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সহজিয়া প্রসঙ্গে বাউল 

ডঃ প্রদীপ জবশ্বাস 

সহকারী অধ্যাপক, বাাংলা জবভাগ, শম্ভুনাথ কঙ্গলি, লাভপরু, বীরভূম, পজিমবে, ভারত 
   

Abstract 

From the earliest period of Bengali Literature when it was in its infancy there was an 

unmistakable imprint of religion and philosophy. This paper purports to show how Sahajiyā 

cults or Sahajiyā Sādhanā had a dominating influence on the development of Caryā padas 

to Bāul literature. Caryā padas are perceived to be the songs of the Buddhist Sahajiyā 

Sādhanā. The belief systems in the Buddhist Sahajiyā Sādhanā were ingrained in the 

thinking that the whole world was the Nature of Sahajā which found its expression in the 

human body considered to be the temple. Truth of the universe is to be found in this temple 

which, in turn, reflects it in microcosm. So, the search for truth should be within the body 

without which the eternal Bliss cannot be experienced or realized.  Integrally related to it is 

the tattva which is also found in the body. Therefore, for Buddhist and Sahajiyā Sādhakās, 

there is no need of roaming about the whole world. In both the philosophies of Buddhism 

and Vaishnava cults men and women are believed to be the divine incarnation and hence 

everyone has the ability to become Buddha or Krishna and Radha, realize the divinity 

within him or herself. Lord Krishna and Radha are only the symbolic representations of 

corporeal love-the finest and the purest. Nothing is beyond this pure and perfect love. The 

Vaishnava Sahajiyā never spoke of love beyond the purest and the perfect lover and 

beloved- the divine incarnations themselves. That the innermost eternal believed is the 

‘Man of the Heart’ (‘Moner Manush’) is reflected in the utterance of Sahajiyā Sādhakā 

Chandidas where man is the supreme truth. This is true also of the Bāuls who cherish a love 

between human personalities and through which a union with the Divine is to be realized. 

Interestingly a close affinity of Bāul songs and Bāul Sādhanā could be found in the 

medieval songs of Sant poets of Central and Northern India. No less important is the fact 

that Sūfism in India is also found to have influence on Bāul Sādhanā and Bāul songs. This 

paper tries to show through a detailed study and analysis of Buddhist Sahajiyā, Vaishnava 

Sahajiyā cults and Bāul songs and other medieval Sant poets of India, that all these may be 

called Sahajiyā in a general and broad sense. 
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     ‘বাউল’ অঙ্গথে ‘বাতুল’ বা ‘বযাকুল’ ববাঝায়। পাগলঙ্গকও বাউল জহঙ্গসঙ্গব জিজিত করা হয়। আসঙ্গল বাউল বলঙ্গত 

আমরা বে জবঙ্গশষ সম্প্রদায়ঙ্গক বুজঝ, তাঙ্গদর আিার- আিরণ ভাবপদ্ধজতগুজল সাধ্ারঙ্গণর বথঙ্গক এতই খাপছাড়া বে 

তাঙ্গদর পাগল বঙ্গলই অনুভব হয়। বাউঙ্গলর পজরিয় জদঙ্গত জগঙ্গয় ‘জবশ্বঙ্গকাষ’–বতও বাউঙ্গলর এমন পাগলাজমঙ্গকই 

তুঙ্গল ধ্রা হঙ্গয়ঙ্গছ- “বাতুঙ্গলর নযায় এই সম্প্রদাঙ্গয়র বলাঙ্গকর জছন্ন বস্ত্রখণ্ড সাংঙ্গোজিত কজরয়া পজরধ্ান কজরয়া থাঙ্গক। 

বতেমাঙ্গন আমরা শঙ্গখর বা বপশাদারী বে বাউল সম্প্রদায় বদজখঙ্গত পাই; তাহা ইহাঙ্গদর অনুকরঙ্গণ গজিত। ভিন-

গীতকাঙ্গল নৃতয ও ববশভূষা জনরীক্ষণ কজরঙ্গল ইহাজদগঙ্গক বাতুল বজলয়াই অনুজমত হয়।’’ ১  প্রজসদ্ধ বাউল গঙ্গবষক 

জক্ষজতঙ্গমাহন বসন মহাশয়ও বাউলঙ্গদর ‘পাগল-পারা’, ‘মুক্ত’, ‘বায়ুধ্মেী’ মানুষ বঙ্গল জিিত কঙ্গরঙ্গছন। বঙ্গলঙ্গছন- 

“বাউল শব্দজির অথে হল পাগল। সম্ভবত সাংস্কৃত ‘বায়ু’ শব্দ বথঙ্গক এর উৎপজি। বায়ু অঙ্গথে স্নায়ুপ্রবাহ। অনয আঙ্গরকজি 

বূযৎপজি এঙ্গক শ্বাস– জনয়ন্ত্রণ - জিয়া বা প্রাণায়ঙ্গমর সঙ্গে েুক্ত কঙ্গর। সম্প্রদায়জবঙ্গশঙ্গষ এর অভযাস আঙ্গছ। এই ধ্মেীয় 

ঐজতহয গঙ্গড় উঙ্গিঙ্গছ ববৌদ্ধধ্মে, তন্ত্র আর ববষ্ণবধ্ঙ্গমের অপভ্রাংশ বথঙ্গক। নাঙ্গমর উৎপজি বেখান বথঙ্গকই বহাক, বাউল 

তার নাঙ্গমর সঙ্গে সেজত বরঙ্গখই িঙ্গলঙ্গছ। সতত ভ্রামযমান, সমস্ত পরম্পরার বন্ধন বথঙ্গক মুক্ত বাউলরা বায়ুর মঙ্গতাই 

মুক্ত।’’
২  

 
 

     জিক কথা। বাউঙ্গলর মঙ্গতা িমকপ্রদ,ঙ্গকৌতূহঙ্গলাদ্দীপক, অভাবনীয় বযাপার ভারতীয় ধ্মে এবাং সাধ্না-সাংস্কৃজতর 

িগঙ্গত জিতীয়জি খুুঁঙ্গি পাওয়া ভার। জবজিত্র এুঁঙ্গদর আিার-আিরণ।বাউঙ্গলরা না মাঙ্গন িাত, না মাঙ্গন ধ্মে। এুঁরা 

জনঙ্গিঙ্গদর না জহন্দু ভাঙ্গব, না মুসজলম িাওরায়। না আঙ্গছ এুঁঙ্গদর ধ্মেভয়– না আঙ্গছ সমাঙ্গির বালাই। লাি–লজ্জা-

ভঙ্গয়র জনকুজি কঙ্গর এুঁরা িীবঙ্গনর এক অনযব্রত জনঙ্গয় সমাি বথঙ্গক দূঙ্গর বসবাস কঙ্গর। সবজকছুর ববড়া ভাঙা 

বাউলঙ্গদর সমািও ভাঙ্গলাঙ্গিাঙ্গখ বদঙ্গখজন; এুঁরাও সমািঙ্গক বুঙ্গড়া আঙুল বদখাঙ্গত িায় োরপরনাই। বকউ জভক্ষা 

কঙ্গর, বকউ কঙ্গর িাষাবাদ। সন্তান উৎপাদন এঙ্গদর জনজষদ্ধ– তাই পজরবারও বনই, বকাঙ্গনা বাুঁধ্নও বনই। গানই এঙ্গদর 

িীবনসেী। এক এক িন বাউল  এক এক িন সাধ্নসজেনীর সে কঙ্গর। িাগজতক জবষয়-আশয়,ঙ্গলাভ-বমাহ 

ইতযাজদঙ্গত এুঁরা জনজলেপ্ত। মজন্দর-মসজিদ-বকারান-পুরাঙ্গণ এুঁঙ্গদর বকাঙ্গনা আসজক্ত বনই। তাজিমারা জবজিত্র বপাশাঙ্গকর 

মঙ্গতাই জবজিত্র এই বাউঙ্গলরা। আিাঙ্গর বযবহাঙ্গর সাধ্নায় সঙ্গবঙ্গতই স্বতন্ত্র; প্রিজলঙ্গতর মঙ্গধ্য বেন মূজতেমান জবঙ্গরাহ। 
 

     তঙ্গব বপাশাক-পজরচ্ছদ িীবন-োপন আিার-আিরঙ্গণ েতই জবজিত্র বহাক না বকন বাউল সম্প্রদাঙ্গয়র সাধ্য-সাধ্না 

ভারতীয় ধ্মেসাধ্না সাংস্কৃজতর মঙ্গধ্য বে গভীর ঐকয আঙ্গছ, বসই ঐঙ্গকযর এক পরম ঐজতহযসূত্রজি ধ্ারণ কঙ্গর আঙ্গছ। 

আপাত জশকড়হীন বঙ্গল মঙ্গন হঙ্গলও এুঁঙ্গদর সাধ্য-সাধ্নার িড়জি বসই ঐঙ্গকযর িির বথঙ্গকই রস আহরণ কঙ্গর 

জবকজশত-পল্লজবত- কুসুজমত হঙ্গয়ঙ্গছ। ববজদক ও অববজদক এবাং বলাকায়ত ভারতীয় ধ্মেসাংস্কৃজতর বে অনযতম প্রধ্ান  

সাধ্নপন্থা ‘সহিসাধ্না’, বাউঙ্গলরা বসই সহি সাধ্নপন্থার পজথক। ভারতীয় সহজিয়া সাধ্নার সঙ্গগাত্র আর এক 

সাধ্নপন্থা ‘সূফীসাধ্না’, বাউল সাধ্নায় বসই মুসজলম ধ্মোজিত সূফীসাধ্নারও বযাপক প্রভাব লক্ষয করা োয়। ডঃ 

শজশভূষণ দাশগুপ্ত তাুঁর ‘Obscure Religious Cults’ গ্রঙ্গন্থ বাউল সাধ্নার মঙ্গধ্য এমন ববজিত্রয আিয়ী ধ্মেজির 

