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ନୂଆଫର୍ଡ.......ଫତି୍ର...... 
ୄହୄର, ଆୄଭ ସଫୁ ଫଚିତି୍ର...... 
ସଫୁଠ ିଭଦ, ଭାିଂସଯ ଆସଯ 
ଚଚଞ୍ଚ ୄହାୄେଲ୍........ 
ଫାର୍....ିକନକି୍ ସ୍ପଟ୍........., 
ଗହଗହ କମ୍ପଭାନ ସହଯଠୁ ଗ ା 
ୄଭୄରାର୍.ି.... ଡ୍ରାଭା....... 
ଭଧ୍ୟଯାତ୍ର କଫତି୍ା ଆସଯ...... 
ଆହୁଯି ୄକୄତ୍ କ'ଣ.....। 
 
ଏୄେ ଫଶି୍ଵକପ୍ ହକ ି
ର୍ଶିା ଭାେିୄ ଯ........ 
ଗଫଡଯ କଥା .........ୄହୄର...... 
ଏଭିତ୍ ିରାୄଗନ ିକ ି- 
ଫହୁ ଆର୍ଭବଯ ରଘୁକି୍ରୟା...... 
ଯାସ୍ତାଘାେ, କାନ୍ଥଫାଡ଼ ଯଙ୍ଗୀନ୍ 
ଷ୍ଟାର୍ୟିମ୍ ନୂଆ......ଯଙ୍ଗୀନ୍....... 
କୄରଜ ିରାଙ୍କ ପ୍ରଚାଯ.... 
ଉଦଘାେନ ତ୍ ଅୂଫଡ...... 
ସାଯା ଯାଜୟଯ ସ୍କଲୁ୍ ଛୁେ.ି...... 
ନାଚ .....ଗୀତ୍......ପ୍ରଫ 
ୄସରିୄେେ ିଭାନଙ୍କଯ ପ୍ରଫ ବିଡ଼ 
େିୄ କେ ଫ ିଭାଗଣା...... 
ୄହର.........ୄରାକଙ୍କ ବିର୍ ନାହିଁ..... 
ସଟି୍ ଅଧାକୁ ଅଧା ତ୍  ାରି........। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ୄସୄେ............. 
ଯାଜନୀତ୍ଯି ଫଚିତି୍ର ଫର୍ଣ୍ଡାୀ 
ଶଫ ୄଶାବାମାତ୍ରାୄଯ ....... 
ବାଯତ୍ ୄମାଡ଼ ମାତ୍ରାୄଯ......  
ୁଣ.ି...ର୍ାୄକାୋଯ ଦୀଘଡ ମାତ୍ରାୄଯ..... 
ୄକଉ ଠ ିନାଯଙ୍ଗୀ......  
ୄକଉ ଠ ିତ୍ରଯିଙ୍ଗୀ....... 
ୄକଉ ଠ ିସଫୁଜ ଯଙ୍ଗଯ େୁଆଯ....... 
ସଫୁଠ.ି.....ସଫୁଠ.ି........ 
ଯାଜନୀତ୍.ି.....ଆଉ ଯାଜନୀତ୍.ି....... 
ତ୍ଥାି.... ନୂଆଫର୍ଡୄ ଯ...... 
ନୂଆ କଛି ିଆଶାକଯଫିା........ 
ନଶି୍ଚୟ ଆଶାଅଯଫିା........ 
କଯିଫା ଉଚତି୍ ଭଧ୍ୟ...........। 

ସମ୍ପାଦକୀୟ 
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୧.   ନୂଆ ଫଷ - ୄତଇଳ ି   ଯୄଭଳ ଭଙ୍ଗଯାଜ     ୬ 
୨ .  ୄପ୍ରଭଯ ଯବିାା    ଯଞି୍ଜତା ଭିଶ୍ର       ୭ 
୩॰  ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ     ରକ୍ଷ୍ମୀପି୍ରୟା ଭଶାଯଣା    ୮ 
୪.  ଆଉ ୄରଖିଫନି ିଜଭା   ନଯିଞ୍ଜନ ଵାଶୁ      ୯ 
୫  ଵବ୍ନକଷ, ଏଭିତ ିଵୂତାଟଏି   ଯୄଭଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଭିଶ୍ର      ୯ 
୬॰  ଦୁଇଟ ିକଫତିା    ତନ ଦୀକି୍ଷତ      ୧୦ 
୭  ନଧିନ ଵଙ୍ଖାୀ    ଶାଵୟଭୟୀ ଯାଜ୍      ୧୧ 
୮.  ଅବୁରା ସୃ୍ଭତ ି     ଦଫିାକଯ ନାୟକ      ୧୨ 
୯.  ଳୀତ ଗୀତ      ଆଯାଧନା ଦାଳ      ୧୩  
୧୦  କଏି ଗୄଢ ଇଭାଯତ   ଫବୁିପ୍ରଵାଦ ଭଶାାତ୍ର     ୧୪ 
୧୧  ଅଫୟକ୍ତ ଅବିଭାନ    ଜୟନ୍ତୀ ସ୍ବାଇଁ      ୧୫ 
୧୨.  ତୁଭକୁ ଭଁୁ ାଏ ବର   ନଯୁିଭା ାଣି      ୧୬ 
୧୩.  ରାଫଣୟଫତୀ     ୄଫଣୁଧଯ ଵୂତାଯ     ୧୭ 
୧୪.  ୄପଯ ିଆଵନ୍ତାକ ି ୄଭା' ିରାଦନି  ପ୍ରଵନ୍ନ  ଭଣ୍ଡ      ୧୮ 
୧୫.  ୄଚାଯା ଫାରି (ଗୀତ ିକଫତିା)  ଯତ୍ନପ୍ରବା ଫାଇ      ୧୯ 
୧୬.  ଫଦିାୟ ୄଫାଯ ଫାସ୍ନା    ୂର୍ଣ୍ଷ ଦାଵ      ୨୦ 
୧୭.  ଵୁଯା ିଆରାୄଯ...    ତାଯାପ୍ରଵାଦ ୄଜନା     ୨୦ 
୧୮.  ଶଵ ିଉଠଫି ଏ ଧଯା....   ଵୁକାନ୍ତ ିଭିଶ୍ର      ୨୧ 
୧୯.  ଶୃଦୟ      ପ୍ରଜ୍ଞା ଭଶାନ୍ତ ି     ୨୨ 
୨୦  ୄପ୍ରଭ ଉଜାଗଯ    ଆଳୁୄତା ୄଭୄଶଯ     ୨୨ 
୨୧.  ଭାୟା      ଡ. ଵୁଚତି୍ରା ଯଥ     ୨୩ 
୨୨॰  ଚାଯନ,ି ତା'କୁ    ଵୁଭିତା ୄଫୄଶଯା ଫାି     ୨୪ 
୨୩॰  ଳୀତ      ଗାୟତ୍ରୀ ୄଫଶୁଯା     ୨୫ 
୨୪.  ଵଭୟ ଵାୄଥ    ପ୍ରଜ୍ଞାଵୁ ଭଶାନ୍ତ ି     ୨୬ 
୨୫॰  ଅଦନିଆି ଫଷା    ଡ଼ ଭାଙ୍ଗକିା ଭଶାାତ୍ର    ୨୬ 
୨୬.  ଭଁୁ ଵଫୁ ୄଦଖିଛ ି    ୄଵୌୄଭନ୍ଦ୍ର କୁଭାଯ ଦାଵ     ୨୭ 
 ୨୭.  ଉଙ୍ଙ ନୀଚ     ଯାୄଜଳ କୁଭାଯ ଭୁଣ୍ଡ              ୨୮ 
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୨୮॰  ଅନ୍ତଃସ୍ବଯ ୄଯଫତୀଯ  ଵୁପି୍ତ କଯ       ୨୯ 
୨୯.  ଛାତ ି     ଵୁଭିତା ୄଫୄଶଯା      ୩୦ 
୩୦.  ଆଜକିା ଳୀତ   ଜୁଭଯ ନାଥ ାତ୍ର       ୩୧ 
୩୧.  କବି୍ନାଇଁ ଏ ଦୁଦଷଳା ୄଭାଶଯ ? ଅଭଵୁଜା ଭଶାନ୍ତ ି      ୩୨ 
୩୨.   ସ୍ବନ ବଙ୍ଗ    ଡ. ଆଯତ ିଟ୍ଟୄମା ି     ୩୩ 
୩୩॰  ରାଜ      ୄଳୈୄନ୍ଦ୍ର ନାଯାୟଣ ୄଫୄଶଯା    ୩୩ 
୩୪॰  ରିବୁନଥିଫା ଦାଗ   ପି୍ରୟଙ୍କା ପି୍ରୟଦଳନିୀ ଯାୟ     ୩୪ 
୩୫.  ଅନୁବୄଫ, ତୁୄଭ    ଯାଜଗୁଯୁ ଵଅି       ୩୫ 
୩୬.   କଫଯ     ଦୀକ ଯଞ୍ଜନ ଗ୍ରଶାଚାମଷୟ     ୩୬ 
୩୭.   ଭଣିଭା ଵାଆନ୍ତ, ଭାନନୀୄୟୁ ଜିୄ ତନ୍ଦ୍ର ଜଗୄଦଫ       ୩୭ 
୩୮.   ନୂଆ ଵକା    ମୄଭଶ୍ଵଯ କଶରଵିିଂଶ      ୩୮ 
୩୯.   ଗୀତ ିକଫତିା    ଫାଵନ୍ତୀ ଦାଵ      ୩୮ 
୪୦.   ଳଭିିିା    ଭୄନାଜ କୁଭାଯ ୄଫୄଶଯା    ୩୯ 
୪୧.   ତୁ' ଭୄନ ଡୁଚୁ   ଫପି୍ଳଫ        ୩୯ 
୪୨.   ୁଯୁଣା ଥିରାକ ିନୂଆ ଫଯ ଡ. ଚା ଣ୍ଡା      ୪୦ 
୪୩.   ଆୄଭ ଵଫୁ କକିା   ବ୍ରୄଜଶ୍ଵଯୀ  ଵିିଂଶ      ୪୧ 
୪୪.  କଫତିା ୄଗା-୩   ତ୍ରିୄ ରାଚନ ଦାଵ      ୪୧  
୪୫.  ାଇକ ଫିୄ ରାଶ   କାସୁ୍ମ ଚଯଣ ଭଶି୍ର      ୪୨ 
୪୬.  ଐଶ୍ଵମଷୟ ଆକାଳଯ   ଆଯତୀ ଭଞ୍ଜଯୀ ଦାଳ     ୪୩ 
୪୭.  ଵଭୟ ୄରାତୄଯ    ସ୍ବନାଯାଣୀ ାଣିଗ୍ରାଶୀ     ୪୪ 
୪୮.  ଗଡମିା'ନ୍ତ ିଥୄଯ   ଫଵନ୍ତ କୁଭାଯ ଵାଶୁ      ୪୫ 
୪୯.  ଦୁଃଖଯ ାଞ୍ଚଟ ିୄେଚ୍  ନଳିକିାନ୍ତ କଶରଵିିଂଶ      ୪୬ 
୫୦.  ସ୍ବାଗତ ୨୦୨୩    ଡ. ୄଵୌୄଭୟନ୍ଦ୍ର ଭିଶ୍ର      ୪୭ 
୫୧.  ଫଧିିଯ ଫଧିାନ   ଵାଯଙ୍ଗଧଯ ଡ଼ଙ୍ଗୀ     ୪୮ 
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ନୂଆ ଫର୍ଡ - ୄତ୍ଇଶ ି
ଯୄଭଶ ଭଙ୍ଗଯାଜ 

ଫାଇଳ ିମାଇଛ ିୄତଇଳ ିଆଵଛି ି
କାୄେ ଝୁୄର କୟାୄରଣ୍ଡଯ 
ନୂଆ ଫଯଯ ନୂଆ ଚନି୍ତା ୄନଇ 
ୂଯଛି ିଆଳା ବଣ୍ଡାଯ ।୧। 
 
ମିଫା ଆଵଫିା ତ' ନୟିତଯି ୄଖ 
ଏଭିତକିା ଚାରିଥାଏ 
କଏି ଫା' ତାଶାଯ ଶଵିାଫ ଯଖିଛ ି
ୄକୄତ ଵୁଖ ଦୁଃଖ ଦଏି।୨। 
                 
ତଥାି କାଶିଁକ ିନୂଆ ଫଯୄଯ 
ବଯଵା ତ' ମାଏ ଫଢ ି
ୄଗାନ ଭନୄଯ କଛି ିସ୍ବନ ୄନଇ 
ପୁଟମିାଏ ପୁର କଢି

ଷ
।୩। 

 

ଏଇତ ଏଵନ ାଦ ଥାିଅଛ ି
ୄତଇଳଟିା ଶଵଶିଵ ି
ଫିାଦ ଭନୄଯ ଫାଇଳ ିୄପଯଛି ି
ରୁଶକୁ କାନିୄ ଯ ୄାଛ।ି ୪।  
 

ୄଶ' ୄତଇଳ ିତୄଭ ପ୍ରତଟି ିଅନ୍ତୄଯ 
ଆନନ୍ଦ ଫଯି ଦଅି 
ଵୁଖ-ଳାନ୍ତ ିୄସ୍ନଶ ଭଭତା ଯଳ ି 
ୄକାୄଯ ୄକାୄଇ ନଅି।୫।  

କଫ ି କଫତି୍ା ବଫନ 
        ଭହୁର, ଅଙ୍ଗାଯର୍ା , ୄ ାର୍ଦ୍ଡା 
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ୄପ୍ରଭଯ ଯବିାର୍ା 
ଯଞି୍ଜତ୍ା ଭିଶ୍ର  

ୄପ୍ରଭ 
 ଫଦିଗ୍ଧ ପ୍ରାଣୄଯ ୄର 
  ଵୁଗନ୍ଧତି  
   ଳୀତ ଚନ୍ଦନ । 
ୄପ୍ରଭ 
 ଅଫୟକ୍ତ ଉତ୍ତାଦାୟୀ 
  ଦୃଳୟଶୀନ  
   ଭଧୁଯ ଦଶନ ।୧ 
ୄପ୍ରଭ 
 ଫଯିଶୀଯ ଫୟଥାତୁଯ 
  ଶୃଦୟଯ  
   ତୀବ୍ର ବୂକବ୍ନନ । 
ୄପ୍ରଭ 
 ଭୟଯ ବୁଯୁବୁଯୁ 
  ଵୁଫାଵତି 
   ଧୀଯ ଵଭୀଯଣ ।୨ 
ୄପ୍ରଭ 
 ାଶାଡ଼ଆି ଝଯଣାଯ  
  ଅଫଯିାଭ 
   କୁୁକୁୁ ତାନ । 
ୄପ୍ରଭ 
 ନୀଡଫାଶୁଡା କ୍ଷୀଯ  
  ଅୄଫାଧ୍ୟ 
   (ଅଥଚ) ଵୁଭଧୁଯ ଗାନ ।୩ 

ୄପ୍ରଭ 
 ୄଜାଛନା ଖା ଯାତ ି
  ୂର୍ଣ୍ଷଭୀଯ  
   ୄତାପାୄତାପା ଜସ୍ମ । 
ୄପ୍ରଭ 
 ଵୁକୁଭାଯୀ କୁଆଁଯୀଯ 
  ସ୍ବନବଯା   
   ଅଝଟଆି ଭନ ।୪ 
ୄପ୍ରଭ  
 ଶୃଦୟଯ ୄଫଦୀତ 
  ତୟାଗୁତ  
   ବାଫ, ଵଭଷଣ । 
ୄପ୍ରଭ 
 ୄଫୈଫାଶକି ଭଣ୍ଡୄଯ  
  ଵବ୍ନକଷଯ  
   ଫତି୍ର ଫନ୍ଧନ ।୫ 
ୄପ୍ରଭ 
 ପ୍ରତଳିୁତ-ିପ୍ରତଫିଦ୍ଧତାଯ 
  ଇତଫୃିତ୍ତ, 
   ଜୀଫନଯ ୄତାତ୍ର । 
ୄପ୍ରଭ 
 କଭଷଭୟ ମଜ୍ଞଳାା   
  ଆତ୍ମଵଦି୍ଧ 
   ତୟାଗୁତ ଭନ୍ତ୍ର ।୬ 

ଫଇଣ୍ଡା, ଅନୁଗୁ  
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ଜାନୁୟାଯୀ  
୨୦୨୩ 

ଇନ୍ଧଧନୁ 

ରକ୍ଷ୍ମୀପି୍ରୟା ଭହାଯଣା 

ଜୀଫନ ଆକାୄଳ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ତୁୄଭ 
ନଆିଯା ସୃ୍ଭତଯି ପର୍ଦ୍ଷ 
ଅନ୍ଧକାଯଯ ୄଭା' ନଘିଷାତ ତୃଷ୍ଣାଯ 
ଅୄନକ ଯାତ୍ରଯି ସ୍ବନ 
 
ୄକୄଫ ୄକୄଫ ତୁୄଭ ପିକା ୄଗାଧୂଯି 
ନୂତନ ଆବାଯ ନୂତନ ଆୄରାକ 
ନଫୁିଜ ଅନ୍ଧାଯ ଳୀତ ଛାଇଯ 
ଆଦୟ ଆାଢଯ ଉନମୁକ୍ତ ଆକାଳ 
 
ୄକୄଫ ୁଣି ତୁୄଭ... 
ଅଯାସ୍ମ ଛାଇ ୄରଉଟାଣିଯ 
ଫାସ୍ନାୟିତ ପ୍ରୀତଯି ଅଫଯି 
ଛାତିୄ ଯ ଛାତଏି ଦୀଘଷଶ୍ଵାଵଯ 
ଯଳଯ ଭଣି ଅଭତୃଯ 
 
ଜସ୍ମକୁ ଫଶି୍ଵାଵ ୄମୄତ 
ୄଜାଛନାକୁ ନୁୄଶଁ 
କନୁି୍ତ ତୁୄଭ ଵଦାକାୄ 
ଫଶି୍ଵାଵଯ ପଲୁ୍ଗ । 

ଧନୁାରି, ସଭବରୁଯ 
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                                                                                                                   ଜାନୁୟାଯୀ  
୨୦୨୩ 

ଆଉ ୄରଖିଫନି ିଜଭା 
ନଯିଞ୍ଜନ ସାହୁ  

ୄରଖାୄରଖି ଏୄଫ ଛାଡିୄ ଦଫ ିଭୁଶ ିଁ  
ତଶିୄଁ ଯ ଅଛ ିକ ିରାବ  
କାଗଜ ଵଶତି କରଭ ଏୄଫ ତ  
କଯ ିାଯୁନାଶିଁ ବାଫ  । 
 
ଵଭୟ ଵଯଛି ିକାଗଜ ଵଯଛି ି
ଵଯଅିଛ ିୁଣି କା ି
ଅଥଷ ଵଯଅିଛ ିଭୁଣ୍ଡ ଘୁଯଅିଛ ି 
ରବିଅଛ ିତା,ି ଗା ି
ଅଥ ଜୄଯ ଟଭ ଶୁଏ  
ୄଭାଶଯ ିଵିଂଵାଯ ନାଫ  । 
 
