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    ଡେିସମର 
   ୨୦୨୨  

ମାଗଦଶକ  
ଡ. େମାଦ ଚ  ଦାଶ  

 
ଉପେଦ ା ମ ଳୀ  

ବଭୁି ସାଦ ହରିଚ ନ 
ଡ. ରଶୀର ନ ନାଥ  
ନଶିକିା  କହଲସିଂହ  

 
ସ ାଦକ  

ସମରଜତି ପ ନାୟକ 
 

ସହେଯାଗୀ ସ ାଦକ ମ ଳୀ 
ବାବାଜୀ େଜନା  
େିଲାଚନ ଦାସ 
ରଶତିା ନାୟକ 
ବାସ ୀ େଦଈ  

 
ଦ ଓ ଅ ସ ା  

ରାଜୀବ ରଥ 
ୀତମ ବଳୟିାରସିଂହ 

 

ଆମରି ସତ  
ଏମ-୧/୫, ମୁକୁ ସାଦ ହାଉସଂି େବାଡ କେଲାନୀ, େପା  : ପି ଏନ କେଲଜ, େଖା ା - ୭୫୨୦୫୭, ଓଡଶିା  
େଯାଗାେଯାଗ : ୯୪୩୭୨୮୧୬୫୫,  email : amarisatya@gmail.com 

ଗାଆଁେର ଫଳ ା ଫୁଲେକାବ-ି 
କଆିରେିର ାକ  ଚାଲୁଛ.ି.... 
ଫାଟଯିାଉଛ ିଚଷାପୁଅର ଛାତ.ି...., 
ରାଜଧାନୀ ରାଜରା ା କଡ଼େର 
ଶୀତବ ର େମଲଣ...... 
େଦାକାନେର..... ବଡ ିେଲାସ ....... 
େକାଲ୍ ି  ର ଲମା ପଟୁଆର....., 
ଶୀତ ସହ ଯୁ  କରବିାର  
ଅଦମ  ଇ ା ସବୁର ିମନେର..... 
େହେଲ....... 
େଦଖାନାହ ଶୀତର..........। 
ଅ ନା ମାନ ର ଆ  ଅଭିମାନ..... 
ଅ ି  ମାନ ର ଅପହରଣ....... 
େଗାବି  ସାହୁ ମାନ ର ଆ ହତ ା...... 
ସବୁଠ ିସେ ହର ଘନ କୁହୁଡ଼.ି....। 
ଏମତି ିଏକ ଫିକା ମନ....... 
ଭାରା ା  ହୃଦୟକୁ େନଇ 
େଫରଯିାଉଛ ିଦ'ିହଜାର ବାଇଶ....., 
କଏି ଜାେଣ......? ଏକ ନୂତନ- 

 ସବୁଜ ସକାଳ େନଇ 
ଆଉ ଏକ କାଳଖ  ଆସୁଛ ିକ ିକ'ଣ.......??  
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                                                                                                                   ଡେିସମର 
                              ୨୦୨୨  

              
୧.   ୀତ ିପଜୂାରଣିୀ      ସୁଜାତା ଗରି ି     ୫ 
୨ .  େର େର ସଂ ା    ଡ.ରଜତ କୁମାର ଷଡ ୀ   ୬ 
୩॰  ଝରଯିିବା େମାର ଭାଗ    ବଂଶୀଧର ପ ା     ୭ 
୪.  େବଳାଭୂମୟି କବତିା    ତପନ ଦୀ ିତ     ୭ 
୫  ପଉଷର  ଦୀଘ ାସ    ପୂ  ଦାସ      ୮ 
୬॰  ଶୀତ ସକାଳର ଚଠି ି    ରେମଶ ମ ରାଜ     ୮ 
୭  କା  ଏଇ ଜୀବନ !    ଅଂଜଳ ିଦାସ      ୯ 
୮.  େକମତି ିକହବି.ି...    ସୁକା  ିମି       ୯ 
୯.  ପ      େସୗମ ୀ ପ ା    ୧୦  
୧୦  ଜତୁି ଜତୁି ଯାଏ ହାର ି    ର ିତା ମି      ୧୧ 
୧୧  ପା ୁ ଲିପି େହାଇ ରହଗିଲା େ ମ   ତାରା ସାଦ େଜନା    ୧୧ 
୧୨.  ଥମ ଛୁଆ ଁ      ଆଶୁେତାଷ େମେହର    ୧୨ 
୧୩.  ୀତ ି- ହୁଏ ବ ିଏମତି ି     ଦବିାକର ନାୟକ    ୧୩ 
୧୪.  ତୁେମ େଯେବ େଖାଜବି    ିୟ ା ିୟଦଶନୀ ରାୟ   ୧୪ 
୧୫.  ଥରଟଏି କହ ିେଦଖ      ସୁମତିା େବେହରା ବାପି    ୧୫ 
୧୬.  େ ମ       ବନଜା ଧାନ      ୧୬ 
୧୭.  ପହଲିି ନଜର       ଅନତିା ପ ା     ୧୭ 
୧୮.  ମାନସ କନ ା             ଗାୟ ୀ େବହୁରା    ୧୭ 
୧୯.  ମଁୁ ଜେଣ ଓଡ଼ଆି କହୁଛ ି           ଡ॰ ଆରତୀ ପ େଯାଷୀ    ୧୯ 
୨୦  ସୁ ଭାତ ଚଠି ି             ସେ ାଷ କୁମାର ପ ନାୟକ    ୨୦ 
୨୧.  ପୂ ତା େକଉଁଠ.ି..???               ଜୟ ୀ ାଇଁ      ୨୧ 
୨୨॰  କବ ିଓ କବତିା                       ପନ କୁମାର େଘାଷ    ୨୨ 
୨୩॰  ମୁଖା           ା ମହା  ି     ୨୩ 
୨୪.  ଜନତା ଜନା ନ!         ବଭୁି ସାଦ ମହାପା     ୨୩ 
୨୫॰  ଭି  ଯ ଣା          ସୁହଂସ େଭାଇ     ୨୪ 
୨୬.  କହଲିା ପେର େଦଲୁନ ିଥେର   ନରୁିପମା ପାଣ ି    ୨୫ 

 ୨୭.   ପେଦ ମଁୁ କହୁଛ ିମେନ ର ଥା       ରାଜାରାମ େବେହରା    ୨୬ 
 ୨୮॰  ତୁ' ଆଉ ମଁ ୁ         ରାଜଗୁରୁ ସଓି      ୨୭ 
 ୨୯.   ଶୀତ ଗୀତ     ବାସ ୀ ଦାସ      ୨୮ 
 ୩୦.   କୁନ ିେହେଲ ବ ିକମ ତ ବଡ଼   ସେ ାଷ କୁମାର ପ ା     ୨୯ 
 ୩୧.   ଆସଲିା ଶୀତ     େକଳୖାଶଚ  େବେହରା    ୩୦ 
 ୩୨.   ଶୀତ      େଜଶରୀ ସଂିହ     ୩୧ 
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    ଡେିସମର 
   ୨୦୨୨  

              
୩୨.   ାର      ଚୁମୁକ ିଦାଶ (ମି )        ୩୧ 
୩୩॰  ୀରାମ ବ ନା    େଜ ାତି ଭା ପ ନାୟକ      ୩୨ 
୩୪॰   ଗ ଶଉିଳ ି    ସୂଯ କା  ିଦାଶ       ୩୩ 
୩୫.  ଧୁଆ ଁ     ବସ  କୁମାର ସାହୁ       ୩୩ 
୩୬.   ପରବି ନର ସର......   କେିଶାର ଚ  ଧାନ       ୩୪ 
୩୭.    ତୁମର ିଶରେଣ ରଖ   ବାସ ୀ େଦଈ        ୩୫ 
୩୮.   ଅତୀତ, ବ ମାନ ଓ ଭବଷି ତ      ଅଳକା ଦାସ        ୩୬ 
୩୯.   ନେିବଦନ    ସୁେରଶ ଚ  ରଥ       ୩୭ 
୪୦.   ଭ ା ସଲିଟ    େରଣୁକା ରଥ        ୩୮ 
୪୧.   ଶୀତକୁ ହୁଏନା ଚି  ି   ଯେମ ର କହଲସଂିହ       ୩୮ 
୪୨.   େହ ବଦିାୟୀ ବଷ !   ନଶିକିା  କହଲସଂିହ       ୩୯ 
୪୩.   ମତୁୃ      ସାର ଧର ଷଡ଼ ୀ       ୪୦ 
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                              ୨୦୨୨  

ୀତ ିପୂଜାରିଣୀ 
ସୁଜାତା ଗିରି 

ୀତ ିଉପାସନା ପାଇଁ 
           ରଚଲିି ମଁୁ ଅଭିସାର 
ପାଗଳନିୀ ଭାବ ିତୁେମ 
    କଲ େମାେତ ପରିହାର ।।୦।। 
ତୁମ ଖସୁି ପାଇଁ ସିନା 
           ସଜାଇଲି ନଜି ରୂପ 
ହୃଦୟ େବଦୀେର େମାର 
           ଜାଳଲିି କାମନା ଧୂପ  
ତୁମର େସ ମନ ନାହ 
           ମନଟଏି ବୁଝିବାର  

ୀତ ିଉପାସନା ପାଇଁ 
        ରଚଲିି ମଁୁ ଅଭିସାର ।।୧।। 
ଅଶାର ଦୀପ ଲିଭି  
           ମେନ ଆଜ ିନୀରବତା  
ଜାେଣନା କା' ଅଭିଶାେପ 
           ଉପଶମ ହୀନ ବ ଥା  
େଫରାଇ ହୁଏନା ମନ 
            େଦଲାପେର ଉପହାର  

ୀତ ିଉପାସନା ପାଇଁ 
            ରଚଲିି ମଁୁ ଅଭିସାର ।।୨।। 
 

    ଚ େନ ର ,ବାେଲଶର 
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    ଡେିସମର 
   ୨୦୨୨  

େର େର ସଂ ା 
ଡ. ରଜତ କୁମାର ଷଡ ୀ 

କାହ େକେତେବଳୁ ଶୁଭିଲାଣି 
େକଁ କଟର ଚ ଚଁା େକାଳାହଳ , 
ବୃ  ବଟ ଅ  ଡାଳେର 
ରା ା ଉପେର ଜମିଲାଣି  
ଘର େଫର ା ପ କର ପଦପାତ 
ଚା' ଖଟେିର ଚଳଚଂଚଳ , 
େଢ ିଶାଳରୁ େଢ ାନାଳର 
ଚହଲ ପହଲ ।। 
 
ଏଇ ମା  ଖବରେର 
ସଫଳ ପରମାଣୁ ପରୀ ଣ ଶଂଖନାଦ , 
ଅନ ପେଟ 
ଯୁ  ଥମିବାର ଆ ାସନା 
ଅ ି ଆ ିର  ବଡ଼ିମନା 
କବଳତି କେର ବଚିାରର  ।। 
 
ସହରୀ ରା ାେର  
ବ  େଫରୁଥାଏ େବଫିକର 
େବପରଓା ସନ ାସୀେଟ ପରି 
ବ  ା  ନି ାସ େନଉଥାଏ ଉଠା 
େଦାକାନୀ ଚ  ପଟ ି
ବକିାଳି   
େବପାରୀ କ ର ଛ େର ।। 

ଗଁା ଏେବ ମଶାଣିର ଖଁା ଖଁା ପରି  
ଉତାରି ଆଣୁଥାଏ େବରୖାଗ  , େଗୖରିକ 
ମନେର ଢା ୁ  ଥାଏ  
ଘର େଫର ା 

ାକରର ଲିେର ବୁହା େହାଇ 
େଫରୁ ବା ମିକ  ବୁ ା ବୁ ା ଝାଳ ।। 
 

େର େର ସଂ ା େଫରୁଥାଏ 
ମ ରିର େଖାଳ କରତାଳ 
ଘ ା ଘ ିର ଶ େର 
ଯୁ  େଫର ା େସୖନକିେଟ ପରି 
ଘରଣୀ  ସଂ ା ସଳତିାେର 
ସେଜଇ େହଉଥାଏ  
ଆଗାମୀ ସକାଳର କାଶ , 

େର େର ସଂ ା ବାସରୁ 
କରୁ ଲା ପୃ ବୀ େବଶ ।। 
            * 

େବାରିଗୁ ା, େକାରାପଟୁ 
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                                                                                                                   ଡେିସମର 
                              ୨୦୨୨  

ଝରିଯିବା େମାର ଭାଗ  
ବଂଶୀଧର ପ ା 

ପାହା  ିେଶଷର କାକେର କାକେର 
କଅଁଳ ଗାଧୁଆ ସାର ି
କି ଭାବ ିମନେର େଫରି ଯାଉଛୁ େଲା 
େକାଉ ଅଭିମାନ ଧରି। 
 
