লালন ফিকর, রবীনাথ ও ইসলাম
ফাহিমদ-উর-রহমান

লালন ফিকেরর আজ য দশেজাড়া খািত তার িপছেন আেছ কিব রবীনােথর একটা বড় ভূিমকা। কিব তার অেফােড দয়া
বৃতায় লালেনর ‘খাঁচার িভতর অিচন পািখ’ গােনর ইংেরিজ তরজমা কের তার িবেদশী াতােদর িনেয়িছেলন। কিবর সই
বৃতা পের ‘মােষর ধম’ িহেসেব কািশত হয়। সই বৃতায় কিব লালনেক উপিনষেদর ঋিষেদর সােথ তুলনা কেরিছেলন।
রবীের এই ভূিমকার ফেলই লালন সে িশিত িণর কৗতুহল বেড় যায়। কােনা সেহ নই এর ফেল লালন এক িনরর
পী এলাকার ফিকর থেক রাতারািত উতমােনর সাধক, গায়ক ও কিব িহেসেব মযাদা লাভ কেরন।
ধু তাই নয় - রবীনাথ লালেনর ‘খাঁচার িভতর অিচন পািখ’ গানিট আর িবখাত গারা উপােসও উৃত কেরেছন। এর আেগ
িতিন লালেনর অজ গােনর িভতর থেক ২০িট গান বেছ ‘বাসীেত’ কােশর ববা কেরিছেলন যা ধী মহেলর কােছ শংসা
িড়েয়িছল। কিবর এসব কাজকম কারাের লালনেক িবখাত কের িদেয়েছ। লালন ফিকরেক িনেয় কিবর এই উৎসাহ দেখ
মেন হয় িতিন হয়েতা িকছুটা তার গান ারা ভািবত হেয়িছেলন। িয়া অেল লালন ফিকেরর িশেদর মেধ এখনও
অেনেকর িবাস রবীনােথর হােত পেড় লালেনর গােনর খাতাই গীতািলেত পািরত হয় এবং রবীনােথর িবেজাড়া খািত
তথা নােবল পুরার াির মূেল আেছন বাংলার লালন ফিকর। রবীনাথেক িনেয় আেরা একটা গ জাির আেছ ফিকরেদর
মেধ। কিব নািক লালন ফিকরেক িশলাইদেহর িঠেত ডেক িনেয় তাঁর কে গান েনিছেলন। এসব ঘটনার সতাসত িনধারণ
করার দািয় বেতেছ আজ গেবষকেদর উপর। তেব লালন ফিকেরর আখড়া ছউিড়য়া আর রবীের িঠ িশলাইদহ িয়ার
মারখািল থানায় খুবই  দূরের মধ। ধু মাঝখােন গড়াই নদী িট ানেক পৃথক কের রেখেছ। তাছাড়া লালেনর ছউিড়য়া
িছল রবীের জিমদারীর মেধ। সই িহেসেব পরেরর সােথ যাগােযাগ কােনা অসব বাপার িছল না। িক কথা হে
রবীের উপর লালেনর ভাব কতটু। লালন ও তার িশ বাউলরা দহতে িবাসী। য অেথ আমরা িমিক শটা ববহার
কের থািক বাউলেদর গান সরকম নয়। স গানেক বলা যায় বড়েজার এেসােটিরক (Esoteric)। তার মম ভদ করা সকল
াতার প সব নয়। এটা পাের দীিত িশরা। বাউলেদর মেধ িহ-মুসলমান উভয় সদােয়র লাক আেছ। িক এরা
কােনা জনিয় শাীয় ধম মােন না। বাউলরা বদ-কারআন মােন না, মির-মসিজেদ যায় না, পূজা-রাজা নামাজ কের না,
দবেদবী-অবতার পয়গর মােন না, এমনিক ইর-আাহেকও ডােক না। এরা কােনা ধমাসারী নয়। এেদরেকই ইংেরিজেত
বেল Non-conformist। আেলম-ওলামারা এজই এেদরেক বেলেছন ব-শরা ফিকর। এেদর জীবনযাা সামািজক মুসলমান
বা িহর মেতা নয়। এই কারেণ িহ-মুসলমান কােনা ধমই এেদরেক হণ কেরিন।
রবীনাথ িছেলন িন, চতনার িদক িদেয় উপিনষদীয়। তাই িতিন বাউলেদর মেতা দহতবাদী হনিন। বাউল সাধনার
