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Abstract 
This paper explores the contours of Anangamohini Devi’s poetry and traces the growth of 

her poetic art since the publication of Kanika – her first collection of poetry – which came 

out in 1899. She has an important place in Northeast India’s Bengali literature, particularly 

in the genre of poetry, in the early twentieth century. However, despite her early 

contribution into the field of poetry, Anangamohini Devi’s works are not adequately 

explored and – except a few compilations – the conventional history of Bengali literature 

has more or less remained silent about her writings. It is within this context that the paper 

reflects on her hitherto unexplored poetic techniques of her works. 
 

     অনঙ্গম োহিনী মেব্ীর (১৮৬৪-১৯১৮) কোব্য প্রহতভোর প্রকোশ ঘমে তোাঁর প্রথ  কোব্যগ্রন্থ ‘কহিকো’র  ধ্য 

হেমে। অনঙ্গম োহিনী হিমলন হিপুরোর রোজকনযো। তোাঁর হপতো হিমলন হিপুরোর রোজো ব্ীরচন্দ্র োহিকয (১৮৩৯-

১৮৯৬)।  িোরোজোর উৎসোমি কনযো অনঙ্গম োহিনী কোব্য সোধ্নোে  মনোহনমব্শ কমরন। প্রথোগত হশক্ষোপ্রোপ্ত 

অনঙ্গম োহিনী ব্যহিজীব্মন সোহিতযচচচোর অনুকূল পহরমব্শ লোভ কমর হনমজর প্রহতভোমক প্রকোশ করোর সুম োগ 

পোন। স্বো ী মগোপোলকৃমের (?-১৯০৫) সোিচ চও হিল উমেখম োগয। 
 

     স সো হেক পি-পহিকোমত অনঙ্গ হিনীর ব্হু কহব্তো প্রকোশ মপমেমি। অনঙ্গম োহিনী মেব্ীর কোব্যগ্রন্থ 

সাংখযো ম োে হতনহে। প্রথ  কোব্যগ্রন্থ ‘কহিকো’ (১৮৯৯) হপতৃমেমব্র পুিযস্মৃহতমত উৎসগচ কমরমিন। ১৯০৫ 

সোমল স্বো ীর  ৃতুযমত মশোকোিত হৃেমের করুি আহতচ প্রকোশ মপমেমি পরব্তচী কোব্যগুহলমত। কহব্র হিতীে 

কোব্যগ্রন্থ ‘মশোকগোথো’ (১৯০৬) স্বো ীর চরমি উৎসগচীকৃত। ‘প্রীহত’ (১৯১০) কোব্যগ্রমন্থ কহব্ তোাঁর হৃেমের 

আকুহত জগত-স্বো ীর প্রহত হনমব্েন কমরমিন। স্বো ী মগোপোলকৃমের  ৃতুযমত কহব্র গভীরভোমব্ মশোকোিত িন 

অনঙ্গম োহিনী। তোাঁর মশোক সন্তপ্ত হৃেে মথমক উৎসোহরত ভোব্নো হনহব্ষ্ট িমেমি মশমের কোব্য দুহেমত। হব্েে 

অনু োেী অনঙ্গম োহিনীর উি হতনহে কোব্যগ্রমন্থর অন্তগচত কহব্তোগুহলর আমলোচনো করো ম মত পোমর।  
 

মপ্র  হব্েেক কহব্তো: 
 

অনঙ্গম োহিনীর কহব্তোগুহলমত তোাঁর গভীর মপ্র ভোমব্র প্রকোশ ঘমেমি। এই মপ্র  কখমনো হ লমনর জনয 

আকুল, কখমনো হব্রি-মব্েনোে কোতর: 

উথোল আ োর মরোেমন মব্েমন 

                                      মকব্হল ত ভোলব্োসো।
১
                                  (‘আ োর সুখ’) 

 

মপ্রম র অসী  স ুমের  মধ্য হতহন হনমজর জীব্নমক ‘ক্ষুে িীপ’ স   মন কমরন। হৃেমের উত্তোল তরঙ্গমক 

স ুমের প্রশোহন্তমত িুহব্মে রোখমত মচমেমিন। কহব্তোে কহব্ হলখমিন:  

মপ্রম র সোগমর িুমব্ আহ  গমল  োই— 
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                                  মপ্র  িমে মপ্র   োমে থোহক
২
                                     (‘মপ্র  হসন্ধু’) 

 

‘নীরব্ মপ্র ’ কহব্তোহেমত কহব্র মপ্রহ ক সত্তোর আত্মপ্রকোশ ঘমেমি। কহব্র অন্তমর হনরব্হধ্ মপ্র ধ্োরো ব্মে 

মগমি। তোাঁর নীরব্ মপ্রম র ভোেো স্বমের ম োমি আচ্ছন্ন:  

       হনরজমন হনশো কমর নীরব্ মপ্রম র ম লো
৩
                        (‘নীরব্ মপ্র ’) 

 

কহব্ মসই নীরব্ মপ্রম র ম োিমতই িুমব্ থোকমত মচমেমিন। কহব্হৃেমের ইহন্দ্রেঘন রূপ সঞ্চোহরত  িমেমি। 

অনুভূহতর হ শ্রভোব্ প্রকোশ মপমেমি: 

  ‘এহক হ হশ্রত সুখ ? অ ৃত গরল? 

        কোাঁহে মকন সুমখ  োহতেো? 