ଝରା େଶଫାଳୀ ମଁୁ ରାତରି େଶଷେର 
େଫରିଯିବା େମାର ଭାଗ  
ଏେତ ମଧୁସୁେର ଡାକନା ଡାକନା 
କେ  ଭରି ଅନୁରାଗ। 
 
େକେତ ର  ରୂପ ମହକ େନଇ େଲା 
େକଇଟା ମୁହୂ  ପାଇଁ◌ଁ 
ମନର ଅ େନ ଚମକ ଜଗାଇ 
େଫରୁ େକାଉ ଦୁଃଖ େନଇ। 
 
ଅଭିଶ ା ମଁୁ େଯ ରାତରି ଅତି  
ସକାଳ େମା' ପାଇଁ◌ଁ ମନା 
େଦବତା ପଜୂାେର ଲାଗିବା ବାସନା  
େମା' ପାଇଁ◌ଁ ଯା' ବଡିମନା। 
            * 

ସଭାପତ,ି  
ବଣମ ୀ ସାହତି  ସଂସଦ,  

ଆରିକମା, େଖା ା 

େବଳାଭୂମିୟ କବତିା 
ତପନ ଦୀ ିତ 

ରାତ ିସରିଯାଉ ଆୟୁଷ ବ ିଯାଉ 
େକବଳ ଥରେଟ ସା  
ତୁମରି ପାଦର ଅଳତା ଗାରକୁ 
େଖାଜୁଥାଉ ଏଇ ଛାତ ି। 
 
େଶଷ କ ନେର ଦୁଇଓଠ େମାର 
ତୁମ ନାମ ଜପ ୁଥାଉ 
େଶଷ ସେ ାଗର ତଚି  େଯେତ 
ଶରୀର ସାଉ ୁ  ଥାଉ । 
 
ମିଳୁ କି ନମିଳୁ ଆଉ ଏକ ଜନ 
ଏଇ ଭାଗ  େମାର େହଉ 
େକାେକଇ େଦହେର ତୁମ ନାମ ଥାଇ 
ଶବ େମା' ଶଶାେନ ଯାଉ....।। 
               * 

ନାସିେକ ର, 
କାକଟପରୁ, ପରୁୀ 
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    ଡେିସମର 
   ୨୦୨୨  

ପଉଷର  ଦୀଘ ାସ 
ପୂ  ଦାସ 

ବାସ ପାଖଡ଼ୁାେର େତାର 
ନେିଦଇ ମଁୁ ଗଲି , 
ମଗୁଶୁର ଉ ାେର  େଗା 
ନଦିରୁ  ଉଠିଲି  । 
ମହୁ  ନୁେହଁ  ମଦରିା  ତୁ' 
ନଶିା ଲାେଗ ଭାରି, 
େ ମ-ଗରବ େମା' େଦଲୁ 
ଚତୁରୀ  ତୁ'  ଚୂରି  । 
ଏେବ  ରାତ ି ଛଟପଟ 
ପଉଷ   ଶୀତେର, 
ସପନେର  ହଜୁଚ ି େଗା 
ବରିହ   ଗୀତେର  । 
ବାରି ପାରୁନାଇଁ  େମଘ 
ମହୁର   ଫରକ, 
େତା' ବନୁି ସଜନୀ  ଏଇ 
ଦୁନଆି   ନରକ  । 
ଆ'ବାେର େଫରିଆ' େମାର 
ନେିରାଳା  ଛାତେିର, 
ଗାଇବାକୁ  ଗୀତ  ପେଦ 
ପଉଷ   ରାତେିର  । 
         * 

               କ ାବଣିଆ, ଛ ପଡ଼ା, 
    ୀତପିରୁ, ଯାଜପରୁ-୭୫୫୦୧୩ 

        ସ କ : ୯୩୩୭୫ ୪୮୮୯୩ 

ଶୀତ ସକାଳର ଚଠି ି
ରେମଶ ମ ରାଜ 

ଶୀତ ସକାଳେର ଡାକବାଲା ଆସି 
ତମ ଚଠି େଦଇଗଲା 
ନୀଳ ଲଫାପାର ପତରଟ ିପାଇ 
ମନ ଖଜୁୁବୁଜୁ େହଲା ।୦। 
 
ତମ ହାତେଲଖା ଚଠିି ପାଇବାକୁ 

ଲି ମଁୁ ଚାତକ ପର ି
ପଉଷ ଜାଡ଼ର ଶୀତ ଗାଲିଚାେର 
ଚଠିି େଦଲା ତାତ ିଭରି 

ତଟି ିଅ ର ଶ  ତର େର  
ତମ ମୁହଁ ଦଶିୁ ଲା ।୧। 
                ଶୀତ ସକାଳେର...... 
 
ଉ ର େଲ ବ ିେକମିତ ିଜାେଣନା 
ନୀରେବ ଭାବୁଛ ିବସି 
କାେଳ ପାଇବନ ିମନକୁ ତମର  
ମୁହଁ େମାଡି ଼ େଦବ ହସ ି
ଭୁଲିବନ ିେକେବ େମା'  ମନ ଦରଜା 
ତମ ପାଇଁ ସଦା େଖାଲା ।୨। 
                 ଶୀତ ସକାଳେର....... 
                 * 

        କବ ିଓ କବତିା ଭବନ 
        ମହୁଲ, ଅ ାରପଡା ଼, େଖା ା 
        େମା- ୮୧୧୪୬୦୯୨୮୦ 
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ନଜିନେର େକେବ ମଁ ୁ ଶ କେର େମା' ନଜିକୁ 
କାହକ ିଏ ସଂ ାମ ଜୀବନର ଯୁ େ   

ଶ ଶଣୁ ିେଲଉେଟ ତି ନତି େହାଇ 
େମା' ହୃଦୟର ଅେଭଦ  େକାଠରୀକୁ 
ସମୟର ବି ୃତ ିପରି  ମ େର 
ଜୀବନ ଏଠ ିପୁଳାପୁଳା ବାଲିଘରର ସମାହାର 
ଉ ଟ ଆଉ ଦୁେବା  ମ ....... 
ଏମତି ିଏକ ଅନବିଚ଼ନୀୟ ଅନୁଭବ 
େଲ  େହାଇଯାଏ େମା' ନଜିର ଆ ାେର 
ମନେର ଲା  ରହଥିାଏ େକଉଁ ଏକ 
ଅପାେଶାରା ଗଜଲର ପଂ ିଟଏି ଭଳ ି
ଅସଂଖ  ବୁଢି ଼ଆଣୀ ଜାଲେର ଛ  ିେହାଇଯାଏ 
ମନଗହନେର ଅଳ ୁ ସବୁ ଲଟକ ିଯାଏ 
ସଂେଶାଷତି ଗହନ ତାକୁ ବ  କେର 
ଛାତଏି ବ ତ ୃତ,ି ପୁନ  ଆ ିହୁଏ 
ସମୟର ଅ ାର ଗୁ ାରୁ 

ତୃ ିସବୁ ଘତୃ ପର ିଜଳବିାକୁ ଲାେଗ 
ଅତୀତ ସବୁ ାପତ  ପାଲେଟ 
େଲାଡ଼ା ନାହ େମାର ମାୟାଜାଲେର ଛ େିହବା 
ମରଚିକିା ପେଛ େଦୗଡ଼ବିାର ୟାସ େମା' ନାହ  
େଧୖଯ  ଆଉ ନାହ 
ମଁ ୁ ା , ସଂପୂ  ା  
ଲ  େମାର ଶା ରି ମଧ ୁଆଲି ନ । 
                  * 

        ଅ ର , ପୁରୀ 

କା  ଏଇ ଜୀବନ ! 
ଅଂଜଳି ଦାସ 

ଫୁଲର ଓଠେର ସାଇତଛି ିଯିଏ ଭାରଭାର ମଠିା ମହୁ 
େକାଇଲି କ େର ସେତ ଅବା େକେତ ଅନୁରାଗ େବାଳା କୁହୁ 
ହଳଦୀ ବସ  ଆ ତେଳ ସରୁ କ ଳ ଗାରର ଖସୁି 
ଛଟି ଜାପତ ିକଅଁଳ େଡଣାେର ସୁନାଜର ିତାରକସୀ ।। 
 

ୀତେିତାଳା ସ  ଠକିଣା େଲ ଛ ିଲାଜର ା ଜ  େଦେହ 
ସାଗର ଯାକର ନୀଳମିାେର ଭିଜ ିହଜ ିହେଜଇଛ ିଯିଏ 
ଇ ଧନୁର େମଖଳାେର ଯିଏ େମଘ ଛବଟିଏି ଆ ି 
ପାହାଡନାସୀର ପରଦା ଆେଡଇ ଯତେନ ପାରଛି ିର  ।। 
 
କାକରର ଗୀତ ଶେୁଣଇଛ ିେକେତ ଚୁନାଚୁନା ଘାସ ଓେଠ 
କଇଁଫୁଲ େଝାଟ ିସରାେଗ ପାରଛି ିସଜ ଶଉିଳରି ତୁେଠ 
େବପଥୁ ଜଗାଏ ଶହିରଣ େତାଳ ିବେିଭାର ଯା' ବଂଶୀ ନ  
େକମତି ିକହବି ିଜାଣିନାହ ତାକୁ କବିା ତା'ର ସେ ାହନ ।। 
 
ଜାେଣନା ଠକିଣା ଯାହା ଭାବନାେର ନଃିଶ  ଥରକୁ ଥର 
ପୁଲେକ ରଚଛି ିପଲକେର ଯିଏ ସୃ ିର ଷଠଘିର ।। 
                           * 

                    ସ କ, ସାରସ  ନଗର, 

େକମିତ ିକହବି.ି...!!!! 
ସୁକା  ିମି  
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ପ 
େସୗମ ୀ ପ ା 

 ରା ରି ବଶିାଳ  ଛାତେିର 
ଅ ାରର କଳାେମଘୀ ପଣତେର ମୁ  ର , 
ଅନାବନା  ପେର  ତ ସମେ   ଭିଜ  ିI 
େହେଲ  େସ ପ ତ, 
ଆଈ  ମା'ର ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଗପ ପରି 
ଏକଦମ ଅବା ବ  ଆଉ କା ନକି I 
 

ପ ପାଇଁ  ରାତରି କି େଲାଡ଼ା ? 
େଲାଡ଼ା ତ ଖାଲି  ଜଳତି ମନଟଏି 
ପାରୁଛ ତ, 
କ ାଳ ସ ରୁି , 
ଉତୁରୁ ବା େକାହ  ଆଉ 
େପଜୁଆ ଆ ରୁ , 
ନଗୁିଡୁ ବା ଲୁହ  ସବୁକୁ 
କାମନାର ଡହ ଡହ ଖରାେର ବା ୀଭୂତ କରିେଦ I 
ଯ ଣାର ଲଘୁଚାପ ବଷାେର 
ଖବୁ  ଭିଜି ବା  ଓଦାଳଆି ମନେର, 

ଶୂନରୁ ଶିଖରକୁ ଛୁଇଁବାର 
ମ ି  ମୁେଠ  ସି େିଦ I 
 
େଦ ବୁ, 
ଆ ବି ାସର କଅଁଳ ଖରାେର, 
ସାଧନାର  ମୁ ାଏ ପାଣିେର, 

ତବି କକୁ ଫାଳ ଫାଳ କରି 
ଆଶାର  ଶୁ ଲା  ମାଟେିର, 

ପମାନ ର ଅ ୁେରାଦଗମ େହବ I 
ନରିବଛି   ୟାସର କାଉଁରୀ ଶେର, 
ଆକାଶମୁହIଁ  େହାଇ ଲ ି ଯାଇ ବା ପ 
ଖବୁ  ଶୀ  ଫଳବତୀ  େହବ I 
                   * 

ଧାନଶି କ ( ଓଡ଼ଶିା ଶି ା େସବା) 
ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉ  ବଦି ାଳୟ,               

ନରସିଂହପରୁ, କଟକ  
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ଜତୁି ଜତୁି ଯାଏ ହାରି 
ର ିତା ମି  

କଅଁଳ ଫୁଲର ପାଖଡୁା ଼ ପାଖଡୁା ଼ 
    ଯାଉଛ ିେମା' ଆେଗ ଝରି 
ଅସମଥ ମଁ ୁେଯ େଦଖଛୁ ିନୀରେବ 
    ପାେରନାହ କଛି ିକର ିl 
ତା' ଯ ଣା େଦ  ଲୁେହ ଭିେଜ ଆ   
       ହୃଦୟଟା ଯାଏ ଚରି ି 
ପାଖେର ଥାଇ ବ ିବହୁଦୂେର େମାର  
      ପାେରନା ହାତେର ଧର ି l 
ଫୁଟଛି ିସନିା େସ କାହା ବଗିଚାେର  
      ବା ଛି ିମଁ ୁେ ହ େଡାର ି  
ଅ କାର େମାର ନ େଲ ନଥାଉ  
         ପାେରନା ଅ ର କର ି l 
ମନ େମାର କୁେହ ସୀମାେରଖା େଡଇଁ  
      କର  ିତାକୁ ମଁ ୁେଚାର ି 
ମନ ଉପବେନ ସାଇତ ିରଖ  ି 
      ହୁଅ ନି ିଆଉ ଝୁର ି l 
ଅବା େସ ଫୁଲକୁ କଣିି ପାର  ିମଁ ୁ 
       ଜୀବନର ପୁ ିସାର ି 
ନଜିର େବାଲି େମା' ଯାହା କଛି ିଅଛ ି 
     ତା' ନଁାେର ଦଅି  ିକର ି l 
ତମାମ ଆୟୁଷ ଆଗାମୀ ନି ାସ  
    ତା' େଦେହ ଦଅି  ିଭର ି 
ସବୁ େଚ ା େମାର େହଉଛ ିବଫିଳ  
       ଜତୁି ଜତୁି ଯାଏ ହାର ି l 
                 * 

      ବଇ ା, ଅନୁେଗାଳ 

ପା ୁ ଲିପି େହାଇ  
ରହଗିଲା େ ମ 

ତାରା ସାଦ େଜନା 

ପା ୁ ଲିପି େହାଇ ରହଗିଲା େ ମ େହାଇଲାନ ିସଏି ବହ ି
ବ ୁ ତୁେମ େହଲ ବଧ ୂେହଲ ନାହ େମାର ଘେର ଆସ ିରହ ି 
.....ପା ୁ ଲିପି େହାଇ ରହଗିଲା େ ମ ..... ! ୦ ! 
 
