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In Search of Little Tradition of Folk Islam: A Study of Marefati Folk Songs in Bengal
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Abstract
Islamic contact with Bengal is as old as the role of the religion is significant in the historical
development of this region. Its importance does not simply consist in the fact that the undivided
Bengal saw the largest concentration of Muslims (about 34 millions) in the Indian Subcontinent and
that their present aggregate in divided Bengal makes them the second largest Muslim population in
the world after Indonesia. It is rather paradoxical that the phenomenon of Islamization in Bengal has
drawn far less academic attention than what would seem warranted by its historical significance.
The aim of the present paper is to investigate and explore the folk elements in the Bengali culture
and its impact on the Bengali Muslims. While exploring folk Islam or little tradition of Islam in
Bengal along with its syncretistic traditions I have tried to use the theory of ‘Great Tradition’ and
‘Little Tradition’ propounded by Robert Redfield while studying Mexican peasant culture, which
later on applied by Milton Singer and Mckim Marriott to the Indian society. Since folk elements
have multiple strands, therefore, I have confined my discussion in reviewing contribution of
Bengali Muslims in Bengali folk songs like Sufi devotional songs – Marefati and Murshidi with a
special emphasis on Marefati.
Keywords: Little tradition of Muslims, Marefati folk song, Islamic culture in Bengal, Composite
element in Bengal.

Article

ভূ িমকা
বতমান গেবষণাপ িটর ল

হল বাঙালী সং ৃ িতেত লাকায়ত উপাদান সমূ েহর অনু স ান ও অে ষণ, এবং

তার সিহত বাঙালী মু সিলমেদর উপর তার অিভঘােতর পযােলাচনা। বাঙলায় লাকায়ত ইসলাম অথবা
ইসলােমর

ু

ঐিতেহ র সে

তার সম য়বাদী ঐিতহ সমূ েহর অে ষণােথ রবাট রডিফ -এর উ ািপত

বৃ হৎ ঐিতহ (Great Tradition) এবং

ু

ঐিতেহ র (Little Tradition) ত

ব বহার করা হেয়েছ, যা

িতিন মি কান কৃষক সং ৃ িতর পযােলাচনােথ উ াবন কেরিছেলন এবং যােক পরবতীকােল িমলটন িস ার
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ও ম াকিকম ম ারীয়ট ভারতীয় সমাজ ব ব ার পযােলাচনায়

েয়াগ কেরিছেলন।

উপাদান িলর ব মু খী ধারাসমূ হ িবদ মান, সেহতু বতমান গেবষণা িনবে

রেখিছ। উ

ধেমর ভূ িমকার ন ায় বাংলার সিহত ইসলািমক সংেযােগর
মা ায় আ িবেরাধী হেলও সত
ে র ন ায তা

তীপ

পেরিছল। এর

আেরাপসহ মােরফিত

অ েলর ঐিতহািসক িবকােশর ধারায়

াচীন িটও অনু পভােব

পূ ণ। এিট িকছু

য বাংলায় ইসলািমকরেণর িবষয়িট যতটা আপাতদৃ ি েত ঐিতহািসক

করত তার

কবলমা

লাকায়ত

আমার আেলাচনােক বাংলা

লাকস ীেত বাঙালী মু সিলমেদর অবদান পযােলাচনায় মােরফিতর উপর িবেশষ
ও মু িশিদর ন ায় সু ফী ভি গীিত িলর মেধ সীমাব

যেহতু

65

থেক অেনক কম সার ত(academic) দৃ ি

এই তেথ সীমাব

আকষণ করেত

িছল না য ভারতীয় উপমহােদেশ অিবভ

বাংলায়

মু সিলমেদর বৃ হ ম ঘনসি েবশকরণ(largest concentration) পিরলি ত হয় ( ায় ৩৪ িমিলয়ান) এবং
িবভ

বাংলায় তােদর বতমান গড় জনসমি যা দখা যায় পি মব নামক ভারতীয় রােজ , আসােমর বরাক

উপত কায় যার মেধ অ ভু

িছল িশলচর, হাইলাকাি

ও কিরমগ (কাছাড়), ি পু রা নামক ভারতীয় রােজ

এবং বাংলােদশ; সিট তােদর ইে ােনিশয়ার পর িবে

ি তীয় বৃ হ ম মু সিলম জনসমি েত পিরণত

কেরেছ।1
িবষেয়র আেলাচনা
বাঙালী মু সিলমেদর আ -উপলি
আমরা যেথ

অবিহত নই।

ও আ -স া স িকত

ও চাপা উে জনা জিনত অ ঃ বােহর িবষেয়

াথিমক ভিবষ ৎ স াবনাপূ ণ অন ান ঐিতহািসক পিরণিতর ন ায় বাঙালী

মু সিলমেদর আ -ভাবমূ িতেকি ক সমস ার বীজসমূ হ তােদর ঐিতহািসক অতীেত গভীরতর
রেয়েছ। উ

