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      ଜୁନ  
   ୨୦୨୨  

ତାତ ିଯିବ ଯିବ େହଉଛ ିେହେଲ ଯାଇନ.ି.... 
େମୗସୁମୀ ଆସବି ଆସବି େହଉଛ ିେହେଲ ଆସନି.ି..... 
ଏମିତ ିଏକ େଗାଳଆି ମିଶା ପାଣିପାଗ....।  
େଗାେଟ ପେଟ ୀମ ରି ପରି ମା କ   
ମାମଲା.......ଏତଲା.......ଆଉ ପାଲା...... 
ଆଉ େଗାେଟ ପେଟ ଅ ିବୀର.... ବାକ ବୀର.... 
ତମାମ େହା ହା ା......।  
ପୁନ  ମହାମାରୀର ଧୀର େଲଉଟାଣି ପଦଧନ.ି....।  
ଏେତ ଅ ୀତକିର ଘଟଣା ...ଘନଘଟା......।  
ଏେତ ଭାରା ା  ମଣିଷର ମନ ଓ ଜୀବନ.....।  
ତା' ଭିତେର ଅ ୁେରା  ହୁଏ କବତିା.......... 
ଜୀବନର କବତିା.... ହୃଦୟର କବତିା..... ଆମ କବତିା.....। 

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.   ଅସହ  ୀଷ    ଜୟ ୀ ପ ନାୟକ     ୫ 
୨ .  ଯୁ ପର ସକାଳ     ସୁର ନ ପା       ୬ 
୩.   ିୟା େଗା     ଯେମ ର କହଲସଂିହ      ୭  
୪.   ମାଟରି ମଣିଷ     ପୂ   ଦାସ       ୮  
୫.   ଦାୟୀ କଏି     ସାର ଧର ଷଡ଼ ୀ      ୯ 
୬.   େସମିତ ିଥାଉ କଛି ି   ସୁମିତା େବେହରା ବାପି      ୧୦ 
୭.   ଭିତରର ଶଶୁି    ଡଃ ରଜତ କୁମାର ଷଡ଼ ୀ     ୧୧  
୮.   ଜୀବନ     ରାଜାରାମ େବେହରା      ୧୨ 
୯.   େଫରବିାକୁ େହବ    େଗାପୀନାଥ େସଠୀ     ୧୩ 
୧୦.  କଷଟ ିପଥର    ବନିୟ ମି        ୧୪  
୧୧.  ସବୁଠ ିତୁମର ିରୂପ   ହାସ ମୟୀ ରା       ୧୫ 
୧୨.  େ ମ ର      ସୁନୀଲ ନାୟକ       ୧୬ 
୧୩.  ସ କ     ିେଲାଚନ ଦାସ      ୧୭ 
୧୪.  େକେଡ଼ ସୁ ର େମା ଗାଆଁ  ବଜିୟ କୁମାର େଜନା      ୧୮  
୧୫.  କବତିା ତନି ିଜଣ ର   ନଶିକିା  କହଲସିଂହ      ୨୦ 
୧୬.  େଭାକ     େସୗମ ା ୀ ପ ା      ୨୧ 
୧୭.  ଖା  ତୁମ ପାଇଁ    ଡ. ସ ିତା ପ ନାୟକ     ୨୨ 
୧୮.  କଦମର ଗୀତ    ରେମଶ ମ ରାଜ      ୨୩  
୧୯.  ଇ ା ହୁଏ     କୁମାର ଶୁଭକା       ୨୪ 
୨୦.  ଝରା ଶଶିିରର ଗୀତ.ି.....   ସୁକା  ିମି        ୨୫  
୨୧.  ଦରକାର ନାହ    େବୖଦ ନାଥ ଲାର     ୨୬ 
୨୨.  ସୀମା ଳ ବରାହ ନୃସଂିହ  ଦବିାକର ନାୟକ      ୨୭  
୨୩.  ତୁେମ ଗଲାପେର   ସତ ନାରାୟଣ ମ ିକ     ୨୮  
୨୪.  ଜୀବନର ଗତି    ଅ ଳ ିଦାସ       ୨୯ 
୨୫.  ଗଜ   କଲିଜାକୁ ଜାଳେିଦଲୁ  ତାରା ସାଦ େଜନା       ୩୦  
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୨୬.  ସୁଖ ସଂପକ    ଜେିତ  କୁମାର ନାୟକ     ୩୧ 
୨୭.  େ ମ କାହାଣୀ    ଆଶୁେତାଷ େମେହର      ୩୨ 
୨୮.  ହାରବିାନ ିେକେବ ଜୀବନେର  ବାସ ୀ େଦଈ       ୩୩ 
୨୯.  ପରବି ନର ର..   କେିଶାର ଚ  ଧାନ     ୩୪ 
୩୦.  ସାବି ୀ ତ    େକୖଳାଶଚ  ପାଢୀ     ୩୫ 
୩୧.  କୃଷକ     ମେହ ର ସାହୁ       ୩୬ 
୩୨.  ଣୟିନୀ ନରିମିା     େବଣୁଧର ସୂତାର      ୩୭ 
୩୩.  ସମୟ     ବସ  କୁମାର ସାହୁ      ୩୮ 
୩୪.  ୀ ଧମ (ଭାଗବତ ରୁ ଉ ୃତ) ଡଃ ଚପଳା ପ ା      ୩୯ 
୩୫.  ବ ବିାର ଆଶା େନଇ....  ଡ. ଶରତ କୁମାର ଚଉଁରୀ     ୪୦ 
୩୬.  ଉନ       ଣତ ିମହାପା       ୪୧ 
୩୭.  ସକାଳ ଜଣାଣ     ବଜିୟ କୁମାର େଜନା      ୪୨ 
୩୯.  ଈ ର      ଅ ୟ ମହା  ି      ୪୩ 
୪୦.  ଆଯ  ବଧୂ     ସୁମି ା ମି        ୪୪ 
୪୧.  କାହା ପାଇଁ     କାଳି ସାଦ ମହାପା       ୪୫ 
୪୨.  ଆମ ଖାଦ  - ଆମ ା   େତାଫାନ କୁମାର      ୪୬ 
୪୩.  ମୁକତ ି     ସୁେରଶ ଚ  ରଥ      ୪୭ 
୪୪.  ରଜ ମଉଜ     େସୗେମ  ମି        ୪୮ 
୪୫.  ସଂଜବତୀ      େଦବଯାନୀ ରାୟ      ୪୯ 
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ଅସହ  ୀଷ 
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  ିେନୖେବଦ େର 
ଖୁବ ମନାସୁ ଲା ସା ା  େହାଇକି 
ଭଲ ବଷା ଭଲ ଅମଳ ପାଇଁ । 
 

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

ଗଛ ବୃଛ ବାତ ା ଆଁ େର ଗିଳି େଦଲାପେର 
ଛପର ଫା େର ପଡ଼ିଲାଣି 
ଚାବୁକ ମାଡ଼ ପରି ଖରା 
ଆଁ କରି ଚାହ ବା ବିଲ ମୁ େର ବ ି
ବହୁନାହ ଶୀତଳ ପବନ 
ନଈର ଚୁଆ ଯା’ ସାହା ମୁେ  ପାଣି ପିଇବାକୁ 
 

ନଈର ତତଲା ବାଲିେର ଟିେପ 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 ନିଜକୁ 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  
ନାତନିାତୁଣୀ ର ସମୟ କଟଯିିବ  
େଦାଳି େଖଳେର ।  

ଗ ନଗର , ଭୁବେନ ର  
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ଯୁ ପର ସକାଳ  
ସୁର ନ ପା  

କ'ଣ ଆଉ ଅଛ ିଏ ମାଟିେର  
ଫୁଲଗଛ ନା ମାଳି 
େମଘର ଘୁମୁରାଶ  ନା 
ପ ୀର କାକଳି 
େଗାେଟ ଲମା ଶୂନ ତା ଯାହା  
ବେିଛଇ େହାଇଛ  ି

ମୁହଁ ମାଡି ପଡ଼ି ବା କିଛ ି  
େଦଶଭ  ପାଉଁଶ ଗଦାେର। 
 

େଯଉଁ ମାେନ ଯୁ  େଘାଷଣା କର  ି

େସମାେନ କ'ଣ କଳି ନଥା ି 
ର ର ର   
ସଂପକର ମୂଲ  

ଲୁହର ଓଜନ 

ମାପି ନଥା ି କ ି

େଭାକର ଗଭୀର? 
 

େସମାନ  ପାଇଁ ସେତ   
େକେତ ଅସହାୟ 

ପାଲଟ ିଯାଏ ସକାଳ  

େକେତ ପ ପାଲଟ ିଯାଏ 

ହତ ୀ କବତିା। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

େହ ! ଏକଛ ବାଦୀ  
େଫରାଇ ପାରିବ କ ି

ନଈକୁ ତା' ରୂପ 

ସବୁଜ ଉପତ କାକୁ ଜିଇଁବାର ପଣ 

ଇ ଧନୁକୁ ବ ବିଭା 
ନାରୀକୁ ସି ୂର 

ପିତାକୁ ପୁ  

ଭରିକି ପାରିବ ଶୂନ େକାଳ  

େଦଇକି ପାରିବ 

ନରିା ୟ ୁ ଖେ  ବାସ। 
 

େଦଖେଦଖ ଏ ସକାଳକୁ 

ସୂଯ ମୁଖୀ ଛାତରି େକାହକୁ  

ଟଳି ପଡ଼ି ବା ନଦୀର େସତୁକୁ 

େଦଖେଦଖ 

ଅଧାେପାଡ଼ା ମା'ର ନକୁ  
େକମିତ ିଝୁଣିଝୁଣି ପିଉଛ ି 
ନେିବାଧ ଶିଶୁ 
ପ ରା ଭା ି  ଯାଇଥବା  
ଛାତକୁି ଭିଡ଼ି ଧରି 
ଭ  ୁପ ତଳୁ  
େକମିତ ିକସରତ କରୁଛ  ି

ନି ାପ ଜୀବନ। 
 

 

 

 

 

େହ ! ନରସଂହାରକାରୀ  
ଏ ଯୁ  େକେବ 

ସକାଳକୁ ସେଜଇ ପାରିନ ିସ  

ପୃ ବୀକୁ େଦଇନ ିମୁଠାଏ ଭାତ 

ପ ୀକୁ ଇ  ଉ ତା 
ଏ ଯୁ  େକେବ େପାଛ ିପାରିନ ି

ଆଷାଢ଼ ପାପୁଲିରୁ ଦୁଃଖ 

ପବନ ଗଭାଶୟରୁ 

ବାରୁଦର ଭୃଣ 

ଏ ଯୁ  େକେବ ସେଜଇ ପାରିନ ି

ଜ କୁ ଜା ବୀ  
ମାଟକୁି ମହାଘ  ସ ଦ 

ପଥର ପିଠିେର େଦଇ ପାରିନ ି

ଶତା ୀର ମା ିକ ଶ। 
 

େହ! କର ଶାସନାଧୀପତି 
େଯଦନି େଖାଜିବ ତୁେମ  
ଆପଣାକୁ ନଃିସ  ଯା ାେର 

ଏ ଲୁହଭିଜା ସକାଳ ଛାତେିର 

େସଦିନ ପାରିବ ବୁଝି 
ହଣା ଖାଉ ବା ପଶୁ 
ନୀଡ଼ ହାରି ବା ପ ୀ  
ଧୂଆଁ ଆଉ ଧୂଳି ସାଜି ବା  
ନୀରିହ ମଣିଷ  
େତାଳି େବ େକେତ ଯ ଣା 
ପିଇ େବ େକେତ ଶୂନ ତା 
ଖାଲି ତୁମ ଅହଂକାର ପାଇଁ।  

ସଂପାଦକ-ନୀହାରକନ ା ସାହିତ  ସଂସଦ 

ନୂଆଗଁା,ଶି ାଖୁ ା,େସାର ବାେଲ ର  
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                                                                                                               ଜୁନ  
  ୨୦୨୨  

 

ିୟା େଗା 
ଯେମ ର କହଲସଂିହ  

-- :ଏକ :-- 
 

ିୟା େଗା ! 
ତୁେମ ପଦୁଅଁେକଶରୀ ଧାନ 
ସୁନା େସାରିଷିଆ ଜ  
କବତିାର ଉପାଦାନ 
ତୁମ ରୂପକା ି େଦ େଦେଲ ଥେର 
ହୁଏ ମ ମୁନ ିମନ ।। 
 

-- : ଦୁଇ :-- 
 

ିୟା େଗା ! 
ତୁେମ ଅନୁକୂଳ ଗୁଆପାନ 
ରୁପା ତାରକସି କାମ 
େମା' ମନ ଗାଧୁଆ ତୁେଠ େଦଖୁଅଛ  ି
ନତି ିତୁମ ପାଦଚି ....।। 
 

-- :ତନି ି: -- 
 

ିୟା େଗା ! 
ତୁେମ ଯଉବନ ବନ ଫୁଲ 
ତୁେମ େମାତେିଟ ଅମୂଲମୂଲ 
ତୁେମ ପୁଣି େମା'ର ବେି ାହୀ ଆ ର 
ଉତ ି  ନଆଁିଝୁଲ ...।।  

