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স্বার্তম নপ্রয় পাঠক 



১০০৩ 

সাাঁঝ নাহরতই হানজর আনম, ভানটখানায় আজ রারত, 
কাজলা আাঁনখর সুন্দনর মর্া মতামার সুররই নদল মারত! 
মসই মে র্জল সুর ও বাণী- ম ারখর মেন মনানা পানন 
নমনলরয় মর্ল সুবাস হরয়- মতামার মখাাঁপার র্াজরারত! 

১০০৪ 

কো বনল ননরজর সারেই রানি তখন মশষ প্রহর, 
পরকারল মজুদ মতামার-নদল আরমাদী শরাব নহর! 
হুরপরীরদর মহররমখানা- মুক্তা হীরার সব খাজানা, 
মন বরল তুই রাখ বাজানা, আমার োকনা মানটর ঘর! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

২ 

১০০১ 

জন্ম েখন উরদাম শরীর, পরনল মকন লারজর মবশ, 

আরর্ই মকন করনলরর তুই সরাইখানার আরমাদ মশষ? 

সরল পরের নহসাব মফনল- ফনকর হরয় রাত কাটানল- 

মকাোয় মপনল সাক্কা নহসাব-পানবই মে তুই হুররর মদশ? 

১০০২ 
স্বরে মদনখ মুঘল শাহী, জালালুনিন আকবরর, 

দাাঁনিরয় আরে আকাশপারন, দুহাত বুরক কররজারি, 
বলরে মজারর র্াফুর রনহম, তুনমই দয়াল তুনমই অসীম- 
আবার আমায় মানব জনম নলরখ নদও দুই 'করর'!! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

১ 



১০০৭ 

জ্ঞানরবত্তা বন্ধু আমার, বার্ানভরা মতামার ফুল, 

ঝররই পরর ঝরি েনদ- বল মতামার মকাোয় ভুল! 

কাতর তুনম অল্প হাওয়ায়- ঝরি নেনন সবই মখায়ায়- 

ঝরির সারে বসন্ত বায়- মকমন করর কররব তুল!! 

১০০৮ 

জীবন ননরয় নহসাবখানা, মতামার নাহয় অরনক বি, 

আনম নাহয় জীবন বরল খিকরুটারক করনে জরিা! 

লাল নসরাজী মপয়ালাখানা,পাররব নর্লরত তা জারনানা, 

এমন তুচ্ছ জীবন েনদ- তা ননরয় কযান বিাই কররা!! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৪ 

১০০৫ 

বন্ধুমহল  ারপারশ মতার, নবরে তবুও তুই একা, 

হাজার নকেু নশখনল মে তুই, তাও হরলানা মতার মশখা! 

এইরে জীরবর আজব জর্ত,হাজার মরতর হাজার পে 

জীবন ভরর মদরখই মর্নল তাও হলনা মতার মদখা!! 

১০০৬ 

বুকটা মতামায় খুরলই নদলাম, মদখ আমার নদরলর র্ান, 

বুরকর উপর কান মপরত রও, র্াইনে মদখ মতামার শান! 

বদ নসীরবর দু:খ কত, গুরণ মদরখা শত শত- 

ঝরিা হাওয়ার সার্র মেন-আেরি পরর মেউরয়র প্রাণ!! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৩ 



১০১১ 

নপ্রয় ভারলাবাসা বন্ধু ওরর্া, মজযাৎস্না োলা রাতআকাশ, 

অনলরন্দ মমার মবলীর মঝারপ- বুরনা রানত ফুল সুবাস! 

এক ন লরত মমঘ মেন তুনম, প্রারন্ত  াাঁরদর নকরণ  ুমী- 

মহমন্ত সাাঁরঝ শীতল করা-বাাঁশীর সুররলা নমনহ বাতাস!! 

১০১২ 

ননশীে রারতর পাহারাদার, হুইরসল মদয় অন্ধকার, 

আমার মভতরর তুনম জ্বরল আরো,আরলানকত  ানরধার! 

ভারলাবাসা তুনম মজযাৎস্নাা্ মত নমনহ কুয়াশা মেন অনবরত 

নক্ষরির অর না বাাঁশী- বহুদূর মেরক নদরয় োও সাি..!! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৬ 

১০০৯ 

মে মাতালনট ভানটখানায় পরিই োরক সব সময়, 

দরজা েনদ হুরীখানার তার সামরন মখালা হয়- 

তার জ্ঞান নক খুলরব জ্ঞানী-  াইরব মসরতা আররা পানন 

বৃোই মতামার জ্ঞান সাধনা, রুবাঈকারর মভরব কয়!! 

১০১০ 

রাত মজরর্ ভাবনে বরস, জীবন োরব নক অংক করষ? 

নবরান আমার রুবাইখাতা, মাতাল কলমও ররয়রে বরস! 

মতামারক শুধু মরন পরি নপ্রয়,রমঘলা রারতর মধু বৃনিও 

আমার সারে ররয়রে মজরর্ ও- ঘাস ফুল মরন  রষ! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  
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১০১৫ 

একনবংশ শতরক এরস, নলখরো রুবাঈ  াাঁদ ননরয় 

নবে েখন হারতর মুরঠায়, নক হরব বল মর্ালাপ নদরয়! 

কনব বরল মানুষ আরে, মপ্ররমর জনয মানুষ বাাঁর - 

মজযাৎস্না এবং মর্ালাপ োিা কাবয বাাঁর  নক নদরয়!! 

১০১৬ 

বদ্ধ মাতাল ঝান্ডা উিায়, জ্ঞারনর নশখা তার হারত, 

তুনম আনম আর সকরল, ঘুনমরয় মেন মাঝ রারত! 

হারতর মুরঠায় জর্ৎ এরলা, বরলন নতনন 'সবই মর্ল'- 

মকয়ামত মতা এরসই মর্ল- হয়রতা শুরু কাল রারত!! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৮ 

১০১৩ 

তুনম মে আমার  াাঁদনী রাত, অঞ্জলী ভরা মবলীর ঘ্রাণ, 

তুনম আমার ঝরির সার্র, উেরল ওঠা মেউরয়র প্রাণ! 

তুনম মে আমার অরঝার বৃনি, র্লা মেরি র্াওয়া র্ান- 

তুনম মে আমার ঘারসর র্ানল া- েল করা অনভমান!! 

১০১৪ 

স্বরে মদনখ অনলরন্দরত, দাাঁনিরয় আরো মজযাৎস্নারত, 

সুবাস ভরা, মকবনল মফাটা, গুচ্ছখারনক ফুল হারত- 

বলরো তুনম  াাঁরদর রারত- বন্ধু আমার এরসা সারে- 

নদরনর েত দূ:খ আরে- োক না দূরর আজ রারত!! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  
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১০১৯ 

সার্রর আমার দৃনি হারায়, মতামার ম ারখ েখনন  াই, 

অপ্সরা মজযাৎস্না রারত মতামার ম ারখরত  ানহরত  াই! 

সুখ নবলাসী জীবনখানন, দুই নদবরসর ওরর্া রানী- 

ভানব আমার একনট কোই- হৃদয় মারঝ মতামাকপাই!! 

১০২০ 

মরার আরর্ই মরর নক লাভ, ভরর মন মতার মর্লাসখান, 

মবাঁরধ মন মতার তানপরুাটা, র্াইনব রারত নবলাস খান! 

পারয় আনম ঘুংগুর মবাঁরধ- না রবা রারত মতারর মসরধ- 

বাহুরডারর বাাঁনধস আমায়- তুই মে আমার নদরলর জান! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

১০ 

১০১৭ 

এইরে মদহ ভানটখানা শরাব ততনর কারখানা, 

ইন্দ্রগুরলার সরাইখানা, মসরতা আমার মবশ জানা! 

ইন্দ্রগুরলা মাতাল হরয়, কত কো োয় মে করয়- 

ম তন োনকস রুবাই কনব- উল্টাপাল্টা তার হানা! 

১০১৮ 

পার মতা সবাই হরবই হরব, অপার মতা নয় মকউ ভরব, 

নেরতার এই ভুবরন- অমর বল মক করব? 

মভরব মদরখা এই জীবরন, নক লাভ এরতা স্বােব ররণ- 

প্রতারণাই ননরজর সরন-ো কররনে পরিই ররব!! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  
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১০২৩ 
রাজ রাজারদর মহররমখানায় োরক েনদ শরতক নারী, 
সরাইখানায় োকরল ক'জন, তারত নক ভাই বািাবানি! 
মাতাল কনব ভানটখানার, সাকীর নহসাব কনরস মে তার- 
এরলারমরলা জীবন মে তার, নয়রতা জীবন সুক সারী! 

১০২৪ 

মসই মে  ারণ পরের পারশ, ঘুংগুর পারয় না  করর, 
ত নত রারত-লক্ষ তারার সামরন মকমন র্ান ধরর! 

মসই মে পার্ল নি মাো- বলরে মতামায় সদাই ো তা- 
মসই মস পার্ল, শুকরনা বকলু মালার সারেও মান করর!  

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

১২ 

১০২১  

পরের বাউল কাাঁদরে পরে- হারারলা নক স্বে তার! 
তানকরয় োরক আকাশ পারন- আকাশতারা সৃনি োর! 
বরল 'রখাদা মতামার আরশ'-জীবন মর্ল পরের পারশ- 

মতামার তরর তানকরয় োনক- দাও প্রভূ দাও নদদার!!  

১০২২ 

মবরহশত নদরয় নক হরব মমার-তুনমই েনদ নাই োরকা, 

পার হরবানা একা একা পলুনসরারতর মসই সাাঁরকা! 

 াইরবা আনম মরাজ হাসরর- জীবন কাটুক এই বাসরর- 

তুনমই মেরকা আমার পারশ - হুর পরীরদর  াই নারকা! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  
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১০২৭ 
মানটর নপনদম, মরনর মভতর, বন্ধ ুতুনম সব সময়, 
বকুলতলার ফুরলর বাাঁশী.আপন মরনই কো কয়; 

কুাঁনিগুরলা ম াখ মমরল  ায়, ঝরর পরর বাসন্তী বায়- 
বন্ধ ুআমার বল এবার, ভারলাবাসা এরর কয়?  

১০২৮ 
আজরক রারত অনলরন্দরত, রাত কাটারবা মতার সারে, 
টরবর ঝারর গুচ্ছ মবনল ফুটনল মতারা মজযাৎস্নারত! 