     এ ম  েোিন কহরেো কহরমি শীতল; 

                                                 কহরমি  ুি ব্োাঁহধ্েো।’
৪
                             (‘অেৃষ্ট মপ্র ’) 

 

      উমেহখত, কহব্তোর উদ্ধতৃ পাংহিগুহলমত প্রচহলত হচিকমের হব্পরীত ম রুর অব্স্থোন লক্ষিীে। এ 

ধ্রমনর অলাংকোরমক হব্মরোধ্োভোস ব্লো িে, ইাংমরহজমত  োমক ব্মল oxymoron;  ো অহনব্চচনীে, ভোেোে 

প্রকোশ করো  োে নো, হব্মরোধ্োভোস তোই প্রকোমশর মচষ্টো কমর। মপ্রম র আপ্লুত অব্স্থো ভহির অহনব্চচনীে রিসয 

অথব্ো আত্মহব্মরোধ্ী  মনোভোব্ প্রকোমশর জনয কহব্ এ ধ্রমনর অলঙ্কোমরর আশ্রে মনন,  ো প্রচহলত কে ূহতচর 

হব্পরীত ম রুমত অব্স্থোন কমর। প্রচহলত হচিকে পোঠমকর  মন মকোমনো সঙ্গহতকরমির প্রমেোজনমব্োধ্ 

জোগ্রত কমর নো। হকন্তু হব্মরোধ্োভোস সঙ্গহতকরমির প্রহিেোমক মিমক আমন, অথচ মকোমনো  ুহি সঙ্গত 

ব্োস্তব্ধ্ চী প্রথোে সঙ্গহতমত মপৌাঁিোমনো  োে নো। মিমর হগমে পোঠক তখন অতীহন্দ্রে ব্ো অহব্েযোর জগমত 

স োধ্োন মখোাঁমজন। 
 

প্রকহৃত হব্েেক কহব্তো: 
 

প্রকৃহতর বব্হচিয  োনব্ মন হব্হচি ভোব্নোর উমেে ঘেোে। হেমনর প্রহত প্রিরই নব্ নব্ ভোমব্ কহব্ হৃেেমক 

উমিহলত কমর ভোব্কু কমর মতোমল। কহব্ অনঙ্গম োহিনীর প্রকৃহত মচতনোর প্রকোশ ঘমেমি তোাঁর প্রকৃহত হব্েেক 

কহব্তোগুহলমত। ঊেোর ব্ন্দনোে কহব্ হলমখমিন:  

‘লহভ নব্ীন জীব্ন            সুমখ পোহখকলূ 

কহরমি ঊেোর আরহত, 

                                     আহজ িইমে হব্মভোর          ধ্ুর  ধ্ুর 

                                                 গোইমি লহলমত প্রভোতী।
৫
                                     (‘ঊেো’) 

 

প্রভোতী সুর কহব্ হৃেমে আশোর সঞ্চোর ঘহেমেমি। প্রখর  ধ্যোমের েীহপ্তমত শরমতর আকোমশ হনস্তব্ধ প্রকৃহতর 

ব্িচনোে হলখমিন: 

স্তব্ধ নীরব্ হেক, প্রচণ্ড তপন, 

রহি রহি তপ্ত শ্বোস মেমল স ীরি; 

প্রখর  ধ্যোে মব্লো েীপ্ত চোহরহেক, 

                                          হনেু  প্রকৃহত সতী স্তব্ধ অহনহ খ!
৬
                                 (‘ ধ্যোে’) 

 

কহব্ প্রোিভমর প্রকৃহতর রূপ আস্বোেন কমরমিন। শুধ্ু প্রভোতী গোন হকাংব্ো শরমতর  ধ্যোমের ভোব্ই হতহন ব্যি 

কমরনহন। ঋতু পহরব্তচমনর অপ্রহতিত প্রভোব্ কহব্-হচমত্ত মেোলো মেে। মি ন্ত হনশীমথর ব্িচনোে হতহন 

হলমখমিন: 

গভীর মি ন্ত হনহশ         মজোিনো প্লোহব্ত হেহগ, 
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প্রকৃহত হনেোে হন গি, 

চোাঁমের অহ ে  োখো,        নীিোমরর জোমল ঢোকো 

                                                তরুলতো ব্ন-উপব্ন।
৭
                                (‘হনশীথ সঙ্গীত’) 

 

ব্েচোর রূপ ব্িচনোে কহব্ হলখমিন: 

ব্হরেোর আেচ ে তীব্র হিগ্ধ রোমত, 

মকতকী কুস ু গন্ধ আমস েূর িমত; 

শোঙমনর ঘনঘেো, আাঁধ্োর আকোশ, 

                                         ব্মি শুধ্ু পূরমব্র উেোে ব্োতোস;
৮
                                    (‘ব্েচো’) 

        ব্সন্তমক সমবোধ্ন কমর হলমখমিন: 

এস ঋতুরোজ, 

অহনমলর রথ ভহর, চন্দন গমন্ধ- 

                                           পীত হকশলে, মকতন মেোলোে  মন্দ।
৯
                              (‘ব্সন্ত’) 

 

ব্সমন্তর ঊেোর ব্িচনোে কহব্র উচ্ছ্বোস প্রকোশ মপমেমি: 

কোহ নী তরুর শোমখ    ব্হসমে মকোহকল িোমক, 

 ুহু ুচহু কুহু কহুু তোমন, 

 োহ নী মপোিোমে  োে    মেোমেল প্রভোতী গোে 

                                                কুসুহ ত লতোর হব্তোমন।
১০
                             (‘ব্সন্ত ঊেোে’) 

 

প্রকৃহতর হচিরূপ ে ব্িচনোে কহব্ হলমখমিন: 

সন্ধযো  োে ধ্ীমর ধ্ীমর আইল  োহ নী 

হনহব্ড় আাঁধ্োর, 

সুনীল ব্সমন পুন 

সোহজমি প্রকৃহত রোিী, 

                                              গমলমত পহরমে তোরো-িোর
১১
                                  (‘সোন্ত্বনো’) 

 

এই হচি েতোর  মধ্যও কহব্ হৃেে মব্েনোতচ িমে ওমঠ। ক্লোহন্ত নোম । হতহন মলমখন: 

হেব্স রজনী        কত আর, 

ভোহব্ব্ মর  ন? 

