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                                                    େସେପମର                                                                 
                       ୨୦୨୨  
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    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 ବଳିୟାରସିଂହ 

ଆମରି ସତ   
ଏମ-୧/୫, ମୁକୁ ସାଦ ହାଉସଂି େବାଡ କେଲାନୀ,  

େପା  : ପି ଏନ କେଲଜ, େଖା ା - ୭୫୨୦୫୭, ଓଡଶିା  
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ସରଗିଲା େଭାଦୁଅ..... 
ନାହ େସ ଭରା ନଈ..... 
ଏେବ ବ ିନଈେର ବାଲି ଆଉ ବାଲି..... 
ବଲି ଫାଟ ିଆଁ କଲାଣ,ି 
ଚାଷୀ ମୁ େର ପଣୁି ଚଡ଼କ..... 
ବନ ା ଯାଇଛ.ି..... 
ପାଣି ଛାଡଯିିବା ପେର 
େନତା, େନ ୀ ର  ଫେଟା ପାଇଁ େପା ....... 
େଯତକି ିଲାେଗ ଦୁଃଖ........ 
େସତକି ିଲାେଗ ହସ....... । 
ସରଗିଲା ାଧୀନତାର ଅମୃତ ମେହା ବ 
ରା ା କଡ଼େର.....ବଦୁି  ଖୁ େିର...... 
ଗଛେର.......େଟଲିେଫା  ଟାଓା  ଉପେର..... 
ଏେବ ବ ିଉଡୁଛ ିପବନେର...... 
ଫାେଳଫାେଳ ଉଡଯିାଇ ବା ରି ା ପତାକା...... 
ଦୁଭାଗ ର ଅ  ନାହ..... 
ଅ  େହବାର ସ ାବନା ବ ିନାହ....... 
ତଥାପି......ମଣଷିର ଆଶା େବତୖରଣୀ.... 
ହୁଏ ତ......ପଣୁି ଆସପିାେର........ 
ଏକ ସ ାବନାର ସୁ ର ସକାଳ.........। 
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େସେପମର 
୨୦୨୨  
   

୧.   କହବିକ ିଈ ର !    ବାସ ୀ ଦାସ       ୬ 
୨ .  ହାତଠାରି ଡାେକ େମା' ଗଁା ମାଟ ି  ଆରାଧନା ଦାଶ       ୭ 
୩.   ୀତରିାଗ     ର ିତା ମି       ୮  
୪.   ତୁମ ନୀରବତା....    ସୁକା  ିମି        ୯  
୫.   ତୁମକୁ େଦ ଲା  ପେର  େସୗମ ୀ ପ ା      ୧୦ 
୬.   ଚାରି ହାତ ଲମା ବାଳ   ତାରା ସାଦ େଜନା     ୧୧ 
୭.   ମଁୁ ଏମିତ ିଜେଣ ପାପୀ   ଦବିାକର ନାୟକ      ୧୨  
୮.   ଅଧାବୁଜା ଆ     ରେମଶ ମ ରାଜ      ୧୩ 
୯.   ନୀଳ ନଶିୀଥର ର    ପୂ  ଦାସ       ୧୪ 
୧୦.  ସାଉଁଟବିା - ଜୀବନର....  ରାଜାରାମ େବେହରା      ୧୫  
୧୧.  ମାଦକତା     ଆଶୁେତାଷ େମେହର      ୧୬ 
୧୨.  ଶୃ ଳ     ରାେଜଶ କୁମାର ମୁ       ୧୭ 
୧୩.  ସଂ ା ତୁେମ    ଅଭିେଷକ ମହାରଣା      ୧୮ 
୧୪.  େଚନାଏ ହସ    ଡା ର ବଧୂି  େଶଖର ମି      ୧୯  
୧୫.  ଅତୀତ, ବ ମାନ ଓ ଭବଷି   ବନିୟ ମି        ୨୦ 
୧୬.  ତୁେମ      େଶୖେଳ  ନାରାୟଣ େବେହରା    ୨୧ 
୧୭.  ମୁଠ ି      ା ମହା  ି      ୨୨ 
୧୮.  ଦୁଃଖର ବକ    ଅଂଜଳ ିଦାସ       ୨୩ 
୧୯.  ଜଳକା     ସୁମିତା େବେହରା ବାପି     ୨୪ 
୨୦.  ବରିହଣିୀ ରାଧା    ବନଜା ଧାନ       ୨୫ 
୨୧.  କାବ ର ତମିା     ପନ କୁମାର େଘାଷ     ୨୬  
୨୨.  ବନାନୀ େମାେତ ଡାେକ   ବନିୟ କୁମାର ଦାସ      ୨୭ 
୨୩.  କାଗଜ ଡ ା     ସାର ଧର ଷଡ଼ ୀ       ୨୮ 
୨୪.  ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଚାଲି  ନୂତନ କୁମାର େବେହରା     ୨୯  
୨୫.  ସତ ର ସ ାନ    ପଦନାଭ ପାଣି ାହୀ      ୩୦ 
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                                                    େସେପମର                                                                 
                       ୨୦୨୨  

୨୬.  କୃ ଲୀଳା (ରାଗ – ବ ଳା ୀ)  ସୁେରଶ ଚ  ରଥ     ୩୧ 
୨୭.  ବଇଁଶୀ ବାଲା     ବଜିୟା ଲଷୀ ମହାପା      ୩୨ 
୨୮.  ଗୁରୁ  ଗୁରୁ     ଅରୂପ କୁମାର ବି ାଳ      ୩୩ 
୨୯.  ମାମୁ ଘର ଗାଆଁ ଭଲ   ଖେଗ ର ବାଗ       ୩୪ 
୩୦.  ଅବଶି  ା ର     ଆରତ ିମ ରୀ ଦାଶ      ୩୫ 
୩୧.  ଉପରଟା ଯାହା ଭିତରଟା ....  ଅ ୟ ମହା  ି      ୩୬ 
୩୨.  ଉ ଳ ସୁକନ ା     ନଳନିୀ ଭା ଦାସ      ୩୮ 
୩୩.  ଶ ଗୁରୁତର (ଶଶୁି କବତିା)  ଡ. ଚପଳା ପ ା       ୩୯ 
୩୪.  ରାଜା ଝଅି     ସୁର ନ ପା        ୪୦ 
୩୫.  ଲୁହ      ରେମଶ ଚ  ମି       ୪୧ 
୩୬.  ସାଗର     ସୁନୀଲ ନାୟକ       ୪୨ 
୩୭.  ବାଲେକାନ ି    ଡ଼. ମା ଳକିା ମହାପା      ୪୩ 
୩୮.  ସ  ତୁ ଆସିବା ପେର   ଯେମ ର କହଲସଂିହ      ୪୪ 
୩୯.  କଳାକାରଟଏି     ହାସ ମୟୀ ରା       ୪୫ 
୪୦.  େକହ ିଜେଣ କହବିା ଶୁଣା ଗଲା  ଡ ରଜତ କୁମାର ଷଡ ୀ     ୪୬ 
୪୧.  ଅ ପୂଜ  ୀ ଗେଣଶ   ବାସ ୀ େଦଈ       ୪୭ 
୪୨.  ିୟା ଓ ଗାଆ ଁ    ନଶିକିା  କହଲସିଂହ      ୪୮ 

             

େସେପମର 
୨୦୨୨  

ବେିଶଷ ସୂଚନା 
ସ ାନୀୟ କବ ିଓ କବୟ ୀମାନ ୁ  ବନି  ଅନୁେରାଧ, ‘ଆମ କବତିା’ ର ପରବ ୀ ମାସକି ସଂକଳନ ପାଇଁ  
ଆପଣମାେନ କବତିା ୱାଟସଆପେର ପଠାଇବା ସହତି ‘ଆମରି ସତ ’ର ୟୁଟୁ ବ ଚାେନଲ ପାଇଁ ନଜି  
ମୁଖେର କବତିା ପାଠର ଭିଡଓି କରି ଆମର େଟଲି ାମ(୯୪୩୭୨୮୧୬୫୫)େର ପଠାଇବା ପାଇଁ େଚ ା 
କର ୁ  । ଉ  ଭିଡଓିେର ଯଦ ିକିଛ ି ତଟ ିଥାଏ ତାକୁ ଆପଣ  ଅନୁମତେିର ସ ାଦନ କରାଯିବ । 
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େସେପମର 
୨୦୨୨  

କହବିକ ିଈ ର ! 
ବାସ ୀ ଦାସ  

କହବିକି ଈ ର ! 
େକାଉ ବି ାସର ାହ ିେଦଇ 
ଡାକିବ,ି ଭଜବି,ି ମ ବି ି
ତମ ନାମେର, େ ମେର ଅବା 
ଭାବ ଭ ିେର... 
େଯେହତୁ ତମ ସାମାେର ହ 
ମଁୁ ବାରମାର ହୁଏ ପୀଡତି, ଲା ତି  
ତମ ସାମାେର ହ ଲୁଟଯିାଏ 
େମା' କ  ଉପାଜତ ସ ଦ ଐ ଯ  
େମା' ଭବଷି ତ ଆଉ, ପ । 
 

ତେମ କ’ଣ ାଣୁ !!! 
 

ଯଦ ିହଁ, େତେବ କାହକି 
ତମ ନାମ ଧରି ଡାକିବ ି
କରିବ ିଆକୁଳ ନ ? 
େକାଉ ଆ  ତ ୟେର 
ସମପଣ କରିବ ିନଜିକୁ 
ତମ ଚରଣେର ସୁର ା ନମିେ  !! 
 

ତେମ େଯମିତ ିଅବଚିଳିତ 
େମା' ଦୁଃଖକୁ େଦ  
ମଁୁ ଏେବ େସମିତ ିନଃି ହୃ 
େମା' ଭାଗ କୁ ନି  ି
ତମ ଭରସା ଅେପ ା ବରଂ ଭଲ 
ସମୟ ହାତେର ଛାଡେିଦବ ି
େମା' ଭାଗ ର େଡାରୀ । 
 

ଯୁଆେଡ େନେଲ ବ ି
ରହବି ିନରୁି  େବଗ 
ତେମ ଏେବ େମା ଜଂଜାଳରୁ ମୁ  
ବସିଥାଅ ର ସିଂହାସେନ 
ପାଷାଣ ମୁ ାେର; 
ମଁୁ ଆଉ ନାହ ତବ 
ଦୟାର ଅେପ ାେର 
େହ ିୟ ଈ ର !!! 

ସଂପାଦକିା - ଶିଳା ୀ 
ଭୀମଟା ୀ -୧, ଭୁବେନ ର 
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ହାତଠାରି ଡାେକ େମା' ଗଁା ମାଟ ି  

ଆରାଧନା ଦାଶ  

ହାତଠାରି ଡାେକ େମା' ଗଁା ମାଟ ି 
 େସ ମାଟ ିେମା' ପାଇଁ ସରଗ ସମ,  
ଭୁଲି ପାରିବକିି ତା'ର େମାହ ମାୟା  
 େଯଉଁଠାେର େନଇ ଲି ଜନମ।  
ଯାହା ଦା ଧୂଳ ିେହାଇ ମୁହ େବାଳ ି 
 େଖଳୁ ଲି େଖଳ ଗଁା ଦା େର, 
େକେତ ୃତ ିତା'ର ସାଇତା େହାଇଛ ି 
 େଗାଟେିଗାଟ ିେହାଇ େମାର ମନେର।  
ରଜ େଦାଳ ିଆଉ େବାହୂେଚାରି େଖଳ  
 କା କ ପୂ ମା ଡ ା ଭସାେର,  
ମେନପେଡ ପଣିୁ ପ ୁ େଦାଳ େହାଲି  
 ର  େବାଳାେବାଳ ିସାଥୀ େମଳେର।  
ବୁଢୀମାଆ ଗପ େବାଉ େପାଡ଼ ପିଠା  
 ସପନ େହାଇଛ ିଆଜ ିେମା' ପାଇଁ,  
ବାପା  ଆକଟ ଗୁରୁଜୀ  ଛାଟ  
 େଖାଜେିଲ ଆଉ କି ମିଳବି କାହ।  
ନୂଆ େପାଖରୀେର କଇଁର ପସରା  
 ଜ  ଆେଡ ଚାହ ମୁରୁକି ହେସ, 
ପରୁୂବ ଆକାେଶ ସି ୂରା ଫାଟେିଲ  
 ବାଳ ସୂରୁଯ  ମୁହଁଟ ିଦେିଶ।  

