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রিেৃষ্টতম েন্মরদ্ি 
 
ে়ার িম্বর নিরেট ড্র়াইরের ি়াস্ত়ার হটনবর  তকটট়া এই িথমব়াররর মরত়া ব়াির ়া ি়া। 
খযব হে়াররই ঘযম হেরে নিরযনি  নমস্ট়ার ড়াসটন র, ম়ারি ঘযমট়া হেরে নিরযনি  ত়ার 
ে়ারের ঘররর ওই অশুে হ ুঁে়াট়ার ড়াক। 
 
এট়া নিরয এই সপ্ত়ার র মরিযই এই ঘটি়া নতিব়ার  র ়া! খ়াওয়ার হটনবর র ও ়ার 
হথরক নতনি হংক়ার নিরয উঠর ি  য়ানররক। তয নম যনি ওই হ ুঁে়াট়ারক থ়াম়ারত ি়া  ়ারর়া 
তরব ওট়ারক হযরতই  রব! 
 
আরর়া একব়ার  য়ানর বয়া ়ারট়া বয়াখয়া করব়ার হেষ্ট়া কর । 
 
ঘরর হথরক হথরক ওট়া নবরক্ত  রয হিরি, ব    য়ানর। ব়াইরর হস উর়ে হব়ে়ারত়া 
ে়ারনিরক। শুিয যনি আনম ওরক র়ারত হবর  রত নিরত  ়ারত়াম… 
 
আম়ারক নক হব়াক়া মরি  রে? ি়াুঁত নখে়ার ি আঙ্ক  ে়ািটি, ওর হি়াুঁরফর হ ়ার র মরিয 
ে়াজ়া নডরমর খ়ানিকট়া তখিও  য  রি। ওই হ ুঁে়াট়ারক ব়াইরর হযরত নির  হয নক  রব 
হসট়া আম়ার খযব ে়া  কররই জ়াি়া আরি। 
 
কথ়াট়া বর  নতনি স্ত্রী হ তয নিয়ার নিরক ত়াক়ার ি। 
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যযনক্ত নিরয  য়ানর বয়া ়ারট়া  নরষ্ক়ার কররত হেরযনি , নকন্তু ড়াসটন র  যত্র ড়াডন র ইয়া 
ব়ে এক হেকয ররর নবকট িরে ওর কথ়াগুর ়া ে়া ়া  র়ে হির ়া। 
 
আম়ারক আরর়া হবকি ি়াও। 
 
ফ্র়াইং  য়ারি আরর়া আরি নমনষ্ট হস়াি়া, ব র ি আন্ট হ তয নিয়া,  যরত্রর নিরক আিরর মি 
আেন্ন কর়া  ়া স়া িৃনষ্টরত ত়ানকরয। সযরয়াি যখি  ়াওয়া হিরি হত়াম়ারক ে়ার ়া করর 
খ়াওয়ারি়া িরক়ার–. ওই স্কয র  খ়াওয়ারি়ার বয়া ়ারট়া আম়ার এরকব়াররই অ িন্দ….. 
 
িিরসন্স, হ তয নিয়া নক ব়ারজ কথ়া ব ি, হে নটংস এ আনম কখিও খ়ান  হ রট 
থ়ানকনি, ব র ি আস্ক  ে়ািটি। ড়াডন  ও যরথষ্ট  ়ারে ত়াই ি়া হবট়া? 
 
ড়াডন , এত নবি়া  হয ত়ার  ়াি়ার িযই নিক নকরেি হেয়াররর িযই  ়ারি  য র   র়েরি, 
ি়াুঁত হকন রয  য়ানরর নিরক ত়াক়া । 
 
ফ্র়াইং  য়ািট়া এনিরক ি়াও। 
 
তয নম নক হসই ময়ানজক িেট়া েয র  হিি,ব    য়ানর নবরক্ত  রয। 
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 নরব়াররর অিযরির ও রও এই হি়াট্ট কথ়াট়ার অনবশ্ব়াসয রকরমর িনতনেয়া  র ়া: িম 
বন্ধ  রয এর ়া ড়াডন র, এমি িেণ্ড িরে হেয়ার হথরক নিরে  ়ে  হয  যরর়া 
নকরেিট়াই হকুঁর  উঠ । নমরসস ড়াসটন র মযখ হথরক হি়াট্ট একট়া আতটি়াি হবনররয 
এর ়া,  রক্ষরিই  ়াত নিরয মযখে়া ়া নির ি নতনি। নমস্ট়ার ড়াসটন   ়ানফরয উঠর ি, 
ক ়ার র রিগুর ়া  ়াফ়ারে ত়ার।  
 
িনতনেয়া হিরখ হবে়ার়া  য়ানর হিরি ঘ়াবর়ে, ত়া়ে়াত়ান়ে ব রত শুরু কর , আনম, ম়ারি 
ময়ানজক িে ব রত নিজ িেট়া হব়া ়ারত হেরযনি ়াম, আনম হক়ারি়া ম়ারি আনম ……..  
 
আনম হত়াম়ারক নক বর নি, িজটি করর উঠর ি, ত়ার আঙ্ক  ে়ািটি স়ার়া হটনবর  থযথয 
নিনটরয, আম়ার ব়ান়েরত এমি িে ব ়ার বয়া ়ারর? 
 
নকন্তু আনম ম়ারি 
 
হক়াি স়া রস তয নম ড়াডন রক েয হিখ়াও? আব়ার িরজট উরঠ আঙ্ক   ়াত নিরয হটনবর  
এক ঘ়া বনসরয নির ি। 
 
আনম শুিয …। 
 
আনম হত়াম়ারক আরিই স়াবি়াি করর নিরযনি। এই ি়ারির নিরে হত়াম়ার অস্ব়াে়ানবক 
েনররত্রর হক়ািনকিয আনম স য করব ি়া! 
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 য়ানর ত়ার হতর -হবগুরি জ্বর  ওঠ়া আঙ্কর র মযখ হথরক িৃনষ্ট সনররয ফয়াক়ারস আনন্টর 
নিরক ত়াক়া , নতনি ড়াডন রক হটরি ওর  ়ারয ি়াুঁ়ে কর়ারি়ার হেষ্ট়া করনির ি। 
 
হবি, ব    য়ানর, হবি … 
 
িণ্ড়াররর মরত়া ফয ুঁসরত ফয ুঁসরত আঙ্ক  ে়ািটি নিরয হেয়ারর বরস ত়ার হি়াট্ট কয তকয রত 
তীক্ষ্ণ হে়ারখর হক়াণ়া নিরয  য়ানররক  যটরবক্ষণ কররত  ়াির ি। 
 
যখি হথরকই িররমর িযনটরত  য়ানর ব়ান়ে এরসরি, আঙ্ক  ে়ািটি  য়ানরর সরে হয হক়ারি়া 
ময ূরতট নবরফ়ানরত  রত  ়ারর হব়াম়ার মরত়া আেরণ কররিি। সব সময  য়ানরর িনত 
ক়াররণ-অক়াররণ হররি ফয ুঁরস থ়াকরবি। নতনি মরি কররি  য়াুঁনর হক়ারি়া স্ব়াে়ানবক হির  
িয। বস্তুত যতট়া সম্ভব স্ব়াে়ানবক ি়া  ওয়া য়ায  য়ানর নঠক ত়াই। 
 
 য়ানর  ট়ার একজি য়ািযকর হ ়াি়াটটস স্কয   অব উইেেয়াফট অয়ান্ড উইজ়ানড্রটর িথম বর্ট 
হথরক সিয এরসরি। িযনটরত ওর আস়ারত ড়াসটন র়া যনি খযনি ি়া  য, তরব  য়ানরর ওরত 
নকিয য়ায আরস ি়া। 
 
হস ি়ারুণে়ারব হ ়াি়াটটসটরক নমস কররি, হযি স়ার়াক্ষণ হ ট নেি নেি কররি। হস নমস 
কররি িূিট আর এর হি়া ি  থ, েূতগুর ়া,  ়ে়ারি়াি়া যনিও সম্ভবত হ ়ািি (জ়ািয 
 ়ািীয) নিক্ষক হেই রক িয, নেনঠ নিরয আস়া হ ুঁে়াট়া, হেট  র  নডি়ার খ়াওয়া, 
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ট়াওয়ার-ি়াত্র়াব়ারস ে়ার-হক়াণ়া নবি়াি়ায ঘযম়ারি়া, হিমনক ়ার  য়ানেড-এর সরে নিনর্দ্ধ 
বরির  ়ারি ত়ার হকনবরি হিখ়া কর়া এবং সরবট়া নর নকনডে, উইজ়ানডটং িয নিয়ার সবরেরয 
জিনিয হখ ়া (িযনট িীঘট হি়া র ়াস্ট, ে়ারনট উ়েন্ত ব   ়া়েয – ়ানঠস  হেৌদ্দজি 
হিয়ার)। 
 
 য়ানর ব়ান়ে হ ৌঁি়ারি়ার সরে সরে আঙ্ক  ে়ািটি ত়ার জ়ািযর বই, জ়ািযর ক়ানঠ, হ ়ার়্াক, 
ক ড্রি এবং সরবট়াচ্চ ক্ষমত়াি়া ী নিম্ব়াস ২  ়াজ়ার  ়া়েয - ়ানঠ সব নসুঁন়ের নিরের ক়াব়ারডট 
ত়া ়া হমরর হররখরিি। স়ার়া েীষ্ম িয়াকনটস ি়া কর়ার ক়াররণ  য়ানর যনি  ়াউজ নকনডে 
নটরম ত়ার স্থ়ািনট  ়ার়ায তরব ড়াসটন রির নক আরস য়ায? হক়ারি়া হ ়ামওয়াকট ি়া কররই 
 য়ানর যনি স্কয র  নফরর য়ায ত়ারত ড়াসট়া রির নক? ড়াসটন র়া  রে, উইজ়াডটর়া য়ারির 
ম়াি  বর  নঠক ত়াই (ত়ারির িমিীরত এক হফ়াুঁট়াও জ়ািযর রক্ত হিই) এবং ম়াি রির 
নবরবেি়ায  নরব়ারর একজি য়ািযকর থ়াক়া েরম  জ্জ়ার বয়া ়ার। আঙ্ক  ে়ািটি  য়ানরর 
হ ুঁে়াট়ারকও ত়া ়া হমরর হররখরিি, হযি জ়ািযর িয নিয়ায ওট়া হক়ারি়া খবর়া-খবর ি়া নিরয 
হযরত  ়ারর। 
 
 য়ানর হম়ারটই  নরব়াররর অিযরির মরত়া হিখরত িয। আঙ্ক  ে়ািটি নবি়া রি ী এবং 
হযি ঘ়া়ে হিই ত়ার নকন্তু নবি়া  ক়ার ়া হি়াুঁফ ররযরি ি়ারকর নিরে। আন্ট হ তয নিয়া 
হঘ়া়ে়ামযরখ়া এবং শুকরি়া  ়ানিস়ার। ড়াডন  ব্লন্ড, হি়া ়া ী এবং শুরয়াররর মরত়া। 
অিযনিরক  য়ানর  রে হি়াটখ়াট এবং  ়াত ়া িযব ়া, উজ্জ্ব  সবযজ হে়াখ এবং এক ম়াথ়া 
ঘি ক়ার ়া েয  , য়া সব সমযই অরি়াি়ার ়া থ়ারক। ওর েিম়ার ক়াুঁে হি়া  এবং ক ়ার  
ররযরি নেকি নবিয যরতর মরত়া ি়াি। 
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এই ি়ািট়াই  য়ানররক এত বযনতেম করররি হযমি অিযরির ক়াি হথরক হতমনি একজি 
য়ািযকররর হথরকও।  য়ানরর র সযজিক অতীরতর এই ি়ািট়াই ইনেত। হয ক়াররণ 
এি়ারর়া বির আরি ত়ারক ড়াসটন রির িরজ়ায হররখ হিওয়া  রযনি । 
 
যখি ত়ার বযস এক, তখিও  য়ানর হক়ািরকরম রক্ষ়া হ রযনি , েরয য়ার ি়াম হক়ারি়া 
য়ািযকর হিয ি়া, হসই সবটক়ার র হসর়া ক়ার ়ানবিয়ার য়ািযকর  ডট হে়া রডমটট-এর 
অনেি়া  হথরক।  য়ানরর ব়াব়া-ম়া এই হে়া রডমটট-এর  ়াম ়াযই ম়ার়া হিরি,  য়ানর 
অবিয হবুঁরে নিরযনি , ক ়ার র ওই নবিয যরতর মরত়া ি়ািট়া ররয হিরি  ়াম ়ার নিিিটি 
ন রসরব এবং হযে়ারবই হ ়াক ক়ারণট়া ক়ারর়া জ়াি়া হিই। হে়া রডমটট-এর সমস্ত ক্ষমত়া 
নিিঃরির্  রয হিরি  য়ানররক  তয়া কররত বযথট  ওয়ার ময ূতট হথরক। 
 
এর র হথরক  য়ানররক ব়ে করররি ত়ার মৃত ম়ারযর হব়াি এবং ত়ার স্ব়ামী। ড়াসটন রির 
সরে হস িি বির ক়ানটরযরি; নকন্তু কখিই হস বয রত  ়াররনি কররত ি়া ে়াইর ও হকি 
হস অদ্ভযত ক়াণ্ড ক়ারখ়াি়া করর বসত। হকি হস নবশ্ব়াস করত ড়াসটন রির কথ়া, হয ি়ান়ে 
অয়াকনসরডরন্ট ত়ার ব়াব়া ম়া ম়ার়া হিরি, হসই অয়াকনসরডন্ট হথরকই ত়ার ক ়ার র ি়ািট়া 
এরসরি। 
 
এবং নঠক এক বির আরি হ ়াি়াটটস হথরক যখি  য়ানরর ক়ারি নেনঠ আসরি, ত়ার রই 
হত়া  যরর়া ক়ান িী িক়ানিত  য। জ়ািয নবিয়ার স্কয র   য়ানর েনতট  র ়া, হযখ়ারি হস আর 
ত়ার ি়াি িযরট়াই নবখয়াত… এখি স্কয র র নিিগুর ়া হির্  রযরি, েীরষ্মর িযনট ক়াট়ারত 
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আব়ার হস ড়াসটন রির ওখ়ারিই নফরর এরসরি, িযিটন্ধযযক্ত হক়ািনকিয ব়া আবজটি়ার ও র 
ি়ে়ািন়ে খ়াওয়া কয কয ররর মরত়া বযব ়ার  ়াওয়ার জরিয। 
 
আজ হয  য়ানরর ১২তম জন্মনিি হসট়াও ড়াসটন রির মরি হিই। অবিয এ বয়া ়ারর ত়ার 
খযব ব়ে হক়ারি়া আি়া হিই; হকক হত়া িূররর কথ়া, ওর়া কখিই ত়ারক ে়া  হক়ারি়া 
হিরজরন্টিি হিযনি… নকন্তু এরকব়ারর উর ক্ষ়া কর়া…। 
 
নঠক হসই ময ূরতট আঙ্ক  ে়ািটি হবি গুরুরের স়ারথ হকরি ি ়া  নরষ্ক়ার করর ব র ি, 
ম়ারি, আমর়া সব়াই জ়ানি, আজরকর নিিনট অতযন্ত গুরুে ূণট নিি। 
 
 য়ানর অব়াক মযখ তয র , ত়ার নবশ্ব়াস কররত েয  রে। ত়ার জন্মনিরির কথ়া আঙ্ক  
ব রিি। নকে়ারব  য। 
 
যনি আজরকর নিিট়া এমি  য হয আজরকই আনম আম়ার বযবস়া কয়ানরয়াররর সবরেরয 
ব়ে নড ট়া কররত  ়ানর। ব র ি আঙ্ক  ে়ািটি।  য়ানরর আশ্চযট  ওয়া মযখমণ্ড নট ম্ল়াি 
 র ়া। 
 
 য়ানর আব়ার হট়ারস্টর নিরক মরি়ারয়াি নি । অবিযই, নতক্তত়ার স়ারথ।  য়ানর ে়াবর ়া 
আঙ্ক  ে়ািটি ওই স্টয ন ড নডি়ার  ়ানটটর কথ়া ে়াবরিি। আি়ামী িযসপ্ত়া  নতনি হয একই 
কথ়া ব়ার ব়ার ব রবি এবং অিয হক়ািনকিয নিরয কথ়া ব রবি ি়া, এট়াও নিনশ্চত। 
হক়ারি়া এক িিী কন্ট্র়াক্টর আর ত়ার স্ত্রী আজরক নডি়ারর আসরিি এবং নতনি আি়া 
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কররিি ওর ক়াি হথরক ব়ে রকরমর একট়া অডট়ারও  ়াওয়া য়ারব (আঙ্ক  ে়ািটরির 
হক়াম্প়ানি নড্র  ততনর করর। 
 
আম়ার মরি  য আম়ারির আর একব়ার হি়াে়ামট়ার ও র হে়াখ বয ন রয হিয়া িরক়ার, 
ব র ি নতনি। র়াত আটট়ার মরিয আম়ারিররক য়ার য়ার  নজিরি থ়াকরত  রব। 
হ তয নিয়া েয মথ়াকরব? 
 
 ়াউরে, সরে সরে ব র ি আন্ট হ তয নিয়া। ত়ারিররক আম়ারির ব়ান়েরত হসৌজরিযর 
সরে অেযথটি়া জ়াি়ারি়ার জরিয অর ক্ষম়াি। 
 
ে়া , ে়া । আর ড়াডন ? 
 
আনম িরজ়া হখ়া ়ার জরিয ি়াুঁন়েরয থ়াকব, ড়াডন  জঘিয রকরমর একনট হব়াক়া- ়ানস 
উ  ়ার নি । আনম ব ব, নমস্ট়ার অয়ান্ড নমরসস হমসি আনম নক আ ি়ারির হক়াটগুর ়া 
নিরত  ়ানর? ড়াসটন  ব  । 
 
ওর়া ওরক নিশ্চযই ে়া ব়াসরব, ড়াসটন র কথ়া শুরি অনত উৎস়ার  নেৎক়ার করর উঠর ি 
আন্ট হ তয নিয়া। 
 
এরের ন্ট, ড়াডন , ব র ি আঙ্ক  ে়ািটি। ত়ার র নতনি নফরর ি  য়ানরর নিরক, আর 
তয নম? 
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আনম হবড-রুরমই থ়াকব, হক়ািরকম িে করব ি়া এবং এমি ে়াি করব হযি আনম 
ওখ়ারি হিই,  য়ানর ব   হক়ারি়া ে়াব়ারবি ি়া়ে়াই। হস জ়ারি হক়ারি়া অনতনথ এর  ত়ারক 
নক কররত  য। 
 
নঠক ত়াই, ব র ি আঙ্ক  ে়ািটি মযখ নবকৃনত করর কয ৎনসতে়ারব। আনম ত়ারিররক  ়াউে 
 যটন্ত নিরয আসব এবং হ তয নিয়া হত়াম়ার সরে  নরেয কনররয হিরব়া এবং ত়ারিররক 
নড্রংকস হিরব়া। নঠক হস়ায়া আটট়ায 
 
আনম নডি়ারর ড়াকরব়া, ব র ি আন্ট হ তয নিয়া। 
 
এবং ড়াডন , তয নম ব রব–আনম নক আ ি়ারক নডি়ার হটনবর  নিরয হযরত  ়ানর নমরসস 
হমসি? অিৃিয এক হম়াট়া মন  ়ার উরদ্দরিয ব়াহ ব়ান়েরয অনেিয করর ব   ড়াডন । 
 
আম়ার হি়াট্ট েদ্রর ়াকনট, আিযরর ি ়ায ব র ি আনন্ট হ তয নিয়া। 
 
আর তয নম? ব র ি আঙ্ক  ে়ািটি  য়ানরর নিরক নবরেরর্র িৃনষ্টরত ত়ানকরয।  য়ানরর 
উত্তররর অর ক্ষ়া ি়া করর স্ত্রীর নিরক মযখ নফনররয ব র ি, নঠক ত়াই। নডি়ার হটনবর  
অনতনথরির উরদ্দরি িিংস়ামূ ক নকিয ব ়া িরক়ার, হ তয নিয়া হত়াম়ার হক়ারি়া আইনডয়া 
আরি? 
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ে়ািটি বর রি, নমস্ট়ার হমসি আ নি একজি েমৎক়ার ি ফ হিয়ার… হড্রসট়া হক়াথ়া 
হথরক নকির ি নমরসস হমসি… 
 
এরকব়ারর সনঠক… আর ড়াডন  তয নম? 
 
এট়া হকমি  য যনি বন  স্কয র  য়ার য়ার ন রর়ারক নিরয আম়ারিররক রেি়া ন খরত 
 রযনি । নমস্ট়ার হমসি, আনম হত়াম়ার সম্পরকট ন রখনি … 
 
আন্ট হ তয নিয়া এবং  য়ানর িযজরির জিযই এট়া ব়ে হবনি  রয হির ়া। অবিয িযজরির 
অিযেূনত নি  নেন্ন। আন্ট হ তয নিয়া হকুঁরি হফ র ি, হির রক জন়েরয িরর আির 
করর ি আর ড়াডন র ে়া়ে়ারম়ার মত কথ়া শুরি  য়ানর নিরয  যক়ার ়া হটনবর র নিরে 
হযি ওর  ়ানস ওর়া হিখরত ি়া  ়ায। 
 
আর এই হয, তয নম? 
 
হটনবর র নিরে হথরক হবর  ব়ার সময  য়ানর কষ্ট করর মযখ স্ব়াে়ানবক র়াখ । 
 
আনম আম়ার রুরম থ়াকব, হক়ারি়া িে করব ি়া এবং ে়াি করব হয আনম ওখ়ারি হিই। 
এক ি়াি়ার়ে ি়ে ি়ে করর ব    য়ানর। 
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নঠক বর ি ওট়াই তয নম কররব। হজ়ার নিরয ব র ি আঙ্ক  ে়ািটি। হমসির়া হত়াম়ার 
সম্পরকট নকিযই জ়ারি ি়া এবং এট়া এে়ারবই থ়াকরব। নডি়ার হির্  র  হ তয নিয়া তয নম 
নমরসস হমসিরক নিরয য়ারব আব়ার  ়াউরে বরস কনফ  ়াি কর়ার জরিয, আনম নড্র -
এর নবর্যনট আর ়ােি়ায নিরয আস়ার হেষ্ট়া করব। যনি ে়ািয সযিসন্ন  য তরব িিট়ার 
খবররর আরিই েয নক্ত এবং নস  ম়ার়া হির্  রয য়ারব। আর ক়া  এ সময আমর়া 
হমজরক়ায িযনটর নিরির িন ং করর হব়ে়ারব়া। 
 
এ বয়া ়ারর  য়ানর খযব উৎফয ল্ল  রত  ়ার  ি়া। ত়ার মরি  য ি়া ড়াসটন র়া নিরেট ড্র়াইরে 
ত়ারক হযমি  িন্দ করর হমজরক়ায ত়ার হেরয হবনি  িন্দ কররব। 
 
নঠক আরি–আনম ি রর য়ানে ড়াডন  আর আম়ার জরিয নডি়ার জয়ারকট আিরত। আর 
তয নম!  য়ানরর নিরক নফরর ি়াুঁত মযখ নখুঁনেরয ব র ি, যতক্ষণ হত়াম়ার আনন্ট হি়ায়া হম়াি়া 
কররব ততক্ষণ তয নম ত়ার ক়াি হথরক িূরর থ়াকরব। 
 
হ িরির িরজ়া নিরয হবনররয আস   য়ানর। েমৎক়ার একনট হরৌরদ্র়াজ্জ্ব  নিি। হস  িট়া 
 ়ার  র ়া, একট়া ি়ারডটি হবরে ি  করর বস , ে়া ়া ি ়ায ি়াি ি়াইরত শুরু কর , 
 য়ান  ব়াথট হড টয  নম……. য়ান  ব়াথট হড টয  নম……. 
 
হক়ারি়া েীনটংস ক়াডট হিই, হক়ারি়া উ  ়ারও হিই এবং সন্ধয়াট়া ত়ারক ে়াি কররত  রব 
হযি ত়ার হক়ারি়া অনস্তেই হিই। িযিঃখ ে়ার়াে়ান্ত হৃিরয স়ামরির এক ি়ারির হ ়া ট়ার 
নিরক ত়ানকরয রই । কখিই ত়ার এমি এক়াকী মরি  যনি। হ ়াি়াটটস-এর নিিগুর ়ার 
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কথ়া ে়াবর ়া। হ ়াি়াটটস-এ অিয নকিযর হেরয হবনি, নকনডে হখ ়ার হেরযও হবনি  য়ানর 
নমস কররি ত়ার সবরেরয ক়ারির িযই বন্ধয  রি উইসন  এবং  ়ারনমওি হেে়াররক। ত়ার 
মরি  য ওর়া ত়ারক হম়ারটই নমস কররি ি়া। স়ার়া েীরষ্ম িযজরির একজিও ত়ারক 
হক়ারি়া নেনঠ হ রখনি, যনিও রি বর নি  হস ব়ান়েরত নিরয  য়ানররক ত়ারির সরে থ়াক়ার 
আমন্ত্রণ জ়াি়ারব। 
 
অসংখযব়ার  য়ানর হেরবরি জ়ািয নিরয হ ডউইরির খ়াুঁে়া খযর  নেনঠস  ওরক রি আর 
 ়ারনমওরির ক়ারি  ়াঠ়ায, নকন্তু এট়া একটয  হবনিই  রয য়ারব। অি়াপ্তবযস্ক জ়ািযকররির 
স্কয র র ব়াইরর জ়ািয বযব ়ার কর়া নিরর্ি।  য়ানর অবিয কখিই ড়াসটন রির ক়ারি ত়ার 
এই ইে়ার কথ়া বর নি, হস জ়ারি ওরির এই একট়াই েয, হস যনি ওরিররক জ়ািয 
করর হি়াবরর হ ়াক়া ব়ানিরয হফর । এই েরযই জ়ািযর ক়ানঠ এবং  ়া়েয - ়ানঠস  নসুঁন়ের 
নিরের ক়াব়ারডট ত়া ়া হমরর হররখরি। করযক সপ্ত়া  আরি নিেয  স্বরর অথট ীি কথ়া 
আও়ে়ারি়া এবং রুম হথরক ড়াডন র ওর হম়াট়া  িযযি  যত হজ়ারর ওরক ব ি কররত 
 ়ারর অথট়াৎ তীর হবরি হবনররয য়াওয়া হিখরত ওর মজ়াই  ়ািত। নকন্তু রি এবং 
 ়ারনমওরির িীঘট িীরবত়া ত়ারক ময়ানজরকর িয নিয়া হথরক নবনেন্ন করর হফর রি হয 
ড়াডন রক হক্ষ ়ারি়াও ত়ার ক়ারি আকর্টণ  ়ানররয হফর রি। আর এখি রি এবং 
 ়ারনমওি ত়ার জন্মনিিট়াও েয র  হিরি। 
 
হ ়াি়াটটস-এর একট়া খবররর জিয হস নকইি়া কররত  ়ারর? হয হক়ারি়া উইে ব়া 
উইজ়ারডটর ক়াি হথরক খবর হ র ও হস খযনি। এমি নক ত়ার সবরেরয ব়ে িত্রু ড্রয়ারক়া 
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ময়া ফয-এর হিখ়া হ র ও হস খযনি  রত়া, শুিয নিনশ্চত  ওয়ার জরিয হয, হসসব স্বপ্ন 
নি  ি়া। 
 
অবিয এমি িয হয, ত়ার হ ়াি়াটটস-এর  যরর়া বিরট়া শুিয আিরন্দই হকরটরি। িত 
ট়ারমটর এরকব়ারর হিরর্,  য়ানর, আর ক়ারর়া সরে িয এরকব়ারর স্বযং  ডট হে়া রডমরটটর 
এরকব়ারর মযরখ়ামযনখ  রযনি । হে়া রডমরটটর এখি আর আরির িনক্ত হিই। এখি 
 যরত়া হস আরির হে়া রডমরটটর ধ্বংস়াবরির্ নকন্তু এখিও েীনতকর, এখিও িূতট, 
এখিও ক্ষমত়া নফরর  ়াওয়ার বয়া ়ারর িৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। হে়া রডমরটটর কব  হথরক 
নেতীযব়াররর মরত়া হবুঁরে হিরি  য়ানর, এরকব়ারর অরল্পর জিয হবুঁরে য়াওয়া ব রত  রব। 
এবং এখিও, করযক সপ্ত়া   রও,  য়ানর ঘ়াম হেজ়া িরীরর র়ারতর হব ়ায হজরি ওরঠ, 
ে়ারব এখি হে়া রডমটট হক়াথ়ায, মরি  র়ে ওর েযংকর েয দ্ধ হে ়ার়া, ব়ে ব়ে উন্মযক্ত 
হে়াখ…… 
 
 য়ানর  ঠ়াৎ ি়ারডটি হবরে হস়াজ়া  রয বস । হস অিযমিস্কে়ারব একিৃনষ্টরত ত়ানকরয 
নি  হ ়ার র নিরক  ঠ়াৎ মরি  র ়া হ ়া ট়াও ওর নিরক এক িৃনষ্টরত ত়ানকরয ররযরি। 
 ়াত়ার মরিয িযরট়া ব়ে সবযজ হে়াখ হেরস উঠ । 
 
 য়ানর  ়াফ নিরয উরঠ ি়াুঁ়ে়ার ়া, এমনি সময  রির ও র নিরয হেরস এর ়া নবদ্রূ ের়া 
একট়া কণ্ঠস্বর, আনম জ়ানি আজ নক নিি, হ র  িযর  হিরয উঠ  ড়াডন । 
 
ব়ে সবযজ হে়াখ িযরট়া হকুঁর  উরঠই নমন রয হির ়া। 
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কী? ব    য়ানর, ও িযরট়া হে়াখ হযখ়ারি নি  হসখ়ারি হে়াখ হররখ। 
 
আনম জ়ানি আজ নক নিি, ব রত ব রত এরকব়ারর হস়াজ়া  য়ানরর ক়ারি ের  এর ়া। 
 
েমৎক়ার, ব    য়ানর। ত়া র  হির্  যটন্ত তয নম সপ্ত়ার র নিিগুন  সম্পরকট নিরখ 
হফর ি। 
 
আজ হত়াম়ার জন্মনিি, অবজ্ঞ়ােরর ব   ড়াডন । তয নম হক়ারি়া ক়াডট  ়াওনি এট়া হকমি 
কথ়া? ওই উদ্ভট য়াযি়াট়ায হত়াম়ার একজিও বন্ধয  হিই? 
 
তয নম আম়ার স্কয   সম্পরকট আর ়ােি়া করি এট়া হত়াম়ার ম়া ি়া শুির ই ে়া , নিরুত্ত়া  
করণ্ঠ ব    য়ানর। 
 
 য়ানরর সূ্থ   শ্চ়ারদ্দি হথরক  য়ান্টট়া নি  করর  র়ে য়ানে ,  য়ােক়া ট়ারি ও রর তয    
ও। 
 
তয নম হ ়া ট়ার নিরক ত়ানকরয আরি়া হকি, সনন্ধগ্ধে়ারব িশ্ন কর  হস  য়ানররক। 
 
আনম নস্থর কর়ার হেষ্ট়া করনি ়াম ওট়ারত আগুি  ়াি়ারত  র  হক়ারি়া জ়ািযট়া সবরেরয 
ে়া   রব, ব    য়ানর। 
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ড়াডন  হ িি নিরক হ ়াুঁেট হখ , ওর হি়াট্ট মযরখ একট়া েীনতর ি়ায়া। 
 
তয  তয নম  ়ারর়া ি়া–ডয়াড হত়াম়ারক ব়ারণ করররি তয নম ময়া… ময়ানজক কররত  ়াররব ি়া– 
বর রি হত়াম়ারক ব়ান়ে হথরক িয ুঁর়ে হফর  হিরব–আর হত়াম়ার য়াওয়ার হক়ারি়া জ়াযি়া 
হিই হত়াম়ার হক়ারি়া বন্ধয ও হিই হয হত়াম়ারক নিরয য়ারব। 
 
নজি়ানর!  ক়ানর!  য়ানর তীব্র করণ্ঠ ব  । হ ়াক়াস হ ়াক়াস… স্কয ইিন  উইিন … 
 
ম়াআআআআআআম? আতটি়াি করর উঠ  আর দ্রুত  িরক্ষর   ়া়ে়া হিৌ়ে নি  
ড়াডন । ম়াআআআআম! ও কররি, ইউ হি়া হ ়ায়াট! 
 
এই এক ময ূতট মজ়া কর়ার জরিয  য়ানররক অরিক মূ য নিরত  রযনি । ড়াডন ও বযথ়া 
 ়াযনি হ ়া ট়ারও হক়ারি়া ক্ষনত  যনি। আন্ট হ তয নিয়া যনিও বয রত হ ররনির ি  য়ানর 
হক়ারি়া য়ািযর ি়ার নিরযও য়াযনি। তবযও আন্ট হ তয নিয়া এক ে়ানর  য়াি নিরয  য়ানররক 
ম়াররত হতর়ে আসর ি। আঘ়াত  ়ািরত উিযত আন্ট হ তয নিয়ার ে়ানর ফ্র়াইং  য়ািট়ারক 
এ়ে়াব়ার জিয  য়ানররক ম়াথ়া নিেয  করর  ়া ়ারত  রযনি । ি়ানস্ত ন রসরব ত়ার ও র 
অরিকগুর ়া ক়াজ ে়ান রয হিয়া  র ়া, এবং ত়ারক িনতজ্ঞ়া কররত  র ়া হয, ক়াজ হির্ 
ি়া  ওয়া  যটন্ত হস খ়ারব ি়া। 
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ে়ানরনিরক ড়াডন   ়াযে়ানর কররি,  য়ানরর ক়াজ কর়া হিখরি আর আইসনেম খ়ারে। 
 য়ানর জ়াি়া ়া  নরষ্ক়ার করররি, ি়ান়ে িযরযরি,  ি-এর ঘ়াস আর হি়া ়ার র ে়ার়াগুর ়ারক 
হিরটরি,  ়ানি নিরযরি এবং ব়াি়ারির হবেগুর ়ারক আব়ার রং করররি। ম়াথ়ার ও র 
সূযট িিিি কররি, ঘ়ার়ের হ িিট়ায হযি আগুি জ্ব়ান রয নিরযরি।  য়ানর জ়ািত ত়ার 
ড়াডন র ফ়াুঁরি  ়া হিয়া উনেত  যনি। নকন্তু ড়াডন  নঠক ওই কথ়াট়াই বর রি হযট়া হস 
নিরজও ে়াবনি …..  যরত়া হ ়াি়াটটসট-এ আসর ই ত়ার হক়ারি়া বন্ধয  হিই… 
 
এখি যনি ত়ার়া নবখয়াত  য়ানর  ট়াররক এ অবস্থ়ায হিখরত়া, ে়াব  হস নতক্তত়ার সরে 
ফয র র হবডগুর ়ার উ র স়ার ি়ে়ারত ি়ে়ারত। ন ঠ বযথ়া কররি, মযখ হবরয অর ়ার 
ি়ার়ায ঘ়াম  ররি। 
 
এরকব়ারর ক্ল়ানন্তর হির্  যট়ারয অবরিরর্ সন্ধয়া স়ার়ে স়াতট়ায হস আন্ট হ তয নিয়ার ড়াক 
শুিরত হ র ়া। 
 
 রযরি এব়ার এরস়া! ক়ািরজর ও র নিরয  ়ারট়া। 
 
খযনিরত  য়ানর েকেরক নকরেরির ি়ায়ায ের  এর ়া। নকরেি নফ্ররজর ও রর ররযরি 
র়ারতর বর়াদ্দ  যনডংট়া : হত়া ়া ম়াখরির ব়ে একট়া ত়া  এবং নেনি ম়াখ়ারি়া ে়ারয়ার ট। 
অরেরি িরম  রে হর়ারস্টড  কট। 
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জ নি হখরয ি়াও! এক্ষয নণ হমসির়া ের  আসরবি, ে়ে়া ি ়ায ব র ি আন্ট হ তয নিয়া। 
হিনখরয নির ি নকরেি হটনবর র উ র র়াখ়া িযি়াইস রুনট আর এক ি ়া  নির। 
ইরত়ামরিযই নতনি নিরজ  র়ে হফর রিি স়ামি হি়া ়া ী ককরট  হড্রস। 
 
 ়াতমযখ িযরয  য়ানর  ়াুঁন রয  ়ে  ত়ার সকরুণ র়ারতর খ়াব়াররর উ র। হির্  ওয়া ম়াত্র 
আন্ট হ তয নিয়া দ্রুত ত়ার হিটট়া সনররয হফ র ি। জ নি! ও রর! 
 
ন নেং রুরমর িরজ়া হ রর়াব়ার সময এক   ক হিখরত হ র ়া আঙ্ক  ে়ািটি এবং 
ড়াডন র  ররি নডি়ার জয়ারকট এবং হব়া ট়াই। উ ররর ত ়ায ম়াত্র  ়া নিরযরি অমনি 
নিরের কন ং হব  হবরজ উঠ , নসুঁন়ের হি়া়ে়ায আঙ্ক  ে়ািটরির র়ারি- ়া  হে ়ার়াট়া 
হিখ়া হির ়া। ওর নিরক ত়ানকরয ব র ি, 
 
মরি হরখ-একট়া িে … 
 
 ়া নটর  নটর   য়ানর ত়ার হবডরুরম হ ৌঁরি হির ়া, েয ন স়ারর হেতরর েয রক িরজ়া বন্ধ 
কররই অবস়ারি িন়েরয  ়ে  নবি়াি়ার ও র। 
 
নকন্তু মরি  র ়া হক হযি আরি হথরকই ত়ার নবি়াি়ায বরস আরি। 
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ডরবিি হুঁরিযারি 
 
 য়ানর ি়ায নেৎক়ার করর উরঠনি , অরিক করষ্ট নিরজরক স়ামর  নি । নবি়াি়ার ও র 
বস়া হি়াট্ট জীবট়ার ব়ািযররর মরত়া নবর়াট িযরট়া ক়াি আর ক ়ার র নিরে হবনররয আস়া 
হটনিস ব  স়াইরজর িযরট়া হে়াখ। ময ূরতটর মরিয  য়ানর বয রত  ়ার  এট়াই ত়ারক সক়ার  
ব়াি়ারির হ ়া  হথরক  ক্ষয করনি । 
 
ওর়া  রস্পররর নিরক   ক ীি ত়ানকরয থ়াক । নিরের    হথরক ড়াডন র ি ়া হি়াি়া 
হি । 
 
আনম নক আ ি়ারির হক়াট িযরট়া নিরত  ়ানর, নমস্ট়ার অয়ান্ড নমরসস হমসি? 
 
জীবট়া নবি়াি়া হথরক হিরম  য়ানরর উরদ্দরি এমি  য ুঁরক হব়া কর  হয ওর িীঘট সরু 
ি়াকট়া হমর র ক়ার টট িয ুঁরয হফ  ।  য়ানর হখয়া  কর  ওট়ার  ররি ব়ান রির  যররি়া 
ওয়ার়ের মরত়া জ়াম়া,  ়াত আর  ়ারযর জরিয ফয রট়া কর়া। 
 
এই ম়ারি– য়ার ়া, ব    য়ানর সন্ত্রস্ত  রয। 
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 য়ানর  ট়ার, ব   জীবনট, তীক্ষ্ণ উুঁেয  স্বরর,  য়ানর নিনশ্চত হয আওয়াজট়া নিেত ়া  যটন্ত 
হিরি। এতনিি িরর ডনি অ ি়ার সরে হিখ়া কররত হেরযরি, সয়ার … এট়া এমি 
একনট সম্ম়াি …। 
 
ি–িিযব়াি, ব    য়ানর হিয়ার র নকি়ার়া হঘরম এনিরয নিরয হডস্ক হেয়ারর ডয রব হি  
হস,  ়ারিই হ ডউইি, ওর নবর়াট খ়াুঁে়ায ঘযরম নবরে়ার।  য়ানর নজজ্ঞ়াস়া কররত ে়াই , 
তয নম নক করর়া? নকন্তু ে়াব  িথরমই এট়া নজরজ্ঞস কর়া খযবই অেদ্রত়া  রয য়ারব, মত 
 নরবতটি করর নজজ্ঞ়াস়া কর , তয নম হক? 
 
ডনি, সয়ার শুিয ডন । ডনি নি িৃ -ড়াইিী, ব   জীবনট। 
 
ও –ত়াই ি়ানক? ব    য়ানর। আনম– ম়ারি অেদ্র ব়া অমি নকিয  রত ে়াই ি়া, নকন্তু হবড 
রুরম িৃ -ড়াইিী থ়াক়ার উ যযক্ত সময আম়ার জরিয এট়া িয। 
 
নিরের ন নেং রুম হথরক আন্ট হ তয নিয়ার উচ্চ স্বররর হমনক  ়ানস হি়াি়া য়ানে । িৃ -
ড়াইিী ম়াথ়া নিেয  করর বরস রই । 
 
 য়ানর দ্রুত ব  , হত়াম়ারক হিরখ হয আনম খযনি  ইনি ত়া িয, নকন্তু, ম়ারি, এখ়ারি 
আস়ার নক হক়ারি়া নবরির্ ক়ারণ আরি? 
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ও ,  য়াুঁ, সয়ার, আন্তনরকে়ারব ব   ডনি। ডনি আ ি়ারক ব রত এরসরি, সয়ার….হবি 
মযিনক , সয়ার….ডনি ে়াবরি হক়াথ়া হথরক শুরু কর়া য়ায… 
 
নবি়াি়াট়া হিনখরয  য়ানর িম্রে়ারব ব , বরস়া। 
 
িৃ -ড়াইিীট়া সিরে ক়ান্ন়ায হেরে  ়ে ,  য়ানর হ   েয। 
 
ওর মরি  র ়া নিরের কণ্ঠস্বরগুর ়া হযি হ ়াুঁেট হখ । ওর়া হব়াি য শুিরত হ রযরি। 
 
আনম িযিঃনখত, ও নফসনফস করর ব  , আনম হত়াম়ার মরি কষ্ট নিরত ে়াইনি। 
 
আম়ার মরি কষ্ট? িৃ -ড়াইিীর ি ়া বযরজ এর ়া। ডনিরক কখিও হক়ারি়া উইজ়াডট 
বসরত বর নি ত়ারির সম়াি মরি করর— 
 
সিি  য়ানর ওরক থ়াম়ারি়ার হেষ্ট়া কর , স়ান্ত্বি়া নিরয নবি়াি়ায নিরয বনসরয নি । 
হ ুঁেনক নিরয তখিও ক়ান্ন়া থ়াম়ারি়ার হেষ্ট়া কররি ও। ওরক হিখরত  ়ািরি ব়েস়ে 
একট়া কয ৎনসত  যতয র র মরত়া। অবরিরর্ নিযন্ত্রণ কররত সক্ষম  র ়া হস, ওর নবি়া  
িযরট়া হে়াখ সজ  হক়াম  িৃনষ্টরত  য়ানরর নিরক ত়ানকরয রই । 
 
হব়াি য খযব হবনি ে়া  উইজ়ারডটর সরে হত়াম়ার স়াক্ষ়াৎ  যনি, ওরক ে়াে়া কর়ার হেষ্ট়ায 
ব    য়ানর। 
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ডনি ওর ম়াথ়া ি়া়ে । ত়ার র,  ঠ়াৎ হক়ািরকম আে়ার্ ি়া নিরযই হস  ়ানফরয উরঠ 
জ়াি়া ়ায ওর ম়াথ়া ঠয করত শুরু কর , সরে নেৎক়ার, ডনি খ়ার়া ! ডনি খ়ার়া ! 
 
ি়া–নক করি তয নম?  ়ানফরয উরঠ ওরক আব়ার নবি়াি়ায হটরি আিরত আিরত ে়া ়া 
ি ়ায ন সন নসরয ব    য়ানর। তীক্ষ্ণ নেৎক়ার করর হজরি উরঠ হ ডউইক  ়াির র মরত়া 
খ়াুঁে়ার সরে ওর ড়াি়া  ়া ট়ারত  ়াি । 
 
ডনির নিরজরক ি়ানস্ত নিরত  রব, স়ার, ড়াইিীট়া ব  । ও এখি স়াম়ািয হটর়া  রয 
হিরি। ডনি ত়ার  নরব়ার সম্পরকট ি়ায বিি়াম করর হফর নি , সয়ার …..। 
 
হত়াম়ার  নরব়ার? 
 
হয উইজ়াডট  নরব়ারর ডনি ক়াজ করর সয়ার….. ডনি িৃ -ড়াইিী .. নেরক়ার র জিয 
একনট উইজ়াডট  নরব়ারর অবিযই ত়ারক ক়াজ কররত  রব… 
 
ওর়া জ়ারি হয তয নম এখ়ারি? নজজ্ঞ়াস়া কর   য়ানর উৎসযক  রয। 
 
ডনি নি নরত  র ়া। 
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ওই ি়া, সয়ার, ি়া… ডনির নিরজরক গুরুতরে়ারব ি়ানস্ত নিরত  রব আ ি়ারক হিখরত 
আস়ার জরিয, সয়ার। এর জরিয ডনিরক ওরেরির িরজ়ায ত়ার ক়াি আটরক র়াখরত 
 রব। যনি ওর়া কখিও জ়ািরত  ়ারর, সয়ার… 
 
নকন্তু ওরেরির িরজ়ায ক়াি আটরক র়াখর  নক ওর়া হটর  ়ারব ি়া? 
 
এ বয়া ়ারর ডনির সরন্দ  ররযরি। সব সমযই হক়ারি়া ি়া হক়ারি়া ক়াররণ ডনির 
নিরজরক ি়ানস্ত হিয়ার িরক়ার  র়ে, সয়ার। ওর়া ডনিরক এট়া কররত হিয, সয়ার। 
কখিও কখিও ওর়া আম়ারক অনতনরক্ত ি়ানস্ত হিয়ার কথ়া মরি কনররয হিয…। 
 
ত়া র  তয নম ওরিররক হির়ে আরস়া ি়া হকি?  ়া ়াও ি়া হকি? 
 
একজি িৃ -ড়াইিীরক মযনক্ত নিরত  য, সয়ার। এবং ওই  নরব়ার কখিই ডনিরক মযনক্ত 
হিরব ি়া… ডনি আমৃতয য ওই  নরব়াররর ক়াজ করর য়ারব, সয়ার… 
 
 য়ানর অ  ক ত়ানকরয রই । 
 
আর আনম ে়াবনি ়াম এখ়ারি আরর়া ে়ার সপ্ত়া  আম়ারক কী ি়া কনঠি  নরনস্থনতর মরিয 
থ়াকরত  রব, ব   হস। অবিয এখি হত়াম়ার ক়ান িী শুরি ড়াসটন রির ি়ায ম়ািনবক 
বর  মরি  রব। হত়াম়ারক নক হকউই স়া ়াযয কররত  ়ারর ি়া? আনম  ়ানর ি়া? 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য চেম্বাি অ্ব রিক্রেটি । চে. চে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

25 

www.bengaliebook.com                                  িূরেপত্র 
 

 

ি়ায সরে সরে  য়ানর ে়াব , যনি হস কথ়া ি়া ব ত। ডনি আব়ার কৃতজ্ঞত়ার ক়ান্ন়ায 
হেরে  ়ে । 
 
নিজ,  য়ানর  ়াির র মরত়া নফসনফস করর ব  , নিজ েয   করর়া। যনি ড়াসটন র়া নকিয 
হি়ারি, যনি ওর়া জ়ারি তয নম এখ়ারি… 
 
 য়ানর  ট়ার নজজ্ঞ়াস়া কররি হস ডনিরক স়া ়াযয কররত  ়ারর নক ি়া…ডনি হত়াম়ার 
ম ়ািযেবত়ার কথ়া শুরিরি, সয়ার, নকন্তু হত়াম়ার সিগুরণর কথ়া কখরি়া জ়ািত ি়া…। 
 
 য়ানরর ক়াি িরম  রত  ়াি , ব  , আম়ার ম ়ািযেবত়ার কথ়া য়াই শুরি থ়ারক়া ি়া 
হকি সবট়াই  ়া ়া়ে সম়াি ব়ারজ। এমিনক আনম হ ়াি়াটটস-এ আম়ার ইয়ারর িথম  যটন্ত 
 ইনি,  রযরি  ়ারনমওি, হস… 
 
নকন্তু দ্রুত হথরম হির ়া হস, ক়ারণ  ়ারনমওরির কথ়া ে়াব়া ত়ার জরিয হবিি়াি়াযক।  
 
 য়ানর  ট়ার নবিযী এবং েদ্র, ব   ডনি শ্রদ্ধ়ার সরে, ওর হি়া ়াক়ার হে়াখ িযরট়া হযি 
জ্ব রি।  য়ানর  ট়ার ওর নবজরযর কথ়া বর  ি়া, ত়ার নবজয ত়ার ও র য়ার ি়াম নিরত 
 য ি়া। 
 
হেন রডমটট? ব    য়ানর। 
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ব়ািযর়ের মরত়া িযরট়া ক়ারির ও র  ়াত ে়া ়া নিরয গুনেরয উঠ  ডনি, আ , ি়াম 
হিরবি ি়া, সয়ার! ি়াম হিরবি ি়া! 
 
সনর,  য়ানর ব   দ্রুত। আনম জ়ানি অরিক হ ়াক এট়া  িন্দ করর ি়া আম়ার বন্ধয  রি… 
 
আব়ার থ়াম   য়ানর। ে়াব  ররির কথ়া ে়াব়াট়াও কষ্টকর। 
 
ডনি  য়ানরর নিরক  য ুঁক , ওর হে়াখ হজ়া়ে়া ি়ান়ের হ ড ়াইরটর মরত়া নবি়া । 
 
ডনি শুরিরি ব ়াবন   রে, ব   হস ে়াে়া ি ়ায, অন্ধক়াররর  রডটর সরে  য়ানর 
 ট়াররর নেতীযব়ার হিখ়া  রযরি, ম়াত্র করযক সপ্ত়া  আরি…এবং আব়ারর়া  য়ানর  ট়ার 
রক্ষ়া হ রযরি। 
 
 য়ানর সম্মনতরত ম়াথ়া ি়া়ে  এবং  ঠ়াৎ কররই ডনির হে়াখ িযরট়া জর  েকেক করর 
উঠ । 
 
আ , সয়ার, ঘি ঘি শ্ব়াস নি  ডনি,  ররির ব়ান রির হখ়া ট়া নিরয মযখট়া মযরি নি । 
 য়ানর  ট়ার স়া সী এবং বীর! ইরত়ামরিযই নতনি অরিকগুর ়া নব ি স়া রসর স়ারথ 
হম়াক়ানব ়া করররিি! নকন্তু ডনি এরসরি  য়ানর  ট়াররক রক্ষ়া কররত, ত়ারক স়াবি়াি 
কররত, যনি ত়ারক  রর ওরেরির িরজ়ায ক়াি বন্ধ করর র়াখরত  য তবযও…. য়ানর 
 ট়াররর নকিযরতই হ ়াি়াটটস এ নফরর য়াওয়া উনেত  রব ি়া। 
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রুরম িীরবত়া হিরম এর ়া। শুিয হি়াি়া য়ারে নিরের ত ়ার িযনর ক়াট়ার িে এবং আঙ্ক  
ে়ািটরির িম িম কর়া ি ়ার িে। 
 
নক–নক? হত়াত ়ারত শুরু কর   য়ানর  ট়ার। নকন্তু আম়ারক হত়া নফরর হযরত  রব–
হসরেম্বররর এক ত়ানররখ ট়ামট শুরু  রে। এই স্কয  ই হত়া আম়ারক এনিরয নিরয য়ারে। 
তয নম হত়া জ়াি ি়া ওখ়ািট়ায নক-রকম। এট়া আম়ার স্থ়াি িয। আম়ার স্থ়াি হত়াম়ার 
িয নিয়ায হ ়াি়াটটস-এ।  
 
ি়া, ি়া, ি়া, হযি যন্ত্রণ়ায ক়াতরর উঠ  ডনি, এরত়া হজ়ারর হজ়ারর ম়াথ়া ি়া়ে  হয ওর 
ক়াি িযরট়া  ়াখ়ার মরত়া  ়া ট়ার ়া।  য়ানর  ট়াররক হসখ়ারিই থ়াকরত  রব হযখ়ারি নতনি 
নির়া ি। নতনি খযবই ম ৎ, খযবই ে়া , ত়ারক  ়ার়ারি়া য়ারব ি়া।  য়ানর  ট়ার যনি 
হ ়াি়াটটস-এ নফরর য়াি তরব মরণ, নব রি  ়েরবি নতনি। 
 
হকি? অব়াক  রয নজজ্ঞ়াস়া কর   য়ানর। 
 
একট়া র়্েযন্ত্র আরি,  য়ানর  ট়ার। হ ়াি়াটটস স্কয   অফ উইেে়াফট অয়ান্ড উইজ়ারনড-হত 
এ বির খযব েয়ািক সব ঘটি়া ঘট়ারি়ার র়্েযন্ত্র  রযরি। নফস নফস করর ব রত ব রত 
নিউরর উঠ  ডনি। ডনি এট়া করযক ম়াস িররই জ়ািত, সয়ার,  য়ানর  ট়াররর নিরজরক 
নব রির মরিয হফ ়া উনেত  রব ি়া। নতনি খযবই গুরুে ূণট। 
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নক েয়ািক ঘটি়া? সরে সরে নজজ্ঞ়াস়া কর   য়ানর। 
 
ডনি একট়া অদ্ভযত িে কর  হযি ওর ি ়া বযরজ আসরি এবং ত়ার র  ়াির র মরত়া 
হিয়ার  ম়াথ়া ঠয করত শুরু কর । 
 
নঠক আরি, ওর ব়াহ খ়ামরে িরর নেৎক়ার কর   য়ানর। আনম বয রত  ়ারনি, তয নম ব রত 
 ়ারি ি়া। নকন্তু তয নম আম়ারক স়াবি়াি করি হকি?  ঠ়াৎ ওর ম়াথ়ায একট়া অনিয নেন্ত়া 
হখর  হি । ি়াুঁ়ে়াও–হে়া –িযিঃনখত–তয নম জ়াি ইউ হি়া হ-এর সরে হত়া এর হক়ারি়া 
সম্পকট হিই, আরি? হত়াম়ারক মযরখ নকিয ব রত  রব ি়া, শুিয ম়াথ়া ি়া়ের ই ে রব, 
ডনির ম়াথ়াট়া আব়ার হিয়ার র নিরক হযরত হিরখ ত়া়ে়াত়ান়ে ব    য়ানর। 
 
িীরর িীরর ডনি ওর ম়াথ়া ি়া়ে । 
 
ি়া–ি়া, য়ার ি়াম হিয়া য়ায ি়া নতনি িি, সয়ার। 
 
নকন্তু ডনির হে়াখ হজ়া়ে়া ব়ে ব়ে  রয হির ়া, মরি  রে ও  য়ানররক হক়ারি়া ইনেত 
কররত ে়ারে। অবিয  য়ানর তখিও এরকব়ারর অথথ স়ািরর। 
 
ওর হত়া হক়ারি়া ে়াই হিই, আরি? 
 
ম়াথ়া ি়া়ে  ডনি, ওর হে়াখ আরর়া ব়ে  র ়া। 
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হবি, আনম নকন্তু ে়াবরত  ়ারনি ি়া আর ক়ার হ ়াি়াটটস-এ েযংকর সব বয়া ়ার ঘট়ারি়ার 
স়ামথটয ররযরি, ব    য়ানর। ম়ারি আনম ব রত ে়াইনি, ড়াম্ব রড়ার ররযরিি, ত়ারির 
মরিয একজি। তয নম জ়াি ড়াম্ব রড়ার হক, জ়াি ি়া? 
 
ডনি ম়াথ়া হি়ায়া । 
 
আ ব়াস ড়াম্ব রড়ার এ য়াবৎ হ ়াি়াটটস-এর সবটরশ্রষ্ঠ হ ডম়াস্ট়ার। ডনি জ়ারি সয়ার। 
ডনি শুরিরি, েূ়ে়ান্ত  যট়ারয ড়াম্ব রড়াররর ক্ষমত়া য়ার ি়াম হিয়া উনেত িয ত়ার 
সমকক্ষ। নকন্তু সয়ার, বয়াকয   নফস নফস ম়াত্র়ায হিরম এর ়া ডনির ি ়ার স্বর, এমি সব 
ক্ষমত়া ররযরি হযগুর ়া ড়াম্ব রড়ারও… ক্ষমত়া হক়ারি়া ে়া  উইজ়ারডটর….. 
 
এবং  য়ানর ত়ারক থ়াম়ারি়ার আরিই, ডনি  ়াফ নিরয নবি়াি়া হথরক ি়াম ,  য়ানরর 
হটনব   য়াম্পট়া নিনিরয নিরয নিরজর ম়াথ়ায ম়াররত  ়াি  ক়াি ফ়াট়ারি়া তীক্ষ্ণ েীৎক়ার 
কররত কররত। 
 
 ঠ়াৎ িীেত ়ায সব নকিয িীরব  রয হি ।  য়ানরর  ়াটট নবট হবর়ে হি , িযরসরকন্ড  র 
হি়াি়া হি  আঙ্ক  ে়ািটি    রুরম এসরিি, ব রিি, নিশ্চযই ড়াডন  আব়ার ত়ার 
হটন নেিি অি করর হররখরি, হিন়ে কয ত্ত়ার ব়াচ্চ়া! 
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জ নি! ওয়াডটরর়ারব! ন সন নসরয ব    য়ানর, ডনিরক ওট়ার হেতর হঠরস ের , িরজ়া 
বন্ধ করর নিরজরক নবি়াি়ার ও র িয ুঁর়ে নি । নঠক তখিই িরজ়ার  য়ারন্ড ট়া ঘযররত 
শুরু কর । 
 
এরকব়ারর  য়ানরর মযরখর ক়ারি মযখ নিরয ি়াুঁত ক়েম়ে করর আঙ্ক  ে়ািটি ব র ি, 
বিম়াইনি করনিস? তয ই আম়ার িল্পট়াই ম়ানট করর নিন , হযইম়াত্র জ়া ়ািী িল্ফ–
হখর ়ায়া়ে হজ়াকট়ার আস  জ়াযি়ায এরসনি নঠক তক্ষয নণ হসট়ার ব়ারর়াট়া ব়ানজরয 
ি়া়েন …. আর একট়া িে যনি হবর কনরস তরব জন্ম়ারি়ার জরিয হত়ারক আফরস়াস 
কররত  রব! 
 
সিরে  ়া হফর  রুম ি়া়ের ি নতনি। 
 
ক়াুঁ রত ক়াুঁ রত  য়ানর ডনিরক ওয়াডটরর়াব হথরক হবর করর আি । 
 
হিরখি এখ়ারি নক অবস্থ়া? ব   হস। এব়ার বযর ি হকি আম়ারক হ ়াি়াটটস-এ নফরর 
হযরত  রব? ওই একট়াই জ়াযি়া ররযরি আম়ার। ত়াি়া়ে়া, আম়ার মরি  য ওখ়ারি 
আম়ার বন্ধয ও ররযরি। 
 
বন্ধয , য়ার়া  য়ানর  ট়াররর ক়ারি নেনঠও হ রখ ি়া? েতয রত়ার সরে ব   ডনি। 
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আনম আি়া করনি ওর়া  যরত়া–ি়াুঁ়ে়াও, ব    য়ানর নবরক্ত  রয। তয নম নকে়ারব জ়াি, 
আম়ার বন্ধয র়া আম়ারক নেনঠ ন খরি ি়া? 
 
 ়া বি  করর ি়াুঁ়ে়া  ডনি। 
 
ডনির সরে  য়ানর  ট়াররর র়াি কর়া উনেত  রব ি়া–ডনি এট়া ে়া র জরিযই করররি.. 
 
তয নম নক আম়ার সব নেনঠ আটরক র়াখনির ? 
 
ডনির ক়ারিই এগুর ়া ররযরি সয়ার, ব   ও। দ্রুতত়ার সরে  য়ানরর আওত়ার ব়াইরর 
ের  এর ়া।  ররির ব়ান রির ওয়া়েট়ার হেতর হথরক হস একট়া এিরে ়ার র হি়াি়া 
হবর কর ।  য়ানর  ়ারনমওরির  নরষ্ক়ার  ়ারতর হ খ়া হিখরত হ  , ররির অ নরেন্ন 
হ খ়াও হব়া ়া য়ারে, এমি নক নকিয ন নজনবনজও হিখরত এরকব়ারর হ ়াি়াটটস-এর 
হিমনক ়ার  য়ানেরডর  ়ারতর হরখ়ার মরত়া। 
 
ডনি আের র সরে ময়ানরর নিরক ত়াক়ার ়া। 
 
 য়ানর  ট়াররর র়াি কর়া উনেত  রব ি়া… ডনি আি়া কররনি …. যনি  য়ানর  ট়ার 
ে়ারবি হয ত়ার বন্ধয র়া ত়ারক েয র  হিরি…. ত়া র   য়ানর  ট়ার আর স্কয র  নফরর হযরত 
ে়াইরবি ি়া, সয়ার…। 
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 য়ানর নকিযই শুিনি  ি়া। নেনঠগুর ়া হিয়ার জিয  ়াত ব়া়ে়ার ়া, নকন্তু ডনি  ়ানফরয ওর 
ি়াি়ার র ব়াইরর ের  হি । 
 
 য়ানর  ট়ার নেনঠগুর ়া  ়ারবি, সয়ার, যনি নতনি ডনিরক কথ়া হিি হয, নতনি আর 
হ ়াি়াটটস-এ নফরর য়ারবি ি়া। আ  সয়ার! আ ি়ার এই নব রির মযরখ়াময নখ  ওয়া নঠক 
 রব ি়া! ব যি আ নি নফরর য়ারবি ি়া, সয়ার! 
 
ি়া, হররি ব    য়ানর, আম়ারক আম়ার বন্ধয রির নেনঠগুর ়া ি়াও! 
 
ত়া র   য়ানর  ট়ার হক়ারি়া উ ়ায আর র়াখ  ি়া, মি খ়ার়া  করর ব   ক্ষয রি 
ড়াইিীট়া। 
 
 য়ানর ি়ে়ার আরিই, ডনি হবডরুরমর িরজ়ার নিরক তীর হবরি িযট , িরজ়া খযর  
হিৌর়ে নসুঁন়ে হবরয ি়ামরত শুরু কর । 
 
 য়ানরর মযখ শুনকরয হিরি, হ ট হেতরর হসুঁনিরয হি ,  ়াফ নিরয  য়ানর ওর হ িি 
হ িি িযট , তরব হখয়া  হররখরি হযি িে ি়া  য। নসুঁন়ের হির্ নতিট়া ি়া  এক 
 ়ারফ হ নররয হস এরকব়ারর  র র ক়ার টরটর ও র হব়ে়ার র মরত়া  র়েই ে়ারনিরক 
ডনিরক খয ুঁজ । শুিরত হ   খ়াব়ার ঘরর আঙ্ক  ে়ািটি ব রিি, …হ তয নিয়ারক 
আরমনরক়াি জ ক -নমনস্ত্ররির সম্পরকট হসই মজ়াি়ার িল্পট়া ব যি নমিঃ হমসি, ও ি়া, 
হি়াি়ার জিয এরকব়ারর অনস্থর  রয হিরি… 
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 য়ানর হিৌর়ে   ট়া হ নররয র়ান্নঘরর ের  এর ়া এবং ত়ার মরি  র ়া হির র ম়া খ়াি 
হথরক হ টট়া অিৃিয  রয হিরি। 
 
আন্ট হ তয নিয়ার ততনর ম়াস্ট়ারন স একট়া  যনডং, নেরমর  ়া ়া়ে এবং নেনি হিয়া 
ে়ারয়ার ট সব ে়াসরি, নসন ং এর ক়ারি ব়াত়ারস ে়াসরি। হক়াণ়ায একট়া ক়াব়ারডটর 
ও র জর়ে়াসর়ে়া  রয বরস আরি ডনি। 
 
ি়া, কনকরয উঠ   য়ানর। নিজ… ওর়া আম়ারক হমরর হফ রব… 
 
 য়ানর  ট়াররক ব রত  রব হস আর স্কয র  নফরর য়ারব ি়া। 
 
ডনি…. নিজ… 
 
ব যি সয়ার… 
 
আনম ব রত  ়ানর ি়া। 
 
ট্র্য়ানজক িৃনষ্টরত ডনি ে়াই  ওর নিরক। 
 
ত়া র  ডনিরক এট়া কররতই  রব সয়ার,  য়ানর  ট়াররর ে়া র জরিযই। 
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 যনডংট়া হমর র ও র  ়ে  ক়াি ফ়াট়ারি়া িরে। নেম নিটরক জ়াি়া ়া আর হিয়া  
হ  ট়ার ়া। নডিগুর ়া হেরে খ়াি খ়াি  র ়া। ে়াবযরকর একট়া ি ়াং িরের মরত়াই 
অিৃিয  রয হির ়া ডনি। 
 
খ়াব়ার ঘর হথরক নেৎক়ার হি়াি়া হির ়া, আঙ্ক  ে়ািটি সরজ়ারর েয রক  য়ানররক হিরখ িরক 
জরম ক়াঠ, ম়াথ়া হথরক  ়া  যটন্ত আন্ট হ তয নিয়ার  যনডং। িথরম মরি  রযনি  আঙ্ক  
ে়ািটি  যরর়া বয়া ়ারট়াই স়ামর  হিরবি (এই আম়ারির ে়ারে খযবই নবরক্ত–অরেি়া হ ়াক 
হিখর  ঘ়াবর়ে য়ায, এই জরিয আমর়া ওরক উ রত ়ায থ়াকরত বর নি ়াম…. জ়াতীয 
কথ়া নিরয), নবেরয  ়াথর হমসিরিররক ি়ায হঠর  আব়ার ড়াইনিং রুরম নিরয য়াওয়ার 
সময  য়ানরর  ়ারত ঘর হম়াি়ার একট়া ক়া ়ে গুুঁরজ নিরয নতনি ব র ি হমসিরির হযরত 
ি়াও ত়ার র ি়ারযর ি়া  হত়া ়া  রব হত়াম়ার। আন্ট হ তয নিয়া নফ্রজ়ার হথরক আরর়া নকিয 
আইসেীম হবর করর ি,  য়ানর তখিও ক়াুঁ রি, র়ান্ন়াঘর  নরস্ক়ার কররত শুরু কর । 
 
আঙ্ক  ে়ািটি ত়ার রও  যরত়া ওর সরে একট়া সমর ়াত়ায আসরত  ়াররত়া, যনি এই 
হ ুঁে়াট়া ি়া থ়াকত। 
 
নডি়ার হির্, হযই ি়া আন্ট হ তয নিয়া মযখশুনদ্ধর জিয নমরন্টর ব়ােট়া ব়ান়েরয নিরযরি 
ওমনি নবর়াট একট়া িৃ  ়ান ত হ ুঁে়া ড়াইনিং রুরমর জ়াি়া ়া নিরয উর়ে এর ়া, নমরসস 
হমসি-এর ম়াথ়ায একট়া নেনঠ হির়ে আব়ার জ়াি়া ়া নিরযই হবনররয হির ়া। অিরীরী 
হিত়াত্ম়ার মরত়া নেৎক়ার করর উঠর ি নমরসস হমসি এবং উচ্চস্বরর  ়াি  জ়াতীয কথ়া 
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ব রত ব রত হিৌর়ে ব়ান়ে হথরক হবনররয হির ি। নমস্ট়ার হমসি ততক্ষণই হসই 
ব়ান়েরত থ়াকর ি যতক্ষণ ব রত সময  ়ারি শুিয এই কথ়াট়া হয, ত়ার স্ত্রী হি়াট-ব়ে সব 
ম়ার র সক  িররির  ়ানখ সম্পরকট এরকব়ারর ি়াণঘ়ানত েরয েীত এবং ত়াই এট়া নক 
ত়ারির একট়া ত়াম়াি়া নি ? 
 
 য়ানর ি়াুঁন়েরয রই  নকরেরি,  ়ারত ঘর হম়াি়ার ক়া ়েট়া িয ়ারত আকর়ে িরর আরি হযি 
স়া স হয়াি়ারে, আঙ্ক  ে়ািটি এনিরয য়ারে ওর নিরক, হে়ারখ ি়ািবীয ে়া িী। 
 
এট়া  ়ে! হ ুঁে়ার আি়া নেনঠট়া ওর নিরক িয ুঁর়ে নিরয ি়াুঁরতর ফ়াুঁরক ন নসরয উঠর ি 
নতনি। 
 
হি  ়ে ওট়া! 
 
 য়ানর নেনঠট়া নি । ওর মরিয জন্মনিরির হক়ারি়া শুরেে়া হিই। 
 
নিয নমস্ট়ার  ট়ার, 
হি়ারযন্দ়া সূরত্র আমর়া জ়ািরত হ ররনি আ নি হযখ়ারি থ়ারকি হসখ়ারি আজ র়াত িযট়া 
ব়ারর়া নমনিরট হ ়াে়ার ে়ামট ম়ায়া নবিয়া িরয়াি কর়া  রযরি। 
আ নি জ়ারিি অি়াপ্তবযস্ক জ়ািযকররির স্কয র র ব়াইরর ম়ায়া নবিয়া িরয়াি করব়ার 
অিযমনত হিই এবং আ ি়ার নিক হথরক এই নবিয়ার আরর়া িরয়াি  র  আ ি়ারক স্কয   
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হথরক বন ষ্ক়ারও কর়া  রত  ়ারর (অি়াপ্তবযস্করির ম়ায়ানবিয়া িরয়ারির যযনক্তসেত 
নিযন্ত্রণ সম্পনকটত নডনে, ১৮৭৫, অিযরেি নস) 
আমর়া আ ি়ারক আরর়া েরণ কনররয নিরত ে়াই হয, হয হক়ারি়া জ়ািয তৎ রত্ত়া য়া অ-
জ়ািযকর সম্প্রি়ায (ম়াি )-এর িজরর  ়েব়ার  য ুঁনক ররযরি, ইন্ট়ারিয়ািি়া  
কিরফড়াররিি অফ ওয়ার কস স্টয়াটয ট অফ নসরেনসর ১৩ ি়ার়া অিযয়াযী ম়ার়াত্মক 
অ র়াি। 
আ ি়ার িযনট উ রে়াি করি! 
আ ি়ারই এক়ান্ত, 
ম়াফ়াল্ড়া  ়াকট 
ময়ানজরকর অসেত বযব ়ার সম্পনকটত িপ্তর 
ময়ানজক মন্ত্রণ়া য 
 
নেনঠ হথরক মযখ তয র   য়ানর হে়াক নি  । 
 
তয নম আম়ারির জ়াি়াওনি হয স্কয র র ব়াইরর ম়ায়া িরয়াি কর়া হত়াম়ার জিয নিরর্ি, 
ব র ি আঙ্ক  ে়ািটি হে়ারখ  ়াি ়ানমর নবেয রণ স্পষ্ট। ব রত েয র  হিি…..হত়াম়ার মরি 
নি  ি়া ….। 
 
নতনি বয ডরির মরত়াই  য়ানরর স যিনক্তর ও র হের  বসরিি, সমস্ত ি়াুঁত মযখ নখুঁনেরয। 
হবি, হত়াম়ার জরিয সযসংব়াি আরি…. আনম হত়াম়ারক ত়া ়া হমরর র়াখব, তয নম আর ওই 
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স্কয র  নফরর য়াে ি়া…. কখরি়াই ি়া…. আর তয নম যনি ম়ায়া নবিয়ার িরয়ারি নিরজরক 
মযক্ত করর়া ত়া র  ওর়াই হত়াম়ারক স্কয   হথরক হবর করর হিরব! 
 
উন্ম়ারির মরত়া  ়াসরত  ়াসরত নতনি  য়ানররক হটরি ন ুঁের়ে ও রত ়ায নিরয ে র ি। 
 
আঙ্ক  ে়ািটরির কথ়া ব ়ার িরি হযমি খ়ার়া  হতমনি ম়ািযর্নটও খ়ার়া ।  রনিি 
সক়ার   য়ানরর জ়াি়া ়ায হ ়া ়ার নিক  ়াি়ারি়ার জরিয নতনি হ ়াক িরর আির ি। নতি 
হব ়া  য়ানররক স়াম়ািয নকিয খ়াব়ার হযি হিয়া য়ায ত়ার জরিয আঙ্ক  ে়ািটি নিরজই 
হবডরুরমর িরজ়ায হেৌরক়া নিদ্র করর একট়া কয়াট ফ্লয়া   ়ানিরয নির ি। সক়া -সন্ধয়ায 
ব়াথরুম বযব ়াররর জরিয  য়ানররক িযব়ার হবর  রত হিয়া  রত়া। এ ি়া়ে়া েনিি ঘন্ট়াই 
ত়ারক রুরম আটরক র়াখ়া  রত়া। 
 
নতিনিি  রও ড়াসটন রির মরিয িরম  ওয়ার  ক্ষণ হিখ়া হি  ি়া এবং  য়ানরও এই 
িি়া হথরক হবর  ব়ার হক়ারি়া উ ়ায হিখরত হ র ়া ি়া। নবি়াি়ায শুরয শুরয জ়াি়া ়ার 
নিরকর ও রর সূযট অস্ত হযরত হিরখ আর ে়ারব ওর  নরণনত নক  রব। 
 
ময়ানজক অথট়াৎ ম়ায়া নবিয়া িরয়াি করর রুম হথরক নিরজরক হবর করর নক  ়াে, যনি 
ওট়া কর়ার জিয হ ়াি়াটটস ত়ারক বন ষ্ক়ার করর? নিরেট-ড্র়াইরে জীবি হযি হথরম 
হির ়া। এখি ড়াসটন র়া জ়ারি হয, ত়ারির সক়ার  ব়ািয়ে  রয হজরি ওঠ়ার আিঙ্ক়া হিই, 
এই ে়ারব  য়ানর ত়ার একম়াত্র অস্ত্রনট  ়ার়ার ়া। ডনি  যরত়া হ ়াি়াটটস-এর সম্ভ়াবয 
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েযংকর ঘটি়াগুন  হথরক ব়াুঁনেরযরি, নকন্তু হযে়ারব ে রি ত়ারত হস  যরত়া ি়া হখরত 
হ রযই মররব। 
 
কয়াট-ফ্লয়া ট়া আওয়াজ কর । আন্ট হ তয নিয়ার  ়াত হিখ়া হি , রুরমর হেতর এক 
হব়া  নটিড–সয  হঠর  নি   ়াতট়া।  য়ানরর হ ট তখি জ্ব নি  নখি়ায, এক  ়ারফ 
নবি়াি়া হথরক হিরম ি়ায নিনিরয নি  হব়া ট়া। সযয ট়া ঠ়াণ্ড়া বরফ, তবযও এক েয মযরক 
ি়ায অরিটকট়া স়াব়া়ে করর নি   য়ানর। ত়ার র হি  হ ডউইরির খ়াুঁে়ার ক়ারি, হব়ার র 
নিরের সনিগুর ়া ওর িূিয হট্র্রত নিরয নি ।  ়াখ়া আর ়ান়েত কর  হ ডউইি,  য়ানরর 
নিরক ত়াক়া  েরম নবরনক্ত নিরয। 
 
মযখ নফনররয  ়াে হিই, নিমটমে়ারব ব    য়ানর, ওই য়া নকিয জযরটরি ে়ারিয। 
 
িূিয হব়া ট়া এব়ার হস কয়াট-ফ্লয়ার র ক়ারি হমর রত হররখ আব়ার নবি়াি়ায শুরয  ়ে । 
হকি জ়ানি সযয ট়া খ়াওয়ার আরির হেরয এখি হবনি নখরি  ়ািরি। 
 
যনি িরর হিয়া য়ায হস ে়ার সপ্ত়া   রও হবুঁরে থ়ারক, এর র যনি হস হ ়াি়াটটস-এ হযরত 
ি়া  ়ারর ত়া র  নক  রব? ওর়া নক ক়াউরক  ়াঠ়ারব ত়ার ি়া য়াওয়ার ক়ারণ জ়াি়ার 
জরিয? ত়ার়া নক ড়াসটন রির সম্মত কররত  ়াররব হযি ত়ার়া ত়ারক হযরত হিয? 
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ঘরট়া অন্ধক়ার  রয আসরি। ক্ল়ান্ত হস শ্র়ান্ত হস, হ ট গু়ে গু়ে কররি, মরির মরিয 
জব়াব ি়া  ়াওয়া িশ্নগুর ়া ব়ার ব়ার নফরর আসরি, একট়া অস্বনস্ত কর ঘযরমর হক়ার  
ের   ়ে   য়ানর। 
 
হস স্বপ্ন হিখ , একট়া নেন়েয়াখ়াি়ার খ়াুঁে়ার মরিয ত়ারক  যরর হিয়া  রযরি, একট়া হব়াডট 
 য  রি খ়াুঁে়াট়ায ত়ারত হ খ়া ‘অি়াপ্তবযস্ক জ়ািযকর’। খ়াুঁে়ার নিরকর ফ়াুঁক নিরয 
নবরফ়ানরত হে়ারখ িিটকর়া ওরক হিখরি, ও শুরয আরি খর়ের নবি়াি়ার উ র অেূক্ত 
িযবট । হস নের়ের মরিয ডনিরক হিখ , নেৎক়ার করর স়া ়াযয ে়াই ।  য়ানর  ট়ার 
ওখ়ারিই নির়া ি, সয়ার, বর ই ডনি অিৃিয  রয হি । ত়ার র এর ়া ড়াসটন র়া। ওরক 
হিরখ ড়াডন  খ়াুঁে়ার নিক িরর  ়াুঁক়ার ়া, নবের র  ়ানস  ়াস । 
 
থ়ারম়া, নব়ে নব়ে করর ব    য়ানর। খ়াুঁে়া  ়াুঁক়ারি়ার আওয়াজট়া ত়ার ম়াথ়ায হযি মযগু়ে 
ম়াররি। আম়ারক এক়া থ়াকরত ি়াও…..বন্ধ কর….আনম একটয  ঘযম়ারি়ার হেষ্ট়া করনি…. 
 
হে়াখ খয    য়ানর। জ়াি়া ়ার নিকগুর ়ার মরিয নিরয ে়াুঁরির আর ়া ির   ়েরি। এবং 
নিরকর ফ়াুঁক নিরয হকউ একজি ত়ার নিরক নবরফ়ানরত হে়ারখ ত়ানকরয আরি  ়া  েয  , 
 ম্ব়া ি়াক আর হমেত়ায ের়া মযরখর হকউ। 
 
 য়ানরর জ়াি়া ়ার ব়াইরর ি়াুঁন়েরয আরি রি উইসন । 
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দ্য বাক্রিা 
 
রি! নিিঃশ্ব়াস ি়া়ে   য়ানর,  ়াম়াগুন়ে নিরয জ়াি়া ়ার ক়ারি হি  হস, জ়াি়া ়াট়ারক একটয  
তয র  ির  হযি নিরকর ফ়াুঁক নিরয কথ়া ব ়া য়ায। রি তয নম নক ে়ারব… নক ..? 
 
হে়ারখ য়া হিখরি ত়ার  যরর়া অনেঘ়াতট়া উ  নি করর নবেরয  য়ানরর মযখ  ়া  রয 
হির ়া।  যররি়া একট়া নফরর়াজ়া ররের ি়ান়ের হ িরির জ়াি়া ়া নিরয রি হবনররয আরি, 
ি়ান়েট়া মিয-ব়াত়ারস িূরিযর ও র  ়াকট কর়া। স়ামরির নসট হথরক  য়ানরর নিরক 
ত়ানকরয  ়াসরি হফ্রড এবং জজট। ররির ব়ে জমজ িযই ে়াই। 
 
হবি,  য়ানর? নক  রে? ব   রি। তয নম আম়ার নেনঠর জব়াব ি়াওনি হকি? আনম 
হত়াম়ারক ি়ায ব়ারর়াব়ার ন রখনি আম়ারির ব়ান়েরত থ়াক়ার জরিয। ত়ার র একনিি ব়াব়া 
ব়ান়ে এরস ব র ি ম়াি রির স়ামরি জ়ািয নবিয়া িরয়াি কর়ার জরিয হত়াম়ারক 
সরক়ানরে়ারব স়াবি়াি করর হিয়া  রযরি… 
 
আনম ওট়া কনরনি–আর উনি জ়াির ি নকে়ারব? 
 
উনি মন্ত্রণ়া রয ক়াজ কররি, ব   রি। তয নম হত়া জ়াি স্কয র র ব়াইরর আম়ারির জ়ািয 
নবিয়া িরয়াি কর়ার কথ়া িয..। 
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হত়াম়ারির ক়াি হথরক একটয  িিী িিী ে়াব আসরি, ে়াসম়াি ি়ান়েট়ার নিরক অ  রক 
ত়ানকরয ব    য়ানর। 
 
ও !, এট়া হক়ারি়া বয়া ়ার িয, ব   রি। আমর়া এট়া শুিয ি়ার করর নিরয এরসনি, এট়া 
ব়াব়ার, আমর়া এট়া জ়ািয কনরনি। নকন্তু হয ম়াি রির সরে তয নম থ়াক ত়ারির স়ামরি 
জ়ািয ব়া হম়ান িী নবিয়ার িরয়াি কর়া… 
 
আনম হত়া বর নি হত়াম়ারির, আনম ওট়া কনরনি। নকন্তু এখি হত়াম়ারির হব়া ়ারত অরিক 
সময হিরব। হিরখ়া, হত়ামর়া নক হ ়াি়াটটস-এ ওরির হব়া ়ারত  ়াররব হয ড়াসটন র়া 
আম়ারক আটরক হররখরি এবং আম়ারক ওখ়ারি নফরর হযরত হিরব ি়া এবং সেত 
ক়াররিই আনম জ়ািয করর নিরজরক হবর কররতও  ়ারনি ি়া, ক়ারণ এরত মন্ত্রি়া য 
ে়াবরব হয নতিনিরির মরিয আনম িযব়ার জ়ািয নবিয়া বযব ়ার কর ়াম, সযতর়াং 
 
বকবক়ানি বন্ধ কর, ব   রি, আমর়া এরসনি হত়াম়ারক আম়ারির সরে ব়ান়ে নিরয 
হযরত। 
 
নকন্তু হত়ামর়াও হত়া আম়ারক জ়ািয করর হবর কররত  ়াররব ি়া 
 
আম়ারির কররতও  রব ি়া, ি়ান়ের স়ামরির নসরটর নিরক ম়াথ়া  ়াুঁনকরয ি়াুঁত হবর করর 
ব   রি। তয নম েয র  হিি আম়ার সরে হক ররযরি। 
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 য়ানরর নিরক একট়া রনির এক ম়াথ়া িয ুঁর়ে নিরয হফ্রড ব  , নিরকর সরে ওট়া করর্ 
ব়ারি়া। 
 
যনি ড়াসটন র়া হজরি ওরঠ ত়া র  আনম হির্, ব রত ব রত  য়ানর রনিট়া করর্ ব়াি  
নিরকর সরে। হফ্রড ি়ান়েট়া হ িরি ে়া ়াব়ার উরিয়াি নি । 
 
েয হ রয়া ি়া, ব   হফ্রড। হ িরি সরর ি়াুঁ়ে়াও। 
 
হ িরি ি়ায়ার মরিয হ ডউইরির ক়ারি সরর হির ়া  য়ানর। হ ডউইিও হব়াি য বয রত 
হ রররি বয়া ়ারট়ার গুরুে নিিঃিরে নস্থর  রয বরস আরি। ি়ান়ে এব়ার হজ়ারর রনিট়া 
ট়াি , হজ়ার ব়া়েরত ব়া়েরত এক সময মে মে িরে নিকগুর ়া জ়াি়া ়া হথরক হবনররয 
এর ়া। হফ্রড হস়াজ়া আক়ারির নিরক উর়ে হির ়া। হিৌর়ে জ়াি়া ়ার ক়ারি নিরয  য়ানর 
হিখ  নিকগুর ়া ম়ানটর করযক নফট উ রর  য  রি।  ়াুঁ ়ারত  ়াুঁ ়ারত রি ওগুর ়ারক 
ি়ান়েরত তয   । উনেে  য়ানর ক়াি হ রত শুি , ি়া, ড়াসটন রির হবডরুম হথরক হক়ারি়া 
িে  ়াওয়া য়ারে ি়া। 
 
নিকগুর ়া ি়ান়ের হ িরির নসরট হত়া ়া  রয হির   য়ানরর জ়াি়া ়ার যতখ়ানি ক়ারি 
সম্ভব তত ক়ারি ি়ান়ের হ িি নিকট়া নিরয এর ়া হফ্রড। 
 
উরঠ  র়ে়া, ব   রি। নকন্তু আম়ার হ ়াি়াটটস-এর সব নজনিস.. আম়ার য়ািযর 
ক়ানঠ…আম়ার  ়া়েয  ়ানঠ… 
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হক়াথ়ায ওট়া? 
 
নসুঁন়ের নিরের ক়াব়ারডট ত়া ়া ম়ার়া, নকন্তু আনম হত়া এই রুম হথরক হবর  রত  ়ারনি ি়া। 
 
কয ি  রর়ায়া হিই, ব   জজট ি়ান়ের স়ামরির নসট হথরক। স়ামরি হথরক সরর ি়াুঁ়ে়াও 
 য়ানর। 
 
হফ্রড আর জজট জ়াি়া ়া হবরয  য়ানরর রূরম ের  এর ়া। ওরির নিরক  ়াত ব়ান়েরয 
হিওয়া উনেত নি  ে়াব   য়ানর।  রকট হথরক একট়া স়াি়ারণ হ য়ার ন ি হবর করর 
জজট ত়া ়া হখ়া ়ায মি নি । 
 
অরিক জ়ািযকর ে়ারব এ িররির হি়াটখ়াট ম়াি  ক়াযি়াগুর ়া হিখ়াট়া সমরযর অ েয, 
ব    য়ানর। নকন্তু আমর়া মরি কনর একটয  হি়া  র ও ক়াযি়াগুর ়া হিখ়া থ়াকর  অরিক 
সময ক়ারজ  ়ারি! 
 
হি়াট্ট একট়া নক্লক িে করর, িরজ়াট়া খযর  হি  সরে সরে। 
 
ত়া র  আমর়া হত়াম়ার ট্র়্াংকট়া নিনে আর হত়াম়ার যনি এখ়াি হথরক নকিয হিয়ার থ়ারক 
তরব ররির  ়ারত তয র  ি়াও, নফস নফস করর ব   জজট। 
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নিরের ি়া গুর ়া হখয়া  হররখ়া ওগুর ়া িে করর, স়াবি়াি করর নি ।  য়ানর অিৃিয  রয 
য়াওয়া িযই জমজ ে়াইরযর উরদ্দরি। 
 
 য়ানর দ্রুত ওর রুরমর ে়ারনিক হথরক নজনিস ত্র নিরয রিরক হয়াি়াি নিরত  ়াি । 
ত়ার র হি  জজট আর হফ্রডরক নসুঁন়ে নিরয ওর ট্র়্াংক হত়া ়ার ক়ারজ স়া ়াযয কররত। 
 য়ানর শুিরত হ   আঙ্ক  ে়ািটরির ক়ানির িে। 
 
অবরিরর্  ়াুঁ ়ারত  ়াুঁ ়ারত ওর়া নসুঁন়ের ও রর হ ৌঁি ,  য়ানরর রুরমর মিয নিরয ট্র়্াংকট়া 
ব ি করর হখ়া ়া জ়াি়া ়াট়ার করি নিরয হি । হফ্রড এব়ার ের  হি  ি়ান়েরত হযি 
ররির স়ারথ নমর  ট্র়্াংকট়া নিরজরির নিরক ট়ািরত  ়ারর আর জরজটর স়ারথ নমর   য়ানর 
ররয হি  হবডরুরমর নিক হথরক ওট়ারক হঠ ়া ম়ার়ার জরিয। ইনে ইনে করর ট্র়্াংকট়া 
জ়াি়া ়া নিরয হবনররয হযরত  ়াি । 
 
আঙ্ক  ে়ািটরির ক়ানির িে হ   ওর়া। 
 
আররকটয ,  ়াুঁ ়ারত  ়াুঁ ়ারত ব   হফ্রড ি়ান়ের হেতর হথরক ট্র়্াংকট়া ট়ািরত ট়ািরত, 
ব়েস়ে একট়া ি়াক্ক়া…. 
 
 য়ানর আর জজট ক়াি  ়ানিরয সবটিনক্ত নিরয এক ি়াক্ক়া নিরতই ট্র়্াংকট়া নিরয  ়ে  
ি়ান়ের হ িরির সীরট। 
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ওরক, এব়ার য়াওয়া য়াক, নফস নফস করর ব   জজট। 
 
নকন্তু হযই ি়া  য়ানর জ়াি়া ়ায  ়া নিরযরি অমনি হ িি হথরক হি়াি়া হি  তীক্ষ্ণ এক 
নেৎক়ার। সরে সরে হি়াি়া হি  আঙ্ক  ে়ািটরির বজ্রকণ্ঠ। 
 
ওই  ়া মযরখ়া হ ুঁে়াট়া! 
 
আনম হ ডউইরির কথ়া একিম েয র  হিনি। 
 
 য়ানর তীর হবরি আব়ার রুরম নিরয েয ক  সরে সরে নসুঁন়ে হি়া়ে়ার ব়ানতট়াও জ্বর  
উঠ । হস হি়াুঁ হমরর হ ডউইরির খ়াুঁে়াট়া তয র  নি , তীররর মরত়া জ়াি়া ়ার নিরক িযরট 
নিরয ওট়া তয র  নি  ররির  ়ারত। নফরর নিরয  য়ানর সরব হেষ্ট অফ ড্রয়াসটট়া হবরয 
উঠনি  হসই সময আঙ্ক  ে়ািটি ত়া ়া হখ়া ়া িরজ়াট়ায সরবরি ি়াক্ক়া ম়ারর ি–সরজ়ারর 
খযর  হি  িরজ়াট়া। 
 
এক ময ূরতটর জরিয আঙ্ক  ে়ািটি  তেম্ব  রয িরজ়ার হফ্ররম হযি আুঁটরক রইর ি; 
একটয  থমরক, র়ািী র়্ার়ের মরত়া হংক়ার হির়ে  য়ানরর নিরক নির ি ড়াইে,  য়ানরর 
হি়া়ে়ান  িরর হফ র ি। 
 
রি, হফ্রড আর জজট  য়ানরর  ়াত িরর হফ  , ি়ারযর হজ়ারর ট়াি  নিরজরির নিরক। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য চেম্বাি অ্ব রিক্রেটি । চে. চে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

46 

www.bengaliebook.com                                  িূরেপত্র 
 

 

হ তয নিয়া! িজটি করর উঠর ি নতনি।  ়ান রয য়ারে। ও  ়ান রয য়ারে! 
 
উইসন  ে়াইরযর়া এমি এক হ ুঁেক়া ট়াি ম়ার  হয  য়ানরর  ়া আংক  ে়ািটরির মযরঠ়া 
হথরক হবনররয হি । হয ময ূরতট  য়ানর নিরয ি়ান়েরত  ়ে  আর সরজ়ারর িরজ়াট়া বন্ধ 
কর , হসই ময ূরতট রি নেৎক়ার করর উঠ ,  ়া নিরের নিরক ি়াম়াও হফ্রড!  ঠ়াৎ ি়ান়েট়া 
হস়াজ়া ে়াুঁরির নিরক িযটরত আরম্ভ কর । 
 
 য়ানর নবশ্ব়াস কররত  ়ার  ি়া ও মযক্ত  রয হিরি। জ়াি়া ়ার ক়াুঁেট়া ি়াম়ার ়া  য়ানর, 
র়ারতর ব়াত়াস ওর েয   হকরট হবনররয য়ারে, হ িি নফরর হি়াট  রয আস়া নিরেট 
ড্র়াইরের ি়ািগুর ়ার নিরক ত়াক়া । আঙ্ক  ে়ািটি, আন্ট হ তয নিয়া আর ড়াডন  সকর ই 
 তব়াক  রয  য র  ররযরি  য়ানরর জ়াি়া ়া হথরক। 
 
আি়ামী েীরষ্ম হিখ়া  রব! নেৎক়ার করর উঠ   য়ানর। 
 
উইসন  ে়াইরযর়া  ়ানসরত হফরট  ়ে ।  য়ানর নিরজর নসরট জযৎসই  রয বস , এ ক়াি 
হথরক ও ক়াি  যটন্ত িন়েরয  ়ে   ়ানস। 
 
রিরক ব  , হ ডউইিরক হির়ে ি়াও। ও আম়ারির হ িি হ িি উর়ে আসরত  ়াররব। 
অরিক নিি িররই  ়াখ়া হম ়ার সযরয়াি  ়াযনি হবে়ার়া। 
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জজট হ য়ারন িট়া ররির নিরক এনিরয নি , ময ূতট  রর হ ডউইি  ়াখ়া হমর  উর়ে 
হির ়া আক়ারি ওরির  ়াি়া ়ানি ি়ায়ার মরত়া। 
 
ত়া র – য়ানর হত়াম়ার িল্পট়া নক? ব   রি অথিযট  রয। নক  নে  ওখ়ারি? 
 
