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বেহে র বয়ান।

বেহ উমদা জগা সব লােক কিলকাতা;
জােন। খাদার বসিত সথা সকেলেত
মােন॥ ফির া আছেয় সথা
ক কের কািশত।
মার বল তাকত
চৗর হাজার
ী রাড হাজার।
২৩ নং ভবেন
কাহা ॥ খাদাব আেছ বিস তখ উপর। আ মান দুিনয়া চেল তঁ াহার

নজর॥ কান িচজ নািহ িছপা তঁ াহার হজুর। রাশন কিরয়া আেছ স জনার
নুর॥ পাক বিল খাদাওে সকেলেত জািন। পাক বিল দুিনয়ােত সকেল
বাখািন॥ নাপািক তঁ াহার কােছ পঁৗিছবাের নাের। জগা নািহ িদেব সথা আ া
নাগাের॥ কাহাের কিরেত না বেহ মাঝাের। কুম না িদেবক আ া
মৗেতর পের॥ আদালত পের মািমন খুিশ হািসল কের। নাগার পের গজব
আ া আিস পেড়॥ কহ নাহ করেত নাের থািকয়া সথায়॥ য কের স যায়
পিড় খাদার গাসায়॥ ধেড় থেক যেব জান জুদা হেয় যােব। কহ বা বেহে
কহ দাজােকেত রেব॥ ইরাদা আপন িদেল সকেলেত কের। যাইেব ঐ
বেহে েত এ দুিনয়া ছেড়॥

কারান বেহ বয়ান যই তেরহ কের। মুফি ল নাইব তামােদর
ঘের॥ নানান মুি ল আ িম হেয় িগয়া পার। আেখর পঁৗিছেব িগয়া বেহে র
ার॥ ােরর উপের আেছ নবীর তালাও। চিলেত িফিরেত তু িম ন িদেগেত
যাও॥ যত মি ল আেছ দখ তাহার চওড়াই। ততই পাইেব তু িম তাহার
ল াই॥ উ কাতর দরয়া আেছ বেহ অ র। তাহা হেত আেস পািন
তালাও িভতর॥ খুশবুেত মাত কের তালােবর পািন। মুসেকর খুশবু তােহ
আেছ নািক িন॥ সতারা বাহার কের যমন আ ান। িকনারায় তমিন
আেছ পয়ালা সাজান॥ মািমন যখন িগয়া পঁৗিছেব সথায়। হােত কের লেব
বািট জনায় জনায়॥ সই পািন িপেল নািক িন একবার। পয়াসা না হেব
কিভ ই ান আবার॥ এ হয় আওল খুিশ বেহে র াের। নানান আছেয়
আরও বিলব তামাের॥ খয়ােল চলহ তু িম সােতেত আমার। আজব
দিখেব নানা এেকর পের আর॥ ব ত বড় ফাটক আেছ দুয়ার উপর। মিণ
মু া এই সব তাহার পাথর॥ আ ািময়া গিড়য়ােছ যত ইমারত। ইট মািট
দখাইেব কাহার তাক ॥ নীেচ পােন িনগা কির দখ এক বার। সেফদ গােমর
ময়দা মািট হয় তার॥ থাড়ামািট তু েল লও আপনার হােত। মজার মজার বু
পােব তু িম তােত॥ দার ছািড় চল যাই বেহ মাঝার। ইমারত দখ সব

