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Abstract
The world of Sufism revolves around Ishq. In that world, the relationship of human love
with Allah is the main subject of Sufism. From this basic idea, human love and improvement
of human soul were the main living issues among the Sufis. In this context, the social
contribution of Sufis can be witnessed. Starting from the 11th century, the Sufis who came
to Bengal conducted various social activities around their khanqah and mazar e sharifs.
The contribution of Sufis in education, health and improving the quality of life adds a new
chapter to the religious and social history of Bengal. Sufi believes that “doing good and
making people do good things is called Jihad. Refraining one from all evil and making
people restraining is called Jihad”.
Keyword: Sufism, Bengal Society, Social reconciliation, spiritual life, Humanity.

সমাজ একমুখী হয ়ে চিরকাল িলযে এ হওয়ার ন ।়ে নে ভােনার উৎপচি ও চেকাশ হযে , আচিকাল
থেযক প্রকৃচির এই চন ়েম িযল আসযে। আরে থিযশর ইসলাচমক ভাযের মযযে অঙ্কুচরি হও ়ো সূফীোি
প্রস্ফুচিি হযি হযি পারসে উপমহাযিযশ োচ ়েয ়ে ভারিী ়ে উপমহাযিযশ এক সুচেস্তৃি োগান তিচর করযি
সক্ষম হ ।়ে 1 ভারযি মুসলমান শাসযনর আগমযনর প্রারচিক কাল থেযক থ সকল নে ভােনা এযিযশর
সমাজ যমম সংস্কৃচিযক আযলাচ ়েি কযরযে িার মযযে সূফী ভােযারা প্রযান ও েহু আযলাচিি চেষ ।়ে সূফীর
থিাযখ মানযের উন্নচির থ লক্ষে িা শুযুমাত্র আচিক- পাযরাযলৌচককিার মযযে সীমােদ্ধ চেল না, কাযলর
থপ্রক্ষাপযি জাগচিক ো োচহেক উন্নচিও চেল িাযির লক্ষে। এক শচিশালী শাসক থকান স্থাযন প্রেল ক্ষমিা
প্রয ়োযগও হ ়েি থসই স্থান িখল করযি সক্ষম হন না চকন্তু এযক্ষযত্র সূফীগণ থসই অংযশর ভূচম ন ়ে েরং
মানুষ ও মানুযষর হৃি ়েযক জ ়ে কযরচেযলন।। স্রষ্টা ও সৃচষ্টর মযযে থমলেন্ধযনর সহজ সরল পে মানুষযক
থিৌম্বযকর মযি আকষমণ করযি শুরু করল। ভারিী ়ে আযোচিকিার সমাযজ এই সযমাহন িারুণভাযে
কাজ কযরচেল । এই যমমী ়ে- িাশমচনক িযের মূল ভােনার সাযে চমযশচেল এক সু-সামাচজক ভােনা। W
.A.Friedlander িাাঁর 'Introduction to social welfare ' গ্রযে েযলন - " সমাজকলোণ হল সমাজযসো
ও সামাচজক প্রচিষ্ঠাযনর এমন এক সংগচিি পদ্ধচি া েোচি ও িলযক সযতাষজনক স্বাস্থে ও জীেনমান
লাভ এেং েোচিগি ও সামাচজক সম্পকম অজমযন সহা ়েিা কযর া িাযির সুপ্ত ক্ষমিার চেকাশ সাযন কযর
পচরোর ও সমাযজর প্রয ়োজযনর সাযে সামঞ্জসে থরযখ উন্নচি লাভ করযি সক্ষম কযর থিাযল’।2
সমাজচেজ্ঞাযনর এই সূযত্র সুচফোযির সমাজভােনা যেষ্ট পচরপক্ক রূপ লাভ করযি থপযরচেল।
কানু ফচকর চেরচিি আগযমর ‘িার মচঞ্জল’ এ উযি আযস –