ରକ୍ଷ୍ମୀ ଵଯସ୍ବତୀ ଵଉତୁଣୀ ୄଫାରି  
ୁଯାଣ କୁଆୄଡ କୄଶ  
ଵଯସ୍ବତୀ କୃା ଭିୄ  ଵନିା ୄଭାୄତ  
ରକ୍ଷ୍ମୀ ୄଭା' ଵିଂଵାଯ ଦୄଶ 
ଵଭୟ ଏଭିତ ିଆଵମିିଫ ୄଭାୄତ 
କାଶିଁ ନ ଭିଫି ଠାଫ  ।  

ନହିର ପ୍ରସାଦ,  
ଗ ଦଆି ାେଣା, ୄେଙ୍କାନା  

ଵବ୍ନକଷ, ଏଭିତ ିଵୂତାଟଏି 
ୄମୄତ ୄମାଡୁ ଷଥିୄର ରଭିଵ ରଭିଵ ମାଏ 
ଦୁନଆିଯ...ଏ ୄକାଣଯୁ...ୄଵ ୄକାଣ ମାଏ । 
ଵବ୍ନକଷ, ଏଭିତ ିଵୂତାଟଏି ।୦। 
 
ଥଯ ଉୄଯ ଥଯ ରଦିୄ ର 
କା ଥିୄର ଶୁଏ ଭନ୍ଦଯି 
ଵବ୍ନକଷ ଫଢା ଷଇ ଫଢା ଷଇ ଚାରିୄର 
ଵାତଯ ଶୁଏ ଆଣାଯ 
ଵବ୍ନକଷଯ ଭାନ ଯଖି ତ ାଯିୄ ର  
ଜୀଫନ......ଵାଯ ଶୁଏ । 
ଵବ୍ନକଷ, ଏଭିତ ିଵୂତାଟଏି ।୧। 
 
ଗଢି

ଷ
ଫାୄଯ ଵନିା ଆନନ୍ଦ ଭିଇ 

ବାଙି୍ଗଗୄର ରାୄଗ ଦୁଃଖ  
ଵୁଖ ଆଯାୄଖ ଦୁଃଖ ରୁଚଥିାଏ 
ଆଣିଦଏି ଖାରି ୄଳାକ 
ଜୀଫନଯ ଫାଟ ଶୁଏ ଭଯୁଫାରି 
ଶତାଳା......ଛାଇମାଏ ।  
ଵବ୍ନକଷ, ଏଭିତ ିଵୂତାଟଏି ।୨। 
 
କଣିାଫକିା ଶାଟ ଏଇ ଦୁନଆିଟା 
ଵବ୍ନକଷ ଵଉଦା ଵାଯ ି
ନଜିଯ ଵଉଦା କଣିିୄଦରା ୄଯ 
ମିଫା ଦିୄ ନ ୁଣି ୄପଯ ି
ଦୁଇଦନି ାଇଁ କୁଣିଆ ଏକଥା 
ଭଣି......ବୁରିମାଏ 
ଵବ୍ନକଷ, ଏଭିତ ିଵୂତାଟଏି ।୩।  

ସମ୍ପକଡ, ଏଭତି୍ ିସତୂ୍ାେଏି 
ଯୄଭଶ ଚନ୍ଧ ଭିଶ୍ର  

ତ୍ାସ କୁେୀଯ, ଫଇଣ୍ଡା, ଅନୁୄଗା  



 

 

 

 

10 

 

ଜାନୁୟାଯୀ  
୨୦୨୩ 

ଦୁଇେ ିକଫତି୍ା 
ତନ ଦୀକି୍ଷତ  

ଲ୍ଲୀ ପ୍ରଣତ୍ ି

                                                     

ଵାଉଁା ଳୀତଯ ଝଯା କାକଯୄଯ 
କଅଁ ଖଯାଯ ୄଖ  

ତଶିଁ ୄଯ ୁଣ ିକାଳଯ ଵଯା 
ଚାଯଆିୄଡ ଭା ଭା, 

ପୁୄର ପୁୄର ଝୁରା ଯଜାତଙି୍କ 
ଯଙ୍ଗ ୄଫଯଙ୍ଗଯ ୄଭା 

ତୁଠ ୄପଯନ୍ତାଣି ାଉଜଁ ିନୂୁୄଯ 
ଯୁଣୁଝୁଣୁ ଲ୍ଲୀଫାା, 

ଦୂଯ ତାଫଣ ଵାଇଁଵାଇଁ ଵୁୄଯ 
ଗାଏ ୄମୄଫ ଲ୍ଲୀଗୀତ ି

ଵୄତ ଅଫା ରାୄଗ ଋତୁ ଳଯତଯ 
ଵକା ଲ୍ଲୀ ପ୍ରଣତ ି।। 

ଶୀତ୍ ସକାଯ ହସ 

               

ୄଵାଯି ପୁରିଆ ଭୁଶଁୄଯ ତୁଭଯ  
ଳୀତ ଵକାଯ ଶଵ 

ୄଗାରା ାଖଡୁ଼ା ୄଦଶୄଯ ତୁଭଯ  
ଭ୍ରଭଯ ବୁରାଯ ଫାଵ, 

ଭନ ନଯିଜିନ ନଈ ଠାୄଯ 
କାଳତଣି୍ଡ ଭନ ୄନଇ 

ଛାତଟିା ଜାଫୁଡ ିପୁଟ ିଶଵୁଥାଏ  
ଳୀତ କାକଯକୁ ିଇ, 

ୄଶୄର ତୁୄଭ ଥାଅ ଫାତଫ ଵାଉଁଟ ି
ନଭିନ ଭନା ଵଭାଜୄଯ 

ୄକଶ ିକାୄ କଛି ିୄଫାରିୄଫ ତୁଭକୁ 
ନନି୍ଦା ଅଫାଦ ଡୄଯ ।।  

ନାସିୄ କଶ୍ଵଯ, କାକେୁଯ, ୁଯୀ 



 

 

11 

 

                                                                                                                   ଜାନୁୟାଯୀ  
୨୦୨୩ 

ନଧିନ ସଙ୍ଖାୀ 
ହାସୟଭୟୀ ଯାଜ୍  

ୄଭା' ନାଶିଁ ନାଶିଁଯ ଦୁନଆି ବିତୄଯ 
ତୁ ଫଶି୍ଵାଵଯ ଶଁ ଟଏି 
ୄଭା' ଭୁଠାଭୁଠା ଳନୂୟତା ବିତୄଯ 
ତୁ ସ୍ବନ ଆଞ୍ଜୁାଏ, 
ୄତା ୄଦଶଯ ଧୂ ିଝାଡି

ଷ
ୄଦୄର 

ୄଭା' ଭନଯ ଅନୁ୍ଧ ଵଫୁ 
ନଭିିୄକ ଦୂଯ ୄଶାଇମାଏ 
ଆଉ ତୁ ୄଫାଉ ୄଫାରି ଥୄଯ ଡାକିୄ ଦୄର 
ୄଭା' ଶୃଦୟଟା କୁୄେ ୄଭାଟ ଶୁଏ 
ଵଫୁ ଵୁଖ ୄଭାଯ ୄଵଇଠ ିରଟକ ିଥାଏ  
ୄତା ଫନିା ଭଁୁ ଵତୄଯ ଭଁୁ ନୁୄଶଁ ।। 
 

 
 
 

ତୁ ୄଭାୄତ ଫୁଝୁ କ ିନଫୁଝୁ  
ତାଯ ଶଵିାଫ ଯଖିଫାକୁ ୄଫ ାଏନା  
ୄଶୄର  
ୄତା କଥା ଫୁଝଫିା ଫନିା  
ୄଭା' ଆଖିୄଯ ନଦି ଶୁଏନା  
କ ିୄଟକୁ ଦାନା ମାଏନା  
ୄତା ଶଵ ଶଵ ଭଁୁଶ ୄଦଖିୄର 
ଅୂଫଷ ପ୍ରଳାନ୍ତିୄ ଯ ୄଭା' ଅନ୍ତଯ ବଯମିାଏ 
ଆଉ ୄତା ଆଖିୄଯ ରୁଶ ୄଦଖିୄର  
ଭଁୁ ୄଗାଟାଯ ିଫତୁଯମିାଏ  
ଆଉ ଭଁ ୁକଛି ିଚାୄଶଁନା ୄଯ  
ତୁ ଖାରି ୄଗାୄଟ  
ଭଣି ଯ ିଭଣି ୄଶଇ ମା' 
ଆଉ ୄଭା ଶୃଦୟକୁ ଫୁଝମିା  
ଏତକି ିଚାୄଶଁ  
ୄଵଇଥିୄଯ ୄଭାୄତ ସ୍ବଗଷଵୁଖ ଭିମିାଏ ।।  

ଯା,ି ହାେର୍ହି,ି ୄକନୁ୍ଦଝଯ  
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ଜାନୁୟାଯୀ  
୨୦୨୩ 

ଅବୁରା ସୃ୍ମତ୍ ି
ଦଫିାକଯ ନାୟକ  

ଫାନ୍ଧଫୀ ଯୂୄଯ ଆଵଥିିର ଦିୄ ନ 
ଏଇ ୄଭା' ଜୀଫନ ଯଵିୀଭାକୁ 
ଫାଟ ଚାରୁଚାରୁ ଚାଶିଁଥିର ଦିୄ ନ 
ଧଯଫିାକୁ ଯା ୄଭା' ଶାତକୁ  
 
ତଭ ଅଧଯ ପାଙ୍କଯୁ 
ଆଜ ିଫ ିୄଵଇ କାଶାଣୀ 
ଢୁଢୁ ଭନ ଚଶରି ମାଏ.. 
ତଭ ଵନୂି୍ଦଯ ଛଯୁ 
ଆଜ ିଫ ିୄଵଇ ଟକିରିି 
ଚରାଫାୄଟ ୄଭାୄତ ୄକାୄଣଇ ଚାୄଶଁ (୧) 

କଏି ଜାଣିଥିରା ୂୄନଇଁ ଜସ୍ମୄଯ 
ନଆିଁ ରଗାଇଫ ନଜିଯ ୄରାକ 
ଦୁଇଟା ଭନକୁ ନଈ ଫନ୍ଧ ଵଭ 
ଅରଗା କଯଫି ଜୀଫନମାକ 
 
ତଭ ନୟନ ୄକାଣଯୁ 
ଆଜ ିଫ ିୄଵଇ ଚାଶାଣ ି
ଡାକୁଥିଫ ୄଭାୄତ ଭଯଫିା ମାଏ.. 
ତଭ ଵନୂି୍ଦଯ ଛଯୁ 
ଆଜ ିଫ ିୄଵଇ ଟକିରିି 
ଚରାଫାୄଟ ୄଭାୄତ ୄକାୄଣଇ ଚାୄଶଁ (୨)  

ାେୁଯ, କନସି ି
ୄଗାନ୍ଥଯା, ଗଞ୍ଜାଭ 

ତଭ ଵନୂି୍ଦଯ ଛଯୁ 
ଆଜ ିଫ ିୄଵଇ ଟକିରିି 
ଚରାଫାୄଟ ୄଭାୄତ କୄଣଇ ଚାୄଶ ଁ
ତଭ ଢଣା ବିତଯୁ 
ଆଜ ିଫ ିୄଵଇ ଢଣ ି
ଵଫୁ କଥା ଭୄନ ୄକଇ ଦଏି (୦) 
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                                                                                                                   ଜାନୁୟାଯୀ  
୨୦୨୩ 

ଶୀତ୍ ଗୀତ୍  
ଆଯାଧନା ଦାଶ  

ଳୀତ ଋତୁଟଏି ଛଅ ଋତୁ ଭୄଧ୍ୟ  
ଆୄଵ ୄଶଭନ୍ତଯ ୄଳୄ, 
ଵକା ଳଳିଯି କୁଶୁଡ଼ ିଚାଦୄଯ 
ଵକି୍ତା ଧଯଣୀ ଶୄଵ, 
ଳୀତ ଥୁଯୁଥୁଯୁ ଶୃଦ ଥଯା ଫୟଥା 
ବିକାଯଯି ବଙ୍ଗା ଭନ, 
କଳ୍ପତି ୄକଉଁ ଅଜଣା ଯାଇୄଜ 
ଳୀତ କୁଆଁଯୀ ଵନ।  
ଳୀତ ଆଣିଦଏି କଲାନ୍ତ ଅଯାସ୍ମ  
ଜସ୍ମଯାତ ିପିକାପିକା , 
ଳୀତଯ କାଶାଣୀ ୄଵାଯି ୄକ୍ଷତଯ 
ଵୁଫର୍ଣ୍ଷ ୄଳମୄଯ ୄରଖା। 
ଳୀତ ଆଣିଦଏି ପ୍ରକୃତ ିଫବିଫ 
ନାନା ଜାତ ିକ୍ଷୀ ୄଳାବା, 
ବିତଯକନକିା ଚରିିକା ଛାତିୄ ଯ 
ଟାଣିଦଏି ଫର୍ଣ୍ଷଫବିା। 
ଅଵୀ ପୁରଯ କାଉଁଯୀ ଛୁଆଁୄଯ 
ଳୀତ ଆୄଵ ଥିଯଥିିଯ,ି 
ଭାଘଭାଵ ଳୀତ ଫାଘ ଯ ିୄଫାରି 
ଚାଯ ିଆୄଡ ୄଡ଼ ଶୁଯ।ି 

ଭୄନ ଡ଼ମିାଏ ୄଵଶ ିିରାଦନି 
ଳୀତୁଆ ଵକା କଥା, 
କାରୁଆ ଳୀତୄଯ ଚୁରି ାୄଳ ୄଘଯ ି
ଳୁଣୁଥିରୁ ଆଈ କଥା। 
ଭାଆ କଯୁଥିରା ଫଡ଼ଚୁିଯା ଆଉ 
ଵୁଆଦଆି କାଞି୍ଜାଣ,ି 
ଵକା ଵୂଯୁମ ଦାଣ୍ଡ ଅଗଣାୄଯ  
ଯଳିମ ୄଦଉଥିରା  ଫୁଣି।  
ଭଵଣିା କାଇ ଢ ିଫଵୁଥିରୁ 
ବାଇ ବଉଣୀ ତନିିୄ ଶଁ,  
ଭୄନ ଡ଼ଗିୄର ୄଵଶ ିିରାଦନି  
ଆଜଫି ିଶୃଦ ୄଭା' ଦୄଶ।  
ଇଙ୍ଚା ଶୁଏ ୁଣ ିଆଵନ୍ତା କ ିୄପଯ ି
ୄଵଶ ିଅତୀତଯ ଦନି, 
ଵଭୟ ୄରାତୄଯ ଆଗକୁ ଆଗକୁ  
ଧାଉଛଁ ିଏଶ ିଜୀଫନ। 
ଳୀତ ଆଵୁଥିଫ ଳୀତ ମାଉଥିଫ 
ଏ ଧଯାକୁ ଫାଯଭଵାଯ, 
ଫୟତକି୍ରଭ ୄକୄଫ ୄଶଫନାଶିଁ ତାଯ  
ନୟିଭ ଏଶ ିଵଷିୃ୍ଟଯ।  

ଟ୍ଟାଭୁଣ୍ଡାଇ, ୄକନ୍ଧାଡ଼ା 
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ଜାନୁୟାଯୀ  
୨୦୨୩ 

କଏି ଗୄେ ଇଭାଯତ୍ 
ଫବୁିପ୍ରସାଦ ଭହାାତ୍ର  

କଏି ଗୄ ଷଢ ଏଠ ିୟୁନବିଵଟି ି 
କଏି ଗୄ ଷଢ ଇଭାଯତ 
ଳିଂଖ ଭରଭର ପ୍ରାଵାଦ କାଶାଯ 
ଆଣ୍ଟରିିଆ ଯ ିଛାତ । 
ଛ' ଶାତ ଜାଗାୄଯ ୄକ ଘଯ ୄତାଇ 
ନଥାଏ ଛଯ ଛାତ 
ଗଯଫି ଫାୁଡା ଷ ଫତି ବାିଂଗଇ 
କାୄ ଭାଯଇ ଶାତ । 
ଵଯକାଯୀ ଜଭି କବ୍ଜା କଯଣି  
ୄକ କୄଯ ଵଭାଜୄଵଫା 
ଜନୄଵଫା ନାଁୄଯ ଥୃଵୀୄଯ ଅଫା 
ୁଯୋଯ ଵାଉଁଟଫିା । 
ୄକାଟ ିୄକାଟ ିଟଙ୍କା ଛାଡ଼ ଫଡ଼ ଫୄ ଷଡ 
ଫଜୁିଯି ଫାଫଦକୁ 
ଵାତ ଵଆିଁ ଛାୄତ କାଶାଯ ବଯଵା 
ଵୂମଷୟ ଚନ୍ଦ୍ରାୄରାକକୁ ।  

ୄବାଗର୍ା, ଫାଘଭାଯୀ, ୄ ାର୍ଦ୍ଡା 
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                                                                                                                   ଜାନୁୟାଯୀ  
୨୦୨୩ 

ଅଫୟକ୍ତ ଅବିଭାନ 
ଜୟନ୍ତୀ ସ୍ଵାଇ   

ଜୀଫନଯ ଭାୄନ କଛି ିନୁୄଶଁ ଏଠ ି
ଵଫୁକଛି ିସୃ୍ଭତ ିଆଉ ସୃ୍ଭତ.ି... 
ୄସ୍ନଶ ୄପ୍ରଭଯ ଭଭତା ଫନ୍ଧନ 
ଵଫୁ ଖାରି ନଶିାତ ିନଶିାତ.ି... 
 

ୄକଶନିାଶିଁ ଫୁଝଫିାକୁ ଅନୟ କା'ଯ ଭନ, 
ୄଵ ଝୁଯଝୁିଯ ିମିଫ ୄଛ ଭଯ.ି... 
କନୁି୍ତ ଫୟକ୍ତ କଯିାୄଯନା ତା' ଅଫୟକ୍ତ ଅବିଭାନ 
ଶୃଦୟୄଯ ୄଶଉଥାଏ ଘାଯ.ି.. 
 

ମନ୍ତ୍ରଣାୄଯ ଛଟଟ ତାଯ ନଯିୀଶ ଭନଟା, 
ଭୄନ ଵଦା ଢାୁଥାଏ ରୁଶ.... 
ଅୄନକ କଯଇ ୄଚଷ୍ଟା, କଶିୄ ଦଫ ଭନକଥା, 
କନୁି୍ତ ଵଫୁୄଫୄ ତାକୁ ଟାଣଧିୄଯ ଵଭାଜଯ ୄଭାଶ.... 
 

