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সববস্বত্বঃ ড.আফররাজা পারভীন 

ই বুক প্রকাশনাঃ আগষ্ট ২০২১  

অলংকরণঃ ননজ 

প্রচ্ছদ, পপজ বডবার ইন্টাররনট পেরক পনয়া,   

পসৌজনয ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার হরলা। 
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উৎসগবঃ- 

নপ্রয় কনযা 

নুসরাত সুলতানা আফররাজ 

আমার স্বরের উত্তরসরুী। 

 

 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

 

স্বাগতম নপ্রয় পাঠক 



১৮০৩ 

বয়সভারর জীণব পে মুখ, মানায় নক আর কারলা পগাোঁফ, 

সরাইখানায় তাগড়া মানায়, বরুড়ারা সব হয় পবঢপ!  

ভারলালারগ রুবাইকাররর, স্বে পদখরত অতীরতর- 

দরাজগলার পপ্ররমর গজল, হানররয় পগল পকাোয় সব! 

২ 

১৮০৪ 

নদক হারারনা রুবাইকাররর, সরাইখানাই নিল নদক, 

মররল নতনন বলরব সবাই, বযাটা নিল দাশবননক!  

সারাজীবন পরের পরর, মাতাল হরয় োকরতা পরড় 

সাকী সুরা নিল পে ধ্যান, জ্ঞান নিরলানা জাগনতক!! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৮০১ 

আনম খুোঁনজনা চাোঁরদর পজযাৎস্না, পতামার মধ্রু হানসরত সই,  

পাইনা আনম পগালাপ-সুবাস, পতামার পরশমী চুরলরত সই; 

ঘারসর ডগায় প্রভাত আরলা, নশনশর পদখ করর জ্বরলা জ্বরলা  

পতামার পচারখ পদনখ পস আরলা, তারকই আনম কনবতা কই! 

১ 

১৮০২ 

সবাই েখন নববরষব, আননিত, পাগল প্রায়, 

প্রশ্ন কনর রুবাইকাররক, তুনম পকন নীরব হায়; 

আরধ্া ঘুরম রুবাইকার, প্রশ্ন শুরন নদল সাড়- 

পানলরয় োরক পুররান পাগল, নতুন পাগরলর আখড়ায়! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৮০৭ 

কলম, আমার জীণব হৃদয়, পলরখনা পকান অমীয়বাণী, 

রুবাইগুরলা সানজরয় রাখা, করষ্ট ভরা ফুলদানী! 

স্বাক্ষী আনম পজযাৎস্না রারতর- স্বাক্ষী তারদর অশ্রুপারতর 

নীল গনড়রয় পড়রত পদনখ, পতামরা পদখ আসমানন! 

৪ 

১৮০৮ 

ধ্যারনরত একনট রারত, তানকরয় পদনখ হৃদয়টারক, 

দুননয়াদারীর হাট বরসরি, আরলা আোঁধ্াররর বাোঁরক বাোঁরক। 

নঠক পেখারন সরাইখানা, তার পারশ এক মাতাল কানা, 

বলরি পহোঁরক পশান মানুষ, ভারলা রারখা নবরবকটারক. 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৮০৫ 

শরাব ঢারলা পপয়ালারত পমার, মন পজরগরি পেৌবরন, 

সাকী পতামার আোঁনখ পতাল, পমৌমানি হও এই বরন! 

সাকী বরল, রুবাইকার, কসম, শরাব পপয়ালার- 

মরনর পেৌবন পপরল েখন, পদরহর পশষ পতা পসইক্ষরণ! 

৩ 

১৮০৬ 

ঝরড়র পিাবরল পে পাতানট, ঝরর পেরত পেরত আকারশ চায়, 

পচরয় পদখ সাকী আমার আোঁনখ, পতামার আোঁনখরত ডুরব োয়! 

সবুজ পাতার গান শুরন েনদ, বরয় োয় পকান পজযাৎস্নার নদী, 

হলুদপাতার কান্নার ধ্বনন, তারক নবহবল করর নক হায়! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৮১১ 

হয়ত বাগান জীণব ঝরড়, তবুও পজযাৎস্না কনবতা রাত, 

পতামার তরর শরাব ফুরররি, তারারতা িারড়নন পতামার সাে! 

নতুন মাতারল সরাইখারন, নবরভার সবাই মনদরা পারন, 

পতামার নদলরতা এখরনা কলরম, সুবানস িরি কররি মাৎ!! 

 

৬ 

১৮১২ 

কান পপরত পশান পজযাৎস্নার রারত,রসখারন বারজ পপ্রমগজল; 

আকারশ পদখ, মরন পরড় নানক,কাজরল আোঁকা আোঁনখ সজল! 

পে পচারখ পচরয় মনদর পনশারত, সুধ্া পগলাস পরড় পমরঝরত; 

গীতানল-আঙুল পসতাররর তারর, অরঝারধ্ারায় নামারতা ঢল! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৮০৯ 

মনরক বনল মনরর আমার, সুখ পপলামনা পকানমরত; 

মন বরল তুই সব পপরয়নিস, পফরল এরসনিস পরে পরে। 

িুটন্ত তীর হারারল গনত, তার নক আর োরক মনত- 

ননধ্বানরত তার জনয-িিনবহীন অরধ্াগনত! 

৫ 

১৮১০ 

নবষন্নতার শরাব পতারক, নগলরি সদাই রুবাইকার; 

নূতন ফুরল ভররল বাগান,পুররান ফুরলর দাম নক আর? 

জীবরনর এই সরাইখানায়,তাগড়া মাতাল পবশী মানায়, 

তারদর তররই পপয়ালা হারত, সাকীর পচারখ জ্বলরি ঝাড়! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৮১৫ 

ঝড় তুরলনিরল হৃদরয় আমার, পসজরনয পতামায় ধ্নযবাদ; 

পাের ফুোঁরড় পজরগনিল পসনদন, পগালাপ হরয় পফাটার সাধ্! 

জীবরনর পসই গনরমার রারত, নিরলনা তুনম আমার সারে 

দুঃখ ভরা নীল পপয়ালায়,রজরগনিল রারত একলা চাোঁদ! 

 

৮ 

১৮১৬ 
তুনম নক পদখনন সাগর শুকায়, মরর োয় কত নদী? 
তুনম নক ভারবা নশ্বর ঐ রাতজাগা চাোঁদ ননরবনধ্? 

তুনম নক ভারবা আকারশর তারা, নচরকাল ররব, হরবনা হারা? 

তরব পকন কাোঁরদা, পহ আরবগী; ফুল ঝরর োয় েনদ! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৮১৩ 

আয়নারত দযাখ ভারলা করর, নচননস নকনা পলাকটারক! 

মানুষ নানক ফানুশ পস-পে, আনিস পবোঁরচ ননরয় োরক! 

পকানটা মানুষ তুই না পদহ- নানক আরি অনয পকহ- 

অচীন পসরতা ররয়ই পগরল-লনুকরয় রাখরলা পতার পদহ।  

৭ 

১৮১৪ 

তুনমরতা শুধ্ ুকো বরল োও, পতামার সারেই নদনরারত, 
মজুদ োরক শরাব সদাই, মরনর রনঙন পপয়ালারত! 

হৃদয় েখন কলম পতামার, আকাশ নবশাল োরক নক আর 
তারায় পলখা স্বেগুরলা আকারশর গারয় পজরগ োরক। 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৮১৯ 

আমারক তুনম কররনিরল ঋণী, পখাোঁপার পগালাপ খুরল নদরয়; 

হঠাৎ হাওয়ায় পেরমনিল পসনদন, হৃদয়খানন পহ পমার নপ্ররয়! 

সুবারসভরা পস পগালাপখানন, আরজা ভরা পমার শরাবদানী 

আরজা কো বনল নননশরারত, পতামার সারে আকারশ পচরয়! 

 

১০ 

১৮২০ 
আরবরগর নদী মরররি করবই, শুধ্ ুপজরগ আরি বালুচর; 
হয়রতা পসখারন চাোঁদ পখলা করর, নবরানভূনমর বানল পর! 
রুবাইকাররর রুবাইগুরলা, হরয় পগরি পসো পরের ধ্ূরলা 

শরাব এবং তশবীদানায়; জীবন পখাোঁরজ পসই নশ্বর ! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৮১৭ 

েনদও আমার চাোঁরদর বাজার োয়না তবুও ননঃস্বরবাধ্, 

শরাব সাকী সবই ফাোঁনক, মৃতুয মারঝই তামাম পশাধ্! 

তযাগ ও পভারগর আরলাচনায়, পক নক পপরলা বল আমায়? 

সবই পদনখ বাোঁকীর খাতায়, নকিুই পসোয় পনই নগদ! 

৯ 

১৮১৮ 

জানলা নদরয় নকরশারকারল, পদরখনি কত পজযাৎস্নারাত, 

পহ ননঃস্বতা শুধ্ুই তুনম, তুনমই নিরল আমার সাে! 

মরর োওয়া নদীর পারর, পডরক ননরতা মন আমারর, 

মরন হত নবশাল নবরশ্ব আনম পেন এক নশশু অনাে! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৮২৩ 
কলম তুনম োমরল পকন? ফুরায়ননরতা মনদর রাত! 

বুরনাফুরলরা এ রারত মাতাল, তুনমও মগু্ধ, নও অনাে! 
সাকীর আোঁনখর কাজল টারন, সুর নক বারজনা পতামার প্রারণ 

পকন তরব তুনম ররয়ি নীরব, পজরগ ওরঠা কর সরাই মাৎ! 

 

১২ 

১৮২৪ 

পতামার আরশ নয়রতা আোঁধ্ার, জ্বলরি বানত, জ্বলরি ধ্পূ! 

পসোয় নকতাব ররয়রি পখালা;পাঠ কররা, পকন ররয়রিা চুপ? 

পনরনচনত পাঠ না পরড় আনম- দীপ খুোঁরজনি আোঁধ্ার োমী- 

বলরতা সাকী পরের নদশা নক করর পারব পস পবকবু! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৮২১ 
বুরনা ফুল খুোঁনজ সরাইখানায়, খুোঁরজ নফনর পসই নদী, 

ঢারলা পপয়ালায় মনদরা আররা, নফরর পাই তারর েনদ! 
েখন ভনররব পপয়ালাখানন, চুনড় পেন বারজ নরনননঝনননঝনন 

আনম পেন শুনন নদীর পস গান, প্রারণ পমার বারজ ননরবনধ্! 

১১ 

১৮২২ 
তুইরতা দনলত রুবাইকনব, শুোঁনড়খানার পে নচননস, 
অমৃত বরল পগলাস ভরর, জহর নগনলস অহননবশ; 

দনলত আনম ভক্ত মরদর, ইষ্ট ননরয় লড়াই পতারদর 

আমায় শুধু্ ঘারস শুরয়, চাোঁরদর আরলা পদখরত নদস! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৮২৭ 
হয়রতা আবার চাোঁরদর আরলায়, ঝলমনলরয় উঠরব রাত, 
হয়রতা আবার ভাঙা কলম, কইরব কো আমার সাে। 
মনরতা আমার মরা নদী, হঠাৎ পজায়ার জারগ েনদ! 