କଳକଳ ନାେଦ ା ଣୀ ବହଇ 
 େମା' ଗଁା ପବି  ମାଟକୁି ଛୁଇ,ଁ  
େଲାେଟଇ େଦଇଛ ିଅବଶ ଶରୀର  
 ସମାଜର ହତି ସାଧନ ପାଇଁ।  
ଗଁା ତାଳ ବେଣ ବାୟାଚେଢ଼ଇର 
      ବସା ଝୁଲୁଥାଏ ବାଆ ବତାେସ,  
କିଆ େଗାହରିିରୁ ହୁେକ େହା' ଡାକ  
      ଶୁଭିଯାଏ େଯେବ ରାତଟି ିଆେସ।  
ମେନ ପେଡ ପଣିୁ ଭଗବତ ଟୁ ି   
      ଦୁଃଖା ସାଆ  ଭଜନ ପ ୀ,  
ମଠ ମ ପେର ଲାଗଇ ଗହଳ ି 
       ଅଶିଣେର େଯେବ ଦୁଗା ଆସ ।ି 
େମା' ଗଁା େମା' ପାଇଁ  ସରଗ ସମାନ 
       କିଏ ଅଛ ିଅବା ତାହାର ସମ,  
େଛାଟ େହେଲ ବ ିେସ େମା' ପାଇଁ ମହାନ  

       ତା' େକାଳେର େନବ ିଶେହ ଜନମ।  

ମନଥ ନାଥ ଉ  ବିଦ ାଳୟ 
       ପ ାମୁ ାଇ, େକ ାପଡ଼ା  
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େସେପମର 
୨୦୨୨  

ୀତରିାଗ 
ର ିତା ମି   

େକେତେବେଳ କୁହ ଉଁ 
େକେତେବେଳ କୁହ ହଁୁ  
େସଇ ଉଁ ଆଉ ହଁୁ  ର 
ବ ନୀ ଭିତେର  
 ବ ା ପଡଯିାଏ 'ମଁୁ ' । 
ଉ.ଁ..... ହଁୁ   ଦୁଇଟ ିଅ ରେର 
 ସମାହତି ତୁେମ ଆଉ ମଁୁ । 
 

ତୁମ 'ଉ'ଁ େର ଭରିଥାଏ   
 ଅସର  ି ୀତରିାଗ 
'ହଁୁ ' େର ଝରୁଥାଏ ତୁମ    
 ହୃଦୟର ଅମାପ ସରାଗ  
େସଇ େଛାଟ ଦୁଇଟ ିଶ ର 
 ସେ ାହନ ଭୁଲିଯାଏ  
     ଜୀବନର େଯେତକ ବରିାଗ ।  
 
 
 
 
 
 
 

କି ୁ  ତୁମ ଓଠେର େଯେବ  
 ଛାଇଯାଏ ଗହନ ନୀରବତା 
େମା' ମନର େବଳାଭୂମିେର 
 ମଥାପିେଟ ଉମର ବ ାକୁଳତା । 
ଛୁଇଁେଦେଲ େଯେବ ତୁେମ ସରମେର  
 ବୁଜଦିଅି ଦୁଇ ଆ ପତା 
େର େମାର ଲାଜକୁଳୀ ଲତା,  
 େମା' ତନୁେର େଖଳଯିାଏ  
ମିଳନର ମତୁଆଲା ବା ା 
 େବପଥୁେର ଭୁେଲ େମା' ଅ ିତା । 
 

ତୁେମ ତ ଅଳସୀ ନଈ 
 ଚପଳ ଛ େର ଆସି  
ଅଳସ ଭା  େମା' ବେ ,  
 େମା' ସହତି ଯାଅ ମିଶି,  
ଇ ଧନୁର ର  ବି ,ି  
 ଅଥୟ କର େମାେତ  
ସାଗର ମଁ,ୁ ଭିଡନିଏି େକାେଳ, 
 ତୃ ା େମେ  ତୃ  ହୁଏ, 
ଶା ହୁଏ, ତମର େସ 
 ମୁ  ସମପେଣ   

    ଅସରାଏ ଖସୁି ଦଅି ସି  ି । 

ବଇ ା, ଅନୁେଗାଳ  
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                                                    େସେପମର                                                                 
                       ୨୦୨୨  

ତୁମ ନୀରବତା....  
ସୁକା  ିମି   

ନୀରବତା ତୁମ ସ  ଓେଠ େଯେବ 
      ଜ ଫୁିଲ େହାଇ ଫୁେଟ 
ଜ  ଯାଏ ହଜ ିଅନୁରାେଗ ଭିଜ ି
 ଲାଜର ା ନଈତୁେଠ......(୦) 
 

ଗଢଦିଏି ତୁମ ୀତ ିେକାଣାକର 
     ଅନୁପମ କଳାକୃତ ି
ମଉନ ଆଳାେପ ଏ ଭ ାମନର 
     କରିଦଏି ମରାମତ.ି.... 
ଖସୁି ସବୁ େଯେତ ଚକିିମିକି ଝଳ ି
       ତାରାଫୁଲ େହାଇ ଫୁେଟ 
  ଲାଜର ା ନଈତୁେଠ......(୧) 
 

 

ଆଣିଦଏି େଖାଜ ିକଥାକୁହା ଆ  
      େସଇ ହସ ମନେଚାରା... 
ସାତର  େଝାଟ ିତୃ ାତୂଳୀେର 
 ଆ ିଦଏି ଅପାେଶାରା 
େଢଉ ଆଲି େନ ହଜଯିାଏ ନଈ 
 କୁଳୁକୁଳୁ ମିଠା ଗୀେତ 
             ଲାଜର ା ନଈତୁେଠ.....(୨) 
 

ଅଳକିରି େକେତ ବେିଭାର ସ ଟ ି
 ଆେବଗେର ଡାେକ ଆ' 
ମହକିଯାଏ ଏ ମନର ଅଗଣା 
 ମହେକ ଋତୁର ଗାଆଁ.... 
କଇଁ ଅଭିସାେର ନଦିହରା ରାତ ି
       ୀତରି ସୁରଭି ବାେ  
  ଲାଜର ା ନଈତୁେଠ....(୩) 

"ସ କ " 
   ସାର ତ ନଗର , ସି ମହାବୀର, ପରୁୀ  



 

 

 

 

10 

 

େସେପମର 
୨୦୨୨  

ଏକି ଆକଷଣ ହୃଦେର କ ନ ରହୁନ ିମଁୁ ଆୟ େର 
ଚି  କେ ାଳତି ାଣ ବେିମାହତି ତୁମକୁ େଦ ଲା ପେର । 
 
ନବ ଉନାଦନା ମୁେଠ ସ ାବନା ମନକୁ ଅ ର କେର 
ଚେକାର ପରାେୟ େ ମର େଜ ା ାକୁ ଚା ନିୀରାତେିର ଝୁେର । 
 

ୀତ ିଉଷତାେର େଦେହ ତାତ ିବେଢ ରାତ ିବେିତ ଉଜାଗେର 
ଏକି ଆକଷଣ ହୃଦେର କ ନ ରହୁନ ିମଁୁ ଆୟ େର । 
 
ପହଲିି େଦଖାେର ଏେତ ଶିହରଣ ଆନେ  ମନ ଉ   
ସେତ ବା େଯମିତ ିଉଆଁସ ଆକାେଶ ଉଇଁଛ ିପେୁନଇଁ ଜ  । 
 

ମିଠା ଅନୁଭବ ଆ େୁଳ ଆେବଗ ାଣକୁ ଅ ିର କେର 
ମଁୁ ରେହ ନାହ େମା' ନଜି ଭିତେର ଭାବନା ଭିତେର ବୁେଡ଼ । 
 
ଦୁଇ େ ମପ ୀ େହାଇେଲ ଏକାଠି ମିଳନର ମଧୁ େର 
ଚି  କେ ାଳତି ାଣ ବେିମାହତି ତୁମକୁ େଦ ଲା ପେର । 
 

ତୀ ାର ଝା ି  ଜାଳୁ ଲା ନତି ିବସ ଟା ଯିବା ପେର 

ଏେବ େବଶୖାଖେର ମଳୟ ବହୁଛ ିତୁମକୁ େଦ ଲା ପେର । 

ତୁମକୁ େଦ ଲା ପେର 
େସୗମ ୀ ପ ା  

ଧାନ ଶି ୟି ୀ (ଓଡ଼ଶିା ଶି ା େସବା) 
                    ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉ  ବଦି ାଳୟ, ନରସିଂହପରୁ, କଟକ 
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                                                    େସେପମର                                                                 
                       ୨୦୨୨  

ଚାରି ହାତ ଲମା ବାଳ, ଦଶ ହାତ ଚାଲି 
ତାରା ସାଦ େଜନା 

ଚାରି ହାତ ଲମା ବାଳ, ଦଶ ହାତ ଚାଲି 
ଛାଇ ନଦି ସପନେର ଆସି ଲା କାଲି  
 ଚାରି ହାତ ଲମା ବାଳ, ଦଶ ହାତ ଚାଲି । ୦ । 
 

େତାଫା ଜ  ର  ପରି େଗାରା େଗାରା େଦହ 
ଫୁଲ ଭଳ ିବାସୁ ଲା ମିଠାମିଠା େ ହ 
େବଣୀ ତାର ତାରା ଫୁଲ ଝଟକିଲା ଖାଲି 
 ଚାରି ହାତ ଲମା ବାଳ, ଦଶ ହାତ ଚାଲି । ୧ । 
 

ହସ ତାର ଲେ  ହୀରା ଅନୁରାଗ ଲାଜ 
କଥା ତାର କାହାଣୀର େବଶ ବାସ ସଜ 
େମାର ମନ େଦାଳା ସେତ ବସି ଲା ଝୁଲି 
 ଚାରି ହାତ ଲମା ବାଳ, ଦଶ ହାତ ଚାଲି । ୨ । 
 

ଠାର ତାର ଯାଦୁକରୀ େମାହ କାେଳ େଲାଭ 
ଭାବୁ ଲି େମାର ଲାଗି େସଇ ଏକା ଶୁଭ 

ିୟା େବାଲି ଡାକିେଦଇ ନେିଜ ଧନ  େହଲି 

 ଚାରି ହାତ ଲମା ବାଳ, ଦଶ ହାତ ଚାଲି । ୩ । 

   ରାଜ ରଣପରୁ, ଜି ା-ନୟାଗଡ଼ 
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େସେପମର 
୨୦୨୨  

 

 
 
 
 
 
ଚାଲିବା ପାଇଁ ଭରସା କଲି 
େଯଉଁ ବାଟକୁ ଆଜ ି
ଭୁ  ଠିକଣା େଦଲା େସ େମାେତ 
ଆଶା େମା' ଗଲା ଭାଜ ି
 

ମଁୁ ଏମିତ ିଜେଣ ପାପୀ 
ମଁୁ ଜପ କେଲ ପାପ 
ମଁୁ ାନ କେଲ ପାପ 
ଜାେଣନା କି ପଜୂା କେଲ 
 େବାଲାଇବ ିତପୀ.. 
ମଁୁ ଏମିତ ିଜେଣ ପାପୀ ।।୧।। 

ମଁୁ ଏମିତ ିଜେଣ ପାପୀ 
ଦାନ କେଲ ପାପ 
ଧମ କେଲ ପାପ 
ଜାେଣନା କି କମ କେଲ 
 େବାଲାଇବ ିତପୀ ।।୦।। 
 
ଅ ର କଥା କହଲିି ଯା'େର 
ସାଜଲିା ଅ ି ଛୁରୀ 
କୂଳ ଆଗରୁ ବୁେଡ଼ଇ େଦଲା 
େମା' ବି ାସ-ତରୀ 
 

ମଁୁ ଏମିତ ିଜେଣ ପାପୀ 
ମଁୁ ଆହା କେଲ ପାପ 
ମଁୁ ସାହା େହେଲ ପାପ 
ଜାେଣନା କି ଆ ା େଦେଲ                    
 େବାଲାଇବ ିତପୀ.. 
ମଁୁ ଏମିତ ିଜେଣ ପାପୀ ।।୨।। 

 

 
 
 
 
 
ଆଉ ଜଣକୁ ଜେିତଇବାକୁ 
ହାରିଲି େଯେବ ବାଜ ି
ଦୁରୁବଳେର ଗଣା େହଲି ମଁୁ 
କହେିଲ େମାେତ ପାଜ ି
 

ମଁୁ ଏମିତ ିଜେଣ ପାପୀ 
ମଁୁ ସହଗିେଲ ପାପ 
ମଁୁ କହେିଦେଲ ପାପ 
ଜାେଣନା କି ଆଚରିେଲ 
 େବାଲାଇବ ିତପୀ.. 

ମଁୁ ଏମିତ ିଜେଣ ପାପୀ ।।୩।।  

ପାଟପରୁ, କନସିି 
େଗାଳ ରା, ଗ ାମ  

ମଁୁ ଏମିତ ିଜେଣ ପାପୀ 
ଦବିାକର ନାୟକ  
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                                                    େସେପମର                                                                 
                       ୨୦୨୨  

ଅଧାବୁଜା ଆ  
ରେମଶ ମ ରାଜ  

ଅଧାବୁଜା ଆ  ଅ  ପାଲଟଛି ି
ଅଧାଜଳା ଏେବ େଦହ 
େକଜାଣି କାହକି କାହା ପାଇଁ ଝେର 
ଆ ରୁ ଦ'ି େଟାପା ଲୁହ ।୦। 
 

ଆ  ଚାହ ଲା ସାତର  ମା  
େଦହକୁ ରେ ଇ େଦବ 
େଦହ େଦହଳୀର ଅଚି ା ପି ିେର 
ସପନକୁ ଶୁଆଇବ 
ନଦି ମାଉସୀ ତା' ହାତ ଥାପୁଡାଇ଼ 
େବାଳବି ସରାଗ େ ହ ।୧। 
               ଅଧାବୁଜା ଆ ..... 
 

