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তৃি  দাসৰ দটুা কিবতা 
কািলৈলেক মই জীয়াই আিছেলা ঁ

জীৱনৰ মত পিৰ  
আিম এটা ঘৰ সািজিছেলাঁ  
সৰুৈক  
দইুৰ পৰা িতিন  
িতিনৰ পৰা চািৰ 
সৰু ঘৰেটাত আিম চািৰও চৰাইৰ দেৰ আিছেলাঁ 
মৰম- চেনেহেৰ  
 
আিম বজাৰৰ পৰা  
িকিন আিনিছেলাঁ েয়াজন 
অভাৱৰ স’ তও অভ  আমাৰ জীৱন 
 আমাৰ ঘৰৈল  
আলহী হ আিহিছল-- সুখ  
 
ঘৰখন পাহৰাবৈল  
আিম দেুয়া শিলতা হ িলিছেলাঁ  
স ানহঁতক মই বািঢ় িদিছেলাঁ 
সুখৰ ভাত  
 
ক কিতয়াৰ পৰা  

মই পিৰধান কেৰাঁ  
দখুৰ সাজ  
কিতয়াৰ পৰা  
জীৱন নেয় সলায় ভাঁজ  
মাৰ মনত পৰা নাই  
 
এই জীৱেন মাক যুঁিজবৈল িশকায় 
 িকছুমান সেপান মৰিহেলও  
জীৱন অথেল নাযায় 
 
িনশা গভীৰ হ’ ল  
অৰণ  এখনৰ মােজেৰ গ থকা যন লােগ  
টাপিনৰ অিবহেন িনশােবাৰ য ইমান ভয়াবহ 
আেগেয় জনাই নািছেলাঁ  
 
আমন-িজমন পৰত  
পুৰিণ পৰােটা খােলাঁ 
তাত সযতেন সামিৰ থেছাঁ সাঁৱৰণী 
এেনৈকেয় মই  
সময় কটাওঁ 
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হ মাৰ আ ীয় 
মাৰ ভাগত নপৰা ভালেপাৱাৰ বােব  
তামােলাকক দাষােৰাপ কৰা নাই  
 
কািলৈলেক মই জীয়াই আিছেলাঁ 
শূন  এ  বৃ ৰ মাজত আিজ মই  
মৃতু ক আঁেকাৱািল লেছাঁ  
মাৰ য মৃতু  হেছ  
এই কথা  
মাৰ বােদ কােনও নাজােন  
আনিক মাৰ স ানহঁেতও  
মৃতু ৰ পাছেতা উশাহ ল থকাৰ যাতনাৰ কথা  
হ সময় মাক সাধা 

পাহৰমুখী 

 " ৰ'দ থকাৈলেকেহ ছাঁ  
 আ াৰত িনেজই িনজৰ ভৰসা ।"    --- আই 
 
আিম হ' লাঁ 
জলঙিনেয় জগাই িদয়া জীৱ 
ভাতৰ চৰুৰ তলৰ জইু ৰা  
আমাৰ বােব  আন   
মূৰৰ ওপৰত পানী নসৰকা চািল এখন 
িপতাইৰ হাতৰ  
ভৰা মানাখন 
আমাৰ সেপান  
আইৰ  আেদশ-- 
"খলাবমা বাট এিৰ আন  বাট ধৰ । 
 ডউকা মিল  আকাশত উৰাৰ  অনুশীলন কৰ ।"  
 
পানীেপাতাৰ পানীত  
কাগজৰ নাও চেলাৱা  িদনেবাৰ সাণালী 
আখৰ িচনা িদনেবাৰ পাহৰমুখী  
পানী-পৰঠুৱা এই জীৱন  
তথািপ পানীৰ  িমক  
বু ত ব থােক ন    
 
অনাখৰী আইৰ কথােবাৰ  
 আখেৰ আখেৰ সঁচা 
তহািন আেয় কাৱা কথােবাৰ  
এিতয়া যিনবা বদৰ বাণী 

তৃি  দাস সা িতক সময়ৰ এগৰাকী অসমীয়া কিব। তওঁৰ এখন কাব -সংকলন কাশ পাইেছ। 
তওঁৰ যাগােযাগৰ ইেমইল tripti02.tsk@gmail.com 