সবই পেন স্বে নমরি; শুধ্ুই আরি অশ্রুপাত! 
 
 

১৪ 

১৮২৮ 

শত্রু নানক নমত্র তুনম, পহ আমার নপ্রয় মায়াবী মন, 

কতরে রঙ্গ কররা পহ রংনগলা, কতরে পদখাও মায়া স্বপন! 

আনম েনদ চাই আরলার আভাস, তুনম এরন দাও সূেব আকাশ, 

ক্ষুদ্র বাসনা পুরড় হয় িাই, হৃদরয় চরল নরক দহন! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৮২৫ 

জীবন নারমর নবষরপয়ালা পতামার হারত রুবাইকার, 

তারায় ভরা আকাশ পদরখ,ভারবা তুনম সব পতামার! 

পহোয় তুনম নতরল নতরল, হাওয়ায় মৃদু োরচ্ছা নমরল- 

পেমন করর গন্ধ নমলায়, ভারলাবাসার পগালাপটার! 

১৩ 

১৮২৬ 
সংরগাপরন নৃশংসতাও খারচ্ছ নগরল ইনতহাস, 

কলম হারত দাোঁনড়রয় আরি পশাষকরেণীর হাজার দাস! 
এই জগরত কারল কারল, মহান বাণীর অন্তরারল, 

পচারখর জরল সাগর ভাসায়, বুক ভাংগারদর দীঘবশ্বাস! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৮৩১ 

আনম জানন তুনম হাতরড় পবড়াও, কুপীর আরলায় স্মৃনতর ঘর, 

পবদনার পসই নীল ফুলগুনল; আজরক কতনা মগু্ধকর! 

পস রাতগুরলার পূনণবমা চাোঁদ, নদরয়রি পঢরল পজযাৎস্না নবষাদ, 

তবু তারা নিরলা হৃদরয়র কারি, আজ পেন সব অমৃত স্বাদ! 

 

১৬ 

১৮৩২ 

স্বপন পদনখ রাত ভরর, পে মায়াবী নদী পগরি মরর, 

চরলনি একা নবজন সাোঁরঝ, পসই নদীনটর কূল ধ্রর! 

পভরঙ পরড় আরি আকারশর চাোঁদ, ভগ্নরসৌধ্ স্বেসাধ্, 

এবং অরলখা পসানানল পঙনত- আমার সারে োরব পগারর! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৮২৯ 
হয়রতা আকাশ লুট হরয় পেরতা, চাোঁদতারা েনদ হরতা কারি! 
পেমন বাোঁরচনা পগালারপর প্রাণ, ননষু্ঠর সব পপ্রনমরকর কারি। 
তুনম নক ননঠুর রুবাই কনব, জীবনরক ভারবা অপরুপ িনব, 

পদরখা না খুোঁরজ তার ভাোঁরজ ভাোঁরজ, ননদারুণ েত গল্প আরি! 

১৫ 

১৮৩০ 
কসম, েনদও রানত্রনননশ, পতামার বাগারন উরঠরি চাোঁদ; 

আনম দূর পেরক বুরঝ োই সনব,মরন পরড়? পসই উন্মাদ! 
োর বুরক আরজা মৃত এক নদী, কয়ুাশায় পে কাোঁরদ ননরবনধ্, 

বিী েনদও বানলর পাোরর,মররনন হৃদরয় ভাঙরনর সাধ্! 

 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৮৩৫ 

তুনম নক পদখনন এ লীলাভূনমরত, কতনা পাখীর নষ্টনীড়; 

শুকরনা ঘারস স্বে বুরন, জীবরনর ঘারট কররি ভীড়? 

মাোর পরর আকাশ অবাধ্, পসো জারগ শুধ্ু একফানল চাোঁদ, 

পসখারন রারত বুরনামদ হারত, হুরলাড় পতারল পখালা হানসর! 

 

১৮ 

১৮৩৬ 

স্বে নারমর পস বৃক্ষনট, পচাখ মুরদ আনম পদখরত পাই; 

রজতপত্র িনড়রয় আরি, নীলাভ রানত আকাশটাই! 

জানননা আনম পদনখ নক ভুল; আকারশর তারা বৃরক্ষর ফুল 

পূনণবমাচাোঁদ ফল পেন তার, আরলারত ভরায় এ হৃদয়টাই!! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৮৩৩ 

তুনম নক পদখনন, ননমনজ্জত জামরশরদর জলসাঘর, 

তারও আরগ, নক জানন কখন, হানররয় পগরি ইরাম নগর! 

বানলরত ডুরবরি সাকীর হানস, সুকনল হারতর চুনী পাের- 

মরন পররখা কনব, জন্মক্ষরণই, পতামারত নবোঁরধ্রি মৃতুয শর! 

১৭ 

১৮৩৪ 

পতামার পখাোঁপায় পরারবা বরল, নিোঁরড়নি কত ফুরলর প্রাণ, 

পখাোঁপারত তারা মরর পগরি তবু, পনয়নন নফনররয় বুরকর ঘ্রাণ! 

অেচ আমায় আোঁধ্ারর পররখ, তুনম চরল পগরল চাোঁদরক পদরখ, 

পতামারক আনম হয়রতা ভুরলনি, ভুনল নাই শুধ্ু ফুরলর দান!  

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৮৩৯ 

হাস্নারহনার গরন্ধভরা, আনলফ লায়লা রাতগুরলা, 

পাগল করা পজযাৎস্না ভরা, বাোঁশবাগারনর সুরগুরলা; 

পতামার প্রীনত, টুকররা সৃ্মনত, মন গহরনর নসিুরক- 

ননরয় োরবা কবরর পমার, বলকু ো খুশী ননিুরক! 

 

২০ 

১৮৪০ 

পমঘমলার রারগ েনদ, আকারশ জমরতা পমরঘর নচন, 

মরুর মানুষ সবাই তরব, গাইরতা পস গান রানত্র নদন! 

তুলনা নকরসর সাগররর সারে, পে অশ্রু জরম আোঁনখপারত 

অশ্রু পতামার হৃদরয়র সুর; সাগর! পসরতা হৃদয়হীন! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৮৩৭ 

এইরে ধ্রায় বরনর ধ্ার, রনঙন নীলাভ সাগরপার; 

সুখ, দুঃখ, স্বরেভরা অরচনা পরের রুবাইকার; 

নদরনর সূরেব দগ্ধ তুনম, রারতর চাোঁরদ মুগ্ধ তুনম- 

নশ্বর এই ফুল বাগারনর, তুনমই একা মালাকার! 

১৯ 

১৮৩৮ 

ভারলাবাসারকই সতয পজরননি, আর নকিু নয় ওরগা সাকী, 

পপয়ালারত পমার পনই আসনক্ত, পনশা পে আমার পতার আোঁনখ! 

সরাইখানায় নদবসোমী, আকন্ঠ ডুরব বুরঝনি আনম- 

জগৎ জীবন ো নকিু বনল, ভারলাবাসা িাড়া সব ফাোঁনক! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৮৪৩ 

তুনমরতা নিরল চাোঁরদর মত, আমার রারতর আকাশ জুরড়! 

পসই নননশরত, নননশর ফুরলরা উঠরতা ফুরট পাের ফুোঁরড়!! 

পরারদরপাড়া চাোঁদ কখরনা েনদ, খুোঁরজ পায় পকান গীতল নদী, 

নক বা পদাষ োরক তার বল নপ্রয়া, নমলারত হৃদয় তার সুরর? 

 

২২ 

১৮৪৪ 

হয়রতা মৃতুয বলরব এরস, ওরঠা সুলতান চল োই, 

অচীন আররক সরাইখানায়, চল বরস শরাব খাই! 

বুকভরা সব ইরচ্ছগুরলা- বাোঁচরল স্বে, মররল ধ্ূরলা; 

তুনমও কাউরক রারখানন মরন, পূববপুরুষ - োোঁরা নাই! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৮৪১ 

পহ রাত তুনমই স্বাক্ষী শুধ্,ু অতৃপ্ত সব বাসনার, 

পে ফুল পফারট রারতর আোঁধ্ারর, পক রারখ বল খবর তার? 

পে বরন শুধ্ু ঝরড়র হাওয়া, ননখুোঁত ফুল পসো োয়না পাওয়া, 

আমরা খুোঁনজনা হৃদয় কাররা; বন্ধু খুোঁনজ পপয়ালার! 

২১ 

১৮৪২ 

সরাইখানার পাোঁড়মাতালটা, বল, ওরর পশান্ সাকী, 

নগরদ নবকানল শরাব শুধ্ু, হৃদয়টারক রাখনল বাোঁনক! 

আমায় ভালারভালা পপরয়, মাতাল করনল পনরচ পগরয় 

কাটরল পনশা পভার পবলারত, পচরননা আমায় পতার আোঁনখ! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৮৪৭ 

শরাবী তুই পদখনল শুধ্,ু সাকীর হানস- মনদর আোঁখ; 

পদখনলনা তার হৃদয় খুরল কান্না নদীর হাজার বাোঁক! 

তুইও কনব সাকীর মত, লুনকরয় গ্লানন দুঃখ েত- 

দাোঁত পকনলরয়, বুক ফুনলরয়, বানজরয় পবড়াস সুরখর ঢাক! 

 

২৪ 

১৮৪৮ 

এইরতা এখারন আপন পদউরল, রানত্রর সারে ননভৃত বাস, 

হৃদয় নারমর আোঁধ্ার গনলরত, জরম আরি কত দীঘব শ্বাস! 

েনদ হরতা ফুল পসগুনল সনব, অেবা নবষানদ নবরকল িনব 

হয়ত আমার কাটরব ভারলাই, পতামার নবররহ বাররানট মাস! 

 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৮৪৫ 

কতটুকু বল শরাব নপরয়নি, ঝরররি পবনশ পচারখর জল; 

তা শুধ্ু জারন রারতর আকাশ, সররাবরর পফাটা কুসুম দল! 

তুনম পদখ রারত কত মায়া চাোঁরদ,আনম পদনখ- ননভৃরত কাোঁরদ, 

তুনম পদখ জরল অরুপ কমল, পদখনা পবদনা তার অতল! 

২৩ 

১৮৪৬ 

হয়রতা এ নচনঠ পারবনা কখরনা, তুনমরতা ররয়ি অরনকদূর! 

তবুও হৃদয় পানঠরয় নদলাম, পমঘলারারতর নদীর সুর!! 

পগলাস ভরা শরাব পারন, পবোঁহুশ নদরলর দরাজ গারন- 

মানতরয় রানখ সরাইখানা, নবষাদ োহার অন্তঃপূর! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৮৫১ 

শরাবরতা নয়, পপয়ালা ভরর, পচারখর আোঁসু কনর পান; 

েখন ভানব সরাইখানায়, োমরব আমার সাকীর গান! 

