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  ଓଡଆି ପ ିକା ଗଣନା ଅନୁସାେର ମହାବଷୁିବ ସଂ ା  ି
େହଉଛ ି ବଷର ଥମ ସଂ ା  ି । ଏହ ି ସଂ ା କୁି ଓଡଆି ନବବଷ 
ଭାେବ ପାଳନ କରାଯାଏ । ୀଷର ଆର  େହତୁ ସୂଯ ତାପର 

ଖରତାର ାସ ପାଇଁ ବଭିି  ସାମାଜକି ଅନୁ ାନ ାରା ପଣାପାଣିର 
ବ ନ ସହ ଘେର ଘେର ପଣା ପାନ କରାଯାଏ । େକବଳ ଏତକି ି
ନୁେହଁ, ଉ ି  ଏବଂ ଜୀବଜଗତକୁ ଜଳ ଅପଣ ପାଇଁ ଏହା ଜଳ ସଂ ା  ି
ଭାେବ ପରିଚତି  ।  
  ସାହତି େ େର ସାର ତ ସମାେରାହ ଏବଂ ବଷୁିବ ମିଳନ 
ବଭିି  ଅନୁ ାନ  ାରା ପାଳନ କରାଯାଇ କବତିା ପାଠ ସହ ସାହତି   
ଚ ା ମା ମେର େଲଖକ ଏବଂ କବମିାନ  ମ େର ଏକ ଜାଗରଣ 
ସୃ ି  କରାଯାଏ ।  ସମାେରାହେର ଅଂଶ ହଣକାରୀ  ମ ରୁ ନୂତନ 
କବ ି ଏବଂ େଲଖକ ସୃ ି କରିବାର ୟାସ ନି ି  ଭାବେର 

ାଗତେଯାଗ  । 

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.   େଗା ବରଷା ରାଣୀ   ଡକର ଦି ୀପ ୀଚ ନ    ୫ 
୨ .  େମା ଜୀବନ ଦୀପ   ସ  ମ ଳ      ୬ 
୩.   ଜୀବନ ଗଣିତ    କବି ୀ ଦୀପ କୁମାର ସାହୁ    ୭  
୪.   ସାତ ଜନମର ସାଥୀ   ଶ ାମ ସୁ ର ବି ାଳ      ୮  
୫.   ମମତାର ମଧୁମତୀ   େବଣୁଧର ସୂତାର     ୧୦ 
୬.   ଦୁନଆିଟା ଟଳମଳ   େକଳୖାସ ଚ଼  ପାଢ଼ୀ     ୧୨ 
୭.   ବଷୁିବେବାଧ.....    ସୁକା  ିମି       ୧୩  
୮.   େମା' ଭିତେର ଚାଲିଛ ି   ମେନାଜ ମି       ୧୪ 
୯.   ପବି  ପଣା ସଂ ା  ି   ବାସ ୀ େଦଈ      ୧୫ 
୧୦.  େସ କବ ିଟଏି    ଡ. କା େକ ର େଜନା    ୧୬  
୧୧.  ସରାଗର ସାେରଗାମା   ସୁର ନ ପା        ୧୭ 
୧୨.  ବେି ାହୀ ମାଟରି ପୁଅ   ଶଶିରି କୁମାର ାଇ ଁ     ୧୮ 
୧୩.  ନ  ନୀଡ଼ର ପ ୀ   ପୂ  ଦାସ        ୧୯ 
୧୪.  ବସ  ରାସ    େଜ ାତି ଭା ପ ନାୟକ     ୨୦  
୧୫.  ସକାଳର ଜଣାଣ    ବଜିୟ କୁମାର େଜନା     ୨୧ 
୧୬.  ପାଇକ ପୁଅକୁ ଜବା  ଦଅି  େରାଜାଲି  ପ ନାୟକ      ୨୨ 
୧୭.  ଆେମ ଉ ଳୀୟ    ସୁଜାତା ପ ନାୟକ      ୨୩ 
୧୮.  ଜୀବନ     ଦବିାକର ନାୟକ      ୨୪  
୧୯.  େଶଷ ଅଭିସାର     ତାରା ସାଦ େଜନା       ୨୫ 
୨୦.  ଗୁହାରି ଶୁଣିମା େହଉ   ସାଧନା ପ ା       ୨୬  
୨୧.  ଥା'      ଡଃ ଚପଳା ପ ା      ୨୭ 
୨୨.  ଉ ଳମଣି େଗାପବ ୁ   ପଦନାଭ ପାଣି ାହୀ     ୨୮  
୨୩.  ବି ାପନ     ମାନସ ରଂଜନ ମହାପା     ୨୯  
୨୪.  ବି  ମାତୃଭାଷା ଦବିସ   ବଭୁି ସାଦ ହରଚି ନ     ୩୦ 
୨୫.  ଫଗୁଣ ଓ ବସ     ଡକର ସୁକା  ିମହାପା      ୩୧  
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୨୬.  ଫଗୁଣ ଆସିବା ପେର   ଅ ାପିକା େସୗଦାମିନୀ େବେହରା    ୩୨ 
୨୭.  ଜାଗି ଉଠ     ୀମତୀ ରଶତିା ନାୟକ     ୩୩ 
୨୮.  ପ      ଦୀ ି େଦବଦଶନୀ ସୂତାର    ୩୪ 
୨୯.  ଖରାପ କଏି କୁହ    ହାସ ମୟୀ ରା       ୩୫ 
୩୦.  ବସ  ବଭିବ    ଜୟ ୀ ପ ନାୟକ     ୩୬ 
୩୧.  ମଣିଷ : ତନି ିପଦ   ଡ. ରଜତ କୁମାର ଷଡ ୀ     ୩୭ 
୩୨.  ୟୁେ ନ ମାଟେିର େହାଲି  େିଲାଚନ ଦାସ      ୩୮ 
୩୩.  ଅୟୁତ ଯୁଗର େ ମ    ର ିତା ମି        ୩୯ 
୩୪.  ତୁେମ      ସତ  ନାରାୟଣ ମ ିକ     ୪୦ 
୩୫.  େ ମିକା     େବଦୖ ନାଥ ଲାର     ୪୧ 
୩୬.  ଚଇତ ଆସିଛ ିଚଇତାଳ ିସାେଥ ଯେମ ର କହଲସଂିହ     ୪୨ 
୩୭.  ଅ  େ ମିକର ଗୀତ   ନଶିକିା  କହଲସିଂହ     ୪୩ 
୩୯.  ଅବଳା     ଆରତ ିମ ରୀ ଦାଶ      ୪୪ 
୪୦.  ମାଟ ି      ଆରାଧନା ଦାଶ      ୪୫ 
୪୧.  େମା ଓଡଶିା    ୀଯୁ  ମେହ ର ସାହୁ    ୪୬ 
୪୨.  ସୁମନ     େଶାଭାଗିନୀ  ନ      ୪୭ 
୪୩.  ଦଗିବଳୟକୁ ଆ    ଆଶୁେତାଷ େମେହର      ୪୮ 
୪୪.  ଲୁହ      ଶୁେଭ ୁ ସାହୁ       ୪୯ 
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େଗା ବରଷା ରାଣୀ 
ଡକର ଦି ୀପ ୀଚ ନ 

ବରଷା ରାଣୀର ଓଦା ଶାଢ଼ୀ ତେଳ 
ଛପି ଛପି ଆେସ ଶରିାବଣ, 
ନୀଳକୁ କରଇ ଘନନୀଳ 
ଆଉ ମରଣେର ଭେର ଯଉବନ । 
 
ଉତରା େମଘର ଆବାହନୀ ଗାଏ 
ମାଟ ିତେଳ ବା ଅ ୁର... 
ସବୁଜ ବପିଣୀ ସଜାଏ େସାହାେଗ 
ମରୁକୁ କେର େସ ସୁ ର । 
 
େସାହାଗିନୀ ହୁଏ ଧରଣୀ ସୁ ରୀ 
ସୀମେ  ଝଟେକ ବଜୁିଳୀ, 
ଆବହ ସ ୀତ ଡ଼ାହୁକ କ େର 
େବ ୁ ଲି ଦଏି ହୁଳହୁଳ ି। 

 
 
 
ବଉଦ ପାଟେର ଫୁଟଉିେଠ େକେତ 
ନୂଆ ଦଶିା ନୂଆ ନୀଳକଇ,ଁ 
ଭୂମି ଓ ଭୂମାର ମିଳନ ମହକ 
ଚାଲିଯାଏ ୀତ ିଛାତ ିଛୁଇଁ । 
 
େଗା ବରଷା ରାଣୀ ତୁେମ ତ ଅପସରୀ 
ଆସବି ଧରାକୁ ଅବତରୀ, 
ଜୀବନ ମରୁେର ବସଛି ିସୁ ରୀ 
ତୁମର ିପଥକୁ ଅନୁସରୀ । 
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େମା ଜୀବନ ଦୀପ 
ସ  ମ ଳ 

େମା ଜୀବନ ଦୀପ 
େତଜଦିଅି  ଭୁ 
         ଜୀବ ବାଯାଏଁ ଜଳୁ ବ ି
ନଶୁ ବ େକେବ 
େମା ହୃଦ ସଳତିା 
   େଯେତ ଜଳେିଲ ବ ିବଳୁ ବ ି। 
 
ମାଟ ିଦୀପାଳ ିଏ 
ମାଟରି  ଶରୀର 
     ପଡଗିେଲ କାେଳ ଭା ି ଯିବ 
େତାଳ ିଧରି ବ 
କାଳକାଳ ପାଇ ଁ
      ବ ୁପଣ ଭାବ ଲାଗି ବ । 
 
ଝଡ  ବତାସେର 
ଜଗି ବ  ଟେିକ 
       ପବନେର କାେଳ ଲିଭିଯିବ ି
କମଗିେଲ େତଲ  
ଜମଯିିବ କା  ି
       ଶୁ ଗେଲ କାେଳ ଦବଯିିବ । 

ପଲୁକତି  ଚେି  
ଆେଲାକ ବତିର ି
         ିୟ ପରଜିନ େତାଷୁ ବ ି
ନଲିଭିବା  ଯାଏ ଁ
ଜୀବନ  ଦୀପ 
     ନତି ିତୁମ ନାମ େଘାଷୁ ବ ି। 
 
ସରବିନ ି େତଲ 
ମରବିନ ି ଧାସ 
         ରାତସିାରା ଭିଜ ିଭାସୁ ବ ି
ମରଣ ଯାଏଁ ମଁ ୁ
ମଣଷି  ପଣେର 
       ସଜଫୁଲ ପର ିବାସୁ ବ ି। 
 
                
 
 
 
 
 

େକାଟପ ା, େଖା ା  
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ଜୀବନ ଗଣିତ 
କବି ୀ ଦୀପ କୁମାର ସାହୁ 

ଜୀବନ ଗଣିତ  
ଅଟଇ ବଚିି  
   େକେବ େଯ ମଶିାଣ େକେବ େଫଡ଼ାଣ 
ତା ମ େର ପଣୁ ି
ଗୁଣନ ହରଣ 
     କରବୁି ଧନେର ତୁ ସମାଧାନ ।। 
 
ର  େଧଯୖ  ଗୁଣ 
େହାଇବୁ ମହାନ 
     େକାହକୁ ଚାପିଣ ବା ବୁି ସୁଖ  
ହୃଦୟ ପସରା 
ସବୁଠୁ ନଆିରା 
    ପଥର ପରାଏ  ଭାବକି ିେଦଖ ।। 
 
ମହାକାଳ ଫଳ 
ବାହ କୁ ସୁ ର 
    ଭିତର ତାହାର କଦଯ  ରୂପ 
ଉପେଭାଗ କେଲ 
ସବୁ ଜାଣ ିହୁଏ 
    ଦୁଃଖ ଭର ିଦଏି ହୃେଦ ଅମାପ ।। 

ସୁଖ ଦୁଃଖ ନଈ 
େବାହୁଅଛ ିେସହ ି
     େକେବ ବ ା ପଣୁି େକେବ ସଳଖ 
ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ 
ଥକ ିପଡବିାନ ି
    ଶି ବା ଆେମେର ଜୀବନ ଯାକ ।। 
 
ପଥର ପରକିା 
ରହେିଲ ସଂସାେର  
     ଜଣିବୁି ଦେିନେର ଭାବକି ିେଦଖ 

ଭୁ ୁ  ସମପ 
ଦନି କଟାଇେଲ 
   ନି ୟ ବୁଝେିବ ଜଗତ ନାଥ ।। 

 
 

ଶି କ 
ସରସରା, େବୗ   
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ସାତ ଜନମର ସାଥୀ 
ଶ ାମ ସୁ ର ବି ାଳ  