িবষয়িট

েপ উৎসািরত

ীয় পিরে ি েত বাংলায় ইসলােমর সম য়বাদী ঐিতেহ র অ িনিহত

িবদ মান কেরেছ; য িবষয়িট যথাযথ

ােনর ও যেথ

িনয়মতাি ক অধ য়েনর অভাবজিনত কারেণ

েক
ায়

স ূ ণভােব অ ীকৃত ও অ শংিসত রেয়েছ।2
সাধারণতঃ ভারতীয় ইসলামেক পি তবগ তার খাপ খাইেয় নবার সাধ হীনতা ও মািনেয় নবার সাধ হীনতা
ারা িচি ত কেরেছন।3 এর িবপরীেত ঐিতহ মি ত বাংলায় ইসলামেক ানীয় সাং ৃ িতক

াপেটর সিহত
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4

বণতা ারা িচি ত করা যায়। তার সরল এবং অনাড় র পিরে ি েত

ইসলামেক জনগেণর জীবনযা ার সে িবেশষািয়ত বা বিশ পূ ণ হেত আপাতদৃ ি েত দখা যায় না।
শতা ীর

াথিমক পযােয় বাঙলায় সািহিত ক উপাদান িলর পু ানু পু

ষাড়শ

পয ােলাচনায় দখা যায় সখােন
5

এমন একিট লাকায়ত ইসলােমর অি

িবদ মান যার ধেমর মতবােদর সে খু বই কম স ক রেয়েছ।

বাঙলায় ইসলােমর- ানীয় িবিম ণ জিনত পিরকাঠােমা িনঃসে েহ অসংখ পযেব ক ারা িচি ত হেলও
তােক একধরেণর িবকৃত লাকায়ত(corrupt Folk) অথবা জনি য় (popular) ইসলাম বেল সাধারণত
ধের নওয়া হেয়েছ। এই িবষয়িট বাঙলায় একিট সামািজক ও সাং ৃ িতক

ি য়া েপ ইসলািমকরেণর

অনু শীলণ এবং অধ য়ণ স েক আমােদর দৃ ি ভ ী ও দৃ ি েকাণ স েক একিট অত

মৗিলক

উ ািপত কের; যখােন (অথাৎ বাঙলায়) ইসলাম একিট মু খ সং ৃ িতর পিরবেত একিট গৗন সং ৃ িত অথাৎ
উ

িনিদ অ েল বিহজাত (exogenous) এবং অ জাত/ দশজ (endogenous) নয়, এছাড়া যখােন

ইসলাম একিট একক অথবা একমা মহান ঐিতহ (only great tradition) নয় কারণ এিট এমন একিট
দেশ

েবশ কেরেছ যা সাং ৃ িতক িদক থেক কুমারী িছল না(not culturally virgin) এবং যা

সখানকার সু িতি ত অ জাত/ দশজ (endogenous) িহ ু –মহান ঐিতেহ র সিহত মাকািবলা কেরেছ।
অন ান সবিকছু র মেধ (inter alia) উ
অধ য়ণ ও চচার
যাই

ে অত

হাক উপিরউ

পিরে ি ত সমূ হ বাঙলায় ইসলািময় সংেযাগ ও যাগােযােগর

পূ ণ িবেবচনাসমূ হ বেল

মতামতেক আমরা স ূ ণ েপ

তীয়মান হয়।6
হণ করেত পাির না কারণ তা সু িতি ত

অ জাত/ দশজ (endogenous) িহ ু –মহান ঐিতেহ র এবং বিহজাত ইসলােমর বৃ হৎ ঐিতেহ র মেধ
ে র

িটেক উ ািপত কেরেছ। উ র এবং উ র পি ম ভারেতর ন ায় বাঙলার মািটেত িহ ু ধেমর মহান

ঐিতহ কখেনাই িনেজেক গভীরভােব

ািথত করেত পাের িন, এর কারণ

থেমা

ােন বা অ ল সমূ েহ

(উ র এবং উ র-পি ম ভারেত) িহ ু ধেমর এবং ইসলাম ধেমর মহান ঐিতেহ র মেধ একইসে

একিট

এবং সহেযািগতার পিরে ি েত িবদ মান িছল বরং এর পিরবেত এখােন অথাৎ বাঙলায় িহ ু ধেমর ু
ঐিতহ িবকিশত হেয়িছল যােক লাকায়ত ঐিতহ (Folk tradition) বেল অিভিহত করা যেত পাের।
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সু তরাং বাঙলায় ইসলােমর আিবভােবর সময়কােল একধরেণর অনায এবং আয িবিমি ত সং ৃ িত
(acculturated form of
ফল

প শষপয

non Aryan and Aryan Culture)