তুনম পে কত ননঠুর কনব; মৃতুয, দুঃখ, কষ্ট িনব- 

বুরক ননরয়, শরাব নপরয়, সরাইখানায় গাইরিা গান ! 

 

২৬ 

১৮৫২ 

নিোঁনড়নন পগালাপ হয়রতা কখরনা,িুোঁরয়নি পতামারক মরন করর; 

ননরব ননশীরে, চাোঁরদর মুরখ, পতামারক পদরখনি প্রাণ ভরর! 

নক করর তুনম বুঝরব তারক? স্বরে পে মন নবরভার োরক- 

পরের ধ্াররর ফুরলর মত, পে োরক পরড় অনাদরর! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৮৪৯ 

কত পে কসম কনর নদনমারন, রানত্র নামরল োই ভুনল, 

পটরন ননরয় োয় পা দুরটা আমায়,সরাইখানার কানাগনল! 

নবননদ্র রাত কারট পসোয় শরাব এবং কনবতায়, 

পহ জীবন পমার রূপসী স্বে- পবনদল নহয়ার কোকনল! 

২৫ 

১৮৫০ 

পহ নপ্রয় আমার রূপসী স্বে, মতুৃয গনলরত পগালাপঝাড়, 

পকান পমারহ ফুরট ওরঠা তুনম, জীবন পেখারন শূনযসার! 

পে হৃদয় ভরা কত সংশয় - পসখারন তুনম কত ননভবয়; 

পে মন কাতর নশ্বরতায়, পসখারনও তুনম নননববকার! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৮৫৫ 

পতামার নৃরতয মুগ্ধ হইনন, সরাইখানার ও বুলবলু, 

আমায় পুররা ঝলরস নদল, পতামার নারকর হীররর ফুল! 

মুগ্ধ হরত নকইবা লারগ- একনট ফুল ফুটরল বারগ- 

অরল্প হৃদয় োোঁরদর- তাোঁরদর কারি তাই অতুল।  

২৮ 

১৮৫৬ 

বুরড়া বরল আজরক সাকী নফনররয় নদরলা দ্বার পেরক, 

েনদও আমার তরতাজা মন, এলাম নফরর মুখ পঢরক! 

পরের পারশ হাজার পগালাপ, নফসনফনসরয় বল পডরক, 

আমৃতুয তুই ঘ্রাণ লুরট ননস পমারদর বুরক আজ পেরক! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৮৫৩ 

মরনর কপাট খলুরল েখন, পদখরত পপলাম পতামার মন; 

চাোঁদনীরারতর ফুরলর আকাশ, কষ্ট এবং সুরখর রঙ! 

পকাোও পসো ফুলফাগুন, পকাোও পদনখ জ্বলরি আগুন 

মাতাল বরলই বুনঝ পতামার সুরখর শ্বাস আর হুতাশন! 

২৭ 

১৮৫৪ 

ঝাড়বানতটাও টলরি পেন, ঘুম ঢুলু ঢুলু মধ্যরাত, 

পসতারখানন পমরঝরত পরড়, পকমন পেন হরয় কাৎ; 

শরাব পনশায় শরানবরা- পতামার পচারখও ক্লানন্ত সই; 

নকচ্ছু এরস োয়না আমার, এখন হরলও পকয়ামত! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৮৫৯ 

পতামার আমার তফাৎ পকাোয়, দুজরনইরতা শরাব খাই, 

হয়রতা তুনম আঙ্গুর পপষা, আনম পভরতা মদ- োরচ্ছতাই! 

হয়রতা তুনম জলসাঘরর, আনম নাহয় পরের পরর- 

নমরিই মররা নবরভদ করর- পখাদার কারি নবরভদ নাই! 

৩০ 

১৮৬০ 

আনম পেন এক হনরণশাবক, শত নশকানরর নবদ্ধশর, 

আসমান পারন আনজব পাঠাই, পমরলনা পকান সদুত্তর ! 

ফুরলর কারি নমননত কনর,রস ফুলও পরড় অকারল ঝনড়, 

এমনন করর নদনগুনল নক, নবষারদ কাোঁদরব জীবন ভর? 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৮৫৭ 

মরহরজাদাররা নবরান করবই, পপট্রানগরী পাের স্তুপ, 

মানুষ পবারঝনা পকমন করর, বদরল োরচ্ছ তারদর রুপ! 

পে নদী নিল নূপুররর গান, পেরম পগরি তার উিল প্রাণ, 

তুনমও আসরর বদরল োরচ্ছা, বলরত বলরত বহুত খুব! 

২৯ 

১৮৫৮ 

পকউরতা পাররনন বন্ধ কররত, সারড় নতন হাত মানটর হা, 

ইরাম রাজার নিরলানা কমনত, শরাব হীরর পসানা রুপা! 

ধ্মব এবং জ্ঞারনর পবত্তা, পভরব নিল তাোঁরা অমর সত্তা- 

তাোঁরাও নমরশরি মানটর সারে-পে শরানবর ভারগয ো! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৮৬৩ 

আকাশরভজা রারতর তারা, নয়ন ভরর আসরলা জল; 

পপয়ালা আবার তুরল নদরলা, পতামার দু'হাত সুরকামল! 

নীরব নিরলা স্বেগুরলা- আবার বরন ফুল ফুটারলা- 

আবার আনম নভজরত পগরলম, শরাব পেো নামায় ঢ্ল! 

 

৩২ 

১৮৬৪ 

মন বরল তুই হয়রতা পাগল, নকংবা মাতাল বুনদ্ধহীন, 

বুনড়রয় পগনল, ফুনররয় পগনল, তবুও ভানবস নদন রনঙন!  

সাকীর পচারখ তানকরয় পদনখ, দৃনষ্ট পকমন পমনক পমনক, 

তার কারি তুই সুরার পেতা; ভারলাবাসার পনইরতা নচন! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৮৬১ 

আকাশ মানট বৃক্ষরাজী,শত মানুরষর নভরড়; 

তবুও তুনম ররয়ই পগরল, একাকীরত্বর নীরড়! 

নয়রতা আপন সরাইখানা, সাকী এবং সুরা; 

একাই তুনম োত্রী পহোয়, জীবন নদীর তীরর!! 

৩১ 

১৮৬২ 

তুনমরতা জানই ননদাঘ দুপুর, তপ্ত মরুর পে, 

একাই পতামারক চলরত হরব, চানলরয় জীবন রে! 

পতামার আরবগী রুবাইগুরলা পরর ররব খুরল খুরল- 

হয়রতা ফুটরব বুরনাফুল হরয়, রাঙারব আগামী পে!! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৮৬৭ 

কুোঁরজায় ভরা শরাব নিরলা; আঙুর বরন মাধ্বী রাত, 

তুনমও নিরল পহ নপ্রয় সাকী, আমার হারত পররখ দু'হাত! 

চাোঁদনী রারত পতামার পচারখ, প্রশ্ন পখাোঁরজ নক সাধ্ এ বুরক  

- অন্তঃক্ষরা দুঃখ আমার, পেৌবন েনদ োক্ পতা সাে! 

 

৩৪ 

১৮৬৮ 

করব পকান ফুল বল, ররয়রি ফুরট অন্তহীন, 

তরব পকন নবষানদত পহ মন আমার; রানত্রনদন! 

দুধ্ভরা নদীগুরলা, আকারশর পমঘগুরলা, 

মধ্কু্ষরা স্মৃনতগুরলা, প্রনতক্ষরণ হয় পে নবলীন! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৮৬৫ 

মনরনচকা নয়, নয়রতা স্বে, নয়রতা পতামার মরনর ভুল, 

পতামার বারগ পরাজ ফুরট োরক রাত আোঁধ্ারর গুল্মফুল! 

সুবাস নদরয়রি পস অরগাচরর, তখন তুনম ঘুরমর পঘারর 

জানরবনা তুনম মরররি কত,রতামার তরর হাজাররা ফুল! 

৩৩ 

১৮৬৬ 

শরানব তুই রইনল বরস, সরাইখানায়; নদীর কলূ, 

চাোঁদতারারত আকাশ ভাসা, ঘারসর নভতর নননশফুল। 

জন্ম মৃতুযর পে দুই ঘাট, মাঝখারন পতার রাজয পাট, 

এর মারঝ পতার জীবন নবলাস- ফুটরি পহোয় স্বেফুল! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৮৭১ 

নশ্বরতাও জানরতা তারা, তবওু নিরলা অহংকার, 

এবং তারা প্রভুর নারম, পভরঙ্গরি সীমা মানবতার; 

তারদর বাণী আজরক পরে, োয় মানড়রয় জ্ঞারনর ররে, 

ননমনজ্জত তারদর নমনার, পনই দাবীদার আজরক োর! 

 

৩৬ 

১৮৭২ 

এবং পতামারক হরয়রি পদ'য়া, নবরবক নারমর বুলবুনল, 

এবং পতামারক হরয়রি পদ'য়া, জীবরনর নানা সুরগুনল; 

এবং পতামারক হরয়রি পদ'য়া, দ্রাক্ষাবানগচা জ্ঞানী সাকী, 

এবং নবিারনা সুদূর অতীত, নবচার কররত ভুলগুনল! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৮৬৯ 

হয়রতা জীবন মরুরত এখন, তপ্ত বানলরত পফারটনা ফুল, 

তবুও নননশ পজযাৎস্না প্লানবত, শরারব আমার মন পবভুল; 

পকন আশা কনর পরের দু'ধ্ার, সাজারনা ররব ফুলসম্ভার 

ররবনানক মরু, দুঃখপাোর; ররবনানক পরে বযোর ফুল? 

৩৫ 

১৮৭০ 

নবরবক, পসরতা সহজলভয দুননয়াদানরর এই হারট; 

পহ শরানব, পদনখস নানক, সরাইখানার এই বারট! 

দ্রাক্ষাররস নবনলরয় পদ মন, বেৃা পহোয় সবার জীবন;  

সুরখর নয়রতা এ বৃিাবন, জন্ম মৃতুযর এই ঘারট! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৮৭৫ 

েতনা পবশী খুররর আওয়াজ, তাররচ পবশী ওরড় ধ্ূরলা; 

সরাইখানার পবোঁহুশ কনব, সামরল রানখস স্বেগুরলা! 

ঈরচ্ছগুরলা পাগলা পঘাড়া-তার মত নয় দ্রাক্ষা সুরা- 

চাপরল মাোয় পবহুশ হনব- চড়নব পপরল শুল ও। 

 

৩৮ 

১৮৭৬ 

পবশরমী োয়না আমার, পতামার পচারখ রই পচরয়, 

উন্মুখতা লকুারত চাই, পগলাস ভরা সুরা নপরয়! 

