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‘থথয াাঁঘারী’ 0 ভৃতুয প্রঙ্গ
মভাোঃ আচাযউদ্দিন
কথফলও
Abstract:
For a happy, smooth and safe life Men and Women fought against the nature, the wild
from the day one of human civilization. Everyone wishes to exist, none wants to taste death;
whether it is the human or the wild. But death is the certainity. Demise drugs the people
from live to just a matter, exclusively the body remains. Within a second death turns people
from known to unknown. So death is a great dilemma. With death all the organs stop to
work and the body is either to be burned to ashes or to be buried, accordingly to their
socialistic born.
What is death? What after death? A great curiosity persists. There are so many
beliefs and analysis to Death. The common people believe that the cosmic earth rounds
along with sin and deed, with hell-heaven. The good doers are rewarded heaven and the
misdoers are cast to hell. On the other hand there lie some different aspects of Death in
Indian Philosophy – the materialism and idealism. To materialism life ends to death. The
Charvaka also believe so. According to Charvakism, the body amalgamates to soil and
earth. On the contrary there is idealism. The Veda, The Upanishada to Vivekananda,
Rabindranath, Aurobindo, and Jibanananda, none of them ignored the immortality of soul.
In the proposed article we shall open the course ‘Death’ in ‘Pather Panchalee’ by
Bibhutibhushan Bandyopadhyay.
Keyword: Death, Death in Indian Philosophy ( i.e. materialism, Idealism), Charvaka,
Upanishda, Geeta, Death prescribed by the Indian Philosophers,(i.e-Rabindranath,
Aurobindo, Swami Vivekananda) Michel Foucault, Bibhutibhushan Bandyopadhyay,’
Pather Panchalee’.
’Death is not extinguishing the light; it is only putting out the lamp because the dawn has
come’’
-Rabindranath Tagore

চীফন চন্ম-ভৃতযুয ীভা দ্দদথ মখযা। চন্ম মথথওই চীফথনয মাত্রা শুরু, ভৃতযুয প্রাদ্দিয ভথধু তায ভাদ্দি।
আথর চীফথনয থঙ্গ ভৃতযুয অদ্দনফামযতা অনস্বীওাময। তাই মতা ভাইথওর ভধযূদন দত্ত ‘’ফঙ্গবূদ্দভয প্রদ্দত’’ ওদ্দফতা
অফরীরাক্রথভ ফথরথঙন ‘’চদ্দন্মথর ভদ্দযথত থফ,
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১

অভয মও মওাথা ওথফ’’
চীফন  ভৃতযুয ভধুওায ভথফয ঘথর ভানযথলয দ্দফদ্দফধ ওভযমজ্ঞ। ওদ্দফ , াদ্দদ্দতুও দ্দওিংফা দ্দল্পী চীফথনয
ওথা ফরায চনু উন্মযঔ; ভানফ এফিং ভানফ চীফন ঙাড়া মতা াদ্দথতুয ওল্পনা ওযা মা না। এই ূত্র ধথযই াদ্দথতু
ঘথর আথ চথন্ময ওথা, ভৃতযুয ওথা।
ভানফ বুতায উলারগ্ন মথথওই ভানযল নানান প্রদ্দতফন্ধওতাথও চ ওযায চনু প্রওৃদ্দতয থঙ্গ, দ্দিংস্র চীফচন্তুয
থঙ্গ রড়াই ওথযথঙ দ্দনযাদ আশ্রথয চনু। তাথদয দ্দনযাদ আশ্র মঔাাঁচায রক্ষ্ুই র যঔ স্বচ্ছথে ফাাঁঘা। ভানযল,
