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যুি�যুি�যুি�যুি�----তেক�র বৃ�া� তেক�র বৃ�া� তেক�র বৃ�া� তেক�র বৃ�া� ও লালন ও লালন ও লালন ও লালন : : : : �স� েলাকিশ�া �স� েলাকিশ�া �স� েলাকিশ�া �স� েলাকিশ�া     

    
লালেনর গােন েযমন মু� মানুেষর ব�না আেছ েতমিন জাতপাত স$িক�ত �%ও আেছ । িক& 

সমাজিব'ানীরা েযমন ভােবন েতমন ফমু�লা তাঁর প,ায় খােটিন । জাতপােতর িবেরাধী আে�ালন 

গড়েত িগেয় �িতবাদী মানুেষরা �থেম দেল বা স4দােয় সংঘব7 হয়, এবং তা পের অপর 

আেরকিট জােতরই সৃি= করেছ, যােদর মেধ>ও নীিত-িনেষধ ?ারা সংকীণ�তা এেস যােA । জােতর 

বাঁধন দুব�ল করেত িগেয় এঁরা েশষ পয�� একািধক জােতর পুনজ�B িদেয়েছ ।  

এই ধরেণর স4দায় পরবত�ীেত অবলুC হেয় যায়, েযমন বাংলায় সােহবধনী, কত�াভজা, �ভৃিত 

স4দায় । িক& লালন ও বলরাম পরবত�ীেদর জন> একটা বড় সত> েরেখ েগেছন । কবীেরর 

মেতা তােদরও বলবার কথা এই েয,  

“it is difficult to change social customs, and that is generally necessary to “it is difficult to change social customs, and that is generally necessary to “it is difficult to change social customs, and that is generally necessary to “it is difficult to change social customs, and that is generally necessary to 

respect them, but the true human reality is a different one, one in which respect them, but the true human reality is a different one, one in which respect them, but the true human reality is a different one, one in which respect them, but the true human reality is a different one, one in which 
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eacheacheacheach    human being is judged on his own merits, not those of his birth in a human being is judged on his own merits, not those of his birth in a human being is judged on his own merits, not those of his birth in a human being is judged on his own merits, not those of his birth in a 

particular family.”particular family.”particular family.”particular family.”        

( The kabir-panth and social protest , David N. Lorenzen , Pg. 292-303 )  

বাংলা তথা নদীয়ায় েগৗণধম�kিলর উmেবর কারণ noপ অনুমান করা যায়, হয়েতা অ�>জ pাত> 

মানুষ qােমর পিরমrেল সমাজ ও অথ�নীিতর িবপs সমেয় বড় ধেম�র বা উtবেণ�র সমাজপিতেদর 

কােছ আuয় পানিন, এমনিক েজােটিন মানিবক nীকৃিত । ফলত এঁরা অেনকkিল সমা�রাল 

অবvান ও িবকw ধারণার সxােন গেড় ওেঠ, েযমন pাzণেদর বদেল শূ| েনতৃ}, শাে~র বদেল 

k�বােদর �িত�া, মূিত�র বদেল মানুষ ভজন, ভাববােদর বদেল েদহবাদ, মে�র বদেল গান-

ইত>ািদ এইসব স4দােয়র সাধারণ ল�ণ । এইসমেয় সিsিহত জনপদ জীবেন ৈচতন> �ভািবত 

উদার জীবনেবাধ হয়েতা তাঁেদর �েরাচনা িদেয়িছেলা মূিত�বােদর িব�ে7 যুি� এবং েভতর েভতর 

কাজ কেরিছেলা ইহজীবেনর িবফলতা িবষেয় েবৗ7িচ�ার বীজ । �স�ত উে�খ> বাংলােদেশর 

বুি7জীিব েবারহানউ�ীন খান জাহা�ীর অন> একটা িদক েভেবেছন । তাঁর মেন হেয়েছ,  

““““কৃিষজীবীকৃিষজীবীকৃিষজীবীকৃিষজীবী    জনসাধারণজনসাধারণজনসাধারণজনসাধারণ    সCদশসCদশসCদশসCদশ    শতা�ীেতশতা�ীেতশতা�ীেতশতা�ীেত    মম�াহতমম�াহতমম�াহতমম�াহত    িব�েয়িব�েয়িব�েয়িব�েয়    উপলি�উপলি�উপলি�উপলি�    কেরেছকেরেছকেরেছকেরেছ, , , , েবৗ7েবৗ7েবৗ7েবৗ7    িকংবািকংবািকংবািকংবা    pাzণ>pাzণ>pাzণ>pাzণ>    

যুেগযুেগযুেগযুেগ    তােদরতােদরতােদরতােদর    সামািজকসামািজকসামািজকসামািজক    vানvানvানvান    েযমনেযমনেযমনেযমন    িছলিছলিছলিছল    েতমনইেতমনইেতমনইেতমনই    রেয়রেয়রেয়রেয়    েগেছেগেছেগেছেগেছ    ।    … … … … মানিবকতাবাদমানিবকতাবাদমানিবকতাবাদমানিবকতাবাদ    ধম��ত>েয়রধম��ত>েয়রধম��ত>েয়রধম��ত>েয়র    

মাধ>েমমাধ>েমমাধ>েমমাধ>েম    তােদরতােদরতােদরতােদর    কােছকােছকােছকােছ    উmািসতউmািসতউmািসতউmািসত    হেয়েছহেয়েছহেয়েছহেয়েছ, , , , ঐঐঐঐ    ধম�ধম�ধম�ধম�    �ত>য়ই�ত>য়ই�ত>য়ই�ত>য়ই    সমাজসমাজসমাজসমাজ    জীবেনজীবেনজীবেনজীবেন    ব�নারব�নারব�নারব�নার    জন>জন>জন>জন>    সা�নাসা�নাসা�নাসা�না    