ଏକୁଟଆି ଫଵ ିଧୀୄଯଧୀୄଯ ଗଢ ିଚାରିଥାଏ, 
ତା ସ୍ବନଯ ୄଵୌଧଟା... 
କନୁି୍ତ ୄଵ ଡଯମିାଏ ୄଦଖି ଏଶ ିଫିାକ୍ତ ଦୁନଆଁି, 
କାୄ ୄକୄଫ ତା' ୄଵୌଧଟାୄଯ ଡ଼ମିିଫ ବଟ୍ଟା.... ॥  

ଫଯାଙ୍ଗ, ଅସ୍ତଯଙ୍ଗ, ୁଯୀ  
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ଜାନୁୟାଯୀ  
୨୦୨୩ 

ତୁ୍ଭକୁ ଭ  ୁାଏ ବର 
ନଯୁିଭା ାଣି  

        ଚାନ୍ଦଫାରି, ବଦ୍ରକ  

ତୁୄଭ ତ ଫୁଝନା  
        ୄଭା' ଭନ ୄଫଦନା 
              ଶୃଦୟଯ ଦୁଃଖ ୄମୄତ 
ତୁଭକୁ ନ ାଇ 
         ୄକୄତ ଭଁୁ ଝୁଯୁଛ ି
               ଜାଣ ିଫ ିଅଜଣା ଵୄତ 
 
ଏକା ଏକା ଥାଇ 
        ବାୄଫ ଭଁୁ ତୁଭକୁ 
               ଵଭୟ ଦଏି ଫିୄ ତଇ 
ଥଯୁୄଟ ୄଶୄର ଫ ି
      ାଯୁନାଶିଁ କଶ-ି 
            ତୁଭ ଛଡା ୄକଶ ିନାଶିଁ 
 
ଅନ୍ତଯ ବିତୄଯ 
      ଜୁଛ ିୄଭା' ନଆି ଁ
            ାଯୁନ ିତାକୁ ରିୄବଇ 
ୄଵୄନଶ ଵଯାଗ 
         ଫଯାୄଯ ଟିୄ କ 
              ଦଅି ଥଯୁୄଟ ବିୄଜଇ 
 

ନା କଶ ିାଯୁଛ ି
       ନା ଵଶ ିାଯୁଛ ି
              ଫଯିଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଜ୍ୱାା 
ଆଵ ଥୄଯ ପି୍ରୟ 
        ଥୄଯ ୄକାୄ ନଅି 
             ଶୃଦୄୟ ଶୃଦୟ ଭିା 
 
ଳୀତ ଛୁଆଁୄଯ 
        ରିବାଇ ଦଅି ୄଶ 
               ୄଦଶଯ କାଭନା ନଆି ଁ
ୄଶରି ୄଶଫ ିୄଛ 
         ଚଯୀତ୍ରଶୀନା ଭଁ ୁ
               ମାଶା କଶୁ ଏ ଦୁନଆଁି 
 
ଜୁଇ ନଆଁିଠାଯୁ 
      ୄଫଳୀ ଏ ଜଫିା 
            ୄଦୄଖଇ ଶୁଏନା କା'ୄଯ 
ଜାଣ ିୄକ ାଯୁନ ି
       ଜୄ ଏ ଅନ୍ତଯ 
             ୄଦଖିମାଅ ଫନୁ୍ଧ ଥୄଯ।  
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                                                                                                                   ଜାନୁୟାଯୀ  
୨୦୨୩ 

ରାଫଣୟଫତ୍ୀ 
ୄଫଣୁଧଯ ସୂତ୍ାଯ 

ତୁୄଭକ ିୄଗା ୄଵଇ ନଜିଷନ ନଳିଯି 
ସ୍ବନଭୟୀ ପ୍ରୀତଛିନ୍ଦା 
ତୁୄଭକ ିୄଗା ୄଵଇ ପ୍ରୀତନିଗଯୀଯ 
ଅଵୀ ଅକାନନ୍ଦା        ।। 
 
ତୁୄଭକ ିୄଗା ୄଵଇ ିଆଵୀ ଅନ୍ତଯ 
ଯଵ ଭାଧୁମଷୟଯ ଧାଯ 
ତୁୄଭକ ିୄଗା ୄଵଇ କଫ ିଶୃଦୟଯ 
ଭୂଛଷନାଯ ଭଧୁ ଵୁଯ         ।। 
 
ତୁୄଭକ ିୄଗା ୄଵଇ ଦୂଯ ଗଗନଯ 
ୄଜୟାତ୍ସ୍ନା ବିଜା ନୀଜସ୍ମ 
ତୁୄଭକ ିୄଗା ୄଵଇ ୁଷ୍ପ ଫାଟକିାଯ 
ଫାସ୍ନା ଫିୄ ବାଯ ଭନ         ।। 
 
ତୁୄଭକ ିୄଗା ୄଵଇ ପ୍ରାଚୀ ରରାଟଯ 
ଉଦତି ଅଯୁଣ ଆବା 
ତୁୄଭକ ିୄଗା ୄଵଇ ଚାଯୁ ପ୍ରକୃତଯି 
ପୁୄର ପୁୄର ଯଙ୍ଗ ଵବା   ।। 
 

ତୁୄଭକ ିୄଗା ୄଵଇ ଚଇତ ିରଗନ 
ୄଜୟାତ୍ସ୍ନା ଜୁଆଯ ଯାତ ି
ତୁୄଭକ ିୄଗା ୄଵଇ ସ୍ବନ ଭଧୁଭାଵ 
ପୁର ପଗୁଣଯ ପ୍ରୀତ ି       ।। 
 
ତୁୄଭକ ିୄଗା ୄଵଇ ଚାଯୁ ୄଗାଧୂଯି 
ୄଚାଯା ୄଚାଯା ଵୄମାଶନ 
ତୁୄଭକ ିୄଗା ୄଵଇ କୁଶୁକ ୁଯୀଯ 
ଵନଯ ପୁରଫନ           ।। 
 
ତୁୄଭକ ିୄଗା ୄଵଇ ଵାଗଯ ଫୁକୁଯ 
ପ୍ରୀତ ିଳାଭକୁାଯ ୄଭାତ ି
ତୁୄଭକ ିୄଗା ୄଵଇ ଯଭୟକ ଦ୍ଵୀଯ 
ରତି ରାଫଣୟଫତୀ        ।। 
 
ତୁୄଭକ ିୄଗା ୄଵଇ ଵଯଗ ୁଯୀଯ 
ଚାଯୁ ଶାଵୀ ରାଵୟଭୟୀ 
ତୁୄଭକ ିୄଗା ୄଵଇ ଅଭିୟ ଅଧଯୀ 
ଚଭକାଅ ଭତ୍ତଷୟବୂଇଁ         ।।  

ୄକଶଦୁଯାା,  
ୄକନୁ୍ଦଝଯ 
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ଜାନୁୟାଯୀ  
୨୦୨୩ 

ଆଉଥୄଯ ଧଯ ିଵରିଟ ଖଡ ି
କଅ' ଖଅ' କଶ ିଛାଡ଼ନ୍ତ ିଯଡ ି
କବ୍ନାଵ ଭୁନୄଯ ତାଡ଼ନ୍ତ ିକାେ 
ିଣ୍ଡାଯୁ ଡକି ିବାଙ୍ଗନ୍ତ ିଦାନ୍ତ 

ଦଣ୍ଡାୄଯ ବଵାନ୍ତ ିଡଙ୍ଗା 
ଭାଛ ଧଯଫିାକୁ 

ଫଯା ାଣିୄଯ 
ୄଘାାଯନ୍ତ ିଜାରି ଟଙ୍ଗା । 

 
ଚଯିନ୍ତ ିଫାାଙ୍କ ୄଦାଡା ୄଧାତ ି
ଫୁଣନ୍ତ ିିଣ୍ଡାୄଯ ୄଚାକଡ଼ ୄଫାତ ି

ାଶାଚଯୁ ଡ ିବାଙ୍ଗନ୍ତ ିଶାତ 
ୄଫାଉ ଆଉଁଵକି ିଖୁଆନ୍ତା ବାତ 

ଫାଉଁଳଆି ୄଟାି ଧଯ ି
ଡଫା ଵୄ ଷଢଇୄଯ 
ୄଦାକାନ କଯକି ି

ଫକିନ୍ତ ିକାଗଜ ଜଯ ି। 

କଣିନ୍ତ ିକୄେଇ ଫକିକି ିଚୁଟ ି
ଫୁରନ୍ତ ିଭିଛୄଯ କଶକି ିଛୁଟ ି

ଆଣୁ୍ଠଆ ଫଵନ୍ତ ିୄଡଯିୄ ଯ ମାଇ 
ଛୄଯ ଫଵକି ିଭାଯନ୍ତ ିଶାଇ 

ଚକ କ ଅଖ ଖଇ 
ୄରଖିଫା ୄଫକୁ 
ନଖ କାଭୁଡକି ି

ଭିଛୄଯ କାଢନ୍ତ ିଛଇ । 
 

ଵକାୁ କଣିନ୍ତ ିଘଗୁୁନ ିଫଯା 
ଫୁରନ୍ତ ିନଭାନ ିଫଯା ଖଯା 
କକିୄର ୄକଶ ିକାନ୍ତ ିକଟ ି
ୄଖଡଆିୄଯ କଯନ୍ତ ିଖଟ ି

ଧଯନ୍ତ ିଵାଧଫୄଫାଶୁ 
ଥଣ୍ଡା କାଳ ୄଦଖି 
ୄଫାଉ ଵଜାଡ଼ନ୍ତା 

ତୁଵୀତଯ ଭଶୁ । 

ୄପଯ ିଆସନ୍ତାକ ି ୄଭା' ିରାଦନି  

ପ୍ରସନ୍ନ  ଭଣ୍ଡ  

ୄପଯ ିଆଵନ୍ତା କ ିୄଭା' ିରାଦନି 
ଆଉଥୄଯ ୄଶାଇ ମାଆନ୍ତ ିଵାନ 

ଗଁାୄଯ ଥାଆନ୍ତା ଚା ଛଯ 
ୄକଶ ିନ ବାଫନ୍ତା ଆଣା ଯ 

ଦାଣ୍ଡୄଯ ଥାଆନ୍ତା ଫାରି 
ଆଭଵୄତାଟା ଆଉ 
ଏନୁ୍ତଡ ିଫଣଆି 

ଡଆି ଥାଆନ୍ତା ଖାରି । 

ୄକାେଲ୍ଲା, ଫାଘଭାଯ,ି ୄ ାର୍ଦ୍ଡା  
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                                                                                                                   ଜାନୁୟାଯୀ  
୨୦୨୩ 

ୄଚାଯା ଫାରି (ଗୀତ୍ ିକଫତି୍ା) 
ଯତ୍ନପ୍ରବା ଫାଇ  

ତୄଭ ଵନିା ଗର ବୁରି 
ଭଁୁ, ବୁରି ାଯନି ିୄଫାରି, 

ପ୍ରୀତଯି ଧାଯାୄଯ ବିୄଜଇ ଚାରିଛ ି
ଵିଂକଷଯ ଭଯୁଫାରି  । (୦) 

 
ଅତୀତକୁ ଆଜ ିଆଖି ାଉନାଶିଁ 

ଦଳିୁଛ ିଝାଵା ଝାଵା 
ଅନୁ୍ଧ ରଗା ୄଵ ଅବୁରା ଭଶୁୂତ୍ତଷ 

ଫାଇ ଚୄ ଷଢଇଯ ଫଵା 
ଆଜ ିଫ ିଭନକୁ ୄଦାଶୄରଇ ଦଏି 

ଫନୄଯ ଝୁରି ଝୁରି । 
ବୁରି ଭଁୁ, ାଯୁନ ିୄଫାରି । (୧) 

 
 
 

ପ୍ରଣୟ ୂଫଷଯ ଅଧା ୄରଖା ଗୀତ 
ତୄଭ ବୁରି ଗର ଵନିା 

ଭନ ଅଗଣାକୁ ଆଵନାଶିଁ ୄଫାରି 
ଏ ମାଏଁ କଯନି ିଭନା 

ଜସ୍ମ ଆରୁଅୄଯ ୄଦଖିଫାକୁ ଥୄଯ 
ଚାଶିଁଛ ିଝଯକା ୄଖାରି   । 

ବୁରି ଭଁୁ, ାଯନି ିୄଫାରି । (୨) 
 

ଫୁଝଛିକ ିଥୄଯ ବଙ୍ଗା ଶୃଦୟୄଯ 
ୄପ୍ରଭଯ ଯାଵ ୄକୄତ 

ଭନକୁ ଵଖି ଧଯ ିଭଁୁ, ଚାରିଛ ି
ଵନଯ ୄଥ ୄଥ 

ଚାରି ଚାରି ୄକୄଫ ଝୁଣ୍ଟ ିଡୁଛ ିତ, 
ୄକୄଫ ୁଣି ୄଚାଯାଫାରି ।। 

ବୁରି ଭଁୁ, ାଯନି ିୄଫାରି । (୩) 

ସିଂାଦକିା,  
ଫର୍ଣ୍ଡାୀ ସାହତି୍ୟ ସିଂସଦ,  

ଫଉ ଛକ, ତ୍ାୄଚଯ ୋଉନ, ଅନୁଗୁ 
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ଫଦିାୟ ୄଫାଯ ଫାସ୍ନା  
ୂର୍ଣ୍ଡ ଦାସ 

ମାଉଣୁ ଆଵୁଣୁ ଆଖି ଡୁ଼ଥିଫ 
ଝୁରୁଥିଫ ିଭାଟ ିକାେୄଯ, 
ଖଯା ୄଧାଉଥିଫ ଖଯକା ୄଫାଯ 
ଛାଇମାକ ତୁଭ ଛାତୄଯ  । 
 
ଯଣକୁଶୁଡ଼ିୄ ଯ ଦଳିୁ ନଥିଫ ୄଗା 
ଫଗିଚାଯ ବଙ୍ଗା ାୄଚଯ,ି 
ଚାରାକ ଜସ୍ମ ଫ ିଠକିଣା ବୁରିଫ 
ଵନିଶି ୄଭା' ୄଦଫ ାୄଵାଯ ି । 
 
ଭୁଦା ୄଶାଇଥିଫ ଜାଉଁ ିକଫାଟ 
ଝୁରୁଥିଫ ୄଗାୄଟ ଯଦା, 
ୄରଖାଥିଫ ତଶିଁ, ୄଶ ଫନୁ୍ଧ ଫଦିାୟ 
ଫନ ୄାଛଫି ଳଯଧା  । 
 
ନଥିଫ ୄଵଦନି ତଥିିଫାଯ କଛି ି
ନଥିଫ ଆରୁଅ ଅନ୍ଧାଯ, 
ୄଗଯୁଆ ଭାଟଯି ଅଯୁଆ ଆଳାୄଯ 
ପୁଟଫିାକୁ ଯଙ୍ଗ ଭନ୍ଦାଯ  । 
 
ତୄତ ଟାକଫିାଯ କଥା ଫ ିନଥିଫ 
ବୁରିଥିଫ ିବୁରାଭନକୁ, 
ଫଉୄଫଦୀଯ ନଳି ିଆକାଳୄଯ 
ୄଦଖିଫାକୁ ଯୂାଜସ୍ମକୁ  ।  

କଣ୍ଟାଫଣିଆ, ଛତ୍ରଡ଼ା 
     ପ୍ରୀତ୍ୁିଯ,ମାଜୁଯ  

ସଯୁା ିଆରାୄଯ... 
ତ୍ାଯାପ୍ରସାଦ ୄଜନା  

ଵୁଯା ିଆରାୄଯ ଦୁଃଖ ଫୁଝୁନ ିଭନ 
ନୀଯଫ ୄକାଣୄଯ ଗୄଣ ୁଯୁଣା ଦନି 
ାେୄଟ ୄଶଇନ ିମାଶା ମନ୍ତ୍ରଣା ଶୀନ ! ୦ ! 
  
ତାତ୍ସରୟ କଯୁଛ ିକଏି ଦୂଯଯୁ ୄଦଖି 
ନନି୍ଦାଯ ଫଜାୄଯ ୄରି ୄଶଉଛ ିଵୁଖୀ, 
ଆରୁଅ ାଇଁକ ିଥିୄର ଫନୁ୍ଧଯ ଭାୟା 
ଅନ୍ଧାଯ ାଇଁକ ିନୁୄଶଁ ଵାଭାନୟ ଛାୟା, 
ଆଳବାଵ ଗାୄ ଫାଟ, ଵାକୀଯ ଦାନ 
ଦଯଜ ାଖକୁ ଛଡି଼ା ଦଯଦ ଭାନ ! ୧ ! 
  
ଵାକୀଯ ଢଣୀ ଦଏି ରୁଶକୁ ୄାଛ ି
ଶଵଯ ଵଶଜ ଆଖି ଳଯଧା ଅଛ,ି 
ଵୁଯାଯ ିଆରା ତୄ ଯଶଛି ିଡ଼ ି
ଵାକୀଯ ଵୁଯାଯ ଠ ଯଶୁଛ ିବିଡ଼,ି 
ୄଥାକାଏ ୄଭାଶୄଯ ଥିୄର ୄଗାଟାଇ ଧନ 
ଆଜ ିତ ୄଵଵଫୁ ୄଶୄର ୄଭା ଆଖି ଵାନ ! ୨ ! 
  
ଵାକୀଯ ଭମଷୟାଦା ୄଭାଯ ଖିଆର ନୁୄଶଁ 
ଜୀଫନ ଛଫକୁି ୄଦୄଖ ନଆିଯା ଭୁୄ ଶଁ, 
ଵାକୀ ୄଭା' ଆଣା ଵଖୀ ଵଲ୍ଲଜ ବାଫ 
ଅଦନି ଫଵନ୍ତ ଫୄନ ୄକାଇରି ଯାଫ, 
ଫୟଵ ଅୄପଯା ୄଥ ଵାକୀଯ ଥାନ 
ଅବୁରା ଯଶଫି ଆଶା ଫାକ ିଜୀଫନ ! ୩ !  

ଯାଜ ଯଣୁଯ 
ନୟାଗଡ଼ 
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ହସ ିଉଠଫି ଏ ଧଯା.... 
ସୁକାନ୍ତ ିଭିଶ୍ର 

ଭଥା ଵାଉଁୄ ଇ ଫନ କଶୁନ ିକଥା 
ତୁଯ ିଗଜାଟ ିଭାଟଯୁି ୄଟକୁନ ିତା..... 
 
ଳୁବୁନାଶିଁ ନଈ କୁୁକୁୁ ଭିଠା ଗୀତ  
ାଶାଡ ନାଵୀୄଯ ୄଭଘ ଫାନୁ୍ଧନାଶିଁ ୄନତ... 
 
ଆାଢୄଯ ଆଉ ବିଜୁନାଶିଁ ଏଇ ଭାଟ ି
ବର ରାଗୁନାଶିଁ ଯାତ,ିଋତୁ,ଦନି,ତଥିି.... 
 
ଘାଵ ଗାରିଚାୄଯ ଦଳିୁନ ିଵାଧଫ ୄଫାଶୂ 
ୄଭଘଯ ଘୁଭୁଯା ଳୁବୁନ ିକାନକୁ ଆଉ.... 
 
