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 ଜୀବନ ଯା ା ପଥେର ଅେନକ ଘାତ ତଘିାତ େଦଇ ଗତ ି
କରିବା ସମୟେର ଆନ ର ଏମିତ ିକଛି ି ମୂହୁ  ଆେସ,  ଯାହା ମଣିଷ 
ଜୀବନକୁ ବା ବକି ର ୀନ କରି େଦଇଥାଏ । େସଇ ର େବାଲା 
ଉ ବ େହଲା ‘େହାଲି’ - ର ର ଅପୂବ ସଂଭାର େନଇ ପୃ ବୀକୁ ଓହାଇ 
ଆେସ । ବଭିି  ର େର ଅନ ମାନ ୁ ର ୀନ କରିବା ପାଇ ଁଅେନକ 
ଆଶା ଓ ଉ ାସ ଭରି ରହଥିାଏ । େସଇ ଦନିଟ ି ମାନ ଅଭିମାନ 
କରିବାର ଦନି ନୁେହଁ - ବରଂ ସ କ େଯାଡବିାର ଦନି । 
 ସ କ ମ େର ଦୁଃଖ, ସୁଖ, ମାନ ଅଭିମାନ ରହଛି ି । 
େସଇଗୁଡ଼କି ଜୀବନେର ନ େଲ ଜୀବନଟା ଶୁ  ନରିଥକ ଲାେଗ । 
େତଣୁ ଏଇ ର ର େହାଲିେର ଆସ ୁ  ସମେ  ନଜିକୁ ହେଜଇ େଦବା ।  
ସୁଖ ଏବଂ ଶା ରି ମଧୁର ବା ା େଦଇ ଜୀବନକୁ ମନଭରି ଉପେଭାଗ 
କରିବା । 

ମାଗଦଶକ : 
ଡ. େମାଦ ଚ  ଦାଶ  
 
ଉପେଦ ା ମ ଳୀ : 
ବଭୁି ସାଦ ହରିଚ ନ 
ଡ. ରଶୀର ନ ନାଥ  
ନଶିକିା  କହଲସିଂହ  
 
ସ ାଦକ : 
ସମରଜତି ପ ନାୟକ 
 
ସହେଯାଗୀ ସ ାଦକ ମ ଳୀ : 
ବାବାଜୀ େଜନା  

େିଲାଚନ ଦାସ 
ରଶତିା ନାୟକ 
ବାସ ୀ େଦଈ  
 

ଦ ଓ ଅ ସ ା : 
ରାଜୀବ ରଥ 

ୀତମ ବଳିୟାରସିଂହ 

ଆମରି ସତ   
ଏମ-୧/୫, ମୁକୁ ସାଦ ହାଉସଂି େବାଡ କେଲାନୀ,  

େପା  : ପି ଏନ କେଲଜ, େଖା ା - ୭୫୨୦୫୭, ଓଡଶିା  
େଯାଗାେଯାଗ : ୯୪୩୭୨୮୧୬୫୫, email : amarisatya@gmail.com 
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୧.  ର େବାଳା ଏ ଅବରିପବ   ଯେମ ର କହଲସଂିହ    ୫ 
୨ . ଆ ୟ     ଆରତ ିମ ରୀ ଦାଶ    ୬ 
୩.  ଆସିଛ ିବସ     େରଣୁକା ରଥ     ୭  
୪.  ନଆିଁ ନାଚ    ଦୀପ ନାୟକ    ୮  
୫.  ଧତୃରା  ମାନ ୁ  ପେଦ  ରବନିାରାୟଣ ମ ରାଜ    ୯  
୬.  ସଂପକ     ରେମଶ ମ ରାଜ    ୧୦ 
୭.  ଘୁ ୁର     ହାସମୟୀ ରା      ୧୧   
୮.  ୃତ.ି..     ସୁକା  ିମି       ୧୨ 
୯.  ବଷା ରାତରି କବତିା    ଆରାଧନା ଦାଶ     ୧୩ 
୧୦.  କାରୁଣ ର କରାଘାତ   ମେନାଜ ମି       ୧୪  
୧୧.  ଅହଂିସା     ସନ ାସୀ ନାୟକ     ୧୫ 
୧୨.  ସ  ମଁୁ ନୁହଁଇ, ପା     ତାରା ସାଦ େଜନା      ୧୬ 
୧୩.  ତୁେମ ଗଲା ପେର   ସତ ନାରାୟଣ ମ ିକ    ୧୭ 
୧୪.  ପରିଚୟ     ର ିତା ମି       ୧୮  
୧୫.  ବା ା ଝରା େମା' ଗାଆ ଁ  େିଲାଚନ ଦାସ     ୧୯  
୧୬.  ା ପରା ଆମ ସିଏ   େଗାପୀନାଥ େସଠୀ      ୨୦ 
୧୭.  ସେ ାଷ     ା ମହା  ି     ୨୧ 
୧୮.  ପରିେବଶ ର ାକର    କା ୁ ଚରଣ ମି      ୨୨  
୧୯.  େମାେତ େଯେତ ମାଠବୁି ମାେଠ ଛବରିାଣୀ ପତ ି    ୨୩  
୨୦.  ମଁୁ େସହ ିକବତିା - ଯାହାର ପଂ ି ନରି ନ ସାମ ସଂିହାର    ୨୪  
୨୧.  କମ ଓ ଭାଗ     ଡକର ଜୟ ୀବାଳା େଜନା    ୨୫  
୨୨.  ବଜିୟ ବସ     େ ତ କୁମାର େବେହରା    ୨୬  
୨୩.  ମଁୁ ଆଉ ତେମ    ବଦୁି ତ ଲତା ଭୂୟାଁ     ୨୭  
୨୪.  ଏମିତ ିେକମିତ ିେହଲା  ଡ. ଲ ୀକା  ଖୁ ଆି    ୨୮  
୨୫.  ଚାହେଲ ବ ିଆଉ ଛୁଇଁ ପାରିବାନ ି ମିଳା ପତ ି     ୨୯   
୨୬.  ପ  ଝଡାେର ବସ     ଶକୁ ଳା ରଥ     ୩୦ 
୨୭.  ଗଛ      ଉମଳା କୁମାରୀ ନାହାକ    ୩୧ 

              



   
ଥମ ବଷ    ତୃତୀୟ ସଂଖ ା    ମା  -୨୦୨୨  

4 

୨୮.  ମାନ ରଖ     ବାସୁେଦବ ସିଂହ    ୩୨ 
୨୯.  ା ଳ ି    ଚନିୟୀ ପଲାଇ    ୩୩ 
୩୦.  ଲେ  ରାଜା ୁ     ରେମଶ ଟା ୀ     ୩୪ 
୩୧.  ସଂସାର ହାଟ     ବସ  କୁମାର ସାହୁ     ୩୫ 
୩୨.  ବାପା      େମାନାଲିସା      ୩୬ 
୩୩.  ମାଆ ପାଇଁ କବତିା ଟଏି   କେିଶାର ଚ  ଧାନ     ୩୭ 
୩୪.  ମାଆ      ୀମତୀ ତମିା ମହାରଣା    ୩୮ 
୩୫.  ଉନ       ଣତ ିମହାପା      ୩୯ 
୩୬.  େଫରିଯାଅ ବଷା    ସୁମତୀ େଦଈ      ୪୦ 
୩୭.  ନୀରବତା     ହମିାଂଶୁ ଆଚାରୀ     ୪୧ 
୩୮.  ଆେଗା ୀତପି ା    ମହଜିା ଦଳେବେହରା    ୪୨ 
୩୯.  ଇ ା ହୁଏ ଥେର ଥେର   ଡ. େତାଫାନ େଜନା     ୪୩ 
୪୦.  ଭ  ସଦା େତା’ ଦଶନ ପାଉ   ାନ ର ନ ନାୟକ     ୪୪ 
୪୧.  ନାରୀ      ରଶେିରଖା ଦାଶ     ୪୬ 
୪୧.  ମହଳିା ଦବିସ     ବାସ ୀ େଦଈ     ୪୭ 
୪୩.  ମଁୁ       ଡ. ମାନସ ର ନ ପ ା    ୪୮ 
୪୪.  ପଥର ଫୁଲ     େବଦୖ ନାଥ ଲାର     ୪୯ 
୪୫.  ଜୀବନ ବଚିି ା    ନଶିକିା  କହଲସିଂହ     ୫୦ 
୪୬.  ନାରୀ      ମଧୁଛ ା ଦାଶ     ୫୧ 
୪୭.  ରଣଭୂମି-୩     ଦୀନବ ୁ େବଜ     ୫୨ 
୪୮.  ତୀ ା     ଅଳକା ଦାସ      ୫୩ 
୪୯.  ଉଆସଁୀ ଝଡ଼     ସୁର ନ ପା      ୫୪ 
୫୦.  ଏକଲା ଦନିର ଏଲିଜ ି  ପୂ  ଦାସ      ୫୫ 
୫୧.  ଶବି ଶରଣମ     ମମତା ବାରିକ     ୫୬ 
୫୨.  ଏ ଇ ତ ଜୀବନ.....    େରବତୀ ପ ା     ୫୭ 
୫୩.  ଡା ରାଣୀ େହବ ି   ବ.ି ନରୁିପମା      ୫୮ 
୫୪.  କୁନ ିଝଅି     ରଶତିା ନାୟକ     ୫୯ 
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ଫଗୁଣ ଆସିେଲ 
ଫଗୁ ର  ଆଉ 
ଫୁଲର ମହକ ଧର ି
େଦାଳ ପରବର 
ପଦ ନ ିଶୁେଭ 

ା  ିଯାଏ ଅପସରି  ।।୦।। 
 
େଦାଳ େମଳଣର 
ଅପୂବ ଦୃଶ  
ଚି ତି ଚଉହଦ ି
େଦାଳ ପଟୁଆର 
ର  େରାଶଣି 
ମରମକୁ ଯାଏ େଭଦ,ି 
େ ହ, ସ ି ା ଓ 
ସା କି ଭାବ 
ସେତକ ିପଡ଼ଇ ଝରି  ।।୧।। 

ର େବାଳା ଏ ଅବରିପବ 

ଯେମ ର କହଲସଂିହ 

ବାଜେିଲ ଘ  
ମଦନ େମାହନ  
େଦାଳ ବମିାନେର ବେିଜ 
ର େବାଳା ଏ 
ଅବରି ପବ 
ଜୀବନ ପବ ସାେଜ, 
ଜୀବନ ଜ ାମିତ ି
ନ ା େଯମିତ ି
ର େର ଯାଏ ଭରି ।।୨।। 
            
      େଲାକପୁିର, ଗଡ଼ମାଣତୀର,  
     େଖା ା-୭୫୨୦୬୨ 
                   େମା : ୯୯୩୭୪୭୨୧୧୮ 



   
ଥମ ବଷ    ତୃତୀୟ ସଂଖ ା    ମା  -୨୦୨୨  

6 

ଆ ୟ 
ଆରତ ିମ ରୀ ଦାଶ 

ମିଳନ ଆେଵଗ ଭେର 
ଧାଏଁ େଯେବ ବହୁ ଦୂରଁୁ  

ବାସ େତଜ ିେଷାଡ଼ଶୀ ତଟନିୀ, 
ଜୁଆେର ଉ ୁଳାଇ ନଜି ଵ  
ଆନେ  ସାଗର ତା' େର 
ନଏି େକାେଳ ଟାଣି  । 

 
େ ହାତୁେର ଯାଏ ଧାଇ ଁ

ମାଆ େକାେଳ ଶଶୁି େଯେବ 
େଦଵାପାଇଁ  ଲ  , 
ନଇଁପଡ ିନଏି େତାଳ ି

ମାଆ ତା'େର ଚୁମିେଦଇ 
ତା ମଧୁର ଗ   । 

 

େଦବ େବାଲି େଧାଇ  
ପାଦ ଛୁଇ,ଁ ଊମ କର 

ଦଏି େତାଳ ିେଯେବ ସି ୁ, 
ଦୂର ଦଗିବଳୟ ଓ ାଇ 

ଆକାଶ ବାେ  ଆଲି େନ 
ଆପଣାର ବ ୁ  । 

 
ଜୀବନ ଯ ଣା ଜାେଲ 
ଆକୁେଳ ଅଧୀର ାଣ 

େତାେଳ େଯେବ ସଜଳ ନୟନ, 
େଖାଲିେଦଇ ଦୁଇ ଵାହୁ 

ଡାକ  ିଜଗତ ଭୁ 
େଦବାଲାଗି ଅଭୟ ଶରଣ । 

 
      ଗୁରୁଜ , େଖାରଧା 
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ଆସିଛ ିବସ  
େରଣୁକା ରଥ 

 

ମାଳକିା, ତରା   ହସକି ିକହ  ି
ଆସିଛ ିଭୁବେନ ବସ  ରାଣୀ, 

ବନ, ଉପବେନ ଶୁ  ବସନେର, 
ସୁେଶାଭନ ଦେିଶ ବି  ଜନନୀ। 
ପାଦପୁ ପତର ଝରି ଝରି ଯାଏ,  

ନବ ପ ବର ସପନ ବୁଣି, 
ପାଦପ ଗହେଳ ବକୁଳ େ ମିକା 

ନବୀନ ସୁବାସ ବତିରିଲାନ,ି 
ବଟିପୀ ମଧୁପ ଗୁଣୁ ଗୁ ରେଣ 

ମଧୁପାେନ େସତ ରତ େହେଲଣି, 
ଦଶୁି ନାହ ପିକ ମଳୟ େ ମିକ 
ସ ୀତ ଆସେର ମଜଗିଲାଣି। 

କାନେନ, ବତିାେନ ଯୁଇ,ଯାଇ େହନା, 
 ମଲୀ େକତକୀ ସଜ େହେଲଣି। 
େମଲାଇ ପସରା ଉନୀଳ ନୟେନ 
ଉଜାଗର ରା ୀ ପାହଗିଲାଣି। 

ଜାଗର ଆସିବ ଜାଳବିା ଦୀପାଳ ି
ାଗତ ନଅି େହ ମଳୟ ରାଣୀ, 

ଅବତରି ଆସ ଏ ମଧୁେବଳାେର 
ମଧୁମୟ େହଉ ଧରା ଜନନୀ। 

େମା - ୯୧୧୩୮୮୩୯୦  
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ନଆିଁ ନାଚ 
 ଦୀପ ନାୟକ 

ଏେତ ଦୟା, କରୁଣା 
ଏେତ ନ ାୟ, େନତୖକିତା 
ଏେତ ଶା ,ି େସାୖହା  
ଏେତ ଭାଇଚାରା, ମାନବକିତା 
େସନୖକି େହାଇ  ଠଆିେହଇଛ  ି
ବି  ମଣଷିର ଜଗୁଆଳ ିେହଇ 
ବୁଭୁ ,ୁ ବବିଶର ବି ାସ େହଇ 
ବପି ର ଆ ାସନା େହାଇ 
େଫାପାଡ ିନାହାଁ  ିଅ  
େଟକେିଦଇ ନାହା  ିହାତ 
ଯୁ  ଏେତ ବଳୀୟାନ େକମିତ ି
ଏେତ ଅହଂକାରୀ ଅମାନଆି 
ଏେତ େ ାଧୀ , ତାପୀ େକମିତ ି
ଅବନତ କେର ଶା ରି ପତାକା 
ପଦାନତ କେର ସଜଡା ସା ାଜ   
ଶି ା, ସଂ ତୃରି ଟାେଣ ସବନାଶ  
ସଭ ତାେର ଘଟାଏ ବି ାତ (!) 
ମିସାଇ  ଯଦ ିଏେତ ଅବ ଥ 
ରେକଟ ମି  ଟ ା ୍   ଯଦ ିଏେତ ଂସକାରୀ 
ଗୁଳ ିଯଦ ିଏେତ ଲ େଭଦୀ 
ଗଢି ବା ମଣଷିଟା  େକମିତ ି
ଏେତ ଲ  
େକମିତ ି ଦାନବ ସଏି ଆତତାୟୀ (!) 