“… প্রেযম চরচজক হএ 'পেন' উিম
চিিীএ রসনা হযত 'সুযা' থ মযেম।
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'অন্ন জল ' িৃিীএ অযম েস্তু হএ
এচিন আহার সেম জীেযন করএ ।…”
চেগি কয ়েক িশক যযর অচেভি োংলার সূফীোি চনয ়ে থেশ চকেু আযলািনা হযলও েঙ্গী ়ে সূফীযির
যারাোচহক ইচিহাস রচিি হ ়েচন েলযলই িযল। এিিসযেও া িেে প্রমাণ থমযল িা সূফীোযির যমম-কমম
থক চেশিভাযে িুযল যরযি সক্ষম। ভারযি প্রযেশ কযর উির ভারযির রূপ রস গন্ধ চনয ়ে এই ভােনা
োংলার মাচিযি থমযশ। মযে যু গ উির ভারযির রাজননচিক ইচিহাস থ মন োংলার রাজননচিক ইচিহাসযক
প্রভাচেি কযরযে অনুরূপভাযেই উির ভারযির চেযস্ফাচরি সূফীোি োংলা থক প্রভাচেি কযরযে। এই
যারার চেখোি গযেষক মহমি এনামুল হযকর মযি ভারযি সুফী ইচিহাযসর প্রচিষ্ঠা প মা ়ে চেল
১১৫০চি: থেযক ১৪০০ চি:।1 এই পযেমর উির ভারিী ়ে সূফীযির সমাজ সাংস্কৃচিক চিতাভােনার সাযে
েঙ্গীয় যোন যারণার েোপক অতর পচরলচক্ষি হ ়ে না, িিুকু স্বিন্ত্রিা থিখা া ়ে িা স্থানী ়ে
পচরযেশ,পচরচস্থচি, রীচিনীচি , যোন-যারণার স্বাভাচেক প্রভাযের ফল। : ওসমান গনী িাাঁর কােেকানযন
এ প্রসযঙ্গ েযলযেন “ আচসযিযে রাচত্রচিন ি চশশুিল িারা থ ন আকাযশর েৃচষ্টচেন্দু জল ।
এই িল, এই জল মানযের যারা
চমলযনর থমাহনাযি হযে না হারা ।…”
'এহসান ই িাকভীম' অেমাৎ আল্লাহ মানুষযক সেযিয ়ে সুন্দর গিযন তিচর কযরযেন। মানেকূল ' আশরাফুল
মাখলুকাি' অেমাৎ চেশ্ব থসরা জীে।3 এই িৃচষ্টযকাণ থেযক সূফীোযি মানে ও মানেসমাযজর গুরুত্ব
অপচরসীম। উিারিা, মানেপ্রীচি ও তনচিকিা সূফীযির মূল মন্ত্র। িাযির থকাযনা ভাগোযেষণ ো
উচ্চাকাঙ্খার অচভলাষ থিখা া ়েচন। শুযুমাত্র োংলার সূফীসাযক ন ়ে অচযকাংশ সূফীসাযকযির জীেন েৃিাত
প মাযলািনা করযল থিখা াযে িারা অিেত প্রিেত স্থাযন আস্তানা গযে িুযলযেন। থগৌ ়ে পান্ডু া়ে র জালাল
িাচিচজ থেযক শুরু কযর েীরভূযমর মখদুম শাহ অেো থনত্রযকানার শাহ সুলিান রুচমর মাজার িার প্রমাণ
থি ়ে। সূফী সাযকযির যোন-যারণা রাজ প্রশাসকযিরও প্রভাচেি কযর। থসই সূযত্র সম্রািরা সূফীযির সমান
প্রিশমযন চনষ্কর ভূচম প্রিান করযিন ।মালিযহ সুলিান শাহ জালালুচিন িাচিচজযক খানকা তিরীর জনে 22
হাজার চেঘা সম্পচি ও ়োকফ কযর থিন া 22000 এযেি নাযম পচরচিি। েযমমান থজলার কাযিায়ার
থকিুগ্রাযম হ রি শাহ গচরে থহাযসযনর উযিযশে সুলিান থহাযসন শাহ মসচজি চনমমাণ কযর থিন ার
ধ্বংসােযশষ এখনও িৃশেমান। সুলিান ইচল ়োস শাহ(১৩৩৯ -১৩৫৮ চি:), রুকুনউচিন োরোক শাহ
(১৪৫৯ -১৪৭৮ চি :), আলাউচিন থহাযসন শাহ (১৪৯৩ - ১৫১৯ চি:) ও নুসরি শাহ (১৫১৯- ১৫৩২ চি
:) সকযলই সুচফ সাযকযির পৃষ্ঠযপাষকিা কযরযেন অেমাৎ মুঘল সম্রাি আকেযরর খাজা মইনুচিন চিশচির
প্রচি আনুগিে, থসচলম চিশিীর সাচন্নযযে োকা , জাহাঙ্গীযরর খাজা োোর প্রচি সমাননা , িারাচশযকার