জুিগেয়েছজুিগেয়েছজুিগেয়েছজুিগেয়েছ, , , , ঐঐঐঐ    ধম�ধম�ধম�ধম�    �ত>য়ই�ত>য়ই�ত>য়ই�ত>য়ই    �িতপূরেণর�িতপূরেণর�িতপূরেণর�িতপূরেণর    সা�নাসা�নাসা�নাসা�না    এেনেছএেনেছএেনেছএেনেছ    মানিবকতারমানিবকতারমানিবকতারমানিবকতার    পেথপেথপেথপেথ    ।    … … … … েযেযেযেয    কৃিষকৃিষকৃিষকৃিষ    অতীেতঅতীেতঅতীেতঅতীেত    

তােদরতােদরতােদরতােদর    ে�ােতরে�ােতরে�ােতরে�ােতর    উ�সউ�সউ�সউ�স, , , , েসখােনেসখােনেসখােনেসখােন    তােদরতােদরতােদরতােদর    অবvানঅবvানঅবvানঅবvান    নয়নয়নয়নয়, , , , আরআরআরআর    েযখােনেযখােনেযখােনেযখােন    তােদরতােদরতােদরতােদর    অবvানঅবvানঅবvানঅবvান    েসখােনেসখােনেসখােনেসখােন    তােদরতােদরতােদরতােদর    

সামািজকসামািজকসামািজকসামািজক    অি�}অি�}অি�}অি�}    েনইেনইেনইেনই, , , , েলাকজেলাকজেলাকজেলাকজ    ধ>ানধ>ানধ>ানধ>ান----ধারণায়ধারণায়ধারণায়ধারণায়    তােদরতােদরতােদরতােদর    জীবনজীবনজীবনজীবন    জড়ােনাজড়ােনাজড়ােনাজড়ােনা, , , , অথচঅথচঅথচঅথচ    ঐঐঐঐ    ধ>ানধ>ানধ>ানধ>ান----ধারণাধারণাধারণাধারণা    জীবেনজীবেনজীবেনজীবেন    

তােদরতােদরতােদরতােদর    �িত�া�িত�া�িত�া�িত�া    এেনএেনএেনএেন    িদেতিদেতিদেতিদেত    পােরপােরপােরপাের    নানানানা    তাইতাইতাইতাই    … … … … েদহেদহেদহেদহ    তরণীরতরণীরতরণীরতরণীর    হালহালহালহাল    ধেরধেরধেরধের    সংসােরসংসােরসংসােরসংসাের    জীবনযাপেনরজীবনযাপেনরজীবনযাপেনরজীবনযাপেনর    তােদরতােদরতােদরতােদর    

মুমূষু�মুমূষু�মুমূষু�মুমূষু�    েচ=ােচ=ােচ=ােচ=া    ।””””        

( বাংলােদেশর েলাকসংগীত ও েভৗেগািলক পিরেবশ , হািববুর রহমান , বাংলা একােডমী , ঢাকা )  
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বলরাম তাঁর েগা�ীর মানুষেদর সংঘব7 কেরিছেলন উtবেণ�র িব�ে7,  সং�ৃতশা~ আর তার 

র�ক pাzণেদর িব�ে7 । বলরােমর মৃতু>র পর তাঁর সাধনসি�নী pzমােলানীর সে� কথা 

বেলিছেলন পি�ত েযােগ�নাথ ভ�াচায� । তােত তাঁর মেন হেয়িছল ,  

“The most important feature of this cult was the hatred that he taught his “The most important feature of this cult was the hatred that he taught his “The most important feature of this cult was the hatred that he taught his “The most important feature of this cult was the hatred that he taught his 

followers to entertain towards Brahmins.” followers to entertain towards Brahmins.” followers to entertain towards Brahmins.” followers to entertain towards Brahmins.”     

( নদীয়া েজলার িস7েযাগী, আয�>াবত�, ১ম বষ�, ৫-৬ সংখ>া, ১৩১৭ )  

িতিন আেরা ল� কেরিছেলন , 

“They are known not only by the absence of sect marks on their person, but “They are known not only by the absence of sect marks on their person, but “They are known not only by the absence of sect marks on their person, but “They are known not only by the absence of sect marks on their person, but 

also by their refraining from mentioning the name of any God or Goddess at also by their refraining from mentioning the name of any God or Goddess at also by their refraining from mentioning the name of any God or Goddess at also by their refraining from mentioning the name of any God or Goddess at 

the time of asking for alms.” the time of asking for alms.” the time of asking for alms.” the time of asking for alms.”     

( নদীয়া েজলার িস7েযাগী, আয�>াবত�, ১ম বষ�, ৫-৬ সংখ>া, ১৩১৭ )  

একথা বলা যােতই পাের েয, বাউেলর সং'া আজ পয�� িনি�ত হয়িন � রাঢ় অ�েলর বাউল 

বলেত মূলত ৈব ব জািতেদর েবাঝায় � তাঁরা রােঢ়র জনজীবেনর সে� অেAদ> � িভ�া কেরন 

ও েমলা মেহা�সেব ৈব ব সমােবেশ আেসন � অথচ নদীয়া – মুিশ�দাবােদ এঁরা �ধানত িন£ 

বেণ�র দির| কৃিষজীবী � রােঢ়র বাউলেদর বাউল-ৈব ব বেল েযমন , েতমিন মধ>-উ�র পূব�বে� 

বলা হয় বাউল-ফিকর � বাংলার বাউেলর noপ, nভাব, জীবনযাপন, ি¤য়াকরণ িবিচ¥ ও জিটল� 

নানাধারার সিsপােত বণ�ময় ও িবভািজত � মধ>যুেগর বাংলার নানা েলাকায়ত ও শা~িবেরাধী 

ধ>ানধারণা বাউল মেত পযু�বিসত হেয় তার পিরবত�ন ও �সাধন কেরেছ � েবৗ7 সহিজয়া , 

ৈব ব সহিজয়া ,  নাথ প, , ত� ও সুিফবাদ িমেল িমেশ ৈতির হেয়েছ বাউল-হিকর-দরেবিশেদর 

রহস>ময় জগ� � নানা িব¦াস ও ভাবনার সংকিলত ভাষ> � েলাকায়িতক সমৃ7 পর$রার এক 

স$s উmাস বাংলার বাউল �  
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লালেনর রিচত পদাবিলেত ‘আউল’ শ�িট িবশৃ©ল সাধনা অেথ� ব>বªত হেয়েছ � সুফী শ� বা 

