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মৃত্ুয শ োকোত্যর রবীন্দ্রনোথ ও ত্োাঁর অন্তরোত্মোর প্রতত্তিয়ো
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Abstract
A concept of self-realization was remaining half past in the life of Rabindranath because
we can find him with newer period and time. The thirsty human soul had been changing
and modifying him by editing and composing new chapters of literature. He is exceptional
soul, being ordinary a man that can be known by the hand of the mature and immature
deaths of his contemporary familiar or unknown men. World famous poet, he was
familiarized with the word death in his long time life (1861-1941). Nobody except him is
not known as much as him about the mournful death in their live hood. Time by time he
had been losing his intermitted familiar persons, such as wife, sons, friends even his only
grand-son. He made console himself even though. Death is the eternal silence among
us while death is rebirth in the mind, memory and creativity toward him. He represents the
death in various formations in his literature but the deep – grief remains unknown towards
the readers. He learns as to overcome the depression of death. According to him death is
the freedom of life. It can be applied in life by losing of blood. He achieved the way of the
death, hence he learns as the eternal idealism toward us with the association of soul.
Key Words: Self-realization, thirsty human soul, mourns eternal silence, rebirth, and
deep-grief.

সৃতি ীল রবীন্দ্রনোথ জীবশনর অর্ধ সমশয়র ববত তিল এক আত্মপ্রত্ুশয়র অর্ুোয়। কোরণ এই তবশ ষ পশবধ
রবীন্দ্রনোথশক আমরো পোই বোরাংবোর নররূশপ নব কশলবশর। তির অত্ৃপ্ত এ মোনবত্মতি এই সময় তনশজশক পতরবত্ধন ও
পতরবর্ধন কশরশিন, সোতহশত্ুর নব নব অর্ুোয় সাংশেোজশনর মোর্ুশম। সোর্োরণ মোনযষ হশয়ও তত্তন বে বুতত্িমী
আত্মো, ত্োর পতরিয় পোই ত্োর জীবশনর সশঙ্গ সোতঙ্গকৃত্ বিনো-জোনো মোনযষগুতলর মৃত্যুর, অকোলমৃত্যুর মশর্ু তদশয়।
সোর্োরণ মোনযশষর কোশি মৃত্যু বেখোশন স্তব্ধত্োর গতত্হীনত্োর বোত্ধো বদয়, রবীন্দ্রনোশথর জীবশন মৃত্যু বেন বোরবোর বোাঁিো,
স্মৃতত্শত্ হৃদশয় বোাঁিো অথধোৎ সৃতি ীলত্োয় বোাঁিো।
তবশ্বকতব রবীন্দ্রনোশথর সযদীর্ধ জীবনকোশল (১৮৬১-১৯৪১) ‘মৃত্যু’ নোমক ব্দতির সশঙ্গ গভীর পতরিয় র্শিতিল।
রবীন্দ্রনোথ মৃত্যুশক শুর্যমোত্র দূর বো কোি বথশক উপলতব্ধ কশরনতন। আবোর মৃত্যুশক বকোশনো ভোব সত্তোর দ্বোরো কখনও
কল্পনোয় গশে বত্োশলনতন। ত্োাঁর জীবশন মৃত্যুর বোস্তব অতভজ্ঞত্ো র্শিশি অশনকবোর। ত্োাঁর মৃত্যু অতভজ্ঞত্ো র্শিশি,
