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ফ  েত    থেক ভাসাই / ইিতহােস ইত ত: 

 

 

ফরাসী মুলুেক এমন ভাজসভা এর আেগ কউ দেখিন। দেখিন এমন মেহা ত াসাদ আর তা িঘের ছি ত চতুদশপদী 

কিবতার মত রিঙন ফুেলর নকশা জাড়া উদ ান। অবাক হেয় দখিছেলন রাজা চতুদশ লুই। একটু ের মিলেয়েরর সে  দাঁিড়েয় আেছন 

ফুকেতা, লুইেয়র অথম ী। ফুকেতার হাবভােব ফুেট উঠেছ বােরাক শলীেত িনিমত তাঁর এই াসােদর মতই  অহংকার মশােনা দাঢ । 
লুইেয়র িব য় পাে  যায় ােধ। কই বেল কলেবট, পু র চুির বলেছ রাজেকােষ। িতন স াহ বােদ কাে ন দাঁরতাগা ার 

করেলন ফুকেতােক আর লুই ডেক পাঠােলন ফুকেতার াসাদ রচিয়তােদর, তাঁর চাই িব েসরা াসাদ। জায়গা ক করাই আেছ, 

ভাসাই, প ািরস থেক একেবলার পথ। 

   ভাসাই যাব তেব ইিতহােসর িপছুটান আেছ তাই আেগ যাব অন  ই াসাদ ফ  েত    আর লু ভ। াসাদ অবশ  অ ি  আর রাজারাও 

এক জায়গায় ি তু না থেক অিবরত াসােদ াসােদ ঘুের বড়ােতন। মাক টায়ান িলেখেছন ফরাসী ভাষায় ‘েহাম’ শ র কান স ক 

িতশ  নই। হেবও বা। তেব প ািরেস থাকাটা রাজােদর পছ  িছল না, হেত পাের আিদ বািস া গলেদর বংশধর এ াে ির  েসর 

মুি ব  হােতর মেতাই উ ত মজােজর প ািরিসয়েদর সে  রাজােদর বনত না। স মজােজর পিরচয় আবারও পলাম এবার  রল 

াে  ইতািলর িকট কাটেত িগেয়, ই বাতায়ন বািলকার দাপুেট ঝগড়ায়। হয়ত সওয়া শ বছর আেগ অে াবেরর এক সকােল য 

পিসয়াড বা বাজােরর ওয়ািল-পসািরণী- জেল বৗরা ভাসাই ধাওয়া কেরিছল তাঁেদরই র  এঁেদর ধমনীেত এখনও সাবলীল ধাবমান।  

পােশ ম ানসাড ছােদর কােলা িশর াণ পরা াসােদাপম সব বািড় িনেয় প ািরেসর এমন সব সু র রা াও নািক িঘি  পুরােনা মহ া ভেঙ 

তৃতীয় নেপািলয়েনর তির যােত পাঁচ মাথায় কামান ব ুক পেত পাঁচ সাতটা মহ ার দা াকারীেদর শােয় া করা যায়।  

                                     

 

“ বেনর ধাের ঘর” 

  

গাের দ  িলয়ঁ থেক ফ  েত   –আভন ৩৫ িমিনেটর যা া। শহর ছািড়েয় এেগােতই পােশ ঢউ খলােনা সবুজ মাঠ, কান 

চু িঢলার উপর যন কানও পুরােনা শ ােটার আদল, এখুিন বিরেয় আসেব অ ােরাহী ক ািধপিত, ফ  েত   র নতুন াসােদ আম ণ 

আেছ য! সময়টা তখন যখনও ফরাসী দেশ ‘এক রাজা, এক দশ, এক িব াস’ নীিতেত ভর কের এক  রাজত  পুেরাপুির কােয়ম 

হয়িন। গাটা ইউেরাপই অসংখ  িডউক, মা ইজেদর অধীেন িবভ । তেব কামােনর গালা, ইতালীয় রেনসাঁ, আর ছাপাখানা পাে  

িদে  সমাজ সভ তার পুরােনা গৎ। মা ন লুথােরর তালা ঝেড় ডুেয়ল লড়া কাব ম  যুবকরা জিড়েয় পড়েছন এক আ য়ী ধমযুে । 
াে র িসংহাসেন থম াি স, ইংল াে  উেডার রাজা অ ম হনির, আর জেনর মেধ  বল ভােব উপি ত েনর রাজা 

আর হািল রামান এ ারার প ম চালস। িতন ত ণ রাজারই  ইউেরােপর রাজার রাজা হবার। শােলেমেনর মত। সদ  দখা ইতািলর 

খালােমলা সব াসাদ আর নতুন ভাবনা মেন িনেয় বেনর ধাের এক িশকার গৃহ আর যাজকেদর মঠ ভেঙ াসাদ তির  করেলন 

াি স। বুেড়া িলওনােদা আেগই এেসেছন, অশা  ইতািল ছেড় এবার এেলন রেসা, ি মাি েচারা। ‘ থম ফ  েত    ু ল’ নােম 

িবখ াত এই িশ ীেদর  িনেয় রিচত নতুন াসাদ এক অেথ তাই াি েসর এক রাজৈনিতক ঘাষণা। এক রেনসাঁ রাজার আগমন বাতা। 

    ফ  েত   ’র এই াসাদই কাল েম নেপািলয়েনর ভাষায় হেয় উঠল, “রাজােদর আসল বািড়, সিত কােরর ঘর”। বাবুেরর িদি  

জেয়র এক বছর পর িতনেশা বছর ধের রাজা রািনরা এেক িনেজেদর মেতা কের সাজােলন। াি েসর পর পু  ি তীয় হনির (বা ির) 

আর পু বধূ ক াথিরন। ক াথিরেনর িতন ছেলই রাজা হেয়ও অ  বয়েস  উ রািধকারী ছাড়া মারা যাওয়ায় র  স েক িসংহাসন গল 

যাঁর হােত সই বরেবাঁ বংশীয় নাভােরর রাজা ােট া  চতুথ হনিরর আমেল গেড় উঠল “ি তীয় ফ  েত    ু ল”। হনিরেক অবশ  
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আবার ক াথিলক ধেম িফরেত হল, কিফয়ত প হনিরর কৗতুক িছল, “প ািরস একটা াথনার চাইেত বশী  দামী”। হনিরর পু  