সুফী েগা�ীর ঐিতহ> তাঁরা দাবী কেরনিন � এ প,ার সাধনায় ত«'ােনর জন> এবং সাধনার 

�েয়াজেন k� k�}পূণ� � এঁরা k� পারম>বাদী, k�ই েগৗর, মুিশ�দই নবী, েখাদা � এঁরা আ¬ 

তে« আC বা িস7 হবার সাধনা কেরন তাই জাত-পাত-েগা�ীর vান েনই �  

বাউল সাধনা মূলত েদশজ ও সুফীতে«র সমিত সাধনা � িক& ওয়াহাবী আে�ালেনর ফেল 

বাউেলর সাধনসংগীেত েদশীয় তে«র িবেয়াজন ঘেট � এ গােন েহদােয়িত িবষয়ক ভাব ও 

সুফীতে«র অবতারণা করা হয়। এই সময় েথেকই বাউল গােনর িবচার শাখার সূচনা হয় � 

বাউেলর মেধ> সাধন-ভজেন েমৗিলক িবষেয় �% উ®ািপত হেল েসkেলার সুচা� ব>াখ>ারই অপর 

নাম িবচারগান � ঢাকা ও এর সিsিহত অ�েল বাউল গান িবচারগান নােম পিরিচত । আবার 

টা�াইল ও ময়মনিসংেহর পি�মা�েল এ জাতীয় গান ফিকরালী এবং পূব� িসেলেট বাউলা গান 

নােম পিরিচত (ভাবসংগীত, ধুয়াজাির, শ�গান ও ফিকরীগান বাউল গােনরই িবিভs oপ)। 

িবচারগান বলেত আ¬ত�, পরত«, k�ত« েবাঝায় । এখােন িবচােরর িস7া� হল আ¬ত« 

অবল¯ন কের k�তে« েপ°ছােত হেব, িকংবা িঠক তার উে±া । অথ�া� k�র িনেদ�েশ চলেল 

আ¬ত«, পরত« nAভােব ধরা পড়েব । শিরয়েত k� বা মুিশ�দ অqহণীয় । মারফ� একা�ভােব 

k�েকি�ক । লালনপ,া ইহজীবেনই েকবল িব¦াসী, পূব� ও পূ²�েB আvাহীন । তাই ইহজীবেনর 

সুখ ও েদহ জীবেনর িনয়�ণ তাঁর সাধনার মূলকথা (এর সােথ েবৗ7 সাধনতে«র তথা সহিজয়া 

প,ার িমল ল�>নীয় )।  

“ “ “ “ বাউল সাধনার ল� এবং উে�শ> িবচার করেত েগেল তােদর জীবনবােদর �স�েক জানেত বাউল সাধনার ল� এবং উে�শ> িবচার করেত েগেল তােদর জীবনবােদর �স�েক জানেত বাউল সাধনার ল� এবং উে�শ> িবচার করেত েগেল তােদর জীবনবােদর �স�েক জানেত বাউল সাধনার ল� এবং উে�শ> িবচার করেত েগেল তােদর জীবনবােদর �স�েক জানেত 

হয়� বাউল তে« বলা হয় েয সব�জন রেজহয়� বাউল তে« বলা হয় েয সব�জন রেজহয়� বাউল তে« বলা হয় েয সব�জন রেজহয়� বাউল তে« বলা হয় েয সব�জন রেজ----বীেজ জাতবীেজ জাতবীেজ জাতবীেজ জাত, , , , মরণশীল এবং সমদুঃখ সুখ স$s � মরণশীল এবং সমদুঃখ সুখ স$s � মরণশীল এবং সমদুঃখ সুখ স$s � মরণশীল এবং সমদুঃখ সুখ স$s � 

িক& অহং েচতনায় মানুষ িনেজেক nত� ভােব িক& অহং েচতনায় মানুষ িনেজেক nত� ভােব িক& অহং েচতনায় মানুষ িনেজেক nত� ভােব িক& অহং েচতনায় মানুষ িনেজেক nত� ভােব ; ; ; ; অন>ােপ�া অিধকতর েভাগ করেত চায় � অন>ােপ�া অিধকতর েভাগ করেত চায় � অন>ােপ�া অিধকতর েভাগ করেত চায় � অন>ােপ�া অিধকতর েভাগ করেত চায় � 

সমােজ সৃি= কেরসমােজ সৃি= কেরসমােজ সৃি= কেরসমােজ সৃি= কের    nােথ�র সংঘাত � িক& তৃিCর ত« না জানায় মানুষ অতৃC থােক � অিধকতর nােথ�র সংঘাত � িক& তৃিCর ত« না জানায় মানুষ অতৃC থােক � অিধকতর nােথ�র সংঘাত � িক& তৃিCর ত« না জানায় মানুষ অতৃC থােক � অিধকতর nােথ�র সংঘাত � িক& তৃিCর ত« না জানায় মানুষ অতৃC থােক � অিধকতর 

ধনধনধনধন, , , , ভূিমভূিমভূিমভূিম, , , , নারীর উপর েস িনেজর দখলদাির �সািরত কের � মৃতু>নারীর উপর েস িনেজর দখলদাির �সািরত কের � মৃতু>নারীর উপর েস িনেজর দখলদাির �সািরত কের � মৃতু>নারীর উপর েস িনেজর দখলদাির �সািরত কের � মৃতু>, , , , ব>ি�র এরকম ব>ি�র এরকম ব>ি�র এরকম ব>ি�র এরকম 