চীফচন্তু ফাযই ফাাঁঘায আগ্র অদভু; মওউই ঘা না ভৃতযুয স্বাদ গ্রণ ওযথত ফা ভযথঔাভযদ্দঔ থত। অথঘ ভানযল তথা
চীথফয চীফথন ভৃতযুয মঘথ দ্দনদ্দিত খটনা মতা মনই। ভৃতযু ওভয ঘঞ্চর চীদ্দফত ভানযলথও এও রভা চড় দাথথযয
নুা দ্দনদ্দি ওথয মদ; থড় থাথও শুধয দ্দনথয মদঔাদ্দন। ভৃতযু এথ এও ভযূথতয মঘনাথও অথঘনা, চানাথও অচানা
ওথয মতাথর। আনচথনযা দ্দঘযওাথরয ভত াদ্দযথ মপথর তাথদয দ্দপ্রচনথও। তাই ভৃতযু চীফথনয এও দ্দফযাট
প্রথদ্দরওা। ভৃতযুথত ভানযথলয ফাদ্দুও মদথয ফ অঙ্গ প্রতুথঙ্গয দ্দক্রাওরা ফন্ধ থ মা; ভাথচয দ্দনভ অনযাথয
তঔন ম দ্দনদ্দি মদথও দা অথফা ভাদ্দধস্থ ওযা ।
এফাথয প্রশ্ন র ভৃতযু ওী, ভৃতযুয থয ওী খথট? এফ যুাচ্ছন্ন। এই ভৃতযু যু মবথদয চনু নানান মরৌদ্দওও
দ্দফশ্বা, ধভযী ফুাঔুা প্রঘদ্দরত আথঙ। মমভন- াধাযণ ভানযথলয দ্দফশ্বা অনযাথয দ্দফশ্বব্রহ্মাথে া-ূণযু, স্বকয-নযও
ইতুাদ্দদয অদ্দিস্ত্ব আথঙ। ইচকথত বাথরা ওাথচয যযস্কায স্বরূ যওাথর আত্মায স্থান  স্বথকয এফিং ঔাযা ফা
া ওথভযয চনু আত্মায ঠাাঁই  নযথও। এঙাড়া দাযদ্দনও দৃদ্দিবদ্দঙ্গ দ্দনথ ভৃতযু যু মবদ ওযায ওথা বাযতী
দযন াথে আথরাদ্দঘত থথঙ। এথক্ষ্থত্র  দদ্দট দাযদ্দনও ভতাদয কথড় থঠ; মথা- ফস্তুফাদী দযন  বাফফাদী দযন।
ফস্তুফাদী দযন অনযাথয ভৃতযুথত চীফথনয দ্দযভাদ্দি ; এয ভথধু মওান আনে মনই, ভযদ্দি মনই মওফর আত্মায
ধ্বিং, নশ্বযতা। ঘাফযাওন্থীযা এই ভতফাথদ দ্দফশ্বাী। এই দয নাে ঈশ্বয, আত্মা ইতুাদ্দদ মওান দ্দওঙযয অদ্দিত্ব স্বীওায
ওথয না; এভনদ্দও ওভযপরফাদ ফা চন্মািযফাথদয প্রদ্দত মওান দ্দফশ্বা যাথঔ না। তাথদয ভথত ভৃতযুয য মদ
ঞ্চবূথত দ্দফরীন থ মা। তাই তাথদয ওাথঙ আরাদা ওথয আত্মায মওান অদ্দিত্ব মনই। ফস্তুফাদী দযথনয দ্দফযীথত
প্রঘদ্দরত আথঙ বাফফাদী দযন। মফদ, উদ্দনলদ, কীতা মথথও শুরু ওথয যফীন্দ্রনাথ, স্বাভী দ্দফথফওানে, ঋদ্দল
অযদ্দফে, চীফনানে দা, তাযাঙ্কায ফথেুাাধু, দ্দফবূদ্দতবূলণ ফথেুাাধু, প্রভযঔ আথযা অথনথওই বাফফাদী
দযথন দ্দফশ্বাী; মায ভূর ওথা র আত্মা অদ্দফনশ্বয, মওফরভাত্র মদথয দ্দযফতযন ফা রূািয খথট। ভানযথলয মদথও
 দদ্দট বাথক বাক ওযা মা; াদ্দথযফ চড়থদ  ূক্ষ্ম ফাফী মদ। মফদাি বালু অনযাথয- ‘’এই ূক্ষ্মথদই আত্মায
অিয আফযণ আয াদ্দথযফ চড়থদটা র তায ফাইথযয আফযণ।‘’২ বাফফাদী দযথন দ্দফশ্বাী দ্দেতথদয ভথত ‘ূক্ষ্ম
ফাফী’ মদথয মওান দ্দফনা মনই, তা অদ্দফনশ্বয; এপ্রথঙ্গ স্বাভী দ্দফথফওানথেয ভত দ্দফথল প্রদ্দণধানথমাকু- ‘’এই
মম চীফাত্মা এই মম ভানফাত্মা ইাই ভানযথলয প্রওৃত স্বরূ, ইায চন্ম নাই, ভৃতযু নাই, এই ভানফাত্মা অচয,
অভয, াশ্বত  নাতন।‘’৩ শ্রীভদ্ভাকফতকীতা- এওই ফাণী উচ্চাদ্দযত থথঙ‘’ফূদ্দন মভ ফুতীতাদ্দন চন্মাদ্দন তফ ঘাচযযন।
তনুিং মফদ ফযাদ্দন ন ত্বিং মফ যিা।।‘’৪
(কীতা-৪/৫)
‘ম যন্তু অচযযন ! আভায এফিং মতাভায অথনও চন্ম থথঙ। মগুথরা তযদ্দভ চান না, দ্দওন্তু আদ্দভ চাদ্দন।‘৫ স্বাভী
অথবদানে ‘’ভযথণয াথয’’ গ্রথন্থ এওই ওথা ফথরথঙন- ‘’ভৃতযুয অথয দ্দযফতযন। এই দ্দযফতযন মঘতনায এও িয
মথথও অনু িথয দ্দফফতযন। আয দ্দফথদী আত্মায এও অফস্থা থত অনু অফস্থা অফস্থািয। ভৃতযুথত চীফাত্মা
চীণযফাথয ভথতা চীণয চড়যীয তুাক ওথয।‘’৬ আত্মায অদ্দফনশ্বযতা দ্দফশ্বাী থ যফীন্দ্রনাথ ঠাওযয চীফথনয
