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াধু রারী, রার, রাল্লা, রাল্লা অঙ্গযপা, রাল্লল্লশ্বযী, রার ঘদদ ফা রার ঙ্গদদায জন্ম চতুদদ তল্লকয ঙ্গিতীয় দল্লক
(অনু ভাঙ্গনক ১৩২০ খ্রীষ্টাব্দ) কাশ্মীল্লযয ঘল্লপায গ্রাল্লভ (ভতান্তল্লয ল্লেনথনশ রীনগনগল্লযয ৪ ভাআর দঙ্গিন-ঙ্গিল্লভ)।
তখন ভনল্লদ ু রতান অরাঈঙ্গিন। ১২ ফছয ফয়ল্ল ঙ্গফফা ঙ্গনকটফতদী াল্লপায গ্রাল্লভ এফং ২৪ ফছল্লয গৃতযাগ।
প্রথল্লভ গুরুয অশ্রভ। ল্লয ল্লথ ল্লথ, ফল্লন ফাদাল্লে একাকী মাত্রা। ন্তয অর ও ফাঙ্গয নকর এআ ঘফাল্লধ
কখনও ঈরি, ফস্ত্রীনা। যচনা কল্লযল্লছন ১৮৪ ঙ্গট ফাখ (ফাকয) ফা কথা মা অজও কাশ্মীল্লয তযন্ত জনঙ্গপ্রয়। এয
ভল্লধয ১০৯ ঙ্গট ঈদ্ধায কল্লযন যায জজদ ঙ্গগ্রয়াযন এফং ৭৫ ঙ্গট ঙ্গিত অনন্দ কাঈর। ন্তল্লযয ন্তযতভ ঈরঙ্গিয
ন্ধাল্লন তাাঁয গাল্লন ঙ্গভল্ল ঘগল্লছ শফশ ঘফৌদ্ধশ ু ঙ্গপ দদল্লনয গবীয ঙ্গচন্তা। দৃ ঢ় বাল্লফ দাাঁঙ্গেল্লয়ল্লছন ংকীণদ অচায
ঙ্গফচাল্লযয ঙ্গফরুল্লদ্ধ। জীফল্লনয ঘল বাল্লগ ািাৎ ঘল্লটল্লছ পঙ্গকয জনক ঙ্গফখযাত ঋঙ্গল ঘখ নাঙ্গয-ঈদ-ঙ্গদন ও ঙ্গভয
শয়দ অঙ্গর াভা

য াল্লথ। দূ বদাগযজনকবাল্লফ য়ত ভঙ্গরা ফল্লরআ ঙ্গরঙ্গখত আঙ্গতাল্লয াতায় প্রকৃত স্থান ঘল্লত