 য়ানর ওরির সব খযর  ব  । ডনি সম্পরকট, ওর স়াবি়াি কর়া সম্পরকট আর ে়ারয়ার ট 
 যনডংট়া নিরয হয  ঙ্ক়াক়াণ্ড ঘরটরি হসট়া সম্পরকটও। ও হির্ করব়ার  রও িীঘট একট়া 
িীরবত়া ওরিররক আেন্ন করর র়াখ । 
 
হবি র সযময, ব   হফ্রড অবরিরর্। 
 
নিশ্চযই হকৌি ী, একমত িক়াি কর  জজট। ত়া র  হস হত়াম়ারক বর নি হক হত়াম়ার 
নবরুরদ্ধ র়্েযন্ত্র কররি? 
 
আম়ার মরি  য ি়া হস ব রত  ়ারত, ব    য়ানর। আনম বর নি ি়া হত়াম়ারির, যতব়ার 
হস ব ়ার হেষ্ট়া করররি ততব়ারই হস হিয়ার  ম়াথ়া ঠয রকরি আর ব ়া  যনি। 
 
 য়ানর  ক্ষয কর  হফ্রড আর জজট িৃনষ্ট নবনিময কররি। 
 
নক, হত়ামর়া মরি করর়া ও আম়ারক নমথয়া বর রি? ব    য়ানর। 
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ম়ারি, ব   হফ্রড, এরকম ে়াব়া হযরত  ়ারর িৃ -ড়াইিীরির নিজস্ব িনক্তি়া ী ম়ায়ািনক্ত 
ররযরি, নকন্তু স়াি়ারণত ত়ার়া ওট়া ত়ারির ম়ান রকর অিযমনত ি়া়ে়া বযব ়ার কররত  ়ারর 
ি়া। আম়ার নবশ্ব়াস জয নিরক  ়াঠ়ারি়া  রযনি  হত়াম়ার হ ়াি়াটটস-এ নফরর আস়া হঠক়ারত 
অিয ক়ারর়া বয নদ্ধ এট়া। হত়াম়ার নবরুরদ্ধ আরে়াি এমি হকউ স্কয র  ররযরি বর  নক 
হত়াম়ার মরি  র়ে? 
 
 য়াুঁ, ব    য়ানর আর রি একস়ারথ। 
 
ড্রয়ারক়া ময়া ফয,  য়ানর ব  , ও আম়ারক ঘৃণ়া করর। 
 
ড্রয়ারক়া ময়া ফয? ন িি নফরর ব   জজট।  যনসয়াস ময়া ফরযর হির  ি়া? 
 
 রতই  রব, এরকম ি়াম খযব একট়া হি়াি়া য়ায ি়া, য়ায নক? ব    য়ানর। নকন্তু হকি? 
 
ব়াব়ারক ওর সম্পরকট কথ়া ব রত শুরিনি, ব   জজট, ও তয নম জ়াি ইউ হি়া হর একজি 
ব়ে সমথটক। 
 
আর যখি ইউ হি়া হ ি়ারযব  রয হির ়া, ি ়া ব়ান়েরয  য়ানরর নিরক ত়ানকরয ব   
হফ্রড।  যনসয়াস ময়া ফয ব ়া শুরু কর  ওসরবর সরে ওর হক়ারি়া হয়াি়ারয়াি হিই। 
এরকব়ারর হি়াবরর নমরথয–ব়াব়া নবশ্ব়াস কররি হস এরকব়ারর ইউ হি়া হর হেতররর 
স়ারকটর র হ ়াক। 
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ময়া ফয  নরব়ার সম্পরকট এ সব গুজব  য়ানর আরিও শুরিরি, হসজরিয হম়ারটই আশ্চযট 
 র ়া ি়া। ক়ারণ হস  ়ার়ে  ়ার়ে জ়ারি ড্রয়ারক়া ময়া ফয হকমি হির । সরন্দ  হিই 
ড্রয়ারক়া ময়া ফয-এর তয  ি়ায ড়াডন  একনট িয়া য, নেন্ত়ািী  আর সংরবিিিী  ব়া ক। 
 
আনম অবিয জ়ানি ি়া ময়া ফযরির িৃ -ড়াইিী ররযরি নক ি়া…ব    য়ানর। 
 
হফ্রড ব  , আে়া হয-ই ওর ম়ান ক হ ়াক ি়া হকি,  নরব়ারনট  রব ি়ােীি একনট 
উইজ়ানডটং  নরব়ার এবং অবিযই িিী। 
 
আম়ার ম়ারযরও সব সমরযর ইে়া ক়া ়ে ইস্ত্রী কর়ার জরিয একট়া িৃ  ড়াইিী র়াখ়া, 
ব   জজট। নকন্তু আম়ারির নের রক়াঠ়ায একট়া নবরনক্তকর মর়া হখরক়া েূত আর ব়াি়াি 
েনতট ব়াসি েূত আরি। িৃ -ড়াইিীরির হিখরত  ়াওয়া য়ায ব়ে ব়ে ত়া যরক, ি়াস়ারি 
এবং ওরকম জ়াযি়ায, আম়ারির মরত়া ব়ান়েরত ওর হিখ়া  ়ারব ি়া তয নম… 
 
 য়ানর েয  ে়া  ে়াবনি । ড্রয়ারক়া ময়া ফয স়াি়ারণত সবনকিযর সরবট়াত্তমট়াই হ রয থ়ারক, 
ওর  নরব়ার উইজ়াডট হস়াি়ার ও র ি়ে়ািন়ে খ়ারে; হস নিবয হিখরত  ়ারে ময়া ফয 
সির ট  িে়ারণ়া কররি এমি একট়া ি়াস়ারি়া ম ব়ান়েরত।  য়ানররক হ ়াি়াটটস-এ য়াওয়া 
হথরক নিবৃত্ত কর়ার জিয ব়ান়ের ে়াকররক  ়াঠ়ারি়ার মরত়া ক়াজ ময়া ফযই কররব। 
ডনিরক গুরুে নিরয  য়ানর নক েয   কর ? 
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অবিয আনম খযনি হয হত়াম়ারক নিরত এরসনি ়াম, ব   রি। তয নম আম়ার একনট নেনঠর 
জব়াব ি়াওনি হিরখ সনতয ঘ়াবর়ে নিরযনি ়াম। িথরম হেরবনি ়াম এট়া এরর র হি়ার্… 
 
এর  হক? 
 
আম়ারির হ ুঁে়া। খযবই  যররি়া। আনম হেরবনি ়াম নেনঠ নিরয য়াওয়ার সময  রথ হস 
অবস়ারি হেরে  র়ে থ়াকরত  ়ারর, তরব এট়াই িথম নি  ি়া হস আরিও এ রকম 
করররি নক-ি়া ত়াই হেরবনি ়াম। ত়ার র আনম  ়াররমসরক ি়ার করব়ার হেষ্ট়া কর ়াম 
 
হক? 
 
 ়ানসট নিরফক্ট  ওয়ার  র ম়া-ব়াব়া ওরক হয হ ুঁে়াট়া নকরি নিরযনি , স়ামরির নসট হথরক 
ব   হফ্রড। 
 
নকন্তু ওর হ ুঁে়া আম়ারক ি়ার হিরব ি়া, ব   রি। ওর ি়ানক নক ক়াজ আরি বর রি। 
 
এই েীরষ্ম  ়ানসট হকমি হযি খ়া ি়া়ে়া আেরণ কররি, ব   জজট ভ্রূ কয ুঁেরক। এবং হস 
অরিক অরিক নেনঠ  ়াঠ়ারে এবং নিরজর বন্ধ রুরম অরিক সময বযয কররি… ম়ারি 
আনম ব রত ে়ানে কতব়ার আর নিরজর নিরফক্ট বয়াজট়া  ন ি কর়া য়ায… হফ্রড তয নম 
অরিকখ়ানি  নশ্চরম ের  এরসি, ডয়ািরব়ারডটর কম্প়াসট়া হিনখরয হয়াি কর  হস। হফ্রড 
নস্টয়ানরংট়া ঘযনররয ি়ান়ের িনত থ নঠক কর । 
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হত়া, হত়াম়ার ব়াব়া জ়ারিি হয হত়ামর়া ি়ান়ে নিরয হবনররযি? িশ্নট়া কর়ার সরে সরে 
 য়ানর জব়াবট়াও আন্দ়াজ কররত  ়ারনি । 
 
ইরয ম়ারি, ি়া, ব   রি। আজ র়ারত নতনি ক়ারজ ব়াইরর নির ি। আি়া করনি ম়া 
জ়াি়ার আরিই আমর়া ি়ান়েট়া িয়ারররজ হররখ নিরত  ়ারব। 
 
ে়া  কথ়া হত়াম়ার ব়াব়া নমনিনি অফ ম়ানজরক নক কররি? 
 
উনি সবরেরয নবরনক্তকর নবে়ারি ক়াজ কররি। ম়াি রির ততনর কৃনত্রম নজনিরসর 
অ বযব ়ার হর়াি সংে়ান্ত িপ্তরর। 
 
হক়ান্ িপ্তরর? 
 
ম়াি রির ততনর ময়ানজক বস্তুগুর ়া সম্পনকটত িপ্তর আর নক, হক়ারি়া হক়ারি়া হক্ষরত্র 
সনতযক়ার য়ািযর নজনিস আব়ার নিরয  র়ে ম়াি রির হি়াক়ারিই, নবনের জরিয। িত 
বির, এক বযন়ে উইে ম়ার়া হির ি আর ত়ার নট-হসটট়া অয়ানন্টকস-এর হি়াক়ারি নবনে 
 রয হির ়া। এক ম়াি  মন  ়া ওট়া নকরি নিরয য়াি ত়ার ব়াস়ায। ওট়া নিরয বন্ধয রির ে়া 
নিরত হির ি। একট়া িযিঃস্বপ্ন আর নক– ব়াব়ারক করযক সপ্ত়া  ওে়ারট়াইম কররত 
 রযনি । 
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নক  রযনি ? 
 
নট টট়া  ঠ়াৎ হযি নক্ষপ্ত  রয  ়াি ়ানম শুরু করর নি , ে়ারনিরক িরম  ়ানি নিট়ারত 
শুরু করর নি  এবং এক হ ়াকরক হত়া  ়াস ়াত়ার ই হযরত  রযনি  নেনি হত়া ়ার টংট়া 
ি়ারক নিরয। ব়াব়ার হত়া  ়াি   রয য়াওয়ার হয়াি়া়ে, অনফরস তখি শুিযম়াত্র ব়াব়া আর 
এক  যররি়া যযদ্ধ়ানেজ্ঞ ি়াম  ়ারনকন্স এবং ত়ারিররক হমমনর ে়ামটসস  আরর়া কত নক 
কররত  রযনি   যরর়া ঘটি়াট়া স়াম়া  হিয়ার জরিয…। 
 
নকন্তু হত়াম়ার ব়াব়া….. এই ি়ান়ে…. 
 
হফ্রড  ়াস …. ইরয, ম়াি রির সরে সম্পনকটত সক  নবর্য সম্পরকটই ব়াব়া অনত 
উৎস়া ী, আম়ারির ে়া ়াঘরট়া েনতট  রয আরি ম়াি রির নজনিস রত্র। ব়াব়া এসব খযর  
নিরয য়ায ওগুর ়ার ও র জ়ািযমন্ত্র িরয়াি করর আব়ার হররখ হিয। আম়ারির নিরজরির 
ব়ান়ে তল্ল়ানি করর  ব়াব়ার নিরজই নিরজরক হস়াজ়া হেফত়ার কররত  রব। ম়া এরত 
েীর্ণ র়াি কররি। 
 
ওট়াই ব়ে র়াস্ত়া, ব   জজট, উইন্ড স্ক্রীরির হেতর নিরয নিরে ত়ানকরয। িি নমনিরটর 
মরিয ওখ়ারি হ ৌঁরি য়াব…ে়ার ়াই  র ়া, নিরির আর ়াও ফয রট উঠরি….। 
 
 ূবট নিিরন্ত  ়াল্ক়া একট়া হি়া ়া ী আে়া হিখ়া য়ারে। 
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হফ্রড ি়ান়েট়ারক নিরে ি়াম়ার ়া।  য়ানর হিখরত হ র ়া ঘিক়ার ়া ম়াঠ আর ি়ারির  ়া়ে। 
 
আমর়া ে়ারমর একটয  ব়াইরর ররযনি এখিও, ব   জজট। অরটনর নিটকয়াের ়া … 
 
নিরে এবং আরর়া নিরে ি়াম  ফ্ল়াইং-ক়ার। ি়ারির ফ়াুঁক নিরয উজ্জ্ব  সূরযটর নকি়ার়াট়া 
তখি ফয রট উরঠরি। 
 
ম়ানট স্পিট করনি, ব   হফ্রড, হি়াট্ট একট়া  ়াুঁনক হখরয ি়ান়েট়া ম়ানট স্পিট কর । হি়াট্ট 
উরঠ়ারি ওর়া ি়াম  িযরয  ়ে়া একট়া িয়ারররজর  ়ারি। ররির ব়ান়ের নিরক  য়ানর 
িথমব়াররর মরত়া ত়াক়ার ়া। 
 
ব়ান়েট়া হিখরত এমি মরি  য এক সময এট়া  ়াথররর ততনর ব়েস়ে একট়া শুরয়াররর 
হখ়ায়া়ে নি ।  রর এর সরে এখ়ারি আরর়া ঘর ততনর কর়া  য, এইে়ারব করযক ত ়া 
উুঁেয   রযরি ব়ান়েট়া। এবং এত ব়াুঁক়া  রযরি ব়ান়েট়া হয মরি  য ওট়ারক হক়ারি়া ময়ানজক 
ি়াুঁ়ে কনররয হররখরি (  য়ানর নিরজরক মরি কনররয নি  বয়া ়ারট়া হব়াি য ঘরটরিও 
ত়াই)।  ়া  ি়ািট়ার ও র নিরয  ়াুঁে অথব়া িযট়া নেমনি হস়াজ়া উরঠ হিরি। হিরটর 
ক়ারি একট়া স়াইিরব়াডট  য র  আরি, হ খ়া িয ব়ারর়া। স়ামরির িরজ়ার  ়ারি ওরযন ংটি 
বযরটর একট়া  ়া ়া়ে জরম আরি, ররযরি একট়া েীর্ণ রকরমর জং ির়া ক়ে়াই। 
উরঠ়ারির মরিয ঘযরর হব়ে়ারে করযকট়া হম়াট়া ত়াজ়া ব্র়াউি নেরকি। 
 
হতমি নকিয িয, ত়ারির ব়ান়ে সম্পরকট ব   রি। 
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সরে সরে নিরেট ড্র়াইরের কথ়া মরি  র়ে হির ়া  য়ানরর, ব  , নক এট়া হত়া অ ূবট। 
 
ি়ান়ে হথরক ি়াম  ওর়া। 
 
এখি আমর়া এরকব়ারর েয ন  েয ন  উ রর ের  য়াব, ব   হফ্রড। এবং ি়াস্ত়ার জিয 
ম়ারযর ড়ারকর জিয অর ক্ষ়া কররত থ়াকব। ত়ার র রি তয নম  ়াফ়ারত  ়াফ়ারত নিরে 
হিরম ব রব, ম়া হিরখ়া হক এরসরি র়ারতর হব ়ায,  য়ানররক হিরখ ম়া য়ার রি়াই খযনি 
 রবি, ক়ারর়া জ়াি়ারও িরক়ার  রব ি়া হয আমর়া ি়ান়ে উন়েরযনি ়াম। 
 
নঠক, ব   রি। এরস়া  য়ানর, আনম ঘযম়াই… 
 
ব রত ব রতই রি জঘিয রকরমর সবযজ  রয হি , ওর হে়াখ ব়ান়ের নিরক নস্থর। অিয 
নতিজিও ঘযরর ি়াুঁ়ে়া । 
 
উরঠ়ারির ও র নিরয হতর়ে আসরিি নমরসস উইসন , মযরিীর ব়াচ্চ়াগুর ়ারক িত্রেে 
করর, ত়ার মরত়া একজি হবরট, হম়াট়া-হস়াট়া, িরম হে ়ার়ার ম়ািযরর্র হে ়ার়া যখি র়ািী 
ব়ানঘিীর মরত়া  য তখি হসট়া হিখ়ার মরত়া তবনক। 
 
আ ! ব   হফ্রড। 
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ও  নডয়ার? ব   জজট। 
 
হতর়ে আস়া নমরসস উইসন  ওরির স়ামরি এরস ি়াুঁ়ে়ার ি, িযই  ়াত হক়ামরর, একনট 
অ র়ািী মযখ হথরক আররকনটর নিরক  যট়াযেরম ত়াক়ারেি।  ররি ফয   আুঁক়া এিরির 
 রকরট ত়ার জ়ািযর ক়ানঠ। 
 
ত়া র ? ব র ি নতনি। 
 
মনিটং ম়াম, ব   জজট। ব ়ার েনেরত আত্মনবশ্ব়াস ররযরি, মরি  রে নজরত হিরি। 
 
আনম নক রকম হ ররি়াি  রযনি ়াম হত়াম়ারির নক হক়ারি়া ি়ারণ়া আরি? নমরসস 
উইসন  ব র ি নফস নফস করর। ি ়ার স্বর ি়ারুণ িীত । 
 
সনর ম়াম, নকন্তু আম়ারিররক 
 
নমরসস উইসন র নতি হির ই ত়ার হেরয  ম্ব়া, নকন্তু ম়ারযর র়ারির স়ামরি নতিজিই 
হযি হকমি েরয নসনটরয হি । 
 
নবি়াি়া খ়ান । নকন্তু হক়ারি়া নেরকয ট হিই! ি়ান়েও হিই….অয়াকনসরডন্ট  রত 
 ়ারত….িয নশ্চন্ত়ায  ়াি   ওয়ার িি়া….হত়াম়ারির হত়া এসরবর  রর়ায়া হিই? আনম 
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যতনিি হবুঁরে আনি কখরি়া ি়া….আজ আসযক হত়াম়ারির ব়াব়া, নব  ব়া ে়ান ট ব়া  ়ানসট 
কখরি়া আম়ারির এমি সমসয়ায হফর নি… 
 
এরকব়ারর  ়াররফক্ট  ়ানসট, নব়ে নব়ে কর  হফ্রড। 
 
 ়ানসটর বযরক আেয র র হখ়াুঁে়া হমরর নমরসস উইসন  নেৎক়ার করর ব র ি,  ়ানসটর খ়াত়া 
হথরক একট়া  ়াত়া হবর করর নিরয হত়ামর়া ন খরত  ়াররত। হত়ামর়া ম়ার়া হযরত 
 ়াররত, হত়ামর়া ির়াও  ়েরত  ়াররত এবং হত়াম়ারির জরিযই  যরত়া হত়াম়ারির 
ব়াব়ারক ত়ার ে়াকনরও  ়ার়ারত  রত়া 
 
মরি  নে  এে়ারবই  যরত়া ে রব ঘন্ট়ার  র ঘন্ট়া। নেৎক়ার কররত কররত নমরসস 
উইসন র ি ়াট়াই হেরে হি ।  য়ানরর নিরক এব়ার নফরর ি নতনি। ও ততক্ষরণ ন িয 
 রট হিরি। 
 
হত়াম়ারক হিরখ খযব খযনি  রযনি  য়ানর নডয়ার, ব র ি নতনি। হেতরর এরস়া আর ি়াস্ত়াট়া 
স়ারর়া। 
 
ঘযরর নতনি ব়ান়ের নিরক রওয়াি়া নির ি, আর ি়ােট়াস  য়ানরও ররমর ক়াি হথরক 
উৎস়া বযেক ইি়ার়া হ রয ত়ারক অিযসরণ কর । 
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র়ান্ন়াঘরট়া হি়াট এবং অিিস্ত। ম়া খ়ারি ঘরর্  নরষ্ক়ার কর়া হেয়ার আর হটনব ।  য়ানর 
একট়া হেয়াররর নকি়ার়ায বরস ে়ারনিরক ত়াক়া । এর আরি কখরি়া হস হক়ারি়া 
উইজ়ারডটর ব়ান়েরত য়াযনি। 
 
ওর উরট়ানিরকর হিয়া  ঘন়েট়া একনট ম়াত্র ক়াট়া আর হক়ারি়া সংখয়া হসখ়ারি হ খ়া 
হিই। ি়ারগুন রত নকিয হ খ়া ররযরি, হযমি, ে়া ব়াি়াব়ার সময, মযরিীর ব়াচ্চ়াগুন রক 
খ়াওয়ারি়ার সময, এবং তয নম হ ট। েয নল্লর ও ররর ত়াক-এ নতি স়ানর বই র়াখ়া ররযরি। 
বইগুর ়ার ি়ামও নবনেত্র, হযমি–হত়াম়ার নিরজর  নিররক জ়ািযেস্ত করর়া, রুনট হবক 
কর়ায জ়ািয এবং এক নমনিরট হে়াজ-এট়া ময়ানজক! এবং  য়ানরর যনি শুিরত েয   ি়া  রয 
থ়ারক তরব নসরঙ্কর  ়ারির হরনডওরত এই ম়াত্র একট়া হঘ়ার্ণ়া হি়াি়া হি ,  ররর 
অিযষ্ঠ়াি  রে জ়ািযর সময, সরে ররযরি হসর নস্টি়া ওয়াররবক। 
 
নমরসস উইসন  ক়াজ কররিি সিরে, এর ়ারমর ়াে়ারব ি়াস্ত়া ততনর কররিি, ফ্র়াইং 
 য়ারি সরসজ িয ুঁর়ে হিয়ার সময ত়ার হির রির নিরক ত়াক়ারেি ভ্রূকয নট করর। নব়ে নব়ে 
কররিি, জ়ানি ি়া ব়া য হত়ামর়া নক ে়াবি এবং এমি  রত  ়ারর কখিও নবশ্ব়াস করত়াম 
ি়া। 
 
আনম হত়াম়ারক িযর্নি ি়া, নডয়ার,  য়ানরর হিরট আট-িযট়া সরসজ হফর  নিরয ত়ারক 
আশ্বস্ত করর ি নতনি। আথট়ার আর আনম হত়াম়ার সম্পরকট িয নশ্চন্ত়া করনি ়াম নঠকই। 
এই িতর়ারতই আমর়া ব ়াবন  করনি ়াম শুেব়াররর মরিয ররির নেনঠর জব়াব ি়া নির  
আমর়া নিরজর়াই হত়াম়ারক হিয়ার জরিয আসত়াম। (ওর হিরট নতিট়া নডম ে়াজ়া নিরত 
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নিরত) নকন্তু সনতয, হিরির এক ি়ান্ত হথরক আররক ি়ারন্ত একট়া অথবি ি়ান়ে  ়াুঁনকরয 
য়াওয়া হয হকউ হত়াম়ারির হিখরত  ়াররত়া— 
 
নসরঙ্কর নিরক এব়ার জ়ািযর ক়ানঠট়া একটয  ত়াক করর ি, অমনি ওখ়ারি র়াখ়া হিটগুর ়া 
 নরষ্ক়ার  রত শুরু করর ়া, মৃিয টয ি টয ি িে হি়াি়া হযরত  ়াি । 
 
আক়াি হমঘ়ােন্ন নি , ম়াম! ব   হফ্রড। 
 
খ়াব়ার সময মযখ বন্ধ র়াখরব। সরে সরে ব র ি নমরসস উইসন । 
 
ওর়া ওরক ি়া খ়াইরয র়াখনি , ম়াম! ব   জজট। 
 
আর তয নম! ব র ি নমরসস উইসন , এব়ার অবিয ত়ার ি ়ার স্বর একটয  িরম  রয 
এরসরি।  য়ানরর জরিয রুনট হকরট ত়ারত ম়াখি  ়াি়ারেি তখি নতনি। 
 
এমি সময সব়ার িৃনষ্ট আকর্টণ কর   ম্ব়া ি়াইট হড্ররসর  ়া -ম়াথ়া হি়াট্ট একনট ম়ািযর্, 
র়ান্ন়াঘরর েয রক হি়াট্ট একখ়াি়া নেৎক়ার নিরযই নি  হে়া হিৌ়ে। 
 
জনি, মৃিযস্বরর  য়ানররক ব   রি। আম়ার হব়াি, স়ার়া েীষ্ম শুিয হত়াম়ার কথ়াই বর রি। 
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ও নকন্তু হত়াম়ারক অরট়াে়ারফর জিয  ়াি  করর হফ রব, ি়াুঁত হবর করর হ রস ব   
হফ্রড, নকন্তু ম়ারযর হে়ারখ হে়াখ  র়ে য়াওয়ায আর হক়ারি়া কথ়া ি়া বর  হিরটর ও র 
ম়াথ়া হি়ায়া । ওরির খ়াওয়া হির্ ি়া  ওয়া  যটন্ত আর হক়ারি়া কথ়া হি়াি়া হি  ি়া এবং 
নবেরযর বয়া ়ার  র ়া ওট়া  রত হবনিক্ষণ  ়াি  ি়া। 
 
নবশ্ব়াস করর়া, আনম খযবই ক্ল়ান্ত,  ়াই তয র  ব   হফ্রড, হিরটর ও র িযনর ক়াট়া র়াখ । 
আনম শুরত ে  ়াম– 
 
ি়া, তয নম য়ারব ি়া, ে়াবযরকর মরত়া কণ্ঠ নমরসস উইসন র। স়ার়া র়াত হজরিি, এট়া 
হত়াম়ার হি়ার্। ব়াি়াি হথরক ব়াসি-েূতগুর ়ারক এখি ত়া়ে়ারব, এরকব়ারর ব়াি়াি হিরয 
হফর রি ওগুর ়া আব়ার। 
 
ও , ম়াম— 
 
আর হত়ামর়া, িযজিও, রি আর হফ্ররডর নিরক হে়াখ  ়া  করর ত়াুঁক়ার ি। 
 
তয নম ও রর নিরয শুরয  ়েরত  ়ারর়া, নডয়ার,  য়ানরর নিরক নফরর ব র ি নতনি। তয নম 
হত়া আর ওরিররক ি়ান়ে উন়েরয হযরত বর ়ানি। 
 
নকন্তু  য়ানরর হত়া তখি ঘযম  ়ানে  ি়া, ব  , আনম রিরক স়া ়াযয কররত  ়ানর। 
কখিও ব়াসি-েূত ত়া়ে়ারি়া হিনখনি নক ি়া— 
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খযব ে়ার ়া কথ়া নডয়ার, নকন্তু এট়া খযবই নবরনক্তকর ক়াজ, ব র ি নমরসস উইসন । 
হিখ়া য়াক এ নবর্রয  ক ়াটট-এ নক হ খ়া ররযরি। 
 
েয নল্লর উ ররর ত়াক হথরক একট়া ে়ানর বই নতনি হটরি ি়াম়ার ি। কুঁনকরয উঠ  জজট। 
 
ম়াম, ব়াি়াি হথরক ব়াসি-েূত ত়া়ে়ারত আমর়া জ়ানি। 
 
নমরসস উইসন র  ়ারত ির়া বইট়া হিখরি  য়ানর। ম ়াট জযর়ে সযন্দর হস়াি়া ী অক্ষরর 
হ খ়া : নিল্ডরয  কক়াটট এর  ়াউজর ়াল্ড হ টস। িথরমই ররযরি েমৎক়ার হিখরত 
একজি উজ্জ্ব  িী  হে়াখ আর ঘি রু ়া ী েয র র জ়ািযকররর ব়েস়ে িনব। জ়ািযর 
িয নিয়ার হযমি সবখ়ারি, এখ়ারিও িনবট়া ি়েরি,  য়ানর ি়ারণ়া কর  এই-ই নিল্ডরয 
 ক ়াটট। ওরির সকর র নিরকই হে়াখ ন ট ন ট করর ত়াক়ারেি নতনি। নমরসস উইসন  
িনবট়ার নিরক ডরি়ামরি়া  রয ত়াক়ার ি। 
 
ও , হস নবেযকর, ব র ি নতনি, হস জ়ারি এইসব ব়ান়েঘররর হ ়াক়াম়াকর়ের নবর্রয, 
এট়া একট়া েমৎক়ার বই.. 
 
ওরক ম়া খযব  িন্দ কররি, নিেয স্বরর ব   হফ্রড। 
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এমি উদ্ভট কথ়া বর ়া ি়া, হফ্রড, ব র ি নমরসস উইসন , অবিয ব ়ার সময ত়ার ি়া  
িযরট়া একটয  হি়া ়া ীও  রযরি। হবি, হত়ামর়া যনি  ক ়ারটটর হেরয হবনি জ়াি, য়াও 
নিরয নিরজর়াই করর়ারি, নকন্তু আনম এরস হিখ়ার সময যনি একট়াও ব়াসি-েূত  ়াওয়া 
য়ায তরব হত়াম়ারির ক ়ার  িযরেট়াি আরি। 
 
 ়াই তয র  ি়া  ফয ন রয, উইসন র়া ব়াইরর হবনররয এ , হ িরি  য়ানর। ব়াি়ািট়া ব়ে 
এবং হযমিট়া  ওয়া উনেত  য়ানরর হে়ারখ নঠক হতমিই  ়াি । ড়াসটন র়া নিশ্চযই এ 
রকম একনট ব়াি়াি  িন্দ করত ি়া। আি়াি়া েনতট, ঘ়াসগুন  ক়াট়া িরক়ার–ে়ারনিরকর 
হিয়া  হঘরস আুঁক়াব়াক়া সরু  যররি়া ি়াি, ফয র র িরতযকনট হকয়ানর হথরক ে়ার়া উ রে 
 ়েরি এমিনট  য়ানর কখিও হিরখনি আর ব়ে একট়া সবযজ হড়াব়া ত়ারত বয়াে েনতট। 
 
জ়ারি়া ম়াি রিরও ব়াি়ারি ব়াসি-েূত থ়ারক, রিরক ব    য়ানর। 
 
 য়াুঁ, আনমও ওগুর ়া হিরখনি হযগুর ়ারক ওর়া ব়াসি-েূত বর , ব়ে হি়া   ়া –হি়া ়া ী–
স়াি়া ফয   ি়ারির  ়া়েয ট়ার উ র উবয  রয বরস ব   রি। হযি নি স  হম়াট়ারস়াট়া 
হি়াটখ়াট ফ়াি়ার নেসম়াস এক একট়া…. 
 
িেণ্ড হরট়া যনটর আওয়াজ  র ়া একট়া,  ়া়েট়া হকুঁর  উঠর  রি হস়াজ়া  রয ি়াুঁ়ে়া । 
এট়াই  রে ব়াসি-েূত, নিমটমে়ারব ব   হস। 
 
আম়ারক ি়া়ে! আম়ারক ি়া়ে! তীক্ষ্ণ আতটধ্বনি করর উঠ  ব়াসি-েূত। 
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এট়া হিখরত হম়ারটও ফ়াি়ার নেসম়ারসর মরত়া িয। হি়াট্ট, ে়াম়ে়ার মরত়া হিখরত, 
নবি়া  আ যর মরত়া েকেরক হটরক়া ম়াথ়া।  ়াত হমর  রি ওট়ারক িরর র়াখ  িূরর, 
হি়াট হি়াট িক্ত  ়া নিরয ররির নিরক  ়ানথ িয ুঁর়ে নিরে ওট়া। রি ওট়ার হি়া়ে়ান  িরর 
উরট়া  য ন রয র়াখ । 
 
এখি এট়ারক নিরয এরকম কররত  রব, বর  হস ব়াসি-েূতট়ারক ম়াথ়ার ও র তয র  
িূরিয (ওট়া তখিও নেুঁ নেুঁ কররি আম়ারক ি়ার়ে়া) হঘ়ার়ারত শুরু কর ।  য়ানরর হে়ারখ 
মযরখ িযিঃখ  ়াওয়ার অনেবযনক্ত হিরখ আব়ার ব  , এরত ওর়া বযথ়া  ়ায ি়া–ওরির শুিয 
ম়াথ়া ঘযনররয  তবযনদ্ধ করর নিরত  য, ত়া র ই ওর়া আর নফরর য়াওয়ার জরিয ওরির 
িতট খয ুঁরজ  ়ারব ি়া। 
 
হঘ়ার়ারত হঘ়ার়ারত  ়াত হথরক ব়াসি-েূরতর হি়া়ে়ান ট়া হির়ে নি  রি। আক়ারির নিরক 
হস়াজ়া নবি নফট উরঠ হি  ওট়া, ত়ার র হ ়ার র আররক  ়ারি  ়ে  থ  করর। 
 
আ ়া, ব   হফ্রড। ব়ানজ িরর ব রত  ়ানর আম়ারট়া আরর়া িূরর ওই স্ট়ারম্পর ও ়ারর 
য়ারব। 
 
খযব দ্রুতই নিরখ হির ়া  য়ানর, ব়াসি-েূতগুর ়ার জরিয িযিঃখ  ়াওয়ার িরক়ার হিই। হস 
নঠক কর , িথম হযট়ারক িররব শুিয হ ়ার র ও ়ারর হফর  হিরব। নকন্তু ব়াসি-েূতট়া 
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 য়ানরর িযবট ত়া বয রত হ রর ওর তীক্ষ্ণ ি়ার়ার ়া ি়াুঁত বনসরয নি   য়ানরর আেয র , 
ওট়ারক হ র়ে হফ রত  য়ানরর ি়ারুণ কষ্ট  রযনি । 
 
ও  য়ানর–ওট়া নিশ্চযই  ে়াি নফট… 
 
অল্পক্ষরণর মরিযই উ়েন্ত ব়াসি-েূরত ব়াত়াস ে়ারী  রয এর ়া। 
 
হিরখি ওগুর ়া খযব ে়া ়াক িয, একসরে  ়াুঁে িযট়া ব়াসি-েূত িরর ব   জজট। হয 
ময ূরতট ওর়া জ়ািরত  ়ারর ওরির ত়া়ে়ারি়ার ক়াজ শুরু  রযরি অমনি সব়াই  র়ের 
িনতরত উ রর উরঠ আরস নক ঘটরি হিখ়ার জরিয। তয নম  যরত়া ে়াবি এর মরিয ওরির 
নিরখ হিয়া উনেত হয ওরিররক িরতটর হেতররই থ়াকরত  রব। 
 
এক সময ম়ারঠর ব়াসি-েূতগুর ়া নবিৃংখ   ়াইরি হ ুঁরট হযরত শুরু কর , ওরির হি়াট্ট 
ক়াুঁিগুর ়া সব  য র   র়েরি। 
 
ওর়া আব়ার নফরর আসরব, ম়ারঠর অ র নিরক ওগুর ়ারক অিৃিয  রয হযরত হিখরত 
হিখরত ব   রি। এখ়ারি থ়াকরত ওর়া ে়া ব়ারস…..ব়াব়া ওরির িনত একটয  সিয, 
নতনি ে়ারবি ওর়া হবি মজ়ার… 
 
নঠক হসই সময, ব়ান়ের স়ামরির িরজ়া ি়ে়াম করর খযর  হির ়া। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য চেম্বাি অ্ব রিক্রেটি । চে. চে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

64 

www.bengaliebook.com                                  িূরেপত্র 
 

 

উনি এরস  র়েরিি! ব   জজট। ব়াব়া ব়ান়েরত! 
 
ব়াি়ারির হেতর নিরয দ্রুত ওর়া ব়ান়ে নফরর এর ়া। নমস্ট়ার উইসন  নকরেরি একট়া 
হেয়াররর উ র ি়া হির়ে নিরয বরস আরিি, বন্ধ হে়ারখ েিম়া হিই। নতনি এক ়ার়া, 
ম়াথ়ায ট়াক  ়েরত শুরু করররি, নকন্তু হয টয কয  েয   ররযরি, সব হির রমরযর মরত়াই 
 ়া । সবযজ ররের ি়াউি  ররি, ভ্রমরণ িযন  িূসনরত এট়া। 
 
নক হয একট়া র়াত হি , অফয ট স্বরর ব র ি নতনি। ওর়া সব়াই ওর ে়ারনিরক এরস 
বরসরি ততক্ষরণ। িযট়া তল্ল়ািী। িযট়া! এবং হযই আনম ন িি নফররনি তখিই বযর়ে়া 
ম়ািড়াংি়ার হফ্লে়ার আম়ার উ র একট়া…. 
 
নকিয হ র , ডয়াড? হফ্রড আে েরর জ়ািরত ে়াই । 
 
হ রযনি, করযকট়া সংকয নেত  রয আস়া িরজ়ার ে়ানব আর ক়াম়ে হিয এমি একনট 
হকটন ,  ়াই তয  র ি নমস্ট়ার উইসন । আরর়া করযকট়া জঘিয হি়াংর়া নজনিস নি , 
ওগুর ়া অবিয আম়ার নড ়াটটরমরন্টর িয। নকিয অস্ব়াে়ানবক নবর্রয নজজ্ঞ়াস়াব়াি করব়ার 
জরিয মটটর করক িরর নিরয হিরি, ে়ািযরক িিযব়াি ওট়া নি   রীক্ষ়ামূ ক ম়ায়ানবিয়া 
িরয়াি নবর্যক কনমনট… 
 
জজট নজজ্ঞ়াস়া কর , নকন্তু িরজ়ার ে়ানব সংরক়ােি কর়ার  ়ারম ়া হকি একজি 
হ ়া ়ারব? 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য চেম্বাি অ্ব রিক্রেটি । চে. চে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

65 

www.bengaliebook.com                                  িূরেপত্র 
 

 

 
শুিয ম়াি রিররক হট়ার  হফ ব়ার জরিয আর নকিয িয, নমস্ট়ার উইসন  িীঘটশ্ব়াস 
হফ র ি। ওরির ক়ারি এমি একট়া ে়ানব নবনে কর়া হযট়া ি়ানক হি়াট  রত  রত 
এরকব়ারর হিই  রয য়ারব, হযি িরয়াজরির সময ওর়া ওট়া নকিযরতই খয ুঁরজ ি়া 
 ়ায…..অবিয এ বয়া ়ারর ক়াউরক ি়ানস্ত হিয়া খযবই কনঠি, ক়ারণ হক়ারি়া ম়াি ই স্বীক়ার 
কররব ি়া হয, ত়ার ে়ানবনট হি়াট  রয য়ারে ওর়া হজ়ার নিরয ব রব খ়ান  ওট়া  ়ানররয 
য়ারে। ঈশ্বর ত়াুঁরির মে  করি, ময়ানজক উর ক্ষ়া কর়ার জরিয ত়ার়া কী ি়া কররত 
 ়ারর, এমিনক ওট়া যনি ত়ারির ি়ারকর ডি়ায ঘরট তবযও…নকন্তু জ়ািয িরয়াি কর়ার 
জিয কত রকরমর নজনিস হয বযব ়ার কর়া  রে হত়ামর়া ে়াবরতও  ়াররব ি়া। 
 
হযমি ি়ান়ে? 
 
নমরসস উইসন  উিয  র ি  ়ারত তর ়ায়াররর মরত়া করর একট়া  ম্ব়া হ ়া ়ার ি ়াক়া 
ির়া। হযি একট়া ি়াক্ক়া হখরয নমস্ট়ার উইসন র হে়াখ এক  টক়ায খযর  হি । 
অ র়ািীর মরত়া স্ত্রীর নিরক হেরয রইর ি নতনি। 
 
ি়া–ি়ান়ে, মন  নডয়ার? 
 
 য়াুঁ, আথট়ার ি়ান়ে, ব র ি নমরসস উইসন । ওর হে়াখ জ্ব রি। ে়াব হত়া এক জ়ািযকর 
একট়া  যররি়া জং ির়া ি়ান়ে নকি , স্ত্রীরক বয  নি  ওর ইে়া ি়ান়েট়া খযর  হিরখ ওট়া 
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নক ে়ারব ক়াজ করর, আসর  হস স়ার়াক্ষণ ি়ান়েট়ারক জ়ািয নিরয ও়ে়াব়ার হেষ্ট়া করর 
আসনি । 
 
নমস্ট়ার উইসন র হে়াখ ন ট ন ট করর উঠ । 
 
নকন্তু নডয়ার আম়ার মরি  য ওরকম নকিয করর ও হসট়া আইরির মরিযই  র়ে, অবিয, 
ম়ারি, ে়ার ়া  রত়া যনি হস ত়ার স্ত্রীরক সনতয কথ়াট়া ব ত….আইরির মরিযই একট়া 
ফ়াুঁক ররযরি, তয নম হিখরব…যতক্ষণ ি়া হস ি়ান়েট়া ও়ে়ারত ইে়া কররি, হতমি অবস্থ়ায 
ি়ান়েট়া উ়েরত  ়ারর এট়া িম়ানণত… 
 
আথট়ার ঊইসন , আইিট়া করব়ার সমযই তয নম নিনশ্চত কররনি  হযি ওরত ফ়াুঁক থ়ারক! 
নেৎক়ার করর উরঠনির ি নমরসস উইসন । হযি তয নম ওই সব ম়াি –র়ানবি হত়াম়ার 
হিরড র়াখরত  ়ারর়া! আর হত়াম়ার জ়াি়ার জরিয জ়াি়ানে, হয ি়ান়েট়া হত়াম়ার হম়ারটই 
ে়া ়াব়ার ইে়া হিই হসই ি়ান়েট়া ের়েই আজ সক়ার   য়ানর এখ়ারি এরসরি। 
 
 য়ানর? হকমি হযি ফ়াুঁক়া স্বরর ব   নমস্ট়ার উইসন ।  য়ানর হক? 
 
ে়ারনিরক ত়াক়া ।  য়ানররক হিরখ  ়ানফরয উঠ । 
 
 ়ায হখ়াি়া, এ নক  য়ানর  ট়ার? হত়াম়ারক হিরখ খযবই খযনি  রযনি। রি হত়াম়ার সম্পরকট 
এরত়া কথ়া বর রি– 
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হত়াম়ার হির র়া িত র়ারত ওই ি়ান়ে ে়ান রয  য়ানরর ব়াস়ায নিরযরি আব়ার নফররও 
এরসরি! নেৎক়ার করর ব র ি নমরসস উইসন । এ বয়া ়ারর হত়াম়ার নক ব ব়ার আরি, 
বর ়া? 
 
সনতযই হত়ামর়া? অে েরর নজজ্ঞ়াস়া করর ি নমস্ট়ার উইসন । ওট়া নক নঠকমরত়া 
ের নি ? আনম ম়ারি আনম, হত়াত ়ারত শুরু করর ি নতনি, নমরসস উইসন র হে়াখ 
হথরক আগুি নঠকরর হবরর়ারে, ব রত ে়াইনি হত়ামর়া অিয়ায কররি, স়াংঘ়ানতক অিয়ায 
…সনতযই স়াংঘ়ানতক… 
 
এই বয়া ়াররর ফ়াযস়া ়াট়া ওরির  ়ারতই হির়ে হিয়া য়াক, রি নব়ে নব়ে করর  য়ানররক 
ব  , নমরসস উইসন  মিট়া বয়ারের মরত়া তখিও ফয  রি। ের  এরস়া, হত়াম়ারক আম়ার 
হবডরুমট়া হিখ়ানে। 
 
র়ান্ন়াঘর হথরক েয ন স়ারর হবনররয ওর়া সরু  য়ারসজ িরর হিরম এর ়া অসম়াি নসুঁন়েরত। 
উ রর উরঠ হিরি নসুঁন়েট়া এুঁরকরবুঁরক ব়ান়ের হেতর নিরয। তৃতীয  য়ানন্ডং-এ একট়া 
িরজ়া একটয  ফ়াুঁক কর়া। িরজ়াট়া েট করর বন্ধ  রয য়াওয়ার আরি  য়ানর এক হজ়া়ে়া 
উজ্জ্ব  ব়াি়ামী হে়াখ হিখরত হ র ়া। 
 
নজনি, ব   রি। তয নম জ়াি ি়া এে়ারব নিরজরক বন্ধ করর র়াখ়া ওর জিয হয কতট়া 
অস্ব়াে়ানবক, স়াি়ারণত ও এরকম করর ি়া 
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আরর়া িযই ি়া  উ রর উরঠ ওর়া আরর়া একট়া িরজ়ার স়ামরি এর ়া, ওট়ার রং  ়েরি 
খরস। িরজ়ায একট়া হি়াট্ট হিমরিরট হ খ়া ররযরি, হর়াি়াল্ড এর ঘর। 
 
 য়ানর হেতরর  ়া র়াখ , ে়া য  রয আস়া ি়ারি ওর ম়াথ়া িয ুঁই িয ুঁই, হে়াখ ন ট ন ট কর  
ও। মরি  রে হযি একট়া অনেকয রণ্ড েয ক  ওর়া: ররির রুরমর ি়ায সবনকিযই উে 
কম ়া ররে র়াে়ারি়া; নবি়াি়ার ে়াির, হিয়া , এমিনক নসন ংট়াও।  য়ানর হিখ  
হিুঁ়ে়ারখ়াুঁ়ে়া মন ি ওয়া  হ  ়াররর িনতট়া ইনে েরররি স়াত ড়াইিী আর জ়ািযকররর 
হ ়াস্ট়ার নিরয, সব়াই  র়ে ররযরি উজ্জ্ব  কম ়া ররের হ ়ার়্াক,  ়ারত  ়া়েয  ়ানঠ ি়া়েরি 
হজ়ারর হজ়ারর। 
 
হত়াম়ার নকনডে নটম? নজজ্ঞ়াস়া কর   য়ানর। 
 
নি ি়াডন  কয়ািিস, ব   রি, কম ়া ররের নবি়াি়ার ে়ািররর নিরক হিনখরয ব  । 
ওট়ার ও র িযরট়া নবি়া  আকৃনতর নস বণট এবং ক়াম়ারির একনট ি়াবম়াি হি়া ়া বস়ারি়া 
ররযরি।  ীরি িবম। 
 
ররির স্কয   য়ািয নবিয়ার বই এক হক়ারণ  র়ে আরি অযরে,  ়ারিই  র়ে ররযরি এক 
ি়াি়া অয়াডরেে়ারস অফ ম়ানটটি নমিস, নি ময়াড ম়াি  জ়াতীয কনমক। ররির জ়ািযর 
ক়ানঠট়া  র়ে ররযরি ক়াুঁরের মরিয বয়াে়ানে েনতট একট়া ম়ারির অয়াকয নরয়ারমর ও রর। 
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 ়ারিই ওর ি়ািযস িযিযস িূসর ইুঁিযর স্কয়াব়াসট এক টয করর়া হর়ারি শুরয হি়াট্ট একট়া ঘযম 
নিরয নিনে । 
 
হমর রত র়াখ়া এক  য়ারকট স্ব-স়াফন ং ত়াস হ নররয  য়ানর হি়াট্ট জ়াি়া ়া নিরয ব়াইরর 
ত়াক়া । অরিক নিরে ম়ারঠ হিখরত হ র ়া এক ি  ব়াসি-েূত নিিঃিরে হে়াররর মরত়া 
একট়া একট়া করর উইসন রির হ ়ার র হেতর নিরয নফরর আসরি। ত়ার র ও নফরর 
ত়াক়া  বরির নিরক, রি অর ক্ষ়া করনি , ওর মত়ামরতর জরিয। একিম ি়ােট়াস। 
 
একটয  হি়াট, ব   রি দ্রুত। ম়াি রির ওখ়ারি হত়াম়ার হয রুম হম়ারটই এট়া ওর মরত়া 
িয। আর আনম নঠক ওই নের রক়াঠ়ার ম়ে়ারখরক়া েূতট়া নিরে, ওট়া সব সময  ়াইর র 
ও র ি়ে়াম করর ন টরি আর হি়াে়ারে… 
 
নকন্তু  য়ানর ি়াুঁত হবর করর হ রস ব  , আনম যত ব়ান়েরত হিনি এট়াই ত়ার মরিয 
সবে়াইরত ে়া । 
 
নকিয স্বনস্ত ও নকিয  জ্জ়ায ররির ক়াি হি়া ়া ী  রয হি । 
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ফ্লারিি এবিং ব্লটি-এ 
 
রিরির ব়ান়ে িয ব়ারর়ারত জীবি নিরেট ড্র়াইরের হেরয এরকব়াররই আ ়াি়া। ড়াসটন রির 
 িন্দ সবনকিয  রব  নরষ্ক়ার  নরেন্ন নট ট  আর উইসন রির ব়ান়েরত সব সমযই 
হক়ারি়া ি়া অদ্ভযত এবং অিতয়ানিত বয়া ়ার সয়া ়ার ঘটরি। িথম আঘ়াতট়া  য়ানর হ র ়া 
যখি ও র়ান্ন়াঘরর েয নল্লর উ ররর ত়ারকর উ রর র়াখ়া আযি়াট়ার নিরক ত়ানকরযনি । 
ওট়া নেৎক়ার করর উরঠনি  : ি়াটট  য়ারন্টর হেতর গুুঁরজ র়াখ,  তে়া়ে়া। যখিই 
নের রক়াঠ়ার ন ি়ােট়া যখি হিখরত়া ে়ারনিক হবনি িীরব  রয হিরি তখিই হংক়ার 
নিরয উঠরত়া আর  ়াই  হফ রত়া উ র হথরক। 
 
আর হফ্রড ও জরজটর হবড রুম হথরক আস়া হি়াটখ়াট নবরফ়াররণর আওয়াজরক এ 
ব়ান়েরত স্ব়াে়ানবক বর ই িরর হিয়া  য। রিরির ব়ান়েরত সবরেরয হবনি অস্ব়াে়ানবক 
হযট়া  য়ানরর  ়ািত হসট়া কথ়া ব ়া আযি়াও িয, ব়া নবকট িে কর়া ন ি়ােট়া িয। 
ত়ার ক়ারি অব়াক  ়ািত হয ওখ়ারি সব়াই ত়ারক হবি  িন্দ করর। 
 
ত়ার হম়াজ়ার িি়া হিরখ নমরসস উইসন  খযৎ খযৎ কররতি। খ়াওয়ার হব ়ায ে়ার ে়ারব়ার 
খ়াওয়া তয র  হিয়ার জিয হজ়ার কররতি। নমস্ট়ার উইসন  ে়াইরতি  য়ানর হযি খ়াওয়ার 
হটনবর  নঠক ত়ার  ়ারি বরস। ত়া র  ম়াি রির জীবি সম্পরকট নতনি ওরক অরিক 
রকম িশ্ন কররত  ়াররবি। নজজ্ঞ়াস়া কররত  ়াররবি ম়াি রির ড়াক নবে়াি ব়া ি়াি 
নকে়ারব ক়াজ করর। 
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েমৎক়ার! মযগ্ধ করণ্ঠ নতনি  য়ানররক ব রতি। নবেক্ষণ, সনতযই ময়ানজক ি়া়ে়াই ম়াি র়া 
হয কতে়ারব নিি ে়া ়ারে। 
 
িয ব়ারর়ারত আসব়ার সপ্ত়া  খ়ারিক  র  য়ানর হ ়াি়াটটস হথরক নেনঠ হ র ়া। হস আর রি 
নিরে ি়াস্ত়ার হটনবর  নিরয হিরখ নমস্ট়ার ও নমরসস উইসন  এবং নজনি এরই মরিয 
হটনবর  বরস হিরি।  য়ানররক হিখ়া ম়াত্রই নজনি হযি  ঠ়াৎ কররই  নররজর হব়া ট়া 
ম়ানটরত হফর  নির ়া,  র়ে ওট়া হজ়ারর খয়াি খয়াি িে করর উঠ ।  য়ানররক যখিই 
হিরখ তখিই হযি নজনি হক়ারি়া ি়া হক়ারি়া নজনিস হফর  হিয়ার বয়া ়ারর িক্ষ  রয 
উরঠ। ি়া করর হটনবর র নিরে ের  হির ়া নজনি  নররজর হব়া ট়া তয র  আিব়ার জিয। 
নকন্তু যখি তখি ওর মযখট়া  ়া , এরকব়ারর অস্তি়ামী সূরযটর আে়ার মরত়া। ি়া হিখ়ার 
ে়াি করর  য়ানর একট়া হেয়ারর বস , নমরসস উইসন র ব়ান়েরয হিয়া হট়াস্ট  ়াত 
ব়ান়েরয নি । 
 
স্কয   হথরক নেনঠ এরসরি, ব র ি নমস্ট়ার উইসন ।  য়ানর আর ররির নিরক ব়ান়েরয 
নির ি একই রকম হিখরত  ়ােটরমরন্টর িযরট়া   যি়াে খ়াম, ওরত নঠক়াি়া হ খ়া সবযজ 
ক়ািরজ। ড়াম্ব রড়ার এরই মরিয হজরি হিরিি হয তয নম এখ়ারি আরি়া  য়ানর–হ ়াকট়া 
হক়ারি়া হকৌির ই ন নিরয হিই। আম়ারিরও নেনঠ ররযরি, হিরর্ হয়াি করর ি নতনি 
হফ্রড আর জজটরক উরদ্দিয করর। িযজি সরবম়াত্র েয কর ়া ঘরর, এখরি়া  র়ে ররযরি 
ঘযরম়াব়ার  ়াজ়াম়া। 
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করযক ময ূরতটর জিয র়ান্ন়াঘরট়া এরকব়ারর িীরব। ওর়া সকর ই ওরির নেনঠ  ়েরি। 
 য়ানরর নেনঠরত হ খ়া ররযরি নিযম মরত়া ত়ারক হসরেম্বররর ১ ত়ানররখ নকং-েস হথরক 
হ ়াি়াটটস এেরিস িররত  রব। আি়ামী বিররর জিয হযসব িতয ি বই  ়ািরব ত়ারও 
একট়া ত়ান ক়া ত়ার নেনঠরত ররযরি। 
 
নেতীয বরর্টর ি়াত্ররির িরক়ার  রব: 
 
িয স্টয়ান্ড়াডট বযক অফ হস্পস, হেড ২–নমর়ান্ড়া হি়ারিটওক 
হব্রক উইথ আ ব়ািনিই–নিল্ডরয  ক ়াটট 
িয়ানডং উইথ ঘ়াউ স–নিল্ডরয  ক ়াটট 
 ন রডজ উইথ  য়ািস–নিল্ডরয  ক ়াটট 
ট্র়্ারে স উইথ ট্র্ স–নিল্ডরয  ক ়াটট 
ওয়ান্ড়ানরংস উইথ ওরযরউ েস–নিল্ডরয  ক ়াটট 
ইয়ার উইথ নি ইরযনট–নিল্ডরয  ক ়াটট 
 
হফ্রড নিরজর ত়ান ক়াট়া হির্ করর  য়ানররট়া হিখ়ার জিয উুঁনক নি । 
 
হত়াম়ারকও সব  ক ়াটট বই নকিরত ব ়া  রযরি, ব   ও। ক়ার ়া জ়ািযর নবরুরদ্ধ 
িনতরর়াি নবর্যক নিক্ষক নিশ্চযই ওর ফয়াি–ব়ানজ িরর ব রত  ়ানর ও একজি ড়াইনি। 
এই সময ম়ারযর হে়ারখ  র়ে হির ়া হফ্ররডর হে়াখ, অমনি হস ত়ার হিরটর ম়ামটর ড 
নিরয বযস্ত  রয  ়ে । 
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বইগুর ়া নকন্তু খযব সস্ত়া  রব ি়া, ব  জজট, ম়া-ব়াব়ার নিরক এক   ম়া ত়ানকরয।  ক ়াটট 
এর বই সনতযই ব়ে ি়ামী… 
 
নঠক আরি, আমর়া ময়ারিজ করর হিরব়া, ব র ি নমরসস উইসন । কথ়াট়া স জে়ারব 
ব র ও নকন্তু ত়ারক হিখ়ানে  উনেে। আি়া কনর নজনির নকিয নজনিস আমর়া  যররি়াই 
নকিরত  ়াররব়া। 
 
ওর ়া, তয নম। এব়ার হ ়াি়াটটস-এ েনতট  রযরি নক?  য়ানর নজজ্ঞ়াস়া কর  নজনিরক। 
 
নজনি ম়াথ়া ি়া়ে ,  জ্জ়ায ত়ার মযখ আগুরির নিখ়ার মরত়া  ়া , েয র র এরকব়ারর হি়া়ে়া 
 যটন্ত আরও  ়া   রয হির ়া। এব়ার হস ম়াখরির নডরি কিযই ডয নবরয নি । হসৌে়ািয 
ত়ার হয  য়ানর ি়া়ে়া আর হকউ এট়া হিরখনি। ক়ারণ নঠক হসই ময ূরতট ররির ব়ে ে়াই 
 ়ানসট েয ক  রুরম। হস ইরত়ামরিযই ক়া ়ে হে়া ়ে  রর হরনড, ত়ার হ ়াি়াটটস-এর নিরফক্ট 
বয়াজট়া বযরক  ়াি়ার ়া। 
 
সযিে়াত, সক রক, দ্রুত ব    ়ানসট। েমৎক়ার নিি। হটনবর  একনট ম়াত্র হেয়ার খ়ান  
নি  ওখ়ারিই বস   ়ানসট। বরসই আব়ার  ়াফ নিরয উঠ  ত়ার হেয়ার হথরক িতয ি 
 ়া ক ঘস়া, িূসর ররের একট়া ড়াস্ট়ার  ়ারত তয র  নি –ম়ারি  য়ানর ওই নজনিসট়ারক 
য়া হেরবনি  আর নক, যতক্ষণ ি়া হিখ  হয ওট়া নিিঃশ্ব়াস নিরে। 
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এর ! হেুঁনেরয উঠ  রি, হখ়াুঁ়ে়া হ ুঁে়াট়ারক  ়ানসটর  ়াত হথরক নিরয। ওট়ার  ়াখ়ার নিরে 
হথরক একট়া নেনঠ হবর কর  রি। অবরিরর্ হস  ়ারনমওি-এর জব়াব নিরয এর ়া। 
আনম ওরক ন রখনি ়াম ড়াসটন রির ওখ়াি হথরক হত়াম়ারক উদ্ধ়াররর হেষ্ট়া আমর়া 
কররব়া। 
 
হেতররর িরজ়ার  ়ারিই টয ন  র়াখ়ার  ম্ব়া  ়ারেট এর রক ি়াুঁ়ে কর়ারি়ার হেষ্ট়া কর  ও, 
নকন্তু এর   র়ে হির ়া  ়ােট হথরক। রি ওরক নিরে হব়ারডট শুইরয র়াখ  বরং। স্বরি়ানক্ত 
কর , িযিঃখজিক। ত়ার র  ়ারনমওরির নেনঠট়া খযর  রি হজ়ারর হজ়ারর  ়েরত শুরু 
কর  : 
 
নিয রি এবং  য়ানর, 
যনি তয নম ওখ়ারি থ়ারক়া, আি়া করনি সব নকিযই নঠক মরত়া  রযরি ও  য়ানর ে়া ই 
আরি এবং ওরক হবর করর আিরত নিরয হত়ামর়া হবআইনি নকিয করর়ানি। ক়ারণ 
ত়া র   য়ানররকও সমসয়ায  ়েরত  রব। আনম খযবই উনেে নি ়াম এবং যনি  য়ানর ে়া  
থ়ারক, তয নম নক আম়ারক সরে সরে জ়াি়ারব, রি, নিজ। অবিয ে়া   য যনি হত়ামর়া 
নেন্ন একট়া হ ুঁে়া বযব ়ার করর, ক়ারণ আম়ার নবশ্ব়াস আর একনট নেনঠ নিরত হির  
হত়াম়ারট়া এরকব়ারর হির্  রয য়ারব। 
আনম খযবই বযস্ত, অবিযই স্কয র র ক়াজ নিরয। 
 
নকে়ারব  ়ারর ও? অব়াক  রয ব   রি। আমর়া হত়া িযনটরত। 
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আি়ামী বযিব়ার আমর়া  ন্ডরি য়ানে আম়ার িতয ি বই নকিরত। আমর়া হকি ে়ায়ািি 
অয়ান রত নমন ত  ই ি়া? 
যত ত়া়ে়াত়ান়ে  ়ারর়া আম়ারক সব জ়াি়াও। 
ে়া ব়াস়াস , 
 ়ারনমওি। 
 
হবি, েমৎক়ারে়ারব নমর  হির ়া, আমর়াও ওইনিিই নিরয হত়াম়ারির সব নজনিস নকরি 
আিরত  ়ানর, ব র ি নমরসস উইসন , হটনব   নরষ্ক়ার কররত কররত। আজ হত়ামর়া 
সব নক কররি়া? 
 
 য়ানর, রি, হফ্রড আর জজট িয়াি করনি  ে়া  হবরয ও রর উঠরব, হযখ়ারি উইসন রির 
হি়াট্ট একট়া হঘ়া়েরিৌর়ের ম়াঠ ররযরি। ম়াঠট়ার ে়ারনিরক ি়াি নিরয হঘর়া। নিরের 
ে়ামগুর ়া হথরক ঐ ম়ারঠর নকিযই হিখ়া য়ায ি়া। ত়ার ম়ারি, ওর়া ওখ়ারি নকনডে 
িয়াকনটস কররত  ়াররব, যতক্ষণ ি়া খযব হবনি ও রর উঠরি। ওর়া সনতযক়াররর নকনডে 
ব  বযব ়ার কররত  ়াররব ি়া; নবরির্ করর ব গুর ়া যনি খযবই উুঁেয রত উরঠ এরকব়ারর 
ে়ারমর ও র নিরয উর়ে য়ায ত়া র  ে়ামব়াসীরির ক়ারি বয়া ়ারট়া বয়াখয়া কর়াই কনঠি 
 রয  ়েরব। ত়ার হেরয ত়ার়া আর   বযব ়ার কররব হ ়াফ়া য নফ কর়ার জিয। ওর়া 
 ়া ়ােরম  য়ানরর নিম্ব়াস িযই  ়াজ়ার  ়া়েয  ়ানঠ বযব ়ার করর, ওট়াই সবরেরয ে়া  
 ়া়েয  ়ানঠ; ররির  যররি়া শুযনটং স্ট়ার এরত়া হি়া হয ম়ার  ম়ার  িজ়া নতর়াই  ়ানররয 
হিয। ওট়া খযবই হি়া। 
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 ়াুঁে নমনিট  র ওর়া ে়া  হবুঁরয ম়ােট করর উ রর উঠরত শুরু করর ়া, ক়াুঁরি  ়া়েয  ়ানঠ। 
ওরির সরে হয়াি হিয়ার জিয  ়ানসটরকও ব ়া  রযনি , নকন্তু ও ব   ও অরিক বযস্ত। 
এখি  যটন্ত  য়ানর  ়ানসটরক শুিয খ়াব়ার সমযই হিরখরি, অিয সময হস ত়ার িরজ়া বন্ধ 
কররই থ়ারক। 
 
আনম যনি জ়ািরত  ়ারত়াম ও নক কররি ওখ়ারি, কয ুঁেরক ব   হফ্রড। ও আর ওর মরিয 
হিই। হত়াম়ার আস়ার একনিি আরি ওর  রীক্ষ়ার হরজ়াট হবর  রযরি; ব়ারর়াট়া ও, 
ডনব্লউ. এ , ওর আেতৃনপ্তর হক়ারি়া অবক়াি নি  ি়া। 
 
ও. ডনব্লউ. এ  ম়ারি অনডটি়ারী উইজ়ানডটং হ রে  অথট়াৎ স়াি়ারণ জ়ািয ম়াি,  য়ানরর 
নবভ্র়ান্ত িৃনষ্ট হিরখ জজট বয়াখয়া করর বযন রয নি । নব ও ব়ারর়া হ রযরি। আমর়া যনি 
এখি হথরকই স়াবি়াি ি়া  ই তরব  নরব়ারর আরও একজি হ ড বয হ রয হযরত 
 ়ানর। আম়ার মরি  য ি়া আনম  জ্জ়ায মযখ হিখ়ারত  ়ারত়াম। ত়াম়াি়া কররই জজট 
কথ়াট়া ব  ।  ়ানসট নি  ক্ল়ারির হ ড বয।  য়ানর এখি বয রত হ রররি  ়ানসট হকি ত়ার 
রুম হথরক হবর  য ি়া। 
 
নব   রে উইসন  ে়াইরির মরিয সবরেরয ব়ে। হস আর ত়ার  ররর ে়াই ে়ান ট এরই 
মরিয হ ়াি়াটটস হথরক হবনররয এরসরি।  য়ানরর সরে ক়ারর়া স়াক্ষ়াৎ  যনি ম়ারি হয ে়ান ট 
হর়াম়ানিয়ায, ড্র়ািি সম্পরকট  ়ে়ারি়াি়া কররি, আর নব  করররি নমিরর, ওখ়ারি 
জ়ািযকররির বয়াংক নেংিটস-এ ক়াজ করর। 
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নকিযক্ষণ  র জজট ব র ়া, এ বির আম়ারির স্কয র র নজনিস ত্র ম়া-ব়াব়া হয নকে়ারব 
নকিরব হসট়াই আম়ার ম়াথ়ায আসরি ি়া।  ক ়াটট-এর বইরযর  ়াুঁে  ়াুঁেনট হসট। 
এি়া়ে়াও ররযরি নজনির হর়াব, একট়া জ়ািযর ক়ানঠ এবং সব নকিযই…। 
 
 য়ানর নকিয ব   ি়া। একটয  নবব্রত  র ়া।  ন্ডরির নেংিট-এ েূ-িরেটর েরট ত়ার ম়া-
ব়াব়া ত়ার জিয অল্প একটয  সম্পি হররখ হিরিি। অবিয একম়াত্র জ়ািযকররির িয নিয়ায 
ত়ার নকিয অথট ররযরি, ম়াি রির হি়াক়ারি িয়ান যি, নসক  এবং িস্টস এসব 
য়ািযকররির মযদ্র়া হস বযব ়ার কররত  ়াররব ি়া। ড়াসটন রির ক়ারিও কখরি়াই ত়ার 
নেংিটস অয়াক়াউরন্টর কথ়া বর নি। হস মরি করর ি়া হয ময়ানজরকর িয নিয়ার সরে 
সম্পনকটত ত়ারির আতঙ্ক হির্  যটন্ত হস়াি়ার একট়া ব়ে সূ্ত   যটন্ত ি়ে়ারব। ত়ার়া 
নিশ্চযই ে়াবরত  ়ারর ি়া হয  য়ানরর হক়ারি়া উত্তর়ানিক়ারী সম্পি আরি। 
 
*** 
 
 ররর বযিব়ার নমরসস উইসন  ত়ারির সব়াইরক সক়ার  ঘযম হথরক তয র  নির ি। 
িরতযরক দ্রুত অিট ডজি হবকি সয়ান্ডউইে নিরয ি়াস্ত়া স়ার । হক়াট  র । নমরসস 
উইসন  র়ান্ন়াঘররর েয নল্লর ও ররর ত়াক হথরক একট়া ফয র র টব ি়াম়ার ি। হেতরর 
হিখর ি। করম হিরি আথট়ার, িীঘটশ্ব়াস হফ র ি নমরসস উইসন । আজ আব়ার নকিরত 
 রব… আ  হবি, সব়াই ততনর। িথরম হম ম়াি! হত়াম়ার  রর  য়ানর নডয়ার! 
 
নতনি ফয র র টবট়া  য়ানরর নিরক ব়ান়েরয নির ি। 
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 য়ানর অ  ক িৃনষ্টরত ত়ানকরয থ়াক । সব়াই ওরক হিখরি। 
 
আনম–ম়ারি–আম়ারক–নক–নক–কররত  রব? হত়াত ়ারত হত়াত ়ারত ব    য়ানর। 
 
ও কখরি়া ফ্লয   ়াউড়ার বযব ়ার করর য়াত়ায়াত কররনি ব   রি। িযিঃনখত  য়ানর, আনম 
েয র  নিরযনি ়াম। 
 
কখরি়াই ি়া? ব র ি নমস্ট়ার উইসন । নকন্তু িত বির ড়ায়ািি অয়ান রত স্কয র র 
নজনিস ত্র নিরযনির  নকে়ারব? 
 
আনম নটউরব করর নিরযনি ়াম 
 
সনতয? আে েরর নজজ্ঞ়াস়া করর ি নমস্ট়ার উইসন । 
 
 ওখ়ারি নক এসরকর ট়ার ররযরি? নঠক নকে়ারব– এখি িয আথট়ার; ব র ি নমরসস 
উইসন । ফ্লয   ়াউড়ার নিরয অরিক হবনি দ্রুত য়াওয়া য়ায নডয়ার, নকন্তু  ়ায আম়ার 
ক ়া , তয নম যনি আরি কখরি়া বযব ়ার ি়া করর থ়ারক়া! 
 
ও নঠক  রয য়ারব ম়াম, ব   হফ্রড।  য়ানর, িথরম আম়ারির হিরখ়া। 
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ফয র র টব হথরক এক নেমনট েকেরক  ়াউড়ার নি  হস, ফ়ায়াররিরসর আগুরির ক়ারি 
এনিরয হির ়া এবং  ়াউড়ারট়া আগুরির মরিয িয ুঁর়ে হফ  । 
 
একট়া িজটি করর, আগুিট়া  ়ান্ন়ার মরত়া সবযজ  রয হির ়া এবং উুঁেয   রয হির ়া হফ্রড-
এর হেরযও হবনি। হস হস়াজ়া আগুরির মরিয েয রক হির ়া, নেৎক়ার কর  ড়ায়ািি 
অয়ান । এবং অিৃিয  রয হির ়া। 
 
হত়াম়ারক খযব  নরষ্ক়ারে়ারব িন্তরবযর ি়ামট়া উচ্চ়ারণ কররত  রব, নডয়ার,  য়ানরর উরদ্দরি 
ব র ি নমরসস উইসন । জজট এব়ার এক নট   ়াউড়ার নি । এবং মরি হররখ়া 
হত়াম়ারক সনঠক উিযিট়ারত ি়ামরত  রব 
 
সনঠক নক? ঘ়াবর়ে নিরয িশ্ন করর ়া  য়ানর। আগুি ততক্ষরণ িজটি করর জজটরকও 
হে়ারখর আ়ে়ার  অিৃিয করর হফর রি। 
 
ম়ারি তয নম হত়া জ়াি অরিকগুর ়া জ়ািযআগুি ররযরি হযগুর ়ার মিয হথরক হত়াম়ারক 
সনঠকট়া ব়াি়াই কররত  রব। নকন্তু যতক্ষণ তয নম  নরষ্ক়ারে়ারব িেগুর ়া উচ্চ়ারণ করি– 
 
ওর হক়ারি়া অসযনবি়া  রব ি়া জনি, অনস্থর  রয়া ি়া, ফ্লয   ়াউড়ার নিরত নিরত স্ত্রীর 
উরদ্দরি ব র ি নমস্ট়ার উইসন । 
 
নকন্তু ও যনি  ়ানররয য়ায আমর়া ওর আঙ্ক  আনন্টরক নক বর  হব়া ়ারব়া? 
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ওর়া নকিয মরি কররব ি়া;  য়ানর ত়ারক নিনশ্চত করর ়া। আনম যনি নেমনির মরিয  ়ানররয 
য়াই তরব ড়াডন  ে়াবরব এট়া একট়া তয রখ়া়ে হজ়াক, ও নিরয আ ি়ার়া নেন্ত়া কররবি 
ি়া।  
 
হবি… নঠক আরি তরব… তয নম ত়া র  আথট়াররর  রর য়ারব, ব র ি নমরসস উইসন । 
আগুরি িরবি কর়ার  র, হত়াম়ারক ব রত  রব তয নম হক়াথ়ায য়ারে়া 
 
আর হত়াম়ার কিযই িযরট়া ি়ারযর সরে  ়ানিরয র়াখরব, ররির উ রিি। 
 
আর হে়াখ একিম বন্ধ র়াখরব, ব র ি নমরসস উইসন । ক়ান  য ন … 
 
অনস্থর  রয ি়ে়াে়ে়া কররব ি়া, ব   রি। েয   ফ়ায়াররিস নিরয হবনররয আস়ার 
সম্ভ়াবি়া ররযরি। 
 
নকন্তু েরয েীত  রযও আব়ার আরি ে়ারি হবনররয হির  নকন্তু…, হফ্রড এবং জজটরক ি়া 
হিখ়া  যটন্ত অর ক্ষ়া কররব। 
 
এতসব উ রিি মরি র়াখ়ার ি়াণ ণ হেষ্ট়া কররত কররত এক নট  ফ্লয   ়াউড়ার নিরয 
 য়ানর আগুরির নকি়ার়ায ি়াুঁ়ে়া । হস একট়া িেীর শ্ব়াস নি ।  ়াউড়ার নিনটরয নি  
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আগুরি। স়ামরি  ়া ব়া়ে়ার ়া। আগুিট়ারক মরি  র ়া িরম ব়াত়াস। মযখ খয রতই এক 
ি ়া িরম ি়াই ওর মযরখর হেতর িরবি কর । 
 
ও-ড়ায়ািি অয়ান , ব রত ব রত হকুঁরি হফ    য়ানর। মরি  র ়া ত়ারক হক হযি নবি়া  
একট়া ি়া ীর মরিয হটরি ি়াম়ারে। তীব্র িনতরত  ়াক খ়ারে হস… ক়াি ফ়াট়ারি়া িজটি 
হে়াখ হখ়া ়া র়াখ়ার হেষ্ট়া করর ়া নকন্তু সবযজ অনেনিখ়ার ঘূনণট হিরখ ত়ার অসযস্থ হব়াি 
 র ়া–কিযইরয হক়ািনকিয খযব হজ়ারর  ়াি , হস  ়াক খ়ারে,  ়াক খ়ারে…. এখি মরি 
 রে হযি ঠ়াণ্ড়া  ়াত ত়ার মযরখ ে়া ়ে ম়াররি… হজ়া়ে়া টয়ার়া করর েিম়ার হেতর নিরয 
হস হিখর ়া ফ়ায়াররিরসর  ়া স়া হর়াত এবং হ িরি অরিকগুর ়া রুম–হ রটর হেতর 
ত়ার হবকি সয়ান্ডউইে মনথত  রে আব়ার হে়াখ বন্ধ করর ে়াব  থ়াম়ার কথ়া  রক্ষরণই 
হস ি়ে়াস করর  র়ে হির ়া উ য়ে  রয ঠ়াণ্ড়া  ়াথররর ও র এবং েিম়ার ক়াুঁে িযরট়া 
হেরে েূণটনবেূণট  রয হির ়া। 
 
ম়াথ়া ঘযররি, ক্ষতনবক্ষত  য়ানর।  যরর়া িরীর নেমিীর ক়ান রত হ  ়া। ে়াে়া েিম়া হে়ারখ 
িরর সতকটত়ার সরে উরঠ ি়াুঁ়ে়া । এরকব়াররই এক়া। নকন্তু হক়াথ়ায? এ সম্পরকট 
নবন্দযম়াত্র ি়ারণ়া হিই। হস একট়া  ়াথররর ততনর ফ়ায়াররিস-এ ি়াুঁন়েরয, ব়ে স়ে 
উইজ়াডট ি -এর ম়া খ়ারি। হি়াক়ািট়ায আর ়া জ্ব রি নটম নটম করর। নকন্তু এখ়ারি 
এমি নকিয হিই য়া নকি়া ওর হ ়াি়াটটস স্কয র র ক়ারজ  ়াি়ারত  ়ারর। 
 
ক়ারিই ক়াুঁরের হকস-এ ররযরি কয িরির ও র নববণট একনট  ়াত। রক্ত ম়াখ়ারি়া এক 
 য়ারকট ত়াস। অ  রক ত়ানকরয থ়াক়া ক়াুঁরের একনট হে়াখ। হিয়া  হথরক  য  রি 
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িযত়ারির মরত়া সব মযরখ়াি, ক়াউন্ট়ারর ররযরি ম়ািযরর্র ব়াি়াই কর়া  ়া়েরি়া়ে এবং 
নসন ং হথরক  য  রি মররে  ়ে়া তীক্ষ্ণ ি ়াযযক্ত যন্ত্র ়ানত। সবরেরয খ়ার়া  নিকনট  র ়া 
হি়াক়ািট়ার জ়াি়া ়ার িূন  িূসনরত ক়াুঁরের মিয নিরয ব়াইরর ত়ানকরয  য়ানর য়া হিখর ়া 
হসট়া আর য়াই হ ়াক নকিযরতই ড়ায়ািি অয়ান  িয। 
 
এখ়াি হথরক যত ত়া়ে়াত়ান়ে হবররি়া য়ায ততই মে ।  তরির ফর  হথতর  য়াওয়া 
ি়াকট়া তখরি়া জ্ব রি, িীররব দ্রুতত়ার সরে  য়ানর িরজ়ার নিরক এরি়ার ়া, নকন্তু 
িরজ়ার অরিটক  থ য়াওয়ার আরিই, ক়াুঁরের ও ়ারর িযজি হ ়াকরক হিখ়া হি  ত়ারির 
মরিয একজিরক হিরখ হস েমরক উঠ ।  থ  ়ানররয ক়ান  হ  ়া আর ে়াে়া েিম়া  র়া 
অবস্থ়ায যনি ক়ারর়া স়ামরি  ়েরত ে়ায তরব হস  রব সব হির্ বযনক্ত : ত়ার ি়াম ড্রয়ারক়া 
ময়া ফয। 
 
ে়ারনিরক ত়ানকরয  য়ানর ব়াুঁরয ব়েস়ে ক়ার ়া একট়া আ ম়ারী হিখরত হ র ়া। েট করর 
ওট়ার হেতরর েয রকই িরজ়া হটরি নি  একটয  খ়ানি ফ়াুঁক হররখ, হযি হস ব়াইরর হিখরত 
 ়ায। ময ূতট  ররই, িরজ়ার হব  হবরজ উঠ । িরজ়া খযর  হকউ েয কর  ব়া হবর  র  
ঘণ্ট়া ব়ারজ।  য়ানর ত়াক়ার ়া িরজ়ার নিরক। ময়া ফয,  য়াুঁ ময়া ফয েয ক  হি়াক়ারি। 
হযখ়ারি ব়ারঘর েয হসখ়ারিই র়াত হ ়া ়ায। 
 
হ িরির হ ়াকনট ওর ব়াব়া ি়া  রযই য়ায ি়া। একই রকম ফয়াক়ারস হে়াখ়া হে ়ার়া এবং 
অনেন্ন ঠ়াণ্ড়া িূসর হে়াখ। নমস্ট়ার ময়া ফয হি়াক়ারির হেতরট়া ঘযরর নফরর হিখরিি। 
হির়ে হের়ে হ ়া ়ারি়া নজনিসগুর ়া এনিক ওনিক হিখর ়া। হি়াক়ািী হেতরর ত়াই 
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নমস্ট়ার ময়া ফয ক়াউন্ট়াররর হব ট়া ব়াজ়ার ়া, ত়ার র ঘযরর  যরত্রর নিরক ত়ানকরয 
ব র ি, নকিযই িররব ি়া, ড্রয়ারক়া। 
 
ময়া ফয, ক়াুঁরের হে়াখট়ার নিরক  ়াত ব়ান়েরয ব  , আনম হেরবনি ়াম তয নম আম়ারক 
একট়া নিফট নকরি হিরব। 
 
আনম বর নি আনম হত়াম়ারক একট়া হরনসং  ়া়েয  ়ানঠ নকরি হিরব়া, আেয  গুর ়া 
ক়াউন্ট়াররর ও র ব়াজ়ারত ব়াজ়ারত ব র ি ত়ার ব়াব়া। 
 
আনম যনি  ়াউজ নটরমই জ়াযি়া ি়া  ়াই, তরব ওট়া আর হক়াি ক়ারজ  ়ািরব? ি়া  
ফয ন রয ব   ময়া ফয, ওর হমজ়াজ হবি ের়ে হিরি। িত বির  য়ানর  ট়ার একট়া 
নিম্ব়াস িযই  ়াজ়ার হ রযরি। ড়াম্ব রড়াররর ক়াি হথরক নবরির্ অিযরম়ািরি, হযি হস 
ে়াইনফন্ডর-এর  রক্ষ হখ রত  ়ারর। হস অত ে়ার ়াও হখর  ি়া হযর তয  হস নবখয়াত… 
নবখয়াত ওর ক ়ার র ওই স্টয ন ড ি়ািট়ার জরিয… 
 
ম়াথ়ার খযন  ের়া একট়া ত়ারক ে়া  করর হিখব়ার জরিয ময়া ফয  য ুঁকর ি। 
 
…সব়াই ে়ারব হস খযব ে়াটট, েমৎক়ার  ট়ার ক ়ার র ি়াি আর  ়া়েয   ়ানঠট়া নিরয… 
 
কথ়াট়া তয নম আম়ারক ইনতমরিযই বহব়ার বর ি, িৃনষ্টট়া নমস্ট়ার ময়া ফরযর ি়াসরির। 
আনম হত়াম়ারক মরি কনররয নিরত ে়াই– য়ানর  ট়াররক  িন্দ ি়া কর়াট়া নবেক্ষণত়ার 
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 ক্ষণ িয, নবরির্ করর আম়ারির মরত়া য়ার়া ত়ারক যখি ন রর়া িণয করর হয নকি়া 
অন্ধক়াররর িেয রক অিৃিয  রয হযরত ব়ািয কররনি । ত়ার র ক়াউন্ট়াররর নিরক আস়া 
হ ়াকনটরক হিরখ ব  , 
 
আ নমস্ট়ার বনিটি। 
 
ক়াউন্ট়াররর হ িরি হয হ ়াকনট এরস ি়াুঁ়ে়ার ়া হস স়ামরির নিরক একটয   য ুঁরক  ়াুঁরট। 
হত ়ার ়া েয  গুর ়া  ়াত নিরয সম়াি কররি হস। 
 
নমস্ট়ার ময়া ফয, আব়ার আ ি়ারক হিরখ আিনন্দত   ়াম, ব   নমস্ট়ার বনিটি ত়ার 
হত ়ার ়া েয র র মরত়াই মসৃণ কণ্ঠস্বরর। সনতযই আিনন্দত এবং ম়াস্ট়ার ময়া ফযরক 
হিরখও এরকব়ারর মযগ্ধ। আ ি়ারক নকে়ারব স়া ়াযয কররত  ়ানর? আ ি়ারক হিখ়ারি়া 
িরক়ার, আজই এরসরি, ি়ারমও সস্ত়া 
 
আনম আজ নকিয নকিনি ি়া নমস্ট়ার বনিটি, আনম আজ নবনে কররব়া, ব র ি নমস্ট়ার 
ময়া ফয। 
 
নবনে কররবি? নমস্ট়ার বনিটরির মযখ হথরক আ ি়া  ়ানসট়া মযরি হির ়া। 
 
তয নম নিশ্চযই শুরিি, মন্ত্রণ়া য আরও তল্ল়ানি ে়া ়ারব, ব র ি নমস্ট়ার ময়া ফয,  রকট 
হথরক  ়া ট়ারমরন্টর একট়া হর়া  হবর করর নমস্ট়ার বনিটরির  ়ে়ার জিয হমর  িরর ি। 
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ব়ান়েরত আম়ার অল্প নকিয নজনিস ররযরি, মন্ত্রণ়া য তল্ল়ানি ে়া ়ারত এর  হযগুর ়ার জিয 
আনম নবব্রতরব়াি কররত  ়ানর ম়ারি যনি ওর়া আরস…। ি়ারকর আি়ায েিম়াট়া বস়ার ি 
নমস্ট়ার বনিটি।  ম্ব়া ত়ান ক়াট়া হিখর ি। 
 
মন্ত্রণ়া য আ ি়ারক সমসয়ায হফ ়ার কথ়া ে়াবরবও ি়া সয়ার নিনশ্চতে়ারবই? 
 
নমস্ট়ার ময়া ফয-এর হঠ়াুঁট ব়াুঁক়ারি়া। 
 
এখিও আম়ার এখ়ারি ওর়া আরসনি। ময়া ফয ি়ামট়াই এখিও যরথষ্ট সম্ম়ারির। 
ত়ার রও ব ়া হত়া য়ায ি়া, মন্ত্রণ়া য নিি নিি ি়াক ি ়ারি়া স্বে়ারবর  রয য়ারে। 
একট়া িতয ি ম়াি  রক্ষ়া আইরির কথ়া হি়াি়া য়ারে সরন্দ  হিই হসই ম়ানি-ক়াম়ে়ারি়া 
হব়াক়াট়া আথট়ার উইসন  এর হ িরি ররযরি 
 
নমস্ট়ার ম়া ফরযর কথ়া শুরি  য়ানরর হেতরট়া র়ারি উত্তপ্ত  র ়া।-এবং এই হয হিরখ়া 
এর করযকনট নবর্ হিরখ এমি মরি  রত  ়ারর হয… 
 
বয রত  ়ারনি, সয়ার, নিশ্চযই, ব র ি নমস্ট়ার বনিটি। 
 
আে়া আনম হিখনি 
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আনম নক ওট়া হ রত  ়ানর? ড্রয়ারক়া ওরির কথ়ায ব়াি়া নি । কয িরির ও র অিৃিয  রয 
য়ায এমি একনট  ়াত হিনখরয ব   ও। 
 
আ , হসই হিৌররবর  ়াত! ব   নমস্ট়ার বনিটি, নমস্ট়ার ময়া ফরযর ত়ান ক়াট়া হির়ে 
দ্রুত  ়ারয ড্রয়ারক়ার ক়ারি ের  হির ি। একট়া হম়ামব়ানত হে়াক়াও ত়া র  হয িরর 
আরি শুিয ত়ারকই ওট়া আর ়া হিরব! হে়ার এবং  যরটর়ারির সবরেরয ে়ার ়া বন্ধয ! 
আ ি়ার হির র  িন্দ আরি, সয়ার 
 
আনম আি়া কনর আম়ার হির  হে়ার এবং  যরটর়ার হেরয হবনি মূ য  ়ারব নমস্ট়ার বনিটি, 
কনঠি িীত  স্বরর ব র ি নমস্ট়ার ময়া ফয। ত়া়ে়াত়ান়ে নমস্ট়ার বনিটি ব র ি, অ র়াি 
হিরবি ি়া, সয়ার, আনম আ ি়ার মরি আঘ়াত কররত ে়াইনি 
 
যনি ওর স্কয র র ফ ়াফ  আর উন্নত ি়া  য, ব র ি নমস্ট়ার ময়া ফয, কণ্ঠস্বর আরও 
িীত , ও  যরত়া তরব এট়া ওরই উ যযক্ত  রব। 
 
আম়ার হি়ার্ কী! িনতব়াি কর  ড্রয়ারক়া। সব নটে়ারররই নিয ি়াত্র থ়ারক, ওই  ়ারনমওি 
হেে়ারট়া 
 
আনম হেরবনি ়াম, একট়া হমরয, হয হক়াি জ়ািযকর  নরব়ার হথরক আরসনি। হত়াম়ারক 
িনতনট  রীক্ষ়া  ়ানররয নিরে এরত তয নম  নজ্জত  রব, হযি ে়াবযক ম়ারর ি নমস্ট়ার 
ময়া ফয। 
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 য়া! িম আটরকও হক়ারি়া িে ি়া করর ব    য়ানর, ও খযব খযনি ড্রয়ারক়ারক নবব্রত এবং 
র়াি  রত হিরখ। 
 
সব জ়াযি়াই এক রকম, ব র ি নমস্ট়ার বনিটি ত়ার হত ়ার ়া স্বরর। য়ািযকররির রক্ত 
এখি সবখ়ারি কম মূ য  ়ারে 
 
আম়ার ক়ারি ি়া, ব র ি নমস্ট়ার ময়া ফয, ত়ার  ম্ব়া ি়াক িযরট়া ফয নরত  রে। 
 
ি়া, সয়ার, আম়ার ক়ারিও িয সয়ার, নমস্ট়ার বনিটি কয নিটি করর ব র ি। 
 
ত়া র , আমর়া, আম়ার ত়ান ক়ায আব়ার নফরর হযরত  ়ানর। ব র ি নমস্ট়ার ময়া ফয। 
আমর়া একটয  ত়া়ে়া আরি, বনিটি, আম়ারক অিযত্র গুরুে ূণট ক়াজ স়াররত  রব আজ। 
 
ওর়া িযজি িরকর়্াকনর্ শুরু কর । এনিরক ড্রয়ারক়া নবনের জিয র়াখ়া নজনিসগুর ়া 
হিখরত হিখরত  য়ানর হযখ়ারি  যনকরয নি  হসখ়ারি হস এগুরে। বয়া ়ারট়া  য়ানর  ক্ষয 
কররি আর সন্ত্রস্ত  রয উঠরি। একট়া ফ়াুঁনসর িন়ের করয   রীক্ষ়া কর়ার জিয ও 
থ়াম । নিরবট়ারির মরত়া আত্মতৃনপ্তর  ়ানস হ রস ড্রয়ারক়া বণট়ান   ়াথররর ততনর েমৎক়ার 
হিকর স হথরক উুঁনক হিয়া ক়াডটট়া  ়ে  : স়াবি়াি : িররবি ি়া। অনেিপ্ত এখি  যটন্ত 
উনিিজি ম়াি  য়ার়া এর ম়ান ক নি , ত়ারির জীবি নিরযরি। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য চেম্বাি অ্ব রিক্রেটি । চে. চে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

88 

www.bengaliebook.com                                  িূরেপত্র 
 

 

ড্রয়ারক়া ঘযরর ি়াুঁ়ে়ার ়া, নঠক ওর স়ামরিই আ ম়ারীট়া ও হিখরত হ র ়া। স়ামরির নিরক 
এরি়ার ়া…  ়াত ব়া়ে়ার ়া  য়ান্ড ট়া ির়ার জিয। আ ম়ারীর হেতর  য়ানরর িম বন্ধ  রয 
এর ়া। হঘরম উরঠরি হস। 
 
 রয হির ়া, ক়াউন্ট়ারর ব র ি নমস্ট়ার ময়া ফয। এরস়া, ড্রয়ারক়া। 
 
ড্রয়ারক়া ঘযরর ি়াুঁ়ে়ারতই  য়ানর জ়াম়ার  ়াত়ায ঘ়াম মযি । 
 
আে়া েন , শুেনিি, নমস্ট়ার বনিটি, ক়া  হত়াম়ারক আনম ব়াস়ায আি়া কররব়া, 
নজনিসগুর ়া নিরয আস়ার জিয। 
 
ওরির হ িরি িরজ়াট়া বন্ধ  ওয়ার সরে সরে নমস্ট়ার বনিটরির হে ়ার়া হথরক হত়ায়াজ 
করব়ার ে়াবট়া উরব হির ়া। 
 
আ ি়ারকও শুে নিি নমস্ট়ার ময়া ফয, এবং য়া শুিনি ত়া যনি সনতয  য। আ ি়ার 
ব়ান়েরত য়া  যক়ারি়া ররযরি ত়ার অরিটকও আ নি আম়ার ক়ারি নবনে কররিনি… 
 
নব়ে নব়ে কররত কররত হ িরির রুরম অিৃিয  রয হির ি নমস্ট়ার বনিটি। 
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 য়ানর নমনিটখ়ারিক অর ক্ষ়া কর , ব ়া হত়া য়ায ি়া, আব়ার যনি নফরর আরস, ত়ার র, 
যত নিিঃিরে সম্ভব আ ম়ানরট়া হথরক হস হবর  রয হি়াক়ারির ব়াইরর র়াস্ত়ায ের  
এর ়া। 
 
ে়াে়া েিম়াট়া মযরখর ও র হের  িরর ও হে়াখ হমর  ে়ারনিরক ত়াক়ার ়া। মরি  রে হস 
একট়া  যররি়া মন ি িন রত উরঠ এরসরি, ে়ারনিরকর সবগুর ়া হি়াক়ারিই ক়া ়া জ়ািযর 
নজনিস ত্র। এই হি়াক়ািগুর ়ার মরিয হযট়া হথরক হস এইম়াত্র হবনররয এরসরি–বনিটি 
অয়ান্ড ব়াকটস মরি  রে সবরেরয ব়ে। নকন্তু এর উরট়া নিরক জঘিয একট়া জ়াি়া ়ায 
হিখ়া য়ারে সংকয নেত সব ম়াথ়ার খযন । এর িযই হি়াক়াি  রর নবর়াট এক খ়াুঁে়ােনতট 
তিতয়াক়ার ক়ার ়া ম়াক়েস়া। একট়া িরজ়ায আ়ে়া  হথরক মন ি হবরির িযই জ়ািযকর 
ওরক  ক্ষয কররি, নিরজরির মরিয নব়েনব়ে করর নক হযি ব রি। ি়ােট়াস  রয  ়েরি 
 য়ানর, দ্রুত  ়াুঁটরত শুরু কর । নির়াি়ার মরিযও আি়া কররি হস এখ়াি হথরক হবনররয 
য়াওয়ার একট়া  থ খয ুঁরজ  ়ারব। 
 
নবর়্াক্ত হম়ামব়ানত নবনের একট়া হি়াক়ারির ও র  য র  থ়াক়া হব়াডট হথরক জ়ািরত  ়ার  
ও িকট়ািট অয়ান রত ররযরি। এরত অবিয ওর হক়ারি়া স়া ়াযয  র ়া ি়া, ক়ারণ ব়ার র 
জরন্মও  য়ানর এই জ়াযি়ার ি়াম হি়ারিনি। এখি ওর মরি  রে মযরখ ি়াই থ়াক়ায ও 
উইসন রির আগুরি িরবি করর  নরষ্ক়ার করর র়াস্ত়ার ি়ামট়া ব রত  ়াররনি। নিজরক 
নস্থর র়াখ়ার হেষ্ট়া কর  ও, ে়াবরি নক কর়া য়ায। 
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তয নম নক  থ  ়ানররযি, নডয়ার? ক়ারির ক়ারি হকউ হযি ব  , েমরক  ়ানফরয উঠ  
 য়ানর। 
 
ওর স়ামরি ি়াুঁন়েরয একজি বযস্ক ড়াইনি, ত়ার  ়ারত আেয র র িখ েনতট একট়া হট্র্। 
েযঙ্কর হিখরত, হঘ়া ়ারট   যি ি়াুঁত হবর করর হি়াংর়া একট়া  ়ানস নি  ড়াইনিট়া।  য়ানর 
আৎরক উরঠ হ িরি সরর হি । 
 
আনম হবি ে়া  আনি, িিযব়াি, ও ব  । আনম শুিয– 
 
 য়ানর! তয নম ওখ়ারি নক করি? 
 