েয়াদশ লুইেয়র পু  চতুদশ লুইেয়র ভাসাই  াসাদ িনমােন ফ  েত   র আদর কমল। তাঁর েপৗ  অকমন  প দশ লুই িনেজই নািক  

বেলিছেলন, “আমার পের লয়”। অে াবর িব ব পী  স লেয় সপিরবাের ষাড়শ লুইেয়র িশরে েদর সােথ ছােদ দওয়ােল 

ে া, ভারী কােঠর আর পাথেরর কাজ ছাড়া লুঠ হেয় গল ফ  েত   । নেপািলয়ন এেস দিলল-নকশা-ছিব িমিলেয় সব ব  আেগর 

মত সািজেয় িদেলন। জনতার খবরদািরেত ভাসাই আর হােত নই, লু ভও তথইবচ, ফেল ই নেপািলয়ন আর মােঝ ফর বরেবাঁ 

রাজােদর আমেল ফ  েত   র আদর  বাড়ল।  

শেন দাঁড়ান বাস নািমেয় িদল শহেরর মেধ  এক পুরােনা পাড়ায়। মনাথ েদর িভড় ছাড়া  শা   রা া শেষ রাজকীয় 

ফটেকর িভতের ম  এক া ণেক িতনিদেক িঘের চওড়া কাঁধ বলশালী পু েষর মত সামেন  হাত বািড়েয় িবশাল ইমারৎ। ইমারেতর 

ক মােঝ ফ  েত   র পিরচয় িচ  হেয় যাওয়া সই িবখ াত অ ু রাকৃিত িসঁিড়। ধাের উই লডেনর চারেট স ার কাট। উপমাটা 
লাগসই হওয়া উিচৎ কারণ এইসব াসােদই ফরাসী রাজারা টিনস খলার উ ব কেরিছেলন। যাজকেদর আ ম ভে  তির পি েমর 

এই ইমারৎ র িপছেন আরও পূেব িশকার গৃহ ভেঙ তির মূল াসাদ । মােঝ যাগসু  আড়াই শ িফট ল া িখলান যু  এক অিল , 

যার একতলার ানাগাের াি স িনভৃেত উপেভাগ করেতন িলওনােদার লা িজয়ক ার সাি ধ । দাতলায় তির হল রেসা ি মাি েচােদর 

ফরাসী রেনসাঁর আিদ িনদশন বেল খ াত  ছিবেত সাজান াি স গ ালাির। পূবমুেখা মূল াসােদর বিহরে  ধুমা  িকছু কিরি য়ান ঢং 

এর কলাম আর কলেনড, সানার পােত বাঁধান আচ করা জানালা, আর খাঁজকাটা ইেটর প ািল ার িনেয় ফরাসী াপেত র রেনসাঁ যুেগর 

 হাল। আর এই ব ভুজ হাজার ঘেরর াসাদেক িঘের দীিঘ, ফায়ারা, জলপথ িনেয় িব ৃ ত এক উদ ান ফ  েত   র বেনর সীমানা 

অবিধ ছিড়েয় গল। শতা ী াচীন ওক বা এ  গাছ িলর নীেচ দাঁিড়েয় যিদ ি  পিরেয় যায় কােলর সীমা, হয়ত দখা যােব িশকার 

ত াগত অ া ঢ় াি স আর তাঁর ‘উড়  সহচরীেদর’। ের কাথাও একািকনী ঘুের বড়াে ন রাজপিরবাের ব ু হীন ক াথিরন। বুেড়া 

ওক গাছ র নীেচ দাঁিড়েয় চতুথ হনির ি য়তমা গ াি েয়ল িদ  ীেসর কাছ থেক িববােহর িত িত িফিরেয় িনে ন। ক াথিরন কন া 

মাগােরেটর সে  িববাহ তাঁর িবে দ হেয় গেছ, িক  াে র েয়াজেন তাঁেক এখন িবেয় করেত হেব অন । মা অ ােনর ব িন 

উেপ া কের ত ণ রাজা চতুদশ লুই অেনক রাত অবিধ ঘুের বড়াে ন িনেজর ভাইেয়র ী ইংল াে র রাজ মারী হনিরেয়টার সে ।  

   রাজােদর ঘর সংসাের িক  উপযু  পাশাক থাকেলই য কউ ঢুকেত পারেতন। সকােল ঘুম ভাঙা থেক রাি েত েত যাওয়া 

পয  রাজােদর সব কাজই হেতা এক একটা অনু ােনর মত, দশকেদর সামেন। এমনিক রািনমােদর সেবর সময়ও িভড় কের থাকত 

ব েলাক। হ াঁ, সিত ই। দখেত মজা লাগেব রাজা বা রািনর শয া িঘের িনচু ব নী, তার এ পােশ ছড়ান িকছু বসার আসন। খাবার সময়ও 

তাই, তেব আনু ািনক ভাজসভা ছাড়া কারও খাওয়ার অিধকার িছল না। শাওয়া বসা, তাস খলা, ম ণা নানা কােজর জন  পাঁচ সাতটা 

বড় ঘর িনেয় হেতা রাজা বা রািনর আলাদা মহাল, স া  সুপু ষ র ীেদর ঘর ু , ফেল িকছু জ লতা সহেজই অনুেময়। পিরচািরকার 

কােজ আসা ডােচস কাউে সরাও রাজার ‘ি য়তমা’ হবার জন  িতেযািগতা করেতন। এই ‘ি য়তমা’ ব াপার র সরকারী ীকৃিত িছল। 

রাজা রািনেদর িবেয় হত অেনক সময়ই অ  বয়েস িভ  দেশর রাজ পিরবাের ধুমা  রাজৈনিতক িহসাব কেষ।  িভ  অভ ােসর রাজা 

রািনেদর ভাব হেত দরী হত বা হতও না। ফেল ভাব িমক রাজারা খঁুজেতন মেনর মত সি নীেদর, মাথায় রািনর মু ট আর স ােনর 

জন  িসংহাসেনর অিধকার ছাড়া ায় সবিকছুই পেতন এঁরা। এমনই ই দাপুেট ি য়তমা, াি েসর ডােচস দ -এটা  আর তাঁর পু  