ଆଖର ସପନ ଆ େର ରହଲିା 
େହାଇ ପାରିଲାନ ିସତ 
କଅଁଳଆି େଦହ ଅଧାଜଳା େହାଇ 
େହାଇଗଲା କଳ ିତ 
ଲୁହଭିଜା ଆ  ଅଧାବୁଜା େହାଇ 
ଛାତେିର ଜାକିଛ ିେକାହ ।୨। 
               ଅଧାବୁଜା ଆ .....  

କବ ିଓ କବତିା ଭବନ 
ମହୁଲ, ଅ ାରପଡା, େଖା ା  
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େସେପମର 
୨୦୨୨  

ନୀଳ ନଶିୀଥର ର  
ପୂ  ଦାସ  

େତା' ମିଠା ପାପରୁ ମୁଠାଏ ଧରି ମଁ ୁ
ମହୁମୁହାଣେର ବୁେଲ, 
େତା' ଓଠ ଆଉ ଆ ର ମିଠାେର 
ଚଇତ ବ ିବାଟଭୁେଲ । 
 

ଥରଥର େତାର ଓଠେର େସଥର 
େଦଇ ଲି େଯଉଁ ଚୁମା, 
େସଇ ଚୁମା ଲୁହ ଭିଜାଇ େମା େଦହ 
ପାପଲିୁେର ହୁଏ ଜମା । 
 

ତୁ େଧାଉ େଲ ଜ  ଆଲୁଅେର 
େତାର ମଖମଲୀ େଦହ , 
ଏପାଖେର େଭାକ, େସପାଖେର ଦୁଃଖ 
ମଝିେର ମଁୁ େଟାେପ ଲୁହ । 
 

ଉଷାରୁ େପଇଲୁ କି ନଶିା ସଜନୀ 
ନଶିାେର ପାହଲିା ରାତ,ି 
ନଶିା-ନଶିି ସିନା ସରିଗଲା ସଖୀ 
ମରୁନ ିେଦହର ତାତ ି। 
 

ଜ  ମନ ଆଉ ପାଗଳ ପବନ 
େବଳା ଛୁଇଁ ଯାଏ େଫରି, 
ଶୂନ ତା େଯେବ େଘରିଯାଏ ମେତ 
ତେତ ମଁୁ ହୁଏେଲା ଝୁରି ।  

କ ାବଣିଆ, ଛ ପଡ଼ା, ୀତପିରୁ, ଯାଜପରୁ  
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                                                    େସେପମର                                                                 
                       ୨୦୨୨  

ସାଉଁଟବିା - ଜୀବନର ଅନ  ନାମ 
ରାଜାରାମ େବେହରା  

ସାଉଁଟ ିସାଉଁଟ ିଥକି ଗଲିଣି ମଁ ୁ
ଅ ି େମାର ପରୁୂ ନାହ, 

େଗାଟେିଗାଟ ିକରି େଯେତ େଗାଟାଉଛ ି
େଗାଟାଇବା ସରୁ ନାହ ! 

ଖଟା, ମିଠା ାଦ େଭଦ ନ ବଚିାରି 
ଯତେନ ଅ ିେର େଥାଇ, 

ସମତୁଲ କରି ସବୁ ଅନୁଭବ 
ସାଦେର ଆଦରି େନଇ ! 

ବଜିେୟ ଉ ାସ, ପରାେ  ଉଦାସ 
ମତୁୃ େର ବ ତ େହାଇ, 

ଝରିଛ ିେଲାତକ, ମିଳେନ ପଲୁକ 
ତନୁ, ମନ ଶିହରାଇ ! 

ବେି େଦ ବଷିାଦ ଘାରିଛ ିହୃଦେୟ 
ିୟ, ପରିଜନ ପାଇଁ, 

ହେଜଇ-ପାଇବା ଜୀବନ ଯା ାର 
ମିଶାଣ-େଫଡ଼ାଣ ଦୁଇ ! 

ଜୀବନ ସ େର ବସି ନକିା େନ 
ହସିାବ କରୁଛ ିମୁହ, 

େଗାଟେିଗାଟ ିକରି େଯେତ େଗାଟାଉଛ ି
େଗାଟାଇବା ସରୁ ନାହ।  

ଶ ି ନଗର, େଖା ା 
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େସେପମର 
୨୦୨୨  

ମାଦକତା 
ଆଶୁେତାଷ େମେହର  

 ଓଠର ଲାଳମିା ଆ ର ଚାହାଣୀ କବରୀର ମାଦକତା 
 ବଖାଣି କହ  ିେ ମ ରାଇଜେର ଭରା େଯେତ ଗହୀରତା  ।୦। 
 

ଓଠ ନାଲି ର  ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ େବାଳଦିଏି େ ମର  
ବଖାଣି କୁେହ ତ ଗହନ ବାରତା କରି ସବୁ େମାହଭ  
ମନ ଗାଇ ବୁେଲ େସ ର  ପରେଶ ଭା ି  ସବୁ ନରିବତା।୧।। 
 

ଆ  ଗହୀରତା ମାପି ତ ହୁଏନା ନୀଳ ସାଗରର େ ମ 
ଦୁଇ ବୁ ା ଲୁହ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ଭାେ  ସବୁ ମ 
େସଇ ତ କାହାଣୀ ଆ ର ଚାହାଣୀ ଜୀବନର ସରସତା ।।୨।। 
 

କବରୀ କବତିା ଝରି ପଡ଼ଥିାଏ କବରି କଲମ ଗାର 
କଳା େମଘ କିବା ଓ ାଇ ଆସିଛ ିେଦଖାଇ ତା' ଆଡମର 

ଧୀର ମଳୟେର କୁ ଳର ଛାଇ େ ମର କିମିଆ ବା ା ।।୩।। 

୫୪, ଆୟ ପ ୀ 
କି  ଛକ, ପଟଆି , ଭୁବେନ ର  
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                                                    େସେପମର                                                                 
                       ୨୦୨୨  

ଶୃ ଳ 
ରାେଜଶ କୁମାର ମୁ   

ଯା' 
େଖାଲିେଦଲି ଶୃ ଳ 
େକେତ ଉଡ଼ବୁି ଏଥର ଉଡ଼ । 
 

େକେତ ଆଉ େଦୗଡ଼ବୁି 
ମିଛ ମରୀଚକିା ପଛେର, 
େକେତ ଆଉ ଜୀଇଁବୁ 
ଜୀବନ ଜ ାଳର ଯ ଣାେର । 
 

ଆଉ େଫରନା 
ନ େହେଲ ପଣିୁ ଫସିବୁ 
ମାୟାମଗୃର ମହକେର । 
େଖାଲି େଦ ପାଦର ଘୁ ୁର 
ଫି ି େଦ ତମା  େ ମିକାପଣକୁ 
ନଝିରିଣୀର ନନିାଦେର । 
ସମୟର ସୁରେର ଏେବ 
ଗାଇ ଯା', ନୂଆ ଲୟେର 
ନୂଆ ତାଳେର । 

 

 
 
 
ମଁୁ ବ ିଅ ମ 
ଆଉ ପାରୁନ ି
ଛଳନାର ଛାୟାମଗୃକୁ  
ଛ ବିା ପାଇଁ । 
 

ଯା' 
ଯୁଆେଡ଼ ଯାଉଛୁ 
େଖାଲିେଦଲି  
ମିଛ ସ କର େବଡ଼,ି 
କି ୁ  େଦଇ ଯା' 

େଯେତ ସବୁ ନୀଳତମ ଦୁଃଖ । 

ଧମଗଡ଼, କଳାହା ି  
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େସେପମର 
୨୦୨୨  

ସଂ ା ତୁେମ 
ଅଭିେଷକ ମହାରଣା  

ସଂ ା େଗା ତୁମ କମନୀୟ କା  ି
ଶା ି ୁପ ଆରାଧନା 
ର ାଭ କପାେଳ ଅ  ଅରୁଣିମା 
ନବବଧୂ ବ ାପନା 
ସଂ ା ତୁେମ ଅନୁପମା 

ା ା  ତନୁ ା େିର େଶାଭିତ 
ଲ ି ତୀ ାର ସୀମା।। 
 

ମଦୁୃ ସମୀରଣ ବହଳ ତୃ ିେର 
ଦୂର ମଧୁେଘାଷ ନ 
ଦବିସ ହୁ ାର ତୁମ ବରିହେର 
ମୁନ ିଋଷି ତପ ାନ 
ନବ ପଲୁକିତ ମନ 
ଅବଶ ଜୀବନ ଉ  ନଃି ାସେର 

ରଣୀୟ ତୁମ ଚି ।। 
 

ଶୁ  ସରସିଜ େଶାଭାେର େଶାଭିତ 
ନଳନିୀ ନୀରେର ଯହ 
ଦ ଦ  ତନୁ ଦ  ତା' ବଦନ 

ତବିମି େଦେଖ େକହ ି
ନୟିତ ିନୟିମ ଏହ ି
ନଶିିଏ ତୀ ା ହୃଦ ଥରହର 
ଶତା  ଲାଗଇ ଯହ।। 

ୀତ ିଯବନକିା େଗାଧୂଳ ିଗ େର 
ଠକଠକ ଟପିା ଶ  
ଘ  ହୁଳହୁଳ ିଓଁକାର ଆଳତୀ 
ଗୀତା ଭାଗବତ େବଦ 
ଭ ିପତୂ ଭାବାେବଗ 
ଅବତରି ଆେସ ଶୀତଳ ଚ ମା 
ନୀେଳା ଳ ଅଭିେଯାଗ।। 
 

ଅ ଃ ଅନୁରାଗ ସରଗ ସରାଗ 
ବେି ଦ ମିଳନ ରାଗ 
ଜୀବନ ମତୁୃ ର ସ ମ ସ ା େଗା 
ଦୁଃଖସୁଖ େଭାଗ ା େଭାଗ 
ଅପବୂ ଏ େଯାଗାେଯାଗ 
ଏ ମ  ଲଭଇଁ ଗର ଗାରିମା 

ୀତମିୟ ତୁମ ପାଗ।। 

ପ  ନଂ- ୧୭୧୪/ଏ, ନ  ରତନ ଇ ିନୟିରିଂ ଭିଲା , 
ଭାଲସା , ଗୁଜରାଟ  
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                                                    େସେପମର                                                                 
                       ୨୦୨୨  

େଚନାଏ ହସ 
ଡା ର ବଧୂି  େଶଖର ମି   

  େଚନାଏ ହସ ! 
  କାହା ପାଇଁ ଚରି ଆକାଂ ିତ 
  ପଣିୁ େକଉଁଠି ପାଲେଟ ବିଷ !! 
         େଚନାଏ ହସ  ! 
         ମୁ ା ପରି େକେବ ଝରିପେଡ 
         ଅବା ପି ଳର ଅବେଶଷ !! 
  େଚନାଏ ହସ !! 
  ଝରିପେଡ େକେବ ଚା ନିୀ ରାତେିର 
  ଅବା ଅମାବାସ ାର ଅ ହାସ  !! 
         େଚନାଏ ହସ !! 
         ଉକୁଟ ିଉଠଇ େଭାକିଲା େପଟେର 
         ଲଭି ପରିତୃ ିର ଅବେଶାଷ !! 
  େଚନାଏ ହସ !! 
  କାହାପାଇଁ େଦଖ ଲୁହେର ସାଉଁଟା 
  ସପନ େର ଗଢା େଦଶ !! 
         େଚନାଏ ହସ !! 
         ଉ ିମାେର େକେବ ୀୟା ଅଧରେର 
         ଝରୁ େଲ ୀତ ିରସ !! 
  େଚନାଏ ହସ !! 
  ଅସମେୟ େକେବ ଫୁଟ ିଉେଠ ସିନା 
  ମନରୁ ଲିେଭନା େକଶ !!  