পোতরবোতরক বন্ধশন বত্ো বশিই, আবোর কখনও পতরবোশরর বোইশর তপ্রয়জশনর মৃত্যুর দ্বোরো।
রবীন্দ্রনোশথর জীবশন পোতরবোতরক, র্তনষ্ঠ আত্মীয়স্বজন ও তপ্রয়বন্ধযর মৃত্যু অতভজ্ঞত্োগুতল ত্যশল র্রো হল—
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দোদো বজুোতত্তরন্দ্রনোশথর স্ত্রী অথধোৎ ববৌতদ কোদম্বরী বদবীর আত্মহত্ুো (১৮৮৪ তরিঃ)।
বসজদো বহশমন্দ্রনোশথর মৃত্যু (৫ই জযন ১৮৮৪ তরিঃ)।
তবহোরীলোল িিবত্ধী, আদ ধ কতব, মৃত্যুর পশর রবীন্দ্রনোশথর ববয়োই (১৮৯৪ তরিঃ)।
সত্ী িন্দ্র মযশখোপোর্ুোয়, ভতিপতত্, কুোন্সোশর মোরো েোন (১৮৯৭ তরিঃ)।
ঊষোবত্ী িশটোপোর্ুোয়, ভ্রোত্যষ্পযত্রী (১৮৯৯ তরিঃ)।
ভ্রোত্যষ্পযত্র বশলন্দ্রনোশথর মৃত্যু (১৮৯৯ তরিঃ)।
নীত্ীন্দ্রনোথ ঠোকযর, ভ্রোত্যষ্পযত্র (১৯০১ তরিঃ)।
স্ত্রী মৃণোতলনী বদবীর মৃত্যু (১৯০২ তরিঃ)।
তবমোশনন্দ্রনোথ রোয়, বোবোর ুোলশকর বিশল (১৯০৩ তরিঃ)।
মর্ুমো কনুো বরণযকোর মৃত্যু (১৯০৩ তরিঃ)।
তপত্ো মহতষধ বদশবন্দ্রনোশথর মৃত্যু (১৯০৫ তরিঃ)।
কতনষ্ঠপযত্র মীন্দ্রনোশথর মৃত্যু (১৯০৭ তরিঃ)।
মর্ুম জোমোত্ো সশত্ুন্দ্রনোথ ভটোিোশেধর মৃত্যু (১৯০৮ তরিঃ)।
তহশত্ন্দ্রনোথ ঠোকযর, ভ্রোত্যষ্পযত্র (১৯০৮ তরিঃ)।
নীপময়ী ঠোকযর, ববৌতদ (১৯১০ তরিঃ)।
জোনকীনোথ বর্োষোল, ভতিপতত্, ‘ভোরত্ী’র সম্পোদক (১৯১৩ তরিঃ)।
বীশরন্দ্রনোথ ঠোকযর, দোদো (১৯১৫ তরিঃ)।
োন্তো বশ্ুোপোর্ুোয়, ভোশির বমশয় (১৯১৬ তরিঃ)।
ইরোবত্ী মযশখোপোর্ুোয়, ভোতি (১৯১৮ তরিঃ)।
মোর্যরীলত্ো িিবত্ধী, বজুষ্ঠকনুো, েক্ষোয় মোরো েোন (১৯১৮ তরিঃ)।
বজুোতত্িঃপ্রকো গশঙ্গোপোর্ুোয়, দোদোর বমশয়র বিশল, শ শব কতবত্োর দীক্ষোদোত্ো (১৯১৯ তরিঃ)।
সযশক ী ঠোকযর, ভ্রোত্যষ্পযশত্রর স্ত্রী (১৯১৯ তরিঃ)।
বসৌদোতমনী গশঙ্গোপোর্ুোয়, তদতদ (১৯২০ তরিঃ)।
তত্ভোসয্রী বিৌর্যরী, ভোতি (১৯২২ তরিঃ)।
বসৌশমন্দ্রনোথ ঠোকযর, দোদো (১৯২২ তরিঃ)।
সশত্ুন্দ্রনোথ ঠোকযর, দোদো (১৯২৩ তরিঃ)।
আশুশত্োষ বিৌর্যরী, ভোতির স্বোমী (১৯২৪ তরিঃ)।
তবনতয়নী িশটোপোর্ুোয়, ববয়োন, পযত্র রথীশন্দ্রর োশুতে (১৯২৪ তরিঃ)।
তহরণ্ময়ী মযশখোপোর্ুোয়, ভ্রোত্যষ্পযত্রী (১৯২৫ তরিঃ)।
বজুোতত্তরন্দ্রনোথ ঠোকযর, নত্যন দোদো (১৯২৫ তরিঃ)।
তদ্বশজন্দ্রনোথ ঠোকযর, বেদোদো (১৯২৬ তরিঃ)।
অরুশণন্দ্রনোথ ঠোকযর, ভ্রোত্যষ্পযত্র (১৯২৯ তরিঃ)।

Volume-II, Issue-X

November 2016

36

মৃত্যুশ োকোত্যর রবীন্দ্রনোথ ও ত্োাঁর অন্তরোত্মোর প্রতত্তিয়ো











সযব্রত্ হোলদোর

মতণলোল গশঙ্গোপোর্ুোয়, অবনীন্দ্রনোশথর জোমোত্ো (১৯২৯ তরিঃ)।
সযর্ীন্দ্রনোথ ঠোকযর, ভ্রোত্যষ্পযত্র (১৯২৯ তরিঃ)।
কনুো মীরোশদবীর পযত্র নীত্ীন্দ্রনোশথর মৃত্যু (১৯৩২ তরিঃ)।
সত্ুপ্রসোদ গশঙ্গোপোর্ুোয়, ভোশি (১৯৩৩ তরিঃ)।
কৃত্ীন্দ্রনোথ ঠোকযর, ভ্রোত্যষ্পযত্র (১৯৩৫ তরিঃ)।
তদশনন্দ্রনোথ ঠোকযর, ভ্রোত্যষ্পযত্র (১৯৩৫ তরিঃ)।
তক্ষত্ীন্দ্রনোথ ঠোকযর, ভ্রোত্যষ্পযত্র (১৯৩৭ তরিঃ)।
গগশনন্দ্রনোথ ঠোকযর, কোকোর বিশল (১৯৩৮ তরিঃ)।
তপ্রয় ভ্রোত্যষ্পযত্র সযশরন্দ্রনোশথর মৃত্যু (১৯৪০ তরিঃ)।

