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অতত্ভাযী কথযানায দাথে ভতৃ্যু য ভথাৎথফ দাাঁতিথে এফছথযয ২৫চ বফাখ উচ্ছর জীফথনয 

আনথেয উদমাথন নে  ভতৃ্যু থক উরতি কযায মন্ত্রণা অনুবফ কযতছ। মন্ত্রণা উথভ 

কতফগুরুথক স্মযণ কতয। ভতৃ্যু  তফরাতত্াে নে  ভতৃ্যু  চচত্নাে যফীন্দ্রনােথক খযাঁথজ চফিাই 

জন্মতদথনয উৎথফ।  

  

প্রাত্ুতক মাথন চম ফা মাযা প্ররতিত্ „যফীন্দ্রনাে‟ নাভক ভীরুথয প্রচ্ছাে ক্লান্ত জীফথনয 

প্রাতন্তথক ন্ধান কথযন ৩৬৪ তদথনয ে তযক্রভা চথল এই তদনতেথত্ অেথাৎ ২৫চ বফাখ 

এথ নতূ্ন কথয হৃদথে কতফথক  খযাঁথজ চথত্ কতফয াভথন নত্জানু থে ফত। ভতৃ্যু য অন্ধকায 

কাতেথে প্রবাত্ ঙ্গীথত্য আথরাে মায মাত্রা শুরু র চই যফীন্দ্রনাথেয জীফথনয  মাত্রা থে 

ফাযফায ভতৃ্যু  এথথছ কতফ তকন্তু ায ভাথননতন তৃিয আনথে তত্তন ে চাঁথেথছন আভতৃ্যু । তত্তন 

মখন  জীফথনয উজ্বর আথরাে ে চাঁথেথছন, ভতৃ্যু  এতগথেথছ জীফথনয প্ররতিত্ ছাোে। প্রবাত্ী 
তভতছথরয ভচফত্ ঙ্গীথত্ নে , কথযানায বথে তনাঃঙ্গ একাকীথেয তফভলথত্াে কতফগুরুয 

জন্মতদন উদমাথন ভতৃ্যু  এথ াভথন দাাঁিাে। আনজন াযাথনায দাঃখথফাধ, ভতৃ্যু য ীত্র 

স্ধথ এফং তচত্ায দন  মন্ত্রনা উথভ কতফয াভথন দাতিথেতছ।  

 

যফীন্দ্রনাথেয ভতৃ্যু  চচত্নাাঃ এক অনন্ত ে চরা 
    

 
 
 
 



 

 

চফৌঠান কাদিযীয ভতৃ্যু য তফহ্বরত্া কাতেথে উথঠ “প্রবাত্ ঙ্গীথত্য” আথরাে তনথজথক খযাঁথজ 

াওো এফং তনথজয তবত্থযয কো, গান এফং প্রাথণয আতফষ্কাথযয আনথে উথের কতফয নতূ্ন 

মাত্রাথে ভতৃ্যু  ফাযফায এথথছ এফং প্রথত্ুকফায ভতৃ্যু থক তনথজয অন্তথয গ্রণ কথযথছন 

দথনয অতবজ্ঞত্াে। “আগুথনয যভতণ চছাাঁোও প্রাথণ। ......... এ জীফন যণু কয দন  দাথন 

----- আভায এই চদখাতন ত্যথর ধয  / চত্াভায ওই  চদফারথেয প্রদী কথযা”।  এভনত্য ভতৃ্যু  
চচত্নাে  নশ্বয চদথয আথরাে প্রকতৃত্ মত্ো আথরাতকত্ ে  অন্তযাত্মাও  ত্ত্োই উদ্ভাতত্ 

ে।  এক যফীন্দ্রনাথেয তবত্থয অথনক যফীন্দ্রনাে যচেথছন,  এক যফীন্দ্রনাে ফথরথছন “ ভতযথত্ 