কারলা টীরপর মসই মে নারী, আজরক  ল  াাঁরদর বািী- 
মতামার সারে রানি কাটুক মনদর রারতর হাস্নারত!  

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

১৪ 

১০২৫ 

মবনদল সাকী, মবদরদী, শুনয আমার মর্লাসখান, 
মতামার আরশ কাাঁনপ আনম, কাাঁপরে না  মতামার প্রাণ! 
শরাবদানী উপুি কর, আমার প্রারণর মর্লাস ভররা- 
আজরক রারত, মতামার সারে কলাবতী র্াইরবা র্ান! 

১০২৬ 
বাংলাভাষার রুবাঈকার, জন্মনদন আজ মতামার, 
মতামার জনয রইরলা মর্ালাপ, ভালবাসা মবশুমার! 

শুরভচ্ছারত আজরক নদরন, বাধরল ভারলাবাসার ঋরণ- 
হাজার সালাম বন্ধুরা মমার-হাজার মজযাৎস্না রাত মতামার! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

১৩ 



১০৩১ 
তুনম মেরনা মজযাৎস্নাময়ী ক্ষীণ কটী মমদ হীন, 
আমার েিারনা শরীর নকররণ হরয়রো আসীন! 
জল ননরয় মখলা করর- পুররান দীনঘর পরর- 

মসই তুনম, মসই আনম-মাঝখারন মকরটরে  কতনদন!!  

১০৩২ 
মে মর্ালাপনট নদরয়নেরল, বইরয়র ভাাঁরজ মররখনেলাম, 
পুররান বইরয় পিরলা ম ারখ- আবার মস সুবাস মপলাম! 
কত কারলর মসই মে স্মৃনত, মজরর্ আরে আজও প্রীনত - 
মুগ্ধ আনম আজও বনু্ধ- মতামার  ুরলর ঘ্রাণ মপলাম!!  

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

১৬ 

১০২৯ 

আমার খুশী ফুরলরা মেন মতামার বার্ারন োরক ফূরট, 
মতামার নননশর নশনশরজরলরা সুবাস মে তার মনয় লুরট! 
বন্ধ ুতুনম মে  াাঁরদর রানি, দুজরনই মহাকারলর োিী - 
মরু তৃষা জার্া বুরক নপ্রয়- মহ নপ্রয়  াাঁদ এরসা েুরট!  

১০৩০ 
অম্বর আজ রারতর মবলা- নস্নগ্ধ  াাঁদ ও মমরঘর মখলা, 
নঝনর নঝনর বৃনি-মজযাৎস্নায় মভরস োয় মন মভলা! 
কত ফুল মফারট এই মরন, এই রারত বরন বরন- 

মকাননদন মদরখা নাই এই রুপ- মধরুাত- কত অবরহলা! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

১৫ 



১০৩৫ 
জীবন মর্ল অরহারানি ননঘুবম কত অংক করষ, 

কতই আরলা জ্বলরলা হৃরদ- প্রারণর সারে পাের ঘরষ; 
আনম মহোয় সরাইখানায়, রইরল তুনম দূর নবরদরশ- 
বৃো মপ্ররমর ঝররলা বকলু-মতামার োবার পে পারশ!  

১০৩৬ 
মতামার মখাাঁপায় মবনল'র র্াজরা, পূব আকারশ রংধনু, 
ঘার্রা পরা ক্ষীণা কনটর - ধুন বাজারনা সুর মবনু! 

সুন্দনর মর্া কাজলা টীরপর- কাাঁ  নদঘীরত সুবাস নীরপর 
নবনেরয় নদলাম শরীরখানন- েনিরয় দাও মর্া ফুলররনু!! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

১৮ 

১০৩৩ 
আমার পুররান ডাইনরটারত হঠাৎ মতামার নাম মলখা, 
মসই মে করব নলরখনেরলম, স্পি মে মনই তার মরখা; 
আর নকেু মনই মলখা মসোয়-মতামার নাম একনট পাতায় 

হাজার রারতর কান্না মসোয়- মে কো মতা মনই মলখা!!  

১০৩৪ 
জ্ঞান মারর্ব উরঠই মর্নেস- ভানবস মকন সুলতান, 
নমরেই মে মতার অহংকাররর মবলুনভরা জাতযমান; 

বুরকর কারে হাত নদরয় বল, োমরব কখন  লরে মে কল 

জাননস নক তুই জীবরনর এই রহসযময় অনভোন!!  

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

১৭ 



১০৩৯ 
পরের  ারণ পরের পরর, না নে মদরখা ডাইরন বাাঁরয়, 
মতামার নজরর পিরবা বরল, বাাঁধনে ঘুংগুর এ দু’পারয়; 
এই শহররর মকান র্নলরত- হানররয় মর্রল পে  নলরত- 
মতামার নারম জপনে সদা,মবনররয় এরসা ননঃশব্দপারয়!  

১০৪০ 
মদ ম ালাইরয়র আড্ডাখানায়, রইনল পরি মর সাকী, 
জীবন মর্রলা মহলায় মফলায়, নামাজ মরাজা রয় বাকী; 
মতার মত েত মর্ানাহর্ার, রহম আরে মখাদাতায়ালার, 
মাফ ম রয়রন তাাঁর ই কারে- আল্লাহ নারম নদল রানখ!  

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

২০ 

১০৩৭ 
ঘুম জার্ররণ, তুনম মে স্বরে, মধুনরমা বাাঁশীওয়ালা, 

মহরস ওরঠ প্রাণ, োদুর্ীর তুনম- মজরর্ ওরঠ শতকলা; 
আনম নান  রারতর তারায়, জটাজুট মমার পার্ল প্রায়- 

নববশ হারত মনদর কলম, শুরু করর পে  লা!!  

১০৩৮ 
তখরনা সাাঁঝ নারমনন আকারশ,সরাইখানায় জ্বরলনন বানত, 
মালতীর বরন ফুল একাকার- ডারক এরসা এরসা সােী ; 
জানন মর্া জানন ওরর মবভুল, কান্নায় ঝরর নবরহী বকলু- 
মস বযোর মনই মকান তুল, তা ননরয় কাাঁরদ মজযাৎস্না রানত 

 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

১৯ 



১০৪৩ 
কনহল মানটর ফুলদানী এক, শুনরর্া কনব রুবাঈকার, 
দুই নদবরসর অনতনে তুনম, জীবন মহো সব অসাি! 
হয়ত ঐ মদহ মানটরত ফুলদানী হরব কুরমাররর হারত 

মসখারন ররব তাজা ফুল - নেন্ন হরয়রে জীবন োর! 

১০৪৪ 
জন্ম এবং মৃতুয মহোয়- ফুল পাখীরদর মানটর ঘর, 

বৃোই ভারলারবরস মর্লাম, ররয়ই মর্লাম মতামার পর! 
মর্ালাপ রং সুরতা নদরয়, "মতামায় ভারলাবানস নপ্ররয়" 

নলরখনেলাম রুমালখানায়- নেন্ন তা আজ জর জর!!  

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

২২ 

১০৪১ 
মতামার পারশ আজরক মেন  াাঁদ মজযানত লার্রে মনলন, 
দ্রাক্ষাররস প্রারনর মজারস রাতখানারকও লার্রে রনিন! 
মরশনম  ুনির নঝনলক নদরয়, লাল নশরানজ োরল্ল নপ্ররয়- 
মজযাৎস্না রারত নশষ বানজরয়-মখলরে ঐ তনুর সনিন! 

১০৪২ 
মৃনত্তকালীন হওয়ার আরর্, প্রারণ আমার ইচ্ছা জারর্, 

হাজার মর্ালাপ ফুনটরয় োরবা, বন্ধ ুআমার মতামার বারর্! 
ইচ্ছা আমার আররা জারর্, মকান একনদন মজযাৎস্না ফারর্ 

রানি মজরর্ পিরবা রুবাঈ, মতামার বারর্ অনুরারর্!  

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

২১ 



১০৪৭ 
নবনকরয় নদলাম  াাঁরদর রানত, শরাবদানী উপুি কর- 
কাজলা আাঁনখর নপ্রয় সাকী-লাল নশরানজ মপয়ালা ভর! 
নদল নদরয়নে করবই মবর , মতার আাঁনখরত মের  মের , 
নবেখানাও মতারকই মদরবা- োল নশরাজী সয়না তর! 

১০৪৮ 
মকালাহল মনই মহররমখানায়, শাজাহান  ুপ মর্ারর, 
লক্ষ মানুষ বুরক মহাঁরট োয়- তাজ রয়  ুপ করর! 

এই পৃনেবী দু'নদরনর মখলা- নদন োয় মহলা অবরহলা 
ভার্যও মর্রে মৃতুযর সারে - সব নকে ুআরে পরি!  

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

২৪ 

১০৪৫  

ঐ করপারলর নতরলর তরর,আসরবা আনম নফরর নফরর, 
উষ্ণতারক লুনকরয় রানখস- সুবাস মাখা মখাাঁপার নীরি! 
প্রাণ নপ্রয়া তুই আসমানী  াাঁদ,নবনেরয় মরখ মজােনাফাাঁদ 

নবনেরয় রানখস ভারলাবাসা- আসরবা নফরর নফরর!  

১০৪৬ 
আজরক নাহয় নশরাজীরত- মপরলম নকে ুস্বর্ব সুখ, 

ভাসরলা না হয় ম ারখর তারায়, হুরপরীরদর মাতাল মুখ; 
মনশা েখন েুটরব সাকী- ভুরল োরবা কাজলা আাঁনখ - 
তারর  ভারলা মর্লাস ভররা- োকরত মনশা মদই  ুমুক! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

২৩ 



১০৫১ 
জ্ঞানরবত্তা বন্ধ ুআমার, মতামার সারে তকব োক, 

 লরে আমার সময় মেমন, এমন কররই জীবন োক; 
হাজার বইরয়র হাজার রীনত, নমলরে না তার মনতর্নত- 

মপয়ালাখানাই আমার র্নত- র্ূঢ় তত্ব মুনক্ত পাক! 

১০৫২ 
সবনকেু মহো জ্ঞারনর আাঁধার ভানবস মকন তুই একা, 
জন্ম মেরক মৃনত্তকাকালীন হরব না তবু মতার মশখা! 