এিোেোও অশনক অনোত্মীয় তপ্রয়জশনর মৃত্যুশ োক ত্োাঁশক বহন করশত্ হশয়তিল। বসগুতল তনশে বদওয়ো হল





োতন্ততনশকত্শনর ত ক্ষক সত্ী িন্দ্র রোশয়র মৃত্যু (১৯০৪ তরিঃ)।
কতব সশত্ুন্দ্রনোথ দশত্তর মৃত্যু (১৯২২ তরিঃ)
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বেহপোত্রী রমোশদবীর মৃত্যু (১৯৩৫ তরিঃ)।

এসব মৃত্যুশ োক রবীন্দ্রনোশথর জীবশন নোনোরূপ প্রতত্তিয়োর সৃতি কশরশি। এ প্রতত্তিয়োগুতল ত্োাঁর তবতভন্ন
সোতহত্ুর্োরোয় ফযাঁতিশয় ত্যশলশিন।
রবীন্দ্রনোশথর মোশয়র মৃত্যু হয় ১০ই মোিধ ১৮৭৫ তরস্টোশব্দ। ত্খন রবীন্দ্রনোশথর বয়স মোত্র ১৪ বির। মোশয়র মৃত্যু
তত্তন স্বিশক্ষ বদখশত্ পোনতন, ত্খন তত্তন র্যতমশয় তিশলন। সকোশল র্যম বথশক উশঠ মোর মৃত্যু সাংবোদ শুনশলন। ত্খন
বস কথোর অথধ ভোশলো কশর বযঝশত্ পোশরনতন। র্শরর বোইশরর বোরো্োয় এশস বদখশলন, মো সযসতিত্ হশয় খোশির
উপর শুশয় আশিন। তকন্তু মৃত্যুর ভয়াংকর রূপ সম্পশকধ ত্োর বকোশনো অনযভূতত্ তিল নো। মোশয়র মৃত্যু রূপতিশক বদশখ
ত্োাঁর মশন হশয়তিল ‘সযখত্ৃতপ্তর মশত্োই প্র োন্ত ও মশনোহর’। তকন্তু মোশয়র শ্ম োন েোত্রোর সময় ত্োাঁর মশন হঠোৎ ব োক
অনযভব র্শিতিল মোশয়র মৃত্যুশ োক ত্োাঁর জীবশন দীর্ধস্থোয়ীভোশব িোয়ো বফলশত্ পোশরতন। এ সম্পশকধ রবীন্দ্রনোথ
পরবত্ধীকোশল বশলশিন-

“মো –এর েখন মৃত্যু হয় আমোর ত্খন বয়স অল্প... বে ক্ষতত্ পূরণ হইশব
নো,শে তবশেশদর প্রতত্কোর নোই, ত্োহোশক ভযতলবোর তি প্রোণ তির একিো
প্রর্োন অঙ্গ; ত শুকোশল বসই প্রোণ তি নবীন ও প্রবল থোশক, ত্খন বস
বকোশনো আর্োত্শক গভীরভোশব গ্রহণ কশর নো, স্থোয়ী বরখোয় আাঁতকয়ো রোশখ
নো। এই জনু জীবশন প্রথম বে মৃত্যু কোশলো িোয়ো বফতলয়ো প্রশব কতরল,
ত্োহো আপনোর কোতলমোশক তিরন্তন নো কতরয়ো িোয়োর মশত্োই একতদন
তনিঃ ব্দ পশদ িতলয়ো বগল”। (জীবন স্মৃতত্, মৃত্যুশ োক)
বোলুকোল বথশক কতবর সশঙ্গ মোশয়র বেোগসোর্ন বত্মনভোশব র্শিতন। ত্োই একতি প্রেন্ন ববদনোশবোর্ ও অতভমোন
রবীন্দ্রনোশথর তিল। পতরণত্ বয়শস কখনও কখনও বসই অতভমোনসযর প্রকো বপশয়শি। তত্তন বলশত্ন-