সূফী পেগামী হওয়া ও শাহজাহাযনর সূফী সাচন্নযযের অনুরূপ চিত্র োংলাযিও থিখা চগয ়েচেল। সম্রাি
শাহজাহান কিৃমক ১১২৪ চিোযে রাজশাহীর থমৌলানা শাহ হাচমি িাচনশ মযন্দর উিরাচযকারীযক মিিই- মাশ(যমমীয় পিভূচম োকা সাযকযির চনস্কর ভুচমিান) প্রিান কযরন া েিমমাযন রাজশাহী কাযলক্টচরযি
সংরচক্ষি আযে ।4 গযেষক আেুল ওয়াচল হাসান মাচরয়া েুরহাচনর উিরাচযকারীর চনকি থেযক সনি উদ্ধার
কযরন থ খাযন হস্তাতচরি চকেু সম্পচির উযল্লখ আযে। সম্রািযির পৃষ্ঠযপাষকিাসহ নানান সাহা ে
সূফীযির চি ়ো-কলাপযক আরও ত্বরাচেি করযি সাহা ে কযর। ও ়োযহিািুল ওজুি এেং ও ়োযহিািুশ
শুহুি শে অতযর থরযখ সূফী সাযকরা িচরযের থসো, িান যোন ও লঙ্গরখানা পচরিালনাযি চনয ়োচজি
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োকযিন। খাজা মইনউচিন চিশচির মালফুজাযি েচণমি আযে ----থক ়োমযির আজাে থেযক মুচি থপযি
হযল দুুঃস্থ চেপন্ন ও উৎপীচেিযির থখিমি করযি হ ,়ে অভােগ্রস্তযির অভাে থমািন এেং ক্ষুযািমযির
আহার প্রিান করযি হ ।়ে চিচনই প্রকৃি আযরফ চ চন অভােগ্রস্ত েেচিযক খাচল হাযি থফরাননা। পাণ্ডয়াই
শাহ সূফী থশখ জালালউচিন িাচিচজর োসস্থান ো ়োও মাোসা, লঙ্গরখানা, িািেে চিচকৎসাল ়ে ও গ্রোগার
ইিোচি যমমী ়ে ও থসোমূলক প্রচিষ্ঠান রয ়েযে। এখাযন িান্নুরখানা থেযক েহু মুসাচফর অন্ন থপি। েীরভূযমর
খুচস্তচগচরযি শাহ আেদুল্লাহ চকরমাচন মানেযসোয় খানকাহ, মাোসা, অচিচেশালা ও গ্রোগার ইিোচি
প্রচিষ্ঠান চনমমাণ কযরন।5 পীর আেু েকর চসচিকী েহু মানচেক প্রচিষ্ঠান থ মন অনাে আশ্রম, চশক্ষাপ্রচিষ্ঠান
ও মাোসা প্রচিষ্ঠা কযরন। িার পুত্র আেুল কাহার চসচিকী অনুরূপ সামাচজক কাযজ অঙ্গীকারেদ্ধ চেযলন ।6
সূফীরা চেযলন অসহায ়ের সােী, িচরে- সেমহারাযির শচরক। সূফীরা আল্লাহর থপ্রযম একমুখী হও ়োর জনে
সমস্ত চেষ ়ে সম্পচি থেযক িূযর োকযিন। িাাঁরা মযন করযিন গচরে থলাযকর চকেুই থনই িার থকান ক্ষচি
হ ়ে না। চকেু না থপয ়ে থস দুুঃখী ও অসহা ়ে হ ়েনা। িাই থকান চেষয ়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা িাযির জীেনযক
চেিচলি কযর না। এই অেস্থাযিই মানুষ সহযজই আল্লাহর সচন্নকযি আসযি পাযর। সূফী থসখ ই ়োচহ ়ো
মুয়াি আল-রাজী, আেুল হাসান চসমুন, আেু সঈি ফািলাল্লা প্রমুখ েেচি এইরূপ যারণা রাখযিন।
িচরেযির প্রচি উচ্চ যারণা থপাষণ ও সমাযজ িাযির প্রাযানে ও গুরুত্ব প্রচিষ্ঠা ়ে সূফী সাযকযির একচি িৃঢ়ে
ভূচমকা চেল। এই উিার ভােনা, থভাগ, চেষয় আকাঙ্ক্ষার ঊযধ্বমর িশমন সামাচজক গিনমূলক িৃচষ্টভচঙ্গ
তিচরযি চেযশষ ভূচমকা রিনা কযর।
িুরযস্ক থেযক েযমমাযনর পুরািনিযক আযসন (েিমমাযন আলমগঞ্জ) চপর সূফীসাযক শাহ োরচি োয়াি
চ চন পযর োহরাম সাক্কা (সাক্কা কোর অেম জল প্রিানকারী) নাযম খোি হন। জ্ঞানী এই েেচির কাযে েহু
মানুষ চেচভন্ন সমসো চনয ়ে উপচস্থি হযিন। েহু মানুষযিরযক চিচন জাগচিক থসোসমূহ প্রিান কযরন । িাাঁর