হনিরর ি য়তমা অন েযৗবনা ডায়না িড প য়ার রষােরিষ অি র কের রাখেতা গাটা রাজ দরবারেক। 

পি েমর ইমারৎ র দি ণ প  িদেয় এখন দশনাথ েদর ঢাকার রা া। দাতালায় উেঠই নেপািলয়ন সং হশালা, আপাতত 

ু েদ পড়ুয়ােদর দখেল। ছিব মূি  িদেয় সাজান কেয়ক  ঘর পিরেয় মূল াসােদ যাবার রা া সই াি স 

গ ালারীর িভতর িদেয়। ণমি ত কােঠর কাঠােমা িদেয় নানা জ ািমিতক আকাের িবভ   ঢাল ছাদ জুেড় উ ল রিঙন ে া ছাড়াও 

 ধােরর দওয়ােল কাঠ আর পে র কােজর অ ু ত িব ািরত ঘরােটােপ ঘরা পর পর ে া। ে া িলর িবষয় ব  পৗরািণক, 

সে তবাহী, াি স িনেজই ঘুিরেয় দখােতন তাঁর অিতিথেদর। ি য় বান মাগািরটাই একবার িচ  িলখেছন, “তুিম নই, তুিম িনেজ 
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বুিঝেয় না িদেল এই সব ছিব ায় িহ র মত”। গ ালািরর ক মােঝ রাজদ বাহী গিতময় এক রাজহ ীর ছিব, পােশ িতন যুবক। ব র 

হােত জুিপটার, ি শূল আর ক িনেয় নপচুন আর িতন মাথাওয়ালা র িনেয় েটা। উপের া িসেসর তীক স ালামা ার। 

ই পােশ ই নি কােক িনেয় ানরত এক ষাঁড় এবং ঘাড়া। অথ,  রাজা তাঁর ভূখ  এবং াকৃিতক শি িলেক শাসেনর সােথ িনেজর 

কামনা বাসনাও দমন কেরেছন। সবদা উড়  সহচরীেদর সে  িনেয় ঘারা াি স হয়ত একটু ানপাপী িছেলন। ব িতন িনেদশক র 

ভাষ  অনুযায়ী ছিব িলর ল  সাবেভৗম রাজার জাবৎসল ম লময় প ও তুেল ধরা। উদ ত অিস লৗহপু েষর বদেল এক ঐশী ণ 

স  মানিবক রাজন। ছিব িল িব বি ত হেলও িশ ীেদর য ণা কম িছলনা। ডায়নার আদেল আকঁা ে া ডােচস দ  এটাে  ফর 

িনেজর আদেল আঁিকেয় িনেতন। রেসা শষপয  আ হত া করেলন, আর ধান েবশপেথর িশেরাভূষেণর জন  তির ‘িন ্  অফ 

ফ  েত   ’র িশ ী চিলিন এটাে র িবরাগভাজন হেয় আর ফ  েত    মুেখা হন িন।  

ব মুল  মােবল আর সানা পার পােত ঘরা নানা ভাবনার ে া, াপ  িশ স ার, আর দওয়ালেজাড়া ট ােপ ী িনেয় 

াসােদর ঘর েলার স ার তাের তাের য ঝংকার তার িব ার আমােদর মধ িব  ৃ িতেত ধের রাখা অস ব। তা সে ও অনুভব করা যায় 

রাজারািনেদর িনিত িদন বােসর উ তা,  আটেপৗের উপি িত। রািনেদর শাবার ঘের যমন অ ান অ   অি য়ার তির ছাদ, মির 

িলেশিজঁ ার দওয়াল আর নখিচত িকংখােবর চ াতেপ ঘরা পাল  মির আনেতানােয়ত তির করােলও  নতুন উপাধােন মাথা 

রাখার আেগই িশরে দ হয় তাঁর। তেব অিবকৃত তাঁর  আরাম ঘেরর এক েত ছােদ ভােরর আেলার ছিব, চারধাের মুে ার আভা িনেয় 

জল পােতর মত দওয়ােল সানা পার সূ  আিল ন, দওয়ােলর আয়না থেক আেলা পড়েছ িঝনুেকর সাজ আর আসবােবর উপর, 

যন সা েনর জামা পেড় কউ নাচেছ। রাজমাতা মহেলর  ঘর েলােত িক  পাপ স ম পায়ােসর ব ীদশার ৃিত। ফরমাস মেতা 

ফরমােন সই করেত অ ীকার করায় নেপািলয়ন তাঁেক  বছর ব ী কের রেখিছেলন এখােন। চতুদশ লুইেয়র শাবার ঘর হেয়িছল 

নেপািলয়েনর িসংহাসন ক , N তীক িচ  আঁকা গাঢ় নীল চ াতেপর তলায় িসংহাসন  একটু ‘খােটা’। নেপািলয়ন িনেজই ঠা া 

কের বেলিছেলন ‘িগি  করা চারেট কােঠর ঠ াং’। ডােচস দ  এটাে র ঘের একটু থতমত খেত হেব। মেঝটা উিড়েয় িদেয় প দশ লুই 

তুেল এেনেছন একটা িসঁিড় িক  ছাদ দওয়ােল রেয় গেছ ছিব আর পে র ভা েয আেলকজা ার আর রা  সানার খালােমলা েমর 

শ । দওয়ােল ািথত নি কা মুি িল তােদর ল া হাত পা গলা িনেয় ফরাসী ‘ম ানাির ’ ঢং এর থম িনদশন িহসােব খ াত। । চতুদশ 

লুইেয়র ি য়তমা মাদাম মইনত নঁ এর মহাল  িবখ াত কারণ চতুদশ লুই মাদােমর এই ঘের বেসই া র কেরিছেলন “ফ  েত    

এিড ”। যােত িফিরেয় নওয়া হেয়িছল চতুথ হনিরর সময় ােট া েদর দওয়া উপাসনার অিধকার। িফের এেসিছল গাঁড়া 

ক াথিলকেদর অিব াসীেদর পুিড়েয় মারার পুরােনা অভ াস। ক াথিলক ধম রাজােদর জীবন যা ার কতখািন জুেড় িছল তা বাঝা যায় 