এইরে মহোয় প্রা ীন রানি, তুই মতা কনব নবীন োিী- 
রানি ররব আররা কতকাল- নমনলরয় োরব মতার মরখা! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

২৬ 

১০৪৯ 
বামবার  ুনন মঠাাঁটরজািা মতার, ডানলম লালা টুকটুরক, 
লাল নশরানজএখরনা নভরজ, স্পন্দন জারর্ মমার বুরক! 
মদালসা মতার আাঁনখর বারণ, নবদ্ধ করর আমার প্রারণ- 
োক পরি মমার দুননয়াদানর- আমায় মন মতার সুরখ! 

১০৫০ 
আজ ফাগুরন আমার মরন, রনিন সুবাস মদয় মে মদাল, 
নঝরলর পারর আমার ঘরর,  াাঁদখানা মে রয় নবরভাল! 

উরদাম হাওয়ায় োয় নান রয়- এমন জীবন  াইরে নপ্ররয়- 
দুরখর সুরর তাল বানজরয়- বানজরয় মদ না সুরখর মবাল!! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

২৫ 



১০৫৫ 
জন্ম মৃতুয এক মহরররম, নক মলূয মতার বল সাকী? 
আসা োওয়াই সার শুধু মতার ইচ্ছা সকল রয় বাকী! 

মৃনত্তকাকালীন হওয়ার আরর্, কর মখলা এ জীবন ফারর্ 
রািানল কত নতুন রারর্, েুটনল কত পে হাাঁনক! 

১০৫৬ 
মপয়ালাখানন নতুন আমার- পরুরান শরাব োরল্ল সাকী, 
মজযাৎস্না মাখা  াাঁদনী রানত মবহুাঁশ আমার দুই আাঁনখ! 
বলরতা আাঁনখ মদখনব েনদ, মনদর রারত  াাঁদনী নদী - 
শরাব নদী বইরে নদরল- তার মদরহরই মরাশনন মানখ! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

২৮ 

১০৫৩ 
ঘুমায় রারত মানুরষরা সব, মরার মত রয় পরি, 

তারা নক জারন রারতর ফুরলরা রারত ফুরট োয় ঝরর! 
রারতর র্ল্প এমনন কত, োয় নমরল- মে হাজার শত - 
কত মানুষ ঘুমায় রারত, জারর্না হয়রতা আর মভারর! 

১০৫৪ 
মপয়ালা ভরা নশরানজ োককু, মজযাৎস্না রারত উেল প্রাণ; 
বুক ভরর আজ টাননরবা সাকী,  াাঁদ নকররণ মানটর ঘ্রাণ! 
এখারন কত ফুরলর মবসানত- পরদ পরদ কত রনিন সােী 
মতারক মেরি োরবা ন ন্তা এরল-মকাঁরদ ওরঠ আমার প্রাণ! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

২৭ 



১০৫৯ 
জ্বলরো তুনম আর্রবানত, সুর্ন্ধ তার  ারনদরক, 

মন মে সাবার ভারলাই লারর্- তুনমই নাহয় হও নফরক! 
ভার্য মতামার আর্রবানত, জ্বরল্ল েখন মপরল সানে- 
মশষ স্ফুনলঙ্গ ননরভ েখন- মক বা তাকায় তার নদরক? 

১০৬০ 
নাইবা ভাবনল সলুতান তুই, জন্ম মৃতুযর এই ধরা, 
নাইবা ভাবনল এই জীবরনর কি দু:খ মশাক জরা! 

এই মে জীবন সরাইখানা, ফুল মফাটারত মনইরতা মানা- 
মহাক না জীবন ফুল বার্ারনর রনিন ফুরল মমৌ ভরা! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৩০ 

১০৫৭ 
মমঘবতী এলানরকশী কনযা মকন ম ারখ জল 

বুরকর নভতর সার্রদীনঘ হাজার মফাটা শতদল; 
আনম মরু তপ্ত ধরা- ল ুহাওয়ারত জীণব জরা- 

মতামার কারেই খুাঁরজ নফনর ভারলাবাসা সুখ অতল! 

১০৫৮ 
কালরক েখন মৃতুয আমার, বন্ধ ুমতামরা মে মেোয়, 
বুরকর মভতর বাজরব বাাঁশী, কান্না মেন নক বযোয়! 
আনম তখন অরনকদূরর- হয়রতা কাাঁদরব বযোর সুরর 
মরন মররখা বনু্ধ তুনম- আসরো মসো- আনম মেোয়! 

 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

২৯ 



১০৬৩ 
ঘুম হরতানা মসই মে নপ্রয়া- না শুরল তুই তারই পাশ, 
মরর নর্রয় নাম হারানল, হরয়ই মর্নল নারমর লাশ! 
তুলয কররল মরদর ভাি, জীবনটারে আররা অসাি- 
শুইরয় নদল মর্াররর নভতর- এইরতা ননয়ম-দু:খ পাস? 

১০৬৪ 
ভানটখানার ম ালাই ভাাঁি, জীবনখানা অধম তার, 

এইরতা আনে আরলার মদরশ এইরতা ন র অন্ধকার! 
োকরল জীবন মূলয আরে-না োকরল মতা সনব মর্রে, 

জীবন মেন পুতুল মখলা- সুতার ঘুনট হারত তাাঁর। 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৩২ 

১০৬১ 
ফুটরলা অনত সংরর্াপরন, পাররসযরই মর্ালাপ মরন, 
বাংলা ভাষায় নলখরো রুবাঈ, পিরে তা সব বঙ্গজরন! 
মর্ালাপ মফাটাও রুবাঈকার, বঙ্গ মদরশর  ানরধার- 

ভারলাবাসার মাতম মতাল-মর্ালাপ মর্ালাপ সম্ভাষরণ! 

১০৬২ 
আজরক মদনখ মরনর মারঝ র্ভীর রারত তুলকালাম, 
আাঁধার হরত কারা মেন ডাকরে ধরর আমার নাম! 
করবই তারা মারা মর্রে, বলরে তারা নহসাব করষ- 
মররল মানুষ োরকনা তার এক মপয়ালা মরদর দাম! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৩১ 



১০৬৭ 
মকউ জানননা কারলর নহসাব অনন্তকাল বলনে সব 
লুকারনা এই সতয শুধু; জারনন আমার নপ্রয় রব! 
তাাঁর ইশারায় ফুল বানর্ া, তাাঁর ইশারায় মরা বাাঁ া- 
তাাঁর ইশারায় মশারকর মাতম- তাাঁর ইশারায়ই উৎসব! 

১০৬৮ 
তুইরতা মকবল দাবার মবাাঁরি, ইশারারতই নরি  রি, 
কান্না হানসর নাটক কনরস-মেমন নতনন আরদশ করর; 

নক মূলয মতার বলরর মভালা,মতারর  ভারলা মানটর মখালা 
হাজার রনিন স্বে মে মতার, এই ধরারতই হাওয়ায় ওরি! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৩৪ 

১০৬৫ 
আনমই েনদ মানটর ততরী, তাইরল তুনমই কুম্ভকার, 

ভাংর্া র্িা মখলরো মখলা, সব মখলা মতামার একার! 
আমরা শুধু পাশার ঘুনট, দম ফুরারলই হয় মে েুনট 

সব মখলারতা মখলরো একা-আনম মকমরন মর্ানাহর্ার! 

১০৬৬ 
হাস্নুরহনার র্ন্ধ ভারি, মধয রারতর মজযাৎস্নারত, 

কারলর  াকা ঘুররে দ্রুত জীবন মঘারর তার সারে! 
জীবন মে এক আর্রবানত, র্রন্ধ সবাই োরক মানত- 
ফুনররয় মর্রল র্ন্ধ মতামার, নমশরব তুনম মানটর সারে! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৩৩ 



১০৭১ 
ফাগুন মর্রলা নওররারজ আজ, মালরে র্াও বলুবুনল, 
বদাখসানী মর্ালাপ তুনম, মকমরন মতামায় আজ ভুনল! 
জনিরয় আরো লাল শািীরত, সুবাস মখাাঁপা র্াজরারত- 
পান্তা ভারতর ম ালাই মখরয় কাজলা আাঁনখ েুলেুনল!! 

১০৭২ 
পানসব মর্ালাপ বন্ধ ুআমার, নওররাজী আজ মজযাৎস্না রাত, 

মতামার স্মৃনত রইরব বুরক, সরাইখানায় সারারাত! 
আজ নমননত মখাদার কারে, আকাশ মেন  াাঁদনী োরক- 
নদল মখালা মর্া আজরক আনম- নহবতী সুর কররে মাৎ! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৩৬ 

১০৬৯ 
মহাক বা না মহাক ম ারখর মদখা; মতামর আমার ও নপ্রয়, 
মবলীর র্াজরা রইরলা মহোয়, ভারলাবাসাটুকু  ননও! 
আজ মবারশরখ মতামার তরর, সূেব উঠুক মসানা ঝরর- 
সারা জীবন সুরখ োরকা - দূররর হরলও আশীষ ননও! 

১০৭০ 
পয়লা মবারশখ নব বষব, রইরলা আশীষ বন্ধ ুজন, 
এ বেরটা সফল হরবই, মরন প্রারণ কররা পণ!! 

সারাবের সকাল সাাঁরঝ, কাটারবা নদন ভারলা কারজ- 
মদরশর কলযাণ হরবই হরব- মসই আশারতই ররব মন!! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৩৫ 



১০৭৫ 
এই পৃনেবী প্রা ীন সরাই, হালখাতা হয় নওররারজ, 

অরনক বন্ধ ু রলই মর্রে, আমরা নক আর তার মখাাঁরজ? 
ম ালাই ভারত মরদর মনশা, আজ হারালাম সকল নদশা- 
আনে োরা মজযাৎস্নারারত- তারদর শুধু নদল মখাাঁরজ! 

১০৭৬ 
মকাোয় নবাব আলীবদবী- মকাোয় নবাব নসরাজ আজ, 

মদখরল নকনা ম ৌি শ মতইশ- বাংলারদরশর নতূন সাজ! 
এইরে খুশীর মজায়ার ভাসা, রনিন মদরশর কৃনি ভাষা- 
মদশ আমারদর শাসন করর জন র্রণর নপ্রয় রাজ! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৩৮ 

১০৭৩ 
আজ এরসা প্রারণর কারে, র্াজরা মেন মখাাঁপায় োরক, 
মবলীর র্রন্ধ মাতাল হরবা, নওররাজ এ মজযাৎস্না রারত! 
নাইবা হরলা ফুরলর বাসর, নকরণ মালায় স্মৃনতর আসর 

আনন্দটুক লুট করর মনই- নাই বাাঁন  েনদ কাল প্রারত! 

