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ମାଗଦଶକ

ଅଗ ଚ ଦାଶ
ଡ. େମାଦ
୨୦୨୨

ଉପେଦ ା ମ ଳୀ
ବିଭୁ ସାଦ ହରିଚ ନ
ଡ. ରଶୀର ନ ନାଥ
ନିଶକ
ି ା କହଲସିଂହ
ସ ାଦକ
ସମରଜିତ ପ ନାୟକ
ସହେଯାଗୀ ସ ାଦକ ମ ଳୀ

ବାବାଜୀ େଜନା
େି ଲାଚନ ଦାସ
ରଶିତା ନାୟକ
ବାସ ୀ େଦଈ
ଦଓଅ ସ ା
ରାଜୀବ ରଥ
ୀତମ ବଳିୟାରସିଂହ

ସବୁ ଠି ଉଡୁଛି ଉଡୁଛି ର
ି ା....
ସବୁ କାଯ ାଳୟେର....ବିଦ ାଳୟେର....
ମହାବିଦ ାଳୟେର....
ପାନ େଦାକାନେର....ମଦ େଦାକାନେର ବି....
ଧନୀର ାସାଦେର..... ଗରିବର କୁ ଡଆ
ି େର....
େହେଲ େସମିତ ି ଚାଲି ଛ ି ସଂସାର.....
େଯମିତ ି ଚାଲୁ ଲା......
ଖାଲି ଛାତତେଳ ଚାଲୁ ଲା ପି.ସି କାରବାର....
ନିଷି ତମାଖୁ ବି ି..... ମଦ ପାନ.....
ନାରୀ ନିଯ ାତନା.....ପରିବାରେର କଳହ.....
ସବୁ େସମିତ ି ଅଛି ଆଜିକାଲି ......
େହେଲ, ସବୁ ଚାଲି ଛ.ି ........
ର
ି ା ପତାକା ତେଳ....କାହକି ନା.......
ସବୁ ଛାତ ଉପେର ଉଡୁଛି ର
ି ା....
ଫରଫର େହାଇ..... ାଧୀନତାରଅମୃତ ମେହା ବର ଗୀତ ଗାଇଗାଇ.....
ତଥାପି ଆଶା ଅଛି, ସମୟ ବଦଳିବ....
ସମାଜ ବଦଳିବ.....ବଦଳିବ ମଣିଷର କୃ ତ ି ଓ ବୃ ି.....
ସାକାର େହବ ଗା ଜ
ି ୀ ରାମରାଜ ର ପ....।
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ଅ ାର

େଜ ରୀ ସିଂହ
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ଆବ
ଆ େର ଆ େର ତୁ ...

ଆଶୁେତାଷ େମେହର
େସୗମ ୀ ପ ା
ବିନୟ ମି
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ଦୁ ଇଟି ହୃ ଦୟର କଥା
କବିତା େଗା ତୁ େମ....
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ସୁମିତା େବେହରା ବାପି
ବାସ ୀ ଦାସ
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ତୁ ମ ନୂ ଆ ଶାଢ଼ୀ ପି ା
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ାଧୀନତାର ାଦ
ଜାଇଫୁ ଲ
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୩୦.
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ଶପଥ
ବିଜୟା ଲଷୀ ମହାପା
ମହାମହିମ ରା ପତି ୁ ଅଭିନ ନ େି ଲାଚନ ଦାସ
ରା ୀ
ସୁକା ି ମି
ରା ୀ, ୀତି ବ ନର ସା ୀ
େରାଜାଲି ପ ନାୟକ
ଜୀବନ ଖାତା
ସ ମ ଳ
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ର
ି ା ଆମରି ଗବ
ମହାମହିମ ରା ପତି
ବ ୁ ଦିବସର ବା ା
ବିରହିଣୀ (ରାଗ---ମତି ଆହାରି)
ାବଣ

େରଣୁକା ରଥ
ବାସ ୀ େଦଈ
ସାର ଧର ଷଡ଼ ୀ
ସୁେରଶ ଚ ରଥ
ହାସ ମୟୀ ରା
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୪୨

୩୮.
୩୯.
୪୦.
୪୧.
୪୨.
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ତୁ େମ ଗଲା ପେର
େକହି ଜେଣ କହିବା ଶୁଣାଗଲା
ପରିବ ନ
ବଷା ଆସିଛ ି େବାଲି
ମନ ନିଆଁ ଜେଳ ଛାତି ତେଳ
ବଦଳିବା ଜରୁରୀ

ସତ ନାରାୟଣ ମ ିକ
ଡ ରଜତ କୁ ମାର ଷଡ ୀ
ଯେମ ର କହଲସିଂହ
ନିଶକ
ି ା କହଲସିଂହ
ଡ. ଦି ୀପ ୀଚ ନ
ଶା କୁ ମାର ଦାଶ

୪୩
୪୪
୪୫
୪୬
୪୭
୪୮

୪୪.

ସକାଳ ଜଣାଣ

େଗାଦାବରୀଶ ଦାସ

୪୯

ବିେଶଷ ସୂ ଚନା
ସ ାନୀୟ କବି ଓ କବୟ ୀମାନ ୁ ବିନ

ଅନୁ େରାଧ, ‘ଆମ କବିତା’ ର ପରବ ୀ ମାସିକ ସଂକଳନ ପାଇଁ

ଆପଣମାେନ କବିତା ୱାଟସଆପେର ପଠାଇବା ସହିତ ‘ଆମରି ସତ ’ର ୟୁ ଟୁ ବ ଚାେନଲ ପାଇଁ ନିଜ
ମୁଖେର କବିତା ପାଠର ଭିଡଓ
ି କରି ଆମର େଟଲି ାମ(୯୪୩୭୨୮୧୬୫୫)େର ପଠାଇବା ପାଇଁ େଚ ା
କର ୁ । ଉ ଭିଡଓ
ି େର ଯଦି କିଛ ି ତଟି ଥାଏ ତାକୁ ଆପଣ
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େଧାକା
କାଳି ସାଦ ମହାପା
କାଳ କଟିଯାଏ ଜଣାଏ ନାହ ତ

ଶରୀରଟି ଆମ ପ ତେ ଗଢା

ସମୟ ପଳାଇ ଯାଏ

ଅତି ନିଜରଟି େସଇ

ବିଚାର କମଟି କରିହୁଏ ନାହ

ଅେବଳେର ଛାଡି ଯି ବ ସିଏ ଭାଇ

ସଂପ ିର େଲାଭ ମନେର ର େଲ

ଜଡ ଶରୀରଟି ମାଟିେର ମିଶଇ

ଧନ ତ ଅଜନ ହୁ ଏ

ଆ ା ଛାଡିଯାଏ ତାକୁ

ହିପଦ େବଳେର କାମେର ନ ଲାେଗ

େକହି କାହାକୁ େଧାକାଦିଏ ନାହ

ସଂପ ିଟି େଧାକା ଦିଏ।

ସବୁ ଜଣା ଅଛି ତାକୁ ।।

ଘର ାର ସବୁ ତିଆର କରିଛ ି

କମ କରିଚାଲ କମ ହ ଆମର

ସୁଖେର ରହିବା ପାଇଁ

ଜମାଖାତା ଅେଟ ଭାଇ

ଘର ାର ଦିେନ ପର ହାେତ ଗଲା

କମ ଉଣାେହେଲ ଜମାଖାତା ଶୁନ

ସମୟଟି େଧାକାଦିଏ।

ଦୁ ନଆ
ି କୁ େଧାକା େଦଇ ।

େଧାକା ପାଇବା ତ ଭାଇ ।

େଧାକାେଦଲା ସିଏ ଭାଇ।
ବ ୁ ବା ବ ୁ ନିଜର କରିଛ ି
ଆପେଦ ସହାୟ େହେବ
େଶଷ ସମୟେର େକହି ତ ନ େବ
ସେବ ଭାଇ େଧାକାେଦେବ।।

ବ ୁ ଗଁା,େକାରାପୁଟ

5

ଅଗ
୨୦୨୨

େମା

ତୀ ାେର

ଉେମଶ ଚ ପା ( ଥକାମନ )
ଆଜି ମଁୁ ଜାଣୁଛ ି

େତା' ପାଇଁ

ତୁ ' େକେତ ନି ୁ ର

ମଁୁ େଲଖୁଛ ି ଜୀବନର ଗାଥା

େମା' ମନକୁ େତା ଆେଗ

ମଁୁ ଜାେଣ

େଖାଲି େଦଲା ପେର

ତୁ ଜାଣି ନ ଜାଣିବା ବାହାନା କରୁଛୁ

େତା' ନୀରବତା ଆଘାତ େଦଉଛି

ମେନମେନ ହସୁଛୁ

େତା' କାଣିଚାଏ କରୁଣାର

େମା' ଭାଗ କାଗଜେର ଟାଣି ଚାଲି ଛୁ

ଅେପ ାେର ରାତି ଉଜାଗର ।

େକେତ କ'ଣ ଏଣୁେତଣୁ େରଖା
ସେତ କ'ଣ

େତା' ମନ ସାେଥ ମନ େଯାଡିବାର

ଏ ଜନେମ େହବନାହ େଦଖା ?

େତା' ସାେଥ ଏକାକାର େହବାର

େତା' ନୀରବତା

େଖାଲା ଇ ାହାର େଦଇ

େମାେତ ଅ କ ଟାଣୁଛ ି େତା' ଆେଡ଼

ସ କ େସତୁ ର ଏପାେଖ

ଭାବୁ ଛ ି ମଁୁ ପ ୀଟିଏ େହାଇ

ଅ ଃହୀନ ତୀ ାେର

ଅ ାରର ବୁ କୁ ଚିରି

ସମୟ କାଟୁ ଛି

ସୀମାହୀନ ସାଗରର ବ େଭଦି

ର ର ପସରା ସେଜଇ ର ଛି ...

େତା' ନାମ େନଇ

ତୁ ' ଜାଣିଛୁ

କ ାଇ େଦବି ଅନ ଆକାଶ

ବାକି ଅଛି ଅେନକ ଆଷାଢ଼

ଉଡ଼ିଯିବି େତା' ପାଖକୁ

ଆ ା ସହ ପରମା ା ମିଳନର ଣ

ହୁ ଏତ

ଚିରକାଳ ବ ଳ ଜୀବ ।

ଲୀନ େହାଇଯି ବି ଅନ ଗଗେନ
େତା' ନାମ େମା' ଅଧେର ବ
ପାଇଯି ବି େମା

।
ଛତିଆ , ଯାଜପୁର
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େମା' ଜନମ ଭୂଇଁ
େଜ ରୀ ସିଂହ
େଯଉଁ େଦଶେର ଗ ା ବେହ

ଗା ୀ, େଗାପବ ୁ , ସୁବାଷ, େନେହରୁ

ହିମାଳୟ ଯା'ର ମୁକୁଟ ଅେଟ

ର େଲ ଆମ େଦଶର ଯଶ

େସହି େଦଶେର ଜନମ େମାର

ଇଂେରଜ ସହିତ ଲେଢଇ କରି

ଭାରତ ତା'ର ନାଆଁ ।

ାଧୀନ କରିେଲ ଆମରି େଦଶ
େସହି େଦଶେର ଜନମ େମାର
ଭାରତ ତା'ର ନାଆଁ ।

େସହି େଦଶର ଓଡିଶା ଭୂଇଁ
ତା'ପରି ଆଉ ରାଜ ଟି କାହ
େଯଉଁଠି ବିେଜ ଜଗତନାଥ

ଏହି େଦଶର କଳା, େକୗଶଳ

ପୁରାଣ ଶାେ ବଡ଼ ତୀରଥ

ଫଳଫୁ ଲ ପୁଣି ଝରଣା ଜଳ

େସହି େଦଶେର ଜନମ େମାର

େମା' ପାଇଁ ସଦା େସ ଅତି ସୁ ର

ଭାରତ ତା'ର ନାଆଁ ।

ବ ନା କରିବା ତା'ର ପୟର
େସହି େଦଶେର ଜନମ େମାର
ଭାରତ ତା'ର ନାଆଁ ।

ଏହି େଦଶର ବୀର େସୖନକ
ି
ର େଲ ଆମ େଦଶର େଟକ
ସାଧୁ, ସ , କବି େହାଇେଲ ଜନ

େସହି େମାର ି ୟ ଜନମ ଭୁଇଁକୁ

ତା ରି ପାଇଁ େହାଇଛୁ ଧନ

େକାଟି େକାଟି ନମ ାର

େସହି େଦଶେର ଜନମ େମାର

ଆେମ ଭାରତୀୟ ଜାତିେର ଏକ

ନ କର ମନେର େଭଦ ବିଚାର ।

ଭାରତ ତା'ର ନାଆଁ ।

ଶିଶୁ ସାହିତକ
ି ା ତଥା ସଂପାଦିକା
" ବଉଳଫୁ ଲ "
ଯାଜପୁର େରାଡ, ଯାଜପୁର
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େହଜ ଏେବ ବାଇମନ
ଣତି ମହାପା
ଏେତ ଅହ ାର ରୂପ ପାଇଁ ଯଦି
ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହ,
ଏ ସୁ ର ରୂପ େହାଇବ ବିରୂପ
ଭାବିଭାବି କା ୁ ତୁ ହି ।
ଓଡିଶା ଓଡ଼ିଆ ରାଇଜ
ରୂପ ନୁ େହଁ ଏଠି ସଂ ାର ସଂ ତ
ୃ ି
ଉ କେର ମଥା ଯହ ।।