াকিটস ছাড়া ধুমা ত িদেয় কউ বাউল হেত পাের না। রবীনাথ এরকম কােনা বাউল সাধনার াকিটস কেরনিন িকংবা
দহতের পে তার কােনা লখােলিখও নই। সবত কিব লালেনর িকছু িকছু গােনর বাণী ও সৗেয মু হেয়িছেলন।
হয়েতা সটাই তার লালন-আকষেণর কারণ। কােনা সেহ নই লালেনর িকছু িকছু গান াণশী, মনকাড়া- য কাউেকই
টােন। িক একজন বির  কেয়কিট মােনাীণ গান িদেয় তার বিের িবচার চেল না। তার সম জীবেনর কমকাড
িদেয়ই এর িবচার করেত হয়।
লালন দীঘ জীবন পেয়িছেলন - ১১৬ বছর। এই িবপুল জীবেন িতিন অজ গান রচনা কেরেছন। সবই মুেখ মুেখ। তার
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জীবশায় িশও িছল পাঁচ থেক দশ হাজার। এেদর িতিন িক উপেদশ িদেতন তা আর জানা যায় না। লালেনর গান অজ
হেলও সবই বণ খকর নয় - সব গানই িক আমােদর কােনর িভতের যেয় মরেম পেশ না। অিধকাংশ গানই ািকর। হয়েতা
কেয়ক পঙি মু করার মেতা। তাছাড়া পুনরাবৃিও চুর। এই জেই রবীনাথ ধু িবশিট গান পছ কেরিছেলন। লালন
িহ না মুসলমান এ িনেয়ও নানা মুিনর নানা মত। কােরা মেত িতিন িহর ঘের জ িনেয়িছেলন। িক মুসলমান ফিকেরর কােছ
দীা নন। কােরা মেত জসূেই মুসলমান। িক লালন মেন হয় এসব সংশয় তার জীবশায় ভে িদেয়িছেলন। আসেল
বিজীবেন তার িনজ বাউল মত ছাড়া আর কােনা ধেমর িতিন অসরণ কেরনিন।
তার িবখাত গােনই িতিন বেলেছনঃ
সব লােক কয় লালন কী জাত সংসাের, লালন ভােব জােতর কী প দখলাম না এই নজের।
এই কারেণই তার শষকৃত কােনা ধমমেত হয়িন। তার িশরা তার মৃতেদহ মািটচাপা িদেয় রেখিছেলন মা।
লালেনর গােন য আকষণ থাক না কন তার সাধনার  হে দহত। একিট িচার  বাঝা যায় তার ােয়ািগক
ফলাফেলর উপর। লালেনর দহত সই অেথ িবপনক ও ভয়ংকর। লালেনর সাধনা দহবিজতও নয়। এই সাধনা নারীবিজতও
নয় অথচ সানবিজত যা িনেয় সামািজক মােষর সেহ ও অা াভািবক। বাউলরা সমােজ থােক না, গৃহীত হয় না। এেদর
সি থােক না। িদনভর গান গেয় বড়ায়। রাে আখড়ায় িমিলত হয়। এরা িভাজীবী। এই সাধনায় নারী হে অপিরহায
সিণী। এেদর সােথ িমল আেছ বৗ সহিজয়া ও িহ বব সাধনার। িক িমল নই মুসিলম িফেদর। িফেদর সাধনা
নারীবিজত। ভগবত মই হেলা িফেদর আসল কথা।
লালেনর গােন আেছ ‘এই মােষ দখ সই মাষ আেছ।’ লালেনর ভাষায় সই মাষ হে আেলক মাষ বা অলখ মাষ। এই
অলখ মাষ িঠক আাহ, ঈর বা গড নন। সিদক িদেয় লালন ও তার বাউল সদায় িহউমািন - মানিবকবাদী। এই পয
িঠক আেছ। িক বাউলরা এই মানিবকবাদ িতার জ িনেয়েছন এক ী কাম সাধনার পথ, যােক এক ধরেনর বািভচােরর
সংৃিত বলা যেত পাের।
লালেনর একটা গােন আেছঃ