                                            ক্ষমিক ভুহলমত েোও হৃেে মব্েন!
১২
                             (‘সোন্ত্বনো’) 

 

ব্সমন্তর মজযোৎিো রোত কহব্  নমক ভোব্ুক কমর মতোমল।  গু্ধ কহব্ মলমখন:  

‘ব্সন্ত মজোিনো রোহত                   উজল চোাঁমের ভোহত, 

 ৃদু  ন্দ ব্মি স ীরি; 

তহেনী হপেোস প্রোমি                    ব্হিমি সোগর পোমন, 

                                               ভোহস  োে চোাঁমের হকরি।’
১৩
                        (‘ব্সন্ত মজযোৎিোে’) 

 

প্রকৃহতর আনন্দঘন  ুিূতচ কহব্হৃেমে নোনো ভোব্নোর উমেক কমরমি। কহব্র মসৌন্দম চর অনুভব্ প্রকোশ 

মপমেমি কহব্তোগুহলমত।     
 

রোধ্ো-কেৃ হব্েেক: 
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বব্েব্ভোব্োপন্ন রোজপহরব্োমর জে অনঙ্গম োহিনীর। বব্েব্ মপ্র ধ্ম চর আমব্মগ আপ্লুত অনঙ্গম োহিনী রোধ্ো-

কৃে হব্েেক কতগুহল পে রচনো কমর আপন কোব্যপ্রহতভোমক হব্কহশত কমরহিমলন। ভোমব্র হেক মথমক 

পেগুহলমত হ লমনর উেোেনো, হব্রমির অসিনীেতো প্রকোশ মপমেমি। অধ্যোত্ম মপ্র -সোধ্নোে  গ্ন রোহধ্কোর 

ব্যোকলুতো প্রকোশ মপমেমি কহব্র ‘শ্রীরোধ্োর পূব্চরোগ’ পেহেমত:  

(কোর) পরমশর অনু পব্মনমত তনু 

পরহশেো উলহ ল? 

(ওমগো) মেহখ নোই  োমর, মস হক নো আ োমর 

                                                 পোগল কহরেো হেল।
১৪
                            (‘শ্রীরোধ্োর পূব্চরোগ’) 

 

বব্েব্ সোহিমতয অহভসোমরর পেগুহল অপরূপ রস সঞ্চোর কমর। কহব্ অনঙ্গম োহিনীও কোব্যসোধ্নোর  ধ্য হেমে 

মসই রস আস্বোেন কমরমিন। রোধ্ো-কৃমের হ লমনর আমেোজমন ব্রজর িীরো কুঞ্জব্ন আমলোহকত কমর 

তুমলমি েুলসজ্জোে। ‘দুহু মপ্র  গোথো’র তোন হেমক হেমক িহড়মে পমড়। শযোম র  ধ্ুর ব্োাঁহশ সুর পুলক সঞ্চোর 

কমর। কহব্র ব্িচনোে: 

রোধ্ো ে মব্িু           ব্োজোইমি কোনু। 

 ৃদু সুলহলত সুমর, 

পুলহকত হিেো        গোইমি পোহপেো 

                                                   সু ধ্রু স ধ্ুমর।
১৫
                                     (‘হ লন’) 

 

মপ্রম  আহব্ষ্ট রোধ্ো কৃে-হ লমন আত্মিোরো। রোধ্ো-কৃমের  ুগলরূপ কেনোে কহব্  ন পুলহকত িমে ওমঠ। 

রোধ্ো-কৃমের হ লন  ুিূমতচর ব্িচনোে কহব্ হলখমিন: 

েহলত অঞ্জন 

গহঞ্জত করব্ী 

তোমি  োলতীর  োলো, 

 োধ্মব্র হচর 

হৃেে ব্োহসনী 

                                                ব্ৃেভোনু রোজব্োলো।
১৬
                                (‘ ুগলরূপ’) 

 

অহভসোমরর হ লনোনমন্দর স স্ত সুর মথম   োে হব্রি পমব্চ এমস। হচরহব্রহিনী রোহধ্কোর সকরুি আমব্মগ 

হব্রি পেগুহল ভোরোিোন্ত িমে ওমঠ। অনঙ্গম োহিনী রোহধ্কোর অন্তমব্চেনোমক কোমব্য সঞ্চোহরত কমরমি। কৃে 

হব্িমন শ্রীরোধ্োর হব্রি  ন্ত্রিোমক কহব্তোে রূপ হেমেমিন কহব্। কৃে েশচমন অধ্ীর রোধ্োর কমিচ ব্োাঁশীর সুর 

অিরি তোাঁমক িোমক। কহব্র ভোেোে: 

‘গোাঁহথ হব্রহিিী ব্োলো           োলো েুল কহলমত 

আপহখেো, পথ-পোমন চোমি মগো। 

কোাঁমে রোধ্ো ওমগো ব্ধ্,ূ          শুধ্ু মকন িহলমত 

                                          ধ্ ুব্মন তব্ ব্োাঁশী গোমি মগো ?’
১৭
                                (‘ব্োাঁশী’) 

 

মপ্রহ মকর হব্মচ্ছমে কোতর  ন প্রকৃহতর বব্হচমিয উেোসী িমে ওমঠ। বব্েব্কহব্ হব্েযোপহতর (১৩৮০-১৪৬০) 

পমে রোধ্োর-হব্রি ভোব্ প্রগোঢ়। হতহন হলমখমিন, ‘এ ভরো ব্োের  োি ভোের/শূনয  হন্দর ম োর’
১৮
 প্রব্ল ব্েচোর 

রোমত কৃে-হ লমন ব্যোকুলতো অনুভব্ কমর শ্রীরোধ্ো। হব্েযোপহতর সমঙ্গ ভোব্গত সোেৃশয লক্ষ করো 

অনঙ্গম োহিনীর। রোধ্োর মব্েনোতচ আকুল হৃেমের ভোব্ ব্িচনোে হতহন মলমখন: 

‘আহজ এ ব্োের হনশো 
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আাঁহধ্েোরো ভরো হেশো। 

ব্রমখ হনরে ঘন ব্োহর—’ 

........................... 