“মো বে কী তজতনস ত্ো জোনলযম কই আর! ত্োই বত্ো তত্তন আমোর সোতহশত্ু স্থোন
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বপশলন নো। আমোর বেতদতদ আমোশক মোনযষ কশরশিন”।১
মোশয়র মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনোথসহ সকল বোলকশদর মোশয়র অভোব ভযতলশয় বদবোর বিিো অশনশকই কশরতিশলন
তবশ ষভোশব েোর কথো নো বলশলই নয়, তত্তন হশলন বোতের কতনষ্ঠোবর্ূ কোদম্বরী বদবীর প্রসশঙ্গ বশলশিন-

“তত্তনই আমোতদগশক খোওয়োইয়ো পরোইয়ো, সবধদো কোশি িোতনয়ো, আমোশদর
বেশকোশনো অভোব র্তিয়োশি ত্ো ভযলোইয়ো রোতখবোর জনু তদনরোতত্র বিিো
কতরশলন”। (জীবন স্মৃতত্, মৃত্যুশ োক)
মোশয়র মৃত্যুর ১০ বির অথধোৎ রবীন্দ্রনোশথর ২৪ বির বয়শস আকতস্মক ত্োাঁর মোত্ৃরূপী নত্যন ববৌতদ,
বজুোতত্তরন্দ্রনোশথর স্ত্রী কোদম্বরী বদবী আত্মহত্ুো কশরন (১৯ ব এতপ্রল ১৮৮৭ তরিঃ)। মোশয়র মৃত্যুর মশত্ো এ মৃত্যুশক
রবীন্দ্রনোথ স্বোভোতবক মৃত্যু বশল বমশন তনশত্ পোশরনতন। এ মৃত্যু বেন খযবই তনষ্ঠযর কতবর কল্পনোর রতিন জীবনোকোশ র
উপরই মৃত্যুর কোশলো িোয়ো বনশম এশসতিল। ববৌতদর মৃত্যুশবদনো কতবহৃদশয় সযত্ীব্রভোশব ববশজ উশঠতিল। এ সম্পশকধ
তত্তন তনশজই বশলশিন-

“আমোর িতি বির বয়শসর সময় মৃত্যুর সশঙ্গ বে পতরিয় হইল ত্োহো স্থোয়ী
পতরিয়। ত্োহো ত্োহোর পরবত্ধী প্রশত্ুক তবশেদশ োশকর সশঙ্গ তমতলয়ো অশ্রুর
মোলো দীর্ধ কতরয়ো গোাঁতথয়ো িতলয়োশি। ত শু বয়শসর লর্যজীবন বশেো বশেো
মৃত্যুশকও অনোয়োশসই পো কোিোইয়ো িযতিয়ো েোয়, তকন্তু অতর্ক বয়শস মৃত্যুশক
অত্সহশজ ফোাঁতক তদয়ো এেোইয়ো িতলবোর পথ নোই। ত্োই বসতদনকোর সমস্ত
দিঃসহ আর্োত্ বযক পোতত্য়ো লইশত্ হইয়োতিল”। (জীবন স্মৃতত্, মৃত্যুশ োক)
কোদম্বরী বদবীর মৃত্যুশ োক রবীন্দ্রনোশথর জীবনশক গভীরভোশব প্রভোতবত্ কশরতিল। রবীন্দ্রনোথ সোরোজীবন ত্ো
ভযলশত্ পোশরনতন। প্রখুোত্ রবীন্দ্র সমোশলোিক অর্ুোপক জগদী ভটোিোেধু বশলশিন-

“রবীন্দ্র জীবশনর ত্ীব্রত্ম, মহত্তম দিঃখ, রূশপ অতভতহত্ কশরশিন”।২
রবীন্দ্রনোশথর অন্তশরর গভীশর ববৌতদর মৃত্যুশবদনো তনয়ত্ই ববশজ িশলশি। বকোশনো তকিযশক ভযশল থোকো আর
এশকবোশর ভযশল েোওয়ো এক তবষয় নয়। ত্োই রবীন্দ্রনোথ বশলশিন-

“ভযশল থোকো, নয় বে ত্ো বভোলো;
তবস্মৃতত্র মশমধ বতস রশি বমোর তদশয়ি বে বদোলো”।(বলোকো-৬, এলোহোবোদ, ৩রো কোতত্ধক, ১৩২১)
কোদম্বরী বদবীর মৃত্যুর বিশরই রবীন্দ্রনোশথর বসজদো বহশমন্দ্রনোশথর মৃত্যু হয় (৫ই ১৮৮৪ তরিঃ)। এর ১৫ বির
পশর ভ্রোত্যষ্পযত্র বশলন্দ্রনোশথর অকোল মৃত্যু হয় (২২ ব আগস্ট ১৮৯৯)। বশলন্দ্রনোথ কতবর খযব বেশহর পোত্র তিশলন
এবাং ত্োাঁশক তত্তন বলয বশল ডোকশত্ন। ত্োই এই মৃত্যু কতবশক গভীরভোশব ব োকোসন্ন কশরতিল। এ সম্পশকধ বন্ধযবর
তপ্রয়নোথ বসনশক বলখো রবীন্দ্রনোশথর একতি তিতঠর উশেখ করো হল-

