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শ্রীমনোমেহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল কর্তৃক"
সম্পাদিত ও অনদিত।
সাপ ০১০০

দ্বিতীয় ন-স্কবণ।

পবিবতিত ও পবিবন্ধিত ৷

বকুকিলক্ষাতা
৩৭।খনং বেনিযাটোল! লেন

কউন প্রেস
শ্লীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ কন্তক মুদ্রিত ।
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রঙ

সনব্থ্ সবপিত ]

মূল্য এক টাকাশ্ছয় আন।”

উত্তরপাডা,

. এস্লান্নী শ্ন্নীলম্দ" বব

হইত

গন্থকার-কর্তক প্রকাশিত ৯

এই গ্রন্থকাবেৰ অপৰ গ্রন্থ”

শ্রীশ্রীভক্তিরত্বাবলী-_মূজ্য ১২,টাকা।
(তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ গ্স্থেব পশ্চান্ভাগে দ্রষ্টব্য ।)
11117

7815 1491513৯
হি141) 14
| /)/৬ 410
১8 5। 7
৮৮৩ 4,
(91 ৮20০,. ০০১০০

উল্লিখিত ঠিকানায় নিয়লিখিত গ্রস্থও পাওয়া যাঁয়-__

[170017011ব 01৭ 1317] 50513111971]...
1)7| 1110 7778178222 10180101589
৮081)]1 11108198118

1-87

*

81 ৫ 707600?0 &%
৪7

700) 8 তিঞগান। 90৭15,
7026 0

[41]

9010]1 ৮৯ 84বাও)ি
£2) 506 108076 0787709

এই-প্রস্থলীতীগুক্দতদি

শ্্রীমৎ স্বামী' পরমানন্দ সরন্বতী পরমহংস বাবার
উল

শক মলোত্দ্রেশ্ণে

প্রপাম-পুন্রঃসল্স উতসগণক্রুত হহল।

গু

্

“গ্রমত্পরংব্রক্ষ গুবং বদামি,
ভ্রীমৎপবংব্রহ্ধ গুরু নমামি।

শ্রীমপব রঙ্গ গুক্কং গ্ররামি,
শ্লীমংপরংব্রঙ্গ গুরুং ভজাঘি ॥”

অদ্ঞান-তিমিবে অন্ধ হ'ষে আঁছে ফে নযন,

জ্ঞানাগ্রনু-শলাকায় ষ্করি' তাহী! উন্মীলন,
যেজন করেন তার শ্রীপদ চক্ষু-গোচর__
অখগণ্মগুলাকারে ব্যাপ্ত যিনি চরাচব,_

বরেণ্য সে শ্রীগুরুর শ্রীচবণে এ অধম
প্রণমিযা এই ক্ষুত্র গ্রন্থ কবে সমর্পণ ।

““ক্য। হিন্দু, ক্য। মুমলম্কুন, ক্যা ইসাই জৈন।

গুক ভক্তি পুবর্ণ বিনা, টক নাঁপাওয়ে চন ।”__কবীব, ৩১ পৃষ্ঠা ।
_ “্লগুবা হব। অমৃত পীবৈ, নিগুর| পাস! জাতী ।”_ম্ট্বাবাই, ২০ পৃষ্টা ।
শ্মণমিহ সজ্জনসঙ্গতিবেক।

" ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ।”-শ্রীণস্করাচ।ধ্য, ২৮৫ পৃষ্ঠা ।
*বাম-ভজনায চৌকদ বহে। ভাই,

একদিন চৌবা আওয়েগ!।%

--অজ্ঞা

“জতি পাতি পুচ্জ$ নাহি কোই,।

হবিকো ভাজ, সে! হবিক। হেই ॥”--বামানন্তম্থামী।
“হরিসে লাগ রহে। ভাই।

তু বনত বনত বনি যাই ॥৮-_-কবীব ১৯৩ পৃষ্ঠা
“রামনামকে। লুট পড়ি হৈ, লষ্টন! হোয় সো লুট ।
অস্তকালমে পছতাওগে বাব, তনমন যায়েগ। ছুট 8*-_ অজ্ঞাত, ২৮৩ ্

দ্বিতীয় সংস্করণের “বিজ্ঞাপন।
প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত বাসনা'আশাভীতরূপে ঘলবতী হইল। এবার,
বহু নুতন দোহা! পাঁঠকগণের খুদে উপস্থাপিত ববা হইল।

এমনকি, তন

দোহার সংখ্যাধিক্য-বশতঃ গ্রন্থ"ছুইথণ্ডে প্রকাশিত কবিতে হইল।

প্রথম

খণ্ডে দোহাধলীর এথম চারি বলীসহ মে]হমুদগর সনিবিষ্ট হইল”, দ্বিতীয় থণ্ড
দোহাবলীর “বিবিধ*-শীবক পঞ্চম বনী প্রকাশিত*হইবে। তদস্থসাবে গ্রস্থেব
নাম “দোহাবলী ও মোহমুদগর” স্থলে কেবল “দে1হাবলী” হইল।

উক্ত

দ্বিতীয় খণড"বর্তমানে যন্্স্থ।
*
প্রথম সংস্কবণে অনুদিত দোহার সংখা। মাত্র ৪২৬-টি ছিল, তন্মধ্যে প্রথম
চারি বীর দোহ্!ুর সংখ্যা ছিল ১৮৮টি। বর্তমান সংস্বরণে কেবল প্রথম
খণ্ডেই ১০১৩ সান্বাদ &দাহা সম্নিবিষ্ট*হইল, দ্বিতীয় খণ্ডে দোহার সংখা! সাত

শতের অধিক হইবে। কাজেই ইহাকে নৃতন গ্রথই বলা যাইতে পারে।
নৃতন অধ্যায়গুণি স্থচীপত্রে * তাঁবা-চিহে চিহ্নিত বর৷ হইল।
বর্তমান সংস্কবণেব ১০১৩ দোহাব মধ্যে কতিপয় সন্তগণের নামানুসারে
দোহার সংখ্য। নিস়্ে প্রর্দতড হইল £__

রি

কখীর--৪৪৮
তুলসীদা--১০২

নহজীবাই--৩৫
রি

চরণদীস---৩০

দাদু--৫৯
দুলনদাস--২৬
দয়াবাই-৫৩
"
ন্ন্দরদাস-_-২২
গরীবদাস_- ৩৮
মীবাবাই-_-২*
পণ্টু--৩৬
তুলসী সাহেব__২*
অবশিষ্ট দোহার মধ্য ৩০টি অজ্ঞাতনাম দোহঃকাবগণেব ও অবশিষ্ট

রৈদাস, গুরু- নানক, মরদুবদাস, ধরনীর্দাস, জগস্ীবন ও দূলনদাস প্রভৃতি ১৫
জন সম্তের।

সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্তের মধ্যে রৈদাসজী, গুরু-নানক, বাবা-মহুকদাস,
হুন্দরদাদজী চরণদাসজী, দয়়াবাই, গবীবদাগজী ও তুলদীসাহেবের জীবন-

1%০

খুস্তান্ত ধর্টমান সংগ্করণণ পৃতন স্!রবি হইল।

অণর

পীবন-ন্তান্তপণল

পরিবন্তিশ ও পরিবক্ধিত হইল |. 4ঠৰগন এই গ্রঞ্থে ভললিখি ত সম্তগণেব বিষয়
অধিক জানিতে ইচ্ছা করিতে, এল্।হাবাদ, বেলা ভডিম়াব প্রিটিং ওয়ার্কস্

হইতে একাশিত তাহাদেণ বাণী ব্ব্ধীয়রস্থাঘস
ও
পাঠ করিতে প্রন ।
*.

নৃতন দোহ] সক্চলন বাধ্যউক্ত প্রিটিং ওয়ার্কস্ হইন্ে, প্রক।শিত “কাব

সাখী-নংগ্রহ”, “সৃস্তবাণী-সংগ্রহ* ও “মীবাঝঈধী শববাবলী॥ নামক গ্রশ্থত্রয়ের
দ্বার বু উপরুত হৃইদাছি। ওজ্জন্ ভাহাদেখানকট আমাব খণ অবর্ণনীয় ও
অপবিশোধ্য ।*
০
ঃ
পবিখেষে এই বক্তব্য যে, প্রথম এংগরণেব ভ্রম-প্রমাদ বর্তমান স স্বরণে
সণোধন কবিতে খখাসাধয চেষ্ট। কবিযাছি ॥ কতদূর
"ভাহার বিচাব পাঠবগণ কবিবেন।
*

কুতকাধ্য হইয়াছি

স্দ্রা্মী হিজর জন « শ্রীমনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যাষ
উপ্তরপাড।

রি

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ।
(স্বল্প পবিবন্তিত 1)

ভগবদিচ্ছায় প্যানুবাট ₹হ**প্লোহাবশী "ও মোহমুদগ** প্রকাশিত হষ্টল,
এবং দীন গ্রস্থকানেন্ব বহুকালে; বাসন। ও চেষ্ট৷ ফলবঙা হহল।

&

১৩০৮ সর্নের বৈশাখ খাল্পু যখন জনৈক হিন্দস্থানী ব্রদ্মচারীর্ব মুখে
কয়েকটি (দাহা শুনিয়াছিলাঘঃ তথন খুবই ভাল, লাগিয়াছিপ বটে, ও
জিনিঘটাব খুবই একটা নৃত্বনত্ব ও চমংবাবিত এমনুভব করিগ্াছিলাম বাট,

কিন্ত তখন জানিতে পাবি নাই থে হিন্দি দোহা-সাহিত্য এত রত্বময় গৌরবের

বস্ত। তঞ্ব সেই ব্রহ্মচারীব চরিত্র-মাহাত্্য আমাগ ননে দোহাব প্রতি একটি
প্রবল অঙ্গরাগ সঞ্চার কবিয়! দিয়াছিল।

তাহাব চবিত্র-বিধ”য় দুই-একটি কৎ1 বোধ হয় এখানে অগ্রানঙ্গিক হইবে

না। তাহার চিত্র এমন একটি এনিদ্ামন। ও প্রশাকির ভাবের বিকাশ
দেখিয়াছিলাম, যাহা কচিৎ দ্রেখা ঘায় ও দেখিতে

পাইয়াছিলাম বলিদা

নিজেকে এক্ষণে ধন্ত মনে করিতেছি । তখন আরম নিয়ম মত ডায়েরী
লিখিতাম । আমার সেই সময়কার ডায়েবীতে তাহার বিষয় যাহা লিখিঘ়া
রাখিঘ্রাছিলাম, তাহারই মশ্ম এখানে লিপিবদ্ধ হইল। ব্রদ্মচারী স্বীয় প্রাণের
আকাঙ্খা! যাহা আমাব নিকটে ব্যক্ত করিযাছিলেন, তাহা আমি মেই সময়ে

নিয়ুলিখিত কবিতায় লিখিয়া রাখিয়াছিলা্জ _
॥

ব্রন্োলীন্র প্রার্বনা।
ভগবন্, লীলাময়, করুণ1-নিধান।

শুধু তুমি প্রভৃ*মোর শরণ সদাই ।
ব্বগুণে প্রসন্ন হয় কব এবিধান__
স্মরি তব নাম যবে অবসর পাই,

বিরত অসকার্ষে রহে এ শরীর,
বিরাঁগে বহিযা লভে নিবৃত্তির নীর্ ॥

- ব্্গচারীর বয়স তখন আন্দাজ ৩, বৎসর ছিল।

সাত দিন আমাদের

বাডীতে, থকিয়া যখন তিনি চলিয়া*্ঘান, তখন আমি একজন
অন্তরঙ্গ বন্ধুব বিচ্ছেদ-জনিহ দুর্টিথব মত

ছুখ

অনুভব

তাহাকে আৰ কখনও দেখিও নাই, এবং এ জ্বনৈ, আর

অত্যন্ত

করিম্বাছিলাম।
কখনও

দেখিতে

পুইব বলিয়। ভবর্সীও করি না। বিস্ত* তাহাব সৃতি মনে চিবকাল
জাগরন্ধু থাকবে ।
॥
রর
তাহার সঙ্গ-লাতে দোহাব প্রতি আম।র থেঅন্রাগ উপজাত হইয়াছিল,

তাহার, ফলেই ক্রুমএঃ হিব্দি দোহা-দাহিত্যের প্রভূত রত্বম্পদের কথা আমি
জানিতে পারি। এখানে আব একঞন লোকেব কথা না বলিলে অন্যায়
কর! হইবে। তাহার নাম মনুয!। সে আমাদের গ্রামের একজন হিন্দস্থানী

বুগ্ছ ফিবিওগ্রাল! মাত্র। কিন্ত সকালে, টবকালে ও বাত্রে, যখনই “সে ফিবি

করিতে বাহিৰ হয়, খনই রান্ত| দিয় তিনটি দোহা গঠন করিতে কবিতে
যায়।

রাস্তার লোকেরা যতই বলিতে , থাকে-_“মস্থয়া, ,বাধারুষখ

বল,”

মহ্থয়া ততই বলিতে থাঁকে_শরাম বার্শ সীতারাম নল বাবা, রাম রাম,
সীতারাম।”

তাহার গান আমি ১৩১০ কি ১৩১১ সনে

প্রথয়* শুনি।

সে এখনও ঠিক সেই ভাবেই খাবার ফিরি করিয়! জীবিক! নির্বাহ কবিতেছে।
সঙ্গে সঙ্গে কি আধা।ত্মিক

খাবারই যে সে ফিরি কবে, সে তাহা না

জানিতে পারে, আম্র। তাহা জানি”
স্ধর।

ত'হার গানের স্থরটাই একটা বৈরাগ্যের

ভাহাব সেই গান আমাব্ পূর্বেবাক্ত অন্ুবাগ বদ্ধিত করিয়। দিয়াছিল।

সেই দোহাগুলি ভূমিকারস্তেব পূর্ববৃষ্ঠাৰ শেষ ছর ছত্রে প্রদশিত হইয়াছে"।*
তাহাদের শেষ ছত্রে রি শব্দদ্ধয়েব পরিবর্থে "নুয়া” এব ভিড
করা যাইত পারে। হইতে পারে, মুরারি নামক কোন,দোহাকারএ দোহাত্রয়েব বা শেষ ডি

রচয্সিতা।

কিন্ত মন্ুয়। সে বিষয়ে কিছু বলিতে

পাবে না। “মহুয়া” শব্দের অর্থ মন এবং, মহুয়ার গান শুনার বুপূর্ব্র অন্ত
স্থানে যখন এ দুই ছত্র শুন্নিয়াছিলাম,এস্থলে
এ
ম্থুয়া শব্দই প্রযুক্ত হইতে

" শুনিয়াছিলাম। কিন্তু এ স্থলে মন্ুয়া যেন্ধপ গায়, সেইফ্পই লিখিত হইল।
সে যাহ। হউক, এইবকম একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিবার বামনা ৬।৭
্ পু স্খগরণ তন্মধে' একটি সেই স্থানে আছে এব, তিনটিই অনুবাদসহ চতুর্থ বলীব
অন্তর্গত 'দন্রয়ার গান” -পীৰক অধ্যামন 'বিনয়াতৃত হইয়াছে।
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বৎসর দুবেধ আমার মনে জাগিয়া উঠে। এরই ৩৭ বৎসর ক্ুত্র স্
অবসর সময়ে ছুই একটি করিয়! দোহা অনৃদিত হইতে হইতে ৪২২ টি “অনুদিত
হইয়াছে। “তন্মধ্যে ২৩৬টি কবায্নের, ২টি তুলসীদাসেব, এবং ৬৬টি”
মীরাবাই, সহজীবাই, দণছু্সাঃহব চবণদাস, পণ্ট,লাহেব, ধুরমদাস, হুরদাল,
মালিকাদান, তুলসীাহেব, দাহ আঁঞক্বব এবং অন্যান্য অজ্ঞাতনামা ঘোহাকার-

গণের । সেই" দোহাগুলিই এগণে "মোহ্মুধগর” ও কবীর, তুলপীদাস,
মীরাবাই, সহজীবাই, দাদু, ?নট, ও স্থরগাসেব সংশ্ষিপ্ঞ জীবনবৃত্তান্ত সহ
প্রকাশিত হইল।

আরও কত যে দেহ! আছে,,তাহার সংখ)? কর] যান ন1।

যদি ভগবানেব ইচ্ছ! হয়, তবে ঝারাস্তরে আর দোহা! ও তাহাদের অন্থবাদ ,
লইয়৷ পাঠকগণের সম্গে উপস্থিত হইবার বাসনা রহিল ।
মোহমুদগবের উপাদেমতা! ও মোহ্বিনাশকতার কথা বিশেষ বলা
নিশ্রম্োজন॥ শঙ্ববাবতাব শ্রীনৎ শঙ্করাচার্ধয ইহাব রচগ্সিতা। তিনি
মশুণমিশ্রেব বা উদ্তুয়ভাবতী-ক্তৃক

কামশান্ত্রের

বিচাবে আহৃত হইলে,

তদ্ধিষয়ে অভিজ্ঞত। অঞ্জন করিবার নিমিত্ত সময় গ্রহণ কবতঃ, অমরু-নামক

একজন বাজাব মৃতদেহে যোগবলে' প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন ৷ পাছে তৎশরীরে
গুবিষ্ট হইয়া মোহপ্রভাবে সমস্ত ভুলিয়া গিয়া তথ! হইতে বধ্চগিত হইতে

না চাহেন, সেইজন্য পুর্বহ এ মোহমুদ্ুগর রচনা কবিয়াছিলেন, এবং
ম্সাস্তে তিনি না ফিরিলে, রাজসভায় গিয়। তাহাকে উহা! শুনাইবার জন্য

কমের্বজন শিষ্যাক আদেশ কবিয়। গ্ল্লাছিলেন।

শিষ্তগণ যথাসময়ে সেই

আদেশ প্রতিপালন কবি, ধ্হগ শঙ্গবাচাধ্যের তচ্ছৰনে ঠচৈতন্যোদয়

হইয়াছিল।
বাল্যকাল হইতে অনেক লোকের মুখে এই মোহমুদগর গীত হইতে

শুনিয়াছি, এবং যখনই শুনিয়াছি, তখনই মুগ্ধ হইগ্নাছি। ইহার অনুকাদ
অনেক বিদ্যঘান আছে বটে কিন্ত তাহা সত্বেও আমার অন্থবাদ প্রকাশ
করিতে কোনও বাধা *নাই।

এই জিনিস যত প্রকাবে আলোচিত

হইবে»

ততই মঙ্গল, এবং ভিন্ন ভিন্ন সাজে সজ্জিত একই জিনিষ সর্বদাই বাজারে
আনীত ও প্রদদশিত হইতেছে । তাহা ছাডা, দোহাবলীর সঙিত ইহার
অন্বাদ প্রকাশ করার একটি বিশেষ কারণ এহ যে, দোহার দহিত মোহ-
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মুদগুবর শ্লে'কব প্রন্কতিগত সাদৃশ্ আচে, এবং উভয়েরই অন্থবাদ একভাবে

সুম্প্নহইন়ান্চ | দোভার মধোগখ্ুই একটা মোহ্মুদগবের শ্লোনকেব অনুবাদ

পাইয়াছি।
_.

|

2

"

তোহমুদগণধর প্রত্যেক গ্রোকেব নী?» ভি গৌবিন্দং,ভজ গোবিন্ণ্ঃ

ভজী্গাব্তিন্দং মৃঢমাতি* এই ছত্র লন্িবিষ্ট কৰা হইয়াছে । এই ফুত্র শহ্কর[চার্যবিবচিত'কি না তাহ! আমি জানি না। কিন্ত«অনেককে এই ছত্রটী যোগ
করিয়া গাহি

শুনিগ্াছি।

তাহাতে বেশ ক্বন্দব শুনার এবং বিষয়্ীব

ভাবেব মঙ্গে এই ছত্রটী বেশ খপ খায় । * তক্ঞগ্ই ইহ। সঙ্গিবিষ্ট কবিয়াছি ।
হিন্দি দোহা-সাচিত্য ধাস্তবিকই বত্বেব 'আচদঘ।

(দাহাগুলি অভনিবেশ-

সহকারে পাঠ কথলে, তাহাদের বচনাকৌশ'ল ও ভাণবব গান্তীরধধো ৪* মাধুধো
স্তভিত ৪ মুগ্ধ হইতে হয়।

সাখাবণতঃ, দুই ছত্রে বিবচিত গীতি-কবিত্তার

নাম দোঁঠ]। ইংবাজীতে ইহ।দিগকে ০০07৭ বলা যাইতে পাবে। কিন্ত
মান্্র ছুই ছাত্র বচি্ত হইলে কি হয়_-এ৯ দুই ছত্রের মধ্যেই এক একটি
ভাব এমন ভাবে প্রকাশিত হইয়াছ যে, তাহাদের উজ্জঙ্প যুন্তি চোখের
উপবে ভাপিয় উঠ এবং হৃদয়কে উন্নতিও উদাবতার দিকে ণইয়া ষায়।

এইরূপ হইবারই কথা।

কারণ, দোহাকার সম্ভগণ “্হৃদি-রত্বাকরেব অগাধ

জলে" ডুব দিতে পারিতেন এবং প্রক্কৃতি-গ্রস্থ পড়িতে ক্রানিতেন।
সেই সমন্ত রত্ব এতদিন শ্রেণীবন্ধনবিহীন স্তপের আকাবে ভাগ্ারে

পড়িয়াছিল। পাঠকসাধারাণ জানিতেন না, কত বিষয়ের কত কথাঁ-এইু
দৌহা-সাহিত্যে উক্ত হইয়াছে । এই গ্রন্থ সংগৃহীত দোহাগুলিকে বিষয়বিভাগ-পৃর্বক সজ্জিত করা হইয়াছে। ইহাই শরই গ্রন্থের একটি বিশেষত্ব ।

এই গ্রন্থের আব একটি বিশেষত্ব এই যে, মূল দোহাগুলির মত অধিকাংশ
অম্ভবাদ-কবিতাও গান কর! যাঁয়। ইহারা €৬রৰ রাগে গের।

মোহমুদগবের

শ্সোক ও অঙ্কুবাদ-কৰিতাসম্বদ্ধেওএ কথা খাটে ।

এ বিষয়-বিভাগ ও অন্নবাদ ইত্যাদি কাধ্যে কতদূর, ক্ুতকাধ্য হইয়াছি,
তাহার বিচার পঠঠকগণ করিবেন।

অক্ষম গ্রন্থকাবের এইমাত্র অহ্নরোধ যে,

তাহার! সাল্পগ্রাহী হংসগণের মত দোষ ত্যাগ করিয় গুণই গ্রহণ করিবেন।
পরিশেষে এই বক্তব্য বে, শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবচরণ বসাক কর্তৃক সম্পাদিত ও
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প্রকাশিত গগ্াহ্থব।দ সম্বলিত “দোহাবনী” এই গ্রন্থ প্রকাশ কার্যে আমকে
অ"ন+

সাহাধ্য কখিয়াছ।

তজ্জগ্ত ভাঙার নিট

আমি

ষণী"।

বঙ্গীয়

পাঠব গণে নিকট বসাক *ম্হাশয় 'ঠিন্দি নোহ-সা হিত্/রত্বভাগ্ডা,বর একজন

প্রধান দ্বাবোদঘাট
"প ধঙ্যবাদুহ । তাহা গ্রন্থ ১৩০২ সনে প্রব্মাশিত
হইগাছিল। তার ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন, যে, তৎ্কালে* বাঁাগায়
কয়েকথানি দৈ[হাবশী প্রচলিত 'ছিন। বিদ্ধ সে গুলি অনেকদিন হইল

অপ্রাপ্য, হইয়া গিয়াছে। কবিবব ৬হেনচন্ ,বন্ট্যেপাধ্যায়েব

প্রতিভা

পোহ।ব দিকেও প্রপাবিভ হইয়াছিল "বটে, বিদ্ভ তিনি মার ৩৪টি* দোহার
পছ্যান্ুবাধ প্রক্কাশিত করিয়াচ্ছিলেন। সেগুলি “হিতবাদী কার্ধ)ালর হইতে.

প্রবাশিল্ত পহেখচন্দ্রেব গ্রস্থাবশীতে" তাহার "বিবিধ করিতা”-শীর্ষক গ্রস্থের
অন্তর্ুক্ত ভইরা মুদ্রিত হইয্নাছে। পাঠকগণ ইচ্ছা কৰিলে উক্ত পুস্তকের
৩৭৫-১ পৃষ্টায় সেণ্ডাঁল দেখিতে পাবেন

'াব একটা কথা। পদাহ/ত এবেব বানান-সন্বদ্ধে মতাতদ দৃষ্ট হয়।
কে ধুকহ পর্দোহা,ত কেহ বা “দেহ” এই ভব

বানান করেন।

কিন্ত

হিন্দি গ্রন্থ ইহার বানান “দোহী 1” বসাক মহাখয় এই লনানই গ্রহণ
কবিয়াছন | এই গ্রন্থকাব9 তাহাই কবিল।
জনংম্ষিগু জীন্বন্ন-ভ্রত্ভাস্ত ।
শীল

লাহে

৷ “বকীনাদ্থ" নামক

ধন্খ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক

হত! কবী?রর জাতি, কুল"ও জন্ম বিষয়ে নানা বিবরণ পাওয়া যায়। মুললমানগণ

বলেন,

তিনি মুসলমান ছিদলন।

কিন্তু ভক্তযাল গ্রান্থব বিবরণ

এই যে, গুরু বামানন্দ তাহার একজন ব্রাঙ্গণ শিশ্তের বাপ-বিধব৷ কন্যার
ভক্তিতে প্রীত হইয়া “তুমি পুত্রবতী রি” বলিয!সহসা তাহাকে আশীর্বাদ

করিলে, পরে সেই, আশীর্ববাদের। ফল-ন্বর্ূপ' কবীরের জন্ম তয়।

পুত্র ভূমিষ্ট

হইবামাত্র অভাগিনী জননী লোকাপবাদভয়ে তাহা?ক গ্রস্টুভাব স্থানাস্তরে
ফেলিয়। আসিলে, একজন জোল! ও ভাহার স্ত্রী বাত শিশুটিকে ধাইয়! নিজ

পুত্রের ন্যায় লালন-পালন করিয়াছিল । £

৮

'কবীর-পস্থীৰ ভক্তমালের বিবরণের প্রথমাংশ আদৌ স্বীকার করেন না।
তাহারা বলেন, কবীর একদিন কাশীর নিকট “লহরতলাও* নামক নরোবরে

পদ্মপত্রের উপর ভাপিতেছিলেন ॥ মরি অর্থাৎ, নূব আলী নার্মে একজন
জোল] তাহার স্ত্রী নিমার সহিত সেই স্থান দিয়া তখন ঘাইতেছিল। তাহারাই
কবীদ গুহে লইয়া গিয়! লালন-পালন করিয়াছিল । এবং লেইন তাহাকে

জোলা বঙা হয়।
-

“ভক্ভি-মাহাত্ম)" নামক স-স্কৃত গ্রন্থের বিবরণ অন্তন্ধপ 1 তথায় এলখিত

আছে যে, পূর্বকাল বেদাভ্যাসনবত এক ব্রাদ্ধণ ছিলেন। তিনি শিল্পকার্যোর
স্বারা পরিবার প্রতিপালন করিতেন।

তস্তবায়-গৃহে গিঘ্াছিলেন।

একদিন তিনি স্পা আনিবার জন্য

তথ! হইতে গৃহে ফিরিয়াই তিনি জরঃরোগে

আক্রান্ত হন ও তাহাতেই তাহার প্রাণবিষোগ হয়। কিন্তু মৃত্যুকালে তিনি
তন্তবায়কে স্মরণ করিয়াছিলেন বলিম্। তন্তবায়েব গৃহে পুনর্জন্ম লাভ করিয়া

কবীর নামে বিখ্যাত হুইম্বাহছিলেন |
তাহার জন্ম যে প্রকারেই হইয়! থাকুক, [তিনি যে শিশুকাল হইতে জৌলার

ঘরে লালিত পালিত হ্ইয়াছিলেন, তাহা তিনটি বিবরণেই স্বীরুত। তিনি
বস্ত্রবয়ন ও বাজারে লইয়! গিয়। বস্ত্র বিক্রয় প্রভৃতি জোলার কাধ্য করিতেন।
জোলাদ্িগের নিম্ুঘ মতে তাহার বিবাহ হইগ্বাছিল। কিন্তু জন্মাস্তরীন
স্বকৃত্তির ফলে তিনি সংসারের অসারতা! উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং ভব-

সাগর উত্তীণ হইবার নিষিত্ত গুরু-রশী বর্ণধার পাইবার জন্ত অত্যন্ত ব্যাুল
ভাবে অন্বেষণ করিয়াছিলেন? ২৬ ২৯ পৃষ্ঠার “গুরু-অন্বেষণ শীর্ষক দোহাগুলিতে নেই ব্যাকুলত। ও সদ্গুরু না পাওয়াতে তাহার আক্ষেপ বিশেষ ভাবে
প্রকাশ করিয়াছেন।

শেষে সৌভাগ্াক্রমে তিনি ঘঃর বসি” গুরু পাইস্থাছিলেন-_ যেমনটি তিনি
খুঁজিয়াছিলেন, “ততবেত। তির্পরহিত, নিরগুণসে রত হোয়* (২৮ পৃষ্ঠার
দ্বিতীয় দোহ1), তেমনটিই পাইদ্বাছিলেন। দাক্ষিণাত্যে রামাহুজ-কর্তৃক

ব্যাখ্যাত ও প্রচারিত বৈষব-ধর্ম উত্তর-ভারতে প্রচারিত হওয়ার অগ্রদূত-

স্ববপ রামানন্দ, খিনি রামানুজ হইতে শিশ্পরম্পরায় পঞ্চম পুরুষ এবং বাহার
ও ধাহাব অন্থচরগণের প্রভাবে হিন্দি সাহিত্যিক ভাষাম্ন পরিণত হইয়াছিল,

৮৫৩

তিনি কবীবের গুরু হইয়াছিলেন' |]সদ্গুরু লাভ করিয়| করব দিদ্ধ হ্ঘা

ছিলন।- মে কথাও তিনি তাহার দোহাতে বলিয়ছেন_-

পু

কহিছে কবীর_বড ভ'গয মোর, ঘবে বসে গুরু পেয়েছি।
গাইবার তবে মিলিতন! ঘেন, অম্বৃত এখন আচাতেছি ॥

প্রেমে তাহাব হৃদয় ভায়া উঠিদাছিল।

(৩য় পৃষ্ঠ হয় দেহ!)
পি বলিম্লাছেন(১২ পৃষ্ঠ!

ভর্টব্য )-গ্রসন্ন হইয়! সদগুরু আমারে প্রসঙ্গএকটি রা লাব।
প্রেমেব ববঘ। বাদল নামিল, প্রসিক্ত হইল সর্ববাঙ্গ আমার ॥

প্রেমের বাদল নামিয়া আসিয়! বষিল আমার উপরে যঞ্চন,
অন্তবাতা মম ভিজিযা ধরিল বনস্পতি সন হরিত বরণ ॥

ঘাহাকে “ত্রান্মী স্থিতি” বল! যায়, তাহা! তিনি লাভ করিয়াছিলন ( ২২৩-৪
পৃষ্ঠ )। এবং তঁচ্হার অনুভূতি কত উচ্চে উঠিয়াছিল, তাহা নিক্নলিখিত

দোহ। হইতে আমরা বুঝিতে পারি ( ২২২ পৃষ্ঠা! )-কবীরের মন মরিয়া গিয়াছে, ক্ষীণ হইয়াছে তাহার শরীর।
পাছে পাছে তার হরি ফিরিছেন, ভাকিছেন, তারে--“কবীর, কবীর 1”
গুরু-মাহাত্ব্য তিনি যে বিশেষ জাবে উপলদ্ধি করিয়াছিলেন এবং তাহা

যে দৃঢরূপে ও চিতাকষক ভাষায় প্রচার করিতেন, এই গএস্থের প্রথম বন্পী
গঁঠি কবিলেই পাঠকগণের তাহ! হৃদয়হম হইবে । "গুরু" সম্বন্ধে, ও বলিতে
গেলে গ্রায় সমস্ত বিষয়েই, তাহার দোহ1 অধিক-সংখ্যক।
আহার ভক্তিও যেমন ছিল, দম়়াও তেমনই ছিল। দরিদ্র ও সংসারমোহে

মুগ্ধ মানবগণের জন্ত হার প্রাণ সর্বদাই কাদিত।

ঘ্র্ণমান জাত (ণচলতি

চন্কি" ) দেখিয়া তাহাব তন্মধাগত শ'স্তার ন্যায় সংদার-চক্র-প্ষণে চূর্ণাকৃত
জীবের ছুর্দশার কথা মনে পড়িত ও তাহার প্রাণ বেদনাতুর হইয়া উঠিত,
এবং সছগুর-প্রদত্ত প্রদীপ (১* পৃষ্ঠা ২- দোহা) হাতে লইয়া তিনি
তাহাদের মোহাদ্ধকাব বিনষ্ট করিত ও তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিতে
উদ্যত থাকিতেন। তিনি একটি দোহায় বলিয়াছেন-__

কবীরা খডে বাজারমে, লিয়ে লুকাটি হাথ ।

যৌ ঘব ফকে আপনা চলো হামারে সাথ ॥

,

৮০

প্হাতে নিয়া আলো.

বাজাবেব মাঝে

' কবীবা দ্াডান্য আআছে।
ঘব ঘব ফিৰে

"

ডাক্ষিছে'সবাবে

কে মাসিবি আয় আছে ৭৮
_
হেমচনু বন্দ্যোপা ধ্যাত অনুবাদ
নামবর্-ধনেবু-একটি থনি তাহাব দেহেব ভিত ব খুলিয়া গিয়াহছিল বলিয়া
তিনি অনথভব করিয়াছিলেন।

বিস্ত তিনি, যেচ যে অমনি দিতে চাই

' "আমি তা গ্রাহকতো পাই ন| কেহই তাহাব--এই বলিয়। আক্ষেপ কবাতন
(২৬০ পৃষ্ঠা )।

তিনি সমদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। তাহাব হিন্দু শিশ্যও ছিপ,

মুসলমান শিষ্যও ছিল।

এমন কি নিন্দুবগণকেও ুনি- আদব এবং সম্মান

কবিতে উপদেশ দিতেন, কাবণ, তাহাব! বাব্যবাথ বর্ষণ কাবয়া দেহ-মন
নির্মল করিয়া দেয়_- খেপ| যেমন মলিন বসন সাফ কাবা দেয়, তাহাবাও

তেমনই পাপ সাফ ৭ রয় দেয়,_অধিবন্ত,নিনদুকেব প্রসাদেই তাহাব 'নিজর

সদ্গ্ররু লাভ হইয়াছিল। জনৈক নিন্মুকে মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত শোকগ্রন্ত
হইয়। বপিয়! বসিয়। কাদিয়হিলেন (যন্ত্স্থ দ্বিতীয় খণ্ড )।
তাহাব প্রাণ এইবপই কোমল ছিল। বিত্ত তা+ বলিঘ। তাহাব মন

তেজোহীন ছিল না। পরন্ধ প্রণবতেজঃসম্পন্ন ছিল। তিনি এক স্থণ্ন
ব্লিম্াছেন (ষ্স্থ দ্বিতীয় খণ্ড)
ন1 খেয়ে মবিব, তবু না মাগিব আপন দেব কাকণ।
এ (*র হৃদয়ে লাজ নাহি বাহ পবেব লাগিয়। চাহান ॥

*ড়াহার আভান্তরীণ জাবনীর অনেক উপাদান এইরূপে তিনি স্বরচিত
দোহা সমুদয়েব মধো বাখিয়! গিয়া'ছন।

পাঠকগণ তৎ্সমস্ত পাঠ করিলিই

তীহ! উপলব্ধি কবিতে পাবিাবর্ন। স্থানাাববশতঃ সম্ত্ত এখানে প্রদশিত
হইল না।

এইরূপে ১২০ বৎসর কাশীধামে গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান কবিয়॥ কবীর সাহেব
সেখান হইতে গোরক্ষপুরর অন্তর্গত ম্গব নামক গ্রামে গিয়া! দেহত্যাগ

করেন।

৮৩/০

সেখান তাহাব হিন্দুশিষ্বগণকর্তৃক নির্শেত সমাধি ও মৃদলনান [4যগণকত
কবর বিগ্যমান আছে।
পু
"

কবীর-পন্থীরা বলেন যে ১৫০৫ “সন্ত তাহার ভিবাভাব হইয়াছিল?

কিন্তু "ক্তিমাহাত্য্" গ্রন্থ ও বগেকখানি মুসলমান ইতিহাসের মতে তিনি
সেবেন্দব লোডীর সমসাম্ছিক পোক ছি'লন। সোবনান পর্পাভী ১৫৪৪
স্বত বাজ্য প্রাপ্ত হন।
১২২ ইং সনে এলাহাবাদ হই্ুতে প্রকাশিত "সন্তবাণী-নংগ্রহ” নামক
হিন্দি প্রস্থ তাহাব জীবনকাল

১৪৫৫

হতে

১৫৭৫

সম্বত ( অথাৎ

১৩৯৮

ইৎ ভইতে ১৫১৮ ইং) পর্যান্ত নিদ্দিষ্ট হইয়াছে।

তাহার দেহত্যাগ হইল, কি প্রকাবে »বণ্দাহব সৎকার হইবে তাহা
লইয। তাহাব হিন্দু৪ মুসলমান শিষ্তগণের মধ্যে বিবাধ উপস্থিত হইয়াছিল।
কথিত আহছ, ঠেই সমঘ্বে কবীর ,দিব্যদেহে তথায় আবিভূ্তি হইয়া, ভাহা-

দিগকে, শবের বন্ত্রজ্ঞাদন উন্মোচর্ন কবিতে উপদেশ দিয় অন্তহিত হইয়াছিণপন'» তাহা মুত্র পুর্ব তিনি নিজই সমস্ত শরীর আচ্ছাদন করিয়া

শয়ন কারয়্াছিলন। আচ্ছাদন উন্মোচিত হইল, তাভারা শবাদহেব
পরিবর্ডে কতকগুলি ফুল দেখি”ত পাইলেন । তখন তাহাদের বিবাদ মিটিয়!
গেল। পৰে, কাশীরাজ বীর পিংহ সেই হুলগুলিব আদ্ধক নিজ রাজধানীতে
আনয়ন কবতঃ ভন্মাভূত করিগা, সেই ভস্ম তথা নাভত করিলেন। থে

স্থানে তাহা নিহিত হইয়াছিশ, সেহ ধন "ববীর-চৌবি* নামে বিখ্যাত।
ফুলগওলির অপরাদ্ধ পাঠানরাঞ্জ বিজলি খা মগব গ্রাম (প্রোথিত
তাহাব,উপ/ব

বন্দুব সমাধিন্তম্ত নিশ্মীণ কবাহয়া দিগ্লাছিলেন।

করিয়া
এই

ছুই

স্থান কবীর-পন্থ1দগেব প্রান আর্থস্থান বলিয়া গণ্য ভইয়। রহিয়াছে।
শা

তাহার জীবনেব আবও ন'ম্বকটা ঘটন। বিবুত হইতেছে।

রামানন্দের শিশ্ত হইবাব অভিলাষ ক্রীব একদিন

তাহার

নিকটু

উপা্থত হইয়। স্বীয় ধাসন! ব্যক্ত 'কর্গিল, যবন বলি পাযানন্দ তাহাকে
উপেক্ষা করেন। পাব তিনি তাহার কৃপালাভ করিবাব জন্য ব্যাকুলপ্রাণে
কয়েকজন সাধুর শবণাপন্ত হইয়াছিলেন।

উপহ্সিত হন।

কিন্ধ তাহাদের

শেষে একজন বৈষ্বের উপদেশ

দ্বারাও তিনি

তিনি আশ্বস্ত হন,

এবং তাহার উপদেশ-মত একটি শুভদিনে রাত্রিশোষ বামানান্দর বহিদ্বীবে

১৯.

গিয়া! শয়ন কবিম। থাকেন।

ত্রাঙ্গ মৃহ্থাষ্ধ বামানন্দ মণিকর্ণিকার ঘাটে স্থানার্থ

"বাহির হইণবন, অমনি কথীবেব অঙ্গে
*ভাহাব

পদম্পর্শ

হইল।

কবাব

তখনই গুরুপদ ,ভাবি্া। মহাসমীদবে "তাহা কুম্বন, কবিলেন। দবণ-ম্পশ
হইল বলিয়। রামানন্দ “বাম রাম” বলিয়া উঠিশেন। কুবীর উহ।ই গুরু-

মন্তরাপ গ্রহণ করতঃ রামানন্দকে গুরা-সম্বোধৰ করিয়া "রলাষ্টাঙ্গে প্রণাম
করিলেন। তদবধি,তিনি বৈষ্ণবাচাব গ্রহণ করিয়া কাশীধমে বাস করিত

লাগিলেন । ভ্লোশার বৈঝণবাচার গ্রহণ, অন্টান্ত বৈধ*বগণ ক্রুদ্ধ হইয্া তাহা?ক
তিরক্গার কবিলে, তিনি তাহার রামানন্দের শিয়া হওয়াব কথা বলিলেন।

টৈষ্বগণ বামানন্দকে ইহ! জানাইলে, কবীব বামানন্দ কতক আভত হইয়া

সেই শেষরীন্রের ঘটনা ত!হাকেন্মনে করায়! দিলেন ও বলিদলন,-“তদবধি
আমি নিয়তই রামনাম জপ করি।
থাকে, আমাকে ক্ষমা করুন।”

গুরুদেব, যদি আমাব অপরাধ হইয়া

আর কি গুরুর ক্রোধ থাকিতে পাবে?

তিনি আনন্দ প্রকাশে কবীরকে আলিম্বন'ও আশীর্ধান্দ কবিলেন।

তদবধি

কৰীব একজন পরমভক্ত বলিয়া! গণ্য হইলেন ।

তিনি একদিন একখানি বস্ত্র বাজারে বিক্রয় কবিতি যাইতেছিলেন।
পথে একটি শীতার্থ বৃদ্ধ বস্বখানি চাহিলে, তিনি তাহাকে অজ্ানবদনে তাহ!

দিয়া দিলেন।

সে দিন তীহাব গৃহ অল্প ছিল না।

মনে হইল, কি কবিয়া গৃহে ঘিরিবেন।

ক্ষাণকব জন্য তাহাব

পবে আবাব

ভাবিলেন,_-অর্থ

পাইলে ব1 অন্ন ভোজন করিলে আমর তো! তত স্থখ হইত না, ঘত "ৃথ
হইল এই বৃদ্ধকে বস্ত্র দেওয়াতে, অদৃষ্টে ঘাহ। আছে হইবে, গৃহে যাই।
গৃহে গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে

তিনি আশ্চর্ধ্যান্িত হইলেন ' মাতা

অন্নবাঞ্জন গ্রস্তত করিয়! বনিয়া আছেন। কোথা হইতে সে সব পাইলেন,
কবীর-কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া মাতা বলিলেন-_“মে কি কবীব।

তুমিই ষে লোক দি ব্ামাব কাছে অর্থ পাঠাইয়। দিলে)

এখন আবার

একি জিজ্ঞাসা করিতেছ ?” কবীর বলিদলন-_“মা, "তুমিই ধন্য। আমি

লোক পাঠাই নাই, ভক্তবৎ্দল ভগবান আসিয়। অর্থ দিয়া গিয়্াছেন। মা,
ঘরিদ্রকে এই অর্থ দিয়া দাও ।” মাতা তাহাই কবিলেন। দাতা বলিম্না
কবীরের নাম র্টিয়। গেল। তাহার বদান্ততাব কথ শুনিয়া একদিন বিস্তর

লোক আপিমা তাহার বাড়ীতে অতিথি হইলে, কৰীব ভাবিত হইলেন, এবং
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অন্ত একটি গৃহে গিয়া নির্জনে উপাক্ক চিন্তা করিতে লাগিলেন! ,এদিকৈ
ভগবান কবীব-রূপ ধারণ কবিয়া অভিথি-সতফাৰ কবিলেন।

এইরূপ অনেকবার ঘটিয়াছিল”*

কথিত আছ্ধে,«

৭

আর দুইটি অন্নবিধ ঘটনাব কথ| বলিয়াই তাহার জীবনপ্রনুঙ্ষ-লে

কবিব।

একটি,এই।

একদিন বাঁজসভায় গিঘ। কবীব এক অগ্রলি জল

পূর্বমুখে নিশগেপ কৰিলন। হাহা! প্দখিয়। বাজা তাঁছাকে পাগল .মনে

কবিয্। হাসি'ল, তিনি বলিলেন,_“মলাবাজ। *হাসিবাব কোনও কারণ
নাই।

আমি পাগল নই।”

এরূপ ববিলে কেন /”

বাজ! তাহাকে

জিজ্ঞাস!

করিলেন-_“তবে

তছুত্তবে কবীব বলিলন, -পজগন্মাথ পুরীতে, একজন

পুজবের পায়ে গবম ভাত পড়িয়া গিয়/ছিল, তাাব দাহ শিবারণেব জন্ত জল

দিলাম ।” তচ্ডবনে কৌতুহলী বাজা পুবীতে লোক পাঠ।ইয়া সংবাদ
লইলেন। সেই স্বাদ ককীবেব কথব সত্যত| প্রমাণ কবিল। রাজ! গং
তখন কন্টনবব কুটীরে পগয়া তাহাব' নিকট ক্ষমা প্রার্থনা! করিয়া তাহাকে
হু ধনরত্ব' দিতে চাহিলেন।

কৰীন

ধশ্বতব

লইতে

অস্বীকার

করিয়া

দরীনদবিদ্রগণকে তাহা বিতবণ কবিতে বাজাকে উপদেশ দিলেন ।
আর একটি ঘটনা এই | কিছুদিন প্রে কবীব তীর্থপধ্যটনে বাহির
হইয়! মথুর! দর্শন কবতঃ দ্িপী গেলেন । সেখানে তখন সেকেন্দর লোডি রাজত্ব

করিদ্ছিলেন।

জনকযেক দুষ্ট লোক তাহা'ক জানাইল যে, কবীর নামক

একজন দাস্িক জোল! আসিয়া অনেক লেফিকে প্রবঞ্চিত করিতেছে এবং সে

দণ্ডার। সোকন্দরের আদেশে বাজপুরুষগণ কবীরকে ধবিয়! লইয়া গেল ও
তাহার প্রাণদণ্ড হইবে বলিঘ! বলিল। পরে তিনি সেকেন্দর-সমীপে
নীত হইলে, তৎ্পারিষদের| তাহাকে বাঁজাকে অভিবাদন করিতে বলিল।

তিনি তাহ। করিলেন না, বলি'লন,-“অভিবাদন আবার কাহাকে করিব!
এ সংসারে সকলেই তো৷ বধয।”

তৎ্পরে তিনি,কুদ্ধ সেকেন্দরের আদেশে,

প্রথমে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়! যমুনায়, পরে জলত্ত অনলে, নিক্ষিণ্ হইলেন।
কিন্তু তাহাতে তাহার কিছুই ন1 হওয়ায়, তাহাকে হস্তিপদতলে ফেলিয়া
বধ করিবার আদেশ হইল। কিন্তু নে আদেশ্ট প্রতিপালিত হইতে পারিল
না, কারণ হস্তিগণ কবীরকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। তখন সেকেন্দরের

১০৩

চৈতন্ হইল, এবং তিনি কবীরকে একটীন মহাপুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারিয়া
' তাহার নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করিবেন।

উপরোক্ত “সন্তবানী-সংগ্র5” শ্রস্থে ইনি প্রগ সন্ত সদ্গুরু বলিয়া উক্ত

হইমাছেন। এবং ঈহার শি্ক গবীবদান সমস্ত' দোহাকাঁরগণেব মধ্যে ইহাকে
গ্রাধান্থ নি! বলিয়াছেন "ওর জ্ঞান মাগুলীক হৈ, চববৈ "জ্ঞান কবীব” (৩৮
পু
এ
পৃষ্ঠার ২-য় দোহা )।

কবীরের প্রধান গ্রস্থণ্ঝলির নাম “বাঁজক১* “সথখনিধান” এবং “সাথী”, “শব

মঙ্গল, “বসন্ত”ও“হোলী” ।
জোল্বাত্জী ।--ইহার জীবন-সময় সাহ্বতীয়

পঞ্চদশ শতাব্দীর

শেষভাগ হইতে ষোড়এ এতাবীব মধ্যভাগ পথ্যন্ত।, জন্ম ও সৎসন্দ-স্থান
কাশী। ইনি জাতিতে চামাব ও গৃহগ্থাত্রমী ছিলেন এবং বামানন্দ স্বামীর
শিষ্ক ছিলেন।
টৈদাস কবীর পাহেবের সমসাময়িক ও মীরাঁশাই-এর গুরু ছিলেন

(৩৬ পৃষ্ঠার ২য় দোহা দেখুন) এবং চিরজীবন মুচিব বাজ কবিাছিপেন |
গুজরাট-গ্রান্তে এক লক্ষ খৈদাসপস্থী আছেন। দাস চর্দেগ দ্বারা স্বীয়
ইষ্টদেবতার মৃত্তি প্রস্তুত করিয়াছিলেন ও সাধুগণকে জুত। প্রস্তত কবিয়। দ্িতেন।
গুল নানন্ক |-জীবন-সমমম ১৫২৬ হইতে ১৫৯৫ সম্বৎ পর্য্যন্ত।

জন্সস্থান_ লাহোর জিলার তলবণ্তী নগব। সংসঙ্গ স্থান_পাঞ্তাবে সুলতানপুর
ও করতারপুর । জাতি ও আঅম-1বেদী শত্রিয়, গৃহস্থ । গুরু--নাবদ মুনি।
গুরু নানক তদনীস্তন মুসলমান সরকারের কর্মচাবী ছিলেন, পরে এ

কার্ধা ত্যাগ করিয্। জীবগণকে উদ্বোধিত কবিবার €ন্ত বহুদেশ

'করিয়াছিলেন।

পধ্যটন

১৫৫৬ সংবতে তীহাব প্রথম যাত্র! পূর্বদিকে আরম্ভ হয়।

যাত্রায় পাঞ্জাব হইতে আগরা, বিহ*র, উড়িস্তা, বঙ্গদেশ এবং আমামের

প্রান্তে গ্রায় একাদশ বর্ধ ভ্রম" করতঃ (তিনি সুলতানপুবে ফিরিয়া আসিয়া
অল্পকাল অবস্থান করিয়াছিলেন “তবাবিক গুরু খাসলা" নাক গ্রন্থে এই
যাত্রায় তাহার ব্রন্মদেশে যাওয়ার কথাও লিপিবদ্ধ আছে।

১৫৬৭ দংবতে তিনি দ্বিতীয় সফরে দক্ষিণদিক্ে

গিয়াছিলেন।

এই

যাত্রায় তিনি মাড়োয়ার, হায়দরাবাদ ও মাদ্রাজ হইয়া সঙ্গলদীপ (লঙ্কা) গমন
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করতঃ তথাকার রাজ! শিবনামকে মন্্ দবি়াছিলেন ও তাহার জনু-চ্পপ্রাহিনঙ্গলী” নামকু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিল্নে।

*

*

ৃ

পবে স্থলতানপুরে প্রত্টাপৃমন করতঃ কিছুকল বিশ্রাম করিয়া তিনি

ভতীয় সফরে উত্তরদ্দিকে বহির্গত- হইয়াছিলেন,এবং বনীনারায়ণ, নেপাঁলু,
সিকিম, ভুটান ,শুইতি দশে পরেভ্রমন করিয়া নিজাশ্রম বপর্তীনপুবে
ফিবিয়। আসেন।

১৫৭০ সংবতে তাহাব চতুর্থঅভিযান আরব হয় ।* এবার তিনি পশ্চিমা
ভিমুখে গিয়। সিশ্ব, মক্কা, জেদ্দা, মদাঁনা, রুম,*্বাগ্দাদ, ইরা, বেলুচিস্থান,

কাণগ্ডাহার, কাবুল, ও কাশ্মীর পরিভ্রমন কবিয়া ১৫৭৯ সংবতে উনার
ফিবিয়া ১৬ বখ্লর বিশ্রামান্তে দেহত্যাগ করেন ।
এই মহাপুরুষ প্রায় ২৪ বৎসর দেশ ভ্রমণ করতঃ পরমার্থধন ছুইহস্ডে

বিতরণ করিয়াছিলেন :ও লক্ষ শিশ্ন কবিয়াছিলেন।

তাহার উক্তি সমূহ শিখ-

গণেব ধশ্ব-গরস্থ “আদি গুন্থেগ স্থরশ্িতঞ্রহিয়াছে ।

যদি
,এই গ্রন্থে সংগৃহীত তাহার দোহার সংখ্যা খুবই অল্প, তবু
তাহার অভিযান গুলিব চম্ৎকাবিত্বেষ জন্য তাহ। কিঞ্চিৎ বিস্তারিত ভাবে
লিখিত হইল ।

মোগল সম্রাট বাবরেব জীবনের উপর, নানকের প্রভাব-বিস্তার তাহার

জীবনের একটি বিশিষ্ট ঘটনা।

তাহাব দ্বিতীয় অভিযানে তিনি ও তাহার

বিশ্ব অনুচব ও বীন-বাদক মর্দীন! সমরাট-কুতৃক কাবাক্ষদ্ধ হন]

কারাগারে

নানককে মোট বহিতে ও মর্দানাকে ঝাড়ু দিতে হইত । অবসরকালে নানক

ভগবন্মহিমাদি গান করিতেন ও শমর্দীনা বাজাইতেন।

পরে নানক বাবরের

সহিত সাক্ষাৎ করিক্টে সক্ষম হন, এবং ত্রাহার অঙ্থরোধে ও উপদেশে বাবর

হিন্দুওপাঠানগণের উপব অত্যাচাব হইতে নিবুতত হইয়।, ও সমত্ত বন্দীদের *
মুক্তিদান করিমা, অতিশয় দয়া্রহাদয় সম্রাটে হাতি হন।

কথিত আছে,

সম্রাট বন্দীগণকে মুক্তি £দতে সম্মত হশুয়ায়, নান তাহাকে বলিয়াছিলেন যে,

তাহার সাম্রাজ্য বহুকাল স্থায়ী হইবে।

গোৌসাই ভুলসীদ্কোসভী- হিন্দুস্থানের সর্বপ্রধান কৰি ুলসীদাস ১৫৮৯ সম্বতে 0১৫৩২ খৃঃ) গঙ্গা! ও যমুনার য্ধবর্তী দোয়াবের অন্তর্গত তরী
গ্রামে কাম্তকুজ ব্রাঙ্গণ আস্মারাম ছুবের রসে হুলমী দেবীর গর্ভে,জন্ গ্রহণ
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করেন। ' দ্িনি অভুত্ত-মূলে

(জোট্ঠার শেষে ও মুলা নক্গত্রেব প্রথমে ) জন্মিয়া

ণছলেন বলিয়া! তাহার পিতাশাতা"তাহাকে-পবিত্/।গ করেন।

সৌভাগ্যক্রমে

একজন সাধু, প্রহলাদ উধাবণ, তুলসীব 'লালনপাণনৰ ভার নিজ্ঞহত্তে লইয়া-

ছিলেন।

সাধুব সহিত তিনি ভারত পধ্যটন কবেন।

তিনিই তাহাকে

পতুলসীদাঈ" নাম প্রদান বরেন। তৎপ্ু্ব্ব তাহার নাম "ছিল হবিবোলা বা
রামবোল1। বাল্যকালে তিনি শৃকব-ক্ষেত্রে, বর্তমান খোবাণ নামক স্থানে,
বিষ্তাভ্যা করিয়'ছিলেন?

পবে সাধুব ক্রপাঁৰ তিনি যথাসময়ে পিত্ৃগৃহে

স্থান পাইক্স, বাযোপাসক দীনবন্ধু পাঠকেব কন্তা বত্বাবলীব পাণিগ্রহণ করেন ।

রত্বাবলীও বাম-ভক্তি সম্পন্ন ছিলেন।

তাহাব গর্ভে তুলসীদাসেব তারক

নামক একটি পুত্র হইয়াছিল, ৈশবেই পুভ্রটীব মৃত্যু হয়।
তুলসী অত্যন্ত স্বণছিলেন।

তিনি একদণডও পত্বীকে ছাভিয়া থাকিতে

পারিতেন না। একদিন রত্বাবলী তাহাব অজ্ঞাতসাবে পিত্রালয়ে যাইতে
ছিলেন। তুলসীদাস ইহা! জানিতে পাবিষাঁ, তাহা শিবিকাব পশ্চাৎ্ৎ পশ্চাৎ
ধাবিত হইয়া! তাহাকে পথে ধরিলেন।

কেহ কেহ বলেন যে, ধত্বাবলী

পিত্রালয়ে পনুছিবামাত্র তুলসীদাস তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি

বন্ধাবলীকে তাহার গৃহে ফিরিয়া আদিতে বলিলে, বদ্ধাবনী তাহাকে বলিলেন
€ হিন্দির অনুবাদ ),--

৫

এসেছ ছুটিয়া পাছে পাছে মোব, লজ্জা কি নাহি তোমার ?

খিক, ধিক্, নাথ, হেন প্রেম তব, কি বলিব বল আর।
অস্থিচর্্মময় এ দেহে আমাব তোমাৰ যেবপ প্রীতি
শ্রীরামে সেরূপ প্রীতি হ'লে তব থাকিত ন! ভব-ভীতি ॥
রত্বাবলী ভাবেন

নাই যে, এই মিষ্ট ভত্সনায়

স্বামীব প্রাণে আঘাত

লাগিবে। কিন্তু জন্মান্তরীণ কুরুতির ফলে ইহাতেই তুলসীব চৈতন্য হইল।
তিনি রাম নাম আশ্রয় করিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহত্যাগ কবিলেন।

বত্বাবলীর

বহু সাধ্যসাধনাম তিনি কর্ণপাত করিলেন না, নিজেব গৃহেও ফিবিলেন না,
সন্্যাসী হইয়া তীর্থপর্ধটনে গমন করিলেন।
ঠিক এমনই

একটি কথায় আর

একজন

সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন ।

কিন্ত সে কথা যে বলিয়াছিল, সে বেশ্তা, চিস্তামণি।

এক মহাছধ্যোগের

রাত্রে, নৌকাভাবে গলিতশবাঁবলম্বনে নদী পার হইয়া, এবং রক্ছুভ্রমে লশ্বমান-

১1/,

সর্পপারণৈ প্রাচীর উল্লজ্ঘন করিয়া, $আহার

গৃহ-প্রাঞনে পতিত উন্নত

রি্বমঙ্গলকে চিন্তামণি যখন বলিল_-“এ মন, আমি বেস্তা আমার ন! দিছে।
হরিপাদপন্মে দিতে, তোমাক কাজ' হ'ত”__বিত্বমঙ্গল তখনই সংসার ত্যাগ

করিয়৷ চলিয়। গিয়াছিলেন।* স্ুক্লুতি থাকিলে, এইবরপ্র 'সামান্ত কথাতই
লোকের সংসাক্-বদ্ধন সহসা ছি, হইয়া যায়।

পাঠকগণ এইউপপদৈ

ওয়ারেণ হহেষ্টিংটশিব দেওয়ান দাঙ্জাগোব্নি সিংহের পৌনত্র স্থবিধ্যাত লাল!
বাবুর কথাও স্মরণ করি”বন। * লাল! বানু একদিন প্রুথ দিয়া ঘাইতেছিলেন।

যাইতে যাইতে হঠাৎ "বাবা, বেলা*তো গেগ, বাস্নায় আগুণ দেও”১__

পথণার্ধস্থ গৃহ হইত পিতাব প্রন্তি জনৈক গৃহস্থকন্যার এই উক্তি লাল| বাবুর
কর্ণে প্রন্থেশ কবিয়া, তাহাব বাসনা তম্মীভূত কবিয়াছিল, এব$ঃ তাহাকে
২সারত্যাগী কবিয়া বুন্দাবনে লইয়। গিয়াছিল।

তুনদীদাসেব সংসারত্যাগের পরে বত্বাবলী তাহাকে একখানি পত্রে
লিখিলেন (হির্দিব অন্থবাদ)

&

কণকবরণী ন্নাণমখ্যা আমি,

|]

নখীগণ-ঙ্জাথে দিন কেটে যায়।
বুক ফাটে মোব, তাহে নাহি ডবি,

তোমারে না অনা বম্ণী তুলার ॥

তদুত্তবে তুলসী লিখিয়াছিলেন ( হিন্দির অনুবাদ )-শুধু বাম-দঙ্ধ ভুলায়েছে মারে,
বেধে দেছে

মোর শিরে জটাভাব।

আমি তে! পেয়েছি প্রেষরসান্বাদ__
টু
স্ত্রীর উপদেশে এ সুখ আমার ॥

এই উত্তরে রত্বাবলী আহ্ছন্ত হইলেন, এবং প্রাণ ভরিয়া পতির সাধু
উদ্দেশ্টের প্রশংসা কবিতে লাগিলেশ । যেমন পতি তেমনি পত্ধী বটে ।
তৎপর বহুবধ অভ্তীত হইয়া গেল। অযৌধ্যা, বারাণসী প্রভৃতি বহু তীর্থ*
ভ্রমণ কবিতে করিতে তুলসীদাদ এখন বার্ধক্যে উপনীত । এখন আর তাহাব
বাড়ী, ঘর, দ্বার, শ্বশ্তরবাড়ী ওক্ত্রীব কথা মনে নাই। তিনি ভ্রমণ করিতে

কবিতে একদিন শ্বশুরগুৃহে উপস্থিত হইলে, বৃদ্ধ! রত্বাবলী অতিথি-সৎকারে
নিযুক্ত হইলেন । তিনিও প্রথমে স্বামীকে চিলিতে পারেন নাই! . ছুই-একটি
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খুাবার্ভার পরে চিনিতে পারিয়া তিনি আজ্মগো ।নপূর্বক হ্বপাকভোজী
তুলদীর বন্ধনের সাহাধ্য করিত করিতে তাহাকে জিজ্ঞ/সা করিলেন”
“আপনাকে

মরিচ আনিয়া দিব 7” তুলসী ব্ল€ল লন,--না, তাহা আমার

ঝুলিতে আছে ।" বৃত্বাবলী আবার জিজ্ঞাদ! কাঁরলেন,_-“ঝাল আনিয়। দিব?”
ভুল-ী-উতুর করিলেন,_আমার ঝুলিতে আছে।” রখ্বাব্ললী পুনরায় কপূর

আনিয়। দিবেন কি না জিজ্ঞাস। করিলে, ,'হুলসীদাস ব্লিলেন,_-"তাহাও

আমার ঝুলিতে আছে |” সেই রাত্র বত্ু'বলী চক্ষে ঘুষ আগিল না।
অনেক ভাবিস্া-চিগ্ডিয়া পহদিবসে তিনি স্বামীকে স্বীয় পরিচয় দিয়া তাহাকে

তাহার সঙ্গে রাখিবাব গন্য প্রার্থনা! কবিলেন।

তুলসী সম্মত না হওয়াতে

অতিশয় দুঃখিত।স্তকরণে রত্ব।বলী তাহাকে বলিলেন ( হিন্দিব অনুবাদ ),__

যার খড়ি হতে কপ্পুর অবধি সকলি ঝুলিতে রয়,
পত্বী-পবিত্যাগ তার, প্রিয়তম 1 কবাঁতো৷ উচিত নয়।

হয় তৃমি এই দুঃখিনীরে তব ঝু্রির ভিতরে লও,
না হয় সকলি তেগাগিয়া, বামে অচলানুরাগী ২ও॥

ন্

স্ত্রীর কথায় তুলসীদাদের আবাব জ্ঞানোদয় হইল। তিনি শ্বীকার করিলেন'
ঘে, রত্বাবলী তাহ! অপেক্ষা অধিক জ্ঞানসম্পন্ন। | সেই দিন তিনি যথার্থ ই
সর্বত্যাগী হইলেন, এবং শেষের সঞ্চল ঝুলিটি একজন ত্রাঙ্মণকে দান করিয়!
চলিয়া গেলেন।
|
পুনরা বহু তীর্থ পধ্যটন কিয়! কাশীধামে প্রত্যাগমন করতঃ, লোলার্ককুগডের নিকট অন্নি-ঘাটে কিরৎকার্ণ বাপ করিবার পবে, তথায় ১৬০০ সম্বতে

৯২ বৎসর বয়সে হিন্দৃস্থানের মহাকবি তুলসীদাগ তন্ুত/াগ করেন। কাশীধামে
ঘেখানে তিনি থাকিতেন, তন্গিকটবর্তী ঘাট পতুলসীঘ্টি* নামে বিধ্যাত।

ভাহার পাশে তুলসীদাস-প্রতিষ্িত হন্থমানজীব একটা মন্দিরও বিদ্যমান আছে।

কথিত আছে, তিনি হগ্মানজীকে গুকুরূপে' লাভ করিয়! শ্রীসীতারামলম্্রণের
দেখা পাইয়াছিলেন। ' তাহার অধোথ্যাবাসকালে *১৬৩১ সম্বতে ভগবান
রামচন্দ্র স্বপ্রে ধর্শন দিম্বা তাহাকে হিন্দিভাষায় রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ

করেন।« তিনি তদহুসারে অধে।ধ্যায় পরামচরিতমানন* (যাহ! তুলসীরামায়ণ
নাষে খাত ) রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়! বাশীধামে তাহা শেষ করেন। ইহা!
ছাড়। ভিনি কবিতগামায়ণ, গীতরামামণ, বিনয়পঞ্জিকা, বৈরাগ্যসন্দীপনী,
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দোহাবলী, রুষ্ণাবলী, পার্বতীম্গল, জাননকীমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিষ্া-

ছিলেন।

রামানন্দ স্বামীর শিশ্য নরংরিাসজী তাহার দীক্ষাগুর ছিলেন।।

৩১ বৎ্সব বয়স পর্যন্ত তিনিষ্জ্রদ[সেরু সমবালীন ছিলেন। বাবা মলুকদাসের
সহিত তাহার একবার দেখ! হইয়াহিল।

মীরাবাইএব সহিত তাহার আম্গাপ

পৰিচয় ছিল ও পত্রধ্যবহার হ্ইয়াছিলু। যীবার জীবন-বৃতান্তে পুপ্গণ ও
পত্রবাবহাবে বিবরণ জানিতে পুবিবেন। *ভক্তমাল” গ্রস্থের রচয়িতা নাভাজী
তুলসীদ্দাসের পরম মিত্র ও সং্দী ছিলেন |
সি
সম্রাট আকববের রাজস্বসচিব টোডরমল তুলগীদ(সর একছরন পর্ণ বন্ধ
ছিলেন।
টোডরমলের মৃত্যু হইলে তিনি তাহার ম্মরণার্থ একটি কবিতা
লিখিয়াছিতলন। অস্বরধাজ মানসিংহ ও জগৎ্নিংহ প্রভৃতি রাজকুমারগণ
সদাসর্ববদ1 তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগিতেন। কিস্তু এই ভক্ত মহাকবি

দরীন।তিদীনভাবসম্পন্ন ছি'লন। তাহার দীনতা প্রকাশের ভাষা অতুলনীয় ও

অতীব ্প ॥ তিনি একটি প্নেহাতে বলিয়াছেন _
*আদু আপানাত অপ্ণিক, জেহি প্রিয় সীতারাম।

তেহিকো পগকি পানহী" তুলদী তনকি চাম |

সীল্লান্বীই ।__বাজস্থানের ইতিহাসের অলঙ্কারন্বরূপা বিষুভক্তিপরায়ণা মীরা রাঠোবেব সামস্তরাজ বতনসিংহের একমাত্র কন্তা ছিলেন।

তিনি কুডকী গ্রামে ১৫৫৫ হইতে ১৫৬: সম্বতৈর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন।
তিনি £েমন অপরূপ রূপবতী তেমনই গুণবতী ছিলেন।

বালিকা বয়স

হইতেই তাহার হৃদয়ে ভক্কি-বীজ অন্কুগু্দত হ্ইয়াছিল। ক্রমে সেই বীজ
মহামহীকুহে পরিণত হইয়। তাহাকে সম্থ্যাপিনী করিমাছিল।
বালুকাল হইতেই শ্রীগিরিধবলালজী তাহার ইই্দেবতা হইয়াছিলেন।

তিনি এক পড়শীব বিবাহ দেখিয়। আসিয়া তাহার ম|তাকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন_-“মা, আমার বর কে?” মাতা হাসিয়া গৃহদেবতা শ্রীগিরিধরলালঃ

জীর মুত্তির প্রতি অঙ্থুলি-নির্দেশ, পূর্বক বলির্বীছিলেন_-“এঁ তোমার বর ।*
এ মুণ্তি তাহার পিতৃগৃহে কিরূপে আসিয়াছিখুলন, *তত্ম্থনত্ধে কোন কোন,

স্থানে এইরূপ কথ! প্রচলিত আছে! । একবার এক সাধু তথায় আসেন,

তাহার সঙ্গে এ মৃত্তি ছিল। মীনাবাই এমৃপ্তির নাম সাঁধুকে জিজ্ঞাসা করেন
ও তাহার নিকট হইতে তাহা চান। সাধু তাহা দিতে অস্বীকান্র করিলে

* সীতারাম যাহার আপন! হইতে অধিক প্রিনট তুজনীর গান্রচ
তাহারপায়ের
্ম
জুতার
লষান।
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'ম্বীর। তিন দিন অনাহারে থাকেন।

তখন তাহার মাতা
ও পিত! সাঁধুকে

অনেক টাকাকড়ি দিয়া এ মৃত্তি তাহার নিকট হইতে লইতে চেষ্টা কবেন।

সাধু বলেন যে এ মুর্তি তিনি কিছুতেই দিবেন না।

বিস্ত বাত্রে সাধুস্বপ্

দেঁখিলেন যে, এ মৃ্তি বলিমত্েন_"তুমি যি ভাপ চাও, তবে আমাকে এ
শস্যের কাছে থাকিতে দাও।”

তাই, বাত্রি ভভ।জ্হইতেই সাধুএ ুত্তি

মীরার পিতার গৃহে পৌছাইয়। দেন। * ৪ *
০
পরে, ১৫৭5 সন্নত, মিবাঁ.র উদয়পুবেব, অধিপতি সাশাদ্দিয়। বাজকুলের
মহারাা সঙ্গে কুমার কেচঁজবা জক সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। আর
এক বিবরণ

এই যে, তঁ'হার বিবাহ রাগ কুম্তর পুত্র ভোজবাজের সহিত

হইমাছিল। আরও একটী দিববএ এই বে, তাহার বিবাহ ম্বঘুং বাণ। কুস্তের
সহিত হইয়াছিল।
বিবাহ হইলে তিনি স্বামীগৃণহ গমন করিয়াছিলেন ।* তথ্পবেব কতক গুলি

ঘটনা সম্বন্ধে একটা বিবরণ

এইরূপ£ -মিবারের বাজন্বংশ শাক্ত, অথচ

স্বয়ং রাণী বৈষবী, এদৃশ্ত অনেকব

ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল।

ভাল লাগিল ॥|। ক্রমে এট বিষয়ে

রাজমাত। মীরাবাইকে বিঞুপুজা ছাডিয়!

শক্তিপুজা গ্রহণ করিতে এ্রাদেশ কবিলেন।
এবং

প্রাণাস্তেও

তাহাকে অনেক
যাজপ্রপাদ

তাহ!

পারিবেন

মীরা তাহা পারলেন না,

ন। বলিমা

নির্যাতিত হইতে ইইয়াছিল।

এই উভয়ের

মধ্যে এবটি

জানাইলেন।

তজ্জন্ত

অবশেষে বিষ্কুপূজ| ব!

পরিত]াগ করিতে

তাহার প্রতি

আদেশ প্রচারিত হইলে, তিনি এঁযানবদনে সংসারের সুৈশ্বধ্যে জলাঞলি
দিদা দীনা ভিখারিণীর
.

