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    ଅୄ୍ଟୋଫଯ 
   ୨୦୨୨  

ଭୋର୍ଗଦର୍ଗ୍  
ଡ. ପ୍ରୄଭୋଦ ଚନ୍ଧ ଦୋର୍  

 
ଉୄଦଷ୍ଟୋ ଭଣ୍ଡୀ  

ଫବୁିପ୍ରଵାଦ ଶଯଚିନ୍ଦନ 
ଡ. ଯଳମୀଯଞ୍ଜନ ନାଥ  
ନଳିକିାନ୍ତ କଶରଵିିଂଶ  

 
ସମ୍ପୋଦ୍  

ଵଭଯଜତି ଟ୍ଟନାୟକ 
 

ସହୄମୋର୍ୀ ସମ୍ପୋଦ୍ ଭଣ୍ଡୀ 
ଫାଫାଜୀ ୄଜନା  
ତ୍ରିୄ ରାଚନ ଦାଵ 

ଯଳିମତା ନାୟକ 
ଫାଵନ୍ତୀ ୄଦିଇ  

 
ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଓ ଅଙ୍ଗସଜ୍ଜୋ  

ଯାଜୀଫ ଯଥ 
ପ୍ରୀତଭ ଫୟିାଯଵିିଂଶ 

 

ସଯିରୋ ୋଫଗଣ..... ଭହୋୋଫଗଣ..... 
ୄଦଫୀ ଦୁର୍ଗୋ.....ୄଦଫୀ ର୍ଜରକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କଯ..... 
ୂଜୋ ସଯିରୋ ଭହୋ ଆଡ଼ଭବଯୄଯ....., 
ୁଣି ବବି ିୄ ୋଯଣ....ଆଉ- 
ଚୋନ୍ଦିୄ ଭଢ଼ଯ ଅୄରୋଡୋ ପ୍ର ିୄ ମୋରି୍ ୋ....  
ବସୋଣୀୄଯ ୄସଇ ଚଯିୋଚଯି  ଟୁଆଯ... 
ଦୟନୀୟ ବୋୄଫ ୄଦଫୀ ଭୋନଙ୍କଯ ଫସିଜଗନ.... 
ୄଦଖିୄର ରୋୄର୍ ଦୁୁଃଖ...... ସ ୄଯ- 
ଏୄ  ଆଡ଼ଭବଯଯ ଏଇ ୍'ଣ ଅନ୍ତଭି ଯିଣୋଭ ! 
ଆଶ୍ଚମଗୟ ରୋୄର୍ ଏ ୂଜୋଫଧିି...... 
ୄସଇ ସଭୋନ ଯୂ.....ସଭୋନ ଯଙ୍ଗ....... 
ସଭୋନ ଅଫୟଫ......ସଭୋନ ଅସ୍ତ୍ରସଜ୍ଜ ିୋ..... 
ସଭୋନ ଫସ୍ତ୍ର ଯିହ ିୋ ୄଦଫୀ.......... 
୍ୋରି ଥିୄର ଫନ୍ଦ ିୋ......ଆଜ ିଯି ୟକ୍ତୋ..... 
ସ ୄଯ ଏଭି  ି୍'ଣ ୄହୋଇୋୄଯ........?  

ଆଭଯ ିସ ୟ 
ଏଭ-୧/୫, ଭୁ୍ୁନ୍ଦପ୍ରସୋଦ ହୋଉସିିଂ ୄଫୋଡଗ ୍ୄରୋନୀ, ୄୋଷ୍ଟ : ି ଏନ ୍ୄରଜ, ୄଖୋର୍ଦ୍ଗୋ - ୭୫୨୦୫୭, ଓଡରି୍ୋ  
ୄମୋର୍ୋୄମୋର୍ : ୯୪୩୭୨୮୧୬୫୫,  email : amarisatya@gmail.com 
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                              ୨୦୨୨  

              

୧.   ିଅଵଛି ିଏ ଯାତ.ି...   ଵୁକାନ୍ତ ିଭିଶ୍ର      ୫ 
୨ .  ୄପ୍ରଭ ଧାଯା    ିଅଳୁୄତା ୄଭୄଶଯ    ୬ 
୩.   ୄଦଳ      ୂର୍ଣ୍ସ୍ ଦାଵ      ୬  
୪.   ୄଦିଆଥିରି ତୄତ ିୄନକ କଥା ତାଯାପ୍ରଵାଦ ୄଜନା     ୭  
୫.   ିଊତୁ ଵମ୍ଭାଯ    ଜିୄ ତନ୍ଧ ଜଗୄଦଫ     ୭ 
୬.   ତଭ ସୃ୍ଭତଯି ଵଶଯ   ଦଫିାକଯ ନାୟକ     ୮ 
୭.   ଵୁୄନରୀ ଯୂୄରୀ   ଫାଵନ୍ତୀ ଦାଵ      ୯  
୮.   କଯୁଣାଭୟୀ    ପ୍ରଜ୍ଞା ଭଶାନ୍ତ ି     ୧୦ 
୯.   ଳଯତ ିଅଵିଛ ିଭଯୄତ   ଯୄଭଳ ଭଙ୍ଗଯାଜ    ୧୧ 
୧୦.  ଭଶାଭାୟୀ ଦୁୄଗସ୍    ଶଯଫିନୁ୍ଧ ଭଙ୍ଗଯାଜ    ୧୧  
୧୧.  ିଅୄଫଗ     ିଞ୍ଜ ିଦାଵ     ୧୨ 
୧୨.  ଏୄଫ ଏୄଫ ାଫସ୍ଣ   ଡ. ଯଜତ କୁଭାଯ ଡଙ୍ଗୀ   ୧୨ 
୧୩.  କା ୄଯଖା    ୄଦଫୀ ପ୍ରଧାନ     ୧୩ 
୧୪.  ଳୂନୟତା     ଜୟନ୍ତୀ ସ୍ବାିଆଁ     ୧୩ 
୧୫.  ଭାିଅ ଦୁଗସ୍ା     ଯାଜାଯାଭ ୄଫୄଶଯା    ୧୪ 
୧୬.  ିଈତ୍କ ିଈଜ୍ଜ ଳଖିା    ପ୍ରଵନ୍ନ ଭଣ୍ଡ      ୧୫ 
୧୭.  ଫଜିୟା !     ସ୍ବନ କୁଭାଯ ୄଘା    ୧୬ 
୧୮.  ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରଯ ପ୍ରାଚୁମସ୍ୟତା   ଫାିନ ିଵିିଂ      ୧୭ 
୧୯.  ୄଭା' ଵଯଗ ଯ ି   ୄଦଫଯାଜ୍ ଯଣା     ୧୮ 
୨୦.  ିଈଜୁଡା ଜୀଫନ    ଵୁଯଞ୍ଜନ ାତ୍ର     ୧୮ 
୨୧.  ଯଭିାକ     ୄଳୈୄନ୍ଧ ନାଯାୟଣ ୄଫୄଶଯା  ୧୯ 
୨୨.  ଳଯତ ଛୁିଁଅ ୄଯ ିଅଵଛିନ୍ତ ିଭା' ଡା: ଫଧୂିତ୍ ୄଳଖଯ ଭିଶ୍ର   ୨୦ 
୨୩.  ଳଯତଯ ସ୍ବାଗତକିା   ଵୁଜତି୍ କୁଭାଯ ଭିଶ୍ର     ୨୧ 
୨୪.  ଭାିଅ ିଅଵୁଛ ି    ପି୍ରୟଙ୍କା ପି୍ରୟଦଳନିୀ ଯାୟ   ୨୨  
୨୫.  ଳଯତ     ଫନିୟ ଭିଶ୍ର      ୨୨ 
୨୬.  ଜାଣିଛ କ ିୄକଶ ି    ଵୁଭିତା ୄଫୄଶଯା ଫାି   ୨୩ 
୨୭.  ିଅଜ ିଦଳଶଯା    ିଆତଶି୍ରୀ ଵାଶୁ     ୨୩ 
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ଫିୄ ର୍ଷ ସଚୂନୋ 
ଵମ୍ମାନୀୟ କଫ ି କଫୟତ୍ରୀଭାନଙୁ୍କ ଫନିମ୍ର ିନୁୄଯାଧ, ‘ିଅଭ କଫତିା’ ଯ ଯଫର୍ତ୍ସ୍ୀ ଭାଵକି ଵିଂକନ ାିଆ ଁ 
ିଅଣଭାୄନ କଫତିା ୱାଟଵିଅୄଯ ଠାିଆଫା ଵଶତି ‘ିଅଭଯ ି ଵତୟ’ଯ ୟୁଟୁୟଫ ଚାୄନର ାିଁଆ ନଜିସ୍ବ 
ଭୁଖୄଯ କଫତିା ାଠଯ ବିଡି କଯ ିିଅଭଯ ୄଟରିଗ୍ରାଭ(୯୪୩୭୨୮୧୬୫୫)ୄଯ ଠାିଆଫା ାିଆଁ ୄଚଷ୍ଟା 
କଯନୁ୍ତ । ିଈକ୍ତ ବିଡିୄଯ ମଦ ିକଛି ି ତୁଟ ିଥାଏ ତାକୁ ିଅଣଙ୍କ ିନୁଭତିୄ ଯ ଵବ୍ନାଦନ କଯାମିଫ । 

              
୨୮.  ଳଯତ ଫର୍ଣ୍ସ୍ନା    କୃଷ୍ଣପି୍ରୟା ଭଶାାତ୍ର     ୨୪ 
୨୯॰  ମା' ୄଦଫୀ ଵୄଫସ୍ବୂୄତୁ  ଛଫଯିାଣୀ ତ ି     ୨୫ 
୩୦.  ଳଯତ ଵନ୍ଧୟା    ଗାୟତ୍ରୀ ୄଫଶୁଯା     ୨୬ 
୩୧.  ୄେତାଙ୍ଗୀ ଳଯତ    ସୃ୍ଭତ ିଯଞ୍ଜନ ାତ୍ର     ୨୭ 
୩୨.  ଚତି୍ର      ୄଜୟାତପି୍ରବା ଟ୍ଟନାୟକ    ୨୮ 
୩୩.  ିଶୟ ଵୁରକ୍ଷଣୀ    ଵୁୄଯଳ ଚନ୍ଧ ଯଥ    ୨୯ 
୩୪.  ୄପ୍ରଭଯ ପ୍ରତୀକ (ତାଜଭଶର) ିକ୍ଷୟ ଭଶାନ୍ତ ି     ୩୦  
୩୫.  ୄରାଧ ଯାକ୍ଷଵ    ଵୂମସ୍ୟକାନ୍ତ ିଦାଳ     ୩୨ 
୩୬.  ୄଦଫବୂଭି ିଈର୍ତ୍ଯାଖଣ୍ଡ   ଫୀଣାାଣି ୄଦଫୀ     ୩୩ 
୩୭.  କାର୍ତ୍କି ଭାଵ    କାସୁ୍ମ ଚଯଣ ଭିଶ୍ର     ୩୪  
୩୮.  ୄପଯ ିିଅଵନ୍ତା କ ିୄଵ ିରାଦନି ନୀଶାଯକିା ଣ୍ଡା     ୩୫ 
୩୯.  କୁଭାଯ ୂରି୍ଣ୍ଭା    ଫାଵନ୍ତୀ ୄଦିଇ     ୩୬ 
୪୦.  ଭାିଅ ିଅଵୁଛ ି    ଵତୟନାଯାୟଣ ଵିିଂଶ    ୩୭ 
୪୧.  ଭା’ ଜଗତଜନନୀ ିଅଦଳିକି୍ତ  ଶ୍ରୀ ପ୍ରବୁ ଚଯଣ ତ ି    ୩୭  
୪୨.  ିଅନନ୍ଦ ଭାଗସ୍    ଦମନାବ ାଣିଗ୍ରାଶୀ     ୩୮ 
୪୩.  ଭାିଅ ୄଭାୄତ ଚାଶିଁ ଦିି   ଫାଫାଜୀ ଚଯଣ ୄଜନା    ୩୮ 
୪୪.  ିଅଳା  ନଯିାଳା    ଵାଯଙ୍ଗଧଯ ଡଙ୍ଗୀ    ୩୯ 
୪୫.  ୄଦଖଥୁିଫା କଛି ିସ୍ବନ   ତ୍ରିୄ ରାଚନ ଦାଵ     ୩୯ 
୪୬.  ଦୀ      ମୄଭେଯ କଶରଵିିଂଶ     ୪୦ 
୪୭.  ତୁଭ ଫନିା      ନଳିକିାନ୍ତ କଶରଵିିଂଶ    ୪୧ 
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ଆସଛି ିଏ ଯୋ .ି... 
ସୁ୍ୋନ୍ତ ିଭିଶ୍ର  

ଏ ଯାତ ିିଅଵନି ି
ଚିଈଯାଭୂୄଯ 
       ୄକାଠିୄ ତା ିଜସ୍ମପୁିୄର 
ଏ ଯାତ ିିଅଵନି ି
ଶଜ ିଶୄଜିଆଫ 
       ତାଯାପୁର ଟୁିଅୄଯ..... 
 
ଏ ଯାତ ିିଅଵନି ି 
ଗାିଆଫାକୁ ୄଵଶ ି
       ଫିଈୄଫଣୀଯ ଗୀତ 
ଏ ଯାତ ିିଅଵନି ି
ଚାନ୍ଦ ଖାିଆ ରୁଚ ି
       ୁଚ ିୄଖଫିାକୁ ଭିତ.... 
 
ଏ ଯାତ ିିଅଵନି ି
ନୂିଅ ରୁଗା ଧଯ ି
       ୁୄନିଁଆ ଵଙୁ୍ଖା ୄନିଆ 
ଏ ଯାତ ିିଅଵନି ି
ି ି ଶଵ ି 
 ଵାଥୀ ିଅୄଡ ଚାଶିଁ.... 
 

ଏ ଯାତ ିିଅଵନି ି
କୁୄଯିଆ ପୁରୄଯ 
 ଜୁଡା ଫାନ୍ଧ ିଵଯାଗୄଯ. 
ଏ ଯାତ ିିଅଵନି ି
ଶାୄତ ଶାତ ଛନ୍ଦ ି
 ଫୁରି ଗାିଅଁ ନିଇକୂୄ..... 
 
ଏ ଯାତ ିିଅଵଛି ି
ଳୁୄଣିଆଫ ିଅଜ ି
 ିଅୄଭ ନ ଥିଫାଯ ୄରାଯୀ 
ଏ ଯାତ ିିଅଵଛି ି
ଛିଛି ିଫା 
       କଯଫିାକୁ ଭନ ୄଚାଯ.ି.... 
 
ୄନଶୁଯା ୄଶିଈଛ ି
ୄପଯମିାି ଯାତ ି
       ୄପଯମିାି ତୁୄଭ ଦୂୄଯ 
ଏ ଭୄନ ଵାିଆତା 
ଜସ୍ମଯ ଦଯଦ 
       ରୁଟ ନାଶିଁ ନିିଃଳବ୍ଦୄଯ.....  

ସମ୍ପ୍ଗ 
  ସୋଯସ୍ଵ  ନର୍ଯ, ସରି୍ଦ୍ଭହୋଫୀଯ ୁଯୀ  
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ୄପ୍ରଭ ଧୋଯୋ 
ଆରୁ୍ୄ ୋଷ ୄଭୄହଯ 

ଗବାକୁ ଵୁନ୍ଦଯ ଗଜଯା ଭାୀୄଟ 
ଠକୁ ଵୁନ୍ଦଯ ନାରି, 
ଭନ ଯଵଗିୄର ୄପ୍ରଭକିା ଵୁନ୍ଦଯୀ 
ୄଶିଈ ୄଗାଯୀ ିଫା କା.ି....।।୦।। 
 
ପୁରୄଟ ପୁଟିୄ ର ାଖଡୁା ୄଭରାିଆ 
ଫାଵ ଛୁୄଟ ଚିଈଦିୄ ଗ, 
କାିିଅ ବିଁଯ ିଥୟ ଫକି 
ଘୁଯ ିଫୁୄର ିଅଗ ଦିୄ ଗ, 
ଯଜାତ ିଫ ିଯଙ୍ଗ ୄଡଣା ଝାଡି

ଷ
 

ାୄଖ ଘୁଯୁଥାଏ ଫୁରି.....।।୧।। 
 
ଠ ଥଯୁଥାଏ କଶ ିଫୁରିଫାକୁ 
ଶୃଦୟ ତଯ ବାଫ, 
ନାରି ଯଙ୍ଗ ତା'ଯ ଗାଢ଼ ଦଳିଥୁାଏ 
ୄବାଗୀ ୄପ୍ରଭ ିନୁବଫ, 
ବାଫ ିନୁବଫ ଜଫା ଯଙ୍ଗ ିଅଣ ି
ୄଦୄଶ ମାିଈଥାଏ ୄଖ.ି.....।।୨।। 
 
ୄପ୍ରଭଟା ଳାେତ ନନ୍ଦନକାନନ 
ଚନ୍ଦନ ଫାଵନା ବଯା, 
ଶୃୄଦ ିନୁବଫୀ ଗଢ ିୄତାଧିୄଯ 
ସ୍ବଗସ୍ୀୟ ଭାଧୁଯୀ ଧାଯା, 
ୄଵିଆ ଧାଯା ଫଶ ିୄପ୍ରଭ ଵାଗଯୄଯ 
ଯଙ୍ଗ ୄଦିଈଥାଏ ୄଫା.ି......।।୩।। 

୫୪ ଆୟଗୟଲ୍ଲୀ 
୍ଟି୍ ଛ୍, ଟଆି, ବୁଫୄନଶ୍ଵଯ  

ୄଦର୍  
ୂର୍ଣ୍ଗ ଦୋସ 

କଏି କଶରିାଣି ୄଦଳଟା  ୄଦିଈ 
ୄକ କୄଶ ୁଣି ଭାଟ,ି 
ଭାଟ ିୄଦୄଶ ୄଖୄ ଭଭତା ଭଶକ 
ପୁରପୁଟା ଜସ୍ମଯାତ ି । 
 
ୄଦଳ ନୁୄଶଁ ଜଭା ିୄଫାରକଯାଯ 
ୄଗାୄଵିଆ ଁଭଠଯ ଗ, 
କା କଭବ, ୄାତ ଛତାୄଯ 
କଟମିାଏ କାମାକ । 
 
ୄଦଳ ଭାିଅ ୄକା,ଭାଣି୍ଡିଅ ଗଶ 
ିଧା ଖଯା  ିଧା ଛାିଆ, 
ନାନାଫାୟା ଗୀୄତ ଭୁଦା ିଅଖିତା 
ିଵ ୄଦଶଯ ଶାିଆ । 
 