େଭାକ ପାଇଁ ସଜାଡଛି  ିକ ି େଖତ େସମାେନ 
େଶାକ ପାଇଁ ସ ାତଛି  ିକ ିସା ନା 
ମତୁୃ  ପାଇଁ ତଆିରଛି  ିକ ିମେହୗଷଧୀ 
ମରୁଡ ିପାଇ ଁସଜୃଛି  ିେମଘ 
ବନ ାକୁ ବୁେଝଇ ପାରଛି  ିବ େର  
ବଶ କରଛି  ିବାତ ାକୁ ପିଠ ିଆଉଁଶ ି
ସୁନାମୀକୁ ସ ୁ  କରଛି  ିକ ିସ େିର (!) 
ପାରଛି  ିକ ିେବାଧ େଦଇ 
ମରୁ ବା ମାରୁ ବା ମଣଷିର 
ବନିାଶକୁ,ବେିବକକୁ 
ପରଜିନ ୁ  ପରଣିିତାକୁ 
ଆ ୀୟର ଆହତ ଆ ାକୁ 
ନଗିିଡ଼ ିଯାଉ ବା ର କୁ 
ନଗିାଡ ିେଦଉ ବା ହଂି ତାକୁ ( !) 
ପରମାଣୁେର ପରଣିତ ିେଖାଜୁ ବା 
ଅପରଣିାମଦଶୀ ପଣ 
େକେବ ବୁେଝଇବ ବନିାଶକୁ 
ଯୁ  ପରଣିତ ିେଦ ପାରୁନ ବା 
େଗାେଟ ନଆଁିନାଚ େକବଳ 
ଜଳ ିପାେର ଜାଳପିାେର 
ସୁଖର ଗୀତଗାଇ ମରପିାରୁ ବା  
ଶା  ିଏକ ନୃତ  ମୟୂର । 
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ଧୃତରା  ମାନ ୁ  ପେଦ 
ରବନିାରାୟଣ ମ ରାଜ  

 

ସେତ କ'ଣ ଆେମ ସବୁ 
କବଗୁିଡା ଅ  ଧତୃରା  --? 
କୁସଂ ାର ପଣତେର ସୃ ି ଶତପୁ  
ଅ ାେର ଅ ାଳୁ ମାଟ ିଧୂସର ଧରାେର 
ନଘିା ନାହ କୁରୁସଭା େଳ 
ନତି ିଏଠ ିବବିସନା ଅେନକ େ ୗପଦୀ  
ଅ େଭାଗୀ ଭୀଷଗୁଡା କର ିମଥାନତ, 
ମାନପ  କାେଖଇ ଜାକ ିେବାଲାଉେଛ େ ାଣ--। 
 
ଧନ େହ କଲମଚଳା େ ାଣଗୁଡା 
େଖାଲିଦଅି କବତିା ତୂଣୀର 
ଅେଗାଚେର ବା େିଦବ େଫର ା ଗା ୀବୀ 
ନତି ିମରୁ ବା ବ  ିଅ ାମା ସମ 
କୃପାଚାଯ  ସୃ  ଅ  େଫରବି ପଛକୁ 
ଅଚଳ େହବ କଲମ "ପରୀ"ଆଉ 
"ଇତି ୀ"ର ଇତଗିାଥା "େବବୀନା"ଲୁହେର 
ଛଳନା କର ିସଜାଡ ଅ ର େବଦୀେଟ 
କାଟେିଦବ ଏକଲବ  ହାତର ଅ ୁଳ ି
ମିଛ ଗୁରୁ ଦ ିଣା ଆଳେର------। 

େହ ସତ ସ  କବଗୁିଡା ଯୁ ିର ଭଳ.ି...... 
ଉଠା ଭ  ଚ  ଚ ବୁ ହ ମେ  
ଚ ବୁ େହ ମତୁୃ  େହଉ ଅଭିମନୁ  ପର ି
ତଥାପି ---------- 
ଟାଣିଦଅି ର  େରଖା ଧଳାବାଘ ହାେଟ 
କୁରୁେ  େହଉ ଶୂନ  କବରି କଲେମ 

ାଧୀନତା ଆସି ଲା େଲଖନୀ ମନୁେର  
ଜଳଜଳ େଦଖୁ ବା ଭ  ଭୀଷଗୁଡା 
ବରନିଅି ମତୁୃ  େ ୟ ର  
ଏ ମାଟ ି ାେର--ସେତ କ'ଣ 
ଆେମ ସବୁ ଅ  ଧତୃରା  ଏ ମାଟେିର---??? 
                 

େବୈଦ ର,  
ବା ୀ ,କଟକ 
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ସଂପକ 
ରେମଶ ମ ରାଜ 

ସଂପକ ଏମିତ ିଋତୁଟଏି ସେତ 
ଅଜାଣେତ ଆସଥିାଏ 
ସଂପକେର ଥେର େଯାଡ଼ ିେହାଇଗେଲ 
ଅଦେିନ ମଳୟ ବେହ ।୦। 
 
ମନ ମିଶଗିେଲ ସଂପକ ବଢ଼ଇ 
ମହକ ିଉଠଇ ମ ୀ 
ଭଲ ପାଇବାର ମଧୁର ଛ େର 
ଦୁଃଖ େହାଇଯାଏ ଭୁଲି 
ସଂପକ େଡାରେିର ଦୁଇଟ ିମନକୁ 
ସମୟ ତ' ବା ଦିଏି 
ସଂପକ ଏମିତ ିଋତୁଟଏି ସେତ 
ଅଜାଣେତ ଆସଥିାଏ ।୧। 
 
ସଂପକକୁ େକେବ ତୁେଟଇ ହୁଏନା 
ସଂପକ ପାେରନା ତୁଟ ି
ସଂପକ ତ' େକେବ ଦୂେରଇ ଯାଏନା 
େଯେତ ପେକଇେଲ କଟ ି
ନବିଡ଼ି ସଂପକ ନି କ ମନର 
ଅତୁଟ ବ ନଟଏି ।୨। 

କବ ିଓ କବତିା ଭବନ 
ମହୁଲ, ଅ ାରପଡା, େଖା ା-୭୫୨୦୫୪ 

େମା- ୯୧୭୮୬୨୬୨୮୦ 
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ଏେବ ଆଉ ଇ ା ହୁଏନା  
ପି ବିାକୁ ଘୁ ୁର ପାଦେର 
ନାଚବିାକୁ ଅଗଣାେର ଛ  ଛ  
ଠି  େଯମିତ ି ଲା ପିଲାଦନି...... 
ଘୁ ୁରର ଶ  ବ ି
ଆଉ ହୃଦୟକୁ ଛୁଏଁନା 
ନି ୁର ବା ବତା ଭିତେର ଭାସଆିେସ  
ବଭି  ବକିଳ ଚି ାର ..... 
ଶୁ  ଆ ପତା 
ଅବେସାସର ଅ ହୀନ ଫ  ଭିତେର  
େଦେଖ ଅତୀତର ସେୁନଲି ଅ ର 
େହେଲ େସ ଲିେଭନା ଆେଦୗ ଆ ର ଲୁହେର।।  
େସଇ ଘୁ ୁର ଖାଲି ମେନପେକଇ ଦଏି 
ମା'ର େକାମଳ ହାତର ଶ  
 
 
 

ବାପା ର ଅସୁମାର ିସପ  
େହେଲ ଭାଗ ...  
େସ ତ େଲଖୁଥାଏ ଭି  ଏକ ଇ ାହାର  
ତା'ର କ ିଯାଏ ଆେସ  
କାହା ପେର କାହା ଆଶାେର..  
େକେବ େକେବ ଖୁ  ନି ୁର େସ 
ଶୁେଣନ ିକାହା କଥା 
ବୁେଝନ ିକାହା ବ ଥା 
ଆଉ ଘୁ ୁର..  
େସ େକଉଁଠ.ି.  
େସ ହସିାବ ର ବାକୁ ଆଉ େବଳ କାଇଁ  
ହୁଏତ େସ ଗୁମୁର ିକା ୁ ବ 
େକାଉ ଅଳଆି ବା େର ।।  

ଓରାଳ,ି ହାଟଡହି,ି  
େକ ୁଝର  

               ଘୁ ୁର 
                            ହାସମୟୀ ରା  



   
ଥମ ବଷ    ତୃତୀୟ ସଂଖ ା    ମା  -୨୦୨୨  

12 

ୃତ.ି.. 
 ସୁକା  ିମି  

ୃତ.ି.. 
 ଅନୁରାେଗ େଲଖା ଖୁସ ିଗପ ଏ 
                ଅମାନଆି ସ  ଓେଠ.... 
 

ୃତ ି... 
ସରାେଗ ସାଉଁଟା ସୁନାଫୁଲଟଏି 
                ଜୀବନର ନଈତୁେଠ.. 
 

ୃତ ି... 
ଅ ରାଗର ଦଗି େର ଅ ା  
                ଅଳତାର ନାଲିଦାଗ.... 
 

ୃତ ି....  
ନଦିହଜା ରାତ ିଲାେଜ ଭିଜା ୀତ ି
               କ ଣର ମଦୁୃରାଗ.... 
 

ୃତ ି..... 
ଅଧାଜ ର ଅଧରାତଟିେିର 
              ହଜଲିା ତି ର ମୁହଁ .. 
 

ୃତ ି.... 
ମନ ଓଳତିେଳ ଝରା ଅତୀତର 
          ସାଇତା ଆ େୁଳ େମାହ... 
 

ୃତ ି... 
ବେିଭାର ରାତରି ମଠିା ସପନେର 
            ମହେକ ଥରକୁ ଥର.... 
 

ୃତ ି... 
ରତଏି ଋତୁର େକାମଳ ଗା ାର 
              ଣୟର ଅଭିସାର..... 
       

 (ପରୁୀ) ସାରସତ ନଗର, 
େମାବାଇ  ନଂ  -୭୮୯୪୩୭୫୭୫୧ 
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ବଷା ରାତରି କବତିା  
ଆରାଧନା ଦାଶ 

ରାତରି ନି ତା  
ଆ େର ନଦି ନାହ କ ି 

ପ ମାନ ର ଭିଡ଼ ନାହ , 
ମନେର ଅସର  ିଭାବନାର ଅ 
ରହ ିରହ ିବି ତ କରୁଛ ି। 
ବାହାେର େବ  ମଷୁଳ ଧାରାେର ବଷା  
ରି  ଝି  .....ଟି  ଟି ...  
ଆ ର ନଦି ତହିତ,  
ସାମାେର ଉତୁର ିଆସଛୁ ି 
ଅସହାୟ ମାନ ର ଜୀବନ ଯ ଣାର ସର । 
ମନର କାନଭାସେର  
ଆ ି େହାଇ ଯାଉଛ ି 
ତୃଷା  , ଧୁା  ଅସହାୟତା । 
ମଁୁ ଜାେଣ... ଏ ବଷା େମାର କ ିତୁମର  
କଛି ିକର ିପାରବି ନାହ  
େମା ଭଳ ିଅେନକ ବ ି  
ବଷା ରାତରି ନରିବ ହରେର  
ବଷାକୁ େନଇ କବତିା େଲଖୁ େବ । 
କଏି ଅବା େଶାଇ େବ ଗଭୀର ନି ାେର  
ଶୀତତାପ ନୟି ତି ନବୁି  େକାଠରେିର । 
େକବଳ ଯାହା ଫୁଟପା  ର ଲ ଳା ଫୁ ୁଳା  
େଦହ ଗୁଡାକୁ ମନ ଇ ା ଭିଜାଉ ବ 
ଏ ବଷା.... 

ଚରିା ପାଲ ତେଳ ଜୀବନ ଜୀବକିାର  
ପ େଦଖୁ ବା ଦୀନ ଦୁଃଖୀ  ଉପେର  

ଦାଉ ସାଧୁ ବ ଏ ବଷା..  
େକଉଁଠ ିେକଉଁଠ ିେରଳ ପା  ଫମର  

ସ  ଛାତ ିଉପେର  
ଭି ା ଥଳ ିମୁ  ତେଳ ର  
ଘୁେମଇ ପଡ଼ି ବା େଲାକ ୁ   
ଥରାଉ ବ ଏ ବଷା।  
େକଉଁଠ ିଅବା ବଷା ବି ାତେର  
ଓଦା ମାଟରି କା ତେଳ  
େଶଷ ନଃି ାସ ତ ାଗ କରି ବ  
ଅସହାୟ ମଣିଷ।  
େକଉଁଠ ିବ ିଚାଷୀର ଆ ାସନାକୁ  
ଅଭିଶାପେର ବଦେଳଇ େଦଇ ବ  
ଏ ବଷା....... 
       ◆ ◆◆  

ମନଥ ନାଥ ଉ  ବଦି ାଳୟ 
ପ ାମୁ ାଇ ,େକ ାପଡ଼ା 

େଫା  ନମର - ୯୯୩୭୩୦୬୬୭୯  
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କାରୁଣ ର କରାଘାତ 
ମେନାଜ ମି  

ରାତରି ପରଦା ଫାେ  
େଯେବ େଯେବ 
େତା'େତ େଦେଖ 
ତୁ ଆଉ ତୁ ଏକା  
ଭରଯିାଉ ଆ  ପଲକେର, 
 
ମଁୁ େଶାଇଗଲା ପେର 
ତୁ ଆସୁ ଧୀେର ଧୀେର 
ଅସୁମାରୀ ପ ସବୁ 
େଦାଳ ିେଖେଳ 
ନଦି ପାଲି ିେର 
େମା' ମନ ବନେର........ l 
 
ଲେ  ତାରା ଆକାଶେର 
ଜ ଟଏି ବନିା େଯେ  
ଲାେଗ  ସବୁ ଫିକା, 
 
େମା' ମନ ଉଆସ ସାରା 
େତା ଅନତି  ଛବ ିଭରା 
ତୁ ପରା େମା' 
ଜୀବନ ନାୟିକା.......... l 
 
 

େଲଲିହା  ତୀ ାର ଦାବାନେଳ 
େ ମ େଯେବ ଜେଳ 
ବି ାରତି ଚ େୁକାେଣ 
ଯ ଣାର ୁଲି  ଉ େଳ , 
 
ବି ାସର ବାରି େର 
ତି ତାର ଗରଳ ଆ େୁଳ 
ଲହଲହ ଲହୁ ଢାେଳ 
ଡହଡହ ମନଟାକୁ ଜାେଳ........ l 
 

ୀତ ିେଯେବ ୃତେିର ବଦେଳ, 
ଭୁଶୁେଡ ତା  ର ଘର  
ଭା ିଯାଏ େଧୖଯ  ବାଡ଼  
କାରୁଣ ର କରlଘାେତ  
ତ ଲୁହ ଥ  ଥ  ଢାେଳ........ l 
 
        ◆ ◆ ◆ 

                ବରଷି ସ ୀତ ନେି ଶକ ଓ 
ଗୀତକିାର 

                ନୟାହାଟ, କାକଟପରୁ, ପରୁୀ 
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ଅହଂିସା  
ସନ ାସୀ ନାୟକ 

ବନିା ଅ େର 
େଗାେଟ େଦଶ ଜୟ ... 
ଭାଗ ହୀନ ମଣିଷର 
ଭାଗ  ନି ାରଣ ... 
ଆବଶ କ ଠାରୁ 
ଅ କ ସହି ୁତା ... 
ଓଃ !!! 
କ ିନି ୁର ଦମନର 
ତୀ  ବରୁି ତା ....  
 
େସ ଜାଲିଆନାବାଗର 
ବବରତା... 
କ ିସତ ା ହର 

ତବି ତା ... 
ସବୁଠ ିେଗାେଟ 
ମ  େହାଇଯାଏ ଅ  .... 
ଅବଶ ବବିଶ େହାଇଯାଏ 
େଗାେଟ ଉ ୀଡ଼କ ତାତ ି... 
ଜନ ଜାତକ େଲେଖ 
ଅଖ  ଭୂଖ ର ...  
 
 

େସହ ିକୂଟ କଟାଳ 
ହାର ମାନଯିାଏ  
ମଣଷି  ପାେଖ ... 
େଦଖାଏ ନୁଆ ସୂଯ  
ଅଭିନବ ରେ  ... 
ସଏିତ ଫିରି ି 
ଉଡ ିଆସି ଲା... 
ବା  େହଲା 
ଉଡଯିିବା ପାଇଁ ...  
 