বেশে

রাজপগ্রাসার্র

হইতে

বহির্গত

কহিজেন-_.
“লাজ সরম সবহী ঠ্ম ড।রী, যৌ তব চরণ অধারী।

হইলেন

|]

মীরাকে প্রভু গির&ছ্গ নাগক ঝকমারে। সংসারী ॥৮

যদিও পূর্ব রাণা মীবাব £নস্তপ্টির জন্য রাঙ্জান্তঃপুরে শ্রীগোবিন্মজীর মন্দির
নিশ্থাণ করাইয়া! দিয়াছিলেন, তথাপি তিনি মাতাব আদেশের প্রতিকুলে কার্ধা

করিতে, ইচ্ছা করিলেন না।
হইল।

কাজেই মীরাকে রাজপ্রাসাদ ভ্যাগ করিতে

অনন্তর, তিনি স্বামীদত অর্থে স্থানে স্থানে ধর্ুশাল! সংস্থাপন করতঃ

দ্বীনহীনগণের আশয়ঙ্ছল হইয়া, পরোপকাবে জীবন উৎসর্গ করিলেন।

শ্ালওি

এতংসহ্ুত্ধে আর

এক বিবদ্গ, এই প্রবাঁর ১ মীরার বিবা হর ১*

ব্দব পরে তাঁরস্ব মীবুমার €তাজকাজর দেহান্ত হইলে, "তিনি বিশ্রেষ
শোক প্রাণ করেন নাহত। পরস্থ আবও অধিক গ্রীতি ও প্রতীতি সহকাবে
তগবন্ত্নে তৎপর হইঘাছিলেনস এবং & দানজীকে স্বীয় গুরু করিয়াছিলেন।

তিনি নিরস্ত্র ঞভগবভক্গন ও সাধুপেবায় নিমগ্ন থাকিতেন 1. শাসাদে
সাধুসস্তের এর্তিভ হইতে লাগিল। মারার দেবর মহারাশা্ বিক্মাজীতের
এসব ভাল লাগিল ন!।

তিনি মীরার চরিত্র বি্ষম্বে সন্দিহান হইলেন।

প্রথমে মীরাকে সাধুসেবাদি কার্য হইতে পর্বরত হইবার উপদেশ প্রদত্ত
হইল!

তিনি বিরত না হওমাতে অনেক নিধাতিত হইতে লাগিলেন৭.

কথিত, আছে, সআাট আকবর তাহার রূপ ও গু.ণর প্রশংসা শুনিয়া, তাহাব
গায়ক-বন্ধু আানসেন সং উভয়ে সাধুব ছস্মবেশ ধারণ করিয়া, মীরাকে দেখিতে
আদিয়াছিলেন। *তাহাব ভগবদ্ক্তি দর্শনে আকবব মুগ্ধ হইগ্না তাহাকে
তাহার ইষ্দেবতা প্রগিরিধরলালজীর জন্য একটি বত্বুহার প্রদান করেন।

মীরা, তাহ! অত্যপ্ত আশঙ্কাব সহিত গ্রহণ করেন। এই ঘটনা অনুসন্ধানে
প্রকাশ*হওয়ায় মহারাণ। মারার মৃক্থ্যুই শ্রেয় বিবেচন। করিলেন।
মীরার মৃত্যুর জন্য যে চরণাম্বৃত বলিম। বিষ পপ্ররিত হইয়াছিল ও তিনি
যে জান! শুনিয়া তাহ। পান কৃবিয়াছিলেন, তাহা তাহার নিজের রচনায়

(২৩৪-৫ পৃষ্ঠা) ও নাভাজাব “শ্রপ্রভক্তধান” গ্রন্থে দেখিতে পাওয়। যায়। ভগবৎ
রুপায় মেবিষ অমতে পরিণত হইয়। মাবার মুখজ্টোতি বদ্ধিত করিয়াছিল।
কথিত আছে থে, আব একদিন একটি পেটেরায় শাণগ্রাম বলিয়া একটি

বিষধর নর্প তাহার নিকট প্েরিত হইয়াছিল ও তিনি তাহা খুলিলে দেখিলেন
যে তাহাতে বাস্তনিকই শালগ্রাম বহিয়াছে ।
ক্রমে তাহ।র প্রতি অত্যাচার আরও

বদ্ধিত হইতে থাকিলে, ও তাহার *

ভঙজনে বনু বস উৎপাদিত হইতে থাকিলে, ধীর। তাহার কর্তব্য নন্বন্ধে পরামর্শ
চাহিয়া তুলসীদাদকে এ£রপ পত্রলিখেন_
*
শ্রীতূলমী স্থখ--নিদান,ছুখ হবণ গুদাই।
বারহি বার প্রণাম করু, অব হরে! শোক সমুদাহ ॥
ঘরকে স্বজন হামারে জেতে,১ সবন উপাধি বঢ়াই২। »
সাধু সঙ্গ অরু ভঞ্জন করত, ঘ্টোহি দেত কলেসও মৃহাই ॥
শা

(১) যত। (২) সকলে উপদ্রব বাড়াইতেছে। (৩) ক্লেশ।

৯
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বালপনে৪ তে মীরা কীন্হী,& গিরধর লাল মিতাইও।

“দে! তৌ অব ছটত নহি" কে্যা ছা, লগী লগন ববিয়াইঞ॥
মেরে মাত পিতাকে সম হোঁড,হরিভকুুন হ্বখদ|ই৯।

হমকে/ কহা উচিত করিবো হৈ, দো দিখিয়ে সমুঝাই ॥”
-ুজ্সীদাদ এ পত্রের নিম্নলিখিত উত্তরদিয়াছিলেন-_« .

“জাকে ১প্রিয় ন রাম টদেহী।

,* *

তজিয়ে তাছি ২ কোটি বৈরীসষ, যগ্ঘপি পরম সনেহী ৩।
* তজেয1"8 পিতা প্রহ্্বাদ, বিভীন্বণ বন্ধু, ভরত মহতারী €।
বলি গুব তজ্ো, কন্ত ৬ ব্রজবনিতা, ভমে ৭ সব মঙ্গলকারী ॥

নাতো নেহ ৮ বাম পে মনিয়ত, সুহৃদ হুসেব্য জই1! লে)ী।
অঞ্জন কহা আখ জো ফুটে, বহুতক কহো কই! লে? ॥

তুলসী মে! সব ভাতি পরম হিত, পুজ্য প্রাণ তেঁ প্যারো ৯।

*

জা সে1 হোয় সনেহ রাম-পদ, এতো মতো হমারো ॥

সে৷ জননী সে! পিতা সোই ভ্রাত, সে। ভামিন সো হুত সো ছিত মেরো।
মোই সগেো। সো দখ! মোই সেবক, সো গুরু লো স্থর সাছিব চেরে ॥

সো৷ তুলসী প্রিয় প্রাণ সমান, কহ। লো ব্তাই কহো বহুতেবো।

,

জে। তজি গেহকে| দেহহে| নেহ, সনেহ সো ঝামকো হোফ সবেরো1১০ 1”

এই উত্তর পাইয়া মীর চিতোর ত্যাগ করিতে ক্কৃত-নিশ্চয়! হইয়া গেরুয়া

বস্ত্র পরিধান করতঃ, রাত্রিকালে চাম্পী। ও চামেলি আদি দেবিকাগণ লহ মাতৃভবনে গমন করিলেন ও সেখানে খুব আদর-যত্বে গৃহীত হইলেন।
এই বিবরণই এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত *মীরাবাঈকী শবাঁবলী*
গ্রন্থের ভূমিকায় সমীচীন বলিয়া! গৃহীত হইয়াছে, এবং তাহাই ঠিক মনে হয়।

মীরার রচনা হইতে এই বিবরণ আংশিক ভাবে সমধিত হয়। এই ,গ্রন্থের

দ্বিতীয় খণ্ডে মীরাবাই-উদাবাই-সংবাদে তাহার কিঞ্চিৎ আভা প্রদত্ত হইবে।
উঠাবাই মীরার ননদিনী ছিলেনু,।
কলকষ্ঠী ুগাদ্মিকা কৃষণপ্রেযুবিভোরা দামী মীরা জনসাধারণের সঙ্গ
ঙ

(8) বাল্যকালে। (৫) করিয়াছিল। (৩) মিত্রতা। (৭) শ্রবল গংধোগ হইয়াছে।
() তুমি আমার মাতাপিতার সমান। (৯) হুরিভজগণের সুখদারক।
€১) যাহার। (২) তাহাকে । (৩) গ্মেহসম্পন্ন|(৪) ত্যাগ করিয়াছিলেন। (৫) মাতা।
( কান্ত,স্বামী। () হইয়াছিল। (৮) প্রেম। (৯) প্রাণ অপেক্ষা্রি। (১) লী
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মিলিত হইয়। রাজপুতানার পথে %থে যে ন কীর্তন করিতেন, তাহাতেশ্দন-

সমূহ মুগ্ধ হই তীহাবে স্বগগরষ্ট! দবেবাাদ্মনে করিত । ভাহার**মীবা কান
বিন। প্রেমণস না মিলে নন্দকাল।” (৯১২৫ পুষ্ঠা) শুনিয়া নরনারীবৃণন্দর হৃদয়

ভক্তিরসে প্লাবিত হইত।॥

«

২

|

ভাহাব মাতৃ-ওবন তিনি বু আদব-যত্বে ছিলেন বটে, কিন্রপ সেখানেও

ক্রমে সাধুগণের যাতাগাত লইয়া সমালোচনা হইতে লাগিল বলিয়। সেখানেও
তাহ।ব ভাল লাগিল না। ন্তীর্থপধ্যটনে বহির্গত হইয়! তিনি ভরীববন্দবাবনে
গমন করিলেন।

রী

পু

বৃন্দাবনে একদিনকার ঘটনা চিরস্মবণীয়। একদিন সাধু ও ভক্ত সন্ধর্শন'
করিতে করিতে, মীর৷ প্রদিদ্ধ ভক্ত জীব গোস্বামীর আশ্রমে উপুস্থিত হইয়া
তাহা।ব সাক্ষ।ৎ লাভের

বাসন|। জানাইলে, জীব গোস্ব'মী আশ্রমের

ভিতর

হইতে বণিয়া পাঠ&াইসেন যে, তিনি স্ত্রীলোকেব সহিত আলাপ পরিচন্ন
করেন না। তছুত্ত'র মীর! তাহাকে বলিয়া পাঠাইপেশ--“বৃন্দাবনে আমি
সকলকেই সখা বলিখ! জানিত।ম 18 এখানে একমাত্র পুরুষ গিরিধরলালজী।
ইহাই আমি এতদিন শুশিয়া আপিতেছিলাম । এখন জানিলাম যে, এখানে

_ তাহার প্প্রতিতন্বী আছেন
অত্যন্ত লঞ্জিত হইলেন,
সমাদরে তাহাকে আশ্রমের
বৃন্দাবন-সন্বদ্ধে। এবং

|” মীরার এই কথা শুনি গোস্বামী ঠাকুর
এবং নগ্রপদে বাহিরে আনিয়। সসম্মানে পরম
মধ্যে লইয়া গিয়! আপ্যায়িত কবিলেন।
সম্ভবতঃ বৃন্দুবউনে বিরচিত, তাহার বিখ্যাত

গানের কয়েকটী পদ নিয়ে প্রদত্ত হইল-_
মৃহানে চাকৰ রাপ্নে! জী,

গিরধ।রীললঁ চাকব রা।খ| জী ॥

চাকর রই্স্থ বাগ লগান্ুঃ নিত উঠ দবশন পাস্থ।

বুন্দাবনকী কুগ্ত গলিনম”, গোবিন্দলীল৷ গান" ॥
চে

গং

ফ

সং

্

মোর মুকট পীতান্বর 'সোহে, গল বৈজন্তী মাল ।
বৃন্দাবনমে ধেন্কু চবাওয়ে, মোহন মৃবলীওয়াল1 ॥
মীরাকে প্রভূ গহির গভীরা, হৃদে রহো জী ধারা ।
আধী রাত প্র দরশন দীন্হো যমুনাজীকে তীর] ॥”
কিছুকাল

বৃন্দাবন বাসর

পরে,

মীর।

দ্বারকায়

উপস্থিত

চরণছোড়জীর দর্শন ও সাধূসেবায় পরমানন্দে নিমগ্ন রহিলেন।

হইয়!

১৮০

* তিনি চিতোর ত্যাগ করার পৰঞুহইতে পেখানে রাণ। বিক্রমাঁজীতেৰ

অনেক বিপদ আপদ ঘটিত লুগিল।

ভজ্জন্য রাণ! মন্্রগণের পবামশে

মীরধকে ফিরহয়্া আনিবার জন্ত কয়েকজন ত্রাহ্মণক্ে পাঠাইলেন |" কাহারগ

মতে, তহাবা তীহাকে চিতোবে ফিরাইিয়। আগরঁশিতে লক্ষম হইয়ছিলেন।
ঘআরর্বার কাহারও

মন্ড এই যে, মীর! ফিঙ্গিয়া যাইতে অঙগীবাব না করায়,

ব্রাঙ্মণগণ্ায়োপবেশন কবিয়া "ধরণ।” দিয়াছিলেন । তাহাতে মীরা পরাজয়

স্বীকার করিয়া ব্যাকুলান্তঃকরণে রণছোডজীর নিকট বিদাছ লইতে গিয়া,
দুইটি গান গাহিগাছিলেন ও তাহাতে অস্তহিত',হইয়। গিমাছিলেন ১» রণছোড
জীর মুস্ভির মুর্বে কেবল ম্মুরার বস্ত্বের এক প্রান্ত মাত্র দেখা ঘাইতেছিল।
নিম্মলিখিত গান এ দুইটি গানের মধ্যে একটী বলিঘ1। কখিত আছে-_

“হরি তুম হরে। জনকী ভীর)।
দ্রৌপদী কী লাজ রাখ্যে। তুম বঢায়! চীর২॥

-

*

ভক্ত কাবণ রূপ নবহরি ধর্যে। আপ শরীব।
হিরনকশ্ঠাপ মারি লীন্হো! ধর্যে৷ নাহিনশ্ধীব ॥

বুড়'ত গজবাজ রাখ্যো বিয়ে! বাহর নীব ।*
দাস মীর। লাল গিবধর দুখ জহ। তই প্র ॥”
মীবাবাইএর তিরোভাব ১৬২০ হইতে ১৬৩০ লঙ্থতর মধ্যে ঘটিয়াছিল।
তিনি বহুভাষাভিজ্ঞ। বিদুষী বষনী ছিলেন।

উত্তমরূপে বুঝিতেন।
ও প্রাগগোবিন্'”

এমনকি, বঙ্ষভাষাও তিনি

পদাবলী ও ভক্রন বাতীত তিনি প্নবলীজীকী মায়রা”
গ্রন্থদ্ধ্ রচনা

কবেন।

কেহ কেহ

বলেন

যে, তিনি

জয়দেব-কৃত গীতগোবিন্দের টীক্ি বচন। করিয়াছিলেন।
মীরার জীবন-বৃত্ান্ত আলোচনা

কৰিলে, তাহাৰ

প্রেম সম্বংন্ধ ভক্তমান-

রচয্রিতা নাভাজীর অভিমতের যাথার্থ প্রতিভাত হয়_
“সদরিসও গোপিন প্রেম, প্রগট কলিজুগহি দিখায়ো।
নিরঅন্কুদ অতি নিডর, রসিক জস রসনা গায়ো ॥”
*
, দাদু চক্সাল-“দাদু দয়াল পন্থী” নামক বিখ্যাত বৈষণব-সম্প্রদায়ের
প্রবর্তক দাদু গুজরাট দেশস্থ"্ঘআহাম্সদাযবাদে অন্পগ্রহন করেন।

১২ বৎসর

বয়সে সেই নগর পবিত্যাগ কৰিয়, তিনি কয়েক স্থানে অবস্থান করতঃ,
"অবশেষে নরৈন ব| নরান। নামক স্থানে গিয়। বাস করেন,। কথিত আছে, তিনি

সেই স্থানে "তুমি পরমার্থ-সাধনে প্রবৃত্ত হ৪*__এই প্রকাব টৈববাণী শুনিয়া,

পঞ্চক্রোশ্নুরবর্তী বহরণ ব1 ভরান। পর্বতে গমন করতঃ, পরমার্থ-নাধনপূর্ব্বক
সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।
(১) ভয়।

(২) বন্ত্র।

পরে তিনি একেবাবে অন্তহিত হইমা! ষান।

(৩) সদৃশ।

১৮৮/৩

“দাবিস্তান"_নামক

গ্রন্থে লিখিত 'আছে যে, সঞ্ট আকবরেব স্ময়ে তিনি,

দববেশ অর্থাৎ উদাসীন হইযাছিলেন।

তিনি জনৈক কবীরপন্থীব

শিষ্পুঃ

হইয়াছিলেন ৷ নটনের হর্দেতোপরি একটা ক্ষুদ্র গৃহ আছে, তথা হইতে

তাহার অন্তদ্ধীন ঘটিয়াছিল বলিয়। জনশ্রতি আছে।
সম্প্রদায়েব প্রধান, দেবস্ান অবান্থত।

এ গ্রামে দাদু-পন্থী

তথায় দাদৃব শয্যা ও ওৎসম্প্রুদামের

প্রামাণিক গ্রন্থ কন সযত্বে বঙ্ষিত € পূজিত হইতেছে । সেইগ্থানে প্রাতিবংসর

ফান্তনমাসের শুরুপক্ষীয় প্রতিপ্দ হইতে পৃণিমা পর্য্যন্ত একটি মেল! হইয়!
থাকে। রাজপুতানা। অজমী্ন মাড়বাঁব পারা ও গ্রজবাট আদি দেশে দাদুপন্থীগণের ৫২টী প্রসিদ্ধ আখড। আছে।
দাদুর জীবন-সময় ১৬০১ হইতে ১৬০০ সন্বৎ পধ্যন্ত। দাদু-পস্থীগণের

মতে তিনি ব্রঃঙ্ষণ ছিলেন, কিন্তু লোকবাদ

সম্রাট আকবর তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা কবিতেন।

তাহাকে

ধুুরী বলিয়া থাকে ।

তীহাব দয়া ও ক্ষণ! এতাদৃশ

ছিল যে, লোকে তাহাকে ““দাদ্ দয়াল” আখ্য। প্রধান কবিয়াছিল।

বালা স্মলুন্বদ্ণোতনল।-জীবন-সময় ১৬৩১ হইতে ১৭৩৯ সম্বৎ
পর্যাস্ত। জন্ম এবং সৎসন্ স্থান মেজা কড়া, জিলা এলাহাবাদ। জাতি এবং
আশ্রম শ্বত্রিয় ককড, গৃহস্থ । গুরু-_বিষট্রলদাল দ্রাবিড ॥
ইনি ১০৮ বৎ্সব বয়স লিজ আন্মস্থানে দেহত্যাগ করেন। হিন্দুম্বানে
ও কথিত আছে যে, নেপালে ও কাবুলেও, অনেক মল.কদাস-গন্থী আছেন।
শ্রীক্ষত্রে ইহাণব নামেব রুটী এখনও প্রচলিত আছে।

ভ্ল্দল্পদোততজী |_
জীবন সমস্ক ১৬৫৩ হইতে ১৭৪৬ সৃম্থৎ পর্যযস্ত |
জন্মন্থান__জয়পুরেরর প্রথম রাজধানী গ্ঘোস্া, নগর । সৎদঙ্গস্থ'ন__ফতেপুর

শেখাবাটী। জাতি-_ খণ্ডেলবাল বানিয়া। আশ্রম- সন্যাস। গুরু-_দাদূ দয়াল।

স্থন্দরদাস বালাকাল হইতে সাধুও কবি ছিলেন ও সংস্কতে তাহার
অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মারবাড়ী ও ফারসী
আদি ভাষাও জানিতিন। সংস্কতে তাহার পাগ্ডিত্য যাথষ্ট থাকিলেও তিনি
স্থৃতে কবিতা রচনা কর! পছন্দ করিতেন না । কারণ, তাহাতে সর্বসাধারণের
উপকার হয় না।

ইহার শিশ্গ'ণর পঞ্চ শাখা ফতেপুর ও বিকানীর প্রভৃতি স্থানে রহিয়াছে
চলর্্কাঙ্নভ্ী |-__ইহার জীবন-সময় ১৭৬* হইতে ১৮৩৯ সম্বৎ

পর্যন্ত ও জন্মস্থান মৌজ|

ডেহরা, মেবাত (রাজপুতানা 7। ইনি ছুলর

নামক বনিক-কুলে উপজাত হইয়াছিলেন ও গৃহস্থাশ্রমী ছিলেন।

দ্রিললী ইহার

সৎসঙ্গ-স্থান ছিল ও. সেখানেই তিনি দেহৃত্যাগ করেন। কথিত আছে যে,
১৯ বৎসর বয়সে কোনও জঙ্গলে তিনি কবে মুনিকে গুরু-ন্ধপে প্রাপ্ত হন
ও শব্ধমার্গে দীক্ষিত হন।

১৭%০

“নহ্জীন্বাই ও জন্সাবনক।_ইহারা ছুই ভম্রী চরণর্দালজীর
ক্মজাতীয়া ও*শিশ্তা ছিলেন । ইহারা ১৮০০ সন্থতে বর্তমান ছিলেন। তাহাদের
সময়ে চবণদাসের মত যোগাঁ ও সহঙীর্বাই এর »মত ভক্ত ভারতবর্ষে মার

ছিলেন না বলিয়া কথিত আছে।

দয়াবাই এবও তির চমৃৎকারিত্বেব পরিচয়

তাহার দোহায় প্রাপ্ড হওয়া যায়। তাহাব প্রার্থনা-বিবন্ক দোহাগুলি বিশেষতঃ

(২৪২-উদ্ণৃষ্টা )অতীব মন্ম্পর্শা |

গল্লীন্ব ন্বাস্তত্গী ।-ইনি ১৭৭৪ হইতৈ ১৮৩৫ সম্বৎ পর্যন্ত বর্তমান
ছিলেন! পার্ধাব্র অস্তর্গ৬রুহতক জিল[র ছুড়ানী মৌজা ইস্ঠাব জন্ম ও সৎসঙ্গ
স্থান ছিল। ইনি জাঠ জাতীয় গৃহস্থ ছিলেন । কবীব সাহেবকে ইনি গুরু-ব্দপে

* প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়। কথিত আছে।

তাহার ১৭

২২ বঙসব বয়সে এই মহাত।

সাথী ও চৌপাইএব শ্রস্থ বচন! আ'রস্ত কবেন।' কবীর

সাহেবের ৭০০ দোহা! এ গ্রন্থেব অন্তর্গত।
প্ল্ট, আহে

।--তন্লামথের বৈষণব-সসপ্রদাযের প্রবর্তক । অযোধ্যায়

তাহার গদি বিগ্যমান আছে। তথায় প্রত বৎসব চৈত্র মাসে রামনবমীর
দিনে সরযৃন্নানোপলঙ্গ্যে একটি মেল! হ্ইয়া৷ থাকে ।

ইনি কাু-বানিয়-জাতীয় গৃহস্থ ছিলেন।

ইহার জন্মস্থান ফরজাবাদ

জিলার নাগপুর জালালপুর মৌজায়। ইহাব বংশেব লোক

এখনও বিদ্যমান

আছেন। ইহার জীবন-সময় সম্বতীঘ উনবিংশ শতাব্দী । গোবিন্দজী ইহার
গুরু ছিলেন। ইনি অযোধ্যার নবাব স্থজাউদ্দৌলা ও সম্রাট শাহ আলমের
সময়ে বর্তমান ছিলেন।

স্ল্চ্গাসজী-_ইনি একজন)অদ্ধ অথব1 একচগ্ষহীন বৈষ্ণব ছিলিন।
তিনি ভিক্ষা করিতেন ও ভিঙ্সীলব্ধ জিনিস সমস্ত দান করিয়া ফেলিতেন।

কাশীধাষে বৈষ্ণব ভিখাবীরা এখনও “অন্ধ হুরদাসক! ধরম করো," "দাতা
স্থবদাসক1 ধক্ম করো”--এই বলি! ভিক্ষ। করিয়া থাকে।

তুলঙ্নী সাহেব ।_ইনি ১৮২০ নগ্ঘতে পুনায় দক্ষিনী ব্রাহ্মণ কুলে
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । ইহার সৎসর্ণ-স্থাদ ছিল হাথরাসের

নিকটবর্তী

যোগিয়া গ্রাম ॥ ইনি পুনারাজে/র যুববাঁজছিলেন। রা'জসিংহামনে বসিতে
হইবে এই ভয়ে ইনি দেশত্যাগ করিয়া পলায়ন কবেন। ইহার খোজ-খবর
না পাওয়া যাওয়াতে রাজা ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাজীরাওকে সিংহাসন, প্রধান

করেন।

তুলমী সাহেব বহুকাল দেশ-পধ্যটন করতঃ জীবগণকে প্রবুদ্ধ করিতে

করিতে হাথরাসে আনিয়! বাস করেন।

ইনি নম্নযাসাশ্রমী ছিলেন ও *ঘট-

রামায়ণ”, "বত্ব-সাগর+, “শবাবলী ও “পদ্য-সাগব” রচনা করিয়াছিলেন।

লুচীপত্র।
বিষয়
চেহাহা লজ

পৃষ্ঠ।।
৫

বিষয়

ৃষ্ঠা।
১--২৮৩

প্রথম বলী--গুক |,

গুরু-মাহাত্মা

১| *গুরু-অন্যেণ

১০

২৬

কগুর ও শিষ্য

২১ | গুরুভক্তিশুন্ততা

৮

৩০

গুরু-দ শিখা

ঠা

২৪ | অনদৃগ্ুর

৩৩

, *শিষ্যগণ-কর্তৃক স্ব স্ব গুরুর প্রশংসা

***

৩৬

দ্বিতীষ বলী;-সাধুও সৎসঙ্গ।
সাধু

ঠূ

৫

৩৯ | *অসাধু

৬৩

“লাধ্ নির্বিক।র

৫২ |সাধু ও বীর

৬৬

সাধুব ধৈর্ধ্য ও পরার্থপবত।

৫৫ ; সং্গঙ্গ ও অসৎদঙ্গ

***

৬

৯২ | “মাষেকং শরণং ব্রজ” ...

১৫০

তৃতীয় বলী--ভ্তি, "শক্ত ও ভগবান।
প্রেষ-ভক্তি

চাতকের প্রেম

১০৮

সহজ স্মেহ

বিবহ *

গসবকো দাতা রাম”

১৫৪

».১০৯ | “যে যথা মাং প্রপদ্ন্তে

*

১১১ | তাংস্তথেৈব ভজাম্যহং*

১৫৬

প্রেমভক্তিই ভগবৎপ্রাপক
তক্তি-পথ

১২৫ | গগীত।
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দেহ ধরকে দুখ বিপদ
দেখা দেখী সব কুট

ঘন জন্নী ধন ভূমি ,
ধরমদাসকে বিনতি
ধরণী সবদিন হ্থদিন
ধরণী ধরি রহু হরি
ধরণী জনকে! বিনতী

২2১
৭১৮

ধরণী চছ দিশি

২৩&
৬৪

২৪৮

ধরণী জহ লগ দেখিয়ে
ধবণী বিলখি বিনতী করৈ
ধরণী নহি বৈরাগ

১৯১

» ২৭৩

ধ্যন্ন রূপ হোন! যহী
ম্নরনারী সব নরক হৈ

১৮৩
২৩৮
২৩৭৯

২৩৯
২৩৯

২১৬
১

১৩৮

নহি' শীতল হৈ চন্দ্রম!
নহি বিদ্যা নহি" বাহুবল

২৩৩

৭৮

নহি সংযম নহি' সাধনা

২৪৩

২৩৭

নলিনী দলগত হ্বলমতি তরলং

২৮৪

হচচ

নাচে গাহে পদ কহে

১৯৬

১৩৭
২০৯

২৩০

নাম নহী ও নাম সব
নাম না রট1 ত ক্যা
নাস্থথ বিদ্যাকে পড়ে

৪৬

৬

১৪৩
১৬৪
১৪৪

১৩৫

নাব লিয়া তব জানিয়ে
নাথ এক বর ধাগহ্'

২০৪

নাতো! নাতে রামক।

২৩২

নাট্য কিয়। না করি

৪৮

৬২

২৪৫

৪৪
২৩১

দুখ স্থখ এক সমান হে

৪৩

নাম পাহান্ধ দিবস

হ৪

দূলন রুপার্তে পাইয়ে

৯৫

নাম জো রতি এক হৈ

৫৮

নাম রতন ধণপান্থ কর

২৬৬

দুলন য়হ তন জক্ত তা

২০

নামরতন ধন মুঝমে

॥পণ্ট, কফনী বাধি কৈ

নাম রটতন্নহী টীল কর

২৬৪ 'পল্টতীরথকে। চলা

মাম পুকারত রানজী

২৭১

নাম রতন সোই পাই ঠহ

পণ্ট,পাঁবে খনম জো

»৭৩

*্পণ্ট এদী প্রীতি করু

নম জপত দালিদ্রি ভলা
নাম লিয়া জিন সব

২৭৮
২৮০

নাম জপ কুটী ভলা

নাম পীউক! ছোড়কে
নিত প্রতি বন্দন কীঞ্জিয়ে '
নিজ যনতে। নীচা কিয়া

৬৮

২৭৮
২৮০
৬

'

৮5

৮৫

১০৬

পণ হার্রকেকারণে

১৫৪

পল্ট জস টম রামক!
পণ্ট,ন্র-তন পাইকে '

১৫৬
১৭০

পল্টুনূরতন জাত €্হ
ন্ট হুরি ধস গাইলে

১৭১
১৮৯

পন্ট ভজৈ ন রামকো।

১৯৩

১২ 'পণ্ট" সম্তকে বচনকো

নিরাকার নিজবূপ

৪৯

নিন্দা স্বতি উভয় সম
নিস দিন দাঝৈ বিরহীনি

৫৪.
১২১

নিত নহনে্সে হরি মিলে তো

১২৫

পাগো জী মৈনে,নাম

নিগ্ড৭ হ্যায় সো পিতা হামার
নিগুণ নথ সগুণ ভয়ে

১৪২
১৪৩

পারবতীয়! ভুমিকা
প্নবক রুপী সাইয়া

৮৯
১৪৬

১৭৫

পানী কের! বুর্দবুদ।

৭১৭৮

১৭৭

গ্ঁচ পহর ধদ্ধে গয়া

"১৭৮

নিদ নিশানী মিচকি

নিধড়ক বৈঠা নাম বিন

নিরবন্ধন বন্ধা রহৈ

নিজ স্থখ রাম হ্যায়

পণ্ট, জপ-তপকে কিয়ে
পম্থ ছুহেলী ছুরি ঘর

১৯১

১৯৬

পানীকী ইক ঝু'দসে

২০৩

পাবক রূপী নাম হৈ

নিরপচ্ছীকে পচ্ছ তুম

২৪৪

পারস নাম অমল ঠহ

,

২৫৩
১৮১

৩৬

১৮৭
২৫১

২৬১

নিরগুণ তে ইহি ভাতি

২৬৫

পিয়া চাহৈ প্রেমরস

নৈন হামারে বাতরে

১১২

পিয় বিন জিউ তরদত

১১১

নৈনো অস্তরব আত্ত তু

২২৯

পিয়ক! মারগ কঠিন হৈ

১৩,

পপর উপকারী সম্ভ সব

৫৯

পয় অহার ফল খাই

২৫৭

পরমাতম পে আত্ম!

১১

পরবত পরবত মৈ' ফিরে!

১১৫.

পরমানন্দ কুপায়তন
পহিলে বুরা কামায় কর

পহিলে দাত। শিষ তন্ন

«

পিয়কা মারগ স্থগম হৈ

পিয়াকৌ রূপ অনুপ লথি
পিউ পিউ কহি ফহি

৯৪

২

১৩১

১৩৬
১৭৭

পিয়া হামারে £ননা আগে

২৩৪

২৩১

পিঞ্জর প্রেম প্রকাশিয়!

৩

পীব বিনা তো জীবনা

২২৩
১২০

২১

গীব চহৌ কৈ মত চহৌ

১২০

পতিকো। ওর নিহারিয়ে

১৬

পীপী করতে দ্বিন গয়!

১২০

পণ্ডিত পি গুনি পচি

৩২

প্রীত বহুত সংসার মে

পল্ট এনা সন্ত হৈ

€৪

প্রীতি নহিত জে! হুরি

৪
১০৩

২/০

প্রীতি 'জে। মেরে পীউকী

প্রীতম মেরা এক তু

২৫৯

৮

বালাপন সব খেল গাম!

২৩৮

প্রীতি প্রতীতি স্থরীতি সে

প্রেম দ্রিবানে জো ভয়ে,

বহে জাত হৈ" জীব সব
ব্লড়ে বড়ে পাপী অধম
বান। পহিরে সিংহকা

১৫৩

",.

প্রেম মগন €জ সাধব।

৯৯

প্রেম বরাবব যোগ নাহি

সদ

প্রেম প্রেঘ সব কোই কহৈ "১০২
প্রেম নেমঃজিন না কিয়ো
প্রেষ বিনা ধীরজ নহী"
প্রেম পামরী পহির করি

»,

১০৫
১০৪
১5৭

প্রেম পাগল মন রা তল

১২৮

প্রেম ভাব এক চাহিয়ে

১৬১

প্রেম ভগতি জব উপজৈ
পূরে সে পরিচয় ভয়!

২১৬
২২৪

প্রেম পুঞ্জ প্রগটে জহা

১২৮

পু'জী মেরী নাম ৫২,

৭২

প্রভু সেবক বড়!

১৯৭

প্রণত-পাল রঘৃবংশমণি

২৩০

প্রথম পৈঠি পাতাল স্থ'
হুল কারণ দেব! করৈ

২৬৬
১৯৬

ফুল মাহি যেও বাস

১৯২

বাত বনাই জগ ঠগ!

বাবল বৈদ বূলাইয়!

বালকরূপী সাইয়া
বাধক সব সবকে ভয়ে

বাহারুসে উজ্জণ দয়]
বার বার বর মাগই
বাজত অনহদ বাস্থরী
বাসর স্থুখ না রৈন স্থখ *
বালস্তাবৎ ক্রীড়া॥ক্ত
বাবি মথে গ্বত হোয়
বিন দরশন কল না পড়ে
বিষক। অমুত করি লিয়!

বিনা কহে হু' সৎপুরুথ

বিস্থ সৎসঙ্গ ন হরিকথা
বিগরী জন্ম অনেককি

বিন বিশ্বাসৈ ভক্তি নহি"
বিনা অমল মাত।

নধলিহারি গুরু আপনে
বস্তু কহী' ঢু'টৈ কহী'

৩
১৪

বিরহ তেজ তনমে তটৈ
বিরহ বডে। বৈরী ভয়ে]

বহতা নদী নিল]

৫২

বিরুহ কমগুল কর লিয়ে
বিরহিনী দেই সদেসর।

বখতর পহিরে প্রেষমক।
বসি কুসঙ্গ গহ হবজনত।

বন্ধেকো বন্ধ! মিলৈ
বন্ধন সকল ছুটাই করি
বহুত দ্িনন কী জোবতী

«

৬৯

৮২

২৩১

বিরহ জাল উপজী
বিরহিনী উভী পশ্থ

১১৩

১১৩
১১৩
১১৫

৮
১০৬
১১১৭

বিরহ! মোষে যো! কৈ

১১৮

বর্ষ। খু রঘুপতি

১৩৪

বিরহিন পিউকে কারণে

১৯১

বহন বহস্ত! খল করৈ

১৩৪

বরনত বরনি ন আবই

১৩৬

বিরহ তৃজঙ্গঘ তন ডসা
বিরহ ভূজঙগম পৈঠি

১২২

বহী এক বাপক লকল

১৩৬

বর্যাকো। গোবর

১৫৫

বিরহ অগিন তন জালিছে
বিরহ জলন্ত দেখি কর

১২৩

তো

১১৭

বিরহিনী দুখ কাসনি কহৈ

১২১

১২৩

২1%০

বিরহা' বিরহ মত কহো
বিশ্বাদী হৈ গুরু ভজৈ

“ভক্তি কঠিন অতি দুল"

ভক্তি মুক্তি মা নহী"

বিন খোজে সে ন! মিলৈ

ভক্তি দান মোহি দীজিয়ে

বিন মাগে যস হোত হ্যায়

বিশ্ব গুরু হোই নজ্ঞান

ভক্তি দান, গুরু-দীজিমে
ভক্তিত্ভেক বন্ধ অস্তব!

বিনবত হৌ কর জোরি
বিনতি করি অরু

ভাল ভেয়ি যোগুরু মিলে
ভাজি কহা লে" জাইয়ে'

বিনতি লীটজৈ মানি করি

ভাগ ঝড়ে হি জক্ত ভা

বিন রপসনা,বিন মাল

ভ্ঞাব বশত ভগবান

বুঁদ আঘাত সহে গিরি

ভাই বন্ধ কুটুঘ সব

বের বের নহি" পাইয়ে

ভীতব ৫তা৷ ভেগ্ঘে। নহী'
ভূষণ পহিরে ভোজন খায়ে
ভেদী লিয্লা সাথ কর

টবদ ধনস্তর মরি গয়।
বৈঠে লেটে চালতে
বৈল গণস্ত! নর গচঢা

বৌরী হৈ চিতবত ফির
বৃচ্ছ কবছ নহি' ফল ভখৈ
বৃচ্ছ নদীও সাধু জন
বুচ্ছ! বড় পরশ্থারথী
ভ্ডব সাগর ভারী মহা!

" ১৬১

১১৪

৯)

১৬৩
২৮১
১৪

ভেষ বনাবৈ ভক্তক।

৬৯

ভেষ লিয়ে! দয়া নহী

১৬২

ভে ফকীরী জে কুরৈ

১৬৩

ভ্রম ন ভাগ! জীবক!

২৬২

ভূপ দুখী অবধু দুখী
মন মের! পঞ্কী ভয়া

০০

৪৮

ভগতি বিনা ক্যা হোত

মন মেবাসী সুড়ায়ে

৬৫

ভরমত ভরমত আইয়া
ভবজল নদী ভয়াবনী
ভক্ত হেতু ভগবান প্রত

মন মঞ্জন হরদম করে!

ঢঃ

মনমে তে। আনন্দ রহৈ

৯৮

মন মথুর1 দিল দ্বারিকা

১৪৮

মনখা জনম পদারথ

১৭৩

ভক্ত হেতু হরি আইয়া

ভক্ত কল্পতরু প্রণত হিত

মন মায়াকী ডুগডূগী

ভক্তি দুবার! সাঁকর!

মন্ত্র পরম লঘু যাস বশ
মনমোহনকো ধ্যাইয়ে

ভক্তি প্রাণতে হোত হৈ

ভক্তি সোই জে! ভাবলে
ভক্তি বিনা নহি শিশ্তরে
ভক্তি ভাব বুঝ বিন৷

ভক্তি পদারথ জব.মিলে

মন-মাল! সদগুরু সেই
মধুর! ভাবৈ দ্বারিক!
মকর উরগ দাছুর কমঠ

৯৮৮

২৬
২১৯
৮৭
১১৩

মধুঁকর চাহত কর্মলন কি

১১৩

ভক্তি বীন্ধ বিনসে নহী
ভক্তি বীজ লট নহী”

মপকহি" করহি বিরঞ্ণ প্রত
মরণ কে| ডর ছাড়ি ঠৈ

৭১

ভক্তি ভেক বড়। অস্তর!

মরণ কালে যো শরণ বাতাওয়ে

ছ্ল্ত
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মাতৃ পিতা স্থত বন্ধবা

যবলগ নহি বিবেক মন
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রাম নাম জোহি মুখনতে
রাম নাম জোহি উচ্চরৈ
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(বার ভাল ভেয়ি যে! গুরু মিলে, নেহিতে। হোতি হানি ।

দীপক জ্যোতি পতঙ্গ ধেও, ববতা পূরা জানি ॥ (কবীব।)
ভাল হ”লে। তোর গুরু যে মিলিল,

না হ'লে, কবীর | হইত হানি।
দীপশিখা-মাবে পড়িত পতঙ্গ
তাহারেই পুর্ণআলোক জানি” ॥
তুচ্ছ বিষ-হুখা॥ পূর্ণ আলোক বধার্থ হথ। পতঙ্গ যেখ”
টীকা। দীপশিখ।--্ু্
রর

খু

দীপশিখায পড়ি প্রাণ হারার, কেন্্রন্িত জোতিতে পৌঁছিতে পারে না, গুরুশুন্ত যাও
ভেঙসদই বিশ্বের ্বাহিক চাকচিক্যে মর হইয়া মরি! খাকে__ভাহার অস্ত্রের” অগে।
দেখিতে লাক্স না।

*

দোড়েখলী
জব ভেয়িযোগুরু মিলে, যিনহতে পাঠ! জ্ঞান।
* ঘটহি মাহ চৌতরা, ঘটহি মাহ দেওয়ান ॥ (কবীর।)

ভাল হ'লে! তোর গুরু"
যে, মিলিল,

জ্ঞান ধাহা হ'তে লভিলি পরম |
এ দেহেরি মাঝে দেখলি রাজারে»
দেহেরি মাঝারে রাজসিংহাসন ॥

সব ধরতীকি কাগজ করু, লেখনী সব বনবাম !
সাত সিন্ধকী মসী করু, গুরুণ্ডণ লিখ! ন। যায় ॥ (কবীর ।)

|

সকল ধরণী কাগজ করিলে,
গাছ যত সব জেখনী,

সপ্ত সিন্ধু মসী করিলে, যায় না

গুরুগুণ লিখা কখনি ॥
সদগুরু ব্রহ্ম দ্বরূপ ঠ্হ'ঃ মান্গষ ভাব মত জান।
দেহ ভাব মানৈ দয়া, তে হৈ পণ্ড সমান ॥ ( দয়াবাই।)

ব্রন্মের স্বরূপ সদ্ৃগুরু জানহ,
মানুষ তাহারে করিওন] জ্ঞান।
মান্থুষ তাহারে ভাবে যারা, দয়! !

নিশ্চয তাহার! পশ্ডর সমান ॥
কবীর গুরু মান্ুখ করি জাস্ত, তে নর কহিছ়ে অন্ধ ।
ইহ ছুংখী সংসারমে, আগে হযকে ফন্দ « কবীর 1)
হে কবীর! খুরুদেবে

মান্তষ
যে মনে করে,

সে মানবে দক্ষৃহীন বলিতেই হয় ।
সেইজন এ সংসারে বনু ॥

হুঃখ ভোগ করে,

তৎপরে যমের ফাদ তীর লাগি রয়॥

০2

গুরু-সীহাতয

বলিহারি গুরু আপনে, ঘড়িঘড়িশও্'বার |
মানুখর্তে দেবত1 কিয়ো, কর না লাগে বার ॥ (কবীর ।)

কি মহিমা! তব, বিহারি গুরু 1__
ক্ষণে ক্ষণে তুমি শতেক-বার
মান্থুষে,দেবতা করিয়া তুলিছ,

- দেরী নাহি হয় একটি বার ॥
পহিলে বুরা কামায় কর্, বাঁধি বিষকি পোট।
কোটা করম পলমে কাটে, যব আওয়ে গুরুকি ওট ॥ ( অজ্ঞাত।),

প্রথমে বহু পাপকন্মেতে অর্ভ্ধিত

*

বিষফলে পু্টুলি করিয়! বন্ধন,
শ্রীগুরুপদাশ্রীয় নিলে পরে কাটে
*
কোটী কোটা কর্শ যে নিমেষে তখন ॥

'কবীর ঘর বৈঠে গুরু পায়্া, বডে হাঁমারে ভাগ ।
সোইকো তরসৎ হোতে, অব অমরৎ আচাওন লাগ ॥ (কবীর |)

কহিছে কবীর,__বুড় ভাগ্য মোর,
ঘরে ব'সে গুরু পেয়েছি ।

খাইবার তরে মিলিত ন। ফেন,
অস্বতে এবে আচাতেছি ॥
৮
যবলগ নহিবিবেক মন, তবলগ লাগে না,তীর।

ভৌ-দাগর
নামি তরে, সদ্্গুরু
কহে কবীর ॥ ( কবীর ।)

মনেতে যাবৎ বিবেক না হয়
তার তরণী পায়নাকো তীর।
ভবসাগরের পারে নামা যায়,

সদ্গুর মিলিলে,__-কহিছে কবীর ॥

টীক।।

সাগুরু মিজিলে -সদৃগুর দিলিজে বিষেক হয়, বিবেক হইজে-_।

সপ এত

কৰীর গুরু গোবিন্দ দৌ একহায়, দুজ।হায় আকার ।

"আপা মেটে হরি ভজেই, তব পাওয়ে করতার ॥ (কবীর 1)
গুরু ও গোবিন্দ উভয়েই এব, ,

ভেদ শুধু, কবীর, আকারে।
শ্রীহরি-ভজনে আমিত্ব ঘুচিলে,
পাওয়া যায় বে কর্তারে ॥
কবীর গুরু গোবিন্দ দ্বৌ খাডে, কাকো! লাগো পায়?
বলিহারি গুরু আপনে, যিন্হ গোবিন্দ দিয়া লখায়্॥ (কবীর)

গুরু ও গোবিন্দ আসি,

,

সম্মুখে ধ্রাডা'য়ে তোর,

নমিবি, কবীর, আগে চরণে"কাহার ?

বলিহারি গুরু মোর

*

শ্রীগোবিন্দে দেখাইলা,

আগে গুরুপদে আমি করি নমস্কার ॥
কবীর গুরু পারশসে ভেদ হায়, বডে অন্তরো জান।
(যাহ লোহ কাঞ্চন করে, এ করিলেই আপু সমান ॥ (কবীর ।)

শ্রীগুরদেবে আর পরশমণিতে
ভেদ বড, কবীর, রহে বিদ্যমান ।

লৌহেরে কাঞ্চন করে সেই মণি,
শিষ্যেরে গুরুদেব আপন সমান ॥

'শ্রীত বন্ৃত সংসারমে, নীনা বিধিকি সোয়।
উত্তম খ্ীত সো জানিয়ে, যো স্গুরুত 5 হোয়॥

(কবীর 1)

এই ভবসংসারে মানবের হাছয়ে
অনেক প্রকারের গ্রীতি উপজয়
উত্তম প্রীতি কিন্তু ভাহারেই জানিবে,
সদৃগুরুদেবের প্রতি যাহা হয় ॥

€
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হরিকিরপা জোহোয় তো নাহী হো তে]নাহি'।
পৈ গুরু কিরপা দয় বিন্ু, স্কল বুদ্ধি বহি জাহি' ॥ ( সহজীবাই।)

শ্রীহরির কপাঁ হয় যদি হ'ক,
না হ'লে না হ"ক ক্ষতি নাহি তায়।
কিন্তু গুরু-কৃপা। না হইলে পরে
যত বুদ্ধি সব ভেসে চ'লে যায় ॥
অন্ধ
কূপ জগমে পড়া, দয়৷ করমু বশ আয়।
বুডত লই নিকাসি
কবি, গুরু গুণ জ্ঞান গহায় ॥ (দয়াবাই।)

জগদান্ধকুপে পগভে গিয়ে দয়া
ডুবিতে আছিল কবম-বশে ।
জ্ঞান-ডোরু তার হাতে ফেলে দিষে

তুলিলেন টেনে শ্রীগুর এসে ॥

: ষদগুরু সম কোউ হৈ নহি, যা জগমে দাতার ।
দেত দান উপদেশ সেঁ।, কবৈ জীব ভব পার ॥ ( দম্াবাই |)

নিশ্চয জানহ, এজগতে কেহ
সদ্গুরু সমান দাতা! নাহি আর।
দিয়। দেন তিনি হেন উপদেশ,
* করে যাহা জীবে ভৰবারি পার ॥
গুরু সমান দাত। নেহি, যাচক শিষ সমান ।

চার লোককি সম্পদাকে গুরু দিন্হি দান ॥ (কবীর)

রি

গুরুর সমান দাতা নাহি আর,
যাঁচক নাহিক শিষ্যের সমান ।
চারিলোক মাঝে সার বস্তু যাহা
গুরু তাহা তারে করেন প্রদান ॥
টাকা। চারিলোক..বস্ত »ভগবান।

,
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নিতপ্রতিবন্দনকীজিযে, গুরুক্সীসনধা়।
* দয়া হী করি দেত হৈ, হরি শ্বরূপ'দরশায় ॥ (দয়াবাই1)

প্রত্যেক দিন, দয়া ! মৃন্তক, নোয়া ইয়া,

শ্রীগুরুদেকে
তৃমি করহ বন্দন।
শিষ্যেরে
সদা তিনি করিয়া দেন স্মৃখী,

দেখাইয়! হরির স্বরূপ মোহন ॥
গুরুকে! শিরপর রাখিযে, চলিয়ে আজ্ঞা মাহি ।

কহে:কবীর, তা দাসকি, তিন লোক ডর নাহি ॥ (কবীর ।)

গুরুদেবে যেবা মস্তকে রাখিয়।
তাহার আজ্ঞায় চলিবারে রয়,
কহিছে কবীর,_-সে গুরুদাসের

তিনলোকে কভু নাহি কিছু ভয় ॥
সোন| কাই নাহি লাগে, লোহা ঘুণ নাহি খাম়।
বুরা ভালা যো গুবভগৎ,/কবহ' নর্ক নাযায়॥ ( অজ্ঞাত।)

সোনায় কদঙ্ক নাহি লাগে কভু,
ঘুণ নাহি কভু ধরে লোহায়।
ভাল কিম্বা মন্দ হ'ক গুরুভক্ত,

নরকে সে নাহি কদাপি যায় ॥
সদ্গুরু মার! 'ধাণ ভরি, টুটি গেয়ী নব জেব।
কহি আশ!, কহি আপদা, কহি তস্বি,হুকহি
'কিতেব ॥& (কবীর 1)

ভরিয়া এমন বাণ মেরেছেন ,সদ্গুরু, :
মায়ামোহ আদি সব গিয়াছে রে ভা্গিয়া।

কোথ! চলে গেছে আশা, বিপদ গিয়াছে কোথা,

মালা আর বই মোর কোথা আছে পড়িয়া

গুরু-মাহাত্ম্য

্
টক! ॥ বাণ. দিবাজানরূপী বাঁণ।

দিবাঁজান ভন্মিলে বই ও মাল! ইত্যাদি বাঁচি রর

উপকরণাদি মিপ্রয়োজনীর হইয়া পড়ে এবং আশ! "অর্থাৎ বাদন! থাকে না। বাদন! বিলুপ্ত ও
হইলে আর বিপদ কিসের ?
সদ গুল সাচা শূরমাঁ, শবদ যোবাহা এক।

লাগত হী ভয় মিটি গলা, পড়ে কলেজে ছেক ॥ ( কবীর)

সত্য বীর বটে, সদৃগুরু-_এমন

শব্দবাণ এক করিলা চালন,
লাগিবা মাত্রই
ভয় মিটে গেল,

পড়িয়া হৃদয়ে মিশিল তখন ॥
সদ্গুরু মাচা সথরমা, নথ শিখ মারা গৃব 1

বাহর ঘ/ব ন দীসই, ভীতর চকনাচুর॥ ( কবীব।)
সত্য বীর বটে সদ্গুরু,-এমন
নখ থেকে শিরে দিলেন প্রহার,
বাহিরে আঘাত দেখা না যেতেছে,

ভিতরে হয়েছে সব চুরমার ॥
সদ্গুরু শবদ কামান করি, বাহন লাগ! তীর।
এক জে বাহ প্রেমসে, ভীতর শবধা শরীর ॥ (কবীব।)

সদগুর শব্দের ধনুক করিয়া
লাগিল! আমারে মারিবারে 'তীর |

প্রেমেতে একটা মারিলা৷ যে, তাহ!
পর্শিল ভিতরে বিধিয়! শরীর ॥
মদগুরু মারা বান তরি, নিরখি নিরখি নিজ ঠৌর।
অলখ নামমে রমি রহা চিত্ব ন আবৈ ওর ॥ (কবীর।)

৮
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ভরিয়া এমন,বাণ মেরেছেন সদৃরু,

নিরখিয়] নিরখিয়া' লক্ষ্য আপনার,
অলখ-নামেতে আমি আনন্দে মজিয়া৷ আছি,

চিত্তে মোর নাহি আসে অন্য কিছু আর॥
টীকা । অলখ »অগক্ষয, অঙোচর ।

এয়স! সদ্্গুরু হম মিলা, বেপরবাহ অবন্ধ।

|

পরম হংস পূরণ পুরুষ, রোম রোম রবি চন্দ ॥ (গরীবদাস।)
হেন সদ্গ্চরু মম মিলিয়াছে, ধাহার

ভয় চিস্ত! রন্ধন কিছুমাত্র নাই__
পরমহংস পূর্ণপুরুষ, রবিশর্শী

প্রত্যেক রোমকুপে ধাহার সদাই ॥
এয়সা সদ্গুরু হম মিলা, খোলে বজ্ঞ কপাট।
অগম ভূমি মেঁ গম করী, উতরে
ওঘট ঘাট ॥ ( গবীবদাল।)

মিলিয়াছে হেন, সদ্গুরু আমার

খুলিয়৷ দেন যিনি বজ্র-কপাট।
অগম্য ভূমি যিনি স্থগম ক'রে দেন,
উত্তীর্ণ ক'রে দেন ছর্গম ঘাট॥
টীকা। বন্ত্র-কপাটম্বজ্ের

মত

শক্ত ফপাট-_ে ছার যোক্ষকে আমাদের

অগম্য

করিস! রাখিকাছে, পরম বস্বকে (১৪ পৃষ্ঠার তীয় গৌছা ভ্র্টব)) আমাদের দৃষ্টির অগোচর
করিয়া! রাখিয়াছে,
তাহার কপাট ।

মায়াকা রস পীয় কর, ফ্ষুটিগয়ে দৌ নৈন।
এয়সা সদগুরু হম মিলা, বাসদিয়া ্বখ চৈন॥ (গরীবদাস।)

৯

গুরু-মাহাজ্যা
মায়া-রস পাঁন করিতে করিতে
, ২.
অন্ধ হইয়াছে মোর ছ'নয়ান।
সদৃগুরু এমন মিলেছে আমার,

স্বখে থাকিবার দিল] বাসস্থান ॥
চীকা।

মান্সা-রস স্ মার] জনিত বিষয্ব-রস।

সদগুরু মিলি নিরভয় ভম্মা, বহী ন ছুজী আশ
জায় সমানা শবদমে, সত্ত নাঙ বিশ্বাস 1 (কবীর )।

সদ্গুরু লভিয়া নির্ভয় হ'য়েছি,
আর কারো আশা রাখিনা এখন ।

পশিয়াছি গিয়। শব্দের ভিতরে,
ধত্য-নামে করি' বিশ্বাস স্থাপন ॥
এয়সাসদ গুরু হম মিলা, ভবনাগবকে মাহি।

মৌকা নাম চঢায় কবি, লে রাখে নিজ ঠাহি ॥ ( গরীবদাস )।
বহুভাগ্যে সদ্গুরু মিলিয়াছে আমার
এই" ভব-সাগর মাঝারে এমন,

নাম-নৌক! চডিযে নিয়ে গিয়ে আমারে
রাখেন নিজ ঠাই যিনি সর্বক্ষণ ॥
এয়স। সদগুরু হম মিলা, ভব সাগবকে বীচ।
খেবট সবকু খেবতা, ক্য। উত্তম ক্যা নীচ ॥ ( গরীবদাস। )

হেন স্দুগুরুদেব মিলিয়া গিয়াছে রে
এ ভব-সাঁগরের তীরেতে আমার,

১»

কাগ্ারী হ'য়ে সবে করেন পার মিনি,

উত্তম ও অধম না করি? বিচটর ॥
চীক।।

গনীবালের বিনয়প্রবাশও এখানে লক্ষ্য করিবার বিষন।

ছেন-_“ন! হইলে আমার মত অথমের উপায় কি হইত 2

তিনি তাবে বলিতে-

১৬
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গুরুতক্তি দুচকে কর, পিছে আউর উ্সায় ॥
বিন গুরুভডক্তি মোহ জগ, কভি না৷ কাটা যায় ॥ (কবীব।)

গুরুদেবে ভক্তি সুদ করিয়া;
পশ্চাতে করহ অপর উপান্স।
বিন! গুরুভক্তি জগতের*মোহ

কিছুতেই কভৃ কাট? নাহি যায় ॥
কবীর বহে বাহানে যাতথে, লৌক বেদকি লাথ।
বীচহি সদগুরু মিলি গয়ে, দীপক দিন্হো। হাথ ॥ ( কবীর । )

কবীর যাইতেছিল আঁধারের শোতে ভেসে,
বেদ আর লোকাচার প্রভৃতির সাথেতে।
এমন সমযে তার মিলে গেল সদ্গুর,
সে গুরু প্রদীপ তার দিয়াছেন হাতে্তে॥
টাক।। প্রদীপ -তত্বজ্ঞানকপ প্রদীপ। সেই প্রদীপ হাতে লইয়া! পথ চলিলে বথাস্থানে
নিরাপদে ঘাওয়া ধাঁ়।

সদ গুরু পাওয়ে তেদ বাতাওয়ে, জ্ঞান কবে উপদেশ ।
তব কয়ল1 কি ময়ল! টুটে, যব আগ করে পরবেশ ॥ ( কবীব। )

জ্ঞানে জাগে তখন, সদৃগুরু আসিয়!
যবে ভেদ বুঝাতে দেন উপদেশ ।
কয়লার ময়ল! তখনি তে। যায় রে,
অনল করে তাহে যখন প্রবেশ ॥

হুন্দর সদগুরু সারিখা, কোউ নহি উদার ।
জ্ঞান খজীনা থোলিয়া, সদা! অটুট ভগ্ডার ॥ (সুন্দরদাস।)

এই বিশ্বমাঝে সদৃখ্টরু যেমন
কেহ নাহি আর তেমন উদার ।
রেখেছেন তিনি খুলিয়া সতত
জ্ঞান্রতনের অক্ষয় ভাগ্ার ॥

১৯,
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জ্ঞান-সমাগম প্রেম সুখ, দয়া ভক্তি বিশ্বাস |

গুরুসেবাততে পাহীয়, সদ্গুরু চরণ নিবাস ( কবীব।)

জ্ঞান-সমাগম. প্রেমস্খলাভ,

দয়া, ভক্তি আর সরল বিশ্বাস-_
গুরু-লেবা হ'তে হয় মে সকলি,

সদ্গ্রু-চরণে সে সবের বাস ॥

কালকে মাথে পাও দে, সদ্গুরূকে উপদেশ ।

সাহিব অস্কপসাবিয়া, লৈচলা আপনে দেশ ॥ ( কবীব।)

সদৃগুরুদেবের উপদেশ থাকে
কালের মস্তকে রাখিয়া চরণ ।

হু পসান্িয়। শিষ্তে কোলে তুলি?
ল'ষে যান প্রভু দেশে যে আপন ॥

ধবণী পব দিন হ্থদিন হৈ, কব কুদিন হৈ লাহি।
লাভ চু দিশি চৌগুণো, জো। গুরু স্থমিবণ হিয়ে মাহি ॥ ( ধবনীদাস। )

সব দিন হয় স্থদিন নিশ্চয়,

কুদিন নাহিক হয কদাচন,
লাভ চারিদিকে হয় চারিগুণ,

: হৃদে যদি হয় শ্রীগুরু-স্মরণ ॥।
পরমাতম সে আত্মা, জুদে রহে বহু কাল।

সন্দব মেলা কৰিদিয়া, সদগুরু মিলেদলাল ॥ (হুন্দবদাস। )

পর়মাত্থা
হ'তে পৃথক থাকিয়া
বহুদিন
আত্ম! করিল ষাপন।

সদৃগুরু-দালাল আসিয়া, কৌশলে
উভয়ে মিলন করিলা সাধন ॥

«৬২
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*সদ্গুরু হমসে রীঝি কৈ, এক কহা গরসঙ্গ ।
বরঘা বাদল €প্রমকা, ভী'জি গয়! সব অল্প ( কবীর ।)

প্রসন্ন হইয়া সদ্গুরু আমারে
প্রসঙ্গ একটী কহিলেন সার_প্রেমের বরষা! বাদল নাঁমিল,
প্রসিক্ত হইল সর্ববাঙ্গ আমার |
কবীর বাদল প্রেমকো, হম যব বরস্তো আয় ।
অন্তব ভীজী আত্মা, হরো ভয়ে। বনবায় ॥ (কবীর ।)

প্রেমের বাদল নামিয়া আসিয়া,

বধিল আমার উপরে যখন,
অন্তরাত্বা মম ভিঁজয়া ধরিল ,
বনস্পতি সম হরিত বরণ ॥
সমদৃষ্টি সদ গুরু কিয়া, মেটা ভরম বিকাব।
ষাহ! দেখু তাহা একহি, সাহেবক।,দীদার ॥ (কবীর )

সমদৃষ্টি আনিয়! দিয়াছেন সদ্গুরু,
ঘুচিয়৷ গিয়াছে রে ভরম-বিকার।
আখি ফেলি যে দ্িকে। সেই দিকে নিরখি

পরিচয় প্রভুর অসীম দয়ার ॥
নিজ মনতো!
নীচা কিয়া, চরণ কওল
সৌর ।
, কহে কবীর, গুরুদেব বিন, নজব না আওয়ে আউর ॥ ( কবীর।)
বিনত করিয়া! আপনার মন
গ্রীচরণ করিয়াছি সার।
কহিছে কবীর, গুরুদেব
বিনা

নয়নেনা হেরি কিছু আর ॥

১৩.
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সত নাম ছোড়ু নহি, সদগুরু সীখ দিয়া।
অবিনাশীকে পরশিকে, আতম অমর ওয়া ॥ (কবীর ।)

সত্য নাম আমি ছাডিব না কভু,
শিক্ষা দিলা যাহ] গুরু কপাকর ।
তাহার প্রভাবে অবিনাশী বস্ত

স্পশিয়া! আমি যে হ'য়েছি ব্মমর ॥
যম গরজে বল বীধকে, কহৈ কবীর পুকার।

গুরু কিরপা না হোত জো, তো যম খাতা ফার ॥ (কবীর ।)

বলদৃপ্ত হ'য়ে গরজিছে যম-_
কহিছে কবীর হাকিয়া__

গুরুর করুণ না হইলে সে যে
খাইত বিদীর্ণ করিয়া ॥
মূলধ্যানগ্ক্চ রপ হৈ,মূলপূজা গুরু পাব।
মূল নাম গুরু বচন হৈ, মূল সত্য সত ভাব ॥ ( কবীর ।)

মূল ধ্যেয় হয় গুরুর মূরতি,
মূল পুজ্য বস্তু গুরুর চরণ।
মূল নাম জেনে। বচন গুরুর,
, মূল সত্য হয় সন্ভাব-রতন ॥
সাচ গুরুকে পচ্ছমে, মনকো দে ঠহরায়।
চঞ্চলর্তে নিঃচল ভয়া, নহি' আবৈ নহি জায়॥ (কবীর)

সদৃগুদেৰের পক্ষ-পুট মাঝে
যে,রাখিয়। দেয় আপনার মন,
চাঞ্চল্য ঘুচিয়া নিশ্চল হয় সে-_ '
নাহি আসে নাহি করে সে গমন ॥
টাকা । "্নাহি...গমনন্- তাহার তবে আল-বাওয়া ঘুচিয়া বার।
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গুরুকে আগে জান্ব করি, বোলৈ সাচে বৌল।

“কছু কপট রাখৈ নহী, অরজ করৈ মন খোল ॥ ( চরণদাস।)
সত্য কথা সব কহ আপনার
গুরুর সমীপে করিয়। গমন ।
কিছুই গোপন রাখিওনা, কর
মন খুলে যত পার আবেদন ॥
বন্ত কহী ঢুঁট়ে কহী+ কেহি বিধি আবৈ হাত।
কহৈ কবীর তব পাইয়ে, যব ভেদী লিজৈ সাথ ॥ (ক্বীর।)

.

বন্ত কোথা আর কোথা খু'জিতেছ ?
কি প্রকারে তাহা! আসিবে হাতে ?

কহিছে কবীর-__তখনি পাইবে,
ভেদী যবে নিয়ে বাবেশ সাথে ॥
টীকা । তেদীস্তত্ববিৎ, মন্দকথতিজ গুরু |

ভেদী লিয়া সাথ কর, দিন্হি*বস্ত লখায় ।
কোটি জমনক! পস্থ যো, পলমে' পচা যায়খ॥ ( কবীব।)

সঙ্গে নিয়ে গিষে সদ্ৃগুরু আমারে

দেখাইয়। দ্রিষাছেন বস্ত্র এমন,
যা* দেখিলে, কোটা জন্মের পথ
এক পলে পৌছিতে পারে সর্বজন ॥
স্থখদ পন্থগুরুদেব
যহ, দিন্হা!
মোহে বতায়।
এসা! উপট পায় অব, জগ মগ চলৈ বলাম্ন॥ (মলুকদাস।)
গুরুদেব
মোরে দেখাইয়। দিল:

পথ যে একটা স্থুখদ স্থগম,
সে পথ পাইয়া ঝকমারি-ভর!
সংসারীর
পথে কে ষাবে এখন ?

১৫

গুরু-মাহাত্য

দরিয়া গুরু কিরপা কর, শবদ লগায়! 'এক।

্

মাড়োয়ারী 1)
সাহেবয়া
লাগতহী চেতন তন্না, নেতর খুল! অনেক ৫ (দরি

দরিয়ায় গরু'করুণ। করিয়।
শব যে একটী লাগালেন গায়,
লাগিতেই তাহা চেতন হইল,
অনেক নয়ন খুলে খেল তার ॥
রা

গু

গুর আয়ে ঘন গরজ করি, অন্তর রুপা উপায়।

তপতাসে শীতল কিয্বা, শোতা লিয়া জগাম্ম ॥ (দরিয়া সাহেব মাড়োয়ারী )

ঘন গরজন করি' আসিলেন গুরুদেব,
প্র

অন্তর তাহার ভরা মহ! করুণায়।

তাপেতে জলিতেছিমু-_শীতল করিলা মোরে ;

জাগাইয়৷ দিলা-_ছিন্ু গভীর নিদ্রায় ॥
গুরু আয়ে ঘন গবজ করি, শবদ কিয়া পরকাশ।

বীজ পড়। থাঁ ভূমিমে, ভই ফুল ফল আশ ॥ (দরিয়া সাহেব মাভোয়ারী |)

ঘন গরজন করি' আসিযা শ্রীগ্রুদেব
হেন শব সুমধুর করিলা প্রকাশ,

পড়িয়া থাকিয়। ভূমে যে বীজ শুখা'তেছিল,
এখন হইল তায় ফুল-ফল-আশ ॥
গুরুহীকে পরতাপন্থ, মিটে জগতকী ব্যাধ

রাগ দোষ দুখ না রহৈ, উপজৈ প্রেম অগাধ ॥ (চরণদাস।)
এমনি প্রবল প্রতাপ গুরুর-__
জগতের ব্যাধি তাছে নষ্ট হয়,
রাগ দোষ ছুংখ কিছু নাহি রহে,
হৃদয়ে অগাধ প্রেম উপজয় ॥

দোহাবলী

১৬

গুরুকে চরণনমে ধরো, চিত বুধি মন হংকার।
যুব কুছ আপান! রহৈ, উতরৈ সবহী তার ॥ ( চরণদাস|)
গুরুর চরণে ধ'রে
দাও তুমি

চিত্ত বুদ্ধি মন আর অহঙ্কার।
অভিমান কিছু না! রহিবে ঘবে,
নেমে যাবে তব সমুদয় ভার ॥

হরি সেবা'
কৃত শৌ বরস, গুরু সেবা পল চার।
তোৌ ভী নহী বরাবরী, বেদন কিয়ো বিচার ॥ (চরণদাস।)

হরিসেবা কৃত শতেক বরষ,
পল চারেকের গুরুসেবা আর-নহেক সমান, গুরুসেবা বড

বেদ করিয়াছে তাহার £বচার ॥
পতিকে| ওর নিহারিয়ে, আওরণসো ক্যা কাম।
সভি দেবতা ছোড় কর, অপিয়ে গুরকা নাম ॥ ( চরণদাস |)

পতির পানেই চাহিযা থাকিবে,
অন্ কাহাকেও নাহি প্রয়োজন ৷

জপহ সতত শ্রাগুরুর নাম,
পর্িহরি' অন্ত যত দেবগণ ॥

হুদ্দর সদ গুরু হৈসহী, সুন্দরশিক্ষা! দিন্হ।
হুন্বর বচন শুনাইকে, হুন্দ্র হুন্বর কিন্হ ॥ (স্ন্দরদাস।)
সুন্দর জেন রাখ--সদৃগুরু তিনিই,
সুন্দর শিক্ষা যিনি ক'রেন প্রদান,

সুন্দর কথা যিনি শুনাইয়া সতত
সথন্দর ক'রে লন সুন্দরের প্রাণ ॥

১৭
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যোনী সক্কট মেটিহৈ, অধোমুখী নহি" আয়
এয়ল! সদ্গুল্ক লেইম্ে, যঘলে লেত ছুড়ায় ॥ (গরীবদাল।

)

প্রভাবে ধার কাটে জনমের সঙ্কট,
অধোমুখে মানব করেনা গমন,

তিনি হম সদ্গুরু--যমের হাত হ"তে
শিষ্যেরে আপনার. ছাডাইয়া লন &

সদ্গুক্ককে উপ'দশকা, শুনিয়ে! এক বিচার ।

জে| সদ্গুরু মিলতা৷ নই, জাতা৷ ধমক দ্বাব ॥

যমঘ্বারে পর দূত সব, করতে খী'চ। তান ।
তিন তে কবহু ন ছুটতা, ফিরতা! চাত্বা খান ।।

চারখালিমে ভরমতা, কব ন লতা! পার ।

দো তো! ফের! মিটি গল্সা, সদৃগুরুকে উপকার ॥। ( কবীর |)
গুরু-উপদেশ মূল্যবান কেন,
শুনহ একটী কারণ তাহার ।
লভিতে পারেনা সদ্গুরু যেজন,
নিশ্চয় যায় সে যমের ছয়ার ॥

ঘমের হুয়ারে দূত যত আছে,
টানাটানি করে হাত ধরি” তার ।

ছাড়েন! তাহারে কিছুতেই তারা,
সুরাইয়া মারে ভারে চারিধার £
চিরিধারে, হকি, ঘুরিতে খুরিতে

পাইতে সে নারে কিছুতেই পার ॥

গুরু পেলে মিটে সেই ঘ্বরা-ফিরা__
সদ্গুর হইতে হেন উপকার ॥

দেধক্ধবলী "

১৮

স্গুরু নিন ভটকত ফিরৈ, পরশত পাথর নীর |
মহজো টকাস মিটত ঠ, যম জালিষকী পীর ॥ (সহ্জীবাই |)

গুক না করিয়া ঘুরে ফিরে যার!
পবশ করিয়া জল ও পাষাণ,
প্রবল-প্রতাপী যমের হাতন।

কেমনে তাদের হবে অবসান ?
তীরথ জায় এক ফল, সাধ মিস্ন ফল চারি!

সদ্গুরু মিলে নক ফল, কঠৈ কবাব বিচাবি ॥ : কবীর |)

তীর্ঘে গেলে শুধু এক ফল ফলে,

সাধুসঙ্গ ফল চারিটাই আনে ।
সদ্্গুরু মিলিলে বহু ফল আরো।__

কহিছে কবার বিচারিয়াঃ প্রাণে «
কবীব নিগুরে নরনকৌ, সংশয় কবহু ন জায়।
সংশয় ছুটে গুরু কৃপা» তান্থ বিমুখ জইভায় ॥। (কবীর ।)

সদ্গুক-নি্চীন যাহারা, তাদের
সংশধ কদাপি যাইবার নয়।
গুরু-কুপ। নাশে সংশয় সকল,

ভ্রীগুরু-বিমুখ প্রবঞ্চিত হয় ॥
জগজীবন সব ঘট বসৈ, করম করাব., সোয়।
বিন সদ্গুরু কেশে। কহৈ, কেহি বিধি দরশন হোয় ॥ ( কেশবদাস'। )

জগতজীবন সবর্ব ঘটে রন,
তিনিই তে! প্রভু কর্ম করাবার।
সদ্গুরু ব্যতীত কি প্রকারে আর

দরশন লাভ হইবে তাহার ?