 େଲାକିପୁର, ଗଡ଼ମାଣତୀର, େଖା ା  
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      ଜୁନ  
   ୨୦୨୨  

ମାଟରି ମଣିଷ  

ପୂ   ଦାସ  

େଭାକେର ଗାଆ କି ଭୟେର ଗାଆ ତୁ' 

ଗାଆନା' େଶାଷଣ ଗୀତ, 

ତୁ'  ପରା  ମାଟରି କାରୀଗର େମାର 

େତା' ମ େିର ଉେଡ଼ େନତ । ୧ । 
 

ାନ ବି ାନ କଳାର  ନଧିାନ 

ସୃ ିର  ତୁ'  ସୂ ଧର, 

ଉ ଳ ଉଷାର ଅରୁଣ କିରଣ 

ନୀଳନଶିି   ନଶିାକର  । ୨ । 
 

ପରେଶ େତା' ମହୀ ସବୁଜ ଦଶିଇ 

କିଆରୀେର  ସୁନାଧାନ, 

େତା' ଝାଳେର ଝେଳ ସୃ ିର ସପନ 

ଜୀବନେବଦର  ଗାନ  । ୩ । 
 

ଆକାଶ ଝରାଏ ଆଶିଷ େତା' ଶିେର 

ସାଗର  ପଖାେଳ  ପଦ, 

େତା' କଥା କାହାଣୀ, େକାଣାରକ ବାଣୀ  
ସୃ ିର  ତୁ'  ଧମପଦ  । ୪ । 
 

େବପାର ବଣିଜ ଜ ଲ ଖଣିଜ 

େତା' ମେର  େଶାଭାମୟ, 

େତା' େଭାକିଲା େପଟ, ତୃଷାତୁର କ  

ଗାଏ  ଜଗତର  ଜୟ ....। ୫ ।  

  କ ାବଣିଆ, ଛ ପଡା, ୀତପୁିର, ଯାଜପୁର  
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                                                                                                               ଜୁନ  
  ୨୦୨୨  

 

ଧୀେର ଧୀେର ସଂ ତୃରି ଅବ ୟ ଘଟଲିାଣି 
ଆଜରି ପିଢି ଅପସଂ ତୃକୁି ଆଦରି େନେଲଣି 
ବାପା ମା ଡାକ ଆଉ ଶୁଭୁ ନାହ 
ମମି ଡାଡି ଡାକ ଆ ି ଅ ଲ ଡାକେର 
ପରିେବଶ ଚଳଚ ଳ େହଉଛ  ି
ଜନମ ଦନିର ଏ ୁ ଡ଼ିଶାଳର ଷ ୀ ପୂଜା ଆଉ ନାହ 
ନଆଁି ଜଳିବା ବଦେଳ ନଆଁି ଲିଭାଇ 
ଜନମ ଦନି ପାଳୁଛୁ ହାପି ବାଥେଡ କହ  ି
ଆଗରୁ ନ ଲା ବିବାହ ବାଷକୀ 
ଏେବ ହୁଏ ଆନଭିଷରି 

େଦଶୀ ସଂ ୃତ ିହଜ ିଗଲାଣି 
ଅପସଂ ୃତ ିକୁ େ  ମଣିେଲଣି 
ମାତୃଭାଷା ଛାଡି ପିଲାଏ ପଢିେଲ ଇଂଲିଶ ପାଠ 
ଘେର ଶୁଭୁ ନାହ ଘ ି ଶବଦ 
େହଉନାହ ପୂଜାପାଠ 
ଶୂଭ ଅନୁକୂେଳ କଳସୀ ବସାଇ 
କର ିନ ିଇ  ଦଶନ 
ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ବ ନା ଆଜ ି
େହାଇଗଲା ସାତ ସପନ 
କ ା ଲ ଲାଇଟ ପାଟ େଦଉଛ ି 
ବ ୁେମେଳ େହାେଟଲେର 

ସ ାନ ବିବାହ ପେର ଦ ତ ି
ହନମିୁନ ପାଇଁ ବିେଦଶ ବୁଲିଗେଲ 
ମା’ ମଁୁହ େଦ  ଛୁଆ ଚି ୁ ଲା 
ଖାଏ େଯେବ ୀର ଟାଣି 
େଚେହରା ଖରାପ େହାଇଯିବ େବାଲି 
େପଇେଲ େବାତଲ ପାଣି 
ବାପା ମା’ ପାଦ େକହ ିନ ଛୁଅ ି 
କିଏ ଆଉ ଆପଣାର 
ବାହାଘର ପେର ପିଲାଛୁଆ େଘନ ି
େଖାଜୁଥା ି ଭଡାଘର 
ବାପ ମା’ େସବା ଲ ାକର ମେନକରି 
ଛାଡିଦଅି ି ତା ୁ ବୃ ା େମ େନଇ 
େଦାଷୀ କିଏ ଦାୟୀ କିଏ କୁହ ବଚିାରି 
ଇଂରାଜୀ ପଢିବା ଅପରାଧ ନୁେହଁ 
ମାତୃଭାଷା ଆଗ ପଢ 

େଦଶୀ ଆଚାର ବଚିାର ଶି  
ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ 
ଆପଣା ଚରି  ଆଗ ପର  
ପରକୁ ଦଅି େଦାଷ 
ନଜି ସଂ ତୃ ିକୁ ବି ାରି ପାରିେଲ 
େହବ ସିନା ପଉରୁଷ।  

େମା - ୯୩୪୮୭୩୩୦୯୮  

ଦାୟୀ କଏି 
ସାର ଧର ଷଡ଼ ୀ  
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      ଜୁନ  
   ୨୦୨୨  

େସମିତ ିଥାଉ କଛି ି
ସୁମିତା େବେହରା ବାପି   

ଭଲ ଲାଗିବାର ଆବରଣ ତେଳ 
େକେତ େଯ ଭଲ ନ ଲାଗିବାର କଥା 
ପର  ପର  େହାଇ ଚାପି ରହଥିାଏ ବୁକୁତେଳ 
େସ ଅନୁଭବ େକବଳ ଏକା  ନଜି ... 
 

'ହଁ', 'ନା' ର ଆବ  ମ େର ଛଟପଟ େହଉ ବା, 
ତୁେମ , ମୁଁ, ସିଏ , କହବିାକୁ ଗେଲ ସମେ  
କିଏ ବା େଭାଗିନି କୁହ େସହ ିଅ  
ଯାହାର ଅନୁଭବ େକବଳ ଏକା  ନଜି  !! 
 
ତୁମ କାନେର ସମଭାବାପ  େହବାର ମ  
ଅତି େଗାପନେର େଦବା ପେର ବ ି
କହ ିପାରିବ କି ମୁଁ କାହକି ଏେତ ଦୁଃଖୀ ? 
େବାଧହୁଏ ନା ,କାରଣ େସ ଅନୁଭବ େମାର ଏକା  ନିଜ ।  
 

େମା ବୁକୁର ଆବରଣ େଭଦବିା ପାଇଁ  
ପର  ପର  ଆ ରଣକୁ େଯ  ଭି   
କରି ଚରିି ଫାଡ଼ିେଦବାକୁ ପଡ଼ବି! 
େଦ ପାରିବ ତ େବଦନାର ସମା  ତେଳ 

ାସ େନଉ ବା େସ ରୁ ରାଶକୁ ? 
ଥାଉ, ଥାଉ େସ ଅନୁଭବ େଯ େମାର ଏକା  ନଜି  !! 
ଆବରଣ ଥାଉ େସମିତି .....।  

ଭୁବେନ ର  
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                                                                                                               ଜୁନ  
  ୨୦୨୨  

 

େମା ଭିତରର ଶିଶୁଟ ି
ହସୁଥାଏ ସବୁେବେଳ 
େମା ସୁଖେର ବି ଦୁଃଖେର ବି ।। 
 

ଖୁ  ଲାଜ ଲାେଗ  
ତୁଳା ପରି ନରମ ସୁଖେର େସ 

ଲି ଲି ହସୁଥାଏ େବାଲି 
ଡର ମାେଡ 
େମା ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଦୁଃଖେର େସ 
ହସୁଥାଏ ଏକା ଭଳି ।। 
 

 

 

େଯେତେବେଳ  
େ ାଧ େମାର ଲ ିଥାଏ କୂଳ 
କଅଁଳ ବାଛୁରୀ ପରି େଡଉଁଥାଏ ହସ ତାର 
ବିବଶ କରୁଥାଏ ହସ  
େସ ଅବା  ଅେବାଧ ଶିଶୁର ।। 
 

ାସୁଥାଏ ହସ ତାର  
େମା ଜୀବନ ସ ା, 
ଏଡିପାେର ନାହ େସ ହସ କଟାଳ  
େସ ହସର େମାହ, 
ନାହ େମା ଇୟ ା, 
ଚାହୁଁ ଥାଏ ମନ ଭିତରର ମନ 
ଭିତରର ଶିଶୁଟି  
ବ  ିରହୁ ଯାବତ ଜୀବନ ।।  

ା/େପା.ଅ.- େବାରିଗୁ ା, େକାରାପୁଟ  

ଭିତରର ଶଶୁି 
ଡଃ ରଜତ କୁମାର ଷଡ଼ ୀ  
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      ଜୁନ  
   ୨୦୨୨  

ଜୀବନ 
ରାଜାରାମ େବେହରା  

ଜୀବନ ନୁେହଁ ଯ ଣା,  
ମୃତୁ  ନୁେହଁ ଅ ିମ ଠିକଣା,  
ଜୀବନ ତ ସଦା ଛଳଛଳ 
ଗୁଣୁଗୁଣୁ କବତିାର ପାହାଡି -ଝରଣା ! 
ଚାଲୁଚାଲୁ ପଡିଗେଲ 
ପଥ ନୁେହ,ଁ ପ କର େଦାଷ, 
ତରି ାର ବଦଳେର ମିେଳ  
ତରି ାର, େତେବ କିଆଁ ମନେର ବରିସ, 
ବାଟ ଭୁଲି ଅବାଟେର ଗେଲ 
ଧବ ସତ  ଏହା, େହବ ନେି  ନିେଜ ବାଟବଣା,  
ଜୀବନ ତ ସଦା ଛଳଛଳ 
ଗୁଣୁଗୁଣୁ କବତିାର ପାହାଡି -ଝରଣା ! 
କାମନା ତ ଅସୁମାରି 
େସ ବାକ େର ନାହ ପୂ େଛଦ,  
ଇପସିତ ବ ୁ  ଅ ାପେତ 
ମେନ, ାେଣ ଭରିଯାଏ ଅମାପ ବଷିାଦ,  
ନଜି ପାଇଁ ନେିଜ ଗାତ େଖାଳି 
ବପିଦ ପଡିେଲ କହୁ ଏହା ଭାଗ  -ବଡିମନା, 
ଜୀବନ ତ ସଦା ଛଳଛଳ 
ଗୁଣୁଗୁଣୁ କବତିାର ପାହାଡି ଝରଣା। 
ଜୀବନ ଜିଇଁବା କଳା 
ଥେର ଶି  େନେଲ ଆପେଣଇ 
ପରିବ ା  ଜୀବନ ପରି  
େରାଗ, େଶାକ, ଲୁହ, ଲହୁ 
ପାେରନାହ ଛୁଇଁ 
ଅନୁଭବ ିେସ ଦିବ  େଚତନା 
ଏହତି ଜୀବନର ନଭୁିଲ, ସଠିକ ଠିକଣା, 
ଜୀବନ ତ ସଦା ଛଳଛଳ 
ଗୁଣୁଗୁଣୁ କବତିାର 
ପାହାଡି ଝରଣା  

         ଶ ିନଗର, େଖା ା 
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                                                                                                               ଜୁନ  
  ୨୦୨୨  

 

େଫରିବାକୁ େହବ 
େଗାପୀନାଥ େସଠୀ 

କବାଟ, େସେବ େଖାଲା ଲା 
ଏେବ ବ ିେଖାଲା ଅଛ  ି
ଗଁା, େସଦିନ ଡାକୁ ଲା 
ଆଜ ିବ ିଡାକୁଛ।ି 
 

କବାଟ ଫା ରୁ େଫରିବା ବାଟକୁ 
ନେିର ଛ ିନରିୀହ ଆ ହେଳ  
ଚାରିକା  ଭିତେର ଉଡିବୁଲୁଛ  ି
ଫ  ଫ  ଅଭିେଯାଗ। 
 

ଗଁା େଗାହରିିରୁ ଲିଭିନ ିପାଦଚି  
ଆମ େତାଟା, ନଈପଠାେର 
ସାଇତା ଅଛ ିେସ ଅଝଟ ପଣ।  
 

ଶାଗ କିଆରି ଆଉ େସାରିଷ େ ତ 
ସବୁଠୁ ଶୁେଭ ତୁମ ଅବୁଝା ଗୀତ !! 
 

