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Abstract
In Indian Philosophical approach we can see the orthodox and heterodox schools of
Philosophy, but never been seen Baul as a Philosophical system though it demands a great
philosophical discussion. Most of the Indian Philosophers dealt a lot about conventional
Philosophy and never discussed about any unconventional philosophy like Baul, Faquir etc.
Bauls are a group of wandering mystic minstrels of Bengal. The main fragrance of Baul lies
in their free spirited lifestyle. They do not believe in God, or any types of rules and
regulations of the orthodox Philosophy or any types of religion. They uphold that the human
body is the highest in manner. Bauls are wandering musicians; from the very beginning
they are famous for their unconventional life-style and a different approach to religion. In
this paper I want to highlight this unconventional philosophy of Baul and their life-style
which has followed by different approach of life.

ভারতবর্শ অধ্যাত্ম ও ধ্মশসাধ্নার পীঠস্থান। জবজিত্র সাধ্নতত্ত্ব ও সাধ্নিীবর্ন ভারতবর্শ সমৃদ্ধ। সাধ্নিীবর্নর দুজি
জদক লক্ষ্য করা যায়। একজি জদক িীবনর্ক পজরতযাগ কর্র। অদ্বৈর্ের সাধ্ন পদ্ধজতর্ক এই জদর্ক বেলর্ত পাজর,
আর এখার্ন িন্ম বনয় মায়াবাদ, জনবশাণবাদ ইতযাজদ। এবং আর একজি জদক িীবনর্ক বকন্দ্র কর্র। এখার্ন বাউল,
ববষ্ণব, সহজিয়া প্রভৃজত তর্ত্ত্বর িন্ম হয়। িীবর্নর সহি রর্সর মর্ধ্য বাউল, ববষ্ণব ইতযাজদর সাধ্নার িন্ম।
বাউল দর্শন প্রািীন ভারর্তর িাবশাক বা বলাকায়ত দর্শনিাত। িাত-পাত, ধ্জন-গরীব, নারী-পুরুর্ জনজবশর্র্র্র্
মানুর্র্ক ভালবাসার মন্ত্র বাউল দর্শন। সামযবাদী, মানবর্প্রমী, সংসারজববাগী বাংলার এক সাধ্ক সম্প্রদায় বাউপ
পদবার্িয ভূজর্ত। সাংখয-বযাগ-তন্ত্র, ববৌদ্ধ সহজিয়া সুজহ ও ববষ্ণব সহজিয়ার সমন্বর্য় এই দর্শর্নর উদ্ভব। বাউল
দর্শন বস্তু জনভশর। এই দর্শন সকল প্রকার ভাবার্বগ ও কূপমন্ডুকতার ঊর্দ্ধশ। এরা মানবতাবার্দ জবশ্বাসী। বাউল মর্ত
সম্পূণভ
শ ার্ব বলাকিীবন বের্ক উৎসাজরত। কুসংস্কার বা সম্প্রদায়গত জবর্ভদ বাউলর্ক স্পর্শ কর্র না। ‘মানুর্তত্ত্ব’ হল
বাউলর্দর সাধ্নতর্ত্ত্বর প্রধ্ান লক্ষ্য। ঈশ্বর, র্াস্ত্র, পরর্লাক, িন্মান্তর ইতযাজদর্ক বাউলরা অগ্রাহয কর্র। মানবতাবাদী
এই দর্শর্নর সর্ঙ্গ রবীন্দ্রনার্ের আজত্মক পজরিয় ঘর্িজিল।
মধ্যযুর্গর অনযানয সাধ্ক সম্প্রদার্য়র মত বাউল সম্প্রদায়ও প্রতযক্ষ্ সমাি-সম্পর্কশর বাইর্র, অর্নক বক্ষ্র্ত্র
তাাঁর্দর জনজদশষ্ট বকান বপর্াও বনই। অেশাৎ সামাজিক ধ্র্নাৎপাদর্ন তাাঁর্দর বকান অংর্ বনই; বনই বকানরূপ সামাজিক
দায়-দাজয়ে বা বন্ধন। সমাির্ক তাাঁরা অস্বীকার কর্রন; ... সমার্ির দাবী তাাঁরা সম্পূণশ প্রতযাখযান কর্রর্িন। অবর্য,
এই প্রতযাখার্নর পিার্ত গভীর দুুঃখর্বাধ্, সামাজিক বভদ-জবিার্রর জনমশম উৎপীড়ন বতশমান জিল, তা বলাইবাহুলয।১
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এখন ‘বাউল’ র্ব্দজির অেশ জনর্য় আর্লািনা করা যাক- ‘বাউল’ র্ব্দজির উৎপজি জনর্য় পজন্ডর্তরা নানা রকর্মর
মতামত বযক্ত কর্রর্িন। সাধ্ারণভার্ব ‘বাউল’ র্র্ব্দর অেশ উদাস ভাব। বলাভ-লালসা, জহংসা-জবর্ৈর্, ধ্মশ-বণশ
বাউলরা এসর্বর ঊর্দ্ধশ। বাউলরা সবশদা আত্মমগ্ন। বাইর্রর িগর্তর বকান প্রভাব এর্দর উপর পর্ড় না। এর্দর
ভাবনা জিন্তা জনর্ির্ক জনর্য়ই। এরা হর্ে ভার্বর পাগল। বকউ বকউ বর্লন জহজি ‘বাউর’ র্ব্দ বের্ক বাউল র্ব্দজির
উৎপজি। বাউর র্র্ব্দর অেশ পাগল। আবার অর্নর্ক সংস্কৃত বযাকুল ও বাতুল র্ব্দ বের্ক ‘বাউল’ র্র্ব্দর উদ্ভব বর্ল
মর্ন কর্রন। বাতুল বা বযাকুল র্র্ব্দর অেশও পাগল। আবার বকউ বকউ দীন-দুুঃখী, উলঝুল, একতারা বািার্না
বলার্কর্দরর্ক উপহাস কর্র বাতুল বলর্তা। এই বাতুল র্ব্দ বের্ক ‘বাউল’ র্র্ব্দর উদ্ভব। ড. বর্িন্দ্রলাল র্ীল
ধ্াউল র্ব্দ বের্ক বাউল র্র্ব্দর উৎপজি বর্ল মর্ন কর্রন। আরজব ‘ধ্াউজলয়া’ র্ব্দ বের্ক ‘ধ্াউল’ র্ব্দজি উদ্ভুত।
মালাধ্র বসুর শ্রীকৃষ্ণজবিয় কার্বয প্রেম ‘বাউল’ র্র্ব্দর সন্ধান পাওয়া যায়।