ଠକେିଦଲୁ କଆଁି    ଆେଲା ାଣ ିୟା 
        ଅଧାବାେଟ େଦଲୁ ଛାଡ଼ ି
ଶେହ ଜନମର       ସ କ ଆମର 
        ଜୁଇେର ଗଲା ମଉଳ ି।। 
 

ଥମ େଦଖାେର      େମା ମନ ଭିତେର 
            କରି ଲୁ ଘରଟଏି 
ଆଉ କାହା ଛବ ି        ପାରନିାହ ଭାବ ି
          ଚେକାର,ଚେକାରୀ ଦୁେହଁ ।। 
 
ଭ େଲାକ େନଇ       େଯେବ ଲି ଯାଇ 
           ଆସି ଲୁ ମଥା େପାତ ି
େକାଇଲି କୂଜନ       କଥା ମଠିା ଗାନ 
          ରାଜହଂସୀ ଚାଲି ସାଥୀ ।। 
 
େଦ  େତାର ଚାଲି       ହଂସ ଯାଏ ହାର ି
           ହସେର ର ା, େମନକା 
ଶୁଣି େତାର ର        ଲୁଚଇ େକାକଳି 
           ହରଣିୀ େନ  ଜଳକା ।। 
 
ପାଲି ି  ଉଠଲିା       ପ ସତ େହଲା 
          ବାଣ, େରାଶଣୀ ଜାଳଲିି 
ଚୁପିଚୁପି କଥା       ଲାଜକୁଳ ିଲତା 
          ଚାଲୁ ଲୁ ରି ର ି।। 
 
ଅ ି ସାତେଘରା       ସା େହାଇ ପରା 
           କରି େଲ ଦ ିଣ 
ସାରା ଜନମର       ସାଥୀ େହଲି େତାର 
          ର ବ ିମଯ ାଦା ମାନ ।। 

ଦଶେଦାଷ ମା       ରାଗିବନି ିଜମା 
         େବଦୀେର କରଲିି ସତ  
େଖଳଲିି କଉଡ଼ ି      ପାରଲିିନ ିେଖାଲି 
         େହଲି ପାେଶ ପରାଜତି ।। 
 
ମଧଶୁଯ ା ରାତ ି      ଛୁଇଁ ବାସ ବତୀ 
          େମା ପାେଶ କରଲୁି ସତ   
ଶ ର ଗଉରୀ       ରାମ, ସୀତା ପର ି
          ଛାଡ଼ବୁିନ ିେମାର ହାତ ।। 
 
ପୀରତ ିସି ୁକ      େହଲି େତା ରସକି 
       ଜାୟା, ଜନନୀ, ଭଗିନୀ 
ଏେତ ଶୀ  କଆଁି     ଛାଡ଼ଗିଲୁ ିୟା 
        ମଁୁ େତାେତ ପାରୁନ ିଭୁଲି ।। 
 
େକଶବତୀ କନ ା        ହୁଏ ଆନମନା 
           େକଶ େତା ଚଲିିକା େଢଉ 
ପଦନିୀ ନାୟିକା       େମା ମନ ରସକିା 
            ହସରୁ ଝରଇ ମହୁ ।। 
 
େମା େଶଯ ପାଖେର     ଅତ ିଯତନେର 
            େତା ପାଇଁ ପାେର ବଛିଣା 
ଆସବୁିକ ିନାହ        ଜାଣିପାେର ନାହ 
          ରହ ିପାେରନା େତା' ବନିା ।। 
 
ଦୁଇ ଥାଳ ିଅ        ବାଢୁଅଛ ିଧନ 
          ତୁ' ଖାଉନାହଁୁ  େବାଲି 
ଦୂେର ଥାଇ ସାଥୀ    ରହଚୁି େକମିତ ି
          ଅଧା ଖାଇ ଯାଏ ଚାଲି ।। 
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େତା ସବୁଜ ୃତ ି      ର ଚ ିସାଇତ ି
        େତା ହାତ େଲଖା କବତିା 
ହରଣିୀ ଚାହାଣି      ଭୁଲି ତ ପାରୁନ ି
          ହସେର ଗଜ ମକୁୁତା ।। 
 
େତାର ପାଟଶାଢ଼ ି      ନାଲି ଶ ା େଗାରୀ 
          େଦହେର ଗୁେଡ଼ଇ ହୁଏ 
େତାର ଉପ ିତ ି      େତା' ମଧୁର୍ ୃତ ି
           େଯେବ ମେନ ପଡ଼ଯିାଏ ।। 
 
ଛାଡ଼ଗିଲୁ ସାଥୀ       କୁମର ସ ତ ି
           ତାକୁ େଦ  ଦନି ଯାଏ 
ତା' ପାଇଁ ମଁୁ ପିତା     ସାଜଅିଛ ିମାତା 
           ଆ  ଲୁହ ଓଠ ପିଏ ।। 

ତୁ' ନାହଁୁ  େବାଲି       ସବୁ ଯାଏ ଭୁଲି 
          ଘଡ଼,ି ପସ,ଦୂରଭାଷ 
ଖାଲି ଯାଯାବର      ଜୀବନଟା େମାର 
          ଭୁଲି ବ ିଯାଇଚ ିହସ ।। 
 
ସମା  ପାଖେର       ଗଢ଼ଚି ିସାଥୀେର 
           େମାହର ିସମା ଟଏି 
ସରଗପରୁେର        ର ଥା ସାଥୀେର 
            େମା' ପାଇଁ ଜାଗାଟଏି ।। 
 
ଅଥଳ ସାଗର        ବାେର ପାରକିର 
         ମଁୁ ନାଉରୀ, ତୁ ନାୟିକା 
ଭାେବ ସବୁଦନି       ଆେମ ଦୁଇଜଣ 
         େ ମକି ଆଉ େ ମକିା ।। 

ଶି କ 
ବଡ଼ପାର,ି େଖା ା 

େମା  -  ୮୯୦୮୯୭୬୪୪୪ 
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ମମତାର ମଧୁମତୀ 
�େବଣୁଧର ସୂତାର 

ଆକାଶ ନୀଳମିା ତେଳ 
ବମିୁ  ଧରଣୀ େକାେଳ 
ସବୁଜ ମାୟାର େସଇ  
ମିଠା ମିଠା ମଧୁଭରା 
                     ମୁ  ଅନୁଭୂତ ି
େକେତ ହୀରା େମାତ ିଝରା 

ପିଳ ଆେବଗ ଭରା 
ଅନୁପମ ସୃ ିର ଏ 
କମନୀୟ ାଣମୟ 
            ଜୀବନ ଜ ାମିତ ି ।। 
 
ରମଣୀୟ ରୂପସାର 
ସୃ ି ସୁଧା ସମ ରି 
ବପିଳୁ ପୃ ବୀ ଅେ   
ମାୟା ମୁ  େବଭୖବର 
             ପ ଚାରୁଚି  

କୃତରି ଅଭିଯାନ 
ଜୀବନର ଉପାଦାନ 
ପବି  ଶା ତ ଶା  
କମନୀୟ େସୗ ଯ ର 
           କମନୀୟ ଗା     ।। 

ଶୀତଳ ଅମୟି ବାେତ 
ବସ ର ପଦପାେତ 
ଭିଜା ଭିଜା ନୀଳ ପ  
ମଦୁୃ ଛ ାୟିତ ଏଇ 
                ମହୀ ମହୀୟସୀ 
ଝରା ବଉଳର ବାେସ 
କୁସୁମର ମଧୁ ହାେସ 
ମାୟାବନିୀ ନଶିି ନୀ  
ଚାରୁ ଚ ହାସୀ େସଇ 
                 ନୀଳା ି ରୂପସୀ  ।। 
 
ଏସୃ ିର ରୂପକାର 
େନସୖଗୀକ ସଷୁମାର 
ଭୂମି ଠାରୁ ବ ାପି ଭୂମା  
ଏ ଧରଣୀ ମେନାରମା            
             ତୁ ଷ େଦାଷ 
ଯା ବ  ଅମତୃ ଧାରା 
ମମତା ମଧୁେର ଭରା 
ଚରି ନୀ ବସୁ ରା 

କୃତ ିତା କରୁଣାର 
                 ଅମତୃ କଳସ   ।। 
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ସରତି ମଦୁୃ ଗାମିନୀ 
ବନାନୀ ଚାରୁ ହାସନିୀ 
ବମିୁ  େଜ ା ା ଯାମିନୀ 

ି  ସୁଷମା େଶାଭିନୀ 
ଶୁ  ଶାରଦୀୟ ଏଇ        
                  ମହା ମେହା ବ 
ନୀଳ ଶ ାମ ଳ ଦୁ ତ ି
ଏ ଧରଣୀ ମଧମୁତୀ 
ଚ କିା ଚ ନ ଧାରା 
ମାଧୁଯ ର ମଧୁ ରା 
ମମତା ପରୁତି ଧରା 
                  ଦବି  ବଇଭବ    ।। 
 
 

େଶୗଯ  ସୁଧା ଐ ଯ ର 
ଅ ିତ ଓଁକାର ସୁର 
ରୂପସୀ କୃତ ିେଶାଭା 
େରାମା ତି ମନେଲାଭା 

କୃତରି େଶାଭା େନଇ 
ଧରା ଦେିଶ େଜ ାତମିୟୀ 
                ମଦୁୃଳ ମ ଳୁ 
 ଏ ସୃ ିର କ  ଧାରା 

ାଣ ପୀୟୂଷେର ଭରା  
ମମତା ପଣତ ତେଳ 
ବା  ିଅଛ ିେ ହ େଭାେଳ 
ବତିର ିପରମ ୀତ ି
ହସୁଥାଉ ବସମୁତୀ 
                   ଅବା ଚରିକାଳ   ।। 

େକଶଦୁରାପାଳ , େକ ୁଝର 
ଦୂରଭାଷ - ୯୧୭୮୫୬୮୨୪୬ 
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ଦୁନଆିଟା ଟଳମଳ 
େକଳୖାସ ଚ଼  ପାଢ଼ୀ 

ଆଜ ିଏ ମାଟରି 
        ପରୁ-ପ ୀେର 
ସହର ବଜାର 
        ଗଳ ିକ େିର 
              ସଇତା  ମାଳ ମାଳ, 
ପବନ େଦହେର 
        ବଷି େବାଳେିଲଣ ି
ବଛୁିଆତ ିଆଉ 
        ବାଇଡ ର ଫଳ ।। 
 
ଚାରଆିେଡ଼ ଚ଼ାେଲ 
        ମତୁୃ -ମ ଣା 
ସବୁଠ ଶୁଭୁଚ ି
        ଯମ ଯ ଣା 
              େହା-ହ ା-ହ େଗାଳ, 
ଜୀବନ-ଆଧାର 
        େଯେତକ ଦରବ 
ବଷି- ିୟାେର 
        ପରୁଛି ିେସ ସବ 
ବ ିେକୖ କି  
  ାଥେର ଆଜ ି
         ଦୁନଆିଟା ଟଳମଳ ।। 
 

ଏଠ ିଛାଗ କେହ ମଁ ୁ
  ବାଘ କେହ ମଁ ୁ
ଫାଗ ବ ିକହୁଛ ିମଁ ୁ
  ମଁ-ୁ-----ମଁ-ୁ-----ମଁ ୁ
ଶବଦେର ଖାଲି 
           ହୁଏ କାନ ମଳୂ  
ଚ଼େଢ଼ୟା କହୁଛ ି
  ଆେଲା ଚ଼େଢୟୖାଣୀ 
          ପରୁଲିାଣି େବଳକାଳ ।। 

 
 

କୁମାର ପରୁ, ଅନ ପରୁ, 
ବାସେୁଦବପରୁ, ଭ କ 
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ବଷୁିବେବାଧ..... 
ସୁକା  ିମି  

ତୁେମ ଆସ େବାଲି ମାଟ ିଚଉରା େମା 
ଚା  ଛାଇତେଳ ହେସ... 
ଆମ ଲ ାଆମ ଝୁଲା ଝୁଲଣାେର  
ମହମହ ସେତ ବାେସ...!! 
  
ତୁେମ କଦଳୀର ପାଟୁକା ଝୁଲାେର 
ମାଟେିଠକ ିବସୁ ରା .... 
ନବ ସଜୃନର ଚମକେର ତୁେମ 
ଚକିମିକି ିଝା ିଖରା..... 
 
େଶାଷ ଯାଏ ରୁଷି ବଷିବୁର ତି  
ଯାଚଦିଏି େଯେବ ପଣା ... 
ନରିମିମ ଖରା ଦ ିଣା ପବେନ 
ହୁଏ ଖାଲି ବାଟବଣା.... 
 