সজহন কোিোর লোহগ 

রহিনু  োহ নী জোহগ, 

                                                নোহি    নীে নেোমন—
১৯

                                       (‘ব্েচোে’) 
 

বব্েব্পমের ‘হব্রি’ হচরহব্রমির। মপ্রম র তীক্ষ্ণ শর তোই রোহধ্কোর হৃেেমক ক্ষত-হব্ক্ষত কমর মতোমল। কহব্র 

ব্িচনোে: 

সহখ,      কোনুর হব্রি 

হনেোরুি শর 

                                                  রহিল  রম  পহশ;
২০
                                          (‘হব্রি’) 

  

 হব্রি- লূক কহব্তো: 
 

মেহনসন তোাঁর মশোককোব্য In Memoriam-এ হলমখহিমলন  

And hush'd my deepest grief of all, / When fill'd with tears that cannot fall,/ I brim with 

sorrow drowning song.
২১

 
 

ব্যহিজীব্মনর গভীর মশোক কহব্র কন্ঠমরোধ্ করমল, হতহন গোমন িুমব্  োন। মব্েনোর ভোমর কহব্ 

অনঙ্গম োহিনীও আশ্রে খুাঁমজমিন গীহতকহব্তোে: 

অতৃপ্ত প্রোমির    হব্রমির স্মৃহত! 

                                        কহব্তোর রূমপ এই মব্েনোর গীহত!
২২

                   (‘স দুুঃহখনীর প্রহত’) 
 

ভোমলোব্োসোর পহরিহতমত মব্েনোর অনুভব্ কহব্হৃেেমক হব্স্মোহিত কমরমি: 

মপ্রম র পশ্চোৎ মকন হব্রি মব্েন; 

                                        িোহসর সহিত িোে! জহড়ত মরোেন।
২৩
              (‘ভোমলোব্োসোর পহরিো ’) 

 

 ন্ত্রিোকোতর হৃেে হনমে কহব্ হলখমিন: 

দুমখর করোল কমর 

হিন্ন মপ্র  পুষ্প েমর, 

ব্হিমি প্রব্লতর 

                                                   মশোমকর ব্োতোস!
২৪

                                      (‘হব্রমি’) 
 

কহব্ ন অসম্ভব্ মজমনও মপ্রহ মকর েশচন অহভলোমে ব্যোকুল িমে ওমঠ। মব্েনোর অশ্রু হেমে স স্ত ব্ন্ধন 

হশহথল কমর মপ্রহ মকর সমঙ্গ হ হলত িমত মচমেমিন হতহন। হকন্তু ব্যথচ আশোে িুমব্ কহব্ শুধ্ ুতোর স্বরূপমকই 

কেনো কমরমিন চোরপোমশ: 

কক্ষ োমে মিহর-তব্ প্রহতকৃহত খোহন খোহল— 

                                       চমক্ষ ভোমস িোেো  োখো মরখো।
২৫
                                    (‘প্রহতকৃহত’) 

  

মেহনসন তোাঁর কোমব্য  তুৃয প্রসমঙ্গ মলমখন:  

‘And on the depths of death there swims 

The reflex of a human face.’
২৬ 
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 ৃতুযর গভীরতো ় ভোমস  োনুমের  ুমখর প্রহতচ্ছহব্।
 
ম  মপ্র  হেরমব্ নো, কহব্ মসই মশোমক হব্হ্বল। হব্মচ্ছে-

মব্েনো তোাঁর অন্তমর অনন্ত শূনযতো এমনমি। মপ্র  ে স্মৃহত কহব্ হৃেমে সততই সঞ্চোর োন। কহব্র ভোেোে:
 

আহি তোমর সেো ভোলমব্মস, 

তোিো হব্নো এ সাংসোমর,            আর হকিু চোহি নোমর 

িউক মস অশরীহর হনরোধ্োর ে, 

                                          তব্ু মস জীব্মন    ভুহলব্োর নে।
২৭
                  (‘স দুুঃহখনীর প্রহত’) 

‘হনশীমথ’ কহব্তোে হচর হব্রমির ভোব্ প্রকোশ মপমেমি: 

সুখ রহব্ হচর অস্তোচমল! 

হেব্স  োহ নী ম োর,           মকব্হল আাঁধ্োর মঘোর 

আাঁধ্োর আ োর হচমরোজ্জ্বল রহব্, 

                                        স্মৃহত-েরপমন শুধ্ু ভোমস মশোক-িহব্!
২৮

                           (‘হনশীমথ’) 

‘হগেোমি’ কহব্তোে কহব্ তোাঁর হব্রি  ন্ত্রিো মথমক মলমখন: 

মগমি চমল ম োমর একোহকনী মিথো 

                                              আাঁধ্োমরর  োমে মরমখ।
২৯

                                    (‘হগেোমি’) 
 

হপ্রে-হব্মচ্ছমে কহব্ জীব্ন আাঁধ্োর ে। ‘সুেীঘচ তো সী হনশো’ে আচ্ছন্ন। একোকী জীব্ন, উমেশযহব্িীন পথ 

চলোে কহব্র হৃেমে ক্লোহন্ত নোম । কহব্র ভোেোে: 

জোহন নো তরিী িোে,             মকোথো ম োমর হনমে  োে, 

                                           চহলমতহি উমেশয হব্িীন
৩০

                               (‘তরী  োিো’) 
 

 প্রকৃহতর ঋতু বব্হচিয কহব্র হৃেমের সুপ্ত মব্েনো গভীরভোমব্ জোগ্রত কমর। ব্েচো, ব্সন্ত হচরকোলই কহব্ 

হৃেমে মব্েনো জোগোে ও মপ্রহ মকর শরীহর হব্মচ্ছে মপ্রহ কোর  মন গভীর মব্েনোর সৃহষ্ট কমর। অনঙ্গম োহিনীর 

কহব্তোেও ব্েচোর-হব্রি ভোব্ আ রো লক্ষ কহর: 

ব্যোকুহলত  ন,             েমর দুনেন, 

                                             আহজ শুধ্ ুতোর স্মরমি,
৩১

                             (‘ব্েচো হনশোে’) 
 