মািলকানাসমূহ মুেছ েদয় � িক& অিধকারেবােধর আAsতায় এবং সুেখর মরীিচকার প�াদধাবেন মািলকানাসমূহ মুেছ েদয় � িক& অিধকারেবােধর আAsতায় এবং সুেখর মরীিচকার প�াদধাবেন মািলকানাসমূহ মুেছ েদয় � িক& অিধকারেবােধর আAsতায় এবং সুেখর মরীিচকার প�াদধাবেন মািলকানাসমূহ মুেছ েদয় � িক& অিধকারেবােধর আAsতায় এবং সুেখর মরীিচকার প�াদধাবেন 
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মানুষ জীবেনর সুখ আনে�মানুষ জীবেনর সুখ আনে�মানুষ জীবেনর সুখ আনে�মানুষ জীবেনর সুখ আনে�র অিধকার েথেক বি�ত হয় � তার িপপাসা েমেট না � র অিধকার েথেক বি�ত হয় � তার িপপাসা েমেট না � র অিধকার েথেক বি�ত হয় � তার িপপাসা েমেট না � র অিধকার েথেক বি�ত হয় � তার িপপাসা েমেট না � ভারতীয় ভারতীয় ভারতীয় ভারতীয় 

ভাববাদীভাববাদীভাববাদীভাববাদী    দশ�েনরদশ�েনরদশ�েনরদশ�েনর    অনুoপঅনুoপঅনুoপঅনুoপ    বাউেলরবাউেলরবাউেলরবাউেলর    েনিতবাচকেনিতবাচকেনিতবাচকেনিতবাচক    এএএএ    ব�ব>ব�ব>ব�ব>ব�ব>    ।””””    

( ( ( ( শি�নাথ ঝা শি�নাথ ঝা শি�নাথ ঝা শি�নাথ ঝা , , , , kC েদহkC েদহkC েদহkC েদহ----সাধনা এবং তার সমাজত«সাধনা এবং তার সমাজত«সাধনা এবং তার সমাজত«সাধনা এবং তার সমাজত«, , , , বাংলার বাউল ফিকরবাংলার বাউল ফিকরবাংলার বাউল ফিকরবাংলার বাউল ফিকর, , , , পু�ক িবপিণপু�ক িবপিণপু�ক িবপিণপু�ক িবপিণ, , , , পৃ�া পৃ�া পৃ�া পৃ�া 

৯৬ ৯৬ ৯৬ ৯৬ ))))    

লালনেক যিদ বাংলার বাউল-ফিকর সাধনা পর$রার সবেচেয় বড় ত« বলা হয় তােত িবতেক�র 

স¶াবনা কম । তাঁর গােন �কাশভ�ীর বিল�তা, িব¦ােসর দৃঢ়তা, যুি�র অ~ শািণত ও উ·ল । 

ব>ি�গত উপলি� আর আ¬v অিভিনেবশ, জীবেনর অিভ'তা তাঁেক েবােধর গভীের িনেয় 

িগেয়িছল ও িনেজর ধম�ীয় অবvানেক যুি� তক� িদেয় মজবুত কেরিছেলন । িহ�ু ও ইসলাম 

ধেম�র ছ¥ছায়া েছেড় িতিন দরেবশ বা ফিকির মেত িখলাফ� িনেয়িছেলন বা�বেবাধ েথেকই । 

ভাববাদ েগৗণ কের �িতবাদী যুি� িদেয় সমথ�ক বা িশষ> টানেত হেয়িছল দেল । এই কাজ সহজ 

িছল না । এই ভাব-আে�ালেনর আেগ , আঠােরা শতক েথেক ‘নিসহত’নামা জাতীয় নীিতশাে~র 

রচনা েলখা রীিত চালু িছল এবং ‘েবশরা’ কােজর িব�ে7 শিরয়�বাদীরা qােম qােম ব>াপক �চার 

করেতন । আবার আধা-মুসলমানরা (যাঁেদর মেধ> শীতলা, েদওয়ািল, েহািল, ভাই ি?তীয়া, 

পালাপাব�ণ, ল¸ীবার মানা, গ�পূজা -এসব �থা িছল) এবং মুসলমানেদর একটা বড় অংশ 

পীেরর দরগায় হত>া িদেতন, মানত করেতন, বািত িদেতন। পীেরর মুিরদ (িশষ>) হবার ব>qতা 

িছল এবং ইসলািম রীিতকৃত> অেনেক জানেতনই না । রিফউি�ন আহেমেদর েলখা ‘ভারেত 

ব¹বাদ �সে�’ (১৯৮৭) েথেক জানা যায়, ব» েচ=ােতও qােমর িন£বেগ�র মুসলমানেদর ইসলািম 

আচরণবােদ দুর� করা যায়িন ।  

কুস��ার ও অেলৗিকক অxিব¦ােস লালেনর এবং দু�ুর গােন হত>া েদওয়া, কবচ েবচা, তািবজ 

েদওয়া, ¼½ ৈবরাগ>, পাথরপূজা, িল�পূজা, িসিs েদওয়া ইত>ািদ িনেয় িহ�ু-মুসলমান িনিব�েশেষ 

েলৗিকক কুসং�ার ও ধম�হীনতার �িতবাদ আেছ । কারণ লালনপ,া িবকw এক সুদৃঢ় 
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মানবতাবােদ দীC । জB-মৃতু>, পাপ-পুণ>, তীথ�-pত, সত>-িমথ>া, সবই মানবেদেহ সাধ> এমন 

সাধনার তাঁরা �চারক ।  

“ “ “ “ নানানানা    েজেনেজেনেজেনেজেন    pেzরpেzরpেzরpেzর    করণকরণকরণকরণ    / / / / েনাড়াপূজারেনাড়াপূজারেনাড়াপূজারেনাড়াপূজার    কেরকেরকেরকের    �চলন�চলন�চলন�চলন।    

নানানানা    েজেনেজেনেজেনেজেন    পু�ষপু�ষপু�ষপু�ষ    �কৃিত�কৃিত�কৃিত�কৃিত    / / / / িশবিল�িশবিল�িশবিল�িশবিল�    পূেজপূেজপূেজপূেজ    হয়হয়হয়হয়    সতীসতীসতীসতী    ।।    ””””    

অথবা, 

“ “ “ “ মানুষমানুষমানুষমানুষ    েরেখেরেখেরেখেরেখ    পূেজপূেজপূেজপূেজ    মিলমিলমিলমিল    খেড়রখেড়রখেড়রখেড়র    েবা�ােবা�ােবা�ােবা�া    ।    ””””    

উিনশ শতকীয় নবজাগরেণর ব»েঘািষত উtবগ�ীয় আ¬তুি=র পােশ qামীন নবজাগরেণর েয 

ইিতহাস লালন �মুেখর মানবপ,ায় জািরত িছল তার �চার, বাণী যথাথ� মূল> আজও েপেলা িক ?  