େକେବ, ଆେପ ଆେପ ଅ  ହୁଏ 
ଅଳ ୁ ଲଗା େରଡିଓଟା,  
ବାଛିନଏି ବବିଧିଭାରତୀ 
ସଂଜେହେଲ ତାରାମାେନ ମିଶି 
ତୁମ କଥା ପଚାର ।ି  
 

ଝୁରୁଛ ି.... 
ଝରିଆ କକା, ଝୁମୁରୀ ନାନୀ 
ଚାହଛ ି ମାଟ ିଆଉ ମଶାଣି !  
 

ମେନଅଛ ିନା... ? 
ଏମିତ ିଦିେନ େଫରିବାକୁ କହ ି
େଫରିଆସି ଲା ବଉଳା 
କି ୁ , େଫରିନ େଲ କୃ  !! 
 

ବାହୁଡିଲା ବଉଳାକୁ  
ବାହୁଡାଇେଦଲା ବାଘ  
ଅଥଚ ଧମକୁ ଦାହ  ି
କୃ  କହେିଲ... 
 

"ଧମ ସଂ ାପନାଥାୟ  
ସ ବାମି ଯୁେଗ ଯୁେଗ"  
 

ଧମ େତେବ କଣ ? 
ଧମକୁ ଧରିର ,  
ପିଠିେର ପିଠିଏ କମ ଲଦି ବା 
ଧାମକମାେନ ମେନରଖ...! 
 

 

ତୁମକୁ ତଆିରିବା ଯାହାର ଧମ 
ତାକୁ ସ ାଳିବା ବ ିତୁମର କମ ! 
 

ଧୃତରା ମାେନ ତ ଚରିକାଳ ଅ  
ଗା ାରୀ ଆ େର ଅ  ପ କିା ? 
 

ଆ ଥାଇ ଅ  ହୁଅନାହ !  
ନେଚ  ଦିେନ େଖାଲି  
େଦ ଲା େବଳକୁ 
ସ ୁଖେର ବ େଶଷ ଚି  ଦୁ  !!! 
 

ପା ବ ୁ ବ ାଇବାେର ସ ମ 
େସୗରି  େଶଷ ହସ ପରି 
େସଇ ହସ େହବ ତୁମର େଶଷ ହସ  
ଆଉ ତାପେର, ଯଦୁବଂଶ ନାଶ !! 
 

ମାଟକୁି ପିଠି କରି ବସି ବା  
ମଣିଷମାେନ ଶୁଣିଥାଅ...!  
 

ମାଟରି ଡାକ ହୁଏତ ଶୁଭିନପାେର 
େହେଲ ମଶାଣିର ଡାକ ?? 
ଦେିନ େଫରିବାକୁ େହବ 
ମେନରଖ.... ମେନରଖ !! 
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      ଜୁନ  
   ୨୦୨୨  

କଷଟ ିପଥର 
ବନିୟ ମି   

ଣୟ କି େହବ କଷଟ ିପଥର 
େ ମ ଅନୁରାଗ ପାଇଁ ! 

ୀରାଧା କାହାଣୀ ଯେଥ  କି ନୁେହ ଁ
ଏ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ? 
 

ଭାବ ଓ ଆେବଗ ମେନ େଲ ପରା 
େସହ ିଅନୁରାଗ ଜାେଗ, 
େକଉଁ କାରଣରୁ ସଂସାର ତଥାପି 
ଅ ି ପରୀ ାଟ ିମାେଗ ?  

ଭୁବେନ ର  
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                                                                                                               ଜୁନ  
  ୨୦୨୨  

 

ସବୁଠ ିତୁମରି ରୂପ 
ହାସ ମୟୀ ରା  

େଯଉଁଠ ିବ ିଚାେହଁ େଯମିତ ିବ ିଚାେହ ଁ
େଦଖୁଛ ିତୁମର ିରୂପ 
ଆକାଶ ପବନ ଗଛ କ ିପତର 
ସବୁଠ ିେଦଖୁଛ ିଛାପ  
େଯଉଁଠ ିବ ିଚାେହଁ......  । 
 

ଏେତ ବଡ ସୃ ି େକମିତ ିଗଢଲି 
େମାହମାୟା ଜାେଲ ପଣୁି ବା େିଦଲ 
େସ ବ ନୁ ପୁଣି େଫରାଇ ମନକୁ 
କେର ତମ ନାମ ଜପ   
େଯଉଁଠ ିବ ିଚାେହଁ........ । 
 

େ ହ େ ମ ପୁଣି ହୃଦେୟ ଭରଲି 
କରୁଣାର ବାର ିଝର ବୁହାଇଲ 
େସଇ େ ମ ବାର ିଅୟୁତ ାଣରୁ  
ନାଶଦିଏି ଆଜ ିତାପ  
େଯଉଁଠ ିବ ିଚାେହଁ....... । 
 

େକ େହାଇ ପାରବି ସେତ ତୁମ ତୁଲ 
ବୁଝବିାକୁ ାଣ ସ ାପ ସକଳ 
ନଜିକୁ େଯ ବୁେଝ ତୁମଠାେର ହେଜ 
ହରଯିାଏ ତାର ପାପ  
େଯଉଁଠ ିବ ିଚାେହଁ....... । 

ଓରାଳ,ି ହାଟଡହି,ି େକ ୁଝର 
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      ଜୁନ  
   ୨୦୨୨  

େ ମ ର  
ସୁନୀଲ ନାୟକ  

ତ  ମରୁଭୂମି ସୁଦୂର ଆକାଶ 
ତହେର େଚନାଏ େମଘ, 
ପା ଶାଳା ାେ  ତୃଷା  ପା  ମୁଁ 
େମା' ତୃ ା ନିବାରି େଦବ || 
 

ତୃ ା ଆତୁେର ଛଟପଟ ହୁଏ 
ଭିଜବିାକୁ ତୁମ ସାେଥ 
ମଗୃତୃଷା ସମ ଭାସୁଛ ିେମା' େ ମ 
ନୀଳ ନଜିନ ପେଥ || 
 

ମନ ମରୁଦ ାେନ  ଭାରା ା  ମନ 
େଖାେଜ ତୁମ ତିଛବ ି
ତ ା ଆକାେଶ ଉଇଆଁସ  ଥେର 
ନୀରବେର  ଚାହ ବି || 
 

େ ମର ଅନେଳ ଜଳିବା ଆଗରୁ 
ଆସ ସାଥୀ ଆସ େଫରି 
େ ମର ଦୀପାଳି ଲିଭିବା ଆଗରୁ 
େ ମ ର   ଦିଅ େବାଳି ||  

ଅ ର , ପୁରୀ  
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                                                                                                               ଜୁନ  
  ୨୦୨୨  

 

ସ କ 
ିେଲାଚନ ଦାସ 

କାହକି ବା ଛି ଏ ମିଛ ସ କ, 
େଯଉଁ ସ କେର ଏେତ ଛଳନା 
କହ ିେହଉନାହ ସହ ିେହଉନାହ, 
ସ କର ସଂ ା ବୁଝି ହୁଏନା ।।୦।। 
 
ଜୀବନକୁ କଷୁଅଛ ବାରମାର 
ସମୟର କେଠାର ପଣେର 
ଲୁହ ସବୁ େକାହ େହାଇ ଜମିଲାଣି 
ଛାତିତେଳ ନଭୃିତ େକାଣେର 
ତଥାପି ମୁଁ ସଦା କାେଳ 
ସମପତ ତୁମଠାେର 
ତୁମ ବିନା ଆଉ କିଛ ିଜାେଣନା ।।୧।। 
        
ବି ାସର କ ା ପିଟି େମା' ଛାତିେର 
ସ କର ସୀମା ଆରପାେର 
ବୟସର ଅପରାେ  ଅ ା ଭା ି 
ତଉଲୁଛ ସେ ହ ଚ ୁେର 
ତଥାପି ମୁଁ ସହପିାେର 
ସବୁ କିଛ ିନୀରବେର 
ତୁମ ବିନା ଆଉ କିଛ ିଦିେଶନା ।।୨।।  

ୀବିହାର, େଖା ା  
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      ଜୁନ  
   ୨୦୨୨  

େକେଡ଼ ସୁ ର େମା ଗାଆ ଁ
ବଜିୟ କୁମାର େଜନା  

ଖରେ ାତା ଇଏ ଚରିେ ାତା େମାର 
ଗଁାକୁ ଯାଇଛ ିଛୁଇଁ,  
ଏଇଠି େଲ େମା ପୂରୁବ ପୁରୁଷ 
ଏଇଠି ରହବି ିମୁହ। 
 

େଲାଡ଼ାନାହ େମାେତ ବଡ଼ ସହରେର 
ମାବଲ ଚଟାଣ ଘର, 
େମା ଗାଆଁ ମଝିେର ଅେପ ା କରିଛ  ି
ଟକିି ଘରଟଏି େମାର। 
 

େମା ଗାଆଁ ସକାଳ ସୁରୁଜ ଉଠଇ 
କାଉ କୁ ାଟୁଆ ଡାେକ, 
େମା ଗାଆଁ ସ େର ସୁରୁଜ ଡୁବଇ 
ତାଳ ଗଛ ପଛ ପାେଖ। 
 

ସୁ ର େବାଲି ତ ଗାଆଁଟ ିେମାହର 
ସୁ ରପୁର ତା ନଁା, 
େଯଉଁଠି େଲ ବ ିଜୀବକିା ଅଜେନ 
ହୃଦେୟ ଥାଏ େମା ଗଁା। 
 

ଆଉଜ ିବସିଛ ିଜୀବନ େସଠାେର 
ଫଟା କା  ନାହ ଛାତ,  
ଲ ୀ ଆବାହେନ ଚତିା ପକାଇଛ  ି
େଯତକିି ପାଇଛ ିହାତ। 

ସକାଳ ଶୁଣାଏ ଚୁଡ଼ି ରୁଣୁଝୁଣୁ 
ବାଛୁରୀ ମୁହଁରୁ ହମା,  
କନଅିର ଫୁେଟ େଶଫାଳୀ ମହେକ 
ଗାଆଁ ଗୁଆ ଗଛ ଲମା। 
 

ଏ ମୁ େର ଅଛ ିଠାକୁରାଣୀ ପି ା 
ସୁଖେର ଦୁଃଖେର ସାଥୀ, 
ନଇିତ ିସକାେଳ ଶୁେଭ ପୂଜା ଘ ି 
ସଂଜେର ପଢ ି େପା । 
 

େସ ମୁ େର ଶିବ େଦଉଳ ଭିତେର 
ଘଷଣ ଟକିିଏ ପାଇ,  
ସ  େହେଲ ଟେିକ ଗେ ଇ ଚିଲମ 
ସବୁ ସ ାଳିଛ ିେସଇ। 
 

ବରଜୁ ନନା ତା ଷ  ନାକ େଫାଡ଼ି 
ସ ାଳି ର ଛ ିସିନା,  
ଗାଈକୁ ଆଣିବ ଯଦ ିତା ପାଖକୁ;  
ମାଗଣା ନୁେହଁେର ବାନା ! 
 

ଏମିତ ିଚି ତି ଗାଆଁ ପରିେବଶ 
ଆେବେଗ ଆହାନ କେର,  
ସତେର ରହଛି ିହୃଦୟ ଭିତେର 
ନୀତ ିଆେସ ସପନେର। 
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                                                                                                               ଜୁନ  
  ୨୦୨୨  

 

ଦାମନେଯାଡ,ି େକାରାପୁଟ, ଓଡ଼ିଶା 

େମ ି େବାଉ େଲ ମୁହଁ ଛାଟିଥା ା 
ବଣୁଆ ଆସିଛ ିେଫର,ି 
କହକିହ ିପୁଣି ଆଦରି ନଅି ା 
ଗାଆଁେର ଖାତରି ଭାର।ି 
 

ବାହା ମାସ େହେଲ ଉ  ପି ା ପେର  
ବସ ି େମା ପରିବାର,  
ଦ ିଣୀ ନାଚ ି ଗଡ଼ମା ଫୁଟା ି 
ପାଲି ି େର ଆେସ ବର। 
 

ଚକୁଳିଆ ପ ା ଡାକେଦଇ ଗାଏ 
ଖେ ଇତ ଘର ବହୁ,  
ଚାଉଳ ଆ ୁେଳ ଦଅି େଗା ସହେଳ 
ଶ ା େତା' ବଜର େହଉ। 
 

େଯାଗୀ ପୁଅ ଗାଏ େକ ରା ବଜାଇ 
ଭଜୁକିେର ରାମ ନାମ,  
ଭଜ ିନ ପାରିେଲ କୁଳଚ ମାେର 
ବା  ିେନବ କାଳ ଯମ। 
 

ପି ାେର ବସି େମା ସାଆ  ବୁଣୁଛ  ି
ଜୁଣ ବରୁହଁାର େହଂସ,  
େକେବ ପୁଣି େଝାଟ ବଡ଼ିାରୁ ଉ ାେର 
ବାଣୀ ଦଉଡ଼ିର କସ। 
 

ବଲିରୁ ଆସିବ ଅଶିଣେର ଧାନ 
ମାଘେର ଆସିବ ବରି,ି 
ଫଗୁଣେର ମୁଗ େକାଳଥ ଆସିବ 
ଅମାର ଉଠିବ ପୁରି। 
ନଈେର ହଗୁରା ଜାଲ ପେକଇେଲ 

େକରା ି ଖ ାରଖାଇ,  
ଗଡ଼ିଆର କଉ ରା  ିଦିଏ େବାଉ 
ଆମ ଲ େବସର େଦଇ। 
 

ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ କି ଗୁରୁବାର ଓଷା 
ଗାଆଁର ପରବ ଭି ,  
ରଜେଦାଳି ପୁଣି କୁଆଁର ପୁେନଇଁ 
ଝିଅ  ମନ ଉ । 
 

ଭାଇ ନୁଆେବାଉ ଦାଦା ସାନେବାଉ 
ବି ୁଆ ନରିଆ ଜଡ଼ା,  
ଏମାନ ୁ େନଇ ଗାଆଁର ଜୀବନ 
ଆଉ କି ଅ କା େଲାଡ଼ା !  
 

