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রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

১ 

১৪০২ 

হয়রতা অবাক থফররশতারাও, জীবন থদরখ আনরের, 

থকমন করর মৃতুয থজরনও তুচ্ছ মানব- হারস থফর? 

মরণটাক তুচ্ছ করর, ভারলাবারস ঘুরর নফরর- 

মাতাল হরয় থজযাৎস্না লুরট, তারায় ভরা আকারশর! 

১৪০১ 

আরেই নাহয় মৃতুযজরা, তাও থতা ধরা পার্ল করা, 

থহর্ায় আরে সরাইখানা, কাজল থ ারখর সুেরীরা! 

থহর্ায় আরে ফুরলর বার্ান, আরে থনশা জীবন জার্ান- 

আরে থহর্ায়  াাঁদনীরারত দ্রাক্ষা ররস থসারাই ভরা! 

১৪০৪ 

থর্ালাপ যনদ না থফারট পারশ, নকরসর তুনম রুবাঈকার! 
উদাসী কলম হারত ননরয় শুধুই  াওয়া আকাশপার! 
খুরল রারখা হৃদয় খানা- কাররা জনয থনইরকা মানা- 

ফুটুক না হয় হাজার থর্ালাপ- তারার আকাশ থযমন উদার! 

১৪০৩ 

থদাষ নক বল দ্রাক্ষাররসর, থনশায় ভরা থতামার আাঁনখ; 
থতামার থ ারখ থ াখ পড়রলই, মাতাল হয় থয মন পাখী! 
থর্লারস থমার শুধইু সুরা, থতামার থ ারখ ঝড় মনদরা- 
নববশ আমার থদহ তনু- থতামার আাঁনখর থনশা মানখ! 

২ 
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৪ 

১৪০৬ 

নীল খারমরত থসই ন নঠনট খুরলই থপলাম তারার আকাশ! 
মুগ্ধকরা সঞ্জীবনী- বকুল ফুরলর তাজা সুবাস! 

আকাশ ভরা তারার রানত, আরজা নপ্ররয় আমার সার্ী- 
আমার মরনর অনলেরত - আরজা তুনম কররো বাস! 

১৪০৫ 

থজযাৎস্না রারত বকুল থবণী, বাাঁরধা নপ্ররয় তারতা জানন, 
থমাটা করর কাজল পরা, কারলা টীরপর কারলা রানী! 

থভামরা কাজল ডার্র থ ারখ- বাণ থমরর যায় আমার বুরক- 
আনম হারাই নকরয সুরখ, নাইবা হরলা জানাজানন! 

১৪০৮ 
থজযাৎস্না থহরস বল্ল রারত, দু:খ র্াকনা থতামার সারর্; 
র্াকরলা নাহয় অশ্রু সার্র থতামার দুনট আাঁনখর পারত! 
জুাঁইরয়র উপর নশনশর থযমন-সুবাস এবং অশ্রু থতমন 

কাাঁদরল তুনম রারত রারত- থজযাৎস্না আনম রইরবা সারর্! 

১৪০৭ 

দু:খ শুধু একাই থতামার, থনইরতা থকান ভার্ীদার; 

নবরহী কনব একাই কাাঁরদা, কান্নাটুকুই সব থতামার! 

থতামার যখন সুরখর নদরন-অর্থহীন তুনম নবরন- 

সবাই নেল  ারপারশত থনই থতা এখন থকউ থতামার! 
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১৪১০ 

আর নক পানব  াাঁরদর রানত, তারায় ভরা নীল আকাশ? 

এমন হৃদয় আর নক পানব, আরে নক তার পূবথাভাস? 

আর নক পানব সরাইখানা, দু:খ সুরখর এই বাসনা- 

 াাঁদনী রারতর সার্র আাঁনখ- ফুরলল রনিন বাররামাস? 

১৪০৯ 

এইরতা এখন আরো তুনম, এটাই সতয জীবরনর- 

পরমহূুরতথ থকার্ায় তুনম-আরর্র জায়র্া নয়রতা থফর! 

এইরতা আনম বলনে কর্া, থর্ালাপ হারত যর্াতর্া- 

হয়রতা হারতই রইরলা থর্ালাপ- ননভরে বানত জীবরনর! 

১৪১২ 

ফুরটনেরলা বুরনাজুাঁই  রারত, খুরল পরড় থসাহার্ সুবাস, 

থকাঁরদনেরলা  াাঁদ রাতভর, নশনশর অশ্রুরত নসক্ত আকাশ! 

তার কারে নক থবহুাঁশ থযজন, অথর্ সার্রর থডাবা তার মন 

সুরহীন রানি যার- বরষায় কারট বাররামাস! 

১৪১১ 

থকন ভারবা উঠরবনা আর, থয  াাঁদ ডুবরতা রারত! 

থকন ভারবা খুাঁরজ পারব, থসই সাকী থয নেল সারর্! 

উঠরব  াাঁদ থসই অমরাবতী, করে যার দুধ সাদা মনত 

আবার থজযাৎস্না ঢালা রারত- হানসমুরখ পান পাি হারত! 

৫ ৬ 
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১৪১৪ 

থমঘলা আকাশ থকরটই থর্ল, আসরলা আবার থজযাৎস্না রাত- 

কাজল আাঁরকা হনরণ থ ারখ,র্াইরব র্জল আমার সার্, 

ঘুংগুর থযরনা না খুরল যায়- আরে থবাঁরধা থকামল দু'পায়- 

দুধকুমারী নদী থযন থবরলায়ারীর ঐ দু'হাত! 

১৪১৩ 

দু:রখ থতামার থকউ কাাঁরদনা, থপ্রনমক ওরর্া ভার্যহত, 

ননো এবং র্ীবরতর তীর থতামার ভারর্য জুটরলা কত! 

থর্ালাপ কাাঁটায় নেন্ন হৃদয়, তার কর্া থতা থকউ নানহ কয়- 

নীরব শুধু থজযাৎস্না রানত, আকাশ কাাঁদায় রত! 

১৪১৬ 

আাঁধার যখন মধযরারত,আরনশরত  াই একা একা, 

ননরজর নভতর হয়রতা কাররা অন্ধকারর পারবা থদখা, 

আমার আকাল থ রয় র্াকা, থনইরতা থসর্ায় আরলার থরখা, 

থকার্ায় সবাই হানররয় থর্রে, আনমই পনর্ক দাাঁনড়রয় একা! 

১৪১৫ 
থকমনতর জীবন থপরল খুশী হনতস থর কনব? 
নদনরয  রল পরলপরল পরাজরয়র সব েনব! 

থজযাৎস্না রারতর এইরয ধরা-ফুল থফাটারনার লড়াই করা 
উদয়ককারল থক ভারব থর ডুরবই যারব এই রনব! 

৭ ৮ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

 

১৪১৮ 
নকরসর বার্ান কররা মালী, কসুুম করব ফুটরব তার! 
নকরসর কাবয নলখরো বরস দুই রজনী জীবন যার? 
ভার্য থপটাও থলাহার মত, তাও তুনম রও ভার্য হত- 
 াাঁদনী রারত থর্লাস হারত কররো শুধুই হাহাকার! 

১৪১৭ 
হাতরড় থবড়াই জীবনখানা-থফরল আসা নদনগুনল, 
 াাঁদনী রারত কাাঁদরো থকন মরনর মারঝ বলুবুনল! 

থসই থয জীবন ভারলাবাসার, দু:খ এবং স্বপ্ন আশার- 
কারলর থরারত হানররয় থর্রলা থদখরল নারতা মন খুনল! 

১৪২০ 

থকান বসরে থকার্ায় আবার, থদখা হরব থকান বরন! 

মন নক নজননষ তাও জাননরন, তাও ররয়নেস মন থকারণ! 

শুধুই জানন এই জীবরন, তুইও নেনল একই বরন- 

রাত ঘনারল এই জীবরনর- নদন পারবা আর থকান ক্ষরণ! 

১৪১৯ 
জীবন থযন অনর্থকর ননকষ কারলা আাঁধার রাত, 

অংকগুরলা থর্ালরমরল সব, নয় নকেু নয় প্রনতভাত! 
অনর্থক এক আনম তুনম-  াাঁদ সুরুজ আর নবশ্ব ভূমী 
নকরসর জনয জীবন সবার, র্ারকই যনদ মৃতুয রাত! 

৯ ১০ 
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১৪২২ 
নামরল যখন দররবশীরত, ভন্ড থতামায় বল্ল সব, 

নব ার জ্ঞারন থকউ থদরখনা, শুধুই জারনন থতামার রব! 
তুনমও নপ্রয়া থর্ালাপ হারত, দাাঁনড়রয়নেরল আমার সারর্ 

কৃতজ্ঞতায় মন ভরর যায়- অশ্রু থ ারখ রই নীরব! 

১৪২১ 

বরলানা আমায় ঘমুারত নপ্ররয়,  াাঁদ এখরনা ররয়রে থজরর্, 

থতামার অধরর শরম লানলমা, এখরনা ররয়রে স্পষ্ট থজরর্! 

র্ানক আনজর ারখ থ াখ থররখ, থররখা না মুখ থনকারব থঢরক 

এখরনা থর্লারস শরাব বাকী অনুরারর্ নদল ররয়রে থজরর্! 

১৪২৪ 
এখারন সনব মায়াবী 'কনব'-দুরধল  াাঁরদর থজযাৎস্না রাত! 
মার্ার  ুরল নবনল থকরট যায়, থকান রুরপাসীর শীতল হাত! 

প্রারণর নভতর থক থযরনা কয়, এইভূমী থকন স্বর্থ নয়- 
থকার্া তুনম ননরয় যাও সারনর্,থসর্া আরে নক লাল প্রভাত? 

 
 

১৪২৩ 
আর কতকাল থমঘ আড়ারল,লুনকরয় রাখরব থজযাৎস্না মুখ! 
আর কতকাল অথর্ সার্র-ভাসারব আমার মাতাল বুক? 
নশউনল তলায়  াাঁদনী রারত-ফুরলর ঘ্রারণ উরঠান মারত 

ননদ্রা এবং স্বপ্ননবহীন- আাঁনখর মারঝ থতামার মুখ! 

১১ ১২ 
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১৪২৬ 

থহমরে আজ থবরহশতী রাত, পার্ল করা থমাহন  াাঁদ, 

করে থতামার থসাহার্ভরা বাজরলা র্ীতল প্রনতবাদ! 

ইষৎ রািা কাজলা আাঁনখ, আাঁনখ থতা নয় বুরনা পাখী - 

সরাইখানার ওরর্া সাকী, ভািরল আমার নদরলর বাাঁধ! 

১৪২৫ 

আজরক রারত যাসরন ঘরর, র্াকনা মাতাল নঝরলর পারড়, 

থজযাৎস্না ঢালা দুরধল রানত ডাকরল আমায়  ুনপসারর! 

