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                                                                                                                   ନୄବଭବଯ 
                              ୨୦୨୨  

ଭାର୍ଗଦର୍ଗକ  
ଡ. ପ୍ରୄଭାଦ ଚନ୍ଧ ଦାର୍  

 
ଉୄଦଷ୍ଟା ଭଣ୍ଡୀ  

ଫବୁିପ୍ରଵାଦ ଶଯଚିନ୍ଦନ 
ଡ. ଯଳମୀଯଞ୍ଜନ ନାଥ  
ନଳିକିାନ୍ତ କଶରଵିିଂଶ  

 
ସମ୍ପାଦକ  

ଵଭଯଜତି ଟ୍ଟନାଣକ 
 

ସହୄମାର୍ୀ ସମ୍ପାଦକ ଭଣ୍ଡୀ 
ଫାଫାଜୀ ୄଜନା  
ତ୍ରିୄ ରାଚନ ଦାଵ 

ଯଳିମତା ନାଣକ 
ଫାଵନ୍ତୀ ୄଦଈ  

 
ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଓ ଅଙ୍ଗସଜ୍ଜା  

ଯାଜୀଫ ଯଥ 
ପ୍ରୀତଭ ଫଣିାଯଵିିଂଶ 

 

ଆଭଯ ିସତୟ 
ଏଭ-୧/୫, ଭୁକୁନ୍ଦପ୍ରସାଦ ହାଉସିିଂ ୄଫାଡଗ କୄରାନୀ, ୄାଷ୍ଟ : ି ଏନ କୄରଜ, ୄ ାର୍ଦ୍ଗା - ୭୫୨୦୫୭, ଓଡରି୍ା  
ୄମାର୍ାୄମାର୍ : ୯୪୩୭୨୮୧୬୫୫,  email : amarisatya@gmail.com 

ସଭୁଦ୍ର ଭନ୍ଥନ...... 
ଏୄେ ୄଦୈତୟ...... ୄସୄେ ୄଦଫତା...... 
ଭନ୍ଥନଯୁ ଫାହାଯିଛ ିଉବୟ ଅଭୃତ ଓ ଫଷି.... 
ପ୍ରୄତୟକ ଭନ୍ଥନଯ ୄର୍ଷ ଉତ୍ପାଦ.... 
ଫଷି.....ନୄହୄର ଅଭୃତ...... 
ନୄହୄର ଦୁଇୋ ମାକ.... 
ୄହତୁଫାଦୀ .......ଯିଂଯା ଫାଦୀ....... 
ଭନ୍ଥନୄଯ ଭିଡଆି ନାଯଦଫାଦୀ...... 
ଉବୄୟ ନଜିକୁ ୄଦୈତୟ ୄଫାରି 
ଭାନଫିାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ନୁହନ୍ତ.ି..... 
ଭୄନହୁଏ ଉବୄୟ ଫଶି୍ଵାସଯ ଯିନ୍ଥୀ...... 
ଜଣଙ୍କଯ ଆୟୁଧ ଫଶି୍ଵାସ.....  
ଆଉ ଜଣଙ୍କଯ ଅନ୍ଧ ଫଶି୍ଵାସ...... 
ୄକଫ ସଭୟକୁ ଅୄକ୍ଷା..... 
ଏ ଭନ୍ଥନଯୁ କ'ଣ ଫାହାଯିଫାକୁ ଅଛ.ି.... 
ଫଷି.....ନା ଅଭୃତ........ 
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    ନୄବଭବଯ 
   ୨୦୨୨  

              

୧.   ୄପ୍ରଭ -ଫଯିଶ     ମୄଭଶ୍ଵଯ କଶରଵିିଂଶ    ୫ 
୨ .  ଉଦାଵ  ୄଭଘଯ  ଛାଇ              ୂର୍ଣ୍ଣ ଦାଵ      ୬ 
୩.   ସୃ୍ମତ ିତୄଭ...    ଯୄଭଳ ଭଙ୍ଗଯାଜ    ୬  
୪.   ଦୁୁଃଖ      ନଳିକିାନ୍ତ କଶରଵିିଂଶ    ୭  
୫.   ାାଣୀ ପ୍ରତଭିା                     ଆଳୁୄତା ୄଭୄଶଯ     ୮ 
୬.   ଏଡକି ିପୁୄରଇ     ଦଫିାକଯ ନାଣକ     ୮ 
୭.   ୄଵଶ ିଫଉ ଗଛଯ ତୄ...  ଵୁକାନ୍ତ ିଭିଶ୍ର       ୯  
୮.   ପଯକ      ପ୍ରଜ୍ଞା ଭଶାନ୍ତ ି     ୯ 
୯.   ଦୁଇଟ ିକଫତିା                        ଫବୁିପ୍ରଵାଦ ଭଶାାତ୍ର    ୧୦ 
୧୦.  ସ୍ୱନ ବାଙି୍ଗ ଗରା                     ନଯୁିଭା ାଣି      ୧୧  
୧୧.  ଵଞ୍ଜ      ଯଫୀନ୍ଧନାଥ ଟ୍ଟନାଣକ   ୧୧ 
୧୨.  କାୄ ୄକଶ ିଜାଣିମିୄଫ  ଡ. ଯଜତ କୁଭାଯ ଡଙ୍ଗୀ   ୧୨ 
୧୩.  ଳୂନୟ ୄଦଶୀ    ଵାଯଙ୍ଗଧଯ ଡଙ୍ଗୀ    ୧୩ 
୧୪.  ସ୍ୱନ      ଜଣନ୍ତୀ ସ୍ୱାଇଁ     ୧୩ 
୧୫.  ୄଶ୍ଵତାଙ୍ଗୀ ଳଯତ                     ସୃ୍ମତ ିଯଞ୍ଜନ ାତ୍ର    ୧୪ 
୧୬.  ା      ଯାୄଜଳ କୁଭାଯ ଭୁଣ୍ଡ    ୧୫ 
୧୭.  ୄଳ ଠକିଣା    ଗାଣତ୍ରୀ ୄଫଶୁଯା     ୧୫ 
୧୮.  ମା ୄଦଫୀ ଵୄଫଣବୂୄତଵୁ            ଛଫଯିାଣୀ ତ ି     ୧୬ 
୧୯.  ୄଧା ୄଯ ଫାଇଆ ୄଧା              ଵୁଭିତା ୄଫୄଶଯା ଫାି   ୧୭ 
୨୦.  ତୄତ ବରାଏ ୄଫାରି              ଅନତିା ଣ୍ଡା     ୧୭ 
୨୧.  ଗଳ୍ପ      ୄଳୈୄନ୍ଧ ନାଯାଣଣ ୄଫୄଶଯା  ୧୮ 
୨୨.  କ ିକଶଫି ିଵଖୀ                       ଫନିଣ ଭିଶ୍ର      ୧୯ 
୨୩.  ନୁିଃଳବ୍ଦ ସ୍ୱଯ    ଡ ଆଯତୀ ଟ୍ଟୄମାୀ    ୧୯ 
୨୪.  ଜହ୍ନ  ଭନ    ଡା:  ଫଧୂିତ୍ ୄଳଖଯ ଭିଶ୍ର   ୨୦  
୨୫.  ତୁୄଭ ଭାଟ ିଭୁଁ ଆକାଳ              ଅବିୄକ ଭଶାଯଣା    ୨୦ 
୨୬.  ଯଙ୍ଗଭଞ୍ଚ                      ଶ୍ରୀଭତୀ ଭିନତୀ ଭିଶ୍ର    ୨୧ 
୨୭.  ଟକିଏି ବାଫନୁ୍ତ                        ଫବୁିପ୍ରଵାଦ ଶଯଚିନ୍ଦନ    ୨୧ 
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                                                                                                                   ନୄବଭବଯ 
                              ୨୦୨୨  

              
୨୮.  ଜାଗିଉଠ  ାଇକ   ପ୍ରଵନ୍ନ ଭଣ୍ଡ     ୨୨ 
୨୯.  ବୀଯୁ ନୁଶଁନ୍ତ ିୁଯୁ    ୄଜୟାତପି୍ରବା ଟ୍ଟନାଣକ    ୨୩ 
୩୦.  ଳୁବ ଦୀାଫ ି                      ୁଷ୍ପାଞ୍ଜ ିଣ୍ଡା     ୨୪ 
୩୧.  ପ୍ରତୀକ୍ଷା.....                      ଅିଂଜ ିଦାଵ      ୨୪ 
୩୨.  ଫାା      ଯୄଭଳ ଚନ୍ଧ ଭିଶ୍ର     ୨୫ 
୩୩.  ଅୄଶତୁକ     ଆଯତ ିଭଞ୍ଜଯୀ ଦାଳ    ୨୬ 
୩୪.  ଅତୀତକୁ କାଶିଁ ଝୁଯୁଛୁ   ଫଵନ୍ତ କୁଭାଯ ଵାଶୁ    ୨୭  
୩୫.  ଳଯତ      ୄଦଫମାନୀ ଯାଣ     ୨୮ 
୩୬.  ଉତ୍କ ଵୁକନୟା    ନନିୀ ପ୍ରବା ଦାଵ    ୨୯ 
୩୭.  ୄରୌଶ ୁଯୁଙ୍କ ଜଣନ୍ତୀ   ୄଯାଜାରିନ ଟ୍ଟନାଣକ   ୩୦  
୩୮.  ଭଶା କାର୍ତ୍ତକି     ଵୂମଣୟକାନ୍ତ ିଦାଳ     ୩୧ 
୩୯.  କ୍ଷୀଠାଯୁ କଛି ିଳଖି   ଵୄନ୍ତା କୁଭାଯ ଣ୍ଡା    ୩୨ 
୪୦.  ଵବ୍ନକଣ  ଯଫିାଯ    ଫାଵନ୍ତୀ ୄଦଈ     ୩୩ 
୪୧.  ଆୄଶ ଚକ୍ରଧାଯୀ.....   ତ୍ରିୄ ରାଚନ ଦାଵ     ୩୪ 

ଫିୄ ର୍ଷ ସଚୂନା 
ଵମ୍ମାନୀଣ କଫ ି  କଫଣତ୍ରୀଭାନଙୁ୍କ ଫନିମ୍ର ଅନୁୄଯାଧ, ‘ଆଭ କଫତିା’ଯ 
ଯଫର୍ତ୍ତଣୀ ଭାଵକି ଵିଂକନ ାଇଁ ଆଣଭାୄନ କଫତିା ୱାଟଵଆୄଯ 
ଠାଇଫା ଵଶତି ‘ଆଭଯ ି ଵତୟ’ଯ ଣୁଟୁୟଫ ଚାୄନର ାଇଁ ନଜିସ୍ୱ ଭଖୁୄଯ 
କଫତିା ାଠଯ ବିଡି କଯ ି ଆଭଯ ୄଟରିଗ୍ରାଭ(୯୪୩୭୨୮୧୬୫୫)ୄଯ 
ଠାଇଫା ାଇଁ ୄଚଷ୍ଟା କଯନୁ୍ତ । ଉକ୍ତ ବିଡିୄଯ ମଦ ିକଛି ିତୁଟ ିଥାଏ ତା’କୁ 
ଆଣଙ୍କ ଅନୁଭତିୄ ଯ ଵବ୍ନାଦନ କଯାମିଫ । 
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    ନୄବଭବଯ 
   ୨୦୨୨  

ୄପ୍ରଭ-ଫଯିହ 
ମୄଭଶ୍ଵଯ କହରସିିଂହ 

- : ୄପ୍ରଭ : - 
 
ୄପ୍ରଭ ଫୁୄଝନାଶିଁ 
ଯୂ କ ିଫଣଵ 
ଭାୄନନା ଫନ୍ଧନ ଫାଧା, 
ୄପ୍ରଭ ଛୁଇଁନାଶିଁ 
ଜୀଫନକୁ ମା'ଯ.... 
ୄପ୍ରଭିକା ଅଧୄଯ 
ଭିଳନି ିଅଧଯ..... 
ାଇନ ିୄଵୄନଶ ଶ୍ରଦ୍ଧା, 
ଏଇ ଫଵୁଧାୄଯ  
ଚରାଥ ଧାୄଯ 
ଫାଟ ଚାରିଛ ିୄଵ ଅଧା । 
 
 

- : ଫଯିଶ : - 
 
ତୁଭଠାଯୁ ଵଖୀ 
ଦୂୄଯ ଫଶୁଦୂୄଯ 
ତୁୄଭ ୄଭା' ଜୀଫନ ୄଜୟାତ,ି 
ଵଦୟସ୍ନାତା ତୁଭ 
ଯୂ ମଉଫନ 
ଭାନ ଅବିଭାନ 
ଆଜ ିୄଭା' ଅବୁରା ସୃ୍ମତ.ି.... 
ଅଵଯା ୄଭା' ଦନିଯାତ.ି..... 
ତୁଭ ଛାତତି  
ତାତକୁି ଫଯିୄଶ 
ଏୄଫ ଫ ିୄଖାଜୁଛ ିନତି.ି...।  

ୄରାକୁିଯ, ର୍ଡଭାଣତୀଯ, ୄ ାର୍ଦ୍ଗା 
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                                                                                                                   ନୄବଭବଯ 
                              ୨୦୨୨  

ସୃ୍ମତ ିତୄଭ... 
ଯୄଭର୍ ଭଙ୍ଗଯାଜ 

ସୃ୍ମତ ିତୄଭ ପୁର ପଗୁଣଯ ଶଵ 
ସୃ୍ମତ ିତୄଭ ଶ୍ରାଫୄଣ କଦଭବ ଫାଵ 
ସୃ୍ମତକୁି ସୃ୍ମତିୄ ଯ ୄମୄତ ଖାିୄ ର 
ୄଭୄେନାଶିଁ ଅଫୄଵାଵ ।।୦।। 
 
ସୃ୍ମତ ିତଭ ଵଶ ଭଧୁଯ ଆାୄ 
କଟମିାଏ ଖଯାୄଫ 
ତୄଭ ଜଥିାଅ ଫଯିଶ ଜ୍ଜାାୄଯ 
ୄଵ ନଆିଁୄଯ ୄଭାୄତ ଜା 
ତୄଭ ରାଗ ୁଣି ୄଶଭନ୍ତ କାକଯ 
ଳୀତ ଉଯ ଭାଵ ।।୧।। 
ସୃ୍ମତ ିତୄଭ..... 
 
ତୄଭ ୄଦଇଥାଅ ପ୍ରୀତଯି ସ୍ପନ୍ଦନ 
ଵୁୄଖ ଫଞ୍ଚଫିାଯ ଯାଶା 
ତଭ ାଇଁ ସୃ୍ମତ ିୁଯୁଣା ଦନିଟା 
ୄଭା' ାଇଁକ ିରାୄଗ ନୂଆ 
ସୃ୍ମତ ିତୄଭ ୄଭାଯ ଉଜୁଡା ଷ ୄକ୍ଷତଯ 
ଶଯତି୍ ଫଯଣ ଦୃଳୟ ।।୨।। 
ସୃ୍ମତ ିତୄଭ..... 