এখােন অথাৎ বাঙলায় ইসলােমর

আিবভাব ঘেট। সেবাপির, বাঙলায় আয ায়ন
এবং

মসাধ

তার

ভাব িছল আংিশক ও অস ূ ণ।

উপেরা

ু

িবদ মান িছল, যার সু দূর সারী

ঐিতেহ র (little tradition of Islam) এর

ি য়ার সূ চনা অেনক পের ঘেটিছল এবং সিট অত

ি য়া িছল। এমনিক ইসলােমর আিবভােবর

আেলাচনা থেক এিবষয়িট আমােদর িনকট সু

দীঘ

া -মু েত বাঙলার দশজ জনসমি র উপর

েপ

তীয়মান য বাঙালী জীবনযা া, সং ৃ িত

এবং জনসমি র উপর অনায -উপাদানসমূ েহর িবদ মানতার দ ণ ভারেতর অন ান অ লসমূ হ অেপ া
এখােন একিট িবেশষ ধরেণর বাঙালী লাকসং ৃ িত িবকিশত হয়। পু নরায় বাঙালী লাকসং ৃ িতর উ
বিশ পূ ণ চিরে র দ ণ বাঙালীেদর অন ান সু িনিদ

বিশ সমূ হ যথা- অন সভ তা এবং সং ৃ িতর সে

িবিম ণ ধমী ও সম য়ধমী চিরে র িবকাশ ঘেট।
বাঙলা লাকস ীেতর উপর যেকান ধরেনর আেলাচনার পূ েব

লাকায়ত সমাজ(Folk-society) এবং

লাকসং ৃ িতর (Folk lore) ঐিতহািসক পিরে ি েতর একিট অনু স ান অত াবশ ক। লাকায়ত সমাজ
(Folk society)এর সং া িনধারণ করেত িগেত Shorter Oxford Dictionaryিনেদিশত কেরেছ – ‘An
aggregation of people in relation to a superior’ অথাৎ একিট উ তর সাং ৃ িতক
জনসমি র পিরে ি েত একিট সাধারন গড় জনসমি । এখােন একিট তু লনামূ লক
উপর

াভািবক বিশে র

আেরাপ করা হেয়েছ। একিট উ ততর অথবা সু সভ জিটলতাপূ ণ সমাজ ব ব ার পিরে ি েত

এর অথ িছল তু লনামূ লকভােব অনু ত বৃ হ র সমাজব ব া বা জনসমি । লাকসং ৃ িত বা
স েকও উপেরা
একজন

ণস

তু লনামূ লক অনু য়নশীলতার উপর

লাকসং ৃ িতিবদ ‘folklore’

লাকসং ৃ িত অথাৎ জনি য়

বা

Folklore

আেরাপ করা হেয়েছ।7 সু তরাং পা ােত র

লাকসং ৃ িতর সং া িদেত িগেয় বেলেছন folklore বা

ান( popular knowledge) এমন একিট িবষয় যােক তথাকিথত ব ািনক

ােনর থেক (scientific knowledge) জনি য় এবং ঐিতহ মি ত

ান(popular and traditional
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knowledge) বেল পৃ থকভােব িচি ত করা যায় এবং যােক মানবসমাজ যু গ যু গ ধের অিভ তার মাধ েম
করায়

কের

ানলাভ কেরেছ ও তার চচা কেরেছ, তার সংগৃ হীত স ারেকই (Folklore) বা লাকসং ৃ িত
8

বলা যেত পাের। পু নরায় িতিন বেলেছন folklore বা লাকসং ৃ িতর অত
তার িচ

গভীর উৎসসমূ হ রেয়েছ এবং

সমূ হ এমনিক এমন জনসমি র মেধ সবদাই িবদ মান যারা সং ৃ িতর উ তম পয ােয় উপনীত

হেয়েছ। আিদম মানু ষ তথা primitive man-এর মানসেলােকর বা মেনাজ জগেতর

কৃত বা

ত

9

বিহঃ কাশ বেল folklore বা লাকসং ৃ িতেক িচি ত করা যেত পাের। সু তরাং দখা যায় য, folklore
বা লাকসং ৃ িত বলেত বাঝায় সাধারন লাকায়ত জনসমি
জনসমসি র জীবনযা ার

বা common folk নামক একিট অনু ত

ণালীর সং ৃ িত আচার ব বহার রীিত-নীিত

থা প িত ঐিতহ সমূ হ িশ কলাও

সািহেত র একিট সু িনিদ অথবা িবেশষ ধারা সমূ হ। লাকায়ত জীবেনর বিশ

এবং চির

এবং তার অন তম একিট মাধ ম িহসােব লাকসংগীেতর মেধ দৃ ি েগাচর হয়।10 উ
একথা বলা যেত পাের য

লাকসািহেত

পিরে ি ত থেক

থমতঃ লাকসািহত একিট ব ি গত বা ব ি েকি ক সৃ ি নয় তার পিরবেত

সামি কভােব এিট - একিট গা ীেকি ক সমাজ ব ব ার সৃ ি ।11
ি তীয়ত, একিট গা ীেকি ক সমােজর সৃ ি র অথ এই নয় য, তা বৃ হৎ সংখ ক জনগেণর সৃ ি । এর কারণ
একিট সু িনিদ