চাতনা আতভ সুেয বযফথন / ভানথফয ভাথঝ আতভ ফাাঁতচফাথয চাই” অন্য এক যফীন্দ্রনাে ফরথছন 

“ ভযণ  চয ত্যহাঁ ভভ শ্যাভভান”।  এই দই যফীন্দ্রনাথেয তেযারাথয ভথধুই তৃ্ত্ীে 

যফীন্দ্রনাথেয প্রথফ এফং প্রতত্স্ধধথী হঙ্কায “ত্যতভ মত্ ফি ও না চকন / ত্যতভ চত্া ভতৃ্যু য চচথে 

ফি নও / আতভ ভতৃ্যু য চচথেও ফি”।  ভতৃ্যু  চচত্না আয ভতৃ্যু  তফরাতত্া এক কো নে।  ভতৃ্যু  
তফরাতত্া ভতৃ্যু য তদথক চেথন তনথে মাে চমভন চদতখ জীফনানে দাথয “আে ফছয  আথগয 

একতদন” কতফত্াে চমখাথন স্ত্রী তকংফা ন্তাথনয ফাহা চেথক তফতচ্ছন্ন কথয ভতৃ্যু য থঙ্গ 

অতবাথয চফতযথে মাে যাথত্য গন  অন্ধকাথয এফং অশ্বত্থ গাথছ ফথ ভতৃ্যু ক চযিন কথয। তকন্তু 

যফীন্দ্রনাথেয ভতৃ্যু  চচত্না “দরথব জন্ম” কতফত্ায জন্ম চদে চমখাথন কতফ ত্যচ্ছ ফথর মাথক চে 

কথযথছন চই ত্যচ্ছাতত্চ্ছযথকও ফযণ  কযথত্ ইচ্ছযক। যতক্ত জীফথনয স্বাদ আস্বাদথন ফুস্ত কতফ 

ভতৃ্যু থক উথক্ষা কথযনতন তকন্তু ভতৃ্যু য কাথছ বথে বীত্ থে নত্জানু থে চকান তবক্ষা চাইথত্ 

চদতখতন। বেবীতত্ যফীন্দ্র ভানথ চনই তত্তন চাচ্চাথয ফথরথছন “অথচনা চয বে তক আভায ওথয 

--- অন্য এক কতফত্াে ফরথছন “তফথদ চমন না কতয বে”।  একই োইভ চেথভ দাাঁতিথে 

অত্যরপ্রাদ মখন  তফরা কযথছন “এত্ াত আথছ জগথত্ চত্াভায / ফতিথর শুধয চভাথয” ত্খন 

যফীন্দ্রনাে ফরথছন “চাতযতদথক চদখ চাত হৃদে প্রাতয............আনেধাযা ফতথছ বযফথন”।  

চকান ংথকাতচত্ ভন তনথে নে  প্রাতযত্ হৃদথে আনথে অফগান কযথত্ ে।  অত্যরপ্রাদ ফা 
জীফনাে দাযা ভতৃ্যু য চখারা আতঙ্গনাে দাাঁতিথে সুতিত্ জীফথনয আথরাতকত্ ঘযথক 

চদথখথছন অন্যতদথক যফীন্দ্রনাে সুতিত্ জীফথনয আথরা ঝরভথর ঘথয দাাঁতিথে ভতৃ্যু থক 

চদথখথছন। কখথনাফা তখিতকয তবত্য চেথক প্রাতযত্ াথত্ উন্মযক্ত প্রাঙ্গথনয ভতৃ্যু য ীত্রত্াথক 

ছযাঁথে চদথখথছন ত্াযয াত্ গুতেথে তনথেথছন আয চগথেচছন “আথছ দাঃখ আথছ ভতৃ্যু   তফয 

দন  রাথগ / ত্ফযও াতন্ত, ত্ফযও আনে জাথগ ..................নাত ক্ষে, নাত চল, নাত নাত 

বদন্যথর চই ূণথত্ায াথে ভন  স্থান ভাথগ”।  ভতৃ্যু থক তনথে তফরাতত্া কযায তফন্দুভাত্র 

অফকা ত্াাঁয তছর না চকননা এত্ এত্ প্রাণাতধক তপ্রে ভানুথলয ভতৃ্যু য দন  মন্ত্রনাে দগ্ধ থত্ 