‘মুকুল মামার ঢুর্ল নযাংিা বযন বাউল
রাক্ষ্র্স রাক্ষ্র্স বুর্ল রর্ণ।...’২
বিতনয িজরতামৃর্ত মাত্র িারজি পংজক্তর্ত পাাঁিবার বাউল র্র্ব্দর বযবহার বদখা যায়।

বাউলর্ক কজহও বলার্ক হইল আউল,
বাউর্লর্র কজহও হার্ি না জবকায় িাউল।।
বাউল কজহল কার্ি নাজহক আউল।
বাউলর্ক কজহও ইহা কজহয়ার্ি বাউল।।৩
বাউল একিা জবর্র্র্ সম্প্রদায়। একজি জবর্র্র্ সম্প্রদায়র্ক জনর্দশর্ করর্তই বাউল র্র্ব্দর বযবহার হয়। এর্দর
উৎপজি আনুমাজনক প্রায় এক হািার বির। এর্দরর্ক একিা জবর্র্র্ সম্প্রদায়ভুক্ত করা হয় কারণ এরা বকান ধ্মশর্কই
আদর্শ বর্ল মর্ন কর্র না। এরা আপন বভার্র জবর্ভার োর্ক। বাউলরা বদব-বদবী, পূর্িা, আিার, মজির-মসজিদগীিশা জকিুই মার্ন না। এরা এইসব জকিুর ঊর্দ্ধশ। এর্দর কো-বাতশা, বপার্াক-আর্াক, আিার-আিরণ সাধ্ারণ
মানুর্র্র বের্ক একিু আলাদা।
বাউল মত িানার িনয জলজখত বকান পুাঁজে, গ্রন্থ, দজলল পাওয়া যায় না। ‘বলািন দার্সর ‘বৃহৎ জনগম’ গ্রন্থ ও
পঞ্চানন দার্সর জকিু পুাঁজে এবং ববষ্ণব-সহজিয়া-সাজহর্তযর পুাঁজের মর্ধ্য বাউল তর্ত্ত্বর সন্ধান বমর্ল, তর্ব বলািন
দার্সর ‘বৃহৎ জনগম’ গ্রন্থর্কই বাউলরা তার্দর প্রমাণয গ্রন্থ জহসার্ব মর্ন কর্র।’৪
বাউলর্দর আিরণগত তত্ত্বীয় বক্তবয গার্নর মাধ্যর্ম প্রকাজর্ত হয়। বাউল একধ্রর্ণর বলৌজকক সাধ্না। নানা মত
ও পর্ের সংজমশ্রর্ণ এই মরজম এবং মানবতাবাদী সাধ্ন তত্ত্বজি গর্ড় উর্ঠর্ি। সাধ্ারণত বাউলরা রাগপন্থী।
জমেুনাত্মক বযাগ সাধ্নই বাউল পদ্ধজত। বাউলর্দর কার্ি মানুর্র্র বদহ হল জবশ্বব্রহ্মার্ন্ডর প্রতীক স্বরূপ। ‘মর্নর
মানুর্’ বাউলর্দর কার্ি প্রজতকী বযঞ্জনা। সারা িীবন ধ্র্র তাাঁরা ‘মর্নর মানুর্’ বখাাঁিার বিষ্টা কর্রন। তাাঁরা জবশ্বাস
কর্রন ‘মর্নর মানুর্’ রূপী আরাধ্য বদবতা মানুর্র্র বদর্হই অবস্থান কর্রন।
বাউলর্দর সাধ্নায় মুজর্শদ বা গুরুর ভূজমকা খুব গুরুেপূণশ। “বাউলরা বর্লন : ‘ভর্ব মানুর্ গুরু জনষ্ঠা যার
সবশসাধ্ন জসদ্ধ হয় তার।’ এর্দর কার্ি গুরুর জনর্দশর্ দুই রূর্প। এক হর্ে মানুর্ রূপী গুরু এবং দুই স্রষ্ঠারূপী গুরু।
তার্দর তত্ত্ব হর্ে মানুর্ গুরুর মাধ্যর্ম পরম গুরুর সন্ধান করা। তাাঁরা বর্লন

গুরু রূপ ঝলক জদর্ে যার অন্তর্র।
ও তার জকর্সর আবার ভিন-সাধ্ন বলাক-িজনত কর্র।।”৫
Volume-II, Issue-X

November 2016

28

বাউল দর্শন : কর্মশ ও অনুভর্ব

সুজিত কুমার মণ্ডল

বাউলর্দর সাধ্নায় সীমা-অসীর্মর সম্পকশ ঘুর্র জের্র আর্স। বপ্রম সাধ্নার ৈারা তারা অসীমর্ক আহ্বান
িানায়। এর্দর সাধ্নার বমৌল জবর্য় হর্ে সমার্ির প্রজতষ্ঠাজনক ধ্র্মশর জবর্রাজধ্তা কর্র তাাঁরা সরাসজর স্রষ্ঠার সর্ঙ্গ
সম্পকশ স্থাপর্নর বিষ্টা কর্রন। তাাঁর্দর মর্ত মানুর্র্র সর্ঙ্গ স্রষ্ঠার সম্পকশ অজবর্েদয। বমািকো তাাঁরা সমার্ির
প্রজতষ্ঠাজনক ধ্মশর্ক প্রতযাখযান কর্রন। লালন জর্র্য দুদ্দু সাহ প্রজতষ্ঠাজনক ধ্মশগুর্লার প্রজত অসরতার স্পষ্ট ইজঙ্গত
জদর্য়র্িন একজি গার্নর মাধ্যর্ম—

