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    ଜୁଲାଇ  
   ୨୦୨୨  
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ରାଜେନତା  ଶ ା ...ଦୁନୀତ ିପସରା...... 
ଅଭିେନତା ଅଭିେନ ୀ  ଲଜ ାହୀନ ଯା ା.... 
ସ ୀତ  ମାନ ର ଆେଜବାେଜ ଗୀତ...... 
କବ ିେଲଖକ ମାନ ର ........... 

ତଭିା ନା ି - ଯଶକା ାଳ ମାନସିକତା...... 
ସେବାପରି, ସାମାଦକି ମାନ ର ଚରମ ଚାଟୁକାରିତା..... 
ଧାରା ାବଣ େଧାଇପାରିନ ିଏ ବଡ଼ିମନା ସବୁକୁ...... 
ଭସାଇ େନଇ ପାରିନ ିଅନ  ମେହାଦ ର ଅଥଳ ଗଭକୁ ..... 
ତଥାପି.....ନୂତନ ଆଶା େନଇ....  
ପୁନ  ଆ କାଶ ଅେପ ାେର......... 
ଆମ ଜୀବନର କବତିା...."ଆମ କବତିା "...... 
ଆଶା.....ପାଠେକ ହଣ କରିେବ । 
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ବାବାଜୀ େଜନା  
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୧.   କବତିା େଗା ତୁେମ....   ମାନସ ର ନ ପ ା     ୫ 
୨ .  ବ ୀ ମଁୁ      ର ିତା ମି        ୬ 
୩.   ଝୁମି ଝୁମି ବଷା ନାେଚ   ବାବାଜୀ ଚରଣ େଜନା     ୭  
୪.   ମାଆ ଭଗବତୀ     ସୁେରଶ ଚ  ରଥ      ୮  
୫.   ଋତୁେର ଋତୁେର ଋତୁଚି    କାଳି ସାଦ ମହାପା       ୯ 
୬.   ଗୁ ିଚା ଯାତ    େଜ ାତି ଭା ପ ନାୟକ     ୧୦ 
୭.   ଛଦେବଶୀ କବ ି    ବଳରାମ ତରାଇ       ୧୧  
୮.   ସୁ ୀ ଗ ଶଉିଳ ି   ନରି ନ ସାମ ରାୟ      ୧୨ 
୯.   ପ ାତାପ     ଅ ୟ ମହା  ିନମିାଲ      ୧୩ 
୧୦.  କହବି କଏି ?????   ସୁକା  ିମି        ୧୪  
୧୧.  ଅପବାଦ ଓ ବଷା    ସୁର ନ ପା        ୧୫ 
୧୨.  ମତୁୃ  ପେଥ     ସୁନୀଲ ନାୟକ       ୧୬ 
୧୩.  ଓଏସି      େଶୖେଳ  ନାରାୟଣ େବେହରା    ୧୭ 
୧୪.  କାଶୀର କୀ କଲି    ସୁମିତା େବେହରା ବାପି     ୧୮  
୧୫.  ମରିବା ତୁ େର ଧଅନ ି  ରାଜାରାମ େବେହରା      ୧୯ 
୧୬.  େବାଉ      ପୂ  ଦାସ        ୨୦ 
୧୭.  େହ ଜଗ ାଥ !!     ଦବିାକର ନାୟକ      ୨୧ 
୧୮.  ସିଏ       ବନିୟ ମି        ୨୨  
୧୯.  ହୃଦୟ େଦବତା    ବଜିୟ କୁମାର େଜନା     ୨୩ 
୨୦.  ମହମହ ବାସ    ଆଶୁେତାଷ େମେହର      ୨୪ 
୨୧.  ମଁୁ ଏକ ନରିୀହ କବ ି   ରେମଶ ମ ରାଜ      ୨୫ 
୨୨.  ଆେହ ମହାବାହୁ.......    କୃ ିୟା ମହାପା       ୨୬  
୨୩.  ଏକା       ା ମହା  ି      ୨୭ 
୨୪.  ୀକୃ  ଜଣାଣ     ବାସୁେଦବ ସାହୁ       ୨୮ 
୨୫.  ଗଛକୁ ନମଣ ତୁ     ବରିଜା  ପିାଠୀ       ୨୯  
୨୬.  ପ  ଝଡାେର ବସ     ଶକୁ ଳା ରଥ       ୩୦ 
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୨୬.  େମା  ତୀ ାେର   ଉେମଶ ଚ  ପା  (ଥକାମନ)   ୩୦ 
୨୭.  କାରକ     ଜୟେଦବ ସିଠ       ୩୧ 
୨୮.  ଅନୁଚି ା      ବଭୁି ସାଦ ହରଚି ନ     ୩୨ 
୨୯.  ବଷା       ଯେମ ର କହଲସଂିହ      ୩୩ 
୩୦.  ଦରଭିଜା ାବଣର ...   ନଶିକିା  କହଲସିଂହ      ୩୪ 
୩୧.  ବଷା      ଶୁେଭ ୁ ସାହୁ       ୩୫ 
୩୨.  ତୁେମ ଗଲାପେର   ସତ ନାରାୟଣ ମ ିକ      ୩୬ 
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୩୬.  ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ     ବଭୁି ସାଦ ମହାପା       ୪୦ 
୩୭.  େବାଧହୁଏ କଛି ି    ତପନ ଦୀ ିତ       ୪୧ 
୩୯.  େତା ବାହୁଡ଼ାକୁ େମା ବାହୁଡା  ତାରା ସାଦ େଜନା      ୪୨ 
୪୦.  ଭାଇର ଭାଇ    ଡଃ ଚପଳା ପ ା      ୪୩ 
୪୧.  କବ ିକୁ ଳା କୁମାରୀ   ବଳିାସିନୀ  ଦାଶ       ୪୪ 
୪୨.  ାନ ଦଅି ୀପୟେର    ବାସ ୀ େଦଈ       ୪୫ 
୪୩.  ବାହୁଡ଼ା େବଳ େହଲା   ଶା  କୁମାର ନାଥ      ୪୬ 
୪୪.  ଅନନ  ପୃ ବୀ     େତାଫାନ କୁମାର      ୪୭ 
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କବତିା େଗା ତୁେମ.... 
ମାନସ ର ନ ପ ା 

କବତିା େଗା ତୁେମ.... 

ମଧୁକରର ଗଢି ବ଼ା ମିଠା ମହୁ, 

େକେବ ପଣିୁ ତୁେମ ଭ  େକାଣାକର 

ତ ାଗଭରା ତୃ ିଲହୁ। 

 

କବତିା େଗା ତୁେମ.... 

ମଧୁମାସର େକାଇଲିର କୁହୁ ତାନ 

େକେବ ପଣିୁ ତୁେମ, ଅବ  େକାହର 

ଆ ାହୁତ-ିବଳଦିାନ। 

 

କବତିା େଗା ତୁେମ... 

କୃତ ିରାଣୀର ଚାରୁ-େଶାଭା ଚି କର 

େକେବ ପଣିୁ ତୁେମ ସାଜ ସମାଜର 

ବା ାବହ ମୁ ିଧାର। 

 

କବତିା େଗା ତୁେମ... 

କଳୁଷିତ େଯେତ କଳ ର କଳାଦାଗ, 

େକେବ ପଣିୁ ତୁେମ ସାଜ ବଭିୀଷିକା 

ବେି ାହ ଭାବର ର। 

 

କବତିା େଗା ତୁେମ... 

ଜନ ସମୁ ର ସପନର ତଟ େଦଶ 

େକେବ ପଣିୁ ତୁେମ ମଶାଣି ଭୁଇଁର 

ଅ  ଦହନ ପାଉଁଶ ... 
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ବ ୀ ମଁ ୁ 
ର ିତା ମି   

ବ ୀ ମଁୁ ଆଜ ିସା  
  ତୁମ ମନ କାରାଗାେର 
ଆେପ ଆେପ ଛ େିହଲି  
  ତୁମ େ ହ ଶକୁିଳେିର 
ଖସବିାର ଇ ା ନାହ ତେିଳ 
  େଲାଡ଼ା ନାହ ମୁ ି, 
ଜନ ଜନା ର ପାଇଁ 
  ବା  ିେହାଇ ରହବିାକୁ  
ହାତ କାଟ ିେଲ େଦଲି  
  କରେିଦଲି ଚୁ ି । 
 

ତୁମ ମନ ପ ରୁୀେର  
  ମଁୁ େପାଷା ପ ୀ  
ସରାଗ ତୁମର 
  ସରଗଠୁ ବଳ ିସାଥୀ  
  ୀତ ିର  ଦଅି ମା   
ଫୁଲରୁ ମହକ 
  େଦହଠାରୁ ଛାଇ  
  ପାେର େକ ଅଲଗା ର  । 
 

ଏଇ େମା ଜୀବନ  
   ଅେଲଖା ପୃ ାେର  
ତୁମ ନଁା େଦଲି େଲ  
  ସୂଯ  ଚ  ତାରା ସା ୀ  
ନଃି ାସ େଯ ଯାଏ  
  ବ େମା ାଣେର  
ପାରବିନି ିସା  
  ତୁମକୁ େକେବ ଉେପ ି । 

ବଇ ା, ଅନୁଗୁଳ 
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ଝୁମି ଝୁମି ବଷା ନାେଚ 
ବାବାଜୀ ଚରଣ େଜନା  

ଝୁମି ଝୁମି ବଷା ନାେଚ 
  ଅନୁଢା କିେଶାରୀ ପରି 
ନଦିାଘ ପେର େଫରିଛ ି
  େନଇ ଶୀତଳତା ବାରି 
ଝୁମି ଝୁମି ବଷା ନାେଚ,,,,,।ଠ। 
 
ପବନେର ଆସି ସିଏ 
  ଛୁଇଁ ଯାଏ େଦହ ମନ 
ରିମଝିମ ଗୀତେର ତା 
  ଭରି ଦଏି ଶିହରଣ 
ଆନମନା କରଇ େସ 
  ସବୁଜମିା ର  େବାଳ ି

ଝୁମି ଝୁମି ବଷା ନାେଚ,,,,,।୧। 
 
ଆସି ପଣିୁ େଫରି ଯାଏ 
  କିଛ ି ିତ ିନଶିା ଭରି 
େଶାଇବାକୁ ଦଏି ନାହ 
  ନଦି ସବୁ କେର େଚାରି 
େମା ସା େର ଏକା ଏକା 
  େଖଳୁ ଥାଏ ଲୁଚକାଳ ି
ଝୁମି ଝୁମି ବଷା ନାେଚ,,,,,।୨।  

ଅହଲ ା ନବିାସ 
େପାପରଡା, ନୂଆବଜାର, କଟକ 
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ମାଆ ଭଗବତୀ  
ସୁେରଶ ଚ  ରଥ  

ମାଆ ଭଗବତୀ ଜଗତ କଲ ାଣୀ 
   ବାଣପେୁର େତାର ିତ ି
ଜଗତକୁ େଯେବ ବପିଦ ପଡଇ 
   େହାଇଯାଉ ଉପ ିତ ି
ଶାଳଆି କୂଳେର ପବି  ମ ରି 
   େକେଡ େଶାଭାବନ ଦୃଶ  
ଭାେଲରୀ େସାଲରୀ ଘ  ଶିଳା ମେ  
   ଚଲିିକା ଦ ଅବଶ  
ବାଣାସୁର ରାଜା ଗଡ କରି ଲା 
   ପାହାଡ ମ େର ଯାଇ                                        
ସମେଯା ା ତାର େକହ ିତ ନ େଲ 
   ବବିାଦ କରିବା ପାଇ ଁ
ଅଚୁ ତରାଜପରୁ ଶାସନର ମା’ 
   ତୁହ ିେଯ ାମେଦବତୀ 
ଆପଦ ବପିଦ କାଳେର ଜନନୀ 
   େଲାେକ କରିଥା  ି ୁତ ି