କଫ ିଓ କଫତିା ବଫନ  
ଭହୁର, ଅଙ୍ଗାଯଡା, ୄ ାର୍ଦ୍ଗା  

ଉଦାସ ୄଭଘଯ ଛାଇ   
ୂର୍ଣ୍ଗ ଦାସ 

ତୁଭ ଫଯିଶଯ ଅୄଳାକଫୄନ, ଭଁ ୁ
ଚଯି ଫନ୍ଦନିୀ ଵୀତା, 
ନଥିୄର ଫ ିଵୀତାଯାଭ, ଯାଭାଣଣ 
ୄଘାୁଥିଫ ଆଭ କଥା । 
 
ନଳି ିନଯିଜିନ ଝଯା ଫଯା, ଭଁ ୁ
ତୄଭ ଯୁକ୍ଷ ଖଯାୄଫ, 
ିାଵା ଆକୁ ଶୃଦଣୄଯ ତୁଭ 
ଭଁୁ ୄଗା ତୃଷ୍ଣାଯ ଜ  । 
 
ଭଁୁ ୄଗା ଯୄଦଳୀ ୄଭଘଯ କଫତିା 
ଭନ ଆକାଳୄଯ ବାୄଵ, 
କଜ କାୄଯ ଯୂ ଆଙି୍କ ତଭ 
ଚୁଭାୄଯ ରିବାଇ ଶୄଵ  । 
 
ତୄଭ ଗୁଥିୄର, ଚାନ୍ଦୄଯ ଚାଶିଁ, ଭଁ ୁ
ଯଶଥିାଏ କାନ ୄଡଯ ି, 
ତଭ ଅନୁଯାଗ ଅବିଭାନ ୄତାୄ 
ଳୁତିୄ ଯ ୄଭା' ଯାଭୄକଯୀ  । 
 
ଳୁତ ିଶୁଅ ଅଫା ସୃ୍ମତ ିଶୁଅ ତୄଭ 
ଭଁୁ ଳୀତ ୄଵାଯି ୄକ୍ଷତ, 
ତୄଭ ୄଭା' ନାଉଯୀ, ତଭ ଗଁା ନଈ,ଭଁ ୁ
ଳୁଣୁଥାଏ ତଭ ଗୀତ  । 

         କଣ୍ଟାଫଣିଆ, ଛତ୍ରଡା, 
   ପ୍ରୀତୁିଯ, ମାଜୁଯ  
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    ନୄବଭବଯ 
   ୨୦୨୨  

ଦୁୁଃ  
ନରି୍କିାନ୍ତ କହରସିିଂହ 

ବାଯ ିଚୁରଫୁରି ଆଉ 
ବାଯ ିଅଭାନଆି......., 
କାଶା କଥା ଳୁୄ ଣନାଶିଁ 
କା' ଇଳାଯା ଭାୄନନାଶିଁ 
ଦୁୁଃଖ ବାଯ ିଦୁଷ୍ଟ ଏକ 
ଅରାଜୁକୀ କୁଆଁଯୀ କନଆି ।। 
 
ଆଵଫିାକୁ ଚାଶିୄଁ ର ୄଵ 
ଅଫଳୟ ଆଵଫି 
କଏି ଡାକ କ ିନଡାକ 
ୄରାଡଫିନ ିକାଶା ନଭିନ୍ତ୍ରଣ, 
ୄଖାଦ୍ ଦାଣ୍ଡଭଝଟିାୄଯ 
ଭଶୁଆ ଠଯ ଧାୄଯ 
ତୁଭ ଗାୄର ଆଙି୍କୄଦଫ 
ୄରାଶତି ଚୁଭବନ.........।। 
 
 
 
 
 
 

ନାଶିଁ ନାଶିଁ କଯୁକଯୁ 
ଫାଯଣଯ ଵୀଭା ୄଡଇ ଁ
ଘଯଟାୄଯ ଳ ିଵାଯଥିିଫ, 
ତୁୄଭ ଚାଶଁ କ ିନଚାଶଁ 
ାଦୄଯ ଘୁଙୁ୍ଗଯ ଭା ଅଫଳୟ ଫାନ୍ଧଫି । 
ଝମ୍ ଝମ୍ ନାଚମିିଫ 
ଅଗଣାୄଯ ଗଳ୍ଭାଙ୍କ ଯ,ି 
ଭନାକୄର ଭାନଫିନ ି
କଏି ଫା କଶଫି ତାକୁ 
କଥା ତା'ଯ ଳାଣଦଆି ଛୁଯୀ ।। 
 
ଡାଆଣୀ ଆଖିୄଯ ତା'ଯ 
ଫାଯଶୁିଏ ନଆିଯା ଚାଶାଣ,ି 
ଅଳ୍ପ କଥାୄଯ ଵଏି 
କଶମିାଏ ଅୄନକ କାଶାଣୀ....। 
"ଭଁୁ ନଥିୄର ଵୁଖ ନାଶିଁ 
ଭଁୁ ଵଷିୃ୍ଟୄଯ ଦ୍ଵତିୀଣ ଈଶ୍ଵଯ, 
ଦୁନଆିୄଯ ଭଣିକୁ 
କକିାଇଫା ାଇଁ 
ଵାଜଛି ିଭଁୁ କଟ ିଥଯ 
ଏଇ ଭାତ୍ର ଯଚିଣ ୄଭା'ଯ.....।। 

ୄରାକୁିଯ, ର୍ଡଭାଣତୀଯ, ୄ ାର୍ଦ୍ଗା  
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                                                                                                                   ନୄବଭବଯ 
                              ୨୦୨୨  

ାଷାଣୀ ପ୍ରତଭିା                     
ଆରୁ୍ୄତାଷ ୄଭୄହଯ  

ାାଣୀ ପ୍ରତଭିା ୄମୌଫନ ଉଛୁା 
ଫନି୍ଧାଣିଯ ଶାତ ୄରଖା, 
ଶଵଶଵ ଭୁୄଶଁ ଶାତଠାଯ ିଡାୄକ 
ଭନ୍ଦଯି ୄଫଢାୄଯ ୄଦଖା......।।୦।। 
 
କାଭିନୀ କାଞ୍ଚନ ବଯା ମଉଫନ 
ୁଯରିା ୁଯରିା ୄଦଶ, 
ଜ ିଜାଏ ୄଵ ଦୁନଆଁି ଆଗୄଯ 
ଭନ ତୄ ଥିଫା ୄକାଶ, 
ଳଙୃ୍ଗାଯ ଯଵୄଯ ଉଫୁଟୁଫୁ କୄଯ 
ଶୃଦଣ ଫଶିୀନା କଫିା.....?।।୧।। 
  
ଆଖି ଇଵାଯାୄଯ ବଯ ିୄଦଉଥାଏ 
ଭନୄଯ ଅୁଯା ଯାଵ, 
ଅଙ୍ଗବଙ୍ଗୀ ନାୄଚ ୄପ୍ରଭବଯା ଠାଣ ି
କାଭନା ଜାଫିା ଫାଵ, 
ନଜି ାୄଖ ନାଶିଁ ଯ ଶୃଦଣୄଯ 
ବଯ ିୄଦଇ ୄକୄତ ଆଳା.....।।୨।।  

୫୪, ଆଣଣୟଲ୍ଲୀ 
କଟି୍ ଛକ, ଟଆି, ବୁଫୄନଶ୍ଵଯ  

ଏଡକି ିପୁୄରଇ  
ଦଫିାକଯ ନାୟକ  

ଵୂଯୁମକୁ ଟିୄ କ ୄଜାଛନା ଭାଗିୄର 
ଶୁଏତ ଜହ୍ନଠୁ ଆଣନ୍ତା ଭାଗି 
ୄତାୄତ ଖାରି ୄତାଯ ଭନଟା ଭାଗିୄର 
ଚାରିମାଉ କଆଁି ଫାଟ ତୁ' ବାଙି୍ଗ (୦) 
 
ଯ ଦଯଫୄଯ ୄରାବ କଯଫିନି ି
ତୁ' କାଶାଯ ମଦ ିମାଇଛୁ ୄଶାଇ 
ୄଶୄର ମା' ଉୄଯ ଆଖି ରାଖିମାଏ 
ଶୃଦଣ ଇଳାଯା ାଇଫା ାଇଁ  
 
ନଦୀକୁ କଶିୄ ର ଅଟକ ିମାଆନ୍ତା 
ଅ ଵଭଣ ୄଭା' ୄପ୍ରଭ ରାଗି.. 
ୄତାୄତ ଖାରି ୄତାଯ ଭନଟା ଭାଗିୄର 
ଚାରିମାଉ କଆଁି ଫାଟ ତୁ' ବାଙି୍ଗ (୧) 
 
ୄଭା' ଆୄଫଗ ୄଦଖି ଫଇଳାଖୄଯ ଫ ି
ଅଦିୄ ନ ଫଯା ମାଆନ୍ତା ଝଯ ି
କା ାାଣ ଫ ିୄଶୄର ୄତା' ଶୃଦଣ 
ଳଳି୍ପୀ ଵାଜ ିୄତାୄତ ଗଢଫି ିଯୀ 
 
ୄତା' ନୀଯଫତାକୁ ଅଙ୍ଗୀକାଯ ୄଫାରି 
ୄପ୍ରଭ ଅନ୍ଧ ଭଁ ୁୄମ ୄନଇଛ ିବାଫ.ି. 
ୄତାୄତ ଖାରି ୄତାଯ ଭନଟା ଭାଗିୄର 
ଚାରିମାଉ କଆଁି ଫାଟ ତୁ' ବାଙି୍ଗ (୨)  

ାଟୁଯ, କନଵି,ି  
ୄଗାନ୍ଥଯା, ଗଞ୍ଜାଭ  
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    ନୄବଭବଯ 
   ୨୦୨୨  

ୄଵଶ ିଫଉଗଛଯ ଭୂୄ  
      ଗୁନ୍ଥଥିିୄର ୄମଉ ଁଗଯ ଗଜଯା 
                 ଭଶଭଶ ଫାଵ ିଝୄଯ...... 
 
 
ୄଵଶ ିଛାଇଛାଇ ଵଞ୍ଜୄଫୄ 
        ୄଦଇଥିର ୄମଉ ଁରାଜଯ ଗଶଣା 
             ଜହ୍ନ ୄଶାଇ ଆଜ ିଜାୄ..... 
 
 
ୄଵଶ ିନଛିାଟଆି ନଈକୂୄ 
       ୄତାଥିିୄର ୄମଉ ଁଫାରିଘଯ ଦିୄ ନ 
               ଡାକନିଏି ଠାଧାୄଯ..... 
 
ୄଵଶ ିଗାଆଁଭୁଣ୍ଡ ୄଦଉୄଯ 
        ତୁଭ ପ୍ରୀତିୄ ଫାା ଭଠିା ଅନୁଯାଗ 
             ଦୀ ୄଶାଇ ଆଜ ିଜୄ......  

                    "ସମ୍ପକଗ " 
   ସାଯସ୍ଵତ ନର୍ଯ, ସରି୍ଦ୍ଭହାଫୀଯ, ୁଯୀ  

ୄସହ ିଫଉ ର୍ଛଯ ତୄ... 
ସୁକାନ୍ତ ିଭିଶ୍ର  

ଭଁୁ ଏକ ଵିଂଵାଯଛଡା ଫାଵପୁିର 
ତୄଭ କାଯୁକାମଣୟ ଗଭରାୄଯ ପୁଟଥିିଫା 
ପ୍ରଥଭ ପୁରକଢ ି
ଭଁୁ ୄଫୈଳାଖଯ ଧୁଧୁ ଖଯା 
ତୄଭ ଶ୍ରାଫଣଯ ଶରିି ନଇଫଢ।ି 
ଭଁୁ ଏକ ଅଭାଫାଵୟା ତାଯା  
ତୄଭ ୁର୍ଣ୍ଣଭୀଯ ଉଜବ ପୁରଝଡ ି 
ଭଁୁ ଏକ ନସି୍ତବ୍ଧ ଳନୁଳାନ୍ ଯାତ ି   
ତୄଭ ଯାତଯି ୄଭୌନ ବାିଂଗୁଥିଫା 
ଳବ୍ଦାଣୀତ ଯୁଣୁଝୁଣୁ ଚୁଡ।ି 
ତୄଭ ୄଭଘଭୁକ୍ତ ଆକାଳୄଯ  
ଇନ୍ଧଧନୁ ଵଭ 
ଫର୍ଣ୍ଣାନ୍ଧ ଭଁୁ କାଧା ୄଭା' ଜୀଫନୄଳୈୀ 
ତୄଭ ପ୍ରାପି୍ତଯ ୄଳ ଵୀଭା ଛୁଇଁ,  
ଅପ୍ରାପି୍ତକୁ ାଯୁଛ ଗା ି
ପ୍ରାପି୍ତ ୄଭାଯ ଳବ୍ଦୄକାୄ ନାଶିଁ  
ଅପ୍ରାପି୍ତ ଶିଁ ୄଭାଯ ଗାଭାୀ। 

                    ଭାତୃ ନଫିାସ,  
ଭାତୃଫହିାଯ, ଫୁଢା ଯାଜା, ସଭବରୁଯ  

ପଯକ  
ପ୍ରଜ୍ଞା ଭହାନ୍ତ ି
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                                                                                                                   ନୄବଭବଯ 
                              ୨୦୨୨  

ଦୁଇେ ିକଫତିା 
ଫବୁିପ୍ରସାଦ ଭହାାତ୍ର 

ୄବାର୍ଡା, ଫାଘଭାଯୀ,ୄ ାର୍ଦ୍ଗା  

 ଫନୟା ୂଫଗ   
                
ଜନତା-ଘଡକି ିଘଡ ି 
ନଦୀଫନ୍ଧ ଆୄଡ ଫୁରିଆୄଵ 
ଛାତିୄ ଯ ଛନକା ୄଳ 
flood tourism ନୁଶଁ  
antlophobia. 