াসােদর ধান চ ােপল িন র জমকােলা  অ র স ায়। বদীর িপছেন বাইেসর আঁকা িবখ াত ছিবর পােশ চতুথ হনিরর চহারায় 

শােলেমন আর েয়াদশ লুইেয়র চহারায় স  লুইেয়র মূি । ধম চাের অমরে র স ান নািক  িব া  মহনীয়তা আ াজ করা মুশিকল। 

অমরে র বাসনা অবশ  সব রাজােদরই ম াগত, এখােন সখােন খাদাই করা াি েসর F, হনিরর H বা লুইেয়র L। অ র স ায় 

গঠন নপুেণ  যার িত ী তাবৎ ইউেরােপ িছলনা সই বল েম লতাপাতার আ নার মেধ  জিড়েয় আেছ ি তীয় হনিরর H আর ডায়না 

প য়ার D। ব িতন িনেদশক  জানাল িলিপকারেদর শীলতায় D ক হনিরর িববািহত ী ক াথিরেনর C বেলও পড়া স ব। ঐ 
দইু অ েরর মতই আে পৃে  হনিরর জীবেন জিড়েয় িছেলন ডায়না। বালক বয়েস একবার িতন বছর  েনর হােত পণব ী 

থাকা হনির যখন মুি  পেলন তখন মা, াি েসর থমা ী, মারা গেছন। আহত িচ  হনির তাঁর পািলকা িড় বছেরর বড় ডায়নােক 

সই য আঁকেড় ধরেলন আমৃতু  আর ছােড়ন িন। সময়কােল ডায়নাই হেলন তাঁর শয াসি নী ও ি য়তমা। ন াদামুেসর গণনা সিত  কের 

য িদন অ  িতেযািগতায় আহত হেয় মারা গেলন সিদনও নাইটেবশী রাজা হনিরর পাষােক নাইটেদর থামত ি য় নারী ডায়নার 

তীক িচ । পাপ ি েমে র ভাইিঝ, ােরে র িবখ াত মিডিচ পিরবােরর কন া ক াথিরনেক পু বধূ কেরিছেলন াি স িমলান নগরী 

আর মাটা যৗতুেকর লােভ, স সব িকছুই পান িন তবু ক াথিরনেক অস ব ভালবাসেতন। হনির মারা গেলন পু েদর নাবালক রেখ। 

নাবালক রাজার অিভভাবক রাজমাতা িহসােব দশ স ােনর জননী ক াথিরেনর উপর িসংহাসন র ার দািয়  পড়ল এক ঝােড়া সমেয়। 

ক াথিলক আর ােট া েদর মেধ  ধমযু   হেয়েছ। কন া মাগােরেটর সে  নাভােরর রাজা ােট া  হনিরর িবেয়র চারিদন 
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পর স  বাথলিমউ িদবস ঘেট গল সই ভয়ানক হত াকা । িবেয় উপলে  প ািরেস সমাগত ােট া  নতৃ েক িনিবচাের 

হত া করল ক াথিলকরা। একিদেক র য়ী গৃহযু , অন িদেক পর পর মারা যেত থাকেলন ক াথিরেনর স ানরা। মৃতু র িমিছেলর 

মেধ ই চলত তাঁর াসাদ িনমাণ, নাবালক রাজােক িনেয় দশ পির মা, চাখ ধাঁধােনা উৎসেবর আেয়াজন আর নাট  েযাজনা, একিদেক 

ব ােল নােচর ব ন  আবার অন িদেক সব বাধা উেপ া কের চতুথ হনিরেক িসংহাসেন বসােনা। ফরাসী জনতা অবশ  
াি েসর অন  দইু ছেলর অকাল মৃতু , চত্ুথ হনিরর মােয়র প ািরেস এেস আকি ক মৃতু , বাথলিমউ হত াকা , াসাদ 

িনমােণ আর উৎসেব বিহসািব অথব য়, সব িকছুর জন ই তােকই দায়ী কেরেছ, ‘ াক ইন’ আখ া িদেয়েছ। জীবনীকার বালজাক অবশ  

একমত ন   আর চতুথ হনিরর ব ব , “িসংহাসেন িতন অপিরণত পু  আর িতন মহাশি ধর বংেশর অিবরত ষড়য । একজন নারী এর 

বশী িক বা করেত পারেতন”। 

 

“হািরেয় যাওয়া াসাদ” 

 

রাজধানী প ািরেস ধান াসাদ লু ভ, আদেত সইেনর ধাের এক াচীন নজরদার ক া। কাঠ কাঠ,  রাজকীয় দখনদারী  

নই। অতএব ভেঙ নতুন িনমান  করেলন াি স। স কাজও চলল িতন শতা ী ধের, তেব শেষর অেনকটাই লু েভর মশঃ 

সং হশালা হেয় ওঠার েয়াজেন। যার টাও সই াি স থেকই। পড়ুয়া লাক িছেলন াি স, তাঁর ছিব পু েকর সং েহর বীজই 

প িবত হেয়েছ ই সাং ৃ িতক মহী েহ, লু ভ সং হশালা আর প ািরেসর িববিলেথ   দ  ন াশেনল। চতুদশ লুইেয়র আমেল রাজ পাট 

ভাসাইেত চেল যাবার পর ছিব-মূি -ভা েয মশ: ভের ওঠা লু ভ রাজসং েহর দামঘর হেয় ওেঠ। ফরাসী িব েবর পর সই স দ 

সাবজনীন হেয়  হয় লু ভ সং হশালার যা া। গাটা ইউেরাপ আর মধ াচ  থেক লুেঠ আনা স দ িদেয় সািজেয় িছেয় এবার 

তােক িবে র দরবাের হািজর করেলন স াট থম নেপািলয়ন।  

আজেকর লু েভর ধান চ র কাট দ  নেপািলয়েন দাঁড়ােল চ েরর পূব দি ণ আর উ র িদক িঘের াসাদ। পূেব মূল 

াসাদ। পি েম বতমান রাজকীয় ফটেকর জায়গায় আেগ িছল ক াথিরেনর তির িনজ  তু িলেয়ির াসাদ। বার বার জনতার আ মেণ 