“ভোই
বলযর মৃত্যু হইয়োশি।
কতলকোত্োয় থোকো আমোর পশক্ষ কিকর হইয়োশি। তবশ ষত্িঃ আমোর স্ত্রী
ত লোইদশহ অত্ুন্ত ব োক অনযভব কতরশত্শিন, বলযর প্রতত্ ত্োহোর একোন্ত
বেহ তিল”। (তিতঠপত্র, অিম খণ্ড)
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কতব রবীন্দ্রনোশথর ৪১ বির বয়শস পূণধমোত্রোয় মৃত্যুশ োক জতনত্ ে্ত্রণণোিো উপলতব্ধ করশত্ বপশরতিশলন, েখন ত্োাঁর স্ত্রী
মৃণোতলনী বদবীর মৃত্যু হয় (২৩ ব নশভম্বর ১৯০২ তরিঃ)। ত্খন মৃণোতলনী বদবীর বয়স মোত্র ২৯ বির। স্ত্রীর অকোল
মৃত্যুশত্ কতব ভীষণভোশব ব োকোহত্ হশয়তিশলন। কতবর পত্নী বপ্রম খযবই তনতবে তিল এবাং পত্নীর মৃত্যুশ োক কতব
হৃদশয় গভীরভোশব ববশজতিল। ত্ো একতি বলখোর সোহোশেু উশেখ করো হল-

“ত লোইদশহর অশনশক বশলন বে, স্ত্রী তবশয়োশগর পর রবীন্দ্রনোথশক
এখোনকোর সবোই সন্নুোসীর ববশ ই বদখশত্ন। রবীন্দ্রনোশথর অন্তশরর
ব োক বকোনতদনই বোইশর প্রকো পোয়তন। বসকোলকোর পযরোশনো কমধিোরীরো
বশলন বে, রবীন্দ্রনোথ স্ত্রী তবশয়োশগর পর বথশক ত লোইদহ কযাঁতঠবোতেশত্
থোকশত্ন নো, - ত্োাঁর ববোশিই বোস করশত্ন, তনত্োন্ত বকোশনো উপলক্ষু নো
হশল কযাঁতঠবোতেশত্ বেশত্ন নো”।৩
স্ত্রীর অকোলমৃত্যুশত্ বেমন ব োকোহত্ হশয়তিশলন, বত্মতন এই ব োশকর প্রতত্তিয়ো স্বরূপ তত্তন তলশখতিশলন
‘স্মরণকোবু’ (১৯০২-০৩ তরিঃ)। এ কোশবুর একতি কতবত্োয় তত্তন বলশখন-

“এ সাংসোশর একতদন নববর্ূ ববশ
ত্যতম বে আমোর পোশ দোাঁেোইশল এশস,
রোতখশল আমোর হোশত্ কম্পমোন হোত্,
বসতক অদৃশির বখলো, বসতক অদৃশির বখলো, বসতক অকস্মোৎ?
শুর্য এক মযহূশত্ধর এ নশহ র্িনো
অনোতদকোশলর এই আতিল ে্ত্রণনো”। (স্মরণ-১৫, োতন্ততনশকত্ন, ২রো বপৌষ, ১৩০৯)
কতনষ্ঠ পযত্র মীন্দ্রনোথ বন্ধযর সশঙ্গ মযশঙ্গশর ববেোশত্ তগশয়তিল। বসখোশন বস কশলরো বরোগোিোন্ত হশয় মোরো েোয়
(২৩ ব নশভম্বর ১৯০৭)। ত্খন ত্োর বয়স হশয়তিল মোত্র ১২ বির। কতনষ্ঠও তপ্রয়পযত্র মীর মৃত্যু কতবর মনশক
ব োকোত্ধ কশরতিল। কোরণিো স্পি তপত্ো তহসোশব ত্োাঁর প্রথম এই মৃত্যুশ োক । অশনকতদন পশর একতি তিতঠশত্ বসই
সমশয়র অনযভূতত্র কথো বশলতিশলন-

