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 ସାମାଜକି ଗଣମା ମେର ଓଡିଆ ଭାଷାେର ଅେନକ ଗ , କବତିା 
ଓ ବ ମାନ ପାଠ କରିବାର ସୁେଯାଗ ମିଳୁଛ ି । ଏହା ଅେନକ ନୂତନ 
େଲଖକ ଏବଂ େଲ କା ସୃ ି କରୁଛ ି । କି ୁ  ପୂବରୁ ଏବଂ ଏେବ 
େଲଖାଟଏି କାଶ କରିବା ପାଇଁ କାଶକମାେନ େଲଖାର  

େୟାଗା କ ଦଗି ତଥା ଗୁଣା କମାନ ଉପେର ତୀ ଣ ଦ ି ର  
କାଶ କରିବା ପାଈଁ ଅତ  ଯ ଶୀଳ ।  

 କି ୁ  ସାମାଜକି ଗଣମା ମେର ଘୁରି ବୁଲୁ ବା କଛି ି ନମିମାନର 
ଅେଶାଭନୀୟ େଲଖାଗୁଡକୁି ସୁଧାରିବା ପରିବେ  ସୁଧାରିବାକୁ ପରାମଶ 
େଦଉ ବା ବି  ବ ିମାନ ୁ  ବିେରାଧ କରାଯାଉଛ ି । ଯଦ ି ଏପର ି
ମେନାଭାବ େନଇ ମାତୃଭାଷାର ଅପବ ବହାର କରାଯାଏ, େତେବ ଆମ 
ମାତୃଭାଷାର ଭବଷି ତ େକେତ ସୁର ିତ !? 
 େତଣୁ େଲଖାଟଏି କାଶ କରିବା ପୂବରୁ େତ କ ସମୟେର 
ଶ େକାଷର ଉପଯୁ  ବ ବହାର ାରା େଲଖାଗୁଡକିର ଗୁଣା କମାନ 
ବୃ  ିକରିବାକୁ ୟାସ କରିବା ନତି ା  ଆବଶ କ ।  

ମାଗଦଶକ : 
ଡ. େମାଦ ଚ  ଦାଶ  
 
ଉପେଦ ା ମ ଳୀ : 
ବଭୁି ସାଦ ହରିଚ ନ 
ଡ. ରଶୀର ନ ନାଥ  
ନଶିକିା  କହଲସଂିହ  
 
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 ବଳୟିାରସଂିହ 

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

େପା  : ପି ଏନ କେଲଜ, େଖା ା - ୭୫୨୦୫୭, ଓଡିଶା  
େଯାଗାେଯାଗ : ୯୪୩୭୨୮୧୬୫୫, email : amarisatya@gmail.com 
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୧.   ବଷା      ମଧୁଛ ା ଦାଶ       ୫ 
୨ .  ଅବ  ଆ ର    ଆରତ ିମ ରୀ ଦାଶ     ୬ 
୩.   ମ  ଯାଦବ    ରେମଶ ଚ  ମି      ୭  
୪.   ଗ ାପାର     ସୁେରଶ ଚ  ରଥ      ୮  
୫.   ତଶିତି     ଅଳକା ଦାସ       ୯ 
୬.   ଦାରୁଭୂତ ମୁରାରୀ   ସେି ର ିପାଠୀ      ୧୦ 
୭.   ଅନାଦୃତ ସତ     ସ   ମ ଳ       ୧୧  
୮.   ମିକ - େଦଶର େମରୁଦ    ୀମତୀ ବାସ ୀ େଦଈ     ୧୨ 
୯.   ିର ା େର େଲଖା...   େଜ ାତବିଦ ମେନାଜ କୁମାର ପ ନାୟକ  ୧୩ 
୧୦.  ଦ  େବୖଶାଖ     ବେିନାଦନିୀ ଦାଶ      ୧୪  
୧୧.  େ  ଅ ା ିନୀ    ସେ ାଷ କୁମାର ପ ା     ୧୫ 
୧୨.  ସୁମନ      େଶାଭାଗିନୀ  ନ      ୧୬ 
୧୩.  କଏି       ଶକୁ ଳା ପ ା       ୧୭ 
୧୪.  ଋତୁରାଜ     ପ ିତ ବାସୁେଦବ ସାହୁ      ୧୮  
୧୫.  ରି ା ବାଲା     ଚନିୟ େପାଲାଇ      ୧୯ 
୧୬.  ଏ ତ ଅେଟ ଜୀବନ ନାଟକ  ିନାଥ ପ ନାୟକ      ୨୦ 
୧୭.  ଅତୀତ ଦନିର ୃତ ି   ଛବରିାଣୀ ପତ ି      ୨୧ 
୧୮.  ସୁନାପିଲା େହାଇବା    େଜ ରୀ  ସଂି       ୨୨  
୧୯.  ବରିହୀ ନ    ଆଶୁେତାଷ େମେହର      ୨୩ 
୨୦.  େଫର ା େଚୖ     ବଜିୟ କୁମାର େଜନା      ୨୪  
୨୧.  ସାଆେ  େହ...!!   ସୁକା  ିମି        ୨୬ 
୨୨.  ପଥରଟଏି େସ ଫୁଲ   ତାରା ସାଦ େଜନା      ୨୭  
୨୩.  ଯାଯାବର ମନ    ରେମଶ ମ ରାଜ     ୨୮  
୨୪.  କବତିା ଓ ତୁେମ    ଜେିତ  ନାୟକ       ୨୯ 
୨୫.  େଦବୀ     େସୗମ ା ୀ ପ ା      ୩୦  
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୨୬.  ଜୀବନର ଚି     ର ିତା ମି       ୩୨ 
୨୭.  ଓଡ଼ଆି ଆଉ ଓଡ଼ଶିା   ଦବିାକର ନାୟକ      ୩୩ 
୨୮.  ସାବଧାନ     କା ୁ ଚରଣ ମି       ୩୪ 
୨୯.  ଆ... େଲ ବା କବତିାଟଏି  ମେନାଜ ମି       ୩୫ 
୩୦.  ଅଦୃ ୁ  ଶ    ସାର ଧର ଷଡ଼ ୀ     ୩୬ 
୩୧.  ଜୀବନ ପଥ    ିେଲାଚନ ଦାସ      ୩୭ 
୩୨.  ବସ  ଗଲାଣି େଫରି   ନଶିକିା  କହଲସିଂହ     ୩୮ 
୩୩.  ଆେମ ଚ ଭାନୁ-ଲାବଣ ବତୀ ଯେମ ର କହଲସଂିହ     ୩୯ 
୩୪.  ଅଋତୁ େମଘ    େବୖଦ ନାଥ ଲାର     ୪୦ 
୩୫.  େ ମ ପରଭିାଷା    ସୁନ ା ମହା ି      ୪୧ 
୩୬.  ଇ ତି ପୃ ବୀ     ଡ. ସ ିତା ପ ନାୟକ     ୪୨ 
୩୭.  ଅ  େ ମିକର ଗୀତ   ନଶିକିା  କହଲସିଂହ     ୪୩ 
୩୯.  ୀଷର ତାତ ି    ଜୟ ୀ ପ ନାୟକ     ୪୪ 
୪୦.  ଏେବ ଏେବ : ମଁୁ, ତେମ ...  ସେରାଜନିୀ େଜନା     ୪୫ 
୪୧.  ମାହା  : ଅ ୟ ତୃତୀୟାର  େତାଫାନ କୁମାର      ୪୬ 
୪୨.  ମଁୁ କଣ ଶା େିର ଅଛ ି   କାଳି ସାଦ ମହାପା      ୪୭ 
୪୩.  ବି ାନୀ େକୖବ     ପଦନାଭ ପାଣି ାହୀ     ୪୮ 
୪୪.  କବ ିଓ କବତିା    ଡ. େମାଦ ଚ  ଦାଶ     ୪୯ 
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ବଷା 
ମଧୁଛ ା ଦାଶ  

ବରଷାକାଳ ଜଳଦ ମାଳ 
ନୀଳ ଗଗେନ ଭାେସ 
ବଉଦ ଫାେ  ନାଲି ସୁରୁଜ 
ମୁରୁକି ହସ ହେସ  । 
 

ଆକାଶ େକାେଳ ବାରିଦ େମେଳ 
ବଜୁିଳ ିରାଣୀ ଦେିଶ 
ସା େର ତାର କଳାବାଦଲ 
ବାଜା ବଜାଇ ଆେସ । 
 

ଟୁପୁରୁ ଟୁପୁ ଶବଦ କର ି
ଝେର ବରଷା ପାଣ ି
ସାରୁ ଗଛ ମୂେଳ େକଁକଟର 
ଡାେକ େବ ୁ ଲି ରାଣୀ 
 

ମାଳକୁମାଳ ସାଧବ େବାହୂ 
ମନକୁ େମାହ ିନଏି 
ଛୁଇଁେଲ ତାକୁ ସରମି ଲାେଜ 
ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ଦଏି  । 
  
 
ସବୁଜ େ ତ ଶ ାମଳ ତରୁ 
ଦୂର ଗଗେନ ମିେଶ 
ପାହାଡ଼ ତେଳ ଟକିି ଗାଆଁଟ ି 
ସରଗ ପରି ଦେିଶ । 

େମଘ ଦଶେନ ପୁ  ବି ାରି 
ବନେର ନାେଚ େକକୀ 
କି ଅପରୂପ ଭ ିମା ତାର 
ଆ  ରହଇ ଲା   । 
 

ସରସୀ ଜେଳ ପଦୁଅଁ କଇଁ 
ଆହା କି େତାରା ଦେିଶ 
ସାତର ର ଇ ଧନୁଟ ି
ଆକାଶ େକାେଣ ହେସ  । 
 

ବରଷା ବାରି ସା େର ଧର ି
ଉଛୁଳା ନଈ ଧାଏଁ 
ଆମାନଆି େସ ଗଁା ଗ ା ବଲି 
ସବୁ ଭସାଇ ନଏି  । 
 

ବରଷା ରାତ ିଛନେକ ଛାତ ି
ମେନ ଆଣଇ ଭୀତ ି
ଡାେକ ଡାହୁକ ରାେବ ମ ୁ କ 
ଝି ାରୀ କେର ଝ ଝ   । 
 

େହେଲ ବରଷା ମାଆ ପରି େସ 
ହୁଏ ଆଶିଷ ଦାୟୀ 
ନଦିାଘ େଶେଷ ଧରାକୁ ଆେସ 
ଅେଟ ମ ଳମୟୀ   । 
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 ଅବ  ଆ ର 
ଆରତ ିମ ରୀ ଦାଶ 

ବାରୁଣୀ ଗଗେନ ଢ଼ାଳ ିେଶାଣିତ ର ଣୀ 
ଅ ରାେଗ ଜଳୁ ଲା କିବା 

ସ ାର ଦହୁିଡ,ି 
ଶୁଭୁ ଲା ଦୂରପଥୁଁ  ଅବା 

ଶିବା ଶି ା ନ,ି 
ଘ ା ନାଦ ସାେଥ ଦୂର େଦବାଳେୟ 

ସରୁ ଲା କିବା 
ସ ାର ଆରତ ି। 

ସହସା ବାତାଘାେତ େଖାଲି ଗଲା 
ପ ିମ ପଥ 

ନଭିି ଗଲା ଶିଳା ଗେୃହ 
ନବି  ଦୀପ, 

ଶୂେନ , ମହାଶୂେନ  ଗଲା ହଜ ି
ଦୀ  ଶିଖା ତା'ର 
ପ ିମ ଗଗେନ । 

ରୁଖା େତଜ ିମୃ ିକା ଦୀପ 
ନଃିଶେ  ଭଜଲିା 

ଆହା ମୃ ିକା େକାଳ, 
ଶୂନ ,  ଶିଳା ଗେୃହ 

ରାଜୁ ଲା ଖାଲି ଶୂନ ତାର ର 
େଲାକ େଲାକା େର 

ସ ରିଲା ବ ତିର ଅବ  ଆ ର,  
ନବିାେଦ ନେିଘାଷି ମହାକାେଶ 

ଚରି ୟୀ କାଳର େସ 
ଜୟ ଜୟକାର 

ଚତିାନେଳ ସମପତ 
ବ ତିର ଚରି ହାହାକାର ।  

ଗୁରୁଜ , େଖାରଧା  
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ମ  ଯାଦବ 
ରେମଶ ଚ  ମି  

ପୃ ବୀର ଏ ଏରକାର ବନେର 
ଆଜ ିେକାକୁଆ ମାତଛି ି

ମତା  ପାଗଳମାନ ୁ  
ବି ମର ମାୟାଜାଲ େବଢାଇ  
ପର ର ବେିଭଦର ାଚୀର େତାଳଛି  ି
ହଂିସା ଅସୂୟାର,   
ସା ାଜ ବାଦର କାଦମରୀ ପାନେର 
ବି ା  କରିଛ ି। 
ଅଶୁଭ ଲ େର ଆଜ ି 
େକାକୁଆ ମାତଛି ି। 
 