িব  হেয় শষেমষ প াির  কিমউেনর সময়  ংস হেয় যায় তু িলেয়ির। ভয়ংকর স সব আ মণ। একবার একরাে  ছশ সুইস 

হরীেক হত া কেরিছল জনতা। তেব তু িলেয়ির জ  িদল পুরােনা লু ভ আর নতুন তু িলয়ািরেক জুেড় এই িবশাল চ েরর চািরিদক িঘের 

এক চতুভুজ াসাদ তিরর ে র। রাজােদর স ে র সাধন হল তৃতীয় নেপািলয়েনর আমেল িতনশ বছর পের। দিরর কারন ধু 

লাগাতার যু , অথাভাব, বা ভাসাই গমন নয়, কাজ ন শা িনেয় খঁুতখঁুতািনও, খাদ বািনিনর ন শা খািরজ কের িদেয়িছেলন রাজারা। এখন 

তু িলেয়ির িবহীন িতনিদক ঘরা চ েরর মাঝখােন সই নি ত অথবা িনি ত াস িপরািমড।  কাঁেচর লুিকেয় থাকা এই িপরািমড  

আসেল লু েভর অ ের েবশ পেথর একটা ঢাকনা মা , কাযকািরতায় অসাধারণ। হাজার হাজার দশক এর িভতর িদেয় সািরব  নেম 

যাে  ভূগেভ, াসােদর গভীের, বাইেরর াসােদর গা ীেয এতটু  টাল খাে  না। পাতােল আধুিনক িবমান ব েরর ছিব। চারিদেক 

বৃ াকাের সাজােনা তথ েক  আর হেরক িবপিণ। িতনিদেক িতন চল  িসঁিড় িদেয় ফর উেঠ যাওয়া যােব িতন অংেশ ভাগ করা 

সং হশালার মেধ । পূব িদক িদেয় ঢুেক মা র তলায় লু েভর াচীন িভত আর অংশ দখা যায়। িতনতলা াসােদর অ নিত ঘের, 

অিলে , চ ের ছড়ান বাছাই করা হাজার চি শ ব । তা হেত পাের ইিজে র ম ভূিম থেক তুেল আনা একটা গাটা ি ংকেসর মূি  

বা রাজ মারেদর ব াপ জেমর সময় চান করবার হাজার বছর পুরােনা পািরবািরক ঘ । । দাদ  তাপ স াট থেক ু পদ দির  

বালেকর ছিব। এর বশী আর লু ভর বণনা য়ং দেবশ দাশ িলেখেছন, ‘বৃথা চ া’। তেব কলকাতার পূজার িভড় সে  িনেয় 

সইেনর ধার ধের ায় আধমাইল ল া াে  গ ালাির িদেয় হাঁটেত হাঁটেত া  হেল দওয়ােলর ােফল, এল েকােদর অেলৗিকক 

জগৎ থেক চাখ িফিরেয় দখেত পােরন লৗিকক পৃিথবীর চল  ছিব। িজনসেশািভত বাঙালী কেন র পােশ শাড়ী পরা উ রপাড়া, 

িচ হেন সােহব জামাই। অ বত  গাইেডর রিঙন ছাতা ল  কের  পােয় ধাবমান মােছর ঝাঁেকর মত একদল জাপািন টু ির । দখেত 
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পােরন  চােখ মুেখ শৃ  জেয়র িব লতা িনেয় কমন জনে াত আছেড় পড়েছ ‘লা িজয়ক া’ বা মানািলসার সামেন। গলায় ঝালােনা 

ব িতন িনেদশক  বলেব অেনক ছিবর লুকােনা গ । দওয়াল জাড়া এক ছিবেত নেপািলয়েনর মা ক মাঝখােন বেস জােসফাইেনর 

অিভেষক দখেছন। আসেল স াট নেপািলয়েনর মা তখন রাগ কের ইতািল চেল িগেয়িছেলন। স াট চানিন স সংবাদ তথ  িহসােব 

থা ক। অগত া িচ কর দািভদ মােক হািজর কের িদেয়িছেলন নেতদােম। দিলল িহসােব পুরােনা ছিব এমনিক  াপেত র এই একটা িবপদ। 

ক য কাথায় িক পাে  দয়! এক রাজার কীিতর উপর অন  রাজা নাম লেখ। মতা বদেলর সােথ লু েভর সং হশালার নামই তা 

কতবার বদেলেছ। াসােদর উপের নেপািলয়েনর আবে  বরেবাঁ রাজারা িফের আসার পর অ াদশ লুই ফ পরচুলা লািগেয়  চতুদশ 

লুইেয়র আদল িদেয় িদেলন। তেব াসাদগাে  হনিরর H, লুইেয়র L আর নেপািলয়েনর N এর পূনঃপূনঃ ঘাষণা ছাড়া রাজােদর 

বসবােসর বািক িচ  চাপা পেড় গেছ দশিবেদশ থেক আগত মৗন িন ল আ কেদর িভেড়, আরও বড় ইিতহােসর তলায়। আড় র 

দখনদািরে র ায় শষকথা অ ান অ   অি য়ার মহাল আেছ তেব অবলু  ৃিত । আেছ ইিত উিত ছাদ দওয়ােলর স া,  এক  

াচীন ঘর, আেছ রাজােদর ব বহােরর অেনক িজিনস প , িক  ঐ পয ই। মানুষ িল কই? 

