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দ্য উইন্টার’স টটল 
সিসিসির রাজা সিওন্টেি তাাঁর িুন্দরী িতীিাধ্বী রাসি হারমান্ট াসিন্টে সিন্ট  িুন্টে সিি 
োটাসিন্টিি। সিওন্টেি তাাঁর এই মহতী রাসিসটন্টে েুবই ভািবািন্টতি। জীবন্টি তাাঁর 
সেছুরই অভাব সছি িা। কেবি মান্টে মান্টে বািযবনু্ধ তথা িহপাঠী কবান্টহসম ার রাজা 
পসিন্টজিািন্টে আন্টরেবার কিোর এবং তাাঁন্টে স্ত্রীর িামন্টি উপসিত েরার ইন্টি জাগত 
সিওন্টেন্টির মন্টি। িু’জন্টি এেিন্টে বন্ট া হন্ট সছন্টিি। সপতার মৃতুযর পর উভ ন্টেই 
সিজ সিজ রান্টজয সিন্টর রাজোর্য হান্টত তুন্টি সিন্টত হ । তাই অন্টিেসিি তাাঁন্টির মন্টযয 
কিোিাক্ষাৎ সছি িা। তন্টব ঘি ঘি তাাঁরা পরস্পন্টরর মন্টযয উপন্ট ৌেি, সিসঠপত্র ও 
রাজিূত আিািপ্রিাি সঠেই েরন্টতি। 
 
অন্টিে অিুন্টরান্টযর পর অবন্টেন্টে এেসিি কবান্টহসম া কথন্টে সিসিসির রাজিভা  এন্টি 
সিওন্টেন্টির িন্টে কিো েরন্টিি পসিন্টজিাি। 
 
তাাঁর আগমন্টি সিওন্টেি কতা িারুণ েুসে হন্টিি। রাসির িন্টে পসরি  েসরন্ট  সিন্টিি 
কছন্টিন্টবিার বনু্ধর। তাাঁর িুে কর্ি পূণযতা িাভ েরি সপ্র  বনু্ধর সমিন্টি। তাাঁরা পুরন্টিা 
সিন্টির সৃ্মসতিারণা েরন্টত িাগন্টিি। হারমান্ট াসিন্টে বিন্টত িাগন্টিি তাাঁন্টির পাঠোিার 
েথা, তাাঁন্টির কছন্টিন্টবিার িুষু্টসমর েথা। হারমান্ট াসিও তাাঁন্টির েথা শুন্টি েুব আিন্দ 
কপন্টিি। 
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এইভান্টব কবে সেছুসিি োসটন্ট  পসিন্টজিাি ঘন্টর কিরার কতা ন্টজা  শুরু েরন্টিি। 
তেি স্বামীর ইিািুিান্টর হারমান্ট াসি পসিন্টজিািন্টে আরও সেছুসিি কথন্টে কর্ন্টত 
অিুন্টরায েরন্টিি। 
 
আর তারই িন্টি ঘসিন্ট  এি হারমান্ট াসির িুুঃন্টের সিি। পসিন্টজিািন্টে কথন্টে কর্ন্টত 
অিুন্টরায েন্টরসছন্টিি সিওন্টেিও। তাাঁর অিুন্টরায পসিন্টজিাি সিসরন্ট  সিন্টিও, 
হারমান্ট াসির মযুর বান্টেযর উত্তন্টর িা বিন্টত পারন্টিি িা সতসি। র্াত্রার সিি সপসছন্ট  
সিন্টিি আরও সেছুসিি। তার িন্টি এে কব া া ঈেযা এন্টি জুটি। কভন্টি কগি 
সিওন্টেন্টির এতোন্টির িযা পরা ণতা, আিেযন্টবায, বনু্ধপ্রীসত, পত্নীন্টপ্রম িব। স্বামীর মি 
রােন্টত পসিন্টজিান্টির কিবার্ন্টত্নর ভার সিন্ট সছন্টিি হারমান্ট াসি। অথি রাজার ঈেযা তা 
কিন্টে কবন্ট ই িিি। সিওন্টেি সছন্টিি এে িসতযোন্টরর বনু্ধ, এে পত্নীসিষ্ঠ স্বামী; হন্টিি 
এে অমািসবে িািব। তাাঁর রাজিভা  েযাসমন্টিা িান্টম এে ির্য সছন্টিি। তাাঁন্টে কর্ন্টে 
রাজা জািান্টিি সিন্টজর িন্টন্দন্টহর েথা। েযাসমন্টিান্টে আন্টিে েরন্টিি, কর্ি সবে সিন্ট  
পসিন্টজিািন্টে হতযা েরা হ । 
 
েযাসমন্টিা সছন্টিি িজ্জি বযসি। সতসি জািন্টতি, সিওন্টেন্টির এই িন্টন্দহ িমূ্পণয অমূিে। 
তাই পসিন্টজিািন্টে সবে কিও ার বিন্টি তাাঁর োন্টছ সগন্ট  প্রভুর আন্টিন্টের েথা েুন্টি 
বিন্টিি েযাসমন্টিা। িু’জন্টি সির েরন্টিি, তাাঁরা সিসিসি রান্টজযর বাইন্টর পাসিন্ট  র্ান্টবি। 
তারপর েযাসমন্টিার িাহান্টর্য পসিন্টজিাি সিরাপন্টি তাাঁর সিন্টজর রাজয কবান্টহসম া  সিন্টর 
এন্টিি। কিোন্টিই বিবাি শুরু েরন্টিি েযাসমন্টিা। অিংেৃত েরন্টিি েযাসমন্টিার 
রাজিভা। পসরণত হন্টিি পসিন্টজিান্টির প্রযাি সমত্র তথা সপ্র পান্টত্র। 
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এসিন্টে পসিন্টজিান্টির পিা ন্টির িংবাি সিওন্টেন্টির ঈেযা আরও বাস ন্ট  তুিি। সতসি 
িিন্টিি হারমান্ট াসির মহন্টির সিন্টে। রাসি তেি তাাঁর সেশুপুত্র মযাসমসি ািন্টে িন্টে 
সিন্ট  বন্টিসছন্টিি। মান্টে েুসে েরন্টত মযাসমসি াি তাাঁর এেসট ভাি-িাগা গল্প কোিাবার 
উপক্রম েরসছি। এমি িম  েন্টক্ষ  ুেন্টিি রাজা। কছন্টিন্টে িসরন্ট  সিন্ট  রাসিন্টে 
সিন্টক্ষপ েরন্টিি োরাগান্টর। 
 