ୄଦଳ ିନ୍ଧାଯଯ ଵୁଡଙ୍ଗ ବିତୄଯ 
ିଅରୁିଯ ିଅଖିତା , 
କୄଯାନା ଛାତିୄ ଯ କଯୁଣା ୂଯଫୀ 
ଜୀଫନଯ ିଆତକିଥା । 
 
ୄଦଳ ନୁୄଶଁ ୄକୄଫ ଫାଯୁଦ ଗଦାଯ 
ବଙ୍ଗା ୄଡଣା କ୍ଷୀ ୄକାଶ, 
ୄଦଳ ଫଵନ୍ତଯ କିଁ ଵକା 
ଭାଟ ିଭାିଅ ପ୍ରୀତ ିୄଭାଶ ।  

         ୍ଣ୍ଟୋଫଣିଆ, ଛତ୍ରଡ଼ୋ, 
   ପ୍ରୀ ୁିଯ, ମୋଜୁଯ  
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                                                                                                                   ଅୄ୍ଟୋଫଯ 
                              ୨୦୨୨  

ୄଦଇଥିରି  ୄ  ଅୄନ୍ ୍ଥୋ 
 ୋଯୋପ୍ରସୋଦ ୄଜନୋ  

ୄଦିଆଥିରି ତୄତ ିୄନକ କଥା ଭଁ ୁ
ଵଫୁ କ ିୄପଯାିଆ ୄଦଫୁ 
ଭନ ୄଦିଆଥିରି କାରି କଥା ଵନିା 
ିଅଜ ିକ ିବୁରି ତୁ ମିଫୁ  
.........ୄଦିଆଥିରି ତୄତ ିୄନକ କଥା ଭଁ ୁ
                    ଵଫୁ କ ିୄପଯାିଆ ୄଦଫୁ ।୦। 
 
ଵୁଖ ୄଦିଆଥିରି ଫୁଝରୁିନ ିମାଶା 
ଫାଧାକୁ ୄଦିଈଛୁ ିଅଣ ି
ଶଵ ପୁର ଦ ିଳନୂୟ ିଅଞ୍ଜୁାୄଯ 
ବଯରୁି ିଅଖିଯ ାଣ ି
ଏୄଡ ନଯିଭିଭ ୄକଭିତକିା ିଅଶା 
ବଗୟଯ ଦଳା କ ିୄଶଫୁ 
.........ୄଦିଆଥିରି ତୄତ ିୄନକ କଥା ଭଁ ୁ
                     ଵଫୁ କ ିୄପଯାିଆ ୄଦଫୁ ।୧। 
 
ଵନଯ ିଅଳା ଭାଯିୄ ଦରୁ ଵୄତ 
ନଜିଯ ୄଶାିଆରୁ ଯ 
ଫଞ୍ଚଫିାଯ ଭାୟା ଟକିକ ଛଡାିଆ 
ବାଙି୍ଗରୁ ଵଯାଗ ଘଯ 
ୄନିଆ ଜାଣିଥିରୁ ୄଦିଆ ଜାଣରୁିନ ି
ଵୁଖଯ ଜନିି ଵଫୁ 
.........ୄଦିଆଥିରି ତୄତ ିୄନକ କଥା ଭଁ ୁ
                      ଵଫୁ କ ିୄପଯାିଆ ୄଦଫୁ ।୨।  

ଯୋଜ ଯଣୁଯ, ନୟୋର୍ଡ଼  

ଋ ୁ ସମ୍ଭୋଯ 
ଜିୄ  ନ୍ଧ ଜର୍ୄଦଫ  

ବ୍ରସ୍ଯା ଵଯଜିୄ ର ିଊତୁଯ ଵମ୍ଭାଯ 
ଏ ଧଯା ଧାଭକୁ ିଅଵ,ି 
ୄଵ ଵମ୍ଭାୄଯ ୄଦୄର, ଡିଊତୁ ୁଣ ି
ଜନଦ ଭନ ୄତାି ।। 
       

ଫଶୁ କଳ୍ପ ଧଯ,ି ଧାଯା ିନୁଵଯ ି
ଵଫୁ ିଊତୁ ିଅୄଵ ମାଏ 
ୄମ ମାଶାଯ ଗୁୄଣ, ଗୁଣଲାନ ୁଣ ି
ଗୁଣଫତୀ ଜୄଣ ଜୄଣ ।। 
 

ଗ୍ରୀମଯ ିଅବାଵ, ପ୍ରଖଯ ପ୍ରକାଳ 
ଦଏି ୄଵଶ ିିଈମ ଛାଟ, 
ଜଯ ଫଶୁିୄନ, ଜୄନ ଵୁଭଯନ୍ତ ି
ଫସ୍ା ଶୁିନ୍ତ ିପ୍ରକଟ ।। 
 

କଯି ପ୍ରାଫୄରୟ, ିଊତୁଯ ପ୍ରକୃତ ି
ିଵଜଡା ିଅଜ ଦିୄ ନ 
ଭଯୁସ୍ଥୄ ଫନୟା,ପଵର ଭଯୁଡ ି 
ପ୍ରକୃତଯି ିଅନଭୄନ ।। 
 

ଵୄଫସ୍ ଏକାକାଯ,ୄଶାିଆ ଏକଭୁଖ 
ଯଖି ତାଙ୍କଠାୄଯ ଭତ,ି 
ାିଆଫୁ ୄମ ଯାଶା, ୄମୄଫ ୄଶୄଫ ଵାଶା 
ିଖି ବ୍ରସ୍ଯIଣ୍ଡ ତ ି।। 

 ୁଯୀ 
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    ଅୄ୍ଟୋଫଯ 
   ୨୦୨୨  

 ଭ ସୃ୍ମ ଯି ସହଯ 
ଦଫିୋ୍ଯ ନୋୟ୍  

ଵାଗଯୄଯ ୄଵଠ ିଫଯା ଝଯିୄ ର 
ୄଭା' ଭଯୁୄଯ ୄକିଈଁ ରାବ 

ୄଭା' ୄଖାଜଫିା ୄକୄଫ ଵଯ ିାଯଫି କ ି
ନ ଭିିୄ ର ତଭ ଠାଫ 

 
ୄଖ ୄମୄତ ରୁଚକା ି

ିଅଵଫି ୄମୄଫ ୄଭା' ା ି
ବାୄଫ ୄଭା' ପ୍ରତୀକ୍ଷା ୄଶାିଆଫ ିଆତ.ି. 

ତଭ ସୃ୍ଭତଯି ଵଶଯ 
ିିଅଏ ନୀ ଜଶଯ 

ଵଞ୍ଜ ନିଆଁଗୄର ଏଭିତ ିନତି ି(୧) 
 

ୄଭା' କାଚ ଶୃଦୟ ବାଙି୍ଗ ୄଦୄର ତୄଭ 
ଫଜାିଆ ଥଯ ଛାତ ି

ୄଵିଆ ଛୁିଅ ଁାିଆ ଫଞ୍ଚମିିଫ ିିଅିଈ 
କଛି ିଦନି କଛି ିଯାତ ି

 
କଯନାଶିଁ ପ୍ରତାଯଣା 

ବୁର ନାଶିଁ ୄଭା' ଠକିଣା 
ଭାି ୄଦଖ ୄକୄତ ଗବୀଯ ପ୍ରୀତ.ି. 

ତଭ ସୃ୍ଭତଯି ଵଶଯ 
ିିଅଏ ନୀ ଜଶଯ 

ଵଞ୍ଜ ନିଆଁଗୄର ଏଭିତ ିନତି ି(୨) 

ୋଟୁଯ, ୍ନସି ି 
ୄର୍ୋନ୍ଥଯୋ, ର୍ଞ୍ଜୋଭ 

ତଭ ସୃ୍ଭତଯି ଵଶଯ 
ିିଅଏ ନୀ ଜଶଯ 

ଵଞ୍ଜ ନିଆଁଗୄର ଏଭିତ ିନତି ି
ନଳିାୄଯ ଭଁୁ ଟଭ 

ିଅଳାୄଯ ଫତୁିଛ ିୄଫ 
କାୄ ୄନଫ ୄତା ିଫାଶୁକୁ ାତ ି(୦) 
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                                                                                                                   ଅୄ୍ଟୋଫଯ 
                              ୨୦୨୨  

ଵୁୄନରୀ ଯୂୄରୀ ଵନକୁ ମଦ ି
ଯାତ ିୄଶାିଆମାଏ ପିକା 
ୄକାିଈ ଵଯାଗୄଯ ଭଶକଫି ପୁର 
ଵାଥୀ ଫନିା ଏକା ଏକା 
ଭିଠା ଵନକୁ ଯାତ ିତ ନିିଣ୍ଟ 
ଭନ କନୁି୍ତ ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ 
ଵଭୟ ିଅଗଯୁ ଯୂ ଫଦାଏ 
ଶୃଦୟୄଯ ଯଖି ଚସି୍ମ । 
 
ତଯ ଯକିା ାଚରିା ଫୟଵ 
ପଗୁଣ ଛୁିଅଁୄ ଯ ଝୄଡ 
ୄକୄତ ଖଯା ଫସ୍ା ଳୀତକୁ ଵଶଛି ି
ଏୄଫ ଵଫୁ ଭୄନୄଡ 
ୄମୄତ ଜସ୍ମତାଯା ଯୂଵୀ ଥୃିଫୀ 
ପିକା ରାୄଗ କିିଅଁ ିଅଜ ି
ଵୁି ଭୁୄଶଁ କୁଟା ଯ ିବାୄଵ ିଅଳା 
ଵୁଖଯ ଭିଈକା ୄଖାଜ ି। 

ଚୁିଚୁି ୄମୄଫ ଭୟ ିଅଵିଆ 
ୄଚାଯା ଚିଆତଯି ିଅୄ 
ଶଜରିା ସୃ୍ଭତଯି ତାଜା ବିଜା ଣ 
ିଦନି ଵୁଶାଗ ିଅୄଣ 
ଭନ ଶଜମିାଏ ିତୀତ ଭଧୁଯ 
ସୃ୍ଭତଯି ଫତିାନ ତୄ 
ିୟଭାଯମ୍ଭ ୄମ ୄଳ ୄଯ ଶୁଏ 
ନଯିଫୄଯ କଏି ଜୄ । 
 
ପୁୄରିଆ ଵଭୟ ଝରଵାିଆ ଦଏି 
ଭିଛ ିଆନ୍ଧଧନୁ ିଅଙି୍କ 
ପୁଯୁପୁଯୁ ିଈୄଡ ଭନଯ ଭିଆନା 
ଭୁଠାଏ ୀଯତ ିଭାଖି ।  

ସିଂୋଦି୍ ୋ - ର୍ିୋଶ୍ରୀ ୍ଫ ିୋୟନ, 
ବୁଫୄନଶ୍ଵଯ 

ସୁୄ ନରୀ ଯୂୄରୀ 
ଫୋସନ୍ତୀ ଦୋସ 
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    ଅୄ୍ଟୋଫଯ 
   ୨୦୨୨  

୍ଯୁଣୋଭୟୀ 
ପ୍ରଜ୍ଞୋ ଭହୋନ୍ତ ି 

ଦୁିଃଖଯ ଭାଡୄଯ 
ଵୁଖ ଯୄଶ ିଈଶାୄଡ 
ଦୁର୍ଦ୍ଦନିଯ ଘୂରି୍ଣ୍ିଅୄଵ ୄଗାଡାିଆ 
ଭା' ଭୄତ ୄକା କଯ ି 
ଚାରୁ ଥାି ଭଯୁୄଥ 
ୄପ୍ରଭଯ ଣୄତ ୄଦିଆ ୄଘାଡାିଆ। 
 
ଫଧିିଯ ୄମୄତ ଫଧିାନ 
ଵଫୁ ତୁଭଯ ିିଧିନ 
ତୁଭଠୁ ିଉର୍ଦ୍ଧ୍ସ୍କୁ ାୄଯ ୄକ' ମାିଆ ! 
ିଅଳିଯ ଧାଯାୄଯ,  
ଜୀଫନ ଖା ିଦିି 
ିଅଢୁିଅୄ ଭା' ତୄଭ ଵଦା ଯଶ।ି 
 

ଵିଂକଟ ଘଡିୄ ଯ  
ଶୃଦୟ ଥାଏ ିଡା ଷୄ ଯ 
ତୄଭ ିଅଳାଯ ଶାତଦିି ଫଢାିଆ 
ଭଁୁ ିଛ ିତୁ ଡଯୁ କିିଅଁ  
ଦୃୄଢ଼ ଧଯ ିକଯ ଠିିଅ 
ଭନକୁ ତୁଭ କଯୁଣାୄଯ ଫୁଡାିଆ। 
 
ଏତକି ିଫନିତୀ ଭାିଅ 
ିନାଶୄତ ୄଭାଯ ଥାିଅ 
ବାଫବକି୍ତ ୄପ୍ରଭ ଭୄନ ଜଡାିଆ 
କଣ୍ଟକତି ଚରାୄଥ  
ଵାଯଥି ଵାଜ ୄଭା’ ଯୄଥ 
ନଜିକୁ ଦଏି ତୁଭଠାୄଯ ଶଜାିଆ। 

ଭୋ ୃ ନଫିୋସ, ଭୋ ୃ ଫହିୋଯ, 
ଫୁଢ଼ୋଯୋଜୋ, ସଭବରୁଯ 

ଵଭୟଯ ନିଇୄଯ  
ଫେିାଵ ଚଶରିଗୄର, 
ତୁଭଠୁ ନଏି ଭଁୁ ଭୁଶଁ ୄପଯାିଆ, 
ଭାିଅ ତୄଭ ଵଫୁ ଵଶ ି
ବଯଵାଯ ନାିଅ ଫାଶ ି
କୂକୁ ନିି ଭୄତ ଫାଟ କଢାିଆ। 
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                                                                                                                   ଅୄ୍ଟୋଫଯ 
                              ୨୦୨୨  

ର୍ଯ  ଆସଛି ିଭଯୄ  
ଯୄଭର୍ ଭଙ୍ଗଯୋଜ 

ଳଯତ ିଅଵଛି ିଭଯତ ଶଵୁଛ ି
ଭାିଅ ୄଗା’ ତୁଭଯ ିାିଁଆ 
ତୄଭ ନ ଚାଶିୄଁ ର ୄକୄଫ କା' ଠୄଯ 
ଶଵ ିଈକୁଟଫି ନାଶିଁ ।୦। 
 
ବଵା ଫିଈଦଯ ୄବାୄଯ ଭାିଅ ୄଗା' 
ିଅଵିିଛ ିଫତଯୀ 
କାଳତଣି୍ଡ ଗାଏ ସ୍ବାଗତ ଗୀତକିା 
ତୁଭଯ ିଭନ୍ତ୍ର ିଈଚ୍ଚାଯ ି
ଦଳସ୍ନ ାିଆଁକ ିୄକାଟଏି ନୟନ 
ତୁଭକୁ ଯଶଛି ିଚାଶିଁ ।୧। 
           ଳଯତ ିଅଵଛି.ି...... 
 
ଵାଯା ଜଗତୄଯ ଳାନ୍ତ ିିଅଣଥିିର 
ଭଶିାକୁ ଫଧ କଯ ି
ପ୍ରତ ିଶୃଦୟଯୁ ଦାନଫ ପ୍ରକୃତ ି
ଦିି ଭା' ତୁୄଭ ଵିଂଶାଯୀ 
ଝଯିଡୁ ଭାିଅ ତୁଭଯ ିିଅଳୀ 
ିଅନନ୍ଦଯ ଫାଯ ିୄଶାିଆ ।୨। 
             ଳଯତ ିଅଵଛି.ି...... 

୍ଫ ିଓ ୍ଫ ିୋ ବଫନ 
ଭହୁର, ଅଙ୍ଗୋଯଡୋ, ୄଖୋର୍ଦ୍ଗୋ  

ଭହୋଭୋୟୀ ଦୁୄର୍ଗ 
ହଯିଫନୁ୍ଧ ଭଙ୍ଗଯୋଜ 

ଭାିଅୄରା ବଫାନୀ ତୁଶ ିକାତୟାୟିନୀ 
ଫେିଫନ୍ଦତିା ଭାିଅ 
ତୁଶ ିିଅଦଳିକି୍ତ ତୁଶ ିକୃାଦାତ୍ରୀ 
କଯୁଣାଭୟୀ ତୁ’ ଭାିଅ ।୦। 
 
ଶଭିଗିଯ ିକନୟା ଦକ୍ଷାୁତ୍ରୀ ୄଜଭା 
ିବୟଫଯଦାୟିନୀ 
ଶଯପି୍ରୟା ିଭବା ୄଭାଶନିୀ ତୁ' ଳଫିା 
ଦୁଗସ୍ତ ିଦୁିଃଖନାଳନିୀ 
ତ୍ରିୄ ନତ୍ର ନୟନୀ ତୁ' ଵିିଂଶଫାଶନିୀ 
ଜଗତ ଜନନୀ ଯାଶା ।୧। 
            ଭାିଅୄରା ବଫାନୀ........ 
 
ଭଶାୄବୈଯଫୀ କାଯାତ୍ର ିତୁଶ ି
ଳୁମ୍ଭ ନଳିୁମ୍ଭ ଶାଯୀ 
ଭଶିାଭର୍ଦ୍ଦନିୀ ୄଦୈତୟ ଫନିାଳନିୀ 
ଶଯପି୍ରୟା ତୁ' ଗିଈଯୀ 
ତୁଶ ିଦଳବୂଜା ାିଈଛୁ ୄରା' ୂଜା 
ଭଶାଭାୟୀ ୄମାଗଭାୟା ।୨। 
            ଭାିଅୄରା ବଫାନୀ........ 