କମ େଯ ମହାନ ପୂଜା ପାଏ

ାନ

ଗବ କିଆଁ ର ଧନ,
େପାଡ଼ିେଦବ ଅ ସଭି ର ମତ
େଘନ ବାଣୀ ଗୁରୁଜନ,
ଅେଢଇ ଦିନ ଜୀବନ
ମହତ କମେର େହବ ଇତିହାସ
କରୁ େବ ଯଶଗାନ ।

ଫକୀରେମାହନ ନଗର
ବାେଲ ର
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କ ାଳ ଚି ାର
ଜୟଲ ୀ େସଠୀ
ଅସଂଖ କ ାଳ
ଚି ାର କରୁଛି
ାଧୀନତା େମାେତ ଦିଅ,
ଧଷତା ବିଳାପ
କାମେର ଜାଳୁ ଛ ି

କାମର େଶାଷେର ଦୁ ରାଚାରୀ ଗଣ
ପଶୁହୀନ କାମ କରି,
ପୂବ େଗୗରବ
କଳ ି ତ କର

ଭାରତର ବୀର ପୁଅ।।

ଲଜ ା ଭୁଲି

ାଚାରି।।

ାଧୀନ େଦଶର ପରା ନ ନ ାୟ
ମୃତୁ ପେର ୃ ତ ି ଜାେଳ,
ସବୁ ଆେଡ େଦଖ େଦହ ବ ବସାୟ

ଆଇନି େଶାଇଛି
ଫାଇଲି ଭିତେର
ର କ ଭ କ ସାେଜ,
ବାର ବାର ନାରୀ ଧଷତା ହଉଛି

କାମା ିେର ନାରୀ ଜେଳ।।

ବୁ ିଜୀବୀ ନ ାୟ େଖାେଜ।।
ମାଆ, ଭଉଣୀର
କରୁଣ
ନ
ଶୁଭୁନିକି େତାର କାେନ,
କାପୁରୁଷ ପରି
ନାରୀକୁ େଖଳଣା

ଧଷତାର ମଡ଼ା େକାଳେର ଜେକଇ
ରା ସକୁ କେର ମା,
ସଂ ାର ବିଦାରି
ପି ାରାକୁ ଫାଡ଼ି

ସଜାଅନା ଛଳମେନ।।

ର ମୁଖା କେର ଚୁମା।।

ମାଆର ରକତ
ପିଇଅଛୁ େଯେବ
ଜୀବନକୁ ବଳିଦଅ
ି ,
ମାତୃ ପଣତକୁ
ଶା ର
ି ସୁର ା

ମାକର ନାହ
ମାତୃ ହୃ ଦୟେର
ରା ସ ପଶୁକୁ େକେବ,
ବଳିେଦଇଦିଅ
ବି ହିତ ପାଇଁ

ମିଶକ
ି ରି େତାଳିଦଅ
ି ।।

ଶୃ ଳିତ ଚାହଁ େଯେବ।।
େଯଉଁ ଛାତି ୀର ପିଇଲୁ ବାଳୁ େତ
ବାଢ଼ିଲୁ ସୁର ା େଦବୁ
େସହି ଛାତି ଚିରି
ର କୁ ପିଉଛୁ
ମାତୃ ଭୂମୀ ବୀର ଭାବୁ ।।
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ତୁ େମ ଜାଣିନ କି
ସୁନ ା ମହା ି
ପ ୀ ଦିଏ େ ମ

ତ
ୃ ି ସାଉଁ ାଇ, ନ କୀ ନାେଚ ତା େଥଇ

କୂ ଜନର କୁ ହୁକ ଭିତେର

େକାଣାକ ଗେଲ େଫରିବାକୁ

ଗଛ ଦିଏ ଛାଇ

ଇ ା ହୁ ଏନାହ

ମଣିଷ ଥକା େମ ାଇ ମାେର ହାଇ

ପତିତ ପାବନ ବାନା ହାତଠାରି

ଫୁ ଲ ଫଳ ଖାଇ

ଡାକୁ ଥାଇ ଆେର ଭଉଣୀ ଆେର ଭାଇ

ବଗିଚା ଦିଏ େ ମ

ଓଡ଼ିଶାେର କଣ ଅବା ନାହ

ନିଜ ହାତେର ତିଆରି

ଚତୁ ା ୁ ଚାହେଲ କ ୁ ରୀ କ ୁ ରୀ ବାସଇ

ସବୁ ଜମ
ି ାେର କଡ଼ େଲଉଟାଇ

ଏସବୁ େ ମ ଉ େର ଆକାଶ ପା

ସକାଳୁ ଫୁ ଲ ଫଳ ତଟକା ତଟକା

େ ମଦିଏ େଯାଉଠି ବି ଥାଆ ତୁ ହି

କି ଆନ ପାଇ

ଜ ତାରା ବଉଦର ଲୁ ଚକାଳି େଖେଳ

ସମୁ େ ମ କେର େକେତ କାେର

ଯାଏ ମଁୁ ବିେଭାର େହାଇ

ଆସ ି ଧାଇଁ

ଖାଲି ମୁେଠ ଅ େଲାଡା

ଲହଡ଼ି ଭା ି ଉଠୁଥାଏ ଜୁ ଆର େକେବ ଭ ା

େପଟ େ ମ ପାଇଁ

ତମ େମା' ପାଇଁ

ଆ ୟ ଟିେକ େଲାଡା

ବାଲି କଳା ଓଟ େଘାଡ଼ା ବାଲି ର ଶାମୁକା

ରାତିେର ଆ ଏ ପ େଦ

କ ଡ଼ା ବି କଥାକୁ େହ କବିତା ଉ ୁ ରିବା ପାଇଁ

େ ମମୟ ପୃ ବୀେର

େକାଣାକ େ ମ କେର

ଆଉ ଦି ଘଡି ବ ି ଯି ବା ପାଇଁ।

ତେତ ମେତ େସମାନ ୁ

ସା ୀେଗାପାଳ, ପୁରୀ
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ଅ ାର
ଆେଲାକ କୁ ମାର ଧାନ
ଅ ାରର ଆରପାଖ ସୁ ର କି ଅ କାର ବିନା
ଆରପାଖ ଅ ାରେର େଚଇଁଗେଲ ମନୟ ଭାବନା
ଅ ାରର ଛାତିଚର
ି ି ଚରିଗେଲ େଚନାଏ ଆଲୁ ଅ
େଭାଗିବା ଭିଡ଼େର ଆେଗ ଅ ାର ତ ଖାଲି େଦହମୟ।।
େକାଉ ଅ କାର େଦେହ େଲ ହୁ ଏ ଆଲୁ ଅର କଥା
େକାଉ ଅ କାର େଦେହ ଆଲୁ ଅେଟ କବିତା କବିତା
ଅ ାର େଖାେଦଇକରା ଖମାରେଟ ଆଲୁ ଅ ଧାରାର
େଯଉଁଠି ଆଲ େଖେଳ ଖଡିରେ

ଆଲୁ ଅ ଦି ଧାର।।

ଆରପାଖ ଆଲୁ ଅଟା ଲୁ ଚିଗେଲ ଅ ାର ଛାତିେର
ଅ ାର କି େଲ ବେସ ପ ସବୁ ପାହା ି ଆ େର
ଅ ାର ବିନା ଆଲୁ ଅ କାଇଁ ହୁ ଏ ପାହା ଆ
ି ନିଦ
ଆଲୁ ଅ ବିନା ଅ ାର ଲାେଗ ଖାଲି ଗଦାଏ ବାରୁଦ।।
ଅ ାର େମା ର ାର ଅ ାର ବି ଟିେପ ଅବେସାସ
ଅନ ଅ ାର େଦେହ ଆଲୁ ଅ ବି ପାଏ ଜୀବନ ାସ।
ଅମୃତାଂଶୁ,ବାଲି ଗୁଆଆଳି, ପୁରୀ
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ବଂଶୀ ନ
ଆଶୁେତାଷ େମେହର
ଆଉ ଥେର ଶୁଣ ି କି, ତୁ ମ ବଂଶୀ ନ
େ ମ ଧେନ ଭରିଯା ା, େମା' ହୃ ଦ କାନନ,
ଭ ିଭାେବ ରସସି , େଦହ ଭାବ ମନ

ଶିହରେଣ ପୁଲକିତ,ଏ ଜୀବନ ବନ ।।
େସଇ ସୁେର ବାୟାଣୀ ତ େହଲା ରାଧା ରାଇ
କୁ ବେନ କଳାକା ୁ, ମନ ହାଇଁପାଇଁ,
ଦହିହା ି ଖାଲି େହଲା, େଗାପୀ େହେଲ ବାଇ
େସ େକଉଁ ନାଗର କାମ, େଦଖା ମିେଳ ନାହ।।
େଦବକୀ ମଁା କାରାଗାେର, ଲୁ ହ ଲହୁ ବାସ
ଯେଶାଦାର ର ନି , େକାଟି ାଣ ଆଶ,
ରୁକିଣୀ ଗଳାମାଳି, ରା କା ବିଳାସ

ମୟୁ ର ଚୂ ଳିଆ ଧନ, େଗାପୀ ବାମା ାସ ।।
ତୁ ମ ସୁେର ରହୁ ମତି, ଆେହ ବଂଶୀଧାରୀ

ବଂଶୀ ନ େନଉ ଭିଡ,ି ଜୀବନ ଉ ାରି ।।
୫୪ ଆୟ ପ ୀ
କିଟଛକ, ପଟିଆ, ଭୁବେନ ର
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ଜୀବନ ପଥ
େସୗମ ୀ ପ ା
ଜୀବନର ପଥ େକେତ ସ ୁ ଚତ
ି ଅବା େକେତ ଲ ି ତ
ତିମିରିତ େହଉ ଅବା ବିଭାଷିତ ଚାଲି ବା ନେହାଇ କା
ଚାଲି ପାେର ଯି ଏ କ କିତ ପେଥ ପାଦରୁ ଝରାଇ ର

ବିଜୟ େକତନ ଉଡାଇପାେର େସ କେମ େହାଇ ଜୟଯୁ ।।
ସୁଖଦୁ ଃଖ ପରା ଜୀବନ ପଥର ଦୁ ଇ ସମା ର ପା
ଦୁ ଃଖର ବୟସ େହେଲ ବି ାରିତ ସୁଖ ପାଇଁ ବେଢ େଶାଷ
େକେବ ଚଲାବାେଟ ଖୁସିର େମଳଣ େକେବ ପୁଣି ଲୁ ହ ଛିଟା
ଦୁ ଃଖ ବିନା କିବା ଚିରୁଡ଼ାଏ ସୁଖ େହାଇପାରିବ କି ମିଠା ।।
ପଥ ଅସର ି ଯି ବା ନାହ ଥକି ଚାଲି ବା ପା ସାଜି
ନିପୀଡ଼ିତ ାେଣ ବୁ ଣିେଦବା ଆେମ ଅୟୁ ତ ସପର ମ ି
ହଷ ଆେଲାକର େହବ ବିଛୁରଣ ନିରାଶାର େହେଲ ଇତି
ଜୀବନର ପଥ ଝଲସି ଉଠିବ ପ େହେଲ ଫଳବତୀ ।।
କିଏ ବା କଳିବ ପଥର ବୟସ େକଉଁଠି େସ ଜୀବ ସରି