দু ল্লা ফছয ভয় রাল্লগ। ঙ্গকন্তু বাযতফল্ললদয ভূ র আঙ্গতা ঘতা ভুল্লখ ভুল্লখ ফভান। তাআ াধু রারীয গান ঘরাকভুল্লখ
ফাঙ্গত ল্লয় এল্লল্লছ ৭০০ ফছয। এখাল্লন ঙ্গগ্রয়াযন াল্লফ এক ু ন্দয কথা ফল্লরল্লছন। ািাতয ধাাঁল্লচ মাযা বাল্লফন
ঙ্গরঙ্গখত াঙ্গতযআ ঙ্গধক প্রাভাঙ্গনকশ তাল্লদয জনয। ঘম কথা ঈঙ্গন ংগ্র কল্লযনশ ল্লনক ঙ্গদন য কাশ্মীল্লয ঙ্গপল্লয নয
এক ঙ্গিতল্লক ফরল্লত ফল্লরন এফং ঘাল্লনন একটা ব্দও অরাদা নয়। এটাআ বাযতফল্ললদয ঙ্গফল্ললত্ব। এবাল্লফআ ঘফদশ
ুযাণশ যাভায়ণশ ভাবাযত ঙ্গতফাঙ্গত ল্লয় এল্লল্লছ।
ফ াধু শ ন্তশ পঙ্গকযল্লদয ঙ্গনল্লয় ঘমভন নানান ল্লরৌঙ্গকক গল্প প্রচঙ্গরত থাল্লকশ াধু রারীও তায ফযঙ্গতক্রভ নন। তাাঁয
ংায জীফন ু ল্লখয ঙ্গছর না। াশুঙ্গে নাভ ঙ্গদল্লয়ঙ্গছল্লরন দ্মাফতীশ ঙ্গকন্তু খুফআ তযাচায কযল্লতন। তাাঁয থারায় বাত
কভ ঘদফায জল্লনয াশুেী থারায় একটা ফে াথয ঙ্গদল্লয় বাত ঙ্গদল্লয় ডাকা ঙ্গদল্লতন মাল্লত ঘরাল্লক বাল্লফ ল্লনক বাত
ঘদওয়া ল্লে। খুফ ঘবাল্লয নদী ঘথল্লক জর অনল্লত ঘমল্লতন াধু রারী। প্রায়আ ঙ্গপযল্লত ঘদযী ত কাযণ ঙ্গতঙ্গন নদী
ায ল্লয় এক ঙ্গনযারা স্থাল্লন ঙ্গকছু িণ ধযান কযল্লতন। াশুঙ্গে ফযল্লক ঈকাল্লনায় ফল্লযয ল্লন্দ য় াধু রারীয
প্রঙ্গত। ঘআ ল্লন্দল্লয ফল্ল একঙ্গদন াধু রারী ফাঙ্গে ঘপযায ল্লি ল্লি ফাাঁ ঙ্গদল্লয় ভাঙ্গটয করীল্লত অঘাত কল্লয
ফয। কঙ্গথত অল্লছশ করীঙ্গট ঘপল্লট মায়শ ঙ্গকন্তু জর ঙ্গফকৃত থাল্লক। ঘআ জর ঙ্গতঙ্গন ঈঠাল্লনয এক াল্ল ঘঢল্লর ঙ্গদল্লয়
গৃতযাগ কল্লযন। ঘখাল্লন একঙ্গট ুকুয শতযী য় মা রাল্লরয ুকুয নাল্লভ দীঘদঙ্গদন ঙ্গযঙ্গচত ঙ্গছর। এখন অয জর
ঘনআ।