তুনম নাহয় আমার পারশ, নশনশর কুড়াও নরম ঘারস- 

থর্লাস ভরা ভারলাবাসা আজরক নদও মন উজারড়! 

১৪২৮ 

তুনমই নাহয় লানর্রয় নদও বকলু  ারা মার্ার পাশ, 

র্রন্ধ নবরভার  াাঁদনী রারত কবরখানা থসই সুবাস! 

মালা র্াাঁর্ার থনই প্ররয়াজন, নাইবা র'রলা থকান স্বজন 

থজযাৎস্না রারত ফুল সুবারস বইরব কনবর দীঘথশ্বাস!! 

১৪২৭ 

ভ্রষ্ট হলাম নষ্ট হলাম, সাকী থতামার আাঁনখর বারণ, 

ভারলাবাসার ফুটরব নক ফুল, আবার আমার নষ্ট প্রারণ? 

কালরক রারত  াাঁদনী বরল- কনব থর তুই অো রল- 

আর কতনদন রইনব থ রয়, থবনদল সাকীর নয়ন পারন? 

১৩ ১৪ 
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১৪৩০ 
হৃদয় নদী-থযর্ায় থতামার ননতয  াাঁরদর আনারর্ানা, 

হয়রতা থসর্ায় থনই থকার্ায়ও রুবাঈকাররর আরলা না! 
হয়রতা থসর্ায় এক বনফুল, নাম নঠকানা থনই যার কলূ- 
আপনন থফারট আপনন ঝরর- আপনন আাঁরক আলপনা!! 

১৪২৯ 
থযইপরর্ দুধ থঢরল থঢরল যায় থহাঁরট  ননতযরজযাৎস্না  াাঁদ, 
থসই পরর্  থয থহাঁরট থর্রে কত যুবরকরা বুরক ননরয় সাধ! 
একনদন এই থদরশর মারঠ - ঘাস ফুরলরারহরস ওরঠ থহরস- 
স্বাধীনতা হারত ননরয় এরলা- লক্ষ লক্ষ এ মানটর   াাঁদ! 

১৪৩২ 

মুখ নফনররয় ননওনা নপ্ররয়, থবতাল কররানা তারার রাত, 

জাননরন যখন আসরব নকনা, এই জীবরন কাল প্রভাত! 

তারর  ভারলা নপনদম জ্বারলা, জীবরন জ্বলুক মায়াবী আরলা 

রংরয় ঢংরয় থখলরবা রারত-থশষ ননয়নত মৃতুয সার্! 

১৪৩১ 
প্রারণর নভতর নননবড় আাঁধার, থক তুনম থসর্ায় রও! 
নদল থবারঝনা থকান নকেুই - থকমন করর কর্া কও! 

দীপ থজ্বরল যাই নননশ রারত, আরলা হারায় আাঁধার সারর্ 
নিধা মরন জারর্ অেরবলায়- তুনম বুনঝ আজ আমার  নও! 

১৫ ১৬ 
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১৪৩৪ 

থমঘ যনদ হয় পুররা সার্র, নমটরত পারর মরুর তৃষা, 

কানটরয় নদলাম হাজার রানত, নমটরলা নারতা থতামার থনশা! 

এক দনরয়া দু:খ নদরল, রারতর স্বপ্ন থকরড় ননরল- 

তবু তুনমই সরাব সম- জানর্রয় রারখা বযাকুল থনশা! 

 

১৪৩৩ 
ম্লান হরয় যায় পূনণথমা  াাঁদ, তুনম যনদ র্ারকা থমার পারশ, 
লক্ষ তারার রারতর আকাশ, নিয়মাণ হয় তার পারশ! 
কর্াবলা ঐ ডার্রআাঁনখ, ইশারায় থমারর থর্ল থয ডানক- 
এ রারত থয মাতাল হলাম, থতামার বকলু থবণীর বারস! 

১৪৩৬ 

নাহয় র্াকুক ভানটখানার মানটর থর্লাস এই হারত, 

ঘারসর উপর শুরয়ই নাহয় কাটরলা রানত থজযাৎস্নারত! 

থমাটা কাজল থসইরয আাঁনখ, থসই হরলা থমার জীবন সাকী- 

সুরা ও সারা নমলরলা সনব- থয কটা নদন আরে হারত! 

১৪৩৫ 
পাঠারলই যনদ ননবথাসরন, র্াকনা অটুট ননবথাসন, 

থবরহশতখানা  াইনা আমার, দু:খ র্াকুক আপনজন! 
হুরপরী আর শরাব থতামার-র্াকনা থখাদা- াইনা আমার- 
আমার কারলা সুেরীটাই থতামার হুরীর থ রয় আপন! 

১৭ ১৮ 
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১৪৩৮ 

থতামারক থদবার থনই নকেু থমার, শুধুই আরে  াাঁদখানা ঐ, 

আাঁনখভরা থকান কাজনল রারত, থখাাঁপায় গুাঁরজ ননও সই! 

জানন আনম জানন নপ্রয়া,  াইয়না এ মন থবনদল নহয়া- 

বকুল নবোরনা ননশুনত কবরর-থতামাররই থদনখ স্বপরন সই! 

১৪৩৭ 

মৃতুয থযর্ায় নপরেনপরে, সুলতান থতার থলাভ নকরস? 

জীবন থহর্ায় নতরলনতরল নন:রশষ হয় থসই নবরষ! 

ভারলাবাসার অমরতা, থহর্ায় সবই অলীক কর্া- 

নলখনল রুবাঈ ভারলাবাসার, হদ্দ থবাকার নবশ্বারস! 

১৪৪০ 
নমরেই আমার দররবশী ঢং, নজনকর ঘরর শুধুই তুনম, 
ফানানফল্লা হরলানা থমার-টারন আমায় সবজু ভূনম!  

জীবন নারমর পানশালারত, থমরহদী রািা থতামার হারত- 
ভারলাবাসার মনদর ভরা- থর্লাসখানন থর্লাম  ুনম! 

১৪৩৯ 
রুবাঈ কনব সুলতারনর, রইরলা সালাম শুভানশস, 
কামনা কনর বন্ধুরা থমার ভারলা থর্রকা অহননথশ! 
 াাঁদনী যখন মাঝ র্র্রন, আমার কর্া কররা মরন- 
তখরনা আনম থজরর্ আনে, তারার থমলায় থবহনদস! 

১৯ ২০ 
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১৪৪২ 

থর্লারস তখরনা শরাব নেল, মুেরল কাজল থকন সাকী? 

আনম এখরনা হইনন মাতাল, থকন র্ারম্ল র্ারনর পাখী? 
থর্রম থর্রল নপ্ররয় থতামার হানস, থকমরন কাাঁদরব মনবাাঁশী 
আমার নবলাসী বার্ারন আরজা কত ফুল থয থফাটা বাাঁনক! 

১৪৪১ 
আসা এবং যাওয়াররখলা, ভারলা আমার লার্রলা না সই, 

হৃদয় নদরল ভারলাবাসার- থসই হৃদরয়র মূলয কই? 
থপ্রমটা আমার যখন ঘন- বলনে থখাদা থতামায় থশান- 
থভরি নদরল বাসরখানন- রাখরল থপ্ররমর মলূয কই! 

১৪৪৪ 
এই এখারন হারতর তালুরত, নলরখে নক থখাদা ভার্য থমার; 
তাই নক আনম মাতাল থহর্ায়-কারটনা নপ্রয়ার থনশার থঘার? 
আনম থজরর্ র্ানক রাত্ ননশীরর্,  াাঁদ থজরর্ বন নবর্ীরত 

-হয়রতা তুনম নননদ্রত সুরখ-পালঙ্ক পর- স্বপন থ ার! 

১৪৪৩ 
আনমরতা শরারব হইনন মাতাল, মাতাল করররে থসই আাঁনখ, 
নীররব থ রয় আমার থ ারখ, কত কর্া বরল থসই পাখী! 

 াাঁদরক বরলনে থজযাৎস্না নদরয়, মায়াবী আাঁনখরর দাও মুনেরয় 
তবু থজরর্ র্ারক যাদুকরী থ াখ,  াাঁদনী রারতর থসই সাকী! 

২১ ২২ 
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১৪৪৬ 

দু:খ নপনদম থনরভ নারতা, থহাকনা যতই ঝরড়র রাত! 
ন রনবরচ্ছদী হৃদয় যার, তার নক আরস সপু্রভাত? 
বুলবুনল তুই কাাঁনদস বরন-সার্রসম দু:খ মরন- 

ভারলাবাসার মানট মারঝই-থতার কবররর জার্রে রাত! 

১৪৪৫ 
তত্ব কর্ার তরকথরত ভাই নাইবা হরলম অংশীদার, 
মাতাল হরয় সরাইখানায়, নাহয় হরলা রানি পার- 

এটুক আনম থর্নে বুরঝ, লাভ থহর্া নাই জীবন খুাঁরজ- 
ননভরব প্রদীপ যখন তখন-ভারর্য আরে থযর্ায় যার! 

১৪৪৮ 
 ার লাইরনর শারয়র তুনম- ার লাইরনর সালতানাৎ, 
থরাদনভরা রারতর আকাশ, অশ্রুভরা আাঁনখর পাত! 

দু:থখর নপনদম জ্বলরে জ্বলুক, ননেুরকরা বলরে বলুক- 
তুনমই নেরল তুনমই আরো- আরজা আমার হৃদয় সার্! 

১৪৪৭ 
সুলতান তুই থকমন করর ফুল ফুটানব এই বার্ারন, 
থয বার্ারন থজযাৎস্না রারতও মৃতুযর ভয় জারর্ প্রারণ! 
শুধুই থশারকর ফুল ফুটানল- দু:খ  ারষর বনমালী- 

ভারলাবাসার সুর বাজানল, জীবন নারমর সকল র্ারন!  

২৩ ২৪ 
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১৪৫০ 

এইরয আমার ভন্ড থলবাস দররবশী আলরখল্লারত, 

দুননয়াদারীর স্বরপ্ন ভরা হৃদয় নারমর থকল্লারত! 
থতামার কারে হৃদয় খুরল, রানখনন থতা মরনর ভুরল- 

থভরব থদরখা বন্ধ ুআমার, র্াকরব নকনা থমার সারর্!  

১৪৪৯ 
মারঝ মারঝ স্বপ্ন থদনখ, দাাঁনড়রয় আনে সার্রপার, 

থজযাৎস্না রারত একা একা- থতামার আশায় একাকার! 
উঠরবা কখন থতামার নায়- ক্ষণ গুরন থমার সময় যায়- 
প্রারণর পাখী বন্ধ ুআমার- কখন থদখা পারবা থতামার!  