গান অথবা গাথা (Ballad) অসংখ ব ি সমূ েহর সৃ ি

সু িনিদ ব ি র সৃ ি । িক
সখােন

ার ব ি গত মন

লাকসািহেত individual তথা ব ি
এবং অিবভাজ সামািজক মন

হেত পাের না; বরং তা একজন

মানু ষরা একিট গা ীর

িতিনিধ

কের।

সমান বা সমতু ল/ অনু প চির রেয়েছ।

এর অথ যিদও লাকসািহত মূ লতঃ একিট ব ি েকি ক সৃ ি – তা সে ও তা একিট অিবভাজ লাকায়ত
সমােজর মানসেলােকর একিট ব ি গত িব

িতফলন।12

সু তরাং সু ফী ভি গীিতসমূ হ এবং বাউল গােনর ন ায় বাঙলার লাকস ীতসমূ হ যিদও ব ি গত সৃ ি স ার
িক তা সামি কভােব লাকায়ত সমােজর মেধ অ ভু ।
তৃ তীয়ত, এর কারণ সমাজব ব ার িতনিট পয ায়সমূ হ –
ক) আিদম র (Primitive phase)
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খ) অপিরশীিলত অথবা অসং ৃ ত
গ) পিরশীিলত অথবা সু সং ৃ ত
যেহতু

69

র (Unrefined or Uncultured Phase)
র (Refined or cultured Phase)

লাকসািহেত র মধ পয ােয়র (Middle Phase) অথবা অপিরশীিলত সমােজর (unrefined

society) সৃ ি

সু তরাং সবে ে ই লাকসািহেত র আদশ সু র বিশ

এবং গঠনৈশলী আিদম সমাজ

(Primitive society) এবং পিরশীিলত অথবা সু সং ৃ ত সমাজ (refined or cultural society) এই
দু ইিটর মেধ একিট মধ মপথ।

13

চতু থত যেহতু অিবভাজ সামািজক চতনা (indivisible social consciousness) লাকায়ত সমােজ
বল, সু তরাং এিট খু বই

াভািবক য লাকসািহেত র িবিভ

িবদ মান। অতএব, লাককথা তথা folktales,
লাকগাথা (ballads) এ িলর মেধ
and woof, give and take)
লাকসািহেত র িবিম ণ এবং

শাখা িলর মেধ পার

িরক

ভাবসমূ হ

পকথা (Fairy Tales), লাকস ীত(Folk-songs) এবং

ায়শই পার

িরক টানােপােড়ন, আদান- দান (reciprocal warp

দখেত পাওয়া যায়। পার

িরক

ভাবসমূ েহর িবদ মানতার দ ণ

মিববতেনর স েক ডঃ আশরাফ িসি কী বেলেছন য, লাকস ীেতর এটাই

ভাগ বা fate।14
প মত, লাকায়ত সমাজ ি র/ িন ল তথা
তা ধীর গিতেত

বাহমান। লাকমানেসর সহজ

ািটক (static) নয়। তার িনজ
হণেযাগ তার দ ণ

লাকায়ত সমােজ পৃ েপাষকতা লাভ কের লাকসািহেত র মেধ

চলমানতা রেয়েছ যিদও

ায়ই দখা যায় য, িলিখত সািহত

ান কেরেছ। এ েপ গার িবজয় এবং

গাপীচাঁেদর স ােসর ন ায় বাঙলােদেশর নাথ গাথা িল (Nath ballads) পু িঁ থসািহত , কারবালার
কািহনীসমূ হ, লায়লা-মজনু এবং মধু মালার ন ায়

মগীিতকা বা গাথা সমূ হ এবং পীর সািহত কােলর

িববতেন লাকসািহেত র স দ বেল ীকৃত হেয়েছ।
ষ ত, লাকায়ত জীবেনর সরলতা, গা ীেকি ক সু স িতপূ ণতা এবং

ু লতা/ অিশ তােক লাকসািহেত র

মাধ েম বিহঃ কাশ ঘটেত দখা যায়। সু তরাং লাকস ীত যা লাকসািহেত র অন তম একিট
তার মেধ বাঙলার ঐিতহ সাং ৃ িতক সংিম ণ এবং স ীেতর মাধ েম সংিম েনর

ধান শাখা

িতফলন উপলি

করেত
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হেল উপেরা

ছয়িট চািরি ক বিশে র স ে

70

জানা দরকার। বাঙলা লাকস ীেত বাঙালী মু সিলম মানেসর

িতফলন, বাঙালী লাকস ীেত তােদর অবদান এবং ধমীয় সম য়বাদ স েক তােদর
িতফলন যভােব লাকস ীেতর মাধ েম হেয়েছ – সসকল িবষয় িলর বিহঃ কাশ িবিভ