১৯

গুরু-বাহাত্থয

সদ্গুরু মিলে তো পাইয়ে, ভক্তি মু ভঞ্খার।
দাদু সহজৈ দেখিয়ে, সাহিবক! দীদার ॥ (দাদু ।)

সদ্গরু মিলিলে পাইবে তখন

ভক্তি ও মুক্তির অনস্ত ভাগার।
তখন সহজে দেখিতে পারিবে

প্রভুর মহিমা অতুল অপার ॥
চিউটী জা ন চটি সকৈ, সরষে না ঠহ্বায়।
সহজার্ক বা দেশমে, সদ্গুরু দই বসায় ॥ ( সহজীবাই । )

পিগীলিকা যেথ! উঠিতে পারেনা,
সরিষা যেখানে স্থান নাহি পায,
সহজীরে নিয়ে গিয়ে অনাযাসে

*

সদ্গুর দিলেন বন্সিয়ে তথায় ॥

দরিয়া ভবজল অগম ঠ্হ, সদ্গুকু করহু জহাজ।
তেহি পব হংস চঢাইকে, জায় ক্রু স্থুখ রাম্।॥ (দরিয়া সাহব বিহাবী।

হে দবিয়া! হূর্গম এ ভব-পাবাবার,
করিয়। লহ তুমি সদ্গুক জাহাজ ।
জীবাত্মঠ় ভাহার উপরে চডাইয়া

পরম স্থখে সদ! করহ বিরাজ ॥

জগ ভবসাগর মাহি, ক কৈসে বুড়ত তরৈ।
গুসদ্গুরুকা বাহি', জো৷জল থল রচ্ছা কৈ ॥ (কবীর। )

জগৎ ভবজঙ্গে যাইতেছে ডুবিয়া,

,

উদ্ধার কিসে বল হইবে এখন ?
ধারণ কর বানু সদ্গুরুদেবের,

্

জলে স্থলে করে যা" সতত রক্ষণ ॥

)

দোহাবলী

২৬

সদ্গুরুৰ্ী মহিমা অনস্ত, অনস্ত কিয়! উপকার।

”লোচন অনন্ত উঘারিয়া, অনন্ত দিখাবনহার ৪ (কবীর ।)
অপার অনস্ত সদৃগুরু-মহিমী,
অনস্ত করেছেন ভিনি উপকার ।

অনস্ত লোচন দিয়াছেন খুলিয়া,
অনস্ত লীলা! তার আছে দেখাবার ॥
ধরণী জহ লগ দেখিঘে, তঁহ লৌ" সবৈ ভিখারি ।
দাতা কেবল সদ্গুরু, দেত ন মানৈ হারি ॥ (ধরণীদাস।

)

ফতদূর তুমি দেখিবে, ধরণী ! *
দেখিবে ভিখারী খালি চারিধার |
সদ্গুরু কেবল দাতা এইখানে__
দিতে তিনি কড়ু ন! মানেন হার ॥
সদগুকু মিলিয়৷ স্থঞজ পিছানী, এসা'ব্রদ্ধ মৈ' পাভী।

সগ্ডরা স্থর! অম্বত পীবৈ, নিগুর! প্যাস। জাতী ॥ ( মীরাবাই )

সদৃগুরু লভিয়! বুঝ জিজ্ঞাসিয়া
ব্রচ্মলাভ কর! কি প্রকারে যায়।
অস্ত পিয়িবে সগুরু যে বীর,
নীগ্ুরুঃকাতর রবে পিপাসায় ॥

গুলু
ও স্পশিজআ।
৪ ___০০৯০২০-

শিষ তো! এমুস। চাহিয়ে, গুরুকো! লব কুছ ছেয়।

*

গুরু তো এয়সা চাহিয়ে, শিষসে কুছনা!লেয়॥ (কবীর।)
এমনি তো শিষ্য চাই, যেবা তাহার
সকলি গুরুদেবে
করে সমর্পণ ।

* গুরু এমনি তো। চাই, যিনি শিষ্যের

কিছুই কদাপি ন! করেন গ্রহণ ॥
পহিলে দাত! শিষ ভন্বা, জিন তন মন অরপা সীস।
পা?ছ দাতা গুরু ভয়ে, জিন নাম দিয়! বকলীন ॥ ( কবীব।)

শিষ্যই প্রথম দাত? হয়, যেবা
গুরুদেবে অর্পে শির-তনু-মন ।

পশ্চাতে শ্রীগুরু দাতা হন, যিনি
,শিষ্যে বকসিস দেন নাম-ধন ॥
গুরু ধোবি শিষ কাপড়া, সাবুন সিরজন হার ।

স্থরতি শিল! পর ধোইস্সে, নিকসৈ ক্জোতি অপার ॥ (কৰীব।)

জ্রীগতর ধোপণ, আর শিষ্ হয় কাপড,

গুরুদত্ত মন্ত্র সাবানের সার ।

স্থরতি-শিল। পরে কাচিলে, কাপডের

নিগতি হয় জ্যোতি অনস্ত অপার ॥

দোহাবলী
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গুরু কুম্হার শিষ কুম্ভ হৈ, গঢ গঢ কাটে 'খোট।
“অন্তর হাত সহার দৈ, বাহর বাহৈ চোট ॥ (কবীর ।)

, গুরু কুস্তকার, কুস্ত সম' শিষ্য
নির্দোষ করিয়া করেন নশ্মাণ |
এক হাত দিয়া অন্তরে তাহার,
বাহিরে আঘাত করেন প্রদান ॥
কুমৃতি কীচ চেল! ভবা, গুরু জ্ঞান জল হোয়।
জনম জনম কা! মোরচা, পলমে ডারৈ ধোয় ॥ ( কবীর 1)

কুমতি-কর্দমে ভর! শিব্য-মন,
গুরু জ্ঞান-জল পরম নির্্মল।
বহু জনমের জমান মবিচ।

এক পলে গুরু ধোষেন সকল ॥
গুরু নাম হৈ জ্ঞানক।, শিষ্য শিখলে (সাই ।
জ্ঞান মবজাদ জান বিনা, গুরু অরু শিষ্ক ন কোই ॥ ( কবীব।)

গুরু নাম ইয় জ্ঞানের নিশ্চয়-_
শিষ্তেরে এ কথা শিখে নিতে হয়।
জ্ঞানের মর্যাদা না জানিলে পরে,

গুরু সার শিষ্য কেহই তো নয় ॥
জাক৷ গুরু গৃহী অহৈ, চেলা গৃহী হো।+।
কী'চ কীচকে ধোবতে দাগ ন ছুটে কোয়? (কবীর|)

যদি গৃহী শিষ্য সংসারী গুরু হয়,
শিষ্ের কিছু নাহি হয় উপকার।

কর্দম দিয়! ঘদি কর্দম ধোয় কেহ,
তুলিতে নাহি পারে দাগ কু তার ॥

ইত

গুক ও শিষ্য

কবীর পূরে গুরুবিনা, পূরা শিশ্যনহোঘ !,
গুরু লোভী শিষ লালচী, দুনো দাঝন চোয় ॥ (ককীর 1)

হে করীর । গুরু পূর্ণ নাহি হ'লে
*

শিশ্যও কদাপি পূর্ণ নাহি হয় ।

“গুরু লোভী, শিষ্য লালস।-পৃরিভ _
তাহাতে দ্বিগুণ তাপেব উদয ॥
জীব অধম অরু কুটিল হৈ, কবহা নহি" পতিয়ায়।”
তাকে উগুগ মেটিকৈ, সদ্গুরু ৫হাত সহায় ॥ ( কবীব।)

জীব হয় বড অধম কুটিল,
কন না বিশ্বাস করে ভার মন-_
অগুণ তাহার বিনষ্ট কবিয়া

সদ্গুক তাহার সহায়ক হন ॥
গুরু বতাতিব পৃববকো, চেল! পচ্ছিম যায ।

অন্দর টাটী কণটকা, মিলৈ জো বে্। "ব আঘ । (কুসসানাহব।)

গুরু ব'লে দেন পুর্বদিকে যেতে,
পশ্চিমেঞ্জে কিন্তু চেলা চ7লযায়
অন্তর যাহার ছল পর্দা-ঢাকা

বস্তব সেই চেলা কিসে বল পায় ?
শিক্প শিশ্ সবহী কহৈ, শি ভয়। না কোয়।

পণ্ট, গুরুকী বস্তকো, শিখৈ শিষ তব হোঘ ॥ ( পল্ট, 1)

শিষ্য শিষ্য শিষ্য সকলেই কহে,
যথার্থ শিষ্য তো জগতে বিরল ।
গুরু কিবা বস্তু যে শিখিতে পারে,
শিল্ত-নাম-যোগ্য সেই সে কেবল ॥

গুল্পভস্্বেল্কিঞ্া |
ইহ তন বিষকি বেলরী, গুরু অম্বতকি খান।
শির্ দিয়ে যে গুরু মিলে, তওভি সম্তা জান ॥ (কবীর।)

বিষের পুটুলী এই ছার দেহ,
গুরু অস্থতের খনি এ ধরায় । *

শির দিলে যদি গুরু মিলে, তবে

|

জেনে রেখো! খুব পাইলে জন্তায়।
টীকা। শির দলেম্ প্রাণ দিলে_ৎগুর ঘঙ্গি চান। তাহার জদ্ত প্রাণও দিতে প্রস্তুত

খার্চলে__ডাহার ইচ্ছায় চালিত হইবার জগত আপনাকে সম্পূর্ণরূপে অকুষ্টিতচিত্তে
সমর্পণ করির! রাখিলে।

কবীর গুরু সবকে! চাহে, গুরুকি চাহেনা কোয়।

যবলগ আশা শরীরকি, তবলগ, দাস নাহোয় ॥ (কবীর ।)

হে কবীর! চাহ্েন গুরু.সকলেরে,
গুরুরে কেহ তে! চাছে না!

ঘত দিন দেছের আশা, তত দিন
দাস কেহ হতে পারে ন।॥

২৫

গুরু-দক্ষিণ!

কবীব গুকণ্না তেদ যো লিজয়ে, সাঁসদিঢজিযে দান ।
বহুতৰ ভৌন্ত বহি গ/য়, বা'খ জীউ-অভিমান ॥ (ধবীব।

)

হে কবীর । গুক হ”তে
জ্ঞান যে লভিতে চায়,

“শির যেন করে তারে দান।
গিয়াছে অবোধ কত

সংসার-সাগরে ভেসে,
বাঁচাইতে আত্ম-অভিমান ॥
টীক।। আত্ম-আভিমান, বাঁধ! মন্তককে, হৃদগ্পকে, প্রাণকে গুরুপদে বিলুষ্টিত করিয়!
দিতে বাধ দেয়।

সদ্গুরূকে সদ্দক করুঃ তন মন ধম কৃববান।
দিলকে অন্দব দেহবা, তা মিলি ভগবান ॥ ( গবীবদাস |)

রি

সদৃগুকদেবর সম্মুখে সতত
দেহ-মন ধন কর বলিদান।
অন্তর মাঝে যে আছে দেবালয়,

সেইখানে তুমি পাবে ভগবান ॥
তন মন দিয়া তো! ভলা কিয়া, শিরক! জায়ী ভার ।
কব" কহৈ কি মৈ' দিয়া, ঘনী সফৈগ।
মার ॥ (কবীব।)

তন্থ-মন দিযাছ ভালই করিয়াছ,
নেমে ঘানে তোমার মস্তকের ভার।

" কখনো যাঁদি কিন্ত বল-_-আমি দ্িয়াছি,”

খেতে হবে তোমারে বছুতর ম্কার ॥
সফি

গুজভ- অন্দে
ক

।

এ ৯৮7

বিন দরশন কল না পভ, মনুষ্থা ধবত না ধীব
চরণদাস, গুরুচৰণ বিন, কৌন মিটাট্ব পীভ ॥ ( চবণদাপ। )

দবশন বিহ্ননে বিকলত। ঘুচে না,
ধৈর্য্য তো নাহি মানে এ অধীব মন |
চবণদীস কহে__বিনা গুরুচরণ

কিসে আর যাইবে প্রধণের বেদন ?

জর! মীচ ব্যাপৈ নহা, মুবা ন শুনিপয় বোয়।

ই

চল কবীব বা দেশ/ম, জহ বৈদ| সাদ*রু তোৰ ॥ ( কবান।)
জরা-মৃত্যু কথা আছে সববস্থানে,
মরে নাই কেহ শুনা নাহি যাষ।
চলবে, কবীব । ০সই দেশে চল,

গুরু-বৈদ্যরাজ আছেন যথায ॥
এয্সস1! কোই ন1 মিলা, হামাক! দে উপদেশ ।
ভবসাগরমে বুড়তা, কর গহি কাচে বেশ" € কবীর |)

|

এমন তো কেহ মিলিলনা মোর,

ধার কাছে আমি পাৰ উপদেশ-_
ভব-পারাবারে ডুবিতেছি আমি,
তুজিবেন মোরে ধরি" যিনি কেশ ॥

২৭

গুক-অহ্বেষণ

এমুসা কোই না মিলা, ঘাসে বহিয়ে লাগ।
সব জগ জলত। দেখিয়, অণনী অপনী খাগ ॥

কবীর ।)

এমন, তো৷ কেহ মিলিল ন। মোর,
ধাাতে সতত লেগে থাকা যায।

জগতে সকলি জ্বলিতেছে দেখি
আপন আপন

আনল-জ্খালায় ॥

এয়দা কোই না মিলা, হাম ক! দে পঠিচান।
অপন। করি কিরপ। করি, লে উতার ঠমদান॥

(কবাব।)

এমন তো কেহ মিলিল না, হাযরে |

স্থবন্ত চিনাইযা দিবেন আমায় ।
আপনাব ক্রিয়া ককণা কবিযা,

|
কা

লইযা ধাইবেন ফাক] জাযগায় ॥
ফাকা জগ”

-স সা'রর স্বাসরোধদ২ কোঙাহল ও আবঞ্জন! হংতে দুরে।

এয়সা কোউ ন1 মিলা, বাল ক হীছুখ বোষ।
ঘাসে কঠিয় ভেদবী, সো ফির বৈবী চোযু॥

(কবীব।)

এমন তে। কেহ
মিজিল না, যারে
কেঁদে কেদে ছঃখ জানাব আমার ।
যার কাছে কহি অন্তরের কথা,

বৈরী হযে যায় সেই যে আবার ॥
সর্পহি দুধ পিয়াইয়ে, দোই বিষ হৈব যায়।

এয়সা কোই না মিলা, আপহী বিষ খায় ॥ (কবীর ।)
“ছুধ পিয়াইঠ্লি সাপেবে, সেই ছধধ ,
কবিয়া যে দেয় সে বিষাক্ত ভীষণ।

এমন তো কেহ মিলিল না, হায়রে!

বিকার-বিধ মোর খাবেন যেজন ॥

দোহারলী

২৮

হাম দেখভ জগ জাত হৈ, জগ দেখত হাম জাহি।
এয়ন1! কোই না মিলা, পকভি ছুড়াবৈ বাহি' ॥ (কবীর ।)

আমি দেখিতেছি জগৎ যেভেছে,

জগৎ দেখিছে আমি চ'জে যাই।
কাল-গ্রাস হ'তে টেনে "ছাভাগবেন, '

এমন তো। কেহ আমি নাহি পাই ॥
জৈলা ঢুঢ়ত মৈ ফিরৌ”, তৈস! মিলা ন কোয়।
ততবেতা! তিবগুণ রহিত, নিরগুণসে রত হোয় ॥ (কবীর ।)

যেমন খুজিয়। বেডাতেছি আমি,
তেমন তে নাহি মিলিল আমার-_
তত্বজ্ঞানী যিনি ক্রিঙণ-রহিত,
নিগুণে নিরত পরাণ ষাহার ॥
এয়সা কোই না মিলা, সত নামক। মীত।
তন মন সৌপৈ মিবগ জে], শুপৈ বধিকক। গীত ॥ (কবীব।)

এমন তো «কহ মিলিল না মোর
সত্য-নাম-দাতা সুহৃদ স্বজন-__

তন্ু-মন দিব বাহারে পিয়া
গীত শুনি” মগ ব্যাধেরে যেমন ॥
এয়সে তো! স্গুরু মিলে, জিনপে বহিয়ে লাগ ।
সবহি জগ শীতল ভয়া, যব মিটা অপনী তাঁগ : (কবীব।)

সদ্গুরু যদি হেন 'মিলে যায় আমার,
লাগিয়া থাকি ধাহে অটল অচল |

সমস্ত জগৎই শীতল হযে যায়,
নিদ্ধে যবে আপন অস্তর-অনল ॥

২৯

গুরু- অন্বেষণ

িন চুঁঢা তিন পাইয়া, গহিরে পানি পৈঠি।
মৈ বপুরা বুড়ন ভরা, রহা কিনারে টবঠি ॥ (ককীর।)

তেই খু'ঁজিয়াছে সেই পাইয়াছে
গভীর জলেতে করিয়া প্রবেশ ৷

আমি *হতভাগ! ডুবিতে ডরাই,
কিনারায় বসি' সহি 'কত কেশ ॥
সো দিন কৈস! হোয়গা, গুরু গহগে বাহি।
অপনা করি ইবঠাঁবস্তী, চরণ কম্লকী হি ॥ ( কবার।)

সেদিন কেমন হইব, যেদিন
গুরু মোর বাহু করিয়! ধারণ,

শীতল চরণ-কমল-ছায়ায়
বসা*বেন মোরে করিযা আপন ?
টীকা।

ক্ষেনল কেমন সখের দিন।

“জরা অবকে সদ্গুরু মিল, সব দুখ আাখী*রোয়।

চরনে! উপর সীস ধরি, কৌ জে! কহন৷ হোয়॥

(কবীর ।)

সদগ্জরু এখন মিলে যায় ষদি,

» কাদি' কহি সব হঃখ আপনার-_
চরণের পরে মস্তক রাখিয়া,

কহি ভারে যাহা আছে কহিবার ॥

গুল ভক্ভিস্ুন্যাভি] 1

নাচে গাঁহে পদ কহে, নাহি গুরুস হেত।
কহে কবীব, কেও উপজ, বীজ বিহবনা ক্ষেত ॥ (কবীর |)

নাচ, গাহে আর পদারলী কহে,

ভকতি

নাহিক

গুরুতে।

কহিছে কবীর, কিসে হনে ফল
বীজ না বপিলে ক্ষেতেতে ?

চৌষট দীবা1 জোইকে, চৌদহ্ চন্দ মাহি।

১

তেহি ঘর কিসক] চাদন!, জেহি ঘর সদ্গুরু নাহি || (কবীর |)

চৌষ্টি প্রদীপ জ্বাল যদি ঘরে,
চৌদ্দ চন্দ্র যদি সেইখানে ভাম়,
কিসে মালে।কিত হাবে সেই ঘর
সদ্গুক ঘদি না! বহেন তথাষ ?
টাক1। চৌধটি প্রদীপ. চৌধট্রি যোগিশীর কল1।
৪ বেদ, ৬ বেদ।ঙগ, মীমাংসা, স্যার, পুরাঁণ ও ধর্দমশান্ত্র

চৌদ্দ চন্দস্চতুর্দরশ বিদ্য।র প্রকাঁশ।
«ই চসুর্দশ বিদ্যা ।

কবীর তে নর অধহায়, গুরুকো। কহতে আগ্তর ৷
হরি রুটে গুরু শরণ হায়, গুরু কাট নাহি 21ওধ 1 (কবীর ।)

অধম সেজন যেজন, কবীর, *
গুরুদেবে তুচ্ছ মনে করে, হায়!
হরি রুষ্ট হ'লে শ্াগুরু শরণ,
গুরুরোষে আর নাহি যে উপায় ॥

৩১

গুরুভক্তিশুন্যতা

কবীব গুরুভক্কি বিন, রাজা গাধা হোয়।

মাটা লদে কুম্হারকি, ঘাস না দেবে কোয় ॥ ( কবীব 1)
যে রাজা, কনর, গুরুভক্তি-ছাডা,

বাজ নহে, গাধা সে বটে হয়।
কুমাবের মাটী বহিযা সে মরে,
ঘাস দিতে তারে কেহ না রয় ॥
গুরুক] ছোট। জান কর, দ্বানযা আগে দ'ন।

জীবনকো! বাজ। কা, বশ মায়াকে অধীন ॥) ।(সবীর 1)

ছোট মনে করিযা গুকদেবে, যেই জন
জগতেব নিকটে দীনতা দেখায়,

আব এই নুশ্বব জীবনেরে রাজা কহে,
মাযার অধীনত তার নাহি যায় &
টীকা" রাঞ্জা

দারগ্রেষ্ঠ বন্তা।

গ্রুপ কবৈ কপট চতুরাই, সো হ সা ভব ভবমৈ আই।

ঘো শিষ গুরু"কা নিন্দা ৭৯ব, একব শ্বান গ্ঃগ ম পড় ॥ (কবীর । )

যে শিষ্য গুরুর সাথে

ছল ও চাতুরী করে,

এ ভব-পাথাক সে যে ভ্রমে অনিবার ।

যে করে গুরুর নিন্দা,

স্থনিশ্চয় সেই জন

শুকর-বুকুর-যোনি পায় বার বার ॥
গুরুকো মান্ুখ করি জানত, চরণাম্মতকো! পানি।

তে নর নবক জাহগে, জন্ম জন্ম শ্চৈ স্বানি ॥ (কবীৰ ॥)
*গুরুরে মানুঘ মনে করে যেবা,

চরণাম্ৃতে যে মনে করে জল,
সে নর নিশ্চয় নবকে যাইবে,
কুকুর হইয়া জন্মিবে কেবল ।

৩২

দোহাবলী
পণ্ডিত পড়ি গুণি পচিমুয়ে, গুরু বিন মিলৈ নজ্ঞান।
জ্ঞান বিন! নহি' মুক্তি €হ, সত্ত শবদ পরমাণ & (কবীর । )

পড়িয়া ও গণিয়া' মরে বৃগা পণ্ডিত,
গুরু বিনা কদাপি নাহি হয় জ্ঞান।
জ্ঞান বিন। নাহিক মুক্তির লাভোপায়ু, _
সত্য শব্দ তাহার রয়েছে প্রমাণ ॥
চীকা।

পত্ডিত-ততজ্ গুরুশুস্ত লািত্য।ভিমাঁনী ব্যক্তি ।

উজ্জ্বল পহিরে কাপভে, পান স্বপারি খাহি' ।

সে! ইক গুকুকি ভক্তি বিশ্ব, বাধে জমপুর যাহি' ॥ ( কবীর ।)

পরিধান ক'রেছ উজ্জল বেশতৃষা,
চর্বণ করিতেছ স্থপারি ও পান।

এক গুরুভক্তির অতাবেতে তুমি ষে
বন্ধনে ষমপুবে করিবে প্রয়াণ ॥
সদ্্গুরু সন্ত দ্চাল বিন, সব জীব কাল চবায় '
বাধি করমকে বশ রখৈ, সকৈ ন স্থরতি পায় ॥ (তুলশীসাহেব।

)

সদ্গুরু সত্ দয়াল বিহনে,
সর্বজীবে কাল করেরে চর্বণ,

বাধিয়া কর্মের বশীভূত রাখে-_
স্থরতি তারা না লভে কদাচন ॥

ক্যা হিন্দুক্যামুসলমান, ক্যা ইসাই জৈন ।

্তি
কৈ নাপাওযে ৫5ন ॥ (কবীর ।)
পূরণ বিনা,
গুরুভক
হিন্দুই হস্ক কিন্া! হ'ক যুসলমান,
কিন্বা হ'ক জৈন, অথবা গ্রীষ্টান__
ভর! গুরু-ভকতি ব্যতীত কেহ নাহি

লভিতে পারে কতু দেব ভগবান ॥

যে! হি গুরুতে ভয় ন| মেটে, ভ্রান্তি মন্কি না যায়।

গুরুতো এয়স! চাহিয়ে, ঘে! দেই ব্রহ্ম দরশায় ॥ (কবীর|)

' সে গুরুতে কিব। কাজ, যেই গুরু হইতে
মনের ভুল-ভয়
নাহি যায় দিয়া?
তেমনি
তে! গুরুদেবে প্রয়োজন নরের,

যে গুরু দিয়া দেন ব্রহ্ম দেখাইয়া! ॥
কবীর গুরুয়াতো সম্তে ভয়ে, কৌড়িকে পঞ্চাশ ।
আপান তনকি শুধ নহি, শিষ করণকি আশ %( কবীব।)
গুরু এত সস্তা হয়েছে, কবীর |

মিলে এক কডা কডিতে পঞ্চাশ ।
আপন দহের হয় নাই শুদ্ধি,
তথাপিও শিষ) করিবার আশ ॥
গুরুয়। তো ঘর ত্বর ফিরৈ, দীচ্ছ। হমরী লেহু।
কৈ বুড়ো কৈউছলো, টাকা! পরদনী দেহ ॥ ( কৰীর ।)
গুরুতো অনেক
ঘরে ঘরে কিরে,

*

বলে- “দীক্ষা মোর করহ গ্রহণ+

ভুব কিন্বা উঠ, কিবা আসে যায়-_
মোরে দিয়ে দাও প্রণাষমী উত্তম ॥%

ধৌোহাবলী

৩৪

কানফুক। গুরু হ্গকা, বেহদকা! গুরু খর ।

বেহদকা! গুরু যব মিলৈ, তব লাগৈ ঠিকানা ঠৌর ॥ ( কবীর 1)
কাণ-ফুকা গুরু যথা তথা গিলে,
যথার্থ গুরুর আলাদ। ধন্পণ।

ভবাব্ধিপারের নিশ্চয়তা হয়,
সে যথার্থ গুরু মিলে যেইক্ষণ ॥
জ। ক! গুরু টহ আধরা, চেল! নিপট নিরক্ধ ।
অন্ধ! অন্ধ! ঠেলিয়॥ দোউ কৃপ পরস্ত ॥ (কবীর ।)

যে শিষ্য নিপট অন্ধ, তার যদি
অন্ধ গুরু মিলে, উভয়েই মরে-_

অন্ধ অন্ধজনে টেনে নিতে নিতে

উভয়ে কৃপেতে ঘেইমত পড়ে ॥

গুরু [কয় হৈ দেহকা, সদ্গুরু চীন্হা নাহিখাঁ।
গোতা
ভব্সাগরণে জাল/ম, ফিরি ফিবি

॥ (কবীর )

দেহেরে ৫বজন গুরু করিয়াছে,

চিনিতে পারেনি সদ্গুর কেমন,

ভবসাগরের জালেতে পড়িয়া

বার বার গোতা খায় সেইজন ॥

কবীর ঝু'টে গুরুকি পান্থকো॥ ত্যজৎ ন কিন্গে বার ।
দওঘ়ার ন পাওয়ে শব্বকা, ভরমে ভবজলধার ॥ (কবীর ।)

অসদ্গুকুদের
পথ ত্যজিবারে,
কবীর, কভু না দেরী করিবে ॥
না ত্যজিলে
শবের পাবে ন! হয়ার,

ভবজলধারে
শুধু ঘুরিবে

৩৫

অসদগুরঃ

টীকা। শক্ষের... ঘ্বুরিবে শবে র, অর্ধ শবারপী বর্ষের, হুত্বার (শ্রেবেশপথ)
পাইবে না। শঙ্গ-্রচ্ষে প্রবেশ করিবার উপায় খু'জিদ্ব। পাইবে না, কেবল তঞ্চ

পুনঃ_পুন: জ্মিবে ও মরবে |
জলধারে ঘুরিতে থাকিবে

কবীরা পুরা! সদ্গুক্ না মিলা,*রহা অধুর] শিখ ।
খাঙ্গ ঘতীকা পরহী টক, ঘর ঘর মার্ষে ভিথ ॥ ( কবাঁর।

হে কবীর। পূর্ণসদ্গুয়না পেয়ে,
শিষ্যের মন তো! চঞ্চল রহিল ।

বতির বেশ সে অঙ্গেতে পরিয়া,
ঘরে ঘরে ভিক্ষা মাগিতে লাগিল ॥
কধারা পবা সদ্গুক না মিলা, রহাণ্অধুর1 শিখ ।
নিকসবো হরিভজনকেঁ, বঝি গলে মায়া বিক॥ (কবীর |)

হে কবীর ! পূর্ণসদ্গুরু ন1 পেয়ে,
শিষ্যের মন তো চঞ্চল রহিল ।

হরি-ভজনে সে বাহির হইয়া,

পুনঃ মাযাঁপাশে আবদ্ধ হইল ॥

শ্িশ্যপশণ-কভ আস্ গুলস্ল প্রস্পহ্ন।
শিপসপহিিপনি

ইসা নিরষল নাম ঠহ, নিরমল করৈ শরীর ।
ইর জান যণ্ডলীক হৈ, চকবৈ জ্ঞান কবীর ॥ ( গরীবদান।)
হেন নিরমল বস্ত হয় নাম,

নিরমল করে সকল শরীর ।
অন্ঠ অন্ত জ্ঞান মাগুলীক দম,

চক্রবর্তভী-জ্ঞান কহিল কবীর ॥
টীষ্ক।

খগডলের ক্ষুপ্র অধিপতি ৷ চক্রবর্তী». মণ্ডল সমুহের অধীন্বর ।
যাওল-ীক

পায়ো জী মৈনে নাম রতন ধন পায়ো&

বন্ব অমোলক দী মেরে সদ্গুরু, কিরপা কর আপনায়ো ॥

জনম জনমকী পৃঁজী পাই, জগমে সভী খোবায়ো! ৷
খরটচৈ নহি' কোই চোর ন লেবে, দিন দিন বঢ়ত সবায়ো ॥
আয়ো।
তরগর
। ভবসা
সদ্গুরু,
সতব নাব খেবটিয়
যশ গায়ো! ॥ €মীরাবাই)
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর, হরখ_হরথ

পাইয়াছি আমি হে,
নাম-রতন-ধন পাইয়াছি সার ৪
অমূল্য বন্ত মোরে দিয়াছেন সদৃগুরু,

আপনি করি' মোরে করুণা অপার ॥

৩৭

শিষ্-কর্তক গুরু-গ্রশংসা

পু*জি জন্ম-জন্মের পাইয়া, করিয়াছি
জগতের সকলি সুখে পরিহার ।

খরচ নাহি কিছু, চোরে তাহা লয়না,
দিন দিন মাপেতে হয় বৃদ্ধি তার ॥

সত্যক্লী “নৌকার মাঝি মোর সদ্গুরু,
তাহে ভবসাগর হইয়াছি পার।

মীরার প্রভূ হন গিরিধরএনাগর,

|

গাহিতেছি হরষে যশোগাথা তাত ॥ '
টীকা । রৈদাস মীরার গুরু ছিলেন। হগ্যশি রৈদান জন্মভোর মুচর জাজ করিয়!ছিলেন,
তথাপি গাছার মীরার মত শিবা! হওয়াতে বুঝ! যাঁর ভিন কি প্রকারের সধু ছিলেন।

দাদু সদ্গুরু বন্দিয়ে, সো! মেরে সির-মৌব ।
স্বন্দর বহিয়া জায় থা, পকডি লাগায়! ঠোর ॥ (ন্ন্দরদাস।

)

দাদু গুরু মোর ম্মথার মুকুট,
বন্দি আমি তার চরণ-কমল ।
ভেসে যেতেছিল স্থন্দর যখন,
* ধরি" তারে তিনি মিলাইলা স্ল ॥
সুন্দর সদ্গুরু আপ তে, অতিহী ভয়ে প্রসঙ্গ ।
দূরি কিয়া সন্দেহ সব, জীব ব্রহ্ম নতি ভিন্ন ॥ (হুন্দবদান।

)

সদ্গুরু আপন করুণ্া-প্রভাবে
প্রসন্ন হইয়া মোরে অতিশয়,
ঘুর করি' দিলা সন্দেহ সকল-_

বুঝিয়াছি, জীব শ্রচ্ম ভিন্ন নয ॥
টীকা । দর ও ক্ষমাগুণের আধিকাবশতঃ জাদু “দাদু দয়াল” আখা। পাইরাছিক্ন।

দোগাবলী

৩৮

'জগজীবনকে চরণ মন, জন দূলন আধার ॥
নিশ দিন বাজৈ বীশ্ুরী, সত্য শবদ ঝনকার ॥ (ছুলনদাস।)
|

জগজীবনের চরণ-আধারে
ঃ
দুলনের মন করিছে বিহার'।
নিশি-দিন প্রাণে বাজিছে বাঁশরী,
' সত্য শব্ধ হ'তে হ'তেছে ঝঙ্কার ॥

টীক!।

দুলনদ!স জগতীবমের গুরুমুখ শিহা ছিলেন।

চরণদাঁস সদ্গুরু মিলে, সমরথ পবম রুপাল।
দীন জানি কীন্হী দয়া, মে। পব ভয়ে দয়াল ॥ (দযাব*্ই ॥)
চবণদাস গুরু

লভিযাছি উত্তম,
সমর্থ অতিশয়, পরম কৃপাল।
দীন জানি আমারে
করিলেন করুণা,

মম প্রতি হইলা অশেষ দযাল ॥
শসার

সপ,

দৌহাবলী
দ্বিতীয় ব্ল্লী |

হনাএু
ও ন-হ্নঙ্দ ॥

গাব অঙ্গার! ক্রোধ ঝল, নিন্দা ,ধৃম। হোয়।
ইন তিএনাকে! গরহরে যো, সাধ কহাওয়ে সোম ॥ ( কবার))
অনল

সম

ক্রোধ,

অঙ্গাব গালাগালি,

নিন্দায় ধুম সম জানিবে নিশ্চয় ।
এই তিনে যেজন
করেন পরিহার,
সাধু নাম তাহারি উপযুক্ত হয় ॥

দোহাবলী

৪০

সোই সাধ শুনি সমুঝি কর বামভক্তি থিরভাই।
'লড়িকাই কে পৈরিবে, তুলসী বিসব1 যাই ॥ (তুলসীদাস। )

সেই সাধু; যার বুঝিয়া শুনিয়া

স্থিরভক্তি রহেগ্রীরামের পায়।
হে তুলসী| তারা বালক-সমান,

.

সে চরণ যারা পাশরিয়া যায় ॥

গুরুক! আজ্ঞা আবহি, গুরুকী 'আজ্ঞা যায় ।

কহৈ কৰীব সে! সন্ত হৈ, আব গমন নসায় ॥ (কবীর।)

গুরুর আদেশে আসে যেইজন-_
চলিযাও যায় গুরুর আজ্বায়,

কহিছে কবীর-_-সাধু সেইজন,

ভবে আনাগোন! তার ঘুচে যায় ॥
জেয জেযো গরু গুণ সাভনৈ, ত্যো ত্যে। লাগৈ তীর ।
লাগেসে ভাগৈ নহি, সোই সাধ স্থধীব ॥ (কবীর |)

যে যে ভাবে গুরু আকর্ষেণ গুণ,

(ই সেই ভাবে লাগে দেহে তীর
লাগিলে যে নাহি করে পলায়ন,

সেই বটে সাধু পরম অধীর ॥
ঈকা।

গ৭-ধনুগণ।

ভীর-শবের তীর।

বিষক1
অম্বত করি লিয়া, পাবককা! পানী ।

বিটা হর রিসির মো সাধ বিনান। ॥ €দাদু।)
অস্ত করিয়। নিল ধিনি বিষ্,
জ্বলস্ত অনলে একেবারে
জল,

বাকা ধার হাতে জোজা হইয়াছে__
সাধু তিনি হু'ন বিজ্ঞানী
বিমল ।

৪১

সাধু

গাহী দাম ন বাধই, নহি নারী?স নেহা ।
কহ কবীব তা সাধকী, হয চবণনকী খেহ £ (কবীব।)

গাঠিতে টাবাঁকডি
ঘিনি নাহি বাধেন,
নারীর প্রতি ধাব নাহি আকর্ষণ -_-*
কহিতেছে কবীর সাধু বটে তিনিই,
আমি তার পাযের ধুলার মতন।
দরিয়! লচ্ছন সাধকা, ক্যা গিবহী ক্যা ভেক।
নিহকপটী নিরংসক রহি, বাহর ভীতব এক ॥ € দরিক্ষ/-মাডোযাবী |)

গৃহস্থ অথব1 ভেকধারী সাধু,
লক্ষণ তাদের সম চিরদিন ।

, বাহিব ভিতর এক ভাহাদের,
অকপট তার বাসনা-বিহীন ॥
সাধ কমল মধ ব।সন!, এঁসা হলক। অর্থ ।
টৈল মনোরথ না বহৈ, নিশ্মল ধার! গঙ্গ ॥ ( গবীবদাদ।

সাধু হ'ন পদ্মের ৭,

)

ভিত্ারর সৌরভ,

তাহারি মত লঘু শরীর তাহার ।

মলিন মনোরথ
|

নাহিক তার, তিনি

নিশ্মল জলধারা যেমন গঙ্গার ॥

সাধনকে সংশ। নহী, দয়! সব সুখ জান।
মন কি দুবিধা মেট করি, কিয়ো রাম-বস পান ॥ ( দয়াবাঠ |)

সাধুদের হ্বদয়ে

» সংশয নাহি রয়,

সকল সুখে সুখী তাহাদের প্রাণ ।

মনের দ্বিধা যত

মিটাইয়া তাহার]

করেন অবিরত রাম-রস পান ॥
টীকা । রাম-রন-ঞীরামচন্ত্র-রূপ রদ-_“রলে। বৈ সঃ”

দোহাবলী
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* রক্-ছাড়ি পয়কে। গহৈ, ভেযো রে গৌকা! ৰজ্ছ।
বপুপ ছাডৈ গুণ গহৈ, এঁসা সাধু লচ্ছ॥ (কবীর ।)
রক্ত না লইয়া গ্বোবৎস. যেমতি
মাতৃদেহ হ'তে "দুগ্ধশুধুলয়,

দোষ ফেলে রেখে গুণের গ্রহণ
সাধুর লক্ষণ সেইমত হয় ॥

জ্যাযসে জল সর বাঁচমে, রহত ভেক অকু তৃঙ্গ ৷

ভেক ন। পাওয়ে ভেদ কছু, ভূঙ্গ পিহুত সারজ ॥

ষষ্পি সাধু অসাধু জন, রহত একহি ঠাই ।
সঙ্জন গহত সার সতম্, নীচ গহত কছু নাই ॥ ( কবীব।)'

কমল-বিশোভিত-স্রাবব-তীরেতে

ভেক ভূঙ্গ উভযে করিলেও বাস, ;
কমল-মধু-ন্ধাদ ভেক কিছু জানে না,
ভূঙ্গ কিন্তু পিষে তা ভবিযা পিযাস ॥

সেইমত যগ্যপি সাধু আর অসাধু

এক স্থানে উভযে করে অবস্থান,
করিযা লয সাধু সার বস্তু গ্রহণ,
অসারে ম'জে গ্াকে অসাধুব প্রাণ ॥

পাঁধু তৃখ! ভাবকা, ধনকা তূখা নাহি।
+নকা ভূখা যে ফিরৈ, সো! তে! সাধু নাহি ॥ "(কবীর |)

|

সাধু হন শুধু ভাবের পিযাসী,'
মুগ্ধ ন'ন তিনি ধনলাভেচ্ছায়।

সাধু-নাম যোগ্য নহেতো সেজন,
ধনের পিয়াস! যাহারে ঘুরায় ॥

৫

সাধু

সিংহ সাকা এক মতি, জীবিতহীকো খায়।
ভাবহীন মিবতক দশা, তাকে নিকট না « ॥ (কবীব।)
সিংহ,ও সাধুব একই প্রকৃতি _
জীবিত যাহাবা তাভাদেৰি খায।

ভাবহীন ঘার! মুতের মতন,

_ তাদের নিকটে তাহাবা না যায ॥
টীক1।

তাবপ্াহী জনার্দনের সেওক লাধগণকেও ভানগ্র।হীই হইচে হুর়।

সাধু সিংহ সমান হৈ, গবজত অনুভব জ্ঞান।
কবম ভরম সব ভজি গয়ে, দয়! দৃন্যা অজ্ঞান 1 ( দয়াবাই |)

সিংহের সমান সাধুগণ _তারা
*
ৃ

গর্জিযা কহেন অন্রভব-জ্ান ।
/স গঞ্জন নি” কবম-ভরম
সব যায, দুবে পলাষ অজ্ঞান ॥

টীকা 1 অনুভব জ্ঞান্ন্বম্ব জীবনে অনুভূত জ্ঞান, মুখ জ্ঞান সঠে। গর্জন

ভক্ত রাম প্রলাদের “ঢোল মাবা বাণী” ম্মর্তন্য।

সাধু জলক1 এক অঙ্গ, বরতৈ সহজ ৪তাব।

উ'চী দিশা ন সঞ্চরৈ, নিবন জহা ঢলকাব 41 দবিয়া-দীডাযাবী | )

সাধু আব জঙ্গ এক প্রকৃতির,
সহজ-স্থভাবে সদা তারা বয।
উচ্চদিকে তারা যায় না কখনো,
নিয়দিকেতেই'গতিশীল হয ॥
সাধ কপাল দুখ পবিহরণ, বর ভার নহি কোয়।
ছিম! ভ্রান সত ভাখহী হিংসা রহিত জো হো

দুখ স্থখ এক সমান হৈ, হরষ শোক নহি ব্যাপ।
উপকারীধুনিঃকাঁমতা, উপজজৈ ছোহ ন তাপ ॥

সদ রহৈ সম্তোষমে, ধরম আপ দৃঢ়ধার ।
আঁশ এক গুরুদেবকী, খর ন চিত্ত বিচার ॥

এতহপলক্ষো

দোহাবলী
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সাবধান ও শীলতা, সদ। প্রফুলিত গাত | ”

নিরবিকাব গম্ভীর মতি, ধীরজ দয়া বাত ॥
মান অপমান ন চিত ধরৈ, রন কো সনমান।
জো কোই আশ! করৈ, উপদেশৈ তেহি জ্ঞান ॥
শীলবস্ত দৃঢ় জ্ঞানমতি, অতি উদ!র চিত হোয়।
লজ্জাবান অতি নিছলতা. কোম-ন হিরদা! সোয় ॥

জ্ঞানী অভিমানী নহ্”, সব কাহ্সে হেত।
সত্যব।ন পরস্থাবথী, আদর ভাব সহেত ॥

এস! সাধু খোজি কৈ, রহিয়ে চরণে! লাগ।
মিটে জনমকী কল্পনা, জাকে পূরণ ভাগ ॥ (কবীর । )

সাধু কৃপাময় ছঃখ-বিমোচন,

বৈর ভাব তার কারো সাথে নাই ।
তিনি ক্ষমাশীল জ্ঞানী হিংসাশুন্,
সৎকথা তাহার মুখেতে সদাই ॥
হর্ষ আর শোকে নন অভিভূত,
ছখে-স্থখে ঈশা রহেন সমান ।

উপকারী তিনি কামনা-বিহীন,
মোহ-তাপ হ'তে মুক্ত তার প্রাণ ॥
সন্তুষ্ট হইয়া রহেন সতত,

দ্বঢরূপে ধরি? ধর্ম আপনার ।
শ্রাগুরুর আশ! করেন কেবল,

চিন্তে আর কিছু না করি' বিচার ॥
সাবধানী তিনি পরম ন্থশীল,
সদ' প্রফুল্লিত তার দেহ-মন ।

নির্বিকার ধীর গম্ভীর প্রকৃতি,
দয়া তার হাদে রহে অন্থুক্ষণ ॥

|

৪৫

সাধু

মান অপমান ন| মাখেন গায়,
অপরের সদা রাখেন সম্মান |
আশা করি" যেবা পাশে আসে, তারে

জ্বান-উপদেশ করেন প্রদান ॥

শীলতা-শোভিতপ্দৃঢ-ঞ্ছান-মতি
তিনি, চিত্ত তার অতীব উদর 1
লঙ্জাবান অতি অকপট তিনি,
কোমলতাময হ্ৃদয তাহার ॥

জ্ঞান-অভিমান নাহিক তিনেক,
সকলের প্রতি তিনি স্রেহময়।
সত্য-অনুরাগঠ, পরার্থপরতা”

আদরের ভাব সদ তার রয় ॥

এমন সাধুব খোঁজ ক'রে তুমি
লেগে থাঁক সদ! চরণে তাহার ।

মিটিয়া যাইবে জন্মের কল্পন',

সম্পূর্ণ হইবে “সাঁভাগ্য তোমার ॥
চীকা।

জগ্মের কম্পন বার বার জন্ম গ্রহণ করা, অথণ| ঘে কারণে বারবার দেহ কলি
বা স্থজিত হর, তাছ। ।৩

লাধু সম্ত তেহি জনা, জিন মানা বচন হমার ।
আদি অস্ত উৎপত্তি প্রলয়, দেখছ দৃষ্টি প্রসার ॥ (কবীর । )

সাধুসম্তজন তাহারাই বটে,
মেনেছেন ধারা বচন আমার-__,

আদি অন্ত আর উৎপত্তি প্রলয়

নেহারেন করি, দৃষ্টির প্রসার ॥

দোছাবলী
হরি দরঝারী সাধ হৈ, ইন সম ওঁর নত হোম্।
বেগি মিলাবৈ নামসে, ইন্হৈ মিলৈ জো! চকোয় ॥ ( কবীর |)
হরির দববারী
হবেন সাধুগণ,
তাহাদের সমান কেহ নাহি আব।
সত্বর মিলাইযা
দেন নাম তাহারে,
তাদের সাথে হয় মিলন যাহা ॥
সাধন কেবী দয়াসে, উপজৈ বহুত আনন্দ।

কোটি বিঘন পলমে টরৈ, মিটে সকল ছৃখ দ্বন্দ ॥ ( কবীর ।)
সাধুদের দয! হইলে, জীবের

হ'য়ে থাকে মহা আনন্দ উদষ ।

কোটী বিদ্বু নষ্ট হয একপলে,
ছখ-দ্বম্্ সব দূরীভূত হয় ॥
সাধ শবদ ন্থখ বরখিহৈ, শীতল হোই শরীর ।
দাদু অস্তর আতমা, পীবৈ শুবি জল নীর ॥ (দাদু ।)
শব্দ-স্ুখ সাধু বর্ষণ করিযা,

শান্ত স্ুশীতল করেন শরীর ৷
লব্ধ হ'লে পরে সাধু-জন-সঙ্গ,

অভ্তরাত্বা পিয়ে হরি-প্রেমন্নীর ||
নহি' শীতল হৈ চন্দ্রমা, হিম নহি তল হোয়ু।
কবীর শীতল সম্ভ জন, নাম সনেহী সোক্স ॥ (কবীর ।)
চত্রমা তেমন নহেক শীতল,

শীতল নহেক হিমানী তেমন,

যেমন শীতল হ'ন সে সাধুরা,
নামে অস্থরাগী ধাহাদের মন ॥

সাধু

৪৭
সাধ খিলে ছুঃখ সব গয়ে, মঙ্গল ভয়েশরীর,
বচন শুনত হি মিটি গই, জনম ম্রণকী পীব ॥ ( সহদ্ষীবাই 1)

সাধু যদি মিলে ছঃখ যায় গলে,
হয় শরীরেরো মঙ্গল উদয়।
করিলে শ্রবণ তাদের বচন

জম্ম-মবণের কষ্ট নষ্ট হয,॥
সাধ মিলৈ যহ সব টলৈ, কাল জাল যম চোট ।
নীম নবাবত ঢতি পড়ৈ, অঘ পাঁপনকী পোট ॥

(কবীর ।)

যমদণ্ড ঘোর আর কাল-জাল

সাধু মিলিলেই সব ফেঁসে যায়।

, ভাহার চববণে মাথা নোয়াতেই
পাপের পুটুলি মাটিতে লুটায ॥
টীকা । কাল জালস্,কালের ভ1ল।
শজাল ফেলে জেলে রয়েছে বসে।
অগম্য জলেতে মীনের আশ্রয়, ক্েলে জাল ফে লছে ভূবনময়,
যখন ব।রে মনে করে, তখন তারে ঞরেগেো! কেশে ।*- “রামপ্রসাগ সেন ॥

পাপের পু টুলি_ গ্রাহ। জব মন্তকে বহন করে।

ধেও বচ্ছ। গৌকী নজরমে, প্তেও সাই ও সম্ত।
হরিজনকে পীছে ফিরৈ, ভক্ত বছল ভগবস্ত ॥ ( গরীবদান। )

বংসে যেইমত গাভী

চোখের উপরে রাখে,

সাধুসন্তগণে প্রভু রাখেন তেমন।
ভকণ্ত-বৎসল হন্নি

দয়াময় ভগবানে

ভক্তের পশ্চাতে সদা করেন গমন ॥

জঙ্থা জা! বচ্ছা ফিরৈ, তহা৷ তই! ফিরৈ গায় ।

কৃহৈ মলুক জই। সম্ত জন, তা রমৈয়া ঘাম ॥ ( মলুকদাস। )

যেখানে যেখানে বৎস ঘুরে ফিরে,
সেখানে সেখানে গাভীও তো ষায়।
কহিছে মল্ক-_ যথা সাধুগর্ণ,
হৃাদয-বিহারী হবিও তথায় ॥
৬

মন মের! পন্থী ভয্মা, উড়ি কর চঢা অকাশ।
গগন মণ্ডল খালী পড়া, সাহিব সন্তো পাশ &

( কবীর । )

একদ। আমার মন পাখী হয়ে
উডে গিযেছিল আকাশের গায়,

গগণ-মগ্ডল খালি পভে আছে-_
দেখিল প্রভুরে সাধুরা খায় ॥
সন্তে। কারণ সব বচা, সকল জমী অলমান।

চন্দ স্থুর পানী পবন, জগ তীরথ ওঁ দান ॥ ( গরীবদাস |)
সাধুদের কারণে সমুদ্ঘষ রচিত__
সমস্ত ভূমি আর স্থনীল আকাশ,
চক্র, সূর্য্য, সলিল, পবন, তীর্থ যত,__
তাহাদেরি কারণে দানের বিকাশ 1।
চীঝা।

এই ভাবের কথ! আমেরিকার
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সাধ সমূদ্দর জানিয়ে, মাহী রতন ভগায়।
আয়॥ (কবীর)
চাট র
মন্দ ভাগ মুঠী ভরৈ, কর কঙ্ক

সাধু পারাবার জানিবে নিশ্চয়,
রত্বে ভরা তার গভীর অন্তর
মন্দ ভাগ্য তার, যে তাহা! হইতে

ভরি' তুলে কেবল কাকর ॥

”৪৯

সাধু সীপ সাহিব সমূন্দ, নিপজত মোতী মাহি।
বন্ত ঠিকানে পাইয়ে, নাল-খালমে নাহি ॥ কবীর | )

হরি-পারাবারে সাধু শুক্তি সম,

" * অস্তরে তাহার মুক্তার জনম |
ঠিকানায় গেলে ঠিক বস্তব মিলে,
খালে ও নালায় নহে কদাচন ॥
অপখ পুরুষাকা আরসী, সাধুহিকা দেহ ।
লখ জো চাহে অলখকো, উনহিমে লখ লেহ॥

সাধুসস্তগণের
*

)

দেহ হয় নিশ্চয়

অলক্ষ্য পুরুষের দর্পণ সমান ।

দেখিতে চাহ যদি *
্

(কবীর

অলক্ষ্য পুরুষেরে,

দেখিয়া লও ভাহে ভরিয়া পরাণ ॥

নিরাকার নিজরূপ হৈ, প্রেম প্রীতিসে সেব।
জো চাহৈ আকার তৃ', সাধু পরতছ দেব ॥ (কবীর ।)
নিরাকার হয় আত্মার স্বরূপ,
প্রেম-প্লীতি দহ সেব অন্ুক্ষণ।

যদি চাহ তার দেখিতে আকার,

«প্রত্যক্ষ দেবতা হের সাধুগণ ॥
কাম ক্রোধ জিনকে নহী, লগৈ ন তৃখ পিয়াস ।
পণ্ট, উনকে দরশসৌ, হোত পাঁপকো।
নাশ ॥ ( পণ্ট) 1)

কাম-ক্রোধ ধচুর নাহিক, ফেজন

কাতর ন' হ'ন ক্ষুংপিপাসায়?
দরশন তারে করিলে জীবের
পাপ যত সব নষ্ট হ'য়ে যায়॥

৫০

দোহাবলী
ধন জননী ধন ভূমি ধন, ধন নগরী ধন দেশ ।
ধন করনী ধন স্থকুল ধন, ভহ! সাধ পরবেশ ॥ (গরীব্দাস 1)

' ধন্ঠা সে জননী, ধন্য সেই ভূমি,
ধন্ত সে নগরী, ধন্য সেই দেশ,
ধন্য সেই কাজ, ধন্ঠ সে নু-কুল,
যেই সবে হয় সাধুর প্রবেশ ।।
যো কৈ নিন্দৈ সাধু'কা, সংকট আবৈ সোই।
নরক মাহি জন্মৈ মবৈ, মুক্তি ন বস হোই ॥ (কবীর |)

সাধুদের নিন্দা করে যেইজন,
সঙ্কটে পভিয! সেইজন যায়।

নরকের মাঝে জন্মে মরে শুধুঃ
মুক্তি সেইজন কভু নাহি পায় ॥
সাধু সেব জো৷ ঘব নি, সদ্গুরু পৃ! নাহি ।
সো! ঘব মরঘট লাবিখা, ভূত বসৈ তা! মাহি ॥

(কবীর |)

যেই ঘবে নাহি হয় সাখু-সেবা,

সদ্গুরু-পুজন যেইখানে নাই,
মৃতাবাস সম সে ঘর নিশ্চয__

ভুত বাস করে সেখানে সদাই ॥
জো ঘর গুরুকী ভক্তি নহি, সন্ত নহি মিহমান।

সো ঘর যম ডের! দিয়া, জীবত ভয়ে মসান ॥ (কবীর ।)

গুরুদ্দেবে ভক্তি যেই ঘরে নাই,
আমন্ত্রিত ন'ন সাধুরা যথায়,
সে ঘরে যমের পড়িয়াছে ডেরা,
জীব থাকিতেও মশানের প্রায় ॥
চীক1।

ডের1-তাবু।

৫১

সাধু

সাধ-সম্তরে এনমে, বসৈ হজ্র অমান্।

জে! ঘর নিন্দা সাধকী, সো! ঘর ডুবে জানঞ

( গরীবদাস।)

সাধুসস্তদের নয়নের মাঝে
* "বিরাজ করেন প্রভূ প্রেমময়।

নিন্দা যেই ঘরে হয় সাধুদের,
* সে ঘরের নাশ জানিবে নিশ্চয় ॥
কবীর মেরে সাধকি, নিন্দা কর মং কোয়।
যো চাদ টপ কলঙ্ক হায়, তও উজিমারা হোয় ॥ (কবীর ।)

কবীর কহে-_-মোর সাধুদের নিন্দ।
কর! কা'রো উচিত নয়।
“ থাকিলেও টাদেতে কলঙ্ক-কালিমা,

সাধু মোর উজ্জ্বল রয় ॥
অঠসঠ তীরথ সম্তেনে চরণে, কোটি কাশী'ন সোয় গঙ্গ রে।

নিন্দা কবসে নব কুণ্ডম1 জাসে, থারে আধলা অগ্ঙ্গ রে॥
রহে বহু তীর্থ সাধুর চরণে,

( মীবাবাই।)

রহে কোটি*কাশী আর শত গঙ্গা
নরকেতে যাবে, আখি হবে অন্ধ,

একর যদি তুমি সাধুদের নিন্দা ॥

কবীর 1 মায্ছা ডাকিনী, সব ক্রানুকো খায় ।
দাত উখাড়ে পাপিনী, যে! সম্ত্র নেরে যায় ॥ (কবীর।)

তে কবীর ! মায়া নামে যে ডাকিনী,
সকলেরে দেখ ধরিয়। খায় ।

সাধুর নিকটে গেলে সে পাপিনী,
দাত ভাঙরণ তার তখনি যায় ॥
মায়া দীপক নর পতঙ্গ, ভ্রম ভ্রম মাহি পড়ন্ত ।

কোই এক গুরু জ্ঞানতে, উবরে সাধু সম্ভ॥ (কবীর ।)
মায়! দীপশিখা, মানব-পতঙ্গ

দুরে ঘুরে তাহে পড়িয়। মরে ।
শুধু গুরু-জ্ঞানী সাধুসম্ভগণ

সে ভীষণ মায়া হইতে তরে ॥
বহত। নদী নিশ্মলা, বান্ধা সো গন্ধা হোই ।
সাধুজন রমতে ফিরে, দাগ
ন! লাগে কোই । (কবীর ।)
ন্রোতব্ষিনী
নদী নির্শল-সঙ্গিলা,
বন্ধ জল কিন্তু গন্ধের আধার ।
দেশে দেশে সাধু ঘুরিয়া বেড়ান,
দাগ নাহি লাগে মনেতে সাহার ।

৫৩

সাধু নি।র্বকার

কোই আবৈ ভাব লৈ, কোই অভাব লৈ আব।
সাথ দোউকো! পোষতে, ভাব ন গিনৈ অভাব ॥ (কবীর।)

ভাব নিয়ে আসে কেহ সাধু-পাশে,
কেহ ব! অভাব নিয়ে আসে আর ।*

উভয়েরে সাধু তোষেন যতনে,
ভাব বা অভাব না করি” বিচার ॥
চীক।।

অভাব
-.ভাবশূন্ততা। অপ্রীাতি।

স্তুতি নিন্দা কোউ করৈ, লগৈ ন তেহিকে সাথ ।

পণ্ট, এসে দাসকে, সব কোই নাবৈ মাথ ॥ ( পল্ট.।)
স্তরতি বা নিন্দন কেহ যদি করে,
না লাগেন তার সাথে সাধুজন।

এ হেন দাসের নিকটে সকলে
আপনিই করে মস্তক নমন।
কামক্রোধ মদ লোত নহি, ষট বিকার করি হীন ।

পস্থ কুপস্থ ন জানহী ব্রদ্ধ ভাব রস লীন ॥ ৪ দয়াবাই |)
কাম-ক্রোধ-মদ-লোভ শুম্ত সাধু

অন্থক্ষণ ষড-বিকার-বিহ্ীন ।

পথাপথ-ধার না ধারেন তিনি,
ব্রঙ্ষ-ভাব-রসে সতত বিলীন ॥

চন্দন জৈমী মাধ হৈ, সর্পহি সম সংসার ।
বা কে অঙ্গ লপটা বহৈ, ভাজৈ নাহি বিকার ॥ , ( কবীর । )

চন্দন সমান “হ'ন সাধুগণ,
সর্প সম হয় এই যে সংসার ।
বেষ্টন করিয়া থাকিলেও অঙ্গে,

নাহি হয় কিছু সঞ্জাত বিকার ॥

ও

পোহাবলী
পল্ট, না সম্য হৈ, সব দেখৈ তেহি মানি |

-টেঢ সোৰা মুহ আপনা, এনা টেঢা নাহি ॥ ( পল্ট, |)

দর্পণের মত সাধুজন জেনো,
মুখ তাহে করে সকলে দার্শন ।
বাকা-সোজা রহে মুখে. যার যার,

মুখ বাঁকা ব'লে বাঁকা না দর্পণ ॥
হম্তী চলে বাজারমে, কৃত কাখ হাজার ।

সাধুনকে ছর্তাব নহি, যও নিন্দে সংসাব ॥ ( ককীর। )
রাজপথ বাহিযা
কুঞ্জর যবে যায়,
কুকুর শত শত ডাকে পাছে তাব।

সাধুদের মনেতে

,. ছুর্ভাব নাহি হয়,

য্পি তাহাদেরে নিন্দয়ে সংসার ॥
নিন্দা স্বতি উভয় সম, মমতা হম পদ কণ্ত।

তে সঙ্জন মম প্রাণ প্রিয়, গুনমন্দিব স্থথপুঞ্ত ॥ (তুলপীদাস।)
নিন্দা ও জ্ত্তি উভয সম,

মমতা মম পদকণ্জ,

সে সজ্জন মম প্রাণ-প্প্রিয,

গুণমন্দির সুখপুঞ ॥
চীকা।
প্রতিমুত্তি।

সগব্ছক্তি। ক্র-কমল।
হুখপুণ্র-াহাতে
গুণমন্দির » স্ৃগুণ সমূহের মন্দিররপী।

হখ

পুতরীকৃত,

যিনি

হৃখের

সাঞ্চুল €পর্্য ও পন্গা্লল্র া।
৮০০০০

সচজ বসীনল হোয়সে, করৈ অহেত পব হেত ।
ঘ্যায়াস পীভককি জিয়ে, উ তউ রস দেত॥ (কনীব)।

অহিত করিলেও, সঙ্জন সকলে

পবহিত সাধিতে বিমুখ না হন__
গীডন করিলেও, ইক্ষু যেইমত
বসদানে ক্ষাম্ত না হয কদাচন ।॥।

সন্ত ন ছোড়ে সন্তই, কোটির মিলৈ অসন্ত।
মলয় ভূবঙ্গম বেধিয়া, শীতলতা ন তজস্ত ॥

(কবীব)।

সহ অসাধু মিলিলে)ও, সাধু
সাধুতা কদাপি না৷ ছাডেন ভার ।

ভূজঙ্গ-বেষিত হ'লেও মলয়
শীতঙগতা। নাহি করে পরিহার ॥
সঙ্জনকো! দুখ দিয়ে, ছুর্জন পুরে আশ ।
য্যায়সে চন্দনকে ঘিসিয়ে, সুন্দর দেত*ম্থবাস ॥ (অজ্ঞাত ।)

সঞ্জনেরে ছঃখদিয়া কত-মতে
হর্জন পুরায় আপনার আশ,

ঘর্ষণ করিলে চন্দন যেমতি
দেয় অবিরত সুন্দর সুবাস ॥

৫৬

দোহাবলী
খ্দখাদ ধরতী সহে, কাটকুট বনরায়।
কুবচনতে! সাধু সহে, আউরকে| সখন না যায় ॥ (কবীর ।)

খননাদি সহে ধরণী কেবল,

গাছপালা শুধু কাটাকুটা, সয়।
কুবাক্য সহেন সাধুগণ শুধু,
আর কারো! তাহ। সহ নাহি হয় ॥
বুদ আঘাত সহে গিরি যায়সে।
খলকে বচন সম্ত সহে ত্যায়সে ॥ (কবীর । )
করে থাকে সহা জলধারাঘাত

অটল অচল পর্ধত যেমন,
সাধুগণ শুধু খলজনবাক্য
অবহেলে সহা কবেন তেমন

।।

সঙ্জন-চিত্ত কব ন ধরত, ছুঙ্জনজনাক বোল ।
পাহন মারে আমকে, তউ ফল দেত অমোল ॥ (কবীর)

হুর্জন সকলে যেই কথা বলে,
ধরে না কভূ তা' স্থজনের প্রাণ।

টিল মারিলেও আমের গাছেতে,
অঙ্গুল্য ফল পে তবু করে দান ॥
বৃচ্ছ কবহ্থ নহি' ফল ভখৈ, নদী ন সঞ্চে
নীর।
পরমারথকে কারণ্, সাধন ধর! শরীর॥ ( কৰীর |)
বৃক্ষ কখনও ফল পাহি খায়,

সঞ্চয় করেন! নদী কত নীর।
পর-উপকার করিবার লাগি'
সাধুগণথ সদ! ধরেন শরীর ॥

৫৭

সাধুর ধের্য ও পরার্থপরতা

তরবর সরবর সম্ভজন, চৌথে বরখে মেহ।

পরমারথকে কারণে, চাবৌ। ধরৈ দেহ ॥ "( কবীর )

তরু, সরোবর, আর সাধুগণ,
বরষণকারী বারিদ আর-__

এই চারি বস্ত দেহ ধরে শুধু
সাধিবার তরে পরোপকার ॥
বৃচ্ছ নদী ওঁ সাধু জন, তীনে। এক স্বভাব ।

জল স্বাবে ফল বৃচ্ছ দে, সাধ লখাবৈ নাব ॥ ( গরীবদাস।
বৃক্ষ আর নদী আর সাধুজন,

)

এ তিনের হয় স্বভাব সমান ।
নদ জল, বৃক্ষ ফল দান করে,

সাধু দেখাইয়া দেন সত্য-নাম ॥
সাধ বুচ্ছ সতনাম ফল, শীতল শবদ বিচার ।
জগণম হোত সাধ নহি জরি মরতা সংসার ॥

(কবীর ।)

সাধু-বৃক্ষে ফলে সংনাম-ফল,

শীতল সাধুর বচন-বিচার ।
জগতে যদি ন] সাধু থাকিতেন,
জ্বলিয়। মরিত সকল সংসার ।॥
টাক্ষ1।

আমা রকার দার্শনিক কবি এমাদ নের এই ভাবের উদ্ভি ৪৮ পৃষ্টা অষ্টব্য।

বৃচ্ছা বড পরশ্বারথী, ফরৈ গুঁরকে কাজ ।
ভব-সাগরকে তরণকো, পণ্ট, সন্ত জহাজ ॥।

" বৃক্ষের দেখ কিবা

পল্ট, |)

পরস্থার্থপরতা,

ফলে শুধু পরের কাজের কারণ ।
এ ভবপারাবার
তরিয়া যাইবার *

জাহাজ-রূপী হন সাধুসস্তগণ ॥

৫৮

দোহা1বলী।
জান"বুঝধ জড হো! রহৈ, বল ত্যজ নিববল হয় ।
কৃত কবীব ত1 সাধকা, গঞ্জ ন সকৈ কোঁয়॥। (কবীব।)

জানিযা ও বুঝিযা
বহেন জডবত,
সবল হইযাও ছুর্ববলের প্রায়
ব্যবহার করেন

যে সাধু, তাহারে

গঞ্জনা দিতে নাবে কেহ এ ধরায় ।।

আপৈ ভজন কবৈ নহী, গুঁরৈ মনে ককৈ ।
চরণদাস বৈ দুষ্ট নর, ভ্রম ভ্রম নরক পবৈ ॥| (চবণদাস।)

নিজেও য্জন করেন ভজন,
.
অপরে ভজিতে নিষেধ করয,

ঘ্বুরিতে ঘুবিতে সেই ছৃষ্ট নর
নবকেব কৃপে পড়ে স্থুনিশ্চয।
রন কে উপদেশ কবি, ভজন কব নিষ্কাম।
চরণদাস টব সাধ জন, পহুচৈ হবিকি ধাম | / চবণদাঁস। "
অপার ভজিজে উপদেশ দ্যা,

নিজেও ভজন কবেন নিষ্ষাম
মহাপুণ্যবান যেই সাধুজন,
পছু"ছেন তিনি শ্রীহরির ধাঁম ॥
সাধ সোই জানিয়ে, চলৈ সাধুকী চাল।
পরমারথ রাতা রহৈ, বোলৈ বচন বসাল ॥

(কবীর |

সাধু বলি” নিশ্চয় উহারেই জানিবে,
সাধুর মত ধার চাল ও চলন -__

পরের উপকার-সাধনে দৃঢমতি,
কহেন সদা! যিনি সরস বচন ॥

৫৯

সাঁধুর ধৈর্য; ও পরার্থপরত'

পর উপকারী সন্ত সব, আয়ে মৃহি কলি মাই ।
পিবৈ পিলাবৈ রাম রস, আপ স্থবারথ নাহি
(দাদ ।)

পর-উপকারী সাধুসস্তগণ
এই কলিষুগে আসিলা ধবায়।
করেন করান রাম-রস-পান,

স্বার্থ কিছু নাই ঠাদের হিষায ॥
বিন! কাহ হা সংপুরুখ, পরকা পূরে আশ ।

কৌন কহত হৈ স্তবঘণকা, ঘব ঘব কবত প্রকাশ ॥

(কবীব।)

কেহ না কহিলেও
সঙ্জন সমুদয
পরেব হৃদযেব বাসনা পৃরাণ।

কেব! বল কহিছে

দিবাকর দেবেরে

ঘরে ঘরে আলোক করিতে প্রদান ?

অআস্নাঞ্রু

সাধু ভন্মাতো! কা! হয়া, মালা পহিরী চার ।
বাহ্র ভেষ বানাইমা॥, ভিতর তরী ভঙ্গার ॥ (কবীর ।)

সাধু হ'য়েছে তে! কি হ'য়েছে বল,
চার ছড়া মাল। পরিয়া। গলায় ?

বাহিরেতে শুধু ভেক ধরিয়াছে,
ভিতর তাহার ভর! ময়লায় |
মাল! তিলক লগাইকে, ভক্তি ন আই হাথ।
দাটী মুছ সুড়াইকে, চলে ছুনীকে সাথ ॥ (কবীর ।)

গলে মাল! দিয়াছে,

তিলক করিয়াছে,

আসে নাই হাতেতে ভক্তি-মহাধন ।
দাডী-গোফমুগ্ডন
করি” সাধু সাজিয়া

ছুনিয়ার সাথে সে করিছে গমন ॥
চীক!।

ছনিঞ্র লাথে-ছুনিগ্নার সাধারণ লেকে ঘে ভাবে চলে সেই ভাবে, অর্থাৎ

ছুনিয়াদারী বা ব্যবসাদারী চালে।

ষা

জো বিভৃতি সাধুন তজী, তেহি বিভূতি লপটায়।
তৌন ববন করি ভারিয়া, শ্বান স্বাদি করি খায় ॥ ( কবীব।)

যে বিভূতি ত্যাগ করেন সাধুরা,

অসাধু তাহাই গায়েতে লাগায__
বমন করিয়া ফেলা দ্রব্য যথা
কুকুর অভীব স্বাহু ভাবি' খায় ॥
টীক!।

বিভৃতি মায় _মান্াজমিত বিলালাদি।

৬১

অসাধু

চাল বকুলকি চলত ঠহ, বহুরি কহাবৈ হংস।

তে মুক্ত! কৈসে চুগৈ, পরে কালকে ফংস ॥, (কবীর।)
বকের চালে সদা

হয় তার চলন;

হংল বলি” আবার দেয় পরিচয় ।
মুকুতা
সে কেমনে বাছিয়া খাবে বল?-.
কালের ফাদে যায় পড়ি'
সে নিশ্চয় ||
বানা পহিরে সিংহকা, চলৈ ভেডকী চাল।
বোলী বোলৈ স্তার কী, কুত্তা খায়া কাল ॥ (কবীর ।)

সাজ-সজ্জা করে সে

সিংহের মত, কিন্তু

ভেডার মত তার চাল ও চলন॥

শুগালের ডাক সে
ডাকিতে থাকে, আর
কুন্ধুর করে তারে চিরিয়। ভক্ষণ ॥
বাত বনাই জগ ঠগা, মন পরমোধা নাহি ।
কবীর স্বারথ লে গয়া, লখ চৌরালী মাহি ॥ (কবীর ।)

বচ--বিষ্যাসে জগতে ঠকায়,
শুদ্ধ ও সরল নহে তার মন।

স্বার্থের পশর! বহিয়া বহিয়া,

চৌরাশী নরকে করে সে গমন ॥
ভেব বনাবৈ ভক্তকা, নাহি রামসে নেহ।

পল্ট, পর-ধন হরনকো, বিশ্টা বেচৈ দেহ। ( পণ্ট, |)
শ্রীরামে অনুরাগ

* কিছুই নাহি মনে,

ভক্কের বেশ কিস্ত করে সে ধারণ-_

পর-ধন হরণ
করিতে, বারনারী
বিক্রয় করে যথা শরীর আপন ॥

দোস্বাবলী

ড্হ.

ছজ্জন ছুষ্ট কঠোর অতি, তাকী জাতি ন এড ।
স্থানপুছন্থধরৈ নহী, অন্ত টেট কি টেট ॥ ( মলুকদাস।

)

অতিশয ছষ্ট কঠোর হর্ন,
কভু নাহি ছাডে স্বভাব তাহার
কুকুরের পুচ্ছ সোজা নাহি হয়,
সোজ ক'রে দিলে ৰাকে আর বার ॥
দাদু ছুধ পিলাইয় বিষধর বিষ কবি লেই।
গুণক1 অবগুণ করি লি়া, তাহীকা ছুখ দেই ॥ (দাদু ।)
ভূজঙ্গে যগ্ঠপি ছধ খেতে দাও,

বিষাক্ত সে ছুধ করে সেযেনেয়।

গুণীর গুণেতে দোষ ধ'রে নিয়ে
হুট বভ দাগ। তাব প্রাণে দেয় ॥
মূসা জলতা৷ দেখ কবি, দ।দু হংস দয়াল।
মানসরোবর লে চল্যা, পংখ| কাটে কাল ॥

| দাদু ।)

ইছুর আগুণে পু*ডিছে দেখিযা,
হংস দয়া ক'বে তারে পিঠে নিল ।
মানসরোবরে উডে যেতে, পথে

ইছুর তাহার ভান! কেটে দিল ॥

অপকীরতি জগমে বটী, সব সিব ডারৈ ধূর |

লাজ কধী আবৈ নী, সাচী কহৈ নমূর॥

(তুলসী সাহেব ।)

অপকীর্তি-বাডে ভবে অসাধুর,,
সকল শিরে দে ধুলি নিক্ষেপয়,

আসল কথাটা কহেনা কখনো,
নাহি হয় তার লঙ্জাব উদয় ॥

৬৩

. অসাধু

কুড় কুমতিমে গরক হৈ, ফরক ন মানৈ এক ।
জো কোই অক্িনকি কহৈ, উরবৈ উলটি পরেত ॥ , তুলসী লাহেব'। )

কারে সাথে নিজ প্রভেদ মানে না,

র্

কুমতি-নিমগ্ন রহে নিরন্তর ।

কহে যদি কেহ স্থুবুদ্ধির কথা,

শক্ত হ'যে পডে তাহাবি উপর ॥
সাকটব1 মুখ বিশ্ব হহ, শিকসত বচন ভূবঙ্গ |
তাকি গুঁষধি মৌন টৈ, বিষ নঙি ব্যাশৈ অঙ্গ ॥ (কবীব |)

পাষণ্ডের মুখ-বিবর হইতে
বচন-ভুজঙ্গ বিনির্গত হয।
মৌনই তাহার ওষধ কেবল,
বিয তাহে নাহি ব্যাপে দেহময় ॥
মারট খা ন কহি চলৈ, শ্বান কণা নাং খায়।

জো! কৌয়া মঠ হগি ভবৈ, তে মঠবা কহা নশ।য় ॥ (ববীব।)
পাষণ্ড কোথায় নাহি যায বল,

কুকুর কি নাহি কবেবা তক্ষন?
কাক যদি মঠ হাগিয়া ভরায়,

ভাঙ্গে কি সে মঠ কেহ কদাচন ?
সাকট সঙ্গ ন টৈঠিয়ে, অপনো অঙ্গ লগায়।
তত্ব শরীর। ঝরি পবৈ, পাঁপ বহৈ লণটায় ॥ (কবীর ।)
পাবণ্ডের সঙ্গে বজিও না কু,

অঙ্গ লাগাইয়া অঙ্গেতে তাহার ।
বসিলে, ঝরিয়া যাবে তত্ব-দেহ,
১
পাপ লেগে রবে শরীরে তোমার ॥

এ

দোছাবর্লী
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(সোরত সাধু জগাইযে, করৈ নামকো জাপ 1"
মনে তীনো সোবত ভলে, সাকট সিংহ ক সাপ॥

ঃ

(কবীর ।)

ঘুমস্ত সাধুরে জাগাইয়া দাও,
নাম জপিতে সে হইবে তৎপর ।

এ তিনের কিন্তু ঘুমানোই ভাল-_
পাষণ্ড ও সিংহ"আর বিষধর ॥
খাঙ্গ পহিবি সোহদ্; ভয়া, ছুনিয়া খাই খু"দি।

য! সেরী সাধু গয়া, সো তো রাখি মুদি & ( কবীর |

বেশ-ভূষা করি' সাধু সাজি' দুষ্ট,
খু'ডিয়! খু'ভিয়া এ ছুনিয়! খায়।

ঘষে পথে গমন করেন সাধুরা,
সে পথে সে কিন্ত তূলেও না যায় ॥
টীক1।

খুড়িকা! ...খারস্মলেকের নিকট হইতে নান! প্রজারে খাদ্তাদি আদীঘ ২রে__
থেন খুদিয়া বাহির করে।

দাটী মু'ছ মুড়াইকে, হয়৷ ঘোটম ঘোট ।
মনকো করো নহি মুড়িয়ে, জা মে ভরিয়া! খোট ॥ (কবীর |)

দাডি-গৌঁফ সুগুন

করিয়া তো হ"যেছ

চক্চকে ঝকৃঝকে বেশ পরিক্ষার ।
মনেরে কেন নাহি
মুণ্ডন ক'রে দাও,
তর! যার ভিতরে বিবিধ বিকার ?
যুড়মুড়ায়ে
হরিমিলে, সব কোই লেহি মুড়ায়।
বার বার কে মুড়নে, ভেড় বৈকৃ্
ন জা । (কবীর ।)

মন্তক যুডাইলে

হরি যদি মিলিত,

মুডাইত মস্তক সকলে ধরায় ।
যগ্ঠপি বারবার

মুডায়
নিজ দেহ,

ভেড়া তবু কদাপি বৈকুঠে না যায় ॥

৬৫

অসাধু

কেশন কহ বিগারিয়া, জো মুড়ৌ জো বাব।
মনকে ক্যে। নহি মুভিয়ে, জামে বিষয় বিক্ষার ॥ (কবীর ।)

কেশ তব বল কি দোষ ক'রেছে,

" .

