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এগৰাকী কিবৰ কথােৰ 

শািণত িবজয় দাস 

 

অিজৎ বৰুৱাই ১৯৮৬ চনত অসম চৰকাৰৰ নামিন অসম িবভাগৰ আয়ু  িহচােপ অৱসৰ হণ 
কৰাৈলেক তওঁৰ থমখন পদ ৰ িকতাপ িকছুমান পদ  আৰু গান(১৯৮২)ৰ বািহেৰ আন কােনা 
িকতাপ কাশ কৰা নািছল (িকতাপখনৰ ১০০টা কিপ তওঁ এড়ী আৰ ুমুগা িমহিল ডাঠ কােপােৰেৰ 
কিলকতাৰ ছত ছপা কিৰ ব াই আিনিছল)। কাশৰ পাছত িকতাপখন তওঁ অসমৰ িনবািচত 
১০০জন কিবতা ভাল পাৱা আৰ ুকিবতা বুিজ পাৱা বিুল ভবা মানুহক উপহাৰ িদিছল। কথােটা 
জািনব পািৰ পাছত কিলকতাৰ ি াৰগৰাকীেয় উলাহেত আৰু িকছু কিপ, ২০০ ন ৩০০, কিবৰপৰা 
কােনা ধন-িবত নােলাৱাৈক হেনা ছপা কৰাই িদিছল। সইিখিন অৱেশ  এড়ী আৰু মুগা িমহিল 

কােপােৰেৰ বে াৱা নািছল। ডাঠ বগা কাগেজেৰ বে াৱা আিছল। এইধৰেণ অিজৎ বৰুৱাৰ দেৰ কিব 
এজেন চাকিৰকালত িনেজই িনজৰ িকতাপ এখন কাশ কৰা, আৰু অিভনৱ ধৰেণ কাব ৰিসকৰ মাজত 
িবতৰণ কৰা কথােটােৱ সই সময়ত অসমীয়া সািহত ৰ িছিৰয়াছ পঢ়ুৈৱসকলৰ মাজত এটা আেলাড়নৰ 
সৃি  কিৰিছল। অিজৎ বৰুৱাৰ পৰা তওঁৰ িকতাপৰ এটা কিপ উপহাৰ িহচােপ পাৱােটা তিতয়া 
সইসকল পঢ়ুৈৱৰ মাজত এটা শংসনীয় কথা িহচােপ িবেবিচত হিছল। অিজৎ বৰুৱাৰ শষ বয়সত 
কিতয়াবা কথ-বতৰাৰ মাজত অিজৎ বৰুৱাৰ কিবতাৰ কথা ওলােল ব েকইগৰাকী কিব-সমােলাচেক 
এেন এষাৰ কথা কাৱা আিজও মনত পেৰঃ “ মােকা তওঁ এটা কিপ িদিছল।” (অথাৎ–– তওঁেকা 
অিজৎ বৰুৱাই য ‘িছিৰয়াছ পঢ়ৈুৱ’ বুিল ভািবিছল তাৰ ইংিগত।) িকছুমান পদ  আৰু গান ––এই 
িকতাপখনৰ বািহেৰ অিজৎ বৰুৱাই অৱসৰ হণ কৰাৈলেক আন কােনা িকতােপই কাশ কৰা 
নািছল। জীৱনত তওঁ িযেবাৰ িকতাপ িলিখ খ ািত অজন কিৰিছল সই সকেলােবাৰ তওঁ অৱসৰ 
হণৰ পাছত িলখা। 

অিজৎ বৰুৱাৰ সেত পঢ়ৈুৱৰ স কৰ আধাৰ িনঃসে েহ কিবতা, বহল অথত সািহত । কিবতা তওঁৰ 
জীৱন এষণাৰ শি ক অিভব ি । স ৱতঃ সইবােবই তওঁ িনজৰ একমা  উপন াসখনেকা কিবতাৰ 

