ଆମେ କୃ ତଜ୍ଞ
ନୂଆବର୍ଷ ୨୦୨୧ ପାଇଁ ଅନନକ ଅନନକ ଶୁନେଚ୍ଛା ାା ଆଶା, ଏ ନୂତନ ବର୍ଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁ କୂ ଳ ରହୁ,
ଶୁେପ୍ରଦ, ସୁଖପ୍ରଦ ରହୁ ।
ଆମ ଜୀବନ ଅନନକଙ୍କ ଉପକାରର, ଦାନର ଏକ ସମାହାର । ଆନମ କୃ ତଜ୍ଞ ଆମ ପି ତାମାତାଙ୍କ ନି କଟନର,
ନସମାନନ ଆମର ଜନମଦାତା ଓ ଆମକୁ ପରି ନପାର୍ଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି । ଆନମ କୃ ତଜ୍ଞ ଆମ ଶି କ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟି ତ୍ରୀ
ମାନଙ୍କ ନି କଟନର; ନସମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦାନ, ଆମ ଜୀବନ ଗଢି ଛି, ଆମ ଜୀବି କା ଗଢି ଛି । ଆନମ କୃ ତଜ୍ଞ ଆମ
ଜନମେୂମି ନି କଟନର, ଯାହାର ପାଣି, ପବନ, ଶସୟ ଆମକୁ ପରି ପୁଷ୍ଟ କରି ଛି । ଆନମ କୃ ତଜ୍ଞ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ନି କଟନର, ଯାହାଙ୍କ ଆଶୀବଷାଦ ବି ନା ଆମ ଶରୀର ଓ ମନର ସୁସ୍ଥତା ଅସମ୍ଭବ । ଆଉ ଏମି ତି ଅଲଗା ଭାନବ
ବି ଚାର କନଲ, ଆନମ ମଧ୍ୟ କୃ ତଜ୍ଞ ଏ କନୋନା େୂତାଣୁ ନି କଟନର, ଯି ଏ ଆମକୁ ଜୀବନର ପ୍ରକୃ ତ ମୂଲୟ ଶି ଖାଇଛି ,
ଜୀବନର ପ୍ରକୃ ତ ଆବଶୟକତା ଚି ହ୍ନାଇ ନଦଇଛି ଓ ନି ଜକୁ ନି ଜର ଆତ୍ମା ସହି ତ ପରି ଚିତ ନହବାର ପ୍ରଚୁ ର
ଅବକାଶ ନଯାଗାଇ ନଦଇଛି ।
ଆନମ କୃ ତଜ୍ଞ ଆମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନି କଟନର, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ନି କଟନର, ଆମ ସମାଜ ନି କଟନର, ନଯଉଁମାନଙ୍କ ବି ନା,
ଆମ ଜୀବନନର ସରସତା ରନହନା । ନସଇ କୃ ତଜ୍ଞତାର ନକନତାଟି ପଂକ୍ତି ଆମ ଭାବୁ କ ମାନଙ୍କର, ନଲଖକ
ମାନଙ୍କର, ବାଣ୍ଟୁଛୁ ଆଜି ନୂଆବର୍ଷନର, ଶୁେକାମନା ସହି ତ ।
ଇତି
ଶୀଖଣ୍ଡ ଶତପଥୀ, ସୁନୋଚନା ପଟ୍ଟନାୟକ, ମନନାଜ ପଣ୍ଡା, ନଦବୋଜ ସାହୁ, ବି ଜ୍ଞାନୀ ଦାସ, ଆୟାନ ବି ଶ୍ୱାଳ,
ସୁବାସ ଶତପଥୀ (ନଯାଗାନଯାଗ - ଲି ନା ମି ଶ୍ର)

କୃ ତଜ୍ଞ

ଶି ଖଣ୍ଡ ଶତପଥୀ
ପାରେ କି ରେ ଭୁ ଲି ରେ ଜନମ ଭୂ ଇଁ
ମମତା ରେରନହ ପ୍ରୀତି
ଯା' ମନ ଗହନନ ହୃ ଦୟ କନ୍ଦନେ
ଭାଳୁ ଥାଏ ନି ତି ନି ତି
େଖା ବନ୍ଧୁ ୋଥି େରହାଦେ ଜ୍ଞାତି
ଆପଣା େଙ୍ଗରତ ଗଣି
ନି ଷ୍କପଟ ହୃରଦ ଅନାବି ଳ ରେରହ
କରଲ ଆଜୀବନ ଋଣୀ