াধু রারী মখন ঈরি ল্লয় ঘুযল্লতনশ ঙ্গতঙ্গন ভল্লন কযল্লতন চাযাল্ল ঘকানও ুরুল ঘনআ। ঙ্গকন্তু একঙ্গদন গুরুল্লক
ঘদল্লখ ঙ্গতঙ্গন গাল্লছয অোল্লর রু কানশ ফল্লরন ঈঙ্গন ুরুল। ঘআ গুরু একঙ্গদন নদীল্লত স্নান কযল্লছন। ঘদখল্লছন াধু
রারী একটা করীয ফাআল্লযটা খুফ ঘল্ল ঘল্ল মত্ন কল্লয ভাজল্লছন ঙ্গকন্তু তায ঙ্গবতল্লয ল্লনক কাদা। গুরু ঘল্ল
ঙ্গজজ্ঞাা কল্লযনশ তুঙ্গভ ওআ কাদাবযা করীটা এত মত্ন কল্লয ভাজছ ঘকন? াধু রারী াল্টা প্রশ্ন কল্লযনশ অঙ্গন
ঘযাজ স্নান কল্লযন ঘকন? গুরু তযন্ত চভৎকৃত ন এফং ৪০ ঙ্গদন ঈফা ও তযা কল্লযন অত্মশুঙ্গদ্ধয জনয।
আঙ্গতভল্লধয াধু রারী একঙ্গদন অল্লন গুরুয দদল্লন। তাাঁল্লক ফরা য়শ গুরু তযা কযল্লছন। ঙ্গতঙ্গন শুল্লন ঘল্ল ফল্লরনশ
“যাাঁশ নন্দ ভাল্লগদ ঘঘাোল্লক নু ন খাওয়াল্লেন।“ অল্লর গুরু অে ঘচাল্লখ ঘদখঙ্গছল্লরন নন্দ ভাল্লগদ চযায ভয় তাাঁয
ঘঘাোল্লক ঘকঈ দাঘাত কযঙ্গছর। াধু রারী ঘটা ঘদল্লখ ঘপল্লরন। মাআ ঘাকশ এআ ভন্তল্লফয গুরু ভাঙ্গনত ঘফাধ
কল্লযন। এযয াধু রারী তাাঁল্লক প্রকৃত তযা ঘদখান। ূ ঙ্গণদভা যাল্লত্র ঙ্গতঙ্গন একঙ্গট ভাঙ্গটয করী ভাথায় ও অয
একঙ্গট াল্লয়য নীল্লচ ঙ্গনল্লয় দাাঁঙ্গেল্লয় ল্লেন। ধীরে ধীরে অনাহারে শীর্ণ হরে রেন। ক্ষকাল বারে অমাবস্যাে
দেরহে আে ককছু ই রে থারকনাশ করীল্লত চকচল্লক এক াযল্লদয টুকল্লযা ছাো। ঙ্গকন্তু চন্দ্রকরায াল্লথ ধীল্লয ধীল্লয
ঙ্গতঙ্গন অফায প্রকট ন এফং যফতদী ূ ঙ্গণদভাল্লত ঙ্গনজ ঘদল্ল ঙ্গপল্লয অল্লন। গুরু ফাক ল্লয় ঙ্গজজ্ঞাা কল্লযনশ “ওআ
াযল্লদয টুকল্লযাটা ঙ্গক ঙ্গছর?” াধু রারী ঈত্তয ঘদন, “ওটা অঙ্গভআ ঙ্গছরাভশ অভায অত্মাশ অভায ফানাশ অভায
ভনশ অভায ং।“ এআ গল্পআ অফায খুাঁল্লজ াওয়া মায় ীয গুরাভ ঘাল্লল্লনয কথায় ঘমখাল্লন গুরু ঙ্গছল্লরন
ভুঙ্গরভ। অল্লর াধু রারীয ঙ্গতল্লযাধাল্লনয য ঋঙ্গল ঘখ নাঙ্গয-ঈদ-ঙ্গদল্লনয ঙ্গলয নন্দ ঋঙ্গল াধু রারীয ফাখযাল্লন
অকৃষ্ট ন এফং ওআ ঢল্লঙ অযও ঙ্গকছু ঘরখা ঘরল্লখন। কঙ্গথত নন্দ ঋঙ্গল প্রথল্লভ ভাল্লয়য দু ধ ঘখল্লত স্বীকায কল্লযনশ
ঙ্গকন্তু াধু রারী তাাঁয ঙ্গল্লঠ চাে ঘভল্লয দু ধ ঘখল্লত ঘখান। ঙ্গন্দু ধল্লভদয কট্টযন্থীল্লদয িাযা ব্রাতয ফায যফতদী
কাল্লর ঙ্গকছু পঙ্গকল্লযয দর তাাঁল্লক ভুঙ্গরভ ধভদ গ্রনকাযী ফরল্লত চান ও রাল্লা অঙ্গযপা নাভ ঘদন। ককন্তু আস্রল কিঙ্গন
প্রঙ্গতঙ্গিত ঘকাল্লনা ধল্লভদযআ ঙ্গছল্লরন না। ঙ্গনল্লজল্লক জানাশ ঙ্গনল্লজয ন্তল্লয ন্তযতভ অত্মায নু ন্ধাল্লনআ ঙ্গতঙ্গন তাাঁয
াধক জীফন ঙ্গতফাঙ্গত কল্লযল্লছন।
তাাঁয জন্মশ ভৃতুযশ ঙ্গফফা ঙ্গনল্লয়ও নানান কাঙ্গনী। ূ ফদজল্লন্ম তাাঁয একঙ্গট ুত্র ন্তান য়। ঙ্গকন্তু ঘআ ন্তানল্লক ঙ্গতঙ্গন
ফুল্লকয দু ধ খাওঙ্গেল্লরন না। কাের্ কহস্ারব কিকন াকেবাকেক ুরোকহি শ্রী কস্দ্ধ শ্রীকান্তরক বরলন। এ আমাে
স্ন্তান নে। আকম ককছু কেরনে মরধযই দ াো হরে ভুক গ্রাল্লভ জন্মাফ অয অভায এআ এআ ঙ্গচহ্ন থাকল্লফ। অঙ্গন
মঙ্গদ ঘদখল্লত চানশ তাল্লর এক ফছয ল্লয ওআ গ্রাল্লভ অু ন। এক ফছয ল্লয ঘআ গ্রাল্লভ ঙ্গতঙ্গন ঘআ ঘঘাোয ছানা
ঘদখল্লত ান। ঙ্গকন্তু ঘ তখন ফল্লর, ছয় ভা ল্লয অঙ্গভ নয এক গ্রাল্লভ কুকুয ল্লয় জন্মাফ। ফরল্লত না ফরল্লত
াল্লয ঘঝা ঘথল্লক একটা ফাঘ এল্ল তাল্লক ঘখল্লয় ঘনয়। ছয় ভা ল্লয ঘআ গ্রাল্লভ ঙ্গগল্লয় ঙ্গতঙ্গন কুকুযছানাঙ্গটয
ন্ধান ান। এবাল্লফ ছয়ঙ্গট জল্লন্ময ল্লয ঙ্গতঙ্গন অফায ভানু ল জন্ম ঘনন াধু রারী ল্লয়। ১২ ফছয ফয়ল্ল তাাঁয ঙ্গফল্লয়য