ପରୁୂବ ପ ିମ ଉ ର ଦ ିେଣ 
   ଯା ା କରୁ ସମୟେର 
ଭ  ମାନ ର ଆନ  ଆ ହ 
   ବ ନା କରି ନ ପାେର 
ସାତ ବଖରାେର ସାତଭ ୀ ସହ 
   କାଳାତପିାତ ତୁ କରୁ 
ପରବ ପ େର ମାଆ ଅ ଭୂଜା 
   ଉ  ରୂପ ତୁହ ିଧରୁ 
ଭଗବତୀ ମୁଆଁ ଖାଇବାକୁ ଆଁ 
   କରିଥା  ିଭ ଜେନ 

ସାଦ ପାଇେଲ ଅଭୀ  ପରୂଣ 
   େହାଇଥାଏ ଶୁେନ  ଶୁେନ  
େତାର ପାଦତେଳ ମଥା ଅବନତ ି
   କରୁଛ ିମା’ ଦ ବତ 
ଜଗତ କଲ ାଣ କର ମା’ ଭବାନୀ 
          ସୁେରଶ େଟକିଛ ିହାତ  

ଜଟଣି ,େଖା ା  
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                                                                                                               ଜୁଲାଇ  
  ୨୦୨୨  

 

ନଦୀନାଳ ସେରାବର ସହତି   
ସବ  ଶୁ  ମରୁସମ ଲାଗୁ ଲା 
ଜଳ ପ ପରି ଲାଗୁ ଲା 
ଚାରିଆେଡ ତାତ ିଆଉ ତାତ।ି 
 
ଗଛପ  ଶୁ ଯାଏ ଖୁ  ପର ି
ଘାସ ତାର ଅ ି  ହରାଇଲା 
ମଗୃତୃ ା ମାୟାଜାଲ କଲା 
ସବୁ ଶୁ ଲା ଶୁ ଲା। 
 
ଅ ି ସମ ସୂୟ ାଂଶ େତଜ 
ତ  ଏକ ମରୁତ ବଳୟ 
ବଂଧନ କଲା ଧରାକୁ େସ 
ସବୁଖାଲି ତତଲା । 
 
ରା ାଘାଟ ଖଁା ଖଁା େହଲା 
ପ ୀର କାକଳ ିଶୁଭିଲାନ ି
ଘର ାର ବ  େହଲା  
ଗରମ ଡରେର । 
 
 
 
 
 

ଘେର ଶୁେଭ ବଜୁିଳ ିପଂଖାର 
ଘଘର ଶ  ଆଉ ଶୀତତାପ  
ଯ ର ଥ ା ଥ ା ପବନ 
େତେବ ୀଷ କି ପଳାଏ। 
 
ପି ାେର ଖଟଆି ପେକଇ  
ଭ ା ତାଳ ବଂିଚଣାେଟ ଧରି 
େକଁ କଟର ଶ  କରି କରି 
ବି  ିଚାେଲ ଅନବରତ। 
 
ଝା ି  ପବନର ଗରମ ଦାଉ 
ପିଠି େଦହ େପାଡଯିାଏ 
ଘିମିରି ସବୁ ମଁୁହ କାଢ ି
ଛଟପଟ କରାଏ। 
 
କାଳେବଶୖା ର କରାଳରୂପ 
ବଜୁିଳ ିଓ ଘଡଘଡ ିସହ 
ମାଡଆିେସ କାଳପରି 
ବାଦଲ ଫଟାଇ।  
 
ଗୁଳୁଗୁଳ ି ଧରି ତାର ରଂଗ 
ପିେଟ ଛାଟ ଧରି  ହାେତ 
ଛଟପଟ କରାଏ ସମ ୁ  
ଦରମରା କରି। 

େହେଲ ସହବିାକୁ ପଡ଼ବି  
ବଷାର ଅନୁଭବ କରି 
ଜଗତକୁ ଶା  ିେଦବ 
ଚଂଦନ ପରି। 
 
କଂଦାଏ ହସାଇ ହସାଇବା ପାଇ ଁ

ୀଷ ଡାକି ଆେଣ ବଷା ରାଣୀ ୁ  
ତରୁଲତା ସେରାବର ନଦୀ 
ପଣିୁ ହସି ହସା ।ି  
 
ପୂ  ହୁଏ ଧରଣୀର େକାଳ 
ଶସ ଶାମଳା ଭରିଦଏି େଦହ 
ଚାରିଆେଡ େଦ  ହସିଦଏି  
ଆନ ତି େହାଇ।  
 
ଖରା ପେର ବଷା େଦଖାଦଏି  
ବଷାର େଶେଷ ଶୀତ ଆେସ 
ଶୀତ ପେର ଖରା ହୁଏ  
ଇଏ ତ ଋତୁଚ ।  

ବ ୁଗଁା,େକାରାପଟୁ  

ଋତୁେର ଋତୁେର ଋତୁଚି   
କାଳି ସାଦ ମହାପା   



 

 

 

 

10 

 

    ଜୁଲାଇ  
   ୨୦୨୨  

ଗୁ ିଚା ଯାତ 
େଜ ାତି ଭା ପ ନାୟକ  

ଘନ କାଳଆିେର ବନ ମାଳଆିେର 
ଶି  ଚୂଳଆିେର, କାହକ ିେହଉ ଅବୁଝା 
ଧନ କାହକ ିେହଉ ଅବୁଝା 
 

ସଅଳ ସଅଳ ରଥକୁ ଆସିବୁ 
ଭକତ ୁ ଟେିକ ଦରଶନ େଦବୁ 
ବଡ଼ଦାେ  େଦଖ ଶରଧା ବାଲିେର 
ତନି ିରଥ େହେଲ ସଜା 
ଧନ କାହକ ିେହଉ ଅବୁଝା 
 

ନଚାଇ ନଚାଇ େଛଚା କଚାଖାଇ 
େଖାଳ ତାଳ ମାଡ଼ ଉଛୁଳ ିପଡଇ 
ହରିେବାଲ ହୁଳ ହୁଳ ିଶବଦେର 
ବାଜଇ େତଲି ି  ବାଜା 
ଧନ କାହକ ିେହଉ ଅବୁଝା 
 

ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ରଥକୁ ଗେଲଣି 
େତା ପହ ି େବଳ ଉଛୁର େହଲାଣି 
ସଅଳ ପହ ି େହାଇବୁ ଧନେର 
ଆସ େମା କାଳଆି ରଜା 
ଧନ କାହକ ିେହଉ ଅବୁଝା 
 

େତାର ଲୀଳାେଖଳା େକ ପାରିବ ବୁଝି 
ଅବା େକଉଁ ଭ  ଆସିବାର ଅଛ ି
େସ ପାଇଁ କରୁ ଏେତ ନଟଖଟ 
େତାେତ ଗୁହାରି କର  ିରାଜା 
ଧନ କାହକ ିେହଉ ଅବୁଝା 
 

ଭାଇଭଉଣୀ ୁ  ସ ତେର େନବୁ 
ଜନମ େବଦୀକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ 
ବରଷେକ ଥେର େତା ରଥ ଯା ାେର 
ଭ  କରୁଥା  ିେତାର ପଜୂା 
ଧନ କାହକ ିେହଉ ଅବୁଝା 
 

ବଡ଼ େଦଉଳକୁ ଆସିବୁ ବାହୁଡ଼ ି
େପାଡ଼ପିଠା ଖାଇ ମାଉସୀ  ବାଡ଼ି 
ଭକତ  ଲାଗି ସୁନାେବଶ େହାଇ 
ଅଧର ପଣା ପିଇଜା 
ଧନ କାହକ ିେହଉ ଅବୁଝା 
 

ର  ସିଂହାସନ ପଡି ଲା ଶୂନ  
ଆନ  ବଜାର ଲାଗୁ ଲା ଭି  
ରସେଗାଲା େଦଇ ଲ ୀ ମନ େନଇ 
ବଡ଼ େଦଉେଳ ପାଆ ତୁ ପଜୂା 
ଧନ କାହକ ିେହଉ ଅବୁଝା 
 

ରଥ ଯାତରାକୁ େନ େମାେତ ଥେର 
ଦଶନ କରିବ ି ୀଜୀଉ ରଥେର 
ସେତ ଭାଗ  େହବ େଦ ବ ିମାଧବ 
କରିବ ିେତା ପାଦ ପଜୂା 
ଧନ କାହକ ିେହଉ ଅବୁଝା 

େଖା ା  
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                                                                                                               ଜୁଲାଇ  
  ୨୦୨୨  

 

ମଁୁ ତ ଏକ କବ ି      କବତିା େଲ ବା  

ପଢବିା େମାହର ହବ,ି 

କବତିାକୁ େଲ      ସମାଜ େଦହେର 

ଆ ି ଦଏି ଏକ ଛବ ି। 

ସତ ର ସ ାନ  କରୁଥାଏ ସଦା 

ସତ କାଶ େମା ନାମ, 

କବ ିକବୟି ୀ  ମାନ ୁ  ଉପା  

ଦାନ କରିବା େମା କାମ । 

ତୁେମ ଯଦ ିେମାେତ  େଗାଟଏି ଉପା   

େଦଇେଦବ ଆନ େର, 

ସାହତି  ସଜନା  ଥାଉ କି ନଥାଉ 

ଉପା  େଦବ ିସତେର । 

ଚୁଲିକ ଯାଉ େମା  ାଚୀନ ସଂ ତୃ ି

ଂସ େହାଇଯାଉ ସବୁ , 

ମାନପ  ଆଉ  ଉପା  ବଳେର 

ସଭି ୁ  କରିବ ିକାବୁ । 

ଏମିତ ିଦଲାଲ  ଅଛ  ିେକେତକ 

କରୁଥା  ିବ ବସାୟ , 

କୃତ ସାଧକ  ସା କା େଦ ଣ 

େହାଇେଲଣି ଅସହାୟ । 

ସାହତି  ସାଧନା  ନ େଲ ତା ର 

ମାନପେ  ନାହ ଲାଭ, 

ସୁଧରି ଯାଅେର  ସାହତି  ଦଲାଲ 

ଛାଡ଼ ିଦଅି ଏେତ େଲାଭ । 

ଯାହା ମଁୁ େଦଖଛୁ ି  ତାହା ମଁୁ କହୁଛ ି

ଲାଭ ତ ିେମାର ନାହ, 

ବଳରାମ କେହ  ସୁବୁ ି ଦଅି ୁ   

ତାହା ୁ  ଜଗତସାଇଁ । 

ହାଟ ବରଡ଼ି, ଗଇନଡ଼ା , େଖା ା  

ଛଦେବଶୀ କବ ି
ବଳରାମ ତରାଇ   
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    ଜୁଲାଇ  
   ୨୦୨୨  

ସୁ ୀ ଗ ଶଉିଳ ି
ନରି ନ ସାମ ରାୟ  

ବଭିାବରୀ ରାଣୀ ସୁ ରୀ ସୁ ୀ ଗ ଶିଉଳ ି। 
ସବରୀ ଲ େର ଦଅିଇ ତାର ପାଖଡୁା େମଲି । 
ନଶିା େର ନବବଧୂ େବଶେର ତାର ଶୃ ାର । 
ନାର ୀ କୁ ୁମ େଶାଭଇ େ ତ ବଦେନ ତାର  । 
େକଶରୀ େବଣୀେର େହାଇଛ ିେବାଳା ବା ା ଅତର । 
େସ ପାଇଁ ଅବା ରା େିର ଆେସ ମହକ ତା’ର । 
 

ଭୂମି   େହାଇଣ ହାରଇ ସତୀ ନବ େଯୗବନ । 
ଚୁ ି େଯ ପାେରନା ମଧୁପ ତାର ତନୁ ବଦନ । 
ତାହାର ଜନମ େକବଳ ଦୀନନାଥ  ପାଇଁ । 
ସମପଣ କେର ନଜିକୁ ରବ ିଚରଣ ଛୁଇଁ । 