বাউল-ফিকরেদর মানবতাবােদর িভি� এই �সে� চাব�াক বা েলাকায়েতর িশ�া তাঁেদর সÀীিবত 

কেরেছ িকনা েদখা যায় । ঈ¦েরর oপ না েদেখ এঁরা েকােনা ভজনায় রািজ নন ।  

তাঁেদর �% – 

“ “ “ “ যাহাযাহাযাহাযাহা    েদিখিনেদিখিনেদিখিনেদিখিন    নয়েননয়েননয়েননয়েন    / / / / তাহাতাহাতাহাতাহা    ভিজবভিজবভিজবভিজব    েকমেনেকমেনেকমেনেকমেন    ? ”? ”? ”? ”    

তাঁেদর িব¦াস – 

“ “ “ “ পােবপােবপােবপােব    সবসবসবসব    বত�মােনবত�মােনবত�মােনবত�মােন    / / / / �ািC�ািC�ািC�ািC    যাহাওযাহাওযাহাওযাহাও    জীবেনজীবেনজীবেনজীবেন    ।    ””””    

চাব�াকপ,ীেদর মেতা এঁরা বেলন �ত>�ই একমা¥ অনুমান । তাঁেদর চলিত কথা হল- 

“ “ “ “ আমােদরআমােদরআমােদরআমােদর    অনুমােনরঅনুমােনরঅনুমােনরঅনুমােনর    পথপথপথপথ    নয়নয়নয়নয়, , , , বত�মােনরবত�মােনরবত�মােনরবত�মােনর    পথপথপথপথ    ।    ””””    

েদবী�সাদ চে�াপাধ>ায় চাব�াকসূ¥ ধের ‘অনুমান ত«’ বুিঝেয়েছন, 
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“ “ “ “ অনুঅনুঅনুঅনু    + + + + মানমানমানমান    = = = = অনুমানঅনুমানঅনুমানঅনুমান    ।    সহজসহজসহজসহজ    কথায়কথায়কথায়কথায়, , , , পরবত�ীপরবত�ীপরবত�ীপরবত�ী    'ান'ান'ান'ান    ––––    অন>অন>অন>অন>    েকানেকানেকানেকান    'ােনর'ােনর'ােনর'ােনর    পরবত�ীপরবত�ীপরবত�ীপরবত�ী    'ান'ান'ান'ান    ।    

অথ�া�অথ�া�অথ�া�অথ�া�    েকােনােকােনােকােনােকােনা    পূব�বত�ীপূব�বত�ীপূব�বত�ীপূব�বত�ী    �ত>ে�র�ত>ে�র�ত>ে�র�ত>ে�র    উপরউপরউপরউপর    িনভ�রশীলিনভ�রশীলিনভ�রশীলিনভ�রশীল    আেরকরকমআেরকরকমআেরকরকমআেরকরকম    'ান'ান'ান'ান    ।    ‘‘‘‘চরকচরকচরকচরক    সংিহতাসংিহতাসংিহতাসংিহতা’ ’ ’ ’ অনুসােরঅনুসােরঅনুসােরঅনুসাের    

অনুমানঅনুমানঅনুমানঅনুমান    িছলিছলিছলিছল    িতনিতনিতনিতন    �কার�কার�কার�কার    ––––    কারণকারণকারণকারণ    অনুমানঅনুমানঅনুমানঅনুমান, , , , কায�কায�কায�কায�    অনুমানঅনুমানঅনুমানঅনুমান, , , , ওওওও    সামান>দৃ=সামান>দৃ=সামান>দৃ=সামান>দৃ=    অনুমানঅনুমানঅনুমানঅনুমান    ।”  ”  ”  ”      

( বাউলেদর েযৗনজীবন ও জBিনয়�ন , গণnাv> , ৈবশাখ-ৈজ>� , ১৩৯১ ) 

তেব লালনগীিতর অনুমােনর তা�পয� িভs । তাঁর কথায় ‘বত�মান’ আর ‘অনুমান’ িব¦ােসর দুিট 

আলাদা মাগ� । বত�মান হল- ইহজীবন, েদহ, ¦াস-�¦াস, জB-মৃতু>র চািব, বৃ�াবন –রাধা, কৃ , 

ইত>ািদ । অনুমােনর আেরক নাম আ�ািজ পথ । বাউলেদর কথায়,  

“ “ “ “ েযওেযওেযওেযও    নানানানা    আ�ািজআ�ািজআ�ািজআ�ািজ    পেথপেথপেথপেথ    ””””    

বরং েদেহর মেধ> উপলি� কর এই সব অনুমানেক , েসটাই �ত>� । 

“ “ “ “ কাগেজকাগেজকাগেজকাগেজ    িচিনিচিনিচিনিচিন    শ�শ�শ�শ�    েলখােলখােলখােলখা    যায়যায়যায়যায়    / / / / েসইেসইেসইেসই    কাগজকাগজকাগজকাগজ    চািটেলচািটেলচািটেলচািটেল    িকিকিকিক    মুখমুখমুখমুখ    িমি=িমি=িমি=িমি=    হয়হয়হয়হয়    ? ”? ”? ”? ”    