বানান সানার॥ এক দরখত আেছ দখ িঠক িব খানা। তাহার ধেড়েত দখ
িসরফ খািট সানা॥ তু বা নােম সই পড় আছেয় ম র। ডািল তার
পঁৗিছয়ােছ ব ব দূর॥ হেরক মািমন তের আেছ একডাল। তেরহ তেরহ
আেছ তােহ খাইবার মাল॥ ডািলম আ রু আেছ বড় বড় দানা। হাজার
তেরর পােব ফল তােত নানা॥ ল ত সু র তার আ িম নািহ জােন। তাকত
কাহা আেছ স কথা বাখােন॥ আর এক মজা দখ পেড়র বাবত। উিঠেত
পেড়েত নািহ হেব জ রত॥ নুেয় ডািল আ ব তেব মািমেনর হােত। নানা
রকম ফল িনয়া আপনার সােত॥ তখন মািমনগণ ভাি য়া লইেব। আপনার
মি র মত সকেল খাইেব॥ দরখত তু বােত বািক যত ফল রেব। বকেত
সকল সই ফািটয়া পিড়েব॥ জােনায়ার হেব বািহর স সকল হেত।
মািমনগণ ধের লেয় চিড়েব তাহােত॥
লখা আেছ বেহে েত দািখল হইেল। খানা িদেব খাদাতালা মািমন
সকেল॥ বড় খানা হেব ভাই সখােন তখন। হাজার হাজার লাক খাইেব
যখন॥ িক মজা হইেব তেব সথা দিখবাের। মািমন বিসেব যেব খানা
খাইবাের॥ সবূজ রে র পাষ পিরয়া সবাই। বিসেব খাইেত খানা সেব এক
াই॥ মিণ মু া জড়া পাষ ক দেখেছ কেব। সেরফ মািমন ভে খাদা
হেত পােব॥ চাির পােস খািদমগণ কিরেব িখদমত। উদুল কিরেব কুম িক হয়
তাক ॥ এই তেরহ খানা খেত বিসেব যখন। আিসেব তােদর মােঝ আ াই
তখন॥ খুদ সই খানা তেব আ া খাওয়াইেব। মািমেনর হােত িট খাদা
িনেজ িদেব॥ খানার বয়ান ভাই এ রকম আেছ। কমেন তফিসর তার কির
তব কােছ॥ বড় বড় দু এক বাত বেল যাই ন। মছিল হইেব সথা নাম যার
নন
ূ ॥ গা হইেব সথা বেয়ল বালাম। কতােবেত আেছ লখা ঐ তার নাম॥
দুিনয়া হইেব টী আ া িদেব হােত। ভাি য়া লইেব মািমন আপনার পােত॥
স র হাজার খােব কিলজা তাহার। তমাম না হেব তবু বািক রেব তার॥
খানা খেয় স জেন আসুদা হইেল। যাইেব হেরক জন আপন
বাকুেল॥ নাকর পাইেব সথা আিশিহ হাজার। যাহারা কিরেত থােক তার
ইে জার॥ বাহা র জ পােব পৗিছয়া তথায়। যাহারা হািজর রেব আ ার
কথায়॥ বাহা র জ রেব বাহা র ঘের। তখিন পাইেব তাের িদল চােব

যাের॥
খানা খােব হরেরাজ জ েদর সােথ। সানার মেজেত আর ভাল
সানার পােত॥ সরােবেত রাত িদন থািকেব মগন। সরােবর কিম নািহ হেব
কদাচন॥ বেহে র মােঝ িদয়া দিরয়া বিহেব। য যত পিরেব সথা আিনয়া
খাইেব॥ আসুদা য নািহ হেব তু িলয়া খাইয়া। দিরয়ায় পিড়েব সই তেব ঝঁাপ
িদয়া॥ গঁাতা মের মেনর সেক খাইেব তখন। আসুদা না হেব িদল তার যত
ণ॥ এই সব মজা সথা হর রাজ হইেব। মািমন একােম কিভ থেক নািহ
যােব॥ হােমশা থািকেব সথা জায়ািন তাহার। িবমাির না ঘিরেবক
সখােনেত আর॥