ଦଳିୁନାଶିଁ କାଶିଁ ଶଦୀଫଵନ୍ତ ଭୁଶଁ  
ଥୁଣ୍ଟା ଡାୄ ଚାଶିଁ ପଗୁଣ ଢାୁଛ ିରୁଶ... 
 
ଡଶକ ଖଯାୄଯ ଵଝି ିଵଝି ିଏଶ ିଧଯା 
ତାତରିା ଫାରିୄଯ ବାଜ ିଶୁଏ ଵୄତ ଯା.... 
 
ଋତୁ ତ ବୁରିଛ ିଭାଟଯି ଠକିଣା ଆଜ.ି 
ୄଗାଚଯ ାଟୄଯ ଭାଭା ୄକାଠାଯାଜ.ି.... 

ଆଵ ିୄର ଆଵ ଆଉ କଯଫିାନ ିୄଡଯ ି
ୄଫ ଥାଉ ଫନ୍ଧ ଫାନ୍ଧିୄ ଦଫା ାଗବିଡ.ି.. 
 
ଟକି ିଶାୄତ ଆଭ ୄଯାି ଟକିଟିକି ିଚାଯା 
ଳାଗୁଆ ାଟୄଯ ଭଣି୍ଡୄଦଫା ଏଶ ିଧଯା.... 
 
ୄଜୈଫ ଫଫିଧିତା ଅନୁଯାୄଗ ଏଇ ଭାଟ ି
ଭିଠା ଶଵ ଫାଣ୍ଟ ିଖଵୁିୄ ଯ ଡଫି ୄରାଟ.ି.. 
 
ୄକଦାୄଯ ୄକଦାୄଯ ଵଫୁଜଭିା ଖଵୁ ିୄତା ି
ଗୀତ ଗାଇ ଫାଆ ୄଖୁଥିଫ ଫାନ୍ଧ ିୄଦା.ି.... 
 
ୄକୄତ ଜାତ ିପୁୄର କଫଯୀ ଵାଜଫି ଧଯା  
ଜାତ ିଜାତ ିପୄ ଏ ଭାଟ ିଶଵଫି ଯା ..... 
 
ନାଚଫି ଝଯଣା ୄଭଘଯ ଘଙୁୁ୍ଗଯ ନାଇ 
କାଗଜ ଡଙ୍ଗାୄଟ ବଵାଇଫା ଖଵୁ ିୄଶାଇ.....  

                        "ସମ୍ପକଡ" 
       ସାଯସବତ୍ ନଗଯ, ସରି୍ଦ୍ଭହାଫୀଯ, ୁଯୀ  



 

 

 

 

22 

 

ଜାନୁୟାଯୀ  
୨୦୨୩ 

ହୃଦୟ 
ପ୍ରଜ୍ଞା ଭହାନ୍ତ ି

କାଶାଯ ଶୃଦୟ ମାଏଁ ଶଞ୍ଚଫିା   
ଵଶଜ ଵନିା ଭୄନଶୁଏ  
ୄପଯଫିାକୁ ୄଶୄର  
ଶୃଦୟ ତାଶାଯ   
ବାଙି୍ଗ ୄପଯଫିାକୁ ଶୁଏ।  
ୄପ୍ରଭଯ ଭନ୍ଦଯି ଅଭୁଶଁା ୄଦଉ,  
ଚାଯଦି୍ଵାଯ ଭୁଦଥାଏ 
ୄପ୍ରଭଯ ୁଜାଯୀ ନଫୁିଜ ଯଶ ିତଶିଁ,   
ଅୄଢଇ ଅକ୍ଷଯ ଜୁଥାଏ।    
ନଜି ଶୃଦୟକୁ ାଖ ଫା ଦୂଯଯୁ   
ମିଏ ବର ାଉଥାଏ  
ଏକାନ୍ତୄଯ ଯଶ ଫାଯଭଵାଯ କଶ ି
ନଜିଠାୄଯ ଶଜମିାଏ। 
 

        ଭାତୃ୍ ନଫିାସ, 
        ଭାତୃ୍ଫହିାଯ, ଫୁଢାଯାଜା, ସଭବରୁଯ  

ୄପ୍ରଭ ଉଜାଗଯ 
ଆଶୁୄତ୍ାର୍ ୄଭୄହଯ  

ଜୀଫୄନ ଆଵରି ଯାଗିଣୀଯ ଵୁୄଯ 
ଛାଡଗିର ଯ କଯ,ି 
ୄକଉଠଁ ିୄକଭିତ ିବୁଲ୍ ଫୁଝାଭଣା 
ଭୄନ ୄଦରା ଫି ବଯ ି.....।।୦।। 
 
ଆଭଵ ଫଉଯ ୄକାଇରି ତୁୄଭ ୄମ 
ଗାଉଥିର ଭନ ବଯ,ି 
ଅଜାଣୄତ ଵୄତ ୄକଭିତ ିତୁଟରିା 
ଵିଂକଷକୁ ୄଦରଚଯି,ି 
ୄଵଇଟାକୁ ଯା ୄଖାଜ ିଧଯଫିାକୁ 
ଭନ ଶାଇଁାଇ ଁଘାଯ.ି.....।।୧।। 
 
ଭିନ ଫିୄ ଙ୍ଚଦ ନୂଆଁ କଛି ିନୁୄଶଁ 
ଜୀଫନ ମଭୁନା ଜୄ, 
ଏଭିତ ିଵତୄଯ ଅନୁଯାଗ ଭୄଯ 
ନଜି ଯ ଅଫୄଶୄ, 
ୄଵଇତକ ଶୁଏ ଫୁଝାଭଣା ଵଦା 
ୄପ୍ରଭ ଉଜାଗଯ କଯ.ି.....।।୨।।  
 

୫୪ ଆୟଷୟଲ୍ଲୀ 
କଟିଛକ ଟଆି ବୁଫୄନଳବଯ  
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ଭାୟା 
ର୍. ସୁଚତି୍ରା ଯଥ 

ୄକଶନୁିୄଶଁ ୄଫାରି ତ ୄତାୄତ 
ୄଗରାଏନ,ି ୄକାାଏନ ି
ଘଯବିତଯୁ ତାଗିଦା ଆୄଵ 
ଶଁା, ୄଯାଗ ୄଶାଇମିଫଟ!ି 
ୄଶୄର ତୁ ୄରାଟୁଥାଉ  
ାଦ ତୄ ଫଳଭଵଦ ଯ ି
ୄତା' ୄାା ୄଫାରାଇଫାଯ 
ଶକ୍ ଜାଯ ିକଯ ି
ଭଁୁ ନଥିୄର ଫ ିଫଵଥିାଉ  
ୄଭା ଫକା ଚର ଆଦଯ ି।  
 
ଥୄଯ ବରାଇଗୄର 
ଆଉ କଣ ଦିୄ ଳ ଧନ 
ଯୂ ,ଫଯୂି ,ଗୁଣ କ ିଖଣୁ 
କ୍ଷୀଯ,ଵଯ, ୄଛନା , ଭିଠା 
ୄତା' ାଇଁ ନତି ିବାଗଫଣ୍ଟା 
ଏୄଫ ଫ ିତ ଛାଏଁ ଫାଢି

ଷ
ଆଣ ି

ୄପଯୁଥାଏ ୄଦଖି  
ୄତା' ତାଟଆିୄଯ ିବୁ୍ନଡି

ଷ
ଙ୍କଧାଯ । 

 

ୄତା' ଘଯ, ୄଭା' ଦାଣ୍ଡଦୁଆଯ 
ଏୄଫ ଳୁନଳାନ୍ ଖଁା ଖଁା  
ନାଶିଁ ୄତା' ନଵଯଵଯ କ ି
ୄଭାଯ ଛନ୍ଦଯଭନ୍ଦଯ  ବାଫ 
କଳ୍ପନାଯ ଆଖି ଶୄ ମାଶା 
ଅଦୄଳୟୄଯ ୄଦଖିାୄଯ 
ଚାଯକିାତ ୄଭରା ୄତା' 
ଶାଇଭଯା ଖଯାୄଫୄ 
କଉତୁକ ୄଖ ୁଣ ି
ଅୄଫୄଯ ୄପଯଫିାଯ ୄଫ 
ନଯିଫ ଵକା । 
 
ୄତାୄତ ଆୄଫାଯଥିିଫା  
ଭାଟ ିତୄ ମଫନକିା ୄ ଷଡ 
ୄତାଯ ଅ ିକଯା ଡାକ  
ଆଉ ୄଭାଯ ଭିଛ ଯାଗ 
ଭାୟା ଭଞ୍ଚୄଯ ଖାରି ମାଶା 
ଝଯିୄଡ ୄଟାାୄଟାା ରୁଶ 
ସୃ୍ଭତ ିବଯା ଭୁୄ ଠ ଅନୁଯାଗ ।  

ତୁ ୄଭାଯ ୄକଶନୁିୄଶଁ 
ଶଜାଯ ଥଯ କଶିୄ ର ଫ ି
ତୁ ନଥିଫାୄଯ କାଶିଁକ ି
ୄକାଶଯ ିଉଠୁଛ ିପ୍ରାଣ ? 
କାଶିଁକ ିଳୁବୁଛ ିଫାଯଭଵାଯ 
କ୍ଷୀଯ ଗିନାଏ ାଇ ଁ
ୄତାଯ ଗୁଶାଯଆି ଆକୁାଣ? 

ନୀଚକ୍ର ନଗଯ, ୁଯୀ 
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ଚାଯନ,ି ତ୍ା'କୁ 
ସୁଭିତ୍ା ୄଫୄହଯା ଫାି  

ଆରୁଅଯ ଚାଦଯ ତୄ 
ଅନ୍ଧକାଯକୁ ଛାତିୄ ଯ ଜଡ଼ାଇ ଧଯ ି
ଅନୟଭନେ ବାଫୄଯ ଘୂଯ ିଫୁରୁଥିଫା 
ୄକଶଜିୄଣ ମଦ ିଅଚାନକ, 
ଫାୄଟ ଘାୄଟ ୄଶାଇମାଏ ୄଦଖା ; 
ୄପାାଡ଼ ିଦଅିନା ତା'କୁ 
ଅନୁକବ୍ନାବଯା ଚାଶାଣିଟଏି ! 
କାଯଣ ଫ ିୄଖାଜଫିାକୁ ମାଇ  
ଅଣନଶି୍ଵାଵୀ ୄଶାଇଡ଼ନା,  
ଆଉ ଚାଯ ିଦଅିନା ୄକୄଫ 
କାଶିଁକ ିଏଭିତ ିଵଏି ? ' 
 

ନିୄ ଯଖି ୄଦଖ ଥୄଯ,  
ତା' ଛାତଯି ୄକଟ୍ ୄଯ  
ନଶି୍ଚୟ ାଇମିଫ ଷ୍ଟାବ୍୍ନ ଟଏି,  
ୄରଖାଥିଫ, 
'ାତକ' ଅଫା 'ପ୍ରତୟାଖୟାତ' !  
 
ଶଁ, କଶକି ିାଯିୄ ଫ ୄକଶ ି? 
ଛାତ ିଉୄଯ ଯଖି ଶାତ, 
କଏି ଫା ୄଶାଇନ ିୄକୄଫ "ପ୍ରତୟାଖୟାତ" ? 
କଏି ଫା ରୁଚାଇନ ିଭୁଶଁ  
ନଜିଠାଯୁ ନିୄ ଜ ୄକୄଫ 
ୄଶାଇନ ିୄଵ କାଶା ନଜଯୄଯ, "ାତକ" ?  

ବୁଫୄନଶ୍ଵଯ  
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ଶୀତ୍ 
ଗାୟତ୍ରୀ ୄଫହୁଯା 

ଝରିିଭିରି କୄଯ କାକଯଯ ଫୁନ୍ଦା 
ଦୂଫ ଳଯି ୄଯ ଫଵ,ି  

କଅଁ ଖଯାୄଯ ୄଵକଶୁିଏ ଧଯା 
ଭୁଯୁକ ିଭୁଯୁକ ିଶଵ,ି  

ଭଉୄନ ଫଵଛି ିଳୀତ,  
ଆୄଫଗୄଯ ଚୂରି ଚାଯୁଛ ିତାକୁ 

ଫଵଫିା କ ିବାଇ ଭିତ?  
 

ବଙ୍ଗା ଛାଉଣୀକୁ ପୁଙୁ୍ଗା ୄଦଶଟ ି
ଭାଯୁଅଛ ିଆଖିଠାଯ,  

ଳଳିଯିୄଯ ସ୍ନାତା ପ୍ରବାତ ଵୁନ୍ଦଯୀ 
ିନ୍ଧ ିଶୀଯକଯ ଶାଯ,  

ଶୄତ ଅଘଷୟଥା ିଧଯ,ି  
ପ୍ରାତଃ ଫନ୍ଦାନା ାଇଁ ଅଫନକୁି 

ଆଵଅିଛ ିଅଫତଯ।ି  
 

ୄଵାଯି ୄକ୍ଷତୄଯ ପୁରଯ ୄଯାଳନ ି
ଦିୄ ଳ ୄକୄଡ ଭୄନାଶଯ,  

ଅନିଯ ତାୄ ଅ ିୄଖୄ ୄଦା ି
ଫିଂଳୀ ଫଜାଏ ବଅଁଯ,  

ପ୍ରଜାତଯି ୄଳାବାୄଯ,  
ୄଵୌନ୍ଦମଷୟ ଭଣି୍ଡତ ଶୁଏ ଉଫନ 

ଅୂଫଷ ଫର୍ଣ୍ଷ ଫବିାୄଯ।  
 

ଫଡି
ଷ
 ଅନ୍ଧାଯଯୁ ଚାୀବାଇ ଉଠ ି
ୄକ୍ଷତକୁ ମାଏ ଖଵୁିୄ ଯ,  

ଵୁଫର୍ଣ୍ଷ ଧାନୄଯ ୁଯଉିୄଠ ଖା 
ତା' ବାଫ ୄକ ଫର୍ଣ୍ିାୄଯ ?  

ଧୂନ ିଡାୄକ ଶାତ ଠାଯ,ି  
ୄଭା' ାୄଳ ଫଵିୄ ର ଳୀତଯାଣୀ ଯା 

ରୁଚ ିାଇଫ ଡଯ।ି  

କେକ  
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ସଭୟ ସାୄଥ 

ପ୍ରଜ୍ଞାସୁ ଭହାନ୍ତ ି 

ଵଭୟ କାଶିଁ ତୁ ଅଫଯିତ ଚାରିଛୁ?, 
ଫଶି୍ରାଭ କଣ ୄରାଡ଼ା ନାଶିଁ ୄତାୄତ?, 
ନଜିକୁ ଫୀୟାନ ୄଦଖାଇଫା ଛଡା, 
ୄତାଯ ୄଫାୄଧ କାଭ ନାଶିଁ ଵୄତ। 
 
ଆଖି ଦୁଇ ଚାୄଶଁ ୄଦଖିଫାକୁ 
ଫନାନୀଯ ଳୟାଭଭିା, 
ୄଶୄର ନଜଯକୁ କାଶିଁ ଆୄଵ 
ପ୍ରଦୂଣଯ  କାଭିା? 
 
କାନ ୄଭାଯ ଚାୄଶଁ ଳୁଣିଫାକୁ, 
ଵୁଭଧୁଯ ସ୍ବଯଯ ଯାଗିଣୀ, 
ୄଶୄର କାଶିଁ ଳୁବିମାଏ ୄଭାୄତ, 
ମନ୍ତ୍ରଣାଯ କଯୁଣ କାଶାଣୀ। 
ଠ ୄଭାଯ ଚାୄଶ ଁକଶଫିାକୁ, 
ଭୄନାଶଯ ଭଦୁୃ ବା, 
ୄଶୄର ୄଖାରିୄର ଠ ଆଜ,ି 
କାଶିଁ ଶଜମିାଏ ଶଵ? 
 
ନାକ ୄଭାଯ ଚାୄଶଁ ଳୁଙି୍ଘଫାକୁ, 
ଵୄତଜ  ଫତି୍ର ଵଗୁନ୍ଧ, 
ୄଶୄର କାଶିଁ ଯୁନ୍ଧଦିଏି ନାକ, 
ଉତ୍କଟ ଭଇାଯ ୂତଗିନ୍ଧ। 
 
ଵଭୟ ତୁ ଚାରିଛୁ ଚାରୁଥିଫୁ, 
ବର ଭନ୍ଦଯ ସ୍ବାଦ ଚଖାଇ, 
ୄତାଯ ିଅନନ୍ତ ଗୄବଷ ଵବିଙୁ୍କ, 
ରୀନକଯ ିସ୍ଭୃତ ିଵଜାଇ। 

ଝାଯସଗୁୁଡ଼ା 

ୄଫୄୄଫୄ ବାୄଫ 
ମଦ ିଏ ଫଷାୄଯ ତୁୄଭ 
ୄଭା' ାଖୄଯ ଥାଆନ୍ତ... 
ଭିଳକି ିଫଷାୄଯ ବିଜଥିାୄନ୍ତ 
ୄଭୌଵଭୁୀଯ ବଯୁଯ ଭଜା ୄନଇଥାୄନ୍ତ.. 
 
ଦା ରୁଗାୄଯ ଘଯକୁ ନ ୄପଯ ି
ଫାଟୄଯ ରୁଗା ଳୁୄଖଇଥାୄନ୍ତ.. 
ନୀ ଆକାଳଯ ଫାଦରବଯା ୄଭଘକୁ 
ଭନବଯ ିଉୄବାଗ କଯଥିାୄନ୍ତ... 
 
ତ୍ରଯୁ ଝଯିଡୁ଼ଥିଫା ଫନୁି୍ଦଫନୁି୍ଦ ଜକୁ 
ଶାତ ାୁରିୄଯ ୄକାୄଇ ୄନଇଥାୄନ୍ତ 
ଛତାଯ ଆଫଳୟକତାକୁ  
ଭୄନ ଫ ିୄକଇ ନଥାୄନ୍ତ... 
 
ଵଦୟସ୍ନାତା ଘାଵ ଫୁଦାୄଯ 
ରାଲ୍ ଟୁକୁଟୁକୁ ଵାଧଫୄଫାଶୂକୁ 
ଭନୄଦଇ ୄଖାଜଥିାଆୄନ୍ତ.... 
ଵତୄଯ ୄକୄତ ଭଜା ରାଗିଥାନ୍ତା 
ମଦ ିଏଇ ଫଷାୄଯ ୄକୄଫ 
ଆଭଯ ୄଦଖା ୄଶଇଥାଆନ୍ତା...  