ୄନତା-ୄମାଉ ଜୁ  
ଭାଛ କଇଁଛ ୄଶାଇ ଉଫୁଯ ିଆଵଥିିର 
ଆଉ ଫଯାଶ ୄଶାଇ  
ୄଟକ ିଧଯନା ଏ ଜଭଣ ଧଯା 
ଆୄଭ ଟଭିାଯ ି 
ୄକଟ୍ ଗଯଭ କଯଵିାଯୁ  
ଚାଶିଁଥାନୁ୍ତ ଜନତା ବକୁଆ । 

           ଫନୟା 
 
ୄନତା-ୄଦଳ ଦଳ ଵଫଣନାଳ 
ଆଭଯ ଉ ଭାଵ 
ରୁଟିୄ ନଫା ଵିଂଚିୄ ଦଫା   
ୁଣି ୄଶଫା ନଫିଣାଚନ ୄଫୈତଯଣୀ ାଯ । 
ଜନତା-ଵଫର୍ଣ୍ଣ ଫା ଅଵଫର୍ଣ୍ଣ  
ଅଧଭର୍ଣ୍ଣ ଉର୍ତ୍ତଭର୍ଣ୍ଣ 
ଵଫୁ ଆଜ ିଫନୟା ଆଶ୍ରଣସ୍ଥୀୄଯ ୂର୍ଣ୍ଣ  
ୄଶ ଈଳବଯ! ଆଭକୁ ଫିନ୍ନ କଯ । 
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    ନୄବଭବଯ 
   ୨୦୨୨  

ସ୍ଵନ ବାଙି୍ଗ ର୍ରା 
ନଯୁିଭା ାଣି  

ୄରଖୁୄରଖ ୁଆଜ ିୄରଖିୄଦରି ଵୄତ 
ଭନଯ ଅକୁଶା କଥା 
ବର ାଇ ତୄତ ଖୁଵ ିଭିରିାନ ି
ଫଢରିା ଭନଯ ଫୟଥା  ।।  
 
ଶଵ ଫଦୄଯ ରୁଶୄଯ ବିଜୁଛ ି
ଭୄନ ଭୄନ ୄତାୄତ ବାଫ ି
ୄଳ ୄରଖା ଆଜ ିୄରଖିୄଦରି ଫନୁ୍ଧ 
ବାୄଫ ୄତାୄତ ବୁରିମିଫ ି!! 
 
ଜାଣିଫ ିଅଜଣା ୄଶରୁ ଫାଟଫଣା 
ଆଉ ଦିୄ ନ କଶଫିନି ି
ଅବିନଣ ଆଉ ାଯଫିନି ିକଯ ି
ଆଜଠୁି ଥାଆ ତୁ ଜାଣି !! 
 
ଭିଛ ଆଶ୍ଵାଵନା ଭିଛ ପ୍ରୄଯାଚନା 
ଶୃଦଣକୁ କରା କ୍ଷତ 
ଆଳା ଯଶଗିରା ଆଳାୄଯ ୄଭା ଵାଥୀ 
କଶିୄ ଦରି ୄଫାରି ଵତ!! 
 
ଭାଗି ଭୁଁ ନଥିରି ୄତା ଫାଵଯ ୄଳମ 
ଵାତ ଦୀ ୄଫଦ ିନଆିଁ 
ଥୄଯ ଭାଗିଥିରି ଜୀଫୄନ ୄତା ଠାଯୁ 
ୄତା ଠଯ ଭିଠା ଛୁଆଁ !! 
 
ଗଯଭ ନୁିଃଶ୍ଵାଵ ନଯଭ ଛୁଆଁୄଯ 
ଶଜଫିାକୁ ଇଛା ଥିରା 
ଆଳା ଯଶଗିରା ଆଳାୄଯ ଆଳାୄଯ 
ଵଫୁ ସ୍ୱନ ବାଙି୍ଗ ଗରା !! 

ଚାନୁ୍ଦଫାରି, ବଦ୍ରକ 

ସଞ୍ଜ  
ଯଫୀନ୍ଧନାଥ ଟ୍ଟନାୟକ 

ଏଇ ୄଦଖ 
ଵୂମଣୟ ଲୁଡ ିଗୄରଣ ି
ଶି୍ଚଭ ଆକାଳ 
ରାର ଦଳିରିାଣ ି
ଦୂଯ ଦଗି୍ ଫଣୄଯ 
ଵଭୁଦ୍ରଯ ଛାତ ି 
ନୀ ଆକାଳ ଭଝିୄ ଯ 
କ୍ଷୀଙ୍କ ନୀଡ-ଫାଶୁଡା 
ପ୍ରକୃତଯି ଏୄତ ଵଫୁ 
ନଖିଣୁ ଚତି୍ର ବିତୄଯ 
ଭଁୁ ଶଜମିାଏ 
ୄକୄଫ ୄକଭିତ ି
ତୁଭ ଭୁଶଁକୁ ଭୄନୄକଇ 
ଅଵ ବାୄଙ୍ଗ ଫଛିଣାୄଯ 
ବାୄଫ, 
ଅଫଵଯ ଜୀଫନଯ ଵୂମଣୟାସ୍ତ 
ଥଭି ମାଆନ୍ତା କ!ି  

ୁଯୀ  
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                                                                                                                   ନୄବଭବଯ 
                              ୨୦୨୨  

କାୄ ୄକହ ିଜାଣିମିୄଫ 
ଡ. ଯଜତ କୁଭାଯ ଷଡଙ୍ଗୀ 

କାୄ ୄକଶ ିଜାଣମିିୄଫ 
ଏୄଫ ସ୍ୱନ ଵଫୁ ଫାଟ ବାିଂଗି 
ନଜି ଯାସ୍ତାୄଯ, 
ୄକଶ ିୄକଶ ିଘଯଭୁଶଁା 
ଶିଂଚଗିୄରଣି ଅଜଣା ଯାଜୟୄଯ ।। 
 
କାୄ ୄକଶ ିଜାଣମିିୄଫ 
ଏୄଫ ଘଯଭୁଶଁା ସ୍ୱନ ଵଫୁ 
ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ଚାରିଛନ୍ତ ି
କଛି ିଅତଥିି ଫ ିଵାିଂଗୄଯ ଵାିଂଗୄଯ 
ଫନିା ଗଵ ଫନିା ଆରୁଅୄଯ ।। 
 
କାୄ ୄକଶ ିଜାଣମିିୄଫ 
ଅଜଣା ଯାଜୟୄଯ ଶଁଚଥିିଫା  
ସ୍ୱନ ଭାୄନ ନଜି ନଜି ବିତୄଯ 
ଫାେୁଛନ୍ତ ିବାଫ 
ଳୁନ୍ ଳାନ୍ ନସି୍ତବ୍ଧତାଯ ନବୃିତ ୄକାଣୄଯ 
ଯଖଥୁାନ୍ତ ିନଜି ଅସି୍ତତ୍ଵ ଅବାଫ ।। 
 
ଘଯଭୁହଁ ସ୍ୱନଵଫୁ ଆଳିଂକତି 
ଶଜ ିମିଫାଯ ବଣ  
ଭିୄଇ ମିଫାଯ ଡଯ ଵକା ାଇୄର 
ଫୟାିମିଫ ଆୄରାକ ଵଯା 
ଵୂମଣୟ ଉଇଁୄର ।। 
 
 

ଅଜଣା ଯାଜୟୄଯ  
ଶଁଚଥିିଫା ସ୍ୱନ ଵଫୁ ୄଦା ଛକିୄ ଯ 
କାୄ ଆଶ୍ରା ଭିମିିଫ 
ଵପତାଯ ଯାସ୍ତାୄଯ 
ଫଢଥିିଫା ୄଗାଡ ଆଗକୁ ଫଢଫି 
ଅଫା  
ଖାରଖଭା ୄଡଉଁ ୄଡଉ ଁ
ଖଣି୍ଡଆ ଖାଫଯା ୄଶଫା ଵାଯ ୄଶଫ 
କିିଂଫା  
କାଦୁଅ ିଂକୄଯ ଫଢଥିିଫା ୄଗାଡ 
ତକୁ ଡୁଫଫି ।। 
 
କାୄ ୄକଶ ିଜାଣମିିୄଫ 
ସ୍ୱନଭାନଙ୍କ ଘଯଭୁଶଁା ୄଶଫା 
ଅଫା 
ଅଜାଣତୄଯ ଅଜଣା ଯାଜୟୄଯ 
ଶଁଚଫିା, 
ସ୍ୱନଭାୄନ ତ୍ରସ୍ତ  
ଅସି୍ତତ୍ଵ ଶଯାଇଫାଯ ବଣ 
କଛି ିଵଭଣ ୄଯ ଦୁନଆି ୄଶଫ ଆୄରାକତି ।। 
 
ତ୍ରସ୍ତ ସ୍ୱନ ,ସ୍ୱନ ଫବି୍ରତ ; 
କାୄ ୄକଶ ିଜାଣମିିୄଫ 
ଫୟସ୍ତ ଵଭଣଯ ଅସି୍ତତ୍ଵ ଵିଂକଟ ।।  

ୄଫାଯିରୁ୍ମ୍ମା, ୄକାଯାୁେ  
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   ୨୦୨୨  

ର୍ନୂୟ ୄଦହୀ 
ସାଯଙ୍ଗଧଯ ଷଡଙ୍ଗୀ 

ଳୂନୟ ୄଦଶ ିପ୍ରବୁ ତୁୄଭ  
ତୁଭକୁ ୄଦଖି ନ ାଯନ୍ତ ିୄକଶ।ି 
ତୁଭ ଯୁକୁ ୄକଶ ି 
ଫୟକ୍ତ କଯ ିାଯନ୍ତ ିନାଶିଁ। 
ଶାତ ନାଶିଁ.....ୄଗାଡ ନାଶିଁ..... 
ଆଖି ନାଶିଁ.......।  
ଫଯିାଜଅିଛ...... 
ଵଫଣ ଳକି୍ତଭାନ ଵଫଣଫୟାୀ ୄଶାଇ। 
ତୁଭଯ ିଇଙି୍ଗତୄଯ ଚାରିଛ ିଵିଂଵାଯ, 
ଫଳିବାୄଵ ଭିନ୍ତ ିଶଯ.ି..... 
ତୄକଣ ଫଶୁ ଦୁଯ.........। 
ପ୍ରତ ିଭରୃ୍ତ୍ତକିା ଘଟୄଯ 
ଫିୄ ଜ କଯଥିାଅ, 
ୄଵଥିଯୁ ଶଜଗିୄର .... 
ଘଟ ଳୂନୟ ଡମିାଏ । 
ୄମଉଁ ଠାଯୁ ଆଵଥିାଏ  
ତଶୁଁ ୄପଯମିାଏ।  
ଭୂଶୁର୍ତ୍ତଣ ଭାତ୍ର ୄକଶ ିଯଖି ନ ାଯନ୍ତ ି
ୄମ ମାଶା ଫାଟୄଯ ମିଏ  
ଚାରି ତ ମାଆନ୍ତ.ି........ 
ଭାଣା ଵିଂଵାଯୁ ଉଦ୍ଧଯଫିା ାଇଁ । 
ୄଵଶ ିଦମୁଗକୁ ଭନ ଭୄେ ୋଣି 
ଵୁକୁଭାଯ ଆତ୍ମାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଣଗତ ିକଯ,ି 
ଜ ନତିୟ ଫୃନ୍ଦାଫୄନ ୄଵ ଯାଵଫଶିାଯୀ।  

ସ୍ଵନ 
ଜୟନ୍ତୀ ସ୍ଵାଇଁ 

ସ୍ୱନ ଵଫୁ ୄକଉଁ ଆଫାଶଭାନ କାଯୁ 
ଫୁଢଆିଣୀ ଜାର ଫଛିାଇଛନ୍ତ ି
ଏ ଭନ ଅଗଣାୄଯ, 
ତା'ଯ କଛି ିଶଵିାଫ ନାଶିଁ... 
ଜୀଫନଯ ଜଟିତାକୁ 
ଭାନଵାଙ୍କୄଯ ଯଣିତ କଯାଇ 
ଜଣା ଫାଟକୁ 
ଅଜଣା କଯାଇଫାୄଯ 
ଏଭାନଙ୍କଯ ତିୄ ଭାତ୍ର ଫାଧାନାଶିଁ... 
ତଥାି ସ୍ୱନକୁ ଵବିଏଁ ଆଦଯ କଯନ୍ତ ି
କାଶିଁକ ିନା..ସ୍ୱନ ଫନିା - 
ଜୀଫନଯ ଭାୄନ କଛିନିାଶ ିଁ... 
ଯାଜା ଏଠ ିସ୍ୱନ ୄଦୄଖ 
ବିକାଯୀ ଫ ିସ୍ୱନ ୄଦୄଖ 
ସ୍ୱନ ୄଦୄଖ ଦୁଯାୄଯାଗୟ ୄଯାଗୀଟଏି ଭେ... 
ସ୍ୱନ...!!!! 
ଜ ିମାଉଥିଫା ଶୃଦଣକୁ 
କଯାଏ ଉଳଭ.. 
ୄତଣୁ ସ୍ୱନକୁ କିଯ ିକଶଫିା ୄମ 
ଦୂୄଯଇ ମାଅ ଫନୁ୍ଧ 
ଆୄଭ ତ ଚାଶୁଁନା ୄକୄଫ 
ସ୍ୱନ ଫନିା ଜୀଫନ...!! 

ଫଯାଙ୍ଗ, ଅସ୍ତଯଙ୍ଗ, ୁଯୀ 
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                              ୨୦୨୨  

ଫାରିଘାେ,  
ୄର୍ାାୁଯ, ୁଯୀ  

ୄଶ୍ଵତାଙ୍ଗୀ ର୍ଯତ 
ସୃ୍ମତ ିଯଞ୍ଜନ ାତ୍ର 

ବାଦ୍ରଫଯ ୄବାଦୁଅ ଖଯାୄଯ ରଶରଶ  
ଳଯତ ୄଢଉବାୄଙ୍ଗ କାଳତଣ୍ଡୀ ୄଦଶୄଯ, 
ଆକାଳ ନୀ ଗାରିଚାୄଯ ବାଵଭାନ  
ଫାଯଫିାଶ ୄଖୁଥାଏ ଭଦୁୃ ଵଭୀଯଣୄଯ। 
 
ନଦୀଯ ତଟୄଯ ଥଯ ଫନ୍ଧୄଯ ଵଫୁଠ ି 
ଳଯତଯ ୄଶ୍ଵତାଙ୍ଗ ଦଚହି୍ନ,  
ଭୁକ୍ତ ଭଣ୍ଡଯ ପ୍ରତଛିଫ ି 
ଫଚୁି୍ଛଯତି ଶୁଏ ନଦୀଯ ଵବଚ୍ଛ ଜୄଯ 
ନଫନୄଯ ନନିୀ ପ୍ରୀତଵିକି୍ତ ଶୁଏ ବଅଁଯ ଚୁଭାୄଯ.... 
 
