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সারসাংয়েপ: 

আত্মপলরচয়ের সাংকট হি বযলির এমন একটা অবস্থা, চেখায়ন বযলি লনয়ের সত্তা সম্পয়কে অলনশ্চেিা অনুভব কয়র এবাং চসই সয়ে লনয়ের সামালেক চালহদা 
ও প্রিযাশা পূরয়ের েনয সাংগ্রাম কয়রও বযর্ে হে। বাঙালির সাাংসৃ্কলিক আত্মপলরচয়ের ময়যযও এই যরয়নর সাংকটয়বায িে করা োে। লনয়ের ঐলিহয সম্পয়কে 
সুস্পষ্ট জ্ঞান ও চচোর ঘাটলির ফয়ি তিলর হে আত্মপলরচয়ের সাংকট। এই সাংকট দূর করয়ি লনেস্ব ঐলিহয ও সাংসৃ্কলি সম্পয়কে োনা ও চচো করা প্রয়োেন। 
লকন্তু বাঙালির ‘লচন্তাহীনিা’-ই বাঙালি-সাংসৃ্কলির আত্মপলরচে গঠয়নর প্রযান অন্তরাে হয়ে দাাঁলিয়েয়ে। বাঙালির এই সাাংসৃ্কলিক আত্মপলরচয়ের সাংকট চর্য়ক 
মুলি চপয়ি বাউয়ির গভীর মানবিাবাদী েীবনদশেন কীভায়ব সাহােয করয়ি পায়র, চসটাই বিেমান গয়বষোর আয়িাচয লবষে। বাউয়ির দশেন প্রকৃিপয়ে 
মানুয়ষর েীবয়নরই দশেন, চে দশেন োলি-যমে-বেে-য়গাত্র-সম্প্রদায়ের ময়যয চভদায়ভদ না কয়র সবাইয়ক মনুষযয়ের আহ্বায়ন একলত্রি কয়র। বাউি ময়ি, প্রর্য়ম 
আত্মায়ক োনয়ি হে; লচনয়ি হে। আত্মার ময়যযই পরমাত্মার সন্ধান পাওো োে। লনয়ের আত্মায়ক, মনয়ক শুদ্ধ করার মযয লদয়েই সকি প্রকার মেি লনলহি। 
বাউিরা িাই ময়নর মানুয়ষর সন্ধান কয়রন। চসই ময়নর মানুষ চকায়না রি-মাাংয়সর মানুষ নন, ‘েুদ্র আলম’র চভির িুলকয়ে র্াকা ‘বয়িা আলম’, চে আলম ‘সবে 
আলম’র চভির লবসৃ্তি। আমায়দর ময়িা োগলিক মানুয়ষর কায়ে েগৎ-সাংসার দুয়বোযয বয়ি প্রিীেমান হে। এই দুয়বোযয রহয়সযর কর্াই বাউিরা সহে ও 
সরি কয়র বুলিয়ে চদন। েীবয়নর গভীরিা ও অর্েবহিা অনুসন্ধায়ন বাাংিার প্রকৃি সন্তান এাঁরাই। বাঙালির সাাংসৃ্কলিক আত্মপলরচয়ের সাংকট চর্য়ক উদ্ধার 
চপয়ি হয়ি এাঁয়দর স্মরে গ্রহে করা আবশযকীে। 
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‘পলরচে’ হি লকেু গুোবলি, লবশ্বাস, বযলিে, চসৌন্দেে এবাং প্রকাশভলে--- ো একেন বযলিয়ক গয়ি চিায়ি। ‘পলরচে’ শয়ের 
ইাংয়রলে প্রলিশে ‘identity’। শেটা এয়সয়ে িালিন ‘Idem’ চর্য়ক, োর অর্ে ‘the same’। Identity বা পলরচয়ের সাংজ্ঞা 
লদয়ি লগয়ে পাশ্চািয সমায়িাচক বয়িয়েন, “(Identity) refers to the ways in which individuals and groups define 
themselves and are defined by others on the basis of race, ethnicity, religion, language and culture.” 
(Jenkins, 1996, p. 4) 

সুিরাাং এককর্াে বিয়ি পালর, পলরচে (identity) হি এমন লকেু তবলশষ্টয, োর দ্বারা চকায়না বযলি পলরলচলি িাভ কয়র এবাং 
এমন লকেু গুোবলি োর দ্বারা চকায়না বযলিয়ক অয়নযর চর্য়ক পৃর্ক করয়ি পারা োে। লকন্তু েখন বলি আত্মপলরচে, িখন ‘আত্ম’ 
(Self) শেটার দ্বারা মানুয়ষর বযলিগি অনুভূলিয়কই ইলেি করা হে। এই অনুভূলিগুয়িার সাহায়েয েখন চকায়না বযলি লনয়ের 
পলরচে লনয়েই লনযোরে করয়ি পায়র, িখন চসই অনুভূলিগুয়িায়কই বিা হে আত্মপলরচে (self-identity)। আত্মপলরচয়ের 
সাংজ্ঞা লদয়ি লগয়ে লবলশষ্ট মনস্তালিক বয়িন, “(Self-identity is) relatively stable, role-specific understandings and 
expectations about self.” (Wendt, 1992, p. 397)  
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‘সাংকট’ বিয়ি চবািায়না হে মানুয়ষর বযলিগি অসুলবযা বা পলরলস্থলিয়ক ো মানবেীবনয়ক লনশ্চি কয়র চদে এবাং েীবনয়ক 
সয়চিনভায়ব পলরচািনা করয়ি বাযা প্রদান কয়র। ‘সাংকট’ শয়ের ইাংয়রলে হি ‘crisis’। crisis বা সাংকয়টর যারো প্রদান 
করয়ি লগয়ে সমায়িাচক োলনয়েয়েন, “Crisis is a state of disorganization in which people face frustration of 
important life goals or cycle and methods of coping with stressors. The term crisis refers to a person’s 
feeling of fear, shock and distress about the disruption itself.” (Kroger, 2004, P. 19) 

এবার আসা োক আত্মপলরচয়ের সাংকট প্রসয়ে। েখন চকায়না বযলি সামালেক পলরবিেয়নর কারয়ে প্রিযালশি িেয পূরে করয়ি 
লগয়ে মানলসক চায়পর েনয লনয়ের পলরচে (Self-identity) সম্পয়কে সলন্দহান হয়ে পয়ি, িখন িায়ক বয়ি আত্মপলরচয়ের 
সাংকট। আত্মপলরচয়ের সাংকটয়ক ইাংয়রলেয়ি ‘self-identity crisis’ বিা হয়ে র্ায়ক। ‘Identity crisis’ অলভযাটা প্রর্ম 
বযবহৃি হয়েলেি লদ্বিীে লবশ্বেুয়দ্ধর সমে Mt. Zion Veterans-এর পুনবোসন চকয়ে। লবকাশমূিক মনস্তালিক Erik 
Homburger Erikson অলভযাটা পুনরুদ্ধার কয়র প্রর্ম এর ের্াের্ বযাখযা লদয়েলেয়িন। আত্মপলরচয়ের সাংকয়টর যারো প্রদান 
করয়ি লগয়ে সমায়িাচক বয়িয়েন, 

When an individual being unable to answer of some questions like who am I? What can I do? What 

is my position in society and its constituent bodies? What is my status in group --- community and 

organization? What is my goal of life? What do I need? etc. then that man is identified as an owner 

of self-identity crisis. So the practical problems of ‘I’, ‘my’ and ‘me’ represent the crisis of self-

identity. (Mishra & Khatun, 2014, p. 1121) 

চকায়না বযলি আত্মপলরচয়ের সাংকয়ট ভুগয়ে লকনা, চসটা চবািার েনয মনস্তালিকরা চবশ লকেু িেয়ের কর্া বয়িয়েন। িেেগুয়িা 
হি: 