    িন  রােত  াসাদ শীেষ ছায়া ফলা  মূিত িলর িদেক তািকেয় শানা যেত পাের স সব গ । একটু ের তু িলেয়িরর বাগােন সারা 

রাত আেলা েল চলত ক থিরেনর ভাজসভা। এই চ র িদেয়ই  পালােত িগেয় ক াথিলকেদর হােত মারা পড়িছল ােট া েদর দল, 

লু েভর চারপােশ সই স  বাথলিমউ িদবেস মৃতেদেহর পাহাড়। েত ক পাে  িত রিববাের একটা গাটা মুরগীর িত িত দওয়া 

ভাল রাজা চতুথ হনির া  গ ালািরর এক তলায় আ য় িদেয়িছেলন িশ ী, কািরগেদর, তােদর সােথ জুেটিছল প ািরেসর যত হা’ঘের। 

তােদর হ েগােল আর হনিরর উপপ ীেদর দেলর সে  তু িলেয়িরেত থাকা হনিরর ি তীয় প ী ভাবদ াল মির িড মিডিচর ইতালীয় 

পিরচারকেদর ঝগড়ায় সকাল থেক সরগরম হেয় থাকত এই চ র। এমনই এক সকােল তেবেগ ছুেট আসা এক শকট এেস থেমিছল 

রাজ া েণ। রা ায় এক ধ মা াদ যাজকেদর ছুিরকাঘােত মরেণা ুখ চতুথ হনিরর দহ বেয় িনেয় িগেয়িছেলন পািরষদরা। ডুমার 

বণনামত িডউক অ   বািকংহাম িক সিত ই  অ কাের লুিকেয় ঢুেকিছেলন েয়াদশ লুইেয়র ী অ ান অ   অি য়ার মহােল? আেরক 

রাজমাতা ক াথিরেনর মত অ ােনর নাম ও কম নয়। আদেত েনর রাজ মারী অ ােনর ভাই  িফিলপ রাজা হেয় াে র শ  হওয়ােত 

অ ান ফরাসী রাজদরবাের সে েহর চােখ থাকেতন। ম ী িরচলুর চররা সব ন িঘের থাকত তাঁেক। েয়াদশ লুইেয়র ীর চির  িনেয় 

সে হ িছল, পর পর  স ান িবন  হওয়ার পর রাজা রািনর স ক িছল না। ব  বছর পর প ািরেসর কাছ িদেয় যাবার সময় তুষার ঝেড় 

পেড় বাধ  হেয় রােতর মত লুই আ য় িনেলন সই সময় লু েভ ‘অিধ ান’ করা রািনর মহেল। সই রােতর ফল নািক চতুদশ লুই। 

আেরক  পু  স ান হেয়িছল অ ােনর িক  রাজা রািনর ভাব হয়িন। মৃতু শয ােতও িবদায় নবার সময় লুই ীেক বলেছন, “েতামােক 

মা করিছ িক  িব াস করিছ না”। নাবালক চতুদশ লুইেয়র অিভভািবকা রাজমাতা িহসােব অ ান ইতালীয় কািডনাল মাজািরনেক ধান 

ম ী কের প া ে য়ারেদর নানা রগরেগ ৎসার  পা ী  হেলন। অিভজাত স দােয়র একাংশ িবে াহ করল, আবার  হাল গৃহযু । 

নাবালক স ানসহ অ ােনরও িদন কাটল গৃহযু  আর ষড়যে র সামাল িদেত। ছেলেদর কােছ পেয়িছেলন অ ান। ন ক া ােরর 

ক েক খাঁ  ী ােনর মত িবলাসী জীবেনর ায়ি  বেল মানা  মােয়র রাগশয ার পােশ পালা কের রাত জেগেছ তাঁরা।  

 

 

“ স্ূযিনবাস ” 

 

এক জীবনীকােরর মেত, “হােত একটা পি কা আর ঘিড় থাকেল প ািরেস বেসই বেল দওয়া যায় স সময় লু েভ চতুদশ লুই 

িক করেছন”। বাহা র বছেরর রাজ কাল এমনই িনয়ম কাটােনা চতুদশ লুইেয়র পে ই বাধহয় স ব িছল ভাসাই িনমান। চতুর ঘাষনা 

হেলা ভাসাই হেব াে র গৗরব, ধু ফরাসী উপাদােন তরী। িবখ াত অ স া তকারী গবিল  সং ােক অিধ হন কের, মধ যুগীয় 

কফিয়তহীন আিধপেত   মাল এবং মজুর জু েয় আবারও পুরােনা িশকারগৄহ ভেঙ  হাজার একর জুেড় াসাদ আর সংল  উদ ান 

তির  হাল ১৬২৭ এ, তাজমহল িনমােনর দশম বষ  পুিতেত।  
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 ভাসাই শেন নেম িমিনট পেনরর হাঁটাপথ। র থেকই চােখ পড়েব সূয ােলােক ঝকঝক করেছ সানালী টায়রা পরা 

াসােদর মাথা। থম ফটেকর িপছেন িবশাল চ ের দশকেদর সিপলসাির। তার ওপাের এবাের দখেত পলাম নতুন কের হােল তির 

ভাসাই আ মেণর সই রােত লুি ত ণমি ত ি তীয় ব নী আর ফটক। ি তীয় ফটেকর িপছেন াসােদর ধান চ র ‘রয় াল কােট’র 

িতনিদক িঘের পূবমুখী াসাদ, াসােদর াে  উ র দি েণ িব ৃ ত আরও  সংেযািজত ইমারৎ। াসােদর মােঝর অংশ  ছােটা, 

ঠা া কের িপটার দ  ট বেলিছেলন কবুতেরর বুেক ঈগেলর ডানা। কবুতেরর বুক কারণ িপতৃ ৃ িত িবজিরত মােঝর অংশ ভাঙেত রািজ 

হন িন  লুই।  চ েরর িদেক াসােদর মাথায় অলংকৃত ণাভ প ারােপট । অধ ু ট কলাম আর ািথত গবা  িনেয় উ ল অবতল 

বিহরে  সানালী পাড় দওয়া ঢউ খলান পদার আভাস। মােঝর অংেশ এক খালা অিল  আর তার ক িনেচ মােবল কাট। ঐ অিলে  

দাঁিড়েয়ই ষাড়শ লুই আর মির আনেতানােয়ত মােবল কােট িভড় করা সশ  জনতার মুেখামুিখ হেয়িছেলন। সাতশ ঘর, বাহা রটা 

িসঁিড়, আড়াই হাজার জানালা িনেয় গড়া াসােদর াসােদর িবশাল  বাইের থেক অনুভব করা গেলও অ েরর স া আর বিচ  

আ াজ করা শ । উ তা বৃি র জন  িবেশষ পরচুলা আর জুেতা ব বহারকারী শৗিখন লুই ভাসাইেক াপ  ব মূল  উপাদােন মুেড় 

িদেলও অফুর  স দ আর অতু ম না িনক বােধর ছদিবহীন মলব েন ভাসাই সািজেয় িছেলন াপেত , স ায় পিথকৃৎ কজন 