দ্বাযপ্রাথি দাাঁদ্দড়থ ‘প্রাদ্দিও’ ওাফুগ্রথন্থয ১ িংঔুও ওদ্দফতা দ্দরথঔথঙনVolume-VI, Issue-V
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‘’...যযাতন থমাথয
স্থূর ওাযাপ্রাঘীয “মফিন, ভযূথতযই দ্দভরাইর
ওযথদ্দরওা। নূতন প্রাথণয ৃদ্দি র অফাদ্দযত
স্বচ্ছ শুভ্র চঘতথনুয প্রথভ প্রতযুল-অবযুদথ।
অতীথতয ঞ্চযদ্দিত মদঔানা, দ্দঙর মাা
আথন্নয ফক্ষ্ থত বদ্দফথলুয দ্দদথও ভাথা তযদ্দর
দ্দফন্ধুদ্দকদ্দয-ফুফধান-ভ,…
…ফন্ধভযি আনাথয রদ্দবরাভ
যদূয অিযাওাথ, ঙাাথ ায থ দ্দকথ
আথরাও আথরাওতীথথয ূক্ষ্মতভ দ্দফরথয তথট।‘’ ৭
যফীন্দ্রনাথথয উি বাফনায থঙ্গ কীতায ২/২২ মলাথওয বাফ ামযচু দ্দযরদ্দক্ষ্ত । মথা‘’ফাািংদ্দ চীণযাদ্দন মথা দ্দফা নফাদ্দন কৃহ্নাদ্দত নথযাযাদ্দণ।
তথা যীযাদ্দণ দ্দফা চীণযানুাদ্দন িংমাদ্দত নফাদ্দন মদী।।‘’৮
(কীতা- ২/২২)
‘ভানযল মমভন চীণযফে দ্দি্তুাক ওথয নতযন ফে গ্রণ ওথয, মইরূ- আত্মা চীণয যীয তুাক ওথয নতযন যীয গ্রণ
ওথয।‘৯
ভৃতযুয থঙ্গ চীফথনয ম্পওয দ্দনদ্দফড়; ভৃতযু চীফথনয দ্দনদ্দিত এফিং স্বাবাদ্দফও দ্দযণদ্দত। তাই ভৃতযুথও উদায বাথফ
াদথয গ্রণ ওযথত াযথর তা আনথেয উিীনা ৃদ্দি ওথয। দ্দযণ্ম ফথেুাাধুা ‘উদ্দনলদ  যফীন্দ্রনাথ’ গ্রথন্থ
এদ্দফলথ আথরাওাত ওথয ফথরথঙন- ‘’দ্দও ওথয যঔ- দোঃঔ, চন্ম-ভৃতযু আনথেয ফা অভৃথতয উাদান থ মা তা
ফযছথত থর আভাথদয আফায আনথেয িংজ্ঞায উথেঔ ওযথত ।  দই ক্ষ্ মঔন মঔথর তঔন এওক্ষ্ াথয আয
এও ক্ষ্ মচথত। মঔাথন মম ক্ষ্ াথয তায বাথকু  দোঃঔ, আয মম ক্ষ্ মচথত তায বাথকু যঔ। মাযা এই  দই
থক্ষ্য ভথযও তাথদয বাথকু তাই খথট। আয মদ্দদ মওউ দ্দনযথক্ষ্ দযও থাথওন, তাাঁয বাথকু মই  দরযব ফস্তুদ্দট
মচাথট মাথও উদ্দনলদ ফথর আনে ফা অভৃত। তায ওাযণ দ্দতদ্দন াভদ্দগ্রও দৃদ্দিবদ্দঙ্গ দ্দদথ মঔরায য গ্রণ ওথযন।
এও দথরয ায  অয দথরয দ্দচত তাাঁয ওাথঙ অথযীন; মঔরা ওতঔাদ্দন চথভ উঠর তাই দ্দতদ্দন মদথঔন। অথযাৎ দ্দতদ্দন
ঔদ্দেত দৃদ্দিবদ্দঙ্গ দ্দনথ দ্দফলদ্দটথও মদথঔন না, অঔে দৃদ্দিবদ্দঙ্গ দ্দনথ মদথঔন।‘’১০ ভৃতযুথত অফুই মাওথফাধ আথঙ
দ্দওন্তু যঔ- দোঃথঔয উথধয উঠথর তঔন মাথওয দাদ্দওা দ্দি থাথও না; আভযা আনে ফা অভৃত রাথবয মমাকু থ
উদ্দঠ। দ্দনথচয ক্ষ্যদ্র স্বাথথযয কদ্দেথত আফধ মথথও ভৃতযুথও প্রতুক্ষ্ ওযথর তা মাওানযবূদ্দতয ওাযণ থ দাাঁড়া।
উদ্দনলথদয বালু অনযাথয দ্দফশ্বথও অঔন্ড দৃদ্দিবদ্দঙ্গথত মদঔথত াযথর তথফই অভৃথতয অদ্দধওাযী া মা।
ভৃতযুয প্রঙ্গথও াভথন মযথঔ দ্দফবূদ্দতবূলণ ফথেুাাধুাথয ‘থথয াাঁঘাদ্দর’ (১৯২৯) উনুাদ্দট দ্দফথললণ ওযা
মমথত াথয। এপ্রথঙ্গ ভৃতযু ম্পথওয তাাঁয দাযদ্দনও ভতাদয ফযথছ মনায প্রা থাওথফ। আথরাঘু উনুাথয
প্রথভ মথথও াঁদ্দত্রতভ দ্দযথচ্ছথদ মভাট মতথযাদ্দট ভৃতযু দৃু ফদ্দণযত আথঙ। মথা “
ফোরী ফারাই
প্রথভ দ্দযথচ্ছদ 0 যাভঘাাঁথদয দ্দতায ভৃতযু, যাভঘাাঁথদয শ্বশুয ব্রচ ঘক্রফতযীয ভৃতযু, যাভঘাাঁথদয ভৃতযু, দ্দফথশ্বযীয
ভৃতযু।
দ্দদ্বতী দ্দযথচ্ছদ 0 ঠুাগাথড় ফীরুযাথয ভৃতযু।
তৃতী দ্দযথচ্ছদ 0 মকারও, দ্দনফাযণ, যাভঘাাঁদ ঘথকাদ্দত্তয ভ্রাতফধূ প্রভযথঔয ভৃতযু।
লষ্ঠ দ্দযথচ্ছদ 0 ইদ্দেয ঠাওরুথনয ভৃতযু।
আভ আাঁদ্দটয মবয
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নফভ দ্দযথচ্ছদ 0 বযফন ভযঔযথচুয েীয ভৃতযু।
িদ দ্দযথচ্ছদ 0 তভথযথচয ভৃতযু।