মন বরল পে নক এরস োয়- খুশী পপরল মন োহা চায় 

েতই আনম হইনা মাতাল- পতামার পচারখই চাইরবা নপ্ররয়।  

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৮৭৩ 

হয়রতা একদা পশ্বতপােররর তাজমহলও পড়রব ধ্বরস, 

অমর পপ্ররমর গল্পগুরলাও হানররয় োরব দ্রাক্ষা ররস! 

হয়রতা পগালাপ ফুটরব তখন, পকায়ান্টারমর অংক করষ, 

ভারলাবাসার দীপ্তনশখা, জ্বলরব না আর হৃদয় ঘরষ! 

৩৭ 

১৮৭৪ 

নমননত আমার পতামার কারি, মরুর আকারশ শুষ্ক পমঘ; 

বৃনষ্ট না দাও, িায়া পমরল দাও, প্রশনমত পহাক তাপ-পবগ! 

পহ নপ্রয় আমার উিল সাকী, োবণ নদী পতামার আোঁনখ, 

নক করর তুনম বুঝরব বল, শুষ্ক মরুর নদল আরবগ? 

 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৮৭৯ 

অবানরত হও পহ পমার দু'রচাখ, হৃদয় পভরঙ বান আসুক; 

আজরক নাহয় পূনণবমা চাোঁদ, নীল সাগররর জরল ভাসুক! 

তাও এোঁরক োই মরন মরন- তুনম আনম মহুয়ার বরন- 

আমরা পহোয় নয়রতা মাতাল- ফুরলর গরন্ধ ভাসরি বুক। 

 

৪০ 

১৯৮০ 

হয়না বুরড়া কল্পতরু, গজায় পাতা ফুটরি ফুল; 

এর ই মারঝ জীণবরদরহ মন পভামরায় ফূটায় হুল! 

পদখনা পভরব সুলতান তুই, পদহ পকমন আজগুনব ভূোঁই, 

মরর পগরলও পদহজনমন, ফুরট োরক স্বে ফুল! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৮৭৭ 

শুনন চুনড়র নরনননঝনন, পদনখ কাজল আোঁনখরপাত, 

এমনন কররই সরাইখানায় কারট আমার মাতাল রাত; 

পহ নপ্রয় সাকী, চনকত আোঁনখ, খুোঁনজ শুধ্ইু পতামার মন, 

মন পমরলনন, প্রাণ পমরলনন, নৃতয গীরত ররলম মাৎ! 

৩৯ 

১৮৭৮ 

পহ সফররর সঙ্গীরা পমার, পচনা এবং অরচনা মুখ, 

সবার কোই মরন করর, আমার বুরক জারগ সুখ! 

আদ সামুদও হরয়রি গত, পৃনেবী ধ্রর রারখনন ক্ষত- 

নদরলর বাোঁধ্ন ক্ষনণক পহো; কাল- সদাই ধ্বংরস রত! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৮৮৩ 

তুনম আনম সবাই নপ্ররয়, জীবন পপয়ালা হারত ননরয়, 

কারলর শরাব চুমুরক চুমুরক, নদবা রানত্র োনচ্ছ নপরয়! 

পেষ্ঠ বরল কররিা পে পসার, পহোয় বল পকই বা ইতর 

সবাই পফারট ফুরলর মত, সময় হরল োয় নমনলরয়! 

 

৪২ 

১৮৮৪ 

আনম েখন পজযাৎস্না রারত, পদরহর পপয়ালা পমরল ধ্নর, 

পহ চাোঁদ নপ্রয় সাকী আমার, নদও আমার পপয়ালা ভনর! 

না নিরল তুনম পকান আশা, নয়রতা কারণ পকান ননরাশা, 

তবুও তুনম নদরল আমায় ভারলাবাসায় জীবন ভনর! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৮৮১ 

আরধ্া ঘুরম আনম ডুনব েখন, হাতিানন পদয় চাোঁদনন রাত, 

আমায় পডরক পক পেন কয়, পদখনা বািা পজযাৎস্নাপাত! 

সুদূরর বারজ অরচনা বাোঁনশ, পেোয় আনম োনক ভানস, 

আরধ্া স্বে, আরধ্া মৃতুয; নিনমত জীবন অনগ্নপাত! 

৪১ 

১৮৮২ 

হয়রতা চাোঁরদর তুলনা কনর, পতামার মুরখর সারে সই, 

নকন্তু পতামার ভারলাবাসা, অনভমারনর তুলনা কই?  

হয়রতা আনম আোঁকরত পানর, করপালরভজা অশ্রু বানর  

পে অনভমান পচারখ নিরলা, পকমন করর আোঁনক সই! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৮৮৭ 

স্পধ্বা কত, সুলতান তুই চাোঁরদর মুকুট মাোয় নদস; 

অমররত্বর স্বে নপনদম, জ্বানলরয় রানখস অহননবশ!  

তুইরতা জাননস বানলর ননরচ, স্বে কত পগরি নমরশ, 

পকমন করর, কপালজুরড়, সূেবখানার রং মানখস! 

 

৪৪ 

১৮৮৮ 

আসর ভাঙা সরাইখানায় পপয়ালা োরক অবরহলায়, 

দ্রাক্ষারসও োরক পরড়, অরগাচরর তার তলায়! 

পস পফাটারই নবিু নপরয় পমৌমানি এক মাতাল হরয়, 

ফুরলর পরণু পমরখ গারয়, পাগল হরয় রুবাই গায়! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৮৮৫ 
চুপচাপ োক সুলতান তুই, নীররবই োক সময়টুক; 

কত পকালাহল নমরশরি মানটরত,শুধ্ু পরড় আরি ধ্লূাটুক! 

পহোয় সবাই কারলর নবরষ- হানররয়নি সকল নদরশ 

আকাশ পারন ইরচ্ছ বনল- জানন নীলাভ আকাশ মূক। 

৪৩ 

১৮৮৬ 

সংরগাপরন নীরব রারত, দাোঁড়াই মরনর জানলারত, 

এখরনা পফারট নননশর কুসুম,পাগল করা পজযাৎস্নারত! 

এখরনা আমার আকাশ জুরড়, বকুল ফুরল োরক ভরর, 

শুধ্ুই এখন আমার আনম, বযঙ্গ করর আয়নারত! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৮৯১ 

পপরয়রিা তুনম হাজার স্বে, মুনড়রয় পদরহর আিরণ, 

এবং ইচ্ছা, বুকভরা শ্বাস,রারতর আকাশ ননরাভরণ! 

এবং পসাহাগী চাোঁরদর রাত, এবং কষ্ট অশ্রুপাত 

এবং মাতাল ক্ষবু্ধ জীবন, ঝড় প্লাবরন সবুজ বন! 

 

৪৬ 

১৮৯২ 

আজরক আমার পনইরতা মরন, পকান বসরন্ত পকান পস নদরন, 

মাতাল আনম হরয়নিলাম, সাকী এবং শরাব নবরন! 

পহ নপ্রয় বনু্ধ তারার রানত, তুনমরতা আমার নননবড় সােী 

বলরত পাররা, আকাশ মরন, দুঃখ কত চাোঁদ নবহরন! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৮৮৯ 

ভানবস পকন পপয়ালাখানন শূনয ররব পতার আশায়? 

মানুষ মারত্র আসরব োরব- কবরর আর সরাইখানায়! 

হয়রতা  ভানবস ক্ষনণক জীবন- মররত পানর েখন তখন 

বলরতা পদনখ হলফ করর- পক পেরমরি এ নচন্তায়? 

৪৫ 

১৮৯০ 

পদহলগ্ন নয়রতা তুনম, হৃদয়লগ্ন পহ সাকী, 

নননবড় কো আমার মরন, পতামার সরন কই একাকী! 

আমায় তুনম বলরল রারত, আকাশ পদখ মগ্নতারত, 

পবহুোঁশ হরল সুর হারারব, নবরবক নারমর মন পানখ! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৮৯৫ 

হাত পপরত োনক আোঁধ্ার রারত, দু'হারত জমুক নশনশর জল, 

পহ নপ্রয় আমার মন সররাবর, ফুটাও সুরনভ কমল দল! 

জানননা কত কবর আকারশ, কত হতাশার পবদনা ভারস 

মৃতুযর পরে মানুরষর ঢ্ল, জীবনস্বরে চরল অনবচল! 

 

৪৮ 

১৮৯৬ 

পজরগ পেরকা তুনম অরচনা শশী, পহাকনা েতই আোঁধ্ার রাত! 

পক আর বল পদখরব আমার, চুনপ চুনপ অশ্রুপাত! 

পতামার নস্নগ্ধ আরলার মারঝ-করুণ সুররর বীণা বারজ- 

হয়রতা পকান বুরনা ফুরল—কষ্ট পমলায় পতামার সাে। 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৮৯৩ 

অরচনাই তুনম ররয় পগরল মুখ, শুধ্ু পদখলাম পতামার সাজ, 

নদরনই েখন নচনরত পানরনন, নচনরবা নক করর নামরল সাোঁঝ? 

ননররব ননভৃরত অশ্রুপাত, পহ নপ্রয় আমার নবননদ্র রাত, 

কারক শুধ্াই পস কো বরলা, পে কো পফারট হৃদয় মাঝ! 

৪৭ 

১৮৯৪ 

তুনমরতা সাকী োওনন হানররয়, নঠকানা পতামার এই সরাই; 

আনম হানররয়নি ননশুনত আকারশ, আমার পকান নঠকানা নাই! 

হয়রতা তুনম ইরচ্ছ কররই, পপয়ালা আমার নদরল ভরর- 

ইরচ্ছ কররই হয়রতা নদরল, ভারলাবাসাহীন নীল পনশাই! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৮৯৯ 

তুনম আনম একলা দুজন, পজযাৎস্না ভাসা নদীর রাত, 

িনড়রয় পড়া বকলু ফুরল আকাশখানন গরন্ধ মাৎ! 

তবুও পহো সরাইখানায়- আমরা মানত মনদরা নপনায় 

অপূণব এক জীবন সবার এ পবাধ্ শুধ্ুই প্রনতভাত। 

 

৫০ 

১৯০০ 

হয়রতা তুনম নলখরিা পহোয়, ধ্ুনলর পরর পপ্রমকো; 

শরাব, সাকী, পপয়ালা এবং পজযাৎস্না রারতর রুপকো! 

এসব কত কানহনী কো- পােঅরর পলখা েোতো  

নপরানমড কত কো বুরক ননরয়- পালন করর নীরবতা। 

  

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৮৯৭ 

রানত্র পবলায় পে পানখ গায়, অন্ধকারর ফুরলর গান, 

নদরনর আরলায় পক করব তার ভাঙারত োয় অনভমান? 

এমনন পহোয় সরাইখানায়, আোঁধ্ার নারম, রাত পপাহায়; 

মররল আনম, দু'নদন পররই, গাইরব তুনম নতুন গান! 