সুন্দর বযাখযা কঙ্গরঙ্গছন। ডঃ দাশগুঙ্গপ্তর অজভমতজির বাাংলা আনুবাদ তুঙ্গল ধ্রা হঙ্গলা- “সাধ্ারণ অঙ্গথে বাউজলয়াগণও 

সহজিয়া। সহজিয়াঙ্গদর প্রথম ববজশষ্ট্য পরমতত্ত্ব সহঙ্গির কল্পনায়– সবেভূত ও িীবঙ্গনর স্বরূপ ‘সহি’ই অধ্যাত্ম-

সাধ্নায় লক্ষয। জিতীয় ববজশষ্ট্য িীবন ও ধ্মোিারঙ্গণ সঙ্গতযাঙ্গপালজির সহি-সরল পঙ্গথর অনুসরঙ্গণ। এই বযাপক অঙ্গথে 

উির-মধ্য-দজক্ষণ ভারঙ্গতর সন্তকজব এবাং জশখ, ও সূফী কজবগণও সহজিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত– এই অঙ্গথে বাঙলার 

বাউলগণও সহজিয়া ভাবধ্ারার অজবঙ্গচ্ছদয অাংশ।’’
৩ বাউল সাধ্নার এবাং বাউল গাঙ্গনর জবঙ্গেষণ করঙ্গল বস্তুত 

সহজিয়া ভাবধ্ারার এবাং সূফীপ্রভাঙ্গবর স্পষ্ট্ প্রমাণ পাওয়া োয়। 
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।।দুই।। 

আজম বকাথাই পাঙ্গবা তাঙ্গর, আমার মঙ্গনর মানুষ বে বর 

হারাঙ্গয় বসই মানুঙ্গষ তার উঙ্গদ্দঙ্গশয বদশ জবঙ্গদঙ্গশ ববড়ায় ঘুঙ্গর।  (গগন হরকরা )  
 

     বাউঙ্গলর সাধ্না এই ‘মঙ্গনর মানুঙ্গষর’ সাধ্না– ‘মঙ্গনর মানুঙ্গষর’ সন্ধাঙ্গনই বাউল ঘর-বাজড় সমাি-সাংসার িাত-

ধ্মে লজ্জা-ভয় সব তযাগ কঙ্গরঙ্গছন। সাংসার তযাগ কঙ্গর আপন-পঙ্গরর বভদঙ্গরখা মুঙ্গছ জদঙ্গয় বগজরক বসন ধ্ারণ 

কঙ্গরঙ্গছন। ববরাগী হঙ্গয় পঙ্গথ বনঙ্গমঙ্গছন। ‘মঙ্গনর মানুঙ্গষর’ সাক্ষাঙ্গতর আশাঙ্গত ‘বাউল’ হঙ্গয়ঙ্গছন। শব্দ -সুর–তাল-

ছঙ্গন্দর আিঙ্গয় মঙ্গনর মানুঙ্গষর িনয গাঙ্গনর ডাজল সাজিঙ্গয়ঙ্গছন। 
 

     জকন্তু বক এই ‘মঙ্গনর মানুষ’? এই মঙ্গনর মানুঙ্গষর স্বরূপই বা কী? বকমন কঙ্গরই বা তার সাক্ষাৎ পাওয়া োয়?-

এমন জিিাসার উির লুজকঙ্গয় আঙ্গছ বাউঙ্গলর সহজিয়া সাধ্নার ইজতবৃঙ্গি। 
 

     ো ‘সহিাত’ তাই-ই ‘সহি’– “সহিায়ঙ্গত ইজত”।
৪
 মানুঙ্গষর সহিাত স্বভাবই সহি। এই সহঙ্গির সাধ্নায় 

‘সহিসাধ্না’–সহি স্বাভাজবক মানুষই ‘সহিমানুষ’। সহজিয়াঙ্গদর সাধ্য এই ‘সহি মানুষ’ আর সাধ্নপন্থা 

‘সহিসাধ্না’। 
 

     সহজিয়াসাধ্ক মঙ্গন কঙ্গরন মানুঙ্গষর িন্মলি সহিাত বৃজিগুজল প্রকৃত সতয দশেঙ্গনর সহায়ক। বসই সহিাত 

বৃজিগুজলঙ্গক জবসিেন জদঙ্গয় নয়, বরাং বৃজিগুজলঙ্গক আিয় কঙ্গরই আপনার মঙ্গধ্য ‘আপনার’ উপলজি- এই হল 

সহিসাধ্নার সারকথা। প্রিজলত শাস্ত্র বেখাঙ্গন বৃজি জনঙ্গরাঙ্গধ্র মঙ্গধ্য জদঙ্গয় ঈশ্বর সাধ্নার কথা বঙ্গল, সহজিয়ারা 

বসখাঙ্গন বৃজিঙ্গক আিয় কঙ্গরই বদবতার সন্ধান করঙ্গত িায়। তাই তাঙ্গদর কাঙ্গছ ববদ-বাইঙ্গবল-বকারান-পুরাণ ইতযাজদ 

বকতাজব জনঙ্গদেশ মূলযহীন– তাুঁরা ‘বদলজকতাব’-এর আজ্ঞাবাহী। তাুঁরা আত্মতঙ্গত্ত্বর জসুঁজড় ববঙ্গয় পরমতঙ্গত্ত্বর জ্ঞান লাভ 

করঙ্গত িায়– সহজিয়া সাধ্না তত্ত্বগতভাঙ্গব এবাং পন্থাগতভাঙ্গব এমনই সহি। সহিসাধ্নার এমন সহিদশেঙ্গনর  

সারকথাজি পজণ্ডতিঙ্গনর বযাখযাঙ্গতও স্বীকৃজত লাভ কঙ্গরঙ্গছ - “স্নান অধ্যয়ন- উপবাস দাশেজনকতা অথবা মূজতেগিন ও 

জিত্রাঙ্কঙ্গনর িারা সতযঙ্গক লাভ করা োয় না– তত্ত্বদৃজষ্ট্ ও বোঙ্গগর িারা জদবয জ্ঞান লাভ করা প্রঙ্গয়ািন। সকল শাঙ্গস্ত্র 

কু্ষধ্া এবাং বেৌন কু্ষধ্াঙ্গক মানুঙ্গষর আজদমতম বৃজি বঙ্গল স্বীকার করা হঙ্গয়ঙ্গছ এবাং এই সব বৃজিঙ্গক অবদমঙ্গনর 

জনঙ্গদেশ বদওয়া হঙ্গয়ঙ্গছ– জকন্তু স্বাভাজবক বৃজিগুজলর এই িমাগত জনঙ্গরাঙ্গধ্র িারা মানুষ শুধু্ অসুস্থ ও স্নায়ু বরাগগ্রস্থ 

হয়– তা মানুষঙ্গক তার স্বাভাজবক ধ্মেপঙ্গথ িাজলত কঙ্গরনা; ো মানুষঙ্গক তার সহি ধ্ঙ্গমের পঙ্গথ িাজলত কঙ্গরনা তা 

মানুঙ্গষর স্বরূঙ্গপালজির বকাঙ্গনা সাহােযও কঙ্গরনা। সহজিয়াঙ্গদর মঙ্গত, মানঙ্গবর সহিাত বৃজিগুজল সতযদশেঙ্গনর বিষ্ঠ 

সহায়ক– বসিনয এই পথই ‘সহিপথ’। অনযানয ধ্মেসম্প্রদায় বেখাঙ্গন সহিাত বৃজিগুজলর সমূ্পণে উঙ্গচ্ছদ বিঙ্গয়ঙ্গছন, 

সহজিয়াগণ বসখাঙ্গন তাঙ্গদর উঙ্গচ্ছদ অস্বাভাজবক ও অসম্ভব বঙ্গল তাঙ্গদর পজরবতেন ও উন্নয়ন করঙ্গত বিঙ্গয়ঙ্গছন।’’ ৫ 

সহজিয়া সাধ্নায় এভাঙ্গবই মানুঙ্গষর সহিাতধ্ঙ্গমের স্বীকৃজত লাভ ঘঙ্গিঙ্গছ। এই তত্ত্বই সহজিয়াঙ্গদর ‘আত্মতত্ত্ব’।  

আত্মায়  পরমাত্মা ববাধ্ - মানুঙ্গষর মঙ্গধ্য বদবতার জ্ঞান। সহজিয়াঙ্গদর আত্মতত্ত্ব এমনই ‘মানজবক’। সহজিয়াসাধ্ক 

িণ্ডীদাস রাধ্া-কৃঙ্গষ্ণর বদবীতঙ্গত্ত্বর উপঙ্গর স্থান জদঙ্গয়জছঙ্গলন মানুষঙ্গক— 
 

                                      শুনঙ্গর মানুষ ভাই 

 সবার উপঙ্গর মানুষ সতয তাহার উপঙ্গর নাই।            (িণ্ডীদাস) 
 

     সহজিয়াঙ্গদর আত্মতত্ত্ব এমন মানবপূিার নামান্তর। এই আত্মতত্ত্ব না িানঙ্গল বাউল হওয়া োয় না– ফজকজর 

বনওয়া োয় না। প্রথঙ্গম িাই আত্মতঙ্গত্ত্বর দীক্ষা। বাউল গাঙ্গন বারবার  তাই সতকেবাণী উচ্চাজরত হঙ্গয়ঙ্গছ— 
 

                                          আত্মতত্ত্ব জবিার কর 

                                 বদজখ ওঙ্গর মনপাজখ তুজম কী পঙ্গড় পজণ্ডত হঙ্গয়ছ 

       বতামার স্বরবণে আঙ্গছ বাকী। 
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                                    আত্মতত্ত্ব স্বরবণে বস বতা নয় সামানয 

                                   পরতত্ত্ব বযাঞ্জনবণে  ে ফলাঙ্গত গণয 

                         বস বে স্বর জভন্ন নয়  স্বর হঙ্গত হয় দুঙ্গয়ঙ্গত মাখামাজখ।         (রামকৃষ্ণ দাস) 
 

     বণে জশক্ষায় বযাঞ্জনবঙ্গণের আঙ্গগ স্বরবণে জশক্ষা করঙ্গত হয়– কারণ বযাঞ্জনবণে স্বরবঙ্গণের সহায়তাই উচ্চাজরত হয়; 

জিক বতমনই আঙ্গগ আত্মতত্ত্ব িানঙ্গত হয়, পঙ্গর পরতত্ত্ব বা পরমতত্ত্ব লাভ হয়। আত্মতত্ত্ব িানঙ্গল তখন আর 

পরমতঙ্গত্ত্বর সঙ্গে উভঙ্গয়র বকাঙ্গনা বভদ থাঙ্গক না– িীবাত্মা পরমাত্মার রূপ লাভ কঙ্গর। বাউল সাধ্নার প্রথম বসাপান 

হল এই সহজিয়া আত্মতত্ত্বজ্ঞান। ‘মঙ্গনর মানুষ’ বাস কঙ্গর মঙ্গনঙ্গত। তাঙ্গক বাইঙ্গর অঙ্গেষণ বৃথা— 
 

এই মানুঙ্গষ বসই মানুষ আঙ্গছ।    (লালন) 
 

ঘঙ্গরর দুয়ার বন্ধ কঙ্গর পঙ্গরর িাঙ্গর ঘঙ্গরর মানুষঙ্গক কখনও কী খুুঁঙ্গি পাওয়া োয়! 
 