মুহহ্মর্দর িন্ম যজদ হর্তা এ বদর্র্।
ববর্হর্র্তর বকান ভার্া হর্তা, বলর্ত এর্স।।
জহব্রুর্ত ইজঙ্গত তাওরাত,
আর্বস্ত ভার্ায় ‘বখাদার’ মত,
সংস্কৃর্ত ববদার্ন্তর বর্য়ৎ
বলখা আর্ি সজবর্র্র্।।
বকন কূপমন্ডুক হও বর ভাই
জহর্সব কর্র ববাঝ সবাই
বখাদার সিার বকাোও বখাাঁি নাই,
অধ্ীন দুদ্দু বভর্ব বর্ল।।৬
দুদ্দু সার্হর এমন প্রাগমর বক্তবয গার্নর মর্ধ্য জদর্য় েুর্ি উর্ঠর্ি।
বাউল দু প্রকার, গৃহী ও ববরাগী। ববরাগী বলর্ত অবর্য সন্ন্যাসী ববাঝায় না, বাউর্লরা আনর্ির বিায়ার্র গৃর্হর
বাাঁধ্ন ভাজসর্য় জদর্ত িান। বাউর্লর মর্ধ্য উচ্চ-নীি বভদার্ভদ নাই। এর্দর সাধ্না হল মানুর্র্র সাধ্না। বাউল
সাধ্কর্দর মর্ধ্য জহিু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদার্য়র বলাক বদখা যায়। এর্দর সাধ্না হল প্রকৃজত ও পুরুর্র্র
জমলর্নর মর্ধ্য জদর্য় জনর্ির আনর্ির উপলজির সাধ্না। মুসজলম েজকর, জহিু বাউল এবং ববষ্ণব রজসক এর্দর
সকর্লই একতর্ত্ত্ব জবশ্বাসী, এর্দর সাধ্ন পদ্ধজত ও আিার-বযবহারও এক রকর্মর।
বাউলরা বদর্হর মর্ধ্য জনর্ির স্বাধ্ীন সিার রূপকল্প জনমশাণ কর্র তার অর্ন্বর্ণ, স্বরূপ উপলজি ও একাত্ম
হওয়ার বিষ্টায় বয আনি, তার্ক অবলম্বন কর্রই এজগর্য় ির্ল বাউল সাধ্র্কর িীবনবযাপী সাধ্না। বলা যায়, বাউল
দর্শর্নর বদহােবাদী বিতনায় প্রকার্ বপর্য়র্ি সামাজিক অনুর্াসন বের্ক মুজক্তকামী মানুর্র্র মানজবক মূলযর্বাধ্, যা
সমকালীন পজরজস্থজতর্ত সম্পৃক্ত হর্য় রর্য়র্ি ধ্মশর্বার্ধ্র মর্ধ্য। মানজবক মূলযর্বার্ধ্ সমৃদ্ধ ধ্মশপ্রতযয় জবদযমান
সমার্ির অবর্হলা বঞ্চনা অবমাননার জবরুর্দ্ধ তাাঁর্দর সান্ত্বনার প্রর্লপ জদর্য়র্ি, জবকল্প িীবনিযশা ও মূলযর্বাধ্ গর্ড়
বতালার বপ্ররণা যুজগর্য়র্ি। সমািপজতরা একজদর্ক বণশপ্রো সামাজিক বঞ্চনার্ক অবযাহত বরর্খর্ি, অনযজদর্ক বাউল
সাধ্র্কর কার্ি তাাঁর জনিস্ব ধ্মশপ্রতযয় ধ্রা জদর্য়র্ি Sigh of oppressed জহসার্ব।৭
বাউল গর্বর্ক উর্পন্দ্রনাে ভট্টািার্যশর মর্ত, বাউলর্দর বপ্রম প্রকৃজত-পুরুর্-জমলনাত্মক, প্রাকৃত বদর্হাৎপন্ন্
আকর্শণ হইর্ত উদ্ভুত, বদর্হর উর্ধ্শগত এক আত্মজবস্মৃজতময় অনুভূজত। ইহা একান্ত মানজবক। বদর্হর বাজহর্র
বাউলর্দর বকার্না সাধ্না নাই। তাহারা অনুমান মার্ন না, তাহার্দর সমস্তই বতশমান। এই স্থুল মানব-বদহর্ক এত
অমূলয সম্পদ বজলয়া আর বকহ মর্ন কর্র নাই। বদহর্ক অবলম্বন কজরয়াই এই বপ্রম লাভ কজরর্ত হইর্ব। কাম
হইর্তই এই বপ্রর্মর উদ্ভব। বহু বাউল গার্ন এই কোর উর্েখ, আভাস ও ইজঙ্গত আর্ি। বযমন,

