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বাঙালির ‘বাউি’: প্রেলিত উলিশ শতক 
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Abstract 

The man as an individual has gradually started to unite by following the trend of social 

evolution. By accepting the naturalistic approach of ‘Survival of the fittest’ and ignoring the 

caste-creed related issues and communalism, the folk religion of Baul and Baul 

communities gradually emerged in Bengal. The most interesting chapter is that in the 

history of the ruling-exploitation of the upper classes of the society, the emergence of folk 

religion Baul as a strong rejection to the strict rules of Brahmanism based on Vedas and 

the orthodox approach of Islam has developed throughout the 19
th

 Century. Standing at the 

centre-point of a society in the 19
th

 Century which was full of self-crisis, the iconic 

worshipper of Baul religion Lalan Shai gradually tried to develop a single and integrated 

religious consciousness where the adoration of man as a human being stood at the focal 

point of religion. In addition to the greatest glory of Brahmanism and Islam as an 

institutional religion, a quiet stream of popular folk religion ‘Baul’ continued to flow in the 

life of Bengal in this period. An almost lost chapter of the 19
th

 Century can be traced if the 

journey of ‘Baul’ can be explored and analysed as a chronological social context. 
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“কাবর খ ুঁলিস িযাপা প্রদ্শলববদ্বশ 

                                          আপি ঘর খ ুঁিবি রতি পায় অিা’প্রস।”       [ মান্নাি, ২০১৫ : পৃ. ২৭৫ ] 

 

 

 

োণীিগবত মাি বষর লবিয়-পতাকা উড়বত শুরু কবরলিি প্রসলদ্ি প্রেবক, প্রেলদ্ি প্রেবক আপি েিালতবক 

বাুঁলচবয় রাখার স্বাবেত একক মাি ষ ক্রমশ সাংঘবদ্ধ হবত শুরু কবরলিি। েলতলি কাবেতর লক্রয়া-েলতলক্রয়ার 

মবতাই ক্রমশ একলদ্বক প্রেমি গবড় উঠি সমাি, সমািিীলত, সম্প্রদ্ায়-ধমত বা ধমতীয় রীলতিীলত, অঞ্চি 

লবভািি বা অঞ্চি পলরচািিার িীলতসমূহ বা রািিীলত, আবরকলদ্বক প্রতমি সমািিীববির িািা িঞেতক 

লদ্কগুলি, প্রেমি- প্রিাভ, িািসা, লিঘাাংসা, আঞ্চলিক প্রভদ্াবভদ্, সাম্প্রদ্ালয়কতা ইতযালদ্ও সমািতাবি 

প্রববড় চিি। চক্রাকাবর মািব ইলতহাস লববলততত হবয় চবিবি আিও। আর সামালিক এই লববততিবক মািযতা 

লদ্বয়ই বাাংিা ও বাঙালির লচরববলচত্র্যময় সমাি-সাংসাবর একসমবয় আলবভতাব ঘবিবি প্রিাকধমত বাউি এবাং 

বাউি সম্প্রদ্াবয়র। সমাবির উচ্চবগতীয় মাি বষর শাসি-প্রশাষণ, প্রবদ্ আলিত ব্রাক্ষ্মণযধমত এবাং ইসিাম ধবমতর 

কবঠার লিয়মবক অগ্রাহয কবর প্রিাকধমত লহবসবব বাউবির উদ্ভব এবাং উলিশ শতক ি বড় তার লবকাশ 

ইলতহাবসর একলি অতযন্ত আকষতণীয় অধযায়। প্রিাকধমত বাউি বা বাউিসাধিার সাবে সম্পৃক্ত প্রে লবপ ি 

বাউিগাবির ভাণ্ডার, তাবক লবশ্বপলরচয় প্রদ্ওয়ার েধািতম কা্ালর লিিঃসবেবহ মহাত্মা িািি সাুঁই। 

একলদ্বক িীববির অন্ধকারাচ্ছন্ন রহসযাবৃত অতীত, আবরকলদ্বক সাম্প্রদ্ালয়ক ধবমতর প্রঘরাবিাপ প্রেবক 

প্রবলরবয় এবস উলিশ শতবকর আত্মসাংকবি দ্ীণত এক সমাবির ব বক দ্াুঁলড়বয় েোগত লশিায় অলশলিত অেচ 
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িীবিলশিায় ভরপ র মািব িািি ক্রমশ গবড় ত বিলিবিি ‘মাি ষভিা’র একক অখণ্ড এক ধমতবচতিা। উলিশ 

শতবকর কালিক ও সামালিক প্রেলিবতর আবিাবক প্রিাকধমত বাউবির োত্র্াপবের রূপবরখা অি সন্ধাি ও 

লববেষণ করা প্রগবি উলিশ শতবকর একলি োয় হালরবয় োওয়া স্বণতাবিালকত অধযাবয়র লদ্বক আবিাকপাত 

করা সম্ভব হবব। 
 

      বাঙালি সমাি তো সাংস্কৃলতর ইলতহাবস উলিশ শতক একলি অতযন্ত গুরুত্বপূণত অধযায়। এই সমবয় 

একলদ্বক প্রেমি সমাি-সাংস্কৃলতর িািা প্রদ্াদুিযমািতায়, সাংশবয়-দ্ববে গ্রস্ত সমািমি, আবরকলদ্বক প্রতমলি 

ঔপলিববলশক সাংস্কৃলতর েভাবব সময় এবাং সমাবি ক্রমশ িলড়বয় পড়বি প্ররবিসাুঁর স দ্ূরেসারী েভাব। 

উলিশ শতবক বাঙালি সমাি বা বাাংিা সালহতয প্রে িবিাগরবণর েতযি ও পবরাি েভাবব বাুঁকবদ্ি 

কবরলিি, এ কো অিস্বীকােত। অেচ, কািলবচাবর উলিশ শতবক এমি প্রকাবিা তাৎপেতপণূত ঐলতহালসক 

পবতবদ্ি প্রিই, োর মািদ্বণ্ড লবচার কবর প্রদ্খা োয় এই সময়কাবির অন্তবতততী অলভঘাত। তবব সূক্ষ্মভাবব 