৪৯ 

১৮৯৮ 

পপয়ালার কারি শরাব চাইরল, বল সাকীর কারি চাও, 

সাকী বল আনমরতা নই, ভানটওইয়ালার কারি োও 

পস পবটারতা পহরস বরল আমার কারি এসব চরল 

তাররচ তুনম সরাসনর- ঈশ্বররর কারি চাও! 

 

 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৯০৩ 

তুনম নক পদখনন একই পপয়ালায়, প্রনতনট চুমুক নভন্ন স্বাদ? 

তুনম নক পদখনন নপ্রয়ার আোঁনখ কখরনা মধ্রু, কখরনা নবস্বাদ? 

তুনম নক পদখনন আমরা সকরল, বদরল োনচ্ছ সমরয়র পরল, 

তুনম নক পদখনন, পতামারক ননরয় পতামারতই কত বাদানুবাদ? 

 

৫২ 

১৯০৪ 

তুনমরতা র'রলনা শরানব পমারটই, মাতাল হরল এই রারত, 

নক পখলা খযারলা এ মধ্ুনরমায়, নকন্নরী ওই সাকীর সারে? 

নচনরলনা তুনম রূপবতী নদী এবং আকাশ পজযাৎস্নারমানদ, 

নচনরলনা তুনম আরলা ও সুরনভ এবং জ্ঞান-পনশার ঘারত! 

 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৯০১ 

আকাশ বলরলা আনম নকিু নই,পাহারড়র কারি জানরত চাও, 

পাহাড় বলরলা, আনমরতা ননররট, সাগররর কারি বরং োও, 

বলরলা সাগর পডাবায় পখাোঁরজা, জীবন নদ জানরত চাও? 

পডাবা বরল, পখলরি পদখ, আমার বুরকর বুদবুরদরাও! 

৫১ 

১৯০২ 

তুনম নক পদখনন ননরবরদযর বানস ফুলগুনল পকাোয় োয়? 

তুনম নক পদখনন মত্ত পপয়ালা, েখন সরাইরয় রাত পপাহায়? 

তরব পকন কনব, পহ শরানব, স্বে পলরখা আকারশর গায়? 

পেখারন মৃতুয এবং কবরর, জীবরনর গান হাওয়ারত নমলায়! 

 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৯০৭ 

মারঝ মারঝই মরন আরস; পকমন হরব পশরষর গান? 

নবদায় পবলার শরাবটুকুর নাম নক হরব অনভমান?  

পহ আমার পচারখর নদী, সাগরর পেও পাররা েনদ- 

পসোয় ররব অনন্তকাল- পজযাৎস্না মাখা রারতর গান। 

 

৫৪ 

১৯০৮ 
এমন কররই তানকরয় নিরল, সরাইখানায় পশষরারত, 
পশষ তলানন নিরলা পরড়, পগলাসখানায় পমার হারত! 
হয়রতা তুনম ভাবরিা মরন, চাোঁদ পহরলরি পনিরম - 
এই শরানব নফররব নক আর সরাইখানায় কাল রারত? 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৯০৫ 

কারক বনল বল শররমর কো, ভুরল পগনি আনম বয়সটুক, 

সাোঁরঝরত ফুটরল সন্ধযামালনত, আোঁধ্ানর আকারশ চাোঁরদর মুখ! 

আয়নার সারে প্রনতননয়ত-ঝগড়া বারধ্ শত শত- 

আমারক পদখায় বুরড়া হাবড়া- আমার দূঃরখ ফারট বুক। 

৫৩ 

১৯০৬ 

তুনম নক নপ্রয়া বুরঝি কখরনা,না বলা কো পচারখর ভাষ? 

আমার সকল সুপ্ত বাসনা,পায়নন োরা মানট, আকাশ! 

পতামার মরন কররবা পরাপন-রাখরবানা আর পকান হুতাশন 

এ মরন আমার েত বাসনা-পতামার মরনই কররবা চাষ।  

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৯১১ 

পহ পমার জীবন তুনম নক জারনা, তুনমই একনট রনঙন স্বপন? 

আোঁধ্ার পেরকই উদ্ভূত তুনম, আোঁধ্াররই পতামার পশষ গমন! 

এখারন এই সরাইখানায়- তুনম ো ভারবা সবই মানায় 

মাতাল হরয় গজল পশান- আকারশ পাঠাও হুতাশন। 

 

৫৬ 

১৯১২ 

েনদ ঈশ্বর প্রশ্ন করর, পহ মানব বল চাও নক তুনম? 

বল পহ আনম, নক চাও তুনম স্বগব নানক বনভূনম? 

বলরবা আনম বনভূমী দাও-আমার স্বগব তুনম নফরর নাও 

আনম নলরখ োরবা শরাবী কনবতা- পপ্রয়সীর পঠাোঁট চুনম। 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৯০৯ 

এক পপয়ালা শরাব এবং আকাশভরা চাোঁদনন রাত, 

এবং তুনম সাকী আমার, সংরগ রুবাই আরবহায়াৎ! 

পহাক না পসো মরুভূনম, পহাক না পাহাড় আকাশ চুনম 

পহাক না সাগর, বনভূনম- পসই পতা আমার জান্নাত! 

৫৫ 

১৯১০ 

পতামার সারে চুনপসারর,রদখা হরতা পেইখারন; 

কসম পগালাপ, কসম পজযাৎস্না,জান্নাত আমার পসইখারন! 

পসোয় জানন আজও রারত- পসই ফুরলর গন্ধ মারত- 

পে ফুল পতামার পখাোঁপায় নিল- সুবাস নিল এই প্রারণ।  

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৯১৫ 

আবার পদখার প্রমাণ পকাোয়, জীবন শুধ্ুই একনট বার, 

পগালাপ পেনট ঝররি ভূোঁরয়, আর পফারটনা পূণববার!  

একনট পগালাপ আরবগ ভরর, নিোঁরড়নি নপ্রয়া পতামার তরর, 

পে রাত পদরখ মুগ্ধ হতাম, পতমন চাোঁদনী পাইনা আর! 

 

৫৮ 

১৯১৬ 
নক তারর তুনম বলরব সাকী, সময় েখন িব্ধ হয়? 
নক তারর তুনম বলরব েখন স্বেগুরলা দাোঁনড়রয় রয়? 
নক তারর তুনম বলরব তখন, জ্ঞান েখন নমেযা হয়? 

নক তারর তুনম বলরব তখন জীবন েখন নমেযা হয়? 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৯১৩ 

এখারন পপরয়নি পাতকী জীবন, এইরতা এখারন নদী তীরর, 

আনমরতা আর চাইনা পেরত মধ্ুনরমা পসই স্বরগব নফরর! 

নক হরব আমার স্বগব নদরয়- এখারনই পপ্ররম পরড়নি নপ্ররয় 

আমার সুখ আমার স্বগব- নপ্রয়তমা পতামায় নঘরর। 

৫৭ 

১৯১৪ 

আনমরতা তারক ভুরলনি করব; পররখরি মরন আমার শ্বাস! 

পস ফুরলর দল ঝরররি করবই;শুধ্ু পজরগ আরি বুরক সুবাস! 

জীবন পস পতা পবদনা বযো, পক পায় বরলা পহো অমরতা, 

আনমও পারবানা; প্রশ্ন শুধ্ুই-পারবা নক আবার নীল আকাশ? 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৯১৯ 

নবষন্ন এক পরের পারশ, হঠাৎ পপলাম পতামার পদখা, 

সাোঁরঝর পবলা পমঘলাকারশ নতুন চাোঁরদর পেমন পরখা! 

হারারব জানন খাননক পরর, মন তবু রয় পতামার তরর- 

মনরক বনল সব পপয়ালায় চুমকু নদরয় োয়না পদখা! 

 

৬০ 

১৯২০ 

বলরলা সাকী, আমার নানক অহংরবারধ্ জ্বলরি সব; 

মানটর ভাোঁরড় সুরা নপরয়, জীবন ভানব মরহাৎসব!  

আমার মরন প্রশ্ন আরস, মৃতুয নারমর বনবারস- 

একাই েনদ োত্রা পসোয়- আজ পকরনা নয় কলরব! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৯১৭ 

একদা রারত্র পক পেন বলল, হাোঁটরলরতা তুনম অরনকদূর, 

কত বসরন্তর পকাজাগরী চাোঁদ, হারারত পদখরল অনচনপুর! 

পপরয়রিা অরনক পগালাপ আর, অরনক দুঃখ নীল পারাবার  

কারক বল তুনম পবরসরিা ভারলা, সুখ নানক পবদনার সুর? 

৫৯ 

১৯১৮ 

পতামারক হয়রতা হৃদয় িাড়া, অনয পকাোও হয়নন পখাোঁজা; 

রুবাইগুরলার প্রনত অক্ষর, আমার পচারখর জরলরত পভজা! 

আনম সাহারায় পেরভালা কনব, হৃদরয় পতামার চাোঁদমখু িনব, 

অশ্রু বুরন চাোঁদনন রারত, মরুরত অরচনা পগালাপ পখাোঁজা! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৯২৩ 

উঠরল ভাবুক হরয়, রাত, আকারশ তারা পদরখ, 

এবং অরনরক খযানতমান হরল, হয়রতা নয়রতা গল্প নলরখ; 

পহ নপ্রয়বন্ধু নচন্তাশীরলরা, বদরল োনচ্ছ পকমন ননরজরা, 

আনলফ লায়লা নবরনাদন শুধ্,ু পে চল তুনম সতয পদরখ! 

 

৬২ 

১৯২৪ 

আমার ঘৃণা পতা পতামার জনয, োরা নমেযা বাণী করয়, 

চাবুক এবং অরে মানুরষর রক্ত নদী নদরল বরয়! 

নারীর গরভব জন্ম ননরয়, নক কররি বল তারক ননরয়? 

মাননবকতারক পারয় দরল উরঠনিরল তুনম ঈশ্বর হরয়! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৯২১ 

একনদন আনম মধ্য রারত, সরাই পেরক পফরার পরে, 

আকাশ পদনখ ভাসরি আরলায়, চতুদবশীর পূনণবমারত! 

বলরলা শশী, পহ শরানব, এই পৃনেবীর তামাম কনব- 

পদখরলা আমার আরলা নদরক, পদখরল নারতা আোঁধ্ারটারত! 

৬১ 

১৯২২ 

শুধ্ুরতা নয় বনহনরণী, তুনমও পহোয় তারদরই মত; 

তুনমও হাজার তীররর লক্ষয, হয়রতা তুনম জারনা নারতা! 

নচনড়য়াখানা নবশাল হরল, ননরজরক ভারব মকু্ত বরল- 

বধ্য সকল প্রাণী েত এবং তুনমও তারদরই মরতা! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৯২৭ 
রারতর বাগারন পে ফুল পফারট,অলরক্ষয তা োয় ঝরর, 

সুগন্ধ তার পচনারচনা লারগ, অরচনা স্বে মরন পরড়! 