থেথছ ত্াাঁথক ।  বথফই ভাতৃ্াযা, ভাথেয আফছা সৃ্মতত্ ভাত্র তযণত্ জীফথন কতফয অথনক 

চরখাে ও কতফত্াে পযথে উথঠথছ চমভন “ভাথক আভায থি না ভথন / শুধয কখন চখরথত্ তগথে / 

ঠাৎ অকাযথণ......।  ভতৃ্যু  চফাধ জন্মাথনায ফে  েতন ত্খন, তকন্তু ভাথেয অনুতস্থতত্থত্ িৃ 

তশু ভথনয নূ্যত্ায তবত্য চেথক গুঞ্জযথনয ধ্বতন প্রতত্ধ্বতনথত্ চফাগ সুয ফাজত্ যফত্থী 
জীফথন। ত্াযথযই এর চফৌঠাথনয  ভতৃ্যু  চম ভতৃ্যু য তবত্য চেথকই কতফ নতূ্ন বাথফ চজথগ 

উঠথরন। কো ও সুথযয ে ধথযই চরর অন্তীন চফৌঠান  অথেলণ। “আাঁধাথযয গাথে গাথে 

য ত্ফ / াযা যাত্ পযেযক ত্াযা নফ  নফ” চই ত্াযায আথরাথত্ই খযাঁথজথছন চফৌঠানথক। 
খতিত্ চফৌঠানথক অথনথকয ভথধু খযাঁথজ চথেথছন েথত্া তকন্তু ভগ্রথক নে।  ভগ্র চফৌঠান 

অফথচত্থনয গাঢ়ত্য অন্ধকাথয রযতকথে োকা এক প্রদী। অফথচত্ন ভথন  জীফন ও  ভতৃ্যু য 

াাাত অফস্থান, কতফথক চই ূণথাত্ায ন্ধান তদথেথছ চমখাথন চৌাঁথছ কতফ ফরথত্ াথযন 



 

 

“চত্াভায অীথভ প্রাণভন রথে মত্ দূথয আতভ ধাই – চকাোও দাঃখ, চকাোও ভতৃ্যু , চকাো 
তফথচ্ছদ নাই”।  চফৌঠাথনয থযই স্ত্রী ভণৃাতরনী এফং ত্াযথযই কন্যা চযণযকায ভতৃ্যু  এফং থয 

যত্র ভীয ভতৃ্যু  কতফথক ভতৃ্যু  নাভক বোফ দানথফয াভথন দাাঁি কতযথেথছ তকন্তু কতফ ফাথয 

ফাথয চফতযথে এথথছন। চফতযথে এথথছন অন্ধকায ভতৃ্যু য  চক্রফূু চেথক জীফথনয আথরাথত্।  
 

চমৌে তযফাথয আযও কত্ ভতৃ্যু  এথথছ , কতফ চত্া মন্ত্র ভানফ নন  ত্াাঁয ভন তছর।  
 

একো ঘেনায কো উথেখ কযথত্ ে , কতফয মযফক ফন্ধয সুকুভায যাথেয ভতৃ্যু  মুাে কতফ ফথ 

আথছন। সুকুভায যাথেয অনুথযাথধ চগথে চানাথরন দইতে গান প্রেভ গানতে আথছ দাঃখ, আথছ 

ভতৃ্যু , তফয দন  রাথগ' অন্য গানতে থচ্ছ ' দাঃখ এ নে  সুখ নথ চগা...…'।   তেত্ীে গানতে 