প্রদ্খবি িবিাগরবণর েভাবব এই সময়পববতও প্রচাবখ পড়বব লবলিপ্ত এমি লকি  ঘিিা, ো লিিঃসবেবহ 

ে গবদ্বির লদ্বক অঙ্গ লিলিবদ্তশ কবর। উলিশ শতবকর বাাংিার প্রে িবিাগরবণর কো আমরা এখাবি বিবত 

চাই, তা আসবি বাঙালির প্রবৌলদ্ধক িবিাগরণ; পাশ্চাবতযর িবিাগরবণর মবতা তা লশল্প-স্থাপতয প্রিবত্র্ই 

শুধ মাত্র্ সীমালয়ত োবকলি। বরাং তা সরাসলর েভাব লবস্তার কবরবি বাঙালির অলস্তবত্ব। ঔপলিববলশক বযবস্থার 

েতযি েভাবব এইসময় বাঙালি পাশ্চাবতযর ভাষা-সাংস্কৃলতর সরাসলর সাংস্পবশত আসবি; ফবি বদ্বি োবচ্ছ 

তার লিবির সালহবতযর ভাষা, সালহবতযর রূপ-রীলত। প বরা উলিশ শতক ি বড়ই একলদ্বক প্রেমি পূবতবততী 

সামন্ততালিক বযবস্থার ভাঙবির সূত্র্পাত এবাং অগ্রগমি ঘবিবি, পাশাপালশ িত ি ঔপলিববলশক বযবস্থায় 

বঙ্গসমাবি এই সময় প্রেবকই ক্রমশ গভীর েভাবলবস্তার করবি ইউবরাপীয় প ুঁলিবাদ্ী সমািবযবস্থা। 

গ্রামবকলিক সামন্ততি আর শহরবকলিক প ুঁলিবাদ্- এই দুই বযবস্থার েতযি সাংঘষত বাঙালি সমাি, 

অেতিীলত এবাং সালহবতয িায়া প্রফবিবি। আবরকলদ্বক এই সমবয় বাাংিা সালহতযবিবত্র্ িাপাখািার 

লবকাশপবত এতলদ্ি ধবর চবি আসা সালহতযচচতার গলতেকৃলত ও িেবক এক লিবমবষ পলরবততি কবর 

লদ্বয়বি। আলদ্-মধযে গ প্রেবক শ্রুলত ও স্মৃলতলিভতর সালহতযচচতা এই সমবয় এবকবাবর সরাসলর িাপাবিা 

বইবয়র হাত ধবর েববশ করবি বাঙালির িীববির েলতলি প্রিবত্র্, ো বাাংিা সালহবতযর লবকাশোলপ্তর পবে 

খ বি লদ্বয়বি এক িত ি লদ্গন্ত। উলিশ শতবকর সমকাবি আমরা েলদ্ বাাংিার ধমতীয় িীববির লদ্বক 

দ্ৃলিলিবিপ কলর, তবব প্রদ্খব প্রে, োলতষ্ঠালিক ধমত লহবসবব ব্রাক্ষ্মণয ধমত বা ইসিাম ধবমতর েবি েতাবপর 

পাশাপালশ প্রিাকলেয় ধবমতর ফল্গুধারার এক িীণ অেচ শান্ত প্ররাত বঙ্গিীববি বহমাি প্রেবকবি এই 

কািপববত। এই প্রিাকলেয় ধমতগুলির মবধয িিলেয়তার লিলরবখ এসময়কাবি োয় লশখবর প্রপৌুঁবিলিি 

প্রিাকধমত বাউি। ভারতববষত অলত োচীিকাি প্রেবকই শাস্ত্রীয় এবাং প্রিাকি- ধবমতর এই দু’লি ধারাই মিূত 

লক্রয়াশীি লিি। আর বাউিধবমতর উদ্ভববর মূবি প্রেবহত  সলক্রয় লিি শাস্ত্রলববরালধতা, ফবি োলতষ্ঠালিক 

ধমতগুলির লবপরীবত একলি বযলতক্রমী েকাশ লহবসবব তা লবকলশত হবয়লিি েধািত সমাবির োলন্তক প্রিলণর 

মাি বষর মবধয। ফিত এ কো অবশযস্বীকােত প্রে, শুধ মাত্র্ প্ররবিসাুঁর সূত্র্ ধবরই িয়, বরাং আবরা িািা 

কারবণর েতযি সলন্নবববশ সমৃদ্ধ উলিশ শতক লিিঃসবেবহ সমাবির েলতলি স্তবরর বাঙালির েলতস্পধতার 

িাগরণকাি। অবশয বাউি আবদ্ৌ প্রকাবিা ধমতমত, িালক এলি একলি স্বতি িীবিাচরণ পদ্ধলত- ‘বাউি’ লিবয় 

পলণ্ডতমহবি এই লবতবকতর সূত্র্পাতও হবয়বি উলিশ শতবকই। এইচ. এইচ. উইিসি প্রেমি বাউিবদ্র 

‘Minor Religious Sects’ ববি অলভলহত কবরবিি, লঠক প্রতমলি অিয়ক মার দ্ত্ত তাবদ্র ‘প্রগৌণ উপাসক 

সম্প্রদ্ায়’ ববিবিি। মলের-মসলিদ্-লগিতার লিগড়বক প্রভবঙ সম্পূণত অিয এক িীবিদ্শতিবক সম্বি কবর 

মূিত প্রদ্হবক আিয় কবর ব্রাতয অেচ বলিষ্ঠ প্রিাকিীবিসম্পৃক্ত ভাবিা িীণবরাবত ববয় চবিবি 

এসময়কাবি। ভারতববষতর ধমতীয় আবহাওয়ায় গীলতেবণতার ধারাবক অি ণ্ণ প্ররবখ শাবস্ত্রর বাুঁধিবক তযািয 
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ধবর লিবয় প্রিাকিীববি েচলিত সহি-সরি বাাংিা ভাষাবক আিয় কবর বাউিসাধক তো বাউিলশল্পীরা 