କାଳ ବି ବର୍ତ୍ତରନ ବୟେ ଭାେରେ
ରୋଗ ବଇୋରଗ ରପଷି
ରକଶ ହୀନ କି ଏ ଶୁଭ୍ର ରକଶୀ ହାଏ
ଗରଲଣି ରକରତାଟି ଖେି
େମୟ କଥାଟି ଭାରବ ମଁୁ କଷଟି
କା ଦି ନ ରକରେ ରକ ଜାରଣ
ଏ ଜୀବନ ରରାତ ବରହ ଅବି େତ
ମି ଶିବାକୁ ବି ଶ୍ୱ ପ୍ରାରଣ
ଧନୟ ରହ ନି ୟନ୍ତା ଅନନ୍ତେ କୃ ପା
ରଦଲ ପ୍ରିୟ ଜନ ୋଶି
ଏ ତନୁ ତନ୍ତ୍ରୀରେ ରବାହୁ ରପ୍ରମ େୁଧା
କୃ ତଜ୍ଞତା ଅହନି ଶୀ

େୁଖ ଦୁୁଃଖ

େୁରୋଚନା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏଳ୍କେିଜ,
ନମେୀଲାଣ୍ଡ

ତୁ ରମ ଚାଲି ଯି ବା ଦୁ ୁଃଖ
ମଁୁ ଭୁ ଲି ଯି ବି
େୁରନଲି େୁଖରେ
ମନ ଭେି ମଁୁ େଖିବି ।
େପନେ ଜାଲ ବୁ ଣି
ଯଦି ଗଲ ଚାଲି
ରେ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ରହାଇ
ପଡି ମଁୁ େହି ଲି ।
େପନ ରଦଶରେ ରଯରବ
ରଦଖା ଆମ ରହବ
ଦି ନ ମଁୁ ଗଣୁ ଛି ଆଜି
ରକରବ ରେ ଆେି ବ ।
ଆେି ବ ଆେି ବ ରବାଲି
ଗଣା ଚାଲି ଥିବ
ଆଖିେ ପଲକ ପେି
ମରନ ରହଉଥିବ ।
ପଥଶ୍ରାନ୍ତ ନହବି ନାହିଁ
ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ
ଚାଲୁ ଥିବି ତୁ ମକୁ ମଁୁ
ପାଇବା ଆଶାରେ ।

ରମା' ଆଖିନେ ଆଖି େଖି
କହି ଥିଲ ରମାରତ
ଆଶା ହୋଅ ନାହିଁ ରଗା
ଚାଲୁ ଥିବା ୋରଥ ।
ରହଉ ପରଛ ରେହି ୋସ୍ତା
ବି ପେୀତ ଦି ରଗ
ମି ଳନ ରହାଇବ ନି ରେ
ଥିବା ଯାଏ ଭରବ ।
ତୁ ମ ଭାବନାରେ ଥିବି
ରମା' ହୃ ଦନୟ ତୁ ନମ
େଖିଥିବା ଏ େଂପକତ
ଜନରମ ଜନରମ ।
ତୁ ମକୁ ରମା' ସାଧୁବାଦ
ରହ େଖା େହୃଦ
ଆଜି େ ଏ ଅବେରେ
ତୁ ରମ ରମା' ବାନ୍ଧବ ।
ଧନୟବାଦ ରଦଉଅଛି
ରହ େଖା ତୁ ମକୁ
ଶୁଣିଲ ନବାଲି ନମା' କଥା
ଧନୟ ରମା' ନିଜକୁ ।