ବା ବକି 
ବଲିୟର ଅୟଆର  ପବୂରୁ 
େଗାେଟ ଜାତରି ଜୟ .... 
େଗାେଟ ନରିାଟ ସତ ତାର 
ରୂପାୟନ ... 
େଗାେଟ ଅ  ଗଳେିର 
ଆଣିଦଏି ସେଫଦ ସକାଳ ... 
ଅବି ାସ ଭିତେର ବି ାସର ଦା ିକତା 
େସ େକବଳ ଅହଂିସା.... 
        ◆ ◆ ◆ 

                
  ଜି ା ମଖୁ  ଚକିି ାଳୟ 

                 ଚ ୁ ବଭିାଗ ,ପରୁୀ 
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ସ  ମଁୁ ନୁହଁଇ, ପା  
ତାରା ସାଦ େଜନା   

 

 
ଲୁହ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଗାଲଟାକୁ େମାର େଧାଇବା େଦଇଛ ିେବଶ ି
େ ମ କରି ଲି କହବିାେର ପରା ଏଇଟା କୁଆେଡ଼ ଖସୁ ି। 

ଦେିନ ଜଳଗିେଲ ମରଯିିବ ହାଏ ନୟିତ ଜଳବିା ଏଠ ି
ୁତ ିଫରୁଆେର ମିଳଗିଲା ସବୁ ପରୁୁଣା ଦନିର ଚଠି ି। 

 
କାଚ କା  ଅଛ ିଆରପେଟ ଜେଣ ଲୁଚାଇ େଦଇଛ ିଛବ ି

େସଇ ଛବ ିର  ଫିକା ପଡ଼ଗିଲା ପାରୁନ ିସତେର ଭାବ ି। 
େମାହ ତା  ଘର ଭୁଷୁଡ଼ ିପଡୁଛ ିକଏି େସ କହୁଛ ିମାୟା 
ାଣ ଅଛ ିନାହ ଚମିୁଟଛି ିନେିଜ, ଅଛକି ିନାହ େମା କାୟା । 

 
ସ  ମଁୁ ନୁହଁଇ ପା ଟଏି ପରା ଜୀବନ ଯା ାର ରେଥ 

ସୁେଖ ଦୁଃେଖ େହବ ିଏକାକାର େବାଲି ଭାବୁଛ ିସାଧନା ପେଥ । 
ଦବି  ଅନୁଭୂତ ିକବିା େମାର ଲାଭ ଆୟ  କରୁନ ିଜେଣ 

ଗ ା କୂେଳ ବସ ିେଶାେଷ ମରଯିାଏ ଅମତୃ ଚାଖଣା ଗେଣ । 
 

ନରିମିମ ସତ  ସୀକାରକୁ ଆଉ ଅ ବି ନାହଟ ିେବଳ 
ମନ େଜ ାତ ିପାଇଁ ବହୁ ଦୂର ୁତ ିଭାଗ ର ବଷିମ ଫଳ । 

◆ ◆ ◆ 
  ସା.- ରଣପରୁ (େଗାଡ଼ପିାଟଣା ସାହ)ି,  

ଡାକ-ରାଜ ରଣପରୁ 
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ତୁେମ ଗଲା ପେର 
ସତ ନାରାୟଣ ମ କି 

 
 

ତୁେମ ଗଲା ପେର ଅତୀତ େକାଳେର  
ତ ିେଲଉଟାଏ କଡ଼ 

ବରଷା ଚୁମିେଲ ମାଟରି ଓଠକୁ 
ଭାେ  େମା' ପର ନୀଡ଼ ॥ 

             
 େମା' ଦୁଇ ଆ ରୁ େଯେତ ଲୁହ ଝେର 

 ତୁେମ ଭାର ିମେନପଡ଼ 
 ତୁମ ପାଇଁ େମା'ର ରାତରି େଶଯେର 

 ଅଳସ  ଜମାଏ  ଭିଡ଼ ॥ 
                     

 ତୁମ ଶନୂ ତାେର ସଜାଏ େକାହକୁ 
 ଛାତେିର କଜଳ କର ି

 ଭ ା ମନ ତେଳ ନତି ିେଦାଳ ିେଖେଳ 
 ମଲା ଆଶାଫୁଲ ଝର ି॥ 

                     
ସଗିାେରଟ ଧୂଆଁ ପର ିତୁମ ଛୁଆଁ 

କୁହୁଡେିର ଗେଲ ମଶି ି 
ଶହିରଯିାଏ ମଁୁ ପାଗଳ ହୁଏ ମଁ ୁ

ତୁମର ି ତେିର େବଶୀ ॥ 
◆ ◆ ◆ 

           ତୁରି ରିା,  
ବାଲିପାଟଣା, େଖା ା 



   
ଥମ ବଷ    ତୃତୀୟ ସଂଖ ା    ମା  -୨୦୨୨  

18 

ସାଗର କ ିମେନ ରେଖ 
େକେତେବେଳ େକଉଁ ନଈ 
ତା ବ େର ଆସ ିେଲାଟଯିାଏ 
େସତ ସରାଗେର ଆଲି ନ କର ି 
ସମାହତି କରନିଏି ତା'ର ିଭିତେର  l  
 
େହେଲ ନରିମିା  ନଈଟ ିକ ିଭୁଲି ପାେର 
େସ ଅମତୃ େବଳା ଆଉ 
ଅପାେଶାରା େସ ମଧୁର ଅନୁଭବକୁ l 
 
େସଇ ମହାଘ ମୁହୂ  େଯେତେବେଳ େସ  
ଛୁଇଁ ଲା େବଳାଭୂମି  
ଚୁମି ଲା ସାଗର କୂଳ 
ନଜିର ସମ  ସ ାକୁ ହେଜଇ 
ଏେବ େସ ବହୁଛ ିଏକାକାର େହାଇ,  
େସଇ ସାଗରର ପରଚିୟ େନଇ l 
 

ମଳୟ କ ିମେନ ରେଖ  
ତା' ଗତ ିପଥେର  
େକେତ େକେତ କୁସୁମକୁ କେର ଶ  
କାହା ସୁରଭିେର େସ ହୁଏ ସୁବାସତି  
ବା  େସ ତ ଖାଲି  
ଛୁଇଁଛୁଇଁ ଚାଲିଥାଏ  
କୁସୁମର ସକୁୁମାରୀ ଅ  
ଆପଣା ଭିତେର ଭରନିଏି  
ତା'ର ିମତୁଆଲି ମହକ l 
 
ଫୁଲ ବ ିଫୁେଲଇ ହୁଏ, ମନ ଭର ି 
ଝୁମୁଥାଏ, ପବନ େଦାଳେିର 
ମଳୟର ଧୀର ସମୀରେଣ  
ମ  ହୁଏ ମୁ  ହୁଏ  
ଫୁଟ ିପଣୁି ପାଖୁଡ଼ା ପାଖୁଡ଼ା େହାଇ  
ଝରପିେଡ ଶା ତ ସମପେଣ  l 

                    ବଇ ା, ଅନୁଗୁଳ 

ପରିଚୟ  
ର ିତା ମି  
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 େବଳାଭୂମି େକାଳକୁ ମେ ଇ 
ଟକି ିଗାଆଁ େମାର ହେସ 
ସବୁଜ ବନାନୀ ସବୁଜ ପଣେତ 
େମା' ମାଟ ିଚ ନ ବାେସ ।୦। 
      
ନୀଳ ସାଗରର ଅଧୀର ତର  
ମଥାପିଟ ିଗାଏ େଲାରୀ 
େମା' ଗାଆଁ ମାଟକୁି ଆକାଶ ଚୁମୁଛ ି
ଜ ର ହାତକୁ ଧର ି
      
ସାଧବ େବାହୂର ରି ର ିଚାଲି 
ଏେବ ବ ିସେତଜ ଦେିଶ 
ସବୁଜ ବନାନୀ ସବୁଜ ପଣେତ 
େମା' ମାଟ ିଚ ନ ବାେସ  ।୧। 
 
େମା' ଗାଆଁ ପବନ ବଜାଏ ମାଦଳ 
ନଈ େଲଖୁଥାଏ ଚଠି ି
ଫୁେଲଇ ଝରଣା କୁଳୁକୁଳୁ ନାେଦ 
ସାଉଁେଟ ପରୁୁଣା ୃତ ି
 
ଏଇ ମାଟ ିେକାେଳ ଜନମିଛ ିେବାଲି 
ମନେର ଗବ ଆେସ 
ସବୁଜ ବନାନୀ ସବୁଜ ପଣେତ 
େମା' ମାଟ ିଚ ନ ବାେସ  ।୨। 

              ୀବହିାର, େଖା ା-୭୫୨୦୫୫ 
େମା- ୯୮୫୩୫୩୫୦୯୫  

ବା ା ଝରା େମା' ଗାଆ ଁ
େିଲାଚନ ଦାସ 
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ା ପରା ଆମ ସିଏ 
େଗାପୀନାଥ େସଠୀ  

କଏି େସ ଭରଛି ିକୃ ଚୂଡା ଓେଠ 
ନାଲିନାଲି ଏଇ ହସ 
େଦଇଛ ିକଏି େସ ରାତକୁି ଅ ାର 
ରଜନୀଗ ାକୁ ବାସ । 
 
ମାଟକୁି େଦଇଛ ିସହବିାର ଶ  ି
ସାଗରକୁ ଏେତ ପାଣ ି
ଜ ଲ ପାହାଡ ନଦୀ ଝରଣାକୁ 
ଗଢ଼ଛି ିେକଉଁ ବି ାଣି । 
 
ଚ ମାକୁ େଦଇ ଶୀତଳ େଜାଛନା 
ସୂଯ  ଜାଳୁଛ ିକଏି 
େଚୈ  ଚଇତାଳ ିେବଶୖାଖେର ଝା ି 
କାହା ଇ ିତେର ବେହ । 
 
କଏି େସ କହଛି ି ାବଣ ଛୁଆଁେର  
ସବୁଜମିା େହବ ଧରା 
କାହକ ିଆସ  ିଦନିେର ସୂରୁଜ  
ରାତେିର ଚ ମା ତାରା । 
 
 

କାହା କଥା ମାନ ିମଳୟ ବହୁଛ ି
େକାଇଲି ଗାଉଛ ିଗୀତ  
କଏି ସଜାଇଛ ିଋତୁକୁ ମେର 
ଶରତ େହମ  ଶୀତ । 
 
ସକଳ ଜୀବ ୁ  ତଆିରଛି ିଜେଣ 
େକହ ିନୁେହଁ କାହା ପର ି
ବି  ନଅି ା େସ ଅଦୃଶ  ଶକତ ି
ଅଛ ିକଏି ତାର ସର ି। 
 
ମାଟ ିଆକାଶ ଓ େମଘ ପବନକୁ 
ସୃ ି କରଅିଛ ିଯିଏ  
ତା ଦୃ ିେର ଆେମ ସଭିଏଁ ସମାନ  

ା ପରା ଆମ ସଏି । 
  

କୃ ଚୂଡା ସାହତି  ସଂସଦ 
              ବାଘମାରୀ, େଖା ା 
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ସେ ାଷ  
ା ମହା  ି

େଚନାଏ ଖୁସେିର ଜୀବନ ଝଟେକ 
ଗିନାଏ ରାଗକୁ ସମୟ କାହ,  
ଚାମେୁଚ ନୀରବତା ଚାଟେିଦଇ େଲ, 
ଗ ଲିିଏ ଦୁଃଖ େବାହବିା ନାହ ।  
 
ଚରୁିଡାଏ ହସ ିଭାବେିଦେଲ ଯାଏ 
ଏତକି ିଭାଗ େର ଲା େମା’ ପାଇଁ  
ଚମିୁେଟ ଅମତୃ ଅମର କରଦିଏି, 
ଆ େୁଳ ମାଗିବା ଭୁ  ଅଟଇ। 
 
ମୁଠାଏ ଖୁଦକୁ ଜୀବନ ନଅି   
େକାଠଏି ପେର ନଦି ହଜଇ 
ଟେିପ ଚାଲୁ େଲ ଶ  ହୁଏ ଏଠ,ି 
ଶୁ ଲା ପ େର ଚାଲିବା କାହ ?  
 
ଚି ା ତୁଠେର ପାଦ ଖସଯିାଏ 
ଅତୁଠ ଶଉିଳକୁି ଯିବା କଂିପାଇ,ଁ 
ଜୀବନେଯାଗ  େଯାଗ କରଯିିବା 
ଅଭିେଯାଗ େକେବ କରବିା ନାହ। 
                

 ମାତୃ ନବିାସ, ମାତୃ ବହିାର, 
 ବୁଢ଼ାରାଜା, ସମଲପରୁ-୪ 

 େମା- ୯୪୩୭୩୬୨୪୭୩ 
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ପରିେବଶ ର ାକର  
କା ୁ ଚରଣ ମି  

ପରେିବଶ ଆଜ ି ନ  େହଉଅଛ ି 
େଦ େଲ ଲାଗୁଛ ିଦୁଃଖ  
ବୃ ର ଅଭାେବ ଅମଜାନ ପାଇଁ  
ମରୁଛ  ିେକେତ େଦଖ । 
 
ଆଗକାେଳ ସବୁ  ଗଁା ଗ ା ମାେଳ 

ଲା ସବୁ େତାଟା ମାଳ 
ଆମ, ଜାମୁ ,େବଲ  ପଣଷ ପଯ   
ଗଛ ଲା ମାଳ ମାଳ । 
 
ଏେବ ସବୁ ତାହା  େଲାପ ପାଉଅଛ ି 
ନୂଆ ଗଛ ଲାଗୁନାହ  
ପରେିବଶ ଟକୁି  ର ା କରବିାକୁ 

ାନ କାର ରହୁ ନାଇଁ । 
 
ବର ଓହଳକୁ  ବା  ିେଦଇ ପିେଲ 
େଖଳୁ େଲ ରଜ େଦାଳ ି 
ଏେବ େଦ ବାକୁ   ତାହାହ ସପନ 
ଯୁଗ  ଯାଇଛ ିବଦଳ ି । 
 
 

ରା ାର କଡେର ଗଛ ଲାଗୁ ଲା  
ପଥେର ବି ାମ ପାଇଁ  
ଆଗକାେଳ େଲାେକ େଲ ବୁ ମିାନ 

କୃତ ିସୁର ା େନଇ । 
 
ବୃ  ଲତା େଲ ଔଷଧ ମିଳବି  
େରାଗ ଉପସମ ପାଇ ଁ 
ନ  କରେିଦେଲ ଜୀବନ ହାରବିା 
େଖାଜେିଲ ପାଇବା ନାଇଁ । 
 
େବଳୁ େବଳ େବଶ ିଗରମ େହଉଛ ି 
ବହୁଳ ବୃ   ନଥାଇ 
ଆସ ଆେମ ସବୁ ଗଛ ଲଗାଇବା  
ପରେିବଶ ର ା ପାଇଁ  । 
 
ସୁ  ପରେିବଶ ା ର କବଚ 
ସଭିଏଁ ଏକଥା ଜାଣ 
ଅ ାର ବା କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ  
କରବିା ବନୀକରଣ । 

(ଟା ି  େଖା ା)  
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ବଡ ବଚିି  ଏ ମଣଷି କୃତ ି
ଜାଣିଜାଣି ଦୁଃଖକୁ େପାଷଣ କେର 
ଅତୀତ ୃତ ିକୁ ଉଖାର ିଉଖାର ି
େସ ତ ିମହୂୁ େର ମତୁୃ କୁ ବେର । 
  ବ ରିେହ ସନିା େଲାକ େଦଖାଣିଆ 
  ନେିଜ ନଜିର ଶବ କା େର ବହ ି
  ଭୁଲିବାକୁ ଯାଇ େବଶ ିଭାଳହୁିଏ 
  ଉଜାଗେର ତାର ଯାଏ ରାତ ିପାହ ି। 
ଖାଲିହାେତ ଜାେଣ େଫରବିାକୁ େହବ 
ଆ ବୁଜା ଧାଏଁ ତଥାପି ସଏି 
ମରୁ ମରୀଚକିା ଆ ପି ୁଳାେକ 
ଦୂେରଇ ଦୂେରଇ ପଣୁି ଉେଭଇଯାଏ । 
  ବ ଥ ସପନକୁ ନଅି ଆି ରାତ ି
  ବ ା ପକାଇ େଦଇ ମାନ ସ ାନ 
  ଭ ା ଆଇନାକୁ େଯାଡ଼ବିେସ ଲେ  
  ବୁଝାଇ ନଜି ଅବୁଝା ମନ । 
ଶତ ାରକୁ ନକର ିଭେ ପ 

ାମ ସକୁରୀକୁ ମଣି ଗାଈ 
ନଜି ହାେତ ପିେ  ଅପବାଦ ମାଳ 
ମାେଥ କଳ ର ନି ା ନାଇ । 
  ତଥାପି ଠେିକନା କା କିା  ିମେର 
  ନଜି େଗାଡ଼େର କୁରାଢ ିମାର ି
  େଯେତ େକାଡୁଥାଏ େସେତ ମାଡୁଥାଏ 
  ଦୁବୁ େିର ଭାଗ ର େଦାଷକୁ ଧର ି। 

ଜଗତସଂିହପରୁ 

େମାେତ େଯେତ ମାଠବୁି ମାେଠ 
ଛବରିାଣୀ ପତ ି
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ମଁୁ େସହ ିକବତିା - ଯାହାର ପଂ ି 
ନରି ନ ସାମ ସଂିହାର 

  (୧) 
ମଁୁ େସହ ିକବତିା- ଯାହାର ପଂ  ି
 ଦେିନ େଦେଶ ଆଣି ଲା ା  ି।  
ବେ  ମାତରଂ  ନ ିମ େର 
 ଥର ି ଲା େଗାରା ଶ ି ।  
ମଁୁ େସହ ିକବତିା - ଯାହାର ପଂ .ି...... 
 