কহব্র কোমি ব্েচোর রোত হব্েোমে  হলন িমে ওমঠ। অতীমতর সুখস্পশচ কহব্ মনর মব্েনোমক তীব্রতর কমর 

মতোমল।  

আহজ   ব্যোকলু ব্োতোস 

েোহ নী হব্কোমশ, 

গরমজ ব্োহরে মঘোর; 

ওমগো   ব্রেোর গোমন 

আহজমক পরোমি, 

                                                  জোমগ হক হুতোশ ম োর!
৩২

                                (‘ব্েচোে’) 

হপ্রে হব্রি মশোক কহব্র ‘ রি’ কহব্তোে মেখো  োে:  

সুখ-তরু আনন্দ-কোনমন, 

ভোলব্োসো-েুলেমল            সুধ্োহসি মপ্র -েমল, 

মিি প্রীহত  ধ্রু আনমন; 

িোে  ৃতুয মকন তুই তথো 

নেন পলমক, 
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                                         মেমল হেস্ েোব্োনল েলমক েলমক।
৩৩

                          (‘ রি’) 
 

কহব্ জগমতর সুখ, সজীব্তো মথমক ি শ হব্হচ্ছন্নতো মব্োধ্ কমরিন। এই হব্হচ্ছন্নতোমব্োধ্ কহব্মক হনরোশোে 

আচ্ছন্ন কমর: 

হনরোশো-পব্মি েহল’ দুুঃখোনল, হশখো তুহল 

                                               োে এই হৃেে েহিেো।
৩৪

                                        (‘হব্েোমে’) 
 

তব্ু কহব্ স্মৃহত আাঁকমড় হনরোশ সোধ্নোমতই  মজ থোকমত মচমেমিন: 

আহজ হনরোশোে             ওমগো হক ভোেোে 

কোাঁহেেো জোনোব্  োতনো? 

 োক রোহত  োক                   জীব্ন মপোিোক 

                                               (কহর—) হব্জমন হনরোশ সোধ্নো।
৩৫

                           (‘হনরোশোে’) 
 

কহব্র হনরোশ  মনর ভোব্ একোহধ্ক কহব্তোে প্রকোহশত। হপ্রে হব্মচ্ছমের  ন্ত্রিোে কহব্ অন্তমরর হব্মনোেব্ীিোর 

তোর হিন্ন:   

নোহি এমব্ মপ্র  ভোলব্োসো প্রীহত 

রহিেোমি শুধ্ু  োতনো ভোর!
 

ব্োমজ নো প্রোমির মপ্র  ে গীহত 

                                        হব্মনোে ব্ীিোর হিাঁমড়মি তোর!
 ৩৬
                              (‘কেনো’) 

 

ইিজমে মপ্রম র  োনুমের সমঙ্গ হচরহব্রমি কহব্ মশোকোচ্ছন্ন। এই হব্রি তোাঁর মেি- ন-আত্মোমক হব্ধ্বস্ত কমর। 

তোই হব্রি মথমক  ুহির জনয  ৃতুযর পমর তোাঁর সোক্ষোৎ কো নো কমরমিন। ‘মপমেহি’ কহব্তোে কহব্র পোওেো 

তোই  ৃতুযর ওপোমর: 

এ পোমর কভ ুপোব্ নো খুাঁমজ। 

 মব্ জীব্ন-সোাঁমে— 

ওপোমর  োব্ চক্ষু ব্ুমজ, 

                                               উহেমব্ তুহ  কোমি।
৩৭

                                        (‘মপমেহি’) 

 

 তুৃয মচতনো ও েোশচহনকতো: 

কহব্র  ৃতুযমচতনো তোাঁমক জীব্মনর প্রহত প্রশ্ন ুখী কমর মতোমল। কহব্ অন্তমরর সাংশমের অব্সোন ঘহেমে 

উপলহব্ধ কমরন ম : 

 রমির অন্তরোমল, 

 হণ্ডত হকরি-জোমল, 

আমি মেশ উজল ভব্ন; 

.................. 

তথো সব্ অ র জীব্ন— 

নোহি  রমির মশোক, 

নোহি হব্রমির দুখ, 

তথো হচর  িোন হ লন; 

প্রহত হনশো উমে তথো  ধ্ ুপূরহি ো, 

                                       কভ ুনোহি কমর ম্লোন অ ো  হলনী ো।
৩৮

                             (‘ ৃতুয’) 
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  ৃতুয-পরব্তচী এক নব্ জীব্মনর প্রহত কহব্র হব্শ্বোস হিল। হতহন হলমখমিন, ‘জীব্মনর পর পোমর আমি নব্ 

মেশ—/হচর হব্ভো ে, নোহি  হলনতো মলশ।’
৩৯ 

 হলনতোহব্িীন হব্িীন ওই অসী মলোকই কহব্র একোন্ত 

কোহিত। ব্স্তুজগমতর হব্রি  ন্ত্রিো মথমক  ুহি হপেোসী কহব্ হলখমিন:  

চোহি নো জোহগমত এজগমত আর, 

অসী   োতনো ল’মে। 

......... 

এস হচর ঘু , ম োি- মন্ত্র ম োর, 

                                              মঢমক মেও আহখ তোরো!
৪০

                                     (‘হচরঘু ’) 
 

ভেোনক মজমনও কহব্ আহলঙ্গন করমত মচমেমিন  ৃতুযমক। কহব্ হলমখমিন, 

‘এস  ৃতুয হচর  সুহপ্ত মব্মশ; 

 হেও করোল তুহ  তব্ু    হপ্রে, 

                                       পরহশ ম োহিমে ম োমর সোমথ কহর হনমেো।
৪১

                           (‘ ৃতুয’) 
  

অনঙ্গম োহিনীর  ৃতুয মচতনো এমসমি তোাঁর ‘ রি’ কহব্তোে  

এস ওমগো, এস এস আ োর  রি। 

                                          এস মি সুন্দর মসৌ য, সুনীল ব্রি।
৪২

                                (‘ রি’) 
 