মুণ্ডন করিছ তারে শতবার ?

মনেরে কেন না করিছ মুগ্ডন,

" যার মাঝে ভরা বিষয়-বিকার ?
টীক। মনেবে ""মুগডন_মনের বিকার নষ্ট করিল] তাহাকে, নির্দল ক্বরিতেছ না কেন?

মন মেবাসী মূড়িমে, কেশহি মুডে কাঙ্ছি ।
জো কুছ কিয়া সে। মন কিয়া, কেশ কিয়া কছু নাহি ॥ (কবীব।)

মনেরেই তুমি মুভাইয়া দাও,
কেশ কেন খালি করিছ মুগুন ?
যা" কিছু করেছে, মনই ক'রেছে,
কেশ করেনিতো। কিছু কদাচন!
টীকা। বা, কিছু-্বাহা কিছু দোষ।

সামুও ব্বীল্।
৩

সুরা সো সরাহিদয়, অঙ্গ 'ম পতিবৈ লো

।

জুবো সব বন্ধ খোলি কৈ, ছাৈ তনকা মোহ ।॥ (কবীব |)

বীব তাহাবেই বাখানিতে হয,
বন্মে অঙ্গ নহে আচ্ছাদিত যার_
সকল বন্ধন খুলি” যেবা যুঝে
শবীরেব মোহ করি” পরিহার ॥
স্যর! বহী সরাহ্রিযে, বিন শিব লভত কবন্ধা।
লাক লাজ কুল কান ক, তোডি হোত হৈ নিবন্ধ ॥ ( দয়াবাই | )
বাখানি তাহারে বীব বলি” যেবা

লিনা শিরে যুঝে কবন্ধ ষেমন,
লোক-লজ্জা আর কুলের সঙ্কোচ
পর্রিহরি' যেবা! হয নির্ববন্ধন ॥
তীর তুপক সে €জো লউৈ, সো তো! স্থব ন হোয়।
মায়। তজি ভক্তি কবৈ, স্থব কহাবৈ সোয় ॥ (কবীর ।)

তীর ও রন্দূক সহ যেক। যুঝে,
যথার্থ বীর তো সেইজন নয়।
মায়! তেষাগিয়া ঘষে করে ভকতি,

বীর নাম দিতে তাহারেই হয় ॥

৬৭

সাধু ১৪ বীব

স্থকা এহ ন,আখিয্সন, জে! লড়নি দলামে জাম়।
সর লোই লানকা, জো মন ছু হুকম চালায়॥ (নানক ।)
বীর নাম নহে তাহাব, নানক,

* সৈম্ত-দলে মিলি” যুঝিতে যে যাষ | ,
* সেই বটে বীর, যেবা আপনাব
"মনের উপরে হুকুম চালায ॥

হিরদে জিনকে হরি বসৈ, সো জন কহিয়হি সবে ।০
কহী ন জাই নানকা, পূরি রহা। ভরপুর ॥ (নানক ।)
হৃদয়ে যাহার হবি বিরাজেন,

তাহারেই বটে বলা যাষ শুর।
*কহ] নাহি যায অবস্থা তাহার-__
হ'জ্যে থাকে সে যে সদা ভরপুর ॥

দ।দু পাথবন্পহিবি কবি, মবকে। ভঝন জাই ।

অঙ্গি উঘাডৈ সুবিবী, চোট মুঠৈ মৃহ খায় ॥ (দাদ্র।)

সকলেই পারে যৃদ্ধ কবিবাবে
বশ্শে আবদ্রিত করিযা শরীব।

আচ্ছাদন যত খুলিয়া ফেলিয়া
অন্ত্রাধাত খায মুুমূদ্ বার ॥
লরা নোই সরাহিযে, জে। ভবৈ দল মন খোল।
কায়ৰ কাদর বিচলৈ, মিলা না শব অমোল ॥ ( দবিদ্বা-বিহারী | )

প্রাণ মন খুলি" যেবা যুদ্ধ করে,

এ. .

তাহারেই বীর বলি বাব বার।

ভীরু কাপুরুষ বিচলিত হয়__

*

অমূল্য শব যে মিলে নাই তার &
টাকা । শক-্সদৃগযর-দত মন্ত্র।

দোহাবলী

৬৮

দরিয়। সে| সরা নহী”, নিজ প্লেহ করি চশ্চব।

মনকো জীতি খড় রহৈ, সো বলিহীবী স্ব ॥ ( দরিয়া-মাড়ৌ ক্বারী |)

কহিছে দরিযা_সে নহেতো বীর,
দেহেরে ষেজন করে চুরমার ;
মন জয় করি" খাডা যেবা রহে,

বলিহারি আমি বীরত্ব তাহার ॥
শুলত ববস নীসানকূ", মনমে উঠত উমঙ্গ |
জ্ঞান গুরজ হথিয়ার গহি, কবত যুদ্ধ অরি সঙ্গ ॥ ( দয়াবাই |)

শুনিতে পাইয। ডঙ্কাব নিনাদ,
বীর-হ্ছদে উঠে আনন্দ-তুফান।
জ্ঞান-গদ। করে করিয়া ধারণ,

অবিদল সাথে করে সে সংগ্রাম ॥
পণ্ট, কফণী বাধি কৈ, খীণচী স্থবতি কমান ।
সম্তভ চড়ে ময়দান পর, তরকস বাধে জ্ঞান ॥ ( পণ্ট,।)

দৃঢকপে স্বীয কপীন আটিয়া,
শ্ববতি-ধন্গক কবি” আকর্ষণ,

চোখ জ্ঞান-তীরে ভরিয! তুনীর,
সম্ভ রণভূমে করে যে গমন ॥&
জো! পগ ধরত সে! দৃঢ় ধরত, পগ পাছে নাহি দেত।

অহস্কারধু মার করি, রাম কপ যশ লেত॥ ( দয়াবাই |)
পা যেখানে দেয়, দৃঢ ক'বে দেয়__

পাছে নাহি দেহ পা সে একবার।
রাম-বপ যশ লরভে অবশেষে,
গদাঘাতে বধ করি” অহঙ্কার ॥
টাকা। রাষ রূপ বশ-স্রামই তাহার হশের শ্বরূপ, রামকে লাভ
হলোল।ত হইল। বশ শব্দের অর্থ পূরক্কারও হইতে পারে।

করিলেই তাছার

৬৯

সাধু ও বীর

আপ মরন ভয় দূর করি, মার্ত রিপুকৌো জায়।

মহা মোহ দল দলন করি, রহৈ স্বরূপ সমায়খ॥ (দযাবাই ।)
মর্ণেবু ভয করি' পরিহার
রিপু ব্ধিবারে হয় আগুয়ান,
মহামোহ্-দল দলন করি” সে
আপন স্ববপে করে অবস্থান ॥
স্থবা সম্মুখ সমরমে, ঘায়ল হোত নিসন্ক ।
য়ে! সাধু সংসারমে, জগকে সহৈ কলঙ্ক ॥ ( দয়াবাই । )

সম্মুখ-সমরে যুঝি” বীরগণ

আহত হইতে নিঃশঙ্ক-হাদয়।
তেমতি যে লাধুহয এ সংসারে,
জগতের বু কলঙ্ক সে সয় ॥
বখতর পহিরে প্রেমকা, ঘোড! হৈ গুরুজ্ঞান।
৭৭্ট, স্থরতি কমান টল, জীতি চাল মৈদান ॥ (পণ্ট, |)

প্রেম-বন্ম্মে স্বীফ দেঠ আবরিয।
গুরুজ্ঞান-অশ্খে করি' আবোহণ,

সুবুদ্ধি-ধন্থুক সহ যুদ্ধ কবি
"্বণক্ষেত্র জিনি' করে সে গমন ॥
স্তর চডৈ সংগ্রামকো, মনমে শঙ্কা ন কোয়।

আপা অরপৈ রামকো, হোনী হোয় সো হোস ॥ (দরিয়া-মাড়োয়ারী। )

সংগ্রামে লাগিয়া যায় বীরগণ,
শঙ্কা তাহাদের মনে কিছু নাহি।
শ্ীরামে অর্পণ করে অহঙ্কার__

হইবার যাহা হইবে তাহাই ॥

দোহাবলী

৭০

গগন দমাম! বাজিয়া, পড়ত নিসানে চোট।
কামর ভাগৈ কছু নহি, স্থর। ভাগৈ খোট ॥ (কবীর ।)
উঠিল গগনে দামামার রোল,
রণভূমে ঘন ঘা পড়ে ভ্চায়।
কিছু নয় পলাইলে কাপুরুষ,

বীর পলাইলে বড় দোষ হয় ॥
গগন দমাম। বাজিম্া, পড়ত নিপানে ঘাব।

খেত পুকাবৈ স্থরমা, অব পড়নেকা দাব ॥ (কবীর |)

গগনে উঠিল দামামার বোল,
ডঙ্কার নিনা? হয় ঘোরতর ।

রণভূমে আসি' ফুকারিছে বীর-__
“যুঝিবার এই শুভ অবসর ॥৮
গগন দমাম। বাজিয়া, হনহনিয়াকে কান।

সুর! খরৈ বধাবন|, কায়ব তজৈ পরান ॥ (কবীর)

দামামার রোল উঠিল গগনে,
যোদ্ধা সকলের কানে তা” পশিল।
মহ] হর্ষে বীর রণ-সাজে সাজে,

ভয়েতে ভীরুর পরাণ উড়িল ॥
স্থর ন জানৈ কায়রী, স্থরাতনসে হেত।

পুরজা পুরজা ঠহ পড়ে, তহু ন ছাড় খেত ॥ ( দরিয়া-মাড়োয়ারী |)

বীর নাহি জানে ভীরুতা, তাহার

বীরত্বের প্রতি দৃঢ় অনুরাগ ।
খণ্ড খণ্ড হ'য়ে পড়ে যদি দেহ,

তবু রণভূমি করে না সে ত্যাগ ॥

৭১

সাধুও বীর

সুরা সোই লরাহিয়ে, লৈ ধনীকি ছেত।
পুরজ! পূরজা! হোই রহৈ, তউ ন ছাডৈ "খত ॥ (কবীর ।)

বীবত্ব তাহারি বাখানিতে হয়,
যুদ্ধ করে যেবা প্রভৃর কারণ,
খণ্ড খণ্ড দেহ হ'লেও, যে নাহি

রণভূমি হ'তে করে পলায়ন ॥
খেত ন ছাডৈ স্থরমা, জবঝৈ দো দল মাহি ॥
আশা জীবন মবণ কী, মনমে আনৈ নাতি ॥ ( কবীর ।)

বীর নাহি ছাডে রণভূমি, থাকি"

ৃ

ছু'দলের মাঝে যুঝিবারে রয় ,
ক্ষণেকের তরে মনেতে আনে না
জীবনেব আশা মরণের ভয় ॥

কৰাব রণমে' পৈঠিকে, পীছে বহৈ ন সুর |
সা1ইনে সনমূখ ভয়া, বহসী সদা হজ্ব ॥ ( কবীর ।)
বণভূমি মাঝে প্রবেশিয়া বীর
পভিযা থাকেনা পাছে কদাঁচন ।

প্রভৃব সম্মুখে গমন করিযা

" সে তথা হাজির রহে সর্ববক্ষণ ॥
কামর কাম ন আবই, য় স্থবেকা৷ খেত।

তন মন সেণপৈ রামকী, দাদূ
সীস দহেত ॥ (দাদূ।)

রীরেন লাগিয়া এই ধণভূমি,
কাপুরুষ কাজে না লাগে ছেথায।
শির সহ হেথ!। শরীর ও মন
৬
সমপিতে হয় শ্রীবামের পায় ॥

দোহাবলী

৭২.

ক্ববাকে মৈদানমে, কায়র ফন্দা আম্ম।

না ভাগৈ না লড়ি শকৈ, মনহী মন পছিতায্র ॥ (কবীর।)

বীর সকলের রণভূমে আসি'
কাপুরুষ মহ] ফাদে প'ডেযায় ।

নারে পলাইতে, না পারে যুঝিতে, ,

ভরে তার মনঅন্ুশোচনায ॥
তীব তৃপক বরছী বহৈ, বিগদি জায়গ! চাম।
স্রাকে £যদানমে, কায়র্কা ক্যা কাম ॥ (কবীর |)

তীর-গোল।-গুলি-বৃষ্টি হবে ফবে,
ছিন্ন ভিন্ন হবে চর্মাদি তখন ।

বীরেদের এই রণভূমি মাঝে
কাপুরুষ আসি? কিবা প্রয়োজন?
স্ুবাকে মৈদান'ম, কায়বকা ক্যা কাম।
স্বাদ স্থর! মিলৈ, তব পৃব। সংগ্রাম ॥ (কবীর 1)

বীরেদের এই রণভূমি মাঝে
কাপুকষ আসি” কিবা প্রযোজন ?
বীর পায় যদি প্রতিযোদ্ধা বীর,

তবেই তো হয় পরিপুর্ণ রণ ॥
কায়র সেবী তাকবৈ, সুরা মাড়ৈ পাব।
সীস জীব দোউ দিয়া, পীঠ ন আম্মা ঘান্॥ (কবীর
।)

দঢ পদ বার রাখে বণভূমে,

৬

কাপুরুষ
খোজে পথ পালাবার ।

জীবন ও শির ছুই দেছে বীর,

পৃষ্ঠেঅস্ত্র-লেখ!
হয় নাই তার ॥

৭৩

সাধু ও বীর

কায়র ক্পৈ দেখ করি, পাধুকা সংগ্রাম ।

শীষ উতারৈ ভূঁই ধরৈ, জব পাবৈ নিজ গম ॥ ( দয়াবাই|)
কাপুরুষগণ কাপে থর থর
দর্শন করিযা সাধুব সংগ্রাম ।

আপন মস্তক কাটি” ভূমে রাখি,
তবে লাভ করে সাধু নিজ ধাম ॥
ভাজি কা লৌ" জাইয়ে, ভয় ভারী ঘব দূর ।
বহুরি কবীবা খেত রছু, দল আয়া ভবপৃব ॥ ( কবীব।)

পলাইয| তুমি কতদূর যাবে ?-পথে ভয ভারি, ঘর বড দূর ।
ফিরি? রণভূমে রহ রে কবীবা |

এসেছে যোদ্ধার দল ভরপুর ॥
সদ্গ্ুরু সবহী তেগ হৈ, লাগত দে করি দেহি ।
গীঠ ছেবি কায়র ভাগৈ, সুব! সন্মুখ চলাহ্ ॥ ( চরণদাস।

)

স্দ্গুর হ'ন শব্দ-তববায়,
যাহাতে লাগেন দ্বিখণ্ড তা' হয।

কাপুকষ করে পৃষ্ঠ প্রদর্শন,
সম্মুখে আঘাত বীর তার লয ॥

সাধ সতী গু স্থর্মা, ইনকা। বাত অগাধ ।

আশ। ছোডৈ দঁহকা, তিনমে অধিকো সাধ ॥ (কবীর ।)

সাধু আর সতী আরবীরগণ,
ইহাদের কথা কহনে না যায়।
দেহ-আশ। এর! দিয়াছে ছাড়িয়া,
৯"

এ তিনের শ্রেষ্ঠ সাধু মহিমায় ॥

দোহাঁবলী

৭৪

স'ধ সতী ও সুরমা, জ্ঞানী ও গজদন্ত |

এত নিকসি ন বাহুরে, জো জুগ জাঁহ অনন্ত ॥ ( কবীর 1)
সাধু আর সতী, আর যুব! বীর,
গজদস্ত আর তত্বজ্ঞানী জবর,

বাহির হইলে ইহার! না ফিরে,
চ'লে যায যদি যুগ অগণন ॥
সাধ সতী ও সুবমা, ইন পটতব কোই নাঁহি।
অগম পন্থকো পগ ধবৈ, ডিগৈ' তো ঠাহর নাহি ॥ ( কবীব।)

সাধু আব সতী আর বীর, কেহ
ইহাদের তুল্য দেখিতে না পাই।
ছুগম পথেতে পা ইহার। দেয়,

স্থলিত হইলে আর রক্ষ। নাই ॥
লড়নেকো সবহি চলে, সম্ভব বাধি অনেক ।

সাহিব আগে আপনে, জুঝৈগা কোই এব ॥ ( কবাঁব।)
অস্ত্র-শত্ত্র বা।ধ' অনেক প্রকার
যুদ্ধ কবিবাবে সকলেই যাষ।

সম্মুখে রাখিয়া প্রভূরে আপন,
যুঝে বীর কেহ ক্ষচিৎ ধরায ॥
কবীর ঘোড়। প্রেমকা, কোই চৈতন চটি অলবার ।

জ্ঞান খডগ লৈ কাল শির, ভলী মচাই মার ॥ (কবীর)

হে কবীর! যদি প্রেম-অশ্বোপরি
জীবের চৈতন্য করে আরোহণ,
জ্ঞান-খডগ দিয়ে কালের মাথায়
টাক।

সজোরে আঘাত করে সে তখন ॥
“বালী নামের মরবে! বাড়ি, ভাঙ্গবো বমের মাথার খুলি ।”_
রাসপ্রসা্ সেন।

৭৫

সাধু ও বীর

সাই সে'তি ন পাইয়ে, বাতন মিলৈ ন কোয়।
কবীর লৌদা নামকা, শির বিন কবহু' ন হোল ॥ (কবীর |)

অমনি অমনি মুখের কথায়
প্রসুরে লতিতে কারে সাধ্য নয
এ ধরার সার নামের বাজার

শির-মূল্য ছাডা কড়ু নাহি হয়।

টাক! ।

“নায়ম।আা প্রবচনেন লত্য ১” ৭নারমাত্। বলহী0 ,ন জভ): 1”

শির রাখে শির যাত ঠহ, শির কাটে শিব সোয়ু।

জজৈসে বাতী দাঁপকী, কটি উদ্জ্িমারা হোম ॥ (কবার)
শির রাখিলেই চলে যায় শির,

কাটিলে হয় তা যথার্থ স্থসার__
যথ। প্রদীপের সলিতা কাটিলে

উজল হইয়। উঠে আলো তার ॥
কথা ততোডা মান গড, কডে পাঠে স্বাদ ।

জ্ঞান কুহাড।| কম্ম বন, কাটি নকয়া মৈদান।

(কবীর ।)

মহা মান-ছর্গ ভেঙ্গেছে কবীর,
ধ'বেছে কুকুর পঞ্চ বলবাশ।

জ্ঞানের কুঠারে কাটি” কর্ম-বন,
ক'রেছে সে তথা খোলা ময়দান ॥
কবার তোড়। যান গণ, মাবে পাচ গনীম।
সীস নবায়ো ধনীকো, সাজী বড়ী মুহীম ॥ (কবীর ।)

দুঢ মান-ছূর্গ তাক্গিয়া ফেলিয়া,
পঞ্চ মহা রিপু বধিল কবীর
বহু যুদ্ধ করি" নমিত করিল
প্রস্ুর চরণে আপনার শির ॥

এ

স্লশুস্লত্ষ ৪

জনঙ্লশ্ুস্নজ্ষ |

সস

বিস্ু সৎ্সঙ্গ ন হরিকথা, ত্যাহ নিন্ু মাহ ন ভাগ।
€মাহ গয়ে বিনু বামপদে, ন হোয় দৃঢ় অন্থবাগ ॥ (তুলসীদাস।

)

সৎসঙ্গ বিনা ন1 মিলে হবিকথা,

হবিকথ। বিনা মোহ নাহি যায়
মোহ নাহি গেলে, বামপদে হিযা

দ্বঢ অনুরাগ কভু নাহি পায় ॥
এক ঘড়ি আধি ঘড়ি, আধিহছুমে আব ।
তুলসী ? সঙ্গত সম্ভকি, হবে কোট অপরাধ ॥

(তুলসীসাহেব | )

এক ঘভি, কিম্বা আধ ঘভি, কিন্ত!
আধেক
ঘডিবও
আধ,
কবিলে, তুলসী, সাধুসঙ্গ, তাষ

যায বে কোটি অপরাধ ॥
সাধু জননো। সঙ্গ জো করিয়ে, চঢেতে €চীগুণো রঙ্গরে ।
সাকট জননো সঙ্গ ন করিয়ে, পডে ভজনমে ভঙ্গবে ॥

( মীরাবাই |)

যেইজন করে সাধুজন-সজ,

চারি-গুণ রক হয় হৃদে তার ।
অভক্তের সঙ্গ কবিওনা, তাহে

ভজনেতে ভঙ্গ পডে অনিবার ॥
টীকা । রঙ্গ আনন্দ, প্রেষ ।

৭৭

সৎসঙ্গ ও অলৎসঙ্গ

জো পল দরশন সাধুকা, তা! পলকা' বলিহারি ।
সত নাম বসন] বসৈ, লীজৈ জনম স্থধার্থি॥

(কবীর ।)

বলিহারি শুভ সে পলের কথা,
যেই পলে হয সাধু-দবশন !
সে পলে জিহ্বা বসে সত্য-নাম,
জীবনেবে তাহ করে সংশোধন ॥
তে দিন গয়ে অকাবথী, সঙ্গত্তি ভই ন সন্ত।
প্রেম বিনা পশু জীবনা, ভক্তি বিন। ভগবস্ত ॥ (কবীব।)

সে দিন চলিয! যায় অকারণ,

যেই দিনে নাহি সাধুসঙ্গ হয় ।

প্রেম-ভক্তি নাহি হ'লে ভগবানে,
নর-পশু-জন্মে ভেদ নাহি রয় ॥
সাথ মিটল তব উপজৈ, হিবদে হরিক। ভেত।

দাদ সঙ্গতি সাধকী, কুপা কর তব দেত॥ ( দাদু ।)
সাধু মিলে যবে, উপজে তখন
হৃদয়ে হরির প্রতি প্রেম-ভাব।

শ্রীহরির কৃপা হ'লে পরে, দাদূ!
সাধুর সঙ্গতি কবা যায় লাভ ॥
দর দববারী সাধ হৈ", উনসে সব কুছ হোয়।
তুরস্ত মিলাবৈ নামসে, উন্হৈ মিল জো! কোয় ॥ (তুলসীদাতেব । )

প্রভুর যে দবুবাব,

সাধু তাহে দরবারা,

সাধু হ'তে শ্রেযোলাভ হয় সমুদয় ।

সত্বর তাহারে তিনি
মিলাইয়া দেন নাম,
যদি কেহ তার কাছে উপস্থিত হয় ॥

৭৮

দোহাবলী
সম্ভ শরণ জো জীব বহৈ, গত জো! ইনকা বাহ।
থাহ বতাবৈ সমৃদকী, বল্লী ভবজল মাহ ॥ ( তুঁলসীসাহেব |)

নট

সাধুর শবণাগত

হযে থাকে যেই জীব,

তার বাহু-সমাশ্রিত হয যেই জন,
সমুদ্রেব পার-ঘাটা
দেখান তাহারে তিনি,
লগি দেন ভবজলে তরণী-বাহন ॥
টীক।।

লি , বাহন- ভবপারাবারে নৌকা চাঁলাইবার জনতা লঙি প্রদ্।শ করেন।

তাত স্বর্গ অপবর্গ স্থখ, ধবিয় তুলা এক অঙ্গ ।

তুলে ন তাহি সকল মিলি, জে! স্থখ লব সতসঙ্গ ॥ ( তুলসীদাস । )
স্বর্গে অপব্গে যত আছে সুখ,

সাধুসঙ্গ-স্থখ ক্ষণেকের আর-_
ছুইদিকে রাখি' ওজন করিলে,
সাধুসঙ্গ-স্থখ হয় গুক-ভার ॥
অসন বসন স্ুত নারী স্থখ, পাপিহেক ঘর হোই ।
সম্ভ সমাগম বাম ধন, তুলসী ছববলভ দোই ॥ / তুলসীদাস।

)

অশন-বসন-দাবান্থত-স্থখ

পাঁপীৰ ঘরেও রহে সমুদয় ।
সাধু-সমাগম আব

বাম-ধন

অতীব হুর্লভ এই স্ুখদ্ধয ৷
কবীব সঙ্গত স'" কী, জো গন্ধীকা বাস ।

জ্যো৷
কছু গ্ধী দে নহী, তো ভী বাস স্ববাস ॥ (কবীর ।)
সাধুজন-সক্ হয হেন বস্ত,

যেইমত হয় স্বগন্ধি-নির্ধ)1স ।
যার কিছু গন্ধ একেবারে নাই,
তা" হতেও করে নির্গত স্ববাস ॥

৭৯

সগুসঙ্গ ও জুস

কবীর সঙ্গত সাধকী, হরৈ শরকী ব্যাধি ।

সঙ্গ বুবী অসাধকী, আটে? পহব উপাধি ॥ ( কবীর।)

সাধুসঙ্গ দেয় স্নিষ্ট করিঘ।
সমূলে লোকের আধি-ব্যাধি সৰ ।

অসাধু-সঙ্গতি মন্দ অতিশয,

অষ্ট প্রহবই আনে উপত্রব ॥
সহজী সঙ্গত সাধকী, ছুটে সকল বিয়া ।
ছুর্মতি পাপ বহৈ নৃহী", লাগৈ রর্শ অগাধ ॥ (সহজীবাই |)
সাধুজন-সঙ্গতি
হ'লে পরে লোকের

বিনষ্ট হয ব্যাধি সকল প্রকার।
হর্মতি-পাপ তার
রহিতে নারে আর,
আনন হয় তার অগাধ অপার ॥
কোটি যঞ্ ব্রত নেম তিথি, সাধসদ্ঘমে হোম ।
বিষষ ব্যাধি সব মিটত চৈ, শাস্তি রূপ স্থখ জোয় ॥ (দয়াবাই | )

কোটি যজ্ঞ ব্রত তিথিনিযমাদি
সাধুসঙ্গ মাঝে রে সমুদয় ।

সাধুসঙ্গে যায বিষয়ের ব্যাধি,
হয় শাস্তিরূপ স্থুখেব উদয॥
সম্তনকাঁ সাী সভী, দেত জুগন জুগ জ্ঞান।
সতসঙ্গ করে বুঝ লে, কবত সভী পরমান ॥ (তুলসীসাহেব |

সাধুসম্তদেব সাধী সমুদয
ঃ

ষুগ্নে যুগে জাবে করে জ্ঞান দান

সাধু সঙ্গ কৰি' বুঝিযা লহ তা” হাতে হাতে সব পাইবে প্রাণ ॥
চীক।।

সাধী বাণী, সক্ষ্য।

৮৩

ছোকাবলা
পণ্ট, তীবথকো! চলা, বীচে মিলিগৈ সন্ত |
এক মুক্তিকে খেজত, মিলি গই মুক্তি অনন্য ॥ ( পণ্ট, 1)

পল্ট, চ'লেছিল তীর্থে যাইবারে,

সাধুসঙ্গ পথে মিলে গেল তার__
একটী মুক্তির অন্বেষণে যেতে,
অনন্ত মুক্তির পেলে অধিকার ॥
শহজী সত সাধকী, কাগা হংনা হো! যায়।

তঞ্জিকে ভচ্ছ অভচ্ছ কৃ'ঃ মোতী চুগি চুগি খায় ॥ (সহজীবাই । )
লাভ যদি কবে সাধৃজন-সঙ্গ,

কাক ও তা” হ'লে হংস হ'যে যায়।
অখাগ্ঠ-ভক্ষণ ছাডি” সে তখন
মনোন্ুখে মুক্তা বাছি” বাছি” খায ॥

দরিয়া ছুরী কসাবকী, পারশ পরশৈ আয়।
লোহ পলট কঞ্চন ভয়া, আমিষ ভখ। ন যায় ॥ ( দবিয়া-মাডায়ারী |)
ওরে রে দরিয়া | কসায়ের ছুরী

স্পর্শমণি যদি করে পরশন,

লৌহ তাব যায কাঞ্চন হইযা__
মাংস আর তাহে কাটে না ভখন ॥
সঙ্জন বীচ' ৪য়ে কষ্টসে, নিরস্তব রাহ সাথ ।
নৈন সহায্» যৌ পলক, দেহ সহাই হাত ॥ ( অজ্ঞাত।)

সঙ্ঞন বাঁচান কষ্ট হ'তে তারে,
“যেবা তার সাথে বশে নিরজ্তর-_
আখির সহায় পলক যেমন,
দেছেব সহায যেইমত কব ॥

টীকা। পলক-স্চক্ষের পাঁতা ৷

৮১

সৎসঙ্গ ও অনতসঙ্গ

কোই ত তন-মন দুখী, কোই চিত উদাস ।
এক এক ছুখ সবনকো।, সুখী সম্তকো দাস॥ ( অজ্ঞাত |)
তন্ুুমন-ছুঃখে হঃখী কেহ কেহ,

কাহারো ব! চিত্ত ব্যাকুল-উদাস ।
এক এক,ছুঃখ সকলেরি আছে,
সদ] স্থখী শুধু সাধুদের,দাস ॥
সস্ত বড়ে পরমারথী, শীতল উন্কি অং।
তপন বুঝাওত আউরকো।, ধরাওত আপন। রং ॥

( অজ্ঞাত।

)

পরম ধাম্মিক হ*ন সাধু, তাহার
তন্থু-মন-বচন সকলি শীতল ।
লোকের ত্রিতাপ হরিযা, তাহাদেরে

নিজ রং ধরাইয়া করেন উজল ॥
টাক! । শনিজ রং ধরাইয়1- অ।পনার মত করিয়|, অ।পনার আলোকে আলোকিত করিগ্ন! |

সদৃগুর সম কৈ লঙ্গ নহি, সাধু সম নহি জাতি।
হরি সম নহি হিত ঠক, হরিজন সম নহি" পাতি ॥ (€ কবীর ।)

সঙ্গ নাহি সম সদৃগুরু-সঙ্গ,
নাহিক জাতি আর সাধুর সমান ।
হরি সম নাহি হিতকাঁরী আর,
হরিজন-সমাজ সমাজ-প্রধান ॥
টীকা । গ্হব্রিজন সমাজ -হরিভক্তগণের সমাজ ।

জে! আবৈ সতসঙ্গমে, জাতি বরন কুল খোয়।
মহজী টৈল কুচৈল জল, মিলৈ স গঙ্গ| হোয়॥ ( সহজীবাই।)

সাখুর সমাজে প্রবেশে যেজন,
জাতি বর্ণ-কুল সেজন হারা ।
সহজী ! মলিন অপবিত্র জল
গঙ্গাজল হয় পড়িলে গঙ্গায় ॥

৮

পোহাবলী
কবীর খাই কোটকী, পানী পিবৈ ন কোষ ।
জাই মিলৈ যব গঙ্গসে, সব গঙ্জোদক হোয় ॥ ( কবীর ।)

দোষ-যুক্ত জল খাল ও নালার,

পান কেহ তা" ন! করে কদাচন।

কিন্তু তাবা ঘবে গঙ্গা সহ মিলে,
গঙ্গোদক হয সকলি তখন ॥
কবীর মন পঞ্ষী ভয়া, তাৰ তহব। যায়।

জে। ১জসী সঙ্গতি কবৈ, সো টতস| ফল খায় ॥ (কবীব।)
হে কবীর ! মন পাখীর মতন

যথা ইচ্ছা তথ! উডে চ'লে যাষ।
যেজন যেমন সঙ্গ করে গিয়ে,
ফলও তেমনি সেইজন খায় ॥
গণ সঙ্গতি গুরু হোই সো, লঘু সঙ্গতি লঘু নাম।
চার পদ্দারথাস গনৈ, নরক দ্বাবহু কাম ॥ (তুললীদাস।)

গুণীর সহবাসে

উন্নতি হ'য়ে থাকে,

চতুর্বর্গ ফলও লাভ কর। যায ।

নীচ সঙ্গ করে যে,

নীচতাই পায় সে,

নীচতা তারে শেষে নরক মিলায় ॥
বমি কুল গহ স্থজনত।, তাঁকী আশা নিরাশ ।

তীরথকো নাম ভো, গয়্ামাহকে পাশ ॥ (তুলসীধাস। )

কুসঙ্গ করিলে, সুজনতা ঘুচে,
আশা ও ভরস! ডুবে নিরাশায়।

গয়ার নিকটে যেই সব স্থান,
তাহারাও কিন্তু তীর্থ নাম পায় ॥
চীক1। হ্থজনত। ঘুচে»হজন দুর্্রনে পরিণত হয়, জখব। ছুর্জন বলি! গণা হয়। গরার
নিকটে পাপ ্সাধুসহবানে কুজন হুজনে পরিণত অথ্ব। স্থজন বলিয়া! গণ্য হয়, হেমন গলার

নিকটস্থ স্থানও তীর্থমধ্যে পরিগণিত হুর ।

৮৩

,

সৎসঙ্গ ও অসংসঙ্গ

সাকট সঙ্গ ন কিজিয়ে, দুবহি যাইয়ে ভাগ ।
বান কর ন পর্শিয়ে তও, কুছ না লাগে দাগ্ধ ॥ (কবীর ।)

সঙ্গ পাষণ্ডের কভু না করিবে,
_ তাহা হ'তে দূরে কব পলাযন।
বদি হয কাছে থাকিতে, ছুঁয়ে না,
'লাগিবে না তবে দাগ কদাচন ॥
ত্যজ মন হরিবিমুখনকী সঙ্গ ।
যাকে সঙ্গ কুমতি উপজত হৈ, কবত ভজ্নমে ভঙ্গ 1
কাগহি কহি কপূর খিলায়ে, কুকুর নহায়ে গ্গ।
খরকো। কহি অগরজলেপন, মবকট ভূষণ অঙ্গ ॥
স্থমতি সঙ্গতি তিনহি ন ভাবত, পিয়ত রিপ বাস ভঙ্গ ।
স্থবদাস প্রত গুরু কমবিয়া, চচত ন দুজে বঙ্গ ॥

(স্থবদাস।)

শ্রীহরি-বিমুখ যাহাবা, সতত
সঙ্গ তাহাদের ত্যজ ভূমি মন।

তাহাদের সঙ্গে কুমতি উপজে,
ভঙ্গ ক'রে দেয় তাহারা ভজন ॥

কি হবে কাকেরে কর্পূর খাওয়ালে,
কুকুরে গঙ্গায় করাইলে স্নান ?
কি হবে গন্দিভে অগুরু মাখা'লে,

মর্কটে করা'লে সাজ পরিধান ?
স্থসঙ্গ নুমতি তাহারা চাহে না,

*

বিষয়-কুরস-পানে তারা ভোর !

প্রভু গুক বিন! দ্বিতীয় ভাবনা
যেন, সুৰদাস, নাহি রহে তোর ॥

.+

দৌহাবলী

৮৪

আথে! দেখা
ঘি ভল!, মুখ মেল না তেল । «
সাধুসে৷ ঝগড়া তলা, নাহি সাকিতসে' মেল ॥ (কবীর ।)
বরং ভাল ঘ্বৃত শুধু চোখে দেখা,

তেল খাওয়া তবুভাল নাহি হয়।

সাধু সহ বরং বিবাদ উত্তম,
পাষণ্ড সহ তধু মিল ভাল নয ॥
কবীর সঙ্গত সাখকী, জৌকী তৃসী খায়
খীব খাঁড ভোজন মিলৈ, সাকট সন্ত ন জান ॥ (কবীব।)

সাধু-সঙ্গে বাস করিয়া, কবীর ।

যবের ভূসিও উত্তম আহার ।
পাষণ্ডেব সঙ্গ করিও না ক
.
ক্ষীর চিনি আদি পেলেও খাবার ॥

মন ম্ছ্রন হবদম করে?, বৈঠ সভা! সৎসং

যো! সৎ চাহ সোই করো, সদ্গুরুকে পরসং ॥ ( কবীব।)
বন্িয়। সঙ্জন-সমাজে সতত

মার্জন করছ আপনার মন।

সৎ যাহ। দেখ সেই কাজ কর,
সদৃগ্তরু-গুণ গাহ অন্ক্ষণ ॥

মত সঙ্গতিসে যাই যাইকে, মনকো কীজৈ শুদ্ধ ।
পণ্ট, উঠা ন যাইয়ে, জহা৷ উপজি কুবুদ্ধ॥। ( পল্ট ।)

সঙ্দন-সবাজে গিয়া বারবার,
শুদ্ধ ক'রে লও আপনার মন।

যেখানে যাইলে কুবুদ্ধি উপজে,
সেইখানে কভু ক'রোনা গমন॥

সংসঙ্গ ও অনৎসঙ্গ

৮৫

সঙ্গতিসে হখ উপজৈ, কুসঙ্গতিসে ছু জোয়।

কহৈ কবীর তই জাইয়ে, সাধুসঙ্গজং হোয় ॥ (কবীর ।)

নুসঙ্গতি হ'তে হয় স্থুখোদয়,

কুসঙ্গতি মহা হ্ঃখের কারণ
সাধুসঙ্গ যথা কর! যায় লাভ,

সেইখানে তুমি করহ,গমন ॥

জিন্হ মিলতে হুথ উপজৈ, মেটে কোটি উপাধ।

ভূবন চতুরদরশ টু'টিয়ে, পরম সনেহী সাধ ॥ ( গরাবদাস। )
ধাহারে লভিলে সুখ উপজয়,

ণ

পু

উপদ্রব নষ্ট হয় অগণন,
সেই মহান্নেহী সাধুর লাগিয়া

চতুর্দশ লোক কর অন্বেষণ ॥

টীকা, মহাম্বেহী- অতিশয় প্লেহযুক্ত।

সঙ্গতি কীজৈ সম্ভকী, জিনকা পুরা মন।

অনতোলে হী দেত হৈ, নাম সরীখা ধন ॥ (কবীর ।)

'কর তুমি সতত,
সাধুদের সঙ্গতি
সম্পূর্ণ ধাহাদের হইয়াছে মন ।

করেন দান তারা
ওজন না করিয।
নামের মত ধন চির অতুলন ॥
পণ্ট, পাৰে খসম জো, বহৈ সন্তকা খেড়।
নাচনকো ঢঙ্গ নাহি হৈ, কহতী আঙ্গন টেভ ॥ ( পল্ট, |)

প্রিন্9তমে পাইতে

প্রাণ চায় যাহার,

সাধুর সমাজে সে সদ1 যেন রয়।

নাচিবার কৌশল

যে না! জানে কেমন,

উঠান বাক।__খালি এ কথা সে কয়।

দোছাবলী

কথা কীরতন করনকী, যাকে নিসিদদিন রীত।
কহে কবীর ওয়া দাসসে, নিশ্চয় কিজৈ প্রীত ॥ (কবীর ।)

হরিকৎা-কীর্ন
দিবা! ও বিভাবরী
রীতি-নীতি যাহার হয়, সুমিশ্চয়-_
কবীর কহিতে'ছ-_/স হরিদাস স্হ

ক'বো তুমি সতত প্রীতি-বিনিময় ॥
কবীর তা সে সঙ্গ করু, জে! রে ভজৈ সতনাম ।
রাজ] রান! ছত্রপতি, নাম বিন! বেকাম॥ (কবীর।)

তার সঙ্গ তৃমি কব, রে কবীর!
জত্য-নাম যিনি করেন ভজন ।

রাজা আব রাণ! আব ছত্রপ'তি,
নাম বিনা ব্যর্থ তাদের জীবন ॥
কথা কীর্তন ছোড কর, করে ঘো আওব উপাও।
কহে কবীর তা৷ সাধকে, পাশ কোই মত যাও ॥ (কবীর)

যেজন পরিহরি'

হরিকথা-কীর্তন,

করিযা থাকে অন্ত উপায় গ্রহণ,

কহিতেছে কবীর,
সে সাধুর নিকটে
কখনও কেহ না করিও গমন ॥
টাক।। সাধুর সসাধুনামধারীর |

বিগরী জন্ম অনেককি, স্থধরৈ অবহি আজু।
সে হি রামকি নাম জপু, তুলস্ট্র ত্যর্জে কৃসমাজু ॥ ( তুলসীদাস। )

অনেকের ব্যর্থ জন্ম যা" সগ্যই
দেয় রে সফল করিয়া,
সেই বাম নাম জপহ, তুলসী !

কুসঙ্গ সতত ত্যজিয়। ॥

৮৭

সহ্সঙ্গ ও অসংসগ্গ

কথা কীরতন রাত দিন, যাঁকে উদ্যম 'এহ ।

কহে কবীর তা সাধকী, হম চরনন খেহ্& *( কবীর ।)
দিব! ও বিভাবরী
হরিকথা-কীর্তন
উদ্যম যে সাধুর হয অনিবার,
কবীর কহিতেছে,
তাহাব চরণের
ধূলা হ'ঘে থাকিতে বাসনা আমার ॥
বন্ধেকে। বন্ধা মিলৈ, ছুটে কোন উপায়।
কর সঙ্গতি নিরবন্ধকী, পলমে লেই ছুভায়॥।

(কবীব।)

আবদ্ধ জীবের আবদ্ধ মিলিলে,

মুক্তি পাইবার কি হবে উপায়?
বন্ধনহীনেব সঙ্গতি করহ,

মুহুর্তে ল'বেন ছাভা”যে তোমায় ॥
জা স্থখকো মুনিবর বটে, স্কর নর কবৈ বিলাপ।
সো স্থখ সহজৈ পাইয়ে, সক্তন সেবত আপ ॥ (কবীর ।)
যে সুখের কথা ক'ন মুনিবর বারবার,

বিলাপ কবেন সদ! যার লাগি সুর নর,
সে সুখ মহজে লাভ যগ্ভপি করিতে চাও,
সাধুসম্ভ্দের সেবা কর তুমি নিরস্তর ॥

মখুরা ভাবৈ দ্বারিকাঁ, ভাবৈ জ! জগন্নাথ।
সাধ সঙ্গতি
হরি ভজন বিস্ু, কছু ন আবৈ হাথ ॥ (কবীব।)

মথুরাই যাও, দ্বাবকা* বেডাও,
আর ঘুরে আস তুমি জগন্নাথ,

সাধুসঙ্গ আর শ্াহরি-ভজন
বিন! কিছু তব পাইবে ন। হাত ॥

দোহাবলী

৮৮

কোটি কোটি তীবথ করৈ, কোটি কোটি করৈ ধাম।
জব লগি সন্ত ন সেবই, তব লগি দূরৈ নকাম॥ (কবীর ।)

কোটি কোটি তীর্থ যেইজন করে,
বিচরণ করে কোটি কোটি ধাম,

সাধু-সেবা সে না করে যতদিন, "”
ততদিন তার নাহি যায় কাম ॥
কলি কেবল সংসারমে, শব ন কোউ উপায় ।

সাধ সঙ্গ হরি নাম বিন, মনকট তপন ন জায় ॥ (দম়াবাই ।)

কলি ব্যাপিয়াছে সকল
তরিবার আর
সাধু-সঙ্গ আর হরিনাম
মনস্তাপ আর

সংসার,
নাহিক উপায় ।
বিন!
কিছুতে না যায ॥

সন্ত চরনসে' জাইকে, শীস চঢাযে! রেণু।
ভীখা রেণুকে লাগতে, গগন বজায়ে! বেনু ॥ (ভীখা । )

সাধুর চরণ-সমীপে যাইয়া
শিরে পদরেণএু করহ গ্রহণ ।

সে মহিমাময রেণুর লাগিয়া
বেন্ুঃবাজাইছে সতত গগণ ॥
সকল সম্ভক রেনু লৈ, গোলা গোল বনাম ।

প্রেম প্রীতি ঘসি তাহিকো অঙ্গ বিভূতি লগায় ॥ ( ভীখ।

সকল সাধুর পদরেণু ল'য়ে
গোল গেলা এক করহ গঠন ।
প্রেম-প্রীতি সহ ঘসিয়! তাহারে
অঙ্গেতে লাগাও বিভূতি ষেমন

৮৯

সৎসঙ্গ ও অসৎসুঙ্গ

সস্ত চরণ অতি বহুত বড, জানত চতুর সথজান ।
জো সম্তন হিত না করৈ, সে। নর পণ্ড স্্মান ॥ ( তুলসীসাহ্েব |)

মহীযান অতি সাধুর চরণ,
জানে তাহ শুধু জ্ঞানী বুদ্ধিমান |
শ্রী

সাধুদের হিত কবেন। সাধন

ঘেই নর, সে যে পশুর সমান ॥
পাববতীয়! ভূমিকা, ক্যা বহু ববনন ভাগ । *

দশ হজাব্কে বাদ যহঁ, সম্ত রহৈ ষহি জাগ | ( তুললীসাহেব।)

কি মহিমাময়ী সে পার্ববত্য-ভূমি,

সৌভাগ্য তাহাব কহনে ন৷ যাষ,
করেন বিরাজ সদা সাধুগণ
দশ.হাজারের অধিক যেথায় !

সুস্থ ছিরদে কই সন্তকী, মহিমা অগম অপার।
কর প্রণাম বহি ভূমিকা,» শঞ্ষব বারম্বার ॥ ( তুলসীসাহেব । )

শুন কিছু কহি সাধুর মহিম!
জলধিরত্বমত অগাধ অপার ।

করেন প্রণাম সে মহা ভূমিরে,
দেবেশ শঙ্কব প্রেমে বারবার ॥

টীক1।

হিরঙ্ে-_তুলসীসাহেবের একজন শিধ্ের নাম ।

কাচা সেতী মত মিলৈ, পাক! সতী বান।
কাচা সেতী মিলত হী, হোয় ভক্তিমে হান ॥ ( কবাঁব।)

কাচা সঙ্গী মোর নাহি হয যেন,
|
পাকা সঙ্গী হ'ক সকল সময়।
কাঁচা সঙ্গী ঘদি মিলে কারো, তবে
১»
ভক্তির তাহার মহা হানি হয় ॥

দোহাবলী

৯৩

জানি বুঝি সাী তজৈ, করৈ ঝুটসে নেহ।
তাকী সঙ্গতি হৈ প্রভু, সপনেহ মত দেহ ॥ (কবীর)

জানিয়া-বুঝিয়া সত্য তেয়াগ্রিয়া
মিথ্যার আদর করে যেইক্কন,

স্বপ্নেও আমারে তাহার সঙ্গতি

.

নাহি দিও, প্রভু, করি নিবেদন ॥

গ্রদ্ধি সিদ্ধি মাগো নহী, মাগৌততুষপৈ য়েহ।
নিশু দিন দরশন সাধকা, কহ কবীব মোহি' দেহ ॥ (কবীব।)

ধদ্ধি-সিদ্ধি আমি চাহিনাকো” প্রভু !
এই শুধু আমি চাহি তৰ ঠাই-__
দিবসে নিশীথে প্রতিদিন যেন

সাধুদের আমি দরশন পাই ॥

সাধূ মাতা পিতা কুল মেবে, সজন সনেহি জ্ঞানী ।
সম্ভ চরণকী শরণ বৈন দিন, সত কহ হ' বাণী ॥ (মীরাবাই ।)

সাধু মাতা পিতা, সাধু কুল মোর,

স্বেহী জ্ঞানী সাধু স্বজন আমার ।
সাধুর চরণ দিবস-রজনী

শরণ আমার--কহি সত্য সার ॥
ভাই ছোড়্যা বধূ ছোড়্যা, ছোড্যা সগ! সোই ।

সাধু
সঙ্গবৈঠবৈঠ, লোক লাজ খোই ॥
ভগত দেখ রাজী হুই, জগত দেখ রোই।

«

£

প্রেম নীর সীচ সীচ বিষ বেল ধোই ॥ ( মীরাবাই।)

*

ভাই ছাডিয়াছি, বন্ধু ছাভিয়াছি,
ছাডিয়! দিয়াছি সখা সখী আর।

৯১

সৎসঙ্গ ও অসতসঙ্গ
বসিয়া বসিয়া সাধুজন-সঙ্গে,
লোক-লজ্জা সব খোয়াই আমার ॥
ভত্ত" যবে দেখি আনন্দেতে ভাসি,
জগত দেখিয়া করি গো রোদন । '

বিষফল আমি ধুই সফতনে,
প্রেম-নীর তাহে করিয়া সিঞ্চন ॥
রাজ করৈ জ্যান1। করনে দ্রীজ্যো, টম ভগতা! রা দাস।

সেব। সাধু জননকী হামারে, রাম মীলনকী আশ ॥ €মীরাবাই।
রাজ্য করে যারা ককক

)

তা” তারা,

হয়েছি গো। আমি ভক্তদেব দাসী ।

সাধুদের সেব। করিতেছি আমি
শ্রীবামে লভিতে হ"য়ে অভিলাষী ॥

দোহাবলী।
' তৃতীয় বল্লী।
স্ভত্ি১ ভ্ডত্ 5 ভ্ডগ্ান্বান্স £
ভেপরন্ম- _জ্ভ্তিন।
তিক

তস্্

৪)

কবীর প্রেষপিয়্ালা সো পিয়ে, যো শীস দাচ্ছিণ! দেয় ।
লোভী শীদ ন দে সকে, নাষ প্রেমকা তো লেয় ॥ (কবীর |)
প্রেমের পিয়াল? সে
পান করে নিয়ত,
দক্ষিণ দেয যেবা শির আপনার ।

দক্ষিণা সেইমত

লোভী দিতে অক্ষম,

প্রেমে নাম শুধু নিতে হয় ভার ॥
টীকা । শির যেব! দশ্মিণা দেয় বে প্রাণ পণ করে, প্রাণের মমত। পারত্যাগ করে।

জো! আবৈ তো জায় নহি, জীয় তো আবৈ নহি'।

অকথ কহানী প্রেমকী, সমুঝি লেহু মন শাহি ॥ (কবীর ।)
আসে যদি প্রেম, নাহি যায় চলে,
চলে যায় দি আসে না আবার
প্রেম কিব৷ বস্তু কহ নাহি যায়,

বুঝ মনোমাঝে করিয়া! বিচার

৯৩

প্রেম ভক্তি

কবীর ছিন পড়ে ছিন উততরে, সে জ্ো প্রেম ন হোই ।
আট পহর লাগ! বহে, প্রেম কহাওয়ে সো ॥ (কবীব।)

ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে যাহা, কবীর,
প্রেম তোঠতাহা নাহি হয়।
অষ্ট প্রহর লাগিযাই রহে যাহা,
প্রেম তো তাহারেই,কঘ ॥

কবীর প্রেম ন ক্ষেত্রে উপজে, প্রেম ন হটি বিবায়।
বন! প্রেমকা মানোমা বান্ধা যমপুর যায ॥ (কবীব।)

রে কবীর ! ক্ষেতেতে

প্রেম নাহি জনমে,

প্রেম কভূ হাটেতে নাহিক বিকাষ।

প্রেমহীন মানবে

বমেব দূতগণ

বাঁধিয়া যমপুরে লইয! যে যাষ ॥
তুলসী ইহ সংসারমে, কাহাসো৷ ভক্তি ভেট ।
তিন বাতাসে লটপট বাহ, দামভী চাঁমভী পেট ॥ ( তুলসীসাহেব। )

কেমনে, তুলসী, এ সংসাবমাঝে

ভক'তি হইবে সমুদিত ?

কামিনী কাঞ্চন আর পোডা। পেট,

এই তিনে সবে বিজডিত ॥
টাকা]। ছামড়ীস্থন।

চামড়ী-্চাষড়া অর্থাৎ কামনী।

কামী ক্রোধী লালচী, ইন্হকে ভক্তি ন হোয়।
তক্তি করৈ টক শ্ররীয়া, তনমন লজ্জা খোয় ॥ ( কবীব।)

কামী, ক্রোধাতুর আর যেবা লোভী,
এ ।তিনের ভক্তি হইবার নয ।
লঙ্জা-দেহ-মন জয করে যাবা,
হেন বীরেদের ভক্তি উপজয ॥
টীক1।

লজ্জা সৎকাজে লজ্জা ।

৯৪

দোহাবলী
জব মৈ থা তব গুরু নহী", অব গুরু হৈ হম নাহি ।

প্রেম গলা অতি সাকরী, তার্মে দো ন সমাহি ॥ (কবীব।)
*
আমি ছিন্ যখন,
গুক নাহি ছিলেন,
আমি নাহি এখম, গুরু রাজমান ।
সঙ্কীণণ অতিশয়
প্রেমেব গলী হয,
উভয়ের নাহিক পশিবার স্থ।ন ॥
পিয়া চা প্রেম বণ, বাখা চাহৈ মান ।

এক মানমে দো খডগ, দেখা শুনা না কান ॥ (কবীর ।)
প্রেম-রস পান করিতে পরাণ

চাহে ; কিন্তু মান বাঁচাতেও চাঁয়।

ছুইটী কৃপাণ এক কোষে স্থান
পায়__তাহা দেখ! শুন! নাহি যায় ॥
ভক্তি ছুবারা সাঁকবা, রাই দশৰে ভাব ।
মন এরাঁবত ছৈব রহা, কৈসে ঠোঁয় সমাব ॥ (কবীব 1)
ভক্তির ছযার অতিশয় সরু,

দশমাংশ যেন রাই সবিষার।
এরাবত হ'য়ে রয়েছে ষে মন,
কেমনে

টাক।।

প্রবেশ হবে তাহে তার?

ব্রর়াব্ত
» অহক্ষ(র ইত্যাদিতে ফুলিয়্। এর।বত হস্তীার মত।

অনেক যতন নিগ্রহ কিয়ে, টারি ন টরৈ ভ্রম-ফাস।

প্রেম ভগতি নহি উপজৈ, তাতে রৈদাস উদাস ॥ (রৈদাস।)

অনেক য্ক্ষনে নিগ্রহ ক'রেছি,

শিষাও না যায় মহা ভমন্ফাস।

প্রেম-তক্তি নাহি উপজে হৃদযে,
রৈদাস তাহাতে হ,য়েছে হতাস ॥

চি

প্রেম-তক্তি

ভগতি বিনা ব্যা হোত হৈ, ভরম রহা! সংসার |
রত্বী কঞ্চন পায় নহি, রাবন চলতি বার॥

( গরীবদাস।)

ভক্তি বিন কিব। হযে থাকে তবে 1
ভক্তি বিন। ভ্রমে ভ্রমে এ সংসাব।

যাইবার বেলা নারিল রাবণ
এক বতি সোন। সঙ্গে নিতে তাব!
দূলন কৃপা পাইয়ে, ভক্তি ন হাসী খ্যাল।

,

কাহ্ পাই সহ্জ হী, কোউ ঢুঁঢত ফিরত বিহাল ॥ (দুলনদাস। )

হরি-কৃপা হ'লে প্রেম-ভক্তি মিলে,
হেসে খেলে কেহ ভক্তি নাহি পায়।
কতু কেহ পায় সহজে, কেহবা
*ব্যাকুল হৃদয খু'জিয়। বেভায় ॥

বিশুরিশ্বাসৈ ভক্তি নহি', ত্যহি বিস্থ নদ্রবহি রাম।
বামকুপ! বিন স্বপনেহু, জীবন নহু বিশ্রাম ॥ (তুলসীদাস। )
বিশ্বাস বিহনে নাহি হয় ভক্তি,

কৃপালুমা হন ভক্তি বিনা রাম।
রামকৃপা বিনা স্বপ্রেও জীবন
কদাপি লভিতে পারেন! বিশ্রাম ॥
চীক।। বিশ্রাম শাস্তি ।

ববলগ যরণেসে ডরে, তবলগ প্রেমী নাহি।

বড়ি দূর হ্যায় প্রেমঘর, সমঝ লেহু মনমাহি ॥ (কবীর ।)

মরণের ভয় রহে যতদিন,
ততদিন কেহ প্রেমিক ন] হয়।

বুঝিয়া রাখহ মনোমাঝে সার
বহুদুরদেশে প্রেমের আলয় ॥

দোহাবলী

৯৬

মহ তে! ঘব হৈ প্রেমকা', খালাকা ঘব নাহি ।

শীম উতারৈ ভঁই ধরৈ, তব পৈঠৈ ঘর মাহি ॥ ( কবীব।)

এই যে দেখিছ প্রেমের এ ঘর,
অপ্রেমিক লাগি এই ঘর নয়।

মস্তক কাটিয়৷ ভূমিতে রাখিয়!

তবে এই ঘরে প্রবেশিতে হয়॥
শী উতারৈ
ভূঁই ধবৈ, ভা প্রব রাখৈ পাঁও।

দাস কবীর! ক্ব্ট। কহৈ, এসা হোয় তো আও ॥ (কবীব।)

আপনাব শির কাটি' ভূমে রাখি
পা দিয। দাভা”তে পার বদি তা,

তাহ1 হ'লে এস--কহিছে কবীরা-তা” না হ'লে তুমি এসোনা হেথায।
সবৈ রণায়ন মৈ কিয়া, প্রেম সমান ন কোয়।
রতি ইন তনমে সঞ্চরৈ, সব তন কঞ্চন হোত ॥ (কবীর ।)

সকল রসাযন

, ব্যবহার করেছি,

বুঝেছি প্রেম সম নাহি রসায়ন ।
এক রতি যগ্যপি
দেহ মাঝে সঞ্চবে,

_.

অমস্ত দেহ তবে হইবে কাঞ্চন ॥

প্রেম রসায়ন অধিক বস, পীবত অধিক রসাল।

কবীর পাবন্ দূর্ণভ হৈ, মাঁগৈ শীস কলাল।

সমধিক রসাল

( কবীব।)

প্রেমেব রসাযন,

প্ইন করিতেও তা” মধুর অধিক ।
কিন্ত সে রসায়ন
হুল্লপভ হয় বড,

মস্তক মূল চায় তাহার শৌগ্ডিক ॥
টীকা। কলাল, শৌঙিক »মদা-প্রস্ততকারক।
বা সাধু।

এখানে

প্রেম-রসায়ন-শ্রস্তত
কারক গুরু

৯৭

প্রেম-ভক্তি

কবীর ভাঠী প্রেষকা, বহুতক বৈঠে আক্।
শীন সোপৈ সো পীবলী, নাতর পিয়া নমায়।

হে কবীর!

প্রেমের

(কবীর ।)

ভাটার কাছে গিয়া,

বসিয়া ফিরি" ফিরি” আসে বহু জন ।

অর্পিলে শির তবে

পান করা যায় তা”

তা' না হ'লে পারে না কেহ কদাচন ॥
কবীর প্যালা গ্রেমকা, অন্তর লিয়া লগায়।
"
রোম রোমমে রমি রহা, শুর অমল ক্যা খাম ॥ (কবীর। )

কবীর সে প্রেমের

পেযাল! ভরপুর

অন্তরে লাগাইয়া করিয়াছে পান।
প্রত্যেক রোমকৃপ
আনন্দে ভ'রে গেছে,
তীত্রতর স্থরা সেকি পিষিবে আন ?
টাকা"।

অগ্তরে -অন্তরমুখে।

আন-স্অন্য।

কঠিন পিফ্াল। প্রেমকা, পিয়ৈ জো হরিকে হাখ।
চাঁবে ঘুগ মাতা রহৈ, উতবৈ ক্িযনকে সাথ ॥ ( মলুকদাস।)

কঠিন পিয়াল। প্রেমের যেজন
শ্রীহরির হাত হ'তে করে পান,
চারি যুগ ধরি” মাতিয়া সে রহ
উদ্ধার হইয়া যায সহ প্রাণ ॥
বিনা! অমল মাতা রহৈ, বিন লম্কর বলবস্ত ।
বিনা বিলায়ত সাহিবী, অস্ত মাহি বেঅস্ত ॥ € মলুকদাস। )

মাদক ব্যতীত মত্ত'রহে সে যে, ,
লোকলস্করাদি বিন! বলবান ॥

বকেয়া-বিহীন জমিদারী তার,
সাস্ত মাঝে হেরে অনস্তে পরাণ ॥

»

দোহাবলী

৯৮

প্রেম দিবানে জো য়ে, মন ভয়ে চকন! চুব।

হুকৈ রহৈ ঘুমত বহৈ, সহজে! দেখি হজুব ॥ ( সহজীবাই । )
যেজন হয়েছে প্রেমেতে পাগল,

চুরমার তার হঃয়ে গেছে মন।
বসে থাক কিম্বা ভ্রমণ করুক,
প্রভৃরে সে সদা করে দরশন ॥
প্রেম দিবানে জো ভয়ে, জাতি বরণ গই ছুট ।

সহজে জগ বৌরা! কহৈ, লোগ গয়ে সব ফট ॥ (সহজীবাই ।)
প্রেমে মাতোযারা হ'য়েছে'যেজন,

জাতি-বর্ণ তার সব ঘুচে যায়।
জগৎ পাগল ব'লে থাকে তারে,
তা কাছ থেকে সকলে পালায ॥
প্রেম দিবানে জো! ভয্মে, নেষ ধরম গয়ে খোয।

সহজ নবনাবী ইস, ওয়া মন আনন্দ হোয়॥

( সহ্জীবাই ।)

প্রেষ"মত্ত যেবা হ'য়েছে, তাহার

নিয়ম-ধরম যায় সমুদষ ।

নর-নারী হাসে তাহারে দেখিযা,
তার মনে তা'তে আনন্দই হয ॥
মনমে তো আনন্দ বহৈ, তন বৌরা সব মঙ্গ।
না কাহাক সঙ্গ হৈ, সহজে না কোই সঙ্গ ॥ (সহজীবাই।)

মনেতে তাহার আনন্দই থাকে,
পাগল তাহার সর্ধব অঙ্গ হয়।

কাহারে! সঙ্গেতে নাহি থাকে সে যে,
তাহারে সঙ্গেতে কেহ নাহি রয়।।

ত্রিক্পহ্ ।*
-২০--

হায় হায় পতি কব মিলিয়ে, ছাতি ফাটি বায়।

ম্যান্নস1 দিন কব হোয়েগা, দর্শন করু অমায় ॥ , ( অজ্ঞাত।9

হায হায়, পতি মিলিবে কবে রে ?__

হৃদয আমার ফাটিযা যায়।
হেন দিন কবে আসিবে আমার,
নযন ভরিয়া হেরিব তায ?
দেখত দেখত দিন গয়া, নিশি ভি দেখত যায়।

বিবহন পিউ পাঁওয়ে নাহি, বেকল জীউ ঘবড়ায় ॥ ( কবীব।)
দেখিতে দেখিতে দিন চ'লে গেছে,
দেখিতে দেখিতে রজনীও যায়।

প্রিয়েবে না পায়'তবু বিরহিণী,
ব্যাকুল পরাণ ডুবে নিবাশায ॥
পি বিন জিউ তরসত বহে, পল পল বিবহ সতায়।

$*

ইরন দিবসে মোহি কল নহি, সিসক্ দিসক্ দম যায় ॥ € কবীর |)

প্রিয় বিন! হৃদয
ব্যাকুল রহিয়াছে,
পূলে পলে বিরহ আমারে জ্বালায।

দিবন্তদ ও নিশীণে

স্থিরতা নাহি মনে,

দীরঘ শ্বাসে শ্বাসে দম ফেটে যায় |

* তগবৎঞরাত্ির জন্ত ব্যাকুলত| ॥ শ্বাধী-বিরহিনী নারীর ব্যাকুলত! ছ্োতক দহ! লম্দন্ন
এই বিধয় পরিস্বট হুইয়াছে।

দোহাবলী

১১২

নৈন হমারে বাওরে, ছিন ছিন লোড়ৈ তুজ্বা।
নাতুমমিলো নম স্বী, সী বেদন মুঙ্বা॥ (কবীর।)
নয়ন আমার হয়েছে
পাগল,

ক্ষণে ক্ষণে শুধু তোমারেই চায়।
তোমারে না পাই, নাই হই সুখী,
কাতর হৃদয় হেন বেদনায়॥
মাস গয়! পিঞ্জর রহা, তাকন গাগে কাগ।
সাহিব অজহা ন আইন, মন্দ হমারে ভাগ ॥ (কবীর1)

মাংসহীন দেহ অস্থি-চ্খ-সার,
উৎন্থুক নয়নে কাঁকেব! তাকায় ।
এখনো আমার প্রভু আসিল না,
কিবা মন্দ ভাগ্য আমারে জ্বালা ॥
চীকা।

উৎনৃক আমার মৃতদেহ শুক্ষণ করিব।র জন্য উৎন্ৃক ।

অখিয়ন তো বাই পরী, পস্ব নিহার নিহার ।
জিভ্যা তে! ছাল! পরা, নাম পুকাব পুকার ॥| (ক্ষবীর
|)

জাখিতে আমার ছানি পভিয়াছে
দেখিতে দেখিতে পথ অন্ুক্ষণ ৷

জড়ীভূত হ'য়ে গেল জিহবা মোর
করিতে করিতে নাম উচ্চারণ ॥
টিক।

পথ-্ প্রভুর আসিবার
পথ।

বিরহ বড়ো বৈরী ভয়ো, হিরদা
ধবৈ ন ধীব।

স্থরত সনেহী
না মিলে, তব লগি মিটে ন পীর ॥ (কবীর।)

বিরহ বডই বৈরী 'হু'লো৷ মোস্,
ধৈর্যা নাহি পারে ধরিতে হাদয়।
প্রাণ-প্রিয়তম
না মিলিলে পরে

এ মোর বেদন!1 যাইবার
নয় ॥

১৬৩

!

বিরহিনি দেই সদেসর।, শুনী হমাকে পীউ ।

জল বিন মচ্ছী কৌ] জিয়ে, পানী মে কা জীউ ॥
বিরহ তেজ তনমে তপৈ, অঙ্গ সবৈ অকুলায় ।
ঘট স্থনা জিব পীউর্মে, মৌত ঢুড়িফিব জায় ॥ ( কবীর ।)
বিরহিণী নিজ বারতা জানায়-_

?

'*শুন শুন মোর প্রাণ-প্রিয়তম !
জল বিনা মৎস্য বাঁচিবে কেমনে, '
জলেতেই হয় যাহার জীবন ?
বিরহের তাপ দহিছে শরীর,
আকুল কঘ্িছে সর্ববাঙ্গ আমার,
* দেহ শুন্য মোর, প্রাণ তোমাতেই,

মৃত্যু খুঁজে ফিরে যাষ বার বার ॥৮
কবীর থন্দবা য়ে। কহৈ, শুনিয় কন্ত স্জান।

বেগি মিলো তুম আইকে, নহী তো! তজিহো। প্র।ণ ॥
টক বিরহিনকে। মীচ দে, ঠক আপ! দিখলায় ।
আট পহব কো দাঝনা, মো ৫প সহ ন জায় ॥,
বিরহ কমণ্ডল কর লাম্ব, বৈরাগী দো ৫নন।

মী্গে দবশ মবুকবী, ছ?ক রহৈ দিন বৈন ॥ ( কবীর)

শ্রিয়ের উদ্দেশে সুন্দরী কহিছ্রেন_
“শুন শুন কান্ত, তৃমি জ্ঞানবান,
শীঘ্র আসি তুমি মিল মম পাশে,
তা” না হ'লে আমি ত্যজিব পরাণ ॥
এ বিরহিণীবে দাওহে 'মরণ,
অথব। দেখাও আপনারে তীয়,
অষ্ট প্রহরের এ দাকণ জ্বাল!
আর, প্রিয়তম, সহা! নাহি যায় ॥

বিরহ

দোহাবলী ।
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বিরহ কমগ্ডলু
করিয়। লইযাছে
এ ছুট। বৈরাগী নযন আমার ।
দিবস ও রজনী
ব্যাকুল রে তারা,
দর্শন-মাধুকরী চাহে হে তোমার ॥*
টীক1।

সবুকরী স্ক্রক্ষচাগীদের ভিক্ষ1॥

জিমি মনি বিন ব্যাকুল তুজগ, জল বিন ব্যাকৃল মীন।

তিমি দেখে বঘুনাথ বিন, তলফত হৌ মৈ দীন ॥ (তুলপীদাল। )

মণি বিনা! যথা ব্যাকুল ভূজগ,
জল বিন মীন ব্যাকুল যেমন,

রাম-দরশন ব্যতিরেকে তথা
ব্যাকুল হ'যেছে এ দীনের মন ॥
বৌরী হৈ চিতবত ফিরু, হবি আবৈ কেহি শুর।

ছিন উঠু ছিন গিরি পকু, রাম-দুখী মন মোব ॥ (দয়াবাই |)

পাগল হই! জিজ্ঞাসিয়া ফিরি__
আসিবেন কিরে শ্রীহরি আবার ?

ক্ষণে উঠি, ক্ষণে পাডে যাই ভূমে,
রাম লাগি ছুখী হৃদয় আমার ॥
সোবত জাগত এক পল, নাহিন বিসন্ফ তোহি।
করুনা-সাগর দয়া-নিধি, হরি লীজৈ ₹'ধি মোহি' ॥ (দয়াবাই।)

শয়নে খ্পনে আর জাগরণে,

এক পল নাহি ভুলি হে তোমায়।
করুণা-সাগর, দয়ানিধি হরি!
একবার মনে করহে আমাষ ॥

১১৫

বিরহ

বিবহ জাল উপনরী হিয়ে, বাম-সনোহা আয়।
ঘন-মোহন সোহন সরল, তুম দেখন দ। চত্ম॥ (দয়াবাই। )

বিরহের জ্বাল! উপজিল হৃদে,

রাম-অন্থরাগ জাগিয়াছে তায়।

"

হে মনোমোহন সরস শোভন !

তোমারে দেখিতে প্রাণ মোর চায় ॥
স্থথিয়। সব সংসার হৈ, খাবৈ ওঁ সোবৈ।

ছুখিয্া দাস কবীব হৈ, জাগৈ ও বোটব ॥ (কবীব।)

দেখিতেছি সুখী সংসারে সকলে,
খায় আর সুখে করে যে শয়ন।

হুঃখী হয়ে আছে এ দাস কবীর,
জেগে থাকে আর করে রে রোদন ॥
পরবত পরবত ঠম ফিবো, নয়ন গবায়ো বোম ।

সৌ বৃটা পাস! নহী, জা তে জাবন হোয় ॥ ( কবীর।)

পর্বতে পর্বতে কত যে ঘুরেছি,
কেদে কেদে মোর গিয়াছে নয়ন-__

সেই জডী আমি না পাইন, হায |
আছে যার মাঝে আশার জীবন ॥
চীক।।

জড়ীস্শিকড। তাবার্থ তগব।ন।

সবহী তরু তর জাইকে, সব কল লীব্বো চাখ।

ফিবি ফিবি মাঙ্গত কবীর হৈ, দ্বশন হী কী ভীথ ॥ ( কবীর ।)

সব তরু-তলে যাইয়া কবীর
চাখিয়৷ দেখেছে সকলের ফল।
এবে বার বার সে, প্রভু, তোমার
দরশন ভিক্ষা! মাগিছে কেবল ॥

দোহাবলা
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এঁপী লগন লগায় কহা! তু জাসী।

ৃ

তুম দ্বেখ্যা বিন কল ন পড়ত হৈ, তলফ তল জিম জালী॥
তেরে থাতর €জাগন হ্ঞ্জী, করবত লুঙ্গী কাশী ।
মীরাকে প্রত গিরধর নাগর, চরণকবলকী দাসী ॥ ( মীরাবাই 1)

এ হেন দশায় ফেলিয়া আমায়
কোন দেশে তুমি করেছ প্রয়ান ?

