
 

Volume-V, Issue-III                                                       May 2019                                                                    20 

International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)            
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal  
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print) 
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print) 
Volume-V, Issue-III, May 2019, Page No. 20-28 
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711 
Website: http://www.ijhsss.com 

                         DOI: 10.29032/ijhsss.v5.i3.2019.20-28 
 

 

রবীন্দ্র জীবন চচচা ও চর্চায় প্রতিফতিি দুঃখববাধ ও মিৃযু বচিনা: একতি দার্চতনক তববেষণ 

অিসী মহাপাত্র 

সহকারী অধুাতপকা, র্হীদ মািতিনী হাজরা সরকারী মতহিা মহাতবদুািয়, চকশ্রীকৃষ্ণপযর, কযিববতিয়া,পূবচ 

মমতদনীপযর, পতিমবি 

Abstract 

Rabindranath Tagore is the right representative of Indian philosophy. He did not write a 

systematic philosophical treatise but authored many essays and lectures in which he depicts 

his worldview in a poetic way. The lonely sensitive child Rabi was passionately fond of 

Nature, his loving companion throughout life. He sang of life's lilting joys and poignant 

sorrows, its deep longings and passionate strife. He revealed to us many a secret that mocks 

our minds, and grateful humanity has showered many honours upon him. He stood for a 

simple life and a pure heart, a clear spiritual vision and harmony with the universe. In his 

personal life, he had faces many number of tragic events in his family and other relatives. 

Tagore was considered a great poet of sorrow as well as joy. For him, joy is simply sorrow 

unmasked. All the sorrow of the world will be swallowed up in doing good. It is symbolised 

the infinite possibility of perfection, the eternal unfolding of joy. All progress is sacrifice, 

and life itself is an eternal process of birth and death. In materialistic thinking, death is a 

full stop of life process. Unlike that, Tagore does not consider death to be the final 

extinction of soulhood. Death is the force of mobility, because of death things around us 

move on, grow and decay. Life and death are mere phases of manifestation of the same life 

force which is immortal and endless. This paper is focuses on feeling of sorrow and death in 

Tagore’s principle and practice of life.  
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"জতিবি মতরবি হবব অমরবক মকাথা কবব   

তচরতির কবব নীর হায়বর জীবন নবদ!’ 
 

     - একথা সবচজনতবতদি সিু। তকন্তু একথার উপিতি অিুন্ত জতিি। অনন্তকাি ধবর মানযষ জবিবে আবার 

মৃিযুও বরণ কবরবে। িবযও মৃিযুর স্বরূপ আজও মানযবষর কাবে অজ্ঞাি ও অবজ্ঞয়। এবং এই কারবণ িা ভীতিপ্রদ ও 

তচররহসুময়। িা সবেও মানযষ র্যগ র্যগ ধবর মৃিযুর স্বরূপ জানবি আগ্রহী হবয়বেন। প্রকৃিপবে মানযষ জীবন তনবয় 

র্ি না তচন্তা কবরবে মৃিযু তনবয় তচন্তা কবরবে অবনক মবর্ী। জ্ঞান উবিবষর পর মথবক মস জানবি মচবয়বে আতম 

মক? আমার স্বরূপ তক? মৃিযুর পর আত্মার অতিত্ব থাবক তকনা? প্রভৃতি নানাতবধ প্রশ্ন।। মনযষুজীববন মৃিযু হি এমন 
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একতি ঘিনা, র্ার মকান প্রিুে অতভজ্ঞিা মানযষ িাভ করবি পাবর না। মকবিমাত্র অপবরর মৃিযু মদবখ মানযষ মস 

সম্পবকচ ধারণা িাভ করবি পাবর। আধযতনক র্যবগ ববজ্ঞাতনক, দার্চতনক ও গববষকরা মৃিযু সম্পবকচ আবিাচনা সমৃদ্ধ 

কবরবেন। রবীন্দ্রনাথ এর বুতিক্রম নয়। মৃিযুর বুথাববদনার অনযভযতিবক তিতন মকবিমাত্র কল্পনা তবিাতসিায় 

উপিতি কবরনতন, বরং মৃিযুবক তিতন বািব অতভজ্ঞিার আবিাবক অনযভব কবরবেন। িাাঁর সযখ, দ:খ, জীবন, মৃিযু 

সম্ববে দার্চতনক মবনাভাববর পতরচয় পাওয়া র্ায় বর্র্বকািীন নানা তবতচত্র উপিতির মবধু। তনিান্তই বর্র্বকাি 

মথবকই তিতন মৃিযুবক র্ান্ত সমাতহি রূবপ দর্চন করার সামথচু অজচন কবরতেবিন। তিতন তবশ্বাস করবিন মৃিযুবি 

জীববনর সবতকেয তবনার্ ঘবি না। মৃিযু ও দুঃবখর মাধুবম তিতন মযততি  িাভ কবর পতরপযণচ সবিু উপনীি  হবি 

মচবয়তেবিন। আবিাচু প্রববে রবীন্দ্রনাবথর জীবন চচচা ও চর্চায় দুঃবখর মবাধ ও মৃিযুবচিনা তকরূপ তেি মস সম্পবকচ 

ধারণা প্রদান করার মচষ্টা করা হবয়বে।       
 

     মকান তবষবয় দৃতষ্টভতি বা মবনাভাব গবি ওঠার মেবত্র সম্ভাবু কারণ গুতির মবধু অনুিম হি মানযবষর অতভজ্ঞিা 

ও পতরববর্। রবীন্দ্রনাবথর বর্র্বকাবির তদবক দৃতষ্ট তনবেপ করবি মদখা র্ায় বর্র্বব তিতন অনুানু তর্শুবদর মবিা 

মাবয়র সাতিধু পানতন। মািা সারদাসযন্দরীবদবী শুধযমাত্র রবীন্দ্রনাবথর জিদাতয়নী তেবিন, িনুদাতয়নী, বা 

মেহদাতয়নী তেবিন না।
১
 তর্শু রবীন্দ্রনাথ পতরবাবরর দাসদাসীবদর দ্বারা প্রতিপাতিি হবয়তেবিন। বর্র্ববর মবিা 