ମଧମୁାଳତୀର ଗୁ ା ଗଜରାେର 
ଋତୁ ବା ୁଥାଏ ଜୁଡା.... 
ଝାଳ େଝାଟଚିତିା ପାରୁଥାଏ ଖରା  
ବୁଲି ବୁଲି ଗାଆଁସାରା..... 
ତୁେମ ଆସ େବାଲି ନେିରାଳା ସ   
ହଜଯିାଏ ନଈକୂେଳ.... 
ଦପିହର ଖରା କଡ େଲଉଟାଏ 
ଝ ା ଗଛଛାଇ ତେଳ.... 
 
ସଜ ମ ୀଫୁଲ ଆ ଳୁେିର ତୁେମ  

ାଗତର ମଧଗୁୀତ ି.... 
ମି େମଘର ମା ଳକିା ତୁେମ 
ଭରସାର ତଶିତ ି .....  

                    "ସ କ" 
          ସାରସତ ନଗର, 
ସି  ମହାବୀର, ପରୁୀ-୨ 

           େମା -  ୭୮୯୪୩୭୫୭୫୧ 
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େମା' ଭିତେର ଚାଲିଛ ି
ମେନାଜ ମି  

େମା ଭିତେର ଚାଲିଛ ିେଗାେଟ 
                             ବଡ ବତିକ 
କାଇଁ େତା ସାେଥ େହଲା.... 
                     େମା ଏେତ ସ କ 
ଏେବ ଜଇିବଁା େହଲାଣି ଦୁବସହ 
େତା ତୀ ାେର ବେିତ େମା ସମୟ 
େହଇ ପାରଲିିନ ିକାହ ଟେିକ ସତକ 
                          ଏ ବଡ ବତିକ......... ।୦। 
 
ତୁ ଛାଇଗଲୁ େମା ଜୀବନେର 
ତୁ େଦଖା େଦଲୁ ନତି ିସପନେର 
    େଲ େଦଲୁ େତା େମା 
                         େ ମ ଜାତକ 
ତୁ ହସର ବଇନା େଦଲୁ େମାେତ 
େମା ଦୁନଆି ମଁୁ ବକିେିଦଲି ତେତ 
   ହୃଦୟ ଥାକେର ତୁ େମା 
                           ବଡ ସ କ 
କାଇଁ ବାସଲିା ମେତ..... 
                   େତା ୀତ ିମହକ 
                   ଏ ବଡ ବତିକ ..............।୧। 

କହ ଶି ଲୁ େକାଉଠୁ ଏେତ ଯାଦୁ 
େତା ଭାବନାେର ବ ିତ ଝେର ମଧ ୁ
େସ ମଧେୁର ଭିଜୁ ବ ି
                         ଜୀବନ ଯାକ 
େକେବ ଭାବଲୁିକ ିଜେଣ ଅଛ ିେକହ ି
େତା ବନିା ତାର ଆଉ କଛି ିନାହ 
ଦନିରାତ ିେଲାେଡ଼ େସ େତା 
                           େ ମ ଟକିକ 
କାଇଁ ପାରୁନ ିଭୁଲି..... 
                    େତା ମଠିା କୁହୁକ 
                     ଏ ବଡ଼ ବତିକ ..........।୨। 

ନୟାହାଟ, ପରୁୀ 
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 ପବି  ପଣା ସଂ ା  ି 
ବାସ ୀ େଦଈ 

ମହାନ ଆମର       ଓଡ଼ଆି ସଂ ତୃ ି
     ବାରମାେସ େତର ପବ 
ଚଇ  ମାସର     ପଣା ସଂ ା ଟି ି
     ଓଡ଼ଆି  ବଡ଼ ଗବ  ।୧। 
େସୗରଗଣନାେର   ଓଡ଼ଆି ପା ି େର 
       ପବି  ପଣା ସଂ ା ି 
େମଷ ସଂ ା  ି ଓ  ଜଳ ସଂ ା  ି
      ମହାବଷିବୁ ସଂ ା  ି ।୨। 

ୀରାମ  ଭ       ବୀର ହନୁମ  
       ପବି  ଜୟ ୀ ତି  
ତୁଳସୀ ବୃ େର     ବସୁ ରା େଠକ ି
     େଶାଭା ବ ନ କେର ଟ ି ।୩। 
ବଷିବୁ ବୃ େର      ସୂଯ  ଅବ ାନ 
       ଚ  େରୗ ତାପେର 
ବଷିବୁ ମିଳନ       ଶୁଭ ଲଗନେର 
      ାଦି  ପଣା ପାଣିେର ।୪। 
ନଡ଼ଆି କଦଳୀ     ଆମ େବଲ ଗୁଡ଼ 
        େଛନା ଛତୁଆର ପଣା 
ଠାକୁର  ପାେଶ  େଭାଗ ଲାଗି ହୁଏ 
       ସଭିଏଁ ହୁଅ  ିବଣା  ।୫। 
ନୂତନ ପ ିକା      ଚଳତି ହୁଏ 
       ଓଡ଼ଆି ନବବଷେର 
ବବିାହ ଓ ତ ଆଦ ିଶୁଭ କାଯ  
      ହୁଏ ପା ି  ଅନୁସାେର  ।୬। 

ାମପ ୀ ପେୁର  ଠାକୁରାଣୀ ପୀେଠ 
        ଝାମୁ ଯା ା ଅନୁ ିତ 
କାକଟପରୁେର      ମାଆ ମ ଳା  
       ଝାମୁ ଯାତରା ସି  ।୭। 
ଓଡ଼ଶିାର େଲାକ   ନୃତ  ଦ ନାଚ 
       ଉଦଯାପନ  ଦବିସେର 
ଦ ୁ ଆ ଭକତ      ମାନସିକ ପୂ  
      ଚାଲ  ିନଆଁି ଗାତେର ।୮। 
ମ ରି ା େଣ    ନାମ ସଂକୀ ନ 
       େହାମ ଯ  ବଚନ 
ସାର ତ ସଭା      ବଷିବୁ ମିଳନ 
      ରାମାୟଣ ପାରାୟଣ ।୯। 
ଆ ା ିକ ପୂ       କବତିା ଆସର 
        ସଭି  ମନ ହରଷ 
ଭାଇଚାରା ଆଉ     ସଦଭାବନା ପବ 
        ଓଡ଼ଆି   ନବଵରଷ  ।୧୦ । 
ସ ିଧାନ କ ା      ବାବା ସାେହବ  
        ପବି  ଜୟ ୀ ତି  
ଶାସନ ଣାଳୀ    ଲିପିବ  କେଲ 
     ରହଛି ିଅଭୁଲା ୃତ ି ।୧୧। 
ଜଗତର ନାଥ       ଭୁ ଜଗ ାଥ 
        ଏତକିି କରୁଣା କର 
ଓଡ଼ଆି ଭାଷା  ଓ  ସାହତି  ସଂ ତୃ ି
        ବ  ିରହୁ ଚରିକାଳ  ।୧୨।  

।। ଜୟ ଜଗ ାଥ ।। 
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େସ କବ ିଟଏି 
ଡ. କା େକ ର େଜନା 

େସ ଲୁହେର ବତୁର ିଗେଲ,  
ଅ ଃସ ା ହୁଏ କାଗଜ ଖ ିଏ,  
ପିତୃ  ପାଏ କଲମ ଟଏି,  
ଆଉ େପଟ ଫେଟଇ ବାହାର ିଆେସ  
ଉଆଁସୀ କନ ା,  
ଆଉ ତେମ ତାକୁ କୁହ କବତିାଟଏି ।। 
 
େସ ଜାେଣନା,  
ମୁ ିଠୁ େକେତ ଦୂେର ତା' ଅସହାୟତା,  
େସ ସତେର ଜାେଣନା,  

ା ିଠୁ ଠକି େକେତ ଦୂେର ତା' ବବିସତା  
େସ ଜାେଣ,  
ରାହାଶନୂ  ରା  ିସହ ତା' ନବିଡ଼ିତା  
ଶଯ ହୀନ ଶା ି ସହ ତା' ଅ ୀୟତା  
ଆଉ ସ ାହୀନ ସତ ସହ େସ କେର 
ସମେଝାତା ।। 

େସ ଶବି ନୁେହ,ଁ  
େହେଲ ଭାବକୁ ଭିଡ ିଆଣି ଶବ ପାଲଟ ିଯାଏ,  
ନଜିକୁ ନେିଜ େକମିତ ିେକଜାଣି  
ପଣୁି ଜୀବନ ାସ ଦଏି  
ଲୁହଲହୁକୁ ପଣୁି େଫ ା େଫ  ିକର ି 
ପି' େଦଇ େସ ମାତାଲ ହୁଏ  
ମହାଭାରତର ବାକ ିରହ ିଯାଇ ବା 
େଶଷପବେଟ ପାଇଁ  
ଅସଂଖ  ତକୁ ଅନାୟାସେର ଲୁେଚଇ,  
େସ ପଣୁି ଅଭିମନୁ େଟ ହୁଏ  

ା ି ଅ ା ିର େଦା'ଛକେିର 
ଦୁନଆି ତା'କୁ "କବ"ି ଟଏି କେହ ।। 

ଟଚିସ କେଲାନୀ, 
ବାଲିପଦର, ଗ ାମ 
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ସରାଗର ସାେରଗାମା 
ସୁର ନ ପା   

େଗାଟଏି ଫୁଲର ସପନ ପାଇଁ ମଁୁ  
ଜାଳଛି ିହଜାେର ରାତ ି
େଗାଟଏି ନଈର ଗୀତ ଶୁଣବିାକୁ 
ଭୁଲିଛ ିସାଗର ୀତ ି।।୦।। 
 
ଭରସା ପାେଖ େମା' େଲାକ ଅଦାଲତ 
ମୁଠାଏ ମାଟରି େଖଳ 
ମଁୁ ଜାେଣ ନେିଜ ଜୟ ପରାଜୟ 
ପାଦ ତେଳ େକେତଜଳ। 
 
ଇ ାେର େମାହର ସେଜଇଛ ିେତଣ ୁ
ଭଲ ପାଇବାର ତି  
େଗାଟଏି ଫୁଲର ସପନ ପାଇଁ ମଁ ୁ
ଜାଳଛି ିହଜାେର ରାତ ି।।୧।। 

ମନ ତ ନୁହଇଁ ମଉସମୁୀ େମଘ 
ଝଡ଼ପର ଝାଉଁବଣ 
ମନ ତ ନୁହଇଁ ଉଁଆସୀ ରାତରି 
ଅଧାଜଳା ଘଡ଼ବିାଣ। 
 
ମନ ବଦଳେର ମନ ପାଏ େସହ ି
କଅଁଳ ଯାହାର ଛାତ ି
େଗାଟଏି ଫୁଲର ସପନ ପାଇଁ ମଁ ୁ
ଜାଳଛି ିହଜାେର ରାତ ି।।୨।।  

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

େମା - ୮୧୧୭୮୦୫୯୫୯ 
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ବେି ାହୀ ମାଟରି ପୁଅ 
ଶଶିରି କୁମାର ାଇ ଁ

େକେତ ଦନି ଆଉ ନୀରେବ ବସବିା 
ଚାର ିକା  ଆଢୁଆେଳ , 
ସାରା ଜଗତକୁ ଆେଲାକ ବତିର ି
ବସଛି କ ିଦୀପ ତେଳ । 
 
କବ ିରବ ିକବ ିସ ା  ବଂଶଜ  
ଯାଇଛ େହ ବ ୁ ଭୁଲି, 
ଗ ାମିଆ କହ ିେକେତ ଭାଷା େ ମୀ 
କର  ିେତାେତ ଚୁଗୁଲି । 
 
େଯଉଁ ମାଟ ିେକାେଳ ବି ର ଆହାର 
େହଉ ଲା େଯ ଆଦାୟ, 
େସ ମାଟରି ପଅୁ େତା କପାେଳ େଲଖା 
ଦାଦନର ପରଚିୟ । 
 
ବି  ଇତହିାସ କର ିଅ ୟନ 
େବାଲାଉଛୁ ାନୀ ଗୁଣୀ, 
ନଜି ଇତହିାସ େଖାଜବିାକୁ େତାେତ 
ସମୟ ଜମା ମଳିନି ି। 

େକେତ େଦଶେ ମୀ ାଧୀନ ସଂ ାମୀ 
ପାଦତେଳ କରୁ ପଜୂା, 
ଚକରା, େଦାହରା, ବା ାନି  କଥା 
ଭୁଲିବା କ ିନୁେହଁ ଲ ା । 
 