ବାରୁ ମଧୁର ସ କ ତପନର ସ େତ । 
େଗାଟ ିେଗାଟ ିପୁ  େଲାଟଇ ରବି ର ଆଗେତ । 
 

ସମ ରୁ େ ମ େ ମରୁ ସମ  ଜନଇ । 
େ ମର େଡାରିେର ସମ  ସବୁ ହୁଏ ବେ ଇ । 
ପ  ଭାବ ମ  ର ୁେର ବ ା େ ମ ସମ  । 
ତନ ରୁ ଉଣା େହାଇେଲ ଏକ ଆେସ ବିଷାଦ । 
ବଚେନ, କଥେନ, ହୃଦେର େଲ ଭାବ, ବି ାସ । 
ଆ ାସନା ବାଣୀ ଜନମାଏ ସମ  ସୁଧା ରସ । 

ବାେ lଇ, େଖାରଧା  
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                                                                                                               ଜୁଲାଇ  
  ୨୦୨୨  

 

ପ ାତାପ 
ଅ ୟ ମହା  ିନମିାଲ   

ସୁ ରୀ ଶି ିତା 
ଯଉବନ ା ା 
କରିଲୁ କାଳଆି େମାେତ 
େସହ ିବୟସେର 
େଗାଡ ଖସିଯାଏ 

ଅବାଟେର ଗଲି େକେତ। 
 

ସୁମି  ଭାଷା ବ ି
ଓେଠ େଦଇ େଦଲୁ 
କଥାେର େମାହଲିି ମନ 
ଅବୁଝା େଲାକକୁ 
ବୁଝାଇ େଦଲି ମଁ ୁ
ଲଗାଇଲି ତା ୁ  ଚୂନ।  
 

କଥାେର ଭାଷାେର 
ମାଦକତା ଲା 

ଲା େମାର ଯଉବନ 
ଯା'ଘେର ରହଲିି 
ଭଡା ବ ିେଦଲିନି 
ଲୁଟଲିି ତା ଘର ଧନ। 
 

ଶାସନ ଠାରୁ 
ପଲିୁସ ଯାଏ ତ 
ସଭି  ବା ବୀ ମୁହ 
କିଏ ଡାେକ' ଅପା' 
କିଏ ଡାେକ 'ନାନୀ' 
ତ ର ସାହାଯ  ପାଇଁ। 
 

ସମାଜ ଭିତେର 
େମା ପରି ନାରୀ  
ଅଧପତନ ହ ହୁଏ 
େମା ଠାରୁ ବୟ ା 
ମହଳିା  ଠାରୁ 

ଅଭି ତା ଶୁଣିଥାଏ। 
 

େସୗ ୟ  ଆଉ 
ଯଉବନ ଲାଗି 
ଅେନକ ୁ  ଠକି େଦଲି 
ଉଧାରକୁ ନେି  
ବଦଳ େହାଇବ 

ଏେବ ଅନୁତାପ କଲି। 
 

ଯାହା େହଉ ପେଛ 
େମାହର ହ େହଉ 
ପିଲା ୁ  ନ େଦଏ ଦୁଃଖ 
ଜୀବନେର ମୁହ 
ବହୁ ଭୁଲ କରି 
ପାଇଛ ିଅେନକ ସୁଖ। 
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    ଜୁଲାଇ  
   ୨୦୨୨  

କହବି କଏି ????? 
ସୁକା  ିମି   

ରାତ ିଓଠ ଚୁମି ଋତୁ ଅଗଣାଟ ି
    ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହାଇ କି ଗୀତ ଗାଏ.... 
ଚଗଲା ଭଅଁର ଛପିଛପି ଆସି 
      ଟକିି ଫୁଲ କାେନ କି କଥା କେହ....!! 
 

ସୁଲୁସୁଲୁ ବହ ି ରି ପବନଟ ି
       ନଈ ପଣତେର କି ଚଠିିେଲେଖ... 
ଲାେଜଲାେଜ ଚା  ଓଢଣା ଫା େର 
   ମାଟ ିଚା ୁଡେିର କା' ମୁହଁ େଦେଖ....!! 
 

ମନ ଅଗଣାେର କାହା ଅଭିସାେର 
       ଜ  ପାରିଦଏି କଅଁଳ େଝାଟ.ି... 
େକଉଁ ଅନୁରାେଗ ଭସା ବାଦଲଟ ି
    ଚୁମିଯାଏ ହସି େଗରୁଆମାଟ.ି....!!! 
 

କାହା ସପନର କଅଁଳ ଛୁଆଁେର 
      ସାଧବେବାହୂଟ ିଲାେଜଇ ଯାଏ... 
ପଚୁ ିେଖଳିେଖଳ ିଅଝଟ ିଝରଣା 
      େସ େକଉଁ ସରାେଗ ଆଗକୁ ଧାଏଁ.....,         
 
  କହବି କିଏ....?????  

                      " ସ କ " 
 ସାର ତ ନଗର, ପରୁୀ  
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                                                                                                               ଜୁଲାଇ  
  ୨୦୨୨  

 

ଅପବାଦ ଓ ବଷା 
ସୁର ନ ପା   

ବରଷା ଆସିେଲ େକେତକଥା େମାର 
ମରେମ କୁହୁେଳ ସେତ 

ଦେିନ ଏ ବରଷା ଝିଅଟଏି େହାଇ 
େଲ ଲା ଚଠିି େମାେତ ।।୦।। 

 

ଲାଜୁକି ସେ  ଛପିଛପି ପଣିୁ 
ନଈପଠା ଝାଉଁବେଣ 

ବଢ଼ଲିା ବୟସ େଗାପନ କଥାକୁ 
କହି ଲା େମାର କାେନ । 

 

ଆଜ ିଏ ବରଷା ନଆଁି ହୁଳାେହାଇ 
ଜଳାଇ ମାରୁଛ ିେକେତ 

ଦେିନ ଏ ବରଷା ଝିଅଟଏି େହାଇ 
େଲ ଲା ଚଠିି େମାେତ ।।୧।। 

 

ହୃଦୟ େବଦନା ବୁଝିବାକୁ ହାେୟ 
େକହନିାହ ଏଠି େମାର 

ଏକା ଏ ବରଷା ଉଜାଡ଼ ିେଯ େଦଲା 
େମା' ମନର େଛାଟଘର । 

 
ସରଳ ପେଣ େମା' ଅପବାଦ ଭରି 

େଫରିଗଲା ନଜିପେଥ 
ଦେିନ ଏ ବରଷା ଝିଅଟଏି େହାଇ 
େଲ ଲା ଚଠିି େମାେତ ।।୨।।  

ସଂପାଦକ  
ନୀହାରକନ ା ସାହତି  ସଂସଦ 

ନୂଆଗଁା, ଶି ାଖୁ ା, େସାର, ବାେଲ ର  
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    ଜୁଲାଇ  
   ୨୦୨୨  

ମୃତୁ  ପେଥ  
ସୁନୀଲ ନାୟକ  

ଶୁଆଇ ଆସିେବ ମଶାଣି ଜୁଇେର 
େହବୁ ତୁହ ିଅ ିଗଭା 
ଭ ଚତିା ତେଳ ମିଶିବୁ ମାଟେିର 

ସାେଥ ବ କିଏ ଅବା ।। 
 

ଘଡଏି କା େିବ ଭୂଇଁେର େଲାଟେିବ 
ଛାଡ ିଚାଲିଗଲୁ େବାଲି 
ଆଜ ିମେଲ ଧନ କାଲିକି ଦ'ି ଦନି 

ଜୀବନଟା େଚାରାବାଲି  ।। 
 

ଦୁଆେର ଛି େିବ େଗାବର ପାଣିେଲା 
ସ େର ନ େବ େକହ ି
େ ତଜନା େହାଇ ଘୁରି ବୁଲୁ ବୁ 

କା ୁ ବୁ କଇଁ କଇଁ ।। 
 

ଆସି ଲୁ ତୁହ ିଏକାେର କୁମର 
ଚାଲିଯିବୁ ଏକା ଏକା 
ମତୁୃ  ପେଥ େକହ ିନ େବ ସ ର 

ଧମ ଏକା େତାର ସଖା ।।  

ଅ ର , ପରୁୀ  
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                                                                                                               ଜୁଲାଇ  
  ୨୦୨୨  

 

ଓଏସି  
େଶୖେଳ  ନାରାୟଣ େବେହରା  

ମ ମୁ  ପରୁୁଷଟଏି ମଁ ୁ
ତୁମ ଗୁଣେର ବ ା ପଡ଼ଛି ି
ଅହଂକାରକୁ କରଜ େଦଇ ମଁ ୁ
ପଣତ ତେଳ ଆ ା େନଇଛ ି। 
 

ଅମାନଆି ଅଶ େଯ ବାଟ େଖାଜୁଛ ି
ତଟନିୀ ାେୟ େସ େବାହଯିାଉଅଛ ି
େରାକିବ ନାହ େକେବ ବ ିତାକୁ 
କଳ କଳ ନାଦ ତା'ର ଭଲ ଲାଗୁଛ ି। 
 

ସୁ ରତାର େପାଖରୀେର  
ତୁେମ ଏକ ନୀରବ ତଫିଳନ 
ସୀମିତ େମାର ଦୃ ିଭ ୀ ଆଜ ି 
ଯାଇଛ ିେହାଇ ଏକ ଅବଲମନ । 
 

ତୁେମ େମା ହୃଦୟର ଭାଷା 
େହେଲବ,ି 
େକଜାଣି କାହକି େମାେତ ଲାେଗ 
ମଁୁ ତୁମ େଯାଗ  ନୁେହଁ । 
  
େମା ନରିବ ଅହଂକାର  
ବାଟ ଛାେଡନା େମାେତ  
ତୁମ ଏରୁ ି େଡଇଁଯିବା ପାଇଁ 
ବାଧା ବି  ଆସୁ େଯେତ ।  

ଭୁବେନ ର  
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    ଜୁଲାଇ  
   ୨୦୨୨  

କାଶୀର କୀ କଲି  
ସୁମିତା େବେହରା ବାପି  

ମଁୁ ତ ିରାତେିର େଶାଇଗଲା ପେର 
ତୁମ ଖସୁି ଥାଏ େମାବାଇଲେର, 
ନୂଆ ନୂଆ କିଛ ିସାଥୀ େବାଧହୁଏ 

ପାଇଛ ଲାଗୁଚ ିେଫ  ବୁ  େର । 
 

ତୁେମ ଭାବୁ ବ େବାକୀ ମାଇପିଟା 
ଆହା ବଚିାରୀଟ ିଶା େିର େଶାଉ, 
ସ ିନୀ ସ େର ର ୀନ େହଇକି 
ଆନ େର େମାର ରାତଟି ିଯାଉ । 
 

େହଇଟ ିଜାଣିଥା' େଫ  ବୁ  େର ମଁ ୁ
ନୂଆ ସା  େଗାେଟ ପାଇ ସାରିଛ,ି 
ଗାଉଁଲି ନୁେହଁ ମଁୁ କାଶୀର କୀ କଲି 

ଏେବ ଏେବ ସିଏ େମା ନଁା ର ଛ ି। 
 

ଅ ା ିନୀ ଯଦ ିହସିାବ କିତାବ 
ବରାବର େତଣୁ କରି ମଁୁ େଦଲି, 
ତୁମ ବାେଟ ତୁେମ ଖୁସି ରହଥିାଅ 

େମା ବାଟେର ମଁୁ ବ ିଖସୁି ରହଲିି । 

             ଭୁବେନ ର  
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                                                                                                               ଜୁଲାଇ  
  ୨୦୨୨  

 