কির কমেন  ম রেসর সাধন ম সািধেত কঁেপ ওেঠ কাম নদীর তুফান… বলেবা কী হইেলা েমর কথা কাম হইেলা
েমর লতা কাম ছাড়া ম যথা, তথা নাইের আগমন।
এই মােষ সই মাষেক দখার কথা বেল বাউলরা দেহর িভতর দহাতীেতর সান কেরন নরনারীর যুগল
সাধনার মাধেম। দেহর সােথ দেহর িমলন না হেল মাধুয ভজন হয় না। মাধুয ভজন না হেল মাষ হেয়
জােনার াথকতা কাথায়? এই হেলা বাউলেদর মৗল িজাসা। এই িজাসার উর তারা খাঁেজন িবকৃতিচ
কাম সাধনায়। এই কারেণ বাউলরা জােড় জােড় থােকন। বাউল সাধনা একাকী পুেষর বা একাকী নারীর সাধনা
নয়। এেক এক ধরেনর পাােতর ‘িলিভং টুেগদােরর’ সােথও তুলনা করা চেল। লালেনর ধমমেতর
‘চািরচেভদ’, ‘ষড়চ’, ‘িদলপ’, ‘মূলধারাচ’, ‘সহদলপ’, ‘অধর মাষ’, ‘িেবণী’,
‘সাধনসিণী’, ‘মভজা’ ভৃিত কাম আরাধনার ইিতপূণ শের তাৎপয জানেল বা নেল য কােনা মােষর
লালেনর িত া কেম যােব।
বাউলেদর এই বািভচারী সংৃিতর িবে িয়ায় কেয়কবার বাউল-খদাও আোলন হেয়েছ। এর মেধ ১৯৪২ সােলর বাউলখদাও আোলন খুবই িবখাত। লালেনর বাউল সাধনা সিদন িহ-মুসলমান উভয় সমােজরই িনা িড়েয়েছ।
লালন যেতা না ফিকর তার চেয় বিশ বাউল। কারণ ফিকর, দরেবশ, আউিলয়া, িফ শেলা হে ইসলামী সংৃিতজাত।
মুসিলম িমিকেদর বুঝােত এসব শ ববহার করা হয়। বাউলরা সরকম কােনা িফ ধারার অসারী নয়। িফবােদর থম
কথা হে িনেজর কামনার িবে লড়াই কের পির হওয়া, সদভাস গেড় তালা এবং আাহর েম এমনভােব িনমিত
হওয়া যােত িনয়ার কােনা িকছুই তােক আকষণ না কের। িফ পিরভাষায় এেক বেল ফানা। আজেক জহাদ শটা িনেয় পিমা
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িমিডয়া এমনভােব হৈচ  কেরেছ যােত এর মৗলবাণী হািরেয় যেত বেসেছ। এ শটােক এখন খুেনাখুিন, সােসর সমাথক
বািনেয় ফলা হেয়েছ। রসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম বেলেছন িনেজর কামনার িবে লড়াই করা হে সেবাম জহাদ।
ইসলামী পিরভাষায় এেক বেল জহােদ আকবর। িফরা জহােদর এই তাৎপযেক হণ কের িববাপী শাি িতা করেত চান।
িফেদর পিরভাষায় এেক বেল লিহল- সকেলর জ শাি।
িফেদর য সাধন পিত সটা এেতা সহজ নয়। সংযম, কৃসাধন ও পির জীবন-যাপন এেলা হে িফ জীবনধারার
অপিরহায অংশ। সেিটস একবার বেলিছেলন Having the fewest wants, I am nearest to the gods। এ অেনক
পুরেনা িচা। পািথব আকষণেক য জয় করেত পাের না, স কখেনা িফ হেত পারেব না।
িফ সাধনমােগর িতনিট র আেছ - শিরয়ত, তিরকত ও হািককত। িফেদর রাায় হাঁটেত হেল থেমই ইসলামী শিরয়েতর
পুাপু অসরণ করেত হেব। িতীয় র হে তিরকত- িফ সাধনার িবেশষ ধারা। িফেদর মেধ িচশিতয়া, নকশাবিয়া,
সাহরাওয়াদীয়া এরকম ব তিরকা আেছ। এই তিরকার পেথ যারা হাঁেটন তােদরেক বলা হয় সািলক- পিরাজক। এই িফ