মযাসমসি াি সছি কিহাত সেশু। সেন্তু মান্টে কি েুব ভািবািত। মান্টে অিম্মািজিেভান্টব 
োরাগান্টর সিন্টক্ষপ েরা হি কিন্টে কি মন্টি েুব বযথা কপি। আহারসিদ্রা কথন্টে তার রুসি 
কগি িন্টি। স্বািয কভন্টে প ি। েুব করাগা হন্ট  কগি কি। িবাই ভাবি িুুঃন্টে বুসে মারাই 
র্ান্টব মযাসমসি াি। 
 
রাসিন্টে োরাগান্টর সিন্টক্ষপ েরার পর সিওন্টেি সিওন্টমিি ও সর্ওি িান্টম িুই 
সিসিসি াি ির্যন্টে পাঠান্টিি কর্িন্টিান্টি – রাসি অসবশ্বাসিিী সেিা, কি েথা অযান্টপান্টিার 
মসন্দন্টরর ওরােি কথন্টে তা র্ািাই েন্টর আিার জিয। 
 
এসিন্টে োরাগান্টর রাসি এে সেশুেিযার জন্ম সিন্টিি। ভাসর োসি কপন্টিি সতসি মন্টি 
কিই িুটিুন্টট কমন্ট সটন্টে কিন্টে। বিন্টিি, “ওন্টর আমার কছাট্ট বসন্দিী কিািা, আসমও কর্ 
কতার মন্টতাই সিষ্পাপ!” 
 
হারমান্ট াসির িসে সছন্টিি সিসিসি াি ির্য অযাসেন্টগািান্টির স্ত্রী পসিিা। ি াম ী মহতী 
এে িারী সছন্টিি সতসি। প্রভুপত্নী োরাগান্টর এেসট সেশুর জন্ম সিন্ট ন্টছি শুন্টিই সতসি 
ছুন্টট কগন্টিি কিোন্টি। রাসির পসরির্যা েরত এসমসি া িান্টম এে িািী। পসিিা তান্টে 
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বিন্টিি, “কিাহাই এসমসি া, মহারাসিন্টে সগন্ট  বন্টিা কর্, সতসি র্সি আমার উপর সবশ্বাি 
করন্টে কমন্ট সটন্টে আমার হান্টত কিি, তাহন্টি আসম তান্টে তার বাবার োন্টছ সিন্ট  র্াই। 
হ ত এই সিষ্পাপ সেশুসটন্টে কিন্টে তাাঁর মি গন্টি র্ান্টব।” এসমসি া বিন্টি, “আসম 
একু্ষসি সগন্ট  বিসছ, ঠােরুি। মহারাসি আজই সজজ্ঞািা েরসছন্টিি, তাাঁর কোন্টিা িই 
কমন্ট টান্টে মহারান্টজর োন্টছ সিন্ট  কর্ন্টত প্রস্তুত সেিা।” পসিিা বিন্টিি, “আর তাাঁন্টে 
কবান্টিা, আসম তাাঁর িপন্টক্ষ মহারান্টজর িামন্টি িও াি েরব।” এসমসি া বিন্টি, “আপসি 
মহারাসির জিয েত েরন্টছি। ভগবাি আপিার ভাি েরুি।” এসমসি া কগি 
হারমান্ট াসির োন্টছ। হারমান্ট াসি িািন্টন্দ কমন্ট ন্টে কছন্ট  সিন্টিি পসিিার তত্ত্বাবযান্টি। 
তাাঁর ভ  সছি, কেউই কবাযহ  কমন্ট সটন্টে তার বাবার োন্টছ সিন্ট  কর্ন্টত রাসজ হন্টব িা। 
 
পসিিার স্বামী রাজান্টে ভ  কপন্টতি। সতসি পসিিান্টে রাজার োন্টছ কর্ন্টত বাযা সিন্টিি। 
তৎিন্টত্ত্বও পসিিা সিভযন্ট  িন্টিযাজাত সেশুসটন্টে সিন্ট  কগন্টিি রাজার োন্টছ। বাবার 
পান্ট র োন্টছ কমন্ট ন্টে শুইন্ট  পসিিা হারমান্ট াসির িপন্টক্ষ অন্টিে েথা বিন্টিি। 
অমািসবে আিরন্টণর জিয েন্টঠার সতরস্কার পর্যি েরন্টিি রাজান্টে। অিুন্টরায েরন্টিি 
সিষ্পাপ রাসি ও সেশুেিযাসটর প্রসত এেটু িহৃি তা কিোন্টিার জিয। সেন্তু পসিিার 
কতজস্বী প্রসতবান্টি রাজার রাগ বা ি বই েমি িা। অযাসেন্টগািািন্টে আন্টিে েরন্টিি, 
স্ত্রীন্টে তাাঁর কিান্টের িামন্টি কথন্টে সিন্ট  কর্ন্টত। 
 
র্াও ার িম  পসিিা কমন্ট সটন্টে করন্টে কগন্টিি তাাঁর বাবার পান্ট র োন্টছ। সতসি 
কভন্টবসছন্টিি, এোন্টি কমন্ট সটন্টে কিন্টে রাজার মন্টি ি ার উন্টদ্রে হন্টিও হন্টত পান্টর। 
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পসিিার উন্টেেয িৎ সছি। সেন্তু সতসি ভুি েন্টরসছন্টিি। সতসি িন্টি কর্ন্টতই সিষু্ঠর বাপ 
অযাসেন্টগািািন্টে আন্টিে েরন্টিি, কমন্ট সটন্টে িমুন্টদ্র সিন্ট  সগন্ট  প্রথম কর্ সিজযি 
কবিাভূসম িজন্টর আিন্টব কিোন্টিই মৃতুযমুন্টে কিন্টি আিন্টত। 
 