ସରପ  ଯଦ ିକେର ରାଜନୀତ ି
ରାତିେର କାମୁେଡ଼ ବିଛା,  
ଅଭାେବ ଭାବ ଖରାପ େହେଲବ ି
ସୁଧୁରିବା ପାଇଁ ଇ ା। 
 

େଯମିତ ିବାହୁଛ ିନଈେର ନାଉରୀ 
େସମିତ ିବହୁଛ ିବାଆ,  
େକଜାଣି କାହକି ଏମିତ ିଲାଗୁଛ  ି
ଗାଆଁ ଏକମା  ସାହା।  
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   ୨୦୨୨  

କବତିା ତନି ିଜଣ ର 
ନଶିକିା  କହଲସଂିହ  

-- : ବାପା  କବତିା : -- 
 

ତୁମଠୁ ଶି  େମା'  
କଲମୁ କବିତା 
ଝରିଗଲା େଟାପାେଟାପା,  
େତଲ, ଲୁଣର େସ 
କବତିା େଲ ବା 
େକେବ ଶିଖାଇବ ବାପା ?? 
 

-- : ମାଆର କବତିା : -- 
 

କାଲି ଶୁଣି ଲି 
ଅକାେଳ ସକାେଳ  
ମାଆ ଗାଳି ଦା ଧୂଳ,ି 
ଆଜ ିମଁୁ େଦଖୁଛ  ି
େତା' ମୁହଁର ଗାଳି 
ଶେହ କବତିାରୁ ବଳି ।। 
 

 -- : ଈ ର  କବିତା : -- 
 

େଲ ବ ିେବାଲି ମଁୁ 
ତୁମରି କବିତା 
ଜୀବନଟା ସରିଗଲା,  
ତୁମ କବିତାର  

ଥମ ପଦ ବ ି
ଅଧାେଲଖା ରହଗିଲା ।। 

  େଲାକିପୁର, ଗଡ଼ମାଣତୀର, େଖା ା  
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                                                                                                               ଜୁନ  
  ୨୦୨୨  

 

ଜଠର  ାଳା େଭାକର ନିଆ ଁ
   ନୁେହଁ ତା' ପାଇଁ ନୂଆ 
ଲୁହର ଧାେର  େଭାକ ତା' ମେର 
   ଦୁଃଖ ତା' ନତିିଦନିିଆ।  
 

େଭାକ ଅ ାର କେର  ନାରଖାର 
   େପଟ ମାଗୁଛ ି ଦାନା 
କୁନି ାଣକୁ ଯ ଣା େବଶୀ 
   ହୃଦ  େଲାେଡ଼  ଆ ାସନା।  
 

ହାତ ମାଗୁଛ ି ଜୀବିକା ନତି ି
   ଲଭିବା  ପାଇଁ ତୃ  ି
ମନ ଚଁାହୁଛ ି ୁଧାରୁ େ ମ 
   ପରାଣ ମାେଗ  ଶା ।ି  
 

ଜୀବନ ଏଠି  ଯ ଣା ନଈ 
   ବ ଥା  ଅକାତ କାତ 
ସଂଘଷ ଏଠି  ଚରିାଚରିତ 
   େଭାକ ମାଗୁଛ ିଭାତ।  

େଭାକ 
 େସୗମ ା ୀ ପ ା  

ଧାନ ଶି ୟି ୀ (ଓଡ଼ଶିା ଶି ା େସବା) 
ନରସିଂହପୁର ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉ  ବିଦ ାଳୟ, କଟକ  
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      ଜୁନ  
   ୨୦୨୨  

ଖା  ତୁମ ପାଇ ଁ
ଡ. ସ ିତା ପ ନାୟକ  

ନା... ଲୁହେର ନୁେହଁ 
େ ମର ସାତ ର େର 
ଚଠିି େମା'ର ଓଦା 
ଭାଗ ବା ିେଦଲି ଜୀବନକୁ 
ସୁଖ ସବୁ ତୁମର 
ହସ ବ ିତୁମର 
ଆଉ ଦୁଃଖ ଓ ଯ ଣା 
େମା'ର ଅଧାକୁ  
େମା' ଭାଗ ର ଅଧା....।। 
 

ନା....ଅ ା ିେର ନୁେହଁ 
ା ିର ଆଠ ର େର 

େମା' ହୃଦୟ ଛଳଛଳ, 
ଭାଗ ବା ିେଦଲି ସମୟକୁ  
ସବୁ ମୂହୂ  ତୁମର 
ସବୁ ଭାବନା ତୁମର 
ଆଉ, ବଳକା ଆୟୁଷ 
ଅଧା ତୁମର...... 
ଅଧା େମା'ର........।। 
 

ନା....ନରିାଶେର ନୁେହଁ 
ଆଶାର ପାରିଜାତେର 
େମା' ଭାବନା ଭରପୂର,  
ଭାଗ ବା ିେଦଲି ପକୁ 
ସବୁ େ ମ ତୁମର..... 
ସବୁ ଇ ା ତୁମର..... 
ଆଉ, ବାକି ଚଲାବାଟ 
ଅଧା ତୁମର....... 
ଅଧା େମା'ର........।।  
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                                                                                                               ଜୁନ  
  ୨୦୨୨  

 

କଦମର ଗୀତ 
ରେମଶ ମ ରାଜ  

ମାଟି ମଉସୁମୀ ମିଳନ ଲଗେନ 
ଛାତିଏ ଆେବଗ େନଇ 
ହୃଦୟର କଛି ିଅକୁହା କଥାକୁ 
େଲଖୁଛ ିତମରି ପାଇଁ ।୦। 
 

ଏଇତ ବରଷା ଆସିବା ପାଇଁକ ି
ପାଗ ବା ଲିାଣି ପାଗ 
ମେନପେଡ େମାର ହଜଲିା ଅତୀତ 
ତମ େ ମ ଅନୁରାଗ 
ଯାଇଛ ତ' ତେମ ବରଷା ସହତି 
େମାେତ ତିଶତି େଦଇ ।୧। 
      ମାଟି ମଉସୁମୀ........ 
 

ଚାହ ମୁଁ ବସିଛ ିେଫରିବା ବାଟକୁ 
ସାଇତି ତମରି କଥା 
ଆସିେଲ କହବିି ତମ ବିନା ସେତ 
ସହଛି ିେକେତ ମୁଁ ବ ଥା 
ମଉସୁମୀ ସହ େଫରିବ େଗା' ିୟା 
କଦମର ଗୀତ ଗାଇ ।୨। 
       ମାଟି ମଉସୁମୀ.......  

କବି ଓ କବତିା ଭବନ, 
ମହୁଲ, ଅ ାରପଡା, େଖା ା  
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      ଜୁନ  
   ୨୦୨୨  

େମା : ୬୩୭୦୪୩୩୨୬୩ 

ଇ ା ହୁଏ 
କୁମାର ଶୁଭକା   

ଇ ା ହୁଏ ତୁମସାେଥ 
ମିଶିଯିବା ପାଇ ଁ
ତୁମ ମନ ଆକାଶ ଛାତିେର 
େହେଲ..... 
ସାହସ ପାଉନି େମା'ର 
ମୁଁ ତ େଛାଟ ତାରାଟିଏ ।। 
 

ଇ ା ହୁଏ ତୁମସାେଥ 
ମିଶିଯିବା ପାଇଁ  
ତୁମ ମନ ସାଗର େବଳାେର 
େହେଲ...... 
ସାହସ ପାଉନି େମା'ର 
ମୁଁ ତ ମରୁଝରଟିଏ ।। 
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                                                                                                               ଜୁନ  
  ୨୦୨୨  

 

                 ସାର ତ ନଗର, ପୁରୀ 

ଝରା ଶଶିରିର ଗୀତ.ି.....  
ସୁକା  ିମି   

ଆ ି  ପାର ି କି ଏମିତି ପାହାଡଟିଏ 
ର  ତୂଳୀ େମାର ସରାଗେର ହାେତ ଧରି ...!! 
ଏ ମନର େଯେତ ଅବସାଦ,ଅବେଶାଷ 
ଝରଝର ଝରି ଯାଆ ା ତା'ଛାତିଚରିି....!! 
େଲାଡବିାପଣେର ଅଭିମାନ େଯେତ େତାଳ ି
ବହଯିାଉଥା ା ଛଳଛଳ ଜଳଧାେର....!! 
ନୂପୁର ଛେ  ତା ଭାବନାକୁ େମାର ଗୁ ି  
ହଜିଯାଆ ା େସ ନଦିହଜା ଅଭିସାେର.....!! 
 

ଘଡିଏ ଅଟକି ରହଯିାଆ ା କି ଜ   
ଚଟିାଉ ଖ ିଏ ଦଅି ି ତା  ହାେତ େଲ ..... 
ଅେନଇ ରହ ି େଫରି ଆସିବାର ବାଟ 
କାେଳ ପାରିବନିି ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଉ େଦ  ....!! 
ସିମିତିକା ଜ  ରହି ବ ଆଗପରି 
ନ ବ ତ ତୁେମ ମୁଁ ବି ନ ବି ଆଉ..... 
ଝରୁ ବ ୀତି ଝରା ଶିଶରିର ଓେଠ 
ପବନେର େଗାେଟ ଭାସି ଆସୁ ବ ଉଃ.....!!!!! 
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      ଜୁନ  
   ୨୦୨୨  

 

େତା' ଓଠରୁ ପିଉଛ ିମୁଁ 
ପିଆଲାର 
ଦରକାର ନାହ, 
େତା' ଓଠ ପିଆଲା ପରି  
ପ ାଲା କାହ 
ବରାବର ନାହ ।।0।। 
 

ମୁଁ ମାନିଛ ିଏ ସଂସାେର 
େତା' ପରି େକ 
ଅପସରୀ ନାହ, 
େତା' ଠାରୁ େବଶି ସୁ ରୀ 
େକହଜିେଣ 
ଦରକାର ନାହ ।।୧।। 
 

େତା' େକଶର କାଳିମାେର 
ହଜିଛ ିମୁଁ 
େକହ ିପାଏନାହ 
େମାେତ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ  
ଏମିତିକା 
 ଅ କାର ନାହ ।।୨ ।। 
 

ଅେନକ ବିଚି  ଚି   
େଦ ଛ ିମୁଁ 
ଏ ମହ ିମ େଳ 
େତା' ଠାରୁ ଅ କ କିଛ ି 
ଏ ସୃ ିେର 
ଚମ ାର ନାହ ।।୩।। 
 

'ରି ' ମୁଁ ପାଇଛ ିେତାେତ,  
େମା'ର କିଛ ି
ଅହ ାର ନାହ 
େତା' ବନିା ଏ ସଂସାରେର  
ଜୀବନ ବ ି
ଦରକାର ନାହ ।।୪।।  

ଦରକାର ନାହ 
େବୖଦ ନାଥ ଲାର 

ଶ ରପୁର, ଚାରବାଟଆି, କଟକ 
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  ୨୦୨୨  

 ସୀମା ଳ ବରାହ ନୃସଂିହ  
ଦବିାକର ନାୟକ  

ସୁର ନର ବ ତି ଗ ସାର ଚ ତ 
ଚରି ଅଭିନବ େ ତ ମୂରତ ି
"ନତି  ରୂପ" ଦଶନ କରି ସକଳ ଜନ 
ମୁକତି ଲଭ ି କରି ଆରତି (୦) 
 

ାନ କେଲ େକଶ ମୁ ନ ପେର 
େକାଟି ପାପ େଧାଇ ହୁଏ 
ଗ ାଧାେର 
ମ ମ  ସମୀର 
ସାଜି ନିେଜ ଚାମର 
ତବ େସବା କେର ନାହ ବିରତି.. 
ସୁର ନର ବ ତି ଗ ସାର ଚ ତ 
ଚରି ଅଭିନବ େ ତ ମୂରତି (୧) 
 

କରି-ଅରି-ଗିରି-ଶିରୀ ତୁେମ ନାଥ 
ଅେଦଖା ୀପେଦ ନତ େମାର ମାଥ 
ସହ  ନାମ େବେଳ 

ାଦ ଭାବ େଭାେଳ 
କି ଆନ  େମାର ସିଂହା ି ପତ.ି. 
ସୁର ନର ବ ତି ଗ ସାର ଚ ତ 
ଚରି ଅଭିନବ େ ତ ମୂରତି (୨) 
 