মৃিুের পর িাাঁর উিরসূচর এেং মিওয়াচল্লগণ একই ভাযে এখনও িীন দুুঃখীযির প্রচি সাহায ের হাি
োচ ়েয ়ে থিন।7 এো া়ে ও ঘিনা চেযশযষ থেশ চকেু থক্ষযত্র সূফী সতযির জনচহিকর কা মােলীর পচরি ়ে
থমযল। রাজশাহীর মহাকালগযের থলাক প্রিচলি কাচহনী অনু া ়েী থিওরাজা কিৃমক নরেচলর প্রিলন চেল ।
হ রি শাহ মখদুম রুযপাশ জনমযির সাযে এই নরেচল েন্ধ কযরন। Richard Maxwell Eton পূেমেযঙ্গ
কৃচষ সম্প্রসারযনর এক িযে থিখাযেন মুঘল আমযল কৃচষ পযণের িাচহিা োেযল মুসচলম শাসক ও চপর
িরযেযশরা েনজঙ্গল থকযি নিুন েসচি গযে থিাযলন ও কৃচষ জচমর সম্প্রসারণ কযরন।8 সুলিান োরোক
শাযহর আমযল েনোর কেল থেযক রাজযানী রক্ষার কাযজ িরযেশ থ াদ্ধা নাযম খোি শাহ ইসমাইল গাজী
চিজ চনমমাযণ ভূচমকা রাযখন।
সাম্প্রচিককাযল গযেষকগণ স্না ়েুচেজ্ঞাযন গযেষণার থক্ষযত্র এেং মানচসক অসুস্থিা থোঝার থক্ষযত্র
আযোচিকিাযক একচি থেরাচপ পদ্ধচি চহযসযে থিখযেন। মানচসক স্বাযস্থের িৃচষ্টযকাণ থেযক আযোচিকিার
ভূচমকা স্বীকা ম হয ়েযে ১৯৮৪ চিোযে ৩৭ িম World Health Assembly থি। পচিমাচেযশ্বর থেশ চকেু
থিযশ আযোচিকিাযক চশক্ষার অতভুমি করা হয ়েযে। 'Psychiatry' শেচি চগ্রক শে 'Psukhe' ও 'iatreia'
থেযক এযসযে ার অেম আযস psyche ো soul ও healing ো চনরাময় া সূফীোযির সযঙ্গ সামঞ্জসেপূণম।
সাম্প্রচিক গযেষণায় Foskett থিচখয ়েযেন ৪৫ শিাংশ মানচসক স্বাস্থে চেশারি মযন কযরন আযোচিকিা
মানচসক থরাগ সংিাত সমসো চনরসযন কাযজ আসযি পাযর। মুরীিরা মুচশমিযির হস্তযক্ষযপ মনযক
একযকচিক করযি পারি। এই একযকচিকিা ও চেশ্বাস েেচির মানচসক সমসো চনরসযন 'কগচনচিভ
চেযহচভ ়োর থেরাচপর' অনুরূপ সাহা ে করযি সক্ষম। ুযগ ুযগ েহু মানুষ মানচসক সমসো চনয ়ে সূফী
িরগায় হাচজর হযল ইচিোিক চেশ্বাস ও িার অভোযসর থেরাচপউচিক প্রচি ়ো কাজ কযর মানচসক স্বাযস্থের
উন্নচি ঘিাযি সক্ষম হি। এো ়োও স্বাস্থে থক্ষযত্র সূফী সাযকযির একচি ভূচমকা পূযেমই উযল্লচখি হয ়েযে।
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িািেে চিচকৎসাল ়ে প্রচিষ্ঠা োোও িীন িচরযের চিচকৎসা ়ে অযনক সূফী সাযক অগ্রণী ভূচমকা গ্রহণ
কযরচেযলন ার মযযে জালাল উচিন িাচিচজ , শাহ আেদুল্লাহ চকরমাচন ও আেুেকর চসচিকী প্রমুযখর নাম
উযি আযস।9
োংলা ়ে সূফীগযনর আগমযনর সম ়ে কালযক এককো ়ে তেষমেহীন, সাম্প্রিাচ ়েক সম্প্রীচির সম ়েকাল
েলা া ়ে না সুিরাং সূফীোি খুে সহযজই োংলার মাচিযি চভচি স্থাপন কযরচেল একো চিক ন ।়ে এক
দুগমম পচরচস্থচিযি সুচফোযির জীেনযারা, মুি স্বাি, থপ্রম ও প্রীচির োণী, থ যকাযনা যরযনর তেষমেহীনিা
ও মানেযসো প্রভৃচি তেচশষ্টেগুচল প্রেল েনোর নোয় েঙ্গী ়ে সমাজযক প্লাচেি করল। েহু মানুযষর এই নে
ভােনার েত্র ো ়ো ়ে আশ্র ়ে চনযি শুরু কযরচেল। ইসলাচমক থগাাঁোচম নয় ওয়াহািাযি ও আিয়ান এর