অযাসেন্টগািাি েযাসমন্টিার মন্টতা িজ্জি বযসি সছন্টিি িা। সতসি রাজাজ্ঞা পািি েরন্টিি 
অক্ষন্টর অক্ষন্টর। সেশুসটন্টে তুন্টি সিন্টিি এেসট জাহান্টজ। তারপর িিন্টিি কোন্টিা এে 
সিজযি কবিাভূসমর িন্ধান্টি। প্রথম কর্ জা গাসট তাাঁর িজন্টর আিন্টব, কিোন্টিই কমন্ট সটন্টে 
কিন্টি আিন্টবি বন্টি বদ্ধপসরের সছন্টিি সতসি। 
 
হারমান্ট াসি অপরাযী – এই যারণা রাজার মন্টি বদ্ধমূি হন্ট  সগন্ট সছি। তাই সতসি আর 
কর্িন্টিান্টির ওরােন্টির পরামেযপ্রাথযী সিওন্টমিি ও সর্ ন্টির প্রতযাবতযন্টির অন্টপক্ষা  
রইন্টিি িা। রাজিভার িেি ির্য ও অসভজাত পুরুেন্টির িামন্টি আিািন্টত রাসির 
সবিান্টরর আন্টিে সিন্টিি সতসি। রাসি তেিও গভযাবিা-উত্তর োরীসরে িুবযিতা বা 
মূিযবাি সেশুসটন্টে হারান্টিার িুুঃে িামন্টি উঠন্টত পান্টরিসি। এমি িমন্ট  কিন্টের িেি 
ির্য, সবিারপসত ও অসভজাত পুরুন্টেরা এেসত্রত হন্টিি রাসির সবিার েরন্টত। এাঁরা 
িেন্টিই সছন্টিি রাসির প্রজা। িুুঃসেিী রাসি এাঁন্টিরই িামন্টি িাাঁ ান্টিি এাঁন্টির সবিান্টরর 
রা  কোিার জিয। সঠে কিই িমন্ট  সিওন্টমিি ও সর্ ি উপসিত হন্টিি কিই িভা । 
তাাঁন্টির িন্টে সছি ওরােন্টির সিিন্টমাহরবন্দী জবাব। সিওন্টেন্টির আন্টিন্টে ভাো হি 
সিিন্টমাহর। পন্ট  কোিান্টিা হি কিই ওরােি:- “হারমান্ট াসি সিষ্পাপ, পসিন্টজিাি 
সিন্টিযাে, েযাসমন্টিা এে িতযোন্টরর প্রজা, সিওন্টেি এে সহংিুন্টট ে র্ন্ত্রোরী, র্া হাসরন্ট  
কগন্টছ, তা েুাঁন্টজ িা পাও া কগন্টি, রাজা সিুঃিিাি অবিা  সিির্াপি েরন্টবি।” রাজা 
ওরােিসটন্টে গুরুত্ব সিন্টিি িা। বিন্টিি, ওগুসি রাসির অিুিরন্টির অপপ্রিার মাত্র। 
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রাজা সবিারেন্টির আন্টিে েরন্টিি রাসির সবিার িাসিন্ট  র্াও ার। সিওন্টেি বিন্টছি, 
এমি িমন্ট  এেসট কিাে এন্টি তাাঁন্টে জািান্টিা কর্, মান্ট র সবিার হন্টি শুন্টি িুুঃন্টে ও 
িজ্জা  অেস্মাৎ প্রাণতযাগ েন্টরন্টছি রাজেুমার মযাসমসি াি। 
 
তাাঁরই িুুঃন্টে মমযবযথী হন্ট  সপ্র  িিান্টির প্রাণতযাগ েন্টরন্টছি শুন্টি জ্ঞাি হারান্টিি 
হারমান্ট াসি। সিওন্টেন্টির মিও কভন্টে প ি। এইবার িুুঃসেিী রাসির প্রসত সেছুটা 
িহািুভূসত কজন্টগ উঠি তাাঁর মন্টি। পসিিা ও অিযািয িািীন্টির আন্টিে েরন্টিি, রাসিন্টে 
ওোি কথন্টে সিন্ট  সগন্ট  িুি েন্টর তুিন্টত। োসিেবান্টি পসিিা সিন্টর এন্টি জািান্টিি, 
রাসি মারা সগন্ট ন্টছি। 
 
রাসির মৃতুযিংবাি শুন্টি সিন্টজর েন্টঠার মন্টিাভান্টবর জিয অিুতাপ েরন্টত িাগন্টিি 
সিওন্টেি। ভাবন্টিি, তাাঁরই িুবযযবহান্টর রাসির হৃি  কভন্টে পন্ট সছি। রাসি সিষ্পাপ – 
ওরােন্টির এই েথা  সবশ্বাি জন্মান্টিা তাাঁর। “র্া হাসরন্ট  কগন্টছ, তা েুাঁন্টজ িা পাও া 
কগন্টি” – রাজা বুেন্টিি েথাটা তাাঁর েিযা িম্পন্টেয। রাজেুমার মযাসমসি াি মৃত। এেি 
সতসি িতযই সিুঃিিাি। কগাটা রান্টজযর মূন্টিযও তেি সতসি কমন্ট ন্টে সিন্টর কপন্টত রাসজ। 
কোে গ্রাি েরি সিওন্টেিন্টে। এরপর বহু বছর সবোন্টি, িুুঃন্টে আর মিস্তান্টপই কেন্টট 
কগি তাাঁর। 
 