  (୨) 
ତାର ଉ ାରଣ  କେର େଯଉଁ ଜନ 
 ତାତ ିଉେଠ ତା’ର ି ।  
ସଂ ାମୀ ମନେର  େଦଇ ଲା ଭର ି
 େଦଶେ ମ  ରା ଭ ି ।  
ମଁୁ େସହ ିକବତିା - ଯାହାର ପଂ .ି....... 
 
 

  (୩) 
ଅହଂିସାର ରାେ   େସ ପଂ ିର ଅେ  
 େତଜ ି ଲା ଜନ ା  ି।  
ଏହ ିଗୀତ ଗାଇ ା  ିବୀରା, ଭାଇ 
 ର ଗେଲ େଦଶ କୀ  ।  
ମଁୁ େସହ ିକବତିା - ଯାହାର ପଂ .ି...... 
 
  (୪) 
ଜାଗରଣ ଝଡ  େଦଲା େଯ ଲିଭାଇ 
 ବେିଦଶୀ ଶାସନ ବତ ି।  

ା  ିବୀର ବେଳ ମାତୃଭୂମି େହଲା 
 ଇଂେରଜ କବଳୁ ମୁ ି ।  
ମଁୁ େସହ ିକବତିା - ଯାହାର ପଂ .ି.... 
 

ବାେ lଇ,  
େଖାରଧା, ଓଡ଼ଶିା 
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(ରାଗ - ଶ ରାଭରଣ) 

କମ ଓ ଭାଗ   
ଡକର ଜୟ ୀବାଳା େଜନା 

କେମ ସତତ ରତ ସଯୂ , ଚ , ତାରା 
ବଷ, ମାସ, ଦନି, ଦେ  ହସଉିେଠ ଧରା 
 ଜଳଦ ପଟଳାବୃ   
େହେଲେହଁ କୀୟ କମୁ ନୁହଁ  ିବଚୁି ତ ।(୧) 
 
ଉଦ ମ କେଲ ସୁେଯାଗ ଅବଶ  ାପତ 
ବନିା ଉଦ େମ କ ିେଯାଗ ହୁଏ ସଂଗଠତି! 
 କମ କେଲ ସନିା ଭାଗ  
କମବେଳ ଯଥାକାେଳ ଆସଇ େସୗଭାଗ ।(୨) 
 
ଖାଦ  ସଂ ହ ପାଇକଁ ିଉଦ ମ ନକେଲ 
ଭାଗ  କ ିଖୁଆଇେଦବ ଆହାର ପାଟେିର 
 ବୁଝ ିବଚିାର ିକରମ 
କରୁ େଲ ଭାଗ  ବଧିାତା ନେହେବ ବାମ ।(୩) 
 
ଭାଗ େର ଲା ଘଟଲିା ଏପର ିଉ ର 
କମକୁ  ଅଳସୁଆମାନ  ବଚିାର 
 କେମ ଅକମକୁ େତଜ 
ସା ିକ ଭାବେର ସେବ ଈ ର ୁ  ଭଜ ।(୪) 
 
 

ପାରବି ିନାହ େବାଲି େଯ ସବଦା କୁହଇ 
ଭାଗ  ତାହାର କ ିେକେବ ଅନୁକୂଳ େହାଇ 
 କେମ ିରତା ନକିର  
ଧୀର ପାଣି େଯଉଁପର ିକାଟଇ ପଥର।(୫) 
 
କମ କରୁ େଲ ସତ  ପଥ ଅନୁସର ି
ଫଳାଫଳ ହାନଲିାଭ ମନୁ ଦୂରକର ି
 ଭାଗ  କମର ଅଧୀନ 
ଗୀତା ଭାଗବତ ବାଣୀ େକ କରବି ଆନ।(୬) 
 
କମ ଗୁରୁ କମ ୟଂ ଭଗବାନ େମା'ର 
ମ େର ଅଭିମ ତି କମେଯାଗୀ ନର 
 କମ ଅକମ ବକିମ 
କମପେଥ ଅ ସର ସମୁଚତି ଧମ।(୭) 
 
କାଲି ଯାହା େହବ ତାହା କଏି େଦ ଛ କ?ି 
େସ ପାଇ ଁଆଜଠିାରୁ େଶାଚନା କାହକ?ି 
 ବ ମାେନ କେଲ ଲୟ 
ଭାଗ  ଭବଷି ତ େହାଇବ ଉ ଳମୟ ।(୮) 
 

ଶମିିଳପିରୁ ହରରିାଜପରୁ  
ଆଂଚଳକି ବଦି ାପୀଠ ବା ୀ, କଟକ 
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(ରସକୁଲ ା ବୃ ) 

ବଜିୟ ବସ  
େ ତ କୁମାର େବେହରା 

ନବୀନ ପ ବ-ରାଗ ନକୁି  
ବକୁେଳ ବେିଭାର ରସାଳକୁ  
ଶମିିଳ ିଅଧେର ପୁ ତିା ଜବା 
ପଳାେଶ ରକତ କୁସୁମ ଆଭା 
ବି େର ତୁ ଷ ସ  େଯ, 
ବେନ ଉପବେନ ମଧୁପ ଗୁ େନ 
ବଜିୟ ବସ ରାଜ େଯ। 
 ସୁନାତାରା ଫୁଲ ବତିାନ ଟାଣ ି
 "ସୁନାଝରା" କେର ବାଟ ବରଣ ି
 ଅେଶାକ,ଚ କ,ମଧୁମାଳତୀ 
 ଗାଇ ମହମହ ସୁରଭି ଗୀତ ି
 େଘନ ିନାନା ର  ସଜ େଯ 
 ଆବାହନ ଛେ  େଦାଳାୟିତ ଗେ  
 ବ େିଲ ସମୟରାଜ େଯ। 
ହଳଦୀବସ  ଶୁଭ ସଂଗୀତ 
ମଧୁର ତରେ  ଦଗି ପାବତି 
ବସ  ବଳିାସ ମଧ-ୁଉପନ 
କଳେଘାଷ କ  ସଂଗୀତ ଗାନ 

ାଗେତ ମଧୁ ବରିାଜ େଯ 
ଜାପତି ର େଦାଳରି ଚାମର 

ରମ  ରଂଗରୂପ ପୁ  େଯ। 
 

 େକାମଳ ଭାେବ ଶୁଭ କାଶ 
 ତନୁେର ଛୁଟାଇ ଚ ନ ବାସ 
 ଦ ିଣ ନଗରୀ ିୟା ସଂଗୀତା 
 ମଳୟ ଅନେିଳ ଗାଏ କବତିା 
 ଛ  ମ  ଲାଜ ଲାଜ େଯ 
 ଭାଷଇ ଲଳେିତ ଆସ ାଣ ମେିତ 
 ରାଜପେଣ ଯୁବରାଜ େଯ। 
ମ େଳ ବଳିସ ିଧରା ଅ େନ 
େତାଷ େହ ପରାଣ ିୟ ସଘେନ! 
ତୁ  ପାଇଁ ଲା ଏେତ ତୀ ା 
ଲଭିବାକୁ ମଧ-ୁମମତା ଦୀ ା 

ପ ସତ  େହଲା ଆଜ େଯ 
ତୁ  ଆଗମନ ଢାଳ ିଶହିରଣ 
ଭରେିଦଉ ନୂଆ େତଜ େଯ। 
 ନବୀନ ଉ ାସ ନୂଆ ବି ାସ 
 େଖଳଯିାଉ ଧରାବ -ୁଆକାଶ 
 ରାଜପେଣ ଋତୁରାଜ ରାଜୁତ ି
 େଦଉ ଅସର  ିସୁଖ ଶା  ି
 ବୁଣେିଦଇ ୀତରିଜ େଯ 
 େକାେଣ ଅନୁେକାେଣ ସକଳ ପରାେଣ 
 େଦାଳ, େହାଲି ରଂଗ ସଜ େଯ। 

                     
 ରାଉରେକଲା, 

େମା-୯୪୩୯୨୦୫୫୭୦  
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ମଁୁ ଆଉ ତେମ  
ବଦୁି ତ ଲତା ଭୂୟଁା 

 
 

ତେମ ଏକ େ ତ ତୁଷାର ପବତ 
 ମଁୁ ମୁ  ନଦୀର ଧାର 

ତେମ ସନିା ଏକ ଭି  ପାଦପ 
   ମଁୁ ଝରା ପ ର ମମର  ।।୦।। 

 
ତେମ େକଉଁ ଏକ ନୀଳାଭ ଆକାଶ 

ମଁୁ ତାର ନୀଳ ନ  
ତେମ ନୀରଂଜନା ତଟର ପି ଳ 

ମଁ,ୁଭୂମି ଲ ା ଝରାପ  
ତମିିରତି େକଉଁ ଗଭୀର ରା ୀ ମଁ ୁ

   ତେମ ନ  ଅଭିସାର  ।।୧।। 
 

ନଥିର ରା ୀର ଶନୂ ତା ତେମ 
ମଁୁ ବେିଭାର ନଶିଗି ା 

ବା ାୟିତ େକଉଁ ଋତୁରାଜ ତେମ 
ମଁୁ ତମ ଚ କ ସଂ ା 

ତେମ ଆକାଶର ଦୂର  ଜ  
    ମଁ,ୁ ଧରଣୀର କୃ  ସାର ।।୨।। 

ଚ କା  
ବା ୀ କଟକ 
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ଏମିତ ିେକମିତ ିେହଲା 
ଡ. ଲ ୀକା  ଖୁ ଆି 

 
 

ଏମିତ ିେକମିତ ିେହଲା 
ତୁମର େମା’ର ଭଲପାଇବାେର 

   ବଷି କଏି ଭର ିେଦଲା  ।।୦।। 
 

ଆେମ ଦୁଇଜଣ ସାଥୀ େହାଇ େଲ 
ଅଗନକୁି ସା ୀ େଦଇ 

ଆସୁ େଯେତ ଝଡ ବପିଦ ଜୀବେନ 
ପଛଘୁ ା େଦବା ନାହ 

େକଉଁ କାଳକୁଟ ଅେବଳେର ଆସ ି
   ଆମ ପ ଭା ି  େଦଲା ।।୧।। 

 
ତୁେମ େମାର ଲ ଜୀବେନ ଭରସା 

ରାତରି ସପନଟଏି 
ତୁମ ଛଡା ଆଉ କାହା ଛବ ିମେନ 

େକେବ ମଁୁ ଆ ି ନଥାଏ 
େମା ପରାଣଧନ ହର ିେନଇ ପାଶ ୁ

          କଏି  କ ିସଖୁ ପାଇଲା  ।।୨।। 
 

କାଟର ନମର--ଆଇଭିବ-ି-୫୦/୧ 
ୟୁନଟି-୩, ଖାରେବଳ ନଗର,  

ଭୁବେନ ର--୭୫୧୦୦୧ 
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ଚାହେଲ ବ ିଆଉ ଛୁଇଁ ପାରିବାନ ି
ମିଳା ପତ ି

 
ତୁମର ିଆ ରୁ ଝରବି ବରଷା 
ନ ଥାଉ େମଘ ଆକାଶେର 

େମା ଆ ର ନଈ ମରୁ ପାଲଟବି 
ମଁୁ ଜଳୁ ବ ିନୀରବେର... 

 
ତୁେମ େଫରଯିିବ ମଁୁ େଫରଯିିବ ି

ନଜି ନଜି ଚଲାବାେଟ 
ପାଦଚି  ଆମ ଅଲିଭା ରହବି 

ସମୟର ନଈଘାେଟ 
ଚାହେଲ ବ ିଆଉ େଫର ିପାରବିାନ ି

ଅତୀତକୁ ଆଉ ଥେର... 
 

ତୁେମ ଝୁରୁ ବ ମଁୁ ଝୁରୁ ବ ି
ମେନ ମେନ ରାତଦିନି 

ପଚାରେିଲ କଏି ହସ ିେଦଉ ବା 
ଭାବ ିଅେଲାଡା ସପନ 

ଚାହେଲ ବ ିଆଉ ଛୁଇଁ ପାରବିାନ ି
ଅତୀତକୁ ଜୀବନେର... 

    
କାଠେଯାଡ଼ ିେରା (ଘାଟକୂଳ ପାଖ) 

ମଧୁପାଟଣା,କଟକ-୭୫୩୦୧୦ 
ାମ ଭାଷ-୭୦୦୮୪୮୪୩୦୧  
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େହ ଠାକୁର  ! 
େକେତ ନି ୁର ଏଇ ପ  ଝଡା, 
ଜୀବନ ଯୁ  େହାଇ ମ   
େକେତ ନଜିୀବ ଲାଗୁଛ  ିବୃ ସବୁ  ? 
ନା ସମାଦ ନା ବାଦ ବବିାଦ  
େକବଳ ଠଆିେହାଇ ସହୁଛ  ି
ଉ  ସମୀରର ଆ ନାଦ  । 
େହ ଶଶୀ ! ମନେର େମା ଶ ସାଗର  

ଶ େମାର ଏ ଋତୁଚ   
ଜୀବନଚ  ର ପରସିମା ି ଅଛକି ି ? 
େକମିତ ିସହୁଛ  ିଜୀବନ ସବୁ  
ଶୀତ ଋତୁର ସପଦଂଶ  ? 
ନରୁି ର ଶଶୀ, ମଉନ ଧରି ୀ, 

ିତ ଶତଦଳ, ୀଣ ଭା ସ ୁଚତି େହାଇ  
ଶଶୀ ସେୁନଲି ସୂେଯ ାଦୟ ପେଛ ଲୁଚୁ ଲା  । 
କାହ େକେତ ଦୂରୁ ଶଗୃାଳ ହୁ ାର କର ି 
ସହମତ ିଜଣାଉ ଲା  । 
ଜୀବନର ତତୁଃପାେଶ ପୂ  କାଶ  
କଣ, କଣେର ଅସଂଖ  ାଣ  
ଚତୁଃପା େର ମଧୁର ଗାନ  
ନବଛ , ନବର  େନଇ  
ଆସି ଲା ନୂତନ ବହି  
ଏଠ ିକଏି, କଏି ଏଠ ିନବ ଆଗ ୁ କ ? 
ଯାହାର ାଗତେର ସୁସ ତି ଦଶଦଗି  
ସବୁ ମହକ ିଯାଉଛ ି
ଫୁଲର ସଗୁେ  ଦଗିସବୁ ଭର ିଯାଉଛ ି । 
ବୁଲୁଛୁ ଘରୁଘିରୁ ି

େହ ମଳୟ! ତୁ’ବା କାହକ ିଝୁଲୁଛୁ, 
କାହାର ସେ ଶ େଦବାକୁ  
ମନକୁ ତୁ କରୁଅଛୁ େଚାର ି ? 
ପ  ଝଡା ବୃେ  ନୂତନ ପ   
ଅସଂଖ  ପୁ େର ର ିତ  
ଅେନକ ମକର େର ସସୁ ତି  
ଚତୁଦଗ ମଧମୁୟ  
ସମ  ବି  ମ ଳମୟ  । 
ଚାରଦିେିଗ େକାଳାହଳ, ଜୀବନର  