• অবস্থা অনুোেী সবেদা লনয়েয়ক পলরবিেয়ন সয়চষ্ট হওো। 

• ঘন ঘন লনয়ের মিামি বদি করা। 

• লনয়ের সম্পয়কে লকেু লেজ্ঞাসা করায়ক অপেন্দ করা। 

• সহয়েই লবষণ্ন হয়ে পিা। 

• সামালেক সম্পকেগুয়িার ময়যয চকায়না গভীরিা খুাঁয়ে না পাওো। 

• েীবন সম্পয়কে আরও গভীর িাৎপেে অনুসন্ধায়ন প্রবৃত্ত হওো। 

• লনয়ের মূিযয়বায, আযযালত্মক লবশ্বাস, আগ্রহ, চপশা ইিযালদ সম্পয়কে বারবার লনয়েয়ক প্রশ্ন করা। 

• সমায়ে লনয়ের ভূলমকা সম্পয়কে উত্তর খুাঁেয়ি লগয়ে স্বকীে-দ্বয়ের সমু্মখীন হওো ইিযালদ। 

আত্মপলরচয়ের সাংকট প্রযানি দু’রকয়মর হে--- চপ্রষো সাংকট (Motivation crisis) এবাং তবযিা সাংকট (Legitimation 
crisis)। চপ্রষো সাংকট িখনই চদখা চদে, েখন বযলি লনয়ের ‘সত্তা’ (self) সম্পয়কে অভাবয়বায কয়র এবাং চসই সয়ে লনয়ের 
িেয ও মূিযয়বায প্রলিষ্ঠার েনয সাংগ্রাম কয়র োে। এই পলরলস্থলিয়ি বযলি ের্াের্ লসদ্ধান্ত গ্রহে করয়ি এবাং লনয়ের পেন্দগুয়িার 
সামঞ্জসযপূেে রূপ লদয়ি অপরাগ হয়ে ওয়ঠ। অনযলদয়ক বযলি েখন সামালেক চালহদা ও প্রিযাশা পূরয়ে অেম হে, িখন হে 
তবযিা সাংকট। 

সুিরাাং, চপ্রষো সাংকট চদখা লদয়ি পলরচে ঘাটলি (identity deficit) হে, এবাং তবযিা সাংকট চদখা লদয়ি হে পলরচে সাংঘাি 
(identity conflict)। বাঙালির সাাংসৃ্কলিক আত্মপলরচয়ের সাংকয়টর ময়যয উি দুই প্রকার সাংকটই লবদযমান। 

(২) 

‘সাংসৃ্কলি’ শয়ের বুযৎপলত্ত করয়ি দাাঁিাে সম -√কৃ+লিন । শেটা ইাংয়রলে ‘Culture’ শয়ের সমার্েকরূয়প মারালঠ ভাষাে প্রর্ম 
বযবহার করা হে। িার অনুকরয়ে সুনীলিকুমার চয়টাপাযযাে বাাংিাে ‘সাংসৃ্কলি’ শে গ্রহে কয়রন। (চয়টাপাযযাে, ১৩৬৭, পৃ. ৮) 
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‘Culture’ কর্াটা এয়সয়ে িালিন ‘Cultura’ চর্য়ক, োর অর্ে ‘a cultivating, agriculture’। ‘Culture’ শেটা আযুলনক 
নৃলবজ্ঞায়ন ও সমােলবজ্ঞায়ন দুয়টা স্বিন্ত্র দৃলষ্টভলে চর্য়ক বযাখযা করা হয়েয়ে। নৃলবজ্ঞায়ন বিা হয়েয়ে, “Culture . . .  is that 
complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities 
and habits acquired by man as a member of society.” (Tylor, 1871, p. 1) সমােলবজ্ঞান বিয়ে, “Culture . . 
. consists . . . in patterned or ordered systems of symbols which are objects of the orientation of 
action, internalized components of the personalities of individual actors and institutionalized patterns 
of social systems.” (Parsons, 1991, p. 220)  

মানুয়ষর লবশ্বাস, আচার-আচরে এবাং জ্ঞায়নর একটা সমলিি কাঠায়মায়ক সাংসৃ্কলি বিা োে। ভাষা, সালহিয, যারো, যমে ও লবশ্বাস, 
রীলিনীলি, সামালেক মূিযয়বায ও লনেমকানুন, উৎসব, লশল্পকমে এবাং তদনলন্দন কায়ে বযবহৃি হে এমন সব লকেু লনয়েই সাংসৃ্কলি। 
এমনলক সমায়ের সয়ে সমৃ্পি মানুয়ষর লশো, সামর্েয চেসব মানুষ আেত্ত কয়র, চসই সবই সাংসৃ্কলি। সয়বোপলর সাংসৃ্কলি হয়ে 
মনুষযয়েরই লনেোস। সামালেক চেয়ত্র এটা একটা সমায়ের স্বে দপেে। চে দপেয়ের লদয়ক িাকায়ি চসই সমায়ের মানুয়ষর 
েীবনাচার, েীবনয়বায ও দৃলষ্টভলের প্রলিেলব চদখা োে।  

চে েনয়গাষ্ঠীর মািৃভাষা বাাংিা এবাং োরা বাাংিা ভাষাে স্পষ্টভায়ব কর্া বিয়ি পায়র িায়দর বাঙালি বিা হে। বাাংিায়দয়শ 
বাাংিাভাষী েনয়গাষ্ঠীর ময়যয চদয়শর েি-বােু ও িার আনুষলেক ফিস্বরূপ এই চদয়শর উপয়োগী লবয়শষ েীবনোত্রার পদ্ধলিয়ক 
অবিম্বন কয়র, এবাং মুখযিঃ প্রাচীন ও মযয েুয়গর ভারয়ির ভাবযারাে পুষ্ট হয়ে, গি সহস্র বের যয়র চে বাস্তব, মানলসক ও 
আযযালত্মক সাংসৃ্কলি গয়ি উয়ঠয়ে, চসটাই বাঙালি সাংসৃ্কলি। (চয়টাপাযযাে, ১৩৫২, পৃ. ১) উত্থান-পিন ও পলরবিেয়নর মাযযয়ম 
বাঙালি সাংসৃ্কলি আে অপসাংসৃ্কলির রূপ লনয়েয়ে। অপসাংসৃ্কলি বিয়ি লনয়ের সাংসৃ্কলির সয়ে মানানসই নে এমন চবািাে। 
সাংসৃ্কলি েিই খারাপ চহাক, চসটা সাংসৃ্কলিই। সাংসৃ্কলি একটা নযােয যারাে বহমান, মানুয়ষর সভযিা চসটায়ক চেলদয়ক লনয়ে োে, 
চসলদয়কই োে। 

বাঙালির সাাংসৃ্কলিক আত্মপলরচয়ের অনুসন্ধান করয়ি লগয়ে প্রর্য়মই চহাাঁচট চখয়ি হে যমে-আযুলনকিা-প্রগলিশীিিার একটা 
আপলরেি সহাবস্থায়ন। চেখায়ন দাাঁলিয়ে এমন একটা ভ্রালন্তমূিক সাংসৃ্কলির পলরচে পাওো োে, োর চভির অসাংখয স্বলবয়রালযিা 
ও চশকিহীনিা লবদযমান। 

সাংসৃ্কলির স্বভায়বর চভির আত্মপলরচয়ের অভাব র্াকয়ি পায়র। চেয়কায়না অভায়বর ওপর ভর কয়র সাাংসৃ্কলিক কমেকাণ্ড পলরচালিি 
হয়ি পায়র না। এই অভাব একটা সাংকয়টর নাম, না পাওোর চবদনার হিাশা নে। এটায়ক আরও একটু গভীরভায়ব বিা চেয়ি 
পায়র ‘স্বভায়বর অভাব’; অভায়বর স্বভাব নে। 

মানুয়ষর আচরে ও চলরয়ত্রর চভির লদয়ে সভযিার স্বভাব গয়ি ওয়ঠ। এই স্বভায়বর চভির চেসব সাাংসৃ্কলিক তবলশষ্টয র্ায়ক, িা 
চেমন সভযিার সম্ভাবনা চিমলন সাংকটও। বয়িা বয়িা সভযিার সুবেে সময়েও চভিয়র চভিয়র ঘয়টয়ে অমানলবক, লনষ্প্রাে, 
আত্মোগরেহীন সমৃলদ্ধ; োর িিাে চশয়ষ মানুষই হালরয়ে চগয়ে। 