পিরাজনা নানা অিভতার িভতর িদেয়, নানা মিল অিতম কের (িফ পিরভাষায় মাকাম) হািককত - আাহর দশেন সমাি
ঘেট। এই দশনেক বজগেতর অিভতা িদেয় বাখা করা অসব। িফরা তখন িনরেব আাহর িজিকর কেরন, আাহর
িসফাত বা ণাবলী িনেজেদর মেধ িতা কের উত মাষ হওয়ার চা কেরন। িফ সাধনার সােথ তাই বাউল সাধনার
তফাৎটা মৗিলক। বাউল সাধন পিতেত য যৗন িবকার মেনর িতিব আমরা পাই, িফ সাধনায় এসব কনাই করা যায়
না। তাই বাউল দশনেক কােনােমই ইসলামী সংৃিতর সােথ সিকত করা চেল না। সই অেথ লালনও মুসিলম সংৃিতর
কউ নন।
আমােদর িকছু সলার বুিজীবী আেছন যারা অনবরত বুঝােত ব ইসলােমর সােথ সকহীন এেদেশ যা িকছু আেছ তাই
অসাদািয়ক, গিতশীল এবং এখানকার সংৃিত ও জািতসার িভি। এেদর কথা নেল মেন হেত পাের বাউল ধম একটা
বল জনিয় ও িববী ধম যার বায় অবগাহন কের বাংলােদেশর মাষ মুির আাদ পেয়েছ। আসল কথা হে বাউল ধম
িহ-মুসলমান উভেয়র ারা বিজত হেয়েছ। কারণ বাউল দশেনর মেধ মােষর সামািজক-অথৈনিতক-আধািক মুির কথা
নই, মােষর াধীনতার কথা নই। এর মেধ নই মােষর দনিন সমা মাকােবলা করার কথা। জীবেনর সােথ অসৃ
এরকম দশন িনেয় মাষ বাঁচেত পাের না। বাউেলর িচাভাবনা িদেয় জাতীয়তাবাদ িতা করা সব নয়। সব নয় রাের
িনরাপার কােনা কৗশল উাবন। মা কেয়ক হাজার লােকর একিট সদায় বা তােদর কেয়কিট গান িকংবা যৗন
িবকারতা একিট জািতর িতিনিধকারী িতান হেত পাের না।
লালন য ঊিনশ শতেক জেিছেলন সই সময় পূববাংলার লাক-মানেস এক বড় ধরেনর অভুান ঘেটিছল।
এখানকার মাষ ওহাবী ও ফরােয়জী িচায় উু হেয় সামািজক সংার, অথৈনিতক মুি ও সাাজবাদিবেরাধী
এক গভীর লড়াইেয় জিড়েয় পেড়িছল। সামািজক শি িহেসেব দেশ ইসলাম য িববী অভুােনর পূবশত তির
কেরিছল ওহাবী ও ফরােয়জী আোলন তার নমুনা। এ আোলেনর তাৎপয িনেয় আমােদর এখােন বিশ
আেলাচনা হয়িন। কারণ তখন বাংলার সাংৃিতক নতৃ িদেয়েছ িহরা। এ আোলন িছল কৃিতগতভােব
সাাজবাদিবেরাধী। এই ‘অপরােধ’ িিটশ ও তার অগত িহ বুিজীবীরা এ আোলনেক অবমূলায়ন কের
এবং আোলেনর নতােদর চির হনেন িল হয়। ফরােয়জী আোলেনর অতম নতা িময়া িিটশ ও তার
দালাল জিমদার িণর অতাচার থেক দির কৃষকেদর মু করার জ এক আোলন গেড় তােলন এবং
ঘাষণা দন-জিমর মািলক জিমদার নয়, আাহ। সই জিমেত কৃষক, িমক, উৎপীিড়েতর সবার অিধকার আেছ।
এর চেয় িববী কথা আর হেত পাের না। আজ যারা লালনেক পূববাংলার মােষর সংৃিত ও জািতসার সােথ
জুেড় িদেত চােন তারা জােনন না ঊিনশ শতেক পূববাংলার লাক-মানসেক সিতকারভােব উীিবত কেরিছল
বাংলার এই ওহাবী ও ফরােয়জীেদর িয়াকা - কােনাভােবই বাউল ধম নয়। ঊিনশ শতেক আমােদর জািতসার
