଲି 
ଅେଟ େବାେଧ ନୂଆ ଚାଆେଲ 

କବିା ଜନତା ୁ  େଧାକା େଦବାପାଇ ଁ
ସୃ ି ତା  ନୂଆ ପାେନ 
 

ମାଧବ, ନଆିଳୀ, 
କଟକ-୭୫୪୦୦୪ 

େମା-୭୭୩୫୯୫୭୧୫୧ 

ନୂଆ ବଷେର େନତା  ତଶୃିତ ି
ଅଜୁନ ଦାସ        
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ନୀରବ ନବିଡି ନଜିନ ରାତ ି
                   ଝି ୀ ଡାେକ ରହ ିରହ ି
ଅଧୀର ବେିଭାର ରୂପା ଜ  ଝେର 
                ୀତରି  ମଦରିା ପିଇ।(୦) 
ନୀଡହରା େକଉଁ ନଃିସ  ପ ୀର 
             ତୃ ା ଆତୁର ଡାକ 
େବଦନା ବଧୂିର ବୁକୁତେଳ ତା'ର 
                 ବରିହ ର େବଶୖାଖ 

ି  ମଧୂର ତୂଳୀତଳପ େର 
             ଆକାଶ ଯାଇଛ ିେଶାଇ। 
ନୀରବ ନବିଡି ନଜିନ ରାତ ି
             ଝି ୀ ଡାେକ ରହ ିରହ।ି(୧) 
ଅଭିସାରକିା ମଁୁ ତୁମ ତୀ ାେର 
            ଅପଲେକ ରାତ ିକେଟ 
ତ ା-ଜଡତି େମା ନୀଳ ନୟେନ 
               ସପନର ଫୁଲ ଫୁେଟ 
ବରିହ ର ତାତ ି େମ େମା ଛାତ ି
               ତମ ବାଟ ଚାହ ଚାହ 
ନୀରବ ନବିଡି ନଜିନ ରାତ ି 
   ଝି ୀ ଡାେକ ରହ ିରହ ି।(୨) 

ଆଗରପଡା, ଭ କ, 
େମା - ୯୦୪୦୫୮୮୬୬  

ଆକାଶ ଯାଇଛ ି 
େଶାଇ 

        ସୁ ୀ ୀତ ିଲତା ପ ା 

ଦୁଃଖର ଗ ିଲି ବା  ିମଁୁ ଆଣିଛ ି
ୀହ େର େଖାଲିଦଅି 

ସାରା ଜୀବନର ଲହୁଲୁହ ବ ଥା 
ନଅି ଜଗ ାଥ ନଅି । 

 
ଭାବି ଲି ଦେିନ ଆସିବ ିସାଆେ  

ସୁଖର ପସରା ଧର ି
ବ ୁ ସେହାଦର ବା ି େନଇଗେଲ  

ସବୁ ସୁଖ ଗଲା ସରି । 
 

ବାକ ିରହଗିଲା େଯେତକ ଯ ଣା 
ଜୀବନ େଶଷ ଅ ାୟ 

ଦୁଃଖର ଗ ିଲି ବା  ିମଁୁ ଆଣିଛ ି 
ୀହ େର େଖାଲି ଦଅି । 

 
ସରିଗଲା େଶାଷ କମିଲା ଆୟୁଷ 

ଦୁେରଇେଲ ିୟଜନ 
ତୁମ ବଡଦାେ  ବୁଲୁବୁଲୁ ଦେ  

େହ ନାଥ ଯାଉ ଜୀବନ । 
 

କେହ ସିେ ର ସଂସାରୀ ସଂସାର 
ଉଆସଁୀ ଜ ର େମାହ 

ଦୁଃଖର ଗ ିଲି ବା  ିମଁୁ ଆଣିଛ ି
ୀ ହ େର େଖାଲି ଦଅି । 

      
           
  େମା - ୮୦୧୮୬୪୬୭୦୪ 

     ଦୁଃଖର ଗ ିଲି  
             ସେି ର ପିାଠୀ 
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ଅ ତିୀୟ ଅଭିନବ ଅମାନ ଭାରତ ବଷ 
ଫୁ  ଚ  ମି   

େକେଡ ସୁରୁଚରି             ଅତ ିମେନାହର 
              ଯାହାର ତୁଳନା ନାହ 
ସବୁଠାରୁ ିୟ            େସହ ିେମାର ଗ 
            ମା'େମା ଜନମଭୁଇଁ  ।। 
ତନି ିେଲାେକ ସାର        ଧରଣୀ ରାଣୀର 
              ରମଣୀୟ ଚି  େଶାଭା 
ଅପାେସାରା ଚେି           ଚି ତି େକାମଳ 
             କା  ିଅତ ିମନେଲାଭା  ।। 
ଲତା, ଦମ, ଗୁଳ           ମେହ।ୖଷ ମାନ 
                 ଯତେନ କରିଛ ିଠୁଳ 
ବତିରି େଦଇଛ ି             ପୂତ ପେୟାଧର 
                ଆକୁମା୍ରୀ ହମିାଚଳ  ।। 
ସାଇତ ିର ଛ ି            ଅପୂବ ସଂପଦ 
                ଧନର  ,ମଣି ଖଣି 
ବପୁିଳ ବଭିବ              ଅ କାରିଣୀ େମା 
              ଜନନୀ ଭାରତ ଭୂଇଁ  ।। 
ଏ ମାଟେିର ଫେଳ           ସୁନାର ଫସଲ               
              ସୁଧା ମୟ ମିଠା ଫଳ 
ଗ ା, େଗାଦାବରୀ       ପୂତ ପେୟାବାରୀ 
            ଝରୁ ଥାଏ ନରି ର ।। 
 
 
 
 

ଏଠମିିେଳ େ ହ       ା, େ ମ, ୀତ ି 
        ବ ୁ ପରିଜନ ଭାଇ 
ଏପରି ପବି           ଭୁଇଁ ବଇକୁ  
       ସମ ଆଉ ନାହ କାହ  ।। 
ସୀମାହୀନ େକାଳ      ଅସୀମ େସେନହ 
      ପାେଳ େକାଟ ିେକାଟ ି ାଣୀ 
ଅଭୟ ଦାୟିନୀ         ଯତେନ ପାଳଇ 
      ଜନନୀ େମା ଜନ ଭୂଇଁ  ।। 
ତା’େକାେଳ ଜନମ      େନବାପାଇଁ ପରା 
      େଦବା,ସୁର ାେନ ରତ 
େହାଇ ଜନ େନଇ     ଅଛ  ିତା େକାେଳ 
      ଏହା େଯ େବଦ ବଦିତି  ।। 
ବାରମାର ଜନ         େନଇ ସତ କମ 
       କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ 
ବାରମାର େଦଇ       ଗଢଦିଅି େମାେତ 
       େମାହର ଏହ ିଜଣାଣ  ।। 
ବଂର ମତୁୃ  ଭଳ ି       ଚରିସତ  ନତି ି
        ଏ ପୁରେର ବରିାଜଇ 
ଜନମ େନବେିହ      ଠାକୁେର ତା େକାେଳ 
        ମରଣକୁ ଭି ି ନାହ  ।। 

 
ମ ଳାେଯାଡ ି, େଖା ା 
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