১০৭৪ 
মতামারদর কারে নমননত আমার, বন্ধ ুওরর্া দূররদশী, 
আমায় মজরনা আপন ভ্রাতা- নইরকা দূররর প্রনতরবশী! 
এই মে মতামার পার্ল ভ্রাতা, রুবাঈ নারম মলরখ োতা- 
মতামার কো ভারব বন্ধ ু মজরর্ মজরর্ মজযাৎস্না নননশ! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৩৭ 



১০৭৯ 
নবররহর আগুন মজ্বরল আনে ননতয মতামার প্রতীক্ষায়, 
কখন তুনম ডাকরব সাকী - উঠরবা আনম মতামার নায়; 
মর্লাস আমার শুনয আনজ- মতামার কারেই সব নশরানজ  
সব নকেুরতই আনম রাজী- ডাকরল আমায় দনখন বায়! 

১০৮০ 
নভতর বানহর মেখারন  াই- মন বরল মে সব অলীক, 
এই মে আনে, এই মে মনই, কারলর ররে সব মবনঠক! 

এই মে আমার মর্ালাপখানন- মতামার জনয মহ মমার রানী- 
লুনটরয় পরি দলগুরলা তার মকমরন ভানব নয় সনঠক! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৪০ 

১০৭৭ 
বাজরলা বাাঁশী তুরু তুরু, আররক বের হরলা শুরু, 

সকালরবলা মর্ালাপ হারত হাসরলা মতামার বাাঁকা ভুরু! 
ম ৌিশত বাইশ মর্ল, ম ৌিশত মতইশ এরলা - 
কখন তুনম বলরব কো, বুকটা মে মমার দুরু দুরু! 

১০৭৮ 
ভার্য মদবী মখলরে মখলা, তার সুরতারত নদরচ্ছ টান, 
আনম শুধু নার র পুতুল, তার মখলারতই আমার মান! 
সদাই বনল ভার্য মদবী, আনম মতামার  রণ মসবী- 
ঘটরে ো এই জীবরন - সব নকেু মতা মতামার দান! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৩৯ 



১০৮৩ 
ডাকরে আমায় স্মৃনতর নদী, ডাকরে বুরনা মজসনমরন, 
হানররয় মর্রে মস র্াাঁও আমার নতুন হাওয়ার এই নদরন। 
ভারলাবাসা েনদও অপার- হানররয় মর্রো তুনম আমার- 
মুরখার োরক মকমরন স্মৃনত- হারারনা মসই নদী নবরন!! 

১০৮৪ 
 াাঁদখানা আজ নাইবা উঠকু তুনম েনদ োকরল পারশ; 
োকরলা শুধু বুরনা মবলী অন্ধকারর ফাগুন মারস! 

নপ্রয়া তুনম আগুন লার্া - হাজার ফুরলর সুবাস জার্া, 
এই বসরন্ত অন্ধকারর োকরবা রানত সবুজ ঘারস!! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৪২ 

১০৮১ 
হনরৎ পাতার হৃদয় আমার- দুধকমুারী নদী কই, 

কাাঁদনে আনম পরের ধারর, ঝরণা মেরল দাও মর্া সই! 
আজরক আবার  াাঁদনীরারত, হাস্নুরহনার ফুল সভারত 
নবষাদ মবনুর সুর বানজরয়, মতামার আরশ বরস রই! 

১০৮২ 
ধার করা মমার মদহ খানন, ধার করা এই প্রাণটা মমার, 
সরাইখানায় রয় মে পরি- নবষাদ বরনর মাতাল ম ার! 

করনে মখলা কানামানে, লক্ষয মেন মনর-বাাঁন - 
মনই লুরকারনার জায়র্া মহোয়- সব ঘররর ভাংর্া মদার! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৪১ 



১০৮৭ 
পানশালানটর বাইরর খুাঁনজ, নভতরর খুাঁনজ শরাব দান, 

মকাোয় সাকী লুনকরয় তুনম, মররে আমার তৃষায় প্রাণ! 
ডানলম লালা মঠাাঁরটর ফাাঁরক, মু নক হানস লুনকরয় োরক 

শূনয মপয়ালা আমার, মদৌরি এরসা মপয়ারা জান! 

১০৮৮ 
তুনম মেন এই মরুরত বইরো নদী খুব শীতল, 

নদীর পারশ ফুল বানর্ া, বুলবুনলরা রয় নবরভাল! 
আনম মহোয় তরুণ কনব- শরব্দ র্াাঁনে ফুরলল েনব- 
 াাঁদনী রারত মরুদযারন রুবাঈ আমার খায়রে মদাল! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৪৪ 

১০৮৫ 
তুনম আনম োকরবা শুরয়- আজরক রারত ঘারসর পর; 
বুনলরয় নদও নকরণ পরশ  াাঁদ ও তারার নীল ঝালর! 
এই মে আমার কুঞ্জবরন মদখা মহাল মতামার সরন- 
কারলর পরে দুজন নমরল জীবন নারমর এক সফর! 

১০৮৬ 
মহ আমার মসই অসীম আরলা, ভনররয় নদরল নদল আমার, 
তবভরব তার ঋদ্ধ আনম- মসজদারত োয় নদন হাজার- 
ফুরলর র্রন্ধ উঠরলা ভরর- এই মে জীবন  রা রর- 
নদরলর নজনকর তারল তারল- রানিনদন মহাক কাবার! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৪৩ 



১০৯১ 
আজরক মকন নবষাদ লারর্, মপয়ালা ভরা নীল আকাশ; 
আজরক মেরনা অনলরন্দ আর মবলী ফুরলর মনই সুবাস! 
আজরক মেরনা  াাঁরদর হানস লার্রে মকমন বানস বানস- 
আজরক মেরনা মসই তুনমও আরর্র মত নয় সুভাষ! 

১০৯২ 
মতামার মদহ দ্রাক্ষা বরনর, হাজার সুধার কারখানা, 

হাজার মাতাল খারচ্ছ মস সব, মতামার নকেু মনই জানা! 
হায়রর আমার সুধার পার্ল, ভানটখানার মনই মে আর্ল- 
মদদাররস সব  লরে খাওয়া- নবরবরকরও মনই মানা! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৪৬ 

১০৮৯ 
বন্ধ ুনবরবক মকাোয় তুনম, মদখরত মতামায় ইরচ্ছ করর; 
মরনর নভতর একনট প্রশ্ন ঘুরর মবিায় বারর বারর! 

একনট মাি মর্ালাপ ননরয়- আমায় তুনম নদরল নবনকরয়- 
ভারলাবাসার দাস মে হলাম  মসই মে নারী তার করর! 

১০৯০ 
আনম তখন মরুর মারঝ, রানিরবলা উঠরলা  াাঁদ; 

মরাশনন ভাংর্া মেউগুনল সব তনলরয় নদরলা মরনর বাাঁধ! 
 াাঁরদর আরলায় পিনে রুবাই, একা একা মকউ পারশ নাই 
মনই পারশ মনই তুনমও সাকী - মপয়ালা ভরা সব নবষাদ! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৪৫ 



১০৯৫ 
মদরহর নভতর বাদীনববাদী, আর কতনদন মমাখতারী! 
অমরতার র্ল্প ফাাঁনদস, দুই নদবরসর সুক সানর! 
আজরক েনদ মদহ খানা নলল্লাহ নারম হয় মে ফানা- 
মদখনব তরব পরদ পরদ- আরে কত খবরদারী! 

১০৯৬ 
রানি মজরর্ জীবন ভানব- দীঘবোরসর অন্ত নাই, 
সৎ অসৎ সকল কারজর-মশষ ফলটা শুনয পাই! 
ননষ্ফলা এক জীবন ননরয়, রানিনদবা  লনে নপ্ররয়- 
বলনে মুরখ, আনে সুরখ- আমার মকান দু:খ নাই! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৪৮ 

১০৯৩ 
নীল  াাঁরদায়ার আকাশখানন আজও তারায় ঝলমরল, 
জন্ম মৃতুয  লরে মহোয় কাউরক নকেুই না বরল! 

 লরে ধরা আপন মরন, মনই মোর্ারোর্ আমার সরন- 
কখন মেন আনমই হারাই- মতামায় নকেু না বরল!! 

১০৯৪ 
জীবনটারকই বাসনল ভারলা, ওরর আমার মনরভালা, 

পাাঁিমাতারলর আড্ডাখানায় মনটা মে মতার মদয় মদালা! 
নক পানব তুই এই জীবরন - মতার নক নরস্তা কান্না সরন- 
স্বে এবং আশায় আশায়- করনল কত জল মঘালা! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৪৭ 



১০৯৯ 
মসারাহী মতামার ভরাই সাকী, বলরো মকন শুনয আজ; 
হরলম না হয় মসরা মাতাল; পরর ননলাম মসরার তাজ! 
র্াইরো তুনম ম ারখ মনশা, আজরক হরল মরদল মঘাঁষা- 
মৃতুয মলখা ললারট োর, নক হরব তার পিরল বাজ! 

১১০০ 
সঙ্গীনন মমার  াাঁদনী রারত, মবলীর র্রন্ধ হৃদয় মারত, 
শুনয আমার মদহ মপয়ালা, নদলাম নপ্রয়া মতামার হারত; 
 াাঁদনী তরল দাও মর্া মেরল- নাও েনদ আর রানি মমরল- 
দু:খ মতা মনই শরাব হারত- তুনম আমার আরো সারে! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৫০ 

১০৯৭ 
মজযাৎস্না ঝরুক মতার হানসরত, মুখ না মেন রয় মনলন, 
আসরে করম জীবন মেরক, মনদর মাখা খুনশর নদন; 

অসাি শুরনয খুাঁজনব নকরর- মেনদন মর্রলা আর না নফরর 
আয়না মহোয় নশরানজরত- সদাই রানখ মঠাাঁট রনিন! 