ভয় ঙ্গতঙ্গন রীনগকান্তল্লক জানানশ তাাঁয ফয ল্লে ঘআ ঘছল্লরঙ্গট মাল্লক ঙ্গতঙ্গন ঘ জল্লন্ম দু ধ খাওয়াল্লত স্বীকায
কল্লযঙ্গছল্লরন।
াধু রারী মখন ঈরি ল্লয় ঙ্গবল্লেয ভল্লধয গান গাআল্লছন, শ্বশুয ঘযল্লগ ঘটল্লন ঘল্লয ঙ্গনল্লয় অল্লন। প্রশ্ন কল্লযন, “এভন
অচযল্লণয ভাল্লন ঙ্গক?” াধু রারী ফল্লরন, “ওখাল্লন ঘকাল্লনা ভানু ল ঙ্গছর না, ফ ঘবো।“ ফাক ল্লয় শ্বশুয জানরা
ঙ্গদল্লয় ঘদল্লখন ওআ জভাল্লয়ল্লত ঘকাল্লনা ভানু ল ঘনআ, শুধু ঘবো। একদর রাল্লাল্লক াগর ঘনংঙ্গট ফরত অয একদর মাযা
ম্মান কযত। একঙ্গদন াধু রারী দু ল্লটা ভান রম্বা কাে দু আ কাাঁল্লধ ঙ্গনল্লয় ফস্ত্রীনা ঘফল্লযাল্লরন। ঘকঈ ম্মান কযল্লর
একটাল্লত ঙ্গগাঁট ঙ্গদল্লরন, ভাল্লন নযটায়, ফাঙ্গে ঙ্গপল্লয ঘদখাল্লরন, দু ল্লটাল্লতআ ঙ্গগাঁল্লটয ংখযা ভান।
শতভুযরল্লঙয তযাচাল্লয তখন াধু যা রাতক। পযভান জাযী ল্লয়ল্লছ, ঘআ াধু আ প্রকৃত াধু , ঙ্গমঙ্গন জ্বরন্ত অগুন
রার ঘঘাোয় চল্লে ফল্লত াযল্লফন। ঙ্গভয শয়দ অঙ্গর াভা
রারী ঈরি ফল্লঙ্গছল্লরন যাস্তায ধাল্লয। াভা
কাযখানায় ঢুল্লক ল্লেন অয াভা
ল্লয়। এযয াভা