িনেল ভে র কথা কারাণ যাহা কয়। ইি েল বেহ বয়ান এই
তেরহ হয়॥ পাক বেহে র কথা তেব ন ভাই। িদল িদয়া কর ই সাফ
সেরফ ইহা চাই॥ ধেড়র মােঝেত রেব যত রাজ জান। িপয়াসা বা ভূ কা হেব
জািনেব ইনসান॥ দেহের বঁাচাবা তের যত জ রত। শরম ঢািকবা তের পাষ
খু সুরত॥ দেহ থেক জান যেব জুদা হেয় যােব। এ সকল জ রত তখন
নািহ রেব॥ তার গাওয়াহ দখ যিদ খানা নািহ পায়। দুসরা িদেন িজসম তার
কাইয়া যায়॥ কমেজার হইেল িজসম জান বঁাচা ভার। র ত র ত হেয়
পেড় আদিম লাচার॥ দহ থেক জান যেব জুদা হেয় যােব। ক বল খানা
খেয় িজস বঁাচাইেব॥ জােনর নািহক কাম খানা িপনা সােথ। ক পাের
খাইয়া খানা জােনের আিনেত। অতএব খানা িবনা িজসম মাের যায়।
যমনকার জান ত িন হােমশােত রয়॥ বেহে েত এই তেরহ যিদ খেত হয়।
দুিনয়া স হেব তেব বেহ তা নয়॥ সথা যিদ খাই মারা হথা যথা খাই।
তফাওত বল তেব িকবা হল ভাই॥ দখহ মােদর িজমস এই দুিনয়ােত৷
তয়ার হইয়ােছ ইহা খুন িজসেমেত॥ অএছা দহ নািহ যােব সথা মােদর
সােথ। বঁাচাইেত কাের তেব হইেব খাইেত॥ তেব িক মােদর িজমস হেব না

কখন। জ র হইেব বেট আর তেরহ জান॥ হানী হইেব িজমস য় নািহ
যার। িজি িগ যার নেহ মকুফ খানার উপর॥ হানী হইেব খানা খাইেত
পাইব। যখন খাইব তখন জািনেত পািরব॥ িজসমািন খানা সথা খাইব না
মারা। বেহ িজ মািন নেহ জানা আেছ সারা॥ দুিনয়ািব িজসম মােদর
য় হেয় যায়। ধড় ছেড় জান যেব দখ জুদা হয়। বেহে যাইয়া তার য
িজমস হয়। আেরক তেরর তাহা জািনহ িন য়॥ আর এক তেরর খানা তেব
তার চাই। হানী খানা িজমস তাের জান ভাই॥ বদানা আ রু তু বা যত বল
আর। িকছু ির হইেব নাক সখােন দরকার॥ সেরফ যিদ খানা খাও◌া রংকরা
হয়। িজমস পূজা হয় তাের আে ল মে কয়॥ িজমস পূজা হইেব না
সখােন কখন। হিদয়া হ আ ায় ভিজব তখন॥ বেহে েত জ রত
ফাটেকর নাই। চার ডাকাইত সথা পােব নাক াই॥ অথবা দািখল যারা
হইেব সথায়। বািহর হইেত তারা কিভ নািহ চায়॥ এমন উমদা জগা ছািড়য়া
যাইেত। কহ নািহ চািহেবক আপন িদেলেত॥ ইি ল বেল বেহে র বার ার
আেছ। বড় বড় দুয়ার স বিল কার কােছ॥ একই সমুচা মিত এক ার হয়।
মলাও তাহােত আর িকছু নািহ রয়॥ পথ ঘাট যত তার পাকা সাণা মত।
চমক কিরেছ তােহ আেছ িচজ যত॥ িদেন আেলা িদবা তের সূরজ নািহ চাই।
রােতর আেলার তের চঁ াদ সথা নাই॥ খাদার বররাহ িযিন মসী যঁার নাম।
রাশন কিরয়া আেছ বেহে র ধাম॥ নজাত পাইেব যতনা দুিনয়া হইেত। সই
নুের বড়াইেব িদেন আর রােত॥ নগেরর িভত দখ জওয়াহর হয়। িভেত
িভেত নানা মিত সদা চমকায়॥ এই তেরহ নানা বাত ইি েলেত কয়। সচ মুচ
তাই িক বেহে েত হয়॥ এসব তমিসল কথা সকেলেত কয়। তমিসল এসব
কথা জািনহ িন য়॥ জগার তািরফ বয়ান কিরবার তের। এই সব লখা
আেছ ইি ল িভতের॥ এই সব পাক খুিশর নহ বচন। ইি েলেত আেছ এই
সেবর বণন॥ নাপািকর কথা তু িম সথা নািহ পােব। মিজেব না আ িম সথা
ের ও সরােব॥ িজসমািন খােহশ সথা পূরা কিরবাের। উমদা ২ ঘের লােক
রািখবার তের॥ বানান হেয়েছ ভ য জন বিলয়ােছ। আসল বােত সই জন
গ িত কিরয়ােছ॥ এক ার আেছ যােত ভে মারা যাই। তাহার বয়ান তেব
কির ন ভাই॥ খাদাও ঈশা মসী হয় সই ার। তাহা িদয়া হেয় যাই মারা
সেব পার॥ তাহা িদয়া যই জন সথা নািহ যায়। বেহে েত সই জন জগা
নািহ পায়॥ ভে যাবার সই বই ার আর নাই। যাইেত তামায় হেব স