বাউিসাধিতত্ত্ববক বযক্ত কবরবিি তাবদ্র গাবি। সালহবতয বযলক্তমবির স্বতিঃস্ফূতত আত্মেকাবশর পাশাপালশ 

সমাবির িািা চালরত্র্যিিণ প্রে পলরস্ফ ি হবয় ওবঠ িবিাগ্রত আধ লিক সালহবতয, তার বযলতক্রম িয় বাউি 

গাবির স্ববণতাজ্জ্বি ভাণ্ডার। উলিশ শতক ি বড় িািি ফলকবরর মবতা স্বভাবলশল্পীর কবে প্রেসব বাউিগাি 

রলচত হবয়বি অলবরাম ধারায়, তাবত উলিশ শতবকর সমািমািস েোেতভাবব পলরস্ফ ি হয়। এইসব গাি 

একলদ্বক প্রেমি বাউিসাধিতবত্ত্বর আবিা-আুঁধালর গহীি পবের লদ্শা প্রদ্খায়, আবার লঠক প্রতমলি 

সমসামলয়ক সমািমি ও সাংস্কৃলতর পলরচায়ক হবয় ওঠার মাধযবম তা সততই হবয় ওবঠ ‘প্রিাকসালহবতযর 

সমাি-আরলশ’। 
 

      প্রিাকধমত লহবসবব বাউি মত ও পবের সূচিািগ্ন প্রমািাম লিভাবব সপ্তদ্শ শতাব্দীবত হবিও োলতষ্ঠালিক 

ভাবব বাউি সাংক্রান্ত চচতার িিলেয়তা ও পলরসর মূিত আঠাবরা এবাং উলিশ শতক ি বড়ই সবতালধক েভাব-

েলতপলত্ত িাভ কবরলিি। ‘সবার উপবর মাি ষ সতয, তাহার উপবর িাই’- মধযে বগর মরলম কলব চণ্ডীদ্াবসর 

প্রিখা এই মতলি তৎকাি প্রেবক আি পেতন্ত বাউি সম্প্রদ্াবয়র মিি-লচন্তবি একইভাবব লক্রয়াশীি। বাউবির 

মত, পে, লচন্তা, তত্ত্ব ও িীবিদ্শতিবক প্রকি কবর বাঙালি সমাবির আগ্রহ এবাং প্রকৌতূহি বহুলদ্বির। 

আবগই বিা হবয়বি প্রে, সূচিািগ্ন প্রেবকই প্রিাকায়ত সাধিার এই ধারালির সবঙ্গ মূিত ে ক্ত লিি 

অেতবিলতকভাবব অিম সমাবির লিম্নবিলণর মাি ষ। ফিত বাউিবদ্র গুহয সাধিপন্থা সম্পবকত স্পি ধারণা 

িা োকায় স্বভাবতই তোকলেত মধযলবত্ত লশলিত, ব লদ্ধিীবী একলি লববশষ সমাবির মাি ষিি বাউিবদ্র 

বারবার ‘কামাচারী’, ‘কদ্াচারী’ ববি আক্রমণ কবরবিি অলবরত। আসবি উলিশ শতবকর মধযলবত্ত বাঙালির 

সমািমািবস ইউবরাপীয় ‘লভবটালরয়াি’ সাংস্কার এতিাই েভাব লবস্তার কবরলিি প্রে, প্রিাকধমত বাউবি 

প্রেৌিবচতিার স স্থ স্বীকৃলতর লবষয়লিবক উলিশ শতকীয় সমাি কখবিাই প্রমবি লিবত পাবরলি। এই লিোর 

পাশাপালশ আবার এই সময়কাবিই স লবববচক স লশলিত সমাবির আবরকিা অাংশ এবাং সমাবির তোকলেত 

উুঁচ তিার মাি বষরা বাউিবদ্র লবষবয় সহাি ভূলতশীিও লিবিি। বাউিতত্ত্ব, দ্শতি এবাং পদ্াবলি তাবদ্র 

িািাভাবব েভালবত, ম গ্ধ এবাং আকৃি কবরবি। প্রিযালতলরিিাে, রবীিিাবের মবতা লবশ্ববলেত বযলক্তত্বরা 

লিবিি তাবদ্র মবধয অগ্রগণয। উলিশ শতবকর বাাংিায় সমাি-সাংস্কৃলত প্রিবত্র্ প্রে িবিাগরবণর কো বিা 

হয়, অলধকাাংশ প্রিবত্র্ই তা লিি মূিত শহরবকলিক। রামবমাহি রায়, ঈশ্বরচি লবদ্যাসাগবরর মবতা 

বযলক্তবত্বর কােতধারাবক প্রকি কবর এসময়কাবি বাাংিার েচলিত গতাি গলতক সমািিীববি প্রে লবপ্লব ঘবি 

প্রগলিি, তার স ফি প্রভাগ কবরলিি িগরবকলিক িিপদ্গুলি এবাং মিূত কিকাতা। বাাংিার গ্রামিীববি 

িবিাগরণ বৃহৎ অবেত প্রকাবিা েভাব লবস্তার কবরলি। এিাড়া মিূত মধযলবত্ত ও উচ্চলবত্ত বাঙালি লহে রা উলিশ 

শতক প্রকলিক প্ররবিসাুঁয় প্রে লবপ িভাবব অাংশগ্রহণ কবরলিবিি, ত িিায় বাঙালি ম সিমািরা ততিা 

সলক্রয়ভাবব এই িবিাগরণ দ্বারা েভালবত হিলি িািা কারবণ। প্রেমি- আঠাবরা শতবকর প্রশষ এবাং উলিশ 

শতক ি বড়ই বাঙালি ম সিমািরা পাশ্চাতয লশিাগ্রহণ প্রেবক লিবিবদ্র দ্ূবর সলরবয় প্ররবখলিবিি। ম ঘি 

আমবি অলভিাত ম সিমাি সম্প্রদ্ায় প্রে সামালিক অবস্থাবি লিি, ম ঘি সাম্রাবিযর পতি ও পরবততীবত 