ଅଦନିଆି ଫର୍ଡା 
ଡ଼ ଭାଙ୍ଗକିା ଭହାାତ୍ର 

ୄଯୄବନସା ଫଶି୍ଵଫଦିୟାୟ, 
କେକ 
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ଭ  ୁସଫୁ ୄଦଖିଛ ି 
ୄସୌୄଭନ୍ଧ କୁଭାଯ ଦାସ  

ୄଵ କଣ ୄକୄଫ ୄଳାଇାୄଯ 
ୄଵ ତ ଵଫୁୄଫୄ ଜାଗ୍ରତ 
କାରି ଫ ିଥିରା 
ଆଜ ିଫ ିଅଛ ି
ଆଉ... 
କାରି ଫ ିଯଶଫି 
ଏ ମିଫା ଆଵଫିା 
ଖାରି ୄଗାଟଏି ପ୍ରୄଶକିା ଭାତ୍ର 
ତା ାଇଁ ଵଫୁ ୄମଉଁ ଫନୁି୍ଦୄଯ ୄଳ 
ୄଵଶ ିଫନୁି୍ଦୄଯ ଶିଁ ଆଯମ୍ଭ 
କାଯଣ ୄଵ ତ ଚଯିନ୍ତନ 
ନା ୄଵ ଫୁଢା ଶୁଏ 
ନା ୄଵ ଶୁଏ ୁଯୁଣା 
ଵଭତଙ୍କ ାଇ ଁ
ଏ ଗଣିତ ଵଭାନ ନୁୄଶଁ 
ଵଭତଙ୍କ ାଇ ଁ
ଭତୁୃୟ ନୁୄଶଁ ୄଳ ଯଣିତ ି

ଆଉ ତା ାଇ ଁ
ତା ାଇଁ ତ ଆୄଦୌ ନୁୄଶଁ 
ତା'ଯ ନଫକୄଫଯ ଶୁଏ 
ଘଟ ଯଫିତ୍ତଷନ ଶୁଏ 
ମଦ ିୄଵ ନ ଯଶଫି 
ୄତୄଫ ତ କଥା ଵଯରିା 
ଅଛଣି୍ଡା ୄଶଇମିଫ 
ଵଫୁ ଅଙ୍କ ଵଫୁ ଗଣିତ  
କାଯଣ 
ଵିଂଵାଯୄଯ ଘଟୁଥିଫା 
ଵଫୁ ପ୍ରକାଯ 
ଦୃଷ୍ଟ ଅଦୃଷ୍ଟ ଘଟଣାଫୀଯ 
ୄଵ ଶିଁ ତ ଏକଭାତ୍ର 
ନଯିୄକ୍ଷ ନଯିାଵକ୍ତ ଵାକ୍ଷୀ 
ମିଏ ଅଶଯଶ 
ଫଡ଼ ଫଡ଼ ଆଖି କଯ ିକଶୁଛ ି
ଭଁୁ ଵଫୁ ୄଦଖିଛ ି

ନାଇଜର୍ , ଜେଣୀ,  ୄ ାର୍ଦ୍ଡା  
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ଉଚ୍ଚ ନୀଚ 
ଯାୄଜଶ କୁଭାଯ ଭୁଣ୍ଡ 

ଉୄଯ ଅଛ ିୄଫାରି ଆକାଳ 
ୄକୄଫ ଫ ିକଶନି ିତ  
ୄଵ ଵଫୁଠୁ ଉଙ୍ଙ, 
ଭାଟ ିତୄ ଅଛ ିୄଫାରି 
ୄକୄଫ ବାଫନି ିତ  
ୄଵ ଵଫୁଠୁ ନୀଚ । 
ଜନମଯୁ ତ ଵବିଏଁ ଵଭାନ 
ୄଵଇ ୄଗାଟଏି ଫନୁି୍ଦଯୁ ଆଗତ । 
ଶଁ, ୄଯ ୄଯ ନଜି କଭଷୄ ଯ 
କଏି ୄଶଇାୄଯ ଉଙ୍ଙ ଅଫା ନୀଚ । 
 
ତଥାି ପାଇଦା ତ ଵବିଏ ଁଚାଶିୄଁ ଫ । 
କନୁି୍ତ ଜାଣି ଯଖିଫା ଉଚତି ୄମ 
ଫଳିା ଵଭୁର ଅଫା ଫତିୀର୍ଣ୍ଷ ଭଯୁବୂଭ ି
ୄକୄଫ ଫ ିୄଭଣ୍ଟାଇ ାଯନି ିତୃଷ୍ଣା । 
 

ଆଵୁନ 
ରୄକ୍ଷ ଦମ ଅୄକ୍ଷା 
ୄଗାଟଏି ବର ଗୁଣ ତଯାଳଫିା 
ଫଳିା ଭଯୁବୂଭିଯୁ, 
ୄଚଷ୍ଟା କଯଫିା ୄମଭିତ ି
ଗାଢ ଅନ୍ଧାଯୄଯ ଫ ିଚଭକୁଥିଫ 
ଫଳିବାଵଯ ତାଯାଟଏି । 
ଜଯ ିୄଗାଟାଉଥିଫା 
ଟକି ିଛୁଆଯ ଳୁଷ୍କ ଆଖିୄଯ 
ୄଯାିୄଦଫା ଆଖିଏ ସ୍ବନ । 
 
ଆଭକୁ ତ ଆରୁଅ ଅନ୍ଧାଯ 
ଉବୟ ଦଯକାଯ, 
ୄବାକ ଫ ିଦଯକାଯ 
ଖାଦୟ ଫ ିଦଯକାଯ ।  

ଧଭଡଗଡ଼, କାହାଣି୍ଡ 
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ଅନ୍ତଃସ୍ଵଯ ୄଯଫତ୍ୀଯ 
ସୁପି୍ତ କଯ 

ଭଁୁ, ଭଁୁ ୄଯଫତୀ 
ୄକଉ ଁଏକ ଭୁଶୂତ୍ତଷୄ ଯ ଦଣ୍ଡରିତା ଧଯ ି
କଏି ୄକ'ଜାଣ ିୄଵଦନି ୄଭା' ବାଗୟ ୄରଖିଥିରା 
ଵଭୟଯ ଅଗଣାୄଯ ଟାଣିୄଦଇଥିରା ଏକ ଏଯୁଣି୍ଡ 
ଜୀଫନଯ ଛାଇ ଆରୁଅ  
ଆଳା ଆଳଙ୍କାଯ ଧତାଧତି  
ଏଯୁଣି୍ଡଯ ବିତଯ ଟୄଯ ୁାୁା ଅନ୍ଧକାଯ 
ଏଯୁଣି୍ଡ ୄଡଇଁୄର ଵୂମଷୟସ୍ନାତ ଯଳିମଧାଯ 
ନୀ ଆକାଳ, ଉନମୁକ୍ତତାଯ ଯବିାା 
ଏଯୁଣି୍ଡ ବିତୄଯ ୄଭା' ାଇଁ ଳବ୍ଦଳଯ ୄରା ୄଯଫ,ି  
ୄରା ନଆି,ଁ ୄରା ଚୁରି 
ଏଯୁଣି୍ଡ ୄଡଇଁୄର ଶାତଠାଯ ିଡାକୁଥାଏ ଫାଵୁବାଇ 
ୄଚତନାଯ ଚଉଶଦୀ ଆତ୍ମାଯ ଯାଗିଣୀ 
ୄଶୄର 
ୄଭା' ାଇଁ ଏଯୁଣି୍ଡ ୄଡଇଁଫା ଭନା 
ୄଵଇ ୄଭାଯ ଵଯଶଦ ଵୀଭା ଯଵିୀଭା 

ଦନି ପ୍ରତଦିନି ଏକ ଅନ୍ତଶୀନ ମାତ୍ରା 
ଏଯୁଣି୍ଡ ୄଡଇଁୄର ୄଭା' ଇଙ୍ଚା, ପ୍ରଜ୍ଞା, ପ୍ରତୟାଳାଯ 
ଭୁଠାଭୁଠା ସ୍ବନଯାଜ ି
ଅନନ୍ତ ଆକାଳ ଆଳାଯ ଆୄରାକ ୄଜୟାସ୍ନାୟିତ ଯାତ ି
ଭଁୁ ୄଯଫତୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷାୄଯ 
କାଯ ଅଦୃଳୟ ଧାଯାୄଯ 
ୄଵ ଭୁଶୂତ୍ତଷ ଆଵଫି ନଶିି୍ଚତ 
(ୄମୄଫ) 
ଏଯୁଣି୍ଡ ଏଡ଼ାଇ ଭଁୁ ଫୟାପ୍ତ ୄଶଫ ି
ବୂଭିଠାଯୁ ବୂଭା  
ୄବାଗୁଥିଫ ିଯଭପ୍ରାପି୍ତକୁ ଅଵୀଭ ଳାନ୍ତକୁି 
ୄଭାଯ ଇଙ୍ଚତି ଭୁଶୂତ୍ତଷ କୁ 
ୄବଟୁଥିଫ ିଜୀଫନୄଜୟାତକୁି 
ପ୍ରଜାତ ିୄଡଣା ନାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଯୄଙ୍ଗ ଵାଜ ି
ଯୂାନ୍ତଯତି ୄଶଉଥିଫ ି
ଇଙ୍ଚାଭତୀ, ୄଫଗଭତୀ, ବାଗୟଫତୀଯ ଅନନି୍ଦୟ ଯୂକୁ 

ୄଜ ଏନ ୄରନ 
ଯାଉଯୄକରା  
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ଛାତ ିକଥା ୄଶଜିୄ ର ଶିଁ ଭୄନୄଡ  
ଏକ ଫତିୀର୍ଣ୍ଷ ୄଫାବୂଭିଯ  
ନୀଯଫ ୄଭୌନ ଶୁଙ୍କାଯ  
ଦୁଃଖଯ ଵୁନାଭ ିରଶଡ ିବାଙି୍ଗ  
ଦଳଦଳି ବଯିୄ ଦରା ୄଫୄ  
ଅଫୄଶତି ସ୍ବନ ଯ କାଚଘଯ  
ବାଙି୍ଗ ଚୁଯଭାଯ ୄଶରା ୄଫୄ  
ଏଇ ଛାତ ିଶିଁ ପ୍ରାଚୀଯ  । 
 

ଫନ୍ଦୀ କରାୄଫୄ ଦୁଃଖକୁ  
ଵାଉଁଟ ିଏକାନ୍ତୄଯ  
ଜଭାଟ ଫାନ୍ଧଥିିଫା ରୁଶକୁ ରୁଚାଇ ଠୄଯ  
ଶଵପୁର ପୁଟାଇଫା ୄଫୄ  
ଆୄଫଗଯ ଶତାଳାଯ ଫୟଥଷତାଯ ଅଭାନଯ  
ଧୂଆଁକୁ ରୁଚାଇଫାକୁ 
ଏଇ ଛାତ ିଶିଁ ଅୄବଦୟ ଦୁଗଷ  । 
ଛାତ ିପ୍ରଵଯଗିୄର ଵାଗଯ  
ଶକ୍ ଭାଗିୄର ଶତଆିଯ  
ଞ୍ଜଯା ଶାଡ଼ ଥଯାଇ ଗଜଷନ କଯଛି ି 
ୁଣି ଅନୁଯାଗୄଯ ଵିଂପ୍ରୀତ ିୄଯ  
ଛାତ ିଵିଂୄଖା ିୄନଇଛ ି । 
 

ଚଯିକା ଛାତ ିାତିୄ ଦଇଛ ି 
ଅରିଖିତ ବାୄଫ ୄକାୄଇ ୄନଫାକୁ  
ଳତ ଅଫାଦଯ ଉମ ପ୍ରଶ୍ଵାଵ  
ଛାତ ିଶିଁ ଵଜାଇ ଯଖିଛ ି 
ଫିୄ ରାଶ ଯ ଫଜିୟଯ  
ଭୁଠାଏ ଫଶି୍ଵାଵ  । 
 

ଏଇ ଛାତ ିଗୁ ିଖାଇଛ ି 
ଭାଟ ିାଇଁ ଯକ୍ତ ନଗିାଡି

ଷ
ଛ ି 

ଅଭତୃଭୟୀ ଵାଜ ି 
ଅଭତୃଯ ଝଯ ଫ ିୄଦଇଛ ି । 
 

ଆରିଙ୍ଗନୄଯ ୄଦଇଛ ିଵୄଶାଦଯଣ  
ଅନାଚାଯୄଯ ପ୍ରତଫିାଦ କଯ ି 
ଛାଡନିାଶିଁ ଟାଣଣ  । 
 

ଖବୁ୍ ଳକ୍ତ ଏ ଛାତ ି 
ତଥାି ଵିଂଭ୍ରଭୄଯ ଚଯି ିୄଦଖାଇାୄଯ  
ତା' ବିତୄଯ ସ୍ବୟିଂ ଆତ୍ତଷତ୍ରାଣଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ  ।  

ଛାତ୍ ି 
ସୁଭିତ୍ା ୄଫୄହଯା 

ଫାଯିଦା, ଭୟୂଯବଞ୍ଜ  
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ଆଜକିା ଶୀତ୍ 
ଜୁଭଯ ନାଥ ାତ୍ର  

ଵଟ୍ ଡାଉନ୍ ରକ୍ ଡାଉନ୍ ଵଜିନ୍ ୄଯ 
ଶାରକୁ ଳୀତଟା ଟିୄ କ ଫଦଛି ି 
କଛି ିଉୁଭ କଛି ିଜାଡ଼କୁ ୄନଇ ଳୀତ ଉବା ଏୄଫ 
ଵଶଯଯ କା ଭଚଭଚ ୄଯାଡ଼ୄଯ ଆଉ 
ଗଁାଯ ୄଭାଟା କିଂକି୍ରଟ ଯାତାୄଯ 
କାକଯ ଡୁ଼ଥିଫ କ ିନା ୄକଜାଣ ି
ଜାଣୁଥିୄଫ ଫଡ଼ ିୄବାଯଯୁ ଵକା ଫୁରାୄଯ 
ନିୄ ଯାଗ ଵକାୄଳ ଫୁରୁଥିଫା ଭଣିଭାୄନ 
ଧନଆି ତ କୄଶ 
ତା' ଚା' ୄଦାକାନଟା ଶରଚର ଶୁଏ 
ଏଭାନଙ୍କ ଟାଶଟିାଯା ୄଗାଶୀୄଖାାୄଯ 
ଗଯମ୍ ଚା' ଆଉ ଵଗିାୄଯଟ ଧୂଆଁୄଯ 
ଆଉ ରିଟକି୍ସ...ଶା ଶା 
ୄଵ ଫ ିଉୁଭ ଅଦନିଆି ଇୄରକ୍ସନୄଯ 
ଏଇ ଶରିି ଜାଡ଼ୄଯ 
ଯାଇଜଯ ଏଭୁଣୁ୍ଡ ୄଵଭୁଣ୍ଡ ମାଏଁ... 
କାଇଦା ଫଦଛି ିଏୄଫ 
ୄମଝା େରୁକୁ ୄମଝା ୄସ୍ବଟଯ ୋପଷ 
ଚଦଯକୁ ୄଦଶୄଯ ଗୁୄ ଷଡଇ 
ଛୄଟ ଗଣ୍ଠ ିୄକଇ େରୁ ମିଫାୄଫଟା 
ଆଉ କଁ ଅଛ ିୄମ ଏୄଫ... 
ନାରିଆ ଚାଶା ୄଶୄର ଅଛ ି

ୄଵଦନିଯ ଗଯଫିଯ ଚାଶାଟା ଆଜ ି
ଫଡ଼ଫଡ଼ଆିଙ୍କ ଅକି୍ତଆଯୄଯ ୄଫୈଦ କଥାୄଯ 
ଳୀତ କନୁି୍ତ ଉୁଭ ଶୁଏ ପାଷ୍ଟପୁଡ୍ ଷ୍ଟରୄଯ 
ଆଉ ଉୄବଇମାଏ 
ଯଙ୍ଗୀନ ରାଇଟ୍ ତୄ ଯଙ୍ଗାଣିୄଯ 
ଭଗୁଳଯି ଗୁଯୁଫାଯୄଯ ଳୀତ ଛୁଏଁ ନା 
ଵଶଯ କ ିଗଁା ବୁଆଵୁଣୀଙୁ୍କ 
କାଫୁରି ଚାଚା ଵିୄ ରଇ କଯଚିାରିଛ ି
ଫାଫୁଙ୍କ ପଟା ୄକାଟ୍ ଛୁଆଙ୍କ ଚଯିାୄଟାି 
ଗଞି୍ଜୄଟୄଯ ଢାଙି୍କ ତା' ଶାଡୁଆ ଛାତକୁି 
ୄଵ ୄମଭିତ ିକୄଶ 
ତଭଭାନଙୁ୍କ ଳୀତ ୄଫାରି ୄଭା' ୄଟ ୂଯୁଛ ି
ଏଭିତ ିପି ଵନ ଳୀତ ତଭକୁ ଜାଫୁଡ଼ଥିାଉ... 
ୄେନ୍ ଆଉ ପଲାଇଟ ଆଗଯୁ ଯଜିବଷ 
ଯିୄ ାଟ୍ଷ, ୄଶାୄଟର ଫୁକ୍ 
ୟା'ଯ ା ଅନୟ ନାଁ ିକନକି ଵଜିନ୍ 
ଏଵନ ଳୀତଟା ବର ଳୀତଟଏି 
କଏି ଳୀତୄଯ ଳୀତଉଛ ିତ 
କଏି ଳୀତୄଯ ଉୁଭ ୄଶଉଛ ିଆଉ 
କା'କୁ ଳୀତ ଶିଁ ନାଶିଁ 
ଵତୄଯ ଳୀତଟା ଫଦଛି ି
ଳୀତ ଳୀତ ରାଗୁଛ ିତ...  

ଫାୄରଶ୍ଵଯ  
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କମି୍ପାଇ  ଏ ଦୁଦଡଶା ୄଭାହଯ ? 
ଅଭବୁଜା ଭହାନ୍ତ ି

ଅଜଣା ଏ ଯାତା ଆଉ ଅଵୀଭ ଅନ୍ଧାଯ  
ଡଯାଇ ାୄଯନ ିୄଭାୄତ ଭୁଁ ତ ଭତୁୃୟଭଷଖୁୀ 
ଯକ୍ତାକ୍ତ ଳଯୀଯ ୄଭାଯ ଳାୟିତ ଧଯାୄଯ 
ଆଉ ନୂଆ ଯଚିୟ ଆଜ ିଭୁଁ ଧିତା ! 
 
ଫାଟ ଚାଶିଁଥିୄଫ ୄଭାଯ ିଅଯ ୄଭା' ଘୄଯ  
ଫୁରିମିଫଁୁ  ଆୄଭ ନୂଆ ଵଶଯ ଭୁଁ ଗୄର  
ଖୁଵିୄ ଯ ଅତୟନ୍ତ ଥିରା ଜୀଫନ ୄଭାଶଯ 
ୄଶୄର କର କବି୍ନାଇଁ ଏ ଦୁଦଷଳା  ୄଘାଯ ? 
 
ଭନୁୟ ଆୄଭ ତ ଵଫଷ ଜୀଫ ଭୄଧ୍ୟ ୄଶ୍ରଷ୍ଠ 
ମା’ଯ ୁତ୍ର ଥିଫ ତୁୄଭ ିତାଯ ଫ ିଗଫଷ 
ୄଶୄର ୄଦଖି କାଶାଯ ଦୁରାୀ ୁଷ୍ପଟକୁି  
ତୁୄଭ ତ କଯରି ତାକୁ ଫାଵନା ଵାଭଗ୍ରୀ ! 
 