ଳଉିଭିଖା ଥଯଯ ଠୄଯ  
ଝଯଝିଯ ିଆୄଵ ନଝିଣଯଣିୀ, 
ଳାନ୍ତ ଉଫନୄଯ ଛମ୍ ଛମ୍ ାଣିଯ ାଉଜଁ ି 
ନାଚଉିୄଠ ନଜିଣନ ଫନାନୀଯ ଅଶଞ୍ଚ ଫୁକୁୄଯ... 
ଦନିଯ ଫଣଵ ଫତିମିାଏ 

ଅସ୍ତଗଭନ ଯଫଙି୍କ ଵନୂି୍ଦଯା ଫର୍ଣ୍ଣୄଯ, 
ଵଞ୍ଜଯ ଵତିା ଭଶକୄଯ ୂଯଉିୄଠ ୄଗାଧୂକିା... 
ନଭିଣ ଯାତିୄ ଯ ଜହ୍ନ ଅଵ ବାୄଙ୍ଗ  
କୁଭୁଦଯ ଆଖିୄଯ, 
ବଣବଣ ୄଳପା ିଭଶକ ଢାମିାଏ  
ୄଭା' ଫାଯଦୁିଆଯୄଯ । 
 
ଳାଯଦୀଣ ୄଳାବାୄଯ ଚଚଞ୍ଚ ଏ ୄରଖନୀ  
ଯଚଦିଏି ଳବ୍ଦଯ ଅୄନକ ଆୄଫଗ, 
ାଫଣଣ ଟୁଆଯ ୄଘନଆିୄଣ ନଫୀନ ଉଲ୍ଲାଵ  
ଵକାଯ ଵୁୄନରି କଯିଣ ଅଫା ଗଛରତାୄଯ  
ଡି

ଷ
ଥିଫା ଶରିି ଳଳିଯି ଵଫୁଆୄଡ  

ଳଯତଯ କୁଆଁଯୀ ଯ ।  
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    ନୄବଭବଯ 
   ୨୦୨୨  

ା 
ଯାୄଜର୍ କୁଭାଯ ଭୁଣ୍ଡ 

ା ୄଫାରି ତ ୄକୄଫ କଶନି ି
କନୁି୍ତ ୁଣୟ ୄଫାରି  
ଛୁଇଁ ଫ ିାଯନି ିୄକୄଫ । 
ୄଵଇ ାୁଣୟଯ ୄଦା'ଛକିୄ ଯ 
ଆଖି ଫନ୍ଦ କୄର ୄପଯଆିୄଵ ଯାତ ି
ଆଖି ୄଖାରିୄର ଵାଭନାୄଯ 
ଛଡିା ୄଶଇଥାଏ ୄଗାଟଏି ା । 
 
ଜୁଇ ଯ ିଜୁଛ ିଛାତ ିବିତୄଯ 
ୄଦୄଖଇ ଶୁଏନ ିକ ି
କଶ ିଶୁଏନ ିକାଶାକୁ । 
ଅନ୍ତଯଯୁ ନଗିଣତ 
ଧୂଆଁଯୁ ଶିଁ ଫାଯ ିଶୁଏ 
ଵୄତକ ିଜୀଫନଟା ୄଗାୄଟ ଵଯୀଵୃ । 
 
ଅଭାଯାତ ିଜହ୍ନ ଯ ି
ୄଖାୄଜ ୁଣୟକୁ । 
ପ୍ରଜାତ ିଯ ି 
ୄକାା ପିୄଟଇ ଉଡମିାଏ, 
ୄମୄଫ ଫ ିନକିଟତଯ ଶୁଏ । 
 
ଏଇଟା ଶିଁ ୄଫାୄଧ 
ଫଧିି ନଦି୍ଧଣାଯତି ବାଗୟ । 
ନଜିକୁ ଵାନ୍ତ୍ଵନା ୄଦଫାକୁ ୄଡ 
ା କ'ଣ କମ୍ କ ି? 
ୁଣୟଠାଯୁ ଫ ିୁଣୟତଭ ଵଏି, 
ୄମୄଫ ଫ ିଭଉକା ୄଦଖି 
ୄଖାରି ୄଦଇାୄଯ ନକଣଯ ଦ୍ଵାଯ ।  

ପ୍ରୄପସସଗ କୄରାନୀ, ଧଭଗର୍ଡ, କାହାଣି୍ଡ  

ୄର୍ଷ ଠକିଣା 
ର୍ାୟତ୍ରୀ ୄଫହୁଯା 

ୄରାତସ୍ୱିନୀ ୄରାତ କଶ ିକ ିାଯଇ 
      ତାଶାଯ ୄଳ ଠକିଣା ? 
ଥ କ ିଜାଣଇ ଥିକଯ ନାଭ 
      ଶୁଏ ୄମୄଫ ଫାଟଫଣା  ? 
ଘାଟ ଫ ିଯୄଖନା କା'ଯ ଦଚହି୍ନ 
      ୄନଫାକୁ ତା'ଯ ାଉଣା । 
 
ୁଷ୍ପ କ ିଯଖଇ ଅଯି ଠକିଣା 
      କଯଥିାଏ ୄମୄଫ ବାଫ ? 
ଗଣିକା କ ିଜାୄଣ ଗଯାଖଯ ନାଭ 
      ଅଫା ଯଫିାଯ ଵଙ୍ଗ ?  
ଭିଥୟା ନଜାଣଇ ଵତୟ ଯାକାଷ୍ଠା 
       ନଭିଣ ଵୄପଦ ଯଙ୍ଗ । 
 
ାନ୍ଥଳାା ୄକୄଫ ଜାଣି କ ିାଯଇ 
       ଆଗନୁ୍ତକଙ୍କଯ ନାଭ ? 
ଵାଗଯ କ ିୄକୄଫ ଢିାଯଥିାଏ 
      ଳାଭୁକାଯ ଅନ୍ତଭଣନ ? 
ନଳିାନାଥ ୄକୄଫ ଫୁଝ ିାୄଯନାଶିଁ 
      କଇଁଯ ଳାଶ୍ଵତ ୄପ୍ରଭ । 
 
ଵନ କ ିୄକୄଫ ଜାଣ ିାଯଥିାଏ 
       ଫାସ୍ତଫତାଯ ସ୍ୱଯୂ ? 
ଭଳାଣି କ ିୄକୄଫ ଶଵିାଫ କଯଇ 
     କା'ଯ ୄକୄତ ୂଣୟ ା ? 
ଅଗି୍ନଯ ସୁ୍ପରିଙ୍ଗ କୄଯନାଶିଁ ୄକୄଫ 
      କାଶା ଜୀଫନଯ ଭା।  

କଟକ  
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ମା ୄଦଫୀ ସୄଫଗବୂୄତସ ୁ
ଛଫଯିାଣୀ ତ ି

ଭଧ୍ୟର୍ାସନ, ଫଯିଡି,ି ଜର୍ତସିିଂହୁଯ  

ଳଯତ ଋତୁ ଆଶ୍ଵନି ଭାଵଯ 
ଳୁକ୍ଳକ୍ଷ ପ୍ରତିଦା 
ନଫଯାତ୍ର କା "ନଫଦୁଗଣା" ଶବନ୍ତ ି
ନଫୄଗୌଯୀ ନାୄଭ ୂଜା । 
 
ଗିଯଯିାଜ ଶଭିାଣ ତୄାଫୄ 
କନୟା ଯୂୄ ୄଶୄର ଉବା 
ପ୍ରଥଭ ଦନିୄଯ "ୄଳୈୁତ୍ରୀ" ନାୄଭ 
ୄଦଖାଇୄର ନଜି ପ୍ରବା । 
 
ଳାନ୍ତ ସି୍ନଗ୍ଧ ୁଣି ୄଫୈଯାଗୟ ୄଫଳୄଯ 
ଦ୍ଵତିୀଣ ଦନିୄଯ ଭାତ 
ଳୁଭ୍ର ୄତୄଜ "ବ୍ରହ୍ମଚାଯଣିୀ" ଅର୍ଣ୍ଣା 
ଧଯାଫତଯଣ ୄଵତ । 
 
ତୃତୀଣ ଦଫିୄଵ "ୄଚୈତ୍ରଘୋ" ନାୄଭ 
ନସ୍ୱଯ ତନଭିା ୄଦଶ ି
ଳଯତ ଯ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନଭିଣ ଆକାୄଳ 
ୄଜାଛନା ଫତିୄଯ ଫଶି ି। 
 

ଶାୄତ କଭଣ୍ଡୁ ଜାଭା ିଵାୄଥ 
ଗଦା , ଚକ୍ର , ଧନୁ ଧଯି 
ଏ' ନଫଯାତ୍ର ଯ ଚତୁଥଣ ଦିୄ ନ ଭା' 
"କୁମାଣ୍ଡ " ନାଭ ଆୄଫାଯ ି। 
 
ଞ୍ଚଭ ଦନିଯ ୁଣୟ ଅଫକାୄଳ 
ୂଜା ାନ୍ତ ି"ସ୍କନ୍ଦଭାତା" 
ଳକି୍ତ ସ୍ୱଯୁିଣୀ ଅଟନ୍ତ ିୄଵୌଭୟଶ୍ରୀ 
କାର୍ତ୍ତିୄ କଣ ଙ୍କ ଏ ଭାତା । 
 
ନଦୀ ଠା ତୁଠ ଗଶଯି ିଶୁଡାୄଯ 
କାଳତଣି୍ଡ ଥାନ୍ତ ିବଯା  
"କାତୟାଣନୀ" ଯୂୄ ଷ୍ଠ ଦିୄ ନ ୄଦଫୀ 
ହ୍ଲାଇ ଆଵନ୍ତ ିଧାଯା । 
 
ଚକୁ୍ଷଦାନ ାଇ ଵପ୍ତଭୀୄଯ ଦୁଗଣା 
"କାଯାତ୍ର"ି ୄଫଳ ୄନଇ 
ଅୂଫଣ ସ୍ୱଯୂ ୄଦଖି ବକତଙ୍କ 
ଦୁୁଃଖ ମାଏ ଦୂଯ ୄଶାଇ । 
 

ଭଶାଷ୍ଟଭୀ ତିୄ ଥୟ "ଭଶାୄଗୌଯୀ" ଯୂୄ 
ଆଫବିଣୁ ତ ଅଷ୍ଟବୁଜା 
ଡଭବଯୁ ତ୍ରଳୂି ଧାଯ ିୄଶ୍ଵତଫସ୍ତ୍ରl 
ଅବଣ ପ୍ରଦାୄନ ଵଦା । 
 
ଳଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ଦମଯ ଆଣୁୄଦ୍ଧ 
ନଫଯାୄତ୍ର "ଵଦି୍ଧଦିାତ୍ରୀ" 
ଉାଵକ ଙ୍କ ଯ ଵକ ୄକେଳକୁ 
ଶଯନ୍ତ ିଏ କଯୁଣାୄନତ୍ରୀ । 
 
ନଫ ଦନିାନ୍ତକ ଏଶିଯ ିଭାତ 
ତନୁୄଯ ଶୁଅନ୍ତ ିଗଢା 
ଦଫିୟ ୄଚତନାଯ ଵର୍ତ୍ତା ୄତା ିଆଣି 
ଭା' ଫତିଯନ୍ତ ିଵିିଂଶଯୁଢା । 
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ବୁଫୄନଶ୍ଵଯ, ୄ ାର୍ଦ୍ଗା  

ୄଧା ୄଯ ଫାଇଆ ୄଧା 
ସୁଭିତା ୄଫୄହଯା ଫାି 

ୄଧା ୄଯ ଫାଇଆ ୄଧା 
ଯଜାଘଯ ଝଅି ୄଦଶ ଖାଫି 
ନଈୄଯ ପ୍ରଫ ଵୁଅ,  ... 
 
ଵୁଅୄଯ ବାଵୁଛ ିକୁଟା 
ତା'ୄଯ ଫଵଛି ିିବୁ୍ନଡଟିଏି ୄରା 
କାଠିୄ ଯ ରାଗିଛ ିଅଠା .... 
 
ଅଠା ରାଗିଗୄର ଥୄଯ 
ୄମୄତ ଛୄଡଇୄର ଛାଡଫି ନାଶିଁ ୄରା 
ୄପ୍ରଭ ଅଠା ୄଜାର୍ ଧୄଯ.. 
 
ଧଯଥିିରି ଶାତ ମା'ଯ 
ଏୄଡ କଟଆି ଦଗା ୄଦଇଗରା 
ବୁରିଗରା ଭଁୁ ୄମ ତା'ଯ... 
 
ତା'ଯ ୄଭାଯ ବାଫ ଥାଉ 
ଚାୄଯ ଯାଫୁଛ ିଡାଭଯା କୁଆ ୄରା 
ଆଵଫି କ ିପି୍ରଣ ଆଉ !... 

ବୁଫୄନଶ୍ଵଯ, ୄ ାର୍ଦ୍ଗା  

ତୄତ ବରାଏ ୄଫାରି 
ଅନତିା ଣ୍ଡା 

ତୄତ ବରାଏ ୄଫାରି, 
ନଜିକୁ ଭଁ ୁତି ତି କରି, 
ୄଶୄର, ଜାଣି ାଯରିିନ ି 
ତୄତ ତି ତି ଜାିୄ ଦରି । 
 
ତୄତ ବରାଏ ୄଫାରି, 
ୄଭା ନଣନୁ ରୁଶ ଫଶଗିରା, 
ୄଶୄର ଜାଣି ାଯରିିନ,ି 
ୄତା’ ଆଖିଯୁ ରଶୁ ଝଯୁଥିରା । 
 
ତୄତ ବରାଏ ୄଫାରି, 
ଯଜନୀ ୄଭା ଆଖିୄଯ ଫତିରିା, 
ୄଶୄର ଜାଣି ାଯରିିନ,ି 
ୄତା' ଆଖିଯୁ ନଦି ଶଜଗିରା । 
 
ତୄତ ବରାଏ ୄଫାରି, 
ନଜିକୁ ଭଁ ୁନିୄ ଜ ବୁରିଗରି, 
ୄଶୄର ଜାଣି ାଯରିିନ,ି 
ୄକୄଫ ତୄତ ଭଁୁ ଶୄଜଇୄଦରି ।  
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ଗଳ୍ପ....  
ୄଵ ତ ଳବ୍ଦ ଫଵନ୍ତଯ ଖଵୁିୄ ଯ ଉଡ ିଫୁରୁଥିଫା କ୍ଷୀଟଏି।  
ଗଳ୍ପ....  
ୄଵ ତ ଫଦିଗ୍ଧ କଳ୍ପନା ଯାଇଜଯ ମୁଫଯାଜ କ ିଯାଜୄଜଭାଟଏି। 
ଗଳ୍ପ...  
ୄଵ ତ ଭିଠା ଵଭୀଯୄଯ ରୁକ୍କାଣିତ ଭନଯ ଵଦୟ ପୁଟା ପୁରଟଏି। 
ଗଳ୍ପ... 
ୄଵ ତ ପଗୁଣଯ ଵାଯଥୀ ଭଣଯ ଆଗଭନୀ ଫାର୍ତ୍ତଣାଟଏି। 
ଗଳ୍ପ ...  
ୄଵ ତ ୄକୄତ ୄମ ପ୍ରାଣଯ ଯଙ୍ଗୀନ ଳବ୍ଦଯ ଅନୁବଫଟଏି। 
ଗଳ୍ପ...  
ୄଵ ତ ୄରଖନୀ ନଵିତୃ 'ଭଁୁ' ବିତୄଯ ଭଁୁ ଟଏି। 
ଗଳ୍ପ... 
ୄଵ ତ ଭନଯ ଯଫିୟାପ୍ତ ଟଣା ଟଯା ଵତୟଟଏି। 
ଗଳ୍ପ ...  
ୄଵ ତ ଅଫୁଝା ଶୃଦଣଯ ଭନୄରାବା ୄରଖାଟଏି। 
ଗଳ୍ପ ...  
ୄଵ ତ ଉୄଦବତି ରଷ୍ଟାଯ ଅନୁଭ ୄଫଥୁ ୄମ ଵଏି... 
ଵୄଫଣାଯ ି 
ଗଳ୍ପ...  
ୄଵ ତ ଚଗରା ଭନଯ ବାାକୁ ପୁଟାଉଥିଫା ଯଣିାଭଟଏି। 
ଏଇ ତ ଗଳ୍ପ.... 