উলনশ শিয়কর পলশ্চমা লচন্তাকাঠায়মার সবয়চয়ে বয়িা পলরবিেনটা লেি ‘ঈশ্বয়রর মৃিুয’। মানবসত্তার লবকায়শ কাল্পলনক ও 
প্রালিষ্ঠালনক ঈশ্বরভাবনা যীয়র যীয়র ম্লান হয়ে এয়সলেি। লবজ্ঞায়নর সিযানুসন্ধান, যয়মের লেজ্ঞাসাহীন প্রচলিি কাঠায়মায়ক চভয়ে 
লদয়ি িৎপর হয়েলেি। মানুষ চাাঁয়দর আয়িাে মুগ্ধ না হয়ে চাাঁদয়ক েুাঁয়ে চদখবার স্বপ্ন চদয়খয়ে। লবশ শিয়ক এয়স লবজ্ঞানয়চিনা 
প্রেুলির চরম পরাকাষ্ঠা চদলখয়ে লনয়েই চেন ঈশ্বয়রর স্থান দখি কয়র বয়সয়ে। ঈশ্বরয়চিনা ও আযযালত্মকিা চেমন যমে কাঠায়মার 
চভির হালরয়ে োে, চিমলন লবজ্ঞানয়চিনাও প্রেুলির অমানলবক উন্নেয়ন চকার্াও আিষ্ট হয়ে পয়িয়ে। লবশ শিয়ক চদখা োে 
‘মানুষই মৃি’। মানুয়ষর মুলি যয়মের বদয়ি লবজ্ঞান লদয়েও সম্ভব হয়ে ওয়ঠলন। আেয়কর একলবাংশ শিক আমায়দর কায়ে উলনশ 
শিয়কর ‘মৃি ঈশ্বর’ ও লবশ শিয়কর ‘মৃি মানুষ’-এর পুনেোগরয়ের সমে লহয়সয়ব প্রিীেমান হয়ে। চাচে, পুয়রালহি, চমাল্লািয়ন্ত্র 
বন্দী চে ঈশ্বরয়ক আযুলনক মানুষ মৃি জ্ঞান কয়রয়ে; প্রেুলিলবদযার অমানলবক সমৃলদ্ধয়ি চেখায়ন মানুয়ষর বযলিসত্তা ম্লান হয়ে 
চগয়ে, মৃিবৎ চসই ঈশ্বর ও মানুয়ষর আে চেৌর্ভায়ব চেয়গ ওঠা প্রয়োেন হয়ে পয়িয়ে। এই প্রয়োেন মানুয়ষর চভিয়রর 
আত্মলবশ্বাস ও আত্মসাংগ্রায়মর। মানুষ চে অর্েহীন ভায়ব যমে ও লবজ্ঞানলচন্তার সাংঘয়ষে েি-লবেি অসহাে প্রােীয়ি পলরেি হয়ে, 
চসখান চর্য়ক িার মুলির প্রয়োেন। এই উভে সাংকট চর্য়ক চবয়রায়ি না পারয়ি িার েনয অর্েননলিক ও সামালেক সমৃলদ্ধ 
চকায়না সফিিাই বয়ে আনয়ব বয়ি ময়ন হে না। 
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চকায়না চকায়না সমায়িাচক সাংকটয়ক ইলিবাচক লদক চর্য়ক লবয়েষে কয়রয়েন। িাাঁয়দর ময়ি, সাংসৃ্কলির সাংকট নে। সাংকট 
লনয়েই সাংসৃ্কলি। এয়দয়শর ময়িা অয়নক চদয়শই এই চচো বহমান। সাংকট এখনকার েীবনাচরয়ের অাংশ। োিীে েীবন লকাংবা 
চিাকেীবন, সবয়েয়ত্রই সাংকট লনয়েই একটা আচায়র পলরেি হয়েয়ে। সাংকটয়ক সাংসৃ্কলি বিার বয়িা েুলি হয়ে, চসটা 
এমনভায়ব েীবয়নর অাংশ হয়ে চগয়ে চে মানুষ চসটায়ক আর অস্বীকার করয়ি পারয়ে না। সাংকটয়ক িখনই আমরা সাংসৃ্কলি 
বিয়বা না, েখন চদখয়বা এটায়ক চমাকালবিার চচষ্টা হয়ে। বরাং এখনকার মানুষ সাংকটয়ক লনয়েয়দর েীবয়নর সয়ে অকৃলত্রমভায়ব 
লমলশয়ে লনয়েয়ে। লনম্নবয়েের লহনু্দরা মুসিমান হওোর কারয়ে, অর্বা লহনু্দরা তবষ্ণববাদ গ্রহয়ের কারয়ে বা এয়কশ্বরবাদ গ্রহয়ে 
অর্বা লহনু্দ-মুসিমান বাউি হয়ে োওোে চেমন নিুন লকেু চচোর ময়যয চেয়ি হয়েয়ে, চিমলন সাংকটও এখনকার েীবয়ন নানা 
চচোর ফি লহয়সয়ব বহমান চর্য়কয়ে। এয়কর পর এক রােননলিক হিযাকাণ্ড, তস্বরশাসন, প্রাকৃলিক দুয়েোগ, দালরদ্রয, চবকারে, 
মূিযয়বায়যর অভাব, দৃলষ্টভলের সমসযা, উগ্রবাদ ও চমৌিবাদ, উত্তর-ঔপলনয়বলশকিা নানা কারয়ে সাংকট একটা চচোে পলরেি 
হয়েয়ে। েুয়গর পর েুগ এটাই চিয়ে। 

মানলবক পৃলর্বীর েনয সাাংসৃ্কলিক পলরমণ্ডি কিখালন েরুলর িা লবয়বকবান মানুষমায়ত্রই উপিলি করয়ি পায়রন। লকন্তু সাংসৃ্কলি 
বিয়ি আমরা কী চবািালে; িা লক চকবি উপয়ভাগ কয়র সমে কাটাবার বস্তু, নালক এলগয়ে োওোর অনুয়প্ররোমূিক িৎপরিা, 
চসটা চবািা দরকার। সাংসৃ্কলির অন্তঃযমেয়ক লচনয়ি না পারয়ি সভযিার ময়মে চপৌঁোয়না োে না। সাংসৃ্কলির যযান-যরন-যারাবালহকিা 
লদয়েই লবরাট সব সভযিায়ক মানুষ লচনয়ি চপয়রয়ে, মমে উপিলি করয়ি চপয়রয়ে। এটাই সাংসৃ্কলির যমে, ো চমৌলিক েীবনয়বায 
ও দশেয়নর োোস্বরূপ চদশ-কাি-সমায়ে রূপান্তর হে। োয়ক পারয়িৌলকক যমে-কাঠায়মার ময়িা লনলদেষ্ট একটা গণ্ডীর চভির আবদ্ধ 
রাখা সম্ভব নে। এই িার চসৌন্দেে। মানব সভযিার উত্থান পিয়নও এই চসৌন্দেে হালরয়ে োে না। 