জীবন নক তরব অরচনা ফুল- পহোয় ফুরট করররি ভুল 

এবং আনম মানব জনরম- চরলনি তা সারে করর! 

৬৪ 

১৯২৮ 

আমার মতই হয়রতা নঝমায় আকাশ এবং চাোঁদতারা, 

হয়রতা তারাও জীবনখাননর অেব খুোঁরজ হয় সাড়া! 

হয়রতা টয়রতা নকিুই নয়- জানন আনম সুননিয়- 

আমার মত সবাই পহোয় জন্ম পেরকই নদক হারা। 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৯২৫ 

বল পহ নপ্রয় বনু্ধ আমার,করব পেরক কনর পদরহরত বাস, 

পক আনম বল নকবা পনরচয়, আনম নক এই পদরহর দাস? 

পেমন মানটর নঘরয়র বানত, পাররনা হটারত আোঁধ্ার রানত 

পদরহর মারঝ ননরাকার আনম, কখরনা প্রভু কখরনা দাস! 

৬৩ 

১৯২৬ 

পতামার কারি পচরয়নিলাম, একনট মাত্র মনদর রাত, 

এবং সতয বলল পতামার, ঘুম জড়ারনা আোঁনখর পাত। 

বলরল আজরক একাই রারত, কো বল চাোঁরদর সারে 

কাটাব একদা পতামার সারে কনবতা পভজা শরানব রাত। 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৯৩১ 

পতামরা তখন বনপ্রান্তরর, পরস্পররর নশকারী সব, 

শ্বাপদ এবং নহংস্র পশুরা-পতামরা সবাই কররত রব! 

এবং সবাই জীবন োত্রী, মুগ্ধ চাোঁরদর নহংস্র রানত্র- 

হয়রতা রচনা কররনন কনবতা, রচনা কররনন উৎসব! 

 

৬৬ 

১৯৩২ 

এবং পতামরা পাের ঘরষ, জ্বানলরয় নদরল জ্ঞারনর বানত, 

আকাশ পহাল আরলানকত, তারায় ভরা মধ্ু রানত! 

এবং পসই পে বশবার ধ্ার, পরাভুত সব নহংস্র নশকার- 

আজ বুরক ননরয় সব স্মৃনত, মানুরষরা আনি েুরদ্ধ মানত! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৯২৯ 

নমননত করর বনল তারর, পিরড়ানা সাকী আনমরে দীন; 

শুনয আকাশ আোঁনখ তার বরল, শরানব আনম উপায়হীন! 

হারত ননরয় পমারা সময় অল্প, রচনা কনর অমর গল্প- 

পকান বাোঁনশ বল ধ্ররনা ঘুরন, পবরজ চরল পহো নচরনদন! 

৬৫ 

১৯৩০ 

করবরে আমার োত্রা শুরু,জানননা আনম,জারননা পকউ, 

নচরননি বন নচরননি মহুয়া, নচরননি সাগর নচরননি পঢউ! 

েখন এলাম সমতরল পক নদল হৃদরয় আরবগ পঢরল- 

চাোঁদনী রারত েরবর মনদরা, বানারত আমায় পশখায় পকউ। 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৯৩৫ 

পে কো পখলরতা আমার পঠাোঁরট, তাও পানরনন বলরত নপ্রয়া, 

এবং পসই পে নিন্ন পগালাপ,  পতামার হারত হয়নন পদয়া! 

ভারলাবাসাও পতা নদী আরবগ- পমৌসমু ধ্রর চরল তার পবগ- 

পনভার জগরত ননরভ োয় সনব- এটাই সতয চাোঁদমূখী নপ্রয়া।   

 

৬৮ 

১৯৩৬ 

তখন পতামরাও নিরল প্রবৃনত্ত তানড়ত অনয পশুপানখ এবং 

শ্বাপরদর মত। এবং পতামরা নিরল এরক অপররর নশকার এবং 

নশকারী। এবং পতামারদর বািবতা নিল উলংগ এবং তা নিল 

আরবগহীন, এবং পতামারদর সতয, নমেযা, আস্থা এবং নবশ্বাস 

নারমর পকান পপাশাক নিলনা। 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৯৩৩ 

পদখরিা শুধ্ু বরফ খন্ড, পেটুক ুতার ভাসমান, 

ব্রম্মারন্ডর পখাোঁজ নক পমরল, শুধ্ুই পদরখ আসমান? 

এইরতা আনম পতামার হারত,শরাব ঢানল প্রনতরারত- 

োনক সদাই পতামার সারে-পাররল নচনরত আমার প্রাণ? 

৬৭ 

১৯৩৪ 

হয়ত আগামী বলরব পমারর, তুনমও পতা নিরল পসই দরল, 

পৃনেবী োরা পনাংরা করররি, প্ররয়াজনহীন কো বরল! 

মানুষ পেন পশুর পাল, পতামরা পেন তার রাখাল- 

শুোঁড়ীখানা পতামরা কররি- জগত পররখরিা হট্টরগারল। 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৯৩৯ 

বলল সাকী, মুরদ আোঁনখ,আকাশ পারন চাইরতা তারা, 

ঝাোঁরক ঝাোঁরক এই ধ্রারত, আসরতা িুরট আগুন ধ্ারা! 

এবং প্লাবন, এবং ঝড়, ননরীহ এই মানটর উপর - 

এবং পসোয় ধ্বংস লীলায়- তারা পপরলা জ্ঞারনর সাড়া! 

 

৭০ 

১৯৪০ 

তুনমরতা বল অরনক কোই ননরজর সারে আপন মরন, 

তুনমরতা বল অরনক কোই ননরব রারত আকাশ সরন! 

জগৎ েখন বনহমুবখী, বল পহ কনব অন্তমুবখী  

পকালাহল েখন নদবস রজনী, নক দাম তখন তরপাবরন। 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৯৩৭ 

পদরখনন তারা স্বনিরত পকউ, আকাশভরা পজযাৎস্নারাত, 

সদাই শংকা বুরনা দু'রচারখ, কখন আরস মারণাঘাত!  

প্রবৃনত্ত এবং প্রশ্ন শুধ্ুই মরনর নভতর পদয় পদালা, 

এবং তারা নবকনশত হল, নবরভদ করল নদন ও রাত! 

৬৯ 

১৯৩৮ 

হয়রতা প্রেম পবারধ্র স্ফুরণ,জীবন এবং মৃতুয ভয়; 

এবং তুনম দুইরপরয় জীব, অনয নকিুর মত নয়! 

এবং তুনম মগু্ধ হরল, পজযাৎস্না রারত সাগর কুরল, 

পসই নারীও নিরলা পারশ-ঘটরলা আজব পবাধ্দে়! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৯৪৩ 

পতামারদর নকিু নিরলানা তখন,শুধ্ু সঞ্চয় স্বে িাড়া! 

ননরীহ পতামরা পসই প্রজানত, পৃনেবীরত নিরল পেহারা!  

এবং হাসরত নশখরল পতামরা, মন হরয় পগল মনরভামরা 

পতামারক নদল হাতিানন চাোঁদ, বনফুল নদল ঘ্রারণর সাড়া! 

 

৭২ 

১৯৪৪ 

পদরখরিা তুনম মররত নদীরক,রদরখরিা তুনম ডুবরত চাোঁদ, 

তরব পহ বল, পহ অন্তমুবখী, পতামার পকন বাোঁচার সাধ্? 

অপাংরক্তয় ফুল নক হায়, রনঙন ফুরলর বাজারর নবকায়, 

কখরনা কখরনা মরন হয় কনব, জন্মও পেন অপরাধ্! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৯৪১ 

োনক বা না োনক নক এরস োয়,রতামার অেবা পৃনেবীর! 

তুনমও ভুলরব, জীবনরভলা িাড়রব েখন পজযাৎস্না তীর! 

এবং আনম জানন জানন, েনদবা শুকায় সাগর খানন, 

তবুও সাকী সরাইখানায়, শরানবরদর রইরব ভীড়! 

৭১ 

১৯৪২ 

হঠাৎ েখন আকাশ পেরক ননরক্ষপ হরলা অনগ্নবান, 

পদখরল পতামরা ধ্বংসলীলা এবং পকোঁরদ উঠরলা প্রাণ! 

পতামরা পকউ পানলরয় পগরল, পকউ দুঃরখ পচাখ নভজারল 

পকউবা খুোঁজরল কােব-কারণ, এবং খুোঁজরল সমাধ্ান! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৯৪৭ 

হয়রতা তুনম ঝরণা পদখ, হয়রতা ভারবা নমনষ্ট সুর- 

পক পদরখ তার হৃদয় বরলা, হৃদয় োরক বহুদূর! 

হয়রতা তুনম পগালাপ পদখ, মগু্ধ করর নমনষ্ট ঘ্রাণ- 

পক বল হায় এই দুননয়ায়, নবচার করর দূখীর প্রাণ? 

 

৭৪ 

১৯৪৮ 

জীবন পনশা তুরঙ্গ েখন, বলরল তুনম পখলা পশষ! 

এবং তুনম ননভারত চাও, চাোঁদসুরুরজর আরলার পরশ! 

বরস আনি পপয়ালা হারত, শরাব তুনম নদরলনা তারত- 

আমার পচারখ পচাখ পররখ বলরল পরের হরয়রি পশষ! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৯৪৫ 

হরত পারর পস পগাধ্ুলী সন্ধযা, মালনত পফাটায় বরন অরুপ 

পজযাৎস্না নশনশরর বনপে ধ্রর, পহোঁরট োয় পস একাকী চুপ 

েনদও তুনম পচরনানা তাোঁরক- একাকী পস নবশ্ব আোঁরক- 

ো আোঁরক পস তাই হরয় োয়- অেচ োরক সদা ননিুপ! 

৭৩ 

১৯৪৬ 

অবাক হরয় তানকরয় পদখ, পকমন করর চাোঁদ ওরঠ, 

অবাক হরয় তানকরয় পদখ, পকমন করর ফুল ওরঠ; 

অবাক হরলা পতামার প্রাণ, েখন পপরল ফুরলর ঘ্রাণ 

বুঝরত পলরগরি লক্ষ বির, ভারলাবাসা আর অনভমান! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৯৫১ 

তুনম আমার সামরন বরস, শরাব ঢারলা পপয়ালারত, 

কখন পচারখ পড়রব ও পচাখ, আনম োনক অরপক্ষারত! 

মাতাল হওয়ার পচরয় সাকী, আমায় টারন পতামার আোঁনখ  

আমার পনশা পতামার আোঁনখ- নয়রতা পনশা পপয়ালারত! 

৭৬ 

১৯৫২ 

পকউরতা কাোঁরদনন নদীর তরর,রে নদী পগরি োবরন মরর; 

পক মরন রারখ পজযাৎস্নার রাত, মুগ্ধমুখ নপ্রয়া মরন করর! 