             ଉପ-ନେି ଶକ, 
        ଜି ା ମୁଖ  ାଣୀ ଚକିି ାଳୟ, ପାରଳାେଖମୁ ି  
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େସେପମର 
୨୦୨୨  

ପଟ ନଂ- ୧୬୪, େକାପେରଟି  କେଲାନୀ, 
ଚ େଶଖରପରୁ, ଭୁବେନ ର  

କିଛ ିଭୁଲା କିଛ ିଅଭୁଲା ତୃେିର, 
ଅତୀତ ସେଜଇ ହୁଏ, 
କିଛ ିଦୁଃଖ, କିଛ ିସୁଖ ଅନୁଭୁତ,ି 
ଗୁ ା େହାଇ ରହଥିାଏ।  
 

କିଛ ିଆଶା କିଛ ିଆଶ ାକୁ େନଇ, 
ଭବଷି  ସେଜଇ ହୁଏ, 
କିଛ ିମିେଳ, କିଛ ିପଣିୁ ହଜଯିାଏ, 
କମଫେଳ ଫଳଥିାଏ । 
 

ସୁ ର େକବଳ ବ ମାନ ସିନା, 
ଆଜେିର ବ ବିା ଭଲ, 
ଅତୀତ, ଭବିଷ  ହାେତ ନାହ େଯେବ, 

େସହ ିଚି ା ଛାଡ ିଚାଲ । 

ଅତୀତ, ବ ମାନ ଓ ଭବଷି  
ବନିୟ ମି   
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                                                    େସେପମର                                                                 
                       ୨୦୨୨  

ତୁେମ 
େଶୖେଳ  ନାରାୟଣ େବେହରା  

ଅପରିଚତିା ! 
ତୁେମ େସହ ିେମା' ଅ ରର କାବ  ନୁହଁ ତ 
ହୃଦୟକୁ ଶୀତଳତାେର ଭରି େଦଉ ବ। 
 

ମଉସୁମୀ ! 
ତୁେମ େସଇ ପେୁନଇ ଜ  ନୁେହଁ ତ 
େମାେତ େଜାଛନାେର େଘାେଡ଼ଇ େଦଉ ବ। 
 

ଗ ା ! 
ତୁେମ ସାଗରେର ଲୁଚି ବା ଅମତୃ ନୁହଁ ତ 

ତୃରି େନୗକାେର ଲୁଚ ିଟେିକଟେିକ ପିଆଉ ବ। 
 

 
 
 
 

ଅନୁଭା ! 
ତୁେମ େକୈଶାରର ର ୀନ ପ ନୁହଁ ତ 
ହୃଦୟର ଅ କୃିତ ଦୁଃଖକୁ େଲାପ କରି େଦଉ ବ। 
 

ି ା ! 
ତୁେମ ମନ ଗହୀରର ମଉନାବତୀ ନୁହଁ ତ 
େମା' ଆେଡ଼ ଚାହେଦଇ ଲାେଜଇ ଯାଉ ବ। 
 

ସ ା ! 
ତୁେମ େଗାଧୂଳ ିେବଳାର ପଳାଶ ର  ନୁହଁ ତ 

ଅଦନି େମଘର  ଝିପିଝିପି ବଷାେର ଭିଜ ିଯାଉ ବ । 

ସାମ ରାପରୁ, ଭୁବେନ ର  

ତୁେମ 
କିଏ ତୁେମ ? 
େମା' ଭିତେର ଛୁପି ବା ତୁମ ଛବ ିନୁେହଁ ତ! 
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େସେପମର 
୨୦୨୨  

େଦ , େଦ , କ’ଣ ସବୁ 
ର ଛ ମୁଠାଇ ! 
ଚମକି ପଡ ିଚଟକରି  
େଖାଲିେଦଲି ମୁଠି  
ନଁା ଲା ଚାବକିାଠି   
ନଁା ମୁେଠ ଅ ମୁଠ ି
ଏେବ େମା' ମୁଠାେଖାଲା  
େଧ  ଖାଲିମୁଠା.... 
ମୁଠାଇବାର କ’ଣ ଲା ! 

ଲା, କିଛ ିନବିଡ଼ି ସରାଗ 
ତେମ େଦ ପାରିଲନ ି 
େମା' ସରେଗ ସରାଗ ଉଡଗିଲା। 
ଏେବ ମୁଠାେର ନୁେହଁ    
ମନେର ବେହ ଭାବହୀନ ଭାବ, 
ଝାଉଁଳା ଭାବକୁ େଦ  
ପଚାରି େସ େଦଲା 
ଏଠି କ’ଣ ଅଛ ିେଯ, 
କ’ଣ େନଇ ଆସି ଲୁ ଆଉ,  
କ’ଣ େନଇଯିବୁ ଭଲା !!!  

ମୁଠ ି
ା ମହା  ି 

 ମାତୃ ନବିାସ, ମାତୃବହିାର,  
ବୁଢ଼ାରାଜା, ସମଲପରୁ  
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                                                    େସେପମର                                                                 
                       ୨୦୨୨  

ଦୁଃଖର ବକ 
ଅଂଜଳି ଦାସ  

ଦୁଃଖ ତ ଏମିତ ିଏକ ଶ ଟଏି 
ଯାହା େଦାହଲାଉ ଥାଏ  
ହୃଦୟର ତ ୀକୁ ବାରମାର।  
 

ଦୁଃଖ- ଏମିତ ିଏକ କାରୁଣ ର ଉପହାସ 
           ରଚୁଥାଏ ଖାଲି 
           ଅ ରେର ଅବେସାସ । 
ଦୁଃଖ- ଏମିତ ିଏକ ରୂପ 
           ଭାବ ଅଭାବର ଦୃଶ ପଟ 
           ନେିଜ ହ ଚି ତି ହୁଏ 
           ଘଟଣା ଦୁଘଟଣାର ତରୂିପ । 
 

ନଜିଠାେର ସମାବି  ହୁଏ ସରାଗେର 
ଦୁଃଖ ଏମିତ ିଏକ ଚଜି 
ଯାହା ଦୁଭାଗ ର କଳାଛାଇ ପେର 
 ନରିାଶାର ବାଲିେର ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ....... 
 
ନା କିଛ ିକହହୁିଏ 
ନା କିଛ ିସହହୁିଏ 
ଦୁଃଖର ବକେର କଟୁଥାଏ  
        ସାରା ରାତ ିସାରା ଦନି.......... 

ପାଟଳଦା, ଅ ର , ପରୁୀ  
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େସେପମର 
୨୦୨୨  

ସାମ ରାପରୁ, ଭୁବେନ ର  

ଜଳକା 
ସୁମିତା େବେହରା ବାପି  

େବାଝିଆ ମୁ େର େବାଝ ଲଦେିଦଇ 
ଯିଏ ଯାହା ବାେଟ ଗେଲଇଁ, 
ଟାଇଁଟାଇଁ ଖରା ପୁ ୁଳା ପାଦେର 
େକେତ କଲବଲ େହଲାଇଁ। 
 

େପଜୁଆ ଆ େର ବାଟ ଚାହ ବ 
ସାତସିଆଁ କ ା େଘାେରଇ, 
ନୁଖରୁା େଦହେର େପଟର କୁହାଟ 
େଫରିଆେର, େବେଗ ସେନଇ ! 
 

େପଜ େତାରାଣିକୁ ଆଶା ନାହ ଯା'ର 
ପ  େଟାେପ ସାତ ସପନ, 
େବଇଗି େବଇଗି ପାଦ ପେକଇବୁ 
ନ େହେଲ ସଂସାର ଉ । 
 

େବାଝେର ଲା େତା' ୀରି, ସରପଳୁି 
ଡ଼ାେଲମା, େବସର, କାନକିା, 
େତା' ଘେର ବାପଡ଼ୁା ! େଭାକର ତା ବ 

େଗର  ଭାରିଯା' ଜଳକା । 
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                                                    େସେପମର                                                                 
                       ୨୦୨୨  

 

ଆଜ ିକିଆଁ େମା' ମନ ଉପବେନ ଏେତ କଳରବ ? 
ବସ  ଆସିଲା କି ? 
ଲଳତିା େଗା 
ମଳୟର ସମୀରଣ ଆଜ ିକିଆଁ ଏେତ ମିଠା ? 
କେ ଇର ବଂଶୀ ନ ଶୁଭୁଛ ିକି ? 
ମହମହ ବା ାେର କାହକ ିେଯ େରାମା ତି ଛାତ ି? 
ପ ମ ତାନେର େକାଇଲିର ମଧୁମୟ ଗୀତ ି? 
କଦମବନରୁ କାହ େସଇ ସୁର ତ ୀ ଥରାଇ ଛୁେଟ ? 
ଆେବଗେର କିଆଁ ହୃଦକ ରେର ୀତଫୁିଲ କଢ଼ ଫୁେଟ? 
କୁହ େଗା ବଶିାଖା ଶୁଣ େହ ଲଳତିା  
ମନ ଆଜ ିକିଆଁ ଛଟପଟ 
ଭରା ବସ େର ସେତ କ'ଣ କା ୁ 
ପେଶାରିେଲ େମାେତ  
େହବ ନାହ ଆଉ େକେବ େଭଟ ? 

ଣୟୀ ରା କା ଭାେଷ 
ଆତୁେର ସଖୀ  ପାେଶ 
ମଥୁରାରୁ େକେବ େଲଉଟେିବ 
େଗାପ ସବୁତ ଅ ାର ଦେିଶ। 
ଫଗୁଣ ଆସିେଲ ମଳୟ େବାହେିଲ  
ମନ ମହମହ ବାେସ 
ଯମୁନା ଅଧୁରା ରାଧା ବ ିଅଧୀରା 

କା ୁର ଣୟ ଆେଶ।  

ବରିହଣିୀ ରାଧା 
ବନଜା ଧାନ  

ଆଇ.ଆର.ସି. ଭିେଲ  
ଭୁବେନ ର  
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େସେପମର 
୨୦୨୨  

କାବ ର ତମିା  
ପନ କୁମାର େଘାଷ 

ଘନେଘାର ବଷା େଲା ସଜନୀ ! 
ଏଠାକାର ପରି ତମ ଆେଡ଼ 
ଏକାପରି କରିଛ ିଚାରିଆଡ଼ -- 
ଏକାକାର ବପିଳୁ ବାରିଧାେର ? 
 

ତେମ େତେବ କି କରୁଛ ସଖୀ ! 
ଚଳାଚଳ ନାହ େମାେଟ େଯେବ, 
ଗହୃେକାଣ ଆ ୟ କରିକି 
ଅରଣ  ଅନାଉଛ ଏେବ ? 
 

ନନିେମଷ ନୟନ କି ତବ .... 
ଅବରିଳ ବଷାଧାରା େଦ  .... 
େମଘରଡ଼,ି ଅଶନ ିସ ାେତ.... ? 
ନୀଳବ  ଶାଢ଼ୀ ଅେ  ତବ 
'େମଘଦୂତ' େକାଳର ଉପେର । 
 

ମହାକବ ିମହାକାବ  େଦଇ 
ହରିଛ  ିମନ ଏକାେବେଳ ? 
ତମ ଏ କବରି କବତିାଟକୁି 
ସରାେଗ କି େତାଳ ିନବ େକାେଳ ?  

        " ସୁମତ ିକୁ " 
        ୫୩, ୀବ ନପ ୀ, 

  େଜାକା (ବାଖରାହାଟ େରାଡ),  େକାଲକାତା  
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                                                    େସେପମର                                                                 
                       ୨୦୨୨  

ବନାନୀ େମାେତ ଡାେକ  

ବନିୟ କୁମାର ଦାସ  

ପାହାଡ ିଛାତ ିଝରଣା ଗୀତ ିସପନ େତାେଳ ମେନ 
ଝରା ପତର ତାନ ମଧୁର େସଇଠି ଶୁେଭ କାେନ । 
ବନାନୀ ତେଟ ବାଦଲ େଘାେଟ ମୟୁର ଉେଠ ନାଚ ି
ଶୀତଳ ବାଆ ଉଲୁେସ ହଆି ୀତ ି ଣୟ ରଚ ି। 
 

ଚହଲି ଯାଏ ମହୁଲ ଫୁଲ ଶାଳ ଫୁଲ ବ ିବାେସ 
ନୀଳ ଆକାଶ ବେିଭାର େହାଇ ମୁକ ମୁକ ହେସ । 
ମରତ ଲାେଗ ସରଗ ପରି ସବୁଜମିାର େକାେଳ 
ସରଗପରୀ ଥାଉ ନ ଥାଉ େସଇ ପଲୁକ େତାେଳ । 
 

ଅଭିମାନନିୀ ଘନ ବନାନୀ କମିିଆଁ କିଛ ିଜାେଣ 
େସଇ ପାଇଁ େଗାପେନ ସିଏ େକାଳକୁ ତାର ଟାେଣ । 
ପହଲିି ନାଚ ମାଦଳ ବାେଜ  ପାହାଡ ିଗୀତ ତାେଳ 
ମହୁଲି ନଶିା ନହୁଲି ଝିଅ ସାଂଗସାଥୀ  େମେଳ ।। 
 

ତାହାରି ପାଇଁ ଜାଣିଚ ିମୁହ ହେଜ ନତି ିେମା' ନଦି 
ପାେଶାରି ଦଏି ଯାବତ ଦୁଃଖ େଥାଇେଲ େସଠି ପାଦ  

                 ବାେଲ ର  
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େସେପମର 
୨୦୨୨  

କାଗଜ ଡ ା  
ସାର ଧର ଷଡ଼ ୀ  

କାଗଜ ଡ ାେର ସଂସାର ଲଦ ି
ଅଥଳ ସାଗର ବ େର ଭାସୁଛ ି
ଡର କାହାକୁ ଭୟ କାହାକୁ  
ଈ ର ଅଛ  ିଚଉ ବାହାକୁ 
ଝଡ଼ ବତାସକୁ ଖାତରି ନ କରି 
ତୁମ ଭରସାେର ଆଶା କରିଛ ିେହବାକୁ ପାରି 
ତୁମ ବଷିୟେର ବହୁତ ଆଈ ମା' କାହାଣୀ ଅଛ ି
ତୁମକୁ େଦ ବାକୁ ବହୁତ ଇ ା େହଉଛ ି
ଆକାଶ, ପାଣି, ପବନ ସବୁ ତୁମରି ସୃ ି 
ଜନ, ମତୁୃ  ଚ  ତୁମରି ସୃ ି 
ତୁେମ କାହାକୁ ସହଜେର େଦଖା ଦଅି ନାହ 
ଭାବକୁ ନକିଟ ଅଭାବୀକୁ ଦୂେର ରହ ି
ଦଅିଁ େଖାଜା କାମ ଆଉ କରିବ ିନାହ 