“ মী বে রোশত্র িশল বগল ত্োর পশরর রোশত্র বরশল আসশত্ আসশত্
বদখলযম বজুোৎেোয় আকো বভশস েোশে, বকোথোও তকিয কম পেশি
ত্োর লক্ষণ বনই। মন বলশল, কম পশেতন সমস্তর মশর্ু সবই রশয়
বগশি, আতমও ত্োতর মশর্ু”। (তিতঠপত্র, িত্যথধ খণ্ড)
বজুষ্ঠোকনুো মোর্যরীলত্োর (শবলো) মৃত্যু (১৬ই বম ১৯১৮ তরিঃ) কতব জীবশন প্রবলভোশব আর্োত্ কশরতিল। তকন্তু
এশকর পর এক মৃত্যুশ োক ত্োাঁশক পোথশর পতরণত্ কশরতিল। ত্োই বস আর্োত্ সাংেশমর সতহত্ তত্তন গ্রহণ কশরশিন।
রবীন্দ্রনোশথর অত্ুন্ত তপ্রয়কনুো তিশলন ববলো। ববলোর মৃত্যুর আশগ োতন্ততনশকত্ন বথশক পযত্র রথীন্দ্রনোথশক তিতঠশত্
কতব বলশখন-

“জোতন, ববলোর েোবোর সময় হশয়শি। আতম তগশয় ত্োর মযশখর তদশক
ত্োকোশত্ পোতর এমন তি আমোর বনই। এখোশন আতম জীবন-মৃত্যুর
উপশর মনশক রোখশত্ পোতর, তকন্তু কলকোত্োয় বস আশ্রয় বনই। আতম
এইখোন বথশক ববলোর জশনু েোত্রোকোশলর কলুোণ কোমনো করতি। জোতন
আমোর আর তকিয করবোর বনই”। (তিতঠপত্র, তদ্বত্ীয় খণ্ড)
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কতবর বে বমশয় ববলোর মৃত্যুশ োশকর প্রতত্তিয়োয় একতি কতবত্ো বলশখন। কতবত্োতি হল-

“এই সদো শুতন, ‘বগশি িশল’, ‘বগশি িশল’।
ত্বয রোতখ বশল
বশলোনো, ‘বস নোই’।
বস কথোিো তমত্থ্ুো, ত্োই
তকিযশত্ই সশহ নো বে
মশমধ তগশয় বোশজ”। (পলোত্কো, ব ষ প্রতত্ষ্ঠো)
কতব এই কতবত্োর মোর্ুশম বশলশিন- েোওয়ো আর আসো, আশি আর নোই তবতেন্নভোশব এিো জীবশনর ভিরূপ,
দতির তমলশন জীবশনর সম্পূণত্
ধ ো।
কনুো মীরোশদবীর পযত্র নীতত্ন্দ্রনোশথর মৃত্যু হয় (৭ই আগস্ট ১৯৩২)। বস মোত্র কযতে বির বয়শস জোমধোতনশত্
ক্ষয়শরোশগ মোরো েোয়। নীত্য তিল কতবর একমোত্র আদশরর বদৌতহত্র। তপ্রয়জশনর এশকর পর এক অকোল মৃত্যুর আর্োত্
কতবর অসীম শর্শেধর সতহত্ গ্রহণ কশরশিন। কনুো মীরোশদবীশক পযশত্রর মৃত্যুশত্ সোন্ত্বনো তদশয় কতব একতি তিতঠশত্
তলশখতিশলন। বসই তিতঠর অাং তবশ ষ ত্যশল র্রো হল-

“বে রোশত্র মী তগশয়তিল বস রোশত্র সমস্ত মন তদশয় বশলতিলযম তবরোি
তবশ্বসত্তোর মশর্ু ত্োর অবোর্ গতত্ বহোক, আমোর ব োক ত্োশক একিযও বেন
তপিশন নো িোশন। বত্মতন নীত্যর িশল েোওয়োর কথো েখন শুনলযম ত্খন
অশনকতদন র্শর বোরবোর কশর বশলতি, আর বত্ো আমোর বকোশনো কত্ধবু
বনই, বকবল কোমনো করশত্ পোতর এর পশর বে তবরোশির মশর্ু ত্োর গতত্
বসখোশন কলুোন বহোক”। (তিতঠপত্র, িত্যথধ খণ্ড)
কতবর অত্ুন্ত তপ্রয় নোতত্ নীত্যর মৃত্যু ব োশকর প্রতত্তিয়োও একতি কতবত্োয় পোওয়ো েোয়। কতবত্োতি হল-