১৪৫২ 

থবহুাঁশ কনব বরলানারতা নকেু, থবহুাঁশ ররয়রে-র্াকরত দাও, 
 াাঁরদর আরলারত প্লানবত বন্ধ,ু থবহুাঁশ কনবর মাতাল নাও! 
থসখারন আর থকান  াাঁদ নাই, লাবণয ভরা তুনম আরো রাই 

তুনম থয তার থজযাৎস্না রানত- তুনমই তার দনখনা বাও! 

১৪৫১ 

আজ নাহয় রইরলা পরড়, থনশার থর্লাস অরনকদূরর; 
পার্ল কনব থর্ল মরর-নপ্রয়া থতামার বাহু থডারর! 

মরন থররখা ওরর্া নপ্রয়, থর্ালাপ থঝারপ কবর নদও- 

থজযাৎস্না থযন র্রল পরড়- ননশুনত রারত তার কবরর! 

২৫ 
২৬ 
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১৪৫৪ 
থবরহশতখানার থবরহশতী নয়, জীবনবারর্র হরয় মালী- 
থবশরতা আনে থখাদা আমার-নদনগুনল সব স্বরণালী! 
সাকীর আাঁনখর মনদর বারন- সরাব ভরা এ মন প্রারণ- 
থকন তরব থবরহশত আবার? - বল থখাদা - নবশ্বমালী! 

১৪৫৩ 

নবননদ্র নননশ আকারশর পারন তানকরয় র্ানক ননরের, 
আকাশভরা বকুল তারারা থকউই আমার নয়রতা পর! 

আকারশর মত থতামারক সাজাই-নীরালায় কত র্ান র্াই- 

কতরয তারায় বাসর সাজাই, তবু ররয় থর্রল পর! 

১৪৫৬ 
ফুল ফুনটরয় থর্লাম নপ্ররয়, থতামার বার্ারন রানিনদন! 

থতামার বার্ারন মায়াবী থজযাৎস্না, এখারন সব থমঘ আসীন 
এইরতা থতামার পরর্র ধারর, দাাঁনড়রয় আনম অন্ধকারর- 
পাররর আশায় প্রহর গুনন- জীবন ভরা রইরলা ঋণ! 

১৪৫৫ 

 াইনন আনম থকান নকেুই, থতার কারে থতা থহ মালী, 
তবু থকন জীবন নদনল, এই বার্ারন মন ভুলানল! 

নদরনর আকাশ সূযথ ভানত, শরাব ঢারল থজযাৎস্না রানত 

দানই যনদ করনল জীবন আবার থকন মৃতুয নদনল! 

২৭ ২৮ 



 

 
 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

 

১৪৫৮ 

ভুরল থর্রলম থকমন করর- ন্দ্রমুখী থজযাৎস্না রাত, 
বকুলতলার সুরভ রারত কর্া হরতা থতামার সার্! 
আমার বাাঁশী শুধুই কাাঁরদ-তবু থয নদল পাষাণ বাাঁরধ- 

শরাব থনশায় নবরভার র্ানক আসরব বুনঝ সুপ্রভাত!! 

১৪৫৭ 

আনম নোঁরড়নে কত থয থর্ালাপ,রতামার পরর্ নবলীন সব! 
থদখরলনা তুনম থবনদল নপ্রয়া, থদখরলা সনবরতা আমার রব! 
তুনমরয আমার আকাশ ভরা, শরাব থজযাৎস্না পার্ল করা- 

বকুল সুরভী মরনর মারঝ, নবননদ রারতর স্বপ্ন সব! 

১৪৬০ 

আজ ফাগুরনর থজযাৎস্না রারত শরাব থবহুাঁশ অনলেরত, 

খুাঁরজ নফনর ন রঞ্জীবন, আকাশ র্ারির তারার পরর্! 
ঝরণা ধারর থসর্ায় র্ারক- রুপসীরদর থদরহর বাাঁরক- 

অফুরান এক থর্লাস হারত- রনিন জীবন অলীক ররর্!  

১৪৫৯ 

স্বর্থ পারর, ঝণথা ধারর রুপবতীর রুপ আসরর, 

থর্লাসখানন পণূথ ররব, থদদাররস মদ নর্লরবা ওরর! 
রুপসীরা দাসীর মতন, এই মরদরলর কররব যতন- 

তুরে ররব থনশার মাতম- রইরব তারা বাহুর থডারর! 

২৯ ৩০ 
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১৪৬২ 

রানি জার্া আকাশ থতামার, শুনরব থকমন বাজাই বাাঁশী, 
মররবা থযনদন থজযাৎস্না রারত- বলরব তুনম ' ভারলাবানস’ ! 

আমার নেল পর্ অজানা- তুনমই নেরল থবরহশতখানা- 
আনম শুধ ুমাতাল হরয়- কুাঁরজার মরদ থর্নে ভানস! 

১৪৬১ 
থর্ালাপ আনম নোঁড়রবানারতা ভারলাবাসার এইনদরন! 
নকচ্ছ ুএরস যায়না নপ্ররয়-র্াকনা থখাাঁপা ফুল নবরন! 
আজরক বরং থবরলায়ারী-আর পররন সূনতর শাড়ী- 
ভারলাবাসার শুধইু নারী - বাাঁধা পনড় থসই ঋরণ! 

১৪৬৪ 

সুলতান তুই নবষাদ থকন, পান্থশালার এই িারর? 
থপয়ালাখানন থন ভরর থন, জীবনরতা নয় বারর বারর! 

যা  রল যা ফুরলর বরন-সুরভী থন প্রনতক্ষরণ- 

নপ্রয়ার থঠাাঁরট র্াকনা নমরল-আসুক মৃতুয  ুনপসারর! 

১৪৬৩ 

অবাক হরয় থদনখ নপ্ররয়, আমার সারধর ফুলবার্ান। 

সুরভ মাখা ফুলগুনল সব র্াইরে কত নতুন র্ান! 
আনম থযন পুররান থর্ালাপ, ফুনররয় থর্রে থপ্ররমর আলাপ- 

হাওয়ার থদালায় পড়রবা ঝরর- নতুনরদরই রইরব শান!  

৩১ ৩২ 
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১৪৬৬ 

নক দাম বরলা থসই থর্ালারপর হাওয়ায় ঝরর পাপনড় দল; 
র্রন্ধ রুরপ পার্ল র্ানক - থদনখনা তার মন অতল! 

মানুষ তুনম তুনমই থসরা - এ কর্ার আর থনইরতা থজরা- 
সুখ ও দু:খ থতামার একার- ফুরলর থ ারখ থনইরতা জল! 

১৪৬৫ 

লাল মনদরায় থপয়ালা ভররা, সার্র তৃষা থমার বুরক- 

রনিন জীবন থকার্ায় পারব, জীবন যখন যায়  ুরক! 
রাত থভালারনা থজযাৎস্না যখন, মানতরয় থতারল থতামার মন 

বুলবুনলরক দাও থেরড় দাও, রাখরো থকন খাাঁ ায় রুরখ?  

১৪৬৮ 

থয ফুল থফারট রারতর আাঁধারর, থদখরো তার রুপ বাহার? 
আকারশ তারা জারন নক কখরনা থকমরন েড়ায় দুযনত তার? 
তুনম নক জারনা আমার হৃদরয়, থজযাৎস্না  াাঁদরর্ল ক্ষরয়- 

থতামার আশায় নদী বরয়, কত নননশনদন হল থয পার!!
   

১৪৬৭ 

ধররা আনম থর্ালাপ বার্ারন- আকাশ ভরা থজযাৎস্না  াাঁদ, 
তুনম আরো পারশ,রর্ালাপ সবুারস  ার থ ারখ স্বপ্ন সাধ! 
নাহয় রইরলা থপয়ালা হারত, থপয়ালা বাজরলা  ুনড়র সারর্ 

হরলাই না হয় কলঙ্ক থমার- হরলাই নাহয় মধু অপবাদ! 

৩৩ ৩৪ 
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১৪৭০ 

থশান সুলতান, আমারক ডারক-ঘারসর নভতর ফুলগুনল, 
আমারক ডারক থজযাৎস্নার রাত, থর্ালাপবারর্র বলুবুনল! 
আমারক ডারক থভাররর নশনশর-ডাক শুনন অনে নননশর- 

থভরস থযরত  াই শরাবী নদীরত থতামার সারর্ পাল তুনল! 

১৪৬৯ 

সুলতান থতার সরাইখানা থহাকনা যত শরাবময়, 
জীবন শুধ ুমৃতুযমূখী কারলর যািা বব থতা নয়! 

ভারর্য বাাঁধা এই দুননয়ায়-থতার হারত থনই সকল উপায় 

তাই বরল নক সবই থেরড় র্াকনব থহর্ায় নবষাদময়?  

১৪৭২ 

জয় পরাজয় ননরয় এরতা ভানবস থকন রুবাইকার? 

তাাঁরই উপর থদ না থেরড়, নযনন সরবর রুপকার!! 

তুইরতা শুধুই পুতুল ভরব-নক কররনেস থকার্ায় করব? 
ভার্য নারমর সুরতায় বাাঁধা- থখলায় থতারর থখরলায়ার!!  

১৪৭১ 
নশ্বর এই জীবন ননরয়, নক আর ভারলাবাসরবা নপ্ররয়! 
োড়াোনড় হরবাই দুজন - হাজার স্বপ্ন বুরক ননরয়! 
অর্থ খুাঁরজ পাইনা আনম- থহর্ায় থকন নদবস যামী- 
শুধুই ভারলারবরস থর্লাম- মতুৃয ন ো বুরক ননরয়! 

৩৫ ৩৬ 
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১৪৭৪ 

শাে থভারর এই নর্রর অট্টানলকার কাাঁর র পরর, 
থমঘমুক্ত পূরবর আকাশ, রক্তরনবর থসানা ঝরর- 

ক্ষণগুনল সব অনননিত, নয় নকেু নয় পনরনমত 

হরতই পারর পড়রলা থভরি হঠাৎ আসা প্রবল ঝরড়! 

১৪৭৩ 
থপয়ালা হারত সরাইখানায়-থতামার কর্া যাইনা ভুরল, 
ননরাকার তুনম সবই জারনা- থনশায় যখন পনড় ঢুরল! 
হৃদয় নারমর যন্ত্রখানন-  লরে থসরধ থতামার বাণী- 
মায়ামত্ত তুনম নবশ্ব ননরয়-  ন্দ্র সূযথ আকাশ ভুরল! 

১৪৭৬ 
জ্ঞানী তাপস বঝুরল নকনা এই জীবরনর সতয সার, 

থয ফুল ভূাঁরয় লুনটরয় পরড়, ফুটরব নারতা আররকবার! 
 াাঁরদর আকাশ রইরব পরড়, ননতয সুরুজ উঠরব থভারর 
পড়রল তুনম মৃতুযকূরপ- উঠরব না আর রুবাইকার! 