ଅଜଣା ଜାଗାୄଯ ଆଜ ିୄରାଟଛି ିଭୁଁ ଏଠ ି 
ଫଞ୍ଚଫିାଯ ାଇଁ ଳତ ଵିଂଗ୍ରାଭ କଯଇଁ  
ତୁୄଭ ଏୄଫ ଭଦ ଭାିଂଵ ଖାଇ ଭଶାନୄନ୍ଦ  
ଫୁରୁଥିଫ ବର ଭୁଖା ରଗାଇ ନଫିୄ େ ! 
 
କାନ୍ଦିୄ ଫ ୄଭା' ିତା ଭାତା ଆକୁ ଯାୄଣ 
ୄଦଖି ୄଭା' ରଶୁୄଯ ବିଜା ଫଵନ ଵଫଷସ୍ବ 
ଥିରା ୄଭା' ଜୀଫୄନ ୄକୄତ ଆଳା ଉର୍ଦ୍ିନା  
ବାଙି୍ଗୄଦର ଝଡ଼ଯୂୄ ଆଵ ିଵଶଵା ୄମ ! 
 
ଧାଯଣ କଯଥିିରି ଭୁଁ ଵବୂ୍ନର୍ଣ୍ଷ ଫଵନ  
ଵଭାଜ କଶଫି ନାଶିଁ  ଥିରି ଅଦ୍ଧଷନଗ୍ନ 
ଵାଶାମୟ ଭାଗିଫା ଵୄତ ଥିରା କ ିୄଭା' ବୁର  
ୄଶୄର ତୁୄଭ ଠକି ଥିର ନଳିାୄଯ ଭଦାନ୍ଧ । 
 

ଖିନବିନ ଳଯୀଯଯ ଵାକ୍ଷୀ ୄଵଶ ିମାନ 
ଵଏି ଶିଁ କଶଫି ତୁୄଭ ଥିର ୄଫଇଭାନ 
ଜୄଣ ନୁୄଶଁ ଫଶୁ ଳଗୃାଯ କାଭୁଡ଼ାୄଯ 
ିଡାୄଯ ପାଟ ିଡଇ ଅଙ୍ଗ ଅଫୟଫ ! 
 
ପିଙି୍ଗର ଫୁଝାଇ ଅଗି୍ନ ତୁଭ କାଭନାଯ 
ୄକଉଁଠ ିଡ଼ଛି ିଭୁଶିଁ ୄଵ ଫ ିଅୄଗାଚଯ 
ଫକି କ୍ରନ୍ଦନ ୄଭାଯ କାଶାକୁ ନ ଳୁୄବ  
ୄଦଶ ଵଙ୍ଗ ଦମ୍ଭ କ୍ରୄଭ ଅଫଳ ଶୁଅଇ । 
 
ଠ ୄଖାୄଜ ୄଭାଯ ଏୄଫ ନଭିଷାରୟ ଜକୁ 
ଭତୁୃୟଯ ଆଗଭନୀଯ ୄଦରାଣି ଵୄନ୍ଦଳ 
ଚକୁ୍ଷ ଅଦ୍ଧଷନଭିିତି ପ୍ରାଣ ୄଶଫ ୄଶଫ ୄଳ 
ୄଦଖିଫାକୁ ପି୍ରୟଜୄନ ଯଶରିା ଅଫୄଳା ! 
 
ଦଭିନୀଯ ଯ ିଊଦ୍ଧଷୁ  ଡଛି ିବୂଭିୄଯ  
ଳୁଣ ଅତୟାଚାଯୀ ଦ ୄଭାଯ ନଜି ଫୄ  
ଭଯଥିାଇ ଏଶ ିଯୂୄ ନତିାଯ ୄଦଫନି ି 
ଏ ଘଟନା ୄଚତାଇଫ ଵଫୁ କନୟା ଯୄତ୍ନ ! 
 
ଆଉ ଅବିଳା ୄଭାଯ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗାୄଯ  
ଭଯଫିୄଯ ତିୄ  ତିୄ  ଜୀଫନ ତୁଭଯ  
ଘଣିୃତ ରାିଂଛତି ୄଶାଇ ତୁଭ ଯଫିାଯ  
ଯଶିୄ ଫ ତୁଭ କୁକୄଭଷ ଶୀନଭନୟ ୄଶାଇ !  
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ଵତ କଶୁଚ ିଭଁୁ ବୁରି ମାଇଥିରି  
ଏଇ କଛି ିଦନି ୄଶରା  
ଭଁୁ ନାଯୀଟଏି,  
ଵୄଫଷାଯ ିସ୍ତ୍ରୀ ଟଏି, 
ୄଫାଶୂଟଏି  ୁଣି ଭାଆଟଏି  
 ୄଭାୄତ ସ୍ବନ ୄଦଖିଫା ଭନା , 
ୄଭା' ାଇଁ ନିିଦ୍ଧ ଯା  
ନଜି ଯୁଚ ିଇଛା ଆଉ ୄମୄତ ଵମ୍ଭାଫନା । 
 
ଆଜ ିକାଶିଁ ବୁରୄଯ ୄଖାରିୄଦରି  
ଜୀଫନଯ ଭାନଵାଙ୍କ ୄଭରି 
ଵୄତ ଅଫା ରୀାଫତୀ  
ନିୄ ଜ ଫନଗିରି! 
ୄକୄତ କଥା ବାଫଥିିରି , 
ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଶାତ ାଶାନ୍ତାୄଯ ାଇ  
ୄକୄଡ ଖଵୁ ିୄଶଇ ଭଁ ୁନଥିରି ! 
 
ଵଫୁ ତୁଛା ଅଶିଂକାଯ ଫୃଥା ଆସ୍ଫାନ, 
ଵଫୁ ୄଶରା ଚୁର୍ ଭାର୍ ଅକି ଵନ । 
ଧନୟଫାଦ ଫନୁ୍ଧ,  
ୁଣି ଭୄତ ୄଚତାଇର,  
ଭଁୁ ନାଯୀଟଏି ୄଫାରି  
କଶ ିଭଁ ୁଯଖଛୁ ିଆଜ ି 
ସ୍ବନ ୄଦଖିଫାକୁ  
ଆଉ ୄକୄଫ କଯଫିନି ିଭନ ।  

ସ୍ଵନ ବଙ୍ଗ 
ର୍. ଆଯତ୍ ିଟ୍ଟୄମାର୍ି 

ରାଜ ରାଜ ଶୁଏ ଗ୍ରାଭୟ କିୄ ଳାଯୀ 
ବିଜ ିବିଜ ିୄପନୀ ୄଜାଛନାୄଯ  
ରାଜ ରାଜ ଶୁଏ କୂଫଧୂ ଯା 
ପ୍ରୀତଯି ଵନ୍ତକ ଧଯ ିଗବଷୄଯ। 
 
ରାୄଜ ଵଯମିାଏ ପି୍ରୟ ଚାଶାଣିୄଯ 
ରାୄଜ ୁଣି ୄଵ ଶଵଦିଏି, 
ଉୁଭ ୄଫଥୁଯ ଆରିଙ୍ଗନୄଯ 
ରାୄଜ ନଜିକୁ ୄଖାରିଦଏି। 
 
ରାଜ ରାଜ ୄଶାଇ କଶ ିଫୄଵ ଵଏି 
ଅତୀତଯ ଵଫୁ ଅନୁବୂତ,ି 
ରାୄଜ ବାଵମିାଏ ପ୍ରଣୟୀଯ ସ୍ପୄଳଷ  
ରାୄଜ ଗାଉଥାଏ ଭଧୁଗୀତ।ି 
 
ରାୄଜ ଚାଶିଁଥାଏ ଜସ୍ମକୁ  କାଶିଁ ୄମ 
କଛି ିଫୁଝ ିଶୁଏ ନାଶିଁ, 
ରାଜ ୄମ ତାଶାଯ ବୂଣ ଅଟଇ 
ରାଜ ଫନିା ନାଯୀ କାଶିଁ!!!!  

ରାଜ  
ୄଶୈୄନ୍ଧ ନାଯାୟଣ ୄଫୄହଯା 
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ଭଁୁ ଆଜ ିଫ ିଯଶଗିରି ଦ୍ଵନ୍ଦୄଯ 
ନୂଆ ଫଷୄଯ ନୂଆ କୟାୄରଣ୍ଡଯ 
ଫଦୄ ନା ଵଫୁକଛି ି
ନୂତନତାଯ ସ୍ପଳଷ ାଏ ! 
 
ଵବ୍ନକଷ ଵଫୁ ଜୀଫନୟାଵ ାଏ 
ନା ତି ତି ୄଶଇ 
ନଆଁିୄଯ ଜ ିାଉଁଳ ଶୁଏ, 
ଜାନୁଆଯୀଯୁ ଡିୄ ଵଭଵଯ 
ନୂଆଯୁ ୁଯୁଣା ଆଉ ୁଯୁଣାଯୁ ନୂଆ 
ଏଵଫୁୄଯ ସ୍ଥିଯତା ଥାଏ ୄଫାରି 
ଭୄନ ଶୁଏ କ ି? 
 
ୄଵଦନି ଫ ିଵଭୟ ପ୍ରଳନ କଯଥିିରା, 
କଏି ୄମ ୄତା' ନଜିଯ ? 
ଭଁୁ ଆଖିଯ ରୁଶକୁ ୄାଛ ିୄଦଇ 
ଭିଛୄଯ ଶଵ ିକଶଥିିରି, 
ତୁ ଶ ିଁ ଏକା ୄଭାଯ  | 
 
ଆଖିୄଯ ଅଵୁଭାଯୀ ସ୍ବନ ଥିରା 
କନୁି୍ତ ଏୄଫ ଅପି୍ରୟ ଫାତଫତା 
ବିତୄଯ ନଜିକୁ ଗଢ ିୄତାଫିାଯ 
ନୂଆ କାକୁ ଳଖିିରି, 
ଫୁଝରିି ଆଉ ୄବାଗିରି  ! 
 

ଵଶଯଯ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ରାଇଟ ଆଉ ଗଁାଯ 
ୄଵ ଵୁକୁଭାଯୀ ଜସ୍ମ ବିତୄଯ 
ପଯକ ଜାଣରିି, 
କୁଶା-ଅକୁଶା ପର୍ଦ୍ଷ ଵଫୁ 
ଜୀଫନ କାନବାଵୄଯ 
ଗଣ୍ଠ ିୄକଇ ଵାଇତରିି | 
 
ଫଷ ଵନିା ଵଯଗିରା 
ୄଶୄର, ଯଶଗିରା ଦାଗ 
ଅଫୁଝା ଯଶରିା ଜୀଫନ ଵଭୀକଯଣ 
ଅନଙି୍ଚା ଵୄେ ଡରିା ୂର୍ଣ୍ଷୄଛଦ 
ନୂଆ ଳକି୍ଷା ୄଦଫା ଫଷ ତାରିକାଯ 
ଳୀଷୄଯ ଯଶଗିରା ୨୦୨୨ | 
 
ୄପୄଯଇୄଦ ତୁ ୄଵ ଭୁଶୂତ୍ତଷଭାନ  
ଅତୀତ ନୄଶଉ ୄଭା' ଵୁନାଯ ସ୍ବନ 
ୄଵ ଵଫୁୄଫୄ ଝଟକୁଥାଉ ଵୁନ୍ଦଯ 
ଫତ୍ତଷଭାନଟଏି ୄଶାଇ... !  

ରିବୁନଥିଫା ଦାଗ 
ପି୍ରୟଙ୍କା ପି୍ରୟଦଶନିୀ ଯାୟ 

ମାଜୁଯ  
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ଭଁୁ ଫୁଝଛି ିତୁଭ ନଯିଫତାକୁ  
ଛାତ ିତଯ ୄଵ ଅକୁଶା କଥାକୁ, 
ଭଁୁ ଫୁଝଛି ିତୁଭ ରୁଶଯ ଭରୂକୁ 
ନାରି ୄଠ ୄଵ ଖିରିଖିରି ଶଵକୁ || 
 
ଵଫୁ ଫୁଝଫିା ନ ଫୁଝଫିାଯ ବିଡ଼ ବିତୄଯ  
କଛି ିଅଫୁଝା ଏଭିତ ି; 
 
ଫୁଝିାୄଯନା ତୁଭଯ ଅଜଫ ମୁକି୍ତକୁ 
ଭିଛ ିଭିଛକିା ଯାଗ ଅବିଭାନକୁ 
ଫୁଝିାୄଯନା ତୁଭ ନଃିଵତ୍ତଷ ସ୍ବୀକାୄଯାକି୍ତକୁ 
ୄଛାଟ କଥାୄଯ ଜଦି୍ ଧଯ ିଫଵଫିାକୁ || 
 
ଜାୄଣନା ଏଫୁଝା ଗଣିତଯ ବାଗପ  
ୄକୄତୄଫୄ ଫୁଝା ଡ଼ଫି କନୁି୍ତ ଭଁୁ କଶିାୄଯ ; 
 
ଭଁୁ ନଢ ିକଶିାୄଯ ତୁଭ ଭନଯ ବାଫନାକୁ 
ନ କଶ ିକଶଫିାକୁ ଚାଶୁଁଥିଫା କଥାକୁ 
ଭଁୁ ନ ୄଦଖି କଶିାୄଯ ତୁଭ ୄେଵ ଯିଂଗକୁ 
ଵଜାଡ଼ିାୄଯ ଫନିା ସ୍ପୄଳଷ ଅଵଜଡ଼ା ଆବୂଣକୁ ||  
 
ଵଫୁ ଜାଣି ନଜାଣିଫା ବିତୄଯ କଛି ିଜାଣି ନଜାଣିଫାଯ  
ଭିଛ ିଭିଛକିା ଅବିନୟ ୄମଭତି ି;  

ଭଁୁ ଫୁଝିାୄଯ ତୁଭ ଖଵୁ ିଛଯ ଯଶଵୟକୁ 
ୄଭାୄତ ୄନଇ ୄଦଖଥୁିଫା ଜସ୍ମଯାତଯି ସ୍ବନକୁ 
ାଦୄଯ ାଦ ଆଉ ଶାତ ଵଶତି ଶାତକୁ ଭଳିାଇ 
ଵାଯାଜୀଫନ ୄଭା' ଵଶ ଵାଥୀ ଯଶଫିାକୁ || 
 
ୄଵଶ ିଅଫୁଝା ଅକୁଶା ବିତୄଯ  
କଛି ିଅନୁବଫ ଫ ିଏଭିତ ିୄମଭିତ ି; 
 
ତୁୄଭ ଅଛ ୄଫାରି ଭଁ ୁଅଛ ି
ତୁଭ ାଇଁ ନତି ିଭଁୁ ନୂଆ କଯ ିଜଇଁି ଉଠୁଛ ି
ତୁୄଭ ଶଵୁଛ ୄଫାରି ତ ୄଭା ଠ ଧାଯଯ ଳବ୍ଦ ଵଫୁ 
ଵୄପଦ୍ କାଗଜୄଯ ଉତୁଯ ିଡୁ଼ଛ ି
ତୁୄଭ ଅଛ ୄଫାରି ଏ ଵକାଟା ଫ ି
ୄଭା ାଇଁ ନୂଆ ଆଳା ୄନଇ ଆଵୁଛ ି
ଜୀଫନ ଇତଶିାୄଵ ପ୍ରତଦିନି  
ନୂତନତାଯ ଯିଂଗ ଭାଖି ଚାରିଛ ି||  

ଅନୁବୄଫ, ତୁ୍ୄଭ  
ଯାଜଗୁଯୁ ସଅି  

ପୄତ୍ୁଯ,  ଇଯା, ଫାୄରଶ୍ଵଯ 
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ଫଷ ଵାଯା ନତିବ୍ଧ ନଦିୄଯ 
ଳମଳାନଯ ଳୂନୟତା ଵଶ 
ତା ୄଦଇ 
ୄଳାଇଛ ିଭଁୁ କଫଯ ବିତୄଯ ।। 
 
ଳୁଆଇ ୄଦଇ ଗର ୄଭାୄତ 
ୄଵଦନି ଅଝଟ ଅଯାସ୍ମୄଯ 
ଥଯଥଯ ତୁଭ 
ଳଯିା ଶାତଯୁ  
ଦୁଇ ଭୁଠା ଭାଟ ିାଇ 
ଭଁୁ ଫ ିତୃପ୍ତ ୄଵଶ ିଦନିଁୁ  
ୄଳାଇ ଅଛ ିତଭଵାଯ ତଲି୍ଲନ ୄଳମୄଯ ।। 
 
ଭତୃକଳ୍ପଯ ମାତ୍ରା କରି  
ଯୄରାକୄଯ ୄଶରି ଯାଯ ି 
ଶୃଦୟଯ ୄଦଶୀ ୄଡଇ,ଁ 
ଅନ୍ଧାଯକୁ ଡଯୁ ଥିୄର ଫ ି 
ୄଵଦନି ଦଶୁିଡ଼ ିଦଯକାଯ ନଥିରା  
ନଜିକୁ ନିୄ ଜ ଗରି ଅଵଯ ି।। 
 

ତୁଭଯ ୄଭା' କଥା  
ୄକୄତ ଭୄନ ୄଡ  
ଭଁୁ ଜାଣନି ିୄଵକଥା 
ଭଁୁ ଜାୄଣ ତୁୄଭ ଆଵଫି ନଶି୍ଚୟ 
ୄଭା' କଫଯ ାଖକୁ 
ୄଭା' ଦନିାଦିୄ ଯ 
ୄଗାରା ପୁରଯ ପ୍ରତୟାଳାୄଯ 
ଏୄଫ ଫ ି ଭଁ ୁଗାଉଛ ିପ୍ରତୀକ୍ଷା ।। 
 
ୄଭା' କଫଯ ଉୄଯ 
ପ୍ରତଫିଷ ଯ ି
ତୁୄଭ ଫ ିଏଥଯ  
ଶାତ ଵାଉଁଫି 
ଳୁଖିରା ତ୍ରକୁ ଏଡାଇ ଏଡାଇ 
ୁଣି ରୁଶ ବିଜାଇଫ, 
ଆଣିଥିଫା ଯକ୍ତ ୄଗାରାକୁ 
ତୁଭଯ ିଶାତଯୁ  
ଆୄଣଇଫାକୁ ୁଣ ିଇଙ୍ଚା ଶୁଏ,   
ଳୁନୟଯୁ ୄଦଫ ିକ ିଵୄତ ଶାତ ଭଁୁ ଫଢାଇ ।। 

କଫଯ 
ଦୀକ ଯଞ୍ଜନ ଗ୍ରହାଚାମଡୟ 
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ଵାଆନ୍ତ ଣୄଯ ୄକଶ ିଵଯନୁିୄଶଁ 
   ତୁୄଭ ଶିଁ ଜଗତ ନାଥ, 
କ'ି ଵାଆନ୍ତ ୁଣ,ି ତୁୄଭ ଥାଉ ଥାଉ 
   ଆୄଭ ୄଶରୁ ୄମ ଅନାଥ ।। 
 