১০৯৮ 
রহসযটা ররয়ই মর্ল- জীবন ননরয় কারসানজ, 

নানান বযাখযা নদল আমায় নানাপরদর মমাল্লাজী! 
তুই মতা আবার নবরবকধারী, একট ুখানন স্বে ারী - 
এ কোটা বুরঝই মর্নে- জীবন ননরয় নয় বাজী! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৪৯ 



১১০৩ 
মশাকাতুর দুখী সার্রর, জীবন খুাঁনজ েত শতবার, 
মৃতুয এবং মৃতুযই এরস, দাাঁিায় সামরন বার বার! 

আনম নিয়মাণ বন্ধ ুআমার-মকন মদখা মপলাম মতামার; 
মকন নমরে এ মপ্ররমর ধরায়-  াাঁদ ওরঠ ভারলাবাসার! 

১১০৪ 
মনশা েখন তুরঙ্গ আমার, ডাকনে মতামায় দরাজ নদল, 
আরশ মতামার বন্ধ নানক, সব দররাজায় আাঁটা নখল? 

আনম নাহয় মর্ানারহ কাজী - মরন প্রারণ মদাজরখ রানজ  
তাই বরল নক এই জীবরন পারবানা মতামার দয়ার নদল? 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৫২ 

১১০১ 
এইরে ক্ষনণক জীবন মপরয়,ভারলাবানস মতামায় নপ্ররয়, 

মজযাৎস্না কত অস্তনমত মবলী ফুরলর ঘ্রাণ ননরয়, 
ধমব বরল কমব ফরল জীবন োপন পরকারল- 

মৃতুযপাররর পরকারল, মতামায় পারবা নক আর নপ্ররয়? 

১১০২ 
মৃতুয মলখা ললাট ননরয় এরসনেস মতা এই ধরায়, 

শযামল সবজু মনটা ননরয়, মদহটা মতার মরার্ জরায়; 
মাতলামী আর করনব কত, আজ হরয় ো মসজদারত- 
কখন মেন মদহ মনৌকা মবরধ োয় মে মকান  রায়!! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৫১ 



১১০৭ 
মজযাৎস্না মেন মনদরা তরল, আকাশ মেরক পিরে আজ, 
নবনেরয় নদলাম মদহরপয়ালা-োক পরি সকল কাজ! 
আজরক রারত নাহয় েনদ, হরয়ই মর্লাম মতামার নদী- 
পাল তুরল দাও আমার বুরক-মাোয় রয় মপ্ররমর সাজ! 

১১০৮ 
ভাবরো মকন কনব তুনম- জীবন মর্ল বরবারদ, 

এইরতা জীবন আরলার ভূবন-দু:খ এবং সুখ স্বারদ! 
সনঠক নহসাব মনইরতা জানা, জীবন েখন হরব ফানা, 
মতামার হরব মকান নঠকানা- কুঞ্জবন না মকান খারদ! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৫৪ 

১১০৫ 
মফস্বরলর মসই োরদ, তুনম ও আনম  াাঁদরারত; 
পূরবীটা করে মতামার- বাাঁশী নেল মমার হারত! 

টরবর মবলীর েুটরলা ঘ্রাণ, মজযাৎস্না রারত র্জল র্ান 
বযাকলু সুরর মদালসায়-মভরসই মর্লাম আজ রারত!! 

১১০৬ 
 াাঁরদর পারন ম রয় নপ্ররয়, পেমীরত ধররল সুর, 
হঠাৎ মজযাৎস্না বনযা এরস ভানসরয় নদল অন্তঃপুর! 

র্াইরল েখন র্জলখানা-কনবর নদল মতা হরলা ফানা- 
ঝলরস মর্ল হৃদরয় তার, বল নপ্ররয় মকান মস নূর? 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  
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১১১১ 
জীবন নারমর পরবব পরবব, কারলর মরারত মহাজীবন, 
দু:খ সুরখর মায়াবী ররে,  লরে মতামার পনরভ্রমণ! 

এইরতা মদহ মসানার খাাঁ া- খাাঁ ার নভতর মতামার বাাঁ া- 
খাাঁ ার মভতর কত লীলা- খাাঁ াই মতামার বৃন্দাবন! 

১১১২ 
জানন নপ্ররয় মররল আনম, কাাঁদরব তুনম কয়টা নদন, 
মরন মররখা মশাধ হয়না, ভারলাবাসার মকান ঋণ! 
োকরবা আনম মতামার পারশ, মৃতুয নামক পরবারস 

স্বরে হয়রতা মদখরব নপ্ররয়-মতামার তরর বাজাই বীণ! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৫৬ 

১১০৯ 
এই মে জর্ৎ প্রা ীন সরাই, সব সময়ই মবদরদ, 

জীবন ননরয় জ্বলরে সবাই, মৃতুয মারনই তামাম মশাধ! 
মারয়র র্রভব জন্ম আমার, মানটর কবর মশষ মশাবার- 
জীবন ভরর মখলা শুধ-ু ভারলাবাসার হাজার মবাধ!! 

১১১০ 
মরনর কাজীর দরবারর মতা ননতয কনর কতই পাপ, 

মসোয়ও আরে জল্লাদ এক, তরবানর তার মখালা খাপ! 
নবরবক নারমর জল্লাদ মসই, আরর্র মত মজায়ান মতা মনই 

জবেুবু বৃদ্ধ নতনন- সকল পারপর কররন মাফ!! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৫৫ 



১১১৫ 
আজরক আনম মবলী ফুরলর সবুাসখানন বুরক ননরয়, 

নীল  াাঁরদায়ার তারার নরভ-মতামায় খুাঁরজ নফনর নপ্ররয়! 
মবলীর মালা আমার হারত- এরসা নপ্ররয় স্বে রারত 

মতামার হাজার রারতর র্ল্প এ মজযাৎস্নায় োও শুননরয়! 

১১১৬ 
আজরক রারত নয় অনভমান, দুজন নমরল মদখরবা  াাঁদ, 
মজযাৎস্না এরস লুটরব বরন, মভরি োরব মরনর বাাঁধ! 
অনলরন্দরত রইরবা বরস, মন নভজারবা দ্রাক্ষা ররস- 

রইরবা ম রয় মতামার মুরখ- মদখরবা আনম নমনটরয় সাধ! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৫৮ 

১১১৩ 
নকতাবখানা পরি মদখ, র্াফুর রানহম নাম েনদ তাাঁর, 
নমলরব মানফ সব পাপীরদর-এই মে ধরা সরাইখানার! 
কনরনা ভয় মকানরস পে, কালরক হাসর মরাজ নকয়ামত 
নকরসর আমার নব ার বল- ঘুনট আনম তাাঁর লীলার! 

১১১৪ 
এইরতা মতামার কুঞ্জবরন-তুনমই হরল মবখবর, 

লুটরলা মতামার ফুলগুনল সব, মতামার নারম গুপ্ত র! 
লুনকরয় আরো মকাোয় তুনম, মতামার মখাাঁরজ  নষ ভূনম- 
মদরহর নভতর খুাঁনজ মতামায়- মকাোয় তুনম রুদ্ধ মদার! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৫৭ 



১১১৯ 
নক মখলা মে মখলরো তুনম, তুনমও জারনা আনমও জানন, 
তবু তুনম মজযাৎস্না রানত- ভারলাবাসার মর্ালাপ মানন! 
মতামার হারত নাটাই নদরয়, রুবাঈ নলনখ ননতয নপ্ররয়- 
আমার কারে কলম শুধ-ু মতামার কারেই সকল বাণী! 

১১২০ 
ফুরলর খবর জানননারতা, অধীর োরক কার তরর? 
নননশনদন বন্ধু আমার, রারখা আমায় অধীর করর! 

নদরন রারত মজযাৎস্না রানত তুনম আমার মরনর সােী- 
বকুল মেমন মুগ্ধ করা-মতমনন আরো মন ভরর! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৬০ 

১১১৭ 
আমার মরনর কুঞ্জবরন, মকান মকারয়লা োয় মকাঁরদ, 
মকান মর্ালারপর কাাঁটা ওরর্া, তার পরারণ রয় নবাঁরধ! 
হায় মকারয়লা বৃন্দাবরন, মদখা হরলা মতামার সরন- 
মক নবাঁধারলা আাঁনখর তীর মতামার কমল নদল নসরধ! 

১১১৮ 
খুাঁজরব েখন আমায় তুনম, আনম তখন মবখবর! 

কবরখানায় হানররয় োরব, রুবাঈকাররর মসই মে মর্ার! 
হঠাৎ মঝারপর মর্ালাপগুনল-মেোয় নার  বুলবুনল- 

দাাঁনিরয়া মসোয় দন্ড খাননক- মসটাই বুনঝ মমার কবর! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৫৯ 



১১২৩ 
আজরক েনদ  াাঁদ না উরঠ রইরলা না হয় মমরঘই োনক, 
মপয়ালা নক আর শুনয ররব- সুরাই মেরক োরলা সাকী! 

দ্রাক্ষা ররসর বৃনি েনদ বহায় আমার হৃদয় নদী - 
গুনগুননরয় উঠরব না মর্া, রারতর েত ফুল পাখী? 

১১২৪ 
জাননস েনদ ভরবর হারট সওদানর্নর দুইনদরনর, 
জ্ঞান নপপাস ুমকনরর মন, জীবন মকন দীনহীরনর! 

ডাকরে মতারর  াাঁরদর রানত, দ্রাক্ষাররস ওঠ মর মানত- 
মরনর বাাঁধন খুরল মদ সব- জীবন মতা নয় মকান ঋরণর! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৬২ 

১১২১ 
এলান মকরশ দাাঁনিরয় নেরল, সাাঁরঝর মবলা ফুলবারর্, 
মাোর উপর ফাগুন রারতর মনদর ভরা  াাঁদ জারর্! 

আমার হারত মবলীর মালা, আজ পরারবা মতামায় বালা 
বসন্ত রারর্ র্াইরবা র্জল, আজ মতামানর অনুরারর্! 

১১২২ 
মর্ালাপ ডারল বলুবুনলটা র্াইরে মদখ মতামার র্ান, 
মর্লাস ম াাঁয়া মনদরা মেন- তারপররও নক অনভমান! 
গুল বানর্ ায় আজ প্রভারত, গুনগুননরয় মধুপ মারত, 
হৃদয়খানন মমরল আনে- মকাোয় আাঁনখর মনদর বাণ? 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৬১ 



১১২৭ 
আজরক আবার খুরল মর্রলা, দররাজাগুরলা ো অতীত, 
মহোয় এলাম মকমন করর, মকাোয় নেল আমার নভত! 
তুনম আনম পারশ পারশ, নেলাম র্ীতল এক আবারস- 
পিরে মরন অনন্ত নারম একই সুরর র্াওয়া র্ীত! 