ঘআ ভয় ঘুযল্লত ঘুযল্লত কাশ্মীয অল্লন। াধু

ঘক ঘদল্লখ ুরুল এল্লল্লছ, ুরুল এল্লল্লছ ফল্লর ঙ্গতঙ্গন এক রুঙ্গটয

ঘক ঘ ঙ্গদল্লকআ অল্লত ঘদল্লখ গযভ ঈনু ল্লন ঝাাঁ ঘদন। ঙ্গপল্লয অল্লন যী

য াল্লথ ঙ্গতঙ্গন চায বুফন (ভানফ ঘরাকশ ঘদফদূ ত ঘরাক, ফদঙ্গি ঘরাক, ইশ্বয ঘরাক)

ঙ্গযক্রভা কল্লয তাাঁল্লক ঈর্ধ্দতন স্বগদ ঙ্গিল্লরাক, অদ-আ ভাঙ্গজল্লদ ঙ্গনল্লয় মান।
ু রতান অরাঈঙ্গিল্লনয ফে ঘছল্লর অযও ঙ্গতন িী  াধু রারীয কাল্লছ অল্লন। ঙ্গতঙ্গন একটা াল্লত্রআ তাল্লদয
যফত ঘদন। ঘল জন ায় না। াধু রারী ফল্লরন প্রথভ জন ফে যাজা ল্লফন, ঙ্গিতীয় প্রধানভন্ত্রী, তৃতীয়
ঘনাঙ্গত। চতুথদ জন ঘপযায ল্লথ ভাযা মান। ফাঙ্গক কথা পল্লর মায়।
রীনগনগল্লযয ২৮ ভাআর দঙ্গিন-ঙ্গিল্লভ ঘবঙ্গজল্লব্রায গ্রাল্লভয জাভা ভঙ্গজল্লদয ধাল্লয াধু রারীয ঙ্গতল্লযাধান য়। এক
ঙ্গফযাট রার ভাঙ্গটয াল্লত্র ঙ্গতঙ্গন প্রল্লফ কল্লযন অয একঙ্গট াত্র ঙ্গদল্লয় ঘঢল্লক ঘদন। যাল্লত্র এক ঈজ্জ্বর অল্লরায স্তম্ভ
ঘখান ঘথল্লক ঙ্গনগদত ল্লয় অকাল্ল ঙ্গভঙ্গরল্লয় মায়। কাল্লর াত্র খুল্লর ঙ্গকছু আ াওয়া মায় না। ভয়কার অনু ভাঙ্গনক
১৩৭২ ারশ ু রতান ঙ্গাফ-ঈদ-ঙ্গদল্লনয যাজত্বকাল্লর। কাঙ্গনী ঘমবাল্লফআ যঙ্গচত ঘাকশ অিল্লমদয কথাশ াধু রারীয
ঘকাল্লনা ভাঙ্গধ ফা ঘগাযস্থান ঘনআ।
অল্লগআ ফল্লরঙ্গছ, াধু রারী ঘকাল্লনা প্রঙ্গতঙ্গিত ধভদ প্রচাযক ঙ্গছল্লরন না। ফ ধল্লভদযআ াযাৎায ঙ্গতঙ্গন অত্মস্থ
কল্লযঙ্গছল্লরন। তাাঁয ধভদ ঙ্গছর ঙ্গনল্লজল্লক জানা। ন্তল্লযয ন্তযতভ ায তয জ্ঞানআ মায যভ রিয। মতঙ্গদন তা জানা
না মাল্লফ ততফায জন্মাল্লত ল্লফ। ততঙ্গদন ঘমন এআ জন্ম ভৃতুযয ঙ্গযক্রভাআ তায কভদ। ঘআ জ্ঞাল্লনয ন্ধাল্লন জীফন
ফযঙ্গয়ত কযাআ তায াধনা। ঘখাল্লন ংায একঙ্গট ঘভাজার। ভূ র রিয ঘথল্লক ল্লয ঙ্গগল্লয় ভায়ায় জঙ্গেল্লয় ো। এআ