 

ଚି -େଚତନା େମା ତୁଳସୀର ହାର 
ନବଧା ଭ ି େମା ସୁଗ  ିକପୂର 

ାଣ-ମ ୀ-ଚ କ 
ତବ କପୃା-ମହକ 
ଲଭି ହସି ଉଠୁ ହୃେଦ ସାଇତ.ି. 
ସୁର ନର ବ ତି ଗ ସାର ଚ ତ 
ଚରି ଅଭିନବ େ ତ ମୂରତି (୩) 
 

ସୁ ର ମ ର ସବୁଜ ପାେଚରୀ 
ନୀଳ ତରୁ ଲତା ଛାୟା-େସବାକାରୀ 
ସପୁରୀ ନାରୀେକଳ 
ଆ  ପଣସ ଫଳ 
ତୁମ େଭାଗ ଲାଗି ନିତି ହୁଅ .ି. 
ସୁର ନର ବ ତି ଗ ସାର ଚ ତ 
ଚରି ଅଭିନବ େ ତ ମୂରତି (୪) 
 

ବଇଶାଖ ଶୁ  ଅ ି ତୃତୀୟାେର 
ତବ "ନଜି ରୂପ" ବରଷକୁ ଥେର 
ଦଶେନ ଚ ୁ ଧନ  
ସୁଲଭ ମହାପୁଣ  
ଅତୁଳ େସୗଭାଗ  କାହ ଏମିତ.ି. 
ସୁର ନର ବ ତି ଗ ସାର ଚ ତ 
ଚରି ଅଭିନବ େ ତ ମୂରତି (୫) 

ବରାହ ନୃସିଂହ େନଇ ଅବତାର 
ସିଂହା ି ଶଖିେର ପାଳୁଛ ସଂସାର 
େକାଟିଏ ତୀଥ ଫଳ 
ଦିଏ ଏ ଭୂମ ଳ 
ସୀମା ଳ ନାେମ ଜଗେତ ଖ ାତ.ି. 
ସୁର ନର ବ ତି ଗ ସାର ଚ ତ 
ଚରି ଅଭିନବ େ ତ ମୂରତି (୬) 
 

ମ ରି େବଢ଼ାେର ଲ ୀ କାେମ ରୀ 
େକେତ େଦବାେଦବୀ କି ର କି ରୀ 
ଶିେର ପାଦୁକା ଛୁଆ ଁ
କେର ପାେଦାକ ପିଆ 
କପାେଳ କୁ ୁମ ଅପୂବ େଜ ାତ.ି. 
ସୁର ନର ବ ତି ଗ ସାର ଚ ତ 
ଚରି ଅଭିନବ େ ତ ମୂରତି (୭) 
 

ମାଟିର ମରେତ ଏେଯ ବଇକୁ  
େଗାବି ା େଗାବି ା ନତିି ମୁଖରିତ 
ଭ   ଆତଯାତ 
ଲୀଳାର ନାହ ଅ  
ନରସିଂହ ସାମୀ େଘନ ମିନତ.ି. 
ସୁର ନର ବ ତି ଗ ସାର ଚ ତ 
ଚରି ଅଭିନବ େ ତ ମୂରତି (୮)  

ପାଟପୁର, କନିସି, େଗାଳ ରା, ଗ ାମ  
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      ଜୁନ  
   ୨୦୨୨  

ତୁେମ ଗଲାପେର  

ସତ ନାରାୟଣ ମ ିକ 

ତୁେମ ଗଲାପେର ତୁମ ତୀ ାେର 
ତୁମ ପାଇଁ ଝୁେର ନିତି  
େଦହ ମନ ଜେଳ େଗାଲାପି େଶଯେର 
ଫୁଲ ବି ା ମିଠାରାତି  ॥ 
 

େଫରିଯାଏ ଜ  ଆକାଶ ଆ ରୁ 
ରୂେପଲି େଜାଛନା ଢାଳି  
ଛପିଛପି ତୁେମ ଆସନି ପେର 
ଝରିପଡ ଲୁହ ଭଳି  ॥ 
 

ପାହଯିାଏ ରାତି ଆେସ ଜାପତ ି
ବଗିଚାେର ଭିଡ଼ ଭାରି  
ଫଗୁଣ ଫୁଲର ଓଠରୁ େଚାରାଏ 
ମିଠା ମହୁ  ମନ ଭରି ॥ 
 

ମାଟିର କା େର ହାତ ଅ ା ଛବ ି
େମାେତ ଲାେଗ ତୁମ ପରି 
ଭାବି ତୁମ କଥା େଲେଖ ମୁଁ କବତିା 
ବିରହେର ମରିମରି  ॥  
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                                                                                                               ଜୁନ  
  ୨୦୨୨  

 

ଜୀବନର ଗତ ି
ଅ ଳ ିଦାସ  

ସବୁ ଲୁହେଟାପା କହ ିପାେରନାହ 
ଅ ର ଆେବଗ କଥା 
ସବୁ େକାହ େକେବ େଦଇ ପାେରନାହ 
ଦୀଘ ଅସହାୟ ବା ା।  
ସବୁ ମନ ମ  ସେଫଦ ନୁହଁଇ 
ବିଷାଦ ବି ଅଛ ିକିଛ ି
ସବୁ ଦନି ସେତ ସମାନ ନଯାଏ 
ଭଲମେ  ବତୁିଅଛ।ି  

ାଗତ ବି େକେବ ମାପିପାେର ନାହ 
ଆନ ର ସୀମା େକେତ 
ବିଦାୟ ବି େକେବ କାଶି ନପାେର 
ତୀ  ତି ିୟା େଯେତ।  
ମନ ଆକାଶଟା େବେଳେବେଳ ପୁଣି 
କଳାେମଘ ତେଳ ଲୁଚଯିାଏ 
ଚାହେଲ ବି ତାହା ଅ  ଲାଗଇ 
ଜୀବନର ଗତି ଇଏ।  

ପାଟଳଦା, ଅ ର , ପୁରୀ 
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      ଜୁନ  
   ୨୦୨୨  

ରାଜ ରଣପୁର, ଜି ା-ନୟାଗଡ଼  

     ଗଜ   କଲିଜାକୁ ଜାଳେିଦଲୁ  

ତାରା ସାଦ େଜନା   

ମୁଚୁକୁ  ହସ ହସିଲୁ େମା ଆେଗ କଲିଜାକୁ ଜାଳିେଦଲୁ 
ଲୁହ ପିଆଲାେର ଦୁଃଖ ମୁଁ ପିଉଛ ି
କଲିଜାକୁ ଜାଳିେଦଲୁ ! ୦ ! 
 

ଭାବି ଲି ଯାହା ମନ ତଳ ସା ୀ ମରିବାକୁ ଗାଳିେଦଲୁ 
ଏେଡ଼ ଅସହଣୀ ତେତ ମୁଁ େଦଖୁଛ ି 
କଲିଜାକୁ ଜାଳିେଦଲୁ ! ୧ ! 
 

ଘର ଗଢ଼ବିାକୁ ଘର ଭା ି େଦଇ େଦାଷତକ ଢାଳିେଦଲୁ 
ସୁଖ ଫାଇଦାରୁ ବ ତି େହାଇଛ ି
କଲିଜାକୁ ଜାଳିେଦଲୁ ! ୨ ! 
 

ଇ ତକୁ େମାର ନଲିାମ ତୁ କରି ଅପଦ  କରିେଦଲୁ  
ଜୀବନ ନାଟିକା ଛାଡ଼ିବା ଲାଗୁଛ ି
କଲିଜାକୁ ଜାଳିେଦଲୁ ! ୩ ! 
 

'ତାରା' ଭାବ ଲାଭ ମାନଲୁିନି ହାଏ େମାର ସାେଥ ଛଳ କଲୁ 
ଦୁନଆି ଦା େର ଶା ି ମୁଁ େଖାଜୁଛ ି 
କଲିଜାକୁ ଜାଳିେଦଲୁ ! ୪ ! 
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                                                                                                               ଜୁନ  
  ୨୦୨୨  

 

ୀତିର ପସରା େନଇ 
ଫଗୁଣେର ଆସିଛ ିବସ  
ଭାଗବୀ ତଟେର ମଦୁୃ ହାଓା 
ତୁମର ବି େବ  େଖାଲା ଛାତ 
ଶ ଚୂଡ଼ ଡହ ତେଳ 
ଭାଡଭିାଡି ତାରାର େରାଷଣୀ 
ଜୁଆରିଆ ନଈେର ବି  

-ନୀଳ କାଚେକ ୁ ପାଣି।  
ଚାଲିଆସ ସଖା...... ତୁେମ, 
ପିଇବା ଓ ପହଁରିବା...... 
ମନଇ ା ଲହଡି ଭା ିବା...... 
କଦବା େକମିତି ଅଚାନକ  
ବନ ା ପାଇଁ ସତକ ରହବିା।  
ତଥାପି ସେ ାଳି େନବା...... 
ପର ର ସୁଖ ଓ ସଂପକ 
ବା ିେନବା  ଭୁଲି ନଜି ନିଜ ଦୁଃଖ।  

ସା ୀେଗାପାଳ, ପୁରୀ  

ସୁଖ ସଂପକ 
ଜେିତ  କୁମାର ନାୟକ  
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      ଜୁନ  
   ୨୦୨୨  

େ ମ କାହାଣୀ  
ଆଶୁେତାଷ େମେହର  

କିଛ ିକାହାଣୀ ତ ମନରୁ ଉତୁେର 
 ହୃଦୟ ଭିତେର େଲଖା, 
 େ ମ  େଯଉଁ ପରି କଅଁଳି ହସଇ 
 ଥମ ଆ ର େଦଖା......।।୦।। 
 

 ନାୟକ ନାୟିକା ନୀରବତା ସୁେର 
 ଗାଆ ି େସ େଯଉଁ ଗୀତ, 
 ମନ ଅଣୁେକାେଣ ସୁଶୀତଳ ଛାଇ 
 ପାେଖ େଲ ାଣମିତ, 
 େସ ସବୁକୁ େନଇ ଆମ ଗପ ସେର 
 ଜୀବନ େଚୗହେଦ ସଖା......।।୧।। 
 

 ଗପେର ଉତୁେର ଜୀବନ ବତୁେର 
 ସୁଖ ଦୁଃଖ ହସ କା , 
 େଫ ାେଫ ି ସବୁ ସର ମାଜି ହୁଏ 
 ପୀରତି ମଧୁର ଛ , 
 ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି େଗାଟାଏ କାହାଣୀ 
 ଭି  ଭି  ରେ  ଛପା.....।।୨।।  

୫୪, ଆୟ ପ ୀ, କିଟଛକ,  
ପଟଆି, ଭୁବେନଶର  
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                                                                                                               ଜୁନ  
  ୨୦୨୨  

 

ହାରିବାନ ିେକେବ ଜୀବନେର  

ବାସ ୀ େଦଈ  

ଜୀବନ ଅଟଇ ଲମା ଚଲାପଥ 
ଥକିଯିବା ନାହ େକେବ େହେଲ, 
ସତ , ନ ାୟ, ଧମ ପଥ ଆ ା କରି 
ବଢିବା ଆଗକୁ ଜୀବନେର  ।୧। 
ଜୀବନଜ ାଳ ମାୟା େଘାରବନ 
ପାରି େହବା ଆେମ ଅେ ଶେର, 

ଭୁନାମ େଗାଟି ହୃଦେୟ ାୟିେଲ 
ଆେଲାକ ଶିଖା େସ ଅ କାେର ।୨। 
ହୁଡିବନି ପଥ ମାଡବିନି କ ା 
ବିତବି ଜୀବନ ଆନ େର, 
ସାହସ ଶକତି ଶା ି ସଦଗତ ି

ାପତ େହାଇବ ଜୀବନେର ।୩। 
ଦୃଢ ବି ାସ ଓ ଆ ବଳ ସହ 
କ ବ  କରିବା ଆନ େର, 
ହାରିବା ଜିତବିା ଜୀବନ େଖଳେର 
କମଫଳ ହାତ ପାହା ାେର ।୪। 
ସ େଦ ବପିେଦ େଧୖଯ  ଆମ ବଳ 
ଦୁବଳ ନ େହବା ହୃଦୟେର, 
ନି ା ଓ ଉଦ ମ ରହେିଲ ସବଦା 
ହାରିବାନି େକେବ ଜୀବନେର ।୫।  

େଖା ା  
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      ଜୁନ  
   ୨୦୨୨  

ପରିବ ନର ର.. 
କେିଶାର ଚ  ଧାନ 

େକଉଁ ଦିନରୁ ସମୟ େ ାତେର  
ଭାସି ଯାଇଛ ିଅତୀତ ! 
ଚ ଗୁ  ଶାସନକାଳରୁ 
ସ ାଟ ବି ିସାର,  

ଚ ାେଶାକରୁ ଧମାେଶାକ, 
ହଂିସାରୁ ଅହଂିସା ଯାଏଁ... 
ଲ ି ଚାଲିଛ ିଘଟଣାବଳୀ 
ବିଶାଳ ଭାରତୀୟ ସଭ ତା...! 
 