১৪৭৫ 
অবাক মানুষ জীরবর মারঝ, স্বপ্ন থদরখ মৃতুয মারঝ! 
উঠরবা নঠকই কাল সকারল এই দৃঢ়তায় ঘুমায় সাাঁরঝ! 

তানকরয় থদরখা ঈশ্বর থমার, এইরয আমার আররকনট থভার- 
হয়রতা আনম কালও ররবা-এই বাসনা সকল কারজ! 

৩৭ ৩৮
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১৪৭৮ 

তুই থয থবাকার হদ্দ থবাকা, মার্ার নভতর ঘুররে থর্ার, 
 ারপারশ থদখ খুাঁজরে সুু্রযার্, থমাল্লা সাধু ভন্ড থ ার! 

সবার হারতই থপয়ালা আরে-হারাম হালাল থক আর বারে- 

সৎ হালারলর তুবনড় েুটায়, আাঁধার রারতর শরাব থখার! 

১৪৭৭ 

জ্ঞান মারর্থ নব ররণর থতামার হয়রতা আরে সাধ, 
আমার শুধু ইরচ্ছ করর রারতর থবলায় থদনখ  াাঁদ। 

ময়ুরপংখী থনই প্ররয়াজন, থোট্ট পানসী  ায় এ মন- 

র্াকরল তুনম র্ারনর পাখী- তারতই ভাসরব সুরখর বাাঁধ! 

১৪৮০ 

মৃতুয ধানবত মানুরষরা সব, অমীয় বাণীরত করর কলরব, 
নক আর ভারলাবানসরবা নপ্রয়া, পরকারল আরে সব! 

থসখারন শারাব তহুরা নহর, রুপসী হুরীর আরে থয বহর, 
মৃতুযহীন এক অরঢল জীবন, ন রনদন ররব উৎসব! 

১৪৭৯ 

থর্াররর ভরয় থকউ থর্রম থনই, থপয়ালা হারত েুটরে সব! 
দুননয়া থযন শুাঁনড়খানা- শরাব লুরটর মরহাৎসব! 

থদখরো যার দররবশী হাল, সুফী নকন্তু পাাঁড়মাতাল- 

থহাকনা মাতাল নক এরস যায়- নক লাভ করর কলরব! 

৩৯ 
৪০ 
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১৪৮২ 

এইরয ধরার সরাইখানায়-থক কার খবর বলরতা রারখ? 
থতামার কারে নমননত সাকী-আসর থযন থজরর্ র্ারক! 

থজরর্ র্াককু র্জল র্াওয়া, থজাসনারাত আর দনখন হাওয়া 
দু:খ সুরখর শরারব থযন জীবন থপয়ালা ভরা র্ারক! 

১৪৮১ 
তুনমরতা আকারশ ধাবমান এক নমটনমরট জ্বলা তারা বানত, 
করতরল থলখা ভার্যনলখন, নদন রানিরক ননরয় সার্ী! 

থদখা হরয়নেল থকান প্রারত, আজও আনে থতামার সারর্- 
একনদরক টারন মৃতুয আমারর-আর নদরক টারন মধুরানত!  

১৪৮৪ 

আনমও অবাক আমায় থদরখ, নক আর থতামায় বনল সাকী, 
তাল থমলারত দুননয়াদানর, আনমও হাজার বুনলর পাখী! 
হাজার রুরপর তুনম আনম, বদরল যানচ্ছ নদবস যামী- 

এমনন করর হাজার মুরখাশ- আমায় নর্রল থখরলা নানক?  

১৪৮৩ 
দররবশ এক স্বরপ্ন বরল, ঘুমানল থঢর ওঠ শারয়র! 

ঘুনমরয় ঘুনমরয় অনুশীলন করনল থর তুই কাল ঘুরমর, 
দররাজাগুরলা থখালা আরে-সরাইখানা মসনজরদর 

থযর্ায় খুশী থযরত পানরস ডাক শুরন থতার নবরবরকর! 

৪১ ৪২
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১৪৮৬ 

রুপ সুরনভ থর্ালাপখানন গুাঁজরল থখাাঁপায় সেুনর, 

শুনকরয় থর্রল পাপনড়গুরলা, মানটর ধলূায় রয় পনড়!  
 কাল নদীরত রনিন নাও-জীবন মারন খুাঁজরত  াও, 
ঝড়রব ফুরলরা এটাই নবধান-আবার ফুনটরব মঞ্জনর! 

১৪৮৫ 

স্বপ্ন থদরখা প্রনতনট পরল, জীবনই সতয থহ নপ্রয় মানুষ! 
জীবন মনদরার থশষ বায়ুটুক উড়ুক নাহয় কল্পফানুস, 

নপরে নপরে থতার ঘুরুক মরণ- তবুও স্বরপ্ন  লুক  রণ- 

যাসরন থর্রম পরর্র মারঝ,রহাসরন মাতাল আর থবাঁহুশ!  

১৪৮৮ 
তুনম আরো শরারব নবরভার, থপয়ালা এখরনা ররয়রে ভরা 
আকারশ এখরনা হাসরে  াাঁদনী, থজাসনায় নার  অপ্সরা 
তুনম থজরর্ আরো নপ্রয় বন্ধ-ু কনবতায় ভরা হৃদয় নসন্ধ ু
ননতয থফাটাও শরের ফুল, বািালীর নপ্রয় মনহরা! 

১৪৮৭ 

প্রশ্ন অরনক আকাশ পারন-নীরব ননর্র সব তারা, 
ননঘুথম থমার রানি কারট, নীরব আকাশ থনই সাড়া! 
ননদথয় এক কমু্ভকারর- রুপ নদরলা থমার এই সাকারর 

দু:খ জরা মৃতুয নদরলন- পানঠরয় নদরলন এই ভার্ারড়! 

৪৩ ৪৪ 



 

 

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান  

 

১৪৯০ 

আনম নাহয় মরজই থর্লাম- থর্ালাপ থখাাঁপার সেুরী  

যা থঢরল দাও থপয়ালারত থমার-  ক্ষু বুাঁরজই পান কনর! 
থতামার থপ্ররম মৃতুয যনদ, আসরলা নাহয় থহ থমার নদী- 
থজযাৎস্না হরয় থপ্রম েড়ারবা থতামার বুরক ননরবনধ! 

১৪৮৯ 

দুঃখ কষ্ট যা বনলস ভাই, সব সামনয়ক এই ভরব! 
থবাকার হদ্দ ওরর কনব, নদন বদল থতার হরবই হরব! 
থ াখ মুরে থফরল উরঠ দাাঁড়া, থদখনব জর্ৎ নদরচ্ছ সাড়া 
র্ানমস থন এই দুর্থরম ভাই- জরয়র মুকুট থতারই ররব!  

১৪৯২ 

একাই নেলাম কর্া বলার, আর নেরলানা থকউ পারশ, 

তারাগুরলাও র্াকরতা নীরব থকউ জারননা কার আরশ! 

আজরক আমার অনলেরত টরবর নভতর থবলী থফারট- 

থজযাৎস্না পরড় তার উপরর- থক থয কারক ভারলাবারস! 

১৪৯১ 

জানলা নদরয় লুনটরয় পড়া থজযাৎস্না মাখা থসইরয রাত, 

পড়রতা খরস থশফালীরা, মন সুবারস বানজমাৎ। 

থসই থয করবর বুরনা সাাঁরঝ- বাজরত তুনম বুরকর মারঝ 

আনম ভাবুক কনবর মত- কানটরয় নদতাম থতামার সার্! 

৪৫ ৪৬ 
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১৪৯৪ 

নবরষর নক থদাষ বল সাকী, আনম থতা ননরজই কররনে পান! 

আমার শুধুই থজযাৎস্না আরে-আর আরে শুধু নবরহী র্ান! 

আজরক আমার জীবন সাাঁরঝ-থতামার বীণার থয সুর বারজ- 

থস সুর থ রয়নে ননরজ আনম থয সুরর আমার থকাঁরদরে প্রাণ! 

১৪৯৩ 

জারনা সাকী জীবন থহর্ায়, নবষাদ বাাঁশীর করুণ সুর, 

হল্লা কররা সরাইখানায়-হৃদয় থতামার থবদনাতুর! 

মৃতুয যখন ননতয সারর্- র্াকনা তরব থপয়ালা হারত- 

থয কটা নদন জীবন আরে রইরল না হয় শরারব  ুর! 

১৪৯৬ 

মানুষ তুনম সৃনষ্ট থসরা জীরবর মারঝ নক অদ্ভুত! 
স্বপ্ন থদরখা, স্বপ্ন র্রড়া, যনদও নপরে মৃতুয দূত! 

মররব থজরনও বাসরল ভারলা, এই আাঁধারর জ্বারল্ল আরলা 

তাজমহলও র্ড়রল থহর্ায়, কারলর ভারলাবাসার দূত!  

১৪৯৫ 

উচ্চনশখর দাাঁনড়রয় আরে দালানরকাঠার এই শহর 

থকার্ায় পারবা পূরবর আকাশ নমনট নমনট তারার বহর! 

থকার্ায় পারবা প্রভাত থবলা, ডানলমলানল থসানার থখলা- 

হানররয় থর্ল থকার্ায় আমার-সবুজ পাররর জল নহর! 

৪৭ ৪৮ 
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১৪৯৮ 

কাল রারত থক বরল থর্রলা, আনমও ররবানা ররবনা তুনম! 
এই থয জর্ৎ মৃতুয ভার্ার, এইরতা থতামার জন্মভূনম! 

র্ানল কারক থদরব থবাঁহুশ কনব, এ জর্ৎ শুধ ুক্ষরণর েনব 

অসহায় জন- মহামনতর্ণ থবহুাঁশ থর্রকরে থপয়ালা  ুনম!  

১৪৯৭ 
রহসয নক এই জীবরনর ঘাাঁটরে ঘাাঁটুক জ্ঞানীরা, 

সরাইখানার রারতর নার্র নদরনর থবলার মানীরা- 
এরতা থভরব নক লাভ বরলা-নবরবক ধরর থসাজা  রলা  

কুতানকথরকর এ মজনলরশ - ননবথানসত বাণীরা! 

১৫০০ 

কত থয রুবাঈ থলখা বাাঁকী, বসে বারর্ হাজার ফুল  
তুনম থভরিরভরি কত হরয় থফারটা থদরখ থদরখ হই বযকুল  

রানির আরলা শুধু থদরখ থস, থয আনকল হয় ভারলারবরস 

ভারলাবাসা হরলা এমন সার্র যার থনই থকান কূল! 