ଯୁ ର ଦାବାନଳେର ସଂ  ଏ ମାଟ ି
ପବନେର ମହାକାଳର ବକିଟ ଚି ାର 
ବଭି  ମତୁୃ ର ଗ ୀର ନେିଘାଷେର  

 ଜନପଦ 
ସାଧାରଣ ମଣିଷର ବୁକୁ ଯାଏ ଫାଟ ି। 
 

କଣ ପାଇଁ ଏ ବଡମିା, ଏ ମହ ାକାଂ ା 
ଜୀବନ ତ ଆତ ିତ ସାପଟଏି ଭଳ ି
ଆ ର ାପାଇଁ ବବିର େଖାଜୁଛ,ି 
େସଦନି ହେିରାସୀମା, ନାଗାସାକୀର 

ଳୟର ଉ ତ ତା ବକୁ କ'ଣ 
ପାେଶାରି େଦଇଛ ି

ନି ିତ ମୃତୁ କୁ ହାତଠାରି ସାଦେର ଡାକୁଛ ି। 
ଆେମ େଖାଲିେଛ ପୃ ବୀର ଇତହିାସ ପୃ ା  
ଆେମ ପଢେିଛ ତାର ତଟିି ଅ ାୟ  
ସୂଚ  ମାଟରି େଲାଭ 
ଟାଣିନଏି ର  ନଦୀର ଖର ସୁଅକୁ 
ପୁଅର ଶବ ବ ିକାଠଗ ି ହୁଏ, 
ଅହଂସବ  ମନ, ସା ାଜ ବାଦୀ େଚତନା 
ଧସାଇଦଏି ବରିାଟ ସା ାଜ   
ରାଜା ବ ିଭିକାରୀ ହୁଏ 
ନଜିକୁ "େଦଶ" େବାଲି ହୁଂକାରୁ ବା ସ ାଟ 
ଆ ାଘାେର ବଷିପାନ କେର । 
 

େକେଡ ବାମନ ଏ ଯାଦବ 
ପାଣିେଫାଟକାର ଏ ଜୀବନ  
ଆଜ ିଅଛ-ିକାଲି ନାହ  
କାଦମରୀ ପାନ ପେର 
ଏ ସତ କୁ ତାର ହାତ ପାଉନାହ  
ଜୀବନର ସତ ଠାରୁ  
ବାଟବଣା ଏ ମଣିଷ  

ମ  ଯାଦବ 
ନଜିକୁ ନେିଜ େଦ ପାରୁନାହ ।  

ତାପସ କୁଟୀର, ବଇ ା, ଅନୁେଗାଳ  
େମା- ୯୪୩୮୪୮୧୧୩୬ 
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ଗ ାପାର 
ସୁେରଶ ଚ  ରଥ  

ୀରାମ େସୗମି ୀ ଗୁରୁ ବି ାମି  ଜା ବୀ ତଟେର େବଶି 
ଗ ା ଅତି ମ କରିବା ନମିେ  ଧୀବେର ଡାକିେଲ ଆ ାସ ି

ବଧୀର େକୖବ  ନୀରେବ େଦ ଲା 
ପଦରଜ େଶ ର ମୂରତ ିଦବି  ନାୟିକା େହାଇଗଲା 

 
 ଗ ାମାତା େଦ  ହେଷାତଫୁ  ଆ  ନାଚି ନାଚି ପାେଶ ଆସିେଲ 

ବି ୁ  ନଖ େକାଣୁ ଭଗୀରଥ େଯାଗୁ ଧରାବତରଣ କରିେଲ 
ଧନ  ଅଭିଶ  ସଗର କୁମାର 

ମାତା  ପରେଶ ଜୀବନ ଲଭିେଲ େମା ର ଆନ  ଅପାର 
 

ବ ର ଧୀବର ୀରାମ ପୟର େସ ଜେଳ କଲା ାଳନ 
ବସେନ େପାଛଣି ଚରଣାମତୃକୁ ଉଦେର େ ପିଲା ତତ ଣ 

ବି ାନୀ େକୖବ  ଆନେ  ହସିଲା 
ହର ା ାରା ଅ ା  ପଦାଥ ଭାଗ ବେଳ ଆଜି ଲଭିଲା 

 
ଗ ା ଅତି ମି ମି ଳା କଟେକ େଦଖ ଜନତା  ଆନ  
ଗରୁ ଓ ାଇ ଆସିଛ ି ସେତ େହବାକୁ ରାଜାର ଦାମାଦ 

ଶିବଧନୁ ଆଜ ିନି ୟ ଭା ିବ 
ସୀତା ୟଂବେର ଜଗତ କଲ ାଣ ଆକାଶୁ ପୁ  ବରଷିବ ।  

ବଶିନାଥ କେଲାନ,ି ଜଟଣ,ି େଖାରଧା 
େମା - ୯୭୭୭୨୩୮୬୪୦ 
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ମାଆ େକେବ େଦଇପାେର ତଶିତ,ି 
ନ େହବାର କନ ା, 

ବଷା େକେବ େଦଇପାେର ତଶିତ,ି 
ନ େହବାର ବନ ା, 

ସୂଯ  େକେବ େଦଇପାେର ତଶିତ,ି 
ଆେଲାକିତ କରିବାକୁ ଏ ସାରା ମୁଲକ, 
ଚ  େକେବ େଦଇପାେର ତଶିତ,ି 

ବଷସାରା ଢାଳବିାକୁ ଶୀତଳ ଆେଲାକ, 
ଫୁଲ େକେବ େଦଇପାେର ତଶିତ,ି 

ଲାଗି େହବାପାଇଁ ଯାଇ ଠାକୁର େସବାେର, 
ସି ୁ  େକେବ େଦଇପାେର ତଶିତ,ି 
ତୃଷା ନବିାରଣ ପାଇଁ ତୃଷିତ ଜନେର, 
େକହକିା'ର ତଶିତ ିକରିବାକୁ ର ା, 
ନୁହଇ ସମଥ ଆଉ ନୁହଁଇ ନି ିତ, 

ସବୁଖାଲି ବାହାେ ାଟ,ବୃଥା ଆ ାଳନ, 
ଧମ କମ କରିବାର ଏକ ବଡି ିତ, 

ମଁୁ କି ୁ  େଦଇପାେର ତଶିତ,ି 
ଶତ ତଶିତ,ି 

ଜୀବନର ତ ିେସାପାନେର, 
ଦୃଢ ଅଭିବ ି । 

ସରକାରୀ ଉ  ବଦି ାଳୟ,  
ପ ାେତାଟାପଡା 

ତଶିତ ି
ଅଳକା ଦାସ  
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 ଦାରୁଭୂତ ମୁରାରୀ 
ସିେ ର ପିାଠୀ  

ଶୁଣ ଶୁଣ େମା ଦୁଃଖ  
ଦାରୁଭୂତ ମୁରାରୀ 
ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ମଉନ ରହେିଲ 
କା’ ଆେଗ କରିବ ିଗୁହାର ି
 

ଶୁଣ ଶୁଣ େମା ଦୁଃଖ  
ଦାରୁଭୂତ ମୁରାରୀ 
 

େମାେତ େଦଲ ଏଇ ମଣିଷ ଜନମ 
େକେତେଯ ଜ ାଳ ଖ ି ଲ 
େମାହେର ପକାଇ ଆେହ ଭାବ ାହୀ 
ଆପେଣ ମନକୁ ର ିଲ 
ସପନ କୁହୁଡ ିଚଉଦଗି ବୁେଲ 
ବାଟ ଆେସ ନାହ ବାହାରି 
 

 

ଶୁଣ ଶୁଣ େମା ଦୁଃଖ  
ଦାରୁଭୂତ ମୁରାରୀ 
 

େକମିତ ିଜଇଁିବ ିମାୟା ନଗରୀେର 
ସଭି ର ମନ  ଛଳନା ଭରା 
ସଂସାର ଦା େର ଶୂନ  ପଡଗିଲା 
ଯାହା ଆଣି ଲି ସୁଖ ପସରା 
ଦୁଃଖର ପସରା ମୁ େର ମୁେ ଇ 
ଚାଲିଛ ିଏକାକୀ ହରୀ 
 

ଶୁଣ ଶୁଣ େମା ଦୁଃଖ  
ଦାରୁଭୂତ ମୁରାରୀ 
 

କେହ ସିେ ର େହଲ କି ପଥର 
ଆେହ ନୀଳାଚଳ ବହିାରୀ 
ଶୁଣ ଶୁଣ େମା ଦୁଃଖ 
ଦାରୁଭୂତ ମୁରାରୀ ।  
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ଘତୃ ଳନ ରତ ି
ଗୁ  ରୁ ର ଗତ ି
              ମୁ  ଶକୁ  ି  ଅ   
ଭୃ  ନଭୃିତ ଭାବ 
ଭ  ପାବତି ନାବ 
              ବ ଥ ବିଭ  ୁ  ମ  
 

ବକୃିତ କ ା କର ନୀତ ି
ଉ  ି  ଅହରିାଜ 
ଅତୃ  କର ଗଜ 

ଣ ଅନଳି ତୀ  ଗତି ।୧। 
 

ବୃ  ସୂନ ଆଭା 
 ସୁଷମା େଶାଭା 

               ଛି  ପ ବ ଜୀ  ଆଶା 
ଘୁ  ବଳୟ ବୃ  
ପୁ  ମଳୟ ନୃତ  
              ମତୁୃ  ଅବ  ଜନ ଭାଷା 
 

ଧୂ  ଶୃଗାଳ ବ ୁ  ୀତ ି
ସି  ମଣୃୟ ତନୁ 
ଭ  ଅବଶ ଜାନୁ 
ଅବନୀ ଆବ ନ ଗୀତ ି।୨। 
 

ଶିେଳାଚୟ ଳନ 
ପୁ ର ଆକଳନ 
              ପୂ  ଉ ାଳ ଜଳନଧି 
ନଭୃିତ ନାରିେକଳ 
ଗଭ ସ ତି ଜଳ 
              ଉ ତି ସମର ଆୟୁଧ 
 

କର କୁଳନି ଣ େ ାଧ 
ଜନି ୀ ଜନ େ ଶ 
ନ  ବଭି  େଦଶ 
ଲ  ମୂହୁ  ମତୁୃ  େବାଧ ।୩। 
 

ନବଜାତ ଯ ଣା 
ନବବଧୂ ମ ଣା 
             ବୁଧ ସ ୁତ ଦିବ  ଚି  
ବି  ଆୟୁଧ ଗତ ି
ବି  ଆୟୁଷ ରୀତ ି
             ବି  ନି ାସ ବଭୁି ବି   
     
ନଃି  ନଶିା   ଗୁ  ଦୁଃଖ 
ତି  ମାତୃକା େଖଦ 
ସି  ମୃ ିକା େଭଦ 
ଅତୃ  ତୁର ମ ମୁଖ ।୪। 

େକାଟପ ା, େଖା ା  

ଅନାଦୃତ ସତ  
ସ   ମ ଳ  
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 ମିକ - େଦଶର େମରୁଦ   
ୀମତୀ ବାସ ୀ େଦଈ  

ଜୟ କିଷାନ  ଜୟ ଯବାନ  
 ଜୟ ମିକ ଭାଇ 
ତୁମରି ନି ା      ମ ଦାନେର 
      ସଂସାର ହସୁଥାଇ।୧। 
କମ ଈ ର  ମଟ ିବଡ଼ 
      ସଂସାର ଜନ ପାଇଁ 
ବନିା ମେର     ବନିା କମେର 
      କିଛ ିଫଳଇ ନାହ।୨। 
କମର ମୂଲ      ମ ମଯ ାଦା 
       ବୁଝ ସକଳ ଜନ 

ମିକ େହଉ      କୃଷକ େହଉ 
    ଯବାେନ କର ସଲାମ।୩। 
ଖରା ବରଷା       ଶୀତକୁ ଡର  
       ନଥାଏ ମେନ ତା'ର 
େଦଶ େସବାେର     ଜୀବନ ବେିତ 
      ମେନ ଖୁସି ଅପାର।୪। 
କୃଷି େ େର       ସୁନା ଫସଲ 
       େଯାଗାଏ ଖାଦ  ସାର 
କାରଖାନାେର       ଉପୁେଜ ବ  
      ମିକ ଆଗୁସାର।୫। 