େମାଗଲ ମରହ ା, 
ଇଂେରଜ  ଏକଛ  ଶାସନ, 

େକେତ େକେତ ା ିକାରୀ... 
ବୀର ଜନିଛ ି ଏଠି 

ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ଢାଳି ମନ ାଣ 

ତିଳତିଳ କରି 
େଦଇ ବଳଦିାନ, 

ର େଲ ମାଟି ମାଆର େଟକ..!  
 

ହେିରାସୀମା ନାଗାସାକିରୁ  
ପାକି ାନ ବଡର, 
ଚୀନର ଲା  କରିଡରରୁ  
ଆେମରିକୀୟ ବ  େବୖଷମ  
ଯୁ  ପେର ଶା ,ି 

ଘଟଣାବଳୀର ଫ  ଫ  ତାଲିକା.. 
ବି  ଜଗତକୁ େଦଖାଇ ଲା ଦିେନ 

ବ ବିାର ନୂତନ ମାଗ..! 

ଗା ୀବାଦ ଆଜି କବର ତେଳ ! 
େବୗ ଧମ ଲୁ ାୟ, 

ଶତଶତ ଚ ାେଶାକ  
ଦୟାନଦୀ ତୀେର ଅେପ ିତ 

ଧଉଳିଗିରିରୁ ଶଭୁୁଚ ି
ବୁ  ଶରଣ  ଗ ାମିର ର ! 
ଶା ି ୁପ ଠାେର ାନମ  
ନାଥୁରାମ ଗଡେସ ଆଜି ଅନୁତ ...! 
 

େହଇ..ଚୀନ ସୀମା ରୁ ଶଭିୁଲାଣି 
େକାରନା ପରବ ୀ ପରିବ ନର ର.. 
କାଶୀର ମଥାରୁ ଦିଶଲିାଣି 
ବିକାଶର ଶତଶତ ଆେଲାକର ଚି  

େମୗନଭ  େହାଇନାହ ଋଷିଆର 

ଯୁ  େଦହୀର ଡାକରାେର ବି  ଥରହର 
ଜାପାନ କରିବ ମ ି େ  ିେଟନେର  
ଆେୟାଜିତ େହବ ବି  ସ ିଳନୀ 
ଅଚେିର ଲାଘବ େହବ କି ତୃତୀୟ ବି  ମହାଯୁ ..!  

ମାଲକାନଗିରି  
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                                                                                                               ଜୁନ  
  ୨୦୨୨  

 

ସାବି ୀ ତ 
େକୖଳାଶଚ  ପାଢୀ 

ପବି  ସାବି ୀ ତ ଆଜପିରା 
                ବିବାହତିା ନାରୀ ର, 

ତବିଷ ଏହା ପାଳନ କର  ି

                 ପର ରା ସମାଜର । 
ପୁରାେଣ ବ ତ ଯମରାଜଠାରୁ 

                 ନିଜ ମତୃ ାମୀ ର, 

ଜୀବନ େଫରାଇ ଆଣି ପାରି େଲ 

                  ସାବି ୀ ପାଇଣ ବର । 
ସତୀ ପତି ତା ଗୁଣେର ଯମ ୁ 
                 ସାବି ୀ ହରାଇ େଦେଲ, 

ଶତ ପୁ ବତୀ େହାଇଯାଇ େସତ 

                 ଯଶ କୀ  ର ଗେଲ । 
ଆଜିକାର ବବିାହତିା ମହଳିା ୁ 
                 କରୁଛ ିମୁଁ ନିେବଦନ, 

ପତପିେଦ ଭ ି ର  ପତି ତା 
                  ଧମ କର ୁ  ପାଳନ । 
ଶ ା ଓ ସି ୂର ପି େିଦେଲ ଖାଲି 

                  ନୁହଇ େସ ପତି ତା, 

ପତି ବାକ  ମାନି କମ କରିଯାଅ 

                ଭାଵ ିେସ ଭାଗ ବିଧାତା । 
ପତପି ୀ ଦୁେହଁ ନିଜନିଜ ଧମ 

                ପାଳନ କରିେବ େଯେବ , 
ଗପରି େସହ ିପରିବାର େଗାଟି  

                ହସି ହସାଇବ େତେବ । 
ପତି ର ଧନସ ି କଥାେର 

                 ନ ର  ନିଜ ଭାବନା , 
ତା  ତି ନଜି କ ବ  କରିେଲ 

                  େହାଇଯିବ ପ ୀସୁନା । 
େଯଉଁ ନାରୀ ନିଜ ପତି ୁ  ନ ମାନ ି

                  ହତାଦର କରି ଯାଏ , 
ଭଗବାନ ତାକୁ ମା ନ କର  ି

                   ନିେ  ନକଗତି ପାଏ । 
ଆଜିର ଦିନକୁ ସ°କ  ଦିବସ  
                    ଭାବି ନିଜ କମ କର , 
ପତି ର ହାତ ଧରି ଚାଲୁ େଲ 

                    ହସିବ ସୁନା ସ°ସାର ।  

ସ ାଦକ , ଉ ଳ ସ ିଳନୀ 
କ ମାଳ ଜି ାଶାଖା  

ବାଲିଗୁଡ଼ା 
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      ଜୁନ  
   ୨୦୨୨  

କୃଷକ  
ମେହ ର ସାହୁ  

େସ ଅ ଦାତା େସ ମାଟିର ମଣିଷ  
ମାଟି ମା’ ର େକାଳେର ତାର ଭି  ଏକ ାନ  
କାେଳକାେଳ ତାର ସରଳ ଅଭାବୀ ଜୀବନ  
ଝାଟିମାଟିର ଘର ଅବା ଇ ରିା ଆବାସ  
ତା’ରି ଭିତେର ତା’ର ଶା ି ଆଉ ସୁଖନି ା  
େସ ଆମ ଭାଇବ ୁ କ ସହି ୁ  ମଣିଷଟିଏ  ।।୧।। 
 

ତାକୁ ର େହେଲ େସ ମ ରି ଯାଏ  
ସବୁେବେଳ ତାର ପେକଟ ଖାଲି ଥାଏ  
େଖାଲା ଆକାଶ ତେଳ କତୃିକୁ ସା ୀ ର   
େସ ନିର ର ଅକା  କମ କରିଚାେଲ  
େକେବ କିଛ ିଫଳ ମିେଳ େକେବ ପୁଣି ... 
ତାକୁ ହତାଶ ଆଉ ନିରାଶ େହବାକୁ ପେଡ  ।।୨।। 
 

େସ ତରକାରୀେର ାଦ େଖାେଜନା  
ଭାତ ସହ କିଛ ିବି ମିଳିଗେଲ ତା’ର ଆନ   
ତା’ରି ଲାଗି ସବୁ ସବୁଜିମା ସୁ ର ଏ ଧରା  
ଶାଗମୁଗ ଅବା େଯେତ ସବୁ ପନପିରିବା  
ସବୁ ତାରି ଝାଳ ବୁହା ପରି ମର ଉପହାର 
ତା’ର ମୂଲ  ବୁଝବିା କ ସା  ବ ାପାର  
େସ  ନିେଜ ହ ତା’ର ସବେ  ପୁର ାର  ।।୩।। 

ଉପ ନିେ ଶକ,ଓେସପା  
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                                                                                                               ଜୁନ  
  ୨୦୨୨  

 ଣୟିନୀ ନରିିମା   
େବଣୁଧର ସୂତାର  

ୀତ ିପୁଲକର ଲହରି ଛେ  

େଚାରା ଚଇତାଳି ମଳୟ ଗେ  

ଯାଦୁର ଚମକ ମା  

ନୟନ ତୀେର େମା କୁହୁକ ଚି  

ୀତ ିସେ ାହେନ ଶିହେର ଗା  

ସପନ ଭରା ଏ ଆ            ।। 
ନୀଳ ଆକାଶର େଜ ା ା ଲହରି 
ମ ୀକା ମହଲ ସୁରଭି ହରି 
ବୟସୀ େଜାଛନା ରାତ ି

ଉ ାଳ େମାର ଏ ମାନସ ପେଟ 

ପୁଲକିତ ତନୁ ଚହଲି ଉେଠ 

ର ିଲା ଫଗୁଣ ୀତ ି          ।। 
େଗାଧୂଳି ର ର େଗାଲାପୀ ଓେଠ 

ମିଠା ସପନର ତଟିନୀ ତେଟ 

ୀତଫୁିଲ ଚାରୁ ହେସ 

ଚହଲାଇ ଦଏି ତାରୁଣ  ମନ 

ମାତବରୀ ଏଇ ଚାରୁ ସପନ 

କ ତି ଣୟ ରାେସ            ।। 
ଅନୁଢା ବୟସ ଅଳସ ଆ  

ଣୟର ଭାଷା େଦଉଛ ିେଲ  

ନୀଳରାତ ିନୀଳ ୀତ ି

ରୂପ ମାଧୁରୀ ମଁୁ ରମଣୀ ରମ ା 
ଲଳିତ ଲଲାମ ତନୁ ୀ େସୗମ ା 
ନଶିିଥର  ଫୁଲମତୀ              ।। 

ଅମୃତ େ ମର ବମିୁ  ଧାରା 
ଅନୁରାଗ େବାଳା ୀତପିସରା 

ୀତମିୟ ସୁଧା ପାେ  

େ ମ ତଶିତ ି ଣୟ ଗୀତ ି

ମଧୁ େଯୗବନର େମାହନ ୃତ ି

େମା ହୃଦୟ ମାନଚେି           ।। 
ୀତ ିବିଭାବରୀ େଜାଛନା ଫାେ  

େ ମ ଣୟର ସପନ ଆେ  

ଉନାଦନା ଭେର ଅେ  

େରାମା ତି ତନୁ ତନୟ ମନ 

ୀତ ଅନୁରଗୀ ନବ େଯୗବନ 

ନବ ଅଭିସାର ରେ             ।। 
ଆସ ିୟତମ  େଲାଡ଼ଇ ଦାସୀ  

ୀତମିୟ େହଉ ନିବଡ଼ି ନଶିି 
ପବି  ବ ନ ସା ୀ  

ୀତମିଧୁ ଢାଳି ଅଧର ପାେ  

ସପେନ ଝୁମିବା ନଝୁି  ରାେ  

ମଁୁ ଣୟିନୀ ନରିିମା             ।। 
ସପନ କୁମାର ଆସ େମା ଆସ 

ସପେନ ରଚବିା  ଅମିୟ ରାସ 

ଯାମିନୀ  ଯାଉଛ ିସରି 
େଗାପନ ୀତରି ସୁହାଗ ରାତ ି

ୀତେିର େଲ ବା ମଧୁର ୃତ ି

ସାଜିବ ିମଁୁ ଅଭିସାରୀ         ।।  

େକଶଦୁରାପାଳ େକ ୁଝର  
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      ଜୁନ  
   ୨୦୨୨  

ସମୟ 

ବସ  କୁମାର ସାହୁ  

ଚକ ଗଡ଼ଗିେଲ              ଵାର ହାତ ସିନା 
  ସମୟ ର ଚକତେଳ 

ଭାଗ  ସାେଥ କିଏ           ଗରଵ କରିବ 

               ଅ ଗାମୀ ସୂଯ  ଚେଳ।। 
ସମୟର େ ାତ          ଖର ଗତିେର 

               ଗଡି ଚାେଲ କାଳ ବେଳ 

ଦୁଃଖସୁଖ େଭାଗ          ନିୟତି େଲଖନ 

               େଲ  ଅଛ ିଭାଲପେଟ।। 
ରାତି ପାହି େଲ            ବନବାେସ ରାଜା 
                ଅେଯା ାର ସିଂହାସନ 

ଭଗାରି ସାଜିଲା             ରାମଶୂନ  େହଲା 
                େହଲା ପିତା  ନିଧନ।। 
କାଳ କର ଗତି                 ବି ଯୁ  ଗତ ି

                ଵନିା ଯୁେ  ଛୁ  ିଅ  

ବିନାଶ ଆଣିଲା             ମାେନ ଦୁେଯ ାଧନ 

                ଆପଣିେଲ ଭୁଲ ମାଗ।। 
େ ୗପଦୀ  ଅ ି              ଲୁେହ ଦ ିଭୂତ 

                ଗା ାରୀର ଅଭିଶାପ 

ଭଗଵାନ କୃ                 ାରିକା ବିନାଶ 

                ଜଜରିତ  ଅନୁତାପ।। 

େଦଉଳି, େଖା ା 
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  ୨୦୨୨  

 