কতফ আফায গাইথরন সুকুভায যাথেয চচাথখ জর। থয কতফ ফথরতছথরন ভানুল জন্মাে ভতৃ্যু থক 

অভতৃ্থরাথক উত্তীণথ কথয চদওোয াথেে তনথে। সুকুভায যাথেয ম্পথকথ ফরথত্ তগথে কতফ 

ফথরথছন ভতৃ্যু য োথযয কাথছ দাাঁতিথে অীথভয জেগান তত্তন গাইথরন'।   কতফয ংথফদনীর 

ভন তফলাদগ্রস্ত থেথছ ত্থফ তফলাদ কাতেথে ফাইথয চফতযথে এথথছন াধাযণ ভানুথলয ভত্ 

তফলাথদয চগারকধাাঁধাে ে াযানতন। জীফনসৃ্মতত্ ফইথেয “ ভতৃ্যু থাক” কতফ তফরাথ 

আত্মথবারা নতন অত্ুন্ত ংমত্ ও তযতভত্ বালাে তরখথরন “নূ্যত্াথক ভানুল চকানভথত্ই 

অন্তথযয থঙ্গ তফশ্বা কযথত্ াথযনা। মাা নাই, ত্াাই তভেুা, মাা তভেুা ত্াা নাই”।  তক 

আশ্চমথ এথকয ভথধু ফহ আয ফহয ভথধু এথকয তবন্ন তবন্ন অতবফুতক্ত তকন্তু দথথনয সুয এক, 

চকান তফভ্রাতন্ত চনই। এই চাকারাথই ধ্বতনত্ র চই দথন চম দথন কতফথক উেযদ্ধ কথযতছর 

ফরথত্ “আভায চচত্নায যথঙ ান্না র ফযজ” ।  চকান চাথকয অতবফুতক্ত ফা কতফত্ায একতে 

রাইন ভাত্র নে  একতে দথন চম দথথন তছর অের তফশ্বা চম তফশ্বাথ তফজ্ঞানী আইনস্টাইথনয 

থঙ্গ ত্কথমযদ্ধ কথযথছন। যত্র ভীয ভতৃ্যু য য তত্তন প্ল্ুানচুাে কযথত্ন, ভীয ভতৃ্যু য য চম 

গান তরথখতছথরন ত্াথত্ একো ফাকু তছর “আভাথয চম জাগথত্ থফ চক জাতন চ আথফ 

কথফ”।  প্রঙ্গত্ উথেখ কযা মাে কতফয অতফস্মযণীে উতক্ত “ ......ভী চম যাথত্র চথর চগর ত্ায 

থযয যাথত্ চযথর আথত্ আথত্ চদখরযভ চজুাৎস্দাে আকা চবথ মাথচ্ছ, চকাোও তকছয কভ 

থিথছ ত্ায রক্ষণ চনই। ভন  ফরথর কভ থিতন, ভস্তয ভথধু ফ যথে চগথছ। আতভও ত্ায 

ভথধু”।  তত্তন ফথরতছথরন “চক ফথরথগা চই  প্রবাথত্ চনই আতভ, কর চখরাে কযথফ চখরা 
এই আতভ / আা  নত্যন  নাথভ ডাকচফ চভাথয ফাাঁধথফ নত্যন  ফাহ-চডাথয /  আফ মাফ তচযতদথনয 

 চই আতভ” ।  কতফয এই “আতভ” বনফথু তক্তক, তচযন্তন। কতফয এই “আতভ” চদ তনযথক্ষ 

চচত্না ভদৃ্ধ এক বনফথু তক্তক ত্তা। অন্য এক কতফ চমভন ফথরথছন “ভানুথলয ভতৃ্যু  থরও ভানফ 

চেথক মাে” এো চমন যফীন্দ্রথচত্নায প্রতত্ধ্বতন।  তত্তন বাফফাদী তছথরন এফং আতধথবৌতত্ক 

ত্তাে তফশ্বাী চমভন  তছথরন চত্ভন জন্মান্তযফাথদ তছর তফশ্বা।ননথফদু কাফুগ্রথেয „ভতৃ্যু ‟ 
কতফত্ায চল দইতে রাইন “স্তন থত্ ত্যথর তনথর কাাঁথদ তশু ডথয ভূূথত্থ আশ্বা াে তগথে 

স্তনান্তথয “।যফীন্দ্রনাথেয ইচ্ছাথক ভান্যত্া তদথে ফচদথক তনথে চম তভতছর ে  ত্াথত্ একো 
তফথল গানথক গুরুে তদথে গাওো ে  চো থচ্ছ “ভযথখ াতন্ত াযাফায, বাাও ত্যতণ চ 

কণথধায”।  তত্তন তফশ্বা কযথত্ন DEATH IS EXTENSION OF LIFE  শুধয ত্াই নে  

তত্তন ভতৃ্যু থক প্রত্ুক্ষ কথযথছন “অশ্রুনদীয সুদূয াথয ঘাে চদখা মাে চত্াভায োথয” 

 