এসিন্টে অযাসেন্টগািাি সেশু রাজেুমারীন্টে সিন্ট  কর্ জাহান্টজ েন্টর িন্টিসছন্টিি, এে 
েন্ট র েবন্টি পন্ট  কিসট সভ ি পসিন্টজিান্টির রাজয কবান্টহসম ার উপেূন্টি। 
অযাসেন্টগািাি সঠে েরন্টিি কমন্ট সটন্টে এোন্টিই কিন্টি র্ান্টবি। 
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রাজেুমারীন্টে কোথা  কিন্টি এন্টিন্টছি, কিই েবর সিন্টত আর সিসিসি কিরা হি িা 
অযাসেন্টগািান্টির। সতসি জাহান্টজ কিরার আন্টগই বি কথন্টে এেটা ভািুে কবসরন্ট  এন্টি 
তাাঁন্টে টুেন্টরা টুেন্টরা েন্টর কিিি। সিওন্টেন্টির সিষু্ঠর আন্টিে পািি েরার উপরু্ি 
িাজা কপন্টিি সতসি। 
 
হারমান্ট াসি েুব িাসজন্ট  গুসজন্ট  কমন্ট ন্টে পাসঠন্ট সছন্টিি সিওন্টেন্টির োন্টছ। সেশুসটর 
গান্ট  সছি বহুমূিয বস্ত্র ও রত্নািঙ্কার। অযাসেন্টগািাি পারসর্টা িামসট এেসট োগন্টজ 
সিন্টে আটন্টে সিন্ট সছন্টিি কমন্ট সটর োপন্ট । িুন্টবযাযয এই েব্দসট কর্ি সেশুসটর বংেগত 
আসভজাতয ও অভাবিী  িুভযান্টগযর জািাি সিন্টত িাগি। 
 
এে কমেপািে হতভাগয পসরতযি সেশুসটন্টে েুাঁন্টজ কপি। কি সছি ি ািু কিাে। তাই 
কছাট্ট পারসর্টান্টে তুন্টি এন্টি কি সিি তার বউন্ট র হান্টত। তার বউ কমন্ট সটর েুব র্ত্ন 
েরি। সেন্তু কমেপািে সছি গসরব। তাই পারসর্টার িন্টে কি কর্ যিরত্নগুসি কপন্ট সছি, 
কিগুসির েথা কি োন্টরার োন্টছ প্রোে েরি িা। এিাো কছন্ট  িন্টি কগি অিযত্র। 
পারসর্টার েন্ট েসট অিঙ্কার কবন্টি এেটা বন্ট া কমন্টের পাি সেন্টি যিী কমেপািে হন্ট  
বিি। পারসর্টান্টে কি সিন্টজর কমন্ট  সহন্টিন্টব মািুে েরন্টত িাগি। পারসর্টাও জািি 
কর্, কি কমেপািন্টেরই কমন্ট । 
 
যীন্টর যীন্টর কছাট্ট পারসর্টা িুন্দরী সেন্টোরী হন্ট  উঠি। আর পাাঁিটা কমেপািন্টের কমন্ট র 
কিন্ট  সেক্ষািীক্ষা তার কবসে সছি িা বন্টট, সেন্তু তার সেক্ষাসবহীি মন্টি রাজরাসি মান্ট র 
কথন্টে উত্তরাসযোর িূন্টত্র পাও া এেটা রাজেী  ভাব সছি। তার আিরণ কিন্টে মন্টি হত 
িা কর্, কি তার পপসত্রে রাজিভার আবন্টহ কবন্ট  ওন্টঠসি। 
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কবান্টহসম ার রাজা পসিন্টজিান্টির এেমাত্র কছন্টি কলাসরন্টজি এেসিি এই কমেপািন্টের 
েুসটন্টরর োন্টছ সেোর েরন্টত এন্টি কমন্ট সটন্টে কিেন্টত কপি। পারসর্টার রূপ, সবি  ও 
রাসি-িুিভ আিরণ কিন্টেই কি তার কপ্রন্টম পন্ট  কগি। তারপর ‘কর্াসরেিি’ ছদ্মিান্টম 
এে িম্ভ্রাি ভদ্রন্টিান্টের ছদ্মন্টবন্টে কি বুন্ট ার েুসটন্টর সিতয আিার্াও া শুরু েরি। 
রাজপ্রািাি কথন্টে কলাসরন্টজন্টির মান্টেমান্টেই উযাও হন্ট  র্াও া কিন্টে পসিন্টজিাি েসঙ্কত 
হন্ট  উঠন্টিি। সতসি কছন্টির সপছন্টি কিাে িাগান্টিি। এবং অসিন্টরই জািন্টত পারন্টিি কর্ 
কছন্টি তাাঁর এে কমেপািন্টের িুন্দরী েিযার কপ্রন্টম পন্ট ন্টছ। 
 
পসিন্টজিাি র্ােন্টিি েযাসমন্টিান্টে। এই কিই সবশ্বস্ত েযাসমন্টিা সর্সি সিওন্টেন্টির কক্রায 
কথন্টে এেিা তাাঁর জীবিরক্ষা েন্টরসছন্টিি। পসিন্টজিাি েযাসমন্টিান্টে সিন্ট  পারসর্টার 
বাপ সহন্টিন্টব পসরসিত কিই কমেপািন্টের বাস  র্াও ার ইিা প্রোে েরন্টিি। 
 
পসিন্টজিাি ও েযাসমন্টিা ছদ্মন্টবন্টে বুন্ট া কমেপািন্টের েুসটন্টর এন্টি হাসজর হন্টিি। িবাই 
কিোন্টি কভ ার কিাম ছাাঁটার বাসেযে উৎিব পািি েরসছন্টিি। পসিন্টজিাি ও েযাসমন্টিা 
সছন্টিি অপসরসিত আগন্তুে। সেন্তু উৎিন্টবর িম  িবাইন্টে স্বাগত জািান্টিা হত বন্টি 
তাাঁন্টিরও আমন্ত্রণ জািান্টিা হি। তাাঁরাও উৎিন্টব কর্াগ সিন্টিি। 
 