কামনা লালসাহীন যারণা চেস্তৃি হয ়েচেল। সকল যমম েযণমর মানুষযক আপন কযর থনওয়ার এই িশমন ও
মিোি আঞ্চচলক ভােনার সাযে চমযশ নিুন উিীপনা তিরী করল। সকল যমম, জাচি ও থশ্রণীর পুণেিীযেম
পচরণি হল সূফীযির খানকাহ ও মাজারগুচল ।ভােপ্রেন োংলায় সূফীযির আগমযন সাযারণ মুসচলম শাস্ত্রীয়
ইসলাম থেযক চেচেন্ন হযয় সূফীপেীযির চিতা যারায় গা ভাচসযয়চেযলন। : এনামূল হক ইসলাম যযমমর
মযে থেযক এযরযনর জন্মলাভ করা নিুন ইসলামযক েলযলন থলৌচকক ইসলাম। এরা স্রষ্টা, সৃচষ্ট ও রহসেময়
মানেজীেনযক থকি কযর সহজ জীেন পে থেযে চনযলন। এই থপ্রক্ষাপযি িারা স্থানীয় রীচিনীচি িারা
গভীর ভাযে প্রভাচেি হল। চহন্দু মুসচলম এযক অপযরর উৎসযে অংশ চনযি শুরু কযর। আেুল কাহার
চসচিকী িার ওচল চপিার অমুসচলমযির প্রচি মযনাভাযের েণমনা কযরযেন :" চপিা েযলযেন িাাঁযির আযলা
আর থরাি সকযলর জনে পাওয়া ায়। যনী গচরে সকযলর জনে োিাস েযয় ায়। এগুচল চক যমম জাচি
চহসাযে েচিি হয় ? শসে এেং মাে চক মুসচলম ও অমুসচলম চেযশযষ কম থেচশ চভন্নভাযে েচিি হয় ? ও
মানে সকল মযন থরযখা চহন্দু েুদ্ধ এেং অনোনে অমুসচলমযির সাযে আচম থিমনই েেেহার কচর, আল্লাহ
থ মন িাযির সাযে েেেহার কযরন। িার এই প্রকৃচি েহু চেযমমীযির িার প্রচি আকচষমি কযর। "
ভারিীয় উপমহাযিযশর প্রভােশালী সূফী েেচিযির মযযে অনেিম চেযলন চনসারউচিন আহযমি চ চন
োংলার িচক্ষণ অংযশ এই নিুন ভাযের প্রসার ঘচিযয়চেযলন। িার অঞ্চযল থেচশরভাগ চহন্দ সম্প্রিায়
েসোস করযিন চকন্তু থকাযনা চহন্দু মুসচলম িযের প্রমান পাওয়া ায়চন। চিচন এই থলৌচকক মুসচলম
সম্প্রিাযয়র মযযে মানেিা ও সহানুভূচির িচরত্র রিনা করযলন। অেমাৎ েলা ায় সূফী সাযযকরা
আযোচিক ও োস্তে সমাযজ চহন্দু- মুসচলম সম্প্রিাযয়র মযযে এক থ াগসূত্র চহসাযে কাজ কযরচেযলন।
আজও িার যারা সম্প্রীচির যারা চেিেমান। এই ভােচমশ্রন পঞ্চিশ ও থষােশ শিােীযি িীি উৎফুল্লিা
লাভ কযরচেল। ১৭ শিযকর একজন চিশিী সূফী থলখক আেুর রহমান। চিচন সংস্কৃি জানযিন এেং গীিা
অনুোি কযরচেযলন। চিচন ভচেষে পুরাযনর উপর চভচি কযর একচি রিনা কযরন া চহন্দু ও ইসলাচমক যারা
গুচলযক একচত্রি করার থিষ্টা কযরচেল। িার মযি া ভাযলা িা আমাযির প্রচিচি সম্প্রিা ়ে থেযক গ্রহণ
করা উচিি। "আযনা ভে িািাযভা ইয়ন্তু চেশ্বনাে" - অেমাৎ সমস্ত চিক থেযক মহান ভােনা আমার কাযে
আসুক ; (ঋযেি ; ১-৮৯-১ ) এর সাযে িাাঁর সূফী ভােনার চমল পাও ়ো া ়ে। পঞ্চিশ ও ষষ্ঠিশ শিােীযি
কালান্দাচর সূফীগযনর এমন ভাোযারার কারযণ জাচি-যমম-েণম চনচেমযশযষ সকযলর কাযে এই থগাত্র অচি
জনচপ্র ়ে হয ়ে ওযি। এই প্রেম মুসচলম সূফীগযনর থ াগসাযনার কো জানযি পারা া ়ে। রামানন্দ , কেীর ,
নানক িাদু প্রমুখ সাযকযির চেখোি োণী িার সহা ়েক হয ়েচেল। এই চমলযনর ফযল তিিনে থিযের হাি
যযর থগৌ ়েী ়ে তেষ্ণেযমম সূফীোযির সাযে সামঞ্জসে থরযখ চমলনযমলা থক্ষত্র প্রস্তুি কযরচেল। এই