এবং তুনমও সাগররর নদরক,আকাশ পেোয় রয় নফরক- 

এবং তুনমও কররব পান, পনানাজল পসো আোঁজলা ভরর! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৯৪৯ 

নবমূতব আনম তাকাই েখন, আমার নদরক, এইরতা শরীর, 

পহোয় পদনখ পফনীল সাগর পজযাৎস্নাভাসা পমরঘর ভীড়! 

স্বণবখনচত পপয়ালা আমার, ফুনররয় পগল সুরা সার-  

নবরভার সাকী রনঙন পনশায়, সুর কারটনা তার আোঁনখর! 

৭৫ 

১৯৫০ 

ধ্ানবত েখন পলারভর পঘাড়া, নৃশংস তার খুরর খুরর, 

তুনমই পতা কর ক্ষতনবক্ষত, নবরবক পবারধ্র বুক জুরড়!  

অেচ বল, কপট ভরর, 'নবরবক আমার সবার উপরর'! 

এবং তুনম লুকাও ননরজরক, অরলৌনককতার গল্প করর। 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৯৫৫ 
এইরে তুনম আশা ননরয়, পচরয় োরকা আকাশ পারন, 

নক লাভ তুনম পখাোঁজ পসো, নক সুখ বারজ পতামার প্রারণ; 
সাকী বরল শরানব সরন, "আরবরগর ফুল পফারট মরন"- 
হয়রতা ক্ষণ জাগায় পদালা; ফুল পফারটনা আর বাগারন! 

৭৮ 

১৯৫৬ 

রানত্রনননশ বরল ও কনব, েনদও পতামার আকারশ চাোঁদ;  

পসরতা মনরনচকা স্বরের নশখা, নয়রতা সুখ, শুধ্ুই নবষাদ। 

ভারলালাগার তারার আকাশ পারর নক নদরত ফুল সুবাস 

খুরলানা কনব, বুরকর কপাট, লুনকরয় রারখা সকল সাধ্! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৯৫৩ 

পে প্রনতনদন আোঁজলা ভরর, পুররা সাগর কররি পান; 

পসোয় তুনম এক পপয়ালা শরাব হারত গাইরিা গান! 

ক্ষুদ্র জীবন হারত করর, মহাজীবরনর গান পে করর- 

পতামার কারি নক আরি সাকী, মুগ্ধ কররত মানবপ্রাণ? 

৭৭ 

১৯৫৪ 

তুনমও পাগল হরল তখন, রারত্র েখন উঠরলা চাোঁদ, 

এবং পতামার মরু হৃদয়, পসওরতা পপরলা নস্নগ্ধস্বাদ! 

বলরল তুনম কারন কারন, এ চাোঁদ রারখা পতামার প্রারণ 

পজযাৎস্না পাগল পশান কনব; মরদ মাতাল বুরনা ননষাদ! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৯৫৯ 

লাগুক না'হয় কাোঁটার আোঁচড়, তবুও এরসা ফুলবরন! 

আকাশভরা তারার রারত, কইরবা কো দুই জরন; 

নফসনফনসরয় বলনি বালা, পে কোনট হয়নন বলা- 

চাই এড়ারত মৃতুয আমার- পতামার অধ্র চুম্বরন! 

 
 

৮০ 

১৯৬০ 

নতুন পপয়ালা নতুন শরাব, ধ্নররয় নদরয় পতামার হারত 

পুররান পসই পদায়াত কলম, হানররয় পগল আোঁধ্ার রারত, 

এবং পসই পে জ্ঞানগুনল, আজ হরয়রি পরের ধ্ূনল- 

এবং তুনম জীবন পখাোঁরজা, তারায় ভরা আকাশ রারত! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৯৫৭ 

েখন তুনম ননরজরক লুকাও, নানান কোর মায়াজারল; 

নদ্বধ্ার রং পে ওরঠ পভরস, পতামার পগালাপী পগাল গারল! 

এইরতা এখারন সরাইখানায়, চাোঁরদর রারত পপরল আমায়, 

শরানব োরক শরাব পনশায়,ভুরল োয় সব রাত পপাহারল! 

৭৯ 

১৯৫৮ 

এবং তুনম পতা শুধ্ুই পবাধ্, পরজীনব এই পদরহর সারে, 

নক আরি, পহ ননরাকার; নক আরি বল পতামার হারত? 

তুনমরতা শুধ্ুই শরানব পহোয়, ভাবুক এবং নচন্তাশীল- 

অেচ তুনম হানররয় োরব- ননরববাধ্ এই পদরহর সারে! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৯৬৩ 

ভাগয খুোঁনজ হারতর পরখায়, প্রােবনারত উদ্ধবমুখ; 

নদনরানত্রর রনঙন সুরতায় স্বে বুরন চরল বুক! 

এবং আমার বয়স বারড়, বসন্ত োয় চুনপসারর, 

অরচনারতা ররয়ই পগল-বন্ধু পতামার অনচন মুখ! 

৮২ 

১৯৬৪ 

হলা পতা নয় সরাইখানায়, হলা চরল মরনর মাঝ, 

পপয়ালা ভররা রনঙ্গলা সাকী,মখূর কর আজরক সাোঁঝ! 

মৃতুয ভাবনা পহাকনা সুধ্া, পান করর নাও নমটুক ক্ষুধ্া-  

লাল চুনড়রত উঠুক পগরয় পপয়ালা ভরা শরাব আজ! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৯৬১ 

এইরে পতামার ননঘুবম রাত, পপয়ালা ভরা অন্ধকার, 

নবগত পবারধ্ মাতাল তুনম, স্মৃনতর আকারশ পালাকার! 

সময়! পস পতা বরয় োয় েনদ, জীবন শুধ্ু মৃত এক নদী  

এবং পসখারন পজযাৎস্নার রারত, পজরগ োরক, হাহাকার! 

৮১ 

১৯৬২ 

সরাইখানার এই আসরর উড়াও আজরক পজযাৎস্নারাত, 

পহালই নাহয় পশরষর চুমুক, নাইবা এরলা আর প্রভাত!  

তুনম জারনা পহ সাকী আমার, ঝররল ফুল পফারটনা আর 

মারনা না মারনা-নক এরস োয়; পকন তরব কর অশ্রুপাত? 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৯৬৭ 

হয়রতা পতামরা পভরবনিরল, পভরবনিরল পতা সুননিয়; 

মানবরদহ নশ্বর বরট, জ্ঞান অনবনশ্বর সুননিয়! 

েম ও ঘারম পােররর ঘারয়, জ্ঞান নলখরল পােররর গারয় 

পােররই মরররি পস জ্ঞানকো, আজ তারা কো না কয়! 

*প্রাচীন সভযতার কত সতয আজ অেবহীন! 

৮৪ 

১৯৬৮ 

পকাননদন পতা বরলনা সাকী, পতামারক কত ভারলাবানস, 

হয়ত তুনম পদখনন শরানব, নক কো বরলরি পমার আোঁনখ!  

পনশায় পেজন বুোঁদ হরয় োরক, তার জীবরনর বাোঁরকবাোঁরক 

চাোঁদনীরাত আর গজরলর সুর- মূলয নকিু পায় নানক? 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৯৬৫ 

তুইরতা শুধ্ু সরাইখানার, আধ্ পপয়ালার দাশবননক, 

পতমাোরতই বুনদ্ধ পঘালা, হানররয় পফনলস পরের নদক! 

নকন্তু োনকস জ্ঞানীর ভারন, পচরয় োনকস আকাশ পারন, 

পস চাহনন পনশায় ভরা, জ্ঞানশূনয নদকনবনদক! 

৮৩ 

 
১৯৬৬ 

মারঝমারঝ তুনম হওরে ভাবুক, হরয় ওরঠা বড় নচন্তাশীল, 

বল নপ্রয় এ ননশুনত রারত,শূনযতা িাড়া নক পপরল তারত? 

এ মহানবরশ্ব সবাই একাকী; পনই, কাররা পনই অন্তঃনমল! 

এবং তুনম অেব পখাোঁজ, আকাশ জমীরন পখাোঁজ নমল! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৯৭১ 

শরাব দানী টইটুমু্বর, তুনকব বালার পবলাজ পচাখ, 

বলরি ওরর চাোঁদ উরঠরি, আজ ভুরল ো আয়ুর পশাক! 

পাতার উপর জল টলমল, তারক ননরয় ভাবনা নক বল 

মৃতুয পারনই জন্ম েখন, নক লাভ করর মরার পশাক? 

 

৮৬ 

১৯৭২ 

ফুল কখরনা কররনন দাবী, বকু ননংড়ারনা ঘ্রারণর দাম, 

চাোঁদ কখরনা কররনন দাবী, রানত্রর কারি পজযাৎস্নার দাম! 

দ্রাক্ষালতাও চায়না দাম, জানননা নক তার মনস্কাম! 

পরহাই শুধ্ু নদরলানা আমায়, রনঙলা সাকীর সরাইধ্াম! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৯৬৯ 

সাগররবলায় পজযাৎস্নারারত, পপয়ালা হারত নিল সাকী 

আমারক মুগ্ধ কররনন সাগর,রকরড়রি মন কাজল আোঁনখ, 

মরদলা সুরর সাকী বরল,ডুরব মররা পপ্রমী সাগররর জরল, 

'আনম পে করবই মররনি ডুরব- তুনম পতা জারনানা সাকী'! 

৮৫ 

১৯৭০ 

দররবশ তুনম হরয় পগরল নঠকই, আলরখলায় কররল মাৎ, 

মনটা রইরলা শরানব আজও,পাগল করর পজযাৎস্না রাত! 

সরাইখানার পে পচরয় পচরয়, নীরব সুরর প্রাণ ওরঠ পগরয় 

হায়রর পতামার মাতাল অতীত, আজরক দুঃখ অশ্রুপাত! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৯৭৫ 

নঝনমরয় পড়া রানত্ররশরষ, বলল সাকী পনশার পঘারর, 

জীবন একনট গল্প শুধ্ুই, উনদত সূেব পেমন পভারর! 

তারও আরি এক বযি দূপুর, অিরবলার অনন্তম সুর- 

এবং নবলীন ইনতহারস সৃজন গল্প আরি ভরর! 

 

৮৮ 

১৯৭৬ 

েখন তুনম সমরয়র সারে, তুনমই সতয- নমেযা নও! 

এবং তুনম নবলীন েখন; সতয নমেযার গল্প হও! 

পগালাপ ঝারর চাোঁদনী রাত, তৃনপ্ত ভরা আোঁনখর পাত 

আজ আরিা,তাইরতা আরি; তুনম হারারল সব উধ্াও! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৯৭৩ 

এক পপয়ালা শরাব পেোয়, জীবন মূলয ননধ্বারণ, 

নক পখলা আর পখলরবা সাকী, জীবন ননরয় নক স্বপন? 

অনানদকাল আকাশ েনদ, জ্বলরতা বুরক ননরবনধ্ - 

ঘুঙুর পারয় পতামার সারে, চলরতা পখলা অনুক্ষণ! 