ତଟି ିମହୂୁ  ସଜୃନ, ଶୃ ଳ  । 
େକଉଁ ଦଗୁି ଉଡଆିସ ିଏକ ଜାପତ ି 
ନାଚ ିନାଚ ିନାଚ ିଉଠୁ ଲା େହାଇ ଲାଜବତୀ  
ଲାେଜ ଲାେଜ ପାଖକୁ ଆସ ି 
ଦୂେର ଯାଉ ଲା େକଉଁ ଆେଡ ହଜ ି 
େକେବ ଏ ଫୁଲେର େକେବ େସ ଫୁଲେର  
େକେବ ପାେଶ େକେବ ଦୂେର  । 
େକେବ ସଏି ପଵନ ଝ ାେର  
ହଲିହଲି ମିଳୁ ଲା ଫୁଲଟ ିପାଖେର, 
ଘୂରଘିରୂ ିଲାେଜ ଲାେଜ ଗଲାେସ ଅଟକ ି 
ବାଛେିନଇ େଗାଟଏି ଫୁଲକୁ ଚୁମିଲା େସଇଠ ି  
ବୃ  ପଣୁି ହସୁ ଲା, ଡାଳକୁ ତା ହଲାଉ ଲା  
େଗାଟଏି ବୃ  ଅନ  ବୃ କୁ କହୁ ଲା - 
ପ  ଝଡାରୁ ଜନ ନୂତନ ଜୀବନର  
େକବଳ ଏହ ିବସ େର  । 
କ ିସୁ ର ଏ ସୃ ,ି କ ିସୁ ର ଆହା  
ଠାକୁର  ସଜନା  । 

ପ  ଝଡାେର ବସ   
ଶକୁ ଳା ରଥ 



   
ଥମ ବଷ    ତୃତୀୟ ସଂଖ ା    ମା  -୨୦୨୨  

31 

ଗଛ ଆମ ଜୀବନ            ଦଏି ପାଣି ପବନ 
             ଜନମି ଧରା େକାେଳ, 
େକାଳ କର ିମ ିତ      େଶାଭା କେର ବ ତ 
             ନାନା ସମୁନ ଫେଳ । 
ନାହ ପର ଆପଣା        େଭଦଭାବ ଠକିଣା 
              କରଇ ଉପକାର , 
ଧନୀ େହଉ ଗରବି         ଭାବ ିଅତ ିନଜିର 
             ସାହାରା େସ ସବୁର  । 
ଅମଜାନ େଦଇ େସ        ଅ ାରକାମ େନଇ 
             ସାେଜ ଆପଣା ବ ୁ, 
ତାର ିପାଇଁ ବରଷା         େମଘ ବାଆ ବତାସ 
             ଭରଇ ସାତ ସି ୁ  । 
ମାଆ ପର ିଆସରା       ଦଅିଇ ତା ଛାଇେର 
             ବଇଦ େହାଇ ଓଷ, 
ଈଷ େହାଇ େ ତେର    ଚାଷୀ ଭାଇ ସା େର 
             ମାଟ ିକରଇ ଚାଷ ।    
ଫଳ ିସନୁା ଫସଲ         ପରୂାଏ େପଟ ବକିଳ 
              ଗରବି ଝାଟମିାଟ,ି 
ତାର ିକାଠ ଜାେଳଣି       ଦଅିଁ ଗେଢ ବି ାଣ ି
              କରେତ କାଟକିାଟ ି। 
  

ଗଛ  

ଉମଳା କୁମାରୀ ନାହାକ 

ହୁଏ ଘର କରଣା           ତୁମ ଟକି ିେଖଳଣା 
              କବାଟ ଦୁଆର ବ , 
କର ିବାଡ ିଆସରା           ପଥ ଚାେଲ ବଚିରା 
              ବୁଢ଼ା, ଅ ୁଣୀ, ଅ । 
ନମିକାଠ ଗ ିେର            ହୁଏ ଦାରୁ ମୂରତ ି
              କାଠରୁ ତନି ିରଥ, 
େଲାଡାକେର ନାବକି         ନାଆ,ଜଳ ଜାହାଜ 
             ବଢ଼େିଲ ଜଳ ପଥ । 
 ନଅି ଏେବ ଶପଥ              କାଟବିନ ିଗଛକୁ 
              ପଡୁ େଯେତ ଅଭାବ, 
  ଗଛ ପାଇଁ ବ ଛି ି           ଆମ ଏଇ ଜୀବନ 
                କୃତରି ବଭିବ ।                                         
 ଗଛ େପାତ ିବଢ଼ାଅ           କର ିତାକୁ ଯତନ 
              େଦଇ ଖତ ପିଡ଼ଆି, 
ଆମ େଦଶ ଭାରତ            ଆମ ଗଡ ରାଇଜ 
              େହବ େକେତ ବଢଆି । 
 

ସହକାରୀ ଶି ୟି ୀ, 
େନାଡାଲ ଉ. ା. ବଦି ାଳୟ, ବାବନପରୁ, 

ଆସକିା, ଗ ାମ 
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ମାନ ରଖ  
ବାସେୁଦବ ସଂିହ 

ମାନ ରଖ, ମହତ ରଖ େମା,  
     କୃ  ମୁରାରୀ, େହ ଗିରଧିାରୀ  
           ଆରେତ ଡାକୁଛ ିରଖ ୀହର ି       (୦)    
ମହା ସଂକେଟ େମା ଜୀବନ ତରୀ  
      ବୁଡ଼ଯିାଏ ଜୀବ ପାେଶ ଭଉଁର ି 
           ହ  ସାର,ି ନଅି ଉ ାର ି
                ଅର  ଜନକୁ ରଖ େହ ଦଇତାର ି  
          ଆରେତ ଡାକୁଛ ିରଖ ୀହର.ି...   (୧) 
ଜାଣି ଲି  ଏ ରାଜନ ଅ   
      େଦଖୁଛ ିଏେବ ଏ ରାଇଜ ଅ   
            ଆ ନାହ ଯାର ସା ୀ କ ିେହାଇବ  
                 ଲ ା ନୁେହଁ ତାର ଜୀବେନ ଭାର ି  
         ମହତ ରଖ େମା େହ ଗିରଧିାରୀ.......   (୨) 
ମହାବୀର ଗଦା,  ଗା ିବଧାରୀ 
       ଆଜ ିମ କ ନୀେଚ ସବୁର ି 
             ଅବଳା ଦୁବଳା ମହତ ସରୁଛ ି 
                  କାହାପାଇଁ ତୁେମ ଚ ଧାରୀ   
        ଆରେତ ଡାକୁଛ ିେହ ଗିରଧିାରୀ.......   (୩) 
ଭୀଷ ପିତାମହ ଆସୀନ ସଭାେର  
       ନୀଚ ଦୁଃଶା ବ  ଉଲ  କେର  
             ରଖ ରଖ ହର ିମାନ ମହତ  
                   େବୖ ାନରସୁତା ାନ ଆଧାର ି   
          ମହତ ରଖ େମା କୃ ମୂରାରୀ....   (୪) 

  
(େଯାଗୀ)  

େମା - ୭୮୪୬୮୫୯୨୧୪ 
ଟା ୀ, େଖା ା 
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ା ଳ ି
ଚନିୟୀ ପଲାଇ 

 

ଅ ରି ରୁ ମହକ  
ଆଶଷି ଝରାେର, 
ପଡୁଅଛ ିଖସ,ିଫୁଲ ବନି ାସେର 
ଅବରିତ ଛୁଇଁ ଯାଏ ମଥା ' 
ଅଝଟଆି ହୁଏ ନାହ ଅଣୁ  ' 
କର ପ ଜେର େକାମଳ ଶେର 
େତା' େକାଳ ମ ନ କର,ି 
କଦାପି ଭାେବ ନାହ ମାଆ  
େତା ଛାୟାପାତ େରଣ ୁ
ଅକାେଳ ଘଟଛି ିେବାଲି  
ପେୁନଇର ଜ ।। 
 
ଅନୁଭୂତ ହୁଏ େତା'ର 
ଉଜୁଳା କରିଣ, 
ଆେଲଖ  େହାଇଯାଏ 
େମା ମାନସ ପ େର 
େତା ଆୟ ଶା  ଜୀବନ ତମିା 
ଆଉ ନବ ନରିଦ କା  ି
େସଇ କରୁଣା ବାରେିର େତା'ର 
ଉ ୀବତି େହାଇଯାଏ 
େମା ଉଜୁଡ଼ା ବଗିଚା 
ଫୁଟଉିେଠ ଚ ା କୁରୁେବଲି 
ଜୀବନର ତ ିରଣା େନ 
ଏଣୁ ମଁୁ ହାର ିନାହ ମାଆ ' 
ପାଇଅଛ ିେକେତ ଉପାୟନ 
ହାରବିନି ିେବାଲି ଭାେବ ମଁୁ ସବଦା।। 

ଝରଆିେସ ଅଶ ସନିା 
ନୟନ କ ରୁ 
ପାଇଛ ିପାଇନ ିଯାହା '  
ଅବଶି  ବା ଲ  ମମତା 
ହୁଏ ମଁୁ େକେତ ନରିାକୁଳ 
ଚାଲିଗଲୁ େବାଲି  
େମାେତ ଏକା ଛାଡ଼ ି
କି ତି ବୟେସ  
ମରୀଚକିା ଲାେଗ େମାେତ ଜଳ 
ବି ମେର ନତି  ନରି ର।। 
 
ପଦ ପ ବେର େତାର '  
ଜଣାଏ ମଁୁ ପରାେ  ା ଳୀ 
ଅ ରର େଯେତ ବନିାୟନ 
ଆଗତ େତା' ା  ବାଷକୀେର 
ଆପ ାୟିତ େହାଇଯା' ଜନନୀ।। 
 

 
କ ନୁଆଗଡ, ଗ ାପରୁ 
ଗ ାମ - ୭୬୧୧୨୩ 
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ଲେ  ରାଜା ୁ   
କବ ିରେମଶ ଟା ୀ 

ଲେ  ରାଜା ୁ  େସ          ହାତେର ଆେଡ଼ଇ 
           ଚାେଲ ା  ସୁ ରୀ 
େସହ ିସୁନ ନିୀ           ହୁଏ ବଜିୟିନୀ 
           ଅେନକ ସୁଗୁଣ ଧର ି।୦। 
ଅସୀମ ସାହସ.          ଶକତ ିତାହାର 
           କାହାକୁ କେରନା ଭୟ  
ତା' ସାେଥ ଯୁ େର          ରଥୀ ମହାରଥୀ 
           ଲଭିେଲଣି ପରାଜୟ, 
ସୁ ରୀ ଚତୁରୀ           େସହ ିସୁନାେଗାରୀ 
           େକହନୁିେହଁ ତାର ସର ି।୧। 
ବଡ଼ ବଡ଼ େକେତ         ରାଜା ମହାରାଜା 
           େହାଇେଲଣି ଭୟଭୀତ 
ବାହୁବେଳ ବହୁ           ରାଜ  କର ିଜୟ 
           ଉଡ଼ାଏ ବଜିୟ େନତ 
ରୂେପ ରୂପବତୀ          ଗୁେଣ ଗୁଣବତୀ 
           େହେଲ ବ ିଅବଳା ନାରୀ ।୨। 
େକହ ିଦେିଶ ନାହ        ତା ' ସର ିପରୁୁଷ 
           େହବ ତା ଜୀବନ ସାଥୀ 
ସରେଗ ମରେତ          େକ େଦବ ଟ ର 
           ସାଜବି ତା' ାଣପତ ି
ବଶି ବଜିୟିନୀ           ଏଇ ତା' ଜୀବନୀ 
           ଜତି ିଜତି ିଯିବ ଝର ି।୩। 

 
ଏ.ବ.ିଇ.ଓ., େତ ୁ ଳଖିୁ  ି

ନନବର ପରୁ 
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ସଂସାର ହାଟ 
ବସ  କୁମାର ସାହୁ 

          ଅଭିମାନ କଲି   ଡାକବିନି ିଆଉ 
           ମାନ ମଁୁ କରଛି ିତେତ ଭାବବିନି ି
         ଚି ା େଚତନା େର      ବୁଡ ିଭାସୁଅଛ ି
           େଦା ବଡ଼ଦା  ର ଧୂଳ ିେବାଳବିନି।ି। 
 
          ଶରଧାେର େଯେବ      ଗଡଗିଲି ଥେର 
              େକବୖଲ  କଣିକା ପାଇଲି ତୁ େର 
         ଏ ସଂସାର ହାଟ           କଲା ଛଟପଟ 
              କାହ ଦୁଃଖ େଦଲୁ କାଳଆି କହେର।। 
 
         ନଜିର ଭାଵଲିି             ସମପଣ କଲି 
             ଭୁ  ରହଗିଲା ଆଶା ପାପ କଲି 
        ଛାୟାେର େଦ ଲି         ମାୟାେର ହଜଲିି 
              େମାହେର ପଡ଼ ିମଁୁ ସବୁ ଭୁଲିଗଲି।। 
 
        ଯ ଣା ପାଉଛ ି            ତଥାପି େଖାଜୁଛ ି
             େଦଖାେଦେଲ ଥେର ଆ ର ଲୁହେର 
       େଖାଲି କହେିଦଲି           େଶଷ ଅଶ ଧାେର 
            ମ  ବଧିାତା େର େଲଖା କପାଳେର।। 

                                            
 େଦଉଳ ି
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ବାପା 
େମାନାଲିସା  

ସହ ିଖରା ବଷା ସାଜକିର ିଛାତ 
େଯାଗାଡ଼  ିଲୁଗା ଭାତ 
ସଂସାରର େବାଝ ମେୁ ଇ ଚାଲ  ି
ନେହାଇକ ିବଚିଳତି। 
ହାତ ଧର ିବାଟ ଚାଲିବା ଶଖିା  ି
ବୁଲା  ିକା େର ଧର ି
ପାଖେର ବସାଇ ସା େର ଖଆୁ  ି
ବାଛ ିବାଛ ିେପଟଭର।ି 
ନେିଜ ଜଗିରହ ିପଢ଼ାଅ  ିପାଠ 
ଗଢ଼  ିସୁ ର ଚାଟ 
ଭବଷି ତ କଥା ଚି ଣି ମନେର 
କର  ିସଗୁମ ବାଟ। 
ଆକଟ କର  ିଆଦଶ ଶଖିା  ି
ଶୁଣା  ିପରୁାଣ େ ା  
ଦୁନଆିର ସବୁ ବାଜ ିଜତିବିାକୁ 
ଜଣାଇ ଦଅି  ିମ । 

େମଳା ଯାନଯିା ା ବୁଲାଇ ନଅି  ି
େଖଳଣା ଦଅି  ିକଣି ି
ସୁଆଦଆି ଚଜି ଘରକୁ ଆଣ  ି
ସବୁର ିମନକୁ ଜାଣ।ି 
ନଜି ଲୁଗା େଜାତା କଣି ନି ିେକେବ 
ସଜା  ିଆମକୁ ସନିା 
ଇ ା ଆଶା େଯେତ କର  ିପରୂଣ 
କର ନି ିମନ ଊଣା। 
ଅଭାବ କଷଣ ପେଡନାହ ଜଣା 
ବାପା େଲ ସବୁଅଛ ି
େଯେତ ସମସ ାକୁ ଏଡାଇ ଚାଲ  ି
ଜଣାପେଡ ନାହ କଛି।ି 

 
ଚ ିେଖାଲ 
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ମାଆ ପାଇଁ କବତିା ଟଏି 
କେିଶାର ଚ  ଧାନ 

େହ ମାଆ ! େତା ଆ ର ନୀଳମିାେର ମଁୁ େଦ ଲି 
ଜନଭୂମିର ନଈ ନାଳ ପାହାଡ଼ ପବତ ବଲିମାଳ 

ବଶିାଳ ଆକାଶ ସୂଯ  ଚ , ହ ଉପ ହ  
ଅଗଣିତ ତାରକାମ ଳୀ ଖ ଖ  େମଘମାଳା...! 
େତା ନୀଳ ବସ ର କା  ବସା ପଣତକାନ ିେର 
ଲୁଚଲୁିଚ ିେଦ ଲି ବି ଜନନୀର ଚାରୁ ଚି ପ   
ଭାଷା ସାହତି  ସଂ ତୃ ିପର ରା ଧମ ଦଶନର 

େକେତ ଅତୀତ ପୃ ାର େଗୖାରବମୟ ଇତହିାସ...! 
ସ-ୁେମରୁରୁ କୁ-େମରୁ ପଯ  ଲ ି ଲା େତାର ହାତ 
େତା ଆ ୁଳ ିଇସାରାେର ଆକାଶେର ହସୁ ଲା ଜ  

ଅଝଟ କେଲ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଫୁଲ ଭଳ ିେତାଳ ିଆଣୁ ଲୁ 
ଅନ  ଆକାଶରୁ େକାଟ ିନ ର ତାରକସ ିଫୁଲ...! 
େତା ପାଦ ଉପେର େମାର ଥୁକୁଲୁ ଥୁକୁଲୁ ପାଦ ର   
େଦ ଲି ପ, ବି  ଜଗତକୁ କରବିାକୁ ପରି ମା 
ଆଜ ିେତା ପାଦ େଯାଡ଼କି ଅବଶ େହାଇଯିବା ପେର 
ଆ ର ସବୁ ସେୁନଲି ପ େହାଇଗଲା ଧୂଳସିାତ...! 