১৪৯৯ 

থযমনন নেল থতমনন ররব, আকাশ ভরা তারার খই, 
থতমনন ররব কনবতার  াাঁদ, তুনম আর আনম ররবানা সই! 
সব থজরন নপ্ররয় থবরসনেভারলা-ক্ষুদ্র জীবরন তুনম আরলা, 

তুনম আমার শরাব থপয়ালা, তুনম োড়া থমার জীবন কই!  

৪৯ ৫০ 
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১৫০২ 

থবাঁহুশ থকন রুবাঈ কনব, দূর নমনারর থদয় আজান, 

গুনেরয় থনবার সময় থয থতার পরকারলর মাল সামান! 

লার্াম টানা দুননয়াদানর, দু:খ সুরখ থদই থয পানড়- 

লাভ নকেু থনই, এই ননয়নত- কার কারে থতার অনভমান? 

১৫০১ 

কবরখানায় যাবার আরর্, থশষ করর থন থযটুক বাাঁনক, 
মরণ যখন আসরব আমার, পরখ করর থদনখস সাকী! 
এইরয জর্ৎ নানা মরতর - লক্ষ মানুষ লক্ষ পরর্র- 

সবাই ভারব আনমই সনহ -আর যত সব থবজায় ফাাঁনক! 

১৫০৪ 

শরাব থতা নয় থপয়ালা ভরর মৃতুয সুধা কররো পান; 
বদরল যারচ্ছ পরল পরল বসে রািা জীবন র্ান। 

থয বানত জ্বরল রাত ধরর-নদরনর আরলারত নক মরন পরড়? 
থকউ থতা মরন রারখ না, রারতর থবলার বানতর শান! 

১৫০৩ 

তাজমহল থতা থতমনন আরে, শাহজাহান আর থনই ভরব! 
সুরার থপয়ালা ররয়রে থতমনন, নবরান হরয়রে থসই করব! 
জন্ম এবং মৃতুযর থখলা- মানুরষরাই শুধু করর অবরহলা- 
মৃতুযঞ্জয় নয় তা থজরনও- থবরহশত র্রড় এই ভরব! 

৫১ ৫২ 
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১৫০৬ 

দররবশী হাল তসবী হারত, সরাইখানায় মন পরড়, 
থর্ালাপ থখাাঁপা-কাজলা আাঁনখর সাকীর আসর মন ঘরর! 

মুনক্ত খুাঁনজস তরপাবরন- যুনক্ত যুদ্ধ মরন মরন- 

ভুরলই থর্নল থনশার থঘারর- মুনক্ত খুাঁনজস কার তরর! 

১৫০৫ 

আকাশ পারন তানকরয় থদখ, মুগ্ধ থনরি রুবাঈকার; 

এইরয মধুর রাত রুরপাসী,মদুরল  ক্ষ ুসব আাঁধার! 

কারলর  াকা ঘরুরে কনব, নবলীন থহারচ্ছ সকল েনব 

ফুরায় সনব নন:শ্বারস হায়- তসনবহ গুরন নক করনব আর!  

১৫০৮ 

জন্ম এবং মৃতুযর মারঝ থবাঁর  র্ারকা তুনম ঈশ্বর, 
হারতর তালুরত ক্ষুদ্র জীবন তবু থতা থবাঁরধনে সুখবাসর! 
তবু ভানস নীল থজযাৎস্নায়, সাকীর শরারব সরাইখানায় 

তবু থর্রয় যাই বসেনবলাস, যনদও হৃদয় ভরা ভাদর! 

১৫০৭ 

হাজার পরর্র জট থবাঁরধরে-মুনক্ত পরর্র থনই নদশা; 
পরর্র মারঝ পর্ হারারনা পাাঁড় মাতারলর থঘার থনশা! 
থদরহর নভতর আরনশ নর্র, থকানটা আসল থকানটা থঘার 

ধ্রুব তারার থনই থয থদখা-  লরে মরন অমাননশা! 

৫৩ ৫৪ 
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১৫১০ 

নশ্বর এই থদরহর ররর্ পনর্ক তুনম থকার্ায় যাও; 
থপয়ালা ভরা শরাব হারত নকরসর থখাাঁরজ উজান বাও? 

রাখরল যনদ থদয়াল নঘরর, বলরল নারতা থতামার থখয়াল, 
বলরল নারতা থকাননদনই আমার কারে নকইবা  াও? 

১৫০৯ 

যারচ্ছ যতই নদনগুনল থমার, থ ারখর দৃনষ্ট থহারচ্ছ ক্ষীণ, 

জর্ৎ থযন নদরন নদরন - থহারচ্ছ আরও থবশী রনিন! 
এমন যনদ হরতা সার্ী, সারা জীবন থজযাৎস্না রানত- 

থতামার থ ারখ থ রয় থ রয় মগু্ধ মরন বাজাই বীণ! 

১৫১২ 

নতনরশ লক্ষ শহীদারনর মূরলয পাওয়া বাংলারদশ  

বীর বািালীর যুরদ্ধ থজতা ররক্ত থভজা বাংলারদশ! 
ভাবরত পাররা একাত্তরর, থশারকর মাতম ঘরর ঘরর- 

আজরক এরসা স্মরণ কনর র্ণহতযার থসসব নদন!!  

১৫১১ 

এইরয আমার জন্মভূনম-স্মরণ কনর হাজার ঋণ,  
কতই স্বপ্ন থদনখ মারর্া থতামায় ননরয় রানিনদন! 
আমার মরনর অে:পুরর, পাখীরা র্ায় মধুর সুরর 

থবরহশত থযন এমনন হয়- কামনা কনর রানিনদন!  

৫৫ ৫৬ 



  
 ১ 
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১৫১৪ 

আনম জানন ক্ষনণরকর থমরঘ হয়না আড়াল থজযাৎস্না রাত; 
জানন জানন নপ্ররয় রানি পাররনা আাঁধার রাখরত সুপ্রভাত! 
থতামাররা বদল প্রনত ক্ষু্রণ, বদরল যারচ্ছ থতামাররা েনব 

কারটনা সময় রানি থতামার, নবরার্ী থযন ভার্য সার্! 

১৫১৩ 

অরঢল করর থপনলরর তুই, মরনর থর্রক  াসনন যা, 
থতার  াওয়ারক থতার ননয়নত থকানকারলই রাখরলানা! 
নমরেই মায়ার এই জর্রত- নফরনল খুাঁরজ ননয়নতরক- 

নকরসর সওদা করনল থর তুই, রইরলা পরড় সব বাসনা!  

১৫১৬ 

নহর থঘরা থসইরয বার্ান, থজযাৎস্না রারত নঝলনমলায়,  
তুনম আনম থসই বার্ারন, থর্ালাপর্ন্ধী দনক্ষণ বায়! 

মৃতুয হারত দুজন থমারা, পান করর যাই থপ্ররমর সুরা- 
স্বর্থ থ রয় জীবন বড়- ভারলাবাসার জীবন নায়! 

১৫১৫ 

থোঁড়া থমরঘর পূনণথমারাত, আজরক নাহয় থতামার থহাক, 
থজযাৎস্না রারত নঝনর বাদল, নভনজরয় নদরলা থতামার থ াখ! 
হয়রতা নেলাম এমন রারত, হাজার বের থতামার সারর্- 

এই ধরারত থর্ালাপ হারত রাত থজরর্নে - বুরক থশাক!  

৫৭ ৫৮ 
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১৫১৮ 

তুনমও প্রভূ নদরলনা মলূয ভারলাবাসার- এই ভরব; 
জীবন নারমর ফুরলল বার্ান তেনে থযন হয় করব! 

আনমরতা শুধুই থখলার পুতুল-থখলরো ননরয় নদীর দুকলূ 

অরমাঘ ননয়নত নদরয়ে আমায়-তবু থ রয় র্ানক নরভ! 

১৫১৭ 

থক জারন থয থকমন করর কখন হরবা ননরুরদ্দশ, 

তারা নবহীন রানি থযর্া, থকউ জারননা থকমন থদশ! 
থস যািা থতা একা একা- রইরব নারতা থকান সখা- 
ন রতরর থতামার সারর্ও ভারলাবাসার হরব থশষ! 

১৫২০ 

হাজার কনবতা নলখরে কনবরা থতামারক ননরয় থবনদল  াাঁদ, 
শুধু নদরয়রো নবররহর রাত, থমরট নাই তারত কাররাসাধ? 
কতনদন আনম পরর্ থয থতামার, বুক থপরত থর্ালাপী ঝাত 

আকাশ আাঁ রল তুনম যাও  রল- ভারলাবাসা শুধ ুঅপরাধ! 

১৫১৯ 

নশউনল ঝরা  াাঁদনী রারত, থজযাৎস্না মরদ মাতাল র্ানক, 
মন র্হরন থকান বরন থয, থর্রয় থবড়াও সুররর পাখী! 
ওরে থতামার শরাব ঢালা,  াইনা থবরহশত  াইনা বালা 
থহর্ায় আমার ঠাাঁই করর দাও- পরকারলও জীবন যানপ   

 

৫৯ 
৬০ 
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১৫২২ 

আাঁধার রারত সরাইখানায় জ্ঞান পাপীরদর জমরে ভীড়, 
নমর্যা কর্ার নজহ্বা স ল, অহংকারর উচ্চনশর! 

সব নকে ুনক থর্রল ভুরল- তকমা থতামার পড়রব খুরল- 

বয়স থর্রল একাই তুনম- নমনলরয় যারব থকার্ায় বীর! 

১৫২১ 

তখরনা আনম নেলাম থজরর্, রাত থপাহারনার থনই বাাঁনক 

শূনয আমার থপয়ালাখানন, থকান থনশারত থতামায় ডানক? 
শুক তারাটাও জ্বরল জ্বরল আযান সুরর পড়রে র্রল- 

আমার আাঁনখও পড়রে ঢুরল-আবার আমায় জার্াও সাকী!  

১৫২৪ 
অদ্ভূত মালী ফুল থয থফাটাও, মার্ার নভতর থর্ারস্থান, 
প্রশ্ন জারর্ থক তুনম কনব, মৃতুযরত বাজাও সুররলা র্ান! 
থপ্ররমর শরারব পূণথ থপয়ালা- র্লায় থশানভত মৃতুযর মালা 
ঝরড়র রারতর দীপালী তুনম হারতর মুরঠায় থবরহে বার্ান!  

১৫২৩ 

থমঘলা আকাশ  াাঁদনী রারত, শরাব ভরা থপয়ালা হারত, 
দাাঁনড়রয় নেলাম অনলেরত-থযর্ায় সুবারস 'রবলীরা' মারত! 

আমার হৃদরয় বারজ বীণা - জানননা স্বর্থ এমন নকনা- 
থহাকনা আমার স্বর্থ এমন, কাটুক জীবন থতামার সারর্!  