 নরনেত ি ়ার িে শুরি  ়ানফরয উঠ  ওর হৃৎ ণ্ড। ড়াইনিট়া হকুঁর  উঠর ়া। ওর 
 ়ারযর ও র এক ি়াি়া িখ িন়েরয  ়ে । ি়া ়ান্ত কর  ড়াইনিট়া। তিতয়াক়ার  য়ানেড 
 ম্ব়া  িরক্ষর  ওরির নিরক এনিরয এর ়া, ওর তীব্র ক়ার ়া হে়াখ হজ়া়ে়া  ম্ব়া ি়ান়ের 
ও র জ্ব রি। 
 
 য়ানেড। হুঁফ হির়ে ব়াুঁে   য়ানর। আনম  ়ানররয… ফ্লয   ়াউড়ার… 
 
দ্রুত  য়ানরর ঘ়া়ে িরর  য়ানেড ওরক ড়াইনিট়ার ক়াি হথরক িূরর সনররয নি , একই 
সরে ওর  ়াত হথরক হট্র্ট়াও ি়াক্ক়া হমরর হফর  নি । আুঁক়াব়াুঁক়া িন ট়া িরর ের  য়ারে 
ওর়া উজ্জ্ব  হরৌদ্র়ার ়ারক, ড়াইনিট়ার তীক্ষ্ণ নেৎক়ার ওরির ন িয ন িয ি়াওয়া কর । 
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 নরনেত একনট বরফ স়াি়া ম়াবট   ়াথররর নবনল্ডং হিখরত হ র ়া  য়ানর : নেংিটস 
বয়াংক।  য়ানেড ওরক হস়াজ়া ড়ায়ািি অয়ান রত নিরয এরসরি। 
 
তয নম একট়া  ে ে। হজ়ারর হজ়ারর  য়ানরর ক়া ়ে হথরক ক়ান   য ন  মযিরত মযিরত 
 য়ানেড ককটি স্বরর ব  । এমি হজ়ারর  য়ানরর জ়াম়ার ময ়া  ়া়ে নি  হয ওরক ি়ায 
ওর্যরির হি়াক়ারির স়ামরি র়াখ়া বয়ারর  েনতট ড্র়ািি হি়াবররর ও র ি়ায হফর ই 
নিরযনি   য়ানেড। কংক়া  ূণট িকট়ািট অয়ান রত হঘ়ার়ারফর়া কর়া, আনম জ়ানি ি়া–এমি 
 য ুঁনক ূণট জ়াযি়ায,  য়ানর–আনম ে়াই ি়া এখ়ারি হত়াম়ারক আর কখরি়া হকউ হিখযক। 
 
আনম হসট়া বয রত হ ররনি, ব রত ব রত  য়ানর ম়াথ়া নিেয  করর ক়ান  হম়াি়ার জিয 
 য়ানেরডর ব়া়ে়ারি়া  ়াতট়া এন়েরয হির ়া। আনম আ ি়ারক বর নি, আনম  ়ানররয 
নিরযনি ়াম নকন্তু হস য়াই হ ়াক আ নি ওখ়ারি নক করনির ি? 
 
আনম একট়া ম়াংস হখরক়া কীটি়ািক খয ুঁজনি ়াম, িজটি কর   য়ানেড। তয নম নক এক়াই 
এরসি? 
 
আনম এখি উইসন রির সরে থ়ানক। নকন্তু আমর়া নবনেন্ন  রয হিনি,  য়ানর ব  । 
আম়ারক হযরত  রব, ওরির খয ুঁজরত  রব… 
 
িযজরি এক স়ারথ র়াস্ত়া িরর এনিরয ে  । 
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নক বয়া ়ার তয নম আম়ারক একট়া নেনঠ ন খর  ি়া? ব    য়ানেড  ়ারি জনিংরত  য়ানরর 
নিরক ত়ানকরয।  য়ানেরডর এক  ়ার সরে  য়ানররক নতি  ়া ে রত  রে।  য়ানেরডর 
স়ারথ ত়া  নমন রয  ়াুঁটরত  র  জনিং কর়া ি়া়ে়া উ ়ায হিই।  য়ানর ত়ারক ডনি এবং 
ড়াসটন রির নবর্রয নবস্ত়ানরত ব  । 
 
ওই ম়াি গুর ়া,  য়ানেরডর িজটি। খ়ান  যনি জ়ািত়াম 
 
 য়ানর!  য়ানর! এই হয এনিরক! 
 
উ ররর নিরক ত়ানকরয  য়ানর হিখ   ়ারনমওি হেে়ার ি়াুঁন়েরয আরি নেংিটস-এর স়াি়া 
নসুঁন়েগুর ়ার এরকব়ারর ও রররট়ায। হিৌর়ে হিরম আসরি ওরির ক়ারি, ওর বযরি়া ব়াি়ামী 
েয   উ়েরি হ িি হ িি। 
 
হত়াম়ার েিম়ার নক  রযরি?  য়ার ়া  য়ানেড–ও ! হত়াম়ারির িযজিরক আব়ার হিরখ নক 
হয ে়া   ়ািরি.. তয নম নক নেংিটস-এ আসি  য়ানর? 
 
উইসন রির খয ুঁরজ  ়াওয়ার  র। 
 
হত়াম়ারক আর খযব হবনি অর ক্ষ়া কররত  রব ি়া, ি়াুঁত হবর করর  ়াস   য়ানেড। 
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 য়ানর আর  ়ারনমওি ে়ারনিরক ত়াক়া , র়াস্ত়ার নে়ে হঠর  হিৌর়ে আসরি রি, হফ্রড, 
জজট,  ়ানসট এবং নমস্ট়ার উইসন । 
 
 য়ানর!  ়াুঁ ়ারত  ়াুঁ ়ারত ব র ি নমস্ট়ার উইসন । আমর়া মরি করনি ়াম তয নম  যরত়া 
খযব হবনি িূরর ের  য়াওনি… রুম়া  নিরয েকেরক ট়াকট়া মযির ি নতনি। মন  হত়া 
হত়াম়ারক ি়া হিখরত হ রয  ়াির র মরত়া কররি–ওই হয হস আসরি। 
 
হক়াথ়ায হবনররযনি ? নজজ্ঞ়াস়া কর  রি। 
 
িকট়ািট অয়ান । িম্ভীর মযরখ ব    য়ানেড। 
 
নব্রন য়ান্ট, এক সরে বর  উঠ  হফ্রড এবং জজট। 
 
আম়ারিররক কখরি়াই ওখ়ারি হযরত হিয়া  যনি, ঈর্ট়ার স্বরর ব   রি। 
 
নঠক ক়াজট়াই  রযরি,  য়ানেরডর িজটি। 
 
নমরসস উইসন রক হিখ়া হির ়া হিৌর়ে আসরিি, ত়ার  ়াত বয়ািট়া এক  ়ারত 
নবনক্ষপ্তে়ারব িয রি, অিয  ়ারত হক়ািরকরম  য র  আরি নজনি। 
 
ও   য়ানর, ও  নডয়ার, তয নম হয হক়ারি়া জ়াযি়ায  ়ানররয হযরত  ়াররত 
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িম নিরয বয়াি হথরক ব়ে-স়ে একট়া ক়া ়ে  ়া়ে়ার ব্র়াি হবর করর ি,  য়ানেড হয 
ক়ান –িূর ়া  য়ানরর ক়া ়ে হথরক  ়া়েরত  ়াররনি হসগুর ়া  ়া়েরত শুরু করর ি। 
নমস্ট়ার উইসন   য়ানরর েিম়াট়া নির ি, নিরজর য়ািযর িণ্ডনট নিরয হি়াট্ট একট়া হি়াুঁয়া, 
নফনররয নির ি  য়ানরর ক়ারি, এরকব়ারর িতয ি েিম়া হজ়া়ে়া। 
 
এখি য়াওয়া য়াক, ব র ি  য়ানেড। নমরসস উইসন  ওর  ়াত মিটি কররি আে়ারস 
িকট়ািট অয়ান ! যনি তয নম ওরক ি়া হ রত  য়ানেড! 
 
হ ়াি়াটটস-এ হিখ়া  রব। বর   ম্ব়া  ম্ব়া  ়া হফর  ের  হির ি  য়ানেড। ওর ম়াথ়া এবং 
ক়াুঁি জি়াকীণট র়াস্ত়ার আর সকর র ও রর। 
 
ব রত  ়ারর়া বনিটি অয়ান্ড ব়াকটস-এ ক়ারক হিরখনি? নেংিটস-এর নসুঁন়ে ে়ােরত ে়ােরত 
 য়ানর রি আর  ়ারনমওিরক নজজ্ঞ়াস়া কর । ময়া ফয আর ত়ার ব়াব়ারক। 
 
 যনসয়াস ময়া ফয নক নকিয নকরিরি? হ িি হথরক তীক্ষ্ণ স্বরর িশ্ন করর ি নমস্ট়ার 
উইসন । 
 
ি়া, নবনে করনির ি। 
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গুড, ত়া র  ঘ়াবর়েরি, ব র ি নমস্ট়ার উইসন  নিমটম আেিস়ারি। ও  হয হক়াি 
নকিযর নবনিমরযই হ ়াক  যনসয়াস ময়া ফযরক িররত  ়ারর  আনম… 
 
স়াবি়াি আথট়ার, ি়ার়ার ়া করণ্ঠ ব র  নমরসস উইসন  বয়াংরক েয করত েয করত। ওই 
 নরব়ারট়া স়াংঘ়ানতক যতট়া স়াম ়ারত  ়াররব ততট়াই করর়া। 
 
ত়া র  তয নম মরি কররি আনম  যনসয়াস ময়া ফয-এর সমকক্ষ? ক্ষয ি স্বরর ব র ি 
নমস্ট়ার উইসন  ি়ায সরে সরেই    ঘরট়ার  ম্ব়া ক়াউন্ট়ার-এর ক়ারি  ়ারনমওরির 
ব়াব়া-ম়ার নিরক ত়ার হে়াখ  ়ে । ওর়া িযজি ি়াুঁন়েরযনির ি, ি়ােট়াস, অর ক্ষ়া কররিি 
 ়ারনমওি ওরির সরে  নরেয কনররয হিরব বর । 
 
নকন্তু আ ি়ার়া হত়া ম়াি । আিন্দ করণ্ঠ ব র ি নমস্ট়ার উইসন । ে যি নড্রংকস  রয 
য়াক! আ ি়ার  ়ারত ওট়া নক? ও , আ নি ম়াি রির ট়াক়া ে়ানেরয নিরেি। মন  
হিরখ়া! উরত্তনজতে়ারব নতনি নমস্ট়ার হেে়াররর  ়ারত ির়া িি  ়াউরন্ডর হি়াটট়া 
হিখ়ার ি। 
 
আব়ার এখ়ারিই হিখ়া  রব। রি ব    ়ারনমওি-এর উরদ্দরি। নেংিটস-এর আররকজি 
িবন ি এরস  য়ানর আর উইসন রির েূিেটস্থ েট-এ নিরয য়ানে  তখি। 
 
বয়াংরকর েূিেটস্থ সয়েরের মরিয নিরয নমনি হট্র্ি  ়াইরির ও র িবন ি ে়ান ত হি়াট 
হি়াট ি়ান়েরত ের়ে নিরের েরট য়াওয়াট়া খযবই উ রে়াি কর   য়ানর, নকন্তু উইসন রির 
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েট হখ়া ়া  র  হস এমিই আতনঙ্কত  র ়া য়া িকট়ািট অয়ান র হেরযও অরিক হবনি। 
হেতরর রূ ়ার নসক  ম়াত্র করযকনট এবং ম়াত্র একনট হস়াি়ার িয়ান যি  র়ে ররযরি। 
সবগুর ়া বয়ারি েরব়ার আরি নমরসস উইসন  একটয   তেনকত  র ি এবং হিরখ নির ি 
আরর়া  র়ে আরি নক ি়া। ওরির ক়াজ হিরর্ ওর়া যখি  য়ানরর েরটর নিরক অেসর 
 র ়া  য়ানরর ক়ারি খযবই খ়ার়া   ়াির ়া। যতট়া সম্ভব ত়ারির হথরক আ়ে়া  করর হস 
ত়ার ে়াম়ে়ার বয়ারি মযরঠ়ােনতট মযদ্র়া েরর নি । 
 
নফরর হির ়া ম়াবট  নসুঁন়েরত। নবনেন্ন  রয হির ়া ওর়া।  ়ানসট ক়াউরক উরদ্দিয ি়া করর 
িতয ি একট়া হ র র কথ়া ব  । হফ্রড আর জরজটর স়ারথ হিখ়া  রয হির ়া ওরির 
হ ়াি়াটটস-এর বন্ধয  ন  জডটরির সরে। নমরসস উইসন  আর নজনি হির ়া  যররি়া 
হ ়াি়ারকর হি়াক়ারি, নমস্ট়ার উইসন  হেে়ার  নরব়াররক নড্রংক-এর জিয ন নক ক ড্ররি 
নিরয হযরত ে়াইর ি। 
 
নজনিরক সরে নিরয হযরত হযরত নমরসস উইসন  ব র ি, এক ঘণ্ট়ার মরিয ফ্ল়ানরি 
অয়ান্ড ব্লটস-এ আম়ারির আব়ার হিখ়া  রে হত়াম়ারির স্কয র র বই হকি়ার জিয। এবং 
মরি থ়ারক হযি িকট়ািট অয়ান র নিরক এক  ়াও িয। অ সৃযম়াি–যমজ িযই  যত্ররক 
উরদ্দিয করর হিরর্র কথ়াট়া ব র ি। 
 
 য়ানর, রি এবং  ়ারনমওি  ়াথর ব়াুঁি়ারি়া আুঁক়া-ব়াুঁক়া র়াস্ত়া নিরয িীরর িীরর হ ুঁরট 
ে  ।  য়ানরর  রকরটর হস়াি়া, রূ ়া আর ন তর র করযিগুর ়া খরে  ওয়ার জিয    
ম  কররি; নতিট়া ব়ে িরবনর এবং নেরিব়াি়াম ম়াখরির ততনর আইসনেম নকি  হস। 
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র়াস্ত়া নিরয ঘযররত ঘযররত িেয র িে করর তৃনপ্তর স়ারথ হখর ়া ওর়া। অরিকক্ষণ  ়াে়ারতর 
মরত়া হক়ায়ান নট নকনডে স়াি়াইরযর হি়াক়ারি  য  ়ারি়া ি়াডন  কয়া ি হ ়াি়ারকর  যরর়া 
হসটট়ার নিরক ত়ানকরয থ়াক ।  ়ারনমওি এরস ওরক হটরি নিরয হির ়া  ়ারির 
হি়াক়ারি ক়ান  আর  ়ােটরমন্ট হকি়ার জিয। হফ্রড, জরজটর আর ন  জডট়ারির সরে ওরির 
হিখ়া  র ়া িয়াম্ব  অয়ান্ড হজ স উইজ়ানডটং হজ়াক ি -এ। ড. নফন  স্ট়াসট ফয়াবয স 
ওরযট–স্ট়াটট, হি়া–ন ট ফ়ায়ার ওয়াকটস হথরক ওর়া নতিজরি নমর  হযি হজ়াকস মযখস্থ 
করনি । আর ে়াে়া জ়ািযক়ানঠ ব্র়ারসর ি়েবর়ে ি়াুঁন়ে ়াল্ল়া আর জ়ািযর ওর্যরির ি়ারি ের়া 
 যররি়া হ ়াি়ারকর হি়াট্ট একট়া  যররি়া নজনিস রত্রর হি়াক়ারি ওর়া হিখরত হ র ়া 
 ়ানসটরক, িেীর মরি়ারয়াি নিরয  ়েরি খযবই নবরনক্তকর বই নিরফক্টস য়ার়া ক্ষমত়া  ়াে 
কররত হ রররি। বইরযর হ িরির ম ়াট হথরক রি হজ়ারর হজ়ারর  ়ে , হ ়াি়াটটস-এর 
নিরফক্ট এবং ত়ারির  রবতটী কয়ানরয়ার সম্পরকট  যট়ার ়ােি়া। হ হবি েমকিি  ়ািরি… 
 
ে়ারি়া এখ়াি হথরক,  ়ানসট হেুঁনেরয উঠ । খযবই উচ্চ়াক়াঙ্ক্ষী, ওই  ়ানসটট়া, ওর সব নকিযই 
ি়াি কর়া… ও নমনিস্ট়ার অফ ময়ানজক  রত ে়ায… হযরত হযরত  য়ানর আর  ়ারনমওিরক 
ব   রি নিেয  স্বরর। 
 
. 
 
ঘণ্ট়াখ়ারিক  র ওর়া ফ্ল়ানরি অয়ান্ড ব্লটস-এর ওই নিরক রওয়াি়া  র ়া। শুিয ওর়াই 
বইরযর হি়াক়ািট়ার নিরক য়ানে  ি়া। ক়াি়াক়ানি হ ৌঁরি ওর়া অব়াক  রয হিখর ়া 
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রীনতমরত়া একট়া নে়ে হি়াক়ারির হেতর হে়াক়ার হেষ্ট়া কররি। ক়ারণট়া  র ়া হি়াক়ারির 
ব়াইরর নবর়াট একট়া বয়াি়াররর হ খ়া 
 
নিল্ডরয  ক ়াটট 
ত়াুঁর আেজীবিী কন রত স্ব়াক্ষর হিরবি 
ময়ানজকয়া  নস 
আজ িয যর ১২ :৩০ হথরক নবরক  ৪ :৩০ট়া  যটন্ত 
 
আমর়া সনতয সনতযই ওুঁর সরে হিখ়া কররত  ়াররব়া, তীক্ষ্ণ স্বরর ব    ়ারনমওি। ম়ারি 
ওই হত়া বযকন রস্টর ি়ায সবট়া ন রখরিি। 
 
নের়ের ি়ায সবট়াই নমরসস উইসন র বযসী ড়াইনি! িরজ়ায ি়াুঁ়ে়ার ়া এক হ ়াক, 
হে ়ার়াট়া ব রি খযব হ িস্ত়া  রযরি, ব রি, ি়ান্তে়ারব নিজ, হ নডজ.. ি়াক্ক়া হিরবি ি়া… 
ওই হয… বইগুর ়ার নিরক হখয়া  র়াখরবি… এখি… 
 
 য়ানর, রি এবং  ়ারনমওি হঠর  ঠয র  নেতরর েয রক  ়ে । হি়াক়ারির এরকব়ারর হ িি 
 যটন্ত  ম্ব়া একট়া  ়াইি হিরি, ওখ়ারি নিল্ডরয িক ়াটট বই স্ব়াক্ষর করনির ি। ওর়া 
নতিজি একট়া করর হব্রক উইট অফ ব়া নি ি়ারমর বই হি়া হমরর তয র  নিরয নিিঃিরে 
 ়াইরি হযখ়ারি নমস্ট়ার অয়ান্ড নমরসস হেে়াররর সরে অিয উইসন র়া ি়াুঁন়েরয নি  
ওখ়ারি ের  এর ়া। 
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ও , হত়ামর়াও ের  এরসরি়া, ে়া ই  র ়া, ব র ি নমরসস উইসন । মরি  রে নতনি 
আর শ্ব়াস নিরত  ়াররি ি়া, েয   নঠকঠ়াক কররিি ব়ারর ব়ারর। এক নমনিরটর মরিযই 
আমর়া ওুঁরক হিখরত  ়ারব়া… 
 
িীরর িীরর নিল্ডরয  ক ়াটট ওরির িজরর এর ়া, হটনবর  বরস, ে়ারনিরক ত়ার নিরজরই 
িনব। িিটকরির নিরক হে়াখ ন ট ন ট কররি, উজ্জ্ব  স়াি়া ি়াুঁত ব়ার ব়ার হিখ়ারে। 
আস   ক ়াটট ত়ার হে়ারখর সরে হম ়ারি়া ফররিট–নম–িট িীর র হ ়াি়াক  রর 
ররযরিি, হেউ হখ ়ারি়া েয র র ও র ত়ার জ়ািযকররর হে়াখ  য়াটট়া ব়াুঁক়া করর বস়ারি়া। 
 
হবরট খ়ারট়া অতযন্ত নবরনক্তকর এক হ ়াক ত়ার েনরনিক হিরে হিরে িনব তয  রি। ওর 
নবি়া  ক়ার ়া কয়ারমর়াট়া যতব়ার হে়াখ ি়াুঁি়ারি়া ফ্লয়াি কররি ততব়ারই হবগুনি ররের 
হি়াুঁয়া হবর  রে ওট়া হখরক। 
 
স়ামরি হথরক সরর়া, ি়াুঁত নখুঁনেরয রিরক ব   হস। হ িি নিরক সরর হির ়া িনবট়া 
ে়ার ়া করর তয  ব়ার জিয। এট়া হডইন  িরফট-এর জিয। 
 
ব়ে একট়া করম্ম়া, ব   রি, ফরট়াে়াফ়ার হযখ়ারি ওর  ়া ম়ান়েরযরি, হসখ়ারি একটয  
ম়ান ি করর ও। 
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নিল্ডরয  ক ়াটট ওর মন্তবযট়া শুিরত হ র ি। হে়াখ তয র  ত়াক়ার ি। নতনি রিরক 
হিখর ি এবং ত়ার র  য়ানররক হিখর ি। ত়ানকরয আরিি নতনি।  ়াফ নিরয ি়াুঁন়েরয 
হির ি। নিনশ্চত স্বরর নেৎক়ার করর উঠর ি,  য়ানর  ট়ার ি়া  রযই য়ায ি়া? 
 
িিটকরির নে়েট়া িযইে়াি  রয হির ়া, উরত্তনজতে়ারব নফসনফস কররি।  ক ়াটট স়ামরির 
নিরক  ়াফ নির ি,  য়ানরর একট়া ব়াহ িরর ওরক এরকব়ারর স়ামরি নিরয হির ি। 
 ়াতত়ান রত হফরট  ়ে  িিটকর়া।  য়ানরর মযখ িররম িরম  রয হির ়া,  ক ়াটট ওর 
 ়াত  ়াুঁক়ারেি ফরট়াে়াফ়াররর জিয হ ়াজ নিরত নিরত। আর ফরট়াে়াফ়ার  ়াির র 
মরত়া ি়াট়ার নট রি উইসন র ও র হবগুনি হি়ায়া ি়ে়ারত ি়ে়ারত। 
 
ব়েস়ে একট়া েমৎক়ার  ়ানস ি়াও  য়ানর, ব র ি  ক ়াটট, নিরজর েকেরক ি়াুঁরতর মিয 
নিরয। তয নম আর আনম এক সরে হয হক়ারি়া  নত্রক়ার স়ামরির  ়াত়ারই হয়ািয। 
 
হির্  যটন্ত যখি নতনি িক্ত করর ির়া  য়ানরর  ়াত ি়া়ের ি, ততক্ষরণ ত়ার আেয  গুন  
অস়া়ে  রয হিরি। ও ন নিরয উইসন রির ক়ারি য়াওয়ার হেষ্ট়া কর , নকন্তু  ক ়াটট ওর 
ক়াি জন়েরয ওুঁর  ়ারি িক্ত করর িরর থ়াকর ি। 
 
হ নডস অয়ান্ড হজরন্ট ময়াি, ি়ান্ত  ওয়ার জিয  ়াত হির়ে হজ়ারর ব র ি  ক ়াটট। এক 
অস়াি়ারণ ময ূতট এখি! আম়ার এক়ান্ত নিরজর হি়াট্ট একট়া হঘ়ার্ণ়া হিয়ার এখিই 
উ যযক্ত সময। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য চেম্বাি অ্ব রিক্রেটি । চে. চে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

101 

www.bengaliebook.com                                  িূরেপত্র 
 

 

যখি  য়ানর ফ্ল়ানরি অয়ান্ড ব্লটস-এ এরসনি  আজরক, হস শুিয আম়ার অরট়াে়াফ নিরতই 
এরসনি –আনম অতযন্ত আিরন্দর সরে ওরক হসট়া উ  ়ার হিরব়া, নবি়ামূর য– িিটকর়া 
আব়ার  ়াতত়ান  নিরয উঠ । ওর হক়ারি়া ি়ারণ়াই হিই, বর  ে র ি  ক ়াটট,  য়ানররক 
একটয  ি়া়ে়া নির ি, ওর েিম়াট়া ি়ারকর আি়ায ের  এর ়া, হয খযব নিিনিরই হস শুিয 
আম়ার বই ময়ানজক়া  নস-এর হেরয অরিক অরিক হবনি হ রত য়ারে।  য়াুঁ, হ নডজ 
অয়ান্ড হজরন্ট ময়াি, আনম অরিক আিরন্দ এবং হিৌররবর স়ারথ হঘ়ার্ণ়া করনি হয, এই 
হসরেম্বর হথরকই আনম হ ়াি়াটটস স্কয   অফ উইেে়াফট অয়ান্ড উইজ়ানড্রর ক়া ়া জ়ািযর 
নবরুরদ্ধ িনতরক্ষ়া নবর্যক নিক্ষরকর  িনট ে ণ কররত য়ানে! 
 
হেত়া–িিটকরির নে়েট়া উল্ল়ারস হফরট  ়ে ,  ়াতত়ান  নি ।  য়ানর হিখরত হ র ়া হস 
নিল্ডরয  ক ়ারটটর সবগুর ়া বইই হিরজন্ট ন রসরব হ রয হিরি। বইরযর ে়ারর  য়ানরর 
ট়া ম়াট়া  অবস্থ়া। হক়ািরকরম  ়ািিিী  হথরক নিরজরক সনররয, হয হক়াণ়ায নজনি ত়ার 
িতয ি ব়ে ক়ে়াইট়া নিরয ি়াুঁন়েরয ররযরি ওখ়ারি ের  এর ়া। 
 
তয নম এগুর ়া ি়াও, বইগুর ়া নিনির ক়ে়াইরযর হেতর র়াখরত র়াখরত অফয ট স্বরর ব   
 য়ানর। আনম আম়ার জিয নকরি হিরব়া 
 
ব়ানজ িরর ব রত  ়ান়ে তয নম ওট়া  িন্দই কররি  ট়ার, করর়ানি? হয ব   ত়ারক 
নেিরত হম়ারটও কষ্ট  র ়া ি়া  য়ানরর। বই হররখ হস়াজ়া  রয ি়াুঁন়েরয ড্রয়ারক়া ময়া ফয-
এর মযরখ়ামযনখ  র ়া  য়ানর। মযরখ নবদ্রূ  আর অবজ্ঞ়ার  ়ানস ময়া ফয-এর। 
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নবখয়াত  য়ানর  ট়ার, ব   ময়া ফয।  নত্রক়ার িথম  ়াত়ার খবর ি়া  রয একট়া 
বইরযর হি়াক়ারিও হযরত  ়ারর ি়া। 
 
ওরক নবরক্ত করর়া ি়া, ওরত়া এসব নকিযই ে়াযনি, ব   নজনি। এই িথম হস  য়ানরর 
স়ামরি কথ়া ব  । েয দ্ধ িৃনষ্টরত হস ত়ানকরয ররযরি ময়া ফয-এর নিরক। 
 
 ট়ার, তয নম একনট ি়া ট হফ্রন্ড হ রয হিি, হটরি হটরি ব   ময়া ফয। টকটরক  ়া  
 রয হির ়া নজনির মযখ। ওনিরক হঠর  ঠয র  রি আর  ়ারনমওি এনিরকই এনিরয 
আসরি। িযজরির  ়ারতই  ক ়াটট-এর বইরযর  ়া ়া়ে। 
 
ও , তয নম, ব   রি, ময়া ফরযর নিরক ত়ানকরয, হযি ও জযরত়ার হি়া়ে়ান রত অস্বনস্তকর 
নকিয। ব়ানজ িরর ব রত  ়ানর, তয নম  য়ানররক এখ়ারি হিরখ অব়াক  রযি, ি়া? 
 
হত়াম়ারক একট়া হি়াক়ারি হিরখ যতট়া অব়াক  রযনি উইসন , ততট়া িয,  ়া ট়া জব়াব 
নি  ময়া ফয, আম়ার মরি  য অতগুর ়া বইরযর ি়াম নিরত নিরয হত়াম়ার ম়া-ব়াব়ারক 
ম়াসখ়ারিক ি়া হখরয থ়াকরত  রব। 
 
নজনির মরত়া রিও  ়া   রয হির ়া। ব়ে ক়ে়াইট়ায বইগুর ়া    করর হফর , 
ময়া ফরযর নিরক িযট ,  য়ানর আর  ়ারনমওি ওর জয়ারকরটর হ িি নিকট়া িরর হফ  । 
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রি! হফ্রড আর জরজটর সরে  ন়ে মনর িযরট আসরত আসরত নমস্ট়ার উইসন  ব র ি। 
নক কররি়া তয নম? এখ়ারি এট়া  ়াি ়ানম, ের ়া আমর়া ব়াইরর য়াই। 
 
হবি, হবি, হবি–আথট়ার উইসন । ব র ি নমস্ট়ার  যনিয়াস ময়া ফয।  যত্র ড্রয়ারক়ার 
ক়াুঁরি  ়াত হররখ ি়াুঁন়েরয ররযরিি,  ়াসরিি একই রকম নবদ্রুর র  ়ানস।  যনসয়াস, 
ব র ি নমস্ট়ার উইসন , ঠ়াণ্ড়াে়ারব একটয  ম়াথ়া ি়া়ের ি। 
 
মন্ত্রণ়া রযর খযবই বযস্তত়া য়ারে শুনি, ব র ি নমস্ট়ার ময়া ফয। অত হরইরড হবরর়ারত 
 রে হয… আি়া কনর ওর়া হত়াম়ারক ওে়ারট়াইম নিরে। 
 
 ়াত ব়ান়েরয নজনির ক ড্রি ক়ে়াই হথরক েকেরক  ক ়াটট বইগুর ়ার ম়া  হথরক আ 
নবনিি়াসট ি়াইড টয  ট্র়্ান্সনফনিউররিি-এর একনট জীণট কন  কন   ়ারত তয র  নির ি 
নমস্ট়ার ময়া ফয। 
 
অবি়ানরতে়ারব ি়া, আব়ার ব   নমস্ট়ার ময়া ফয। ওর়া যনি হত়াম়ারক ে়ার ়া  যস়া ি়া 
হিয তরব উইজ়াডট ি়ারমর ক ঙ্ক  ওয়ারই ব়া নক িরক়ার। 
 
নমস্ট়ার উইসন  রি ব়া নজনির হথরক হবনি  ়া   রয হির ি। 
 
উইজ়াডট-এর ি়াম নকরস ক নঙ্কত্ত  য হস সম্পরকট আম়ারির নেন্ন ি়ারণ়া ররযরি, 
ময়া ফয; ব র ি নতনি। 
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এরকব়ারর জ বৎ তর ং ওর অিযজ্জ্ব  হে়ারখর িৃনষ্ট নমস্ট়ার অয়ান্ড হেে়ার-এর ও র 
নিরয ঘযরর এর ়া, ওর়া েীতে়ারব সবট়াই  ক্ষয করনির ি। হত়াম়ারির হয সে উইসন … 
আনম মরি কররনি ়াম হত়াম়ার  নরব়ার এতট়া নিরে ি়ামরব ি়া… 
 
একট়া হে়াত়া ি়াতব িে হি়াি়া হির ়া, নজনির ক়ে়াইট়া উর়ে হির ়া। নমস্ট়ার উইসন  
 ়াুঁন রয  ়ের ি নমস্ট়ার ময়া ফরযর ও র, ওরক হ িি নিরক একট়া বযকরস ফ-এর 
ও র নিরয হফ র ি। ডজি ডজি ম়ায়ানবিয়ার বই ওরির ম়াথ়ায সরজ়ারর  ়ে । হফ্রড 
আর জরজটর নেৎক়ার হি়াি়া হির ়া, ওরক িরর়া, ওরক িরর়া ডয়াড। নমরসস উইসন  তীক্ষ্ণ 
নেৎক়ারর ব রিি, ি়া, আথট়ার ি়া! নে়েট়া  ন়ে মনর করর হ িি নিরক সরর য়াওয়ার 
সময আরও বযকরি ফ হফর  নি ; নিজ েদ্র মর ়ািযিণ নিজ! নেৎক়ার করর উঠ  
হি়াক়াি স ক়ারী, এর র নবর়াট এক িজটি হি়াি়া হির ়া, সরর য়াি, েদ্র মর ়ািযিণ 
সরর য়াি। 
 
বইরযর সমযদ্র হ নররয ওরির নিরক এনিরয আসরি  য়ানেড। ময ূরতটর মরিয নতনি নমস্ট়ার 
উইসন  আর নমস্ট়ার ময়া ফযরক নবনেন্ন করর ি। নমস্ট়ার উইসন র হঠ়াুঁট হকরট হিরি 
আর এিস়াইরক্ল়ার নডয়া অফ হট়াডস্টয  স  ়ে়ায হে়ারখ আঘ়াত হ রযরিি নমস্ট়ার 
ময়া ফয। ত়ার  ়ারত তখিও নজনির  যর়ারি়া ট্র়্ান্সনফনিউররিি বইট়া। ওর  ়ারত ওট়া 
হঠর  নির ি নতনি, হে়ারখ তখিও নবরের্। 
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ব র ি, এই ি়াও হমরয হত়াম়ার বই ি়াও–এট়াই সবরেরয ে়া  য়া হত়াম়ার ব়াব়া 
হত়াম়ারক নিরত  ়াররি। নিরজরক  য়ানেরডর মযরঠ়া হথরক ি়ান়েরয ড্রয়ারক়ারক নিরয হি়াক়াি 
হথরক হবনররয হির ি নতনি। 
 
ওরক  ়াত্ত়া ি়া হিওয়াট়াই উনেত নি  আথট়ার, ব র ি  য়ানেড। ওরক ি়ায ম়ানট হথরক 
উ রর তয র ি  য়ানেড। নিরজর হ ়াি়াক নঠকঠ়াক কররিি নমস্ট়ার উইসন । এরকব়ারর 
হেতর  যটন্ত  ুঁে়া,  যরর়া  নরব়ারট়াই ও রকম, সব়াই হসট়া জ়ারি। হক়ারি়া ময়া ফযই 
কথ়া ব ়ার উ যযক্ত িয। ওরির রক্তই িূনর্ত, এট়াই  রে আস  কথ়া। ে যি এখি 
ব়াইরর য়াওয়া য়াক। ব    য়ানেড। 
 
হি়াক়াি স ক়ারীরক মরি  র ়া ওরির ব়াইরর য়াওয়াট়া আটক়ারত ে়ারে, নকন্তু উচ্চত়ায 
ও  য়ানেরডর হক়ামরররও সম়াি িয, মত বির  নিবৃত্ত  র ়া হস। র়াস্ত়ায হবনররয দ্রুত 
 ়াুঁটরত  ়াির ি ওর়া। হেে়ার  নরব়ার তখিও েরয ক়াুঁ রি। র়ারি ক়াুঁ রিি নমরসস 
উইসন । হির রমরযরির স়ামরি েমৎক়ার একট়া িৃষ্ট়ান্ত স্থ়া ি করর  িক়ারিয  ি়ে়া 
করর নক ে়াবর ি নিল্ডরয  ক ়াটট… 
 
উনি খযনিই  রযরিি, ব   হফ্রড। তয নম হি়ািনি আমর়া যখি হবনররয য়ানে ়াম উনি 
হডইন  িরফরটর হ ়াকট়ারক নজজ্ঞ়াস়া করনির ি  ি়ে়াট়া ওর নরর ়ারটট অন্তেয টক্ত কররত 
হ রররি নকি়া–ব র ি এর সবট়াই িে়ার। 
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নকন্তু ন নক ক ড্রি-এর ফ়ায়ারস়াইরডর ক়ারি যখি হ ৌঁি   যরর়া ি নট ততক্ষরণ ি়ান্ত 
 রযরি। ওখ়াি হথরক ফ্লয   ়াউড়ার বযব ়ার করর  য়ানর, উইসন র়া এবং ত়ারির  যরর়া 
িন ংট়াই িয ব়ারর়ারত হ ৌঁরি য়ারব। হেে়াররির নবি়ায জ়াি়ারি়া  র ়া, ওর়া  ়াব হথরক 
হবনররয র়াস্ত়া  ়ার  রয উ রট়া নিরক ম়াি  নিরট য়ারব। নমস্ট়ার উইসন  ওরির 
নজজ্ঞ়াস়া কররত য়ানের ি নকে়ারব একট়া ব়াস স্ট  ক়াজ করর, নকন্তু নমরসস উইসন র 
হে ়ার়া হিরখ ত়া়ে়াত়ান়ে নিরজরক স়ামর  নির ি। 
 
 য়ানর ওর েিম়া খযর  হফ   হে়াখ হথরক, নির়া রি  রকরট র়াখ , ফ্লয   ়াউড়ার 
বযব ়াররর আরি। এট়া নকিযরতই য়াত়ায়ারত ত়ার নিয বযবস্থ়া িয। 
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দ্য চহ্ামরপিং উইক্র া 
 
েীরষ্মর িযনটট়া দ্রুতই হির্  রয হির ়া। এট়াই  য়ানর ে়ায। হ ়াি়াটটস-এ নফরর য়াওয়ার 
জরিয হস অনস্থর  রয  র়েনি , নকন্তু এট়াও নঠক হয িয ব়ারর়ারত ক়াট়ারি়া এই এক 
ম়াসই নি  ত়ার জীবরির হশ্রষ্ঠ সময। যখিই হস ড়াসটন রির কথ়া মরি করর আর এর 
 রর নিরেট ড্র়াইরে নফরর হির  ত়ার সম্বিটি়ার কথ়া ে়ারব তখিই ররির িনত একটয  
 র ও ইর্ট়া হব়াি করর। 
 
হিরর্র সন্ধয়ায নমরসস উইসন  আরয়াজি করর ি বযযবহ  এক নডি়াররর,  য়ানরর নিয 
নডি সবগুর ়াই নি  ওরত, আর হিরর্ নি  মযরখ জ  আস়া গুর়ের  যনডং। সন্ধয়ায হফ্রড 
আর জজট নফন ব়াস্ট়ার আতিব়ানজ হিখ়ার ়া, নকরেরি ত়ারির ততনর  ়া –িী  ত়ার়াগুর ়া 
অন্তত আিঘন্ট়া িরর হিয়া  আর নসন ং জযর়ে ি়াে়াি়ানে কর । সবরিরর্ এক মি িরম 
েকর ট হখরয নবি়াি়ায হির ়া ওর়া। 
 
 রনিি সক়ার  রওয়াি়া  রত  রতই অরিক হিরী  রয হির ়া। হসই হম়ারি–ড়াক়া 
হে়ারর উঠ  ওর়া, ত়ার রও হযি হি়াি়ারি়াই হির্  য ি়া। নমরসস উইসন র হমজ়াজ 
খ়ার়া , খয ুঁজরিি অনতনরক্ত হজ়া়ে়া হম়াজ়া এবং ব়ে  ়া ক। সব়াই অনত বযস্ত নসুঁন়েরত এ 
ওর স়ারথ ি়াক্ক়া খ়ারে, ক়ারর়া ক়া ়ে  র়া  রযরি অরিটক  ়ারত হট়ারস্টর একটয  টয করর়া, 
নজনির ট্র়্াংক নিরয উরঠ়াি হ রর়াব়ার সময  ঠ়াৎ মযরিীর ব়াচ্চ়া স়ামরি  ়ে়ায ট ক়াব়ার 
সময নমস্ট়ার উইসন  হত়া নিরজর ঘ়া়েট়াই মটক়াব়ার বযবস্থ়া কররনির ি। 
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 য়ানর ে়াবরতই  ়াররি ি়া নক করর আটজি ম়ািযর্, িযট়া ব়ে ট্র়্াংক, িযরট়া হ ুঁে়া আর 
একট়া ইুঁিযর হি়াট্ট একট়া হফ়াডট অয়াংন য়ার মরিয আুঁটরব। অবিয নমস্ট়ার উইসন  হয 
নবরির্ তবনিষ্টয ি়ান়েরত হয়াি করররিি হসগুর ়া ন স়ারব নির  অিয কথ়া। 
 
মন রক একনট িেও ব ়া য়ারব ি়া, নফস নফস করর ব র ি নতনি, ি়ান়ের হ িরির 
ড়া ়াট়া তয  র ি,  য়ানর হিখ  জ়ািযবর  ওট়া এত ব়ে  রযরি হয ট্র়্াংকগুর ়া স রজই 
ওরত িরর হিরি। 
 
সব়াই ি়ান়েরত উঠ , নমরসস উইসন  হ িরির নসরটর ও র একব়ার হে়াখ বয ন রয 
নির ি, ওখ়ারি  য়ানর, রি, হফ্রড, জজট এবং  ়ানসট  ়াি়া ়ানি খযব আর়ারমই বরসরি, 
ব র ি, আমর়া যতট়া ে়ানব ম়াি র়া এর হেরয হবনি জ়ারি ত়াই ি়া? নতনি আর নজনি 
স়ামরির নসরট ওরঠ বসর ি, ওট়াও এতই  ম্ব়া  রয হিরি হযি  ়ারকটর হবে একট়া। 
আনম ব রত ে়ানে ব়াইরর হথরক তয নম ে়াবরতও  ়ারর়া ি়া হয এরত এত জ়াযি়া ররযরি, 
 ়ারর়া? 
 
নমস্ট়ার উইসন  ি়ান়ের ইনেি ে়া য করর ি, উরঠ়াি হথরক িীরর িীরর িন়েরয হবর  র ়া 
ি়ান়ে, ঘ়া়ে ঘযনররয  য়ানর হির্ব়াররর মরত়া ব়ান়েট়া হিরখ নি । নফরর এরস কখি হয 
আব়ার ব়ান়েট়ারক হিখরত  ়ারব ে়াবব়ারও সময হ র ়া ি়া  য়ানর। জজট ত়ার নফন ব়াস্ট়ার 
আতিব়ানজর ব়ােট়া হির়ে এরসরি, থ়ামরত  র ়া। এর  ়াুঁে নমনিট  র আব়ার ি়ান়ে 
থ়াম়ারত  র ়া, এব়ার হব্রকট়া হজ়াররই কর্রত  র ়া বর  ন ির  হির ়া ি়ান়েট়া, হফ্রড 
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হিৌর়ে নিরয ওর  ়া়েয  ়ানঠট়া নিরয এর ়া। ব়ে স়েরক ি়ায যখি হ ৌঁরি হিরি ওর়া তখি 
নজনির তীক্ষ্ণ নেৎক়ার ড়াযনর হফর  এরসরি ও। এর রর এরস ও যখি ি়ান়েরত উঠ , 
তখি অরিক হিরী  রয হিরি ওরির এবং হমজ়াজ সব়ার ে়েরত শুরু করররি। নমস্ট়ার 
উইসন  একব়ার ঘন়ের নিরক ত়াক়ার ি একব়ার স্ত্রীর নিরক। 
 
মন , নডয়ার 
 
ি়া, আথট়ার। 
 
হকউ হিখরত  ়ারব ি়া। এই হি়াট্ট হব়াত়ামট়া এখ়ারি আনম  ়ানিরযনি এট়া একট়া অিৃিয 
বযস্ট়ার–ওট়া আম়ারির িূরিয তয র  হিরব–এর র আমর়া হমরঘর ও র নিরয উর়ে য়ারব়া। 
িি নমনিরট ওখ়ারি হ ৌঁরি য়ারব়া এবং হকউ এট়া ে়াবরতও  ়াররব ি়া। 
 
আথট়ার ি়া, িক়ারিয নিরির হব ়া ি়া। 
 
হ ৌরি এি়ারর়াট়ায ওর়া নকংস েরস হ ৌঁি । নমস্ট়ার উইসন  িযটর ি ওরির 
ট্র়্াংকগুর ়ার জিয ট্র্ন  আিরত ব়াকীর়া সব দ্রুত হস্টিরি েয ক । 
 
িতবিরও  য়ানর হ ়াি়াটটস এেরিস-এ ের়েরি। ও জ়ারি হকৌি ট়া। িটফমট িম্বর 
হ ৌরি িি-এ হযরত  রব এবং ম়াি রির হে়ারখ ওট়া ির়া  র়ে ি়া। ি়াটফমট িয এবং 
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িি এর ম়া খ়ারির  ়াক়া হিয়ার র মিয নিরয হ ুঁরট হযরত  রব। বযথ়া  ়াওয়া য়ায ি়া 
নঠকই নকন্তু স়াবি়াি  রত  রব হযি ম়াি র়া অিৃিয  রত ি়া হিরখ হফর । 
 
িথরম  ়ানসট, ম়াথ়ার ও ররর ঘন়েট়ার নিরক ি়ােট়াস িৃনষ্টরত ত়ানকরয ব র ি নমরসস 
উইসন । ম়াত্র  ়াুঁে নমনিট ররযরি ওরির হিয়ার র মিয নিরয অিৃিয  ওয়ার। 
 
 ়ানসট দ্রুত স়ামরি হ ুঁরট নিরয অিৃিয  রয হির ়া।  রর হির ি নমস্ট়ার উইসন , ত়ারক 
অিযসরণ কর  হফ্রড এবং জজট। 
 
আনম নজনিরক নিরয য়ানে, আর হত়ামর়া িযজি নঠক আম়ার হ িি হ িি এরস়া, নমরসস 
উইসন   য়ানর এবং রিরক ব র ি। নজনির ড়াি  ়াত িরর নতনি হে়ারখর   রক অিৃিয 
 রয হির ি। 
 
 রি  য়ানররক ব  , আম়ারির  ়ারত আর ম়াত্র এক নমনিট ররযরি, ের ়া আমর়া একসরে 
য়াই। 
 
 য়ানর নিনশ্চত  রয নি  হয হ ডউইরির খ়াুঁে়াট়া ওর ট্র়্াংরকর ও র নির়া রিই ররযরি 
ত়ার র ট্র্ন ট়ারক এনিরয নিরয হিয়ার র মযরখ়ামযনখ  ওয়ার উ েম  র ়া। ও হম়াট়ামযনট 
আত্মনবশ্ব়াসী নি , এট়া ফ্লয   ়াউড়ার বযব ়াররর মরত়া অস্বনস্তকর নি  ি়া। ওর়া িযজরিই 
ওরির ট্র্ন র  য়ারন্ডর র ও র  য ুঁরক হস়াজ়া হিয়া   ক্ষয কররই এনিরয হি , িনত 
ব়ান়েরয নি । করযক নফট িূরর থ়াকরত হিৌ়ে়ারত শুরু কর  ওর়া এবং 
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েয়াি। নবকট িে। 
 
িযরট়া ট্র্ন ই হিয়ার র সরে ি়ােণ্ড ি়াক্ক়া হখ  এবং নফরর এর ়া। িেণ্ড িরে ররির 
ট্র়্াংকট়া হি   র়ে,  য়ানর নিরজই  র়ে হি  ম়ানটরত, হ ডউইরির খ়াুঁে়াট়া উর়ে নিরয 
 ়ে  ম়ানটরত এবং অ ম়ারি তীক্ষ্ণ নেৎক়ার কররত কররত হস িন়েরয হি । নবেরয 
ে়ারনিরকর সব হ ়াক ওরির নিরক ত়ানকরয রই , ওরির ক়ারি ি়াুঁ়ে়ারি়া ি়াডটট়া নেৎক়ার 
করর উঠ , হি়াজরখর কসম! এই হয হত়ামর়া িযজি নক করি? 
 
ট্র্ন ট়া  ়াত ফরস্ক নিরযনি , ়াুঁ ়ারত  ়াুঁ ়ারত ব    য়ানর। উঠরত উঠরত  ়াুঁজররর  ়া়ে 
হের  ির  বযথ়ায। রি হিৌর়ে হির ়া হ ডউইিরক হত়া ়ার জিয, এরই মরিয য়া নসি 
নেরযট করর হফ রি ওট়া, উ নস্থত হ ়াকজি  শু  ়ানখর িনত নিষ্ঠয রত়া নিরয এরই 
মরিয কথ়া ব রত শুরু করর নিরযরি। 
 
আমর়া হযরত  ়ারনি ি়া হকি? ে়া ়া স্বরর  য়ানর নজজ্ঞ়াস়া কর  রিরক। 
 
আনম জ়ানি ি়া। 
 
রি এনিক ওনিক ত়াক়া  তখিও ডজি খ়ারিক হকৌতূ  ী ওরির নিরক ত়ানকরয 
ররযরি। 
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আমর়া হট্র্িট়া নমস করনি, রি নফস নফস করর ব  । বয রত  ়ারনি ি়া িরবি থট়া 
হকি নিরজরক বন্ধ করর নিরযরি। 
 
নবি়া  ঘন়েট়ার নিরক ত়াক়া   য়ানর, ওর হ রট হযি হক সয়েসযন়ে নি । িি হসরকন্ড….. 
িয হসরকন্ড… 
 
ও এব়ার ট্র্ন ট়ারক স়াবি়ারি এরকব়ারর হিয়ার র মযরখ়ামযনখ নিরয ি়াুঁ়ে ক়া , ি়ারযর 
সমস্ত িনক্ত নিরয ি়াক্ক়া নি । ি়াতব হিয়া ট়া অট  রই । 
 
নতি হসরকন্ড…িযই হসরকন্ড…এক হসরকন্ড…. 
 
ের  হিরি, ব   রি, ের  হিরি, ব   রি  ়াথররর স্বরর। হট্র্িটী ের  হিরি। ম়াম 
আর ডয়াড যনি আম়ারির ক়ারি হিট নিরয নফরর ি়া আসরত  ়ারর ত়া র  নক  রব? 
হত়াম়ার ক়ারি নক হক়ারি়া ম়াি  ট়াক়া ররযরি? 
 
অথট ীিে়ারব  ়াস   য়ানর। ব  , ি়ায িয বির  রয হির ়া ড়াসটন র়া আম়ারক হক়ারি়া 
 রকট খরে়া হিযনি। 
 
িীত  িীরব হিয়া ট়ার ি়ারয ক়াি হঠক়া  রি। 
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হক়ািনকিযই শুিরত  ়ানে ি়া, ে়া ়া উরত্তজি়ায ব   ও। আমর়া এখি কী করব? জ়ানি 
ি়া ম়াম আর ডয়াড-এর নফরর আসরত কতক্ষণ  ়ািরব। 
 
ে়ারনিরক ত়াক়া  ওর়া। হ ়াকজি তখিও ওরির নিরক ত়ানকরয ররযরি, নবরির্ করর 
হ ডউইরির নবর়াম ীি নেৎক়াররর জিয। 
 
আম়ার মরি  য আমরির ি়ান়ের ক়ারি নিরযই অর ক্ষ়া কর়া উনেত, ব    য়ানর। এখ়ারি 
আমর়া িৃনষ্ট আকর্টরণর বস্তুরত  নরণত  রযনি 
 
 য়ানর! ব   রি, ওর হে়াখ হজ়া়ে়া েক েক কররি। ি়ান়েট়া! 
 
ওট়ার আব়ার নক  র ়া? 
 
আমর়া ি়ান়েট়া উন়েরয হ ়াি়াটটস-এ হযরত  ়ানর। 
 
নকন্তু আম়ার মরি  ়েরি— 
 
আমর়া এখ়ারি আুঁটরক হিনি, নঠক হত়া? এবং আম়ারির স্কয র  হযরতই  রব, ত়াই ি়া? 
আর অি়াপ্তবযস্ক উইজ়াডটর়াও জ়ািয নবিয়া িরয়াি কররত  ়ারর, হরনিকিি অফ নখনে… 
আইরির উনিি ি়ার়া ব়া ওরকমই একট়া নকিয.. 
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 য়ানরর েয  ঠ়াৎ কররই হযি আে  আর উরত্তজি়ায  নরণত  র ়া। 
 
তয নম ওট়া ও়ে়ারত  ়াররব? 
 
হক়ারি়া সমসয়া হিই, ব   রি, ট্র্ন ট়া হঘ়ার়ার ়া হবনররয য়াওয়ার জরিয। এরস়া, ের ়া 
য়াই, ত়া়ে়াত়ান়ে করর  আমর়া হ ়াি়াটটস এেরিসরক অিযসরণ কররত  ়ারব। 
 
হকৌতূ  ী ম়াি রির েী়ে হঠর  ওর়া হবনররয হির ়া, হস্টিরির ব়াইরর, িন ট়ার ওখ়ারি, 
এরকব়ারর হযখ়ারি  যররি়া হফ়াডট অয়াংন য়াট়া  ়াকট কর়া ররযরি। 
 
 ়ারতর জ়ািযিণ্ডট়ার করযকট়া হট়াক়ায রি গু ়ার মরত়া হিখরত ওট়ার হ িরির ড়া ়াট়া 
খয  । ওরির ট্র়্াংকগুর ়া ওখ়ারি র়াখ , হ ডউইিরক র়াখ  হ িরির সীরট, নিরজর়া 
বস  স়ামরির সীরট। 
 
 ক্ষয করর়া হকউ আম়ারির হখয়া  কররি নক ি়া, ব   রি। জ়ািযিরণ্ডর আররক হট়াক়ায 
ি়ান়ে স্ট়াটট কর । জ়াি়া ়া নিরয ম়াথ়া হবর করর  য়ানর হিখ  স়ামরির ব়ে র়াস্ত়ায ি়ান়ে 
হঘ়া়ে়া ে রি নকন্তু ওরির িন ট়া এরকব়ারর খ়ান । 
 
নঠক আরি, ব   হস। 
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ডয়ািরব়ারডটর একট়া হি়াট্ট রূ ়ান  হব়াত়ারম ে়া  নি  রি। ওরির ি়ান়ে আর ওর়া অিৃিয 
 রয হির ়া।  য়ানর অিযেব কররি ওর সীটট়া ক়াুঁ রি। ইনেরির িেও শুিরত হ র ়া। 
 ়াুঁটয র ও র নিরজর  ়াত িযরটরক অিযেব কররত  ়ার  ও। ি়ারকর ডি়ায েিম়াট়াও 
ররযরি বয রত  ়ার । নকন্তু য়া হিখ  ত়া  রে ও নিরজ এক হজ়া়ে়া হে়াখ  রয হিরি, 
ে়াসরি ম়ানট হথরক করযক নফট ও রর  ়াকট কর়া ি়ান়ে েনতট হি়াট্ট একট়া হি়াংর়া 
র়াস্ত়ায। 
 
ের ়া য়াওয়া য়াক, ওর ড়াি নিক হথরক হি়াি়া হি  ররির স্বর। 
 
ি়ান়েট়া উ রর উঠরতই নিরের ম়ানট আর িয ়ারির হি়াংর়া নবনল্ডংগুর ়া িৃনষ্টর ব়াইরর ের  
হির ়া, ময ূরতটর মরিযই ওরির নিরে হি়াট়া  ন্ডি িিরী হি়াুঁয়ারট আর নেকনমক কররি। 
 
ত়ার র একট়া ফট িে, আব়ার িৃিযম়াি  র ়া  য়ানর, রি এবং ি়ান়েট়া। আ , ও , 
নেৎক়ার করর উঠ  রি, অিৃিয  ওয়ার বযস্ট়ারনট থ়া ়ে হমরর। এট়া খ়ার়া । 
 
ওর়া িযজরিই ওট়ার উ র উ যয ট নর ঘযনর্ ম়ার । ি়ান়েট়া অিৃিয  রয হির ়া। আব়ার 
িৃিযম়াি  র ়া। 
 
ি়াুঁ়ে়াও! রি নেৎক়ার কর , অয়াকরসর ট়ার ি়ানবরয ির , হস়াজ়া িীেয  হ জ়ার মরত়া 
হমরঘর হেতর িরবি কর  ওর়া। সবনকিযই নিষ্প্রে আর কয য়াি়ােন্ন  রয হির ়া। 
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এখি কী? ব    য়ানর, ে়ারনিরকর ঘনিরয আস়া ঘি হমরঘর নিরক ত়ানকরয। 
 
হট্র্িট়ারক হিখরত  রব, ত়া র  হব়া ়া য়ারব হক়ািনিরক হযরত  রব, ব   রি। 
 
আব়ার নিরে ি়ারম়া দ্রুত 
 
হমরঘর নিরে ি়াম  ওর়া, সীরটর ও র ব়াুঁক়া  রয হে়াখ কয ুঁেরক নিরে ম়ানটরত হিখ়ার 
হেষ্ট়া কর  
 
আনম ওট়ারক হিখরত  ়ানে! নেৎক়ার করর উঠ   য়ানর। এরকব়ারর হ ়াজ়া–ওইখ়ারি! 
 
ওরির নিরে হিৌ়েরে হ ়াি়াটটস এেরিস টকটরক  ়া  একট়া স়ার র মরত়া। 
 
উত্তর নিরক য়ারে, ব   রি, ডয়ািরব়ারডটর কম্প়াসট়া হিরখ নিরয। নঠক আরি, আি 
ঘন্ট়া  র  র এট়ার িনত থ হেক করর ই ে রব। ি়াুঁ়ে়াও–ওর়া আব়ার হমরঘর উ রর 
উরঠ হি  এবং হে়াখ ি়াুঁি়ারি়া হর়ারির বিয়ায নিরয  ়ে  ওর়া। 
 
হযি এক নেন্ন জিত। ি়ান়ের ে়াক়া তয র ়ার মরত়া হমঘ ক়াটরি, উজ্জ্ব  আক়াি সীম়া ীি 
িী  হে়াখ ি়াুঁি়ারি়া স়াি়া সূরযটর নিরে। 
 
আম়ারির এখি একট়াই িয নশ্চন্ত়া, অয়ারর়ারিি, ব   রি। 
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ওর়া  রস্পররর নিরক ত়াক়া ,  ়ানসরত হফরট  ়ে ; অরিকক্ষণ ওরির  ়ানস থ়াম  ি়া। 
 
হযি ওর়া একট়া অনবশ্ব়াসয স্বরপ্নর মরিয ররযরি। এট়াই, ে়াব   য়ানর, হ ়াি়াটটস-এ 
য়াওয়ার একম়াত্র নিনশ্চত উ ়ায। তয র়্ার সিৃি হমরঘর ঘূনণট হ নররয, উষ্ণ উজ্জ্ব  
সূযট়ার ়ারক আর ়ানকত ি়ান়েরত,  ়াতরম়াজ়া র়াখ়ার হঘ়ার  ব়েস়ে একট়া টনফর  য়ারকট। 
হ ়ািটটস িযরিটর স়ামরি ওরির িিটিীয অবতররণ হফড্র আর জরজটর ঈর্ট়া ূণট িৃনষ্টর 
সম্ভ়াবি়ার কথ়া কল্পি়া করনি   য়ানর। 
 
আরর়া আরর়া উত্তরর উর়ে হযরত হযরত ওর়া হট্র্িট়ারক নিযনমত হেক কর , যতব়ার 
হমরঘর নিরে হিরমরি ততব়ারই একট়া িতয ি িৃিয হিরখরি। দ্রুতই  ন্ডি ওরির হে়ারখর 
আ়ে়ার  ের  হি , ত়ার জ়াযি়ায হিখ়া হযরত  ়াি   নরষ্ক়ার সবযজ ম়াঠ, ত়ার র িিস্ত 
হি়া ়ান   নতত জনম, ে়াম, হখ ি়ার মরত়া ক্ষয দ্র ে়ােট এবং এর র একনট ব়ে িিরী, 
বহবরণটর ন ুঁ ়ে়ার মরত়া অসংখয ি়ান়ে। 
 
হক়ািরকম অঘটি ি়া়ে়াই করযক ঘন্ট়া হ নররয য়াওয়ার  র  য়ানররক মরি মরি স্বীক়ার 
কররতই  র ়া, আিরন্দর অরিকখ়ানিই উরব হিরি। টনফ হখরত হখরত ওরির য়ার রি়াই 
হতষ্ট়া হ রযরি, নকন্তু  ়াি করব়ার নকিযই হিই। হস আর রি ি়া হথরক ওরির জ়াম্প়ার 
খযর  হফর রি, নকন্তু  য়ানরর নট-ি়াটট সীরটর হ িরি হ রি য়ানে  আর েিম়াট়া ব়ার ব়ার 
ন ির  ত়ার ঘ়ারম হেজ়া ি়ারির ডি়ায ের  আসনি । এখি আর হমরঘর অ ূবট আকৃনত 
হিখরি ি়া হস, বরং নিরের হট্র্িট়ার কথ়াই ে়াবনি , হযখ়ারি হম়াটরস়াট়া ড়াইিীর়া ট্র্ন রত 
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করর বরফ-িীত  কিযর জযস নবনে করর। নক  রযনি ? হকি ওর়া িটফররম হ ৌরি 
িি-এ েয করত  ়ার  ি়া? 
 
আর খযব হবনি িূরর  রব ি়া, নক বর ়া? হযি যন্ত্রণ়ায ক়াতরর ব   রি, করযক ঘন্ট়া 
 র, সূযট যখি হমরঘর মরিয ডয বরত শুরু করররি ঘি হি়া ়া ী ররে র়ানেরয। হট্র্িট়ারক 
আররকব়ার হেক করব়ার জিয িস্তুত? 
 
তখিও ওট়া ওরির নিরেই ররযরি, এুঁরক-হবুঁরক একনট তয র়্ার আবৃত  ়া ়া়ে হ রর়ারে। 
হমরঘর আে়ািরির নিরে অরিক হবনি অন্ধক়ার। 
 
একরসর ট়ারর  ়া ি়ানবরয রি আব়ার উ রর উরঠ এর ়া, সরে সরে কুঁনকরয উঠ  
ইনেি। 
 
 য়ানর আর রি সন্ত্রস্ত িৃনষ্ট নবনিময কর । 
 
সম্ভবত ক্ল়ান্ত  রয হিরি, ব   রি। এর আরি কখরি়া এতিূরর আরসনি ি়ান়েট়া 
 
ি়ান়ের আতটি়ারির িে েরমই ব়া়েরি, ওর়া ি়া হি়াি়ার ে়াি কর । আক়াি েরমই 
অন্ধক়ার  রয আসরি। একট়া িযরট়া করর ত়ার়া ফয টরি।  য়ানর ওর আব়ার জ়াম্প়ার ি়ারয 
ে়ে়ারি়া। ি়ান়ের উইন্ডস্ক্রীি ওয়াই ়ারগুর ়া িীরর িীরর িযবট ে়ারব ি়েরি, হযি িনতব়াি 
কররি। ি়া হিখ়ার ে়াি কর   য়ানর। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য চেম্বাি অ্ব রিক্রেটি । চে. চে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

119 

www.bengaliebook.com                                  িূরেপত্র 
 

 

 
আর খযব হবনি িূর িয, ব   রি, যতট়া ি়া  য়ানররক ত়ার হেরযও হবনি ি়ান়েট়ারক 
হি়াি়াব়ার জরিয। এখি আর িূরর হিই, ডয়ািরব়ারডট আরস্ত করর ে়া ়ে ম়াররি রি 
নবেন তে়ারব। 
 
একটয   রর আব়ার যখি ওর়া হমরঘর নিরে হিরম এর ়া, অন্ধক়াররর মরিয হে়াখ কয ুঁেরক 
ওরিররক  নরনেত নেহ্নগুর ়া খয ুঁজরত  র ়া। 
 
ওই হয! ওখ়ারি!  য়ানর নেৎক়ার করর উঠ ,  ়ানফরয উঠ  রি আর হ ডউইি। হস়াজ়া 
ি়াক বর়াবর। 
 
অন্ধক়ার নিিরন্তর  টেূনমরত আবি়া, হ রকর ি়ারর খ়া়ে়া  ়া ়া়েট়ার ও রর ি়াুঁন়েরয 
হ ়াি়াটটস কয়াস -এর ট়াওয়ারগুর ়া। 
 
নকন্তু ি়ান়ে ততক্ষরণ ক়াুঁ রত শুরু করররি, িনত কমরি। 
 
এই হত়া এরস  র়েনি, ব   রি আির করর, নস্টয়ানরংট়ারক হি়াট্ট একট়া  ়াুঁকয নি নিরয, 
ি়ায হ ৌঁরি হিনি, অমি করর ি়া– 
 
ইনেিট়া আতটি়াি করর উঠ । বরিরটর নিে হথরক হি়ায়ার সরু কয ণ্ড ী হবরুরে সরবরি। 
হ রকর নিরক উর়ে য়াে ওর়া।  য়ানর খযব হজ়ারর ওর সীরটর ি়ার আুঁকর়ে ির । 
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ি়ান়েট়া নবনেনরে়ারব এ ়াি-ও ়াি ির়ে উঠ । জ়াি়া ়ার ব়াইরর ত়ানকরয ম়াই খ়ারিক 
নিরে  য়ানর হিখরত হ   মসৃণ, ক়ার ়া ক়াুঁরের মরত়া স্বে  ়ানি। ি়াণ রি হঠরস ির়ার 
ক়াররণ নস্টয়ানরং-এর উ র ররির আেয র র িখ স়াি়া  রয হিরি। ি়ান়েট়া আব়ার 
িব ে়ারব এ ়াি-ও ়াি  ়াুঁনক হখর ়া। 
 
এই হত়া এরস হিনি, নব়ে নব়ে করর ব   রি। 
 
ওর়া এখি হ রকর উ র, হ ়াি়াটটস নঠক বর়াবর স়ামরি… রি ওর  ়া ি়াব়ার ়া 
একরসন ট়ারর। 
 
িেণ্ড হজ়ারর একট়া ি়াতব িে হ ়ার ়া। ফয ত ফয ত িে করর ইনেি এরকব়াররই বন্ধ  রয 
হির ়া। 
 
আ  ও , িীরবত়ার মরিয ব   রি। 
 
ি়ান়ের স়ামরির নিকট়া নিরের নিরক খ়া়ে়া ড়াইে নি । ওর়া  ়েরি, িনত ব়া়েরি, 
এরকব়ারর হ ়াি়াটটস কয়ারসর র কনঠি হিয়ার র নিরক। 
 
ি়া আ আ আ আ! হেুঁনেরয উঠ  রি, নস্টয়ানরং হঘ়ার়ার ়া; ি়ান়েট়া নবর়াট একট়া ব়াুঁক 
হিয়ারত ম়াত্র করযক ইনের জিয ওর়া  ়াথররর হিয়া ট়া এন়েরয হযরত  ়ার । অন্ধক়ার 
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নেি ়াউজগুর ়ার উ র নিরয উর়ে নিরয সনির ম়াঠগুর ়া হ নররয হবনররয এর ়া ওর়া 
ক়ার ়া  িগুর ়ার ও র। যত এরি়ারে তত নিরে ি়ামরি ওর়া। 
 
নস্টয়ানরংট়া  যরর়া যনর  ়াত হথরক হির়ে নি  রি। হ িরির  রকট হথরক জ়ািযিণ্ডট়া হবর 
কর । 
 
থ়ারম়া! থ়ারম়া! েীৎক়ার করর উঠ  হস, িণ্ড নিরয ি়ান়ের ডয়ািরব়াডট আর উইন্ডস্ক্রীরি 
হট়াক়া নিরত নিরত। নকন্তু তখিও ওর়া দ্রুত নিরে ি়ামরি, ম়ানট হযি ওরির নিরক উর়ে 
আসরি… 
 
স়াবি়াি ওই ি়ািট়া হখয়া  হররখ়া! এব়ার  য়ানর নেৎক়ার করর উঠ ,  ়াফ নিরয 
নস্টয়ানরংট়া িরব়ার হেষ্ট়া কর , নকন্তু অরিক হিনর  রয হিরি 
 
ে়াংক। 
 
ি়াতয  আর ক়ারঠর সংঘরর্টর ক়াি ফ়াট়ারি়া িরের মিয নিরয ত়ার়া ি়ারির গুুঁন়েট়ারত নিরয 
সরজ়ারর আঘ়াত কর , ম়ানটরত যখি  ়ে  হকুঁর  উঠ  ি়ান়েট়া। হব়ে়ারি়া বরিরটর নিে 
হথরক িেয র ব়াষ্প হবরুরে; েরয ক়াুঁ রি হ ডউইি, উইেীরির সরে হযখ়ারি  য়ানরর 
ম়াখ়ার সংঘর্ট  রযরি হসখ়ারি ি ফ বর র স়াইরজর একট়া আ য ি  ি  কররি, ড়াি 
নিরক হি়াি়া হি  ররির নিেয  স্বররর  ত়াি়াক়াতর যন্ত্রণ়ার আওয়াজ। 
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তয নম নঠক আি হত়া? নবেন ত  রয নজজ্ঞ়াস়া কর   য়ানর। 
 
আম়ার জ়ািযিণ্ড, ব   রি, ওর স্বর ক়াুঁ রি। আম়ার জ়ািযিণ্ডট়া হখ়াুঁজ। 
 
ওট়া হেরে হিরি, ি়ায িযই ে়াি, হক়ািরকরম হজ়া়ে়া হ রি আ ি়াে়ারব  য  রি। 
 
 য়ানর ব রত য়ানে  ওট়া নিশ্চযই স্কয র  নঠক কর়া য়ারব, নকন্তু ব রত  ়ার  ি়া। নঠক 
হসই ময ূরতট ত়ার নিরক হক হযি আেমণ কর  হতর়ে আস়া র়্ার়ের মরত়া। নিটরক 
 ়ে  হস বরির নিরক, ি়ায সরে সরেই একই িনক্তরত ি়ান়ের ি়ারিও  ়াম ়া  র ়া। 
 
নক  রেি? 
 
ঘি ঘি শ্ব়াস ট়ািরি রি। উইন্ডস্ক্রীি নিরয ব়াইরর হিখ়ার হেষ্ট়া কররি। আর  য়ানর হযি 
সমযমরত়াই ম়াথ়া ঘযনররযনি   ়াইথরির মরত়া ি়ারির ড়া ট়ারক উইস্ক্রীি েয রম়ার কররত 
হিখ়ার জরিয। হয ি়ািট়ারক ওর়া ি়ান়ে নিরয হমরররি ওই ি়ািট়াই ওরির আেমণ 
করররি। ওট়ার গুুঁন়েট়া ব়াুঁক়া  রয ি়ায অরিটক  রয হিরি, ওট়ার ি়াুঁটযযক্ত ি়াখ়াগুর ়া 
ি়ান়ের হযখ়ারি হযখ়ারি ি়াি়া   ়ারে হসখ়ারিই উ যট যনর ঘযনর্ ম়াররি। 
 
আ আ র ঘ! ব   রি, ওর নিরকর িরজ়াট়া ি়ানবরয নি  অররকনট ব়াুঁক়ারি়া ি়াখ়া; 
আেয র র ি়াুঁরটর মরত়া ি়ারির হি়াট হি়াট ড়া  ঘযনর্ ম়াররি েম়ািত আর উইন্ডস্ক্রীিট়া 
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ক়াুঁ রি, হ ়া ়ার মযগুররর মরত়া হম়াট়া আর একনট ি়াখ ন টরি ি়ান়ের ি়ািট়ারক, ওট়া 
হিরব য়ারে 
 
ব়াুঁেরত  র  হিৌ়ে়াও! নিরজর নিরকর িরজ়ায  ়াুঁন রয  র়ে নেৎক়ার করর উঠ  রি,  র 
ময ূরতটই আরে়ারি আররকনট বৃক্ষ ি়াখ়া ম়ার  এক আ ়ারক়াট উর়ে নিরয  য়ানরর 
হক়ার র উ র আির়ে  ়ে  ও। 
 
আম়ারির ক়াজ স়ার়া! গুনেরয উঠ  ও, ি়ান়ের ি়ািট়া নিরে  য র   র়েরি, নকন্তু  ঠ়াৎ 
ি়ান়ের হমর ট়া ক়াুঁ রত শুরু কর –ইনেিও আব়ার স্ট়াটট  রয হির ়া। 
 
হ িি নিরক হেুঁনেরয উঠ   য়ানর, ি়ান়েট়া তীররর মরত়া হ িরি িযট । ি়ািট়া তখিও 
ওরির আঘ়াত করব়ার হেষ্ট়া কররি; ওর়া শুিরত হ র ়া ওট়ার হিক়ে ম়েম়ে করর ম়ানট 
হথরক হযি উ র়ে আসরি, ি়ািট়া ওরির ির়ার জিয হিরয আসরত আসরত ওর়া 
ি়াি়ার র ব়াইরর ের  হির ়া। 
 
ি়ায,  ়াুঁ ়ারে রি, নিরযনি ়াম আর নক! স়াব়াি, ব়াি়া ি়ান়ে। 
 
ক্ষমত়ার হির্ সীম়ায হ ৌঁরি হিরি ি়ান়েট়া। িযব়ার ঘট়াং ঘট়াং করর িরজ়াগুর ়া খযর  
হির   য়ানরর মরি  র ়া ওর সীটট়া একনিরক ক়াত  রয হিরি। এর র হস য়া মরি 
কররত  ়ার  হসট়া  রে হস হেজ়া ম়ানটরত  ়াত  ়া িন়েরয  র়ে আরি। হজ়ারর হজ়ারর 
হে়াত়া আওয়াজ শুরি বয রত  ়ার  ি়ান়েট়া ওরির ব়াে হ টর়া হ িি হথরক িয ুঁর়ে 
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ব়াইরর হফ রি। ব়াত়ারস উ়েরত উ়েরত হ ডউইরির খ়াুঁে়াট়া খযর  হির ়া; নক্ষপ্ত  ়ানখট়া 
নবকট একট়া নেক্ক়ার নিরয এরকব়ারর হস়াজ়া উর়ে ের  হির ়া হ ়াি়াটটস কয়াস -এর 
নিরক, একব়ারও হ িি নফরর ত়াক়া  ি়া। ত়ার র হব়ে়ারি়া, খ়ামে়ারি়া ি়ান়েট়া ব়াষ্প 
ি়া়েরত ি়া়েরত অন্ধক়ারর  ়ানররয হির ়া হ িরির ব়ানতগুর ়া জয  জয  কররি র়ারি। 
 
নফরর এরস়া! নেৎক়ার করর ড়াক  রি ওর ে়াে়া জ়ািয িণ্ডট়া নিরয েয হিখ়ারি়ার হেষ্ট়া 
কর । ডয়াড হমরর হফ রব আম়ারক। 
 
নকন্তু ি়ান়েট়া অিৃিয  রয হির ়া। হে়ারখর আ়ে়া   ওয়ার আরি অবিয একজস্ট  ়াইর  
হির্ ব়াররর মরত়া একব়ার হফ়াুঁস করর হির ়া। 
 
ে়ািয আর ক়ারক বর ? ব   রি, নিেয   রয ওর ইুঁিযর স্কয়াব়াসরক তয র  নি । এত ি়াি 
থ়াকরত নক ি়া আমর়া ওই ি়ািট়ারকই ম়ার ়াম হযট়া  ়াট়া ম়াররত আরস। 
 
ক়াুঁরির ও র নিরয ি়ািট়ার নিরক ত়াক়া  ও, ওট়া তখিও ম়ার়ার জিয েীনতকরে়ারব 
ত়ে ়ারে। 
 
ের  এরস়া, ব    য়ানর ক্ল়ান্তে়ারব, এর হেরয আম়ারির স্কয র  ের  য়াওয়াই উনেত … 
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ওর়া মরি মরি হয িনব এুঁরক হররখনি  হস রকম নবজযীর আিমি ত়ারির  রে ি়া। 
ঠ়াণ্ড়ায জরম য়াওয়া ও ক্ষত-নবক্ষত িরীরর ট্র়্াংরকর ি়ান্ত হটরি ে়া  হবরয হ ়াি়াটটস-এর 
নবি়া  ওক ক়ারঠর সম্মযখ িরজ়ার নিরক অেসর  র ়া। 
 
আম়ার মরি  রে এরই মরিয নফস্ট শুরু  রয হিরি, ব রত ব রত রি স়ামরির 
নসুঁন়েরত ওর ট্র়্াংকট়া হফর  িীররব এনিরয হির ়া উজ্জ্ব  আর ়াজ্ব ়া একনট জ়াি়া ়া 
নিরয উুঁনক হমরর হিখ়ার জিয। এই  য়ানর, হিখরব এরস়া–সনটটং  রে। 
 
দ্রুত এনিরয  য়ানর ররির সরে উুঁনক ম়ার  হেট   ট়ার হেতরর। 
 
ে়াররট  ম্ব়া ঠ়াস়া হটনবর র উ র ব়াত়ারস অসংখয জয ন্ত হম়ামব়ানত  য  রি, হস়াি়ান  হিট 
আর  ়াি ়াত্রগুর ়া জ্ব জ্ব  কররি। ম়াথ়ার উ র জ়ািয কর়া নসন ংট়ায সব সমযই 
আযি়ার মরত়া আক়াি হিখ়া য়ায, এখি এখ়ারি ত়ার়া জ্ব  জ্ব  কররি। 
 
হ ়াি়াটটস-এর সরু  য়াট-এর েীর়ের মিয নিরয ওর়া হিখরত হ র ়া িীঘট একট়া েীত–
সন্ত্রস্ত িথম বর্ট  ়াইি। ওর মরিয নজনিও ররযরি, স রজই হে়ারখ  ়েরি ওর নবরির্ 
উইসন  েয র র জিয। ইরত়ামরিয, িরফসর ময়াকরি়াি়াি , েিম়া  র়া এক ড়াইিী েয   
ট়াি়া করর ব়াি়া হ িরি, িব়ািতরির স়ামরি একট়া টয র র ও র হ ়াি়াটটস-এর নবখয়াত 
সনটটং  য়াটট়া র়াখরিি। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য চেম্বাি অ্ব রিক্রেটি । চে. চে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

126 

www.bengaliebook.com                                  িূরেপত্র 
 

 

িনত বির এই  যররি়া ত়ান  হিয়া, ক্ষরয য়াওয়া এবং ময ়া  য়াটট়াই িব়ািত ি়াত্ররির 
জিয ে়ারনট হ ়াি়াটটস  ়াউরজ (নেনফন্ডর,  ়াফ ়াফ, র য়ারেিক্ল এবং নি়ানরি) ওরির স্থ়াি 
নিিট়ারণ করর থ়ারক।  য়ানরর খযব মরি  ়েরি, এক বির আরি ও নিরজও ওট়া  র়েনি  
ম়াথ়ায, েরয জ়েস়ে  রয অর ক্ষ়া করনি , ওর ক়ারি ক়ারি হজ়ারর  ়াটটট়া ওর নসদ্ধ়ান্ত 
জ়ানিরযনি । করযক েয়াব  ময ূরতটর জরিয ওর মরি  রযনি   য়াটট়া হব়াি য ওরক 
নি়ানরি  র   ়াঠ়ারে, হয  ়াউজ অিয হয হক়ারি়া  ়াউরজর হেরয হবনি সংখয়ায 
ক়ার ়াজ়ািযর জ়ািযকর এবং ড়াইিী ততনর করররি–নকন্তু হির্  যটন্ত ত়ার ে়ারিয জযরটনি  
রি,  ়ারনমওি এবং অিয়ািয উইসন রির সরে নেনফল্ডর  ়াউজ। িত ট়ারমট নরি়ানরি 
 ়াউজরক িত স়াত বিররর মরিয িথমব়াররর মরত়া  ়ানররয নেনফল্ডর  ়াউরজর 
েয়ানম্পযিিী  অজটি কররত হস আর রি অবি়াি হররখরি। 
 
একনট খযব হি়াট, ইুঁিযর-েয র ়া হির রক ড়াক়া  র ়া ম়াথ়ায  য়াট  ়েব়ার জরিয।  য়ানরর 
হে়াখ ওরক হ নররয ের  হির ়া হযখ়ারি িি়াি নিক্ষক, িরফসর ড়াম্ব রড়ার, স্ট়াফ 
হটনবর  বরস সনটটং হিখনির ি, ওুঁর িীঘট রূ ়ান  শ্মশ্রু আর অিট েন্দ্র েিম়া হম়ারমর 
আর ়ায েকেক কররি। করযক সীট  র  য়ানর হিখরত হ র ়া নিল্ডরয  ক ়াটটরক, 
অয়ারক়ায়ারমনরি ররের হ ়ার়্াক  র়েরিি। সব হিরর্ বরস আরিি  য়ানেড, নবি়া  এবং 
 ম্ব়া েয  , িেীর েয মযক নিরয  ়াি কররিি। 
 
ি়াুঁ়ে়াও… নব়ে নব়ে করর  য়ানর ব   রিরক। স্ট়াফ হটনবর  একনট হেয়ার খ়ান  
ররযরি…হেই  হক়াথ়ায? 
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িরফসর হসরের়াস হেই   রে  য়ানরর সবরেরয কম  িরন্দর নিক্ষক।  য়ানরও অবিয 
িরফসর হেই -এর সবরেরয কম  িরন্দর ি়াত্র। নিষ্ঠয র, বযে়াত্মক এবং সব়ার 
অ িরন্দর, শুিয ত়ার নিরজর  ়াউজ নিরথনররির ি়াত্র ি়ে়া, হেই   ়ে়াি হ ়ািি অথট়াৎ 
নবর্ জ়াতীয জ়ািয নবিয়ার উ ়াে়ার সম্পরকট। 
 
সম্ভবত নতনি অসযস্থ! ব   রি। 
 
 যরত়া নতনি ে়াকনর হির়ে নিরযরিি ব    য়ানর। ক়ারণ ক়ার ়াজ়ািযর নবরুরদ্ধ িনতরক্ষ়ার 
ে়াকনরট়া আব়ার নতনি উ রে়াি কররত  ়াররিনি। 
 
অথব়া ত়ারক  যরত়া ে়াকনর হথরক ব়াি হিয়া  রযরি, উৎস়ার র সরে ব   রি। ম়ারি 
সব়াইরত়া ত়ারক ঘৃণ়া করর– 
 
অথব়া  যরত়া, নঠক ওরির হ িি হথরক ব   একনট িীত  কণ্ঠস্বর, হত়ামর়া িযজি 
হকি স্কয র র হট্র্রি আরস়ানি এট়া হি়াি়ার জিয নতনি  যরত়া অর ক্ষ়া কররিি। 
 
েট করর ঘযরর ি়াুঁ়ে়া   য়ানর। ওই হয, ত়ার ক়ার ়া হ ়ার়্াক ঠ়াণ্ড়া ব়াত়ারস এর ়ারমর ়া, 
ি়াুঁন়েরয আরিি হসরের়াস হেই । নেকি ম়ািযর্, ি়ারযর ে়াম়ে়া ফয়াক়ারি, ব়াুঁক়া ি়াক 
এবং ক়াুঁি  যটন্ত  ম্ব়া হত রত ়া েয  । এই ময ূরতট এমিে়ারব  ়াসরিি হয ত়ার  ়ানসট়াই 
 য়ানররক ব রি ও আর রি অরিক িেীর সমসয়ায  র়েরি। 
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আম়ার হ িি হ িি আরস়া, ব র ি হেই । 
 
 রস্পররর নিরক ত়াক়াব়ার  যটন্ত স়া স হিই ওরির,  য়ানর আর রি হেই রক অিযসরণ 
করর নসুঁন়ে নিরয মি়ার র আর ়ায আর ়ানকত নবি়া  এন্ট্র়ান্স   ট়ায িরবি কর । হেট 
   হথরক সযস্ব়ািয েমৎক়ার খ়াব়াররর িন্ধ আসরি, নকন্তু হেই  আর ়া আর উষ্ণত়া হথরক 
সনররয ওরিররক সরু  ়াথররর নসুঁন়ে নিরয েূিেটস্থ অন্ধক়ার করক্ষ নিরয হির ়া।  
 
হেতরর, নিরের ঠ়াণ্ড়া  রথর নিরক িরজ়াট়া অরিটক খযর  আেয   তয র  ব র ি নতনি। 
 
ওর়া হেই -এর অনফরস েয ক , েরয ক়াুঁ রি। আবি়া হিয়া গুর ়ারত হি ফ েনতট 
ক়াুঁরের জ়ার, ওগুর ়ার হেতর ে়াসরি এমি সব ঘৃণয নজনিস হযগুর ়ার ি়াম এই ময ূরতট 
 য়ানর জ়ািরতও ে়ায ি়া। ঘর উষ্ণ র়াখ়ার ফ়ায়াররিসট়া অন্ধক়ার এবং িূিয। হেই  
িরজ়াট়া বন্ধ করর ওরির মযরখ়ামযনখ  র ি। 
 
ত়া র , িরম সযরর ব র ি নতনি, নবখয়াত  য়ানর  ট়ার এবং ত়ার নবশ্বস্ত অিযের 
উইসন র জিয হট্র্িট়া যরথষ্ট ে়া  নি  ি়া। িিটিীযে়ারব আসরত হেরযনির  ত়াই নক? 
 
ি়া, সয়ার, ম়ারি নকংস েরসর হর ওরয হস্টিরির হিয়া ট়া, ওট়া 
 
েয  ! ঠ়াণ্ড়া ি ়ায ব র ি হেই । ি়ান়েট়ার নক কররি হত়ামর়া? 
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রি হে়াক নি  । হেই  ম়ািযরর্র মি  ়েরত  ়াররি, এই ি়ারণ়াট়া  য়ানরর এই িথম 
 র ়া ি়া। নকন্তু ময ূতট  র হেই  যখি আজরকর ইনেনিং িরফটট়া হমর  িরর ি, তখি 
 য়ানরর ক়ারি সব নকিযই  নরষ্ক়ার  র ়া। 
 
হত়াম়ারিররক হিরখরি, হ ড  ়াইিট়া ওরির হিনখরয ন সন নসরয ব র ি হেই  : উ়েন্ত 
হফ়াডট অয়াংন য়া ম়াি রিররক ি়াুঁি়া  ়ানিরয নিরযরি। 
 
হজ়ারর হজ়ারর  ়েরত  ়াির ি নতনিিঃ 
 
 ন্ডরির িযজি ম়াি  নিনশ্চত করররিি হয, ওর়া হিরখরিি হ ়াস্ট অনফস ট়াওয়াররর 
উ র নিরয ওর়া একনট  যররি়া ি়ান়েরক উ়েরত হিরখরিি…িয যরর িরফক-এ, নমরসস 
হ নট হবন স, যখি ব়াইরর ত়ার হি়ায়া ক়া ়ে ি়া়েনির ি…ন ব স-এর নমস্ট়ার অয়াে়াস 
নফ্লট  যন রির ক়ারি নরর ়াটট করররিি…িয হথরক স়াতজি ম়াি  সব নমন রয। 
 
আম়ার নবশ্ব়াস হত়াম়ার ব়াব়া ম়াি  দ্রবয অ বযব ়ার সংে়ান্ত অনফরস ক়াজ কররি? 
ররির নিরক ত়ানকরয আরর়া হি়াংর়াে়ারব হ রস ব র ি নতনি। আ ়া আ ়া… ত়ার নিরজর 
হির …। 
 
 য়ানরর মরি  র ়া  ়াি  ি়ািগুর ়ার একনট সরজ়ারর ত়ার হ রট আঘ়াত কর । যনি 
হকউ জ়ািরত  ়ারর নমস্ট়ার উইসন  ি়ান়েট়ারক জ়ািয করররি…হস এই সম্ভ়াবি়ার কথ়া 
একব়ারও ে়ারবনি…. 
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 ়ারকট তল্ল়ানি করব়ার সময হিরখনি একনট অতযন্ত মূ যব়াি হ ়ামন ং উইর ়া ি়ারির 
িেয র ক্ষনত কর়া  রযরি, বর  ের রিি হেই । 
 
ওই ি়ান়েট়া আম়ারির অরিক হবনি ক্ষনত করররি আমর়া– ররির মযখ ফরস্ক হবর  রয 
হির ়া। 
 
েয   করর়া! আব়ার িমক নি  হেই । আফরস়ারসর বয়া ়ার  র ়া হত়ামর়া আম়ার  ়াউরজ 
হিই, হত়াম়ারির বন ষ্ক়ার কর়ার নসদ্ধ়ান্ত হিয়ার ক্ষমত়া আম়ার হিই। আনম এখি ওরির 
িরর নিরয আসনি য়ারির এই আিরন্দর নসদ্ধ়ান্ত হিয়ার ক্ষমত়া ররযরি। হত়ামর়া এখ়ারিই 
অর ক্ষ়া কররব। 
 
মযখ ফয়াক়ারি  রয হির ়া  য়ানর আর ররির, িযজরি িযজরির নিরক ত়ানকরয রই । 
 য়ানরর নক্ষরি ি়ারযব  রয হিরি। খযব অসযস্থ হব়াি কররি হস। হেই  হযখ়ারি বরসি 
ত়ার হ িরি একট়া হি রফ সবযজ তরর র মরিয নবর়াট একনট সরু নজনিস হ ়া ়ারি়া 
ররযরি।  য়ানর হেষ্ট়া কররি হযি ওট়ার উ র হে়াখ ি়া  র়ে। হেই  যনি নেনফল্ডর 
 ়াউরজর িি়াি িরফসর ময়াকরি়াি়াি রক আিরত নিরয থ়ারকি, তরব ত়ারির অবস্থ়া 
এর হেরয ে়া  নকিয  ওয়া মযিনক । নতনি  যরত়া হেই -এর হেরয ে়া , নকন্তু নতনি 
স়াংঘ়ানতক রকরমর ক়ে়া। 
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িি নমনিট  র হেই  নফরর এর ি এবং নিনশ্চতে়ারবই িরফসর ময়াকরি়াি়াি  ররযরিি 
ত়ার সরে।  য়ানর এর আরিও িরফসর ময়াকরি়াি়াি রক র়ািরত হিরখরি, নকন্তু  য হস 
মরি কররত  ়াররি ি়া হররি হির  িরফসররর মযখ এত সরু  রত  ়ারর অথব়া হস এর 
আরি ত়ারক এমি র়াি  রত হিরখনি। ঘরর হে়াক়া ম়াত্র নতনি ত়ার জ়ািযিণ্ড তয  র ি। 
 য়ানর আর রি িযজিই েরয কয েরক হি । নকন্তু নতনি এট়া শুিয িূিয ফ়ায়াররিসট়ার 
নিরক নিি়াি়া করর ি,  ঠ়াৎ কররই ওট়ায আগুি জ্বর  উঠ । 
 
বরস়া, ব র ি নতনি। িযজরিই আগুরির  ়ারি হেয়ারর বস । 
 
বয়াখয়া করর়া, নতনি ব র ি, অশুে  ক্ষরণর মরত়া ত়ার েিম়া হজ়া়ে়া েকেক কররি। 
 
রি ব রত শুরু কর , হস্টিরি হিয়া ট়া হয ত়ারির হেতরর হযরত হিযনি। হসখ়াি 
হথরক শুরু কর । 
 
…হস ক়াররণই আম়ারির আর হক়ারি়া উ ়ায নি  ি়া িরফসর, আমর়া হট্র্রি উঠরত 
 ়ানরনি। 
 
হ ুঁে়ারক নিরয আম়ারির ক়ারি নেনঠ  ়াঠ়ার  ি়া হকি? আম়ার নবশ্ব়াস হত়াম়ার একট়া 
হ ুঁে়া ররযরি ব র ি নতনি  য়ানররক উরদ্দিয করর ঠ়াণ্ড়া স্বরর। 
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 য়ানর হে়াক নি  । এখি হয নতনি হে়ারখ আেয   নিরয হিনখরয নির ি, মরি  রে 
হসট়াই কর়া উনেত নি । 
 
আনম–আনম ে়ানবনি— 
 
হসট়া, ব র ি িরফসর ময়াকরি়াি়াি ,রব়া ়াই য়ারে। 
 
িরজ়ায হট়াক়া  ়ে  এবং ি়ারফসর হেই , য়ারক আরির হয হক়ারি়া সমরযর হেরয এই 
ময ূরতট হবনি খযনি হিখ়ানে , িরজ়াট়া খয র ি। িরজ়ায ি়াুঁন়েরয ররযরিি িি়াি নিক্ষক 
িরফসর ড়াম্ব রড়ার। 
 
 য়ানরর িরীর হযি হব়ািিনক্ত  ়ানররয হফ  । ড়াম্ব রড়াররক অস্ব়াে়ানবক রকরমর িম্ভীর 
হিখ়ারে। ড়াম্ব রড়ার ত়ার  ম্ব়া ব়াুঁক়া ি়াক বর়াবর ত়ানকরয আরিি ওরির নিরক।  য়ানরর 
ইরে  র ়া এখিও যনি হস আর রি উইর ়া ি়ািট়ার ম়ার হখরত়া ত়া র ই বরং ে়া  
নি । 
 
িীঘট একট়া িীরবত়া। ত়ার র ড়াম্ব রড়ার ব র ি,নিজ, বয়াখয়া করর়া, হত়ামর়া এমি 
করর  হকি? 
 