ର୍ୋସ୍ତ୍ରୀ ନର୍ଯ, ବୁଫୄନଶ୍ଵଯ 
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    ଅୄ୍ଟୋଫଯ 
   ୨୦୨୨  

ଆୄଫର୍ 
ଅଞ୍ଜ ିଦୋସ 

ଵଭୟଟା ିଅଜ ିପାଙ୍କା ପାଙ୍କା ରାୄଗ 
ିଈଦାଵଯ ୄଗାଧୂିୄ ଯ 
ିଅୄଫଗକୁ ୄଭାଯ ଳଫଟଏି କଯ ି
ଜାୁଛ ିୄଭା' ଶୃଦୟୄଯ । 
ପୁର ତ ପୁଟଛି ିଫଗିଚାୄଯ ୄକୄତ 
ୄକାଭତା ତଶିଁ ବୄଯ 
ଜୀଫନ ଭଶକ ଛୁଟ ିତ ଗରାଣି 
ଵୂଚୀତ୍ର ମାଏ ଵୄଯ । 
ପ୍ରଜାତ ିିଈୄ ଷଡ ଟକି ିୄଡଣା ୄଭରି 
ପୁରଯୁ ପୁରକୁ ଫୁରି 
ିବିଫୟକି୍ତ ତା'ଯ ଫାଢ଼ ିୄଦିଆ କୄଶ 
ିଅଵଛି ିମିଫ ିଭଁୁ ଚାରି । 
ଵଭୟଯ ଵୁଏ ଏିଆଭିତ ିଵଫୁ 
ଦିୄ ନ ନା ଦିୄ ନ ତ ମିଫ 
କାଶା ାିଆ ଁୄକଶ ିିଟକ ିନ ଯଶ ି 
ତା' ଫାୄଟ ିଅୄଗିଆ ମିଫ। 

ୋଟଦୋ, ଅସ୍ତଯଙ୍ଗ, ୁଯୀ 

ଏୄଫ ଏୄଫ ୋଫଗଣ 
ଡ. ଯଜ  ୍ୁଭୋଯ ଷଡଙ୍ଗୀ 

ାିଈଁଳିିଅ ଭୁଶଁ , 
ୄରଞ୍ଜଯା ିଅଖିୄଯ 
ିତଡାଏ ସ୍ବନ 
ଚଯିାଳାଢ ିଣତୄଯ 
ିଈତୁଯ ିିଅଵୁଥିଫା 
ଛାତ ିତଯ 
ଫତୁଯା ୄକାଶ ।। 
 
ିଆଏ ବିନ୍ନ ଏକ ୄଦଫୀ 
ଧୂଵଯ ଜସ୍ମ କଯିଣୄଯ  
ିଵାଭଞ୍ଜଵୟ ଥୃିଫୀଯ 
ିଭନି ଛଫ,ି 
ମା'ଯ ୄକାଟଯ ିଅଖିୄଯ 
ିୟୁତ ୄରରିଶାନ ଳଖିା 
ଫକ୍ଷସ୍ଥଯୁ ନଗିସ୍ତ 
କୁ୍ଷଧିତ ଵିିଂଶଯ ଗଜସ୍ନ 
କାଯାତ୍ରୀ ଯ ଭଶିାଯ ଦସ୍ 
ିନ୍ତଯ ଯ ିବିଳା 
କଯୁଥାଏ ଵତତ ଦଶନ ।। 
 
ଳୁବୁଥାଏ ବଫିୟତ ଭନ୍ତ୍ର ାଠ 
ୄଧା ୄଯ ଫାୟା ୄଧା 
ୄମିଈଁଠ ିାଯୁଛୁ ୄଵିଆଠ ିୄଳା 
ମାଶା ଫ ିଭିୁଛ ିଖା' ୄଯ ଧନ 
ିୄରାଡା ଜନଯ  
କା' ିଈୄଯ ଫା କ ିିବିଭାନ 
ଏିଆତ ିଅଭଯ ଵଦା ାଫସ୍ଣ ।। 

ୄଫୋଯିରୁ୍ମ୍ମୋ, ୄ୍ୋଯୋୁଟ  
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                                                                                                                   ଅୄ୍ଟୋଫଯ 
                              ୨୦୨୨  

୍ୋ ୄଯଖୋ 
ୄଦଫୀ ପ୍ରଧୋନ 

ଵତିା ଯ ିଭଁୁ ଜୁଛ ିଜଫି ି
ରିବିଫା ମାଏ ୄଭା' ଳଖିା, 
ଭଁୁ ଜୁଥିଫ ିଦୁନିିଅ ଶଵଫି 
ଏିଆ ୄଭା' କା ୄଯଖା, 
ଜୀଫନ ଵାଯା ଭଁୁ ଜୁଛ ିଏଭତି ି
ିଅିଈ ଜୄଣ ନଏି ନିିଅଁ, 
ଯାତ ିିଅଢୁିଅୄ ସ୍ବଯୂ ଜୁଛ ି
ନିିଅଁ ନଥାିଆ ଫ ିଧୂିଅ,ଁ 
ନିୄ ଜ ଭଁୁ ଜଫି ିିଅୄନ ଶଵାିଆଫ ି
ୄଭା' କାୄ ଏଶା ୄରଖା, 
ତୁଭ ାିଁଆ ଵୁଖ ଳାନ୍ତ ିଭନାଵଫି ି
ୄକୄଫ ନୄଶିଈ ଛୄକ ୄଦଖା !! 

              ଚଯମ୍ପୋ , ବଦ୍ର୍ 

ର୍ନୂୟ ୋ 
ଜୟନ୍ତୀ ସ୍ଵୋଇ ଁ

ଚଞ୍ଚ ଭନଯ ଏ ୄଖାରା ଶୃଦୟକୁ 
ଞ୍ଜଯୁୀୄଯ ଫନ୍ଦୀ କଯିୄ ଦର.. 
ଳୂନୟତା  ୄଫଦନାୄଯ 
ଛାତ ିୄଭାଯ ଶୁଏ ଜଯ ଜଯ.... 
ୄଦଶ ଭନ ଳଶିଯତି କଯ ି
ୄକଭିତ ିୄଗା ୁଣ ିଚାରିଗର...!! 
 
ିଧାକଟା ଳୁଖିରା ଗଛଯ ଫୁକୁତୄ 
ଦୁିଃଖ ିଅିଈ ଳୂନୟତାଯ 
ୄରାତକ ରଶଯୀ ଯ ି
ୄଭା' ବିତୄଯ ଖାରି 
ଫସ୍ାଯ ଫନୁି୍ଦ ଫନୁି୍ଦ ଦୁିଃଖ ଵଫୁ 
ଝଯ ିଡୁଛନ୍ତ ି
ୄଟାା ୄଟାା ମନ୍ତ୍ରଣା ୄଶାିଆ... 
 
ତୁଭଯ ିଭାୟାୄଯ ତ ଏଵଫୁ 
ଵୄତ ତୁୄଭ ଏଡକି ିକୄଠାଯ... 
ାାଣ ିଈୄଯ 
ିବିଭାନ କଯ ିକ ିରାବ...?? 
ତଥାି ଜୀଫନଯ ୄଳ ଦୃଳୟ ମାଏ ଁ
ତୁଭକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା....  

ଫଯୋଙ୍ଗ, ଅସ୍ତଯଙ୍ଗ, ୁଯୀ 
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    ଅୄ୍ଟୋଫଯ 
   ୨୦୨୨  

ର୍କି୍ତନର୍ଯ, ୄଖୋର୍ଦ୍ଗୋ  

      (ଦୁିଆ ) 
                  
ୄତ୍ରତୟା ମୁଗଯୁ କମୁିଗ ମାଏ 
ଭଶିାଭର୍ଦ୍ଦନିୀ ଯୂ 
ୂଜାଭଣ୍ଡ ୄଯ ଵଜାିଆ ବକତ 
ଜଣାଏ ଭନଯ ତା 
ଦୁଗସ୍ତ ିନାଳନିୀ ଭାିଅ 
ିଅଦ ଏଡାିଆ ିଅଯତ ଜନଯ 
ୄଶାିଆଥାନ୍ତ ିଵଦା ଵାଶା  ! (୧) 
 

  (ତନି ି) 
                
ଏକିଆ ଳକତ ିବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଯୂ 
ଦୁଗସ୍ା, ରକ୍ଷ୍ମୀ, ଭଶାକାୀ 
ଏ ଧଯା ଫୁକୁୄଯ ଶୁିନ୍ତ ିପ୍ରକଟ 
ୄଚତନାଯ ଦୀ ଜା ି
ିଜ୍ଞାନ ତଭିିଯ ଧ୍ଵିଂଵ ି
ିଅଵୁଯକି ଳକି୍ତ ଶୁଏ ଦ!ନତ 
ଧଯାଧାଭ ିଈୄଠ ଶଵ ି

ଭୋଆ ଦୁର୍ଗୋ  
ଯୋଜୋଯୋଭ ୄଫୄହଯୋ 

         (ଏକ ) 
      
ଦଳାନନ ଫଧ ନଭିିର୍ତ୍ ଶ୍ରୀଯାଭ 
କୄର ୄଦଫୀ ିଅଯାଧନା, 
ୄାଡଳ ନୀତିୄ ଯ ନୀଦମ ାିଆ 
ଭା' ୄଶୄର ଶୃଷ୍ଟଭନା  ! 
କୃା କୄର କୃାଭୟୀ 
ଦଳଭୀ ତଥିିୄଯ ଦଳଳଯି ନାଳ ି 
ିଈଦ୍ଧାଯିୄ ର ଫିଆୄଦଶୀ  (୦) 
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                                                                                                                   ଅୄ୍ଟୋଫଯ 
                              ୨୦୨୨  

ଉତ୍କ ଉଜ୍ଜ ର୍ଖିୋ  
ପ୍ରସନ୍ନ  ଭଣ୍ଡ  

ିଈଜ୍ଜ ନକ୍ଷତ୍ର 
ିଈଦ୍ଭାିତ ୄନତ୍ର 
          ିଈତ୍କ ଭାତୃକା ତନ୍ତ୍ର 
ପ୍ରଫାଦ ୁଯୁ 
ଦଫିୟ ପ୍ରତବିାତ 
          ୄଵଫାଵକି୍ତ ପ୍ରୀତ ିଭନ୍ତ୍ର । 
 
ଫଜି୍ଞ ଫଳିାଯଦ 
ଳାଯଦା ଵମୂ୍ଭତ 
         ସ୍ବଚ୍ଛ ଵୁଯବିତ ବାଫ 
ିଈତୃ୍କଷ୍ଟ ଫନି୍ଧାଣ ି
ିଈତ୍ଥାିତ ିଆନୁ୍ଦ 
         ିନନି୍ଦୟ ଵୁଯକ୍ଷା ନାଫ । 
 
ଳୁଦ୍ଧ ଯିାଟୀ 
ଵଭଦୃ୍ଧ କୀଯଟି ି
        କୀର୍ତ୍ଭିନ୍ତ ୄଗାଫନୁ୍ଧ 
ୄଦୈନୟ ଦୁଫଵିଶ 
ଦୁର୍ଦ୍ଦନି ଭାନଫ 
        ୄଵଫା ଵୁୄଳାବିତ ଵନୁି୍ଧ । 

ନୁିଣ ଳାଵନ 
ୁଣୟ ପ୍ରଳାଵକ 
          ପ୍ରଵୂନ ପ୍ରଳାନ୍ତ ଭତ ି
ପ୍ରଫାଦତି ଯାଜୟ 
ିଭତୃ ପ୍ରଫାଶ 
          ଐଳ ିନେିଵତି ଗତ ି। 
 
ୄଵଫା ଵଭିତ  
ଫଳିୁଦ୍ଧ ୄଫଫର୍ତ୍ସ୍ା 
          ଵୁଯଚତି ସୃ୍ଭତ ିଧାଯ 
ନିିଃଵତୃ ିଳୁ  
ବକି୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜ ି
          ପ୍ରୀତ ିପ୍ରୄଣାଦତି ଶାଯ । 
 
ଜୟ ମୁଗଜନମା 
ଫଜିୟୀ ଭନୁଜ 
          ନତିୟ ଵାଯସ୍ବତ ଦକି୍ଷା 
ୁଣୟ ସ୍ବର୍ଣ୍ସ୍ବୁଭ ି
ଵୁଫର୍ଣ୍ସ୍ ିଅଦତିୟ 
          ିଈତ୍କ ିଈଜ୍ଜ ଳଖିା ।  

ୄ୍ୋଟଲ୍ଲୋ, ଫୋଘଭୋଯ,ି ୄଖୋର୍ଦ୍ଗୋ 
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    ଅୄ୍ଟୋଫଯ 
   ୨୦୨୨  

ଫଜିୟୋ ! 
ସ୍ଵନ ୍ୁଭୋଯ ୄଘୋଷ 

ଏ କଫକି ିମଦ ିଚାଯଫି କଏି -- 
ଫଜିୟା - କୁ ତୄଭ ଚାଶ, 
ୄକାିଈ ଯୂ ଧଯ ିନୟନଵଭୁୄ ଖ  
        -- କୁଶ କଫଫିଯ ! କୁଶ !! 
 
ଵବିଏଁ ମାଙୁ୍କ ୄଦୄଖ ଏିଆ ଯୂୄ 
          -- ିଅଖିବଯା ରୁଶ ୄନିଆ 
ଦଳଭୀ ତଥିିୄଯ  
             ଏ ଧଯାକୁ ତୟଜ ି-- 
 
ୄକୈାଳ ିବିଭୁଖୀ, ୄଵିଆ 
ୄଡୈେୟସ୍ୟଭୟୀ; କୁ୍ଷଦ୍ର ଭଣିଯ 
ୂଜା - ିଚ୍ଚସ୍ନାଯ ାତ୍ରୀ, 
ତ୍ରବୁିଫନ ଫୟାୀ ଯଶଛିନ୍ତ ିମିଏ; 
ଵକ ଜୀଫଯ ଧାତ୍ରୀ । 
 
ଥାିଅନୁ୍ତ ୄଵଭିତ ିଵଭସ୍ତଙ୍କ ାିଆଁ। 
ିନୟ ଵବିଙ୍କ ଯ ି
ଏ ଭଣି ଭଧ୍ୟ କଯଫି ପ୍ରଣାଭ 
ତାଙୁ୍କ ମୁଗ - ମୁଗ ଧଯ ି। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ୄକଫ ଏ କଫକି ି
        ନଜି ିିଂଳ ୄଦିଆ 
ଭାନଫୀ ଗଢ଼ ିଦିିନୁ୍ତ ୄଵ !  
ବର ାିଆଫା  
         ଵଯାଗ - ପ୍ରତଭିା 
ଘଯ ିଗଣାୄଯ ୄମ ! 
 
ଵଦା ଫଯିାଜତିା ଦଫିଵ ଯଜନୀ , 
    ଵୁଖ-ଦୁଖ ୄଯାଗ-ୄଳାକୄଯ , 
ିବୟାଯୂିଣୀ, ଫ ପ୍ରଦାୟିନୀ 
     ଵଫା ପି୍ରୟ ଏିଆ ୄରାକୄଯ । 
 
ଭାତାଯୁ କନୟା, 
        ୄମୄତ ନାଯୀଯୂ 
ଶ୍ରୀିୄଙ୍ଗ ଧଯଫି ୄମ, 
ିଈତ୍ସୄଫ - ଫୟଵୄନ  
         ଦୁବିୄକ୍ଷ - ଫପି୍ଳୄଫ 
ଯାଜଦ୍ଵାୄଯ ଵଙି୍ଗନୀ ୄଵ । 
 
ୄତୄଫ ଵନିା ତାକୁ 
         ିଅଣାଯ ଭଣ ି
ଫନୁ୍ଧ ୄଶିଆ ାଯଫିା ିଅୄଭ 
ୄକାୄ ଧଯ ିଭଥା 
        ିଅିଈଁଳଫି ୄକୄଫ ଫା 
ୄକୄଫ ଫା ଯଶଫି ଫାୄଭ । 
 
 
 
 

ଦମ - ାଳ  
        ୄରାଚୄନ ତାଶାଯ 
ଭାୟା - ଭଭତାଯ କାଜ । 
ଫଜୁି ିୄଖଫି ନୟନୄଯ, ୁଣ ି
ୄଭା' ଦୁୄଖ ଫଫି ଫାଦ । 
 
ତା'ଯ ିଅଗଭନୀ ଗୀତ 
         ଫାଜଫି ଶୃଦୄୟ 
                 ଶୃତସ୍ପନ୍ଦନ ଯ ି। 
ଫଵିଜସ୍ନ ତାଯ ନାଶିଁ ଶଫ ୄକୄଫ 
        ଯଶଫି ଜୀଫନ ବଯ ି। 
 
ିଅଵ ିଅଵ ତୄଭ !  
       ିୄଙ୍ଗ ନୀାଭବଯୀ ! 
ଫିୄ ଜ ଶୁି ଶୃଦ ିିଅଵୄନ । 
ୄକାଭା ଭାନଫୀ , 
         ଵଖୀ  ଵଙି୍ଗନୀ -- 
ୂର୍ଣ୍ସ୍ ଵଯାଗ - ଳାଵୄନ ।।  

          " ସୁଭ  ି୍ୁଞ୍ଜ" 
      ୫୩, ଶ୍ରୀଫର୍ଦ୍ଗନଲ୍ଲୀ, ୄଜୋ୍ୋ( ଫୋଖଯୋହୋଟ ୄଯୋଡ), 

ୄ୍ୋର୍ୋ ୋ  
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ସ୍ନୋ ୄ୍ୋତ୍ତଯ ଅଥଗର୍ୋସ୍ତ୍ର ଫବିୋର୍ ଛୋତ୍ର  
ପ୍ୀଯୄଭୋହନ ଫଶି୍ଵଫଦିୟୋୟ, 

ଫୟୋସଫହିୋଯ,ଫୋୄରଶ୍ଵଯ  

ପ୍ରଜୋ ନ୍ତ୍ରଯ ପ୍ରୋଚୁମଗୟ ୋ 
ଫୋିନ ିସିିଂ  

ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ୄଶିଈଛ ିଏଭିତ ିଏକ ଳାଵନ 
ୄମିଈଁଠ ିପ୍ରଜାଯ ିଅନୁକୁରୟୄଯ ତନ୍ତ୍ରଯ ପ୍ରାଚୁମସ୍ୟତା 
ଫଭିଣି୍ଡତ ତଥା ପ୍ରସୁ୍ଫଟତି ୄଶାିଆଥାଏ, 
ମାଶାକ ିଳାଵନକୁ ଦମ୍ଭୀବୂତ କଯ ି 
ଗଢ଼ ିୄତାଥିାଏ  
ଏିଆ ିଳ୍ପାୟୁ  କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଵଭାଜ ଵମ୍ମଖୁୄଯ । 
 
ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରୄଯ ୄମଯ ିନୟାୟ ଯଶଛି ି
ୄଵଯ ିିନୟାୟ ଭଧ୍ୟ ଯଶଛି ି
ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରୄଯ ୄମଯ ିକ୍ଷ ଯଶଛି ି
ୄଵଯ ିଫିକ୍ଷ ଭଧ୍ୟ ଯଶଛି ି। 
 
ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରୄଯ ଜନତାଙ୍କ ଵଭଥସ୍ନ ତଥା ଵଶାନୁବୂତିୄ ଯ 
ମିଏ ଳାଵକ ଶୁଏ ,  
ତା'ଯ ଭନଫାଞ୍ଛା ୂର୍ଣ୍ସ୍ ଶୁଏ । 
ୄଵ ଵଦାଵଫସ୍ଦା ଶିତ ତଥା ପ୍ରପୁଲି୍ଲତ ୄଶାିଆ ଯୄଶ 
ଫନିା ୄକୌଣଵ ିପ୍ରତିୄ ଯାଧ ତଥା ପ୍ରତଫିନ୍ଧକୄଯ । 
 

ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରୄଯ ିଅୄଯା ୄମଯ ିଯଶଛି ି
ୄଵଯ ିପ୍ରତୟାୄଯା ଭଧ୍ୟ ଯଶଛି ି। 
ଠକି୍ ୄଵଶିଯ ି! ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରୄଯ  
ୄମଯ ିଳାଵକଭାୄନ ଯଶଛିନ୍ତ ି
ୄଵଯ ିପ୍ରଳାଵକଭାୄନ ଭଧ୍ୟ ନଜିଯ କାୟାକୁ 
ଫସି୍ତାଯତି କଯ ିଜଗି ଯଶଛିନ୍ତ ିିଅଗାଭୀ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରକୁ 
ନଜିଯ କଯକଭକୁ ୄନଫା ନଭିୄନ୍ତ । 
 
ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରୄଯ ଳାଵକ ଵନିା ଵିିଂଶାଵନୄଯ 
ିଅୄଯାଶଣ ୄଶାିଆ ନଜିଯ ନାଭକୁ 
ିଆତଶିାଵଯ ଵଭୂ ଷୃ୍ଠାୄଯ ସ୍ବର୍ଣ୍ସ୍ାକ୍ଷଯୄଯ  
ରିିଫଦ୍ଧ କୄଯ । 
କନୁି୍ତ ଵାଧାଯଣ ଜନତା !  
ଫଚିଯା ଳାଵତି, ୄଳାିତ ଏଫିଂ ଳାିତ ୄଶାିଆମାଏ 
ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରଯ ିଜ୍ଞାତ ଭାୟାଜାରୄଯ ।  
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କିଈ ଦୁନିିଅଯୁ ୄଭା' ାିଁଆ ିଅଵରି ଫନୁ୍ଧ 
ଶଵ ଖଵୁିୄ ଯ ବଯିୄ ଦର ଶୃଦୟ ଵନୁି୍ଧ, 
ୄେଶୄଯ ୄାଛ ିୄଦର ଵଫୁ ରୁଶ ଫନୁି୍ଦ 
ୄଭା' ଦୁନିିଅଯ ଵଙ୍ଗାତ ବାଫଯ ିଆନୁ୍ଦ । 
ନୂତନ ଭାଗସ୍ଯ ିଅଳା ଫାଡ ିୄଭାଯ 
କୄେିଆ ଯାଣୀ ତୁଭ ଶଵ ଭଧୁଯ, 
ଵଯଗଯୁ ଖଵ ିଏ ଶୃଦୄୟ କଯରି ଘଯ 
ୄଭା' ାିଁଆ ୄଖାରି ୄଦର ତୁଭ ବାଫ ଦୁିଅଯ । 
ଥଯକୁ ୄଦର ଜୀଫନ୍ତ ିଅକାଯ 
ିଅଦଯ ଶ୍ରଦ୍ଧାୄଯ କଯିିଛ ିିତ ିନଜିଯ, 
ୄଶ ଫନୁ୍ଧ ବାଫ ଫଶୁିର ବାଫ ଵାଗଯ 
ଳବ୍ଦୄଯ ଵଜାଡ ିୄଦର ୄଭା' ସ୍ବନ ଭନ୍ଦଯି । 
ୄଭା' ଵଯଗ ଯ ିଳାଭକୁାଯ ୄଭାତ ିଧାଯ 
ିଈଜ୍ଵ ୄଜୟାତ ିିଅଜ ିୄଭା' ିନ୍ଧକାଯ, 
ଯଚିୟ ାିଆଛ ିତୁଭ ଫନୁ୍ଧତ୍ଵ ଵାଥିଯ 
ବରାିଆଫା ଵଜାଡ ି- ୄଦର ିଅକାଯ । 
ନଜି ାଖୄଯ ନଜିକୁ ିଅଜ ିୄଦଖଛୁ ି
ିନ୍ତଯ ଜଣିିଥିଫା ଫନୁ୍ଧ ତୁଭ ଯୂୄଯ ାିଆଛ,ି 
ତୁୄଭ ଥିୄର ଵାଥିୄଯ ୄରାଡା ନାଶ ିକଛି ି
ସ୍ପନ୍ଦନ ବିତୄଯ ତୁଭ ପ୍ରତଛିଫ ିିଅଙି୍କିଛ ି।  

ୄଭୋ' ସଯର୍ ଯ ି 

ୄଦଫଯାଜ୍ ଯଣା 

ଚୋଉଡ଼ଆି (ରୋୄ ୋଯ), ଫରୋଙ୍ଗୀଯ  

ଉଜୁଡ଼ୋ ଜୀଫନ 
ସୁଯଞ୍ଜନ ୋତ୍ର 

ଜୀଫନଟା ୄଭାଯ ିଦନି ଝଡୄଯ 
ଟ ିଡଥିିଫା ବୂିଁଆ 

ିଈଁିଅଵୀ ିଅକାୄଳ ବାଵ ିଫୁରୁଥିଫା 
ଫାଦରଯ କା ଛାିଆ ।। 

 
ଳୁଖି ମାିଆଥିଫା ନିଇଯ ଦଯଜ 

ବଯା ୄଭାଯ ଛାତ ିଵାଯା 
ଭନ ିଈଫୄନ ଜା ିଭାୄଯ ୄଭାୄତ 

ଦାଯୁଣ ନଦିାଘ ଖଯା।     
 

ଏଭିତ ିୄଫାୄଯ ିଊତୁଯାଜ ଖଵୁ ି
ୄକଭିତ ିାିଆଫ ିଭୁଶ ିଁ 

ଜୀଫନଟା ୄଭାଯ ିଦନି ଝଡୄଯ 
ଟ ିଡଥିିଫା ବୂିଁଆ ।। 

 
ୁଷ୍ପଧନୁଯ ିବିଵାଯ ାିଁଆ 
ିଅଳାୟୀ ନଥିରି ୄକୄଫ 

ିଆନ୍ଧଧନୁଯ ିକି ିଅୄଫଗ 
ୄରାଡତି ନଥିରି ରୄଫ। 

 
ତଥାି ନୀଯୄଫ ମାତନା ଵଶୁଛ ି

ଜାୄଣ ନା ଭଁୁ କାଶା ାିଁଆ 
ଜୀଫନଟା ୄଭାଯ ିଦନି ଝଡୄଯ 

ଟ ିଡଥିିଫା ବୂିଁଆ ।। 
ସିଂୋଦ୍ - ନୀହୋଯ୍ନୟୋ ସୋହ ିୟ ସିଂସଦ 
ନୂଆରଁ୍ୋ,ର୍ଙି୍ଗୋଖଣୁ୍ଟୋ,ୄସୋଯ, ଫୋୄରଶ୍ଵଯ  



 

 

19 

 

                                                                                                                   ଅୄ୍ଟୋଫଯ 
                              ୨୦୨୨  

ଯଭିୋ୍  
ୄର୍ୈୄନ୍ଧ ନୋଯୋୟଣ ୄଫୄହଯୋ 

ବୁର କା'ୄଯ କଶଫି ିଭଁ ୁ 
ୄଭା' ସ୍ବନକୁ  
ୄଭା' ୄଚତନାକୁ  
କ ିଫାସ୍ତଫତାକୁ ??? 
 

ୄଭା' ସ୍ବନଯ ଯଙ୍ଗୀନ ଫାୋ କ ିବୁର ! 
ୄଭା' ୄଚତନାଯ ଵୁୄନରି ୄଜୟାତ୍ସ୍ନା କ ିବୁର ! 
ିଫା ଫାସ୍ତଫତାଯ ୄକାଭ କଣ୍ଟକତି ଥ  ! 
ମଦ ିବୁର ଶୁଏ ଜୀଫନଯ ନଚି୍ଛକ ଵତୟତା  
ମଦ ିବୁର ଶୁଏ ିଯଣୟଯ ୄକାଭ ଳୀତତା 
ମଦ ିବୁର ଶୁଏ ଭଣିଯ ଫୟାକୁ ିଅକାିଂକ୍ଷା  
ୄତୄଫ---- 
ଠକି୍ କଏି ? 
ଭଁୁ ? 
ତୁୄଭ ? 
ୄଵଭାୄନ ? 
କ ିଏଶ ିଦୁନିିଅଟା ଶିଁ ଠକି୍ ! 
 

ବୁର କା'ୄଯ ୄଫାରିଫ ିଭଁୁ  
ୄଭା' ଜୀଫନକୁ, 
ୄଭା' ିଅଦଭିତାକୁ  
କ ିୄଭା' ଭଣିଣିିଅ କୁ??? 
 

ଜୀଫନକୁ ମଦ ିବୁର କୄଶ  
ଫାଟୁଖିଡାୄଯ ଭାଡଖାଏ ୄଚତନାଠୁ 
ିଅଦଭିତାକୁ ମଦ ିବୁର ୄଫାରି ଧଯନିଏି  
ଫବିତ୍ସ ୄନୈତକିତାଯ ବୂତ କାୄ ଵଫାଯ ଶୁଏ , 

ଭଣିଣିିଅ ମଦ ିୄଭାଯ ବୁର ଶୁଏ  
ଭଣି ୄଶାିଆ ଫଞ୍ଚଫିାୄଯ ରାବ କଫିା  ଥାଏ ? 
ଠକି୍ ୄତୄଫ କଏି ?  
ୄଭା ିଳୁ ଵାଗଯଯ ୄପନି ଦୁିଃଖଯାଳ ି 
ୄଭା ୄକାଶ ିଈଠା ିଅୄଫଗଯ ଚତିାକା ଳାକାଠ ି?? 
 

ରୁଶକୁ ୄନିଆ ତ ଭଁ ୁଫଞ୍ଚଛି ି 
ିଅଳାକୁ ୄନିଆ ଭଁୁ ୄମ ଜୀିଁଆଛ ି 
ବୁର ୄଫାରି କଶ ିକଫିା ଛାଡିୄ ଦଫ ି 
ୄଵ ଦୁଶିଁଙୁ୍କ ? 
ୄତୄଫ ଠକି୍ ୄଫାରି କାୄଯ ଧଯଫି ିଵାିଆତ ି 
ମା'ଯ ଯଳୄଯ ଟିୄ କ ଯା ଫଞ୍ଚମିିଫ ି! 
 

ଭଁୁ ବୀମ ନୁଶଁ : 
ୄମ ିଆଚ୍ଛାଭତୁୃୟ ଫଯାିଆ  
ଦୁିଃଖଵଫୁ ିିଆମିଫ ି
ଭଁୁ କନୁି୍ତ ଫଞ୍ଚଫିାଯ ିଈରଭ  
ଧୀୄଯ ଧୀୄଯ କଯୁଥିଫ ି! 
 

ୄଭା' ରୁଶ ୄଭା' ଗଙ୍ଗାଜ  
ଭାତୃସ୍ତନ କ୍ଷୀଯଧାଯ  
ତାକୁ ତ ୄନିଆ ଯଖିଫ ିଏ ଜୀଫନ  
ବୁରକୁ (?) ୄନିଆ ତ ନୁଶଁ ! 
କଏି ଜାୄଣ,  
କ ିବୁର ,  
ୄକଭିତ ିବୁର ?  

ବୁଫୄନଶ୍ଵଯ  



 

 

 

 

20 

 

    ଅୄ୍ଟୋଫଯ 
   ୨୦୨୨  

ଳଯତ ଛୁିଅଁ ୄଯ ିଅଵଛିନ୍ତ ିଭା' 
ଡୋ: ଫଧୂିତ୍ ୄର୍ଖଯ ଭିଶ୍ର 

ଳଯତ ଛୁିଅଁୄଯ ିଅଵଛି ିିଳଣି 
ିଅଵୁଛନ୍ତ ିଦଳବୂଜା 
କାଳତଣି୍ଡ ଫାୄଵ ଚଭକୁଛ ିଧଯା 
ଫଜା ୄବଯତୁିଯୀ ଫଜା ॥ 
 
ନଭିସ୍ ିଅକାୄଳ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ୄଭଘ 
ବାଵିଆ ମଥା ୄଫାିଆତ 
ୄଧାଫ ପଯ ପଯ ଦିୄ ଳ ନିଇଠା 
ଭନ ପ୍ରାଣ ିଈଲ୍ଲଵତି ॥ 
 
ଶରିଝୁରି ଶୄଵ କାଳତଣି୍ଡ ିଅଜ ି
କୄଯ ଭା' ଙୁ୍କ ସ୍ବାଗତ 
ପ୍ରକୃତ ିଭାତା ୄଭା ଳଶିଯ ିିଈଠିଆ 
ୄଦଖି କାଳତଣି୍ଡ ନୃତୟ ॥ 
 

ୄପ୍ରଭ,ଳାନ୍ତ,ି ସ୍ବସି୍ତ ିଅଳି ଫଯୁ 
ଫଶମିାିଈ ୄେଶାଭତୃ 
ଲ୍ଲୀ, ନଗଯୀୄଯ ଳୁବିରାଣି ୄଦଖ 
ଭା'ଙ୍କ ିଅଫାଶନୀ ଵିଂଗୀତ ॥ 
 
ିଅଵ ିଅଵ ଭା' ଫଯିାଜତି ଶୁି 
ଳଯତଯ ଭଧୁୄକାୄ 
ନାଳ ୄଭା' ଭନଯୁ ଶିିଂଵାଯ ିଵୁଯ 
ପ୍ରାଥସ୍ନା କଯୁ ିଅକୁୄ ॥ 
 
ଵତୟ, ିଶିିଂଵା  ବାିଆଚାଯା ଵାଯା 
ଫେିୄଯ ୄଶିଈ ଫନ୍ଦତି 
ଭାଗୁଣୀ ଏତକି ିଳାଯଦୀୟ ୄଫସ୍ 
ୄଘନ ଭା' ପ୍ରଣିାତ ॥  

ଉ- ନିୄ ଦଗର୍୍,  
ଜଲି୍ଲୋ ପ୍ରୋଣୀ ଚି୍ ତି୍ସୋୟ 

     ୋଯୋୄଖଭୁଣି୍ଡ, ର୍ଜ  ି
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ଜନୋଦଗନୁଯ ର୍ୋସନ, ୄ୍ନୁ୍ଦଝଯ  

ର୍ଯ ଯ ସ୍ଵୋର୍ ି୍ ୋ 
ସୁଜତି୍ ୍ୁଭୋଯ ଭିଶ୍ର  

ିଅକାଳ ଫୁକୁଯୁ     ଶଟମିାଏ ଘନ  
ଫାଦରଯ ଫବିୀକିା,  

ଳୁବୁଥାଏ କଣୁ୍ଠ    ଭିଠା ଵଯାଗୄଯ 
ଳଯତଯ ସ୍ବାଗତକିା  ।  

 
ଫଯୄକ ଥୄଯ    ଫାଵ ବୄଯ ିଅଵ ି 

ଭୄନ ଯୄଶ ଫାଯଭାଵୀ,  
ଳଯତଯ ୄଳାବା  ଭଣ୍ଡକୁ ଛୁିଁଆ  

ଵବିଏଁ ିାଯ ଖଵୁ ି । 
 

ନଭିସ୍ ିଅକାଳ   ଳଯତ ିଅଗୄଭ  
ନୀ ନୀଭିାୄଯ ବଯା  

ଫଶିଙ୍ଗଭ ଗୀତ   ଫିର୍ଣ୍ସ୍ ପ୍ରାଣକୁ  
କୄଯ ୁରକତି ଯା । 

 
ଵଜଡା ଵଜଡା    ଵଫୁ ଵୁଯବିତ  

ଵଜପୁର ୄଶାିଆ ଭନ, 
ଳଯତଯ ଦଫିୟ    ଯଦଯୁ ଝୄଯ  

ଳାଯଦୀୟ ଵୄମ୍ମାଶନ  । 
 

ଧାଯା ଫଯାଯୁ    ଭୁକୁ ିଧଯଣୀ 
ଧଫ କଟକ ିଅବା, 

ପ୍ରତଟି ିିଗଣା    ାଫସ୍ଣଯ ପ୍ରୀତ ି
ପ୍ରଜ୍ଜ୍ଵତି ଦୀ ୄଳାବା  । 

 

ଭନ୍ତ୍ରଭୟ ଶୁଏ    ଶୃଦୟ ବକି୍ତୄଯ 
ମନ୍ତ୍ରଭୟ ଦୁନିିଅୄଯ , 

ଫନ୍ଧୟା ଗଛ ୄମୄତ   ୁୄଷ୍ପ ଫଭିଣି୍ଡତ 
ବାଫ ନିଇ ଗୀତ ଧାୄଯ  । 

 
ଯୂଵୀ ଳଯତ   ୄକାୄ ନୃତୟଯତା 

କାଳତଣ୍ଡୀ ଶଵ ୄଭରି, 
ଶଵୄଯ ତା' ଥାଏ    ରୁଶ ଭଳିା ରାଜ 

ିଅଖିଠାଯ ଯଙ୍ଗ ଖାରି  । 
 

ତାଯାଗଣ ଭୄଧ୍ୟ    ୄବାଦୁି ଜସ୍ମଯ  
ିବିଵାଯ ଭୁଗ୍ଧକଯ,  

ିଅକାଳଯୁ ଝୄଯ   ୄଭଞ୍ଚା ୄଭଞ୍ଚା ୄଜୟାତ୍ସ୍ନା 
ଳଯତଯ  ଚଭତ୍କାଯ ।  

 
ଵୄଯାଫୄଯ ୄଳାୄବ   କୁଭୁଦ କଭ  

ଳଯତଯ ଯଳୄଯ,  
ଭାତୀ ଟଗଯ    ପୁଟ ିିଈଫୄନ  

ଜନ ଭାନଵକୁ ଶୄଯ ।  
 

ି ଦନିଯ   ଗ ତୁଭଯ 
ଳଯତ ୄଗା ସ୍ଭଯଣୀୟ, 

ଚରି୍ତ୍ୄଚାଯା ତୁଭ     ଚତି୍ରତି ୄଚୄଶଯା 
ିଅଶା ୄକୄଡ କଭନୀୟ  । 
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କାଳତଣ୍ଡୀ ପୁରଯ ଵିଂୄକତ ୄଦିଆ 
ଭାିଅ ିଅଵୁଛ ି, 
ିୄକ୍ଷା କଯଛିନ୍ତ ିଳଶ ଳଶ ବକ୍ତ 
ୄଦଖିଫାକୁ ଟିୄ କ ଭାିଅଯ ଭଖୁ 
ଭାିଅଯ ିଅଳିୄ , 
ୄଧାିଆଫାକୁ ିୄନକ ା 
ପ୍ରକୃତଯିାଣୀ ଵୄଜିଆ ୄଦିଈଛ ିନଜିକୁ 
ସ୍ବାଗତ କଯଫିାକୁ ଭାିଅକୁ | 
 
ଭାିଅ ିଅଵୁଛ,ି 
ିଈତ୍ସଫଭୁଖଯ ୄଶିଈଛ ିଵଶଯ 
ଖଵୁିୄ ଯ ିଈଛୁ ିଡୁଛ ିଗଁା 
କନୁି୍ତ, ିଅଜ ିଫ ିରୁଶ ଳୁଖିନ ି
ୄଵିଆ ଭାିଅ ିଅଖିଯୁ , 
ମିଏ, ଜ ିଜ ିୄଶିଆଛ ିିଙ୍ଗାଯ  
କଏି ଝିିକୁ ଶୄଯିଆ କାନୁ୍ଦଛ ିତ 
କଏି ନୟାୟ ିଅଳାୄଯ, 
ଭନ୍ଦିୄ ଯ ୄଦଫୀ ୂଜା କଯ ି
ଫାଶାୄଯ ିଯାଧ କୄଯ ନତି ି
ଏିଆ ୄଵ ଭଣି, 
ମିଏ ୄଡଙୁ୍ଗଯା ିଟ ିିଟ ିକୁୄଶ 
ଭାିଅ ିଅଵୁଛ ି! 
ଭାିଅ ିଅଵୁଛ ି! 