বকবর্াবরও তপিামািা কাউবকই তিতন অনায়াস ও সাবিীি ভাবব কাবে পানতন রবীন্দ্রনাথ। এর ফবি িাাঁর প্রথম 

জীবন প্রায় বন্দীবদর মবিা অতিবাতহি হবয়তেি, িার উপবর তেি দাসদাসীবদর অবণচনীয় অিুাচার- জীবনস্মৃতিবি 

এর সযস্পষ্ট ইতিি পাওয়া র্ায়। এর ফবি বর্র্বকাি মথবকই িার মবধু তনজচনিা, তনুঃসিিা, ও একাকীবত্বর 

মবনাভাব িেু করা র্ায়। িবব এই একাকীত্ব ও তনুঃসি থাকার প্রবণিা রবীন্দ্রনাবথর শুধযমাত্র বর্র্ববই নয়, িা 

সারাজীবনভর তেি।   
 

     এর ফিস্বরূপ বর্র্বকাি মথবকই িাাঁর মবধু একিা তনুঃসি দর্চন প্রবণিা তেি, এতি িাবক জীববনর পরবিচী 

পর্চার্গুতিবি তচন্তার্ীি ও মননর্ীি কবর িযবিতেি।
২
 আপন মবন তনজচনিা, তনুঃসিিা, ও একাকীবত্বর ভাবনা, 

মর্গুতি সাধারণ মানযবষর মবন ভীতি, তবরততি  সঞ্চার কবর, মসগুতি রবীন্দ্রনাবথর মবন একতি তবতচত্র দার্চতনক ভাববর 

সূচনা কবরতেি। িাই পতরিুতি  মগািাবাতি, তনজচন দপযর, বাতির োদ সবতকেযই িাবক তববর্ষভাবব মযগ্ধ কবরতেি। 

িাই রবীন্দ্রনাবথর ভাষায় বিা র্ায়, "জিকাি মথবক আমাবক একখানা তনজচন মভিার মবধু ভাতসবয় মদওয়া 

হবয়বে"।
৩
 বািতবক পবে রবীন্দ্রনাথ এই তনজচনিা, তনুঃসিিা, ও একাকীবত্বর তবতচত্র রস উপিতি করবি 

ভািবাসবিন। িাাঁর একতি তববর্ষত্ব হি তিতন সকবির মবধু মথবকও তনুঃসি ও একক হবয় মথবকবেন।
৪
 জীবন 

সম্পবকচ এরূপ উদাসীন ও তনতিচপ্ত মবনাভাববর জনু তিতন সম্ভবি বারংবার দুঃবখর আঘাি, এমনতক মৃিযুর 

আঘাবিও তবচতিি হনতন; এগুতিবক তিতন সর্বে এতিবয় মর্বি সেম হবয়তেবিন।   
 

     িবব রবীন্দ্রনাবথর বুততি গি জীববন তনজচনিা, তনুঃসিিা, ও একাকীত্ব প্রভৃতি মানতসক প্রবণিাগুতি িাাঁর দার্চতনক 

ভাবনার অণযবপ্ররণা তহসাবব কাজ করবিও তবতিিিার মবধু তমিন, খবের মবধু অখেিা, আংতর্ক মথবক সমগ্রিা, 

অপযণচিা মথবক পূণচিার পবথ অগ্রসর হওয়া হি রবীন্দ্র দর্চবনর মযি কথা। রবীন্দ্রমনবন সীমা এবং অসীম উভয়ই হি 

একপাতেক সিু, উভবয়র সমন্ববয় পতরপূণচ সবিু উপনীি হওয়া র্ায়। তর্তন সীমার মবধু অসীমবক উপিতি করবি 

পাবরন, তকংবা বিা র্ায়, তর্তন সীমার মবধু অসীবমর মমিবেন ঘিাবি সেম হন, তিতন মৃিযুবক জয় কবর অমরত্ব 

িাবভ সেম হববন।
৫
 এইভাবব আধুাতত্মক ভাবপ্রবণ রবীন্দ্রনাবথর মবধু জীবন ও মৃিযু সম্ববে দার্চতনক ভাবধারার 

প্রতিফিন িেু করা র্ায়।  
 

     প্রািুতহক জীববন আমরা নানাভাবব দুঃখবক অনযভব কবর থাতক। মর্াক, বুথা, মবদনা, জরা, তনরুপায়িা, 

অসহায়িা প্রভৃতির মাধুবম দুঃবখর প্রকার্ ঘিবিও, এর চরম পতরণতি ঘবি মৃিযুবি। রবীন্দ্রনাবথর এক জীববন এি 

তবপযি তবতচত্র মবদনা, তবিম্বনার অতভজ্ঞিার দৃষ্টান্ত অিুন্ত তবরি। মবনাদর্চবনর মপ্রোপবি এই দুঃখ, মবদনার 
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অনযভূতির প্রতিতক্রয়াও তববর্ষভাবব িাৎপর্চুপূণচ। বািব জীববন রবীন্দ্রনাথ তদ্বতবধ দুঃবখর দ্বারা পীতিি তেবিন।
৬
 

একতি হি মৃিযুবর্াক জতনি, র্া এবসতেি, র্া এবসতেি সবচজনতবতদি মৃিযুর ধারণার মধু তদবয়। এতি মানযষবক 

তনুঃসি ও একাকী কবর মিাবি। স্ত্রী, পযত্র, কনুা ও তনকি পরমাত্মীয়বদর মৃিযু িাাঁবক এই প্রকার এই দুঃখ তদবয়তেি। 

রবীন্দ্র মনবন স্বীকৃি তদ্বিীয় প্রকার দুঃখ হি তবপিিাজতনি দুঃখ, র্া িাাঁর জীববন এবসতেি জীতবিবদর মদয় িাঞ্ছনা, 

গঞ্জনার মধু তদবয়। এতি িাাঁবক কাির ও মমচাহি কবর িযবিতেি। কিকগুতি অপতরণি, অপতরর্ীতিি অপতরণামদর্চী 