େସଦନି ଆଉ ଆଜ ିଭିତେର ଫରକ ଅେନକ 
ଜୀବନ ସଂ ାମର ଆଜ ିେହଉଛ ିଅ ମି ଅ ିପରୀ ା ! 

ଆସ ା କାଲିର ସେୂଯ ାଦୟ ନି ୟ କରବି, 
େତା ପାରବିାରକି ଜୀବନର ଭାଗ  ଭବଷି ତ...! 

େସ ପାଇ ଁେତା ନେି ଜ ଶରୀରକୁ କାେ ଇ େନଇ 
ଧାଇଛଁ ିଧମରାଜ  ପେଛ ପେଛ ସତୀ ସାବି ୀ ଭଳ ି
ମତୁୃ  ସ ୀବନୀ ମ େର େତାେତ ବ ାଇ ର ବାକୁ 

ମାଲକାନଗିରରୁି ପରୁ ଭାୟା ବଶିାଖା, େକାରାପଟୁ ଯାଏଁ । 
 

ସଭାପତ ି- ମାଟଲି ା, 
ତଥା ସଦସ  ଓଡ଼ଶିା ସାହତି  ଏକାେଡମୀ,  

ମାଲକାନଗିର ି
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ମାଆ  
ୀମତୀ ତମିା ମହାରଣା 

ମାଆ ନାମ ଅେଟ ସବୁଠୁ ମଧୁର 
େସେନହର ଗ ାଘର 
ଯା େକାଳ ଝୁଲଣା ଅମାପ କରୁଣା 
େଦବୀ ତମିା ମ ରି ।। 
 
ଯା ଓଠରୁ ସଦା ଝରଇ ଅମତୃ 
ମିଠାମିଠା ହସ କଥା 
ସବୁ ଦୁଃଖ ସହନିଏି େସ େକାେଳଇ 
ପଣେତ େଘାଡ଼ାଏ ବ ଥା ।। 
 
ସରଗଠୁ ବଡ଼ ସବୁଠୁ ନଜିର 
ଦୁନଆିେର ଅେଟ ମାଆ 
କୀଟୁ ଯାଏଁ ଯତେନ ପାଳଇ 
ସାହା ସଏି ଆମ ମାଆ ।। 
 
ପଅୁ ଝଅି ଦୁେହଁ ତା' ପାଇଁ ସମାନ 
ନ ଥାଏ ମେନ ଅ ର 
ନେିଜ ଲୁହ ପିଇ ହସାଏ ପିଲା ୁ    
 ମାଆ ନାମଟ ିତାହାର ।। 
 

େଦବୀ  ରୂପା ଅଟ  ିଜନନୀ 
ଶ ିମୟୀ ରୂପିଣୀ 
ଜଗତକଲ ାଣୀ ଅଭୟଦାୟିନୀ 
ସ ାନ ହତିକାରଣିୀ ।। 
 
ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷା  ମାଆ ସମ 
କରବିା ତାର ସୁର ା 
ଲହୁଲୁହ ଢାଳ ିର ଯିବା େଟକ 
ତ ାଗ ବଳଦିାେନ େ l ।। 
 
ଅନାଥ ଶଶିୁ ୁ  େଦଇ ମାତୃେ ମ 
େନବା ତାହା ୁ  େକାେଳଇ 
ନୀତ ିଆଦଶେର ଗଢବିା ତାହା ୁ 
ଧନ  େହବ ମ ଭୂଇଁ ।। 
 
ମାଆର ସ ାନ ମାଟରି ସ ାନ 
ସଭି  େହଉ ତି ା 
ମାଆର ସୁର ା ମାଟରି ସୁର ା 
େହଉ ଜୀବନର ସଂ ା ।।                   

         େକାରାପଟୁ 
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ଉନ  
ଣତ ିମହାପା  

 
ଅ  ଗଳରି  ମହୁୂେ  
ବ  େକାଠର ି ାେର, 

ଅ ାର ିମୂଲେକ କଳାପାଣି ସଜା 
େଭାେଗ ଆଜ ିନଜିନେର। 
କଏି କାହାପାଇଁ ହାେର 

ପଣୁି େକ କା'ପାଇଁ ମେର 
ଜତିବିାର ଲ  ଶପଥ େହାଇଛ ି

ଆସୁ ଝଡ଼ ଜୀବନେର। 
ୀତରି ହାଟେର ୀତ ିେଖାଜୁ େଖାଜୁ 

େହଲି ଛଳନା ଶକିାର, 
ଉପେର ହସଣି ମିଠାେର ଭାଷଣି 

ପୂ  କୁ  େଯ ବଷିର, 
େକେତ ଅଭିନୟ ନି କ ର 
ସବୁ ଂସ ବଭିୀଷିକାର 

ଜଳପାନ ପାଇଁ ଆଶା ନରିାଶାେର 
ମରୀଚକିା େଯ ମରୁର। 

ଯୁ  ତ ଲା ଯୁ  ବ ିଅଛ ି
ଆଗକୁ ନେି  ରହବି, 

ଝଡ଼ ପର ଦୃଶ  ଅତ ିଭୟ ର 
ଶା  ିସତ  େଯ ଆଣବି। 
କ ା ଦୂରୀଭୂତ େହବ 
ସତ ପଥ େଖାଲିଯିବ 

ନଃି ାଥନହିତି ସତ  ଧମ କେମ 
ି  ମଳୟ ବହବି। 

ଏ ଜଗତ ହସ ିଉଠବି। 
      

      ଫକୀରେମାହନ ନଗର 
          ବାେଲ ର 
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ତୁ ଆସୁ ଲୁ ହଁ ତୁ ଆସୁ ଲୁ ତବିଷ 
କଳା ଓଢଣିେର ଢା ି 
େତା ଊ ଳ ତନୁ 
େମଘର େଦାଳେିର ଧୀେର ଝୁଲିଝୁଲି 
କରକାଖ  େମା’ ପାଇଁ ଧର ିଉପହାର  
ନଃିସ େର େଖଳି ଲି ସାେଥେତାର 
େତା େଫରବିା ଯାଏ ଁ
ପ ିଳ କ ମଜେଳ େହାଇ ଏକାକାର 
ଖାତରି ିନ ଲା େସଠ ିବହ,ି ବ ାନ ି
ଅବା କାହା ଆକଟର, 
ବବିଶ କଲା ସମୟ 
ବାଲ ପ ସବୁଭର ିକାଗଜଡ ାେର 
ଭସାଇ େଦବାକୁ ତା' ଖର େ ାତେର, 
େଟାପାଏ ସି ୂରର ତବିଦଳେର  
ଛଡାଇ େନଲୁ ହାତ େତାର 
େମା ହାତ ମୁଠାରୁ, 
ଆଷାଢ, ାବଣ  ସାଜଲୁି 
 
 

େଫରିଯାଅ ବଷା 
ସୁମତୀ େଦଈ  

େମା ନୟନ େକାେଣ 
ମଥାପେର ଢାଳ ିେଦଲୁ 
ନଦିାଘର ତାତ,ି 
ତ ବାଲୁକାରାଶ ିମଥାପେର େମା’ର 
ତଥାପି ମୁ େଟକ ିଶି ଲି ବ ବିା 
ଜୀବନ ଇଏ, 
ଖରା,ବଷା,ଶୀତ ସମାହାର 
ଅଭିଶ ା ମଁ,ୁ 
ଚାଲିଛ ିଚାଲିବ ିେନଇ ତା  ଶରୀର 
କି ୁ ...କି ୁ  ଏ କ ିଉପହାସ େତାର? 
କାହକ ିେଫରଛୁି ପାେଶ େମାର 
ଆଜ ିଏଇ କା  ଅପରାେ ? 
ଅ କୁ ଦପଣ ାୟ ଅସହ  ଲାେଗ 
େତାର ଉପ ିତ,ି 
େଫରଯିା’, ତୁ େଫରଯିା’େର ବଷା 
େଲାଡାନାହ ସାନି  େତାହର  
ତୁ େଫରଯିା’......... । 
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ନୀରବତା 
ହମିାଂଶୁ ଆଚାରୀ 

ଝରଯିାଉ ବା ଲୁହକୁ ପଚାର 
େମା’ ଆ ର ଗଭୀରତା 
େସଇ ଲୁହ ଦେିନ ଆଇନାେର େହବ 
ଜଳୁ ବ େଯେବ ଚତିା   ।।୦।। 
ମରଚିୀକା ଦେିନ ଛାତେିର ସାଇତ ି
ଗଢି ଲି ବାଲିଘର 
ପବନେର କଏି େକଉଁଠୁ ଆସକି ି
ମାଗୁ ଲା ମନ େମାର 
ଆ  େଖାଲି େଯେବ ୃତକୁି େଖାଜଲିି 
ପାେଶ ଲା ନୀରବତା  ।।୧।। 

ାବଣ ପର ିମଁୁ ଝରୁ ଲି େଯେବ 
ହାତ ଠାରୁ ଲା େମଘ 
ନଈଟଏି େହଇ ବହଯିିବା େବେଳ 
କୂଳ େଦଇ ଲା ଦାଗ 
ଫୁଲ େହଇ ଏେବ ଫୁଟଛି ିେଗା ସଖା 
େତାଳନିଅି େମାର ମଥା  ।।୨।। 
ଛୁଇଁବ ିେବାଲି ମଁୁ ଛୁଆଁଇ େଦଇନ ି
େମା’ େଦହର େଯେତ ଦାହ 
ମଳୟ େହଇକ ିଆସ  କ ିଥେର 
ଶୁେଖଇ ଦଅି  ଲୁହ 
ସାଗର େବଳାର ଶାମକୁା େକେବ ମଁ ୁ
ନୀଳର  ନୀରବତା   ।।୩।। 

ଉମରେକାଟ, ନବର ପରୁ 
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ଆେଗା ୀତପି ା ଏ େମାର ଜୀବେନ 
ଆସଲି କାହକ ିସେତ 
ମହକ ବହିୀନ ଏ ଝରା ଫଗୁେଣ 

ତାରତି େହବ େକେତ 
ଆେଗା ୀତପି ା,,,।ଠ। 
 
ପୀରତ ିପୀୟୁଷ ପିଆଲା ସରଛି ି 
ଅସାର ପଡଛି ିଖାଲି 
ସଜାଇ ସପନ ସ ାର ନୟେନ 
ଆସନା େଗା ଯାଅ ଚାଲି 
ସଜାଇଵ ପଣୁି କାର େଯ ବାଟକିା 
ମଧଝୁେର ମଧୁରାେତ 
ଆେଗା ୀତପି ା,,,।୧। 
 
 

ଆେଗା ୀତପି ା 
ମହଜିା ଦଳେବେହରା 

ତୁମ ସଉରେଭ ସାରା େ ତ ପଣୁ ି
କଏି େଗା ଯିବତ ହଜ ି
ନୀଳ ସରସୀର ନୀଳ କଇଁ ତୁେମ 
ବସବି ନାୟିକା ସାଜ ି
ଚୁନା ଚୁନା ଫୁଲ ପଡୁ ବ ଝର ି
େସ ମଧୁ ମିଳନ ରାେତ 
ଆେଗା ୀତପି ା,,,।୨। 
 
େଫର ିଯାଅ ଆେଗା ୀତ ିପଜୂାରଣିୀ 
ସର ିନୁେହଁ ତୁମ ପାଇ ଁ
ଚ ଭାନୁ କାହ ରହଥିବ ଚାହ 
ସୁହାଗ ମିଳନ ପାଇ ଁ
େସ ବାହୁ ବ େନ ୀତ ିଆଲି େନ 
ସପେନ ହଜବି େକେତ 
ଆେଗା ୀତପି ା,,,,।୩। 

 
ସୀତା ନବିାସ, 

ରାଜାବଗିଚା,କଟକ,୯  
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ଇ ା ହୁଏ ଥେର ଥେର 
ଡ. େତାଫାନ େଜନା 

ଦୂେର ଅଛ େବାଲି 
ଲାଗ ନାହ େକେବ 
େମା’ ଠାରୁ ରହ ିବ ିଦୂେର 
ତଥାପି କାହକ ି
ପାେଖ ପାଇବାକୁ 
ଇ ା ହୁଏ ଥେର ଥେର ।। 
 
ଫଗୁଣ ଆସେିଲ 
ତୁମ ବନିା ସେତ 
ଲାେଗ ସବୁ ଫିକା ଫିକା 
ଭଲ ତ ଲାେଗନା 
ଫୁଲର େଦାଳେିର 
ଝୁଲିବାକୁ ଏକା ଏକା ।। 
 
ର  ଅବରି 
ର  ହୀନ ଲାେଗ 
ମନ କଥା ମେନ ମେର 
ଦୂେର ଅଛ େବାଲି 
ଲାଗ ନାହ େକେବ 
େମା’ ଠାରୁ ରହ ିବ ିଦୂେର ।। 
 

 

ମନ ଆଉ େଦହ 
େଖାେଜ ତମ ଛୁଆଁ 
ପଉଷ ରାତରି ଶୀେତ 
େମୗସୁମୀ େମଘେର 
ମନ ହୁଏ ଭାର ି
ଭିଜବିାକୁ ତମ ସାେଥ ।। 
 
େକମିତ ିକହବି ି
ଅବୁଝା ଏ ମନ 
ତମକୁ େଯ େକେତ ଝୁେର 
ଦୂେର ଅଛ େବାଲି 
ଲାଗ ନାହ େକେବ 
େମା’ ଠାରୁ ରହ ିବ ିଦୂେର ।। 
 

 
 

େଜେନସସି େଟେକା କେଲଜ 
ା ବହିାର, ହାଜପିରୁ,  

ବରିିଡ଼ ିଜଗତସଂିହପରୁ। 
 େମା: ୭୯୭୮୯୪୩୬୫୨ 
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ଜାଣି ଭ  ଅ ର, 
   େତା ଦଶନ ପାଇଁ େକେତ ଆତୁର, 
      େର କଳା ଠାକୁର, 
         ଦୁ  କେରାନାକୁ କଲୁ ିର, 
            େର କଳା ଠାକୁର । 

ତୀ ାର େହଲା ଅ , 
    ଆଜ ିଦରଶନ କରିେବ ଭ , 
       େର କଳା ସାଆ , 
          େତାେତ େଦ ବାକୁ ମନ ବ , 
            େର କଳା ସାଆ  । 
କହି ଲି ଏେତ କର,ି 
   େତା ଦଶେନ ବାଧା ନେଦବୁ ହର,ି 
      େର େମା ଦୁଃଖହାରୀ, 
         େତା ବରିେହ େମା ଦୁଃସହ ଶରିୀ , 
            େର େମା ଦୁଃଖ ହାରୀ । 
କେରାନା ଆଳ େଦଖାଇ, 
   ାପର ଦୁ ାମି କରୁ କେ ଇ, 
      େର ଜଗତସାଇଁ, 
         ଲୁଚୁ େମାେତ ତୁ େଦଖା ନେଦଇ, 
            େର ଜଗତସାଇଁ । 
    

ଭ  ସଦା େତା’ ଦଶନ ପାଉ 
ାନ ର ନ ନାୟକ 

ଜଗେତ ସମେ  ଦୁଃଖୀ, 
   ସୁଖୀ ସିଏ ଯିଏ େତା ପାଖାପା , 
      େର େମା ଚକାଆ , 
         ସତ ଜାଣିଛ ିଏହା ପର , 
            େର େମା ଚକାଆ  । 
ପର ବା ଦନୁି କା ା, 
   କାତ କ ିତେଲଇ,ଆହୁଲା ବନିା, 
      େର କାଳଆି ସୁନା, 
         ଚାେଲ େମା ସଂସାର ନାଆ ସିନା 
             େର କାଳଆି ସୁନା । 
ସୁଖ ପେଛ ପେଛ ଧାଇ,ଁ 
   ଏ ମଣିଷ ଜନ ଦଏି ବେିତଇ, 
      େର କଳା କେ ଇ, 
         ସୁଖ ସଂ ା ବୁଝପିାେର ନାହ, 
            େର କଳା କେ ଇ । 
ସୁଖର ମା ମ ଧନ, 
      ଧନ ଉପାଜେନ ବେିତ ଜୀବନ, 
           େର କଳାବଦନ, 
              େହେଲ େମା ଧନ େତାର ଦଶନ, 
                  େର କଳାବଦନ ।                     
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େତା ଭାବେର େଯଉଁ ଜନ, 
ତା  େ  ସୁଖ େତା ଦରଶନ, 
          େର ର ରତନ, 
             ଜାଣି,କରୁ ଏେତ ହୀନମିାନ ,  
                 େର ର ରତନ । 
ଏହ ିେଯ ଶପଥ େମାର, 
    ଭାସିଯାଉ ପେଛ ଘର ସଂସାର, 
        େର ର ାଅଧର, 
           ଜମା ଯିବନି ିଦଶେନ େତାର, 
              େର ର ାଅଧର । 
 