মানুয়ষর েীবয়নর একটা অমূিয পাওো োলিগি আত্মপলরচে। লনয়ের ঐলিহয সম্পয়কে সুস্পষ্ট জ্ঞান ও চচোর ঘাটলি আত্মপলরচয়ের 
সাংকট তিলর কয়র। আলম আসয়ি কী? এই প্রয়শ্নর উত্তর েখন আলম লনয়েই পাই না, আবার আলম ো চসটা েখন সবাই স্বীকৃলি 
চদে না, িখন এই আত্মপলরচয়ের সাংকট প্রবি অলনশ্চেিা তিলর কয়র। এই সাংকট দূর করয়ি লনেস্ব ঐলিহয ও সাংসৃ্কলি 
সম্পয়কে োনা ও চচো করা চাই। আমরা আমায়দর অিীি ইলিহাস, ঐলিহয আর সাংসৃ্কলির চমিবন্ধয়ন আমায়দর স্বাযীনিা অেেয়নর 
পর্য়ক সুগম কয়রলেিাম। লকন্তু স্বাযীয়নাত্তরকায়ি রােননলিক সুলবযাবাদী চেলে ও িায়দর উৎসাহদািা এক অনুসারীরা অলি 
সুয়কৌশয়ি আমায়দর সমােেীবনয়ক বহুযা লবভি করার প্রয়চষ্টা চালিয়ে োয়ে লনরন্তর। আসয়ি ঔপলনয়বলশক চপ্রিাত্মা োলিয়ক 
‘লবভােন ও শাসন’ নীলিমািার মাযযয়ম রােননলিক ফেদা হালসি কয়র োয়ে লবলভন্ন ভায়ব। হিাশ হই, েখন আমরা অয়হিুক 
েলিয়ে পলি োলিসত্তার পলরচয়ের লবিয়কে। এখনও আমরা েুলি-িয়কে ঘাম িরাই--- আমরা বাঙালি না ভারিীে? প্রকৃিপয়ে 
োলিসত্তার নানা পলরচে চে হয়ি পায়র, চসটা চবািার ময়িা বুলদ্ধ আমরা রালখ না। আসয়ি এটা আমায়দর বুলদ্ধবৃলত্তর প্রাগ্রসরিার 
বযর্েিার প্রমাে। কারে দুয়টাই আমায়দর োলিসত্তার পলরচে--- প্রর্মটা আমায়দর সাাংসৃ্কলিক োলিসত্তার পলরচে, আর অপরটা 
আমায়দর রােননলিক োলিসত্তার পলরচে। এই সহে সিযটুকু চময়ন লনয়ি আমায়দর বাযা চকার্াে? লবয়ভয়দর রােনীলিয়ি 
মশগুি বয়ি চদশ ও োলির স্বায়র্ে আত্মপলরচয়ের সাংকট লনরসয়নর সমে আমায়দর চনই। বাঙালি সাংসৃ্কলির আেয়কর প্রযান 
উপাদান হয়ে ‘লচন্তাহীনিা’। 

আমায়দর আয়িাচয লবষয়ে বাঙালির সাাংসৃ্কলিক আত্মপলরচয়ের সাংকট চর্য়ক মুলি চপয়ি অিযন্ত দৃঢ়ভায়ব বাউি সমাে ও িার 
গভীর মানবিাবাদী েীবনদশেনয়ক মুখয যরা হয়েয়ে। োর পলরচে না চপয়ি সাংসৃ্কলির লনেস্ব যমেয়ক আমায়দর লচনয়ি ভুি হয়ব। 

(৩) 

বাউয়ির চে দশেন িা আমায়দর েীবয়নরই দশেন, চে দশেন োলি-যমে-বেে-চগাত্র-চপশার ময়যয চভদায়ভদ না কয়র সবাইয়ক 
মনুষযয়ের আহ্বায়ন একলত্রি কয়র। এটা সমগ্র মানবোলির দশেন, োর োোে সব যয়মের-চগায়ত্রর-সম্প্রদায়ের মানুষ সময়বি 
হয়ি পায়র। মানুয়ষ মানুয়ষ েখন ভায়িাবাসার ঘাটলি হে, িখন শুরু হে সাংকট। এই পলরলস্থলির উত্তরয়ে বাউি-ভাবদশেন পািন 
করয়ি পায়র গুরুেপূেে ভূলমকা। বাঙালির এই ঐলিহয আেও হারাে লন। আেও হায়ট-ঘায়ট-প্রান্তয়র বাউিকয়ে চসই বােী শুনয়ি 
পাই। মানববাদী বাউয়িরা আেও উদাত্তকয়ে মানুষয়ক লমিন-মেদায়ন আহ্বান োনাে, আেও িারা মানবিার চেষ্ঠ সাযক ও 
লচন্তানােয়কর কয়ের সয়ে কে লমলিয়ে সাময, সহাবস্থান ও সম্প্রীলির বােী চশানাে। 

বাউি সম্প্রদায়ের উদ্ভব সম্পয়কে সলঠক চকায়না ির্য োনা োে না। পয়নর শিয়কর মািাযর বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণলবেে’ গ্রয়ে প্রর্ম 
‘বাউি’ শয়ের সন্ধান পাই— “মুকি মার্ার চুি/ নাাংটা চেন বাউি/ রােয়স রােয়স বুয়ি রয়ে।” (লমত্র, ১৯৪৪, পৃ. ৫২৯) এ 
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চর্য়ক অনুমান করা হে চে অন্তিঃপয়ে লিলিে পঞ্চম শিক লকাংবা িার পূবে চর্য়কই বাাংিায়দয়শ বাউি সম্প্রদায়ের অলস্তে 
লেি। 

বাউি শয়ের অর্ে ও উৎপলত্ত লনয়ে চবশ কয়েকটা মিামি আয়ে। চেমন: 

• চকউ বয়িন ‘বাউর’ (এয়িায়ময়িা, লবশৃঙ্খিা) চর্য়ক ‘বাউি’ নামটার উৎপলত্ত। 

• লহলন্দ ‘বাউরা’ (পাগিা, েযাপা) চর্য়ক ‘বাউি’ শয়ের উৎপলত্ত বয়ি কায়রার অলভমি। 

• চকউ বয়িন ‘বযাকুি’ চর্য়ক ‘বাউি’ শয়ের উৎপলত্ত হয়েয়ে। 

• কায়রা কায়রা ময়ি ‘বােু’ শয়ের সয়ে স্বালর্েক ‘ি’ েুি হয়ে, বােুয়ভােী উন্মাদ লকাংবা শ্বাস-প্রশ্বাসলিোর দ্বারা সাযনাকারী 
অয়র্ে ‘বাউি’ শে তিলর হয়েয়ে। 

• চকউ চকউ ময়ন কয়রন ‘বা’ শয়ের সয়ে ‘উি’ শে চোয়গ বাউি শে গলঠি। ‘বা’ অর্ে বািাস, আর ‘উি’ অর্ে অনুসন্ধান 
করা। বাউি মায়ন োাঁরা বািায়সর অনুসন্ধানী। অর্োৎ, এই চদয়হ বািাসরূপী চে প্রােবােু চখিা কয়র চসই ময়নর মানুয়ষর 
সন্ধানই বাউয়ির করেকােে। 

• উয়পেনার্ ভটাচােে সাংসৃ্কি ‘বািুি’ চর্য়ক ‘বাউি’ শয়ের উৎপলত্ত বয়ি মি লদয়েয়েন। 

• ব্রয়েেনার্ শীয়ির ময়ি ‘বাউি’ শয়ের উৎপলত্ত হয়েয়ে এইভায়ব--- আউোি> আউি> বাউি। 

• সুনীলিকুমার চয়টাপাযযায়ের ময়ি ‘বাউি’ শয়ের উৎপলত্ত হয়েয়ে এইভায়ব--- বাউিযা> বাউিা> বাউি। 

• এস. এম. িুৎফর রহমান চবৌদ্ধিালন্ত্রক সাযয়কর বযবহৃি ‘ব্রেী’ শে চর্য়ক ‘বাউি’ শয়ের উৎপলত্ত বয়ি মি লদয়েয়েন। 
বুযৎপলত্তটা এরূপ---  ব্রেী> বলির> বালের> বলিি> বালেি> বােুি> বাউি। (বাউিিি ও বাউি গান) 

• আহয়মদ শরীফ বয়িন, বজ্রোনী চবৌদ্ধয়দর েলদ ‘বজ্রকুি’ নায়ম অলভলহি বয়ি অনুমান করা হে, িাহয়ি ‘ব্রেকুি’ চর্য়ক 
‘বাউি’ হওো আয়রা সহে--- বজ্রকুি> বিউি> বােুি> বাউি। (বাউিিি) 

• এস. এম. ইমামউলিয়নর ময়ি, লহলন্দ ‘উন’ শয়ের পূয়বে ‘বা’ অবযে চোয়গ ‘বাউন’ ও অপভ্রাংয়শ ‘বাউি’ শয়ের উৎপলত্ত। 
(বাউি মিবাদ ও ইসিাম) 

• আয়নাোরুি কলরম োলনয়েয়েন, প্রাচীন পযায়িিাইয়নর রাসসামরাে বা’আি নায়মর একেন প্রেননয়দবিার উপাসনা করা 
হয়িা। এই চদবিার বা’আি নামটা চিাকলনরুলি অনুসায়র বা’আি> বাওি> বাউি এভায়ব পলরবলিেি হয়ে এয়সয়ে। 
(বাাংিায়দয়শর বাউি: সমাে, সালহিয ও সাংসৃ্কলি) 