বলব জক বস বপ্রর্মর কো,
কাম হইল বপ্রর্মর লতা,
কাম িাড়া বপ্রম যো তো
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নাই বর আগমন।।
পরমগুরু বপ্রম-জপজরজত,
কাম-গুরু হয় জনিপজত,
কাম িাড়া বপ্রম পাই জক গজত,
তাই ভার্ব লালন।।৮
বাউলরা বর্লন মানব বদহই সব তত্ত্ব ও সর্তযর জভজি। বদহই হল সকল জ্ঞান ও কর্মশর উৎস, বদর্হই বকলাসবৃিাবন, বদহই মক্কা-মজদনা। মানবত্মার মর্ধ্যই পরমাত্মা, আর্লক সাাঁই বা মর্নর মানুর্র্র অজধ্ষ্ঠান। বাউলরা বর্লন
জনর্ির মর্ধ্যই বযর্হতু পরমসিার ঠাাঁই, সুতরাং পরমসিার্ক িানর্ত হর্ল প্রের্মই জনর্ির্ক িানর্ত হর্ব। সসীম
আজমর মর্ধ্যই খুাঁর্ি বপর্ত হর্ব অসীম আজম বা অসীম সাাঁইর্ক। তাাঁরা বর্লন বপ্রম জমজশ্রত অপর্রাক্ষ্ অনুভূজত বা
সিার মাধ্যর্মই ঐর্ীজ্ঞান লাভ করা যায়। একাজন্তক সাধ্নার মাধ্যর্ম বাউলরা বপজরর্য় যান িগত এবং উপনীত হন
এমন এক তন্ময়াবস্থায় বযখার্ন বযখার্ন জতজন পরমসিার স্বরূপ উপলজি কর্রন। রূপ বের্ক স্বরূর্প উিরর্ণর িনয
বাউর্লরা ‘আর্রাপ’ সাধ্না কর্রন, এবং পজরণার্ম লাভ কর্রন বলাকািীণশ স্থায়ী আনি। বাউলরা এই অবস্থার নাম
জদর্য়র্িন ‘িযান্ত-মরা’