পিৰম লৈল আিন উ িসত নােহাৱাৈক ক’ব পােৰ, ‘‘ মাৰ  কিবতােটা হেছ ‘এখন মৰ 
উপন াস’।” যাৱা শিতকাৰ চি ছৰ দশকেত গদ ক ন িচ ক  সৃি  কিৰ আয়ৰনীযু  স ূণ এক 
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কীয় বাচনভ ীেৰ অসমীয়া কিবতাৈল আধুিনকতাৰ বাতা কিঢ়য়াই অনাৰ জিৰয়েত অসমীয়া 
কিবতাৰ ভ েটা সুদঢ়ৃ কৰাত িয ভূিমকা পালন কিৰিছল, তাৰ িতফলন ঘ েছ ১৯৪০-৮০ 
সময়েছাৱাত ৰিচত ‘তীখা’, ‘হাতুৰী’, ‘মন- ঁ ৱিল সময়’, ‘দখুৰ কিবতা’, ‘িকছুমান ৰ ঢকীয়া’,  
‘এেযাৰ তামৰ অঘ া’,  ‘ চনৰ পাৰত’, ‘ জংৰাই ১৯৬৩’ ক ধিৰ পৰৱত  সময়ত িলখা ‘ পু ’,  

‘শ -সংেবদ ’, ‘ ণচ া’ আিদৰ িবিভ  সমােলাচেক কৰা স শংস সমােলাচনাত। ১৯৪০ৰপৰা 
কাব সৃি ৰ এই দীঘলীয়া সময়েছাৱাত কিবতাৰ সেত তওঁৰ িয একা তা, লগেত, আধুিনক কিবতাৰ 

ব া .এছ. এিলয়টৰ জীৱন আৰ ুসািহত ৰ জীৱনেজাৰা অধ য়ন আৰু চচা, ইংৰাজী আৰু ফৰাচী 
কিবতাৰ তাি ক আৰু না িনক িদশেটাৰ লগেতা গভীৰ একা তা াপনৰ বােব কৰা কাব ত ৰ িয 
িনৰলস সাধনা ––িসেয়ই তওঁৰ কিব-পিৰচয়েটাক আন পিৰচয়েবাৰতৈক ওখ কিৰ তুিলেছ। 

১৯৮৬ চনত মাৰ সেত থম পিৰচয়ৰ পাছেৰপৰা ‘‘ মাৰ থম ই ােৰ  অধ য়ন, ি তীয় অধ য়ন 
আৰু তৃতীয়ও অধ য়ন” বুিল দঢ়ৃতােৰ কাৱা অিজৎ বৰুৱাই িক  ২০০৯ চনত আিম কথা পািত এই 
লখােটা িলখা সময়ৈলেক আগৰ দেৰ অধ য়নৰ িত আকষণেবাধ নকেৰ। িলখা- মলাৰ িত তিতয়া 
তওঁৰ আ েহা ীণ, ায় িনিলখাৰ দেৰই। বাধক জিনত ব ািধ, একমা  পু ৰ অকাল িবেয়াগ আিদ 
িবিভ  িবপযেয় কিবক হতাশ কিৰ তুিলেলও জীৱনৰ িত তওঁৰ কৗতূহলৰ িক  িবেশষ পিৰৱতন 
ঘটা নাই। কেথাপকথন আৰু িলখা- মলা দেুয়াটা কােমই ি  পিৰহাৰ কিৰ কৰাৰ বােবই িযেকােনা 
মুহূতেত তওঁ সংেকাচ নকৰাৈক ক’ব পােৰ, “ I’m not a man of double standard, শািণত, simply I’m 

incapable of doing that’’, লগেত এবাৰ এইেটাও তওঁ কিছলঃ ‘‘িনজৰ িবষেয় মই চািৰটা কথা ক’ব 
পােৰা,ঁ থমেটা হেছ, a consensuos civil-servant, ি তীয়েত a generous father, তাৰপাছত, a 

reasonably good man ––– খুব ভাল মানুহ নহয়, a reasonably good man, আৰু শষত তও ঁ ত য়েৰ 
কিছল, ‘ a writer of total integrity’ –– সইেটাত মাৰ কােনা ক মাইজ নাই। অিজৎ বৰৱুাক 
িযসকেল জােন, এই অনুভৱ তওঁেলাকৰ িন য় হেছ। 

আিজ কইবছৰমানৰ পূেব এিদন ভৰ দপুৰীয়া ৮৬ বছৰীয়া এই কিবগৰাকীৰ সেত তওঁৰ 
যাৰপুখৰুী বাসগৃহত কইবাঘ াও এেকলেগ কটাইিছেলাঁ। িসিদনা সই সময়িখিনত তওঁৰ মুখত যিদও 
এক ধৰণৰ াভািৱকতা িবৰাজ কিৰিছল, তথািপ অনুভৱ হিছল মনেটা যন তওঁৰ িবষােদ আবিৰ 
ৰািখিছল। ি ত  এই কিবগৰাকীৰ ঘৰৰপৰা ওলাই আিহ ভাব হিছল ‘অন  কালৰ বােব ফৰকা ং 
জংচনৰ ৰািতৰ ৰল’ত বিহ আিম যন আেকৗ কথা পািত থািকম –– সুদীঘ সময় ধিৰ। 

কেথাপকথনৰ িকয়দংশ — 

িক কিৰ আেছ? 