େବଳ ଥାଉଥାଉ େଖାଜିବା ଠିକଣା ବାଟର ହାତକୁ ଧରି ।
ଧାନ ଶି ୟି ୀ (ଓଡିଶା ଶି ା େସବା)
ନରସିଂହପୁର ବାଳିକା ଉ ବିଦ ାଳୟ, ଜି- କଟକ
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ଅଭିମାନୀ ଫଗୁଣ
ବିନୟ ମି
ତୁ ମ ସାେଥ େଯେବ ମନ େଯାଡ଼ି େହଲା,
କହିେଦଲି ଫଗୁଣକୁ ,
େତା'ର ର

େମାର େଲାଡା ନାହ ଆଉ,

ପାଇଛି ଇ ଧନୁ କୁ ।

ଅଭିମାନ କରି ଫଗୁଣ େଯ ଗଲା,
େଖାଜିନି ମଁୁ ଆଉ ଦିେନ,
ସାତରେ

ସ ଭରିଛ ଜୀବନ

ଅନ କିଛ ି ନାହ ମାେନ ।

େଫରି ଆସିଲାଣି ପୁଣି େସ ଫଗୁଣ
ଅଭିମାନ ଦୂ େର ର ,
ମୃଦୁ ମଳୟ େଯ ଲାେଜଲାେଜ ପୁଣି
େଦେଖ େମା' ସ ର ଛବି ।

ୀତିର ସାନି ପାଇ େସ ଫଗୁଣ
କହିବ ତା' କାେନ କିଛ,ି
ଏେତ ଅନୁ ରାଗ େକଉଁ ସଖା େତା'ର
ସାଇତି ଆଜି ର ଛି ।

ଭୁବେନ ର
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ଆବ
େଶୖେଳ ନାରାୟଣ େବେହରା
ଦିେନ େସ ଘୁ ଗ
ି ଲା ଏକ ଅସମାପିକା
ଆବ ଭିତରକୁ
ଓଗାଳି େଦଲା ରା ା ତା'ର ସ ାବନାଭରା େଯୗବନକୁ ।

ସତ ଶିବ ସୁ ରର ପରିେବ ନୀ
ଚ ଳତାର ମଧୁର ଓଳିକି
ସବୁ େଯମିତି ଏକ ଏକ ଗ ା ଲାଇ
ଆେଲାକର ସ ା ନାହ କି?
କି ୁ ଏ ମଧୁର ମୂହୁ େର ଚ ାଫୁ ଲର
ମହମହ ବା ା ଉେ େବଳିତ କରୁକରୁ
ବ ାପେଡ଼ କାହାର ଆେ ଷେର
ଦୁ ନଆ
ି ଟା ଓଲଟି ପେଡ ଶର କାତରତାେର।
ଭୁବେନ ର
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ଆ େର ଆ େର ତୁ ସବୁ ର ସା ୀ
ମାଳବିକା ମି
ତୁ େମ ପରା େମାର ଆ ର କ ଳ

ମନ କଥାଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ େହେଲ

ଆ ଧାେର ଧାେର ଲାଗି ରୁହ।

ଆ କୁ ଆ େର ମିଶାଇ ରଖ ।

ଆ ମୁଜି େଦେଲ େକେତ େଯ ସପନ,

ହୃ ଦୟ େକାହକୁ ଶୁଣିବାକୁ େହେଲ,

ସା େହାଇ ତୁ େମ େଦଖାଇ ଥାଅ।

ମିଛ ହସଟିକୁ ନିତି ପରଖ।

ଆ େର ଆ େର କଥା କୁ ହ ତୁ େମ

ବୁ ଝିବାକୁ ଆଉ ବାକି ନାହ କିଛ,ି

ଆ େଦ େଦେଲ ବୁ ଝିଯାଅ

ଯାହା ର େଦଲ ଓଠ ତେଳ ଚାପି

ଛଳଛଳ େମାର ହୃ ଦୟ େବଦନା

ମନ କଥା ତୁ ମ ଆ କହିଥାଏ

ଆ େଦ ତୁ େମ ବୁ ଝିଯାଅ।

ତୁ ମ ଅ ରକୁ ମାପି।

ଢଳଢଳ େମାର ନୟନର ଜଳ

ଆ େର ଆ େର କହୁ ଚ କଥା,

କଳକଳ ହୁ ଏ ବହିବା ପାଇଁ,

ଛୁ ଇଁବନି ମଁୁ େଯ ସରମି ଲତା।

ଆ େର ଆ େର ରହିଯାଇଥାଏ

ତୁ େମ ପାେଶ େଲ େବୖକୁ

ମନ କଥା ଟିେକ କହିବା ପାଇଁ।

ା ି,

ପାେଶ ନରହିେଲ ନପାେହ ରାତି।

ଜାଦୁ ଗୁଡା କେଲାନୀ
ଜାମେସଦପୁର
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ାବଣ
ଅ ଳି ଦାସ
ାବଣ ସକାଳ ଫୁ ଲଟିଏ ମଁୁ େଯ
େକଉଁ ପେଥ ଅବା ଯି ବି
ଜୀବନ ସକାେଳ ବାଦଲର ଛାଇ
ହସ େମା' ଯାଇଛି ଲି ଭି ।

ାବଣ େବଳାର କଣିକାଏ ବାଲି
ଭାସିଯାଏ େର େର
ଅଭୁଲା ଅତୀତ ରହିଗଲା ପେଛ
କାହ ସିନା େକେତ ଦୂ େର ।

ାବଣ ସ ର ପୁେନଇ ଜ ମଁୁ
ଅ କାେର ଯାଏ ହଜି
ଝଡ଼ ବତାସର ଅ ାରି ମୂଲେକ
ଠିକଣା ପାଏନା େଖାଜି ।

ାବଣ ରାତିର କଇଁଟଏ
ି ମଁୁ େଯ
େଖାଜି ହୁ ଏ ସଦା ଜ
ସାତତାଳ ପାଣି ମଝିେର ଥାଇ ବି
ହସୁଥାଏ ପରା ମନ ।

ପାଟଳଦା, ଅ ର , ପୁରୀ
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ଅଭୁଲା େସ ୃ ତି ନଦୀତୀେର
ସୁମିତା େବେହରା ବାପି
ମନେକାେଣ େକହିଜେଣ କିଆଁ
ଆନମନା ତି ଣ କେର,
ଚା ୁ ଡ଼େି ର ସଜଫୁ ଲ ଭରି
ତୀ ାେର େକେତ ସେତ ଝୁ େର ,
ଆହା... ଆଜି ଏମିତି ବତୁ େର
ଅଭୁଲା େସ ୃ ତନ
ି ଦୀତୀେର...
ତୀ ାର ଫୁ ଲବନ ପେର
କିଏ ସିଏ େଗାପେନ ଅଧୀେର,
ଚୁ ମିେଦଇ ମହୁ ଲି ଅଧର
ଅଜାଣେତ ମନ େଚାରିକେର;
ଆହା...ମରେମ ସରେମ ମେର
ଅଭୁଲା େସ ୃ ତନ
ି ଦୀତୀେର...
ଭୁବେନ ର
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ଲୁ ହ
ବାସ ୀ ଦାସ
ତେତ ଆପେଣଇଚି େବାଲି ତ

ତୁ ଅଛୁ େବାଲି ତ

ଏ ଯାବ ବ ଛ
ି ି

ମଁୁ ଜୀଇଁବା ଶି ଛି

ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ େହାଇ

ମାଟି କାମୁଡି ପଡିଛ ି ଧରାେର

ମାଟିର େକାଳେର ।

ଲୁ ଣି ସାଗରକୁ ଅମୃତମଣି;
ଆଉ...ସାତ ଶତକୁ ନିଜର ମଣି
ତି ପାଦେର ଶିକୁଳି ବା ି

େତା' େମାହେର ଭିଜଛ
ି ି େବାଲି ତ

ନୃ ତ କରୁଛି ସଖୀଟିଏ ପରି ।

େଚନାଏ ପଣତ କି
ନିେଟାଳ ହାତର ପାପୁଲିଟଏ
ି
େବେଳେବେଳ ଲ ି ଆେସ

େତା' ପାଇଁ େମା' ଜୀବନ

େମା' ବତୁ ରା ମୁହଁ ପାଖକୁ

ମହାଘ େହାଇଛି

ଆପଣା ଇଛାେର ।

େତା' ପାଇଁ େମା' ପେର
ସତ ତାକୁ ସାଉଁଟି
ଚାଲି ଛ ି ଆଗକୁ ଆହୁ ରି ଆଗକୁ
େଶଷ ପଥ ଅନୁ ସରି େତାରି ଇଛାେର ।

ସଂପାଦିକା -ଶିଳା ୀ
ଭୀମଟା ୀ -୧, ଭୁବେନ ର
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ଆେହ ଚକାଆ
ଡ. ମା ଳିକା ମହାପା
ଆେହ ଚକାଆ ଚକାେଡାଳା
େଦଖୁଛୁ ବସି େକେତ ତୁ ଲୀଳା
ଭ ଜନ ଭରା େତା' ସଂସାେର
େହଉଛ ି େଯେତ େମଳାେମଳା
ଏେତ ସାରା ଭ େଦ
ହସୁ ମୁରୁକି ମୁରୁକି...
ଅସଲ ଭ ପର
ଫଳ େଦଉ ତୁ ହସିକ.ି ..
େତା' ଠାେର େଯ ମନ ାଣ
ନିଭେୟ କଲା ଅପଣ...
ବିପଦ ପଡ଼ିେଲ ତାର
େଦଉ ତୁ ଅଭୟ ଦାନ...
ଅଛୁ େବାଲି ତୁ ପୁରୀେର
ସବୁ େହଜ ି ମନେର...
ଜଗା ଥାଉ ସବ ଘେଟ
ଆ ା ମିଶୁ େତା େଦହେର...
େରେଭନସା ବି ବିଦ ାଳୟ, କଟକ
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ଦୁ ଇଟି ହୃ ଦୟର କଥା
ସେ ାଷ ପ ନାୟକ
ଝିପିଝିପି େମଘ ସଅଳ ସଂଜେର

ସଂସାର ାଳା େର ଜଳୁ ଛ ି ନିତି ମଁୁ

କେହ େଯେବ ତୁ ମ ବାରତା

ଅଭାବ ଅନାଟନର

ପଣତ େମାହର ଓଦା େହାଇଯାଏ

କଳାେମଘ େମାର ଜୀବନ ଆକାେଶ

ବରଷା ସଂଜେର ା ଶରୀେର

ପି ରା ନିବ ପ ୀ ସତ ି ୟ

ଅବସ ମନ େନଇ

ପି ରା େଦେଲ ବି େଖାଲି

ଶୁଣି ପାେର ନାହ ତୁ ମରି ବାରତା

ଅସୁମାରି ା ି ଭରିଛ ି େଡଣାେର

ଲି ଭି ଆେସ ସଂଜ ସଳିତା ।

େଦଖାଦିଏ ବାରମାର ।

ଆଉକି ପାରିବି େମଲି ।

ଆ ପତା ଆେସ ନଇଁ ।

ସପେନ େଦଖଇ ପି ରା ନିବ
ପ ୀଟିଏ ପରି େହାଇ
ବସିଛ ମଉେନ ଅସୁମାରି ା ି
େଡଣାେର ଯାଇଛି ଛାଇ ।

ଭୁବେନ ର
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ତୁ

କବିତା େଗା ତୁ େମ....