ୀ ଧମ (ଭାଗବତ ରୁ ଉ ୃତ) 
ଡଃ ଚପଳା ପ ା  

ୀ ଧମ େନଇ େକେତ ନୀତି ଯୁ  ି

    ଭାଗବେତ ଉ ି ତ, 

ବଖାଣ କରିେଲ ୀ ଜାତି ସବୁ 

    ଭାବିେବ ପୁରୁଷ କତୃ। 
ଜଗ ାଥ ଦାସ ଯାହା େଲ ଛ  ି

    ମାନିେବକି ୀ ଜାତ,ି 

କାୟ ମନ ବାେକ  ପବି  ଓଁ କାର 

    ଉ ାରିେବ ବୃହ ତି। 
ହଂିସା େ ାଧ ମିଥ ା ପାପ ଆଚରଣ 

    ଆମିଷ େଭାଜେନ ଘଣୃା, 
ଦୁଜନ ସହତି ଆଳାପ ସଂଳାପ 

    ଅ କ ବଚନ ମନା। 
ଅସ ାଳ େହାଇ ବାହାରକୁ ଯିବା 
    ଉଲେ  ଶୟନ ଅବା, 
ସ ାକାେଳ େକଶ ନ େଖାଲିବା ଆଉ 

    େଗାଡ଼ େଧାଇ ନ େଶାଇବା। 
ଧବଳ ବ କୁ ପରିଧାନ ସହ 

    ଶୁଚବି  ତପ େଯାଗ, 

ଦାଦଶ ଅ ର ମ  ଉ ାରଣ 

    ାତଃ କାେଳ ଶଯ ା ତ ାଗ। 
ାମୀେର ଭକତି ଗୁରୁ ା ଣ ୁ 

    ଅତି  େଦବତା ଭାବ,ି 

ବି ୁ ୁ  ରଣ ପୁରାଣ ପଠନ 

    ବଣେର ଯାଉ ବ।ି 
ଖାଦ  ଖାଇସାରି ହାତକୁ ନ େଧାଇ 

    ବସିବାଟା ନୁେହଁ ଭଲ, 

ଉ ି  ଖାଇବା ନୁେହଁ ଶଭୁ ର 

    ଆ ଳୁାେର ପିଆ ଜଳ। 
ଅମ ଳ ବ  ଛୁଇଁବାକୁ ମନା 
    ାନ କାେଳ ଜେଳ ପଶି, 

ୀ ଧମ ଏହା ନୁେହଁ ମେନରଖ 

    ପବି ତା ଗୁେଣ ଋଷି। 
ଧମ ଶା  ମାନି ଧମ କରୁ େଲ 

    ଗୃହେର ରହବି ଶା ,ି 

ଲ ୀ ନାରାୟଣ ପାେଶପାେଶ ରହ ି

    ଶୁଭାଶିଷ ଢାଳୁଥା ି।  

 େଖା ା  
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      ଜୁନ  
   ୨୦୨୨  

ବ ବିାର ଆଶା େନଇ.... 
ଡ. ଶରତ କୁମାର ଚଉଁରୀ  

ରାଜପଥ ପେର ଯାଉ େଲ ଧୀେର 

     ନି ାପ ନିରୀହ ପିଲା 
କ ାଳ ସାର ଅେଲାଡା ଶରୀର 

        ବଡ଼ କ  ବାଟ ଚଲା 
ତଥାପି ବ ବିାର ଆଶା େନଇ 

ଯାହା ୁ  େଦଖ ି ପାେଶ ଧାଇଁଯା  ି

     ଦିଅ ି ହାତ ପେତଇ। 
ଯିଏ ଯାହା େଦେଲ କିଏବି ନେଦେଲ 

     େଲଶ ମା  େଖଦ ନାହ 

କମକୁ ଆଦରି ଯାଆ ି ଅପସରି 

      ଆଉ ପଛକୁ ନ ଚାହ 

ତଥାପି ବ ବିାର ଆଶା େନଇ 

କାହାକୁ କହେିବ କିଏ େସ ଶୁଣିେବ 

    ଶୁଣିବାକୁ େବଳ କାହ। 
ାଥର ସଂସାର କିଏ ବା କାହାର 

       ସେବ ବ  ନଜି ପାଇ ଁ

େକାଟିଏ ମନୁଷ  ଅଛ ି ଅବଶ  

      ମଣିଷ ପଣିଆ ନାହ 

   ତଥାପି ବ ବିାର ଆଶା େନଇ 

ଅଛ ିଚାଲିବାର ପଥ ବହୁ ଦୂର 

     ଥକି ଯିବା ନାହ େକହ।ି  
         ସଂ: ଶିଶୁ ଦରବାର       

      ଟିଚସ କେଲାନ,ି ପିପିଲି, ପୁରୀ 
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  ୨୦୨୨  

 

ଉନ   

ଣତ ିମହାପା   

ଅ ଗଳିର  ମୂହୁେ  

    ବ  େକାଠରି ାେର, 

ଅ ାରି ମୂଲେକ କଳାପାଣି ସଜା 
    େଭାେଗ ଆଜି ନିଜନେର। 
    କିଏ କାହା ପାଇଁ ହାେର 

    ପୁଣି େକ କା'ପାଇଁ ମେର 

ଜିତବିାର ଲ  ଶପଥ େହାଇଛ ି

     ଆସୁ ଝଡ଼ ଜୀବନେର। 
 

ୀତିର ହାଟେର ୀତି େଖାଜୁ େଖାଜୁ 

     େହଲି ଛଳନା ଶକିାର, 

ଉପେର ହସିଣ ମିଠାେର ଭାଷିଣ 

    ପୂ କୁ  େଯ ବିଷର, 

    େକେତ ଅଭିନୟ ନିଛକର 

    ସବୁ ଂସ ବଭିୀଷିକାର 

ଜଳପାନ ପାଇଁ ଆଶା ନିରାଶାେର 

     ମରୀଚକିା େଯ ମରୁର। 
 

ଯୁ  ତ ଲା ଯୁ  ବି ଅଛ ି

     ଆଗକୁ ନିେ  ରହବି, 

ଝଡ଼ ପର ଦୃଶ  ଅତି ଭୟ ର 

    ଶା ି ସତ  େଯ ଆଣିବ। 
    କ ା ଦୂରୀଭୂତ େହବ 

    ସତ ପଥ େଖାଲିଯିବ 

ନି ାଥ ନିହତି ସତ  ଧମ କେମ 

     ି  ମଳୟ ବହବି। 
     ଏ ଜଗତ ହସି ଉଠିବ।  

      ଫକୀରେମାହନ ନଗର 
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      ଜୁନ  
   ୨୦୨୨  

ସକାଳ ଜଣାଣ  
 ବଜିୟ କୁମାର େଜନା  

ମଣିଷ ଜୀବନ      ସଂଘଷେର ପୂ  

     େକେତେବେଳ ଆେସ ଦୁଃଖ 

େଦୖବ ଦୁବପାକ     େରାଗ ଜରା ବ ା  

             ଛଡ଼ାଇ ନିଅଇ ସୁଖ। 
ପୁଣି େକେବ ଆେସ   େବକାରୀ ଦାରି  

             ସମାଜ ତଟି ବିଚୁ ତ ି

ସୁଧାରିବା ପାଇଁ       ଧନମାନ ହାନ ି

             ତାହାକୁ ନହୁଏ ଜିତି। 
ପରାଜୟ ଗାନି       ହତାଶ ମ େର 

             ମଣିଷ େଯ ଅସହାୟ 

ନିଜ ସହ ସ  ି       କରିନିଏ େଶେଷ 

             ଅ ା ି ନ କରି ଭୟ। 
ଏହ ିଲେଢଇ ତ       ଅହରହ ଚାେଲ 

            ହାରଜିତ ସଂଖ ା େନଇ 

ଜନମ କାଳରୁ        ମରଣ ପଯ  

            ଆେଲାକ ଅ ାର ଛାଇ। 
ବି ତ ନ େହାଇ      ବି ାସ ର େଲ 

             ଜଗ ାଥ େହେବ ସାହା 
ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ େଯ    ସମ ାନ କେର 

           ପାଏ େସ ଜୀବେନ ରାହା।  

ଶାମୁକା ସାହ ିରଣପୁର ନୟାଗଡ଼  
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ଈ ର  

ଅ ୟ ମହା  ି 

ଦୁଃଖ ପଡିଗେଲ 

ଦୁଃଖୀ ମଣିଷଟି 
ଈ ର ୁ ଦୁଃଖ କେହ 

ଈ ର  କୃପା 
ମିଳିଯାଏ େଯେବ 

େକହ ିବ ିସାହାଯ  ଦଏି। 

 

ଅଦୃଶ  ଈ ର  
ଦୃଶ  ଈ ରେର 

ସାହାଯ  ହ କରିଥା ି  
ଦୁଃଖୀ ମଣିଷର 

େସବା କମ କର ି

ଉ ାର ହ କରିଥା ି  
 

ପର ଉପକାରୀ  
େଲାକ ଜେଣ େଲ 

ପର ଦୁଃଖ େଦଖୁ େଲ 

େରାଗୀ ମଣିଷ ୁ  
ହ ିଟାଲ େନଇ 

ଚକିି ା କରାଉ େଲ।  
 

ଡା ରଖାନାେର 

ଅସାଧୁ ମଣିଷ,  

ଦଲାଲ ବ ିରହଥିା ି  
ଭିତେର ଭିତେର  
ଏହ ିେଲାକ ତ ି

ବୀତ ୃହ େହଉଥା ।ି  
 

ଦଲାଲି ପଇସା 
ମିେଳନ ିତାହା ୁ  
େଲାକ ୁ ସୁବିଧା ମିେଳ  

ଡା ରଖାନାର 

କ ୃ ପ  ଦିେନ 

FIR ଟଏି େଦେଲ।  
 

"ନିତ ିଏ େଲାକଟ ି

ହ ିଟାଲ ଆସି 
ଦଲାଲି କାମ ହ କେର 

ଡା ରଖାନାର 

େରାଗୀ େସବାେର ଏ 

ବାଧାବି  ସୃ ି କେର।"  
 

େପାଲିସ ତାହାକୁ 

ଧରି େନଇ ଦେିନ 

ଥାନାେର ବସାଇ େଦେଲ 

ଦଶ ଘ ା ଧରି 
ବସାଇ ର େଲ 

କିଛ ିବ ିଶୁଣି ନ େଲ।  
 

ପର ଉପକାରୀ  
ମଣିଷଟ ିସେତ 

ଦୁଃେଖ ିୟମାଣ େହେଲ 

ଈ ର  ପାେଶ 

ାଥନା କରିେଲ,  

" କାହକି ଏମିତ ିକେଲ? " 

 

ଥାନାବାବୁ ତା  

ଅବ ାକୁ େଦ   
'ଯାଅ' େବାଲି କହି େଲ  
ଘରକୁ ଆସି େସ 

ଝାଡା ବା ି େହାଇ 

ଶଯ ାଶାୟୀ େହାଇଗେଲ।  
 

ବଛିଣାରୁ ସିଏ  
ଉଠି ପାରିେଲନ ି  
େଶେଷ ଆ  ବୁଜେିଦେଲ  
େଲାେକ କହି େଲ,  

"ଆମ ପାଇଁ ସିଏ 

ସା ାତ ଈ ର େଲ।"  
 

ତୁେମ କୁହ ବ ୁ,  
ଅଦୃଶ  ଈ ର  
ଏମିତ ିକାହକି କେଲ?  

ଦୃଶ  ଈ ର ୁ  
ଦୁଃଖୀ େଲାକ ଠଁୁ  
ସଂପୂ  ଛଡାଇ େନେଲ।  
 

ତା  ଇଛା କ'ଣ 

େଦଶେର ଦୁନୀତ ି 
ନଆଁି ପରି ଚରିଯିବ 

ଦୁନୀତରି ସୀମା 
ଟପି ଯିବା ପେର 

ନୂଆ କିଛ ିେଗାେଟ େହବ???  
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ଆଯ  ବଧ ୂ 
ସୁମି ା ମି   

ହି ୁ ସଂ ତୃ ିଓ  
    ପର ରା ଆମ  
             ସବୁଠୁ ନଆିରା ଅେଟ, 

ନାରୀ ଜାତ ିପୁଣି  
      ସବୁଠୁ ଉ େର 

               ପୁରାଣ ଗାଥାେର ଫୁେଟ ।।  
 

ସତୀ ସା ୀ େଲ  
      ଜନକ ନ ିନୀ  
            ପତି ାଣା ନାରୀ ସୀତା, 
ସୁେଖ ଅବା ଦୁଃେଖ  
        ସାେଥ େଲ ସଦା 
             ବେନ େଭାଗି ନାନା ବ ଥା ।। 
 

ସତୀ ଅନୁସୂୟା  
      ପତ ିସୁଖ ପାଇଁ 

             ପୂେଜ ବାରା ନା ପାଦ, 

ସାତ ରାତ ିେହଲା  
       ସପତ ରାତ ିେଯ 

               ଅକାଟ  ସତୀ  ବାକ  ।। 
 

ସତୀ ବୃ ାବତୀ  
      ବେଳ ବଳିୟାନ 

            ଦାନବ େଯ ଜରାସ , 

େଦବସୁରଗେଣ  
       ହରାଇେଲ ସବ 

           ପୃଥୀ େଲାେକ ହ ସ  ।। 
 

େଲ ମହାସତୀ  
     ସାବି ୀ େଯ ପୁଣି 
            ାମୀ ଅନୁଗାମୀ ପ ୀ, 
ରାଜ ସୁଖ ଛାଡି  
      ବେନ ଗେଲ ଚଳି 
           େହାଇ ରାଜେଜମା ପୁଣି ।। 
 