লব্রলিশ সাম্রাবিযর ভারবত আলধপতয লবস্তাবর তা স্বাভালবকভাববই লবিি হয়। শলরয়তপন্থী অলভিাত ইসিাম 

ধমতাবিম্বীবদ্র সাংস্কৃলতর সাবে পাশ্চাতয সাংস্কৃলতর আকাশ-পাতাি পােতকয লিি। আর অিলভিাত ম সিমািরা, 

োরা প্রবলশরভাগ প্রিবত্র্ই লিি ধমতান্তলরত, উচ্চববণতর শাসি-প্রশাষবণ, কবরর প্রবাঝায় আলেতকভাবব তারা 

এতিাই অিগ্রসর লিবিি প্রে, তাবদ্র মবধয িবিাগরণ ঘিা সম্ভবপর হয়লি। পাশাপালশ উলিশ শতবক 

সরকালর কাবি রািভাষা ফারলসর চচতা কলমবয় ইাংবরলি ভাষার ওপর লববশষ প্রিার প্রদ্ওয়া হয়। বাঙালি 

লহে রা পাশ্চাতযভাষার চচতায় সরাসলরভাবব ে ক্ত হবিও বাঙালি অলভিাত ম সিমাি সমাি ইাংবরলি ভাষার 

চচতা প্রেবক লিবিবদ্র সলরবয় প্ররবখলিবিি। ফবি তারা ভাষা-িমতায়বির রািিীলতবক েতযাখযাি করায় 
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লব্রলিশ সাম্রািযবাবদ্র একালধপবতযর অলিবে বাঙালি লহে বদ্র মবতা েববশালধকার পািলি। িগর কিকাতা 

এবাং তার আবশপাবশ অবলস্থত িিপদ্গুলিবক মধযলবত্ত এবাং উচ্চলবত্ত বাঙালি লহে রা োয় দ্খি কবর 

ববসলিবিি। ফবি কিকাতাবকলিক সাাংস্কৃলতক চচতার িগত একান্তভাববই বাঙালি লহে বদ্র একবচলিয়া 

আলধপবতযর প্রকিলবে  হবয় ওবঠ। ফিত পাশ্চাতয েভালবত এই িবিাগরণ প্রেবক বাঙালি ম সিমািবদ্র 

একিা সবচতি ততলরকৃত দ্ূরবততী অবস্থাি প্রচাবখ পবড়। এমিলক উলিশ শতবক ‘বাঙালি’-র িালতগত 

পলরচবয়র সাবে ‘লহে ’-প্রদ্র সম্প্রদ্ায়গত একিা সরাসলর প্রোগাবোগ ততলর হওয়ায় বাঙালি ম সিমািরা এক 

আত্মপলরচয়িলিত সাংকবি দ্ীণত প্রবাধ কবরলিবিি। ফিত িািা মতাবিকয োকবিও ে লক্তগত ভাবব একো 

বিা প্রেবত পাবর প্রে, একলি লববশষ স্থাি-কাি ও সম্প্রদ্াবয়র মবধযই উলিশ শতকীয় িবিাগরণ মূিত 

সীমালয়ত লিি। সম্প্রদ্ায়লভলত্তক প্রচতিা এইসময় বাাংিার সমাি-সাংস্কৃলত-অেতিীলত-রািিীলতবক রীলতমবতা 

লিয়িণ কবরবি। অেচ আমরা সমকাবিই প্রদ্খবত পাব বাউবির মবতা এমি এক ধমতমতবক, ো ব্রাক্ষ্মণযধমত, 

শলরয়লত ইসিাম ধবমতর েবি েতাপ, তবলদ্ক অি শাসিবক সম্পূণত েতযাখযাি কবর তবষ্ণব সহলিয়াবাদ্, 

স লফবাবদ্র অন্তলিতলহত বক্তবযবক গ্রহণ কবর সাময, তমত্র্ী ও মািবতাবাবদ্র এক উদ্ারপন্থী মতবক বাঙালি 

সমাবি এক িত ি আলঙ্গবক উপস্থাপি কবর। প্রিাকধমত বাউবি পরধমতসলহষ্ণ তা তো উদ্ারপন্থী মবিাভাব এত 

দ্ৃঢ় ববিই হয়বতা িন্মসূবত্র্ প্রকউ বাউি হয় িা। আর প্রসই অবেত গ্রামীণ বঙ্গবদ্বশ উলিশ শতবক সম্প্রদ্ায়-

লববভবদ্র অচিায়তি প্রভবঙ মািবতাবাবদ্র িয়পতাকা উলড়বয় েেম শঙ্খধ্বলি প্রদ্ি প্রিাকধমত বাউবির 

অিযতম েবক্তা িািি সাুঁই। অেচ উলিশ শতবকর বাঙালির ইলতহাবসর েবক্তারা োয় সকবিই এই লবষবয় 

আশ্চেতভাবব িীরব। উলিশ শতবকর বাঙালির প ুঁলেগত সামালিক-সাাংস্কৃলতক ইলতহাবস গ্রামীণ অন্তযি 

িীববির িবিাগরবণর এবাং অসাম্প্রদ্ালয়ক গণআবোিি লিমতাবণর প্রে অিযতম প বরাধা বযলক্তত্ব হবয় 

রইবিি িািি সাুঁই, ইলতহাবসর প্রসই অববহলিত লদ্কলির েলত গববষণাসূবত্র্ আিও প্রতমিভাবব দ্ৃক পাত 

করা হয়লি। ধমতীয় বযলক্তত্ব হওয়া সবত্ত্বও বাাংিা সালহবতযর ইলতহাবসর োয় ে গলবভাবগর প্রকিলবে বত 

দ্াুঁলড়বয় সালহবতযর ইলতহাসবকই কােতত এক িত ি পবে চালিত করবিি মধযে গবক োয় আবিা কবর 

দ্াুঁলড়বয় োকা তচতিযবদ্ব; অেচ ইলতহাবসর এই উত্তরালধকার লকন্তু িািবির প্রিবত্র্ অি সৃত হি িা, একো 