তব দরশন বিহনে বিকল

ছটফট ক'রে যায় মোর প্রাণ ॥
তোমার কারণে যোগিনী হইব,
শির বলি দিতে চ'লে যাব কাশী ।
মীরার নাগর প্রভু গিরিধর !
মীরা তব প্দ-কমলের দাসী ॥
মেরে পরম সনেহী রামকী, নি খুলুংড়ী আবৈ।

রাম হামারে হম হৈ রামকে, হরি বিন কুছ ন সহাবৈ ॥
আবন কহ গয়ে অজঙ্ছ ন আমে, জিবড়েো! অতি উকলাবৈ।
তুম দ্রশনকি আস রমৈযা, নিশ দি চিতবত জাবৈ ॥

চরণকবলকী গন লগী অতি, বিন দরশন দুখ পাবৈ।
মীরাক,প্রতু দরণন দীন্হ, আনন্দ বরণ্যো। ন জাবৈ ॥ ( মীরাবাই |)
নামের পরম করুণার কথ

নিত্য নিত্য মম হৃদয়েতে জাগে ।

রাম মোর আমি রামের নিশ্চয়,
হরি বিন! কিছু ভাল নাহি লাগে ॥

আসি ব'লে গেল, আজো না আসিল,
উত্কষ্ঠিত অতি প্রাণ মোর তায়।
হে প্রিয়!

তোমার দরশন-আশে

ভাবিতে ভাবিতে নিশিদিন যায় ৪

১১৭

বিরহ
চরণ-কমলণকি লাগিল মনে,
দরশন*্বিন। হুঃখ বড হয়।

দেখা! দিলে, প্রভূ, হবে এ মীরার

" .. অনির্বচনীয় আনন্দ উদয় ॥

বিরহিন উভী পন্থ শির, পঞ্চিনি পুছৈ ধায।
এক শবদ কমু পীবকা, কববে মিলৈ'গে আয় ॥ (কবীর।)

চৌমাথার উপরে
|

ঈাডা+য়ে বিরহিণী

পথিক-জনে কহে কাতর বচন,__

একটী কথা তুমি.

কহ মম প্রিয়ের_-

কবে তার হেথায় হ'বে আগমন ?
বহুত ,দূনন কী জোবতী, রটভ তুম্হারো নাম।

দিব তরসৈ তৃম মিলনকী, মন নাহী বিশ্রাম ॥ (কবীর |)

“বহুদিন ধরিযা
* এ ছৃখিনী যুবতী
রটিতেছে তোমার নাম অন্থখন॥।
তব সাথে মিলিতে

পু

প্রাণ তার ব্যাকুল,

বিশ্রাম লভিতে ন! শাঁরে তার মন ॥”

বিবহিন দুখ কাসনি কহৈ, কালনি দেই সন্দেশ।
পন্থ নিহার্ত পীবকা, বিরহিনি পল/ট কেশ॥ (দাদ্।)

,কাহারে কহিবে ছঃখ বিবহিণী,
কার দ্বার বা সে দিবে সহ্াচার ?
শ্রিয়-আশাপথ চাহিতে চাহিতে
3
পর হ'য়ে গেল তার কেশ-ভার ॥

দে।হাবলী

১৬৮"

লকবী জরি কোইলা ভই, মে। তন অজনথ আগি।
বিবহকী ওদী লকবী, সিলগি সিলগি উঠি জাগি ॥ (কবীব।)

|

লাকভী পুডিয়া কযলা হইল,
ৃঁ
আগুন এখনে দেহেতে আমার ।
বিরহেব ভিজা লাকভী সেষে রে,
থেকে থেকে জ্জলে উঠে বারবার ॥

বিবহ। মোসে যে কাঁহ, গাঢ়। পকডে! মোহি ।

চরণকমলকী মৌজ সে, লে পহুছাযে! তোহি ॥ (কৰীব।)
্চরণ-পদ্মেব আনন্দের মাঝে

লইয়া তোমাবে যাইব নিশ্চয়,
দ্বঢরূপে মোরে ধ'বে থাক তুমি,”

বিরহ আমারে এই কথা কষ ॥
নব রগ তাত ববাব তন, বিরহ বজাবৈ নিত ।

ব্রর ন কোই শুনি সকৈ, কৈ সই ঠক চিত্র ॥ (কবীর)

দেহেব সকল শিরা-তস্ত মাঝে
বিবহ সতত রবাব বাজায ।

প্রভু তা” শুনেন আর চিত্ত শুনে,
আর তাহ কেহ শুনিতে না পা ॥
অন্দব পীড় ন উভবৈ, বাহর করৈ পুকার |

দাদু সে। কেঁটাকবি লীহ, সাহিবকা দীদ।ব ॥ ( দাদৃ।)
অস্তবে যাহার জাগেন। বেদনা,

বাহিবে কেবল করে যে চীতকাব,
কেমন করিয়। জানিবে সেজন

মহিম। প্রভূর পরম দযাব ?

ই

বিরহ

জব বিরহ! আঁষ। দরদ সৌ, তব কড়ধে লাগে কাম।
কায়া লাগী কাল হৈ, মিঠা লাগ! নাম ॥ (পাদৃ।)

বেদর্ণার সহ বিরহ জাগিলে,

_.

বড কটু লাগে কাধ্য সমুদয় ।

কাযা মনে হয় কালে সমান,

নাম শুধু লাগে সধুরতাময় ॥
জে! জন বিবহী নামকে, বীনা পিঞ্তব তান্ু।
নৈন ন আবৈ নিদড়ী, অঙ্গ ন জামৈ মান্ত্র ॥ (কবীব |)
ক্ষীণ হয তার শরীর-পিঞ্জব,

নামের বিরহ জেগেছে যাহার ।

নয়নে তাহ]ুর নিদ্রা নাহি আসে,
মাংস নাহি জমে দেহেতে তাহার ॥
দৃবিয়া হরি কিরপা করী, বিবহা। দিয়! পাঠাব
যহ বিবহ। মে”ব সাধকা, সোতা। লিমা জগাছ ॥ ( দরিয়া-মাভোঘারী।

হে দরিযা।

)

হরি করুণা করিয়।

পাঠাইয়া দিলা বিরহ এমন,

যে বিরহ আসি” শাঘিত সাধুর

নিদ্রা হরি” তাক দিল জাগরণ ||
গদগদ বাণী কখে, শ্বান্থ টপাটক নৈন।
বহ তো বিবহিন বামৃকা, তলফত হৈ দিন বন ॥ ( চবণদাস।

)

গুদ গদ বাণী,কঠেতে শাহার,
ঝর ঝব ঝর ঝরিছে নয়ান ।
রামের বিরহে দিবস-রজনী
ব্যাকুল বয়েছে তাহার পরাণ ॥

দোহাবলী

১২,

হায় হায় হবি কব মির্ল, ছাতী ফাটা জার £

এঁসা দিন কব হোম্সগাঁ, দরশন কৌ অথায় ॥ (চবণদাস।)

কহিছে সে-_“বুক ফেটে'যাঁয় মোর,

হায়, হায়, হবি লভিব কখন ?
হেন দিন কবে হইবে আমার,

তৃপ্ত হব তারে করি” দরশন?
পীব বিনা তো জীবনা, জগমে ভাবী জান।

পিল্না মিলে তো। জীবনা, নহী তো! ছাট প্রাণ ॥ ( চরণদাস। )
“প্প্িয় ব্যতিরেকে এ জগত মাঝে

বেঁচে থাকা মহ! ছুঃখের, নিদান |

প্রিয় মিলে যদি তবে যেন বাঁচি,
না হ'লে আমার যায যেন প্রাণ 1”

পীৰ চহৌ কৈ মত চহোঁ, বহ্ তৌ পীবকী দাস।
পিয়কে বঙ্গ বাতী র?হ, জগস্থ হোয় উদান ॥ ( চর্ণদাস। )
প্রি চা"ন কিম্বা নাহি চান তাবে,
হ'য়ে থাকে সে যে তার চিব-দাল |

প্রিষ-অনুরাগে রাঙ্গা! তাৰ হিয়া,
টু
জগতেব প্রতি হয় সে উদাস ॥
পী পী কবতে দিন গয়া, রৈনি গই পিয় ধ্যান।
বিঝহিনকে মহজৈ সধৈ, ভক্তি যোগ অরু জ্ঞান॥

(চরণদ1স।)

প্রিয় ঝ্রিয় ক'রে দিন চলে গেছে,
প্রিষ-ধ্যানে হয় রাত্রিব বিলয়।

বিরহী জনের অতি সহজেই
তক্তি যোগ আর জ্ঞান সিদ্ধ হয ॥

১২১

বিরহ

জে কবহু বিখহিনি মাঁব, ততৌ স্ুবত বিবহিন হোই ।

দাদু পীব পীব বোলতা, মুবা ভী টরৈ দেই ॥ ( দাদ্।)
বিরহিণী যবে মবে, প্রাণপাখী
বিরহিণী হ'য়ে উডে তার যায়-_
জীবনে ভাকিত প্রিয় প্রিয় বলে,

* মরি! তেমনি ডাকে উভরায ।
নিস দিন দাবৈ বিব্হিনী, অস্তরগতকী লায়।
দস কবীব! কে) বঝৈ, সদ্গুরু গয্মে লগায় ॥ (কবীব।)

নিশি-দিন পুভিযা
ৃঁ

মরিছে বিরহিণী,

নিজ-অস্তবগত অনল আলায়।

শীতল কিসে হবে
এই দাস কবীরা ?-সদ্গুরু লাগাইয। গিয়াছেন তায়।
বিবহিন পিউ'ক কাবণ্, ঢু চন বিনখণ্ড জাঘ।
নিসি বীতী পিউ না মিলা, দবদ বহ! লিপটাঁঘ ॥ ( দবিয়া-মাড়েয়ারী | )

প্রিয়-বিরহিণী প্রিয়ের কারণে
বন মাঝে গিষ। বহু অন্বেষিল )

নিশি পোহাইল প্রিষ আদিল না,
হৃদযে বেদন। লাগিয়া রহিল ॥
বিবহ ভুবঙ্গম তন ডস|, মন্ত্র ন মানৈ কোব।
নাম বিয়োগী না জিম্ৈ, গিয়ে তো] বাউব হোষ ॥ (কবীব।)

*“দংশিযাছে, তনু বিরহ-ভুজঙ,
কোন মন্ত্রে কিছু নাহি হয ফল।

নামের বিরহী নাহি ঝাচে, আর

্

বাচে যদ্দি তবে হয় সে পাগল ॥

দোহাব্লা

১২২

বিরহ তুবঙ্গম ঠঠি ঠক, কিন্বা কলোজ খাব ।*
বিরহিন অক্গ ন মোডি ঠৈ, জো ভাবিতো। খাব ॥ ( কবীব।)

পু

বিরহ-ভুজ গম

অন্তর মাঝে পশি'

হদযেতে আঘাত ক'রেছে এমন,

বিবহিণী আপন

শবীর নাহি নাডে,

ইচ্ছামত সে তারে করিছে ভক্ষণ ॥
কবীর বদ বুল।ইয়া, গকডিকে দেখী বাহি।
বৈ ন বেদন জানই, কবক বাবজ মাহি॥

(কবীর।)

বৈদ্য একজন ডাকিল কবীর,
হাত ধবিধ! সে দেখি” বহুক্ষণ,

ৰোগ কোন্ খানে বুঝিতে নারিল-__
হৃদষে বেদন। বহে সংগোপন ॥

জানু বৈদ ঘব আপনে, তেব! কিয়া! ন ভোয়।
জিন য়হ! বেদন নিরব ই, ভলা বরৈগানণপায় ॥ ( কবাব।)

যাও, বৈদ্ধ, যাও ঘরে আপনাব,
এ রোগ তোমার সারা"বার নয।

€যু এই বেদনা করিয়া দিযাছে,
সেই ভাল মোরে করিবে নিশ্চয ॥
জাহু মীত ঘর আপনে, বাত ন পুছৈ কোম।

জিন য়হ ভাব লদাইযা, নিববাটিগা সোয ॥ (কবীব।)
যাও, মিত্র যাও, ঘবে আপনার,

কেহ কিছু নাহি বলিবে তোমা ॥
3

হৃদযে আমার যে চাঁপা"লে ভাব,

সেই মে আবার নামাইবে তায়

১২৩

বিবহু

বাবল ঠৈদ বুলাইয়া! রে, পকড় দিখাই হামারী বাহ ।

মুবথ বৈদ মবম নহি জানে, কৰক কলের্জেমাহ ॥
জাও বৈদ ঘর আপনেরে, হান্মারা নাব ন লেম।

টম তে। ঘাঘী বিরহকী বে, কাহে কু উষধ দেয়॥ ( মীবাবাই |)
পিতা বৈদ্য এক ভাকিয়া আনিলা,
*“নাড়ী ধবি' মোব দেখাইল। তাষ।

মূর্খ বৈদ্থ মন্ত্র জানে না রোগের,
বেদনা যে মোর অস্তর-হিযায ॥
যাঁও, বৈছ্য, তুমি ঘবে আপনাবঃ
মোর নাম আব ক'রোন। গ্রহণ ।

, জ্বলিতেছি আমি বিরহ-মনলে,

উঁযধ দিতেছ কেন অকারণ ?
বিরহ অগিন তন জালিয়ে, জ্ঞান অগিনি দৌ লাই ।
দাদু শখ দিখ পবজলৈ, তব বাম বুঝাতে আই ॥ (দাদু)

বিরহ-অনল জ্বাল দেহ মাঝে

জ্ঞানাগ্নিতে দিষা যতেক ইন্ধন।
নখ থেকে শির জ্বলিয। উঠিলে,
আসিবেন রাম শিবা'তে তখন || «
টীকা ।॥ ইন্ধন. বিষমাদি-কপন্য।লনি কাউ্াদ।

শখ

1দ-নধ 1৭ ্

বিবহ জলঙ্তী দেখি কর, সাই আয় ধাএ।
প্রেম বৃদসে ছিরকিকে, জলতী লই ণুঝায় ॥ € কবাঁব।)

বিরহ ভ্বলিছে দেখিযাও ধাইয়া
আসিলেন প্রভূ করুণা-নিদাঁন ,

বিন্দু বিন্দু প্রেম-বারি ছিটাইয!

ঢু

লইল। সে জ্বালা কবিযা নির্বাণ ॥

দোহাবলী

১২৪

আঁ লগী আকাশমে, ঝবি ঝবি পরৈ অঙ্গার ।
কবীর ক্রি কঞ্চন ভয়, কাচ ভয় স'দার ॥ ( কৰীব।)
আগুণ লাগিল আকাশের গায়,

ঝরিয। ঝরিযা পিছে অঙ্গার ।

কবীর! পুভিয়া কাঞ্চন হইল,
কাচ হ'য়ে গেল সকল সংসার ॥
টাকা । আকাশের গাঁয়স্হাদয়াকাশে।

অঙ্গ(রস্বিষয় বাঁসনার কালিম।।

মত তুচ্ছ খন্সূল্য বন্ত।

বিবহা! বিরহ মত কহে, বিরহ হায় সবলতান।

যো ঘট বিবহ না সঞ্চরে, সো৷ ঘট জান মশান ॥ (কবীর |)

বিরহীরে ছুঃখী বলিও না কভু»,
বিরহী জন্ ষে হয় স্থুলতান।
যে দেহে হয ন! বিবহ-সঞ্চার,
সে দেহ নিশ্চয় জানহ মশান ॥
টীকা।

নুলত।নস
পরম সুখী, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) মছভাগাবান ।

ক1চস্ কাচের

*প্রেমভ্ডন্ভিতই ভপশ্রশ্ প্রাপক |

নিত নহনেসে হরি মিলে তো৷ জলজন্ত হোই ।

ফলমূল খাকে হরি মিলে তো বাছুড বাদরাই ॥
তিরণ ভখনকে হরি মিলে তো বছত মুগ অঙজা।

স্্রী ছোডকে হরি মিলে তো বহুত বহে খোজা ॥
ছুধ পিকে হরি মিলে তে। বহুত বহস বালা ।

মীবা কহে, বিন। প্রেমসে না মিলে নন্দলালা ॥ ( মীপ্পাবাই 1)

নিত্যক্সানে ঘদি হরি মিলে, তবে
জল-জস্তর মিলিবে।

ফল-মূল খেলে বদ্ধি হরি মিলে,
বাছড-বানরে পাইবে ॥
ঘাস খেলে যদি হরি মিলে, তবে
পাবে যত স্বগ অজ ॥ *
স্ত্রী পরিহরিলে যদি হরি মিলে,
আছে তে। অনেক খোজ! ।।

ছুধ খেলে যদি হবি মিলে, পাবে

*

বাছুর বালক-বাল!।

স্নীর। কহিতেছে, প্রেম বিনা নাহি

মিলে কতু নন্দলাল। ॥
টাক।।

আছে

থোজ।--তাহ। হইলে খোজার! পাইবে ।

হর

দোহাবলী
কাশী করবৎ লেত হ্যায়, আন কাটাওায় শিশ।
বন বন ভটকা থাওত হাথ, পাওত না জগদীশ ॥ (অজ্ঞাত ।)

কেহ বাস কবে কাশীতে, কেহ বা
আপন মস্তুক করে বলিদান।
বনে বনে কেহ ঘুরিয! বেভায়,

তথাপিও নাহি পা ভগবান ॥

ৰাবি মথে স্বৃত হৌয় বরু, দিকতা'ত বু তেল।

বিহ্ন হরিভজন ন ভব ত্গৈ, য়হ্ সিদ্ধ/ণ্ত অপেল ॥ (তুলসীদাদ। )
বারি হ'তে ঘ্বৃুত হইবে রে বরং,

বালু হ'তে তৈল হইতে পারে।
সিদ্ধান্ত নিশ্চয-_-হরি না ভজিলে
ভববাবি কেহ তরিতে নারে ॥
রামচন্দ্রকে ভজন বিনু, জো চহ পদ নির্বাণ।

জ্ঞানবস্ত অপি সো নর, পশু বিন পুছবিখান ॥ ( তুলসীদাস।)

রাঁমচক্দরে নাহি ভজিয! যেজন
নির্ববাণের পদ লভিতে চাষ,

জ্ঞানী হইলেও, মেজন নিশ্চষ

পুচ্ছশূঙ্গহীন পশুব প্রায় ॥
ঘো! জন কথে বিষয্ববন, চিকনে রাম মনেহ ।
তুলসা। তে প্রিষ্ন বামকো, কানন বালহি কি গেহ॥

(তুলসীদাস।)

বিষয়-রস ত্যজি”

হইযাছে যেজ-।

(বগলিত বামের স্সেনে,

হে তুলসী ! জানহ__
প্রীরামের প্রিয়, সে
থাকুক কাননে বা গেহে।।

১২৭

প্রেমভক্তিই ভগবত্প্রাপক

রাষকথা মন্দাকিনী, চিত্রক্ট চিত চারু ।
তুলসী সৃগম সনেহ বন, সিপ্ন রথুবীর বিহার ॥ (তুলসীদাস।

)

ভকতগণের চারু চিতত-চিত্রকুটে

রামকর্থা-মন্দাকিনী অবিরাম ছুটে ।
আছে ভক্তপ্রীতি-রূপ ঘষে স্থগম বন,

" বিহরেন সীতারাম তথা অনুক্ষণ ॥
গাওনিম়াকে মুখ বন্ধ, রহু শোতা”ক কান!

জ্ঞানীকে হিবদে বস্থ, ভেদীক! মাই প্রাণ ॥ (কবীব |)

বাস করি আমি গাযকের মুখে,

শোতাঁর কাঁনেতে মোব অধিষ্ঠান।
জ্ঞানীর হ্ুদযে আমাৰ নিবাস,

ভেদী প্রাণ মোর, আমি তার প্রাণ ॥
টা

তগবদ্বাকয।

ভেদ বুঝিতে নমর্থ।

ভেদ্ী »তত্ববিৎ, আমন
স্থবি বেকবাঁন, যিনি বিনাশ ও অবিলালীর
রঃ

যাতে বেগি প্রতু ভ্ববত হৈ, সো প্রত্ত ভক্তি প্রভাউ ।
ভক্তি সতন্ত্র করি জানিয়, অবলদ্ষন নহি কউ ॥ ( কবীর।)

বাহে প্রভূ সত্বব

ককণার্র হয়েন,

ভক্তিব প্রভাব তা” জানহ নিশ্চয় ।
স্বতন্ত্র বস্ত হয

সেই ভক্তি, তাহার

অন্ত অবলম্বন কিছুই না রয ॥
ভক্তি পদাবথ যব মিল, তব গুরু হোম সহায় ।

প্রেম প্রীতি কী ভক্তি যো, পৃবন ভাঁগ মিলায়॥

(কবীব।)

নভক্তি-বস্ত বে মিলে, সেইক্ষণে
গুরুদেব নিজে হয়েন সহায় ।

প্রেম-গ্রীতি সহ মিশ্রিত ভকতি
চরম সৌভাগ্য অচিরে মিলায় ॥

দোহাধলী

১২৮

এক মনা লাগ রইহৈ, অন্ত মিলৈগ। সোহই ।

দাদু জাকে মন বসৈ, তাকেৌ। দরশন হোই ॥ (দাদ।)
লাগিয়া যেজন থাকে একমনে,

পাইবে নিশ্চয় অন্ত সেইজন।
স্ুস্থির হইয়া মন বসে যার,

হইবে তাহার প্রভৃ-দরশন ॥
প্রেম পাগল মন রাতল, আনন্দ ম্ঙ্গলচার।

তীন লোককে উপবে, মিললেহি' কন্ত হমার ॥
যোগ জজ্ঞ জপ তপ নহী', ছুথ স্বথ নহি" সন্তাপ।
ঘটত বঢত নহি' ছীজই, তহব পুন্র ন পাপ ॥ (গুলাল।)

প্রেমেতে পাগল রাতুল হৃদযে

আনন্দে মঙ্গল করি আচরণ,
এই ভ্রিলোকের উপরে উঠিযা,

কান্ত সহ মোব হইল মিলন ॥
যোগ যজ্ঞ জপ তপ নাহি তথা,
নাহি সুখ-দুঃখ নাহিক সম্ভাপ।
হাস বৃদ্ধি কিছু নাহিক তথায়,

নাহিক তথায় পুণ্য আর পাপ ॥
টাকা। রাতুল রাঙ্গা, অনুরাগে রঞ্জিত ।
প্রেম-পুঞ্জ প্রগটে জহা, প্রগট হরি তহায়।
প্দয়া* দয়! করি দেত €হ, শ্রীহরি দর্শন সে,1॥

( দয়াবাই।)

প্রেমপুঞ্জ হয় প্রকট যেখানে
শ্রীহরি সেখানে প্রকাশিত হন।

দীন-দযাময সদয় হইয়া
দয়ারে আসিযা দেন দরশন ॥

১২৯

প্রেম-ভক্তিই ভগবশুপ্রাপক

সবৈ কহাবত রা'মকে, সবহি রামর্কী আশ। .
বাম কহ জেহি আপনো, তেহি ভু তুলসীদাস ॥ (তুলসীদাস।)
আপনাবে পবামের

ব'লে থাকে নকলে,

রামের আশ। সদ1 করে সর্বজন 1?

কহেন ন্জ-জন
বাম যা'তে তোমারে,
কর তুমি, তুলসী, তেমন ভজন ॥
কবীর ইহতনকো দীয়ালা করো, বাতী মেলো ন্দীউ 1
লহুসী যো তেল করি, তব মুখ দেখোগে পিউ ॥
(কবীর ।)
প্রদীপ কৰ এ দেহেরে, কবীর !
সলিত1 তাহাৰ করহ জীবন ।

*.

শোণিতেবে তৈল কবিলে, পাইবে
ধরিতে প্রিযের মুখ দরশন ॥

টাকণু। তাব্র
ওজীবনব]াপী জনুর!গেএ প্রদীপ হলিয়া উঠিলে, তাহ।র দিবা অলোকে
প্রিষ মুখ খশন কর! যয |

ভ।/ব-বশ্য ভগবান, স্থখ-নিধান কক্ষণ|-ভবন।
ত্যজি মমত। মদ মান, ভজিয় সদা সীতারষণ ॥ ( তুলসীদাল। )
ভাব-বশ্য হন দেব ভগবান,

করুণা-নিলয় স্থখ-প্রত্রবণ ।+"
ত্যজিয! মমতা-মদ-অভিমান,*
সীতানাথে সদ। করহ ভজন ॥
সব বাজে হিরদে বাজৈ, প্রেম পথাবজ তার।

মন্দির ঢ'ঢত কে] ফিরৈ, মিল্যে। বজাবনহার ॥ (ম্ল্কদ।স।)
প্রেমের সেতার পাখোয়াজ আদি, ,

হাদয়েই বাজে বাজন৷ সকল |
বাদকে তাদের পাইবাব লাগি
মন্দিরে কে বল খু'জিবে কেবল?

১৩০

দোহাবলী
করৈ পখারিজ প্রেমকা, হিরদে বজাবৈ তাব।

মনে নচাবৈ মগন হৈব, তিসকা মতা অপার ॥ (মলুকদাস। )

প্রেমেরে কবিয়া পাখোষাজ যেবা,
হৃদযের মাঝে বাজা'য়ে সেতার,

মগন হইয়া মনেরে নাচায়,
অপার তাহার ন্মুবুদ্ধি-বিচার ।
চীক।।

মগন

নাচায়__ভ।ব-সগ্র হইয়া আপনার মনকে নাচান্স।

ভক্তি ।
চি

শ্রুতি সম্মত হরিভক্তিপথ, সংযুত বিরতি বিবেক ।
তেহি পরিহরহি' বিমোহবশ, কল্পহি' পন্থ অনেক ॥

(তুলনীদান।)

বিবেক-বৈবাগ্য-যুত হরিভক্তি-শ্রুতির সম্মত এই পথ সাব।
কল্পনা করিছে বহু পথ লোকে,
বিমোহবশে তা” করি' পরিহার ॥
টীকা । বিমোহ- বিঃশষ অর্থাৎ প্রবল মে।হ।

পিয়ক। মারগ কঠিন হৈ, খাড়া হো৷ জৈন ।

নাচন নিকসী বাপুরী, ফির ঘমট ঠকসা ॥ (কবীর ।)

প্রিষেরে পাইবার

"” পথ বটে কঠিন,

খাড়ার মত বটে হয় তা" ধারাল ;
আসরে নামি” কিন্তু

নাচিবারে নর্তকী

কেমনে ব1 করিবে ঘোমট! আড়াল?

১৩১

ভক্তি-পথ

পিয়কা মারগ স্থগয হৈ, তেরা চলন অল্নেড়।

নাচ ন জানৈ বাপুবী, কহৈ আঙ্গনা টেট ॥ ("কবীর ।)

প্রিয়েরে পাইবার

পথ হয সুগম,

চলন তোর কিন্তু আনাডি-সমান।
নাচিতে না জানিলে

নর্তকী ব'লে থাকে,_

উচু-নীচু নিশ্চয় এই যে উঠান ॥
টাকা। দৃশতঃ পরম্পর-বিরোধী

এই ছুটা দোহার নিগুঢার্থ এই বেসে পথ কঠিন

বটে, কিন্তু আপরে ন।চিতে নামিক্স! ঘোষট| দিলে চলিবে ন1_ সর্ব প্রঘত্ে সেই কঠিনতাকে

অয় করিতে হইবে।

আমাদের চলন যদি আনাড়ির যত ন| হইয়া অভ্যন্ত হয়, তাহ! হইলেই

পথ হুগম হইয়। যাঁ়।

কবীর কবত ঠহ বিনতি, স্থনে। সম্ত চিত লায়।

মাবগ সিবস্তরনহারকা, দীজৈ মোহি বতায়॥ (কবীর ।)
|]
ওহে সাধু! * শুন, শুন মন দিযা,
কবীর বিনয়ে করে নিবেদন-_

যেই পথে গেলে পাব সবিতাবে,
সেই পথ মোরে কৰ প্রদর্শন ।!
টীকা । সবিতারে-স্থজনকর্ত!কে ৷

শভ্ভ্ভিন্-ত্বীত্
সত
ক ৩০

সত্নাম হাল জোইয়ে, স্থমিরণ বীজ জমায় ।
খণ্ড ব্রন্মাণ্ড শুথ! পে, ভক্তি বৃথা না যায় ॥

€ কবীর ।)

সৎনাম-লাঙগলে
দেহ-ক্ষেত চষিয়।
স্মরণ-বীজ তাহে করিলে বপন,
সসাগরা এ ধরা
যদিও ব। শুকায»
ভক্কি-বীজ বুথ! না যায কদাচন ॥
ভক্তিবীজ বিনসে নহী, আম পড়ে জো চোঁল।
কাঞ্চন জো বিষ্ঠ1! পড়ে, ঘটেনা তাকে! যোল ॥

ভক্তির বীজ নাহি

(কবীর |)

বিনষ্ট হয, যদি

কোনবরূপে দেহেতে পে তা কখন ।

কাঞ্চন যদি কভু

বিষ্ঠা প'ডে যায,

নাহি কমে তাহার মুল্য কদাচন ॥
ভক্তিবীজ পলটে নহী", জো জুগ জায় অনস্ত।

উচ নীচ ঘব আয়া! করে, জো! সম্ভকে সম্ভ॥ (কবীর ।)
ভক্তির বীজ যদি
স্ফুরে চিত্তে বারেক,

অনস্ত যুগেতেও নাশ তার নাই ।
উচ্চ বা নী5 কুলে
ঘুরে ফিরে এলেও,

যে সাধু সেই সাধু থাকে সে সদাই ॥
াররররারচ

শগল্সহিক্ন ।

তিল পব রাখ্য। সকল জগ, বিদিত বিলোকত লোগ 1
তূলসী মহিমা বামকো, কোউ ন জানি বিয়োগ ॥ (তুলসীদাস।)
তিলের সমান সকল জগৎ

জানেন দেখেন যেই প্রভূ রাম।
হে তুলসী! কেহ জানিবে না কভু
মহিমাব তার কোথায় বিরাম ॥
বধুপতি কীরতি-কাহিনী, কেযা কহে তুলপীদাস।

শবদ প্রকাশ আকাশ ছবি, চারু মলিনত। ভাস ॥ (তুলশীদাস।)

শ্রীরামের কান্তির স্থকাহিনী,তুলসী,
বর্ণনা কর! কি তা+ যায় ?
বিকসিত-শারদ-আকাশ-ছবি চাক

তাব কাছে নলিনতা,প্ায় ॥
রামচরিত রাকেশকর, সরস স্কখদ সব কাহু।

সঙ্জন কুমুদ চকোরচিত, হিত বিশেষ বড় নাহ ॥ (তুলসীদাস।)
রাকাশশিকব সম সরস স্ুখুদ হয়

" শ্রীরামের স্থচরিত অতি মনোহর”।
কুমুদ-সদৃশ তাই সজ্জন-চিত্ত-চকোর
হিতকরী মেই সুধা পিয়ে নিরস্তর ॥
টাক! । রাকাশশিকর -*পুর্ণচক্রের কিরপ।

দোহাবলী

১৩৪

বাম স্বরূপ মহিম! প্রীতি, বচন অগোচব বুদ্ধি পর সনেহ॥
অবগতি অকথ অপাব, নেতি নেতি নিত নিগম কহ ॥ (তুলসীদাস।)

শ্বীরামের স্ববপ-

পশ্সেহ-প্রীতি-মহিমা

বচন ও বুদ্ধির অতীত অপার ।
নেতি নেতি নিয়ত

নিগম কহিয়াও

পাবিল না বুঝিতে শেষ সে সবাঁব ॥
টাক।।

শযতো বা৮1 নিব্প্ডে অপ্রাপ্য মনসা সহ ।*

বধা খতু রঘূপতি, ভগতি তুলসী শালি স্থদীস।
রাষ নাম বর বরণ জগ, সাবন ভাদেো! মাস ॥ (তুলসীদাস।)

বরষা-খতু সম
রঘুপতি, তুলসী !
ভকতি হয় শালি-ধান্যেব সমান ।

জগতে শ্রেষ্ঠ বস্তা

যে রামনাম, তাহা

শ্রাবণ ভাব্র সম, জানহ সন্ধান ॥

কল কবম গুণ দৌষ, জীবতি যাকে হাথ।

তুলসী বঘুবব রাবরো, জান জানকীনাথ ॥ (তুলসীদান।)
কাল কর্ম দোষ গণ
জগৎ ও জীব সব,
সতত আযত্বাধীন হযে আছে ধাব,

জানকীবল্পভ সেই

রাম-বখুবীরে তুমি

জ্ঞাত হও, হে তুলসী ! কহি বার বার॥
বহন বহস্তা থল করৈ, খল কর বহন বহোম্।

সাহিব হাথ বড়াইয়া, জল ভাবৈ তন হোয়॥।

বহমান নদীরে

(কবীব।)

করিয়া দেন স্থল,

স্থলে তিনি করেন নদী বহমান ।

যাহা ইচ্ছা তাহার
তাহাই হ'য়ে যায,
প্রভূ বদি বারেক শ্রীহস্ত বাড়ান ॥

১৩৫

ভগবন্মহিষ।

তৃলসী রামাহ আপুতে, সেবককি“রুচি মিঠ ।
সীতাপতি সে সাহিব হি, কৈসে দীজৈ পীঠ ॥ (তুলসীদাস।)

শ্রীরাম আপনিই

সেবক-সকলের

অতীব রুচিকর মিষ্টের সমান ।

এ-হেন সীতাঁপতি প্রভু প্রতি, তুলসী |
কেমনে বা বিমুখ রহিবে পরাণ 1?
কৌন পটস্বর দিজিয়ে, দূজা নাহী” কোই ।
বাম সরীথ। রাম হৈ, স্থমিরায। হী সখ হোই ॥ (দাদু)

কি দৃষ্টান্ত তুমি দিবে তার বল 1?
তুলনার তার দ্বিতীয় ন! রয়।
রামের লমান রাম নিজে শুধুং

স্মরিলেই তারে স্থখ উপজয ॥
দুখ দবিদ্বা সংসার ৫হ, হুথকা সাগর বাম।

স্থখ সাগর চলি জাইয়ে, দাঁদ্ তজি বেকাম॥

(দাদ)।

এ সংসার হয ছঃখের দরিযা,
রাম-চক্দ্র হ'ন স্ুখ-পারাবার ।

সে ন্ুখ-সাগরে চলে যাও, দাদু । ৭

অকাজ যতেক করি গ্ারহার ॥
অথ অনুপম আপ হৈ, গুব অনরথ ভাই।
দাছু এঁসী জানি করি, তা মে! ল্য) লাই ॥ (দাদ্।)

* অর্থ অন্থুপম আপনি শ্রীহরি,

আর ঘত কিছু অনর্থ রে ভাই !
দাদু কহে,_এই সার তত্ব জানি”
অনুরাগ তাহে রাখহ সদাই।

১৩৬

দোহাবলী
পিয়কো রূপ অনুপ লখি, কোটি ভান জিয়ার |
দয়! সকল দুখ মিটি গো, প্রগট ভয়ে! খ সার । ( দয়াবাই । )

নিরখি' প্রিষেব অনুপম বপ

ঙ

কোটি ভানু সম উজ্জলতাময়,
সব ছঃখ তোর চ'লে গেল, দয!

ূ

হল হৃদি মাঝে সার-স্থখোদষ ॥
বরন্ত বরনি ন আবই, কোটি চন্দ ছবি বাব ॥

দশো দিশা পুরিত লোই, সন্ত সদা বখবার ॥ (গুলাল।)
বণিতে তাহারে আসে না বর্ণনা
কোটি-চন্দ্র-ছবি যেন পবকাশ।
দশদিক ভরি” বিবাজ্িত তিনি

দেন সাধুগণে রক্ষার আশ্বাস ॥
বহী এক ব্যাপক সবল, জেয! মনিকার্মে ডোর ।

থিব চর কীট পতঙ্গ যে, দয়া ন দূুজা ওঁর ॥ (দয়াবাই।)
অদ্বিতীয তিলি সকল-ব্যাপক,
'যেছেন স্থৃত্র মালায যেমন।

স্থাবরে জঙ্গমে কীটে ও পতঙ্গে

*

তাহা ছাডা আর নাহি কোন জন ॥

লালী মেবে লালকী, জিত দেখো তিত লাল।

লালী৷ দেখন ঠম গই, মৈ ভী হো গই লল॥&

(কবীর।)

প্রিযষের আমার লালিমা এমন, '
যেই দিকে চাই সেই দিকে লাল।

লাজিম। তাহার দেখিতে যাইয়!
আমিও হইয়া গিয়াছি রে লাল ॥

১৩৭

ভগবম্মহিম।

দীপক জোয়া জ্ঞানকা, দেখা অপরং দেব।
চার বেদক। গম নহী", জা কবীরা সেব | (কবীর । )

জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্জালিত করি'
পরাৎপর দেবে ক'রেছি দর্শন।
চাবি বেদ তথ। যেতে নারে, যথ!

করিছে কবীর তাহার দেবন ॥
শবদ সারাবর স্থভব ভব্যা, হরি জল নিশ্মল নীর ।

দাদু পীবৈ প্রীতসৌ, তিনকে অখিল এবীব ॥ (দাদু।)
শব্দের সরোবরে
স্থশোভিত সতত

|

অতিশয নির্মল হরিরূপী নীর।

গ্রীতিভবে সে নীব
পান কবে যেজন,
* সম্পূর্ণ হ'যে যায তাহার শরীব ॥

সন্ন নণ্ডপমে থব কিয়া, বাজৌ শবদ রসাল।
বে।ম রোম দীপক ও, প্রগটে দীনদয্ষাল ॥ / কবীর ।)
শৃন্য-মণ্ডলেতে করিয়াছি ঘব,

বাজে তথা শব্দ-সথধা-তান-লয ॥,

প্রতি রোমকৃপ উজল হইল, ,”

|

প্রকট হইল! দীন-দয়াময় ॥
কবীব সাথী সোই কিয়া, দুখ স্থখ জাহি নকোয়।

হিলি কৈ সঙ্গ খেলই, কধী বিছোহ ন হোয়॥ (কবীর)

কবীর তারেই সাথী করিয়াছে,

.

স্থখ-ছুঃখ যার কিছুই নারয়।
,
মিলিয়া-মিশিয। খেলে তার সাথে,
কতু তার সাথে বিচ্ছেদ না হয় ॥

১৩৮

দৌঁহাবলী
জীয়ন ছেল তিলন্দিমে', জীয়' গন্ধি ফুলছি।

জী মাথন ক্ষীরমে, ঈয়ে রব বহঙ্গি॥ (দাদু।)

তিলেব ভিতরে তেল যর! থাকে,
পুষ্প মাঝে রহে সৌরভ যেমন,
ছুপ্ধে যেইমত মাখনের স্থিতি

.

প্রাণে ভগবান রহেন তেমন ॥
দিলকে অন্দব দেহবা, জা দেবলমে দেব ।

হরদম সাক্ষীভূত হৈ, করে তাস্ৃকী সেৰ ॥ (গরাবদাস।)

হৃদয়ের মাঝে যে মন্দির রাজে,
বিরাজেন তথ। দেবতা*পরম।
সাক্ষীভূত হ'য়ে রয়েছেন সদা,

তার সেব। তুমি কর অন্ুক্ষণ ॥ :
মসকহি করহি বিরঞ্ণ প্রভু, অজহি' মসকতে হীন ।
অস বিচাবি তজি সংসয়, বামহি' ভজঙি' প্রবীন ॥ (তুলসীদাঁল।)

মশকে বিরিঞ্চি ক'বে দেন প্রভু,
ব্রহ্মারে কবেন মশা হ'তে হীন ।
বিচাবি' তা, মনে, সংশয় ত্যজিয।
রামচন্দ্রে ভজে সতত প্রবীন ॥
কোটি বিঘন সঙ্কট বিকট, কোটি শক্র জো সাথ ।

তুলসী বল নহি' করি সকৈ, জে। স্দৃষ্ট রঘুনাথ ॥

(তুলসীদাস।)

কোটি বিশ্প আদ বিকট সঙ্কট
কোটি শক্ত যদি হয় আগুয়ান,
প্রবল ভাহারা হইতে না! পারে,

কৃপাদৃষ্টি বদি করেন শ্রীরাম ॥

১৩৯

ভগবম্মহিম!

চার পীল পিপীলকা, জে। পন্'চাবত রোজ ।
দূলন এসে নামকী, কীন্হ চাহিয়ে খোজ ॥ (দৃলনদাস।)

গজবাজ হইতে

পিপীলিক অবধি

সবার রোজ যিনি আহার যোগান,
সেই দযামযের,
সে মহিমামযের

স্মরিতে হয় সদ! নৃধাময পাম ॥
কতহু' প্রগট নৈনন নিকট, কতহু দূবি ছিপ।নি।
দুলন দীনদক়্াল জেয।, মালব মাক পানি ॥ € দুলনদান।

)

কখনো প্রকট নযন-নিকটে,

কখনে! বা দূবে লুকাইয়া ব'ন-.
মালব-মারুতে সলিলের মত-_
দীন-দযাময় শ্রীহরি, দূলন !
টাক! । মালব মুতে সলিলের ম»- ম।লবে অর্থাৎ মাঁসবা দেশে জল যেন বিপুলাগত
ও সর্বত্র প্রাপ্য, কিন্ত মক্ভূয়িময় মাড়োয়ার দেশে তাহা ঘেমন অল্লাপনত ও জনেক দূরে দুয়ে
অবস্থিত ও দুশ্াপ্য,_তেমনি।

আগ জলায় মটৈ নহী”, সম্ভব সকৈ ন কাটি।

ধৃপ সায় সকৈ নহী', পবন সটক নহি আটি ॥ (সহ্গীবাই।)

অনল তাহারে জ্বালাইতে নারে,

অস্ত্র নাহি পারে কাটিবারেশভায ।
রৌদ্র নাহি পারে শুকাইতে তাবে,
সাধ্য নাহি তারে পবন উডায় ॥
জিভা। চাখি টক শহী", শ্রবণ শুটৈ নহি তাহি।

নৈন বিলোকি স্কৈনহাঁ, নাস তৃগ ন গাহি ॥ (সহজীবাই।)

রসন। তাহারে আন্বাদিতে নারে,
শ্রবণ অক্ষম শুনিবারে তায় ।
নঘন তাহারে হেবিবারে নারে,

নাসিক তাহার গন্ধ নাহি পায়।॥

১৪০

দোহাবলী
রূপ নাম গুণ হু রহিত, পাচ তত্ব
স্থদৃব।
চর্ণদান গুরুনে কহী, সহজে! ছিম! হজর ॥ ( সহজীবাই |)

রূপ নাম গুণ নাহিক তাহার,

পাচ তত্ব হ'তে হ'ন তিনি দূব।
শ্রীচবণদাস গুকদেব মোর
,

কহিলেন-_ ক্ষমা আপনি হুজুর ॥
টীকা । ক্ষম! আপনি হ্ভুর ভু ক্ষমাময়- ক্ষমার মৃত্তি।

গুণ তীনে] ্থ হৈ পবে, তামে রূপ ন রেখ।

বোধ-রূপ হো সহজিয়া, ব্রহ্ম দৃষ্টি করি দেখ ॥ (সহজীবাই।)

ত্রিগুণেব তিনি অতীত, তাহাতে
বপ কিন্বা রেখা কিছুমাত্র নাই।
বোধ-বপী তিনি হ'ন, বে সহজী !

ব্রহ্ম-দৃষ্টি কবি" দেখহ সদাই ॥
*.

টীকা।

ব্রহ্ধ দৃষ্টি ব্রহ্ম ভাব-ভ1বিত দৃষ্টি, যে দৃষ্টি *সর্ধং খ[ব০ং ব্রহ্ম” দেখে।

কহ মলুক হম জবহি তে, লীন্হী হবিকী ওট।
মোবত হৈ স্থখ নী'দ ভরি, ডারি ভরমবী পো ॥ (মলুকদাস।)

কহিছে মলক__আমি যবে হ'তে
গ্রহণ ক'রেছি শ্রীহরি-শরণ,

«এ.

তখন হইতে সুখে নিদ্রা যাই;

ভ্রমের পুটুলি করি' নিক্ষেপন ॥
হম জান্ত তীরথ বডে, তীরথ হবিকী আশ ।
জিনকে হিরদে হরি বসৈ, কোটি তীরথ তিন 'াস॥ (মলুকদাস।)
তীর্থ বড, আমি মনে করিতাম,

কিন্তু তীর্থ হরি-সুখাপেক্ষী হয ।
যাহার হৃদযে শ্রীহরির বাস,

কোটি তীর্ঘ তার নিকটেই রয় ॥
টাকা । বাহার. বাস-__যে স্বীয় হ্বদঞ্জে শ্রাহরির অবস্থিতি অহ্গভব করে।

১৪১

ভগবম্মহম।

ভক্ত হেতু ভগবান প্রস্তু, বাষ ধবো তন ভূপ।

কিছ চবিত্র পবম পাবন, প্রান্ত নর অনুদ্ধপ॥ (তুলসীদাস।)
তক্ত-হেতু বাম প্রভূ ভগবান
ধাবণ করিল! নরপতি-বূপ।

"

বিবা! সে চরিত্র পরম পাবন,
কেমন প্রাকৃত-নর-অনুবপ |

শক্ত হেতু হবি আইয়, পিবথী ভার উতাবি।
সাধনকী বচ্ছা করী, পাপী ডারৈ মারি ॥ (সহজীবাই।)

তক্ত-হেতু হরি আসেন এখানে,
পৃথিবীর ভার কবিতে হরণ ।

সাধুদের সদ বক্ষিছেন তিনি,
পাপীদেব ধ্বংস কবিয! সাধন।
খেলত বালক ব্যাল লহ, মো

পাবক ভাথ।

তুলপী শিশু পিতু মাতু জ্যো, বাখয় সিষ বঘুনাথ ॥ (তুলসীদাস।

)

সাপের সহিত খেলিলে বালক,
দিতে গেলে বা সে আগুনেতে হাত,
বাঁচান তাহারে পিতামাতা যথা,

_

সেবকে তেমনি সীক্তা-রঘুনাখ ॥
হরি ভক্তনকে কাজ হিত, জুগ জগ করী সহায়।

সে! শিব সেস ন কহি সটৈ, কহা কহৌ মৈ গায়॥ ( মল কদাস।)
যুগে যুগে শ্রীহরি

পু

সহায়ক হযেন

হিতকর কাঁজেতে ভক্ত সবাকার।
শিব নাহি পারেন শেষ যার কহিতে,
আমি কিবা গাহিব সে মহিমা তার?

সগুঞ ও নিওু।

'নিগুণ হায় সে! পিতা হামাবা, সগুণ স্থায় মাহতারী।

কাকে নিন্দো কাকো বন্দো,দোলা পাল্লা ভারী॥

(অজ্ঞাত ।)

নিগুণ বটেন পিতা আমাঁব রে,
মাতা মোর কিন্তু সঞ্জণা ৷
কাহারে ব! নিন্দি, কাহারে বা বন্দি ?
পাল্লায় লঘু-গুক দেখি না ॥
টীক।। পিতা... পুরুধ। মাতা. প্রকৃতি ।

হিয় নিগুণ, নয়নন সগুণ, বলন। বাম স্থনাম।
মনহ পুবট সংপুট লপত, তুললী ললিতললাম ॥ (তুলসীদাল।)

হৃদয়ে ভাব নিগুণ

নয়নে দেখ সগ্ডণ,

রসনায জপ বাম-ম্থনাম।

তুলসী রে! বহিবেন

ৰ

মনের ভাণডাবে তোর

ভ্ীরামচন্দ্র ললিত-ললাম ॥

চীক1। ললিত-ললাম -.ললিতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।

সগুণ-ধ্যান রুচি সবল, নহি নিগুণণ মনতে দরি।

তুলসী হ্থমিরহ রামকো, নাম সঙ্গীবন মুরি ॥ (তুলসীদাস। )
সঞ্চণ-ধ্যান বড
সস রুচিকর,

নিগুণ হ'তে কিন্তু দূবে মন বেখো না
মৃত্যুঞ্তয় নামটী
হে তুলসী! রামের
স্মবহ, দেখে। যেন কখনও ভুলো না ॥

১৪৩

সগুণ ও নিড4

নাম নহী ও নাম সব, কূপ নহী সব ঝপ।
সহজো সব কুছ ব্রহ্ম টহ, হবি পরগট হরি শুপ।

(লহজীবাই |)

নাম তাঁর নাই-_সব তার নাম,

বপ ভাব নাই__সব্ব বপে র'ন।
যাহ! কিছু আছে ব্রহ্মই সকলি,
হবি প্রকটিত, হবি গুপ্ু হন ॥
নিগুণ ত্য সপগ্তণ ভয়ে, ভক্ত উঘাবণহার ।

সহজীকী দ[ণ্ডীত ঠহ, তাকৃ" বারদ্বার & ( সহজীবাইী। )
নিগুণ হইয়াও , সগুণ হ'ন যিনি
করিবারে ভক্তের রক্ষণ-বিধান,
ভক্তিভবে সহঙ্জী
বারবাব কবিছে
দণ্ডবৎ হইয। তীহাবে প্রণাম ॥

এক্ন্মেলান্ভি তীম্মহ্ম
পপ

০০৩
(হে (পপ

সমদৃষ্টি সদ্গুরু কিয়া, দিয়া অবিচল জ্ঞান।
জহ দেখে! তই একহী, দূজো নাহী আন ॥*

সমনৃষ্টি করিযা '

দিয়াছেন সদ্গুরু-_

করিল! অবিচল জ্ঞান তিনি দান।

চাহি আমি যেদিকে,

দেখি সব একই,

এক ভিন্ন দ্বিতীষ নাহি কিছু আন ॥

দোহাবলী

১৪৪

কহন! থা সে কহি দিয়া, অব কুছ কহা নাযায়।
এক রহ দূজ| গমা, দরিয়া লহর সমায়।

|

(কবীব।)

কহিবাব যাহা কহিয! দিযাছি,
আর কথা কিছু কহা নাহি যায ।

এক আছে, ছুই গিযাছে চলিযা।,
সাগরেতে যথ! লহর মিশায ॥
৪1

ধৈ লাগা উন একসে, এক ভয়! সব মাহি ।

সব মের! মৈ সবনকা, তহা দূসবা নাহি ॥ (কবীব।)

আমি সেই একে লাগিয। গিযাছি,
সবার মাঝারে যে এক সদাই ।
সকলি আমার, আমি সকলে,

পর বা! পরেব কিছু তথা নাই ॥

অনন্য উন্ছ।
সী

সবকে ঘটমে হরি হৈ, পহিচানত নহি কোই ।
নাভিকে স্থগন্ষ মগ নহি জানত ঢুঁচত ব্যাকুল হোই ॥ ( তুলসীদাদ।)

সর্ধধঘটে হবি কধেন বিরাঁজ''

চিনিয়া লইতে নারে কেহ তায়।
নাভির সুবাস মগ নাহি জানে,
অন্েষিধা মরে ব্যাকুল হিয়ায় ॥

১৪৫

সর্ববঘটম্থ

»| কাবণ জগ টরঁটিঘ, সে| 51 ঘটি মাহি।
গবদ। বিগ ভ্রমক।, তাতে সুঝে নাহি ॥ %€ কবীব।)

তিনি তো আঙ্ছেন দেহেবি ভিতরে,

জগত

বাহারে খুজিয়৷ বেড়ায।

করিল! ভ্রমেব মহা৷ 'আাবরণ,-

তাই লোকে নারে বুঝিবাৰে তায ॥
কন্তবী কুগুল বসৈ, মগ ঢুঁঢৈ বন মাহি ।
এস ঘটমে পীউ হৈ, দুনিয়া জানৈ নাহি ॥ ( কবীব।)

কম্তবী ম্বগেব নাভি-কুগুলেতে,
বনে কিন্তু সে তা” খুঁজিযা বেভায।
* দেহেব ভিতরে প্রভূ বিবাজেন
ছেমনি, ছুনিয। নাহি জানে তীয় ॥
সবহি ঘটমে হবি বন্দ, জেয! গিবিহতাল জ্যোতি |
জান গুরু চকমক বিন, বনে প্রপট হোতি ॥ (ববীব |)

সকল ঘটেতেই

শ্রীহবি বিরাজেন,

প্রস্তরেতে অনল রহে যে প্রকার ।
জ্ঞান-গুরু-চকমকি
ব্যতিরেকে কেমনে

বল দেখি প্রকাশ হইবে তাহাৰ ?
টীক||

জ্ঞনগুর চকমকি-_গুরু জ্ঞানের মুর্তি ( গুরু ধা।নে ডাহা

বলা হইয়।ছে)_ নেই গুরুরপী চকমকি।

কের্ধীলং জঞানমুর্তিং

চকমকি _যে শৌহের দ্বারাশপুস্থরথণ্ডে আধাত করিছ?

পূর্ব্বে আগুন ভ্বালনে! হইত ।

সাহ্বি সব ঘট রমি বহো পূরণ আট আপ।
ভীথা তো নঠি' জানহী, সহৈ কবম সন্ভাপ 1 (ভীথা ।)

সর্ব্বঘটে প্রভূ সুখে বিরাজেন,
আপনাতে পূর্ণ আপনি রমণ।
এ ভাবে তাহারে নাহি জানে যেবা,
সে কণ্ম-সন্তাপ সহে অগণন ॥
১৩

দোঁহাবলী

পু

জেয চিল মাহী তেল টৈ, জ্যো চকমকষে আগি ।
তের! সাই তুঝমে, জাগি সকৈ তো জাগি ॥ (কবীর ।)

তিলের ভিতরে তৈল যেইমত,
চকমকি-মাঝে আগুণ যেমন,

প্রভু তব তথা তোমারি ভিতরে-_
জাগিতে পারিলে জাগহ এখন ॥
জেঁযা নৈননমে পুতবী, ত্ো। "লিক ঘট মাহি'।

মূরখ লোগ ন জানহী”, বাহর ঢরঁন জাহি ॥ (কবীর । )
পুতলী যেমন নষনের মাঝে,
দেহ-মাঝে প্রভূ বহেন তেমন।

মূর্খ লোক তাহা না৷ জানিযা যাষ
বাহিবে কাবিতে ভাব অন্বেষণ ॥
পাবকরূপী সাইয়।, সব ঘট রহ সমায়।
চিত চকমক পাগৈ নহী, তাতে বুঝি বুঝি যায় ॥ ( কবা।ব 1)

পাবক-বূপী প্রভু
প্রবিষ্ট রস্গয়ছেন
সর্ববঘটে সতত যথায়-তথায।
চিত্তেবে চকমকি

,নাহি কৰে আঘাত,
তাই সেই অনল নিভে নিভে যায় ॥
জে পয মন্ধে খীউ হৈ, ত্য বমৈয়! গব ঠোৌর।
বক্তা শ্রোতা বহু মিলে, মথি কাটৈ তে ওর ॥ (কবীর ।)

হদ্ধের ভিতরে ঘ্তি যেইমত,"

সর্ব স্থানে প্রভু রহেন তেমন।
বক্ত1 শ্রোতা বু মিলে যথা-তথা,
মিয়া বাহির করে শক্ত জন ॥

১৪৬

১৪৭

পু

সর্বিঘটন্

সব ট ব্য।পব বান ১, বেহী নানাবভেব।

বাব বংক চণ্ডাল ঘর, সহজে দীপক এক ॥ / সহজীবাই ।)
সর্র্বঘটে হ'ন ব্যাপক শ্রীরাম,

" ' শরীর কেবল বিবিধ প্রকার ।

দরিদ্র, ধনী ও চগ্ডালের ঘরে
একই প্রদীপ নাশে অন্ধকার ॥
বালকরূপী সাইয়!, খেলে লব ঘট মাহি !
থো চাহৈ সে! কবত হৈ, ভয় কাক] নাহি ॥ (কবীর |)

সর্ধবঘট-মাঝে কবিছেন খেলা
বালক-বূপেতে প্রভূ যে আমার ।
যাহ] ইচ্ছা তাই করিছেন তিনি,

৮

কাহারে। কিছুই ভয নাহি তার ॥

ঘহু মসীঞ্চ বহু দেহব1, সংগুরু দিয়। দ্িখাই |
ভীতবি পেব। বন্দগী, বাশবি কাহু যাই ॥

(দাদু ।)

যেই মসজিদ আব যে মন্দিব
সদৃগডক করিল মোরে প্রদর্শন,
তাহাবি ভিতবে সেন্কা-নমস্কাঁব,
বাহিরে তাহার যাব কি কারণ ?
টাকা । ঘেই, . .মল্দির--এই দেহ তাহাকে মদজিদই বল গার মন্দিরই বল।

বাম বাম ঘটমে বসৈ, ঢ্রচত ফিরৈ উজাড ।

কোই কাশী কোই প্রাগণম, বহুত ফিরৈ ঝকমার ॥ (মলুকদাস।
এ দেহেরি ভিতরে
আছেন পাম-রায,

খুঁজিতে স্থান কিস্ত বাকী নাহি রয় ।
কেহ খোজে কাঁশীতে,

কিম্বা কেহ প্রয়াগে_অনেক ঘ্বুরে ফিরে ঝকমারি সয় ॥
টীক1। রায় ্প্রড়।

)

দোহাবলী
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স্থন্দব সদ্গুরু মিহর করি, নিকট বাখ। রীমু।

জই। তহা ভটকত ফিবৈ, বাহানা বেবামা। (স্বন্দব্দাস।)
হে সুন্দর ! ক ককণ। 'কবিয?,

নিকটেই দ্রিলা রামেব সন্ধান ।
যেখানে-সেখানে ঘুবিছ ফিবিছ
তবে কেন বৃথা ব্যাকুল-পরাণ ?
হন্দব অন্দব পৈসি করি, দিলমে গোতা মাবি।
তৌ দ্বিলহীম পাহায়, সাই মিবজনহাবি ॥ € স্ন্দবদ[স।)

অন্দবেব মাঝে প্রবেশ কবিয।

হাদয-কপাট ঠেল বাব বাব।
সেই হৃদযেরি ভিতবে পাইবে
দেখিতে তাহাবে এই স্থষ্টি ধাব ॥
স্বর্গ সাত অসম।ন পব, ভটকত ঠহ মন মুড ।

খালিক ততো খেয়া নহী, ইসী নহলন্ম ঢুঁভ ॥ (গবীব্দ।স। )
সপ্ত ্বর্গে আর আকাশে আকাশে

ঘুবিযা বেডাও, ওবে মুড মন ।
প্রভৃতো পথের খোঘা ন'ন”-তাণব
এই দেহেতেই কব শন্বেবণ॥

মন মখুবা দিশ দ্বাবিকা, কায়। কাশী জান।
দশ দ্বাবকা দেবা, তাণ্ম জ্যোতি হান ॥ (কবীব |)
এ মন মথুরা, এ হিযা দ্বারকা,

কাশী এই কাঁষা জানহ নিশ্চষ।

দশ-দ্বার-যুত এই যে মন্দির,

ইহাতে চিনিয়া লহ জ্যোতিষ

সর্ববঘটস্থ

১৪৯
গগন-মগ্ডলম্ম রমি বহা, তব! স্দী "লাম 1
বাহিব ভনাম হানি হৈ", শস্তব দীপক চ্দোয়"

(গবীবদাঁস।)

গগ্ন-মগ্ুল বমিত ধাহাতে,
সঙ্গী তব জেনো! শুধু সেই জন।
বাহিবে সুবিলে হানি উপজিবে,
মন্তব-প্রদীপ জ্বালহ এখন ॥
ঞ
9

ভু । ও পষান পুজ, বা ন এবা বাম।
টি ভন কর প্রেহখা, এন ক শন্গবান ॥

".

0০1)

জল ও পাবাণ পৃর্জিতে পুজিতে
*

একটাও নাহি পুরে মসগ্ধাম !

নশ্দিব কবহথ দেহেবে তোমার,
মানোবে তোমাব কর শালগ্রাম ॥

।/ব অগ্তব চাদনা, বেটি হব শশা ভান।
[পশাণ শদণ পেহব॥ বানহ পি প্যান ॥ (গবীবনাস। )

চিন্ত-মাঝে তব স্ফুবিতেছে জ্যোতি,
কোটি ভানু-শশী-সম পরকাশ ।
গ্দয-ভিতরে থাকিতে মন্দিব,

এ

পাষাণ পৃজিতে কেন রে প্রয়াস ?
পণ (দাখী নিঙ্গাণউ কৌ” দলব দেখো নাহি ।

সব দিসা মৌ" সোধি কবি, পায়। ঘটহা মাধি ॥ (দাদূ।)
দাশ দেখে শুধু নিজ প্রিফতমে,

.

আর কিছু নহে দৃষ্টির গোচব ।
সব দিকে তাবে খুঁজিয়া আসিযা,

পাইঘাছে ভাঁবে দেহেরি ভিতর ॥

.
ম

১৫৬

ন্বোছাবলী
দা নিরস্তর পিউ পাইয়া, তীন লোক ভরপুরি।
সব সেজৌ সাই বসৈ, লোগ বতাবৈ দুরি ॥ (দাদু।)
দাদু নিরন্তর প্রিয়েরে পেয়েছে,
ব্রিলোকে তাহারে দেখে ভরপুর।
সব ঠাই প্রভূ করেন বিরাজ,
লোকে বলে তিনি র'য়েছেন দূর ॥
সব বন তুলসী ভয়ে, সব পাহাড় শালগেরাম ৪
সব পানি গঙ্গ। ভয়ে, ঘবূ, ঘটমে বিরাজে রাম ॥ ( অজ্ঞাত।)

সব বন হয় তুলসী-কানন,
সকল পাহাড় হয় শালগ্রাম,
সব জল হয় গঙ্গাল, ববে

হ'দয়ে শ্রীরামে হেরি রাজমান ।

“মনা,
সপ

শশল্সঞহ ভ্রজ 1৮
সপ্ন

জে! তুচাহ মূঝকো) মত রাখে। কুছ আশ।
ছুঝ সারিখা হো রহো, সব কুছ তেরে পাশ ॥ (কৰবীর।)

তুমি বদি, জীব।! আমারেই চাও,

রাখিওনা
আশ কিছুরই আর।
মম সম হ'য়ে রহিবে ভা' হ'লে,
সকলি রহিবে নিকটে তোমার ॥
॥ ভগবন্ধাক)।

১৫১

সীমেকং শরণং ব্রজ

একহি সাধে সব সাধে, স্বসাথে সব যায।

যে! তুসিচো। মূলক) স্কুলে ফলে অঘায় ? ( অজ্ঞাত।)
এক"সাধে যেব। সব সাধে সেই,

সব

সাধে যেবা সব তার যায়।

গাছের গোডায় জল ঢালিলে, সে

' ফুলে আর ফলে তবে শোভা পায় ॥

যো রহ এটৈ জানিয়া, তৌ জানো সব জান। *

*». *

যো৷ য়হ এক ন জানিনা, তৌ সবহী জান অজান ॥ (কবীর ।)
এই একে যেব! জানিতে পেরেছে,
জেনেছে সকলি সেই জ্ঞানবান।
» একেরে ফেজন জানিতে পারেনি,
সব জানা তার অজানা-সমান ॥

সব আহৃয় উস একমে, ভার পাঁত কল ফুল ।
অব কহো! পাছে ক্যা! রহা, গহি পাকড়া জব মূল॥ (কবীর 1)

সকলি চলিয়া আসে ওই একে,
ডাল আর পাতা আর কল-ফুল।
বল এবে, আর বাকি কি রহিল,
গৃহীত হইল যে সময়ে মূল ?
কবীরক্কাজগ আই কৈ,কীয়া! বহতক মস্ত ।
জিন দিল বাধা একসে, সে! সোবৈ নিঃভিস্ত ॥ (কবীর|)

হে কবীর! এই'জগতে আপিয়া

৮
করিয়াছ
বহু মিত্রতা স্থাপন |
কিন্ত যার হিয়। একে বাধা থাকে, '
নিশ্চিন্ত হইয়া সে করে শয়ন ॥
টীক1।, কারণ তাঁহাকে চিত্তাঘুক্ত ঘরতং বিআমশৃন্ত ও বিনিজ্র কথিবার কিছুই থাকে ন|।

গৌঁহাবলী
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র/ষ মিতাই না চলৈ, গর মিত্র জো হোই |”

পণ্ট,সরবস দীজিন্ে, মিত্র না কীজৈ কোই (পন্ট,।)
রাম সহ মিত্রতা
চলিবেনা তোমার,
যগ্চপি মিত্র তব রহে অন্ক জন ।

সর্ধবন্ধথ দিয়ে দিও,
তৰু তুমি ক'রোনা
অপরের সহিত মিত্রত1 স্থাপন ॥
সবৈ কহাবত ববামকে, সবহী রামকী আশ।

রাম কহে জ্যহি আপনো', ত্যহি ভু তুলসীদান ॥ ( তুলসীদাস।)
সব কথা তোর বলিবি শ্রীরামে, '

শ্রীরামের শুধু করিবি আশ ।
শ্রীরাম কহেন ধারে আপনার,
ভজিবি তাহারে, তুলসীদাস!
স্থরনরমুনি কোউ নাহি, জেহি ন মোহমায়া গ্রবল।

অস বিচারি মনমাহি, ডলি» মোহমায়াপতি হি বল ॥ (তুলসীদাস। )

স্থর নর মুনি কেহ নাহি, ধার
মোহ আর মায়া নহেক প্রবল।

বিচার করিয়। মনোমাঝে ইচ্ছা,
মোহমায়া-পতি ভজহ কেবল ॥
অস বিচারি মন ধীর, তাজি কুতর্ক সংশন্ব সকল ।
ভজহ রাম রঘুবীর, বরুণাকর স্থথদর ন্বর ॥ ( তৃলসীদাস।)

ধীর মনে ইহ! বিচ'র করিয়া
কুতর্ক সংশয় ত্যজিয়া সকল,
স্থখদ নুন্দর করুণার খনি

রাম রঘুমণি ভজহ কেবল ॥

১৫৩

'মান্নেকং শরণং ত্রজ

ঘটসমুক্রলধ ন1 পড়ে, উঠেলহ্রঅপার।

ঃ

দিলদরিয়া সমরথ বিনা, কৌন উতারে
পার ॥ (কবীর|)

এ দেহ সমুদ্র-সম,

কূল নাহি দেখ! যায়,

উঠিছে আবার তায় লহর অপার ।

দ্িলদরিয়ায় পাড়ি

দিতে পারে যেই জন,

সেই জন বিনা আর কেকরিবে পরার?
টাকা।

লহ্র-_বাদনার তরঙ্গ সাঁলা!।

রঃ

কবীর যাকি গাঠি রাম হ্থায়, তাকো হ্যায় সব সিধ।
করযোড় ঠাড়ি পারই, আঁটি নও নিধ ॥ ( কবীব।)

রাম যার গাঁঠিতে বিরাজেন, কবীর,

করতলগত হয় সব সিদ্ধি তার।
করযোডেঁ,সন্মুখে দাভাইয়া তাহার
রহে সদ অষ্টসিদ্ধি নবনিধি আর ॥
টাফ। অষ্টসিদ্ধ--অনিম।, দঘিম!।

ব্যাপ্তি, প্রা্চামা।

মহুমা, ঈশিতা, বশিঠা ও

কামাবসার়িতা এই আট প্রকার দিছ্ধিৎ। নবনিধিস্পন্ম, মহাপন্ম, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুম্দ,
নীল ও খর্ব এই নয়রত্ব।

তন থির মন থিব ঘচন থির, সুরত নিরত থির হোয়।
কহে কবীব ইস পলককো, কল না পাওয়ে স্কোর ॥ (কবীব।)

আত্মার সহিত কায়মনোবাক্য
ভগবচ্চরণে স্থির যার রয়, ,

তার যে আনন্দ এক এক পল,
কল্পনা করা তা' কারো সাধ্য নয ॥

প্রীতি জো মেরে পীউকী, টঠী পিঞ্জর মাহি ।
রোম রোম পিউ পিউ করৈ, দাদ দূদর নাহি ॥, (দাদু।)
গ্রীতি যে আমার প্রিয়তম প্রাতি
প্রবেশ করিয়া দেহ-পিজরায়।

প্রতি রোমকুপে পিউ পিউ করে,
আর কিছু নাই দাদুর তথায় ॥

,

|

৪৫৪

টগলাঙাবলী
শস্ট, হরিকে কারণে, হম তে! ভয়ে ফকীর 1*
হ্রিসে পঞ্জা লায় ফির, তীনে। লোক'জগীর ॥ (পণ্ট, |)

পণ্ট, কহিতেছে__হরির কারণে

আমি তো! হইয়া! গিয়াছি ফকীর,
শ্রীহরির পাঁঞ্জ। ল"য়ে ভ্রমিতেছি,

ত্রিলোক হয়েছে মোর জায়গীর ॥
চীকা।

পাল ক'রতগ্ের ছ!প, বাদসছী আমলে বাহ! বাদসাহের আদেশপত্রে ব

, জারগীর ইত্যাদির ধানপতরে ব্যবহত ছইভ |

/
হনুন্কে লাভা ন্ানন।
9২৯৩

লি

অজগব করেন! চাকরী, পঞ্ধী করে ন কাম।
দাস মালিক! কহ গরে, সব.কো দাত! রাষ ॥ ( মালিকাদাস। )

অজগব কার চাকরী করে?
পাখীরা কি কাজ করিছে ?