ঞ্চদ্দফিং দ্দযথচ্ছদ 0  দকযায ভৃতযু।
অক্রূয িংফাদ
এওদ্দত্রিং দ্দযথচ্ছদ 0 দ্দযথযয ভৃতযু।
এওদ্দট উনুাথ প্রধান অপ্রধান দ্দভথর এতচন ঘদ্দযথত্রয ভৃতযু অফুই কবীয অদ্দবদ্দনথফথয দাদ্দফ যাথঔ। মদ্দদ
অপ্রধান ঘদ্দযত্রগুদ্দরয ভৃতযু উনুাথয ওাদ্দদ্দনথত মতভন মওান প্রবাফ নচথয আথ না। তাথর নুাদ্দও ওাদ্দদ্দনথত
এতচন ঘদ্দযথত্রয মওন অনযপ্রথফ খটাথরন আয মওনইফা তাথদয ভৃতযুয প্রঙ্গ এথরা ? এয মনথথু দ্দও মওান দ্দফথল
ওাযণ আথঙ ?  দ্দনিই আথঙ; ওাযণ মথাক্রথভ ‘থথয াাঁঘারী’ এফিং ‘অযাদ্দচতা’ গ্রন্থ  দদ্দট ড়থর অফুই
নচথয আথ ফারও অয ‘অযাদ্দচতা’-মত প্রাি ফস্ক থ িংায চীফথন প্রথফ ওথযথঙ। দ্দফবূদ্দতবূলণ থতা উি
 দদ্দট গ্রথন্থ দ্দতনদ্দট প্রচন্মথও ধযথত মঘথথঙন। যাভঘাাঁদ , যাভঘাাঁথদয দ্দতা  শ্বশুয, ঠুাগাথড় ফীরুযা, ইদ্দেয ঠাওরুন
প্রভযঔযা প্রাঘীন প্রচথন্ময প্রদ্দতদ্দনদ্দধ; মরঔথওয বালা মথওথর ভাথচয প্রদ্দতদ্দনদ্দধ। এযয দ্দযয, ফযচা প্রভযঔ
অযয ূফয প্রচন্ম এফিং ‘অযাদ্দচতা’-মত অযয প্রচথন্ময ওথা দ্দফধৃত থথঙ। ‘থথয াাঁঘারী’ উনুাথয ূঘনায
দ্দদথও মওাথরয িংস্কৃদ্দতয ধাযও-ফাও ঘদ্দযত্রথদয ভৃতযুয ভথধু এওদ্দট প্রচথন্ময ভাদ্দিয দ্দদথও ইদ্দঙ্গত ওথযথঙন।
এত ভৃতযুয দ্দবথড় মম দ্দতনদ্দট ঘদ্দযথত্রয ভৃতযু অনযযাকী াঠওথও বাদ্দফথ মতাথর তাাঁযা থরন ‘ফোরী ফারাই’
অধুাথয ইদ্দেয ঠাওরুন, ‘আভ আাঁদ্দটয মবাঁয’ অধুাথয  দকযা  ফথথল ‘অক্রূয িংফাদ’ অধুাথয দ্দযয।
‘’থথয াাঁঘারী’’ উনুাথয প্রথভ মম ঘদ্দযথত্রয ভৃতযু আভাথদয ভথন দাক ওাথট দ্দতদ্দন থরন ‘ফোরী ফারাই’
অধুাথয ইদ্দেয ঠাওরুন। ‘‘াঁঘাত্তয ফৎথযয ফৃধা, কার মতাব্ড়াইা দ্দকাথঙ, ভাচা ঈলৎ বাদ্দগা যীয াভথন
ছযাঁদ্দওা দ্দড়াথঙ, দূথযয দ্দচদ্দন আথকয ভত মঘাথঔ ঠায  না’’ ১১ দ্দওন্তু  দোঃথঔয দ্দফল এথন অা ফৃধায মল
ওারদ্দট মওথটদ্দঙর অতুি  দোঃঔ ওথি। দ্দফথলত মল ফথ ফযচায অওথু দ্দনমযাতন  কিনা ু ওযথত থদ্দঙর
তাাঁথও; অথঘ এওভ ফযচায স্বাভী দ্দযযথও মওাথর-দ্দথঠ ভানযল ওযায ভথতা ওদ্দঠন দা াভথরদ্দঙথরন।
ফথয বাথয চযাচীণয এফিং ঔাদুাবাফ চদ্দনত অযদ্দিথত মবাকা ফৃধায চীফথন মনথভ এথরা ঘযভ দ্দযণদ্দত ; ভৃতযু
খটথরা থথয ধাথয ঘযভ অফথরায ভথধু। তাাঁয এই ভৃতযু দৃথু ফণযনায ভথধু মওান যফ দ্দঙ রনা; না দ্দঙর মওান যদৃঢ়
দ্দফরা। ভ ফথ মা, ভাথচয দ্দযফতযন খথট, থঙ্গ চন্ম মন নতযন িংস্কায যীদ্দতনীদ্দত, অভৃতযু খথট াথফদ্দও
ধাযায। ইদ্দেয ঠাওরুথনয ভৃতযুথত নুাদ্দও উি দ্দদওদ্দট ইদ্দঙ্গত ওথয ফথরথঙন- ‘’ইদ্দেয ঠাওরুথনয ভৃতযুয থঙ্গ
থঙ্গ দ্দনদ্দিদ্দেযয গ্রাথভ মওাথরয অফান ইা মকর।‘’১২ এপ্রথঙ্গ ভথন থড় তাযাঙ্কয ফথোাধুাথয ‘’াাঁযরী
ফাাঁথওয উওথা’’ উনুাথয ফাাঁফথন মখযা আথরা-আাঁধাদ্দযয ভথধু ডযথফ থাওা ফাাঁফাদ্দদ গ্রাথভয আদ্দদুওাথরয ওাায
ফযদ্দড় যঘাাঁথদয ওথা। দ্দমদ্দন  দথর  দথর াাঁযরী ফাাঁথওয উওথা মানাথতন আয কবীয মফদনা উচ্চাযণ ওযথতন; তাাঁয
ভৃতযুয থঙ্গ থঙ্গই এ উওথায মল। ইদ্দেয ঠাওরুথনয থঙ্গ ওাায ফযদ্দড় যঘাাঁথদয এই চাকা বাযী দ্দভর অনযবূত
।
‘আভ আাঁদ্দটয মবাঁয’ অধুাথয অনুতভ মওন্দ্রী ঘদ্দযত্র  দকযা; উনুাথয অিভ দ্দযথচ্ছথদ মরঔও চাদ্দনথথঙন‘’ দকযায ফ দ একায ফৎয ইর। কড়ন াতরা াতরা, যিং অযয ভথতা অতটা পযা ন, এওটয ঘাা। াথত
