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"ফলষশল" কনফতায় যফীন্দ্রনাথ নরশখ্শছন - -  
  

' ফলষ শয় আশ ঠল,  
নদন শয় এর ভান,  

চচত্র অফান- -  
গানশতশছ নয়া 

ুযাতন ক্লান্ত ফযশলয 
ফষশল গান ' ।  

    
নতুন ফছশযয িথভ নদননিশত ভাজশনযা ঠদাকাশন কশযন ারখ্াতা ভযশতয অনুষ্ঠান। 
ননিদাতা গশন োকুশযয ুশজা নদশয়ই নতুন ফছশযয চূনা য়। গশন ূজায য রৄরু য় 
আভাশদয ঠি ূজা। নফফলষশক আভযা িনত ফছয ধূধনূা জ্বানরশয়, ঠনশচ ঠগশয় আফান কনয। 
নকন্তু নফফলষ িনতদাশন িনতফাযই আভাশদয ঠচাশখ্ ফলষা ঝযায়। ুযশনা ফছযিা মাফায ভয় 
আভাশদয রযাঙ ঠভশয চশর মায়। অথচ তাশক আভযা কত না আদশয, ম্মাশন আফান কনয। 
নকন্তু িনত ফছয নফফশলষ ফ নজননশয দাভ য় ঊধষভখু্ী। ভাথায় ঠমন চশর ইষ্ট ফলষণ। ইষ্ট 
ঠদফতায নাভ মষন্ত বুনরশয় ঠদয়। িনতনদন ঠদখ্নছ, ফ নজননশয দাভ ফাড়শছ। রৄধ ুভানুশলয 
দয, আদয, কদয কভশছ। তফুও ফনর, ঠ নফফলষ তুনভ আভাশদয জীফশন উৎকলষ ফাড়াশনায 
জন্য নফ নফ রূশ িনত ফছয এশা।  



 

 

 
"ফলষ রৄরু" কনফতায় অঞ্জনর ভশুখ্াাধযায় নরশখ্শছন - -  

 
' রৄবরগশন নফফলষ এশরা আনঙনায় 
চচত্র নফদায় ফশর দূশয চঠর মায়। 

াতা ঝযাশনায কাজ াযা শরা তায 
নতুন াশজশত াশজ িকনৃত আফায 
চফাখ্ তায ভাশঝ ফলষ রৄরু ভা 

আনশে বযা ঠাক, ভশন নানা আ। 
ফাঙানর করঙ্ক ঠভাশছা , ঠ ফলষ ফযনণ 

ঠযশখ্ছ ফাঙানর কশয ভানুল কশযানন ' ।   
    
নফফশলষয নদশন ঠম মায াধয ভশতা ভাছ, ভাাং নকশন আশনন। ঠম মায াধয ভশতা নশে ুনরয 
আশয়াজন কশযন। একফায নফফশলষয নদশন এক বদ্রশরাক তায ঠফৌশয়য শে অনরনখ্ত চনুি 
কশযনছশরন। ঘশয ঠভৌনখ্ক ঠগারাগুনর একদভই নয়। াযাফছয ঠগারাগুনর চরশরও নফফশলষয 
নদশন তা ঠথশক আভযা নফযত থাকফ। 
    
নতুন ফছশয নতুন নঞ্জকা াওয়া মায়। এশত যানপর ঠরখ্া থাশক। এক বদ্রশরাক তায 
ঠফৌশয়য যানপর শড় ঠানানিশরন। নতনন ড়শরন, এই ফছয ফয আয ফধযু ভশধয ঠভৌনখ্ক 
ঠগারাগুনর আশগয ঠচশয় আয ও ফাড়শফ। তশফ িনত ফছশযয ভশতা ফয াযশফন। ঠফৌ নজতশফন। 
তশফ ঠভৌনখ্ক ঠগারাগুনর চরশরও ছাড়াছানড় ফায ম্ভাফনা ঠনই। ত্নীয যীশযয নদশক 
ঠখ্য়ার যাখ্শফন। ঠখ্য়ার না যাখ্শর অন্য াশত চশর মাফায ম্ভাফনা আশছ। 
    
নফফশলষয নদশন অশনক ান যনক যনঙন ও াদা ানীয় ঠখ্শয় ঠভৌজ ভনি কশয থাশকন। 
একফায নফফশলষয যাশত রৃই ভাতার একিা ফাশয নগশয় ঢশুকনছর। এযা রৃজশনই যনঙন ানীয় 
খ্ানির। এযয যাত অশনক শরা। এশক এশক অন্য খ্শেয চশর ঠগর। নকন্তু এই রৃজশনয 
উোয নাভ ঠনই। একভয় ভযাশনজায ফরশরন, আনাযা এফায উেনু। ফায ফন্ধ কযায ভয় 
শয় ঠগশছ। এশদয ভশধয একজন নফীন, অন্যজন িফীন। ফুশড়া ভাতার ফরর, নফফশলষ ভার 
ঠখ্শর াযাফছয বাশরা কাশি। এযয এযা িরশত িরশত ফাশযয ফাইশয ঠগর। এই ভয় 
নফীন ভাতার নজঠে কযর, আনন ঠকান নদশক মাশফন? ফুশড়া ভাতার ফরর, দনক্ষণ নদশক। 
নফীন ভাতার ফরর, আশয আনভ ও ঠতা দনক্ষণ নদশক মাফ। ফুশড়া ভাতার ফরর, আভায নেকানা 
ভন্ডর ননফা। ঠছাি ভাতার ফরর, আনভ ও ঠতা ওখ্াশন থানক। আনন য়শতা আভায ফাফাশক 
ঠচশনন। আভায ফাফায নাভ শযন্দ্র ভন্ডর। ফুশড়া ভাতার ফরর, আশয আনভই ঠতা শযন্দ্র 
ভন্ডর।  
 

 