 ଆୟୁ ପତ ି  
      ଜାଣି ସୁ ା ସତୀ  
             ବରିେଲ ତାହା ୁ ଜାଣ,ି 

ସତୀ ପେଣ ତା   
      େଫରାଇ ଆଣିେଲ 

              ଜ ୁ ପତି ୁ େଯ ଜଣିି ।। 
 

ସତୀ ସା ୀ ପୁଣି  
       ଆଯ  ବଧୂ ସିଏ  
            ପୃଥୀ କରଇ ସୁ ର, 

ବୁ ିଦା ୀ ସିଏ  
       ପୁରୁଷ ପଛର 

              ମଣ ନାହ ତାେର ଛାର ।। 
 

ଉଚତି ମାଗେର  
    ପ କ କରାଏ 

           ଧମକୁ ଆ େର ର , 

ସଂସାର ରଥର  
     ମୁଖ  ପୁେରାଧା େସ 

            ନରିିହା େସ ନରିିମା  ।।  
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କାହା ପାଇ ଁ
କାଳି ସାଦ ମହାପା   

ଦୁଃଖକ  ସବୁ      ସହନ କରଇ 
          ସହନଶୀଳତା କେହ 

ତବିାଦୀ େହାଇ       ତବିାଦ କେର 
        ବିେ ାହୀ େବାଲାଏ  ସିଏ । 
 

ନିଃେଶଷ େହାଇଣ    ମଳିନ ଛଡାଏ 
          େତାଠ ପଥରଟି  ୟଂ 
ନିେଜ ମରି ସିଏ   ପଥଟି େଦଖାଏ 
           ତରୁଲତା ତୃଣ ାୟ। 
 

କୃଷକ ଭାଇଟି     ପରି ମ କରି 
           ଶସ  ଉ ାଦନ କେର 
ନିେଜ େଭାେକ ରହ ି ଜଗତ ପାଳଇ 
            ତାକୁ କି ଜଗତ ଝୁେର । 
 

େଦଶର ର କ        େସୖନିକ ଭାଇଟ ି
         ସୀମା େର ଯାଇ ଲେଢ 
େଦଶ ପାଇଁ ଯିଏ        ଜୀବନ ଦିଅଇ 
         ତା’ ପାଇଁ କି େସୗଧ ଗେଢ । 
 

ବୃ  ତ ଦିଅଇ       ସକଳ ସ ଦ 
        ତା’ ଦୁଃଖ କି କିଏ ବୁେଝ 
ବୃ କୁ କାଟଇ      ଜ ଲ ଜାଳଇ 
         ମଣିଷ କି ଋଣ ସୁେଝ ।  
 

ଜଳକୁ ଦୂଷିତ       କେର ଏହ ିନର 
            ଜୀବନ ନାଟକିା ସିଏ 
ତା ବନିା କି    ଜିଇଁ ପାରିବ ସିଏ 
           ଏ କଥା କି ମେନ ପାଏ । 
 

ବାୟୁ ଦୂଷଣ      କରଇ ମାନବ 
         ନି ାସ କି ପାେର େନଇ  
େତେବ ଏ ମଣିଷ       ବୁଝି ନ ପାରଇ 
             ବ  ିକି ପାରିବ ନାହ ।  

ବ ୁଗଁା,େକାରାପୁଟ  
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ସକାଳର େଖାଲା ଆକାଶ ତେଳ 
ଚଳିବା େଦହକୁ ହତି 

ସେତଜ ପବେନ ସଦା ବ ାୟାମ 
ରଚବି ଉ ମ ା   ।। 

ଘଣୃା କରନାହ ଫଳକୁ କଦା 
ସେତଜ ଫଳ ଆହାର 

ଖାଇବା ସମେୟ କହବିା ବ  
େଚାବାଇବା ବାରମାର ।। 

ପାଟିର ଲାଳ େଶଷେହବା ଯାଏ 
ଚବଣ ହ ସବେ   

ଏହ ିପ ତି ଅନୁସରଣୀୟ 
ଦୂର କେର େପଟ କ  ।। 

େଯାଗ ଏକ ଘ ା ଜରୁରୀ ଅେଟ 
େଦୖନିକ ନିହାତି କର 

ୀର ଓ ସେତଜ ପନପିରିବା 
କେମଇବ େପଟ ଭାର ।। 

େକା  କାଠିନ  ନ େହବା ପାଇଁକା 
ଏହା ତି ଦିଅ ଲୟ  

ଖାଇବାର ଏକ ଘ ା ପେର ହ 
ଜଳ ପାନ କରଣୀୟ  ।। 

ଘର ଖାଦ  ସଦା ଖାଇବା ଜରୁରୀ 
ଫା  ଫୂଡ଼ ବଜନୀୟ 

ଶରୀର କହବି ତୁେମ ଭାରି ଭଲ 
ଏ େର ନାହ ସଂଶୟ ।। 

ଯଦି ଚାହଁ ନାହ ଭାରୀ େପଟ କୁ 
ରାତି ଖାଦ  ପେର ାନ 

ଦୁଇ କ.ିମି. ଚାଲିବା ଦରକାର 
ଚାରି ଘ ାେର ଶୟନ ।। 

 ଦୁଇ ଘ ା ପେର ସ କର ୁ  
ଥ ା ଜେଳ ମୁହଁ େଧୗତ 

ଦ  ଓ ମୁହଁ ଉ ଳ ରହବି  
କରୁଥାଅ ନିୟମିତ ।। 

ଫୁ  ଆଉ ୁ  ବପୁିଳ ପା  ି
ା ର ସୁର ା ପାଇ ଁ

ଜୀବନେର କର ଅନୁସରଣ 
ସଫଳ ସୁ ର ପାଇଁ ।। 

ଖାଦ ର ର ାେର ା  ସୁର ା 
ୁଧା ଦୂର ଜଗତରୁ 

ଦୂଷିତ ଓ ବାସୀ ଖାଦ  ନିେଷ  
ା  ପାଇଁ ଜୀବନରୁ ।। 

ଆମ ଖାଦ  - ଆମ ା   

େତାଫାନ କୁମାର  

ବି ାନ ଶି କ, 
ଆଇ ଆ  ସି ଭିେଲଜ, ଭୁବେନ ର 
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ଥମ ଦଶେନ ଚି  େଚାରି କଲ 
ହୃଦୟ ପଡିଲା ବ ା 

ଶ  େ ମ ର ୁ ଧରିଅଛ ଭୁ 
ତୁେମ ତ ଚରଣଛ ା 

ରୂପ କା ି ତଥା ଚକାେଡାଳା େନ  
ୀଭୂତ କେର ମନ 

ଅପଲେକ ଚ ୁ େଦଖୁ ବ ନତି ି
ଏହା ପରା ଆକଷଣ 

ଭ  କବ ିଆଉ ଭାବୁକର ମନ 
ତୁମ ପାେଶ ସଦା ଥାଉ 

ଜଗତ କଲ ାଣ କର ମହାବାହୁ 
ଭାବନାେର ଜୀବ ଯାଉ 

ମାୟା ସଂସାରେର ବୁଡାଇ ର ଲ 
ଅ ଚ ୁ େଖାଲିନାହ 

ଦଅି ବାେର େଦଖା େହ ଅ ୁନ ସଖା 
ମୁକତ ିଲଭିବା ପାଇଁ 

ବ ୁ ପରିଜନ ଅବା ିୟଜନ 
େକହ ିତ ନୁେହଁ କାହାରି 

ାଥେର ଜଡିତ ସଭି ର ମନ 
େଲାଭ େମାହ େ େମ ଘାରି 

େଗାଟ ିେଗାଟ ିକରି ଅ  କାଟ ିେଦଲ 
ଗ ିେର ାଣ ରହଛି  ି

ଅଭି ାୟ କଣ ଜାଣିବ ିସାଆ  
ଏକାକି ଦନି ବତୁିଛ  ି

  ଶୟେନ ସପେନ ଅବା ଜାଗରେଣ 
ଜଗ ାଥ ନାମ ରି 

  େକାଳ କରି ନଅି ଅଧମ ସୁେରଶ 
ସଂସାରରୁ ଯାଉ ତରି  

ମୁକତ ି
ସୁେରଶ ଚ  ରଥ  

ଜଟଣି,େଖା ା  
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େଦାଳି େଖଳୁ ଲି ଝା ି 
ଗଭାରୁ ଛଡ଼ିଲିା ସୁନା େକତକୀ 
ଦିଅର େମା େଦେଲ ଛି ି  । 
 

ଜୁଳୁକିେର ସରୁ କ ା 
ଆ  ଠାରି େଦେଲ ଶାଶୁ ଜାଣିେବ 
ନଣ  ବାଢ଼ବି ଖୁ ା । 
 

ଢ଼ି ି େର କୁଟିଲି େଗାଡ଼ ି
ଖୁଡି େଦଇ େଲ ନଣ  େପଡ଼ ି
ଗଁା ଯାକ ଗେଲ େବଢ଼ି । 
 

େଡଇଁ େଡଇଁ ଗଲା ବଣି  
ଏେଡ଼ ବଡ଼ ଘେର େଦଇଛୁ େବାଉ େଲା 
ଖାଆ ି େକରା ି ଗଣି । 
 

ଆମ ପାେଚ ଡାହ ିଡ଼ାହ ି 
ଅତି ଶରଧାେର ଆଡ଼ ଚାହାଣିେର  
ଦିଅରକୁ କଲି ଭାଇ । 
 

ତାଟଆି ଉପେର ଗିନା 
କନା ପା  ହାତ ନ େଦଲ ନନା େହ 
ଦା କୁ ସୁ ର ସିନା ।  
 

ଲାଉ ଲେଗଇଲି ହସି 
ଫୁଲ ଫୁଟଗିଲା ଧଇଲା କଷି 
କା  େହେଲ ପରବାସୀ । 
 

େଦାଳି େଖଳୁ ଲି ବସି 
ମଝିଆଁ ଦିଅର େଦେଲ ତ ହସି 
େଦାଳିରୁ ପଡଲିି ଖସି ।  

ରଜ ମଉଜ  
େସୗେମ  ମି   
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ତୁମ େମା’ ଭିତରର 

ଅମାପ ବ ବଧାନକୁ ଭି ିକରି 

ଜଳଜିଳି ନିଃେଶଷ େହାଇଯିବା ପେର ବ ି

େକମିତି ଏକ ନଲି ୍ ଭାବ ସହ  
ଆ ାଦର ନିଃ ାସକୁ େଦଇଛ ି ଶୟ  
େମଘ ରାତି ପରି ଆେଡଇ େଦଇଛ ି

ଘନୀଭୂତ ଧୂଆଁର ବଳୟ  । 
 

ନୀରବ ଶ  ଅଦୃଶ  ଅଭିମାନ ତେଳ 

ଲୁଚାଇ ର ଛ ିତୁମପାଇ ଁ

ାଗତମ ଅରୁଣିମାର ଆହାନ 

ହୃଦୟର େତ କ ବଖରାକୁ େଖାଲାକରି 

ବିଛାଇ େଦଇଛ ି

କାମଫୁଲ, ଉଦୟରାଗ ସହ 

େ ମ କବତିା ...,  
ୀତିର େବଧଡକ ନ । 

 

ତାପେର ବି  
ଅଂହଯୁ  ତୁମ େପୗରୁଷ ପାଇ ଁ

େମାର ଦ  ବା ା 
ଦିବ  ସୁଗ  ସମ ବି ରିଯାଏ  
ପବନେର ... ଅଣୁେର... ଅଣୁେର...। 

ମଶଃ, ସରିଯାଏ ରାତ ି

ଶୁ ଯାଏ ଲୁହ 

ଖାଲି ପଡ଼ଥିାଏ େବଳାଭୂମି 

ମିଠା ସ କର ଅ ାଳା େର 

ଆକାଶ ବି ନିଅ  ପେଡ 

େଭାକକୁ ସାଇତିବାେର  ।   
 

ଏମିତି ନିର ର ଦୁଃଖକୁ କାେ ଇ 

ସଂକ ର ଦୀପ ଜଳୁଥାଏ 

ଠି  ଭୁ  ହସିାବେର 

ଜାେଣନାହ 

ତୁେମ କିଛ ିବୁଝ କି ବୁଝନା 
ଆଉ େକମିତିକା ନୀଳ ନିମ ଣ ଚାହଁ 

ଅପୂ ତାକୁ ପୂ  କରିବାେର । 
 

ତୁମ ସ ୁଖର ଅେନକ କିଛରୁି 

କିଛ ିବି ତ ନୁେହଁ ମୁଁ 

େସେବ ପରିବ ତ େମା ଶରୀର 

ଣବ ମୁ ାେର 

େମା  େଖାଜୁଥାଏ ଅ ରୀ େର...। 

ସଂଜବତୀ  
େଦବଯାନୀ ରାୟ  

ଜଟଣୀ, େଖା ା  
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