-

সকলেরি দাত শ্রীরা মচন্দ্র,
মালিকাদাস কহিছে ॥

জঙ্গল জুড়ে না লকড়ী, সাগর জুডে ন নীর।

পড়ে উপান কুবের ঘর, জও বিপক্ষ রূখুবীর ॥ (তুলসীদাস। )

সার বন খু'জে ফিলেনাকো কাঠ,

সরোবর-মাঝে নাহি' মিলে নীর,

উপবাসী থাকে ব্বগৃহে কুবের,

যদি রে বিপক্ষ হ'ন রঘুবীর ॥

১৫৫

সবকো। দাত। সাব

দওড়ো কোশ হাজারো, বসে লছী পাশ।

বিন দিয়ে রঘুনাথকে, মিলিনা তুলসীদাঁস (তুলসীদাস। )

হাজাঁর ক্রোশ লোকে

দৌভিয়া মরে বৃথা,

ষগ্পিও কমলা কাছে বসে রান। *
রাম যদি নাদেন, তবে ওরে তুলসী ।
মিলে না রে, মিলে না কিছু কদাচন ॥
বাধক সব সবক ভয়ে, সাধক ভয়ে ন কোই । '
তুলসী রামরুপাঁলাত, তলী হোয় সে হোই ॥ (তুলসীদাস।)

সকলেই সকলের বাধক এ জগতে,
সাধক

কেহ

কারো

নয়।

ভাল হ'লে, তুলসী, শ্রীরামেরি কৃপা
“ভাল শুধু লোকের হয়॥
৮ টীকা । বাঁধক বাধাতকারী।

সাধক» কার্ধাসম্প।দনক।রী, দ।হ।য্যকারী।

হিতপব বড বিরোধ বব, অনহিত পর অন্ুবাগ |
বাম বিমুখ বিধি বামগতি, সপ্চণ অঘার অভাগ ॥

(তুলসীদাস।)

শ্রীরাম বিমুখ বিধি বাম যাবে,
হিতেব বিরোধী হযে সেইজন
আর অহিতেতে অনুরাগী হ'য়ে,
ছুর্ভাগ্যে ও পাপে হয়'নিমগন ॥
নি

বর্ধাকো গোবর ভয়ো, কীচ হৈ কো করে প্রীতি ।

তুলসী তু অস্থভবহি অব, রাঁম বিমুখকি রীতি ॥ (তুলসীদাস। )
বর্ধার গোবর আর.তার কাদা,

|

কেব! বল করে তাদেরে আদর !?
অনুভবে বুঝ, তুলসী, এখন
রাম-বিষুখের দশ কষ্টকর ॥

2ম্ঘে এ]

হ্নাৎ প্রসছ্যন্ডে ভাহস্তখেব

ভক্াম্যহহ্য ৯

তুম যায় ব।ম্ পর, তুম/ক ত্যং"্সা বাম!
'ন্ডাহিনে যাতে ডাহিনে যাম্, বামে যা৪তে। বাম ॥ (কবীর । )

রামেৰ প্রতি ভাব

তোমার ষেইমত,

তব প্রতি রামের ঠিকই তেমন ।
ডাহিনে গেলে তুমি
তিনি যান ডাহিনে,
বামে গেলে করেন বামেতে গমন ॥।
পল্ট, জস মৈ বামকা, এনে বাম হমার।

জাকী জৈসী ভাবনা, তা সেঁ। তন ব্যৌহাব ॥ ( পল্ট, 1)

আমি যেইমত শ্রীরামের হই,
শ্রীরাম হযেন তেমনি আমাব।
ভাবন! যাহার হয যেইমত,
ৃ
সেইমত সে যে পাঁষ ব্যবহার ॥
টাক।

"যাদৃশী ত।বন। যন্ত সিদ্ধি্বাত তাদৃশী ।”

সাই মেরা বানিয়া, সহজ করৈ ব্যৌপার।
বিন! ভাড়ী বিন পালরে, তোলৈ সব সংসার ॥ (কবীর)

প্রভূ মোর হ'ন বনিক এমন,

"

সহজে করেন কত কি ব্যাপার ।
বিনা ঈ্লাভী আর বিনা পাল্লা তিনি
ওজন করেন সকল সংসার |

১৫৭

শীত

জে! বহ উসবা টব বহে, তো বহইসকা হোই ।
স্বন্দর বাণতী না মিনৈ, জব লগ আ

গ্লখোই ॥ (হ্ৃন্দবদাস। )

যেজন তাহার হয যেইমত

সেইমত তার হ'ন দযাময।
কথা তার কেহ পায়না শুনিতে,
- যতক্ষণ নাহি আত্মহাবা হয় ॥

গীতামে শ্রীকৃষ্ণণন, বচন কহৈ সব খোল।
নব জীবনাম ঠৈ বস, কৈ চব কহা অডে।ন ॥
মৈ অখণ্ড ব্যাপক সকল, সহজ রহ! ভবপুর ।

জ্ঞানী পাবৈ নিকট হী” মূরখ জানৈ দৃব ॥
যোগী পাটৈ যোগন্ত্রী, জ্ঞানী লহৈ বিচাব।

সহে পাঁবৈ ভক্তিস্থ, জাক প্রেম অধাব ॥ ( সহলীবাই |)

গীভায শ্রীকৃষ্ণ করুণা করিয!
কহিলেন কথা খুলি' সমুদয়-_
সকল জীবনে আমি বহিয়াছি,
চর বা অচর আমা

ছাড়া নয,

১»

১৫৮

দোহাবলা

আমি যে অখণ্ড সকল-ব্যাপক,
সহজেই সদ আছি ভরপুর,

জ্ঞানী পায় মোরে নিকটেই তার,
অন্ভানী আমাবে জানে বন্ধু দূর ,

যোগী পায় মোরে যোগ আচরিয়া,
জ্ঞানী লয় মোরে করিয়া বিচার ;
ভক্তিতে সে জন পায় রে জামারে,

প্রেমই হ'য়েছে যাহাব আধাব ॥

কাম

ও শগাননি।

০১১২৩

০০

যাহা ব।ম তাহ! রাম নহি, যাহ! বাম তাহা কাম।
দে/না এক নহি' মিলে, রবি রনী এক ঠাম॥

(তুলসীদাস।)

কামন। যেখংনে রাম নাহি তথা,

রাম যথ। তথ। কামনা নাই ।
পারে না, পারে না রবি ও রজনী

«মিলিত হইতে কভূ এক ঠাই
বৈদান কছৈ জাকে হণদৈ, রহৈ রৈন দিন রাম।
সে! ভগত ভগবস্ত সম, ত্রোধ ন ব্যাপৈ কাম ॥ ( রৈদাস।)

কহিতেছে রৈদাস--

স্বদয়েতে য'হার

দিবস ও বজনী বিরাজেন রাম;

হয় লে ভক্তজন

ভগবান-সমান,

বিজিত তার কাছে ক্রোধ আর কাম ॥

১৫৯

বাম ও কাষ

তব লগি কুশল ন জীব ক, সপনেই মন বিসরাম।
জবলগি ভজন ন রা কহ, শোক ধাম ওজি কাম ॥& (তৃলসীদাস। )
, , ততদিন জীবের

নাহি হয় কুশল-_
স্বপ্নেও মন তাঁর লভেনা বিশ্রাম,
যতদিন ভজন
কবেনা সে বামের,

পবিহার করিঘ! কাম শোক ধাম ॥
হরি মায়া কৃত দোষ গুণ, বিহু হরি-ভজন ন জাহি-।
শুজিয় বাম সব কাম তজি, অস বিচারি মন মাহি ॥ (তুলসীদাঁপ।)

হরি*মায়া-কৃত দোষ-গুণ যত
হাহি যাষ বিনা হবির ভজন ।

ত্যজি' সব কামে ভজহ শ্রীবামে,
বিচার কবিয1 ইহা| মনে মন ॥।
কথ। করে৷ কবতারকী, নিঙ্থ দিন ল।ঝ সবাথ।

কাম কথাকো! পরিহরৌ, কৈ কবীব বিচাবঞ

( কবীব।)

দিবসে ও নিশীথে,
সকালে ও সন্ধ্যা,
সর্বদা কথা কহ জগত-কর্তার | «
কাম-কথা করহ

পরিহার, মালব !__

কহিতেছে কবীর করি৷ বিচার ।
কাষ কথ! স্থনিয়ে নহী” স্থন করি উপজৈ কাম।

কৈ কবীর বিচার করি, বিসর জাত হৈ নাম ॥ (কবীব।)
কাম-কথা কখনে।

করিওন৷ অআবণ,

কর যদি, মনেতে উপজিবে কাম।
কহিতেছে ককীর
বিচারিয়া মনেতে-বিস্মৃত হ'ষে যাবে তাহে তুমি নাম ॥

ভ্ভ্তিন ও ভ্ল্ব।

ভক্তি ভেখ বডা অস্তরা, জৈছে.ধবণী আকাশ।
ভক্তি সুমির রাম্কো, ভেখ জগৎকি আশ ॥ (কবীব।)

ভেক ও ভক্কিতে ব্যবধান ৰন্ত,

যেমন ধরণী আর আকাশ ।

ভক্তি স্মরে সদ] শ্রীরামে কেবল,
ভেক ক'বে থাকে পার্থিব ভাঁশ |!
ভক্তি ভেগ বছু "ন্তবা, ধোন ধবণী অকাশ।
ভক্ত লীন গ্রর্ চবণামী, ভেখ জগত্তকী আশ ॥

(ববীব।)

ভক্তি আর ভেকে বহু ব্যবধান,
ধবণীতে আব আকাশে যেমন ।
ভক্ত লীন বহে শ্রীগুর-চবণে,
পার্থিব আশা ভেক নিমগন ॥
সবসে কন্ঠে ফুকাবি কৈ, ক্যা পণ্ডিত কা] সেখ ॥

ভক্তি ঠানি শবৈ গৈ, বন্ুবি ন কাছৈ ভেখ ॥ (কবীর |)
সেখ বা পঞ্ডিত সকলেরে আমি

এই কথা ক্ষহি করিষ+ চীৎকাব-_
ভক্তি দৃঢকপে শব্দাশ্রুযী হয,
তেক নাহি কিরে কাছে আঁসে তাব ॥
চীক।।

তারস্শন্দের।

১৬১

তক্তি ও ভেক

তুশসী জো পৈ বামসো, নাহিন সহজ সনেহ ।
সু মুচাল্য়। বাদিহী, ভাভ ভায়। ত্যভি গেহ ॥

সহজ নুহ নাই

( তুলশীদাস |)

রামের প্রতি যার,

হে ভূলসী ! জানিও ভণড বলি' ভাখ।

গুহত্যাগগী হইয়া

বৃথা সে মুঢ জন

সুণ্ডিত মস্তকে ঘুবিযা বেভায় ॥

টীকা । ভা

এ

স্ভগু।

জগমে ভক্ত কহাওয়ে, চুকট চুন নাহি দেয।
শিষ জরুকা হো বহা, নাম গুরুকা লেয় ॥ ( কবীব।)

তক্ত বলি" অনেকে
প্রচারয নিজেবে,
ভক্তিব দিকে কিন্তু মন মোটে নয়।

নিজ নিজ স্ত্রীরই
থাকে শিষ্য হইয়া,
তণ্ডামি কবি' সুখে গুরু-নাম লয় ॥
৪

ভক্তি কঠিন অতি ছুল'ভ হৈ, ভেখ স্থগম নিজ সোয়।

ভক্ত যে! নেয়াবী ভেখসে, ইহ জানে সব কোয় ॥ (কবীব ।)

ভক্তি বস্তু অতি কঠিন হুল্লভ,
ভেক করা যায সহজে ধাবণ ।
ভেক হ*তে ভক্তি বিভিন্ন বস্ত যে, _.
এই কথা জ্ঞাত াছে সর্ধজন ॥
প্রেম ভাব এক চাহিয়ে, ভেখ অনেক বনায়।
ভাৰ গৃহমে বাদ করে, ভাবে বনমে যায় ॥ ( কবীব।)

প্রেম-ভাব জেন একই প্রকার,
|
বহুবিধ কিন্তু ভেক ধরা যায।
ভাবেতে প্রেমিক গৃহে বাস করে,

ভাবেই আবার বনে সে বেড়ায় ॥
১১

১৬২

দোহাবলা
হ্বাগীক্পব সংসার হৈ, সাপু কোই এক ।
হার! দূরি দিসস্তরা, কন্কর ওঁর অনেক ॥ (দাদু।)

নকলেতে ভর! সকল সংসার,
সাধু কদাচিৎ দেখিবারে পাই।
হীবা রহে বহু-দূর-দেশাস্তরে,

পাথরের কুঁচি মিলে সব ঠাই ॥
ভ্রম ন ভাগা জীবকা, বতক ধবিয়। ভেখ।

সদ্গুরু মিলিযা বাহার, অস্তব রহি গই বেখ॥

( কবীব।)

ভ্রম যেই জীবের

যায় নাই এখনো,,

ভেক ধরে সেজন বিবধ প্রকার ।

গুরু তাঁর মিলেছে

বাহিরেই কেবল,

অস্তব-দেশে বেখা বহে গেছে তার ॥
টাক।।

রখ.

কাঁলিস1।

কুল তজি ভেষ বনাইয়া, হয় ন আয়ো সা |
ধবণী প্রন বীঝৈ নহী", দেখত এসো! নাচ ॥ (ধরণীদাস। )

কুল পস্হরি' যে
ধারণ করে ভেক,
হাদয়ে না লভিযা সত্যের স্ফুবণ-__

প্রসন্ন কভু নাহি

হযেন তারে প্রত,

কৌতুকে নাচ তার করেন দর্শন ॥
টীক।।

ন।চস্বানরের নাচের মত কার্ধ্যকলাপ।

ভেষ লিয়ো। দয়া নহী, ধ্যান ধতুবা ভাঙ্গ।
ধরণী প্রঃ কাচা নহী, জো ভূটল এসে স্বাঙ্গ ॥ ( ধবণীদাস।)

|

ভেক ধরে, কিন্ত প্রাণে দষ। নাই,

মন শুধু ভাঙ্গ-ধুতুরার পাশে-_

?

প্রভৃতো আমার কীচা ছেলে নন,
ভূলিবেন যে রে এই অনুষ্ঠানে ॥

১৬৩

ভক্তি ও ভেক

ভীতব তে ভেদ্যো নহী, বাহব ঝছৈ! অনেক ।
জে! বৈ ভীতব লথি পটৈ, ভীতর ঝ।.ব'এক॥ (কবীর)

ভিতরের জ্ঞান লভিতে পারেনি,
বাহিরেতে করে অনেক প্রচাব !
ভিতব যেজন পেবেছে দেখিতে,
ভিতর বাহির এক হয তার ॥

অন্তব গতি বাচৈ নহী, বাহব কথৈ উদাস।
তে নর জমপুব জাহি'গ, সত ভাসৈ বৈদাপ ॥ ( রৈদাস।)

*

অন্তবশতি যাব
প্রেমের পানে নয,
বাহিরেই করে যে ওঁদাস্থ প্রচার,
সে অভাগা মানব
নরকেতে যাইবে__

“কহে সত্য রৈদাস নিরূপিয। সার ॥
ভেষ “কীবী জে কবৈ, মন নাহি আবৈ হাথ।
দিল ফকীব জে! ভো বহৈ, সাহিন্ব তিনকে সাথ ॥ ( মনৃকদাস।)

বাহিরে ফকিবী যেই জন করে,

বশীভূত নাহি হয তাৰ মন।
হাদযে ফকিব হ'যে থাকে যেবা,

প্রভূ তাব সাথে সদা সর্ধ্বক্ষণ ॥
বাহরসে উজ্জল দস!, ভীতব মৈল! অঙ্গ ।

তা সতী কৌবা ভলা, তন মন একহি বঙ্গ ॥ ( দবিয়া-মাভোয়ারী | )
বাহিরে যে বেশ চাকচিক্যশালী,
মলিন কিন্ত ভিতরে যাহাব,

কাক ভাল*্বটে তার'তুলনা

শরীরে ও মনে এক বণ তার ॥
কনক কলস বিষ স' তর্যা, সো কিস আবৈ কাম।
সে! ধনি কুটা| চামকাঁ, জামে অমৃত রাম ॥ (দাদু ।)

রী

দোহাবলী

১৬৪

কনক কলস বিষে ভবা হগলে,
তাহাতে কাহাব কিনা প্রয়োজন ?
পন্ত ধন্য পটে €সই চর্ম্ম-পাত্র,
যাহাব ভিত”ৰ বামামুত-ধন ॥

গ্রুয়/চখা মুখণ্বা, বাজ ঘুম “খনাব।
/ছ| চাহে দীদারাকা, এত্তি বসন্ত নিবার ॥ (ক্বীব।)
ভযাচুবী করা ও
অসতা কথা কহা।,

স্থদ-ঘুস-গ্রহণ, পরনাবী আর-

এ সন পরিহাণ

করে যেন মেজন,

ভগবানে লভিতে বাসনা যাহার
বাম বাম সব কাই +7$, ঠগ ঠাকুব ক্যা চোব।
বিনা প্রেম বিঝত নহি, তৃলসা নন্দকিাব ॥ ( তুলসীদাস |)

বাম বাম মুখে সকলেই কহে,

ঠক ও ঠাকুব আৰ যত চোব।
প্রেম বিনা নাহি হ”ন অনুকূল
কাহাবও প্রতি শ্রীনন্দকি”শাখ ॥
নাম ন! -ট। তো ব্য হয়া, জে! অন্তব হৈ হেত।
পতিভ্রত। +নিপি। এজৈ, মুখসে নাম ন লেত ॥ (কবীব । )

কিবা জাতে যাষ নাম না লইলে,

অন্তব যদিব। প্রেমপৃর্ণ বয।
পতিব্রত। নাবী পতিবেই ভে,
মুখে তো তাহার নাম নাহি লষ ॥
সুন্দববী কবহু বস্তকা, মুখসী নাব ন লেই।
আপান পিউাক কাধণণ, দাদু তন মন দেই ॥(দাদ।)

১৬:

প্রেম ক্াগোপ্য

পতিত্রতা রমণী '
বাস্তর নাম কত
কিছুতেই মুখ না করে উচ্চারণ,
প্রিষের কাবণে সে
অনাযাসে করিবে
তন্থু-মন আপন কিন্ত সমর্পণ ॥
চবণ চাচ লো৮ন না, চলি মবালা চাল ।

৪|র নীধ বিববণ সাম বব উঘবত তেহি ক।7॥

(কনসাদাণ।)

হংস সম বাকর ৮চরণ আব চথ,
হংসেরি মত তাব লোচন আব রং,
মবালী চালে চলে সে যে ণে আধাব।

নীব-স্ মিশ্রিত ক্ষীব পান করিতে
হয যদি, তখন ধরা প”ড যায সে,

স্ববপ লুকাইতে নারে আপনার ॥
টান।।

সপালী চালে _বাঁজহংসের'ম ত চালে।

০সন্ম জ্গোপস্য।

স্থমিখণ গ্নবতি ল্গাউ?ক, নুখণত বু ন
বাহবাধ

ণট "দত,

বাল,

শ্তবাক প্ট খোনা+॥

(কবাব । )

ল্মরণেতে মন লাগাইয়া দিয়া,

বলিওনা তাহা মুখে কদাচন
বাহিবেব পট ক্ষেপণ করিযা
অন্তবের পট কর উত্তোলন ॥

দোহাবলী

১৬৬

টীক!।' "্জ।কজম়কে ক'রলে পুজ!,
৭

অহঙ্কার হয় সনে মনে,
£

তুই লুকিয়ে মায়ের ক'রবি পুজা, জানবেদাকে! জগত্জনে ?”

“আদর ক'রে ছদে রাখ

আদরিরী শ্কাম! মাকে ।

, তুমি দেখ আর আমি দেখি, আর বেন, মন, কেউ ন। দেখে ৪” রামপ্রনাদ সেন।

দাদু আপ ছিপাই/য়, অহা ন দেখে কোই।
পিউকে। দেখি দিখাইয়, ত্যো তো আনন্দ হোই ॥ (দাদু)

দাদ, আপনারে সদা

গোপন করিয়া রাখ,

যেখানে কিছুতে কেহ দেখিতে না পায়!

প্রিয়েরে দেখিলে, তারে
দেখাইও আপনারে,
মহানন্দ উপজিবে তব প্রাণে তায় ॥
জ্যো! তেবে ঘট প্রেম হৈ, তে। কহি কহি নস্থনাব।

অন্তবজামী জানিহৈ, অন্তরগতক ভাব ॥ ( মনকদাস।)

হৃদয়ে তোমার প্রেম যদি জাগে,
কহি' কহি" তাহা শুনা”তে না হয়:

অস্তরযামীই শুধু জামিবেন
অন্তরে তোমার কিবা ভাবোদয় ॥।
হিবদমে হরি স্থমিবিয়ে, অন্তরজামী রাই ।
স্বন্দব নী জতন তদৌ-, অপনৌ' বিত্ত ছিপাই ॥

(স্ুন্দবদাস। )

হৃদি মাঝে কর শ্রীহরি-স্মরণ__
অস্তরযামী ষে প্রভু ভগবান ।
স্বগোপনে রাখে বিত্ত আপনার,

হে সুন্দর, যেবা হয় বুদ্ধিমান ॥
টীক1।

রাইস্ররার, গুভু।

জৈসে মাতা গর্তকো, রাখৈ জতন বনায়।

ঠেস লগৈ তো! ছীন ঠহ, এসে ভগতি ছুরান্ & ( গরীবদংদ। )
জননী যেমন গর্ভ আপনার

অতীব যতনে করেন রক্ষণ-_
আঘাত লাগিষা পাছে নষ্ট হয-_
ভক্তি তব রাখ তেমতি গোপন ॥

১৬৭

অমূল্য জীবন

অগম বস্ত পানৈ' পড়ী, রাখী মঞ্ধি ছিপাই ।
ছিন ছিন সোই সভালিয়, মতি বৈ (িসরি জ।শ 1! (দাদু ।)

ছুল্পভ.জিনিস হাতেতে পভ়িলে
বাখে তাহা লোকে অতি সংগোপন ,
ক্ষণে ক্ষণে দেখে আছে কি না আছে,
ভূলে যায় পাছে সে তাহা কখন ॥

অম্মৃতশ্য জী লস্ন।
ব) 9৭5 4545 ৪

কবীর পাত গাঁয়াই শো কার, দিন গোসাই খায়।

হীরা জনম অমোল ট্হ, কৌডি বদলে যায়॥ (কবীর ।)
গেল রে, কবীর ! নিদ্রা রজনী
আহাবেতে তার দিব। চ/ল যায়।
হীরকের মত অমূল্য জনম

কডিব বদলে, হাঁষরে বিকায ।
হক । আহ।রেতে « আহারে ও আ।ছ!ধ্য সংশ্রহ চেষ্টার ।

ক্যা মুখসে হাসি বোলিয়ে, দাদু দিজৈ রোম!
জনম অমোল আপনা, চলে অকারত খোয় ॥

(দাদু ।)

হণস, কথা কও কি স্থুখে মানব?

দাদুতো কাদিছে দেখিয়া ।
বৃথায় তোমার অমূল্য জনম
যেতেছে ক্ষয়িত হইয়া ॥

.

দোছাবলা

১৬৮

স্ন্দর মম দেহকী, মাভিম। বঙিয় রাহি

রী বাঁক্ক দবতা, ত বে। খোর্টব তাহি ॥ (হুন্দবদাস।

)

হে স্ুপ্দর 1 এই মনুষ্য-দেহের

মহিমাব কথা কি কহিব আর ।

প্

হেলায কেন তা' খোযা'তেছ তুমি
লভিতে বাসনা যাহ! দেবতাব ?
স্বর্গ ছাড়ি সব দেব য় নব তন মাঁগত ঝাব।
«হি বিচাথ মনাম কবৈ, তৰ পাবৈ নিখখাব ॥ ( তুলসাসাঙেব |)

প্রকাশ হইতে চান নরদেহে
দেবতারা, স্বর্গ করি' পবিহাব ।

বিচার করিলে এই কথা মনে,
পেতে পাব! যায় তবে নিরাধাব ॥
টীক। | শিপাধার-শুগব।ন- যাহার আধার ন।হ, ঘিনি সকলের আ।াএ।

একদিন দেহিযা নেহি বহি।
বামায কামায় লাষা, সব খর খায৷,

লোক সপুত কহি।
অন্গসম &ৈ কাম ন আয়া,

্

শাহব জাত বহি ॥ (শ্রপগ্ুরুমুখে শত
আ.দিবে এমন একদিন, ষবে
এ সোণার দেহ বহিবেনা, ভাব ।

উপাজ্ন্ু যত, খাইল সকলে,
লোকের। লাযেক কহিছে আমাখ।

শেষে কিন্ত কিছু কাজে না আমিল
জীবন বহিযা যেতেছে বৃথায ৷

১৬৭

অমূল্য জীবন

কৃহতা হু কহ

গাতা হু ছু

ধজাউ €গাশ।

সাস। ধখ!ল সাও হাঃ তিন লাবার

যোল |

(কিবা)

কাহতেছি আমি, কহিযা যোতঙি,

বহিতেছি পুনঃ ঢোল বাজাইযা |
ত্রিলোকেৰ মাঝে মুল্য নাই যাব,

সেই শ্বাস বৃথা যেভাছ খহিযা
টাক । কবি

গাযখসাদ

সেনও

শাহাব

একটী

শমর

সঙ্গীতে

*ঢোণমার।

আর্থৎ নিশ্চয় বাকা, বলিয়|ছেল, বণা-_
“হাদকমলমত্ে দেলে করালবদশী।
যদখেছে

"177

মায়েব দোগ, 'স পেষেছে মাঘের কোণ

বাষপ্রমাদে এত

বাঁ

ঢোলমার।

$|1)

করব ওক্তি শি? নশা মুরক্তীকণ। 575 সন্ত ণব পাগ।
'জনহ পান! অলস,

জন্ম পাব দেহড ম।

| কৰাপ

9

ভগবান ভক্তি হয
মুক্তিব "সাপান দ্ঢ,
আধোভিযা তাে স্থখ যান সাধুগণ
সেই ভক্তি লভিবাঁব
আমাল ঘাহাবা কবে
বুথ! নষ্ট হ'য়ে যাষ তাদেব জীবন ।'
পীণন (তত খোবাহ ভালা, হবিব। স্রামপ্ণতহোভ |
লাখ ধর্ষক জাউন,, (শখ ধার না [কাহা ॥ (কবরাণ

অল্পই ভাল বাট

)

জেনে! সেই জীন,

এ।/হবিব স্মবণ যান সদ। “য।
“বণ বিনা তাঁর
লক্ষ বধ ব্যাপিয।

বাঁচিযা থাকিলে, তা" জীনন "ত1 শষ ॥
ব।মনণনতি বাখগতি, লামচরৎ খতি জা
শসা এল জগ জন্মাক। দায়াবখাহা

শীত ॥ (তণাসাধাল

” রামে যাব নতি, বাম যাব গতি,
রামের চবনণ বতি যার রষ,
মানব-জন্মেব পুর্ণ সফলত।
দিষাছেন তাবে বিধাতা সদঘ ॥

বাণী”,

দে।হাবলী

১৭৩

জে! চেতন কহ জড কবৈ, জস্ড় করহি ঢেতন্ত।

«অস সমথ রঘুনাদ্ব হি, ভজতি জাবাত ধন্য ॥ ( তুলসাদাস |)

জডেবে চেতন চেতনেবে জ্
কবিন্ত পাররন যই শক্তিমান,
মে রঘু নাযাক ভাজন থাহাবা,

পন্য বলি' মানি ভাহাদর প্রাণ ॥
[পীর হাবকা শাম শে, হ্যা মারা বিখাব।জ।

বার বাব নতি পা হো, মাচুখ জননবি দে ॥ (বিবার |)
হে কবীর । লহ শহরির নান,

মাযা-হলাহল করি' পরিহার ।

মানব-জশ্মেব ছুলত সুবিধা,
জানহ, নাহিক পাবে বার ধার ॥
ইজ্্রী সুখ ংস বী।তনে, বিলস জনন নিরায় ।
কহ বড় অজ্ঞান শেক ন মন সবমান্ধ ॥ (তলসীসাণ্তব |)

ন্দ্িয-স্থখ-বস-বীতিব

বিলা?সান্ত,

নর-জন্ম ছুল'ভ অজ্ঞানী খোবায়।
কি কৃহিব কেমন মতি-গতি তাহার ?_বারেক মন তার লজ্জা নাহি পায়।

পণ্ট, নর-তন পাইকে, যুব ভে ন বাম।
কোউ ন সঙ্গ গায়গা, স্থত দাবা খন ধাম ॥ ( পণ্ট, 1)
স্থৃহূল্লভ এই নর-দেহ লভি*”,

মূর্খই কেবল নাহি ভজে রাম।
সঙ্গে নাহি যাবে কিছু অবশেষে,

পুত্র পৰিবার আব ধন ধাম ॥

১৭১

অযুল্য জীবন

পণ নব-তন জাত হৈ, স্থন্দব স্থভগ শরাব।

॥ (পন্ট 1)

সেবা কী সাধকী, ভঙ্জি লীজৈ বছুব

এই ল্র-দেহ চলিয়া যেতেছে,
বাবনা ন্ুুন্দব স্থভগ শরীর ।
সেবা কব তুমি সাধণ্দব, পন্ট,

ভজন কবিযা লহ বঘুবীন।
বম « শলমহ লহ
৮ ল। পুশ"

এাভ আছ5]
শ।এ পিতার) 0721

(বান

স1)0

মিনতি সনিতে, মানপ শরীর
পাই” ধ্বায এসেছ এখন।

এসমব পাবে কি শাবার ?
শীঘ্র নাম তুমি কব শ্রহণ ॥
£শসং পিশন শ কাজিয়ু, ভদি শীত গুলা)
*..

এলাম কত ১১ হাম নব্য

হর 1 €( উললীদান 1)

এসঢ০ দেবী বখবোনা, তুল্সী ।

শষ্জন করিযা লহ বঘুবীৰ ।
এ দহ-ঠুনীব হি চলে যাৰ

ক্রমে ক্রমে যত নিশ্বাৎসব তীর !
এক খডাঁক। ম্।ল ন।ঃ ধিনক। ক] বখান।

॥ ( সহজীবাহ 1)
সহাজ। তাহি ন খোওায়, বিনা ভক্ঞন শগবান

এক দণ্ড সময

অমূল্য যদি হয়,

মূল্য এক দিনের কি কৰি বাখান ?

তুমি হেন সময

খোযাঁযোনা, সহজী,

ভক্তন না৷ করিযা দেব-ভগবান ॥

দোহাবল।

রঙ

++

খ্যায়াদ মহা মোলব।,
চীদত 0]

পতল,

এব সান 17121
নতি

82

ঘুব আল

40 1 পবিপ

এঠ বগুমল্য এবটি নিশ্বাস
বিষ । হা যদি তাহা যায,

চতুর্দশ লোক '
রেহ ক

ভ্যা
ক ফিরাইতে ভাষ ॥

হণ পুঁদি সাম 2 ৮, 1৮ন আকাম রন পায়
তাবা খাএখস। চাভিয় বাভ নান লৌলাখ ॥ (কবাণ।

নাণে আস

ক্ষাণ যাষ যেই শ্বাস,

সেই শ্বাস শুধ মূলধন যাব,
সেইজন যেন সকল, সময
হ্বীরাষমব নাম জপ অনিবাব ॥

সস

'লব+| নাম ভজ্জু পঞ। সাপ জান 'খাউ

পুলন এসী সালাব।

আব

শোউি স হোউ ॥ (ণলনদ।৮ 1 ॥

প্রতি শ্বাস শ্বাস নাম ভক্ত ভুমি,
কণবানা তাদব আপবাণহাব।

নাম বিনা যাষ যে শ্বাস বৃথাষ,
আসা ও নাআসা

সমান ভাঙ্াব ॥

সাস সনন গো জানিতছ। গো হ্মিবন বাষ।
ঈবসাস

গাহা গব, নিব কবি পুত উদাধ্ ॥(কবাব

|)

"সই শ্বাস শুধ সফল জানিও

হবির স্মরণ করি যাহা যাব।
বুথায যাযাবর আব সব শ্বাস,

অন্য অন্য বহু করিতে উপায ॥

/7

টি

অমূলা জাদশ

ণহা] পালাসা দেহ,
গাস স।5 শাবখন

বন সাবান
বো

শাহ

হর খন,

নাতি ॥ (পরা

ঠা

বি বসা বল এই শবীবব %

ক্ষণ-মাঝে হয তাহাব বিনাশ |

যত কবিবাব আব কিছু নাই
ম্মরণেই প্যয কর প্রতি খাস ॥
পবাখ সায়া

য়েপন

*)। পট্ব, জাগনণ।

ধা গাল ৯হ, গন

ক্ষ শৌ,

গান কে বা] সৌত 1

পবাব।)

কি কবিছ তমি শিদ্রা-মগ্র হয?
জ্গাগিবাব তব কবহ মনন ।
হীবা সদ মুলাবান যেই শ্বাস,

গণি” গণি' কব গুকাব অর্পণ ॥
নিক

গান -অপণ

পাত বাত একর পা ৮প কাযা পাচা শাহাক সমপণ 1)

বব বেব শি পাভন্য, শ্রশাণ নান্ম ৫5

বংম-এজন (সখা গর্ত রুহ “সীদ। বর শেত ॥ ( অন্দাপদাতা| ॥
এমন স্ন্দব মানব-শবীব
বাব বাব হশি পালন! নিশ্চষ
শ্বীবাম ভজন,
তানব

“সবা

এ স্কুতি

পাজানব

কপ

ললঙ কয

নলগা জনন শেখ খানা? এরা এভন এ
সাত 1
এনল (মাখণ জান াবচালা, বাদ বা শখ গত ॥ 1 নাশ
লাবাভ।
মন্তঘা জনমপ্পাইযাছ্ তুমি,
এমন জনম আসিবেন। আব ।
বাম নাম মুখে গেষে গেয়ে, কবর

এই সুসমযে জ্ঞানের পিচাব ॥

॥

দোহাবলী

১৭৪

মানুষ দনম নর পাই টৈ, চুপ শব

দাত।

জায় পরৈ ভবচঞ্জার্য, সঠৈ ঘানপা লাখ ॥ ( কবাব।)

নর-জন্ম লাভ কবিযা ছুল্লভি,
ভুল যদি কবে জীব এ সময,

ভব-চক্রে সে যে পরিযা যাইবে,

লাথি খেতে খেতে মবিবে শিশ্চয ॥
সকল ছৃবমতী দূর কৰি, '্যাচ্ছী গনম বনান।
কাগ গমন গতি ছাড়ি দে, ৮ংস গমন গাঁত আব ॥ (কবাব |)

বিদূবিত কবিষ।
ছশ্মতি সমুদষ,
সংগঠন কব সুন্দৰ জীবন ।
কাকেদেব সমান . মতি-গতি তেযাগি'
ধব তুম হংসর চাল ও চলন
স্পা

৮

2ক্বোশ্বশা।
পা
00 পপ

কবীব শুত। কেযা কাব, গুণ গোবিন্দক1 গাও ।
তেরে শির পব যম খাড়া, ক্যায়সে নিদ যাও ॥ (কবীব |)

ঘুমায়ে থাকিলে কি হবে, ববীর !
গোবিন্দের গুণ গাহ রে।
শিযষবে শমন দাঁভায়ে তোমাব,

কেমনে বা নিদ্রা যাহ বে?

১৭৫

উদ্বোধন

নিদ নিশান" মী, উঠ করাব। গাগ ।
ইব রসাধন ছোড কব, ত নাম বসাঘ- লাগ ॥ (কবর 1)

মর্ণেব চিছু নিপা পরিহরি,
উঠহে, কবীব, জাগ।
অন্ভ বসাঘন ছেড়ে দিযে তুমি
নাম-বসায়ান লাগ ॥

মো? মো? ক্য। কাকা ভাউ) উঠ ভজ সুব।ব।
ম্যায়সে ধিশ মা

য়, লঙ্কা 2 পসাৰ ॥ ( অজ্ঞাত )

শুষে শুষে তৃমি কি করিছ, ভাই ?

ভজহ সুবাবি উচিষা! এবাব |
হেন দিন তন আসিছে, যখন

লন্বিত চবণ নডিবে না গাব ॥
কবাব গালা কা। বব, শাস। কাল ন্জাক।
বান একডি”ক লৈচল, দে অঙ্জমাডি শাটার ॥ €(কবাব ))

হে কবার। গাফিলি

কবিছ কেন তুমি ?

আসিযাছে নিকটে কাল থে ভোনাব
কাণ ধরি" তোমাবে
লইয। যাইব সে,
হাডিকাঁটে ছাগলে লয যে প্রকাব।
কবীব সোয়া কা কৈ, জাগিকে জপ দয়াব।
এক দিন হৈ সোবনা, লঙ্গ পৈব পদাব ॥ (কবীর ।)

কি কবিছঃ কবীখ,

প”ডে থেকে নিজ্ৰায ?

জাগিযা কর তুমি দযালে স্মবণ।

এক দ্বিন তোমারে

হবে শুয়ে থাকিতে,

চিরতবে প্রসাঁবি' লশ্বিত চবণ ॥

৪৬

দোহাবলণ
বাথ সেখ্ম। পা। এব, উঠি ন হতে 1 তশবান ,
জমপণব 5 লৈোজানাগগ,

61 শীভগ। তল

1

বার |

খুমা্যে ঘমাসয কি কলিচছ ভুমি ?

উঠ্ঠিষা কেন না ভজ ভগবান ?
»গলাযাব যবে নিষে ৮'"ন যার
পটিয়া বতিব শুধু খাপ খান।
টাকা।
15

হয়ছে

পালা11

আমন

এখানে পাণহীন

৪৯ শক্সবাবশুস্ত বার,

।

কাব সোয়া ক্যা টব, গণ
রগ!

গাপখান

হোম অপাজ,

ডিগা, প্রশি খাতির] গাজ॥

(বিখাব

)

ঘুমা”য, কবীব, কি কবি তুমি 7
ঘুমাইযা থাক। বডই মকাজ।

বন্মানবা আসন থবথবণ কাপে
শুনিযা! কানলব ভমস্কব গাজ ॥
টাব1|

গাজম্গঞ্দল।

তা খানা ঠা শোখন।, এন ন কোড চা
সক

এত বশাাখযা,। আত

অন্তর মাহ)

খাণ্যা ও ঘুমান

(কিবা 1)
কাক্ত তব কেবল,

কিছুই আর নাতি চাহে তব মন।
মুগ গুকদোণব

পাশবিযা গিযাছ,

মাদি-অস্ত-কালে য।" স্তুহ্দদ পবম ।

ববীন সোখ।

| ণবৈ, উঠি ন বোটে দনখ ।

জারা বসা (শা।কম, সা ক্ো। সেতব হকণ ! ( কৰা

)

শুইযা শুইয়া কি কবিছ তুমি *__

উঠিযা কেন না করিছ রোপন ?

যাব বাসা, হায ! কবরেব মাঝে,

কবিতে কি পাবে সুখ সে শন ?

স৯

উদ্বেণন

৪7

ববীব পোতা ক্যা ববৈ, কাছে ন দোখ জাগি ।

জান্ক গর্ঘ তে বাহবা, তাহীণক সঙ্গ লাছি ৭ (করাঁব।)
নিক্রা-মুগ্ন হ'ঘে কি কবিছ তুমি ?
কেন না জাগি কব দরশন?-

*

ধার সঙ্গ তুমি গিষা'ছ ভূলিযা,
তাবি সঙ্গ এসে লেগেছে এখন ।
শরস্যে ভগবানের । লগেছেস্ভাব-হিলে(ল ্বকপে তোমার দেহ মন স্্শ

টীক।।
করিয়াছে ।

পিউ পিউ কি 1ঠি [বোষ, ন। সোহায় ইসব ব।
পাত দিবসান

৭77) কবভক লগ পুকার ॥

(কবার 1)

প্রিয প্রিষ প্রিয বগল বগলে ডাক,
ঘুনশাযানা যেন দেখো

"
টাক।।

একবার ।

দিবস বজনী ভাকিত ডাকিচ্তে,
একবার ডাক লাগিরন ণতামাব ||
লাশিবে_প্রিযর ক'ণে লা গলে।

নিছক বৈঠ। নাম বিন, চেতি শ কবৈ পুবাব
ফই ভন ছলবা বুদবুদা, বিনসত নাহী বাব ॥ ( কখাঁণ।)

নির্ভষে বসে শাছ
নাম বিনা তুমি যে,

জাগিয। কবিছ না নাম উচ্চাবণ !
জলবিম্ব-সমান,

হয এই শবীব,

বিনষ্ট হ'তে তার লাগে কতক্ষণ ?
কবীব মহ তন জ্ঞাত টি, সকৈ (না ঠৌব লগাও।
টক সেব| কব সাথী, বৈ গুকলে গুণ গাও ॥ ( ববীব
১২

।

(দাহাবশা

১৭৮
এই দেহ, কপীব
চলিষ। ঘাইতোছ,

পাবিলে ঠিকানায তাহার লগা ।
সঙ্জন-সাধুদেব
সেণা কব হব,

মথবা গ্ুক-গণ প্রাণ ভাব গাও ||
টাকা । ঠিকাীশাঞ সঠিক হনে, অর্থাৎ যে কাজে শাহার পার্ধকতা হইবে, দেই ক।জে_
সুই কাজ পারব ভিন ছরো ৮6 তহইহযাছে।

পাশা বেব| ণশবৃদা, এপ মান্যবা জাতি।

দেথভ ঠা হিপি দাথগ, দে)1 তাপা পবভাতি ॥

(ববীব 1)

নিলায জালতে জলবিশ্ব যথা,
গাকীশ প্রভাতে যথা তারাগণ,
মান্ুঘেবা! সব দেখিতে দেখিতে

অদৃশ্য হইযা যাইবে তেমন ॥
পাচ পহব ধান্ধ গয়া, তীন পর রাহ সোয়।
এ/ব| এডা ন হবি ভজে, মুক্তি কহ। তে হোয়॥

( কবীব |)

পীচটা প্রহর ধান্ধ কাটাই?ল,
প্রহর তিনেক যাপিলে নিদ্র'য।
এক দণ্ড তুমি হবি ভজিলে না,

মুক্তি পাইবাব কি আছে উপাষ ?
চক । ধন্ধেনছশ চাতুরীচ।

দিন গবা7য়। দুনী সঙ্গ, নী ন চালী স।থ।

পাব নাকী মাবিয়া, যুরখ অণণন হাথ ॥ ( কবীব। )
দিন কাটাইলে ছুনিযাৰ সাথে,

যাইবেন' সাথে হুনিযা তোমার ।
ওবে মূর্খ | তুমি আপনাব হাতে
কুডাল মাবিছ পায়ে আপনা ॥

১৭৯

উদ্বোধন

খহ ছুনিগ্। ০৩ বৌজ 7, মত বক বাসে টি
গরু 5বনন সে লাগিয়ে, জো পুবণ স্থখ দেত ॥

( কবীব।)

এই 4ফ ছুনিয়া। তা?

ছুদিনেব লাগিষা,

মমতা কবিওনা ইহাতে পবাণ।

,

লাগিয! থক তুমি

শ্রীগ্চকর চরণে,

অখণ্ড স্থখ যাহ। কবে থকে দান ।
রা

পবীৰ খেত কিসানকা, মিবার্গা খামা ঝাড।
খে বিচালা কা ১, জো ধনী কবৈ শাহি বা ॥ ৫ কৃকীব |)

হে কবীর । "দখ, কষকের ক্ষেত

নর

শন্তা ক'ব মুগ কবিল ক্ষণ ।

“দ্ল বেচাঝ্। £স কি কবিবে, যদি
মালিক "দয নানা কদাচন ?
প। 1 ১টাঁবত হু খা লা রি । |
শষ সানী গাগি হাত 0101 ৩ মো শি ১৭

(রবাব ।)

কাল দাঁডাইযা করিছে* চীহবাব,
ভাগ প্রিয পদ । জাগ হে হবায।

নাম আন্ুবাগী ভাগিযা বযেছে,
হুমি কেন মগ নিশ্চি্ত-শিদ্রা ?
চঞ্চল মনা চে বে, পোন্ণ কহা 'অজান।

জম্ধব যম লে জায়গ!, পন্ডা বাঁহগা ম্যান |
জাগশব জাগ জগ,

(কবান।)
চঞ্চল মন মোব।

কেন শুযে রয়েছ, গারবে আক্ধান ?
তলোযাব লইযা

চলিযা যাবে যম,

খাপ-খানি কেবল ঝবে লম্বমান।

*

দোহাবলা

১৮,

বটহ কবীব পুবাবিকি, চ৯ত নাণএবোন।
এববী বেবিয়। চেবিটঠ, সো ণাচিবৃকা হেয় ॥

(কবীব।)

ডাবিতেছে বখীন
চীৎকার করিযা,
কেহ নাহি জাগিল, হাববে, এখন ।

প্রভুব নিজ জন

5ইবে সে নিশ্চষ,

এ সমযে জাগিযা উঠিবে যেজন ॥
গাগ। বে জিন জাগন।, অব জাগনি কী বাবি।
তেবি বি দাগে। ন।নকা, ঘব সোবউ পাউ পসাবি॥

(নানশ 1)

জাগবে জাগ জাগ,
জাগিতে চাহ যাবা,
জাগিবাব সময এই যে এখন ।

তখন বি, নানক ।

জাগি ভুমি আব,

লঙ্বিত পদ ববে শামিত যখন ?
গিক।।

লগত

যখন

ম্গন তুম নারয। যাহব।

দাদু এত শকোইফে, চেতন সো চিত লাই ।
মনপ1 মোত| শাঁদ হবি, সাই সঙ্গ জগাই ॥ (দাদ)

অচেতন তুমি হইও না, দাদু!
চৈতন্য লভিতে কবহ মনন।
মনেবে জাগা'যে বাখ প্রভৃ-সাথে,
শুযে আছে সে যে নিদ্রা-নিম্গন ॥
আপা পব সব দুবি কবি, বাম নাম বস লাগি।
দাগ উপব জাত হৈ, জাগি সবৈ তো জাগি ॥ (দাদ্।)

আপন-পব ভাব

নহ দূর সব,

কব তুমি শ্রীবাম-নাম-বস পান।
জাগিতে পাঁব যদি,
জাগ তবে এখনি,
স্থসমঘ জাগাব কৰিছে প্রযাণ ॥

১৮১

উদ্বোধন

জহা জহা! দাদ পগ বৈ, তং | কালফ। ধন্দ।
সিব উপব পার্ধে খড।, অজহু ন চ্তৈ এর্খী॥ (দাদু ।)

যেখানে যেখানে পা ফেলিছ, দাদ
_.

ফাদ পাতা আছে কা”লব তথায।.

শিবোপবি কাল কামান দাগিযা,
'অন্ধ, এখনও জাঁগিল্দে না, হায |
এক বন হবিমা দেখি করি) "/লা। খে গবজন
দাদ থু শনাখবগলা, পাল আন্ডী লার ॥ (পাপ |)

হবিত-নখণ ভেবিযা এ বন,

খুবে-ঘি?ব সুঢ সমুলা স-শ্ব-হায়

মন-শ্ুগ জাননা, এ বান

ক্ুব বাশ-ব।াধ বসতি যে করে ।
টাক। রিহরিত বসণ - লণুঙ্জ। অথাৎ পানাটিধ-সুথ হয শাক্রিপল্পন্ত । বন

বেহবশ।

ক*। স্থনতা দেখত, লেতা দেত। প্রাণ ।

ন।পু (পে ণতহ গয়া, মাটা ধধী যনান ॥ (দা)
কত লোক গেল কভিতি কহিন্ত,

(দখিতভে দেখিতত, শুলে শান আব,
প্রাণলেনা-দেনা করিতে কবি 55
মাটি হাল দেহ সনাতন সবার ।
পশ্থ দুলা দূবি খব সর্গ ন সাথী বেয়।
উস মাবগ হম আাহিগে, দাদু প্যোজখ ত্র ।

দাদ ।)

পথ বড শক্ত, বহু দৃঃণস্ঘপ,
সঙ্গে সাথী কেহ নাহিক আমাব।

ওই পথে মোরে যাইতে হইল,
শ্বধ, বল, মম হগে বি প্রকার?

*

দোহাবলী

১৮২

কাল হমাব! ধর গ”হ, দিন দিন খেত জাহ।

অন্রঙ জীউ জাগৈ নহা, সোবত গভ'বিভাই ॥ (দাদু ।)
হাতে ধাঁব' মোব দিন দিন দিন

টানিযা লইযা যাইতেছে কাল ।
এখনো পবাণ জাগিল না, হাষ।
নিপ্রাষ চলি! গেল রে সকাল ॥
£ সুখ হী পাদ তা, দাণগ যেব। পীউ।

(পো। বি নেশা হোগগ। জাগৈ নাহী জীউ

(দাণ।)

স্বখে সায় আছি শিদ্র-মগ্ন হযে,
জাগিযা আছেন মোব,প্রাণথ-ধন ।

পখাণ আমাব যদি,শাহি জাগে,
কেমন কবিযা হইবে মিলন?

কাল গমত ঠহ বাওবে, চেতন ব্যো ন অজান।

শ্রনব বায়া বোম, হোই রহ্ো। হবলতান ॥ (স্থন্দর্দাপ। )
কল গ্রাস করে নিষত তোমাবে,
চেতন কেন না হতেছ, অভ্ভাধ ?-

গবে বে স্ুন্দব । কাযা-ছর্গ-মাঝে

হইযা ব'ষেছ যেন সুলতান ।
সুন্দব মছ্ ] পীর, ।বচ৭ও অগনে খ্যাল।

বগপ। 01ত উঠাই ৫, তোহি গ্রথপৈ য়ো বাল ॥ (হন্দবদ।স।)

জলে মতস্য যবে ঘুবিয়াফিবিযা
আপনার মনে কবে বিচরণ,

বক আঙি' তারে উঠাইযা লঘ,__
কাল তোরে গ্রাল করিবে তেমন ॥

১৮৩

উদ্বোধন

স্থন্দব কাল মহাঁবশী, ম!” মেট মাধ ।

ত &হ বৌন কি গিনতিমে, চেতত কাচ্ছ ।কীব ॥ (স্ুন্দবদাস। )
কাল মহা সবল,

জেনো তুমি, স্ুন্দব ।

মাবে সে বড বড শামীব সদাই ।
তাহাব কান্ছ তুমি
গণনায কি নল ?--

চৈতন্ কেন তন হয়না ব, ভাই ?
শ্রন্ধব রা সংসাবতে, কাহি নলিবলত ভাগি।
স্থথ মোবত কে! বাউব, ঘবমৈ লাগ আগি'।

র্
(হৃনপবশান |)

ওর বে গন্দব। এ সংসাব হ'তে
বাতিতণ কেন শা! কৰ পলায়ন?

শ্রাথ শু আছ বন বি পাগল £গ 2
ঘণব মে আঙন লাগাছ এখন ।
পরশ] পাবি শু হাব্রএ ৩, পবিভার অধ মোড ।
পল সহ

বন্ধু বিশধ আজও, হোপ

অব

»হ।(বেহখাদাস।)

হবি ব্রত ধবিঘ।
রহ হুনি, পবণা ।

পরিহার কবিবা মোহ সমুদম ।
বধন-বই-সস্পদ
বন্ধু দাবা-2তাপি
শষ-কাঁলে ছাঁডিওত হইতল শিকচ
মৈ তৈ গাফল হোছ শাহ, সনি বে গং সভা

জৌ।ন এরা আধ, তইব| কবহু বিচার ॥ ,( গগভাবন।।
তোমা হ'তে গাফিলি

বুঝে-স্বঝে কব

যেই ঘর হইতে

,নড শা হয যেন,

শুদ্ধিব রন্দণ |,

আসিযাছ জগত,

তাহার কথ! তুমি ভাব মনে মন ॥
টাক।।

এনুাল)]1015010005718107%
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১৮৪

দোহাবলা
কা?হ ভূল গহলি তেঁ, কা তোহিব1 হি লাগ ।

জবণন পঠবা কৌল করি, ভেহি কম" দীন্হে। ত্যাগ ॥ (অগজীবন।)

কেন তুমি ভলিযু ,
গিযাছ, মৃঢ মন,

কিসে তব মঙ্গল উপজিবে সার ?
কবুল করি" বিনি

পাঠাইল| তোমাবে,
কি কাবণে কবিলে তাবে পবিহাথ ?
টাক1।

কবুঞ "নিজ ভন করিনা, অথবা মুক্তি দিবার, অঙ্গীকাগ।

ইসা তো বোউ বহি নহি, জো জো] ধবিহৈ দেঁহ।

অস্ত বাঁ ছুখ পাউ/হাঁ, নাঘ্তি কবহু সানহ ॥ (জগজীবন। )
এখানে তো কেহ নাহি থাকে তাবা,

আসে যাবা হেখ। ধরিয়া! শবীর।
মস্ত-কালে বড ছুঃখ পেতে হবে,

নামে অন্ুুবাগ কবহ গভীব ॥ ,
মৃত মণ্ডল বৌউ খিব শহা, আবা সে চলি ষায়।
গাফিল হৈন কানা পব্যো, ডজহ তই গয়ে। বিলাঘ় ॥

( অগঞ্জীবন।)

এ মৃত মণ্ডলে স্থিৰ কেহ নহে
[য আসে, চলিযা যাষ পুন ব'য।
গাফিলি কবিলে কাদে পডে যাবে,
ব্লাপিতে হবে যথাষ তথায ॥

কনক কামিনি”ক ফন্দমে, লাল৮ী মন লপটায়।
কলপি ধলপি জিব জাইহৈ, মিথ্যা জনম গবায়॥

কনক-কামিনীৰ

( দবিয়া-বিহাবা। )

স্থবিস্তুত ফশাদেতে

পডিযা লোভী মন জডাইযা রয়-_
বহুবিধ কল্পন!

কবিতে করিতেই

যায জীব বুথায জন্ম করি? ক্ষয ॥

উদ্বোধন

১৮৫
মাতু পিত৷ স্থৃত বন্ধবা, সব মিলি ববৈ পুকার ।

আকল হ“স চলি জাতু হৈ, কৌই শাহ্ সঙ্গ তৃহার॥

€ দবিযা-বিহারা। )

মাতা পিতা পুত্র বন্ধু আদি তব
সকলে মিলিযা করিবে রোদন -

একেল। চলিযা যাবে তুমি, জীব ৷
অঙ্গে কেহ তব যালেন। তখন ॥

জে| কো “বশী ন।মাক, তিনবু টকসা শাখ।
সস্থব লাগ! নেহক।, গয়া জিযকে। বাপ ॥ (৬ধণপাস।

)

নামে অন্থরাগাী ঘুমাবে কেমনে 15

ঘুমাবার তাৰ নাহিক উপায।
€প্রমান্ত্র ভাহাব দেহে লাগিযাছ্ছে,
বিপিযা গিয়াছে হিযা তার তাখ ॥
“সায় হৈ সংলাব সঃ জাগ হবিবী ওব।
তিনব ইকধস১1 সদা, নহ] পানা ঠা ভোব॥

(৯বণদাস |)

ঘুমাইযা আছ সকল সংসাণ,
শক্ত শুণু জাগে বির কাবণ।
সাজ নাতি তাব, শাহিব সকাল,
এক ভাব সদ। সে আছে মগন।
উন7ক নীদ ন আবহ, খাম মিল্নকী চিত ।

সোটব ন সুখ মেজটপ, তি কৈ হবি সামাত॥ (চবথদাম।)
নযনে তাহার নিদ্রা! নাহি আসে,

ইাবামে মিলিতে চিশু চাহে তার।
স্থখ-শযানে সে করবেনা শষন,

হবি সম মিত্র কবি” পবিহ্ার ॥

দোহাঁবলী

১৮৬

সহনজা শৌবত স্বাসবী, বাজত £ দিন বৈশ ।

যুখখ সোবত &হ মহা» চেতনবু নভি টৈন ॥ (সংচাবাই। )
মধুব স্ুর-লযে
শ্বাসের নহবহ

দিবল ও বজনী বাজে হপ্রিরান ।
পড়িযা আছ, মু,

শ্বগভীর নিদ্রা,
আনন্দে নাহি উঠ্চে জাগি? তব প্রাণ ॥
(ই পন্ত। বহতা ৭5, খটন নী ছিন এব ।

ধু "াবৈ বহু জাত হৈ, সহ দস 'আথিন দেখ ॥ (সহজীবাই 1)

ওই যে পথ এক,
পবাবব গিযাঁছে_
গামে শাই কোথাও কঙ একবাব।

চেয়ে দেখ পথেতে
আসিছে কত লোক,
কত লোক চলিয! যেতেছে আব।ব।
দণা সপন সংসাবম

না চি মারঞ বাব ।

বহুত দিন বীণত পুণাঁ, তাব ভঙ্গিয় বপবীন ॥ । দয়াবাউ।)
ঘুমায় ঘ্মাযে এ সংসারে, দয।।

পচিযা ম'বোনা তুমি যেন, ভাই ।
এব ঘুনীবে কবহ ভজন,
বছুতব দিন গিয়াছে বৃথাই ॥
ভাহ বদ্ধ পুটখ সব, ভয়ে ভকডেেআয়।
দিন পাচক। খল ২, দয়া কাল গ্রাস জায় ॥ (দয়াবাই |)

চাই, বন্ধু আর কুটুম্ব সকল,
আসিযাঁ একত্র হ'যেছে হেথা
'দন পাঁচেকেব খেলার লাগিষা,
তাব পরে সব কাল-গ্রাসে যায় ॥

শি

১৮৭

ভদ্দোধণ

তাত মাত তুমার গায়, তূম ভা ভয় তয়াব।
মাজ কাল্্হ'ম তুম 5লী, দম! হোহু ছুপিঘ্াব।

(দখাবাই 1)

পিতা! মাতা তব গিযাছেন চলি”
চ্ছোমাবে। সময হযেছে যাথার ।

গাজ কিম্বা কাল চ'লে যাবে তুমি,
এখনও

দয, হও তাসিষার |

শানীকী ইক বুদ”স, নাজ বনায়। জাব।
অন্পব বহুত 'আন্দশ থা, বাহব বিসব। পা ॥ (গনীবদাস |)
অতিক্ষুদ্দ এক জন্লবিন্দ হ'তে

জী সাজা'লেন যেজন তোনায,
নাগা তাঃব নান ছিল খুব,
পাতিরে আসিযা গাল গেছে তাষ !
থ।ব।কখা জব হত খে, তা শিব ভাতা পাব।

ব।খনহাশা পাখম। গ9ঠব-মগিনবু। লব ॥ (গবাবদাপ |)

নাঁইগ্ডে যাব ছিল অত্ধামুখী,
হে উদ্ধ-পদ নিয়-শিব আর,

ব্া-বর্ত। বক্ষা কপিলা (তামা?ব,
ভব আগ্রিব দিলেন আহার ॥
৩৮

হা তভপ।ব

বাহণ আবকৰ

1, গন হা 2

হি ।
হপমিদ], বু হ উজ মু পি 1 (গবাববাপ।)

করিতে হি $চি
'আন্ট-্বনি $মি,
অজপাব ভাপতে ছিলে নিমগন।
নাতিবে এসে কিন্ত:
লে গেলে সেসব,
বলত পাপ এখানে ক'বেছ অজ্জন ॥
টাকা । পুগাণে এহ তক্ত অ'ছে 'য, আতৃগর্ভলাদক'লে জীব নিরমুব শন্থারর দর্শন পান
ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে__পহে পঙ্থব, আমকে এই মলাশয় হইতে বানছ্ধির বর, আমি
শ্রতিদিন তোমা ধাছল করিব ” বিস্তু বাছরে আলিক্পা জীব সংস'রমারায় অজ্ঞান ২ ও লে

কন। ভুলিয়। বাঘ ।

১৮৮

দোহাঁবলী
জাব বাপ তন ফুবিয়া, হোগা ভাহাবার |

টেত সকৈ তো! চেতিয়ে, সদ্গুঞ্ক ধহ পু'কার ॥ (গবীবদ।স। )
যে সমযে তন্তু ছাডিযা যাইবে,
হইবে তখন ম। হাভাকাব।
তাব-স্ববে গুক কহিশ্ছন, শুন
জাগি 5 পাবিলি জাগ এইবাৰ ॥
অন সাম্বাণ| পুগড়গা, বানি হৈ মিবদঙ্গ |

চেত সটৈ তে চেতিৰ, জানা তবে নিহঙ্গ ॥ (গবাবদাস। )
মন ডুগডগী হঘবে মাযাব,
বজিতেছে শুন মৃদঙ্গ মহান ।

জাগিতে পারিঃল জাগ এবে, জেনো

নগ্র ভ'ষে তুমি কিনে প্রস্থান ॥
টাক1।

নাইতেছে।

মন

মামার"

দানার,

আয়া

মল রূপ

গড়ুগী

বাজাউড়া

তোমাকে

এন শাক।লেখ মৃদ্গ।

কাযা! আপনী হৈ নহী বাছা কহসে হোছ।

চবণ কমলমে ধ্যান কাখ, ইন দোনোন। খোয় ॥ (গবীবদাস।)
এ কাষা তোমাৰ নহে আগনাব,

মাষা কিনে তব হই আগন ?
চবণ-ক্মাল ধ্যান বাথ হমি,
এ ছুযেব আশা তাক্তিযা এখন ॥
বৈদ ধনন্তব মরি গয়া, পট, অয্ব ন কোম।
সবধ নব সনি যোগা ফতী, সবৈ বাল +স হো ॥ (পন্ট 1)

ধন্বন্তরী-বেদ্ধ নবিযা গিযাঁছে,
অমব এখানে কেহই তে] নয ।
স্থব নব মুনি যোগী আব যতি,

কালেব সকলে বশীভূত হয ॥

বদর

১৮১

যথার্থ হ'শব্ণ

পট হরি "স গাউলে, যী চ্যান সা

বহন পানী ভাতু হৈ, ধেভি সিতাবা হাথ ॥ (নট 1)

ভবি-যশোগান ক'বে লগ্ড
তুমি,

তাহাই বেবল সাথে তন বষ।
* বহিষ' যেতেছে স্থুন
িশ্বল জল,

ধু লও 5৩ নলিনগানয |

টাকা।

জনল্মভগততম! বীপ শা |
মলিনঙীময়_ কৃকম্মগীশি, মাটিলতাঘ ছব! |

হ্যা াপল্শ।
ঙ

চে
ছি

গান সোত। সবলা মা]! ছাগতভি শান বাণু।

তায [বধ আাননা, ছানা বাড এ লোৰ ॥ (দরিখামাণডাসাণ। |

শিদ্রাগত সব জগৎ, দবিযা !
জাগ্রত কাবও দেখিনা হেথ'য।
জাগাব ভিতবে যে আবাব জাগে,
জাগ্রত কেলল তার নল যায।

সাধ জগাবৈ জীববৌ, ঘহ কেই উঠ ছাগ ।

গে কব সোবৈ শহা, দন দবি। বু ভাগ ॥ (দবিদা-যাচায়াবা

জীবগণে সদ! জাগান সাথরা,
কদাচিৎ কেহ জাগিযা উঠে।

জাগি' যে আবাব ঘুমা'যে না পে,
বড ভাগ্যবান সেজন বটে ॥

দোঁহাবলা

চে 2 চর

মার এখ আগ সাব, সে। ধোল্া বৰ লান।

দবিঘ। জ।গৈ ব্রদ্দ দিস, সে। জাগ। পবম।ত ॥ (পবিয়া-ম।7ডাবাবী

)

মাযা মুখী হ যে জাগে রে সকাল,
সেই জাগা জেন! নিদ্রাৰ সমান ।
এক্ধ-পানে মন বাখিযা “য জাগণ,
সেজাগাতি হয জাগাব প্রমাণ ॥
টীকা । মাধামুগী হয

স্যার দি ক মুখ রাখিয়।

মায় [বিলম বিশাল

জাগতিক সুখ লাভের প্রাশায় উতযুপ্র হইয়া! অথব! তাহা ভোগে মণ হয়|

স্বিম্বীতল ।

স্থনৃত চিকাধ পিপীলবী তাঠি ন্টহু মন ম।ঠি।
দুল্নদাস বিশ্বাস ৬্জু, সাহ্বি বহিব। নাতি ॥ ( দলন্দাস। )

ক্ষুদ্র পিপীলিকা, তার
শব্দ যিনি করেন শবন,
মধুময নাম তার

মনো ন্ঝে বউ সর্বন্গণ।
ভজহ, দূলনদাস ।

বিশ্বাস বাখিযা তাহে স্থির
নিশ্চয জানহ মনে

প্রভু মোব নহেন বধিৰ ॥

মুদ্ধ ইইথ।,

১৯১

নিশাপ

বাম লা ০ আচ্চটৈ বট লিবন্র “ধ।হ
দন দীণ্ক স্ব উস, মণ পবন্ীত পলা হাউ

দ্ূননদাস )

ছুচ্টী অক্ষাবেব বাম নাম যদি
নিরন্থব কহ বটিবাবে বঘ,
জীবন-প্রদ্দীপ জ্বগল উ/গ ভাৰ _
বিশ্বাস তাহাঁব মনে যদি হয ॥
খবখান

টাকা।

নিশি

বুশ) ৩০

বল

দন]

ঘ্বেক্গন

5 রাজ

সে

শন্

নানাতুমদাস।

পাঁদ মূনস। বাঁচা কমন, স।হিবক। ০ সাস।
সেবর সিবজখশাবক।, কান বৌনপা আম

দাদ)

মনে বাক্যে সাব বাশ অন্ুক্ষণ
গ্রড়ুব উপার বাখহ ঢিশাস।
গজন-স্নভ্বাব "সদক য় হয,
০

আব

কাহার পবেলল

মাশ?

বিন্ব।»| হৈ এক ৬জ শোহ। ঠক্ন ছাএ
শাম ৩৯দ আজপাগত, হবধ সো

শাহ [শাবি]

(বিবার |)

বিশ্বাস কবিয! শগুক ভভিলে,
লৌহ তবেই-ত ভইবে কাঞ্চন |
নাহি হয মনে হষ আব শোক,
আন্বরাগে নান কবিল ভজন ॥
পণ; সন্তক বচনাকা, খ্যাল কবৈ না কোই ।
টব মনণম নিশ্চৈ ববৈ, হাউ হোই ঠপ হোই ॥0পট61)

সাধুসন্তদেব ব৮নব প্রতি

ভবে কেহ নাহি মনোযোগী ভয়।

একটুকু মনে নিশ্বাস কৰিলে,
হইবে, হইবে, হইবে নিশ্চয ॥
টীক!।

হইবে সসিদ্ধিলাভ, অর্থাৎ ভগবন্দর্শন, হইংব।

১

-

দোহাবলা

ঘ১১হ

সম্ভ বচন এশ যুগ অচল, জে। ভাব বস্থাপ

বিশ্বাস ৩এ পর না খিল, ০ নট। টদাষ॥

( ৯ 1)

যুগে যুগে অচল
নচশ সাধুনদব,
হয যদি তোনাব মনে

বশ্বাস।

বিশ্বাস ববি' যদি
আহবি নাতি মিলে,
মিথ্যা ৬ নিশ্চয এই পন্ট দাস ॥

স্লান্বশ্ন-ডজম্ন |
৮৮51৩
শি

এল মডি খেল বাস, বাঠাধ অশিন ছিপ|নি।
খোদ বিনা নাহি বিশ, খনৃতীণন পানি 1

(অজ্ঞাত) )

পুম্পে যথা সৌবভ,

কাষ্ঠে যথা নল,

বিশ্বে তথা লুকা'যে ভগবান ব'ন ॥
খনন বিনা জল

মাটী হ'তে মিলেনা,

অলভ্য তিনি বিনা সাধন-ভজন ॥
টাক1।

“মন আড়াল দিছে "কে গে প চলবে ন।

এস।ব হৃবছ মাঝে ]কিয়ে বলো,
কেও জানতে না, কেছ বলবে শাঁ।

বিশ্বে তোমার নু'কাচুব,
দেশ বিদেশে কতই ঘুরি,
এবার বল আমর মন্ব কোনে

চদবে ধর1 ছজবে ন1।”-- রবী নখ ঠাকুখ।

১১৩

সাধশ ভজন

পবন গেছেপ ন। মতন, লাখ বক জে] কোস্।
পন্ট ঢণল্স দহী ভা, মথাবাস খিউ হোন 1

(০ -ল্ট 1)

রিনা অন্বেষণে মিলেনা মিলেনা,

কশিলেও লক্ষ অপব উপায।
*ছগ্ধ হইত যে দপ্রি হয, তাহা
না নথিলে, নত কেন বল পায়?
1

* ঈ

শট নবাধ

পা মূর্খ শলতিন

ডু

0018

৫পণখ। 'জয়টা খোগরণকা, 11714 নিবি গোশা খত

(9910

নব-তন্ত লাভ কবিযা যে যু
নাহি বে থাকে বামেব ভজন,
*.

বৃথাব জান খোযাগয খোযাগায,

|র ধার গৌতা খায সেইজন ॥
টিক।৭
ই

বুথায

/মউজন

পল এ বিষ হই কাছা জন্মে জন্মে শাশ্রি পাইতে থকে ।

ছা ১৯ ভীণ্ সব, 7 7 দিছিপ মাহি ।

পদ] জন (শীব।| (বন, ভা

উদাদ অবি জাতি ॥ (দ্ণাবাই ।)

বলি-ন্দী-লোতে পতিত হইযা।

পিয। যেল্ভছে জীন সমুদ্ষ।
ভজন-নৌকাৰ গভাবে ভাহাব।

জন্মিয! জন্মিযা মবি/তই বয় ॥
কঞ্চন কেবন

গরু ভজন, দূজ। বাচ বদাব।

পঠা রা জগ্জাল্ তজ, পবণ্ডা সা বরাবর ।

কাঞ্চন কেবল

৬

(বশাঁল।)

এ গুক-ভজন,

কাচ আব স্ব অতীব নশ্বব ।

শ্রিথ্যাব জাল ও জর্াল ত্যজিয!
সত্যেরে, কণীব, পব দ্বত-কব ॥
হবিসে গাগ বা ভাত ।

তু বনত বনত বনি খাই ॥ (কবীব।)
১৩

রি

দোছাবলা

১৯৪

ীহবিতে সদ হাম বহ ভাই লাগিয়।।
বনিতে বন্দিতে ক্রুনে যাবে তুমি বনিয। ॥
টাক।।

বানতে বনিতে

লশিয়া _দপ্ুভ হল হু সইতে »মি সম্পূর্ণ ক)

প্রস্তুত হইরা

যাইবে, অঅর্থ।ৎ ভগবত্প্রেম জাত ক!বতে কাখতে হুম দাপাাকাণপে তাহা পাভ করিবে ।

আট পহব লাগী বহৈ, ভঙ্মন তেশবা খ।ন।
পণী এস দাযকো, কোউ ন পাব গাব ॥

তত 1)

“ (ভলধারা-সএ "ভ্রতবি-ভজন
“ অষ্ট-প্রহবই লোগ থাবে যাব,
বাখানি সে হবিদাসেব মহিন,
বেত না পাইতে পাবে তার পাৰ ॥

£হল্লি হন্ছি হল্তিত হল হন হক)
পবন সবল গাবুধ,। বন গা চো

বান হয়ু।

"তি ন হঙ্জপি মতিম্দ, 051 খুপাল শব মৃবিষধ ॥

( তুলসদাস।)

বিষম-গনল-প্রভাঁবে হইলে
জর-জর যত দেনত। সকল,
আপনি শঙ্কব ক'বেছিল। পান
নিঃশেবে বিবম সেই হলাহল ।

দ্রেবগণ সহ জগতে রক্ষিলা,
কুপাময বল কে আর তেমন ?

ওবে মন্দমমতি ! কেন না করিছ
সেই দযামযে সতত ভজন ?
হি

-ল

-

চা

-

রি

* এহ [শরোনাম রামলাল দত্ব-বরাচত !নম্ল।থ৩ গত হহতে গৃহী5 হইযাছে, যখা_
শভজনে। পাষর মানস মম,

রজত-অচল মুর৪ ধর,

শ্রীজঙ্গে শেতিছে পীতবসন,
মদন মে।হন মদন-দমন,

নবান শীবদ বরণ হাম

হার হার হর, হর হর হর

শার্দ,ল ছাল কটিএ ভূষণ,
হবি হি হার, হর হর হর 1+৮৯৮৮৮

০

৬৫

প্রত ও তেব্ণ

তুলসী গবিহবি হবিহবহি, পাবর পুজহি ভ্ত।
অস্ত ফজীহতহী হ্োঙ্গে জ্যাও গণিবা-পুত ॥

(ভুলসাদাস।)

হে-তুলসী ! যে পামব
পরিহরি* হবিহর
্

ভূতের পুজন কৰে থাকে,

'গণিকা-তনয সম

পু

পরিণামে স্থুনিশ্চয ,
লাঞ্কনা সহিতে হয তাক ॥
এক্কব প্রিয় মম প্রোহী, শিব/প্রাহী মম দাস ।
তে নব কবহি কছ্ ভবি। নেব নবক মহ বাল ॥

(তুনসীদধাস। )

শঙ্কব-সেবক যদি
আমাখ খিবাধী হয,

শিখ দ্রাহী কিছ্জা যদি সেবক মামার,
তাবা উত্তযেই তবে

এব ধর কাল ধবি
ববে ঘোব নবকেতে বাস অনিবাব ॥
চাক1।

হহ। ভগবান রা+৮ত্রের ০

19০ এর সএকাতিন

দেবমাশব ছিলতন্ত্র দুগ।

প্রত ও ০ |
শাজ্াঁকাবী পিউকি, রহো। পিথ/ৰ সপ্গ।
হন-মন'স সেবা করে উপ নছুজা বর্গ ॥

( অভত |)

আল্াকাবী হ'ষে রহ প্রিয-সাথে,
অন্ত চিন্তা যত করি' পবিহার ।
কায-মনে সদ! কব তাব সেবা,
কৃতার্থতা-লাভ হইবে তোমার ॥

দোহাবলী

১৯৬

দেবক সেবাঁম বহে, অনত ক

নহি" ডান |

চঃথ গ্ুখ সিব উপব সভৈ, কহ কবার সমুবার ॥ (ববীব।)

সেবক লাগিযা বহে মেবা-কাজে,
সেব। ছাড়ি আব কোথাও ন। যায,
স্বখ-ছুঃখ সহে ম তাৰ উপর

কবীব সবাব এ কথ। বুঝ!য ॥
টাক1।

হ্থছুঃখ

: “পরে

শছুঠখদনুদ্বিণমন। আপেষু বিগন্প হত? হব।

শিববদ্ধন বন্ধ! বহৈ, বন্ধ! নিববন্ধ হোমু।

কবম কবৈ কব নহী", দাস কহাবৈ সোয় ॥ (নবীব।)
নির্বন্ধন হ'যেও
বদ্ধেব মত থাক,

বন্ধনের মাঝেও শিবরবদ্ধন বষ,
কবিতে থাক কাজ,

কনু। বিস্ত না যে,

পাস-নাম তাহারি উপখুপ্ত হয ॥
[17 খ|াণ মেবা টি, তে ন। মনস খ |

|

কৈ কবীব সেবক শঠি, ঢাঠৈ গুন দান ॥ (কবীব।)

কলেব কারণে সেবা যেব। বরে,
মন হ'তে নাহি ত্যজে বালন।য,
কবীর কহিছে-__সে নহে সেবক,

চতুগ্ুণ দান সেজন যে চাষ!
দাসাতন হিবদে নহী, নাম ধবাবৈ দাণ।
পানীতক পিছে বিনা, কৈসে মিটে পিয়াস ॥ (কবার |)
দাস্ত-ভাব হৃদে না বহিলে, কিব।
দাস-নামে হবে দিযে পবিচয +

পান যদি নাহি কবা যায় জল,

পিপাসা! কেমনে দূরীভূত হয?