িবরল িতভার মানুষ।  াসােদর মাঝখােনর পুরােনা অংশ িঘের িদেক সাত  কের ঘর িনেয় রাজারািনর খাস মহাল। রাজার◌া 

থাকেতন যিদও পুরােনা মােঝর অংেশ, রাজমহেলর ঘর িল থাকেতা সবদা হেরক িভেড় সরগরম। কান েত জ রী ম ণা সভা তা 

কান েত িনেভজাল আ া, তাসপাশার জুয়া। ছাট ছাট টিবেল সাজােনা থাকত অেঢল খাদ  ব  আর পানীয়। পা  

িম  অমাত  ী সামািজকােদর উ ােস উ ল সই পিরেবেশ রাজদরবােরর িচরাচিরত ষড়যে র জাল িব ার হবার মত অ কার পত 

না।  

 আ ায় পর মিহলােদর দখেত হেতা সামিরক কায়দায় শাভাযা া কের শ েয়ক কমচারী পিরেবিশত রাজ পিরবােরর 

নশেভাজন। পািরষদেদর কতব  িছল, শয া হন অনু ােন অংশ হণ, অনুপি িত  অমাজনীয়। আনু ািনক শয া হেণর 

পরও হয়ত রাজারা আবার উেঠ পড়েতন, তা না হেল অ র মহেল অত  পেথর িক েয়াজন? তেব অনুশাসন মেন ধম াণ 

রাজারা স ক বিহভূত নারী সে র পর কিমউিনয়   নওয়া বা রাজ শ দওয়া থেক িবরত থাকেতন। উপপ ী আর  রি তােদর সংখ া 

িবচার করেল ব াপারটা স বত ায়শই সমস ার কারণ হেতা।  তায়া াহীন বলা াপানা, আ েকি ক াথপর িবলািসতার যুেগর  এই 

রাজারািনরা িকছুটা ইিতহােসর ধাঁধাঁ। তেব, এঁেদর মূল েবােধর একমা  উৎস ক াথিলক ধমই তখন চার করত য দেশর রাজা ভগবান 

িনিদ  অন  পু ষ। তাঁেদর জন  অন  িবধান। 

 

    াসােদর উ র প  িদেয় দাতালায় উঠেল রাজমহাল, পর পর ঘর িল মাস, ভনাস, মাকাির ইত ািদর নামাি ত এবং চির ানুসারী 

ভাবনায় সাজান। সবচাইেত জমকােলা অ ােপােলা েম িছল চতুদশ লুইেয়র েপার িসংহাসন। থমিদেকর ভাসাইেয় আসবাবপ  িছল 

খাঁ  েপার তরী,  একবার কাষাগাের টান পড়ােত টাঁকশােল গিলেয় ফলা হয়। অ ােপােলার পর যা া বেশ রাজােদর ছিব মূি  িনেয় 

ওয়ার ম, ওয়ার ম থেক বাঁিদেক ঘুের হল অফ িমরর। হেলর পি েম সেতার  বৃহদাকার কাঁেচর জানালা, তা িদেয় সামেনর উদ ােনর  

 িতফলনকারী জলাশয় থেক সূেযর আেলা িদেয় এেস পড়েছ পূবিদেকর দওয়ােল ক অনু প আকৃিতর সেতার  আয়নায়। ধাের 

ব বণ মােবেলর লু ীেত পর পর মমরমূি , ছােদ চতুদশ লুইেয়র যু জেয়র রিঙন ছিব। স ার আড় ের তাবৎ িবে  অ িত ী এই 

হেলই িবসমাক থম সংযু  জামান সা ােজ র ঘাষণা কেরিছেলন। বুেটর আওয়াজ তুেল, টুিপ ছঁুেড় সমেবত জামান িশয়ান সনা 

নায়করা নব কাইজারেক অিভবাদন কেরিছেলন। ফরাসীরা িতেশাধ িনেয়িছল থম মহাযুে র পর  এই ঘেরই জামান আ সমপেণর 

দিলল, ভাসাই চুি  া র কের।  হেলর ও াে  িপস ম, যন ওয়ার েমর ‘জবাব’। সখান থেক আবার বাঁিদেক ঘুরেল রািন মহাল। 

রািনর শাবার ঘের দখা যােব িপছেনর দওয়ােলর  য লুকান দরজা িদেয় মির আনেতানােয়ত ভাসাই আ মেণর রােত পািলেয় রাজার 

ঘের আ য় িনেয়িছেলন। বাইের র ীেদর হত া কের জনতা তখন ব  দরজায় করাঘাত করেছ।  
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ি য়তমােদর িনজ  মহাল িছল তেব অন । রাজার ঘর থেক স সব ঘের যাবার একটা আলাদা িসঁিড় ষাড়শ লুই ভেঙ 

িদেয়িছেলন পূব পু ষেদর লা েট র অনাবশ ক িব াপন ান কের। তেব চতুদশ লুইেয়র ি য়তমােদর মেধ  মাদাম মি াঁ ও মাদাম 

মইনত নঁ আর প দশ লুইেয়র ি য়তমা মাদাম ব ারী ও মাদাম প া  তাঁেদর সুচা  ব ি েত, িশ  সািহেত র পৃ েপাষকতায় এবং 

অবশ ই িতপি েত কান রািনর থেক কম িছেলন না। িবপ ীক চতুদশ লুইেয়র শষজীবেন মাদাম মইনত নঁর ভাব িছল খুব। ধম াণ 

কামল ভাব এই নারীেক হয়ত অি ম িবচাের পাপীয়সী না করার জন ই লুই এক রােত িনেজর মহেলই তাঁেক গাপেন অনুেলাম িববাহ 

কেরন।   

‘সান িকং’ লুইেয়র তীক িছল সূয, সূযর মতই িনেজেক ক  কের ভাসাই তির কেরিছেলন িতিন। আর একটা ব াপার িছল। 

নাবালক অব ায় লুই অিভজাতেদর হােত মােক নাকাল হেত দেখেছন। ভাসাইেত রাজ পাট সিরেয় এেন প ািরেসর পুরােনা মতােক  