େ ମ ପା ୁ ଲିପି ନତି ିେଖାଜୁଛ ିମଁ ୁଲୁହଭିଜା ଆ  ପେଢ଼  
ଆଶାର କଢ଼ଟିା ଫୁଲ େହାଇଲାନ ିଝେର ବଇଶାଖ ଝେଡ଼  
ସଂସାର େମାହଟା କା'ଆେଗ ଆଉ ମଁ ୁପାରୁନାହ େଖାଲି କହ ି 
.....ପା ୁ ଲିପି େହାଇ ରହଗିଲା େ ମ ..... ! ୧ ! 
 
ଓଢ଼ଣା ଭିତରୁ ଅନି  ସୁ ରୀ ଛୁଇଁଥା  ିକାେଳ େତାଳ ି 
େ ମ ପା ୁ ଲିପି ନେିଠଇ େଦଖଛୁ ିଭାଗ  ହାେତ ଆଜ ିେଖଳ ି 
ଲାେଜଇ ବଧେୂଟ େହାଇକ ିଆସ  େଶଷ ମଳିନକୁ ସହ ି 
.....ପା ୁ ଲିପି େହାଇ ରହଗିଲା େ ମ ..... ! ୨ ! 
                        * 

      ରାଜ ରଣପୁର, ଜି ା-ନୟାଗଡ଼,  
ପି -୭୫୨୦୨୬, 

                    ଦୂରଭାଷ-୯୩୪୮୦୫୪୩୦୦ 
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ଥମ ଛୁଆ ଁ
ଆଶୁେତାଷ େମେହର 

 ପହଲିି ଛୁଆଁର ଶହିରଣ, ସଖୀ 
 ଭୁଲି କ ିେସ େହବ ମନୁ, 
 ଭିଜ ିେଭଦ ିଯାଏ ଅଜଣା ପୁଲକ 
 ଶହିରାଇ ମନ ତନୁ ......।।୦।। 
 ପହଲିି ମରୁୁଜ ବୁଣଥୁାଏ େରଣୁ 
 ଚମେକ ଗାଧୁଆ ତୁଠ, 
 ଠଆି ପାଦମାେଜ ିୟା େମା' ନାୟିକା 
 ଥରଲିା ଥରଲିା ଓଠ, 
 ଓଦା ବସନରୁ ଫୁେଟ ଯଉବନ 
 ଆ  ବୁଜ ିଦଏି ଭାନୁ.......।।୧।। 
 ନାଲିନାଲି ପାେଦ ତରବେର ଚାେଲ 
 ଓଦା ସରସର େଦହ, 
 ଗାଆଁ ଦା  େଦେଖ ନହୁଲି େ ମର 
 ଛାତରୁି ଝରଲିା େକାହ, 
 ଝଟେକ ମହୁଁଟା ପାଦର ପାଉଁଜ ି
 ଗାଉ ଥାଏ ରୁଣ ୁଝୁଣ.ୁ......।।୨।।  
 ଶୀତୁଆ ସକାଳ କାକର େଟାପାେର 
 ରାତରି ବାସର ମନ, 
 ଭିଜା ଭିଜା ଲାେଗ ଥମ ଚା ନିୀ 
 ଆକାଶ ୁଝରଲିା ଧନ,  
 ଧନ ପାଇ ମନ ଥମ ଛୁଆଁେର 
 ପାଲେଟ ଅବୁଝା କା .ୁ......।।୩।।                  * 

୫୪ ଆୟ ପ ୀ 
କି  ଛକ,  ପଟଆି, ଭୁବେନଶର- ୭୫୧୦୨୪ 

େମା- ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬ 
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                              ୨୦୨୨  

ୀତ ି- ହୁଏ ବ ିଏମିତ ି
ଦବିାକର ନାୟକ 

ତୁ' ତ ଲୁ ବଧୀରଟଏି 
               ମ'ୁ ତ ଲି ମକୂ 
େକମତି ିେତାେତ କହଲିି କଛି ି
       ଶଣୁଲୁି ସବୁ ଯାକ (୦) 
ଆ  େମା' େଯେବ େଦ ଲା େତାେତ 
             ମନେର ଉଠଲିା େଢଉ 
ଥରଲିା ଓଠ ନୂଆ ପୁଲେକ 
                ଶଭୁିଲା େତାେତ କୁହୁ 
ଶୁ ଲା ତରୁ ଲି ଜୀବନ ପାଇଗଲି 
ଶାଖାେର ପ  େକମିତ ିଆଜ ି
           କଅଁଳଗିଲା େଦଖ.. 
ତୁ' ତ ଲୁ ବଧୀରଟଏି 
          ମ'ୁ ତ ଲି ମୂକ (୧) 
େତା' ଇଶାରା ଅବୁଝା ଭାଷା 
                  ଖନ ିଖନକିା କଥା 
େମାେତ ଲାଗିଲା ଡାକୁଛୁ େମାେତ 
              ଆ' େମା' ପାେଶ ଏକା 
େକମତି ିେଲଖା େହଲା 

ୀତ ିକାହାଣୀ ଭଲା 
ମଁ'ୁ କହୁଛ ିତୁ' ଶୁଣଛୁୁ 
         ଚକତି ସବୁ େଲାକ.. 
ତୁ' ତ ଲୁ ବଧୀରଟଏି 
         ମ'ୁ ତ ଲି ମୂକ (୨) 
           * 

      ପାଟପୁର, କନସି ି
      େଗାଳ ରା, ଗ ାମ 
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    ଡେିସମର 
   ୨୦୨୨  

ତୁେମ େଯେବ େଖାଜବି 
ିୟ ା ିୟଦଶନୀ ରାୟ 

ତୁେମ କୁହ ମଁୁ ତମ ସା େର ଅଛ ି 
ଠି  ଛାଇ ପରି  
ଦଅିଁ  ପାେଖ େମା' ଆୟୁଷ 
ମାଗି ମାନସିକ କର ନତି.ି.. 
 
େତେବ କୁହ ନା ! 
େମା' ଆୟୁଷ ସରିବାକୁ 
େକଇ ଘଡ ିବାକି େଲ 
ତୁେମ କଣ ତମ  
କା େର େମା' ମୁ  ର  
ଜ  ମାମଁୁ ଗପ ଶୁେଣଇବ ! 
 
ତୁେମ େଯେବ େମାେତ େଖାଜବି 
ଆ ରୁ ଲୁହ ବଦେଳ 
ତୁମ ନର ର ଶୁଣିବ, 

ତଟି ିଧକ ଧକ ଶ େର 
େକବଳ ମଁୁ ହ ବ.ି... 
 
େଯେବ ତୁମ ସହର ଶା  ପଡ଼ଯିିବ 
ପ  ହଲିବା ବ  େହଇଯିବ 

ମଁୁ େଦଇ ବା ସାଟର ର  ଛାଡ଼ଯିିବ 
େତେବ ଭାବବି 
େକହ ିଜେଣ ନଜିର 
ଦୂର େଦଶକୁ ଚାଲିଗଲା.. 
 
ତୁମ ଉ ର ଶ େହଇ ରହଗିଲା 
ମଶାଣିର ଡାକରା ଆସିଗଲା 
େଗାଟଏି ଗପ ସମା  େହଇଗଲା 
ଭିଜୁ ବ ଗଁା ମାଟ ି
 
ଶୁଭୁ ବ ରାମ ନାମ 
କି ୁ  ତୁେମ ନବିାକ ବ 
ରାତରି ମୁହୂ  
ଯୁଗ ପରି ଲାଗୁ ବ 
 
ନେିଜ ହସୁ ବ ନେିଜ କା ୁ ବ.... 
େସଇ ଣି ନଥାଇପାେର ମଁ ୁ
କି ୁ  ବ େମା' େ ମ.... 
             * 
         ଯାଜପରୁ 
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                                                                                                                   ଡେିସମର 
                              ୨୦୨୨  

ଥରଟଏି କହ ିେଦଖ 
ସୁମିତା େବେହରା ବାପି 

   କହବି ଯଦ,ି ମଁୁ ଆକାଶରୁ େତାଳ ି
   ତାରାଫୁଲ ସବୁ ଜ ଠଁୁ  େଚାରାଇ 
       ତୁମ ଆ ଳୁେିର େଦବ,ି 
    ଥେର କହ ିେଦଖ ଆପଣାର ମଣି  
        ତୁମ ପାଇଁ ଝରିଯିବ.ି.. 
       
   କହବି ଯଦ,ି ମଁୁ ସାଗରଠୁ ମାଗି 
   ଶାମୁକାରୁ େମାତ ିଖା  ତୁମ ପାଇ ଁ
       େଖାଜ ିେଖାଜ ିଆଣି େଦବ,ି 
   ଥେର କହ ିେଦଖ ଆପଣାର ମଣି  
          ତୁମ ପାଇଁ ଝରିଯିବ.ି.. 
 
   କହବି ଯଦ ିମଁୁ ଆ େର ତୁମର 
   ଲେ  ସପନର ନଶିାଟଏି ଭରି  
         ଅଭିସାରିକା ସାଜବି,ି 
   ଥେର କହ ିେଦଖ ଆପଣାର ମଣି  
         ତୁମ ପାଇଁ ଝରିଯିବ.ି.. 
 
    କହବି ଯଦ ିମଁୁ ନଜିକୁ ମିଟାଇ 
    ତୁମ ଖସୁି ପାଇଁ ଶବଟଏି େହାଇ 
        ଜୁଇ େକାେଳ େଶାଇଯିବ,ି 
    ଥେର କହ ିେଦଖ ଆପଣାର ମଣି  
          ତୁମ ପାଇଁ ଝରିଯିବ.ି.. 
                * 

            ଭୁବେନ ର 

ମଲାଜ  
ୀମତୀ ମିନତ ିମି  

ମଲାଜ ଟା ତା, ମନ ଆକାଶେର 
ଆଜ ିଧାେର ହସର 
ଗାର ଟାଣିେଦଇଛ ି
 
େସଇଠୁ ବୁଝିଗଲି, ସତେର ତା' ମନେର 
ଖସୁିର ଶୀତଳ ପବନ େବାହୁଛ ି
େମା' ଭାବନାଟା ଭୁଲ ଲା 
 
େସଇଟା ଲା ଖସୁିର ଅଭିନୟ 
ମିଛ ଅଭିନୟଟା ଧରାପଡ଼ଗିଲା 
ଲୁଚ ିରହ ିପାରିଲାନ ି
 
ଆପଣା ଛାଏଁ  ଉଦାସୀୟା ଆ  ଦଇିଟା 
ସବୁ େଯମିତ ିକହ ିେଦଉ ଲା 
ଅବଶିଆ େଦହଟା 
 
ଆଉଜ ିପଡୁ ଲା 
ଖଳାେର ଗଦା େହାଇ ବା 
ପାଚଲିା ଧାନର ଗଦା ଉପେର l 
              * 

େଦାଳମ ପ ସାହ ି,  
ପରୁୀ 
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େ ମ 
ବନଜା ଧାନ 