ভাববত লবস্ময় িাবগ তবলক! এর প্রপিবি হয়বতা ি বকাবিা রবয়বি িমতাতি দ্বারা সবচতিভাবব লিয়লিত 

ইলতহাবসর গ্রহণ-বিতবির পন্থা। িািিবক লক ইলতহাস শুধ মাত্র্ একিি বাউি সাধক ও লশল্পী লহবসববই 

মবি রাখবব? বাঙালির ইলতহাবসর সম্প্রীলতমিূক প্রগৌরববাজ্জ্বি একলি অধযায় এপার বাাংিা ও ওপার বাাংিায় 

আিও লিভ লিভ  হবয় জ্বিবত জ্বিবত লক হঠাৎ একলদ্ি হালরবয় োবব লবসৃ্মলতর গাঢ় আুঁধাবর? এ েসবঙ্গ 

িািি-গববষক োবলন্ধক আব ি আহসাি প্রচৌধ রীর একলি লববশষ উলক্ত স্মততবয- 
 

“উলিশ শতবক বাঙালি ঘ ম প্রভবঙ প্রিবগ উবঠলিি। প্রসই ঘ ম-ভাঙালিয়া প্রফলরঅিা লিবিি 

রামবমাহি। লকন্তু তাুঁর ডাক প্রতা শুবিলিবিি শুধ  কিকাতার মাি ষ আর তার েলতধ্বলি প্রিবগলিি 

বাাংিার দু’চারলি ববড়া মফস্বি শহবর। লকন্তু আুঁধাবর ঢাকা পবড় রইবিা বৃহত্তর বঙ্গবদ্বশর গ্রাবমর 

পর গ্রাম। প্রসই গ্রামবদ্বশ মালির েদ্ীপ জ্বািাবিি িািি ফলকর। েলতলক্রয়ার দ্মকা হাওয়ায় 

বারবার প্রসই আবিা লিবভ প্রেবত চায়, িািি ব ক লদ্বয় আগবি প্ররবখ প্রসই আবিার লশখার বিয় 

েসালরত করবিি লবশাি বাাংিায়। রামবমাহি লিবি প্রিখাপড়া িািবতি- তাুঁর অি সারীরাও, তাই 

তাুঁর কীলতত-কবমতর কো পাুঁচম বখ েচার প্রপবিা। লকন্তু উচ্চববগতর ভদ্রিবির উবপিা-অববহিায় 

িািি চাপা পড়বিি। প্রক তাুঁর কো বিবব? প্রপশাদ্ার ইলতহাসলববদ্রা এ-লবষবয় িীরব হবয় 

রইবিি বাাংিার সামালিক ইলতহাস লিখবত লগবয়। একবার অমবিে  প্রদ্ কোলি ত বিলিবিি আর 

অন্নদ্াশঙ্কর রায় স্মরণ কলরবয় লদ্বয়লিবিি : ‘বাাংিার িবিাগরবণ রামবমাহবির প্রে গুরুত্ব বাাংিার 

প্রিাকমািবসর প্রদ্য়ািী উৎসবব িািবিরও প্রসই গুরুত্ব’।”                    [ প্রচৌধ রী, ২০১৫ : প.ৃ ১৮ ] 
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উলিশ শতবকর সমািমািস প্রকলিক প্রে প্রকাবিা আবিাচিায় িারীর ভূলমকা বযলতবরবক পূণতাঙ্গ আবিাচিা 

অসম্ভব। উলিশ শতক পূবতবততী কাবি িারী প্রে প রুষতালিক সমািবযবস্থায় পদ্দ্লিত হবত হবত প্রভাগযপবণয 

পলরণত হবয় পদ্তািশীি গতাি গলতক লদ্িোপবির গ্লালি লিবয় অন্ধকারাচ্ছন্ন হবয় লিি, উলিশ শতবক 

আবিাকায়বির েভাবব িারীর এই প্রশাচিীয় অবস্থার পলরবততি আবস। সমাবি-সাংসাবর-সালহবতয এসময় 

ক্রমশ বযলক্তস্বাতবিয ভরপ র, স লশিায় অমলিি, স্বমলহমায় ভাস্বর হওয়ার মাধযবম শুরু হয় তার পদ্চারণার 

সম জ্জ্বি োত্র্া। িি করবি প্রদ্খব, প্রিাকধমত বাউবি রবয়বি িারীর িাগরণ প্রকলিক সদ্েতক ভূলমকা। 

একলদ্বক প্রেমি সাধিসলঙ্গিীবক িাড়া প্রিাকধমত বাউবির সাধিপন্থার সাফিযোলপ্ত সম্ভবপর িয়, প্রতমলি 

আবরকলদ্বক বাউিবদ্র রলচত গাবিও িারী এক মলহমালিত অবস্থাবি সদ্ালবরালিত। োবক প্রকি কবর 

বাউিবদ্র িিলেয়তা প্রিাকসমাি প্রেবক িাগলরকসমাি পেতন্ত স লবস্তৃত হবয়বি, প্রসই িািি ফলকর উলিশ 

শতবকর ঘ ণধরা েিণাদ্ীণত আববতত তলিবয় োওয়া সমাবির িাত-ধবমতর গলণ্ডবক আিীবি অস্বীকার কবর 

প রুষ আর িারীর প্রভদ্াবভদ্বক সম্পূণত েতযাখযাি কবর মাি ষবক লদ্বয়বিি সবতাত্মক স্বীকৃলত- 

“কবতা ভাবগযর ফবি িা িালি প্রপবয়বিা এই মািবতরণী 

প্রববয় োও ত্বরায় তরী স ধারায় প্রেি ভারা িা প্রডাবব।”             [ মান্নাি, ২০১৫ : প.ৃ ৩৫৬ ]                  
 

     সাম্প্রদ্ালয়ক ধবমতর সাংকীণত োচীর প্রভবঙ, মলের-মসলিবদ্র বাুঁধি লিন্ন কবর প্রিাকধমত বাউি অপরাপর 