ରାଜନୀତି

ରୀ ିରାମ େମେହର
କବିତା େଗା ତୁ େମ....
ମଧୁକରର ଗଢି ବା଼ ମିଠା ମହୁ ,
େକେବ ପୁଣି ତୁ େମ ଭ େକାଣାକର

ଶୁଣ ଶୁ ିଜେନ ଭଉଣୀ ଭାଇ
ବୁ େଝଇ କହୁ ଛ ି ଗୀତେର ଗାଇ।
ଶୁଣ ଶୁ ିଜେନ ଭଉଣୀ ଭାଇ ...... ।।୧।।

କବିତା େଗା ତୁ େମ....
ମଧୁମାସର େକାଇଲି ର କୁ ହୁ ତାନ
େକେବ ପୁଣି ତୁ େମ, ଅବ େକାହର

ତୁ ରାଜନୀତି ଆସିଛ ି ଭାଇ
ଦୟା ଧମ େବାଲି ଟିକିଏ ନାହ
ଜନତା ୁ ଲୁ ଟି ଖାଇେବଟି ବଟି
ତିଶତି େଯେତ ମିଛେର େଦଇ......।।୨।।

ତ ାଗଭରା ତ
ୃ ି ଲହୁ ।

ଆ ାହୁ ତ-ି ବଳିଦାନ।

ମିଠା ମିଠା କଥା କାେନ ଶୁେଣଇ
ଜନତା ମନ େନେବ େଲାେଭଇ
ଜିତଗ
ି େଲ ସିଏ ଆଉକି ଆସିେବ
ଗାଦିେର ବସିେବ ମ ୀ େଯ େହାଇ.....।।୩।।

କବିତା େଗା ତୁ େମ...
କୃ ତି ରାଣୀର ଚାରୁ-େଶାଭା ଚି କର
େକେବ ପୁଣି ତୁ େମ ସାଜ ସମାଜର
ବା ାବହ ମୁ ିଧାର।

ବିେ ାହ ଭାବର ର।

େନତା ମ ୀ ଠାରୁ ଅଫି ସର ବି
େଶାଷିେବ ସଭି ଏଁ ଏକ େହାଇ
ଟ ା ନ ଗଣିେଲ କାମ ନ େହାଇବ
ଗ ି କରିଥା ତୁ େମା କଥା ଭାଇ.......।।୪।।

କବିତା େଗା ତୁ େମ...
ଜନ ସମୁ ର ସପନର ତଟ େଦଶ
େକେବ ପୁଣି ତୁ େମ ମଶାଣି ଭୁଇଁର
ଅ ଦହନ ପାଉଁଶ ...

େଭାଅଟ କରିବୁ ତୁ ଭାବି ଚି ି
ସମାଜ େସବୀକୁ ଆ େର େଦ
ନି ାଥ ମେନ ମତ ଦାନ କରି
େଯାଗ ାଥୀକୁ ତୁ େଦଏ ଜିେତଇ....।।୫।।

କବିତା େଗା ତୁ େମ...
କଳୁ ଷିତ େଯେତ କଳ ର କଳାଦାଗ,
େକେବ ପୁଣି ତୁ େମ ସାଜ ବିଭୀଷିକା

ସାନେପାଡ଼ାଗୁଡା, େକାକସରା, କଳାହା ି
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ମଁୁ ଠି େଦଖୁଛ ି
ନିକୁ

କୁ ମାର େଘାଷ

େଦଖୁଛ ି ............

େଦଖୁଛ.ି ..........

ଏଠି ସତ କ ମିଛର ରାଜୁ ତି ଚାଲି ଛ ି

ଏଠି ସତ କ ମିଛର ରାଜୁ ତି ଚାଲି ଛ ି

ନିମ କେହ େମା' ପ ମିଠା ଲାଗୁଛ ି

ବାରୁଦର ହାତ ରୁ ା ଗଣୁଛ ି

ଡାଳଚିନି କାଠ କାମେର ମଁୁ ଲାଗୁଛ ି

ଭୁଲ ଶାସନେର ନିରୀହକୁ ବଳି େଦଉଛି

େଚୗରା ମଝିେର େଶାଭା ତ ପାଉଛି

ଦୁ ନୀତି କହି ବାମ ହାତ ଠାର େଦଉଛି

ବିେଲଇ ପରି େସ ୀର ପିଉଛି

ବିେଲଇ ପରି େସ ୀର ପିଉଛି

..........ମଁୁ ତାକୁ ଠି େଦଖୁଛ ି

..........ମଁୁ ତାକୁ ଠି େଦଖୁଛ ି

ଜଗେତ ବାହାବା େନଉଛି ।

ଜଗେତ ବାହାବା େନଉଛି ।

େଦଖୁଛ.ି ............

େଦଖୁଛ.ି ............

ଏଠି ସତ କ ମିଛର ରାଜୁ ତି ଚାଲି ଛ ି

ଏଠି ସତ କ ମିଛର ରାଜୁ ତି ଚାଲି ଛ ି

ଗାଈ ବାଛୁ ରୀଠୁ ୀର ପିଉଛି

ଅଶଭରା କିେଶାରୀ ପିଠି ଆଉଁସି େଦଉଛି

େବାଲାଏ ଜଗତକୁ ମଁୁ ପାଳୁ ଛ ି

ଫଟା ଶାଢୀକୁ ତା' ଢା ି େଦଉଛି

େଗାବର େମା' ଚ ନ କାମେର ଲାଗୁଛ ି

େଶାଷକ େହାଇ କଟା ଘା'େର ପଟି ବା ୁ ଛ ି

ବିେଲଇ ପରି େସ ୀର ପିଉଛି

ବିେଲଇ ପରି େସ ୀର ପିଉଛି

..........ମଁୁ ତାକୁ ଠି େଦଖୁଛ ି

..........ମଁୁ ତାକୁ ଠି େଦଖୁଛ ି

ଜଗେତ ବାହାବା େନଉଛି ।

ଜଗେତ ବାହାବା େନଉଛି ।

ଅବଶି ଅଂଶ ପରବ ୀ ପୃ ାେର...
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େଦଖୁଛ.ି .............

େଦଖୁଛ.ି ..........

ଏଠି ସତ କ ମିଛର ରାଜୁ ତି ଚାଲି ଛ ି

ଏଠି ସତ କ ମିଛର ରାଜୁ ତି ଚାଲି ଛ ି

ରାଜନୀତିେର ମୁରୁଖ ଭିଡ ଲାଗିଛ ି

ଚି ୁ ଡି କେହ ର େମା' ତାତି ଯାଉଛି

ସଭି ୁ ନିେଜ େନତା େବାଲାଉଛି

ଗାଡିଆ ଼ନୁ େହଁ ଉଆସେର ମଁୁ ରହୁ ଛ ି

ଦାତା ନାେମ ନିଆ ଚାଲି ଛ ି

ଭାକୁ ଡ଼ର ସାେଥ ସମୁଦୀ କରିଛ ି

ବିେଲଇ ପରି େସ ୀର ପିଉଛି

ବିେଲଇ ପରି େସ ୀର ପିଉଛି

..........ମଁୁ ତାକୁ ଠି େଦଖୁଛ ି

..........ମଁୁ ତାକୁ ଠି େଦଖୁଛ ି

ଜଗେତ ବାହାବା େନଉଛି ।

ଜଗେତ ବାହାବା େନଉଛି ।

େଦଖୁଛ.ି .............

େଦଖୁଛ.ି ..........

ଏଠି ସତ କ ମିଛର ରାଜୁ ତି ଚାଲି ଛ ି

ଏଠି ସତ କ ମିଛର ରାଜୁ ତି ଚାଲି ଛ ି

ାମ ସୁକରୀ ବି ଗାଈ େବାଲାଉଛି

ମଧୁମ ି ବସି କା ୁ ଛ ି

ତା' ୀର ଜଗେତ ଜୀବନ ଧରିଛ ି

ଫୁ ଲରୁ ଗରଳ ବହୁ ଛ ି

କ ୁ ରୀ ମୃଗ ପରି ତା' େଦହ ବାସୁଛ ି

ଝଡା ଫୁ ଲ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି

ବିେଲଇ ପରି େସ ୀର ପିଉଛି

ବିେଲଇ ପରି େସ ୀର ପିଉଛି

..........ମଁୁ ତାକୁ ଠି େଦଖୁଛ ି

..........ମଁୁ ତାକୁ ଠି େଦଖୁଛ ି

ଜଗେତ ବାହାବା େନଉଛି ।

ଜଗେତ ବାହାବା େନଉଛି ।

ସା-ମାଧବପୁର ,େପା-ଲ ଣନାଥ, ଥାନା-ଜେଳ ର,
ଜି ା-ବାେଲ ର, ଓଡିଶା
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ଆଉ େକେତକାଳ ???
ଚ

କାଶ ପା

େତା'ର େମା'ର କିବା େଯ ସ କ??

ର ବି ପାରୁନି!

ନ ଭାବିେଲ କିଛ ି ନାହ!

ଛାଡି ବି ପାରୁନି !

ଭାବିେଦେଲ ଲାେଗ କି ୁ ଅନ କାଳର !!

େହେଲ ଛାଇ ପେର କିବା େଯ ଭରସା ?

ଆଉ େତା' ସହ ...

ଇଛାପରି ...

କି ସଂ ାେର.. କି ନାମେର

େକେବ େଛାଟ: େକେବ ବଡ଼

କି େଡାରେର ବ ା ମଁୁ େଯ ସେତ..

ଆଉ ଏେବ ଏଠି..! େକେବ ପୁଣି େସଠି !!

ଏେବ ବି ଅ ାତ !!
କି ୁ େକେତଦିନ ଏଇମିତି ାବଣେର ଭିଜୁ ବି
ସବୁ େବେଳ ଆ ୁ ଳି ଫା େର

ବସ େର ହଜୁ ବି

ପାପୁଲି େମା' ଶୂନ କରି

ଫଗୁଣର ଉ ାସେର େହଉ ବି ଉ ସିତ

ନିବକାର ଭାେବ େକେଡ େବଗି ଖସିଯାଉ ବାଲି ପରି... ପୁଣି ୀଷର ଦାବାନେଳ େହଉ ବି ଦ ି ଭୂତ ??
େତେବ ଏେବ ବି କି ନିଦ େମା' ଭା ି ନି ?
ଆଶା କି ତୁ ଟିନି ?

େକେତଦିନ ଏଇମିତି ଆସୁ ବୁ : ଯାଉ ବୁ

ପ କି ସରିନି ??

ଛଁୁଉ ବୁ ..ଫି ୁ ବୁ ...େଦଖୁ ବୁ
ଅେନଇ ବି ମଁୁ େସମିତି
େମଷ ଶାବକର ନିରୀହ ଚାହାଣୀ େନଇ
େତା' ଚାହାଣୀେର ଚାହାଣୀ ମିଶାଇ
ସେତ କହ ଆଉ େକେତ କାଳ !
ଆଉ େକେତକାଳ ଯାଏଁ ????
ଭୁବେନ ର
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ତୁ ମ ନୂ ଆ ଶାଢ଼ୀ ପି ା
ଦିବାକର ନାୟକ
ନୂ ଆ ନୂ ଆ ତୁ ମ ନୂ ଆ ଶାଢି ପି ା

ଜ କୁ କଳ

ତୁ ମକୁ େଯତିକି ଅଡ଼ୁ ଆ

ସୁ ରୀକୁ କଳାଜାଇ

ନୂ ଆ ନୂ ଆ ତୁ ମ ଅେଦଖା ଇଲାକା

େଦହର େକାଣରୁ େକାଣାରକ ଯାଏ

େଦ ଲାଗୁ ଲା ବଢିଆ (୦)

ଶାଢ଼ି ଯାଏ ସବୁ ଛୁ ଇଁ

ଶିଉଳିେର ପାଦ ଖସିଗଲା ପରି

ଭସା େମଘ ତୁ ମ ନୀଳ ଶାଢ଼ି

ଖସି ପଡୁ ଥାଏ ଶାଢ଼ି

ସୁ ର ପରିକା

ୀତିର ପବେନ ଯାଏ ଉଡ଼ି

ଜଳ ଭଉଁରୀ େତା' କୁ ଆଁରୀ ନାହିକୁ
େଦେହ ଯଉବନ ବଢ଼ି

ନୂ ଆ ନୂ ଆ ତୁ ମ ଅଲାଜୁ କି ଲାଜ
କରିେଦଲା େମାେତ କମିଆଁ..