ମୋଜୁଯ  

ଭୋଆ ଆସୁଛ ି
ପି୍ରୟଙ୍କୋ ପି୍ରୟଦର୍ନିୀ ଯୋୟ 

ର୍ଯ  
ଫନିୟ ଭିଶ୍ର 

ୄଭରାଣ ିୄନରାଣି ଧଯାଯୁ ଶ୍ରାଫଣ, 
ନୀ ନଭିସ୍ ିଅକାଳ, 
ୄଳାବା କାଳତଣି୍ଡ, ତଟନିୀ କୂୄଯ, 
ଫଞି୍ଚାଏ ଳଭୁ୍ର ଯଳ । 
 
ଧଯଣୀ କ ିିଅଜ ିନଫୀନ ତଯୁଣୀ, 
ଵଫୁଜଭିା ଯଙ୍ଗ ୄନିଆ, 
ୄଳପା ିଫଛିାଏ, ଫୁକୁୄଯ ତାଶାଯ, 
କାଶାଯ ସ୍ବାଗତ ାିଆ ଁ? 
 
ିଫତଯ ିିଅଜ ିିଅଵିୄ ଫ ୄମ "ଭା" 
ଏଶ ିଧଯାଧାୄଭ ତା'ଯ, 
ପୁଟମିିଫ ଶଵ, ିଧୄଯ ିଧୄଯ, 
ଲ୍ଲୀ ୄଶିଈ ଫା ନଗଯ । 
 
ମୁୄଗ ମୁୄଗ ତୁଭ କଯୁଣାଯ ଫାଯ,ି 
ଜଗୄତ ଫଯି ମାଏ, 
ଳକି୍ତ  ବକି୍ତଯ ିୂଫସ୍ ଭିନ, 
ିଅସ୍ରାଦତି ପ୍ରାଣ ଶୁଏ । 
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ଜୋଣିଛ ୍ ିୄ୍ହ ି 
ସୁଭି ୋ ୄଫୄହଯୋ ଫୋି 

ଜାଣଛି କ ିୄକଶ ିିଅକାୄଳ କାଶିଁକ ି
ଧା ୄଫାିଆତଯ ୄଭା? 
କଚିଯି ିଭିଚଯି ିଳଯତ ଗଗୄନ 
କ୍ଷୀ ିଈୄଡ ୄବା ୄବା ? 
 
ନଦୀଠା ୄଯ ଚାଭଯ ୄଦାାଏ 
କାଳତଣି୍ଡ ଳଭୁ୍ରୄଦଶୀ ? 
ୄଳପା ିଫଛିାଏ ୄଯଳଭୀ ଗାରିଚା 
ଶୄଵ ିଈଲ୍ଲାଵୄଯ ଭଶୀ ? 
 
ବୂଭିଠାଯୁ ବୂଭା ଫାୋୟିତ ିଅଜ ି
କାଶା ଳୁବ ିଅଗଭୄନ ? 
ଫତି୍ର ଁକାଯ ଗୁଞ୍ଜଯତି ଶୁଏ, 
ଶୃଦ ୄକାୄଣ ିନୁୄକାୄଣ? 
 
ଶିଂଵ ଶିଂଵଯା ିଦମ ୄାଖଯୀୄଯ 
ନାଚୁଥାନ୍ତ ିଝୁରି ଝୁରି? 
ଗାିଅଁ ବୁିଅଵୁଣୀ ୄାଖଯୀ ତୁଠୄଯ 
ିଅନନ୍ଦୄଯ ୄକାାୄକା?ି 
 
ଫୁଝରିି ଫୁଝରିି ଭାିଅ ୄଭା' ିଅଵୁଛ ି
ୄଵଥିାିଆଁ ଏୄତ ଵଜ, 
ଚାର ିରାଭାୄନ ନୂିଅ ଜାଭା ିନ୍ଧ 
ଶୁି ିଅଜ ିଵଜଫାଜ ।  

ବୁଫୄନଶ୍ଵଯ  

ଆଜ ିଦର୍ହଯୋ 
ଇ ଶି୍ରୀ ସୋହୁ 

ିଅଜ ିଦଳଶଯା         ନାଚୁିଛ ିଧଯା 
ଫିୄ ଜ ଭାିଅ ଦଳବୁଜା 

ୄାଡୄଳାଚାୄଯ    ଚାରିିଛ ିୂଜା 
ଫାୄଜ ୄବଯୀ ତୁଯୀ ଫାଜା |  

 
ୂଜା ଭଣ୍ଡଯ        ଵୁଦୃଳୟ ୄତାଯଣ 

ଶଯ ିୄନିଈିଛ ିଭନ 
କ ିଫର୍ଣ୍ିଫା ୄଳାବା     ଜନଭନ ୄରାବା 

ଵୄତ କ ିସ୍ବଗସ୍ ବୁଫନ | 
 

ଦୁଗସ୍ତନିାଳନିୀ        ଭଶିା ଭର୍ଦ୍ଦନିୀ 
ଦୁଷ୍ଟଙୁ୍କ ଫନିାଳ କଯ ି

ିଅସ୍ଥାନୄଯ ଫିୄ ଜ     ଭାତା ଜଗଦଭବା 
ଦଳ ପ୍ରଶଯଣ ଧଯ ି| 

 
ବକ୍ତ ଭୄନାଫାଞ୍ଛା      ୂଯଣ ାିଁଆକ ି 

ଏ ଧଯାଧାଭୄଯ ଫିୄ ଜ 
ବକତ ିିନ୍ତୄଯ      ଡାକିୄ ର ଭାିଅଙୁ୍କ 

ଭାିଅଙ୍କ କାନୄଯ ଫାୄଜ | 
 

ଗୁଶାଯ ିକଯୁଛୁ         ିଳାନ୍ତ ଧଯାକୁ 
ଫାୄଯ ଳାନ୍ତ କଯଦିିି 

ବକତ ିପ୍ରଣାଭ       ଜଣାିଈ ାଦୄଯ 
ିଅଳି ଫଯି ମାି |  

ଶ୍ରୀଯୋଭ ନର୍ଯ, ୄଖୋର୍ଦ୍ଗୋ  
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ର୍ଯ  ଫର୍ଣ୍ଗନୋ 
୍ୃଷ୍ଣପି୍ରୟୋ ଭହୋୋତ୍ର  

ିଵଯ ିମା’ନ୍ତ ିୄଭଘଭାା ଧୀୄଯ ୄତଜ ିଥ ୄଭଘଦ୍ଵାଯ 
ନଭିସ୍ ିଅକାଳ ଵୁଭା ପ୍ରକାୄଳ ୄମଵୄନ ଵଯଵୀ ନୀଯ। 
 
ଚନ୍ଧଭା ଵଶତି ିଈଯଭ୍ର ୄକୌତୁକ ଚାରିିଛ ିପ୍ରତକି୍ଷୄଣ 
ିଆତସ୍ତତିଃ ଧାିଆ ଁଫାୄକ ରୀଡନ୍ତ ିୄମଯ ିରୀଡା ପ୍ରାଙ୍ଗୄଣ। 
 
ଳଯତ ୠତୁଯ ିଅଗୄଭ ପ୍ରକୃତ ିଯାଣୀଯ ୄଳାବା ଵମ୍ଭାଯ 
ଵୁୄଳାବିତା ଧଯା ାଫସ୍ଣ ିଅଗୄଭ ପ୍ରସୁ୍ଫଟତି ୁଷ୍ପାଙୁ୍କଯ। 
 
ଗିଯୀଯାଜୄଜଭା ୄଵଫାୄଯ ତତ୍ପଯ ଭଦୁୃଭନ୍ଦ ଫାୟୁ ଫଶ ି
ଧୂ ଝୁଣା ଫାଵ ିଗୁଯ ଚନ୍ଦୄନ ୄନିଈଛ ିଭନକୁ ୄଭାଶ।ି 
 
ୄେତ ଫର୍ଣ୍ସ୍ଫବିା ପ୍ରକାଳ ିଵଫସ୍ତ୍ର କାଳତଣି୍ଡ ଭାନଭୟୀ 
କଯିଆ ସ୍ବାଗତ ଭାତାଙୁ୍କ ଵାନୄନ୍ଦ ିଅଵ ଭା' ଭଭତାଭୟୀ। 
 
ଳୁବ ଳଙ୍ଖ ଵଶ ନାନା ଫାଦୟ ଧ୍ଵନ ିସ୍ବଗସ୍ଥୁ ଯଶ ିଯଶ ି
ଳୁବୁଛ ିୄମଵୄନ ନୁୁଯ ନକି୍ଵୄନ ଭାତା ିଅଵନ୍ତ ିସ୍ରାିଆ। 
 
ା, ତା, ଘଣୃା, ଗଫସ୍, ିଶଙ୍କାଯ ଫନିାଳ କଯ ଜନନୀ 
ିଅଵ ୄଗା ବଫାନୀ ଦୁଗସ୍ତ ିନାଳନିୀ ଭଶିାଵୁଯ ଭର୍ଦ୍ଦନିୀ। 

ୁଯୀ  
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ମୋ' ୄଦଫୀ ସୄଫଗବୂୄ ଷୁ 
ଛଫଯିୋଣୀ   ି

ଳଯତ ିଊତୁ ିଅେନି ଭାଵଯ 
ଳୁକ୍ଳକ୍ଷ ପ୍ରତିଦା 
ନଫଯାତ୍ର କା "ନଫଦୁଗସ୍ା" ଶବନ୍ତ ି
ନଫୄଗୌଯୀ ନାୄଭ ୂଜା । 
 
ଗିଯଯିାଜ ଶଭିାୟ ତୄାଫୄ 
କନୟା ଯୂୄ ୄଶୄର ିଈବା 
ପ୍ରଥଭ ଦନିୄଯ "ୄଳୈୁତ୍ରୀ" ନାୄଭ 
ୄଦଖାିଆୄର ନଜି ପ୍ରବା । 
 
ଳାନ୍ତ େିଗ୍ଧ ୁଣ ିୄଫୈଯାଗୟ ୄଫଳୄଯ 
ଦ୍ଵତିୀୟ ଦନିୄଯ ଭାତ 
ଳୁଭ୍ର ୄତୄଜ "ବ୍ରସ୍ଯଚାଯଣିୀ" ିର୍ଣ୍ସ୍ା 
ଧଯାଫତଯଣ ୄଵତ । 
 
ତୃତୀୟ ଦଫିୄଵ "ୄଚୈତ୍ରଘଣ୍ଟା" ନାୄଭ 
ନସ୍ବଯ ତନଭିା ୄଦଶ ି
ଳଯତଯ ସ୍ବଚ୍ଛ ନଭିସ୍ ିଅକାୄଳ 
ୄମାଛନା ଫତିୄଯ ଫଶି ି। 
 
ଶାୄତ କଭଣ୍ଡୁ ଜାଭା ିଵାୄଥ 
ଗଦା, ଚର, ଧନୁ ଧଯ ି
ଏ' ନଫଯାତ୍ର ଯ ଚତୁଥସ୍ ଦିୄ ନ ଭା' 
"କୁମାଣ୍ଡ " ନାଭ ିଅୄଫାଯ ି। 
 
ଞ୍ଚଭ ଦନିଯ ୁଣୟ ିଫକାୄଳ 
ୂଜା ାନ୍ତ ି"ସ୍କନ୍ଦଭାତା" 
ଳକି୍ତ ସ୍ବଯୁିଣୀ ିଟନ୍ତ ିୄଵୌଭୟଶ୍ରୀ 
କାର୍ତ୍ିୄ କୟଙ୍କ ଏ ଭାତା । 

ନଦୀ ଠା ତୁଠ ଗଶଯି ିଶୁଡାୄଯ 
କାଳତଣି୍ଡ ଥାନ୍ତ ିବଯା  
"କାତୟାୟନୀ" ଯୂୄ ଷ୍ଠ ଦିୄ ନ ୄଦଫୀ 
ସ୍ରାିଆ ିଅଵନ୍ତ ିଧାଯା । 
 
ଚକୁ୍ଷଦାନ ାିଆ ଵପ୍ତଭୀୄଯ ଦୁଗସ୍ା 
"କାଯାତ୍ର"ି ୄଫଳ ୄନିଆ 
ିୂଫସ୍ ସ୍ବଯୂ ୄଦଖି ବକତଙ୍କ 
ଦୁିଃଖ ମାଏ ଦୂଯ ୄଶାିଆ । 
 
ଭଶାଷ୍ଟଭୀ ତିୄ ଥୟ "ଭଶାୄଗୌଯ"ି ଯୂୄ 
ିଅଫବିସ୍ୁ ତ ିଷ୍ଟବୁଜା 
ଡଭବୁଯୁ ତ୍ରଳିୂ ଧାଯ ିୄେତଫସ୍ତ୍ରl 

ିବୟ ପ୍ରଦାୄନ ଵଦା । 
 
ଳଙ୍ଖ ଚର ଗଦା ଦମଯ ିଅୟୁୄଦ୍ଧ 
ନଫଯାୄତ୍ର "ଵଦି୍ଧଦିାତ୍ରୀ" 
ିଈାଵକଙ୍କଯ ଵକ ୄକେଳକୁ 
ଶଯନ୍ତ ିଏ କଯୁଣାୄନତ୍ରୀ । 
 
ନଫ ଦନିାନ୍ତକ ଏଶିଯ ିଭାତ 
ତନୁୄଯ ଶୁିନ୍ତ ିଗଢା 
ଦଫିୟ ୄଚତନାଯ ଵର୍ତ୍ା ୄତା ିିଅଣ ି
ଭା', ଫତିଯନ୍ତ ିଵିିଂଶଯୁଢ଼ା । 

         ଭଧ୍ୟର୍ୋସନ 
ଫଯିିଡ଼,ି ଜର୍ ସିିଂହୁଯ  
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ର୍ଯ  ସନ୍ଧୟୋ 
ର୍ୋୟତ୍ରୀ ୄଫହୁଯୋ 

ବଯା ବାଦ୍ରଫଯ ିଘସ୍ୟଥାୀ ଧଯ ି
       ିଅୄଵ ଳଯତ ଵୁନ୍ଦଯୀ, 
ଧାଯା ଶ୍ରାଫଣଯ ତୃପି୍ତ ରାବ କଯ ି
       ଫସ୍ା ମାଏ ିଵଯ ି,  
       ଫଜୁି ିଭନ ଫଯିଵ ,  
ୄପଯମିିଫା ାିଆ ଁୄଭଘଭାା ଵାୄଥ 
      କଯୁିଛ ିୄକୄତ ୄଯା।  
 
ଳୁଭ୍ର କାଳତଣି୍ଡ  ୄଵୌନ୍ଦୄମସ୍ୟ ଭଣି୍ଡତ 
      ଶୁିିଆ ପ୍ରକୃତଯିାଣୀ, 
ିଅକାଳ ଛାତିୄ ଯ ଳୁଭ୍ର ଛାୟାଥ 
      ଶୃଦୟକୁ ନଏି କଣିି ,  
      ନଦୀଠା ଶଵରିାଣି,  
ାଫସ୍ଣଯ ଭନ୍ତ୍ର ଗାିଆ ଗାିଆ କୄଯ 
     ଭାତାଙ୍କଯ ିଅଫାଶନୀ।  
 
ଭନ୍ଦ ଵଭୀଯଯ ଳୀତ ଯୄଳ 
     ନୃତୟଯତା କୁଭୁଦନିୀ , 
ଚାନ୍ଦ, ଫାଦରଯ ରୁଚକା ିୄଖୄ 
     ଫିୄ ବାଯ ଶୁଏ ଯଜନୀ ,  
     ପି୍ରୟଙ୍କ ଦଳସ୍ନ ାିଆଁ,  
ିତ ିମତନୄଯ ଵଜଫାଜ ୄଶାିଆ 
     ଵଯଵୀୄଯ ିଛ ିଚାଶିଁ।  
 

ଦୂଯ ଦଗିଫୄୟ ବଵାଫିଈଦଟ ି
      ବାଵିଆ ୄଫାିଆତ ଯ ି, 
ୄଶଭକାନ୍ତ ିଜଣିି ଜସ୍ମପୁିର ଶଵ ି 
      ନୃତୟ କୄଯ ଢ ିଢ,ି  
      ଚୁି ଚୁି କୁୄଶ କାୄନ,  
ାୄଖିଆ ିଅଵରିା ଜସ୍ମିା ଭିତ 
      ଡୁନାଶିଁ କଫିା ଭୄନ ?  
       