ସଭା ସମିତେିର ଚି ାର କରୁଛୁ 
ମଁୁ ବେି ାହୀ ମାଟରି ପଅୁ, 
େଚ ା କରଛୁି କ ିବା ବେର େକେବ 
େପାଛବିାକୁ ମାଆ ଲୁହ । 
 
ଉଠ ଘମୁୁସର ସ ାନ ଗଣ େହ 
ଆଳସ ର ନି ା େତଜ,ି 
ନଜି ଅ କାର ନେିଜ ନ େଖାଜେିଲ 
ସବୁ ପ ଯିବ ଭାଜ ି। 

ଗା ପରୁ 
ଗ ାମ 
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ନ  ନୀଡ଼ର ପ ୀ 
ପୂ  ଦାସ  

ତମ ସହ େମାର ଯା ା େହେଲ ବ ି
ଅଳପ ସମୟ ପାଇ,ଁ 
ପଲକର ଛବ ିସାରା ଜୀବନକୁ 
ରହଗିଲା ୃତ ିେହାଇ । ୧ । 
 
େଦ ନାଇଁ େକେବ ଜ ର ତାତେିର 
ଶୀତଳ ଅ ାେର ଅବା, 
ଭାବନିଏି େଯେବ େମାର ଆ  ଆେଗ 
ତେମ େହାଇଯାଅ ଉଭା । ୨ । 
 
ଭଲ ପାଇବାର ଫୁଲଟଏି େକେବ 
ଫୁଟନିାଇଁ େମାଓ ପାଇ,ଁ 
ଫୁଲର କ ାେର, କଲିଜାକୁ ଚାପି 

ପାରୁଛ ିଖୁସେିର ଜୀଇଁ । ୩ । 
ରାତ ିନଦି ଆ , େଲାଡାନାଇଁ ସଖୀ 

ପ  ଟକିଏି  ପାଇ,ଁ 
େକାଟଏି ପ, ଜାଗରେଣ ଆେସ 
େକାେଳ ତୁମ େଲ େଶାଇ । ୪ । 
 
ରକତ ର ର େଗାଲାପ ପାଖୁଡ଼ା 
ଛାତ ିେମାର ଚରିଦିଏି, 
ଛାତରି ରକେତ, େ ମ ପୃ ବୀର 
େଗାଲାପ ର ୀନ ହୁଏ । ୫ ।  

କ ାବଣିଆ, ଛ ପଡ଼ା,  
ୀତପିରୁ, ଯାଜପରୁ--୭୫୫୦୧୩  

ସ କ : ୯୩୩୭୫୪୮୮୯୩  
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ବସ  ରାସ 
େଜ ାତି ଭା ପ ନାୟକ  

େଫରଗିଲା ଶୀତ ଏ ଧରା ପୃ ରୁ 
ଅଭିନୟ ତାର ସାର ି
ବସ  ଆସଲିା େକାକଳି ଗାଇଲା 
କୁହୁକୁହୁ ତାନ ଭର ି
ମଦୁୃ ମଳୟର ଭୁରୁଭୁରୁ ଗ  
ବେହ ଚାଇତାଳ ିବାଆ 
ଫୁେଲଇ ଫଗୁଣ ଡାେକ କୃଷଚୂଡା  
େହାଲି େଖଳବିାକୁ ଆ  
ସୁଗ  ବତିର ିସବୁାସ କୁସମୁ 
ମ ୀର ଝରୁଛ ିହସ 
େଦାଳ ମ ପେର ଅବରି ର େର 
େଖଳେିଲଣି ପୀତବାସ 
େଗାପୀ େଗାପା ନା େହେଲ ଆନମନା 
େହାଲି ର  କଲା ବାଇ 
େଷାହଳ ସହ  େଗାପୀ  ସା େର 
ଏକ ଏକ କୃ  ଥାଇ 

ବଡ଼ ଆଚ ିତ ଲାଗଇ ବି ିତ 
ଏକ ିଅ ୁ ତ କଥା 
ଏକ େଗାପୀ ସଂେଗ ଏକ କୃ  ରାସ 
ଘୁରାଇ େଦଉଛ ିମଥା 
କଥାେଦଇ କଥା ର େଲ କୃ  
ଋଷି େହେଲ େଗାପବାଳା 
େ ତୟାର ଋଷି ାପେର ଜନମ ି
ରାସ ରେଚ ନ ବଳା 
ଯିଏ େଯଉଁ ରୂେପ ଚେି  ଚି ାମଣ ି
େସ ରୂେପ େଦଇ ଦଶନ 
ଭକତ ଭାବକୁ ପର  ନଅି  ି
ଭକତ  ାଣ ଧନ 
ହସୁ ବ ଧରା ହସବି କୃତ ି
ଅଭିନୟ ଯିବ ସର ି

ଚ ୁେର ଥେର େଦ ଯାଅ ବାେର 
ଅପବୂ ରାସ ମାଧୁରୀ 

େଖା ା  
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ଭାେତ ଫୁଟଛି ି      ପୁ  ଭଳ ିଭଳ ି
           ନଜାଣଇ େଦହ ବାସ 
ବାରଦିେର ଅଛ ି    େକେତ ଜଳଧାରା 
         ଜଣା ପେଡ ନାହ େଲଶ। 
ରାତରି ଅ ାର       ରାତକୁି ଅଜଣା 
          ସୁରୂଜ ନ ଜାେଣ ଖରା 
ନଳିୀମା ଆକାଶ     େକେଡ ପରବି ା  
          ମାପି ନ ହୁଅଇ ପରା। 
େମରୁର ହୃଦୟ        େଯେତ କଠନିତା 
          କଳ ିତ ହୁଅଇ ନାହ 
ସାଗରେର େକେତ     ନଦୀ ମଶିଛି  ି
          ସ ମ ଗୁଣେର ନଇ।ଁ 
ଅବନୀ ନ ଜାେଣ   ତାର ସହି ୁତା 
          ଜ ର େଯ ଶୀତଳତା 
ଛାର ଏ ମଣଷି        ବୁଝବି କପିର ି
          ନଜି ଆ ା ଗଭୀରତା। 
ମଣଷି ପାଇଛ ି       ଚି ା ଓ େଚତନା 
         ଦୟା ମା ଭୁ େ ମ 
ଜଗ ାଥ ଆମ       େଶଷ ଗତ ିପଥ 
        ଏ ବଚିାର ସେବ େଘନ। 

ସକାଳର ଜଣାଣ 
 ବଜିୟ କୁମାର େଜନା 

ଅବସର ା  ା ାପକ 
ଶାମକୁାସାହ,ି ରଣପରୁ 
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ପାଇକ ପୁଅକୁ ଜବା  ଦଅି 
େରାଜାଲି  ପ ନାୟକ   

ପାଇକ ପଅୁକୁ ମଁୁ ଆଜ ିପଚାରୁଛ,ି  
ଜବା  ଦଅି େମାେତ ଜବା  ଦଅି, 
େମା ପବୂ ପରୁୁଷ କରଛି ିସଂଘଷ 
ଜାଳଛି ିନଜିକୁ ଢାଳ ିଲହୁ ଲୁହ; 
େଗାରା ଶାସନକୁ ବେି ାହ କରଛି,ି         
ତା ରକତ ମୂଲ େଦବ କ ିକୁହ? 
ପାଇକ ପଅୁ ମଁୁ ଆଜ ିପଚାରୁଛ,ି 
ଜବା  ଦଅି େମାେତ ଜବା  ଦଅି ।(୧) 
 
୧୮୧୭ େର ଗରଜଲିା ଉ ଳ,  
ଉଠଲିା ଭାରତ ଭୂଖ େର େରାଳ; 
ପାଇକ ବେି ାହ ପାଇଁ ଏ ଗହଳ,  
େଗାରା ଶାସନକୁ କଲା େକାହଳ। 
ପାଇ ାଧୀନତା ତାହାକୁ ଭୁଲିଲ 
ତା ରକତ ମୂଲ େକ େଦବ କୁହ ? 
ପାଇକ ପଅୁ ମଁୁ ଆଜ ିପଚାରୁଛ,ି  
ଜବା  ଦଅି େମାେତ ଜବା  ଦଅି। (୨) 

ଜାଗି ଉଠ ଆେର ସୁ  ବର,  
ଆଗାମୀ ପିଢ଼କୁି ଜା ତ କର, 
ବୁଝବି କ ିେସ ମୂଲ ସଂ ାମର,  
ରଖୁ େସ ଗରବ ଓଡ଼ଆି ଜାତରି  
ରଖୁ ସନମାନ ପାଇକ ପଅୁର   
ତା ରକତ ମୂଲ େଦବାକୁ କୁହ, 
ପାଇକ ପଅୁ ମଁୁ ଆଜ ିପଚାରୁଛ,ି  
ଜବା  ଦଅି େମାେତ ଜବା  ଦଅି। (୩) 

ଶି ୟି ୀ, 
ଆଯ ବ  ଆନଏି ୍  ଏକାେଡମୀ, େଖା ା।   

େମା - ୮୩୨୭୭୭୯୭୯୧ 
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ଆେମ ଉ ଳୀୟ 
ସୁଜାତା ପ ନାୟକ  

ଉ ଳର େଯେତ ଉ ଳୀୟ ଆେମ 
ଗରେବ ଫୁଲାଇ ଛାତ,ି 

ାଚୀ ଦଶିା ଆମ ଉ ାସତି ଆଜ ି
ଗାରମିାର ଫ  ରଚ ି

ଉ ଳ ମାତାର ପଦ େଧ।ୖତ ଲାଗି 
ନୀଳ ଉମୀମାଳା ଗଣ, 

ଅପାର ଆନେ  ନୃତ ରତା ସଦା 
ଅବରିତ ନଶିଦିନି । 

ଚୀର ସବୁଜମିା ସଜାଏ ତାହାକୁ 
ପରଧିାନ ସାଜ ିତାର, 

ବନ ଉପବନ ଗିର ିଓ କାନନ 
ଗ ତି େଶାଭା ଭ ାର । 

କାରୁକାେଯ  ଭରା ଆମ ଏ ଉ ଳ, 
ତାରକସ ିଚା ୁଆେର, 

ପି ଳ ବାସନ ଶି  କାରୁକଳା 
େକାଣାକର ଝଲକେର । 

ଉ ଳର ବୁଣାକାର ବୁଣିଦଏି 
ଖଦ ିବା  ପାଟଶାଢ,ି 

ଅପଲକ େନେ  ପଯ ଟକ ଚାେହ,ଁ 
ଓଡଶିୀ ଗହଣା ଚୁଡ ି। 

ଲ ୀ  ବଳିାସ ଭୂମି ଚଲିିକାର 
େଶାଭା ଅତ ିମେନାରମ, 

ଓଡଆି କବରି େଲଖନୀରୁ ଝେର 
ଶ  ଚାରୁ ଅନୁପମ । 

ଓଡ଼ଆି ଭାଷା େମା ସେ ାହନ ମ     
ସୂଚାଇଛ ିେକେତ ବା ା, 

ଶଗଡ଼ଆି ଗୀତ ଚେଢଇୟା ମିତ  
ଭୁଲାଇ ମର ବ ଥା । 

ଓଡଆି େନାଳଆି େଢଉ ସାେଥ େଖେଳ 
ପବେନ ବାଉଁଶ ରାଣୀ, 

ପାଇକ ପଅୁର ଯୁ ର େକୗଶଳ 
ଶତ ନ ପାରଲିା ଜାଣି । 

ଓଡଆି ସାଧବ ବଣଜି ଦରେବ 
ଉ ଳକୁ କଲା ଧନୀ, 

ଧନୀ ଜଗ ାଥ ବି େର ବଦିତି 
ଭ  ମନ େନଇ କଣିି । 

ଉ ଳ ଦବିେସ ୃତ ିପେଟ ଟାଣ ି
େସହ ିଇତହିାସ ଗାଥା, 

ଦାୟାଦ ପଣେର ର ଯିବା ଯଶ 
ଉ ଳର େଟକ ିମଥା ।  

ଶି ୟ ୀ,  
ବଡେତାଟା େବଲପଡା ଉ ବଦି ାଳୟ 
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ଜୀବନ 
ଦବିାକର ନାୟକ 

ଆଜ ିମଁ ୁଜାଣିଲି ଜୀବନର ମୂଲ 
ଘରକୁ ଅଳପ ପରକୁ େବଶୀ 
ଜୁଇେର ଶୁଣୁଛ ିଘଣୃା କଲା େଲାକ 
କା ୁଛ ିଅଳପ ଝୁରୁଛ ିେବଶୀ ।।୦।। 
 