ওাথঘয ঘযদ্দড়, যথণ ভরা ওাড়, ভাথা ঘযর রুক্ষ্ . . . অযয ভথতা মঘাঔগুদ্দর মফ ডাকয ডাকয।‘’১৩ ‘থথয
াাঁঘারী’-মত  দকযায ঙ মথথও মলাথরা- এই দ ফঙথযয চীফন ইদ্দতা দ্দরদ্দফধ। তায ভৃতযুয ভ অযয ফ দ
ফৎয। অয  দকযায ফযক্ষ্থণয ঙ্গী। তায থঙ্গ মথথওই অযয প্রথভ প্রওৃদ্দতথও মদঔা  মঘনা। মভথয এই  দযিনা
ফযচা ঙে ওথয না।  দকযা ওারথফরা মফদ্দযথ ফাদ্দড় মপথয মই  দযথয। াড়া মওাথা মওান মছাথ চফদ্দঘ
মথওথঙ, মওাথা ওঔন াওা আতা, ছযথনা নাযথওর থড় থাথও, ওাথদয মওান কাথঙ আভ াথও- ফই তায চানা।
ছথড়য ভ আভ ওযড়থনা তায চযদ্দড় াা বায। টভফ  দকযায এই স্ববাথফয চনু ভাথয ওাথঙ ফযওদ্দন মঔথত
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থথঙ অথনও। এওফায  দকযাথও ভাযায ভ ফযচা ফথরদ্দঙথরন- ‘’ফারাই আদ ঘযথও মাও- এথওফাথয
ঙাদ্দতভতরা দ্দদথ আদ্দ।‘’১৪ ঙাদ্দতভতরা গ্রাথভয শ্মান। ফযচায ওথা-ই তু র। অদ্ভযত ওাওতারী বাথফ
ভুাথরদ্দযা জ্বথয  দকযা দ্দঘযস্থান মর ঐ ঙাদ্দতভতরাথতই। মযরকাদ্দড় মদঔায বাদ্দয াধ দ্দঙর  দকযায। এওফায বাইথও
দ্দনথ মযরকাদ্দড় মদঔথত দ্দকথ দ্দফথদ থড়দ্দঙর। মযাক মুা অযথও মই াধদ্দটয ওথা চানা ম- ‘’আভা
এওদ্দদন তযই মযরকাদ্দড় মদঔাদ্দফ?’’১৫ প্রাণ-ঘর এই ফাদ্দরওায ভৃতযু প্রথঙ্গ দ্দফবূদ্দতবূলণ ফথরথঙন- ‘’আওাথয নীর
আিযণ মবদ ওদ্দযা ভাথছ ভাথছ অনথিয াতঙাদ্দন আথ- ৃদ্দথফীয ফযও মথথও মঙথরথভথযা ঘঞ্চর ইা ঙযদ্দটা
দ্দকা অনি নীদ্দরভায ভথধু ডযদ্দফা দ্দনথচথদয াযাইা মপথর- দ্দযদ্দঘত  কতানযকদ্দতও থথয ফহুদূযাথয মওান
থীন থথ-  দকযায অাি, ঘঞ্চর প্রাথণয মফরা চীফথনয মই ফযাথক্ষ্া ফড় অচানায ডাও আদ্দা মৌাঁদ্দঙাথঙ
!’’১৬ আওা এফিং তায নীদ্দরভা মমভন অনি, অদ্দযফতযনীর  দ্দঘযিন; এয মমভন ীভা মনই; মতভদ্দন না আথঙ
মওান ধ্বিং-ৃদ্দি; এও ওথা তা অদ্দফনশ্বয। নুাদ্দও এই বাফনায ভধু দ্দদথ আভাথদয ভথন ভৃতযুয খাট মদ্দযথ
অভৃথতয দ্দঘযিন তীথথয ডাও আায িংফাদ দ্দদথ আশ্বি ওথযথঙন। এপ্রথঙ্গ যতা বট্টাঘাথমযয ‘ওথা াদ্দথতুয
এওরা দ্দথও 0 দ্দফবূদ্দতবূলণ’ গ্রথন্থয দ্দওঙয অিং উধৃত ওযা র- ‘’ভৃতযুয ওরুণ যথ বাযাতযয ওথয মতাথরদ্দন আঔুান;
ফযিং ভৃতযুয মদ্দত চীফথনয কদ্দতথওই অফাদ্দযত ওথয দ্দদথথঙ ফায ফায।‘’১৭ যফীন্দ্রনাথ ঠাওযয মমভন ভৃতযুয অব রূ
 আত্মায অদ্দফনশ্বযতা দ্দফশ্বাী থ দ্দরথঔথঙন-

‘’আভায ওর হৃদ উধা থফ তাযায ভাথছ
মমঔাথন ই আাঁধায ফীণায আথরা ফাথচ।‘’১৮
 দকযায ভৃতযু ম্পথওয দ্দফবূদ্দতবূলণ মম ‘অনথিয াতঙাদ্দন’-য ওথা ফথরথঙন তা উদ্দনলদ দ্দওিংফা যফীন্দ্রনাথথয
বাফাদযথওই ভথযন ওথয।
উনুাথয এওযতভ দ্দযথচ্ছথদ বযফন ভযঔযথচুয ফাদ্দড়থত যানযয দ্দফফাথয য এওদ্দট মানায দ্দাঁ দথযয মওৌটা
ঘযদ্দযয খটনা খথট, টযদ্দনয ভাথয ম মওৌটা ঘযদ্দযয দাথ অদ্দবমযি ওযা   দকযাথও। মদ্দদ ম অওথু দ্দনমযাতথনয
ভথধু মওান অফস্থাথত মঘাথযয অফাদ স্বীওায ওথযদ্দন। এয থয এওফঙথয ফহু খটনা খথট মকথঙ; তত দ্দদথন  দকযা
অভৃতথরাথও াদ্দড় দ্দদথথঙ। উনুাথয উনদ্দত্রতভ দ্দযথচ্ছথদ মদদ্দঔ এও দ্দনচযন  দযথয অয তাথদয খথযয ভথধু
যাঔা ওরদ্দ মথথও আদ্দফষ্কায ওযর মই মওৌটাদ্দট। এয ইদ্দতা তায ওাথঙ অদ্দফদ্দদত দ্দঙর না। অতএফ মটা তৎক্ষ্ণাৎ
ফাাঁফথনয কবীয চঙ্গথর ঙযথড় মপথরদ্দঙর ওাউথও দ্দওঙয না চাদ্দনথ। ‘থথয াাঁঘারী’ উনুাথয ঘরদ্দচ্চত্র রূথ