        ଆଇ ଆ  ସି ଭିେଲ , ଭୁବେନ ର  

େ ମ...  
 ନୀଳ ଆକାଶେର ରୂେପଲି ଓଢ଼ଣା ଟାଣି 

 ଉ ିମାେର ବଉଦ ଫା େର 
 େକେବ ପଣିୁ ସୁେନଲି ଜ ଟଏି େହାଇ 
 ମତୁଆଲା େସ  ସାଗର େଢ଼ଉେର। 

କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦେର େକେବ ଗୀତ ଗାଏ 
ନଝରିଣୀ ଝରଣାର  ଅ ାବ ା ଠାଣିେର 

ବସ େର  ପରିପଣୂା େ ମ 
 ଉନାଦନା େତାେଳ େକାକିଳର କୁହୁେର। 
େ ମ ପଣିୁ ଅସର  ିସାଗର େବଳାେର 

େଯାଡ ିେଯାଡ ିେ ମପ଼ ୀ   
ମସଗୁ  ୀତେିବାଳା ଲଗନେର 
ମୁ ା ଭରା ବାଲୁକା ରାଶିେର। 
େକେବ ମୀରାର  ସୁରେର ତ 

େକେବ ମୁରଲୀ ନେର 
ଶିହରଣ େତାଳ ିେ ମ 

ବ ାପେଡ ରାଧାର  ଛ େର । 
କଳ ିପାଇଁ ଅଳରି ଆେବଗ ବା ଯାଏ 

ଯମୁନା କୂଳରୁ େ ମର ତି ନ ି
ଗୁ ରିତ େହଉଥାଉ 
ଯୁଗ ଯୁଗା ର ଯାଏ। 

* 
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ପହଲିି ନଜର 
ଅନତିା ପ ା 

ପହଲିି େଦଖାର,ପହଲିି ନଜର 
ମନ େନଇଯାଏ କିଣି, 
ଟେିକ େଦଖଥୁାଏ, ଟେିକ ହସୁଥାଏ 
ମନେଚାରା ତା' ଚାହାଣୀ। 
 
ପହଲିି ଚଠିିର, ପହଲିି ପଲୁକ 

ିୟ ନାେମ ଯାଏ ସାଜ,ି 
ଟେିକ େଲଖୁଥାଏ,ଟେିକ ଚରୁିଥାଏ 
ହୃଦୟରୁ ଝେର ଆଜ।ି 
 
ପହଲିି ୀତରି, ପହଲିି ଛୁଆଁେର 
ଶିହରଣ େଖଳଯିାଏ 
ଟେିକ ଭିଜୁଥାଏ, ଟେିକ ହଜୁଥାଏ 
ଲାଜେର ମଁ,ୁ ସରିଯାଏ । 
               * 
            ଭୁବେନ ର 

ମାନସ କନ ା 
ଗାୟ ୀ େବହୁରା 

ମନ ଅଗଣାେର ଭାବର େଗାଲାପ  
     ହୁଏ େଯେବ ୁଟତି , 

ତଃପୂ  ଭାେବ ଓ ାଇ ଆସୁ ତୁ 
     ହୃଦ କର ିସୁରଭିତ। 
ଗୁ  ିେହାଇଯାଏ ଶ ମାଳା ସବୁ 
       ତୃ ିସୂେ  ବ ା େହାଇ , 
ନୟନେର ଲାେଗ ୀତରି ଅ ନ 
       ମମତାର ରୂପ େନଇ। 

ପର େଢଉେର ଭାସି ଭାସ ିଆେସ 
       େକେତ େଯ ଅଭୁଲା କଥା , 
ମରୁୁକ ିହସଇ ଆକାଶେର ଜ  
       ତ ା ପିଇଯାଏ ବ ଥା । 
େ ହର ଚା ୁଡ ିହେ  ଧର ିନତି ି
      େତାଳୁଥାଉ ଭାଷାଫୁଲ , 
କବ ିମାନସର ମାନସକନ ା ତୁ' 
     ବୁଝବି କଏି େତା' ମଲୂ । 
ନହିାଣ ମନୁେର ଶି ୀ ଆ ିଥାଏ 
      େତାର ରୂପର ଚାତୁରୀ , 
େକେବ ତୁ' େ ମିକା ମାନନିୀ ରା କା 
      ରୁଷ ୁଅଭିମାନ କର ି। 
ଋତୁରାଣୀ ତୁହ ିସଗୀୟ ସୁଷମା 
      େତାହଠାେର ବରିାଜତି , 
ବବିଧିବ ା ତୁ ଚାରୁ ଚି କଳା 
     ନଃିସଗ ଣେୟ ସି  । 
                 * 

              କଟକ 
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ଶୁଣ, ମଁୁ ଜେଣ ଓଡ଼ଆି କହୁଛ ି
ବାପା ୁ  ଡାେକ ମଁୁ "ଡାଡ"ି 
େବାଲି 
ଆଉ ମାଆ ୁ  "ମମି" ମଁୁ ଡାକୁଛ ି
େମା' େଦେହ ଉ ଳ ବହୁଛ ି
ମଁୁ ଜେଣ ଓଡ଼ଆି କହୁଛ।ି 
 
ଦାଦାଖଡୁ ିମାମୁମାଇଁ ଡାକୁନାହ  
ଅ ଲ ଆ ିେର ଚଳୁଛ ି
ଆ ୀୟ ଜନ ଭୁଲି ମଁୁ ଗଲିଣି 
ମୁଖ ପୁ ିକାକୁ ଘା ୁଛ ି
"ଅନୁେରାଧ ବ ୁ" େଯାଡୁଛ ି
ମଁୁ ଜେଣ ଓଡ଼ଆି କହୁଛ।ି 
 
େମା' େଦଶର ବୃ  ପାହାଡ଼ 
ପବତ 
ନମିିଷେକ ପଦା କରୁଛ ି
ବଡ଼ ବଡ଼ େକାଠା କଳ 
କାରଖାନା 
ଅେକଶେର ଗଢ ିପାରୁଛ ି

ନଜି େଦେଶ ଥାଇ ଦଶନୀୟ 
ଳ 

ବେିଦଶ ବେିଦଶ େଖାଜୁଛ ି
ମଁୁ ଜେଣ ଓଡ଼ଆି କହୁଛ।ି 
 
ସରକାରୀ ୁ  ଲାଜ ଲାେଗ 
େମାେତ 
ସରକାରୀ ସଂ ା େଖାଜୁଛ ି
ଇଂରାଜୀ ପେଢ଼ଇ ସାହାବ 
େବାେଲଇ 
ଗରବେର ବାଟ ଚାଲୁଛ ି
ପଅୁ େମା' ବେିଦେଶ ବଡ଼ବାବୁ 
ଅଛ ି
ଗରେବ ମଁୁ କହ ିବୁଲୁଛ ି
ମଁୁ ଜେଣ ଓଡ଼ଆି କହୁଛ।ି 
 
ଓଡ଼ଶିାର ପବ ପିଠାପଣା 
େଯେତ 
ନାଆଁ ଶୁଣି ନାକ େଟକୁଛ ି
ପର ରା ସବୁ ଗାଉଁଲିଆ ଢ  

ବେିଦଶୀ ପରବ ପାଳୁଛ ି
ପିଜା ବରଗର ଚାଉମିନ େଖାଇ 
ବଡ଼ େଲାକି ପଣ କିଣୁଛ ି
ମଁୁ ଜେଣ ଓଡ଼ଆି କହୁଛ।ି 
 
"ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାେର 
ଶରଧା" 
ମହାଜନ ଉ ି ଶୁଣିଛ ି
େସତ େପା  ତେଳ ଲୁଚ ି
ଯାଇଛ ି
ବରଷେକ ଥେର ଦବିସଟ ିପାଳି 
କ ବ  ସ ାଦୀ େଦଉଛ ି
ଗରବେର ନୁେହଁ କୁ ାେର 
ଲଜ ାେର 
ନଜିକୁ ଓଡ଼ଆି ମଣୁଛ ି
ମଁୁ ଜେଣ ଓଡ଼ଆି କହୁଛ ି
ଶୁଣ, ମଁୁ ଜେଣ ଓଡ଼ଆି କହୁଛ।ି 
              * 
               ଭୁବେନ ର 

ମଁୁ ଜେଣ ଓଡ଼ଆି କହୁଛ ି
ଡଃ ଆରତୀ ପ େଯାଷୀ 
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ଦୁଇ ଆ  
ଡା ର ବଧୂି  େଶଖର ମି  

ଦୁଇ ଆ  -- କଥା କେହ...ଅକୁହା ଶ େର 
               େଲ ଦଏି...ଅେଲଖା ଫ େର 
                        କାହାଣୀଟଏି  
                     ଜୀବନ ଓ ଯ ଣାର 
                      ଲୁହର ଓ େମାହର ॥ 
ଦୁଇ ଆ  -- ବା ିଦଏି...େ ମର ଅବରି 
                 କିଣିନଏି...ହୃଦୟ କାହାର 
                          ଅସୁମାରୀ 
                   ଆଶାେର ଓ ଭରସାେର 
                 କାମନାେର ଓ ବାସନାେର ॥ 
ଦୁଇ ଆ --ଭିଜଯିାଏ.... ାବଣ ସୁଅେର 
               ନଇଁଯାଏ... ଥମ ଛୁଆଁେର 
                       େକେବ େକେବ 
                  େ ମେର ଓ ବରିହେର 
                   ଆ ାସ ଓ ବି ାସ େର ॥ 
ଦୁଇ ଆ -େଶାଇଯାଏ....ଅ ମି ଶଯ ାେର 
           ୃତ ିେହାଇଯାଏ..ଝୁଲ ା ଛବେିର 
            େକେବ ଧବ ସତ ର ଓ ତ ାଗର 
                େ ମର ଓ ମମ େବାଧର 
                     ସେଫଦ ପୃ ାେର ॥ 
                         * 

                 ଉପ- ନେି ଶକ, 
           ଜି ା ମୁଖ  ାଣୀଚକିି ାଳୟ 

ଏଇ ଜୀବନେର ... 
ରାେଜଶ କୁମାର ମୁ  

େଖାଜୁଛ ି... 
ପର ଘର ପାଇଁ ରାତଟିଏି 

ମଉଳା ମନକୁ ମ ରିଟଏି 
ଦୁଃଖକୁ ବା ିବା ପାଇଁ ଦନିଟଏି 
ନଜିକୁ ଚି ବିା ପାଇଁ ନଦିଟଏି । 
ପାଇଛ ି... 
ଭ ା କାଚ ଘରର ଟୁକୁଡ଼ାଏ 
ଆ େକାଣରୁ ଅଶ ବୁ ାଏ 
ମହ ା ସୁଖରୁ କାଣିଚାଏ 
ଆ ୀୟ  ଆବଳି ଲାଂଛନାଟଏି 
ବୟ  ବଶିାସେର ଭୟ ର ବଷିଟଏି । 
ହେରଇଛ ି... 
ଶୁ  ପ େର ଅେ କ ଆୟୁଷ 

ଣମ  ପଣତର ଆୟୁଷା  ପରଶ 
ଛାତ ିଭ  ୀତରି ବାସ । 
ତଥାପି ... 
ଜୀବନ ଆଉ କ'ଣ କି ? 
ନେଟଇର ସୂତା 
ପଦ ପ ର ଜଳ, 
ରାତ ିପାହଲିା ପେର ତ 
ସଗେୃହ ତ ାବ ନ 
ଆଲୁଅେର ଝଲମଲ । 
            * 

େଫସର କେଲାନୀ, ଧମଗଡ଼, କଳାହା ି 
େମା ୯୫୮୩୮୪୨୩୨୫ 
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ସୁ ଭାତ ଚଠି ି
ସେ ାଷ କୁମାର ପ ନାୟକ 

େଗାଲାପି ରଂଗର କାଗଜ ଉପେର  
ଶାଗୁଆ କାଳେିର େଲଖା  

ତୁମର ଥମ କବତିାେର ଚଠି ି 
ନୀଳ କଇଁ ଚି  ଅ ା  

େଗାପନ େ ମର ଥମ ପରେଶ  
ହୃଦୟର ଭାଷା କଳ ି 

େଟାପା େଟାପା ଲୁହ ସଂିଚଛି େସ େର 
ସକାଳ ଶଶିରି ପର ି 

େଯେତେବେଳ ଭାେବ ପୁରୁଣା େହଲାଣ ି 
ଅ ର ଲିଭି ଗଲାଣ ି 

ଚରିେିଦବା ପାଇଁ ହାତେର ଧରେିଲ  
େହାଇଯାଏ ନୂଆ ପୁଣି  

ଚଳଚି  ପର ିତା' ପେର ଝଲେସ  
ତୁମ ଛଳଛଳ ଆ   

ଅ  ଲୁ ାୟିତ ଚକୁିର େଶାଭିତ  
ବେିମାହନ ମଖୁ ଛବ ି 

ମାନ ହସ ହସ ିକହୁଥାଅ ତୁେମ  
ଚଠି ିସନିା ଚରି ିେଦବ  

ହୃଦୟେର େଲଖା ଅଲିଭା ଭାଷାକୁ  
କପିର ିଲିଭାଇ େଦବ?  