ଅେନକ ଓଠେର କୁଶଳ କାମନା 
ଅ େର ଅେଶଷ ଛଳନା ଆଜ ି
ସବୁ ଜାଣ ିେହେଲ ସଭି  ଭିତରୁ 
ଭଲ ପାଇବା ମଁୁ ପାଇଛ ିେଖାଜ ି
 
େଟକା େଯ ମାରଛି ିଫଳ  ିତରୁ ମଁ ୁ
ଖାଇଛ ିଅଳପ େଖାଇଛ ିେବଶୀ.. 
ଆଜ ିମଁ ୁଜାଣିଲି ଜୀବନର ମୂଲ 
ଘରକୁ ଅଳପ ପରକୁ େବଶୀ ।।୧।। 

ଆଜ ିେଯ ଚାଲୁଛ ିଛାତକୁି ଫୁେଲଇ 
ମାଟ ିପେର ପାଦ େଥାଇ 
ଛୁଟେିଲ ପବନ ତୁଟବି ଜୀବନ 
ମାଟ ିତେଳ ଯିବ େଶାଇ 
 
ରହଯିିବ କଥା େଲଖା େହବ ଗାଥା 
ଖୁଣକୁ ଅଳପ ଗୁଣକୁ େବଶୀ.. 
ଆଜ ିମଁ ୁଜାଣିଲି ଜୀବନର ମୂଲ 
ଘରକୁ ଅଳପ ପରକୁ େବଶୀ ।।୨।। 

ପାଟପରୁ, କନସି,ି  
େଗାଳ ରା, ଗ ାମ - ୭୬୧ ୦୦୮ 

େମା-୯୯୩୮୬ ୧୯୯୮୧ 
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 େଶଷ ଅଭିସାର ସରିବା ଆଗରୁ 
ଆସିଗଲ ତୁେମ ସାକୀ 

ତାରା ସାଦ େଜନା   

େଶଷ ଅଭିସାର ସରିବା ଆଗରୁ 
ଆସିଗଲ ତୁେମ ସାକୀ 
କହେିଦବ ିଏେବ ଦୁନିଆକୁ େଖାଲି 
ନେିଜ ଯାଇ ଲି ଠକି  
.......େଶଷ ଅଭିସାର ସରିବା ଆଗରୁ 
                         ଆସିଗଲ ତୁେମ ସାକୀ ! ୦ ! 
 
ମନ େଦବା ପଛ ଧନ େନବା ଆଗ 
େଖଳି େଲ େକେତ େଖଳ 
ରୂପ ଯଉବନ ମାୟାେର ଘା ିକ ି
େମାେତ କରି େଲ େଖାଳ 
ଦହଗ  ଆଉ ଜୀବନଟା େମାର 
ରହି ଲା ଯାହା ବାକ ି
.......େଶଷ ଅଭିସାର ସରିବା ଆଗରୁ 
                         ଆସିଗଲ ତୁେମ ସାକୀ ! ୧ ! 
 
 

ମଧୁଶାଳା ମଧୁ ଚା ବା ବାହାନା 
ନ ଲାଟ ିେମାର ଇଛା 
ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଭୁଲିବାକୁ ଯାହା 
ସୁଖ ଣିକର ବଛା 
ଅତୀତର ଛାଇ ପାଖ ମାଡ଼ବିନ ି
େଢାେକ ସୁରା େଦେଲ େଟକି 
.......େଶଷ ଅଭିସାର ସରିବା ଆଗରୁ 
                         ଆସିଗଲ ତୁେମ ସାକୀ ! ୨ ! 
 
ସପନର ନଦି ନଶିା ଘାରିଗେଲ 
ଲାଗ ଚି ା ଭାରି ିୟା 
ତୁମ କାେ  ଭରା ହାତ ର  ଚାେଲ 
ଭାେବ ସିନା େଦବୀ ଦୟା, 
ମନ ଚମକର ସରଗ ପରୀ େଗା 
ସଖୀ େବାଲି େଦବ ିଡାକି 
.......େଶଷ ଅଭିସାର ସରିବା ଆଗରୁ 
                         ଆସିଗଲ ତୁେମ ସାକୀ ! ୩ !  

  ରଣପରୁ (େଗାଡ଼ପିାଟଣା ସାହ)ି,  
ଡାକ -ରାଜ ରଣପରୁ,  

ଜି ା - ନୟାଗଡ଼, ପି  -୭୫୨୦୨୬, ଓଡ଼ଶିା 
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ଗୁହାରି ଶୁଣିମା େହଉ 
ସାଧନା ପ ା  

କାନ ଶଣୁୁଥାଉ ଗୀତା ଭାଗବତ 
ଲୁହ ଯାଉଥାଉ ଗଡ ି 
େତା ଧ ା ତୁଳସୀ ଖାଉଥାଏ ଆସ ି
ନେରେ  ସନିାନ ସାର ି। 
 
ର ଛ ିେଦବାକୁ ଚ ନ ଫୁଲକୁ 
ଆସବୁିେର ଧନ ଯଦ ି
ବସ ିଯାଆ ଥେର େମା’ ମନ- େଦଉେଳ  
ହୃଦୟ େମା’ ସନୁା େବଦୀ । 
 
ଲୁହେର ଆ କ ିେଦଇ ଅଛ ଭର ି
ସତ କୁହ ଜଗ ାଥ , 
େସଇ ଲୁହ ପାେଦ ଅଜାଡୁଛ ିମେୁ   
େଘନ କାଳଆି ସାଆ  । 
 
ହାତ େମା’ର ବାଛ ିଆଦର ିେନଇଛ ି 
ତୁମ କାମ କରବିାକୁ  
େମା’ ହ  ଅ ୁଳ ିତୁମ ନାମାବଳୀ   
ତୁମ ନାମ ଜପି ବାକୁ । 

ରଖ ବା ନରଖ ଆେହ ପଦମଖୁ  
ଦୁଃଖେର ଶରଣ ଗଲି  
େଲାଡା ନାହ େମା’ର ସଖୁ ସରଗର  
ନଜିକୁ ସମପ େଦଲି । 
  
ନାଲି ଅଧରର େସ ହସ ସୁ ର  
େଦ  ମନ ଯାଏ ହଜ ି
ଯାଉ ଏ ଜୀବନ ଦୀପ େମା’ର ଲିଭି  
ତୁମ ନାମ ଭଜ ିଭଜ ି। 
 
ତୁେମ ଧର ି େଲ େଗାଟେିଗାଟ ିେଦାଷ 
ମିଳ ାନ ିରାହା ସବୁ 
ତୁମର ିଦୟାର ସୀମାତ ପାଉନ ି
େଖାଜେିଖାଜ ିମହା ଭୁ । 
 
ର ା ଅଧରେର ନାଲି ହସ ଧାେର 
େଦ  ତରଯିିବ ିଭବୁ 
ଭଜଭିଜ ିତୁମ ମଧୁର ନାମକୁ  
ସମୟ ସରୁ େମା’ ସବୁ । 



 

 

   
         ଥମ ବଷ     ଚତୁଥ ସଂଖ ା     ଅେ ଲ -୨୦୨୨  

27 

 

ଥା' 
ଡଃ ଚପଳା ପ ା  

କବ ିକଲମକୁ ଚାହଥା 
େ ରଣାର ବା ା ବାଢ଼ୁଥା 
କବ ିେହାଇଯିବ ଘାସର ଗାଲିଚା 
ପାଦେର ସ ାଳ ିଚାଲୁଥା। 
କବ ିହୃଦୟକୁ ବୁଝୁଥା 
ଭଲ ମ  ଟେିକ େଲଖୁଥା 
କବ ିେହାଇଯିବ ଉନି  ରଜନୀ 
ସପନ ବଣିକ େଶାଇଥା। 
କବ ିଭାବନାକୁ ଭାବୁଥା 
ଇ ଧନୁ ର  ମାଖୁଥା 
କବ ିେହାଇଯିବ ଗ ା ତଟନିୀ 
ପାଣିେର ବୁଡ଼ ିତୁ ଭିଜୁଥା। 

କବ ିମନ ାଣ େହଜୁଥା 
େଚାରାବାଲି ପର ିଲୁଚଥିା 
କବ ିେହାଇଯିବ ସାଗର ଜୁଆର 
େଫର ା ଭ ାେର ହଜୁଥା। 
କବ ିଦୁଃେଖ ଦୁଃଖ ବା ୁଥା 
ଆହା ପଦ େଦଇ ଝୁରୁଥା 
କବ ିେହାଇଯିବ ଫଗୁଣ ମଳୟ 
ସୁଖର ଅବରି ବି ୁଥା। 
କବ ିଆ ା ସହ ଜଡ଼ଥିା 
ଆ ୀୟ ସ େର ଭିଡୁଥା 
କବ ିେହାଇଯିବ ଅମତୃ ପାନୀୟ 
ପଣା ଭାବ ିତାକୁ ପିଉଥା। 

ଶି ୟି ୀ (ବୃ ି ନବୃି ) 
େଖା ା 

େମା - ୯୪୩୭୪୨୧୮୧୬ 
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ଉ ଳମଣି େଗାପବ ୁ 
ପଦନାଭ ପାଣି ାହୀ 

ଉ ଳ ଜନନୀ ଗଳା ର ହାର 
ମାଟେିଦହ ତୁମ ମଶିଲିା ମାଟରି 
ଶତା ରି େ  ମଣଷି ବର 
ତ ାଗପତୁ ପଣୂ େ ାକ ଧନ  କମବୀର । 
 
କରାଳ ଦୃଶ  ଭରା େସ ବନ ା ବାତ ାେର 
େଦବଦୂତ  ତୁେମ ସଦା ଦୀନ ଦୁଃଖୀଠାେର 
ଅସହାୟ ପାଇଁ କାେ  ହୃଦୟ ତୁମର 
ସତ ବାଦୀ ସ  େ  ମାନବ ସୃ ରି । 
 
ଆଚରେଣ ଉ ାରେଣ ଲ ସେଚତନ 
ମୁ ିକଲ ସାଂସାରକି ମାୟାର ବ ନ 
ବାର ବଷ ଅତି ା  ଦା ତ  ଜୀବନ 
ପ ୀ ପୁ  ବେିୟାଗଟ ିେହାଇଲା ସପନ। 
 

ବ ି ଜୀବନରୁ ବି  ଜୀବନ ଯାବତ 
ଧାରଣ କଲ ଅମତୃ ସ ାନ ସତତ 
ନଜି ଜୀବନର ସବ ତ ାଗ ନି ା ତ 
କାବ  େଚତନାେର କଲ ତା ରୂପା ରତି। 
 
ଜୀବନ ଯେୁ  ବରଣ ନ କର ିପରାଜୟ 
ନୀଳକ  ଆକ  ପାନକଲ ଯାତନାଚୟ 
ସାମାଜକି, ରାଜନୀତ,ି ଜାତୀୟ ଜୀବନ 
ଆଜୀବନ ତୀ ସ ିୟ ସାହତି  ସଜନ। 
 
େଶଶୖବରୁ ମତୁୃ ଯାଏ ଜୀବନ ଯ ଣା 
କବତିାେର ନଦିଶନ ତାହାର ନମୁନା 
ଦରି  ନାରାୟଣ େସବାେର ନତି  ତୀ 
ସତ ବାଦୀ ତୁମ ଆ ା ସତ  ଧମ ଦୃ  ି। 

ଜଟଣୀ 
େମା -  ୭୮୪୮୮୮୪୬୦୬ 
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ବି ାପନ 
ମାନସ ରଂଜନ ମହାପା  

ଆଜକିାଲି ବି ାପନେର ମିେଳ ସବୁକଛି ି
ଜନନେିରାଧକର ଚାରଠାରୁ 
ଧାନମ ୀ  ବେଜଟ ଭାଷଣ 
ଗଣଧଷଣରୁ ଗା ବିାଦ 

ଗଁାରୁ ଜାତସିଂଘ 
 

େକେତ ସହଜ ଏେବ ସେତ 
ବ ବିା ସରକାରୀ କାଗଜେର, ଚାରପ େର 

ଏେତ େକାଟ ିଯବୁକ ପାଇେବ ଚାକରି ି
ଏେତ େକାଟ ିକେରାନା ଟକିା 

ଆଜ ିବ ଯିାଆ େଭାକ 
ବହୁ ଦୁଘଟଣାର ଛେପନ ିଖବର 

ଛେପ କି ୁ  ର େବର   
ସରକାରୀ, େବସରକାରୀ ବି ାପନ 

 
େହେଲ, େଭାକଲିା ମଣିଷର େପଟର ବି ାପନ 

େକେବ େଦ ଛ ? 