“ কফা  খােলা ঁঅকণমান আগেত।” 

িক খায় আপিুন কফা ত? 

“এটা িসেজাৱা কণী– ইে া-ইংিল  কফা  বুিল ক’ব পাৰা তুিম।” 
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আৰু দপুৰীয়া? 

“দপুৰীয়া দাইল-ভাত, মাছৰ জাল।” 

মাংস? 

“সব খাও।ঁ” 

আেবিল? 

“আেবিল, – গােটইেবাৰ কথা কাৱা বৰ টান। লুিচ-ভািজ মই নাখাওঁ।” 

অসুখ-িবসুখ এিতয়া এেকা নাই চােগ’? 

“এেকা নাই।” 

এসময়ত য আেপানাৰ হাতেটা কঁপা-কঁপা লািগিছল, এিতয়া সয়া ক হ’ল? 

“ বিছৈক কাম কিৰিছেলা ঁ তিতয়া। এিতয়া নাই।” 

ি ংকছ তা এিতয়া এেকবােৰ ব ? 

“ি ংকছ মই কিতয়াবাই এিৰেলাঁ। খাৱাই নাই।” 

ি ংকছৰ ছাবছ উট িকবা ––– অধ য়ন? তািলকাৰপৰা য কাম এটা বাদ পিৰল, সই ঠাই 
অধ য়েন লেছ নিক? 

“নাই। এসময়ত য ি ংকছ কিৰিছেলাঁ পাহিৰেলাঁেৱই। মদ খাৱাৰ কথা মাৰ মনত নপেৰই।” 

কিতয়াবা আজ এটা হয়েন? 

“নাই নহয়।” 

জীৱনত কিতয়াবা মানুহৰ িকবা এটা ব ৰ িত ইমান আ হ থােক – এটা সময়ত তাৰ িত 
স ূণ িবৰাগ – ভািবেল আচিৰত লােগ ! 

“ কেনৈক এিৰেলাঁ সইেটা ভািবও কিতয়াবা আচিৰত লােগ। এিৰেলাঁ য এিৰেলাঁেৱই আৰু। চাৱাই 
নাই মই। সব ভােলই আেছ ইি য়।” 

মমৰীেটােৱ অকণমান িডছটাব কিৰেছ নিক – আগেত যেনৈক অনায়ােস ইেটাৰ পাছত িসেটা কথা 
আিহ থােক মনৈল, তাত ব াঘাত জি েছ, এেন ৱা যন লােগ নিক? 
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“বয়স হ’ লেতা হেয়ই। েকই আেছ মমৰীেটা, মা  িছ েৱ েবাৰ পাহৰা যন লােগ। কানেটাৰ 
পাছত কানেটা হ’ল –– সইেটা। ফৰাচী সািহত  –– তাৰ িত িকয় মাৰ আ হ হ’ল, থেম িক 
পিঢ়িছেলাঁ, িভতৰত কেনৈক সামােলা,ঁ সই িছ েৱ েবাৰ পাহিৰেছাঁ। সইেবাৰ কথা ক’বৈল অকণমান 
িদগদাৰ। িছ েৱ েবাৰ মনত পলাব লােগ নহয়। মনত পিৰেল ক’ব পািৰ িকেহ মাক ফৰাচী 
সািহত ৰ িত আ হী কিৰেল। িক  তাত থকা িদনেবাৰৰ কথা, মণৰ সিবেশষ ক’বৈল হয়েতা 
অসুিবধা হ’ব। কাৰণ চন-তািৰখেবাৰ মনত নাই। চন-তািৰখেবাৰ এিৰও ক’ব পািৰ। থািকেল 
ভাল। কাৰণ সময়িখিনৰ কথা থােক।” 

নতুন িকবা িলিখেছ নিক? আ জীৱনীমূলক িলখা বা কিবতা – এেন ধৰণৰ? 