সহি মানুর্র্র ধ্ারা
ধ্ারা ধ্রর্ত হর্ব িযান্ত-মরা পাগল পারা,
তায় ধ্রর্ত বগর্ল মর্র পর্ড় নয়ন মুর্দ রও।৯
অসীম ও সসীর্মর জমলর্নর িূড়ান্ত অবস্থার্ক ববষ্ণর্বরা বর্ল কৃর্ষ্ণর কার্ি শ্রীরাধ্ার আত্মদর্শন। সুজেরা এই
অবস্থার নাম বদন োনাজেোহ এবং বিতনযদর্শর্ন এই অবস্থার নাম “মুই বসই মুই বসই”। এর্দর সকর্লর িনয
আপাত পােশকয হয়র্তা আর্ি জকন্তু সকর্লরই মূল সুর এক।
বাউল সম্রাি লালন র্াহ (১৭৭৪-১৮৯০) এর মর্ত, মানুর্র্ এর্সন্স বা অন্তসার বদর্হর মর্ধ্যই বতশমান।
মানবাত্মা ও পরমাত্মার বকান বভদ জতজন স্বীকার কর্রনজন। ঈশ্বর্রর সৃজষ্ট জহসার্ব মানুর্র্র বদর্হই খুাঁর্ি পাওয়া যায়
পরমস্রষ্টা ঈশ্বরর্ক। বদহ সাধ্র্নর মর্ধ্য জদর্য় খুাঁির্ত হয় জবশ্বজবধ্াতার্ক। এই প্রসর্ঙ্গ লালর্নর বসই জবখযাত গান
খাাঁিার জভতর অজিন পাজখ বকমন আর্স যায়
ধ্রর্ত পারর্ল মন-ববড়ী জদতাম তাহার পায়।
আি কুঠুরী নয় দরিা আাঁিা
মর্ধ্য মর্ধ্য ঝরকা কািা
তাহার উপর আর্ি সদর-বকাঠা
আয়না মহল তায়।।
মন তুই রইজল খািার আর্র্
খাাঁিা বযর্তা বতরী কাাঁিা বাাঁর্র্
বকানজদন খাাঁিা পড়র্ব খর্স
লালন কয়, খাাঁিা খুর্ল
বস পাজখ বকানখার্ন পালায়।১০
লালর্নর এই মর্তর সর্ঙ্গ দার্শজনক বের্িার জমল পাওয়া যায়। বের্িার মর্ত িড় বদহ হল আত্মার জপঞ্জর, বদহ
জবনার্র্র সার্ে আত্মা বদহ মুক্ত হয়। রবীন্দ্রনার্ের গলার্তও ঐ একই সুর বর্ানা জগর্য়জিল—
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সীমার মার্ঝ, অসীমা তুজম
বািাও আপন সুর
আমার মর্ধ্য বতামার প্রকার্
তাই এত মধ্ুর।১১
সৃজষ্টর মর্ধ্যই বতশমান পরমস্রষ্ঠার সিা। সৃজষ্ট জবনা স্রষ্টা র্ূনয। অজ্ঞতার আবরণ উর্ন্মািন কর্র মানুর্ যখন
জ্ঞার্নর িগর্ত প্রর্বর্ কর্র তখন অসীম সিা ও সসীমসিার সব বভদ জবলীন হর্য় যায়, আর তখনই মানুর্
পরমসিার অংর্ জহসার্ব জনর্ির্ক বুঝর্ত পার্র। লালর্নর একজি গার্নর মর্ধ্য বসই ভাবই প্রজতেজলত হর্য়র্ি।
এই মানুর্র্ আর্ি বর মন
যার্দর বর্ল মানুর্ রতন
এই মানুর্র্ রর্ঙ্গ-রর্স জবরি কর্র সাাঁই আমার।
বক্ষ্পা তুই না বির্ন বতার আপন খবর
যজদ বকাোয়?
আপন ঘর না বুর্ঝ বাজহর্র খুাঁর্ি
পড়জব ধ্াাঁধ্ায়।।১২
অনযানয বাউলর্দর মর্তা লালর্নর কার্ি মানু র্ই জিল প্রধ্ান। িন্ডীদার্সর বসই মহান বাণী “সবার উপর্র মানুর্
সতয তাহার উপর্র নাই”- এই বাণী প্রজতেজলত হর্য়র্ি বহু গার্ন। এই রকমই একজি গান ট্ট