(তুদ্দচৎ যা দ্দযঘাদ্দরত) এই দৃু মদঔাথনা থথঙ অয মটা ানাচ্ছাদ্দদত যওযথযয চথর দ্দঢর দ্দদথ মপথর মদ;
থঙ্গ থঙ্গ ই স্থাথনয ানাগুদ্দর এওটয পাাঁওা  এফিং মওৌটাদ্দট চথর ডযথফ মকথর আফায মথাযীদ্দত ানা দ্দদথ মঢথও
মা। উনুাথয এই খটনা অতুি তাৎমযূণয। বাফফাদী দযন াে অনযাথয ভৃতযু ভানযথলয মাফতী া, গ্লাদ্দন,
দীনতা, ভদ্দরনতা ফ ভযথঙ মদ। যফীন্দ্রনাথথয বালা 0
‘’. . . . . মত দ্দঙর ূক্ষ্ম ধূদ্দর িথয িথয, দ্দদর মধৌত ওদ্দয
ফুাথায দ্রাফও যথ।‘’১৯
দ্দফ তথওয স্বনাভধনু ভনস্বী দাযদ্দনও দ্দভথর পযথওা ভৃতযু ম্পথওয প্রা এওই অদ্দবভত ফুি ওথযথঙন।
‘’ভৃতযুথও দ্দতদ্দন চীফথনয দ্দনযফদ্দচ্ছন্ন ঙ্গী দ্দথথফ মদথঔথঙন মায মশ্বতশুভ্র উজ্জ্বরতা যীথয ওাথরা আফযথণয
আড়াথর যথ মা। তাাঁয ভথত ভৃতযুই মওফর ভানফচীফথনয অভ্রাি অননুতাথও চফধতা দ্দদথত াথয। ১৯৬৩ াথরয
এওদ্দট ফাথন পযথওা এই স্মযণী ভিফু ওথযথঙন 0 ‚It is in death that the individual becomes at one
with himself, escaping from monotonous lives and their leveling effect ; in this slow, half
subterranean, but already visible approach of death. The dull common life at last becomes
an individuality; a black order isolates it, and gives it the style of its truth.’’ ২০
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এঔাথন ওাউথও দ্দওঙয না চাদ্দনথ  দকযায ম ঘযদ্দয ওথয আনা মওৌটাটা ঙযাঁথড় মপরায ভথধু ম দ্দদওথওই ইদ্দঙ্গত ওযা
থথঙ। দ্দশুভদ্দত  দকযায চীফিা া, গ্লাদ্দন মাই ফদ্দর না মওন; ঐ এতটযওযই। উি খটনা রূথওয অিযাথর
মদঔাথনা থথঙ অযয াত দ্দদথ ভৃতযুই  দকযায ম গ্লাদ্দন ভযথঙ দ্দদথথঙ। তাই  দকযায নাথভয থঙ্গ আয মঘায নাভও
ওরথঙ্কয ায িংমযি দ্দন।
’থথয াাঁঘারী’-য অিকযত ‘ফোরী ফারাই’, ‘আভ আাঁদ্দটয মবাঁয’,  ‘অক্রূয িংফাদ’- ীলযনাভাদ্দঙ্কত দ্দতনদ্দট
অধুাথয দ্দতনদ্দট ফৃত্ত যদ্দঘত থথঙ। দ্দতনদ্দট ফৃথত্তয মওথন্দ্র আথঙ দ্দতনদ্দট চীফন  দ্দযণাথভ ভৃতযু। ইদ্দেয ঠাওরুথনয
চীফন ফর দ্দনথ ‘ফোরী ফারাই’; ‘আভ আাঁদ্দটয মবাঁয’  দকযায চীফন ফর এফিং দ্দযথযয ওাীফাথয চীফন দ্দনথ
‘অক্রূয িংফাদ।‘ এই ফৃত্তগুদ্দরয ভধু দ্দদথ আফদ্দতযত দ্দফফদ্দতযত থথঙ অযয চীফন মযঔা। ইদ্দেয ঠাওরুথনয ভৃতযু
এভনদ্দও  দকযায ভৃতযুথত অয দ্দওন্তু ভযি চীফথনয আনথেয আস্বাদ াদ্দন। তাই দ্দনদ্দিদ্দেযয তুাথকয ভ ফাযফায
তায দ্দদদ্দদয অদ্দিভ ফানায ওথা ভথন ড়থত থাথও ‘অয মথয উঠথর আভা এওদ্দদন মযরকাদ্দড় মদঔাদ্দফ ?২১
তঔন মযি ফারও অযয ওাথঙ ভৃতযু ম্পথওয মতভন মওান মফাথধয-ই চন্ম দ্দন। তাই তায মঘতনা যথযাযদ্দয
াদ্দথযফ চকতথও মওন্দ্র ওথয কথড় উথঠদ্দঙর। চীফন ভযণ শুধয আফতযন ভাত্র। মওান দ্দওঙযই ধ্বিং  না, মওফর
রূািদ্দযত - এই মফাথধয চাকযণ খটথর তথফই ভৃতযুথত ভযদ্দিয আস্বাদ াা মা। ঋদ্দল অযদ্দফথেয বালা;
‘’চথড়য মঘতনায ূণযতায  প্রকদ্দতয প্রথাচনথফাধ উথন্মথলয চনু ভৃতযু এও অতুাফুও উা স্বরূ।‘’২২ দ্দতা
দ্দযথযয ভৃতযুথত ‘চথড়য মঘতনায ূণযতায  প্রকদ্দতয’ মফাধ দ্দওঙযটা চাকযণ খথটথঙ। এই মফাথধয চাকযণ খটায
পরস্বরূ দ্দতায ভৃতযুথত ফায ফায তায ভথন প্রদ্দতধ্বদ্দনত থত থাথও যযাথণয অিংদ্দফথল‘’ওাথর ফলযতয চযনুিং ৃদ্দথফী ুাদ্দরনী . . .
