
নারসিিাির য়াসরহান 

ড০ সৃ্মসিকুমার সিিংহ 

নারসিিাির য়াসরহানতি হারপাসিনাই৷ গ্রীক পুরাণর য়াসরহান৷ রূতপ অপরূপ গাবুরাপুৱাগ নারসিিাি৷ গাটর 
দ ৌগ দিসিিাির পুিক৷ মািাম িাতি দ ৌবনহান৷ মুতরৎি জািং দপয়া অিংগ অিংগৎি রূপহান পাসহয়া পতের৷ 
মানুতৱতহ িার হবা এহান দ খিারািা, মাৎিারািা৷ সকন্তু সনজর িা  এহান িা কুতনাস ন নাত তহতি৷ ঔহাতন 
িা কসিহান হবা এহান সনতজ হারনাপাতি৷ সনজর িা হান কুিংগই দ তহ পারিারাগ? দমিংতেল নাসনকুতলতি 
িময়কার য়াসরহাননাইতকা৷  
 
আকস নতি সনত ার বন আহানাৎ আটতি আটতি ঠুঅয়া জিংগলহানর হাস ৎ আতি জলােয় আগর পারগৎ 
নারসিিাি সজরাতিিা৷ জলােয় ঔগর পাসনহান অনথককতরও সলকসলকা৷ ইতমও পাসনর টাসটহাতন আতি 
নারসিিাতি এ সলকসলকা রকরপাসন এহান দ সহয়া আর বয়া থাসন পাররলিা৷ পাসন িুসট সপনার িাতলত  
জলােয়গর পাতর আঠুগারা স য়া কুরুহান বুতজ পাসন লইিং বুলতি িা লনা নুৱারল৷ খামইল৷ পাসনহানাৎ িার 
সনজর মুসিগগ দ সহয়া সবত ালা অইল৷ কল্ ঠা চুতল য়মস য়া থতি সকতরা হবা দমইথিংহান, সকতরা রাসিহান, সকতরা 
রূপহান...  
িা সজিংধতর সনজর মুসিগগ দচয়া বয়া থাইল৷ দচইতি দচইতি িার দলহাও মাচু আির আঙুসলসগল পাসনহানর 
অপরূপ গাবুরাপুরা ঔগতর আকসির িকয়া চাসন মতনইল। পাসনহানাৎ িার আঙুসলসগ লাগাসনর লতগ লতগ সনথর 
পাসনহান দঠউ দঠউ অইল৷ মুসিগগ সবকার সথঅইল৷ নারসিিাি  ুুঃখহাতন হাহাকার কসরয়া সচকাসর স ল, 
“অইমার, সকহান করলুিা৷”  
পাসনর সিরািহাতন বুকগ িাটব মাসটক অইল৷ থাঙও িা আর পাহুসরয়াও পাসনহান নািকইল৷ ইতম িার মুসিগগ 
সজিংধতর দচয়া থাইল৷ দচইতি দচইতি পাসনর সিরািহানও পাহুরল৷ সনজর রূপমাধুসর সপতি সপতি পাসনর 
সিরািহান সমটতলও রূপর সিরািহান না সমতটর৷ নারসিিাি সনজর মুসিগগর দেতম পসেল৷  
 
আধার অইল৷ নারসিিাির আরুসপ দেসমকগ পাসনহানাৎ সিয়াও কতর কুরািং মাঙইলগা৷ সবরহ দব নাৎ 
আসহরপাসন দবলা দবলা  তর আলইল নারসিিাি৷ রাসিিুতৱইতল বার ইতম বনর হাস র জলােয়গর পাতর৷ 
দচইতি দচইতি ঠুঅয়া পারগৎ ঙার, পাসনহানর দেসমকগতর দচয়া মুকসি দ র, আতহর, সমকুতপ বার সিল 
নুৱারাসনর  ুুঃখৎ আসহর পাসন দবলা দবলা কাত র৷ পাসনহান িকইতলই সবকার সথঅর৷ হাই, সক  ুুঃখহান!   
...এিাত  স নর সপতি স ন...  
 