তপ্রয়জনবদর কাে মথবক রবীন্দ্রনাথ এই প্রকার দুঃখ মপবয়তেবিন। এই প্রসবি রথীন্দ্রনাথ ঠাকযর তপিৃস্মৃতিবি 

তিবখবেনুঃ 'বহুকাি পর্চন্ত বাবাবক এবং মা র্িতদন মবাঁবচতেবিন িাাঁবদর বাতির মিাকজনবদর কাে মথবক তবদুািয় 

সম্পবকচ (র্াতন্ততনবকিন প্রতিষ্ঠা প্রসবি)তবরূপিা ও তবরুদ্ধিা সহু করবি হবয়তেি'। এইভাবব জীতবি ও মৃি 

উভবয়র তদক মথবক দুঃখ মপবয়তেবিন রবীন্দ্রনাথ। িবব বুততি গি জীববন এইসব দুঃবখর প্রকার্ খযব একিা িেু 

করা র্ায় না।    
 

     রবীন্দ্রনাবথর সৃতষ্টর নানা ধারা উপধারায় েতিবয় রবয়বে িার দুঃখভাবনা। দুঃখ হি মানযবষর জীববন একতি 

অকৃতত্রম অনযভযতি, র্াবক মবাঝা র্ায়, তকন্তু মবাঝাবনা র্ায় না। মর্ দুঃতখি হয়, মর্াকািচ হয়, র্ন্ত্রণাতবদ্ধ হয়, একমাত্র 

মসই এই অনযভযতি মবাবঝ। রবীন্দ্রনাথ দুঃখবক বুপক অবথচ গ্রহণ কবরবেন। িাাঁর কাবে দুঃখ হি তবতচত্র, গভীর এবং 

বহুমযখী। তদ্ববজন্দ্রনাথ ঠাকযবরর সাবথ একমি হবয় তিতন স্বীকার কবরন মর্, দুঃবখর মধু তদবয় মানযবষর মনযষুবত্বর 

প্রকৃি তবকার্ ঘবি থাবক। 'মানযবষর জীববনর জনু মর্মন বায়য আবর্ুক, মিমতন মানযবষর মনযষুবত্বর তবকাবর্র 

জনুও দুঃবখর প্রবয়াজন রবয়বে। জ্ঞাবনর মচাবখ র্াবক আমরা দুঃখ বতি, অবনক সময় িা মথবক সযবখরও উৎপতি 

ঘবি'।
৭
 তকন্তু সাধারণ মানযষ দুঃখ  পতরহার কবর সযখ করবি চায়। রবীন্দ্রনাথ দুঃখবক বনরাবর্ুর সাথী তহসাবব গ্রহণ 

না কবর িাাঁবক তববর্ষ মর্চাদায় বরণ কবর তনবয়বেন। বুততি গি মর্াক-দুঃখ একতদবক মর্মন িাাঁবক গভীর র্ূনুিায় 

পর্চবতসি কবরতেি, মিমতন  র্ূনুিার মবধু পূণচিার অনযসোবন প্রবৃি কবরতেি। িাই রবীন্দ্রনাথ ববিন, পৃতথবীবি 

এবস মর্ বুততি  দুঃখ মপবি না, মস মিাক ঈশ্ববরর কাে মথবক সব পাওয়া মপি না।
৮
 এইভাবব অসীম দুঃখবক সকি 

সযবখর সাবর পতরণি কবর তিতন আপন জীবন ও মসই জীববন দুঃবখর দানবক প্রিুাতর্ি অপচবয়র হাি মথবক রো 

কবরবেন। িাই তিতন ববিবেন
৯
— 

 

"রবতি র অেবর তিতখিাম 

আপনার রূপ 

তচতনিাম আপনাবর 

আঘাবি আঘাবি 

মবদনায় মবদনায় 

সিু মর্ কতঠন  

কতঠবনবর ভািবাতসিাম 

মস কখনও কবরনা বঞ্চনা 

আমৃিযু দুঃবখর িপসুা এ জীবন 

সবিুর দারুণ মযিু িাভ কতরবাবর 

মৃিযুবি সকি মদনা মর্াধ কবর।’ 
 

     -এইভাবব দুঃখ ও মৃিযুভাবনার মবধু তনতহি রবয়বে রবীন্দ্রনাবথর তবতর্ষ্টিা। জীববন দুঃখ ও মৃিযুবক অস্বীকার 

কবর নয়, বরং এগুতিবক অপতরহার্চ ঘিনা তহসাবব স্বীকার কবর তনবয় এগুতিবক জয় করার কথা বিা হবয়বে 

রবীন্দ্রদর্চবন। 
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     রবীন্দ্রনাবথর এই তবতর্ষ্ট দৃতষ্টভতির অনযবপ্ররণা তহসাবব ভারিীয় দর্চবন তিি দুঃখ ও মৃিযুবচিনা তনুঃসবন্দবহ 

তক্রয়ার্ীি হবয়বে। প্রায় সকি ভারিীয় দর্চবন মানব জীববন দুঃখববাধ ও জি-মৃিযু রূপ সংসারচক্র স্বীকার করা 

হবয়বে। বেনবকই দুঃবখর মযি কারণ ববি অতভতহি করা হবয়বে। িবব দুঃবখর স্বরূপ বুাখুায় তবতভি ভারিীয় 

দর্চবন মিান্তর পতরিতেি হয়। মর্মন, আত্মা-মদহ এই তবষয় সংকল্পই হি দুঃখ।
১০

 তকংবা বিা র্ায় তবষয় সংকল্পই 

হি দুঃখ।
১১

 আবার গীিায় বিা হবয়বে জি, মৃিযু এবং জরা হি দুঃখ।
১২

 জি- মৃিযুই হি জীববর র্থাথচ বেন, 

এবদর নাবর্ই মযততি িাভ ঘবি। মর্াক, িাপ, পীিা প্রভৃতি বাধনা র্ার স্বরূপ  িাই হি দুঃখ।
১৩