ିନିଯ ତାୄ ପ୍ରଜାତ ିୄଖୄ 
     ୄକାଟ ିଵୁଭନଙ୍କ ୄକାୄ , 
ଫାଯୁଣୀ ୄକାୄଯ ଡୁଫମିାନ୍ତ ିଯଫ ି
      ିୂଫସ୍ ଫର୍ଣ୍ସ୍-ଫବିାୄଯ ,  
      ଯାତ୍ର ିିଅୄଵ ଥିଯଥିିଯ,ି  
ଚୁନ ିଚୁନ ିତାଯାପୁରୄଯ ିଅକାଳ 
       ିଗଣା ମାିଆଛ ିୁଯ।ି  
 
ଵୁଭା ିଞ୍ଜନ ଭାଖି ୄଶାିଆ ମାଏ 
      ଫନଗିଯ ିକାନ୍ତାଯୄଯ, 
ଭଧୁଵକି୍ତ ଶୁଏ ଏ ଵାଯା ିଫନୀ 
      ଫବିାଫଯୀଯ ସ୍ପଳସୄ୍ ଯ ,  
      କଭନୀୟ ତା'ଯ ୄଳାବା,  
କୃଷ୍ଣଫର୍ଣ୍ସ୍ ାୄଟ ଦିୄ ଳ ଭୄନାଯଭ 
      କ ିିଈଭା  ୄଦଫ ିିଫା।  

୍ଟ୍  
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ଫୋରିଘୋଟ, ୄର୍ୋୋୁଯ, ୁଯୀ  

ୄଶ୍ଵ ୋଙ୍ଗୀ ର୍ଯ  
ସୃ୍ମ  ିଯଞ୍ଜନ ୋତ୍ର  

ବାଦ୍ରଫଯ ୄବାଦୁି ଖଯାୄଯ ରଶରଶ  
ଳଯତ ୄଢିଈବାୄଙ୍ଗ କାଳତଣ୍ଡୀ ୄଦଶୄଯ, 
ିଅକାଳ ନୀ ଗାରିଚାୄଯ ବାଵଭାନ  
ଫାଯଫିାଶ ୄଖୁଥାଏ ଭଦୁୃ ଵଭୀଯଣୄଯ। 
 
ନଦୀଯ ତଟୄଯ ଥଯ ଫନ୍ଧୄଯ ଵଫୁଠ ି 
ଳଯତଯ ୄେତାଙ୍ଗ ଦଚସି୍ମ,  
ଭୁକ୍ତ ଭଣ୍ଡଯ ପ୍ରତଛିଫ ି 
ଫଚୁି୍ଛଯତି ଶୁଏ ନଦୀଯ ସ୍ବଚ୍ଛ ଜୄଯ 
ନଫନୄଯ ନନିୀ ପ୍ରୀତଵିକି୍ତ ଶୁଏ ବିଁଯ ଚୁଭାୄଯ.... 
 
ଳିିଈଭିଖା ଥଯଯ ଠୄଯ  
ଝଯଝିଯ ିିଅୄଵ ନଝିସ୍ଯଣିୀ, 
ଳାନ୍ତ ିଈଫନୄଯ ଛମ୍ ଛମ୍ ାଣିଯ ାିଈଜଁ ି 
ନାଚିିଈୄଠ ନଜିସ୍ନ ଫନାନୀଯ ିଶଞ୍ଚ ଫୁକୁୄଯ... 
ଦନିଯ ଫୟଵ ଫତିମିାଏ 

ିସ୍ତଗଭନ ଯଫଙି୍କ ଵନୂି୍ଦଯା ଫର୍ଣ୍ସ୍ୄଯ, 
ଵଞ୍ଜଯ ଵତିା ଭଶକୄଯ ୁଯିିଈୄଠ ୄଗାଧୂକିା... 
ନଭିସ୍ ଯାତିୄ ଯ ଜସ୍ମ ିଵ ବାୄଙ୍ଗ  
କୁଭୁଦଯ ିଅଖିୄଯ, 
ବଣବଣ ୄଳପା ିଭଶକ ଢାମିାଏ  
ୄଭା' ଫାଯଦୁିିଅଯୄଯ । 
 
ଳାଯଦୀୟ ୄଳାବାୄଯ ଚଚଞ୍ଚ ଏ ୄରଖନୀ  
ଯଚଦିଏି ଳବ୍ଦଯ ିୄନକ ିଅୄଫଗ, 
ାଫସ୍ଣ ଟୁିଅଯ ୄଘନିିଅୄଣ ନଫୀନ ିଈଲ୍ଲାଵ  
ଵକାଯ ଵୁୄନରି କଯିଣ ିଫା ଗଛରତାୄଯ  
ଡଥିିଫା ଶରିି ଳଳିଯି ଵଫୁିଅୄଡ  
ଳଯତଯ କୁିଅଁଯୀ ଯଳ ।  



 

 

 

 

28 

 

    ଅୄ୍ଟୋଫଯ 
   ୨୦୨୨  

ଚତି୍ର 
ୄଜୟୋ ପି୍ରବୋ ଟ୍ଟନୋୟ୍  

ଚତି୍ର ଫଚିତି୍ର ଏ ଦୁନିିଅଯ ଚତି୍ର 
ୄଦଖ ଥୄଯ ଚକୁ୍ଷ ୄପିଆ 
କଫଯି କଫତିାଠାଯୁ ଫ ିିତୀଫ  
ଚଭତ୍କାଯ ରାଗୁଥାିଆ 
ଚତି୍ର କୁୄଶ କଥା ଚତି୍ର ଦଏି ଫୟଥା 
ଚତି୍ରତି କଯିଆ ପ୍ରାଣ 
ଚତି୍ରଟ ିଜୀଫନ୍ତ ିଫା ଏକ ଚତି୍ର 
ସ୍ପଳସ୍ କଯ ିଥୄଯ ଜାଣ 
କଫତିାକୁ ଢ ିିଅଫୃର୍ତ୍ ିକଯ ି
ଫୁଝଶୁିଏ କାଫୟ କା 
ଚତି୍ରକଯ ଫୁୄଝ ଚତି୍ରଯ ିଈୄର୍ଦ୍ଦଳୟ 
ିଅଧୁନକି ଚତି୍ର କା 
ଵଭାଜଯ ଚତି୍ର ଫଦଗିରାଣି 
ିଅଧୁନକିତାଯ ଯୄଙ୍ଗ 
ିତୀତଯ ବଗ୍ନ ନଗ୍ନ ନର୍ତ୍ସ୍କୀ 
ଫଖାଣୁଛ ିନଜି ିୄଙ୍ଗ 

ିୟୁତ ମୁଗଯ ିଅିଈଟା ସୃ୍ଭତକୁି 
ଚତି୍ରକଯ ିଅଙି୍କଦଏି 
ଜଙ୍ଗର ାଶାଡ ଯୁକ୍ଷ ଭଯୁବୂଭ ି
ଚତି୍ର ଫ ିକଥା କୁୄଶ 
ଶୃଦ କାନବାୄଵ ଭନଯ ତୁୀୄଯ 
ୄକୄତ ଚତି୍ର ଶୁଏ ିଙ୍କା 
ୄକୄତ ରିବିମାଏ, ୄକୄତ ଚସି୍ମ ଯୄଶ 
ଛାତତିୄ ଶୁଏ ିଙ୍କା 
ଶୃଦୟ ଭନ୍ଦିୄ ଯ ପ୍ରବୁ ଚତି୍ରଟ 
ଯଖିଦିି ନଦି୍ଵସ୍ନ୍ଦୄଯ 
ଭନ୍ଦଯି କଫାଟ ୄଖାରି ୄଦଖଥୁାି 
ବାଫ ବକି୍ତ ଦସ୍ଣୄଯ 
ଏଭିତକିା ଚତି୍ର ିତୀଫ ଫଚିତି୍ର 
ରିୄବନାଶିଁ ୄଵ ଶୃଦଯୁ 
ଵକ ଳକି୍ତଯ ିଅଧ୍ୟାତ୍ମକି ଚତି୍ର 
ଦିୄ ଳ ଶୃଦୟ କନ୍ଦଯୁ.....  

ୄଖୋର୍ଦ୍ଗୋ  



 

 

29 

 

                                                                                                                   ଅୄ୍ଟୋଫଯ 
                              ୨୦୨୨  

ଅହୟ ସରୁକ୍ଷଣୀ 
ସୁୄଯର୍ ଚନ୍ଧ ଯଥ 

କୁଭାଯ ୂଣଭିା ିୄଟ କୁଭାଯୀ ଫସ୍ 
ବଫିୟତ ନାଗଯକି ିଅଭଯ ଗଫସ୍ 
       ଗିଂଜାଭଯ ଖରିୄକାୄଟ ତାଶାଯ ଜନମ 
       ୄଜୟାତି ଳାସ୍ତ୍ର ନୁିଣ ୄଵଶଟି ିଗ୍ରାଭ 
ଵିଂସ୍କତୃ ିଵବ୍ନଣସ୍ ିୄଟ ିଅଦଳସ୍ ଫିଂଳ 
ଫାକିାଯ କରି୍ତ୍ସ୍ୀଯାଜ ିପୁଟାଏ ଶଵ 
       ଚନ୍ଧଯ ୄଜାଛନା ଵଭ ତା ଯୂ କାନ୍ତ ି
       ଵଯଫଗୁଣଵବ୍ନଣସ୍ା ଚଭତ ି
ୄଶ୍ରଷ୍ଠ ଵୁନ୍ଦଯ ମୁଫକ ଧଯରିା ଶାତ 
ଦାବ୍ନତୟଜୀଫନ ଵୁୄଖ କାାତିାତ 
        ିଅଦଳସ୍ ଗଶୃଣିୀ ଫଧୂ ଳବଳୁଯାୄୟ 
        ଫନୁ୍ଧ ଯଜିନଵଶ ିଅନନ୍ଦଭୄୟ 
ଏକଭାତ୍ର ଭଣ ିଦୁିଆ ଯତ୍ନଯ ଭାତା 
ଵୁଳକି୍ଷା ୄଦିଆ ଵନ୍ତାୄନ ଜଗତଜତିା 
        ିଈଚ୍ଚୄଦ ିବିକି୍ତ ଭଣିଟ ିତାଯ 
        ଭଯଣ ଭୁଖଯୁ ଯକ୍ଷା କରା ଫନୁ୍ଧଯ 

ଵଡକ ିଈୄଯ ତାଯ ଗରାଟ ିପ୍ରାଣ 
ଟ ିଵ ିଏସ୍ କବ୍ନାନ ିଫନୁ୍ଧ ଦୁିଃଖିତ ଜାଣ 
        ୁତ୍ର ଫଯିଶଣିୀ ଭାତା ୄଳାକାବିବୂତା 
        ଦୁିଃଖ ୄଯାଗ ିଅରଭରିା,ଳମୟାଳାୟିତା 
ଫଶୁଦନି ଭତୁୃୟ ଵଶ ଵିଂଗ୍ରାଭଯତା 
ୁତ୍ର ିୄନବୄଣ ତାଯ ଜରିା ଚତିା 
        ିଶୟ ଵୁରକ୍ଷଣୀ ଚୄ ମଭ ବୁଫୄନ 
        ଵନୂି୍ଦଯ ିତା ଚୁଡ ିୄଳାବା ଫଦ୍ଧସୄ୍ ନ 
ସ୍ବଗସ୍ଦବାଯ ଭୄଧ୍ୟ ିନ୍ତ ୄଶରା ଳଯୀଯ 
ତ୍ନୀଶଯା ତ ିକାୄନ୍ଦ ୄଶାିଆ ିଧୀଯ 
        ଜନଭ ଭଯଣ ୄଦଖ ଏ ଯିଂଗ ଭିଂୄଚ 
        ିବିନୟ ୄଯ ଚାୄର ଯଦା ୄଛ 
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଦୄଯ ଯଖିଥା ଭନ 
ିଈଦ୍ଧାଯ କଯିୄ ଫ ୄଵଶ ିଚକାନୟନ  

ଜଟଣି ,ୄଖୋର୍ଦ୍ଗୋ  
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    ଅୄ୍ଟୋଫଯ 
   ୨୦୨୨  

ୄପ୍ରଭଯ ପ୍ର ୀ୍ ( ୋଜଭହର) 
ଅକ୍ଷୟ ଭହୋନ୍ତ ି

ଯାଣୀ ଭଭତାଜ 
କଶଥିିୄର ଦିୄ ନ 
"ମଦ ିବର ାି ୄଭାୄତ 
ଗ୍ରଶଣ କଯଫି ି
ଜୀଫୄନ ଭଯୄଣ 
ିଈଶାଯ ୄଦଫ ୄମୄତ।"  
 
ଭଭତାଜଙ୍କଯ 
ଭତୁୃୟଯ ଛ'ଭାୄଵ 
ଚନି୍ତା କୄର ଵାଶାଜାନ 
ୄକିଈ ଁିଈଶାଯ 
ୄଦୄଫ ୄଵ ତାଶାଙୁ୍କ 
ଯଶଫି ତାଙ୍କଯ ଭାନ।  
 
ମଭୁନା କୂୄଯ 
ନଦୀ ଫାରି ତୄ 
ଵଭାଧି ତାଙ୍କଯ ଥିରା  
ତାଶାଯ ିନକିୄଟ 
ସୃ୍ଭତିୄ ଟ ଗଢିୄ ଫ 
ଭୁୄଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଢୁକଥିିରା।  
 

ୟୁିଯ ଏଶ ି
ିଅଗ୍ରା ଵଶଯୄଯ 
ତାଜଭଶର ଶିଁ ୄଶରା 
ଝରଭର ୄଶାିଆ 
ଏୄଫ ଝଟକୁଛ ି
ଚାଯଳି' ଫଯ ୄଶରା।  
 
ଫାରି ୄଯ ୄକୄତ 
କୂି ୄଖାା ୄଶରା 
ଳୁଖା ଭାଟ ିୄଦଖାୄଦରା 
ିଆଟା ଥଯୄଯ 
ବଯ ିୄଦିଆ ତାକୁ 
ିରଯ ତିିଅଯ ିୄଶରା।  
 
ୄକାଡଏି ଶଜାଯ  
ଶ୍ରଭିକ ରାଗିୄର 
ଯାଜୄକା ଳନୂୟ ୄଶରା 
ଫାିଆଳ ିଫଯ 
ଵଭୟ ରାଗିରା  
ୄତୄଫ ତ ଵିଂୂର୍ଣ୍ସ୍ ୄଶରା।  
 

ୄକାଡଏି ଶଜାଯ  
ୄରାକଙୁ୍କ ଵମ୍ରାଟ  
ଖାଦୟ ଶିଁ ୄମାଗାିଈଥିୄର 
ିଅଖାଖ ୄରାକ  
ୄବାକରିା ଯଶିୄ ର 
ଚନି୍ତା ୄଵ କଯୁ ନ ଥିୄର।  
 
ୄକାଟ ିୄକାଟ ିିଆଟା 
ରାଗିରା ୄଵଥିୄଯ  
ଭୁକ୍ତ ଶୄସ୍ତ ଖଚ୍ଚସ୍ ୄଶରା 
ଏକ ଶଜାଯ ଟନ 
ଭାଫସ୍ର ରାଗିରା 
ଭଶର ଵୁନ୍ଦଯ ୄଶରା।  
 
ଯାଜସ୍ଥାନ ଠାଯୁ  
ଭାଫସ୍ର ିଅଵରିା 
ଶାତୀ ୄଶୄର ନିୄ ୟାଜତି  
ୄପ୍ରଭଯ ପ୍ରତୀକ  
ଏ ତାଜଭଶର  
ସୃ୍ଭତ ିାିଁଆ ପ୍ରାୄୟାଜତି।  
 

ଅଫର୍ଷି୍ଟ ଅିଂର୍ ଯଫତ୍ତଗୀ ୃଷ୍ଠୋୄଯ... 
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                                                                                                                   ଅୄ୍ଟୋଫଯ 
                              ୨୦୨୨  

ନଭିଗୋରୟ  

ଫୟାଳି ଏକଯ 
ଜଭି ୄଯ ୄଶରା 
ଭଭତାଜଙ୍କଯ ସୃ୍ଭତ ି 
ଭାଫସ୍ର ିଈୄଯ 
ୄଖାଦତି ୄଶାିଆଛ ି
ାଟ୍ରକି କାଯ କୃତ।ି  
 
ୄା ଳଶ ିଅିଈ 
ଦଳ ଭଵଶିାୄଯ  
ଵୁଯୁ ୄଶରା ଏଶ ିକୀର୍ତ୍ ି 
ଫତଳି ଵାରୄଯ 
ୄଳ ୄଶାିଆଥିରା 
ଯଶଗିରା ଏକ ସୃ୍ଭତ।ି  
 
ୄା ଳଶ ିଅିଈ 
ଵତଠୀ ଵାୄର 
ୁତ୍ର କରା ତାଙୁ୍କ ଫନ୍ଦୀ  

ଵାତ ଫସ୍ ମାଏ 
ଚାଶିଁ ୄଵ କୀର୍ତ୍କୁି 
ିଅଖି ୄଦିଆଥିୄର ଭୁଦ।ି  
 
ଵାଯା ଜଗତୄଯ 
ଵପ୍ତାଶ୍ଚମସ୍ୟ ୄଶାିଆ 
ଭୁଣ୍ଡ ୄଵ ୄଟକଛି ିିଅଜ ି
ଵପ୍ତଭ ିଅଶ୍ଚମସ୍ୟ  
ନାିଅଁ ଯଶଗିରା 
ୄପ୍ରଭଯ ଵନ୍ତକ ଵାଜ।ି  
 
ତଯିଳି ଫଯ 
ଳାଵନ ବିତୄଯ  
ୄକୄତ ବର କାଭ କୄର 
"ଵାଭ ୄଭା ଜୁତା ୄଦରା"  
କଶ ିିରାଭାୄନ 
ିଆତଶିାଵ ୄଘାୁଥିୄର।  

ମାଶା କୄର ଵଏି 
କାଯଗିଯିଂକଯ 
ଶାତଗୁଡା କାଟିୄ ଦୄର 
ଏବ ିଭଶର 
ିଅିଈ ୄଗାୄଟ ୄଶଫ 
ୄକୄଫ ୄଵ ଚାଶିଁ ନ ଥିୄର।  
 