 କୀଟ େହାଇ ବ ବି ିମୁହ 

ଜାେଣନା େମା' ସଂଶୟ ଦୂର େହବ କି ନାହ 
ମଶାଣି ଭୂଇଁକୁ ଗଲି ତୁମକୁ େଦ ବା ପାଇ ଁ
ଏକା େର ମନର କଥା କହବି ିେଖାଲି 

ାନ, ଶଗୃାଳ ରଡ଼ ିଶୁଣି େଫରି ଆସିଲି 
କାଗଜ ଡ ାକୁ ପହ ାଇ ଦଅି  
ଆରପାରି ର ା କବଚ େହାଇ 
ଅଳପ ବାଟ ବାକି ଅଛ ି
ସଂସାରର େବାଝଟା ହାଲୁକା କରିଦଅି  
େଯଉଁଠି ଆର  େସଇଠି େଶଷ 

ୀବାର ସତ  ଏହ ିବାଣୀ େମାର ବି ାସ 
ତୁେମ ବକି  ତୁେମ ସଂକ  
ଅନି ିତ ତୁେମ ନି ିତ ତୁେମ 
ଆ  ଚି ାରରୁ ତୁେମ ଓଁକାର 
ଆହତ ହୃଦେୟ ଧଯ  ତୁେମ  
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                                                    େସେପମର                                                                 
                       ୨୦୨୨  

େକାହ,ି ଗଡ଼ଆି, ମୟୂରଭ   

ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଚାଲି 
ନୂତନ କୁମାର େବେହରା  

ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଚାଲି 
କିଛ ିସଫଳତା ନ ମିଳଲିା େବାଲି 
ଅବା ପାଇଗେଲ କିଛ ିବ ି
ଯିଏ ରହଯିାଏ କି ୁ େର ଅଟକି  
େକେବ ପହ  ିପାେର ନାହ 
ନଜି ଠିକଣାର ଲ େଳ 
ଜୀବନ ଏକ େ ରଣାର ଆହାନ 
ଏଠି ସଭିଏଁ ସଭି  ତି ୀ 
ଉେ ଶ  ପରୂଣ ପାଇଁ ବ  ବି ତ 
ଚାଲିଛ ିେକବଳ େଦୗଡ଼ ତେିଯାଗିତା 
କିଏ େକେତେବେଳ କାହାକୁ  
ଅନାୟାସେର ଯାଏ ଜତି ି

ମତା ଅନୁଯାୟୀ ସମୟକୁ େଦ  
ଚାେଲ ଗତ ି ଗତ ିଅ ଗତ ି
ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଚାଲି 
ମାନସିକତା େଯେବ ଯାଏ ବଦଳ ି

ପ ସାଉଁଟି ବା କଢ଼ସବୁରୁ 
ପାଖଡୁା େମଲି ଫୁଲ ପାେରନା ଫୁଟ ି
ସୁବାସ ବା ିବା ତ ଦୂରର କଥା 
ଆଶ ାର କୀଟ ଦଂଶନେର 
ସଢ଼ ିଶୁ ଯାଏ କ ରୁ ବୃ  ସହ ଝଡ଼ ି

ସରଳ ଜଟଳିର ରୂପ େନଇ 
ସମସ ାେର େହାଇଯାଏ ବା  ି
ସ ାବନା ହାତରୁ ଯାଏ ଆେଡଇ 
ଭରସା ବି ାସ ପାେରନା ର  
ସାହସ ହରାଇ ବେସ ବବିଶ େହାଇ 
ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଚାଲି 
ରହଯିାଏ ଯିଏ ଦ େକ ଥକି 
ବି ାମର ବାହାନାେର ଥାଏ େଶାଇ 
ଠକିଯାଏ େଠକୁଆ ପରି  
କଇଁଛର ମ ର ଗତ ିବ ିଯାଏ ଜତି ି
ସମୟର ଗତ ିଅବରିାମ 
ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ ପାଦେର ପାଦ ମିଳାଇ 

ତବି କ ତ ଜୀବନ ପେଥ 
ଆସିଥାଏ କରିବାକୁ ଦ   
ର ବାକୁ ସଦାସବଦା ସଜାଗ 

ତକୂିଳ ପରି ିତକୁି ସୁଧାର ି
ଆଗକୁ ଆଗ ବଢ଼ବିା ହ ଜୀବନ ସଂଘଷ 
ଅନୁଭବ କରି ପାେର େଯଉଁ ପ କ 
ରହ ିଯାଏ ନାହ େକେବ େକଉଁଠି  
ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଚାଲି...  
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େସେପମର 
୨୦୨୨  

ଆଶା େବତୖରଣୀ ତରିବା ପାଇଁକି 

କରିଛୁ ବଚିାରି ମନ 

ବଡ଼ କର କାଳ ପ ାତଭାଗେର 

େହଉଅଛ ିଧାବମାନ 

ମତୁୃ  ବଳୟରୁ େକହ ିର େବନି 

େମାହ ମ କର ଦୂର 

ଜୀବ ା ରୂପେର ଅ ର ମ େର 

ଭୂ କର  ିବହିାର 

ଏ ଯା ାର େଶଷ ନାହ ଅ ମୁଖୀ 

ଆ ାେର ଆ ା ମିଳନ 

ଅନୁଭୂତ ିଯା ା ସଦା ଜା ତ 

ଦବି  ସତ ର ସ ାନ 

ସତ ର ସ ାନ 

ପଦନାଭ ପାଣି ାହୀ  



 

 

31 

 

                                                    େସେପମର                                                                 
                       ୨୦୨୨  

କୃ ଲୀଳା (ରାଗ – ବ ଳା ୀ)  
ସୁେରଶ ଚ  ରଥ  

େହ କୃ  େମାହନ ରାଧା ାଣଧନ 
େକାଟ ିକ ପ ସମାନ 

େଗାପୀ ସହ ୀଡା କର ଛାଡ ି ୀଡା 
ମାନନିୀର ରଖ ମାନ 

ନାପିତୁଣି େବେଶ ୀରାଧା  ପାେଶ 
ମିଳନ ଆନ ଭେର 

ପାଦ ପ ଜେର ଅଲକତ ଧାେର 
ଆ ିେଦଲ ୀକୃ େର 

ମାତା ଯଶୁମତ ିସରଳ କୃତ ି
ବା ଲ  େ େହ ଅ ର 

ରୂପ ସଜାପେର ଡାକିନୀ ଭୟେର 
କପାେଳ କ ଳ ଗାର 

େଗାପପତ ିନ  ଲଭ  ିଆନ  
େଦ  ଗୁଡାେକଶ ଲୀଳା 

ବାଳ ହୃଷିେକଶ େ େମ େମାହ ବଶ 
ବାଳ ସଖା େମେଳ େଖଳା 

ପତୁନା ରା ସୀ ର  େଦଲ େଶାଷି 
ବକା ଅଘା େଧନୁ ବଧ 

କାଳି ୀ ଜଳେର କାଳୀୟ ଫଣାେର 
ନୃତ  ରତ ଚଦିାନ  

େଗାପୀ ବ  େଚାର ଶୃ ାେର ଆତୁର 
ସୁଦାମା ସଖାର ୀତ ି

କୁ ା ଉ ାରଣ ମ  ନି ାରିଣ 
କଂସାସୁେର େଦଲ ମୁ  ି

ଦ  ର ଭା  ଆନ େର ଭା  
େକେତ ତୁମର ବାହାନା 

ପତତିତାରଣ ନମିେ  ଧାରଣ 
ପତତିପାବନ ବାନା 

ସୁେରଶ ରେମଶ ଆେହ ଜଗଦୀଶ 
ପାଦ ତେଳ ଣିପାତ 

ନରିା ୟ ନାଥ ଭୁ ଜଗ ାଥ 

ପଣୂ କର ମେନାରଥ।  

ଜଟଣି ,େଖା ା  
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େସେପମର 
୨୦୨୨  

ବଇଁଶୀ ବାଲା  
ବଜିୟା ଲଷୀ ମହାପା   

ଆେର ଆେର ବଇଁଶୀ ବାଲା 
ଆେର େମାର ନ ର ଲାଲା 
       ଏେଡ଼ କପଟଆି ଏେଡ଼ ଦଗାଦଆି 
େକଉଁଠୁ ଶି ଲୁ ଗଉଡ଼ ପିଲା 
ଆେର ଆେର ------- 
ଖାଉ ଲୁ ସର ଲବଣୀ 
ବାଉ ଲୁ ବଇଁଶୀ ନ ି
       ବାଳୁତ େବଳରୁ ଏେଡ଼ ନଟ ଖଟ 
       ର ସେ  ପତୁନା ନାଶ ଗଲା 
ଆେର ଆେର------- 
େଧନୁ ବ ା ସ େର େଘନ ି
ସାେଥ ବୁଲୁ େଘାର ବନାନୀ 
      ଅଘା, ବକା ଆଉ ଶକଟା ମାଇଲୁ 
      ଜାମଳା ୁନ େଯ ଉପଡ଼ୁ ିଗଲା 
ଆେର ଆେର ------ 

େଗାେପ େଗାପୀ  ସେ  େ ମ 
କୁ ବେନ ରାଧା ହ କାମ  
        ବ  ହରି ଲୁ ଯମୁନା କୂଳେର 
        କରି ଲୁ େକେତ ତୁ େଗାପ ଲୀଳା 
ଆେର ଆେର---- 
ଗିରି େଗାବ ନକୁ ଧର ି
ର ାକଲୁ େଗାପ ନଗରୀ 
       ମଥୁରାକୁ ଗଲୁ ଧନୁଯା ା େଦ  
       ମ ାରୁ ପଡ଼ ିକଂସ ମାମଁୁ ମଲା 
ଆେର ଆେର ------- 
ତୁେମ କୃ  ତୁେମ ଜଗ ାଥ 
ତବ ନାେମ ଝେର ଅମତୃ 
     ତବ ନାମାମତୃ ପାନ କେର ଯିଏ 
     ସଂସାର ମାୟାରୁ ମୁ ି ଲଭିଲା 
ଆେର ଆେର -------- 

େଖା ା  



 

 

33 

 

                                                    େସେପମର                                                                 
                       ୨୦୨୨  

ଗୁରୁ  ଗୁରୁ  
ଅରୂପ କୁମାର ବି ାଳ  

ଗୁରୁ  ଗୁରୁ  କମିେଲ ସମାେଜ 
ଘେଟ େକେତ ଅଘଟଣ, 
ଇତହିାସ କେହ ପରୁାଣ ବ ିକେହ 
ରହଛି ିେକେତ ମାଣ। 

ୀକୃ  ପୁ  ଶାମ େଯ ହଠାତ 
େଦ  ଅ ବ  ଋଷି, 
ଅ ହାସ  କରି ନାରୀ େବଶ େହାଇ 
କହି େଲ ପାେଖ ଆସ।ି 
ମୁହ ଗଭବତୀ କ  ସହୁଅଛ ି
େହଉନ ିେମାର ସବ, 
ଦଶମାସ ପରୁି ଯାଇ େଲ ମ  
େକେବ େସଇ ଛୁଆ େହବ ? 
ଶୁଣି ଅ ବ  କ େିଲ େ ାଧେର 
ଆେର ଗବ କୃ ପୁ , 
ହଳ ମୂଷଳକୁ ର କି େପଟେର 
ପଚାରୁ ସବ ସୂ । 
ଏଇ ଣି ଗଭପାତ େହବ ନେି  
େସହ ିହଳ ମୂଷଳକୁ, 
ଯଦୁବଂଶ ଂସ କରିବଟ ିଏହା 
ମେନରଖ େମା' କଥାକୁ। 

େସ ହଳ ମୂଷଳ ଭୀମ େନଇଗେଲ 
ଘଷିେଲ ପବେତ େନଇ, 
ଲୁହାଗୁ  େଦହୁ ସୃ ି େହଲା ବୃ  
କାଦମରୀ ନାମ େହାଇ। 
କାଦମରୀ ରସ ପାନେର ଯାଦବ 
ନଶିା  େହାଇଗେଲ, 
ହଣାହଣି େହେଲ ଏରକା ବନେର 
ଯଦୁବଂଶ ନାଶ କେଲ। 
ହଳ ମୂଷଳକୁ ଘଷି ଘଷି େଶେଷ 
ଅତ ି ୁ  େହାଇଗଲା, 
ଭୀମ େନଇ ତାକୁ ଫି ି େଦେଲ ଜେଳ 
ମାଛ ଏକ ଗିଳେିଦଲା। 
େସ ଲୁହା ଖ କୁ େନଇ ବ ାଧ ଜାରା 
ତୀରେଟ ତଆିରି କଲା, 
ମଗୃ କ  ମ କୃ  ପାଦ ବି  ି
କୃ ର ାଣ େନଲା। 
ଝିମିଟ ିେଖଳରୁ ମହାଭାରତ େଯ 
େହାଇଥାଏ େବେଳ େବେଳ, 
ଗୁରୁ ଗୁରୁଜେନ ସ ାନ ନେଦେଲ 