 এই প্রকার দুঃবখর 

দ্বারা পীতিি হবয় জীব দুঃখনাবর্র মচষ্টা কবর।
১৪

 জিগ্রহণই দুঃবখর মূি কারণ হওয়ায় আিুাতন্তক ভাবব দুঃবখর 

নার্ বা জবির নার্ ঘিবি মযততি  িাভ সম্ভব হয়। িবব মকান ভারিীয় দর্চবন দুঃবখর মবদনাবক পতরণামী সবিুর 

মর্ ্র্াদা প্রদান করা হয়তন; বরং িাাঁবক অতিক্রম কবর র্াওয়াই হি িাাঁবদর পরম িেু। সকি আতিক ভাবনাবি দুঃখ 

ও মৃিযুর্ন্ত্রণা প্রতিফতিি হবয়বে কিুাণ পতরণামী পূণচতসতদ্ধর মসাপান স্বরূবপ। িাবদর মবি, দুঃখববদনার দহন 

জ্বািায় মনযষু অন্তরবক শুদ্ধ কবর উদ্ধির মচিনায় উিীি হওয়া সম্ভব।     
 

     দুঃবখর বেযর পথ অতিক্রম করবি সেম হবি দুঃখািীি িীবথচ মপাাঁোবনা সম্ভব। িাই দুঃবখর মবদনা তচিবক 

তবদীনচ কবর তদবিও মযমযেযর কাবে িা পরমকামু। জীবন – মৃিযুর এই তনয়ি ক্রবমর মধু তদবয় জীব িাাঁর কমচ 

অনযর্ায়ী সযখ, দুঃবখর অতভজ্ঞিা িাভ কবর পূণচিার পবথ অগ্রসর হবয় থাবক। মবদ প্রভাতবি এই সব ভাবনার মবধু 

পরমাত্মার অতিত্ব স্বীকৃি হবয়বে।  রবীন্দ্রনাথ এবক 'মানব মদবিা' নাবম আখুাতয়ি কবরবেন। রবীন্দ্রনাবথর 

মচিনায় মানযষ িাাঁর জীব সীমা অতিক্রম কবর মদববত্বর অতধকার িাভ কবরবে। এই মানব সিু িথা মানবিার 

আদবর্চ পতরপূণচিার আভাস িাভ কবর মস্বিাবৃি কষ্ট স্বীকাবরর মাধুবমুঃ "এই সিুবক েবণ েবণ স্পর্চ কতর 

আমাবদর সংকবল্প, আমাবদর ধুাবন, আমাবদর আদবর্চ, মসই অভাবনীয় পূণচবক মদখবি পাই দুঃবখর দীতপ্তবি, 

মৃিযুর মগৌরবব"।
১৫

 এইভাবব মচিনার প্রসারবণ দুঃখ ও মৃিযুর আঘাি িযি হবয় র্ায়। িাই তিতন ববিন অহং সীমার 

মবধু অবতিি মর্ সযখ, দুঃখ, আত্মার সীমায় িাাঁর রূপান্তর ঘবি। মর্ মানযষ সবিুর তনকি জীবন উৎসগচ কবরবে, 

মদবর্র জনু, মিাকতহবির জনু মর্ বৃহৎ ভূতমকায় তনবজবক উৎসগচ কবরবে, বুততি গি মর্াক, দুঃখ িাাঁর কাবে 

পতরবতিচি হবয়  তগবয়বে। মর্ মানযষ সহবজই সযখ িুাগ করবি পাবর, মস দুঃখবক স্বীকার কবর দুঃখবক অতিক্রম 

কবর। আপনাবক বৃহৎ জগবি উপিতি করাই হি সিু। তনবজবক অহং সীমায় অবরুদ্ধ জানাই হি অসিু। বুততি গি 

দুঃখই হি এই অসিু।
১৬ 

 
 

     রবীন্দ্রনাথ এবেবত্র মানযবষর মবধুই দতি পৃথক অতিত্ব স্বীকার কবরন- মানযবষর মবধু সীমাবদ্ধ অহং এবং সীমা 

অতিক্রমী ভূমাববাধ। এই দই প্রকার সিার তববরাবধর মবধু মানব স্বভাববর মবদনাববাবধর উপাদান তবদুমান। িাই 

রবীন্দ্রনাথ মবৌদ্ধ ও বজন দর্চবনর মনতিবাদী দৃতষ্টভতির তববরাতধিা কবরবেন। িাাঁবদর মবি, জরা, বুতধ ও মৃিযু 

অধযুতষি এই জগি মহাদুঃবখর আধার। এগুতি হি মানযবষর তনিুসিী। এোিাও অিৃপ্ত কামনা, বাসনা, আসততি , 

অতপ্রয়  সংবর্াগ, না পাওয়ার মবদনা, প্রাপ্তবস্তু হারাবনার ভয়, প্রভৃতির কারবন সাধারিাই মবৌদ্ধদর্চবন বিা হবয়বে, 

মানযবষর দুঃখতবহীন জীবন কল্পনািীি। মানযষ মর্াবক দুঃবখ কাির হবয় থাবক। সম্ভবি এই কারবণ মানবতর্শু 

জবির পর ক্রন্দবনর মধু তদবয় তনজ অতিত্ব মঘাষণা কবর। িাই মবৌদ্ধদর্চবন বিা হবয়বে, মানযবষর দুঃখতবহীন জীবন 

কল্পনািীি। রবীন্দ্রনাথ তনবজও একথা ববিবেন মর্, - "দুঃবখর র্ি প্রকার বুাখুা কতর না মকন দুঃখবিা দুঃখই 

থাতকয়া র্ায়, না থাতকয়া মর্া নাই..."।
১৭

 এই দুঃখময় জাগতিক প্রকৃতিবক জয় কবর জীনত্ব বা অহিচ প্রাতপ্তর কথা  

মবৌদ্ধ ও বজন দর্চবন স্বীকৃি হবয়বে। জীবন দুঃখময় হওয়ায় জীববনর প্রতি মমিা বা িৃষ্ণাই হি সকি দুঃবখর 