জনার াই॥ ইমান আিনেত হেব তাহার উপর। তাহা হেল হেব দািখল বেহ
অ র॥ মারা যােব বে তু িম যিদ ধর আের। কহ নািহ পাের তােম লেয়
যেত পাের॥ পাক পািকজা স স লােক জােন। খাদাও বিল তাের
ফের ারা মােন॥ আমােদর বেহে েত দািখল কিরবাের। খুিলল নজােতর
রাহ দুিনয়া উপের॥ িজনম ধিরল আিস এিহ দুিনয়ােত। কাটাল অেনক িদন
ই সােনর সােত॥ পাক হবা তের লােক নিসহত িদল। পাক নিসহত তার
জবােনেত িছল॥ আমােদর ব
নাহ িমটাবার তের। অবেশেষ িদল জান
গােছর উপের॥ নজাত দিহ া হল িনজ জান িদয়া। ই সােনর তাব
না
িনজ পের িলয়া॥ বেহে যাবার তের সই এক ার। তাহা িদয়া হেত হেব
আমা সেব পার॥ তাহাের ধরহ তু িম বঁাচাইবা জান। দািখল হইবা তু িম
আেখের আ মান॥ দাে র তেরেত জান অেনেক িদয়ােছ। নাগার তের
কেব কবা মিরয়ােছ॥ এমন বেহে কাম নািহক আমার। নক কের হেত হয়
যিদ িজনাকার॥ মাতাল বাদশােত খাদার না পােব এ তার। হায়াত িক
পেত পাের মাতাল িজেনকার॥ পাক পািকজা খুিশ হইেব সথায়। কমন
খুিশ আেছ তথা তািক বলা যায়॥ খাদার কলােম য া তেব মারা পাই।
নহ িদল িদয়া তামাের নাই॥ খাদা পাক বাদশাহত কিরেছ সথায়। িদন
রাত খাদার নুের সথা আেলা হয়॥ সূরজ নািহক সথা নািহক সতারা।
খাদার নুেরর কােছ তারা গেছ মারা॥ ফির ারা িফিরেতেছ হাজার হাজার।
তােদর মার কের তাকত কাহার॥ গাইেতেছ িদন রািত পাক পাক পাক।
তােদর দিখেল বা ার লেগ যায় তাক॥ গায় থাড়ােদর ফর করেয় িস দা।
ইসার েনর বাত কিহেতেছ সদা॥ খাদার জলাল তারা কিরেছ জািহর।
পািকজা সকলই তার অ র বািহর॥ নাপািকর নাম তু িম পােব না সথায়।
নাপাক আদিম সথা জগা নািহ পায়॥ তেব য বেল র শরাব পাওয়া যায়।
আে ল হেয়েছ খ পাগল স হয়॥ ভাল নক মরেদ যিদ র সব পায়।
নক আওরত হেল তেব িক হেব উপায়॥ অওরত তা আেছ ব ত নক কাম
কের। হইেব দািখল ভে মাউেতর পের॥ মরদ যিদ পায় ভে বাহা র
র। বাহা র খসম পােব আওরত জ র॥ লাড়কাবালা হেব তেব আস মান
উপর। আসমােনেত রেব তেব মাউেতর ডর॥ তেব স আসমান নেহ দুিনয়া
হইেব। দুিনয়া আসমােন ফরক িকছু নািহ রেব॥ অতএব বিল ন মুসলমান
ভাই। িজসমািন কানই িচজ বেহে েত নাই॥ িজসেমর খােহশ য পুরা