েচ া সমূ েহর
শাখাসমূ েহর

মাধ েম িন িলিখত পয ােয় দওয়া হেয়েছক) আে াৎসগ অথবা আ িনেবদন কি ক ইসলামী ভি গীিত।
খ) সু ফী-ভি গীিত সমূ হ- মারফিত এবং মু িশিদ/ মু িশদা।
গ) ব ব-গীিত
ঘ) বাউল গান
ঙ) ভািটয়ািল গান
চ) সািরগান
ছ) জাির গান
জ) আলকাপ গীিতনাট
ঝ) িববাহগীিত

ভৃ িত।15

যাইেহাক য প ইিতপূ েব বিণত হেয়েছ সই অনু সাের

মােরফিতর উপর িবেশষ

মােরফিত এবং মু িশিদর ন ায় সু ফী ভি গীিত িলর িবে ষেণ আেলাচনার

িটেক সীমাব

আেরাপসহ –
রাখা হেব।

সু ফীসাধনা অথবা তার সহজ সরল অনাড় র সাধন প িত একিট রহস তাি ক (mystic) সাধনা অথবা
সহজ সরল সাধন প িত। সু ফী দরেবশ অথবা স গণ এেদেশ ইসলােমর বাণী

চার কেরেছন। যাইেহাক

দশজ মু সিলমগণ তােদর িনজ মেনাজগত থেক তােদর পূ বপু েষর ধমীয় প িতসমূ হ; দাশিমক দৃ ি ভ ী,
আচার-ব বহার ও রীিত-নীিতেক সহেজ মু েখ ফলেত পাের িন,
শিরয়ত-এর সিহত তােদর সংেযাগ ও

ত

এবং গভীরভােব

ধু তাই নয় িশ ার অভােবর দ ণ
ািথত হেত পাের িন। সু তরাং আহেমদ

শিরেফর মেত, সু ফী মতবােদর সিহত যখােনই দশীয় সাধন প িতর সাদৃ শ এবং একা তা দখেত পাওয়া
গেছ সখােনই মু সিলমরা অংশ হণ কেরেছ। এই েপ দখা যায় য বৗ

এবং নাথ ধমমত, সহিজয়া
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তাি ক ভি বাদ এবং যৗিগক প িতসমূ হ

ভৃ িত তােদর আকৃ কেরিছল।

উপেরা

71

কারেণ ভারতবেষ

একিট িবিমি ত রহস তাি ক দশন েপ(as an admixtured mystic philosophy) ভারতবেষ
সু ফীবােদর আ

কাশ ঘেট। মােরফিত এবং মু িশিদ গানসমূ েহ রহস তাি ক মেনাভােবর সিহত উপেরা

িবিমি ত সু ফী মতবােদর বিহঃ কাশ ঘটেত দখা যায়। এর মেধ যৗিগক এবং সহিজয়া প িতরও

ভাব

দখেত পাওয়া যায়। সেবাপির এ িল সহ মােরফিত এবং মু িশিদ গান সমূ েহ আমরা পারিসক সু ফীেদর
সামা(sama songs) গান সমূ েহর
মু িশেদর সাফাত(safat) অথবা

ভাব ল

শংসাধমী গজল গানসমূ হ অ ভু

আিল-ফিতমার ইসলািমক ঐিতহ ছাড়াও
িশিরন-ফারহাদ
পিরেবেশর

কির যার মেধ আ া এবং রসু েলর বাণীসমূ হ এবং িনজ

তীক-ধমী

পক িহেসেব

িছল। এছাড়া উপেরা
া

সু ফীগান সমূ েহ

- ইসলািমক যু েগর লায়লা-মজনু

ভৃ িত ফাসী ঐিতহ সমূ হ, ইউসু ফ-জু েলখার ন ায় ইজরােয়েলর ঐিতহ সমূ হ ও বাঙলার

সে রাধাকৃ

উপাসনার িবষয়সমূ েহরও আ

মােরফিত গানসমূ েহর সবােপ া

কাশ ঘটেত দখা যায়।17

পূ ণ অংশ হল ‘আ াহ’ এবং তাঁর ‘বা া’ বা অনু গামীেদর মেধ

স কসমূ হ এবং ‘তাঁেক’ (আ াহেক) আ য় কের পািথব য ণা থেক মু ি । এে ে
রহস তাি ক। িতিন যন তার অনু গামীেদর সিহত লু েকাচু ির খলা খলেছন। উপেরা

আ াহর মাধ ম

িবষয় সমূ হ ‘আ াহ-

বা া’ স কেক কৗতূ কব ক কের তু েলেছ, যমন একিট মােরফিত গান‘মাবু দ মৗলা সাঁই গা আ াপরবরদীগার
তামায় ধু িরয়া না পাই
তু ই-বাজীগর বাজীিগির
বু ঝবার সাধ নাই’।18
অথাৎ ও আ াহ মাবু দ মৗলা সবশি মান। ব াপক অনু সরেণর পরও আিম তামােক পাই িন। তু িম যাদু িবদ া
দখােনা একজন যাদু কর। কউ-ই তামার যাদু িবদ া বু িঝেত পারেব না। অেনকসময় আ াহেক আমার
আ াহ ধা াকারী বেল বণনা করা হেয়েছ। এছাড়া অেনকসময় মােরফিত গােন আ াহেক ‘এই িভ া চাই-
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ঠাকুর’ বেলও সে াধন করা হেয়েছ। সেবাপির আ াহ এবং বা ার মেধ পার