ে়া   ত নতনি যনি নেৎক়ার কররতি, বকরতি। নকন্তু ত়ার স্বরর  ত়াি়ার সযরট়া  য়ানররক 
হবনি কষ্ট নি । হক়ারি়া ক়াররণ হস িরফসর ড়াম্ব রড়াররর হে়ারখর নিরক ত়াক়ারত 
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 ়াররি ি়া, নিরজর  ়াুঁটয র নিরক ত়ানকরয কথ়া ব রি হস। হস ড়াম্ব রড়াররক সবই ব  , 
শুিয নমস্ট়ার উইসন  হয ি়ান়েট়ার ম়ান ক হস কথ়াট়া ব়াি নিরয। হয নেত্রট়া হস নি  
ত়ারত মরি  রত  ়ারর হযি হস আর রি হস্টিরির ব়াইরর একট়া উ়েন্ত ি়ান়ে  ়াকট কর়া 
অবস্থ়ায হ রয নিরযনি । হস জ়ািত ড়াম্ব রড়ার ওট়া নঠকই িররত  ়াররবি, নকন্তু নতনি 
ি়ান়ের বয়া ়ারর হক়ারি়া িশ্ন করর ি ি়া।  য়ানর ত়ার বক্তবয হির্ কর়ার  র নতনি শুিয 
ত়ার েিম়ার ফ়াুঁক নিরয হেরয রইর ি। 
 
য়াই আম়ারির নজনিসগুর ়া নিরয আনস,  ত়াি়ার সযরর ব   রি। 
 
নক ব ি তয নম, উইসন ? িমরক উঠর ি িরফসর ময়াকরি়াি়াি । 
 
আ ি়ার়া হত়া আম়ারির বন স্ক়ার কররিি, কররিি ি়া? নজজ্ঞ়াস়া কর  রি। 
 
 য়ানর দ্রুত িরফসর ড়াম্ব রড়াররর নিরক ত়াকন । 
 
আজরক িয, ম়াস্ট়ার উইসন , ব র ি ড়াম্ব রড়ার। নকন্তু হত়াম়ারির িযজিরই, আজরক 
হত়ামর়া য়া কররি ত়ার গুরুে বযন রয নিরত ে়াই। হত়াম়ারির ি়ানডটয়ািরির আজ র়ারত 
নেনঠ হ খ়া  রব। হত়াম়ারিরও আনম স়াবি়াি করর নিনে এর র যনি এ িররির নকিয 
হত়ামর়া করর়া, হত়াম়ারির বন স্ক়ার কর়া ি়া়ে়া আম়ার আর হক়ারি়া উ ়ায থ়াকরব ি়া। 
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হসরের়ারসর মরি  র ়া হযি নেস্টম়াস উৎসব ব়ানত  কর়া  রযরি। একটয  হকরি নতনি 
ব র ি, িরফসর ড়াম্ব রড়ার, এই হির  িযরট়া অি়াপ্তবযস্করির জ়ািযিরয়ারির নিরর্ি়াজ্ঞ়া 
সম্পনকটত আইি েে করররি, একনট ি়ােীি এবং মূ যব়াি ি়ারির বয়া ক ক্ষনত 
করররি…এই িররি আেরণ নিশ্চযই আ… 
 
এই হির গুন র ি়ানস্তর বয়া ়ারর িরফসর ময়াকরি়াি়াি  নস্থর কররবি, হসরের়াস, 
ি়ান্তে়ারব ব র ি িরফসর ড়াম্ব রড়ার। ওর়া ত়ার  ়াউরজর ি়াত্র, এবং হস ক়াররণ ত়ার 
ি়ানযে। নতনি িরফসর ময়াকরি়াি়াির র নিরক নফরর ি। আম়ারক হে়াজসে়ায নফররত 
 রে নমি়ারে়া, করযকট়া হি়ানটস জ়ানর কররত  রব। আসযি হসরের়াস, সয–স্ব়ািয এবং 
হিখরত েমৎক়ার একনট ক়াস্ট়াডট ে়াটনি ররযরি ওট়া হেরখ হিখরত  রব। 
 
নবরর্র িৃনষ্টরত  য়ানর আর ররির নিরক ত়াক়ার ি হেই , ত়ার র নিরজর অনফস হথরক 
হবর  রয হির ি। ওর়া এখি িরফসর ময়াকরি়াি়াির র মযরখ়ামযনখ। তখিও নতনি হেরয 
আরিি ওরির নিরক িৃনষ্টট়া নক্ষপ্ত ঈির র। 
 
হত়াম়ার রক্তক্ষরণ  রে, উইসন ,  ়াস ়াত়া  উইং-এ য়াওয়াই ে়া । 
 
খযব হবনি ি়া, ব   রি দ্রুত হে়ারখর ও রর ক়াট়াট়া জ়াম়ার  ়াত নিরয মযিরত মযিরত। 
িরফসর, আনম বরং আম়ার হব়ারির    ব়াি়াইট়া হেরযনি ়াম 
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   ব়াি়াই অিযষ্ঠ়াি হির্  রয হিরি, ব র ি িরফসর ময়াকরি়াি়াি । হত়াম়ার হব়ািও 
নেনফল্ডররই। 
 
ও , খযব ে়া   র ়া। রি ব  । 
 
আর নেনফল্ডররর কথ়া ব রত হির –তীক্ষ্ণ স্বরর ব র ি িরফসর নকন্তু  য়ানর ম়া খ়ারি 
ব়াি়া নি , িরফসর, আমর়া যখি ি়ান়েট়া নিরযনি ়াম তখি স্কয র র ট়ামট তখিও শুরু 
 যনি, ত়া র  এর জরিয নেনফল্ডররর  রযন্ট ক়াট়া উনেত  রব ি়া, ক়াট়া উনেত? হির্ 
করর হস আে েরর িরফসর ময়াকরি়াি়াি -এর নিরক ত়াক়া । 
 
িরফসর ত়ার নিরক একনট অন্তরেটনি িৃনষ্ট নির ি, নকন্তু  য়ানর নিনশ্চত হয নতনি ি়ায 
 ়াসর ি। তরব ওর মযখট়া আর আরির মরত়া সরু হিই। 
 
নেনফল্ডর হথরক হক়ারি়া  রযন্ট নিরত আনম হিব ি়া, ব র ি িরফসর,  য়ানরর বযকট়া 
একটয   ়া ক়া  র ়া। তরব হত়াম়ারির িযজিরকই আটক থ়াক়ার ি়ানস্ত হ রত  রব। 
 
 য়ানর যত েয হ রযনি  ততখ়ানি  যনি। ড়াসটন রির ক়ারি ড়াম্ব রড়ার নেনঠ ন খর ই 
ব়ানক নকিযই  রব ি়া।  য়ানর ে়া  কররই জ়ারি ওর়া বরং য়ার রি়াই  ত়াি  রব এই 
হেরব হয হকিযইর ়া ি়ািট়া ওরক ন নটরয হকি তক্ত়া ব়াি়াযনি। 
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িরফসর ময়াকরি়াি়াি  আব়ার ত়ার জ়ািযিন্ডট়া তয  র ি ওট়ারক হেই -এর হডরস্কর 
নিরক ত়াক করর ি। নবর়াট এক হিট সয়ান্ডউইে, িযরট়া রূ ়ান   ়াি ়াত্র আর এক জি 
েনতট বরফ হমি়ারি়া কিযর রস এরস হির ়া হটনবর । 
 
হত়ামর়া এখ়ারিই খ়ারব, ত়ার র হস়াজ়া হ ়ারস্টর  য়ারব, আম়ারকও হে়াজসে়ায নফররত 
 রব। 
 
িরফসর ময়াকরি়াি়াি -এর হ িরি িরজ়াট়া বন্ধ  রতই রি নিেয  স্বরর একট়া িীঘট নির্ 
ব়াজ়ার ়া। 
 
একট়া সয়ান্ডউইে তয র  নিরয ও ব  , আনম মরি কররনি ়াম আম়ারির এখ়ারিই হির্ 
 রয হির ়া। 
 
আনমও ত়াই হেরবনি ়াম, ব    য়ানরও একনট সয়ান্ডউইে উনঠরয নিরত নিরত। 
 
আম়ারির মন্দ ে়ািযরক নক নবশ্ব়াস কর? মযখ েনতট নেরকি আর  য়াম এর মরিয নিরয 
ব   রি। হফ্রড আর জজট কম রক্ষ িয স়াত ব়ার ি়ান়েট়া ে়ান রযরি নকন্তু হক়ারি়া ম়াি  
ওরির হিখরত  ়াযনি। মযরখর খ়াব়ারট়া হ রট ে়া ়াি করর নিরয আর এক ক়াম়ে মযরখ 
 যর  হস। আমর়া হকি হস্টিরির ব়াি়া হ রর়ারত  ়ার ়াম ি়া? 
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ক়াুঁি  ়াুঁক়া   য়ানর। এখি হথরক আম়ারিররক হিরখশুরি স়াবি়ারি ে রত  রব, ব   ও 
কিযর জযরসর একট়া েয মযক নিরয। যনি আমর়া হে়ারজ হযরত  ়ারত়াম… 
 
নতনি ে়ািনি হয আমর়া জ়ান র কনর, রি ব   ি়ািটনিরকর মরত়া। ে়ািনি হয হ ়ারক 
ে়াবযক উ়েন্ত ি়ান়েরত করর আস়াট়া খযব বয নদ্ধম়ারির ক়াজ। 
 
হ ট যরর সয়ান্ডউইে হখরয হি(টট়া খ়ান   র  নিরজ নিরজই আব়ার  ূণট  রয য়ানে ) ও 
অনফস তয়াি কর ,  নরনেত  থ িরর নেনফল্ডর  ়াউরজর নিরক এনিরয হির ়া।  যরর়া 
ম  ট়াই েয  ে়া ; মরি হযি হে়াজ হির্  রয হিরি। ওর়া নব়েনব়ে কর়া িনব, কয়ােময়াে 
কর়া ি়াতব বরমটর  ়াি নিরয এনিরয ে  ।  ়াথররর নসুঁন়ের সরু ি়া  হবরয উঠ । এক 
সময নেনফল্ডর  ়াউরজর হি়া ি  থট়া হযখ়ারি হি়া ়া ী নসরল্কর হ ়ার়্াক  নরন ত স্কয   
মন  ়ার অরয  হ ইনন্টং-এর হ িরি  যনকরয ররযরি হসখ়ারি হ ৌঁি । 
 
 ়াসওয়াডট, ব   সূ্থ  মন  ়া, ওর়া ওখ়ারি হ ৌঁিরতই। 
 
ইরয ম়ারি– ব    য়ানর। 
 
ওর়া িতয ি বিররর  ়াসওয়াডট জ়ারি ি়া। হক়ারি়া নেনফল্ডর নিরফক্ট এর সরে ওরির 
তখিও হিখ়া  যনি। নকন্তু সরে সরে স়া ়াযযও  ়ানজর  র ়া। ওর়া দ্রুত  ়ারযর িে 
শুিরত হ র ়া ওরির হ িরি। ঘযরর হিখ  ওরির নিরক হিৌর়ে আসরি  ়ারনমওি। 
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এই হয হত়ামর়া! হক়াথ়ায নির ? অনবশ্ব়াসয সব গুজব-একজি ব   উ়েন্ত একনট ি়ান়ে 
আকনসরডন্ট কর়ার জিয হত়াম়ারিররক স্কয   হথরক বন স্ক়ার কর়া  রযরি। 
 
আম়ারিররক স্কয   হথরক বন ষ্ক়ার কর়া  যনি,  য়ানর ওরক নিনশ্চত কর । 
 
তয নম নিশ্চযই ব রত ে়াে ি়া হয হত়ামর়া এখ়ারি উর়ে এরসি? নজজ্ঞ়াস়া কর   ়ারনমওি, 
এরকব়ারর িরফসর ময়াকরি়াি়াি -এর মরত়া নসনরয়াস। 
 
বকৃ্তত়া ব়াি ি়াও এখি আম়ারির িতয ি  ়াসওয়াডটট়া বর ়া হিনখ, ব   রি অথিযট  রয। 
 
ওযট ব়াডট,  ়ারনমওিও ব   অথিযট  রয, নকন্তু হসট়া হক়ারি়া কথ়া িয 
 
ওর়া কথ়াট়া হকরট হি । স্কয   মন  ়ার অরয  হ ইনন্টংট়া স়ে়াৎ করর সরর হির ়া এবং 
 ়াতত়ান র একট়া  ়ে ওরির ক়ারি এর ়া। মরি  রে হযি  যরর়া নেনফল্ডর  ়াউজট়াই 
এখিও হজরি আরি, বৃত্ত়াক়ার কমি রুরম, ে়ারস়াময ীি হটনবর , ি়াি়াি়ানি করর আর়াম 
হকি়ার়ায, অর ক্ষ়া কররি ওরির আিমরির জরিয। হ ইনন্টং-এর িতটট়ার মিয নিরয  ়াত 
হবর  রয  য়ানর আর রিরক হেতরর হটরি নি ।  ়ারনমওিরক অবিয ওরির হ িরি 
নিরজ নিরজই  ়াম়াগুন়ে নিরয হযরত  র ়া। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য চেম্বাি অ্ব রিক্রেটি । চে. চে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

139 

www.bengaliebook.com                                  িূরেপত্র 
 

 

নব্রন য়ান্ট, নেৎক়ার করর উঠ  ন  জডট়াি। ি়ারুণ বয়া ়ার! নক একট়া আস়া! উওমন ং 
উইর ়ার এরকব়ারর ও রর ি়ান়ে ে়ান রয অবতরণ, ম়ািযর্ বহ নিি এ ঘটি়া আর ়ােি়া 
কররব! 
 
হত়াম়ার ে়ার ়া হ ়াক, ব    েম বরর্টর একজি, য়ার সরে  য়ানর হক়ািনিি কথ়াই 
বর নি। হকউ একজি ওর ন ঠ ে়া র়ে নি  হযি হস এই ময ূরতট ময়ার়াথি জয করর 
এরসরি। হফ্রড আর জজট নে়ে হঠর  এরকব়ারর স়ামরি এরস একসরে নজজ্ঞ়াস়া কর , 
এই, হত়ামর়া আম়ারির হফ়াি করনি হকি?  ়া  টকটরক  রয হির ়া ররির হে ়ার়া, 
নবব্রত। নকন্তু  য়ানর হিখরত  ়াররি একজিরক হয হম়ারটই খযনি িয।  ়ানসটরক হিখ়া 
য়ারে উরত্তনজত করযকজি িথম বর্টীযর ম়াথ়ার ও র নিরয, ওরির ক়াি়াক়ানি আস়ার 
হেষ্ট়া কররি, এখি ব রব ওরির রুরম হযরত।  য়ানর ররির  ়াুঁজরর গুরত়া ম়ার , 
 ়ানসটরক হিনখরয ম়াথ়া ি়া়ে । ইি়ার়া সরে সরে বয রত  ়ার  রি। 
 
আমর়া ক্ল়ান্ত উ রর হযরত  রব–রুরম, ব   ও, িযজরি রুরমর অ র নিরক িরজ়াট়ার 
নিরক অেসর  র ়া নে়ে হঠর । িরজ়ার ব়াইরর হঘ়ার়ারি়া নসুঁন়ে ররযরি রুরম য়াওয়ার 
জিয। 
 
শুে র়ানত্র,  য়ানর  ়ারনমওরির উরদ্দরি ব  ,  ়ানসটর মরত়া ওর হে়ারখও েয দ্ধ ে়া নি। 
 
হক়ািরকরম ওর়া কমিরুরমর আররক ি়ারন্ত হযরত  ়ার । হযত হযরত ন রঠ উৎস়ার র 
ে়া ়েও  র়েরি। নসুঁন়ের ি়া ট়াও হ রয হির ়া। দ্রুত উ রর উঠ  ওর়া, এরকব়ারর 
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উ রর, অবরিরর্ হ ৌঁি  ওরির হসই  যররি়া রুরম, এখি ওট়ার িরজ়ায নেতীয বর্ট। 
হসই  নরনেত বৃত্ত়াক়ার রুমট়ায েয ক  ওর়া,  ়াুঁেনট ে়ার স্টয়ান্ড–ওয়া ়া খ়ারট মখম  
হ ়া ়ারি়া, উুঁেয  সরু জ়াি়া ়া। ত়ারির ট্র়্াংকগুর ়া আরিই নিরয আস়া  রযরি এবং 
নবি়াি়ার নকি়ার়াযই র়াখ়া। 
 
 য়ানরর নিরক ত়ানকরয ি়াুঁত হবর করর  ়াস  রি, অ র়ািীর  ়ানস। 
 
আনম জ়ানি ওসব ব়া অিয নকিয আম়ার এিজয কর়া অিযনেত  রযরি, নকন্তু 
 
রুরমর িরজ়াট়া সরজ়ারর খযর  হির ়া এবং েয ক  আরর়া নতিজি নড্রনফল্ডর ি়াত্র নসম়াস 
নফনিি়াি, নডি থম়াস এবং হিনে   ংবটম। 
 
অনবশ্ব়াসয খযনিরত জ্ব  জ্ব  কররি নসম়াস। ি়ান্ত  ও, নসম়ারসর উরত্তজি়া হিরখ ব   
নডি। নবেযকর, ব   হিনে  অনেেূত  রয।  য়ানরও আর নিরজরক হের  র়াখরত 
 ়ার  ি়া। ি়াুঁত হবর করর  ়াস । 
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রিল্ডিয  েহ্াটট 
 
 রনিি অবিয  য়ানর একব়ারও  ়ারস ি়াই। হেট  র  ি়াস্ত়ার সময হথরকই হকমি হযি 
সব হি়া ম়া   ়াক়ারত শুরু করর। জ়ািয–কর়া নসন ংট়ার (আজ, অবিয অিযজ্জ্ব , হমঘ 
িযসর) নিরে  ়াত়া ে়াররট  ম্ব়া  ়াউজ হটনব  স়াজ়ারি়া, ওরত ররযরি  নরজ েনতট ে়াণ্ড, 
হি়াি়া শুুঁটনকর হিট, হট়ারস্টর  ়া ়া়ে এবং নডম আর হবকি।  য়ানর আর রি হযরয বস  
নেনফল্ডর হটনবর   ়ারনমওরির  ়ারি, ওর েরযরজস উইথ েয়াম্প়ায়ার বইনট হখ়া ়া 
অবস্থ়ায একট়া িযরির জরির ি়ারয হ  ়াি নিরয র়াখ়া। ও হযমি শুকরি়া িম্ভীর ি ়ায 
ওরির মনণটং বর রি, ত়ারত মরি  য ও এখরি়া ওরির ওইে়ারব ি়ান়েরত উর়ে আস়াট়া 
হমরি নিরত  ়াররি ি়া। অিযনিরক হিনে   ংবটম ওরির হবি আিরন্দর সরেই শুরেে়া 
জ়াি়ার ়া। হিনে   র ়া হি়া মযরখ়া িযঘটটি়া িবণ এবং  য়ানরর হিখ়া সবরেরয কম েরণ 
িনক্তর হির । 
 
হিনে ব  , হয হক়াি ময ূরতট ড়াক ের  আসরব মরি  য হয করযকট়া নজনিস েয র  
ব়ান়েরত হফর  এরসনি হসগুর ়া ি়ািী  ়ানঠরয হিরব। 
 
সরবম়াত্র  য়ানর ত়ার  নরজট়া মযরখ নিরযরি নঠক হসই সময ম়াথ়ার ও রর দ্রুত নকিয 
ও়ে়ার িে হি়াি়া হি  এবং ি়ায একির মরত়া হ ুঁে়া স়াুঁ করর উর়ে এর ়া এবং ঘরট়া 
েক্কর নিরত নিরত নিরের হখ়ািিল্পরতরির ম়ার  নেনঠ আর  য়ারকট হফ রত শুরু কর । 
একট়া ব়েস়ে  য়ারকট হিনের র ম়াথ়ায  র়ে ব়াউন্স কর , এক ময ূতট  ররই ব়ে এবং 
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িূসর একট়া নকিয  ়ে   ়ারনমওরির জরির মরিয, ওরির ি়ারয িযি আর  ়াখ়া িন়েরয 
স়ার়া। 
 
এর । ব   রি,  ়া িরর হি়াংর়া  রয য়াওয়া হ ুঁে়াট়ারক হটরি তয    ও। জ্ঞ়াি  ়ানররয 
 যনটরয  ়ে  এর হটনবর র ও র। ওর  ়া আক়ারির নিরক, হঠ়াুঁরট একট়া হেজ়া  ়া  
খ়াম। 
 
ও  ি়া িম বন্ধ  রয এর ়া ররির। 
 
সব নঠক আরি, ও এখরি়া হবুঁরে আরি, আেয র র ম়াথ়া নিরয আরস্ত করর এর রক হখ়াুঁে়া 
নিরয ব    ়ারনমওি। 
 
ওই কখ়া ি়া–ওট়ার কথ়া ব নি। 
 
ররির আেয   ত়াক করর হিখ়া   ়া  খ়ামট়ার নিরক।  য়ানরর ক়ারি ওট়া আর িিট়া 
স়াি়ারণ খ়ারমর মরত়াই  ়ািরি নকন্তু রি আর হিনে  এমিে়ারব ত়ানকরয ররযরি হযি 
এক্ষয নণ ওট়া নবরফ়ানরত  রব ব়া এমি স়াংঘ়ানতক নকিয। 
 
নক  রযরি? নজজ্ঞ়াস়া কর   য়ানর। 
 
আম়ারক আম়ারক একট়া  ়াউ ়ার  ়ানঠরযরি ম়া, অস্কয টস্বরর ব   রি। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য চেম্বাি অ্ব রিক্রেটি । চে. চে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

143 

www.bengaliebook.com                                  িূরেপত্র 
 

 

 
হত়াম়ার ওট়া হখ়া ়াই ে়া , ব   নফস নফস করর েীত হিনে । তয নম যনি ি়া হখ়া  তরব 
আরর়া খ়ার়া   রব। আম়ার ি়ািয একব়ার আম়ারক  ়ানঠরযনির ি, আনম ওট়া  ়াত্ত়া নিইনি 
আর ত়ার র– হে়াক নি   হিনে , েয়াব । 
 
ওরির েীত হে ়ার়া হথরক  ়া  খ়ামট়ার নিরক হে়াখ হফর়া   য়ানর। 
 
 ়াউ ়ারট়া নক? জ়ািরত ে়াই  ও। 
 
নকন্তু ররির সমস্ত মরি়ারয়াি নেনঠট়ার ও র, ওট়ার এক হক়াণ হথরক এরই মরিয হি়ায়া 
উঠরত শুরু করররি। 
 
হখ়া  ওট়া, হিনের র আনজট। করযক নমনিরটই বয়া ়ারট়া েয রক বযরক য়ারব… 
 
ক়াুঁ ়া  ়াত ব়ান়েরয রি এরর র হঠ়াুঁট হথরক আরস্ত করর খ়ামট়া হবর কর , এর র েরয 
েরয খয  । হিনে  ক়ারি আেয   নি । ময ূতট  রই,  য়ানর জ়ািরত  ়ার  হকি। িথরম 
হস ে়া  একট়া নবরফ়ারণ  রযরি; একট়া নবকট িজটি।  যরর়া    ঘরট়া ক়াুঁন রয নি , 
নসন ং হথরক িয ়া  যটন্ত  ়ে । 
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.. ি়ান়ে েয নর কর়া, ওর়া যনি হত়াম়ারক স্কয   হথরক বন ষ্ক়ার করত আনম অন্তত অব়াক 
 ত়াম ি়া, ি়াুঁ়ে়াও হত়াম়ারক হ রযনি, যখি হিখ়া হি  ি়ান়েট়া হিই তখি হত়াম়ার ব়াব়া 
আর আম়ার হয নক অবস্থ়া  রযনি  নিশ্চযই হসট়া একব়ারও ে়ারব়ানি … 
 
নমরসস উইসন র নেৎক়ার স্ব়াে়ানবরকর হেরয একি গুণ হবনি হজ়ারর  রে, হটনবর র 
ও র হিট আর ে়ামে ক়াুঁ রি, হিয়ার  িনতধ্বনিত  রয ক়ারি ত়া ়া  ়ানিরয নিরে। 
 র র মরিয সব়াই হেয়ার ঘযনররয হিখ়ার হেষ্ট়া কররি  ়াউ ়ারট়া হ রযরি হক। আর রি 
হেয়াররর হেতর এতট়াই হসনিরয হির ়া হয শুিয ওর ক ়ার র টকটরক  ়া  েয  ই শুিয 
হিখরত  ়াওয়া হি । 
 
… িতর়ারত ড়াম্ব রড়াররর ক়াি হথরক নেনঠ হ রযনি, মরি  নে   জ্জ়ায হত়াম়ার ব়াব়া 
ম়ার়াই য়ারবি, এ রকম বযব ়ার  ়াওয়ার আি়ায নিশ্চযই আমর়া হত়াম়ারক ব়ে কনরনি, 
তয নম আর  য়ানর িযজরিই ম়ার়াও হযরতও  ়াররত … 
 
 য়ানর ে়াবনি  কখি হয ত়ার ি়ামট়া আরস, হির্  যটন্ত এর ়া। হস ে়াি কর  হযি 
ক়ারির  িট়া ফ়াট়ারি়া িে়াব ী ও শুিরতই  ়ারে ি়া। 
 
.. এরকব়াররই নবরনক্তকর, অনফরস হত়াম়ার ব়াব়ারক ইিরক়ায়ানরর মযরখ়ামযনখ  রত  রে, 
 যরর়াট়াই হত়াম়ার হি়ার্, এর র যনি কখিও হব ়াইরি এক  ়াও ি়াও তরব নিশ্চযই 
আমর়া হত়াম়ারক ব়ান়ে নফনররয আিব। 
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স্তিত়া হিরম এর ়া    ঘরর ৷ ররির  ়াত হথরক  র়ে  ়া  খ়ামট়ায আগুি িরর হির ়া, 
হিখরত হিখরত এট়া ি়াই  রয হির ়া।  ়াথররর মূনতটর মরত়া বরস রই   য়ানর আর রি 
হযি এইম়াত্র ওরির ও র নিরয একট়া িেণ্ড সমযদ্র হজ়ায়াররর হেউ ি়াক্ক়া নিরয ওরির 
নবধ্বস্ত করর হিরি। িযএকজি  ়াস  এবং েমি আব়ার শুরু  র ়া বকবক়ানি। 
 
 ়ারনমওি েরযরজস উইথ েয়াম ়ায়ার বন্ধ করর ররির নিরক অবজ্ঞ়ােরর ত়াক়া । 
 
হবি, আনম নঠক জ়ানি ি়া তয নম নঠক নক আি়া কররনির , রি, নকন্তু তয নম এখি বর ়া ি়া 
আম়ার এট়া  ়াওি়া নি , েট করর ব   রি। 
 
 নরজট়া হঠর  িূরর সনররয নি   য়ানর। হেতরট়া ত়ার অ র়ািরব়ারি  যর়ে য়ারে। 
নমস্ট়ার উইসন র নবরুরদ্ধ অনফরস তিন্ত  রে। েীরষ্ম ত়ার জরিয নমস্ট়ার অয়ান্ড নমরসস 
উইসন  কত নকিয ি়া করররিি… 
 
নকন্তু এট়া নিরয ে়াবব়ার সময হ র ়া ি়া হস, িরফসর ময়াকরি়াি়াি  
 
নেনফল্ডর হটনব  িরর এনিরয আসরিি, রুনটি নবন  কররিি।  য়ানর ওরট়া নি , হিখ  
ওরির ররযরি  ়াফ  ়াফস িথরমর সরে ড়াব   ়ারব নজ। 
 
 য়ানর, রি আর  ়ারনমওি এক সরে কয়াস  হথরক হবনররয এর ়া, িনজর হক্ষত্রট়া 
হ নররয েীি  ়াউরজর নিরক অেসর  র ়া, হযখ়ারি ময়ানজকয়া  ে়ার়াগুর ়া র়াখ়া ররযরি। 
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 ়াউ ়ারট়া অন্তত একনট ে়া  ক়াজ করররি :  ়ারনমওি মরি  রে ে়াবরি হয ত়ারির 
যরথষ্ট ি়ানস্ত  রযরি এবং আব়ার খ়াুঁনট বন্ধয রত  নরণত  রযরি। 
 
নেি  ়াউরজর ক়ারি নিরয হিখ  ক্ল়ারসর অিযর়া সব ব়াইরর ি়াুঁন়েরয, িরফসর স্প্র়াউট-
এর জরিয অর ক্ষ়া কররি।  য়ানর, রি আর  ়ারনমওি সরবম়াত্র অিযরির সরে হয়াি 
নিরযরি, হিখ়া হি  উনি আসরিি  ট়ার ও র নিরয হ ুঁরট সরে নিল্ডরয  ক ়াটট। 
িরফসর উরটর  ়াত  যরর়া যনর বয়ারন্ডজ কর়া, আররকনট অ র়ািরব়ারি আ ত  র ়া  য়ানর, 
উইর ়া ি়ািট়া হিখরত হ র ়া একটয  িূরর, ওট়ার করযকট়া ি়াখ়া এখি নিং-এ  য  রি। 
 
িরফসর স্প্র়াউট হি়াটখ়াট সূ্থ ক়ায়া ড়াইিী, উ়েন্ত েয র র ও র একট়া ত়ান  হিয়া টয ন  
 ররি; ওুঁর ক়া র়ে িেয র ক়াি়া হ রি ররযরি, এবং ওুঁর আেয র র িখ হিখর  আন্ট 
হ তয নিয়ারক অজ্ঞ়াি করর হিয়ার জরিয যরথষ্ট। নিল্ডরয  ক ়াটট অবিয অিবিয ওর 
নফরর়াজ়ার হ ়ার়্ারক, একব়ারর ম়া মত বস়ারি়া হস়াি়া সয নবিযস্ত নফরর়াজ়ার  ়ারটর নিরে 
ওর হস়াি়ান  েয   েকেক কররি। 
 
 য়ার ়া, এই হয সব, ব র ি  ক ়াটট সমরবত ি়াত্ররির নিরক উৎফয ল্লে়ারব ত়ানকরয। এই 
ম়াত্র িরফসর স্প্র়াউটরক সনঠকে়ারব উওমন ং উইর ়ার নেনকৎস়া কর়া হিখনে ়াম। নকন্তু 
আনম ে়াই ি়া হয হত়ামর়া ে়ারব়া  ়ারব নজরত আম়ার জ্ঞ়াি ওুঁর হেরয ে়ার ়া! আম়ার শুিয 
ভ্রমরণর সময এরকম নকিয উদ্ভট ি়ারির সরে হিখ়া  রযনি … 
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আজ নেি ়াউজ নতি, ব র ি িরফসর স্প্র়াউট, ওুঁরক আজ এরকব়াররই নবরক্ত আর 
 ত়াি হিখ়ানে  হম়ারটই ত়ার স্ব়াে়ানবক আিন্দমযীর মরত়া হিখ়ানে  ি়া। 
 
মৃিয গুেি হি়াি়া হির ়া। এর আরি ওর়া শুিয নেণ ়াউজ এক এ ক়াজ করররি–নেি ়াউজ 
নতরি ররযরি আরর়া অরিক হবনি আকর্টণীয এবং নব িজিক ি়াি। হবট হথরক একট়া 
ব়ে ে়ানি হবর করর িরফসর স্প্র়াউট িরজ়া খয র ি।  ়াওয়ায হেরস এর ়া হস়াুঁি়া ম়ানট 
আর স়াররর এক   ক িন্ধ, সরে হমি়ারি়া ি়াত়ার মরত়া হিখরত তিতয়াক়ার ফয র র ঘি 
িন্ধ, ফয  ট়া  য  রি নসন ং হথরক। রি আর  ়ারনমওিরক অিযসরণ করর হসও হেতরর 
েয করত য়ানে  এমি সময  ক ়ারটটর  ়াত ওরক িরর হফ  । 
 
 য়ানর। হত়াম়ার সরে একট়া কথ়া নি –ওর যনি করযক নমনিট হিনর  য ত়া র  আ নি 
নিশ্চযই নকিয মরি কররবি ি়া, িরফসর স্প্র়াউট, কররবি নক? 
 
িরফসররর ভ্রূকয নট হিরখ স রজই অিযম়াি কর়া য়ারে অবিযই নতনি মরি অরিক নকিয 
কররবি, নকন্তু  ক ়াটট, ওই নটরকট সম্পরকট বর ই িরফসররর মযরখর ও র িরজ়াট়া বন্ধ 
করর নির ি। 
 
 য়ানর, ব র ি  ক ়াটট, ওর ব়ে ব়ে ি়াুঁতগুর ়া সূযট়ার ়ারক েকেক কর  ওর ম়াথ়া 
ি়া়ে়ার সরে সরে  য়ানর,  য়ানর,  য়ানর। 
 
সমূ্পণট নকংকতটবযনবমূঢ়  য়ানর নকিযই ব   ি়া। 
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যখি শুি ়াম–ম়ারি, নিশ্চযই ওট়া আম়ারই হি়ার্ নি । নিরজরক ে়ে ম়ার়া উনেত নি । 
 
 য়ানরর হক়ারি়া ি়ারণ়াই হিই নক হয ব রিি  ক ়াটট। হস নকিয একট়া ব রত য়ানে  
যখি আব়ার  ক ়াটট বর  উঠর ি, জ়ানি ি়া এর হেরয হবনি মমট়া ত আর কখিও 
 রযনি ়াম নক ি়া। উ়েন্ত ি়ান়ে ে়ান রয হ ়াি়াটটস-এ আস়া! আনম অবিয সরে সরেই 
বয রত  ়ারনি ়াম তয নম হকি এট়া কররি। সব়ার হেরয এরকব়ারর এক ম়াই  এনিরয 
হিি।  য়ানর,  য়ানর,  য়ানর। 
 
 ক্ষযণীয হয যখি কথ়া বর ি ি়া তখিও নতনি ত়ার অ ূবট ি়াুঁতগুর ়া সব়াইরক হিখ়ারত 
 ়াররি। 
 
আনম হত়াম়ারক িে়াররর একট়া স্ব়াি  ়াইরয নিরযনি ়াম, ত়াই ি়া? ব র ি  ক ়াটট। 
হ ়াক়াট়া েয নকরয নিরযনি ়াম ম়াথ়ায। আম়ার সরে  নত্রক়ার িথম  ়াত়ায িনব, আব়ার 
ওট়ার হ ়াে ি়া়েরত  ়ারনি। 
 
ওই ি়া, িরফসর, হিখযি— 
 
 য়ানর,  য়ানর,  য়ানর, ব র ি  ক ়াটট,  ়াত ব়ান়েরয ওর ক়াুঁিট়া িরর ি। আনম বয রত 
 ়ানর। িথম স্ব়ারির  র আরর়া একটয   ়াওয়াট়া স্ব়াে়ানবক এবং আনম নিরজরকই হি়ার্ 
নিনে হত়াম়ারক িথম স্ব়ািট়া হিওয়ার জরিয, ক়ারণ ওট়া হত়াম়ার ম়াথ়া নবির়ে হিরবই–
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নকন্তু হিরখ়া, ইযং ময়াি, িজরর  ়ে়ার জরিয তয নম উ়েন্ত ি়ান়ে ে়া ়ারত  ়ারর়া ি়া। ি়ান্ত 
 ও, বয রত  ়ারি? ব়ে  র  ওসব কর়ার জরিয অরিক সময  ়ারব।  য়াুঁ,  য়াুঁ, আনম 
জ়ানি তয নম নক ে়াবি? ওুঁর জরিয এসব নকিয নঠকই আরি, এরই মরিয নতনিরত়া 
আন্তজট়ানতক খয়ানতসম্পন্ন জ়ািযকর! নকন্তু যখি আম়ার বযস ব়ারর়া নি  তখি আনম 
হত়াম়ারই মরত়া তযে বযনক্ত নি ়াম, এখিক়ার হত়াম়ার মরত়া। বস্তুত আম়ার ব ়া উনেত 
আরও হবনি তযে নি ়াম! আনম ব রত ে়ানে নকিয হ ়াক হত়াম়ার কথ়া শুরিরি, হি়ারিনি? 
ওই হয য়ার ি়াম হিয়া য়ারব ি়া হসই ত়ার স়ারথ সব ঘটি়া!  য়ানরর ক ়ার র ি়ািট়ার 
ও র হে়াখ হব়া ়ার ি নতনি। আনম জ়ানি, আনম জ়ানি,  র  র  ়াুঁেব়ার উইে উইকন র 
সবরেরয–মরি়া র– ়ানসর  িক হজত়ার মরত়া িয, হযমি আনম নজরতনি ়াম–নকন্তু 
এট়ারত়া শুরু,  য়ানর, এট়া শুরু। 
 
নতনি  য়ানরর উরদ্দরি একট়া উষ্ণ িৃনষ্ট িয ুঁর়ে িীঘট  িরক্ষর  স্থ়াি তয়াি করর ি। 
 তেরম্বর মরত়া ি়াুঁন়েরয থ়াক   য়ানর করযক ময ূতট, মরি  ়ে  ত়ার হত়া নেি ়াউরজ 
থ়াক়া উনেত, িরজ়াট়া খযর  েয ন স়ারর হেতরর েয রক  ়ে । 
 
নেি ়াউরজর ম়া খ়ারি ক়ারঠর  ়ায়ার ও র তক্ত়া বনসরয ব়াি়ারি়া একট়া হবরের ও ়ারি 
ি়াুঁন়েরয ররযরিি িরফসর স্প্র়াউট। নবনেন্ন ররের ি়ায কয ন়ে হজ়া়ে়া ইয়ারম়াফ হবরের 
ও র ি়ে়ারি়া। রি এবং  ়ারনমওরির ম়া খ়ারি বসর , নতনি ব র ি, আমর়া আজ 
ময়ারেক  যিিঃ  নটং কররব়া, এখি হক আম়ারক ময়ারেরকর গুণ়াব ী সম্পরকট ব রত 
 ়ারর? 
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 ়ারনমওরির  ়াত িথরমই উঠ , হকউ অব়াক  র ়া ি়া। 
 
ময়ারেক অথব়া ময়াে়ারি়ার়া একনট িনক্তি়া ী সনেবিী, ব    ়ারনমওি, এমিে়ারব হযি 
হস বইট়াই নির  হখরযরি। এট়া বযব ়ার কর়া  য আনত্মকে়ারব  নরবনতটত ব়া অনেিপ্ত 
ম়ািযর্রক ত়ারির আনি অবস্থ়ায নফনররয আিরত। 
 
েমৎক়ার। নেনফন্ডররর জিয িি  রযন্ট, ব র ি িরফসর স্প্র়াউট। ি়ায সব 
িনতরর্িরকরই অ নর ়াযট উ ়াি়াি  রে ময়ারেক। এট়া আব়ার নব িজিকও বরট। হক 
ব রত  ়ারর হকি? 
 
 ়ারনমওরির  ়াত আব়ার দ্রুত ও রর উঠ়ার সময অরল্পর জরিয  য়ানরর েিম়াট়ায 
 ়ারিনি। অরল্পর জিয হবুঁরে হি  ওর েিম়াট়া। 
 
হয হকউ শুিরব ত়ার জরিযই ময়ারেরকর ক়ান্ন়া মৃতয যর ক়ারণ  রব, দ্রুত ব   হস। 
 
এরকব়ারর সনঠক। আরর়া িি  রযন্ট হ র । ব র ি িরফসর স্প্র়াউট। এখি, হয 
ময়ারেকগুর ়া আমর়া হ রযনি হসগুর ়া এখরি়া খযব কনে। 
 
এক স়ানর িেীর হট্র্র নিরক হিখ়ার ি নতনি, ে়া  করর হিখব়ার জরিয সকর ই এনিরয 
এর ়া। ি়ায একির মরত়া গুেবদ্ধ হি়াট হি়াট ে়ার়া, সবযজ়াে রক্তবণট, স়ানরবদ্ধে়ারব 
নজরয উঠরি।  য়ানরর ক়ারি ি়ািগুর ়ারক হতমি হক়ারি়া উরল্লখরয়ািয বর  মরি  র ়া ি়া, 
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ময়ারেরকর ক়ান্ন়া ব রত  ়ারনমওি নক হব়া ়ারত হেরযরি এ নবর্রয ত়ার নবন্দযম়াত্র ি়ারণ়া 
হিই। 
 
ক়াি বন্ধ কর়ার জিয িরতযরক এক হজ়া়ে়া করর ইয়ারম়াফ ি়াও, ব র ি িরফসর 
স্প্র়াউট। 
 
ট়াি়াট়ানির িে হি়াি়া হি , িরতযরকই একট়া করর হজ়া়ে়া হিয়ার হেষ্ট়া কররি, অবিয 
হি়া ়া ী এবং তয  তয র  হজ়া়ে়াট়া ব়াি নিরয। 
 
যখি ব ব তখি ওগুর ়া ক়ারি  ়াি়ারব এবং ক়াি হযি সমূ্পণট ে়াক়া থ়ারক হসট়া নিনশ্চত 
কররত  রব, ব র ি িরফসর স্প্র়াউট। যখি ওগুর ়া ক়াি হথরক সর়ারি়া নির়া ি  রব 
তখি আনম বযর়ে়া আেয   ও র নিরক কররব়া, নঠক আরি–ইয়ারম়াফ  ়াি়াও। 
 
 য়ানর ওর ক়ারির ও র ইয়ারম়াফগুর ়া  ়াি়ার ়া। িরফসর স্প্র়াউট ত়ার নিরজর ক়ারি 
এক হজ়া়ে়া হি়া ়া ী তয  তয র  ইয়ারম়াফ  ়াি়ার ি। জ়াম়ার  ়াত়া গুনটরয নির ি। একট়া 
গুরি়া ে়ার়া িরর ি িৃঢ়ে়ারব আর ট়াির ি। 
 
নবনেত শ্ব়াস ি়া়ে  একট়া  য়ানর, আশ্চযট হকউই শুিরত  ়াররি ি়া। 
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ম়ানটর হেতর হথরক হিকর়ের  নরবরতট একট়া হি়াট্ট, ক়াি়া ম়াখ়া খযবই কয ৎনসৎ হিখরত 
নিশু হবনররয এর ়া। ওট়ার এরকব়ারর ম়াথ়া হথরক  ়াত়া হবরর়ারে। ফয়াক়ারস সবযজ, 
নবনেত্রবরণটর ে়াম়ে়া নেৎক়ার কররি ি ়া ফ়ানটরয। 
 
িরফসর স্প্র়াউট হটনবর র নিরে হথরক একট়া ব়ে ফয র র টব নির ি, ময়ারেকট়ারক 
ওট়ার হেতরর িয ুঁর়ে ম়ারর ি, ক়ার ়া সয়াুঁতসয়াুঁরত তজবস়াররর নিরে হি়ানথত করর নির , 
শুিয হি়ািবদ্ধ  ়াত়াগুন  শুিয িৃিযম়াি থ়াক ।  ়াত হ র়ে নির ি িরফসর, বযর়ে়া আেয   
ও ররর নিরক ইি়ার়া করর ি এবং ত়ার নিরজর ইয়ার–ম়াফট়া ক়াি হথরক সর়ার ি। 
 
হযর তয  আম়ারির ময়ারেকগুর ়া এখিও ব়াচ্চ়া, ওরির ক়ান্ন়া হত়াম়ারির হমরর হফ রব ি়া, 
ব র ি নতনি ি়ান্তে়ারব, হযি এই মূহরতট হবরি়ানিয়ার হিকর়ে  ়ানি হিয়ার হেরয হবনি 
নকিয কররিনি। অবিয করযক ঘণ্ট়ার জরিয হত়াম়ারিররক অজ্ঞ়াি করর র়াখরত  ়ারর 
ওর়া, এবং আনম নিনশ্চত হয িথম নিিট়ারক হত়ামর়া হকউই নমস কররত ে়াও ি়া, হস 
ক়াররণ ক়াজ কর়ার সময হত়াম়ারির ইয়ার–ম়াফ সনঠক জ়াযি়ায থ়ারক এট়া নিনশ্চত করর 
নিও। হির্  র  আনমই হত়াম়ারির িৃনষ্ট আকর্টণ কররব়া। 
 
এক হট্র্রত ে়ারজি–ওখ়ারি অরিক টব ররযরি আর ওইনিরক ি়া ়ারত তজব স়ার 
ররযরি–আর নবর়্াক্ত হটন্টকয  ়ার হথরক স়াবি়াি, ওট়ার ি়াুঁত হবরর়ারে। 
 
কথ়া ব রত ব রত েয ন  েয ন  ক়াুঁি হবরয উরঠ আস়া ঘি  ়া  ে়া়ে়াট়ারক একট়া ে়ে 
 ়ানিরয নির ি িরফসর, ে়া়ে়াট়া ওর  ম্ব়া শুেগুর ়া সরে সরে গুনটরয নি । 
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 য়ানর, রি আর  ়ারনমওরির সরে হট্র্রত হয়াি নি  হক়াক়ে়ারি়া েয র র একনট  ়াফ  ়াফ 
হির , য়ার সরে  য়ানর হক়ািনিিই কথ়া বর নি। 
 
জ়ানস্টি নফে–হফ্লেন , ব   হস সিনতেে়ারব  য়ানরর  ়াত  ়াুঁনকরয। জ়ানি তয নম হক, 
অবিযই নবখয়াত  য়ানর  ট়ার… আর তয নম  ে  ়ারনমওি হেে়ার–সব নকিযরতই িথম… 
(উজ্জ্ব   ়ানসরত েরর হির ়া  ়ারনমওরির মযখখ়াি়া, যখি ত়ার স়ারথও  ়াল্ডরিক কর়া 
 র ়া) আর রি উইসন । ওট়া হত়া হত়াম়ারই উ়েন্ত ি়ান়ে নি ? 
 
রি  ়াস  ি়া। ম়ারযর  ়াঠ়ারি়া  ়াউ ়ারট়া তখিও ওর মিরক আেন্ন করর হররখনি । 
 
উনি  ক ়াটট নকিয একট়া, ত়াই ি়া? ব   জ়ানস্টি আিরন্দর সরে, ওর়া ত়ারির 
ে়ার়াি়ারির টবগুর ়া ড্র়ািরির হি়াবররর স়ার নিরয েররি। অস়াি়ারণ স়া সী বযনক্ত। 
হত়ামর়া ওর বই  র়েি? েরযই আনম মরর হযত়াম যনি আম়ারক হটন রফ়াি বরে 
হক়ািঠ়াস়া করর র়াখত একট়া হিকর়ে ম়ািযর্ (রিকর়েরত রূ ়ান্ত নরত ম়ািব সন্ত়াি)। 
নকন্তু উনি নির ি এরকব়ারর অকনম্পত–জ়া  এরকব়াররই ি়ারুণ ত়াই ি়া। 
 
জ়ারি়া ইটরিও আম়ার ি়াম  ়াঠ়ারি়া  রযনি , ইটরির বির  এখ়ারি এরস আনম হয কত 
খযনি হত়াম়ারির বর  হব়া ়ারত  ়ারব ি়া। অবিয ম়া স়াম়ািয  ত়াি  রযনির ি, নকন্তু 
যখি হথরক ত়ারক  ক ়ারটটর বই  ন়েরযনি তখি হথরক ম়া বয রত হ রররি  নরব়ারর 
একজি  যরর়ািস্তুর িনিক্ষণ হিয়া জ়ািযকর থ়াক়া িরক়ার… 
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এর র কথ়া ব ়ার ত়ারির আর সযরয়াি  যনি। আব়ার  ়েরত  রযরি ইয়ার–ম়াফ আর 
মরি়ারয়াি নিরত  রযরি ময়ারেরকর এর নিরক। িরফসর স্প্র়াউট বয়া ়ারট়ারক এরকব়ারর 
স জ করর বয ন রয নির ি নকন্তু আসর  ততট়া হস়াজ়া নি  ি়া। ময়ািরড্রেগুর ়া হযমি 
ম়ানট হথরক হবরর়ারত ে়ানে  ি়া হতমনি আব়ার ম়ানটর হেতর হযরতও ে়ানে  ি়া। ওর়া 
িরীর হম়াে়ে়ার ়া,  ়ানথ ম়ার , হি়াট হি়াট মযনষ্টগুর ়া িয ুঁ়ে , ি়াুঁত নখে়ার ়া একট়া হবি 
হম়াট়া ময়ারেেরক টরব হে়াক়ারত  য়ানরর  ়াক্ক়া িি নমনিট  ়াি । 
 
ক্ল়ারসর হির্ নিরক আর সব়ার মরত়া  য়ানরও হঘরম হিরয এক়াক়ার, স়ার়া ি়ারয বযথ়া 
আর ম়ানটরত ম়াখ়া। কয়ারসর  নফরর হির ়া ওর়া ক্ল়ান্তু  ়ারয শুিয দ্রুত ি়া হি়ায়ার জিয, 
ত়ার র নেনফল্ডরর়া হিৌ়ে  ়াি়া  ট্র়্ান্সনফনিউররিরি। 
 
িরফসর ময়াকরি়াি়াির র ক্ল়ারস িেয র খ়াটরত  য, নকন্তু আজ এরকব়াররই অরিক হবনি। 
িত বির য়া নকিয  য়ানর নিরখনি  মরি  রে েীরষ্ম সব হযি হবনররয হিরি ম়াথ়ার ফয রট়া 
নিরয। একট়া গুবর়ে হ ৌক়ারক হব়াত়াম ব়াি়াব়ার কথ়া ত়ার, নকন্তু হস শুিয হ ়াক়াট়ারক 
বয়ায়ামই কর়ারত  ়ার , ক়ারণ ওট়া ব়ার ব়ারই ওর জ়ািযিণ্ডট়া এন়েরয হটনবর র ও র 
নিরয দ্রুত এনিক ওনিক সটরক  ়েরত  ়াি । 
 
ররির সমসয়া আরর়া খ়ার়া । হস ওর জ়ািযিণ্ডট়ারক ি়ার কর়া হট  নিরয হজ়া়ে়া 
 ়ানিরযরি নঠকই নকন্তু মরি  র ়া ওট়া আর স়ার়াব়ার হয়ািয হিই। হবখ়াপ্প়া ময ূরতট ওট়া 
 ট  ট িে আর ফয ন ে ি়ে়ায এবং যতব়ারই রি ওর গুবররর ়াক়ারক অিয নকিয 
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ব়াি়ারত হেরযরি ততব়ারই ওট়া নডম  ে়া িরন্ধ ের়া ঘি হি়ায়া হেরক নিরযরি। ি়া হিরখ 
রি একব়াররত কিযই নিরয ওর গুবররর ়াক়াট়া ন রর্ই হফ  । আররকনট ে়াইরত  র ়া 
ত়ারক। িরফসর ময়াকরি়াি়াি  খযব খযনি  র ি ি়া। 
 
 ়ারের ঘণ্ট়া ব়াজ ।  য়ানর  ়াুঁ  হির়ে ব়াুঁে । মরি  রে ওর ম়াথ়াট়া মযের়ে হিয়া 
স্পরের মরত়া  রয হিরি। হস আর রি ি়া়ে়া আর সক়ার ই ক্ল়াস হির়ে হবনররয হির ়া। 
তখিও রি ওর জ়ািযিণ্ডট়া  ়াির র মরত়া ওর হডরস্কর নিরক ব়ার ব়ার ত়াক কররি। 
 
স্টয ন ড,ফ়া তয  নজনিস… 
 
ব়ান়েরত আররকট়ার জরিয হ রখ়া,  য়ানর বয নদ্ধ নি , জ়ািযিণ্ডট়া আতিব়ানজর মরত়া 
অরিকগুর ়া ব়ানজ িয়ে । 
 
 য়া নঠকই বর ি, হেরয  ়াঠ়াই আর একট়া  ়াউ ়ার  ়াই আর নক, ব   রি, ন স ন স 
কর়া জ়ািযিণ্ডট়া নিরজর বয়ারি হঠরস িররত িররত। ‘হত়াম়ার জ়ািযিণ্ড হেরেরি হত়াম়ার 
নিরজর হি়ারর্’। 
 
ওর়া িয যররর খ়াব়ার হখরত হি । ওখ়ারি  ়ারনমওরির হিখ়ারি়া ট্র়্ান্সনফনিউররিরি ওর 
ততনর হক়াট হব়াত়াম হিরখও ররির হমজ়াজ নঠক  র ়া ি়া। 
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আজ িয যরর নক ক্ল়াস  রে? ব    য়ানর দ্রুত নবর্য  নরবতটি করর। ক়ার ়া জ়ািযর 
নবরুরদ্ধ আত্মরক্ষ়া, সরে সরে জব়াব নি   ়ারনমওি। 
 
হকি, জ়ািরত ে়াই  রি, ওর রুনটিট়া  ়াত হথরক সরজ়ারর নিরয, তয নম নক  ক ়ারটটর 
সব  ়ে়া মরি হিুঁরথ নিরযি? 
 
ওর হথরক রুনটিট়া আব়ার নিনিরয নি   ়ারনমওি। র়ারি  ়া   রয হিরি 
 
িয যররর খ়াব়ার হির্ করর ওর়া ব়াইরর ি়ায়ায ে়াক়া উরঠ়ারি হি ।  ়ারনমওি একট়া 
 ়াথররর ি়ার  বস , ি়াক ডয নবরয নি  আব়ার ওর েরযরজস উইথ েয়াম্প়ায়ার-এ।  য়ানর 
আর রি করযক নমনিট ি়াুঁন়েরয নকনডে হখ ়া সম্পরকট কথ়া ব  , এক সময ওর মরি 
 র ়া ওর নিরক হক হযি খযব ক়ারি হথরক িজর র়াখরি। মযখ তয র  ও হিখরত হ র ়া 
িতর়ারতর সনটটং  য়াট  রব়ার সমযক়ার ইুঁিযর–েয র ়া হি়াট্ট হির ট়া হেরয আরি ওর নিরক 
এরকব়ারর  ়াথররর মরত়া। ওর  ়ারত ির়া ম়াি  কয়ারমর়ার মরত়া হিখরত নক একট়া, 
এবং হযই  য়ানর সর়াসনর ওর নিরক ত়াক়া  হির ট়া এরকব়ারর  ়া   রয হির ়া। 
 
হবি  য়ানর? আনম–আনম কন ি নেনে, হস ব   একিরম, স়ামরির নিরক নেি়ােস্ত এক 
 ়া অেসর  র ়া। আনমও নেনফল্ডরর। আনম নক হত়াম়ার একট়া িনব তয  রত  ়ানর নক 
বর ়া–হক়ারি়া অসযনবি়া  রব ি়া হত়া? ব   হস কয়ারমর়াট়া তয    আি়া করর। 
 
একট়া িনব?  য়ানর  যির়াবৃনত্ত কর  অনিনশ্চতে়ারব। 
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হযি আনম িম়াণ কররত  ়ানর হত়াম়ার সরে আম়ার হিখ়া  রযনি , আে েরর ব   
কন ি নেনে, আরর়া একটয  অেসর  রয। হত়াম়ার সম্পরকট আনম সব নকিয জ়ানি। সব়াই 
আম়ারক বর রি। যখি ইউ হি়া হ হত়াম়ারক ম়ারব়ার হেষ্ট়া কররনি  তখি নকে়ারব 
ব়াুঁের  এবং নকে়ারব অিৃিয  রয নিরযনি  আর সব নকিয এবং নকে়ারব হত়াম়ার ক ়ার  
নবিয যরতর মরত়া ি়াি  র ়া ওর হে়াখ হযি  য়ানরর েয   আুঁেরর নি , এবং আম়ার 
হ ়ারস্টর র একনট হির  বর রি আনম যনি নফল্মট়া সনঠকে়ারব হডরে   কররত  ়ানর 
তরব িনবগুর ়া ি়ে়াে়ে়া কররব। উরত্তজি়ায কন ি একনট ি়া ক়াুঁ ়ারি়া শ্ব়াস নি , ব  , 
এ জ়াযি়াট়া েমৎক়ার, ত়াই ি়া? হ ়াি়াটটস হথরক নেনঠ ি়া হ র  আনম জ়ািত়ামই ি়া হয 
হবখ়াপ্প়া নজনিসগুর ়া আনম করনি ওগুর ়া ময়ানজক। আম়ার ব়াব়া একজি হি়ায়া ়া, উনি 
নিরজও হসরকম নকিয নবশ্ব়াস কররনি। হস ক়াররণ আনম অরিক িনব তয  নি ব়ান়েরত ওুঁরক 
 ়াঠ়াব়ার জরিয। এবং খযব ে়া   রব যনি হত়াম়ার একনট িনব আনম  ়াঠ়ারত  ়ানর হস 
অিযিরযর েনেরত  য়ানরর নিরক ত়াক়া ,  যরত়া হত়াম়ার বন্ধয ই িনবট়া তয  রত  ়াররব আর 
আনম ি়াুঁ়েব হত়াম়ার  ়ারি? এর র তয নম িনবট়ায স্ব়াক্ষর নিরত  ়াররব? 
 
স্ব়াক্ষর কর়া িনব? তয নম স্ব়াক্ষর কর়া িনব নবন রয হব়ে়াে,  ট়ার? 
 
উচ্চস্বরর এবং করঠ়ার উ  ়ারস, ড্রয়ারক়া ম়া ফরযর কথ়া উরঠ়ািজযর়ে িনতধ্বনিত  রত 
 ়াি । হস থ়াম  এরকব়ারর কন রির হ িরি, িযই  ়ারি, হযমি হ ়াি়াটটস-এ বর়াবর হস 
ের  হতমনি ত়ার িযই নবি়া ক়ায বিম়ারযরির মরত়া হিখরত অিযিত অিযের–েয়াব আর 
হি়ারয । 
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এই সব়াই  ়াইি িরর ি়াুঁ়ে়াও! ময়া ফয নের়ের উরদ্দরি নেৎক়ার করর জ়াি়ার ়া।  য়ানর 
 ট়ার স্ব়াক্ষর কর়া িনব নবন রয হব়ে়ারে! 
 
ি়া, আনম নবন  করনি ি়া,  য়ানর হররি ব  , ওর  ়াত মযনষ্টবদ্ধ  রে। েয   করর়া, 
ময়া ফয। 
 
তয নম ব়ে ন ংসযরট, নেকি স্বরর ব   কন ি, য়ার হি়াট়া িরীরট়া েয়াব এর ি ়ার সম়াি 
হম়াট়া। 
 
ন ংস়া? ব   ময়া ফয, ওর আর নেৎক়ার করব়ার িরক়ার হিই, উরঠ়ারির অরিটকট়া ওর 
কথ়া এমনিরতই শুিরত  ়ারে। নকরসর? আনম আম়ার ক ়া  জযর়ে একট়া খ়ার়া  ি়াি 
ে়াই ি়া, িিযব়াি। আনম মরি কনর ি়া ম়াথ়াট়া অরিটক ক়াট়া হির  নবরির্ হকউ  ওয়া 
য়ায। 
 
েয়াব আর হি়ারয  িযজরিই হব়াক়ার মরত়া নবদ্রুর র ে়া ়া  ়ানস  ়াসনি । 
 
হ ়াক়া খ়াও, ময়া ফয, ররির েয দ্ধ িনত উত্তর।  ়ানস বন্ধ  রয হির ়া েয়ারবর, ও এখি 
ি়ারির ি়ারটর মরত়া ওর ি়াটগুর ়ার ও র েীনতজনিতে়ারব  ়াত বয ়ারে। 
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স়াবি়াি উইসন , ি়াুঁত নখে়ার ়া ময়া ফয। তয নম নিশ্চযই এখি হক়ারি়া  ়ারম ়া ব়াুঁি়ারত 
ে়াও ি়া, ব়াুঁি়ার ই হত়াম়ার ম়া এরস হত়াম়ারক স্কয   হথরক নিরয য়ারব। তীক্ষ্ণ কণটনবি়ারী 
স্বরর আরর়া হয়াি কর । যনি তয নম আর এক  ়া হত়াম়ার িনণ্ডর ব়াইরর ি়াও 
 
নিথ়ানরি  েম–বর্টীযরির একট়া ি  হ রস উঠ  ক়ারি হথরক। 
 
উইসন  একট়া স্ব়াক্ষর কর়া িনব ে়ারে  ট়ার, আত্মতৃনপ্তর  ়ানস  ়াস  ময়া ফয। ওর 
 যরর়া  ়ানরব়ানরক ব়ান়েট়ার হেরযও ওট়ার ি়াম হবনি  রব। 
 
রি ওর হসর ়ারট  নিরয হজ়া়ে়া  ়াি়ারি়া জ়ািযিণ্ডট়া একট়ারি হবর করর আি , নকন্তু 
 ়ারনমওি েট করর ত়ার েরযরজস উইথ েয়াম ়ায়ার বন্ধ করর নফসনফস করর ব  , হক 
আসরি হিরখ়া! 
 
নক  রে, নক  রে এ সব? নিল্ডরয  ক ়াটট এনিরয আসরিি ওরির নিরক িীঘট 
 িরক্ষর , ওর নফরর়াজ়া ররের হ ়ার়্াকট়া উ়েরি ওর হ িরি। হক িনবরত স্ব়াক্ষর 
কররি? 
 
কথ়া ব রত শুরু কররনি   য়ানর নকন্তু  ়ার  ি়া, ওর ক়াুঁরির ও র নিরয একট়া ঘযনররয 
এরি  ়ানসখযনি  ক ়াটট ব র ি, নজজ্ঞ়াস়া কর়াই উনেত নি  ি়া! আব়ার  য়ানরর সরে 
আম়ারির হিখ়া  র ়া! 
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 য়ানর হিখ   ক ়ারটটর কথ়ায নবদ্ধ  রয অ ম়ারি  য়েরত  য়েরত ময়া ফয নবদ্রুর র 
 ়ানস মযরখ নিরয অিযরির নিরক সরর য়ারে। 
 
ত়া র , নমস্ট়ার নেনে িনব হত়া ়া য়াক, ব র ি  ক ়াটট, কন রির নিরক উজ্জ্ব   ়ানস 
নিরয। একট়া ড়াব  িনব, এর হেরয ে়া  নকিয ব ়া হি  ি়া, আর আমর়া িযজরিই ওট়া 
হত়াম়ারক স্ব়াক্ষর করর হিব। 
 
কন ি আি়ান়ের মরত়া ওর কয়ারমর়া  ়াতন়েরয নঠক–ঠ়াক করর িনবট়া যখি তয    তখি 
ক্ল়ারসর হব  ব়াজরত শুরু করররি। িয যররর  ররর ক্ল়াসগুন  শুরু  রব। 
 
হত়ামর়া এখি য়াও, ওখ়াি হথরক সরর য়াও,  ক ়াটট জট ়াট়ার উরদ্দরি ব র ি এবং 
নতনি নিরজও  য়ানররক নিরয রওয়াি়া  র ি, তখিও ও  ক ়ারটটর  ়ারিই ির়া, আর 
আি়া কররি যনি অিৃিয  ওয়ার একট়া ে়া  নবিয়া জ়াি়া থ়াকত। 
 
জ্ঞ়ািীর উরদ্দরি একট়া কথ়া,  য়ানর, ব র ি  ক ়াটট ন তৃসয ে স্বরর  ়াশ্বট িরজ়া নিরয 
নবনল্ডং-এ েয করত েয করত। ওখ়ারি নেনের স়ামরি আনম হত়াম়ারক আ়ে়া  কর ়াম বরট–ও 
যনি আম়ার িয নবও হত়ার , ত়া র  হত়াম়ার স্কয র র বন্ধয র়া ে়াবরব ি়া হয তয নম নিরজই 
নিরজরক এত উ রর ওঠ়ারে়া… 
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 য়ানর হত়াত ়ারত হত়াত ়ারত নক হযি ব রত য়ানে , নকন্তু হক হিয ক়াি ত়ার কথ়ায, 
একি  ি়ারত্রর হে়ারখর স়ামরি নিরয কনররড়ার নিরয নিরয নসুঁনড হবরয ওঠ়ার ়া ওরক 
 ক ়াটট। 
 
আম়ারক একট়া কথ়া হখ়া ়াখযন  ব রত ি়াও  য়ানর, হত়াম়ার কয়ানরয়াররর এই সময িনব 
স্ব়াক্ষর করর হিয়ার হক়ারি়া ম়ারি  য ি়া। ম়ারি ইের়ে  ়াক়া। একট়া সময আসরব, 
আম়ার মরত়া, তয নম হযখ়ারিই য়ারব, হসখ়ারিই এক হব়া ়া স্ব়াক্ষর কর়া িনব হত়াম়ারক 
বইরত  রব, নকন্তু হি়াট করর খ  খ   ়াসর ি নতনি, আম়ার মরি  য ি়া তয নম ওখ়ারি 
হ ৌঁরি হিি। 
 
ওর়া  ক ়ারটটর ক্ল়ারসর স়ামরি হ ৌঁি । নতনি এব়ার ওরক মযক্ত করর নির ি।  য়ানর ওর 
হ ়ার়্াক সম়াি করর ক্ল়ারসর এরকব়ারর হ িরির একট়া হবরের নিরক রওয়াি়া  র ়া। 
 ক ়ারটটর স়াতট়া বইই সূ্ত  করর নিরজর স়ামরি র়াখ   য়ানর, হযি আস  হ ়াকট়ারক 
হিখরত ি়া  য। 
 
ক্ল়ারসর অি়ার়া েয ক  বকবক কররত কররত এবং রি আর  ়ারনমওি িযজি  য়ানরর 
িয ়ারি বস । 
 
হত়াম়ার মযরখর ও র এখি একট়া নডম ে়াজ়া য়ারব, ব   রি। হি়ায়া কর হযি নেনের 
সরে নজনির হিখ়া ি়া  রয য়ায, ত়া র  ওর়া একট়া  য়ানর  ট়ার ফয়াি ক্ল়াব খযর  বসরব। 
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ি়াট আ , িমরক উঠ   য়ানর। হস হযট়া এরকব়াররই  িন্দ করর ি়া হসট়াই  রে  য়ানর 
 ট়ার ফয়াি ক্ল়াব–কথ়াট়া  ক ়ারটটর ক়ারি য়াক আর নক। 
 
 যরর়া ক্ল়াস আসি ে ণ করর   ক ়াটট হজ়ারর ি ়া খ়াক়ানর নির ি, নিরবত়া হিরম এর ়া 
ক্ল়ারস।  ়াত ব়ান়েরয নতনি হিনে   ংবটরমর স়ামরি হথরক ট্র্য়ারে  উইথ ট্র্ স বইট়া 
তয র  নির ি এবং ওর নিরজর হে়াখ ন ট ন ট কর়া িনবট়া হিখ়ারি়ার জরিয স়ামরি হমর  
িরর ি। 
 
আনম ওট়ার নিরক আেয   ত়াক করর ব র ি নতনি, সরে সরে হে়ারখরও ইি়ার়া করর ি, 
নিল্ডরয  ক ়াটট, অডট়ার অফ ম়ারন ি, তৃতীয হশ্রণী, ড়াকট হফ়াসট নডরফন্স  ীরির 
অথবতনিক সিসয এবং  ়াুঁেব়ার উইে উইকন র সবরেরয–মরি়া র– ়ানস  িক নবজযী–
নকন্ত্র আনম ও নিরয কথ়া বন  ি়া। নকন্তু  ়ানস নিরয আনম বয়ান্ডি ব়ািনিরক এ়ে়ারত 
 ়ানরনি? 
 
অর ক্ষ়া করর ি  ক ়াটট ওর়া হযি  ়ারস; িযএকজি িযবট ে়ারব  ়াস । 
 
হিখ়া য়ারে হত়ামর়া সব়াই আম়ার বইরযর  যরর়া হসট নকরিি–ে়া  কররি। একট়া হি়াট্ট 
কয ইজ নিরয আজরকর ক্ল়াস শুরু করব। ঘ়াব়ে়াব়ার নকিয হিই–হত়ামর়া বইগুর ়া কত 
ে়ার ়াে়ারব  র়েি, কতট়া বয রত হ ররি, শুিয হসট়াই একটয   রখ করর হিয়া আর নক… 
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সব়ার  ়ারত িশ্ন ত্র নিরয নতনি ক্ল়ারসর স়ামরি এরস ব র  হত়াম়ারির সময নতনরি 
নমনিট, শুরু করর়া-এখি! 
 
 য়ানর ওর িশ্ন ত্রট়া হিখ  : 
 
১। নিল্ডরয  ক ়ারটটর নিয রং নক? 
২। নিরয  ক ়ারটটর হি়া ি আক়াঙ্ক্ষ়া নক? 
৩। হত়াম়ার মরত এ  যটন্ত নিল্ডরয  ক ়ারটটর সবরেরয ব়ে অজটি নক? 
 
িরশ্নর  র িশ্ন, ক়ািরজর নতি নিরক এরকব়ারর হির্ িশ্নট়া : 
 
৫৪। নিল্ডয  ক ়ারটটর জন্মনিি করব এবং ত়ার জিয উ যযক্ত উ  ়ার নক  রব? 
 
আি ঘণ্ট়া  র,  ক ়াটট উত্তর ত্রগুর ়া সংে  করর ি এবং ক্ল়ারসর স়ামরিই ওগুর ়া 
নিরীক্ষ়া করর ি। 
 
ট়াট, ট়াট–হত়াম়ারির একজিও হয মরি র়াখরত হ ররি আম়ার নিয রং  রে  ়াই ়াক 
(রবগুনি হি়া ়া ী) এ নবর্রয আম়ার যরথষ্ট সরন্দ  ররযরি। এট়া আনম ন রখনি ইয়ার 
উইথ আ ইরযনট বইরয। এবং হত়াম়ারির করযকজরির ওয়াল্ড়ানরংস উইথ ওরযরউল্ফ 
বইট়া আরর়া যরের স়ারথ  ়েরত  রব–আনম  নরষ্ক়ারে়ারব ওখ়ারি ন রখনি হয আম়ার 
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জন্মনিরির আিিট উ  ়ার  রব ময়ানজক এবং িি–ময়ানজক ম়ািযরর্র মরিয নম —যনিও 
আনম ওিরডি-এর  যররি়া ফ়ায়ারহইনস্কর একট়া ব়ে হব়াতর  ি়া ব রব়া ি়া! 
 
আব়ার একট়া বিম়ারযনি হে়াখ ঠ়ারর ি নতনি। রি এখি ত়ানকরয আরি  ক ়ারটটর 
নিরক ওর হে়ারখ অনবশ্ব়াস; স়ামরি বস়া নসম়াস নফনি ়াি আর নডি থম়াস িীরব  ়ানসরত 
ম়াথ়া  ়াুঁক়ারে। অিযনিরক অখন্ড মরি়ারয়াি নিরয  ক ়ারটটর িনতনট কথ়া শুিরি 
 ়ারনমওি, ত়ার ি়াম ক়ারি হযরতই েমরক উঠ । 
 
… নকন্তু নমস  ়ারনমওি হেে়ার জ়ারি হয আম়ার হি়া ি আক়াঙ্ক্ষ়া  রে িয নিয়া হথরক 
সব খ়ার়া  িূর কর়া এবং আম়ার নিরজর ম়ার র হ য়ার–হকয়ার হ ়ািি (ঐন্দ্রজ়ান ক 
উ ়াে়াররর ম়াত্র়া ততনর কর়া ে়া  হমরয! বস্তুত– ওর উত্তর রত্রর  ়াত়াগুর ়া ওট়ারেি 
 ক ়াটট,  যরর়া িম্বর! নমস  ়ারনমওি হেে়ার হক়াথ়ায? 
 
একট়া ক়াুঁ ়া  ়াত তয     ়ারনমওি। 
 
েমৎক়ার! উজ্জ্ব   ়ানস  ক ়ারটটর। অনত েমৎক়ার। নেনফল্ডররর জিয িি  রযন্ট! 
ত়া র  এব়ার ক়ারজ কথ়ায আস়া য়াক… 
 
হডরস্কর হ িরি উবয  রয একট়া ব়ে খ়াুঁে়া তয  র ি, খ়াুঁে়াট়া আবরণ নিরয ে়াক়া। 
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এখি স়াবি়াি  ও। আম়ার ক়াজ  রে জ়ািযর জিরতর সবরেরয খ়ার়া  জীরবর নবরুরদ্ধ 
হত়াম়ারিররক আত্মরক্ষ়ার জিয িস্তুত কর়া! হত়ামর়া এ রুরম সবরেরয খ়ার়া  িররির 
েরযর মযরখ়ামযনখ  রত  ়ারর়া। শুিয এটয কয  হজরি র়ারখ়া আনম যতক্ষণ ররযনি ততক্ষণ 
হত়াম়ারির হক়ারি়া ক্ষনত  রব ি়া। আনম শুিয হত়াম়ারিররক ি়ান্ত থ়াক়ার জরিয অিযরর়াি 
করব। 
 
 য়ানর আর নিরজরক স়াম ়ারত  ়ার  ি়া, বইরযর সূ্তর র  ়াি নিরয উুঁনক নি  খ়াুঁে়াট়ারক 
আরর়া ে়ার ়া করর হিখ়াব়ার জরিয।  ক ়াটট খ়াুঁে়াট়ার আরি  ়াত র়াখ । নডি এবং 
নসম়ারসর  ়ানস ততক্ষরণ বন্ধ  রয হিরি। হিনে  ওর স়ামরির সীরট কয ুঁকর়ে হিরি। 
 
আনম হত়াম়ারির ব ব নেৎক়ার ি়া কর়ার জরিয, ব র ি  ক ়াটট নিেয  স্বরর। নেৎক়ার 
ওরির উরস্ক নিরত  ়ারর। 
 
সমস্ত ক্ল়াস িম বন্ধ করর আরি,  ক ়াটট এক  টক়ায খ়াুঁে়ার আবরণট়া সনররয নির ি। 
 
 য়াুঁ, ি়াটকীযে়ারব ব র ি নতনি। সিয ির়া কনণটি ন নে (ক্ষয রি  রী)। 
 
নসম়াস নফনিি়াি নিরজরক আর নিযন্ত্ররণ র়াখরত  ়ারর ়া ি়া। একট়া ি়ানক  ়ানস নি  হস, 
 ক ়াটটও েয র  এরক েরযর নেৎক়ার ি়া়ে়া অিয নকিয ে়াবরত  ়ারর ি ি়া। 
 
 য়াুঁ? নসম়ারসর নিরক ত়াক়ার ি নতনি। 
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ম়ারি, ওগুর ়া–ওগুর ়া হত়া আর ততট়া–নব িজিক িয, ত়াই ি়া? শ্ব়াসরুদ্ধ নসম়াস 
ব  । 
 
অত নিনশ্চত  রয়া ি়া। নবরক্ত েরর নসম়াস এর নিরক আেয   সে়া ি করর ব র ি 
 ক ়াটট। িযত়ারির মরত়া ে়া ়াক সব ক্ষয রি সবটি়ািীও  রত  ়ারর ওগুর ়া। 
 
ন নেগুর ়া তবিয যনতক িী , আট ইনে  ম্ব়া, সরু মযখ হথরক নিিটত িে এত ককটি আর 
িিণনবি়ারী হয মরি  রব অসংখয নটয়া এক সরে কথ়া ব রি। খ়াুঁে়ার আবরণ সর়ারি়া 
 রতই ন নেগুর ়া  ়েব়ে়ারত শুরু কর , এনিক–ওনিক িযটরত শুরু কর , খ়াুঁে়ার 
নিকগুর ়া িরর  ়াুঁক়ারত  ়াি  আর ক়ারি য়ার়া বরস আরি ওরির নিরক ত়ানকরয উদ্ভট 
মযখেনে কররত  ়াি । 
 
নঠক আরি ত়া র , উচ্চস্বরর ব র ি  ক ়াটট। হিখ়া য়াক হত়ামর়া ওরির নক কররত 
 ়ারর়া! খ়াুঁে়াট়া খযর  নির ি  ক ়াটট। 
 
এর র শুিয নবিৃঙ্খ ়া। ররকরটর মরত়া িযটরি ন নেগুর ়া এনিক–ওনিক সবনিক। িযজি 
আব়ার ক়াি িরর হিনে রক এরকব়ারর িূরিয তয র  হফ  । হকউ হকউ আব়ার হস়াজ়া 
জ়াি়া ়া নিরয হবনররয হির ়া, হ িরির স়ানরর হবেগুর ়ারত ে়াে়া ক়াুঁরের টয করর়া িন়েরয। 
ব়ািব়ানক হয কজি নি  ত়ার়া হ রি হির ়া ক্ল়াস রুমট়ারক ে়ােেয র কর়ার ক়ারজ, 
এমিে়ারব হয একট়া হতর়ে আস়া িণ্ড়ারও কররত  ়াররব ি়া। ক়ান র হব়াত  তয র   যরর়া 
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ক্ল়ারস িন়েরয নি । বই আর ক়ািজ িন়েরয–নিনটরয নি  ক্ল়াস জযর়ে। হিয়া  হথরক িনব 
নিুঁর়ে, বজটয হফ ়ার  ়াত্রট়ারক উনটরয, খ  করর বই আর বয়াি নিরয ক়াুঁে ে়াে়া জ়াি়া ়া 
নিরয িয ুঁর়ে হফ রত  ়াি । করযক নমনিরটর মরিযই ক্ল়ারসর অরিটক হডরস্কর নিরে নিরয 
আশ্রয নি  আর হিনে রক হিখ়া হি   য  রি নসন ং হথরক হম়ারমর  ়া়েট়ায। 
 
ওগুর ়ারক িরর়া, িরর়া, ওগুর ়া হত়া শুিয ন নে… নেৎক়ার করর উঠর ি  ক ়াটট। 
 
জ়াম়ার  ়াত়া গুনটরয, জ়ািযিণ্ড হির়ে নতনি নেৎক়ার করর আও়ে়ার ি, হ সনকন কনস 
হ রস্টরিনম! 
 
নকন্তু ওরত নকসসযই  র ়া ি়া; একট়া ন নে  ক ়ারটটর জ়ািযিণ্ডট়াই নিনিরয নিরয জ়াি়া ়া 
নিরয িয ুঁর়ে হফর  নি ।  ক ়াটট হে়াক নি   এক ড়াইে নি  হস়াজ়া এরকব়ারর নিরজর 
হডরস্কর নিরে, অরল্পর জিয হিনের র ওজরি েয়াে়া  ওয়া হথরক হবুঁরে য়াি, এক 
হসরকন্ড  ররই হসখ়ারি হিনে   র়ে, হম়ামব়ানতর  ়া়েট়া নিুঁর়ে য়াওয়ায। 
 
ঘণ্ট়া ব়াজ । িরজ়ার নিরক  ়াির র মরত়া িযট  সব়াই। রুরম একটয  ি়ানন্ত নফরর এর , 
 ক ়াটট উরঠ ি়াুঁ়ে়ার ি, হিখর ি  য়ানর, রি আর  ়ারনমওি িরজ়া নিরয ি়ায হবনররয 
য়ারে। ওরিররক ব র ি, ব়ানক ন নেগুর ়ারক খ়াুঁে়ায হ ়ার়ার জরিয আনম হত়াম়ারির 
নতিজিরক ব নি। ওরির হবনররয য়াওয়ার িরজ়াট়া বন্ধ করর নির ি  ক ়াটট। 
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অনবশ্ব়াসয! নক বর  হির ি  ক ়াটট? িজটি করর উঠ  রি, একট়া ন নে ওর ক়াি 
ক়ামর়ে নিরযরি, বযথ়া কররি িেণ্ড। 
 
উনি আম়ারির নকিয ব়াস্তব অনেজ্ঞত়া অজটি কর়ার সযরয়াি নিরযরিি, ব রত ব রত 
 ়ারনমওি েতয র একট়া নফ্রনজং ম়ায়া িরয়াি করর িযরট়া ন নেরক নিশ্চ  করর খ়াুঁে়ায  যরর 
হফ  । 
 
 ়াত  ়াি়াও? ব    য়ানর,  ়ারতর ি়াি়ার র ব়াইরর জীব হবর কর়া িৃতযরত একট়া 
ন নেংরক িরব়ার হেষ্ট়া করনি  ও।  ়ারনমওি ও নক কররি হস সম্পরকট ওর হক়ারি়া 
ইনেত নি  ি়া। 
 
র়ানবি, ব    ়ারনমওি। তয নম ওর বই সব  র়েি–নেন্ত়াকর উনি হয কত আশ্চযটজিক 
ঘটি়া ঘনটরযরিি… 
 
উনি বর ি উনি করররিি, নব়ে নব়ে করর ব   রি। 
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মাডব্লাড এবিং মমটি 
 
 ররর করযকট়া নিি  য়ানর ক়াট়ার ়া নিল্ডরয  ক ়াটটরক এন়েরয। যখিই হস হিরখরি 
নিল্ডরয  ক ়াটটরক কনররড়ার নিরয আসরি তখিই হস ত়ার িৃনষ্টর আ়ে়ার  য়াওয়ার 
জরিয সরেষ্ট হথরকরি। তরব কনঠি নি  কন ি নেনেরক এ়ে়ারি়া। ও হযি  য়ানরর 
সমযগুর ়া মযখস্থ করর হররখরি। ওরক নিরি করযকব়ার, নঠক আরি,  য়ানর? ব ়া আর 
জব়ারব,  য়ার ়া, কন ি, হি়াি়া কন রির ক়ারি হযি নবর়াট একট়া হর়াম়ােকর বয়া ়ার। 
 য়ানরর ি ়ার স্বরর যতই তিযটেয যনত হব়া ়াক ি়া হকি। 
 
হ ডউইি তখিও হররি আরি  য়ানরর ও র। ক়ারণ হসই ি়ান়েরত করর নব যটযকর 
য়াত্র়াট়া। ররির জ়ািযিণ্ডট়া এখিও নঠকমত ক়াজ কররি ি়া। শুেব়ার সক়ার  ররির  ়াত 
হথরক িযরট হবনররয নিরয হস়াজ়া নিরয হবুঁরটখ়ারট়া িরফসর নফ্লটউইরকর িযই হে়ারখর 
ম়া খ়ারি আঘ়াত কর । ফয র  হি  জ়াযি়াট়া সবযজ  রয য়াওয়া। এই ে়ারব একট়া ি়া 
আররকট়া ঘটি়ার মিয নিরয যখি উইকএন্ড এর ়া তখি  য়ানর খযনিই  র ়া। হস, রি 
আর  ়ারনমওি িয়াি কর  িনিব়ার সক়ার   য়ানেরডর সরে হিখ়া কররত য়ারব।  য়ানররক 
অবিয ত়ার ওঠ়ার করযক ঘন্ট়া আরিই নেনফল্ডর নকনডে নটরমর কয়ারেি অন ে়ার উড 
 ়াুঁনকরয ঘযম হথরক জ়াি । 
 
নক  রযরিএএএ? আ রস ি ়ায ব    য়ানর। 
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নকনডে িয়াকনটস! ব   উড। এরস়া! 
 
হে়াখ কয েরক  য়ানর জ়াি়া ়ার নিরক ত়াক়া । হি়া ়া ী এবং হস়াি়ান  আক়াি হথরক ক্ষীণ 
একট়া কয য়াি়া  য র  ররযরি। এখি হস সমূ্পণট হজরি আরি, হস বয রত  ়াররি ি়া নক 
করর হস  ়াখীর ক ক়াকন র মরিয হস ঘযম়ারত হ রররি। 
 
অন ে়ার, ম়াত্র হত়া হে়ার  রযরি,  য়ানরর ি ়া হথরক হক়া ়া বয়ারের স্বর হবর  র ়া। 
 
এরকব়ারর নঠক, ব   উড।  ম্ব়া এবং সূ্থ ক়ায ও, উন্ম়াি উৎস়ার  হে়াখ হজ়া়ে়া জ্ব রি। 
এট়া আম়ারির িতয ি হট্র্নিং কমটসূনের অংি। জ নি ওরঠ়া,  ়া়েয  ি়াও, ের  য়াওয়া য়াক, 
ব   উড উৎস়ার র সরে। অিয হক়াি নটমই িয়াকনটস শুরু কররনি, আমর়াই এ বির 
সব়ার আরি শুরু কররব়া… 
 
 ়াই তয  রত তয  রত আর একটয  হকুঁর  উঠরত উঠরত  য়ানর নবি়াি়া হির়ে উঠ  এবং ওর 
নকনেে হ ়াি়াক হখ়াুঁজ়ার হেষ্ট়া কর । 
 
এই হত়া  ক্ষ্মী হির , ব   উড।  িরর়া নমনিরটর মরিয ন রে হত়াম়ার সরে হিখ়া  রে। 
 
টকটরক  ়া  নটম হ ়াি়াকট়া হ রয আ খ়াল্ল়াট়াও ি়ারয ে়ান রয নি   য়ানর। হস হক়াথ়ায 
হক়াথ়ায য়ারে হস বয়া ়ারর ররির উরদ্দরি একট়া হি়াট্ট নেরকয ট ন খ । নিম্ব়াস িয ়াজ়ারট়া 
ক়াুঁরি হফর  হঘ়ার়ারি়া নসুঁন়ে হবরয হিরম এরকব়ারর কমি রুরম। িনবর িতটট়ার ক়ারি 
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হযই হ ৌঁরিরি হ িরি ঠিঠি িে শুিরত হ র ়া  য়ানর। হিৌর়ে আসরি কন ি নেনে 
 ়াির র মরত়া। ওর কয়ারমর়াট়া  য  রি ি ়ায।  ়ারত হযি নক ির়া। 
 
নসুঁন়েরত হক হযি হত়াম়ার সম্পরকট কথ়া ব রি  য়ানর! এট়া হিরখ়া হডরে   কনররযনি, 
হত়াম়ারক হিওয়ার জরিয এরিনি 
 
ওর ি়ারকর নিরে িনবট়া হি়া ়ারে কন ি,  য়ানররক  তবযনদ্ধ হিখ়ারে। 
 
স়াি়া ক়ার ়া িনবরত ি়েরিি  ক ়াটট, একট়া  ়াতরক সবর  ট়ািরিি নতনি, নেিরত  ়ার  
 য়ানর,  ়াতট়া ওর নিরজর। িনবরত হিখ়া য়ারে ও আসরত ে়ারে ি়া, কয়ারমর়ার স়ামরি 
ট়াি়ার নবরুরদ্ধ হবি ব়াি়াই নিরে, খযনি  র ়া  য়ানর।  য়ানর হিখরি,  ক ়াটট হির্  যটন্ত 
নিরস্ত  র ি এবং িনবর স়াি়া হক়াণ়াট়ায নিরয  ়াুঁ ়ারত  ়াুঁ ়ারত ি  করর বরস  ়ের ি। 
 
তয নম নক এট়া সই কররব? আের র সরে ব   কন ি। 
 
ি়া। হস়াজ়াস়া ট়া ব    য়ানর। ঘ়া়ে ঘযনররয ে়ারনিকট়া একব়ার হিরখ নি , সনতযই হকউ 
হিইরত়া। সনর কন ি, আম়ারক হযরত  রব–নকনডে িয়াকনটস আরি। 
 
িনবর িরতটর হেতর উরঠ হি   য়ানর। 
 
ও  ওঔ! আম়ার জরিয অর ক্ষ়া করর়া! আনম কখরি়া আরি নকনডে হখ ়া হিনখনি। 
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কন িও ওর হ িি হ িি িরতট উঠ । 
 
সনতয ওট়া এরকব়াররই নবরনক্তকর  রব, ব    য়ানর, নকন্তু কন ি ওর কথ়ায ক়াি নি  
ি়া, ওর হে়াখমযখ উরত্তজি়ায জ্ব  জ্ব  কররি। 
 
একি বিররর মরিয তয নমই হত়া সবটকনিষ্ঠ হিয়ার, ত়াই ি়া  য়ানর? ত়াই? ব   কন ি 
ত়ার  ়ারি  ়াুঁটরত  ়াুঁটরত। তয নম নিশ্চযই অস়াি়ারণ। আনম কখিও উন়েনি। বয়া ়ারট়া নক 
স জ? ওট়া নক হত়াম়ার নিরজর  ়া়েয ? এখ়ারি যতগুর ়া আরি ওর মরিয ওট়াই নক 
সবরেরয ে়া ? 
 
ওর  ়াত হথরক মযনক্ত  ়াওয়ার উ ়ায  য়ানরর জ়াি়া নি  ি়া। হযি একট়া স়াংঘ়ানতক 
রকরমর ব়াে়া  ি়ায়া। 
 
আনম সনতযই নকনডে হখ ়াট়া বয ন  ি়া, ব   কন ি এক নিিঃশ্ব়ারস। এট়া নক সনতয হয 
এই হখ ়ায ে়ারনট ব  বযব ়ার  য এবং এর মরিয িযরট়া আক়ারি উ়েরত থ়ারক 
হিয়াররিররক ত়ারির  ়া়েয  হথরক হফর  হিয়ার জিয? 
 
 ়া, ে়ানর ি ়ায ব    য়ানর,  ়া  হির়ে নিরয নকনডে হখ ়ার জনট  নিযমগুর ়া বয়াখয়া 
কররত উরিয়ািী  র ়া। ওগুর ়ারক ব্ল়াজ়াসট বর । িরতযক নটরম িযজি করর নবট়ার থ়ারক, 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য চেম্বাি অ্ব রিক্রেটি । চে. চে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

173 

www.bengaliebook.com                                  িূরেপত্র 
 

 

এরির ক়াজই  র ়া ওরির নিক হথরক ব্ল়াজ়াসট িযরট়ারক ন নটরয িূরর র়াখ়া। নেনফল্ডররর 
িযজি নবট়ার  রে হফ্রড এবং জজট উইসন । 
 
অিয ব  িযরট়া নক জরিয? কন ি নজজ্ঞ়াস়া কর । হ ়াুঁেট হখ  হস,  ়া করর  য়ানরর নিরক 
হেরয  ়াুঁটনি  বর । 
 
হবি, হক়ায়াফ  ম়ারি–ওই ব়ে  ়া  ব ট়া ওট়াই হি়া  করর। এক এক নটরমর নতিজি 
করর হেস়ার, নিরজরির মরিয হক়ায়াফ ট়া িয ুঁর়ে ন রের হির্ ি়ারন্তর হ ়ারস্ট হি়া  কর়ার 
হেষ্ট়া করর হি়া  হ ়ারস্ট নতিনট  ম্ব়া খয ুঁনট ম়াথ়ায ি়াতব ব য আটক়ারি়া থ়ারক। 
 
আর েতয থট ব ট়া 
 
-এট়া  রে হি়ারল্ডি নেে, ব    য়ানর, এট়া খযবই হি়াট, খযবই দ্রুত এবং ির়া অতযন্ত 
কনঠি। নকন্তু ওই ক়াজনটই নসক়াররির কররত  য, ক়ারণ নকনডে হখ ়া কখিই হির্  য 
ি়া যতক্ষণ ি়া নেেট়া ির়া  রে। যখিই একজি নসক়ার নেেট়ারক িররব, তখিই হস 
ত়ার ির র জরিয অনতনরক্ত হি়েিত  রযন্ট অজটি কররব। 
 
এবং তয নমই  রে নেনফন্ডররর নসক়ার, ত়াই ি়া? ব   কন ি নবেরয। 
 
 য়াুঁ, ব    য়ানর, ি়াস়াি হথরক হবনররয ওর়া নিনির হেজ়া ম়াঠ হ রর়ারত শুরু কর । 
একজি কী ়ারও ররযরি, হস হি়া র ়াস্ট রক্ষ়া করর। বযস এট়াই নকনডে হখ ়া। 
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নকন্তু  ি হ নররয এরকব়ারর নকনডে ন ে  যটন্ত হযরত হযরত কন রির িশ্ন থ়াম  ি়া 
নকিযরতই, শুিয ম়াত্র হড্রনসং রুরম য়াওয়ার সময  য়ানর ওরক ন িয ি়া়ে কররত  ়ার । 
তবযও ওরক হ িি হথরক নেকি ি ়ায হডরক ব   কন ি, য়াই আনম একট়া ে়া  বস়ার 
জ়াযি়ায য়াই,  য়ানর! দ্রুত ের  হির  ও স্টয়ারন্ডর নিরক। 
 
নেনফল্ডর নটরমর অিযর়া আরিই হড্রনসং রুরম ের  এরসরি। এর মরিয উডই একম়াত্র 
বযনক্ত য়ারক হিখ়া য়ানে  সমূ্পণট জ়ােত। হফ্র়ে আর জজট উইসন  বরস আরি, হে়াখ 
হফ়া ়া আর উরস্ক়াখযরস্ক়া েয  ,  ়ারিই হফ়াথট ইয়াররর অয়ান নসয়া নস্পরিট, মরি  রে ও 
ঘযরমও ের ই  র়ে য়ারব। ওর স়ারথর হেস়ার কয়ানট হব  আর অয়ারেন ি়া জিসি 
 ়াি়া ়ানি বরস  ়াই তয  রি। 
 
এই হয  য়ানর, এত হিনর  র ়া হয? উড ব   দ্রুত। ন রে য়াওয়ার আরি হত়াম়ারির 
সকর  সরে আনম জরুনর নকিয কথ়া বর  নিরত ে়াই, ক়ারণ এই েীরষ্ম আনম হট্র্নিং-এর 
একট়া সমূ্পণট িতয ি কমটসূনে হবর কররনি, আম়ার মরি  য এট়াই এরকব়ারর অিয স্তরর 
নিরয য়ারব… 
 
নকনডে ন রের একট়া ব়েস়ে ড়াযে়াম হব়াডট উরডর  ়ারত, নবনেন্ন ররের ক়ান রত  ়াইি 
হটরি, তীর আর েস আুঁক়া  রযরি। জ়ািযিণ্ডট়া হবর করর হব়ারডটর ও র হট়াক়া নিরতই 
তীরগুর ়া ড়াযে়ারমর ও র শুরয়ার ়াক়ার মরত়া ে রত শুরু কর । এব়ার উড ত়ার 
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িতয ি হকৌি  সম্পরকট হি়াটখ়াট একট়া বকৃ্তত়া নিরত শুরু কররতই আন নসয়ার ক়াুঁরির 
ও র  য ুঁরক  ়ে  হ যড উইসন র ম়াথ়া এবং ি়াক ড়াকরত শুরু কর  ত়ার। 
 
িথম হব়াডটট়া হব়া ়ারত ি়ায কয ন়ে নমনিট হ রি হি , এর নিরে আরর়া একনট হব়াডট নি  
এবং ত়ারও নিরে তৃতীয আরর়া একট়া হব়াডটও নি । উড একরঘরয স্বরর বর  হযরতই 
 ়াি  এনিরক  য়ানররক মরি  রে, ি়ায অরেতি। 
 
ত়া র , ব   উড অবরিরর্,  য়ানররক একট়া স্বপ্ন হথরক জ়ানিরয, হবে়ার়া  য়ানর এইম়াত্র 
স্বপ্ন হিখনি  কয়াস -এ বরস হস নক ি়াস্ত়া খ়ারব, সব  নরস্ক়ার হত়া, হক়াি িশ্ন আরি? 
 