সংচমশ্রযণর ফল থেযকই োউল সম্প্রিায ়েরও উৎপচি হ ।়ে িূ ়োত পচরণচি চহযসযে থিখা া ়ে এরা থপ্রচমক,
এরা মরমী, এরা চেচশষ্ট থকান সমাজ েন্ধন মাযন না, থকান যযমমর অনুশাসন থক গ্রাহে কযর না এেং এরা
উিাসীন গান থগয ়ে স্থানাতযর ঘুরযি োযক। োংলায় একািশ -িািশ শিােীযি সুচফোযির আগমন
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অগ্রগচিপ্রাপ্ত হযয় োউল সম্প্রিায ়ের জনচপ্র ়েিাযক ত্বরাচেি করার থ
পূণম চেকাযশর লীলা অযোয় িার থমাহনায় থপৌাঁোল।

াত্রা থসখাযন সামে, থপ্রম ও শাচতর

সূফী সাযকযির জীেন প মাযলািনা করযল থিখা া ়ে িারা চেযলন উচ্চচশচক্ষি, ভােোিী, িাশমচনক।
জীেন, থ ৌেন ও কাল সম্বযন্ধ িাযির চিতা ভােনা চেল উচ্চমাযগমর। ভারযি প্রযেশ কযর সুফীিে ভারিী ়ে
তজন, থেৌদ্ধ ও চহন্দু আযোচিকিাোযির সংস্পযশম এল। যীযর যীযর থেিাত, উপচনষি, থ াগ-িন্ত্র , প্রকৃচিপুরুষ ও শাস্ত্র সিাযরর চেপুল জ্ঞান ভান্ডাযরর সাযে পচরি ়ে হল। চেস্তৃি হল িাযির িাযির জ্ঞানজগৎ। চিতা
থিিনাই েোচপ্তর সাযে সাযে িাশমচনক ভােনা থক্ষত্র প্রসাচরি হযলা ার একচি অংযশর প্রকাশ হল
সাচহিেিিমা। জাচহি েচণমি এক সৃষ্ট িে থেযক োঙ্গালী সূফীযির লক্ষে ,সাযে ও সাযনা সম্পযকম যারণা করা
া ়ে --“না চেল চক্ষচি জল
ই মচহ মন্ডল
শূনে মযযে না চেল প্রকাশ।
স্বগম মিমে পািাল
সে চেল অন্ধকার
আউর না চেল আকাশ।
িি সূ ম িারা
না চেল অচভ পরা
না চেল নেীন জলযর
োউ েরুন আনল পৃচেেী রসািল
না চেল পেমি চশখর।
নি-নিী শূনোকার
না চেল পা ়ে ঝঙ্কার
না চেল সাগর চিখ স্থান
সংসাযর না চেল চকেু
সে তহল িার চপেু
সযেমাত্র চেল ভগোন।
এক চেল চনজরূপ
চকেু না পাইল সুখ
ভাচেলা প্রভু আপন শরীযর
শূনোকার ঘুিাই িৃষ্ট রচিলাি নানা সৃষ্ট
এক থখলা থখলাে সংসাযর।…। “1 0
আযুচনককাযল রেীি ও লালন সাচহযিেও সূফী িশমযনর এক গভীর প্রভাে লক্ষে করা ায়।
“ াোর চিযন এই কোচি েযল থ ন াই
া থিযখচে া থপয ়েচে িুলনা িার নাই।
াোর চিযন এই কোচি জাচনয ়ে থ ন াই।
চেশ্বরূযপর থখলাঘযর কিই থগলাম থখযল ,
অপরুপযক থিযখ থগলাম দুচি ন ়েন থমযল।.
াোর থেলা এই কোচি জাচনয ়ে থ ন াই।“

- গীিাঞ্জচলুঃ১৪২

“থ ফুল না ফুচিযি ঝযরযে যরণীযি,
থ নিী মরু পযে হারাযলা যারা ,
জাচন থহ জাচন িাও হ ়েচন হারা। “

- গীিাঞ্জচলুঃ১৪৭

“আমার এ ঘরখানা ়ে থক চেরাজ কযর
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িাযর জনমভর একোর থিখলাম নাযর। “

-লালন ফচকর

“আচম একচিনও না থিখলাম িাযর
আমার োচ ়ের কাযে আরচশ নগর
এক প ়েশী েসি কযর।
আচম একচিনও না থিখলাম িাযর।“

- লালন ফচকর

“কাোর চক চনচরখ, চনরূপণ—
চনযজর কাোই নাই অযেষণ,
খচললুল্লার কাো ়ে চক কখন
থখািাযক থকউ পা ়ে থিখযি।
খচললুল্লার কাো থর ভাই
থস কাো থপৌাঁেযি হ ।়ে
আিম কাোই থিখনাযর মন , আযগ থিয ।়ে “

-লালন চশষে দুিু