মরাওা ন্তু দ্দনযাভা . . . .’’২৩
( মভখ ফদ্দলযত , ৃদ্দথফী ুাদ্দরনী  . . . পথর ভানযথলযা বাথরা থাথও . . . )
ৃদ্দথফীথত লড়্ঋতয মমভন ঘক্রাওাথয ফায ফায খযথয আথ দ্দনতু নতযন রূথ, মতভদ্দন ভৃতযুয ভধু দ্দদথ আত্মায এওস্থান
মথথও অনু স্থাথন স্থানািয খথট দ্দনতু নতযন বাথফ। আথর চকত  চীফনথও ঔন্ড বাথফ মদঔথর ভথন া
স্বাবাদ্দফও মম ফই ক্ষ্ণস্থাী এফিং নশ্বয; দ্দওন্তু অঔন্ড দৃদ্দিবদ্দঙ্গথত চকত-চীফন-ভৃতযু ফই স্বাবাদ্দফও, দ্দঘযিন; মওান
দ্দওঙযয ধ্বিং  না, শুধয অফস্থায দ্দযফতযন খথটভাত্র। দাথয দ্দফজ্ঞান আভাথদয চাদ্দনথথঙ ফদ্দওঙযই দ্দিয
রূথবদ ভাত্র।
ধ্বিং না থাওথর ৃদ্দি  না; মতভদ্দন যঔ- দোঃঔ এথও অথযয দ্দযূযও।  দোঃথঔয ভধু দ্দদথই মৌেথমযয
আদ্দফবযাফ খথট। যফীন্দ্রনাথথয কাথনয বালা‘’আথঙ  দোঃঔ, আথঙ ভৃতযু, দ্দফযদন রাথক।
তফয াদ্দি, তফয আনে, তফয অনি চাথক।।
তফয প্রাণ দ্দনতুধাযা,
াথ ূময ঘন্দ্র তাযা,
ফি দ্দনওযথি আথ দ্দফদ্দঘত্র যাথক।।
তযঙ্গ দ্দভরাথ মা তযঙ্গ উথঠ,
ওযযভ ছদ্দযা থড় ওযযভ পযথট ।
নাদ্দ ক্ষ্, নাদ্দ মল, নাদ্দ নাদ্দ চদনুথর “
মই ূণযতায াথ ভন স্থান ভাথক।।‘’ ২৪
এ কাথনয বাফ ফীথচয থঙ্গ দ্দফবূদ্দতবূলথণয বাফাদথযয অওৃদ্দত্রভ ামযচু ঔযাঁথচ াা মা। তাই মথাথয দ্দল্পীয
ভথতাই তাাঁয উনুাথ  দোঃথঔয আফথয ভথধুই আনথেয অফতাযণা দ্দযরদ্দক্ষ্ত । মমভন- ইদ্দেয ঠাওরুথনয
ভৃতযু দৃু ফণযনায দ্দঠও থযই ঘথর এথথঙ যস্বতী ূচায প্রঙ্গ; দ্দওিংফা  দকযায ভৃতযুয থযই ফদ্দণযত থথঙ ফাগাদ্দরয
চাতী উৎফ  দকযাূচায অনযলঙ্গ।
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দ্দফবূদ্দতবূলণ ভৃতযুথও মদথঔথঙন অব ভূদ্দতযথত। তাাঁয ভৃতযু বাফনা চীফনানযযদ্দিয-ই আয এওদ্দট দ্দদও। ভৃতযু তাাঁয
ওাথঙ দ্দফবীদ্দলওা ন; ফযিং তাাঁয দ্দঘথত্তয আনে অনযবাথফয এওটা দ্দদও। দ্দতদ্দন দ্দফশ্বা ওথযন মম ভৃতযুয দ্দিংদ্বায
দ্দদথই চথন্ময চমাত্রা। দ্দতদ্দন ‘’ম অযণু ওথা ও’’- গ্রথন্থ ভৃতযু ম্পথওয অদ্দবভত ফুি ওথয ফথরথঙন- ‘’
অনযবূদ্দতয প্রথভ ওথা মার- ভথনয ভথধু মও মমন ফথর উঠথরা “ অবীোঃ, ব মনই।

দ্দওথয ব মনই? মওান দ্দওঙযযই না। ‘ন ভৃতযু নঙ্কা।‘ বকফান মযক মযকািয ওল্প মথথও ওল্পািয আভায 
মতাভায াত ধথয ঘথরথঙ, আনে  মপ্রথভয দ্দিগ্ধ ধাযায ভথধু দ্দদথ। ওর চন্ম ভযণ ায ওথয দ্দতদ্দন দ্দনথ
ঘথরথঙন। চযা মনই, ভৃতযু মনই। . . . চীথফয ব দ্দও? অদ্দফনশ্বয তযদ্দভ, অদ্দফনশ্বয আদ্দভ- আভযা বকফাথনয দ্দঘযদ্দদথনয
রীরা ঘয, বকফান দ্দঘযদ্দদন আভাথদয রীরা ঘয।‘’২৫
‘ওর চন্ম ভযণ ায ওথয’ অিীন থথ ঘরায ওথা ফায ফায ফুি থথঙ দ্দফবূদ্দতবূলথণয যঘনা; চীফন
ম্পথওয এটাই তাাঁয বাফফাদী দযনচাত উরদ্দি। মায প্রদ্দতপরন আথরাঘু উনুাথয অদ্দিভ দ্দযথচ্ছথদ দ্দযস্ফযট
থথঙ- ‘দ্দদন যাদ্দত্র ায থ, ভা, ফলয, ভন্বিয, ভামযক ায থ ঘ’মর মা . . . মতাভাথদয ভভযয চীফন-স্বপ্ন
মরা-ঙাতায দথর ব’ময আথ, থ আভায তঔন পযথাঁ ড়া না . . . ঘথর . . .ঘথর . . . . এদ্দকথই ঘথর . . . .
অদ্দনফযাণ তায ফীণা মাথন শুধয অনি ওার আয অনি আওা . . .’’২৬
মা অনি অথফা দ্দঘযিন তায মওান ধ্বিং মনই, ৃদ্দি মনই এও ওথা অদ্দফনশ্বয; মওফর তায রূািয খথট ভাত্র।
চীফন ম্পথওয দ্দফবূদ্দতবূলথণয দৃদ্দিবদ্দঙ্গ তাই দ্দঙর। ‚তু ঙাাভৃতিং তু ভৃতযু- ভৃতযু মাাঁয ঙাা অভৃত তাাঁযই
ঙাা‛;২৭ ’থথয াাঁঘারী’ উনুাথয ভৃতযু অনযলথঙ্গ ওথাদ্দট এথওফাথয মথাথয। তাই মরঔও ভৃতযুয ঙাায ভধু দ্দদথ
অনি  অদ্দফনশ্বয চীফথনযই যাভৃত দ্দযথফন ওথযথঙন।
তথুূত্র:
১। Internet search, banglarkobita.com/poem/famous/395.