১১২৮ 

মসোয় আরে হুরপরী সব, অপার মসরা সুন্দরী, 

শরাব নহর বইরে মসো, হীররর প্রাসাদ  ুমকুনি! 

এইরে আরলার জীবনখানা- াইনল কত ক্ষমা ও পানাহ 

নক হরয়রে তারত এমন, পাখী  উরি োরব ফুস কনর! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৬৪ 

১১২৫ 
পাঠক,এই রুবাঈগুরলা, সুলতারনর ই সালতানাৎ, 
হয়রতা মনদরা েন্দগুরলা- মকান ননরালা কররে মাৎ! 
শব্দগুরলা মরনর মারঝ, বুরনা বাাঁশীর মতন বারজ- 
 াাঁদনীরারত দু:খ পাওয়া কনবর মেন অশ্রুপাত! 

১১২৬ 
 াাঁদনীরারত দূ:খ পাওয়া বন্ধ ুকনব কাাঁদরো নক? 

দুই নদবরসর এইরে জীবন, এরতা নকেু ভাবরো নক! 
খাপিা টুকররার ম রয় অধম, মতামার জীবন মতামার মন 
মে প্রদীপ জ্বরল না আবার-তার আরলাটুক ননভরল নক? 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৬৩ 



১১৩১ 

রানি মশরষ বল্ল মসারাই, আমার কারে আর নকেু নাই, 

পান করর োও মজযাৎস্নারানত মস মনশারত মহাক রুবাই! 

ওরর্া আমার মজযাৎস্নারানত - তুনম আমার প্রারণর সােী 

মতামার জনয রইরলা সুবাস, হাস্নুরহনা আর নকেু নাই! 

১১৩২ 

স্তব্ধ োরক নক মকানকরলর র্ান, েনদ বসন্ত আরস বরন? 

মকমরন রুনধরব বাাঁশরীর বযো- েনদ ধরর কাররা মরন! 

কূলহীন হরয় কূরলরা ভারস, েখন সার্রর মজায়ার আরস 

আনমরতা অকূল মভরস মভরস োই, মতামার সার্র সরন! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৬৬ 

১১২৯ 

দখল এবং মবদখরলর  লরে মখলা এই ভরব, 

বলরত পাররা বন্ধ ুআমার ন রস্থায়ী মক করব? 

আমরা মেন শীরতর পাখী, নকন রনমন র ডানক ডানক- 

অরহতুক এক বাদনববারদ- এই ধরারত রই সরব! 

১১৩০ 

মবলীর মঝারপ মগু্ধ করা, মেমন সুবাস লুনকরয় োরক, 

মতমনন তুনম লুনকরয় আরো, মন পার্লী নদীর বাাঁরক! 

মসখান মেরকই ভানসরয় মভলা, মরারতর সারে কর মখলা 

বন্ধ ুএবার তুনমই বল-মকমন করর ভুলরবা তারক! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৬৫ 



১১৩৫ 

আমার জীবন মহাক রসাতল, নকইবা তারত মতার সাকী, 
মদখনল শুধু শরাব খাওয়া, নদল মদরখনা মতার আাঁনখ! 
ধুপদানীরত জ্বলনে আনম, শুধইু জারন অন্তেবামী- 
মতার নবররহ কাাঁদরে সদাই-কুঞ্জবরন মন পাখী! 

১১৩৬ 

ফুল বাজাররর সামরন এরস, মদখা কররা শাহবারর্, 
মদখরব মসোয় র্াজরা র্লায়, পার্ল মতামার অনুরারর্! 
মরনরত োর ফুরলর সুবাস- মসই মানুষ মতামারই দাস- 
ফুনররয় মর্রে জীবন আয়-ু তবুও মতামার মপ্রম মারর্! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৬৮ 

১১৩৩ 

আনম মে মানব বাাঁশরী মতামার এই মদরহ বাজাও সুর! 

বাাঁশীওয়ালা ওরর্া মায়াবী-আরলানকত কররা অন্ত:পুর! 

আমার নঠকানা সরাইখানা- তুনমও সারে আনম একা না 

আমার মদহ মাতাল তখন- েখন মাতাল মতামার সুর! 

১১৩৪ 

এই শহররর সব র্নলরত, আজরক নেরলা  াাঁরদর রাত, 

মবতাল সুরর র্াইরলা র্জল সরঙ্গ নেল অশ্রুপাত! 

মসইরে  ারণ পার্ল কনব, নদরলর নভতর মতামার েনব 

রানি নদরন মজরর্ মজরর্- বলরে কো মতামার সাে! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৬৭ 



১১৩৯ 

মদখরত আমার ভারলাই লারর্-মানটর কুাঁজ্বসানরসানর, 
মজযাৎস্না ভরা তরল লানল, মর্লাস কুাঁরজ্বর সুকসারী! 
মদদাররস আজ োলরবা লানল,সাকী ওরর্া কই পালানল 

র্াইনে র্জল  ূনীর মনশায়-োকনা মকরট মনভারী! 

১১৪০ 

আমার মর্ারর আসরব েখন, নদওয়ানা হরয় এরসা নপ্ররয়, 

মখাদার নারম নজনকর করর, নয়রতা লানল শরাব নপরয়! 

মাোর কারে গুচ্ছ মর্ালাপ- আমার সারে কররব আলাপ, 

নজন্দা এবং মুদবা জীবন, মখাদা এবং মপ্রম ননরয়! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৭০ 

১১৩৭ 

হুরপরী এক স্বরে এরস বল্ল কনব ভাবনা নক, 
শরাব নহর মস বার্ারন- মসোয় সবাই পাাঁি শরাবী! 
স্নান করর মন দ্রাক্ষা ররস, তরবই েনদ মনটা বরস- 
নজনকর কর মখাদার নারম- দূর হরব মন খারাবী! 

১১৩৮ 

নতুন মসারাই আরনা সাকী এখরনা রাত আররা বাকী, 
 াাঁদ এখরনা ররয়রে মজরর্, লাল হয়নন মমার আাঁনখ! 
মেমন শরাব োরলা তুনম মতমন মাতাল হরবা আনম- 
আনম শুধু মখলার পুতুলআমার নক সাধ আরে নানক? 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৬৯ 



১১৪৩ 

মকউবা বরল মখলার েরল এরসনে মর্া এই ভরব, 
আমরা মখরল  রল োরবা, দুননয়ারতা পরিই ররব! 
তাইরল মকন রুবাঈ নলনখ, জীবন  লার কমব নশনখ- 
আয়  রল আয় মখলা কনর- মতুৃয মানন োর েরব! 

১১৪৪ 

জন্মমৃতুযর মভলায় মভরস, গ্রহান্তররর োিী নক! 
আাঁধার মারন োিা আমার, আরলা মারন জীবন নক? 

এই মে আমার মদহখানা-মরণশীল তা হরব ফানা- 
লক্ষ মকানটর পরম্পরায় মানুষ নকে ুবুঝরলা নক? 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৭২ 

১১৪১ 

আজ এ রারত আধখানা  াাঁদ, ঘুনমরয় রয় আনধ তার, 
আধ মপয়ালা  াইনা সাকী,  াইনা হরত আধ মনশার! 
দুই আাঁনখরত অশ্রু মকন, কার নবররহ কাাঁদরো মেন- 

মকান মস বল মবদরদী- মবরহমী নদল মপয়ার! 

১১৪২ 

হঠাৎ আনম ঘুনমরয় পনি, স্বরে মদনখ মতামার মখু, 
নদল দরদী ডাকরল আমায়- আনম নক মতামার মাশুক! 
মপয়ালা ভরা আনম হানজর, দরবারর এক মকান কাজীর- 
বলরল কাজী খাও শারাবী-সারুক মতামার নদল অসুখ! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৭১ 



১১৪৭ 

আজরক নাহয় তুনমই মনশা নদীর পারি মজযাৎস্নারত, 
হৃদয় নাহয় তুরলই নদলাম মতামার কমল দুই হারত! 
মতামার হারতর র্ীতল  ুনি, নান রয় নদল অন্ত:পুরী  
মদরহর মর্লাস ভরর নদও, মধরু হানসর রুপ মনশারত! 

১১৪৮ 

এই বানর্ ার শীতল োরয়, আসরব তুনম পারয় পারয়, 

মহোয় আরে শীতল নহর, পরাণ জুিায় শীতল বারয়! 

মুরখামুনখ বসরবা মহো, মপয়ালা ভরা মনদর কো- 

মজযাৎস্না রারত  াাঁরদর পারন- ভাসরবা মমারা মপ্রম নারয়! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৭৪ 

১১৪৫ 

র্াে পাের আর মানট মঘরা, এইরে মতামার আবাসখান, 
ফুল ফসরলর গুলবানর্ া, নবধাতার এক অপার দান! 
মহোয় তুনম মখলরো বালা-হাজার ফুরলর র্াাঁেরো মালা 
ভরা মতামার ফসল ডালা, র্াইরো মহো মপ্ররমর র্ান! 

১১৪৬ 

আমার প্রারণ মজরর্ োরক কাজল টানা মসই আাঁনখ, 
সাাঁরঝরবানত জ্বরল েখন মর্রয় ওরঠ মসানার পাখী!  

মসই মে আমার র্ারনর বাণী, উঠরল মর্রয় বীণাপানণ- 
মন র্হীরন জার্রলা রানত- হাজার ফুরলর পরশ মানখ! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৭৩ 



১১৫১ 

মনরক বনল দরবারর ো, মেোয় কাজী আরেন বরস, 
 লরর শুরন নীনতর কো, নইরল মশরষ পিনব মরারষ! 
মেমন খুশী মতমন  লা, মেমন খুশী মতমন বলা- 

নয়রর কনব সনঠক মস পে- অকারলরতই পিনব মদারষ! 

১১৫২ 

তুনমরতা সাকী সদাই মজরর্, আমার মন মনঞ্জরল, 
কুঞ্জবরন র্াইরো র্জল, অনুরণন মমার নদরল! 