৬১ ৬২ 
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১৫২৬ 

হয়রতা আমার নশয়র পারশই নননশরারত ফুল থফারট, 
হয়নন থদখা থ াখ থমরল তা-আপনন ধুরলায় থলারট! 

থ াখ মুরদ তুই পরর্ পরর্ - নকরসর থনশায় এই জর্রত 

মাতাল হরয় রইনল ডুরব- থবতাল রুবাঈ পিনতরত! 

১৫২৫ 

আরলার জর্ৎ থপরয়রে যারা, থমধামনরন নবকনশত তারা, 
ননজথীব নয় আকাশভরা যত আরে গ্রহ তারা! 

তুনম শুধ ুনও এই গ্রহ ারী - মহানবরশ্ব সব নরভা ারী 
থদরহর ররকরট জ্ঞারনর নবরশ্ব ঘুরর ঘুরর হই সারা!  

১৫২৮ 

কাল রারত এক স্বরপ্ন থদনখ সুেরীরদর দরল ভীরড়, 

অপূবথ এক বার্ানবাড়ী - দ্রাক্ষা ররসর নহর নঘরর! 

তুনম থসর্ায় থনইরকা নপ্রয়া- থনই থসখারন থপ্ররমর নদয়া 

ননররট শুধুই মাতাল হওয়া- দু:খ নবহীন নদীর তীরর! 

১৫২৭ 

সাাঁঝ কারটনা মরনর নভতর, এটাই বন্ধ ুদু:খ থমার 

রাত থপাহারনার আরর্ই থদনখ মৃতুয এরস খলুরে থদার! 
বার্ান ভরা থর্ালাপ আমার- পড়রব ঝরর সকনল তার 

মালা র্াাঁর্া হরলানা আর ফুনররয় থর্রলা স্বপ্ন থভার!  

৬৩ ৬৪ 
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১৫৩০ 
ওরঠারর মন নবরবক ররর্, থভরস  রলা জীবন থরারত, 
নবরবক যনদ থজরর্ র্ারক, শরাব নপরয়া থদাষ নক তারত! 
জ্ঞানরবত্তা র্াককু দূরর, বারজারর মন আপন সুরর- 

জীবন নারমর সরাইখানায় র্াকনা সাকী থতামার সারর্!  

১৫২৯ 

থযমন করর  লরব তুনম, থতমনন থতামার এই জর্ৎ! 
পরর্র নদশা থকার্ায় পারব, থহর্ায় আরে হাজার পর্! 

জ্ঞানরবত্তা জর্ৎ জুরড় কয়নন কর্া একই সুরর- 

পাশ কানটরয় মানব ধমথ- তারাই র্াইরলা হাজার মত! 

১৫৩২ 
থজযাৎস্না ঢালা রানিকারল থহাস থকন তুই মনরভালা, 

ভুরলই থর্নল থতার থপয়ালায় থলরর্ই থর্রে আররশালা! 
বুরড়া র্ারে পানন ঢানল - ফুটরব নক ফুল বনমালী? 

থফররববানজর দররবশী থতার- থজরর্ আরে সব থনালা!  

১৫৩১ 
জ্ঞানরবত্তা উাঁন রয় থকতাব র্াইরে থদরখা ননরজর র্ান, 

নবশ্বজুরড় ধুরলায় লুটায় মানবতার সকল মান! 
যুদ্ধবারজরা যুদ্ধ করর- সরল মানুষ থসর্ায় মরর- 
মানবতার ধ্বজা ধরর-শাসন করর সব পাষাণ! 

৬৫ ৬৬ 
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১৫৩৪ 

দু:খ সুরখর মশলাদারী-নর্দ জীবন নদরলন সাাঁই 

নদরলন নর্দ নদবারানি-থতামার মতন নর্দ রাই! 

রনিলা এই ঢংরয়র ভরব, আর নক থতামার জন্ম হরব 

পরজরন্ম নমলরব নক আর  াাঁদ ও নদীর এই সরাই? 

১৫৩৩ 

জ্ঞানরবত্তা বলরে বাকী, থদখনে আনম নর্দ সব, 

মরার পরর হালখাতা নক কররব আমার দয়াল রব? 

সুলতান তুই মাতাল হরয়- আর নক কর্া যানব করয় 

জীবন মারনই আরলার ভূবন- মৃতুয আরন রানি সব! 

১৫৩৬ 
ততই থবশী হনচ্ছ থবাকা, বাড়রে যতই বয়স থমার, 
একনট থখালা পাই যনদরর, বন্ধ থদনখ হাজার থদার! 
স্বল্প নদরনর জীবন ননরয়- মাতাল থকন হনল নপ্ররয় 
অল্প ননরয় তুষ্ট থর্রক-কাটুক জীবন সুরখ নবরভার! 

১৫৩৫ 

তুনম োড়া জীবন থযন মরুর মারঝ একলা  াাঁদ!  
থজযাৎস্না ভাসা নবরানভূনম থনই থসখারন স্বপ্ন সাধ! 
তুনম যনদ র্ারকা পারশ স্বপ্নগুরলা এনর্রয় আরস- 

থজরর্ ওরঠ সরাইখানায় ভারলাবাসার উন্মাদ!  

৬৭ ৬৮ 
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১৫৩৮ 

ব্জ্রপাত আর ঝরড়া রারত, কাটাও সময় ভরয়র সারর্, 

ভাবনা আরস থকয়ামরতর-সময় বুনঝ থনই আর হারত! 

তাও থকরট যায় জীবন থর্রক- হয়রতা নকেু দু:খ থররখ 

এমনন কররই জয় পরাজয় বরয়ই  রল জীবন সারর্! 

১৫৩৭ 
থতামরা ভারবা রুবাঈ কনব, থনশার থঘারর থলরখ সব, 
 ুমুক নদরয়ই দ্রাক্ষাররস রাত নননশরত জপরে রব? 
সরাই খানায় বরস বরস- শানে থখাাঁরজ অংক করষ- 
এনড়রয় জীবন জটীলতা মাতাল হরয় রয় নীরব?  

১৫৪০ 

জীবন থহর্ায়  াাঁদনী রারতর অবাক করা বাাঁশীর সুর,  
মধুর সুরর থবরজ উরঠ - হানররয় যারব অরনক দূর! 
রুবাঈ কনবর মরনর কারলা-যায়না কভ ুথজ্বরল আরলা 

ররয়ই থর্রলা অমাননশা মূখথ থবাকার অেঃপূর! 

১৫৩৯ 

খুশীই হতাম সবর  থখাদা, না নফরর থর্রল থবরহশরত, 

শরাব নহর হুনরপরীরা - থর্রলাই না হয় থভরে! 

দীণথ কুটীর নদরলর সারর্- আকাশ ভরা থজযাৎস্না রারত 

থমার পনরবার রইরলা থসর্ায়- র্রীবখানায় দুধভারত!  

৬৯ ৭০ 
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১৫৪২ 

পুররান সরাই পুররান শরাব-থদরহর থপয়ালা নতুন থমার, 
থখাল আাঁনখ ওরলা সাকী, মনদরায় র্ানক  ুর-নবরভার 

এক  ুমুরকর থনই ভরসা, বুঝরল নকনা ওরর্া সরসা- 
তাইরতা বনল থখরয় যাও ভাই-কারটনা থযন থনশার থঘার! 

১৫৪১ 

সন্ধযামালনত কাাঁনদরে নবররহ, আকারশ তখরনা ওরঠনন  াাঁদ! 
আজ সাাঁরঝই ফুরারলা থপয়ালা, থমরটনন মরনর থকান সাধ! 

নশ্বর এই জীবনখানন- কখন থয থদয় যবননকা টানন- 

ঢারলা থপয়ালায় শরাব সাকী-থমৌরজ কাটুক আজরক রাত।  

১৫৪৪ 

সব ভুরল থর্নে থপয়ালা ওরর্া ভুনল নাই তার সজল আাঁনখ! 

মনর থযন সাকী থজযাৎস্নারারত কাজল নয়রন নয়ন রানখ! 
আমার প্রারণর থর্ালাপ  ুনম, থর্রয়নেরল থকান র্জল তুনম 

থস র্জল থযন বকুল আকাশ সুবারস ররয়রে আজও মানখ!  

১৫৪৩ 
হাজার মরদর থ ালাইখানা এইরয আমার থদহখানন! 
এই থদহ থমার জ্ঞারনর নকতাব, এই থদহ শরাবদানী; 
এইরয থদহ সরাইখানা- হাজার রারতর স্বপ্নরবানা- 
এই থদহ থমার সাকীর আসর-থর্রয় সতযবাণী!  

৭১ ৭২
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১৫৪৬ 
বকুল েড়ারনা আকাশরারত তুনম েুাঁরয়ে প্রাণ আমার 
থজযাৎস্না মাখা থমরঘরা তখন থভরস যায় সারর সার! 
প্রনতঅনলরে মধযরারত-কর্া বরল যাই থতামার সারর্ 

সুধার নহর বরয় যায় প্রারণ-রারতর ফুরলরা ফুরট অপার!  

১৫৪৫ 
পুতুল ননরয় থখলরো যনদ, থকনই তারত প্রাণ নদরল? 
নবড়াল থযমন নশকার ধরর মারার আরর্ যায় থখরল! 
নক আনে এই থখলারত- প্রশ্ন জারর্ এই থবলারত- 
আনম শুধ ুথভরবই মনর- প্রশ্ন নবধান নাই থমরল! 

১৫৪৮ 

অবাক হওয়ার থনইরতা নকে ুএই ধরারত রুবাইকার, 

জীবরনর থ রয় মৃতুয কারে- থকউ জারননা থকমন কার! 
থহর্ায় থখলা শুভঙ্কররর- থনইরকা নহসাব আপনপররর 

নকরসর এরতা অংক কনষস- দুই দরন্ডর জীবন যার! 

১৫৪৭ 
হয়রতা থসর্া থবশ নেলাম-থবাধহীন থসই শূণযরদশ! 
থনই তারা আকাশভরা, থনই থসখারন আরলার থরশ! 
থহর্া আরলা-জীবন ননরয়- থতামার ভারলারবরস নপ্ররয় 

মৃতুযরক পান কররই  নল সরাইখানায় অননরমষ! 

৭৩ ৭৪ 
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১৫৫০ 

থতামার হারতই শরাবদানন আমার হারত থপয়ালাখান, 
যা নদরব এই মনদর রারত, শুকনরয়া,তাই কররবা পান! 
মররবা জানন থসই সরাইরয়-স্বপ্ন শুধুই থতামায় ননরয়- 

থতামার মরনর আকাশজুরড় রইরবা ফুরট ফুলবার্ান! 