କମୋନା ପ୍ରାର୍ଥନା

େୁରୋଚନା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏଳ୍କେିଜ, ନମେୀଲାଣ୍ଡ
ନୀଳ କନ୍ଦେରେ ପ୍ରଭୁ ବେି ଅଛ ତୁ ରମ
ଭାବୁ ଅଛ ରକରତ କଥା ତୁ ରମ ଆଜି ମରନ
କାହଁୁ ଆେି ୋ ଏ "କରୋନା' ନକନତ ପ୍ରାଣ ନନଲା
କି ପେି ଯି ବ ଏ ରଦଶୁ ଭାରଳଣି ପଡି ୋ ।
ଘରେ େୁ ହ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଦୂ େତା ବଜାଇ
ରମା' ପାଖକୁ ନ ଆସିନଲ ମନ ଦୁ ୁଃଖ ନାହିଁ
ରଦଶବାେୀଙ୍କେ ଆଜି ପଡି ଛି ଭାରଳଣି
ଯି ବା ପାଇଁ ଅଚାନରକ ଡାକ ପଡି ୋଣି ।
ଭଲ କଥା ଶି ଖାଇଲ ଆେି ଆମ ପାରଶ
କି ଛି ବି ପାଇବ ନାହିଁ କାହାେ ପେରଶ
ଭଲ ପାଇବାେ ବାର୍ତ୍ତା ମରନ ଥାଉ ତୁ ମ
ହୃରଦ ମଁୁ େଖିବି ବାନ୍ଧି ଶପଥ ଏ ମମ ।
ହାତ ନାହିଁ ରଗାଡ ନାହିଁ ଆଖି ତୁ ମ ରଖାୋ
ରଦଖୁଛ େଭି ଙ୍କୁ ପୋ ହୃଦ ତୁ ମ ରମୋ
ରଗାଡ ନାହିଁ ଯାଉଅଛ ବୁ ଲି ଏ ପୃ ଥିବୀ
ରୋଡୁ ଅଛ ମରତ ଯଦି କି ପେି ଜାଣି ବି ?
କାହିଁ କି ଏ ଭଳି ରହଲ, କିଏ ନସ ଗଢିଲା
ଏରତ େୂ ପ ଥାଉ ଥାଉ ଅଧାରେ େଖିୋ
କି ବାର୍ତ୍ତା ରଦଲ ରହ ପ୍ରଭୁ ମାନବ ଜାତି କୁ
େୂ ପ ରଭକ ଭୁ ଲି ଯାଅ ରଦଖ ତା' ମନକୁ ।

ଜୀବନେ ଝୋ ପରଥ...

ମରନାଜ ପଣ୍ଡା, ରଗଥେତବର୍ଗତ, ରମେୀୋଣ୍ଡ୍

ଜୀବନେ ଝୋ ପରଥ
ହେ ଲୁ ହ ଲି ରଭ ଓରେ
କାହାଣୀ ବି ଗରେ ଭାରଙ୍ଗ
ଦୁ ନିଆେ େେ େରଙ୍ଗ |
ଜୀବନେ ଝୋ ପରଥ.. (୧)