ର୍ଳ୍ପ 
ୄର୍ୈୄନ୍ଧ ନାଯାୟଣ ୄଫୄହଯା 

ବୁଫୄନଶ୍ଵଯ, ୄ ାର୍ଦ୍ଗା  
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କ ିକହଫି ିସ ୀ 
ଫନିୟ ଭିଶ୍ର  

କ ିକଶଫି ିଵଖୀ ! କାହୁ୍ନଯ ୄଵ କୀର୍ତ୍ତ,ି 
କଅଁ କଥାୄଯ ଯାଧାକୁ ୄଭାୄଶ, 
ୄକଭିତ ିଫୁଝଫି ୄଵ ଯାଈକିୄ ଳାଯୀ, 
କଟୄଯ ତା’କୁ ାଯଫି କଏି ? 
 
କୁଞ୍ଜଫୄନ ୄକୄତ ଅବିଵାଯ ତା’ଯ, 
କୁ କଙ୍କକୁ ଭନଯୁ ୄତଜ,ି 
କଞ୍ଜଭୁଖ ତା’ଯ କଜ ୄରାତୄକ, 
କା ଡ ିଵୄତ ମାଇଛ ିଆଜ ି। 
 
କୁଶ ଵଖୀ ! କାଶିଁ ଏୄତ ଫଡିଭବନା, 
କାହୁ୍ନ କାଶିଁ ାଇଁ ନଫୁୄଝ ଭନ, 
କଟ ିଥୄଯ, ପ୍ରୀତଯି କାଞ୍ଚନ  
ୄକୄତ ଯଖିଫ ୄଵ ନତିଦିନି ?  

ବୁଫୄନଶ୍ଵଯ  

ନୁିଃର୍ବ୍ଦ ସ୍ଵଯ 
ଡ ଆଯତୀ ଟ୍ଟୄମାଷୀ 

ନୀ ଆକାଳଯ  ନୀଭିା ବିତୄଯ 
ତୁଭକୁ ୄଖାଜୁଛ ିଫନୁ୍ଧ 

ନୀଵାଗଯଯ  ନୀତଯଙ୍ଗୄଯ 
ୄଧାଇ ଭନଯ ଅନୁ୍ଧ (୧) 

 
ନୀଆ ିରତାଯ ନକିାଞ୍ଚନ କୁୄଞ୍ଜ 

ନଖିଣୁ ଏୄଫଫ ିସୃ୍ମତ ି
ନନିାଦତି ଶୁଏ  ଶୃଦ ନଫିଵୄନ 

ନଫିଦ୍ଧ ଭନଯ ଗୀତ ି(୨) 
 

ନଫିଷି୍ଟ ଚରି୍ତ୍ତୄଯ ନୀୄାତ୍ପା ଭୂୄ 
ନିୄ ଯାାୄଯ ପ୍ରତୀକି୍ଷତ 

ନଯିିଂଳ ଭଁୁ ଵାଥି  ୄଛାଟ ୄଭା' ନଣିତ ି
ନଯିନ୍ତଯ ୄତା ନଣିତ (୩) 

 
ନୁିଃଵଙ୍ଗ ଜୀଫନ  ଅଜ୍ଞ ନୁିଃଵଯଣ 

ନଫିଷି୍ଟ ଭଁୁ ତୁଭ ୄପ୍ରୄଭ 
ନଦିାଯୁଣ ତୁଭ  ଫଯିଶ ୄଫଦନା 
ନଣିତ ୄଭା' ବାଗୟ ଭୄଣ (୪) 

 
ନଫିଣାିତ ଅଫା  ନୁିଃୄଳ ୄଶଫ ିଭଁ ୁ

ନରିିପ୍ତ ତୁଭ ଫଦନ 
 ନିୄ ଭଣାଶ ୄପ୍ରଭକି  ନଯିାଳା ଅଧିକ 

ନି ୄଭା' ଭନ କାନନ (୫) 
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ଜହ୍ନ ଓ ଭନ 
ଡା: ଫଧୂିତ୍ ୄର୍ ଯ ଭିଶ୍ର 

ବାଫରିି ଜହ୍ନ କୁ ୄନଫ ିୄକାୄଇ 
ଜହ୍ନଯ ଵୁଭା,ଜହ୍ନଯ ୄଜାଛନା 
ଜହ୍ନୄଯ ଭନ ୄଭା 
ୄଦଫ ିଶୄଜଇ ॥ 
 
ବାଫରିି ଜହ୍ନକୁ ୄଭା' ପ୍ରାଣ ପି୍ରଣା 
ଜହ୍ନଯ ଫନ୍ଧୄନ, ଜହ୍ନ ଆରିଙ୍ଗୄନ 
ବଙ୍ଗା ଶୃଦଣ ୄଭା 
ୄଶଫକ ିନୂଆ !! 
 
ୄଦଖିରି ଜହ୍ନ ୄଭା' ମାଉଛ ିରୁଚ ି
ୄକ୍ଷ ୄଵ ଫଢୁଛ,ି ୄକ୍ଷ ୄଵ ଛଡୁିଛ ି
ଭନ ଆକାଳୄଯ 
ଭ୍ରଭ ଫାେୁଛ ି॥ 
 
ୄଖାଜରିି ଜହ୍ନକୁ ଵାଯା ଭୂରକ 
ଅଭାଫାଵୟା ଯାତ ିଭୄନ ଆୄଣ ବିର୍ତ୍ତ ି
ବଯଦିଏି 
ପ୍ରତାଯଣା ଝରକ ॥ 
 
ଜହ୍ନ ଶୃଦଣ ୄଭା' ଫଶି୍ଵାୄଵ ବଯା 
ରୁଚକା ିୄଖୄ ୄଭା' ୄପ୍ରଭ ଜୁଆୄଯ 
ୄପ୍ରଭ ଶିଁ ଅଭଯ  
ଦଏି ଇଵାଯା ॥ 
 
ଯାତ ିଆକାଳୄଯ ଜହ୍ନ ୄଭା ଵାଥି 
ରୄକ୍ଷ ତାଯାଙ୍କଯ ଯଶିାଵ ସ୍ୱଯ 
ତଥାି" ୄଵ" ୄଭାଯ 
"ଭୁଁ" ତା'ଯ ପ୍ରୀତ ି॥ 

ଉ- ନିୄ ଦଗର୍କ, ଜଲି୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚକିତି୍ସାୟ 
     ାଯାୄ ଭୁଣି୍ଡ, ର୍ଜତ ି

ଵଖୀ ତୁୄଭ ଵୄମ୍ମାଶନିୀ ଵୄନ୍ଦଶୀ ନଣନା 
ଵାତୄକାଳ ଵାଥୀ ଭୁଁ ୄମ, ୀଯତ ିଫନ୍ଦନା। 
ୄପ୍ରଭଳୁନୟ ଯାଜଯାସ୍ତା ଥିକ ଭୁଁ ଏକା 
ଅଜଣାୄତ ଅୄଫାୄଯ ମଦ ିଶୁଏ ୄଦଖା।।  
 
ବର ଥିରି ବୁରାଦିୄ ନ ଅବିନଣ କଯ ି
ବର ଆଵ ିବୁୄରଇର ଭନକଯ ିୄଚାଯ।ି 
ଏକାକତି୍ଵ ଜୀଫନୄଯ ତୁୄଭଥିର ମାଶା 
ନଫିଡିତା ଵବ୍ନକଣୄଯ ଵଭଣଟା ଆଶା।। 
 
ଗରତୁୄଭ ଗରାୄଫୄ ୄଦଇ ୄମଉଁ ଚହି୍ନ 
ପୁଟୁଥାଉ ଫୄକ୍ଷ ୄଭାଯ ତୁୄଭ ଶୁଅ ଜହ୍ନ। 
ଵନଯ ସ୍ୱନୁୄଯ ଏ ୄପ୍ରଭଯ ଆଳା 
ତୁୄଭଥିର ରୄକ୍ଷ ତାଯା ୄପ୍ରଭିକଯ ନଳିା।। 
 
ଏ ଶୃଦଯ ଶୃଦୄଦୄଳ ତୁୄଭ ତୁୄଭ ତୁୄଭ 
ଫଣଵଟା  ଫତିମିାଉ ଭ୍ରୄଭ ଭ୍ରୄଭ ଭ୍ରୄଭ। 
ତୁୄଭ ପି୍ରଣା ତୁୄଭ ୄଶାଇ ତୁୄଭ ଯଶଥିିଫ 
ତୁଭଫନିା ଫଵନ୍ତଯ ଫାଵ ନ ଛୁଟଫି।। 
 
ଭୁଁ ଶୁଏ ଆକାଳ  ତୁୄଭ ଶୁଅ ଭାଟ ି
ଏଇ ଆଭ କାଶାଣୀୄଯ ଛାତମିାଉ ପାଟ।ି 
ସ୍ମୃତଯି କଯିଣୄଯ ଥିଫ ପ୍ରତଫିଭିବ 
ତୁୄଭ ଥିଫ ଭୁଁ ଥିଫ ିୄଶାଇଥିଫା ସ୍ତମ୍ଭ।।  

ଯାଭନର୍ଯ, ଭହାକାଡା, ୄକନ୍ଧାଡା 

ତୁୄଭ ଭାେ ିଭଁ ୁଆକାର୍  
ଅବିୄଷକ ଭହାଯଣା 
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    ନୄବଭବଯ 
   ୨୦୨୨  

ୄ ାର୍ଦ୍ଗା  

ଯଙ୍ଗଭଞ୍ଚ 
ଶ୍ରୀଭତୀ ଭିନତୀ ଭିଶ୍ର 

ଏ ଵିଂଵାଯ ଯଙ୍ଗଭଞ୍ଚକୁ 
ଅତକି୍ରଭ କଯୁ କଯୁ 

ୄକୄଫ ଆୄଵ ଦୁରୁକାଏ ଫନ ତ 
ୄକୄଫ ୁଣି ଝଡ ିଫଯା 

ୄକୄଫ, ଳୀତୄଯ ୄଦଶ ୄଭାଯ ଥଯ ଥଯ 
ୄକୄଫ ୁଣି ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖଯାୄଯ 

ୄଦଶ ଭାୄଯ ଝାଇ ଁ
ୄଵଥିୄଯ ଫ ିଭଶାନନ୍ଦ ଭିଇ 

ଏ ଵିଂଵାଯ ଯଙ୍ଗଭଞ୍ଚ 
ୄଭା ଫନିା ଅଧୁଯା 
ଭଁୁ ୄମ, ନାଣିକା 

ତଵୟାଯ ଭୂର୍ତ୍ତଭିନ୍ତ ପ୍ରତୀକ 
ଠଆି ୄଶାଇଥିଫା ଖଭବଭାୄନ 

ୄଭା' ାଇଁ ଜୀଫନ୍ତ ୄଶାଇଉଠନ୍ତ ି
ଶଵୁଥାଏ ଘଯ ାଇ ୄଭାଯ ିଯଳ 

ଏ ତ ଦୁଗଣଭ ଥ 
ଅତକି୍ରଭ କଯଫିା ନୁୄଶଁ ତ ଵଶଜ 
ତଥାି, ପ୍ରାଣ ୄଦଇ ବରାଏ 
ପ୍ରତଟି ିଭୁଶୂର୍ତ୍ତଣ ଯ ଯଙ୍ଗଭଞ୍ଚ କୁ  

ୄଦାଭଣ୍ଡ ସାହ,ି ୁଯୀ 

େକିଏି ବାଫନୁ୍ତ 
ଫବୁିପ୍ରସାଦ ହଯିଚନ୍ଦନ 

ତୁଵୀ ତ୍ରଟ ିଵୁଗନ୍ଧୄଯ ବଯା 
ଜନଭନ ଶଯୁଥାଏ 
ଫଛୁିଆତ ିତ୍ର ୄଦଶୄଯ ରାଗିୄର 
ନଶି୍ଚଣ କୁଣ୍ଡାଇ ଶୁଏ 
ଵାଧୁଵଙ୍ଗ ଖଵୁଦିଏି 
ଦୁଜ୍ଜଣନ ୄରାକଟ ି ଯଯ ଭନୄଯ 
ଦୁୁଃଖ ୄଦଇ ଵୁଖ ାଏ। (୧) 
 

ଵଶଫିା ୄରାକଟ ିଵିଂଵାଯୄଯ ଫଡ 
କଶଫିା ୄରାକ ତ ଵାନ, 
ଶତିାଶତି ଜ୍ଞାନ   ମିଏ ବୁରିମାଏ 
ାଇଥାଏ ନୀଚସ୍ଥାନ 
ଵଫୁୄଫୄ ଯଖଭନ 
ଯସି୍ଥିତ ିତୁଭ  ମାଶା ୄଶାଇଥାଉ 
ୄକ୍ରାଧକଯ ଵଭବଯଣ। (୨)  
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                              ୨୦୨୨  

ଜାରି୍ଉଠ ାଇକ 
ପ୍ରସନ୍ନ  ଭଣ୍ଡ 

ଧନୟୄଯ ାଇକ 
ଫାଶୁଫ  ୄତା'ଯ 
             କାଶାକୁ ଫା ନାଶିଁ ଜଣା 
ଫାଶାିଆ  ଠକ 
ୄଗାଯା  ଵିାଶୀଙୁ୍କ 
           କଯିୄ ଦରୁ ଫାଟ ଫଣା । 
 
ପିଯଙିି୍ଗ  ପଉଜ 
ପୁୄଟଇୄର ୄମୄତ 
             ୄତା ଗୁଗୁିା ଫାଣ 
ଜାଣ ି ାଯିୄ ରନ ି
ୄତାଯ  କାଯଵାଦ ି
            ରଢୁଆ ଭନଯ  ଟାଣ । 
 
ଯକତ  ଧାଯୄଯ 
ବିଜାଇଥିରୁ  ତୁ 
            ୄଖାଯଧା ଗଡଯ  ଭାଟ ି
ଜାଥିିରୁ  ନଆଁି 
ଫିୄ ଦଳୀ  ଛାତିୄ ଯ 
          ୄଡଇଁ ଫଯୁୄଣଇ ଘାଟ ି। 
 
ିନୁ୍ଧଥିରୁ  ଵାଧା  
ଶାତଫୁଣା  ୄଧାତ ି
             ଖଦଡ  ୄଦାଢା ଖଦ ି
ୄତଜଥିିରୁ  ଘଯ 
ଵିଂଵାଯଯ  ଵୁଖ 
            ଵୁନା ଯୂା ଖଟ ଗଦ ି। 