ଯେଶାଦାର ରାଣ ଖାଇ, 
   ତୁ ଶପଥ କରି କହେିଲ ଯାଇ, 
      େର କଳା େଗାେସଇଁ, 
         ଆଉ ଆକଟ ଦଶେନ ନାହ, 
           େର କଳା େଗାେସଇଁ । 
ଏ ଭରସା େତା’ଠ ିରହୁ, 
    ସିଂହ ାେର ତାଲା ନଝୁଲୁ ଆଉ, 
       େର େମା ମ ହାବାହୁ, 
          ଭ  ସଦା େତା ଦଶନ ପାଉ, 
              େର େମା ମହାବାହୁ । 
 
     ।  ଜୟ ଜଗ ାଥ ସାମୀ । 
 

ଗଳଦାରୀ, ନାଉଗଁା, ଜଗତସିଂହପୁର 
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ନାରୀ–ସଳତିାଟଏି 
ନଃିେଶଷ େହବାଯାଏଁ ନେିଜ ଜଳ ି
ଅନ କୁ ଆେଲାକିତ କରିବାର 
ଦୁବାର ସଂକ ଟଏି   ।। 
 
ନାରୀ –ପଣତଟଏି 
ଜମାଟବ ା ଯାତନାର ଧୂଳ ିେପାଛ ିେଦଇ 
ଚମକ ଆଣି ପାରିବାର 
ମଧୁମୟୀ ମମତାଟଏି   ।। 
 
ନାରୀ –ଫୁଲଟଏି 
ଶୁ  ଶୁ  ଝରି ଯିବା ଯାଏଁ 
ଅନ ର ଜୀବନକୁ ମହକାଇବାର 
ପୂ  ସମପଣଟଏି   ।। 
 
ନାରୀ –ରାତଟିଏି 
ବହଳ ଅ ାର ଭିତେର 

ତାରଣାର ଲୁହ ପିଇ 
ବ ବିାର ନଆିରା ପଣଟଏି  ।। 
 
ନାରୀ –ଖ  ଟଏି 
ଅନ ାୟ ଅତ ାଚାର ବରୁି େର 
ର  ପିପାସୁ େହାଇ ଗଜ ଉଠିବାର 
ରଣ ହୁ ାରଟଏି   ।। 
 
ନାରୀ –ଗୀତଟଏି 
ଶୁ -ପବି  େ ମ- ଣୟର 
ଝ ୃତ ଦବି  ରଟଏି   ।। 
 

ନାରୀ 

(ବି  ମହଳିା ଦବିସ ଉପଲେ ) 
ରଶେିରଖା ଦାଶ 

ନାରୀ –ପୃ ବୀଟଏି 
ତା ବଶିାଳ ବ େର 
ସବୁ କିଛକୁି ଆେବାରି େନବାର 
ହୃଦୟ ଭରା ଆଲି ନ ଟଏି  ।। 
 
ନାରୀ – ଳତି େହାମା ୀଟଏି 
ସବୁ ଅମ ଳତାକୁ 
ଜାଳ ିେପାଡ ିଭ  କରି େଦବାର 
େଲଲୀହାନ ଶିଖାଟଏି   ।। 
 
ନାରୀ –ବା ା ଟଏି 
ଶା  ିଆଉ ସ ତରି 
େସୗ ଯ  ଓ େସୗଭାଗ ର 

ାନ ଆଉ ଗାରିମାର 
ାମୟ ଆେବଦନଟଏି  ।। 

 
ନାରୀ –ମ ଟଏି 
ନବ ସଜନାର-ଶୁଭ ଚି ନର 
ଚରି ଗତରି 
ନନିାଦତି େଚାଦନାଟଏି  ।। 
 
ନାରୀ –େଦବୀଟଏି 
ଅ ହୀନ ଆକୁତଟିଏି 
ଏ ଭୂମିର ନରିବ ାଥନାଟଏି 
ବି  ଲଲାଟେର ସାମଥ ର 
ଉ ଳ ଟୀକାଟଏି   ।। 
 
                         ଜଟଣୀ 
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େତ କ ବରଷ                   ମା  ଆଠେର 
            ମହଳିା ଦବିସ ହୁଏ ପାଳତି। 
ମହଳିା ସଶ                      ସଂଗଠନ  ଗଢ଼ ି
       ମହଳିା ୁ  କେର େଦଶ ପଜୂତି  ।୧। 
ନାରୀ ମୁଖ ମ ୀ               ନାରୀ ଧାନମ ୀ 
        ନାରୀ େନ ୀ ସାଜ ିେଦଶ ଚଳା ।ି 
ଏେଭେର ଠାରୁ                 ମହାକାଶ ଯାଏ 
          ମହଳିାଏ ଜୟ ଜା ଉଡା  ି  ।୨। 
ସାହତି  ସଜନା                 ବି ାନ ଗେବଷଣା 
        ଜୁେଡା କରାେଟେର ନାରୀ  ଦ  
ସମାଜ ଗଠେନ                ା , ବଦି ାଦାେନ 
          ମହଳିା ପରୁୁଷର ସମକ   ।୩। 
ତଥାପି ଆଜ ିଏ                     ସମାେଜ ଆମର 
          କନ ା ବଧୂ ନାରୀ ହୁଏ ଲା ତିା ! 
ଧଷଣ , ମଡର                      ନଯିାତନା ପର ି
        ଅତ ାଚାେର ନାରୀ ହୁଏ ପୀଡତିା ।୪। 
ପରୁୁଷ ଓ ନାରୀ                     ସୃ ିର ଆଧାର 
            େଗାଟଏି ମୁ ାର ଦୁଇଟ ିପା । 
ସମାଜ କଲ ାେଣ                   ନାରୀ ସମପତା 
        ତଥାପି ବୁେଝନା ପାପୀ ମଣଷି  ।୫। 
ଆଇ  ଶୃ ଳା                      କଡାକଡ ିେହଉ 
         ପାପୀ ଵଳା ାରୀ େହଉ ଦ ିତ 
ଗୃେହ, ସମାଜେର                   ସମ  ବି େର 
         ନୂତନ ଆଇନ େହଉ ଣୀତ  ।୬। 
              *** 
                                       େଖା ା 

ମହଳିା ଦବିସ 
ବାସ ୀ େଦଈ 
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ମଁୁ ସକାଳର ିତହସ 
ସ ର ଅଶତ ଉଦାସ ଗୀତ 

ମ ାହର େରୗ  
ପ ୀ ର କୂଜନ 
ପାହାଡର ାନ 

ସମୁ ର ଗ ନସ ୀତ 
ମାଟରି ଶ  ଛାତ ି

ଆକାଶର େଖାଲାପଣ 
ଶଶୁିମାନ ର କଳେରାଳ 

ମା'ର ଲୁହ 
ବାପାର େଧୖଯ  
ିୟାର ଅଭିମାନ 

ପ ୀର ମଧୁର ଭ ନା 
 

େମାେତ େଯଉଁଠ ି
େଖାଜୁଚ, େଖାଜ 

 
ମଁୁ ଅଛ ି
ମଁୁ ଥାଏ 

ମଁୁ  
ଡ. ମାନସ ର ନ ପ ା 

ଆେସାସଏିଟ େଫସର (ଇଂରାଜୀ),  
ଭୁବେନ ର 
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ତୁେମ େଦହ 
ମଁୁ ଶ  । 
 
େକେବ େକ  ିଦଏି ତ 
େକେବ  ଉଖାରି ଦଏି । 
 
ମଁୁ ଆଘାତ ତଆିରି କେର 
ନହିଣ କ ିଦା  
କ ିଜଭି 
କଠନି େକାମଳ ମଦୁୃ ଶେର 
ମାଂସଳ ପଥର ଖ  ଖସି ପେଡ 
ଧୀେର ଧୀେର ଉେନାଚତି ହୁଏ 
େଦହ 
େଦହର ସୃ  କାରିଗରୀ । 
 
ଲାେଗ, ଅ ାର ସବୁ ର  ବି ୁେର 
େମୗଳକି ଉନାଦନା ଦାନା ବା  ି  
ଛକଥିାଏ ଟକଟା  ଗିଳ ିଦବାକୁ, 
ଆଦମି ପରିତୃ ିେର 
ତରଳ ିଯାଏ ନହିଣ ମୁଗୁର । 
 
 

ପଥର ଫୁଲ 

େବଦୖ ନାଥ ଲାର 

ତୁେମ େପେଟଇ ପଡ େମା  େଭାକ ଉପେର 
ଥରିଲା ଥରିଲା ଓଠେର କହ 
ଆଉ ଶ  ଦଅି 
ଆହୁରି େଖାଳ ପାତାଳ 
ଅମତୃର 
ସି ୁ ସ  ିଯାଏ । 
 
ବହବିାସ, 
ଅ ବାସ 
ନହିଣ େଚାଟେର 
ପଥରର େଛଦ ପର ି
ଅପସାରତି େହଲା ପେର 
ତୁେମ ଶଳିା  ସୁ ରୀ । 
 
ଶ େର ବାହୁଡ଼ଲିା େବେଳ 
ମଁୁ କବ ି
େ ମିକ 
ତୁେମ ଶଳିା କବତିାର ନବନୀତ 
ପଂ ି ।  
 
ମାଂସରୁ ଓେ ଇଲା ପେର 
ପଥରେର ସବୁ ଶ  ଫୁଲ । 

ବରି  ଗୀତକିାର, ଆକାଶବାଣୀ , କଟକ 
େମା : ୯୭୭୭୯୭୭୪୫୪ 
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କଏି ବା କରିଛ ିପର  
କଏି େମାେତ କରିଛ ିନଜିର 
ପ ର ହେି ାଳ ନା 
ମାଦକତା କଅଁଳ ଫୁଲର  । 
 
ଜାଣିନାହ ଏ ୁ ଡରୁି  
ଜୁଇ ଯାଏଁ େକେତ େଯ ଦହନ 
ଜାେଣନାହ ଜଇିଁଛ ିକ ି
ମେର ନତି ିଅସଂଖ  ମରଣ  । 
 
ପି ଅିଛ ିେଜାଛନା କ ି 
ପି ଅିଛ ିଅଚି ା ତମସା 
ଅବା ଅଜଣା ଆକାଶୁ 
ଝରୁ ବା ଅେଦଖା ବରଷା । 
 
କଏି େସ େମା' ିୟତମା 
ରାତ ିଅବା ସୁେନଲି ସକାଳ 
େମା' ପାଇଁ ନାଇଛ ିକଏି- 
ସି ୂର େକ ନାଇଛ ିକ ଳ । 
 
 

ଜୀବନ ବଚିି ା 
ନଶିକିା  କହଲସିଂହ 

ଜାେଣନାହ ଶା  ିଅବା 
ଲଭିଛ ିମଁୁ ଂସର ପାଉଁଶ 
େକେତଦୂର ପଶୁଠାରୁ 
ମଣିଷ ଓ ବଷିଠୁ ପୀୟୁଷ । 
 
ଚାହ ଲି େହବାପାଇ ଁ
ବା ାଟଏି ଝରା ବଉଳର 
ପାଲଟଲିି ଅପାେ ୟ- 
ଶାମୁକାେଟ ସାଗର େବଳାର । 
 
ଅ  ଦଶିଇ ଏଇ 
ଜୀବନର ଆର  ଓ େଶଷ 
େଯଣୁ ଏଇ ଜୀବନଟା  
େମା'ର ଖାଲି ଭରା ଅବି ାସ । 
 
  
           େଲାକପୁିର, ଗଡ଼ମାଣତୀର, 
             େଖା ା-୭୫୨୦୬୨ 
                   େମା : ୯୯୩୭୯୫୩୫୨୬ 
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କଳଟିଏି ମୁହ 
ୁଟତି େହାଇ 

ବାସନା ବତିରି ଯିବ ି
େକାମଳ ପରେଶ 
େସେନହର ଫ ୁ 
ସବୁ ାେଣ ଭରିେଦବ ି। 
    ଦୁହତିା ଭଗିନୀ 
    ଜାୟା ଓ ଜନନୀ 
    ଅେଟ ପରିଚୟ େମାର 
    ସକଳ ରୂପେର 
    ଚାଲଇ ସଂସାେର 
    ଅେଟ ସୃ ିର ଆଧାର । 
ସାବି ୀ ଓ ସୀତା 
େ ୗପଦୀ, ଯେଶାଦା 
ଦୁଗାବତୀ, ଲ ୀବାଈ 
ଇ ରିା, େରଜୟିା 
ଉଷା ଓ କ ନା 
ସଭିଏଁ  ଗାରିମା ମୟୀ । 
    ଝିଅଟଏି େବାଲି 
    ମଣନାହ େହୟ 
    ନୁଆଁଇବ ିନାହ ମଥା 
    ପଢବି ିବଢବିି 
    େଦଶକୁ ଗଢବି ି
    େହବ ିମଁୁ ଜଗତଜତିା । 
 

ନାରୀ 
ମଧୁଛ ା ଦାଶ 
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ବହୁଛ ିଯୁ ର ବାୟୁ, 
ପ  ପରି ଝଡୁଛ ିମଣିଷ ଆୟୁ । 
ତୁହାକୁତୁହା ବଷୁଛ ିେଗାଳାବାରୁଦ, 
େଲାକ ଚି ୁନ ିଏଠ ିଖାଦ  ଅଖାଦ  
ଜଳର ର  ରୂପ ବଦଳ ିଅଛ,ି 
ପବନେର ଜୀବନ ଲୁଚ ିଯାଇଛ ି। 
ଯୁ ଭୂମିରୁ ଶୁେଭ ଆ  ଚି ାର, 
ମନ ମ େର ଶ ା କେର ଅ ରି । 
ରହ ିରହ ିଶୁଭୁଛ ିଆଗକୁ ବଡ଼ , 

କୃତ ପେ  ଏହା ଶ ପାହାଡ଼ । 
କଏି ଯୁ  କରୁଛ ିକାହା ବଜିୟ,  
କାହାର ହୁଏ ସେତ ଅ ି  ୟ । 
ଏ ସବୁ ପୂବତୟ ବି  ନି , 
େବଶ ିନବୁଝ ଏହା ଗଭୀର ତ  । 
ତଥାପି ସମୁ େର ଏହ ିନୟିମ 
ବଡ଼ କରଇ ସାନମାଛ େଭାଜନ । 
କୁ ୀର ସହ କଳ ିନକେଲ ଭଲ, 
ଜୀବନ ଯାକ େହବ ଅମତୃ ତୂଲ । 
 
 
          ଏମଭି-୧୯, 
            ମାଲକାନଗିରି, ଓଡଶିା 

ରଣଭୂମି-୩ 

ଦୀନବ ୁ େବଜ 
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ତୀ ା...... 
ତୀ ାେର ଥାଏ ଆଶା ଅସୁମାରୀ ଅେନକ ସଅୁର, 

ଅେନକ ଭାବନାର, ଅେନକ ପର ତାଜମହଲ । 
ବସ  ସା େର େକାଇଲିର ସ କ ପର,ି 
ଜୀବନର ଅେନକ େସାପାନର ତୀ ା େସପର ି। 
ଆ ର ମହୁଲୀନଶିାକୁ େଚାରା ଚଇତାଳ-ି 
େଚାରାଇ େନବାେର େଯତକି ିଆନ , 
େଟାପାଏ ଲୁହେର ତୀ ା କର ି 
ବ  ିରହବିାର ଅଦମ  େଚ ା, 
କ କତି େଶଯେର େଶାଇ ରହ,ି 
ମୁଠା ମୁଠା ଯ ଣାକୁ ଛାତେିର ଚାପି ର  
ତଳି ତଳି ସମୟର ବଳି ିତ ଦଂଶନକୁ ସହ ିସହ ି
ବ ବିାର େଚ ା..... 
 