কারণ। তকন্তু জীবন মপ্রমী রবীন্দ্রনাবথর তবতর্ষ্টিা হি এই মর্, তিতন জগি ও জীবনবক দুঃখময় ববি অতভতহি 

কবরনতন। িাাঁর মবি, দুঃবখর কারণ হি জীববনর প্রতি দৃতষ্টভতির সীমাবদ্ধিা। এইবেবত্র রবীন্দ্রনাবথর তচন্তা মবদান্ত 

অতভমি অনযসারী। দুঃখ ও মৃিযু  তবষবয় িাাঁর ধারণা, হৃদবয় দুঃখববাবধর প্রতিফিন, এবং িাাঁর প্রতিতক্রয়া এই 

অতভমবির দ্বারা তববর্ষভাবব প্রতিফতিি হবয়বে।    
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     রবীন্দ্রনাবথর জীববন দুঃবখর অতভজ্ঞিা নানাভাবব আতবভযচি হবয়বে। িাাঁর দুঃখবচিনার প্রধান দৃতষ্টভতি হি 

বুততি গি। িাাঁর মানতসকিা অহং মবাবধর সীমা অতিক্রম কবর তবশ্বপ্রকৃতিবি, আতত্মক সীমাহীনিার অনযভযতিবি 

প্রসাতরি হবয়বে একথা সিু, তকন্তু িা সবেও মসই তবশ্বপ্রকৃতি, অসীম  অনযভযতি একান্তভাববই িাাঁর তনজস্ব ধুান 

ধারণার আবিাবক আবিাতকি। দুঃখবক তিতন সবচদাই বুততি তচবি িাাঁর প্রতিতক্রয়ার তদক মথবক তবচার কবরবেন। মসই 

প্রতিতক্রয়ার মবধু দুঃবখর মকান স্বরূপ ফযবি ওবঠ মসই মবদনাবক তকভাবব রমণীয়, বরণীয় করা র্ায় িাই 

রবীন্দ্রনাবথর অতন্বষ্ট।
১৮

 রবীন্দ্রজীববন প্রাপ্ত অসংখু দুঃবখর মবধু মৃিযুর তববয়াগজতনি বুথা, মবদনা, িাাঁর তচিবক 

গভীরভাবব আবিাতিি কবরতেি। স্ত্রী, সন্তান, সন্ততি, তপিামািা, ও অপরাপর তপ্রয়জবনর মৃিযু িাাঁবক এই প্রকার 

দুঃখ তদবয়তেি। রবীন্দ্রনাবথর সমগ্র জীবন একপ্রকার মৃিযুতমতেবির মধু তদবয় প্রবাতহি হবয়তেি। মোিভাই 

বযবধন্দ্রনাথ র্খন মারা র্ান, িখন রবীন্দ্রনাথ এিিাই মোি তেবিন মর্, মসই মৃিযু িাাঁর স্মৃতিবি তববর্ষ মকান দাগ 

কাবিতন। রবীন্দ্রনাথ িাাঁর জীবদ্দর্ায় মর্ সব মৃিযুর সিযখীন হবয়তেবিন, মসগুতি হি
১৯

 –   
 

১৮৭৫- সারদা সযন্দরী মদবী, মািা  

১৮৮১- গুবণন্দ্রনাথ ঠাকযর, ভ্রািযষ্পযত্র  

১৮৮৩- সারদা প্রসাদ গবিাপাধুায়, জামাইবাবয তর্তন রবীন্দ্রনাবথর তববয়র রাবি মারা র্ান। 

১৮৮৪- মহবমন্দ্রনাথ ঠাকযর, মসজদাদা 

১৮৮৪- কাদম্বরী মদবী, নিযন মবৌঠান, তর্তন আতফম মখবয় আত্মহিুা কবরন।  

১৮৯৪- তবহারীিাি চক্রবচিী, আদর্চ কতব, মৃিযুর পবর রবীন্দ্রনাবথর মবয়াই 

১৮৯৫- অতভজ্ঞা চবটাপাধুায়, ভ্রািযষ্পযত্রী  

১৮৯৭- সিীর্চন্দ্র মযবখাপাধুায়, ভগ্নীপতি, কুান্সাবর আক্রান্ত হবয় মৃি  

১৮৯৯- ঊষাবিী চবটাপাধুায়, ভ্রািযষ্পযত্রী  

১৮৯৯- ববিন্দ্রনাথ ঠাকযর, ভ্রািযষ্পযত্র, র্োয় মৃি  

১৯০১- নীিীন্দ্রনাথ ঠাকযর, ভ্রািযষ্পযত্র 

১৯০২- মৃণাতিনী মদবী, স্ত্রী, (২৯ ব্য়বস মারা র্ান) 

১৯০৩- তবমাবনন্দ্রনাথ রায়, বাবার র্ুািবকর মেবি 

১৯০৩- তদ্বিীয় কনুা, মরনযকা ভটাচার্চ, র্োয় মৃি 

১৯০৫- তপিা, মদববন্দ্রনাথ ঠাকযর 

১৯০৭- র্মীন্দ্রনাথ ঠাকযর, কতনষ্ঠ পযত্র, কবিরায় মৃি 

১৯০৮- সবিুন্দ্রনাথ  ভটাচার্চ, মরনযকার স্বামী 

১৯০৮- তহবিন্দ্রনাথ ঠাকযর, ভ্রািযষ্পযত্র,  

১৯১০- নৃপময়ী ঠাকযর, মবৌতদ, মৃণাতিনীর তর্তেকা 

১৯১৩- জানকীনাথ মঘাষাি, ভতগ্নপতি, 'ভারিী'র সম্পাদক 

১৯১৫- বীবরন্দ্রনাথ ঠাকযর, দাদা 

১৯১৬- র্ান্তা ববন্দুাপাধুায়, ভাবগ্নর মেবি 

১৯১৮- ইরাবিী মযবখাপাধুায়, ভাতগ্ন, বািুসখী 

১৯১৯- মজুাতিপ্রকার্ গবিাপাধুায়, দাদার মমবয়র মেবি, বর্র্বব কতবিার তর্োদািা 

১৯১৯- সযবকর্ী ঠাকযর, ভ্রািযষ্পযবত্রর স্ত্রী 

১৯২০- র্রৎকযমারী মযবখাপাধুায়, তদতদ 

১৯২০- মসৌদাতমনী গবিাপাধুায়, তদতদ 

১৯২২- তিভাসযন্দরী মচৌধযরী, ভাতগ্ন 
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১৯২২- মসৌবমন্দ্রনাথ ঠাকযর, দাদা 