ପଖାଳ ଭାତ        ଲୁଣ ଲ ା େର 
       କଟଇ ଦନି ଯାର 
ସୁଖ ା         ଦିବା ସପନ 
     େତଲଲୁଣ ସଂସାର।୬। 
କୁଡ଼ଆି ଘର        ଶାଗ ପଖାଳ 
       ପାଏ ପରମ ତୃ ି 
ସକାଳୁ ସ          ନାହ ବି ାମ 
      ଦନିଟ ିଯାଏ ବତି।ି୭। 
ଦାଦନ ଖେଟ       ବାେସ ରେହ 
       ଘର ସଂସାର ଛାେଡ 
େପଟ ଚାଖ         େପାଷିବା ପାଇଁ 
      କମ ଆଦରି ପେଡ଼।୮। 
ଶି  ଗତ ି        େଦଶ ଉ ତ ି
      େକାଠାବାଡ଼ ିନମିାଣ 
ପୁରୀ େକାଣାକ       କଳା ାପତ  
      ମିକର ମଦାନ।୯। 

ମ ମଯ ାଦା         ଦଅି ସକାର 
       ମିକ ଦବିସ େର 
େଦଶର େମରୁଦ     ମିକ 
   ଦନି ବତୁି ତା' ଖୁସିେର।୧୦। 

 ଶି ୟି ୀ ଓ କବୟି ୀ 
       େଖା ା 
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ିର ା େର େଲଖା େମା େଶଷ ଚଠି ି 
େଜ ାତବିଦ ମେନାଜ କୁମାର ପ ନାୟକ  

ରି ା ଉଡାଇ ଉନାଦ ଚେିତ 
େଫରୁ ଲି ଲ  ପେଥ 
କମାଣ ଫୁଟଲିା ବ େର ଆସ ି
ଅ ାର ଦଶିିଲା ମେତ ।।୦୧ 
 

େଦଶର େଗୗରବ େମା ନାେମ ଲା 
ମଁୁ ଅେଟ ବୀର ସ ାନ 
ହୃଦୟ ଫାଟ ିଲହୁ ଝରୁ ଲା 
ଅଥୟ େହାଇଲା ମନ ।।୦୨ 
 

ହୃଦୟ ବଦିାରକ ଯ ଣା ଲା 
ମଁୁ ନେିଜ ଲି ତା’ ସା ୀ 
ପଥର ଗୁଡାକ ତରଳ ିଗଲା 
ବକିଳ େମାହର େଦ  ।।୦୩ 
 

ର  ଛଟିାକୁ ମଁୁ ସାଉଁଟୁ ଲି  
ଜୀବନ ଗଲା ପୂବରୁ 
ପାଷାଣ ମେ  େଲ େଦବ ିକିଛ ି
େଶଷ ଦୁଇ ପଦ କଥାରୁ ।।୦୪ 

େସତକ ବ ିଆଉ ପୂରଣ େହବନ ି
ଅ ାର ଦଶିଇ ଆ  
େଶଷ କଥା ସବୁ ଅଧୁରା ରହଲିା 
େଘାର ବନ  ସା ୀ ।।୦୫ 
 

ଅତୀତକୁ ପେଦ ଏ େର ଅଛ  ି
ଅ ାରେର ବ ମାନ 
େଶଷ ପେଦ କଥା େଲ  େଦବି େବାଲି 
ବ ାକୁଳ େହଉଛ ିମନ ।।୦୬ 
 

େଶଷ ଚଠିି େମା ଅଧୁରା ରହଲିା 
େଲ ବ,ି ରହେିଲ ଜୀବନ  
ଥମିବା ଆଗରୁ ସବୁକୁ କହୁଛ ି
ବେ  ମାତର  , ବେ  ମାତର   ।।୦୭ 

 ହି ିଳିକାଟୁ, ଗ ାମ  
 େଫାନ-୯୪୩୭୮୧୪୮୦୮ 
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 ଦ  େବଶୖାଖ  
ବେିନାଦନିୀ ଦାଶ  

ଡହଡହ ଖରା ଉ  ଏ ଧରା 
ଅସହ  ତାତେିର ମନ ବକିଳ 
ଦ  େବଶୖାଖଟା ଦଅିଇ କଷଣ 
େଦଖାଇ ତା' କରାମତରି େଖଳ 
େଦହୁ ବହଇ ଗମଗମ ଝାଳ 
କମଠ ମଣିଷ ହୁଅଇ ଅବଶ 
ହରଣ ମନରୁ ଆ ହ ବଳ । 
 

ଅନଭବ ହୁଏ ସେତ ଜାଳେିଦବ 
ତା'ର େକାେପ ଏ ସାରା ମୂଲକ 
ଘାସ ଗଛେଟ ବ ିପା ୁ ର ଦଶିଇ 
ଭିଜଭିିଜ ିନତି ିତା'ର ଡହକ । 
ଶୁ  େଠା-େଠା ଯେତ ତଡ଼ାଗ 
ଜଳ ମୁେ  ପାଇଁ ଡହଳବକିଳ 
ଜନ, ପଶୁପ ୀ, କୀଟପତ । 
 

କହ ିହୁଏ ନାହ ମାଟ ିବ ାକୁଳତା 
ଟାଇଁଟାଇଁ ଖରାକୁ ପିଇ ପିଇ 
ଅସହାୟ ଭାେବ କରଇ େରାଦନ 
ସେତ କି ଆଜ ିତା' ବୁକୁ ଫଟାଇ ! 
ବରଷା େଟାପାକୁ େସ ଚାହ ଚାହ 
ତାର ବୁକୁ ପେର ସ ାନଗଣ ୁ  
ଭାେବ କିପରି ର ବ ବ ାଇ ? 
 

ଦ  େବଶୖାଖର ଝା ି କୁ ଶୀତଳ 
କରଇ େଯପରି ବରଷା େଟାପା 
ମନର ଉତାପ ହୁଅଇ ଶୀତଳ 
ବେିବକର ଗଳା ରହେିଲ ଚାପା 
ଲିଭିଯାଏ ମନୁ େଯେତକ ଦକା 
ଶୀତଳ ହୃଦୟ ସଦା ମଧୁମୟ 
ସେତ କି ଝରଇ ବଭୁି ପାଦୁକା ! 

କୁରୁଆ,ଁ ମୁଗପାଳ, ଯାଜପୁର 
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େ  ଅ ା ିନୀ  
ସେ ାଷ କୁମାର ପ ା 

ରାଜା ଅ ପତ ିରାଣୀ େକୗଶଲ ା   
ସାଧନାରୁ େହେଲ ଜାତ, 

ରୂପ, ଗୁଣ ସହ ସୁକନ ା ଭାବେର 
ସାବି ୀ େହାଇେଲ ଖ ାତ।୦। 

ପିତା  ଆେଦେଶ ମୁ େଲ େଯେବ 
ବକିିେଦେଲ ନଜି ମନ, 

ଶାଲ ରାଜ  ଦୁ ମତେସନ  ପୁ  
ନାମ ଅେଟ ସତ ବାନ।୧। 

ଅ ାୟୁଷ େନଇ ଆସିଛ ି ିୟ 
ତଥାପି କେଲ ନିଜର, 

ବା ବ େ ମର େଦେଲ ନଦିଶନ 
ନ େହାଇ େସ ଭୟାତୁର।୨। 

ନେିଜ ଜ ୁ େଦବ ପରାଜିତ େହେଲ 
ପତି ତା ନାରୀ ପାେଶ, 

ମତୁୃ ର ଉପେର ବଜିୟ ହାସଲ 
କୀ  ରହଗିଲା ବେି ।୩। 

ଆଦଶ େ ମିକା େ  ଅ ା ିନୀ 
ନାରୀ ଜାତି ଗଉରବ, 

େଯେତ ଦନି ଯାଏ ରହି ବ ସୃ ି 
ଏ ବି  ମେନ ର ବ।୪।  

ଗତରିାଉତପାଟଣା, କଟକ  
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 ସୁମନ  

େଶାଭାଗିନୀ  ନ  

ନ ନ କାନନ ପାରିଜାତ ବନ 
ସୁମେନ ସ ତି ଆହାଃ କ!ିମେନାରମ 
ଜୁଇ ଜାଇ େହନା ମ ୀ ମାଧବୀ ମାଳତୀ 
ପୁେ  ସୁବାସିତ ର  େବରେ  େକତକୀ  । 
 
ଚାରୁ େଶାଭାମୟୀ କୃତି ରାଣୀ 
ସୁମେନ ସ lଏ େସୗ ଯ ର ସବୁଜ ବନାନୀ , 
ମନ େମାହନିୀ ସୁମନର ସୁଗ  
େସତ ଚି  ହାରିଣୀ  ।  
 
ସୁମନ େ ମର ତୀକ 
ଭ  େ ମିକର େସ େ ମର ସ କ 
ପୂଜା କରିଥାଏ େନଇ ଭ  େଦବାଳେୟ 
େ ମିକ ଅପଣ କେର େନଇ ଫୁଲ ହାର 
େ ମିକାର ଗେଳ  । 
 
ଜୀବନର ତ ିସମେୟ ଜନମଠଁୁ  ମତୁୃ   
ମିଳନଠଁୁ  ବରିହ ଦୁଃଖସୁଖ ସବୁରି ସେମଦକ 
ଏହ ିସୁମନର ହାର   
ସମ  ିୟ ଅତ ିଆଦରର 
ଅତ ିଅ ରର ଗରିବ ଧନୀ ସଭି ଜନର  । 

ଜୟପୁର (େକାରାପୁଟ ) 
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କଏି  
ଶକୁ ଳା ପ ା  

ଅଥଳ ସାଗେର ଉଠିଛ ିଦୁବାଦଳ 
କିଏ ଉପାଡବି ଧମର ହାେଥ 
ପ ିଳ ଅେଟ ଯହ େସ ରସାତଳ ॥ 
 

ଦୁଃସହ ଜୀବେନ ଦୁମୂଲ  େସ ସମୟ 
କିଏ େଘନଯିିବ ଶା ିର ପେଥ 
ରହଛି ି ଯହ ଭୁ ନରିାମୟ ॥ 
 

ଜୀବନ ମରୁଭୂମି ବାଲୁକାେର  
ବାଆ ସାଜ ିକିଏ ଉଡାଇ େଦବ 
ଚଲାପଥ ଯହ ଅେଟ କ କିତ ॥ 
 

ଫୁଟଛି ିକମଳ ସପନର ସାଗେର 
କିଏ େତାଳ ିେଦବ ସା ିକ ସାଜ ି
ନା ିକ ଯହ ଚାଲଇ ଖରତେର ॥ 
 

େତଣୁ ଶୁଣ ଥେର କାନେଡରି ଜୀବେନ 
ଶା ିର ସୁତ େସ ଧମର ଦୂତ 
କହୁଛ ିଯହ ଅଶଭରା ନୟେନ ॥ 

ଭୁବେନ ର 
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ଋତୁରାଜ 
ପ ିତ ବାସୁେଦବ ସାହୁ  

େଦଖ ଏ ଋତୁରାଜ   ବସ  େଶାଭା 
ଜଳ- ଳ ଆକାଶ    କି'ମନେଲାଭା 
ନବବଧୂ ାୟକ    ଗଭାମ ିତ 
            ବିବଧି ଫୁଲ ଫେଳ ରୂପ ସ ତି  ।୧ 
ମ ମ  ବହୁଛ ି    ମଦୁୃ ମଳୟ 
କା  ବେି େଦ କା ା    ାଣ ଅଥୟ 
ଆ  ବକୁଳ କୁେ     କାକଳ ି ର 
         ା  ପ କ ମ କେର େସ ଦୂର  ।୨ 
ଭୀଷଣ ଶୀତ ତାପ   ନାହ ଖର 
ସକଳ ଜୀବ ର     ଭାରି ଆଦର 
େଦାଳପରବ େହାଲି    େକେଡ ସୁ ର 
            ର େଖଳ ି ନାହ ଆପଣାପର ।୩ 

ାର ାର ବୁଲ ି    େଦାେଳ େଗାବି  
େଭାଗ ଖାଆ ି ଭୁ    ରାଧାମାଧବ 
ପ ୀରୁ ଦି ୀ ଯାଏ    ଯା ା ସବ  
            ଭାଇଚାରାର ପବ କେର ଏକ  ।୪ 

ଚ ା ମ ୀ ମାଳତୀ    େଗ ୁ  ଟଗର 
ରଜନୀଗ ା ଯାଇ   ଯୂଇ ମ ାର 
େଦଖ ଏ କୃ ଚୂଡ଼ା    କି' ମେନାହର 
                  ତଡାେଗ ବକିଶିତ େ ତକମଳ ।୫ 
ଲଉଡ ିେଖଳୁଛ ି    େଗାପାଳବାଳ 
ରାଧାକୃ  ଯୁଗଳ    ମୂ  ସୁ ର 
ଧାଡ଼ଧିାଡ଼ ିବସିଛ ି  ବପିଣୀମାଳ 
              ଯା ା େଦ ବା ଲାଗି ଜନଗହଳ ।୬ 
କୁ ାଟୁଆ ରାବୁଛ ି   ମହୁଲ ବୃେ  
ନମି ଫୁଲ ପଡ଼ଛି ି    ଧରଣୀ ବେ  