                       ଶ ିନଗର, େଖା ା 

ତୁ' ଯଦ ିସେତ ଏେବ ମରିଯାଉ 
     େକମିତ ିବ ବି ିକହନ,ି 
ଭାବଲିା େବଳକୁ ଅ ାର ଦଶିୁଛ ି
     ଥଳ, କୂଳ କିଛ ିପାଉନ!ି 
ସଂସାର ଜଂଜାଳ ମୁେ ଇ ଚାଲିଛୁ 
     େସ ସବୁ େମା' ମୁେ  ପେଶନ,ି 
ମରିଯାଉ ଯଦ ିକିଏ େସ ବୁଝିବ 
     େମାେତ ତୁ' ବୁେଝଇ େଦଏନ!ି 
ସବୁ ବୁଝୁ େବାଲି ମଁୁ ଫୁଲା ଫା ିଆ 
    ଝାେମଲାେର େମାେଟ ପେଶନ,ି 
ସଂଗୀତ, ନାଟକ, କବତିାକୁ ଛାଡ଼ ି
     ଆଉ କିଛ ିକଥା ବୁେଝନ ି! 
ନାଟକରୁ ର , କବତିାରୁ ଛ  
     ସଂଗୀତର ରାଗ, ରାଗିଣୀ, 
ସବୁ ଲିଭିଯିବ, ସବୁ ହଜ ିଯିବ 
     ତୁ' ଯଦ ିଯିବୁେଲା ମଶାଣି  ! 
ରାଉ ରାଉ ପେଛ ଏମିତ ିେହଉଥା 
     ମରିଯିବା କଥା କହନ,ି 
ମଁୁ ବା ଯାଏ  ଥାଆ େମା' ସା େର 
     ମରିବା ତୁ େର ଧଅନ!ି 
ତୁ' ଅଛୁ େବାଲି ଅଛ ିମଁୁ ସଂସାେର 
     ସଂସାର ଉ ାପ କାଟୁନ,ି 
େତା' ଅଭାବ କିବା ପରୂଣ କରିେବ 
     ପଅୁ, ଝିଅ, ନାତ,ି ନାତୁଣୀ? 

ମରିବା ତୁ େର ଧଅନ ି
ରାଜାରାମ େବେହରା  
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    ଜୁଲାଇ  
   ୨୦୨୨  

େବାଉ  
ପୂ  ଦାସ  

କୁହୁଳା ଚୁଲିେର ଫୁଟୁ ଲା ଭାତ 

ଓଳରୁି ଗଡ଼ଲିା ପାଣି, 

ଖାତାଚରିି କଲି କାଗଜଡ ା,  

େମା' େଦହ େପାଛଲିା େତା କାନ ି। 

 

େତେଣ ାବଣର ଓଦା ଆକାଶ ତ 

ପତାତେଳ ଲୁହଧାର, 

ଦରଦୀ ଦୁଃଖର ଭ ା ପଥୁରୀେର 

େବାଉ ବାେଢ଼ ୀରସର ।  

କ ାବଣିଆ, ଛ ପଡ଼ା, ୀତପିରୁ, ଯାଜପରୁ  
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                                                                                                               ଜୁଲାଇ  
  ୨୦୨୨  

 

ଭବ-ଦରିଆକୁ େମାର 
ଆଉ ନାହ ତେିଳ ଡର 
େହ ଜଗତନାଥ ! ଭରସା ଏକା େମା' 
ଚରଣ-ତରଣୀ େତାର ।୦। 
 

ଆସୁ ମାଳମାଳ ଉଛୁଳା ଲହରୀ 
ମାୟାେର ଦୂଷିତ େହାଇ 
ଅବା ତଳିତଳି େଲାଭର ଗହଣା 
କାୟାେର ଭୂଷିତ େହାଇ 
 

େସ ମାୟା େଲାଭକୁ େମାର 
ଆଉ  ନାହ  ତେିଳ ଡର 
କାଳଆି ସାଆ  ଅରପିଛ ିେତାେତ 
ଭକତ-ିଆହୁଲା େମାର.. 
ଭବ-ଦରିଆକୁ େମାର 

ଆଉ ନାହ ତେିଳ ଡର ।୧। 
 

 
 
 
 
 
ଜଗତଠାକୁର ବଇକୁ  େତାର 
ମୁକତରି େବଳାଭୂଇ ଁ
ଛୁଇଁବା ପାଇଁ େମା' ଜୀବନ-ଆକାଶୁ 
ଆ ା-ସୂଯ  ଯାଉ ନଇ ଁ
 

ଆଉ କାହା ଲାଗି େମାର 
ମେନ  ନାହ  ତେିଳ ଡର 
ଚକାେଡାଳା ତୁ େମା' ହୃଦୟ-ଆସେନ 
େଚତନାର ଅ ଶର.. 
ଭବ-ଦରିଆକୁ େମାର 
ଆଉ ନାହ ତେିଳ ଡର ।୨।  

େହ ଜଗ ାଥ !!  
ଦବିାକର ନାୟକ  

ପାଟପରୁ, କନସି,ି େଗାଳ ରା, ଗ ାମ 
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    ଜୁଲାଇ  
   ୨୦୨୨  

ସିଏ  
ବନିୟ ମି   

ନୟନେର ତା'ର  
େଦେଖ େଯଉଁ ଛବ,ି 

ତଫିଳତି େମା' ମେନ, 
ଆ ର ପଲକ 
େଯଉଁ ଭାଷା କେହ, 

ଭାସି ଆେସ କାେନ କାେନ । 
 

ଗଜରା ମହକ  
କବରୀରୁ ଝରି, 
ମଦୁୃ ମଳୟେର ବାେସ, 
ମତୁଆଲା ହୁଏ  
ମନ େଯ େମାହର 

ୀତରି ମଧୁର ରେସ।  

ଭୁବେନ ର  
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                                                                                                               ଜୁଲାଇ  
  ୨୦୨୨  

 

ହୃଦୟ େଦବତା 
ବଜିୟ କୁମାର େଜନା 

ସବୁରି ହୃଦେୟ  ବରିାଜତି ଭୁ 
ସବୁରି ପରାଣ ଧନ 

ଦରଶନ େଦବୁ  ନତି  ନୀଳାଚେଳ 

ଏଇ େମାର ନେିବଦନ। 
ପବୂଜନ ପାପ  ରହଛି ିେକେତକ 

କରିେଦବ ାଳନ 
ାଣର କରତା େମା  ର ୁଣୀ ଧନ 

େନତ ଉେଡ ଭୁିବନ। 
େ ମମୟ ହରି  େକେଡ େଯ ସୁ ର 

ତୁମର େସ ଚକାେଡାଳା 
େତା େଡାର ଲାଗିେଲ  ଆେପ ଟାଣି ହୁଏ 

େଦ ବାକୁ ଲୀଳା େଖଳା। 
ତ ିଜନମେର    େହ ଚକା ନୟନ 

ଆସୁ ବ େମାର କତ ି
ତୁମ ନାମ ଜପି  ପାହ ିଯାଉ ବ 

ଅଜଣା େଯ କାଳ ରାତ।ି 
କଳ ିଯୁେଗ ତୁମ   ନାମକୁ ଜପିେଲ 

ମିଳବି ନି ୟ ମୁ  ି
ଏଇ ବି ାସେର    ସରିବ େମା େବଳ 

ଜଗ ାଥ ଦଅି ଶ ି।  

ଶାମୁକା ସାହ,ି ରଣପରୁ, ନୟାଗଡ଼  
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    ଜୁଲାଇ  
   ୨୦୨୨  

୫୪ ଆୟ ପ ୀ, କି  ଛକ, ପଟଆି  
ଭୁବେନଶର  

ମହମହ ବାସ 
ଆଶୁେତାଷ େମେହର  

ମହମହ ଚଠିି ବାସୁଛ ିସତେର 
ତୁଳସୀ ଦୟଣା ବାେସ, 
କାଳଆି ହାତେର େଲ ଛ,ି"ସ ାେତ 

ରଥ ଯାତରାକୁ ଆେସ"......।।୦।। 
  
ଅମାନଆି େହାଇ ଗାେଧାଇ ପଡ଼ଲିି 
ଶେହ ଆଠ ଗରା ପାଣି, 
ଜେର ଥରହର କ ୁଛ ିଶରୀର 
ଅଥୟ େହଲାଣି ଠାଣି, 
ଆସିବୁ ସ ାେତ କଥା ଦୁଇ ପଦ 

ଶୁଣିବାକୁ ମନ ଆେଶ.....।।୧।। 
  
 

 ଗଡୁଛ଼ ିପଲେ  ଲାେଗ ଏକାଏକା 
 ଅ ାର ଗ ୀରା ଘର, 
 ଅଣସେର ଏଠି ଚକିିଟା ଲାଗୁଛ ି
 ହଂସା ଉଡଲିାଣି େମାର, 
 ଭକତକୁ ଛାଡ଼ ିଭଗବାନ କଣ 

 କାହା ଦୁଃଖ କିଏ ନାେଶ.....।।୨।। 
  
 ବଇଦ  ପ   ଖାଇଖାଇ ପାଟ ି
 େଶାଥା ଧରିଲାଣି ସେତ, 
 ଛପନ ପଉଟ ିସପନ ଏେବ ତ' 
 ଝୁମୁରା ଆସୁନ ିମେତ, 
 ଖଦୁ ଭଜା ମୁେଠ ଆଣିବ ସ ାେତ 

 େସ ବାସ େମା' ନାେକ ବାେସ......।।୩।।  
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                                                                                                               ଜୁଲାଇ  
  ୨୦୨୨  

 

କବ ିଓ କବତିା ଭବନ,  
ମହୁଲ, ଅ ାରପଡ଼ା, େଖା ା  

ମଁୁ ଏକ ନରିୀହ କବ ି
ରେମଶ ମ ରାଜ  

ଅେଢ଼ଇ ଦନିର କୁଣିଆଟଏି ମଁ ୁ
ଆଜ ିଅଛ ିକାଲି ଯିବ ି
କାହକି କା' ସାେଥ ସଂପକ େଯାଡ଼ି ମଁ ୁ
କା' ପାଇଁକି େବାଝ େହବି।।୦।। 
 

ସଂପକ ଏମିତ ିେବେଳେବେଳ ଆେସ 
ଫଗୁଣର ରଂଗ େବାଳି 
ସଂପକ ତୁଟେିଲ ଲୁହର ାବଣ 
ଭିେଜଇକି ଯାଏ ଚାଲି 
 

ସଂପକ ତ େକେବ ଆପଣା ଲାଗଇ  
େକେବ ଲାେଗ ଜଳଛବ।ି।୧।। 
               ଅେଢ଼ଇ ଦନିର....... 
 