େମା' ମନ ନଉକା ଟଳମଳ

ନୂ ଆ ନୂ ଆ ତୁ ମ ନୂ ଆ ଶାଢି ପି ା

ଚାହାଣି ତୁ ମର ଢଳଢଳ

ତୁ ମକୁ େଯତିକି ଅଡ଼ୁ ଆ (୨)

ନୂ ଆ ନୂ ଆ ପଦ େତାଳୁ େତାଳୁ କାତ
ପାଇବ କି ସୁନା ଫରୁଆ..
ନୂ ଆ ନୂ ଆ ତୁ ମ ନୂ ଆ ଶାଢ଼ି ପି ା
ତୁ ମକୁ େଯତିକି ଅଡ଼ୁ ଆ (୧)
ପାଟପୁର, କନିସ,ି େଗାଳ ରା, ଗ ାମ
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ତୁ ମ କଥା ଭାବିବାକୁ ….
ବିନୟ କୁ ମାର ଦାସ
ତୁ ମ କଥା ଭାବିବାକୁ େମାେତ ଭାରି ଭଲ ଲାେଗ
ଶିହରିତ ହୁ ଏ ତନୁ ମନେର ପୁଲକ ଜାେଗ

ନ ଭାବିେଲ ତୁ ମ କଥା େମା' ସୁଖ ସଉଧ ଭାେ ।।
ତୁ ମ କଥା ଭାବିବାକୁ ...
ଆଜି ମେନ ପେଡ଼ ନାହ ଆମର ଥମ େଦଖା
ସେତ କି େସ ତି ଣ ପୂରାତନ ଶିଳାେଲଖା

ହୁ ଏତ ସାଇତା ର େକଉଁ ଏକ ଭି ଯୁେଗ ॥
ତୁ ମ କଥା ଭାବିବାକୁ …
େମା ମନ ବନେର ତୁ େମ ନାଚ ମୟୁ ରୀେଟ େହାଇ
ତୁ ମ ପୁ ବ ବିଭା େମା' ାନିକୁ ନିଏ େଧାଇ
ଗାଉଥାଅ ମିଠାଗୀତି େକେବ ବି ପ ମ ରାେଗ
ତୁ ମ କଥା ଭାବିବାକୁ ...
େକେବ ି ଜ ରାତି
େକେବ ପୁଣି ନୀଳ ବ ି
େକେତେବେଳ େକଉଁ ରୂପ
ତୁ ମକୁ ପାେରନି ଚି ି
ଶୂନ େବାକ ପ େଭାକ ବହୁ ତ େଦଇଛ ସଖୀ
ସରାେଗ ସରଗ ଭି ଖ ଆଜି ବିକଳେର ମାେଗ…

ତୁ ମ କଥା ଭାବିବାକୁ .......େମାେତ ଭାରି ଭଲ ଲାେଗ ।
ବାେଲ ର
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ବି ମ - ବିଳାସ
ପନ କୁ ମାର େଘାଷ
ପୁଣି େଯେବ ଆସିବି ଏଠାକୁ

ୀେଦହର ି ବାସ ......

ତେମ ତ ନ ଥାଇକି ବି ବ .....

ଚୂ କୁ ଳର ଶ.......
ପବନେବଗେର
ଉଡ଼ୁ ବା ପଣ ର ମାୟାଦୃ ଶ .....

ଏଇ ବାଟ ଧରି େଯେବ ଚାଲୁ ବି,

କ ଣ-ଚୁ ଡ଼ିର ମଧୁେବାଲ ....

ମନକୁ ଆସିବ --

ଏ ସବୁ ମିଶିକ.ି .....

ଛାୟାପରି ଏ କାୟା ସହିତ ....

ତେମ ଅଛ, ତେମ ଅଛ,

ଲ ତେମ ......।

ନୁ େହଁ ମଁୁ ଏକାକୀ,
ହଜିନି େସ ସବୁ ଦିନ,

ଯାଉ ଯାଉ ସହସା ବି ମ.....

ଅଛି.....ଅଛି..... ଅଛି.....

େଯମିତକ
ି ି ତେମ ଅଛ
େସହି ବାଆଁ ପେଟ ......

େସଇ ଭଲ ! ଚାହବିନି ।

ବାମା !

ଚାହେଲ ତ ତୁ ଟି ଯି ବ ମ !

ମୁହଁକୁ େଫେରଇ ଯଦି ନ ଚାହବାକୁ

ଶୂନ ବମ....

ଯ କରୁ ବି ,

େକହି ନାହ.......

ପୁର ାର ମିଳବ
ି ତ ଏମିତି ବି ମ

ସହି େହବ ନାହ,

....ଥର ପେର ଆଉ ଥରଟିଏ ......

ଏ ନି ୁ ର ବା ବତା ।

ଦୁ ବଳ ମଁୁ ମୂେଳ ।
ା ି ନ ମିେଳ ଯଦି, ଛଦ ା ି ମିଳୁ.....
ସୀତା ବାମପାେ

ଯ େବଦୀ ପେର ।।
୫୩, ୀବ ନପ ୀ, େଜାକା (ବାଖରାହାଟ େରାଡ), େକାଲକାତା
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ି ୟା
ା ମହା ି
ପଦେପାଖରୀ ଦଳ

େକତକୀ ଫୁ ଲର ବଣ

ପାଣି ତହେର ଅଥଳ ଥଳ

େସଠି ବିଲୁଆ ପେଣ ଦି' ପଣ

ତୁ ଠ ପଥରେର ବସି ଭାବୁ ଥାଏ

େସହି କ ାବେଣ ବାଟ ଜଗି କେହ

ଆ ଲୁ େହ କରି ଛଳଛଳ।

େକେବ ଘର କରିବା ଦି ଜଣ ?

ମ ର
ି ଭିତେର ଦିଅଁ

ଅମଡା ବାଟ େମା' ବାଟ
େମା' ଘେର ତାଟି କବାଟ

ଆହାଃ େକେଡ କମନୀୟ ମୁହଁ
କା ୁ ରା ମୁେହଁ ପଚାେର ତା ୁ ସିଏ,

'ସୀମା ' ଅେଟ େମା ଘର

େସ େକେବ ଆସିେବ କୁ ହ ?

ଏେବ ଇ ା ଅନି ା େତାହର।

ଚାେଳ େପାଇ ଲଟା ମାଡିଥାଏ

ଜ େଜାଛନାେର ମ ଗ
ି ଲା

ବରଷେକ ଥେର ମଁୁ ଯାଏ

େସ ଫି

େମା' ଯି ବା ବାରତା ଜ ଦିଏ ତାକୁ

ପ ୀ ତ େବାଲା ି ସଂସାେର ସଭିଏଁ,

େସ ତ କଇଁ ଭଳି ଚାହଥାଏ।

େହବି, େସୖନକ
ି ପ ୀ କହିଲା ।

କରି ହସିେଦଲା

ମାତୃ ନିବାସ, ମାତୃ ବିହାର,
ବୁ ଢ଼ାରାଜା, ସମଲପୁର
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କବିତା
ରାମଚ

ଧାନ

କବିତା...
େକେବ ମନ ଗହନର
ଅକୁ ହା େବଦନା ତ..
ଆଉ େକେବ ଭାବୁ କ ମନର

କବିତା...
େକେବ େ ମିକା ହାତର
କାଗଜ ଡ ା ତ.....
ଆଉ େକେବ ମାତୃ ହୃ ଦୟର

ଅଚି ା ସା
।।୨।।
କବିତା...
େକେବ ପ ସୁ ରୀର
ର ତୁ ଳୀ ତ....
ଆଉ େକେବ ନବବଧୂର

ଅଦୃ ଶ ନିଆଁ
।।୭।।
କବିତା...
େକେବ େଲଖନୀ ମୁନର
କାବି କ ପରିଭାଷା ତ.....
ଆଉ େକେବ ରୂପସୀ ି ୟାର

ଅବ ଭାବନା ।।୧।।
କବିତା...
େକେବ େ ମ ଫଗୁଣର
ମହୁ ଆ ୀତି ତ..
ଆଉ େକେବ ନିଜନ େବଳାର

ପବି ଗ ା
।।୬।।
କବିତା...
େକେବ ବି ବୀ ଆ ର
କୁ ହୁଳା ଧୂଆଁ ତ.....
ଆଉ େକେବ ପାଉଁଶ ତଳର

ସ ଆଳତୀ
।।୩।।
କବିତା...
େକେବ ବନ ପାହାଡ଼ର
ଚଗଲି ଝରଣା ତ....
ଆଉ େକେବ କୃ ତି େକାଳର

ମିଛ ରାଗରୁଷା
।।୮।।
କବିତା...
େକେବ ଭ ା ପର
ଅ
କଥା ତ.....
ଆଉ େକେବ ଦରଦୀ ହୃ ଦୟର

ମଧୁର ମୂ ନା
।।୪।।
କବିତା...
େକେବ ବଧୂଲି ଓଠର
ମୃଦୁ ଚମକ ତ....
ଆଉ େକେବ ଝରାେଶଫାଳୀର
ଅଭୁଲା ମହକ

ଅସହ ବ ଥା
।।୯।।
କବିତା...
େକେବ ଅନାବନା ଶ ର
ଛ ଅଳ ାର ତ...
ଆଉ େକେବ ଭାବସି େଲଖାର

।।୫।।

ନବ େକେଳବର

।।୧୦।।

ସା ରାପ ୀ, ଗ ାମ
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ାଧୀନତାର ାଦ
ରେମଶ ମ ରାଜ
ତାଳ ବରଡାେର
଼ େଦାଳି େଖଳୁ ଥାଏ
ବାଇ ଚେଢଇର ବସା
ମୁ ବିହ ଟି ନିତି େଦ ଥାଏ
ସଜଳ ଶୀତଳ ଉଷା ।୦।

ସୁନା ପ ର
ୁ ିେର ଦୁ ଧଭାତ ଆ
ଗୀତ ଗାଉ ବା ପ ୀ
େଖାଜୁ ଥାଏ ମେନ ସୁେଯାଗ ଟିକିଏ
ଦୂ େର ଉଡି ଯାଆ ା କି
େକେତ ଦିନ ଆଉ େବାଲକରା େହବ
ମାନିକରି ଆନ େପାଷା ।୧।

ତାଳ ବରଡାେର..........
ଗୃହବ ୀ େହାଇ କାହଁୁ ବା ମିଳବ
ି
େଖାଲା ଜୀବନର ାଦ
ଇ ା ହାରି ବା ଜୀବଟିଏ ଭାେବ
ଜୀବନଟା ବରବାଦ
ତା' ପାଇଁକି ସାତ ସପନ େହାଇଛି
ାଧୀନତା ପରିଭାଷା ।୨।

ତାଳ ବରଡାେର..........
କବି ଓ କବିତା ଭବନ
ମହୁ ଲ, ଅ ାରପଡା, ଼ େଖା ା
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ଜାଇଫୁ ଲ
ତାରା ସାଦ େଜନା
ଚାଖେ ପଇଡ଼ ନାସି.....ଜାଇଫୁ ଲ

ବାଉଁଶ କରଡ଼ି ଗଜା.....ଜାଇଫୁ ଲ

ଚାଖେ ପଇଡ଼ ନାସି

ବାଉଁଶ କରଡ଼ି ଗଜା

ଛିଟ ପଣତକୁ ଦି'ହାତ ଉେଡ଼ଇ

ନାକର ଗୁଣା େତା ହେଲଇ ପେକଇ

କୁ ଆେଡ଼ ଯାଉଚୁ ଖସି !

ମୁହଁକୁ େମାଡୁ ଚୁ ମଜା !

କଦଳୀ ଗଛର ଭ ା.....ଜାଇଫୁ ଲ

ବାରିେର ପିଜୁଳି କଷି.....ଜାଇଫୁ ଲ

କଦଳୀ ଗଛର ଭ ା

ବାରିେର ପିଜୁଳି କଷି

ଜୁ ଡ଼ାକୁ େତାହର ଖାସା ମାନୁ ଥାଇ

ପାନ ଆ େତାର ଓଠ ଦୁ ଇଧାର

ଚହଟ କୁ ସୁମ ମ ା !