১৯২৩- সবিুন্দ্রনাথ ঠাকযর, দাদা 

১৯২৪- আশুবিাষ মচৌধযরী, ভাতগ্নর স্বামী 

১৯২৪- তবনতয়নী চবটাপাধুায়, মবয়াই, পযত্র রথীন্দ্রনাবথর র্াশুতি 

১৯২৫- তহরণ্ময়ী মযবখাপাধুায়, ভ্রািযষ্পযত্রী 

১৯২৫- মজুাতিতরন্দ্রনাথ ঠাকযর, নিযন দাদা 

১৯২৬- তদ্ববজন্দ্রনাথ ঠাকযর, বি দাদা 

১৯২৯- অরুবনন্দ্রনাথ ঠাকযর, ভ্রািযষ্পযত্র,  

১৯২৯- মতনিাি গবিাপাধুায়, অবনীন্দ্রনাবথর জামািা, কতবর তপ্রয়পাত্র 

১৯২৯- সযধীন্দ্রনাথ ঠাকযর, ভ্রািযষ্পযত্র, 

১৯৩২- নীতিন্দ্রনাথ গবিাপাধুায়, মদৌতহত্র 

১৯৩২- স্বনচকযমারী মদবী, তদতদ 

১৯৩৩- সিুবগাপাি গবিাপাধুায়, ভাবগ্ন 

১৯৩৫- তদবনন্দ্রনাথ ঠাকযর, ভ্রািযষ্পযত্র, 

১৯৩৭- তেিীন্দ্রনাথ ঠাকযর, ভ্রািযষ্পযত্র, 

১৯৩৮- গগবনন্দ্রনাথ ঠাকযর, কাকার মেবি 

১৯৪০- সযবরন্দ্রনাথ ঠাকযর, ভ্রািযষ্পযত্র,  

এোিা বহু তনকি আত্মীয় ও বেযবােববদর মৃিযুবক অতি তনকি মথবক উপিতি কবরবেন।  
 

     রবীন্দ্র জীববন প্রথম মৃিযুর অতভজ্ঞিা ঘবি মািা সারদা সযন্দরী মদবীর মৃিযুবি। এই প্রসবি জীবন স্মৃতিবি তিতন 

ববিবেন, মসই মৃিযু 'সযখ িৃতপ্তর মবিা প্রর্ান্ত ও মবনাহর' তেি।
২০

 এক জীবন মথবক মা মর্ অনু আর এক জীববন 

চবি মগবিন িাবি মর্ তববিবদর শুনুিা সৃতষ্ট হি এমন তকেযই মবন হি না বািক রবীন্দ্রনাবথর। এর পবর কতবর 

অবনক আত্মীয়বদর মৃিযু ঘবি তগবয়বে। তকন্তু সব মৃিযুই কতবর জীববন দীঘচকাি প্রভাব তবিার করবি পাবরতন। 

িবব, মৃিযু সম্পবকচ িাাঁর প্রকৃি পতরচয় ঘবি নিযন মবৌঠান কাদম্বরী মদবীর মৃিযুবি। এতি রবীন্দ্র জীববন প্রথম র্থাথচ 

মৃিযুর অতভজ্ঞিা। এই মৃিযুবক তিতন সযদৃঢ় ও প্রসাতরি দৃতষ্ট তদবয় মযততি  রূবপ অনযভব কবরবেন। "...এইবিবক েতির 

তদক তদয়া মদতখয়া মর্মন মবদনা পাইিাম, মিমতন মসই েবনই ইহাবক মযততি র তদক তদয়া মদতখয়া একিা উদার 

র্াতন্তববাধ কতরিাম"।
২১

 পরবিচী কাবি স্ত্রী মৃণাতিনী মদবীর মৃিযুবি তিতন মৃিযুর নিযন রূপ িাভ কবরন। স্ত্রীর অকাি 

মৃিযুবি তিতন গভীর ভাবব মর্াকাহি হবয়তেবিন। এই মৃিযুর ঘিনা িাাঁবক িাাঁর দৃতষ্টভতি ও জীবন দর্চনবক গভীর 

ভাবব প্রভাতবি কবরতেি। িাই তিতন ববিবেন— 
 

"িযতম মমার জীববনর মাবঝ  

তমিাবয়ে মৃিযুর মাধযরী।’
২২ 

 
 

     স্ত্রী মৃণাতিনী মদবীর মৃিযুর পবর আরও অবনক মৃিযুর আঘাি এবসবে িাাঁর জীববন। মসগুতিবক তিতন আপন 

উপিতির দ্বারা অতিক্রম কবরবেন। তিতন পযত্র, কনুা, জামািা, তপিা, বেয সবই হাতরবয়বেন। তকন্তু এই সকি মৃিযুর 

আঘাি িাাঁবক তববর্ষ ভাবব তবচতিি করবি পাবরতন। িবব র্মীন্দ্রনাবথর মৃিযু কতবর অন্তবর গভীর মবদনার সৃতষ্ট 

কবরতেি। মদৌতহত্র নীতিন্দ্রনাথ মারা মগবি তিতন মোি মমবয় মীরাবক একতি তচতঠ মিবখন, মসই তচতঠবি তেি মোি 

তেি র্মীন্দ্রনাবথর প্রসি, মসখাবন তিতন ববিবেন- "মর্ রাবি র্মী চবি তগবয়তেি, মস রাবি সমি মন তদবয় 

ববিতেিাম তবরাি তবর্বসিার মবধু িাাঁর গতি হউক, আমার মর্াক একিযও িাাঁবক মপেবন না িাবন"।– এইভাবব 