আম়ার একনট িশ্ন আরি, অন ে়ার, ব   জজট, েমরক উরঠ। ক়া  যখি আমর়া হজরি 
নি ়াম তখি এসব আম়ারির হকি ব র  ি়া? 
 
খযব খযনি  র ়া ি়া উড। 
 
এখি, আম়ার কথ়া হি়াি সব়াই,েয দ্ধে়ারব সকর র নিরক ত়ানকরয ব   হস, িত বিরই 
আম়ারির নকনডে ক়া  হজত়া উনেৎ নি । আমর়াই নি ়াম সব়ার হসর়া নটম। নকন্তু 
আম়ারির নিযন্ত্ররণর ব়াইররর সব অবস্থ়ার জরিয… 
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 য়ানর অ র়ািীর মরত়া নিরজর নসরট ির়ে বস । হস অরেতি অবস্থ়ায  ়াস ়াত়ার  নি , 
ত়ার ম়ারি নেনফল্ডর  ়াউজরক একজি হিয়ার কম নিরয হখ রত  রযরি। এবং িত 
নতিি বিররর ইনত ়ারস ত়ারিররক সবরেরয নব যটকরে়ারব  ়াররত  রযনি । 
 
এক ময ূতট বযয কর  উড নিরজরক স়ামর  নিরত। সবটরির্  র়াজযট়া ওরক এখিও 
 ী়ে়া নিরে। 
 
ত়া র , এ বির আমর়া আরির হয হক়াি সমরযর হেরয হবনি িয়াকনটস কররব়া…ও,রক, 
এখি ের ়া আম়ারির িতয ি নথওনরগুর ়া িয়াকনটস করর হিনখ! উড নেৎক়ার করর উঠ , 
নিরজর  ়া়েয িণ্ডট়া সরবরি তয র  নিরয হিতৃে নিরয সক রক হড্রনসং রুরমর ব়াইরর নিরয 
হি ।  ়া তখিও জরম আরি  ়াই তয  রত তয  রত ত়ার নটম অিযসরণ কর । 
 
এত িীঘট সমরযর জিয ওর়া হড্রনসং রুরম নি  হয ততক্ষরণ সূযট উরঠ হিরি। যনিও 
হস্টনডয়ারমর ম়ারঠর ঘ়ারস এখিও কয য়াি়ার  ়াত ়া আবরণ হ রি আরি। ন রে নিরয 
 য়ানর হিখ  রি আর  ়ারনমওি ওরির জরিয অর ক্ষ়া কররি। 
 
হত়াম়ারির এখিও হির্  যনি? জ়ািরত ে়াই  রি অনবশ্ব়ারসর সরে। 
 
শুরুই  যনি এখিও, ব    য়ানর, হেট    হথরক আি়া রি আর  ়ারনমওরির হট়াস্ট 
আর হম়ারি়ার নিরক ঈর্ট়ার িৃনষ্টরত ত়ানকরয। উড আম়ারির িতয ি নকিয হকৌি  
হিখ়ানে । 
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 ়া়েয িরণ্ড ের়ে ম়ানটরত  ়ানথ ম়ার   য়ানর, স়া করর অরিক উুঁেয রত উরঠ হির ়া। সক়ার র 
ঠ়ান্ড়া ব়াত়াস ওরক এরকব়ারর  যরর়া যনর জ়ানিরয নি , উরডর িীঘট আর ়ােি়ার হেরয 
অন্তত হবনি ক়াযটকরে়ারব। নকনডে ন রে নফরর এরস েমৎক়ার  ়ািরি। হফ্রড আর 
জরজটর সরে  ়াল্ল়া নিরয হস ড়াি নিরক ঘযরর  ূিট িনতরত হস্টনডয়াম েক্কর নি । 
 
ওই অদ্ভযত িেট়া নক নক্লক কররি? নজজ্ঞ়াস়া কর  হফ্রড হক়াি়াট়া সরবরি ঘযরর আসরত 
আসরত। 
 
 য়ানর স্টয়ারন্ডর নিরক ত়াক়া । সবরেরয উুঁেয  নসটগুর ়ার একট়ারত কন ি বরস আরি। 
িনবর  র িনব তয  রি। কয়ারমর়ার নক্লক নক্লক িেট়া ি়ায জিিূিয হস্টনডয়ারম অদ্ভযতে়ারব 
বহগুরণ বনিটত  রয য়ারে। 
 
এনিরক ত়াক়াও,  য়ানর! এনিরক? নেকি ি ়ায নেৎক়ার কররি ও। 
 
হক ওট়া? ব   হফ্রড। 
 
হক়াি ি়ারণ়া হিই, নমথয়া ব    য়ানর, িনত ব়ান়েরয নি  হয কন রির ক়াি হথরক যতট়া 
সম্ভব িূরর য়াওয়া য়ায। 
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নক  রে এখ়ারি? ঊড নজজ্ঞ়াস়া কর , ভ্রূ কয ুঁেরক, ব়াত়াস হকরট ওরির নিরক হযরত 
হযরত। ওই ফ়াস্ট–ইয়ারট়া িনব তয  রি হকি? আম়ার এট়া  িন্দ  রে ি়া। ও 
নসথ়ানরিরির েরও  রত  ়ারর, আম়ারির িতয ি হট্র্নিং হি়াে়াম সম্পরকট হজরি নিরে। 
 
নেনফল্ডররই আরি ও, ত়া়ে়াত়ান়ে ব    য়ানর। এবং নেনফন্ডররির হক়াি েরররও িরক়ার 
 রব ি়া, অন ে়ার, ব   জজট। 
 
নক হিরখ ওরকম ব ি, ব   উড। 
 
ক়ারণ, ইরত়ামরিয ওর়া সিরীররই এখ়ারি ের  এরসরি, ব   জজট ওরিররক হিনখরয। 
 
সবযজ হ ়াি়াক  র়া করযকজি ন রে ের  আসরি হ ুঁরট, ক়াুঁরি  ়া়েয িণ্ড। 
 
আনম নবশ্ব়াস কররত  ়ারনি ি়া! র়ারি ন সন স করর উঠ  ঊড। আনম স়ার়া নিরির জিয 
ন েট়া বযক কররনি! নঠক আরি হিখ়া য়ারব। 
 
উড ম়ানটর নিরক সরবরি ি়াম , র়ারির ক়াররণ স্ব়াে়ানবরকর হেরয হবনি হজ়ারর। একটয  
ট ম  করর  ়া়েয  হথরক ি়াম  ও।  য়ানর, হফ্রড এবং জজট ওরক অিযসরণ কর । 
 
নফ্লন্ট! নিথ়ানররির কয়ারেরির উরদ্দরি িজটি করর উঠ  উড। এট়া আম়ারির 
িয়াকনটরসর সময এর জরিয আমর়া ম়ারঠ এরসনি! হত়ামর়া এখি হযরত  ়ারর়া! 
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ম়াকট়াস নফ্লন্ট উরডর হেরযও নবি়া । জব়াব হিয়ার সময িয বৃত্তসয ে িূতটত়া ওর মযরখ, 
আম়ারির সকর র জরিযইরত়া অরিক জ়াযি়া ররযরি,উ়ে। 
 
অয়ারেন ি়া আন নসয়া এবং হকনটও এনিরয এরসরি। নমথ়ানরি নটরম এনি হক়াি হমরয 
হিই–য়ার়া  ়াি়া ়ানি ি়াুঁন়েরয, নেনফল্ডররর মযরখ়ামযনখ ি়াুঁন়েরয অ ়ারে ত়াক়ারত  ়ারর। 
 
নকন্তু আনমই হত়া ন েট়া বযক কররনি! ব   উড, র়ারির সরে থযতয  হফর । আনম বযক 
কররনি। 
 
আ , ব   নফ্লন্ট, নকন্তু আম়ার ক়ারি হত়া ররযরি িরফসর হেই -এর নবরির্ে়ারব 
স্ব়াক্ষর কর়া একনট নেরকয ট। আনম িরফসর এস.রেই , নিথ়ানরি নটমরক, ওরির িতয ি 
নসক়াররক হট্র্নিং হিয়ার িরয়াজরি নকনডে ন রে আজ িয়াকনটস করব়ার জরিয অিযমনত 
নিনে। 
 
হত়ামর়া একজি িতয ি নসক়ার নিরযি? ব   উড মূ  নবর্য হথরক সরর নিরয। হক়াথ়ায? 
 
এবং িি়াসই ম়ািযরর্র হ িি হথরক হবনররয এর ়া সপ্তম জি, হি়াট্ট একজি ব়া ক, 
 ়ান্ডয র সূে়ার ়া মযরখ আত্মতৃনপ্তর  ়ানস। ব়া কনট ড্রয়ারক়া ময়া ফয। 
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তয নম নক  যনসয়াস ময়া ফয-এর  যত্র িও? ব   হফ্রড, ময়া ফরযর নিরক ত়ানকরয, িৃনষ্টরত 
 নরষ্ক়ার অ িরন্দর ি়া । 
 
মজ়ার বয়া ়ার তয নম ড্রয়ারক়ার ব়াব়ার ি়ামট়াই ব র , ব   নফ্লন্ট,  যরর়া নিথ়ানরি 
নটমট়ারই মযরখর  ়ানস আরর়া েও়ে়া  র ়া। নতনি নসথ়ানরি নটমরক হয সহৃিয উ  ়ারট়া 
নিয়ারিি ি়াুঁ়ে়াও হসট়া হত়াম়ারক হিখ়াই। 
 
স়াতজিই ত়ারির  ়া়েয  ়ানঠ ব়ান়েরয ির । স়াতনট অতযন্ত উজ্জ্ব ে়ারব েকেক কর়া, 
এরকব়ারর িতয ি  য়ান্ড  এবং স়াত হসট েমৎক়ার হস়াি়ান  অক্ষরর হ খ়া নিম্ব়াস িযই 
 ়াজ়ার এক সক়ার র হর়াদ্দয রর   রস উঠ  নেনফল্ডররির ি়ারকর স়ামরি। 
 
এরকব়ারর হ রটস্ট মরডর র। ম়াত্র হবনররযরি িত ম়ারস, ব   নফ্লন্ট নিসৃ্প ে়ারব, ওর 
নিরজর  ়া়েয  ়ানঠর ি়ান্ত হথরক এক কণ়া িযর ়া  ়া়েয রত  ়া়েয রত। আম়ার নবশ্ব়াস এট়া 
হবি উরল্লখরয়ািযে়ারবই  যররি়া নিম্ব়াস িযই  ়াজ়াররক ি়ান়েরয য়ারব। আর  যররি়া 
নেমসযই গুর ়া, হস হি়াংর়াে়ারব হফ্রড আর জরজটর নিরক ত়ানকরয  স , ওর়া িযজরিই 
ওরির নক্লিসযই   ়াুঁে আুঁকর়ে িরু , নিশ্চযই ওরির সরে সরে ক্ল়ারসর হব়াডটও মযরি। 
 
এক ময ূরতটর জরিয নেনফল্ডররর হকউই ব ়ার মরত়া কথ়া খয ুঁরজ হ র ়া ি়া। ময়া ফরযর 
আত্মতৃনপ্তর  ়ানসট়া ব়ে  রত  রত, ওর হে়াখ হজ়া়ে়া এরকব়ারর সরু  রয হিরি। 
 
ও ! হিরখ়া, ব   নফ্লন্ট। ন ে িখর র  ়াম ়া। 
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রি আর  ়ারনমওি ঘ়ারসর ও র নিরয হ ুঁরট আসরি, নক ঘটরি ত়া  রখ কর়ার জরিয। 
 
নক  রে? রি নজজ্ঞ়াস়া কর   য়ানররক। হত়ামর়া হখ ি ি়া হকি? আর ও এখ়ারি নক 
কররি? 
 
ময়া ফরযর নিরক ত়ানকরয আরি ও, হে়াখট়া নিথ়ানরি নকনডে জ়ানসটর নিরক। 
 
আনম িতয ি নিথ়ানরি নসক়ার, উইসন , ব   ময়া ফয তৃপ্ত স্বরর। আম়ার ব়াব়া আম়ারির 
নটরমর জিয হয  ়া়েয গুর ়া নকরি নিরযরিি সকর ই হসগুর ়ার িিংস়া কররি। 
 
রি হে়াক নি  ,  ়া করর ত়ানকরয থ়াক  ত়ার স়ামরির স়াতনট অ ূবট  ়াডয  ়ানঠর নিরক। 
 
ে়া , ত়াই ি়া? আরস্ত করর ব   ময়া ফয।  যরত়া নেনফল্ডর নটমও  যরত়া নকিয স্বণটমযদ্র়া 
হজ়াি়া়ে করর িতয ি নকরি নিরত  ়াররব। ওই নক্লিসযই   ়াুঁে গুর ়ারক এব়ার িয ুঁর়ে হফর  
নিরত  ়াররব। আম়ার মরি  য  যরত়া হক়াি জ়ািযঘর ওগুর ়ার হিয়ার জরিয আে ী 
 রব। 
 
নিথ়ানরি নটম এব়ার অট্ট ়ানসরত হফরট  ়ে । 
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নেনফল্ডর নটরম অন্তত ক়াউরক  যস়া নিরয নিরজর জ়াযি়া নকিরত  য ি়া। তীক্ষ্ণ করণ্ঠ 
ব    ়ারনমওি। ত়ার়া জ়াযি়া  ়ায শুিয িনতে়ার হজ়ারর। 
 
ময়া ফরযর হে ়ার়া হথরক আত্মতৃনপ্তর  ়ানসট়া নিরে হি । হত়াম়ার মত়ামত হকউ ে়াযনি, 
হি়াংর়া ম়াডব্ল়াড, থয থয হফ   ময়া ফয। 
 
সরে সরে  য়ানর বয রত  ়ার , ময়া ফয স়াংঘ়ানতক খ়ার়া  নকিয বর রি। ক়ারণ ওর 
কথ়া হির্ ি়া  রতই তয ময   ট্টরি়া  শুরু  রয হি । নফ্লন্টরক ময়া ফরযর স়ামরি  ়াুঁন রয 
 র়ে ওরক হফ্রড আর জরজটর আেমণ হথরক রক্ষ়া কররত  র ়া। অয়ান নসয়া নেৎক়ার 
করর উঠ , হত়াম়ার এত ব়ে স়া স রি হ ়াি়ারকর মরিয  ়াত েয নকরয নি , হবর করর 
আি  ওর জ়ািযিণ্ডট়া, নেৎক়ার করর ঊঠ , হত়াম়ারক এর জরিয মূ য নিরত  রব, 
ময়া ফয! নফ্লরন্ট়া  ়ারতর নিে নিরযই ওট়া হস ময়া ফরযর মযরখর নিরক ত়াক কর  নক্ষপ্ত 
রি। 
 
আকনেক িেণ্ড িরে হকুঁর  উঠ  হি়াট়া হস্টনডয়াম জ়ািযিরর উরট়া নিক হথরক সবযজ 
আর ়ার একট়া তীব্র   ক হবনররয ররিরই হ রট আঘ়াত করর ওরক এরকব়ারর ঘ়ারসর 
ও র আির়ে হফ  । 
 
রি। রি! তয নম নঠক আরি হত়া? আতট নেৎক়ার করর উঠ   ়ারনমওি। 
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কথ়া ব ়ার জরিয মযখ খয   রি, নক হক়াি কথ়া হবর  র ়া ি়া।  নরবরতট সবটিনক্ত নিরয 
হেকয র নি  রি আর ত়ার মযখ নিরয করযকট়া অসম আকৃনতর বযর ট হবনররয হক়ার র 
উ র  ়ে । 
 
 ়ানসরত হযি  ক্ষ়াঘ়াতেস্ত  রয হির ়া নিথ়ানরি নটম।  ়ানসর িমরক হবুঁরক এরকব়ারর 
নেগুণ  রয হির ়া নফ্লন্ট, ের করর আরি িতয ি ত়ার ও র। ে়ার  ়াত ়ারয ের করর 
ম়ানটরত সরজ়ারর ঘযনর্ ম়াররি ময়া ফয। নেনফির়া রিরক ে়ারনিক হথরক নঘরর হররখরি, 
আরর়া ব়ে ব়ে েকেরক বযর ট মযখ নিরয উিনিরণ কররি হস। তবযও হকউ হযি ওরক 
িররত ে়াইরি ি়া। 
 
ওরক  য়ানেরডর ক়ারিই নিরয য়াওয়া ে়া , ক়ারণ ওর ব়াস়াট়াই ক়ারি, ব    য়ানর 
 ়ারনমওিরক, স়া রসর সরে ম়াথ়া ি়া়ে  হস, ওর়া িযজি নমর  রিরক  ়াত িরর হটরি 
তয   । 
 
নক  রযরি,  য়ানর? নক  রযরি? ও নক অসযস্থ নকন্তু তয নম হত়া ওরক সযস্থ করর তয  রত 
 ়াররব,  ়াররব ি়া? আসি হির়ে হিৌর়ে এরস ওর়া যখি ন ে তয়াি কররি তখি ওরির 
 ়ারি হযরত হযরত ব রি কন ি। রি একট়া শ্ব়াস ি়া়ে  আরর়া করযট়া বযর ট ওর মযখ 
ির  স়ামরি  ়ে । 
 
উ   , ব   েমৎকৃত কন ি কয়ারমর়া তয র , ওরক একটয  নস্থর করর িররত  ়ারর়া? 
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স়ামরি হথরক সরর়া কন ি! হক্ষর  হিরি  য়ানর। হস আর  ়ারনমওি রিরক িরর 
হস্টনডয়াম হথরক হবর করর বরির নকি়ার়ার নিরক নিরয এ ়া। 
 
ওই হত়া ওর ক়ারিই, রি, ব    ়ারনমওি, যখি হখ ়ার নিক্ষরকর হকনবিট়া িজরর 
 ়ে । এক নমনিরটর মরিযই নঠক  রয য়ারব…ি়ায হ ৌঁরি হিনি… 
 
ওর়া যখি  য়ানেরডর ব়াস়ার কয ন়ে িরজর মরিয এরস  র়েরি, তখি স়ামরির িরজ়াট়া 
খযর  হির ়া, নকন্তু নযনি হবনররয এর  নতনি  য়ানেড িি। নিল্ডরয  ক ়াটট উজ্জ্ব  হবগুনি 
ররের সবরেরয ফয়াক়ারস হ ়াি়াকট়া  র়ে হবনররয এর ি। 
 
জ নি করর়া, এই হয এখ়ারি, ে়া ়া স্বরর ব  ,  য়ানর, রিরক হটরি ক়ারির একট়া 
হ ়ার র আ়ে়ার  নিরয হযরত হযরত। অনিে়া সরেও  ়ারনমওি ওরক অিযসরণ কর । 
 
তয নম যনি জ়ারি়া নঠক নক করি, তরব বয়া ়ারট়া অতযন্ত স জ!  ক ়াটট উচ্চস্বরর 
 য়ানেরডর উরদ্দরি ব রিি। যনি স়া ়ারযযর িরক়ার  য, তয নম জ়ারি়া আনম হক়াথ়ায 
থ়াকব! আম়ার বইরযর একট়া কন  হত়াম়ারক হিরব়া–আশ্চযট তয নম এখিও  ়াওনি। আজ 
র়ারত স্ব়াক্ষর করর  ়ানঠরয হিরব়া। আে়া, নবি়ায! হ ুঁরট ি়াস়ারির নিরক ের  হির ি 
 ক ়াটট। 
 
 ক ়াটট িৃনষ্টর ব়াইরর ি়া য়াওয়া  যটন্ত অর ক্ষ়া কর , রিরক হ ়া  হথরক তয র  হবর 
করর  য়ানেরডর িরজ়া  যটন্ত নিরয এর ়া। দ্রুত িক কর । 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য চেম্বাি অ্ব রিক্রেটি । চে. চে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

185 

www.bengaliebook.com                                  িূরেপত্র 
 

 

 
 য়ানেড এর ়া সরে সরে। হমজ়াজ খ়ার়া । নকন্ত্র িরজ়া খযর  আিন্তুকরক হিরখ হে ়ার়া 
উজ্জ্ব   রয হি । 
 
ে়াবনি ়াম হত়ামর়া কখি আম়ারক হিখরত আসরব–হেতরর এরস়া, হেতরর এরস়া, হেতরর 
এরস়া হেরবনি ়াম িরফসর  ক ়াটটই আব়ার এরসরিি। 
 
 য়ানর আর  ়ারনমওি িরজ়া নিরয রিরক নিরয হি  এক রুরমর হকনবরির হেতরর। এক 
হক়াণ়ায একনট ম়াত্র নবি়া  একট়া খ়াট আররক হক়াণ়ায েয  ীরত আগুি জ্ব রি িে 
করর। বরির সমসয়ায  য়ানেডরক খযব একট়া নবেন ত হিখ়ার ়া ি়া। এর আরি  য়ানর 
ব্রিরক একট়া হেয়ারর বনসরয সমসয়াট়া সংরক্ষর   য়ানেরডর ক়ারি বয়াখয়া করররি। 
 
হেতরর থ়াক়ার হেরয হবনররয য়াওয়াই ে়া , হখ়াি হমজ়ারজ ব র ি  য়ানেড, ররির 
স়ামরি ব়ে একট়া ত়াম়ার ি়াম ়া বস়ারত বস়ারত। সবগুর ়া হবর করর ি়াও। 
 
আম়ার মরি  য ি়া ওগুর ়া নিরজ হথরক সব হবনররয আস়া  যটন্ত অর ক্ষ়া কর়া ি়া়ে়া 
আম়ারির আর নকিয কর়ার হিই, উরেরির স়ারথ ব    ়ারনমওি। জি আব়ার উবয  র ়া 
ি়াম ়ার ও র। ে়া  সমযই অমি একট়া ি়া  ক়াযটকর কর়া খযবই কনঠি আর একট়া 
ে়াে়া জ়ািযিণ্ড নিরয… 
 
এনিক ওনিক বযস্ত  য়ানেড। ওর কয কয র ফয়াং  য়ানরর নিরক ত়ানকরয  ়া ়া  র়ারে। 
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ফয়ারের ক়াি েয  রক নিরয  য়ানর নজজ্ঞ়াস়া কর , িরফসর  ক ়াটট আ ি়ার ক়ারি নক 
হেরযনি ,  য়ানেড? 
 
আম়ারক উ রিি নিনের ি, নক করর কয য়া হথরক স়ামযনদ্রক গুল্ম তয  রত  য, নক্ষপ্ত 
 য়ানেড ব র ি। হটনবর র ও র হথরক অরিটক  ়াখ়া হত়া ়া মযরিীট়া সনররয নট– টট়া 
র়াখর ি। হযি আনম জ়ানি ি়া আরনক। হযি হক়াি অিনররী আত্ম়া য়ারক হস নিবট়ানসত 
করররি ত়ার ও র আনম  ়াুঁন রয  ়েনি। এর এক বণটও যনি সনতয  য ত়া র  আনম 
আম়ার হকটন  খ়াব। 
 
হ ়াি়াটটস্-এর হক়াি নিক্ষরকর সম়ার ়ােি়া কর়া,  য়ানেরডর জিয অস্ব়াে়ানবক বরট, অব়াক 
 রয ত়ানর ত়ানকরয রই ।  ়ারনমওিও কথ়া ব  , তরব ত়ার হেরয য়া স্ব়াে়ানবক ত়ার 
হেরয উচ্চস্বরর, আম়ার মরি  রে আ নিও নঠক কররিি ি়া। িরফসর ড়াম্ব রড়ার 
স্ব়াে়ানবকে়ারবই হেরবরিি নতনিই ক়াজনটর জরিয সবরেরয উ যযক্ত 
 
হসই ক়াজট়ার জরিয একম়াত্র বযনক্ত, ব র ি  য়ানেড ওরির নিরক এক হিট গুর়ের 
সরন্দি এনিরয নিরত নিরত, রি তখিও ি়াম ়ার হেতর উির়ে ের রি। এবং আনম 
হব়া ়ারত ে়াইনি একম়াত্রই। ক়ার ়া জ়ািয িনতরর়াি নবর্রয ক়াউরক খয ুঁরজ  ়াওয়াও কনঠি। 
হিরখ়া এই নবর্যট়া  ়ে়ার বয়া ়ারর হকউ খযব হবনি আে ীও িয। সব়াই ে়াবরত শুরু 
করররি নবর্যট়া িয টক্ষণযযক্ত, িযেট়ািয বরয আরি। এখি আর হকউ এ নবর্রয হবনিনিি 
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হটরক ি়া। এখি আম়ারক বর ়া হত়া, ব    য়ানেড, ররির নিরক ম়াথ়া  ়াুঁনকরয, ও ক়ারক 
ি়া েস্ত কররত য়ানে ? 
 
ময়া ফয  ়ারনমওিরক ি়ান  নিরযরি, ি়ান ট়া নিশ্চযই খযব খ়ার়া   রব, ক়ারণ ওট়া 
হি়াি়ার  র সব়াই নক্ষপ্ত  রয উরঠনি । 
 
সনতযই খ়ার়া  নি  ব  , হটনবর র ও র ম়াথ়া তয র  ে়াে়া ি ়ায ব   রি, ফয়াক়ারি 
 রয হিরি হে ়ার়া ঘ়াম  ররি। ময়া ফয ওরক ম়াডব্ল়াড বর  ি়ান  নিরযরি,  য়ানেড– 
 
রি আব়ার উবয  রয হেতর হথরক উরঠ আস়া ি়াতব গুন  ওি ়ারত শুরু কর । 
 য়ানেডরক নক্ষপ্ত হিখ়ারে। 
 
নিরযরি!  ়ারনমওরির নিরক হেরয িরজট উঠ   য়ানেড। 
 
 য়া নিরযরি, ব   হস, নকন্তু আনম এর ম়ারি জ়ানি ি়া। আনম শুিয ব রত  ়ানর সনতয 
অেদ্র নি  ওর আেরণ, অবিয– 
 
ওট়া নি  সবরেরয অ ম়ািকর বয়া ়ার, িম নিরয ব   রি, আব়ার হস়াজ়া  রয বরসরি 
হস। ম়াডব্ল়াড  রে ম়াি   নরব়ারর ম়ারি য়ার ব়াব়া-ম়া জ়ািযকর িয, হতমি এক ব়াব়া-
ম়ারযর সন্ত়ারির জিয সবরেরয জঘিয খ়ার়া  ি়ান । হক়াি হক়াি জ়ািযকর ররযরি–হযমি 
ময়া ফরযর ফয়ানমন –য়ার়া ে়ারব হয ত়ার়া  রে ওই হয নক বর  ি়া নবশুদ্ধ রক্ত–হস 
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জরিযই অিযরির হেরয হশ্রষ্ঠ। একট়া হেকয র নি  রি, ওর ব়া়ে়ারি়া  ়ারত একট়া গুন  
 ়ে । ওট়া ি়াম ়ায হফর  ও ব রত  ়াি , অবিয অবনিষ্ট আমর়া জ়ানি এর হক়াি 
ম়ারি হিই এবং এর ফর  হক়াি  ়াথটকযও  য ি়া। হিনে   ংবটমরক হিরখ়া ও হত়া 
নবশুদ্ধ রক্ত তবযও হত়া একট়া ব়ে ক়ে়াই  যটন্ত সনঠকে়ারব খ়া়ে়া করর র়াখরত  ়ারর ি়া। 
 
এবং এখিও এমি হক়াি ম়ায়া আনবসৃ্কত  যনি য়া নক ি়া  ়ারনমওি কররত  ়ারর ি়া, 
 য়ানেড ব   িবটেরর, সরে সরে  ়ারনমওরির হে ়ার়াট়া এরকব়ারর টকটরক  ়া । 
 
খযবই নবরনক্তকর বয়া ়ার ক়াউরক,ক়াুঁ ়া  ়ারত ঘ়ারম হেজ়া ভ্রূ িযরট়া মযরি ব   রি। বি 
রক্ত, ম়ারি স়াি়ারণ রক্ত। এট়া  ়াি ়ানম। আজক়া  হবনিরে়াি জ়ািযকর হযে়ারবই হ ়াক 
নমনশ্রত ররক্তর। আমর়া যনি ম়াি রির নবরয ি়া করত়াম, ত়া র  করব মরর েূত  রয 
হযত়াম। 
 
আব়ার উবয  রয ম়াথ়া হি়ায়ার ়া হস। 
 
হবি, ওরক ি়া  হিয়ার হেষ্ট়া করব়ার জরিয আনম হত়াম়ারক হি়ার্ নিনে রি, ব   
 য়ানেড উচ্চস্বরর, ি়াম ়ায ি়াতব গুন   ়ে়ার িেরক ি়ান রয। ে়া ই হব়াি য  রযরি হয 
হত়াম়ার জ়ািযিণ্ডট়া উরট়া হত়াম়ারকই ি়া েস্ত করররি। ি়া  র ,  য নসয়াস ময়া ফয হিৌর়ে 
স্কয র  ের  আসত, তয নম ওর হির রক ি়া েস্ত করর । আর য়াই হ ়াক তয নম মযিনকর  
হত়া  ়েনি। 
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 য়ানর ব রত হেরযনি  সমসয়া য়া  রযরি ত়া শুিয মযখ নিরয ি়াতব গুন  ওি ়ারি়া এর 
হবনি নকিয িয, নকন্তু ব রত  ়ার  ি়া,  য়ানেরডর নমনষ্ট টনফ ওর হে়ায়া গুর ়া হযি আঠ়া 
নিরয  ়ানিরয নিরযরি। 
 
 য়ানর, ব    য়ানেড  ঠ়াৎ, হযি হক়াি আকনেক নেন্ত়া ওর মরি হখর  নিরযরি, হত়াম়ার 
ক়ারি নক হখ়াুঁে়া হিয়ার মরত়া ক়াট়া ররযরি। শুরিনি তয নম আজক়া  িনবরত সই নিরত 
শুরু করররি। আনম একট়াও হ  ়াম ি়া এট়া হকমি কথ়া? 
 
এতই র়াি  র ়া  য়ানরর হয, হযি হে়ায়া  হটরি ি়াুঁত আ ়াি়া কর  হস। 
 
আনম হক়াি িনবরত সই নিইনি, উত্তপ্ত স্বরর ব   হস। যনি এখিও  ক ়াটট ওসব বর  
হব়ে়ারত থ়ারক 
 
এতক্ষরণ হখয়া  কর  হস,  য়ানেে  ়াসরি। 
 
আনম হজ়াক করনি ়াম, ব   হস, আির করর  য়ানরর ন রঠ ে়া ়ে নিরয। ওরক হটনবর র 
নিক মযখ করর হঠর  নিরয হয়াি কর , আনম জ়ানি তয নম হস রকম নকিয করনি। আনম 
 ক ়াটটরক বর নি হত়াম়ার ওরকম কর়ারই িরক়ার হিই। হেষ্ট়া ি়া কররই তয নম ওর হেরয 
হবনি নবখয়াত  রয হিি। 
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ব়ানজ িরর ব রত  ়ানর নতনি হসট়া  িন্দ কররিনি, উরঠ বরস ব    য়ানর, এক  ়ারত 
থযতনিট়া ঘর্রত ঘর্রত। 
 
মরি  য ি়া  িন্দ করররি, ব    য়ানেড ওর হে়াখ ন ট ন ট কররি। এর র আনম 
ব  ়াম ওর একট়াও বই  ন়েনি এবং হস েরট হি । গুর়ের টনফ? হিরর্র কথ়াট়া ররির 
উরদ্দরি ব ়া, উবয  রয থ়াক়া রি আব়ার হস়াজ়া  রয ম়াথ়া তয র নি । 
 
ি়া িিযব়াি, ব   রি,  য ুঁনক ি়া হিয়াই ে়া । 
 
 য়ানর আর  ়ারনমওি ওরির ে়া হির্ কর ,  য়ানেড ড়াক  ওরির, এরস হিরখ য়াও আনম 
হয সবনজর ে়ার্ করনি। 
 
ব়ান়ের হ িরির িনির হি়াট্ট ব়াি়ািট়ায ি়ায এক ডজি নমনষ্ট কয মর়ে়া, এক একট়ার 
স়াইজ নবর়াট নবর়াট  ়াথররর ে়াুঁইরযর সম়াি।  য়ানর এত ব়ে কয মর়ে়া আরি হক়ািনিি 
হিরখনি। 
 
হবি ব়েস়ে  রযরি ত়াই ি়া? ব    য়ানেড খযনি  রয। ওগুর ়া  য়ার ়াঈি উৎসরবর 
জরিয… ততনিরি যরথষ্ট ব়ে  রয য়ারব সরন্দ  হিই। 
 
ি়াি গুর ়ারক নক খ়াওয়ারে়া? নজজ্ঞ়াস়া কর   য়ানর। 
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ঘ়া়ে ঘযনররয হিরখ নি   য়ানেড ওর়া এক়া নক ি়া। 
 
খ়াওয়া, ম়ারি আনম ওরিররক নিনে ়াম–তয নম জ়ারি়ারত়া ম়ারি এই একটয  ব়া়েনত স়া ়াযয 
আর নক। 
 
 য়ানর  ক্ষয করররি  য়ানেরডর ফয   ি়া ়ারি়া হি়া ়া ী ি়াত়াট়া হকনবরির হ িরির হিয়ার  
হঠস নিরয ি়াুঁ়ে কর়ারি়া।  য়ানরর নবশ্ব়াস কর়ার যরথষ্ট ক়ারণ ররযরি হয  য়ানরর ি়াত়াট়া 
য়া হিখ়ায শুিয ত়াই িয অথট়াৎ শুিয ি়াত়া িয; বস্তুত, ওর িৃঢ় নবশ্ব়াস হয  য়ানেরডর 
 যররি়া স্কয  –জ়ািযিণ্ডট়া ওট়ার হেতররই  যকরি়া ররযরি।  য়ানেরডর ময়ানজক বযব ়ার 
কর়ার কথ়া িয। থ়াডট ইয়ারর  ়ে়ার সমযই হ ়াি়াটটস হথরক ত়ারক হবর করর হিয়া 
 রযনি ।  য়ানর অবিয হক়াি সমযই ক়ারণট়া জ়ািরত  ়াররনি। এ িসরে কখিও কথ়া 
উঠর ই  য়ানেড হজ়ারর ি ়া খ়াক়ানর নিত এবং িসে  ়াট়ারি়া ি়া  যটন্ত 
র সযজিকে়ারব েয    রয হযত। 
 
আম়ার মরি  য হেতর হথরক ব়ে কর়ার জ়ািযর িরয়াি কর়া  রযরি? ব    ়ারনমওি, 
অরিটক অিিযরম়ািি অরিটক মজ়া  ়াওয়ার স্বরর। হবি, ক়াজট়া ে়া ই কররি। 
 
হত়াম়ার হি়াট হব়ািনটও নঠক ত়াই বর নি ,ররির নিরক ম়াথ়া হির়ে ব    য়ানেড। 
িতক়া ইম়াত্র ওর সরে হিখ়া  রযরি।  য়ানেড ব়াুঁক়া হে়ারখ  য়ানরর নিরক একটয  ত়াক়া , 
ওর ি়াুঁন়ে হম়াে়ে়ারে। আম়ারক অবিয ও বর নি  ও শুিয জ়াযি়াট়া হিরখ হব়ে়ারে, নকন্তু 
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আম়ার মরি  য ও আি়া কররনি  আম়ার ব়ান়েরত অিয ক়ারর়া হিখ়া  ়ারব। ও  য়ানরর 
নিরক হেরয হে়াখ নট  । আম়ারক যনি নজজ্ঞ়াস়া কর ত়া র , ও স্ব়াক্ষর কর়া একট়া 
 
ও , েয   করর়া হত়া, ব   রি। রি হ রস উঠ , ম়ানটরত অরিকগুর ়া বযর ট িন়েরয 
 ়ে । 
 
স়াবি়াি! হিরখ,  য়ানেড নেৎক়ার করর উঠ , রিরক ওর ম ়ামূ যব়াি কয ম়ে়ার ক়াি হথরক 
সনররয আি । 
 
িয যররর খ়াওয়ার সময  রয হিরি, সক়ার   য়ানর একট়া ম়াত্র গুর়ের ন ঠ়া হখরযরি, 
নখরিয ওর হ ট হে়া হে়া কররি, খ়াওয়ার জরিয স্কয র  নফরর য়াওয়ার বয়া ়াররই এখি ওর 
আে  হবনি।  য়ানেরডর ক়াি হথরক নবি়ায নিরয ওর়া কয়াসর র নফরর এর ়া। ম়ার  
ম়ার  ক়ািরি রি। ম়াত্র িযরট়া খযবই হি়াট বযর ট হবর  র ়া ওর হ ট হথরক। 
 
সরবম়াত্র ওর়া  র   ়া হররখরি, অমনি হি়াি়া হির ়া কন্ঠস্বর। এই হয  ট়ার এবং 
উইসন , িরফসর ময়াকরি়াি়াি  ওরির নিরক হ ুঁরট আসরিি, হে ়ার়ায ক়ানঠিয ফয রট 
ররযরি। আজ সন্ধয়ারতই হত়াম়ারির ি়ানস্ত শুরু  রে। 
 
আম়ারির নক কররত  রব িরফসর? বি নজজ্ঞ়াস়া কর , ি়ােট়াস হস, হ ট হথরক উরঠ 
আস়া আররকট়া ি়াক্ক়া স়ামর  নি  হক়ািরকরম। 
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নমস্ট়ার নফ রের সরে ট্র্নফ রুরমর রূ ়ার ট্র্নফগুর ়া  ন ি কররব, ব র ি িরফসর 
ময়াকরি়াি়াি । নকন্তু হক়াি ময়ানজক িয, উইসন – 
 
রি হে়াক নি  । অরি়াস নফ ে, হকয়াররটক়ার, স্কয র র সব ি়াত্রই য়ারক ঘৃণ়া করর। 
 
আর তয নম  ট়ার, িরফসর  ক ়াটটরক ত়ার নেনঠর জব়াব নিরত স়া ়াযয কররব। 
 
ও  ি়া– আনমও নক ট্র্নফ রুরম হযরত  ়ানর ি়া?  য়ানর মনরয়া  রয ব  । 
 
নিশ্চযই ি়া, ব র ি িরফসর ময়াকরি়াি়াি  ভ্রূ কয ুঁেরক। িরফসর  ক ়াটট নঠক হত়াম়ার 
জরিযই অিযরর়াি জ়ানিরযরিি। নঠক ক়াট়ায ক়াট়ায আটট়ায, হত়ামর়া িযজরিই। 
 
িম্ভীর  ত়াি়ায শ্র়ান্ত িয ,জি ি়াুঁন়েরয রই , ওরির হ িরি  ়ারনমওি, হত়ামর়া–সক়ার র–
নিযম–হি়ারির ে়াব হে ়ার়ায।  য়ানরর ক়ারি খ়াব়ার আর ে়া   ়াি  ি়া, খ়াওয়ার 
ইরেট়াই হযি উরব হিরি। হস আর রি িযজরিই ে়াব  সবরেরয খ়ার়া  ি়ানস্তট়াই ওর়া 
হ রযরি। 
 
নফ ে হত়া আম়ারক স়ার়ার়াতই খ়াট়ারব, রি ব   ে়ানর ি ়ায। হক়ারি়া ময়ানজক িয! ওই 
রুরম নিশ্চযই একি ক়া  ররযরি। ম়াি  বস্তু  নরস্ক়ার কর়ার বয়া ়ারর আনম হক়াি িক্ষ 
িই। 
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আনম হয হক়াি সমযই আম়ারির ক়াজ বি  করব, ব    য়ানর ফ়াুঁক়া স্বরর। ড়াসটন রির 
ওখ়ারি আম়ার এ বয়া ়ারর িেয র িয়াকনটস  রযরি। নকন্তু  ক ়ারটটর  রয েক্তরির নেনঠর 
জব়াব হিওয়া… ওট়া একট়া িযিঃস্বপ্ন  রব… 
 
িনিব়াররর নবরক ট়া হযি দ্রুত ের  হি  েয ন স়ারর এবং মরি  র ়া হযি হক়াি সময ি়া 
নিরযই র়াত আটট়া ব়াজরত  ়াুঁে নমনিরটর মরিয হ ৌঁরি হি । নেতীয ত ়ার কনররড়ার 
নিরয  য়ানর  ়া হটরি রওয়াি়া  র ়া  ক ়ারটটর অনফরসর উরদ্দরি। ি়াুঁত ক়ামর়ে হস 
 ক ়ারটটর অনফরসর িরজ়ায িক কর । 
 
সরে সরে িরজ়া খযর  হি ।  ক ়াটট ওর নিরক ত়াক়ার ়া স ়ারসয। 
 
আ , এই হয এরসরি অ ি়াথটট়া! ব র ি নতনি। হেতরর এরস়া,  য়ানর, হেতরর এরস়া। 
 
অরিক হম়ামব়ানতর আর ়া। হফ্ররম ব়াুঁি়ারি়া  ক ়ারটটর অসংখয িনব। করযকনট আব়ার 
স্ব়াক্ষরও করররিি নতনি। হডরস্কর ও র আররকনট সূ্ত   র়ে ররযরি। 
 
তয নম এিরে ়া গুন রত নঠক়াি়া ন খরত  ়ারর়া!  ক ়াটট এমিে়ারব ব র ি  য়ানররক হযি 
নবর়াট একট়া মজ়ার বয়া ়ার। িথমট়া য়ারর গ্ল়ানডস ি়ানজওরির ক়ারি, ইশ্বর ত়ার মে  
করি–আম়ার নবর়াট েক্ত। 
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িম্বয রকর িনতরত সময  ়ার  রে।  ক ়াটট বক বক করর য়ারে,  য়ানর শুিয ম়ার  ম়ার  
হমম এবং নঠক এবং ইরয  কররি। কখিও সখিও  য়ানর ক়ারি একট়া িযরট়া ব়াকয়াংি 
আসরি, হযমি, খয়ানত  রে ক্ষণস্থ়াযী,  য়ানর অথব়া মরি র়াখরব খয়ানতম়াি  রে হযমি 
কররব হতমি। 
 
হম়ামব়ানত  য়েরত  য়েরত হি়াট  রয এরসরি। আর ়া ি়ােরি  ক ়ারটটর িনবগুর ়ার ও র, 
ওর়া ত়ানকরয ত়ানকরয  ক ়াটটরকই হিখরি। বয়াথ়ায জজটর আেয  ,  য়ানর সম্ভবত 
 ়াজ়ারতম এিরে ়ার  হেরর়ানিক়া হেথন র নঠক়াি়া ন রখরি। এখি নিশ্চযই ি়ায য়াব়ার 
সময  রয এরসরি।  য়ানর, নবমর্টে়ারব ে়াব , এখিই য়াওয়ার সময হ ়াক…। 
 
এবং ত়ার র হস হযি নক শুিরত হ র ়া–নিেয  নিেয  হম়ামব়ানতর আওয়াজ এবং েক্তরির 
সম্পরকট  ক ়ারটটর বকবরকর হেরয আ ়াি়া নকিয। 
 
একট়া ি ়ার স্বর, এত িীত  হয  ়ার়ে ক়াুঁ যনি িনররয হিয়ার জরিয যরথষ্ট, একট়া স্বর 
বরফ–িীত  নবরর্র হেরযও েযংকর, শ্ব়াসরুদ্ধকর। 
 
এরস়া… আম়ার ক়ারি এরস়া… হত়াম়ারক একট়ারি নিুঁর়ে হফন …হত়াম়ারক নিুঁর়ে..রত়াম়ারক 
 তয়া কনর… 
 
 ়ানফরয উঠ   য়ানর এবং হেরর়ানিক়া হেথন র িীরট নবি়া  একট়া  ়াই ়ারকর ি়া  
হেরস উঠ । 
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নক  র ়া? হজ়ারর ব   হস। 
 
আনম জ়ানি! ব র ি  ক ়াটট। িয ম়াস িরর হবস্ট–হস ়ার ত়ান ক়ার িীরর্ট! সব হরকডট 
েে  রয হিরি। 
 
ি়া, ব    য়ানর উন্মরত্তর মরত়া, ওই কণ্ঠস্বরট়া! 
 
সনর? ব    ক ়াটট, ওুঁরক নবমূঢ় হিখ়ারে। হক়াি কণ্ঠস্বর? 
 
ওই–ওই হয কণ্ঠস্বর হয ব  –আ নি হি়ারিি নি? 
 
অ ়ার নবেরয  ক ়াটট ত়ানকরয রই   য়ানরর নিরক। 
 
তয নম নক ব ি,  য়ানর? ম়ারি হত়াম়ার ন মযনি আসরি?  ়া ঈশ্বর–সময হিরখ়া কত  রয 
হিরি! আমর়া এখ়ারি ি়ায ে়ার ঘণ্ট়া! আম়ার কখিই নবশ্ব়াস  য ি়া–সময সনতযই হযি 
উর়ে ের  হিরি, ত়াই ি়া? 
 
 য়ানর হক়াি জব়াব নি  ি়া। ওই েযঙ্কর কণ্ঠস্বর হি়াি়ার জরিয  য়ানর ক়াি হ রত হেষ্ট়া 
কররি, নকন্তু হক়াি নকিযই হস শুিরত হ   ি়া। শুিয শুি   ক ়াটট ব রিি,  রবতটীক়ার  
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ি়ানস্তর এ রকম ে়া  বযব ়ার হস আি়া কররত  ়ারর ি়া। ঘযম  ়ারে,  য়ানর ের  এর ়া 
 ক ়ারটটর অনফস হথরক। 
 
এত র়াত  রযরি হয নেনফল্ডর কমি রুম ি়ায খ়ান   রয হিরি।  য়ানর হস়াজ়া হ ়ারস্টর  
ের  হির ়া। রি তখিও হফররনি।  ়াজ়াম়া  রর  য়ানর নবি়াি়ায ের  হির ়া। অর ক্ষ়া 
কররি  য়ানর। আিঘণ্ট়া  র রি এর ়া, ড়াি  ়াত ম়ান ি কররত কররত, অন্ধক়ার ঘরট়ায 
 ন রির তীব্র িন্ধ নিরয। 
 
আম়ার সবগুর ়া ম়াস  জ়াম  রয হিরি, কুঁনকরয উঠ  নবি়াি়ায শুরয। হে়াদ্দব়ার হস 
আম়ারক নিরয ওই নকনডে ক়া ট়া মযনিরয ত়ার র সন্তুষ্ট  রযরি। ত়ার র আব়ার বযর ট–
বনম  রত শুরু কর  সবগুর ়া নিরয  ়ে , স্কয র  স়ানেটস হিয়ার জরিয নবরির্  িকনটর 
উ র। এক যযি হ রি হি  সব  নরস্ক়ার কররত.. ক ়ারটটর ওখ়ারি হকমি নি ? 
 
ি ়া খ়ারট়া করর, হযি হিনে , নডি এবং নসম়াস হজরি ি়া উরঠ, রিরক ব    য়ানর হস 
য়া শুরিরি। 
 
আর  ক ়াটট ব র ি হয ওই কথ়াগুর ়া শুিরতই  ়ািনি? ররির নজজ্ঞ়াস়া। ে়াুঁরির 
আর ়ায  য়ানর হিখরত হ র ়া হয হস ক্ষয ি  রে। হত়াম়ার নক মরি  য উনি নমথয়া 
ব রিি নকন্তু আনম এট়া বয রত  ়ারনি ি়া-এমিনক নযনি অিৃিয ত়ারকও ঘরর েয করত 
 র  িরজ়াট়া খয রত  য। 
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আনম জ়ানি, ব    য়ানর, ওর মি়ারী ট়াি়ারি়ার ে়ার খযনটওয়া ী খ়ারট নেৎ  রয শুরয ত়ার 
ম়াথ়ার ও ররর ে়ারি়ায়াট়ার নিরক অ  রক ত়ানকরয হথরক। আনমও বয়া ়ারট়া বয রত 
 ়ারনি ি়া। 
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মৃতয যরদ্ক্রিি পারটট 
 
আরক্ট়াবর এরস হির ়া। ম়ানটর ও র নিরয সয়াুঁতসয়াুঁরত ঠ়াণ্ড়া ি়ে়ারত ি়ে়ারত কয়াস   যটন্ত 
ি়ে়ার ়া। ি়াত্র এবং কমটে়ারীরির মরিয  ঠ়াৎ কররই ঠ়াণ্ড়া  ়াি়ার ি়ািযেট়াব হিখ়া নির  
হমট্র্ি ময়াড়াম  মরফ্রর ক়াজ হবর়ে হির ়া। ওুঁর হ  ়ারআ  হ ়ািি স়াক্ষ়াৎ িন্বন্তনর, 
যনিও এই মর ৌর্ি নযনিই  ়াি কররিি করযক ঘণ্ট়া িরর ত়ার ক়াি নিরয সম়ারি হি়ায়া 
হবরর়ারত হিখ়া হি । নজনি উইসন র িরীররট়া ময়াজ ময়াজ করনি , েয হিনখরয  ়ানসট 
ওরকও খ়ানিকট়া হখরত ব়ািয কর । ত়ার সজীব েয র র নিে হথরক হি়াুঁয়া হবরর়ার  মরি 
 র ়া হযি ত়ার  যরর়া ম়াথ়াট়াযই আগুি হ রি হিরি। 
 
বযর রটর স়াইরজর বৃনষ্টর হফ়াুঁট়া কয়াস -এর জ়াি়া ়ায  ়েরি নিরির  র নিি; হ রকর 
 ়ানি ব়া়েরি, ফয র র হকয়ানরগুর ়া ক়াি়ার হর়াতি়ার়ায  নরণত  র ়া এবং  য়ানেরডর 
কয মর়ে়াগুর ়া এক একট়া ব়াি়ারির হিড-এর সম়াি ব়ে  র ়া। নিযনমত হট্র্নিং হিয়ার 
বয়া ়ারর অন ে়ার উরডর উৎস়া  নিরে য়াযনি। এবং এ ক়াররণই  য়ার ়াঈি উৎসরবর 
করযকনিি আরি এক  র়ে়া িনিব়াররর নবরকর ,  য়ানররক হিখ়া হি  নেনফন্ডর  ়াউরজ 
নফররি নেরজ েয বেয রব এবং ক়াি়ায ম়াখ়াম়ানখ। 
 
বৃনষ্ট আর ব়াত়ারসর কথ়া ব়াি নির ও এই সমযট়া িয়াকনটরসর জরিয খযব ে়া  ি়া। হফ্রড 
আর জজট নিথ়ানরি নটরমর ও র িজরি়ানর কররি, নিরজর হে়ারখ হিরখরি ওই নিম্ব়াস 
িযই  ়াজ়ার এক  ়া়েয গুর ়ার হয কী িযিট়ান্ত িনত। ওর়া জ়াি়ার ়া নিথ়ানরি নটমট়া স়াতনট 
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অস্পষ্ট নবন্দয ি়া়ে়া হযি আর নকিযই িয, ব়াত়াস হকরট জ়াম্প–হজরটর মরত়া স়াুঁই স়াুঁই 
করর হবনররয য়ারে। 
 
 য়ানর কনররড়ার নিরয হ ে হ ে িে করর হ ুঁরট হযরত হযরত য়ার স়ামরি  ়ে  হসও 
ত়ারই মরত়া হক়াি একট়া নবর্রয নেন্ত়ামে  রযই নি । ি়ায মস্তক নব ীি নিক, নেনফল্ডর 
ট়াওয়াররর েূত, জ়াি়া ়া নিরয হি়াম়ে়া মযরখ ব়াইরর ত়ানকরয নি , নফস নফস করর ব রি, 
…ওরির িরয়াজি  ূরণ করর়া ি়া…অরিটক ইনে, যনি হসট়া…। 
 
 য়ার ়া, নিক, ব    য়ানর। 
 
 য়ার ়া,  য়ার ়া, ব   ি়ায-মস্তকনব ীি নিক, ে়ারনিক ত়ানকরয।  ম্ব়া হক়াক়ে়ারি়া েয র র 
ও র ও একট়া হে়াখ ি়াুঁি়ারি়া  ়া ক  ়াি়ারি়া  য়াট  রররি, জয়ারকট  রররি একট়া য়ার 
মরিয ররযরি  ়া রকর হম়া়েক, ওর ি ়াট়া হয ি়ায নবনেন্ন ত়া হেরক হররখরি এই 
হম়া়েকট়া। হি়ায়ার মরত়াই ফয়াক়ারি ও, এরকব়ারর ওর হির র হেতর নিরযই  য়ানর 
ব়াইররর অন্ধক়ার আক়াি এবং মযর্ ি়ার়ার বৃনষ্ট হিখরত  ়ারে। 
 
হত়াম়ারক িয নশ্চন্ত়ােস্ত মরি  রে,  ট়ার, ব রত ব রত নিক, একনট স্বে নেনঠ ে়াুঁজ করর 
হেতররর বযক  রকরট র়াখ । 
 
হত়াম়ারকও হত়া, ব    য়ানর। 
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আ , ি়ায-মস্তকনব ীি নিক ওর অনেজ়াত  ়াতট়া ি়া়ে , হক়াি জরুনর বয়া ়ার িয, 
এমি িয হয সনতয সনতয আনম হয়াি নিরত হেরযনি ়াম… হেরবনি ়াম িরখ়াস্ত করব, 
নকন্তু আসর  আনম হয়ািযত়ার িতটগুর ়া  ূরণ কনর ি়া। 
 
ত়ার কথ়ায  ়াল্ক়া ে়াব থ়াকর ও, ত়ার হে ়ার়ায ফয রট উরঠরি নতক্তত়া। 
 
নকন্তু তয নম নেন্ত়া কররব, কররব ি়া, হক্ষর ই উঠ  হস  ঠ়াৎ,  রকট হথরক আব়ার নেনঠট়া 
হবর কর , হয ঘ়ার়ে হে়াত়া কয ়ে়ার র  যত়ানল্লিনট আঘ়াত হত়াম়ারক মযণ্ড ীি নিক়ারর 
হয়াি হিয়ার উ যযক্তত়া হিরব? 
 
 য়াুঁ–নিশ্চযই, ব    য়ানর হয একমত  ওয়ার জিয ততনর  রযই নি । 
 
আনম হব়া ়ারত আম়ার হেরয হবনি হত়া আর হকউ ে়ায ি়া হয বয়া ়ার দ্রুত এবং 
এরকব়ারর  নরস্ক়ারে়ারব হির্  ওয়াই উনেৎ নি , এবং আম়ার ম়াথ়াট়া সনঠকে়ারবই হি  
হথরক নবনেন্ন  রয হযত, ম়ারি এরকম  র  আনম অরিক বযথ়া আর উ  ়াস হথরক 
হবুঁরে হযত়াম। হস হযই হ ়াক… 
 
ি়ায-মস্তকনব ীি নিক  ়াত হ র়ে নেনঠট়া খযর  িেন্ড হে়ারি  ়েরত শুরু কর : 
 
আমর়া শুিয হসই িররির নিক়ারীই ে ণ কররত  ়ানর য়ারির ম়াথ়া হি  হথরক 
সমূ্পণটে়ারব নবনেন্ন  রয হিরি। তয নম নিশ্চযই অিযি়াবি কররব হয এর অিযথ়া  র  
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সিসযরির  রক্ষ অশ্ব়ারর়ার  ম়াথ়া নিরয হখ ়া হিখ়ারি়া এবং ম়াথ়া-হ ়ার ়ার মরত়া হখ ়ায 
অংিে ণ কর়া সম্ভব িয। সযত়ার়াং, অতীব িযিঃরখর সরে হত়াম়ারক আম়ার জ়াি়ারত  রব 
হয তয নম অংিে রণর হয়ািযত়া অজটি কররত  ়ারর়ানি। সবট়ােীি কয ি  ক়ামি়া করর, সয়ার 
 য়ানট্র্ক নড ়ারি– ডরম়ার। 
 
িজর়ারত িজর়ারত, ি়ায-মস্তকনব ীি নিক নেনঠট়া আব়ার হেতরর হররখ নি । 
 
ম়াত্র আি ইনে ে়াম়ে়া এবং হ নি আম়ার ঘ়া়েট়ারক িরর হররখরি,  য়ানর! হবনিরে়াি 
হ ়াকই ে়াবরবি হবি  যরর়া যনরইরত়া ম়াথ়াট়া ক়াট়া  রয হিরি, নকন্তু ি়া, ও , সয়ার 
ি ়ারন  নবনেন্ন ম়াথ়া  ডরম়াররর জরিয এট়া যরথষ্ট িয। 
 
িেীর করযকট়া শ্ব়াস ট়াি  ি়ায-মস্তকনব ীি নিক, ত়ার র একটয  ি়ান্ত করন্ঠ 
ব  ,নকন্তু–হত়াম়ার নক অসযনবি়া? আনম নকিয কররত  ়ানর? 
 
ি়া, ব    য়ানর যনি ি়া তয নম জ়াি হয নিথ়ানরিরির নবরুরদ্ধ আম়ারির ময়ারে হখ ব়ার 
জরিয আমর়া হক়াথ়ায নবি়ামূর য স়াতনট নিম্ব়াস িয ়াজ়ার এক হ রত  ়া– 
 
 য়ানরর  রবতটী িেগুর ়া ডয রব হির ়া খযবই উচ্চ তীক্ষ্ণ একট়া হব়ে়ার র ড়ারক, ত়ার 
 ়ারযর হি়া়ে়া ীর ক়ারি হক়াথ়াও হথরক িেট়া এ ়া। নিরে ত়াক়া   য়ানর, হিখ  িিীর র 
মরত়া   যি একরজ়া়ে়া হে়াখ। নমরসস িনরস, হকয়ারটক়ার অরি়াস নফ রের বযব ়ার কর়া 
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কঙ্ক়া স়ার িূসর হব়ে়া ট়া। ি়াত্ররির সরে হকয়াররটক়াররর হির্ ি়া  ওয়া  ়ে়াইরয 
স ক়ানর নবরির্। 
 
হত়াম়ার এখ়াি হথরক ের  য়াওয়াই ে়া ,  য়ানর, ত়া়ে়াত়ান়ে ব   নিক। নফ রের ময়ে খযব 
ে়া  ি়া। ওর ফ্লয   রযরি এবং থ়াডট ইয়াররর হক়াি ি়াত্র েয   করর ম়ানটর নিরের  ়াুঁে 
িম্বর েূ–িেটস্থ করক্ষর নসন ং-এ বয়ারের মিজ হ র  নিরযরি। স়ার়া সক়া  িরর ওগুর ়া 
 নরস্ক়ার করররি ও, এর র যনি হিরখ তয নম ক়াি়া ম়াখ়ারে… 
 
নঠক, ব    য়ানর, নমরসস িনররসর অনেরয়াি কর়া হে়ারখর িৃনষ্ট হথরক সরর হির ়া, নকন্তু 
খযব ত়া়ে়াত়ান়ে সররত  ়ার  ি়া। হক়াি র সযজিক িনক্ত হযি আকর্টণ করর ওরক এই 
জঘিয হব়ে়া ট়ার সরে যযক্ত কররি,  ঠ়াৎ কররই সরজ়ারর  ়ানজর  র ়া অিট়াস নফ ে 
একট়া  িট়া হেতর হথরক,  ়াুঁনে নিরে আর খয ুঁজরি আইি ে়ােরি হক। হম়াট়া একট়া 
স্কট য়ানন্ডয়াি  িমী ক়া র়ের স্ক়াফট ম়াথ়ায ব়াি়া এবং ি়াক অস্ব়াে়ানবক রকরমর রক্তবণট। 
 
হি়াংর়া! নেৎক়ার করর উঠ  হস, হে়ায়া  ক়াুঁ রি, হে়াখরজ়া়ে়া নব জ্জিকে়ারব হবনররয 
আসরত ে়াইরি আেয   নিরয  য়ানরর নকনডে হ ়াি়াক হথরক  রর  র়া ক়াি়া ়ানির 
হি়াটখ়াট  যকয রট়ারক হি়াব়ার সময। সব জ়াযি়াযই হি়াংর়া, হি়াবর, ময ়া! হত়াম়ারক 
ব নি! যরথষ্ট  রযরি, আম়ার সরে এরস়া  ট়ার! 
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ি়ায-মস্তক ীি নিকরক নবর্ণ্ণে়ারব নবি়ায জ়াি়া   য়ানর, ত়ার র ে   নফ রের হ িি 
হ িি নিরের ত ়ায, হযরত হযরত হমর রত ত়ার ক়াি়াম়াখ়া  ়ারযর ি়ার র সংখয়া নেগুণ 
করর হির ়া। 
 
 য়ানর আরি কখরি়া নফ রের অনফরস আরসনি, এই একনট জ়াযি়া হযট়া ি়াত্রর়া সব 
সমযই এন়েরয ের । রুমট়া হি়াংর়া মন ি এবং জ়াি়া ়াও হিই রুরম। একট়াম়াত্র 
হতর র ব়ানত নিেয  নসন ং হথরক  য  রি। ে়াজ়া ম়ারির একট়া ক্ষীণ িন্ধ জ়াযি়াট়ায িন়েরয 
ররযরি। হিয়ার র ক়ারি ক়ারঠর ফ়াুঁইন ং কয়ানবরিট,  ়াি়ারি়া হ রব  হথরক হব়া ়া য়ায 
ওগুর ়ারত নফ য়ারের ি়ানস্ত হিয়া সব ি়াত্র সম্পরকট নবস্ত়ানরত নববরণ ররযরি। হফ্রড এবং 
জজট উইসন র ি়ারম একট়া  যরর়া ড্রয়ার ররযরি। নফ রের হেয়াররর হ িরি  য  রি 
েকেরক  ন ি কর়া হেইি এবং  ়াতক়ে়া। সকর রই জ়াি়া হয হস সবসমযই 
ড়াম্ব রড়াররর ক়ারি ি়াত্ররির হি়া়ে়া ীরত হবরি নসন ং হথরক হ ়া ়ারি়ার অিযমনত 
ে়াইরি।  
 
হডরস্কর ও ররর একট়া  ট হথরক একট়া হ খ়ার  ়া ক তয র  নিরয নফ ে এনিক ওনিক 
ঘ়াটরি  ়ােটরমরন্টর হখ়াুঁরজ। 
 
হি়াবর, নক্ষপ্ত  রয নব়েনব়ে কর  হস, হেট নসজন ং ড্র়ািি েূত–বয়ারের মিজ…ইুঁিয ররর 
 ়াকস্থ ী…যরথষ্ট  রযরি…একট়া িৃষ্ট়ান্ত স্থ়া ি কররত  রব…ফরমট়া হক়াথ়ায হি … ়া, 
এই হয… 
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হডরস্কর ড্রয়ার হথরক  ়ােটরমরন্টর একট়া ব়ে হর়া  হস হবর কর , স়ামরি ি়ে়ার ়া,  ম্ব়া 
ক়ার ়া  ়া রকর ক মট়া ক়ান র হি়ায়ারত ডয ব়ার ়া। 
 
 ়াম..  য়ানর  ট়ার। অ র়াি… 
 
একটয  খ়ানি হত়া ম়াত্র ক়াি়া! ব    য়ানর। 
 
হত়াম়ার ক়ারি ওট়া একটয খ়ানি ক়াি়া  রত  ়ারর, নকন্তু আম়ার ক়ারি এক ঘণ্ট়া অনতনরক্ত 
হি়ায়া হম়াি়া কর়া! িমরক উঠ  নফ ে, ি়ারকর ডি়ায অস্বনস্ত কর একট়া হফ়াুঁট়া ক়াুঁ রি। 
অ র়াি…কয়াস  হি়াংর়া কর়া…িস্ত়ানবত ি়ানস্ত… 
 
 নকন্তু হযই ি়া নফ ে ত়ার  ়াখ়ার ক ম হডরস্ক হররখরি, নবকট একট়া বয়াং! অনফরসর 
নসন ং-এ, হতর র িিী ট়া এরকব়ারর হকুঁর  উঠ । 
 
ন েস! িজটি করর উঠ  নফ ে,  ়াখ়ার ক মট়া র়ারি িয ুঁর়ে হফর  নি । এব়ার আনম 
হত়াম়ারক হিরখ হিব, হিরখ হিব হত়াম়ারক! 
 
এবং হ িরি  য়ানরর নিরক একব়ারও ি়া ত়ানকরয নফে  যরর়ািস্তুর হিৌর়ে হবনররয হি  
অনফস হথরক, নমরসস িনরস [রব়ে়া ট়া] হিৌর়ে হি   ়ারয  ়ারয। 
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ন েস  রে স্কয   হ ়াট়ারনজস্ট, ি়াুঁত হবর কর়া, আক়ারি ও়ে়া নব িনবরির্ হয হবুঁরেই 
ররযরি ধ্বংস আর নব ি সৃনষ্টর জিয।  য়ানর ন েসরক খযব  িন্দ করর ি়া নকন্তু হম়াক্ষম 
সময অয়াকিরি য়াওয়ার জরিয কৃতজ্ঞ ি়া  রয  ়াররি ি়া। আি়া কর়া য়ায ন েস য়া 
করররি (মরি  রে এব়ার হবি ব়ে নকিযই হেরেরি) হসট়া  য়ানরর নিক হথরক নফ রের 
মরি়ারয়াি সনররয হিরব। 
 
নফ রের জরিয অর ক্ষ়াই কররব মরি করর আনর হডরস্কর ক়ারি একট়া হ ়াক়া খ়াওয়া 
হেয়ারর বরস  ়ে । হডরস্কর ও র ওর অিট–সম়াপ্ত ফরমট়া ি়া়ে়া আররকনট ব়ে, রক্তবণট 
গ্লনস খ়াম শুিয ররযরি। খ়ারমর ও র রূ ়ান  অক্ষরর হ খ়া। িরজ়ার নিরক েট করর 
একব়ার হিরখ নি   য়ানর হয নফ ে আসরে নক ি়া, খ়ামট়া তয র  নিরয  ়ে । 
 
কয ইকরস্প  
———————– 
নেনঠর ম়ািযরম িনবিরির জিয ময়ানজক হক়াসট 
 
হকৌতূ  ী  য়ানর খ়ামট়া খযর  হেতর হথরক  ়ােটরমরন্টর  ়াত়াগুর ়া হবর কর । িথম 
 ়াত়ার আরর়া ব়াুঁক়া রূ ়ান  বরণটর হ খ়াগুর ়া  রে : 
 
আিযনিক ময়ানজক িয নিয়ায নিরজরক হয়ািয মরি করি ি়া? এরকব়ারর স়াি়ারণ জ়ািযগুর ়া 
িরয়াি ি়া কর়ার জিয অজয ়াত খয ুঁরজ হব়ে়াে? হত়াম়ার স়াি়াম়াট়া য়ািযর জরিয উ  ়ারসর 
 ়াত্র  রযি? 
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এসরবরই জব়াব ররযরি! 
কয ইকরস্প   রে সব-িতয ি, অবযথট, দ্রুত-ফ , স রজ নিক্ষ়া হক়াসট। িত িত  যরুর্ ও 
মন  ়া জ়ািযকর কয ইকরস্প   দ্ধনতরত উ কৃত  রযরি। 
ট স য়াম-এর ম়াজ়াম,রজড, হিই স ন খরিি : 
মরন্ত্র়াচ্চ়ারণ আনম েয র ই নিরযনি ়াম, আর আম়ার হ ়ািি নি   নরব়াররর উ  ়ারসর 
বয়া ়ার! এখি, এক হক়াসট কয ইকরস্পর র  র, আনম এখি  ়ানটটর িিযমনণ, বন্ধয র়া আম়ার 
নসনন্টর িি স যিরির হরনসন র জিয  ়ারয িররি! 
নডডসব়ানর–র ওয়ার ক নড. হজ, িড ন খরিি : 
আম়ার িযবট  জ়ািযরত আম়ার স্ত্রী ি়াক নসটক়ারতি নকন্তু আ ি়ারির েমৎক়ার কয ইকরস্প  
হক়ারসটর এক ম়াস  র আনম ওরক িৃ  ়ান ত র়্ার়ে  নরণত কররত সফ   রযনি! 
িিযব়াি, কয ইকরস্প ! 
 
েমৎক়ার,  য়ানর খ়ারমর হেতররর ব়ানক  ়াত়াগুর ়া ওট়ার ়া। নফল্ে এই কয ইকরস্প  
হক়াসট ে়ারে হকি? ত়ার ম়ারি নক ও  যরর়া যনর জ়ািযকর িয?  য়ানর সরব ম়াত্র  ়েরত 
শুরু করররি,  ়াঠ এক : জ়ািযিণ্ড সনঠকে়ারব ির়া (করযকনট িরয়াজিীয নট স), শুিরত 
হ র ়া  ়ারযর আওয়াজ, নফ ে নফরর আসরি। ত়া়ে়াত়ান়ে  ়ােটরমরন্ট়া নিটগুর ়া খ়ারমর 
হেতর গুুঁরজ নি , িরজ়া হখ়া ়ার ময ূরতট হডরস্কর ও র িয ুঁর়ে ম়ার । 
 
নবজযীর মরত়া  ়ািরি নফ েরক। 
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ওই অিৃিযম়াি হকনবরিটট়া খযবই ি়ামী! আিরন্দর সরে নমরসস িনরসরক ব নি  হস। 
এব়ার ন েসরক আমর়া হবর কররই হিরব়া, নক বর  সযইনট। 
 
 য়ানরর ও র ওর হে়াখ  ়ে  ত়ার র কয কইকরস্প  খ়ামট়ার ও র, হযট়া,  য়ানর এখি 
হিনররত বয রত  ়াররি আরির জ়াযি়ার হেরয িযই নফট িূরর  র়ে আরি। 
 
নফ রের স়াি়া মযখট়া সয়েনকর মরত়া  ়া   রয হির ়া। আররক হেউ হে়ারির ট়ারিটট 
 ওয়ার জিয  য়ানর নিরজরক িস্তুত কর । খযন়েরয হডরস্কর ক়ারি হির ়া  য়ানর, খ়ামট়া 
নিনিরয নিরয একট়া ড্রয়াররর মরিয িয ুঁর়ে ম়ার । 
 
তয নম নক তয নম নক  র়েি ওট়া? দ্রুত অসং েে়ারব ব   হস। 
 
ি়া, ত়া়ে়াত়ান়ে নমথয়া ব    য়ানর। 
 
ি়াুঁটওয়া ়া  ়াত িযরট়া ম রে নফ ে। 
 
যনি আনম জ়ািত়াম তয নম আম়ার বযনক্তিত নেনঠ  ়েরব ি়া এট়া আম়ার িয…আম়ার এক 
বন্ধয র জিয…য়ার জরিযই হ ়াক…হস য়াই হ ়াক…। 
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 য়ানর ওর নিরক ফয়া  ফয়া  করর  যনকরয আরি, সতকট বরট; এতট়া নক্ষপ্ত নফ েরক 
কখিই হিখ়া য়াযনি। ত়ার হে়াখ হজ়া়ে়া হক়াটর হির়ে হবনররয আসরত ে়াইরি, এক 
ি়ার র িরতটর হ নিরত নখেয নি  রে এবং ম়াথ়ার স্ক়াফটট়াও হক়াি ক়ারজ আসরি ি়া। 
 
হবি..য়াও…এবং ক়ারর়া ক়ারি একনট িেও িয..ওট়া িয..যনি তয নম  র়ে ি়া 
থ়ারক়া…এখি য়াও, আম়ারক ন েস সম্পরকট নরর ়াটট ন খরত  রব, য়াও… 
 
নিরজর হসৌে়ারিয নবনেত  য়ানর, হিৌর়ে অনফস হথরক হবনররয হি , কনররড়ার িরর 
উ ররর ত ়ায। নফ রের অনফস হথরক ি়ানস্ত ি়া হ রয হবর  রয আস়া সম্ভবত একট়া 
স্কয   হরকডট। 
 
 য়ানর!  য়ানর! ক়াজ  রযরি হত়া? 
 
ি়ায-মস্তক ীি নিক উর়ে এর ়া একট়া ক্ল়াসরুরমর হেতর হথরক। ওর। হ িরিই  য়ানর 
হিখরত হ   একট়া নবর়াট ক়ার ়া–হস়াি়ান  কয়ানবরিট-এর ধ্বংস সূ্ত , সম্ভবত ওট়া 
অরিক উুঁেয  হথরক হফ ়া  রযনি । 
 
আনম ন েসরক এট়া নঠক নফ রের অনফরসর ও র হফ ়ার জরিয িরর়ানেত কররনি, 
আের র সরে ব   নিক। হেরবনি ়াম নফ রের িৃনষ্ট অিয নিরক হফর়ারি়া য়ারব। 
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ত়া র  তয নমই? কৃতজ্ঞত়ার সরে ব    য়ানর।  য়াুঁ, ক়াজ  রযরি তবনক, আম়ার হক়াি 
ি়ানস্তই  যনি, িিযব়াি, নিক! 
 
ওর়া একসরে কনররড়ার িরর এরি়া ।  য়ানর হখয়া  কর  ি়ায-মস্তক ীি নিক তখিও 
সয়ার  য়ানট্র্রকর িতয়াখয়াি ত্রট়া  ়ারত িরর ররযরি। 
 
আনম যনি ওই মযন্ডনব ীি–নিক়ারর হত়াম়ার জিয নকিয কররত  ়ারত়াম। ব    য়ানর। 
 
জ়াযি়ায ি়াুঁন়েরয হি  ি়ায-মস্তক ীি নিক এবং  য়ানর ওর হেতর নিরয হ ুঁরট ের  
হির ়া। ি়া হির ই মরি ে়া   রত়া; বয়া ়ারট়া বরফ– ়ানির মরিয নিরয হ ুঁরট য়াওয়ার 
মরত়া। 
 
নকন্তু একট়া বয়া ়ার ররযরি য়া তয নম আম়ার জরিয কররত  ়ার, উরত্তনজত  রয ব   
নিক।  য়ানর–আম়ার নক হবনি ে়াওয়া  রব। নকন্তু ি়া, তয নমই  যরত়া ে়াইরব ি়া 
 
নক বয়া ়ার? নজজ্ঞ়াস়া কর   য়ানর। 
 
হবি, ম়ারি, এই  য়ার ়াঈরি আম়ার  ়াুঁেিতম মৃতয যনিবস, ব   ি়ায-মস্তক ীি নিক, 
নিরজরক হস়াজ়া করর মযট়াি়ার সরে ি়াি়া । 
 
ও , ব    য়ানর, তরব নিনশ্চত িয হয ত়ার িযিঃনখত ি়া খযনি  ওয়া উনেৎ। আে়া। 
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আনম একট়া  ়ানটট করনি, নিরে ব়ে স়ে একট়া েূ–িেটস্থ করক্ষ। স়ার়ারিি হথরক বন্ধয র়া 
আসরি। তয নম যনি  ়ানটটরত আস তরব হসট়া আম়ার জরিয খযব সম্ম়ারির বয়া ়ার  রব। 
নমস্ট়ার উইসন  এবং নমস হেে়ারও স্ব়ািত, অবিয নকন্তু ত়ার হেরয আনম বন  নক তয নম 
স্কয র র নফরস্টই য়াও?  য়ানর নেি়ার মরিয  র়ে হিরি  ক্ষয কর  নিক। 
 
ি়া, ত়া়ে়াত়ান়ে ব    য়ানর, আনম আসব… নডয়ার  য়ানর  ট়ার! আম়ার হডথরড  ়ানটটরত! 
এবং, ইতস্তত কররি নিক, উরত্তনজত  রয হিরি হস, হত়াম়ার নক মরি  য হয সয়ার 
 য়ানট্র্করক ব রত  ়াররব আম়ারক কত হবনি েীনতকর এবং নেত্ত়াকর্টক  ়ারি হত়াম়ার 
ক়ারি? 
 
নি–নিশ্চযই, ব    য়ানর। 
 
ওর নিরক ত়ানকরয  ়ানসরত উজ্জ্ব   রয হি  ি়ায-মস্তক ীি নিক। 
 
হডথরড  ়ানটট?  ়ারনমওি আে  নিরয ব  , ক়া ়ে বির   য়ানর ওর আর ররির সরে 
কমি রুরম নমন ত  ওয়ার  র। খযব কম জীনবত ম়ািযর্ আরিি য়ার়া ব়ানজ িরর ব রত 
 ়াররবি, অমি একট়া  ়ানটটরত নিরযরিি–ি়ারুণ আকর্টণীয বয়া ়ার  রব! 
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ম়ািযর্ হকি হসই নিিট়া  ়া ি কররব, হযনিি হস ম়ার়া হিরি? ব   রি, হয ত়ার 
হ ়ািি হ ়ামওয়াকট-এর ম়া   যটন্ত এরসরি। হমজ়াজট়া ওর খ়ার়া । আম়ার ক়ারি মৃতয যর 
মতই নবর়্াি মরি  রে ি়ারণ়াট়া… 
 
খিও ক়ান র মরত়া ক়ার ়া বৃনষ্টর ি়াট আসরি, নকিতয  সবই উজ্জ্ব  এবং আিন্দময। 
আগুরির আে়া নবেয নরত  রে অসংখয আর়াম হকি়ার়ার ও র, হযগুন রত বরস হ ়ারক 
 ়ে়ারি়াি়া করর, আর ়ােি়া করর, ব়ান়ের ক়াজ করর অথব়া হফ্রড ও জজট উইসন র মরত়া 
য়ার়া এই ময ূরতট আর ়ােি়া করর হবর করব়ার হেষ্ট়া কররি সয়া ়াম়ান্ড়াররক নফন স্ট়ার 
আতিব়ানজ খ়াওয়ার  নক  রত  ়ারর। ময়ানজকয়া  জীরবর যে হিয়ার ক্ল়াস হথরক হফ্রড 
এই উজ্জ্ব  কম ়া ররের আগুরি ব়াসক়ারী নটকনটনকরক উদ্ধ়ার করররি। এখি ওট়া এক 
ি  হকৌতূ  ী ম়ািযরর্র ম়ার  হটনবর র ও র আরস্ত নিনক নিনক জ্ব রি। 
 
রি আর  ়ারনমওিরক হকব ম়াত্র নফ ে এবং কয ইকরস্প -এর কথ়াট়া ব রত য়ানে  
 য়ানর এমি সময  ঠ়াৎ স়া ়াম়ান্ড়ারট়া হসস করর িূরিয  ়ানফরয উঠ , রুরমর ে়ারনিরক 
 ়াির র মরত়া ঘযররত ঘযররত উচ্চিরে আগুরির ফয ন ে িয়েরি আর িেন্ড বয়াং বয়াং 
আওয়াজ হবর কররি। হফ্রড আর জরজটর উরদ্দরি  ়ানসট নেৎক়ার করর ি ়া ফ়াট়ারে, 
সয়া ়াম়ান্ড়াররর মযখ হথরক নিিঃসৃত ক্ষয রি ক্ষয রি ত়ার়ার িিটিীয িিিটিী এবং নবরফ়াররণর 
সরে ওট়ার আগুরির মরিয 
 
 ়ান রয য়াওয়া সব নকিয নমর   য়ানরর ম়াথ়া হথরক নফ ে আর কয ইকরম্পর র খ়ারমর 
কথ়াট়া এরকব়াররই উরব হি । 
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*** 
 
হয সমরযর মরিয  য়ার ়াঈি এর ়া,  ঠ়াৎ করর হিয়া হডথরড  ়ানটটরত য়াওয়ার িনতশ্রুনত 
সম্পরকট  য়ানরর আফরস়াস  রত  ়াি । স্কয র র ব়ানক সব়াই ত়ারির িয়ার ়াঈি নফস্ট 
নিরয জল্পি়া কল্পি়া কররি; জীবন্ত ব়ািয়ে নিরয হেট   ট়ারক স়াজ়ারি়া  রযরি,  য়ানেরডর 
নবর়াটক়ায কয মর়ে়াগুর ়ারক  য়ান্ট়ারিটর মরত়া করর ক়াট়া  রযরি, এত ব়ে হয নতিজি 
অি়ায়ারস বসরত  ়ারর এর হেতরর এবং গুজব িন়েরয  র়েরি হয ড়াম্ব রড়ার 
কংক়ার র একট়া ি়ারের ট্র্য রক বযক করররিি। 
 
িনতজ্ঞ়া িনতজ্ঞ়াই, বরসর মরত়া  য়ানররক মরি কনররয নি   ়ারনমওি। তয নম বর ি 
হডথরড  ়ানটটরত য়ারব। 
 
স়াতট়ার সময  য়ানর, রি আর  ়ারনমওি এরকব়ারর  নর ূণট হেট   ট়ার িরজ়া হ নররয 
েূিেটস্থ ক়ার়াি়ারগুর ়ার নিরক  ়া ে়া ়ার ়া। অবিয এর জরিয  ়ার র েকেরক হস়াি়ান  
হিট আর হম়ামব়ানতর িরম আর ়ার আমন্ত্রণ ত়ারিররক এ়ে়ারত  রযরি। 
 
ি়ায-মস্তক ীি নিরকর  ়ানটটর নিরক হযরত কনররড়ারট়াও হম়ামব়ানত নিরয আর ়ানকত কর়া 
 রযরি। নকন্তু অিযরকম হিখ়ারে। আিরন্দর হ ি ম়াত্র হিই : এগুর ়া  ম্ব়া,  ়াত ়া, 
ঘি–ক়ার ়া হম়াম,সবগুর ়া িী  আর ়া নিরয জ্ব রি, ওরির হে়ারখ মযরখও একট়া হেৌনতক 
স্বল্প আর ়া–আুঁি়ানর িন়েরয নিরে। এক একট়া ি়া  ওরী ি়ামরি নসুঁন়ে নিরয আর 
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ত়া ম়াত্র়া ি়ামরি। ঠ়াণ্ড়ায ক়াুঁ রি  য়ানর, নিরজর ে়ারনিরক হ ়াি়াকট়া আরর়া ে়ার ়া করর 
জন়েরয নি । এমি সময শুিরত হ র ়া হযি নবি়া  এক ব্লয়াকরব়ারডট  ়াজ়ারট়া িখ 
আুঁে়ে়ারে। 
 
ওট়া নক নমউনজক? রি নফস নফস করর ব  । একট়া হক়াি়া ঘযরর হিখরত হ র ়া ি়ায-
মস্তক ীি নিক ি়াুঁন়েরয আরি ক়ার ়া হে রেরটর  িট়া হ ়া ়ারি়া একট়া িরজ়ার স়ামরি। 
 
আম়ার নিয বন্ধয র়া, ব   হস হি়ারক, স্ব়ািতম, স্ব়ািতম…হত়ামর়া হয আসরত হ ররি হস 
জরিয আনম য়ার রি়াই আিনন্দত…। 
 
 ়া ক  ়াি়ারি়া  য়াটট়া সনররয হব়া করর ওরিররক হেতরর আমন্ত্রণ জ়াি়া  হস। 
 
অনবশ্ব়াসয একনট িৃিয। ম়ানটর নিরের অন্ধক়ার ক়ার়াকক্ষনট েনতট মযক্ত়ার মরত়া স়াি়া, 
আর ়া িব়া ী নকন্তু অস্বে হ ়ারক, ি়ায সকর ই ড়ান্স হফ্ল়াররর নের়ের নিরক সররি, 
ি়ােরি ওয়া জ নতনরিনট নমউনজকয়া  কর়ারতর ক়াুঁ ়া এবং েয়াব  িরের ত়ার  ত়ার , 
ক়ার ়া ে়ািরর ে়াক়া িটফরম হথরক ব়াজ়ারে একনট অরকটি়া। ম়াথ়ার ও র হথরক 
একনট  ়া়েয ব়ানত  ়াজ়ার ক়ার ়া হম়ামব়ানত হথরক মিযর়ারতর–িী  আর ়াকেট়া ি়ে়ারে। 
ওরির নিিঃশ্ব়াস মযরখর স়ামরিই কয য়াি়া ততনর কররি। হযি নফ্রজ়ারর েয রকরি ওর়া। 
 
আমর়া নক ে়ারনিকট়া একটয  ঘযরর হিখব, িস্ত়াব নি   য়ানর, আসর   ়া িরম কররত 
ে়ারে ও। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য চেম্বাি অ্ব রিক্রেটি । চে. চে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

215 

www.bengaliebook.com                                  িূরেপত্র 
 

 

 
স়াবি়াি হথরক ক়ারর়া হেতর নিরয হযি হ ুঁরট হযও ি়া, ব   রি, একটয  ি়ােট়াস হব়াি 
কররি হস, হর়া ি়ারের হফ্ল়াররর ি়ার িরর  ়াুঁটরত শুরু কর । এক গ্রু  মি ে়ার ি়ারির 
 ়াি নিরয হি , এক  তে়া়ে়া হেি  র়া, হম়াট়ারস়াট়া ফ্র়ায়ার, উৎফয ল্ল  ়াফ ়াফ েূত, 
কথ়া ব রি একজি ি়াইরটর সরে য়ার ক ়ার  হ রি আরি একট়া তীর। ব্ল়ানড হবরি, 
হর়ািী নিথ়ানরি েূত স়ার়া িরীরর রূ ়ান  ররক্তর ি়াি, অিয়ািয েনতট সকর ই ত়ারক 
এন়েরয ে রি হিখ   য়ানর, নকন্তু অব়াক  র ়া ি়া। 
 
ও  ি়া! ব    ়ারনমওি  ঠ়াৎ করর হথরম,। হ িি হফরর়া, হ িি হফরর়া, আনম হম়ানিং 
ম়াটট -এর সরে কথ়া ব রত ে়াই ি়া। 
 
হক? নজজ্ঞ়াস়া কর   য়ানর, হ িি নিরক হযরত হযরত। 
 
হস িথম ত ়ায হমরযরির টযর রট ঘযরর হব়ে়ায, বল্ল  ়ারনমওি। 
 
হস টযর রট ঘযরর হব়ে়ায? 
 
 য়াুঁ। স়ার়া বির িররই টযর টট়া িষ্ট ক়ারণ ি়াযই ওর র়াি  য আর হস টযর টট়ারত 
 ়ানির বিয়া বইরয হিয। এ়ে়ারত  ়ারর  আনম কখরি়া ওখ়ারি য়াইনি। তয নম টযর রট 
হিি আর ও নব ়া  কররি হসখ়ারি নক একট়া েযঙ্কর বয়া ়ার ি়া 
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হিরখ়া, খ়াব়ার! ব   রি। 
 
অন্ধক়ার ক়ার়াকক্ষনটর আররক ি়ারন্ত একট়া  ম্ব়া হটনব , ওট়াও ক়ার ়া হে রেট ে়াক়া। 
ওর়া হটনবর র নিরক এনিরয হির ়া আে  নিরয, নকন্তু  র ময ূরতট জ়াযি়াযই ি়াুঁন়েরয 
 ়ে , েরয। িন্ধট়া এরকব়াররই জঘিযরকরমর নবরনক্তকর। ব়ে ব়ে  ুঁে়া ম়াি সযন্দর 
রূ ়ান  হিরট করর স়ানজরয র়াখ়া  রযরি, হকক, হ ়া়ে়া ক়াঠকয ়ার মরত়া ক়ার ়া, ি়াতয র 
হট্র্র ও র সূ্ত  কর়া ররযরি,  নিররর একট়া ঠ়াুঁই  িমী সবযজ িত্র়াক নিরয ে়াক়া এবং 
সম্ম়ারির জ়াযি়ানটরত, সম়ানিফ রকর আকৃনতর নবি়া  এক িূসর হকক ত়ার ও র 
আ ক়াতর়ার মরত়া আইনসং নিরয হ খ়া : 
 
সয়ার নিরক়া ়াস িয নমমনস– রন ংটি 
মৃতয য ৩১ অরক্ট়াবর, ১৯৪২ 
 
 য়ানর অব়াক  রয হিখরি। একজি হৃষ্ট যষ্ট েূত হটনবর র ক়ারি এরস একটয   য ুঁরক 
হটনব ট়ার মরিয নিরয ের  হির ়া। মযখ  ়া কর়া নি  েূতট়ার হযি হস িযিটন্ধযযক্ত সয়ামি 
ম়ারির হেতর নিরয হযরত  ়ারর। 
 
ওট়ার মিয নিরয হির  নক স্ব়াি  ়াওয়া য়ায?  য়ানর নজজ্ঞ়াস়া কর  েূতট়ারক। 
 
ি়ায, ব   েূতট়া মন ি মযরখ ত়ার র ের  হি  অিযনিরক। 
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আম়ার মরি  য িন্ধট়ারক তীব্রত়া হিয়ার জরিয ওর়া ওট়ারক আরর়া  ুঁনেরযরি, ি়াক িরর 
িযিটন্ধযযক্ত হে়ে়ার ম়াংরসর স্কনটি নডিট়ার আরর়া ক়ারি নিরয অনেরজ্ঞর মত ব   
 ়ারনমওি। 
 
ের ়া এখ়াি এখি হথরক সর়া য়াক, আনম অসযস্থ হব়াি করনি, ব   রি। 
 
ওর়া ঘযররত হ রররি নক  ়াররনি,  ঠ়াৎ কররই হটনবর র নিরে হথরক হবনররয এরস একনট 
হবরটখ়ারট়া ম়ািযর্ ওরির স়ামরি শুরি থমরক ি়াুঁ়ে়ার ়া। 
 
 য়ার ়া, ন েস, ব    য়ানর সতকটত়ার সরে। 
 
ে়ারনিরকর েূতগুর ়ার তয  ি়ায  ট়ারনজস্ট ন েস এরকব়ারর উরট়া, ফয়াক়ারিও িয 
স্বেও িয। ওর  ররি একট়া উজ্জ্ব  কম ়া  ়ানটট  য়াট, একট়া ঘূণট়াযম়াি হব়া ট়াই এবং 
ওর ব়ে িযত়ািী মযখট়ায েও়ে়া  ়ানস। 
 
খ়ারব? সযন্দরে়ারব ফ়াংি়ারস ের়া এক ি়াম ়া হি়া ়া ওরির নিরক ব়ান়েরয িরর নজজ্ঞ়াস়া 
ক  ন েস। 
 
ি়া, িিযব়াি, ব    ়ারনমওি। 
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হত়াম়ারক ম়াটট  সম্পরকট কথ়া ব রত শুরিনি, হবে়ার়া, ব   ন েস, ওর হে়াখ হজ়া়ে়া 
ি়ােরি। ম়াটট -এর উ র অনবে়ারই করররি়া, হবে়ার়া।  ম্ব়া একট়া শ্ব়াস নিরয  ়াুঁফ 
ি়া়ে ,ওয! ম়াটট । 
 
ও ,ি়া, ন েস, ওরক বর ়া ি়া আনম নক বর নি, ও মি খ়ার়া  কররব, দ্রুত  ়াির র 
মরত়া নফস নফস করর ব    ়ারনমওি। আনম নঠক ওট়া নবশ্ব়াস করর বন নি, আনম নকিয 
মরি কনর ি়া ওর ম়ারি-এই হয,  য়ার ়া ম়াটট । 
 
বরস থ়াক়া একট়া হমরয েূত উর়ে এর ়া। িীঘট, কৃি এবং ে়ানিরত হ রে থ়াক়া েয   এবং 
েও়ে়া েিম়ার আ়ে়ার  অিট  যকরি়া  য়ানরর হিখ়া সবরেরয নবর্ণ্ণ হে ়ার়া ম়াটটর র। 
 
নক? নজজ্ঞ়াস়া কর  ি়া  ফয ন রয। 
 
হকমি আরি়াুঁ, ম়াটট ? নজজ্ঞ়াস়া কর   ়ারনমওি, হমনক আন্তনরকত়ায। টযর রটর ব়াইরর 
হত়াম়ারক হিরখ ে়া ই  ়ািরি। 
 
 ়াুঁনে নি  ম়াটট । 
 
নমস হেে়ার এই ম়াত্র হত়াম়ার সম্পরকটই আ ়া  করনি – ব   ন েস িূতটত়ার সরে 
ম়াটটর র ক়ারি ক়ারি। 
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এই ব নি ়াম–ব নি ়াম নক হত়াম়ারক আজ র়ারত কত সযন্দর হিখ়ারে, ন েস এর 
নিরক অনেিৃনষ্ট হ রি ব    ়ারনমওি। 
 
হে়ারখ সরন্দ  নিরয  ়ারনমওরির নিরক ত়াক়া  ম়াটট । 
 
হত়ামর়া আম়ারক নিরয ত়াম়াি়া করি, ব   হস, ওর স্বে নস–থ্র হে়ারখ রূ ়ান  অশ্রু ট  
ট  কররি। 
 
ি়া–সনতয–অরিস্টন -এইম়াত্র ি়া আনম ব  ়াম ম়াটট রক আজ কত সযন্দর  ়ািরি?  য়ানর 
আর ররির  ়াুঁজরর হজ়ারর হখ়াুঁে়া নিরয ব    ়ারনমওি। 
 
ও , য়া…। 
 
হস বর রি… 
 
আম়ার ক়ারি নমথয়া কথ়া ব রব ি়া, ঘি ঘি শ্ব়াস ট়াি  ম়াটট , ওর হে়ারখর  ়ানিরত ব়াি 
ে়াে়া ব়াি, ওর ঘ়ার়ের ও র নিরয খযনিরত ে়াকয ম করর উঠ  ন েস। হত়ামর়া নক মরি 
করর়া হ ়ারক আ়ে়ার  আম়ার সম্পরকট নক বর  হসট়া আনম জ়ানি ি়া? হম়াট়া মটট ! 
কয ৎনসৎ ম়াটট ! য়ারে–ে়াই, হক়াুঁক়ারি়া, মিমর়া ম়াটট ! 
 