কিোন্টি তেি শুযুই বইসছি আিন্টন্দর করাত। পাতা হন্ট সছি কটসবি। আন্ট াজি েরা 
হন্ট সছি গ্রাময এে কভাজিভার। বাস র িামন্টির ঘান্টির উপর েন্ট েসট কছন্টিন্টমন্ট  
িািসছি। েন্ট েসট কছন্টি িরজার োন্টছ িাাঁ ান্টিা এে কেিিাও ািার োছ কথন্টে সরবি, 
হাতন্টমাজা আর কেিিা সেিসছি। 
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এত িব বযস্ততার মন্টযযও কলাসরন্টজি আর পারসর্টা এে কোন্টণ বন্টি মন্টির আিন্টন্দ গল্প 
েরসছি। কেিাযূিা বা হািো সবন্টিািন্টি তান্টির মি সছি িা। 
 
ছদ্মন্টবেী রাজান্টে কিিা তেি তাাঁর কছন্টির পন্টক্ষও িুুঃিাযয। এই িুন্টর্ান্টগ রাজা োন্টছ 
সগন্ট  তান্টির েন্টথাপেথি শুিন্টত িাগন্টিি। পারসর্টার েথাগুসি সছি িরি ও 
রান্টজাসিত। শুন্টি পসিন্টজিাি ভাসর অবাে হন্টিি। সতসি েযাসমন্টিান্টে বিন্টিি, “ইতর 
িমান্টজ জন্ম কিও া কোন্টিা কমন্ট ন্টে এমি িুন্দরী হন্টত কিসেসি। ওর হাবভাব, েথাবাতযা 
এই পসরন্টবন্টের িন্টে োপ ো  িা। তা অন্টিেটা িম্ভ্রািবংেী ন্টির মন্টতা।” 
 
েযাসমন্টিা উত্তর সিন্টিি, “িসতযই ভারী িুন্দরী কমন্ট সট।” 
 
রাজা বুন্ট া কমেপািেন্টে সজজ্ঞািা েরন্টিি, “আিা, বনু্ধ, ওই কর্ িরিাপািা কছাাঁ াসট 
কতামার কমন্ট র িন্টে গন্টপা েরন্টছ, ও কে?” কমেপািে বিি, “ওরা বন্টি ওর িাম 
কর্াসরেিি। কছাাঁ া বন্টি, ও িাসে আমার কমন্ট ন্টে ভািবান্টি। িসতয বিসছ, আমার 
কমন্ট টাও ওন্টে ভািবান্টি। র্সি ওই কর্াসরেিি কছাাঁ া ওন্টে সবন্ট  েন্টর, তাহন্টি ওর 
জিয আরও সেছু অন্টপক্ষা েরন্টছ।” কমেপািে পারসর্টার অবসেষ্ট যিরন্টত্নর সিন্টে 
ইসেত েরি। সেছু অংে সিন্ট  কি কমন্টের পাি সেিন্টিও বাসেটা পারসর্টার সবন্ট র জিয 
তুন্টি করন্টেসছি। 
 
পসিন্টজিাি তার কছন্টিন্টে বিন্টিি, “এই কর্, কছােরা, কোন্টিা! মন্টি হন্টি, কোন্টিা সেছু 
কতামার মিন্টে এই কভাজিভা কথন্টে িূন্টর সিন্ট  কগন্টছ। আমার র্েি ব ি অল্প সছি 
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তেি আমার কপ্রসমোন্টে আসম িািা উপহার সিতুম। সেন্তু তুসম কতা কিেসছ, 
কেিিাও ািান্টে র্ােন্টিও িা, কমন্ট টান্টে সেছু সেন্টিও সিন্টি িা।” 
 
তরুণ রাজেুমার কতা জািত িা কর্, কি তার বান্টপর িন্টে েথা বিন্টছ। কি বন্টি বিি, 
“মহাে , ওই িব কছান্টটাোন্টটা কেিিা ওর প্রাপয ি । কর্ উপহার পারসর্টা িা , কি 
আমার হৃিন্ট  বদ্ধ রন্ট ন্টছ।” তারপর পারসর্টার সিন্টে তাসেন্ট  কি বিি, “কোন্টিা, 
পারসর্টা, এই প্রািীি ভদ্রন্টিাে, সর্সি সিন্টজন্টে এেিা কপ্রসমে মন্টি েরন্টতি, এাঁরই 
িামন্টি আসম কতামান্টে আমার মন্টির েথাসট বসি।” এই বন্টি কিই বৃদ্ধ আগন্তুেন্টে 
িাক্ষী করন্টে কলাসরন্টজি পারসর্টান্টে সবন্ট  েরার প্রসতশ্রুসত সিি। তারপর পসিন্টজিািন্টে 
বিি, “আপিার োন্টছ প্রাথযিা, আমার এই প্রসতশ্রুসতর িাক্ষী থােুি আপসি।” 
 
“প্রসতশ্রুসত ভে েন্টরা, রু্বে,” এই বন্টি রাজা আত্মপ্রোে েরন্টিি। এে ইতর কেসণর 
কমন্ট র িন্টে সিন্টজর সবন্ট র িাক্ষী থােন্টত বিার জিয পসিন্টজিাি কছন্টিন্টে েুব বোেো 
েরন্টিি। পারসর্টান্টে ‘কমেপািন্টের ঘন্টরর কছিাি, কভ ার েুাঁসট’ ইতযাসি িািা 
অিম্মািজিে িান্টম অসভসহত েরন্টিি। কছন্টির িন্টে িম্পেয রােন্টি পারসর্টা ও তার 
বাপন্টে সিষু্ঠর মৃতুযিন্টের ভ  কিোন্টিি। 
 
প্রিে করন্টগ কিোি কথন্টে কবসরন্ট  কগন্টিি রাজা। েযাসমন্টিান্টে বন্টি সিন্টিি কলাসরন্টজিন্টে 
সিন্ট  আিন্টত। 
 