৮৭ 

১৯৭৪ 

একনট বণবও নয়রতা নমেযা, পতামার কারি বলনি সই, 

পপয়ালা ভরর মনদরা নপরয়, তবুও নবষারদ ডুরবরে রই! 

তুনমও সুররর িি তুরল, মরনহয় নকরেন োরকা ভুরল? 

শরাবী অেবা সাকী এ জগরত আমরা পকউই নস্থত নই! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৯৭৯ 

নশনশর কণাও নিরলা জরম, রারতর ফুরলর পাপনড়রত, 

চতুদবশী পজযাৎস্নাও নিরলা, পতামার পপ্ররমর সংগীরত,  

এই জীবরনর সাম ও সুরবহ, নানা বাসনায় র'রলম ডুরব, 

না হরলা সাকী জ্ঞান সুরাপান; না ও আোঁনখর স্বাদ ননরত! 

 

৯০ 

১৯৮০ 

হয়রতা তখন নক বাসনায়, ঝলরসনিরলা আমার পচাখ; 

ধ্মক নদরয় উঠরলা সাকী, শরাবী পতার ইচ্ছা পরাখ্! 

বাসনা পতার হাজাররা কারন্ড, উঠরি পবরড় পদহ ভারন্ড, 

জাননসনা তুই এই সরাইরয়, সুরখর পচরয় পবশী পশাক! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৯৭৭ 

পদাষাররাপ শুধ্ু করর পগরল, পদখরলনারতা ননরজর নদক, 

সদাই সজাগ আমার নদরক, অনয কাররা না হই আনশক! 

ভাবরল আমায় নবপেগামী, পনশায় োনক নদবসোমী- 

সতয আনম পনশায় নবরভার, অরেষারতই ননননবনমখ! 

৮৯ 

১৯৭৮ 

তখন আনম নঝমুনচ্ছলাম, সরাইখানায় গভীর রাত, 

প্রশ্ন এরলাঃ নক বা সময়, নক বা আমার জীবনপাত? 

ফুরায় আমার সময়, না নক ফুরায় আমার জীবনটা? 

সাকীর পচারখ তানকরয় োনক- সতয কররা আরলাকপাত। 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৯৮৩ 

পব আব্রু পতা হরয়ই পগনি, পতামার সামরন খুরলনি বুক, 

নলখরত পাররা আনলফলায়লা,হয়রতা দুঃখ, হয়রতা সুখ! 

রংতুনল পত আোঁকরত পাররা, খজর তুনম হানরত পাররা, 

আনম পতা সাগর পজযাৎস্নাপ্লানবত জাহান্নামী শরাবী মূক! 

 

৯২ 

১৯৮৪ 

নমজবা গানলব বরলনিল, মসনজদ পহাক পানশালা; 

সুলতান বরল নদল খুরল পদ-ভারলাবাসা পহাক প্রাণঢালা! 

নশনখসনন নক নদীর কারি, নশনখসনন নক ফুরলর কারি, 

পদনখসনন নক সবার তরর পজযাৎস্নারারত চাোঁদ ঢালা 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৯৮১ 

কাটুক অেবা না কাটুক পনশা নননিত পে আসরব পভার, 

হয়ত পাখীরা ডাকরব প্রারত পনশার মানুরষ তুলরব পশার- 

তখনও হয়রতা ঘুনমরয় সাকী, মনদরা ক্লান্ত রুদ্ধ পদার-  

হলা কররব শরাবীরা সব, পপয়ালা ভররা, হরয়রি পভার! 

৯১ 

১৯৮২ 

সামরন ফারগ, আমার বারগ, সাকী পতামার ননমন্ত্রণ, 

আমার ফুরলর নদল পিাোঁয়া রং- পমাহন ঘ্রারণ ভররব মন; 

পনরবানা পতামায় গভীরর আর, পেোয় একাকী অন্ধকার 

পসোয় আমার দুঃখ ফুরলর, দুঃখ চাোঁরদর পজযাৎস্না বন! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৯৮৭ 

শরাবী তুনম দাোঁনড়রয় আরিা, সময় পতামার বামহারত, 

পপয়ালা ভরা দ্রাক্ষামনদরা পঠাট চুমু পদয় ডানহারত - 
আসমান সাজায় তারার আসর  সরাইরত গজল আসর 

আর তুনম ভারলাই জারনা- রে প্রস্তুত  পতামার সারে? 

 

৯৪ 

১৯৮৮ 

েতনা বয়স পবরড়রি পতামার,আস্থার নরভ ধ্রররি নচর, 

হাজার ফুল পফারটনন মরন, নদ্বধ্া সংশয় করররি ভীড়!  

মরুরত তুনম বযেব মানল, অজনল ভরা শুকরনা বানল, 

ঝরর োয় তারা প্রনতননয়ত - তুনম আরিা ননরয় নষ্ট নীড়। 

 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৯৮৫ 

েখন খুশী আসুক নাহয়, পশষ সমরয়র পররায়ানা, 

তাই বরলরতা সরাইখানায় আসরত আমার পনই মানা। 

োত্রা েনদ অননবােব, আনি পহাক পহোয় কােব, 

পরকাল োক পরকারলই, েখন মনর- হরব জানা! 

৯৩ 

১৯৮৬ 

হয় নক কাররা অশ্রুজরল, নবরান মরু শসযময়? 

পবরহম পসই সাকীর কারি,চাইরল তুনম তার হৃদয়! 

আনতব কত পাঠাও আকারশ,সবই রয় শূরনয পভরস, 

পকাোে় পারব শযামলনবেী জীবন পেো সাগরময়! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৯৯১ 

হয়রতা অজানা ইনতহাস তার; িাদ বাগারনর টরবর ফুল, 

জারননা পস পাতার নশনশর, পকমন নদীর ভাসায় কলূ! 

আমার কারি পতমনন সাকী, শরাব নদরল নগদ বাোঁকী- 

ররঙ্গ ঢরঙ্গ সময় পগল, ররলম আনম পবহুোঁশ পবভুল! 

 

৯৬ 

১৯৯২ 

রাতগুরলা সব নবষন্ন পহাক, পতামার কারি- চাইনা আনম; 

বুরনা পচারখ পজযাৎস্না মায়া, আমার কারি অরনক দামী! 

পতামার হারতর চুনড়গুনল, পবারঝ আমার প্রারণর বুনল- 

তারদর কারিই শুরন ননও, েখন একা - রানত্র োমী! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৯৮৯ 

আকাশ জনমন তুনমও পদখ, তুনমও ভাবুক নচন্তাশীল; 

নদন ও রানত্র, জীবন মৃতুযর, তুনমও পখাোঁরজা অন্তনমল! 

বল পহ বন্ধু সুনপ্রয় আমার, পে সতয কররি আনবষ্কার, 

এবং পদখাও আমার মারঝ ভাবনায় েত আরি পবনমল! 

৯৫ 

১৯৯০ 

এই জীবরন হরতম েনদ হাজার বির আয়ুষ্মান, 

তখন হরতা আরাধ্য পে, মৃতুয এবং মহাশ্মশান!  

আোঁধ্ার করা কারলা আোঁনখ, আমার পচারখ বরল সাকী  

"এ কো কয় আমার পবারধ্, সতযনমেযা পনই প্রমাণ!" 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৯৯৫ 

পতামরা নাহয় চরল পগরল পে োর কারজ পভার রারত, 

আনমই শুধ্ুই র'রলম পরড়, শরাব সাকী পপয়ালারত! 

সাকী পশান এটাও জানন, হারারব আমার পপয়ালাখানন 

হানররয় োরব পজযাৎস্না আমার এবং তুনমও; এক রারত! 

 

৯৮ 

১৯৯৬ 

পাহাড় পকরট প্রাসাদ গড়ার পসই পে জানত আদ সামুদ, 

হাজার বালার রারতর গল্প, মরুর বানলরত তামামশুধ্! 

পকন সাকী বল অরহতুক লাজ, বয়স অেব ললারট ভাোঁজ, 

েতই কররানা এ রারত সাজ, সময় পসরতা জরলর বুদ! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৯৯৩ 

পস রাত নিল পজযাৎস্নাধ্বল, তুনমও নিরল প্রারণাচ্ছল, 

আনমও পেন প্লানবত মরু, পাহাড় পডাবা আরবগী ঢ্ল! 

নিন্ন পগালাপ অপরুপ হয়, েখন পতামার পখাোঁপারত রয়- 

এবং পতামার পা িুোঁরয়িুোঁরয়, সাগররর পঢউ ধ্নয হয়! 

৯৭ 

১৯৯৪ 

পস রারত তুনম সারনে নিরল, উড়াল নদরল আকারশ রে, 

শরাব তহুরা নহর পকাো, তারার আকারশ খুোঁনজ পসপে! 

বলরল তুনম - রুবাই কনব; জীবন শুধ্ুই স্বে িনব, 

আর নকিু নয় তকব িাড়া, নদকহীন সব হাজার মত। 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 



১৯৯৯ 

পগাপন কররনি সবই আনম, আমার নবষাদ আমার দুখ, 

বনলনন রাতরক, বনলনন চাোঁদরক শুধ্ুই জারন আমার বুক! 

জারননা শরাব জারননা পপয়ালা, মরনর ঘরর পদয়া তালা, 

সরাইখানায় তুনকববালা, পচরয় পচরয় পদরখ এ হানস মুখ! 

 

১০০ 

২০০০ 

লুৎফা পবগম পজ্বরলরি দীপ, নসরাজ নশয়রর হাজার রাত, 

বলরব হয়ত নক লাভ তারত,রফররননরতা আর মধ্ুপ্রভাত; 

সাকী বরল পপয়ালাখানা, অবয়ব পদরখ োয় তা জানা, 

ভারলাবাসা পতা োয়না জানা, শুধ্ুই পদখ অশ্রু পাত! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 

১৯৯৭ 

তখন আনম গাঢ় পনশায়; ঝুলরি আকারশ তারারা সব; 

কখন পেন পড়রব খুরল, নচরতরর হরব, আোঁধ্ারর নীরব! 

বলল সাকী আমার প্রীনত, মররল তুনম রাখরব স্মৃনত! 

স্মৃনত? পসরতা উৎসব এক, নবলীন গাোঁোয় হয় সরব! 

৯৯ 

১৯৯৮ 

শুনরহ শরাবী, সভযতা হরলা; কবররর উপর কবর ওঠা, 

নয়রতা মাতাল মরনর বারগ পবভুল এক পগালাপ পফাটা! 

আনম জানন এই সরাইখানায়, অশ্রু শরাব এক হরয় োয়, 

জীবন পসরে কারলর আোঁধ্ারর সারনে নবহীন রে পিাটা! 

রুবাইয়াৎ ই সুলতান 
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ধ্নযবাদ সুনপ্রয় পাঠক সমাপ্ত 