 আমার ঘঙ্গরর িাজব পঙ্গরর হাঙ্গত  

বকমঙ্গন খুজলঙ্গয় বস ধ্ন বদখব িঙ্গক্ষঙ্গত। (লালন) 
 

     আপনার ঘঙ্গরর তালা বখালার িাজব আপনার কাঙ্গছই আঙ্গছ। বন্ধ দুয়ার একবার খুঙ্গল বগঙ্গল তখন আর বকাঙ্গনা 

জিধ্া থাঙ্গক না। বাউল সাধ্না এই আপনার ঘঙ্গরর তালা বখালার সাধ্না। তাই বাউল সাধ্ঙ্গকর পরামশে– 
 

     আঙ্গগ মন মানুষ জিঙ্গন ধ্র  

মানুঙ্গষর মঙ্গধ্য মানুষ জদঙ্গতঙ্গছ সাুঁতার।             (আিোন শাহ) 
 

এ বতা বগল সহজিয়া তত্ত্বদশেঙ্গনর জদক, এবার পজরিয় বনওয়া োক এর সাধ্নাগত আিঙ্গয়র জদকজির। 
 

     সহজিয়া আত্মতত্ত্ব লাঙ্গভর আিয় অবলম্বন হল মানবঙ্গদহ। বদহঙ্গক আিয় কঙ্গর বদঙ্গহর মঙ্গধ্য পরমসিার অনুভব 

হল সহজিয়াসাধ্নার প্রধ্ান সাধ্ন ববজশষ্ট্য। সহজিয়াসাধ্না তাই কায়াসাধ্নাও বঙ্গি। 
 

     ‘ো আঙ্গছ ব্রহ্মাঙ্গণ্ড তাই-ই আঙ্গছ বদহভাঙ্গণ্ড’- সহজিয়াগণ এমন ‘জপণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তঙ্গত্ত্ব’ (microcosm) জবশ্বাসী। 

সহজিয়া ববৌদ্ধধ্ঙ্গমে, সহজিয়া ববষ্ণবধ্ঙ্গমে, ভারতীয় সূফীসাধ্নায় ইতযাজদ সহিসাধ্নার জবজভন্ন ঘরাণায় বদঙ্গহর মঙ্গধ্য 

ব্রহ্মাঙ্গণ্ডর আদশেজি স্বীকৃত - “সহজিয়া মঙ্গত, বদঙ্গহর মঙ্গধ্যই ব্রহ্মাঙ্গণ্ডর সকল তত্ত্ব এবাং সহিরূপ পরমতত্ত্ব রঙ্গয়ঙ্গছ। 

সূফী ও বাউলগঙ্গণর মঙ্গতও জপ্রয়তম এই বদহমজন্দঙ্গরই রঙ্গয়ঙ্গছন। জমথযা মানুষ তীঙ্গথে-তীঙ্গথে মজন্দঙ্গর মসজিঙ্গদ 

অনুসন্ধান কঙ্গর ববড়ায়।… বাউঙ্গলর গাঙ্গন বদহমজন্দঙ্গরর হৃদয়পঙ্গে ‘ভাঙ্গবর মানুষ’– এর জমলঙ্গনর িনয অজবিান্ত 

গুঞ্জণধ্বজন ধ্বজনত হঙ্গয়ঙ্গছ।’’
৬ সহজিয়া সাধ্নায় এভাঙ্গবই িীঙ্গব জশব তথা িীবাত্মায় পরমাত্মার অবস্থান  স্বীকৃজত লাভ 

কঙ্গরঙ্গছ। বাউল সাধ্নায় িীবাত্মা পরমাত্মার মঙ্গধ্য এমনই অবিত সম্পকে কজল্পত হঙ্গয়ঙ্গছ- “বাউঙ্গলর বপ্রম প্রতযক্ষ 

ভাঙ্গব হৃদয় বদবতার সঙ্গে বযজক্ত বপ্রম।’’
৭
 এই হৃদয় বদবতাই ‘মঙ্গনর মানুষ’। রবীন্দ্রগাঙ্গন বে ‘মঙ্গনর মানুষ’ বার বার 

সঙ্গম্বাজধ্ত হঙ্গয়ঙ্গছ ‘জপ্রয়’, ‘িীবঙ্গনশ্বর’ বা ‘িীবনঙ্গদবতা’ নাঙ্গম। সূফীঙ্গদর কাঙ্গছ এই অন্তরতম ভাঙ্গবর মানুষই 

‘আজশক’ অথোৎ ‘বপ্রজমক’ নাঙ্গম উচ্চাজরত হঙ্গয়ঙ্গছ। মধ্য ভারতীয় সন্তঙ্গদর সাধ্নাদঙ্গশেও সহজিয়া কায়াসাধ্নার এই 

ধ্ারা অনুসৃত হঙ্গত বদখা োয়। জবখযাত সন্তসাধ্ক কজবঙ্গরর বদাুঁহার ছঙ্গত্র ছঙ্গত্র মানব বদঙ্গহর উঙ্গদ্দঙ্গশয জনঙ্গবজদত 

হঙ্গয়ঙ্গছ  িদ্ধাঞ্জজল— 
 

তন্ত ্ন িানু মন্্ত ন িানু, িানু সুন্দর কায়া।        (কবীর)  
 

     অথোৎ, আজম তন্ত্র-মন্ত্র জকছু িাজন না, আজম িাজন শুধু্ সুন্দর এই বদহঙ্গক। সন্তসাধ্ক তুলসীও সাঙ্গহব বঙ্গলঙ্গছন— 
 

বিা ঘি জিন ঙ্গহ আপঙ্গন, মুজক্ত মুজক্ত বহাই িায়।   (তুলসী সাহব) 
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     অথোৎ, বে জনঙ্গির শরীরঙ্গক বিঙ্গন, তার মুজক্ত অবশযম্ভাবী। সন্তসাধ্ক দাদুর কঙ্গেও বারবার বশানা বগঙ্গছ 

বদহমাহাঙ্গত্মর কথা— 
 

            য়হু মজসত য়হু বদহুরা সৎ গুরু জদয়া জদখাই। 

            ভীতর বসরা বন্দগী বাহজর কাঙ্গহ িাই।     (দাদু)  
 

     অথোৎ, এই বদহই মসজিদ, এই বদহই বদউল, সৎগুরু তাই-ই জনঙ্গদেশ কঙ্গরঙ্গছন। আপনার জভতঙ্গরই েখন সব 

আঙ্গছ তখন বাইঙ্গর তাঙ্গক অঙ্গেষণ বৃথা। বাউল সাধ্নায় সবেঙ্গতাভাঙ্গব এই কায়ার স্বীকৃজত। লালন আঙ্গক্ষপ কঙ্গরঙ্গছন 

এই বঙ্গল— 
 

আজম একজদনও না বদজখলাম তাঙ্গর  

                আমার বাজড়র কাঙ্গছ আরশী নগর এক পড়শী বসত কঙ্গর।   (লালন) 
 

    বৃথাই মঙ্গনর মানুষঙ্গক বাইঙ্গর বাইঙ্গর সন্ধান কঙ্গর বফরা। তাুঁঙ্গক বাইঙ্গর খুুঁিঙ্গল পাওয়া োয় না– জতজন বাস কঙ্গরন 

আপনার অন্তঙ্গর— 
 

বখাুঁি বখাুঁি বখাুঁি হৃদয় মাঙ্গঝ বদখঙ্গত পাজব বৃন্দাবন।     (কুজবর বগাুঁসাই) 
 

     বদহঙ্গক আিয় কঙ্গর এই বে বদহাতীঙ্গতর সাধ্না, এই সাধ্নার পথজি ‘উল্টাপথ’। বাউল সাধ্নায় এই উল্টাপঙ্গথর 

সাধ্নাঙ্গক ‘উিান বাওয়া’ বঙ্গল। ‘উিান বাওয়া’ অথোৎ, বাইঙ্গর বথঙ্গক জভতঙ্গর প্রতযাবতেন, রূপ বথঙ্গক স্বরূঙ্গপ জস্থজত। 

ডঃ শজশভূষণ দাশগুপ্ত তাুঁর ‘ভারতীয় সাধ্নার ঐকয’ গ্রঙ্গন্থ এই উল্টাসাধ্নার বযাখযা অতযন্ত প্রাঞ্জলভাঙ্গব উপস্থাজপত 

কঙ্গরঙ্গছন - “অধ্যাত্ম সাধ্না সবেদায় উল্টাসাধ্না– বাজহঙ্গরর জদঙ্গক হইঙ্গত জভতঙ্গরর জদঙ্গক জফজরয়া তাকাঙ্গনা–বাজহঙ্গরর 