େମା - ୯୮୯୧୯୪୬୧ ୭ ୮  
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ବି  ମାତୃଭାଷା ଦବିସ 
ବଭୁି ସାଦ ହରିଚ ନ 

ଆମ ମାତୃଭାଷା  ଅତୀବ ବଢଆି 
     ଓଡ଼ଆି ଯାହାର ନାଆଁ , 
ଓଡ଼ଶିା ମୂଲେକ  ରହଅିଛ ଯିଏ 
      ଭାଗ ବାନ ସଏି ଯାହା। 
ଉ ଳେଦବତା  ୟଂ ଜଗ ାଥ 
      ତା  ଆଶୀବାଦ ପାଇ, 
ସଭିଏଁ ରହେିଛ  ମହା ଆନ େର 
      ଶା ପିଣୂ ରାଜ  ଏହ।ି 
ଅତ ିସୁଆଦଆି  ଆମ ମାତୃଭାଷା 
      ତୁଳନା ନାହ ଯାହାର, 
ଶା ୀୟ ମାନ ତା  ପାଇଛ ିଏ ଭାଷା 
      େହଲା ଆମ ଉପକାର। 
 
 
 
 

କୁ ଳା କୁମାରୀ  ଫକୀରେମାହନ 
      କେଲ ଭାଷାର ସଜୃନ, 
ମଧବୁାରି ର  କବ ିମାୟାଧର 
      ଆଣେିଲ ନୂଆ ଚି ନ। 
ଭାଷା ଭି କିେର  ଆମ ଏ ଓଡଶିା 
      ପାଇଲା ଥମ ାନ, 
ଓଡ଼ଆି ଭାଷାର  ବଢଲିା ଉ ଷ 
      ମଣିଲୁ ନଜିକୁ ଧନ । 
ଆମର ିଭାଷାର  ମଧୁର ସଂଳାପ  
      ଟାଣି ଆେଣ ବେିଦଶୀ ୁ , 
ଆମଭାଷା ପାଇଁ  ଗେବଷଣାରତ 
      ଧନ ବାଦ େସମାନ ୁ। 
ଧନ  େମା ଓଡ଼ଶିା ଧନ େମାର ଭାଷା 
      ଏ ପଣୂ  ମାଟେିର ଜନ,ି 
ଭାଷା ସାହତି କୁ  ଆେଲାକତି କର ି
      ଜଳାଇ େଦବ ିମଁୁ ବ ।ି 

େଖା ା 
େମା - ୭୦୭୭୯୮୩୮୪୦ 
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ଫଗୁଣ ଓ ବସ  
ଡକର ସକୁା  ିମହାପା   

ଫୁେଲଇ ଫଗୁଣ ଆସଛି ିେଲା ସଖୀ 
େଦହେର ହଳଦୀ ମା  

େଚାରା ବସ ଟା େଦଖଛୁ ିକେଣଇ 
ମୁରୁକ ିମୁରୁକ ିହସ।ି 

 
ଫଗୁଣ ଆଣଛି ିର ର ପସରା 

ବଉଳର ବା ା େନଇ 
ଚୁପିଚୁପି କେହ ମଳୟ ପବନ 
େକେତ ମତୁଆଲା େହାଇ। 

 
େଦହେର େବାଳଛି ିନାଲି ଅବରି େସ 

ଲାଗୁଛ ିସାଧବେବାହୂ 
କୃ ଚୂଡ଼ାରୁ କ ିେଚାରାଇ େନଇଛ ି

ୀତଭିରା ହସ ମହୁ। 

େଚାରା ବସ ଟା େଫର ିଯାଉଯାଉ 
େହାଇଗଲା ବାଟବଣା 

େ ମ ପାହାଚଟା ଏମିତ ିଖସଡ଼ା 
ସବୁ ହୁଅଇ ଅଜଣା। 

 
ଗଭାେର େଖାସଛି ିରଜନୀଗ ା େସ 

ବାେସ ମହମହ େହାଇ 
ମଧମୁ ି ସାଜ ିବସ  ନାଚଇ 

ୀତଭିରା ଗୀତ ଗାଇ। 
 

ଫଗୁଣ ବସ , ବସ  ଫଗୁଣ 
ଦୁେହତ ଦୁହ  ପାଇ ଁ

ତଥାପି ତା ର ୀତରି ପାେଥୟ 
ଇତ ିେହାଇ ରହନିାହ। 

ଗଜପତ ିନଗର 
ଜଟଣୀ  
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ଫଗୁଣ ଆସିବା ପେର 
ଅ ାପିକା େସୗଦାମିନୀ େବେହରା  

ତେମ କାେଳ କହି ଲ 
ଗଛମାେନ ପ ଝଡ଼ା େଦେଲ 
ବସ  ଆେସ େବାଲି। 
 
ମେନ ଅଛ ିେମା’ର 
ବସ  ଆସେିଲ 
ଛାଇଯାଏ ସବୁଜମିା, 
ଫଳଫୁଲର ର , 
ବହଯିାଏ ମଳୟ ପବନ। 
 
ବସ  ଆସେିଲ  
ବନ ଉପବେନ 
େକାଇଲି ଗୀତ ଗାଏ, 
ହଜଯିାଏ ନଦି, 
େକହଜିେଣ ଗାଉଥାଏ 
ପବନେର ଗୀତ। 
 
 
 
 
 
 
 

କହି ଲ ମେନଅଛ ି 
ତେମ େମାେତ, 
େବଶୀ ଭଲପାଅ େବାଲି, 
େସ ପାଇ ଁହୁଏତ 
ଫଗୁଣ ଆେସ 
ହୃଦୟର ନେିରାଳା ଲ େର । 
 
ଫଗୁଣ ଆସେିଲ 
େମା, ମନ ମୁକୁରେର 
ସାତର ର ଇ ଧନୁ ଦେିଶ, 
ଦଶିଯିାଏ େ ମପ ୀର େଡଣାେର 
ନୀଳନୀଳ ଆକାଶର ଛବ।ି 
 
େସ ଗୀତ ଗାଏ, 
ଉଡ଼ବୁିେଲ ଶା ତ ଇ ାେର 
େସ କ ିଜାେଣ 
ଛଳନା ଅବା ତାରଣା, 
ଫଗୁଣ ଆସବିା ପେର 
ସବୁ  େଦା େଦା ଚି ା, 
ସ କ ମାେନ 
ଲାଗ  ିଚି ା ଚି ା, 
ନୀଡ଼ହରା ପ ୀମାେନ େଯମିତ ି
ପାଇଯାଆ  ିନଜି ନଜି ଠକିଣା।  

ରାଜା ବଜାର ଖୁ ଆି ଗଳ,ି 
ଜଟଣୀ, େଖା ା 
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ଜାଗି ଉଠ 
ୀମତୀ ରଶତିା ନାୟକ  

ଉ ଳ ମାତାର               ସ ାନ ଗଣ 
         ଜାଗି ଉଠ    ଜାଗି ଉଠ 
ଉଣିଶ ଛତଶି                ଏ ିଲ ପହଲିା 
          ତ  େଦଶ େ .......୧ 
ଜୀବ  ଏ ଜାତ ି           ଦୃଢ଼ େହଉ ଆଜ ି
           ହୃେଦ ଭରୁ ଉ  ଆଶା 
ଉ ଳ ନଜି                 ଆ  ପରଚିୟ 
            ଗାଉ ତାର ମାତୃଭାଷା.....୨ 
ଭାଷାର ମମତା             ଉ ାସତି େହଉ 
           ଆଜରି ଏ ଶୁଭ ଲଗେନ 
ବ ନା େହଉ               ଜନନୀର ପାଦ 
          ଏକାକାର େହାଇ ମଗେନ......୩ 
 
 
 
 

ଜାତରି େଗୗରବ             ଜାତରି ଐତହି 
         ଫୁଟ ିଉଠୁ ସାରା ବେି  
ନଲିମ  ଚଲିିକା             େକାଣାରକ ଗାଥା 
        ତି  ଚତୁର ପା ଏ.......୪ 
ଓଠେର ଓଡ଼ଆି           ଜନମ ଦନିେର 
        ଶୁଣ ମାଆର ଗୁହାରୀ 
ମାଟ ିମାଆ ଭାଷା        ଜଳତି େହଉ 
        ଏତକି ିମାଗୁଣି ହରୀ.......୫ 
କାହ ଗଲ ତୁେମ         ଉ ଳ େଗୗରବ 
         କାହଗଲ େଗାପବ ୁ 
ମାଟ ିମାଆ ଆଜ ି      ଝୁରୁଛ ିତୁମକୁ 
         ଓଡ଼ଆିର ାଣ ସି ୁ......୬ 
ଡାକୁଛ ିଏ ଜାତ ି      ଜନମ ଦନିେର 
          କରୁଛ ିଏହ ି 
ଭାଷା ାଭିମାନ       େତଜୟିାନ େହଉ 
         ବେ  ଉ ଳ ଜନନୀ........୭ 

ସହକାରୀ ଶି ୟି ୀ 
ସରକାରୀ ଉ  ବଦି ାଳୟ 

କୁଶମାଟ,ି ଛଣ ଘର 
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ପ 
ଦୀ ି େଦବଦଶନୀ ସୂତାର 

ପ ତୁେମ ଅଟ  
କୁଆଁରୀ କନଆଁି 
ବହଳ ଛାଇର ବା ା 
ତୁମ ପରଶେର  
ଅପସର ିଯାଏ 
େଭାକର ଭୂେଗାଳ ତୃ ା     ।। 
 

ପ ତୁେମ େକେବ  
ନଦିାଘ ବୁକୁେର 
ଅସରା ାବଣ ଧାର 
ତୁେମ ପଣୁି େକେବ 
ଶୀତ ସକାଳର 
ପାହା  ିକାକର ହାର        ।। 

ଦବିା ରଜନୀର  
ପଦ ହାରେର 

ପ ତୁେମ ଡର ନାହ 
େବଳ ଅେବଳେର  
େକାେଳ େଶାଇଯାଅ 
ଅଝଟ ଅବୁଝା େହାଇ       ।। 
 

ପ ତୁେମ େକେବ  
ସୁଖ ଆକାଶେର 
େମ ା େମ ା ର ଫୁଲ  
ତୁେମ ପଣୁି େକେବ  
ଆହତ ମନର 
ଦୁଃଖେର ଭରା ଗଜଲ      ।।  

ଓରାଳ,ି ହାଟଡ଼ହିୀ 
େକ ୁଝର - ୭୫୮୦୮୩ 

େଫାନ ନଂ - ୯୭୭୭୬୧୦୨୦ 
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ଖରାପ କଏି କୁହ 
ହାସ ମୟୀ ରା  

େମା’ ଆ  େଦେଖ 
ଯାହାକୁ ଏଠ ି
ଲାେଗ ତ ସବୁ ିୟ  
ପବନ ସରୁ ଗଛ ପତର 
ନଈର ପାଣି ସୁଅ  
ଖରାପ କଏି କୁହ ?  
 
ସରଳ ହସ  
େଛାଟ ଶଶିରୁ 
କଅଁଳ ତା'ର ମହୁ ଁ
ନମିଳ ପଣୁି ଆ  େଯାଡକି 
ସୁ ର ତା'ର ଲୁହ   
ଖରାପ କଏି କୁହ  ? 
 
ବାପା  େ ହ  
ମା'ର େକାଳ  
ଦୂେରଇ ଦଏି ଭୟ  
ସରଗ ପର ି
ପରବିାର େମା' 
ସତ େର ରେଖ ଲୟ  
ଖରାପ କଏି କୁହ  ?  

େରାଗ େଶାକେର  
ସାଇ ପଡଶିା 
ମନକୁ କେର ଥୟ  
କା େର କା  ମେିଶଇ େଦଇ 
ଦୁଃଖକୁ କେର ୟ  
ଖରାପ କଏି କୁହ ?  
 
େକଉଁ ମଣିଷ  
ଜନମ େବଳୁ  
ଖରାପ େକେବ ନୁହଁ  
ଭଲ େହବାକୁ ସେୁଯାଗ େଦବା 
ହୃଦୟ କର ିଜୟ  
ଖରାପ କଏି କୁହ ??  