“এমন মানব আর জক হর্ব
মন যা কর্রা েরায় কর্রা এই বভর্ব।
অনন্তরূপ জিজষ্ট করর্লন সাাঁই
শুজন মানর্বর উিম জকিুই নাই
বদব বদবতাগণ কর্র আরাধ্ন
িন্ম জনর্ত মানর্ব।”১৩
জহিু, মুসজলম, সাধ্ু-সন্ত জনজবশর্র্র্র্ সকল মানুর্ হল ঈশ্বর্রর সৃজষ্ট এই িনমত প্রজতষ্ঠা করাই জিল বাউলর্দর
মূল বক্তবয। তাাঁরা প্রজতষ্ঠা করর্ত বপর্রজির্লন র্ার্স্ত্রর বির্য় সতয বড়। জবধ্ার্নর বির্য় বড় মানুর্। লালন সাহ, দুদ্দু
সাহ, পাগলা কানাই, পাঞ্জু র্াহ, হাসান রািা প্রমূখ বাউল িীবন অনুসরণ কর্র মানুর্ সকর্লর ঊর্র্ধ্শ স্থান জদর্ল
সমার্ি জহংসা-জবর্ৈর্, হানাহাজন কর্ম যার্ব একো বলাই যায়।
বাউল কতকগুজল তর্ত্ত্বর উপর দাাঁজড়র্য় আর্ি। তত্ত্বগুজল হল— রূপ-স্বরূপতত্ত্ব, মানুর্তত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, রসতত্ত্ব
প্রভৃজত। এখন সংর্ক্ষ্র্প এই তত্ত্বগুজল আর্লািনা করব।
রূপ-স্বরূপতত্ত্ব: রূপ বলর্ত আমরা একিা আকারর্ক বুজঝ, স্বরূপ হল যা আশ্রয় কর্র োর্ক এবং রূর্পর
অভযন্তর্র যার জনিস্ব ববজর্ষ্টয জবদযমান তার্ক আমরা স্বরূপ বজল। বাউলরা সারািীবন ধ্র্র রূপ বের্ক স্বরূর্প উিীণশ
হওয়ার আধ্যাজত্মক সাধ্নায় মগ্ন োর্কন। মানব-বদহর্ক আশ্রয় কর্র সাধ্ন-ভিন কর্র তাাঁর্ক অেশাৎ স্বরূপর্ক
উপলজি করাই িরম লক্ষ্য। বদর্হর মর্ধ্য তারা ব্রহ্মাণ্ডর্ক কল্পনা কর্র। তারা প্রাকৃত বদহর্ক অপ্রাকৃর্ত রূপান্তজরত
কর্র বদর্হর মর্ধ্যই পরমতত্ত্বর্ক উপলজি করার বিষ্টা কর্র।
বাউল গর্বর্ক উর্পন্দ্রনাে ভট্টািাযশ সুির ভার্ব রূপ-স্বরূর্পর তাৎপযশ বণশনা কর্রর্িন। জতজন বলর্িন—
িগর্তর পুরুর্ ও নারীর বয ‘রূপ’, তাহা তাহার্দর বাজহর্রর ‘রূপ’। এই ‘রূপ’ বা জবজর্ষ্ট আকৃজতর্ক অবলম্বন কজরয়া
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তাহার অভযন্তর্র বয উহার একজি ববজর্ষ্টযপূণশ অজস্তে, তাহাই ‘স্বরূপ’। এই দৃর্যমান, স্থূল, প্রাকৃত ‘রূপ’-এ পুরুর্,
জকন্তু ‘স্বরূপ’-এ কৃষ্ণ, আবার প্রর্তযক নারী ‘রূপ’-এ নারী, জকন্তু ‘স্বরূপ’-এ রাধ্া। নর-নারী যখন রূর্পর মর্ধ্য জদয়া
তাহার্দর স্বরূপ উপলজি কজরর্ব, তখন স্বরূর্প প্রজতজষ্ঠত নর-নারীর জমলন হইর্ব রাধ্া-কৃর্ষ্ণর জনতয বপ্রম-লীলা,
মর্তশযর প্রাকৃত বপ্রম-জমলন হইর্ব জনতয, বৃিাবর্ন রাধ্া-কৃর্ষ্ণর সহি-লীলা। জতজন িন্ডীদার্সর একজি পদ উর্েখ
কর্র বর্লর্িন—