এইসব িবতক� ও �%বাণ লালনপ,ার প� েথেক বারবার ওেঠ । যুি� এর মূল অ~ যা েযেকােনা 

যুেগ �াসি�ক। সেচতন সমাজ-ইিতহােস যারা আqহী তাঁেদর অেনক উপাদান উপকরণ িমলেব 

এর েথেক ।  

লালনপ,ার মূলকথা মানুষ আর জীবন রহেস>র সমাধান–িনয়�ণ তাঁর প,া । লালন দুিট গােন 

Äিধ�ত অহংকার েদিখেয়েছন – 

১। “ “ “ “ েদবেদবেদবেদব    েদবতারেদবতারেদবতারেদবতার    বাসনাবাসনাবাসনাবাসনা    েযেযেযেয    / / / / মানুষমানুষমানুষমানুষ    জেBরজেBরজেBরজেBর    লািগেয়লািগেয়লািগেয়লািগেয়    ।    ” ” ” ”     

২। “ “ “ “ অন�oপঅন�oপঅন�oপঅন�oপ    সৃি=সৃি=সৃি=সৃি=    করেলনকরেলনকরেলনকরেলন    সাইঁসাইঁসাইঁসাইঁ    / / / / ¼িন¼িন¼িন¼িন    মানেবরমানেবরমানেবরমানেবর    উ�মউ�মউ�মউ�ম    িকছুিকছুিকছুিকছু    নাইনাইনাইনাই    ।    ””””    

এই মানবজেBর েয মূল ব¹ েসই জীবনরস বা বীজ আমােদর বাউল-ফিকর-সহিজয়ারা ব»িদন 

েথেক পালন কেরন । তােক বেল চািরচ� সাধনা । এই চারচ� হল- মল, মূ¥, রজ, বীয�। এই 

বেগ�র সাধকরা সাধনার এক িবেশষ পয�ােয় চািরচ� একে¥ qহণ কেরন । এই অভ>াসেক 
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েমৗলবীরা ‘ঘৃণ>’ , ‘কদয�’ , ‘জঘন>’ বেলেছন । সভ>�িচ ও উt সমাজ ম� েথেক সবিকছুর 

মীমাংসা করা কিঠন, কারণ চািরচ� সাধনা খুব �াচীন �থা, তেব অবশ>ই েগাপন এর প7িত ও 

�করণ । খািনকটা ৈব'ািনক বুি7 েথেকও জািরত । এর nপে� বলা যায় – 

“ “ “ “ একিটএকিটএকিটএকিট    সত>সত>সত>সত>    এইএইএইএই    েযেযেযেয, , , , মানুেষরমানুেষরমানুেষরমানুেষর    শরীেরশরীেরশরীেরশরীের    দুিটদুিটদুিটদুিট    েচতকেচতকেচতকেচতক    এিÆেজনএিÆেজনএিÆেজনএিÆেজন    আেছআেছআেছআেছ    যাযাযাযা    শরীেররশরীেররশরীেররশরীেরর    �িতেরাধ�িতেরাধ�িতেরাধ�িতেরাধ    

প7িতরপ7িতরপ7িতরপ7িতর    (Immunological System) (Immunological System) (Immunological System) (Immunological System) অ�ভু��অ�ভু��অ�ভু��অ�ভু��    নয়নয়নয়নয়    ।    এইএইএইএই    দুিটদুিটদুিটদুিট    হলহলহলহল    েচােখরেচােখরেচােখরেচােখর    জেলরজেলরজেলরজেলর    জলীয়জলীয়জলীয়জলীয়    পদাথ�পদাথ�পদাথ�পদাথ�    

বাবাবাবা    অÉঅÉঅÉঅÉ    এবংএবংএবংএবং    বীয�বীয�বীয�বীয�    ।    এইএইএইএই    দুিটরদুিটরদুিটরদুিটর    অংশঅংশঅংশঅংশ    েকান¤েমেকান¤েমেকান¤েমেকান¤েম    রে�রে�রে�রে�    িমলেলিমলেলিমলেলিমলেল    িবেশষিবেশষিবেশষিবেশষ    এিÆবিডএিÆবিডএিÆবিডএিÆবিড    উ�উ�উ�উ�পsপsপsপs    করেতকরেতকরেতকরেত        

পােরপােরপােরপাের    ।    স¶বতস¶বতস¶বতস¶বত    ঐঐঐঐ    বীয�পানরতবীয�পানরতবীয�পানরতবীয�পানরত    পু�ষপু�ষপু�ষপু�ষ    িনেজরিনেজরিনেজরিনেজর    বীয�বীয�বীয�বীয�    ?ারাই?ারাই?ারাই?ারাই    শরীেরশরীেরশরীেরশরীের    এিÆবিডএিÆবিডএিÆবিডএিÆবিড    উ�উ�উ�উ�পsপsপsপs    করেবকরেবকরেবকরেব    এবংএবংএবংএবং            

তােততােততােততােত    ¼¤াণুর¼¤াণুর¼¤াণুর¼¤াণুর    উ�পাদনউ�পাদনউ�পাদনউ�পাদন    অবশ>ইঅবশ>ইঅবশ>ইঅবশ>ই    অwঅwঅwঅw    হেবহেবহেবহেব    ।    তাইতাইতাইতাই    েদখােদখােদখােদখা    যায়যায়যায়যায়, , , , বাউলেদরবাউলেদরবাউলেদরবাউলেদর    স�ানস�ানস�ানস�ান    সংখ>াসংখ>াসংখ>াসংখ>া    অwঅwঅwঅw    ।    তেবতেবতেবতেব    

�রণেযাগ>�রণেযাগ>�রণেযাগ>�রণেযাগ>, , , , নারীনারীনারীনারী    কখনওকখনওকখনওকখনও    এইএইএইএই    বীয�বীয�বীয�বীয�    পানপানপানপান    কেরকেরকেরকের    নানানানা    ।    ””””    

( বাউলেদর েযৗনজীবন ও জBিনয়�ন , গণnাv> , ৈবশাখ-ৈজ>� , ১৩৯১ ) 