এসিন্টে পসিন্টজিান্টির বেুসি কেন্ট  পারসর্টার রাজেী  িত্ত্বা জাগসরত হন্ট  উঠি। কি 
বিি, “আমান্টির িম্পেয কভন্টে কিও া হন্ট ন্টছ। আসম আর ভ  পাই িা। এেবার সে 
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িুই বার আমারও বিন্টত ইন্টি েরসছি। ওাঁন্টে বিন্টত িাইসছিাম, কর্ স্বাথযেূিয িূর্য তাাঁর 
প্রািান্টির উপর আন্টিােবেযণ েন্টর, তা আমান্টির েুসটন্টরর োন্টছ মুে িুো  িা। বরং 
আমান্টির িবাইন্টে িমািভান্টব কিন্টে।” তারপর িুুঃসেতসিন্টত্ত বিি, “সেন্তু আমার 
সিদ্রাভে হন্ট ন্টছ। আসম রাসি হও ার বািিা কপােণ েসর িা। আমান্টে কছন্ট  সিি, 
মহাে , আসম কমেীর িুগ্ধ আহরণ েরার পর এেটু োাঁিন্টত িাই।” 
 
ি ািু েযাসমন্টিা পারসর্টার িা যয ও িাসরসত্রে ঔসিতযন্টবায কিন্টে মুগ্ধ হন্টিি। বুেন্টিি 
বাবা রাজামোই র্াই আন্টিে েরুি িা কেি, তরুণ রাজেুমার িহন্টজ তার কপ্র িীন্টে 
কছন্ট  কিন্টব িা। তাই সতসি কপ্রসমেরু্গন্টির বনু্ধ হন্টত িাইন্টিি। তাাঁর মন্টি এেটা 
িমৎোর পসরেল্পিা সছি। 
 
েযাসমন্টিা আন্টগই জািন্টত কপন্টরসছন্টিি কর্, সিসিসির রাজা সিওন্টেি এেি িসতযই 
অিুতপ্ত। তাই সতসি তাাঁর পুরন্টিা প্রভু ও মাতৃভূসম িেযন্টির ইিা িমি েরন্টত পারন্টিি 
িা। সতসি কলাসরন্টজি ও পারসর্টান্টে তাাঁর িন্টে সিসিসির রাজিভা  র্াও ার প্রস্তাব 
সিন্টিি। বিন্টিি, র্তসিি িা তাাঁর মযযিতা  পসিন্টজিাি তান্টির ক্ষমা েন্টর এই সববান্টহ 
িম্মসত কিি ততসিি কিোন্টি সিওন্টেি তাাঁন্টির রক্ষা েরন্টবি। 
 
এেথা  িবাই িািন্টন্দ রাসজ হন্ট  কগি। েযাসমন্টিা পিা ন্টির কতা ন্টজা  েরন্টিি। বুন্ট া 
কমেপািেন্টেও তাাঁন্টির িন্টে সিন্টিি। 
 
কমেপািে িন্টে সিি পারসর্টার অবসেষ্ট যিরত্ন, তার সেশুব ন্টির জামাোপ  আর তার 
োপন্ট র িন্টে কর্ োগজসট বাাঁযা সছি কিসট। 
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সিসবযঘ্ন র্াত্রার কেন্টে কলাসরন্টজি, পারসর্টা, েযাসমন্টিা ও বুন্ট া কমেপািে সিরাপন্টি 
সিওন্টেন্টির রাজিভা  উপসিত হন্টিি। সিওেন্টি স্ত্রী হারমান্ট াসি ও তার িিািন্টে 
হাসরন্ট  তেিও অিুন্টোিিা  পু সছন্টিি। সতসি পরম আিন্টন্দ েযাসমন্টিান্টে গ্রহণ েরন্টিি 
এবং রাজেুমার কলাসরন্টজিন্টে আিসরেভান্টব স্বাগত জািান্টিি। কলাসরন্টজি পারসর্টার 
িন্টে সিওন্টেন্টির পসরি  ঘটাি তার স্ত্রী রূন্টপ। পারসর্টান্টে কিন্টে সিওন্টেি আশ্চর্য হন্ট  
কগন্টিি তাাঁর মৃত রাসি হারমান্ট াসির িন্টে পারসর্টার কিহারার আশ্চর্য সমি কিন্টে। তাাঁর 
কবিিা আন্টরেবার উথন্টি উঠি। বিন্টিি, কমন্ট ন্টে সিষু্ঠরভান্টব সিবযাসিত িা েরন্টি, আজ 
তাাঁর এমিই এেসট িুটিুন্টট কমন্ট  থােত। কলাসরন্টজিন্টে বিন্টিি, “আর কতামার বাবার 
মন্টতা এে সিভযীে বনু্ধর িাহির্য ও ভািবািাও হারান্টত হত িা আমা । আহা! আর 
এেবার আসম তাাঁর িন্টে কিো েরন্টত িাই।” 
 
রাজা এেসিি তাাঁর সেশুেিযান্টে হাসরন্ট সছন্টিি। আবার পারসর্টা রাজার িৃসষ্ট আেেযণ 
েরি। বযাপার কিন্টে, বুন্ট া কমেপািে রাজার কমন্ট  হারান্টিা আর তার কমন্ট  পাও ার 
িম টা সহন্টিব েন্টে কিেি। তার মন্টি হি, কর্ অবিা  কি পারসর্টান্টে কপন্ট সছি, 
তান্টত তার রাজেিযা হও ার িম্ভাবিা উস ন্ট  কিও া র্া  িা। অিত তার যিরত্ন ও 
অিযািয সজসিিপত্র কিই েথাই বন্টি। কি সিসশ্চত হি কর্, পারসর্টাই রাজার হাসরন্ট  
র্াও া কিই কমন্ট । 
 