“িলিখম বিুল ভােবাঁ, িহউমাৰেহ িলিখবৈল মন যায়।” 

উইট আৰু িহউমাৰৰ িত আেপানাৰ আ হ ––– পৰ ৰাম আৰু উডহাউছৰ লখােবাৰৰ লগত 
আেপানাৰ স ক, কথােবাৰ মাৰ ভালদেৰ মনত আেছ। সই গােটইেবাৰেতা আপুিন নফােনফ কিৰ 
থেছ। আেপানাৰপৰা িনেয়ইেতা এসময়ত মই পৰ ৰামৰ গ  পিঢ়িছেলাঁ। 

“পৰ ৰামেতা গােটই িহউমােৰই।” 

এসময়ত পৰ ৰামৰ সই চািৰটা মৰ গ  ল আিম িকমান য আেলাচনা কিৰিছেলা ঁ– মাৰ িক  
এই মুহূতত গ েকইটাৰ নামেকইটাও মনত নাই। আেপানাৰ আেছ ন বাৰু মনত? 

“মনত পলাব লািগব।” 

পৰ ৰামৰ চািৰটা মৰ গ  ––– িবখ াত…. ‘হনুম ৰ ম’ ন িক আিছল এটা … 

“িকতাপেবাৰ আেছ নহয়। ক’ ল যাব গ েকইটা –” 

……. 

[ টবুলৰ ওপৰত থকা ফেটা এখনৈল আঙুিলয়াই] 

এইখন িকহৰ ফেটা? 

“ ফৱাৰেৱল। কিলকতা। ইনকাম ট  অিফচৰপৰা মাক িবদায় িদয়াৰ সময়ত।” 

ফেটাখনত আপুিন আেছ ন? 

“আেছাঁ। এয়া।” 

ছিবখনত মই িচিন পাৱা কােনাবা আেছ নিক? 
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“নাই। এইজন বঙালী, এইজন িবহাৰী, এইজন চদাৰ। প ীও আেছ মাৰ। এই য মূৰেটা অকণমান 
উিলয়াই আেছ–” 

অ’ মই ধিৰব পািৰেছা।ঁ বাইেদউৰ লগত আপুিন িবয়াৰ পাছেত তালা ফেটাখন দিখিছেলাঁ –– মাজেত 
সওঁতা ফািল, দেুয়া ফােল ঢৗ তুিল আঁচুিৰেছ। এইখন ফেটাৰ সেত এেকই আিছল। 

“আিহিছল। পৰিহ গ’ল।” 

আিহিছল নিক? ক’ত থােক এিতয়া? কিলকতাত? 

“অ’। কিলকতাত।” 

া  ভােলই আেছ িকজািন? আেপানাৰ িনিচনাই? 

“ া  মাতৈক ভাল। আিহিছল। কইবািদেনা থািকল। ঘৰত কাম-কাজ কিৰব পৰা হ আেছ। 
বাৱাৰীেয়েক ৰািখিছল। পৰিহ গ’লৈগ। মাতৈক ব  সৰু নহয়। দহ বছৰৰ সৰু। … তুিম মাক 
কইটামান িবষয় িদয়া মই িলিখম।” 

[মই তেখতৰ কথাৰ উ ৰেটা িদবৈল পাছৈল থ পুনৰ ক’ লাঁ] 

নামেটা বাৰু িক আিছল বাইেদউৰ? 

“পৰিহ িদনােহ গ’ল। বাৱাৰীেয়েক ধিৰ ৰািখেল কইবািদেনা। কৃ া দাস।” 

আেপানাতৈক দহ বছৰ সৰু –– আেপানােলােক থম ক’ত লগ পাইিছল মনত আেছেন? 

“আমাৰ িদনতেতা আৰ ুলগ পাৱাৰ কথা নাই। িবয়াৰ পাছতেহ। ঘৰৰপৰা কইনা চাই িবয়া পােত। 
তাৰ পাছতেহ লগ পাৱা যায়।” 

কইনা কােন চাইিছল? আেপানাৰ দউতাই? 

“িভিনিহেয় চাইিছল। হিলৰাম ডকা। তওঁ জজ আিছল িড গড়ত। হিলৰাম ডকা মােন আমাৰ বৰ 
দউতাৰ ল’ৰা। িভিনিহ বা কেনৈক হয় নাজােনা। চাব লািগব।” 

ণৱেজ ািত ডকাৰ দউতাক?  