কহব্র অহন্ত  আশো ঘুঘু সকোতমর মিমক তোাঁমক ঘু  পোড়োমনর গোন মশোনোমব্। অহত েূর-েূমর থোহক / িোহক ঘুঘ ু

সকোতর।/ ঘু  পোড়োব্োর গোন,/ শুনোইমব্ শুধ্ু ম োমর।/হচর ঘুম   মব্ প্রোি/ি’ইমে আমস অমচতন/ ুহেমে 

আহসমব্  মব্,/ক্লোন্ত ম োর দু-নেন
৪৩

 (‘অহন্ত  ব্োসনো’) ‘ঘুঘ’ু এখোমন িমে উমঠমি হচরশোহন্তর প্রতীক। 
 

জীব্মনর অব্সোনকোমল কহব্ অতীমতর সুখস্মৃহতচোরি কমর ব্োস্তমব্র মব্েনো মথমক পহরিোমির আশো কমরন, 

একেো েুরোমব্  মব্, েীঘচ তপ্ত-মব্লো 

স স্ত জীব্ন মশমে, কহর সোঙ্গ মখলো 

হব্রো  লহভমব্ প্রোি, মস স মে স্মৃহত, 

আহস তুহ  ঢোল কোমন, অতীমতর গীহত! 

জোগোও মস িহব্ হৃমে অহস্তম মত ম োর 

                                      অব্মশমে মচোমখ হেমেো ম োি-ঘু -মঘোর!
৪৪
                          (‘হচরস্মৃহত’) 

 

কহব্ প্রতযক্ষ কমরন জীব্নপ্রব্োমির চহলেুতো। কোলমরোমতর দ্রুত গহতমত সকমলই মভমস চমল  োে। কহব্র 

েোশচহনক  মনর প্রকোশ ঘমেমি এখোমন: 

কোল মরোমত মভমস  োই। 

নব্ব্েচ পোমন চোই, 

 তখোহন িুহব্ তোই গহন আহনব্োর— 

 ত খোহন থোমক ব্োকী 

মক মন তো ধ্মর রোহখ ? 

                                      প্রব্োমি ম   োমব্ চহল, আহসমব্ নো আর।
৪৫

                              (‘ব্েচ’) 

‘তরী- োিো’ কহব্তোে কহব্ হলমখমিন: 

জীব্ন-সোগর  োে,                        ভোহসেো চহলমি আজ 

                                             ভোঙো মচোরো ক্ষুে    তরী;
৪৬

                                  (‘তরী- োিো’) 
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‘জীব্ন-সোগর’ অমথচ হব্রোেমের  মধ্য হনমজর অহস্তেভোব্নো হিেো কমরমি কহব্র  মধ্য। হতহন অনুভব্ 

কমরমিন কোলমরোমতর ব্ি োনতোে চল োন জীব্নতরীর ব্ুিুেেকুও হনহশ্চে িমে  োে অব্মশমে:  

একেো আাঁধ্োর নীমর,           ভোঙো তরী ধ্ীমর ধ্ীমর, 

িুমব্  োমব্ নীরমব্ নীরমব্, 

হ হশমব্ জমলমত ম ন,           জমলর ব্ুিুে মিন, 

হচে তোর মকোথো নোহি রমব্!
৪৭ 

 

‘হনশীমথ’ কহব্তোে অলাংকোমরর প্রমেোগ লক্ষিীে। কহব্র কোমি জীব্মনর অব্সোে কখমনো স ুমের  মতো 

উত্তোল, কখমনো ব্ো ক্ষীি অহগ্নহশখো, কখমনো আব্োর সূ চোস্ত: 

অতল বনরোজয ে উথমল হৃেে পোরোপোর 

ভোব্নো তরঙ্গ রোহশ আিোহড়েো পমড় ব্োর ব্োর। 

............ 

ক্ষীি হশখো েীন  থো ব্োতোমসর ভর নোহি সমি। 

হনম মে হনহব্েো  োে অব্মশে হকিু নোহি রমি। 

............ 

পমল পমল জীব্মনর হেক মশে িমে আমস ধ্ীমর 

                                  জীব্ন তপন িম  িুমব্  োে েূরোমন্তর তীমর।
৪৮

                       (‘হনশীমথ’) 
 

‘অশরীরী জোগরি’ কহব্তোে ক্ষহিমকর জনয  ন্ত্রিো ভুমল কহব্ মলমখন: 

হব্েল নমিমর আশোর ব্োাঁধ্ন 

অলীক নমিমর সোধ্নো। 

সুখ তরমঙ্গ ধ্ুমেহি অঙ্গ 

                                               ুহিেো মেমলহি  োতনো।
৪৯

                        (‘অশরীরী জোগরি’) 
 

‘সোধ্নো’ কহব্তোে কহব্ নোরীজীব্মনর দুুঃখ জমের কথো ব্মলমিন। ক্ষুে স্বোথচ মথমক  ুহির হেশো হেমেমিন: 

...প্রীহতর লক্ষয হব্কোশ, ব্মক্ষ জগৎ ধ্রো; 

                            নোরীর ম োক্ষ নমিক মকব্ল দুুঃমখ েহিেো  রো।
৫০

                               (‘সোধ্নো’) 
 

‘ব্োসনো’ কহব্তোে কহব্ কেনোর  মনোরমথ সুমখর নোগোল মপমত মচমেমিন:  

‘কেনো  মনোরমথমত জুহড়ব্, 

                                                 োব্ সুখ- োর গোিমন।’
৫১

                                    (‘ব্োসনো’) 
 

‘নব্ব্েচ’ কহব্তোে কহব্ অনঙ্গম োহিনী ব্যহিগত মশোক ভুমল মিমির স্পশচ অনুভব্ কমরমিন: 

মক তুহ  হনকে আহস, 

মশোক তোপ দুুঃখ নোহশ। 

মিি উৎস হেেোি খুহলেো? 