ନାଲି ଆ େହଇଚି େଲସି !

କା ଆ
ି ବିବାକ ଖଟା.....ଜାଇଫୁ ଲ

କଅଁଳ ସଜନା ଶାଗ.....ଜାଇଫୁ ଲ

କା ଆ
ି ବିବାକ ଖଟା

କଅଁଳ ସଜନା ଶାଗ

ଝୁ ମୁରୁ ଝୁ ମୁରୁ ପାଉଁଜି ବେଜଇ

କଥା ପେଦ ତେତ କହିେଦଲି େବାଲି

ଭାରି ତୁ କାଢୁ ଛୁ ଛଟା !

ମିଛକୁ କେରନା ରାଗ !
ରାଜ ରଣପୁର, ନୟାଗଡ଼
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ଶପଥ
ବିଜୟା ଲଷୀ ମହାପା
େଶୖଶବର ଧୂଳଘ
ି ର ଭା ି

ସମୟଟା ଅମାନିଆ ଅବୁ ଝା ବି

େକୖେଶାରର େଦାଳି େଖଳ ଭୁଲି

ମୁହୂ ଗୁଡାକ ସବୁ ବୁ ଝି

ଜାେଣନା ମଁୁ େକଉଁଦନ
ି େଲ ଲି

କିଛ ି ନ ବୁ ଝିବା ଏ ମଣିଷର

ଥମ କବିତା....

ଆଦିମ ଅଭ ାସ.....

ଜାପତି ମନ େନଇ ଉଡ଼ିଉଡ଼ି

କିଏ ତୁ େମ ଉନାଦ ଭରୁଛ

ଫୁ ଲ ବଗିଚାେର

େମା' ତନୁ ର ତିଟି ତ ିେର

େଚାରାେଚାରା ସମୀରେଣ

ଯା େସନୀ ସାଜିବାକୁ

ଲୁ ଚକାଳି େଖଳ ଭୁଲି

ସବହରା ମଣିଷ ଭିତେର.

ଜାେଣନା ମଁୁ େକଉଁ ଦିନ

ଦୁ େଯ ାଧନ ଜାନୁ ଭ କରି

ଚି ଲ
ି ି ଦୁ ନଆ
ି

ଦୁ ଃଶାସେନ େଦଇ ପରାଭବ

େ ହ,

ସମୟକୁ ମାଡି ଚାଲ,

ା ଓ ମମତା

ସବୁ ପାଇ ସବୁ କିଛ ି

କିଏ ତୁ େମ ଆହାନ େଦଉଛ

ହଜାଇ େଦଇ ଏ ମଣିଷ ବ ି ରେହ

ଗତିର ଝ ା ଧରି ହାେତ......

ଅତୀତର ଦରଜଳା ତ
ୃ କ
ି ୁ ମୁେଠଇ.....
ଉନାଦିନୀ ମଁୁ ତୁ ମରି ଆହାେନ
କରୁଛି ମଁୁ ଦୁ ବାର ଶପଥ
େଶାଷଣର କାରା ଭା ି
ମଁୁ େହାଇବି ଉ ତ ମଣିଷ.....!!!
କଡ଼ମିଆ,ଁ ବରୁେ ଇ, ଯାଜପୁର
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ମହାମହିମ ରା ପତି ୁ ଅଭିନ ନ
େି ଲାଚନ ଦାସ
େହ' ମହାମାନ !! ତୁ ମକୁ ଅଭିନ ନ
ଭାରତର ରା ପତି, ତୁ େମ ତ ବି ର େନ ୀ
ତୁ ମ ପାଇଁ ଏଇ......ମାଟି ମହକଇ.....
ତୁ େମ ଆମ ାଭିମାନ........
େହ' ମହାମାନ !! ତୁ ମକୁ ଅଭିନ ନ (୦)
ବୀର ସବିନୀ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର
ତୁ େମ ପରା ସୁନା ଝିଅ
ତୁ ମ ଯଶ କୀ ତୁ ମ ସଫଳତା
ତି ଓଡ଼ିଆର ଜୟ
ପ ୀଠାରୁ ଦି ୀ ହୁ ଏ ପୁଲକିତ
ମାଟିରୁ ଆକାଶ ଶଂସାେର ୀତ
ତୁ େମ ଏ ମାଟିର....... ଏ ମାଟି ତୁ ମର........
କରଇ ବ ନା ଗାନ..........
େହ' ମହାମାନ !! ତୁ ମକୁ ଅଭିନ ନ (୧)
ରାଇର ପୁର ଜନମ ଭୂଇଁରୁ
ରାଇସିନା ହି ଯାଏ
ସାରା ଦୁ ନଆ
ି େର ତୁ ମ ଜୟଗାନ
େକାଟି କ ୁ ଶୁଭୁଥାଏ
ଥମ ମହିଳା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର
ତୁ ମ ପାଇଁ ଧନ ଦି ୀ ଦରବାର
ଅଛି ଆମ ଆଶା....... ଅଛି ତ' ଭରସା........
ତୁ େମ କରିବ ପୂରଣ.......
େହ' ମହାମାନ !! ତୁ ମକୁ ଅଭିନ ନ (୨)
ୀବିହାର, େଖା ା
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ରା ୀ
ସୁକା ି ମି
ରା ୀ ଶରଧାର ମଧୁଗୀତି
ରା ୀ ଅବୁ ଝା ଅଳିର ସା ୀ
ଖୁଦୁରୁକୁ ଣୀେର କଇଁଫୁଲ େତାଳା
ଭରସାର ଦୁ ଇଆ ......
ରା ୀ ସୁନାଲୁ ହ େପାଛା ହାତ
ରା ୀ ଅଭୟ ମ ର
ି େନତ
ଲୁ ହର ତୁ ଠେର ହସ ବା ୁ ବା
ଶିଉଳିଫୁଲର ଗୀତ......
ରା ୀ ସପନର ରଜେଦାଳି
େସ ତ ସ କର ସୁନାଥାଳି
ସୁେନଲି ସକାଳ କଅଁଳ େଡଣାେର
କ ି ଧରା ମିଠା ଅଳି......
ରା ୀ ତି ାର ବଡପଣ
ରା ୀ ଅଲି ଅଳି ଅଭିମାନ
ଅମାପ େବଦନା ସାଉଁଟା ସରାେଗ
ଅକୁ ିତ ସମପଣ......
ରା ୀ ଆଶା ଅପଣର ବି
ରା ୀ େରଶମୀ େଡାରିର ତି
ଅତୁ ଟ ବ ନ ଣବ ଓଁକାେର
ଖୁସି ଆ ଳ
ୁ ର
ି
ୀତି.....
ସ କ
ସାର ତ ନଗର, ପୁରୀ
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ରା ୀ, ୀତି ବ ନର ସା ୀ
େରାଜାଲି ପ ନାୟକ
ରା ୀ, ରା ୀ, ରା ୀ,
େସତ ୀତି ବ ନର ସା ୀ;
ନୁ େହଁ େସ ଣୟ କି ନୁ େହଁ ଦା ତ ପ ୀ,

େସତ ଭ ୀ ର ାସୂ ରୂେପ ାତୃ ହେ ଥାଏ ଲା । ୧।
ଗ ା ପୁେନଇଁର ଶୀତଳ ଜ ,
ଭୁ ବଳରାମ ଜନ ଅେଟ େସହିଦନ
ି ;
ଚ ନ ସି ୂ େର ପୂଜି େଗାରୁଗାଈ ଧନ,
ପିଠାପଣା େଦଇ ର ାସୂ ହୁ ଏ ବ ନ।୨।
ଲି ଭି ଯାଉଛି ଧୀେରଧୀେର ଆମ ପର ରା,
ର ା ବ ନ ପାଲଟିଛ ି େଫଶନର ଧାରା;
ଉପହାର ମିଳଥ
ି ାଏ ଭଉଣୀକୁ େକେତ ସାରା,
େହେଲ କିଛ ି ଭଉଣୀ ୁ ସ ାନ ମିେଳନି ପରା।୩।
ଆସ ଆସ ଆସ ଭାଇ ଭଉଣୀ,
ଏହି ପବଟିକୁ ଆଜି ପାଳିବା ପୁଣି;
ଓଡ଼ିଆ ସଂ ତ
ୃ କ
ି ୁ େଫରାଇ ଆଣି,

ରାଧାକୃ ଝୁ ଲୁ େବ ଝୁ ଲଣ େଦାଳି।୪।
ଶି ୟି ୀ,
ଆଯ ବ ଆନିଏ ୍ ଏକାେଡମୀ, େଖା ା
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ଜୀବନ ଖାତା
ସ

ମ ଳ

େକେତଥର େକେବ

େକେତ ଆୟବ ୟ

ହାରିଛ ି ଜିତଛ
ି ି

ଲୁ ହର ତାଲି କା

ଜୀବନ ଖାତାେର

ହସର ହିସାବ

ର ଲି େଲ

ଦିଶୁନି ଆଉ

ପୂରୁଣା େହଲାଣି

ମୂଳଧନ ସୁଧ

ସମୟର ପୃ ା

ମିଶାଣ େଫଡାଣ

େଯେତ ନିେର େଲ

େସଦିନ ଭାବର

ପାରୁନି େଦ ।

ଅସଲ ଭାଉ ।

ବୟସ ମାଜନୀ

େଗାଟି େଗାଟି େହାଇ

ଗାର ଲି ଭିଲାଣି

ଫି ଟିଗେଲ ପୃ ା

ଆଶାର ମଲାଟ

ହଜିଯିବ ସବୁ

ଗଲାଣି ଖସି

ଜୀବନ େଲଖା

ନୀତି ନିୟମର

ଜାଣି େହବନାହ

ସୂତା ଛି ିଲାଣି

େକେତ ତାରିଖେର

ଜ ାଳ ମଇଳା

କାହା ସେ

େକେବ

େହାଇଛି େଦଖା ।

ଗଲାଣି ବସି ।

େକାଟପ ା, େଖା ା
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ର
ି ା ଆମରି ଗବ
େରଣୁକା ରଥ
ନୀଳ ଗଗନର ନୀଳିମାେର
ଉେଡ଼ ଆମରି ର
ି ା ଜ,
ାଧୀନତାର ସ ୀତ ଗାଇ
ଉଡ଼ି ଲ ସୁମନେର େହାଇ ସଜ,
ପରା ନତାର ଜ ି ର କାଟି
ର ଲ ମାନ ଅସହାୟ ଜନତାର,
େକାଟି ହୃ ଦୟର ନ

ଯୁଗ ପୁରୁଷ ବଳିଦାନ ପାଇଁ
ଲ ଏ ାଧୀନତା,
କିଏ ବା ଭୁଲି ବ େସ ଅମର ଗାଥା

ଭାବି ନଇଁ ଯାଏ ମଥା ।
ଘଟି ଲା େକେତ ର ପାବନ
ଜୀବନ କଳାପାଣି କାରାଗାେର,
ଆଇନ ଅମାନ , ଦା ିଯା ା

ଛାତିେର େଦଇଛ େଲ ।
ଏ େଦଶର ତୁ େମ ଗବ,
େଗୗରବ ାଧୀନତାର ଚି ,
ତୁ ମ ସୁ ରତା ଦିେଶ ନାହ

ତୁ େମ ଗାଆ ାଧୀନତା ଜୟକାର ।
ପରା ନତାର ନିମମ କାହାଣୀ
ଇତିହାସ ଗାଏ ଗାଥା,
ମହାମନିଷୀ ଆ ବଳିଦାନ

ଲୁ ଣମରା ଅମାନ େର ।
ଜାଲି ଆନାୱାଲାବାଗ, ଇଁଚୁଡ଼ି ଇରମ
ଅହିଂସା ସତ ା ହ,
ହଜିଗେଲ େକେତ ଅମର ଶହିଦ
ଦଶାଇ ନିଜର େ ାହ ।
ଗା ୀ ମହା ା ଅହିଂସା ମ େର
ଚହଲି ଲା େଦଶ ଛାତି,
ସୁଭାଷ, ପେଟଲ, ଲାଲ, ବାଲ, ପା