” ণৱেজ ািতেয় এখন ডাঙৰ িকতাপ উিলয়াইেছ।” 

ৱাহা ৰপৰাই িবয়া পািতিছল? 
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“নাই, এই ঘৰেটা মই বেনাৱা। ইয়াৰ পাছফােল এটা আছাম টাইপ ঘৰ আিছল। িবয়া গাৱঁৰপৰা 
হিছল। চা িছ গাওঁ।” 

তাৰ মােন আপুিন চা িছৰপৰা িড গড়ৈল গিছল কইনা আিনবৈল? ব  দৰূ আিছল নহয় –– ৪০০ 
িকেলািমটাৰমান নহ’বেন? কইনাৰ ঘৰৈল এই দৰূ বাট গাড়ীেৰ গিছল? ক কৰ যা া? 

“ক েতা কিৰবই লািগব। তিতয়া ৰা া-পদিূল বয়া আিছল। িপটছ িদয়া ৰা া।” 

সই সময়ত আেপানােলাকৰ িনজা গাড়ী আিছল নিক? 

“ দউতাই ৫০০/- টকাত ফ’ড এখন িকিনিছল। ওপৰত িতৰপালৰ ড লেগাৱা।” 

……. 

এিতয়া আপুিন কেনৈক কটাবৈল ভাল পায় –– িক কিৰেল ভাল লােগ? 

“ভাল লগা কােৰাবাৰ সেত কথা পািতবৈল।” 

দৰমহা-চৰমহােবাৰ আেপানাৰ সময় মেত পাই থােক ন? আেপানাৰ একাউ ত জমা হ যায়? 

আগেতেতা ি ংকছৰ কাৰেণ িকছু খৰচ হিছল। এিতয়ােতা সইেটাও নাই। 

“বৰ বিছ খৰচ হাৱা নািছল। সামান ।” 

নপাৰৰ সই ঘৰেটাৈল যায় ন এিতয়াও? 

“অলপেত গিছেলাঁ। পানীৰ ব ৱ ােটােহ কিৰব পৰা নাই। বাকীিখিন হেছৈগ। তুিমেতা এবাৰ তাৈল 
গছা!” 

অঁ গেছাঁ। মই আেপানাৰ লগেত এবাৰ গিছেলা।ঁ এিতয়া চাৈগ আপুিন ইমান ওপৰৈল উ ব 
নাৱািৰব? 

“িকয়?” 

ভাগৰ লােগ নিক? 

“নালােগ।” 

পাছৰ শিনবাৰ এটাত আেপানাৰ লগত ওলাই যাম িদয়ক। মেয়া ব ত িদন হ’ল ৱাহা খন চািৰ-
কাণ মািৰ ঘূৰাই নাই। আেপানাৰ লগত এেকলেগ ৱাহা খন চাব লািগব। 

……. 
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অ া  উমান /মাজগাওঁ পাৰঘাট/ তােৰই মাজত আেছ/ সাণৰ বািল ঘাট  ––– সাণৰ বািল মােন 
কানিখিনৰ কথা কেছ? 

[অিজৎ বৰুৱাৰ পঢ়া- টবলুৰ ওপৰত থকা কাগজৰ টু ৰা এটাত িলখা কিবতাৰ দেৰ লগা পংি  
দটুা পিঢ় পিঢ় সিুধেলাঁ] 

“ক’ব নাৱােৰাঁ। িসিদনা ছাৱালী এজনী আিহিছল। কাগজ এখনেত টিলেফান না াৰেটা িলিখ থ 
গ’ল, লগেত এইেকইটা বাক । তামাৰ াইিৰ  িক ––– কাৱা িক িলিখব লােগ?” 

মইেতা কেছাঁেৱই, অট’বােয়া ািফেকল ধৰণৰ িকছু কথা িলখক, তােক যিনবা লীিৰেকল জত… ব ত 
িদন হ’ল আেপানাৰ নতুন কিবতা পঢ়া নাই। আেপানাৰ কিবতাৰ শাৰী এটাৰ গাত ভঁজা িদ এই 
সংখ াৰ ৱাহা ৰ স াদকীয় টাকােটাত িকবা এটা িলিখিছেলাঁ। 

“পিঢ়েলাঁ – ‘জীৱনত িযহেক নাপােলাঁ…। পেয় ী-চেয় ী নাই নহয় এিতয়া।” 

আেছ। ক’ ল যাব কিবতা? আেপানাৰ বাৰু মনত আেছ ন –– এিদন আপুিন কিছল নহয় –– শািণত, 

জীৱনেটা যেনৈক আেহ িস তেনৈকেয় যায়। ইউ নীড নট হভ টু ৱৰী ফৰ ইট। িস যেনৈক আেহ 
তেনৈকেয় আিহব আৰু যেনৈক যাব িবচােৰ তেনৈকেয় যাব। 