ঘফাধ ঙ্গনল্লয়আ তাাঁয কথাশ গাাঁথা যচনা। যায জজদ ঙ্গগ্রয়াযন ও ডঃ ঙ্গরওল্লনর ঙ্গড ফাল্লণদল্লটয “রাল্লা-ফাখযাঙ্গন” প্রকাঙ্গত
য় ১৯২০ াল্লর। ১৯৩৯ াল্লর প্রকা ঈদু দ নু ফাদ “ফাখ রাল্লা ইশ্বযী” এ ঘক ওয়াঙচুয াত ধল্লয। ঙ্গিত অনন্দ
কাঈল্লরয “রাল্লা ঘমাগীশ্বযীল্লত” অভযা খুল্লাঁ জ াআ অযও নতুন ৭৮ ঙ্গট ফাখ। ধযাক জয়ারার কাঈল্লরয ননয
গল্লফলনা গ্রন্থশ “রার ঘদদ” প্রকা কল্লয াঙ্গতয অকাল্লদভী ১৯৭৩ াল্লর। এআ ফআঙ্গট াধু রারীয জীফনী ও যচনা
ম্বল্লন্ধ অভাল্লদয প্রায় পূ ণদ জ্ঞাল্লন ম্মৃ দ্ধ কল্লয। ফতদভান ঘরখায় ঈঙ্গল্লঙ্গখত ংখযাগুঙ্গর এআ ুস্তক নু াল্লয। াধু
রারীয ফাখ নু ঙ্গদত ল্লয়ল্লছ ংস্কৃতশ ঈদু দশ আংযাজীশ ঙ্গঙ্গন্দ বালায় (য়ত অযওশ ফল্লতা অঙ্গভ খফয জাঙ্গননা)। অকি
স্ম্প্রকিশ রীনগভতী নফনীতা ঘদফল্লন একঙ্গট শদঙ্গনক ঙ্গত্রকায় কল্লয়কঙ্গট ফাল্লখয ফাংরা নু ফাদ কঙ্গফতা অকাল্লয ঈায
ঘদন।
াধু রারীয ফাখ অঙ্গভ প্রথভ ঙ্গে ঘকন্দ্রীয় যকায ঙ্গযচাঙ্গরত ঙ্গফদযারল্লয়য নফভ ঘশ্রনীয ঙ্গঙ্গন্দ ুস্তল্লক। ল্লে ফাক
ল্লয় মাআশ ঘম রারল্লনযও ৫০০ ফছয অল্লগ এআ গান গাওয়া ল্লয়ল্লছ। তাযয মত তাাঁয জীফন ঘজল্লনঙ্গছশ ভল্লনয ভল্লধয
একটাআ ছঙ্গফ পুল্লট ঈল্লঠল্লছশ এক াঙ্গধকাশ ঘয ঘছল্লেশ ঙ্গফরা ফযন দূ ল্লয থাকশ কখনও ফস্ত্র ঘছল্লে ফল্লন ফাদাল্লেশ ল্লথ
ল্লথ এআ গবীয বাল্লফয গান ঘগল্লয় চল্লরল্লছন। এআ দৃ যল্লক অঙ্গভ কখনআ তাাঁয কথায ঘথল্লক অরাদা কযল্লত াঙ্গযঙ্গন।
তাআ তাাঁয কথা অভায কাল্লছ গান ল্লয়আ এল্লল্লছ। এআ ফাংরায ভাঙ্গটল্লত তা ঘমন চরভান াধক ফাঈর পঙ্গকযল্লদয
ঈচ্চাযণ। ল্লনক কঙ্গফতা ঙ্গরল্লখঙ্গছশ কখনও গান ঙ্গরঙ্গখঙ্গন। ফ ভয় ঘবল্লফঙ্গছশ গান ঘরখা খুফ কঙ্গঠন। াধু রারীয ফাখ
অভাল্লক নু ল্লপ্রযণা ঙ্গদল্লয়ল্লছ গান যচনায। তাআ অিঙ্গযক নু ফাদ ফা বাফানু ফাদ অঙ্গভ কঙ্গযঙ্গন। ফযং তাাঁয বাফ
স্মযল্লণ ফাংরায় গান ঙ্গরল্লখঙ্গছ। অঙ্গভ গায়ক নআ। ল্লর ফে বার রাগত। য়ত ভয় ঘল্লরআ ল্লথ ল্লথ গানগুঙ্গর
ঘগল্লয় ঘফোতাভ। গুনীজন গানগুল্লরায় ু য ঙ্গদল্লর ফে অনন্দ াফ। মা ঘাক ল্লনক অল্লরাচনা রশ এফায গান
ঘাক।