তেব এর েথেক েবাঝা সহজ হয় সাধনার �েয়াগগত িদক িনেয় েমৗলবীরা েয ব¹েক অপিব¥ 

বেলেছন তা পিব¥, েকননা তা-ই জীবেনর উ�স । এখােনই লালেনর মানবজীবেনর পিব¥তা 

িবষেয় যুি� অকাট> হেয় যায় ।  

“ “ “ “ বাউলমেতর �সার ও সাধনার পথ েকােনাকােলই সুগম িছল না � বাউলমেতর �সার ও সাধনার পথ েকােনাকােলই সুগম িছল না � বাউলমেতর �সার ও সাধনার পথ েকােনাকােলই সুগম িছল না � বাউলমেতর �সার ও সাধনার পথ েকােনাকােলই সুগম িছল না � শা~াচারী িহ�ু আর শা~াচারী িহ�ু আর শা~াচারী িহ�ু আর শা~াচারী িহ�ু আর 

শরীয়তপ,ী মুসলমান উভেয়র িনকট েথেকই বাউল অব'াশরীয়তপ,ী মুসলমান উভেয়র িনকট েথেকই বাউল অব'াশরীয়তপ,ী মুসলমান উভেয়র িনকট েথেকই বাউল অব'াশরীয়তপ,ী মুসলমান উভেয়র িনকট েথেকই বাউল অব'া----িন�ািন�ািন�ািন�া----িনqহিনqহিনqহিনqহ----িবে?ষিবে?ষিবে?ষিবে?ষ----অিবচার অজ�ন অিবচার অজ�ন অিবচার অজ�ন অিবচার অজ�ন 

কেরেছ � মুসলমানেদর েচােখ তারঁা েবশরাকেরেছ � মুসলমানেদর েচােখ তারঁা েবশরাকেরেছ � মুসলমানেদর েচােখ তারঁা েবশরাকেরেছ � মুসলমানেদর েচােখ তারঁা েবশরা, , , , েবদািতেবদািতেবদািতেবদািত, , , , নাড়ার ফিকর আর িহ�ুেদর কােছ pাত>নাড়ার ফিকর আর িহ�ুেদর কােছ pাত>নাড়ার ফিকর আর িহ�ুেদর কােছ pাত>নাড়ার ফিকর আর িহ�ুেদর কােছ pাত>, , , , 

পিততপিততপিততপিতত, , , , কদাচারীকদাচারীকদাচারীকদাচারী, , , , িহেসেব িচিÊত �  িশি�তজেনর ধারণাও অনুকূল িছল না �িহেসেব িচিÊত �  িশি�তজেনর ধারণাও অনুকূল িছল না �িহেসেব িচিÊত �  িশি�তজেনর ধারণাও অনুকূল িছল না �িহেসেব িচিÊত �  িশি�তজেনর ধারণাও অনুকূল িছল না �    নদীয়ানদীয়ানদীয়ানদীয়া----কািহনীর কািহনীর কািহনীর কািহনীর 

েলখক কামিরপুর চিরতাথ�তা সাধনােলখক কামিরপুর চিরতাথ�তা সাধনােলখক কামিরপুর চিরতাথ�তা সাধনােলখক কামিরপুর চিরতাথ�তা সাধনা’’’’ই বাউলসাধনার উে�শ> বেল ম�ব> কেরেছন � িবষাদিসxুই বাউলসাধনার উে�শ> বেল ম�ব> কেরেছন � িবষাদিসxুই বাউলসাধনার উে�শ> বেল ম�ব> কেরেছন � িবষাদিসxুই বাউলসাধনার উে�শ> বেল ম�ব> কেরেছন � িবষাদিসxু    

খ>াত মীর মশাররফ েহােসনও বাউলেদর স$েক� ঘৃণার সুর চিরেয় বেলেছনখ>াত মীর মশাররফ েহােসনও বাউলেদর স$েক� ঘৃণার সুর চিরেয় বেলেছনখ>াত মীর মশাররফ েহােসনও বাউলেদর স$েক� ঘৃণার সুর চিরেয় বেলেছনখ>াত মীর মশাররফ েহােসনও বাউলেদর স$েক� ঘৃণার সুর চিরেয় বেলেছন, , , , এরা আসল এরা আসল এরা আসল এরা আসল 

সয়তানসয়তানসয়তানসয়তান, , , , কােফরকােফরকােফরকােফর, , , , েবঈমানেবঈমানেবঈমানেবঈমান////তা িক েতামরা জান নাতা িক েতামরা জান নাতা িক েতামরা জান নাতা িক েতামরা জান না’’’’((((স�ীত লহরীস�ীত লহরীস�ীত লহরীস�ীত লহরী))))� � � � এ ছাড়া বাউলএ ছাড়া বাউলএ ছাড়া বাউলএ ছাড়া বাউল----ফিকরেদর ফিকরেদর ফিকরেদর ফিকরেদর 

িব�ে7িব�ে7িব�ে7িব�ে7    রিচত হেয়েছ নানা পুিথ পুি�কা � �রিচত হেয়েছ নানা পুিথ পুি�কা � �রিচত হেয়েছ নানা পুিথ পুি�কা � �রিচত হেয়েছ নানা পুিথ পুি�কা � �দ� হেয়েছ নানা িবধান আর ফেতায়া � দ� হেয়েছ নানা িবধান আর ফেতায়া � দ� হেয়েছ নানা িবধান আর ফেতায়া � দ� হেয়েছ নানা িবধান আর ফেতায়া � ” ” ” ”         
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( আবুল আহসান েচৗধুরী , বাংলােদেশ বাউলেদর চালিচ¥ , বাংলার বাউল ফিকর, পু�ক িবপিণ, 

পৃ�া ২১৪ )  