কলাসরন্টজি, পারসর্টা, েযাসমন্টিা ও সবশ্বস্ত পসিিার িামন্টি বুন্ট া কমেপািে তার 
কমন্ট সটন্টে েুাঁন্টজ পাও ার বৃত্তাি বণযিা েরি। অযাসেন্টগািান্টির মৃতুযর েথাও বিি। কি 
তান্টে ভািুন্টের হান্টত আক্রাি হন্টত কিন্টেসছি। কমেপািে সেশুর োপ সট কিোি। 
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পসিিার মন্টি প ি কর্, এই োপন্ট ই হারমান্ট াসি কমন্ট সটন্টে রাজার োন্টছ 
পাসঠন্ট সছন্টিি। কমেপািে র্েি গ িাগুসি কিোন্টিা, পসিিার মন্টি প ি কর্, 
হারমান্ট াসি এগুসিই কমন্ট র গিা  কবাঁন্টয সিন্ট সছন্টিি। কমেপািে োগজসট কিোন্টত 
পসিিা তার স্বামীর কিো সিিন্টত পারি। িেন্টি সিুঃিন্টন্দহ হি কর্ পারসর্টাই 
সিওন্টেন্টির হাসরন্ট  র্াও া কমন্ট । পসিিার মন্টি তেি এেই িন্টে স্বামীর মৃতুযিংবান্টির 
িুুঃে এবং ওরােি পসরপূণয হও া অথযাৎ, রাজার হারান্টিা উত্তরাসযোর সিন্টর পাও ার 
আিন্দ কতািপা  েরন্টত িাগি। পারসর্টাই তাাঁর কমন্ট  – এেথা জািার পর 
হারমান্ট াসিন্টে হারাবার িুুঃে আবার এেবার কপন্ট  বিি সিওন্টেিন্টে। অন্টিেক্ষণ েথা 
বিন্টত পারন্টিি িা সতসি। শুযু বন্টি কগন্টিি, “আহা, কতার মা, কতার মা!” 
 
এই আিন্দন্টবিিাঘি মুহুন্টতয কছি টািন্টিি পসিিা। সতসি সিওন্টেিন্টে বিন্টিি, জুসিও 
করামান্টিা িান্টম এে অসিতী  সেল্পী তাাঁর বাস ন্টত রাসির এেসট মূসতয বাসিন্ট ন্টছি। কিই 
মূসতয কিেন্টি রাজার মন্টি হন্টব, কর্ি স্ব ং রাসিই িাাঁস ন্ট  রন্ট ন্টছি। েুব ভাি িাগন্টব 
তাাঁর। এেথা শুন্টি িেন্টিই তেি িিন্টিি মূসতযসট কিেন্টত। রাজা তাাঁর হারমান্ট াসির 
প্রসতরূপ কিোর জিয উৎিুে সছন্টিি। পারসর্টা তার মান্ট র মূসতয কিোর জিয বযগ্র সছি। 
মান্টে কি কতা কোন্টিাসিি কিন্টেইসি। 
 
পিযা িরান্টিি পসিিা। মূসতযসট এন্টেবান্টর হারমান্ট াসির অিুরূপ। কিন্টে রাজার িুুঃে 
কজন্টগ উঠি আর এেবার। সতসি বােযহারা িসবর হন্ট  রইন্টিি অন্টিে ক্ষণ। 
 
পসিিা বিন্টিি, “আপিার স্তব্ধতা আমান্টে আপু্লত েরন্টছ, মহারাজ। এন্টেবান্টর আপিার 
রাসির মন্টতা কিোন্টি, তাই ি  েী?” 
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তেি রাজা বিন্টিি, “আহা, কর্মিসট ওন্টে প্রথম কিন্টেসছিুম, কিই রেমভান্টবই িাাঁস ন্ট  
আন্টছ। সেন্তু পসিিা, হারমান্ট াসিন্টে এেটু ব স্ক কিোন্টি, ও কতা এতটা ব স্ক সছি 
িা।” পসিিা বিি, “সেল্পীর িক্ষতা কতা এোন্টিই। সতসি এমিভান্টব এই মূসতয 
বাসিন্ট ন্টছি, র্ান্টত এসট কিেন্টি হারমান্ট াসি আজ কেমি কিেন্টত হন্টতি, তা কবাো র্া । 
সেন্তু মহারাজ, এবার পিযা কিিব, িইন্টি আপসি কভন্টব বিন্টবি, মূসতযসট এবার ি াি া 
েরন্টব।” 
 
তেি রাজা বিন্টিি, “পিযা কিন্টিা িা। আহা, আমার মরণ হ  িা কেি! িযান্টো, 
েযাসমন্টিা, কতামার মন্টি হন্টি িা কর্, মূসতযটার শ্বাি প ন্টছ। মন্টি হন্টি িা, ওর কিান্টের 
পাতার মন্টযয কেমি এেটা প্রাণ রন্ট ন্টছ।” পসিিা বিি, “মহারাজ, আমান্টে পিযা 
কিিন্টতই হন্টি। আপসি অতযি সবহ্বি হন্ট  পন্ট ন্টছি। আপসি উন্মাি হন্ট  র্ান্টবি।” 
সিওন্টেি বিন্টিি, “পসিিা, িক্ষ্মীসট, েুস  বছন্টরর েথা আমান্টে ভাবন্টত িাও। আজও 
মন্টি হ , ওর কথন্টে এেটা হাও া আিন্টছ। আহা, কোি কছসিন্টত ওমি সিুঃশ্বাি িুন্টট 
উন্টঠন্টছ! কিান্টে র্া বন্টি বিুে, আসম ওন্টে িুম্বি েরব।” পসিিা বন্টি উঠি, “িা মহাে  
িা, ওর কঠাাঁন্টটর উপর রং এেন্টিা োাঁিা রন্ট ন্টছ। আপিার কঠাাঁট কিন্টগ ওই কতিরং িষ্ট 
েন্টর কিন্টব। পিযা কিসি?” সিওন্টেি বিন্টিি, “পিযা কিিন্টব? েী েন্টর এই েুস  বছন্টরর 
উপর পিযা কিিন্টব তুসম?” 
 