ଓଲଟା ଫଳ େଯ ଫେଳ। 

ସହକାରୀ ଶି କ, 
ଏ .ଏ.ସି. ବାଳିକା ଉ  ବିଦ ାଳୟ, ପାରା ୀପ  
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େସେପମର 
୨୦୨୨  

ମାମୁ ଘର ଗାଆଁ ଭଲ 
ଖେଗ ର ବାଗ  

ଭାରି ଭଲ ଲାେଗ ମାମୁ ଘର ଗାଆଁ 
ସବୁଜ ସୁ ର ଚରି 
ବୁଲୁଥା'  ିସଦା ସାଥୀ ଗହଣେର 
େହାଇ ଆନେ  ବେିଭାର।। 

ାବେଣ ନୀରଦ ଭାସମାନ େକେତ 
ଦଗିବଳୟକୁ ଛୁଏଁ 
ବଉଦର ଜଳଧାେର ଭିଜବିାକୁ 
ବାରବାର ଇ ା ହୁଏ।। 
ଆମ େତାଟା ବଲି ବନ ନଈପଠା 
ଅତ ିମନେଲାଭା ଲାେଗ 
ବସ ର ମଦୁୃ ମଳୟ ପରଶି 
ଦଏି ଯାଏ େଯଉଁ ଦେିଗ।। 
ନବ ପରିଣୀତା ସଖୀେମେଳ ଗେଲ 
ଝୁ ିପଡି ଼ ଚାଲୁଥାଏ 
ଦୂରୁ େଦ  ଲାେଗ ସଂସାର ସମସ ା 
ବାଳା ବୁଝିନ ିଏ ଯାଏଁ।। 
ସରଳ ବି ାସୀ ପରୁପ ୀବାସୀ 
େବଶି ଲାେଗ ଆପଣାର 
େକଉଁ ଗୁଣ େଦ  ନମିିଷେକ ପଣିୁ 
କରି ନଅି  ିନଜିର।। 
ରାଗ ରୁଷା କାହ ଜାଣି ନାହ ମୁହ 
ମାମୁ ଘେର ଥାଇ ଦେିନ 
ଅତ ିଲାେଡେଗେଲ ବିତାଇଛ ିଦନି 
ଝଲସି ଉଠଇ ମେନ।। 

ନଜି ଗାଆଁ ମାଟ ିମମତା କି ଭୁଲି 
ପାରିବ ିମରିବା ଯାଏଁ 
ତା'କଥା ଭାବେିଲ ଗାଆଁ ଟାଉଟର 
କଥା ମେନ ପଡଥିାଏ।। 
ନବାଗତ ଭଳ ିେକହ ିଯୁବ େଦେଖ 
ଅପଲେକ ଚାେହଁ େକହ ି
ଆ ର ଇସାରା କାହାର ପଣିୁ େକ 
ମ  କଥା ଦଏି କହ।ି। 
େବଦୀ ବରଗଛ ମୂେଳ ଦଳଦଳ 
ବସି େବ ଅଯଥାେର 
କାମଧ ା ତ ିଇ ା ନାହ କା'ର 
ଦନି ବେିତ ଆଳସ େର।। 
େସବା ସହେଯାଗ ସାତ ପ ଯହ 
ମାନ ଅଭିମାନ େକେତ 
ଜୀବନ ସାଥକ େକଉଁ ମେତ େହବ 
ବୁଝିଛ ିବା କିଏ ସେତ।। 
ଜୀବନ େଯୗବନ ଦୁନଆି ନୟିମ 
ବୁଝିଛ  ିେସହ ିଜନ 
େତଣୁ ମାମୁ ଘର ଗାଆଁ ଭଲ ଲାେଗ 
ଯିବା ପାଇଁ ହୁଏ ମନ।। 

ବୁ ିେକାମନା, ନୂଆପଡା  
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                                                    େସେପମର                                                                 
                       ୨୦୨୨  

ଅବଶି  ା ର  
ଆରତ ିମ ରୀ ଦାଶ  

ପାହଗିଲା ଝଡରାତ ି
ନଶିି େହଲା େଭାଅର 
ନୂଆ ସୂଯ  େଲ  େନଲା 
ମୁକତ ି ା ର 
ଭିଜା ଭିଜା ସବୁଜମିା 

 ବନ ା ର 
ଲା ଅଵା ରହ ିଚାହ 

ଅନାଗତ ପିଳ ବା େବ 
େକେତ ଆଶା େକେତ 
କ ନାର ପେୁଟ ର ାଇ 
ବାକି ଇ ା ସବୁ 
ଗଣୁ ଲା ନରି ର 
ଏଇ ଧରା ର ର ପି କୁ 
ଅେପ ିଲା ଝଡ଼ େଶେଷ 
ନି ଳ ଶୀତଳ ଗଗନଁଁୁ  
ବରଷିବ ଅମତୃର ଧାରା, 
ଚମକିବ ପର ନୀଳ ପାରାବାର। 
 
 
 
 
 

ଉେ ଜନା ହୀନ, 
ଶା  ଭାତ ିଗଗନ 
େନଲା ମା  ଅପବୂ ଏକ 
ଇ ଧନୁ ର , 
ହରିତ ଧବଳ େଲାହତି ବଭିେଵ 
େହଲା ଚି ିତ ସଗେବ 

ରି ାର ଧାେର 
ସତ , ଶା ,ି ତ ାଗ  
ଆଶାର ଚତୁର । 
 
େସ ଦନିଁୁ  େହଲାଣି ଅ ର 
ଅେନକ ମାସ େଯ ବରଷ 
କାଳର କବେଳ ହଜଛି ି
ଭବ  େସ ଐ ଯ , 
େଫେର ନାହ,େଫେର ନାହ 
ରି  ଅେ  ଏେବ ଆଉ 
ନୀଳନୀଳ େସଇ  

ପର ମୂ  ଅନୁଭବ, 
ଭି  ରୂେପ େଫେର ଖାଲି ଆଜି 
ଏକା  ଅପରିଚତି ଦହନ ଯାତନାର 
ବକିଟ ଲାଭାର ବା ବ---  
ଛି  ପ  ଉ ଷ ଈଗଲ 

ଝରାଇ ଝରାଇ େ ମ ଭ ିର 
ଅମତୃ ର, ଆହତ, ଧରାଶାୟୀ 
ଜଟାୟୁ ସମ କେର କିବା 
ବକିଳ େରାଦନ, 
ମାମାଭିର ୟ, େହ ରାମ େହ ରାମ, 
ସମୟର ନମିମ ଅବୟବ 

େଦବକି ପହ ାଇ ଆଉ 

ଅ ମି ବି ୁଟକୁି ନଭିାଇ 

ଜୀବନର ଅବଶି  ା ର?  

 
କୀ  ଵହୁଳ ଅତୀତର 

ତଟି ିବଭିବ ଭୂଲୁ ିତ ଆଜ ି

ହରାଇ ଅତୀତର ଅ ା  ଉ ଷ, 

େଭାଗବାଦୀ ଚି ାର ଭି  ରୁଚ ି

ଭି  ସେମ ଣର ଉଦ ନ 

େଦବକି ଫି ି  ଦୂେର ଅତୀତ 

ସାଧନାର ସକଳ ନଯି ାସ---!!  

ଗୁରୁଜ , େଖାରଧା  
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େସେପମର 
୨୦୨୨  

ଉପରଟା ଯାହା ଭିତରଟା ତାହା ନୁେହଁ  
ଅ ୟ ମହା  ି 

େନଦରଲ ା ରୁ 

ାମୀ ୀ ଦୁେହଁ 
ଭାରତକୁ ଆସି େଲ 

ମୁନ ିଋଷି ର 

େଦଶ େବାଲି ଇଏ 

େଲାକ ମୁଖ ୁଶୁଣି େଲ। 
 

ଭାରତ େଦଶର 

ଗାଆଁେର ବୁଲିେବ 

ମିଶିେବ େଲାକ  ସାେଥ 

େମଳା ମେହା ବ 

େଦ େବ ଗାଆଁେର 

ଚାଲିେବ କୃତ ିପେଥ। 
 

ମଟର ବାଇକ  
ପାଇେଲ େଗାଟଏି  
ଟା ି  ପରୁା କରିେଦେଲ 

ବାଟେର େଦ େଲ 

ଜନ େକାଳାହଳ 

େସହଠିାେର ରହଗିେଲ।  
 

ଅନତ ିଦୂରେର 

ବାଇକ ର େଲ 

େମଳା େଦ ବାକୁ ଗେଲ  
ନାଚେିଲ କୁଦେିଲ 

ସଭି  ସା େର 

ପରୁା ସିଏ ମିଶି ଗେଲ।  
 

େଫରିେଲ େଯେବ େସ 

େଲାକମାେନ ତା ୁ   
ଗାଡି ଼ ପାେଶ ଛାଡେିଦେଲ  
ଗାଡି ଼ ାଟ କରି 
େଯେବ େସ ଆସିେଲ 

ବଧାଇ ଜଣାଇ େଲ।  
 

ଅଳପ ଦୂରେର  
େଦ େଲ ବାଇକ 

ମନକୁ ବଅ  େହଲା 
ପର  େଦ େଲ 

େତଲ ଟା ି  ତା  

ଖାଲି େହାଇ ଯାଇ ଲା।  
 

ଅବଶି  ଅଂଶ ପରବ ୀ ପୃ ାେର... 
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                                                    େସେପମର                                                                 
                       ୨୦୨୨  

ନମିାଲ   

ବାଇକକୁ ସିଏ 

ଗେଡଇ ଗେଡଇ  
ଛ'କିେଲା ମିଟର େନେଲ 

େତଲ ଟା ି େର ବି 
େତଲ ତ ନ ଲା  
ହେତା ାହ େହାଇଗେଲ।  
 

େଲାେକ କହି େଲ  
ଦ'ି ଗୁଣା ଦା  େର 

େତଲ ମିଳୁଅଛ ିଏଠି 
କିଛ ିଶୁଣିେଲନ ି 
େସ ଯୁବ ଦ ି  
ଆଗକୁ ଚାଲିେଲ ମାଡି ଼।  
 

ଶୁଣିେଲ ଆଗକୁ 

କିଛ ିଦୂର ଗେଲ 

େପେ ାଲ ପଅ  ଅଛ ି

ଗାଡଟି ିର  େସ 

ମାଗିେଲ ଜଣକୁ 

"ଜାକନ ତୁମର ଅଛ?ି"  
 

େଲାକଟ ିକହଲିା 
"େକେତ ବାଟ ଯିବ 

େପେ ାଲ ଆଣିବା ପାଇଁ?  

ଏଇଠି ମିଳବି 

ଦ'ି ଗୁଣା ପଡବି  
େନଉନ କଅଣ ପାଇଁ???"  
 

ବେିଦଶୀ ଦ ି  
କହି େଲ ତା ୁ  
"ଦୁନୀତ ିଆମର ନାହ  
େଦଶ ଶିଖାଇଛ ି

"ଦାଆ  େଯତକିି  
େସତକିିଟା େନବା ପାଇଁ।  
 

େଦଲାବାଲା େକେବ 

ଅ କ ନଏିନା 
କ  ମ  ନଏି ନାହ  
େନଲାବାଲା ମ   
ଅତ  ହସିାବୀ 
କ  େନବ ବା କାହ???  
 