এগত  বুলতি, বনত সব বা অসরয়াড ইতকা (েসিধ্বসন) নারসিিাির রূপলাবণয সনসিস ন দচইতি দচইতি িার 
দেতম পেসল৷ সনসিস ন িার সপসঠ সপসঠ আসহসর সকন্তু দেম সনতব ন করাসন নুৱাসরসর৷ সজউির সগথানক দহরার 
সেরাতপ দিই এবাকা মাৎতনই৷ ইতকার নুিংসে নাতর হাসব দ ৌ সবত ালা অইলাগ, ে ু সজউি দপয়াও৷ এবাকা 
সকয়া দিই মাৎ দনয়ইসলিা এহানরও য়াসর আহান আতি৷ ে ু সজউি অসরয়াডর িুল দেমতকসল কতরর এ 



িন্দৈল সজউির সগথানক দহরা আকস ন লুকা লুকা চানাৎ আসহতি ইতকাই সজউির আত তে পথতমরাতক দিইর 
নুিংসে নারগল এলা বার য়াসর স য়া দহরাতর সবত ালা কসরয়া থসিসলিা৷ সপতিত  দহরাই দ বাকা দিইর সলমহান 
হারতপইল ঔবাকা সনয়াম দিৌঅইসল৷ দিৌঅয়া ইতকাতর সেরাপ স ল, “দ  নুিংসে নারগল আসজ দমাতর সি 
পথতমরাতক সবত ালা কসরয়া থইতল, আসজৎি পুসর দিার ঔ নুিংসে নার ঔগ দনয়ক৷ সি সনতজ কাতরও সকৎিাও 
মাতি নুৱারতব৷ অনযগর কথার লমইলগা ধ্বসন ঔহান সেসিল েসিধ্বসনতহ কতর পারতব৷”  
ঔস তনৎি ইতকা মাৎ দনয়ইসল৷  
 
এিাত  সনসিস ন বনহানাত  আসহতি িার সপসঠ সপসঠ কুিংগথািং আগ আসহয়া থাইসর িন্দৈ কসরয়া, নারসিিাতি 
আকস ন মাৎল, “কুিংগ সি?” 
বতন দটঙারা জুরুতঙ েসিধ্বসন অইল, “সি...  সি... সি...”  
হাই কপালসথসপ ইতকা৷ দিই িুকাতরয়া মাতি নুৱারল, “সম, সম, সম, দিার দেতম পাগসলসন ইতকা৷”  
অইতি অইতি আর জাতর নুৱাসরয়া ইতকাই আকস ন নারসিিাির মুিংহানাৎ দিইক্ষাৎ পালয়া দিইর দেম 
কাৎকরল৷ সিয়বাহুল িাতর আকুল আহবান করল৷ সনজর দেতম আকন্ঠ মগ্ন অতি নারসিিার কাতন ইতকার 
মাৎতনই সনতব নহান নাতিৌঅইলগা৷ িা দিইতর উলসটয়াও নাতচইল৷ লাতজ  ুুঃতখ অস মাতন বনত সব ইতকা 
দটঙারার গুহা আগৎ হতময়া কা াসন অকরল৷ নারসিিাির দেম নাতপয়া দিই থায়াতি সকিা করি৷ দ ৌরািং 
সনজর মরণর বর মাগল৷ আকস ন হুৎিুতমও ইতকা মরসল৷ দিইর আর ঔিা সহল অলয়া দটঙারাগৎ সিলয়া 
থাইল৷ ঔিাও দিইতর সনয়াম বানাতপইলা দ ৌর কৃপাই সজিংিা অয়া থাইল সেসিল দিইর নুিংসে নারর 
েসিধ্বসন৷ আসজও বনহানাৎ সগয়া দলৌস য়া – ‘কুিংগ সি’ বুসলয়া ডাকতল দটঙারা জুরুতঙ সিলয়া আতি ইতকাই  
েসিধ্বসনল জুৱাব স সর, ‘সি... সি... সি...  সি...’  
নযায়র দ সব, রাসিহানর সজলক, দনতমসিতি ইতকার দেমর িাতলত  আত্মাহুসির য়াসরহান হুসনয়া সনয়াম 
দিৌঅইসল৷ সনজর রূতপ অহিংকাসর নারসিািতর সবিাতরয়া বনহানাৎ আসহসল৷ দিই দ খলহা ঔস নও নারসিিাি 
পাসনহানাৎ উবুসর অয়া সনজর মূসিগগর দেতম মন অয়া আতি৷ দনতমসিতি নারিসিিািতর সেরাপ স ল, “দ গর 
দেতম মগ্ন অয়া এিাপারা অসরয়াড ইতকার দেম এহান সি উরা দবলতল ঔগর লতগ সজিংিা অয়া থাইতি দিার 
কুতনাস নও সিলসন নাক৷ এিাত  কা তি কা তি এতপইতিই সি মসরি৷ মরাসনর সপতি সি মাৎতনই িুল অয়া 
এ বনর জলােয়র পাতর পাতর োিয়া থাইি৷ পাসনর কা াৎ অপরূপ অয়া োিইতিই, পাসনহানাৎ সনজর দিয়াগ 
দ খতিই , অয়াও কুনস ন সিলসনতি নুৱারতিই, নুৱারতিই৷”  
ঋস গ মুজুসরয়া দনতমসিতি দ তি সেরাপহান বনহানর দটঙারা জুরুতঙ সিলয়া আতি ইতকায়ও েসিধ্বসন করল,  
“নুৱারতিই... নুৱারতিই... নুৱারতিই...”  
 