ଦାତା ୄଣ ତୁୄଭ, ଦୟା ତ କଯଛି 
   ଭଁୁ ଆଜ ିଶ୍ରୀୄକ୍ଷତ୍ରଫାଵୀ  
ସ୍ଥିତଫସ୍ଥା ଥାଇ  ସ୍ଥିତଫିାନ ନାଶିଁ 
   ଆୄଭ ଏଠ ିଯଫାଵୀ ।। 
 
କ ିବର ୄଵ ଥିରା, ଚାଯ ିଦ୍ଵାଯ ୄଖାରା 
   ସ୍ବଙ୍ଚନ୍ଦୄଯ ଚୁଥିରୁ, 
ଆଭକୁ ଫାଯଣ ଯଥଚଢା ଷ ୁଣି 
   ଖଆୁଡ଼ୄଯ ୁଯାଇରୁ ।। 
 

ଧୀୄଯ ଧୀୄଯ ପ୍ରବୁ ଦୂଯ କଯିୄ ଦଇ  
   କ ିୄଦାୄ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛ, 
କଳ୍କୀ ଅଫତାୄଯ ଭନ କ ିୄଶରାଣି  
   ଏୄଫ ଵୄଜଇ ଶଉଛ ।। 
 
ଦ୍ଵାୄଯ ଦ୍ଵାଯକା ଫୁଡାଇର ୄମୄଫ 
   ୄଵ ମୁଗଯ ୄଳ କର, 
ଏ ମୁୄଗ ୁଣି କ ି! ଫୁଡ଼ାଇଫ ୁଯୀ 
   ୄଶଫୁ ଆୄଭ କରଫର ।। 
 
 ଏୄଫ ଆଜ୍ଞା ୄଶଉ, ଆୄଶ ଭଶାଫାଶୁ 
   ଵୁଗଭ ୄଶଉ ଜୀଫନ, 
 ୄକା ଦୂୄଯ ଥାଉ, ଜୀଫୄନ ଦୁର୍ଦ୍ନି 
   ତୁଭ ୄଦ ଯଶୁ ଭନ ।। 

ଭଣିଭା ସାଆନ୍ତ, ଭାନନୀୄୟରୁ୍ 
ଜିୄ ତ୍ନ୍ଧ ଜଗୄଦଫ  

ଦତ୍ତୄତ୍ାୋ  
ୁଯୀ  



 

 

 

 

38 

 

ଜାନୁୟାଯୀ  
୨୦୨୩ 

ଯୂୄ ଯଙ୍ଗ ଭାଖି 
ୄତଇଳ ଆଵଛି ି
ଅନ୍ଧକାଯ ଫୁକୁ ଚଯି,ି 
ପ୍ରାଚୀ ଦଗି୍ ଫୄୟ 
ଵୁୄନରି ଵୂଯୁଜ 
ଭୁଯୁଜ ଡଛି ିଝଯ ି।। ୦ ।। 
 
ଵଜ ଵକାଯ 
ଭାୄଶନ୍ଦ୍ର ୄଫାୄଯ 
ଵବିଏଁ ଚଚଞ୍ଚ 
ନୂଆନୂଆ ଦିୄ ଳ 
ନୂଆ ଫଯୄଯ 
ଗାଆଁ ଦାଣ୍ଡ ନଈକୂ, 
ନୂଆ ୄଫାଶୂଟଏି 
ଆଵଛି ିଵୄତକ ି
ମାନ ିମଉତୁକ ଧଯ ି।। ୧  ।। 
 
ୁଯୁଣା କନଆଁି 
ଫଦିାୟ ୄଫାୄଯ 
ଆଖିରୁୄଶ ଛଛ 
ଚା' କପ୍ ୄଯ 
ଚୁଭାଟଏି ୄଦଇ 
ଶଵୁଛ ିନୂଆ ଵକା, 
ଦୁଃଖୀ ଭଣିକୁ 
ଵୁଖ ଫାଣ୍ଟଫିାକୁ 
ଭନୄଯ ଵଯାଗ ବଯ ି।। ୨ ।। 

ନୂଆ ସକା 
ମୄଭଶ୍ଵଯ କହରସିିଂହ 

ୄରାକୁିଯ  
ଗର୍ଭାଣତ୍ୀଯ, ୄ ାର୍ଦ୍ଡା  

ପ୍ରଥଭ ୄଦଖାୄଯ ନଜଯ କାଇ 
ତୁୄଭ ଭୄତ ବର ାଇଚ 
ଏୄଫ କାଶାଯ ଯଳ ାଇ 
ୄଭା' ୄପ୍ରଭକୁ ବୁରି ମାଉଛ ।୦। 
 
ତୁୄଭତ ଭୄତ ଳଖିାଇଥିର 
ୄକଭିତ ିବର ାଇଫା 
ଏୄଫ କଶୁଚ ଏଭିତ ିଆୄଭ 
ଦୂୄଯଇ ୄଶାଇ ଯଶଫିା 
ୄଵଇ ୄଵୄନଶ ୄଵଇ ଭିନ 
ଏୄଫକ ିାୄଳାଯ ିୄଦଇଛ ।୧। 
 
ଵାଗଯ ୄଫାୄଯ ୄକୄତ ଫୁରିଫୁରି 
ୄଢଉଭାା ଗଣୁଥିର 
ୄଜାଛନା ଯାତିୄ ଯ ଭଦୁୃ ଫନୄଯ 
ଜାଗୁଥିରା ଳଶିଯଣ 
ଆକାଳୄଯ ଥିଫା ତାଯକା ଭାନଙୁ୍କ 
ଏକ୍ ଦୁଇ କଯ ିଗଣଛି ।୨। 
 
ଆଜ ିମଦ ିତୁୄଭ ଦୂୄଯଇ ମାଉଛ 
ଭଁୁ ଯଶଫି ିଥଚାଶିଁ 
ଆଯ ଜନମାଇଁ ୄଵଇ ସୃ୍ଭତ ିୄନଇ 
ତୁଭକୁ ୄବଟଫିା ାଇଁ 
ଶଵଉିଠୁ ତୁଭ ଆଗାଭୀ ଜୀଫନ 
ୄମାଉଠ ିଫ ିତୁୄଭ ଯଶୁଚ ।୩।  

ଗୀତ୍ ିକଫତି୍ା 
ଫାସନ୍ତୀ ଦାସ 

ସମ୍ପାଦକିା - ଶିାଶ୍ରୀ 
ବୀଭୋଙ୍ଗୀ, ବୁଫୄନଶ୍ଵଯ  
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ଵୂୄମଷୟାଦୟ ଯଙ୍ଗୄଯ ଯଙ୍ଗାୟିତ  
ୄଭା' ଳଭିିିା 
ୄତାୄତ ୄଦଖିୄଦୄର  
ଅଭା ଆନନ୍ଦୄଯ ଚଶରିମାଏ ଛାତ ି। 
ଭଁ'ୁ ୄତାୄତ ଫାଯଭଵାଯ ୄଦୄଖ,  
ଵୂମଷୟଯ କଯିଣ ଫଞି୍ଚ ିୄ ଦଇ  
ୄଗଯୁଆ କଯଦିଏି ଭାଟ ି। 
ଵୄତ କ ିୄଭା' ଳଭିିିା  
ୄଗାୄଟ ଯଙି୍ଗନ ପ୍ରଜାତ ି
ଖବୁ୍ ପଙ୍ଙଷା ରାୄଗ ଭନ  
ତା' ପୁଙୁ୍ଗା ୄଦଶ ୄଦଖିୄର  
ରାୄଗ ଅଫା କାଯୁଣୟଯ କଥା ଳୁଣାଏ । 
ଳଭିିିା ୄଭାୄତ  
ଫଵ ିଳୁଣାଏ ତା' ଇତଶିାଵ । 

ଶଭିିିା 
ଭୄନାଜ କୁଭାଯ ୄଫୄହଯା 

ଫାଯିଦା 
ଭୟୁଯବଞ୍ଜ  

ୄଭା' ଠାଯୁ ୄଭାୄତ 
ୄଦଇଥିରି ୄତାୄତ 
ବର ାଏ ୄଫାରି ୄଫଳୀ 
ପୁର ୄଦଇାୄଯ 
କଣ୍ଟାଯ ଆଘାତ 
କଶରୁି ଜୀଫୄନ ଆଵ ି। 
ଭନ ନୁୄଶଁ ୄଭାଯ 
ଭାଟଯି ଵରିଟ 
ୄପ୍ରଭ ନୁୄଶଁ ଫର୍ଣ୍ଷଭାା 
ବୁରିମାଅ ୄଭାୄତ 
ୄଦ କଥା ୄତା'ଯ 
ଜାଫିା ଜୀଫନ ଵାଯା । 

ତୁ୍' ଭୄନ ରୁ୍ଚୁ 
ଫପି୍ଳଫ 

ଭକୁନ୍ଦୁଯ  
ଫାଙ୍କୀ, କେକ  
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ନୂଆ ଫଯୄ ାଚରିା ୄକଳ 
     ୄଶାଇମାଏ କ ିକା, 
କାର ଆଗୄଯ ପଯକ୍ ୄଡ଼ 
     ୄଚାଫାଉଥିୄର ଭୂା। 
ନୂଆ ଫଯ ନୂଆ ଫଯ 
     ଡୁ଼ଛ ିକଆଁି ଶୁଯ,ି 
ରୁଶୄଯ ବିଜା ଅତୀତ ଷୃ୍ଠା 
     ମାଉଛ ିଵନିା ଚଯି।ି 
ପାଟୁଆ ାୄଦ କଅଁ ଚଭ  
     ୄରଵ ିୄଶଉନ ିମାଶା, 
କଶୁନ ିୄକଶ ିଫୁଝୁନ ିୄକଶ ି
     ଫାଢ ିୄଦଫାକୁ ଆଶା। 
ଦାଦନ ଖଟ ିମୁଫକ ପ୍ରାଣ 
     ଖାଏ ୄକାଯଡ଼ା ଭାଡ଼, 
କୄଯାନା ଯା ବାଙି୍ଗ ୄଦଇଛ ି
     ୄକୄତ ୄମ ୄଭଯୁ ଶାଡ଼। 
ଧା ଜଶଯ ଖାଉଛ ିମିଏ 
     ଭୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଫୄଵ, 
ଜଯାଶ୍ରଭୄଯ ୄଜୁଆ ଆଖି 
     କାତୄଯ ମାଶା ଦିୄ ଳ। 

ାକୁଆ ାଟ ିଳୁଖିରା ଠ 
     ଶଵୁନ ିକଆଁି ଆଉ, 
ଯାଵନ୍ ଧାଯୀ ଶାତ ୄତଇ 
     ଭାୄଗ ଭାଗଣା ବାଉ। 
ମୁଦ୍ଧଯ ୄତା କାଏ ୄଥା 
     ଵିୄ ଝ ନଯିୀଶ ପ୍ରାଣ, 
ଭାଟ ିଶାଭୁଡ଼ ିବାଟିୄ ଯ ଳୁଏ 
     ଛାୄଡ଼ ଜୀଫନ ଧନ। 
ଏୄତ ଦୁଃଖକୁ ଵଶଛି ିମିଏ 
     ତାକୁ ଚା ଷଯ ମାଇ, 
ନୂଆ ଫଯ ଫୁଝାଇ ୄଦଫ 
    ୄକାଶୄଯ ପର୍ଦ୍ଷ ୄଥାଇ। 
ଦୁଃଖକୁ ୄଦଖ ଆଞ୍ଜୁା ାତ ି
     ଦୁଃଖୀ ଜନଙ୍କ ାଇଁ, 
ନୂଆ ଫଯୄ ପ୍ରବୁଙ୍କ ାୄଳ 
     ଫନିତ ିଟିୄ କ ୄଥାଇ। 
ୁଯୁଣା ଥିରାକ ିଫଯ ଭାଵ 
     ନୂଆ ଫଯ ୄଶରା, 
ୄମଉଁଠ ିଅଛୁ ୄଵଇଠ ିଥାଆ 
     କାରି ନ ଥିଫୁ ଯା।  

ୁଯୁଣା ଥିରାକ ିନୂଆ ଫଯର୍ 
ର୍. ଚା ଣ୍ଡା 

ୄ ାର୍ଦ୍ଡା  



 

 

41 

 

                                                                                                                   ଜାନୁୟାଯୀ  
୨୦୨୩ 

ୄଛାଟୄଛାଟ ଳଳି ୁଆୄଭ  
ଏ ଭାଟଯି  କକିା  
ବର କାଭ କଯଫୁିୄଯ  
ୄଶାଇ ଆୄଭ ତାଯକା  !  
ଅଜ୍ଞାନକୁ  ଦୂଯକଯ ି 
ଜ୍ଞାନଦୀ  ଜାଫୁି  
ଭନ ୄଦଇ  ାଠ  ଢ ି 
ବର  ିରା ୄଶାଇଫୁ  ! 
ୄବଦବାଫ ଦୂଯକଯ ି 
ୄସ୍ନଶ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଫାଣ୍ଟଫୁି  
ଦୁଃଖି ଦଯରିଙ୍କ  ୄଵଫା  
ନତିୀ  ଆୄଭ  କଯଫୁି   ! 
ପୁର ଯ ି ଚଉଦଗି  
ଫାଵନାୄଯ ବଯଫୁି  
ଅନ୍ଧ ଫଶି୍ଵାଵକୁ  ୄତଜ ି 
ଜ୍ଞାନ ଦୀ ଜାଫୁି  ! 
ୄଦଳଯ  ପ୍ରଗତ ି ାଇ ଁ 
ଵଇନକି  ଵାଜଫୁି  
ଅଇଯକୁି  ନାଳ  କଯ ି 
ୄଦଳ ଯକ୍ଷା କଯଫୁି  

ଆୄଭ ସଫୁ କକିା  
େୄଜଶ୍ଵଯୀ  ସିିଂହ 

ସିଂାଦକିା " ଫଉପୁର " 
ସା- ବେଆି, ୄା-ମାଜୁଯ ୄଯାର୍ 

କଫତିା ୄଗା ତୄଭ ଦୂଯ ଗାଆଁୄଯ ୄଭା' 
ନୁଆଁଣିଆ ଚାଘଯ 
ୄଵଇ ଚାଘୄଯ ୄଭା' ୄଫାଉ ଛାତିୄ ଯ 
ଳଯଧାଯ ାଯାଫାଯ ।୦। 
 
କଫତିା ୄଗା ତୄଭ ଫାାଙ୍କ ଆକଟ, 
ଅନୁଳାଵନଯ ଛଫ ି 
ଆକାଳଠାଯୁ ୄମ ଆଶୁଯ ିଫଳିା  
ମା' ଳକି୍ତ ଶୁଏନା ବାଫ ି 
 
କଫତିା ୄଗା ତୄଭ ଳଶିଯଣ ବଯା  
ସୃ୍ଭତ ିଵଫୁ ୄଵଦନିଯ 
କଫତିା ୄଗା ତୄଭ ଦୂଯ ଗାଆଁୄଯ ୄଭା' 
ନୁଆଁଣିଆ ଚାଘଯ ।୧। 
 
କଫତିା ୄଗା ତୄଭ ୄଵଇ ଚାଘୄଯ 
ଅନ୍ତଯଙ୍ଗତାଯ ୄଭାଶ 
ୄଫାଉ ଣତୄଯ ୄକୄତ  ନଫିଡି଼ତା 
ଭୁଠାଭୁଠା ଭିଠା ୄସ୍ନଶ 
 
କଫତିା ୄଗା ତୄଭ ଭାଟ ିଅଗଣାୄଯ 
ଜୀଫନଯ ଵାତସ୍ବଯ 
କଫତିା ୄଗା ତୄଭ ଦୂଯ ଗାଆଁୄଯ ୄଭା' 
ନୁଆଁଣିଆ ଚାଘଯ ।୨। 

କଫତି୍ା ୄଗା-୩ 
ତ୍ରିୄ ରାଚନ ଦାସ  

ଶ୍ରୀଫହିାଯ, ୄ ାର୍ଦ୍ଡା  
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ଏ ରାଲ୍ ଭାଟଯି ଇତଶିାଵ କୄଶ  
ଏଇ ୄଵଶ ିୄଖାଦ୍ଧଷା ଭାଟ ି 

 ଫୀଯ ୁଙ୍ଗଫଙ୍କ ଯକ୍ତୄଯ ଯଞି୍ଜତ  
ଵିଂଗ୍ରାଭଯ ଯକ୍ତ ଏଠ ି। 

 ୄଵଶ ିଯକ୍ତ ଆଜ ି ଭିଳଛି ିଭାଟିୄ ଯ  
ଭୂକଵାକ୍ଷୀ ତା'ଯ ଅଛ ି 

  ଭକୂଵାକ୍ଷୀ ଏଇ ଫଯୁୄଣଇ ଗଡ଼ 
ଜ ଜ ଚାଶିଁ ଅଛ ି। 

ଜନମ ୄନଇଥିୄର ୄକୄତ ଫୀଯୄମାଦ୍ଧା  
ାଇକ ଘଯଯ ଵୁତ 

 ଵିଂଗ୍ରାଭ କଯକି ି ଇିଂୄଯଜ ଭାନଙ୍କ  
ଜ୍ଞାନ ଶଜାଇୄର ୄଵତ । 

ଜୟୀ ଯାଜଗୁଯୁ ଫକ୍ସ ିଜଗଫନୁ୍ଧ  
କୃତ୍ତଫିାଵ  ାଟଳାଣୀ  

ଵଙ୍ଗୄଯ ିଣି୍ଡକ ି ଭାଧଫ ଭିଳକି ି 
ବାଙି୍ଗୄର ଇିଂୄଯଜ ଠାଣ ି। 

ୄଖାଯଧା ଭାଟଯି ାଇକ ଘଯଯ  
ଫୀଯ ନୁଆଁଏନ ିଳଯି 

ଖଣ୍ଡା,ତରୁଆଯ ଢାର,ୄଠଙ୍ଗା ଧଯ ି
ଵମୁୄ ଖ କୄଯ ଵଭଯ । 

ାଇକ ୄମାଦ୍ଧାଯ ୄଳାଣିୄତ ଭଳଛି ି
ଏ ରାର ଭାଟ ିୄଖାଦ୍ଧଷାଯ 

ଭାଟକୁି ତାଶାଯ ଚୁିଡ ିୄଦୄରୄଯ 
ଝୄଯ ଯକ୍ତ ଝଯ ଝଯ । 

ସ୍ବାଧୀନ ବାଯତ ପ୍ରଥଭ ଵିଂଗ୍ରାଭ  
ାଇକ ଫିୄ ରାଶ ଥିରା  

ଇିଂୄଯଜ ଦଖର କଯଫିାକୁ ଏଶା  
ଵୁୄମାଗ ାଉ ନଥିରା । 

ଜୀଫନ ାଇକଁ ି ବୟ ତ ନଥିରା  
ଵିଂଗ୍ରାଭୄଯ ଥିୄର ଭାତ ି 

ଥିରା ତାଙ୍କ ାୄଖ ୄକଫ ୄଗାଟଏି  
ୄଦଳ ଜାତ ିପ୍ରତ ିପ୍ରୀତ ି। 

ଧନୟ ଏ ୄଖାଯଧା ରାଲ୍ ଗଡ଼ ଭାଟ ି 
ାଇକଭାନଙ୍କ ମୁଦ୍ଧ  

ଇତଶିାୄଵ ଥିଫ ଚଯିକା ାଇ ଁ 
ସ୍ବର୍ଣ୍ଷାକ୍ଷୄଯ ରିିଫଦ୍ଧ ।  

ାଇକ ଫିୄ ଦ୍ରାହ:  ୄ ାର୍ଦ୍ଡା ଗର୍ଯ ରାର ଭାେ ି 
କାହୁ୍ନ ଚଯଣ ଭିଶ୍ର 

          ୋଙି୍ଗ, ୄ ାର୍ଦ୍ଡା  
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ୄଶ ଆକାଳ ! 
ନାନା ଫୄର୍ଣ୍ଷ ଵାଜିୄ ଦଇ 
ତୁଭ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ 
ୄତାଦିଅି ଗୁଣ ୄମୄଫ 
ଫୁଣି ଯଙ୍ଗ ୄଯଣୁ 
ୄକୄତ ଭୄତ ଛୁଇଁ ମାଅ 
ୄାଛିୄ ଦଇ ଅଫଵା ଦ    
ଉଦାଵଆି ଭନୁ।  
 