কিরবাের। নানা তেরহ এই খােন কৗিশশ কের॥ দুিনয়ােত বেল থােক যাের
নাগার। তাহার িক হয় জগা বেহ মাঝার॥ তাহার নফরত যিদ মারা সেব
কির। কিরেব না িক আ া তালা আসমান উপির॥ যিদ আ া হন লােক
জগা নািহ দয়। তেব িক িদেবক করেত নাহ সথায়॥ এ বাত বাওর লােয়ক
কিভ নািহ হয়। র শরাব নাই সথা জািনহ িন য়॥ তখত আছেয় সথা
আ াহ তালার। জওহারেত তয়ার আেছ সেফদ রং তার॥ তাহার উপের
বিস আেছ হ আ া। সকেলর বড়া সই সকেলর বালা॥ মজমুয়া হইয়া
সথা আছেয় মািমন। জলাল তাহার কিভ না দেখ জিমন॥ খুস ও খু রম
আেছ পাক জন যত। আলার বড়াই তাহারা কিরেতেছ কত॥ কিরেছ নমাজ
ফর িসজদা কিরেতেছ। তাহার জালাল তারা জািহর কিরেছ॥ তাহারই
তািরফ তারা গাইেছ হাজার। গাইেছ নানান গীত ক কের মার॥ নজাত
দেহ া য খাদার ফ
। যাহার দৗলেত মািমন হেয়েছ আন ॥ তাল
পাতা লেয় সেব আপনােদর হােত। তাহারই গাইেব তািরফ ব ব মেত॥
দুিনয়ােত আেছ যত আ িমর িফেকর। আিসেব না এক বারও তােদর িদেল
ফর॥ না থািকেব মািমন কিভ িবমার সথায়। না থািকেব সথা কিভ
মউেতর ভয়॥ না থািকেব সথা কিভ পািনর খােহশ। না থািকেব সথা কিভ
দুঃেখরও লশ॥ খাদা তােদর চােকর পািন খুেদ মুছাইেব। দুঃখ িবমাির সথা
আর নািহ হেব॥ মৗত হেব না সথা ফর কিভ আর। মৗেতর হাত তারা হেয়
যােব পাের॥ খাইবার িফেকর সথা আর নািহ হেব। হথাকার যত িকছু হথা
রেয় যােব॥ এই তেরহ বেহে েত খাদার সবা হেব। এই তেরহ বেহে েত
পাক লাক রেব॥ কিরেব খাদার সবা সব জন িমেল। সবা বই আর িকছু
ভািবেব না িদেল॥ পাক িদল লেয় সবা কিরেব তঁ াহার। না হইেল পাক িদল
হেব নাক পার॥ যা িকছু কিরব সব পাক হওয়া চাই। নতু বা বেহে কহ পােব
নাক াই॥ জরা নাহ কেরিছল ফির া এক জন। হঁ াকাইল ভ হেত
তাহাের তখন॥ নাফা আশা রেব নাক সখােন কখন। উমদা খানা পােব নাক
সথা কান জন॥ জ খসম ঘর করা সথা নািহ হয়। সও◌ািরর তের
ঘাড়া সথা নািহ রয়॥ খাদার বি িগ কির নফা উঠাইেব। এই মত ভাব যার
িদেলেত রিহেব॥ মারা গেছ সই জন জািনহ িন য়। তাহার নজােতর আেছ
অিত বড় ভয়॥ র পাব জ পাব শরাব পাব িপেত। ভাল ভাল ঘাড়া
আেছ সথায় চিঢ়েত॥ ভাল ২ মকান আেছ থািকেত সথায়। মািমন পাইেব