“দিঃশখর তদশন বলখনীশক বতল
লিো তদশয়ো নো।
সকশলর নয় বে আর্োত্
বর্োশরো নো সবোর বিোশখ।...
অতত্ বৃহৎ তবশ্ব,
অম্লোন ত্োর মতহমো,
অক্ষযব্ধত্োর প্রকৃতত্; ...” (পযনি, তবশ্বশলোক)
বমজদো সশত্ুন্দ্রনোশথর পযত্র সযশরন্দ্রনোশথর মৃত্যু হয় (৩রো বম ১৯৪০)। রবীন্দ্রনোশথর তবশ ষ বেহভোজন
ভ্রোত্যষ্পযশত্রর েখন মৃত্যু হয় ত্খন ত্োাঁর বয়স ৭৯ বির। সযশরন্দ্রনোশথর মৃত্যু হয় বেতদন, বসই তদনতি কতবর জন্ম তদশনর
উৎসব তিল। উৎসশবর পরতদন সকোশল তত্তন দিঃসাংবোদতি শুশনতিশলন। বসতদন তবশকল ববলোশত্ একতি অসোমোনু
কতবত্ো বলশখ। কতবত্োতি হল-

“আতজ জন্মবোসশরর বক্ষ বভদ কতর
তপ্রয়মৃত্যু তবশেশদর এশসশি সাংবোদ;
আপন আগুশন ব োকদগ্ধ কতর তদল আপনোশর
উতঠল প্রদীপ্ত হশয়।
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সোয়োহ্নশবলোর ভোশল অস্তসূেধ বদয় পরোইয়ো
রশিোজ্জ্বল মতহমোর তিকো,
স্বণধময়ী কশর বদয় আসন্ন রোতত্রর মযখশ্রীশর,
বত্মতন জ্বলন্ত ত খো মৃত্যু পরোইল বমোশর
জীবশনর পতিমসীমোয়”। (জন্মতদশন-৮)
ইতত্পূশবধ নোিুকোর ও তবশ্ববশরণু কতব রবীন্দ্রনোশথর পতরবোর পতরজন ও আত্মীয় স্বজশনর মৃত্যুর কথো এবাং
তকভোশব রবীন্দ্রনোথ ত্োাঁর সোতহশত্ুর মশর্ু করুণ রশসর সঞ্চোর কশর মতহমোত ত্ কশর ত্যশলশিন ত্োর সাংতক্ষপ্ত রূপ
ত্যশল র্রো হশয়শি। পোতরবোতরক মৃত্যু িোেোও পতরবোর বতহভূধত্ বো অনোত্মীয়শদর মৃত্যুর প্রসঙ্গ এবাং রবীন্দ্রসোতহশত্ু ত্োর
প্রতত্তিয়ো বো প্রভোব সাংতক্ষপ্তভোশব ত্যশল র্রো হল।
রবীন্দ্রনোশথর খযবই বেহপোত্র, বসেযশগর বোাংলো সোতহশত্ুর তবত ি কতব তিশলন সশত্ুন্দ্রনোথ দত্ত। মোত্র িতে (৪০)
বির বয়শস ত্োাঁর অকোলপ্রয়োণ র্শি (১৯২২)। কতব সশত্ুন্দ্রনোশথর স্মৃতত্শক উশে ু কশর রবীন্দ্রনোথ একতি কতবত্ো
বলশখন। কতবত্োতির নোমকরণ কশরন, ত্োাঁরই নোমোনযসোশর ‘সশত্ুন্দ্রনোথ দত্ত’। ত্োাঁর স্মৃতত্ সভোয় রবীন্দ্রনোথ কতবত্োতি
পোঠ কশরতিশলন। তনশে কতবত্োতির অাং তবশ ষ ত্যশল র্রো হল-

“বে বখয়োর কণধর্োর বত্োমোশর তনশয়শি তসন্ধযপোশর
আষোশের সজল িোয়োয়, ত্োর সোশথ বোশর বোশর
হশয়শি আমোর বিনো কত্বোর ত্োতর সোতর গোশন
তন োশন্তর তনদ্রো বভশি বুথোয় ববশজশি বমোর প্রোশণ
অজোনো পশথর ডোক, সূেধোস্তপোশরর স্বণধশরখো
ইতঙ্গত্ কশরশি বমোশর। পযনিঃ আজ ত্োর সোশথ বদখো
বমর্-ভরো বৃতিভরো তদশন। বসই বমোশর তদল আতন
ঝশে পেো কদশম্বর বক র-সযগতন্ধতলতপখোতন
ত্ব ব ষ তবদোশয়র। তনশয় েোব ইহোর উত্তর
তনজ হোশত্ কশব আতম, ওই বখয়ো’ পশর কতর ডর...” (পূরবী, সশত্ুন্দ্রনোথ দত্ত)
রবীন্দ্রনোশথর র্তনষ্ঠ বন্ধয তিশলন শ্রী িন্দ্র মজযমদোর। ত্োাঁশদর পযত্রদ্বয় হশলন সশন্তোষিন্দ্র ও রথীন্দ্রনোথ ত্োাঁরো দজশন
সহপোঠী তিশলন। রবীন্দ্রনোশথর বপ্ররণোয় ত্োাঁরো কৃতষতবদুো ত ক্ষোর জনু আশমতরকো েোন। সশন্তোষিন্দ্র িোইফশয়শড
বরোগোিোন্ত হশয় মোত্র িতে (৪০) বির বয়শস কলকোত্োয় মোরো েোন (১৯২৬)। ত্খন কতব বদশ র বোইশর তিশলন।
তকন্তু পযত্রত্যলু সশন্তোশষর অকোল মৃত্যুর খবএ শুশন একতি পশত্র তলশখতিশলন-