িরক

72

েমর স েকর

মােরফিত গান িলেত এই পভােব বিহঃ কাশ ঘটেত দখা যায়। যথা- ‘আিশক হইয়া খাদা মহ দ কিরলা
পয়দা/ মহ েতর সাথী রাখ কাি েলর (আেলা) িভতর’ (আকবর আিল) অথাৎ
আমােক (একিট িনিদ ব ি েক ) জ
প বা ার আ াহর

িত

িদেয়েছ। হ খাদা ক সবশি মান আমােক আেলার মেধ রাখ। য

েয়াজনীয়তা রেয়েছ তমিন আ াহর ও বা ার

কারেণই উভেয়র িনকট উপেরা

িমক হইয়া খাদা মহ দ

স ক পার

িত

েয়াজনীয়তা রেয়েছ। এই

িরক। যমন-

‘িববাদী না হইলা ক বা তাের গােন,/ ওের, হািকম পাইলা মন-িববাদীর েণেত’ –ইয়াসিমন
ঐ প হািকমেক ক মান কের যিদ তার িববাদী না থােক অথাৎ ওেহ মানু ষ! একজন িবচারক অথবা
হািকম, তার মযাদা ও স ান কবলমা
িমেকর ন ায় হাস রসপূ ণ ব ি

িববাদীর

ারাই পেত পােরন। সু ফী কিব হাসনরাজা ঐ প

অথাৎ আ াহর পদতেল আ য় অে ষণ কেরিছেলন। যমন-

‘পার কিরয়া চরণতেল/ মাের িদও বাসা’।
এই েপ দখা যায় য উপেরা
ঘটনা বা দৃ াে র

গান

িলেত িবিভ

সে াধন িলর ব বহার, বা ধারার

েয়াগ, অনু প

েয়ােগর মাধ েম ভারতীয় পিরেবেশর

ভাব উ লতর ভােব দৃ ি েগাচর হেত দখা

সু ফী স গণ পািথব মায়া মমতা আসি

এবং মাহ থেক মু ি

যায়।19
সেবাপির অেনক স

পাওয়ার জন নবীজীর

আ য় অে ষণ করেতন। সু তরাং কয়ামত অথবা শষ িবচােরর িদন তাঁর অথাৎ আ াহর সু র া ব তীত
কান প মু ি

লাভ স বপর নয়। এ িবষয়িট িন িলিখত গােন বিণত হেয়েছ –

‘মন র, অধীেনর পােন বেল
ভেবর জােল হইিছ িগিরফতার
ও র আেখের ভরসা রািখ
নবীজীর চরণধূ লার’। (ইরফান)
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অথাৎ ও মন! িনরহ ার ও িবনীত লােক বেল য আিম পািথব ব গত এবং পািথব জগেতরমায়া –
মাহজােল আব

হেয়িছ। এছাড়া রসু েলর পদতেল আর একজন সু ফীকিবর দু ঃখ পূ ণ উি

‘আর মু িশদ মজাইদ চাে

িছল িন

পঃ-

বলইন

কদম রসু ল বইয়া
পােরতাম পােরতাম কির
িদন তা গেলা গইয়া – মাজাইদ (চাঁদ)
মু িশদ মজাইদ বলেছন য রসু েলর পা ধের আিম নদীসম বাধা পার হেত পারব এবং ঐ েপ আমার িদন িল
অিতবািহত

হেব। এছাড়া, রসু েলর রাজা মিদনার শাি পূ ণ অিভন েনর (সালােমর) বাতা পাঠােত িগেয়

সু ফী কিবর দয় দু ঃখ এবং কা ায় ভেঙ পেড়েছ, যমন –
‘ছলামু ছলামু মরা কইেয়া নবীজীর রওজার
তারা যিদ যাওের মিদনায়’।
যাইেহাক যেহতু সবশি মান আ াহর
একজন

লােকর মাধ েম তাঁর

িত

িত-বাতা

েমর আকা া অত
রেণ স

সু গভীর, সু তরাং কিবর মন আর

হয় িন। সু তরাং তাঁর দু ঃখপূ ণ আকুলতার

িন িলিখতভােব বিহঃ কাশ ঘেটেছ। যথা‘অধীন আবজেল বেল, িক কিরতাম হায়ের হায়
প

যিদ িদত ব ু উিড়য়া যাইতাম মিদনায়’-(আফজল)20

এছাড়া, শিরয়তী িনেদশ মান কের য আ াহর( মলাভ করা যায় সই ধারণাও মােরফিত গান লর মধ
িদেয় ব