বাঙালি সমািবক এক উদ্ার লমিিবিবত্র্র সন্ধাি লদ্বয়বি উলিশ শতবক। বাউিবদ্র উত্থাবির লপিবি 

েেম প্রেবকই প্রেবহত  সলক্রয় লিি সমাবির উুঁচ বিলণর িমতাশীি মাি ষবদ্র শাসি-প্রশাষণ-অলবচার, 

োলতষ্ঠালিক ধমতীয় সাংকীণততা, প্রগাড়ালম এবাং সাম্প্রদ্ালয়ক প্রভদ্ব লদ্ধর তবষমযময় রক্তচি র এক প্রবদ্িাদ্ায়ক 

অধযায়, তাই স্বাভালবকভাববই বাউিধমত লিবিবক সমস্ত সাম্প্রদ্ালয়কতার ঊবধ্বত সবতাবগ্র এক অখ্ মািবধমত 

রূবপ েলতষ্ঠা লদ্বত প্রচবয়লিি; সমস্ত ধমতীয় বালহযক আচার-আচরণবক ি ুঁবড় প্রফবি লদ্বয় তা হবয় উঠবত 

প্রচবয়লিি ধমতীয় এবাং সামালিক অলধকারবলঞ্চত ব্রাতয মাি বষর িীবিববদ্। িাতলবচাবরর সাংকীণত গলণ্ডর 

বাইবর দ্াুঁলড়বয় বাউিরা তাই লিবিবদ্র মিহীি ববি পলরচয় লদ্বত প্রপবরবিি সগববত। বাউিরা প্রে 

সমািেচলিত িাতলবচাবরর অসারতাবক সম্পূণত অগ্রাহয কবরলিি, তার সবতবৃহৎ েমাণ পাওয়া োয় উলিশ 

শতবক রলচত বাউিলশবরামলণ িািবির একালধক গাবি- 

“িাত িা প্রগবি পাইবি হলর 

লক িার িাবতর প্রগৌরব কলর 

ি ুঁসবি বলিবয়। 

িািি কয় িাত হাবত প্রপবি  

প ড়াতাম আগুি লদ্বয়।”                                                [মান্নাি, ২০১৫ : প.ৃ ২৩৮] 
  

সমস্ত প্রদ্শ-কাি-ে বগই একদ্ি মাি ষ শাস্ত্রাচার, ধমতাি শাসবির গলণ্ডর বাইবর লগবয়, িাত-পাত-সম্প্রদ্ায়বক 

অস্বীকার কবর িীববির সহি সতয ও প্রেবমর আবিাবক ঈশ্ববরর সন্ধাি কবরবিি, এবাং সমিয়-লমিবির 

এক অলভিব বাণী েচার কবরবিি। এইভাবব ক্রমশ উলিশ শতবক বৃহত্তর পূবতবঙ্গ ও পলশ্চমববঙ্গর বাঙালি 

সমাবি শাস্ত্রশালসত ধমতান্ধ িগবত বাউিধমত এক মািবতাবাদ্লসক্ত সাম্প্রদ্ালয়ক সম্প্রীলতর বাতাবরণ ততলর 

কবরবি। োচীি ভারবতর বণতবভদ্, চত বতণত েো, িালতগত-সম্প্রদ্ায়গত লববভদ্, ধমতীয় অসলহষ্ণ তা, সামালিক 

ও প্রিলণগত প্রশাষণ- এসববক প্রভদ্ কবর বাউিধমত এক সবতসাংস্কারম ক্ত মািলবক আদ্বশত লবশ্বমািবতাববাধবক 

প্রকবি প্ররবখ এক উদ্ার ধমতধারণার িন্ম প্রদ্য়। তাই বাউিরা ‘অন্তরবঙ্গ মরলম’, ‘বলহরবঙ্গ প্রদ্রাহী’। বাঙালির 

প্রে হািার বিবরর ইলতহাস ও ঐলতহয, প্রসখাবি প্রদ্খা োয়, ভলক্ত আবোিি, মরলময়াবাদ্ এবাং সববতাপলর 

মধযে বগর অিযতম প্রিষ্ঠ মাি ষ তচতিযবদ্ববর হাত ধবর বারবার আবহমাি বাাংিার ধবমতর সাম্প্রদ্ালয়কতার 

অচিায়তবির মূবি ক ঠারাঘাত কবর হৃদ্বয়র আবিাবক েলতলষ্ঠত প্রে লচরবেবমর ধমত, মাি বষর ধমত, তাই 
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বারবার আপি আবিাবক দ্ীপযমাি হবয় উবঠবি। উলিশ শতবকর প িিতাগরণ বা বাউিধবমতর মত-পবের 

মবধয েতই স্বলববরাধী বীি অন্তলিতলহত োক ক িা প্রকি, এ কো অস্বীকার করা োবব িা প্রে, উলিশ শতবক 

সালবতকভাবব বাঙালির সাম্প্রদ্ালয়কতা-ম ক্ত আবিাবকাজ্জ্বি িাগরবণ প্রিাকলেয় বাউিধমত তো বাউি 

সমাবির গুরুত্ব অপলরসীম। 
 

     উলিশ শতবক একলদ্বক প্রেমি বাউি মতবাদ্ উৎকবষতর চরম লশখবর আবরাহণ কবরলিি, লঠক প্রতমলি 

এই সময় প্রেবকই এর অবিয়ও শুরু হয়। আর, একো প্রতা অিস্বীকােত প্রে, দুই বাাংিায়ই বততমাবি ধমতীয় 

লববরাধ, সাম্প্রদ্ালয়ক প্রভদ্ব লদ্ধ এতিাই মাোচাড়া লদ্বয় উবঠবি প্রে, বততমাি অবস্থায় বাউি মতবাদ্ দুই 

বাাংিায়ই লিভ লিভ  দ্ীবপর মবতা লিবির অলস্তত্ববক প্রকাবিারকবম লিলকবয় প্ররবখবি এবাং তা হবয় উবঠবি 

সমাবির লপলিবয় পড়া মাি বষর সাংস্কৃলতর অাংশ। বততমাবি বহু গববষক বাউিসাধিতত্ত্ব এবাং িািি সাুঁইবক 