ସଂପକ ବଢ଼ାଏ େସେନହ ସରାଗ 
ମମତା ମଧୁର ୀତ ି
ଭ ା ସଂପକେର ଜୀବନ ଲାଗଇ 
ଉଜୁଡ଼ା ୃତରି ଗୀତ ି
 

ସଂପକ େଡାରିେର ବା ନାହ େମାେତ 
ମଁୁ ଏକ ନରିୀହ କବ।ି।୨।। 
                    ଅେଢ଼ଇ ଦନିର.......  
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    ଜୁଲାଇ  
   ୨୦୨୨  

 

ଜୀବନ  ବଡ଼ଦା େର,  ଶରୀର େମା' ରଥ 
ହୃଦୟ ସିଂହାସନେର, ବସ  ଜଗ ାଥ। 
ସମପ େଦଇଛ ିମନ, ଆେହ ମହାବାହୁ, 
ତୁେ  େମାର ହରି ନାମ, ସଦା ରହ ିଥାଉ। 
 

ଇ ୟି ଦଉଡ ିେମାର, ବେିବକ ସାର , 
ଭ ିଭାବ ସମପଣ ରଥକୁ ଟାଣ ।ି 
ଲୁହେର େଧାଇ ପାଦ ମଁୁ ଶରଣ ପଶୁଛ,ି 
େନୈବଦ  େଦବାକୁ ଭୁ ନାହ େମା' ଶକତ।ି 
 

ଏ ଜୀବନ ତୁମ ଦାନ, ଏ ସଂସାର ତୁମ 
ଆ େର େଦଖଇ ଯାହା,ବ ୁ ଅନୁପମ। 
ଗଢଥିାଅ ଭା ି ଥାଅ, ଆ  ପଲକେର 
େମାର କିଛ ିନାହ େଦବ ି, ତୁମ ପାଦ ତେଳ।  
 

ଣିକ ଆୟୁଷ ପାଇ,ଁ ଅେନକ ଯାଚନା 
ମାୟାେର ଘା ୁଛ ଖାଲି, ପାଉଛ ିଯାତନା। 
ଦଶନ କରିବ ି ଭୁ େବନ ିଏ ନୟେନ, 
ଭବ ସାଗରରୁ ପାରି କର ଦୀନଜେନ। 
 

ଜନମତୁୃ  ବ ନରୁ ଉ ାର େହାଇବ ି
ଆଶା ତୁମ ପାଦ ତେଳ ଲୀନ େହାଇଯିବି 
ଯଦ ିଜନେଦବ ଭୁ ଅସାର ସଂସାେର 
େସବକ େହାଇ ରହବି ିତୁମ ୀପୟେର।  

ଆେହ ମହାବାହୁ.......  
କୃ ିୟା ମହାପା   

େଜନାମଠ େଲନ, ପରୁୀ 
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                                                                                                               ଜୁଲାଇ  
  ୨୦୨୨  

 

ଏକା  
ା ମହା  ି 

ମଁୁ େକେବ ବ ିନଥାଏ ଏକା 
ଅତୀତ ବ ମାନ ଭବଷି ତ ସହ 
ସବୁଦନି ହୁଏ େଦଖା। 
 

ଅତୀତର କାନ ିମୁଠାଇ ଧରିେଲ 
ଗଲା, ସୁଖ-ଦୁଃଖ ମେନ ଭାେସ 
ବ ମାନ ପରା ଜ ାଳଭରା 
ଭବଷି ତ ଚି ା ାେସ। 
 

ଏକା େବାଲି ଯଦ ିଭାବୁଛ ନଜିକୁ,  
ନଜି ଭିତରକୁ ଟେିକଯାଅ, 
ଏକାଏକା େଖାଜ ିବୁଲୁଛ ଯାହାକୁ 
ତାକୁ ଅ ର ଭିତେର ପାଅ। 
 

ମଁୁ ନଜିକୁ ଭାେବନା ଏକା, 
ଚୁ  କରି ପରା େଣ ବସିଗେଲ 
େଦଖାକେର େମା' ସଜୃନସଖା।  
 

ଆସ, ନଜିକୁ ଭାବବିାନ ିଏକା 
ଭଲ-ମ  ସୁଖ-ଦୁଃଖରୁ ଜେଣ 
ସଂେଗ ବ ଆମ ପ  କା ।।  

ମାତୃ ନବିାସ, ମାତୃ ବହିାର, 
ବୁଢ଼ାରାଜା, ସମଲପରୁ  
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    ଜୁଲାଇ  
   ୨୦୨୨  

ୀକୃ  ଜଣାଣ   
ବାସୁେଦବ ସାହୁ  

ପା ବ ବା ବ କୃ  େକଶବ 

େକଉଁ େଦାେଷ ଦ  ଦଅି ମାଧବ । 
ା ଭ ିେର କି େହଲା ଅଭାବ 

େକଉଁ କମଫଳ େଭାଗୁ ପା ବ । 
          ଆେହ ବାସୁେଦବ 

ଦା କୁ ଏହା କି େଶାଭା ଦଶିିବ  ।। 

େଖା ା  



 

 

29 

                                                                                                               ଜୁଲାଇ  
  ୨୦୨୨  

 

ଗଛକୁ ନମଣ ତୁ   
ବରିଜା  ପିାଠୀ  

ବଉଳ ଗଛଟ ିକେହ ନରିେବ 
େମାର କଥା ତୁେମ ଶଣୁ ସରେବ 
ମାଳ ିପାେଶ ଚାରା ଲି 
କାହାର େକଜାଣ ିଜନଦନି ଲାଗି 
ସୁଲଭେର ବକିା େହଲି 
 

ଭ ବ ି ଜେଣ ସ େର େନଇ 
ପରେବଶ େହେଲ C›ùa ଯାଇ  
େମାେତ େଦେଲ ଉପହାର 

ଶବାଚୀ େନେ   
େଦଖୁ େଲ ଦେଳ ପାଇ ଅତି  ସ ାର 
 

ଧମୁଧାେମ େଭାଜ ିେହାଇଲା େଶଷ 
େଫର ିଆସ ିେସହ ିବ ି ବେିଶଷ 
କହେିଲ ଏହାକୁ େନଇ ଅତ ିଯତନେର 
ପାଳବି େହ ବ ୁ  
େମା କଥା ମେନ ପକାଇ 
 

ଖାଲି ଯାଗା ଲା ଘର ବାହାେର 
ଖାତ େଖାଳ ିେପାତ ିେଦେଲ େସ େର 
େବଢ଼ାଇେଲ ତାର ଜାଲି ପାଣ ିଖତ େଦଇ 
ନଜର ରଖ  ି
ବଢ଼ୁଛକି ିନାହ େବାଲି 
 

େଯେତେବେଳ ମହୁ େହାଇଲି ବଡ଼ 
ନାନା ଜାତ ିପ ୀ ଆସିଣ କୁଢ଼ 
େଖଳ  ିପ  ଗହେଳ କଚିରି ିମଚିରି ି 
ଶବଦ ଭିତେର 
େକେତ ସରାଗ ଉ ୁ େଳ 
 

ସମୟ ସହତି ଫୁଲ ଫୁଟଲିା 
ଚାରଆିେଡ଼ ବାସ ଚହଟ ିଗଲା 
କଛି ିଜଣ େମାର ମୂେଳ ାଣାୟମ କର ି
ମନ ଆନ େର 
ଝରା ଫୁଲକୁ େଘନେିଲ 
 

େଦବତା  ଗେଳ କରିେଲ ଉଭା 
ରମଣୀରତେନ ଭରେିଲ ଗଭା 
ସମେ  େହାଇେଲ ଖସୁି 
ମାଳ ମାଳ ଗୁ  ିଫେଟାେର ନାଇେଲ 
ଭାବ  ିନୁେହଁ େସ ବାସ ି
 

ଚାହଁୁ  ଚାହଁୁ  ଫଳ େହାଇଲା ଲାଲ 
ଗୁଣଚମିଷୂାଏ େହାଇେଲ େମଳ 
ପ ୀମାେନ ସାଥୀ େହେଲ 
ଏଡ଼ାଳୁ େସଡ଼ାଳ େଡ଼ଇଁ େଡ଼ଇଁ  
ତାହା ମନ ଆନେ  ଖାଇେଲ 
 

ପିଲାମାେନ ତାକୁ ତଳୁ େଗାଟାଇ 
ଖାଉଥା  ିଭାର ିଶରଧା େହାଇ  
କହୁଥା  ିଦା େରାଗ, ଫା  େହବ ନାହ 
େଜେଜ କହୁ େଲ 
ଏଣ ୁଖାଇ େନବା ଆଗ 
 

ବହୁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣକୁ ଜାଣ ି
େଯ େଦ ଲା େକାଳ ି 
ଖାଇଣ ପୁଣ ିବଢ଼ାଇେଲ େମାର ଗଛ 

ଚାର ସାର କେଲ ମ ି  େପାତ ି
ଗଛକୁ ନମଣ ିତୁ  ! 

   ଟକିାବାଲି,  କ ମାଳ 
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    ଜୁଲାଇ  
   ୨୦୨୨  

ଛତଆି , ଯାଜପରୁ  

େମା  ତୀ ାେର 
ଉେମଶ ଚ  ପା  (ଥକାମନ) 

 ଆଜ ିମଁୁ ଜାଣୁଛ ି
ତୁ େକେତ ନି ୁର  
େମା ମନକୁ େତା ଆେଗ  
େଖାଲି େଦଲା ପେର 
େତା ନୀରବତା ଆଘାତ େଦଉଛ ି
େତା କାଣିଚାଏ କରୁଣାର                      
 ଅେପ ାେର ରାତ ିଉଜାଗର । 
େତା ମନ ସାେଥ ମନ େଯାଡବିାର 
େତା ସାେଥ ଏକାକାର େହବାର 
େଖାଲା ଇ ାହାର େଦଇ 
ସ କ େସତୁର ଏପାେଖ  
ଅ ଃହୀନ ତୀ ାେର  
ସମୟ କାଟୁଛ ି
ର ର ପସରା ସେଜଇ ର ଛ ି... 
ତୁ ଜାଣିଛୁ  
ବାକି ଅଛ ିଅେନକ ଆଷାଢ଼ 
ଆ ା ସହ ପରମା ା ମିଳନର ଣ 

ଚରିକାଳ ବ ଳ ଜୀବ  ।  
 
 
 

େତା ପାଇଁ  
ମଁୁ େଲଖଛୁ ିଜୀବନର ଗାଥା 
ମଁୁ ଜାେଣ 
ତୁ ଜାଣି ନ ଜାଣିବା ବାହାନା କରୁଛୁ 
ମେନ ମେନ ହସୁଛୁ 
େମା ଭାଗ  କାଗଜେର ଟାଣି ଚାଲିଛୁ 
େକେତ କ'ଣ ଏଣୁେତଣୁ େରଖା  
ସେତ କ'ଣ  
ଏ ଜନେମ େହବନାହ େଦଖା ? 
େତା ନୀରବତା  
େମାେତ ଅ କ ଟାଣୁଛ ିେତା ଆେଡ଼ 
ଭାବୁଛ ିମଁୁ ପ ୀଟଏି େହାଇ 
ଅ ାରର ବୁକୁ ଚରି ି
ସୀମାହୀନ ସାଗରର ବ  େଭଦ ି
େତା ନାମ େନଇ  
କ ାଇ େଦବ ିଅନ  ଆକାଶ 
ଉଡ଼ଯିିବ ିେତା ପାଖକୁ  
ହୁଏତ  
ଲୀନ େହାଇଯିବ ିଅନ  ଗଗେନ 
େତା ନାମ େମା ଅଧେର ବ 

ପାଇଯିବ ିେମା   ।  
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                                                                                                               ଜୁଲାଇ  
  ୨୦୨୨  

 

କନି  େହଉ ବା ବରି   
    େଯେତ ବଭିାଗୀୟ ଅ କାରୀ  
       ପିଆଦା ଗୁମା ା ହାତ କରି  
           େଖାଲା େଖାଲି ଭାେବ     
               ମାଗୁଛ  ିଲା   
ନେଦେଲ ଫିେଟନ ିନ  େଡାରି।  
 
ମାସିକ ଦରମା ଚଢ଼ା ଭାରି  
    ତଥାପି କା ାଳଆି ଘୁଷରୁି  
        ଓଲିଆ ଓଷାତ  
             ସେଫଦ ଭି ୁକ  
କପଟେର େବପାର ଭିତରିି।  
 
ସକାରୀ ଚାକିରି ଗବ କରି  
    ନକୃି  ଫୁଟାଣି ବାହାଦୁରୀ  
        ଲୁଟି ଆ ର  
             ପାଳଆି ଗାଆଣ  
ରକମାରି ବୁ ି ଫଟକାରୀ।  
 
େଫତୁରିଆ କଥା େଫରଫାରି  
    ପିଠି ଆଉଁଶି ମାରିେବ ଛୁରୀ  
         ମଉକା ମିଳେିଲ  
             ପଳୁାପଳୁା ମାଂସ  
କ ା ଖାଇଯିେବ େପଟ ଭରି।  