১৯৭

প্রভূ ও সেবক

জাহি জীব পব তব ক7া, সতত বশ হুলাস।
তিনবা মহিমা বে। বট থে অশন্ত ॥এয়শাস ॥ (তুলসীদাস।)

যে জীবেব পবে তব কৃপা ঝরে,
".
উল্লাসেতে ভবা হৃদয় তাহার।
মহিমা কহিবে সে দাসের কেবা,
চতব সম প্পরিয নাহিক যাহাব ?

প্রহাস সেবক বু ১জ! শিজ পৃ গুজ।ন।
বাম বান্ধি উও/ব উদধি, নাচদা গ ছা হস্কমান ॥ (তুনসীদাস। )

» প্রভু হ'ত বড হয সে সেবক,
স্বণনন্ম যে সদা বহে মতিমান।
বাম সহ বাধি? সমুদ্র তরিলা,

ল্লু7ন পাব তা” হ'ল হনুমান ॥
হলি নেতা হরিজন ব৬, অনলি দেখ অন আাডি |
বহ্ বব ব জঅনভাঁব বিধি, সো হাব ভাণগশ মাটি ॥ চববার।)

হবি হাত বড ভয হ্পজন__
মনোমাঝে দেখ কবিযা বিচার ।
এ বিশ্ব-এশাণ যেই ভরি মা,

হবিভ'নশ্মানে তাহার ধিহ।ণ ॥
টাক)।

হারান -*।75

|

জম বাঠণে অগিন হে, ঘুলম হে ছে] হান

৬পিজনমে হবি রহত তৈ, এসে পটপাস |] (পড় 1)

কাষ্টে যেই মত মনলেৰ স্থিতি,

-

ফুলেতে যেমন সৌরভের বাস,

হবিজন-মাঝে হবি বিরাজেন
ঠিক সেইমত, জেনে! পণ্টব্দাস ॥

হর

দোহাবলা
মিহদীনম লালী রাহ, দুখ মাহি দিউ হোয়।
পন) এস সন্ত হৈ, হবি বিন কৈ ন বোম ॥ ৬ পণ্ট 1)

হুধেৰ ভিতবে ঘৃত যথ। বে,
মেহেদীতে বহে লালিমা যেমন,
হবি বিন! নাহি বান কেহই

ঠিক সেই মত সাধুসস্তগণ ॥
ইবাধ & জলি ভেত বব, বৰ ভবিজনসে তেত।
ঘাশ শবার হখিদেভ ঠৈ হবিজন হবিভাঁ দেত ॥ (কধীব।)

হবি এতি তুমি কবিওনা প্রেম,
হবিজন-প্রেমে ভরহ পবাণ।

মাল-মুপুকাদি হরি দেন বটে,
হবিজন কব হবিই প্রদান ॥
লি
1212৮

৮11
ও

ঠান

গনি 0
*।ল

শি

শবিল

210

আদি শব

বব

বি নব গা

1151৭

ল।স্ল্পটীষ্ল
765

23১27-

কবীব চেবা সম্ভকা, দাসনহক। দাস।
অব 1 এসা হোই বহু, জেতা পাও তলবী দানা

(কৰা ।)

হে কবীব। থেবা সাধুৰ সেবক,
দাশানুদাস সে হয সবাকাব।

তেমভি তোমাবে হতে হবে এবে,
ঘাস যেই মত পায়ের তলাব ॥
টিলা । শতৃণ।দপি হুনীছেন তরোরিব সহিধু৭।

অমাশিশা মানদেন কীর্তিনীয সদা! হরিং॥' _আ কধচৈতন্ত-শিক্ষাউক।
এরর,

এ শব

[খপ এাগে নয হোত

আও

এ৭ অগাহ শা বাত এ

৬ | তেও হা খু শবন বা, শা

লস

হভাতি 11

বাব 1)

জগত কেহ নাহি

চাভিলেও, ছুঃ7খাব,
নিই আসিয। সে দাল যথা প্রাণ,

শ্বখও আসে 5থ।
দখিতছি,

শাঁপনিই তেমনি
(দেব শুধু বলবান ॥

ধ্যারসি হাডশ (হলে ভিন নি গন আণ।
ত্যাঞস গখ ছথ গগহবে, স,এ 579 ভগ ॥ (সহজীবাত ।)
কৃম্তকাব যথা লোহাব সাডাশী,
7৭ জলে াণ

গনলে ডবাষ,

জগতেব স্তখ ও ছঃখ সেইমত
পালাও, সহজী

75৮

দিল্য

হা

নল] শপ বিছ্যাতক গড, না সখ বাদ বিনাদ।

সাব স্বখী, সহজা কহ, লাগা এগ্ভ সবাণ ॥ ( গহজাবাভ 1)

নিছ্যায নাঠিক সুখ, নাহি করে
বাদ ও বিবাদ কভু সুখ দান।
সহজী কহিছে সাধ সুখী শুধু,

শৃন্য-সমাধিন্ত মগ যাব প্রাণ ॥

দোহাবলা

|

২০০

ভপ দুখী, অবধূ ছুখী, ছুখী বধ বিপবাত। *

কহৈ কবীব, ইহ সব দুখী, সখী সন্ত মনাজ্ত॥

(কবীর ।)

নরপূতি ছুঃখা, ছুঃখী অবণূৃত,
বিপবীত দুঃখে দবিদ্রেরা রয।
কবীব কহিছে__সবে হেখ! ছুঃখী,
সুখী সাধু, মণ যে করে বিজয ॥
দেহ ধরকে হগ বিপদ, সর কোইকো হোয়।

জ্ঞান] ভুগতে জ্ঞান/স, মুবখ ইগতে বোয়॥ (অজ্ঞাত।)
সবারে কবিতে হয,
ছুঃখ ও বিপদ ভোগ
শবীর ধবিষ। যাবা আসে এ ধবাঘ।

জ্ঞানবলে জ্ঞানীগণ
সকলি সহিয়া, থাকে,
মুর্খ যাবা, তা শুধু কাদিযা ভাসায ॥

িখ গাহাজ তে। * মি আজও সুথমে ভাগ শা কোহ।

হৃখম যো বি ৬5 তে, ছুখ ৭1517 কোই ॥ (কবার।)
ছুখেতে পঠিলে সবে হরি ভে,

নাহি কবে কেহ সুখেতে ভজন।
সখেব সমষে শ্রীহবি ভজিলে,
কেমনে কবিবে ছঃখ আগমন ?
হৃখম স্থংমবণ না কিমা, ছুখমে কিমা জে। ইদ।দ |
কহে কবীর তা দাসকি, ধ7।ও লাগে ফ্বিপাদ ॥

স্থখে যেব। স্মরণ"

'

(কবার।)

নাহি কবে তাহারে,

ছুখেতেই কেবল মনে পড়ে যাঁর,
কহিতেছে কবীর, _
শ্রাহরির নিকটে
নালিশ কেমনে বা পৃহুছিবে তার ?

২০৬

স্থখ ও হ্ঃখ

স্থখমে বাজ পড়ু, ছুথকে বলিহারি যাঁই।
যযায়সে দুখ আওয়ে যো, ঘডি ঘডি হবিনা'ম সওবাই ॥ ( কবীর |)

সুখের মাথায় পড়্ক রে বাজ,
ছঃখের মহিমা কহনে নাযায।

হেন ছঃখ মোৰ আসক, যাহাতে

হরিনাম মোবে সতত ন্মরায ॥
জরে| সো! সম্পতি সদন হৃধ, ম্হদ মাতু পিতু ভাই।
সন্থখ হোত জে। রামপদ, বৈ ন সহল সঠাই ॥ ($7পাধাস।)

ভদ্মীভূত হউক

গৃহ-নুখ-সম্পদ,

দূরে যাক মুহ্ৃদ মাতা পিতা ভাই।
লহজ-সহাযক

বাম-পদ ব্যতীত

যথার্থ ্বখ আব কিছুতেই নাই ॥

ববীণ সখ ব। জাগ থা, আগ মি'লগ। এখ |
জাছু স্থপু এব আপন, হাম দান অপ তথ ॥ (বাব |)

গিযাছিল শ্ুখ লভিতে কবার,

ছুঃখ কিন্ত আগে মিলিল তাহার।

যাও, সুখ, তুমি আপনার ঘবে,
আবে ছঃখ মোর আছে জানিবাগ
জঅথব।| মাহ জনমিধা» বব ন পাযা স্থথ।
ডাবা ডাব &ম খির্ষে। পাত পাআম দুখ ॥

(কবীব |)

যখন হইতে জন্মিলাম ভবে,

কভু কিছু নাহি পাইলাম সুখ ।
আমি যদি ফিরি ডালে ডালে ডালে,
পাতাষ পাতায ফিরে সাথা হখ ॥

২৩২

রি

দোহাবলী

শ্থনি লো পণ্ট, ভেদ রহ, হলি দো ভগবান ।

ছুথকে ভাতব মৃক্তি হৈ, সৃখাম নবক শিদান ॥ (পল্ট, |)
শুন শুন তুমি এই তন্ব-সাঁর,
কহিল। হাঁসিযা যাহ? ভগবান-_

হখেব ভিতবে মুক্তি বিবাজিছ্ে।

7

স্থখেৰ ভিতবে নবক-িদান ॥
অহ। জহা দুখ |15, গুক্ষ বা থালা সোয়।

গবং) [িখ উপ্ণণ শগৈ, ৩ব ভবি স্থবিবন হোয় ॥ ( মলুকদাঁপ।)
যখানে যেখানে ছুংখ পাও তুমি,

শ্বীগুরুব থাপ! জেনো সমুদয ।
টককর যখনি লাগে তব শার,

হরির স্মবণ সেইদ্ষণে হয ॥
টাক]।

থাপ1_ চড়, খপপড়।
“বাস বার বত ছখ দিয়েছ দিত, তারা,

সে বেঝাল দয়] তব, জেনেছি ম! দুথহর| |
সশ্ত।ঃন-মঙ্গল ওরে

জননী তাড়না কবে,

তাঁঃ বহিতেছ হখে শিক ছুশের শপ11-- রামৎ ন দত?

হাসি যেলে থে। পিয়। (নাল, তো কৌন সাহ খুবসান ।
কাঁম ক্রোধ তুষ। ত্যজজে, তাহি মিল ভগওয়ান ॥ €( ধবাব।)

হাসিযা ও খেজিয!

প্রিষ যদি মিলিত,

কেবা তকে সহিত তীক্ষ ক্ষুর-ধার ?
কাম, ক্রোখ ও তৃষ্ণা

পরিহাব কবে যে,

শ্রীভগবান হন কেবল তাহার ॥
টা

ক্র ধার স্ক্ষুরধার সদৃশ সাধন-ভজন কষ্ট।
"ক্ষরস্ত ধার। নিশিহা দূরমাঘ।

ছুর্গং পথন্যৎ কবয়ে। বদস্তি”।-_কঠোপনিষৎ।

২০৩

হখ ও দুখ

হাউস ক হবি মিলনকি, আওর সৃথ ঢাহে অঙগ।
পীড় সহে বিচ পছুমিনী, পুতন লেখ উচ্ছঙ্গ ॥ € কবীব।)

হৃদযেতে বাসনা

হয হরি লভিতে,

নাবীব সাধ যথ!

সম্ভীনে কোলে নিতে,

কিন্তু এ শরীবেরো সুখ চাহে মন-_

সহা নাহি করিঘা প্রসব-্বেদন !

নিজ জুখ বাম হায়, দুজা তখ এপাব।

মনসা বাচা বঙ্ম। ও কবাখ শ্রমিপন সাব ॥ (বর্ীব |)

শ্ীবামই আত্মার
হ'ন স্ুখ-স্বরূপ,
হন্য গাব সকল ছুঃখই অপার।

$লিওনা কখনো,

কাঁমনোবচনে

সাথ কব, কবীব, স্মবণ তাহাব ॥
মাহব সীহ।ন।এপে|, অব টি ঠ অন্গবাগ |

তশসী তব হি ভ।ল ০, ভভণ ভ।গি ৮ ভাগ ॥ (তুলসীদাস।)

যে দিবস হইতে

বামেব প্রতি তব

হৃদযে অনুরাগ হইবে সর,

জেনে বাখ, হুলসী,

সেদিন হইতেই

ভাগ্যের প্রসন্নতা হইবে তোমার ॥
কবি হো কমণ।না | তাজ, খবহীা 9সরি আশ।
জাহ1 ত51 দুখ গাই হো, ভবহি তুলসীদাস ॥ ( ক্ুলসীদ।স।)

কমলাকান্তেবে ত্যজিযা যখনি
অপরের তৃমি করি/ব আশ,
যেখানে-সেখানে তখনি তোমায

£খ পেতে হাব, তুলসীদাস ॥

দোহাবলী

২০৪

তুলসী রঘুবর ত্যজি, কবৈ ভবোস। ওর ।
স্থথ সম্পত্তি কীধর চলি, নরকহ নাহি ঠৌর ॥ (তুলসীদস।)

শ্রারাম-বঘুবীরে

পবিঠরি”, তুলসী,

অপরেব ভবস! করে যাৰ প্রাণ,
কোথাযষ চলেষাধ

তাব স্খ-সম্পদ,

নবকেও তাহার নহি হয স্থান ॥
হ্ুখজীবন সব কোহ চাহত, সুখজাবন হাবি হাথ ।

তুলমী দাতা! ঘাংগ স্তো, লখিয়ত অণুধ অনাথ ॥ ( তুলসীদাস।)

স্থখেব জীবন

সকলেই চাহে,

শ্রীহরির হাতে সে স্ুখ-জীবন।

হারে, তুলসী । দাতা দেখিযাও
যাচে না অবোধ অনাথ যে জন।

[বত গুরু হোহ নজ্ঞান, জ্ঞান |ক হোই বৈবাগ বিস্ক।

গাবহি" বেদপুখান, স্থথ কি লিয় ভৰি তক্তি বিস্থ 1
গুক বিনা কখনে।

তুলমীদ।স।)

জ্ঞান নাহি জনমে,

বৈবাগ্য বিনা জ্ঞানে কি কাজ বা হয?

বেদ-পুরাণ গাহে-হবিভক্তি-ব্যতীত
পাবে কি হ'তে কতু সত্য-স্থখোদয ?
কহহি বিখল মত সম্তঃ বেদপুবান বিচারি সব।
দ্রবে জানকীকীস্ত, ছুটে সংসাব দুখ তক॥

প্রকাশেন স্থবিমল

(তুলসীদাস।)

মত স্মাধুসন্তগণ,

বেদপুরাণা্ি সব করিয। বিচাব-জানকীকান্তের প্রেমে

গলিলে জীবের হিযা',

সংসারের হুঃখ তবে ঘুচে যায তার ॥

২০৫

|

স্মৃতি ও বিশ্মৃতি

সব হু স্বরগ-পাতালকে, তৌল তবাজুবাহি।
হরি-স্থথ এক পলক্ককো, তা সম কম্থা না জাহি॥

(দাদ ।

সঙ স্থখ আছ স্ববগে পাতালে,

সেই সমুদঘ সুখ-সমুচ্চঘ
*.

,* এক পলকের হরি-ম্থুখ সঙ
তৃলনার কত উপযুক্ত নয ॥

টীক1। স্বরণে পাত।লে
ভগলতনস্ুরণের সুখ ।

স্বর্গ হইতে পাতাল প্ণ্যন্ত স্থলে । হলি মথলভগনতপ্রপ্তি বা

জব তু জানৈ পীউ হী” উহ আপনা কৰি লেহি।
পরম ধাম বাখি কবি, বাণ পকবি স্রথ দহি॥ (চবণদাস।

প্রিধতমে জানিতে

)

পাবাল তুমি, তিনি

ববিযা লইবেন তোমাবে আপন ।

পবন ধামে বাখি',

হাঁত তব ধবিযা,

কত স্তুখ তোমাবে দিবেন তখন ॥

স্রততি ও জিস্যুতি
হক

তুলসী হৃঠি হঠি কহত নিত, চিত সন হিত কৰ মাশ।

লাভ বাম স্থমিবন বড়, ড়ী বিসাবে হান ॥ (তুলসীদাস।
সে কথা হিয়ায় হিত ব'লে মানো,

আবেগে যে কথ! কহি নতি লিতি,_
ভারি লাভ রামে ন্মরিলে, তৃলসী,
পাসরিলে তারে অতিশয় ক্ষতি ॥

দোহাবলী

২০৬

সপ তপ সংযম সাধন, সব স্থমিরণব, ঘাহি।

কহে কবকীব ধিচারি কৈ, স্কমিবণ সম ঝুত নাহি ॥ (ববীব।)

জপ তপ আব পংযম সাধন,
শ্মবণেব মাঝে সকলিতো। রৎ।
বিচাব কবিঘ। কহিছ্ছে কবীব,
স্মরণেব মত অব কিছু নয।
স্ুমিবণ'স। হুখ হোত হায় সুমিবণসেঁ। ছুখ যায়।

কনে কবীব স্থনিবণ কি/য়, সাই মাউ সামায় ॥ ( কবাব।)

সুখ উপজয স্মবণ হইতে,
স্মরণ কবিলে ছঃখ দূর হয়।
কহিছে কবীর, স্মবণ-প্রভাবে,

প্রভু মাসি” হা হাযন উদয ॥
ববীব মহব স্বমিখণ ক'বহই, তাঁকে ব ন্দা দে্।
পহি'ল আয়ে ভিগাবই, পিছু লা গমেও॥

দেবগণ বন্দন।

(কবীর ।)

কবেন সদা তাৰ

ক'বে থাক যেজন শ্রীহবি-ম্মবণ
আসি" তাবা প্রথমে
তারে ভয দেখা'তে,
কবেন পবে তাবে সেবিতে যতন ॥
থোডা স্থমিবন বহুত সখ, জে কবি জানৈ কোয়।
স্থত ন ল'শে বিনাওনী, সহাজ অতি স্ব হোয় ॥ (ক্বীব।)

অন্ন স্মরণেই ঠয বনু সুখ,

'যে করেছে, সেই জানে তা” নিশ্চয।
গাঁথিবার তরে স্ৃতা নাহি লাগে,

সহজেই হয অতি সুখোদয় ॥
টীক|।

গথিঝার

জাগে-_ সুত্রগ্রথিত ম।2। ব্যতীত, অর্থাৎ মলো মালা, জপ সিদ্ধ হয়।

২০৭

স্মুতি ও বিশ্মৃতি

হাম তৃমহ'রী স্থমিরণ কবে, তুম ঘোহি চিতত্তত নাহি।
স্থমিবণ মনকি প্রীত হায়, সে। মন তৃমহি মাহি ॥ (কবীব।)

হে জীব! তোমারে মনে করি আম,
তুমি তো কবনা আমাবে স্মগ্গণ |,
যে মনেরে প্রীতি দেষ মোর স্মৃতি,
তোমাতেই দেখ আছে সেই মন ॥
টাক! | ভগম্বাক্য।

৮

জে কপাল তন মন ধন দীন্হো, নৈন নাসিব] মুখ বসন |
জা'কা বচত শন দস লাগৈ, তাহি ন সমিবে। একা হুনা ॥
বালাপন সব খেল গবায়া, তরুল ভায়া জব রূপ খন।।

বুদ্ধ ভয় জব আলস উপজ্যো, মায়! (মাহ ভয়ে। মগনা ॥ ( যারাবাই।)
যে কপাল দিল৷ তনু মন ধন
নযন নাসিনা খুখ জিলা আব,
বাচিলা তোমাবে দশ মাস ধরি”,
ক্ষণেক মহিম! নাহি স্মব তার।
বাল্যকাল সব খেলায় কাটা”লে,
যৌবনে মজিলে কপ মদিবাঁষ,
বৃদ্ধকালে এবে আলম্য এসেছে,

মায়ামোহে তুমি ডুব্িযাছ, হাষ।
[হয়| বাটহ, ফুটহু নগণ, জবহু তে তন কো কাম।
ড্রবধি আবু পুলকি নি, তুলসা হৃমিণত বাম ॥ ( ভুলসাধাস।

সে হিযা ফেটে যাক,

)

সে আখি অন্ধ হক,

ছাই হ'ক সে দেহ বিফলতামধ,

পুলকেতে পুবিত,
দ্রবীভূত, গলিত,
স্মবিষা রামে যারা কতু নাহি হয় ॥

দোহাবলী

২০৮

সব তিথি স্থতিথি হায়, সব বাব হ্থথাঁব।

উনক! লাগে ভদবা, যো! বিছা ননদকুন।ন

(অজ্ঞাত ।)

সব তিথি হয স্ৃতিথি নিশ্চ্য,
*

সমুদয় বাব হযেবে স্ুবাৰ ।
তদ্র! আদি তাঁবি অমঙ্গলকাবী,

ভূলে যাষ যেব। শ্রীনন্দকুমাব ॥
জে জন হরি হুনিবণ বিষুখ, ত.ছ মুখ হু নবোল।
পামরূপ”ম জে পগে, ভাস্ অস্তব খোন ॥ (দঘাবাঈ। )

শ্রীতবি-স্মবণে বিমুখ যেজন,
কহিওন]। কিছু তাহার গোচব।
বাম-বপে যাব প্রাণ মজিযাছে,

ভার কাছে তুমি খুলিও অস্তুব ॥
শবীব চিত চঞ্চল ভঞজো, চ দিসি লাগি নায়!
ওক স্রমিবণ হা খডা, শাদৈ ধেগি বঝ। ॥ (বকবীব |)

চঞ্চল হইযাছে
চিত্ত তোব, করীব।
চাঁবিদিকে তাহা জ্লেছে অনল ।

শ্ীগুক-ন্মবণের

ঘডা নিযে হাতেতে,

নিবাইয। দে ত্বর! ঢালি"' স্মৃতি-জল ॥
তুনসী সহিত সনেহ নিত, স্থমিবত সীতারাএ।
সগ্ডণ নুম্ক্গল শুভ সদ, আদি মধ্য পরিণাম 1 (তুলদীদাপ |)

হে তুলসী । প্রতিদিন
গু--সিন্ধ সীতারামে
অনুবাগ-ভরা মূনে করহ স্মরণ ।

আদি মধ্য পরিণাম
স্ুমঙ্গলময হবে,
চারিদিকে হবে শুভ সতত পবম ॥

স্ুল্সীল্ল তান্ন।
কোউ শুনৈ রাগ বধ রাগ্নি কোউ শুনী কথা পুরান।
জন গূলন অব কা শ্ুতনৈ, জিন শুনী মুরলিয়া তান? ( দূলনদাস )

কেহ শুনে রাগ

কেহ বা রাগিণী,

কেহ কেহ শুনে বেদ ও পুরাণ ।
সেজন, দূলন ৷

কি আর শুনিবে,

যে শুনেছে কানে মুরলগীর তান?

প্রার্থলা।

(হ্তীল।)
সাহেব তুম ন বিসাদরিয়েঃ লাখ লোগ মিলি জাহি।
হামসে তূমকো। বন্তত হৈ, তুমসে হাঁমকে। নাঞ্চি॥
জুন, প্রভূ, শুন,

আমার সমান

লাখ লাখ লোক আছে হে তোমার ।

আমারে ভূলিয।
থাকিওলনা তুমি,
তব সম সম কেহ নাহি আব
মুঝ অওগুণ হায় তুঝ গুণ, তুঝ গুণ অওগুণ মুঝ |

ঘে। মাই বিসর" তুঝঞ্দে, তুম মৎ বিসরো মুঝ ॥
অঞ্চণ যা' মোর,

তোমার তা" গুণ,

তব গুণ মম অগুণ নিশ্চয় ।

আমি যদি যাই

তোমারে তুলিয়ণ

মোরে ভুলা ভব উচিত তো নয় ॥
১৫

২২৬

দোছাবলী

হাই অপরাধী জনক, নখ শীখ ভরা,বিকার
তুম দাতা ছখভঞ্জন1, মেরি করে! সম্হার ॥

আমি অপবাধী জনমের+মোর
নখ থেকে শির ভব। বিকার ।
ভূমি দাতা, তুমি ছঃখু-বিভগ্জন,
দয়! কবে মোরে কর উদ্ধার

ক্যা মুখ লৈ বিনতি করে, লা আবত ঠৈ মোহি।
তুম দেখত শপ্তন করো, কৈসে'ভাৰো তোহি' ॥

কি মুখ লইয়

বিনতি করিব?

হায়, হাষ, মনে পাই বড লাজ ।
করিব তোমারে ?
কেমনে প্রসঙ্গ
দেখিযাছ মোর যতেক অকাজ !
অওগুণ মেরে বাগজী, বকস গরীব-নিবাজ।

জো! মৈ পৃত কপৃত হো, তউ পিতাকে লজ
ওহে পিতঃ ! ওহে দীন-দয়াময়।
নষ্ট কর যত অগুণ আমার ।

আমি পুত্র তব-_কুপুত্র হইলে,
তাহাতেও লাজ হযতো৷ পিতার ॥
গুন কিছ্ে তো! বছ কিয়ে, করত ন মানী হার।

ভাবৈ বন্দ। বকনিয্জে, ভাবৈ গরদন মার ॥
দোষ ক'রেছি তো অনেক ক'রেছি,
করিতে তখন মানি নাই হার।
ইচ্ছ।স্থয দাসে ক্ষম। কর তৃমি,
না হ'লে তাহার ভেঙে দাও ঘাড ॥
টাকা। এই ছোহাঁতে সম্পুর্ণআহ্মসমর্পণের
ভাব ফুটিয়। উঠিগনাছে_ তোমার ধাবা ইচ্ছা
হয কর, ইচ্ছা! ছক্স রাখ, ন! হুয্স মার - তোমার শরণাগত হুওয়! ছাড়া আমার আর অন্ত
উপাক্ষ নাই | আমি তোষার কাছে ঘাড় পাতিয়। দিলাম ।

২২৭

প্রান!

স্থরতি করে৷ মেরে সাইয়া, হম হৈ ভবজন্ু মাহি ।

আপে হী বহি জায়গে, জে নৃহি পকরো বাহ ॥

করুণাকরহ

মোরে, প্রভু, তুমি,

ভব-জলে আমি গিয়াছি পডিয়। |
আপনা আপনি

ভেসে যাব এবে,

তুমি যদি হাত ন। ফেল ধরিয়া
কর জোরে বিনতী কৌ", ভবসাগব অপাব'
বন্দা উপর মিহব করি, আবাগমন নিবাক ॥

কবযোডে, পভু, নিবেদি তামীবেএ ভব-সাগব দেখি যে অপার;

নপব উপব সদম হইয়া
ভবে আনাগোনা নিবারহ তার ॥
অন্তরযামা এক তুম, আঁতমকে আধাব।

জো তুম ছড়ী হাথে, কৌন উতার পার £
অস্তরষামী হে একমাত্র তুমি,

আত্মার তুমিই কেবল আধার।
হাত থেকে যদি ছেডে দাও তুমি,
কেবধা মোরে বল ক'বেদেবে পার?

তুম তো সমবথ সাইয়া, দৃঢ় কর পকড়ো! বাঠি।
ঘুবহী লৈ পহথছাই?ম়া, জানি ছাড়ে! মগ মাহি? ॥

ভূমি তো, হে প্রভৃত

*.

সর্বশক্িমান,

দু-করে কর ধরহ মামার--.

প্রাস্তভাগে মোরে
নিয়া পঁহছাও,
পথে যেন নাতি করো পবিহ্বার 1
টাকা। প্রান্ভাপে- পথের শের প্রান্গে- গম্তব। স্থানে।

দোগাবলী

২ই৮

মোষে ইতনী শক্তি ক, গাছো! গল! সার ।
বন্দেকো ইতনী ঘনী, পড়া রহৈ দরবাব ।

এত শক্কি আমার

কোথায়, ওহে প্রতু ।

মহিমার সঙ্গীত গলা খুলে গাই 1
দরবারে পড়িয়া

- যদি পারি থাকিতে,

এ দাসের নিশ্চয় অধিক তাহাই ॥
ভব সাগর ভারী মহা, গহিরা! অগম অগাই।
তুম দদ্বাল দয়া করো, ভব পায়ো কছু থাই ॥
এ ভব-সাগর

ভযানক বড,

অতীব ছুর্গম অথই-গভভীর।

ভূমি দয়াময়

দয়া! কর যদি,

থই কিছু পারে পাইতে কবীর ॥

বিনবত হৌ" কর জোরি ট, স্থনিয়ে কুপা-নিধান।
লাধ সঙ্গতি স্থখ দীজিয়ে। দয়! গরিবী দান ॥

করযোডে করি বিনতি তোমারে,
শুন, শুন, ওহে করুণা-নিধান-_

সাধু-সঙ্গতির সুখ মোরে দাও,
|

দয়া ও গবিবী কর মোরে দান ॥

টাকা। সঙ্গতি-সজগ?

ভক্তি মুক্তি মাগো নহী, ভক্তি দান দৈ মোহি।
গর কৌই যাচৌ নহী, নিশু দিন যাচৌ" তোহি' ॥

ভূক্কি কিন্বা মুক্তি চাহিন?কো। আমি,
ভক্কি তুমি মোরে করহ প্রদান !

আর কাহারেও চাহিন। আমার,
নিশিদিন চায় তোমারেই প্রাণ ॥

২২৯

প্রার্থন।

নৈনে অন্তর আও তু, টনৈন ঝাপি তোহি লব ।

না টম দেখো উরকো ন। তোহি দেখন দেব ॥
নয়নের মাঝে এস তুমি, প্রিয়,
নয়ন ঝাপিয! রেখে দিব তায়। .
দেখিবনা আমি আর কাহারেও,
*
কারেও দিবনা দেখিতে তোমায়।
টাকা। ঝাপিল্া-বন্ধ করিয়!।
এই ভাবের আরও দোহা ও উদ্ধত পদীবলা ১৬৫-৬ পৃষ্ঠায় রষ্টবা।

ভক্তি দান মোহি' দীজিয়ে, গুরু দেবনকে দেব |
গর মহী' কছু চাহিয়ে, নিশুদিন তেরি সেব ॥

ভক্তি দান শুধু
করতুমি মোরে,
দেবদেব প্রতু শরীক আমার।
' আব কিছু মের

চাহেন৷ পরাণ,

নিশিদিন সেব। করিব তোমার ॥
মের! মুঝএক। বুছ নহি, যে! কুহু হায় সো তোব।

তের। তুঝপে]মোপতা, ক্যা লাগে যোব ॥

নিজের আমার

কিছুই তো নাই,

যাহ! কিছু আছে সকললি তোমার ।

তোমারি জিনিস

তোমারে ৮পিব__

কি লাগিবে তাহে গায়েতে আমার ?
টাকা । এই দোহাৰ ভাৎপধ্য এই যে, সর্বস্ব দিয়! তোমার সেবা করিব--আমার তে?
তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই, তে।মানি জিনিস তোমারে সপিব।

(ভুলতীঙ্গাতন।)
মে সম দীন্ নহি, দয়াবস্ত নহি সমান রঘুবীরু।

অল বিচারি রঘুবংশমণি, হুর বিষম ভবভীর ॥ *

মম.সম দীন নাহি, রঘুবীর |
তব সম আর নাহি দয়াঁবান ।

বিচারি” ত।” কর, রদ্বুবংশমণি |
তবের বিষম ভয় অবলান ॥

মোছাবলা

৩৪

প্রনত-পাল রদবংশমণি, করুণা শি্ধু ধরারি।

গয়ে শরণ প্রন্থ রাশিটৈ, সব অপরাপ নিসার ॥
প্রণত-পালক, রঘুবংশ-মণি,
করুণা-স'গর খর-নিনাশন ।
সণ অপরাধ ভূলিয়া আমার) ,
রক্ষা কর, প্রড়, লইন্ছ শরণ |

অবণ নযশ শুনি আমই/, প্রত তঙ্চন ৮ব-ভীর।

ত্রাহি আহি আগত হরণ, শরণ সৃখদর রঘুবীর ॥
শ্রবণে সুযশ
শুনিয়া এসেছি,
জব ভয় ভাঙ্গি' চিত্ত কূর স্থির ।

রদ্দ রক্ষ মোবে,

হে আন্তি-হরণ,

শরণ-স্থখদ প্রভূ রখুবীর |
টাকা । শবণ-ঈিথদ_ শবপাগভ জান হ্রখঘ্বাতা। ্

নহি বিষ্যা নাহি বাহু বল, নহি খরচনকে দাম।
মে! সম পতিত পতঙ্গকী, তুম পত রাখে। রাম ॥
নাহি বিদ্যা মোর

নাহি বাহুধল,
খরচ করিতে অর্থ মোর নাই।
মো সম পতিত
এই পতঙ্গের

মান তুমি, রাম, বাখহ সদাই ॥ '
হীননাথ দয়াল প্রভু তুম লাঁগ মোৰ দৌব।
ঘৈসে কাগ জাহাজকোঁ সঝত গঁৰ ন ঠৌব।
ওহে দীননাথ, প্রভু, দয়াময !

তোমারে লভিতে চাহে মোর মন,
ভ্াহাজ ব্যতীত জাহাজের কাক

অপর আশ্রয় জানেনা যেমন |

২৩১

স্রাথনা

পগমানন্ কৃপ।ম্বতন, মন পরিপুরণ কাখণ
প্রেষক্কতি অনপাস্জনী, হমহি দেহ শ্রারাম £

হে” পরমানন্দ |

করুণানিধান!

হদযাভিলাষপূরক শ্রীরাম !
, শব প্রতি নিত্য

রহে অবিচল

প্রেমতক্তি হেন করহ প্রদান ॥

নাখ এক বর মাগহ্, মোহি' কৃপা কবি দেহ।॥
জন্ম জন্ম প্রভু পদ কমল, কব ঘট জানি নেসু
এক বব নাথ মাগি তব ঠাই,
কূপা করি' মোরে দাও, দয়াময় 1-_

|

জন্মে জন্মে তব শ্রীপদ-কমলে
ভক্তি ঘেন কতৃ হাস নাহি হয॥

বির্তী করি অরু নাই শির, কহ" কর জোরি বহোরি।
চরণ সরোরুহ নাথ জনি, কবছ' শজৈ মতি যোরি ॥

বিনয করিয়া, শির'নত করি”
করযোডে, নাথ, করি নিবেদ ন-_

তোমার চরণ-সরোরুহ যেন

কদাপি ন! ত্যাগ করে মম মন ॥

বার বার বর মাগই, হরধি দেহ শ্রুরঙ্গ | *
পদ সরোজ অনপাধনী, ভক্ত সদ! সতসঙ্গ ॥

বাঁর বার বর মাগি তব ঠণই_
প্রসন্ন হইয়। স্থখী কর প্রাণ।
দাও পাদপদ্ছে অচল্া ভকতি,
আর সাধুসঙ্গে সদ অবস্থান ॥

|

২৩২

ছদোখাবলী
চি

কামী নারি পিম্ারি জিমি, লোতী।ক প্রেম দাম ।
তিমি রখুনাথ নিরস্তর, প্রি্ম লাগত মোহি খাম ॥ .

কামী যথা সদা ভালবাসে নারী,
লোভীর যেমতি অর্থ প্রিয় হয়,
নিরস্তর যেন, রাম রছ্ুলাথ ! *.
তব প্রতি «মার হেন প্রেম রয় ॥
টাকা । এই ভাবেন গাণ একট তোহ। ২১২ পৃষ্ঠায় প্রষ্ঠব্য

ভক্ত কল্পতক্ প্রনত-হিত রুপ! শিল্ধু স্থথধাম।

সোই নিজ ভক্তি মোহি' প্রভু১ দেহ দয়! করি বাম ॥
ভক্ত-কল্পতরু, প্রণত-পালক,

কৃপা-পারাবাব, রাম স্ুখ-ধাম ।
মোরে তব প্রতি ভক্তিই কেবল

দয! ক'রে, প্রভু, কব তুমি দান ॥'
অর্থ ন ধর্থ ন কাম কচি, গতি ন চহৌ নিববাণ।
জন্ম জন্ম রতি বাম পদ, যাহ ববদান ন আন ॥

ধর্ম-অর্থ-কামে

কচি নাহি মোর,

নির্ব।ণের গতি চাহেনা পরাণ ।

জনমে জনমে:
রাম-পদে বতি-এই বর ছাড়া নাহি চাহি আন ॥
নাতো ন তে রাষকে, রামসনেহ সনে ।

তুলসী মাঙ্গত জোরি কর, জন্ম জন্ম বধি দেহ ॥

করযোড়ে তুলনী

মাগিছে, ওহে রাম

জন্মে জন্মে হেন বুদ্ধি কর দান,
যাহাতে তোমাতেই
সকল প্রীতি-স্সেহ
সকল সম্বন্ধ স্থাপে মোর প্রাণ ॥
টাক।। সকল সম্বদ্ধ-মাত।, পিভা, ভ্রাতা, ভগ্মী, বন্ধু প্রভৃতি যাবতীয় জাগতিক সম্বন্ধ

২৩৩
সম্ত পরল চিত জগতহিত, জানি স্ভাবঞ্সনেছ ।
বাল বিন শুনি করি কপা,.রাষ চরণ রতি দেন ॥

বিশ্বহিত সদ! সাধিতে নিরত,
ওহে সন্ত ! তব সরল হাদয়।

জানি জানি তব স্বভাব সুন্দর
কত ঘে গভীর স্নেহের নিলয়।
বিনয-বচন শুনি” বালকের,

তার প্রতি তুমি হও কপাবান।

শ্রীরামচন্দ্রের চরণ-কমলে

প্রাণভর! রা ত'কর তারে দান ॥

(ম্পীল্রখবাই 1)
মাবাব]

প্র সাচী দাসা বনাম়। |

ঝঠে ধন্ধোসে মের! ফন্দ! ছুড়ায়ো! ॥
লুট হা লেত বিবেকক। ডের! ।

দুধ বল খদপি কর বহুতেরা॥
সস বাম নহি কছু বশ মেরাপ

মরত হ বিবশ প্রত ধায়ে। সবের ॥

বশ্ম উপদেশ নিত প্রতি শুনতা ই ।

মন কুচালসে ভী ভরতী হুঁ ॥,
সদ! সাধু সেবা করতী হৃ।
স্থমিরণ ধানমে চিত ধরতী হর
ভক্তি মার্গ দালীকে! দিখায্ো ॥"
*« মীরাকে। প্রভু সাচী দাসী বনায়ে ॥

মিথ্যা মোহ-ফাস হ'তে ছাভাইয়া,
মীরারে তোমার দাসী সত্যকার

ক'রে লও তুমি, প্রভু হে

সৌঙাবলী

২৩৪
লুটে পঞ্চ ভূতে বিন্লেকের ঘর
করিলেও বুদ্ধি-নল বলতর,
হায়, হায়, পাম । কিছুই আমার
বশে যে নাহিক রহে হে।

মরিতেছি আমি বিবশ হুইয়।,.
রর
ধেয়ে এস ত্বরা, প্রভু হে !
ধর্ম-উপদেশ প্রোজ শুনি কানে,

কুচাল চালিতে' ভয় পাই প্রাণে,
সদ! সাধু-সেবা৷ করি বটে আমি,
স্মরণে ও ধ্যানে চিত্ত অনুগামী,
কিন্তু হায় রাম! তথাপিও মোর
বশ কিছুইতে। নহে হে!

মরিতেছি আমি বিবশ হইয়া,
ধেয়ে এস ত্বরা» প্রভূ হে!
ভক্তি-মার্গ তুমি দাসীরে দেখা”য়ে,
মীরারে তোমার দাসী সতাকার
লও ক'রে লও, প্রভু হে!
পিস্বা হামারে নৈনা আগে রহজ্যে। জী।

নৈনা আগে রহজ্যো॥ হাম্্নে ভুল মৃত জাজ্য। জী ॥

ভৌসাগরমে বহী জাত হুঁ, বেগি হামারী স্থধ লীজ্যো জী।
রাখাজী ভেজ৷ বিষক! প্যালা, সো জ্মৃত কর দীন্যো। জী ॥
মীর়াকে প্রত গিরধর নাগর, নিল বিছুরন মত কীজ্যো,জী ॥

নয়নের সমুখে রহ তুমি আমার,
ওহে প্রিয, ওহে প্রিয় হে!
নয়নের সমুখে রহ, যেন আমারে,

ভূলিয়। যেওনা কভু হে॥

২৩৫

্রা্থন।
ঘোর ভব-সাগরে
যাইতেছি বহিয়া,

সত্বর. মোরে তুমি করহ উদ্ধার ।
রাণান্গী পাঠাইলা
বিষ-ভরা পেয়ালা,

অম্বত করি' প্রাণ রক্ষিলে আমার ।

মীরার প্রভূ ভূমি গিরিধর নাগর,

ত্যজিওনা মোর কভু হে।

টাকা । পাঁণাভী- মীগার দেবর চিভোরের রাণ! (বক্রমজিৎ।

(হ্গাদু।)
গুনহগাব অপবাধী তেরা, ভাজি কহ! হম জাহি"।
দাদ দে! লোধি করি, তৃম বিন কৃহি ন সমাহই ॥

বড দোষী আমি,

বড অপরাধী-_

দেখিয়াছে দাদৃ

পুছিয়। সবারে,

কিন্তু, বল প্রভূ, কোথা আমি যাই?

তোম। বিন নাহি যাইবার ঠাই ॥

দাদু বন্দীবান হৈ, ভূ বন্দীছোড দিবাল।
অব জনি রাখো বন্দিমে, মীরা মেহরবান ॥

তব-কারাগারে

এদাদ কয়েদী,

বন্দী-বিমোচন তুমি ভগবান ।
আর বন্দী করে

রাখিও না মোরে,

হে ভব'মালিক, করুণা-নিধান !
অস্তরযামি এক তু, আতমকে আধার ।
!
জে তৃম ছাড়হু হাথথে তৌ কৌন সবাহনহার

ভূমি, প্রভূ, কেবল
অস্তরযামী হও,

আত্মার একমাত্র তুমিই আধার ।

দোকাধল্লী

২৩৬
হ্

হাত-ছাডা (তামার

কর যদি আমারে,

রক্ষাকর্তা তা হ'লে কেবা আছে'আর ?
জা রাখে তু রছেগে, আপনে বল নাহী ।
সবৈ তুম্হারে হখি &, ভাজি কত জাহী ॥

যেখানে রাখিবে, সেইখানে রব,
ধাহিক আমার জোর আপনার্।
কোথা যাৰ বল 1_ তোমারি হাঁতেতে

রহিয়াছে সব যা” কিছু আমার ।
তুমকু' হমনে বহুত হৈ, হমকে তৃমসে নাহি ।

দাদু জনি পপিহরো, তু রহ নৈনহ মাহি ॥

মম সম তব

আছে বনু জন,

তব সম মম কেহ নাহি আর।

রহ তুমি মম

নযনের মাঝে,

দাদুরে যেন না ক'রে পরিহার ॥
সা অমলীকে চিভ অমল হৈ, স্বরে সংগ্রাম।
নিরধনকে চিত ধন বসৈ, যনে! দাদুকে রাম ॥
মাতালের প্রাণ মাদকে যেমন,
রণ চাহে যথা বীরের পরাণ,
নিধ'ন জনের ধন যেইমত,

দাদূর পরাণ সেইমত রাম ॥
জে কুছ দিয়া হমকৌ, সে! সব তৃমহী” লেহ।

তুম বিন মন মানৈ নহী, দরশ আপনা দেছ॥
যাহ! কিছু মোরে দিযাছ, হে প্রতু !

|

সে সকলি তুমি ফিরাইয়া নাও।
তোমা বিন! মন মামেন। মানেনা,
আমারে তোমার দরশন দাও ॥

২৩৭

প্রান

তুম হো ঠততসী কীজিষে, তৌ ছুর্টেগে জীব।
হুম হৈ এপী জনি করো» মৈ সদিকৈ জা পীব |

তুমি তো। তেমন করিছ, যাহাতে
"

তোমারে ছাডিয়। জীব চ'লে যায়।
আমি যেন হেন কাজ করি সদা,

' তোমার নিকটে যাহ! পনুছায়।

টাকা। শবাম্পর্শরূপরসগন্ধের মোহে মুদ্ধ করিয়। তুমি জীবকে তোমার নিকট হইতে
দূরে সরাইন্সা দিতেছ। কিন্ত জীবের কর্তরবা, সেই সব [মোহ পবিতাগ করিয়। তোমার নিকটে

যাওয়া । তাহ! হইলেই জীব ভবেব কঠিন পবীক্ষণাধ উত্তর হইতে পায়ে। গাঠকগণ এই
উপলক্ষো 801160891 ও 06010716101 010৫
এন ক্রিক্সার কথ! শ্বরণ করিবেন ।

দিন দিন নৌতম ভগতি দে, দিন দিন নৌত- নব ।
দিন দিন নৌতম নেছ ঘে, মৈ বলিহাবী আব ॥
দিন দিন মোরে
নব ভক্তি দাও,

দন দিন দাও নব নব নাম।

দিন দিন দাও

নব নব প্রেম,

,জয তব গাহি ভরিয়া পরাণ ॥
টাকা । (প্রমেব "নিত্য নৃতন কচিবন্ধ" ১০৮ পৃষ্ঠাব দ্বিতীয় দোছায় ্টব্য।
তনভী তের] মনভী তেরা, তেব। প্যণ্ড পরাণ।

লব কছু তের! তু হৈ মেবা, মহ দাঁদুকো জ্ঞান
দেহও তোমার,

মনও তোমার,

তোমারি পৃথিবী, তোমারি এ প্রাণ।
যাহা কিছু আছে
সকলি তোমার,
তুমি শুধু মম-_দাদৃব এ জ্ঞান ॥
(সুলুন্হলগাত্।)
রাষ রা অশরণ শরণ, মোহি আপন করি নেহ।

সম্তন সঙ্গ সেবা করে, ভক্তি মজুরি দেছ॥

শ্রীরাম-রায় | তুমি
অশরণ-শরণ,
করিয়া লহ তৃমি মোরে আপনার ।

দোফাবলী

২৩৮
সাধুদের স্কৃতি
আর সেবা করিব,

মোরে ভক্তি-মজুরী দাও হে ম্ুুযার ॥
টাকা | রায়স্প্রভু।

ভক্তি হন্ুরী দীজিয়ে, কীজৈ ভবজল পার।
বোরত হৈ মায়া মুঝে, গে বাহ বরিমার ॥

ভক্ভি-মজুরীই দাও মোবে দাও,
পার ক'বে দাও মোরে ভব-জল।

মায়! যে আমাবে ডুবা”য়ে দিতেছে,

টুটিয়া গিযাছে মোর বাহুবল ॥
(ত্যম্দ্জীক্োঙ্ল।)
ধীতম মের! এক তু, স্ম্দর ওর ন কোই।

গুপ্ত ভয়! কিল কারণে, কহি ন পরগট হো ?

তুমিই কেবল,
প্রিষতম, মোর,
স্বন্দরের আর কেহই তে নাই।

লুকা'যে বায়েছে

কেন তুমি? কেন

প্রকট হওন।? কেন চতুবাই ?
(খিল্পীদফল ।)
ধরণী জনকে। 'বনতী, করু করুণামদ্র কান ।

দীদে দরশন আপাল!, মাগো কছ নাহ আন ॥
হে করুণাময় কান ! এই কর করিছে ধরণীদাস নিবেদন-_
দরশন দাও তাহারে তোমার,

আর কিছু তার নাহি আকিঞ্চন ॥

লাস

ই০

চড়ানো

দিও

২৩৯ *

প্রান!

ধরণী বিলখি বিনতী করৈ, শুনিয়ে প্রভ্ হমার ।
সব অপরাধ ছিমা করো, টৈ হো" শরণ তিহার

ধরুণী, কহিছে কাদিয়া কাদিয়$__
শুন তুমি, প্রভূ, মিনতি আমার; *
লব অপ্রাধ ক্ষমা কর মোর,

ু

লইলাম আমি শরণ (তোমার ॥

ধরণী নহি বৈরাগ বল, নাহি যোগ দব্নযান।

,

ই

মনসা বাঁচা কর্শণ1, বিশ্বস্তর বিশ্বাস ॥

বৈবাগ্যের বলে

নৃহ্ি বলীয়ান,

নাহিক আমার যোগ ও মঙ্স্যাস।

* মনে বাক্যে আর

কশ্মেতে আমার,

বিশ্বস্তর ! শুধু তোমাতে বিশ্বাস॥
বিনতী লীজৈ মানি কবি, জানি দাসাকা দাস।
ধরণী শখণী রাখিয়ে, অবব ন দৃসর আশ ॥
মিনতি মামার
শুন শুন তুমি,
জানিযা আমারে নিজ দাসদাস।

ধবণীরে তব

* চরণে রাখহ,

আর কাহারো! সে নাহি করে আশ॥
খবুণী চ্ছ দিশি চরচিয়া॥ করি করি বহুত পুকার।
নাহি হম হে কাঁহকে, নাহি কোউ হমারঠ।

ধরণী]চারিদিকে
ঘুরিযাছে খু'জিযা,
ক্মনেক নিবেদিয়! হঃখ্খ আপনার ।

কিন্ত সে বুঝিয়াছে__
সে নহেতে। কাহারো,

পৃথিবীতে কেহই নহেক তাহাব ॥

২৪৪

নঙাবলী
€ জগত্ীন্বন্ন 1)
মায়া ব্ৃত অপরবল, অলখ তৃম্হার বনাউ।

অগজীবন ধিনতী কট, বহ্ছরি ন ফের্ব ঝুলাউ
মায়া মোহকরী

নডই প্রবলা,

হে অলখ, মোরে কমমহ তোমার ।

এ জগজীবন

কবিছে বিনত্তি__

।০স মাঁধাতে তাবে ঝুলায়োনা আব ॥
(দুজিম্ললাজ্ন।)

দুলন ছুই কয় জোরি কৈ, ষাচৈ সদগুরু দানি।
রাখহ স্থরতি হযার দিঢ, চরণ কমল লপটানি ॥

হে দাত সদ্গুরু। দুই কর যুডি'

শ্ীপদে ছুলন যাচে বাব বাব__

চরণ-কমল জডাইয়া ধর!

প্রেম ছৃঢ রাখ পবাণে আমার ।

সমরথ দূলনদাসকে, আশ তোঘ তুম রাম।

তুম্হারে চরণন সীসদৈ, রটো তুম্হারে নাম ॥
দুলনদাসের

আশা ও আনন্দ

সর্বশক্তিমান তুমি প্রভু রাম।

তোমার চরণে

রাখি' মম শির

রটিব তোমার মধুময নাম ॥
অ্রিতৃষন করত রামত্রী, দান তৃম্হার কহাই।

তৃম্ে ছাড়ি দূলন কহোঁ, কেহিকী ধাচন জাই ?
ত্রিভ্বন-কর্তা ভুমি, হে শ্রারম

দাস তব ব'লে দিই পরিচয়।
তোম। ছাড। আব যাচিতে দৃূলন
কার কাছে, বল, যাবে দয়াময?

2৫১

প্রাণন।

(ভাঙ্গা

।)

সদ্গুরুসে মাঙ্ছু হহী, মোহি গররীবী দেহ।

দর বড়পণ কীজিয়ে, নান্হ! হী করি লে ॥

ত্বব গাই এই মাগি, গুকদেব |

"

দীন-ভাব মোর দাও হে হিয়ায়।

অহঙ্কার মোর কর তুমি দূর, *
সকলের “ছাট কব হে আমায় ॥

তৃম্হবী শক্তি এগার ট5, লাকা শঠি অঙ্গ । *
চরণদ1

য় +হন হে।

এম তুম ৩গবস্ত ]

' শক্তিব তামার

নাহি পারাপার,

, অন্তহীন তন লীলার বিধান ।
ভাই, নিবেদন

করিছ্ে চরণ-__

হচ্ছ তামার নাম ভগবান ॥
আপি পুণ্য পরমাত্ম!.

$ম্হে শবাড মাথ।

চবণন পাস লিবাস দে,

কী) মোহি সনাথ +

হে আদিপুরুফ ।

ওহে পরাত্মন !

বিনত মস্তকে করি নিবেদন।
চরণের পাশে
থাকিবারে দিয়
অনাথে সনাথ করহ এখন ।

কিরপা! করে! অনাথ পর, তুম হো দীনানাথণ
হাথ জোড় মাঙ্গু
হী,মম শির তুম্হরে হাথ ॥
কৃপা! কর তুমি
অনাথের প্রতি,
শুনেছি তোমার নাম দীননাথ ।

করজোড়ে এই

মাগি তব ঠাই-__

শিরোপরি মোর রাখ তব হাত ॥

১

দোহাবলী

২৪২

হিছো ছলসৌ আনন্দ ভয্মো,

ভয়ে পবিত্তর কান যে,

রোন €রাম ভয়্ো চৈন।

শুনি শুনি তুম্হরে বৈন ॥

উল্লাদে আনন্দে

হ্বদয়'ভকক ,

প্রভি রোমকপ হ'ক সচেতন ।

সথপনিত্রহ'ক

* শ্রবণ ঠমার

শুনে শুনে তব অমৃত বচন

, (নেক্ান্বাই ।)
কম্ম ফান ছুটে নহী, থকিত ভরো বল মোর।
অবকীবের উবারি লো, ঠাকুর বন্দী-ছোব ॥ ( দয়াবাইঞ )

কশ্ম-ধাস মোৰ
কিছুতে খোলে না,
বিগত হইল ষল যত মোব।
এ সমযে লহ
উদ্ধাব কবিযা,
তুমি হে, ঠাকুর, ভব-বন্দী-ছোড ॥
টাক)।

ভব-বন্দী-ছেড--ভব্-কাবাঁগাবের বন্দীগণের একিদাক্ত। |

তবঞ্জল নদী ভয্মাবনী,

কিস বিধি উতব পার

সাহিব মেরী অবঙ্গ হৈ,

শুনিয় বানখ।ব ॥

এই ভব-নদী
ৰ

বড ভয়াবহ,

কেমন কবিয়া হ'ব তাহা! পার ?
ব'লে দাও মোরে”

বারম্বার, প্রভূ!

এই নিবেদন শুনহ আমার ।

কণ্দ কূপ দরিয়াবসে, লীজৈ মো" বচায়।
চরণ কমল তর রাধিয়ে, মিহর জহাজ চঢায় ॥

কর্মরূগী এই

ৃ

মহাপারাবার

হইতে আমায় কর পরিত্রাণ ।
করুণা-জাহাজে

তুলে নিয়ে মোরে,

দাও। ওগো, তব পদতলে স্থান ॥

২৪৩

প্রার্থন!

তুম গরুর ট্তরলোক-পতি, ঘে ঠগ বশ কি ঠেছু।
দয়াদাস আধীনকী, য়হ বিনতী শুনি ল্হে॥

ত্রিলোকের পতি,

তুমি, স্বেঠাকুর,

বশ কর এই প্রবঞ্চক মন।

চিন্নাধিনী এই

দয়া-দাসী তব,

মিনতি তাহার করহ শ্রবণ ॥

হো" পামর তুম হো প্রত, অধম উধারন ঈশ।
দয়াদাস পর দয়া হো, দযালিদ্ধু জগদীশ ॥

বড়ই পামরী

“.

আমি, ওহে প্রতু,

অধমোদ্ধারণ-কারণ ঈশ্বর।

দয়া-দাসী প্রতি হও হে সদয়,
জগদীশ | মহা ককণা-সাগর ।
জো জাবী তা?ক শরণ, তাকে! তাহি খও|ব।

তুম সব জানত নাথ ছু, কা বীঁহী বিস্তাব। ,
যেযাহার করে
শরণ গ্রহণ,
খোঁজ বাখে সে যে তার অবস্থার।

ওহে নাথ! তুমি জানতো সকলি,
বিস্তারিয়া, বল, কি কহিব আর?
নহি' সংযম নহি সাধনা,
মাত ভরোঁসে রহতই,

নহি তীরথ ব্রত দান। ,
জে]। বালক নাদান ॥

সংযম,'সাধনা,

তীর্থ, ব্রত, দান

কিছু নাই, তুমি ভরসা কেবল-_
যেমন মাতার

ভরসায় রহে

অবোধ অজ্ঞান বালক হূর্ব্বল ॥

পদোচাণল।

২৪৪

শিরপচ্ছীকে পচ্ছ তুম,

নিখব1-”্ক ধার ।

মেরে তুম হী' নাথ ইক, জীবন প্রাণ আধাব /.
যার পক্ষে কেহ নাই,
তমি ভাব পক্ষে আছ,,

আধাবন্ীনেব শুধু তনিই আধার ।
জীবন-প্রাণেব মোর
আধার তৃমিই, প্রভূ ।
তুমি একমাত্র নাথ এই আনাথাৰ ॥
কাহ বল অপ দেহকা, কাছ রাজহি মান।

মোহি ভরোসো তেরহী, দীনবন্ধু ভগবান ॥
কারো আছে বল আপন দেহের,
কাহাণবা অথবা আছে রাজ্য-মান।

তুমিই কেবল ভরস! আমার,

ওহে দীনবন্ধু দেব ভগবান ।
সীন নবৈ তো তুমহি ক,

তুমহিস্থ ভাখ্ দীন।

জে! বগর' তৌ তুমহিন্থ,

তুম চরণন আবীন ॥

মাথ। নত করিলে
তোমারি কাছে কবি, *
তোমাবে,শুধু কহি কথা দেন্যময় ॥

যাহা কিছু কলহ,
তোমারি সাথে মোর,

তোমারি পদে প্রাণ চিরাধীন রয় ॥
শুনত দীনতা দাসকী, বিলম কই, নহি কীন্হ।

দয়াদাস মন কামনা, মনভাই কর দীন্হ ॥

২৪৫

আথন।
এ দীনঙাময়

মিহতি শুনহ-_

করিও না দেরী একটুও আর।

দয়া-দাপ$তব
চাহিছে তোমাবে,
পুর্ণকর মনোবাসন। তাহাৰ ॥
লাখ চুক স্থতসে পরৈ, সে] ধু তজিননহি দেহ।

পোষ চুটুক লে গোদরে, দিন দিন ছু'না নেহ॥

লক্ষ দোষ্যদি

বালকের হয়,

ফেলিষ। ন! দেল্। জননী তারে ।

চুমো খেষে, কোলে

হলিযা পোষেন,

দিন দিন লহ দ্বিগুণ বাড়ে ॥
জে মেরে করমন লখোর তো নহি' হোত উবার ।
দয়াদান পর দ্না করি, দীজৈ চুক বিসার ॥
কর্ম যদি মোব
দেখ বিচারিষা,

হবেনা তা” হ'লে উদ্ধার আমার ।
এ দযা-দাসীর

প্রতি দয়া করি,

ক্ষম অপরাধ যতেক তাহার ॥

ছখ তঙ্জি স্থখকী চ।হ্ শহি, নহি ৫বকু% বিবান। *

চরণ কমল চিত চহৃত হো, মোহি তুম্হারী আন ॥

ছুঃখ ত্যজি' আমি সুখ নাহি 21১,

নাহি চাই আমি বৈকৃ্-নিলিয |

চিত্ত চাহে মম পাইততে তোমার
পদ কমলের গধ স্রধাদ্য ॥।
কর্স-ধুন্ছবে লিকটহা,
দয়াদাস তা তে লেই,

সক্শ কন] অ।এ।
এএ৭খতহানী আয় ॥

কক-পাদপের

নিকটে আসিলে,

সকল কল্পনা মিলাইধা যায়।

দয়াদাসী তাই
তোমাৰ শব
লইয়া আসিয়া পড়িগাছে পান ॥

দোহাবলী

২৪৬

বড়ে বড়ে পাপী অধম,

তরত ন'লাগী ৰাব।

পৃজী লগৈ কছু নন্দকী, হে প্রত হমরী বাব?
বড বড পাপী
অধম পতিত
নিমেষে কতেক তরিলে ধরায।

পুজি কিছু নাকি

লাগবে নন্দের,

হে প্রভু । কেবল আমার বেলায়?
চীকা। পুঁজি....১ বেলায় “--আমাকে উদ্ধার করিবার সময় তোমাৰ কি সব পুঁজি
(ক্ষমতা ) ফুরাইয়া গেল? তোদা পিতা নন্দর পৃ'জি কিছু লইতে হইবে নাঁকি?
এখানে দয়াবাই এ্রীভগবানের এরতি একটা চমৎকার রহ7স্তর কথ! বলিম্নাছেন।
আমাকে টদ্জার করিবাৰ নিমিত্ত 0৬1 শন্দব পি চাহিন্ত হইবে বলিয়া! কি আমাক
এখনও উদ্ধীর করিতেছ না,

(গলাব্বল্গাস।)

সাহিব তেরী সাহিবী,
এতা রূপ জহাঁন জগ,

সমঝ পরৈ নহি মোহি।
টৈসে দিরজ1 তেহি'?

হে প্রভু! তোমাৰ

প্রতৃতার কথা

বুঝিতে সক্ষম নহে মোর মন।
এত ৰপ তুমি
জগতের মাঝে
কেমন করিয়া করিলে স্থজন ?
মৈলা৷ জলে থল কর, খলনে জল করি দেত।
সাচ্বি তেরী সাহিবী, শ্কাম কড়া কী শ্বেত?
ঘোল। জল হইতে

ক্বহ স্থল তুমি,

স্থল হতে কবহ জল পুনদায়।

তব লীলা, প্রভূ হে,
এমন অভিনব,

জানিন।, শ্যাম কি শ্বেত কহি তায়?

২৪৭
দীক1।

প্রাথণ।
জানিনা .তায়__ভাঁবার্থ, তোমাতে "আাসিলে সমস্ত দ্বন্দের অবসান হয়।

মাদব পিদর পরাণ তু, সাহি'ব সমরথ আপ।
বোম রোম ধুনি হোত হৈ, ঠাবদসিন্ধু পরকাশ ॥

মাতা পিত! তুমি,

ত

তুমি হে পরাণ,

সর্বশক্তিমান তুমি ভগবান ।

প্রতি রোমকৃুপে
হইতেছে ধ্বনি,
শব্দ-সিন্ধু হেরি নুপ্রকাশমান ॥
তম সমরথকে আসরে, দঘক দঘক করতাব।'

গফলত মেরী দূৰ কব, খডা রহ দরবাব ॥
* হে প্রভূ মহান,
সর্বশক্তিমান ।
. চমকিত আমি আসরে তোমার !
দরবারে তব
রয়েছি দাডা"য়ে,

ঘুচাইয়। দাও গাঁফিলি আমার ॥
নাহিব মেবী মিহরবা॥ শুনিম্ে অপ” অবাঞ্জ।
11 রাখে সী পর, যন্কো হোত তিরান ॥ "

ওহে প্রভু মোর।
পরম দঘাল।
শুনহ আমার মিনতি কাতর-__
হাত রাখ মোর
মাথার উপরৈ,
যনেখ মনেতে হয যাহে ডগ ॥

মায়াকী বুধকী পড়ী,

মাগগ নহি গাবৈ।"

দৃশ ইস্ত্রী লারে লগী,

স্ব কৌন ছুটাবৈ ॥

ময়া-পট পড়ি
দৃষ্টি আবরিল,
যাইবার পথ দেখ! নাহি যায়।
দশ ইজ্দিয়ের
বাঁধনে পডেছি,
কেবা মোরে, বঙ্গ, এখন হ্থাডায় ?

দোঁছাখলী

২৪৮

শুনে! পুরুষ মেরী বিনতী, সাহিব দীশ-দয়াল।
পতিত-উঘারণ সাইয়ী, তুম হো নজর নিহাল ॥

শুন শুন, প্রভু ।

*

প্রার্থনা আমার,

পরম পুকষ দীন-দযাময়।

পতিত-পাবন
ভগবান । "মারে
দাও দৃষ্টি তব প্রসন্গতাময় ।।
টীবা।

তোরে

পসঈ্তাম

আমান প্রতি "তামার হগ্রসন্ন নয়ন ফিরাও।

আতম ইন্জ্রী কারণেঃ

মত্ত ভটফাবৈ মোহি'।

জগরাথ জগদীশ গুরু,

শরগ্া আয়া তোহি" ॥

আতেক্দ্িয়-তৃপ্তি
লভিবার তরে
ঘুরায়োনা মোরে আর 'বার বার।
গহে জগন্নাথ,
জগদীশ, গুরু !

লইলাম আমি শরণ তোমার | ,

€ সল্ট, রর

না মৈ কিয়া ন কবি সকৌ,

|

সাধিব কবত। মোর।

করত করাবত আপুই, পন ৮, সোব॥

(পন্ট,)

করি নই কিছু,

করিতে পারি না,

কন্তা তুমি মম, গত দবাময।

কব ও করাও

আপনিই তৃষি,

প-্ট, পন্ট, শুধুনাম-ডাক হয়।॥

চাকা।

পল্ট

হয়-পন্ট করিয়াছে লোক বলে।

তজ্জগ্য আমার যন অহঙ্কার ন! হয়।

(হল্রম্নদ্া্ন 1)
ধ্রম্দাসকে বিনতি,
আবঠগণওন নিবারকে,

সমরথ শুন লিজৈ।
আপন! কর লিজৈ ॥

ধর্মদাসের শুনহ মিনতি, সর্বশক্তিমান হে!
আগ যাওয়া নিবারিয়া, কর তারে তব আপন হে

২৪৯

প্রাথন।
(জতন্তাতন্াাম। চৌোছাকান্গপ।)

তীরথ বরত মাই ন! করু, |আন দেবন পুনা।
মনসা বাচা কর্শণা॥

মেরে আউর ন! ছজা ॥

তীর্থ, ব্রত আর অগ্য-দেব-পৃজা
করিতে বাসন! যেন নাহি হয।
বাক্যে, মনে আর

কৃম্মেতে আমার

তোম। ছাড যেন কেহ নাহি রয় ॥
স্থখ সম্পত্তি পরিবার, ধন সুন্দর বরনারী ।

নর

স্থুপনে ইচ্ছা ন! উঠে, গরু আন তুম্হ।রি |
' ধন জন পরিবার,

আর ম্তুখ সম্পদ,

সুন্দৰ বরনারী আর,
ঃ

তোম! ভিন্ন, গুকদেব,

এ সবে হয় না যেন

করেও বামনা আমার ॥

গাহুর] নদী কুঠৌর হে, পব্যে। ভবর [বিচ আয়।
দীনবন্ধু ইক তোহি বিন, অব কে। করৈ সহায় /
সুগভীর নদ
তরঙঈগ-সন্ধল,
বাবে এসে তাখ পডেছে এমর |

দীনবন্ধু! এক

*

তোমা তিন। এব

সহায তাহার কে হবে'অপর?

ভক্তি দান গুরু দিজিয়ে।

দেবন কি দেবা ।

জনম পায় ন বিলরা,

করিহা পদসেবাঞ।

ওঢে দেবদেব, শ্রীগুক আমাণ।
ভকতি করহ মোবে তুমি দান।

তবে পুনঃ জন্ম

লভিলে, যেন না

তব পর্দসেব। কলে মম প্রাণ ॥

£এস্ণন্হ্লে স্রপন্নে জাগে ৮
সোওতে। সথপনে মিলু, গাগুতো৷ মন মাহি।
*
লোচন রাতে শুভ খড়; বিসবত কৰছ' নাহি ॥ (কবীর ।)

ঘুমাইলে স্বপনে.

হেরি, প্রভূ, তোমারে,

জাগ্রতে মনোমাঝে করি দরশন।

যে দিকে চাই, ভাসে

তব শুভ মূরতি,

তোমাবে কভ্ নাহি হই বিস্মরণ ॥

মেরে! সংশ। কেো। নহী-, জীবন মবন্ব1 রাম ।

স্থপনে হী" জনি বীসরৈ, মুখ হিবদে হরি নাম ॥ (দাদু ।)
সংশঘ কিছুই নাহিক আমাঁব,

ঃ

জীবনে মরণে সার মম বাম । *

স্পপনেও যেন

ভুলিযা না যাই

মুখে ও হৃদয়ে শ্রীহবির নাম ॥
জাগতমে স্থমিরণ করৈ, সোবতষ্মে লে লাম ।
সহজে| ইকরস হী রঠৈ, ভার টুটি নহ জায় ॥ (সহজীবাই |)

জাগ্রত রহে যবে,
লেগে থাকে স্মরণে,
নিদ্রাতেও স্মরণ লেগে থেকে যায়) ,
এক পাস পলিয়া

গ্রহিষাছে সহজী,

সযোগ-তাপ ক ছিভিষা না যায় ॥

ত তু কগতা তৃ ভগ্মা,

মুখমে বট নহা।

বারী তেরে নাম পব,

জিত দেখু তিত তু

"ভুমি তুমি করিয়া

(অজ্ঞুত। )

তুমিই হয়ে গেছি,

আমাতে আমি আর নাহিক এখন ।
জয়জয়াকার, হে

প্রভু! তব নামের ,

যে দিকে চাই, শাই তব দরশন ॥

দোহাবলী
চতুর্থ বল্ী।
নলাহ্ব-স্াাহজু্য ॥
শাসির

নাম মণি-দীপ।
রাম নাম মৃণি-দীপ, ধরু জীহ দেহরি দ্বার ।

তুলসী ভিতব বাহিবহু, যো চাহসি উজ্জিয়ার॥ (তুলসীদাস। )

জিহ্বারূপ দেহদ্বারে

ধর, হে তুলসী, তুমি

রাম-নাম দ্বীপ মণিময়।
ভিতরে, বাহিরে, কিম্বা যে দিকে ফিরাবে জাখি,
নেহারিবে সব জ্যোতির্শয় ॥
দরিয়। কবজ উগিয়। চছ দিসি ভয়া উজান।
৮
নাম প্রকাশ দেহম, সঙ্গ তরমক। নাশ ॥ (দরদ মাড়ায়ারা |)

ওরেরে দরিয়া!

খুধ্যোদয়ে হথ।

হয় চারিদিক উজ্জলতা ময়,

"নামের প্রকাশ:

হ'লে পরে দেহে,

নষ্ট হয় তখ1--ভ্রম সমুদয় ॥
পাবক রূপী নাম হৈ,

চিত চকমক লাগৈ নহী,

সব ঘট রহা লমাঘু।

খু! হৈব ছৈব জা

(কবীর।)

দোহাবলী

২৫২
অনল-রূপী নাম. সকল দেহেতেহ

প্রবিষ্ঠ রয়েছেন সকল সময |

চিত্তের চঞ্মকি
পু

লাগেনা, তাহ ধুম

উদগত হয়ে হ'য়ে তাহে আচ্ছাদয়॥

লাম্ম ল্রসাম্সল।
নাহি নাম সম কোয়।
নভী রসায়ন হম করী,
রঞ্চক ঘটমে সঞ্চরৈ, সব তন কঞ্চন হোয়॥ (কবীব।'

রসাযন সকলি ব্যবহার ক'রেছি,
নাহিক নাম সম রসায়ন আর।
একটু তাব যদি দেহ মাঝে সঞ্চরে,
সব দেহ কাঞ্চন হয় অনিবার ॥

দরিয়া অমল হৈ আহ্করী, পিয়ে হোয় তান ।

নাম রসায়ন জে! পিয়ৈ, দা ছ!ক গলতান ॥ (দরিয়া-মাড়োমাবী।)
আন্মবী জিনিস
হয় মগ্ত যত,
পিয়াল লোকের] হয় শয়তান।

নাম রসায়ন
পান যেবা কবে,
সদানন্দে মনত রহে তার প্রাণ ॥
জড়ী-বুটাকে খোজতে, গই শুধা।ই থোয়।

পট, পারশ নামকা, মীন রপায়ন হোম ॥ (পল্ট, |)
জভী-জডা,আদি

খুজিতে খুঁজিতে,

বিনষ্ট হইল শুদ্ধি সমুদষ ।
করহ গ্রহণ

নাম-ম্পর্শমণশি,

মনেব তাহাই রসায়ন হয় ॥
শে
পপ

সনান্স-ত জ্রী।
১

দয়া নাব হুরি নামুকী, সদ্্গুকু খেবনহার |
সাধু জনকে সঙ্গ মিলি, তিরত ন লাগৈ বার ॥ (দর়াবাই |)

শ্রীহরি-নামেব নৌকাঁৰ উপরে
গুকদেব/নিজে হন কর্ণধার ।

সাধুজন-সঙ্গ লঙ্চিলে; তাহাতে
দরিয়া নরতন পায় করি
রাও রঙ্ক দোনে! তরৈ,

দেরী নাহি লাগে হ'য়ে যেতে পার ॥
কীয়া চাহৈ কাজ।
জো বৈঠৈ নাম জহাজ ॥ ( দরিয়।-মাড়োয়ারী)

পাইযাছ যদি
মানব-শরীব,
সফল কবিতে কর! চাই কাজ।
ধনী ও কাঙ্গাল
উভযেই তরে,
পণ্ট জগ তপকে কিয়ে,
ভবসাগরাক তরনকা,

যদি তারা চডে নামের জাহাজ ॥
সটর ন একী কাজ।
সদ্গুরু নাম জহাজ ॥ (পণ্ট,)

জপ তপ আদি

করিয়া করিয়!,

হয়ন। আসল একটাও কাজ ।

এ ভব-সাগর

তরিবার'তরে

শ্রীঞ্চকব নাম জানহ জাহাজ ॥
সহজে! ভবসাগর বহৈ,

তিমির বরস্ ঘন ঘোগ।

তাষে নাষ জহাজ টহ, পার উতারৈ তেব ॥ (সহজীবাই |)
" চেয়ে দেখ, সহজী !
বহে ভব-সাগর,
বধিছে ঘন ঘোর, ঘোর অন্ধকার ।

হেন ভব-সাগরে

জাহাজ-রূপী নাম, ,

অনায়াসে তোমারে কবে দিবে পার
থাকছে

, দোষ্াবলা

২৫৪
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সান্ন প্রহক্রী।
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নাম পাহারে দিব নিশি,

ধ্যান তৃম্হার কপাট।

লোচন নিজ পদ যন্ত্র,

প্রাণ জাহি কেহি বাট ৮( তুলসীদাস।)

নাম দিবানিশি
আছে প্রহরায়,
কপাট তোমাব হয়েছে ধেযান।

লোচন-শৃঙ্ছলে
পা তোমার বাঁধা,
কোন পথে, বল, পলাইবে প্রাণ ?