କୃତ ିରାଣୀ ସେତ    ନବଯୁବତୀ 
               ଅ  ଅ େନ ଭରି ର ଛ ି ୀତ ି।୭ 

େଖା ା  
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ରି ା ବାଲା 
ଚନିୟ େପାଲାଇ  

ସାଇେକଲ ରି ା ଟାଣି ଟାଣି 
ସକାଳରୁ ସ  େହଉ ଲା 
ଅବା ରାତରି ନେିରାଳା ପଯ   
ଅ କ ଦ ିପଇସା ପାଇଁ 
ଗଦଭ ଖଟଣି ।। 
ପିଲା  ଚାହଦିା ଭିତେର  
ପୀଡ଼ତିା ପ ୀର ଜଜିୀବଷିା 
େଛାଟଆି ଉତରୀୟ କୁ େନଇ  
ଢା ି ପାରୁନ ଲି ମଁୁ 
ଲ  ଜ ାଳକୁ 
ସେତ େଯମିତ ିବମିୁଖ େହାଇ ଲା 
େମା େସୗଜନ ର ଲ ା ଆ ରଣ ।। 
 

ଅେଟା ରି ାର ାବଲ  େବାଲି 
ଦଦରା େହାଇଛ ିେମା ରି ା 
ବୟସ ବି ସରି ଆସିଲାଣ ି
ପ ୀ ଏେବ ନାହା ି ଜୀବେନ 
ପିଲାଏ ଯିଏ ଯା' ାଥେର  
ଭୁଲି ଯାଇଛ ି ପିଅର ଆ ା  
ଏ କାେଳ ମଁୁ ନଃି  ମତୃଦାର ।। 
 

ମେନପେଡ ବଗିତ ସ ା ସବୁ 
ମହାନଦୀ ଅବବାହକିାରୁ 
ଭାସି ଆସୁ ବା ମୁ  ଭ ନ 
ପରିବାରର ମମତା ଉଦ ାନେର 
େଖଳ ିଯାଉ ଲା ଗଂଗ ଗୟସର' 
ଏକ ଅପୂବ ନ 
ବେିମାହତି େହଉ େଲ ସବୁ 
ଖାଉ େଲ ଚା  ଓ ଗୁପଚୁପ ।। 
 

ବ ୁମାେନ ସବୁ ଦୂର ବଗିମ  
କିଏ କୁଆେଡ ସବୁ ଗେଲଣ ି
ସତେର କି ଅବାଧ େମଳଣ ି
କମ ମଧୁ  ମିଳେିଲ ବରିତ ି
େଦ ବ ିେବାଲି କାହାକୁ 
ହୁଏ ମଁୁ େକେତ ନରିାକୁଳ 
କି ୁ  େଦ  ପାେରନା ମଁୁ କାହାରିକୁ 
ଏ ଜନାକୀ  େରୗପ  ନଗରୀେର 
ଖାଲି ବାହୁନି େହାଇ' 
େଖାେଜ େସ ଅତୀତକୁ 
ହାେତ ଧରି ବଦିୀ  ଚାଚକିା ।। 

ା/େପା : େକ. ନୂଆଁଗଡ଼,ଭାୟା : ଗା ପୁର 
ଜି ା : ଗ ାମ  
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ଏ ତ ଅେଟ ଜୀବନ ନାଟକ 
 ନିାଥ ପ ନାୟକ   

ଏଇତ ଅେଟ ଆମ ଜୀବନ ନାଟକ 
ଣ ଣେକ ଆନ 

କିଏ େସ ନାୟକ କିଏ େସ ନାୟିକା  
ଣ ାୟୀ ଜୀବନ ।। 

 

କିଏ େସ ଦଶକ ସାେଜ େଦଖଇ 
ବସି ମ  ଭିତେର 

ଅଭିନୟ େଯ କିଏ ସାେଜ କରଇ 
େକଉଁ ର ମ େର ।। 

 

ମ  ସ ାଳକ କିଏ େସ ସାଜଇ  
େସହ ିମହାନାୟକ 

ଅଭିନୀତ ହୁଏ ଏ ମ  ସଂସାେର 
କହ େକଉଁ ନାଟକ ।। 

 

ଅଭିନବ ଏ ଧରା ର ମ   
ଅଭିନଵ ଅେଟ ନାଟକ 

ମହାନାୟକ େସ ଅେଟ ବଧିାତା 
ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏଠି ଅେନକ ।। 

 

ର ମ  ଣିକ ଏ ଜୀବନ ନାଟକ 
େକେତ ହସ େକେତ ଗୀତ 

ହସି ହେସଇବା ପଲେକ ଲୁଚାଇ ଲୁହ  
ସାଜ ିପରଦା ପଛର ହାତ ।। 

ଶି କ କେଲାନୀ, ଗା ୀ ନଗର, େକାରାପୁଟ   
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ଭସା ବାଦଲେର ଭାସିଗଲା େମାର 
ଅତୀତ ମଧୁର ୃତ ି
ଦଗିହରା େହାଇ ପଥ ଅ ାଳୁଛ ି
ନାହ େମା' ଜୀବନ ସାଥୀ । 
 

ସମୟ ବାହାେନ ଜାପତ ିପର ି
ଉଡଗିଲା ଉପବନୁ 
ଜୀବନ ବଗିଚା ମରୁଦ ାନ ଆଜ ି
ବ  ିପାରୁନ ିତା' ବିନୁ । 
 

ବ ନ ଅଗଳୀ ପାଖୁ େଦଲା େପଲି 
ସ କ ହାଟର ଭିେଡ 
ସବୁ ଆପଣାର ଲାଗୁଛ ି ପର 
ବରିହ େ ମର ନେିଡ଼ । 
 

ସୁଧୁରି ଯାଉ ଏ ' ପରି ିତ ିସବୁ 
େସ ପାଖକୁ ଆସ ୁ  େଫର ି

ଭୁ କୃପା କର େହ, କରୁଣା କର 
ପୟେର ଏ  ଗୁହାରି । 
 

ସାଥୀ ବନିା ଜୀବନ ଦୁବସହ ଲାେଗ 
ନଃି ାସ େଫରୁନ ିଆଉ 
େମା' ପଣତ ସୁଖ େଫରାଅ େହ, େମାେତ 
ବି ାସ ସୁଦୃଢ଼ ରହୁ । 

ଅତୀତ ଦନିର ୃତ ି
 ଛବରିାଣୀ ପତ  ି 

ମ  ଶାସନ, ବରିିଡ଼ ି,ଜଗତସିଂହପୁର  
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ସୁନାପିଲା େହାଇବା  
େଜ ରୀ  ସିଂ  

ଚାଲିବା ଚାଲିବା ଆେମ  
ବାମ ପେଟ ଚାଲିବା  
ବାମ ପେଟ ଚାଲି ଆେମ  
ନୟିମକୁ ମାନବିା  । 
ଶି ବା ଶି ବା ଆେମ  
ଭଲ କଥା ଶି ବା  
ଭଲ କଥା ଶି  ଆେମ  

ାନ ଅରଜବିା  । 
ପଢବିା ପଢବିା ଆେମ  
ମନ େଦଇ ପଢବିା  
ଭଲ ପାଠ ପଢ ିଆେମ  
େଦଶ ନଁା ର ବା  । 
ଖାଇବା ଖାଇବା ଆେମ  
ଭଲ ଖାଦ  ଖାଇବା  
ଭଲ ଖାଦ  ଖାଇ ଆେମ  
ସୁ  ନେିଜ ରହବିା  । 
ମାନବିା ମାନିବା ଆେମ  
ମାଆ କଥା ମାନବିା  
ମାଆ କଥା ମାନ ିଆେମ  
ସୁନା ପିଲା େହାଇବା ।  

ଶିଶୁ ସାହତିକିା ତଥା ସଂପାଦକିା  
      " ବଉଳଫୁଲ " 

ସା - ଭଟଆି , େପା  - ଯାଜପୁର େରାଡ  
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ବରିହୀ ନ 
ଆଶୁେତାଷ େମେହର  

ତୃ ିଗାଲିଚାେର କାହା ପାଦଛବି 
େଖାଜବୁିେଲ େମା’ର ମନ, 
ଫଗୁଣ ଆକାେଶ ହସଭରା ମୁହ ଁ
ସେତକି ପୁେନଇଁ ଜ !!।।୦।। 
   
ବଉଳ ବାସନା ବାଇ କେର ମନ 
େକାଇଲିର କୁହୁ ତାନ, 
ପ  ଉହାଡ଼େର ବରିହୀ ପରାଣ 
ଲୁଚ ିକେର ଅଭିମାନ, 
ଭଲ ଲାେଗ ସେତ ଏଇ େ ମ େଖଳ 
ମେନ ଛାେପ ୀତି ଚି .......।।୧।। 
 

େଖାଜ ିବୁଲି ଏେବ ଶୁଣିଲି ିୟାର 
ପାଉଁଜରି ରୁଣୁଝୁଣ,ୁ 
ଫୁଲ ଓେଠ ହସ ର  ମହକର 
ହଜଯିିବ ନାହ ମନୁ, 
ଗହୀର ସୁର େସ ତଥାପି େବସୁରା 
ବରିହୀ ମନର ନ......।।୨।। 

୫୪, ଆୟପ ୀ, କିଟଛକ, ପଟଆି 
ଭୁବେନ ର  
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େଫର ା େଚୖ  
ବଜିୟ କୁମାର େଜନା  

ନୂଆ ପବନର କୁଆପଥରେର  
ବାଇଗଣୀ ଫୁଲ ଥେର, 
ଝରି ଯାଉଯାଉ ଧରି ରହଛି ିେସ  
ସବୁଜ ପତର ଧାେର। 
 

େଗାଲାପୀ ସକାଳ ଅଟକି ଯାଇଛି  
ଫୁଲେର ଘାରିଛ ିମନ,  
ମଧୁ ଲୁଟୁଛ ି ମଧୁକର ଦଳ 
ଶୁେଭ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଗାନ। 
 

ଆଜ ିସକାେଳ ଏ ଚଗଲା ଚଇତ 
ଧବଳ ସରଳ ଶା ,  
ଅଥଚ ମଉନୀ ମଇନା କାହକି  
ଅଧୀେର େଖାଜୁଛ ିକା । 
 

େବ  େପାଖରୀେର ଅହ  ସୁଲ ଣୀ  
ସଜ କୁସୁମର େପ ା, 
େକାହ ଭୁଲା କୁହୂ କୁହୁଡ଼ ିପଛକୁ  

ତୃରି ସୂତାେର ଗୁ ା। 
 

ଶିରିଶିରି ବାଆ ଶିରିଷ ଫୁଲର  
ହାଲୁକା ପରଶ ଜାେଣ, 
ଏଥର ଚଇତ ିସୁଶୀଳ େକାମଳ  
ବାଉଁଶରାଣୀକୁ ଶୁେଣ। 
 

ବୟସୀ ବସ  ବଉେଳଇ ସାରି  
ଗଛେର ଭରିଲା କଷ,ି 
ଝରା ପତରେର ପାଉଁଜ ିପାଦକୁ  
କାକଳ ିଶବଦ ମିଶ।ି  
 

ଘାସ ଫୁଲ େଘରା ସଡକ ପଥେର  
ସକାଳ ସେଜଇ ଦଅି, 
ଶେହ ସହକାର ଭିତରୁ େଗାଟଏି  
କଷିଆମ େଖାେଲ ମୁହ।ଁ 
 

ମଝି ବସ େର ଅେନଇଲା େବେଳ  
ଘାସ ବ ିସୁ ର ଦେିଶ, 
ଫୁଲର େରାଶଣୀ ଫିକା ପଡ଼ଗିେଲ  
ନୂଆ ସଜେହଇ ଆେସ। 
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ବସ  ଫୁଟାଏ ଡାେଳଡାେଳ ଫୁଲ  
ଲଗାଇ ମନେର ନଆି,ଁ 
ଚଇ  ନବମୀ ଗହଳ ିଲାଗିଛ ି 
ମଇ  େଫରିଛ ିଗାଆ।ଁ 
 

କଅଁଳଛି ିନୂଆ ସଜ ସବୁଜମିା  
ସକାଳ େଦଖୁଛ ିମଁୁହ, 
ଛଳଛଳ ଜଳ ବତୁରା ଚାହଁାଣି  
ଭିଜାଇ େଦଉଛ ିେଦହ। 
 

ଫୁଲ କେହ ଏେବ କାହା ମନ କଥା  
େକାଇଲି କହୁଛ ିକୁହୁ, 
ଭିଜା ସକାଳେର ସଜ ସପନକୁ  
ସେଜଇ ସାବନୀ ବହୁ। 
 