ତୀ ା 
ଅଳକା ଦାସ 

ଲୁହ ଭିଜା ଅଧାେଲଖା ଚଠିରି କି ଭାଷା ପର;ି 
ଅ ିର ଅ ି ାସଠାରୁ ନଆିରା । 
ର ର ମହାବୀ ତାଠାରୁ ନରୁିତା, 
ମହାକାଳୀକାର ମୁକୁଳା େକଶପର ିନି ନତା; 
ସମୟର ବୟସୀ ଓଢଣାେର 
ସବୁକଛି ିଉଜୁଡ ିଗଲା ପେର 
ଉଜୁଡା ପକୁ ସାଉଁଟ ିବ ବିାକୁ ଚାଁହୁ ବା େବେଳ.. 

ତୀ ାର ମାେନ କଛି ିନାହ..., 
ତଥାପି ଆଶା େବତୖରଣୀ, 
ମନ ସାଗରର ବାଲୁକା ଶଯ ାେର 
ସକାଳର କାକରେଟାପାେର, 
ଦୂର ଅତୀତ ଓ ସେୁନଲି ଭବଷି ତକୁ  
େଗାଟଏି ସରଳେରଖାେର ଆେଗଇେନବାକୁ..... 
 
´ ତୀ ା`----ଏକା  ମା ମ । 
େତଣୁ ଏ ତୀ ାେର ଅଛ ିତୃ ି, 
ଆଉ ଆନ ର ଅନ  ବି ାସ । 
 
         େଖା ା 
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ଜୀବନଟା େମାର ଟଳ ିପଡ଼ି ବା 
       ଉଆଁସୀ ଝଡ଼ର ଭୂଇ ଁ
ଶୂନ ତା ଭରା ଦୂର ଆକାଶର 
       ବରିହୀ େମଘର ଜୁଇ ।। 
     େପାଡ଼ ିଯାଇ ବା ନଈର ଦରଜ 
              ଭରା େମାର ଛାତ ିସାରା 
     ମନ ଉପବେନ ନାଉ େହାଇ ଝୁେଲ 
              ଦାରୁଣ ନଦିାଘ ଖରା ।     
ଅମତୃଲେ  ଋତୁରାଗ ଖସୁ ି
       କାହୁଁ େଯ ପାଇବ ିମୁହ 
ଜୀବନଟା େମାର ଟଳ ିପଡ଼ି ବା 
       ଉଆଁସୀ ଝଡ଼ର ଭୂଇଁ ।। 
     ପୁ ଧନୁର ଅଭିସାର ଲାଗି 
              ନ ଲି ଆଶାୟୀ େକେବ 
     ଇ ଧନୁର ଣିକ ଆେବଗ 
              େଲାଡ଼ତି ନ ଲି େସେବ । 
ତଥାପି ଜାେଣନା ନୀରେବ ଯାତନା 
         ସହୁଛ ିମଁୁ କାହା ପାଇ ଁ
ଜୀବନଟା େମାର ଟଳ ିପଡ଼ି ବା 
         ଉଆଁସୀ ଝଡ଼ର ଭୂଇଁ ।। 

ଉଆଁସୀ ଝଡ଼ 

ସୁର ନ ପା  

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

 େମା- ୮୧୧୭୮୦୫୯୫୯ 
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କଆି େକତକୀର ବା ାେର  ଦେିନ 
ଭିଜୁ ଲା ଯା'ର େଦହ, 
େସଇ ଗାଆଁ, କାନ ିପଣେତ େପାଛୁଚ ି
ନରିୀମାଖୀ ଆ ଲୁହ । ୧ । 
      ତମ ଗାଆଁ କାଉ ଆସୁନାଇଁ ଆଉ 
      ଭା ିବାକୁ ନଦି େମାର, 
      କାଉକୁ ଅଧାର େଦବାପାଇଁ ତର 
      ନାଇଁ େମା ଭାଉଜ ର  । ୨ । 
ଧୂଳେିଖଳ ପାଇ,ଁ ଧୂଳମୁିେଠ ନାଇ ଁ
େଗାଧୂଳ ିବ ିର ହୀନ, 
ଶୁଭୁନାଇଁ କାଇ,ଁ ଏଇ ଗଲା ଗାଈ 
ଗାଈଆଳ ବଂଶୀ ନ । ୩ । 
      େଝାଟଚିତିା ଏେବ ସାତ ସପନ େଲା 
      ଶୁଭୁନାଇଁ  ଶୁଭଶ , 
      ନାଇଁ ଚାଳଘର, ମଥାନେର ଯା'ର 
      ମାଡ଼ୁ ଲା ଲାଉଡ  । ୪ । 
ଗାଆଁ ଦଶୁିନାଇଁ ଦାଉ ଦାଉ ଆଉ 
ଫୁଟୁନାଇଁ  ଲାଉଫୁଲ , 
ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାେର ସ ାତ 
କଏି ଦବ  ମନମୂଲ  । ୫ । 
           
               କ ାବଣିଆ, ଛ ପଡ଼ା, 
              ୀତପୁିର,ଯାଜପୁର-୭୫୫୦୧୩ 
                        ସ କ : ୯୩୩୭୫୪୮୮୯୩ 

ଏକଲା ଦନିର ଏଲିଜ ି 

ପୂ  ଦାସ 
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େହ ଶବି ବଶିାଳ  େିନ  ଧାରୀ 
ତିାପ ହରଣକାରୀ ଶଶାନ ବହିାରୀ 

େଦବ ର େଦବ ତୁେମ ଅଟ ମହାେଦବ 
କରୁଣାର ନି  ତୁେମ ଆେହ ସଦାଶବି । 

ଶୁିଳଧାରୀ େହ ଭୁ ଭକତ  ାଣ 
ଆକୁେଳ ଡାକେିଲ ବାବା କର ପରି ାଣ 

ଆେହ ଭୁ ଶୂଳପାଣି ତୁେମ େଯାଗୀରାଜ 
େମାହ ମାୟା ନାଶ କରି ହୃଦେର ବରିାଜ । 

ନିୟନ େଜ ାତ ିକେର ସୃ ି ଉଜାଗର 
ଅ ାନ ତମିିର ସବୁ େହାଇଯାଏ ଦୂର 

େ ମ ସୁଧାନି  ତୁେମ ଭୁ ଆଶୁେତାଷ 
ସୃ ି ର ା ପାଇଁ କଲ ଗରଳ କୁ ାସ । 

 
ମ ଳ ମହକ ତୁେମ ଆେହ ୟମକ 

ତୁମ ପାେଦ ସମପତ େମା ାଣ ଉଦକ । 

ଶବି ଶରଣମ  

(ଓଁ ନମଃ ଶବିାୟଃ) 

ମମତା ବାରିକ 

ୟୁନଟି-୨, ଭୁବେନ ର       
େମା-୯୪୩୭୨୭୧୩୩ 



   
ଥମ ବଷ    ତୃତୀୟ ସଂଖ ା    ମା  -୨୦୨୨  

57 

କଏି ରେହ ମହଲେର  
କଏି ପଣୁି କୁଟୀରେର 
କାହା ପାଇଁ ଗଛତଳ ଅଟଇ ମ ରି 
ଏଇ ତ ଜୀବନ...(୧) 
 
କଏି ଚାେହଁ ଜୀବନେର, ସଦା ନୂଆ ନୂଆ ର  
କାହା ପାଇଁ ଜୀବନଟା ଅଟଇ େବର  
କଏି େଦେଖ ନତି  ନୂଆ ନୂଆ ସପ  
କାହା ପାଇଁ  ରୂପହୀନ ଅେଟ ସବୁ ସପ   
ଏଇ ତ ଜୀବନ...(୨)   
 
େପାଷା କୁକୁରକୁ କଏି େଦଉଥାଇ ଅ , 
କଏି ଅବା ଅ  ବନିା ନାଶଇ ଜୀବନ   
କଲମ ଧର  ିପିେଲ େଯଉଁ ବୟସେର 
କଏି ଚଟୁ ଧରଥିାଏ େସହ ିବୟସେର  
ପ ତାରକା େର କଏି କାେଟ ରାତ ିବେିଦଶୀ ମଦେର  
କାହାର ନଦି ହେଜ ମଶା ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଫୁଟପା  େର  
ଏଇ ତ ଜୀବନ...(୩) 
 

ଏ ଇ ତ ଜୀବନ.....  
େରବତୀ ପ ା 

ଲ ା ହୀନ େହାଇ ଆଧୁନକିତା ାହ ିେଦଇ  
ପିେ  କଏି େଛାଟ ବ , 
କାହାକୁ ବା ମେିଳ ନାହ ଖେ  ପି ା ବ    
ଏଇ ତ ଜୀବନ...(୪) 
 
କଏି ଧନ େର େଖଳଇ େହାଇଣ ପାଗଳ 
କଏି ଦୀନ କୁ ଦାନ କରଇ େବାଲାଏ ଠାକୁର  
କଏି ଏଠ ିଅେଟ ଧନହୀନ  
ଏଇତ ଆମ ଜୀବନ...(୫) 
 
ସମାଜର ଏହା ଅେଟ ବଚିି  ଲ ଣ,  
ହୃଦେୟ ଦଅିଇ ବଡ଼ କଷଣ  
ତଥାପି ବ ଛି ିଆଉ ବ ବିା ଆେମ  
ଏଇ ତ ଆମ ଜୀଵନ... 
ଏଇ ତ ଆମ ଜୀଵନ....!!(୬) 
 
 
       ସହକାରୀ ଶି ୟି ୀ, 
      ସରକାରୀ ଉ  ାଥମକି ବଦି ାଳୟ, 
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ଡା ରାଣୀ େହବ ି

ବ.ି ନରୁିପମା 

ଥମ କର ିମଁୁ ଲୁ ଯାଇଥାଏ 
ଲାଗୁଥାଏ ଭାର ିଖୁସ,ି 
ଆହୁର ିଅେନକ ସହପାଠୀ େସଠ ି
େ ଣୀେର ଥାଆ  ିବସ ି। 
 
ପିଲା ୁ  କଛିଟିା ମଜାକଥା କହ ି
ଶି କ ପଚାରେିଦେଲ, 
"ତୁମର ିଭିତରୁ କଏି କ'ଣ େହବ 
କୁହ ପିେଲ ବଡ଼ େହେଲ ।" 
 
କଏି କହଲିା - "େସ ଗାଡ଼ ିଚଳାଇବ" 
େକ କହଲିା - "େହବ ିଚାଷୀ", 
େକେତକ କହେିଲ - "େଦାକାନ େଖାଲିବୁ 
ବକିବୁି ଜନିଷି େବଶୀ  ।" 
 
ମଁୁ କହଲିି - "େହବ ିଡା ର େଗାଟଏି 
କରବି ିେଲାକ  େସବା, 
ଅଉଷଧ େଦଇ ଭଲ କରେିଦବ ି
େରାଗ ଯାହା ବ ଅବା ।" 
 
"ଗୁରୁଜୀ  ଝଅି ଡା ର େହାଇବ" 
କଥାଟା ଘଟ େହଲା, 
ଖାଇବା ଛୁଟେିର ଭିଡ଼ ଜମାଇେଲ  
ଉପର େ ଣୀର ପିଲା । 

କଏି େଦଲା େମାେତ ଚେକାେଲଟ ଆଣ ି
ପିଜୁଳ ିେକ େଦଲା ପଣୁି, 
କଏି କହଲିା - "ତୁ ଡାକତର େହେଲ 
ପଇସା େନବୁନ ିଗଣି ।" 
 
"ଆମକୁ େଦବୁଟ ିମାଗଣା ଔଷଧ 
ଜର େହାଇବ ତ େଯେବ, 
ଏେଡ଼ ବଡ଼ ଛୁ  ିେଫାଡ଼ ିେଦବୁନ ିେଲା 
ଅମାନଆି େହାଇ େକେବ ।" 
 
ମଁୁ କହଲିି - "େହଉ, େସ କଥା େଦ ବ ି
ଡାକତର େହଲା ପେର, 
ଆଗ ବାପା ୁ  ଏ ଡା ର େହାଇବା 
କଥାଟା ପଚାର ିସାେର ।"  
 
ଘରକୁ େଫରବିା ପେର ପଚାରଲିି 
ବାପା ୁ  ମଁୁ େସଇ କଥା, 
"ଡା ର େହାଇକ ିଭଲ କରବି ିମଁ ୁ
େକେବ େରାଗୀ ର ବ ଥା । 
 
ଦା  ଅଗଣାେର େଖଳୁ ଲା 'ରମ'ୁ 
ପଡ଼କି ିଛାଡ଼ଲିା ରଡ଼,ି 
ବାପା  ସହତି ଆସ ିେଦ ଲି ତା' 
ଆ ୁ ଯାଇଅଛ ିଛଡ଼ି ି। 
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କୁନ ିକୁନ ିଝଅି ଆେମ ପାଠ ପଡ଼ବୁି 
ପାଠପଢ ିଆେମ ଆମ େଦଶ ଗଢବୁି 
ନୂଆଁ ନୂଆଁ େକେତ କଥା ସୃ ି କରବୁି 
ଜନନୀ ଜନମ ଭୂମି େଟକ ର ବୁ.....୧ 
ଭଲ କର ିଯତନ ଆମର େନବ 
ପଅୁ ପର ିଆମକୁ େସେନହ େଦବ 
ଜନମ ଆଗରୁ ତୁେମ ମରନି େଦଵ 
ଭଲ କର ିଆମ କଥା ଟେିକ ଭାବବି.....୨ 
ମଦର େଟେରସା ର କଥା ରବୁି 
ଝାନସ ିରାଣୀ ପର ିଆେମ କମ କରବୁି 
କ ନା ଚାବଲା  ପର ିସାହସୀ େହବୁ 
ଲୀଳାବତୀ ର ପର ିବଦୁିଷି େହବୁ.....୩ 
ଝଅି େହାଇ ବାପା ର େସବା କରବୁି 
ମିଠା ମିଠା କଥା କହ ିମନ େମାହବୁି 
ଭଉଣୀ େହାଇ ଆେମ ରା ି ବା ବୁି 
ମା େହାଇ ସବୁଠ ିେ ହ ବା ବୁି.....୪ 
ପଅୁଝଅି େଭଦଭାବ ଉଠାଇ େଦବୁ 
ଜଳ, ଳ, ଆକାଶେର ରାଜ କରବୁି 
ଶା ,ି େମୖ ୀର ବା ା ଆେମ ବା ବୁି 
ସବୁଠ ିବଜିୟ ବାନା ଉଡାଇ େଦବୁ.....୫ 
                          
        ସହକାରୀ ଶି ୟି ୀ, 
      ସରକାରୀ ଉ  ବଦି ାଳୟ, କୁଶମାଟ ି 
              ଛଣଘର 

     କୁନ ିଝଅି 
       ରଶତିା ନାୟକ 

େକ କଛି ିକହବିା ଆଗରୁ ଧାଇକଁ ି
ଘରୁ ମଁୁ ମଲମ ଆଣ,ି 
ଧୂଳ ିେପାଛ ିରମୁ ଖ ିଆ ଉପେର 
େବାଳେିଦଲି ତତ ଣି । 
 
ବାପା େଦ  ଭାର ିଖୁସ ିେହାଇଗେଲ 
କହେିଲ - "ଏଇଟା େସବା, 
ଝଅି େମା ଏେବଠୁ ଡା ରାଣୀ ପରା 
ଶୁଣି େକ ନ ହୁଅ କାବା । 
 
ଅଳପ ବହୁତ ଯାହା ବ ିପାରୁଛ 
କରେିଲ ଅନ ର ହତି, 
େସ େର ଠାକୁର ଖସୁ ିେହେବ ନେି  
ଏ କଥାଟ ିଅେଟ ସତ । 
 
ବାପା  କଥାକୁ ାନ ର  ମୁହ 
େସ ଦନୁି ଏ କାେଯ ରତ, 
ବଦି ାଳୟ ଯିବା ଥମ ଦନିର 

ୃତଟି ିଲାେଗ ଜୀବ  । 
 
          ମାମୁରିଆ, 
     େଛ ିପଦା, ଅନୁେଗାଳ 



   
ଥମ ବଷ    ତୃତୀୟ ସଂଖ ା    ମା  -୨୦୨୨  
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