ତୁଭଯ ିଅନନ୍ତ ନୀଭିା  
ଶଜମିା'ନ୍ତ ି ମଶିଁ 
ଵାଯଵ ମୁଗ 
ବୁରି ଜୀଫନଯ 
ଫୟଥା  ୄଫଦନା 
ଭଜ୍ଜଗିୄର ପ୍ରାଣ 
ୄଵ ନୀଭିା ୁୄଯ 
ତୁଭଯ ିପ୍ରକାଳ ଗୁୄଣ 
ଉଇଁ ଆୄଵ ଭୄନ 

ଉଜ୍ଜବ ବାଫନା । 
ଶି୍ଚଭ ଉାୄନ୍ତ ତଫ 
ଢୄ ୄମୄଫ ଯଫ ି
ଢା ିନାନା ଫର୍ଣ୍ଷ ଫବିା 
ଉାଵନା ୄଫ ଜାଣ ି
ଵୁନାଯ ଭନ୍ଦଯିଟଏି 
ୄତା ିୄଶଇମାଏ ଅଫା । 
 
 
ଅନ୍ତଶୀନ ତଫ 
ତାଯକା ଖଚତି ୄନୈଳ ଵୁଭା 
ଵୁଫର୍ଣ୍ଷ କୁଵୁୄଭ କଫିା 
ୄକଉ ଁନାୟିକାଯ ଯଭୟ 
ଗବା ଯଚନା, ଫିୄ ରାକୄନ 
ଅଵୄଯ ଆଣାଯ 
ନଃିସ୍ବ ବାଫନା ।  

ଐଶ୍ଵମଡୟ ଆକାଶଯ 
ଆଯତ୍ୀ ଭଞ୍ଜଯୀ ଦାଶ 
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ୂଯୁଫ ଆକାୄଳ ଢା ିଅଯୁଣିଭା 
            ନୂତନ ଅଯୁଣ ୄଶୄରଣ ିଉବା 
ୄକୄତ ଆଳା ୄକୄତ ବଯଵା ଭନୄଯ 
            ଅୄକ୍ଷାୄଯ ପ୍ରକାଳତି ପ୍ରତବିା।। 
 
ାଦ ଥାିରାଣ ିନୂତନ ଫଯ 
             ଭଶୀ ଭଣ୍ଡୄ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାଵ 
ଵଭୀୄଯ ଭଶୄକ କୁଵୁଭ ଵୁଫାଵ 
             ନଫଫୄର୍ଣ୍ଷ ଦିୄ ଳ କ ିଶଵଶଵ।। 
 
ଵଭୟ ୄରାତୄଯ ନୂଆଫଷ ୄମୄତ 
            ଭଳିଛିନ୍ତ ିାଣିୄ ପାଟକା ଵୄତ 
ଳତ ଫୟଥା ଳତ ୄଫଦନାଯ ଅଳୁ 
             ଜୀଫନ ଆକାୄଳ ଶଵଫ ିୄରାୄଟ।। 
 
ଵଭୟକୁ ବାଙି୍ଗ କୁଶନ୍ତ ିଵଯୄଫ 
              ଆଜ ିନୂଆ ୁଣ ିକାରି ୁଯୁଣା 
ପ୍ରବୁ ତୁୄଭ ନୂଆ ୁଯୁଣା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଷୄଯ 
             ଵଫୁଠ ିଥାଇଫ ିତୁୄଭ ଅଜଣା।। 
 
ଏ ଭନଯ ପ୍ରତ ିୄକାଣ ଅନୁୄକାଣ 
              ଆଳା ପ୍ରତୟାଳାୄଯ ତଭଵାଙ୍ଚନ୍ନ 
ପି୍ରୟତଭ ପ୍ରବୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାଯ 
              ଦୂୄଯଇ ଦଅିୄଶ ାୄଦ ଳଯଣ।। 

ଶଆିବଯା ଅବିଭାନ ଜାଗିଅଛ ି
              ଶତାଳାଯ ଶତଭାୄନ ଵିଂଳୟ 
ଆଶ୍ଵାଵନା ପ୍ରବୁ ତୁଭ କୃାକଣା 
             ଅବୟ ଆଶ୍ରୟ ୄଵ ଫଯାବୟ।। 
 
ୁଯାତନ ଅଫା ୄଶଉ ଫା ନୂତନ 
            ଯଶଛି ଅଦୃଳୟ ଵଭୟ ୄଥ 
ଅନାଦ ିଅନନ୍ତ ତୁଭ ୄପ୍ରଭୄରାୄତ 
            ବଵାଇ ନଅିୄଶ ଯଶ ିୄଭା' ଵାୄଥ।। 
 
ଅଙ୍କାଫଙ୍କା ଏଶ ିଜୀଫନଯ ଥ 
           ୄଶୄରଫ ିତୁଭଠ ିୄଶାଇଛ ିଅନ୍ତ 
ୄସ୍ନଶଭୟ ୄକାୄ ୄଳ ନଃିଶ୍ଵାଵ ୄଭା' 
          ୄଵ ମାଏ ଁନକଯ ୄଭାୄତ ୄଶ କ୍ଳାନ୍ତ।। 
 
ଅବିନନ୍ଦନ  ଳୁବ କାଭନା ଭଁ ୁ
             ଭନାଵୁଛ ିତୁଭ ପ୍ରତ ିଵଷିୃ୍ଟଯ। 
ପ୍ରତଟି ିଵଭୟ ୄଶଉ ଳୁବଭୟ 
             ଳବୁ ଦୃଷି୍ଟ ଥାଉ ୄଶ ଳୁବଙ୍କଯ !  

ସଭୟ ୄରାତ୍ୄଯ  
ସ୍ଵନାଯାଣୀ ାଣିଗ୍ରାହୀ 

ୄ ାର୍ଦ୍ଡା  
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ଶଭିାୟଠାଯୁ  କନୟା କୁଭାଯୀ 
ୁଯୂଫ ଶି୍ଚଭ ବାଗ 

ଜଭଵୁଦ୍ଵୀ ନାୄଭ  ବାଯତ ବୂବାଗ  
ୄଭୈଥି ି ଅଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ॥ 

ତନି ିବାୄଗ ଜ  ଶଭିାୟ ଫଯ 
ଭଯୁବୂଭି ଯାଜସ୍ଥାନ  

ତ୍ରିୄ ଫଣୀ ଵଙ୍ଗଭ  ନଦ ନଦୀ ଭାନ 
ୄୌଯାଣିକ  ଉାଖୟାନ॥     

ଫାରଭିକ ୄଶୄର  ଦଳୁୟଯତ୍ନାକଯ  
ଯାଭାୟଣ ଭଶାଗ୍ରେ 

ଫୟାଵୄଦଫ କୃତ  ଭଶାବାଯତୄଯ 
ୄକୌଯଫ ାଣ୍ଡଫ ମୁଦ୍ଧ॥ 

ଆମଷୟାଫୄତ୍ତଷ ଜନମ  ୄଜୈନ ଫୁଦ୍ଧ ୄଦଫ 
ଭୁଵରିମ୍ ବାଇ ବାଇ  

ଵଭୄତ ଵଭାନ  ଏକତାଯ ଭନ୍ତ୍ର  
ଫଶି୍ଵ ବାଫନାୄଯ ଯଶ॥ି 

ଇନ୍ଦଯିା ୄନୄଶଯୁ  ୄଦଳଭାତୃକାଯ  
ୄମୄତ ସ୍ବାଧୀନ ଵିଂଗ୍ରାଭୀ 

ସ୍ବାଧୀନ  ଆଣିୄର  ଫନିା ଯକ୍ତ ାୄତ 
ଫାୁ ଅଶିିଂଵା ୂଜାଯୀ॥ 

ଗଡି
ଷ
ମା'ନ୍ତ ିଥୄଯ  ତା' ଭାଟ ିଉୄଯ 

ଏଭିତ ିୄଦଳୄଟ କାଶିଁ 
ଳାନ୍ତ ିୄଭୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତ ି  ଫଶି୍ଵାଵ ଆଧାଯ 

ଏଇ ୄଭା'  ଜନଭ ବୂଇଁ॥ 

ଗର୍ମିା'ନ୍ତ ିଥୄଯ 
ଫସନ୍ତ କୁଭାଯ ସାହୁ 

ୄଦଉ,ି ୄ ାର୍ଦ୍ଡା   

ୄଭା' ୄଦଳ ଭାଟିୄ ଯ ଗଡି
ଷ
ମାନ୍ତ ିଥୄଯ 

ଭାତୃବୂଭ ିଭାଟ ିଭାଆ  
ୄଦଶୄଯ ୄଫାନ୍ତ ି  ଭୁଣ୍ଡୄଯ ଭଁ ୁଭାଯ ି

ଗାଉଥାନ୍ତ ିତା'ଯ ନାଆ॥ଁ 
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-- : ଦୁଇ : -- 
 

ଦୁଃଖ ଏଭିତକିା  
କୄେଇଟଏି ୄରା 
ଵଫୁଯ ିଅଣ୍ଟଯି ଧନ, 
ୄପ୍ରଭ ବାଙି୍ଗମାଏ  
ୄସ୍ନଶ ବାଙି୍ଗମାଏ 

ଅବଙ୍ଗା ୄଵ ଚଯିଦନି ।। 
 

-- : ତନି ି: -- 
 

ଜୀଫନଟା ଫାରି  
ୄଫାବୂଭି ୄଶୄର 

ଦୁଃଖ ତ ରଶଯୀ ଭା, 
ଏକ ୄଯ ଆନ  
ଭାଡଆିଵୁଥାଏ 

କଯଫିାକୁ ତାକୁ ୄକା ।। 

-- : ଚାଯ ି: -- 
 

ଖଯଖଯ ୄଶାଇ  
ମାଉଥାଏ ଫଶ ି

ଦୁଃଖ ଚଯିୄରାତା ନଈ, 
ନତି ିବାଙୁ୍ଗଥାଏ  
ଵନଯ ଘଯ 

ଦୁଇକୂ ଉଛୁାଇ ।। 
 

-- : ାଞ୍ଚ : -- 
 

ଦୁଖକୁ ଜାଣଛି ି  
କଟ ିଥଯ 

କ ିକାଇଫା ାଇ,ଁ 
ଉଯଫାରାଯ  
ଅୄଦଖା ନୟିଭ 

ଦୁଃଖ ଫନିା ଵୁଖ ନାଶିଁ ।। 

ଦୁଃ ଯ ାଞ୍ଚେ ିୄସ୍କଚ୍ 
ନଶିକିାନ୍ତ କହରସିିଂହ  

ୄରାକୁିଯ , ଗଡ଼ଭାଣତ୍ୀଯ , ୄ ାର୍ଦ୍ଡା  

-- :ଏକ :-- 
 

ଜୀଫନ ନନ୍ଦନ-  
କାନନୄଯ ଵଖୀ 

ଦୁଃଖ ାଯଜିାତ ପୁର, 
ଭଣି ତ ଭୄଯ  
ଦୁଃଖ ଭୄଯନାଶିଁ 

ଵଏି ତ ଅଭୂରଭୂର ।। 
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ଦୁ --  
ଦୁରୁକାଇ ଭଞ୍ଚ ମାଉଛ ିଖଵ ି

ଅତୀତ ୄକାକୁ ଧାଏଁ ଫାଇଳ ି 
ୄକୄତ ଶଵ କାନ୍ଦ ବଯ ିୄଦଇଛ ି
ସୃ୍ଭତ ିୄଶଇ ଵଫୁ ଭୄନ ଯଶଛି ି। 

ଇ-- 
ଇତ ିଫୃତ୍ତ ିକଥା ଘଟଣାଫୀ  

ଶୃଦୟ ୄକାଣୄଯ ଶୁଅନ୍ତ ିୄଭ ି
ମୁଦ୍ଧ ଫବିୀକିା କରା ଜକା 

ଆଜ ିଫ ିମାଇନ ିବୟ ଆଳଙ୍କା । 
ଶ-- 

ଶଟ ଚଶଟାଇ କୄଯାନା କୀଟ 
ଘଡିୄ କ ଭାଡୁ଼ଛ ିୄମାଜୄନ ଫାଟ 
ଵାଯା ଫତ୍ସଯ ୄଵ ନଯଭି ଥିରା 

କାଶିଁକ ିୄକଜାଣ ିୄଳୄ ଭାତରିା । 
ଜା-- 

ଜାଗଯୂକ ଶୁଅ ଆୄଯ ଭାନଫ 
ଵଭୟ ୄରାତକୁ କଏି ଫାନ୍ଧଫି !! 
ଫଦୄ ଵିଂଵାଯ ଘଡି

ଷ
 କ ିଘଡି

ଷ
 

ଆଜ ିୄମ ଭଇତ୍ର କାରି ଫଇଯୀ । 

ଯ-- 
ଯଵନା ଫାଵନା ଶୁଡ଼ାନ୍ତ ିଥ 
ଇନ୍ଦ୍ରୟି କଫୄ ଅସ୍ଥିଯ ଚତି୍ତ 

'ଭଁୁ ' ଆଉ 'ୄଭାଯ' ଏ ଳବ୍ଦ ଦୁଇ 
ଅଳାନ୍ତ ିାଇଁକ ିଭୂତଃ ଦାୟୀ । 

ୄତ-- 
ୄତଇଳ ଭଵଶିା ଦୁଆୄଯ ଠଆି 
ତାକୁ ୄକାୄଇଫ ଥୃିଫୀ ଭାଆ 
ଫାଯ ଭାଵ ଆୟୁ ୄଶଫ ଭାତଯ 

କଏି ଜାୄଣ କଵି ତାଯ ୄଫବାଯ । 
ଇ-- 

ଇନୁ୍ତଡ ିଳାୄ କା ଳୁବିଫ କୁଆଁ 
କାଶାକୁ ଜାଫି ଭଳାଣ ିନଆଁି  

ଯାୄଜନ୍ଦ୍ରାଵୄନ ୄକ ଫଵଫି ମାଇ 
କାକୂଟ କାୄଯ ୄଦଫ ଗୄଡ଼ଇ । 

ଳ-- 
ଳାନ୍ତ,ି ଵୁଖ, ୄପ୍ରଭ, ଵଦ୍ ବାଫନା 

ନୂତନ ଫଷୄଯ ଏଶ ିକାଭନା 
ୄଶ ଈଶ୍ଵଯ ୄଘନ ଆଭ ପ୍ରଣାଭ  
ଏ ଫଶି୍ଵକୁ କଯ ଵଯଗ ଵଭ ।  

ସ୍ଵାଗତ୍ ୨୦୨୩  
ର୍. ୄସୌୄଭୟନ୍ଧ ଭିଶ୍ର  
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ସୁ୍ଭତିୄ ଯ ୨୦୨୨ .....ଆବିନନ୍ଦନ ୨୦୨୩...  
ଚାଶୁଁଚାଶୁଁ ୨୦୨୨ଟ ିଫଷ ଫତିଗିରା 

ୄକୄତ ଫନୁ୍ଧ ଆଭ ଗଶଣଯୁ  
ଫଦିାୟ ୄନୄରଣି.......  

କୁଆଁକୁଆଁଯୁ ଜୀଫନ ଆଯମ୍ଭ  
ନଜିଫି ଜଡ ଅଫସ୍ଥାୄଯ ଜୀଫନ ୄଳ...... 

ଏଶା ଅୄଟ ଫଧିିଯ ଫଧିାନ.........। 
 ନଦୀଟ ିଅଫଯିତ ଧାଯାୄଯ ଫଶ ିଚାରିଛ ି

ଵଭୁରୄଯ ଅତିତ୍ଵ ରିବିମିଲାୄଯ  
ତାଯ ୂର୍ଣ୍ଷତା ପ୍ରାପି୍ତ.......... 

ପୁରଟ ିଵୁଗନ୍ଧ ଫତିଯଣ କଯ ି 
ବୂରୁଣ୍ଠତି ୄଶଫା ୂଫଷଯୁ  

ତୁଭ ଗାୄଯ ସ୍ଥାନ ାଇୄର  
ଜୀଫନ ଵାଥଷକ ଶୁଏ........ 
ପ୍ରବାତ ଵୂମଷୟ କଯିଣୄଯ  

ଥୃିଫୀ ଆୄରାକତି ୄଶଉଥିଫ..... 
ଵିଂଧ୍ୟାୄଯ ଚାଦଯ ୄଘାୄ ଷଡଇ ୄଶାଇ  

ଥୃିଫୀ ୄଳାଇମିଫ........... 
ଏଶା ଚଯିାଚଯତି ଯୀତିୄ ଯ ଘଟ ିଚାରିଥିଫ 

 ଆୄଭ ଆଵଫିା ମିଫା........... 
ଫଗିତ ଫଷୄ ଯ ଵଭତଙ୍କ ଳବୁ ଭନାଵ ିଥିରି 

ନଜିଯ ଅଵୁସ୍ଥତା ଫିୟ ବାଫ ିନ ଥିରି 
ମାଶା ଘଟଫିାଯ ଥିଫ  
ତାଶା ନଶି୍ଚୟ ଘଟଫି।  

ଵଫୁ କଛି ିଫଧିିଯ ଫଧିାନ........।।  

ଫଧିିଯ ଫଧିାନ 
ସାଯଙ୍ଗଧଯ ର୍ଡ଼ଙ୍ଗୀ 
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