এিাপারা সেরাপহানও নারসিিাির কানহানাৎ নাতিৌঅইলগা৷ আকস ন হুৎিুতমও নারসিিাি সনজর দিয়াগ 
দচইতি দচইতি মসরল৷ বার মরাসনর সপতি িার দ হাগর অিংগ অিংগ ঔিা িুল অয়া পাসনহানার পাতর োিয়া 
থাইল৷ এবাকাও বনর পাসন থার িাতম অপরূপ নারসিিাি িুল োির, জতঙর, বার োির৷ নারসিিাি দ ৌ 
অনার সপতি বাসক অসরয়াড ঔিা আকস ন জলােয়গর আঠুমপা পাসন সপনাৎ আয়া দপইিারা, পাসন হাসব 
নুনটুকা অতি৷ অবাই এিা পাসন নাগই আসহর পাসনতহ৷ িানু পাসনহানতর দচয়া আিংকরলা, “পাসনতরা পাসন, 
সিতি সকয়া কা ুসরিা?” 



“সম নারসিিাির িাতলত  কা ুসরিা।” পাসনহাতন কাত  কাত  মাৎল৷  
“হা! সিতি সকয়া কা ুসরিা? নারসিিার অপরূপ রূপমাধুসরতি সিতহ আকখুসলগই স নর সপতি সপতি সপতয়িৎনাই৷ 
আসম িুটা আগ পাসিথািং?” 
“অবায়, নারসিিাি অমাসটক হবা অসিলথািং?”  
“সকিা মািুসরিা! িার হবাহান দিারািংতিা সজতঙ আর কুিংগই হারপাসিগ? স নর সপতি স ন এতপইৎ উবুসর অয়া 
দিাতর দচয়াতহ আসিলনাই৷”  
সমকুপ আহান িুসমল অয়া পাসনহাতন মাৎল,  
“হাই, সম নারসিিাির িাতল কা ুসরিাতহ।  িা হবা এহান সম িুপ হারনাপািু৷ সকয়া বুলতল আকস নও সম িার 
িা হান চানা নুৱাতরিু৷ িা দ বাকাই উবুসর অয়া দমার উরহানাৎ িার মুসিগগ দচয়া থাইল, ঔবাকাই িার সনলুৱা 
আসহর মসনসগৎ দমার অপরূপ দিয়াসগ দচয়া সম আসিলু৷ হাই, ে ু, দমার সনজর রূপ এহান আর 
নাত খতিৌিাতকা৷” পাসনহাতন বার কা াসন অকরল৷  
 
“এবাকাতি হারতপইলাই নাই, সম সকয়া কা ুসরিা৷” পাসনহাতন চুট আহান কাস য়া আসহরপাসন পুসিয়া দমইথিংহান 
িুসলয়া অসরয়াড উিার দমইথতঙত  দচইল৷ অবাই িানুতি এপর হাসব দিই কাত  কাত  স য়া সনসরগা 
য়াসরহানাত  নাসি৷ পাসনহানাৎ উবুসর অয়া সনজর দিয়াসগ সজিংধতর দচয়া অসরয়াড হাসব নারসিিাির িা াতন 
সবত ালা অসি৷ িানুর মুগ্ধ আসহথতম সনজর দিয়াগ বার দ তহ পাসরয়া পাসনহানও হাতরৌ অইসল৷ আকথম নাগই 
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