তয নম ি়ািওয়া ী ব রত েয র  হিি, ওর ক়ারি নফস নফস করর ব   ন েস। 
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ক়ান্ন়ায হেরে  ়ে  হক়াক়ারি়া ম়াটট , িযরট হবনররয হির ়া ওখ়াি হথরক। ন সও হিৌ়ে়া  
ওর হ িি হ িি, হি়াট হি়াট মটর ওর নিরক িয ুঁ়েরত িয ুঁ়েরত হজ়ারর হজ়ারর ব রি, 
ি়ািওয়া ী! ি়ািওয়া ী! 
 
আ ়া হবে়ার়া! ব   রনমওি িযিঃরখর সরে। 
 
ি়ায-মস্তক ীি নিক নের়ের হঠর  ওরির নিরক এনিরয এর ়া! 
 
এিজয করি হত়া? 
 
ও ! নিশ্চযই, নমথয়া ব   ওর়া। 
 
এরসরি অরিরকই, হবি িরবটর সরে ব   নিক। নব ়া ী নবিব়ার়া হসই হকন্ট হথরক 
এরসরি…এখি আম়ার বকৃ্তত়া হিয়ার সময ি়ায  রয হিরি, আনম য়াই ব়াজি়াি়াররির 
একটয  বন … 
 
নঠক হসই সমযই ব়াজি়াি়ারর়া ব়াজি়া থ়ানমরয নি । ওর়া এবং ওই ক়ার়া িরক়ারষ্ঠ 
য়ার়াই নি  সব়াই এরকব়ারর নিশ্রু   রয হির ়া ময ূরতটর মরিয, ে়ারনিরক ত়াক়ারে 
উরত্তজি়ায, নিক়ানরর  রণটর আওয়াজ হি়াি়া হি । 
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ও ! এই হয এরস হিরি, নতক্তত়ার সরে ব   নিক। 
 
েূ-িেটস্থ করক্ষ হিয়ার র মরিয নিরয সরজ়ারর হবনররয এর ়া এক ডজি অিরীরী হঘ়া়ে়া, 
িরতযকনটর উ র সওয়ার  রয আরি একজি করর ম়াথ়া ীি অশ্ব়ারর়া ী। ওর়া হজ়ারর 
হজ়ারর ত়ান  ব়াজ়া :  য়ানরও ত়ান  ব়াজ়ারত শুরু কর , নকন্তু নিরকর হে ়ার়ার নিরক 
ত়ানকরয ত়ান  ব়াজ়ারি়া বন্ধ করর নি । 
 
হঘ়া়ে়াগুর ়া ি়ারের হফ্ল়াররর নঠক ম়া খ়ারি হিৌর়ে হির ়া, থ়াম , হ িরি এর ়া, স়ামরি 
এরি়ার ়া; স়ামরি নবি়া  এক েূত য়ার ক়াট়া ম়াথ়া ওর নিরজর বির ,  ণট বজ়ার  ও, 
 ়াফ নিরয নিরে ি়াম , ম়াথ়াট়ারক হ ়াকজরির ম়াথ়ার উ রর তয    হযি সব়ার ম়াথ়ার 
উ র নিরয ও হিখরত  ়ায (সব়াই  ়াস । হ ুঁরট নিরকর ক়ারি হির ়া, ম়াথ়াট়া ঘ়ার়ের 
উ র বস়ার ়া। 
 
নিক, িজটি হি়াি়া হি  একট়া। হকমি আরি়া? ম়াথ়াট়া এখিও ওখ়ারিই  য  রি? 
 
ি়াণখযর  একট়া অট্ট ়ানস নি  হস, ি়ায–ম়াথ়া ীি নিরকর ক়াুঁরির ে়া ়ে নি । 
 
স্ব়ািতম,  য়াট্র্ক, ব   নিক আ়েষ্টে়ারব। 
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জীনবতর়া! ব র ি সয়ার  য়ানট্র্ক  য়ানর, রি আর  ়ারনমরির নিরক হে়াখ  ়েরতই এবং 
হযি আশ্চযট  রযরিি এমি একট়া ে়াব করর নির ি এক েূয়া  ়াফ, ওর ম়াথ়াট়া আব়ার 
 র়ে হির ়া। উ নস্থত সকর ই  ়ানসরত হফরট  ়ে । 
 
হবি মজ়ার, মযখ হি়াম়ে়া করর ব   নিক।। 
 
নকিয মরি করর়া ি়া নিক, হমর  হথরক নেৎক়ার করর উঠর ি স়ানর  ়া়ানট্র্রকর ম়াথ়াট়া। 
ত়ারক হয নিক়ারর হয়াি নিরত হিয়া  যনি হস বয়া ়ারর এখরি়া মি খ়ার়া  করর আরি! 
নকন্তু আনম হব়া ়ারত ে়াইনি–ওর নিরক ত়াক়াও 
 
আম়ার মরি  য, ত়া়ে়াত়ান়ে ব    য়ানর, নিরকর অথটরব়াি ে়া নির জব়ারব, নিক খযবই–
েয হ রযরি এবং ম়ারি 
 
 ়া! নেৎক়ার করর উঠ  সয়ার  য়ানট্র্রকর  যনষ্ঠত ম়াখী।ব়ানজ িরর ব রত  ়ানর ও হত়াম়ারক 
ওট়া ব রত বর রি। 
 
আনম নক সব়ার িৃনষ্ট আকর্টণ কররত  ়ানর, আম়ার মরি  য এখি আম়ার বকৃ্তত়া হিয়ার 
সময  রযরি। ব   ি়ায–ম়াথ়া ীি নিক হজ়ারর, হ ুঁরট মরের নিরক হি  এবং একট়া 
বরফ–িীত  স্পট ়াইরটর হেতরর িরবি কর । 
 
আম়ার মৃত  ডট, েদ্রমন  ়া এবং েদ্রর ়ারকর়া, এট়া আম়ার অনত ব়ে িযিঃখ,,, 
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এর র হকউই আর নকিয হি়ারিনি। সয়ার  য়ানট্র্ক আর হ ডর স  ়ারন্টর অি়ার়া নমর  
হ ড– নক হখ ়া শুরু করর নি , উ নস্থত সকর  হখ ়া হিখ়ায বযস্ত  রয  ়ে । বৃথ়াই 
হেষ্ট়া কর  নিক িিটকরির মরি়ারয়াি আকর্টণ কর়ার। নকন্তু  ়া  হির়ে নিরত ব়ািয  র ়া, 
ওর  ়াি নিরয সয়ার  য়ানট্র্রকর ম়াথ়াট়া উর়ে য়াওয়ার সময িিটকরির হস়াচ্চ়ার উল্ল়াস 
হিরখ। 
 
ঠ়াণ্ড়ায  য়ানরর এরকব়ারর জরম য়াওয়ার িি়া, নক্ষরিও হ রযরি। 
 
আনম আর স য কররত  ়ারনি ি়া, নব়ে নব়ে করর ব   রি, ঠ়াণ্ড়ায ি়ারত ি়াুঁত  ়ািরি, 
ব়াজি়াি়ারর়া আব়ার ব়াজ়ারত শুরু কর , েূতগুর ়া সব আব়ার ড়ান্স–হফ্ল়ারর। 
 
ের ়া য়াই,  য়ানরও ব  । 
 
ওর়া আরস্ত আরস্ত িরজ়ার নিরক সরর হযরত  ়াি , ক়ারর়া নিরক ম়াথ়া হির়ে, ক়াউরক 
ে়া ়া  ়ানস নিরয এক নমনিরটর মরিযই ক়ার ়া হম়ামব়ানত জ্ব়া ়ারি়া  য়ারসরজ ের  এর ়া 
ওর়া। 
 
এখিও  যরত়া  যনডং হির্  রয য়াযনি, ররির আি়ানন্বত কণ্ঠস্বর, সব়ার আরি   ঘররর 
ি়া গুর ়ার নিরক এনিয য়ারে ও। 
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এর নঠক  ররই  য়ানর শুিরত হ র ়া। 
 
…হির়ে়া…ফ়ার়ে়া, ম়ারর়া… 
 
হসই একই কণ্ঠস্বর, একই রকম িীত , খযরি কণ্ঠস্বর হযট়া হস শুিরত হ রযনি  
 ক ়ারটটর অনফরস। 
 
হ ়াুঁেট হখরয  ়াথররর হিয়া ট়া আুঁকর়ে িরর হথরম হির ়া হস। সবটিনক্ত নিরয হি়াি়ার 
হেষ্ট়া কররি, ে়ারনিরক হিখব়ার হেষ্ট়া কররি, হে়াখ কয ুঁেরক ি়ায়ান্ধক়ার  য়ারসজট়া হিখ়ার 
হেষ্ট়া কররি। 
 
 য়ানর, হত়াম়ার নক? 
 
ওই কণ্ঠস্বরট়া আর–েয   কর এক নমনিট 
 
..এরত়া ক্ষয ি়াতট..এত নিি িরর… 
 
হি়াি! ব    য়ানর, করণ্ঠ জরুনরে়াব, এবং রি আর  ়ারনমওি ওরক হিরখ এরকব়ারর 
জরম হির ়া। 
 
.. তয়া করর়া… তয়া কর়ার সময… 
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স্বরট়া ক্ষীণ  রয আসরি।  য়ানর নিনশ্চত হয ওট়া েমি িূরর সরর য়ারে উ ররর নিরক। 
অন্ধক়ার নসন ংট়ার নিরক হেরয রই  হস, েয আর উরত্তজি়া ে়াস করররি ওরক; ওট়া 
উ রর য়ারে নক ে়ারব? তরব নক ওট়া ফয়ান্টম, য়ার ক়ারি  ়াথররর নসন ং হক়াি 
বয়া ়ারই িয? 
 
এই  রথ, নেৎক়ার করর ও নসুঁন়ে হবরয উ রর উঠরত শুরু কর  এবং িথম   ঘরর 
িরবি কর । ওখ়ারি নকিয হি়াি়ার আি়া কর়া বৃথ়া, হেট  র র হেতর হথরক  য়ার ়াইি 
নফরস্টর ক রব হেরস আসরি।  য়ানর নসুঁন়ের ম়াবট  ি়া  হবরয হিৌর়ে নেতীয ত ়ায 
উঠ , রি আর  ়ারনমওি ওর হ িি হ িি। 
 
 য়ানর, আমর়া নক 
 
সিি! 
 
ক়াি  ়াত   য়ানর। খযব ক্ষীণে়ারব উ ররর ত ়া হথরক, এবং েরমই ক্ষীণতর শুিরত 
হ র ়া হস কণ্ঠস্বর…আনম ররক্তর িন্ধ  ়ানে…আনম ররক্তর িন্ধ  ়ানে? 
 
ওর  ়াকস্থ ী হযি হেতরর হসুঁনিরয হি । ক়াউরক ও হমরর হফ রব! ও নেৎক়ার করর 
উঠ । রি আর  ়ারনমওরির েয়াব়ােয়াক়া খ়াওয়া হে ়ার়া উর ক্ষ়া করর ও এর  ররর 
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ত ়ায উঠরত শুরু ক   হিৌর়ে এক একব়ারর নতি নতিনট করর নসুঁন়ের ি়া  হেরে। 
ওর নিরজর  ়ারযর িরের ব়াইরর শুিরত হেষ্ট়া কররি ও। 
 
িেণ্ড হবরি  যরর়া তৃতীয ত ়াট়া েরর্ হব়ে়া   য়ানর, রি আর  ়ারনমওি ওর  ়াুঁ ়ারে ওর 
হ িি হ িি। হির্ একট়া হক়াি়ায এরস হম়া়ে ঘযররই হ   খ়ান   য়ারসজ। 
 
 য়ানর,  যরর়া বয়া ়ারট়া নক  রে? ব   রি মযখ হথরক ঘ়াম মযিরত মযিরত। আনম নকিয 
শুিরত  ়াইনি… 
 
নকন্তু  ঠ়াৎ ঘি ঘি নিিঃশ্ব়াস হফ    ়ারনমওি, স়ামরির কনররড়ারট়া হিনখরয। 
 
হিরখ়া! 
 
স়ামরির হিয়ার  নক হযি একট়া েকেক কররি। স়ামরি হির ়া ওর়া, িীরর, অন্ধক়াররর 
মরিয হে়াখ কয ুঁেরক। িযই জ়াি়া ়ার ম়া খ়ারির হিয়ার  এক ফয ট উুঁেয  উুঁেয  অক্ষর, জ্ব ন্ত 
মি়ার র আর ়া ন  নম  কররি। 
 
হি়া িীযত়ার িরক়াষ্ঠনট হখ়া ়া  রযরি। 
উত্তর়ানিক়াররর িত্রুর়া, স়াবি়াি। 
 
ওট়া নক নিরে  য  রি? ব   রি, ওর স্বরর স়াম়ািয ক়া ি। 
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ক়াি়াক়ানি হ ৌঁরি  য়ানর ি়ায  ়া ন ির   র়ে নিরযনি । হমর রত  ়ানির রীনতমত একট়া 
হড়াব়া ততনর  রয আরি। রি আর  ়ারনমওি ওরক িরর হফ  , এবং ইনে ইনে করর 
হ খ়াট়ার নিরক এরি়ারে, নিরের একট়া ঘি ি়ায়ার ও র হে়াখ নস্থর। একই সরে ওর়া 
নতিজুঁি বয রত  ়ার  ওট়া নক, সরে সরে  ়াফ নিরয হ িরি সরর এর ়া। 
 
নমরসস মনরস, হকয়াররটক়াররর নব়ে়া ট়া টেট  ়াি়ারি়ার ব্রয়ারকট িরর হ রজ  য র  
ররযরি। িক্ত ক়ারঠর মরত়া নমরসস মনররসর হে়াখ িযরট়া  যরর়া হখ়া ়া এবং এক িৃনষ্টরত 
ত়ানকরয ররযরি। 
 
করযক ময ূরতটর জিয ওর়া ি়ে  ি়া। ত়ার র রি ব  , ের ়া এখ়াি হথরক ের  য়াই। 
 
আম়ারির নক একব়ার স়া ়াযয কর়ার হেষ্ট়া কর়া উনেৎ িয–হবখ়াপ্প়াে়ারবই ব    য়ানর। 
 
নবশ্ব়াস করর়া, ব   রি। আম়ারিররক এখ়ারি হকউ হিখযক এট়া ে়ানে ি়া। 
 
নকন্তু অরিক হিরী  রয হিরি। গু়ে গু়ে আওয়াজ  ়াওয়া হির ়া, হযি হক়াি িূররর 
বজ্রধ্বনি, ওরির জ়ানিরয নি  হয, এইম়াত্র নফস্ট হির্  র ়া। ওর়া হযখ়ারি ি়াুঁন়েরয আরি 
ত়ার িযই নিক হথরকই িত িত  ়ারযর আওয়াজ  ়াওয়া হির ়া নসুঁন়ে হেরে উ রর 
উঠরি। সরে হি়াি়া য়ারে েূনররে়াজরির  র ম়ািযরর্র সযখ–িরল্পর আওয়াজ;  র 
ময ূরতটই, িয নিক হথরকই ি়াত্রর়া হযি হজ়ায়াররর মরত়া  য়ারসরজ এরস  ়ে । 
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বকবক, উরত্তনজত কথ়াব়াতট়া এবং সব িে এক   রক হথরম হি  যখিই স়ামরির 
ি়াত্ররির হে়াখ  য  ন্ত নব়ে়া ট়ার ও র  ়ে ।  য়ানর, রি আর  ়ারনমওি ি়াুঁন়েরয ররযরি 
অিযরির হথরক নবনেন্ন, কনররড়াররর ম়া খ়ারি, নিরবত়া হিরম এরসরি, ি়াত্রর়া সব়াই 
হঠর  স়ামরি আসরত ে়াইরি নবেৎস িৃিযট়া হিখ়ার জরিয। 
 
নিরবত়ার মরিয হক হযি নেৎক়ার করর উঠ । 
 
উত্তর়ানিক়াররর িত্রুর়া, স়াবি়াি! এর র হত়াম়ারির  ়া ়া, ম়াডব্ল়াডস! 
 
কথ়াট়া বর রি ড্রয়ারক়া ময়া ফয। হঠর  স়ামরি ের  এরসরি ও, ওর স়ার র মরত়া হে়াখ 
হজ়া়ে়া  ঠ়াৎ কররই হযি জীবন্ত  রয হিরি, ওর রক্তিূিয মযখট়া এখি রনক্তম, যখি হস 
হিখ   য  ন্ত অি়ে নব়ে়া ট়ারক। 
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চদ্যা  র খি 
 
এখ়ারি নক  রে? নক  রে? হক়াি সরন্দ  হিই ময়া ফয-এর নেৎক়ারর আকৃষ্ট  রয, 
অরি়াস নফ ে ক়াুঁি নিরয নে়ে এনিরয এর ়া। এর র ও নমরসস িনরসরক হিখরত 
হ র ়া, েরয নিরজর মযখ আুঁকর়ে ির । 
 
আম়ার হব়ে়া ! আম়ার হব়ে়া ! নমরসস িনররসর নক  রযরি? তীক্ষ্ণ করন্ঠ হেুঁনেরয উঠ  
নফ ে। 
 
ওর নঠকরর হবনররয আস়া হে়াখ হজ়া়ে়া  ়ে   য়ানরর ও র। 
 
তয নম! নেৎক়ার করর উঠ  ও, তয নম! তয নমই আম়ার নব়ে়া রক  তয়া কররি! তয নম ওরক 
হমরর হফর ি! আনম হত়াম়ারক খযি করব! আনম হত়াম়ারক 
 
অরি়াস! 
 
ড়াম্ব রড়ার এরস উ নস্থত। সরে আরর়া করযকজি নিক্ষক। ময ূরতটর মরিয নতনি  য়ানর, 
রি আর  ়ারনমওরির  ়াি ক়ানটরয নিরয মি়া  আুঁটক়ারি়ার ব্রয়ারকট হথরক নমরসস 
িনরসরক ি়ান়েরয নির ি। 
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আম়ার সরে এরস়া অিট়াস, নফ েরক ব র ি ড়াম্ব রড়ার। হত়ামর়াও এরস়া নমস্ট়ার 
 ট়ার, নমস্ট়ার উইসন  এবং নমস হেে়ার। 
 
 ক ়াটট আের র সরে স়ামরি এরস ব র ি, আম়ার অনফসট়া সবরেরয ক়ারি, 
হ ডম়াস্ট়ার নঠক উ ররর ত ়ায–নিজ হক়াি সংরক়াে কররবি ি়া 
 
িিযব়াি, নিল্ডরয, ব র ি ড়াম্ব রড়ার। 
 
নিরব নে়েট়া িযই ে়াি  রয হির ়া ওরিররক য়াওয়ার  থ করর হিওয়ার জিয।  ক ়াটট 
উরত্তনজত এবং নিরজরক খযব গুরুে ূণট ে়াবরিি, ড়াম্ব রড়াররর হ িি হ িি দ্রুত 
এনিরয হির ি, আরর়া হির ি িরফসর ময়াকরি়াি়াি  এবং হেই । 
 
ওর়া  ক ়ারটটর অন্ধক়ার অনফরস েয করতই হিয়ার  নকিয ি়ে়াে়ে়ার িে হ র ়া  য়ানর, 
হিখ  িনবরত হয  ক ়াটটগুর ়া ররযরি ট়ার করযকট়া দ্রুত িৃনষ্টর ব়াইরর ের  য়ারে। 
আস   ক ়াটট হম়ামব়ানত জ্ব়ান রয হ িরি সরর এর ি। হডরস্কর উ র নব়ে়া ট়ারক হররখ 
ওরক  রীক্ষ়া কররত  ়াির ি ড়াম্ব রড়ার। ে়াযনবক ে়ার র মরিয ে়া ়া উরত্তজি়ায  য়ানর, 
রি আর  ়ারনমওি নিরজরির মরিয িৃনষ্ট নবনিময কর , হম়ামব়ানতর আর ়ার ব়াইরর 
হেয়ারর বস । ত়ানকরয আরি ওর়া হডরস্কর নিরক। 
 
ড়াম্ব রড়াররর আুঁক়া  ম্ব়া ি়াকট়া নমরসস িনররসর হ ়াম হথরক হব়াি য এক ইনে িযররও 
হিই। অিটেন্দ্র়াকৃনতর েিম়ার মিয নিরয নতনি নিনবষ্ট মরি হব়ে়া ট়ারক  রীক্ষ়া 
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করনির ি, ওর িীঘট আেয  গুর ়া হব়ে়া ট়ারক খযব আরস্ত আরস্ত  রখ করনি । িরফসর 
ময়াকরি়াি়াি ও  য ুঁরক আরিি এরকব়ারর ক়ারি, ওর হে়াখ িযরট়া সরু  রয আরি। ওরির 
হ িরি  য ুঁরক ররযরি হেই , ওর অরিটকট়া ি়ায়ার মরিয। মযরখ এক অদ্ভযত অনেবযনক্ত। 
মরি  রে হযি ি়া  ়াস়ার জরিয সবট়াত্মক হেষ্ট়া কররি। এবং ওরির ে়ারনিরক হযি 
ব়াত়ারস হেরস নস্থর  রয আরিি  ক ়াটট আর ি়াি়া  র়ামিট নিরেি। 
 
নিশ্চযই একট়া ি়া ই ওরক  তয়া করররি। সম্ভবত ওট়া নি  ট্র়্ান্সমনেনফয়াি টেট়ার। 
আনম এট়ারক অরিকব়ার বযব ়ার  রত হিরখনি, িযেট়ািয হয আনম হসখ়ারি নি ়াম ি়া, 
আনম সনঠক নব রীত ি়া ট়া জ়ানি হযট়া ওর জীবি রক্ষ়া কররত  ়ারত… 
 
 ক ়ারটটর মন্তরবযর সরে নমরি হি  নফ ে-এর শুকরি়া যন্ত্রণ়াি়াযক ক়ান্ন়া। হডরস্কর 
 ়ারিই একট়া হেয়ারর ি  করর বরসরি হস, নকন্তু নমরসস িনররসর নিরক ত়াক়ারত 
 ়াররি ি়া, িয ়ারতর ত়া যরত ির়া ওর মযখ। যতই অ িন্দ করুক এই ময ূরতট  য়ানর 
নফ ে-এর জরিয িযিঃখরব়াি ি়া করর  ়ার  ি়া, যনিও নিরজর িযরবস্থ়ায িযিঃখরব়ারির হেরয 
ওট়া নকিযই িয। ড়াম্ব রড়ার যনি ওর কথ়া নবশ্ব়াস কররি, তরব এব়ার  য়ানররক অবিযই 
স্কয   হথরক বন স্ক়ার  রত  রব। 
 
িম আুঁটরক ড়াম্ব রড়ার নবনেত্র সব িে আউর়ে য়ারেি এবং নমরসস িনরসরক ওর 
নিরজর জ়ািযিণ্ডট়া নিরয ব়ার ব়ার িয ুঁরয য়ারেি, নকন্তু নকিযরতই নকিয  র ়া ি়া। 
একে়ারবই  র়ে ররযরি নমরসস িনরস হযি এইম়াত্র হেতরর খ়ে  যরর ত়ারক ব়াি়ারি়া 
 রযরি। 
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…আম়ার মরি এরকমই একট়া নকিয  রযনি  ওউয়াি়াডওিও-এ, ব র ি  ক ়াটট, 
নসনরজ আেমণ,  যরর়া ঘটি়াট়া আম়ার আত্মজীবিীরত ররযরি। ি রব়াসীরক নবনেন্ন 
রকরমর মন্ত্র যত কবে নিরযনি ়াম বয়া ়ারট়া স়ারথ স়ারথ হির্  রয নিরযনি … 
 
হিয়ার  হ ়া ়ারি়া  ক ়ারটটর িনবগুর ়া সব একমত  রয ম়াথ়া ি়া়েরি। একজি ওর 
নিরজর 
 
অবরিরর্ ড়াম্ব রড়ার হস়াজ়া  রয ি়াুঁ়ে়ার ি। 
 
অিট়াস, ও মররনি, আরস্ত করর ব র ি নতনি। 
 
 ক ়াটট গুণনির ি কট়া  তয়া নতনি হঠনকরযরিি, ম়া  রথ হথরম হির ি। 
 
মররনি? ক়ান্ন়ায ি ়া বযরজ এর ়া নফ ে-এর। আেয র র ফ়াুঁক নিরয নমরসস িনরসরক 
হিখ । নকন্তু ও জরম িক্ত  রয হিরি হকি? 
 
ওর নেন্ত়া–ক়াজ–ে ৎ িনক্ত রন ত করর ওরক জ়ািয কর়া  রযরি, ব র ি ড়াম্ব রড়ার। 
আ ! আনমও হস রকমই হেরবনি ়াম! ব র ি  ক ়াটট। নকন্তু নক ে়ারব, আনম ব রত 
 ়ারব ি়া… 
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ওরক নজজ্ঞ়াস়া করি! তীক্ষ্ণ নেৎক়ার করর ব   নফ ে ওর ক়ান্ন়ারেজ়া মযখট়া  য়ানরর 
নিরক নফনররয। 
 
নেতীয বরর্টর হকউ এট়া কররত  ়ারর ি়া, িৃঢ়ে়ারব ব র ি ড়াম্ব রড়ার। এর জরিয 
িরয়াজি সবরেরয অেসর ক়ার ়া ময়ানজক সম্পরকট জ্ঞ়াি 
 
ওই করররি, ওই করররি! ব   নফ ে,ওর হফ়া ়া মযখট়া  ়া  টকটরক  রয হিরি। 
আ নি হিরখরিি হিয়ার  ও নক ন রখরি! আম়ার অনফরস–ও হ রযরি–ও জ়ারি আনম–
আনম–নফ রের হে ়ার়ায দ্রুত  নরবতটি  রে। ও জ়ারি আনম একজি স্কয ইব! কথ়া হির্ 
কর  নফ ে। 
 
আনম কখিও নমরসস িনরসরক স্পিট কনরনি! ব    য়ানর হজ়ারর, সব়াই ওর নিরক 
ত়ানকরয আরি, বয়া ়ারট়া ওরক অস্বনস্তরত হফর  নিরযরি। এমিনক হিয়ার র িনবগুর ়ার 
 ক ়াটটগুর ়া  যটন্ত ওর নিরক ত়ানকরয আরি। এবং আনম জ়ানিও ি়া স্কয ইব ক়ারক বর । 
 
র়ানবি! ি়াুঁতমযখ নখুঁনেরয ব   নফ ে। ও আম়ার কয ইকরস্প -এর নেনঠট়া ও হিরখ 
হফর রি! 
 
যনি আনম কথ়া ব রত  ়ানর হ ডম়াস্ট়ার ম ়ািয, ি়ায়ার মরিয হথরক বর  উঠর ি 
হেই । এবং নব রির আিঙ্ক়া সম্পরকট  য়ানরর হব়াি বৃনদ্ধ হ র ়া, ও নিনশ্চত হয হেই  
য়াই ব যক ি়া হকি হসট়া কখিই ত়ার  রক্ষ য়ারব ি়া। 
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 ট়ার এবং বন্ধয র়া  যরত়া েয   সমরয েয   য়াযি়ায নি , ব   হস। ওর মযরখ স়াম়ািয 
একট়া নবদ্রুর র  ়ানস, হযি এই বয়া ়ারর ওর যরথষ্ট সরন্দই ররযরি। নকন্তু এখ়ারি হবি 
সরন্দ জিক বয়া ়ার সয়া ়ার ঘরটরি। ওর়া উ ররর কনররড়ারর নক করনি ? ওর়া 
 য়ার ়াঈি নফরস্ট এরকব়াররই য়াযনি, হকি? 
 
 য়ানর, রি আর  ়ারনমওি এক স়ারথ হডথ–হড  ়ানটট সম্পরকট বয়াখয়া নিরত শুরু কর , … 
ওখ়ারি িত িত েূত নি  ওর়া স়াক্ষয হিরব হয আমর়া ওখ়ারিই নি ়াম 
 
নকন্তু  রর হকি নফস্ট-এ এর  ি়া? নজজ্ঞ়াস়া ক   হেই , হম়ারমর আর ়ায ওর ক়ার ়া 
হে়াখ হজ়া়ে়া েকেক কররি। ওই কনররড়ারর নক করনির ? 
 
রি আর  ়ারনমওি িযজরিই  য়ানরর নিরক ত়াক়ার ়া। 
 
ক়ারণ–ক়ারণ, ব    য়ানর, ওর হৃৎন ণ্ড খযব হজ়ারর হজ়ারর ে রি; হেতর হথরক হক হযি 
ওরক ব   যনি ও বর  হয ওরক এখ়াি  যটন্ত নিরয এরসরি এমি একট়া কণ্ঠস্বর হযট়া 
হকব  হসই শুিরত  ়ারর আর হকউ ি়া, ত়া র  হসট়া হকউই নবশ্ব়াস কররব ি়া, আমর়া 
ক্ল়ান্ত নি ়াম এবং নবি়াি়ায শুরত য়ানে ়াম, ব    য়ানর। 
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র়ারতর খ়াব়ার ি়া হখরযই? নজজ্ঞ়াস়া কর  হেই , ওর কৃি মযখট়ায নবজযীর  ়ানস। 
আম়ার মরি  য ি়া েূরতর়া ত়ারির  ়ানটটরত জীবন্ত ম়ািযরর্র খ়াওয়ার উ যযক্ত খ়াব়ার 
নিরযরি। 
 
আমর়া ক্ষয ি়াতট নি ়াম ি়া, হজ়াররই ব   রি, ত়ার হ টও গু়ে গু়ে করর উঠ  হজ়ারর। 
 
হেই -এর হি়াংর়া  ়ানসট়া আরর়া ব়ে  র ়া। 
 
আম়ার মরি  রে  ট়ার  যরর়া সনতযট়া ব রি ি়া, ব র ি হেই । আম়ার িস্ত়াব  যরর়া 
সনতযট়া ি়া ব ়া  যটন্ত ওর নকিয নকিয সয নবি়া ব়ানত  কর়া হযরত  ়ারর। আনম 
বযনক্তিতে়ারব ে়াবনি ও যতক্ষণ  যটন্ত ি়া এ বয়া ়ারর সমূ্পণট সৎ  রে ততনিি  যটন্ত 
ওরক নেনফল্ডর নকনডে নটম হথরক িতয়া ়ার কর়া হ ়াক। 
 
সনতয, হসরের়াস, ব র ি িরফসর ময়াকরি়াি়াি  ি়ার়ার ়া করণ্ঠ, ওর নকনডে হখ ়া বন্ধ 
করব়ার মরত়া ক়ারণ হত়া আনম হিখরত  ়ানে ি়া। এই নব়ে়া ট়ার ম়াথ়ায  ়া়েয  নিরয হত়া 
ম়ার়া  যনি।  ট়ার হয অিয়ায করররি ত়ার হক়াি িম়াণ হিই। 
 
অন্তরেটিী িৃনষ্টরত  য়ানরর নিরক ত়ানকরয আরি ড়াম্ব রড়ার। ওর ন কনমক কর়া  ়াল্ক়া–
িী  িৃনষ্টর স়ামরি  য়ানরর মরি  র ়া ওরক হযি এে–হর কর়া  রে। 
 
নিরিট়ার্, হয  যটন্ত ি়া িম়ানণত  রে হি়ার্ী, হসরের়াস, ব র ি ড়াম্ব রড়ার িৃঢ়স্বরর। 
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নক্ষপ্ত হিখ়ার ়া হেই রক। নফ েরকও। 
 
আম়ার নব়ে়া রক জ়ািয কর়া  রযরি! নেৎক়ার করর উঠ  নফ ে, ওর হে়াখ হবনররয 
 র়েরি। আনম ি়ানস্ত হিখরত ে়াই! 
 
আমর়া ওরক সযস্থ করর তয  রত  ়ারব, অিট়াস, তিরযটর সরে ব র ি ড়াম্ব রড়ার। সম্প্রনত 
ময়াড়াম স্প্র়াউট নকিয হমিরড্রক সংে  করররিি। ওগুর ়া  ূণট ম়াত্র়ায ব়ে  ওয়া ম়াত্র 
একট়া ওর্যি ততনর কর়ারব়া হযট়া নমরসস িনরসরক সযস্থ করর তয  রব। 
 
আনমই ব়াি়ারব়া ওট়া, ি়াক ি ়ার ি  ক ়াটট। আনম ওট়া ততনর কররনি কম হস কম 
একি ব়ার, ঘযরমর মরিযও আনম একট়া হমরিড্রক  যিজটীবিী ততনর কররত  ়ানর 
 
ম়াফ কররবি, ব   হেই  নিত  করণ্ঠ, আম়ার নবশ্ব়াস এই স্কয র  আনমই ওই নবর্রযর 
নিক্ষক। 
 
নবব্রতকর নিরবত়া হিরম এর ়া ঘরর। 
 
হত়ামর়া হযরত  ়ারর়া,  য়ানর, রি আর  ়ারনমওরির উরদ্দরি ব র ি ড়াম্ব রড়ার। 
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হিৌ়ে ি়া নিরয যত ত়া়ে়াত়ান়ে সম্ভব তত ত়া়ে়াত়ান়ে হবনররয এর ়া ওর়া।  ক ়ারটটর 
অনফস হথরক হবনররয এক ত ়া উ রর উরঠ, ওর়া একনট িূিয ক্ল়াস রুরম েয রক নিিঃিরে 
িরজ়া বন্ধ করর নি । বন্ধয রির মন ি মযরখর নিরক হে়াখ কয ুঁেরক ত়াক়া   য়ানর। 
 
হত়ামর়া নক মরি করর়া ওই অিনররীর কণ্ঠস্বর সম্পরকট আম়ার স়াফ স়াফ বর  হিয়া 
উনেত নি ? 
 
ি়া, নবন্দয ম়াত্র নেি়া ি়া করর ব   রি। অিযর়া শুিরত  ়ায ি়া হয স্বর হসট়া শুিরত 
 ়াওয়া হক়াি ে়া   ক্ষণ িয, এমি নক জ়ািযর িয নিয়ারতও। 
 
ররির স্বরর এমি নকিয নি  হয  য়ানর ব়ািয  র ়া নজজ্ঞ়াস়া কররত, তয নম আম়ারক নবশ্ব়াস 
করর়া, ত়াই ি়া? 
 
নিশ্চযই কনর, রি দ্রুত ব  । নকন্তু হত়াম়ারক ম়ািরত  রব এট়া স্ব়াে়ানবক িয… 
 
আনম জ়ানি স্ব়াে়ানবক িয, ব    য়ানর।  যরর়া বয়া ়ারট়াই অস্ব়াে়ানবক েয তয র়ে। হিয়ার র 
হ খ়াট়া হযি নক নি ? ঘরট়া হখ়া ়া  রযরি…ওট়ারই ব়া ম়ারি নক? 
 
জ়ারি়া, একট়া  যররি়া েৃনতর ঘন্ট়া হযি হবরজ উঠ , ব   রি িীরর িীরর। আম়ার মরি 
 ়েরি হক হযি একট়া িল্প বর নি  হ ়াি়াটটস-এ হি়া ি িরক়াষ্ঠ থ়াক়ার কথ়া… হব়াি য 
নব  বর নি … 
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আর স্কয ইব ম়ারিই ব়া নক? নজজ্ঞ়াস়া কর   য়ানর। 
 
রিরক একট়া ে়া ়া  ়ানস িমি কররত হিরখ নবনেত  র ়া  য়ানর। 
 
ম়ারি-এট়া  ়ানসর হক়াি বয়া ়ার িয। নকন্তু নফ ে হযমি বর রি..ব   রি। স্কয ই  রে 
হসই বযনক্ত য়ার জন্ম জ়ািয  নরব়ারর নকন্তু ত়ার হক়াি জ়ািযিনক্ত হিই। অরিকট়া ম়াি –
জরন্মর জ়ািযকররর নঠক নব রীত, নকন্তু স্কয ইব  ওয়াট়া খযবই অস্ব়াে়ানবক। যনি এমি  য 
হয নফ ে কয ইকরস্প  হক়াি হক়াসট হথরক জ়ািয নিখরি, ত়া র  ত়াম়ার ি়ারণ়া ও নিশ্চযই 
স্কয ইব। ত়া র  অরিক নকিযর বয়াখয়াও  ়াওয়া য়ারব। হযমি, হকি হস ি়াত্ররির এরত়া 
ঘৃণ়া করর। রি একট়া তৃনপ্তর  ়ানস নি । হস খযবই নবতৃষ্ণ। 
 
হক়াথ়াও একট়া ঘন়ে হবরজ উঠ  মিযর সযরর। 
 
মিযর়াত, ব    য়ানর। ের ়া হেই  এরস আব়ার অিয একনট বয়া ়ারর ফ়াুঁনসরয হিয়ার 
আরি শুরত য়াই। 
 
*** 
 
করযকনিি িরর, স্কয র  নমরসস িনররসর উ র আেমণ ি়া়ে়া অিয কথ়া  রযরি কমই। 
হযখ়ারি নব়ে়া ট়া আে়ান্ত  রযনি  ব়ার ব়ার হসখ়ারি নিরয, হযি আেমণক়ারী নফরর 
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আসরত  ়ারর, নফ েই ঘটি়াট়ারক সব়ার মরি ত়াজ়া হররখরি।  য়ানর ওরক নমরসস 
হস্ক়ায়াসট-এর সবট করমট বযব ়াররয়ািয ময়ানজকয়া  হমস নরমযে়ার নিরয হিয়া  ন খিট়ারক 
মযরি হফ ়ার জরিয ঘর্রত হিরখরি, নকন্তু হক়াি ফ   যনিিঃ অক্ষরগুর ়া এখিও েকেক 
কররি হযি  ়াথরর হখ়াি়াই কর়া। যখি অকয স্থ   ়া ়ার়া নিরে ি়া নফ ে তখি হে়াখ 
 ়া  মযখ হি়াম়ে়া নফ ে কনররড়ার িরর  ়াুঁটরি, হক়াি ক়ারণ ি়া়ে়াই হজ়ারর শ্ব়াস হফ ়ার 
জিয ব়া খযনি হিখ়ারের মরত়া অ র়ারির ি়ারয হক়াি ি়ারত্রর উ র  ়াুঁন রয  র়ে 
নডরটিিি নিরয নিরে। 
 
নমরসস িনররসর িযেট়ারিয নজনি উইজন  খযবই নবেন ত। ররির কথ়া অিযয়াযী হস খযব ব়ে 
নব়ে়া –হিমী। 
 
নকন্তু নমরসস মনরসরক হত়াম়ার সনতযই জ়াি়ার িরক়ার হিই, িি ব   নজনিরক। সনতয 
ব রত নক, ওরক ি়া়ে়া আমর়া অরিক হবনি ে়া  আনি, নজন র হঠ়াুঁট হকুঁর  উঠ । এই 
িররির ঘটি়া হ ়াি়াটট-এ অ র  ঘরট ি়া, বি ওরক আশ্বস্ত কর । ক়াজনট হয করররি 
এই বিম়ািট়ারক িরর স্কয   হথরক হবর করর নিরত ওরির হক়াি সমযই  ়ািরব ি়া। 
আনম শুিয আি়া কনর ওরক হবর করর হিয়ার আরি ও হযি নফ েরক জ়ািয করর য়ায। 
আনম শুিয ঠ়াট্ট়া করনি ়াম নজনিরক ফয়াক়ারি  রত হিরখ ত়া়ে়াত়ান়ে ব   রি। 
 
 নমরসস িনররসর ও র আেমণট়া  ়ারনমওরির ও রও িে়াব হফর রি।  ়ে়ারি়াি়ার 
হ িরি হবি সময বযয কর়া  ়ারনমওরির জিয হক়াি অস্ব়াে়ানবক বয়া ়ার নি  ি়া, নকন্তু 
এখি ব রত হির  আর নকিযই কররি ি়া  ়ে়ারি়াি়া ি়া়ে়া। হস হয নক কররি হস 
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বয়া ়ারর নজজ্ঞ়াস়া কররও  য়ানর আর রি হক়াি সিযত্তর  ়ারে ি়া, এবং  রবতটী বযিব়াররর 
আরি ওর়া জ়ািরতও  ়ার  ি়া 
 
হ ়ািি ক্ল়ারস  য়ানররক অনতনরক্ত সময থ়াকরত  রে, হেই  ওরক আুঁটরক নিরযরি 
হডস্ক-এর ও র হথরক নটউবওয়ামট ঘরর্ তয  ব়ার জরিয। দ্রুত  ়াে হসরর  য়ানর ও রর 
হি   ়াইরব্রনররত ররির সরে হিখ়া কররত,  রথ জ়ানস্টি নফে হফ্রেন   ়ার নজর 
 ়াফ  ়াফ হির নটরক ওর নিরক আসরত হিখ ।  য়ানর হযই ি়া মযখ খযর রি  য়ার ়া 
ব ়ার জরিয, অমনি জ়ানস্টি ওরক হিখ , হিরখ  ঠ়াৎ ঘযর  এবং নব রীত নিরক িযরট 
হবনররয হি । 
 
রিরক হ র ়া  ়াইরব্ররীর হ িি নিরক, ওর ময়ানজরকর–ইনত ়াস হ ়াম ওয়াকট হমর  
নিরে। িরফসর নবি নতি ফয ট  ম্ব়া এক রেি়া হেরযরিি, ইওরর়া ীয জ়ািযকররির 
মিযযযিীয সম়ারবি সম্পরকট। 
 
নবশ্ব়াস  রে ি়া এখিও আট ইনে ঘ়াটনত ররযরি… নক্ষপ্ত  রয ব   রি, ওর হ খ়ার 
 ়ােটরমন্ট নিটখ়াি়া  ়াত হথরক হির়ে নিরয, ওট়া আব়ার নিরজই নিরজই হি়া   রয গুনটরয 
হি । আর ক্ষয রি গুরি অক্ষর নিরয  ়ারনমওি নক ে়ার ফয ট স়াত ইনে ন রখ হফর রি। 
 
ও হক়াথ়ায? নজজ্ঞ়াস়া কর   য়ানর, ম়া ়ার নফত়াট়া  ়ারত নিরয নিরজর হ ়াম ওয়াকটখ়াি়া 
হমর  ির । 
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ওইনিরক হক়াথ়াও ররযরি, বইরযর ত়াকগুর ়ারক হিনখরয ব   রি। আররকনট বই 
খয ুঁজরি। আম়ার মরি  য নেস্টম়ারসর আরিই ও  যরর়া  ়াইরব্ররীট়া  র়ে হফ রব। 
 
রিরক বয    য়ানর, ওরক জ়ানস্টি নফে হফ্লে়াররর  ়ান রয য়াওয়ার কথ়া। 
 
জ়ানি ি়া তয নম এগুর ়ারক  ়াত্ত়া ি়াও হকি, আম়ার হত়া মরি  য ও একট়া ইনডযট, ব   
রি ন খরত ন খরত, ওর হ খ়া যতট়া সম্ভব ব়ে কররত কররত।  ক ়ারটটর নবর়াট নকিয 
ব়া ম ৎ  ওয়ার র়ানবি িল্পগুর ়া– 
 
বযকরি রফর মরিয হথরক  ়ারনমওি উিয  র ়া। ত়ারক খযব নবরক্ত হিখ়ানে  এবং 
অবরিরর্ মরি  নে  হস ওরির সরে কথ়া ব রত িস্তুত। 
 
হ ়াি়াটটস : একনট ইনত ়াস বইরযর সব কন   ়াইরব্ররী হথরক নিরয য়াওয়া  রযরি। 
আম়ার কন ট়া ব়ান়েরত হররখ ি়া এর ই  রত়া, নকন্তু  ক ়ারটটর সব বইরযর জরিয ওট়া 
ট্র়্াংরক েররতই  ়ার ়াম ি়া। 
 
ওট়া ে়াে হকি? নজজ্ঞ়াস়া কর   য়ানর। 
 
হয ক়াররণ আর সব়াই ে়ারে, ব    ়ারনমওি, হেম্ব়ার অফ নসরেটস এর ক়ান িীট়া 
 ়েরত। 
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ওট়া নক?  য়ানরর দ্রুত নজজ্ঞ়াস়া। 
 
এ  যটন্তই। আনম মরি কররত  ়ারনি ি়া, ব    ়ারনমওি হঠ়াুঁট ক়ামর়ে, এবং আনম আর 
হক়াথ়াও এ ক়ান িীট়া  ়ানে ি়া 
 
 ়ারনমওি, হত়াম়ার রেি়াট়া আম়ায  ়েরত ি়াও, মনরয়া  রয বর ই হফ   রি সময 
হিখরত হিখরত। 
 
 ি়া, আনম হিব ি়া, ব    ়ারনমওি,  ঠ়াৎ হযি ও নিমমট  রয হির ়া। তয নম িি নিি 
সময হ রযি ওট়া হির্ কররত। 
 
আম়ার ম়াত্র আর িযই ইনে িরক়ার, ি়াও ি়া… 
 
ঘণ্ট়া হবরজ হি । রি আর  ়ারনমওি তকট কররত কররত ময়ানজরকর ইনত ়াস ক্ল়ারস 
ের  হির ়া। 
 
ওরির রুনটরি ময়ানজরকর ইনত ়াস  রে সবরেরয নিরস নবর্য। িরফসর নবিস, নবর্যট়া 
নযনি  ়ে়াি, ত়ারির একম়াত্র েূত–নিক্ষক, এবং ত়ার ক্ল়ারসর একম়াত্র উরত্তজি়া  রে 
ব্লয়াকরব়ারডটর মিয নিরয ত়ার ক্ল়াস রুরম িরবি কর়া। বযরসর ক়াররণ কৃি  রয য়াওয়া 
ত়ার সম্পরকট অরিরকই বর ি নতনি নিরজই হখয়া  কররিনি হয নতনি ম়ার়া হিরিি। 
একনিি স্ট়াফ–রুম আগুরির স়ামরি আর়ামরকি়ার়ায নিরজর িরীরট়া হ িরি হফর  
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নতনি ের  নিরযনির ি ক্ল়াস নিরত; এর র হথরক ত়ার রুনটি একনিরির জরিযও 
 ়াট়াযনি। 
 
আজ নি  সবরেরয একরঘরয। িরফসর নবিস ত়ার হি়াট খযর   যররি়া েয়াকয ম নক্লি়াররর 
মরত়া একরঘরয ট়াি়া সযরর  র়ে হযরত  ়াির ি হয  যটন্ত ি়া ক্ল়ারসর ি়ায সকর ই 
িেীর ঘযরম অরেতি  রয হি , ম়ার  ম়ার  উরঠ  যরত়া হক়াি ি়াম ব়া ত়ানরখ ন রখ 
নিরযরি ত়ার র আব়ার ঘযরম েয র   র়েরি। আিঘণ্ট়া িরর িরফসর একট়াি়া বর  
হির ি, ত়ার র এমি একট়া ঘটি়া ঘট  য়া আরি কখিই ঘরটনি।  ়ারনমওি ত়ার  ়াত 
উ রর তয   । 
 
আন্তজট়ানতক যযদ্ধ কিরেিিি ১২৮৯-এর মরত়া একট়া একরঘরয স়াি়াম়াট়া হ কে়াররর 
ম়া  রথ মযখ তয র  িরফসর নবি নবনেত  র ি। 
 
নমস–ইরয–? 
 
হেে়ার, িরফসর। আনম ে়াবনি আ নি যনি আম়ারির হেম্ব়ার অফ নসরেটস সম্পরকট 
নকিয ব রত  ়াররতি,  নরস্ক়ার স্বরর ব    ়ারনমওি। 
 
নডি থম়াস, হখ়া ়া মযখ  য ন রয বরস হয জ়াি়া ়া নিরয ব়াইরর ত়ানকরয নি , হযি ি়াক্ক়া 
হখরয হস়াজ়া  রয বস ;  য়ারেন্ড়ার ব্র়াউরির ম়াথ়া ওর  ়ারতর ও র হথরক সরর হি , 
এবং হিনের র কিযই হডস্ক হথরক ন িরি সরর হির ়া। 
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িরফসর নবি হে়াখ ন ট ন ট করর ি। 
 
আম়ার নবর্য  রে ময়ানজরকর ইনত ়াস, শুকরি়া িিিরি স্বরর ব র ি িরফসর। আনম 
সতয ঘটি়া নিরয ক়ারব়ার কনর, নমস হেে়ার, উ কথ়া ব়া কল্পক়ান িী নিরয িয। খযট 
করর েক ে়াে়ার মরত়া িে করর ি ়া  নরস্ক়ার করর আব়ার ব র ি, ওই বিররর 
হসরেম্বরর স়ানডটনিয়াি জ়ািযকররির একনট স়াবকনমনট 
 
হত়াত ়ারত হত়াত ়ারত নতনি হথরম হির ি।  ়ারনমওরির  ়াত আব়ার িূরিয উরঠ হিরি। 
 
নমস হেে়ার? 
 
নিজ, সয়ার, উ ক়ার নক ব়াস্তরব হক়াি নেনত্ত থ়ারক ি়া? 
 
িরফসর নবি এমি অব়াক নবেরয ত়ানকরয রইর ি হয  য়ানর নিনশ্চত হক়াি ি়াত্রই, 
জীনবত অথব়া মৃত, হক়াি সময ত়ারক এমি ে়ারব ব়াি়া হিযনি হ কে়াররর সময। 
 
হবি, ব র ি িরফসর নবি িীরর িনর,  য়াুঁ, আম়ার মরি  য, হসট়া নিরয তকট কর়া হযরত 
 ়ারর। এমিে়ারব  ়ারনমওরির নিরক অিটিনমন ত হে়ারখ ত়াক়ার ি হযি এর আরি হক়াি 
ি়াত্ররক ে়া ে়ারব হিরখিনি। য়াই হ ়াক, তয নম হয উ কথ়া সম্পরকট ব রি হসট়া এত 
ে়াে যকর হয,  য নডে়াস-এর ক়ান িীও… 
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এখি নকন্তু  যরর়া ক্ল়াসই িরফসর নবি-এর িনতনট িে ে়া  করর  ক্ষয কররি। ওরির 
সকর র নিরক  ়া স়া িৃনষ্টরত ত়াক়ার ি নতনি, সব কযট়া মযখই ত়ার নিরক হফর়ারি়া। 
আের র এমি আনতিরযয  য়ানর এরকব়ারর  তেনকত  রয হিরি। 
 
ও , নঠক আরি, ব র ি িরফসর িীরর িীরর, হিখ়া য়াক…হেম্ব়ার অফ নসরেটস… 
 
হত়ামর়া সব়াই নিশ্চযই জ়াি হয ি়ায এক  ়াজ়ার বির আরি হ ়াি়াটটস স্থ়া ি কর়া 
 রযনি –সনঠক ত়ানরখট়া ব ়া য়ারে ি়া। হসই যযরির ে়ার হশ্রষ্ঠ জ়ািযকর এবং ড়াইিীর 
ে়ার়া। ত়ারির ি়াম়ািযস়াররই স্কয র র ে়ারনট  ়াউরজর ি়ামকরণ কর়া  রযরি : িনড্রক 
নেনফল্ডর, হ  ি়া  ়া   ়াফ, হর়ারযি়া ব্লয়ারেিক্ল এবং স়া ়াজ়ার নিথ়ানরি। ম়াি রির 
অিযসনন্ধৎসয হে়ারখর অরিক িূরর ত়ার়া এই কয়াস নট ততনর কররনির ি। ক়ারণ তখি 
সমযট়াই নি  এমি হয স়াি়ারণ ম়ািযর্ জ়ািযরক নের্ণ েয হ ত এবং হস সময জ়ািযকর 
ও ড়াইিীরিররক িেয র নিযট়াতি হে়াি কররত  রযরি। 
 
নতনি থ়ামর ি,  ়া স়া হে়াখ হজ়া়ে়া রুরমর ে়ারনিরক বযন রয নির ি, এবং আব়ার ব রত 
শুরু করর ি, করযক বির, িনতষ্ঠ়াত়ার়া একসরে সমনন্বতে়ারব ি়ানন্তরত ক়াজ করর ি, 
নিশু নকরি়ার য়ারির মরিয জ়ািযর িনতে়া ররযরি ত়ারির খয ুঁরজ খয ুঁরজ স্কয র  এরি নিনক্ষত 
করর তয  রতি। এর র ত়ারির মরিয মতরেি হিখ়া নি । নিথ়ানরি এবং অিযরির মরিয 
নবরেি শুরু  রয হি । নিথ়ানরি হেরযনির ি স্কয র র েনতটর িরশ্ন ি়াত্ররির ব়াি়াই কররত 
 রব। নতনি নবশ্ব়াস কররতি জ়ািয নবিয়া শুিয ম়াত্র জ়ািযকর– নরব়ারগুর ়ার মরিযই সীম়াবদ্ধ 
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থ়াকরত  রব। ম়াি  ব়াব়া-ম়ার সন্ত়ািরির স্কয র  েনতট কর়াট়া ত়ার  িন্দ নি  ি়া। নতনি 
মরি কররতি ত়ার়া নবশ্ব়াসরয়ািয িয। নকিযনিি  র এ নবর্রয নথনরি এবং নেনফল্ড়াররর 
মরিয িব  নবতকট  য এবং নিথ়ানরি স্কয   তয়াি কররি। 
 
িরফসর নবি আব়ার থ়ামর ি, হঠ়াুঁট হের  িরর ি হঠ়াুঁট নিরয, ওুঁরক হিখ়ানে  ে়াম়ে়ায 
ে়াুঁজ  র়া বযর়ে়া কের র মরত়া। 
 
নবশ্ব়াসরয়ািয ঐনত ়ানসক সূত্র আম়ারির এটয কয  তথযই নিরযরি, নতনি ব র ি, নকন্তু এই 
তথযগুর ়া ে়াক়া  র়ে হিরি হেম্ব়ার অফ নসরেটস এর কল্প ক়ান িীর আ়ে়ার । িল্পট়া 
এমি হয, কয়াসূ -এর মরিয নিথ়ানরি একনট  যক়ারি়া িরক়াষ্ঠ ততনর কররনির ি, এট়াই 
িয হেম্ব়ার অফ নসরেট। হয নবর্রয স্কয র র অিয স্থ নতর়া নকিযই জ়ািরতি ি়া। 
 
ক়ান িী অিযস়ারর, নিথ়ানরি হেম্ব়ার অফ নসরেটস বন্ধ করর নিরযনির ি, হযি ত়ার িকৃত 
হক়াি উত্তর়ানিক়ার স্কয র  আস়ার আরি হকউ ওট়া খয রত ি়া  ়ারর। উত্তর়ানিক়ারই 
হকব ম়াত্র হেম্ব়ার অফ নসরেট খয রত সক্ষম  রব, হেতরর হয েযঙ্কর ররযরি ওট়ারক 
মযক্ত কররত সক্ষম  রব এবং ওরক বযব ়ার করর স্কয   হথরক হসই সব ি়াত্ররির 
নবত়ান়েত কররত সক্ষম  রব য়ার়া জ়ািয নবিয়া  ়ে়ার হয়ািয িয। 
 
িরফসররর কথ়া হির্  ওয়ার  র ক্ল়াসরুরম নিরবত়া হিরম এর ়া, নকন্তু িরফসর 
নবিরসর ক্ল়াসরুরম ঘযরমর ক়াররণ হয স্ব়াে়ানবক নিরবত়া থ়ারক হসট়া হতমি নকিয নি  

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য চেম্বাি অ্ব রিক্রেটি । চে. চে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

247 

www.bengaliebook.com                                  িূরেপত্র 
 

 

ি়া। একট়া অস্বনস্তকর  নররবি, সব়াই ত়ার নিরক ত়ানকরয ররযরি, আরর়া নকিয হি়াি়ার 
আি়ায। িরফসর নবিরক স়াম়ািয নবেন ত মরি  র ়া। 
 
 যরর়া নবর্যট়াই ড়া ়া অথট ীি নিশ্চযই, নতনি ব র । স্ব়াে়ানবকে়ারব, ওরকম একট়া 
হেম্ব়াররর অনস্তে সম্পরকট নিিঃসরন্দ   ওয়ার জিয  যরর়া স্কয   হখ়াুঁজ়া  রযরি, অরিকব়ার, 
সবরেরয নিনক্ষত জ়ািযকর এবং ড়াইিীরির ে়ার়া। এ রকম হক়াি হেম্ব়াররর অনস্তে হিই। 
হি়াক়া নিরয েয হিখ়ারি়ার জরিযই এ িল্পনটর িে ি  রযনি । 
 
 ়ারনমওরির  ়াত আব়ার উ রর উঠ । 
 
সয়ার–হেম্ব়াররর হেতররর েযংকর ব রত আ নি নঠক নক হব়া ়ারত হেরযরিি? 
 
নবশ্ব়াস কর়া  য হয ওখ়ারি হক়াি একট়া র়াক্ষস ব়া ন ি়াে ররযরি, হযট়ারক একম়াত্র 
নেথ়ানররির িকৃত উত্তর়ানিক়ারীই নিযন্ত্রণ কররত সক্ষম  রব, িরফসর নবিস ত়ার 
শুকরি়া তীক্ষ্ণ স্বরর। 
 
ক্ল়ারসর মরিয ি়ােট়াস িৃনষ্টর নবনিময  র ়া। 
 
আনম হত়াম়ারির ব নি, ওট়ার হক়াি অনস্তেই হিই, ব র ি িরফসর নবিস, ওুঁর 
হি়াটগুর ়া হি়াি়ারত হি়াি়ারত। হক়াি হেম্ব়ার হিই ন ি়ােও হিই। 
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নকিতয  সয়ার, ব   নসম়াস নফনিি়াি, যনি হেম্ব়ারট়া শুিযম়াত্র নিথ়ানররির আস  
উত্তর়ানিক়ারই খয রত সক্ষম  য, ত়া র  অিযর়া হসট়া খয ুঁরজ  ়ারব নক? 
 
িিরসন্স, ও ফ্ল়ার রনট, ব র ি িরফসর নবিস গুরুতর করণ্ঠ। যনি হ ়াি়াটটস-এর 
হ ডম়াস্ট়ার এবং হ ডনমরিসিণ িীঘটনিি ওট়া ি়া হ রয থ়ারক 
 
নকন্তু িরফসর, ম়া খ়ারি ব    ়াবটতী  ়ানত ,ওট়া খয রত  যরত়া আ ি়ারক ক়ার ়া জ়ািয 
িরয়াি কররত  রত়া। 
 
একজি জ়ািযকর ক়ার ়া জ়ািয িরয়াি করর ি়া, ত়ার ম়ারি এই িয হয হস ক়ার ়া জ়ািয 
জ়ারি ি়া, বয়া ়ারট়া এমি িয নমস হ নিরফি়ার,  ট করর ব র ি িরফসর। আনম 
আব়ার ব নি, যনি ড়ামব রড়াররর মরত়া 
 
নকন্তু নিথ়ানররির সরে হত়া সম্পকট থ়াকরত  রব, হসই ক়াররণ ড়াম্ব রড়ার  যরত়া– শুরু 
কররনি  নডি থম়াস, নকন্তু িরফসর নবিস অরিক স য করররিি। 
 
ওরতই  রব, ব র ি নতনি ি়ার়ার ়া করণ্ঠ। এট়া একট়া উ –কথ়া! এর হক়াি অনস্তে 
হিই! নিথ়ানরি হয এমি একনট হি়া ি  ়া়েয –ক়াব়াডট ব়ানিরয নির ি এর নবন্দযম়াত্র িম়াণ 
হক়াথ়াও হিই। এরকম একনট অথট ীি িল্প ব ব়ার জরিয এখি আম়ার আফরস়াস  রে। 
আমর়া এখি নফরর য়ারব়া, যনি হত়ামর়া একমত  ও, ইনত ়ারস, একব়ারর নিররট, 
নবশ্ব়াসরয়ািয এবং িম়াণরয়ািয সরতয। 
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এবং  ়াুঁে নমনিরটর মরিয, ক্ল়াস আব়ার িত়ািযিনতক নিদ্র়ায ের   ়ে । 
 
*** 
 
আনম সব সমযই জ়ািত়াম স়া ়াজ়ার নিথ়ানরি একজি নবকৃত বযর়ে়া উন্ম়াি, রি ব   
 য়ানর আর  ়ারনমওিরক। ওর়া হঠর  ঠয র  য়ারে কনররড়াররর নের়ের মরিয নিরয,  ়ারের 
আরি ব়াি–রুরম বয়াি র়াখরত। নকন্তু আনম কখরি়া শুনিনি নতনিই এই নবশুদ্ধ–রক্ত ইসযযট়া 
শুরু করররিি। আম়ারক  যস়া নির ও আনম ত়ার  ়াউরজ কখরি়া য়ারব়া ি়া। সনতয কথ়া 
ব রত নক, ব়াি়াই  য়াট যনি আম়ার জরিয নিথ়ানরি  ়াউজ নিিট়ারণ করত ত়া র  হস়াজ়া 
নফরনত হট্র্ি িরর ব়ান়ে ের  হযত়াম… 
 
 ়ারনমওি ম়াথ়া ি়া়েরি দ্রুত, নকন্তু  য়ানর নকিয ব   ি়া। ওর  ়াকস্থ ী হযি হেতরর 
হসুঁনিরয হি , বয়া ়ারট়া অস্বনস্তকর। 
 
রি এবং  ়ারনমওিরক  য়ানর হক়ািনিিই বর নি হয ব়াি়াই  য়াটট়া ওরক নসনরয়াসন  
নেখ়ানরি  ়াউরজই  ়াঠ়াব়ার হেষ্ট়া কররনি । এখিও হস মরি কররত  ়ারর, হযি এই 
হসনিরির কথ়া, হসই নিেয  স্বর, ম়াথ়ায  ়াট  ়েব়ার  র ত়ার ক়ারি ক়ারি কথ়া ব নি । 
 
তয নম ব়ে একট়া নকিয  রত  ়াররব, তয নম জ়াি, হত়াম়ার ম়াথ়ায ত়ার সব উ ়াি়াি ররযরি, 
এবং ব়ে  ওয়ার  রথ নিথ়ানরি হত়াম়ারক স়া ়াযয কররব, হস নবর্রয হক়াি সরন্দ  হিই… 
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নকন্তু,  য়ানর, আরিই হজরিরি ক়ার ়া জ়ািযকর ব়াি়াব়ার বয়া ়ারর নক্লথ়ানরি  ়াউরজর খয়ানত 
সম্পরকট, মনরয়া  রয হেরবরি, নক্লথ়ানরি  ়াউজ িয! এবং  য়াটট়া বর রি, ও , হবি, যনি 
তয নম এত নিনশ্চত  ও …ত়া র  নেনফল্ডরই ে়া … 
 
নে়ে ত়ারিররক হঠর  নিরয য়ারে, কন ি নেনে ত়ারির  ়াি নিরয ের  হি । 
 
 ়ায,  য়ানর! 
 
 য়ার ়া, কন ি, ব    য়ানর সরে সরে। 
 
 য়ানর  য়ানর–আম়ারির ক্ল়ারসর একনট হির  ব নি  তয নম 
 
নে়ে কন িরক হঠর  হেট  র র নিরক নিরয য়ারে নকন্তু ও এত হি়াট হয এই ে়ার র 
নবরুরদ্ধ নকিয কররত  ়াররি ি়া; ওর়া শুি  ও হযি নেকি স্বরর ব রি, হিখ়া  রব,  য়ানর! 
এবং  ়ানররয হি  হস। 
 
ওর মরত়া একট়া হির  হত়াম়ার সম্পরকট নক ব নি ?  ়ারনমওি অব়াক  র ়া। 
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মরি  য, হয, আনমই নিথ়ানররির উত্তর়ানিক়ারী, ব    য়ানর, ওর  ়াকস্থ ী আরর়া ইনে 
খ়ারিক হেতরর হসুঁনিরয হি , যখি ত়ার মরি  র ়া ত়ারক হিরখ হকমি করর জ়ানস্টি 
নফে হফ্লেন  হিৌর়ে  ়ান রয নিরযনি । 
 
এখ়ারি ম়ািযর্ হয হক়াি নকিযই নবশ্ব়াস করর, ব   রি নবরনক্তেরর। 
 
কনররড়াররর নে়ে করম এসরি, উ ররর ত ়ায স রজই হ ৌঁরি হি  ওর়া। 
 
তয নম নক সনতযই নবশ্ব়াস করর হয হেম্ব়ার অফ নসরেটস–ট়া আসর ই ররযরি? 
 ়ারনমওিরক নজজ্ঞ়াস়া কর  রি। 
 
আনম জ়ানি ি়া, জব়াব নি  হস ভ্রূ কয ুঁেরক। ড়াম্ব রড়ার নমরসস িনরসরক সযস্থ করর 
তয  রত  ়াররিনি, এবং এ ঘটি়াট়াই আম়ারক নেনন্তত করর তয র রি হয হযই নমরসস 
মনরসরক আেমণ করর থ়াকয ক ি়া হকি হস  যরত়া, ম়ারি ম়ািযর্ িয। 
 
হযই ি়া কথ়া হির্ করররি  ়ারনমওি হম়া়ে ঘযরর হসই হক়াি়াট়ায এর ়া হযখ়ারি নমরসস 
মনররসর উ র আেমণ  রযনি । ওর়া থ়াম , য়াযি়াট়া হিখ । িৃিযট়া হস র়ারতর 
মরত়াই এক রকম, শুিয ম়াত্র মি়ার র ব্রয়ারকট হথরক হক়াি িক্ত  রয উঠ়া নব়ে়া   য  রি 
ি়া। হিয়ার র ি়ারয  ়াি়ারি়া একনট িূিয হেয়ারর ররযরি একনট হি়ানটি : হেম্ব়ার হখ়া ়া 
 রযরি। 
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ওখ়ারিই  ়া ়ার়া নিরে নফ ে, নব়ে নব়ে করর ব   রি। 
 
ওর়া  রস্পররর নিরক ে়াই । ওর়া ি়া়ে়া কনররড়ারট়া এরকব়ারর িূিয। 
 
আি ়ািট়া একব়ার হিরখ নির  নিশ্চযই সমসয়া  রব ি়া, ব    য়ানর।  ়াত হথরক 
বয়ািট়া হির়ে নিরয, ে়ার  ়াত  ়ারয  ়াম়াগুন়ে নিরয খয ুঁজরি ও, যনি হক়াি সূত্র  ়াওয়া 
য়ায। আুঁে়ে়ারি়ার ি়াি! ব   ও। এখ়ারি–আর এখ়ারি 
 
এরস এখ়ারি হিরখ য়াও! ব    ়ারনমওি। এট়া অদ্ভযত… 
 
 য়ানর উরঠ হিয়া  ন খরির  ়ারির জ়াি়া ়ার ক়ারি হি ।  ়ারনমওি সবরেরয উ ররর 
ক়াুঁেট়ার নিরক হিখ়া , ওখ়ারি ি়ায নবিনট ম়াক়েি়া ক়াুঁরের একনট হি়াট্ট ফ়াটর র মিয 
নিরয য়াওয়ার জিয িৃিযত  ়ে়াই কররি। একট়া  ম্ব়া রূ ়ান  সূত়া রনির মরত়া  য র  
ররযরি, হযি ওর়া সকর ই ত়া়ে়াত়ান়ে ব়াইরর য়াওয়ার জরিয ওট়া হবরযই ও রর উরঠরি। 
 
হত়ামর়া নক কখিও ম়াক়েি়ারক এমি আেরণ কররত হিরখি? নজজ্ঞ়াস়া কর   ়ারনমওি 
অব়াক  রয। 
 
ি়া, ব    য়ানর, তয নম হিরখি রি? রি? 
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হস ওর ক়াুঁরির ও র নিরয হ িরি ত়াক়া । অরিক হ িরি ি়াুঁন়েরয ররযরি রি, এবং 
মরি  রে হযি হিৌ়ে হিয়ার ইে়াট়া অরিক করষ্ট িমি কররি। 
 
নক  রযরি? ব    য়ানর। 
 
আনম–ম়াক়েি়া– িন্দ–কনর–ি়া, ব   রি ক়াঠ  রয। 
 
আনম হত়া কখিও জ়ািরত  ়ানরনি, ব    ়ারনমওি ররির নিরক অব়াক  রয ত়ানকরয। 
অরিক সমযই হ ়ািি ব়াি়াব়ার জরিয তয নম ম়াক়েি়া বযব ়ার কররি। 
 
মৃত  র  আম়ার হক়াি সমসয়া  য ি়া, ব   রি, স়াবি়ািত়ার সরে ও ত়াক়ারে, তরব 
জ়াি়া ়া ি়া়ে়া অিয সব নিরক। ওর়া হযে়ারব ির়েের়ে আম়ার ে়া   ়ারি ি়া…। 
 
নফক নফক করর  ়াস   ়ারনমওি। 
 
এট়া হক়াি ত়াম়াি়া ি়া, িেণ্ড হররি হিরি রি। হত়াম়ার যনি জ়ািরত ইরে করর হত়া 
বন , আম়ার যখি নতি বির, হফ্রড আম়ার–আম়ার হটনড নবয়ারট়ারক হি়াংর়া একট়া 
নবর়াট ম়াক়েি়া ব়ানিরযনি , আনম ওর ব্রুমনস্টকট়া হেরেনি ়াম বর । তয নমও ওরির 
 িন্দ কররব ি়া যনি হিরখ়া হত়াম়ার  ়ারত ির়া হটনড নবয়ারট়ার  ঠ়াৎ অরিকগুর ়া  ়া 
িনজরয য়ায এবং… 
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হথরম হি  রি, ি়ারয ক়াুঁট়া নিরয উরঠরি।  ়ারনমওি অবিয এখিও হেষ্ট়া কররি ি়া 
 ়াস়ার জরিয। নবর্য  নরবতটি কর়াট়াই ে়া  মরি করর  য়ানর ব  , হমর র ও র 
 ়ানির কথ়া মরি আরি? ওম়া  ়ানি হক়ারেরক এরসনি ? হকউ মযরি হফর রি। 
 
এখ়ারি নি , নিরজরক স়ামর  নিরয ব   রি, নফ ে-এর হেয়ার হ নররয করযক  ়া 
এনিরয হিরি হস, আেয   নিরয হিখর ,এই িরজ়ার সম়াি সম়াি। 
 
হস িরজ়ার ন তর র িরবর নিরক  ়াত ব়া়ে়া  নক হযি আগুরির হুঁনক হ রিরি এমনি 
করর  ়াতট়া নফনররযও আম  সরে সরে। 
 
নক  র ়া? িশ্ন করর ়া  য়ানর। 
 
এখ়ারি হযরত  ়ারব ি়া, ব   রি হমজ়াজ খ়ার়া  করর, এট়া হমরযরির টযর ট। 
 
ও , রি, এখি ওখ়ারি নিশ্চযই হকউ হিই, ব    ়ারনমওি, ক়ারি এরস ি়াুঁন়েরয। ওট়াই 
হম়ানিং ম়াটটর র য়াযি়া, এরস়া হিখ়া য়াক। 
 
এবং একট়া নবর়াট ক়াজ করর ি়া হ খ়াট়ারক অে়া য করর হস িরজ়াট়া খযর  হফ  । 
 
ওট়া নি   য়ানরর হিখ়া সবে়াইরত খ়ার়া  হি়াংর়া য়ারেত়াই ব়াথরুম। নবি়া  একট়া ফ়াট়া 
এবং ি়ািেনতট আযি়ার নিরে এক স়ানর  ়াথররর ে়াে়া নসংক। হমর ট়া সয়াুঁতসয়াুঁরত এবং 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য চেম্বাি অ্ব রিক্রেটি । চে. চে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

255 

www.bengaliebook.com                                  িূরেপত্র 
 

 

করযকট়া হম়ারমর মন ি আর ়ার িনতফ ি কররি। হ ়াল্ড়াররর মরিয হম়ামর ়া স্কয র  ি়ায 
হির্  রয আসরি। নকউনবক গুর ়ার ক়ারঠর িরজ়ার ে রট উরঠ হিরি এবং একট়া 
িরজ়া  য র  আরি কি়া হথরক। 
 
 ়ারনমওি হঠ়াুঁরট আেয   হররখ ইি়ার়া কর  েয   থ়াকরত এবং নিরজ এনিরয হির ়া 
সবরেরয হক়াি়ার নকউনবক ট়ার নিরক। ওখ়ারি হ ৌঁরি নজজ্ঞ়াস়া কর ,  য়ার ়া, ম়া , 
হকমি আরি়া তয নম? 
 
 য়ানর আর রিও এনিরয হি  হিখ়া জরিয। হয়ানিং ম়াটট  টযর রটর নসসট়ািট-এর উ র 
ে়াসরি, থযতনিরত ি়াি একট়া। 
 
এট়া হমরযরির ব়াথরুম, রি এবং  য়ানরর নিরক সরন্দ জিক িৃনষ্ট নিরয ব   হস। ওর়া 
হত়া হমরয িয। 
 
ি়া, একমত  র ়া  ়ারনমওি। আনম শুিয ওরির হিখ়ারত হেরযনি ়াম এখ়ারি হেতরট়া 
কত সযন্দর। 
 
 ়াত নিরয অনিনিটষ্টে়ারব  যররি়া হি়াংর়া আযি়া আর সয়াুঁতসয়াুঁরত হমর  হিখ়া । 
 
ওরক নজজ্ঞ়াস়া করর়া নকিয হিরখরি নক ি়া,  ়ারনমওরির ক়ারি ক়ারি ব    য়ানর। 
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ওরির নিরক নিস্প ক িৃনষ্টরত ত়ানকরয ম়াটট  ব  , ওর ক়ারি নক নফসনফস করি? 
 
নকিয ি়া, দ্রুত ব    য়ানর। আমর়া জ়ািরত হেরযনি ়াম। 
 
যনি হ ়াকজি আম়ার হ িরি কথ়া ব ়া বন্ধ করত শুিয! ক়ান্ন়ারেজ়া ি ়ায ব   ম়াটট । 
আনম মৃত  র ও,রজরি়া আম়ারও আরবি অিযেূনত ররযরি। ম়াটট  হকউ হত়াম়ারক নবব্রত 
কররত ে়ায ি়া, ব   রনমওি।  য়ানর শুিয 
 
আম়ারক হকউ নবব্রত কররত ে়ায ি়া। ে়া  বর ি!  ়াউ  ়াউ করর হকুঁরি উঠ  ম়াটট । এ 
য়াযি়ায আম়ার জীবি করষ্টর ি়া়ে়া আর নকিযই নি  ি়া, আর এখি ম়ািযর্ আসরি আম়ার 
মৃতয যট়ারকও ধ্বংস কররত! 
 
 আমর়া হত়াম়ার ক়ারি জ়ািরত হেরযনি ়াম সম্প্রনত তয নম এখ়ারি অদূ্ভত নকিয হিরখি নক 
ি়া, ত়া়ে়াত়ান়ে ব    ়ারনমওি, ক়ারণ  র ়াঈি নিবরস হত়াম়ার িরজ়ার নঠক ব়াইরর 
একট়া নব়ে়া  আে়ান্ত  রযনি । 
 
তয নম নক হস র়ারত ক়াি়াক়ানি ক়াউরক হিরখি? জ়ািরত ে়াই   য়ানর। 
 
আনম হখয়া  কনরনি, ি়াটকীযে়ারব ব   ম়াটট । ন েস আম়ার হমজ়াজট়া এতই নখুঁের়ে 
নিরযনি  হয এখ়ারি এরস আনম আত্ম তয়া কররত হেরযনি ়াম। ত়ার র, অবিয আম়ার 
মরি  র়ে হির ়া হয আনম–আনম 
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আরিই মরর হিনি, স়া ়াযয কর  রি। 
 
হৃিযনবি়ারক ক়ান্ন়ায হেরে  ়ে  ম়াটট , ব়াত়ারস হেরস উঠ , অিযনিরক নফর  এবং 
ম়াথ়া নিেয  করর টযর রটর মরিয নি   ়া , ওরির সকর র ি়ারয  ়ানি নিনটরয হে়ারখর 
আ়ে়ার  ের  হির ়া; ওর ে়া ়া ক়ান্ন়ার আওয়াজ হথরক হব়া ়া য়ারে টযর রটর  ়াই ট়া 
হযখ়ারি হবুঁরকরি ওখ়ারি হক়াথ়াও ও নিরয আশ্রয নিরযরি। 
 
 য়ানর আর রি ি়াুঁন়েরয রই , নকন্তু  ়ারনমওি ক্ল়ানন্তরত ক়াুঁি  ়াুঁনকরয ব  , সনতয, ওট়া 
নি  ম়াটটর র ি়ায আিরন্দর…ের ়া য়াওয়া য়াক। 
 
ম়াটটর র ঘ়েঘর়ে ক়ান্ন়ার মরিয  য়ানর হযই ি়া ওরির হ িরি িরজ়াট়া বন্ধ করররি ওমনি 
একট়া উচ্চস্বরর ওর়া েমরক ি়ায  ়ানফরয উঠ । 
 
রি! 
 
নসুঁন়ের ম়াথ়ায  ়াথররর মরত়া ি়াুঁন়েরয ররযরি  ়ানসট উইসন , েক েক কররি নিরফক্ট 
বযনজট়া, হযি ব়ে িররির হক়াি িক হ রযরি হে ়ার়াট়া এমি  রযরি ওর। 
 
ওট়া হমরযরির ব়াখরুম! ঘি ঘি শ্ব়াস ি়া়েরি। ওখ়ারি হত়ামর়া নক 
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একটয  ঘযরর নফরর হিখনি, ক়াুঁি  ়াুঁনকরয ব   রি। সূত্র, বযর ি সূত্র… 
 
র়ারি  ়ানসট এমি ফয  রি, এমিে়ারব হয  য়ানরর মরি  ়ে  নমরসস উইসন র কথ়া। 
 
ওখ়াি–হথরক—সরর ি়াুঁ়ে়াও হস ব  , ব়ে ব়ে  ়া হফর  এনিরয ওরিররক ত়ান়েরয নিরয 
য়াওয়ার উরিয়াি কর  হস  ়াত  ়া ট়া হমরর। বয়া ়ারট়া নক রকম  রে হস নবর্রয নক 
হত়াম়ারির হি হিই? সব়াই যখি নডি়ারর তখি আব়ার এখ়ারি আস়া… 
 
আমর়া হকি এখ়ারি আসব ি়া? র়াি  রয ব   রি, হথরম ি়াুঁন়েরয জ্ব ন্ত হে়ারখ  ়ানসটর 
নিরক ত়াক়ার ়া। হি়াি আমর়া ওই হব়ে়া ট়ার ি়ারয আেয র র হট়াক়াও নিইনি! 
 
ওট়াই আনম নজনিরক বর নি, তীব্রে়ারব ব    ়ানসট, তবযও হস মরি করর হত়াম়ারিররক 
স্কয   হথরক বন ষ্ক়ার কর়াই  রব; ওরক আনম কখরি়া এমি নবেন ত হিনখনি, হকুঁরি হকুঁরি 
হে়াখ ফয ন রয হফর রি। হত়ামর়া  যরত়া ওর কথ়াই ে়াবি, আসর  ফ়াস্টট ইয়াররর সব 
ি়াত্রই এ বয়া ়ারট়া নিরয অনত উরত্তনজত 
 
নজনির জিয হত়াম়ার হক়াি ম়াথ়া বযথ়া হিই, ব   বি, ওর ক়াি িযরট়া  ়া   রয হিরি। 
তয নম শুিয নেনন্তত আনম হত়াম়ার হ ড বয  ওয়ার সযরয়ািট়া েন্ডয   করর হিব। 
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নেনফল্ডররর ক়াি হথরক  ়াুঁে  রযন্ট! সংরক্ষর  ব    ়ানসট, ওর নিরফক্ট বয়াজট়ায আেয   
বয ়ারত বয ়ারত। আি়া করব এট়া হত়াম়ারক নিক্ষ়া হিরব। আর হক়ারি়া হি়ারযন্দ়ানিনর িয, 
 র  আনম ম়ারক ন রখ হিরব়া। 
 
 ়া ে়ান রয ের  হির ়া  ়ানসট, ওর ঘ়ার়ের হ িি নিকট়া ররির মরত়াই  ়া   রয 
ররযরি। 
 
*** 
 
হস র়ারত  য়ানর, রি আর  ়ারনমওি কমি রুরম  ়ানসটর ক়াি হথরক যথ়া সম্ভব িূরর 
বস । তখিও হমজ়াজ খ়ার়া  বরির এবং হস ত়ার ে়ামটস হ ়ামওয়াকটট়া ক়ান  নিরয িষ্ট 
কররি। যখি ও অিযমিস্কে়ারব ওর ময়ানজক ওয়াল্ড নিরয ক়ান  মযিব়ার হেষ্ট়া কর  
 ়ােটরমন্টট়ারত আগুি িরর হি । ওর হ ়ামওয়াকটট়ারকই হি়াুঁয়ায উন়েরয নি , ি়ে়াম করর 
িয স্টয়ান্ড়াডট বযক অফ হস্পস, হেড ২ বন্ধ কর  রি।  য়ানররক নবনেত করর  ়ারনমওিও 
একই ক়াজ কর । 
 
হক  রত  ়ারর, ি়ান্ত স্বরর ব    ়ারনমওি, হযি ত়ারির মরিয হয কথ়া  নে  হসট়াই 
ে়ান রয য়ারে হস। হক ে়ারে সব স্কয ইব এবং ম়াি –জ়াতরির হ ়াি়াটটস ি়া়ে়া কররত? 
 
ে়াবরত ি়াও, কৃনত্রম নবভ্র়ানন্তর ে়াি করর ব  । আমর়া ক়ারক জ়ানি হয মরি করর 
ম়াি –জ়াতর়া জে়া ? 
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হস ত়াক়া   ়ারনমওরির নিরক।  ়ারনমওি ত়াক়া  ওর নিরক, নবশ্ব়াস কররি ি়া। 
 
তয নম যনি ময়া ফরযর কথ়া বর ়া 
 
নিশ্চযই আনম ময়া ফরযর কথ়া ব নি? ব   রি। তয নম শুরিি ওর কথ়া : এর র 
হত়াম়ারির  ়া ়া ম়াডব্ল়াডস! নবশ্ব়াস করর়া ওই হয হসই হসট়া হব়া ়ার জিয হত়াম়ারক শুিয 
ওর ইুঁিয ররর মরত়া হিংর়া হে ়ার়াট়ার নিরক ত়াক়ারত  রব 
 
ময়া ফয, নেথ়ানররির উত্তর়ানিক়ার? সরন্দর র স্বরর ব    ়ারনমওি। 
 
ওর  নরব়াররর কথ়াই িরর়া, বই হি়াি়ারত হি়াি়ারত ব    য়ানর। ওর়া সকর ই নিথ়ানরি 
 ়াউরজ হথরকরি, হস সব সময এ নিরয িবটও করর। শুর়া খযব স রজ নিময়ানররির 
উত্তর়ানিক়ার  রত  ়ারর। ওর ব়াব়া হস রকমই হবি িযত়াি। 
 
ওরির ক়ারি হেম্ব়ার অফ নসরেটস এর ে়ানবও থ়াকরত  ়ারর যযি যযি িরর! ব   রি। 
এবং ন ত়া হথরক  যরত্রর  ়ারত েম়ান্বরয হসট়া নিরযও হযরত  ়ারর… 
 
হবি, ব    ়ারনমওি সতকটত়ার সরে, আম়ার মরি  য এট়া সম্ভব  রত  ়ারর… 
 
নকন্তু আমর়া হসট়া িম়াণ করব নকে়ারব? নেনন্তত স্বরর ব    য়ানর। 
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নিশ্চযই একট়া উ ়ায থ়াকরত  ়ারর, িীরর িীরর ব    ়ারনমওি, রুরমর অিযনিরক 
 ়ানসটর নিরক দ্রুত িৃনষ্ট বয ন রয ওর স্বর আরর়া ি়ানমরয। অবিয এট়া খযবই কনঠি  রব। 
এবং নব িজিক, খযব নব িজিক। আি়া করনি এর জরিয আম়ারিররক স্কয র র হি়াট়া 
 ে়ারিক নিযম ে়াংরত  রব। 
 
ম়াস খ়ারিরকর মরিয, যনি হত়াম়ার মরি ে়ায, তয নম আম়ারির বয়াখয়া করর ব রত  ়ারর়া, 
 ়ারর়া ি়া? নবরক্ত  রয ব   রি। 
 
হবি, িীত  করণ্ঠ ব    ়ারনমওি। আম়ারির য়া কররত  রব, হসট়া  রে নথনরি কমি 
রুরম েয রক ময়া ফযরক করযকট়া িশ্ন নজজ্ঞ়াস়া কররত  রব, নকন্তু ও হযি হটর ি়া  ়ায 
আমর়াই িশ্নগুর ়া করনি। 
 
নকন্তু হসট়া অসম্ভব, বর   য়ানর এবং রি হ রস উঠ । 
 
ি়া, এরকব়াররই ি়া, ব    ়ারনমওি। আম়ারির শুিয িরক়ার  রব নকিয  নরম়ারণ  ন জযস 
হ ়ািি। 
 
হসট়া আব়ার নক? এক সরে নজজ্ঞ়াস়া কর   য়ানর আর রি। 
 
করযক সপ্ত়া  আরি হেই  ওট়ার কথ়া ক্ল়ারস বর নি  
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হত়াম়ার নক মরি  য হ ়ািি সম্পরকট হেইর র হ কে়ার হি়াি়া ি়া়ে়া আম়ারির ে়া  আর 
নকিয কর়ার হিই? নব়ে নব়ে করর ব   রি। 
 
এট়া হত়াম়ারক অিয বযনক্তরত রূ ়ান্তনরত করর। হেরব হিরখ়া! আমর়া নতি জি নিথ়ানররি 
রূ ়ান্তনরত  রত  ়ানর। হকউই জ়ািরব ি়া হয আমর়া নি ়াম। ময়া ফয  যরত়া আম়ারির 
ক়ারি হয হক়ারি়া কথ়াই ব রব।  যরত়া নঠক এখিই হস এ নিরয নিথ়ানরি কমি রুরম 
ব়ে়াইও কররি, যনি শুিয আমর়া ওর কথ়া শুিরত  ়ারত়াম। 
 
এই  ন জযস-এর বয়া ়ারট়া আম়ার ক়ারি একটয   য ুঁনক ূণট মরি  রে, ব   রি ভ্রূ 
কয ুঁেরক। যনি আমর়া নতিজি নেরনিরির জরিয নিথ়ানররির মরত়া হিখরত ররয য়াই, 
ত়া র  নক  রব? 
 
নকিযক্ষণ  রই হ ়ািিট়ার ক়াযটক়ানরত়ার আযয হির্  রয য়ায, অনস্থরে়ারব  ়াত হির়ে 
ব    ়ারনমওি, নকন্তু ওট়া  ়াওয়াই খযব কনঠি। হেই  বর নির ি। ওট়া হম়ারস্ত হ ়ারটট 
হ িিযস বইরয ররযরি এবং অবিযই এট়া  ়াইরব্ররীর সংরনক্ষত অংরি ররযরি। 
 
 ়াইরব্ররররীর সংরনক্ষত অংি হথরক বই হবর করব়ার একট়াই উ ়ায ররযরি। একজি 
নিক্ষরকর স্ব়াক্ষর কর়া ন নখত অিযমনত  ত্র থ়াকরত  রব। 
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বইট়া আমর়া হকি ে়ানে, ব   রি, যনি ি়া আমর়া এর হথরক হক়াি হ ়ািি ব়াি়ারি়ার 
হেষ্ট়া ি়া কনর। 
 
আম়ার মরি  য, ব    ়ারনমওি, যনি আমর়া এমি হব়া ়ারত  ়ানর হয আমর়া শুিয 
নথওনররতই আে ী ত়া র   যরত়া আম়ারির একট়া সম্ভ়াবি়া ররযরি…। 
 
ও , নক হয বর ়া, হক়ারি়া নটে়ারই এরত কিনেন্সড  রব ি়া, ব   রি। যযনক্তট়া সনতযই 
হজ়ার়ার ়া  রত  রব… 
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দ্য চিাি ব্লাোি 
 
ন নেগুর ়ার সবটি়াি়া ঘটি়ার  র িরফসর  ক ়াটট ক্ল়ারস আর কখরি়া জীবন্ত ি়াণী 
আরিিনি। নিরজর বই হথরক  র়ে হি়াি়ারতি ক্ল়ারস, ি়াটকীয ঘটি়াগুর ়া মেস্থ করর 
হিখ়ারতি। এই িররির ক়ারজর হক্ষরত্র নতনি স়াি়ারণত  য়ানররক হডরক নিরতি ত়ারক 
স়া ়াযয কর়ার জিয। এখি  যটন্ত  য়ানর ব়ািয  রযরি একজি সর  ট্র়্ান্সনস েয়ানিয়াি 
ে়াময ম়ািযরর্র েূনমক়ায অনেিয কররত য়ারক  ক ়াটট একনট ি়া  হথরক ব়াুঁনেরযরি, 
ত়ারক অনেিয কররত,  রযরি ম়াথ়ায সনিট  ়াি়া একজি ইরযনতর েূনমক়ায এবং 
একজি েয়াম্প়ায়াররর েয নমক়ায হয  ক ়ারটটর বযবস্থ়ার আরি হ টয স ি়া়ে়া আর নকিযই 
হখরত  ়ারত ি়া। 
 
 য়ানররক সবর  হটরি নিরয ওরির নডরফন্স এরিস্ট িয ড়াকট আটটস ক্ল়ারস স়ামরি ি়াুঁ়ে 
কনররয হিয়া  র ়া, এব়ার হস অনেিয কররি একট়া  যর়ারণ বনণটত হিকর়েয রূ ়ান্তনরত 
ম়ািব সন্ত়াি ব়া ওরযর–উফ এর েূনমক়ায।  ক ়াটটরক খযনি র়াখ়ার খযব হজ়ার়ার ়া ক়ারণ 
ি়া থ়াকর  এব়ার  য়ানর সর়াসনর িতয়াখয়াি করত। 
 
হজ়ারর ড়াক ি়া়েরত  রব  য়ানর–নঠক এরকম-এবং হত়ামর়া যনি নবশ্ব়াস করর়া, আনম 
 ়াুঁন রয  ়ে ়াম ওট়ার ও র-এই ে়ারব সরজ়ারর িয ুঁর়ে ম়ার ়াম হমর রত-এইে়ারব 
এক ়ারত ওরক হঠরস ির ়াম–অিয  ়ারত আম়ার জ়ািযিণ্ডট়া ওর ি ়ায েয নকরয নি ়াম-
এর  র আম়ার সবটিনক্ত নিরয়াি করর স়াংঘ়ানতক রকরমর জনট  হ ়ামরফ়াস ে়ামট 
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নবিয়াট়া িরয়াি কর ়াম হবে়ার়া একট়া মমট়ানন্তক হি়াে়ািী ি়া়ে – ়া,  য়ানর এর হেরযও 
হজ়ারর হবি হিকর়েট়ার ি়ারযর হ ়ামগুর ়া অিৃিয  রয হির ়া ব়ে ব়ে ি়াুঁতগুর ়া 
সংকয নেত  রয হির ়া–হস আব়ার ম়ািযর্  রয হির ়া। স জ, নকন্তু ক়াযটকর এবং 
আররকনট ে়াম আম়ারক মরি র়াখরব ত়ারির ন রর়া ন রসরব, হয ওরিররক ওরযর–উ রফর 
ম়ানসক েীনত হথরক ব়াুঁনেরযরি। 
 
ঘন্ট়া ব়াজ ,  ক ়াটট উরঠ ি়াুঁ়ে়ার ি। 
 
ব়ান়ের ক়াজ ওয়ািি়া ওরযর–উ ফরক আনম হয  র়ানজত কররনি ত়ার ও র একট়া 
কনবত়া ন রখ আিরব! য়ার সবরেরয ে়া   রব ত়ারক ময়ানজকয়া  নমর স়াইি কর়া একনট 
কন  হিয়া  রব! 
 