িশকড় খুঁজেত হেব ওহাবী, ফরােয়জী ও ফিকর িবোেহর মেধ।
একটা িজিনস বাঝা দরকার য লাক-সংৃিত সব দেশ থােক। িক স দেশর সংৃিত বলেত কবল লাক-সংৃিতেক বাঝায়
না। তার চেয় উঁচু েরর সংৃিতও একটা থােক। সই সংৃিত দেশর মােষর মননশীলতার তীক। সই সংৃিত হয় ঐ দেশর
জািতসা, রাসার িভি। আমােদর এখানকার এই িভিটা হে ইসলাম। এটাই হে পূববাংলার মুসিলম জনমানেসর
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আইেডিটিট।
লাক-সংৃিত লাকরেণর অপম উৎস। লালেনর গান লাকরণকারী িহেসেব বিদন বঁেচ থাকেব। এেক আমােদর
আইেডিটিটর সােথ তুল কের তালা বাল মা। িবেশষ কের লালেনর ধেমর ফিলত িদকেলার মেধ য যৗন িবকারতা
দৃমান তা এেকবােরই অহণীয়।
বাংলােদেশর জনমানেস লাক-সংৃিতর য জায়গা আেছ সটা সব সময় থাকেব। সই জায়গায় লালেনর ান। লাক-সংৃিতেক
ইসলােমর িতি িহেসেব খাড়া করার চা পম, যা আমােদর সলারবাদীেদর আরাধ। লাক-সংৃিতর জায়গায় লাকসংৃিত থাকেব, ইসলােমর জায়গায় ইসলাম।
আজ আমােদর সলারবাদী বুিজীবীরা লালনেক িনেয় হৈচ করেছন। কারণ তারা চান আমােদর জািতসা িনেয় িবাি সৃি
করেত। তারা চান লালনেক িদেয় পূববাংলার মুসিলম জনমানেস িবপতা তির করেত। এরকম চা অতীেতও হেয়েছ এবং
আমােদর জাতীয়তাবাদ ও সংৃিত িনেয় ভুল বাঝাবুিঝর মেতা ব ঘটনা ঘেটেছ। িক ইসলােমর াত চতনা সইসব
িবপতােক বার বার জয় কেরেছ। আমােদর িবেবচনায় থাকেত হেব বাংলােদেশর মুসলমানেদর কারেণই বাংলােদেশর উব
হেয়েছ। তাই পূববাংলার মােষর জািতসা ইসলােমর ধারার বাইের খুঁজেত যাওয়া বৃথা।
সূঃ বুকমাার কািশত “বাংলােদশ িজাবাদ” 

ফাহিমদ-উর-রহমান
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ফাহিমদ-উর-রহমান একজন মননশীল াবিক ও বুিজীবী। পশায় মেনােরাগ িবেশষ হেলও
ইিতহাস, সংৃিত, ধম, সমাজ ইতািদ িবষয় িনেয় িতিন িলখেছন। সমাজ ও সংৃিত সেচতন
িবধায় িতিন আধুিনকতার সমা িনেয় িলেখেছন। আধুিনকতা ও সাাজবােদর সমা থেক
উরেণর পথ িনেয়ও িতিন কথা বেলেছন। তার ঋ লখােলিখ নতুন আিেক বাঙািল মুসলমােনর
জািতসার উপের আেলাকপাত কেরেছ। তাঁর কািশত ের নামঃ ১। ইকবাল মনেন অেষেণ
(১৯৯৫) ২। অ আেলায় দখা (২০০২) ৩। উর আধুিনকতা (২০০৬) ৪। সলািরজেমর সত
িমথা (২০০৮) ৫। উর আধুিনক মুসিলম মন (২০১০) ৬। সাাজবাদ (২০১২) ৭। বাংলােদশ
িজাবাদ (২০১৩) ৮। সাংৃিতক আাসন ও বাংলােদশ (২০১৪) পাশাপািশ তাঁর সাদনায়
কািশত হেয়েছ ১। জামাল উীন আফগানী: নব ভােতর সূয পুষ (২০০৩) ২। মহািবোহ
১৮৫৭ (২০০৯) ৩। ফরােয়জী আোলন : আসার রাজনীিত (২০১১)
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