িল ভে  সব  চির েক তাই িনেয় এেলন  চােখর সামেন। আপি  করেল বলেলন, “রা ! স তা আিমই”। 

াসােদর পি েম উদ ান, থেমই অেনকটা খালা জায়গার মােঝ িতফলনকারী  জলাশয়  । তােদর ও াে  শূন তার 

মােঝ মাথা তুেল পাশাপািশ দাঁিড়েয় শাখা পাতািবহীন ই বৃ কা , মাথায় হঠাৎ আটেক যাওয়া প ে র মত কান পরজীবী লতার বড় 

বড় প ব। াসােদর িদক থেক এেগােল থম ি পাত হেব ঐ ই বৃ কাে র উপর শূন তার িদেক। তারপর আরও এেগােল িদকচ  

থেক ি  নামেব নীেচ. গড়ুরঅবেলাকেন এবার দখেত পাওয়া যােব উদ ােনর িব ৃ িত। িকছু র থেক ধােপ ধােপ নীেচ নেম গেছ 

উদ ান, ঝাঁকড়া মাথা বৃ রািজর াধীন রাজ  নয়, মানুেষর সৃি শীল হােত বানা একর একর জুেড় পাতা জ ল িক  নয়নািভরাম 

জ ািমিতক বুনন।  া  ক ানালেক মােঝ রেখ িদেক ছড়ান  উদ ােনর মােঝ মােঝ বুেক কামের াে র আর পাথেরর ভা য িনেয় 

উৎসািরত জলাধার। তােদর ক  কের িব ু িরত বনবীিথ িলেত অিভজাত কন ারা অ ু ত কায়দায় সি নীর ল া পাষাক া  এিড়েয় পা 

না তুেল হঁেট বড়ােতন। অেপ া করত এ পােশ ও পােশ কাথাও নকল হা, কাথাও িনভৃত েমাদ িনলয়, কাথাও বা খালা 

আকােশর নীেচ মু ম । িকছুটা ের, াসােদর সামেন থেক ন যায়, ছাট ই বাগান বািড়, া  াইয়ান   আর প ট াইয়ান  । 

া  াইয়ান   িনেজই এক ছাটখােটা াসাদ। রাজ অিতিথেদর উপেযাগী। প ট াইয়ান   যিদও প দশ লুইেয়র বানােনা, এর আসল 

খ ািত মির আনেতানােয়েতর খলাঘর িহসােব। রাজসভার নানা থা, মিক সামািজকতা, িনয়মর ার অনু ান মিরর ধােত সইত না। 

জাঁদেরল  রািন মা থেরসার িনিবড় িশ ায় বড় হওয়া মিরর আিভজাত  িছল াভািবক, সহজাত। বািজর আ েন িকছু লাক পুেড় মরােত 

পেনর বছেরর মেয় িভনেদশী র বািড়েত থম িদনই িনেজই িবেয়র িকছু আন  উৎসব বািতল কের িদেয়িছেলন। েরর ি য়তমা 

মাদাম  ব রীেক স ান জানােত চান িন। একবার এক অনু ােন মুেখামুিখ হেয় যাওয়ােত মিরর উি  িছল, 

‘ভাসাইেত আজ অেনক লােকর িভড় দখিছ!’ প ট াইয়ান   আর তার  িকছু ের গাই বাছুর সেমত এক গায়ালঘর িনেয় হল মিরর 

আপন খলাঘর, বাধাব হীন িবচরেণর ই াপূরণ জগৎ। ঐ খলাঘর থেকই ভাব উ ল মিরর ৎসার । সৗজেন  আবারও সই 

প া ে য়াররা। আর শষ ফরাসী িব েবর সময় মিরর িবচােরর জন  তরী দিলেল, জনতার সব ঃখ দশার জন  মিরর িবলাস 

ব সনেক দায়ী কের আনা নানা অিভেযােগর মেধ  িছল আপন পুে র সে  অৈবধ স ক। য পুে র বয়স তখন দশও হয় িন। ঐ 

অিভেযােগ তাঁর উ র িছল, “আমার হেয় এখানকার সমেবত মােয়রাই এর উ র দেবন”। এমনিক র বদেল কক খা  ” উি ও 

তাঁর নয়, উি  িছল েশার এক চিরে র মুেখ, ফরাসী িব েবর ায় দশ বছর আেগ কািশত একটা বইেত। কথাটাও কক নয় িবে া, 

যা এক রকম িমি  , একটু দামী িক  দাকােন  ফুিরেয় গেল যা রাজা ায় দাকািনরা র দােম িবি  করেত বাধ  িছেলন। 

অে াবেরর সই ভার রােত াসােদর খালা অিলে  ষাড়শ লুইেয়র সােথ পু কন ার হাত ধের এেস যখন দাঁড়ােলন মির তখন অ  

নীেচ মােবল কােট দাঁড়ান জনতা র  চায়। িক  শা  অিবচল মাতৃমূি  দেখ আে  আে  শা  হেয় িগেয়িছল জনতা, নেম এেসিছল 

হােতর উদ ত মাসেকট। অেনকিদন পর আবার জনতার গলায় শানা গল, ‘িভভা ল ই, িভভা ল রইন।’ তেব জনতার দাবী আর 

ভাসাইেত নয়, রাজা রািনেক িফরেত হেব প ািরেস। থাকেত হেব জনতার মােঝ তােদর সুখ ঃেখর সাথী হেয়। 

আেরক বার িফরেত হেব ফ  েত   । অ ু রাকৃিত িসঁিড়র ওপের দাঁিড়েয় নেপািলয়ন এলবা ীেপ িনবাসেন যাওয়ার আেগ 

িবদায় িনে ন তাঁর িব  সিনকেদর কাছ থেক, িকছু সময় আেগ সই কের িদেয়েছন তাঁর সা াজ  ত ােগর অ ীকার প । বলেছন, 

‘েতামােদর সবাইেক আলাদা কের আিল ন করেত পারিছ না। তাই আিল ন করিছ আমােদর ি য় এই ফরাসী পতাকােক”। 
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    আরও িকছু গ  আেছ তেব স সব এই িতন াসােদর র মে  আসল নাটক হেয় থাকার পর িকছু বাড়িত শ  মা । 

 

 

  

 
 