ତୁମ ପର ିମଁୁ ବ ିବି ତୃ ିସାଗେର  
ତୃକୁି େଯେବ ଭସାଏ  

ଜୁଆର ତାହାକୁ ସଂେଗ ସଂେଗ ଆଣ ି 
େମା' ପାେଖ େଫରାଇ ଯାଏ  । 

* 
 

       ବାଳକାଟୀ, େଖା ା    
େମା- ୮୩୨୮୮୨୨୬୯୬ 
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ପୂ ତା େକଉଁଠ.ି..??? 
ଜୟ ୀ ାଇ ଁ

ଫୁଲଟଏି େହାଇ ନ ଲଭିଲା ଯହ 
ମର ପରଶ ଥେର... 

ପଦ କଇଁ େହାଇ ନ ଫୁଟଲିା ଯହ 
ସୂଯ  ଆଉ ଚ ମାେର... Il 
 
ସାଗର ସ ମ ନ ଲଭିଲା ଯଦ ି
ନଦୀଟଏି ସିଏ େହାଇ.... 
େତେବ ଏ ସୃ ିେର ପୂ ତା େକଉଁଠି 
କହ ିକି ପାରିବ େକହ.ି..!! 
 
ଆଦ  ବସ େର ନ ଶୁଭିଲା ଯହ 
େକାଇଲିର କୁହୁ ନ... 
େ ମେର ଯଦ ିବା ନ ରହଲିା ଟେିକ 
ମାନ ଆଉ ଅଭିମାନ... Il 
 
ମିଳନେର ଯଦ ିନ ଲଭିଲ େକେବ 
ବରିହର ଯ ଣା... 
 
 
 
 

େତେବ ଏ ସୃ ିେର ପୂ ତା େକଉଁଠି 
କିଏ ଜାଣିଛ କୁହନା...!! 
 
ପରମା ା ବନିା ଆ ା ଆଉ 
ଯ ଣା ବନିା ଜୀବନ.... 
ଅନୁରାଗ ବନିା େ ମର ମାେନଟ ି
କିଛ ିନାହ େବାଲି ଜାଣ...ll 
 
ଜନମ ମରଣ, ହସ ପେର ଲୁହ 
ସୁଖ ପେର ଦୁଃଖ ମିେଶ.... 
ଆଲୁଅ-ଅ ାର, ଜୁଆର ଓ ଭ ା 
ଏକ ପେର ଆନ ଆେସ... Il 
 
କବରି ବନିା କବତିା େଗା ପଣିୁ 
ପରୁୁଷ ବନିା ବନତିା... 
ତରୁଶାଖା ବନିା ଲତା କି ବଂଚଇ 
େକବଳ ହ ତ ଶୂନ ତା.....!! 
           * 

ବରା , ଅ ର , ପରୁୀ 
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କବ ିଓ କବତିା 
ପନକୁମାର େଘାଷ 

ଅେପ ାେର ରହ ିରହ ି
 କବ ିେଯେବ ହତା ାସ  
ଦୁଇ ଆ  ଅଶଧାେର ଉବୁଟୁବୁ 
ବ  ବା ଭା ିବ ାୟ .... 
ଏମ  ସମେୟ  ପୂ ମାର ଚ ପର ି
ଉଦତି ଓ ବେିଜ -- 
କାବର ନାୟିକା ତା'ର ଶି ୀର ତମିା 
ସଖୀ ତେିଲା ମା... 
ଚାରୁ େଦେହ ି  ବାସ 
ଚା  ମୁେଖ ମଧୁ ହାସ 
ଫୁଲମାେଳ େବଣୀର ରଚନା ..... 
ମାଜତ ଓ ମଦୁୃ ସୁେଶାଭନ , 
ଚ ନ ଚ ତା ...... 
ଅରୁଣବରଣୀ ଶାଢ଼ୀ 
ବରତନୁ େଘର ି...... 
ଅଭିମାେନ କବ ି
େଫରାଇଲା ମୁଖ ତାର 
ନୀରବେର କହ ିେଯମତିକି.ି.... 
ଆସଛି ! ଭଲ ତ ! 
କ ିକହବି ିଆଉ ! 
ଅସୀମ ଅେଶଷ ଅନୁକ ା ! 
ଦୀନ ଅଭାଜନ ପେର 
ଅେବଳେର ଅନୁ ହ କି ା !? 
ଅ ୁତ େଦବୀ ତମିା େସ 
ଅପରାଧୀ ପର ିମୁଖ ମାନ 
କର ିକେହ କରୁଣ ବଚେନ..... 
ମଁୁହ େମାଡ଼ ିସଖା ,  
ଦ  ଦଅି ନାହ ମେତ 
ସଖୀ ତମ ମାେଗ ପରି ାଣ । 

େକେତ କ'ଣ ବାଧା ଅପସାର ି
 ଆସବିାକୁ ହୁଏ..... 
ତମକୁ ଅଜଣା ନାହ । 
କାହକ ିେତେବ ବ ି
ଅସହାୟା ଏ ନାରୀର ତ ି
ଏେତ କର ଅଭିମାନ ! 
ଜାଣ ନା କ ିତେମ..... 
େମା' ପାଇଁ ତେମ େଯ ଏକ 
ସୁପବି  ସୁଖ - ସେ ାହନ 
ଜୀବନ ଓ ଜୁଇର ମଝେିର 
 ଥମ ଓ େଶଷ ଉ ାରଣ...... 
ତୁେମ ତ ଥାଅ େମା' ସହ  
େବଳ - ଅେବଳେର 
 ବାଟେର ଘାଟେର 
ଚି ା ଓ େଚତନାେର 
ଜୀବନର ତ ିମୁହୂ େର..... 
େକେତ କଣ େଦଇଛ ମେତ େଯ 
 କ'ଣ ବା ମଁୁ େଦବ ିବା ତୁମକୁ ?! 
ସମପ େଦଇ ପାରବି ିକ.ି.... 
ହୃଦୟର େ ହ ା 
େମା' ଆ ର ମହେଣ ଲୁହ 
କଛି ିଅତ  ରାତରି ଆୟୁଷ..... 
ଆଉ.... ଆମ ସ କର\ 
 ରି , ଅମଳନି , ଉ ମୁଖୀ ଯୁଗଳ 
ଉଡ଼ାଣ !! .... େତେବ ବ ି... 
ଅଭିମାନ ସ ୂ  ତେିରାହତି 
େହବାର ନ େଦ  ଧୀେର 
ଆେଗଇ ଆସେିଲ ବରନାରୀ..... 
ସୁଧୀେର ମଣୃାଳବାହୁ େଦଇ 

େଘରେିଲ କବରି ମଥା.... 
ଆକଷଣ କର ି
ସୁେକାମଳ ବ  ପେର 

ାପିଲା କବରି ମୁଖ.... 
ଅମତୃକଳସ ଯୁଗ ପେର -- 
ପରମ ସରାେଗ..... 
କହେିଲ ମଧୁର େର -- 
କାନ ପାତ ିଶୁଣ !  
ତମ କାବ ତମିାର 
ହୃଦୟ ଗଭୀେର -- 
େକବଳ ତମର ିନାମ...... 
େହଇଛ ିଏଥର 
 ଶା  ିକ ିସଖା ?! ..... 
ମଁୁହ େତାଳ ିଚାହଁ େତେବ ! 
ନାରୀର ସ ମ , େସ ବ ିତ ସମପଲି ! 
ଆଉ କଛି ିକଅଣ 
ବାକ ିକ ିରହଲିା ସଖା ?! 
କୁହ େତେବ େସ ବ ିସମପବ ି
କରକମଳେର ତବ ! 
କୃତାଥ କବରି  
ଅଶ ଝଲମଲ ହସ 
େଶଷତକ େମଘମୁ  େହଲା ।। 
               * 

            " ସୁମତ ିକୁ  " 
        ୫୩ , ୀବ ନପ ୀ , 

   େଜାକା ( ବାଖରାହାଟ େରାଡ) 
    େକାଲକାତା - ୭୦୦୧୦୪ 

    ଦୂରଭାଷ : ୯୪୩୨୧୭୭୩୭୯  
୮୪୨୦୨୪୭୬୫୨  
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ମୁଖା 
ା ମହା  ି

ମୁଖା ଲୁଚାଇ ଦଏି ମୁଖ 
ଅଦୃଶ  କେର ପରିଚୟ  
େକେବ ରାବଣକୁ ରାମ କେର 
ଅବା କୃ ୁ  କଂସ 
ମୁଖା ତଳର ମଣିଷ 
ହସିହସି ପରଷିଦଏି ବିଷ। 
ନଜି ଅସତ  ରୂପକୁ, 
ସତ ର େଲପ ଦଏି 
ବଜିୟ ମ  ତାର ହୁଏ 
େହେଲ େଯେବ ସତ  ଆେସ  
ବଜୁିଳକିନ ା େହାଇ 
ତା େହା େହା ହାସ ଧାରାେର 
ମୁଖାରୁ େଲପଯାଏ େଧାଇ । 
ବତୁରିଯାଏ ମୁଖା 
ଉତୁରି ଆେସ ଅସଲ ମୁଖ  
ଏେବ େଯେତ ରଖ ସଖ ଭାବ   
ଭୁଲିହୁଏ ନାହ ଥେର େଦ ବା ରୂପ 
ଭୁଲିବ ିହୁଏନା,   
େଦଇ ବା ଦୁଃଖ।   
       * 

          ମାତୃ ନବିାସ, 
         ମାତୃବହିାର, ବୁଢ଼ାରାଜା, ସମଲପରୁ  

ଜନତା ଜନା ନ! 
ବଭୁି ସାଦ ମହାପା  

ଜନତା େଯ ଜନା ନ 
େହଉ େଯେତ ହୀନମିାନ 
ଶାସନର କଷଟ ି
ଭାଂଗିଦଏି ଆମ କଟୀ । 
ଆମ େଗାେଡ ପେଡ େବଡି 
ଆେମ ଗଣୁ କଉଡ ି
ଜଜିଆିଠୁ ଜ.ିଏ .ଟ.ି 
ସବୁ ଲଦା ଆମଠି । 
ଖଟ ିଆମ ଅ ା ବଂକା 
ପଳୁାପଳୁା ତୁମ ଟଂକା 
ଆମର େଯ େଟନସ  
ତୁେମ ପାଅ େପନସ  । 
ପଢି ଼ପଢି ଼ ଆେମ େଯେତ 
ତୁେମ ଟପି ମାଡି ଼ େସେତ 
ଆମର ଛପର ବତା 
ପାଅ େକେତ କଣ ଭ ା । 
ତୁମ େଦଖା ଖାଲି ଥେର 
ନବିାଚନ ସମୟେର 
େହେଲ େବତୖରଣୀ ପାର 
େଦଖା ମିେଳନ ିକାହାର । 
              * 

େଭାଗଡା, ବାଘମାରୀ, େଖା ା 
େମା-୮୨୭୦୦୮୩୬୫୩  
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   ୨୦୨୨  

ଭି  ଯ ଣା 
ସୁହଂସ େଭାଇ 

ଜୀବନର ପେଥ େକେତ ବ ଥା େକେତ 
ଯାତନା ଯ ଣା ଜାତ  
ଦୂର ଦଗି ର ପଥ ଅସର ି 
ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ ସତ I 
 
 
ଗଭର ଯ ଣା ସମୟ େବଦନା  
ଜାଗଇ ଉ ାସ ମେନ 
ଅସହ  େହେଲ ବ ି ାଦ ତା'ର ଭି  
ଅନୁଭବ ିଭାେଷ େଯେ  I 
 
 
ବନେଷୗ  ସମ ଲେଭ ଉପସମ 
ମେହା  ସମ ର  
କଅଁଳ ଶିଶୁର ଶବଦ ବାଜେିଲ 
ଯ ଣା ହୁଅଇ ଦୂର I 
 
 

ବରିହ ଅନଳ ଜେଳ ଧୀର ଧୀର 
ଯ ଣା ବଡ଼ ନି ୁର 
ନେିଜ ଜଳ ିପଣିୁ ଜଳାଏ ଅନ କୁ 
ଚ ଳ ମନ ତାହାର I 
 
 
ମିଳନ ଆେମାଦ ପରଶ ମଧୁର 
ଘେଟ ତୀ ାର  ଅ  
ଯ ଣାର େଶଷ େମ ି ଯାଏ େଶାଷ 
ଆ ାେଦ ମନ ତୃପତ I 
 
 
ଜୀବନ ଅଛ ିତ ଯ ଣା ବ ିଅଛ ି
ମୁ ାର ଦୁଇଟ ିପା  
ଜଇିଁବାକୁ ଅଛ ିଯ ଣାକୁ େନଇ 
ଦନି ପ  ମାସ ବଷ. I 
          * 

ବେିଜପରୁ, ବରଗଡ଼ 
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କହଲିା ପେର େଦଲୁନ ିଥେର 
ନରୁିପମା ପାଣି 

କହଲିା ପେର େଦଲୁନ ିଥେର 
େତା' ଭଲ ପାଇବା ଟେିକ 
ସାଗରୁ େଟାେପ ସରିେଲ ଜଳ 
 ସାଗର କିବା ଶୁେଖ !! 
 