হেয়েছ)। উদাহরণ

‘ কারাণ মােনা আ া িচন
শয়তােনর

ম কইেরা না

মরণ হােসর তের যােব
শমেনর ভয় রেব না’।

প জািমর আিলর গান িলেত দখা যায় –
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ম কার না, এ েপ একজন মৃ তু র স ু খীন হেত পাের।

তােত মৃ তু প শমেণর কান আশ া থাকেব না।
অপরিদেক আকবর আিলর সম
এবং ভি

গােন শিরয়ৎ, কারাণ, হািদস এবং নবীজীর জীবন দশেনর

িত

া

বিণত হেয়েছ এছাড়া এমনিক এই সত সখােন বিণত হেয়েছ য হজরত আিল য়ং মােরফিতর

দরজা য ‘শিরয়ত’ মেন আ ােক পেয়েছন য িবষয়িটও দৃ ঢ়

ত য় ও িন া ভি র সিহত িন িলিখত গােন

উ ািরত হেয়েছ।
“আর হজরত আিলর মু শিকল –কুশা (িবপদনাশী)
মারফেতর দরজা
শিরয়েত জািহরা না
নামাজ কল া কাজা
হজরত আিলর জানাব ছাড়া ক কের ফিকির’।
-অথাৎ মােরফিত ইত ািদর দরজার মাধ েম হজরত আিলর িবপদ অপসারণ হেত পাের। হজরেতর জনাব
ছাড়া ক করেব ফিকির – এখােন হজরত, শিরয়ত এবং মােরফেতর মাধ েম সাদৃ শ ও সাম েস র উপর
আেরাপ করা হেয়েছ। এর কারণ

াথিমক যু েগর সু ফীরা এই মত ব

কেরিছেলন য মােরফত,

শিরয়ত ব তীত নয়, এবং এখােন স আদশ রি ত হেয়েছ।21
িকছু িকছু মােরফতী গান িলেত সাধন প ার িবিভ

িদক িল বিণত হেয়েছ অথাৎ িজকর অথবা কলমা

সাধন/ জেপর ন ায় তিরকত এবং শিরয়ত অিত মী িতনিট মি ল বা পথ যমনতিরকত, হিককত এবং মােরফেতর িন িলিখতভােব বিহঃ কাশ ঘেটেছ, যমন –
‘আর কিলমার মােঝ আেছ ভাইের
নমাজ আসল এক কিলমার মােঝ
ন ই হাজার ফল’। - আকবর আিল
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একিট কিলমার মােঝ ন ই হাজার ফল

নামাজ রাজার মাধ েম এমন

ােণর খাদােক পাওয়া যায় না, তমিন

তছিব জিপেল কউ খাদােক পেত পাের না, স িবষয়িটও হাসান রাজার গােন বিণত হেয়েছ ,

যমন –
‘হায়ের িমিলেব না, িমিলেব না খাদা-মাথা কুিট মইেল’।
এখােন ডঃ সা’আদু ল ইসলাম ম ব কেরেছন – এখােন িক রহস তাি ক কিব হাসান রাজা সু ফীেদর হাল বা
ভাবািব

অব ােকও িক মরমী কিব েপ আঘাত কেরেছন। উদাহরণ

অবল ন

ম। যথা- ‘ খাদা িমেল

অন তম বড় িদক ‘

িমক হইেল’ (হাসান রাজা)।

র বচন কই মা সাধন’। উদাহরণ

প বলা যায়, খাদা াি র একমা
তবু দখা যায় য মােরফত সাধনার

প বলা যায়, কই মা সাধেনর িতনিট মাগ –

তিরকত মি েল “লা ইলাহা ই া াহ’-এর িজকর হিককত মি েল ই া াহ িজকর আর মােরগত মি েল
আ াহ নামই সার। তখন িব চরাচর ব াপী আ াহর
‘আর সয়াল জু িড়য়া ভাইের আ া আর এ

িন –

( ম /ই

) িমলাইয়া য কিরেব সাধন –

এেসা, দিখেব সই জন চাে র দশন র’। (হক আিল)
অথাৎ ও ভাই-সকল

- িলর মূ লকথার সূ চনা সবশি মান ঈ েরর সাধনা কের ও! এেসা এবং দেখা য

সই চাঁেদর দশন লাভ করেব। এখােন িমি ক বা রহস তাি ক সাধন প িতর
ল

তা এ

ে

(এ

বা ইশক) ব

মই য একমা

পথ বা

হেয়েছ। এখােন পথ এবং পােথয় একাকার। সু তরাং দখা যায়

য, মােরফত গান িলর মাধ েম ইসলািমক ঐিতেহ র ব ত য় না ঘিটেয় খাদার

িত আসি

বা

ম বা

ভে র আকূলতার বিহঃ কাশ ঘেটেছ। এর শষাংেশ শরীয়ত এবং মােরফিত পদ িলর মেধ সি লেণর
কথাও ঘািষত হেয়েছ।
উপেরা