“কোল সযশয়শজ এশস খবর বপলযম বে সশন্তোষ মোরো বগশি।... আতম আতি অথি
আর বে একজন আমোর সশঙ্গ একোন্ত তমতলত্ তিল বস এশকবোশরই বনই, এমন
তবরুদ্ধকথো তঠকমত্ মশন করোই ি”। (পশথ ও পশথর প্রোশন্ত-৩)
অর্ুোপক বমোতহত্কযমোর বসশনর কনুো উমোশদবীর (বযলো) তনত্োন্ত অল্প বয়শস মৃত্যু হয় (১৯৩১)। বিোিশবলো
বথশকই বযলোর মশর্ু কতবত্ব সত্তোর পতরিয় পোওয়ো তগশয়তিল। কতবর হৃদশয় গভীর ববদনোশবোর্ জশন্মতিল। ফল স্বরূপ
বযলোর ব োকোহত্ বন্ধয শমশত্রয়ী বদবীশক কতব একতি স্বোন্ত্বনো জোতনশয়তিশলন। ত্ো হল-

“বযলো এশক বোশরই বনই এই কথোিো েখন বত্োমোর মন বকোন মশত্ই
স্বীকোর করশত্ িোশেনো ত্খন ত্োশক স্বীকোর করোর দরকোর কী? থোকো
বুোপোরিোর কত্ শবতিত্রই আশি।...”৪
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বন্ধয শ্রী িন্দ্র মজযমদোশরর কনুো ও পরম বেহপোত্রী রমো বদবীর (নযিয) মৃত্যু উপলশক্ষ রবীন্দ্রনোথ একতি কতবত্ো
বলশখন ত্োর অাং তবশ ষ হল-

“ফোল্গুশনর পূতণধমোর আম্ত্রণণ পেশব পেশব
এখতন মযখর হল অর্ীর মমধর কলরশব।...
এবোর দতক্ষণ বোয়য দিঃশখর তনশ্বোস এল বশয়,
ত্যতম বত্ো এশলনো তফশর; এ আশ্রম বত্োমোর তবরশহ
বীতথকোর িোয়োয় আশলোশক
সযগভীর পতরবুোপ্ত ব োশক...”। (বীতথকো, নযিয)
কতব রবীন্দ্রনোথ সযদীর্ধ জীবশন পোতরবোতরক পতরজন ও তবতভন্ন আত্মীয়সজশনর মৃত্যুর ববদনোয় তবহ্বল হশয়শিন।
বলো েোয় বে, প্রথম তদককোর মৃত্যুশত্ কতবর ব োকোত্ধ অনযভূতত্ গভীর ববদনোর সতহত্ প্রকো বপশয়তিল। তকন্তু
পরবত্ধীশত্ তত্তন মৃত্যুশ োকশক সাংেম কশর মনশবদনো প্রকো কশরতিশলন। আপন অন্তশরর মশর্ু মৃত্যুশ োকশক গুপ্ত
বরশখ তনরোসিভোশব তনশজর কোজ কশরশিন। মৃত্যু প্রসঙ্গতির পতরণত্ উপলতব্ধ এবাং ত্োাঁর আত্মযমি বুতিত্ব স্বভোশবর
মশর্ু তনরোসতির পতরিয় পোওয়ো েোয়। রবীন্দ্র জীবনীকোর প্রভোত্কযমোর মযশখোপোর্ুোশয় এ প্রসশঙ্গ একতি মন্তবু
কশরশিন-

“তত্তন (রবীন্দ্রনোথ) কখনও তনশজর দিঃখশ োক কোহোরও কোশি প্রকো
কশরন নো, অতত্ ববদনোর সমশয় ত্োাঁহোশক কশমধ রত্ বদতখয়োতি। ত্োাঁহোর
ববদনোশক তত্তন অশনুর কোশি তব্যমোত্র প্রকো কতরয়ো ববদনোর গুরুত্বশক
হ্রোস কতরশত্ িোশহন নো”। ৫
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