ଅଲାଜୁକ  ନାହ ଖାତରିି  
    ଆର ୀ ଧରି କର  ିେଚାରି  
        ନଧିଡ଼କ ନେିଦ  
             ଘୁ ୁଡ ିମାର  ି 
ନ ାୟାଳୟ ଆ  ପଟ ିଚରିି।  
 
ଗଉଁ କିଳାେପାତା ଅ କାରୀ  
     ଦାଦାଗିରି ଦନି ଗେଲ ସରି  
           ଅବସର ପେର  
                ପରିଣାମ ଘଣୃ  
ଚାହେବନ ିେକହ ିଭାଇତରିି।  
 
କଁା ଭଁା ଜେଣ ବୁଧ ପରି  
     ଆଦଶ ଭାବ ନି ୀତ କରି  
          ରା ା ବ ିନଶିେ   
               ତା  ଗୁଣ ଗାଏ  
ଆନ ପରିଚୟ କାରୀ।  

ରାଣୀଗୁଡା ଫାମ, ରାୟଗଡ।  

କାରକ 
ଜୟେଦବ ସିଠ  
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    ଜୁଲାଇ  
   ୨୦୨୨  

ଅନୁଚି ା  
ବଭୁି ସାଦ ହରିଚ ନ 

ତୁେମମାେନ ଯଦ ିେହବ ଭଲପିଲା 
ସମେ  କରିେବ େଗଲ, 
ପାଠେର ଶାଠେର େହାଇ ଆଗୁସାର 
ବାପର ର ବ ମୂଲ, 
ସବୁେବେଳ ହୁଅ ଭଲ 
ଗୁରୁଜନ ସବୁ ଇ ର ସମାନ 

ଏକଥା େକେବ ନ ଭୁଲ।(୧) 
ବଡ଼ ୁ କିଭଳ ିକରିବା ସ ାନ 
ଏହ ିଶି ାଚାର ଶିଖ, 
େସହମିାନ ର ଭଲଗୁଣ ସବୁ 
ନଜି ଚରି େର େଲଖ, 
ସବୁେବେଳ େହାଇ ଦ  
ଆମର ସଂ ତୃ ିଆମ ପର ରା 
ଉ  କରି ତାକୁ ରଖ।(୨)  

େଖାରଧା  
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                                                                                                               ଜୁଲାଇ  
  ୨୦୨୨  

 

ବଷା  
ଯେମ ର କହଲସଂିହ  

ମନ େଗାପପେୁର 
ଆ ା ନ ଘେର 
ବରଷା ହସୁଛ ିେଦଖ, 
ବସୁମତୀ େଦେଖ 
େମଘ ଦପଣେର 
ବରଷା ହକଳା ମୁଖ.... ।। 0 ।। 
 

ଆଷାଢ଼ ଅଳସୀ- 
ିୟାର ଅଧେର 

ଅେହତୁକ ଆକଷଣ 
ବରଷା ରାଣୀର 
େଖାଲା କବରୀେର 
ଗୀତ ଗାଏ ଶିରାବଣ, 
ବରଷା ବାଡୁଅ- 
ପାଣିେର ବଦେଳ 
କାମନାର ରୂପେରଖ ....।।୧।। 
 

ବରଷା ବା ାେର 
ମହକି ଉଠୁଛ ି
ଛାତତିଳ ଓଦାମାଟ ି
ତନୁ ତଟନିୀେର 
ବନ ା ଆସୁଛ ି
କିବା ଦନି କିବା ରାତ,ି 
ସଜଳ ଛୁଆଁେର 
ବ ା ବସୁ ରା 
ସାଉଁଟୁଛ ିେକେତ ସୁଖ....।।୨।।  

େଲାକିପରୁ, ଗଡ଼ମାଣତୀର, େଖା ା  
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    ଜୁଲାଇ  
   ୨୦୨୨  

ଦରଭିଜା ାବଣର ଗୁମସୁ  ଅ ାର ରାତେିର 
ନଶିକିା  କହଲସିଂହ  

ଦରଭିଜା ାବଣର 
ଗୁମସୁ  ଅ ାର ରାତେିର- 
ଆଜ,ି ତୁମ ସହ େଦଖାେହଲା 
ବହୁଦନି ପେର........., 
େଯ ରାତେିର ତୁେମ, ମଁ ୁ
ଅେନକ େଭଟେିଛ- 
ବସ େର....ଶରତେର..... 
ଜ  ତାରା େରାଶଣି ଭିତେର , 
କାକରେର ଭିଜଭିିଜ ି
ତୁେମ େମାେତ ମଁୁ ତୁମକୁ  
ଅେନକ େଦ େଛ 

ଲି ଲି ହସୁ ବା 
ଅଲାଜୁକ ଜ ର ମୁହଁେର.... 
ଦୁଇମନ, ଶରୀରକୁ ଏକ  କରିେଛ 
ବଢବିଢ ିଯାଉ ବା- 
ନଝୁି  େସ ରାତରି ଛାତେିର...।। 

ଆଜ ିଏଠି ଜ  ନାହ, ତାରା ନାହ 
ଆକାଶେର େମଘ ମାଳମାଳ, 
େମଘେକାେଳ ବଜୁିଳରି  
ଲୁଚକାଳ ିେଖଳ........., 
େସ େଖଳେର  େଦଖାଯାଏ 
ତୁମହାେତ ସୁନାଶ ା- 
ସି ିେର ସି ୂର..........। 
ବଜୁିଳରି ଫିକଫି  ହସ  
ଆଉ ଚ ଳ ଗତେିର....., 
ତୁମ ମୁହଁ ଦଶିିଯାଏ, 
ଛାତତିଳ ହୃଦୟ େମା' ଭିଜଯିାଏ 

ଅଧାହଜା ଅଜ  ତୃେିର.......।। 
 

 
 

ତୁେମ ଅଛ େବାଲି ସତ 
ଭାରି ଆପଣାର ଲାେଗ 

ାବଣର ଭିଜାମାଟ ିବା ା, 
ବ ତି ମ ଏଇ ଖାଲି 
ନାହ ଆଉ ଏ ଓଠେର 

େସ ଦନିର ତୃ ା.........। 
ଆଜ ିେସଇ ରାତ ିଅଛ ି
ତୁେମ ଅଛ ମଁୁ ଅଛ,ି ନାହ ଖାଲି  
େସ ଦନିର ଭାବ ବଣତା, 
େଦହ, ମନ, ଯଉବନ 
ସବୁ ଠିକଠା  ଥାଇ 
ବାରି ହୁଏନାହ େତଣୁ 
ବଷାଭିଜା େହହର ଉଷତା...... ।। 

            େଲକିପରୁ, ଗଡ଼ମାଣତୀର, େଖା ା  
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                                                                                                               ଜୁଲାଇ  
  ୨୦୨୨  

 

ବଷା 
ଶୁେଭ ୁ ସାହୁ  

ବଷା େକେବ ବଉଦ ଆ ର ଲୁହ 
ବଷା େକେବ ଅଦେିନ ଆେଖାଜା େକାହ 
ବଷା େକେବ କୁଆଁରୀ େଦହର ଲାଜ 
ବଷା େକେବ ସାଧବ େବାହୂର ସଜ 
 

ବଷା େକେବ କାଗଜ ଡ ାର େମାହ 
ବଷା େକେବ ଦେଳଇଘାଇର ସୁଅ 
ବଷା େକେବ ଅଝଟ ପିଲାର ଜଦି ି
ବଷା େକେବ ନରିା ୟୀ ମେନ ଭିତ ି
 

ବଷା େକେବ େଶାଷିଲା ମନର େଶାଷ 
ବଷା େକେବ ଚାଷୀ ପାଇଁ େ ମ ଗୀତ 
ବଷା େକେବ ଶାମୁକା ଗଭର େମାତ ି
ବଷା େକେବ ମଦା ଉ ୁଳା ଛାତ ି
 

ବଷା େକେବ କାଦମରୀ ଅନୁରାଗ 
ବଷା େକେବ େମୖଥୁନୁେର ିୟାେଯାଗ 
ବଷା େକେବ ଶ ାମଳ ିସେ ାହନିୀ 
ବଷା େକେବ ଦୁଇ ବୁ ା ସଂଜୀବନ ି।  

ଜଟଣୀ, େଖା ା  
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    ଜୁଲାଇ  
   ୨୦୨୨  

ତୁେମ ଗଲାପେର 
ସତ ନାରାୟଣ ମ ିକ  

ତୁେମ ଗଲା ପେର  
ତୁମରି ତୃେିର 
ରାତଯିାକ ନଦି ହେଜ 

ିୟା ତୁମ ପାଇଁ  
େମା'ର ଆ  ଦୁଇ  
ଲୁହେର ତକିଆ ଭିେଜ ॥ 
 

ମାଟରୁି ଆକାଶ  
ତୁମରି ଶୂନ ତା 
ଉଡବୁିେଲ ପବନେର 
ସଜଫୁଲ ଝେର  
ମାଳ ିବଗିଚାେର 

ପାହା ଆି ସପନେର ॥ 
 

େଶାଇପାେର ନାହ   
କଡ଼ େଲଉଟାଇ 
ରାତରି ବୟସ ବେଢ଼ 
ଛାତ ିତେଳ ତୃ ି 
େଲେଖ େକାହ ଗୀତ ି

ତୁମ କଥା ମେନପେଡ ॥ 
 

ପହଲିି ସକାଳ  
ଅଗଣାର େକାଳ  
ତୁମ ପାଇଁ ଫିକା ଲାେଗ  
ଆ  େଖାଲି େଦେଲ  
ନୀରବତା ସବୁ 

ଛାଇ ନଦି ପରି ଭାେ  ॥  

ତୁରି ରିା, ବାଲିପାଟଣା, େଖା ା 
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                                                                                                               ଜୁଲାଇ  
  ୨୦୨୨  

 

େଫରିଯା େମୗସୁମୀ ତୁ େତା ବାେଟ 
େଗାପୀନାଥ େସଠୀ  

ଗାଇପାରିବନି ି
େମଘ ମ ାର ମଁ ୁ
େଫରିଯା େମୗସୁମୀ ତୁ େତା ବାେଟ 
ଜୀବନ  ନଉକା 
ଲାଗିଛ ିେଯଉଁଠି 
ସୁଖ ନାହ ଖାଲି  ଦୁଃଖ େସ ଘାେଟ । 
 

େଲାଡାନାହ େତାର 
ଶୀତଳ  ପରଶ 
ନତି ି  ନଦିାଘେର  ଜଳୁଛ ି େଦହ 
ସମୟ ଧୂଳେିର  
ଧୂସର  ଜୀବନ  
େତାଫା ଦଶିିବାକୁ ନାହ େମା େମାହ। 
 

ତୁ ଆସିେଲ ଆେସ 
ବରଷା େତା ସାେଥ 
ଭିଜାଏ  ସିନା େସ  େସଇ ଘଡକି 
ଲୁହ କି ୁ  େମାର 
ଚରିଦନି ସା  
ତା' ସାେଥ ଭିେଜ ମଁୁ ବରଷ ଯାକ। 
 

ଅଧୁରା ସପନ 
ନଅି ିଆ ନଶି ି
କିଣାବକିା  ବାକ ି ସଂସାର ହାେଟ 
ଜୀବନ ନଉକା 
ଲାଗିଛ ିେଯଉଁଠି 
ସୁଖ ନାହ ଖାଲି ଦୁଃଖ େସ ଘାେଟ । 

ଚାତକ ନୁେହଁ ମଁ ୁ
ଅସରା  େମଘକୁ  
ଚାହବ ି କାହକି  ଏେତ  ସରାେଗ 
ସବୁଜ   ସୁଷମା 
ସପନ େମା ପାଇଁ  
ର ହୀନ େମାେତ ଜୀବନ ଲାେଗ । 
 