সূফী িশমযন াকাি চনয ়ে একচি চভন্ন িৃচষ্টভচঙ্গ রয ়েযে। শচরয়িী ইসলাযম চেষ ়ে ও সম্পচি অনু া ়েী
েেচিযক াকাি িান করযি হ ।়ে চকন্তু েহু সূফীপেী যারা যনীযির চেষ ়ে সম্পচির থহফাজযির জনে াকাি
চকংো িচরেযির চনিু হয ়ে গ্রহণ পোচিযি চেশ্বাস কযরন না। িাযির মযি াকাি িাও থিযহর। েযলন
নফযস আমারাযক িমন করার জনে থিযহর াকাি পচরপূণম আিা ়ে করযি হযে এেং িার প্রাচপ্ত পে
চহযসযে চনযিমশ কযরন মযনর পচরশুদ্ধিাযক। আমাযির জ্ঞাযনচি ়ে ও কযমমচি ়েগুযলা জীেন োকাকালীন
চেচভন্ন কাযজ পচরিাচলি হয়, ো জ্ঞাযনচি ়ে: িক্ষু, কণম, নাচসকা, ত্বক িারা থিচখ, শুচন, অনুভে কচর
অপরচিযক কযমমচি ়েগুযলাও চেচভন্ন উযিেযশে পচরিালনা কচর। সূফী সাযযকরা েযলন এই সকল ইচিয়যক
খন সুপযে পচরিাচলি করযি পারযেন িখন হাচককী াকাি আিা ়ে হযে। থ মন িক্ষুযক মন্দ পে থেযক
সুপযে িালনা করযি সক্ষম হযল থিাযখর াকাি আিা ়ে হযে, চজহ্বা চিয ়ে অশ্লীল, মূলেহীন োকেেেয়
থেযক িূযর থেযক সুপযে িাচলি করযল চজহ্বার ো মুযখর াকাি আিা ়ে হযে। হজরি রসূল পাক অেমাৎ
নেী েণমনা কযরন, "মানেযিযহ এমন একচি মাংযসর িুকযরা আযে া পাক হযল সমস্ত থিহ পাক আর িা
চি নাপাক হ ়ে িযে সমস্ত থিহই নাপাক। িার নাম হল ক্বলে ো অতর"। িাই িারা চনযজযক ক্বলেযক
পচরশুদ্ধ করার মাযেযম থিযহর হাচককী াকাি আিায ়ের চনযিমশ চিয ়েযেন।1 4 এই িৃচষ্টভচঙ্গ আিশমোিী,
তনচিক, সামাচজক মানুষ ও সমাজ তিচরযি অভােনী ়ে কা মকরী হ ।়ে এমন েহু থক্ষযত্র সূফী িশমন সামাচজক
সংস্কাযরর পে থিখা ়ে। আলী রাজা কানু ফচকর জ্ঞান সাগযরর রাগ েসযত ফচকর িরযেশ এর স্বরূপ
সম্পযকম চনযিমশ চিয ়েযেন:
“জে জন শুদ্ধ ফচকর প্রযান
জাচনে রিন সে মাচির সমান।
রত্ন মাচি সমান পাচরযল কচরোর
কচহযেত প্রভু থস ফচকর হ ়ে সার।
সুগন্ধ দুগমন্ধ চি জাযন এক সম
সমান জাচনযল থলাক উিম অযম।
নর পরী পশু পক্ষী পিঙ্গ কীিচস
সকল সমান জাযন িযে থস িযেমশী।
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জগি সমান এক জাযন থজ েুচঝযি
থস সকল পাযর িযে িযেমশ হইযি'।
চিন থলাক পাযল গাযল এক করিাযর
এক প্রভু থসযে জযপ সেমজীে ….।“
এরূপ সাচহিে রিনার মযে চিয ়ে সূফী,ফচকর ও িরযেশরা িাযির িশমন িযের উপর চভচি কযর
মানেকুযলর উযিযশে চেযান চিয ়েযেন। তেষ্ণে পিােলী সাচহিে যারার গিযনর সাযে থ াগ কালান্দার,
িাচলেনামা, সুরনামা, নূরনামা ও জ্ঞানসাগর প্রভৃচির েোপক সািৃশে থিখা ায়। েঙ্গী ়ে সূফী সংস্কৃচিযি
গান-োজনার যেষ্ট অেিান রয ়েযে। েযঙ্গ জনচপ্র ়ে হও ়ো মািাচর থগাষ্ঠী সুসচিি করা একচি োাঁশযক
একজন মানুষ নািাযি োকযিন অপরজন োিে ন্ত্র োজাযি োকযিন। এই প্রো সাংস্কৃচিক অংশ হযয়
েোপকিা লাভ কযর এেং েহুকাল োংলা ়ে িযল আসযে। শাহজাহাযনর থজেষ্ঠ পুত্র িারা োংলার গভনমর হযল
চিচন মািাচর চসলচসলাহযি একচি সনি িান কযরন, রাজশাহী শহযর িা সংরচক্ষি আযে। চিশচি ও