বদঙ্গশ হইঙ্গত অন্তঙ্গরর বদঙ্গশ জফজরয়া োওয়া। এই বে আমাঙ্গদর িীবঙ্গনর োত্রা অমৃঙ্গতর বদঙ্গশ অমৃতস্বরূপ হইঙ্গতই 

তাহার আরম্ভ– পথ িজলঙ্গত িজলঙ্গত হয়ঙ্গতা বসই স্বরূপ হইঙ্গত অঙ্গনকখাজন দূঙ্গর আজসয়া সজরয়া পজড়য়াজছ– বসই 

অমৃতস্বরূপঙ্গক জবস্মৃত হওয়ার অথেই মৃতুযর হাঙ্গত পজড়য়া লাঞ্ছনা বভাগ করা। এই িলার পঙ্গথ একবার ‘আবৃতিকু্ষঃ’ 

হইঙ্গত হইঙ্গব–তারপঙ্গর উল্টাপঙ্গথ জফজরয়া োইঙ্গত হইঙ্গব বদহ হইঙ্গত আত্মায়– স্থূল হইঙ্গত সূঙ্গক্ষ, মৃতুয হইঙ্গত 

অমৃঙ্গত; ইহাঙ্গকই বঙ্গল উল্টাসাধ্না।’’
৮  

এই আঙ্গত্মাঙ্গপালজি-ই সতযদশেন। রূঙ্গপর নমঙ্গধ্য স্বরূপঙ্গক অঙ্গেষণ  - 

বাউলগাঙ্গন এই সহিতত্ত্ব বারবার উচ্চাজরত হঙ্গয়ঙ্গছ— 

 

     রূঙ্গপ কর বসই রূপ পজরিয় 

         রূঙ্গপ স্বরূঙ্গপর আিয়।  ( আিোন শাহ ) 
 

আর একবার এই রূপ-স্বরূঙ্গপর তত্ত্বজ্ঞান লাভ হঙ্গল বদহী আর বদহাতীঙ্গতর মঙ্গধ্য বিত্বভাব ঘুঙ্গি োয়— 
 

দপেঙ্গণঙ্গর সামঙ্গন ধ্ঙ্গর জনঙ্গির রূঙ্গপ নির কঙ্গর 

          তখন দপেঙ্গণর রূপ োই বগা সঙ্গর 

            আপন রূঙ্গপ বমাজহত হয়।    ( আিোন শাহ ) 
 

     এই আপন রূপজিই আসল রূপ, এই আপন রূঙ্গপর দশেনই সতযদশেন। সহিসাধ্ক আপনাঙ্গত তথা মানঙ্গব ওই 

সহি স্বরূপ দশেঙ্গনর সাধ্ক। 
 

     রূঙ্গপ স্বরূঙ্গপর উপলজি না ঘিঙ্গল সাধ্না বৃথা। মৃণ্মঙ্গয় জিন্মঙ্গয়র আবাহন করঙ্গত পারঙ্গল তঙ্গবই সাধ্নায় জসজদ্ধ 

লাভ সম্ভব। তাই সাধ্নার শুরুঙ্গত েতক্ষণ না এই রূঙ্গপ স্বরূপ ববাধ্ িঙ্গন্ম ততক্ষণ ‘আঙ্গরাপ-সাধ্না’-বক উপায় কঙ্গর 

এজগঙ্গয় বেঙ্গত হঙ্গব। রূঙ্গপ স্বরূঙ্গপর এই কল্পনা সহজিয়া সাধ্নায় ‘আঙ্গরাপ-তত্ত্ব’ নাঙ্গম পজরজিত। সহজিয়া ববষ্ণব 

মঙ্গতর সাধ্ক-সাজধ্কারা আপনাঙ্গত কৃষ্ণ এবাং রাধ্াভাব আঙ্গরাপ কঙ্গর ‘েুগলসাধ্নায়’ অাংশ গ্রহণ কঙ্গর। আঙ্গরাপ 
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সাধ্নার উচ্চস্তঙ্গর সাধ্ক-সাজধ্কা আপনাঙ্গক পূণেজ্ঞাঙ্গন কৃষ্ণ এবাং রাধ্া এই উপলজির প্রাজপ্ত ঘঙ্গি। স্বামী পরমানন্দ 

তার ‘বাউঙ্গলর মমেকথা’ গ্রঙ্গন্থ আঙ্গরাপ-তঙ্গত্ত্বর সুন্দর বযাখযা জদঙ্গয়ঙ্গছন - “প্রাকৃত বপ্রজমক বপ্রজমকা পরস্পর পরস্পঙ্গর 

িীকৃষ্ণ িীরাধ্ার ভাব আঙ্গরাপ কঙ্গর থাঙ্গকন, কারণ স্বরূঙ্গপ তারা িীরাধ্া কৃষ্ণ। সাধ্নায় জসদ্ধ হঙ্গল ববাঙ্গধ্র পূণেতায় 

তারা উভঙ্গয় কৃষ্ণত্ব এবাং রাধ্াত্ব প্রাপ্ত হঙ্গবন– আপন স্বরূঙ্গপই তারা পরম আনান্দ আস্বাদন করঙ্গবন আর এিাই হল 

সহিপুঙ্গর জস্থজত।’’
৯ বাউল সাধ্নায় আপনাঙ্গত ‘সহিমানুষ’ বা ‘মঙ্গনর মানুঙ্গষর’ বে সাধ্না তার জস্থজত এই 

‘সহিপুঙ্গর’। অঙ্গনক বাউলই আপনাঙ্গত কৃষ্ণ এবাং সাধ্নসজেনীঙ্গত রাধ্াভাব আঙ্গরাপ কঙ্গর ‘েুগলসাধ্নায়’  ব্রতী হন। 

সহজিয়া িণ্ডীদাস এই আঙ্গরাপ-সাধ্নাঙ্গক বিষ্ঠ সাধ্না বঙ্গলঙ্গছন— 
 

ছাজড় িপতপ    সাধ্হ আঙ্গরাপ 

    একতা কজরয়া মঙ্গন।    (িণ্ডীদাস ) 
 

     বস্তুত, মানজবক আদঙ্গশের পরাকাষ্ঠা এই আঙ্গরাপ-তত্ত্ব। মানুষঙ্গক বদবতার আসঙ্গন বজসঙ্গয় তার মঙ্গধ্য বদবঙ্গত্বর 

অনুসন্ধান-এ এক মহৎ মানবসাধ্না। ডঃ শজশভূষণ দাশগুপ্ত আঙ্গরাপ-তঙ্গত্ত্বর এই মহঙ্গত্ত্বর জদকজি সম্পঙ্গকে েথাথে 

আঙ্গলাকপাত কঙ্গরঙ্গছন। বঙ্গলঙ্গছন- “সহজিয়াঙ্গদর আঙ্গরাঙ্গপর অথে কী? এজি মানুঙ্গষর মঙ্গধ্য বদজহক– বিজবক– 

মনস্তাজত্বক  সবে তঙ্গত্ত্বর মঙ্গধ্যই পরমতঙ্গত্ত্বর সন্ধান প্রঙ্গিষ্ঠা।’’
১০  সহজিয়া সাধ্নায় মানঙ্গবর এই মরঙ্গদহ ও প্রাকৃত 

মানুঙ্গষর বপ্রমঙ্গক এমনই মহির মজহমা দান কঙ্গরঙ্গছ। 
 

     সহজিয়া সাধ্না একান্ত ভাঙ্গবই গুরুবাদী সাধ্না। গুরু ছাড়া সাধ্ঙ্গকর এক পাও িলার উপায় বনই। বস্তুত, বে 

বকাঙ্গনা ধ্মেসাধ্নায় গুরুর আবজশযকতা জিরন্তন মজহমাজেত। জহন্দুশাঙ্গস্ত্র গুরুঙ্গক প্রণাম িাজনঙ্গয় গুরু মাহাঙ্গত্মযর কথা 

উচ্চাজরত হঙ্গয়ঙ্গছ এই ভাঙ্গব— 
 

      অজ্ঞানজতজমরন্ধাসযজ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া। 

িুকু্ষরুন্মীজলতাং বেন তবস্ম িীগুরঙ্গব নমঃ।।  (গুরুপ্রণাম মন্ত্র ) 
 

     অথোৎ, জতজনই গুরু জেজন অজ্ঞান জতজমর প্রভাঙ্গব অন্ধ জশষযর িকু্ষিয়ঙ্গক জ্ঞানরূপ অঞ্জন শলাকা িারা উঙ্গন্মাজিত 

কঙ্গর বদন। সহি কথায় গুরু-ই জশষযঙ্গক অজ্ঞাঙ্গনর অন্ধকার বথঙ্গক আঙ্গলাঙ্গক বপৌুঁঙ্গছ বদন। শাঙ্গস্ত্র এই জ্ঞানিকু্ষ ‘তৃতীয় 

বনত্র’ নাঙ্গম অজভজহত। ববৌদ্ধ সহজিয়াঙ্গদর গাঙ্গন, ববষ্ণব সহজিয়া পদাবজলঙ্গত বারবার গুরুমাহাত্ময উচ্চাজরত হঙ্গয়ঙ্গছ। 

বেমন— 
 

লুই ভণই গুরু পুজচ্ছঅ িাণ।          (িেো নাং ১ ) 

বাহতু কামজল সদগুরু পুজচ্ছ।     (িেো নাং ৮) 

 

     ববৌদ্ধ সহজিয়া সাধ্ক লুইপা, কামজলপা প্রমুঙ্গখরা সাধ্য এবাং সাধ্নার প্রজতজি বক্ষঙ্গত্র গুরুঙ্গক স্মরণ কঙ্গরঙ্গছন। 

