
মানবধম ম 

মানবধম ম' কববতার লালন শাহের অসামপ্রদাবিক চেতনার কথা তুহল ধরা েহিহে। ফবকর লালন শাে বেহলন মানবতাবাদী 

ও অসামপ্রদাবিক চেতনার অবধকারী। তাাঁর বেল অসাধারণ জ্ঞানভান্ডার। বতবন প্রাবতষ্ঠাবনক বশক্ষা লাভ না করহলও 

বনহের বেন্তা ও সাধনা বদহি বতবন বেন্দ ুও মুসলমাহনর ধমীি শাস্ত্র সম্পহকম ববহশষ জ্ঞান অেমন কহরবেহলন। তাাঁর কাহে 

ধম ম বড় বেল না, বতবন মনুষযহবাধহকই বড় কহর চদখহতন। কারণ ধহম মর পবরেহির গন্ডন্ডহত মানুষহক আবদ্ধ রাখা যাি 

না। ধম ম চকান মানুহষর পবরেহির মাধযম েহত পাহর না। 'মানবধম ম' কববতার প্রবতটি লাইহন এ অবভবযন্ডিই ফুহি ওহেহে। 

মানুহষর মূল পবরেি োবতগত নি তাই োত-পাত বনহি বাড়াবাবড় করা উবেত নি। পৃবথবীহত নানান চদহশ নানা ধম ম ও 

বহণ মর মানুষ বসবাস কহর। চববশরভাগ মানুষ ধম ম ও বহণ মর মহধয পাথ মকয কহর থাহক। মানুহষর মহধয মানবতা থাকহলই 

তাহক আমরা সবতযকার মানুষ বেহসহব গণয কবর। এ পৃবথবীহত সবাই একই রি-মাাংহসর গড়া মানুষ। েন্ম ও মৃতুযকাহল 

োহতর চকান বেহ্ন থাহক না। তাই োত-পাত বনহি বাড়াবাবড় করা উবেত নি। 

‘মানবধম ম’ কববতাি মানুষ োবতর স্বরূপ তথা প্রকৃত অবস্থা উহন্মাবেত েহিহে এবাং প্রমাবণত েহিহে মানবধম ম েহে 

চেষ্ঠ ধম ম। পৃবথবীর সকল মানুষ এক োবত। চকাহনা চভদাহভদ চনই। 

‘মানবধম ম’ কববতাি লালন শাে ্মানুহষর োত-ধম ম বনহি প্রশ্ন তুহলহেন। তাাঁর মহত, মানুষ েন্ম ও মৃতুযকাহল চযহেতু 

োত-ধহম মর বেহ্ন ধারণ কহর না, তাই তাই োত-পাত তথা ধমীি চভদাহভদ গ্রেণহযাগয নি। মানুহষর সবহেহি বড় 

পবরেি চস মানুষ। সব মানুষ সমান। তাাঁর কাহে মানবধম মই আসল ধম ম বহল ববহববেত। 

সকল মানুষহক এক োবত বেহসহব উহেখ কহর বজ্জাবতহদর েরমভাহব ঘৃণা করা েহিহে। কারণ, সকল মানুষ একই 

পৃবথবীর সন্তান। একই েন্দ্র-সুহয মর আহলাহত সকহলর বসবাস। বাইহরর রহে পাথ মকয থাকহলও চভতহরর রে এক ও 

অবভন্ন। ব্রাহ্মণ ও শূহের মহধয চয পাথ মকয চদখা যাি, তা মানুহষর সৃটি। োত বনহি োবলিাত কহর েিুা চখলা করহে। 

শূেহক ব্রাহ্মণ েুাঁ হলই োত যাহব এিা মানুহষর সৃটি। োত চেহলর োহতর চমািা নি। ইহে করহলই োহতর পাথ মকয করা 

যাহব না। সকল মানুহষর একটি ধম ম তা েহে মানবধম ম। মানবধম ম চেষ্ঠ ধম ম আর মানুষ েহে সৃটির চসরা েীব। তাই বলা 

যাি, চেতনাগত ভাব প্রকাহশ ‘মানবধম ম’ কববতা ও উদ্দীপহক সকল মানুষ একই এবাং একরকম। ধহম ম চকান ববহভদ 

চনই। মানবধম মই চেষ্ঠ ধম ম। ইহে করহলই ধহম মর পাথ মকয করা যাহব না। 

মনুষযহবাধ না থাকহল মানুষহক কখহনা মানুষ বলা যাি না। মানুহষর প্রধান বববশিয েহলা মনুষযত্বহবাধ। এ মনুষযত্বহবাধ 

দ্বারা মানুষহক চেনা যাি, োনা যাি। এ পৃবথবীহত বববভন্ন ধহম মর মানুষ বসবাস কহর, বকন্তু লালন শাে সকল মানুষহক এক 

কহর চদহখহেন। বতবন ধহম মর বা োহতর বভবিহত তাহদরহক বেবহ্নত কহরন বন। কারণ ধম ম মানুহষর পবরেহির মূল মাধযম 

নি। 

‘মানবধম ম’ কববতাি চয ধম মেেমার প্রবত ববহশষ গুরুত্ব আহরাপ করা েহিহে তা েহলা মানবধম ম। লালন শাে মানবতাবাদী 

মরবম কবব। সাধক বসরাে সাাঁই বা বসরাে শাের বশষযত্ব গ্রেণ করার পর বতবন লালন শাে নাহম পবরবেবত অেমন কহরন। 

বতবন তাাঁর ‘মানব ধম ম’ কববতাি মানুহষর োতপাহতর পবরেিহক বড় কহর না চদহখ মনুষযধম মহক বড় কহর চদহখহেন। 

কারণ ধমীি বা অনয চকাহনা পবরেি মানুহষর আসল পবরেি নি। 

 

পৃবথবীর সকল মানুষ এক ও অবভন্ন, বাবেযক চেোরার মহধয বকেু পাথ মকয থাকহলও চভতহরর রহির রে সকহলরই এক, 

তা েহলা লাল। এ বিহবয এক ধহম মর কথাটি উহে এহসহে তা েহলা মনুষযধম ম। ‘মানব ধম ম’ কববতার কবব সকল ধম মহক 

পবরোর কহর চসই মনুষযধম ম েেমার কথা বহলহেন। কারণ মনুষযধম মই মনুহষর প্রকৃত পবরেি। মানবধম ম কববতাি লালন 

ফবকর মানুহষর োত-পবরেি বদহত প্রশ্ন উত্থাপন কহরহেন। বনহে চকান ধহম মর বা োহতর এমন প্রশ্ন সম্পহকম লালন 

বহলহেন, োতহক বতবন গুরুত্বপূণ ম মহন কহরন না। মনুষযধম মই মূলকথা। উদ্দীপহকও চসই ধহম মর কথা উহে এহসহে। 

কারণ এই ধম মই মানুষহক সতয ও নযাহির পহথ ধাববত কহর, মানুহষ মানুহষ সকল প্রকার চভদাহভদ দূর কহর। 