১৫৪৯ 

থযখারন মৃতুয নননিত জানন,নকবা প্ররয়াজন অভয়বাণী? 
থভরব থদখ মন মানব জীবন শুধু বরয় যায় অরশষ গ্লানন  

থসইরয বাদশাহ শাহজাহান, থক আর র্ায় তারদর র্ান- 

তুনমও থতমনন মুরে যারব কনব- হও যত অনভমানী! 

১৫৫২ 

আকারশ যত তারা আরে নপ্ররয়, সবাই জারনরতামার কর্া! 
আমার হৃদরয় দীঘল ন নঠরত থলখা আরে সব থসই কর্া! 
তুনমরতা অপার সার্ররর মত, বুরক ধরর রারখা ঝঞ্জা কত 

আনম থয থহর্ায় না বলা কর্ার আকারশর নীরবতা! 

১৫৫১ 

তুনম থনই বরল নবমষথ সব বকলু তারার থজযাৎস্নারাত; 
জানলা নদরয় যাই হানররয়-র্রন্ধ থপাড়া ধূরপর সার্! 
সরাইখানার বানতগুনল- ঘুরম ঘুরম পড়রে ঢুনল- 

উপুড় র্াকা থপয়ালা থযন- অনভমানী সাকীর সার্! 

৭৫ 
৭৬ 
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১৫৫৪ 

স্বপ্ন থদনখ তসনব হারত জপরে থতামায় এক বুড়া, 
আররক হারত থপয়ালা তারত  ুমুক থদয়া লাল সুরা! 
সুরা এবং তসনবখানন- অেরর বয় থতামার বাণী - 

নকরসর থদাজখ নকরসর থবরহশত থযর্ায় তুনম মন জুড়া! 

১৫৫৩ 

মৃনত্তকালীন হওয়ার আরর্ জীবন নারমর ফুলবারর্, 
থপ্রম নপয়াসী না হয় হলাম, সাকী থতামার অনুরারর্! 
থপয়ালাখানন শুনয করর- প্রাণ নবহে যারব উরড় 

থতামার স্মৃনত বুরক করর-মৃতুযপাররর আররক ফারর্! 

১৫৫৬ 
থদহই যখন থ ালাইখানা, থকমন করর করনব মানা, 
থকমন করর বলরবা আনম তওবা কসম মদ খারবানা! 
গ্রন্থগুরলা যখন পনড়- ননরজ ননরজই লারজ মনর- 
থদহ ননরয় নকরয কনর- সব ঝারমলার কারখানা! 

১৫৫৫ 

বইরে থসর্ায় শরাবনহর, জ্বলরে থসর্ায় নহরার দীপ, 

না যনদপাই থসর্ায় থতামায় থসইরতা আমার বদনসীব! 

হুরপরী থতা  াইনন আনম- তুনমই নেরল নদবস-যামী  

তারকই আমায় নদও প্রভু- থয নেল থমার নদরলর নীপ!  

৭৭ ৭৮ 
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১৫৫৮ 

কারলর র্রভথ পনঞ্জকারাও মুরে থর্রে বারংবার, 
বযানবলন করবই থর্রে থকউ রারখনন খবর তার; 
তুনম আনম এই জর্রত পরর্র পনর্ক একই পরর্ 

থকান একনদন হানররয় যারবা-আর ররবনাখবর তার! 

১৫৫৭ 

ঈমান আমান সবই থর্ল, নদরন নদরন সন্ধযা হরলা, 
মন সাকী থতার লাজ কররনা, যখন তখন শরাব ঢারলা! 
হয়রতা থবাকাই ররয় থর্লাম-সবার প্রনতই রইরলা থসলাম 
নাইবা আমার হরলা থবাঝা থকানটা খারাপ থকানটা ভারলা! 

১৫৬০ 

 লরত  লরত থতামার সারর্ আমার যনদ পর্ ফুরায়.. 

বকুল ফুরলর সুবাস রানত আমার থ ারখ ননরভ যায়! 

যনদও সার্র ভাংরব বুরক- নবদায় নদও হানস মুরখ- 

মরন থররখা থতামার আরশ দাাঁনড়রয় ররবা থস সীমানায়! 

১৫৫৯ 

আমরা সবাই মানটর পুতুল একাই তুনম থখরলায়াড়, 
ঠুনল পরা কলুর বলদ- ঘানন টানা এ সংসার! 

র্াকরল জীবন সরাইখানা- মররল এটাই কবরখানা 
মৃতুয হারত থপ্ররমর র্জল-র্াইরে মানুষ কলাকার! 

৭৯ ৮০ 
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১৫৬২ 

নমনষ্ট মুরখ অপার সুরখ কারটই নাহয় খুশীর ঈদ, 
বুনঝস কনব আড়ারল তার মৃতুয থতারর থদয় তানর্দ! 
পান করর থন থপয়ালা ভরা- র্াকনা দূরর জীবন জড়া 
তবু থদরখা সময় থ ারা থকরটই  রল থদরহ নসাঁদ! 

১৫৬১ 

শুধুই রুবাঈ নলরখ থর্নল থপনল নারতা আপন খবর, 

থকান থমওয়া থপনলনারর, শুধইু করর থর্নল সবর! 

মধু এবং নবরষ ভরা এইরয জর্ৎ মনহরা- 

একই জরনর থখলা  রল, থতার এখারন থনই খবর! 

১৫৬৪ 

থহ  থমার হৃদয় আনম দাাঁনড়রয় রক্ত থর্ালাপ দুহারত ধরর, 
নববসনা থযন বকলু র্ন্ধ- থপ্ররমর সাকী এরলানা ঘরর! 

তরব নক আনম মায়া থজযাৎস্নায়, উঠরত থ রয়নে মৃতুযর নায় 

ঘন কুয়াশায় অর না থকার্ায় তারা হীন এক রারতর ঘরর!  

১৫৬৩ 

মহাকারলর জহর ভরা থপয়ালা হারত রুবাঈকার 

নমরেই থখাাঁরজা নদবারারত মলূয এবং জীবন সার! 
সাদ্দাত থতা হানররয় থর্রে-জামরশদ তার আরে নপরে 

তাজমহলও হানররয় যারব- রইরব শুধ ুর্ল্প তার!  

৮১ ৮২ 
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১৫৬৬ 

দু:খ এবং থশারকর কারণ- বন্ধযা কররানা মরনাবার্ান 

ফুটুক নাহয় নীলাভ ফুরলরা -বাতারস বাজকু করুণ র্ান 

মরনরররখা ও পার্ল হৃদয়-জীবরন কখরনা থনই পরাজয় 

নক দাম থহর্ায় দু:খ সুরখর "র্ান হরল অবসান"? 

১৫৬৫ 

এইরতা জীবরন যাদুকরী রাত, থমাহন ঋতুর নদনগুনল 

শীত গ্রীষ্ম থমঘবাদরলর তুনম থসই কনব বলুবুনল! 
কত সুবারস র্ান থর্রয় যাও-থজযাৎস্নাজরল পাল তুরল দাও 

যখন ভাসারব মৃতুযর নাও, মরন নক ররব এই র্ানগুনল!  

১৫৬৮ 

জন্ম নারমর থনৌরকা করর, ভানসরয় নদরল মৃতুয থদারর; 

শূনয হারতই যাওয়া আসা , থদউরলয়ানা জীবন ভরর! 

নক আর ভারলাবাসরবা নপ্রয়া সদাই কাাঁরদ আমার নহয়া 

থকার্ায় বল মাতাল হরবা ফুল থফাটারবা থকান ঘরর! 

১৫৬৭ 

থতামার থখাাঁরজ পরর্র মারঝ, হলাম আনমই থবখবর! 

থক থদখারব নঠকানা থমার কাটরে নারতা ভুরলর থঘার! 

আকাশ পারন তানকরয় র্ানক- থয ক'টা নদন আরে বাকী 

থর্রকই থর্লাম হানররয় নাহয় থতামার থপ্ররম মরনার ার!! 

৮৩ ৮৪ 
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১৫৭০ 
না নব থতা না  বুরড়াকারলই,থপয়ালা তুরল থন হারত; 
থহাকনা পার্ল ঘুিুরগুরলা-থপ্ররমর র্জল তার সারর্! 
নর্দ বুরঝ থন থর সাকী- রানখস নারতা নকেইু বাকী- 
পোনব থয সময় থকার্ায়?- থফাঁরস যানব থকান রারত!! 

১৫৬৯ 
নক হরলা থয সলুতান থতার- সরাইখানায় র্ড়হানজর; 
থমঘলা মরন নীরব সাকী কাাঁপরে বানত নর্নর নর্র! 

পানন নবনা নক বকৃ্ষ বাাঁর  - সরাব নবনা নক আর আরে? 
থখাদা নারমর শরাব নর্রল বানজরয় রাবাব বল হানজর!  

১৫৭২ 

স্বপ্ন থয থতার এই জর্রত, হানররয় থর্রলা পরর্ পরর্; 
থবভুল মাতাল পারনলনা তুই র্া ভাসারত  াল ুথরারত! 
থপয়ালা ভরর থখরয়ই থর্নল-পার্ল হরয় থলাক হাসানল 

মনরক বনল ও থবহায়া-  নলস নফনরস কার মরত! 

১৫৭১ 

বকুল তারার আকাশ সজৃন কররল থকন দয়াময়? 
থহর্ায় আনম থবওয়ানরশ - জর্ৎ আমার রুপময়! 

থখলরো তুনম নর্দ নর্দ, আমার মরন জারর্ থস থবাধ 

নদরনর থশরষ থভরব থদনখ- থকান নকেুই আমার নয়! 

৮৫ ৮৬ 
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১৫৭৪ 

'নদল'রতা যখম থতামার তীররই, উাঁন রয় তবু ধনুতীর? 
শায়ক থবাঁধা হনরণ আনম - লুকাই দৃনষ্ট নশকারীর! 

সাত আকারশর পদথাখানন-থতামার কারে স্বচ্ছ জানন; 
নক আর ভারলা বাসরবা বল - হৃদয় থযর্ায় ভািা নীড়! 

১৫৭৩ 

থক ননভারব দুরখর বানত জ্বলরে যা থতার অেরর, 
থকমন করর পার হনব তুই নবষাদ সার্র - সেরর! 
দুননয়াদারী তারকই জারনা শুভংকররর ফাাঁনক থযন 

আসা যাওয়া শূনয সনব- নমলায় থযন মেরর! 

১৫৭৬ 

থদউনলয়া তুই বুনঝস নকনা থহাকনা জীবন সরম্ভারর্র, 
শূনয হারতই আসনল ভরব - মরণকারল যানব থফর! 
যতই কনরস আহাজানর - দুই নদবরসর দুননয়াদানর- 

শূনয সার এ জীবন জর্ৎ খুাঁনজস থহর্ায় লাভ নকরসর?  