ଗାନ୍ଧୀଫାଦୀ  ୄଶାଇ 
ଫାନ୍ଧ ିୄଦଇଥିରୁ 
            ଡଆି ଏକତା ୄଡାଯୀ 
ୄଠଙ୍ଗା ଫାଡ ିଧଯ ି
ଠକ  ପିଯଙିି୍ଗଯ 
         ଛାତ ିୄଦଇଥିର ୄକାଯ ି। 
 
ନାଶିଁ ଵନିା ଆଜ ି
ଫିୄ ଦଳୀ ଳାଵନ 
               ଫନୁ୍ଧକ କଭାଣ  ଭାଡ 
ତୁଟନିାଶିଁ  ଦମ୍ଭ 
ଵଯନିାଶିଁ  ୄତାଯ 
            ଖଣ୍ଡା ତରୁଆଯ ଦାଢ । 
 
ଜାଗିଉଠ ଫୀଯ 
ବାଙି୍ଗଦଅି  ଆଜ ି
         ୄଦଳୄଦ୍ରାଶୀଙ୍କଯ ଗାଦ ି
ୄରାୄଶଉ  ୄମୄତ 
ଛନାଯ  ଜାର 
           ଭଛି ଯାଜନୀତ ି ଖାଦ ି। 

ୄକାେଲ୍ଲା, ୄ ାର୍ଦ୍ଗା  
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    ନୄବଭବଯ 
   ୨୦୨୨  

ବୀଯୁ ନୁହଁନ୍ତ ିୁଯୁ 
ୄଜୟାତପି୍ରବା ଟ୍ଟନାୟକ  

ଞ୍ଜାଫୄଯ ଭିଳ ିଯଶଥିିରା ଦିୄ ନ 
ୄଛାଟ ୄଛାଟ ଯାଜୟ ୄକୄତ, 
 ୄଛାଟ ୄଛାଟ ଯାଜୟ ଯାଜାଙ୍କ ଅଧିନ 
ଵନୁି୍ଧ ନଦୀଯ ତୄଟ। 
ଗ୍ରୀସ୍ ୄଦଳଯ ପିରିି ଯାଜାଙ୍କ 
ୁତ୍ର ଆୄରକଜାଣ୍ଡାଯ, 
କୁସି୍ତ କଵଯତ, ଦୁୁଃଵାଶଵକି କ୍ରୀଡାୄଯ 
ଥିୄର ଵଏି ଧୁଯନ୍ଧଯ। 
ଯାଜାୄଶଫା ୄଯ ଯାଜୟ ଜଣ ରକ୍ଷୟ 
ବାଯତୄଯ ଶଁଚିୄ ର, 
ଞ୍ଜାଫଯ ୄଛାଟ ଯାଜୟ ଯାଜାଭାୄନ 
ତାଙ୍କ ଫଳତା ସ୍ୱୀକାଯ କୄର। 
ଫତିସ୍ତା  ଚନ୍ଧବାଗା ନଦୀ ଭେସ୍ଥୄ 
ଥିରା ୁଯୁଯାଜାଙ୍କଯ ଯାଜୟ, 
ୄଵ ଥିୄର ଵାଶଵୀ ୁଣି ସ୍ୱାବିଭାନ ି
ଅଵାଭାନୟ ଫଫୀମଣୟ। 
ଳଯଣ ନ ଳ ିୁଯୁ କୄର ମୁଦ୍ଧ 
ୁଯୁୁତ୍ର ଫୀଯଗତ,ି 
ତଥାି ତାଙ୍କଯ ଛାତ ିଦମ୍ଭ କଯ ି
ରୄଢଇ ଜାଯ ିଯଖନ୍ତ।ି 

ୄଳୄଯ ୄଵ ୄଶୄର କ୍ଷତ ଫକି୍ଷତ 
ଫନ୍ଦୀ କଯିୄ ର ୄଵୈନକି, 
ଫନ୍ଦୀ ୄଶାଇଫ ିଶଯାଇ ନଥିୄର 
ଭୄନାଫ କ ିଫିୄ ଫକ। 
ଆୄରକଜାଣ୍ଡାଯ ଚାଯିୄ ର ୁଯୁ 
ୄଭା' ଠାଯୁ କ ିଫୟଫଶାଯ ଚାଶଁ, 
କଶଥିିୄର ୁଯୁ ତୁୄଭ ଜୄଣ ଯାଜା 
ଯାୄଜାଚତି ଫୟଫଶାଯ ୄଦଖାଅ। 
ୁଯୁ ଯାଜାଙ୍କଯ ଵାଶଵକିତାୄଯ 
ଖଵୁ ିୄଶୄର ଆୄରକଜାଣ୍ଡାଯ, 
ୄପଯାଇୄର ଯାଜୟ ଭୁକ୍ତ ୄଶୄର ୁଯୁ 
ାତ୍ର ଵଏି ପ୍ରଳିଂଵାଯ। 
ଅଵୀଭ ଵାଶଵ ଅୂଫଣ ଫୀଯତ୍ଵ 
ଅନୁଭ ୄଳୌମଣୟ ୄଦଖି, 
ବୀଯୁ ନୁଶନ୍ତ ିୁଯୁ ୄଶ୍ରଷ୍ଠ ଯାଜା 
ଇତଶିାଵ ତାଯ ଵାକ୍ଷୀ। 

 ୄ ାର୍ଦ୍ଗା   
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ର୍ବୁ ଦୀାଫ ି 
ୁଷ୍ପାଞ୍ଜ ିଣ୍ଡା 

ଶ୍ରଦ୍ଧାଯ ୄନୈୄ ଫଦୟ ଵଶ 
ପି୍ରତୀଯ ଯୄଙ୍ଗାରୀ 
ୄସ୍ନଶ ୄପ୍ରଭ ଵଭଣଣ 
ଘତୃକୁ ଅଜାଡ ି
ଆଣୁଯ ଫତିାୄଯ 
ଭାଟଯି ଦୀା ି
ଜାଉଛ ିବକି୍ତବୄଯ 
ଭାଆ ୄଗା ଭଶାକାୀ 
ାତା ୄଯାଗ ଦୁୁଃଖ 
ଦଅି ନାଳ କଯ ି
ଅଭା ଅନ୍ଧାଯ ଦୂୄଯଇ 
ଦଅି ଭା' ଫଶି୍ଵ ୄଶଉ ଆୄରାକତି 
ଳୁବ ଦୀାଫଯି ଳୁୄବଚ୍ଛା ଫାୄ ଷଢ 
ଭାଆ ୄଗା ଵଫଣ ଘୄଟ ଫଯିାଜତି। 

ମାଜୁଯ, ଓଡରି୍ା  

ପ୍ରତୀକ୍ଷା..... 
ଅିଂଜ ିଦାସ  

ଭଁୁ ଏକ ଜୀଫନ 
ାଏନ ିୄଭା' ଆତ୍ମାଯ ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ଠକିଣା 
ଭଁୁ ଶୄଜଇ ୄଦଇଛ ିୄଭା' ଯଚିଷଣ 
ଫର୍ତ୍ତଣଭାନଯ ଵଭଣ ଗଶିୄ ଯ 
ପ୍ରତଟି ିଆଳା ଆଉ ସ୍ୱନ ଭେୄଯ 
ତଥାି................ 
ଫର୍ତ୍ତଣଭାନ ଆଉ ବଫିୟତଯ 
ୄଦା' ଛକିୄ ଯ ଭଁ.ୁ....... 
ଭୁଠାଏ ସ୍ୱନଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷାୄଯ....... 

ଅସ୍ତଯଙ୍ଗ, ୁଯୀ  
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   ୨୦୨୨  

ଫାା 
ଯୄଭର୍ ଚନ୍ଧ ଭିଶ୍ର  

ସ୍ୱନଯ ଇଭାଯତ୍ ଗୄ ଷଢ ଫାା 
ଛତୁ ଭୁଠାଏଯୁ ଗଢଦିଏି 
କଳ୍ପନାଯ ବଫଯ ଅଟ୍ଟାକିା ....   
ଫନୁି୍ଦ ବିତୄଯ ଵନୁି୍ଧକୁ  
ଦଳଣନ କଯଫିାଯ ଫଯାକୁତା ଯୄଖ ୄଫାରି ତ 
ନାଳକୄଯ ଳତ କୁଜ୍ଝଟକିା ।  
 
ସ୍ୱନବୁକ୍ କନୁି୍ତ ନୁୄଶଁ ୄକୄଫ ଵଏି 
ୄଖାଜୁଥାଏ ଳାଭକୁାଯୁ ୄଭାତ ି..... 
ଦନି ଯାତ ିଏକ୍ କଯଦିଏି 
ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କାଠ ିଯ ି 
ତା'ଯ ଦୁଇ ଳଯିା ଶାତୄଯ 
ଭାୁଥାଏ ଵବନ ଠାଯୁ ଫାସ୍ତଫ ଦୂଯତା 
ୁଶାଏ ୄଵ ୄକୄତ କାଯାତ ି।  
 
ନୁିଃଳବାଵୄଯ ତା'ଯ 
ୄଦାଶରିମାଏ ଵଭୁଦ୍ରଯ ୄଢଉ 
ଆକାଳଯ ତାଯାଭାୄନ ଡୁଫମିାନ୍ତ ି 
ଫାତଯାଗ୍ରସ୍ତ ରୁଣିାଣିୄଯ ଅଦୃଳୟ ଶୁଅନ୍ତ ି..... 
ଜହ୍ନ ଘଯୁ ଶଵ ୄଚାଯ ିକଯୁ କଯୁ 
ରଶୁରୁଶାଣ ଶୁଏ ଫାା 
ତଥାି ୄଵ ଣଯୄଖ 
ତା' ଵନ୍ତାନାଇଁ ଉଡାଇଫ ୄକୄଫ 
ଫଜିଣଯ ୄଜୈତ୍ର ୄଫୈଜଣନ୍ତୀ । 

ଫାଈଚୄଢଇଟଏି ଫାା 
ଫାଆ କୄର ଫଵା ୄଦାଶରୁଥାଏ 
ାଣକୁି ଡଯ ନା ଫନକୁ ଡଯ ..... 
ଵୁଯକ୍ଷାଯ ଵକ ୄକୌଳ  
ଆୄଣଇଫାୄଯ କାଟଦିଏି  
ତା'ଯ ଵକ ଵଭବ, ଭୂରଯଫାନ୍ କା । 
 
ଫାା ୁଣ ିରକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ୁନୁଃ ଅଫତାଯ 
ୄଚୌଦଫଣ ନୁୄଶଁ, ଆଜୀଫନ ଫନଫାଵୀ 
ଫନିଦି୍ର  ୂର୍ଣ୍ଣ  ନଯିାଶାଯ ..... 
ଆଣାଯ ଣ ଆଉ ଆଶି୍ରତଯ ପ୍ରାଣଯକ୍ଷା ାଇ ଁ 
ନଜି ଜୀଫନକୁ ଫାଜ ିଯୄଖ 
ଆଜୀଫନ ଫଯନିଏି ନଗ୍ନ ଶାଶାକାଯ । 
 
ଫାା ତ ଈଳବଯଙ୍କ କୁ୍ଷଦ୍ର ଵିଂସ୍କଯଣଟଏି 
ତା' ୄଛାଟ ଵିଂଵାଯ ାଇଁ  
ଫିାନ କୄଯ, ନୀକଣ୍ଠ ଶୁଏ ..... 
ଵକ ଐଳବମଣଯଯୁ ଭୁଶଁ ୄପୄଯଇ 
ନଜିଣନ ଗିଯକିନ୍ଦଯକୁ 
ଆୄଣଇନଏି  
ଫାା, ଈଳବଯଙ୍କ କୁ୍ଷଦ୍ର ଵିଂସ୍କଯଣଟଏି । 

ସମ୍ପାଦକ  
ତ୍ରଧିାଯା ସାହତିୟ ସିଂସଦ  

ତାସ କୁେୀଯ, ଫଇଣ୍ଡା, ଅନୁୄର୍ା  
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                                                                                                                   ନୄବଭବଯ 
                              ୨୦୨୨  

ଅୄହତୁକ 
ଆଯତ ିଭଞ୍ଜଯୀ ଦାର୍ 

ଵଏି ଥିରା ୄପଯନ୍ତା ତନଯ 
   ଫୁଜରିା କଯିଣ 
ୄପଯୁଥିୄର ୄଭଣ୍ଢାର 
 ୄଗାୄଟ ୄଯ ୄଗାୄଟ ଘଯଭୁଶଁଁା 
ଅଦୂଯଯୁ ଦଳିୁଥିରା 
   ଭାରୟଗିଯ ିତ 
ୄଵଇ ରଗାରଗି ଳିାଯ 
                       ୄଗାରକ ଦ୍ଵଣ 
ଳୁବୁଥିରା ଫନଯ 
                      ଵାଇଁଵାଇଁ ଳବ୍ଦ 
ଝମ୍ ଝମ୍ ଡୁଥିଫା ଝଯଣା 
              ାଣିଯ ନାଦ ଅନଶତ 
ଳଵୟ ବଯା ଠା ଆଉ 
                ସ୍ୱଚ୍ଛ ଯଙି୍ଗଭ ଆକାଳ 
ଯଚୁଥିରା ଛଫ ିଭୄନାଯଭ 
                     ଳୟାଭ ିଙ୍ଗ 
ୄରାଟାଇ ଅଫଳ ୄଦଶ 
               ଚକି୍କଣ ଚଟ୍ଟାଣ ୄଯ  
ବାଫୁଥିରି ଆଣା ୄରଉଟାଣି 
               ଥଯ କୋନ୍ତ ଵୁଭାକୁ  

ତନ୍ଧାଚ୍ଛନ୍ନ ଯକି୍ତ ପ୍ରଶଯ, 
                   ଵଶଵା ଳୁଣରିି ୄକାଇରି, 
ଶଁ, ୄଗାଟକିଆି ୄକାଇରିଯ 
                 କାନୁ୍ଦଯଆି କଯୁଣ ସ୍ୱଯ 
ଅଜଣା ୄକାଶୄଟ କଆି ଁ
                 ବିତଯୁ ଆଵରିା ଉତୁଯ,ି 
ୄଵଇଭିତ ିଗରା ଫତି ି
      ୄଵ ଦନି ଵଞ୍ଜ ଆଉ ଯାତ ି
ଯଦନି ବାଫୁଥିରି ଭୄନ ଭୄନ 
    ଆଜ ିଯାତଟି ିଆଉ ନ ମାଉ 
ଅକାଯୄଣ ନଦି୍ରା ଶୀୄନ-- । 
 
ଆୄଯ ନଦି, 
           ୄତା' ଫୟତୀତ ଵମ୍ଭଫ କ ିୄକୄଫ 
ଅନୁବଫୀ ମିଫା ୄବାଅଯଯ ଐଶ୍ଵମଣୟ--!! 
 
ଅଵ ବଯା ଝାଵା ଆଖିୄଯ 
        କଭିିତ ିନିୄ ଯଖିଫ ି
ନୂଆ ଵକାଯ ୄଵୌନ୍ଦମଣୟ---?  