େସ ପାଇଁ ଜୟ ଯା ା ।
େହ ର
ି ା, ସହି ପାରିଲନି
େକାଟି ଜନତାର ନିମମ ଅତ ାଚାର,
େସ ପାଇଁ ଉଭା ଏ ପୁଣ ଭୂଇଁେର
େନଇ ବିଜୟର ଅବତାର ।
କିଏ େସ ବି ାଣୀ ଗଢିଛ ି ତୁ ମକୁ
ଆ ଲା ଯାଏ େଦ ,
ଶା ,ି େମୖ ୀ, ସାହାସ, ଗତି

କାହ ସବୁ ଠାରୁ ପରା ଭି ।
ଆସୁ ପେଥ ଆମ େଯେତ ଝଡ଼ଝ ା
ନୁ ଆଇଁବୁ ନାହ ମଥା,
ାଧୀନତା ଆମ ରହିବ ଅଖ

ଗାଇ ବିଜୟର ଗାଥା, ଗାଇ ବିଜୟର ଗାଥା ।

ସାହାସ େଦ ଲା ଜାତି ।

େଖା ା
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ମହାମହିମ ରା ପତି େ ୗପଦୀ ମୁମୁ
ବାସ ୀ େଦଈ
େତଜ ିନୀ ତୁ େମ ଯଶ ିନୀ ତୁ େମ

ରାଜ ପାଳ େହାଇ ଯଶ ର ଗଲ

ମହାମହିମ ରା ପତି

ଏେବ ଭାରତର ରା ପତି

ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ ଭାରତ ଭୂଖେ

ନାଶି ଦୁ ଃଶାସନ ନାରୀ ୁ ସ ାନ

ଉଡୁ ଅଛି ତବ କୀ

।୧।

େଫଡିବ େଦଶ ଦୁ ଗତି

ମୟୂ ରଭ ର ରାଇର ପୁର

ସୁବ ଅ େର େଲଖା ତୁ ମ ନାମ

ଥମ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ
ସାରା ଭାରତର ଗବ ଓ େଗୗରବ
ଉ ଳର ସୁନା ଝିଅ

।୫।

ରଚିଗଲ ଇତିହାସ
ପ ୀଠାରୁ ଦି ୀ ମହକି ଉଠୁଛି

।୨।

ବଣମ ୀର ସୁବାସ

।୬।

ନୁ େହଁ ତ ପା ାଳୀ ଦପଦ ନ ନ
ି ୀ

େମା' ଜୀବନ ପେଛ ନେକ ପଡ଼ିଥାଉ

ନାମ ତା ର େ ୗପଦୀ

େଦଲ ଆଜିର ଆହାନ

ମହାଭାରତର ନାୟି କା ନୁ ହ ି

ଗଢ଼ିଦଅ
ି ତୁ େମ ସୁନାର ଭାରତ

ଭାରତର ରା ପତି

।୩।

କରୁ ତୁ ମ ଯଶଗାନ

।୭।

ଧନ େହ େ ୗପଦୀ ଧନ ତୁ ମ େଚ ା
ଧନ ତୁ ମ କ ବ ନି ା
କାଉନସିଲରରୁ ବିଧାୟକ ମ ୀ
େଦଖାଇଲ ପରାକା ା

।୪।
େଖା ା
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ବ ୁ ଦିବସର ବା ା
ସାର ଧର ଷଡ଼ ୀ
ଜୀବନେର ବ ବ
ି ାକୁ େହେଲ ବ ୁ ଟଏ
ି େଲାଡା
ାଥପର ସମାଜେର ଉପଯୁ ବ ୁ ମିଳ ି ନାହ
ବ ୁ ଟଏ
ି ପର ର ସୁଖଦୁ ଃଖେର ଭାଗୀ େହାଇଥାଏ
ନିଃ ାଥପର ଭାବେର ବିପଦେର ସାହା ହୁ ଏ
ମନୁ ଷ େହଉଛି ସାମାଜିକ ାଣୀ
ଭାବ େଦବାେନବାେର ମନ କିଣୁଥାଏ
ଅଥ ବଳେର ସବୁ କିଛ ି କିଣିପାରି ହୁ ଏ
େ ହ,

ା, ଭ ିଭାବ କିଣି ନ ହୁ ଏ

ଶଶାନ େବୖରାଗ , ସବ େବୖରାଗ
ଭଳି ବ ୁ େଲାଡାନାହ
ବିପଦ ଟଳିଗେଲ ଭୁଲି ଯାଏ େସଇ
ଉପଯୁ ବ ୁ ଟଏ
ି ମନର େବଦନା ବୁ େଝ
ସମସ ାର ସମାଧାନ ବାଟ େଦଖାଇ ଦିଏ
ବ ୁ ର ସ କ ସାତଜନ ପାଇଁ
ସାରା ଜୀବନ ବ ଥ
ି ାଏ ଆପଣାର େହାଇ
ବ ୁ ଭିତେର ଉ ନୀଚ, େଛାଟବଡ଼ େଭଦଭାବ ନଥାଏ
ଏହିଭଳି ବ ୁ ଯଦି ଜୀବେନ ମିଳବ
ି
ହସଖୁସି ଭି ତେର ସମୟ ବିତବ
ି ।
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ବିରହିଣୀ (ରାଗ---ମତି ଆହାରି)
ସୁେରଶ ଚ ରଥ
୧

୫

ଆେସ ବଷାରାଣୀ ଜୀମୂତ ବାହେନ
ଚପଳା ସେ

କ ପ ସମାନ ରୂପ ସୁେଶାଭନ

େରାଷଣୀ

ଆଜାନୁ ଲ ି ତ ବାହୁ

ଆବ , ସମ , େ ାଣ ଓ ପୁ ର
େ

େଲାମଯୁ ବ ନୀଳ ଶା ଅ

ବାଦ କାର ଗଣି

ଅ

୨

୬

ବରଷାେର ବାମା ଭିଜଭ
ି ିଜି େଜମା

ବିରହିଣୀ ନାରୀ ପତି ବିେ ଦେର

ବର ବିରେହ ବିମୁଖ

ବିଦ ି ତ ାଣପୀଡା

ବାଧା େଦଲା ବାତ େହାଇ ତିହତ

ପତି ାେଣଶର େଦ

ବାମା ୀର ମନ ଦୁ ଃଖ

ି ୟତମା

େତଜିଥାଏ ମୁଖ ୀଡା

୩

୭

ଲାବଣ ବଦେନ େ ତ ଅପଘେନ

ବରଷା ସହସା ପୂ କଲା ଆଶା

ବାରିଧର େ ଦ ଚି

ଧୀର ମ େର ଗମନ

ବସନ ଭୂଷଣ ସି ବାରିଦାେନ

ାଣ ୀୟ ପତି େଦ ଣ ଯୁବତୀ
କାୟା ମନ ସୁ ସ

କେଳବର କ ମାନ
୪
କା

ଦିେଶ ଦାଉ ଦାଉ

ୁ ସୁମରି କାମିନୀ ବିଚାରି
ଅବସାେଦ ଅବସ

େକଉଁ କୁ ବେନ କଳା ନିେକତେନ
କାଟିଛ ି ବଷା ଦିନ
ଜଟଣି, େଖା ା
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ାବଣ
ହାସ ମୟୀ ରା
ବଷାର ରି ଝି ଛ େତାଳି

ମାଡିଆେସ ଶୂ ଶା

ନାଚୁ ଥାଏ ାବଣ

ହୃ ଦୟେର ସୃ ି କରି ଅନାଗତ ଭୀତି

ଅମାନିଆ ଚୁ

ଉଆଁସ ଅ ାରର ବୁ କୁ ଚିରିଚର
ି ି

ବୁ ଲି ଝିଅଟିଏ ପରି

ରାତି

କାନେର େମା' କହିଦଏ
ି କିଏ ଆସି

େକେବ ପୁଣି େଜାଛନାର ତାେଳତାେଳ

ଯା ଯା ଭିଜଯ
ି ା ତା' ସାଥୀେର

ଆକାଶେର ରୂପାଜ ଗାଉଥାଏ ଗୀତି

କାହକି ବସିଛୁ କହ ଏେତ ମନମାରି ।।

ଡାକୁ ଥାଏ ତା' ି ୟାକୁ ସେତ ହାତଠାରି ।।

ତ
ୃ ି େକେବ ାବଣ ସ ାେର

ାବଣେର େକେତ ସପ ସୁଅ ପରି ଆେସ

ଆ ୁ ଥାଏ େକେତ େକେତ ଚି

ମୁ ମନା େମୗସୁମୀକୁ େନଇ

ଭଳି ଭଳି ର

େଶେଷ ପୁଣି ଯାଇଥାଏ େଫରି

ତୂ ଳୀ ଧରି

ମତୁ ଆଲା ମନ ପୁଣି େଡଣାଝାଡି ଉଡୁ଼ ଥାଏ

ତୀ ାର େଶଷ କାହ ସେତ ତା' ପାଇଁ

ଭିଜା ତାର ପବନ ସାଥୀେର

େସ ପରା େଦଇଥାଏ ଏ ଧରାକୁ

ସୁେନଲି ଅତୀତକୁ ଝୁ ରି ।।

ସବୁ ଜ ସୁଷମାେର ଭରି

ଆସିଥାଏ ପୁଣ ତାର ମହାମ ଧରି ।।

ଓରାଳି, ହାଟଡିହ,ି େକ ୁ ଝର
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ତୁ େମ ଗଲା ପେର
ସତ ନାରାୟଣ ମ ିକ
ତୁ େମ େଶାଇଯାଅ ନିରବ ନିଦେର
ଆ େର ସପନ ମା
ଭିେଜ ମଁୁ ରାତିେର ଲୁ ହର ବଷାେର
ତ
ୃ କ
ି ୁ ଛାତିେର ର ॥

କଡ଼ େଲଉଟାଏ ଲୁ ହ ପିଇ ଶୁଏ
ରାତିର ଗହନ େକାେଳ
ନିଶା ଉତୁ ରିେଲ ତୁ େମ ମେନପଡ଼
େକାହ ଝରା ଛାତି ତେଳ ॥

ତୁ ମ ଆ ଦୁ କେର ଛଟପଟ
କା େର ତୁ ମରି ମୁହଁ
େମାେତ େଯେବ ଦିେଶ କଳାେମଘ ଆେସ
ଢାେଳ ଅସରାଏ ଲୁ ହ ॥

ସବୁ ରାତି ତୁ ମ ଜ ରାତି ପରି
ଚୁ ନା ଚୁ ନା େଜାଛନାେର
ମାଟିେର ମିେଶ ମଁୁ ଲୁ ହ େଟାେପ େହାଇ
ତୁ ମ େଦହ ବାସନାେର ॥

ତୁ େମ ନାହଁ ଆଜି ଯାଇଅଛ ହଜି
କାହାର େ ମେର କୁ ହ
ତୁ େମ ଗଲାପେର ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଝୁ େର
ପାଗଳ େ ମିକ ପୁଅ ॥

ତୁ ରି ର
ି ା, ବାଲି ପାଟଣା, େଖା ା
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େକହି ଜେଣ କହିବା ଶୁଣାଗଲା
ଡ ରଜତ କୁ ମାର ଷଡ ୀ
େକହି ଜେଣ କହିବା ଶୁଣାଗଲା