ଏହ ିକଥା ଆମ 

େଦଶ ଶିଖାଇଛ ି

ଇଏ ଆମ ପର ରା 
ଏଠାେର ଜାଣିଲି 

ଗାଡି ଼ରୁ ମ  େମା' 
େତଲ େଚାରି େହାଇଗଲା।  
 

ଏ େଦଶ ନାଆଁେର  
ଯାହା ଶୁଣି ଲି  
ସଂପୂ  ଓଲଟା ଇଏ 

ଭିତେର ଏହାର  
ଏେତ କଥା ଅଛ ି

ବି ାସ କରିବ କିଏ??? " 
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େସେପମର 
୨୦୨୨  

ଉ ଳ ସୁକନ ା  
ନଳିନୀ ଭା ଦାସ  

ବୀର ମାଟରି  ବୀରା କନ ା େସ 
 ଭ  ମାଟେିର ଜନ 
େସ େଛାଟ ଗଁାେର ଗଢା େସ ଜୀବନ 

 େ ୗପଦୀ ମୁମୁ ନାମ । 
 

ଉପରେବଢାର    େସହ ିକୁନଝିିଅ 
      ବାସ ତା' ମହକ ଭରା 
ଶି ା ଦୀ ା ତୃ ି ଜୀବନର ଛବ ି

      ମହେକ ଭାରତ ସାରା । 
 

ଜୀବନ ସଂଘେଷ   ହାରିବା ଜାେଣନ ି
      ଧରିନ ିହାତେର ଢାଲ 
ତଥାପି ଜତିଛି ି    ଜୀବନ ଯୁ େର 
      େଡଇଁ ଦୁଃଖ ଖମା ଖାଲ । 
 

ଜୀବନ ବତିଛି ି    ତା' ଶି କତାେର 
      ଜନତା ହତିେର ପଣିୁ 
ଜୀବନର ପଥ       ବଦଳ ିଯାଇଛ ି

      ଜୀବନ ଯୁ େର ଜୁଝି । 
 

ନାହ େସ ମନେର  ଗବ ଅହଂକାର 
     େଡଇଁବାର ସ ସି ୁ   
ଜୀବନ ଯ ଣା   ଦୁଃଖ ଓ ଦୁ ଶା 
      ତରିଛ  ିଭବ ସି ୁ  । 
 

ବାଧକ ସାଜନି ି    ଅଦନିଆି ଝଡ 
       ସଜୃଛି ିନୂଆ ସରଣୀ 
ଜୀଇଁବାର ଅଛ ି    ଜୀବନ ତମାମ 

       ଧରି ଜୀବନ ତରଣୀ । 

ମାଟରି ମଣିଷ   ମାଟ ିମାଆ େସବା 
      ାର  ଲା ଜୀବେନ 
ଜନତାର ହେିତ     ଜୀବନ ଉ ଗୀ 
       ଉଡ଼ବିା ଶି ଛ ିନେଭ । 
 

େ ହ ା ୀତ ି  ବା ି ଚାଲି େଲ 
        ଅକୁ ିତ ହୃଦୟେର 
ଜନମାଟ ିପାଇଁ    କାଯ  କରି େଲ 

        ରାଜନୀତ ିପରିବାେର । 
         
ଆଦବିାସୀ କନ ା  ନାରୀେନ ୀ େସହ ି
        ମାନନୀୟା ରା ପତ ି
େସ ଆମ ଆଦଶ   ଣାମ େଘନ ୁ  
      ଉ ଳ କନ ା େ ୗପଦୀ । 
 

ଗବ ଓ େଗୗରବ   ଓଡ଼ଶିା ମାଟରି 
      ାଧୀନ ଭାରତ ମା'ର 

ତିୀୟ ମହଳିା   ରା ପତ ିଭାେବ 

       ନବିାଚତି ଭାରତର । 
 

ବେ  େମା' ଉ ଳ  ବେ  େମା' ଭାରତ 
       ବେ  ଉ ଳସ  ାମ  
ବେ  ଜନଭୂମି    ବେ  କମ ଭୂମି 

      ବେ  ବେ  ବେ  ମାତରଂ ।  

ପଣସୁଧା, ବାଲିଚ ପରୁ, ଯାଜପରୁ  
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                                                    େସେପମର                                                                 
                       ୨୦୨୨  

      (ବୃ ି ନବୃି  ଶି ୟି ୀ), େଖା ା 

ଶ ଗୁରୁତର (ଶଶୁି କବତିା)  

ଡ. ଚପଳା ପ ା  

ତୁମ ପରି େଛାଟ ପିଲାଟଏି 

ପ ମ େ ଣୀର ଛା  ସିଏ, 

ାନ ବୁ ି ସହ ଚତୁର ପଣେର 

କଥାେର କଥାେର ଶ ଥୁଏ। 
 

ଗେଣଶ ପୂଜାର ଅବସେର 

ପଚାରିଲା ଶ ଆସି େର 

ଗେଣଶ ଶରୀେର ହାତୀ ମୁ  େଯାଡ଼ା 
ପଢ଼ ିଅଛ ିମୁହ ପୁରାଣେର। 
 

ଏ କଥାଟା ଯଦ ିଅେଟ ସତ 

ପଚାେର ଶେଟ କହେିବ ତ, 

େଦହ ର  ସାେଥ ମୁ ଟା କପିରି 
ଏକା ର  େନଇ ବିଭୂଷିତ। 
 

େଦହ ର  ପେଛ ଯାହା ବ 

ମୁ  କି ୁ  ତା  କଳା େହବ 

ନ େହେଲ କିପରି ପୁରାଣ କଥାକୁ 

ସହେଜ ବି ାସ କରିେହବ। 
 

େପାହଳା ଏ ୁ ଅ ଗୁଣ ଧରି 
କିମିଆ ଜାେଣ କ ିବି ହାରୀ, 
ସବୁ ଅନୁ ାେନ ଭି  ଭି  ର  

େଦହ ଓ ମ କ ଏକା ପରି। 
 

ପିଲାର କଥାକୁ ବୁଝିଗଲି 

ଚି ା ଭାବନାେର ହଜଗିଲି, 

କଅଣ କହକିି ବୁଝାଇବ ିତାକୁ 

ବଡ଼ ଅଡ଼ୁ ଆେର ପଡ଼ିଗଲି। 
 

କହଲିି ବାବୁେର ଦଅି ମତ ି

କାରିଗର ହାେତ ଗଢ଼ା ମୂ , 

ହାେତ ତୂଳୀ ଧରି ର  ଦଏି ମା  

ଭାେବନାହ ମୁ  ଗଣପତ।ି 
 

ଅଲଗା ର େର ରେ ଇେଲ 

ପସ  େହବନି େକେବେହେଲ, 

େକହ ିନ କିଣିେଲ େବଉସା ବୁଡ଼ବି 

ମୁ  େଦହ ର  ଭି  େହେଲ। 
 

ଧବଳ େଦହକୁ ମୁ  କଳା 
େବଶକୁ କରିବ କିଲିବିଲା, 
ଲାଗିବ ସେତକ ିଚ  ହଣେର 

ଅଧା ଅଂଶ ାେସ ଚ କଳା। 
 

େଦହ ଓ ମ କ େହେଲ କଳା 
ପାବତୀ ରାଗିେବ ଅନଗଳା 
ହଳଦୀ ମଳୁେଖ ଗଢି େଲ ଯା'କୁ  
େହଲା େସ କିପରି ହା ି କଳା। 
 

ପିଲା େବାଲି ସିନା ଗଲା ବୁଝି 
ବୁ ି ବିେବକ େମା' ଗଲା ହଜ,ି 

େଛାଟେଛାଟ କଥା େକେଡ଼ ଗୁରୁତର 

ବରଗଛ େହେଲ େଛାଟ ମ ି।  
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େସେପମର 
୨୦୨୨  

ରାଜା ଝଅି 

ସୁର ନ ପା   

ରାଜାଝିଅ ରୂପର ରୁ ା  ଜପି 

ମନଇ ା ଦଂଶି ପାେର  
ଫଗୁଣର ତନୁ 

ନଈ ଛବ ିନାଭିେର ଆ ି  
ସାରା େଦେହ େଦାହଲାଉଥାଏ 

େଢଉ ପେର େଢଉ 

ଆ ର ଆକାଶେର  
ଛାଆଁକୁ ଛାଆଁ ଭା ୁଥାଏ 

ଲେ  ଇ ଧନୁ। 
 

ସକାଳକୁ ସମୁ  ଶଯ ାେର 

ଶୁଆଇ େଦଇ ପାେର ଏକା 
ଏଇ ରାଜା ଝିଅ 

ପକୁ ସେ ାହତି କର ି

ମାପିପାେର 

ରା ରି ବୟସ 

ଛାତତିଳ ନଆଁିେର ଜଳାଇ ପାେର 

େକେତ େକେତ ରାଜପୁ ର 

େଦହର ବସ । 
 

ତା' ପାଦର ପଦପାଖଡ଼ୁାେର 

ବାରବାର ପରା  େସ କେର 

ରୁତୁପ ା ଋତୁର ଲଗନ 

ପ େମାଚ ିଶାଖାେର 

ଝୁଲାଇ ପାେର 

େଯୗବନ ଜ  

ହରି  ଦାେଢ଼  
ସ ାସିନୀ ସାେଜ 

ଏଇ ରାଜାଝିଅ ପାଇ ଁ

ମନର ଅରଣ । 
 

ରାଜାଝିଅ ନଃି ାସକୁ  
ନାଗଫାଶ କରି 
ବ  ିକରିପାେର ଇ ାର ଇ ପରୁୀ 

ିୟଜନ  ଛାତେିର ବସାଇ ପାେର 

ର  ତରବାରୀ 
ହସକୁ ହତ ାକରି  
ରାଜ ସାରା ଉଡ଼ାଉଥାଏ 

ଅହ ାର ଜା 
ବଜାଉଥାଏ 

ବଜିୟର େଭରୀ । 

ସଂପାଦକ, ନୀହାରକନ ା ସାହତି  ସଂସଦ 

ନୂଆଗଁା, ଶି ାଖୁ ା, େସାର, ବାେଲ ର  
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                                                    େସେପମର                                                                 
                       ୨୦୨୨  

ଲୁହ 

ରେମଶ ଚ  ମି   

ଲୁହ େଲା ! 
େମାହ ଆଉ େକାହର ଉେଦଳନେର  
ତୁ ଓ ାଇଆସୁ 
ଦୁଇ କେପାଳକୁ ଛୁଇଁ  
େତା' ଛୁଆଁେର ତି ିଗେଲ  
େଦହ ଆଉ ମନ 
ସବୁଜ ହୃଦୟ େହାଇଯାଏ  
ର ହୀନ ଉଷର ଭୂଇଁ । 
 

େକେବ େକେବ ତୁ ଶୀତ ସକାଳର 
କାକର ବି ୁ େଟ େହାଇ 
ଝଲମଲ କରୁଥାଉ ଦୁଇ ଆ େକାେଣ  
େକେବ ଅବା ଆଦ  ଆଷାଢର 
ବାରିପାତ େହଉ 
େକେବ ପୁଣି ନଈଟଏି େହାଇ 
ଦୁଃଖର ନଉକାେର ଯା ୀଟଏି ସାଜ ି
ସବୁ ସ କ କୁ  
ଅନି ାେର ଛି  କରିଥାଉ । 
 

 
 
 
 
 
 
 

ଲୁହ େଲା ! 
ତୁ ତ ପୁଣି େକାଉଠି େକାଉଠି  

ାବଣର ଝଡିବଷା େହଉ େଯ 
ବାଳୁ ା େଟାକାମାେନ େତା ଧାରାେର 
କାଗଜ ଡ ାକୁ ଭସା ି 
େତା ଉ େର ଝଡର ତା ବ େବେଳ   
େବପରୁଆ ହସ ହସୁ ହସୁ  
େପୖଶାଚକି ମଜା େନଉଥା ି ।  
 

େବେଳେବେଳ ତୁ  
ଉ କୂପର ଜଳ ବି ୁ  େହଉ  
େତା େଦହେର  
ଉକୁଟ ିଉେଠ ( ତଫିଳିତ ହୁଏ) 
ଚି େଚାରା ଇ ଧନୁ 

ଆ ର େକାଣେର ତୁ ଲା  ରହଥିାଉ । 
େଡଣାଲଗା ଜାପତ ିେହାଇ 
ହସ  ଜ ର ମୁେଖ 

ସବନିୟ ା  ୁତ ିକରୁଥାଉ ।  
 
େତା ଝରିବାେର  
େକାଉଠି ନା େକାଉଠି 
େଲଖାହୁଏ ଇତହିାସ କାଳର କାଳିେର 
ଉ ାନ ଅବା ପତନର  
ଦୁ ବତୀ େହାଇଯାଏ  
ଷାଠିଏ ବଷର େଲାଳିତଚମା ଯେଶାଦା 
ତ ପୁଣି ସୁବ ମୟୀ ଲ ା ହୁଏ ଛାରଖାର । 

ଲୁହ େଲା ! 
କଇଁଛ ଭଳ ିତୁ ଲୁଚଥିାଉ  
େତା' ନଜି ଭିତେର 
ମୁ  ଟୁ ାରୁ େକେତେବେଳ  
ଝଲମଲ ମୁ ାବି ୁ  େହାଇ ତ  
େକେତେବେଳ ନିଜକୁ ଉଦଗୀରଣ କରୁ 

ଅ ିର େଗାଲକ ରୂପେର । 
 

ୂଳ ରୂପେର େଦଖାେଦଉ 
ତୁ ସିନା ବି ୁଟଏି େହାଇ 
ସୂ େର ତ ତୁ ସି ୁର େଗାପନୀୟ ତ  

ୁ  ସିନା 
ଗୁଣେର ତୁ ପରମାଣୁ ସ  ।  

ତାପସ କୁଟୀର, ବଇ ା, ଅନୁେଗାଳ  
ସ ାଦକ, ିଧାରା ସାହତି  ସଂସଦ, ବଇ ା  



 

 

 

 

42 

 

େସେପମର 
୨୦୨୨  

ସାଗର 

ସୁନୀଲ ନାୟକ  

ସୁନୀଳ ସାଗର ଶୁ  ଉମମାଳା 
ଦେିଶ ମୁକୁତାର ସମ 

କମର ନେଚଇ ନାଚ ିନାଚ ିଆେସ 

ପାଦ ାଳେନ େ ମ || 
 

ଉଷା ଜଳନି  ସବତିା କିରଣ 

େକାକିଳର କୁହୁ ରାବ 

ମୀନ ମାରି ଯାଏ େକବୖ  ନ ନ 

େଢଉ ଭା ୁଥାଏ ନାବ || 
 

ନଶିା  ଜେଳ  ନଶିି ଚ କା  

ମଦୁୃ ମଳୟର ଶ 

ତନୁ େରାମା ତି ମନ ଆ ାଦତି 

ଦ  ଅ ହି  େ ଶ || 

ଗୁଡୁବଣି, ଅ ର , ପରୁୀ 
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                                                    େସେପମର                                                                 
                       ୨୦୨୨  

 ବାଲେକାନ ି

ଡ଼. ମା ଳିକା ମହାପା   

ହୃଦୟର ବାଲେକାନରୁି େଦ େଲ 

ଫା ା ରା ା, ଫା ା ଆକାଶ, ନଛିାଟଆି ଘର 

ଏକୁଟଆି ଗଛ ଭିତେର ବ ି

ତୁମ ପରି କିଏ ଜେଣ ଦେିଶ 

ପବନର କାଚ ପରି 
ସଫା ଦପଣେର କିଏ ହେସ 

ପବନେର ଚି ାଚି ା 
ମିଠାମିଠା କିଛ ିବାେସ.. 
କାଚେକ ୁ ପାଣିେର ବ ିପଢି ବା 
କବତିାର ଶ  ସବୁ ଭାେସ... 
ଭାବ ବଣତାର ଛାଇ-ଆଲୁଅେର 

ଅନୁଭବ ଆଉ ଅନୁଭୂତରି ଲୁଚକାଳେିର 

ମନ କିଆଁ ଏେତ ବକିଳ ହୁଏ 

େକଉଁ ମିଠା େଶାେଷ...!!!!  