ମାୟା ପାନଶ ବ୍ରହ୍ମ କାରନ୍ଦ | େବତଂେହା ଋଣ ପାଇଁ
ଜୀବନେ ଝୋ ପରଥ.. (୬) ଆଭାେ ପ୍ରକାରଶ ରେହି
କୃ ତାନଜଳିପୁରଟ ମାରଗ
ଦୁ ନିଆଟା ପାନ୍ଥଶାଳା
ଆଶି ଷ ୋଳରହ ରବରଗ
ଜୀବନେ ଝୋ ପରଥ..| (୧୨)
ତୃ ଷ୍ଣା ମେି ଚୀକା ରଖଳା
ରକରତ ପନ୍ଥୀ ଆରେ ଯାଏ
ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଉୋପକା
ୋକ୍ଷୀରହାଇ ସ୍ମତ
କାଳାକାଶ ଚରବାରଳ
ୃ ି ଗାଏ |
ଜୀବନେ ଝୋ ପରଥ.. (୭) ଜୀବ-ନପାତ ନଦାଳି ନଖନଳ
ଗି େି ଶୃଙ୍ଗ ଉପତୟକା
ବନ୍ଧୁେ ରକାମଳ କାଳ
ଅଧୁଃ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ତ ପେି େରେ
ନଦୀନାଳ ହଳାହଳ|
ଚୋ ପରଥ ଝଂଜା ଝଡ
ରଶରଷ ଏକ ପାୋବାରେ
ଜୀବନେ ଝୋ ପରଥ.. (୨) ଶି ଖାଏ ରେ ରକରତ ଗୂ େ
ଜୀବନେ ଝୋ ପରଥ..| (୧୩)
ବି ଅର୍ତ୍ିେ ପେଦାରେ
ସ୍ୱପନ ଘେ ରତାଳି ଚାରଲ
େମ୍ପର୍ତ୍ି ରଯ ହାତ ୋରେ |
ନି ଦ୍ରାହାେ ଭୟ ରମାହ
ଜୀବନେ ଝୋ ପରଥ.. (୮) କାମ ରରାଧ ରୋଭ େହ
େତ ମି ଛ ତୂ ଳୀ ଜାରଲ
ପଥହୋ ପଥିକ ରଯ
ପେ ଚର୍ଚ୍ତା ପେ ନି ନ୍ଦା
ପଥ ପାଇ ଭୁ ଲି ଯାଏ
ଆରୋକ ଓ ଅନ୍ଧାେେ
ଜୀବ ଗାଥା ହୁଏ ବନ୍ଧା
ଜୀବନେ ଝୋ ପରଥ...| (୩) ଲୁ ଚକାଳି ରଖଳ ତାେ
ଜୀବନେ ଝୋ ପରଥ..| (୧୪)
ତରଳାପେ ତାଳ ରମଳ
ଚାନ୍ଦି ନୀେ ୋତି ତରଳ
େମୟେ ପଶାରଖଳ
ବର୍ତ୍ତମାନେ ଗ୍ରହରଣ
ଜୀବନେ ଝୋ ପରଥ..| (୯) ଆଗତ ଭବି ଷୟ େରଣ
ମଳୟେ ହି ରଲାଳରେ
ମନ ରଯରବ ଫୁ ଲ ହୁଏ
େମଚି ରର୍ତ୍ େକାେରେ
ପ୍ରଣୟି ନୀ ପ୍ରଣୟରେ |
ରବହି ୋବୀ ମଣି ଷେ
ନି ୁଃଶଙ୍କ ନି ଭତୟ କରେ
ଜୀବନେ ଝୋ ପରଥ.. (୪) ରବପେୁ ଆ କାମ ତାେ
ଜୀବନେ ଝୋ ପରଥ..| (୧୫)
ଧେଣୀକୁ ଦଳି ଦି ଏ
ଅେେନ୍ତି ଭାବାରବରଗ
ମର୍ତ୍ହସ୍ତୀ ପ୍ରାରୟ େି ଏ
େୃ ଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଉପାେରନ
ଜୀବନେ ଝୋ ପରଥ..|
କାନ୍ତି ଭଟ୍ଟା ଜୁ ଆେନେ
ରପ୍ରମାପଲତୁ ତରପାବରନ
(୧୦)
ଯାମି ନୀେ ପଣନ୍ତରେ
ଭକ୍ତି ଧମତ ଗଙ୍ଗାଜରଳ
ତାୋ ରଫରେ ପାହାନ୍ତାରେ |
ମୁକ୍ତି ପାଏ ଜୀବ ରହରଳ
ଜୀବନେ ଝୋ ପରଥ.. (୫) ପ୍ରକୃ ତିେ ରରାଧ ଆରଗ
ଜୀବନେ ଝୋ ପରଥ..| (୧୬)
ପ୍ରାୟେି ତ ଭାବ ଜାରଗ
ଦୁ ୁଃଖ େୁଖ ୋେ ୋରେ
ଅଶୁ ପୂର୍ଣ୍ତ ରକାହରବରଗ
--------------------ଡି ରେମବେ ୦୫, ୨୦୨୦
ଅନ୍ତନତାଦ ଭୁ ଲନାରେ
ଅନୁ ତପ୍ତ କ୍ଷମା ମାରଗ
ମାଗତଶୀେ,କୃ ଷ୍ଣପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ
ହୃଦୟେ ଛରନ୍ଦ ଛରନ୍ଦ
ଜୀବନେ ଝୋ ପରଥ..|
(୧୧)

ୱିଲିଅମ୍ ମହାନ୍ତି *

ରଦବୋଜ ୋହୁ , ନଥତ ପରଟାମାକ୍, ନମେିଲାଣ୍

ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାେ ଦୂ େକାେୀ
େହଜ େେଳ ପ୍ରତି ଭା
ନି ଷ୍କପଟ ନି େହଙ୍କାେୀ ମଣି ଷ
ରମା ଗୁେୁ ୱିଲିଅମ୍ ମହାନ୍ତି