১৫৭৫ 

থোরারতা জারননা জখরমর কর্া, জারননা থসকর্া তরবানর; 
নজরর্স কর তার কারে কনব-থর্ালাপ থখাাঁপার থসই নারী! 
থসইরতা জারন থকান খঞ্জরর-জখম করররে থমার নদল পরর 

তাইরতা আমার মরনর আকারশ- জরমরে থমরঘর সানর!  

  ৮৭ 
৮৮ 
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১৫৭৮ 

পড়রে খুরল নদনগুনল থতার, বকুল থযমন পড়রে ঝরর, 
সুবাস এবং সেুরতাও যারচ্ছ নমরশ মানটর পরর! 
ইরাম নারমর শহরখানন - থকার্ায় নেল নকবা জানন- 

হয়রতা ধলূায় রুবাঈগুরলা কারলর পাতায় ররব পরড়! 

১৫৭৭ 

বাদাখশারনর  ুননর মত থপয়ালা ভরা সুরার রি, 
থবহায়া সাকীর মনদর আাঁনখ বানতর আরলায় কররে ঢং! 
তুইও থতমন থবহুাঁশ কনব- জাত নবজারতর ভুরল সনব; 
 াাঁদনী রারতর সরাইখানা- থবরহশত থভরব সাজনল সং!  

১৫৮০ 
থদখরলনারতা হৃদয় খুরল,  ন্দ্রারলারক মরুর ঝড়, 

আমার 'নদরল' ঘরট এসব, জানরলানা থকউ থস খবর! 
থদখরো আমার বার্ান জুড়া, কত রনিন ফুরল ভরা- 
তার সারর্ থয আরে কাাঁটা- ভাবরল নারতা গুণধর!  

১৫৭৯ 
নক থদাষ থতামার খঞ্জরর বল-হানরল আঘাত তুনমরতা সই! 

তবুও আনম জখম নদরল থতামারই পারন থ রয় রই! 
থনই অনুরযার্ আমার থকান- মান মাধুরী নপ্ররয় থশান 

থপ্ররমর এ ফুল ফুটরে নদরল- ফূল থফাটারল তুনমরতা সই! 

  ৮৯ ৯০ 
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১৫৮২ 

মুগ্ধ সাাঁরঝ আরজা মরন, হাত থররখনেরল এই হারত, 

আকারশর তারা বরল থস কর্া ননরালা স্মৃনত থস মধু রারত! 

হৃদরয় আমার স্বরপ্নর নদী, নননশরর্র  াাঁদ থখরল ননরবনধ 

ভরা থজযাৎস্নায় পানশীর নায়- থভরস যাই দূর থরারত! 

১৫৮১ 

একনট থর্ালাপ জন্ম ননরত হাজার কাাঁটার জন্ম হয়; 
একরফাটা জল নমনষ্ট হরত হাজার থফাটা থনানা হয়! 
হাজার দু:খ সরয় সরয়- সুরখর কর্া থর্রল করয়- 

দু:খ থভালা ওরর কনব- জীবন সুরখর থদালা নয়! 

১৫৮৪ 

জ্বলরত থদরখরো মশাল শুধ,ু মানুষ জ্বলরত থদরখে নক? 

ভস্ম থপাড়া এ নদরলর কারে শুনরব থপাড়া এ কনবতানট? 

এরসা তরব থকাজার্রীরত সুবাসী থর্ালাপ থকামল হারত; 

থজযাৎস্নারারত শুননরয় থদরবা নদল থপাড়ারনা থসই বাাঁশী!! 

১৫৮৩ 

তুনম নদরল সব নমরেনমনে, থজরনই থবরসনে ভারলা! 
এইটুকু শুধু অপরাধ থমার - আাঁধারর থ রয়নে আরলা! 

রন রত থ রয়নে থর্ালারপর ঝাড়-নদরল থসর্া ঝড় দবূথার 

স্বপ্ন োড়া থহ নপ্রয় আমার- থনই আর থকান আরলা!  

  ৯১ 
৯২ 
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১৫৮৬ 

'থখয়াম' থতামার কবর পরর - ঢালরলও সুরা উঠরবনা, 
'রয ফুল ভূাঁরয় পরড়রে লুরট থস ফুল থতা আর ফুটরবনা' 
একবারই এই দুননয়াদানর- জীবন থযর্ায় হরয়রে জানর 

তরব থকন সরাইখানায় জীবন সুধা লুটরবনা! 

১৫৮৫ 

ননযুত তারার আকাশর্ারি মনপবরনর নাও ভাসাও,  

কবরখানার এই জর্রত সরাইখানার তাল বাজাও! 

ননয়নত যা- নয়রতা হারা- র্াকনা অটুট জীবন ধারা- 

মরণ ননরয়ই বুরকর কারে- জীবন থপ্ররমর সুর বাজাও! 

১৫৮৮ 
অনেঘুম পরড়ই আরে ননঘুথরম আজ আসকু থভার, 

হাজার থর্ালাপ ফুটুক বুরক পণূথ রারখা থপয়ালা থমার! 
থসর্ায় আরে হুরীর বহর- আরে মজুদ শরাব নহর- 
থকন তরব নমরেই আমায়- দুষরো বরল শরাব থখার! 

১৫৮৭ 

জহর নমশারনা জীবনসুরায়, ুমুরক  ুমুরক নদনরয ফুরায়, 
সুলতান বরল এইরতা ননয়নত-থতার এখারন নকরসর দায়? 
নক এরস যায় লতারনা ঝারড় ফুটরল থর্ালাপ থতার কবরর 

নক লাভ নলরখ কবররর র্ায় সকনল থযর্ায় নবলীন হায়!  

  ৯৩ 
৯৪ 
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১৫৯০ 

থবখবর থতা করবই আনম থতামার আাঁনখর মনদর বারন, 
শরাব থতা নয় সরাইখানার কাজলটানা আাঁনখ টারন! 

এমন পার্ল থমরল নক শরত- পার্ল আনম পরর্ পরর্- 

থতামার কর্াই বারজ প্রারণ থবভুল আনম থখাদার র্ারন!  

১৫৮৯ 

স্বরপ্ন থদনখ জান্নানত এক দররবশ এরলা থমার ঘরর, 
বল্ল আমায় অবরহলায় থপয়ালা থকন রয় পরড়! 

সুলতান থতার দু:খ নকরসর জীবন জাননস বতনর নবরষর 

প্রাণ খুরল রাখ সবার তরর- হাসরত হাসরত যানব থর্ারর!  

১৫৯২ 
মনদর লতায় পাতায় থঘরা এইরয জীবন নষ্ট নীড়, 
 ারপারশ তার স্মৃনতর নদী মে বারয় বইরে ধীর! 
আনমও একা তুনমও একা, যনদও ননতুই হয় থয থদখা 
লক্ষ থযাজন সবাই দূরর যনদও থদরখা তারার ভীড়! 

১৫৯১ 
এমনভারবই কররল সজৃন, থতামায় োড়া থনই র্নত! 
হাজার পরর্ থঘারারফরা- থতামার পরর্ই থশষ মনত, 
থভরবনেলাম মাতাল হরয়- নদীর মত যারবা বরয়- 
থক থযন কয় মরনর নভতর- যা হরয় তুই ব্রতী! 

  ৯৫ 
৯৬ 
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১৫৯৪ 

তুনম যতটুকু থপয়ালারত ঢারলা আনম ততটুক ুপান কনর, 
ইরচ্ছ থযমন থতমন কররই সানজরয় নদরল থদহ ঘনড়! 
আনম শুধুই নদরন রারত- থপয়ালা হারত প্রার্থনারত- 

মাতাল হরয় বনল 'রখাদা' থপয়ালা আবার দাওরর্া ভনর!  

১৫৯৩ 

সব সৃজনই মুগ্ধকরা থভতর থভতর জহর নবষ, 
থহাকনা তারত স্বারদর বাহার-বুঝরত পানর অহননথশ! 

আনমও থযমন থজযাৎস্না রারত থখলা কনর থতামার সারর্ 

থসর্াও নপ্ররয় থতামার থঠাাঁরট নমরশল র্ারক নমঠা নবষ!!  

১৫৯৬ 

জন্ম থদরখ খুশীই লারর্- থপরল নবশাল নবশ্ব এক; 
মৃতুয থদরখ ভাবনা আরস- এর থ রয় থক নন:স্ব দযাখ? 
রুবাঈ কনব নাম সুলতান - ননশুনর্ রারত করর র্ান 

তারার আকাশ বরল “থবারঝা”, থতামার জনয আমার তযার্!  

১৫৯৫ 

নদনরয থর্ল সাাঁরঝ সাাঁরঝ নয়রতা আরলায় নয় আাঁধার, 

থবসুরররতই থর্রয় থর্লাম- থনইরতা সময় সুর সাধার! 
এইরয ধরায় সরাইখানায়-জন্ম এবং মৃতুয মানায়- 

থদহ নারমর এই থপয়ালায় থনইরতা আরলা শুধ ুআাঁধার! 

  ৯৭ ৯৮ 
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১৫৯৮ 

কার কর্া থয করর মরন, থকাঁরদ থবড়াস বরন বরন, 
অশ্রুনসক্ত দুই নয়রন, নীরব কর্ন  াাঁরদর সরন! 

থ না থ না নয়রতা থ না- থকনা থকনা নয়রতা থকনা- 
তার কারে থমার নকরসর থদনা- নকরসরই বা বন্ধরন? 

১৫৯৭ 

 

এ বদননসব আবার মালী থর্ালাপবারর্ - নয়রতা ভুল, 
সরাইখানায় থজযাৎস্না রারত উঠরলা ফুরট হাজার ফুল! 
নয়রতা নকেু স্বপ্ন োড়া- সুলতান থতার জীবনধারা - 
জীবনখানাও সতয নকনা- মারঝ মারঝই হয় থয ভুল?  

১৬০০ 
ইরচ্ছ করর হানররয় থযরত বরনর োরয় নদীর ধারর; 

তুনমও থসর্ায় থসই ননরালায় বকুল থখাাঁপায় সবজু পারড়! 
র্াাঁর্রো মালা বকলু ফুরল- থমৌমানেরা নার  ঢুরল- 

র্াইরো তুনম থশারকর র্ীনত - আনম থযন মরণ পারর!  

১৫৯৯ 
সৃনষ্টর কারে রষ্টা তুনম কররল থর্াপন সবনকেু! 

জীবন কমরল জারহনর নকে ুবারতননরত সব তারনপেু! 
বুনঝনা আনম জারহনর বারতনন মন কখরনা তারত মারতনন 
পাঠারল আমায় আরলাক ধরায়- আরলা নক বুনঝনা নকেু!  

  ৯৯ 
১০০ 
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