আত্মীয় স্বজন পতরবারববগচর সযদীঘচ মৃিযুর অতভজ্ঞিা ও র্ন্ত্রনা মভাগ করবি হবয়বে  রবীন্দ্রনাথবক। রবীন্দ্র জীবন 
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বারমাসুায় তপিা মনই, মািা মনই, স্ত্রী মনই, পযত্র–কনুারা মনই -রবীন্দ্র জীববন 'নাই-ময়' স্মৃতি িাাঁবক মপৌবে 

তদবয়তেি অতিবত্বর পরপাবর।
২৩

  
 

     এইভাবব বকবর্াবর মা, মর্ৌববন প্রাণতপ্রয়া মবৌঠান, এবক এবক স্ত্রী, পযত্র, কনুা- সবতকেয হাতরবয় তবষাদঘন জীববন 

মভবববেন আত্মহনবনর কথা, িাই তিতন ববিবেন— 
 

"ওবগা আমার তদবনর পবর তদন 

কথায় হি িীন  

মকবি ভাষা হারা অশ্রুধারায় 

প্রান উবঠ মকাঁবদ।’
২৪  

 

     এইভাবব ঈশ্বর মর্ন রবীন্দ্রনাবথর মাথায় ক্রমানযর্ায়ী দুঃবখর মবাঝা চাতপবয় তদবয়তেবিন। তিতন হবিন পৃতথবীর 

তবরিিম বুততি  তর্তন আমৃিুকাি ধবর মৃিযুর রতি চেয প্রিুে কবরতেবিন। রবীন্দ্র জীববন এই অপ্রিুাতর্ি মৃিযুর 

এই মপৌনুঃবপৌতনকিা কখবনাই িাাঁবক বাতক পাাঁচজন সাধারণ মানযবষর মবিা বািবিায় তফতরবয় আনবি পাবরতন। 

এই প্রসবি বসয়দ মযজিবা আতি িাাঁর গুরুবদব ও র্াতন্ততনবকিন প্রববে তিবখবেন, আমার দৃঢ় তবশ্বাস অনু মর্বকান 

সাধারণজন এরকম আঘাবির পর আঘাি মপবি তকেযবিই আর সযি জীবন র্াপন করবি পারি না। অথচ 

রবীন্দ্রনাথবক মদখবি তকেযবিই মবন হি না কিখাতন মর্াক তিতন বযবকর মবধু বহন কবর মবিাবিন।   
 

     এর পতরণতি স্বরূপ রবীন্দ্রনাবথর মবন জীবন, মৃিযু, সযখ, দুঃখ সম্পবকচ প্রকার্ মপবয়বে মর্াক, হিার্া ও 

বনরার্ুববাধ। এই প্রকার দৃতষ্টভতি হি খতেি, আংতর্ক। এই প্রকার মবনাভাবব মৃিযু হি প্রিবয়র দি, মস রুদ্র, বর্ব, 

মস জীবনবক গ্রাস কবর। এইভাবব জীবন ও মৃিযু সম্পবকচ পারস্পতরক দ্ববের উপিতি ঘবি। জীববনর মর্ষ পববচর 

রচনায় মৃিযু সম্পবকচ এরূপ মবনাভাববর প্রকার্ িেু করা মগবিও মযিি প্রাক-বনববদু পববচর রচনায় খতেি 

দৃতষ্টভতির প্রাধানু পতরিতেি হয়। মৃিযু তবষবয় র্তদ খেদৃতষ্ট পতরিুাগ কবর সামতগ্রকদৃতষ্ট গ্রহণ করা র্ায়, িবব উতি  

তবষয়গুতির আপাি তববরাধ দরীভযি হয়। পরবিচীকাবি উপতনষদীয় ভাবধারায় পতরপযষ্ট রবীন্দ্রনাথ মৃিযু সম্পবকচ 

তবতিি  দৃতষ্ট অতিক্রম করবি সেম হবয়তেবিন। তিতন নানাতবধ কাতবুক উপমা বুবহার কবর সযখ-দুঃখ, হাতস-কািা, 

জীবন-মৃিযুবক এবক অপবরর পতরপযরক ববি অতভতহি কবরবেন। আবার কখবনা  মৃিযুর তবরুবদ্ধ সগববচ মঘাষণা 

কবরবেন 'আতম মৃিযুর মচবয় বি'। িাই জীববনর পরবিচী পর্চায়গুতিবি মৃিযুবক পরাতজি কবর জীবনবক জয়ী করার 

আহবান জাতনবয়বেন— 
 

"দুঃবখর পবথ মিামার িযর্চ বাবজ 

অরুন বতি জ্বািাও তচি মাবঝ  

মৃিযুর মহাক িয়  

মিামাতর মহাক জয়।’
২৫

  
 

     সযবখ, দুঃবখ সম মবনাভাবাপি হবয় অথচাৎ উভবয়র প্রতি উদাসীন ও তনতিচপ্ত মবনাভাব গ্রহণ কবর গীবিাতি  

তিিপ্রবজ্ঞর নুায় জীবন র্াপন করবিন ঋতষ কতব রবীন্দ্রনাথ।  
 

     প্রকৃিপবে, সযখ-দুঃখ, হাতস-কািা, জীবন-মৃিযু, পাওয়া-না পাওয়া সব তকেযই এবক অপবরর পতরপযরক। এবদর 

একতির জনু অপরতি িাৎপর্চপূনচ হবয় ওবঠ। িাই উভবয়র প্রতি মানযবষর আকষচণ দতনচবার। "...বসই পাওয়াবিই 

মানযবষর মন আনতন্দি, মর্ পাওয়াতির সাবথ না পাওয়া জতিবয় আবে"।
২৬

 বুততি গি অহং মকতন্দ্রক জীববন এগুতিবক 

আপাি দৃতষ্টবি পরপ্সর তববরাধী ববি মবন হবিও বুাপক অবথচ িা একই জীবন ধারায় অি, িা একই পরমসিার 