ହି ରଲଖିନି କି ନ୍ତୁ
େନ୍ଦଭତ ରଲଖିଛି
ଏକ କ୍ଷୀଣ ଉର୍ତ୍େ ଦି ଏ
ରମା ଗୁେୁ ୱିଲିଅମ୍ ମହାନ୍ତି

େଦୟ ୋତକ
ମି ଶନ ହାଇସ୍କଲ
ୁ ରେ ପ୍ରଥମ କାଯତୟ
ଅଷ୍ଟମ ରଶ୍ରଣୀରେ ଶି କ୍ଷୟା ଦାନ
ରମା ଗୁେୁ ୱିଲିଅମ୍ ମହାନ୍ତି

ଅବି ବାହି ତ ରହାଇ ଜୀବନ କଟାନ୍ତି
ଚାକି େିେୁ ଅବେେ ରନଇ
ରୋଗ ଓ ଯାତନାରେ ଅେହାୟ ରହାଇ
ରମା ଗୁେୁ ୱିଲିଅମ୍ ମହାନ୍ତି

ଇତି ହାେ ଜୀବନ୍ତ ହୁଏ
ଭୂ ରଗାଳେ ପେି ଧି ବି ସ୍ତୃତ ହୁଏ
ଆକାଂକ୍ଷା ଅଗ୍ରଗାମୀ ଅେୀମ ଦି ଗବଳୟରେ
ରମା ଗୁେୁ ୱିଲିଅମ୍ ମହାନ୍ତି

ରଦହାନ୍ତ ରହାଇଛି ଖବେ ମି ରଳ
ଜ୍ଞାନଦାତାେ ପ୍ରଦୀପ ନି ବତାପି ତ ରହାଇଛି
କି ନ୍ତୁ ଶତାଧିକ ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ଛନ୍ତି
ରମା ଗୁେୁ ୱିଲିଅମ୍ ମହାନ୍ତି

ବହୁଦିନ ପରେ ୋକ୍ଷୟାତ ହୁଏ
ହି ଲପାଟଣା ଗଳି ରେ
ନମସ୍କାେ କରେ
ରମା ଗୁେୁ ୱିଲିଅମ୍ ମହାନ୍ତି
ଆନନ୍ଦରେ ଗଦ୍ ଗଦ୍ ହୁଅନ୍ତି
ଛାତ୍ରେ କୃ ତିତବରେ
ପଚାେନ୍ତି ରକରତାଟି ବହି ରଲଖିଛ?
ରମା ଗୁେୁ ୱିଲିଅମ୍ ମହାନ୍ତି

* William Mohanty was
my teacher at Queen of
the Missions High School
in Berhampur. His
teacher was my father at
the same high school.

କୃ ତାଞ୍ଜଳି ମୋର ଗଣି ତ ଶି କ୍ଷୟି ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ
ବି ଜ୍ଞାନୀ ଦାେ, ରଡଟନ, ନମେୀଲାଣ୍ଡ

ତୁ ମ ପ୍ରତି ରମାେ ଶତ କୃ ତାଞ୍ଜଳି େୁଝି ପାେି ବନି ଋଣ
ଏ ଜୀବନ ରମାେ ଧନୟ ରହାଇଛି ଲଭି ତୁ ମ ଶି କ୍ଷା ଧନ ।
ତୁ ମ ରବନି ହସ୍ତ େତତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିୋ ରମା ୋହାଯୟ ପାଇଁ
କି ରଶାେୀ ମାନେ ଭ୍ରମି ତ େମରୟ, ଜ୍ଞାନ ଉପନଦଶ ନଦଇ ।

ଶି କ୍ଷାରଶ୍ରଣୀ ମରେ ଗଣି ତ, ବିଜ୍ଞାନ, ନୀତି ନିୟମେ ଧାୋ
ତା' ସହିତ ନକନତ ଜୀବନ ଦଶଶନ ଆନପ ନଯାଡି ଯାଇଥିଲା ।
ଜୀବନ ଗଣି ତ ଭି ନ୍ନ ନୁ ରହଁ ରକରବ େବୁ ତ େୂ ତ୍ରରେ ବନ୍ଧା
ରକରବ ଏକଘାତ, ନକନବ ନସ ଅନବୈଧ ସମୀକେଣନେ ଛନ୍ଦା ।
େମାଧାନ ରକରବ େେଳ ତ ପୁଣି ରକରବ ଅତୟନ୍ତ ଜଟି ଳ
ୋେ େବୁ ପ୍ରଶନ, ଏକାଗ୍ରତା ପନଣ କେିନଲ ଚିନ୍ତା ଗଭୀେ ।