ক্ল়াস হথরক সব়াই হবর  রয হযরত  ়াি ।  য়ানর আব়ার নফরর হি  রুরমর হ িরি, 
হযখ়ারি র আর  ়ারনমওি ওর জরিয অর ক্ষ়া করনি । 
 
হরনড? আরস্ত করর ব    য়ানর। 
 
সব়াই য়াওয়া  যটন্ত অর ক্ষ়া করর়া, ব    ়ারনমওি, ি়ােট়াস হিখ়ারে ওরক, হবি…। 
 
হস িরফসর  ক ়ারটটর হডরস্কর ক়ারি হি ,  ়ারতর মযরঠ়ায িক্ত করর ির়া এক টয করর়া 
ক়ািজ,  য়ানর আর রি নঠক ত়ার হ িরি। 
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ইরয–িরফসর  ক ়াটট? হত়াত ়ারে  ়ারনমওি। আনম  ়াইরব্ররী হথরক এই বইট়া নিরত 
ে়ানে। এই বয়াকে়াউন্ড  ়ারঠর জিয।  ়ারতর ক়ািজট়া হমর  এনিরয ির  হস,  ়াত 
স়াম়ািয ক়াুঁ রি নকন্তু মযিনক   র ়া বইট়া  ়াইরব্ররীর সংরনক্ষত অংরি ররযরি, এর জরিয 
একজি নিক্ষরকর স্ব়াক্ষর িরক়ার–আনম নিনশ্চত হয এ বইট়া আ ি়ার িয়ানডং অয়ান্ড িয 
হঘ়াওস বইরয িীরর–ক়াজ করর নবর্ সম্পরকট য়া ন রখরিি হসট়া বয রত স়া ়াযয কররব… 
 
আ , িয়ানডং অয়ান্ড িয হি়াও স! ব র ি  ক ়াটট,  ়ারনমওরির  ়াত হথরক ক়ািরজর 
টয কর়াট়া নিরয ওর নিরক িিস্ত একট়া নিরয। সম্ভবত আম়ার সবরেরয নিয বই। হত়াম়ার 
ে়া  হ রিরি? 
 
 য়াুঁ, নিশ্চযই, ব    ়ারনমওি আের র সরে। কত বযনদ্ধমত্ত়ার সরে, আ নি হিরর্রট়ারক 
হযে়ারব ে়া–ি়াকনি নিরয ফুঁরি হফর রিি… 
 
 হবি, আনম নিনশ্চত হয বিররর হসর়া ি়াত্রীনটরক একটয  ব়া়েনত স়া ়াযয করব়ার জরিয 
হকউ নকিয মরি কররব ি়া, উষ্ণত়ার সরে ব র ি  ক ়াটট। মযযররর  ়াখ়ার একট়া নবর়াট 
 ়া ক হবর করর ি িরফসর।  য়াুঁ, সযন্দর ত়াই ি়া? ররির মযরখর নবতৃষ্ণ়ার অনেবযনক্তরক 
েয   বযর । স়াি়ারণত এট়ারক আনম ব়াুঁনেরয র়ানখ বই স্ব়াক্ষর কর়ার জরিয। 
 
ক়ািরজর টয করর়াট়ার মরিয ইয়া ব়ে একট়া স্ব়াক্ষর করর ওট়া নফনররয নির ি নতনি 
 ়ারনমওরির  ়ারত। 
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ত়া র   য়ানর, ব র ি  ক ়াটট,  ়ারনমওি ক়ািরজর টয করর়াট়া ে়াুঁজ করর কনম্পত  ়ারত 
বয়ারি েয নকরয নি , আম়ার মরি  য আি়ামীক়া  মওশুরমর িথম নকনড ময়াে? 
নিথ়ানররির নবরুরদ্ধ নেনফল্ডর, ত়াই ি়া? শুরিনি তয নম একজি ে়া  হিয়ার। আনম নিরজও 
একজি নসক়ার নি ়াম। আম়ারক জ়াতীয হস্কয়ারডর জিয হেষ্ট়া কর়ার কথ়া ব ়া  রযনি , 
নকন্তু আনম আম়ার ক়ার ়া িনক্তগুন রক নিমূট  কর়ার ক়ারজ নিরজরক উৎসিট কর়া ে়া  
মরি কর ়াম। ত়ার রও যনি তয নম কখিও হক়াি বযনক্তিত িনিক্ষরণর িরয়াজি হব়াি 
কর, আম়ারক ব রত নেি়া করর়া ি়া। আম়ার হেরয কম সক্ষম হিয়াররির ক়ারি আম়ার 
িক্ষত়া হ ৌঁরি হিয়াই আম়ার ক়ারি আিরন্দর। 
 
ি ়ায একট়া অস্পষ্ট িে করর  য়ানর দ্রুত র়াি আর  ়ারনমওরির হ িি হ িি হবনররয 
হি । 
 
আম়ার এখিও নবশ্ব়াস  রে ি়া, ও ব  , ওর়া নতিজি যখি ক়ািরজ হিয়া িরফসররর 
স্ব়াক্ষরট়া হিখরি, আমর়া নক বই ে়াইনি হসট়াও একব়ার হিখর ি ি়া। 
 
এর ক়ারণ নতনি একট়া মনস্তষ্কনব ীি জীব, ব   রি,নকন্তু আম়ারির অত নকিযরত িরক়ার 
নক আম়ারির য়া িরক়ার হ রয হিনি। 
 
িরফসর হক়াি মনস্তষ্কনব ীি জীব িি, ি়ায হিৌর়ে  ়াইরব্ররীর নিরক হযরত হযরত 
 ়ারনমওি ব   তীক্ষ্ণ করণ্ঠ। 
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হত়াম়ারক বিররর হসর়া ি়াত্রী বর রি বর … 
 
 ়াইরব্ররীর িম আটক়ারি়া িীরবত়ার মরিয ও স্বর ি়াম়ার ়া নিরজরির। ম়াি়াম ন ন্স, 
 ়াইরব্ররীয়াি, এক ়ার়া, নবরনক্তকর একজি মন  ়া য়ারক হিখর ই  যনষ্ট ীি হক়াি 
িকয িীর কথ়া মরি  য। 
 
হম়ারস্ত হ রত হ ়ািস? সনন্ধগ্ধে়ারব উচ্চ়ারণ কর  হস,  ়ারনমওরির  ়াত হথরক ক়ািরজর 
টয করর়াট়া হিয়ার হেষ্ট়া কর , নকন্তু  ়ারনমওি ি়া়ে  ি়া। 
 
ে়াবনি ়াম নিরজর ক়ারি র়াখরত  ়ানর নক ি়া, এক নিশ্ব়ারস বর  হফ   হস। 
 
ও , নিরয ি়াও ি়া,  ়ারনমওরির  ়াত হথরক ওট়া নিরয ম়াি়াম ন রন্সর  ়ারত গুুঁরজ নি । 
আমর়া হত়াম়ারক আররকট়া অরট়াে়াফ নিরয হিব। িীঘটস্থ়াযী যনি  য তরব  ক ়াটট হয 
হক়াি নকিযরত স্ব়াক্ষর কররবি। 
 
ম়াি়াম ন ন্স ক়ািজট়া আর ়ার স়ামরি ির , হযি িক  নক ি়া হস  রীক্ষ়া কররিি, নকন্তু 
 রীক্ষ়ায  ়াি করর হি  ক়ািজট়া। িৃঢ় ও সিম্ভ  িরক্ষর  উুঁেয  হি ফগুর ়ার ম়া  নিরয 
হ ুঁরট হির ি। করযক নমনিট  র নফরর এর ি নবর়াট একট়া  য র য রর বই  ়ারত নিরয। 
 ়ারনমওি যরের সরে ওট়া বয়ারি র়াখ , এর র  ়াইরব্ররী হথরক হবনররয এর ়া ওর়া। 
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হখয়া  র়াখ   ়াুঁট়াট়া হযি হজ়ারর  রয য়ায এবং হক়াি অ র়ািরব়াি হযি ি়া ির়া  র়ে 
ওরির মরিয। 
 
 ়াুঁে নমনিট  র, আব়ার ত়ার়া হম়ানিং ম়াটট -এর ক়াজ–করর–ি়া ব়াথরুরম ঘি  রয 
বস । ররির আ নত্ত নি  নকন্তু  ়ারনমওি এই বর  হসট়া ি়াকে করর হিয হয, 
ওরিররক হকউ যনি হখ়াুঁজ করর তরব এট়াই  রব সবরেরয হির্ য়াযি়া। সযত়ার়াং এখ়ারি 
ত়ারির হি়া িীযত়া নিনশ্চত। হম়ানিং ম়াটট  ওর নকউনবক -এ িে করর ক়াুঁিনি , নকন্তু 
ত়ারক উর ক্ষ়া কর , এবং হসও ওরিররক। 
 
 ়ারনমওি সতকটত়ার সরে বইট়া খয  , নতিজি  য ুঁক  বইট়ার ি়ািওয়া ়া  ়াত়ার ও র। 
এক িজর হিরখই হব়া ়া হি  হকি এট়া সংরনক্ষত অংরি র়াখ়া  য। হক়াি হক়াি 
হ ়ািরির িে়াব এমি েীনতকর হয ে়াব়া য়ায ি়া, এবং নকিয রুনে ীি িনব ররযরি 
বইট়ারত, য়ার মরিয ররযরি এজি ম়ািযরর্র ি়ান়েেয ন়ে সব হবনররয আরি এবং এক 
ড়াইিী ত়ার ম়াথ়া হথরক করযকট়া অনতনরক্ত  ়াুঁত হবর করর নিরযরি। 
 
এই হয,  ন জযস হ ়ািরির  ়াত়াট়া হ রয উরত্তনজত  রয ব    ়ারনমওি। ম়ািযর্ অিয 
ম়ািযরর্ রূ ়ান্তনরত  ওয়ার ম়া  রথ ররযরি এ িররির িনব নিরয  ়াত়াগুর ়া স়াজ়ারি়া। 
 য়ানর আন্তনরকে়ারবই আি়া করনি  এই সব ম়ািযরর্র হে ়ার়ায হয তীব্র যন্ত্রণ়ার ি়া  
ররযরি হসট়া নিল্পীর কল্পি়া ি়া়ে়া আর নকিযই িয। 
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হ ়ািরির হরনসন ট়া  ়েরত  ়েরত  ়ারনমওি ব   আনম যতগুন  হ ়ািি সম্পরকট জ়ানি 
এট়াই সবরেরয জনট । নফত়ার মরত়া  ়াখ়াওয়া ়া ম়ানি, হসুঁক, ব ম়াি আি়াি়া এবং নিট 
ওয়া ়া ঘ়াস, উ ়াি়ারির ত়ান ক়া  ়েরত  ়েরত নব়ে নব়ে করর ব   হস। অবিয, 
ওগুর ়া স রজই  ়াওয়া সম্ভব, ি়াত্ররির হস্ট়ার ক়াব়ারডট ওগুর ়া ররযরি, আমর়া শুিয নিরয 
নির ই  র ়া। উউউ , হিরখ়া, ব়াইকরিটর নিং-এর  ়াউড়ার–জ়ানি ি়া এট়া আব়ার 
হক়াথ়ায  ়ারব়া…বযময়াং এর টয করর়া টয করর়া কর়া ে়াম়ে়া ওট়া  ়াওয়াও মযিনক   রব এবং 
আমর়া হয ম়ািযরর্ রূ ়ান্তনরত  রত ে়াই ত়ার একটয  হি়াট্ট অংি। 
 
নক ব রত ে়াও? ব   রি তীক্ষ্ণ স্বরর। নক হব়া ়ারত ে়ারে, হয ম়ািযরর্ রূ ন্তনরত আমর়া 
ত়ারির একটয  টয কর়া ব রত? আনম এমি নকিযই  ়াি কররব়া হযট়ারত হেবস-এর  ়ারযর 
আেয র র িখ ররযরি… 
 
 ়ারনমওি বর  হযরত  ়াি  হযি নকিযই শুিরত  ়াযনি। 
 
আম়ারিররক এখিও হসট়া নিরয নেন্ত়া ি়া করর ও ে রব, ক়ারণ, ওই নজনির্গুর ়া 
আমর়া সব়ার হিরর্ হয়াি করব…। 
 
রি, ব়াকয ়ার়া,  য়ানরর নিরক নফর , ওর আব়ার আররক সমসয়া। 
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তয নম নক বয রত  ়ারি  ়ারনমওি, হয আম়ারিররক কতট়া েয নর কররত  রব? বযময়ারের 
ে়াম়ে়ার টয করর়া, ওট়া নিশ্চযই ি়াত্ররির ক়াব়ারডট  ়াওয়া য়ায ি়া। আমর়া নক করব, 
হেইর র বয়ানক্তিত হস্ট়ার ে়ােব? আনম জ়ানি ি়া এট়া হক়াি ে়া   নরকল্পি়া নক ি়া…। 
 
িে করর বইট়া বন্ধ কর   ়ারনমওি। 
 
হবি, হত়ামর়া িযজি যনি েয হ রয ন নিরয হযরত ে়াও, নঠক আরি, ব   হস। ওর ি়ার  
উজ্জ্ব  হি়া ়া ী ি়া   ়ে , হে়াখ স্ব়াে়ানবরকর হেরয উজ্জ্ব । আনম নিযম ে়ােরত ে়াই ি়া, 
হসট়া হত়ামর়া জ়াি। আম়ার মরি একট়া জনট  হ ়ািি ততনর কর হেরয ম়াি –জ়াতরির 
হমনক হিয়া অরিক হবনি খ়ার়া । নকন্তু হত়ামর়া যনি হবর কররত ি়া ে়াও, বযনক্তনট 
ময়া ফয নক ি়া, আনম হস়াজী ম়াি়াম ন রন্সর ক়ারি নিরয বইট়া হফরত নিরয আসব…। 
 
আম়ার কখিও মরি  যনি হয হস নিিনটও হিখরত  রব, হযনিি তয নম আম়ারিররক নিযম 
ে়াে়ার জরিয িরর়ােি়া হিরব, ব   রি। হবি, আমর়া কররব়া, নকন্তু  ়ারযর আেয র র 
িখ িয, আে়া? 
 
 ়ারনমওিরক খযনি  র ়া, আব়ার বইট়া খয  । ওট়া ব়াি়ারত কতনিি  ়ািরত  ়ারর? ব   
 য়ানর। 
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হবি, ব ম়াি আি়াি়াগুর ়া  ূণটেরন্দ্রর সময তয  রত  রব এবং নফত়ার মরত়া  ়াখ়াগুর ়া 
একয ি নিি িরর জ্ব়া  নিরত  রব…সব নমন রয, হউউ আনম ব ব, ত়া ম়াস খ়ারিক হত়া 
 ়ািরবই, যনি আমর়া সবগুর ়া উ ়াি়াি  ়াই, তরব। 
 
এক ম়াস? ব   রি। এর মরিয ময়া ফয, স্কয র র অরিটক ম়াি –জ়াতরক আেমণ 
কররত সক্ষম  রব! আব়ার নব িজিকে়ারব  ়ারনমওরির হে়াখ সরু  রয এর ়া, ত়াই 
দ্রুত হয়াি কর  হস, নকন্তু আম়ারির ক়ারি এট়াই সবরেরয ে়া  িয়াি, সযত়ার়াং আনম 
ব নি  যরর়া িরম এনিরয ের ়া। 
 
য়াই হ ়াক,  ়ারনমওি যখি ব়াথরুম হথরক ওরির হবনররয য়াওয়াট়া নির়া ি নক ি়া হসট়া 
হিখনি , তখি রি নফস নফস করর  য়ানররক ব  , যনি ক়া  তয নম ময়া ফযরক ওর  ়া়েয  
হথরক হফর  নিরত  ়ারর়া তরব অরিক কম  ়ারম ়ার বয়া ়ার  রব। 
 
. 
 
িনিব়ার সক়ার   য়ানর হবি ত়া়ে়াত়ান়ে ঘযম হথরক উরঠ শুরয শুরয নকনডট ময়ােট়ার কথ়া 
ে়াবনি । হস ি়ােট়াস  রে, নবরির্ত এট়া হেরব হয যনি নেনফন্ডর হ রর য়ায তরব উড 
নক ব রব, ত়ার ও র হস়াি়ার িরর হকি়া সবরেরয দ্রুতি়ামী  ়া়েয রত ে়ে়া নটমরক 
হম়াক়ারব ়া কর়ার নেন্ত়াও ত়ারক ি়ােট়াস কররি। এর আরি নব্লথ়ানরি নটমরক  ়ার়াব়ার 
জিয এমি মনরয়া ে়াব ত়ার কখিও নি  ি়া। হ রট হম়াে়ে নিরে, ি়ায আিঘণ্ট়া 
অে়ারব শুরয থ়াক়ার  র নবি়াি়া ি়া়ে , ক়া ়ে  র , সক়া  সক়া  ি়াস্ত়া হখরত হি , 
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ওখ়ারি নেনফল্ডর নটরমর অিযরির হ র ়া,  ম্ব়া িূিয হটনব ট়ায ক়াি়াক়ানি সববরস সব়াই 
হবি নবেন ত এবং হবনি কথ়া ব রি ি়া হকউই। 
 
এি়ারর়াট়ার নিরক  যরর়া স্কয  ট়াই নকনডে হস্টনডয়ারমর নিরক হযরত শুরু কর । নিিট়া 
গুরম়াট, ব়াত়ারস আব়ার বজ্র ়ারতর আে়াসও ররযরি।  য়ানর হড্রনসং রুরম হে়াক়ার সময 
রি আর  ়ারনমওি দ্রুত নিরয ওরক শুরেে়া জ়াি়া । টকটরক  ়া  নেনফন্ডর জ়ানসট  রর 
নি  নটমট়া, ত়ার উরডর ি়াক–ময়াে িস্তুনতমূ ক আর ়ােি়া হি়াি়ার জরিয বস । 
 
আম়ারির হেরয নিথ়ানরি নটরমর ক়ারি অরিক ে়া   ়া়েয  ররযরি, শুরু কর  উড,এট়া 
অস্বীক়ার করব়ার উ ়ায হিই। নকন্তু আম়ারির ররযরি  ়া়েয রত ওরির হেরয ে়া  হিয়ার। 
আমর়া ওরির হেরয অরিক হবনি িনিক্ষণ নিরযনি, আমর়া সব মওশুরমই  ়া়েয  নিরয 
উর়েনি– খযব হবনি নঠক, নব়ে নব়ে কর  জজট উইসন । অি়াস্ট হথরক আনম নঠক মরত়া 
শুরক়ারতই  ়ানরনি। এবং আমর়া ওরিররক হসই নিিট়ার জরিয আফরস়াস কররত ব়ািয 
কররব়া হযনিরি ওই হি়াংর়া  তে়া়ে়া ময়া ফয  ়া়েয  নকরি হিয়ার নবনিমরয নটরম ওর 
য়াযি়া নকরি নিরযরি। 
 
আরবরি উরডর বযক উঠ়া ি়াম়া কররি, এব়ার হস  য়ানরর নিরক নফর । 
 
 য়ানর, এখি এট়া হত়াম়ারকই হিখ়ারত  রব হয একজি নসক়াররক িিী ব়া  থ়াক়ার 
হেরযও হবনি আরর়া নকিয থ়াকরত  রব। ময়া ফরযর আরি ওই নেেট়া হত়াম়ারক হ রত 
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 রব, ি়া র   ়াওয়ার হেষ্ট়ায মররত  রব,  য়ানর আজ আম়ারির নজতরতই  রব, আম়ারির 
 রবই। 
 
ত়া র , হক়াি ম়ািনসক ে়া  িয,  য়ানর, ব   হফ্রড ওর নিরক হে়াখ নটর । 
 
ন রে হ ৌঁি়ারতই নবর়াট একট়া িজটি ওরির স্ব়ািত জ়াি়া ; হবনির ে়ািই উল্ল়াসধ্বনি, 
ক়ারণ বয়ারেিক্ল এবং  ়াক্ল ়াফ  ়াউজ িযরট়া নিথ়ানরিরক  র়ানজত  রত হিখরত আে  
নিরয অর ক্ষ়া কররি, অবিয নক্লথ়ানরি  ়াউরজর সমথটকরির বযউউউ আর ন সস ধ্বনিও 
হি়াি়া হি  সম়ারি। নকনডে নটে়ার ম়াি়াম হে, নফ্লষ্ট এবং উডরক করমিটি কররত 
ব র ি, ওর়া হসট়া কর , তরব এরক অরি়ার নিরক নবর্ িৃনষ্টরত ত়ানকরয এবং  ়ারত 
িরয়াজরির হেরয অনতনরক্ত ব  িরয়াি করর। 
 
আম়ার হই স-এর সরে সরে, ব র ি ম়াি়াম হে, নতি…িযই…এক… িিটকরির নবর়াট 
িজটি ওরিররক আক়ারি ওঠ়ার জরিয, হেৌদ্দজি হিয়ার স়াুঁই করর উরঠ হির ়া নবর্ণ্ণ 
আক়ািট়ার নিরক। অিয হয ক়ারর়া হেরয  য়ানর আরর়া ও রর উরঠ হির ়া, হে়াখ কয ুঁেরক 
নেেট়ারক খয ুঁজরি। 
 
নঠক আরি, এই হয ি়ািম়াথ়া? নেৎক়ার করর উঠ  ময়া ফয  য়ানরর নিরে হথরক খ়া়ে়া 
উ রর আসরি তীররবরি, হযি ওর িতয ি  ়া়েয ট়ার স্পীড হিখ়ারে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য চেম্বাি অ্ব রিক্রেটি । চে. চে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

275 

www.bengaliebook.com                                  িূরেপত্র 
 

 

ওর জব়াব হিয়া সময  য়ানরর নি  ি়া। নঠক হসই ময ূরতট একট়া ে়ারী ক়ার ়া ব্ল়াজ়ার ওর 
নিরক হিরয আসরি;  ়ািরত  ়ািরত এট়ারক এ়ে়ারত  ়ার   য়ানর হির্ ময ূরতট, 
এমিে়ারব হয ওট়া ওর েয   হঘরর্ হিরি। 
 
ি়ায হ রিনি  আর নক,  য়ানর! ব   জজট, ওর  ়াি নিরয িি়া  ়ারত হযরত হযরত, 
ব্ল়াজ়ারট়ারক একজি নশ্রম্ব়ানররির নিরক  ়ানঠরয হিয়ার জিয।  য়ানর হিখ  জজট েীর্ণ 
হজ়ারর হমরর ব্ল়াজ়ারট়ারক অয়ানড্রয়াি  ়ানসর নিরক  ়ানঠরয নিরযরি, নকন্তু মিয ব়াত়ারস 
ব্ল়াজ়ারট়া িনত  নরবতটি কর  এবং আব়ার হতর়ে হি   য়ানরর নিরকই। 
 
িেণ্ড হবি ততনর করর  য়ানর ন রের আররক ি়ারন্ত িযরট হির ়া। ও শুিরত  ়ারে 
ব্ল়াজ়ারট়া ওর হ িি হ িি হিরয আসরি। নক  রে এ সব? এরকম হত়া কখিও  য 
ি়া, ব্ল়াজ়ারট়া শুিযম়াত্র একজি হিয়াররকই ট়ারিটট করর, ওট়ার ক়াজই  রে যত হবনি 
সম্ভব হিয়াররক হফ ়া য়ায হস হেষ্ট়া কর়া… 
 
অিয ি়ারন্ত হফ্রড উইসন  ব্ল়াজ়াররর জরিয অর ক্ষ়া কররি। হফ্রড ি়ারযর সমস্ত িনক্ত 
নিরয ব্ল়াজ়ারট়ারক আঘ়াত কররত উিযত  র   য়ানর ম়াথ়া হ ়াক়ার ়া; ব্ল়াজ়ারট়া ওর 
িনত থ হথরক সরজ়ারর সরর হি । 
 
এব়ার  রযরি, খযনিরত নেৎক়ার করর উঠ  হফ্রড, নকন্তু ি়া, েয    র ়া ওর; ব্লজ়ারট়া 
আব়ার  য়ানরর নিরক হতর়ে এর  ব়ািয  র ়া হস ফয   স্পীরড আক়ারির নিরক উর়ে 
হযরত।   

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য চেম্বাি অ্ব রিক্রেটি । চে. চে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

276 

www.bengaliebook.com                                  িূরেপত্র 
 

 

 
শুরু  র ়া বৃনষ্ট; ব়ে ব়ে হফ়াটী  য়ানরর মযরখ  ়েরি, ওর েিম়ার ক়াুঁরের উ র িন়েরয 
 ়েরি। এর র হখ ়ায নক  রে হস নকিযই হটর হ র ়া ি়া, এক সময ওর ক়ারি এর  
 ী জডট়ারির স্বর, হখ ়ার ি়ার়া নববরণীরত ব রি, নিথ়ানরি এনিরয আরি র়্াট িূিযরত। 
 
নিথ়ানরিরির উন্নততর  য ন়ে সরন্দ ়াতীতে়ারব ওরির ক়াজ কররি, এর মরিয  ়াি ়া 
ব্ল়াজ়ারট়া য়ার রি়াই হেষ্ট়া কররি  য়ানররক উ র হথরক হফর  নিরত। হফ্রড এবং জজট 
ওর িযই নিরক এরত়া ক়ারি হথরক উর়ে হব়ে়ারে হয হস ত়ারির  ়াত ি়া়ে়া আর নকিযই 
হিখরত  ়ারে ি়া এবং নেেট়া ির়া িূরর থ়াকয ক ওট়া হিখরতই  ়ারে ি়া। 
 
হকউ একজি ব্ল়াজ়ারট়ারক টয়াম্প়ার করররি, হঘ়াুঁত হঘ়াত কর  হফ্রড, এট়া আব়ার 
 য়ানররক আেমণ কররত উিযত  র  সবটিনক্ত নিরয ওট়ারক ম়ার  হস। 
 
আম়ারির এখি সময িরক়ার, ব   জজট, বর  একই সরে উডরক নসিি়া ও নি  
 য়ানরর ি়াকট়া ব্ল়াজ়াররর  ়াত হথরক রক্ষ়াও কর । 
 
নসিি়া ট়া বয রত  ়ার  উড। ম়াি়াম হে-এর হই  হবরজ উঠ  এবং  য়ানর, হফ্রড এবং 
জজট ম়ানটর নিরক ড়াইে নি , তখিও ওরির হেষ্ট়া কররত  র ়া  ়াি ়া ব্ল়াজ়ারট়ারক 
এ়ে়ারি়ার জিয। 
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নক  রে, নবর্যনট নক? ব   উড, যখি নেনফল্ডর নটম এক স়ারথ  ওয়ার  র। অিয 
নিরক িিটকরির মরিয হথরক নেখ়ানররির সমথটকর়া নবদ্রূ  কররি। আম়ারিররক 
এরকব়ারর শুইরয নিরযরি। হফ্রড, জজট, ওই ব্ল়াজ়ারট়া যখি অয়ারেন ি়ারক হস্ক়ার কর়ার 
সময রুরখ নি  হক়াথ়ায নির  তখি হত়ামর়া িযজি? 
 
 আমর়া ওর কয ন়ে নফট ও রর নি ়াম এবং  য়ানররক  তয়া কর়া হথরক আররকনট 
ব্ল়াজ়াররক রুখনি ়াম, ব   জজট নক্ষপ্ত  রয। হকউ একজি ওট়ার নকিয একট়া করররি 
হয ওট়া নকিযরতই  য়ানররক ি়া়েরি ি়া, স়ার়া হখ ়ায ওট়া আর ক়ারর়া ন িয হিযনি। 
নিথ়ানরির়া নিশ্চযই ওট়ার নকিয করররি। 
 
নকন্তু ব্ল়াজ়ারগুর ়া হত়া আম়ারির সবটরির্ িয়াকনটরসর  র ম়াি়াস হরের অনফরস ত়া ়া 
ম়ার়া নি  এবং তখি ওগুর ়ার মরিয হক়াি সমসয়া নি  …উরেরির স়ারথ ব   উ়ে। 
ম়াি়াম হে ওরির নিরক হ ুঁরট আসরিি। ওুঁর ক়াুঁরির ও র নিরয  য়ানর হিখরত  ়ারেিয 
নেখ়ানরি নটম নটটনকনর ম়াররি আর ওর নিরক আেয   তয র  হিখ়ারে। 
 
হি়াি, ব    য়ানর, ম়াি়াম হে ক়ারি ের  আসরিি, হত়ামর়া িযজি যনি স়ার়াক্ষণ আম়ার 
ে়ার ়ারি উ়েরত থ়ারক ত়া র  একম়াত্র আম়ার আনস্তরির হেতর েয কর  তরবই আনম 
নেট়ারক িররত  ়াররব়া, ত়ার আরি িয। হত়ামর়া টীরমর অিযরির ক়ারি ের  য়ারব 
বিম়াি ব্ল়াজ়ারট়ারক ি়ারযস্ত়া কর়ার ি়ানযট়া আম়ার ও র হির়ে ি়াও। 
 
 ়াি   রয়া ি়া, ওট়া হত়াম়ার ম়াথ়া উন়েরয হিরব,ব   হফ্রড। 
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 য়ানর আর উইসন রির হিখনি  উড। 
 
অন ে়ার, এট়া  ়াি ়ানম, র়াি  রয ব   আররক নস্পরিট। তয নম এক়া  য়ানররক ওই 
নজনিসট়ার বযবস্থ়া কররত নিরত  ়ারর়া ি়া। আমর়া ইিরক়ায়ারী ে়াইব। 
 
এখি যনি আমর়া হখ ়া হির়ে নিই ত়া র  আম়ারির  রযন্ট ব়ারজয়াপ্ত  রব, ব   
 য়ানর। এবং একট়া  ়াি ়া নব্লরের ক়াররণ আমর়া নকিযরতই নেখ়ানরিরির ক়ারি  ়াররব়া 
ি়া! ের ়া অন ে়ার ওরিররক বর ়া আম়ারক এক়া হির়ে নিরত! 
 
এর সবট়াই হত়াম়ার হি়ার্, র়াি করর জজট ব   উডরক। নেেট়া িররব ি়া  র  ির়ার 
হেষ্ট়া করর মররব–নক একট়া স্টয ন ড কথ়া! 
 
ম়াি়াম হে ওরির সরে হয়াি নির ি। 
 
হখ ়া শুরু কর়ার জরিয ততনর? উরডর ক়ারি জ়ািরত ে়াইর ি। 
 
 য়ানরর মযরখ িৃঢ়সংকল্প হিখ  উড। 
 
হবি, হস ব  । হফ্রড, জজট হত়ামর়া  য়ানরর কথ়া শুরিি–ওরক এক়া হির়ে হিরব এবং 
ব্ল়াজ়ারট়া ওরক ওর মরত়া কররই স়াম়া  নিরত ি়াও। 
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এখি আরর়া হজ়ারর  ়েরি বৃনষ্ট। ম়াি়াম হরের হইরস  হবরজ উঠরতই  য়ানর হজ়ারর 
ব়াত়ারস  ়ানখ হ িি হ িি ব্ল়াজ়ারট়ার িেও শুিরত হ র ়া ওরক ি়াওয়া কররি। উ রর 
উঠরতই থ়াক  নর। ও বৃত্ত ততনর কর , হ ুঁনেরয উঠ , ড়াি–ব়াুঁ নজিজয়াি কর  এবং 
হি়াত্ত়া হখর ়া। স়ামিয আবি়া, ত়ার রও ওর হে়াখ  যরর়া হখ়া ়া র়াখ । েিম়ার ও র 
হখ়াুঁে়া ম়াররি এবং যখি ও উরট়া করর  য র  নি  তখি ি়ারক  ়ানি েয রক হি । 
ব্ল়াজ়ারট়ার আররকট়া েয়াব  আেমণ এন়েরয হি   য়ানর। ও িিটকরির মিয হথরক 
অট্র্ ়ানস শুিরত হ র ়া; ও জ়ারি নিরজরক ওর হব়াক়া হিখ়ারত  রব, নকন্তু বিম়াি 
ব্ল়াজ়ারট়া ে়ানর এবং এই ক়াররণ ওর মরত়া দ্রুত নিক বি ়ারত  ়ারর ি়া। হস্টনডয়ারমর 
ি়ান্ত িরর হর়া ়ার হক়াস্ট়ার ে়ে়ার মরত়া করর য়ারে  য়ানর, নেনফল্ডর হি়া  হ ়ারস্টর 
নিরক বৃনষ্টর রূ ়ান  ে়ািররর মিয নিরয হে়াখ কয ুঁেরক হিখরি, যখি অয়ানড্রয়াি  ়ানস 
উডরক ক়ানটরয হযরত উিযত  র ়া… 
 
ক়ারির ক়ারি একট়া নিরর্র িে শুরি  য়ানর বয রত  ়ারর ়া ব্ল়াজ়ারট়া ওরক আব়ার নমস 
করররি; ড়াি নিরক ঘযরর উরট়ানিরক হযরত শুরু কর । 
 
বয়ার র জিয হট্র্নিং নিে,  ট়ার? নেৎক়ার কর  ময়া ফয, ব্লজ়ারট়ারক হি়াক়া হিয়ার 
জিয মিয আক়ারি  য়ানররক হব়াক়া িররির একট়া হম়াে়ে হখরত হিরখ।  ়ান রয হির ়া 
 য়ানর, ব্ল়াজ়ারট়া ওর করযক নফট হ িরি। এবং ত়ার র ময়া ফরযর নিরক হ িি নফরর 
হিখ  ঘৃণ়ায, হস ওট়ারক হিখরত হ র ়া, িয হি়ারল্ডি নস। ওট়া ময়া ফরযর ব়া ক়ারির 
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ম়াত্র করযক ইনে ও রর বয ন রি, এবং ময়া ফয,  য়ানররক উ  ়াস কররত বযস্ত ওট়া 
হিখরত  ়াযনি। 
 
একনট যন্ত্রণ়াি়াযক ময ূরতটর জরিয  য়ানর, মিয আক়ারি  য র  থ়াক , ময়া ফরযর নিরক 
হিরয হযরত স়া স কররি ি়া, যনি ও ম়াথ়া তয র  নেেট়া হিরখ হফর । 
 
ওয়াম! 
 
হস ময ূতটখ়ারিক হবনি নস্থর  রয নি । ব্ল়াজ়ারট়া হির্  যটন্ত ওরক আঘ়াত কর , ওর 
কিযইরত,  য়ানর বয রত  ়াররি ওর  ়াতট়া হেরে হিরি।  ়ারতর তীব্র বযথ়ায স়াম়ািয 
নবমূঢ় অবস্থ়া  য়ানরর, ওর বৃনষ্টরত হেজ়া  ়ান়ের মরিয একনিরক সরর হি  ও, একট়া  ়াুঁটয  
ওট়ারক তখিও হ ুঁনেরয হররখরি, ওর ড়াি  ়াতট়া  য  রি  ়ারি সমূ্পণট অরকরজ়া। 
ব্ল়াজ়ারট়া আব়ার হিরয আসরি নেতীয আেমরণর উরদ্দরি, এব়ার ট়ারিটট  য়ানরর মযখ। 
হবুঁরক  থ হথরক সরর হি   য়ানর, ত়ার অিযেূনত ীি মনস্তরষ্ক তখি একট়াই নেন্ত়া : 
ময়া ফযরক িরর়া। 
 
বৃনষ্ট এবং বযথ়ার আেন্নত়ার মরিয হস ত়ার নিরের েকেরক, নবদ্রূ  ের়া মযখট়ার উরদ্দরি 
ড়াইে নি , ওর হে়াখ হজ়া়ে়ারক েরয নবরফ়ানরত  রত হিখ   য়ানর : ফয়া ফয ে়াব  
 য়ানর ওরক আেমণ কররি। 
 
নক হয–ঘি ঘি শ্ব়াস নিরে ময়া ফয,  য়ানরর  থ হথরক সরর য়াওয়ার হেষ্ট়া। 
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 ়া়েয  হথরক অবনিষ্ট  ়াতট়া সনররয অরন্ধর মরত়া একট়া নকিয ির়ার হেষ্ট়া কর   য়ানর; ও 
হটর হ র ়া নমেট়া নঠকই িরররি ও মযরঠ়ার মরিয, নকন্তু  ়া়েয ট়া শুিয  ়া নিরয িরর 
হররখরি, এবং হস হস়াজ়া ম়ানটরত  ়েরি হিরখ নিরের িিটকরির মরিয হথরক একট়া 
নেৎক়ার উঠ , ি়াণ রণ হেষ্ট়া কররি  য়ানর হযি অজ্ঞ়াি ি়া  য। 
 
ি়ে়াম করর ম়ানটরত  ়ে  হস।  ়া়েয  হথরক িন়েরয সরর হির ়া। ওর  ়াতট়া অদ্ভযতে়ারব 
 য র  আরি। বযথ়ায নবমূঢ় হস শুিরত  ়ারে িূরর ক়ার়া হযি, হবি নেৎক়ার কররি, নির্ 
নিরে। ওর ে়া   ়াতট়ার মযরঠ়ার মরিয ির়া নেেট়ার নিরক িজর নি  হস। 
 
আ ়া, হস ব   আবি়াে়ারব, আমর়া নজরতনি। 
 
এবং অজ্ঞ়াি  রয হি  হস। 
 
জ্ঞ়াি নফর  যখি, তখিও মযরখর ও র বৃনষ্ট  ়েরি, ন রের উ রই  র়ে আরি হস, হকউ 
একজি ওর উ র উ য়ে  রয আরি। ও হিখ  ি়াুঁত েকেক কররি। 
 
ও  ি়া, আ নি ি়া, গুনেরয উঠ  হস। 
 
জ়ারি ি়া ও নক ব রি, ব র ি  ক ়াটট উচ্চস্বরর ত়ারির ে়ার ়ারি জর়ে়া  ওয়া উনেে 
নেনফল্ডররির উরদ্দরি। ঘ়াব়ে়ারব ি়া  য়ানর, আনম হত়াম়ার  ়াত এক্ষয নণ নঠক করর নিনে। 
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ি়া। ব    য়ানর। আনম এট়া এে়ারবই র়াখব, িিযব়াি… 
 
ও হেষ্ট়া কর  উরঠ বস়ার জরিয, নকন্তু বযথ়াট়া অস য।  নরনেত একট়া নক্লক িে শুিরত 
হ   ও ক়ারিই। 
 
আনম, এর হক়াি িনব ে়াই ি়া কন ি, হজ়ারর ব    য়ানর। 
 
শুরয খ়াক  য়ানর, ব র ি  ক ়াটট স়ান্তি়া নিরয। এট়া একট়া স জ জ়ািয , আনম 
অসংখযব়ার বযব ়ার কররনি। 
 
আনম হকি হস়াজ়াসযনজ  ়াস ়াত়ার  হযরত  ়ানর ি়া? ি়াুঁত ক়ামর়ে ব    য়ানর। 
 
ওর ওখ়ারিই য়াওয়া উনেৎ, িরফসর, ব   স়ার়া ি়ারয ক়াি়া ম়াখ়া উড, ির র নসক়ার 
আ ত  ওয়া সরেও ওর ি়াুঁত হবর কর়া  ়ানসট়া বন্ধ  যনি। খযব ে়া  িররি  য়ানর, সনতয 
িিটিীয, এ  যটন্ত এট়াই হত়াম়ার হসর়া। 
 
ে়ারনিরকর জর়ে়া  ওয়া  ়া গুন র মিয নিরয  য়ানর হফ্রড এবং জজটরক হিখরত হ র ়া 
ওই বিম়াি ব্ল়াজ়ারট়ারক ব়ারে েরব়ার হেষ্ট়া কররি। ওরির নবরুরদ্ধ ে়া   ়ে়াই ে়ান রয 
য়ারে ওট়া। 
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সরর ি়াুঁ়ে়াও, ব র ি  ক ়াটট নিরজর সবযজ আনস্তি হি়াট়ারত হি়াট়ারত। 
 
ি়া–কররি ি়া– ব    য়ানর িূবট ে়ারব, নকন্তু  ক ়াটট ওর জ়ািযিণ্ড হঘ়ার়ারে, এক ময ূতট 
 র ওট়া হস়াজ়াসযনজ  য়ানরর  ়ারতর নিরক ত়াক কর়া  র ়া। 
 
একট়া অদ্ভযত এবং অিীনতকর অিযেূনত  য়ানরর ক়াুঁি হথরক শুরু  রয িন়েরয  ়ে  
এরকব়ারর আেয র র ম়াথ়া  যটন্ত। মরি  নে  হযি ওর  ়াতট়া হি়াট  রয আসরি। ও 
স়া স করর হিখরত  ়ারর ়া ি়া, হয নক  রে। ও হে়াখ বন্ধ করর র়াখর ়া।  ়ারতর নিক 
হথরক মযখ হফর়ারি়া। নকন্তু ওর সবরেরয খ়ার়া  েযট়া তখিই সতয বর  িম়ানণত  র ়া 
যখি ওরক নঘরর জর়ে়া  ওয়া হ ়াকগুর ়ার ি়ানেশ্ব়াস ওঠ়ার অবস্থ়া  র ়া আর  ়াির র 
মরত়া িনব তয  রত  ়াি  কন ি নেনে। ওর  ়ারতর আর বযথ়া হিই–নকন্তু  ়াত বর  হয 
নকিয আরি ত়াও হত়া হব়া ়া য়ারে ি়া। 
 
আ , ব র ি  ক ়াটট।  য়াুঁ। হবি, এমিও হক়াি হক়াি সময  রত  ়ারর। নকন্তু 
নবরবেি়ার নবর্য  রে এখি আর  ়া়েগুর ়া ে়াে়া িয। হসট়াই মরি র়াখরত  রব। 
ত়া র ,  ়ানব, ট ম  করর হ ুঁরট  ়াস ়াত়া   যটন্ত য়াওয়া, নমস্ট়ার উইসন , নমস 
হেপ্ত়ার, হত়ামর়া নক ওরক নিরয য়ারব?-এবং ম়াি়াম  মরফ্র হত়াম়ারক–ইরয ম়ারি একটয  
নঠক ঠ়াক করর নিরত সক্ষম  রবি। 
 
 য়ানর উরঠ ি়াুঁ়ে়া , অদ্ভযতে়ারব ে়ারস়াময ীি হব়াি  র ়া ওর। িীঘট একট়া শ্ব়াস হটরি হস 
ত়ার ড়াি নিরক ত়াক়া । ও য়া হিখ  ত়ারত আব়ার জ্ঞ়াি  ়ার়াব়ার িি়া  র ়া ওর। 
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ওর হ ়াি়ারকর হেতর হথরক হযট়া হবনররয ররযরি হসট়া ম়াংরসর ররের র়াব়াররর হম়াট়া 
একট়া হগ্ল়াে। আেয   ি়া়ে়ারত হেষ্ট়া কর  ও, ি়ে  ি়া নকিযই। 
 
 ক ়াটট  য়ানরর  ়া়ে হজ়া়ে়া  ়াি়ািনি। নতনি  ়া়েই ব়াি নিরয নিরযরিি। ম়াি়াম  মরফ্র 
হম়ারটও খযনি  র ি ি়া। 
 
হত়াম়ার হস়াজ়াসযনজ আম়ার ক়ারি আস়া উনেৎ নি ! হক্ষর  হিরিি নতনি, ম়াত্র িঘণ্ট়া 
আরির কমটক্ষম  ়াতনটর নিরস্তজ িযবট  অবনিষ্টট়া তয র  িরর ি। আনম  ়া়ে নঠক কররত 
ব়া হজ়া়ে়া  ়াি়ারত  ়ানর নকন্তু আব়ার িতয ি করর িজ়ারি়া। 
 
আ নি  ়াররবি,  ়াররবি ি়া? মনরয়া  রয ব    য়ানর। 
 
 ়ারব আনম, নিশ্চযই, নকন্তু খযবই যন্ত্রণ়াি়াযক  রব বয়া ়ারট়া, ব র ি ম়াি়াম  মরফ্র 
নিমটমে়ারব।  য়ানরর নিরক একট়া  ়াজ়াম়া িয ুঁর়ে নির ি। হত়াম়ারক র়াতট়া থ়াকরত  রব… 
 
 য়ানরর হবড-এর ে়ার ়ারি হঘর হিয়া  িট়ার ব়াইরর  ়ারনমওি অর ক্ষ়া কর , রি ওরক 
 ়াজ়াম়া  ররত স়া ়াযয কর ।  ়া়ে ীি, র়াব়াররর মরত়া  ়াতট়ারক জ়াম়ার  ়াত়ায 
হে়াক়ারত হবি সময  ়াি । 
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এর র আর নকে়ারব  ক ়ারটটর সমথটরি থ়াক়া য়ায, বর ়া  ়ারনমওি?  িট়ার ও ়াি 
হথরক  য়ানরর নিরস্তজ আেয   জ়াম়ার  ়াত়ার মিয নিরয ট়ািরত ট়ািরত ব   রি।  য়ানর 
যনি  ়া়ে–ব়ানত  ে়াইত ত়া র  ও হত়া ব ত। 
 
হয হকউই েয   কররত  ়ারর, ব    ়ারনমওি। এবং ওখ়ারি আর বযথ়া কররি ি়া, 
কররি,  য়ানর? 
 
ি়া, ব    য়ানর, নকন্তু ওট়া আর নকিযও কররি ি়া। 
 
নবি়াি়ায  য়ানর  ়াি নফররতই ওর ড়াি  ়াতট়া উরদ্দিয ীিে়ারব  ়া ট়ার ়া। 
 
ম়াি়াম  মরফ্র এবং  ়ারনমওি  িট়ারঘর়া য়াযি়াট়ায এর ়া। ম়াি়াম  মরফ্রর  ়ারত ব়ে 
একট়া হব়াত  ত়ারত হ রব   ়াি়ারি়া : হস্কর –হে়া। 
 
হত়াম়ারক একট়া কষ্টকর র়াত  ়ার কররত  রব, ব র ি নতনি, একট়া ক়াুঁরের  ়ারত্র 
হি়ায়া ওঠ়া তর  হের  ওর  ়ারত িনররয নির ি নতনি।  ়া়ে িজ়ারি়া সনতয একট়া 
অিীনতকর ক়াজ। 
 
হস্কর –হে়া  ়াি কর়াও ত়াই।  য়ানরর মযখ আর ি ়া জ্ব়া ়ারত জ্ব়া ়ারত ওট়া নিরে হিরম 
হির ়া, ক়াি , থয!  য! কর  ও। নবজ্জিক হখ ়া এবং অিক্ষ নিক্ষকরির সম্পরকট 
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িজর়ারত িজর়ারত ম়াি়াম  মরফ্র ের  হির ি, রি আর  ়ারনমওি  য়ানররক একটয   ়ানি 
খ়াওয়ারত হেষ্ট়া কর । 
 
ত়ার রও আমর়া নজরতনি, ব   রি, ি়াুঁত হবর করর  ়াস  ও। ওট়া একট়া কয়াে নি  
বরট। ময়া ফরযর হে ়ার়া… মরি  নে খযি কররত  র ও ও তখি খযি করত! 
 
আনম জ়ািরত ে়াই ওই ব্ল়াজ়ারট়ারক নকে়ারব জ়ািয কর  ও, ব    ়ারনমওি িম্ভীর মযরখ। 
 
 ন জযস হ ়ািি খ়াওয়ার  র আমর়া ওরক হয িশ্ন কররব়া, এই আররকট়া ত়ার সরে 
হয়াি করর নিরত  রব ব    য়ানরআব়ার ব়ান রি  যনটরয  ়ে  ও। আি়া কনর এট়া 
অন্তত এট়ার হেরয ে়া  স্ব়ারির  রব, হযট়া আনম এইম়াত্র হখ ়াম… 
 
যনি নিথ়ানররির হক়াি টয কর়া থ়ারক ত়া র  এর হেরয ে়া   রব? তয নম নিশ্চযই হজ়াক 
করি, ব   রি। 
 
 ়াস ়াত়ার র িরজ়াট়া হসই ময ূরতটই সরজ়ারর খযর  হির ়া। স়ার়া ি়া হেজ়া, হি়াংর়া, 
নেনফন্ডর টীরমর ব়ানক সব়াই  য়ানররক হিখরত এরসরি। 
 
অনবশ্ব়াসয ও়ে়া,  য়ানর, ব   জজট। এই ম়াত্র হিরখ এ ়াম ম়াকট়াস নফ্রন্ট ময়া ফরযর 
উরদ্দরি নেৎক়ার কররি। এর ম়াথ়ার নঠক উ রর নেেট়া নি  নকন্তু হিখরত  ়াযনি বর । 
ময়া ফযরক খযব খযনি বর  মরি  র ়া ি়া। 
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ওর়া হকক, নমনষ্ট আর  ়াউরযর জযস নিরয এরসরি;  য়ানরর নবি়াি়ার ে়ার ়ারি জর়ে়া  রয 
সরবম়াত্র ওর়া একট়া ে়া   ়ানটটর উরিয়াি নিরত শুরু করররি, এমি সময  র়ের িনতরত 
িযরট এর ি ম়াি়াম  মরফ্র, নেৎক়ার কররিি, এই হির ট়ারক হতনত্রিট়া  ়া়ে আব়ার 
িজ়ারত  রব! হবর  ও! হবর  ও! 
 
এবং  য়ানর এক়াকী  রয হি । ওর  ়ারতর িযনরক়াঘ়ারতর মরত়া যন্ত্রণ়া, এখ়াি হথরক 
মরি়ারয়াি অিয নিরক সর়ারি়ার মরত়া আর নকিযই রই  ি়া। 
 
অরিক সময  রর ন ে ক়ার ়া আুঁি়ারর  ঠ়াৎ কররই ঘযম ে়াের ়া  য়ানরর বযথ়ায নেৎক়ার 
করর উঠ  : এখি ত়ার  ়াত  যরর়াট়াই নস্পন্ট়ারর ব়াি়া। এক ময ূরতটর জিয স্ব়ানর ে়াব  
ওই বযথ়াই ওরক ঘযম হথরক জ়ানিরযরি। ত়ার র, েরযর নি রণ হখর  হি  ওর মরিয, 
যখি বয রত  ়ার  হকউ একজি ওর ক ়া  স্পে কররি। 
 
সরর য়াও! হজ়ারর ব   ও, এবং ত়ার র, ডনি! 
 
িৃ -ড়াইিীট়ার হটনিস বর র মরত়া হবনররয আস়া হে়াখ িযরট়া  য়ানরর নিরক ত়ানকরয 
ররযরি অন্ধক়ারর। ওর খ়া়ে়া  ম্ব়া ি়াকট়া হবরয একট়া অশ্রু হফ়াুঁট়া  ়েরি। 
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 য়ানর  ট়ার স্কয র  নফরর এরসরি, ও িযিঃরখর সরে ব  । ডনি  য়ানর  ট়াররক স়াবি়াি 
এবং স়াবি়াি করর নিরযনি । আ , সয়ার আ নি হকি ডবনবর কথ়া শুির ি ি়া সয়ার? 
যখি হট্র্ি নমস কর  তখি  য়ানর  ট়ার ব়ান়ে নফরর হি  ি়া হকি? 
 
 য়ানর ব়ান রি হ  ়াি নিরয উরঠ বস , ক ়া  হথরক ডবনবর স্পে কর়া  ়াতট়া সনররয 
নি । 
 
তয নম এখ়ারি নক করি? হস নজজ্ঞ়াস়া কর । তয নম নকে়ারব জ়াি হয আনম হট্র্ি নমস 
কররনি? 
 
ডবনবর হঠ়াুঁট ক়াুঁ রি এবং  ঠ়াৎ কররই  য়ানরর একট়া সরন্দ   র ়া। 
 
ত়া র , তয নম! ব   হস িীরর িীরর। তয নমই হিটট়া নিরয আম়ারিররক হেতরর হযরত ব়াি়া 
নিরযি! 
 
সনতযই, ত়াই সয়ার, ব   ডনি, িেণ্ড ম়াথ়া  ়াুঁনকরয, ক়াি  ়া ট়ারে।  যনকরয হথরক 
ডবনব  য়ানর  ট়াররর জিয অর ক্ষ়া করনি  এবং হিটট়া বন্ধ করর নিরযনি  এবং এর 
জরিয ডনিরক নিরজর  ়াত ইনস্ত্র কররত  রযনি ।  য়ানররক ও িিট়া বয়ারন্ডজ কর়া  ম্ব়া 
আেয   হিখ়ার ়া, নকন্তু ডনি  রর়ায়া করর ি়া সয়ার, ক়ারণ হস মরি কররনি   য়ানর  ট়ার 
নির়া ি  রয হিরি এবং ডনি স্বরপ্নও ে়ারিনি হয অিয ে়ারব  য়ানর  ট়ার স্কয র  য়ারব! 
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স়ামরি হ িরি িয নি  ও, ওর কয ৎনসৎ ম়াথ়াট়া ি়া়েনি । 
 
ডনি যখি জ়ািরত  ়ার  হয  য়ানর  ট়ার হ ়াি়াটটসট-এ নফরর হিরি তখি এরত়া আঘ়াত 
হ রযরি হয, ত়ার ম়ান রকর নডি়ারই  যন়েরয হফর নি ! ডনি জীবরি এরত়া ম়ার খ়াযনি, 
সয়ার… 
 
 য়ানর আব়ার ত়ার ব়ান রির ও র শুরয  ়ে । 
 
আম়ারক আর রিরক স্কয   হথরক ি়ায বন স্ক়ার কনররয হির়েনির  তয নম, ব    য়ানর নক্ষপ্ত 
 রয। আম়ার  ়া়েগুর ়া নফরর আস়ার আরি এখ়াি হথরক  ়া ়াও, ি়া র  আনম হত়াম়ারক 
ি ়া নটর  হমরর হফ রত  ়ানর। 
 
ডবনব িযবট ে়ারব  ়াস । 
 
 তয়া কর়ার হমনকরত ডনি অেযস্ত, সয়ার। নিরির মরিয  ়াুঁেব়ার ডনি ব়াস়ায এ িররির 
হমনক  ়ায। 
 
 ররির হি়াংর়া ব়ান রির ওয়া়েট়ারত ি়াক মযি , ওরক এরত়া নবমর্ট হিখ়ানে  হয, এত 
নকিয সরেও  য়ানরর মরি  র ়া ওর র়াি উরব য়ারে। 
 
এই নজনিসট়া  রর থ়ারক়া হকি, ডনি? জ়ািরত ে়াই   য়ানর। 
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এট়া, সয়ার? ব়ান রির ওয়া়েট়ারত খ়ামনে নিরয ব   ডনি। এট়া  রে িৃ -ড়াইিীর 
ি়াসরের নেহ্ন, সয়ার। ডনি তখিই মযক্ত  রত  ়াররব যখি ত়ার িেয র়া ত়ারক  ররির 
ক়া ়ে হিরব, সয়ার। ওই  নরব়ারনট খযবই সতকট, সয়ার, হযি আম়ারক কখিও একনট 
হম়াজ়াও হিয়া ি়া  য, ক়ারণ তখি হস মযক্ত  রয য়ারব ি়াসে হথরক এবং নেরনিরির 
জিয ত়ারির ব়ান়ে হির়ে ের  হযরত  ়াররব। 
 
ডনব্ল ওর হফ়া ়া হে়াখ িযরট়া মযি  এবং  ঠ়াৎ ব  ,  য়ানর  ট়াররক ব়ান়ে হযরত  রব! 
ডনি হেরবনি  ও ব্লজ়ারই ব়ািয কররত যরথষ্ট। 
 
হত়াম়ার ব্ল়াজ়ার? ব    য়ানর, আব়ার ও হররি য়ারে। নক ব রত ে়াে, হত়াম়ার ব্ল়াজ়ার? 
তয নম ওই ব্ল়াজ়ারট়া ততনর কররি আম়ার ম়ার়ার হেষ্ট়া কর়াব়ার জরিয? 
 
ি়া, আ ি়ারক ম়ার়ার জরিয িয, সয়ার, কখিই আ ি়ারক ম়ার়ার জরিয িয! ব   ডনি, 
হযি আঘ়াত হ রযরি। ডবযনি  য়ানর  ট়াররর জীবি ব়াুঁে়ারত ে়ায! এখ়ারি থ়াক়ার হেরয 
ব়ান়েরত  ়ানঠরয নিরয, গুরুতর আ ত অবস্থ়ায, সয়ার, ডনি শুিয হেরযরি  য়ানর  ট়ার 
এমিে়ারব আ ত  য হযি ত়ারক ব়ান়ে  ়ানঠরয হিয়া  য। 
 
ও ! বযস এই? র়াি  রয ব    য়ানর। আম়ার মরি  য ি়া তয নম হকি আম়ারক টয করর়া 
করর ব়ান়ে  ়াঠ়ারত ে়ারে হসট়া ব রব? 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য চেম্বাি অ্ব রিক্রেটি । চে. চে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

291 

www.bengaliebook.com                                  িূরেপত্র 
 

 

আ , যনি  য়ানর  ট়ার শুিয জ়ািত! ডনি ক়াতর়ার ়া, ওর মন ি ব়ান রির এয়ার়ের উ র 
করযক হফ়াুঁট়া হে়ারখর  ়ানি  ়ে । নতনি যনি জ়ািরতি, আম়ারির জিয নতনি নক, 
আম়ারির মরত়া ক্ষয দ্র, ি়াসরে আবদ্ধ, আমর়া য়ার়া ময়ানজরকর িয নিয়ার ত ়ানি! ডনবর মরি 
আরি যখি য়ার ি়াম উচ্চ়ারণ কর়া য়ারব ি়া ত়ার ক্ষমত়ার িীরর্ট নির ি, সয়ার! আমর়া 
য়ার়া িৃ –ডন িী আম়ারিররক  রজীবী বর  িণয কর়া  রত়া, সয়ার। অবিয, ডনি 
এখিও হস রকম বযব ়ারই  ়ায, সয়ার, হস স্বীক়ার কর , আব়ার মযখট়া মযি   ররির 
ব়ান রির ওয়াডট নিরয। নকন্তু আম়ারির মরত়া য়ার়া ত়ারির অনিক়াংরিরই জীবরির 
স়াম়ািয উন্ননত  রযরি, আ নি যখি য়ার ি়াম উচ্চ়ারণ কর়া য়ারব ি়ার উ র নবজয  ়াে 
কররনির ি।  য়ানর  ট়ার হবুঁরে হির ি এবং অন্ধক়াররর িেয র ক্ষমত়া খবট  র ়া, এবং 
হসট়া নি  একট়া িতয ি িে়াত সয়ার, এবং আমর়া য়ার়া ে়াবত়াম অন্ধক়াররর নিিগুন র 
বয ন  আর হির্ হিই হসই আম়ারির ক়ারি  য়ানর  ট়ার মযনক্তর আর ়াকবনতটক়া ন রসরব 
হিখ়া নির ি, সয়ার… এবং এখি এই হ ়াি়াটটসট-এ েযঙ্কর সব বয়া ়ার সয়া ়ার ঘটরত 
থ়াকরব,  যরত়া এখিই ঘটরি, এবং ডনি  য়ানর  ট়াররক এখ়ারি থ়াকরত নিরত  ়ারর ি়া 
ইনত ়ারসর  যির়াবৃনত্তর জিয, এখি হযর তয  আরর়া একব়ার হেম্ব়ার অফ নসরেটস খযর  
হিয়া  রযরি 
 
 ঠ়াৎ হথরম হির ়া ডনি, েরয আে়ান্ত, ত়ার র নবি়াি়ার  ়াি হথরক  য়ানরর  ়ানির 
জিট়া তয র  নিরয  ঠ়াৎ নিরজর ম়াথ়ায ে়াে ,  ়াফ নিরয অিৃিয  রয হির ়া। এক 
হসরকন্ড  র আব়ার নফরর এর ়া  ়াম়াগুন়ে নিরয নবি়াি়ায উঠ , নিরজর ও র নিররজই 
র়াি করর আরি, নব়ে নব়ে কররি, খ়ার়া  ডনি, খযব খ়ার়া  ডনি… 
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ত়া র  হেম্ব়ার অফ নসরেট্র্ে ররযরি একট়া?  য়ানর নফস নফস করর ব  । এবং–তয নম 
হযি নক ব র  ওট়া আরিও হখ়া ়া  রযনি ? আম়ারক বর ়া ডনি! 
 
ও িৃ -ড়াইিীট়ার  ়ানিস়ার কনিট়া িরর হফ  , ওট়া একটয  একটয  করর  য়ানরর  ়ানির 
জিট়ার নিরক এরি়ানে । নকন্তু আনম হত়া আর ম়াি –জ়াত িই আনম নক ে়ারব 
হেম্ব়াররর তরফ হথরক নব রি  ়েব? 
 
আ , সয়ার, হবে়ার়া ডনবর ক়ারি আর িশ্ন কররবি ি়া, হতনত ়ারত হত়াত ়ারত ব   ও, 
অন্ধক়ারর ওর হে়াখ হজ়া়ে়া ব়ে হিখ়ারে। এখ়ারিই সব খ়ার়া  ক়ারজর িয়াি  য, নকন্তু 
ওসব অন্ধক়াররর কমটক়ান্ড যখি ঘটরব তখি  য়ানর  ট়াররর এখ়ারি থ়াক়া উনেৎ িয। 
ব়ান়ে য়াি,  য়ানর  ট়ার। ব়ান়ে য়াি। এ সরবর মরিয  য়ানর  ট়াররর ি়াক ি ়ারি়া নঠক িয 
সয়ার, এসব খযবই নব িজিক 
 
হক হস ডনি? হক হস? ব    য়ানর, ডবৃনবর কনেট়া িক্ত  ়ারত িরর আরি হযি হস 
আব়ার নিরজর ম়াথ়ায ম়াররত ি়া  ়ারর জি নিরয। হক খযর রি? হক খযর নি  আরির 
ব়ার? 
 
ডনি  ়াররব ি়া, সয়ার, ডনি  ়াররব ি়া, ডনির ব ়া উনেৎ িয। তীক্ষ্ণ স্বরর ব   িৃ -
ড়াইিীট়া। ব়ান়ে য়াি,  য়ানর  ট়ার, ব়ান়ে য়াি। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য চেম্বাি অ্ব রিক্রেটি । চে. চে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

293 

www.bengaliebook.com                                  িূরেপত্র 
 

 

আনম হক়াথ়াও য়ানে ি়া! ক়ে়াে়ারব ব    য়ানর। আম়ার একজি হশ্রষ্ঠ বন্ধয  ম়াি –জ়াত, 
হেম্ব়ারট়া যনি সনতযই হখ়া ়া  রয থ়ারক তরব হসই  রব িথম নিক়াররির মরিয অিযতম 
 
 য়ানর  ট়ার বন্ধয র জরিয নিরজর জীবরির  য ুঁনক নিরে! কুঁনকরয উঠ  ডনি, এক িররির 
যন্ত্রণ়াি়াযক অিযেূনতরত। এরত়া ম ৎ! এরত়া স়া সী! নকন্তু ত়ার নিরজরক ব়াুঁে়ারত  রব, 
ত়ারক কররতই  রব,  য়ানর  ট়ার নকিযরতই 
 
হথরম হির ়া ডনি, ওর ব়ািয়ে–ক়াি িযরট়া ক়াুঁ রি।  য়ানরও শুরিরি। কনররড়ার িরর হকউ 
আসরি,  ়ারযর আওয়াজ  ়াওয়া য়ারে। 
 
ডবনবরক হযরত  রব! শ্ব়াস হির়ে ব   ও, েয হ রযরি; হজ়ারর একট িে  র ়া, 
ব়াত়ারস  য়ানরর িূিয মযরঠ়া। হস আব়ার নবি়াি়ায  র়ে হির ়া, অন্ধক়ার িরজ়ার নিরক ওর 
হে়াখ  ়ারযর আওয়াজ করি আসরি 
 
 র ময ূরতট ড়াম্ব রড়ার হেতরর েয কর ি, উর র  ম্ব়া একনট হড্রনসং ি়াউি আর ি়াইট–
কয়া   নরন ত। হিরখ মরি  রে নতনি য়া ব ি কররিি হসট়া একনট মূনতটর এক ি়ান্ত। 
িরফসর ময়াকরি়াি়াি  উ নস্থত  র ি এক হসরকন্ড  র, ব ি কররিি মূনতটট়ার  ়া। 
িযজরি নমর  ওট়া র়াখর ি নবি়াি়ার উ র। 
 
 ম়াি়াম  মরফ্ররক ড়াকয ি, নফস নফস করর ব র ি ড়াম্ব রড়ার, এবং িরফসর 
ময়াকরি়াি়াি  িযরট হবনররয হির ি িৃনষ্টর ব়াইরর,  য়ানরর নবি়াি়া হঘরর্।  য়ানর নস্থর  রয 
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শুরয থ়াক  ঘযরমর ে়াি করর। জরুরী কথ়াব়াতট়া হি়াি়া হি , এর র িরফসর 
ময়াকরি়াি়াি রক আব়ার হিখ়া হির ়া, অিযসরণ কররিি ম়াি়াম  মরফ্র, নিরজর 
ি়াইটরড্রস-এর উ র একট়া ক়ানডটি়াি জন়েরয নিরেি। হকউ একজি িীঘট শ্ব়াস ট়াি , 
শুিরত হ    য়ানর। 
 
নক  রযরি? ম়াি়াম  মরফ্র নজজ্ঞ়াস়া করর ি নফস নফস করর, নবি়াি়ায র়াখ়া মূনতটট়ার 
ও র  য ুঁরক ব র ি। 
 
আররকনট আেমণ, ব র ি ড়াম্ব রড়ার। নমি়ারে়া ওরক নসুঁন়েরত হ রযরি,  র়ে নি । 
 
ওর  ়ারি এক হথ়াক়া আেযর  র়ে নি , ব র ি িরফসর ময়াকরি়াি়াি । আম়ারির মরি 
 য ও েয ন  েয ন  এখ়ারি আসনি ,  য়ানর  ট়াররক হিখ়ার জরিয। 
 
েীর্ণ এক  ়ারফ  য়ানরর  ়াকস্থ ী হযি হবনররয আস়ার উ েম  র ়া। িীরর িীরর খযব 
স়াবি়ািত়ার সরে ও নিরজরক করযক ইনে তয    হযি হস নবি়াি়ায হি়ায়া মূনতটট়ারক 
হিখরত  ়ায। অ  ক ত়ানকরয থ়াক়া ওর হে ়ার়ার ও র এক ফ়ান  ে়াুঁরির আর ়া এরস 
 র়েরি। 
 
কন ি নেনে। ওর হে়াখ হজ়া়ে়া নবরফ়ানরত  রয ররযরি এবং  ়াত আুঁটরক ররযরি 
স়ামরি, কয়ারমর়া ির়া। 
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হ নট্র্ফ়ারযড ম়ারি  ়াথর ব়ানিরয নিরযরি? নফস নফস করর ব র ি ম়াি়াম  মরফ্র। 
 
 য়াুঁ, ব র ি িরফসর ময়াকরি়াি়াি , নকন্তু আনম হেরব হকুঁর  উঠনি…অয়া ব়াস যনি 
িরম েকর ট আি়ার জরিয নিরে ি়া হযরতি, হক ব রত  ়ারর নক  রত… 
 
নতিজি অ  ক ত়ানকরয থ়াকর ি কন রির নিরক। ত়ার র ড়াম্ব রড়ার  য ুঁরক কন রির 
মযরঠ়া হথরক কয়ারমর়াট়া ি়ান়েরয নির ি। 
 
আ নি নিশ্চযই মরি কররি ি়া ও ত়ার আেমণক়ারীর িনব তয  রত হ ররনি ? আের র 
স়ারথ নজজ্ঞ়াস়া করর ি িরফসর ময়াকরি়াি়াি । 
 
ড়াম্ব রড়ার জব়াব নির ি ি়া। নতনি কয়ারমর়ার হ িি নিকট়া খয র ি। 
 
 ়া ইশ্বর! ব র ি ম়াি়াম  মরফ্র। 
 
কয়ারমর়া হথরক স্টীরমর একট়া তীব্র ি়ার়া ন সস করর হবনররয এর ়া। নতি নবি়াি়া িূরর 
হথরক  য়ানরও হ র ়া হ ়া়ে়া ি়ানস্টরকর  ়াুঁ ়ার ়া িন্ধ। 
 
ির  হিরি, ব র ি ম়াি়াম  মরফ্র ে়াবরত ে়াবরত, সব ির  হিরি… 
 
এর ম়ারি নক অয়া ব়াস? উনেে করণ্ঠ নজজ্ঞ়াস়া করর ি িরফসর ময়াকরি়াি়াি । 
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এর ম়ারি, ব র ি ড়াম্ব রড়ার, এই হয িয হেম্ব়ার অফ নসরেট সনতযই আব়ার হখ়া ়া 
 রযরি। 
 
 ট করর মযরখ  ়াত নির ি ম়াি়াম  মরফ্র। িরফসর ময়াকরি়াি়াি  ত়ানকরয রইর ি 
  ক ীি। 
 
নকন্তু অয়া ব়াস…নিশ্চযই…হক? 
 
 িশ্ন এট়া ি়া হক, ব র ি ড়াম্ব রড়ার, ওুঁর হে়াখ কন রির ও র। িশ্ন  রে নকে়ারব… 
 
এবং িরফসর ময়াকরি়াি়াির র ি়ায়ােন্ন হে ়ার়ার নিরক ত়ানকরয  য়ানর বয  , ও যতটয কয  
বযর রি িরফসর এর হেরয হবনি নকিয হব়ার িনি এসরবর। 
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দ্য ডয ক্রযর িং ক্লাব 
 
হর়াবব়ার সক়ার  ঘযম হথরক উঠ   য়ানর, িীরতর সূযট়ার ়ারক জ্ব রি ডনমটটনর এবং  ়ারতর 
 ়া়ে আব়ার িনজরযরি তরব হবি িক্ত  রয আরি। হস ত়া়ে়াত়ান়ে উরঠ বস । কন রির 
নবি়াি়ার নিরক ত়াক়া , নকন্তু,  য়ানর আরির নিি হয  িট়ার মরিয ক়া ়ে বির নি  
হসরকম  িট়া নিরয আ়ে়া  কর়া ওট়া। ওরক হজরি উঠরত হিরখ ম়াি়াম  মরফ্র এনিরয 
এর ি বযস্ত সমস্তে়ারব হব্রকফ়ারস্টর ট্র্  ়ারত। এরস  য়ানরর  ়াত এবং আেয   েজ এবং 
ব়াুঁক়া কররত শুরু করর ি। 
 
সব নঠকঠ়াক আরি, ব র ি নতনি। ব়াুঁ  ়াত নিরয আরি়াি়ার ়াে়ারব  নরজ খ়ারে  য়ানর। 
খ়াওয়া হির্  র  তয নম হযরত  ়ারর়া। 
 
যথ়াসম্ভব দ্রুত ক়া ়ে  রর নি   য়ানর এবং রওয়াি়া  রয হি  নেনফল্ডর ট়াওয়াররর 
উরদ্দরি। রি এবং  ়ারনমওিরক কন ি এবং ডনবর কথ়া ব রত ইরব। নকন্তু ওর়া ওখ়ারি 
নি  ি়া। ওরিররক হখ়াুঁজ়ার জরিয হবনররয  ়ে   য়ানর, ে়াবরি ওর়া হক়াথ়ায থ়াকরত 
 ়ারর। একটয  মরি কষ্টও হ রযরি হস, ও  ়া়ে নফরর হ   নক হ   ি়া হস বয়া ়ারর 
ওরির হক়াি আে  হিই। 
 
 য়ানর যখি  ়াইরব্ররীর  ়াি নিরয য়ারে তখি ওট়ার হেতর হথরক  ়ানসট উইসন  হবনররয 
এর ়া, এর আরির স়াক্ষ়ারতর হেরয ত়ার মযড অরিক ে়া । 
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ও ,  য়ার ়া,  য়ানর, হস ব  । স়াংঘ়ানতক রকরমর ে়া  উর়েি িতক়া , সনতয স়াংঘ়ানতক 
ে়ার ়া।  ়াউজ ক়ার র জিয নেনফল্ডর  ়াউজ এনিরয হিরি হত়ামর়া  ে়াি  রযন্ট অজটি 
কররি! 
 
তয নম নক রি আর  ়ারমনিরক হিরখি? নজজ্ঞ়াস়া কর   য়ানর। 
 
ি়া, আনম হিনখনি, ব    ়ানসট, ওর  ়ানস নমন রয য়ারে। আি়া কনর রি এখি অিয 
আররক হমরযর ব়াথরুরম… 
 
  য়ানর একট়া ক়াষ্ঠ  ়ানস নি ,  ়ানসটর িৃনষ্টর ব়াইরর ের  য়াওয়া  যটন্ত অর ক্ষ়া কর , 
ত়ার র হস়াজ়া হম়ানিং ম়াটটর র ব়াথরুরমর উরদ্দরি রওয়াি়া  ়া ়া। রি আর  ়ারনমওি 
ওখ়ারি আব়ার হকি থ়াকরব এর হ িরি হক়াি যযনক্ত খয ুঁরজ হ   ি়া হস। নিনশ্চত  রয 
নি  নফ ে ব়া হক়াি নিরফক্ট ি়ারর ক়ারি হিই, িরজ়াট়া খয   এবং একট়া ত়া ়া ম়ার়া 
নকউনবকর র হেতর হথরক ওরির কণ্ঠস্বর হেরস আসরি শুিরত হ র ়া  য়ানর। 
 
আনম, ব   হস, িরজ়াট়া বন্ধ কররত কররত। একট়া ি়াতব িে,  ়ানি নিট়ারি়া এবং 
 ়াুঁ ়ারি়ার িে হেরস এর ়া নকউনব-এর হেতর হথরক।  ়ারনমওরির হে়াখ িযরট়া উুঁনক 
নিরে ে়ানবর ফয রট়া নিরয হিখরত হ    য়ানর। 
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 য়ানর! ব   হস। তয নম আম়ারির এমি েয  ়াইরয নিরযনির । হেতরর এরস়া হত়াম়ার 
 ়ারতর অবস্থ়া হকমি? 
 
েমৎক়ার, ব    য়ানর, নকউনবক -এর হেতরর ে়া ়াে়ান  করর টয রক। একট়া  যররি়া 
হ ়া ়ার ব়ে ক়ে়াই টযর রট বস়ারি়া এবং নররমর নিরে  ট  ট আওয়াজ শুরি হব়া ়া 
হি  এর নিরে আগুি জ্ব়া ়ারি়া  রযরি। জ়ািযর িে়ারব হ ়ারটটব , ওয়াট়ারপ্রুফ আগুি 
জ্ব়া ়ারি়া  রে  ়ারনমওরির তবনিষ্টয। 
 
আমর়া হত়াম়ারক হিখরত হযত়াম, নকন্তু  ন জযস হ ়ািিট়া শুরু করর হিয়ারও নসদ্ধ়ান্ত 
নিরয হফর নি আমর়া, বয়াখয়া কর  রি,  য়ানর তখি অনতকরষ্ট নকউনবকর র িরজ়াট়ায 
ত়া ়া ম়াররি। আমর়া নঠক কররনি এট়াই  যকরি়ার সবরেরয নির়া ি য়াযি়া। 
 
 য়ানর ওরির কন ি সম্পরকট ব রত হেষ্ট়া কর , নকন্তু  ়ারনমওি ওরক ব়াি়া নি । আমর়া 
এরই মরিয হজরি হিনি, িরফসর ময়াকরি়াি়াি  যখি সক়ার  িরফসর নফ্লটউইকরক 
ব নির ি। হস জরিয আমর়া নঠক কররনি আম়ারির এখিই শুরু করর হিয়া িরক়ার 
 
যত ত়া়ে়াত়ান়ে আমর়া ময়া ফরযর ক়াি হথরক স্বীক়ারর়ানক্ত আি়ায কররত  ়ারব তত 
ে়া , ককটি করন্ঠ ব   রি। তয নম জ়াি আনম নক ে়াবনি? নকনড ময়ােট়ার বয়া ়ারর হস 
এমি বি হমজ়ারজ নি  হয, হস এর হি়াি তয র রি কন রির ও র। 
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এ ি়া়ে়া আরর়া একট়া বয়া ়ার ররযরি, ব    য়ানর,  ক্ষয কররি  ়ারনমওি হির়ে়া–ঘ়ারসর 
আুঁনট নিুঁর়ে নিুঁর়ে হ ়ািরি হফ রি। মিযর়ারত ডনি আম়ার সরে হিখ়া কররত এরসনি । 
 
নবেরয রি আর  ়ারনমওি মযখ তয র  ত়াক়া । ডনি ওরক য়া য়া বর রি অথব়া য়া 
বর নি ত়ার সবট়াই  য়ানর ওরিররক ব  । রি আর  ়ারনমওি সবট়াই শুি  নবেরয 
ওরির মযখ  ়া। 
 
িয হেম্ব়ার অফ নসরেটস আরিও হখ়া ়া  রযরি? নজজ্ঞ়াস়া ক    রনমি। 
 
এব়ার হব়া ়া হি , ব   রি নবজযীর করন্ঠ।  যনসয়াস ময়া ফয নিশ্চযই হেম্ব়ার খযর নি  
এখ়ারি যখি ি়াত্র নি , এখি হস ত়ার নিয  যত্র ড্রয়ারক়ারক বর  নিরযরি নক ে়ারব ওট়া 
খয রত  য। এট়াই সম্ভব। ে়ার ়া  রত়া যনি ডনি হত়াম়ারক ব ত ওট়ার হেতরর নক 
িররির ি়ািব ররযরি। আনম জ়ািরত ে়াই ওট়া স্কয র র ে়ারনিরক নিিঃিরে হে়াররর মরত়া 
ঘযরর হব়ে়ারে আর হকউ হকি হখয়া  কররি ি়া? 
 
 যরত়া ওট়া নিরজরক অিৃিয কররত  ়ারর, ব    ়ারনমওি, হ ়া ়ার ক়ে়াইরয হজুঁক 
ি়া়েরত ি়া়েরত। অথব়া  যরত়া ওট়া িদ্মরবি ি়ারণ কররত  ়ারর, ে়াি কররত  ়ারর 
একট়া বরমটর অথব়া অিয নকিযর। আনম িয়ারমন যি ন ি়াে সম্পরকট  র়েনি… 
 
তয নম খযব হবনি  র়ে়া  ়ারনমওি, ব   রি, হজ়া৬কগুন র উ র মর়া নফত়া  ়াখ়াগুন  
ে়া রত ে়া রত। নফত়া– ়াখ়ার খ়ান  বয়ািট়া মযের়ে ও ঘযরর  য়ানরর নিরক ত়াক়া । 
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ত়া র  ডনি আম়ারিররক হট্র্ি হ রত ব়াি়া নিরযনি  এবং হত়াম়ার  ়াত হেরেরি… ম়াখ়া 
ি়া়ে  ও। নক জ়াি  য়ানর? ও যনি হত়াম়ারক ব়াুঁে়ারি়ার হেষ্ট়া বন্ধ ি়া করর তরব, একনিি 
হত়াম়ারক হমররই হফ রব। 
 
হস়ামব়ার সক়ার র মরিযই স়ার়া স্কয র  ররট হি , কন ি নেনে আে়ান্ত  রযরি এবং ি়ায 
মৃত অবস্থ়ায  র়ে আরি  ়াস ়াত়ার । গুজব আর সরন্দর   ঠ়াৎ কররই ব়াত়াস ে়ারী 
 রয হি । িথম বর্টীযর়া এখি একরত্র গ্রুর  গ্রুর  হঘ়ারর, হযি এক়াকী থ়াকর  
ত়ারিররকও আেমণ কর়া  রব। 
 
নজনি উইসন  ে়ামটস ক্ল়ারস কন ি নেনের  ়ারি বরস, ত়ার এখি নবনক্ষপ্ত অবস্থ়া, নকন্তু 
 য়ানরর ি়ারণ়া হফ্রড আর জজট ওরক েয    রথ ে়াে়া কর়ার হেষ্ট়া কররি। নিরজর ি়ারয 
 িম ব়া ওই জ়াতীয নকিয েন়েরয একজরির  র একজি ওর়া  যরত়া হক়াি মযনতটর 
হ িি হথরক ওর নিরক  ়ানফরয  ়েত। ত়ার়া তখিই থ়াম  যখি  ়ানসট, েীর্ণ েয দ্ধ 
 রয ব   ও নমরসস উইসন র ক়ারি ন রখ জ়াি়ারব হয নজনি িযিঃস্বপ্ন হিখরি। 
 
ইরত়ামরিয, নিক্ষকরির হে়ারখর আ়ে়ার  ব়াি এবং অিয়ািয ি়া  ব়া ক়ার ়া জ়ািযর িে়াব 
হখরক আত্মরক্ষ়া কররত  ়ারর এমি নজনির্ রত্রর রমরম়া বযবস়া শুরু  রয হিরি স্কয র । 
নকরসর নব ি ত়ার : ক়ারণ হস হত়া নবশুদ্ধ রক্ত এবং এই ক়াররণ আে়ান্ত  ওয়ারও 
সম্ভ়াবি়া হিই–ি়াত্রর়া ত়ারক এ কথ়া ব ়ার আরিই হিনে   ংবটম নকরি হফ   ইয়া 
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ব়ে এক িযিটন্ধযযক্ত সবযজ হ ুঁয়াজ, রক্তবরিটর হে়াখ়া এক নেস্ট়া  আর হি়া ়ার র  ুঁে়া 
হ জ। 
 
ওর়া িথরম নফ েরক আেমণ করররি, ব   হিনে , ওর হি়া  মযরখ আতঙ্কেরস্তর ি়া , 
এবং সব়াই জ়ারি আনম ি়ায স্কয ইব। 
 
*** 
 
নডরসম্বররর নেতীয সপ্ত়ার  িথ়াম়ানফক িরফসর ময়াকরি়াি়াি  নেস্টম়ারস য়ার়া স্কয র  
থ়াকরব ত়ারির ি়াম সংে  কররিি।  য়ানর, রি এবং  ়ারনমওি ত়ান ক়ায স্ব়াক্ষর কর ; 
ওর়া শুরিরি হয ময়া ফযও থ়াকরি, এট়া ওরির ক়ারি খযব সরন্দ জিক বর  মরি  র ়া। 
িযনটর সমযট়া উ যযক্ত  রব  ন জযস হ ়ািি। বযব ়ার করর ওর মযখ হথরক স্বীক়ারর়ানক্ত 
আি়ায কর়ার জরিয। 
 
নকন্তু িযেট়ািয  র ়া, হ ়ািি ততনর ম়াত্র অরিটক  রযরি। এখিও ত়ারির ব়াইকণট নিং এবং 
রুময়াং ে়াম়ে়া সংে  কর়া  যনি। এবং একম়াত্র হয য়াযি়ানটরত ওর়া এসব হ রত  ়ারর 
হসট়া  রে হেইর র নিজস্ব সংে । মরি মরি  য়ানর হেরবরি েয নর কররত নিরয হেইর র 
 ়ারত ির়া  ়ে়ার হেরয হস বরং নথনররির উ কথ়া–ি়ািরবর মযরখ়ামযনখ  রব। 
 
আম়ারির হযট়া িরক়ার  রব, ত়া  রে হসইর র মরি়ারয়াি অিয নিরক সনররয নিরত 
 রব, ব    ়ারনমওি সংরক্ষর , বৃ স্পনতব়াররর ড়াব  হ ়ািি ক্ল়াস নিকরট আসরতই, 
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ত়ার র আম়ারির একজি হেইর র অনফরস েয ন  েয ন  েয রক আম়ারির িরয়াজিীয 
নজনিসগুর ়া সংে  কররত  ়াররব। 
 
 য়ানর আর রি ি়ােট়াস, ওর নিরক ত়াক়া । 
 
আনম ে়াবনি আস  েয নরট়া আনম করর ই ে়া , বর  ে    ়ারনমওি, হযি–নকিযই  যনি 
করঠ। িতয ি হক়াি সমসয়া ততনর করর  হত়াম়ারির িযজিরক স্কয   হথরক হবর করর হিয়া 
 রব, নকন্তু আম়ার হরকডট নক্লি। হত়াম়ারির শুিয এমি একট়া নবিৃংখ ়া ততনর কররত  রব 
হযি হিই  অন্তত নমনিট  ়াুঁরেরকর মরত়া বযস্ত থ়ারকি। 
 
ক্ষীণ  ়াস   য়ানর। হেইর র ক্ল়ারস ইে়ানেতে়ারব নবিৃংখ ়া সৃনষ্ট কর়া আর ঘযমন্ত 
ড্র়ািরির হে়ারখ হখ়াুঁে়া হিয়া সম়াি নির়া ি। 
 
েূিেটস্থ একট়া ব়ে ক়ার়া িরক়ারষ্ঠ স়াি়ারিত হ ়ািি ক্ল়াস  রয থ়ারক। বৃ স্পনতব়াররর 
ক্ল়াসট়াও ে রত থ়াক  নঠক ঠ়াক হযে়ারব ের । ক়ারঠর হডস্কগুর ়ার ম়ার  ম়ার  কয ন়েট়া 
হ ়া ়ার ব়ে ক়ে়াইরয জ্ব়া  হিয়া  রে, হডস্কগুর ়ার ও র ন তর র নিনক্ত এবং নবনেন্ন 
উ ়াি়ারির  ়াত্র। হি়ায়ার মরিয নিরয ঘযর ঘযর কররি হেই , হযি নিক়ার ির়ার ইে়া, 
নখটনখরট বিরমজ়াজী মন্তবয কররিি নেনফল্ডররির ক়াজ সম্পরকট, আর হসই সব সমথটি 
করর নবদ্রূ  কররি নিথ়ানরির়া। হেইর র নিয ি়াত্র ময়া ফরযর ম়ারির মরত়া হফ়া ়া 
েে  হে়াখ িয নট ঘযররি রি আর  য়ানরর ও র।  য়ানর জ়ারি এর িনতজব়াব নিরত যনি 
য়ায তরব অিয়ায িেনট উচ্চ়াররণর হেরয দ্রুততর িনতরত ওরিররক ি়ানস্ত হিয  রব। 
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 য়ানরর হস়ারযন ং স যিি অরিক হবনি  ়াত ়া  রয হিরি, নকন্তু ত়ার মরি়ারয়াি হত়া 
ররযরি আরর়া হবনি গুরুে ূণট নবর্রয। হস  ়ারনমওরির ইনেরতর জিয অর ক্ষ়া করনি , 
ওর  ়ানি  ়ানি হ ়ািরির নিরক হেরয হমই  নব  কর  ব ়া য়ায হসট়াও শুি  ি়া 
 য়ানর। হেই  ঘযরর হিনের র উরদ্দরি রওয়াি়া  র ি ত়ারক হ িস্ত়া কর়ার জরিয, 
 ়ারনমওি ম়াথ়া ি়া়ে   য়ানরর হে়ারখ হে়াখ হররখ। 
 
হে়ারখর   রক  য়ানর ওর হ ়া ়ার ক়ে়াইরযর হ িরি ম়াথ়া  য নকরয  ়ে ,  রকট হথরক 
হবর করর আি হফ্ররডর নফন স্ট়ার আতিব়ানজ, ওর জ়ািযিণ্ড নিরয দ্রুত ওট়ারক হখ়াুঁে়া 
নি । আতিব়ানজট়া ন স ন স ফয ত ফয ত শুরু কর । জ়ারি, ম়াত্র করযক হসরকন্ড সময 
আরি  ়ারত,  য়ানর হস়াজ়া  রয বস ,  ক্ষয নস্থর কর  এবং ওট়া ব়াত়ারস িয ুঁর়ে নি ; 
ট়ারিটরটর উ রই  ়ে  ওট়া, এরকব়ারর হি়ারযর র হ ়া ়ার ক়ে়াইরয। 
 
নবরফ়ানরত  র ়া হি়ারযর র হ ়ািি,  যরর়া ক্ল়াসরক হযি হি়াস  কনররয নি । ি়ারয 
হস়ারযন ং হ ়ািি  ়েরতই তীক্ষ্ণ আতটি়াি করর উঠ  সব়াই। ময়া ফরযর  র়েরি  যরর়া 
মযরখ এবং ওর ি়াকট়া হব যরির মরত়া ফয র  উরঠরি এরই মরিয; হি়াুঁরয  নিরি ়ার়ার 
মরত়া এনিক ওনিক কররি, ওর  ়াত হে়ারখর ও র, হে়াখ িযরট়া ফয র  নডি়ার হিরটর 
স়াইরজর  রয হিরি। হেই  ক্ল়ারস িৃংখ ়া নফনররয আি়ার হেষ্ট়া কররিি, আসর  নক 
ঘরটরি হসট়া হব়া ়ার হেষ্ট়া কররিি। এই ত   ট্টি়ার র মরিয  ়ারনমওি েয ন স়ারর িরজ়া 
নিরয হবনররয হি । 
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েয   করর়া! েয   করর়া! হেই  িজটি করর উঠর ি। য়ারির ি়ারয হ ়ািি হ রিরি ত়ার়া 
এখ়ারি এরস়া নবফীতকরণ িনতরর্িক হিরব়া। যখি হবর কররত  ়ারব হক এট়া 
কর …। 
 
ময়া ফযরক তরমযরজর মরত়া ি়ারকর ে়ারর ম়াথ়া  য ুঁনকরয দ্রুত এনিরয হযরত হিরখ  য়ানর 
 ়ানস হ র ও ও হেষ্ট়া কর  ি়া  ়াস়ার। ি়ায অরিটক ক্ল়াসই হেইর র হডরস্কর নিরক 
এনিরয হি , হকউ মযগুর়ের মরত়া  ়ারতর ে়ারর িযজ্জ, হকউ কথ়া ব রত  ়াররি ি়া হঠ়াুঁট 
ফয র  হে়া   রয হিরি বর । এরই মরিয  য়ানর হিখ   ়ারনমওি নফরর এর ়া, ত়ার 
হ ়াি়ারকর স়ামরির নিকট়া ফয র  ররযরি। 
 
সব়াই এক হে়াক করর িনতরর্িক হখ  এবং য়াবতীয হফ়া ়া করম হির ়া, হমই  হির ়া 
হি়ারযর র ক়ে়াইরযর ক়ারি এবং আতিব়ানজর ক়ার ়া ব়াুঁক়ারে়ার়া অংিট়া তয র  আি । 
 ঠ়াৎ হিরম এর ়া নিরবত়া। 
 
যনি আনম কখরি়া হবর কররত  ়ানর হক এট়া করররি, নফস নফস করর ব   হে়াই , 
আনম এট়া নিনশ্চত কররব়া হয ত়ারক হযি স্কয   হথরক বন ষ্ক়ার কর়া  য। 
 
 য়ানর হে ়ার়ায এমি একট়া অনেবযনক্ত আি  হযি হিরখ মরি  য হস  তবযনদ্ধ  রয 
হিরি। হেই  সর়াসনর ওর নিরক ত়ানকরয ররযরি এবং িি নমনিট  র যখি ঘণ্ট়া 
ব়াজ , তখি এর হেরয আিরন্দর আর নকিযই  রত  ়ারত ি়া। 
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ও জ়ািত হয আনমই কররনি,  য়ানর ব   রি আর  ়ারনমওিরক, ওর়া দ্রুত নফরর য়ারে 
হম়ানিং ম়াটট -এর ব়াথরুরম। আনম ব রত  ়ানর। 
 
িতয ি উ ়াি়ািগুর ়া ক়ে়াইরয িয ুঁর়ে হফ    ়ারনমওি এবং অনত বয়াকয  ত়ার সরে ি়া়েরত 
 ়াি । 
 
 ক্ষক়ার র মরিযই হ ়ািিট়া ততনর  রয য়ারব, আিরন্দর সরে ব   হস। 
 
হেই  িম়াণ কররত  ়াররব ি়া হয তয নমই ওট়া কররি,  য়ানররক আশ্ব়াস নিরয ব   রি। 
ত়া র  ও নক কররত  ়ারর? 
 
হেই রক হত়া জ়ানি, খ়ার়া  একট়া নকিয কররতই  ়ারর, ব    য়ানর। ওরির হ ়ািিট়া 
ফয টরি, বযিবযি উঠরি। ‘ 
 
*** 
 
এক সপ্ত়া   র,  য়ানর, রি এবং  ়ারনমওি এিরট্র্ন্স  র র মিয নিরয হ ুঁরট য়ারে, 
হি়ানটি হব়ারডটর স়ামরি একট়া জট ়া হিখ  ওর়া। এইম়াত্র ন ি নিরয  ়াি়ারি়া একট়া 
 ়ােটরমন্ট  ়েরি ওর়া অরি়ারয়াি নিরয। নসম়াস নফনিি়াণ এবং নডি থম়াস ওরিররক 
ড়াক , ওরির উরত্তনজত হিখ়ারে। 
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ওর়া একট়া িযরযন ং ক্ল়াব খয রি! ব   নসম়াস। আজ র়ারতই িথম সে়া অিযনষ্ঠত  রব! 
আম়ার হক়াি আ নত্ত হিই ডয রযন ং িনিক্ষরণ, ব ়া হত়া য়ায ি়া এক সময  যরত়া এট়া 
ক়ারজ হ রি হযরত  ়ারর… 
 
নক! তয নম নক মরি করর়া নিথ়ানররির ি়ািব েয রয   ়েরত  ়ারর? ব   রি, তরব হসও 
আে  নিরয হি়ানটসট়া  ়ে । 
 
ক়ারজ  ়ািরত  ়ারর, ব   ও  য়ানর আর  ়ারনমওরির উরদ্দরি নডি়ারর হযরত 
হযরত।আমর়া নক য়াব? 
 