বাউল সাধ্নাঙ্গতও গুরুর স্থান সবার উপঙ্গর। লালঙ্গনর গুরু জছঙ্গলন জসরাি সাুঁই। তাুঁর গাঙ্গন বারবার জসরাি সাুঁইঙ্গয়র 

প্রসে উত্থাজপত হঙ্গয়ঙ্গছ। আবার অঙ্গনক বক্ষঙ্গত্র গুরুঙ্গক শুধু্ ‘সাুঁই’ নাঙ্গমও উঙ্গল্লখ করা হঙ্গয়ঙ্গছ। বাউল গাঙ্গন আঙ্গছ— 
  

                        বদঙ্গহর তত্ত্ব িানাঙ্গবা তঙ্গব আঙ্গগ বেঙ্গয় গুরুর িরণ ধ্র।    (দীন শরৎ) 

গুরু কও শুজনঙ্গহ সারাৎসার।                  (দীন শরৎ) 
 

                                 স্বরূপ রূঙ্গপ রূঙ্গপর জকরণ স্বগে মতেয পাতাল ভুবন  

                             জসরাি সাুঁই কয় অঙ্গবাধ্ লালন একবার বদখ নয়ন খুঙ্গল।     (লালন)  

 

 



সহজিয়া প্রসঙ্গে বাউল         প্রদীপ জবশ্বাস 
 

Volume- VII, Issue-I                                                    July 2018        171 

    ।। জতন।। 
 

     তঙ্গত্ত্বর কথা থাক। এবার সহজিয়া বাউল সাধ্নার সঙ্গে অনযানয সহজিয়া সাধ্নার বোগ - জবঙ্গয়াঙ্গগর বে সম্বন্ধ 

তার পজরিয় গ্রহণ করা োক। 
 

     বাাংলার বাউল সাধ্নার সঙ্গে ববৌদ্ধসহজিয়া সাধ্না, সহজিয়া ববষ্ণবসাধ্না এবাং মরজময়া সূফীসাধ্নার আদঙ্গশের 

গ্রহণ-বিেঙ্গনর গভীর বোগ লজক্ষত হয়। আমাঙ্গদর বতেমান আঙ্গলািনায় এই প্রধ্ান িার সাধ্নাদঙ্গশের পজরিয় গ্রহণ 

করঙ্গবা। 
 

     ববৌদ্ধ ধ্ঙ্গমের মূলতত্ত্ব হঙ্গচ্ছ ‘ক্ষজণকবাদ’, োর সহি অথে হল, পৃজথবীর সব জকছু সতত পজরবতেনশীল, স্থায়ী সিা 

বলঙ্গত জকছু নাই। এই সতত পজরবতেনশীল জনয়ঙ্গমর সাংসাঙ্গর মানুষ বরাগ-জ্বালা-মৃতুয ইতযাজদর কারঙ্গণ িরম দুঃঙ্গখর 

সম্মুখীন। বগৌতমবুদ্ধ মানুষঙ্গক এই দুঃখ বথঙ্গক জনবৃজির পঙ্গথর সন্ধান জদঙ্গত িাইঙ্গলন। ববৌদ্ধধ্মে পল্লজবত হঙ্গয়ঙ্গছ বুদ্ধ 

কজথত িারজি সতযঙ্গক আিয় কঙ্গর। এই িারজি সতয হল - দুঃখ আঙ্গছ, দুঃঙ্গখর কারণ আঙ্গছ, দুঃঙ্গখর জনবৃজি সম্ভব 

এবাং তার িনয সজিক পথ িানা িাই। দুঃঙ্গখর জনবৃজির িনয বুদ্ধ িীবনিিোর বক্ষঙ্গত্র ‘মধ্যপন্থা’ (‘মিজঝম পজিপদা’ ) 

এবাং ‘অষ্ট্াজেকমাগে’ (মগ্গ) অনুসরঙ্গণর জনদান জদঙ্গয়ঙ্গছন। ‘মধ্যপন্থা’ বলঙ্গত বুদ্ধ বঙ্গলঙ্গছন িরমসুখ বভাগও নয় বা 

িরম কৃচ্ছসাধ্নও নয়। এর মাঝামাজঝ পথ অবলম্বন করঙ্গত হঙ্গব, তাঙ্গতই িীবঙ্গনর পরমলক্ষয ‘জনবোণ’ ‘লাভ সম্ভব।  
 

     বুঙ্গদ্ধর মৃতুযর পরপরই তার জনঙ্গদেজশত পথ  পাঙ্গথয় এবাং লক্ষযঙ্গক বকন্দ্র কঙ্গর জবতঙ্গকের সৃজষ্ট্ হয়। ববৌদ্ধগণ দুজি 

প্রধ্ান সম্প্রদাঙ্গয় ভাগ হঙ্গয় োয়। এই সম্প্রদায় দুজি ‘মহাোন’ ও ‘হীনোন’ নাঙ্গম পজরজিত। হীনোনীরা ভববন্ধন বথঙ্গক 

আপনার জনবোণ আদশেঙ্গক গ্রহণ করঙ্গত িাইঙ্গলন। ববৌদ্ধ ধ্মেদশেঙ্গন এরা ‘বথরবাদী’ নাঙ্গম পজরজিত। অনযজদঙ্গক 

মহাোনীরা িগঙ্গতর প্রজতজি মানঙ্গবর জনবোণ িাইঙ্গলন। জবঙ্গশ্বর কলযাণঙ্গক তারা বযজক্তগত সুঙ্গখর বিঙ্গয় বড় কঙ্গর 

বদখঙ্গলন। তারা জবশ্বাস করঙ্গতন বে সকল মানঙ্গব  বুদ্ধ জবরািমান। সাধ্নার িারা বসই বুদ্ধঙ্গত্বর উঙ্গিাধ্ন সম্ভব। 

আপনাঙ্গত বুদ্ধঙ্গত্বর এই উঙ্গদ্ধাধ্নই জনবোণ,আর এই জনবোঙ্গণই ‘মহাসুখ’ বা  ‘সহিসুখ’ লাভ ঘঙ্গি।  
 

     কাঙ্গল মহাোনীরা ববশ কঙ্গয়কজি সম্প্রদাঙ্গয় জবভক্ত হঙ্গয় পঙ্গড়, বেমন সহিোন, বজ্রোন, কালিিোন 

ইতযাজদ।পঙ্গর এই শাখাগুজল সবই সহিোন নাঙ্গম পজরজিজত লাভ কঙ্গর। জহন্দুতঙ্গন্ত্রর প্রভাঙ্গব  িঙ্গমই এই 

সহিোনীঙ্গদর মঙ্গধ্য জবজভন্ন বদবঙ্গদবীর অনুপ্রঙ্গবশ ঘঙ্গি। জবজভন্ন মন্ত্র, তন্ত্র, বেৌজগক জিয়াকলাপ সহিোনীঙ্গদর 

সাধ্নায় স্থান লাভ কঙ্গর। জহন্দুতঙ্গন্ত্রর বমথুনতত্ত্ব, পঞ্চ-মকারতত্ত্ব, মুরাতত্ত্ব ইতযাজদ গৃহীত হওয়ার ফঙ্গল এক নতুন 

সাধ্নাদঙ্গশের রূপ লাভ কঙ্গর ো ববৌদ্ধসহজিয়া তাজন্ত্রকসাধ্না নাঙ্গম পজরজিত। 
 

     সহজিয়া ববৌদ্ধঙ্গদর লক্ষযই জছল কায়ার মঙ্গধ্য ববাজধ্জিঙ্গির উঙ্গিাধ্ন। এই ববাজধ্জিি হল িগৎ ও িীবন সম্পঙ্গকে 

শূনযতাঙ্গবাধ্। ববাজধ্জিি লাভ হঙ্গলই সাধ্ক সহিসুখ লাভ কঙ্গরন। সাধ্ঙ্গকর ববাজধ্জিি বদহাজস্থত জবজভন্নিি বভদ কঙ্গর 

মস্তঙ্গক অবজস্থত ‘মহাসুখিঙ্গি’ গমন করঙ্গলই সাধ্ঙ্গকর বুদ্ধত্ব প্রাজপ্ত ঘঙ্গি। ওই মহাসুখিঙ্গিই পরমবুদ্ধ অবস্থান 

কঙ্গরন। পরমবুঙ্গদ্ধর সঙ্গে ববাজধ্জিঙ্গির জমলনই ববৌদ্ধ সহজিয়া সাধ্ঙ্গকর পরম লক্ষয। এই জমলঙ্গনই জনবোণ। জহন্দুতঙ্গন্ত্রর 

কুলকুণ্ডজলনী সাধ্নার বেৌজগক পঙ্গথর অনুসরঙ্গণ ববৌদ্ধ সহজিয়া সাধ্কগণ এই মহাসুখ  লাঙ্গভর সাধ্না সম্পন্ন কঙ্গরন। 

‘প্রজ্ঞা’ এবাং ‘উপায়’ জিঙ্গির এই দুই অবস্থার সাংঙ্গোগ ঘিাঙ্গত পারঙ্গল তখনই সাধ্না সমূ্পণে হয়। বলাবাহুলয প্রজ্ঞা 

উপাঙ্গয়র এই জমলন জহন্দতুঙ্গন্ত্রর জশব-শজক্ত জমলঙ্গনর সােুঙ্গিয কজল্পত হঙ্গয়ঙ্গছ। সহিসুখ বদঙ্গহই আঙ্গছ। তাঙ্গক বাইঙ্গর 

অঙ্গেষণ বৃথা— 
 

উিুঙ্গর উিু ছাজড় মা লাহুঙ্গর বঙ্ক 

    জনঅজড় ববাজহ মা িাহুঙ্গর লাঙ্ক 

হাঙ্গথর কাঙ্কন মা বলউ দাপন। 

অপঙ্গন অপা বুঝতু জন অমন।  (সঙ্গরাহপা) 
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     অথোৎ,ঘঙ্গরর বস্তুঙ্গক বকউ কী লঙ্কায় খুুঁিঙ্গত োয়, হাঙ্গতর কঙ্কণ বদখার িনয দপেঙ্গণর কী বা প্রঙ্গয়ািন। ববৌদ্ধ 