ବି ଜ୍ଞାନ େହି ତ ଶି ଖାଇଥିଲ ତ ପ୍ରତି ପାଦନ େଂସ୍କାେ
ବି ନା ପେୀକ୍ଷରଣ, କିଛ ି ସୂତ୍ର ନକନବ ହୁ ଏନି ନକଉଁ ଆଧାେ ।
ଜଗତରେ ଯାହା ଘଟି ଛି, ଘଟୁଛି, ତା ପନଛ ଅଛି କାେଣ
ରେେବୁ କାେଣ ପାଇଁ ନାନା େୂ ତ୍ର ଖଞ୍ଜା େହି ଅଛି ଜାଣ ।
ଭବି ଷୟତ ପାଇଁ ଭାରବ ରଯରବ ମୁହିଁ, ସପନନେ ଯାଏ ମଜ୍ଜି
ଅତୀତେ ରେଇ ରଶ୍ରଣୀ ଗୃ ହ ଶି କ୍ଷା ମରନ ଆେଇ ବି ୋଜି ।

ଶି ଖିଛି ମଁୁ ଗଣି ରକରତ ଆଶୀବତାଦ, ଚଢିଛ ି ନକନତ ନସାପାନ
ଅତୀତରେ ରକରବ ଜୀଇଁ େହି ନାହିଁ , ସ୍ଥିେ କେିନଦଇ ମନ ।
େହି ରଲ ଉଦୟମ, ଅସମ୍ଭବ କିଛ ି େନହ ନାହିଁ ଦୁ ନଆ
ି ଁନେ
ରେ ଆତ୍ମବି ଶ୍ୱାେ ରଦଲ ତୁ ରମ ରମାରତ, ସାହସ ଆନଗଇବାନେ ।
ଜୀବନେ ଯାତ୍ରା ନୁ ରହଁ େମତଳ, ନୁ ହଁଇ ସେଳନେଖା
ରକରବ ଅବତଳ, ନକନବ ଉନମକ୍ତ
ୁ , ନକନତ ଗଣ୍ଠି ତହିଁ ନଯାଖା ।

ଏମି ତି ଅରନକ ଜୀବନେ େତୟ ଶି ଖାଇଛ ରଶ୍ରଣୀ କରକ୍ଷ
ରକରବ ଯଦି ଆରେ ଜଟି ଳ େମେୟା ରେ େତୟ ନି ରଜ ପେରଖ ।
ତକତ, ବିତକଶ, ମିଶାଣ, ନେଡାଣ, ହେଣ, ଗୁଣନ କେି
ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଯାହା ମରନହୁଏ, ଆନଗ ବନଢ ମଁୁ ତାହାକୁ ଧେି ।

ଆଜି ତୁ ମ ପାଇଁ କୃ ତାଞ୍ଜଳି ରମାେ, ନକବଳ ଭାବ ହୃ ଦେ
ତୁ ରମ ରଯଉଁ ଧନ ରଦଇଅଛ ତାେ ତୁ ଳନା ଦାନ ରକବଳ ।
ତୁ ରମ ରଯଉଁପେି ଶି କ୍ଷା ରଦଇଥିଲ, ନସଇ ବାଟକୁ ଆନବାେି
ବି ଦୟା ମହାଧନ, ବାଣ୍ଟିବ ି ସଂସାନେ ତୁ ମକୁ ସ୍ମେଣ କେି ।

ଓଁ ଅଜ୍ଞାନ ତିମିୋନ୍ଧସୟ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ଶଲାକୟା
ଚକ୍ଷୁେୁନମୀଳିତଂନୟନ ତନସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁେନବ ନମୁଃ ।
ଗୁେୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁେୁବିଷ୍ଣୁ ଗୁେୁନଦବ ମନହ୍ୱରେ
ଗୁେୁ ସାଖୟାତ ପେଂବ୍ରହ୍ମ ତନସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁେନବ ନମୁଃ ।