******* 
ଵାଭ ୄଭା ଜୁତା ୄଦରା  
****** 
ଵା.. ଵାଶାଜାନଫାଦ 
ଭ.. ଭୟୂଯ ଵିିଂଶାଵନ 
ୄଭା.. ୄଭାତ ିଭଵଜଦି  
ଜୁ... ଜୁଭା ଭଵଜଦି  
ତା.. ତାଜଭଶର 
ୄଦ...ୄଦବନଖିାଵ,ୄଦବନୟିଭ 
ରା.. ରାରକଲି୍ଲା  
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    ଅୄ୍ଟୋଫଯ 
   ୨୦୨୨  

ୄରୋଧ ଯୋକ୍ଷସ 
ସୂମଗୟ୍ୋନ୍ତ ିଦୋର୍ 

ୄରାଧ ଯାକ୍ଷଵ  
            ଚରି୍ତ୍ କଯିୄ ର ଫଳ  
ଫିୄ ଫକ ନାଳ  
            କ୍ଷତିୄ ଯ ଶୁଏ ୄଳ  
ିଈଦାଶଯଣ  
            ଞ୍ଚଫଟଯି ଫନ  
ଵୁନା ଶଯଣି  
            ଳଯାଘାତ ଫଶନ  
କୄବ୍ନ ଗଗନ  
             ଡାୄକ ତ୍ରାଶ ିରକ୍ଷ୍ମଣ  
ୄଫୈୄ ଦଶୀ ଭନ  
             ଚା ୄମୄସ୍ମ ଘନ  
ଡାକ ିରକ୍ଷ୍ମଣ  
            ଯାଭ ଫିୄଦ ଳଣୁ  
ରକ୍ଷ୍ମଣ ଶଵ ି 
            କୁଟୀଯ ଭୄଧ୍ୟ ଫଵ ି 
ଫୀଯୄଯ ୄଶ୍ରଷ୍ଠ  
            ତାଙୁ୍କ ୄଦଫ ୄକ କଷ୍ଟ  

ଳୁଣି ୄଫୈୄ ଦଶୀ  
             କବ୍ନତି ୄରାଧ ଫଶ ି 
କଶଫିା କଥା  
             ୄରାଧରବ୍ଧ ଶୀନସ୍ତା  
ଯାଗଜଜସ୍ଯ  
             ଳସ୍ୁଯାଭ ପ୍ରଫଯ  
ଏ ୄକୄଡକଥା  
             କଯିୄ ର ଭାତୃ ଶତୟା  
ଧୁଫ ଚଯତି  
            ଶଯିଣୟାକ୍ଷ ୄରାଧିତ  
ବାଙି୍ଗରା ଖଭବ  
              ନୃଵିିଂଶ ବାଙି୍ଗ ଦମ୍ଭ  
ରବିରା ଭତୁୃୟ  
              ନଜିଯ ୄରାଧ ୄଶତୁ  
ଵଫୁଯ ିଶତି  
            ୄରାଧ କୄର ିଅୟତ l  

ଓର୍ୋଡୋ, ଜଟଣୀ, ୄଖୋର୍ଦ୍ଗୋ  
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                                                                                                                   ଅୄ୍ଟୋଫଯ 
                              ୨୦୨୨  

ୄଦଫବୂଭ ିଉତ୍ତଯୋଖଣ୍ଡ 

ଫୀଣୋୋଣି ୄଦଫୀ  
ୄଦଫବୂଭ ିିଛ ିିଈର୍ତ୍ଯାଖଣ୍ଡୄଯ 
ଫୁରିଫାକୁ ମାିଆଥିରି 
ୄଦଫତାଙ୍କଯ ୄଵ ଦଫିୟାନୁବଫକୁ 
ଭୄଭସ୍ ିନୁବଫ କରି 
ଫଦି୍ରନାଥ ଧାଭ ଭନଯ ଫସି୍ଭୟ 
ଚଭସ୍ ଚକୁ୍ଷ ବଯଗିରା 
ପ୍ରକୁତ ିଯାଣୀଯ ୄନୈଵଗସ୍ୀକ ୄଳାବା 
ଵୄତ ିଅନଭନା କରା 
ଫବିିଣ ୁୄଷ୍ପ ଫବୁିିତା ୄଶାିଆ 
ୄଳାବାଯ ଵଯା ୄନିଆ 
ଥିକଭାନଙୁ୍କ ିଅକୁଷ୍ଟ କଯୁଛ ି
ୄକେଳ ମାଏ ଦୁଯ ୄଶାିଆ 
ୄଦଫତାଙ୍କଯ ୄଵ ନତିୟ ଯାଵସ୍ଥ ି
ଵୄତକ ିଵୁଧଭସ୍ା ଵବା 
କ କ ୄଶାିଆ ଗଙ୍ଗା ମାଏ ଫଶ ି 
ିଅଶା ୄକୄଡ ଭନ ୄରାବା 

ଭର୍ତ୍ସ୍ୟ ଭନ୍ଦାକନିୀ ଚଯି ୄରାତଵବୀନୀ 
ନାଭ ତା'ଯ ବାଗିଯଥୀ  
ଭାନଫ ଜାତଯି ା ୄଧାିଆ ୄଦିଆ 
ଵବିଙୁ୍କ ୄଦଫ ଭକୁତ ି
ଥ ପ୍ରାୄନ୍ତ ଳୀା ତସ୍ବୀ ଯାଏ 
ନଯିଫ ତଵୟା ଯତ 
ୄକିଈ ଁମୁଗାବ୍ଦୀଯୁ ମୁଗମୁଗ ଧଯ ି
ଯଶଛିନ୍ତ ିଏଶ ିଭର୍ତ୍ସ୍ୟ 
ଫଦି୍ରନାଥ ଧାୄଭ ନଯନାଯାୟଣ 
ିଛନ୍ତ ିଵତୟମୁଗଯୁ 
ଫଦି୍ର ଫଳିା ନାୄଭ ୄଵଶ ିଖୟାତ 
କମୁିୄଗ ୂଜା କଯୁ 
ଦଯଳନ କଯ ିଭୁଣି୍ଡିଅ ଭାଯରିି 
ଭାଗିରି ିୄନକ କଛି ି
ଫେିଫାଵୀ ଦୁଖ ଦୁଯ କଯଦିିି 
ଵବିଏ ରବନୁ୍ତ ଳାନ୍ତ ି।  

ଫୋଣୁଯ, ୄଖୋର୍ଦ୍ଗୋ  
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୍ୋତି୍ତ୍ ଭୋସ 
୍ୋହୁ୍ନ ଚଯଣ ଭିଶ୍ର 

କାର୍ତ୍କି ଭାଵଟ ି   ଧଯଭ ଭାଵୄଯ 
ଭାଵଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫଡ 

ଶଯଶିଯଙ୍କଯ   ମାତଯା ଶୁିିଆ 
ୄଦଖିଫାକୁ ରାୄଗ ବିଡ। 

ଜଗାକୁ ୄଦଖିଫା   ାିଆଁକ ିରାଗିଆ 
ୁଯୀୄଯ ଫଡ ଗଶ  

କାଶୁଁ ୄକୄତ ବକ୍ତ   ୄ ଶିଆମାନ୍ତ ିଯୁଣ୍ଡ  
ଭନ୍ଦଯି ୄଡ ଚଶ । 

ଯାିଇ ଦାୄଭାଦଯ   ୄଫଳ ଵାଜଥିାନ୍ତ ି
ପ୍ରବୁ ଶ୍ରୀ ଚକାନୟନ    

ଯାଜ ଯାୄଜେଯ   ୄଫଳକୁ ଧାଯନ୍ତ ି
କାର୍ତ୍କି ୂରି୍ଣ୍ଭା ଦନି । 

ୄଵାଭଫାଯ ୄଫଢ଼ା  ପ୍ରତ ିୄଵାଭଫାୄଯ 
ଶୁଏ ଳଫିଙ୍କ ଭନ୍ଦିୄ ଯ 

ଫଡା ଫସ୍    ବିଡ ଜଭିମାଏ 
ଧଫୄେଯଙ୍କ ୀଠୄଯ । 

ିଁା ନଫଭୀୄଯ   ଯାଧାାଦ ଦଳସ୍ନ 
ଶୁଏ ଵାକ୍ଷୀୄଗାାୄଯ    

ୄଵଥିାିଆଁ ବିଡ  ୄଦଖିଫାକୁ ଭିୄ  
ଫଯକ ଭୄଧ୍ୟ ଥୄଯ । 

ଫୃନ୍ଦାଫତୀ ଭୂୄ    ଵୁନ୍ଦଯ ଚତିାଟ ି
ୄଡ ଞ୍ଚ ଭୁଯୁଜୄଯ 

ଭା' ଭାିଈଵୀଏ   କଯନ୍ତ ିଶଫି 
ଭାଵଟ ିମାକ ନଷି୍ଠାୄଯ । 

ିଅକାଳ ଦୀଟ ିିଈୄଠ ଵନ୍ଧୟା ୄଫୄ 
ଫନ୍ଧା ଶୁଏ ଫାିଈଁଳୄଯ 

ଦଦ ୄଶାିଆ  ଜୄ  ଯାତ ିଵାଯା 
ୄଛାଟ ିଅଟକିା ବିତୄଯ । 

 କାର୍ତ୍କି ୂରି୍ଣ୍ଭା    ଫତି୍ର ଦଫିୄଵ  
ୄଫାିଆତ ଫନ୍ଦାଣ ଶୁଏ  

ିଅଭ ିଈତ୍କଯ    ଏ ୄନୌଫାଣିଜୟଯ 
ଯବ୍ନଯାକୁ ଵୁଚାଏ । 

ଶନୁି୍ଦ ଧଯଭୄଯ   ଭାଵଟ ିଭଶାନ 
ୁଯାଣ ଳାସ୍ତ୍ରଯୁ ଳଣୁି  

ିଅଭି ବକ୍ଷଣ   ଛାଡନ୍ତ ିୄକୄତକ 
କାର୍ତ୍କି ଭାଵକୁ ଜାଣ ି।  

ଟୋଙି୍ଗ, ୄଖୋର୍ଦ୍ଗୋ  
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                              ୨୦୨୨  

ୄପଯ ିଆସନ୍ତୋ ୍ ିୄସ ିରୋଦନି 

ନୀହୋଯି୍ୋ ଣ୍ଡୋ 

ଫସ୍ତାନିୄ ଯ ଧଯ ିଵରିଟ ଖଡ ି
  'ି' ଠାଯୁ 'କ୍ଷ' ଫଵନ୍ତ ିଢ ି
    ଶଜାିଆ ଦିିନ୍ତ ି ଜୟାଭିତ ିଫାକ୍ସ 
      କାନ ୄଭାଡ ିଦଦି ିକଶୄନ୍ତ ଫଵ  
        ପୁଟାନ୍ତ ିୂଜାୄଯ ତା ୄପାଟକା 
          ଝୁଯୁଝୁଯ ିଫାଣ 
            ଵଯି ିଵଯି ିୄଶାିଆ  
          କଯିୄ ଦିଈଥା'ନ୍ତା ଶଠାତ୍ ୄଫାକା। 
      
ରୁଚାନ୍ତ ିୄଜୄଜଙ୍କ ଫଙୁ୍କରି ଫାଡ ି
   ଗା ିକଯୄନ୍ତ ୄଵ ଦାନ୍ତ କାଭୁଡ ି
     ଫାରିୄଯ ଗଢନ୍ତ ିଫିୄ ରିଆ ଗାତ 
       ିଠ ିଥାୁଡାନ୍ତା ୄଜୄଜଭା' ଵତ 
         ନାରି ଗାଭୁଛାୄଟ କାନ୍ଧୄଯ ଧଯ ି
           ଵୄଢିଆ ଚୂରିୄଯ 
             ଯନ୍ଧାଯନ୍ଧ ିକଯ ି
            ଯାନୁ୍ଧଥାନ୍ତ ିିଅଶା ଭଁୁ କ୍ଷୀଯ ିୁଯ!ି 

 କଯନ୍ତ ିକୄେିଆ ଫାଶାଘଯଟ ି
   ୄଫାିଈକୁ ଭିଛୄଯ କଶନ୍ତ ିଛୁଟ ି
     ିଅୄଣ୍ଠିଆ ଫଵନ୍ତ ିଗୄର ୄଡଯିୄ ଯ 
       ୄଗାଡ ିୄଦିଆଥାନ୍ତ ିିଅଣୁ୍ଠ ତୄଯ 
         ଚକ କ ିଖ ନଖ  ନିଇ 
           ୄରଖିଫା ୄଫୄଯ  
             ନଖ କାଭଡୁଣି  
         ୄଦଖାିଈଥାିଅନ୍ତ ିୄକୄତ ୄମ ଛିଆ। 
       
ଫାଫୁରି ବାିଆଯ ୄଵ ଦଶଫିଯା 
  ଖଟା ଟିୄ କ ଖାିଆ ଭାଯ ିଟାକଯା 
    ଵାଙ୍ଗଵାଥୀ ଵଶ କଟ ିକାନ୍ତ ି
      ଗୁରି ଗ ଭାଯ ିଖଟ ିକଯନ୍ତ ି 
        ଧଯନ୍ତ ିଫୁରି ଭଁୁ  ଯଜାତ ି
          ୄଜୄଜ ଡାକୁଥା'ୄନ୍ତ 
             ଫଣ ଫଛୁିିଅତ ି
              ଚକୁିନୁଟା ିଅଭ ଚଗରା ିତ।ି  

ଯୋ୍ଭୋ, ବୋୁଯ, ନୟୋର୍ଡ଼  

ୄପଯ ିିଅଵନ୍ତା କ ିୄଵ ିରା ଦନି 
   ଳଳିଙୁ୍କ ଵାଥୀୄଯ ୄଭା' ଳଳିୁ ଭନ 
     ିଅକଟ ଥାିଅନ୍ତା ଫାାଙ୍କ ୄଭାଯ 
      ୄଗସ୍ରା କଯୁଥା'ୄନ୍ତ ଭାିଅ ୄଭାଶଯ 
         ରୁଚ ିୄଖୁଥାନ୍ତ ିଭଁୁ ରୁଚକା ି 
           ିଅଭବୄ ତାଟା ିଅିଈ 
             ନିଇକୂ ଠା 
  ଗଵ ଵାଙ୍ଗ ଵୁଖଯ ୄଭ।ି        
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   ୨୦୨୨  

ିଅେନି ଭାଵୄଯ ୂରି୍ଣ୍ଭା ତଥିିୄଯ 
କୁଭାଯ ିଈତ୍ସଫ ଫସ୍ ାନ, 
ୄଦଫୀ ିଈଭାତ ିକିଆାଵ ତ ି
କାର୍ତ୍ିୄ କୟ ତାଙ୍କ ିଗ୍ର ଵନ୍ତାନ ।୧। 
 
କଭିବଦନ୍ତୀ ିଛ ିକୁଭାଯ ୂରି୍ଣ୍ଭା 
ପ୍ରାୄତିଃ ୋନ ଵାଯ ିକୁଭାଯୀ କନୟା, 
ନଷି୍ଠା ବକି୍ତ ବୄଯ କୁଭାଯ ୂଜିୄ ର 
ଭନ ରାଗି ଫଯ ଭିିଆ ଵନିା ।୨। 
 
ତୁଵୀ ୄଦଫୀ ୄଵ ତବି୍ରତା ନାଯୀ 
ଫୃକ୍ଷ ଯୂୄ ୄଶାିଆଥାଏ ୂଜତିା, 
ଫଫିାଶତିା ନାଯୀ ିନୁଢା କୁଭାଯୀ 
ତୁଵୀ ୂଜାୄଯ ଭତ ିଯଖିଥା ।୩। 
 
ରିାୄାଛା କଯ ିଚିଈଯା ଭୂକୁ 
ଭୁଯୁଜୄଯ କଯ ିନାନା ଚତି୍ରତି, 
ିଢ଼ା ୄଯ ଗୁିଅ ଫଯୄକା ିତ୍ର 
ଦୁଫ ପୁର ୄଦିଆ ଶୁଏ ଵଜ୍ଜତି ।୪। 
 
ଚିଈଯା ାଖୄଯ କଵ ସ୍ଥାନା 
ତୁଵୀଙୁ୍କ ଳିଂଖା ଫସ୍ତ୍ର ିନ୍ଧାିଆ, 
ଜୀଫନ ଵାଥୀଯ ଭଙ୍ଗ ଭନାଵ ି
କୁଭାଯୀ ବକି୍ତୄଯ ୂଜା କଯିଆ ।୫। 
 

ନଫଫସ୍ତ୍ର ିନ୍ଧ ିଵୂମସ୍ୟ ିଈୄର୍ଦ୍ଦଳୟୄଯ 
ିଅଞ୍ଜୁା ୄଟକାଯ ଫଧିି ାତି, 
ଗୁିଅ  ନଡିିଅ କଦୀ କଭା 
ଖିଆ, ଜସ୍ମ,ି କ ିକାକୁଡ,ି ିଅତ ।୬। 
 
ଵଞ୍ଜ ିଅଗଭୄନ ଚନ୍ଧଭା ିଈିଆଁୄର 
ଚାନ୍ଦ ଚକଟା ଶୁିିଆ ପ୍ରସୁ୍ତତ, 
ନଡିିଅ କଦୀ ୄଛନା ଦଶ ିଖିଯ 
ଗୁଡ ିଦା ଭଶୁ ଘିି ଭିଶି୍ରତ ।୭। 
 
ଳିଂଖ ଶୁଶୁ ିଡିଆ ିଈଛୁ ି
ଚନ୍ଧଭାଙୁ୍କ ଚାନ୍ଦ ିସ୍ଣ ଶୁଏ, 
ଫନ୍ଦାନା କଯ ିକୁଭାଯୀ ଫାିୄ କ 
ଭନ ରାଖି ଫଯ ଭନାଵ ିଥାଏ ।୮। 
 
ଗାିଅଁ ଗଶିୄ ଯ କୁିଅଁଯୀ ଫାିୄ କ 
ଗୀତ ଗାିଆ ୁଚ ିତାସ୍ ୄଖନ୍ତ,ି 
ନଫଫଫିାଶତିା ଝିି  ୄଜାିଁଆଙୁ୍କ 
ନଭିନ୍ତ୍ରଣି ିଈଶାଯ ଦିିନ୍ତ ି  ।୯। 
 