িাজড় িপ তপ সাধ্হ আর্রাপ
একতা কজরয়া মর্ন।
স্বরূর্প আর্রাপ যার রজসক নগর তার
প্রাজি হর্ব মদনর্মাহন।১৪
রূপর্ক আশ্রয় কর্র স্বরূর্পর সাধ্নাই বাউল ও ববষ্ণব-সহজিয়ার্দর সাধ্না।
গুরুতত্ত্ব : বয সব ধ্র্মশ জ্ঞান বা দর্শন অর্পক্ষ্া কর্মশর প্রাধ্ানয ববজর্, বসই সব ধ্র্মশ গুরুর প্রর্য়ািনীয়তা লক্ষ্য করা
যায়। বাউল, সহজিয়া সাধ্না গুরুমুখী সাধ্না। বাউল সাধ্না পদ্ধজত গ্রন্থাকার্র জলজপবদ্ধ বনই, তাই গুরু বা মুরজর্র্দর
কাি বের্ক জর্ক্ষ্া জনর্ত হয়। বাউলরা গুরুর্ক সর্বশাচ্চ স্থান বদয়। গুরুর্ক বাউলরা দুই রূর্প বদর্খ। এক, মানবগুরু-রূর্প এবং দুই, পরমতত্ত্ব-রূর্প। বাউল গার্ন দুই রূর্পরই সন্ধান বমর্ল। মানব-গুরুর প্রজত শ্রদ্ধা না োকর্ল
পরম-গুরুর অনুগ্রহ লাভ করা যায় না। গুরু বা মুরজর্দ-ই তার্দর জর্র্যর্দরর্ক সজঠক সাধ্ন পর্ে পজরিাজলত কর্রন।
লালন েজকর্রর একজি গার্ন বসই সন্ধানই পাই—
“মুরজর্দ জবর্ন জক ধ্ন আর আর্ি বর এ িগর্ত।
মুরজর্র্দর িরণ-সুধ্া
পান কজরর্ল হর্র ক্ষ্ুধ্া;
বকার্রা না বদর্ল জৈধ্া,
বয জহ মুরজর্দ বস জহ বখাদা।
ববাঝ ‘অজলয়ম মরর্র্দা’
আর্য়ত বলখা বকারার্নর্ত।।
আপজন বখাদা আপজন নজব,
আপজন বসই আদম িজব,
অনন্তরূপ কর্র ধ্ারণ;
বক ববার্ঝ তার জনরাকরণ,
জনরাকার হাজকম জনর ন,
মুরজর্দ-রূর্প ভিন-পর্ে।।”১৫
মানুর্তত্ত্ব : ‘মানুর্তত্ত্ব’ হল বাউলর্দর সাধ্নতর্ত্ত্বর প্রধ্ান লক্ষ্য। মানুর্র্র মর্ধ্য অবজস্থত আত্মা বা পরম সিার্ক
বাউলরা ‘মর্নর মানুর্’ বর্ল অজভজহত কর্রন। এই মর্নর মানুর্র্ক তারা কখন মানুর্, অধ্র মানুর্, সহি মানুর্,
আর্লখ মানুর্, বসানার মানুর্ প্রভৃজত নানা নার্ম অজভজহত কর্রন। এই মর্নর মানুর্ জবজভন্ন্ রূর্প, জবজভন্ন্ অবস্থায়
মানুর্র্র বদর্হ অবস্থান কর্র। লালর্নর একজি গার্ন বসই ভাব েুর্ি উর্ঠর্ি—