বাউিগায়ন সুলফভাবনাই প্রবি। সুলফ সাযনাে লেলন সাযয়কর পরমারাযয লিলনই বাউয়ির ময়নর মানুষ, অটি মানুষ, অযর মানুষ, 
ভায়বর মানুষ, রয়সর মানুষ। বাউিয়দর ময়ি িাাঁর অবস্থান মানবয়দয়হ। বাউিরা িাাঁরই সালন্নযযিায়ভ পাগি হন। বাউি সাযনার 
মমে েুয়ি আয়ে মানুষিয়ির ভূলমকা। িাইয়িা িাাঁরা সকাি-সন্ধযা চগয়েয়েন--- 

লমিন হয়ব কি লদয়ন। 

আমার ময়নর মানুয়ষর সয়ন।। 

চািক প্রাে অহলনেলশ 

চচয়ে আয়ে কািশশী 

হব বয়ি চরে দাসী 

ও িা হে না কপাি গুয়ে।। 

চময়ঘর লবদুযৎ চময়ঘ চেমন 

িুকায়ি না পাে অয়িষে 
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কািায়র হারায়ে চিমন 

ঐরূপ চহলর এ দপেয়ে।। 

এ রূপ েখন স্মরে হে 

র্ায়ক না চিাক িিার ভে 

িািন ফলকর চভয়ব বয়ি সদাে 

ও চপ্রম চে কয়র চসই োয়ন।। 

(খান, ২০০৭, পৃ. ৩৬৯) 

বাউি এক গুরুবাদী চিৌলকক সম্প্রদাে। বাউি সাযনাে গুরু (লবযানদািা), সাাঁই (স্বামী) বা মুলশেদই (পর্লনয়দেশক) সাবেয়ভৌম 
শলি। গুরুর হাি যয়রই জ্ঞানলরি লশয়ষযর সাযন-ভেয়নর েগয়ি প্রয়বশ। গুরুর মূিয-মেোদা ও প্রয়োেন-গুরুয়ের কর্া িাই 
িািয়নর গায়ন বারবার এয়সয়ে--- 

গুরু সু-ভাব দাও আমার ময়ন। 

চিামার চরে চেন ভুলি চন।। 

গুরু িুলম লনদে োর প্রলি 

ও িার সদাে ঘয়ট কুমলি 

িুলম ময়নারয়র্র সারলর্ 

ের্া চিও োই চসইখায়ন।। 

গুরু িুলম ময়নর মন িরী 

গুরু িুলম িয়ন্ত্র িন্তরী 

গুরু িুলম েয়ন্ত্রর েন্তরী 

না বাোও বােয়ব চকয়ন।। 

আমার েন্ম-অন্ধ মন-নোন 

গুরু িুলম তবদয-সয়চিন 

চরে চদখব আশাে কে িািন 

জ্ঞান-অঞ্জন চদও নেয়ন।। 

(খান, ২০০৭, পৃ. ২১৭) 

বাউি গায়নর একটা সাযারে তবলশষ্টয হি এয়ি একটা উদাসী ভাব করা োে; এর সুয়র চেন লময়শ র্ায়ক না-পাওোর এক 
চবদনা। বাউি গায়নর সুয়র কখনও কখনও ভালটোলি সুয়রর প্রভাব িে করা োে। এর কারে মালিমাল্লারাও অয়নক সমে 
চনৌকা বাইয়ি বাইয়ি যীর িয়ে এই গান চগয়ে র্ায়ক। বাউি গায়নর লবয়শষে এই চে, এই গান চকবি বাউি সাযকয়দর ময়যযই 
সীমাবদ্ধ র্ায়কলন, বাউয়ির সাযন-ভেন োয়ন না এমন সাযারে মানুষও অযযাত্মরয়সর কারয়ে এই গান লনয়ের কয়র লনয়েয়ে। 
বাউি গায়ন আয়ে বাাংিার প্রকৃলি, মালট আর মানুয়ষর েীবন-লেজ্ঞাসা--- ভাবনাে আয়ে এক উদার ও সমিেবাদী মানবয়চিনা। 

বাউিয়দর েীবনাচার লবয়েষে করয়ি চদলখ; বাউি বিয়ি অলি লনরীহ, শান্ত, সাংেি, সবেদা আত্ময়গাপনশীি, সাাংসালরক 
চভাগলবিায়স উদাসীন, ভায়বর চঘায়র আত্মসয়ম্মালহি ও অনযমনস্ক এক সম্প্রদাে; োাঁরা প্রবি দলরদ্রিা ও নানা সামালেক লনেোিন 
সহয কয়রও নীরয়ব লস্থর লবশ্বায়স আপন যমে সাযনা কয়রন। কারে এাঁয়দর আচার-আচরে, কর্াবািো, চপাশাক-পলরেদ সবই 
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প্রচলিি সামালেক রূপ চর্য়ক আিাদা। এাঁরা চকায়না চদব-য়দবী, পূো-আচার, নামাে-য়রাো, মসলেদ-মলন্দর, চকারান-য়বদ মায়নন 
না। বেেনবষময বা োলিয়ভয়দ এাঁরা লবশ্বাসী নন। এাঁরা র্াকয়ি ভায়িাবায়সন সবেেনগৃহীি েীবনযারার বাইয়র। এেনযই এাঁয়দর 
আয়রক নাম পাগি বা েযাপা। বাউিরা ঘুয়র ঘুয়র িাাঁয়দর লচরন্তন অন্তেোমী সত্তা ময়নর মাা্নুয়ষর গান চগয়ে র্ায়কন, এবাং যয়মে 
যয়মে অয়েৌলিক চভদায়ভয়দর কর্া িুয়ি যয়রন। বাউি চকায়না সমােচুযি চগাষ্ঠী নে। বাউি আমায়দর সমায়েরই একটা ভাবুক 
সম্প্রদায়ের নাম। িাইয়িা িািন সাাঁই চগয়েয়েন--- 

এমন মানব েনম আর লক হয়ব। 

মন ো কর েরাে কয়রা এই ভয়ব।। 

অনন্ত রূপ সৃলষ্ট করয়িন সাাঁই 

মানব রূয়পর উত্তম লকেু নাই 

চদব-চদবিাগে কয়র আরাযন 

েন্ম লনয়ি এই মানয়ব।। 

কি ভায়গযর ফয়ি না োলন 

চপয়েে এই মানব িরেী 

চবয়ে োও েরাে, চিামার সুযারাে 

চেন ভারা না চ ায়ব।। 

মানুয়ষ হয়ব মাযুেে ভেন 

িাইয়ি মানব রূপ গঠয়িন লনরাঞ্জন 

এবার ঠকয়ি আর না চদলখ লকনার 

িািন কে কাির ভায়ব।। 

(খান, ২০০৭, পৃ. ১২৪) 

বাউি সম্প্রদায়ের চিায়কয়দর পাগি ভাবা হয়িও এাঁরা েয়র্ষ্ট প্রাজ্ঞ। এাঁরা লশলেি না হয়িও সমায়ে প্রচলিি সকি যমে সম্পয়কে 
গভীর জ্ঞান রায়খন। বাউিরা সবয়চয়ে চবলশ গুরুে চদন আত্মায়ক। িাাঁয়দর ময়ি আত্মায়ক োনয়িই পরমাত্মায়ক োনা োে। আত্মা 
চদয়হ বাস কয়র। িাই িাাঁরা চদহয়ক পলবত্র জ্ঞান কয়রন। চদহলবচায়রর মাযযয়ম আত্মস্বরূপ লনেেে করয়ি পারয়িই চসই পরমাত্মার 
সন্ধান চময়ি। সাযারেি প্রর্াগি লশোে লশলেি না হয়িও বাউিরা েীবনদশেন সম্পয়কে অয়নক গভীর কর্া বয়িয়েন। 

বাউিসাযনার সয়ে লমরু্নাত্মক চোগসাযনার রয়েয়ে গভীর সম্পকে। চেৌন-সয়ম্ভাগ নে, চেৌন-সাংেম ও কাম লনেন্ত্রেই বাউয়ির 
চমায়ের সলঠক পর্। লরপুয়ক েে কয়র ‘কায়মর ঘয়র কপাট’ না মারয়ি সাযন ভেয়নর সকি আয়োেনই বৃর্া। িািন িাই 
হলদশ লদয়েন সলঠক পয়র্র--- 