প্রকি কবর সারস্বত সাধিায় ব্রতী হবিও এই ধমতসম্প্রদ্ায়ভ ক্ত মাি বষর সাংখযা ক্রমহ্রাসমাি। প্রিাকধমত 

বাউবির অবিবয়র এই সূত্র্পাত উলিশ শতবকর এবকবাবর েেমাবধ্বত সাংগলঠত ওয়াহালব (১৮২৩-১৮৮৫) 

ও ফরালি (১৮১৮-১৯০৬) আবোিবির সূবত্র্। বাাংিার ম সিমাি সমাবির উপর এই দু’লি আবোিবির 

ভূলমকা অিস্বীকােত। ইসিাম ধবমতর আমিূ সাংস্কারসাধি ও ম সলিম সমাবির লবস্তাবরর অলভোয় লিবয় এই 

দু’লি আবোিিই বাঙালি ম সিমািবদ্র মবধয এমি একলি মত গবড় প্রতািার প্রচিা কবরলিি প্রে, ইসিাম 

ধবমতর অভযন্তবর ইসিাম ধমত এবাং প্রকারাি লববরাধী িািা কােতকিাপ সাংগলঠত হবচ্ছ। এর ফবি বিাই 

বাহুিয, শলরয়লত ইসিাম ধবমতর অি শাসিবক সরাসলর বিতি কবর ম সিমাি সমাবির প্রেসকি মাি ষ 

প্রিাকধমত বাউিবক গ্রহণ কবরলিবিি, তারা এই আবোিবির ফবি ম সিমাি সমাবির প্রকাবপর ম বখ 

পবড়ি। এমিলক বহু ম সিমাি বাউিবক এইসময় বিপবূতক ইসিাম ধমত গ্রহণ করবত বাধয করা হয়। 

বারবার বাউিসমাবির উপর সমাবির উচ্চবিলণর িমতাবাি মাি ষবদ্র শাসি-প্রশাষণ-প্রক্রাধ-ঘৃণা বলষতত 

হবয়বি। বাাংিার সবতাবপিা িিলেয় প্রিাকধমত বাউিবক িিমািস প্রেবক সম্পূণত ম বি প্রদ্ওয়ার ইবচ্ছ প্রেবক 

বারবার লহে  প্রগাড়া ধমতধ্বিাধারীরা এবাং শলরয়তপন্থী ম সিমাবিরা এবদ্র উপর েবেচ্ছভাবব লিগ্রহ ও 

অতযাচার চালিবয়বিি। বাউিরা সমস্ত অতযাচারবক ত চ্ছ কবর তব  প্রে িালতবভদ্হীি সমাবির সমস্ত ধবমতর 

লমিিবিত্র্ গবড় ত িবত প্রচবয়লিবিি, তাবক লহে  বা ম সিমািরা প্রকউই অি বমাদ্ি কবরিলি। সববতাপলর 

মওিািা প্ররয়ািউদ্দীি আহবমবদ্র ‘বাউিধ্বাংস ফৎওয়া’-প্রত স্পিভাবব বাউিবদ্র েলত ম সলিম সমাি ও 

ধমতীয় প্রিতৃবৃবের দ্ৃলিভলঙ্গর েোেত পলরচয় পাওয়া োয়। বাউিলববরাধী আবোিবির প্রকাবিা ধারাবালহক 

ইলতহাস িা োকবিও তৎকাি প্রেবক আি পেতন্ত েকাশয ও প্রচারাবগাপ্তা িািাভাবব বাউিবদ্র উপর লিগ্রহ 

হবয়বি। একতারার মালির স বরর লবরবদ্ধ গবিত উবঠবি লিলক-দ্াুঁলড়-িালঠর তীব্র শাসি। প্রিাকধমত বাউবির 

প্রিষ্ঠতম েবক্তা লেলি, প্রসই িািি সাুঁই স্বয়াং উপিলি কবরলিবিি প্রে, উলিশ শতবকর ধমতীয় প্রগাুঁড়ালম আর 

প্রভদ্ব লদ্ধে ক্ত সমাি সাধিভিবির পবি উপে ক্ত িয়। তাই ‘গ্রামবাততােকালশকা’য় সাধারণ মাি বষর উপর 

সাংগলঠত িলমদ্ার এবেবির কমতচারীবদ্র প্রশাষবণর লচত্র্ েকাশ করবি কাঙাি হলরিােবক েখি সরাসলর 

িলমদ্ার এবেবির িালঠয়ািবদ্র প্রক্রাবধর ম বখ পড়বত হবয়লিি, সাধবকর শান্ত লিভৃত িীবিবক বিতি কবর 

িািি তার লশষযবদ্র সাবে হাবত িালঠ ত বি লিবয় রিা কবরলিবিি তার অলভন্নহৃদ্য় স হৃদ্বক। এইভাববই 

বাাংিার ধমতীয় এবাং সাম্প্রদ্ালয়ক ইলতহাবস িজ্জািিকভাবব প্রেমি ক্রমশ ে ক্ত হবয়বি মািবতাবাদ্লববরাধী 

প্রবদ্িাদ্ায়ক এক অধযায়, আবার তার পাশাপালশ এই ঘৃণার অন্ধকার প্রশবষ ফ বি উবঠবি মািবতার আবিা। 

বারবার বাউি লশল্পীর কণ্ঠ গবিত উবঠবি োবতীয় ধমতীয়-সামালিক-সাাংস্কৃলতক শৃঙ্খবির লবরবদ্ধ। মূিত 

ধমতান্ধতার কারবণই ঘবি বাউিলিগ্রবহর মবতা ঘিিা। তব  একোও অিস্বীকােত প্রে, ভারবতর প্রে লচরকািীি 

তবলচবত্র্যর মবধয ঐবকযর ঐলতহয, তা বাউিসাধিার মবমত অি ভূত হবয়বি ববিই হয়বতা প্রিাকধমত বাউি 