কথা ১

কথা ৪

কাাঁচা ু ত ায় টান তেতছ

কাাঁচা কাত য মছরা কাাঁতধ

ু ত া ফাাঁধা আভায নাতয়

া রা ঘাতয য

আমভ ককভন কতয বফাগয

কামযগমযয কাাঁচা াত

কযফ ওায াতয় াতয়।

ফাাঁধত

কাাঁচা করত বযরাভ নদী

ভন আভায াতটয ভাতঝ

ক ষ্টায় াফ ামন
ফুতকয কর পাটতছ কম যা
ককফর কাদা ছামন।
কাাঁচা াাঁতকায় জর উছমর
ভন উছমর ঘতযয টাতন
কাতজয পাাঁতক যয় কম পাাঁমক
উত াতন

াাঁয মাই ককভতন।

তফ ঘয।

কযতছ কদাকানদাযী
কদ ধু ত

া

নদীত

ীতথে মদরাভ ামে।
দয়ার, আভায বাতগয আতছ
মক দু র্দেফ মায
কুর মকনাযা াইনা খুাঁতজ
কক ায কক অায।

কথা ২
আমভ কদাতয কদাতয ককাঁতদ মপময

কথা ৭

মায ন্ধাতন ঘয কছতে

ককাথায় ামফ ফ ফামে

ক জন ককভন কতয কপরর কনাঙয

ককাথায় ামফ ঘয

বতফয ংাতয।

মিকার নদীয নাইয়া কয ক ায

মাতয কতভে খুাঁমজ, ধতভে খুমাঁ জ

মভরতফ ককাথায় চয।

খুাঁমজ াধু য অন্ততয

মচযকাতরয কূতর কপযা

ক ভন ককভন কতয ের ফাাঁধা

মচযকাতরয ামে

মন য মঞ্জতয।

অমনেম মািা কম ক ায

ফ

কফো, তথয ধু রা

মক মফ ংাযী।

রাতবয কমে, কাাগ জ্বারা

মাওয়ায জনয মপতয আা

কায ছায়া

কপযায জনয মাওয়া

ায েতফ ঘাতট

আতফ মখন মাফায কফরা।
আনভতন ক বুরর তথ
আত্মফন্ধুতয।

নাইয়া কয ক ায
জনভ, ভযণ ফই কগারকধাাঁধা।

ূ নয কথতক ূ তনয আযও
আাঁধায ঘুতচ আাঁধায
ভ্রভণকাতর মকছু ই মক ক ায
মভরর না কয াফায।
জামন মভতছ, ফুমঝ মক ক
খুাঁমজ ভতয চয
(ত ায) কগর না ভন ন্ধাতন মায
যয অায।

কায াতথ ঘয া াইরা ফন্ধু
মময

কয কাতয

অকুর াগয মাইফায মছর
ফাইন্ধা কগরা চতয।
পাাঁমকয ক ধন আন র
য ন াইরা না
ম ন বুফতন ঘুইযা আইরা
ু জন মচনরা না।

কথা ৮
ককাথা ত

আইরাভ আমভ

মাভু কয ককান থাতন
ককান

কথা ১৪

যতে ফাইরাভ নদী

জীফন ভযণ গোয় চাকা
মন য কজায়ায, মন য বাটা
ভাঝখাতন ভন পাতে ইো

ফাইয়া মাইভু কতন।

যইরা ফত াতে।

দয়ার, ফাইয়া মাইভু কতন।

অকুর াগয মাইফায মছর

াযান আভায যাল তফ মক
াভু দযাখা

াাঁতয

ককান কখরাডা খযারতছন ফইা
বফ নদীয াতয।
দয়ার, বফ নদীয াতয।

ফাইন্ধা কগরা চতয।
কথা ১৬
বযতফ না ক ায ভাত য পর
কম ফীজ কগমর ফুতন
জুেতফ না ক ায ভযা খাাঁচা