େରେଭନା ବି ବଦି ାଳୟ, 

କଟକ 
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େସେପମର 
୨୦୨୨  

ସ  ତୁ ଆସିବା ପେର 

ଯେମ ର କହଲସଂିହ  

ତୁ ଆସିବା ପେରପେର  
ଆକାଶେର ତାରାଫୁଲ ହେସ 

େଯମିତ ିେମା' ିୟା େଦେହ 

ଫୁଲପକା ଛଟିଶାଢ ିଦେିଶ । 
 

ତୁ... େଯେବ େଖାଲିେଦଉ 

ଝିଲିମିଲି ରୂପର ପସରା 
ର ହୀନ େହାଇଯାଏ 

େତାେତ େଦ  ସୁନାଝରା ଖରା । 
 

ତୁ ଆସିେଲ ବା ା ଛୁେଟ 

ଘେରଘେର ଧୂପ ମହକେର 

େମା' ଶୁଭ ମନାେସ ମାଆ 

ଦୀପ ଜାଳ ିଚଉରା ମୂଳେର । 

େତାେତ େଦ  ବଗିଚାେର 

ଫୁଲ ଫୁେଟ ଲତା ଗହଳେର 

ଜ  ହେସ େଖାଲା ହସ 

ଆକାଶର ଫୁଲ େଶଯ ପେର । 
 

ତୁ ଟେିକ ଗଭୀର େହେଲ 

େକେତ କା'ର ବେଢ ର ଚାପ, 

ଚବୁିକରୁ  ଚୁମା ସବୁ  
ଲୁଟବିାକୁ ବଦଳା  ିରୂପ । 
 

ଦନି, ରାତ ିମଝିେର ତୁ'  

ସଂ ାରାଣୀ ସଂେଯାଗସାରିଣୀ 
ଏକାକାର ଦଶିୁଥାଏ 

େତା' ଛୁଆଁେର ଆକାଶ ଅବନୀ ।  

େଲାକିପରୁ, ଗଡ଼ମାଣତୀର, େଖା ା  
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                                                    େସେପମର                                                                 
                       ୨୦୨୨  

କଳାକାରଟଏି  

ହାସ ମୟୀ ରା  

ଉପେର େସ ହେସ 

େକାହକୁ ଲୁଚାଇ 

କଳା ହ ତାର ଜୀବନ 

େସଇ  ପାଇଁ ତ 

ଏେତ ଦୁଃଖେର ବ ି

ଉଣା କେର ନାହ ମନ ।।  
 

ଜାେଣ ଏ ଜୀବନ  
ଏକ ଅଭିନୟ  
ମିଛ ଏ ମାୟା ସଂସାର  
ଭଲ ପାଇବାର  
ମ  େତଣୁ େଘାେଷ 

େଦଇ ତାଳ ଲୟ ର।। 
 

ସପନେର ଭେର ନ ତା'ର 

େସ େର କରିଛ ିଘର 

ଖସୁି ବା ିବାକୁ  
ପଣ କରିଛ ିେସ 

ସଭି ୁ  କରି ନଜିର ।।  
 

ପଥରକୁ େକେବ  
ଜୀବନ ଦଏି େସ 

ର  ମାେଖ େକେବ ମୁେହଁ  
ର ଝ ାରେର 

ହଜାଏ ମଜାଏ 

ସୃ ି ଚି  ଆ ୁଥାଏ  ।। 
 

ଜୀବନ ଝଡେର 

ଭା ିପେଡ ନାହ  
ଆଶାର ପାହାଡ଼ ଚେଢ଼ 

ସମୟ ସା େର 

ତୃ ିପଥଧାେର  
ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବେଢ଼  ।। 
 

ତା ହୃଦୟ କଥା  
ବୁଝିବା ପାଇଁ କ ି

ନଥାଉ ପଛେକ କିଏ  
ସଭି  ହୃଦୟ ବୁଝିପାେର େବାଲି 

େସ ତ' କଳାକାରଟଏି ।।  

ଓରାଳି, ହାଟଡହି,ି େକ ୁଝର 
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େସେପମର 
୨୦୨୨  

େକହ ିଜେଣ କହବିା ଶୁଣା ଗଲା  
ଡ ରଜତ କୁମାର ଷଡ ୀ  

େକହ ିଜେଣ କହବିା ଶଣୁାଗଲା 
ଉଡ଼ ା ଚେଢ଼ଇର ପର ଗଣି ଲାଭ କ'ଣ 

ଲାଭ କ'ଣ ପ ସବୁ ସାଉଁଟ ି 
ସୁନା ପଂଜୁରୀେର କଏଦ କରିବା 
ଅଡ଼ୁଆ ସୁତାର ଅ ଓଟାର ି

ଓଟ ଭଳ ିନଜି ପିଠିେର  
କୁଜ ବାହାର କରିବା ।।  
 

େକହ ିଜେଣ କହବିା ଶଣୁାଗଲା 
ସମୁ  ଲହଡ଼ ିଗଣିବା କି ଦରକାର 

କି ଦରକାର ହାତରୁ ଖାଇ  
େଘାଡ଼ା ଆଗେର ଧାଇଁବୁ 

ବେିଲଇ କପାଳେର ଶିକା ଛଡିେିଲ 

ଲାଭ କାହକି ନ େନବୁ ।। 
 

େକହ ିଜେଣ କହବିା ଶଣୁାଗଲା 
ଭାତ ଫି ି େଲ କାଉ କ ାର ନୁହଁ ି 
ଉଧାର ମିଳେିଲ ହାତୀ କିଣ  ି

ପାଣିେର ସର ପକାଇ କଥା ବନା  ି

େସମାେନ ହ ଦୁନଆିେର ସଫଳ ହୁଅ  ି।। 
 

େକହ ିଜେଣ କହବିା ଶଣୁାଗଲା 
େଯମିତ ିଦଅିଁକୁ େସମିତ ିପଜୂା  
ହାେତ ମାପି ଚାଖେ  ଚାଲ 

ଦଆିକୁ ଦଆି ଅଦଆିକୁ ଦୁଆର ଦଆି 

ଭଲକୁ େଭଲ କଳାକୁ ଧଳା 
କରିପାେର େଯ ତା' ଜନ ସଫଳ ।। 
 

ଉ ରିେଲ େକହ ିଜେଣ ମହାଶୟ 

କ  କେଲ କୃ  ମିେଳ 

ପରୁୁଷାଥ ମଣିଷ ଅଧୀନ, 

ନଜି େଗାଡ଼େର େଯ ନେିଜ ହୁଏ ଠିଆ 

େସହ ିମା  ଦୁନଆିେର ଅତ ିଭାଗ ବାନ।। 
 

ସତ କଥା କହୁ େଲ େ ାତା 
ନଜିର କମ ହ ନଜିର ଭାଗ  ବଧିାତା ।।  

େବାରିଗୁ ା,େକାରାପଟୁ 
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                                                    େସେପମର                                                                 
                       ୨୦୨୨  

ଅ ପୂଜ  ୀ ଗେଣଶ 
ବାସ ୀ େଦଈ  

ସି ି ବନିାୟକ ବାବା ଗଣପତ ି 
ଅ ପଜୂ  ୀ ଗେଣଶ 

ପିତା ମହାେଦବ ମାତା େଯ ପାବତୀ  
ସବ ବି  କର ନାଶ।। 

ଭା ବ ମାସର ଶୁ  ଚତୁଥୀ େର 
ପଜୂତି ହୁଅ ଧରାେର 

ପରୁପ ୀ ନ  ଉ ବ ମୁଖର 
ଶୁ  ଶରତ ଋତୁେର।। 

 େଦାକାନ ବଜାର ବଦି ାଳେୟ ତବ 
ହୁଏ ପଜୂା ଅନୁ ାନ 

ବଦି ା ଦାୟକ ଭୁ ବେି ର 
ଜୟ ଗିରିଜା ନ ନ।। 

ମୂଷିକ ବାହନ ଆେହ ଗଜାନନ 
କର ସ ଟ େମାଚନ 

ତବ କୃପାରୁ ମହଷ ବ ାସେଦବ 
ମହାଭାରତ ରଚନ।। 

ଋ ି ସି ି ଦାତା ମ ଳମୂର ି 
ବି ହ ା ଲେମାଦର 

ଗଉରୀ ମାନସ ମଳୁଖ ସ ାନ 
ବି  ନାଶ ଜଗତର।। 

ବଦି ା ବୁ ି ାନ କରେହ ଦାନ 
ଏ ମ  ଭୁଵେନ ଆସି 

ଜାଳ ି ାନାେଲାକ ସଭି  ହୃଦେୟ 
ଅ ାନ ଦଅି ବନିାଶି।। 

 ଶି ୟି ୀ ଓ କବୟି ୀ 
େଖା ା 
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େସେପମର 
୨୦୨୨  

ିୟା ଓ ଗାଆଁ 
ନଶିକିା  କହଲସିଂହ  

ତୁମ ମନ ିୟା 
ଆଜକିା ଦନିେର 
ଆମ ଗାଆଁ ନଈ ପାଣି, 
ଚି ହୁିଏ ନାହ  
ନଈ ଅବା ଇଏ 

ପଚା ଆବଜନା ଖଣି ।। 
 

ରୂପସୀ େଗା ! ତୁମ- 
ଓଠ, ଆମ ଗାଆଁ 
ଭାଟ ିଚୁଲି ନଆଁି ସରି,  
ଧରିବା ଚାହେଲ 
ଜଳବିା ହ ସାର 

ନେିବାଧ ପତ  ପରି ।। 
 

ଆମ ଘର ପଛ 
ବଗିଚା ପରିକା 
ବି ାସ ତୁମ ମିଛ ,  
ଫୁଲ ନାହ ଯହ 
କାକଟ  ମାଳ 

ବନସାଇ କରା ଗଛ ।। 
 

ଗଁାର କଂ ି   
ରା ା ପରିକା 
ରୂପ ତୁମ ଝିଲିମିଲି, 
ସେତକି ବ ାଏ- 
ସିେମ େର ମିଶା  
େକାଡଏି ବ ା ବାଲି ।। 

ଗାଆଁ ରାଜନୀତ ି
ପରିକା ତୁମର 
ପୀରତ ିଲଗାମଛଡା, 
ନାରୀ ସଭା ଆଉ 
ପ ୀ ସଭା ପରି 
ଘଡ଼ ିେକ ଛୁଟୁଛ ିେଘାଡ଼ା ।। 
 

ଆମରି ଗାଆଁର 
ପିଚୁ ସଡ଼କେର  
େଯାତକିି େଗା ଖାଲଖମା, 
ତୁମ ଣଚପିା 
ଗାଲକୁ ସୁ ରୀ 
ସରି େହବ ନାଇଁ ଜମା ।। 
 

ଆମରି ଗାଆଁର 
ଜମି ପରି ତୁମ 
େଦହ ଭାଉ ଭାରି ଟଣା, 
ଦୁନଆି ହାଟେର 
ଦଲା  ହାତେର 

ନତି ିହୁଏ ବକିାକିଣା ।। 

  େଲାକିପରୁ, ଗଡ଼ମାଣତୀର, େଖା ା  
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                                                    େସେପମର                                                                 
                       ୨୦୨୨  
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