େଯେତ ଚାହେଲ ପଦୁେଟ କଥା 
େହଲୁନ ିତୁ' େମା' ସହ 
ଥରୁେଟ ଯଦ ିକଥା ତୁ' େହବୁ 
ସରିଯିବ କି କହ !! 
 
େଯେତ କବତିା େଲଖଛୁ ିମୁହ  
ପଢୁନୁ ଥେର େହେଲ 
ଖସୁି େତାହର କମିଯିବ କି 
ମ ବ ଟେିକ େଦେଲ !! 
 
 
 
 

ସପେନ ଆସୁ ମୁରୁକି ହସ ୁ
ଧରାେଦଉନୁ ଥେର 
କହୁଛ ିସତ ଆଜ ିବ ିେତାେତ 
ମନ େମା' ନତି ିଝୁେର !! 
 
ଏମିତ ିନାହ ସକାଳ େକେବ 
େତାେତ ଭାବନି ିମେନ 
େତା' ଚି ା ଛାଡ ିେଶାଇପାରିନ ି
ରାତେିର େକେବ ଦେିନ !! 
 
ନ କହ ିଆଉ ରହ ିପାରୁନ ି
କହଲିି ମୁହଁ େଖାଲି 
ଭଲ ପାଉଛ ିଆଜ ିବ ିେତାେତ 
ଭଲ ପାଇବ ିକାଲି !! 
              * 
         ଚା ବାଲି, ଭ କ। 
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   ୨୦୨୨  

ପେଦ ମଁୁ କହୁଛ ିମେନ ର ଥା 
ରାଜାରାମ େବେହରା 

େତା' େମା' ଭିତରୁ କିଏ ଆଗ ଯିବ 
ଇଏତ ଜନମ ମରଣ କଥା 
େତା' ଯିବା ଆଗରୁ ମଁୁ ଯଦ ିଯାଏ 
ପେଦ ମଁୁ କହୁଛ ିମେନ ର ଥା  ! 
 
େମା' ଶବ ପାରୁେଶ ଜମା କା ବୁିନ ି
ମନକୁ କରିବୁ ଟାଣ ପଥର 
ବଳିପି ଉଠିବ ଆ ା େମାହର 
ଝରିବ ଯଦ ିେତା' ଆ ରୁ ନୀର! 
 
'େକଉଁ ଆେଡ ଗଲ' େବାଲି ଡାକି ଡାକି 
େଖାଜବୁିନ ିଦା , ବାଡ଼ ିଦୁଆର 
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୂନ  ଖଟ ଧାେର 
ଚା' ଧରି େହବୁ ନାହ ହାଜର  ! 
 

ଦନି େଗାେଟ େବେଳ ଡାକ ଛାଡ଼ବୁିନ ି
ଗାଧାଉନ କିଆଁ େଭାକ େହଲାଣି 
ଗାେଧାଇ ସାରିେଲ ମିଶିକି ଖାଇବା 
ତମକୁ କଣ େଭାକ େହଉନ?ି 
 
େଗ ା ନାତ ିଜଟୁ ଯଦ ିପଚାରିବ 
େଜେଜବାପା ଏେବ କୁଆେଡ ଗେଲ ? 
ତା  ଗାଡ ିଚାବ ିକା େର ଝୁଲୁଛ ି
ଗାଡ ିନ େନଇ େସ େକମିତ ିଗେଲ? 
 
ଅଝଟ ନାତକୁି ବୁେଝଇ କହବୁି 
େଜେଜ ଯାଇଛ  ିଗୀତ ଶିେଖଇ 
କହ ିଯାଇଛ  ିେଫରିବା େବଳକୁ 
େଖଳନା ଆଣିେବ େତାହରି ପାଇଁ ! 
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ତୁ' ଆଉ ମଁ ୁ
ରାଜଗୁରୁ ସିଓ 

 
େତା' ଆଉ େମା' ମ େର ପାଥକ  ତ େକବଳ ଏତକିି, 
ତୁ' ଚୁଲିର ଧୂଆଁେର ନଜିର ଅ ି କୁ ହଜାଇ େଦଇଛୁ  

ଆଉ ମଁୁ କଳକାରଖାନାର ଧୂଆଁେର େମା ଅ ି କୁ େଖାଜୁଛ ି; 
 

ତଫାତ ତ େକବଳ ଏତକିି, 
ତୁ' ପରିବାରର େବାଝକୁ ମୁେ ଇବାେର ଆଗଭର  
ଆଉ ମଁୁ ମାଲିକର େବାଝକୁ େବାହବିାେର ବ  ! 

 
ଅବୁଝା ତ େକବଳ ଏତକିି, 

ତୁ' ଜୀବନକୁ ମରି ମରି ଜଇିଁଛୁ  
ଆଉ ମଁୁ ଜୀବନକୁ ଜଇି ଁଜଇିଁ ମରୁଛ ି; 

 
ଫରକ ତ େକବଳ ଏତକିି, 

ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ତୁ' େମା' ଛାତେିର ଲୁହଧାରେର ଝରାଉଛୁ, 
ଆଉ ମଁୁ ସବୁ ଦୁଃଖ କ କୁ  ଝାଳେର ନଗିାଡ଼ ିେଦଉଛ ି; 

 
ସମାନତା ତ େକବଳ ଏତକିି, 

ସବୁ ପେର ତୁ' େମା' ପାଇଁ ମିଛମିିଛକିା ହସୁଛୁ , 
ଆଉ ମଁୁ େତା' ଓେଠ ହସ ଟେିକ େଦ ବା ପାଇଁ ହସି ଚାଲିଛ ି|| 

* 
               ବାେଲ ର 
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ଶୀତ ଗୀତ 
ବାସ ୀ ଦାସ 

ଘାସଫୁଲ ଓେଠ ଚୁମିଲାଣି ଆସି 
ଶୀତ ପି  ିତା'ର ଲାଜ ଓଢଣୀ 
ର  େବର ର ଫୁଲ ଫୁଟଲିାଣୀ 
ବଗିଚା ସାଜଛି ିସେତକି ରାଣୀ । 
 
କଜଳପାତରି ର ଶୁଭିଲାଣି 
ବରିହୀ ନାୟିକା ଆଗମ ଜାଣି 
ସୁଲୁସୁଲୁ ବାଆ ପଣତ ଉଡାଇ 
ଛୁଇଁଲାଣି ତା'ର େଦହକୁ ଜାଣି । 
 
ସୁନା ଧାନେ ତ ନବବଧୂ ପର ି
ହଳଦୀ ପାଟେର େଘାେଡଇ େଦହ 
ମ ୁଳା କନଆି ପରି ଅେପ ାେର 
ଖସୁିେର ଚାହଚ ିଆସିେବ ିୟ । 

େସାରିଷ ଫୁଲେର ଗଭାକୁ ସେଜଇ 
ସବୁଜ କିଆରୀ ହସୁଚ ିେଦଖ 
ଶୀତ ଆସିଲାଣି ଡାକାଡକି େହାଇ 
କହୁଛ  ିକାେଳ େଦ ଲା େଲାକ । 
 
ଏଇ ଶୀତ ସେତ େକେତ େବଦରଦୀ 
ବୁେଝନ ିକାହାକୁ େହଉଚ ିକ  
ତା' ଇଛାେର ଆେସ ତା' ଇଛାେର ଯାଏ 
କରିେଦଇ ସବୁ ହୃଦୟ ନ  । 
              * 

ସ ାଦକିା, ଶିଳା ୀ କବତିାୟନ, 
 ଭୁବେନ ର। 

େମା -୯୮୫୩୯୯୩୯୯୩ 
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କୁନ ିେହେଲ ବ ିକମ ତ ବଡ଼ 
ସେ ାଷ କୁମାର ପ ା 

କୁନଟିଏି େବାଲି ଭାବନାହ େମାେତ 
  କୁନ ିନୁେହଁ େମାର ମନ, 
ଏ କୁନ ିମନେର େଦଖଇ େକେତ େଯ 
  ବଡ଼ େହବାର ସପନ। 
   
କୁନ ିଛୁଆଟଏି ବାଜଆି ରାଉତ 
  େଦଶ ଲାଗି େଦଲା ାଣ, 
 ଧମପଦ ପଣିୁ ଜାତ ିହତି ପାଇଁ 
  ତନୁ କଲା ସମପଣ। 
   
େଜାରାବର ଆଉ ଫେତ ସିଂହ ବୀର 
  ଦୁେହଁ ତ ଆଦଶ ପୁତ, 
ଧରମ ନାମେର ଜୀବନ ହାରିେଲ 
ମଥା କେଲ ନାହ ନତ। 
 
କୁନ ିପିଲାଟଏି 'ଶିବା' ନାମ ତା'ର 
  େଗାମାତାର େଦ  କା , 
 
 
 

ହେ  ଖ  ଧରି ବଧିମୀ ହାତରୁ 
  ଛି ାଇଲା ମତୁୃ  ଫା । 
 
କୁନ ିଝିଅଟଏି ପିଲା ନାମ 'ମନୁ' 
   େଦ ଲା ସିଏ ପ, 
ନଜି ରାଜ  ସହ େଦଶକୁ କରିବ 
  ବେିଦଶୀ ହାତୁ ାଧୀନ। 
 
ଉପମନୁ  ପଣିୁ ଆରୁଣିର କଥା 
  କିଏ ଜାଣି ନାହଁ କହ, 
ଗୁରୁଭ ିେର େସ ସି  ମହୀେର 
  କେମ େହେଲ ସୁନା ପଅୁ। 
 
ଛୁଆଟ ିେସ େଛାଟ 'କା ା' ନାେମ ିୟ 
   ବ ଲା ରା ସ ଗଣ, 
ଉ ରି େଦଶକୁ ର ଗଲା କୀ  
   କଲା ଧମ ସଂ ାପନ। 
             * 

ଗତରିାଉତପାଟଣା, କଟକ। 
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   ୨୦୨୨  

ଆସିଲା ଶୀତ 
େକଳୖାଶଚ  େବେହରା 

ଆସିଗଲି ମୁହ ଡେିସମର ମାସ  
         ବରଫ କଣାକୁ ଝରାଇେର , 
ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ସମ  େଦହ 
       ଶୀତେର େଦବ ିମଁୁ ଥରାଇେର 
        
ଦନି େଛାଟକରି ରାତ ିବଢ଼ାଇବ ି, 
   େବଳକୁ େବଳତ ଥ ା ଚଢ଼ାଇବ।ି           
 ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଶୀ  କରିେଦବ ି
        େଦହରୁ ରକତ ହରାଇେର, 
ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ସମ  େଦହ 
       ଶୀତେର େଦବ ିମଁୁ ଥରାଇେର.. 
        
 
 
 
 
 
 

ସକାେଳ ଖରାକୁ ଟାଣି େନଇଯିବ ି, 
  ସ େବେଳ ନଆଁି ପାେଖ ବସାଇବ ି। 
ଗରମ େପାଷାକ ପି ବିାକୁ େଦବ ି
       ବଳଶୀତକୁ ଡରାଇେର , 
ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ସମ  େଦହ 
      ଶୀତେର େଦବ ିମଁୁ ଥରାଇେର .. 
       