ଅମା  ଅ କାର 
ସେହାଦର େମା'ର  
ବଜୁିଳ ି ଚମକ  ଅେଲାଡା  ଏଠ ି
ସୁଖ ଦରଜାେର 
ତାଲା  ପଡଅିଛ ି
ଖସୁି  େମା ଆଡକୁ  କରିଛ ିପିଠି । 
 

କ କିତ ପେଥ 
ପ କଟଏି ମଁ ୁ
ଭାଗ   ଭାବ ି ଭବୁ ଦୁଃଖ ସାଉଁେଟ 
ଗାଇପାରିବନି ି
େମଘ ମ ାର ମଁୁ  
େଫରିଯା େମୗସୁମୀ ତୁ େତା ବାେଟ ।  

ବଂଶୀ ନେିକତନ, ବାଘମାରୀ, େଖା ା 
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    ଜୁଲାଇ  
   ୨୦୨୨  

ମଣିଷ  
ସାର ଧର ଷଡ଼ ୀ  

ନ ଅରୀ ହୁଏ ନାରୀ 
େସ କାହାର ଶତ ନୁେହ ଁ
ବଭିି  ଅବ ାେର  
ଭି  ାନ ହଣ କରିଥାଏ। 
େସ ସବସଂହା ଧରି ୀ  
େକେତେବେଳ କନ ା,  
ଭଉଣୀ, ଗହୃଲ ୀ, ମାଆ 
ଭାବେର କ ବ  କରିଥାଏ 

ସମ  ମନର ଭାଷାକୁ ବୁଝିଥାଏ। 
ତ ାଗ ପୁତ ଜୀବନର  
ଏକ ଳ  ଦୃ ା  
େସ ନାରୀ େହଉ କି ପରୁୁଷ େହଉ 
ଭଗବାନ  ଦରବାରେର  
ମଣିଷ ଏକ ବଚିି  ସଜନା 
ବାଲ କାଳେର ଚପଳ  
େକାମଳମତ ିବାଳକ, ବାଳକିା 
ବୟସ ବଢବିା ସହତି ଦାୟି  ବଢ଼ଥିାଏ 
ଆଗକୁ କଣ ଘଟବି  
ତାହା ତାକୁ ଜଣା ନଥାଏ 

େକେତେବେଳ......... 
ସୁଖର ଅମତୃ ଚା ଥାଏ, 
େକେତେବେଳ...........  
ଦୁଃଖ ଯ ଣାେର ଜଜରିତ ହୁଏ 
ଚ ବ  ପରିବ େ   
ଦୁଃଖାନ ିଚ.....ସୁଖାନ ିଚ...... 
ଘଟଣା ଦୁଘଟଣା  
ଘଟ ିଚାଲିଛ,ିଚାଲି ବ  

ତମିୁହୂ େର ପରିବ ନ ର ଆହାନ 
କାହାର େବଳକାଳ ସମାନ ଯାଏ ନାହ 
ମଣିଷ ଭବଷି ତ କୁ େଦ  ପାେର ନାହ 
ତାହାହ ଅେଲୗକିକ ଶ ି 
କେଠାର ସାଧନାେହତୁ  
ମୁନ ିଋଷି ମାେନ କିାଳଦଶୀ 
ଆେମ ସାଂସାରିକ େଲାକ 
େଭୗତକି ମାୟା, ମଗୃତୃ ା ବ ନେର ପଡି 
ଘା ି େହଉ ବା- 
େମା'ର ଅନୁଭୂତ ିରୁ ମଁୁ ଏହାହ ଶି ଛ ି
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ଉ ର 
ଡ ରଜତ କୁମାର ଷଡ ୀ  

ଏଠି ମଣିଷ ଟା 
କାହକି ଅଚଳ - ଅବଶ - ବବିଶ , 
ମଣିଷ କବଳେର ଟ ା ନା 
ଟ ା କବଳେର ମଣିଷ ? 
 

ଟ ା , େକେତେବେଳ 
କରିଦଏି ମୁହଁ ବ ା 
େକେତେବେଳ ଆେଣ ଶ ା 
େହାଇଯାଏ ମ - ପିଳ ; 
ଅବୁଝା ଗଣିତ ସିଏ 
େକେତେବେଳ ସହଜ - ସରଳ 

ଅବା ଜଟଳି ବରିଳ ।। 
 

େକେତେବେଳ 
ମଣିଷ ପଛେର ଟ ା ତ 
ଟ ା ପଛେର ମଣିଷ 
ଆଣିଥାଏ ହାହାକାର ଦୁବସହ 
ଅବା ଚହଟାଉ ଥାଏ 
ଫୁଲ ଫଗୁଣ ର ରାସ 

ହସ - ରସ - ସୁବାସ ।। 

ବଂଧୁ େମାର ଉ ରିେଲ 
େକେତେବେଳ 
ଡ ା ପିଠିେର ଶଗଡ ତ 
ଶଗଡ ପିଠିେର ଡ ା 
ଜୀବନ ଟା ଶ ା ଏଠି  
ଜୀବନ ବ ିମହ ା 
ଚାଲିଅଛ ିଚରି ନ େଖଳ , 
ମଣିଷ ଟ ାକୁ କେର ଅବା 
ହୁଏ େସ ତ ଟ ାର କବଳ ।। 
 

ଏ ପାଇଁ ଏ େଖଳେର 
େବେଳ େବେଳ 
ଟ ା ବା ମଣିଷ ଅବା ଉଭେୟ 

ଅବଶ - ବବିଶ - ଅଚଳ ।। 

 େବାରିଗୁ ା,  େକାରାପଟୁ  
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   ୨୦୨୨  

ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ  
ବଭୁି ସାଦ ମହାପା   

ଭାେବ ମ  ିସୃ ି ସ ,ି 
ା େଯେବ ପୁ ା କେଲ, 

“ପୁ ! ମାଗି ନଅି ବର” 
ସହସା ଭାଷିଲା ପରୁୁଷ ପୁ ବ  
     
“କର େମାେତ ଉନ , 
ଉ ତ, ଦୁ ଷ, ଦୁ ର 
େମା'ର ଭେୟ  େହେବ  
ନାରୀ, କୀଟ, ତରୁଲତା  
ପଶୁ ପ ୀ େଯ ଆବର” ।। 
 

ହକାରି ନାରୀକୁ ପଚାରିେଲ ା 
“ଅୟି କନ ା, େମୗନାବତୀ 
ସେ ାଚ ନ କରି  
ମାଗିନଅି ବର େଯ ଝଟତ”ି 
     
“ ାତ େମାେତ, ବ  େହବ  
ବି ତ, ବହିତ  
ନତି ି ତ ିପି  େହବ  
େମା'ର ଦ ୀଭୂତ 
ତଥାପି ତବ ପାଶେର  
କିଛ ିଭି ା ନାହ େମା'ର 
େ  ଜୀବ ନେର ସଦବୁ ି ଦ ୁ  
ଏହ ି ାଥନା ଈ ର” ।। 

 େଭାଗଡା, ବାଘମାରୀ,େଖା ା  
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େବାଧହୁଏ କଛି ି
ତପନ ଦୀ ିତ  

"ବାଟର ପିଠିେର  
ଛାଡ଼ଯିାଅ େଯେବ  
ପାଦ ଅଳତାର ଛାପ 
କାହକି ଜାେଣନା  

ତୃ ି ଛୁଇଁଯାଏ  
ସପନ ପରୀର ଗପ "... 
 

କବରୀ ଛୁଇଁେଲ  
କୁଚଯୁଗଳ େତା' 
ଯଉବନ ିବସ େର 
ରୁଣୁଝୁଣୁ େହେଲ  
ନୂପରୁର ସୁର  
େତା' ପାଦର ପାଉଁଜେିର ... 

ଅଧା େଲଖା କିଛ ି 
ପରୁୁଣା ଫ ର  
ଜୀବନର ଦନିଲିପି  
କିଛ ିଭାବୁ ବ ି
କିଛ ିପଢ଼ୁ ବ ି  
କିଛ ିରଖୁ ବ ିଟପିି.... 
 

ଜରାର ଖରାେର  
ଅବା ମତୁୃ  ସାେଥ  
ସାଲି  ମଁୁ କରୁ ବ ି 
େବାଧ ହୁଏ! କିଛ ି 
ଆଶା ଅବେସାେସ 

ତୃକୁି ସାଉ ୁ ବ.ି...।।  

ନାସିେକ ର, କାକଟପରୁ, ପରୁୀ 
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   ୨୦୨୨  

େତା ବାହୁଡ଼ାକୁ େମା ବାହୁଡା 
ତାରା ସାଦ େଜନା  

ତୁ ବାହୁଡୁଛୁ ଭାରି ମଜା କରି ରଥେର ବାମନ େବେଶ 
େମା ବାହୁଡ଼ାକୁ ଆଉ େକେତ ଦନି  
ଗଣନା ଏଠି ମଁୁ କେଷ   ! ୦ ! 
 

େତା ମହାଘର ବଡ଼ େଦଉଳକୁ େମଘନାଦ େଦଲୁ ଗଢ଼,ି 
େମା ଦୁଃଖ ପେଦ ଶୁଣାଇେଦବାକୁ ଯିବନାହ କାେନ େବଢ଼,ି 
ମଁୁ ରଥଯାେତ ବାହାେର ଠିଆ େଯ  
ଲୁହର ସାଗେର ଭାେସ  ! ୧ ! 
 

େତା ସୁନାେବଶ ଠାଣି ମାଣି କରି େଦଖାଉ ବହପ ଆେଗ, 
ମଁୁ ଏଠି େଦେଖ ଛି ା ଗାମୁଛାେର ଭିକକୁ େକମିତ ିମାେଗ, 
େମା ଗାମୁଛାେର ଛଡ଼ା ତୁଳସୀେଟ  
େମ ିଯାଉ େମାର ଆେଶ ! ୨ ! 
 

େତା ସୁଦଶନ ଚ  ଆଢୁଆେଳ କାହାକୁ ର ବୁ ଜାଣି, 
ମଁୁ ଏଠି େହଲି ଏମିତ ିନବିଳ େଯ େକହ ିପାରୁଛ ିହାଣି, 
େତା ମହାବାହୁ ବଳ ପାଇବାକୁ  
ରଥେର େତା ମୁହଁ ଦେିଶ  ! ୩ ! 
 

େତା ରଜାପଣ ମହମିା ଶୁଣିକ ିଧରିଛ ିମଁୁ ବଡ଼ କର,ି 
ମଁୁ ଛାର ଜା େତାର ଦୁନଆିେର ଦବୁ ଯଦ ିଦଏି ମାର,ି 
େତା ନାଆଁ ଭଜ ିବାହୁଡ଼ବି ିେବାଲି  
େଦେହ ମନ େମାର ମିେଶ ! ୪ ! 