পারসর্টা হাাঁটু কগন্ট  বন্টি িুপিাপ মুগ্ধভান্টব তার অপূবয িুন্দরী মান্ট র মূসতযসট কিেসছি। 
এবার কি বিি, “এোন্টি বন্টি মান্ট র মূসতযসটর সিন্টে তাসেন্ট  থােব।” 
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পসিিা বিন্টিি, “সবহ্বিতা োসটন্ট  উঠুি, আমান্টে পিযা কিিন্টত সিি। আর তা িা হন্টি, 
আরও আশ্চর্য সেছু কিোর জিয প্রস্তুত থােুি। আসম এই মূসতযটান্টে জী ি েন্টর তুিন্টত 
পান্টর। ওন্টে আপিাআপসি কবসি কথন্টে িাসমন্ট  আিন্টত পাসর। ওন্টে সিন্ট  আপিার হাত 
যরান্টত পাসর। িা, আপসি র্সি ভান্টবি কর্, আসম কোন্টিা অশুভ েসির িাহান্টর্য এমিটা 
েরন্টত িাইসছ, তাহন্টি আপসি ভুি ভাবন্টবি।” 
 
হতবাে রাজা বিন্টিি, “তুসম ওন্টে সিন্ট  র্া েরান্টব, আসম তা-ই প্রাণভন্টর কিেব। র্া 
বিান্টব, তাই হৃি  ভন্টর শুিব। শুযু ওন্টে জী ি েন্টর েথা বিাও।” 
 
পসিিা িবসেছু প্রস্তুত েন্টরই করন্টেসছন্টিি। সতসি মৃিুস্বন্টর গাি যরন্টিি। এই গাি সতসি 
এই উন্টেন্টেযই কবাঁন্টয করন্টেসছন্টিি। তাাঁর স্পন্টেয িেযেন্টির কববাে েন্টর মূসতযটা কিন্টম এি 
কবসি কথন্টে। জস ন্ট  যরি সিওন্টেন্টির গিা। েথা বিি। স্বামী আর িবিব্ধ িিাি 
পারসর্টার জিয প্রাথযিা েরন্টত িাগি। 
 
মূসতযটা কর্ সিওন্টেন্টির গিা জসরন্ট  যন্টর তার স্বামী ও িিান্টির জিয প্রাথযিা েরি, 
তান্টত িন্টন্দহ রইি িা। িন্টন্দহ রইি িা কর্, মূসতযটাই স্ব ং হারমান্ট াসি, অেৃসত্রম, জীবি 
রাসি। 
 
পসিিা সমন্টথয বন্টিসছন্টিি। হারমান্ট াসি মারা র্ািসি। পসিিা রাজান্টে রাসির মৃতুযিংবাি 
সিন্ট  রাসির প্রাণরক্ষা েরন্টত কিন্ট সছন্টিি। তারপর কথন্টে হারমান্ট াসি ি ািু পসিিার 
োন্টছই কথন্টে র্াি। সিওন্টেি কিেথা ঘূণাক্ষন্টরও জািন্টত পান্টরিসি। তাাঁর প্রসত েৃত 
অসবিার রাসি অন্টিে োি আন্টগই ক্ষমা েন্টর সিন্ট সছন্টিি। সেন্তু ক্ষমা েরন্টত পান্টরিসি 
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তাাঁর সেশুেিযার উপর প্রিসেযত সিষু্ঠরতা। তাই পারসর্টান্টে েুাঁন্টজ িা পাও া পর্যি সতসি 
আত্মন্টগাপি েন্টর থান্টেি। 
 
মৃত রাসি সিন্টর কপন্টিি প্রাণ। সিন্টর এি হারান্টিা কমন্ট । সিওন্টেন্টির বহুোন্টির িুুঃে 
ঘুন্টি তেি শুযুই আিন্দ আর আিন্দ। 
 
িাসরসিন্টে িবাই তাাঁন্টির অসভিন্দি জািা । িািা কেহবােয বন্টি। আিসন্দত সপতামাতা 
রাজেুমার কলাসরন্টজিন্টে যিযবাি জািা , তান্টির কমন্ট ন্টে ইতর কেসণর কিান্টেন্টির মন্টযয 
কপন্ট ও তান্টে ভািবািার জিয। েযাসমন্টিা ও পসিিাও েুব েুসে হ । েুসে হ  তান্টির 
কিবার এমি মযুর িি কিন্টে। 
 
এই আশ্চর্য অভাবিী  আিন্দম  পসরন্টবন্টে প্রািান্টি প্রন্টবে েন্টরি রাজা পসিন্টজিাি। 
 
পসিন্টজিাি তাাঁর কছন্টি আর েযাসমন্টিান্টে কিেন্টত িা কপন্ট  যন্টর কিি কর্, পিাতন্টেরা 
এোন্টি এন্টিন্টছ। োরণ েযাসমন্টিা অন্টিে সিি যন্টরই সিসিসিন্টত সিরন্টত িাইসছন্টিি। 
পসিন্টজিাি দ্রুত তাাঁন্টির সপছু কিি। কেন্টে এোন্টি র্েি আন্টিি, কিই মুহুতযসট 
সিওন্টেন্টির জীবন্টির িবন্টিন্ট  আিন্দঘি ক্ষণ। 
 
পসিন্টজিািও আিন্দ উৎিন্টব কর্াগ সিন্টিি। ক্ষমা েন্টর সিন্টিি বনু্ধর অিযা  ঈেযা ও 
প্রসতসহংিাপরা ণতা। কছন্টিন্টবিার বনু্ধত্ব আর এেবার সিন্টর কপন্টিি িু’জন্টি। পারসর্টার 
িন্টে কছন্টির সবন্ট ন্টত তাাঁর অমত হও ার ভ ও িূর হি। োরণ পারসর্টা তেি আর 
‘কভ ার েুাঁসট’ ি , বরং সিসিসির রাজসিংহািন্টির উত্তরাসযোসরণী। 
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এভান্টব আমরা কিেিাম, বহুোন্টির িুুঃসেিী হারমান্ট াসির সতসতক্ষার জ । সতসি হন্টিি 
পৃসথবীর কেষ্ঠ রাসি ও িবন্টিন্ট  িুেী মা। এই মহী িী িারী বহুোি সিওন্টেি ও 
পারসর্টার িন্টে িুন্টে োিাসতপাত েন্টরসছন্টিি। 
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