ସୁନା ସକାଳର ବୟସ ନଆିଁେର  
େଫରିବା େବଳକୁ ଦାଗ, 
ଫରୁଆ ଭିତେର ଅୟସ ନଦିେର  
ଅେହତୁକ ଅନୁରାଗ। 
 

ପହଲିି େବଶୖାଖ ଫୁଲେର ଡାଳେର  
ବସ  ମହକ ଭରା, 
ନୂଆ ପତରେର ସବୁଜ ଧରଣୀ  
ନଦିାଘ ଆଣିଛ ିଖରା। 
 

ବସ  ଜଳୁଛ ିଫୁଲ ଆଲୁଅେର  
ବହୁଦୁେର ଅଛ ିଗାଆ,ଁ 
େକଉଁ େଦାଷ ପାଇଁ କାଠେର ଚେଢ଼ଇ  
କ ାେର େଲ େଲ ନାଆ।ଁ 
 

ଦାମନେଯାଡ,ି େକାରାପୁଟ, ଓଡ଼ଶିା  
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ତୁମ ଲାଗି ସିନା ନମିେର ଚ ନ 
ମଧୁପର ଓେଠ ମଧୁର ଗୁ ନ  
       ସକାଳଟ ିବାେଢ େକାଟଏି ଣାମ   
             ମଦୁୃ ସମୀରଣ ସି  ି.... 
ଏ ମାଟଘିଟର ଆେହ ରୂପକାର  
ମଉଳା ଦୀପର ଅଲିଭା ା ର 
        ଦଶିାହରା ଏଇ ଜୀବେନ େଦଇଛ  
          ଆେବଗର ମଧୁ ବି  ି ....... 
        ହୁଏ ମଁୁ ତୁମକୁ ଝୁର.ି... 
ନରିାଜନା କେର ତବ ଅନୁରାେଗ  
             ଆଶାର ଦୀପାଳୀ ଜାଳ.ି....(୧) 
 

ତୁେମ ହ ତ ସୃ ି ତୁେମ ସ ାବନା  
ତୁେମ ତଶିତ ି ୀତରି ଝରଣା 
        େକେବ ବି ାସର ବି ାବସୁ େକେବ 
              ଜି ାସାର ବଦି ାପତ.ି.. 
ତୁେମ ଭାଗବତ େବଦର ଓଁକାର  
ତୁେମ ସବବ ାପୀ ପୁଣି ନରିାକାର 
     େକେବ ଦୃଶ  ପୁଣି େକେବ ଦୃଶ ା ର  
              ଧନ  ତୁେମ ବି ଶି ୀ.... 
                 ଚରେଣ ଶରଣ ପାଇଁ .... 
ଲୁହେର ପଖାଳ ି ୀ ର ାଚରଣ 
          ନଉିଛାଳ ିକେର ମୁହ......(୨) 

ସାଆେ  େହ...!! 
ସୁକା ି ମି   

"ସ କ"  
ସାର ତ ନଗର, ସି  ମହାବୀର, ପୁରୀ-୨  



 

 

27 

 

   
      ଥମ ବଷ     ପ ମ ସଂଖ ା     ମଇ -୨୦୨୨  

ପଥରଟଏି େସ ଫୁଲ 
ତାରା ସାଦ େଜନା  

ପଥରଟଏି େସ ଫୁଲ େହାଇଯାଇ 
ଧାରଣା େମା ଚହଟଲିା 
ପୁଣ  ଭାବନାେର ପାପର ନଜର 
େଯେତ ସବୁ େଧାଇେଦଲା  
..........ପଥରଟଏି େସ ଫୁଲ େହାଇଯାଇ 
                   ଧାରଣା େମା ଚହଟଲିା ! ୦ ! 
 

ପଥରର ିୟା ନଜିୀବ ଭାବନି ି
ଆ ାକୁ ପାଇଛ ିସେତ 
ଆ ର ଭିତରୁ ଭଲ ପାଇବାର 
ପାଠକୁ ପଢ଼ଛି ିେକେତ 
ମଉନାବତୀର ରାଗ ଅନୁରାଗ 
ଅ ରକୁ ଛୁଇଁଗଲା  
..........ପଥରଟଏି େସ ଫୁଲ େହାଇଯାଇ 
                   ଧାରଣା େମା ଚହଟଲିା ! ୧ ! 
 

 

ପଥର େଦହେର ଆକାଶୀ େମଘକୁ 
ଗୁେଡ଼ଇ କରିଛ ିଶାଢ ି
କଳାନାଗ େବଣୀ ଜୁଡ଼ାେର େଖାସିଛ ି
ତାରାଫୁଲ ସଜ କଢ଼ ି
ଘଡ଼ଏି େଦ େଲ େପଟ େମା ପୂରୁଛ  ି
ଓଠ ଛୁଆଁ ମନ େହଲା 
..........ପଥରଟଏି େସ ଫୁଲ େହାଇଯାଇ 
                   ଧାରଣା େମା ଚହଟଲିା ! ୨ ! 
 

ପଥରେଟ େବାଲି େକହ ିକହବିନ ି
ବୁଝିଚ ିମଁୁ ତାର ମନ 
ସିଏ େମା ସୁ ରୀ ଶା ିର ଘରେର 
ଅକଳ ି ସୁଖ ଧନ 
ତାର ଚାଲି ହଲି ପାରୁନାହ ଭୁଲି 

ଆଲେର ଯାହା ଲା 
..........ପଥରଟଏି େସ ଫୁଲ େହାଇଯାଇ 
                   ଧାରଣା େମା ଚହଟଲିା ! ୩ ! 

ସା.-ରଣପୁର( େଗାଡ଼ପିାଟଣାସାହ)ି, 
ଡାକ-ରାଜରଣପୁର, ଜି ା-ନୟାଗଡ଼  
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ଯାଯାବର ମନ 
ରେମଶ ମ ରାଜ 

ଯାଯାବର ମନ ବାଟ ଭୁଲିଯାଇ 
ଠିକଣା ହେଜଇ େଦଇଛ ି
ମନ େଖାଜୁ ବା େକହ ିଜେଣ ତାକୁ 
ଆପଣାର କରି େନଇଛ।ି୦। 
 

େଖଳୁ ଲା ଦେିନ ସମୟ ସା େର 
ମନର ନାୟିକା େଖାଜ ି
ରାତରି ଅ ାର ଆ ର ସପନ 
େକେବଠୁ ଯାଇଛ ିହଜ ି
 

ଅତୀତର ତୃି ଆଜ ିତ ଅଭୁଲା 
ଛାତ ିତେଳ ଛପି ରହଛି  ି
ଯାଯାବର ମନ ବାଟ ଭୁଲିଯାଇ 
ଠିକଣା ହେଜଇ େଦଇଛ।ି୧। 

ଯାଇ ବା ଦନି େଲଉଟବି ନାହ 
ନୂଆ ରଂଗ ରୂପ େନଇ 
େଫରିବନ ିେକେବ ହଜଲିା ଫଗୁଣ 
ଯାଯାବର ମନ ପାଇଁ 
 

ତଥାପି େକହ ିତ ଆପଣାର ଜେଣ 
ଏେବ ବ ିେସମିତ ିଚାହଛ  ି
ଯାଯାବର ମନ ବାଟ ଭୁଲିଯାଇ 
ଠିକଣା ହେଜଇ େଦଇଛ।ି୨।  

କବ ିଓ କବତିା ଭବନ 
ମହୁଲ, ଅ ାରପଡା, େଖା ା-୭୫୨୦୫୪  
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କବତିା ଓ ତୁେମ 
ଜେିତ  ନାୟକ   

ତୁେମ େମାର ଖରା, ବଷା, ଶୀତରାତ ି
ତୁେମ େମାର ବମିୁ  ବସ , 
ତୁେମ ପୁଣି ମାୟାମଗୃ, ସୁବି ୃତ େବଳାଭୂମି- 
ଦୂରରୁ ଦଗି  । 

ରଣେର ଆବଭୂିତ ହୁଅ ତୁେମ, 
                   ବାରବାର ଅପରୂପା େହାଇ 
େଦବୀ େମାର/ ିୟା େମାର........ 
ଲେ  ଚ ା ର ଛ ିମଁୁ  
                  ହୃଦୟେର ତୁମ ପୂଜା ପାଇଁ 
ତୁେମ ଆସ ତୃ ିେହାଇ, 
                  ପେର ବା ସଶରୀେର..... 
ଥେର ମା  ଆସ; 
                  ବହୁ ନୀରବତା ପେର 
                  ତୁମକୁ େଦ େଲ ଥେର 
ଦୂର େହବ ଜୀବନର ସବୁ ଦୀଘ ାସ । 
ୟା' ପେର ହୁଏତ, ଆଉ କବତିାେର େଦ ବନି ି
                  ତୁମକୁ ମଁୁ ପ ବା ତୃେିର, 
ତୁମ ଛବ ିଆଂକିବ ିମଁୁ  ଅବଶି  ଦନି ପାଇଁ 

             େମା' ଆ ର ନୀଳ ଦପଣେର ।।  

ସା ୀେଗାପାଳ, ପୁରୀ 
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େଦବୀ 
େସୗମ ା ୀ ପ ା  

ବଡ଼େିଭାରରୁ ରାତଅିଧ ପଯ ,  
ଲିପାେପାଛା, ର ାବଢ଼ା  
ଦଅିଁ ପୂଜା, ଶାଗ ପଟାଳେିର ପାଣି ମଡ଼ା  
ଦୁନଆି ଯାକର ଜ ାଳ, 
େସ କି ୁ  ଖୁବ ସେତଜ  
ଶୀତୁଆ ସକାଳର 
କାକରଭିଜା ସଜଫୁଲେଟ ପର,ି 
ଅହରହ ଚଳଚ ଳ  
ଚରିେ ାତା ନଦୀଟଏି ଭଳ।ି  
      
ବଡ ଆ ଯ  ଲାେଗ ! 
େକମିତ ିେସ,  
ଏକାଠି ବା  ିର ପାେର  
ଏେତଗୁଡ଼ା ମଣିଷମାନ ୁ  
ମମତାର ସୂତା ଅେର  
ସମେ  ଜାକିଜୁକି େହାଇ  
ଆଉଜ ିଯା’ ି  
ତା’ର ମାଟଭିିଜା  
ଦରଓଦା ବହଳଆି ପଣତକାନି ତେଳ, 
 

ତମାମ ଜୀବନ,  
ମୁଠାମୁଠା ଯ ଣାକୁ,  
ଛାତ ିଭିତେର କବର େଦଇ  
ଅନ  ପାଇଁ ହସୁଥାଏ, 
େମ ା େମ ା େକାହ ସବୁ  
ଲୁହ େହାଇ,  
ନଗିିଡ ିଯିବା ପୂବରୁ  
ଆ ର ପାଣିକୁ  
ଆ େର ହ ମାରିଦଏି।  
 
େକେତ ରାତ ିଉଜାଗେର ପାହଛି ି 
କାହାର ନଘିା ନାହ, 
େକେତେବେଳ କାହା ମୁ  ଆଉଁସୁ ଥାଏ  
ତ' େକେତେବେଳ,  
ଚଉରା ମୂେଳ   
ଅଖ  ଦୀପଜାଳ ି
ତା' େଛାଟଆି ପୃ ବୀ ପାଇଁ  
ଶୁଭ ମନାସୁଥାଏ।  
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େସ େବଶୀ ପାେଠାଈ ନୁେହ,ଁ 
ମା ,  
ସଂ ାର, ଶୃ ଳା  
ତ ାଗ ତିତି ାର ବ େବାଧ  
ତାର ମୁଖ , 
େଠକିଏ ଚାଉଳ, 
ଚେିଡଇଏ ଶାଗେର  
ପରିବାର ଚେଳଇବାେର  
େସ ସି ହ ା..... 
 