“িক কনেট ত কিছেলাঁ পাহিৰেলাঁ।” 

শহতীয়া অনভুৱিখিন িলিখবেচান। 

“মইেতা িহউমাৰেহ কিৰব পােৰাঁ আৰু।” 

সইেটােক কিৰব। এফালৰপৰা চাবৈল গ’ ল জীৱনেটা এ কাই  অৱ িহউমােৰইেতা। আপুিন এটা 
কিবতা িলিখিছল নহয় আমাৰ আেলাচনীত – ‘ ৱাহা ত একঠা মা , গেৰজত গাড়ী, ি লঙত 
ল’ৰােটােৱ পেঢ় ! 

“এটা সময়ত তা জীৱনেটা সইেটােৱই। লােহ-লােহ যিতয়া সইিখিন অিত ম কেৰ তিতয়া আেকৗ 
মানুহৰ উই িবলাক বেলগ হয় নহয় –– জীৱনৰ িছ েৱ েবাৰ িযেহতু বেলগ- বেলগ, জীৱনৰ 
বেলগ- বেলগ সময়ত উই িবলােকা বেলগ হয়। আগ বয়সত ব ত ই া থােক। যিতয়া ঢা া 
খাৱা যায়, জীৱনেটােৱ পিৃথৱীখনৰ লগত িৰকনচাইল কিৰ লয়। জীৱনেটাৰ ত মই আগৰপৰাই 
িছিৰয়াছ নািছেলাঁ।” 

আেপানাৰ জীৱনৰ এেছাৱা সময় মই দিখেছা,ঁ আগৰিখিন অৱেশ  দখা নাই। িলখা- মলাৰ ত 
মই দঢ়ৃভােৱই ক’ব পােৰা,ঁ আপুিন খুব িৰিলিজয়াছলী কেৰ িলখা কামেটা। 

“ যিতয়া মন যায় হয়, িক  এিতয়া মন নাযায় নহয়।” 
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সইেটা সকেলােৰই হয়। েফ েনল ৰাইটাৰ নহ’ ল ক’ত সদায় িলিখবৈল মন যাব ––– িক  আপুিন 
যিতয়া িলিখিছল –– ‘ পু  ইত ািদ পদ ’, ‘এখন মৰ উপন াস’, মাছাট, .এছ. এিলয়ট ––– 

সইেবাৰেতা আপিুন িৰিলিজয়াছলীেয়ই কিৰিছল। 

“কিৰিছেলাঁ। এখন মৰ উপন াসখনৰ কথা ভািবেল ভােলই লােগ এিতয়া। সইখন বাংলা হেছ। 
তুিম য কাভাৰেটা আঁিক িদিছলা মনত আেছেন?” 

িকয় নাথািকব? জীৱন স েক এিতয়া আেপানাৰ অনুভৱিখিন কেন ৱা? 

“হাস ৰেসই বিছ।” 

জীৱনেটা এটা অথহীন ব ৰ িনিচনা লােগ নিক? 

“নাই, নহয়। কম বয়সত জীৱনেটা বৰ ভাল লােগ। ঢৰ সেপান থােক নহয়। জীৱনৰ আল  
এইজেটা। িক  লােহ-লােহ বয়স বািঢ় অহাৰ লেগ-লেগ যিতয়া ঢা া পাৱা যায়, তিতয়া ইউ হভ 
টু িৰকনচাইল উইথ দ  ৱলড। তাৰ িপছত অনুভৱিখিন আৰু িচ াই এটা পিৰণত ৰূপ পায়। কথােটা 
িকয় হয় জানা –– িচ ািখিনও তুিম এেকিখিনেয় কিৰ নাথাকা নহয়। িবিভ  সময়ত িবিভ  িচ া হয় 
নহয়। াভািৱকেত বয়স বািঢ় অহাৰ লেগ-লেগ অধ য়ন, অিভ তাৰ ভ ত িচ ািখিনও 
বেলগ।”[অসমা ] 

শািণত িবজয় দাস এগৰাকী লখক আৰু স াদক। তওঁ কিবতা-িবষয়ক আেলাচনী কিবতা আৰু 
সািহত  আেলাচনী কথা স াদনা কিৰিছল। স িত তও ঁকথা ৱাহা  আেলাচনীৰ স াদক। তওঁৰ 
ইেমইল: shoneetbdas@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