ফুতকয খাাঁচা মায় শুকাতয়

ম ই ফাাঁমধ কটতন।

ূ নয ফা া টামন

কদখানা ফাাঁধত

রইয়া চর কমই াগতয

অমচন যমফন জানত

গীন যতয ামন

কমভন চালা পরায় পর

দয়ার, গীন যতয ামন।

ভামটয গন্ধ মচতন।

কগতর
রাতগ

ফুঝাই মক কম অফুতঝতয
ছু ে
াঁ মছ াথয াজ

ঘতয

াইনা কয দু ধ খাওয়াইয়া গুে
ম ন কতয াগরা লাাঁতে।

কথা ১৭

দৃ মষ্ট ম ই অন্তযগাভী

ভাতয়য গতবে ণ মছর যাখা
এই কল, নয় আয
ফু, জনতভয াধ মভমটর না ক ায

আত্মজ্ঞাতন বযতফ ু মভ
কই ন্ধাতন াগর রারী
উরমেনীয গাাঁথা কফানা।

মপতয এমর ফাযফায।

গুরু আভায় ভন্ত্র মদতরন একখানা।

কুোমর ম ই ভান জগত য

কথা ২৪

ভযতণ ফামের দা
আা, বারফাা, স্মৃম

ও ফানা

যইর না তে কক।
ভতনয গতন াজামর ম তন
কাোতর ভামটয কদ।
মনতয় এমর বতয, গতবেয ঘতয
মি

ভারা

ায।

জনতভয াধ মভমটর না ক ায
মপতয এমর ফাযফায।

আকাতয

াাঁয মায় না কচনা

মনযাকায মক

াই অতচনা?

আকাতয য় ক

না রূ

মফ াফে ী গতণ স্বরূ।
মনযাকায ক ককভন তফ
ককাথায় কগতর জানত

াতফ?

গুরুয কাতছ াজায ফায
প্রশ্ন কযাই র ায।
না কজতন ক া াধ কভতটনা

কথা ২১

মকতয শুরু কই অজানা?

যঙতফযতঙয নক্সী কাাঁথায়

ৃ মষ্ট ভামফশ্ব ফর

মতে াজাও ঘযখানা
ঘতযয মনতচ কচায কু ু তয

ককান কখরা

াাঁয স্বতে মছর

ম মন মক কই কমাতগয কমাগী

যইর তে ধন অতচনা।

মাাঁয ন্ধাতন এ থ কচনা।

গুরু আভায় ভন্ত্র মদতরন একখানা।

আকাতয

াাঁয মায় না কচনা

মনযাকায মক

াই অতচনা?

ফাময কদ াজতর তয
ফুঝতফ ু মভ ককভন কতয
ভতনয আতযা কগান ঘতয
কযতছ কাযা আনাতগানা।
গুরু আভায় ভন্ত্র মদতরন একখানা।

কথা ২৫
না চাইরাভ ম কয দয়ার
চাইরাভ না ক া কমে
ককান ক যতয বাফ
ফাইয়া কগরাভ

যী।

যতে

কমৌফনকাতর কাভ অনতর
জ্বরত

আমভ কগরাভ বুতর

মদন গুজযান অন্ন জতর
আহ্লাদী াধ ধু রায় কপতর
াগর ইয়া ঘুময।
অকুর াতয
ফাইয়া কগরাভ

াকুয ঘতয মখর মদতয়
ক ায াকুয াজায বান
ককান ুাঁমথত

কমর এভন

কভাের ফায জ্ঞান ?

াাঁয ন্ধাতন
যী।

দয়ার, ফাইয়া কগরাভ

কথা ৫৭

বাই কফাতনতদয নাভ মদমর ু ই
মেু ভুরভান।

যী।

খুরতর চামফ, মভরতফ ছমফ
মনতজয াতথ মনতজয নফী
ফরতর কথা জানত

ামফ

মনতজই মনতজয নাভ।
ফ কজতন মা য়মন জানা
আজ মনতজতক জান।