শব্ধবান গুরু সাধকে,

দূরি দিশস্তব জাই।

৫হি' লাগ লো উরে,

হতে লিয়ে জগাই ॥ (দাদু।)

গুক ও সাধুর

শববাণ হেন,

দুরদেশাস্তবে চলিয! তা" যায ,
যার গাঁষে লাগে

রক্ষা! পায় সেই,

নিন্দিত জনেরে সে বাণ জাগায় ॥
সদ্গুরু মের! স্থরমা, কবৈ শবদকী চোট।
মারে গোল! প্রেমকা॥

ঢহৈ ভরমক! কোট ॥ ( চরণদাস।

সদ্ৃগুর আমা

)

হন মহাবীর,

শব্দ-বাগ তিনি করেন ক্ষেপন।
প্রেম-গোল। তিনি ছুড়িয়া! মারিলে,
অ্রম-হ্র্গ যায় ধসিয়া তখন ॥
টীকা এই বাঁণ সম্বন্ধ কবীরের উক্তি ৬পৃষ্ঠার শেষ দোহাঁয় ও৭ পৃষ্ঠার
শেষ দোহায়
কষ্টব্য।

ননাহ্ম*ওও আন্য্যান্য ভ্নাঞ্খল
০০৩
১

বাম নাম অঙ্ক হৈ স্ব সাধন ৫ শূন।
অঙ্ক গয়ে কছু হাত নহি, অঙ্ক রহে দশগুণ ॥ ( তুলসীদান।)

সাধন সকল

শুলই কেবল,

অঙ্ক তাহাদেব শ্রীবামের নাম।
অঙ্ক রহে যদি
দশগুণ মিলে,
অঙ্ক গেলে, হাতে কিবা থাকে আন ?
বাম নাম অবলম্ব বিহ্য

পবমাবথকি আশ ।

বর্দত বারিদ বুঁদ গহি, চাঁহত চঢন আকাশ ॥ ( তুলসীদাস। )
রি
শ্রীরাম-নাম নাহি
অবলম্থি' যাহার
|
পরমার্থ-লাভেব বাসনা হিয়া,
বনমাণ মেঘব

বাবিধ।ব। ধরিয়া

আকাশেতে উঠিতে সেজন যে চায়!
কাশী বিধি বসি তনু ত্যজৈ, হঠতন ত্যজৈ প্রগাগ ।
তুলপী ঘে৷ ফল মে ফল সুলভ, রামনা4 অন্রাগ ॥ (তুপসীধাস। )
কাশীধানম বাস,
আর তন্কুত্যাগ তথায
সেখানে অথব। প্রদানে,

যেই ফল দেয়,

সলভ তা” হয

শ্রীরামনাম-অনুরাগে 1
রাম নাম মিসরী পিয়ে, দুরি জাহি সব রোগ । "৯
সুন্দর ওষধ কটুক সব, জপ তপ সাধন যোগ ॥ ( হুন্দরদাল।

)

ভ্রীরামেব নাম-মিছরী খাইলে
দুরে চলে যায় সমুদয় রোগ ।

কটু আর সব যতেক ওবধ,

যতেক সাধন জপ তপ যোগ!

দোঁহাধলা

২৫৬

স্থন্দর সবহী সম্ত মিলি, সার লিয়ৌ হরিনাম ।

ডক্র ত্যজি দ্বত কাঢ়ী কৈ, ওর তরি কিহি' কাম 8 (হ্ন্দরদাস।)
সম্ত সবে মিলি সার বিচারিয়া

স্রীহর্ির নাম কবিলা গ্রহণ।
তত্র ত্যজি' ঘুত বাহির কধিলে,
অন্য ক্রি! আর কিবা গ্রযোজন ?
জপ তপ তীবখ বর্ত হৈ, যোগী €ঘাগ অচাঁব।

পণ্ট, নাম ভজো বিন, কোট' ন উতর পার ॥ (পণ্ট।)
জপ, তপ, তীর্থ”

বত কবে লোকে,

যাগী করে কত যোগ আচবণ।
নাম না তজিলে, কেহ কিন্ত নারে
ভব-ছরগ পাৰ হতে কদাচন |
করৈ তপস্যা নাম বিন যোগ যজ্ঞ অব দান।
চরণদাস মনে! কহত হৈ, সব হী খোথে জান ॥ ( চবণদাস।)

যদি নাম ব্যতীত

তপপ্তা কৰে “কহ,

আচবে “যাগ কিম্বা করে যজ্ঞ দান,

, চরণদাস কহে
জেনে ঠিক, সে সব
ব্যর্থতায় তাহার হয অবসান ।
মৌ সে সহজে! কহৈ, সহৈ শীত ই ঘাম।

পর্বত বৈঠা তপ করৈ, তৌহি অধিকে! নাম ॥ ( সহজীবাই |)

বারিধারা! সহি

সহি* শীতাতপ,

পর্ববত উপরে বসি' মিবালায়,
যদি কেহ করে

তপস্ত।, অধিক

তাহা হইতেও নাম মহিমায় ॥

লান্ন্ হ্লিদ্ছিস্সঞামজলদ্
2
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বাম নাম জপি যোহ আঁ, ভয়ে সুকুত হুখশালী |
তুলসী ইহ! “যা আলশী, গে! আজু কি কালি॥ (তুলসীদাস।)
বাম নাম যেবা জর্ঠো, সে নিশ্চয়

হয স্থখশার্লা আর পুণ্যবান।
আজ আর কাল

ছুই যায ভাব,

জপিতে আলম্ত করে যে সে নাম ॥
টাকা । শাজ আব কা". শন্তখাশ ও ভখিসা৯ ।

পয় অহাব ফল খাই গপৈ, যো বামনাম ষটুমাস ।
সকল হুমঞ্গল সিদ্ধি সব, বহুল হু্গীপাদাস ॥ (তুলসীদাস।

)

পিখিযা কেবল জল,
খাইযা কেবল ফল,
নাম জপ করিলে ছ"-মাস,
সিদ্ধি স্তমঙ্গল যত

সব করতলগত

হয পূর্ণসব অভিলায ॥
হবণ অমঙ্গল অঘ অখিল, করণ সকল কল্যাণ।

বাম নাম নিত কহত হব, গাওত বেদ-পুবাণ £& (তুললীদাল।)

অশুভ-হবণ, পাপাদি বিনউন,
সর্বব-কল্যাণ যাহে।

রামনাম নিতি জপেন উমাপতি,
বেদ-পুরাণ গাহে ॥
কবীর ভজন করে ভে, গুণ ইন্দি চিতচোর ।

সরপ চন্দন পবিহবি, ঘৰ পুকারই মোর ॥ (কবীর ।)

১০

॥

২৫৮

দোহাবলা
সাধন-ভজন
করে লোকে বটে,
কিন্ত সি্ধি-লাি কেন নাহি হয় ?

গুণ ও ইন্ছ্রিয

চুরি করে চিত্ত,

সিদ্ধি আসিবার পথ বন্ধ রয় ॥

মযুর যখন

ফুব'রিতে থাকে,

চন্দন-তরু ছাডি” সাপ চ'লে যায়।

শ্রীরাফে তেমতি

ডাক যদি তুমি,

সণ ও ইন্দ্রিয সকলে লুকায ॥
সৎ্নাষমকে স্থমিরতে, উধরে পতিত অনেক ।

কহ কবীন্স নাহি ছোড়িয়ে, সত্নামকি টেক । (কবীব।)

ভগবনাম স্মরি'
কত কত পতিত,
হইযা গিযাহে বে ভববারি পাব ।

কবীর কহে শুন,

ক'রোনা এ নামেষ

দ্ঢ অবলম্বন কতু পরিহার ॥
নাম জো রতি এক €হ, পাপ বাঁঙ হজাব।
'আধ রতি ঘট সঞ্চরে, জার করে সব ছার ॥

(কবীর।।

সহঅ রতি পাপ এক রতি নামের
*
প্রতাপ সহিবারে সক্ষম না হয।

পুডে যাষ পর্বভ-্প্রমাণ পাপ, যদি
নামের আধ বতি দেহে সঞ্চরয ॥
বাম নাম একৈ রতি, পাপকে কোটি পহাড ।
এসী মহিমা'নামকী, জারি করৈ সব ছার ॥ ( মলুকদাস।

)

বাম-নাম যদি এক রতি হয়,
পাপ হয় কোটি-পর্ব-প্রমাণ,

ভন্মে পরিণত

করে সেই গ্রাপে,

এমনি মহিমা ধরে রাম-নাম ॥

২৫৯

নাম সিদ্ধিন্তমঙ্গলদ

সাচা নাম আরধিয়], জম লৈ ভন্না! জাহি।

নানক করনা সার হৈ, গুরুমুখ ঘড়িয়া রাহি ॥ (নানক ।)
শমন পলায় তার কাছ থেকে,

আরাধে হৃদয় সত্য-নাম যার।

গুঁরুমুখ হ'তে রাস্তা জেনে নিষে
তার কথ। মত কাজ করা সার ॥

প্রীতি প্রতীতি স্থরীতি সে, খাঘণাম জপু বাম '/
তৃললী তেবো হৈ ভলা, আদি মধ্য পবিলাম ॥ (তুল্সসাঁদাস।)

প্রীতি ও প্রতীতি ও সুরীতি সহকারে
*
শ্রীবামের নাম জপ কর তুমি সাব।

তাল হবে তোমার স্থনিশ্যয়, তুলসী!
আদি ও মধ্য কালে, পারিণামে আর ॥
মিটহি পাপ পবিপঞ্চ লব, অখিল অম্ল ভার ।

লোক স্বজন পবলোব স্থখ, স্থমিরত নাম তুম্হা” ॥ (তুলপাঁদাস। )
তাহার ঘুচে পাপ
প্রপঞ্চ সমুদয়,

অখিল-অমঙ্গল-ভার হয দূর,
ইহলোকে সুজন, পরলোকে সুরী সে,
জিন পৈ শাম নিশান হৈ,
পুরুষ থজানা পাইয়,

স্মবে যে, প্রভূ, তব নাম সবমখব ॥
তিশ্হ অটকাবই ৫কীন /
/
মিটি গয়। আবাগৌন ৯ কবীর । )

বহে খার হাতে

নামে নিশান,

পেষেছেন প্রভু

খাজনা তাহার,

*

' তাহারে রোধিবে কেবা হেন জন?
ঘুচেছে তাহার গমশাগমন ॥

রাষনাম নরকেশরী, কনককশিপু কলি কাল।

জাপক জন প্রহলাদ জিমি, পালছি' দল সথরসাল'॥ (তুলসীদাস। )

দোহাবলী

৬ গু

নরসিংহ-অবধভাব

সম হয রাম-নাম,

হিরণ্য-কশিপ্পু যেন এই কলি-কাল।
প্রল্হাদ-সমান বটে
রামনাম-জাপকেরা,

হয তার! স্ুবসিকৃ-ভক্তদল-পাল ॥
টাক।।

ভক্ত-দল-পাঁলভক্তসমূহের পালক

* স্লাক্নন্নীষ্ন-শ্রন ।
৩০৩
০৪

৩

কবীর সব জন নিধ'না, ধনবস্ত নেহি কোই।
' ধনবস্ত। সোই জানিয়ে, যাকে রামনাম ধন হোই ॥ (কবীব।)
ভবে আব সবে নির্ধন, কবীব !
ৃ

ধনবান আর কেহ নষ।
সেইজন শুধু ধনবান জেনে,
রামনাম-ধন যাব রষ ॥
নাম-রতন-ধন পাস কব্, গাঠী বাধ না খোল ।
নাহি পন নাহি পারখু* নাহি গাহক নাহি মোল॥

(কবীর ।)

পাও যদি তুমি নামরত্ব-ধন,
গাঠী বেঁধে রেখো, খুলোনাকো। ভাই।
নাহি পণ, নাহি

পরীক্ষা তাহার,

নাহিক গ্রাহক, মূল্য তার নাই ॥
নাম-রতন*ধন মুঝ.যে, খান খুলি ঘট মাহি ।
সেত সেতহি দেতন্, গাহক €কোহি নাহি ॥ (কবীর)

|

খুলেছে খনি এক

নামরত্ব-ধনের

এই ক্ষুদ্র দেহের ভিতরে আমার ।
যেচে যেচে অমনি
দিতে চাই আমি ভা”,

গ্রাহক তো পাইনা!কেহই তাহার ॥

র।মনাষ-ধন

২৬১
জাকে পৃঁজী নাম হৈ, কবহি' ন হোবে হানি ।

ন।ম বিহৃনা মালবা» ধমকে হথ বিকাপা ॥ (দরিয়া-বিহারী। )
নামরত্ব যেবা
পুঁজি করিয়াছে,
হানি তার কতু হ'তে নাহি পায়।

নাঁম ব্যতিরেকে

মানব সকল

যমের হাতেতে বিকাইয়। যায় ॥
পারন নাম অমোল হৈ, ধনবস্তে ঘর হোয়।

/

পবখ নহী” কঙ্গালব", সহজে! ভাবৈ খোয় ॥ / সহভ্বীবাই।)

স্পর্শমণি নাম
অযূল্য রতন,
*
যথার্থ ধনীব ঘরেই তা” রয়।
কাঙ্গাল জানেন

£

কিযে বস্ত তাহা,

তাচ্ছিল্য করিয়৷ দূরে নিক্ষেপয় ॥

টীকা । বথার্থ ধনী _নিনি নামে ছুণ্য ভীনন।
হাহা জানেন না, তিনি ধনী হইলেও কাঙ্গ'ল।

তিনি গবীব হাইাশও ধনী। যিনি

সকল শিরোনণি নাম হৈ, সব ধবমন কে মাধি |
অনন্য তক্ত উহ্ জানিয়ে, স্বমিরণ ভুলৈ নাহি” ॥ ( চরণদাস।)
সকল মণির
শিরোমণি নাম,
সকল ধশ্মের সার তাহ] হয।

০ নাম-ম্মরণ

নাহি ভুলে যেবা,

অনন্ত ভক্ঞ সে জানিবে নিশ্চয় |
সুন্দর সদ্গকু মনে! কহা, সকল শিরোমণি নাখি ।

তা কৌ" নিশু দিন স্থম্রিঝরে, হুখসাগর সখবাম ॥ (সুন্মরদাস। ),

সদ্ঞচরু কহিলা

একথা, সুন্দর,

সকল মণির শিরোমণি নাম।

নিশিদিন ভাহ।

স্মরণ করহ,

স্থাথথের সাগর মহানুখ-ধাম |

দোহাবলা

২৬২

দরিম্াা পরছে নামকে, দূজ! দিয়! ন জায়।

তন্থ মন আতম বার করি, রাপীজৈ উব মাছ ॥ ( পরিঘ1-মাড়োয়াবী )
নামের বদলে

দেয়! যেতে পারে,

এমন জিনিস কিছু আর নাই।
তন্থ মন আত্মা
্সাঞুলি' যতনে,
হিয়া মাঝে তাহা! রাখহ সদাই ॥
টাকা । আগুণি'_'রণ) কপিয়া, অর্থাৎ অসৎ ক।ম্য ও চিন্তা হইত বিরত রাঁবিষ]।

নাঙ্ন অনম্বিপ্রর্ান্নন্ষ |

ষথ| ভূমি বন বীজ, নধত নিবাস আকাশ ।
রামদাম সব ধরমময়, জানত তুলপীদাস ॥ (তুলসীদাস।

পৃথিবী যেমন

)

বীজের আধার,

ভারাগণ ঘথ! আকাশেতে রয়,

এ তুলসীদাস
স্থির জানিয়াছে__
বামনাম তথ। সর্ববধন্ম
ময় ॥

মন্ত্র পরম লঘু যাস্থ বশ,

মহামত্ত গজরাজ কহ,

বাথ হ।রহর সুর দর্বব।

বশ'করু অঙ্কুশ খর্ব?

মন্ত্র অতি লঘু$ কিন্ত

(কবীর |)

খশীভূত করে তাহা

হরিহর আদি করি" যত দেবগণ।
কেমনে অস্কুশ ক্ষুদ্র

মহামত্ত গজরাজে

বশীভূত ক'রে, বল, রাখে অনুখণ ?

নাম-লিখন

২৬৩
জৈপে ফ্ণপতি মন্ত্র শুনি, রাখৈ ফণ হি" সিকোরি।
টসে বীরা নাম তেঁ, কাল রহ মুখ মোড়ি॥

ফণা যেইমত

(কবীর)

গুটাইযা রাখে

মন্ত্র যবে কানে শুনে ফণীগণ,

তেমতি নামের

পরোযান৷ দেখি

কাল রহে মুখ ফিরা'য়ে আপন ॥

মাক

স্নাতাল।
2%১-

কবীর মতওয়াল| নামবা, মদ মতওমাল! পাহি"।
নাম পিয়ানা জো পিয়ৈ, সো মতওয়ালা নাহি” ॥ (ববাঁব। )

নামের মাতাল

হযেছে কবীর,

মদের মাতাল সে কত তো নয়।
নামের পেবালা

যেবা কবে পান,

মাতাল তাহার নাম নাহি হয ॥
টাক) ।

মন মীহাল মাতীল কলে, শদ যাহা

গীতাল বাল।'

খামপ্রনাদ লন |

শাহম-লিনখন্ন।
৮৬.
725
22

কবীব হহ তন জ।ব। ম্সি,করে, লখো রামবাঁমাম 1
লিখনী করো কপবকি, লিখি লিখি পাঠাও রাম ॥ (কবীর ।)

এই দেহ ভক্ম

*

করিয়া, কবীর |

তাহার কালিতে লিখ রামনাম।
সহিষ্ণতা-রূপী
লেখনী করিয়।

লিখিয়া লিখিয়1 প্রের ঘথ! রাম ॥

দোহাবলী
টাবা।

২৬৪

দেহ ভল্ম করিষ্না-আধ্যক্ষিক অগ্রির দ্বারা দেহকে আধ্যাত্মিক ভন্মে

কবিয়া, অর্থাৎ অতিশয় আত্তরিকত] সহকাবে।

পরিণত

এত রকম একট! লিপিয়া লিবিক্না পাঠাইবার

ভান লইয়াই বোধ হধ সেকালে অনেকে, ও একাল কেই কেহ, প্রত্যহ অন্যকশ্বারস্ডেব পর্বে

শ্গবন্নান লিখিতেন ও লিখেন এবং এপনও বিক্র। দশমীণ দিলে বিব্বপত্রে অলন্তক ছারা
অীগধনাম লিখিত উন ।

”

যম ও মাম্মী।
বাম এক তাপসী তিয়রারী ।
শাম কোটা খল-কুমৃতী সথধারা ॥
ভাঞ্পউ বাম আপ ভব চাপু।

ভবভয়-ভঞ্কন নাম প্রতাপু॥

নিশিচব-নিকর দলে রদ্ষুনন্দন।
নাম সেবন কলি কলুষ-নিকন্দন ॥
নাম লেত তবসন্ধু শুথাহি' ।
কবহু বিচাখ স্থজন মন মাহি ॥ (অজ্ঞাত।)

শ্রীবাম আপনি
উদ্ধার করিল!
কেবল একটি তাপস-দাবায়।
কিন্ত নামে ভার
কোটি কোটি কোটি
খল ও কুমতি ভাল হ'য়ে যায়॥
নিজে পা
ভাঙিল। কেবল
জনক-ভবনে হর-শ্রাপন।
কিন্ত দেখ তার
নামের প্রতাপ,
করে যাহা ভব্রে ভয় ভঞ্জন ॥

শ্রীবঘুনম্প্ন

আপনি কেবল

বধিলেন নিশাচর সমুদয় ।

২৬৫

অনাহত-ধ্বনি
কিন্তু তার নাম
সেবন করিলে
॥ কলির কলুষ বিধুনিত হয়।

রাম নিজে শুধু সমুদ্র বাধিলা,
নামেতে শুখায ভব পারাবার !

“হে স্থজনগণ ।

এই সব তব

আপনার মনে করহ বিচার ॥
টাকা । তাঁপস-দারাষ- অহলাকে |

/

নিরগ্ন তে ইহি ভাতি বভ, লাম প্রভাব অধীর ।

কহউ" নাম বড় বাম তে, নিজ বিচার অশসাব 7 *( তুলসীদাল |)

নামেব প্রভাব অমেষ অপার,
নিগুন হইতে বভ তাহা হয়।

আপন. বিচাব অনুসারে কহি-_
বাম হ'তে নাম বড স্রনিশ্চয় ॥

অমস্ন।হ-শু-দলবশ্নি
2০2
রগ বগ বোলে বামজী, বোম বোম ঝঙ্কাব।

সহজেই ধুনি লাগি রহ, কহৃহি' ককীব বিচার ॥

(কবীর ।)

শিরায় শিরায় হয় রনাম,
চু প্রতি রোমকৃপে সে নাম-বঙ্কার

সহজেই ধ্বনি লেগে আছে দেহে,
কহিছে কবীব করিয়া বিচার ॥
বিন রসনা বিন মাল করু, অগ্তব স্থমিবণ হোয় ।

সয়া দয়া গুরুদেববী, বিরল! ভানৈ কোয়॥

(দয়াবাহ |)

দোাবলী

২৬৬
রসনা ব্যতীত,

বিনা কর-মালা,

অন্তরেতে জপ হ'তেছে মহান ।

গুরুকপাবশে
জানা যা শুধু,
বিরল যাহার! জানে সে সন্ধান ॥
প্রথম পৈঠি পাতাল স্ব, ধমকি চটে আকাশ ।
দয়।রতি নটিনী ই, বাধি বত নিজ শ্ব(প॥

(দমবাই |)

প্রাণ আগে পূশি' পাতাল-প্রদেশে,

ক্কাবে আকাশে উঠে চ'লে যাষ।
হা:

১ ভোরে আপনারে

: বাঁধিযা সে নাচে নটিনীর প্রায় ॥
ঘণ্ট। তাল মুদঙ্গ ধুনি, দিংহ গরজ পুনি হোয়

দয়া! স্ুনত গুরু রুপার্তে, বিরলা সাধু কোম় ॥ ্ দয়াবাই। )

ঘণ্টার তালে তালে

মৃদন্দ-ধবনি হয,

হ'তে থাকে আবাব সিংহ-গরজন।

শ্রীগ্ুরুর কপাধ

সে সব শুনে যারা,

হয ভবে বিবল হেন সাধুগণ ॥
সহজ স্থাস তীবথ বহৈ, সহজ ভে কোই ন্হায়।

পাপ পুন্র দোঁনো। ছুটে » হবি পদ পভ"টৈ জায় ॥ ( সহজীবাই 1)

সহজ-শ্বাস-বপা৷

তীর্থ-নদী বহিছে,

স্নান যেবা! সতত ক'বে থাকে তায,

পাপ-পুণ্য উভয়

ঘুচে যায় তাহার,

শ্রীহরি-চরণে সে গ্ছ'ছিয় যাষ ॥
সব ঘট অজপ]1 জাঁপ হৈ, হংসা 01হ- পুষ ।
স্থরুত হিয়ে ঠহবায়কে, সহজো ঘা বিধি নির্খ॥

( সহজীতবাই |)

সর্বব ঘট হ'তেছে
অজপা জপ সদা
সোহং হংসঃ সোহং পুরুষ-প্রবর ।

হৃদযে রাখি' আপ,
এই রূপে তাহারে
কর তুমি, সহজী ! নয়ন-গোচর ॥

২৬৭

আনাহুত-ধ্বনি

কায়া নগপমে' রঙ্গ চো,

বি বাজে ধুন গাজই,

প্রাণ নাথ বলিহার।

অধরহি অগম অপার ॥& (গুলাল।)
এ কায়া-নগরে

কিরঙ্গ করেছ,

ওহে প্রাণ-নাথ । বলিহারি যাই।
* "বিনা বাজনা

কি ধ্বনি হ'তেছে

অধব অগম অপাব সদাই ॥
গগন মধ্য জো পদুম হে,

বাক্গত অনহদ তু/।

দল হজারকো ববল হৈ,

পট গুরুষত স্ব ॥ (চরণদান।)

গগনের মাঝে

যে কমল রাজে,

অনাহত-তুরী বাজিছে তথায় ।
সেই কমলেব দশ-শত দল,
* গুরু-প্রিয় বীর পন্থ'ছে তথায ॥
গগন গরগ্দ ঘন বরিষহী, বাজে ্সানহদ তৃব।

লৈ লাগী তব জানিঞে, সম্মথ সদা হজুব॥ (গবীবধাস |)
গরজ গগন,

ঘন বধরিষয,

অনাহত-তুরী বাজেরে যখন,
যবে প্রহ সদা

বহেন সম্মুখে,

প্রেম লাগিয়াছে জানিবে তখন ।
বাগ অনহদ বাহ্বরা, তিবাখনীকে তীর ।
রাগ ছতীসে। ভোই পে, গগজত গগন গভাপ ॥ (য়/রী |)

অনাহত বাশরী.

বাজিছে ধীরি দীরি

,
ত্রিবেণীর তীঁবেতে, শুনহ স্থুধীর |
ছত্রিশ রাগিণীর
স্ুর জমে আছেই,

গজ্জিছে কিবা ওই গগন গভীর ॥
টীক1।

ত্রিব্নৌ_ঈডা, পিঙ্গল। ও শবনম! এই নাডাত্রস্নের সঙ্গন-স্থল।

সনাতন ল্রর্ভি।

।

রী
র।ম নাম কুচি উপট্জৈ, জীবখকি জ্বশনি বুঝাস «
কহে কবীর রামনাম বিহু, জীউ/ব দাহ না খাদে ॥ (কবাব 1)
রামনামে রতি

উপজ্জিলে পরে

বের প্রাণের জ্বালা ঘ্বুচে যায ।

কহিছে কবীর,

রামনাম বিন।

হাদযের দাহ নাহিক জুভায় ॥
ঝুঠা সব সংসাব হৈ, কোউ ন অপশা মীত।
সত্ব নামকে? জানি লে, চলৈ সে! ভৌজল জীত ॥' ( কবীর |)

মিথ্যা সমুদঘ
মংসার জানিও,
মিত্র কেহইতে। নহে আপনাব )
সত্য-নাম যেব!

জেনে নেয় হেখা,

জিতে চ'লে যাঁষ ভব-পারাবার ॥

কবাব শির্ভয় নাম জপ

জব লগি দীবা! বাঁতি।

তেঙ্গ খটে বাতি বুবো,

তব শোঁচবা দিন পাত ॥

হে কবীর । নির্ভযে

( ববার।)

জপহ নাম তুমি,

প্রদীপেতে আলোক আছে যতক্ষণ
ফুরাইল্ তৈল, ও
নিভিয। গেলে বাতি,

নিদ্রায় নিশিদিন রবে নিমগন ॥

টাকা, প্রদীপেতে আলোক ₹দেহেতে প্রাদ।

তেল-আয্ু । বাঁভি-জীবন।

সুমিবণক। হল জোতিয়ে, বীজ নাম জমায় ।

খণ্ড রক্ষা স্থথ! পড়ৈ, তত ননিন্ফলজাদম॥

(কবীব।)

ৃ্

২৬৯

নামে-রতি
নাম-বীজ বপন

,

কবি? দেহ-ক্ষেতেতে,

স্মবণেষ লাঙ্গলে কবিলে কর্ধণ,

ব্রচ্মাণ্ড সমুদয

যদি যায় শুকা,য়ে,

সেই বীজ হবেনা নিক্ষল কখন ॥
জল জে] প্যারা মাছরী, লে"ভী প্যারা দা |
মাত। প্যাব1 বালকা,
ভক্ত পিয়ার নাম ॥ (কবীব।)

মাছেব যেমন
লোভীব
জননীর প্রিয
নাম প্রি

জল প্প্রিঘ হয়,
মন প্রিষ বস্তু ধন,
বালক যেমতি,
হয় ভক্েব তেমন ॥

রে মন সবমে নিবসি ৭, সরস র্াষাস হোহি।

ভলে। শিখাবন দেত ঠৈ, নিশি দিন তুলসী তোহি ॥ (তুলসীদাস |)
ওরে মন ! সকলি
নিরসন করিয়া,

সরস রাম-নামে রহ তুমি লীন ।

দেখে! নেন ভূলোন।,

তোমারে এ তুলসী

শিখাইযা দিতেছে ভাল নিশিদিন ॥
টীকা । নিরসন
--প্রদান, ব্সক্ষণ |

নাম বটত নহি' ঢীল কর, হবদম নাষ্ উচাঁব।
অমী মহা রস পীক্ষিয়, বছুতক বারশ্বার॥ (€ গরীবদাস।)

নাম বটিবারে
আলম্য করোনা,
হবদম তুমি কর নামোচ্চার।
মহাস্থত-বস

পান কর তুমি

খুব বেশী ক'রে, আর বারবার ॥

গাবৈ স্থুরতি স্থন্দরী, টুবঠী সত আস্থান |

)

জন দূলন মনমোহিনী, নাম স্থরজী তান ॥ (দুলনদান। )
সমাজে বসিয়া
সাধুসম্তদ্দের

ভকতি স্থন্দরী গাহিছে গান।

দূলনের মনোমোহিনী সে যে গো,
তুলিছে নামের মধুর তান ॥

দোহাবধলী

২৭০

দূলন হি জগ জনমি ঠক, হর দম রটনা নাম।
কেবল নাদ সনেহ বিন, জন্ম সমূহ হরাম ॥ (দূলন্দাম।)

জন্মলাভ এই জগতে কবিযা
হবদম নাম রটিতে হয।
সকল জনম ঘৃণ্য হ'থে যায,

*,

শুধু নামে যাদ রতি না বয ॥
দেখা দেখা সব হৈ, ভোর ভন্ত্বে হবিন/ম।
আধ রাত কোই জন কঠৈ, খানাধজাদ গ1খ ॥ ( কবীব। )

দেখার্দেখি সকলে
প্রাতঃকালে উঠিযা
কবিঘা থাকে হরিনাম উচ্চাবণ।

অদ্ধ-রাত্রে কীর্তন

করিষ! থাকে নাম

খাস হরি-সেবক কোন কোন জন ॥
টাক]॥ শুধু দেখাদেখি শোবণাচাব-ন্থ”ণ নাম গ্রহণ 'করি'ণ হইব না, আন্তরিকভাবে

গ্রহণ করিতে হইবে।

অধবাত্রে খাঁঞন গান্তশি+ভ1, ও স ধমেব পরিচাধক । নিদাধ গু

না কবিতে গাঁবিল (তা এধ। পাত্র শীষ্টশ থা যায় এ।

দুলন কেবল নাম ধনি, হৃদয় শিবস্তব ঠান্ট।
লাগত লাগত লাগিহৈ, জানত জানত জান্ত ॥ (দুলনদাস।
ধর দুঢ ক”র

)

হৃদ7য সতত

সুমধুর ধ্বনি নামের কেবল।
লাগিতে লাগিতে

|

লেগে যাবে তব,

জানি”ত জানিতে জাণিবে সকল ॥ '

টাবা। লাশিতে ঠব [শামী এশ প্রাণ “গান 0 5 শশিত এম্পুণবাণে লাশিখ!
যাইবে । ১৭৭ পৃ্ভীব ছি শীন্ম (পা ও ১৯ পাব ।গ দো হই] সমভাঁব-প্যাতক |

দূলন নাম বস চাখি সোই, পুষ্ট পু পরবীন।

£

জিনকে নাম হৃদ নহী", ভয়ে তে হিজবা হীন ॥ (দূলনধাপ। )
ৎ
নাম-রস পান
যে করে, দূলন !

বিজ্ঞ বলবান পুরুষ সে হয়।
নাম নাহি যার
হৃদয়ে, সে হীন
নগপুংসক ছাড আব কিছু নয় ॥

২৭১

নামে-রতি

মরনকো ভব ছাডিটক,

নাম ভজে! মন মাহি ।

ঘুলন হি জগ জনমি ৈ, ,কোউ অমব হৈলাহি ॥ (দলন্দাস' )

মরণের ভয

পবিহাব করি"

অস্তরেতে নাম কবহ ভজন ।

* অমব ত।হাবা

£কহ নয, যাবা

এ জগতে কবে জনন গ্রহণ ॥
নাম পুকারত বামজী, লাগতি ভভ্ত প্রহাণি
দূলন পাঙ সনহকী, গহি বু ভো:ব স্ভা ॥

( দুলশ্দাস। ,

নাঙ্গ উচ্চারিলে
এ

ভারাম আপনি

আসিয। ভক্তেব সহাযক হন।
হে দূলন ! তুমি
নামে প্রেমেৰ
* ৬লি ধারে থাকব কবিয। যতন ॥

সহজ! ভজ ইবিশ,মবু, আদা গগন নে ।
এপূন| তে। পেত ৮ নহা
না মগা নদেহ॥

ফী কে গুঞ্গদেখ জু,

মহ] পুকারৈ সন্ত |

সহ

তৌোহি তদৈগা অন্থ॥

দু যা জগতকু

তজ তুমি, সহজী !

(পহজটবাই |)

হবি শাম সতত,

জগতের সমতাকব পরিহাব।

আপনার কেহতা

শুহি হয এখানে,

“অন্তের কিব। কথা__দেহ না তোব্ার |

এই কথা কহিলা

গুরুদেব আমারে,

এই কথা হাকিয়! ক'ন সাধুগণ-__
তুমি এজগতেরে
ত্যাগ কব, সহজী |
সে তোমারে অস্তিমে ত্যজিবে যখন !

দোঘাবলী

২৭২

সানু সঙ্জ ছিন এক কো।, পুগ্ন ন বর/ণা। জাম।
রতি উণজ হরি ন।মণ্, সবা পাপ বিলা ॥ ( দয়াবাই |)

সাধু-জন-সঙ্গতি

ক্ণ-কাল করিলে,

কত পুণ্য হয় তা" কহ নাতি যায।
সর্বতোভাবে রতি

' নামে তাহে উপাজ,

সকল পাপ তাহা সমূলে ঘুচ*য ॥

বাম নাম বস পীজে মহ্থম।, রামললাম রস পীজে।
তঞ্জ কুসঙ্গ সতপঙ্গ বৈঠ নিত, হবি ৮বচা শুন লীজ ॥

কাম ক্রোধ মদ লোভ যোহু কু", চিতসে বহাম দীজ।
মীবাকে প্রভু গিবধর নাগব, তাহিকে বঙ্গমে ভীজে ॥ (মীবাবাই।)
বামননাম-রস পান কর মনরে)

মজ রাম-নাম-বস-পানে।

কুসঙ্গ ত্যজহ, স্ুসঙ্গে বহ নিত্য,
লহ হরি-চ্চা শুনি” কানে ॥
কাম ক্রোধ মদ লোভ মোহ আদি
চিত্ত হ'তে দূর ক'রে দাও।
মীরার যে প্রভূ গিবিধর নাগব,
তাহারি বঙ্গেতে ভিজে যাও ॥
টীকা।

বঙ্েতে-প্রেমেতে

লীলা-মাধূর্ধো।

পৃজী মেও। নাম হৈ, জাতে সদ নিহাল।
কৰীর গবজৈ পুরুষ বল, চোরী করৈ ন কঃল॥

( কবীর ।)

সম্বল হয় মম
নাম মাত্র কেবল,
যাহাতে হয় স্দা তৃপ্তির উদয়।

দ্বঢতা-সহকারে

কহিতেছে কবীর__-

কাল তাহা হরিতে সক্ষম না হয )।
জ। ধন কৃ"ঠগ না লগৈ, ধারী নকৈ ন লুট।

চৌর চুবায় সকৈ নহী, গাঠ গিবৈ নহি ছুট ॥ (চবণদাস। )

২৭৩

নাঘে রতি

এ ধনের পাছে
ঠগ নাহি লাগে,
. * লুটিয়া লইতে নাৰ দস্থ্যগণ।

চোব চুরি কবে
নিতে নারে ইহা,
». গাঠি হ'তে নাহি পডে কদাচন ॥
না রতন মোই পাই, জ্ঞান দৃষ্টি জেহি হোয়।
জ্ঞান বিনা নহি পাবই, কোটি কবৈ জো ৫কায়।

(কবাঁব।)

নামশ্বত্ব পাষ "সইজ্ন শুধ,

জ্ঞান-দষ্টি যার টউন্মীলিত হয।
ঘছছপি উপায কবে কোটি কেহ,
জহ।ন-বাতিবেকে মিলিবার নয ॥
জ্ঞান দীপ প্ৰক!শ ববি, ভীতবু ভবন জপায।

বা ভনিণ সতনামণন।, সহ সাবি শগাম ॥ (গবার।)
জ্ঞানব প্রদীপ,
প্রালিত কখি'
মআালোকিত কর আন্ুব-ভবন।

সেইখানে স্মর..

সত্য-নাম ভুমি,

হইযা সহজ-সমাধি-মগন ॥
দূলন কেবল নাম লিম্ু। তিন ঠভটেউ জগদীএ।
শন মন্ ছাতনউ দবশ বস, থাকেউ পাচ পচীন 1 (দৃূলনদশস |)

নাম কর গ্রহণ
কেবল, তাঁহীতেই
জগদীশ দর্শন মিপিবে তামার ।

দর্শন-বলে হবে

তহ্থ-মন' নির্মল,

বিষয়ের বন্ধন বহিনবনা আর ॥
টাকা । দর্শন-বাস-্দর্শন-শিত হণনন্দ বাল ।

অপ অবসর নহি পাহতো,

ধরো নাম কডিহাব।

ভবসাগর তরি ভাব তব,

সলক ন ল/গৈ বাব ॥ (ককীর |)

১৮

রি

দোহাবলী

২৭৪
এমন স্থুসমম

নাহি পাবে আবার,

গ্রহণ কব নাম বন্ধন-মোচন।

তবেই পার হযে

যাবে ভব-সাগব,

্রিতে লাগিবেনা তাহে বেশীক্ষগণ ॥
শীতল হৃদয় শ্রচিন্ত বর, ছি নুতর্ব বু্চান।

দ্ূলন চরণন পরি বট, নাএঘা বিত্ত প্ুবাব ॥ (দুলনদাস।

কুতর্ক কুবিগব

)

পন্হার কবিযা,

স্্রচিত্ত হ'ল মার শাতল হৃদয।

পড়ে থাকে দূলন

শ্রী্কব চবণে,

বীর্তন কবে ন'ম সতত তল্ময ॥
গুরু চরণ খিষটৈ না, বব ন ৯৫১ ডেবি।
পি্নভ রহৌ সহট্ৈ দূলন, নাঘ বগাদস বো ॥ (দুলনদাস।

)

শ্রীগ্তকব চরণ
ভূলিয। নাহি মাঁষ,
যোগ-সুত্র নাহিক টুটে কদাচন।
দুলন সহজেই
কবিতে থাকে পান
মহাবল-কারক নাম-রসাধন ॥
এক নামকো জানি কৈ, মেটু কবমপ। অঙ্ক।
তবহী সো হুচি পাই হৈ, জর্বজিব হোয় নিশহ্ধ ॥ (কবীর |)

নামাশ্রয় শুধু

গ্রহণ করিয়া

কবমেব দাগ মুছহ সকল।
নিঃশঙ্ক হইলে
জীবের হাদয,

তবেই সে হয় পবিত্র নির্মল ॥

নামে রতি

২৭৫
এক নামকে! জানি করি

দুক্ভা দেই বহায়।

শীবথ ব্রত জপ 'তপ লহী% স্ন্ওর চরণ সময় ॥ (নবীন)

নামাশ্রষ শুধু গ্রহণ করিয!
».

আব সব দেয় ভাসা'যে যে জল,

তীর৫ঘ-ব্রত-জপ তপ-ব্যতিরেকে,
*
টাকা

জগ-অন্যজ

নিশ্চয সেশলভে সদৃঙ্খরঁ-চবণ ॥
'

আশ] তে! ইক নামণা "1 আশ নিবাস।
পানী মাহী ঘর কতো €৩ মার [পিয়া | (কৰাৰ |)
“আশা ও ভব! নামের কেবল

রাখি”, অন্ত আশ! কর প্রত্যাখ্যান।

জলেব ভিতরে বাস করিযাও,
শিপাসায, হায, জীব মুহামান ।
মধ ম্বাবথা মেদিনা,
কবীব নাম সবাবথী,

ভক্তি স্বাবখা দাস।
ছাঁডা তশবী আশ ॥ (কবীব )

জল[ভিলাষিণী

পৃথিবী যেমন,

ভক্তি-মভিলাষী যেইমত দাস।
কবীর তেমনি
নাম চাহে শু
পরিহার করি* শবীবের আশ ॥
জৈল। মায়া মন রমা! সে! নাম রমাম়।

ভার] মণ্ডল বেধি ঠক, তব অমবাপুব জ্বায়।

৪

(কব)

যে স্বথে মাযাতে
মন ম'জে থাকে;
নামে স্থখ পা যেজন তেমন,

নক্ষত্র-মণ্ডল

বিদীর্ণ করিয়া

অমরাপুরীতে সে করে গমন ॥

দৌহাবলী

২৭৬

তড়পৈ বিজুলী গগন'ম,
পণ্ট। সম্তদক নাবাসত

কশস ছাত হৈ দটি।
পাপ ভাত ঠহ ছুটি ॥ (পণ)

ভুমি পরে কলম

বিদীর্ণ হ'যে যায,

আকাশেতে বিজলী চমকে যখন।
তেমতি সাধগণ
গাহেন বে নাম,
৮

সুদুর'হ'তে পাপ কবে পলাষন ॥

কবীর সদ্গুরু নামসে, বেটি বিঘন টরি জাঘু।
রাই সমান বদন্দবা, কে] কাঠ জবাযু॥ €কবাঁব।)

সদগুক-নামের

প্রভাবে, কবীব,

কোটি নিপ্ৰ দূবে কবে পলাযন।
সবিধার মত
ক্ষুদ্র অগ্নি-কণা
ভন্মীভূত কবে কতেক ইন্ধন!
সবকো নাম সুনাবহ, জে আবৈগা পাল ।
শবদ হমারী সত্য হৈ, দুঢ বাখো বিশ্বাস ॥ (কবীর ,)

সবাবেই নাম

শুনাযে। যতনে,

যাবা তব পাশে করে আগমন ।
সত্য সুনিশ্চয

হয নাম £মাব-_

এ দৃঢ় বিশ্বাস বেখে। অন্ুক্ষণ ॥
তুলসী জাকে মুখনত্ে, ধো।খুহ নিবসহি রাম।
তাকে পগকী পৈতবী, মেবে তনকী চাম॥ (তুলদীদাস। )

ছলেও ধাহার
বদন হইতে
বহির্গত হয শ্রীবামেৰ নাম,
মম গাত্র-চম্ম
হয় স্ুনিশ্চয়
তাহার পাষের জুতার সমান ॥

নামে অবতির নিন্দা

২৭৭
রাম নাম কোহি মুখনতে, 5ল্ট হোয় প্রকাশ।

( পন্ট, 1)

তিনকে পদ বন্দন করে, উ৪,সাহিব মৈ দাল॥

পবম-পাবন
ধারি মুখে কেন
প্রীরামেব নাম হ'কনা প্রকাশ,

কবি আমিতীর,

উরণ বন্দন'

তিনি প্রস্ু মোর, আমি তার দাস ॥
রাঁম নাম জেহি উচ্চবৈ, তেহি মুখ দেহ বপুব।
পণ্ট তিনকে নকয়ক", পনহঠাকা ঠমৈ পূর॥

( পট 1)

বাম-নাম মুখে.

লয়েন যে জন,

ভাব মুখ কব কণ্পুর প্রদান ।
তার নফরের
এই পণ্ট, হথ
“ছুতান তলাব ধুলার সমান ॥
টীক11]

প্যান নপক

চীককল।
পপ

লাহে অজ্রতিল্ল ন্িল্ছী।
00.2

0ত

বসন পাঁপনী বদন বিল, ঘে ন জপহি হরিনান।
তুলমী প্রেম ন বামসেঁ, ভাহি বিধাতা বাম ॥ (ভ্ুলসীদাল।)

মুখ তার গহ্বর,

জিহ্বা তার সাপিনষ

যেইজন নাহিক জপে হরিনাম |

শ্রীধামে প্রেম যার

নাহি রহে, তুলসী

বিধাত। তার প্রতি সততই বাম ॥
হৃদয় সে! কুলিশ সমান, যে! ন প্রবহি হরিণ শুনত !

কৈ ন রামগুণ গান, ভ্তীহ সে দাছুর জীহ সম॥

(তুললীদাস।)

২৭৮

দোছাবলী
কুলিশ-কঠিন সে ছদঘ, যাহ। হরিগুণ শুনি” গলে না।

যে জিহব। কাব না বনগুণ গান, ভেক-জিহ্ব! তার তুলন। ॥
পাম্বাম নন নাহ, বাকাছা আপাত মাত।

' এবার .)

মাটা মিশন বহারকি, খনি মহলা লা ।

জানি না পারিষা,

রাম নাম-মহিম'
হাবাইঈযা

ফেলেছ স্রবিণা আপন।

নাটা ঠিক কবিতে
লাথি মারে কুমার,
,সহিনত হবে লাথি তোমারে তেমন ।॥
বৈল গডন্ত। নর গা, )ক। সাপ অর পোছ।

একহি গুরুকে নাম বি, ধিক দাড়ী ধক এমা ॥ (বব ।)

বিধি ষ|ড গড়িতে নর গড়ি ফেলিলা,
ভূলিল। শুঙ্গ-পুচ্ছ লাগা'তে তোমার ।
(কল গ্ুক-নাম ব্যতিবেকে, তোমার
দ্াডী আর গৌঁপেতে ধিক শতবার ॥
টাক।।

ওর নম গ্রহ শা! করিয়া দাডী-্গোফ বাঁধিয়া খহামবানমরা

লাগার প্রতি

কবাণ যন কটাশ। কররিঘাছেন £ছেগলি ২৩ পাধ পাজিবাত ভন্যা দাডী-শেফ এঙ্গতি যুণওলের
প্রতিৎ কটীগ কৰবিয়াছেন (৬৪ পুঠীব *্মে দোহাথয় ও ০৫ পৃষ্ঠার "দাহাছয় জব, |)

নাম জপত কুষ্ঠা $লাঁ, চুই চুই পড্ে যে চাঁম।

কাঞ্চল দেহ কিস কামকি, যা মুখ নাহি শাম ॥ (কবীর ।)

নামজপকারী,

কৃগীও উত্তম,

মাংস পচে গলে যাৰ পঃভে যায়।
কাঞ্চন-কাযাতে কাজ তব কিবা!

যার মুখে নাহি শাম বাহিরায় ?
নাষ জপত দালিদ্রি ভলা, টঠি ঘরকি ছান।
কাঞ্চন মন্দিল জান দে, যাক! ভক্তি নহি জ্ঞান ॥ / কবীরু।)

নামে অরতির নিন্দ।

.

২৭৯

নামজপকারী
দরিদ্র উত্তম,
ঘরের ছ।উনি টুটিয়ছে যার।
নগণ্য তাহাব
কাঞ্চন-মন্দির,
নাহি যাব ভক্তি তবজ্ঞান সাব।
মহজে। জ। ঘট নাম্ ছৈ সে, ঘট*।শল রূপ |

নাম বিনা ধিরক।র টহ, স্থন্দর ধনন হ হুপ॥

(স্হজ'বাহ্ 1)

যেই দেহে সতত
বিবাজিত শ্রীনাম,
স্থনঙগল-স্ববপ সেই দেহ সার ।
ধনবান ভুপের
যে স্ুন্দব ৫দহেতে
নাম নাই, তাহারে ধিক শতবার ॥
কবীর সোহ সু ভঙ্গ, চে খ শিকাস নামা
”স গকৌ?ন কান/
সাঁ খুখ দাম ন1৯১১

সই মুখ শু4ু

(কবীর)

জানিও উত্তম,

যে মুখ হইতে নাম বাহিরায় ॥
যে মুখেতে নাম,
ধ্বনিত নাহয়
বৃথ। সেই মুখ -কি কাজ বা তায়?

হাতত ঘোন) ধশ *প1, চত্রমুখা বহ নাব'

নাথ ধিন ছমনোকমে, পাণহ ছখ আর ॥ (তজাত 7

বনু ধন-সম্পদ,

হ্যা ল্য হাতা-ন্ঘাভাঃ

চত্ছমুখান্ধনূনী স্মাছে বহু যার,

স্েদ যদি না সাধে

* ভগবন্নাম, তবে

যমলোকে যন্ত্রনা পায় সে অপার ॥

কোটি ককসম কটি পলকমে,

না

জে। রঞ্চক বৈ পাব ।

যুগ আমক জো! পুপ্র করি, মহিলা বিন ঠাব॥

ববীর।)

তদোঞাবলী

২৮০

কোটি কশ্ম কাটে

এক পলকেতে,

আসে যদি প্রাণে এক রতি নাম।

বহু যুগ পরি”

পুণ্য বরিলেও,

নাম ব্যতিবেকে নাহি মিলে স্বান ॥
টাক। | শ্বান- নিয়ামক ভান । নাহি দি, স্থান
বিভাদিভ হইয়া নদে দে। শায দুল হয।

১

অঞ্গাত এব হন »ইন্ত অন্য ভাবে

বাসর স্বখ পা রৈন সুখ, না সখ স্বপন মাহি |
জে নর বিছুড়ে নাম'স, তিনকে। বুপনছাহি ॥ (বর্ীব।)

দিবসে নাহি সুখ,

নাহি সুখ নিশীথে,

স্বপ্পেও তাব কিছু সুখ লাভি ব্য,
বিযুক্ত যেই জন
হয নাম হইতে__
রৌদ্র ব। ছায়। তাব সমান উভয ॥
নাথ লিসা জিন সব লিগা সকল বেদকা ভেদ।

বিনা নাম নববৈ পৰা, পঢতা টারো। বেদ ॥ ( কার |)

নাম যেব। নিযাছে,

নিয়াছে সে সকলি,

জানিয়াছে ভেদ সে বেদ সবাকাব।

চারি বেদ-পঠন

করিলেও মানব,

নাম বিনা নরকে পডে অনিবার ॥
টাকা। হের্দ_ তন্।

নাষ পীউক। ছোডিকে কাব আন্ব” জাঁগ।
বেস্তা কেবে পুত চে, কহৈ কৌনকো বাপ ॥ €ক্বাব।)

প্রিযের নাম যেবা
পারহার করিয়া
অন্যের জপে করে নিষোজিত মন,
অবস্থা জেনে তার বেশ্যাপুত্র সমান_কারে বা সে করিবে পিতৃ-সন্বোধন ?

২৮১

নামে অরতির নিন্দ।

ক্যা লীতা ধনবস্তি্া ক্যা ছোভিয্া নি নিয়। |

নানক সচ্চে নাম বিল, অগ্নগ দোবৈ সক্খনিয়ী। ॥ (নানক ।)

লহইয়া বায কিব।
ধনবান সকলে,
নির্ধনেরা কিইবা ফেলে রেখে যায় *
জত্যনাম বিহীন

ধনী আব নিধন

খালি-হাতে উভযে লইবে বিদায ! "
টাকা । পইব 'বদাৎ- ইহ” গাক হইস্ত £লিয। বাই ব

কুড়ে বকরহি তবন্যলী, খিল মুননাশ।
লহন এজাই নাংনকাব% নাবৈ শ্শতান ॥ (নানক |),

হিন্দুই হক বিশ্বা

হ'ব মুসলমান,

বৃথ।ই ক'রে থাবে সবে আহঙ্কাৰ।
নাম নাল্য যে,

হবেই সাজা তার,

যগ্চপি স্থলতান হয সে ধরার ;
হ্মণ পহনে ভে(জন খাগ্জে। যু 11 না অঙ্।
লানক নাম ন ঠেতলাঃ লাগ হে থ্রু

(শানব 1)

বেশভূব। করিযা
তভাজন করি' বেশ,
পলিযা থাকে বুলি? অদ্ধ নরগণ।

হুর্গঞ্ধ লেগে থাকে
5

কিন্ত গাষে তাদে ব,
নাম যদি তাহাব। না করে স্মরণ ॥

ইক সহী দূজী দোহণী, তীঁজী লো আাবন্থা এবি।
স্থহ'ন পে পচ্চপী, নানক 15 নামৈ পুভাবি॥

(নানক |)

রক্তবর্ণ আব সুন্দরী শোভন!

সোণা-বপ! মোড] যদি নারী হয়,

নাম বিনা! সেও কুৎুদিতা; তাহার

বপের লহরী ব্যর্থ সমুদষ ॥।

দোহাবলা

২৮২

জ্যো ঘেখরকা স্বনা,

জেযো লোভীক। ধশ্ম ।

অন্ন বিন। হল কুটনা,

নাম 'বনঃ রে কণ্ম।

সিষুল তুল। দিযা_

(০রণদাস।

)

সাঁবন যেইমত,

লোভ-বশীহুঁতর ধরম যেমন,

অন্নহীন তুঁযের

কুষ্রন যে.প্রকার,

ভগবন্নাম-হীন কম্মও তেমন ॥
টাক । সীবন-ধিল।ই।

|

রর

চিন্ত/ ত সৎ নামকে1, আউব এ চিডওয়ে দাস।
যে কুছ চিতওয়ে নাম বিন, সোহ বানকি ফাস ॥

ভগবন্নাম সদ

(কবীর ।)

চিন্তিবে, আর কিছু

চিন্তা না করে যেন ভগরদ্দাস।

যাহা কিছু চিস্তিবে

ভগবন্নাম বিনা,

তাহারেই জা।শবে কালের ফাস ॥

মনুয়ার গান ।«
5০৩
০০০

কায়! বি ছোড়ে! মায় বি ছোড়ো, ছেড়ো জীবনকা আশ।
কাম-ন*গক। বন্তি ছোড়ো, করো

জঙ্গলমে বাস

(মুরারি ভঞ্জলে সীতারাম, মুধারি জপলে সীতারাম। )
ছেডে দাও কাঁয়া,

ছেডে দাও মায়া,

ছড, ছাড়, ছাড় দ্লীবনের আশ ।
কামের নগরে
বাস কর! ছাড়,
কর, কর, কর জঙ্গলেতে বাস ॥
** এই গানের ইতিহাস ভূমিকায় ভষ্টবা।

২৮৩

সনুযাব গান

পামনামকো ল্ট পড়ি হৈ, লুটনা হোয় সে। লুট ।

অন্তকালঘে পছিতাওগে বাবা, তন মন ঘাঁয়েগ! টুট ॥
(মুবাবি ভজলে দীতাব,ন ইত্যাধি ॥)

শ্ীরাম-নামের
লুট পড়িযাছে,
**
* লুটিতে হইলে লুটবে এখন ॥
অন্তে হবে, বাব,

পস্ত)”তে তোমারে”

তন্ু-মন যাবে টুটিয়া যখন ।
মরাকালে যো শবণ ব ভাওয়ে, এম গুরুক
নাম ॥
নুরাকি ভজ 11 *ংবাম্, মুবারি জপলে মাতাবাম ॥

মরশেব কালে
শরণ জানহ
পরম গুকর পাবন শ্রীনাম।

মুবারি, ভজবে,

ভজ সীতারামে,

*মুরারি, জপবে, জপ সীতারাম |)

মোহমুদগীর।
মু জঙ্গীহি খন।গমতৃষণা
" কুক তা মনলি বিভৃষণাহ ।
খল্লভস নিজক"ম্মাপাভ্তৎ
বিশং তেন বিনোদয় চিত্তং ॥

ভঙ্জ গোবিন্দং, ভজ গো বিন্দং
ভজ গে বিন্দৎ মুডঘত । (১) *

পরিহব, মুড, ধনাগম-৩ফ,
বিভৃদগষ ভর অন্ুক্ষণ মন ।
লব্ধ হয যাহ। শিজ-কম্ম-ব-ল,

সেই ধনে কব চিন্ত-বিনোদন ॥
টাখা।

তনুবুগে -হে আলবুদি মানথ।
কাতব

বিড়] -বৈবাশ]।

বাকা বন্তে পু

সংসাবোইয়মতাঁব বিচিত্রঃ ।
/ কন্তু ত্বং বা কৃত আঘাঁতসুত্বং চিন্তয় তদ্দিদ্ং ভাতঃ॥ (২)

কেব। তব কান্ত, কেব। তব পুত্র ?
অতীব বিচিত্র এই সংসার ।

তুমি বা কাহাব, কোথা হ'তে এলে__

|

এই তত্ব, ভাই, কবহ বিচার ॥
« পাঠকপাঠিকাগণ প্রতি শ্বোকেব অন্তে এই ছই ছত্র, অর্থাৎ ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি যৌগ
কবিয় পাঠ কবিতে পাবেন ৷

২৮৫

মোহমুদগর
মা কুক ধনস্তসাযাঁবনগর্ববং,

হরতি শিষেযাৎ কালঃ সর্ববং।

মাধাময়মিদমখিলং হিত্বা
ত্রহ্ষপদং প্রবিশাহ বিদিত্বা ॥ (৩)

ক'ধোনাকো। ধন-জন-যৌবন-গর্বব,
কবেন নিমেষেতে কাল সব শেষ।

ত্যজিয! এ মাযাময অখিল বিশ্ব,
ব্রন্মেৰ পশে আাশু করহ প্রবেশ ॥

নলিনাদলগতঙ্জলমন্তিবল",

তদ্ধদ্জীবনমিশয়চপল-।
খিদ্ধি ব্যাধব্যাল গ্রস্ত"
লোক

*শাকহতঞ্। সমস্য ॥ (৪)

পদ্াপত্র জল অতীব চঞ্চল,

চঞ্চল 'আতীন তেমন্তি জীবন।
জানহ নিশ্চয, লোক সমুদয

্যাধি-সর্প-গ্রস্থ শোঁক-নিষগন ॥

ভভ্ব চিন্তঘ সহ চিন্তে,
পবি5ব চিন্বাৎ লশ্বববিপত |
ক্গণমিহ

সা নপশ্তিরেকা

১ভবতি বার্ণবতবণ নৌকা! (৫)

চিত্তেতে সতত চিন্তহ তবু,
পবিহর চিন্তা নশ্বব বিভ্তের।
ক্ষণকাল হেথ। সাধুজন-সঙ্গ
নৌকা হয় ভব-বারি-তরণের ॥

দ্বোহাবলী

২৮৬
ঘাবজ্ছননৎ

হাবম্মরণুং

তাবজ্ঞননীজঠলে

এরনহ ।

ইতি সংসাঃর ক্ফুটতর দোষ,
বথন্মহ মানব অব পাস্তা: ॥ (৯)

জনম্মিলেই মৃত্যু, মবিলেই পুনঃ
জননী-জঠরে হইবে শযন ॥
দোঁষই এ ভবে বেশী দেখা যাষ,

তুষ্ট কিসে, নর, হেথা তব মন ?
টাকা

শ্রটতর দোঃ-গণতপেক্গা] দৌষটাই বেশী চোখে ভাদে।

দিনযা।মন্যো সামং প্রাঃ

শিশিববসাস্থী প্ুনবায়ত: |
বালঃ ঞ্লীডতি গচ্ছত্যাযু-

স্তরপি ন মুগ্ছত্যাশাবাধুঃ ॥ (২)

দিবস-যামিনী, সন্ধ্যা ও সকাল,
শিশির-বসন্ত আসে ও যায়।
কালের খেলাতে আযুতো৷ যেতেছে,
ছাডেনাকো। তবু আশার বাঘ ॥
অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণডং,
দস্তবিতীনং ষাতং তপু" ।

করধুতকম্পিতিশো।
ভতদ গু
সতদপ ন মুগ ত্যাশাভাগডং॥ ৮)

দেহ হলো গলিত, মস্তক পলিত,

সমস্ত দাতগুলি গিয়াছে প'ডে।

কম্পিত ক'রে ধরা যষ্টি কি শোভিছে !
আশা-ভাণ্ড তবুও দেয়না ছেডে ॥
টীকা।

তুণ্ড-াতের মাড়ি।

মৌহমুদগব

২৮৭

স্বরমন্দিরতরু"বাসঃ,
শৃষ্যা ভূহলযজিনং বাস: ।

সর্বপবিগ্রহা ভাগত্যাগ:,
কল্ত সুখং শ করাত বিরাগ ॥ নে

দেব-ন্দিরে বাঁ তকমুলে বাস,
প্র
সকল

শয্যা ভূলিতল, অজিন বমন,

পক্গ্রভোগের ত্যাগ,

নৈরাগ্য কা ন] স্বখী কবে মন ?
টীকা! । শজিন

2 শ্ম । “ব্বীগা
_প্রথম চিন তত্র শিক শা?

শুর দিত্রে পুত্র বান্ধো
সা পুরু হি বগহনন্ধো |

ভব সমচিন্তঃ সর্কত্র তব",
বাঞচন্য চন” চনে খিবুর্ং 30১০)

শত্র-মিত্র-পুত্র-বন্ধুব সহিত
বিবাদে মিলনে ক'লোনা যতন ।

সর্বত্রই ভুমি হও সমচিত্ত,
অচিকে বিষ চাকে যদি মন ॥
সঙ্টুকুল।চল*প্তসমুত্াহ

ব্রক্ষপুবন্দবধিনধ বরুদ্র।ঃ
নত্বংনাহং শীহুৎ লোৰত

শ্ভবপি কিমর্থ খির়তে হোক? € ১)

অষ্ট কুলচিল, পারাবাব সপ্ত,

্রন্ম! ইন্দ্র কদ্র আর দিবাকর,
তুমি আমি বিশ্ব কিছুই কিছু না,
তবে কেন বৃথ! শোকেতে কাতর?
টাকা। কুলাচল- মহেত্দ্রার্দি পর্বত |

দোছাবলী

২৮৮
ভুয়ি মগি চান্তাত্রোক!বিষুঃঃ
বার্থং কুপ্য্সি মগ্যসহিযুঃঃত।,
সর্কাং পঙ্গাত্মস্টাত্মাল"
সর্ধাত্রাঙ্জ ভেদজ্ঞানৎ ] (১২)

তোমাতে ও আমানত

াৰ সঘে বিষুই,

অধৈর্ধ্য হযে তৃমি বুথা কর ক্রোধ ।
সবাবে আপনাতে

দেখহ, সব তুমি,

সর্বত্র হেদঙ্ঞান ত্যজহ অবোধ ও
বালশ্তাবৎ বীডাসন

রুণাবশুঞণীবজঃ |
বৃদ্ধত্তাবচ্চন্তা
এগ্হ,
প্বাম রদ্ধণি বোঁহপি শ লএহ॥ (১৩)

আসক্ত "খলায বহে বালকেবা,

যুবতীর প্রেমে মজে যুবজন ।
বৃদ্ধ সদা, হাঁয, নিমগ্ন চি্তায,

কারো পবত্রন্দে নাহি লাগে মন ॥
নরুবনথহ ভাবয শিত্যং,
শীত

“

তত্হ

আুখলখহ

সন্যা |

পুরাদপি ঘনভাজ্ঞাহ ভীতিঃ,
সর্বউত্রধা কথিত নীতি ॥ (১৪১

অর্থেবে অনর্থ মনে কব নিত্য,

সত্যই তাহাতে নাহি স্থুখলেশ ৷

পুত্র হইতেও ধনীদেব ভীতি__
সব্বত্র উক্ত এ নীতি-উপদেশ ॥

যেহেমুদগব

ই্দ
যাবছিতোপাজ্ঞজনশভ২
*স্টাবন্নিজপবিবাবে। রক্ত: ।
তদহা

চ জরয়া

জজ্জবাদ'»

বার্তাং কোহণি ন পুচ্ছতি ঠগছে ॥ (১7

যতদিন বহে ধনোপাজ্জন-ক্ষমতা,
অন্ুুরাগ্মী ততদিন মিজ পবিবাব |
তৎপবে হলে দেহ জঙ্ঞগর জরাঘ,

বাবত। না কে পুছে গৃহে আপনা ॥
কাম ক্রোধং লোহৎ মোহং

ত্যক্তা বাশ” পণ হি কোত্হং।

আঝ্মজ্ঞানবি হীন! মড।-

স্তে.পচ্যণন্প নবক নিগুঢাঃ ॥ (১১)
কাম আর ক্রোধ আল লোভ আব মোহ

'পরিহবি” কেব! তুমি করহ বিচার।

আত্মজ্জানহীন যেই মৃঢ জনগণ,

ননকে ডুবিযা তার! পচে অনিবাব ॥

ইতি যোড়শোপ ছ্ঝটিবাভিব'শষ*
শিষ্যানাৎ কথিতাভ্যপাদশহ |
যেষাং নৈব ক”রাতি বিবেকং,
তেষাং কঃ কুরুতামতিনবকহ ॥ (১৭)

শিষ্যদের প্রতি এই ষোল শ্রোকে
উত্ত উপাদশ হইল অশেষ ।

ইহাতে যাদের বিবেক না হয,

কিসে তাহাদেব হবে জ্ঞালোন্সেষ ?

যোহ্মুদগব ও দোহাবলা প্রথম খণ্ড
হনম্নাগ|

প্
শি

আত তা

এই গ্রন্থকাবেব অপব গ্রন্থ,

স্ীও্্রীুক্ভিললব্বান্যলী £
মনম্বীগ্রণ্-কর্তৃক মু্ত-বে গশংদিত ভর্তি-গ্রন্থ-_
গুল সংস্কত ও প্রত্যেক গ্লোকের নিলে তৎপগ্যানুবাঁদ ।
আআন্কাল ডল্বল ত্রনাউন্ন? ভুউস্সিন্চা সহ ৩৩২

প্9ভ1

ঘূল্য১২ এক টাক1।
ও্রাঞ্ডিস্তীনন-_

গুরুদান চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্ষ্
২০১নং কর্ণওযালি,ন প্রীট, কলিকত।
এবং

গ্রন্থকাণবব নিকট নিম্মলিখিত ঠিকানায-__
“স্লীন্মী সল্পম্নান্ম্্ষ ভ্ডলস্ন”

নং মধুস্দন লেন, উত্তরপাডা পো; আঃ।
০
শিপ

ছয় শতাব্দী পৃর্ব শ্রীমদ্মিষুপুণী গোস্বামী

গ্রমস্তাগবতৎ-সমুদ্র মন্থন
৬

কবিম্বা *শল চাবি শত বত্ব-বল্প শ্র।ক সগ্রহ ববতঃ, ত্রয়োদশ ভাগ ও

ত্ন্তর্গত অধ্যাম-সমুর্ধয়ে বিভক্ত কবিষ্া, এই ভক্তি প্রতিপাদ্য গ্রন্থ রচনা
করিয়াছিলেন।

সাত্কাদি ত্রিবিধ 'পুরাণসমূ হর মধ্যে সাত্বিক পুবাণগুলিউ

শ্রেষ্ঠ । তন্মধো আবার প্রীমন্তাগ
বই সব্বশ্রে্ঠ । কিউ তাহা সমুদ্র-বিশেষ ।
ধাহাদের

এই সমুদ্র পাৰ হইবার পাধ্য বা অববাশ নাই, তাহাদের প্রাণে

ভগ্ডিরৃমামৃত সঞ্চাব কবিবাব জন্তই বিপুপুরী এই গ্রন্থ রচনা কন্িয়াছিলন।
এই গ্রস্থপাঠে তাহা! শ্রীমন্তাগবৎ পাঠেব কল বহুল পরিমাণে লাভ করিবন।
এতত্সন্বদ্ধে সংবাদপত্রার্দির অভিমতের সাবাংশ নিম উদ্ধত হইল।

তি

হাহিত্তাতহন্বীচ (শ্রাবণ, ১৩১৯ )4 এই গ্রন্থে শ্রিমঘ।গবংবগিত

ভক্ুগণব

পাব চবিজ্র এবং ভক্ত স্ববপভত্ব

প্রবটিত্র

41781

নীম গোস্বামী সার সাস্কৃত ভায়া গ্রাস্থব একথানি টিকা বচনা শাঁধেন।

যুল গ্লোব গুল ফ্াবিস্ত 11খিয়। উল্ত টাবাব অভসবাণ

মিহবাদব কাব ৩1৮এশ

আলা৮া গ্রন্থ অলগ ১ *্ববিয়াণন। আধবান্শ গ্লু অগ্বার মাধুয্য
বক্ষিত হইয়া-হ | খাঙ্গানা “ভক্তমাপশ গ্রন্থব গ্তাথ এই গ্রন্থ সর্বত্র সমাদুত

হউক, ইহাই আ.াদেব আকা |

ও

৬

হম্থুষ্মতাী (২২ আঘাচ, ১৬১৯) :অনগিত

পাছ্য মুলেব যখাবথ

ভাব বর্ণিত ভইদাছ। কেবল ভাহাই নত, ভাষার সবশতায়, ক্নীয়তায়
ও ভাবপ্রবণতাস অনুদিত পদ্যগুলি অন্থবাদকেব অসাধারণ কবিজঃশক্সিব
পরিচয় প্রদান খখিতাছ।

মণলব সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গতি বাখিমা শ্লোকগুলির

ভাব ও ভল্ভিখস প্রকটিত কণা হইমাছে।

গন্থধাণিত পসর্কাত্রই ভাষার

বিশুদি বনিত হইয়া পেখিয়া আত্য৯ সন্দপ্ট হলাম ।

ভু-্পক্মা] (১:১১ ১৯১২ ,টাবার ভাবপহ
স্থশ্দবভাবে সহ্ি'বশিত

হইযাণ্ড £€

কেবল

গ্লোবেব ভাব এমনি

অনবাদ

পডিবাৰ সময় মুল
গ্রস্থ

পড়িাতগ্ বলিয়াই মান হয়| এই উচ্ছঙ্ঘলতাব দিন স্বশ্বতখলতাণ সহিত
সম্পাদিত অনুবাধণ গভিয়া আমব| মুগ্ধ হয়া । শপগুলি যথাস্থানে
হুমম্নিবশিত হওয়ায়, প্রত্যেক
নাব।

ববিতার

অন্থবাদ-থাধুর]। পাঠাকর খন ভরণ

অগুবাদের ভাষ| নব, মধুব, বিশ্ুদ্ধ ও ভাবব্যগুক।

আসন্নল্দবাক্াল পত্রিন্কা (১৯ বৈশা", ১৩০৯) £-অন্বাদক
চিত্ত বিশোদন ছান্দ সরল পদ্যান্তবাদ কবিয়াঃছ্ন| পমন্তবাণদর ভব
“কান্তিযাল|” নয়া টাকাব ভাব সন্ত“বশি হওয়া সাধাবম্ণর পা এই
গ্রস্থ-বন্ত্-পাঠেব বি/শষ স্থুবিণা হইয়াছে । ঞ্সাবার উত্রুষ্ট ক।গ€দ্ব স্থন্দরভা
বড বড অগবে মুত্িত এহওয়ায়, ইহা সর্বালবুষ্দব হ্গরাচ্ে ॥ 'অন্থবাদের

ভাব ও ভাষা মধুর ।
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প্রস্ভুঞ্পাঙ্গ "আনত, আভুুলক্্,
বানের ভাষ! বিশুদ্ধ ও ভাবব্যগ্তরক।

পাঠকের বিশেষ সাহাযধা করিবে।

“গীতান্স

উশ্বজবাদিশ

পোন্লাহ্মী :-অনু-

এ অনুবাদ সংস্কৃত ভামায় অনভিজ্ঞ

ডাড্রর্ভি

ওাহও্রত্ণভা!

ত্রীলুক্ত হীল্সেন্দ্রনাথ দত্ত :-ভক্তিরদ্বাবৎ বাস্তবিকই অযৃল্য
গ্রস্থ। ইহাতে ভক্তি সম্বন্ধে ভাগবতের উপদেশ অতি স্থকৌশলে গ্রথিন্ত
হুইয়াছে।

অন্বাদ্দেব ভাষ! সঃল ও সুললিত।