সহজিয়া সাধ্নার সহিকথা এমনই সহি। বাউঙ্গলর কায়াসাধ্নাঙ্গত ববৌদ্ধ সহজিয়াঙ্গদর এই সহিসুখ প্রাজপ্তর সাধ্ন 

আদশে অনুসৃত হঙ্গত বদখা োয়।  বাউল গাঙ্গন এমন ‘সহি’ আদশে উচ্চাজরত হঙ্গয়ঙ্গছ বারবার।  
 

     তঙ্গব বাাংলার বাউল সাধ্নায় সহজিয়া ববষ্ণব সাধ্নার প্রভাব সব বথঙ্গক ববজশ। ববষ্ণব সহজিয়াগঙ্গণরও মূল সুর 

হল– “বস্তু আঙ্গছ বদহ বতেমাঙ্গন। সব বস্তু বা তত্ত্বই আঙ্গছ বদঙ্গহর মঙ্গধ্য। ভারতবষেীও সূফী সাধ্কগণও এই সতযজি 

গভীর ভাঙ্গব গ্রহণ কজরয়াজছল। বাঙলার বাউলরা ত বদহঙ্গকই বদউল কজরয়া লইয়াঙ্গছন।’’
১১

 ববৌদ্ধ সহজিয়াগণ বেখাঙ্গন 

সহিজ্ঞান লাঙ্গভর িনয বমথুন সাধ্না প্রণালীঙ্গক আবজশযক কঙ্গর জনঙ্গয়ঙ্গছন ববষ্ণব সাধ্কগণ বসখাঙ্গন নরনারীর 

বপ্রমঙ্গক সহিরূঙ্গপ গ্রহণ কঙ্গরঙ্গছন এবাং বসই প্রাকৃত বপ্রমঙ্গক অপ্রাকৃত বপ্রঙ্গমর স্বগেীয় মজহমা দান কঙ্গরঙ্গছন। ববষ্ণব 

সহজিয়াঙ্গদর এই প্রাকৃত বপ্রঙ্গমর অপ্রাকৃত বসৌন্দেে পজরণাম বাউল সাধ্কঙ্গদর জবঙ্গশষ ভাঙ্গব আকৃষ্ট্ কঙ্গরজছল। 

বাউঙ্গলর ‘মঙ্গনর মানুষ’ এমন অপাজথেব বপ্রম বসৌন্দঙ্গেের সারাৎসার জদঙ্গয়ই জনজমেত। 
 

     আঙ্গরাপ-তঙ্গত্ত্বর’ বযাখযা প্রসঙ্গে সহজিয়া ববষ্ণঙ্গবর কৃষ্ণ রাধ্া প্রসে আঙ্গগই উঙ্গল্লখ করা হঙ্গয়ঙ্গছ। বগৌড়ীয়  

ববষ্ণবধ্মে বেখাঙ্গন কৃষ্ণ রাধ্ায় এঙ্গক দুই কল্পনা কঙ্গরঙ্গছন, সহজিয়া ববষ্ণবগণ বসখাঙ্গন দুইঙ্গয় এক এই তঙ্গত্ত্ব 

জবশ্বাসী। নরনারীর মঙ্গধ্যই কৃষ্ণরাধ্ার জিরন্তন অবস্থান- এই জ্ঞাঙ্গনর উপলজি ঘিঙ্গলই এক আর দুই থাঙ্গক না– দুই 

এক হঙ্গয় োয়।  প্রাকৃত নরনারী কৃষ্ণরাধ্ার প্রজতমূজতে হঙ্গয় ওঙ্গি- প্রাকৃত বপ্রম ব্রঙ্গির বস্তু হঙ্গয় ওঙ্গি। বাউল সাধ্নায় 

এমন আঙ্গরাপ-তত্ত্ব সবেঙ্গতাভাঙ্গব গৃহীত হঙ্গয়ঙ্গছ। অঙ্গনক বাউল জনঙ্গিঙ্গক ‘ববষ্ণব বাউল’ বঙ্গল পজরিয় বদন। অঙ্গনক 

বাউলঙ্গকই বদখা োয় ‘িয় রাঙ্গধ্’ ধ্বজন তুঙ্গল কুশল জবজনময় করঙ্গত। আবার জবজভন্ন বাউল বা ববষ্ণঙ্গবর বমলা, 

সমাঙ্গবশ, মঙ্গহাৎসঙ্গব উভঙ্গয়র জভড় নির কাড়ার মঙ্গতা। অঙ্গনক বাউলই ববষ্ণবঙ্গদর মঙ্গতা মালা-জতলক ধ্ারণ 

কঙ্গরন। ববজশর ভাগ বাউল সজেনীঙ্গক ‘ববষ্ণবী’  নাঙ্গম ডাকা হয়। বাউল সাধ্নায় রাধ্াকৃষ্ণ ভিনার সঙ্গে সঙ্গে 

বগৌরাে মহাপ্রভু, জনতযানঙ্গন্দর ভিনাও বশানা োয়। বাউঙ্গলরা জবশ্বাস কঙ্গরন বে বিতনয মহাপ্রভু জনঙ্গি বাউলধ্মে গ্রহণ 

কঙ্গরজছঙ্গলন। জতজন জছঙ্গলন জসদ্ধসাধ্ক। জতজন ‘প্রকৃজত’ বজিেত হঙ্গয় সাধ্না কঙ্গরজছঙ্গলন। আবার বকউ বকউ ববষ্ণঙ্গবর 

সঙ্গে বাউঙ্গলর বকাঙ্গনা বোগ বনই বঙ্গলই অজভমত িাজনঙ্গয়ঙ্গছন— 
 

                           বাউল ববষ্ণব ধ্মে এক নঙ্গহ বতা ভাই  

                           বাউল ধ্ঙ্গমের সঙ্গে ববষ্ণঙ্গবর বোগ নাই।      (দুদ্দু শাহ ) 
 

বাউল এবাং ববষ্ণব ধ্ঙ্গমের মঙ্গধ্য এমনই স্বীকার - অস্বীকাঙ্গরর বিাড়কলমী সম্বন্ধ বতেমান। 
 

     তঙ্গব বাউলঙ্গদর রসসাধ্না বে সহজিয়া ববষ্ণঙ্গবর রসতঙ্গত্ত্বর অনুসারী বসকথা জনঃসাংশঙ্গয় বলা োয়। সহজিয়া 

ববষ্ণব সাধ্নায় কৃষ্ণ হঙ্গলন ‘রসস্বরূপ’। ‘রস’ অথোৎ আস্বাদক। আর রাজধ্কা হঙ্গলন ‘রজতস্বরূপা’। ‘রজত’ অথোৎ রঙ্গসর 

জবষয়। অঙ্গনক িায়গায় এই ‘রস’ ও ‘রজত’, ‘কাম’ ও ‘মদন’ নাঙ্গম অজভজহত। সহজিয়া ববষ্ণব সাধ্নায় প্রাকৃত নায়ক 

নাজয়কায় এই রস-রজতর তত্ত্ব আঙ্গরাজপত হঙ্গয়ঙ্গছ। বাউলও জবশ্বাস কঙ্গরন প্রাকৃত নরনারীর মধ্য জদঙ্গয়ই রাধ্াকৃঙ্গষ্ণর 

রসলীলা প্রবাজহত। তাঙ্গদর কাঙ্গছ প্রাকৃত কাম অপ্রাকৃত বপ্রম স্বরূপ। বাউঙ্গলর এই অপ্রাকৃত রস সাধ্নার তাৎপেেজির 

িমৎকার বযাখযা বশানা োয় স্বামী পরমানঙ্গন্দর কঙ্গে। জতজন বঙ্গলঙ্গছন- “প্রকৃজত আিয় বাউঙ্গলর সস্তা ইজন্দ্রয় বভাঙ্গগর 

িনয নয়– এিা প্রাকৃত কামঙ্গক অজতিম কঙ্গর অপ্রাকৃত কাঙ্গম অথোৎ বপ্রঙ্গম উিরঙ্গণর িনয। এই কারঙ্গণ বাউলঙ্গদর 

কাঙ্গছ নারী হ্লাজদনী স্বরূজপনী মহাশজক্ত রসময়ী এবাং বপ্রমময়ী প্রকৃজত।’’
১২ বাউঙ্গলর ‘বস্তুসাধ্না’ (বস্তু = শুি ) 

ববষ্ণবসহজিয়া রসতঙ্গত্ত্বর অনুরূপ। বাউল গাঙ্গন আঙ্গছ— 
 

                                      রজসক বতা রমন ছাড়া থাঙ্গক না  

                                      বকবল স্ত্রী পুরুঙ্গষ রমন করা নয় 

                                  আত্মায় আত্মায় রমন হঙ্গল রজসক তাঙ্গর কয়  
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                         তারা শুধু্ আত্মাঙ্গক বভদ কজরঙ্গয় সদাই লক্ষয পাঙ্গন বদয় হানা।   (মঙ্গনাহর দাস) 
 

     বাউল সাধ্নায় এভাঙ্গবই প্রাকৃত কাম অপ্রাকৃত রঙ্গসর বস্তু হঙ্গয় উঙ্গিঙ্গছ– নারী-পুরুষ আিয়ী হঙ্গয়ও বে রস 

বলাঙ্গকাির ভাঙ্গবর বস্তু বা বপ্রঙ্গমর সামগ্রী হঙ্গয় উঙ্গিঙ্গছ— 
 

                                   পুরুষ নারী দুই িাজত বদঙ্গখ বকন বদখনা  

                                   দুই িঙ্গন বখলা বখঙ্গল েুগল রূঙ্গপ ভিনা।          (কমল দাস) 
 

     ববষ্ণঙ্গবর মঙ্গতাই সূফীরাও বপ্রঙ্গমর কাঙাল। সূফীধ্ঙ্গমের মূল কথা ‘বপ্রম’ - “সূফী ধ্মে দশেঙ্গনর মূল কথা হল 