েযায়ন্ত মরা চপ্রম সাযন লক পারলব চিারা। 

চে চপ্রয়ম লকয়শার-লকয়শারী হয়েয়ে হারা।। 

চশাসাে চশায়ষ না োয়ি বান 

চঘার িুফায়ন বাে িরী উোন 

ও িার কামনদীয়ি চর পয়িয়ে 

চপ্রম-নদীয়ি েি চপারা।। 
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হাাঁটয়ি মানা, আয়ে চরে 

মুখ আয়ে িার, খাইয়ি বারে 

ফলকর িািন বয়ি, এ চে কলঠন মরে 

িা লক পারলব চিারা।। 

(খান, ২০০৭, পৃ. ২৫৩) 

বাউিয়দর যমেও স্বিন্ত্র। এই যমেপািনকারীয়দর তবলশষ্টযগুয়িাও সাযারেয়দর চর্য়ক আিাদা। িাাঁরা লনয়েয়দর লহনু্দ-মুসিমান চকায়না 
লকেু বয়িই পলরচে চদন না। বাউি সম্প্রদায়ের যমেলবশ্বাস সম্পয়কে সমায়িাচক বয়িন, অষ্টম ও নবম শিয়ক পযায়িিাইয়নর 
রাসসামরাে বা’আি নায়মর একেন চদবিার উপাসনা করা হয়িা। বা’আি প্রেনয়নর চদবিা হওোে চেৌনাচার এই যয়মের 
অেীভূি হয়ে পয়ি। বা’আি যমে একসমে এই উপমহায়দশীে অঞ্চয়িও বযাপকভায়ব প্রভাব চফয়ি। পরবিেীয়ি এই অঞ্চয়ি 
ইসিায়মর সুলফবাদী মিবায়দর প্রচার-প্রসার ঘটার পর সম্ভবি ইসিাম ও চপৌত্তলিকিা উভে মিবায়দর সাংলমেয়ে একটা নিুন 
চিাকযয়মের উদ্ভব ঘয়টলেি; োর উপলরভায়গ লেি মুসলিম সুলফবায়দর প্রাযানয, অভযন্তয়র লেি িন্ত্র ও চোগলনভের চদহে সাযনা। 
কািিয়ম এই বা’আি চিাকযমেই বাউি চিাকযয়মে পলরেি হয়েয়ে। (করীম, ২০১৬, পৃ. ১৩৩-১৪৫)  

বাউিরা চেমন লহনু্দযয়মের গিদ চবর কয়র সাংস্কায়র সমায়িাচনাে মুখর হয়ে ওয়ঠন, চিমলন মুসিমান যয়মের লবরুয়দ্ধও সমায়িাচনার 
খড়্গ িুয়ি যয়রন। এই মিবাদ চকায়নাময়িই লহনু্দ বা মুসলিম যয়মের উপযমে নে। এটা এই দুই যয়মের বাইয়র এক স্বিন্ত্র 
যমেমি। অয়নয়ক বাউি ও তবষ্ণবযমেয়ক এক ময়ন কয়রন। লকন্তু বাউি ও তবষ্ণব এক নে। লবলশষ্ট সমায়িাচক বাউি যমেমি 
সম্পয়কে বয়িন, 

ব্রাহ্মেয, তশব ও চবৌদ্ধ সহলেো ময়ির সমবায়ে গয়ি উয়ঠয়ে একলট লমেমি োর নাম নার্পে। চদহিালিক সাযনাই এয়দর 

িেয। (নার্পে এবাং সহলেো) এ দুয়টা সম্প্রদায়ের চিাক একসমে ইসিাম ও তবষ্ণব যয়মে দীলেি হে, লকন্তু পুরয়না লবশ্বাস-

সাংস্কার বেেন করা সম্ভব হেলন বয়িই ইসিাম ও তবষ্ণব যয়মের আওিাে চর্য়কও এরা পুরয়না প্রর্াে যমে সাযনা কয়র চয়ি, িার 

ফয়িই লহনু্দ-মুসিমায়নর লমলিি বাউি ময়ির উদ্ভব। িাই লহনু্দ গুরুর মুসলিম সাগয়রদ বা মুসলিম গুরুর লহনু্দ সাগয়রদ গ্রহয়ে 

চকান বাযা চনই। িারা ব্রাহ্মেয যমে ও শলরেিী ইসিায়মর চবিা চভয়ঙ লনয়ের ময়নর মি কয়র পর্ তিলর কয়র লনয়েয়ে। (শরীফ, 

২০০৬, পৃ. ৫৩-৫৪)  

বাউি চিলি কর্াে মরমী-সাযনপয়র্র পলর্ক। বাউয়ির গান একলদয়ক চদহেলরয়পর গানস্বরূপ অয়িষার গান, অপরলদয়ক এই 
গান লনম্নবয়গের মানুয়ষর চদ্রায়হর গান, প্রলিবায়দর গান, চেলেয়চিনার গান, শুভ্র-সুন্দর েীবনস্বপয়নর গানও। বাউয়ির েন্ম চদ্রাহ 
চর্য়ক। িাাঁর সাযনা প্রচলিি শাস্ত্র ও প্রালিষ্ঠালনক যমেয়ক অগ্রাহয অস্বীকায়রর স্পযোর প্রিীক। িাাঁর দশেন বেেয়শাষে ও োিপায়ির 
লবরুয়দ্ধ ‘মানুষ সিয’-এর উদার মানলবকিার দশেন। িাাঁর গান রূপক-প্রিীয়কর আিায়ি প্রবি প্রলিবায়দর গান, প্রচলিি আচার-
প্রর্া-লবশ্বাসয়ক চূেে করা নবেীবয়নর গান। লবশ্বায়সর বদয়ি েুলি, প্রর্ার শাসন চর্য়ক মুলি, সাংস্কার-আচারয়ক মুিবুলদ্ধ লদয়ে 
প্রলিস্থাপন বাউয়ির েীবনয়চিনার মূি কর্া। শুভবুলদ্ধ ও কিযােয়চিনাে অলভলষি হয়ে প্রর্াশাস্ত্র-যমেয়ক আঘাি করার সামালেক 
শলি অেেয়নর প্রোসী িাাঁরা। 

উদার ও প্রগলিশীি মানসিার কারয়ে সমকািীন সমায়ে বাউি-সম্প্রদােয়ক েয়র্ষ্টই লনলন্দি ও লনগৃহীি হয়ি হে। লহনু্দ ও 
মুসিমান উভেসম্প্রদায়ের শাস্ত্রবাহক চমৌিবাদীরা বাউিয়দর লবপয়ে লেয়িন। মুসিমায়নর চচায়খ বাউিরা চবশরা-য়নিার-রয়সর 
ফলকর, আবার লহনু্দয়দর কায়ে ব্রািয-কদাচারী লহয়সয়ব লচলিি। যমেগুরু ও সমােপলি উভয়ের লনকয়টই বাউিয়দর বােী অস্বীকৃি 
হয়েয়ে। লকন্তু বাউিরা িাাঁয়দর উদার চপ্রমযয়মের বােীয়ক সমােলশোর বাহন কয়র িমশ িাাঁয়দর অনাকালিি গন্তয়বয োত্রা 
অবযাহি চরয়খলেয়িন। উত্তরকায়িও বাউিরা আিান্ত হয়েয়েন। বাউিলবয়রাযী আয়ন্দািন চর্য়ম র্ায়কলন। োলর হয়েয়ে ‘বাউিধ্বাংস 
ফৎওো’, রলচি হয়েয়ে ‘রয়ি নািা’, ‘ভণ্ড ফকীর’, ‘সাযু সাবযান’, ‘বাউি একলট চচিনা’, ‘চনিার ফলকয়রর গুপ্তকর্া’-র ময়িা 
লবয়দ্বষপূেে পুলস্তকা। িয়ব আশার কর্া, স্বয়দয়শ অনুদার-প্রলিলিোশীি শলির বাউিলবয়রাযী ভূলমকার পাশাপালশ বাঙালি সাংসৃ্কলির 
সুস্থ যারার চচো োাঁরা কয়রন, িাাঁরা বাউিয়দর পায়শ দাাঁলিোয়েন। এইভায়ব বাউি হয়ে উয়ঠয়ে বাঙালি সাংসৃ্কলির মূিযারার 
অলবলেন্ন চোগসূত্র। 
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(৪) 