মতামার দু'মঠাট ডানলম মপষা, আমার মরন ধরায় মনশা, 
দুইনট হারতর দশ আিুরল-বারশর বাাঁশীর সুর নদরল! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৭৬ 

১১৪৯ 

আররা সাকী োরলা সুধা রানি নাহয় হরব মশষ, 
নদনটা আমার মর্লই নাহয় মাোয় বরয় মরদর মরশ! 
বলরল আমায় নদরলর কাজী, মনশায় োনক মর নামাজী 
মখাদা নারমর মদ নপয়ারত, বরলা কনব মকাোয় মেশ! 

১১৫০ 

আনম েনদ আজরক মনর, মকাঁরদা নারকা বন্ধ ুমমার, 
খুাঁরদা নারকা মরনর নভতর, আমার জনয মকান মর্ার! 

আনম নেলাম প্রারণর সােী কানটরয় মর্লাম মজযাৎস্না রানত- 
খুাঁরজ ননও নতুন সােী - আসরল মতামার নতুন মভার! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৭৫ 



১১৫৫ 

নপ্রয়ার র্ারল কারলা নতরল, সমরখন্দ মবর ই নদরল, 

মহান কনব মফরদাউরসর মসই মলখানট বারজ নদরল! 

আনম নলনখ বাংলারদরশ, মগু্ধ আনম নপ্রয়ার মকরশ- 

মবর  মদরবা মজযাৎস্নারাত, এক মপয়ালা শরাব মপরল!!  

১১৫৬ 

মতামার ম ারখ মদরখনে মে, মায়াবী মজযাৎস্না র্ভীর রাত, 

মনশা জার্াননয়া মনদর  াহনন কইরে মেন মবতাল বাত! 

মতামার আাঁনখ মদরখনে েরব, মাতাল হরয়নে মসই মে করব 

মররই োরবা সুন্দনর মর্া- কররা না োদুর দৃনি পাত ! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৭৮ 

১১৫৩ 

আজরক োবার নজদ কররানা আসমারন মতা  াাঁদ হারস, 
মজযাৎস্নাগুরলা পিরে মেরল- কুঞ্জবরন ফুল বারস! 

মবনদল সাকী মতামার আাঁনখ, আজরক হল রারতর পাখী, 
র্াইরল তুনম রারতর র্জল, তারায় তারায় সুর ভারস! 

১১৫৪ 

আকাশখানা কারলা  াদর, তারাগুরলা জ্বলরে মবশ, 
মধয রাতও হয়নন এখরনা- সাকী মতামার মসারাই মশষ! 
মপয়ালা ভরা আধাখানন, মদওয়ানী হানফজ কাবয খানন 

আজরক রারত মতামার সারে-পিরবা বুরক মনশার মরশ! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৭৭ 



১১৫৯ 

কমব নদরয়ই রইরবা মবাঁর , জীবন মর তুই ো মহরর, 

দু:খ শুধ,ু মতামার কারে আসরবানারতা আর নফরর! 

রইরব পরি মপয়ালাখানন, নলখরবানা আর নতুন বাণী- 

নঠকানা মে মৃতুয নমনেল, আসরবা নারকা আর নফরর! 

১১৬০ 

মদরখরো নপ্রয় বন্ধু আমার, জরন্ম কত আরে ভীি, 

মতমনন মদখ ভীি ররয়রে, মরণ পাররর সার্র তীর! 

আয়ুর পাল্লা মাপরে মকমন, মতুৃয এবং নতুন জনম- 

এই মখলানটই সতয কনব, মমাে মতামার আাঁনখর নীি! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৮০ 

১১৫৭ 

জীবন নারমর অল্প সময়, মহোয় মকাঁরদ লাভ নক বল? 

লাভ নক মহো তাপস হওয়া, জীবন মেো মশারকর েল! 

মশাক সার্রর র্া ভানসরয়, োসনা আমার মধু নপ্ররয়- 

 লনা মহোয় েন্দ তুরল- পারয় মবাঁরধ মসানার মল! 

১১৫৮ 

মানটর কারে োনব বরল, আরর্ই মানট মহাসরন আর, 

জীবন মে এক েুদ্ধ মক্ষি, সময় মহোয় মনই কাাঁদার! 

গুনেরয় মন মতার নশক্ষা দীক্ষা, মলরর্ই আরে মতার পরীক্ষা 

েতই ম িা কনরস সখা, অন্ত: মশরষ মতারই হার! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৭৯ 



১১৬৩ 

নবাব নসরাজ শুরয় আরেন, মুনশবদাবাদ- মখাশ বারর্, 

দু:খী নবাব বাংলার মসই, তার জরনযও মশাক জারর্! 

মরন মররখা ঘাতরকরা-মতামার সারেই মঘারারফরা- 

উাঁন রয় আরে তরবারীটা- মতামায় েনদ পায় বারর্! 

১১৬৪ 

পানন মতামার কররব নকরর্া, মনটা েনদ মরুভূনম; 

শুেপক্ষ মেরক নক লাভ, মেোয় আমার মনই তুনম! 

মন মে আমার ঝরির নদী, বইরে তুফান ননরবনধ- 

আজরক রারত এরসা নপ্ররয় মমার কপারল  াাঁদ  ুনম! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৮২ 

১১৬১ 

জ্ঞানরবত্তা বুঝরল নকনা, প্ররহনলকার এই জীবন, 

মৃতুয এবং জরা ননরয়ই মতামার মদরহর কুঞ্জবন! 

ভাবনাগুরলা ফুরলর মত, ফুটরে মরন শত শত- 

হঠাৎ মকাররই পরি ঝরর, পরিই োরক কত স্বপন! 

১১৬২ 

পান করর নাও  াাঁরদর আরলা, হৃদয় েনদ  ায় কনব, 

এই মে মতামার নপ্রয়ার শহর, মহোয় তুনম আজনবী! 

মৃত মর্ালারপর শহর এটা,  তুনদবরক আরলার েটা- 

সবনকেুরতই আরে ঘটা, বুরঝ শুরন মদখ কনব! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৮১ 



১১৬৭ 

এইরে মরু হৃদয় আমার বৃনি নবহীন বানলর  র, 

দু:খ নবলাসী বন্ধ ুকনব, মসোয় তুনম বাাঁধরল ঘর! 

তপ্ত দুপুর মাোর উপর-তবুও তুনম মুগ্ধকর- 

মজযাৎস্না রারত মবরহশত মেন, মন মরুরত একলা ঘর! 

১১৬৮ 

 াাঁদ আমারক ভারলাবারস, মগু্ধ করা নকরণ তার, 

রুরপার গুরিা মজযাৎস্নাগুরলা নস্নগ্ধ করর বুক আমার! 

তুনমও এরসা মাধবী রারত, রক্ত মর্ালাপ ননরয় হারত- 

মে ক'টা নদন আনে মবাঁর - নদনগুনল মহাক সব মসানার! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৮৪ 

১১৬৫ 

নীল  াাঁরদায়া আকাশখানন নাঁকশা আরে ফুল তারা, 

আনমও মতামার কাবয ননরয় ডুরবই মর্লাম নদলহারা! 

আজরক রারতর হাস্নুরহনা সুরভী তার বাজায় বীণা- 

 ুমুক নদলাম মপয়ালাখানায়- হলাম নাহয় মন হারা! 

১১৬৬ 

ডংকা বাজায় মূরখবরা সব,  ুপ করর রয় োরা জ্ঞানী, 

ভরয়র তািায় আনম তুনম সবাই হলাম মোর্ী ধযানী! 

মরনর নভতর বরল কাজী - ো মদনখস সব ধাপ্পাবানজ - 

তার ম  ভাল পান করর ো লাল নশরানজরর পানন! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৮৩ 



১১৭১ 

বুঝরত পানরস ওরর পার্ল- মদহ োিা মনই র্নত, 

এই মদহ মতার কাবা শরীফ, এই মদহ মতার সকল র্নত! 

মদহ েনদ না োরক মতার, আর মকাননদন হরবনা মভার- 

রক্ষা কররা মদহখানন-এই মেন হয় মতার সুমনত! 

১১৭২ 

জ্ঞানরবত্তার ভণ্ডানমরত, আজরক নননখল টলমরল, 

তকমা লার্া জ্ঞানীরা সব ো খুশী তাই োয় বরল! 

আনম ন নন মপয়ালাখানন, আর মতা ন নন শরাবদানন- 

ভারলামন্দ ো কনর ভাই - মনইরতা আনম ঐ দরল! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৮৬ 

১১৬৯ 

কত সভযতা কারলর র্রভব মক রারখ বল কার হদীস, 

 াাঁরদর কনবতা নলখনে বন্ধ,ু ডুবনে নকন্তু অহননবশ! 

এই মে জীবন ক্ষণস্থায়ী, নয়রতা তুনম মকাোও দায়ী- 

মর্ালাপ বরনর মকারয়লা হরয়-ফুল্ল মরন বাজাও নশষ! 

১১৭০ 

রুবাঈগুরলা পরী মেন, উরি মবিায় আমার মরন, 

মজযাৎস্না রারত কো বরল, খুব মর্াপরন আমার সরন! 

বরল আমায় ওরর পার্ল, খুরল মদখ মরনর আর্ল 

সবই মায়া এই জর্রত- তুইও পাখী এ মায়া বরন! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৮৫ 



১১৭৫ 

নক হানররয় সাকী তুই- কাাঁনদস মকন- বযাকলু মন, 

মূলয নক তার বুনঝসনন মর- নেল মস মে কারে েখন! 

এইরতা দু:খ ঘরর ঘরর- মুলয খুাঁনজ মরার পরর- 

বন্ধুতারই মলূয মখাাঁরজা -হারার আরর্ই পার্ল মন! 

১১৭৬ 

সুলতান তুনম সরাইখানায়, আজ রারত নাও অঞ্জনল, 

রনিন লালা মপয়ালাখানন- দ্রাক্ষা ররস টলমনল! 

নপ্রয়ার ওষ্ঠ এই মপয়ালা, মনদর লারল কররে মখলা, 

আয় না নপ্ররয় নঝরলর পারি- লাল মর্ালাপী পারয় দনল! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৮৮ 

১১৭৩ 

কারকর নপরে ময়ুর পচু্ছ লানর্রয় েনদ দাও মেরি, 

ময়ুর পাখী বলরব তারর-এমন নক মকউ আরে মধরি? 

আনম োনক ভানটখারন, মত্ত োনক র্ারন পারন- 

আনম মে নক মখাদায় জারন- পাপী বরল কয় মনরি! 