ঈশ্বঙ্গরর বপ্রঙ্গম সমস্ত িগত পজরবযাপ্ত। মানুঙ্গষর মঙ্গধ্য বসই অপাজথেব বপ্রম বিঙ্গগ উিঙ্গল তার হৃদঙ্গয় ঈশ্বঙ্গরর িনয বে 

জবরহ ববাধ্ বিঙ্গগ ওঙ্গি বসই জবরঙ্গহর অজিঙ্গত আত্মনাশ হঙ্গলই ভগবাঙ্গনর সঙ্গে তার পূণে জমলন এবাং বসই জমলঙ্গনর 

মঙ্গধ্যই তার মুজক্ত।’’
১৩ সূফীধ্ঙ্গমের সাধ্ন বক্ষত্রজি এমনই বপ্রম-জবরহ-বমাঙ্গক্ষর জত্রঙ্গবণী সেম। ঈশ্বঙ্গরর বপ্রম লাঙ্গভর 

িনয তাঙ্গদর সাধ্না। এই বপ্রঙ্গমর িনয সূফীসাধ্ক আঙ্গত্মাৎসগেও করঙ্গত পাঙ্গরন। জবখযাত জহন্দী কজব িায়সী জছঙ্গলন 

সূফী সাধ্ক। তার ‘পোবতী’ কাঙ্গবয সূফীধ্ঙ্গমের এই বপ্রমবাদ স্থান বপঙ্গয়ঙ্গছ। ত্রঙ্গয়াদশ শতঙ্গকর কাছাকাজছ ইরাণীয় 

সূফীধ্মে ভারতীয় ধ্মে সম্প্রদাঙ্গয়র সাংস্পঙ্গশে আঙ্গস এবাং তাঙ্গদর বপ্রম জবরহঙ্গবাঙ্গধ্র সঙ্গে েুক্ত হয় বোগািারবাদ, 

ষিিিঙ্গভদ প্রণালী, কায়াসাধ্না ইতযাজদ ভারতীয় সাধ্না ববজশষ্ট্য। নাি(‘হালকা’ ), গান (‘সামা’ ), কীতেন (‘দারা’ ), 

মূছো (‘হাল’ ) ইতযাজদ জছল এই সম্প্রদাঙ্গয়র সাধ্ন ভিঙ্গনর অবলম্বন। ববষ্ণব এবাং বাউল সাধ্নাঙ্গত এই সমস্ত 

অেগুজল সূফী সাধ্নার বথঙ্গক এঙ্গসঙ্গছ বঙ্গল পজণ্ডঙ্গতর অজভমত।  
 

     সূফী সাধ্নায় ঈশ্বর হঙ্গলন বপ্রজমক(‘আজশক’ ) স্বরূপ, আর ভক্ত হল তার ‘মাসুকা’ বা বপ্রজমকা। আজশঙ্গক - 

মাসুকায় জমলনই সূফী সাধ্নার লক্ষয। ঈশ্বঙ্গরর সঙ্গে ভঙ্গক্তর এই জবলীন হঙ্গয় োওয়াঙ্গক সূফীসাধ্নায় ‘ফানা’ বঙ্গল। 

বাাংলার বাউল সাধ্নায় মঙ্গনর মানুঙ্গষর সঙ্গে জমলঙ্গনর সাধ্নায় সূফীর এই ফানা তঙ্গত্ত্বর বযাপক প্রভাব আঙ্গছ। 

জক্ষজতঙ্গমাহন বসন বঙ্গলঙ্গছন- “বাউল বে মুজক্তর সন্ধান কঙ্গর তা হল সব রকঙ্গমর বাইঙ্গরর বাধ্যবাধ্কতা বথঙ্গক মুজক্ত। 

মুজক্ত বপঙ্গত বগঙ্গল মানুষঙ্গক মরঙ্গত হঙ্গব ববুঁঙ্গি বথঙ্গকও। এঙ্গক বলা হয় ‘ফানা’। এ শব্দজি প্রায়ই উচ্চারণ কঙ্গরন সূফী 

মরজময়া সাধ্করা।’’
১৪

 ববুঁঙ্গি বথঙ্গকও মঙ্গর োওয়া– বাউলগাঙ্গন এই ফানা ‘িযাঙ্গন্তমরা’ বঙ্গল বারবার উচ্চ্চ্চাজরত 

হঙ্গয়ঙ্গছ। প্রাকৃত বদঙ্গহ বভাগাকাঙ্ক্ষা পজরতযাগ কঙ্গর মৃতবৎ আিরণ করঙ্গলই অপ্রাকৃত বপ্রঙ্গমর বাতাস লাঙ্গগ,বাউঙ্গলরা 

এঙ্গকই বঙ্গলন ‘িযাঙ্গন্তমরা’। লালঙ্গনর গাঙ্গন আঙ্গছ— 
  

              সাুঁই দরঙ্গবশ োরা আপনাঙ্গর ফানা কঙ্গর অধ্ঙ্গর বমঙ্গশ তারা। 

                 মন েজদ আি হওঙ্গর বস ফানার জফজকর 

োও  বিঙ্গন বস খানার জফজকর ধ্র অধ্রা। 

                    ফানার জফজকর না িাজনঙ্গল ভস্ম মাখা হয় সারা। 

             কূপিঙ্গল বে গোর িল পজড়ঙ্গয় হয় বর জমশাল উভয় এক ধ্ারা 

বতমজন বিঙ্গনা ফানার করণ রূঙ্গপ রঙ্গস জমলন করা।        (লালন) 
 

     -রূপ অথোৎ বযজক্ত আজম, রস অথোৎ মঙ্গনর মানুষ (=অধ্র)  উভঙ্গয়র জমলনই ‘ফানা’। 

বাউঙ্গলর আলখাল্লা বপাষাঙ্গকও সূফী সাধ্কবৃঙ্গন্দর বপাষাঙ্গকর প্রভাব আঙ্গছ। সঙ্গবোপজর সূফীধ্মে আদযান্ত মানজবক ধ্মে। 

মানুঙ্গষর মঙ্গধ্যই সূফীর ঈশ্বর বতেমান।  
 

     মানবঙ্গপ্রমই সূফীর সবেসাধ্যসার। আর এই বপ্রম লাভ করঙ্গত বগঙ্গল ‘মুজশেদ’ বা গুরু আবশযক। আলাউল জছঙ্গলন 

সূফীসাধ্ক। তার ‘পোবতী’ কাঙ্গবযর ছঙ্গত্র ছঙ্গত্র সূফী ধ্মেদশেঙ্গনর তত্ত্ব কণাগুজল ছজড়ঙ্গয় জছজিঙ্গয় আঙ্গছ। বেমন সূফী  

বপ্রমবাদ, গুরুবাদ, ইতযাজদ প্রসঙ্গে আলাউল জলঙ্গখঙ্গছন— 
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                             োর হৃঙ্গদ িনজমল বপ্রঙ্গমর অঙ্কুর। 

                             মুজক্তপদ পায় বসই সভান িাকুর।। 

                             োর হৃঙ্গদ জবরঙ্গহর বিযাজত প্রকাজশল। 

                              সুখ বমাক্ষ প্রাজপ্ত তার আপদ তজরল।। 

                                  বাজঞ্ছত পুরণ বহতু গুরু পরশণ। 

           অন্ধ িঙ্গক্ষ বিযাজত বহল জ্ঞাঙ্গনর আঞ্জন।।  (‘পোবতী ’, আলাওল,  আত্মপজরিয় ) 
 

     মুসলমান ধ্মে বথঙ্গক আগত অঙ্গনক বাউলই এই সূফী আদশেঙ্গক জশঙ্গরাধ্ােে কঙ্গর মঙ্গনর মানুঙ্গষর সাধ্না 

কঙ্গরঙ্গছন। 
 

     বাউঙ্গলরা বপ্রঙ্গমর কাঙাল– “বাউঙ্গলরা স্বঙ্গগের সুখ িাঙ্গহন না। িাঙ্গহন মুজক্তর পরমানন্দ। বাউঙ্গলরা বঙ্গলন, মুজক্ত 

হইল বপ্রঙ্গমর জিন্ময় প্রকাশ। এই মুজক্ত লাভ কজরঙ্গল ব্রঙ্গহ্মর সকল ঐশ্বেে সাধ্ক আপজনই পায়, েজদও জকছুই পাইবার 

তাহার আকাঙ্ক্ষা থাঙ্গক না। ... বাউঙ্গলরা বঙ্গলন, িীবঙ্গনর সার অমৃত হইল তাহার বপ্রম ও বপ্রঙ্গমর বযাকুলতা।’’ ১৫ 

মরমীয়া সূফীদশেন ও বাউঙ্গলর বপ্রমবাদ এভাঙ্গবই একসুঙ্গর বাুঁধ্া। 
 

     সন্তসাধ্ঙ্গকর পথও এমন বপ্রঙ্গমর পথ। অবহতুকী বপ্রমভজক্ত সন্ত সাধ্কঙ্গদর সাধ্না। সন্তরা ববকুেবাস িান না; 

তাঙ্গদর একমাত্র কাময পরম জপ্রয়র দশেন লাভ - পরম জপ্রয়র সাজন্নঙ্গধ্য থাকার বাসনা। রামভক্ত দাদুর বাসনা– 
                      

   দাদু রাতা রাম কা পীবব বপ্রম অঘাই। 

                        মজতবালা দীদার কা মাবগ মুকজক্ত বলাই।।      (দাদু) 
 

     -অথোৎ, দাদু রাঙ্গমর অনুরক্ত, বপ্রমরস পান কঙ্গর  বস রাম দশেঙ্গনর িনয পাগল। মুজক্ত তাুঁর কাঙ্গছ বালাই । সন্ত 

প্রাকৃত বপ্রজমক বপ্রজমকার মতই তাুঁঙ্গক একান্ত আপনার কঙ্গর বপঙ্গত িান। বপ্রমহীনতা তাুঁঙ্গক কাতর কঙ্গর, বযকুল কঙ্গর, 