আাঁধ্োর হনহখমল   , 

পূহিচ োর শশী স  

                                               হিগ্ধ আমলো হেমতি ঢোহলেো।
৫২

                               (‘নব্ব্েচ’) 
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নতুন ব্িমরর নতুন উেোেনোে কহব্ ন সোড়ো হেমেমি। দুুঃখ-হব্রমির  ন্ত্রিো সো হেক ভুমল কহব্ আমলোর 

স্পমশচ নব্সঞ্চোর লোভ কমরমিন। ব্যহিগত দুুঃখ মথমক  হুির প্রেোস হিল মেহনসমনর কোমব্যও লক্ষ কহর। 

নতুন ব্িরমক স্বোগত জোনোমত হতহন হলমখহিমলন: 

Ring in the nobler modes of life, 

With sweeter manners, purer laws 

......... 

Ring in the love of truth and right, 

Ring in the common love of good.
৫৩ 

 

অনঙ্গম োহিনীর কহব্তোে মপ্র , প্রকৃহত, হব্রি ও  ৃতুয মচতনো প্রধ্োন হব্েে িমে উমঠমি। বব্েব্ীে ধ্যোন 

ধ্োরিোর প্রভোব্ লক্ষ করো  োে তোাঁর কোব্যসোধ্নোে।  

কহব্র প্রকৃহত লূক কহব্তোে নোরী ও প্রকৃহত হ মশ আমি। প্রকৃহত তোাঁর কোমি ‘সতী’। কমেকহে েৃষ্টোন্ত: 

                               ‘হনেু  প্রকৃহত সতী স্তব্ধ অহনহ খ’
৫৪
                                      (‘ ধ্যোে’) 

 

           ‘হনেু  হনশীথ গীহত/গোইমি প্রকৃহত সতী,/ব্োষ্প ে আকুল নেোন!’
৫৫

                    (‘হনশীথ সঙ্গীত’) 
 

             ‘ম নমর প্র কৃহত সেো সজল নেনী/পহতর হব্রমি  থো সতী সী হন্তনী’
৫৬
                   (‘ব্েচো’) 

                       

                      ‘আহজ ঢোহকমি তপন/  হলন ব্রি,/ ম ন মগো প্রকৃহত সতী।’
৫৭
                   (‘ব্েচোে’) 

  

অনঙ্গম োহিনীর কহব্তোে অলাংকোমরর প্রমেোগ লক্ষিীে। উপ ো, উৎমপ্রক্ষো, স োমসোহি আহে অলাংকোর 

প্রমেোমগ তোাঁর কোব্য মসৌন্দ চ ে কমরমি। 

উপ ো অলাংকোমরর উেোিরি: 

                           ‘েহলত কুসু  স  শীিচ মেি-লতো’
৫৮

                               (‘ িোমশ্বতো’) 
 

এখোমন উপম ে ‘মেি’, উপ োন ‘কুসু ’ সোধ্োরি গুি ‘েহলত’, শীিচ, তুলনোব্োচক শব্দ স । পূমিচোপ োর 

উেোিরি।   
 

স োমসোহি অলাংকোমরর উেোিরি: 

                                       ‘সুনীল ব্সমন পুন/ সোহজমি প্রকৃহত রোিী’
৫৯
                        (‘সোন্ত্বনো’) 

 

                    ‘আহসমব্মর হচর সন্ধযো/ আাঁধ্োমর ধ্হর কর’
৬০
                        (‘অহন্ত  ব্োসনো’) 

 

প্রকৃহতর সুনীল ব্সমন মসমজ আসো হকাংব্ো আাঁধ্োমরর িোত ধ্মর সন্ধযোর আসোে অচতমনর উপম ের প্রহত 

মচতন  োনব্ী ধ্ চই আমরোহপত িমেমি।  

হনেশচনো অলাংকোমরর উেোিরি: 

  ‘সী োিীন প্রোি মিমপ, শব্দিীন স্তব্ধ ভোেো/আমি পক্ষ হব্স্তোহরেো; ব্মক্ষ ম ৌন ভোলব্োসো’
৬১
       (‘নীরব্ মপ্র ’) 

 

শব্দিীন স্তব্ধ ভোেোর পক্ষ হব্স্তোর সম্ভব্ নে। হকন্তু এই ব্যঞ্জনো িোরো উপম ে-উপ োন ভোব্ েুহেমে মতোলো 

িমেমি। ‘শব্দিীন স্তব্ধ ভোেো’-র  োধ্যম  কহব্  ো  োনহসকভোমব্ অমনক প্রসোহরত তোই মব্োেোমত মচমেমিন। 

অতএব্ এহে হনেশচনো অলাংকোর।    

ব্োমচযোৎমপ্রক্ষো অলাংকোমরর উেোিরি: 

               ‘আহজ হনহশ ম ন,/ হব্রহিিী মিন/হব্েোে  হলন ব্রিী।’
৬২

                                (ব্েচো হনশোে’) 
 

এখোমন উপম ে ‘হনহশ’ উপ োন ‘হব্রহিিী’। সাংশে সূচক শব্দ ‘ম ন’। হনহশমক হব্রহিমি ব্মল প্রব্ল সাংশে 

িে। তোই এহে ব্োমচযোৎমপ্রক্ষো অলাংকোর। 
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হব্রি-মব্েনোর করুি রস অনঙ্গম োহিনীর কহব্তোর  লূসুর। ব্যহিজীব্মনর মশোমকর েমড় হেমশিোরো 

কহব্হৃেে  ুহির সন্ধোন কমরমিন। েৃঢ় হচমত্ত কহব্ মঘোেিো কমরমিন— 

‘এই জড় ধ্রো রুদ্ধ এ আলে,/ ভোহঙ্গব্ সাংগ্রোম   ুহেেো;/ লহভ মস স মর প্রীহতর হব্জে/ লইব্ মস মেশ খুাঁহজেো।
৬৩

                                                         

(‘ব্োসনো’) 
 

মব্েনোর ভোমর কহব্র জীব্ন ‘আাঁধ্োর মঘোর’, ‘দুুঃখোনল’-এ েোিয ে, কখমনো হেশোিীন ‘ভোঙো তরী’।   