େସ ତ' ମମତାର ମ ାକିନୀ  
େ ହ େ ମର ନଝିରିଣୀ, 
ଜୀବନର ଶୁ  ମରୁେର  
ସଜନା କରିପାେର େସ,  
ସୁଖଶା ିର  
ସୁରମ  ସବୁଜ ବନାନୀ, 
ସୁ  ମନେର,  
ଜଳାଇ ଦଏି େସ,  
ଆଶା, ବି ାସର ବ ।ି 

ମ ରିର ପାଷାଣ ମୂ  ପରି  
େସ ଏକଦମ ଶା  ସରଳ  
ନୀରବ ନି ଳ।  
ସତେର େସ  
ସାଧାରଣ ମାନଵୀ ନୁେହ,ଁ 
ମାଆ ରୂପେର ସା ାତ େଦବୀ । 

ଧାନ ଶି ୟି ୀ (ଓଡ଼ଶିା ଶି ା େସବା) 
ନରସିଂହପୁର ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉ  ବଦି ାଳୟ, 

କଟକ  
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ଜୀବନର ଚି  
ର ିତା ମି  

ଦୁଃଖକୁ କରିଛ ିହୃଦୟ କବଚ 
 ଯ ଣାକୁ ଶିର ାଣ 
େଶାକକୁ କରିଛ ିତୀ  ନାରାଚ 
 ଖ  ଅେଲାଡ଼ା ପଣ । 
 

େବଦନା େଯେତକ ପାଟଶାଢୀ େମା’ର  
       ଯାତନା ପାଦ ପାଉଁଜ ି
ହତାଦର େମା’ର ହାତର କ ଣ 
        ଅବି ାସ ସବୁ ପୁ ି  । 
 

ନଯି ାତନା େମା' କପାଳର ଚତିା 
         ବରିାଗ ଗଜରା ମାଳ 
େ ାଧ ଆେ ାଶେର ଲାଲିମା ଅଧର 
      ସେ ହ ଆ  କଜଳ । 

ଆଶାକୁ ହେରଇ ନରିାଶାକୁ ମଁ'ୁ େଯ 
         କରିଅଛ ିଚ ହାର 
ସଂସାେର ଥାଇ ବ ିସବୁେବେଳ ଭାେବ 
    େମାହ'ର ଏ କାରାଗାର ।  
 

ଏ ସବୁକୁ େନଇ େଲଖୁଛି କବତିା 
       ଲୁହକୁ କରିଛ ିକାଳ ି
ଜୀବନର ଚି  ଆ ୁଛି ବସି ମଁୁ 
     ଲହୁେର ବୁେଡ଼ଇ ତୂଳୀ । 

 ବଇ ା, ଅନୁଗୁଳ  
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ଓଡ଼ଆି ଆଉ ଓଡ଼ଶିା 
ଦବିାକର ନାୟକ   

ଓଡ଼ଆିେର ପଢୁ ଲି 
ଓଡ଼ଆିେର େଲଖୁ ଲି 
ଭଲ ପାଉଛ ିପାଇବି ମାଆର ଭାଷାକୁ 
କାମ କଲି ବେିଦଶେର 
ମନ ଲା େଦଶେର 
ଏେବ ମଁୁ େଫରିଛ ିେମାର ିୟ ଓଡ଼ଶିାକୁ (୦) 
 

ଆକାଶ ଛୁଆଁ େସଠିକା େକାଠା 
ସାତ ସପନ ଏଠି 
େହେଲ େମା' ଗାଆଁ ଛଣ ଘେର ମଁୁ 
ପାଏ ଟକିିଏ ଶା ି । 
 

ବାଡ଼ ିବଗିଚା ପନପିରିବା 
ଭାରି ସୁଆଦ େମାେତ 
ଗାଆଁ ବ େର ମାଛ ଧରିବା 
କାହେର ଖୁସି େକେତ । 
 

ଭୁଲି ପାେରନା ମଁୁ େକେବ 
େଯଉଁଠି େଲ ବ ିେଯେବ 
ମାଟ ିମାଆର ମମତା ପାଣି ପବନକୁ.. 
ଓଡ଼ଆିେର ପଢୁ ଲି 
ଓଡ଼ଆିେର େଲଖୁ ଲି 
ଭଲ ପାଉଛ ିପାଇବି ମାଆର ଭାଷାକୁ (୧) 
 

ଅେନକ ଭାଷା ଜାଣିଛ ିେହେଲ 
ଓଡ଼ଆି ଲାେଗ ଭଲ 
ଆନ େଲାେକ ବ ିଓଡ଼ଆି ଶି  
ବୁଝ ୁ  ଟେିକ ମୂଲ । 
 

ଭାଗବତ େସ  ୁତ ିମାଳକିା 
ପା ି  ଅମରେକାଷ 

ାନ ବି ାନ ଭରା ଏ େପା  
ଜାେଣ ଏ ସାରା ବି  । 
 

ଇ  େମାର ଜଗ ାଥ 
ସଭି ୁ  େଦଖାଏ ପଥ 
େକେଡ଼ ମହାନ ଏ ମାଟ ିଯୁଗରୁ ଯୁଗକୁ 
ଓଡ଼ଆିେର ପଢୁ ଲି 
ଓଡ଼ଆିେର େଲଖୁ ଲି 
ଭଲ ପାଉଛ ିପାଇବି ମାଆର ଭାଷାକୁ (୨)  

ପାଟପୁର, କନସିି, େଗାଳ ରା, ଗ ାମ 
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 ସାବଧାନ 
କା ୁ ଚରଣ ମି  

କୁଆେଡ ଲୁଚଛି ି    େକଉଁଠୁ ଆସୁଛ ି 
ପୁଣି ଏ କେରାନା େରାଗ  

ଦି ୀ ଆେଡ ଏେବ    ମାଡୁଅଛ ିେବେଗ 
ର ଅଛ ିତାର ରାଗ  

ଚାଇନା େଦଶେର   ସା ାଇ ସହେର 
ସା ାତକି କରୁଅଛ ି 

 ଗହୃ ବ ୀ େହାଇ   େଲାେକ ରହଛି ି  
ଖାଦ  ଅଭାବ ଘାରିଛ ି । 

ତା  ସରକାର     କରିଛ ି କଡା  
ଲ  ଡାଉନ ନୟିମ  

 ଯିଏ ନମାନବି       ଅମାନଆି େହବ 
ଖାଇବ ମାଡ ନି ୁମ । 

  
କେରାନାର ଗତ ି       ବଦଳାଏ ମତ ି

େକେବ େକଉଁ ଋପ ଭାେବ  
 େବଳ ଥାଉ ଥାଉ     େହାଇେଲ ସତକ  

ପଶି ପାରିବନ ିେକେବ । 
   ମୁଖେର ସମେ    ମା କୁ ପି ୁ   

ଅଭ ାସ ରଖ ୁ  ଯାର ି
   ସାମାଜକି ଦୂର        ର େଲ ନି ୟ  

କେରାନା ଯିବହ ମରି  । 
   ସେଚତନ େହାଇ    ସତକ େହାଇବା 

ଏହାହ  ମୁଖ  ଔଷଧ  
    ଏହା ଠାରୁ ବଳି       ଆଉ କିଛ ିନାହ  

 େରାଗ େବଶକୁ େରାଧ  ।  

ଟା ି  େଖା ା  
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ଆ... େଲ ବା କବତିାଟଏି 
ମେନାଜ ମି  

ମନ ଆଉ ମୁ  କାଗଜ କଲମ 
        ଜେଣ ଆରକୁ କୁେହ 
              ଆ... େଲ ବା କବତିାଟଏି  । 
 

ତୁ େଯାଡୁ ବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଶ  
              ମଁୁ ସେଜଇବ ିଧାଡ ି
ତୁ ମାଖୁ ବୁ ଭାବର ର  
              ମଁୁ ଧରି ବ ିତୁଳ ି
େ ମର ୀତରି ଭଲ ପାଇବାର 
            ଅଳ ାର ମା େଦଏ  
େ ହ ଅନୁରାେଗ ହସୁ ବ ସେତ  
              ସାଧବେବାହୂେଟ ସିଏ 
               ଆ... େଲ ବା କବତିାଟଏି  । 
 

େକେବ ତା ଓଠର େଚନାଏ ହସ 
                 କିଣିେନବ ସବୁମନ 
େକେବ ଯ ଣାେର ଜଜରିତ େସ 
            େକେବ ବା ଉଦାସୀ ଜ  
େକେବ େସ କ ଳ େକେବ େସ କେ ାଳ 
        େକେବ, ନରିିମା  ନଈଟଏି  
େକେବ ତା ରୂପର ଅପୂବ ଲାବେଣ  
              େମାହତି େ ମିକ ହାଏ  
               ଆ...େଲ ବା କବତିାଟଏି  । 
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 ଅଦୃ ୁ  ଶ 
ସାର ଧର ଷଡ଼ ୀ 

େହ ଇ ର! େକଉଁଠି ଅଛ  
େମାେତ ଟେିକ େଦଖାଦଅି 
େମା ମନରୁ ସମ   
ସଂଶୟ ଦୂର େହାଇଯାଉ 
ତୁେମ କାହକି ଏ  
ମଣିଷ ମାନ ୁ  ଜନ େଦଇଛ 
େଯଉଁମାେନ ନଜି ାଥ ଛଡା  
କିଛ ିଜାଣ ି ନାହ 
ଏ ସମାଜେର ଅଧମ,ଅନ ାୟ,ଅନୀତ ି
ଏକଛ ବାଦ ଶାସନ ଚାଲିଛ  ି
ତା’ର ବକି  କଣ ତୁମ ପାଖେର ନାହ 
ତା’ େହେଲ ତୁେମ କି ଈ ର 
େବକୁୖ  ସମାନ ଅେଟ େସହ ିଘର 
ପର ର େ ହ, ା, ଭାବ  
ଯହ ଥାଏ ନରି ର 

ଏହା ତୁେମ ଜାଣିଛ 
େକବଳ ଶା େର େଲଖା େହାଇ ରହଛି ି
େରାଗ, ବ ା , ର ର ତା ବଲୀଳା  
େବଳକୁ େବଳ ବଢ ିଚାଲିଛ  ି
େଜାର ଯା'ର ମୁଲକ ତା'ର  
ଏହା କଣ ତୁମ ବାଣୀ 
ମା ଡ ହାତେର ଶାଳ ାମ ଭଳ ି
ତୁେମ ଆଜ ିମଣିଷ ହାତେର  
କାଠ ପୁ ଳ ିସାଜଛି 
ଟେିକ ଆ  େଖାଲି େଦଖ 
କଳଯୁିଗର ମଣିଷମାନ ୁ  
ଟେିକ ସଦବୁ ି ସଦ ାନ ଦଅି 
ଦୁ  ନବିାରି ସ  ପାଳୁ 
ତୁନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ  
ଭାଗବତର ଏହ ିବାଣୀ ସତ  େହଉ।  
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ଜୀବନ ପଥ 
େିଲାଚନ ଦାସ  

ଜୀବନ ପଥେର  
େକେତ େଯ ମଣିଷ 
ପରଖୁଛ ିନତିଦିନି 
େଦଖୁଛ ିଅସଂଖ  
ଅହତି ଚି କ 

ାନ ବେିବକ ହୀନ ।୦। 
 

ଅ  ଗଳେିର  
େଦଖୁଛ ିଅେନକ 
ହଂିସା-େ ଷ, ଅହଂକାର 
ଧନାଢ଼  ପଣର  
ଚ ା େଯଉଁଠ ି
ଚାଲୁଥାଏ ବାରମାର 
ନି ନର ଭାଗ   
ନଲିାମ େହଉଛ ି
େପାେଡ଼ ନରିୀହର ମନ ।୧। 

କାହ ଏ ମଣିଷ 
ମନେର ଜାଗୁଛ ି
ଏେତ େଲାଭ ମାୟା େମାହ 
ସୁଚ  େମଦନିୀ 
ହାେତଇବା ପାଇଁ 
େଦଖାଏ ଯୁ ର ଭୟ 
ଭୁଲି େସ ଯାଇଛ ି
େଦବାେର ଆନ  
ପାଇବାେର ନାହ ପୁଣ  ।୨। 

ୀବହିାର, େଖା ା  
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ବସ  ଗଲାଣି େଫର ି
ନଶିିକା  କହଲସିଂହ 

ବସ  ଗଲାଣି େଫରି ଏଠି ଖାଲି ଖରା 
େସ ଖରାେର ଜଳଯିାଏ ହୃଦୟ ବଖରା 
ଶୀତ ସାରି କୁହୁଡ଼େିର ଗଲ େଯ ଗଲ.......... 
        ଆଉ, େଦଲନି ଧରା ....ହାଏ....େଦଲନି ଧରା ।।୦।। 
 

ତୁେମ ଲାେବେଳ ତୁମ େଦହର ତାତ ି
େଦ  ମ େହଉ ଲା ଖରାର ମତ,ି 
େସ ପାଇଁ ନ ଲା େମା'ର ଖରାକୁ ଡର 
ଖରା ଡରାଉଛ ିତୁେମ େହବାରୁ ପର, 
ତୁେମ ଗଲା ପେରପେର ନଆିଁ େଯ ନଆି.ଁ........ 
       ଏଇ, ଦୁନଆି ସାରା.....ହାଏ....ଦୁନଆି ସାରା ।।୧।। 
 

ତୁେମ କି ଆସିବ ସେତ ଜୀବେନ ଆଉ 
େଦ  ଭା ି ଯିବ ଏଇ ଖରାର ଭାଉ, 
ଢାଳେିଦବ େମା' ଉପେର ତୁମରି ତାତ ି
େସ ତାତେିର ଭିଜଯିିବ େମା' ଦିନରାତ,ି 
ଜାେଣ, ଏ ସପନ େମା"ର ଉଆଁେସ ଜ  ......... 
      ଆଉ, ଦନିେର ତାରା......ହାଏ......ଦିନେର ତାରା.......।।୨।। 