সাযয়কর হায়ি গয়ি লপয়ঠ তিলর হয়েয়ে বাাংিা ভাষা। আলদ হয়ি আলদিম রূপটায়ক পেেয়বেে করয়ি চবািা োে িার সমৃলদ্ধ। 
েন্দমে, কাবযমে, গভীর অনুসন্ধায়নর গূঢ় হয়ি গূঢ় দাশেলনকিার চচো হয়েয়ে এই ভাষাে। অর্চ িা গায়নর সুয়রই। এই ভাষার 
প্রাচীনিম ইলিহাস পাওো োয়ব গায়নর চভির। এখায়ন ভাষা-গান-সুর একসূয়ত্র গাাঁর্া।  লকন্তু চে ভাষার চভির গায়নর মাযযয়ম 
এি ঐলিহযমলণ্ডি দশেনপাঠ ও েীবনলেজ্ঞাসা রয়েয়ে, চসই ভাষা চকন লশলেি বাঙালি েীবনয়ক নািা লদয়ি পায়রলন? কারে, এই 
লশোিাভ আয়রালপি ও অনুকৃলিমে। বাঙালির আত্মপলরচয়ের উদাসীনিার এ এক লভন্ন নলের। অলযকাাংয়শর কায়ে বাউিগে 
আত্ময়ভািা উদাসীন লশল্পীমাত্র। েীবনবলহভূেি প্রালন্তক উপেীবী। মযযলবয়ত্তর বৃহৎ লশলেি সমাে এই ঐলিহয সম্পয়কে মূিি 
উদাসীন। িায়দর আত্মপলরচয়ের সাংকয়টর সমূ্পেে কারেও এটা।  

লকন্তু বাউি সমাে প্রালন্তক হয়েও কিখালন অগ্রসর আমরা িা োলন। িাাঁয়দর সাযনা লনেক বযলিগি সাযনা নে। িাাঁরা মানবেীবন 
ও মানুষয়কই প্রযান অবিম্বন ময়ন কয়রন। এাঁরা মানুয়ষর দাসে কয়রন, চে মানুয়ষর চভির ময়নর মানুয়ষর চদখা চময়ি। চসই 
ময়নর মানুষ চকায়না লবমূিে চলরত্র নে, েুদ্র ‘আলম’র চভির সুপ্ত র্াকা ‘পরম আলম’; চে আলম আমার চভির সীমাবদ্ধ নে, ‘সবে 
আলম’র ঐকিান। চসই ঐকিায়ন একটা লবশ্বমে লবরাট মনুষযয়ের অলভন্ন পলরচে পাওো োে। এই পলরচেই বাউিয়দর আরাযয, 
িাাঁয়দর যমে। এই কারয়ে বাউি পরম্পরায়ক ‘মানবযমে’ আখযা চদওো হে। সমায়িাচক বয়িয়েন, 

বাাংিায়দয়শর বাউয়িরা সুয়র িায়ি চে-সব গভীর িিগান কয়রয়েন িা আর চকায়না ভাষাে বা আর চকায়না প্রকায়র প্রকাশ করাই 

অসম্ভব। কায়েই এয়দয়শ জ্ঞান-লবজ্ঞান-কাবয-সাংগীি পরস্পয়র পরস্পরয়ক আেে কয়র এলগয়ে চয়িয়ে। যয়মে ও জ্ঞায়ন এয়দয়শ 

লবয়রায ঘয়ট লন। এই দুইয়ের ময়যয লবয়রায ঘটয়ি দুঃয়খর অন্ত র্ায়ক না। (চসন, ১৩৫২, পৃ. ২০) 

বাউি বয়ি চকানও লনলদেষ্ট যমোচার চনই, সম্প্রদােও চনই; এ হি নানান যমে ও ময়ির মানুয়ষর উচ্চির আত্মানুভয়বর লমিনস্থি। 
এাঁরা পরমিসলহষু্ণ ও চিাকােি। চেমন কয়র একেন তবষ্ণব বাউি হন, একেন শাি বা তশব বাউি হয়ি পায়রন, এমনলক 
খুাঁয়ে চদখয়ি লিিানয়দর চভিয়রও বাউি পাওো োয়ব, চিমলন একেন ফলকর িািন শাহও বাউি। রবীেনার্ এই 
বাউিয়চিনায়ক ‘মানুয়ষর সহেযমে’ বয়ি মি লদয়েয়েন। এই চচিনাই বাাংিার সবয়চয়ে লনকটির ও েনলভলত্তপূেে অসাম্প্রদালেক 
শলিমত্তার লভলত্তমূি। ইসিায়মর সুলফ-ফলকলর পরম্পরার মানবিাবাদী দশেয়নর চে প্রভাব বাাংিায়দয়শ সুদীঘেকাি হয়ি লবদযমান 
িার চভির লদয়ে চসই একই বাউলিোনা প্রকাশ পাে। চরম সাম্প্রদালেক ও আচারসবেস্ব যমোন্ধিার মুয়খামুলখ দাাঁলিয়ে বাউিরাই 
প্রশ্ন করয়ি ও উত্তর লদয়ি সেম। িাাঁয়দর এই সওোি েবাব শাস্ত্রানুগি হয়িও েুলিপ্রবে। রবীেনার্ আরও বয়িয়েন, 

আমায়দর চদয়শ োাঁরা লনয়েয়দর লশলেি বয়িন িাাঁরা প্রয়োেয়নর িািনাে লহনু্দ-মুসিমায়নর লমিয়নর নানা চকৌশি খুাঁয়ে 

চবিায়েন। অনয চদয়শর ঐলিহালসক সু্কয়ি িাাঁয়দর লশো। লকন্তু, আমায়দর চদয়শর ইলিহাস আে পেেন্ত, প্রয়োেয়নর ময়যয নে, 

পরন্তু মানুয়ষর অন্তরির গভীর সয়িযর ময়যয লমিয়নর সাযনায়ক বহন কয়র এয়সয়ে। বাউি-সালহয়িয বাউি সম্প্রদায়ের চসই 

সাযনা চদলখ--- এ লেলনস লহনু্দ-মুসিমান উভয়েরই, একত্র হয়েয়ে অর্চ চকউ কাউয়ক আঘাি কয়র লন। এই লমিয়ন সভাসলমলির 

প্রলিষ্ঠা হে লন; এই লমিয়ন গান চেয়গয়ে, চসই গায়নর ভাষা ও সুর অলশলেি মাযুয়েে সরস। এই গায়নর ভাষাে ও সুয়র লহনু্দ-

মুসিমায়নর কে লময়িয়ে, চকারান পুরায়ে িগিা বায়যলন। এই লমিয়নই ভারয়ির সভযিার সিয পলরচে, লববায়দ লবয়রায়য ববেরিা। 

বাাংিায়দয়শর গ্রায়মর গভীর লচয়ত্ত উচ্চ সভযিার চপ্ররো ইসু্কি-কয়িয়ের অয়গাচয়র আপনা-আপলন লকরকম কাে কয়র এয়সয়ে, 

লহনু্দ-মুসিমায়নর েনয এক আসন রচনার চচষ্টা কয়রয়ে, এই বাউি গায়ন িারই পলরচে পাওো োে। (দাশগুপ্ত ও অনযানয, 

২০০০, পৃ. ৮৪৮) 

রবীেনার্ চেকায়ি এই কর্াগুয়িা বয়িলেয়িন চসই সমেকাি ও বাস্তবিা আে আর চনই, লকন্তু বাউি সাযকগে রয়েয়েন 
স্বমলহমাে। বাউি সমাে সময়ের হাি-হলককিয়ক কিখালন সমিদালরয়ের সয়ে চমাকালবিা কয়রন এবাং মানুষয়ক মহির 
েীবনয়বায ও উপিলির আত্মসাংগ্রায়ম চটয়ন লনয়ি চান িা আেয়কর প্রেুলিদাসে ও পুাঁলেনকবিযর েুয়গ দাাঁলিয়েও আমরা অনুযাবন 
করয়ি পালর। 