ଫସଲ କାଟବି ବେିଲ ଚାଷୀଭାଇ , 
    େମାର ପାଦସେ  ପାଦକୁ ମିଳାଇ 
କବ ିସଉରଭ କହ  ିପଜୂବି  
         କମଳା ୁ  ଫୁଲ ଧରାଇେର , 
ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ସମ  େଦହ  
     ଶୀତେର େଦବ ିମଁୁ ଥରାଇେର... 
                * 

ବାଲିଗୁଡ଼ା ,  
କ ମାଳ 



 

 

31 

 

                                                                                                                   ଡେିସମର 
                              ୨୦୨୨  

ଶୀତ ଆସିଲା େ ତ ପରୁିଲା  
ଦନି େହାଇଲା େଛାଟ  
ଧରଣୀ ରାଣୀ ସେଜଇ େହଲା  
ପି  ିହଳଦୀ ପାଟ  l 
ଚାଷୀ ପଅୁର ମନ ହରଷ  
ଧାନ ଅମଳ ପାଇଁ  
ପରଜାପତ ି ଉଡ ିବୁଲଇ  
ଡାଳରୁ ଡାଳ ତହ  l 
ନାନାଜାତରି ଫୁଲ ଫଳେର  
ବଗିଚା ଉେଠ ହସି  
ସଭିଏଁ ପିଲା ସା   େହାଇଣ  
େଭାଜ ିକର  ି ବସି l 
ଶୀତ ମାଉସୀ କହଲିା ଆସି  
ମଁୁ ପରା ତୁମ ମିତ  
ଶୀତ ଋତୁେଟ ଅଛ ିେବାଲି ତ  
କେର ଜଗତ ହତି l 
ନ େଲ ମୁହ ତୁମରି ପାଇଁ  
େରାେଗ ପଡ  ତୁେମ  
ସବୁ ଋତୁ େଯ ତୁମରି ପାଇଁ  
ରହଛି ିଧରା ଧାେମ  l 
             * 

ଶିଶୁ ସାହତିକିା ତଥା ସଂପାଦକିା  
      " ବଉଳଫୁଲ " 

ଯାଜପରୁ େରାଡ , ଯାଜପରୁ 

ଶୀତ 
େଜଶରୀ ସିଂହ 

ାର  
ଚୁମୁକ ିଦାଶ (ମି ) 

 
 
ପବୂ ଜନର କମ ବେଳ,  ାଣୀ ଏ ମିଳ  ିସକେଳ 
ପାପପ େର ଘା ି େହାଇ, ପଣୁ କୁ ଭୁଲି ପାେପ ରହ ି
 

ାର  ଯହ ନ େଭାଗିଣ, ମତୁୃ  ଲଭିେଲ ଜୀବ ଗଣ 
ପନୁଃ ମିଳ  ିସଂସାରେର, ସଂସାର ଦୁଃଖ କାରାଗାେର 
 
କରଇ େକେତ କମ ମାନ, ାଥକୁ େଦଇ େ ାସନ 
ସବୁ େବାଲଇ େମାର େମାର, େକହ ିନୁହଁ  ିଆପଣାର 
 

ୀହରି ନାମ ନାହ ତୁେ , ମଁ-ୁକାର ଗେବ ମହୀ ମେ ଼  
ଜନ ମରଣ ଚ ାକାେର, ନି ାର ନାହ ପାପ ଭାେର 
 
କମ ଜାଣିଣ ଫଳ େଦଇ, ସୁକୃତ ପଣୁ  ସୁଖପାଇ 
ଶା  ଅବ ା ଧମ ହାନୀ, ଜୀବନ ପାପପେ  ପଣିୁ 
 
ପିତାମାତା  ହୃେଦ କ , େଦଇଣ ପୁ  େଯ ସ ୁ  
ହତାଶା ଭରି ପରିବାେର, ଘା ି ହୁଅଇ ନରକେର 
 
ଋଣ କରିଣ ନ ଶୁଝଇ , ଯମ ହ େର ଦ  ପାଇ 
କଲା କମର ଫଳମାନ, ପନୁଃ ଜନଣି େଭାେଗ ପଣୁ 
 

ାର  ଲଭି ଜନା େର, ଦୁଃଖେର ପଣିୁ କାରାଗାେର 
ସଂସାର ବ େନ ଆବ , ଆ ା କଦାପି ନାହ ଶା  
                       * 

                    ବଲା ୀର 
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   ୨୦୨୨  

ୀରାମ ବ ନା 
େଜ ାତି ଭା ପ ନାୟକ 

କା  େକାଦ ଧାରୀ 
େହ ଭୁ ରାବଣାରୀ 
ଶଣୁିବା େହଉ େମାର ଦୁଃଖ 
ଦଶରଥ ନ ନ 

ଭୁ ଜଗତବ ନ 
େମା' ଠାେର କାହକ ିବମିଖୁ 
େହ ରଘନୁାଥ, େଘନ ଅଧମ ଣୀପାତ । 
ତାର ିଅହଲ ା ବାଳା 
ପଥେର ଲା ଶଳିା 
ଚରଣ େରଣ ୁ ଲ େଦଇ 
େମା' ଦୁଃଖ ଶଳିା ଭାର 
ତା' ଠାରୁ କବିା େଘାର 
ପାଦେର େଦଉଛ ଆେଡଇ 
େହ ରଘନୁାଥ ,େଜ ାତକୁି ଦଅି ଦବି ପଥ।  

ଜାନୁର ନ ରାମ 
ମଯ ାଦାପୁରୁେଷା ମ 
େହାଇଲ ଦେିନ ଗ ାପାରି 
ଭ ିଭାବକୁ େଘନ ି
ବଢ଼ାଇ ପଦ େବନ ି
େକବୖ କୁ େଦଲ ଉ ର ି
େହ ରଘନୁାଥ, ନ କର େମାେତ ଅନାଥ।  
ସୂଯ ବଂଶୀ ନାୟକ 
ସୀତା ଅ  ଶାୟକ 
ମ େର େନଲ ଅବତାର 
ମାର ିଦୁ  ଅସୁର 
ଉ ାସ ିପଥୃୀ ଭାର 

ତୁମ ଗୁଣ େକ ବ  ପାରବି 
େହ ଚାପଧାରୀ, କରବି ଭବା ବୁ ପାର ି
ଅନାଥ ଜନ ନାଥ 
ତୁେମ ନାଥ  ନାଥ 
େମା' ଦୁଃଖ ଭାର ଗୁରୁତର 
ଭାସୁଛ ିଦୁଃଖା େବ 
ଉ ାର ଅବଳିେମ 
ଭ  ଯିବକ ିରସାତଳ 
େହ ରଘବୁଂଶୀ,ଭ କୁ ର ବ ଆଶାସୀ।  

 କଳସ େ  
ନାେମ ଓଡ଼ଗଁା ଖ ାତ 

ୀରଘୁନାଥ  ମ ରି 
ରାମ ଲ ଣ ସୀତା 
େହଉଛ  ିପୂଜତିା 
ସାେଥ ହନୁମାନ ଭ ବୀର 
ରାମତାରକ ମ  ଜପି 
କବସି ାଟ ଉେପ  ଭ  କବ ି
ଉେଡ଼ କୀ  ପତାକା 

ିତେିର ପଡୁଛ ିଡକା 
ରଖ େହ ୀରାମ ରାଘବ 
ଦୁଃଖ ନାଶନ ବାନା 
ଉଡାଅ ମହାମନା 
ବି କୁ ରଖ ପଦମଖୁ 
େହ ରଘନୁାଥ,ଶୁଣିବା େହଉ େମା' ଆରତ।  
                      * 

             େଖା ା 
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ଗ ଶଉିଳ ି
ସୂଯ କା  ିଦାଶ 

ସୁ ର ବା ା  
ୁ  ଗ ଶିଉଳ ି

େକାମଳ ରୂପ ଝଳ ି 
ରା େର ଫୁଟ ି 

ାତଃ ଯାଏ େସ େଲାଟ ି 
ସମାେଜ ଦଏି େଭଟ ି
ଆଶା ସ ରି  
ରୂେପ ବଡ଼ ସୁ ରୀ  
ସୁବାସ ବାସଭର ି
ବା ାେର ତାର  
ହେସ ସାରା ସଂସାର  
ନାହ ବାଛବଚିାର  
ମାଟେିର ମିଶି 
ମନ ତଥାପି ଖସୁି  
ବାସୀ େହେଲ େସ ବାେସ 
ଦଏି େ ରଣା  
ମେନ େକେବ ନକର  
ଅନୁେଶାଚନା  
ସଦା କମ ଧମେର  
ଲଗାଅ ମନ  
ମାୟା େମାହତି  
ସୁଖ ଦୁଃଖ ମି ିତ  

ଭୁ ଚରଣା ିତ l 
          * 

 ଓଗାଳପଡା, ଜଟଣୀ 

                                 
           ନଆଁି ତ ନ େଲ            ଧୂଆଁ ଉେଠ ନାହ  
                  କଥା ରହଅିଛ ିେଲାକ  ମୁଖେର 
            ଆଦମି କାଳରୁ             ରୁଢ଼ ି େୟାଗେର 
                   କିଛ ିସତ କିଛ ିମିଛ ତ ମିତେର।। 
             ନଦୀ ବହ ିଆେସ           ଅେନକ  ଦୂରରୁ 
                   ଘାତ ତଘିାତ କହେର ବାେଟାଇ  
              େକେବ ନରିାନ         େକେବ ଆନ ତି  
                  ଧୂଆଁଧାର  େହାଇ  ପାହାଡୁ ଖସଇ।। 
             ଅେନକ ଉ ରୁ            ନଦୀପେଡ ତେଳ 
                   ଜଳ ପାତକୁ ଭାରି ଭୟ ଲାେଗ 
            ସମୟ ପାଇେଲ            ଛୁଟଯିା  ିେଲାେକ 
                  କୃତରି େ ାେଡ଼ େଲାଟ  ିଆନେ ।। 
           ଚାଳୁ ଉେଠ ଧୂଆଁ            ପାହା  ିପହେର 
                 ଧାନ ଉଷା ହା ି  ବସାଇ ଚୁଲିେର 
            ବାହୁନ ିକା ଇ              ତି ନ ିଶୁେଭ 
                  ବଡ଼ େସ ଦରଦ ିଆ ର  ଧୁଆଁେର।। 
            ଧୂର କୁ ଳେିର            ଜୀବନ  ଯାତନା 
                    କିଛ ିରହଯିାଏ ହୃଦୟ ଭିତେର 
           େଶଷ  ଧୂଆଁ ଧାର            ମଶାଣି ଭୂଇଁେର 
                   ଯା ା େସ ଅଧୁରା ତୃ ିପଟୁକାେର।। 
                                 * 

                                   େଦଉଳ,ି େଖା ା 

ଧୁଆ ଁ
ବସ  କୁମାର ସାହୁ 
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ପରିବ ନର ସର...... 
କେିଶାର ଚ  ଧାନ 

େକଉଁ ଦନିରୁ ସମୟ େ ାତେର  
ଭାସି ଯାଇଛ ିଅତୀତ ! 
ଚ ଗୁ  ଶାସନକାଳରୁ 
ସ ାଟ ବି ୁସାର,  
ଚ ାେଶାକରୁ ଧମାେଶାକ, 
ହଂିସାରୁ ଅହଂିସା ଯାଏଁ... 
ଲମି ଚାଲିଛ ିଘଟଣାବଳୀ 
ବଶିାଳ ଭାରତୀୟ ସଭ ତା...! 
େମାଗଲ ମରହ ା, 
ଇଂେରଜ  ଏକଛ  ଶାସନ, 
େକେତ େକେତ ା କିାରୀ... 
ବୀର ଜନଛି  ିଏଠି 
ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ଢାଳ ିମନ ାଣ 
ତଳିତଳି କରି 
େଦଇ ବଳଦିାନ, 
ର େଲ ମାଟ ିମାଆର େଟକ..!  
ହେିରାସୀମା ନାଗାସାକୀରୁ  
ପାକି ାନ ବଡର, 
ଚୀନର ଲା  କରିଡରରୁ  
ଆେମରିକୀୟ ବ  େବଷୖମ  
ଯୁ  ପେର ଶା ,ି 
ଘଟଣାବଳୀର ଫ  ଫ  ତାଲିକା.. 
 
 
 
 

ବି  ଜଗତକୁ େଦଖାଇ ଲା ଦେିନ 
ବ ବିାର ନୂତନ ମାଗ..! 
ଗା ୀବାଦ ଆଜ ିକବର ତେଳ ! 
େବୗ ଧମ ଲୁ ାୟ, 
ଶତଶତ ଚ ାେଶାକ  
ଦୟାନଦୀ ତୀେର ଅେପ ିତ 
ଧଉଳଗିିରିରୁ ଶୁଭୁଚ ି
ବୁ  ଶରଣା  ଗ ାମିର ର ! 
ଶା ି ୁପଠାେର ାନମ  
ନାଥୁରାମ ଗଡେ  ଆଜ ିଅନୁତ ...! 
େହଇ...ଚୀନ ସୀମା ରୁ ଶୁଭିଲାଣି 
କେରାନା ପରବ ୀ ପରିବ ନର ର... 
କାଶୀର ମଥାରୁ ଦଶିିଲାଣି 
ବକିାଶର ଶତଶତ ଆେଲାକର ଚି  
େମୗନଭ  େହାଇନାହ ଋଷିଆର 
ଯୁ  େଦହୀର ଡାକରାେର ବି  ଥରହର 
ଜାପାନ କରିବ ମ ି େ  େିଟନେର  
ଆେୟାଜତି େହବ ବି  ସ ିଳନୀ 
ଅଚେିର ଲାଘବ େହବ କି ତୃତୀୟ ବଶି 
ମହାଯୁ ..? 