২। অথবদানে, স্বাভী; ‘ভৃতযু ম্বথন্ধ চফজ্ঞাদ্দনও অদ্দবভত’ / ’ভযথণয াথয’ / শ্রী যাভওৃষ্ণ মফদাি ভঠ / ২
িংস্কযণ / ৃষ্ঠা- ৪০
৩। দ্দফথফওানে, স্বাভী; ‘আত্মা দ্দও অভয’ / ’ভযথণয থয’ / উথদ্বাধন ওামযার / ৃষ্ঠা- ৬
৪। Internet search, https://vignanam.org/veda/srimad-bhagawad-gita-chapter-4bengali.html

৫। Internet search, https://gitagaan.blogspot.com/2019/02/4th-chapter-gaanjog.html?m=?
৬। অথবদানে, স্বাভী; ‘ভৃতযু ম্বথন্ধ চফজ্ঞাদ্দনও অদ্দবভত’ / ’ভযথণয াথয’ / শ্রী যাভওৃষ্ণ মফদাি ভঠ / ২
িংস্কযণ / ৃষ্ঠা- ৩৪
৭। ঠাওযয, যফীন্দ্রনাথ;
‘প্রাদ্দিও ’ / দ্দফশ্ববাযতী গ্রন্থনদ্দফবাক / যনভযযদ্রণ, ১৪১৯ / ৃষ্ঠা-৪
৮। অথবদানে, স্বাভী; ’ভযথণয াথয’ / শ্রী যাভওৃষ্ণ মফদাি ভঠ / ২ িংস্কযণ / বূদ্দভওািং
৯। Internet search, https://bn.m.wikisource.org
১০। ফথেুাাধুা, দ্দযণ্ম ; ‘উদ্দনলদ  যফীন্দ্রনাথ ’ / নফত্র প্রওান / প্রওাদ্দত- ১৯৮০/ ৃষ্ঠা- ১৩৮
১১। ফথেুাাধুা, দ্দফবূদ্দতবূলণ; ‘থথয াাঁঘারী’ / দ্দভত্র  মখাল াফদ্দরায / ঊনদ্দত্রিং ভযদ্রণ, ১৪২১ / ৃষ্ঠা-৪
১২। তথদফ, ৃষ্ঠা- ২৩।
১৩। তথদফ, ৃষ্ঠা- ২৮
১৪। তথদফ, ৃষ্ঠা- ৪১
১৫। তথদফ, ৃষ্ঠা- ১৩৪
১৬। তথদফ, ৃষ্ঠা-১৩৫
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মভাোঃ আচাযউদ্দিন
১৭। বট্টাঘাময, যতা;
‘ওথা াদ্দথতুয এওরা দ্দথও 0 দ্দফবূদ্দতবূলণ’ / যিও দ্দফদ্দণ / ৃষ্ঠা-১০।
১৮। ঠাওযয, যফীন্দ্রনাথ; ‘ূচা’- ৩৪৮/ ‘কীতদ্দফতান’/ দ্দফশ্ববাযতী গ্রন্থন দ্দফবাক / প্রওাদ্দত “ ১৯২৭ / ৃষ্ঠা- ১৪৪।
১৯। ঠাওযয, যফীন্দ্রনাথ;
‘প্রাদ্দিও’/ দ্দফশ্ববাযতী গ্রন্থনদ্দফবাক / যনভযযদ্রণ, ১৪১৯/ৃষ্ঠা-৩।
২০। বট্টাঘাময, তথাধীয; ‘ দ্দভথর পযথওা তাাঁয তত্ত্বদ্দফশ্ব’ / মদ’চ াফদ্দরদ্দিং / প্রথভ িংস্কযণ “ ২০১৩ / ৃষ্ঠা “
২৪।
২১। ফথেুাাধুা, দ্দফবূদ্দতবূলণ; ‘থথয াাঁঘারী’/ দ্দভত্র  মখাল াফদ্দরায / ঊনদ্দত্রিং ভযদ্রণ, ১৪২১ / ৃষ্ঠা১৩৪।
২২। অযদ্দফে, শ্রী;
‘ভৃতযু “ শ্রী অযদ্দফে  শ্রীভা’ / ’মওন ভৃতযু’ / শ্রী অযদ্দফে মাাইদ্দট / দ্দিভফঙ্গ / ৃষ্ঠা৪।
২৩। ফথেুাাধুা, দ্দফবূদ্দতবূলণ; ‘থথয াাঁঘারী’ / দ্দভত্র  মখাল াফদ্দরায / ঊনদ্দত্রিং ভযদ্রণ, ১৪২১ / ৃষ্ঠা১।
২৪। ঠাওযয, যফীন্দ্রনাথ; ‘ ূচা’- ২৪৮ / ‘কীতদ্দফতান’ / দ্দফশ্ববাযতী গ্রন্থন দ্দফবাক / ১৯২৭ / ৃষ্ঠা- ১০৮।
২৫। ফথেুাাধুা, দ্দফবূদ্দতবূলণ; ‘ম অযণু ওথা ও’ / আযদ্দত এথচদ্দি / ৃষ্ঠা- ১৩৩।
২৬। ফথেুাাধুা, দ্দফবূদ্দতবূলণ; ‘থথয াাঁঘারী’/ দ্দভত্র  মখাল াফদ্দরায / ঊনদ্দত্রিং ভযদ্রণ, ১৪২১ / ৃষ্ঠা২০৮।
২৭। আনেফাচায দ্দত্রওা ( অনরাইন িংস্কযণ ) / প্রওাদ্দত - ৬ আকস্ট ২০১৬।
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