বাউি পরম্পরার সবয়চয়ে গুরুেপূেে লদকটা হি, িা প্রালিষ্ঠালনকিা চদায়ষ দুষ্ট নে। বাাংিার প্রলিষ্ঠানলবয়রাযী একমাত্র পূেোেশলি 
এটা। সুদীঘেকাি যয়র বাউিরা আযুলনক সভযিা ও রাষ্ট্রেয়ন্ত্রর নানান চাপান-উয়িার প্রয়চষ্টা চর্য়ক লনরাপদ দূরে বোে চরয়খয়েন। 
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আেয়কর এই পুাঁলেবাদী ও কয়পোয়রট আগ্রাসয়নর চভির লদয়ে খুব কম সাংখযক লশলেি মানুষ রয়েয়েন োাঁরা বাউিয়দর ির্াকলর্ি 
সাযনসাংগীিয়ক সবেবযাপকিা লদয়ে চদখয়ি পান। িাাঁয়দর অলযকাাংশই লনম্নয়েলের। োাঁয়দর সম্পয়কে আমায়দর যারো সুখকর নে। 

প্রর্াগি লকাংবা প্রর্ালবরুদ্ধ, চেয়কায়না অেেয়নরই একটা স্বযমে র্ায়ক। যমেহীন চকায়না অলস্তে চনই। যমে হি স্বভাব, যারে-আচরে। 
িা েখন তবলচত্রযয়ক দমন করয়ি চাে, িখন সাম্প্রদালেক হয়ে ওয়ঠ। বাউিরা যালমেক, লকন্তু সাম্প্রদালেক নন। িাাঁরা তবলচত্রযয়ক 
েদ্ধা কয়রন, সমেয়ক যারে কয়রন এবাং সাময়নর লদয়ক এলগয়ে চয়িন। এই সাময়নর লদয়ক এলগয়ে চিা মায়ন সমসামলেক হয়ে 
ওঠা, বিেমানয়ক লনয়ে বাাঁচা। বিেমায়নর মুয়খামুলখ হওো, প্রশ্ন করা এবাং প্রয়শ্নর উত্তর চদওো। িাাঁয়দর কায়ে দুলনোই সারবস্তু, 
এখায়নই স্বগে-নরক, এখায়নই লবচার ও মুলি। 

যয়মে ও প্রগলিশীিিাে আমরা এমনই প্রশ্নহীন চবাবাে পলরেি হয়েলে চে কর্া বিার শলিটুকুও হালরয়ে চফয়িলে। চিাকসমায়ের 
প্রায়ন্ত প্রায়ন্ত েলিয়ে-লেলটয়ে র্াকা বাউিগে এখনও পেেন্ত লেইয়ে চরয়খয়েন চসই পরম্পরা--- চেখায়ন আলত্মক ও পারমালর্েক 
অনুয়প্ররোর মাযযয়ম েীবন ও েগিয়ক চপ্রম ও আত্মলেজ্ঞাসামে সম্ভাবনার লদয়ক চটয়ন লনয়ে োওো হে। দাশেলনকভায়ব সমাে 
ও েীবনয়ক মূিযােন করা হে। েীবয়নর গভীরিা ও অর্েবহিা অনুসন্ধায়ন বাাংিার প্রকৃি বরপুত্র এাঁরাই। বাঙালির সাাংসৃ্কলিক 
যমেয়ক লচনয়ি হয়ি এর চভির লদয়েই চেয়ি হয়ব। 

কমেলিপ্ত মানুষ কােেকায়ি ‘কমেটাই আলম’, এই চবায লনয়ে অগ্রসর হে এবাং ফিাকািা র্ায়ক অন্তয়র। লকন্তু কােেয়েয়ত্র ঘয়ট 
অনযরকম। প্রয়চষ্টার পলরোয়ম অভীলিি ফি চদখা চদে না। শলির এই বযর্েিা িখন িার শলিয়ি লবশ্বাসয়কও আঘাি কয়র। 
আনয়ন্দর সন্ধায়ন চস কমে কয়র, বস্তুয়ক কামনা কয়র, বস্তু আয়স; লকন্তু আনন্দ চময়ি না। (বয়ন্দযাপাযযাে, ১৯৫৪, পৃ. ৫২) 

এ চহন অবস্থাে সবটাই িার কায়ে দুয়বোযয বয়ি প্রিীেমান হে। এই দুয়বোযয রহয়সযর কর্াই বাউি সহে ও সরি কয়র বুলিয়ে 
চদে। িাই এই গায়ন প্রাে আকৃষ্ট হে সহয়েই। চোিা গায়ন একান্ত লনেস্ব অলভজ্ঞিার লববৃলি চশায়ন। এখায়নই লশো। বিা 
বাহুিয এই লশো কমেিযায়গর লশো নে, কয়মে কিৃেোয়রাপ িযায়গর লশো, ফিাকািা বেেয়নর লশো। (বয়ন্দযাপাযযাে, ১৯৫৪, পৃ. 
৫৩) 

েীবয়নর পয়র্ মানুষ েখন আপন শলির অভালবি পরােে এবাং অপ্রিযালশি লনষ্ফিিার সমু্মখীন হে, িখন িার অলিসয়চিন 
আত্মলবশ্বায়স আঘাি িায়গ। অহাংকায়রর লনদারুে অপমানেলনি চোভ ও দুঃয়খ চস একান্ত কাির হে। বাউি গায়নর লশো িার 
এই দুঃয়খ শালন্তর প্রয়িপ। শালন্তর অবযবলহি ফি আনন্দ। (বয়ন্দযাপাযযাে, ১৯৫৪, পৃ. ৫৪) 

পলরবিেন োিা কাি মহাকািয়ক যরয়ি পায়র না। প্রলিটা কািই এয়ককটা পলরবিেয়নর মাযযয়ম মহাকায়ি েুি হে। বাউিরা 
কািপয়বের পলরবিেন সম্পয়কে অিযন্ত সিকে। এই পলরবিেন কীভায়ব ঘটয়ব, চক ঘটায়ব--- এসব লবষেও িাাঁরা আয়িাচনা কয়রন। 
িাাঁয়দর সমােলবয়েষয়ের রয়েয়ে লনেস্ব পদ্ধলি, ো িাাঁরা অিযন্ত সহেভায়ব করয়ি োয়নন। পৃলর্বী েুয়ি চে অলস্থরিা ও সাংকট 
িার পলরবিেন কীভায়ব ঘটয়ব চস ফমুেিা িাাঁরা োয়নন না, লকন্তু এটুকু বুিয়ি পায়রন চে কাি লঠক চকানসময়ে িার লদক বদয়ি 
মহাপলরবিেয়নর দ্বারপ্রায়ন্ত উপনীি হয়ব। আমরা এমনই এক পলরবিেয়নর মহাকাি-দুোয়র দাাঁলিয়ে আলে চেখান চর্য়ক সয়র 
োবার উপাে চনই। লকন্তু খুব কম মানুষই এই পলরবিেন সম্পয়কে সয়চিন। 

বাাংিার আত্মশলি অনুযাবয়ন বাউিয়চিনা কীভায়ব নানান সাযনা ও জ্ঞানমাগেয়ক আত্মস্থ কয়র লটয়ক আয়ে, আে পেেন্ত িা বয়িাই 
লবস্মেকর। এই লবস্মে আমায়দর কায়ে এক রহসযমে অযযাে বয়ি ময়ন হে। বাউি গান বাউি সমায়ের সাযনার উপকরে 
লহয়সয়ব চেমন লবয়বলচি, চিমলন সাংগীিরলসয়কর মরমী লচত্তয়ক আয়িালিি করয়ি সেম, পাশাপালশ সমােভাবনার অনুষয়েও িা 
মূিযবান। বাউি গায়ন লবশ্ব-মানবনমত্রীর উপকরে আয়ে। আে আবার নিুন কয়র সাম্প্রদালেকিা-য়মৌিবায়দর উত্থায়নর কায়ি, 
মনুষযে-মানবিার িাঞ্ছনার সময়ে, সন্ত্রাস-ননরায়েযর তবরী েুয়গ বাউি গান হয়ি পায়র প্রলিবায়দর লশল্প, শালন্ত ও শুভবুলদ্ধর 
প্রিীক --- মানুয়ষর প্রলি হারায়না লবশ্বাসয়ক লফলরয়ে আনার পরম পায়র্ে। 
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