পহত হব্রমির   চগোথো কহব্ হগহরন্দ্রম োহিনী েোসীর (১৮৫৮-১৯২৪) মশোককোব্য ‘অশ্রু-কিো’ (১৮৮৪) 

কোব্যগ্রমন্থও লক্ষিীে। কহব্ হলমখমিন, ‘এ মশোকোশ্রু! হনরোশোর  োতনো-গরল-ঢোকো।/ এ মশোকোশ্রু! ব্োসনোর অনন্ত-

হপপোসো- োখো।/ এ মশোকোশ্রু! হৃেমের উেত্ত আব্োিন।/ এ মশোকোশ্রু! জীব্মনর জেোন্ত আহলঙ্গন!’
৬৪

 
 

অনঙ্গম োহিনীর হব্েোেঘন অনুভূহতর প্রকোশ িমে উমঠমি তোাঁর কহব্তো। ‘হব্েোে’ শব্দহের প্রমেোগও অহধ্ক 

পহরলহক্ষত িে তোাঁর কহব্তোে। কমেকহে েৃষ্টোন্ত: 

                                  ‘হব্রি হব্েোে  গনো’
৬৫
                                            (‘ঊেো’)  

 

              ‘হব্েোে ব্যোকুলো ব্োলো, আধ্ হব্ ুহেত আাঁহখ’
৬৬
                                    (‘ িোমশ্বতো’) 

 

    ‘হব্েোে করুি স্বমর,/মক ম ন কোহেমি ধ্ীমর/ আলহপমে মব্িোগ রোহগনী।’
৬৭
                (‘হনশীথ সঙ্গীত’) 

 

       ‘হনশোর হনলী ো সমন/হ হশমে হব্েোে  মন/হনহভমতমি তোরকোর পোাঁহত’
৬৮
                  (‘ব্সন্ত ঊেোে’) 

                                

                          ‘হব্েোে আকুল প্রোমি।’
৬৯
                                                  (‘হব্রি’) 

                               

                               ‘হব্েোে ব্রেো েমর’
৭০
                                                      (‘উপিোর’) 

                        

                          ‘মকব্হল হব্েোে ে মসই মশে স্মৃহত।’
৭১

                                        (‘হচরস্মৃহত’) 
 

                           ‘হব্শ্ব ম ন হব্েোমে  গন’
৭২

                                                       (‘স্বে’) 
 

                        ‘রমেমি মব্েনো হব্েোমে লীন’
৭৩  

                                                 (‘কেনো’) 
 

‘হব্রমির েহেকোে,/হনহব্েো ম মতমি িোে!/আশো-েীপ উজল আ োর!/ 

                       মিোমব্ো মিোমব্ো জীিচ-তরী,/হব্েোে সোগর’পহর,/উথমল তরঙ্গ হনরোশোর!’
৭৪

      (‘তরী  োিো’) 
 

‘হব্েোমে হৃেে ভহর;/পরোমি আকুল কহর,/ মব্লো ম োর িমে মগমি মশে!’  

       ‘আ োর হৃেেভরো হব্েোে আাঁধ্োমর আহজ-/এ জগমত রহিেোমি মিমে।’
৭৫

                         (‘হব্েোমে')                                                                                       
 

অনঙ্গম োহিনীর কহব্তোে একোহধ্কব্োর ‘আাঁধ্োর’ এব্াং ‘রহব্’ উপ োর প্রমেোগ কমরমিন। েৃষ্টোন্ত: 

            ‘নীরব্ আাঁধ্োর জীব্ন-আকোমশ,/ নোহি উমে রহব্ উজল মব্মশ;’
৭৬

                               (‘নীরব্’) 
 

                                   ‘হেন হি অস্ত  োে’
৭৭
                                                     (‘আাঁহখজল’) 

 

                                   ‘সুখ রহব্ হচর অস্তোচমল!’
৭৮

                                               (‘হনশীমথ’) 
 

                       ‘আাঁধ্োমর আব্হর হিেো,/ মগমি    রহব্ হচর তমর!’
৭৯
                          (‘হেব্ো অব্সোন’) 

 

                   ‘নীরব্ আাঁধ্োর জীব্ন-আকোমশ,/নোহি উমে রহব্ উজল মব্মশ;
৮০

                        (‘নীরব্’) 
 

                  ‘হব্দুহর আাঁধ্োর মপ্রম র তপন/ উহেমব্ হব্শ্ব েহলেো।’
৮১

                                   (‘ব্োসনো’) 
 

‘হব্েোে’, ‘রহব্’, আাঁধ্োর শব্দগুহলর ব্হুল ব্যব্িোমরর  ধ্য হেমে কহব্ অন্তমরর ভোব্নো প্রকোশ মপমেমি।  

কহব্র জীব্মনর আকোমশ ‘রহব্’ ি’ল তোাঁর হপ্রেত ,  ো ‘হচর অস্তচমল’ হন গ্ন। হপ্রে-হব্রমি কহব্র জীব্মন ম  
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অন্ধকোর ঘহনমে আমস, তো কহব্ হৃেমে হব্েোমের চর  কোরি িমে ওমঠ। কহব্র কোমি হ লমন-হব্রমি 

অহব্নশ্বর তোাঁর মপ্র । তোই হলমখমিন, ‘হ লমন—নেন  োমে, একই  ুরহত রোমজ,/এক ঠোই স ীমপমত 

রে;/হব্রমি—অসী রূপ, হৃেমেমত রমি গোাঁথো,/ শুধ্ুই জগতরূপ ে।
৮২
 অনঙ্গম োহিনীর কহব্তোে হনরোশোই 

প্রোধ্োনয মপমেমি। হতহন হলমখমিন ‘েুরোমেমি প্রীহত আর হব্রমির ম লো’
৮৩

 কো নোিীন হৃেে হনমে কহব্ কমন্ঠ 

ম ন ‘কোতরতো েমর’ মগমি। ব্স্তুজগমতর  োেো, দুুঃখ-মশোমক আচ্ছন্ন কহব্র ভোব্।   
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