ତୁରମ୍ଭ

ଆୟାନ ବି ଶ୍ୱାଳ, ରବଲ ଏୟାର, ନମେୀଲାଣ୍ଡ

ତୁ ରମ ହିଁ ଜନମ ତୁ ରମ ହିଁ ମେଣ
ୋୋ ଏ େୃ ଷ୍ଟି ତୁ ମ୍ଭେ
ଯି ଏ ଯାହା ଚାରହଁ ନଦଇଅଛ ତୁ ନମ
ତୁ ରମ୍ଭ ପେମ ଈଶ୍ୱେ (୧)
େବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂ ର୍ତ୍ି ତୁ ମ ଚେଣରେ
ନତମସ୍ତକ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ
ଭଜନ ଜଣାଣ ନାମ େଂକୀର୍ତ୍ତରନ
େହର ଭକତ େୁ ଣ୍ଡ (୨)
େୂ ଯତୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାୋ ତୁ ମେି ଆଜ୍ଞାରେ
ବେଷନ୍ତି ରଜୟାତି ୋଶି
ତୁ ମେ କେୁ ଣା ପ୍ରତି ହୃଦୟରେ
ଫୁ ଟୁ ଛି ଆନଲାନକ ହସି (୩)

ରଖାଜି ବି ଆଗରେ ରଖାଜି ବି ପଛନେ
ତୁ ମ୍ଭ ଦଶତନ ପାଇଁ
ଛପନ ରଭାଗ ମଁୁ ବାଢି ଅଛି ପ୍ରଭୁ
ରଘନ ରହ ଜଗତ ୋଇଁ (୪)
ତୁ ମ ଅଷ୍ଟକମ ସହସ୍ରନାମ ମଁୁ
ଗାଉଥିବି ଦି ନୋତି
ଧନୟ ପ୍ରଭୁ ତୁ ମ୍ଭ କେୁ ଣା ଆଶି ରଷ
େହୁ ରମାେ ଚି ତ ମତି (୫)

ନାରୀ

େୁବାେ ଶତପଥୀ (ନଯାଗାନଯାଗ - ଲିନା ମିଶ୍ର)

ଶ୍ରାବଣ ୋତି େ ଅମା ଅନ୍ଧାେ ତୁ ମ କୁ ନ୍ତଳ ତଳ
ଚକ୍ଷୁ ଚମକ ଚପଳା ଝଲକ ୋରଗ େରତ ଅବି କଳ
ବକ୍ଷ ଧେି ଛି ବି ପୁଳ ବି ଭବ, ନୟନ ନେମ ଠାଣି
କାଉଁେି ମାୟାରେ ପଲରକ େଭି ଙ୍କ ମନ ରନଇପାେ କି ଣି
ମୁଖରେ ତୁ ମେ େରତଜ େକାଳ, କଅଁଳ ଶୀତଳ ଖୋ
ହେରେ ଭେି ଛି ମମତାରେ ମଖା ଜାହ୍ନବୀ ବେ ଧାୋ
ରକରବରଗା ବେନ୍ତ, ବଇଶାଖ ନକନବ, ନକନବ ଶ୍ରାବଣେ ଝେ
ମନ ଉପବରନ ରକାଇଲି େ କୁ ହୁ, ମିଠାମିଠା ମହୁ ଧାେ ।
ରକରବତ ଧେତୀ, ତୟାଗେ ମୂେତି, ନକନବ ପୁଣି ଉନମାଦିନୀ
ଶେୟ ଶୟାମଳା ରକ୍ଷତଟି ଏ ରକରବ, ମାତୃ ଭାନବ ଗେବିଣୀ
ଅଇଶ୍ୱଯତୟ ଅବା ଆେଯତୟ ତୁ ରମ, ଜାଣିତ ପାେୁନି ଜମା
ରହମ ହେି ଣୀେ ଚମରକ ଚମକ ତୁ ରମହିଁ ତୁ ମେ େୀମା ।
ଜାଣି ନାହିଁ ତୁ ରମ ରମାହି ନୀ କି , ଅବା ନମାହନ ଘନ ମାୟା
ବୁ ଝି ଛି ଖାଲି ଯା, ସଂସାେ ଅନଥଶ ବିସ୍ତାେି ଅଛ କାୟା ।