େଲାକିପୁର, ଗଡ଼ମାଣତୀର, 
େଖା ା  
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ଆେମ ଚ ଭାନୁ-ଲାବଣ ବତୀ 
ଯେମ ର କହଲସିଂହ 

ତୁେମ େମା' ମନର 
ପୂରୁବ ଆକାେଶ 
ଉଇଁ ଆସୁ ବା ସବତିା, 
ଦରଦୀ କବ ିମଁୁ 
ତୁମ ହୃଦୟର 
ତୁେମ େମା'ର ଗୀତି କବତିା । 
 

ତୁମରି ତନୁର 
ମାନଚି  େଦେଖ 
ନଇିତ ିଭୂେଗାଳ ପାଠେର, 
ତୁମ ମଧୁଝରା 
ହସର ଝଲକ 
ପୁେନଇ ଜ ର ଓଠେର । 
 

ତୁେମ ଝଟକୁଛ 
ହୀରାଖ  ସମ 
ଅ କାେର ଚଲାବାଟେର, 
ତୁମ ପାଦଚି  
ନେିର  େଦେଖ ମଁୁ 
େମା' ମନ ଗାଧୁଆ ତୁଠେର । 

ହୁଗୁଳା ମନର 
ହୁଗୁଳ ିନଦୀ େମା' 
ତୁେମ ବହଗିେଲ ଉଜାଣି  

ୀତ ିବନ ାେର 
ଭାସିଯାଏ ମଁୁ େଯ 
କାହ େକେତଦୂର େକଜାଣି । 
 

ସବୁଜ ସୁ ର  
ଦ କାରେଣ  
ତୁେମ ଏକ େହମହରିଣୀ, 
ତୁମ ପାଇଁ େମାେତ  
େମା' ପାଇଁ ତୁମକୁ 
ଗଢଅିଛ ିବି  ବି ାଣି । 
 

ତୁେମ େମା' ମନର 
ପହଲିି ପୁଲକ 
ମଧୁଝରା ମଧୁମାଳତୀ, 
କିଏ ବା ନ ଜାେଣ 
ଆେମ ଅଳ-ିକଳ ି
ଚ ଭାନୁ-ଲାବଣ ବତୀ । 

େଲାକିପୁର, ଗଡ଼ମାଣତୀର, େଖା ା  
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ଅଋତୁ େମଘ 
େବଦୖ ନାଥ ଲାର 

ଅ ୁଣୀ େମଘ 
େଦ  ନ ବା ମରୁଭୂମିର  ଗପ । 
 

େବଦୁଇନର ଯ ଣାେର 
ପୁଲକିତ ସିଜୁଫୁଲ 
େପ ା େପ ା  ପ  ଖଜୁର 
େବାଝେବାଝ ମହକ 
ମାତା  ଜ  ରାତ ି। 
 

ଓଟର ଶୁ ଲା ଓଠେର 
ମଁୁ ଚାଟ ି ଚାଲିଛ ି େମା' େଦହର ଝାଳ । 
 

ମରୁ  ଦର କୂେଳ କୂେଳ 
ଉଛୁଳ ିଉଛୁଳ ିେମାେତ  ବତୁେରଇ େଦଉଛ  ି
େମା  ' ଲୁହର  ତତଲା ାବଣ   । 
 

େତା ' ବନ ାେର 
ବୁଡ ିଯାଉଛ ିଗଁା ଓ  ସହରର  ଜାନୁ । 
 

ତମ  ତେଳ 
ମିଛମିିଛ ି 
ତନି ି ତାରର 
ତମ ରା  ମହ ାର ।  

ବରି  ଗୀତକିାର,  
(ଆକାଶବାଣୀ, ଦୂରଦଶନ) 

             ଶ ରପୁର ଚାରବାଟଆି, କଟକ  
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େ ମ ପରିଭାଷା 
ସୁନ ା ମହା  ି

େ ମ ଏକ ପଦବନ 
 

ପୁଲକିତ ତନୁ ମନ 
 

ହୃଦେୟ ଭରି କ ନ 
 

ସେମଦନ ଓ ନେିବଦନ 
 

େ ମ େକେବ ଜତୁଗହୃ 
 

ତାରଣା ଭେର େକାହ 
 

ବୁ ାବୁ ା ଆ  ଲୁହ 
 

େଦହ ଓ ଦାହ ମଝି େମାହ 
 

େ ମ ଶୀତଳ ଚ ନ 
 

ଆ େର ଭରି ସେ ାହନ 
 

ଭରସା ଦଗିବାେରଣୀ ଚି  
 

େକେବ ପୁଣି ମଲାଜ  
 

େ ମ େଯେବ ତାରଣା 
 

ଭୁଲ ଠିକ ବୁଝାମଣା 
 

େଖାେଜ ପ କ ଠିକଣା 
 

ବାଟେର ଘାଟ ପାଉଣା 
 

େ ମ ଶା ତ ନମିଳ 
 

ଦଶନ ଦଶନୀ ଆଢ଼ୁଆଳ 
 

ନାହ ଆେ ାଳନ ହରତାଳ 
 

େକବଳ ଓଁର କାକତାଳ 

ସା ୀେଗାପାଳ, ପୁରୀ 
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 ଇ ତି ପୃ ବୀ  
ଡ. ସ ିତା ପ ନାୟକ 

ଅମତୃଠୁ ଜହର 
ଫୁଲଠୁ କ ା 
ହସଠୁ ଲୁହ 
େକବଳ ଏଇ ପୃ ବୀେର 
ତଥାପି ବ ବିାର ଇଛା 
େବଲଗାମ । 
 

ପ ଉତୁରି ଆେସ 
େବଶୖାଖୀର ଶେର 
ପା ଶାଳାର ଇସାରାେର 
େ ମ ଛଳଛଳ ମନଟଏି 
ହାତ ପତାଇ କରୁଣା ମାେଗ 
ବଧିାତାକୁ........ 
ଆଉ କିଛ ିଆୟୁଷ..…... 
ଏ ତ ଜୀବନ  

ଗ ଓ ମ ର ତୁଳନା 
େ ମ ଓ ଛଳନା 
େକେବ ପୁଣି ଶୁ ଲା ନଈ 
ପୁଣି େକେବ ଫୁେଲଇ ଯମୁନା । 

ବା ........, 
ଏମିତ ିଦନିଟଏି ବତିଯିାଏ  
ସକାଳରୁ ସଂଜ 
କା' ଭାଗ େର  
ଅଧାେପଟ ପଖାଳ 
କିଏ େଖାେଜ ବରିିୟାନରୁି ମାଂସ 
ହଠା ........ 
ଦେିନ ସବୁ ସମାନ େହାଇଯାଏ 
ନମି ଣ ପଠାଏ ମତୁୃ  
ଶାଗ ଆ, େପଜ ଆ, ମାଂସ ଆ 
ସବୁ ଏକାଠି ହୁଅ  ି
ଇେ  ଜାଗା ଅ କ େନବାର  
ସାହସ ନଥାଏ 
େସଇ ଛ' ଖ ି କାଠ 
ଆଉ 'ରାମ ନାମ ସତ  େହ'େର  
ସରିଯାଏ 
ଇ ତି ପୃ ବୀ ର ନ ା। 

 ଅ ାପିକା, ମହଳିା ମହାବଦି ାଳୟ, େଖା ା 
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ତୁେମ ଗଲା ପେର 
ସତ ନାରାୟଣ ମ ିକ 

ତୁେମ ଗଲା ପେର ସୁଖ ସବୁ ଝେର 
ଦୁଃଖ ଛୁଇଁ ଯାଏ ମାଟ ି
ମନ େଲଖୁ ଥାଏ ତୁମ ପାଇଁ ସାଥୀ 
ହୃଦୟେର ଲେ  ଚଠିି ॥ 
 

ଆ  ପଲକେର େଟାପାେଟାପା ଲୁହ 
ଅ ର ଭିଜାଉ ଥାଏ 
କାଗଜ େଦହେର ତୁମ ମୁହଁ ଦେିଶ 
ମାଟରୁି ଆକାଶ ଯାଏ ॥ 
 

ତୁମ ନୀରବତା ଛାତି ତଳ କଥା 
େ ମର କବତିା ଭଳି  
ରାତ ିେଶାଇଗେଲ ଗହନ ନଦିେର 

ତୃ ିଦଏି େମାେତ ଜାଳ ି॥ 
 

ତୁମ େ ମ ଠାରୁ ତୁମ ତୃ ିଭାରି 
ସାପ ପରି ମାେର େଚାଟ  
େଯତକିି ବେ  ମଁୁ େସତକିି ମେର ମଁ ୁ
ହୁଏ ଖାଲି ଛଟପଟ  ॥  

ତୁରି ିରା, ବାଲିପାଟଣା, େଖା ା  
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ୀଷର ତାତ ି
ଜୟ ୀ ପ ନାୟକ 

ଆକାଶର ଚ ାତପ ତେଳ 
ହଳ ଆଉ ଲ ଳ କ ି ଧରି 
େ ତେର ହଳ କରୁ ଲା ସନା 
ଅ ତୃତୀୟାେର ଯାଚ ିେଦଉ ଲା 

ରିପିଠା ଆଉ େକେତକଣ ଫଳମୂଳ 
ନୂଆ େଯାଡ ପି  ିେନୈବଦ େର 
ଖୁବ ମନାସୁ ଲା ସା ା  େହାଇକି 
ଭଲ ବଷା ଭଲ ଅମଳ ପାଇଁ । 
 

ଉଦୁଉଦଆି େବଶୖାଖ ଖରାେର 
ପ ରାଛାତ ିେଦଖାଇ ପାକୁଆ ପାଟେିର 
ଖନ ିମାରୁ ବା ପାଟେିର କହୁ ଲା 
ସୁଲି େବାଉ ! ଏସନ ଚାଳ ଛପରଟା େହବ 
େବଶୖାଖର ତାତ ିଆଉ ସହ ିେହଉନାହ । 
 

ଗଛ ବୃଛ ବାତ ା ଆଁ େର ଗିଳ ିେଦଲାପେର 
ଛପର ଫା େର ପଡ଼ଲିାଣି 
ଚାବୁକ ମାଡ଼ ପରି ଖରା 
ଆଁ କରି ଚାହ ବା ବଲି ମୁ େର ବ ି
ବହୁନାହ ଶୀତଳ ପବନ 
ନଈର ଚୁଆ ଯା ସାହା ମୁେ  ପାଣି ପିଇବାକୁ । 
 

ନଈର ତତଲା ବାଲିେର ଟେିପ ପାଦ ର େଲ 
ଲାଗୁଛ ିଝାମୁେର ଚାଲିବା ପରି 
ଶୁ ଲାଣି ମହାନଦୀର ଉପର ମୁ  
ଆମ ଗଁା ନଈ କଥା କିଏ ପଚାେର ? 
ରାତ ିଥାଉଣୁ ଗରା, ବାଲଟ,ି େଡେକଚ ି
ଜଗିଛ ି ପାଣିପାଇଁ 
ସବୁ େସଇ ୀଷରୁ ର ା ପାଇଁ । 
 

ନଜିକୁ ପଶୁ ପ ୀ ଆଉ 
ଟାଣ ଖରାେର ସିଝିଯାଇ ବା ଗଛର 
ଅ ାକୁ ସଳ ବା ପାଇଁ 
ଡହଳ ବକିଳ ଜୀବନକୁ 
ଶା  କରିବାପାଇଁ 

ୀଷର ତାତରୁି ନଜିକୁ ବେ ଇବା ପାଇଁ । 
 

ଆ !! ବାରିକାନ ିଲେଗଇେଦବା େକେତଟା ଗଛ 
ଛାଇ ଉହାଡ଼େର, ଶୀତଳ ସମୀରଣେର ବସି 
ମିଠା ମିଠା କଥା େହବା ମନେଖାଲାେର  
ଆମକୁ େଦ  କୁ ାଟୁଆ ହଁୁ  ମାରୁ ବ 
ଗଛ ଡାଳେର, େକାଇଲି ଶୁଣାଉ ବ  
ଗୀତ ପ ମ ତାନେର । 

ଗ ନଗର, ଭୁବେନ ର  
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ଏେବ ଏେବ : ମଁ,ୁ ତେମ ଆଉ େସମାେନ  
ସେରାଜନିୀ େଜନା 

କାଲି ସଂ ାେର େମା କିେଚ  ଝକା ଫା  େଦଇ 
ଦିଶୁ ବା ଜ ଟା େଯମିତି ଲା ଆଜି ବି େସମିତି   
ତା'ର କ'ଣ ଯାଏ େଯ େମା ଆ ର ଚଷମା କାଚ ସବୁ  
ଘଷରା େହେଲ କି ଭା ି ରୁଜି ଗେଲ ! 
 