ସଦସ  
ଓଡ଼ଶିା ସାହତି  ଏକାେଡମୀ ତଥା ସଭାପତ,ି  

ମାଟଲି ା ସାହତି  ସଂସଦ,  
ଓଡ଼ଶିା ମାଲକାନଗିରି 
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ସବୁ ବ ନରୁ      ମୁ କରି େମାେତ 
        ତୁମରି ଶରେଣ ରଖ 
ଭବ ପାରାବାର     ପାରି କରିେନବ 
     ଆେହ ଜଗତ ପାଳକ।୧। 
ଅଳୀକ ସଂସାେର      ଏ ର ମ େର 
        ତୁେମ ଭୁ ନେିଦଶକ 
ତବ ଇ ିତେର      ଏ ର ମ େର  
     ନାଟକ କଲି ଅେନକ।୨। 
ସଫଳ ବଫିଳ       ଅଭିନେୟ େମାର 
       ହା  ଜତି ଯାହା େହଲା 
ସବୁ ଫଳାଫଳ          କରୁଛ ିଅପଣ 
     େଘନାକର ନ  ଲାଲା।୩। 
କରିଛ ିଭରସା         ତୁମକୁ ଭୁ େହ 
      ମାତୃଗେଭ ବାେବଳୁ 
ଜୀବନ ଯା ାେର        ଉ ାରିଛ ଭୁ 
       ବାେଟ ଝୁ ି ପଡୁପଡୁ ।୪। 
ଭୁ  ପେଥ ଗେଲ     ରା ା େଦଖାଇଛ 
          େସହ ିତ କୃପା ତୁମର 
ତୁମରି ଆଶିଷ        ଝରିପଡୁ ସଦା 
          ାୟିଛ ିତବ ପୟର।୫। 
            * 
            େଖା ା 

ତୁମରି ଶରେଣ ରଖ 
ବାସ ୀ େଦଈ 
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ଅତୀତର ତୃ ିବଜିଡି ଼ତ 
ବଦି   ଜୀବନର  ଆଉ ହତାଶାର ଚି ଼ 

ଅପାେସାରା ଅଛି ା ଗପର 
କୁେହଳ ିମାଳକିା 

ତି ତାର  ଅନୁଭୂତ ିଯାହା େକେବ ଭୁଲିବାର ନୁେହଁ  l 
 

ବ ମାନ ସମୟର ସୁଅ 
ଉଠାଣି ଗଡ଼ାଣି ଆଉ 

ଅ ାବ ା ରା ାର ପ କ 
େସେକ  କ ାର  ତାଳ  େନଇ 

ଝୁ ିପଡି ଼ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିବାର ନଶିା 
େକେବ ଜତୁି ଜତୁି ହରିବାର ାଦ (ବଷିାଦ ) 

ଆଉ େକେବ ହାରୁହାରୁ ଜତିବିାର 
ଅଦମ  େଚ ା l 

 
ଭବଷି ତ ସବୁେବେଳ ଅ କାରମୟ 

ପ ତା'ର ଆଶା ଅସୁମାରୀ 
ନୀଳକଇଁ ମନ େନଇ, ରୂପାଜ   ପାଇବାର ନଶିା 

େପାଖରୀେର ପଦ  େହାଇ ସ -ସୂଯ  ମିଳନର  ଆଶା 
ଜାପତ ିମନ େନଇ 

କ ନାର - ମଧୁବେନ ଉଡବିାର ଇ ା 
ସୁଖର ସାଗର ତୀରେର 

ଭାବନାର - ବାଲିଘର େତାଳବିାର ପିପାସା 
କିଏ ଜାେଣ କାହା ଭାେଗ  ଅଛ ିେକଉଁ େଲଖା..? 

ଅତୀତ, ବ ମାନ ଓ ଭବଷି ତ 
ଅଳକା ଦାସ 
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                       ୧ 
ଭକତ ବ ଳ ହରି, ନାରାୟଣ ଗିରିଧାରୀ, 
      ଶୁଣ ବାେର କ  େଡର,ି ଡାେକ ଭକତ 
  ଭକତର ଡାକ ତୁେମ, ନ ଶୁଣି ପାର କି କେ , 
      ଚ ୁ ବା ଦୃ ି ସମ  ବାେର ଢାଳ ତ, 
          କାହ ଅବା ଶଣିୁବ ଡାକ, 
      କି ଧନ େଦଇ ପାରିବ ି ାଥ ଜଡତି । 
                         ୨ 
   େ ୗପଦୀ ମାନ ର ଲ,ଗଜ ଉ ାରଣ କଲ, 
       ଦଶ ଅବତାର େନଲ ,ଭ  ର ଛ 
   ସୁ ୀବ ସହ ମି ତା,ବଭିୀଷେଣ ରାଜସ ା 
        ମାମଁୁ କଂସର ଧୃ ତା ଭୁ ଭା ିଛ, 
         ନଟକୁଟ ରସ ନାଗର 
         େଗାପୀ ବ  ହରଣେର ହୃଦୟ େଚାର।  
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

୩ 
   ସତୀ ପେଣ ଅନସୂୟା, ଧରିେଲ େକାଳେର ମାୟା, 
         ମାୟାଧର ର ମାୟା, କିଏ ବା ଜାେଣ 
   ଗରୁଡ଼କୁ ସୁଦଶନ, ଅଜୁନକୁ ହନୁମାନ, 
   ଲଢାଇ, ଗବ ଗଂଜନ, େଦଖ ଆପେଣ 
             ବି ାଧାର ନାମ ବହଛି 
        ସବବ ାପି ଜନାଦନ ଦାରୁେର ଅଛ । 
                          ୪ 
    ଦାସିଆ ନଡି ଼ଆ େନଇ,ବ ୁ ଥାେଳ ଅ  େଦଇ 
          କୁବୁଜାକୁ ରୂପ େଦଇ, ସଦା ହସୁଛ 
    ଜୟେଦବ ଘେର ଯାଇ , ୀ ହ େର େଲ  େଦଇ, 
           ପଦମାେର େଦଖା େଦଇ, ଯଶ ର ଛ, 
           େସହ ି ଭୁ ନୁହଁ କି ତୁେ  
           ଭ  ସୁେରଶ ଡାକଇ ନ ଶୁଣ ଲେବ।  
                           * 

                     ଜଟଣି, େଖା ା 
                     ୯୭୭୭୨୩୮୬୪୦ 

 

ନେିବଦନ 
ସୁେରଶ ଚ  ରଥ 
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ଜୀବନଟା ଏକ ଭ ା ସିଲଟ 
କିଏ କଣ ଜାଣି ଥାଏ, 
ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ େକମିତ ିେକଜାଣି 

ପ ସବୁ ହଜ ିଯାଏ। 
ଜୀବନ ର ଟା ଫିକା ପଡି ଼ ଯାଏ 
ଚାଲିବାତ ସେର ନାହ, 
ଅସୁମାରୀ ପ ହଜ ିହଜ ିଯାଏ 
ସଂଘଷ ଜଣିିବା ପାଇଁ, 
ଜୀବନଟା ଏକ ପୂ  ର  ମ  
ସୁଖ, ଦୁଃଖ ଦୁଇ ସାଥୀ। 
ବାରିେଛ ଶପଥ ଅଭିନୟ ଆମ 
ର ବାନ ିକିଛ ିବାକି, 
ଭ ା ସିଲଟେର େଲ ବାକୁ େହବ  
ଜୀବନର ସବୁ େଖଳ, 
ସାଜବିାକୁ େହବ ପୂ  କାରିଗର 
ଆେସ େଶଷ ଯବନକିା େବଳ। 
େଲ  େଲ  ଯାଆ ଜୀବନ କାହାଣୀ, 
ଦଶିୁ ପଦ ଚି  ଢଳ ଢଳ, 
ଭ ା ସିଲଟ ବ ିେଦଖାଇ େଯ େଦବ, 
ବୁ ିମ ା େକୗଶଳ। 
ବୁ ିମତା େକୗଶଳ। 
             * 

 େଖା ା 
 େମା-୯୧୧୩୮୮୪୩୯୦ 

ଭ ା ସିଲଟ 
େରଣୁକା ରଥ 

ଶୀତକୁ ଏେବ ତ  
ଚି  ିେହଉନାହ 
ମଣିଷ ପରି େସ ପି ଛି ିମୁଖା  
ଶୀତ ଆସିଗେଲ  
କୁହୁଡ଼ ିକାକେର 
ଶୁଭୁନ ି ିୟାର କାନ ଝୁମୁକା ।।0।। 
ଶୀତ ଆେସ େଯେବ  
େଗ ୁ  ଫୁଲ ହେସ 
ରୂପସୀ େଦଖ  ିନୂଆ ସପନ 
ବେିଦଶେର ବା ପଅୁ  ପରିକା 
ବଦେଳ ଶୀତର ଚାଲି ଚଳନ, 
ଶୀତ କା' ମନେର କ ନ ଭେର 
ଫିକାକେର କା'ର ଜୀବନ େରଖା ।। ୧ ।। 
ବଢଲିା ଝିଅର ନି ତ ିଭଳ ି
କେଠାର େହଉଛ ିଶୀତ ନି ତ ି
େବେଳେବେଳ ସିଏ  
ଅସହି ୁ  ହୁଏ 
େରେଜଇ ଭିତେର ଫୁଲାଇ ଛାତ,ି 
ନଉି  କହୁଛ ି
ଦାରି ବାଡେିର  
ଶୀତ ମାରୁଅଛ ିଚଉକା ଛକା  ।।୨ ।। 
 

େଲାକିପରୁ, ଗଡ଼ମାଣତୀର, େଖା ା  
େମା : ୯୭୭୬୧୭୯୦୭୮ 

ଶୀତକୁ ହୁଏନା ଚି  ି
ଯେମ ର କହଲସଂିହ 
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େହ ବଦିାୟୀ ବଷ ! ତୁେମ କାଳଗେଭ ଲୀନେହାଇ ପଣିୁ 

ଆସିବନ ିେକେବ ଥେର ୃତ ିେହାଇ ଆଉ େମା' ଜୀବେନ, 
େଲାଡାନାହ ବ ବିାକୁ ଅତୀତର ପାଦଚି  ଗଣି 

େମା' ବ ମାନର ପ ଫି ି େଦଇ ନରିାଟ ନଜିେନ ।। 
 

େହ ବଦିାୟୀ ବଷ ! ତୁେମ ଯିବ ଯଦ ିଯାଅ ଅନ କୁ 
େମା' ଅ େର େମା' ବାହାେର ତୁମଲାଗି ତନିଗିାର ଟଣା, 

ତୁମ ତୃ ିନିଦାଘେର ଜଳାଇ େମା' ବାସ ବସ କୁ 
କାଟବିାକୁ ଚାେହନା େମା'  କୁନକୁିନ ିମୁଲାୟମ େଡଣା ।। 

 
େହ ବଦିାୟୀ ବଷ ! ତୁେମ େଶାଇଯାଅ ଶରଶଯ ା ପେର 

ଉଠିବାକୁ ଚାହବନ ିଉଠିେଲବ ିଚାହବନ ିେମାେତ, 
ଦଅି ଦଅି ଦଅି େମା'ର 'ଏେବ'କୁ ମଁୁ ପରିଚଯ ା କେର 

ମଁୁ ଆ ିବ ିେମା' ଇ ାେର େମା' ହାତର ଭାଗ େରଖା େଯେତ ।। 
 

େହ ବଦିାୟୀ ବଷ ! ଶୁଣ ତୁମକୁ େମା' ଲେ ରାଣ େଦଲି, 
େଦହ ଦୂେରଥାଉ େମା'ର, ଛାଇକୁ ବ ିଚାହବନ ିବୁଲି ।। 

                    
       େଲାକିପରୁ, ଗଡ଼ମାଣତୀର , େଖା ା                 

େମା : ୯୯୩୭୯୫୩୫୨୬ 

େହ ବଦିାୟୀ ବଷ ! 
ନଶିକିା  କହଲସିଂହ 
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ଜୀବନ ଦୁଆେର  
ମରଣ କରାଘାତ  
କେର େଯେବ।  

ଅତି  ଚ ା େହାଇଥାଏ େସେବ। 
ପଚାରିବ ିତା ୁ ....... 

 କିସ ମୁହ ସମପବ.ି..., 
େରାଗଶଯ ାେର ପୀଡ଼ିତ    
ଵୃ  ବାପା େମା'ର..........।  

ଯଦ ିଚା ହୁଛ ତା ୁ   
ଜୀବନ ଜ ାଳୁ ମୁ ି କର ।  
େମା' ଜୀବନ ପୂ ତା .... 

ା  େହାଇନାହ......।  
ସମ  ଶିଶିର, ମଳୟ ,ବସ ର  

ମଧୁ ଚା ନାହ...........।  
େମା' ଜୀବନର ସମ  

ସ ତି ଧନକୁ ସମପ େଦଉଛ,ି  
େମାେତ ଆଉ କିଛି ଣ ବ ବିାକୁ ଦଅି,  

ନେଚ  ଶୁନ  ହ େର େଫରିଯାଅ.....।। 
* 

େମା- ୮୨୪୯୨୨୩୭୨୬ 

ମୃତୁ  
ସାର ଧର ଷଡ଼ ୀ 
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