হতাশ কঙ্গর– “ঈশ্বর বেখাঙ্গন সবেিনীন, সাধ্ঙ্গকর উপলভয ও সাধ্য– জতজন মূতে হন, বা অমূতে, বা জবশ্বলীন– তাঙ্গত 

বপ্রজমক ভঙ্গক্তর মন ওঙ্গিনা। বস িায় আরও একান্ত ভাঙ্গব বপঙ্গত। তখন মঙ্গনর মঙ্গধ্য তাুঁর স্থান হয়, জতজন হন হৃদগত 

বদবতা, personal god। ...সন্তঙ্গদর ভগবান অন্তঃশীল, এঙ্গদর মঙ্গধ্য বকউ বে তাুঁঙ্গক অপঙ্গরর বথঙ্গক আড়াল কঙ্গর 

নিরবন্দী ও আত্মসাৎ কঙ্গরন তাঙ্গত ঈষোর ভাব বদখাঙ্গবন বসিা স্বাভাজবক।’’
১৬ 

সন্তঙ্গদর বপ্রঙ্গম এই ঐশ্বজরক বপ্রমঈষো 

বদখা োয়। জমলঙ্গনও তার সুখ বনই, জবঙ্গচ্ছঙ্গদর জবরঙ্গহ জতজন সবেদা কাতর। ববষ্ণব সাধ্নাঙ্গতও এই বপ্রম জবরঙ্গহর 

ঐকাজন্তক প্রকাশ ঘঙ্গিঙ্গছ। ববষ্ণব কজবতার মাধু্েেও মূলত জবপ্রলম্ভ শৃোঙ্গর। আর বাউল গাঙ্গন বসই অনন্ত বপ্রম জপপাসা 

ধ্বজনত হঙ্গয়ঙ্গছ কথায় কথায়— 
 

                    এঙ্গসা এঙ্গসা প্রাঙ্গণর বনু্ধ বগা আজম বদইখযা মঙ্গনর সাধ্ জমিাই 

                    আমার বদহ পুইর যা হইল আোর তুই আমার জকঙ্গসর বনু্ধঙ্গগা ...।   (লালন)  
 

     বাউল গান- বাউল সম্প্রদাঙ্গয়র সাধ্নার গান - সাধ্নসাংগীত। ববজশর ভাগ বাউলই জছঙ্গলন জনরক্ষর; অঙ্গনক সময় 

সমাঙ্গির োঙ্গক বঙ্গল ‘জনিুুঁতলা’- অঙ্গনঙ্গকই বসই অন্তযি সম্প্রদায় বথঙ্গক এঙ্গসজছঙ্গলন এই ধ্ারায়। গুরু-জশষয 

পরম্পরায় মঙ্গনর মানুঙ্গষর সাধ্নজশক্ষা কঙ্গর বগঙ্গছন। বাউঙ্গলর বকাঙ্গনা শাস্ত্র গ্রন্থ বনই– বনই বকাঙ্গনা জলজখত পথ 

জনঙ্গদেশ। গানই তাঙ্গদর শাস্ত্র– গাঙ্গনই তাঙ্গদর সাধ্যসাধ্নার ইজতবৃি উচ্চাজরত হঙ্গয়ঙ্গছ।  
 

     অনযজদঙ্গক গান তাঙ্গদর সাধ্নার জবঙ্গশষ অে রূঙ্গপও স্বীকৃত। পারমাজথেক জমলঙ্গনর মধ্যস্থতায় গাঙ্গনর ভূজমকা 

বেমন ববষ্ণব সম্প্রদাঙ্গয়র মঙ্গধ্য িালু আঙ্গছ– সূফীঙ্গদর মঙ্গধ্যও িালু; বতমনই  বাউল সাধ্নাঙ্গতও গানই তাঙ্গদর মন্ত্র, 

গানই তাঙ্গদর উপািার। ববৌদ্ধ সহিোনী সম্প্রদায়ও গানঙ্গক সহজিয়া সাধ্নার অে কঙ্গর জনঙ্গয়জছল। ববৌদ্ধ 

জসদ্ধািােেঙ্গদর বলখা িেোগুঙ্গলা সবই গান। সহজিয়া সাধ্নায় প্রথম বথঙ্গকই গাঙ্গনর এমন ঐজতহয  পরম্পরা বতেমান। 
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     সাধ্নসাংগীত সাধ্ঙ্গকর উপলজির সারাৎসার। ঐশী উপলজি। িগৎ ও িীবঙ্গনর মঙ্গধ্য পরঙ্গমশ্বঙ্গরর অনন্তলীলা 

বদঙ্গখ সাধ্ক জবস্ময়-জবহ্বল-আত্মহারা হঙ্গয়ঙ্গছন; দুির  ব্রতসাধ্না; কজিন তপসযা; দীঘে আত্মতযাঙ্গগর মঙ্গধ্য জদঙ্গয় 

অিেন কঙ্গরঙ্গছন আত্মজ্ঞান– রূঙ্গপর মঙ্গধ্য স্বরূঙ্গপর উপলজি কঙ্গরঙ্গছন; িীবাত্মায় পরমাত্মার সন্ধান বপঙ্গয় িীবঙ্গক 

জশব জ্ঞান কঙ্গর সবে মানঙ্গবর কলযাঙ্গণ আপনাঙ্গক সুঁঙ্গপ জদঙ্গত িীবন পণ কঙ্গরঙ্গছন। সহজিয়া সাধ্ঙ্গকর সাধ্নসাংগীত 

বসই মঙ্গহািম অনুভূজতর প্রকাশ। োঙ্গক পাওয়ার িনয এত সাধ্না; োর হীনতায় তীব্র জবরহঙ্গবাধ্; তাঙ্গক বপঙ্গয় সব 

দুঃখ-কষ্ট্ ভুঙ্গল জগঙ্গয় পরম প্রাজপ্তর উচ্ছ্বাস- বসই আঙ্গবগ, অনুভূজত, আনঙ্গন্দর বাণীরূপই বতা সাধ্ঙ্গকর গান। তাঙ্গক 

জমথযা বজল জক কঙ্গর? সাজহতয বতা উপলজির বস্তু। িগৎও িীবন সম্পঙ্গকে মানুঙ্গষর সূক্ষাজতসূক্ষ জবষয়ই শব্দ-ছন্দ-

অলাংকার ভাঙ্গবর রসায়ঙ্গন অঙ্গলৌজকক রঙ্গসর সামগ্রী হঙ্গয় উঙ্গি। রসসৃিনই সাজহঙ্গতযর লক্ষয। বাউলগান প্রথম বথঙ্গক 

বশষ পেেন্ত লক্ষঙ্গভদী। 
 

     তাছাড়াও বাউলগাঙ্গনর ভাষা-ছন্দ-অলাংকার এবাং সুঙ্গরর সহিতা মুহূঙ্গতেই মন জিঙ্গত বনয়। গানগুজলর মঙ্গধ্য গূঢ় 

ধ্মেতঙ্গত্ত্বর কথা সাধ্ারণ বিাতা উপলজি করঙ্গত পারল জক না বসিা বড় কথা নয়; গানগুজলর সহি সরল মাধু্েে 

সহঙ্গিই সকলঙ্গক মুগ্ধ কঙ্গর।  বাউলগাঙ্গনর এই সহি আকষেণী ধ্মেজিঙ্গক লক্ষয কঙ্গর সমাঙ্গলািক েথাথেই জলঙ্গখঙ্গছন 

-“তাুঁরা তাুঁঙ্গদর মঙ্গনর ভাব প্রকাশ করঙ্গত বে সকল উপমা-রূপঙ্গকর বযবহার কঙ্গরঙ্গছন বেগুজল একজদঙ্গক অজত সহি, 

অনযজদঙ্গক বসগুজল আিেেভাঙ্গব গূঢ়তাবযঞ্জক। এত অঙ্গল্পর মঙ্গধ্য বযঞ্জনায় এত গভীর এবাং বযাপক অথে প্রকাশ 

বপঙ্গয়ঙ্গছ– প্রকাশভজে এত সাংেত এবাং সাংহত বে অজশজক্ষত গ্রাময কজবগণ এই সব পদ রিনা কঙ্গরঙ্গছন তা িি কঙ্গর 

সকঙ্গল জবশ্বাস করঙ্গত িায় না।’’ ১৭ বাউল েখন বঙ্গলন— 
 

মম আুঁজখ হইঙ্গত পয়দা আসমান িমীন। 

      আজম হইঙ্গত সব উৎপজি হাসন রািা কয়।।   (হাসন রািা) 

          বা  

    খাুঁিার জভতর অজিন পাজখ কমঙ্গন আইঙ্গস োয় 

   তাঙ্গর ধ্রঙ্গত পারঙ্গল মন ববজড় জদতাম পাজখর পায়।         (লালন) 
 

     তখন এর গূঢ়াথের বথঙ্গক এর সহি সুর কথার সরলতা সাধ্ারণঙ্গক আকৃষ্ট্ কঙ্গর। গভীর তঙ্গত্ত্বর এমন সহি সরল 

প্রকাশ সজতযই জবরল। বাউল গাঙ্গনর এই সহি সরল সুরই বাাংলা গাঙ্গনর িগঙ্গত বাউলগানঙ্গক জবজশষ্ট্ এক ঘরাণার 

গান জহঙ্গসঙ্গব পজরজিজত এঙ্গন জদঙ্গয়ঙ্গছ। রবীন্দ্রনাঙ্গথর গাঙ্গনর কথায় ভাঙ্গব সুঙ্গর বাউলগাঙ্গনর প্রভাব বতা সবেিনজবজদত। 

সহজিয়া বাউল গান এই সহি স্বভাঙ্গবর গুঙ্গণই জবঙ্গশ্বর দরবাঙ্গর জবঙ্গশষ মেোদা লাভ কঙ্গরঙ্গছ। 
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