େକହି ଜେଣ କହିବା ଶୁଣା ଗଲା

ଉଡ଼ ା ଚେଢ଼ଇର ପର ଗଣି ଲାଭ କ'ଣ

େଯମିତି ଦିଅଁକୁ େସମିତି ପୂଜା

ଲାଭ କ'ଣ ପ ସବୁ ସାଉଁଟି

ହାେତ ମାପି ଚାଖେ ଚାଲ

ସୁନା ପଂଜୁ ରୀେର କଏଦ କରିବା

ଦିଆକୁ ଦିଆ ଅଦିଆକୁ ଦୁ ଆର ଦିଆ

ଅଡ଼ୁ ଆ ସୁତାର ଅ ଓଟାରି

ଭଲକୁ େଭଲ କଳାକୁ ଧଳା

କରି ପାେର େଯ ତା' ଜନ ସଫଳ ।।

ଓଟ ଭଳି ନିଜ ପିଠିେର
କୁ ଜ ବାହାର କରିବା ।।

ଉ ରିେଲ େକହି ଜେଣ ମହାଶୟ
େକହି ଜେଣ କହିବା ଶୁଣାଗଲା

କ କେଲ କୃ ମିେଳ

ସମୁ ଲହଡ଼ି ଗଣିବା କି ଦରକାର

ପୁରୁଷାଥ ମଣିଷ ଅଧୀନ ,

କି ଦରକାର ହାତରୁ ଖାଇ

ନିଜ େଗାଡ଼େର େଯ ନିେଜ ହୁ ଏ ଠିଆ

େଘାଡ଼ା ଆଗେର ଧାଇଁବୁ

େସହି ମା ଦୁ ନଆ
ି େର ଅତି ଭାଗ ବାନ।।

ବିେଲଇ କପାଳେର ଶିକା ଛିଡେି ଲ
ଲାଭ କାହକି ନ େନବୁ ।।

ସତ କଥା କହୁ େଲ େ ାତା

ନିଜର କମ ହ ନିଜର ଭାଗ ବିଧାତା ।।

େକହି ଜେଣ କହିବା ଶୁଣାଗଲା
ଭାତ ଫି ି େଲ କାଉ କ ାର ନୁ ହଁ ି
ଉଧାର ମିଳେି ଲ ହାତୀ କିଣ ି
ପାଣିେର ସର ପକାଇ କଥା ବନା ି
େସମାେନ ହ ଦୁ ନଆ
ି େର ସଫଳ ହୁ ଅ ି ।।

େବାରିଗୁ ା,େକାରାପୁଟ
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ପରିବ ନ
ଯେମ ର କହଲସିଂହ
ଅ ାଚଳଗାମୀ

ଦିବାେଲାେକ

ଅହିଂସା ସୂଯ

ଅସାମାଜିକ

ସୁେନଲି କିରଣ ମାନ,

ବ ୁ କରୁ ଫୁ େଟ ଗୁଳି

େଖାଲା ହସ ମୁେଠ

ବଳା ାରର-

େଦଖୁନି କା' ଓେଠ

ଶିକାର ହୁ ଅ ି

େହଉ ବଡ଼ ଅବା ସାନ ...।।0।।

େକେତ େଯ କଅଁଳ କଳି,

ମନ ସୁନା ସବୁ

ଛ ି େହାଇଯାଏ

ଛଳନା ଜାଲେର
ସରଳ ଚପଳ ମନ... ।।୨।।

ଚଉଦ କ ାେରଟ
ନ'ଅଣା ସାତଣା ଭାଗ
ଖା ି େଖାଜିେଲ

ରାମରାଜ ଆଜି

େକମିତି ମିଳବ
ି

ପାଲଟି ଯାଇଛି

େ ହ, େ ମ, ଅନୁ ରାଗ,

େମାହ ମାୟା ଗ ାଘର

ନିରାଶା ବାଲି େର

ନିଶାଶ େକେତ

ପାଦ ତାତିଯାଏ

ରାବଣ, କଂସ

ରାହୁ

େଦଖ ଅଗ ପ ର,

ାେସ ମନଜ ... ।।୧।।

ପ

ରୀ ବଷ

ାଧୀନତା ପେର

ଏଇ ତ ପରିବ ନ... ।।୩।।
େଲାକିପର
ୁ , ଗଡ଼ମାଣତୀର, େଖା ା
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ବଷା ଆସିଛ ି େବାଲି
ନିଶକ
ି ା କହଲସିଂହ
ବଷା ଆସିଛ ି େବାଲି ତେମ କାଇଁ ଭାରି ମେନପଡ଼

ନିତମ ଚଳାଇ ଧୀେର ବଷାେର ନାଚୁ ଲ େଯେବ

ଛ ଛ ନାେଚ କିଏ ପି ି ତୁ ମ ପାଦର ନୂ ପୁର,

ଥମ େ ମେର ହଜି ତୁ ମ ସାେଥ େକେତ ମଁୁ ଭିଜଛ
ି ,ି

ବଷା ଆସିେଲ ସିନା କୃ ତର
ି ତାପ କମିଯାଏ

ତୁ ମ ସାେଥ ଭିଜବ
ି ାକୁ ଆଜି େମାର ଇ ା ହୁ ଏ ଭାରି

ବାଟବଣା େହାଇ ନଦୀ ବଷାର ପରେଶ

ଇଏ କ'ଣ େସଇ ବଷା.............

ସାଗରେର ମିଶିଯାଏ ନିଜ ତା' ଠିକଣା ହଜାଇ,

ଯି ଏ ଦିେନ ଆମ ମେନ ଜାଳି ଲା ନିଆଁ

ତେମ କିଆଁ ଆସନାହ ? ଛାତିକୁ ତ ପତାଇ େଦଇଛି

ଇଏ କ'ଣ େସଇ ବଷା...............

ତମ େଦହ ନଦୀେର କି ବନ ା ଆେସନାହ ?

ଗାଉ ଲା ଯି ଏ ଆମ ୀତିର ରାଗିଣୀ,

େଦହର ଉ ାପ ବେଢ଼ ଶୁଣିେଦେଲ େମଘର ମ ାର ।

କାହକି ନା, ସାରାରାତି ଅଗଣାେର ବଷା ଝରୁଛି ।

ଅ ମୁହାଣୀ ନଈ ଝରାଏ େଯ ଆ ରୁ ତୁ ମର
ଇଏ କ'ଣ େସଇ ବଷା..................

ମିଳନର ଋତୁ େହାଇ ଆସି ଲା ଦିେନ ଏଇ ବଷା

ସଜାଇଛି ଯି ଏ ଆଜି ତୁ ମକୁ ାବଣୀ ।

କରି ଲା ଦୁ ହ ର େଦହ, ମନ ଏକ ଓ ଅଭି ,
ବିରହର ଋତୁ େହାଇ ଆସିଅଛି ଆଜି ପୁଣି ଥେର

େଦହ ଠାରୁ େଦହ ଆଉ ମନ ଠାରୁ ମନ କରି ଛି ।
ବଷା ରାତିର ଏଇ ଅ କାର ମାଡ଼ିମାଡ଼ି ପେଡ
ବାଦଲ ଛାତିେର ପୁଣି ବିଜୁଳଟ
ି ା ଚମକି ପଡୁ ଛି,
ନିଘ

ବନାନୀ ଆଜି ରହିରହି ଡାକ ଦିଏ େଯେତ

ପବନେର ତୁ ମ ଡାକ ଆସି େମା'ର ଛାତିେର ବାଜୁ ଛ ି ।

େଲାକିପର
ୁ , ଗଡ଼ମାଣତୀର, େଖା ା
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ମନ ନିଆଁ ଜେଳ ଛାତି ତେଳ
ଡ. ଦି ୀପ ୀଚ ନ
ମନ ନିଆଁ ଜେଳ
ଛାତିତେଳ ସିନା
ଉେଠନାହ େକେବ ଧୂଆ,ଁ
ଭିତେର ଭିତେର
ସରିଯାଏ ସବୁ
େଦେଖନା େକେବ ଦୁ ନଆ
ି ।।୦।।
ଫୁ ଲର ଚିଟାଉ
ଝରିଯାଏ ଦିେନ
େକହି ତାକୁ ପେଢନାହ
଼
ମନକଥା ମେନ
ମରିଯାଏ ସିନା
େକହି ତାକୁ ବୁ େଝନାହ,
ଦୁ ଇ ଦିନର ଏ
ପୀରତି ତ ଜାେଳ
ଛାତି ତେଳ ବଣନିଆଁ

।।୧।।

ବାହାନା େଦଖାଇ
େକେତକାଳ ଆଉ
ବ େି ହବ ଦୁ ନଆ
ି େର
େଲଖାହୁ ଏ େକେତ
ଲୁ ହର ଚିଟାଉ
ପଢିନାହ େକହି ଥେର,
ଏେବ ମଁୁ ଜାଣିଲି
ଏ ଭଲ ପାଇବା
ଖାଲି ତ ଏକ କିମିଆ

।।୨।।
ପୂବତନ ବିଧାୟକ, େଖା ା
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ବଦଳିବା ଜରୁରୀ
ଶା କୁ ମାର ଦାଶ
(୧)
ଧରାବ
ନ େକାଟିଜନ ବ ନ
କୀରତିର ଚ ନ ଘନ
ପରାଧୀନ ବ ନ ଶ ଳର େମାଚନ
ଗାରିମା ର ନ ନ ବନ
(୨)
େସଇ ମାଆ କା ୁ ଛ ି କପାଳକୁ ନି ୁ ଛ ି
ଅପଦାଥ ଅପତ ର ପାଇଁ
ତା’ ଶରୀର କ ନ ମତାର ବ ନ
କରିେନେଲ ଭାବିେଲ େସ ନାହ।

(୩)
ଜାତି ଧମ ଦାହିେର ଜନତା ୁ େମାହିେଲ
ମାତୃ ଭୂମି ନି ତ
ି େଯ େହଲା
ସ ି ଧାନ ଗଢିେଲ ଅଭିଧାନ ପଢିେଲ
ସବୁ ଠାେର କପଟର େଖଳା
(୪)
ସାଧାରଣ ଜନତା ଭକୁ ଆର ମାନ ତା
ବୁ େଝନାହ ମତାର ଛଳ
ବିଖ ି ତ େଦଶେର ବିମ ି ତ ଫାଶେର
ନିଜ ମେ ଲାଗି କଳିେଗାଳ
(୫)
ସେର ଅମା ରଜନୀ ମନୁ ଆଶା େତଜନି
କାଶିବ ନୂ ଆ କିରଣ
ଜୟହି ୍ ଭାରତ େ
ଏଇ ମରତ
କର ଅବା ବର ମରଣ ।
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ସକାଳ ଜଣାଣ
େଗାଦାବରୀଶ ଦାସ
େବଳ ଥାଉ େଖାଜି, ର ଥା ତରୀ,

ସାଗର କୂ ଳେର, କଳା ନାଉରୀ

େବଳ ରତରତ, େହଲାଣି ଆଗତ

ରହିଛ ି ଚାହ, େତାେତ େନବାପାଇଁ

ଘନ ଅ ାରର ଆସିବ ଘାରି,

ଏଭବ ସାଗରୁ, କରିଣ ପାରି

େବଳ ଥାଉ େଖାଜି ର ଥା ତରୀ,,,,

େବଳଥାଉ େଖାଜି, ର ଥା ତରୀ,,,

ବାୟାମନ େହଲୁ , ଏେଡ ସଂସାରୀ

ସଂସାରର ପଥ, ଖାମଣା ଖାଲ

ଖଟି ରାତିଦନ
ି ସ ଲ
ି ୁ େର ଧନ

ଖସିଗେଲ େଗାଡ େହାଇବେର େମାଡ

ଭଜିଲୁନି ଦିେନ େସହି ୀହରି,

େହାଇଯି ବୁ ମନ େକେତ େଯ ସରି

େବଳଥାଉ େଖାଜି ର ଥା ତରୀ,,,,,

େବଳଥାଉ େଖାଜି ର ଥା ତରୀ,,,,,

ମାୟା େମାହ େଘରି,କରିେଲ େଚାରି

ର ଥା ଭରସା ରାମ ୀହରୀ

ଲାଗିଛ ି ଅଭାବ, ରହୁ ନାହ ଭାବ

ବାହିେନେବ ତରୀ େହାଇଣ ନାଉରୀ

ଭବ ସଂସାର ତୁ େହାଇବୁ ପାରି

ଭବ ସାଗରରୁ କରିେବ ପାରି,

େବଳଥାଉ େଖାଜି ର ଥା ତରୀ,,,,

େବଳଥାଉ େଖାଜି ର ଥା ତରୀ,,,
ଶ ମୂ ଳ, ରଣପୁର, ନୟାଗଡ
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