যেব বেহে েত যায়॥ এ সব খুদগরিজ কথা বেহে েত নাই। খুদগরিজ সথা
কিভ চিলেব না ভাই॥ খুদগরিজ ছেড় িদয়া পাক িদল হেব। তেব ভাই
বেহে েত জগা তু িম পাের॥ যেত হেল এই ভে এক রাহা আেছ।
খাদাও ইসা মশীহ চল তঁ ার কােছ। বড় মেহরবান সই দুিনয়া মাঝাের।
আপনার জান িদয়া বঁাচায় নাগাের॥ ক এমন কিরয়ােছ দুিনয়ােত বল।
আপনার কের কাম দখহ সকল॥ ল বহাইয়া আর আপন জান িদয়া।
নজােতর চ মা িদল তামাের খুিলয়া॥ এখন নজাত সই লইয়া তামায়।
ডািকেছ হেমশা দখ আয় আয় আয়॥ নজােতর িপয়াস যিদ লািগয়ােছ
তাের। আিসয়া আমার কােছ িপও িদল ভের॥ পয়সা লািগেব নাক মুফত
পাইেব। যই জন ইমান আিন তঁ ার কােছ যােব॥ আর যত দখ তু িম কান
কােমর নয়। ফিরিব দখহ তু িম হয় িক না হয়॥ আপনার মতলব সেব হািস
কিরবাের। কির গল নানা কাম দুিনয়া মাঝাের॥ খাদাও মশীহ যত কাম
কিরয়ােছ। নজাত দেহ ার সাবুত ব ত িদয়ােছ॥ মা হ নাজাত তু িম আিস
তার াই। জ র জ র তু িম বঁািচ যােব ভাই॥

তামাম সুদ॥

এই লখািট বতমােন পাবিলক ডােমইেনর
আওতাভু কারণ এিটর উ স ল ভারত এবং
ভারতীয় কিপরাইট আইন, ১৯৫৭ অনুসাের এর
কিপরাইট ময়াদ উ ীণ হেয়েছ। লখেকর মৃতু র ৬০
বছর পর ( নােম ও জীব শায় কািশত) বা থম
কােশর ৬০ বছর পর ( বনােম বা ছ নােম এবং
মরেণা র কািশত) পি কাবেষর সূচনা থেক তঁ ার

সকল রচনার কিপরাইেটর ময়াদ উ ীণ হেয় যায়।
অথা ২০১৭ সােল, ১ জানুয়াির ১৯৫৭ সােলর পূেব
কািশত (বা পূেব মৃত লখেকর) সকল রচনা
পাবিলক ডােমইেনর আওতাভু হেব।

এই িডিজটাল সং রণ স

েক

এই ই-বই অনলাইন াগার উইিকসংকলন[১] হেত া ।
ােসবীেদর
ারা িনিমত এই ব ভাষী িডিজটাল াগার উপন াস, কিবতা, প -পি কা
ইত ািদ সম ধরেণর কাশনার মু সংকলন গেড় তালার জন
অ ীকারব ।
আমরা কিপরাইটমু অথবা মু লাইেসে র অধীেন কািশত বই িলেক
িবনামূেল দান কের থািক। আপিন আমােদর ই-বই িলেক ি েয়িটভ
কম অ াি িবউশন- শয়ারঅ ালাইক ৩.০ আনেপােটড লাইেস [২] বা
িজএনইউ ি ডকুেম শন লাইেসে র[৩] শতাধীেন বািণিজ ক উে শ সহ
য কান উে েশ ব বহার করেত পােরন।
উইিকসংকলন সবদা নতু ন সদস েদর জন উ ু । এই ই-বইেয় িকছু ভুল
াি থেক যাওয়া স ব, সে ে আপিন এই পাতায় জানােত পােরন[৪]।
িনে তািলকাভু
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