মাি বষর মবি অিযাবয়র লবরুবদ্ধ েলতবাবদ্র তিলতক শলক্তও আিয়ি কবরবি। ঊিলবাংশ শতাব্দীবত 
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িীরামকৃষ্ণপরমহাংসবদ্ববর মবতা উদ্ার বযলক্তত্বও বাউিবদ্র প্রদ্হবাদ্ী সাধিার তীব্র লিো কবর এবক 

‘প্রিাাংরা সাধি’ ববি উবপিা কবরলিবিি। উলক্তলি প্রদ্বখ লবলস্মত হবত হয় তবলক! কারণ লেলি ‘েত মত তত 

পবে’-র মবতা বাণীর মাধযবম ম লক্তর পে প্রদ্খাি, লতলিই ঈশ্বরসাধিার একলি পে সম্পবকত এরকম লবরূপ 

মন্তবয কবরি। এই মন্তববযর লপিবি হয়বতা একলদ্বক আবি তার প্রপৌত্তলিক ধমতসাংস্কার; আবরকলদ্বক 

অিযািয ধমতমবতর মবতা বাউিমবতর মবধযও অবিক প্রববিািি বা স্পিভাববই বিা োয়, িারীবদ্হ, প্রিশা 

ইতযালদ্র সহিিভযতা প্রহত  বহু ভবণ্ডর আগমি ঘবিবি। লকন্তু আবিার লবপরীবত অন্ধকার সবতবিবত্র্ই আবি; 

স তরাাং এগুলি কখবিাই বাউিধবমতর লবশ্বমািবতা ও তমত্র্ীর েস্তাববক বযেত কবর লদ্বত পাবর িা। তািাড়াও, 

অিযািয োলতষ্ঠালিক ধমতগুলি প্রেমি একিা সামলগ্রক সমািবক লিবয় এলগবয়বি, প্রিাকধমত বাউবির সমাবি 

েলতষ্ঠাপববতর পেিা কখবিাই ততিা মসৃণ লিিিা। এ েসবঙ্গ শুধ  ভারতচবির একলি কোই স্মরণীয়- ‘িগর 

প লড়বি প্রদ্বািয় লক এড়ায়’। এই কোলি মাোয় প্ররবখ হয়বতা বাউিবদ্র মতবক প্রমবি প্রিওয়া উলচত। 

িগতসাংসাবরর সবতবিষ্ঠ কাি হি মাি ষ হবয় মরা; তাই প্রে আলশ িি প্রোলি প্রপলরবয় একিা মািবিন্ম 

আবস, প্রসই মািবিবন্ম বাউিসাধক ‘মাি ষরতি’-প্রকই খ ুঁবি োি মাি বষর মবধয িীবিভর। ধমতান্ধতা, 

িাতপাত, প্রিলণববষময, িারীর সামালিক অসামযিলিত সমসযা- এসব মািবতাবক খলণ্ডত করার সবতলবধ 

অপসাংস্কৃলতর লববরালধতা কবর বাউিরা মাি বষর সাময ও গণতালিক সমািালধকাবরর দ্ালব িািায় অলবরত। 

তব  একোও স্বীকােত প্রে, হয়বতা গ্রহণবোগযতা সীলমত োকার কারবণ প্রিাকধমত বাউি প্রসাচ্চাবর প্রকাবিা 

সামালিক আবোিি সৃলি করবত পাবরলি। তবব বাউি সাধকরা কখবিাই গ্রামবাাংিার প্রিাকায়ত সমািবক 

উবপিা করবত পাবরিলি; তাই েোগত সাংখযাগলরষ্ঠ সমাবির অি শাসি অগ্রাহয কবর ব্রাতয প্রিাকসমািবক 

লিবয় এক লবপরীত িীবিচেতা গবড় ত বিলিবিি তারা। আহমদ্ শরীফ তাই হয়বতা “বাউিতত্ত্ব” েববন্ধ 

বাউি মতবক প্রে একান্তভাববই ‘বাঙািীর মািস ফসি’ ববি অলভলহত কবরলিবিি, তা ে লক্তসঙ্গত। 
 

     পলরবশবষ এ কো বিবত হয় প্রে, মধযে বগর বাঙালি সমাবি মিূত তচতিযবদ্ববর আগমিবক প্রকি 

কবরই ব্রাহ্মণয-তবলদ্ক সাংস্কৃলতর ভাঙি, িালত-ধমত-বণত সাংক্রান্ত শাবস্ত্রর প্রগাড়ালম ও আচারলিষ্ঠতার ভাঙি শুরু 

হবয়লিি। লকন্তু, তার মৃত যর পর ব্রাহ্মণ তবষ্ণবরা িাত-তবষ্ণব ও সহলিয়া তবষ্ণববদ্র তালড়বয় প্রদ্ওয়ার পর 

প্রেবক এই শাখাগুলির সাবে অিযািয উদ্ারপন্থী ধমতীয় মবতর লমিবণ ক্রমশ গবড় উবঠলিি প্রিাকধবমতর 

ধারাগুলি, োর অিযতম প্রিষ্ঠ েকাশ ঘবি বাউিধবমত। আি এই সাম্প্রদ্ালয়কতার লবষবাবে েখি তামাম লবশ্ব 

ম হযমাি, তখি এই ‘গভীর লিিতি পে’-প্রক সম্বি কবর েবৃলত্ত ও লিবৃলত্তর মাগতবক অি সরণ কবর এলগবয় চিা 

ম লিবময় মাি ষগুলি ‘মবির মাি বষ’-র সন্ধাি আবদ্ৌ পায় লকিা, প্রসই অি সন্ধািবক পাবশ্বত প্ররবখ গ্রহণ করা 

উলচত বাউিধবমতর উদ্াত্ত মািবতার স শীতি আহ্বািবক, কারণ পবের োবন্ত হয়বতা আবিা লিন্ন-লবলচ্ছন্ন 

ভগ্ন প্রদ্উবির মবতা দ্াুঁলড়বয় আবি অবিক ‘মাি বষর প্রদ্বািয়’, অবপিমাি আবিি গণবদ্বতা! 
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