ଏଇତ ପାଖ ଆମଗଛରୁ ଶଭୁୁ ଲା େକାଇଲିର ର,  
େମାେତ େଯମିତି ଶୁେଣଇ ଶୁେଣଇ  
େସ ଗାଉ ଲା ଚଇତାଳି ଗୀତ । 
େମାେତ କି ୁ  ଶଭୁୁ ଲା କେରାନାର ବଭି  ସ ୀତ, 
ଚଇତି ପୁେନଇଁ ପେର େବୖଶାଖର ବୁକୁଫଟା କା  ।। 
 

ଏେବ ଏେବ ମେନପେଡ  
ବାପଘର କୁଆଁରିଆ ମନ ସହ  
ଶାଶୂଘର ଭୁଆସୁଣୀ େବଳ  
ବାରିପଟ ବରଗଛ ଛାଇ, ଡାଆଣିଆ ଖରା 
ଅବା ମ ୀ ପରି ମହମହ ସ ତାରା 
ମାଛ ିଅ ାରର ସଜଫୁଟା ଗ ଶିଉଳରି ମନ ।  

େତା' େମା' ବାଲିଘର, କେ ଇ ବାହାଘର  
େସମାନ  ସାେଥ ମିଶି େଭାଜିଭାତ 
ବରଯା ୀ ଭାର କି େବଭାର 
ଭାଇ ଭାଗ ବ ା ପରି  
କିଏ ଅବା ଟାଣିଅଛ ିଲ ଣର ଗାର ! 
 

େଯେତ ସବୁ ସଜବାଜ ମାନ ଅପମାନ 
ଦୁବସହ ଅଭିେଯାଗ ଅଭିମାନ  
ମଡାଚ ିଆ ମନେର େବୖରାଗ ର ଶୀତଳ ଚ ନ 
ଆପଣାପଣର ଘେୃତ ଜଳଯିାଏ ସଂ ି  ଭବିଷ  
ଏେବ ଏେବ େଲାଡାପେଡ  
ମୁଁ ତୁେମ ଆଉ େସମାନ  ସମାେବେଶ  
ଅହଂର ଦହନପେର ସାମୁହକି ମ  ଉ ାରଣ ,  

ାହବିାକୁ ନି ଳ ଜୀବନ ।।  

କରିମୂଳ, କଲ ାଣପୁର, େଡଲା , ପୁରୀ  



 

 

 

 

   
      ଥମ ବଷ     ପ ମ ସଂଖ ା     ମଇ ୨୦୨୨  

46 

 

ଚାଷୀ ଭାଇର କଥା ଏହ ି
ଅ ୟ ତୃତୀୟା ଅଟଇ । 
ତୃତୀୟା ତି  ଶୁକପ  

ଥମ ମାସ ବଇଶାଖ । 
ଚାଷୀ ଭାଇଟ ିଖୁସି ମେନ 
ଆର ି ଲାେଗ ଚାଷକାେମ । 
ଅନାଦ ିକାଳୁ ଚାଷୀ ଭାଇ 
ପୁଜଇ ଶୁଚମି  େହାଇ । 
ଲଷୀ ମାଆ  ୀପୟେର 

ଣେମ ସିଏ ଭ ି ଭେର । 
ସତ  ଯୁଗରୁ ଏହ ିଧାରା 
ଧାନାନୁକୂଳ ହୁଅ ପରା । 
ନଉତ,ି େବାେଝ ଧାନ ଧଳା 
ଚତିା ଚ ନ ଥାଏ େବାଳା । 
ମୁ େର ର  ଅ ି ମୁଠି 
ହୁଳହୁଳେିର ଯାଏ ଫାଟ ି। 
ବଲିକୁ ନଏି ହରଷେର 
ଆମ କଦଳୀ ସହତିେର । 
ନଡ଼ଆି ଫଳ ୀର େଛନା 
େଭାଗ ସହେିତ ଫୁଲ ନାନା । 
ଲାଗି ଦଅିଇ ସୁମରଇ 
ବଷକ ସୁଖ ମାଗିଥାଇ । 
ଧୂପଦୀପେର ଭ ିଭେର 
ଲଷୀ ମାଆ ୁ  ପୂଜା କେର । 
ଅ ୟ ତୃତୀୟା ମାହା  
ଜନମି େଲ ପଶୁରାମ । 
 

ଗ ା  ଧରାବତରଣ 
ଭଗୀରଥ  ଉ ାରଣ । 
ଅ ୟ ା ର ପୁ  
ଜନ େଯ ପୁରାେଣ ବ ତ । 
ସୂଯ  େଦେଲ ଅ ୟ ପା  
ଧମ ା ଯୁ ିର ହ  । 
ମହାଭାରତ େଶଷ ଦନି 
ଚାରିେବଦର େଲଖା ଜାଣ । 
ବଳେଦବ  ପରିଣୟ 
ପୁରାେଣ େରବତୀ ବଷିୟ । 
ଦଶେନ େକାଟ ିପୁଣ ଫଳ 
ବ ିନାରାୟଣ ସକଳ । 
ମା’ ଲ ୀ େହେଲ ଆବଭିାବ 
ସି ୁ  ମ େନ ଦନି ଶୁଭ । 
ଜୟେଦବ  ଜନଦିନ 
େହଲା େଯ େକ ୁବଲି ାମ । 
ରଥକାଠର ଅନୁକୂଳ 
ଚ ନଯା ାର ଗହଳ । 
ମା’ ଲଷୀ  ଆଶିଷେର 
ଜୀବନ ବତୁି ଆନ େର । 
ଚାଷୀକୁଳର ହତି େହଉ 
ସୁରୁଖୁରୁେର ଦନି ଯାଉ । 
ସରେବ ହରିେବାଲ େଦବା 
ଚାଷର ଉ ତ ିକରିବା ।  

ମାହା  : ଅ ୟ ତୃତୀୟାର 
େତାଫାନ କୁମାର 

ବି ାନ ଶି କ,  
ଆଇ ଆ  ସି ଭିେଲଜ ସରକାରୀ ଉ  ବଦି ାଳୟ 
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ମଁୁ କଣ ଶା ିେର ଅଛ ି
ମଁୁ ଆଜ ିେଲାମହୀନ 
ଶରୀର େମା ଜଳଯିାଏ  
ସୂରୁଜ ଚ  କିରେଣ । 
 

ମଁୁ କ’ଣ ଶା ିେର ଅଛ ି
ପଲି ନର େଖାଳ ତେଳ 
ଜଳ ଓ ପବନ ଅଭାବେର 
ସିଝିସିଝି ମରିବା ପାଇଁ । 
 

ମଁୁ କ’ଣ ଶା ିେର ଅଛ ି
ସିେମ  କଂ ିଟ ରା ାେର 
ତତଲା ତାଉଆ ପର ି
ତାତଯିାଏ େଦହ େମାର । 
 

ମଁୁ କ’ଣ ଶା ିେର ଅଛ ି
ସବୁଜ ଘରର ଭିତେର 
କାବନ ଆ ରଣ ତେଳ 
ହମିାଳୟକୁ ତରଳବିାକୁ 
 

ମଁୁ କ’ଣ ଶା ିେର ଅଛ ି
କଳକାରଖାନା ଓ ଯୁ ର 
ଧୂଆଁର ଓ ନଆିଁର ବାଦଲ  
ଅଣନି ାସ ଲାେଗ େମାେତ । 
 

ମଁୁ କ’ଣ ଶା ିେର ଅଛ ି
ଗାଡମିଟରର ଧୂଆଁେର 
ଯୁ ା ର ରାସାୟନକିତାେର 
ମତୁୃ  ାୟ ଲାେଗ େମାେତ  
 

ମଁୁ କ’ଣ ଶା ିେର ଅଛ ି
ବନା ିର େଲଲିହାନ ଶିଖାେର 
ସମୁ ର ବ ତ ଜଳରାଶିେର 
ବନ ା, ବାତ ା ଓ ସୁନାମିେର । 
 

ମଁୁ କ’ଣ ଶା ିେର ଅଛ ି
ମଁୁ ଧରି ୀ ମାଆ କହୁଛ ି
କା  ିକା  ିଲୁହ ଗଡାଇ  
ର ାକର ର ାକର େମାେତ । 
 

ମଁୁ କ’ଣ ଶା ିେର ଅଛ ି
ମାନବର ତାଡ଼ନା ସହସିହ ି
େକାଳ େମାର ଶୂନ  ପେଡ 
ଜୀବଜ ୁ  ଓ ଗଛକୁ ହରାଇ । 
 

ମଁୁ ଯଦ ିଶା ିେର ରହବି ି
େହ, ମାନବ ସ ାନ େମାର  

ତି ାବ  ହୁଅ ତୁେମ 
ଆଜ ିବି  ଧରି ୀ ଦିବେସ। 
 

ଶା ିେର ର ବା ପାଇଁ େମାେତ 
ର ାକର ବି ର ପରିେବଶ  
ର ାକର ଜୀବଜ ୁ  ଗଛଲତା 
ର ାକର ଜଳବାୟୁ ଓ ଧରି ୀକୁ।  

ମଁୁ କଣ ଶା େିର ଅଛ ି
କାଳି ସାଦ ମହାପା  

ଶି କ   
ବ ୁ ଗଁା ,େକାରାପୁଟ   
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ଗୁରୁ ବି ାମି  ସେ  ୀରାମ ଲ ଣ 
େଶାଭା କାଶିେଲ ବାଳ ଭାନୁର ସମାନ 
ଅହଲ ା ଉ ାର ଅେ  ୀ େକାଦ ଧାରୀ 
ବି ାମି  ସାେଥ ଯିେବ ମି ଳା ନଗରୀ 
ପତତିପାବନୀ ଗ ା କୂଳେର େବଶ 
ପବି  ଜା ବୀ ଜେଳ ତୁଟଗିଲା େ ଶ 
କୂଳଠାରୁ ଦୂେର ନାବ ବାହଇ ନାବକି 
ପାରିେହବା ଆଶା େନଇ ଡାକିେଲ େକୗଶିକ 
ପାରିେହବୁ ନାବଆଣ ବଳିମ ନ କର 
ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ରହଲିା ଧୀବର 
ସବନିେୟ କରେଯାଡ ିଧୀବର େବାଲଇ 
ଏହ ିନାବେଗାଟ ିେମାର ସମଳ ଅଟଇ 
କୁଟୁମ େପାଷୁଛ ିଏହ ିନାବ େମା ଭରସା 
ଧନ ଉପାଜନ କେର େମା କୁଳର େବଉଷା 
ଚରଣ ପରେଶ ପେଥ ପାଷାଣ ନାୟିକା 
ନାବ େହାଇବ ନାୟିକା ହୃଦେୟ େମା ଶ ା 
ଅନୁମତ ିେଦେଲ ଭୁ ୀପାଦ େଧାଇବ ି
ମି ଳାକୁ ଯିବ ନଦୀ ପାର କରିେଦବ ି
ପାଦ ାଳନ କଲା ବି ାନୀ େକୖବ  

ା ଶ ର ଯାହାର ନ ପାଆ ି ଅ  
େକୖବ  ପାଇଲା ମୁ ି ଧନ  ତା ଜୀବନ 
ବେି  ଭୂ ନାମ େନେଲ ପତତିପାବନ 

ବି ାନୀ େକବୖ  
ପଦନାଭ ପାଣି ାହୀ 

ବନମାଳୀ କେଲାନୀ 
          ଜଟଣୀ, େଖା ା 
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କବତିାକୁ ଆଉ  କବକୁି ମୁହ ତ  
ଭଲପାଏ ତା’ର େଲଖାକୁ  
ଭାବଚିି ି ବୁଝି   ଶ କୁ େସ େଯାଡ ି 
େକେତ େଯ ସଜାଏ ତାହାକୁ | 
 
ମନର ଭାବନା  କ ନାର େ ାତ  
ଭାବେର ବେିଭାର କେର  
ଭାବରୁ ନକିଟ  େହାଇଗଲା ପେର 
କବତିାର ଝର ଝେର ।  
 
କବତିା େଲ ବା  ସହଜ ନୁେହଁ ତ 
ଶ  େକାଷ େଲାଡା ହୁଏ  
ଶ ର ଚାତୁରୀ  ବଢାଇ ଦଏିଟ ି 
ଗୁଣା କ ମାନ ସିଏ ।  
 
କବତିାକୁ େନଇ  ମନ ତା’ ପୂରଇ  
ବାରମାର ପଢୁଥାଏ  

ଶଂସା ଟକିିଏ  ପାଇଗେଲ ସେତ 
େକାଟନିି  ମିଳଯିାଏ । 
 
େସଇ କବତିାକୁ  େନଇ ତା’ର ଗବ  
ବାରମାର େଲଖୁଥାଏ 
ଭଲ କବତିାଟି  ନେହବା ଯାଏଁ େସ 
କାଟୁଥାଏ ଚରୁିଥାଏ । 

କବ ିଓ କବତିା 
ଡ. େମାଦ ଚ  ଦାଶ 
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