ଓରାଳ,ି ହାଟଡହି ି
େକ ୁଝର  
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ବସ  ବଭିବ 
ଜୟ ୀ ପ ନାୟକ 

ମନ ଉପବେନ କଏି ଆ ିେଦଲା 
ୀତରି ପହଲିି ର  

ତରୁଲତା େଦେହ କଏି େବାଳେିଦଲା 
ୀତରି ଶାଗୁଆ ର  ।୦।। 

 
ବାହୁଡ଼ଗିଲାଣି ଶୀତ ନଜି ବାେସ 
େଦଇ ନଦିାଘ ଠକିଣା 
ଫୁଲ  େଦହେର େଷାହଳ ଶୃ ାର 
ଋତୁଲାେଗ ମନ ଜଣିା, 
ବଉଳ ବାସଇ ସହକାର ଡାେଳ 
ଚହଟାଇ ଚଉଦଗି 
ମନ ଉପବେନ କଏି ଆ ିେଦଲା 

ୀତରି ପହଲିି ର  ।।୧।। 
 
 
 
 

ପରଭୂତ ଗାଏ ଆ ହରା େହାଇ 
େଦ  ଧରଣୀର େଶାଭା 
ଋତୁରାଜ ସେତ ଓ ାଇଛ ିମେ  
ଆଣି ତାର ବ ବଭିା, 
ଫୁଲ  ଓଠେର ହସଇ ଫଗୁଣ 
ସାଜ ିନୂଆ ଅ ରାଗ 
ମନ ଉପବେନ କଏି ଆ ିେଦଲା 

ୀତରି ପହଲିି ର  ।।୨।। 
 
ମଧୁ ମୂ ନାେର ଝରଣା ଗାଉଛ ି
ପାହାଡ଼ େକାେଳ ସାଏରୀ 
ପଳାଶ େଲଖଇ ବସ ର ଗୀତ ି
ଭର ିତା' ଋତୁ ଡାଏର,ି 
ମଧମୁ ି େଶାେଷ ଫୁଲରୁ ପରାଗ 
ପ ୀ ସଜାଏ ତା ଅ , 
ମନ ଉପବେନ କଏି ଆ ିେଦଲା 

ୀତରି ପହଲିି ର  ।।୩।।  

ଗ ନଗର, ଭୁବେନ ର 
  େମା : ୭୯୭୮୧୧୦୪୭୪ 
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ମଣିଷ : ତନି ିପଦ 

ଡ. ରଜତ କୁମାର ଷଡ ୀ  

 -: ଏକ :- 
ଏ  ମଣଷି 
େକେତେବେଳ େମାଡୁଥାଏ ନଶି 
େକେତେବେଳ ଛାଡୁଥାଏ ାସ, 
େହେଲ େମେ ନାହ େକେବ ତା'ର 
ସୀମାହୀନ େଶାଷ ।। 
 
- : ଦୁଇ :- 
ଏ ମଣଷି 
ଯା ା ତା'ର ଦଗି ବି ାରୀ 
ମ ଳର ପଥଚାରୀ 
ସୂଯ କୁ ଆସପିାେର ଘୂର ି
େହେଲ ତା'ର ହୃଦୟଟା ଅପହ  
ପାେରନାହ ଧର ି।। 
 
- :ତନି ି:- 
ଏ ମଣଷି 
ଝୁଲୁଝୁଲୁ େଦାଳେିର 
େଖଳୁେଖଳୁ ବାଲିେର 
େପଟ ନାଟ କପଟ ଝପଟ ସବୁ 
ଜଳଯିାଏ ମଶାଣିର ଜୁଇେର; 
ଜାଣିକ ିଅଜଣା ସଏି 
ଧନ ମତା େମାହେର େହଉଥାଏ ବାଇେର , 
ଏ ମଣଷି  
ସୀମାହୀନ ତାର େଶାଷ ।।  

ାମ/େପା.େବାରଗୁି ା, ଜି ା-େକାରାପଟୁ, 
େମା ୯୪୩୮୩୧୪୦୫୪ 
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ୟୁେ ନ ମାଟେିର େହାଲି 

େିଲାଚନ ଦାସ 

ୟୁେ ନ ମାଟକୁି  ର େର ଭିେଜଇ 
ରୁ  େଖେଳ େହାଲି େଖଳ 
ପଟୁନି ର େସ ପଥର ଛାତଟିା 
ବୁେଝନା ଅହଂିସା ମୂଲ   ।୦। 
 

ମାକ  ସହ ନାେଟା େଯାଡ଼ ିେହାଇ 
ମ ଣା ରେଚ ନୀତ ି
ର ପାତ ନୁେହଁ ବି  ଏକା ଚାେହ ଁ
ଯୁ  ବଦେଳ ଶା  ି
ମାନବବାଦର କବର େଦଇକ ି
କର କାହ ଅବଚିାର      ।୧। 
 

ତ ହ ଗେଡ଼ଇ ସହ  ମ କ 
କ ିସଖୁ ପାଉଛ କୁହ 
େହ ପଟୁନି ! କର ବି େ ମ, ଛାଡ଼ ି
ଉପନେିବଶର େମାହ  
ସାରା ବି  ମାେଗ ସଂହତ ିସଂ ୀତ ି
ଏ ନୁେହଁ ଯୁ ର େବଳ     ।୨। 

       ୀବହିାର, େଖା ା - ୭୫୨୦୫୫ 
       େମା - ୯୮୫୩୫୩୫୦୯୫  
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ଅୟୁତ ଯୁଗର େ ମ  
ର ିତା ମି   

େତା' େମା' େ ମ 
ଆକାଶ ଆଉ ମାଟ ିପର ି
େଯାଜନର ଦୂେର ଥାଇ  
ଚାହ ରହଥିାଏ  
ପଲକ ନ ପେକଇ  । 
ଛୁଇଁ ସନିା ପାେରନା ମଁୁ  
ଅନୁଭବ କେର େତା' ସ ାକୁ  

ତ ିମହୂୁ େର 
େମା' ଭିତେର 
େତାେତ ଯାଏ ପାଇ  । 
 

ନଦିାଘର ଖରା 
ଭରଦିଏି େମା' ତନୁେର 
େତା' େଦହର ଉଷ ପରଶ 
ବରଷା ବ ିଭିଜାଇ ଦଏି  
େତା' ୀତ ିପୀୟୂଷ ଢ଼ାଳ ି 
କେର ଆଲି ନ  
ଯାଏ ମଁୁ ତରଳ ି 
ଭିଜାଭିଜା େଦହ େମା'ର  
ଓଦାଓଦା ମନ  
ଓଠ ତେଳ ଉ ିମାେର  
ଲାଜଲାଜ ହସ  । 

ଆକାଶ ବ ିମୁହଁ େଦେଖ  
ମାଟରି ହୃଦୟେର  
ଜଳର ଆଇନା  
ପଣୁି ନୀଳ ସରସୀେର  
ଚୁମିଚୁମି ଯାଏ , ନାଚନିାଚ ିଗାଏ  
ବନଝରଣାର ଚହଲା ଛାଇେର  । 
ଦୁେହଁ ତ ଦୁହ ୁ  ଚାହ ରହି ବା  
ଶା ତ େ ମକୁ େନଇ  
ଅୟୁତ ଯୁଗ ବତିଯିାଉ େହେଲ  
େ ମ ଆମ ବ ଅମର େହାଇ  ।  

ବଇ ା, ଅନୁେଗାଳ  
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ତୁେମ 
ସତ  ନାରାୟଣ ମ ିକ 

ବହ ିଆସୁ ବା ପବନେର  ତୁେମ 
ଚ ନ ବନର ବାସ 
ଭାସ ିଯାଉ ବା ନଉକାେର ତୁେମ  

ାବଣୀ ଓଠର ହସ ॥ 
 

େମା' ଘର ଅଗଣା ବଗିଚାେର  ତୁେମ 
ଫୁଟି ବା ସନୁାଫୁଲ 
ଲେ  ାବଣର ବରଷାର ଛଟିା 
ଅସର  ିତୁମ ମୂଲ ॥ 

େକାଟଏି କମିିଆ ହ େର  ତୁମର 
ସବୁଠୁ ନଜିର ଲାେଗ॥ 
ତୁମର ିକଥାେର ପେଢ ମଁୁ କାହାଣୀ 
ଛାତ ିତେଳ େ ମ ଜାେଗ ॥ 
 

ତୁେମ େଲ ିୟା ନଥାଏ ଶୂନ ତା 
ମାଟରୁି ଆକାଶ ଏଠ ି
ହୃଦୟେର ତୁମ ଘରକେର େ ମ 
େଗାଲାପି ଅ ର ଚଠି ି।। 

ତୁରି ରିା, ବାଲିପାଟଣା, େଖା ା 
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େ ମିକା 
େବଦୖ ନାଥ ଲାର 

େକେବଠୁ ଏେତ େଯ ପର େହାଇଗେଲ 
ଭାବ ି ପାେରନା ମଁୁ ଆଜ ି, 
ଛଳନାେର  ଭଲ ପାଉ େଲ କାେଳ 
ସେ ହ େହଉଛ ିଆଜ ି।। 0 ।। 
 

ତୁେମ ଲ େମା'ର ଅତରର ବା ା 
ଅତି  ଜ ର  ବନ ନୀଳ େଜ ା ା 
ତି େର େଖାଜୁଛ ିପେୂନଇଁ ଜ କୁ 
ଅଧୀର ଆେବେଗ ହଜ ି।। ୧ ।। 
 

ସାରା ଆକାଶର ତାରା େଦଇ ଲି   
ତରାଟ  େଶଯେର ରାତ ିପାହି ଲି 
ତୁମ ତାରଣା ତବିମି େର େମା'  
ଆଇନାଟା ଗଲା ଭାଜ ି।। ୨ ।। 
 

କା  ନଃିସ  ଶୂନ  ସମୟେର 
ମାଳତୀ  ବନର ନଃି  ମଳୟେର 
େମାେତ ମଁୁ ପଚାେର ତୁମର ିେ ମେର 
କାହକ ିଜଳୁଛ ିଆଜ ି।। ୩ ।। 

ଶ ର ପରୁ, ଚାରିବାଟଆି, କଟକ-୭୫୪୦୨୮ 
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ଚଇତ ଆସିଛ ିଚଇତାଳି ସାେଥ 

ଯେମ ର କହଲସଂିହ 

ଗଳାେର ଗଳାଇ  
ମ ୀଫୁଲ ହାର 
ତନୁେର େଜାଛନା େବାଳ,ି 
ଚଇତ ଆସଛି ି
ଚଇତାଳ ିସାେଥ 
ରୂପର େରାଶଣି ଜାଳ ି.......।।0।। 
 

ଉ ଳ ଦବିସ 
ୀରାମ ନବମୀ 

ପଣା ସଂ ା  ିେନଇ 
େଚାରା ସମୀରେଣ 
ମନ ଉପବନୁ 
ମଧଗୁ  ଚହଟାଇ, 
ବମିଳ ରାତେିର 
ନୀଳ ଆକାଶରୁ  
ତାରାଫୁଲ େତାଳେିତାଳ.ି..... 
             ଚଇତ ଆସଛି.ି........।।୧।। 

ମନ ମାଟକିାେ  
ଆ ି େହାଇଯାଏ 
ଚଇତର ତଛିବ ି
ସୁଖ ସପନେର 
ହଜଯିାଏ କାହ 
େ ମର େଗାପନ ଚାବ,ି 
ମାନବକିତାର 
ମାନଚି େର 
େସେନହ ର  େବାଳ.ି..... 
          ଚଇତ ଆସଛି.ି.........।।୨।। 

 େଲାକପିରୁ, ଗଡ଼ମାଣତୀର,  
େଖା ା - ୭୫୨୦୬୨ 

       େମା : ୯୯୩୭୪୭୨୧୧୮  
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ଅ  େ ମିକର ଗୀତ 
ନଶିକିା  କହଲସଂିହ 

      -: ଏକ :- 
   ତୁେମ ସା ପାର 
   ଜୀବନ େବଦୀେର 
   ପୀରତରି ନୂଆ ତ , 
   ମଁୁ ପାରବି ିଗାଇ 
   ଏକାଏକା ତୁମ 
   ବରିହ େବଦର ମ  ।। 
 

       -: ଦୁଇ:- 
    ଦୁଃଖ କରବିନି ି 
    ସୁଖ କଆିରରୁି 
    ଶୁଣେିଲ ତୁମର ିଗୀତ, 
    ଉଜୁଡେିଲ ପେଛ 
    ଉଜୁଡଯିାଉ େମା' 
    ସପନର ସନୁା େ ତ ।। 
 

       -: ତନି ି:- 
    େମାେତ ପର କର ି
    ଜୀବନର ବାଜ ି 
    େଯେତ ପାର ଜତିପିାର, 
    ତୁମର ିପାଇଁ କ ି
    ହାରପିାେର ମହୁ 
    ଜୀବେନ ହଜାେର ବାର ।। 