১১৭৪ 

কাজী বরল মশানরর পাজী, বন্দী মতা তুই মপয়ালারত, 

জীবনখানা কানটরয় নদনল সাকী সুরার আড্ডারত! 

ঘুনমরয় মর্রল সময় মতার, হানররয় োরব পররর মভার- 

জীণব মদরহ পারনব নক আর বদস্বভাবী পাল্টারত! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৮৭ 



১১৭৯ 

আরর্ই র্িরল পানশালাটা, তারপরর পাঠারল আমায়, 

মদাষটা মকাোয় রইরল পরি-মতামার র্িা সরাইখানায় 

মতামার নারম োলরে সাকী, নারম মমার মনইরতা বাাঁনক- 

খানচ্ছ মখাদা মতামার নারমই- জাহান্নারমর নয় আশায়! 

১১৮০ 

কারলা নটরপর সুন্দরীরর্া মজযাৎস্না রারত আসরব নক? 

মপ্ররমর র্জল র্াইনে োরদ, ভারলা আমায় বাসরব নক? 

এইরতা োরদ  াাঁরদর আরলা, োয়ার নভতর ঝরলামরলা- 

তুনম েনদ পারশ োরকা আর নকেু মমার লার্রব নক? 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৯০ 

১১৭৭ 

বাজাও েনদ মমাহন বাাঁশী, কাশবরন আজ মজাৎস্না রারত, 

তামু্বল মঠাাঁরট, নীলাম্বরীরত, দাসী ররব মতামার সারে! 

তুনম েনদ আজ না  াও সাকী মররবা ডুরব নীল সায়রর-

মররব খুাঁরজ ম রয় ম রয়- র’মবা না আনম কাল প্রারত! 

১১৭৮ 

মদরহর নভতর কাজীর সারে কো বনল রানি নদন, 

কাজী বরল খুাঁনজস মকাোয়, মস মে মতার মদরহই আসীন! 

মাতাল হরল তার নাম নজনকরর-োনব না তুই জাহান্নারম- 

মদদাররস তুই পান করর ো- শুধনব মহোয় মখাদার ঋণ! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৮৯ 



১১৮৩ 

ধূনলর ধরায় পান্থশালায়, মকান নকেুই মনইরতা নঠক, 

জীবন নারমর পরের উপর আনম মেন এক পনেক! 

সকল সৃনি পনেক মহো-মকউ জারননা মশষ মে মকাোয়- 

মকউ জানননা নকেুই মহোয়- েুটনে শুধুই নদকনবনদক! 

১১৮৪ 

মৃনত্তকালীন হবার আরর্, মরনর নভতর প্রশ্ন জারর্, 

জীবন আমার মকনই মহোয় ভারলাবাসার অনুরারর্! 

মকন তুনম আসরল বরলা-মকনই আাঁনখ েল েল- 

জীবন মেরক ন রতরর নবদায় মনওয়ার আরর্! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৯২ 

১১৮১ 

কাল রারত নেল মমঘলা, তুনমও নেরল মমঘলাবতী, 

অনলরন্দ টরবর র্ারে ফুল ফুটারনারর পায়নন র্নত! 

আজরক আমার ভুবন আরলা, নস্নগ্ধ বায়ু মন মভালারনা, 

মেউ মখরল োয় মন সায়রর, রুবাঈগুরলা পান্না মনত! 

১১৮২ 

তত্ব কোর মার পযার  আর নাইবা মর্লাম মর জ্ঞানী, 

দুকান আমার ঝালাপালা, শুরনই মতামার অমীয় বাণী! 

এমন ভারব বলরো তুনম, মরণশীল শুধুই আনম- 

নররকর কীট আনম মেন, মতামার জনয মবরহশত খানন! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৯১ 



১১৮৭ 

তরুলতায় পল্লনবত সরাইখানা কাননময়, 

মনদর আমার জীবন মহো, দ্রাক্ষা ররসর র্াইরে জয়! 

মরণ এবং কান্না মেো-আনন্দও বইরে মসো- 

মরণ মহো তুচ্ছ মখলা- জীবন নকন্তু তুচ্ছ নয়! 

১১৮৮ 

আজরক খুশী মপয়ালাখানা, মদদাররসরত ভররে মদ, 

খুশীইই আনম নদবারানি - মাোয় মনইরতা ন ন্তা বদ! 

নহসাব রইরলা কাল হাশররর, ন ন্তা আমার আজ বাসররর 

লাভ নক বল এই জীবরন- মদ মক েনদ কনর রদ! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৯৪ 

১১৮৫ 

এইরতা আমার জীবন নঘরর মর্ালাপগুরলা কররে নভি, 

আনমও মহোয় ভালই আনে, নমনি হানস সুন্দরীর! 

োিা মশরষ-মর্ারস্থান- নাইরকা মসোয় আাঁনখর বাণ- 

মসোয় শুধু কান্না আরে, বনযা আরে মশাক রুনধর! 

১১৮৬ 

এইরতা আমার জীবন নঘরর মর্ালাপগুরলা কররে নভি, 

আনমও মহোয় ভালই আনে, নমনি হানস সুন্দরীর! 

োিা মশরষ-মর্ারস্থান- নাইরকা মসোয় আাঁনখর বাণ- 

মসোয় শুধু কান্না আরে, বনযা আরে মশাক রুনধর! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৯৩ 



১১৯১ 

মানটর টরব এই অনলরন্দ বুরনা মবলী র্াইরে র্ান, 

সুর মে তাহার সুর্নন্ধ মর্া জুনিরয় নদরলা নবরহী প্রাণ! 

আজ রারত মমরঘর ফাাঁরক,  াাঁদ মদখ মজযাৎস্না আাঁরক 

হায় নবধাতা মকাোয় তুনম-মুগ্ধ মদরখ মতামার শান! 

১১৯২ 

আজরক আনম মনশার মঘারর ভুরল মর্নে সাকী মতারর, 

মভরিই নদলাম মপয়ালাখানন, মখাদার নারম মতৌবা করর! 

আজান শুরন ঘুম ভারি মমার- রহমরত মখাদার মস মদার- 

খুরল মর্রে ওরর মাতাল মদখনা ম রয় মতার তরর! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৯৬ 

১১৮৯ 

মাো আমার ঘুররে মনশায়, জার্রে শুধুই একনট মবাধ, 

মৃতুয নদরয় হয় নক মমারদর এই জীবরনর তামাম মশাধ! 

দুই নদবরসর জীবনখানন মভার্ করর নাও ও মমার রানী 

জীবন হরব মখালারমলা- বইরব মকন পারপর মবাধ? 

১১৯০ 

মশষ  ুমুকটা মদরবা আনম, মদরখই না হয় শুক তারা; 

মসজদা মদরবা মখাদার রারহ- নয় আনম মতা জ্ঞান হারা! 

ঘুনমরয় তখন স্বে মদরখা- আমার কো মরন মররখা - 

মরন মররখা বনু্ধ মতামার- মাতাল- নয়রতা পেহারা!! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৯৫ 



১১৯৫ 

অনলরন্দ আজ রারতর মবলা- মতামার কোভাবনে বরস, 

মবলীর র্রন্ধ মন মারতায়াল, মদহ মাতাল দ্রাক্ষা ররস! 

ভারলাবাসা মপ্রম মডারর, মজযাৎস্না র’মলা মতামার তরর 

 াাঁরদর মুরখ মতামায় খুাঁরজ- অনন্তকাল রইরবা বরস! 

১১৯৬ 

হুর পরীরত নক হরব মর্া, তুনমই মেরকা মমার পারশ, 

দু'হাত তুনল মখাদার কারে, মতামায় পারবা মসই আরশ! 

খুনসুনটরত কাটরলা জীবন, আবার নফরর  াই মস জীবন- 

নাইবা ননরলম হীররর প্রাসাদ - মানটর ঘরর তুনম কারে!! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৯৮ 

১১৯৩ 

কুঞ্জবরন এরসা নপ্রয়, আাঁ ল ভরর ফুল ননও! 

মজযাৎস্নাময়ী সুন্দনর মর্া আজরক রারত রস নপও! 

এমন েনদ হয়রর্া নপ্ররয়, মশরষর রাত মতামায় ননরয়- 

কাল হয়রতা হরত পারর, ফুল মদয়া নদন মতামার নপ্রয়! 

১১৯৪ 

মনরক শুধাই বারর বারর, সুরখ োকার মন্ত্র নক, 

েন্ত্রণারক কনমরয় রাখার আরে মকান েন্ত্র নক! 

দু:খরবাধ আরে নকে,ু মসইরতা মবিায় নপেু নপেু- 

োিরত পাররল মসই মবাধরক -মতার আবার দু:খ নক! 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

৯৭ 



১১৯৯ 

আজ আবার পার্লা হাওয়ায়, লুরট পরি সার্র মেউ, 

ননকষ কারলা আাঁধানরয়া, ফুাঁনপরয় মহোয় কাাঁদরে মকউ! 

 ারনদরক মে আাঁধার বুনঝ, মতামার ম ারখই আরলা খুাঁনজ 

মরনর মভতর মলাবান জ্বরল- োয়ার মত মবিায় মকউ! 

১২০০ 

পরকারল ন নরবা আনম -মতামার র্ারলর নতল মদরখ, 

হায় দরদী ভাবরো মকন- হানররয় োরবা নদল মররখ! 

আজরক েনদ আাঁধার এরস- োই ডুরব মর্া ঐ আকারশ- 

মতামার স্মৃনত রাখরবা আনম আকাশ র্ারি মন এাঁরক!! 
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১০০ 

১১৯৭ 

র্াজরা হারত দাাঁনিরয় নেলাম, শাহবারর্র  ত্বররর, 

মুগ্ধ আমার মনটা নেল মতামার মপ্ররমই মত্তরর! 

মহোয় েত ফুরলর মমলা, মতামার জনয রইরলা োলা- 

আজরক আনম মানরবা মতামার সকল রকম শতবরর! 

১১৯৮ 

আসরব তুনম মহোয় বন্ধ,ুরজােনার এই নবোনায়, 

ননঘুবম োয় রানি আমার- বন্ধু মতামার অরপক্ষায়! 

 াাঁদ ও মমরঘর মদখরবা মখলা, মজরর্ র’মবা রানিরবলা- 

মখলরবা দুজরন লুরকা ুনর, মেোয় রানি বন োয়! 
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৯৯ 
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