সুরােচিম সম্প্রিা ়ে ভুি সাযকযির মযযে গান-োজনা একচি অপচরহা ম চেষ ়ে চেল। িারা গান োজনার সাযে
আযোিভাযে চেযভার হয ়ে থ যিন। সূফীযির মাযেযমই োঙাচল জীেযন এইরূপ গান োজনার (সামা) প্রেম
পচরি ়ে থমযল। োো শাহ আলীর মাজার প্রাঙ্গযণ ভচিমূলক গান ও োোর জীেনযক থকি কযর মারফচি
গান চমরপুযরর ঐচিহে েহন কযর। থ মন“শাহাচল োো আল্লাহর আউচল ়ো
োো , চমরপুযর আযো িুচম ঘুমাই ়ো
মুচশমি মওলা নামচি থিামার
শাহ আলী নামচি থিামার।“1 1
--থেশ জনচপ্র ।়ে এোোও এপ্রসযঙ্গ সুফীযির ভচি সঙ্গীি কাওয়াচল সঙ্গীযির গুরুত্ব েলার অযপক্ষা
রাযখনা। কাও ়োচল শেচি আরচে শে ‘থকৌল’ ো ‘থকৌলুন’ থেযক এযসযে ার অেম োকে। েহুেিযন শেচি
হয় কাওয়াচল। ারা কাওয়াচল গান কযরন িারা কাও ়োল চহসাযে পচরচিি। কাওয়ালরা িাযির থশ্রািাযির
আযোচিক ভাযে ভাসাযনার জনে িাযির িৃচষ্ট িশমনযক সচিয়ভাযে েেেহার কযরন মানেমনযক ঈশ্বর ো
আল্লাহমুখী কযর থিালার প্রেণিা থিখা া ়ে কাওয়াচল সঙ্গীি। আমরা আজ থ কাও ়োচলর রূপ শুচন িা
েহুমুখী কচে সঙ্গীিজ্ঞ আচমর খসরু (১২৫৩ – ১৩২৫ চিুঃ) িারা উদ্ভাচেি েযল চেশ্বাস করা হ ।়ে চিচন
থসিার এেং িেলা আচেষ্কার কযরচেযলন েযলও অযনযক মযন কযরন। চিচন চিচল্লর সুচফ ওস্তাি চনজামুচিন
আউচল া়ে র চপ্র ়ে চশষে চেযলন। এই চেযশষ সঙ্গীি সাযারণি অিীযির সুচফ গুরুর মাজাযর আযোচিক
অনুশীলযনর একচি গুরুত্বপূণম অংশ চহসাযে ুি হযয়চেল।। এই সঙ্গীযির , থমৌচখক ঐচিযহের মাযেযম
িমােযয় জনচপ্রয়িা েৃচদ্ধ থপযি শুরু কযর। হ রি মাহেুযে এলাহীর িরোর শরীযফ কাও ়োচল গাযনর
জনচপ্রয়িা চেল। সাম্প্রচিককাযলর কাওয়াচল কনসাযিম আযোচিক ভাযের অভাে হযলও আজ সমগ্র চেযশ্ব
েোপকভাযে কাওয়াচল গান সমািৃি হযয়যে। সুচফরা জ্ঞাযনর িাইযি উচ্চ আসন চিযয়যেন উপলচিযক
এেং হৃিয়যক চনযিমশ কযরযেন উপলচির আযার চহসাযে। চিরািচরি সংস্কাযরর উপযর চেিরণকারী সূফী
সাযক আনসাচরর ভাষায় ----------“ির রাযহ থখািা দু কেহ আমি হা চমল।
থয়ক কেহ ই সুরি অস্ত থেক কেহ ই চিল।।
িা, থে িোচন চজয়ারি ই চিলহা কুন।
কফ জুন জ হজার কেহ আমি থয়ক চিল।। “
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উপযরাি আযলািনার মাযেযম আমরা েলযি পাচর থ সূফীোি ও িার যারক ও োহযকরা োংলা
িো ভারযির সমাজ জীেযন চেচেয ভূচমকা পালন কযরযে। সমাজ গিযনর েহু মূলেোন উপািান
সূফীোযির মযযে থিখা চগয ়েচেল। োংলায় জ্ঞানীগুনী সূফীযির আগমন োংলার যমমীয় সামাচজক-সাংস্কৃচিক
ইচিহাযস এক ন ়ো অযোয় থ াগ কযর।
সূফী সাযকযির খানকাহ ও মাজার গুচলযক থকি কযর িাযির িরীকযি অনুগামীযির িারা আজও
প মত জনমুখী কা মকলাপ অেোহি রযয়যে। িচিন না পৃচেেীর অত হযে, চিক িিচিন এই মুি মহান
ভােনার মুচরিযির অভাে হযেনা।
“থ থপয ়েযে প্রাচপ্তয াগ উ ত
়ে জীেন
থস জাযন ভূযর থশাভা চেচিত্র থকমন।“1 2
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