       -: ଚାର ି:- 
    େମା' ଲୁହକୁ ଯଦ ି
    ଭଲପାଅ ତୁେମ 
    ଆ ରୁ ନଗିାଡ ିନଅି, 
    େମା' ଛାତ ିଚପିଡୁା- 
    େକାହ େହାଇ ଝରୁ 
    ତୁମ ପାଇଁ ଆ ଲୁହ ।। 
 

       -: ପା  :- 
   ଅ ାର େଦଇ 
   େନେଲ ନଅି େମା'ର 
   ଜ ଫୁିଲ ଜ ରାତ,ି 
   ଦୁଃଖ ନାହ ମଁୁ େଯ 
   ଅ  େ ମିକ 
   ଅ ାର େମା'ର ସାଥୀ ।। 

େଲାକପିରୁ, ଗଡ଼ମାଣତୀର, େଖା ା -୭୫୨୦୬୨ 
େମା : ୯୯୩୭୯୫୩୫୨୬ 
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ଅବଳା 
ଆରତ ିମ ରୀ ଦାଶ  

    କଏି କେହ ତୁେମ ଅବଳା 
    ବଧିାତା କରୁଣା ବେଳ 

    େଧଯୖ  ଅଚଳ ସମାହତି ତୁମ ଠାେର 
    ବପିଳୁ ଓଜ ଧାରଣିୀ 

    ତୁେମ ଧା ୀ ଜନନୀ ଜ ମ ା । 
    େ ମ ଫ ୁର ଆଧାର  ତେମ 

    ଭାେବ ଲଳତି ଗୁଣା 
    ମଧୁ ଆଚରେଣ ମଧୁ ବାଙମେୟ 

    ଢ଼ାଳ ିପାର ସଦା ସା ନା 
    ତୁେମ ତ ଜନନୀ ଜ ମ ା  । 

    ସରଳ ହୃଦେୟ ଦାୟି ର େଵାଝ 
    କ ବ ର ଗାଢ଼ ଦୃଢ଼ତା 

    ମୁଖମ ଳେର ଦୁ ତ ିଅନୁକ ା 
    ତୀ  ସଜୃନ ଆକା ା, 

    ତେମ ତ ଜନନୀ ଜ ମ ା  । 
    େକେବ ମୁ ା କନ କା ଅନୂଢା 
    େକେବ ଣୟାତୁରା ିୟଲ ା 
    େକେବ ବରିହା ା ା ଅଧୀରା 

    େକେବ ସ ାେନା ା  ପରପିୂ । 
    ଜନନୀ ଜ ମ ା । 

    ନୁହଁ ନୁହଁ  ତୁେମ  ଅବଳା ଦୁଵଳା 
    ଅବା ଉପ ବ ଗମ ା 

    ତୁେମ େଯ ଜନନୀ ଜ ମ ା। । 

ଅବସର ା  ଧାନଶି ିକା, 
ଗୁରୁଜ , େଖାରଧା  
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ମାଟ ି 
ଆରାଧନା ଦାଶ 

ାଧୀନତାର ତୀକ ରି ାବ ି
େକେବ େକେବ େଚତାଇ ଦଏି  
ମାଟ ିପାଇଁ େକମିତ ି 
ବହି ଲା ଲ  ର ନଦୀ  
ଉଜୁଡ଼ି ଲା ସୁନାର ସଂସାର  
ବ ୁକ ମନୁେର େକମିତ ି 
ଲୁ  େହାଇ ଲା େଦଶର ସରାଜ  
ମୁଠାଏ ମାଟ ିପାଇଁ େକମିତ ି 
ବଳ ିପଡ଼ି ଲା ଜୀବନ  
େହାଇ ଲା େଦଶର େସୗଦା  
ମାଟେିର ଜନି ବା  

ସହି  ମାନ  ବଳଦିାନ  
େକମିତ ିଲୁଚଗିଲା  
ଇତହିାସର ପୃ ା ତେଳ  
ଆଜବି ିରହଛି ିସା ୀ  
େକେତ େକେତ ଫାଶୀଖୁ   
କଳା ପାଣ,ି ରୁ  କାରାଗାର  
ର ଭିଜା ହଳଦୀ ଘାଟର ମାଟ ି 
ର ତୀଥ ଇରମର ମାଟ ି 
ଆଜ ିଯାଏଁ ସରନିାହ ସଂ ାମ  
ମାଟ ିପାଇଁ ଆଜବି ିଚାଲିଛ ି 
ଶୂନ େର ଅ  କଷାକଷ।ି  

ରାଜ  ପରୁ ାର ା  ଶି ୟି ୀ  
ମନଥ ନାଥ ଉ  ବଦି ାଳୟ 

ପ ାମୁ ାଇ, େକ ାପଡା  
େମା - ୯୯୩୭୩୦୬୬୭୯ 
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େକାଟେିର େଗାଟଏି େଦଶ ଭାରତ 
ତାଭିତେର େମା ଓଡଶିା େଦଶ 
ଐତହି ସଂ ତୃ ିଭରା ଏଇ ମାଟ ି
ଓଡଶିୀ ନୃତ  ବି  ସି  
ଏ ିଲ ପହଲିା ଓଡ଼ଆି  ପାଇ ଁ
ଏକ େଗୗରବମୟ ଦବିସ 
ଅତୀତେର ଏଇ ଦନି ଜନମ ି ଲା 

ଥମ ଭାଷା ଭି କି ରାଜ  
ସବୁଠୁ େମା ିୟ ଉ ଳ େଦଶ......୧ 
 
 
 
 
 
 
 

ଏ ିଲ ମାସେର ପଣା ସଂ ା  ି
ଆହା କ ିସୁଆଦଆି ପଣାର ଆସର 
ବସ  େଶଷେର ୀଷ ଆର େର 
ମହକ ିଉଠଇ ଘରଠାରୁ େଦବାଳୟ 
ଅପରାନହ ଠାରୁ ରାତ ିଅଧ ଯାଏ ଁ
ସଭିଏଁ ମଜା ନଅି  ିପଣା ସଂ ା ରି......୨ 
ଏମିତ ିଏ େଦଶ ଏଇ େମା େଦଶ 
ସବୁେବେଳ କଛି ିନା କଛି ିଯାନ ିଯାତ 
ଓଡ଼ଆି ସଂ ତୃ ିଓ ଜନଜୀବନ 
ଶା  ିଆଉ ଭାଇଚାରାର ଉଦାହରଣ 
ଏଠ ିଜନଛି ିଯିଏ ଧନ  ତା ଜୀବନ 
ଏ ଜାତରି ହ ା କ ା ଦଇବ ବଧିାତା 
େସଇ ଏକା ଜଗତର ନାଥ ଜଗ ାଥ 
ସବୁର ି ାଣର ିୟତମ େଦବତା 
େସ ଓଡ଼ଆି ଜାତରି ାଣ େକ  
ସବୁ ଗତ ିମୁ ି ଗତରି ଉ  ଏକା.......୩ 

େମା ଓଡଶିା 
ୀଯୁ  ମେହ ର ସାହୁ 

ଉପ ନେି ଶକ,ଓେସପା 
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ନ ନ କାନନ ପାରଜିାତ ବନ 
ସୁମେନ ସ ତି ଆହାଃ କ!ି ମେନାରମ 
ଜୁଇ ଜାଇ େହନା ମ ୀ ମାଧବୀ ମାଳତୀ 
ପେୁ  ସବୁାସତି ର  େବରେ  େକତକୀ । 
 
ଚାରୁ େଶାଭାମୟୀ କୁତ ିରାଣୀ 
ସୁମେନ ସ lଏ େସୗ ଯ ର ସବୁଜ ବନାନୀ , 
ମନ େମାହନିୀ ସମୁନର ସଗୁ  
େସତ ଚି  ହାରଣିୀ । 
 
 
 

ସୁମନ େ ମର ତୀକ 
ଭ  େ ମକିର େସ େ ମର ସ କ 
ପଜୂା କରଥିାଏ େନଇ ଭ  େଦବାଳେୟ 
େ ମକି ଅପଣ କେର େନଇ ଫୁଲ ହାର 
େ ମକିାର ଗେଳ । 
 
ଜୀବନର ତ ିସମେୟ ଜନମଠୁ ମତୁୃ   
ମିଳନଠୁ ବରିହ ଦୁଃଖସଖୁ ସବୁର ିସେମଦକ 
ଏହ ିସୁମନର ହାର   
ସମ  ିୟ ଅତ ିଆଦରର 
ଅତ ିଅ ରର ଗରବି ଧନୀ ସଭି ଜନର । 
 

ସୁମନ 
େଶାଭାଗିନୀ  ନ  

ଜୟପରୁ (େକାରାପଟୁ )  
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 ଏଇଠ ିତ ଲ ଲୁଚଲି େକଉଁଠ ି
 େଖାଜ ିମଁୁ ପାଉନ ିସ , 
 ବାହୁନୁଛ ିମନ ହୃଦୟେର େକାହ 
 ଦଗିବଳୟକୁ ଆ .....।।୦।। 
 
 େ େମ ଉବୁଟୁବୁ କର ିଧରି ଲ 
 େସେନହ ସାଗେର ଛାଣ,ି 
 ମରମ ଭିତେର କବତିା ଭରଲି 
 ଆ ର ଚାହାଣୀ ହାଣ,ି 
 ଛଟପଟ କେର ୁତ ିତୁମ ିେୟ 
 ଇ ଧନୁ ର  ମା  .....।।୧।। 
  
  
 

 ସପନ ବୁଣିଲ ବାହୁବ ନେର 
 ସୁର ତାଳ ଲୟ ମେନ, 
 ବଦଳାଇ େଦଇ ଜାଗିର ିତ ିେମା’ 
 େ ମକି ବଣଜି ଧେନ, 
 ଆଶା ଉଜାଗର ବ ବିାର ରାହା 
 ହୃେଦ ରହଗିଲା ଲା .....।।୨।। 
  
 ବାଇଆ ମନଟା ତୁମ, େଖାଜ ିବୁେଲ 
 ମହକର ଧାର ଧର,ି 
 ତୁେମ ନାହଁ ସନିା ଏେବ ଆେଖ ପାେଖ 
 ନି ାସ ତ ହୁଏ ବାର,ି 
 କାେଳ ମିଳଯିିବ ଚ ବାଳ ଦେିଗ 
 େଖାଜ ିବୁେଲ ଆ  େଯା .....।।୩।। 
 

ଦଗିବଳୟକୁ ଆ  
ଆଶୁେତାଷ େମେହର  

୫୪, ଆୟପ ୀ 
କଟି ଛକ ପଟଆି 

ଭୁବେନ ର - ୭୫୧୦୨୪ 
ଦୂରଭାଷ – ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬ 
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ଦଲକାଏ ପବନ,  
ଝରେିପାକ  ଇତ ତ ବଚିରଣ 
ଆକାଶର ଶ ାମଳ ରୂପ 
ପ ମାନ  ମମର ଶ  
ଆହା କ ିମେନାରମ ଦୃଶ  
ଆହାଃ କ ିବଚିି  ଶହିରଣ   
 
ସ ା ହଜ ିଯିବା ଭୟେର ମଁୁ ଲୁେଚ 
ଲୁଚବିାକୁ େଚ ା କେର 
େହେଲ ଲୁଚବି ିେକଉଁଠ ି? 
ପ ମାନ  ଉହାଡେର କ ି
ପବନର ବାହୁ ଛାୟାେର 
ନା ଧୂଳରି ପିଠ ିତେଳ 
େକଉଁଠ ିେକଉଁଠ ି? 
 
 
 

କଏି େଦବ ଆ ୟ ? 
କଏି େଦବ ଅଭୟ? 
 
ବଷା ଆସେିଲ କାହା କଥା ମେନପେଡ 
ବଷା ଆସେିଲ କଣ ହୁଏ 
କଏି ସୁଖ ପାଏ  
କଏି ଖୁସ ିହୁଏ 
େହେଲ ମଁୁ ଜାଣଛି ିବରିହ ବ ରି ଧାସେର କାଠ 
େହାଇଯାଇ ବା େକାହର ଧଯ  ତୁେଟ 
 
ମଁୁ ବାଟ େଖାେଜ ବାହାର ିଯିବା ପାଇ ଁ
ନି ର ିଯିବା ପାଇ ଁ 
ତୁହାକୁ ତୁହା ବଷା କଚାଡ ିେଦଉଥାଏ  
ମଁୁ ଭିଜୁ ଥାଏ ହଜୁ ଥାଏ   
େମା’ ମନର ନଭୃିତ ଅ ାର  
େକାଠରୀ ଭିତେର  
ନଜିକୁ େଖାଜୁଥାଏ ନଜି ଭିତେର । 

ଲୁହ 
ଶୁେଭ ୁ  ସାହୁ 

ଜଟଣୀ 
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