আেলাচনা থেক এ-িবষয়িট সু

অনু ষে র ব বহাের ভারতীয় পিরেবেশর

েপ দখা যায় য মােরফিত গান

িলেত সে াধন উপমা

ভাব-ল ণীয়ভােব উপি ত। সু তরাং এর থেক আমরা এই
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উপনীত হেত পাির য, রহস তাি ক সু ফীগণ এবং মােরফিত কিবগণ দশজ ঐিতহ েক অ ীকার

কেরন িন।

22

টীকা এবং সূ িনেদশ
1। রায় অসীম, ‘িদ ইসলািমক িসনে িটি ক ািডশান ইন ব ল’, ি

টন ইউিনভািসিট

েসর ১৯৮৩ সং রেণর

ারিলং পাবিলশাস কতৃ ক তািরখহীন ভারতীয় মু ণ।
2। তদু , পৃঃ৩।
3। ‘ গৗণ ভারতীয় পিরেবশগত এবং নৃ জািতগত
তার মূ ল িবেদিশ চির

ভাবসমূ হ সে ও ভারতবেষ ইসলাম শতা ীর পর শতা ী ব াপী

অব াহত েপ বজায় রেখিছল’। -আহেমদ, আিজজ,

ইি য়ান এনভায়রনেম , ল ন ১৯৬৪, পৃ ঃ ৭৩-৭৪, ি

ািডজ ই ইসলািমক কালচার ইন িদ

য়ার, পািসভ াল, ইি য়া, পািক ান অ া

দা ওেয় , ল ন –

১৯৮৫, পৃ ঃ ৮৮; সরকার, যদু নাথ, ‘িহি

অফ আওর েঁ জব’ (কলকাতা ১৯১২-২৫) ভলু ম ফাইভ, পৃ ঃ ৪৮৭-৪৮৮,

ব াশাম, এ. এল. িদ ইি য়ান সাব-কি েন

ইন িহে ািরক াল পাসেপকিটভ, ল ন-১৯৫৮, পৃ -১৪।

4 । রায়, অসীম, পূ েবা ৃ ত, পৃ ঃ ৪।
5

।

তরফদার, এম. আর. েসনশাহী ব ল, ১৪৯৪-১৫৩৮ ীঃ : এ সািসও –পিলিটক াল

ািড, ঢাকা, এিশয়ািটক

সাসাইিট অফ পািক ান, ১৯৬৫, পৃ ঃ ১৬৩-১৬৪।
6

।

রায়, অসীম, পূ েবা ৃ ত, পৃ ঃ ৪।

7 । ইসলাম, ডঃ সা’আদু ল, বাংলার িহ ু -মু সলমান সাং ৃ িতক ঐিতহ ও িম ণ, সমকােলর জীয়ন কািঠ
কলকাতা বইেমলা- ২০০১ এ
8 । এসিপেনাশ, এ

থম

কািশত,

কাশন,

রঃ ১৬৬।

া াড িডকশনাির অব ফা েলার, িমেথালিজ অ া িলেজ , িনউ ইয়ক ১৯৪৯।

9 । তদু , পৃ ঃ ৩৯৯।
10 । ইসলাম, ডঃ সা’আদু ল’স বু ক, পূ েবা ৃ ত, পৃ ঃ ১৬৬।
11 । চৗধু রী, ভূ েদব ‘বাংলা সািহেত র ইিতকথা’,

থম পযায়, কলকাতা – ১৯৬৫, পৃ ঃ ৪৫৫।

12 । তদু , পৃ ঃ ৪৫-৪৬।
13 । দ ,
14

।

সদয় এবং ভৗিমক, িনমেল ু স ািদত

হে র লাকস ীত, কলকাতা – ১৯৬৬, ভূ িমকা, পৃ ঃ৫৩।

িসি কী, আশরাফ, লাকসািহত , ( ব িল ফাক িলটােরচার), ২য় খ , ঢাকা, ১৯৮০, পৃ ঃ ৪৪।

15 । ইসলাম, ডঃ সা’আদু ল, পূ েবা ৃ ত, পৃ ঃ ১৬৭।
16 । শিরফ, আহমদ, মধ যু েগর সািহেত সমাজ সং ৃ িতর

প, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ ঃ ১৮৭-১৮৮।

17 । ইসলাম, ডঃ সা’আদু ল, পূ েবা ৃ ত, পৃ ঃ ১৭০।
18 । মহফুজ, উ াহ, ‘বাংলা সািহেত মু সিলম ঐিতহ , ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ ঃ ৭০।
19 । ইসলাম, ডঃ সা’আদু ল, পূ েবা ৃ ত, পৃ ঃ ১৭১।
20 । তদু , পৃ ঃ ১৭১।
21 । তদু , পৃ ঃ ১৭২।
22 । তদু , পৃ ঃ ১৭২।