এই মানুর্ বসই মানুর্ আর্ি।
কত মুজনঋজর্ িারযুগ ধ্’বর ববড়ার্ে খুাঁর্ি।।
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ির্ল বযমন িাাঁদ বদখা যায়
ধ্রর্ত বগর্ল হার্ত হাত বক পায়,
বতমজন বস োর্ক সদায়
আর্লর্খ ব’বস।।১৬
এই মর্নর মানুর্র্ক বাউলরা সারািীবন ধ্র্র খুাঁর্ি ববড়ার্ে।
রসতত্ত্ব : বাউল সাধ্না হল রর্সর সাধ্না, জ্ঞার্নর বা কৃর্ের সাধ্না নয়। এই িনয বাউলরা জনর্ির্দর অনুরাগী
বর্ল পজরিয় বদয়। বাউলরা রস উপলজির মাধ্যর্মই িীবর্নর স্বােশকতা খুাঁর্ি ববড়ায়। একজি বাউল গার্ন বসই ভাব
লক্ষ্য কজর—

‘অনুরাগ লইর্ল জক সাধ্ন হয়
ভিন সাধ্ন মুর্খর কমশ,
ঐ বদখ তার সাক্ষ্ী িাতক বহ,
অনয বাজর খায় না বস।
আবার
মজর রার্গ অনুরার্গর বাজত
জ্বালর্গ জনি ঘর্র,
বকান্ ধ্ার্মর্ত আর্ি মানুর্
জির্ন বনও বগ তার্র।’১৭
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