তভি তভি প্রকার্ মাত্র। িাাঁর ভাষায়— 
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"হাতস কািা হীরা পািা মদাবি ভাবি  

কাাঁবপ েবন্দ ভাি মন্দ িাবি িাবি 

নাবচ জি নাবচ মৃিযু পাবে পাবে  

িািা বথথথ িািা বথথথ িািা বথথথ।’
২৭

  
 

     পরমসিা নিরাবজর নৃবিুর েবন্দর দতি পদবেপ হি সযখ-দুঃখ, জীবন –মৃিযু ভাঙাগিা এবদর সব তকেযবক 

জতিবয় রবয়বে এক পরমানবন্দর প্রকার্। এগুতির মবধু মসই আনবন্দর অতভবুততি  ঘবিবে। এর ফবি সমগ্র 

তবশ্বজগৎ সৃতষ্ট মখিার আনবন্দর উপাদান হবয় দািায়। িাই তিতন ববিবেন— 
 

"এই জীবন মরণ মখিায়  

মমারা তমতিি িাতর মমিায়  

এই দুঃখ সযবখর জীবন মমাবদর  

িাতর মখিার অিী।’
২৮

 
 

     এইভাবব জীবন ও জগৎ সম্পবকচ আংতর্ক দৃতষ্ট পতরিুাগ কবর রবীন্দ্রনাথ বুাপক অবথচ সমগ্র তবশ্বজগিবক 

পরমসিার িীিাময় প্রকার্ রূবপ উপিতি কবরবেন। িার কাবে মৃিযু মর্াকজতনি দুঃখ মবদনার অনযভযতি তকংবা 

কষ্টদায়ক নয়, বরং িা আনবন্দর প্রকার্ মাত্র। আমাবদর বুবহাতরক জীববন দুঃখ, কষ্ট, হাতস, কািা, মর্াক, তবষাদ, 

জীবন মৃিযুর মবধু আপাি প্রিীয়মান তববরাধ থাকবিও পরমানবন্দর প্রকার্  রূবপবি িা আনবন্দর উপাদান মাত্র। 

িাই মৃিযু জীববনর পতরসমাতপ্ত নয়, িা জীববনর অবিান্তর মাত্র। কাবির প্রবাবহ এক জীবন ধারার অবসান ঘবি, 

এবং পরবিচী জীবন ধারার উদ্ভব ঘবি। িাাঁর ভাষায়— 
 

"র্া ফযরায় িা ফযরায় শুধয মচাবখ  

অেকাবরর মপতরবয় দয়ার  

র্ায় চবি আবিাবক  

পযরািবনর হৃদয় িযবি   

আপতন নিযন উঠবব ফযবি  

জীববন ফযি মফািা হবি  

মরবণ ফি ফিবব।’
২৯

 
 

     িাই রবীন্দ্রনাবথর ভাবনায় মৃিযু মানব জীববনর মকবি তনষ্ঠযর ট্র্ুাবজতি নয়, প্রবঞ্চনা  মাত্র নয়, বরং শুনু, িবয 

মস শুনু নয়' এরূপ দৃতষ্ট গ্রহণ কবর দুঃখ ও মৃিযুবক জীববন বরণ কবর এবং িাাঁবক অতিক্রম কবর পতরণাবম 

মানযষবক মপৌোবি হবব অমৃবি। মর্খাবন বুতি  আতম অবুতি  আতমবি উপনীি হবি পাবর। আত্মবকতন্দ্রক 

বুততি স্বাথচবক তবসজচন তদবয় েযদ্র আতমবক অতিক্রম কবর বৃহৎ আতমবক উপিতি করবি পারবি সীমার মাবঝ 

অসীবমর উপিতি ঘিবব- আবত্মাপিতি ঘিবব এবং ভযমানন্দ িাভ সম্ভব হবব। জীবন মকতন্দ্রক মোি মোি দুঃখকষ্ট 

গুতি িযি মবাধ হয়। পরমসিা িথা আপন জীবন মদবিা মাবঝ  দুঃখ-কষ্ট, হাতস-কািা, জীবন-মৃিযু সবতকেয অমৃবির 

উপাদান হবয় দািায়। এর ফবি মানযষ অপূণচিা জয় কবর পণূচিার পবথ অগ্রসর হবি পাবর। এই অমৃিত্ব প্রাতপ্তর 

জনু দুঃখ ও মৃিযুবরণবক একান্ত কামু ববি মবন কবরতেবিন রবীন্দ্রনাথ। িাই তিতন ববিন— 
 

"মিামার অসীবম প্রান মন িবয়   

র্িদবর আতম ধাই  

মকাথাও দুঃখ, মকাথাও মৃিযু  

মকাথাও তববিদ নাই।’
৩০
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     পতরবর্বষ বিা র্ায়, রবীন্দ্রনাবথর কাবে জীবন ও মৃিযু িাৎপর্চময়। মৃিযুই মানবজীববনর একমাত্র তনিি সিু, 

অবধাতরি তনয়তি- একথা তিতন অতভজ্ঞিা ও অতভজ্ঞিা সঞ্জাি জীবনববাধ তদবয় উপিতি কবরবেন। মদহমবনর সযদর 

পাবর/হাতরবয় মফতি আপনাবর– এই মবাধ হি িাাঁর মৃিযুববাবধর অতভজ্ঞান। জীববন মৃিযুর প্রবয়াজনীয়িাবক তববেষণ 

করবি তগবয় ববিন, মৃিযুই জীববনর মর্ষ কথা নয়, রূপান্তর মাত্র। মৃিযুই জীবনবক িাৎপর্চমতেি কবর মিাবি; 

জীবন পরম্পরার মধু তদবয় সাথচক ও পতরপযণচ িবেু মপৌবে মদয়। জীববনর পতরপযণচ তবকাবর্র জনু মৃিযু প্রবয়াজন। 

িাই তিতন স্পষ্টিই দাতব কবরন দুঃখ ও মৃিযুর আঘাবিই মানযবষর অহং মচিনার বেন তেি হবয় ভযমাববাবধ প্রতিষ্ঠা 

িাভ ঘবি।  
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