আজেকর বত�মান পৃিথবীেত দাঁিড়েয় বাউল গােনর �াসি�কতা েকাথায় তা অনুসxান করেত েগেল 

আমরা ল� কির েয, যুি� –তেক�র িনর�র েখলা এই সমেয়র িশি�ত মানুষেক আজও ভািবেয় 

েতােল � �াবিxক আহমদ িমনহাজ –এর সােথ আমরা একমত হেয় বলেতই পাির েয,    ““““আমরা আমরা আমরা আমরা 

জািন আধুিনক মানুেষর মেন জগ� স$িক�ত ব»রকেমর nিবেরাধ vান পায়জািন আধুিনক মানুেষর মেন জগ� স$িক�ত ব»রকেমর nিবেরাধ vান পায়জািন আধুিনক মানুেষর মেন জগ� স$িক�ত ব»রকেমর nিবেরাধ vান পায়জািন আধুিনক মানুেষর মেন জগ� স$িক�ত ব»রকেমর nিবেরাধ vান পায়, , , , nিবেরাধ পিরত>াগ nিবেরাধ পিরত>াগ nিবেরাধ পিরত>াগ nিবেরাধ পিরত>াগ 

কের েকােনা একিট মেত িব¦ােস িvর করা তার পে� স¶ব নয়কের েকােনা একিট মেত িব¦ােস িvর করা তার পে� স¶ব নয়কের েকােনা একিট মেত িব¦ােস িvর করা তার পে� স¶ব নয়কের েকােনা একিট মেত িব¦ােস িvর করা তার পে� স¶ব নয়, , , , যিদও বা তা স¶বপর হয়যিদও বা তা স¶বপর হয়যিদও বা তা স¶বপর হয়যিদও বা তা স¶বপর হয়, , , , তার তার তার তার 

মেনর আধুিনক} তার েচতনার �াqসরতা িনেয় �Ì উঠেবই মেনর আধুিনক} তার েচতনার �াqসরতা িনেয় �Ì উঠেবই মেনর আধুিনক} তার েচতনার �াqসরতা িনেয় �Ì উঠেবই মেনর আধুিনক} তার েচতনার �াqসরতা িনেয় �Ì উঠেবই ––––    যুি�র েহ}াভাস এখন যুি�র েহ}াভাস এখন যুি�র েহ}াভাস এখন যুি�র েহ}াভাস এখন এতএতএতএত    �বল �বল �বল �বল 

েয িনঃসংশয় িব¦াস অচল েয িনঃসংশয় িব¦াস অচল েয িনঃসংশয় িব¦াস অচল েয িনঃসংশয় িব¦াস অচল ............����” ” ” ”     

( আহমদ িমনহাজ, বাউলগান – একিট মধ>িব� ভাবনা, বাংলার বাউল ফিকর, পু�ক িবপিণ, পৃ�া 

১৫৭ )  

পিরেশেষ তাই আমরা আজ বলেতই পাির েয, বাংলার ভাব আে�ালেনর েয �ধান ধারা স$েক� 

আমরা কথা বলিছ তার িবে|াহ �ািত�ািনক ধেম�র িব�ে7 � লালেনর পথ জাতপাত মােন না, 

িহ�ু-মুসলমান েভদ কের না, বরং �'ার সাধনার িদক েথেক তার সবেচেয় বড় ৈবিশ=> সাধনার 

পেথ মানুষ কতদূর অqসর হেত পারেলা তা িবচার করেত পারার �মতা ৈতির করেত পারা � 

একথা তাই আমরা আজ বলেতই পাির – 

“ জােগা বাংলার বাউল 

ত« গােন ম� হেয় েভে� দাও মেনর ভুল � ” 

………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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এইএইএইএই    �বxিট�বxিট�বxিট�বxিট    রচনাররচনাররচনাররচনার    ে�ে¥ে�ে¥ে�ে¥ে�ে¥    তথ>সূে¥তথ>সূে¥তথ>সূে¥তথ>সূে¥    উি�িখতউি�িখতউি�িখতউি�িখত    q,q,q,q,    ওওওও    পি¥কাkিলপি¥কাkিলপি¥কাkিলপি¥কাkিল    ছাড়াওছাড়াওছাড়াওছাড়াও    অন>ান>অন>ান>অন>ান>অন>ান>    েযসবেযসবেযসবেযসব    q,ািদরq,ািদরq,ািদরq,ািদর    

সাহায>সাহায>সাহায>সাহায>    েনওয়ােনওয়ােনওয়ােনওয়া    হেয়েছহেয়েছহেয়েছহেয়েছ    েসkিলেসkিলেসkিলেসkিল    হেলাহেলাহেলাহেলা    ––––    

ক) আবু তািলব সঃ : লালন শাহ ও লালন গীিতকা, বাংলা একােডমী, ঢাকা, ি?তীয় সং�রণ, 
২০০১ ।  

খ) সুধীর চ¤বত�ী : pাত> েলাকায়ত লালন, পু�ক িবপিণ, কলকাতা, ২০০৪ । 

গ) সুধীর চ¤বত�ী : বাংলার বাউল ফিকর, পু�ক িবপিণ, কলকাতা , ২০০৯ � 

ঘ) শি�নাথ ঝা : ফিকর লালন –েদশ কাল িশw, বণ� পিরচয়, কলকাতা, ২০০৭ । 

ঙ) ফরহাদ মজহার : সাঁইিজর ৈদন>গান, মাওলা pাদাস�, ঢাকা, ২০১৬ ।  

 

• ডডডড. . . . অিরিজ� ভ�াচায�অিরিজ� ভ�াচায�অিরিজ� ভ�াচায�অিরিজ� ভ�াচায�----    সহকারীসহকারীসহকারীসহকারী    অধ>াপকঅধ>াপকঅধ>াপকঅধ>াপক, , , , বাংলাবাংলাবাংলাবাংলা    িবভাগিবভাগিবভাগিবভাগ, , , , মানকরমানকরমানকরমানকর    কেলজকেলজকেলজকেলজ, , , , পূব�পূব�পূব�পূব�    বধ�মানবধ�মানবধ�মানবধ�মান    ।        