   ରାଜ ରଣପରୁ, ଜି ା- ନୟାଗଡ଼  
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ଭାଇର ଭାଇ 
ଡଃ ଚପଳା ପ ା  

କା େର କା  ଦୁଆର ବ  
    ଅଟ  ିଭାଇ ଭାଇ, 
ଜଣକୁ ଜେଣ ହାତ ମିେଳଇ 

    ଚାଲିେଲ ଫୁେଟ କଇଁ। 
ମୁରବୀ ପେଣ ଅ ଜ ବୁେଣ 
    ସାନୁଜ ହତିକାରୀ, 
ସ ାନ େଥାଇ ସାନ ଭାଇଟା 
    ପାଲେଟ ସଦାଚାରୀ। 
କିଏ େସ କେହ ମାଆ େପଟେର 
    ଶତ ଭାବେର ଭାଇ, 
ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ େହେଲ 

    ଅ ିେର ଛୁରୀ େଥାଇ। 
ଭାଗ ବ ାେର େଲାଭ ଜାଗିେଲ 
    ମନଟା ହୁଏ ଭାରି, 
କହୁଣୀ ଛୁଏଁ େନଡ଼ରି ଗୁଡ଼ 

    େଶଷ ଶ ଟ ିଅରୀ। 
େଗାଟଏି ଭାଇ ଡାହାଣ ହାତ 
    ଆର ଭାଇଟ ିପିଠି, 
ପିଠିର ମାଡ଼ ହାତ ସହବି 

    ଛି ାଇ ଆ ୁ  ଗ ।ି 

ଲ ଣ ପରି ଭାଇେଟ େଲାଡ଼ା 
    େସ ନୁେହଁ ବଭିୀଷଣ, 
ଛାତେିର ଛାତ ିମିଶାଇ ବାେଢ଼ 

    ଭାଇଚାରାର ପଣ। 
ହୃଦ େଗାଟଏି ମନ େଗାଟଏି 
    ଭାଇ ପଣିଆ େଦ , 
କପଟୀ ବ ୁ ଦୂେରଇ ଯିେବ 

    ପଦକୁ ପଦ େଯା । 
ଭାଇ ପରେଶ ଏକତା ବାେସ 
    ଭାଇ ଭାଇେର ମିତ, 
ଏଡ଼ାଇଯିବ ଦୁଃଖ ଯାତନା 
    ମିଶା ହାତକୁ ହାତ। 
େଗାଟଏି ଭାଇ ଆତମା େହେଲ 
    ଆର ଭାଇଟ ିେଦହ, 
େଯାଡ଼ ିଯାଉଁଳ ିଛାଇେଟ ଭଳି 
    ପରିପରୂକ େ ହ। 
ମଥାଟ ିଭାଇ ବୁ ିଟ ିଭାଇ 
    ଭାଇ ଭାଇେର େ ମ, 
ସରି େହବନ ିସରଗ ସୁଖ 

    ହାରି ଯିବଟ ିଯମ।  

େଖା ା  
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କବ ିକୁ ଳା କୁମାରୀ 
ବଳିାସିନୀ  ଦାଶ  

ସୁଦୀ ା ସୁକନ ା ଉ ଳ ଭାରତୀ 
କବ ିକୁ ଳା କୁମାରୀ, 
କଲମ ମୁନେର ା  ି ସରଜଲି 
ବଜାଇ ମୁକତ ିେଭରୀ । 
ଜନମି ନ ଲ ମରିବାକୁ  ତୁେମ 
ଭବ ତରୁ ଡାଳ ପେର, 

ଲା ଏହା ତୁମ ଜୀବନ ଦଶନ 
ଉ ାରିଛ କବତିାେର । 
ପିତା  ଦାନଏିଲ ମାତା େମାନକିା ୁ  
ଧନ  କରିଛ ତୁେମ 
େଶଫାଳ ିପରିକା  ଆୟୁେର 
ସୁବାସ ବତିରି ଭୂେମ। 
ଚକିି ା ବୃ ିର ପାରଦଶୀ  ପେଣ 
ମାନବ େସବାର ତ  
ଆଦରିଲ େନଇ ଅନ  େ ମେର 
ସା  ସମାଜର ହତି। 

ବଭୁି ଚି ନର ତ ୀନ ମାନେସ 
କବତିା ଓ ଉପନ ାେସ 
ଅ ୟ ା ର ଛାଡ ିେଦଇଗଲ 
ସି  କରି ଭାବ ରେସ। 
ଅ ଳ,ି ଉ ାସ, ଅ ନା, ୁ ଲି , 
ଆହାନ, େଶଫାଳ ି ତ,ି 
ନଅତୁ ୀ, କାଳେିବାହୂ, ଚି ପ  
ତୁମ କାଳଜୟୀ କୃତ ି। 
ବି ବଣିୀ ତୁେମ ସମାଜ ସଂ ାରୀ 
େଯା ୃ ମୁ ି ସଂ ାମର । 
ନାରୀ  ଗତରି ଆଦ  ନା କିାର 
ଅେନଷୀ ଅମତୃର । 
ଜନମ ଦନିେର ିୟ ବୁ  ବୁ  
େଘନ ଭ ି ା ଳ ି 
େଫରିଆସ  ତୁେମ ବାଟ େଦଖାଇବ 
ଅନବିାଣ ଶିଖା ଭଳ।ି  

ମଧୁସୂଦନ ନଗର 
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ାନ ଦଅି ୀପୟେର  
ବାସ ୀ େଦଈ  

କି େଦଇ ପଜୂବି ିତୁମକୁ ଭୁ େହ 
ସବୁ ତ ତୁ ରି ଦାନ 
ଫୁଲ ଫଳ ଅଘ  ଦୁବ ନାରିେକଳ 

ତୁ  ସୃ ିର ଭିଆଣ।୧ । 
ଜନମ େଦଇଛ ମରଣ େଦଇଛ 
ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଦ ିେଯେତ 
େରାଗ େଶାକ େଭାଗ ସ ଦ ଐ ଯ  

ଶା  ିଅଶା  ିସହେିତ।୨। 
ତୁମରି ଇ ିେତ ଦନି ରାତ ିଆେସ 
ଆେଲାକ ଓ ଅ କାର 
ଜଳ ଳ ବନ ଆକାଶ ପାତାଳ 

ସୃ ି ଅଟଇ ତୁ ର।୩। 
ବୃ େର େଦଇଛ ପୁ  ଛାୟା ଫଳ 
ଝରଣାେର ି  ଜଳ 
ଆକାେଶ ନଳିମିା ଚ େର କାଳମିା  
ମୂଳାଧାର ଜଗତର।୪। 

ପିତାମାତା େ ହ ଭାଇ ଭ ୀ ସଖା  
ସଂସାରେର ପୁ  କନ ା  
ଖସୁିେର ପଲୁକ ହୃଦୟେର େକାହ 

ନୟେନ େଲାତକ ବନ ା।୫ 
ଇଛାମୟ ତୁେମ ଲୀଳା ରଚୁଅଛ 
ଆ  ପଲକେର ତୁେମ 
ଅ ାନ ଅ ାେର ମାୟା େଘାରବେନ 

ବଣା େହଉଛ ିମଁୁ େମ।୬। 
ସୂଯ  ଚ  ତାରା ହ ଉପ ହ 
େହଉଛ  ିଆତଯାତ  
ସଚରାଚର ଏ ା ର କ ା 
ଆେପ ଅେଯାନ ିସ ୂତ।୭। 
ସ  ସକାଳେର ଣତୀ ମଁୁ ଢାେଳ 
ଭାବ ଭ ି ଅ ରେର 
ଭ  ଭାବ ାହୀ ବାେର ଦୟାବହ ି

ାନ ଦଅି ୀପୟେର।୮  

େଖା ା 
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ଭାବ  ିକାଳଆି ବାହୁଡାେର କାଲି 
     ୀମ େିର ବେିଜ େହେଵ 

ାଣ ିୟ ତା  େ ାଧେର ଅଛ ି 
     ସା ନା େକମିତ ିେଦେଵ।  
 

ିରୀ  ଦୃଵଳ ଭାବ ିକଳା ଚା  
     କରିଛ ିଏକଇ ଫ  
ଭାବ ାହୀ ଭୁ ଜଗତର ାଥ 

    ବଚିାର ନୁହଇଁ  ମ ।  
 

ବନାରସୀ ପାଟ ର ଛ  ିଆଣି 
    ମନ ମନାଇଁବା ପାଇଁ 
କାେଳ ଲ ୀ ମନ ଶା  େହଇ ଯିବ 

    କଳା ୀମୁଖକୁ ଚାହ।  
 

େଫରିବା ପଥେର ରସେଗାଲା େନଇ 
     ଲ ୀ ୁ  ଖଆୁଇ େଦଵ ି
େଯେତ କଟୁକଥା କହୁ ପେଛ େମାେତ 

    ସବୁ ମଁୁ ସହଣି ଯିବ।ି  
 

ସା େର ନ େନଇ କରିଛ ିମଁୁ େଦାଷ 
     କରିଦଅି େମାେତ ମା 
ସାଗର ଦୁଲଣୀ ଆେହ କମଳନିୀ 
     େରାଷ କର ନାହ ଜମା।  
 

ଘର କରି େଲ ସଂସାର ବ େନ 
    ଏମିତ ିଜୀବେନ ହୁଏ 
ଭାଇ ଭଉଣୀ  େ ହ ା ପାେଖ 

    ନଜିକୁ ମଁୁ ଭୁଲି ଯାଏ।  
 

ଯୁଆେଡ଼ ବ ିଗେଲ ତୁମକୁ େହ ଲ ୀ 
    େମା  ହୃଦେୟ ର ଥାଏ 
ତୁମ ବନିା ସଖୀ ଏ କାଳଆି ମନ 

    େଶାଭା କିବା ପାଇ ଥାଏ।  
 

ମାନବି କମଳା େମା ଗଳାର ହାରା 
     ମାନ ମଁୁ ଭା ିବ ିତାେର 
ରାତଟିା ପାହେିଲ ସଅଳ େଫରିଵ ି

     ଭକତ  ଗହଳେର।। 

ବାହୁଡ଼ା େବଳ େହଲା 
ଶା  କୁମାର ନାଥ  

ଜୁଣଗଡ,ି ରାଜନଗର, େକ ାପଡ଼ା  
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ହାଇେ ାେଜନରୁ ହଲିିୟ ... 
ମା ାକଷଣ ାରା ଏକ ଫୁ ଜନ.. 
ଏକ କାବନ-ଆଧାରିତ ଡଲିିରିୟ ... 
ମଲିକୁଲାର ଅସୀମ ଶ ି  
 

ଏକ ାଚୀନ ଅନୁଶାସନ ଆଲେକମି 
ଆେମ େଚତନାବାଦୀ - ବେି ାରଣ - ହାସ ା ଦ  
ଆେମ ସୀସା ଏବଂ ମକୁରିରୁ ସୁନା ପ େଦଖ ୁ 
ଫସଫର  ସହତି ତମାେର ଇ ନ  
ସମୃ ିର ଏକ ସବଭାରତୀୟ ଯୁଗ  
 

ବି ୁ  ାନ ବି ର ବୟସ ବୃ  ି
େଲୗହ ଏବଂ ଜି ର ଅଭାବ  
ମହାକାଶଚାରୀ ହସ - 
ଆଶାର େଶଷ େଜ ାତ ି 
ଆଣବକି ୟ ଆେଲାକିତ ଉପାୟ 
- େମୗଳକି - ବୃ ି  
େବୖ ାନକି - ଯୁ ିଯୁ  ମାଟ ି
- ଗ ାସୀୟ ଆଇେସାେଟା   
େଫାରାଇ , ଆେମ ପିଉଛୁ 

ଏକ ଅବସାଦ... 
ମୁଖ  ପା େର ମାନବକିତା ଧାର, 
ଲାନଥାନାଇ  ଏବଂ ଆକିନାଇ  ଧାତୁ 
ଏବଂ ରହସ  
ପରମାଣୁ େ ଲକୁ ାସିତ ଆମର ବୁ ି - 
ଏକ ରିତ ଇତହିାସ ବା ବତା?!!! 
 
ଏକ େହାେଲା ାଫି  େ ାେଜକସନ 
େରଡଓିଆକି  ବି ାର ଏକ ାନ 
ମା ାକଷଣ ବଛୁିରଣ ଗତ ି
ଉ  ଅନନ  ହ ଆମର ି
ଆମର ସମ  ଉପାଦାନଗୁଡକି 
େଟେର ିଆ  ଅନନ  େହାଇପାେର  
 
ବବିଧି ଏବଂ ବୁ ିମାନ 
ନି ିୟତାର ଧ ା 
ମା ାକଷଣର ଟାଣ 
ଏକ ପରମାଣୁର ି  
ଆମ ଗାଲା ିର ି .... 

ଅନନ  ପୃ ବୀ - ଅନନ  ଉପାଦାନ  
େତାଫାନ କୁମାର  

ଆଇ ଆ  ସି ଭିେଲଜ ,  ଭୁବେନ ର 
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