କୁିଅଁଯ ୁୄନିଆ ଜସ୍ମ ୄଗା ଵଙ୍ଗାତ 
ୁଣି ୄଖଫିାକୁ ଭନ ିଧିଯ, 
କୁିଅଁଯୀ ଝିିଙ୍କ ିୂଫସ୍ ିଅନନ୍ଦ 
ଯବ୍ନଯା ଡଳିା ଵିଂସ୍କତୃଯି ।୧୦। 

୍ୁଭୋଯ ୂରି୍ଣ୍ଭୋ 
ଫୋସନ୍ତୀ ୄଦଈ 

ଭହୋଫୀଯ ୍ୄରୋନୀ,  ନଫନିୋଫୋର୍,  ୄଖୋର୍ଦ୍ଗୋ  
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ଭୋଆ ଆସୁଛ ି
ସ ୟନୋଯୋୟଣ ସିିଂହ 

କାଳତଣି୍ଡ ପୁର କଶଛି ିୄଭା କାୄନ  
   ଭାିଅ ଏ ଧଯାକୁ ିଅଵୁଛ ି 
ଦୁିଃଷ୍ଟକୁ ଭାଯଫି ଵନ୍ଥକୁ ାଫି  
   ଧଯତି୍ରୀ ିୄକ୍ଷା କଯଛି ି 
ୄଭଘ ଭୁକ୍ତ ିଅଜ ିୄଶାିଆଛ ିିଅକାଳ  
   କୁଵୁଭ କକିା ପୁଟୁଛ ି 
ଯଙ୍ଗ ଵଜଫାଜ ୄଦାକାନ ଫଜାଯ  
   ଵୁୄଳାବିତ ୄଦଖା ମାିଈଛ ି 
କଭିିଛ ିଫନୟା ୄରାକଙ୍କ ଦୁଦସ୍ଳା  
   ଶଵ ରିବିିଛ ିଭୁଖଯୁ  
ିଅଵ ଦୟାଭୟୀ କଯ ଭାିଅ କଯୁଣା  
   ଦୁିଃଖ ଦୁଯୄଶିଈ ୄଦଳଯୁ  
ଭୁୄଖ ଵବିଙ୍କଯ ପୁଟିିଈଠୁଶଵ  
   ଫନୟା କଷ୍ଟ ମାିଈ ଦୁୄଯିଆ  
ଧଭସ୍ଯ ଜୟ ୄଶିଈ ଏ ୄଦଳୄଯ  
   ିଧଭସ୍କୁ ୄଦଫୁ ଶୄଯିଆ  
କଯଫୁି କଯୁଣା ଜଗତ ଜନନୀ  
   ି ିିନୁୄଯାଧ ଯଖିଫୁ  
ଦୄଯ ଳଯଣ ୄଦଫୁ ଦୟାଭୟୀ  
   ଵବିଙ୍କଯ ଦୁିଃଖ ୄଧାିଆଫୁ  

ିିରି, ୁଯୀ  

ଭୋ’ ଜର୍ ଜନନୀ ଆଦରି୍କି୍ତ 
ଶ୍ରୀ ପ୍ରବୁ ଚଯଣ   ି

ିଅେନି ିଅକାଳ, ନୀ ନଭିସ୍ ନୟୄନ  
ଚାଶିଁ ଯଶଛି ିଭା’ ଯ ିଅଗଭନକୁ .... 
ଫନଯୁ ଗିଯୀ, ୁଯଯୁ ଲ୍ଲୀ ଵଫୁଠ ି 

େିଗ୍ଧ ଳାନ୍ତ ଫାତାଫଯଣ .... 
 

ନଦୀଠା ଫାରିଯ ଧାୄଯ ଧାୄଯ  
ଧୀଯ ଭନ୍ଥଯ ଗତିୄ ଯ  

ୄଦାାୟଭାନ କାଳତଣ୍ଡୀ ପୁର  .... 
ଵୄତ ୄମଭିତ ିସ୍ବାଗତ ଜଣାିଈଚ ି
ଭା’ ଜଗତଜନନୀ ିଅଦଳିକି୍ତଙୁ୍କ ... 

 
ିଅିଈ ଳଯତ !  ଵାଯଦୀୟ ଵମ୍ଭାଫନାକୁ  
ିଅଶୁଯ ିୄଵୈାନ୍ଦମସ୍ୟ ଭୁଖଯତି କଯଫିାକୁ 

ପ୍ରକୃତଯି ଚାଯୁ ଚତି୍ରକା ତୁୀ ଧଯ ି.... 
ିଫାସ୍ତଫକୁ ଫାସ୍ତଫ ଯୂୄଯଖ ୄଦିଈଛ ି... 

 
ିଅଜ ିଭର୍ତ୍ସ୍ୟୄରାକଯୁ ୄଦଫୄରାକ 

ଵବିଏଁ ିଈନମୁକ୍ତ ିଈଦଣ୍ଡ ନୃତୟ କଯୁଛନ୍ତ ି .... 
ଵଫୁ ଳଙ୍କା ିଅଳଙ୍କାଯ ିଫଵାନ ଘଟାିଆ 

ଦୃଷ୍ଟ ୄଦୈତୟଙୁ୍କ ଫନିାଳ ାିଁଆ ଭା’ ିଅଵୁଛ ି..... 
 

ଶଁ  ଶଁ ...ଭା’ ିଅଵୁଛ ି..ଵନ୍ତାନଯ ଦୁିଃଖ କଷ୍ଟ ୄଦଖି 
ୄକାିଈ ଭା’ କ'ଣ ଳାନ୍ତିୄ ଯ ଯଶିାୄଯ?? 

ଜଗତଯୁ ାଯ ବାଯ ଦୂଯ କଯ ି 
ଵତୟ, ଳାନ୍ତଯି ସ୍ଥାନା ାିଆଁ, ୄଭା’ ଭା’ ିଅଵୁଛ ି....  

ସୋହୋଡ଼ୋଡୋ, ଫଙ୍ଗୋ, ୁଯୀ 
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ଆନନ୍ଦ ଭୋର୍ଗ 
ଦମନୋବ ୋଣିଗ୍ରୋହୀ  

ଶୃଦୟୄଯ କଯ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ଵତି 
ୄପ୍ରଭଯ ିଅୄରାକ 
ଧ୍ୟାନ କଯ ଯଭ ୁଯୁୄ 
ାନ କଯ ନାଭଯ ିଭତୃ ିୟୁ 
ନଯିନ୍ତଯ ଵତୟଯ ିୄନବୄଣ 
ୄଖାରିମିଫ ିଅନନ୍ଦଯ ଭାଗସ୍ 
ଏକ ୄଶାିଆମିଫ ିଇେଯଙ୍କ ଵଶ 
ପ୍ରାପ୍ତ ୄଶଫ ସ୍ବଗସ୍ୀୟ ଯଭାନନ୍ଦ 
ଵଭସ୍ତ ଭ୍ରାନ୍ତ ିଵୄନ୍ଦଶ 
ଭନୁ ୄଶାିଆମିଫ ଦୂଯ 
ଭଁ,ୁ ୄଭାଯ, ିଇସ୍ା, ଗଫସ୍ଯ 
ଫୀଜ ୄଶାିଆମିଫ ନଷ୍ଟ 
ୄଖାରିଦିି ଭନ ଭନ୍ଦଯି କଫାଟ 
ିନ୍ତୄଚସ୍ତନାୄଯ ଭାନଵ ଦୃଷି୍ଟୄଯ 
ରକ୍ଷକଯ ନତିୟ ଳାେତ ବ୍ରସ୍ଯକୁ 

ଫନଭୋୀ ୍ୄରୋନୀ 
ଜଟଣୀ, ୄଖୋର୍ଦ୍ଗୋ 

ଭୋଆ ୄଭୋୄ  ଚୋହିଁ ଦଅି  

 ଫୋଫୋଜୀ ଚଯଣ ୄଜନୋ 
ୄଫଦନା ବଯାଏ ଶୃଦୟୄଯ ୄଭାଯ 
ଖଵୁ ିଟିୄ କ ବଯ ିଦିି 
ରୁଶ ବିଜା ଦୁିଆ ନୟନଯୁ ୄଭାଯ 
ିଫଵାଦ ୄାଛଦିିି 
ୄଫଦନା ବଯାଏ....।୦। 
ଭଶୁଥିରା ୄଫୄ ଭଶୁଭାଛଭିାୄନ 
ିଈଡୁ ଥିୄର ିଅଵ ିୄକୄତ 
ଭଶୁ ଵଯଫିାଯୁ ିଈଡ ିଚାରିଗୄର 
ଏକାକଯ ିୄଦିଆ ୄଭାୄତ 
ଭାୟାଯୁ ଭୁକା ିୄନଏ ଭଶାଭାୟି 
ତୁଟାିଆୄଭା ବଫବୟ 
ୄଫଦନା ବଯାଏ....।୧। 
ଏୄତ ିବିୄମାଗ ଏୄତ ିବିଭାନ 
ଳୁଣୁ ଥିଫ ିିଅିଈ ୄକୄତ 
ଵଶଫିାଯ ୄଗାୄଟ ଵୀଭାୄଯଖା ିଛ ି
ଵଶୁ ଥିଫ ିଭାିଅ ୄକୄତ 
ଶାତାତ ିଭାୄଗ କଯୁଣା ପ୍ରଵାଦ 
ଝୁରିୄଯ ୄଭା’ ବଯଦିିି 
ୄଫଦନା ବଯାଏ....।୨। 

ଅହରୟୋ ନଫିୋସ 
ୄୋଯଡୋ, ନୂଆଫଜୋଯ, ୍ଟ୍  
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ଆର୍ୋ ଓ ନଯିୋର୍ୋ  
ସୋଯଙ୍ଗଧଯ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ 

 ିଅଳା, ନଯିାଳାଯ 
 ଭଝିୄ ଯ ଥାିଆ ଭଁ ୁ
 କାଟୁିଛ ିୄଭା'ଯ ଦନି , 
 ୄକୄଫ ବର ଦନି 
 ୄପଯଫି ଜୀଫୄନ  
 ଵତ ୄଶଫ ୄଭା' ଵନ ।                         
  
ଜୀଫନଟା ଵାଯା 
ଝଡଝଞ୍ଜା ବଯା  
ୄକୄଫ ଖଯା ଛାିଆ ୄଖ, 
ଵୁଖୄଯ ଦୁିଃଖୄଯ 
ବାଗୀ ୄଶଫାାିଆଁ  
ାିଈନାଶିଁ ଟିୄ କ ୄଫ।  
 
କୋନ୍ତ ିଫଵନ୍ନ  
ୄଶାିଆଫ ିିଅଗକୁ  
ଚାରିଫାକୁ ନାଶିଁ ଡଯ , 
ଜୀଫନଯ ଯାସ୍ତା  
ୄକୄଫ କଣ୍ଟକତି  
ୄକୄଫ ଲ୍ଲଫୀତ  
ଫବୁି ୄଦ ିଅଶ୍ରା କଯ ।   
 
ଫଞ୍ଚ ିଥିଫା ମାଏଁ  
ିଅଳା ଫାନୁ୍ଧଥାଏ 
ଵୁସ୍ଥ ଯଶଫିାକୁ ଭନ,  
ୄମୄତ ମାିଈିଛ ି 
ିଅଗକୁ ିଅଗକୁ  
ଯାସ୍ତା ରାୄଗ ିନ୍ତଶୀନ ।  

ୄଦଖଥୁିଫୋ ୍ଛି ିସ୍ଵନ 
ତ୍ରିୄ ରୋଚନ ଦୋସ 

ିୄଙ୍ଗ ନବିା କଛି ିକଥା ଛାତ ିତୁ ୄନିଆ ଫୟଥା 
ୄରଖିଫାକୁ ବାଯ ିିଆଛା କଫତିା 

ୄଦଖଥୁିଫା କଛି ିସ୍ବନ ଫାଣୁ୍ଟଥିଫା କଛି ିଖଵୁ ି
ବଯଫିାକୁ ଜୀଫନୄଯ ୂର୍ଣ୍ସ୍ତା। 

        
ଫାସ୍ତଫତା ଚତି୍ର ପୁୄଟ ଭଭତାଙ୍କ କଫତିାୄଯ 

ଗିଯଜିା ବାିଆଙ୍କ ଵଷିୃ୍ଟ ନିିଅଯା 
ମୄଭେଯ ଭିଈଵା ଶିଁ କଫତିାଯ କଳ୍ପରତା 

ଵଫୁ ିଊତୁ ଭୟଯ ପୁିଅଯା। 
         

ଭନ ିଈୄଡ ପଯପଯ ଡାଏଯଯୁି ଢିୄ ଦୄର 
ଯୄଭଳ ଵାଯଙ୍କ ୄପ୍ରଭ କଫତିା, 

ୂର୍ଣ୍ସ୍ ଦାଵ ଏକଦୀ, ୄଦାଵଭା ିଵତୟଫାଦୀ, 
ଵୂମସ୍ୟ ବାିଆ ବିଜାସ୍ବଯ ନଯୁିତା।  

          
ଵକାଯ ଚାିଅ ଵାୄଥ ରାୄଗ ବାଯ ିଵୁିଅଦିିଅ  

ଵୁନୁବାିଆ ଭିଠା ଗଳ୍ପ ଗଜଲ୍, 
ସୃ୍ଭତ ିୄମୄଫ ଜାଗି ିଈୄଠ ନଳିକିାନ୍ତ ଗୀତ ଳୁୄଣ, 

ବର ରାୄଗ ବାଗିଯଥି ଵଜଲ୍। 
          

ଭିଶ୍ର ଵତୟ ୄଦିଆାୄଯ ଵଭାଧିଯୁ ଭାଟ ିୄଖା,ି 
ଵୁଯଞ୍ଜନ ଗୀତକିାଫୟ ଵୁନ୍ଦଯ, 

ଦଫିାକଯ ଵଜପୁର, ଫାଵନ୍ତୀ ିାଙ୍କ ଗୀତ ି
ଭନଜଣିା ଫଯାଯ ନୂୁଯ।         

            
ିଭାନିିଅ ୄଢିଈ ୄକୄଫ ଳଶିଯାଏ ତନୁଭନ 

ଵଚ୍ଚବିାିଆ ୄରଖନୀଯ ଭୁନୄଯ, 
ଭଶଭଶ ଫାଵିିଈୄଠ ଫଛା ଫଛା ଫଣଭଲ୍ଲୀ 

ରକ୍ଷ୍ମୀନାଯାୟଣବାିଆ ଛାତିୄ ଯ। 
ଶ୍ରୀଫହିୋଯ, ୄଖୋର୍ଦ୍ଗୋ  
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ଦୀ  
ମୄଭଶ୍ଵଯ ୍ହରସିିଂହ  

ୄଦିଈଯ ୄଫଢା 
ଭଶକ ିିଈଠିଆ 
ଜୁଥିୄର ଘିି ଦୀ 
ଵଫୁରାୄଗ ଖାରି 
ିଇେଯ ିଇେଯ 
ିଵଯ ିମାଏ ା, 
ବକୄତ ବାଫୄଯ ୄବା..... 
ଦୀ ିଅରୁିୄଯ 
ଶଵଶିଵ ିିଅୄଵ 
ଵୁଖଯ ନୂିଅ ଵକା......।। 
 

ୁଣୟ କାର୍ତ୍କିୄଯ 
ିଅକାଳଦୀଯ 
ଳଖିାୄଯ ଭଶକ ଥାଏ 
ନଫଫଧୂ ଗୃୄ ଶ  
ାଦ ଥାୁଥାୁ 
ଦୀୄ ଫନ୍ଦାନା ଶୁଏ, 
ଦୀଠୁ ଫତି୍ର କଏି...... 
ଫାଵଯ ଯାତିୄ ଯ 
ଦୀ ଵାକ୍ଷୀ ଯଖି 
ଦୁିଆ ଭନ ଏକ ଶୁଏ.......।।  

ୄରୋ୍ୁିଯ, ର୍ଡ଼ଭୋଣ ୀଯ, ୄଖୋର୍ଦ୍ଗୋ  

ଵଞ୍ଜ ନିଆଁଗୄର 
ଚିଈଯା ଭୂୄଯ 
ୄଫାିଈ ଵଞ୍ଜଦୀ ଜାୄ 
ଵନ୍ତାନ ଵୁଖ  
ୄଦଖିଫା ାିଆକଁ ି
ୄକୄତ ିଅଳା ଭନତୄ, 
ଭାିଅ ତ ଭଭତାଭୟୀ....... 
ଏିଆ ଦୁନିିଅୄଯ  
ୄଫଳୀ ିଅଣାଯ 
ଭାିଅ ଯ ିୄକଶ ିନାଶିଁ.....।। 
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 ୁଭ ଫନିୋ  
ନରି୍ି୍ ୋନ୍ତ ୍ହରସିିଂହ 

ତୁଭ ଗୀତ ଳୁଣଫିାକୁ 
ଡାକଥିିରି ୄକାିଆରିକୁ 
କଶଥିିରି - ୄକାିଆରି ୄରା ! 
ଗାିଆୄଦ ତୁ ଛନ୍ଦ ୄତା ି
ୂଯଫି ୄଭା' ଭନଯ ଫାଵନା...., 
ୄଶୄର, ତୁଭଫନିା - 
ୄକାିଆରି ଗାିଆଫ କଫିା 
ଫଵନ୍ତ ତ ଧଯାକୁ ିଅୄଵନା ....।। 
 
ତୁଭ ନାଚ ୄଦଖିଫାକୁ 
ଡାକଥିିରି ଭୟୂଯକୁ 
କଶଥିିରି -  ଭୟୂଯ ୄଯ ! 
ୄଦଖା ୄତା' ିୂଫସ୍ ଠାଣ ି
କଟମିାିଈ ଵକ ମାତନା....., 
ୄଶୄର, ତୁଭଫନିା -  
ଭୟୂଯ ନାଚଫି କଫିା 
ନଦିାଘଯ ଝାଞି୍ଜ ତ ଵୄଯନା......।। 
 
ତୁଭ ଫନିା ଭଛି ରାୄଗ 
ତୁଭଫନିା ତୁଚ୍ଛ ରାୄଗ 
ତୁଭ ଫନିା ନଜିସ୍ୀଫ ଭଁ ୁ
ପି୍ରୟତଭା ! ୄଭା' ାୄଳ ିଅଵନା, 
ଵଖୀ ! ତୁଭଫନିା ,  
ଵଫୁ ରାୄଗ ଫି ୄଭା'ୄତ 
ଵଫୁରାୄଗ ିଵନା ିଵନା......।। 

ୄରୋ୍ୁିଯ, ର୍ଡ଼ଭୋଣ ୀଯ, ୄଖୋର୍ଦ୍ଗୋ  
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