 ରୁ୍ଯୁଜଙ୍ଗ, ୄ ାଯଧା  



 

 

 

 

28 

 

    ନୄବଭବଯ 
   ୨୦୨୨  

ୄଦଉ,ି ୄ ାର୍ଦ୍ଗା  

ଅତୀତକୁ କାହିଁ ଝୁଯୁଛୁ 
ଫସନ୍ତ କୁଭାଯ ସାହୁ 

ଏକ ରୄଣ ତାକୁ  ଅୄନଇ  ଯଶଛି ି
ଅତୀତକୁ ଖାରି  ଝୁଯୁଛ ି

ଗଡରିା ଫଣଵ  ବାୄଫ ବାଫାନ୍ତଯ  
ଅଦନିୄଯ ତ୍ର ଝଡୁଛ।ି। 

ଜୁୁ ଜୁୁ କଯ ି  ଚାଶୁଁଛ ିଏକାୄଗ୍ର 
ମଷି୍ଟ ୄଭା' ଵାଶାଯା ୄଶାଇଛ ି

ଥିଯଥିିଯ ିାଦ  ଗଣି ଭଁ ୁଚାରଇ  
ଝୁେଫିାଯ ବଣ ଯଶୁଛ।ି। 

ଭଧୁୄଭଶ ଆଉ  ଉଚ୍ଚ ଯକ୍ତଚା  
ୄଯାଗ ଵଫୁ ଘଯ କଯଛି ି

ଫଣଵ ଛାୄଯ  ଵୁନ୍ଦଯ  ଭୁଶଁଟା 
ୄକୄତ ବାୄଙ୍ଗ ବାଙ୍ଗ ଡଛି।ି। 

ଅବିଭାନ ଵଫୁ  ଟକିଏି କଥାୄଯ 
ଟକିକିୄଯ ଯାଗି ମାଉଛ ି   

ଫଣଵ ଫଢିୄ ର  ଭାନ ଅବିଭାୄନ 
ଆଖିଯୁ କ ିଅଳ ୁଫଶୁଛ।ି। 

ଫୁଢାଫୁଢୀ ଦୁୄଶଁ  ଳୂନୟ ଆକାଳକୁ 
ଏକାଗ୍ରୄଯ  ଚାଶିଁ ଯଶୁଛୁ 

ଳୁଖିରା ତଯ  ାଦ ଟଭ 
ଝଯମିିଫ ୄକୄଫ ବାଫୁଛୁ।। 

ଆଖି ଫୁଜିୄ ଦୄର  ଧନଯ ାଶାଡ  
ଆଖି ଆୄଗ ବାଙି୍ଗ ୄରାଟୁଛ ି

ଵଫୁଜ ୄମୌଫନ  ୄଭାଶ ଭତ ଗଫଣ 
ଵନ ଯାଏ ରାଗୁଛ।ି। 

ୄଳ ଆଶ୍ରା ପ୍ରବୁ  ାଦ ଦମ ୄତାଯ 
ଭନ ଵଦା ଯଶୁ ବାଫୁଛ ି

ଅଯଜରିି ୄକୄତ  ଶଯାଇରି ୄକୄତ 
ଶୃଦଣୄଯ ଗୁଣି ୄଶଉଛ।ି।  
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                                                                                                                   ନୄବଭବଯ 
                              ୨୦୨୨  

ର୍ଯତ  
ୄଦଫମାନୀ ଯାୟ 

ମଦି ଖବୁ୍ ୄଛାଟ ୄଫୁ ତୁଭକୁ ୄଦଖିଛ ି
ୄତୄଫ ଫ ିଅନୁବଫ କଯିାଯନି ି
କାଳତଣ୍ଡୀଯ ଫୁି ଵମ୍ଭାଣ 
ନଦୀଠାଯ ଭିଠା ଭନୄରାବା ଆକଣଣ 
ତୁଭ ଆଵକି୍ତଯ ପ୍ରଥଭ ାଶାଚୄଯ 
ୄପ୍ରଭ ୁରକ ପ୍ରାଣଯ ସ୍ପନ୍ଦନ  
ୄଭା' ଅଜାଣୄତ ଫଞି୍ଚ ିୄଶାଇ ଡଥିିଫା ତୁଭ 
ପ୍ରୀତଝିଯା ୄଳପାଭିାନ। 
 

ଏୄଫ ଭଁ ୁଵାଉଁଟ ିଚାରିଛ ି 
ୄକୄତ ୄକୄତ ଘାଵ, ଘାଵପୁର 
ଅନ୍ଧାଯ କୃଷ୍ଣ ଗର୍ତ୍ତଣଯୁ ଆରୁଅଯ ଭା  
ଵୁଅ ଭୁଶଁଯ କାଠକୁିଟା 
ଦିୄ ନ ଅନାଫନା ବାଫୁଥିଫା  ସ୍ୱନଯ ଡାତ୍ର 
ଅଧାଗୀତ, ଅଧାକଥା 
ୄଡଇଁ ଵାଯଥିିଫା କୁଵୁଭାକଯ  
 ପଗୁଣଯ ୄଫଖିଆରି ସୃ୍ମତ ିଵଫୁକୁ 
ୄଇ ଵପା କଯ ିୄଦଇଥିଫା 
ୄଫଦଯଦୀ ଦାଗ ଵଫୁକୁ। 
 
ଚଇତାିୄ ଯ ରିୄବଇ ଵାଯଥିିଫା 
ୄଦଶ ଫନସ୍ତଯ କୁଶୁା ଧୂଆଁକୁ। 
ୄକୄଫ ଚାଶିଁ ନାଶିଁ କାଶାଯ ଆୄେ  
କନୁି୍ତ ୄଭା' ଆଧିୄବୌତକି ଫଣଵ ଵାଭନାୄଯ । 
 
 

ଏୄଫ ୄରାବ ୄଦଖାଉଛ ି
ଆଶ୍ଵନିଯ ଳାନ୍ତ ଵକା, ଯୂଵୀ ପୁରକଢ ିତ 
ୄକୄଫ ୁଣି ବଙ୍ଗା ଘଯଯ  
ଆତ୍ମୀଣ ୄଶାଶାଲ୍ଲା, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାଵ । 
ଏଣିକ ିଏଣିକ ିଭନ ୄଖାୄଜ ୄଫଳୀ ୄଫଳୀ ୁରକ 
ଚକୁ୍ଷ ଅକଣ ୄଦୄଖ ଦଗିନ୍ତ 
ଯକି୍ତ ଶୃଦଣ ାଇଁ ଭୁଠାଏ ଆଣାଣ 
ଫୁନ୍ଦା ଫୁନ୍ଦା ୄପ୍ରଭଧାଯ ଫୁଶାଏ ଭଁୁ ଅଫଶି୍ରାନ୍ତ । 
 

ଵତ କୁଶ, 
ୄକୄଫଠୁଁ ରୁଚାଇ ଥିର ଆକୁ ଅନୁଯାଗ 
ପ୍ରୀତଯି ଯାଗ ଳକ୍ତ ୄପ୍ରଭଯ ପ୍ରତୟାଳା 
ୄକୄଫଠୁଁ ୄଗାନୄଯ ୄାିଥିର  
ପ୍ରତଟି ିଧଭନୀଯ ଵିଂଚାତି ଯକ୍ତ ଫନୁି୍ଦୄଯ 
ବରାଇଫାଯ ଯଭ ଯବିାା । 
 

ଫର୍ତ୍ତଣଭାନ ଵଭଣ ଚାୄଶଁ ୄଦଶୀ ୄଡଇ ଁ
ଜୀଫନକୁ ୄକାୄଇ ଧଯଫିାୄଯ 
ୄମଉଁ ଭନ ଦିୄ ନ ଅଜ୍ଞାତ ଥିରା  
ଫଗିତ ଅଫସ୍ଥାଯ ଗୁଭଯକୁ ଫୁଝଫିାୄଯ  
ଫଷୁି୍ଣୄଦ ଦୁୁଃଖଯ କାଯଣ  
ଆଉ ଫଧି୍ଵସ୍ତ ଵଭଣଯ ଗୀତ ିଗାଥା ୄଯ । 
ଆଜ ିଯୂିର୍ଣ୍ଣ ଜୀଫନ ପ୍ରାଥଣନା ଳୀତଯାତଯି ଶରିି 
ଳତି୍କାଯୄଯ ଅଚାନକ ଵନ୍ଧ ିୄଘାଣା କୄଯ ।  

ଜେଣୀ, ୄ ାର୍ଦ୍ଗା  
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    ନୄବଭବଯ 
   ୨୦୨୨  

ଉତ୍କ ସକୁନୟା 
ନନିୀ ପ୍ରବା ଦାସ 

ଫୀଯା ଭାଟଯି   ଫୀଯା କନୟା ୄଵ 
ବଞ୍ଜ ଭାଟିୄ ଯ ଜନମ 

ୄଵ ୄଛାଟ ଗାଁୄଯ   ଗଢା ୄଵ ଜୀଫନ 
ୄଦ୍ରୌଦୀ ଭୁଭଣୁ ନାଭ । 

 
ଉଯୄଫଢାଯ   ୄଵଶ ିକୁନଝିଅି 

ଫାଵ ତା' ଭଶକ ବଯା 
ଳକି୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ସୃ୍ମତ ି  ଜୀଫନଯ ଛଫ ି

ଭଶୄକ ବାଯତ ଵାଯା । 
 

ଜୀଫନ ଵିଂଘୄଣ  ଶାଯଫିା ଜାୄଣନ ି
ଧଯନି ିଶାତୄଯ ଢାର 

ତଥାି ଜତିଛି ି  ଜୀଫନ ମୁଦ୍ଧୄଯ 
ୄଡଇଁ ଦୁୁଃଖ ଖଭା ଖାର । 

 
ଜୀଫନ ଫତିଛି ି  ତା' ଳକି୍ଷକତାୄଯ 

ଜନତା ଶତିୄଯ ୁଣ ି
ଜୀଫନଯ ଥ  ଫଦ ିମାଇଛ ି

ଜୀଫନ ମୁଦ୍ଧୄଯ ଜୁଝ ି। 
 

ନାଶିଁ ୄଵ ଭନୄଯ  ଗଫଣ ଅଶିଂକାଯ 
ୄଡଇଁଫାଯ ଵପ୍ତଵନୁି୍ଧ  

ଜୀଫନ ମନ୍ତ୍ରଣା    ଦୁୁଃଖ  ଦୁର୍ଦ୍ଦଣଳା 
ତଯଛିନ୍ତ ି ବଫ ଵନୁି୍ଧ । 

 
ଫାଧକ ଵାଜନି ି  ଅଦନିଆି ଝଡ 

ଵଜୃଛି ିନୂଆ ଵଯଣୀ 
ଜୀଇଁଫାଯ ଅଛ ି  ଜୀଫନ ତଭାଭ 

ଧଯ ିଜୀଫନ ତଯଣୀ । 

 
ଭାଟଯି ଭଣି  ଭାଟ ିଭାଆ ୄଵଫା 

ପ୍ରାଯବ୍ଧ ଥିରା ଜୀଫୄନ 
ଜନତାଯ ଶିୄ ତ  ଜୀଫନ ଉତ୍ସଗଣୀ 

ଉଡଫିା ଳଖିିଛ ିନୄବ । 
 

ୄସ୍ନଶ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରୀତ ି  ଫାେ ିଚାରି ଥିୄର 
ଅକୁଣ୍ଠତି ଶୃଦଣୄଯ 

ଜନମଭାଟ ିାଇ ଁ  କାମଣୟ କଯଥିିୄର 
ଯାଜନୀତ ିଯଫିାୄଯ । 

 
ଆଦଫିାଵୀ କନୟା   ନାଯୀୄନତ୍ରୀ ୄଵଶ ି

ଭାନନୀଣା ଯାଷ୍ଟ୍ରତ ି
ୄଵ ଆଭ ଆଦଳଣ  ପ୍ରଣାଭ ୄଘନନୁ୍ତ 

ଉତ୍କ କନୟା ୄଦ୍ରୌଦୀ । 
 

ଗଫଣ  ୄଗୌଯଫ  ଡଳିା ଭାଟଯି 
ସ୍ୱାଧୀନ ବାଯତ ଭା'ଯ 

ଦ୍ଵତିୀଣ ଭଶିା  ଯାଷ୍ଟ୍ରତ ିବାୄଫ 
ନଫିଣାଚତି ବାଯତଯ । 

 
ଫୄନ୍ଦ ୄଭା' ଉତ୍କ  ଫୄନ୍ଦ ୄଭା' ବାଯତ 

ଫୄନ୍ଦ ଉତ୍କଵୟ ଗ୍ରାଭମ୍ 
ଫୄନ୍ଦ ଜନମବୂଭ ି  ଫୄନ୍ଦ କଭଣ ବୂଭ ି

ଫୄନ୍ଦ ଫୄନ୍ଦ ଫୄନ୍ଦ ଭାତଯିଂ ।  

        ର୍କି୍ଷୟିତ୍ରୀ, କାହାଣି୍ଡ 
        (ଣସୁଧା, ଫାରିଚନ୍ଧୁଯ, ମାଜୁଯ) 
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                                                                                                                   ନୄବଭବଯ 
                              ୨୦୨୨  

ୄରୌହ ୁଯୁଷଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ 
ୄଯାଜାରିନ ଟ୍ଟନାୟକ 

ଅୄକଟାଫଯ ୩୧ ଯାଷ୍ଟ୍ରୀଣ ଏକତା ଦଫିଵୄଯ 
ୄଶଉଛ ିୄମ ନାନା ପ୍ରକାଯ ଵବା, 
ଵର୍ଦ୍ଦଣାଯ ଫଲ୍ଲବବାଇଙ୍କ ସୃ୍ମତିୄ ଯ 
ୄକୄତ ୄମ ବାଣ କ ିଭନୄରାବା ।୧। 
 

ନଭିନ୍ତ୍ରଣ ତାଙୁ୍କ କଯ ିୄକଶ ିୄକଶ ି
କଶନ୍ତ ିଵର୍ଦ୍ଦଣାଯଜୀ କଯ ୄଶ ଦାଣଣ, 
ଳାଵନ ଏଠ ିଏୄଫ ମାଶା କ ିଚାରଇ 
ତୁଭ ୄମାଗଦାୄନ  ୄଶଫଟ ିଦଭନ ।୨। 
 

ୄଶୄର, ଆୄଶ ଆଭ ଅଗ୍ରଗଣୟ ୄନତା ଗଣ! 
ବୁରିର କ ିତୁୄଭ ଵୄତ ତାଙ୍କଯ ି ଗୁଣ? 
ରୁଶା ଯ ିଳକ୍ତ ୄଵତ ତୁୄଭ କ ିନ ଜାଣ? 
ୄରୌଶ ୁଯ ଯୂୄ ୄଵ ତ ଅଗ୍ରଗଣୟ ।୩। 
 

ୄମୄତ ୄମ ଦଫିଵ ଏଠ ିକଯୁଅଛ ାନ, 
ୄଵ ଭୄେ ଯାଷ୍ଟ୍ରୀଣ ଏକତା ଦଫିଵଟ ିଵାଯ,         
ୄରୌଶ ୁଯଙୁ୍କ ୄମ କଯୁଅଛ ନଭିନ୍ତ୍ରଣ, 
ଵଶ ିକ ିାଯଫି ତୁୄଭ ତାଙ୍କ ଦ ବାଯ? ।୪। 
 

ଜଣନ୍ତୀ ତାଙ୍କଯ ାନ କଯୁ କଯୁ ବାଇ, 
ଵତୄଯ ମଦ ିୄଵ ୄଶୄଫ ଏଠ ିଆଫବିଣାଫ 
ବଣ ାଇ ମିୄଫ ଵଫୁ  ୄମାଡ ଶସ୍ତ ୄଶାଇ, 
କଶିୄ ଫ ‚ଵର୍ଦ୍ଦଣାଯ ୄକୄଫ ନ ଆଵ ଏଠାଫ‛ ।୫। 
 

ୄରୌଶ ଭରୂ୍ତ୍ତଟି ିତୁଭଯ ଵଫୁଠୁ ଵୁନ୍ଦଯ, 
ୄଶ ଭଶାୁଯୁ ଥାଅ ତୁୄଭ ୄଵଶଠିାୄଯ, 
ୄଦଖଥୁିଫୁ ଏଶଠିାଯୁ ତୁଭ ୄଵୌନ୍ଦମଣୟ ଅାଯ, 
ଏ ଖଣ୍ଡ ଫଖିଣି୍ଡତ ଆଭ ବାଯତ ବୂଭିୄଯ ।୬।  

 ର୍କି୍ଷୟିତ୍ରୀ  
ଆମଗୟଫର୍ତ୍ଗ ଆନସଏିଣ୍ଟ ଏକାୄଡଭୀ, ୄ ାର୍ଦ୍ଗା  
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    ନୄବଭବଯ 
   ୨୦୨୨  

ଗାଡା, ଜଟଣୀ, ୄଖାଦ୍ଧଣା  

ଭାଵ କାର୍ତ୍ତକି  
ନାଶିଁ ଳୀତ ଅଧିକ  
ାଶାନ୍ତ ିସ୍ନାନ  
ଧଭଣ କଭଣୄ ଯ ଭନ  
ୄଦଫ ଦଳଣନ  
ଫୃନ୍ଦାଫତୀ ୂଜନ  
ୄଶୄଫ ପ୍ରଵନ୍ନ  
ଵବିଏଁ ଏକଭନ  
କାର୍ତ୍ତକି ବ୍ରତ  
କଯନ୍ତ ିଫଧିିଭତ  
ଭାଵ ଭଶାନ  
କଯ ଦଯିୄ ଦ୍ର ଦାନ  
ୁଣୟ ଅଜଣନ  
ଖାଇ ଶଫି ଅନ୍ନ  
ଆଭି ତୟାଗ  
ୄଦଶ ୄଶଫ ନିୄ ଯାଗ  
ଆକାଳ ଦୀ  

ଶାଣି୍ଡୄଯ ଦଦ  
ଦଏି ଆୄରାକ  
ଵନୁ୍ତଷ୍ଟ ିତୃୄରାକ  
ଦୀାଫିୄ ଯ  
ଦୀ ଫାଣ ଳବ୍ଦୄଯ  
କାଉଁଯଆିୄଯ  
ଫଡ ଫଡୁଆ ତୄଯ  
ୂର୍ଣ୍ଣଭୀ ୄବାଯ  
ସ୍ନାନ ଵାଯ ିଵତ୍ଵଯ 
ଟୁକା ଡଙ୍ଗା  
ାନ ଗୁଆ ଵତିା  
ଆ କା ଭା ଫଇ  
ଗଙ୍ଗା ଭାତାଙୁ୍କ ୄଦଇ  
ଦିୄ ନ ଭଯଫି  
ଵୄଙ୍ଗ କଛି ିନଥିଫ  
ୄକଫ ଧଭଣ ମିଫ । 

ଭଶା କାର୍ତ୍ତକି  
ସୂମଗୟକାନ୍ତ ିଦାର୍ 
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                                                                                                                   ନୄବଭବଯ 
                              ୨୦୨୨  

କ୍ଷୀଠାଯୁ କଛି ିର୍ ି 
ସୄନ୍ତାଷ କୁଭାଯ ଣ୍ଡା 

କ୍ଷୀଠାଯୁ ଳଖି ଵବିଏଁ 
  ଯାୄତ୍ର ଳୀଘ୍ର ଳଣନ, 
ପ୍ରବାତୁ ଉଠଣି ଳମୟାଯୁ  
  କଯ ସ୍ୱକଭଣଭାନ। 
କୄର ତାଶାଯ ିଶ୍ରଭ ତ 
  ୄଯାଗ ାୄଖ ଭାୄଡନ,ି 
ମକୃତ, ଶୃଦଣ, ଫୃକକ 
  ଵୁସ୍ଥ ଯଶନ୍ତ ିତନି।ି 
ଖାଦୟ ଫଦ ୄଵ କୄଯନ ି
  ଯାୄତ୍ର ଖାଏ ୄଵ ନାଶିଁ, 
ୄଯାଗୄଯ ଡିୄ ର ୄକୄଫ ତ 
  ଖାଦୟ ଛୁଅଁଇ ନାଶିଁ। 
ଆଭ ାଇଁ ଖାଦୟ ଜଯୁଯୀ 
  ଵୄଫଣ ଜାଣୁ ଏ କଥା, 
କନୁି୍ତ ୄଦଖି ୄଦଶ ଅଫସ୍ଥା  
  ୄନଫ ଖାଦୟଯ ଭାତ୍ରା। 

ଵନ୍ତାୄନ ଦଅିଇ ଭଭତା 
  ୄଵତ ୂର୍ଣ୍ଣ ଯୂୄଯ, 
ଳଖିାଏ ତାଶାଙୁ୍କ ଵଫଣଦା 
  ଯୁଶ ଆତ୍ମନବିଣୄଯ। 
ପ୍ରକୃତଯୁି କୄଯ ଵିଂଗ୍ରଶ 
  ୄମତକି ିଦଯକାଯ, 
ନଜି ଫାଵସ୍ଥାନ ଵଜାୄଡ 
  କଯ ିଅତ ିଵୁନ୍ଦଯ। 
ଞ୍ଚୄକାୄ ଗଢା ଳଯୀଯ 
  ଞ୍ଚ ବୂତ ଆଧାଯ, 
ରୀନ ୄଶାଇମିଫ ୄଳୄଯ 
  ଞ୍ଚ ବୂୄତ ଳଯୀଯ। 
ପ୍ରକୃତକୁି ୄନଇ ଫଞ୍ଚଫିା 
  ପ୍ରତ ିପ୍ରାଣୀଯ ଧଭଣ, 
ୄଳାଣ ନ କଯ ିତାଶାକୁ 
  କଯ ୄଦାଶନ କଭଣ।  

ପ୍ରଧାନଆଚାମଗୟ, 
ସଯସ୍ଵତୀ ଫଦିୟା ଭନ୍ଦଯି, ୄକର୍ଫଧାଭ,  

ର୍ତଯିାଉତ ାେଣା, କେକ 
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    ନୄବଭବଯ 
   ୨୦୨୨  

ସମ୍ପକଗ ଓ ଯଫିାଯ 
ଫାସନ୍ତୀ ୄଦଈ 

ୄଫୈକୁଣ୍ଠ ଵଭାନ ଆଶା ଅୄଟ ୄଵଶ ିଘଯ 
ଯସ୍ପଯ ୄସ୍ନଶ ମଶିଁ ଥାଏ ନଯିନ୍ତଯ। 
ଭଶାନ ଏ ଯବ୍ନଯା ଅୄଟ ଉତ୍କଯ 
ୄଜୟଷ୍ଠ  ୄଶ୍ରଷ୍ଠକୁ ଥାଏ ଵମ୍ମାନ ଆଦଯ  ।୧। 
 
ୄବାଗ ଆଉ ତୟାଗ ଦ୍ଵଣ ଅୄଟ ଫିଯୀତ 
ଫୁଝ ିକ ିାଯଫି ୄବାଗୀ ତୟାଗଯ ଭଶତ୍ତ୍ଵ ? 
ଯଫିାଯ ଫନ୍ଧନୄଯ ଵଶବାଗୀ ଶୁଏ 
ଫଶୁ କଷ୍ଟ ଵଶ ିମିଏ ଫଦିାନ ଦଏି  ।୨। 
 
ମୁୄଗ ମୁୄଗ ତୟାଗ ଆଉ ଫଦିାନ ାଇଁ 
ଭଥାନତ କୄଯ ଆଭ ଏ ଉତ୍କ ବୂଇଁ। 
ଏୄଫ କନୁି୍ତ ଫଦଛି ିଯଫିାଯ ଵିଂଜ୍ଞା 
କନଷି୍ଠ ଵଦା କଯୁଛ ିୄଜୟଷ୍ଠକୁ ଅଫଜ୍ଞା   ।୩। 
 
ୄସ୍ନଶ ଵମ୍ମାନୄଯ ନାଶିଁ ଯଫିାଯ ଆଉ 
ସ୍ୱାଥଣ ଅଶଙ୍କାୄଯ ବର୍ତ୍ତ ିମନ୍ତ୍ରଣାଯ ଦାଉ। 
ସ୍ୱଯୂ ଫଦମିାଏ ଭଶାନ ଵବ୍ନକଣଯ 
ୄରାବ ରାଵାୄଯ ଫଳ ଅୄଟ ଭୁଢ ନଯ  ।୪। 
 
ୄମୄତ ାଇୄର ଫ ିକୄଶ କଛି ିଭଁୁ ାଇନ ି
ଏ ଵଭାଜ ତାକୁ କଛି ିୄଦଇ ଶିଁ ଜାଣିନ।ି 
ଥୄଯ ବାଫ ିୄଦଖ ତୁୄଭ କ'ଣ କଯଛି 
କାଶାଠାଯୁ ଵଭାଜୄଯ କଛି ିତ ାଇଛ    ।୫। 

ଵବ୍ନକଣ ୄକଫ କ'ଣ ସ୍ୱାଥଣୄ ଯ ଶିଁ ଗଢା 
ସ୍ୱାଥଣ ଵଯିୄ ର ଵବ୍ନକଣ ଶୁଅଇ ଅୄରାଡା। 
କାନ ୄଖାରି ଳୁଣ ଵୄଫଣ ୄଭାଯ ନିୄ ଫଦନ 
ୄଫ ଥାଉ ଫନ୍ଧ ଫାନ୍ଧ ୄଭାଯ ପି୍ରଣଜନ  ।୬। 
 
ଯ ଉକାଯ ଋଣ ୄକ ଵୁଝ ିାଯଫି ? 
କୃତଜ୍ଞତା ୄଫାଧ ବାଫ ମଦ ିନ ଆଵଫି! 
ଫତି୍ରତା ନଷ୍ଟ ଶୁଏ ଭାନଫକିତାଯ  
କୃତଘ୍ନ ୄଶାଇୄର ଜାଣ ଜୀଫନ ଅଵାଯ  ।୭। 
 
ଅୄ ଷଢଇ ଦନିଯ ୄଖଘଯ ଏ ଦୁନଆି 
ଏୄତ ଗଫଣ ଅଶଙ୍କାଯ କଯ ୄତୄଫ କଆିଁ? 
ୄକୄତ ତୀ ଵାଧୁ ଭଶାଭାନଫ ଭଶାତ୍ମା  
ଉୄଦଳ ଛୄ ୄଦଇଛନ୍ତ ିଦଫିୟ ଫାର୍ତ୍ତଣା  ।୮। 
 
ଗୀତା ବାଗଫତ ଢି

ଷ
 ଭନନ କଯଫି 

ଵାଭାଜକି ଚଣକୁି ଫୁଝ ିତ ାଯଫି। 
ୄକୄଡ ଵଭଦୃ୍ଧ ଆଭ ଉତ୍କ ଯବ୍ନଯା 
ଆୄଭ ତାଶାଯ ଦାଣାଦ ଯକ୍ଷାକର୍ତ୍ତଣା ଯା  ।୯। 
 
ିତାଭାତା ଗୁଯୁଜନ କଥା ଶିଁ ଭାନଫିା 
ଵଫଣଦା ୄଜୟଷ୍ଠ  ୄଶ୍ରଷ୍ଠ ଵମ୍ମାନ ଶିଁ ୄଦଫା। 
ୄଜୟଷ୍ଠ ୄଶ୍ରଷ୍ଠଯ ଵମ୍ମାନ କୄର ଯଫିାଯ  
ଵବ୍ନକଣ ଅତୁଟ ୄଶଫ ନିୄ ଶ୍ଚ କାକା      ।୧୦। 

ଭହାଫୀଯ କୄରାନୀ, ନଫନିାଫାର୍, ୄ ାର୍ଦ୍ଗା  
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                                                                                                                   ନୄବଭବଯ 
                              ୨୦୨୨  

ଆୄହ ଚକ୍ରଧାଯୀ..... 
ତ୍ରିୄ ରାଚନ ଦାସ 

ପ୍ରତୁୟଯ ଅଯୁଣିଭା ଧଯ ି 
କୁ କାଭିା ଦଅି ଶଯ ି
ପ୍ରକୃତଯି ନୂତନ ଛଫିୄ ଯ 
ଆଵୁଥାଅ ଅଫତଯ ି
ଆୄଶ...... ଚକ୍ରଧାଯୀ......।୦। 
 
କଅଁ ଳଳିୁଯ ଦୄଯାଟ ିଶଵୄଯ 
ତୁଭ ଅନୁବଫ କ୍ଷୀ କାକିୄ ଯ 
କୁଵୁଭ ଵୁଗୄନ୍ଧ ଵୁଗନ୍ଧତି ଧଯା 
ତୁଭ ାଇଁ ଫୄଶ ଭନ୍ଦାକନିୀ ଧାଯା 
ଵଫୁଥିୄଯ ଯଳ ତୁଭଯ ି
ଆଵୁଥାଅ ଅଫତଯ ି
ଆୄଶ...... ଚକ୍ରଧାଯୀ......।୧। 
 
ନୀ ଵାଗଯଯ ଉର୍ତ୍ତା ୄଢଉୄଯ 
ତୁୄଭ ଛୁଇଁମାଅ ଭନ୍ଦ ଭଣୄଯ 
ଶଵଯ ରୁଶଯ ତୁୄଭ ଶିଁ କାଯଣ 
ତୁଭଯ ିକଯୁଣା ଏ ଵୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀଫନ 
ପ୍ରବୁ ତୁୄଭ ତ ଵଫୁଯ ି
ଆଵୁଥାଅ ଅଫତଯ ି
ଆୄଶ...... ଚକ୍ରଧାଯୀ......।୨।  

ଶ୍ରୀଫହିାଯ, ୄ ାର୍ଦ୍ଗା  
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    ନୄବଭବଯ 
   ୨୦୨୨  