 য়ানর আর  ়ারনমওি িযজরিই এট়ার  রক্ষ নি , সযত়ার়াং র়াত আটট়ায ওর়া ত়া়ে়াত়ান়ে 
হেট  র  উ নস্থত  র ়া।  ম্ব়া ড়াইনিং হটনব গুর ়া অিৃিয  রয হিরি, একনিরকর 
হিয়ার র সরে একট়া হস়াি়ান  মে হিখ়া য়ারে, ম়াথ়ার ও র ে়াসরি  ়াজ়ার হম়ামব়ানত 
য়ার আর ়ায  যরর়া মিযট়া আর ়ানকত। নসন ংট়া আব়ার মখমন  ক়ার ়া এবং স্কয র র 
হবনির ে়ািট়াই মরি  য ওর নিরে হঠরস বরস আরি, সকর ই ত়ারির জ়ািযিণ্ড নিরয 
বরস আরি, উরত্তনজত। 
 
ে়াবনি আম়ারির হিখ়ারব হক? ব    ়ারনমওি, বকবক কর়া েীর়ের মরিয হসুঁনিরয। 
আম়ারক একজি ব   নফ্লটউইক যখি তরুণ নির ি তখি জযরযন ং েয়ানম্পযি নির ি, 
 যরত়া নতনিই  রবি। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য চেম্বাি অ্ব রিক্রেটি । চে. চে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

308 

www.bengaliebook.com                                  িূরেপত্র 
 

 

যতক্ষণ  যটন্ত ি়া– হকব  শুরু কররনি  জ়ানর নকন্তু কথ়াট়া হির্ ি়া কররই একট়া 
হি়াে়ানি হবর  র ়া ওর মযখ হথরক : নিল্ডরয  ক ়াটট হ ুঁরট েয করি হস্টরজর হেতর, 
েমৎক়ার উজ্জ্ব  হিখ়ারে িেীর উৎকৃষ্ট হ ়াি়ারক এবং সরে ররযরিি, আর হকউ িয 
হেই , যথ়ারীনত ক়ার ়া হ ়াি়ারক। 
 
 ়াত হির়ে সব়াইরক েয   কনররয নি   ক ়াটট, ড়াক  িব়াইরক, ে়ারনিরক জর়ে়া  ও, 
ে়ানিরক জর়ে়া  ও! সব়াই নক আম়ারক হিখরত  ়ারে়া? সব়াই নক আম়ার কথ়া শুিরত 
 ়ারে়া? এরের ন্ট! 
 
এখি হি়াি, িরফসর ড়াম্ব রড়ার আম়ারক এই হি়াট্ট ডয রযন ং ক্ল়াস শুরু করব়ার জরিয 
অিযমনত নিরযরিি, হত়াম়ারিররক িনিক্ষণ হিয়ার জরিয, যনি কখিও হত়াম়ারির 
িরয়াজি  য আত্মরক্ষ়া করব়ার, হযমি আনম কররনি অসংখযব়ার  যরর়াট়া জ়ািরত  র  
আম়ার হ খ়াগুর ়া  র়ে়া। 
 
 নরেয কনররয নিনে, আম়ার স ক়ানর িরফসর হেই , ব র ি  ক ়াটট, মযরখ একট়া 
িিস্ত  ়ানস। নতনি বর রিি হয েয রযন ং সম্পরকট নতনিও স়াম়ািয নকিয জ়ারিি এবং 
শুরুর আরি একট়া সংনক্ষপ্ত িিিটিীর বয়া ়ারর আম়ারক স়া ়াযয কররত সম্মত  রযরিি। 
এখি, আনম ে়াই ি়া হত়ামর়া তরুণর়া উনেে  ও–আনম ত়ারক হির্ করর নির ও হত়ামর়া 
হত়াম়ারির হ ়ািি নিক্ষকরক নঠকই নফরর  ়ারব, অতএব েয  ়ারব ি়া!! 
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 য়ানরর ক়ারি মৃিয স্বরর ব   রি,ওর়া যনি  রস্পররক হির্ করর হিয ত়া র  আরর়া 
ে়ার ়া  রত়া ি়া। হসইর র উ ররর হঠ়াুঁট হবুঁরক আরি।  য়ানর অব়াক  রয ে়াবরি  ক ়াটট 
এখিও  ়াসরি হকি; হেই  যনি ওর নিরক এই িৃনষ্টরত হিরখ ত়া র  হস সমস্ত িনক্ত 
নিরয উরট়ানিরক হিৌ়ে  ়াি়ারব। 
 
 ক ়াটট এবং হেই   রস্পররর মযরখ়ামযনখ  র ়া এবং হব়া কর ; অন্তত  ক ়াটট 
করর ি,  ়াত অরিকখ়ানি হম়াে়ে়ারি়ার মিয নিরয, অিযনিরক হমই  নবরনক্তকরে়ারব ম়াথ়া 
 ়াুঁনকরযরি।এর র ত়ার়া ত়ারির জ়ািযিণ্ড স়ামরি তয র  ির  নঠক তর ়ায়াররর মরত়া। 
 
এই হয হত়ামর়া হিখরত  ়ারে। আমর়া আম়ারির জ়ািযিণ্ড িরর আনি, ে ণরয়ািয 
অবস্থ়ারি, নিেয   িিটকরির ব র ি  ক ়াটট। নতি হি়াণ়ার স়ারথ স়ারথ আমর়া আম়ারির 
িথম জ়ািয িরয়াি কররব়া। অবিয আম়ারির হকউই হমরর হফ ়ার জরিয জ়ািয িরয়াি 
কররবি ি়া। 
 
আনম এ বয়া ়ারর ব়ানজ িররব়া ি়া,  য়ানর নব়ে নব়ে কর , ও হিখরি হসইর র িন্তবযিি। 
 
এক–িযই–নতি 
 
িযজরিই ত়ারির িণ্ড উ রর তয    এবং ক়াুঁরির ও র নিরয ঘযনররয আি । হেই  
নেৎক়ার কর : এের ন আমট়াস! টকটরক  ়া  বরণটর আর ়ার একট়া   ক়ানি হিখ়া 
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হি  এবং  ক ়াটট উর়ে নিরয হস্টরজর হ িি নিরক হির ়া, হিয়ার  আি়া়ে হখর ়া,  ়াত 
 ়া িন়েরয মরের হমর রত  ়ে । 
 
ময়া ফয এবং করযকজি নিথ়ানরি আিরন্দ  র্টধ্বনি কর ।  ়ারনমওি ি়াুঁন়েরয হিরি, 
হযি ি়ােরি। আেয র র ফ়াুঁক নিরয তীক্ষ্ণ করণ্ঠ নেৎক়ার করর উঠ ,নক মরি  রে উনি 
নঠক  রয য়ারবি? 
 
হক  রর়ায়া করর? এক সরে ব    য়ানর আর রি। 
 
টর ়ামর ়া  ়ারয  ক ়াটট উরঠ ি়াুঁ়ে়ারেি। ত়াুঁর  ়াটট়া  র়ে হিরি এবং হেউ হখ ়ারি়া 
েয   এখি হস়াজ়া খ়া়ে়া  রয আরি। 
 
হবি, ি়াত্ররির উরদ্দিয করর ব র ি নতনি, হিখর  হত়া এই  রে ডয রযন ং!খয ুঁন়েরয 
খয ুঁন়েরয মরে নফরর এর ি নতনি। ওট়া নি  একট়া নিরস্ত্রীকরণ জ়ািয , হযমি হত়ামর়া 
হিখর , আনম আম়ার জ়ািযিণ্ডনট  ়ানররযনি আ , এই হয, নজিযিস্তুট়া ওর  ়াত হথরক নিরয 
িিযব়াি নমস ব্র়াউি।  য়াুঁ, ওরিররক এট়া হিখ়ারি়া েমৎক়ার আইনডয়া নি  িরফসর 
হমই , নকন্তু আ নি আম়ার মন্তরবয যনি নকিয মরি ি়া কররি, আ নি নক কররত 
য়ানের ি এট়া খযবই  নরস্ক়ার  রয নিরযনি । অনম যনি আ ি়ারক থ়াম়ারত ে়াইত়াম, 
হসট়া খযবই স রজই কর়া হযত। য়াই হ ়াক, আনম হেরবনি ওরিররক হিখরত হিয়াই 
নিক্ষণীয  রব… 
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হেই রক খযিীর মরত়া হিখ়ানে । সম্ভবত  ক ়াটটও হসট়া  ক্ষয করররিি, উনি ব র ি, 
িিিটিী অরিক  রযরি! আনম এখি হত়াম়ারির মরিয এরস হত়াম়ারিররক হজ়া়ে়ায 
হজ়া়ে়ায ি়াুঁ়ে কনররয হিব। িরফসর হেই  আ নি যনি আম়ারক স়া ়াযয কররত ে়াি…। 
 
ওর়া ি়াত্ররির মরিয ের  এর ি,  ়াটটি়ার নঠক করর নিরেি।  ক ়াটট হিনে রক জ়ানস্টি 
নফে হফ্লেন র সরে নির ি, নকন্তু  য়ানর আর ররির ক়ারি হেই  িথরম হ ৌঁি়ার ়া। 
 
আম়ার মরি  য নড্রম নটমরক নবনেন্ন কর়ার সময এরস হিরি, বরে়ানক্ত কর  হেই । 
উইসন , হত়াম়ার  ়াটটি়ার  রব নফনিি়াি।  ট়া– 
 
 য়ানর অরট়াময়ানটক়ান   ়ারনমওরির নিরক এনিরয হি । 
 
আম়ার মরি  য ি়া, ব র ি হেই , িীত  একট়া  ়ানস নিরয। নমস্ট়ার ময়া ফয এনিরক 
এরস়া। হিখ়া য়াক নবখয়াত নমস্ট়ার  ট়াররর সরে হত়াম়ার জরম হকমি। এবং তয নম নমস 
হেে়ার–তয নম নমস বয রি়াডরক  ়াটটি়ার ব়াি়ারত  ়ারর়া। 
 
সির ট এনিরয এর ়া ময়া ফয,  ়াসরি নিরবট়ারির মরত়া আত্মতৃনপ্তর  ়ানস। ওর হ িরি 
একজি নিথ়ানরি হমরয  ়াুঁটনি , য়ারক হিরখ  য়ানরর  ন রডজ উইথ  য়ািস-এ হিখ়া 
একনট িনবর কথ়া মরি  ়ে । হমরযনট নবি়া রি ী এবং হেৌরক়া এবং ত়ার ে়ারী হে়ায়া  
আে়াসীর মরত়া ব়াইরর হবনররয ররযরি।  ়ারনমওি ওরক হিরখ িূবট ে়ারব  ়াস  নকন্তু 
হমরযনট িনত উত্তর নি  ি়া। 
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 ়াটটি়াররর মযরখ়ামযনখ  ও! ব র ি  ক ়াটট, আব়ার মরে নফরর হিরিি। এবং হব়া করর়া! 
 
 য়ানর আর ময়া ফয ওরির ম়াথ়া হির়েরি নক ি়ার়েনি,  রস্পররর ও র হথরক হে়াখ 
সর়াযনি। 
 
জ়ািযিণ্ড িস্তুত। নেৎক়ার করর ি  ক ়াটট। যখি আনম নতি  যটন্ত গুণব, তখি হত়াম়ার 
 ়াটটি়াররক িণ্ড ীি করব়ার জরিয জ়ািয িরয়াি কররব–শুিযম়াত্র িণ্ড ীি করব়ার জরিয–
আমর়া হক়াি িযঘটটি়া ে়াই ি়া। এক, িযই…নতি… 
 
 য়ানর ওর জ়ািযিণ্ড ক়াুঁরির ও র নিরয ঘযনররয আি , নকন্তু, িযই ক ়ার সরে সরে আরিই 
ময়া ফয শুরু করর নিরযরি; ওর জ়ািযর আঘ়াত  য়ানররক এত হজ়ারর  ়াি  হয ওর মরি 
 র ়া হকউ সস য়াি নিরয ম়াথ়ায হমরররি। হ ়াুঁেট হখর ়া হস, নকন্তু ত়ার র হযি সব 
নকিযই ক়াজ করনি , এবং হক়াি সময িষ্ট ি়া করর  য়ানর ওর জ়ািযিণ্ডট়া ময়া ফরযর 
নিরক ত়াক করর নেৎক়ার করর উঠ , নরট়ারস! 
 
রূ ়ান  আর ়ার একট়া   ক ময়া ফরযর হ রট আঘ়াত  ়াি  এবং হবুঁরক হি  হস, 
 ়াুঁ ়ািী হর়ািীর মরত়া শ্ব়াস নিরে, বযরক িে  রে িি িি করর। 
 
আনম বর নি অস্ত্র ীি শুিয! সতকট  রয নেৎক়ার উঠর ি  ক ়াটট যযদ্ধম়ািরির উরদ্দরি। 
 ়াটয  হেরে বরস  র়েরি ময ফয;  য়ানর ওর উ র নটকন ং জ়ািয িরয়াি করররি এবং 
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 ়াস়ার জরিয হয স়াম়ািয ি়েরব হসট়াও হস  ়াররি ি়া।  য়ানর একটয  নিরস্ত  র ়া, একট়া 
অস্পষ্ট অিযেূনত  র ়া ওর, হমর রত  র়ে আরি ময়া ফয এই সময ওর উ র জ়ািযর 
িরয়াি, আিরস্প়ানটটং  রব, নকন্তু ওর এই ি়ারণ়া েয   নি । শ্ব়াস হিয়ার জরিয হেষ্ট়া 
কররতই কররতই ময়া ফয ওর জ়ািযিট়া ত়াক কর   য়ানরর  ়াুঁটয   ক্ষয করর, িম বন্ধ 
 রয এর ়া, ত়ার়ািত়ার ে়া! এবং  র ময ূরতট  য়ানরর  ী ক়াুঁ রত শুরু কর  ত়ার 
নিযন্ত্ররণর ব়াইরর এক িররির অনত দ্রুত  িরক্ষর র মরত়া। 
 
থ়ারম়া! থ়ারম়া! হেুঁনেরয উঠর ি  ক ়াটট, নকন্তু এরই মরিয হেই  এনিরয নিযন্ত্রণ নিরয 
নির ি। 
 
ফ়াইনিট ইিক়ািট়ারটম। হজ়ারর ব র ি হেই :  য়ানরর  ়ারযর ি়াে বন্ধ  রয হির ়া। 
ময়া ফযও  ়ানস বন্ধ কর । এবং ওর়া িযজরিই মযখ তয র  ত়াক়ারত  ়ার । 
 
 যরর়া িৃিযট়ার ও র সবযজ়াে হি়ায়ার অেন্নত়া। হিনে  এবং জ়ানস্টি িযজরিই হমর রত 
 র়ে ররযরি,  ়াুঁ ়ারে: রি িরর আরি ফয়াক়ারি–মযরখ়া নসমনসরক, ক্ষম়া হেরয নিরে ওর 
ে়াে়া জ়ািযিরণ্ডর কীনতটর জরিয, নকন্তু  ়ারনমওি এবং নমন রসন্ট বয রট্র়্া তখিও  ়েরি; 
ওর়া িযজরি হ ড রক আুঁটরক ররযরি এবং  ়ারনমওি বযথ়ায হফ়া ়ারে। িযজরিরই 
জ়ািযিণ্ডই হমর রত  র়ে ররযরি, হযি  নরতযক্ত। স়ামরি  ়াুঁন রয  র়ে  য়ানর নমন রসরক 
হটরি নবনেন্ন কর । ক়াজট়া কনঠি; ও  য়ানরর হেরয হির  অরিক ব়ে। 
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নডয়ার, নডয়ার, ব র ি  ক ়াটট, নের়ের মরিয নিরয  থ করর হযরত হযরত, ডয রযর র 
 নরণ়াম হিখরত হিখরত। উরঠ ি়াুঁ়ে়াও ময়াকনম ়াি… স়াবি়ারি, নমস ফরসট… হজ়ারর 
নেমনট ক়াট, এক হসরকরন্ড রক্ত ়াত বন্ধ  রয য়ারব, বযট… 
 
আম়ার মরি  য ত়ার হেরয হত়াম়ারিররক তবনর সরম্ম়া ি হর়াখ়ার  দ্ধনত হিখ়ারি়াই ে়া  
 রব, ব র ি  ক ়াটট,  র র ম়া খ়ারি নবেন ত  রয ি়াুঁন়েরয। নতনি একব়ার হেইর র 
নিরক ত়াক়ার ি, ওর ক়ার ়া হে়াখ জ্ব  জ্ব  কররি, দ্রুত হে়াখ নফনররয নির ি হেই । 
এক হজ়া়ে়া ে নন্টয়ার  ়ািরব  ংটম এবং নফে হফ্লেন , হত়ামর়া িযজি  র  হকমি  য? 
 
একট়া খ়ার়া  আইনডয়া, িরফসর  ক ়াটট, ব র ি হমই ,  রশ্রীক়াতর ব়ে একট়া 
উ়েন্ত ব়ািযর়ের মরত়া। সবরেরয স জ সরম্ম়া ি নিরয  ংবটম নব যটয কররত  ়ারর। 
নফে হফ্লেন র য়া নকিয অবনিষ্ট থ়াকরব হসট়া আম়ারির ময়াে ব়ারে করর  ়াস ়াত়ার  
 ়াঠ়ারত  রব। হিনের র হি়া  হি়া ়া ী মযখট়া আরর়া হি়া ়া ী  রয হ র ়া। ময়া ফয 
এবং  ট়াররর হজ়া়ে়া  র  হকমি  য? ব র ি হেই  ব়াক়া হ রস। 
 
েমৎক়ার আইনডয়া! ব র ি  ক ়াটট,  য়ানর আর ময়া ফযরক  র র ম়া খ়ারি আহ্ব়াি 
কর়ার েনে করর। ম়া খ়াি হথরক সরর নিরয অিযর়া য়াযি়া করর নি । 
 
 য়ানর হি়াি, ব র ি  ক ়াটট, ড্রয়ারক়া যখি হত়াম়ার নিরক ওর জ়ািযি ত়াক কররব, তয নম 
এরকম কররব। 
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নতনি নিরজর জ়ািণ্ড তয  র ি, এবং জনট  ি়ে়াে়ে়া করর একট়া অয়াকিি কর়ার হেষ্ট়া 
করর ি এবং নিরজর জ়ািযিণ্ডট়া হফর  নির ি। উ স–আম়ার জ়ািযিণ্ডট়া একটয  হবনি 
উরত্তনজত, বর   ক ়াটটরক দ্রুত ওট়া তয র  নিরত হিরখ আত্মতৃনপ্তর  ়ানস  ়াসর ি 
হেই । 
 
ময়া ফরযর ক়ারি ের  এর ি হেই ,  য ুঁকর ি এবং ওর ক়ারি ক়ারি নকিয ব র ি নফস 
নফস করর। ময়া ফযও আত্মতৃনপ্তর  ়ানস  ়াস । ি়ােট়াস  য়ানর  ক ়ারটর নিরক ত়ানকরয 
ব  , িরফসর, আ নি নক আম়ারক তবনর সরম্ম়া ি হর়াখ়ার  দ্ধনত আররকব়ার হিখ়ারত 
 ়াররি? 
 
েয হ রযরি? নব়ে নব়ে করর ব   ময়া ফয, হযি  ক ়াটট শুিরত ি়া  ়ায। 
 
তয নম ইরেমরত়া ে়াবরত  ়ারর়া, ব    য়ানরর মযরখর এক হক়াণ নিরয। 
 
 ক ়াটট  য়ানরর ক়াুঁি জন়েরয ির । আনম য়া কররনি নঠক ত়াই করর়া,  য়ানর। 
 
কী, আম়ার জ়ািযিট়া হফর  নিব? 
 
নকন্তু  ক ়াটট শুিরি ি়া ওর কথ়া। 
 
নতি–িযই-এক–শুরু। নেৎক়ার করর ি  ক ়াটট। 
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ময়া ফয দ্রুত ওর জ়ািযিণ্ড তয র  হেুঁনেরয উঠ , স়ারর িরস়ারনিয়া! 
 
ওর জ়ািযিরণ্ডর ম়াথ়াট়া নবরফ়ানরত  র ়া।  য়ানর হিখরি, েীনতনবহ্ব , একট়া  ম্ব়া ক়ার ়া 
স়া  ওট়া হথরক হবনররয এ ়া, ওরির ম়া খ়ারি ি ়াস করর হমর রত  ়ে  এবং খ়া়ে়া 
 রয হি়াব  ম়াররত উিযত। নেৎক়ার হেুঁে়ারমনে শুরু  রয হি , হ িরি সরর হির ়া 
সব়াই, ম়া খ়ািট়া ফ়াুঁক়া  রয হি । 
 
ির়ে়া ি়া,  ট়ার, অ সে়ারব ব   হেই , িৃিযট়া উ রে়াি কররিি নতনি,  য়ানর  ুঁন়েরয 
আরি নস্থর  রয, নক্ষপ্ত স়া ট়ার হে়ারখ হে়াখ হররখ। আনম ওট়ারক িূর করনি… 
 
আম়ারক কররত নিি! নেৎক়ার করর ি  ক ়াটট। জ়ািযিণ্ডট়া স়ার র নিরক ত়াক করর ি 
 ক ়াটট, খযব হজ়ারর িে  র ়া; স়া ট়া অিৃিয  ওয়া িূরর থ়াকয ক, িূরিয িি নফট 
 ়ানফরয উঠ  এবং আব়ার হমর রত  ়ে  ি ়াস করর। আরর়া নক্ষপ্ত, ন স ন স কররি, 
ন ির  এনিরয হির ়া হস়াজ়া জ়ানস্টি নফে–হফ্রেন র নিরক এবং আব়ার খ়া়ে়া  রয 
হি়াব  ম়াররত উিযত  র ়া, ি়াুঁত হবর করর। 
 
 য়ানর নিনশ্চত িয, নক ক়াররণ হস ক়াজনট কররনি । হস হয এট়া কররব নস্থর কররনি  
হস সম্পরকটও সরেতি িয। হস শুিয জ়ািত হয ত়ার  ়া ত়ারক ব ি করর নিরয য়ানে  
হযি  ়ারযর নিরে ে়াক়া  ়াি়ারি়া ররযরি, এবং হস স়া ট়ার উরদ্দরি হজ়ারর নেৎক়ার করর 
উরঠনি , ওরক হির়ে ি়াও! এবং অর ৌনককে়ারব–বয়াখয়ার অতীত–স়া ট়া হমর র ও র 
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 র়ে হি , ব়াি়ারি  ়ানি হিয়ার হম়াট়া ক়ার ়া  ়াইর র মরত়াই নিরী । ওট়ার হে়াখ এখি 
 য়ানরর ও র।  য়ানরর মরি  র ়া হযি ওর হেতর হথরক হক হযি সব েয শুরর্ নিরযরি। 
হস জ়ারি এখি স়া ট়া ক়াউরক আেমণ কররব ি়া, যনিও ত়ার জ়াি়ার হক়াি বয়াখয়া হিই 
ত়ার ক়ারি। 
 
হস জ়ানস্টরির নিরক ত়াক়া , মযরখ  ়ানস, আি়া কররি জ়ানস্টিরক িয নশ্চন্ত়ামযক্ত হিখরব, 
অথব়া নবমূঢ়, অথব়া কৃতজ্ঞ–নকন্তু নিশ্চযই হররি হিরি ব়া েয হ রযরি জ়ানস্টি এট়া হস 
আি়া কররনি। 
 
নক হেরবি নক নিরয হখ ়া করি? হস নেৎক়ার করর উঠ  এবং  য়ানর নকিয ব ়ার 
আরিই, জ়ানস্টি ঘযরর ি়াুঁ়ে়া  এবং সরবরি    হথরক হবনররয হি । 
 
হেই  এনিরয এর ়া, জ়ািযিণ্ড ি়া়ে , অিিয  রয হি  স়া ট়া ক়ার ়া হি়ায়ার হি়াট্ট একটয  
  ক  রয। হেই ও ত়ানকরয ররযরিি  য়ানরর নিরক অিতয়ানিত িৃনষ্ট: েতয র, সতকট 
এবং ন রসনব িৃনষ্ট এবং  য়ানর  িন্দ কররনি হস িৃনষ্ট। হস ক্ষীণে়ারব সরেতি হয 
ে়ারনিরক অশুে একট়া গুেি উঠরি। এর র অিযেব কর  হক হযি ত়ার ক়া ়ে িরর 
ট়ািরি। 
 
ের  এরস়া, শুিরত হ র ়া ররির স্বর। ের ়া-এরস়া… 
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রি ওরক  র র ব়াইরর নিরয এর ়া,  ়ারনমএিও ত়া়ে়াত়ান়ে ের  এর ়া  ়ারি। িরজ়ার 
মিয নিরয যখি ত়ার়া য়ারে তখি ি়াত্র ি়াত্রীর়া িয ়ারি সরর ি়াুঁ়ে়া  এমিে়ারব হযি নক 
একট়া নজনিস িররত  ়ারে। হয ঘটি়া ঘটরি ত়ার হক়াি হয়ািসূত্র  য়ানরর জ়াি়া হিই 
নকন্তু ি়া রি, ি়া  ়ারনমওম ওরক হটরি নেনফন্ড়াররর িূিয কমি রুরম ওরক ি়া হিয়া  যটন্তু 
নকিযই বয়াখয়া কর  ি়া। রি  য়ানররক একট়া আর়াম হকি়ার়ায হঠর  বস়ার ়া এবং ব  , 
তয নম একজি  ়ারসট ম়াউথ। এ কয খট়া আরি আম়ারির বর ়ানি হকি? 
 
আনম নক? ব    য়ানর। 
 
 ়ারসট ম়াউথ! ব   রি। তয নম স়ার র সরে কথ়া ব রত  ়ারর! 
 
আনম জ়ানি, ব    য়ানর। ওট়া নি  ম়াত্র নেতীযব়ার, হয আনম অমি কথ়া বর নি। 
িযঘটটি়াই ব রত  ়ারর়া, একব়ার নেন়েয়াখ়াি়ায আম়ার ক়ানজি ড়া়েন র হ িরি আনম 
একট়া হব়ায়া কন্সনট্র্ক্টর হ ন রয নিরযনি ়াম–হস এক  ম্ব়া ক়ান িী–নকন্তু ওট়া আম়ারক 
ব নি  হয হস কখিও ব্র়ানজ  হিরখনি। এবং আনম এক রকম ওট়ারক মযক্তই করর 
নিরযনি, যনিও আনম ওরকম নকিয কররত ে়াইনি। আনম হয জ়ািযকর হসট়া জ়ািব়ার 
আরির বয়া ়ার নি  হসট়া… 
 
একট়া হব়ায়া কিসনট্র্ক্ট হত়াম়ারক বর রি হয হস ব্র়ানজ  হিরখনি? ক্ষীণ করণ্ঠ  যির়াবৃনত্ত 
কর  রি। 
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ত়ারত নক? ব    য়ানর। ব়ানজ িরর ব রত  ়ানর এখ়ারি অরিক হ ়াকই এরকম কররত 
 ়ারর। 
 
ও  ি়া ত়ার়া  ়ারর ি়া, ব   রি। এট়া হক়াি স়াি়ারণ গুণ িয।  য়ানর এট়া খ়ার়া । 
 
নক খ়ার়া ? ব    য়ানর, রীনতমত র়াি  রে ওর। সকর র  রযরিট়া নক? হি়াি, যনি 
আনম ওই স়া ট়ারক ি়া ব ত়াম জ়ানস্টিরক আেমণ কররব ি়া 
 
ও  নঠক ত়াই বর ি তয নম? 
 
নক ব রত ে়াে তয নম? তয নম হত়া হসখ়ারি নির … তয নম শুরিি আম়ার কথ়া। 
 
আনম শুরিনি তয নম  ়াররস ট়াে ব রত শুরিনি, ব   রি, স়ার র ে়ার়্া। তয নম হয হক়াি 
নকিয বর  থ়াকরত  ়ারর়া। জ়ানস্টি হয েয হ রয নিরযনি  ত়ারত অব়াক  ওয়ার নকিয 
হিই, হত়াম়ার কথ়া শুরি মরি  নে  তয নম হযি স়া ট়ারক নকিয একট়া করব়ার জরিয 
ব ি ব়া এই রকরমরই নকিয। স়া ট়ারক হিরখ ি়া িম িম করনি , হসট়া তয নম জ়াি। 
 
 ়া করর ত়ার নিরক ত়ানকরয থ়াক   য়ানর। 
 
আনম নেন্ন ে়ার়্ায কথ়া বর নি? নকন্তু–আনম বয রত  ়ানরনি। আনম একনট ে়ার়্া জ়ানি, 
এই কথ়াট়া ি়া হজরি, আনম নক করর ওই ে়ার়্ায কথ়া ব রত  ়ানর? 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য চেম্বাি অ্ব রিক্রেটি । চে. চে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

320 

www.bengaliebook.com                                  িূরেপত্র 
 

 

 
রি ওর ম়াথ়া হি়া ়া । ওরক আর  ়ারনমওিরক হিরখ মরি  রে হকউ একজি ম়ার়া 
হিরি।  য়ানর বয রত  ়াররি ি়া েয়ািক  ওয়ার নক আরি। 
 
হত়ামর়া নক আম়ারক ব রত ে়াও একট়া হি়াংর়া স়ার র হি়াব  হথরক জ়ানস্টরির ম়াথ়াট়া 
রক্ষ়া কর়ার মরিয অিয়াযট়া হক়াথ়ায? ব   হস। যতক্ষণ  যটন্ত ি়া জ়ানস্টিরক 
ম়াথ়া ীিরির ির  হয়াি ি়া নিরত  র , আনম নকে়ারব ওরক রক্ষ়া কররনি ত়ারত নক 
আরস য়ায? 
 
এরস য়ায? অবরিরর্ ব    ়ারনমওি ে়া ়া স্বরর, ক়ারণ, স়ার র সরে কথ়া ব রত  ়ার়া 
 রে হসই ক়ারণ য়ার জরিয স়া ়াজ়ার নিথ়ানরি নির ি নবখয়াত। হস ক়াররণই নিথ়ানরি 
 ়াউরজর িতীক  রে সনরসৃ । 
 
 য়ানরর মযখ  ়া  রয হি । 
 
নঠক ত়াই, ব   রি। এবং এখি  যরর়া স্কয  ই ে়াবরত শুরু কররব তয নম  রে ত়ার 
ি.ি.ি–ির ৌত্র ব়া এরকম নকিয… 
 
নকন্তু আনম ত়া িই, ব    য়ানর, এমি একট়া েরয হয ত়ার বয়াখয়া ত়ার জ়াি়া হিই। 
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হসট়া িম়াি কর়া হত়াম়ার জরিয মযিনক   রব, ব    ়ারনমওি। নতনি ব়াস কররতি ি়ায 
এক  ়াজ়ার বির আরি আমর়া য়া জ়ানি ত়া  রে তয নম  রত  ়ারর়া। 
 
*** 
 
র়ারত ঘণ্ট়ার  র ঘণ্ট়া হজরি রই   য়ানর। ওর নবি়াি়ার ে়ার ়ারির হ ়া ়ারি়া ক়া র়ের 
ফ়াুঁক নিরয ব়াইরর ত়ানকরয হিখ  তয র়্ার ়াত শুরু  রযরি, হিখ   য়ানর, ট়াওয়াররর 
জ়াি়া ়ার  ়াি নিরয  ়েরি তয র়্ার, আর ে়াবরি। 
 
আসর ও হস নক স়া ়াজ়ার নিথ়ানররির উত্তর  যরুর্  রত  ়ারর? হস ত়ার ব়াব়ার  নরব়ার 
সম্পরকট আসর ই নকিয জ়ারি ি়া। ড়াসটন র়া সব সমযই ত়ার জ়ািযকর আত্মীযরির 
সম্পরকট সব িররির িশ্ন নিনর্দ্ধ করর হররখনি । 
 
িীররব,  য়ানর হেষ্ট়া কর   ়াররস ট়াং-এ কথ়া ব রত। িেগুর ়া আসরি ি়া। মরি  রে 
এর জরিয ত়ারক  যরত়া স়ার র মযরখ়ামযনখ  রত  রব। 
 
নকন্তু আনম হত়া নেনফল্ডরর,  য়ানর ে়া । আনম যনি নসথ়ানরি  ত়াম তরব নিশ্চযই ব়াি়াই–
 য়াটট়া আম়ারক এখ়ারি  ়াঠ়ারত়া ি়া… 
 
আ , ত়ার মনস্তরষ্কর মরিয হি়াট্ট একনট নব জ্জিক স্বর ব  । নকন্তু ব়াি়াই– য়াটট়া হত়া 
হত়াম়ারক নেথ়ানররিই  ়াঠ়ারত হেরযনি , হত়াম়ার নক মরি হিই? 
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 য়ানর  ়াি নফর । ক়া রক  ়াবট নজরত জ়ানস্টরির সরে হিখ়া করর ত়ারক বযন রয ব রব 
হয আসর  হস স়া ট়ারক নিবৃত্ত করনি , িরর়ানেত িয; হযট়া (েয দ্ধ  য়ানর ে়াব  ব়ান রি 
উ যয ট নর ঘযনর্ ম়াররত ম়াররত) হয হক়াি হব়াক়াও বয রত  ়ারত। 
 
*** 
 
 রনিি সক়া , র়ারত শুরু  ওয়া তয র়্ার ়াত িব  তয র়্ার  র়ে  নরণত  রযরি। ট়ারমটর 
হির্  ়াবট নজ ক্ল়াসট়া ব়ানত  কর়া  র ়া: িরফসর স্প্র়াউট এখি ময়ািরড্রকস গুর ়ারক 
হম়াজ়া এবং স্ক়াফট  র়ারবি, ক়াজট়ায হবি হকৌির র িরয়াজি  য, এ জরিয অিয 
ক়াউরক ি়ানযে হিরবি ি়া নতনি, নবরির্ করর এই সময ময়ািরড্রকসগুর ়ার দ্রুত হবর়ে 
ওঠ়া খযব জরুরী, নমরসস িনরস এবং কন ি নেনেরক সরম্ম়া ি হথরক ব়াুঁনেরয হত়া ়ার 
জরিয। 
 
নেনফল্ডর কমি রুরমর আগুরির  ়ারি বরস এসব হেরবই িটফট কররি  য়ানর। 
অিযনিরক কয ি আর  ়ারনমওি ক্ল়াস ব়ানতর র সমযট়া বযব ়ার কররি জ়ািয–ি়াব়া হখর । 
 
ইশ্বররর হি়া ়াই,  য়ানর, তিযটযেয যনত ঘরটরি  ়ারনমওরির, ররির একট়া  ়ানত ওর একট়া 
হঘ়া়ে়ারক হফর  নিরয হব়ারডটর ব়াইরর হটরি নিরয হিরি। এট়া যনি হত়াম়ার ক়ারি এতই 
গুরুে ূণট  য তরব, য়াও জ়ানস্টিরক নিরয খয ুঁরজ হবর করর়া। 
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 য়ানর উঠ  এবং িনবর িতটট়া নিরয হবর  র ়া, জ়ানস্টিরক হক়াথ়ায  ়াওয়া হযরত  ়ারর। 
 
নিরির হব ়ায হযরকম অন্ধক়ার খ়ারক, এখি কয়াস -এর িনতনট জ়াি়া ়ায ঘি িূসর 
তয র়্াররর আস্তররর জরিয ত়ার হেরয অরিক হবনি অন্ধক়ার। ক়াুঁ রি  য়ানর, ক্ল়াসরুমগুর ়া 
 ়ার  র ়া, ক্ল়াস ে রি ওখ়ারি, হেতরর নক  রে হিরখও নি  এক   ক। িরফসর 
ময়াকরি়াি়াি  হক়াি একজরির উরদ্দরি হেুঁে়ারেি, হয, ত়ার বন্ধয রক ব়াজ়ারর  নরণত 
করররি। বয়া ়ারট়া একটয  তন রয হিখ়ার ির ়ােি অরিক করষ্ট িমি করর ়া  য়ানর, 
এনিরয হি  এই হেরব হয, এই সমযট়া জ়ানস্টিও নকিয একট়া কর়ার হেষ্ট়া কররি। 
সবরেরয আরি  ়াইরব্ররীরত ওরক হখ়াজ়ার নসদ্ধ়াস্ত নি । 
 
য়ারির  ়ারব নজ ক্ল়ারস থ়াক়ার কথ়া নি  হতমি একট়া  ়াফ ়াফ গ্রু  সনতযই বরস 
আরি  ়াইরব্ররীর এরকব়ারর হ িরি। নকন্তু মরি  রে ি়া ওর়া হক়াি ক়াজ কররি। বযক 
হি রফ বইরযর স়ানরর ফ়াুঁক নিরয  য়ানর হিখরত  ়ারে ওরির ম়াখ়াগুর ়া এক স়ারথ 
জর়ে়া  রয আরি এবং মরি  রে িেীর মরি়ারয়ারি ওর়া হক়ারি়া আর ়ােি়ায ন প্ত। 
গুরির মরিয জ়ানস্টি ররযরি নক ি়া, হসট়া ও হযখ়ারি ি়াুঁন়েরয আরি হসখ়াি হথরক হিখ়া 
য়ারে ি়া। ও হ ুঁরট য়ানে  ওরির নিরকই, এমি সময ওর ক়ারি ওরির একট়া কথ়া 
এর ়া, হি়াি়ার জরিয ি়াুঁ়ে়ার ়া  য়ানর, অিৃিয নবে়ারি  যনকরয ররযরি হস। 
 
সযতর়াং হয ে়ারবই হ ়াক, ব   একট়া িক্ত–হ ়াক্ত হির । আনম জ়ানস্টিরক বর নি 
আম়ারির ডনমটটনররত  যনকরয থ়াকরত। ম়ারি, যনি  ট়ার ত়ারক  রবতটী নিক়াররর জিয 
নঠক করর থ়ারক, তরব নকিযনিরির জিয ত়ার অত স়ামরি আস়া উনেৎ িয। অবিযই, 
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হযনিি হস  ট়াররক বর রি হয, হস ম়াি  জ়াত হসনিি হথরকই এমি একট়া নকিয  রব 
বর  আিঙ্ক়া করররি জ়ানস্টি। জ়ানস্টি ওরক বর রি হয হস ইটি-এ ের  য়ারব। এই 
িররির নবর্য নিরয হকউ নশ্রময়ানররির উত্তর়ানিক়াররর সরে আ ়া  করর ি়া, করর? 
নবরির্ করর হস যনি মযক্ত সযররত থ়ারক। 
 
আনিট, তয নম নিনশ্চতে়ারব ে়াবি হয  ট়ারই? উরেরির স়ারথ ব   ব্লন্ড ন িরট  ম়াথ়ার 
হমরযনট। 
 
 ়ান্ন়া , িক্ত হির নট ব   ি়াম্ভীরযটর স়ারথ, হস একজি  ়াররস ম়াউথ। সব়াই জ়ারি 
ক়ার ়াজ়ািযকর  ওয়ার হসট়াই নেহ্ন। তয নম কখিও হক়াি ে়া  ম়ািযরর্র কথ়া শুরিি হয 
স়ার র সরে কথ়া ব রত  ়ারর? ওর়া হখ়াি নিথ়ানরিরক সনরসৃ –নজহ্ব়া ব ত। 
 
ে়ারী রকরমর গুেি হি়াি়া হি । আনিট বর ই ের রি, মরি আরি হিয়ার  নক হ খ়া 
নি ? উত্তর়ানিক়াররর িত্রুর়া স়াবি়াি! নফ ে-এর সরে নক একট়া বয়া ়ার  রযনি  
 ট়াররর।  ররর ঘটি়ানট আম়ারির, নফ রের হব়ে়া  আে়ান্ত  র ়া। ওই িথম বরর্টর 
ি়াত্রনট নকনডং ময়ারে নকনডে হখ ়ায  ট়াররক নবরক্ত করনি , ও যখি ম়ানটরত  র়েনি  
তখি ওর িনব তয  নি ।  ররর ঘটি়া আমর়া জ়ানি নেনে আে়ান্ত  র ়া। 
 
অথে ওরক কত ে়া  মরি  য, ব    ়ান্ন়া  অনিনিটষ্টে়ারব। এবং ে়া  কথ়া, হসই হস 
বযনক্ত ইউ হি়া হ–হক  ়ান রয হযরত ব়ািয করররি। ও হত়া এরত়া খ়ার়া   রত  ়ারর ি়া, 
 ়ারর? 
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আনিট ত়ার স্বর র সযজিকে়ারব ি়ানমরয আি ,  ়াফর ়াফর়া সব ম়াথ়া ক়ারি নিরয 
হির ়া, এবং  য়ানরও আরর়া ক়ারি হির ়া ে়া  করর শুিব়ার আি়ায। 
 
আসর  হকউ জ়ারি ি়া ও নকে়ারব ইউ হি়া হ–র আেমণ হথরক হবুঁরেরি। আনম ব রত 
ে়ানে, ঘটি়াট়া যখি ঘরটনি  তখি ও নি  নিশু। ওরক নিশ্চযই হি়াট হি়াট টয কর়ায 
নবরফ়ানরত করর হিয়া  রযনি । শুিয ম়াত্র একজি ক্ষমত়াির ক়ার ়া–জ়ািযকররর  রক্ষই 
অমি একট়া ি়া  হথরক ব়াুঁে়া সম্ভব নি । ওর স্বর আরর়া ি়ানমরয নি  আনিট, এমি হয 
হসট়া নফসনফরসর  যট়ারয ের  এরসরি, এবং ব  , িথমত এই জরিযই  যরত়া ইউ হি়া 
হ ত়ারক ম়াররতও হেরযনি । ে়াযনি হয আররকজি ড়াকট  ডট ত়ার িনতরয়ািী হ ়াক। 
আনম ে়াবনি আর নক নক ক্ষমত়া  ট়ার  যনকরয হররখরি। 
 
আর শুিরত হ র ়া ি়া  য়ানর। হজ়ারর ি ়া খ়াক়ানর নিরয ও বযকরি রফর হ িি হথরক 
হবনররয এর ়া। যনি অত েয দ্ধ ি়া  রত়া তরব স রজই বয রত  ়াররত়া, হয িৃিযট়া ওরক 
স্ব়ািত জ়ানিরযরি হসট়া ব়ে নবনেত্র। িরতযকনট  ়াফ   ়াফ ওর নিরক এমিে়ারব 
ত়ানকরয ররযরি হয ওরক হিরখ সরম্ম়ান ত  রয হিরি, এবং আনিটর হে ়ার়া হথরক রং 
সরর য়ারে। 
 
 য়ার ়া, ব    য়ানর। আনম জ়ানস্টি নফে–হফ্লেন রক খয ুঁজনি। 
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 ়াফ  ়াফরির েয়ািক েীনতট়া কিফ়ামট  রয হির ়া। েয হ রয সকর ই আনিটর নিরক 
ত়াক়ার ়া। 
 
ওর স়ারথ হত়াম়ার নক িরয়াজি? ক়াুঁ ়া করণ্ঠ নজজ্ঞ়াস়া কর  আনিট। 
 
আনম ওরক ব রত ে়াই ডয রযন ং ক্ল়ারব স়া ট়া নিরয আসর  নক ঘরটনি , ব   ইয়ানর। 
 
নিরজর স়াি়া হঠ়াুঁট ক়ামর়ে ির  আনিট ত়ার র ব  , আমর়া সব়াই হসখ়ারি নি ়াম। 
আমর়া হিরখনি নক  রযরি। 
 
ত়া র  হত়ামর়া হিরখি হয, ওট়ার সরে আনম কথ়া ব ়ার  র, স়া ট়া ন নিরয  র়েনি ? 
ব    য়ানর। 
 
আনম শুিয হিরখনি, ব   আনিট একগুুঁরযর মরত়া, যনিও ব ়ার সময ক়া নি  হস, তয নম 
 ়াররস ট়াং-এ কথ়া ব নির  এবং স়া ট়ারক জ়ানস্টরির নিরক হ ন রয নিরযনির । 
 
আনম ওট়ারক জ়ানস্টরির হ িরি হ ন রয নিইনি! ব    য়ানর, র়ারি ওর ি ়ার স্বর 
ক়াুঁ রি। ওট়া ত়ারক স্পিট  যটন্ত কররনি। 
 
খযব অরল্পরত হবুঁরে হিরি ও, ব   আনিট। এবং হত়াম়ার যনি আরর়া নকিয কর়ার নেন্ত়া 
থ়ারক, দ্রুত হয়াি কর  হস, হত়াম়ারক ব ়া উনেৎ, আম়ার িয িজরন্মর খবর নিরত 
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 ়ারর়া ত়ার়া সব়াই ড়াইিী আর জ়ািযকর এবং আম়ার রক্ত আর সকর র মরত়াই আুঁনট, 
সযত়ার়াং 
 
হত়াম়ার নক িররির রক্ত ররযরি হসট়া নিরয আম়ার ম়াথ়াবযথ়া হিই! হে়ারি নক্ষপ্ত  রয 
ব    য়ানর। আনম হকি ম়াি –জ়াতরির আেমণ কররত য়াব? 
 
আনম শুরিনি তয নম হয ম়াি রির সরে ব়াস করর়া ত়ারির ঘৃণ়া করর়া, ত়া়ে়াত়ান়ে ব   
আনিট। 
 
ড়াসটন রির সরে ব়াস করর  ওরির ঘৃণ়া ি়া কর়া সম্ভব িয, ব    য়ানর, আনম হিখরত 
ে়াই তয নম একব়ার হেষ্ট়া করর হিখ। 
 
ঘযরর  র়ের মরত়া  ়াইরব্ররী হথরক হবনররয হি   য়ানর, ম়াি়াম ন ন্স হিখ  ওরক 
নতরস্ক়াররর িৃনষ্টরত, উনি নমি়া কর়া একনট হস্প বযরকর কে়ার  ন ি করনির ি। 
 
র়ারি কনররড়ার িরর অরন্ধর মরত়া অনিনশ্চতে়ারব এনিরয হি  হস, হক়াথ়ায য়ারে হখয়া  
হিই। ফ   র ়া এই হয, হস হস়াজ়া হ ুঁরট নিরয ি়াক্ক়া হখ  নিররট এবং ব়ে নকিযর সরে, 
হ িি নিরক হমর রত  র়ে হি   য়ানর। 
 
উ ররর নিরক ত়ানকরয ব    য়ানর, ও !  য়ার ়া,  য়ানেড। 
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তয র়্ার ে়াক়া উর র ব়া ়াক্ল়াে়ায  য়ানেরডর মযখট়া ি়ায সমূ্পণটট়াই ে়াক়া, নকন্তু সম্ভবত আর 
হকউই  রতও  ়ারর ি়া হস ি়া়ে়া। ক়ারণ ওে়াররক়ারট ে়াক়া িরীরট়া নিরয কনররড়াররর 
ি়ায সমূ্পণটট়াই জযর়ে হররখরি। গ্ল়ােস  র়া ওর  ়াত হথরক একট়া মর়া মযরিী বয ন রি। 
 
আে়া,  য়ানর? ব   হস, কথ়া ব ়ার সযনবরির জরিয ব়া ়াক্ল়াে়াট়া মযখ হথরক ি়ানমরয, তয নম 
ক্ল়ারস হিই হকি? 
 
ব়ানত  কর়া  রযরি, উঠরত উঠরত ব    য়ানর। তয নম এখ়ারি নক করি? 
 
 ়ারত ির়া মর়া মযরিীট়া হিখ়ার ়া  য়ানেড। 
 
নেতীযট়া ম়ার়া  র ়া এই ট়ারমট, হস বয়াখয়া কর ।  য হিয়া  ি়া  য হত়া রক্ত হে়ার়্া 
হক়ারি়া জযজযর ক়াজ, এবং মযরিীর খ়াুঁে়ার ে়ারনিক মন্ত্র নিরয সযরক্ষ়া কর়ার জরিয আম়ারক 
হ ডম়াস্ট়াররর অিযমনত নিরত  রব। 
 
হস ত়ার তয র়্ার়াবৃত হম়াট়া ভ্রূর নিে হথরক আরর়া ঘনিষ্ঠে়ারব  য়ানররক  যটরবক্ষণ কর । 
 
তয নম নিনশ্চত হয তয নম ে়া  আরি়া। হত়াম়ারক খযব নক্ষপ্ত এবং নবরক্ত হিখ়ারে। 
 
আনিট এবং অিয়ািয  ়াফ  ়াফর়া ওর সম্পরকট য়া ব নি ,  য়ানর হসই সব  য়ানেরডর 
ক়ারি ব রত  ়া  ি়া। 
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ও নকিয িয, ব   হস। আম়ার য়াওয়া উনেৎ,  য়ানেড,  ররর ক্ল়াস  রে, 
ট্র়্ান্সনফনিউররিি-এর এবং বই নিরয আসরত  রব। 
 
হ ুঁরট ের  হি   য়ানর, ওর মরি তখিও আনিটর কথ়াগুর ়া হিরথ ররযরি। 
 
যখি হথরক জ়ানস্টি  য়ানররক জ়ানিরযরি হয হস ম়াি –জ়াত তখি হথরক হস এ রকমই 
নকিয একট়া ঘট়ার আিংক়া করনি ,. 
 
নসুঁন়ে হেরে উ রর উরঠ  য়ানর ঘযরর আররকনট ক়াররে়ারর এর ়া, জ়াযি়াট়া এরকব়াররই 
অন্ধক়ার; ক়াুঁে ে়াে়া একট়া জ়াি়া ়া নিরয আসরি হজ়ার ন মিীত  ব়াত়াস, ওট়াই 
কনররড়াররর মি়া ট়া নিনেরয নিরযরি। কনররড়ার িরর ম়াত্র অরিটক নিরযরি  য়ানর, হ ়াুঁেট 
হখরয অরি়ামযরখ  র়ে হি  হস, হমর রত নক হযি একট়া  র়ে ররযরি। 
 
ঘযরর হে়াখ সরু করর  র়ে থ়াক়া নজনিসট়া হিখ়ার হেষ্ট়া কর  হস। হিরখ, মরি  র ়া ওর 
 ়াকস্থ ীট়া ির  হিরি। 
 
জ়ানস্টি নফে–হফ্লেন   র়ে ররযরি, ঠ়াণ্ড়া এবং িক্ত, হে ়ার়ায িক-এর িৃনষ্টর ি়া  হযি 
জরম আরি, হে়াখ ত়ানকরয আরি অ  ক নসন ং-এর নিরক,  য়ানরর হিখ়া সবরেরয অদ্ভযত 
িৃিয। 
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ি়ায ম়াথ়া– ীি নিক, মযক্ত়ার মরত়া স়াি়া এবং স্বে িয আর, বরং ক়ার ়া এবং হি়াুঁয়ারট, 
নস্থর  রয ে়াসরি আ়ে়াআন়েে়ারব, হমর র িয ইনের উ রর, ওর ম়াথ়ার অরিটকট়া হিই, 
এবং ত়ার হে ়ার়ায নঠক জ়ানস্টরির মরত়াই িক-এর অনেবযনক্ত। 
 
উরঠ ি়াুঁ়ে়ার ়া  য়ানর, এত শ্ব়াস  ়েরি ওর  ়াজর়ার খ়াুঁে়ায হৃৎন ণ্ডট়া ড্র়ারমর মরত়া ব়ান়ে 
খ়ারে। খ়ান  কনররড়ারট়া এনক ওনিক ত়াক়া  ও, হিখ  এক স়ানর ম়াক়েস়া দ্রুত বযক 
হ ুঁরট হি গুর ়ার ক়াি হথরক িূরর সরর য়ারে। একম়াত্র িে আসরি িযইনিরকর ক্ল়াস 
রুম হথরক নিক্ষকরির হে়া ়া ি ়ার স্বর। 
 
হস হিৌর়ে  ়ান রয হযরত  ়ারত, এবং এবং হকউ জ়ািরতও  ়ারত ি়া হয হস হসখ়ারি 
নি । নকন্তু হস ওরিররক ওখ়ারি ওে়ারব হফর  হররখ হযরত  ়ারর ি়া…ওর স়া ়াযয 
িরক়ার। হকউ নক নবশ্ব়াস কররব হয এ সরব ত়ার হক়াি  ়াত হিই? 
 
 হস ওখ়ারি ি়াুঁন়েরয ররযরি েীত–সন্ত্রস্ত, ওর ড়াি  ়ারির একট়া িরজ়া খযর  হি  
সিরে। ন েূস িয  ট়ারনজস্ট িযরট হবনররয এর ়া িরজ়া নিরয। 
 
আরর এ হয  য়ানর  ট়ার!  ট  ট করর উঠ  ন েয স, য়াওয়ার সময ি়াক্ক়া হ রি  য়ানরর 
েিমট়া ব়াুঁক়া  রয হি । নক করি  য়ানর  ট়ার?  য়ানর  ট়ার অমি ওুঁত হ রত ররযরি 
হকি 
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মিয ব়াত়ারস অরিটকট়া নডিব়ানজ হখরয থ়াম  ন ে। উরট়া  রয, হস হিখ  জ়ানস্টি এবং 
ি়ায ম়াথ়া– ীি নিক। ঘযরর হস়াজ়া  র ়া হস, হজ়ারর নিিঃশ্ব়াস হটরি ফয সফয স েরর নি  
এবং ওরক থ়াম়াব়ার আরিই নেৎক়ার করর উঠ ; 
 
আেমণ! আেমণ। আররকনট আেমণ! হক়ারি়া মরণিী  ব়া েূত হকউই নির়া ি িয! 
ব়াুঁেরত  র  হিৌ়ে়াও! আেমঅঅঅণ! 
 
েয়াি–েয়াি–েয়াি। কনররড়াররর িয ়ারির একট়ার  র একট়া িরজ়া খযর  হযরত  ়াি  
এবং বিয়ার মরত়া হবনররয এর ়া ম়ািযর্ কনররড়ারর। করযকট়া িীঘট ময ূতট িরর এমি 
নবিৃংখ ়া আর হি়া ম়ার  র ়া হয জ়ানস্টিরক ি়ায  ়ারয ম়া়ে়ারি়ার িি়া হৃরযনি  এবং 
হ ়াকজি ি়ায–ম়াি়া ীি–নিরকর েয নমক়া ে ণ কররত  ়াি ।  য়ানর হিখ  হিয়ার  ত়ার 
ন ঠ হঠরক হিরি, নিক্ষকর়া নেক্ক়ার কররিি েয   কর়ার জরিয। িরফসর ময়াকরি়াি়াি  
হিৌর়ে এর ি, ন িয ন িয এর ়া ত়ার হি়াট়া ক্ল়াস, ত়ার মরিয একজরির েয র  তখিও 
ররযরি স়াি়া–ক়ার ়া ি়াই । িরফসর ত়ার িণ্ড বযব ়ার করর নবকট এক িে করর ি। 
নিরবত়া নফরর এর ়া। সব়াইরক ক্ল়ারস নফরর য়াওয়ার নিরিটি নির ি। সব়াই ের  
য়াওয়ায হযই ি়া জ়াযি়াট়া  নরষ্ক়ার  রযরি অমনি  ়াুঁ ়ারত  ়াুঁ ়ারত উ নস্থত  র ়া 
 ়াফ  ়ারফর আনিট। 
 
 ়ারতি়ারত ির়া  র়েরি! নেৎক়ার কর  আনিট, ওর হে ়ার়া সমূ্পণট স়াি়া, ি়াটকীযে়ারব 
আ়ে   য়ানরর নিরক ত়াক কর়া। 
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এরতই  রব, ময়াকনম ়াি! ব র ি িরফসর ময়াকরি়াি়াি  তীক্ষ্ণ করন্ঠ। 
 
ম়াথ়ার ও র ওঠ়া ি়াম়া কররি ন ে, এখি ি়াুঁত হবর করর িযষ্ট়ানমর  ়ানস  ়াসরি, িৃিযট়া 
 যটরবক্ষণ কররি; ন স সবসমযই িন্ডরি়া   িন্দ করর। নিক্ষকর়া যখি জ়ানস্টি আর 
নিরকর ও র  য ুঁরক হিখরি, তখি ও ি়াি হিরয উঠ িঃ 
 
ও  ট়ার, তয নম  ুঁে়া, ও  নক করর  তয নম 
তয নম হমরর হফ ি ি়াত্ররির, তয নম ে়াবি এট়া মজ়ার হখ ়া– 
 
যরথষ্ট  রযরি ন েস? িমরক উঠর ি িরফসর ময়াকরি়াি়াি , এবং ন েস সরর হি  
হ িরি,  য়ানররক নজহ্ব়া হবর করর হিনখরয। 
 
জ়ানস্টিরক  ়াস ়াত়ার  নিরয হির ি িরফসর নফ্লটউইক এবং অয়ািিনম নবে়ারির 
িরফসর নসনিস্ত্র়া, নকন্তু ি়ায–ম়াথ়া ীি–নিকরক নিরয নক কররব হকউ হেরব  ়ানে  ি়া। 
অবরিরস িরফসর ময়াকরি়াি়াি   ়া ক়া ব়াত়াস হথরক একট়া  ়াখ়া ব়ানিরয আনিটরক 
নির ি ওট়া নিরয ব়াত়াস করর নিকরক  ়া ক়াে়ারব নসুঁন়ের ও র নিরয ে়ানসরয নিরয 
হযরত। আনিট কর  হসট়া, নিকরক ক়ার ়া একট়া নিরব হ ়াে়ারেয়াফট-এর মরত়া ব়াত়াস 
করর উন়েরয নিরয। এর ফর  হসখ়ারি শুিয ররয হির ়া  য়ানর আর িরফসর 
ময়াকরি়াি়াি । 
 
এই  রথ,  ট়ার, ব র ি নতনি। 
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িরফসর, সরে সরে ব    ট়ার,আনম কসম হখরয ব নি আনম কনরনি 
 
এট়া এখি আম়ার  ়ারতর ব়াইরর,  ট়ার, িরফসররর ক়াঠরখ়াট্ট়া জব়াব। 
 
নিররব একট়া হম়া়ে ঘযর  ওর়া এবং িরফসর থ়ামর ি কয ৎনসৎ হিখরত নবর়াট একট়া 
 ়াথররর ি়ারিয -এর স়ামরি। 
 
ম়াররবট হ মি! ব র ি নতনি। স্পষ্টত এট়া একট়া  ়াসওয়াডট, ক়ারণ  ঠ়াৎ ি়ারিয ট়া 
হযি জীবন্ত  রয উঠ , এবং  ়ানফরয একনিরক সরর হির  এবং ওট়ার হ িরির হিয়া  
িযই ে়ারি ে়াি  রয হির ়া। নক  রত য়ারে এ বয়া ়ারর েরয অনস্থর  য়ানরও এসব হিরখ 
অব়াক ি়া  রয  ়ার  ি়া। হিয়ার র হ িরি একট়া হঘ়ার়ারি়া নসুঁন়ে হযট়া এসরকর ট়াররর 
মরত়া িীরর িীরর উ রর উঠরি। হস এবং িরফসর ময়াকরি়াি়াি  ওট়ার হেতর  ়া 
র়াখ , হে়াত়া িে করর ওরির হ িরি হিয়া ট়া বন্ধ  রয হির ়া। ঘযরর ঘযরর উ রর 
উঠরি ওর়া, উ রর এবং আরর়া উ রর, ম়াথ়া স়াম়ািয ঘযররি  য়ানরর, অবরিরর্ স়ামরি 
একট়া ওক ক়ারঠর েকেরক িরজ়া হিখরত হ র ়া, ি়ােীি জীব নেফরির আকৃনতর িক়ার 
 ়াি়ারি়া িরজ়ায। 
 
হস জ়ািত হক়াথ়ায ত়ারক নিরয য়াওয়া  রযরি। নিশ্চযই এখ়ারিই ড়াম্ব রড়ার ব়াস করর। 
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দ্য পর েযি চপািি 
 
এরকব়ারর উ রর উরঠ নসুঁন়ে হথরক ি়াম  ওর়া, িরফসর ময়াকরি়াি়াি  িরজ়ায িক়ার 
নিরয হট়াক়া নির ি। নিররব খযর  হির  িরজ়া এবং ওরী হেতরর েয ক । িরফসর 
ময়াকরি়াি়াি   য়ানররক ি়াুঁন়েরয থ়াকরত বর , ওরক এক়া ওখ়ারি হররখ ের  হির ি। 
 
 য়ানর ঘযরর নফরর ে়ারনিরক হিখরি। একট়া নবর্য নিনশ্চত, এ বির এ  যটন্ত  য়ানর যত 
নটে়াররর অনফরস হিরি, ড়াম্ব রড়ারররট়া অিযগুর ়ার হেরয অরিক হবনি আকর্টণীয। স্কয   
হথরক বন ষ্ক়াররর েরয ও যনি বয নদ্ধ ি়া  ়ার়ারত়া তরব এ অনফসট়া ঘযরর নফরর হিখ়ার 
সযরয়াি হ রয খযব খযনি  রত়া। 
 
এট়া, মজ়াি়ার সব িরে  ূণট, নবি়া  একনট সযন্দর বৃত্ত়াক়ার রুম।  ম্ব়া সরু  ়া–ওয়া ়া 
একট়া হটনবর র ও র অদ্ভযত সব রূ ়ার যন্ত্র ়ানত ররযরি, ঘযররি হি়া হি়া িরে আর 
হি়াুঁয়ার হি়াট হি়াট কয ন  ি়ে়ারে। হিয়া গুর ়া ি়াক্তি হ ডম়াস্ট়ার এবং হ ডনমরিসরির 
িনব নিরয ের়া, সব়াই নিজ নিজ হফ্ররম আরস্ত করর ে়াত–ঘযম নিরে। এ ি়া়ে়া নবি়া  
একনট থ়াব়া– ী হডস্কও ররযরি, এবং এক হিল্ফ হ িরি একট়া জীণট িীণট টয ট়া ফ়াট়া 
জ়ািযকররর  য়াট–সনটটং  য়াট। 
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 য়ানর ইতস্তত কর । হিয়ার র হফ্ররম ঘযমন্ত জ়ািযকর এবং ড়াইিীরির নিরক সতকট িৃনষ্ট 
নিরক্ষ  কর । হস যনি আব়ার  য়াটট়া ম়াথ়ায  রর নিশ্চযই হসট়া হি়ারর্র নকিয  রব ি়া? 
শুিয হিখ়ার জরিয… নিনশ্চত কর়া হয ওট়া ত়ারক সনঠক  ়াউরজই  ়ানঠরযরি। 
 
 হডরস্কর  ়াি নিরয ঘযরর এর ়া  য়ানর, হি ফ হথরক  য়াট়া তয   , এবং িীরর িীরর ি়াম়া  
নিরের ম়াথ়ার ও র। খযবই ব়ে  টট়া, আরিরব়ার  ়েব়ার  র হযমি  রযনি  এব়ারও 
এরকব়ারর ওর হে়াখ  যটন্ত হিরম এর ়া। অর ক্ষ়া কররি  য়ানর,  য়াটট়ার ক়ার ়া 
হেতরট়ার নিরক অ  রক ত়ানকরয ররযরি। ত়ার ক়ারি একট়া মৃিয স্বর ব  , টয ন র 
হেতর হমৌম়ানি েয রকরি,  য়ানর  ট়ার? ‘ 
 
ইরয, ম়ারি  য়াুঁ, নব়েনব়ে কর   য়ানর। ইরয–হত়াম়ারক নবরক্ত করব়ার জরিয িযিঃনখত আনম 
জ়ািরত হেরযনি ়াম। 
 
তয নম ে়াবনির  আনম হত়াম়ারক সনঠক  ়াউরজ  ়ানঠরযনি নক ি়া, সিনতেে়ারব ব   
 য়াটট়া।  য়া…হত়াম়ারক হক়াি  ়াউরজ  ়াঠ়ারি়া সনতযই নবরির্ে়ারব মযিনক  নি । নকন্তু 
আরি য়া বর নি ়াম আনম এখিও ওই মতই হ ়ার্ণ কনর– খ়াুঁে়ার হেতর  য়ানরর 
হৃৎন ন্ডট়া একট়া  ়াফ নি –নেথ়ানররিই তয নম ে়া  কররত। 
 
হেতরর হসুঁনিরয হি  হযি  য়ানরর  ়াকস্থ ী।  য়াটট়ার হক়াণ়া খ়ামরে িরর হটরি হবর 
করর নি  ম়াথ়ার ও র হথরক। ওট়া  য র  আরি ওর  ়ারত অস ়ায, হি়াংর়া এবং রংেট়া। 
ওট়ারক আব়ার হি রফ হররখ নি  ও, অসযস্থ হব়াি কররি হস। 
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তয নম েয   কররি, নস্থর নিরব  য়াটট়ারক  ক্ষয করর ব   ও। ওট়া ি়ে  ি়া। হ িরি ের  
এর ়া  য়ানর। একট়া অদ্ভযত ে়া ়া িরে ও েট করর হ িি নফ । 
 
রুরম হস আর এখি এক়া হিই। িরজ়ার  ়ারির হস়াি়ান  ি়ার়ের ও র বরস ররযরি 
অরিটক  ়া ক ওঠ়ারি়া ট়ানকটর মরত়া একট়া  ়া়ে নজরনজরর  ়ানখ।  য়ানর ওট়া নিরক 
ত়াক়ার ়া এবং  ়ানখট়া অশুে িৃনষ্টরত নফরর ত়ানকরয থ়াক , ে়া ়া িে করর।  য়ানর ে়াব  
ওরক খযব অসযস্থ হিখ়ারে। ওর হে়াখ িযরট়া খযবই নিষ্প্রে এবং  য়ানরর ত়ানকরয থ়াকরত 
থ়াকরতই আরর়া করযকট়া  ়া ক খরস  ়ে  ওর হ জ হথরক। 
 
 য়ানর ে়াবনি  এর র শুিয ব়ানক ররযরি ওর এক়ার উ নস্থনতরত ড়াম্ব রড়াররর হ ়ার়্া 
 ়ানখট়ার মৃতয য, এমি ওট়ারত নিরজ নিরজই আগুি িরর হির ়া। 
 
িেণ্ড একট়া ি়াক্ক়া হখর ়া  য়ানর  ট়ার, নেৎক়ার করর উঠ  এবং হডরস্কর ক়াি হথরক 
সরর হির ়া। বয়াকয  ে়ারব ে়ারনিক হিখ  যনি  ়ানি েনতট হক়ারি়া গ্ল়াস  ়াওয়া য়ায 
হক়াথ়াও, নকন্তু হ র ়া ি়া ও।  ়ানখট়া, ইরত়ামরিয একট়া আগুরির হি়া ়ায  নরণত 
 রযরি; উচ্চস্বরর একট়া তীক্ষ্ণ নেৎক়ার নি ,  ়ানখট়া  রময ূরতটই হমর রত নিনক নিনক 
জ্ব ন্ত একি ়া ি়াই ি়া়ে়া আর নকিযই থ়াক  ি়া। 
 
অনফরসর িরজ়াট়া খযর  হির ়া। িরফসর ড়াম্ব রড়ার এর ি, নবর্ণ্ণ হিখ়ারে ওুঁরক। 
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িরফসর, িম আুঁটরক ব    য়ানর, আ ি়ার  ়ানখট়া–আনম নকিযই কররত  ়ার ়াম ি়া–
নিরজই নিরজই আগুি িরর 
 
 য়ানরর নবনেত িৃনষ্টর স়ামরি মৃিয  ়াসর ি িরফসর। 
 
সমযও  রয এরসনি , ব র ি িরফসর। করযকনিি িররই ওরক হিখরত েযঙ্কর 
 ়ািনি , আনম ওরক ব নি ়াম ত়া়ে়াত়ান়ে কর়ার জরিয। 
 
 য়ানরর িৃনষ্টর স়ামরি মযখ নটর   ়াসর ি নতনি। 
 
ফে  রে নফনিে,  য়ানর। মরব়ার সময এর  নফনিে  ়ানখর়া নিরজই জ্বর  য়ায এবং 
ি়াই হথরক আব়ার জন্ম হিয। ওরক হিরখ়া…। 
 
নঠক সমযই  য়ানর নিরের নিরক ত়াক়ার ়া, হিখ  একট়া ক্ষয দ্র, কয নেত ে়াম়ে়ার, একট়া 
 ়ানখ ি়াি়া ি়াইরযর মিয হথরক ওর ম়াথ়া হবর কররি। আরির  ়ানখট়ার মরত়াই এট়াও 
কয ৎনসৎ। 
 
ওর জ্ব ব়ার নিরি হত়াম়ারক হসট়া হিখরত  র  এট়া  জ্জ়ার বয়া ়ার, ব র ি ড়াম্ব রড়ার, 
হডরস্কর হ িরি বরস। ি়ায সমযই  ়ানখট়া খযব সযন্দর হিখরত: েমৎক়ার  ়া  এবং 
হস়াি়া ী  ়া ক! মযগ্ধ কর়ার মরত়া আকর্টণীয  ়ানখ, এই নফনিে। ওর়া স়াংঘ়ানতক 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য চেম্বাি অ্ব রিক্রেটি । চে. চে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

338 

www.bengaliebook.com                                  িূরেপত্র 
 

 

 নরম়ারির হব়া ়া ব ি কররত  ়ারর, ওরির হে়ারখর  ়ানির ঔর্নি গুণ ররযরি এবং 
হ ়ার়্া  ়ানখ ন রশ্ন: ওর়া খযবই নবশ্বস্ত  য। 
 
নিরজর আগুরি ফকস-এর জ্বর  য়াওয়ার ঘটি়ার আঘ়ারত  য়ানর েয র ই নিরযনি  ও 
হসখ়ারি নিরযরি হকি। নকন্তু সবই ওর মরি  ়ে  যখি িরফসর ড়াম্ব রড়ার হডরস্কর 
হ িরির হেয়ারর বরস ত়ার  ়া ক়া–িী  িৃনষ্ট নিরয  য়ানরর নিরক ত়ানকরয রইর ি। 
 
ড়াম্ব রড়ার একনট িেও উচ্চ়ারণ কর়ার আরিই, নবকট িরে অনফরসর িরজ়াট়া খযর  
হির ়া এবং  র়ের হবরি েয ক   য়ানেড, ওর হে়ারখ উদ্ভ়ান্ত িৃনষ্ট, উরস্ক়াখযরস্ক়া রুক্ষ 
েয  নবনিষ্ট ম়াথ়ার ও র নস্থর  রয আরি ওর ব়াক্ল়াে়াট়া এবং মৃত মযরিীট়া এখিও  য  রি 
ওর  ়ারত। 
 
 য়ানর কররনি িরফসর ড়াম্ব রড়ার! ব    য়ানেড, ওর করণ্ঠ জরুনর ে়াব। হির  িযরট়ারক 
 ়াওয়ার ময ূতট আরিই আনম ওর সরে কথ়া ব নি ়াম, ও সমযই  ়াযনি, সয়ার… 
 
 িরফসর ড়াম্ব রড়ার নকিয একট়া ব ়ার হেষ্ট়া করর ি, নকন্তু  য়ানেড ি়াটকীয েনেরত 
বর ই ে  ,  ়ারতর মযরিীট়া হি়া ়ারে উরত্তজি়ায,  ়া ক িন়েরয নি  সবটত্র। 
 
… ও  রতই  ়ারর ি়া, যনি কররত  য আনম ময়ানজক মন্ত্রণ়া রযর স়ামরিও ি থ করর 
ব রত  ়ানর… 
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 য়ানেড, আনম 
 
…আ নি েয   হির নটরক িরররিি, সয়ার, আনম জ়ানি  য়ানর কখরি়া 
 
 য়ানেড এব়ার হজ়াররই ব র ি ড়াম্ব রড়ার। আনম মরি কনর ি়া  য়ানর ওই হির গুর ়ারক 
আেমি করররি। 
 
ও , ব    য়ানেড, মৃত মযরিীট়া আব়ার নিরস্তজে়ারব  য  রি ওর  ়ারত। নঠক আরি। 
ত়া র , আনম ব়াইরর অর ক্ষ়া করনি, হ ডম়াস্ট়ার। 
 
নবব্রত  য়ানেড হজ়ারর হজ়ারর  ়া হফর  ব়াইরর ের  হি । 
 
আ নি মরি কররি ি়া িরফসর, হয আনমই ওট়া কররনি?  যির়াবৃনত্ত কর   য়ানর, যনিও 
ত়ার হে ়ার়া আব়ার নবর্ণ্ণ  রয হিরি। নকন্তু তবযও আনম হত়াম়ার স়ারথ কথ়া ব রত ে়াই। 
 
ি়ােট়াস  য়ানর অর ক্ষ়া কররি ি়া, ড়াম্ব রড়ার ওরক ম়া রিি, ত়ার িীঘট আেয র র 
ম়াথ়াগুর ়া একত্র কর়া। 
 
আনম হত়াম়ারক ব রত ে়াই তয নম নক আম়ারক নকিয ব রত ে়াও, িীরর ব র ি নতনি। হয 
হক়াি নকিয। 
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 য়ানর বয রত  ়াররি ি়া নক ব রব। হস ে়াব  ময়া ফরযর নেৎক়ার, এর র হত়াম়ারির 
 ়া ়া ম়াডব্ল়াডস! এবং  ন জযস হ ়ািরির কথ়া, হম়ানিং ম়াটটর র ব়াথরুরম হ ়ািি জ্ব়া  
হিয়া। এর র ে়াব  িযব়ার হি়াি়া হসই অিরীনরর কন্ঠস্বর এবং মরি কর  ররির কথ়া: 
অিযর়া শুিরত  ়ায ি়া হয কথ়া হসট়া শুিরত  ়াওয়া হক়াি শুে  ক্ষণ িয, এমিনক 
জ়ািযর িয নিয়ারতও িয।রস আরর়া ে়াব , হযট়া সকর ই ব ়াবন  করনি  এবং ত়ার 
েমবিটম়াি আিঙ্ক়ার কথ়া হয হস হক়াি ি়া হক়ািে়ারব স়া ়াজ়ার নেথ়ানররির সরে 
সম্পনকটত… 
 
ি়া, ব    য়ানর, হক়াি নকিয ব ব়ার হিই, িরফসর। 
 
*** 
 
এর আরি সন্ত্রস্ত নি  স্কয র র সব়াই, জ়ানস্টি আর ি়ায–ম়াথ়া ীি–নিরকর উ র হজ়া়ে়া 
 ়াম ়ার  র সনতয সনতয এক আতঙ্ক িন়েরয  ়ে । তরব, অদ্ভযত বয়া ়ার  রে হর়ারক 
নিরকর অবস্থ়ার জিয হবনি িয নশ্চন্ত়ােস্ত। নক ক্ষনত  রত  রর েূতট়ার, একজি 
আররকজিরক নজজ্ঞ়াস়া করর, হক়াি হস েয়ািক িনক্ত হযট়া আরিই মৃত একজরির ক্ষনত 
কররত  ়ারর? নেস্টম়ারস ব়ান়ে য়াওয়ার জিয হ ়াি়াটটস এেরিরসর নসট  ওয়ার আি়ায 
আতঙ্কেস্ত ি়াত্ররির রীনতমত হিৌ়ে়ারিৌন়ে শুরু  রয হি । 
 
এই ে়ারব ে রত থ়াকর  আমর়াই শুিয হথরক য়ারব়া, রি ক   য়ানর আর  ়ারনমওিরক। 
আমর়া, ময়া ফয, ে়াব এবং িয । নক একট়া মজ়ার িযনট  রব। 
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েয়াব এবং িয , সব সময ত়াই করর য়া ময়া ফয করর, িযনটরত হথরক য়াওয়ার  রক্ষ 
স্ব়াক্ষর করররি। নকন্তু  য়ানর খযনি হয হবনির ে়াি হ ়াকই ের  য়ারে। হ ়াকজি 
কনররড়ারর ত়ারক এন়েরয ের  হযি এখিই হস  ম্ব়া তীক্ষ্ণ ি়াুঁত হবর কররব, ি়া  যরত়া 
থযথয হমরর নবর্ নিট়ারব, এট়া আর বরি়ািত কররত  ়াররি ি়া  য়ানর। ক্ল়ান্ত  রয হিরি 
হস আসরত হযরত ত়ারক  ক্ষয করর হি়াুঁ়ে়া মন্তবয, আেয   ত়াক করর হিনখরয হিওয়া 
এবং ে়া  িে শুিরত শুিরত। 
 
হফ্রড এবং জজট অবিয এরত মজ়া হ রয হিরি। ওর়া কনররড়ারর  য়ানরর আরি আরি 
ের  য়ায এবং নেৎক়ার করর, জ়াযি়া ি়ার়ে়া, নিথ়ানররির উত্তর যরুরর্র জিয, স়াংঘ়ানতক 
খ়ার়া  জ়ািযকর আসরি…। 
 
 ়ানসট অবিয এ িররির বযব ়ার হম়ারটই  িন্দ কররনি। 
 
এট়া হক়াি  ়ানসর বয়া ়ার িয, ঠ়ান্ড়া ি ়ায বর  হস। 
 
ও , স়ামরি হথরক সরর়া,  ়ানসট, ব   হফ্রড।  য়ানরর ত়া়ে়া আরি। 
 
ইরয , হস য়ারে হেম্ব়ার অফ নসরেটস-এ ওর নবর্ি়াত ওয়া ়া েূতরির সরে ে়া  ়াি 
কররত, খ খ  করর ব   জজট। 
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নজনির ক়ারিও বয়া ়ারট়া মজ়ার বর  মরি  যনি। 
 
যতব়ার হফ্রড  য়ানররক উচ্চস্বরর নজজ্ঞ়াস়া করররি এর র হস ক়ারক আেমণ কররত 
য়ারে, অথব়া জজট ব়ে একট়া রসযরির হক়ায়া নিরয  য়ানররক ত়া়ে়ারি়ার ে়াি করররি, 
িনতব়ারই নজনি ক়ান্ন়া জন়েত স্বরর বর রি, আ , করর়া ি়া হত়া! 
 
 য়ানর অবিয মরি নকিয করর ি়া; বরং হফ্রে এবং জজট হয ে়ারব হয,  য়ানর  ট়ার 
নিথ়ানররির বংিির এই ি়ারণ়াট়াই  ়াসযকর এট়াই ত়ারক অরিক স্বনস্ত হিয। নকন্তু ওরির 
ে়া়ে়ানম মরি  য ড্রয়ারক়া ময়া ফযরক আরর়া েয দ্ধ কররি, ক়ারণ যতব়ার ও ত়ারিররক 
ইয়ানকট কররত হিখরি ততব়ারই হস আরর়া নখটনখরট  রে। 
 
এর ক়ারণ হয হস ব ব়ার জরিয বযথট  রে হয আসর  হসই, ব   বি সবজ়ান্ত়ার 
মরত়া। হত়ামর়া জ়ারি়া হকউ ত়ারক হক়াি নকিযরত  ়ানররয হিরব এট়া হস নক রকম ঘৃণ়া 
করর, এবং ওর সব হি়াংর়া ক়ারজর ব়া ব়া তয নম হ রয য়াে। 
 
খযব হবনি নিরির জরিয িয, সন্তুনষ্টর সরে ব    ়ারনমওি।  ন জযস হ ়ািট়া ি়ায ততনর 
 রয হিরি। হয হক়াি নিি আমর়া ওর ক়াি হথরক সতয উির  হিব। 
 
*** 
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অবরিরর্ ট়ামট হির্  র ়া, এবং হি়াট়া স্কয   জযর়ে তয র়্াররর মরত়া িেীর নিরবত়া হিরম 
এর ়া। মিমর়া  ওয়ার হেরয নরর ি়ানন্তই  ়ািরি, এবং ত়ার আরর়া ে়ার ়া  ়ািরি হয, 
হস,  ়ারনমওি এবং উইসন র়াই নেনফল্ডর ট়াওয়ারর হযমি খযনি হতমি থ়াকরত  ়াররব, 
ত়ার ম়ারি  রে ক়াউরক নবরক্ত ি়া করর সিরে এেরি়ানডং েয়া  হখ রত  ়াররব এবং 
হি়া রি ডয রযন ং িয়াকনটস কররত  ়াররব। হফড, জজট এবং নজনি নমস্ট়ার অয়ান্ড নমরসস 
উইসন র সরে নমিরর নব রক হিখরত ে়াওয়ার হেরয স্কয র  হথরক য়াওয়াই হবরি 
নিরযরি।  ়ানসট, হয ওরির ব়া সয ে বযব ়ার  িন্দ করর ি়া, নেনফল্ডর কমি রুরম খযব 
হবনি সময অনতব়ান ত করত ি়া। হস িরম্ভর স়ারথ ইরত়ামরিযই ওরির বর  হফর রি হয 
হস নেস্টম়ারসর সময স্কয র  থ়াকরি শুিয এই কনঠি সময নিক্ষকরির স রয়ানিত়া কর়া 
নিরফক্ট ন রসরব ত়ার কতটবয বর । 
 
নেস্টম়ারসর সক়া   র ়া, ঠ়ান্ড়া এবং তয র়্াররর জিয স়াি়া। ডরনমটনররত শুিয  য়ানর আর 
রি, খযব সক়ার  ওরির জ়াি়ার ়া  ়ারনমওি, হয তন়েঘন়ে করর এরসরি রুরম,  যরর়া 
স়াজরি়াজ কর়া,  ়ারত িযজরির জিয হিরজরন্টিি। 
 
ওরঠ়া, হজ়ারর ড়াক   ়ারনমওি, জ়াি়া ়ার  িট়াগুর ়া সনররয নিরয। 
 
 ়ারনমওি হত়াম়ার এখ়ারি আস়ার কথ়া িয,  আর ়া হথরক হে়াখ আ়ে়া  করর ব   রি। 
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হত়াম়ারকও হমনর নেস্টম়াস, ওর নিরক হিরজরন্টিিট়া িয ুঁর়ে নিরয ব    ়ারনমওি। আনম 
ি়ায এক ঘন্ট়া আরি উরঠনি, হ ়ািট়ায আরর়া নকিয নফত়া  ়াখ়া নিরযনি। ওট়া ততনর  রয 
হিরি। 
 
 য়ানর উরঠ বস ,  ঠ়াৎ,  ূণট সজ়াি। 
 
তয নম নিওর? 
 
 ী নিওর, ব    ়ারনমওি, ইুঁিযর স্কয়াব়াসটট়ারক সনররয নিরয, হযি ও নবি়াি়ায বসরত 
 ়ারর। আমর়া যনি ক়াজট়া কররত ে়াই, তরব আনম বন  নক আজ র়ারতই কর়া উনেৎ। 
 
নঠক হসই ময ূরতট, হ ডউইি উর়ে এর ়া রুরমর হেতরর, হঠ়াুঁরট খযব হি়াট একট়া  য়ারকট 
ির়া ররযরি। 
 
 য়ার ়া, ব    য়ানর খযনি  রয, ও  য়ানরর নবি়াি়ায বস , তয নম আব়ার আম়ার সরে কথ়া 
ব রব? 
 
আির করর  য়ানরর ক়ািট়া ঠয করর নি  হ ুঁে়াট়া, এবং  য়ানরর ক়ারি ট়া নি  ব ি করর 
আি়া হিরজরন্টর হিরয অরিক হবনি ে়ার ়া হিরজন্ট। বরয আি়া হিরজন্টট়া ড়াসটন রির 
তরফ হথরক এরসরি। ওর  য়ানরর জিয একট়া টয থন ক  ়ানঠরযরি আর ন রখ  ়ানঠরযরি 
েীরষ্মর িযনটরতও ওর  রক্ষ স্কয র  থ়াক়া সম্ভব নক ি়া। 
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  য়ানরর অিয়ািয নেস্টম়াস হিরজন্টগুর ়া আরর অরিক হবনি সরন্ত়ার্জিক।  য়ানেড 
 ়ানঠরযরি গুর়ের সরন্দরির ব়ে একট়া নটি,  য়ানর নঠক করররি খ়াওয়ার আরি আগুরির 
 ়ারি হররখ ওট়ারক িরম করর নিরত  রব। রি ওরক একট়া বই নিরযরি, ি়াম ফ্ল়াইং 
উইথ িয কয়ািি, ওর নিয নকনডে নটম সম্পরকট আকর্টণীয তথয ররযরি; এবং  ়ারনমওি 
ওরক নিরযরি একট়া ি়ামী ঈি – ়া রকর ক ম। হির্ হিরজন্টট়া খয    য়ানর, নমরসস 
উইসন র তরফ হথরক একট়া িতয ি  ়ারত হব়াি়া জ়াম্প়ার, এবং একট়া ি়াম হকক। ওুঁর 
ক়াডটট়া তয র  র়াখ   য়ানর, নমস্ট়ার উইসন র ি়ান়ে সম্পরকট িতয ি একট়া অ র়ািরব়ািও 
নফরর এর ়া এর মরি, উইর ী ি়ািট়ার সরে অয়াকনসরডন্ট কর়ার  র হথরক ি়ান়েট়ারক 
আর হিখ়া য়াযনি, এর ও র হস আর রি আব়ার নিযম েরের উরিয়াি নিরযরি। 
 
*** 
 
হ ়াি়াটটসট-এর নেস্টম়াস নডি়ার উ রে়াি কররব ি়া এমি হকউ হিই, এমি নক য়ার়া 
 রর  ন জযস হ ়ািম খ়ারব ত়ার়াও ি়া। 
 
হেট   ট়া হিখরত খযব েমৎক়ার  ়ািরি। ওখ়ারি হয শুিয ডজি খ়ারিক তয র়্ার়াবৃত 
নেস্টম়াস ি়াি নি  ত়াই িয,  ন  আর নমসূর ৌ-এর  যরু নিম়ার নসন ং হথরক 
ি়াি়ানিরক হিরম এরসরি। নকন্তু নসন ং হথরক জ়ািয কর়া তয র়্ারও  ়েরি উষ্ণ এবং 
শুকরি়া। মূ  ি়াযক ন রসরব ওরির নিরয ড়াম্ব রড়ার ওুঁর নিয করযকনট নেস্টম়াস িীত 
ি়াইর ি। িনতনট  ়াত্র এিিি  ়ারির স়ারথ স়ারথ  য়ানেড আরর়া হজ়ারর হজ়ারর 
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গুরুিজটরি মত্ত  র ়া।  ়ানসট হখয়া  কররনি ত়ার নিরফক্ট ব়াজট়ারক জ়ািয করররি হফ্রড, 
ফর  এখি ওট়ারত হ খ়া ররযরি ন ির ড, সব়াইরক নজজ্ঞ়াস়া কররি ওরির ে়া ়া  ়ানসর 
ক়ারণ!  য়ানর  ়াত্ত়াও নিরে ি়া ওর িতয ি জ়াম্প়ার সম্পরকট নিথ়ানরি হটনব  হথরক 
উচ্চস্বরর কর়া ড্রয়ারক়া ময়া ফরযর নবদ্রূ  গুন রক। ে়ািয যনি সযিসন্ন থ়ারক তরব করযক 
ঘন্ট়ার মরি়াই, ময়া ফয ত়ার িনতফ  হ রয য়ারব। 
 
 য়ানর আর রি ত়ারির তৃতীয িফ়ার  যনডংট়া হির্ও কররত  ়ার  ি়া, ত়ারির র়ারতর 
 নরকল্পি়া েূ়ে়ান্ত করব়ার জরিয  ়ারনমওি ওরিররক ব়াইরর নিরয এর ়া। 
 
আম়ারির এখি িরক়ার  রব য়ারির রূ  আমর়া ি়ারণ কররব়া ত়ারির একটয খ়ানি… 
ব    ়ারনমওি হযি নকিযই  যনি এমনিে়ারব, হযি ও ত়ারির সয ়ারম়ারকটরট  ়াঠ়ারে 
ওয়ানিং– ়াউড়ার নকিরত। এবং স্ব়াে়ানবকে়ারবই সবরেরয ে়া   য যনি হত়ামর়া েয়াব 
আর িযর র একটয খ়ানি সংে  কররত  ়ারর়া; ওর়া ময়া ফরযর সবরেরয ে়া  বন্ধয , হস 
ওরির ক়ারি সব কথ়াই ব রব এবং আম়ারিররক এট়াও নিনশ্চত কররত  রব হয আমর়া 
যখি কথ়া ব রব়া তখি সনতযক়াররর েয়াব আর িয  হযি ওখ়ারি উ নস্থত ি়া  রত 
 ়ারর। 
 
আনম সব নেন্ত়া করর হররখনি, স্ব়াে়ানবকে়ারব বর  ে    ়ারনমওি,  য়ানর আর ররির 
 তেম্ব হে ়ার়া উর ক্ষ়া করর। হস িযরট়া ব়ে ব়ে েকর ট হকক হবর করর হিখ়ার ়া। 
এগুর ়ার মরিয আনম স়াি়ারণ ঘযরমর ঔর্ি েরর নিরযনি। হত়াম়ারির শুিয নিনশ্চত কররত 
 রব হয েয়াব আর িয  হযি ওিযরট়া  ়ায। হত়ামর়া জ়াি ওর়া হয রকম হ ়ােী, এগুর ়া 
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হখরত ব়াি়া ত়ার়া। একব়ার ওর়া িযজি ঘযনমরয  ়ের , ওরির করযক ি়ানি েয   নিুঁর়ে 
 ়া়েয র ক়াব়ারডট  য নকরয হররখ়া। 
 
অনবশ্ব়ারস  য়ানর আর রি  রস্পররর নিরক ত়াক়ার ়া। 
 
 ়ারনমওি, আম়ার মরি  য ি়া। 
 
 যরর়া বয়া ়ারট়া গুরুতরে়ারব েয    রয হযরত  ়ারর 
 
নকন্তু  ়ারনমওরির হে়ারখ ইস্প়ারতর মরত়া িয যনত, িরফসর ময়াকরি়াি়াির র হে়ারখ হয 
রকম হিখ়া য়ায হস রকম। 
 
েয়াব আর িযর র েয   ি়া  র  হ ়ািিট়া অরকরজ়া  রয য়ারব, হস কনঠি করন্ঠ। হত়ামর়া 
হত়া ময়া ফয সম্পরকট তিন্ত কররত ে়াও, ে়াও ি়া? 
 
ও , নঠক আরি, নঠক আরি, বয    য়ানর। নকন্তু হত়াম়ার বয়া ়ার নক? তয নম ক়ার েয   
নি়েরব? 
 
 আম়ারট়া আনম এরই মরিয হয়াি়া়ে করর হফর নি! ব    ়ারনমওি আিরন্দ,  রকট 
হথরক একট়া হি়াট্ট হব়াত  হবর কর  এবং ওট়ার হেতররর একনটম়াত্র েয  ট়া ওরির 
হিখ়ার ়া। মরি আরি নমন রসন্ট বযরি়াড-এর কথ়া আম়ার সরে কয নস্ত কররনি  ডয রযন ং 
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ক্ল়ারব? আম়ার যখি ি ়া নটর  িরব়ার হেষ্ট়া করনি  তখি এট়া আম়ার হ ়াি়ারক 
আটরক নিরযনি । এবং হস ব়ান়ে হিরি নেস্টম়াস উ  রক্ষ–আম়ারক শুিয নিথ়ানরিরির 
ব রত  রব হয আনম নফরর আস়ার নসদ্ধ়ান্ত নিরযনি। 
 
 ়ারনমওম যখি  ন জযস হ ়ািিট়ারক আব়ার হিখরত হির ়া, রি  য়ানরর নিরক সবটি়াি–
 রয–হিরি হে ়ার়া নিরয রি  য়ানরর নিরক নফরর ব  , তয নম নক কখিও এমি হক়াি 
 নরকল্পি়ার কথ়া শুরিি হযখ়ারি এরত়া হবনি েয    ওয়ার সম্ভ়াবি়া ররযরি? 
 
*** 
 
নকন্তু  য়ানর আর ররির অ ়ার নবেরয অ ়াররিরির িথম  বটট়া এরকব়ারর  ়ারমনি 
হযমি বর নি  হতমিই সযে়ারুে়ারব সম্পন্ন  র ়া। নেস্টম়াস ে়ারযর  র ওর়া ি়ায িূি়া 
এন্ট্র়ান্স   ট়ায আব়ার হি । অর ক্ষ়া কররি েয়াব আর িযর র জিয, নিথ়ানরি হটনবর  
শুিয ওর়া িযজিই ররযরি, নমনষ্ট সেযব ়ারর ব়াস্ত।  য়ানর হককগুন রক হরন ং-এ হররখ 
নিরযনি । েয়াব আর িয রক হবনররয আসরত হিরখ ওর়া স়ামরির িরজ়ার  ়ারি 
একটী বরমটর হ িরি  যনকরয  ়ে । 
 
কত ম়াথ়ারম়াট়া একজি  রত  ়ারর? রি খযনির হে়ারট নফস নফস করর ব    য়ানররক, 
হ ুঁ হমরর েকর ট িযরট়া তয র  নি  েয়াব অনর িয  এবং হঠরস  যর  ত়ারির মযরখর 
নবি়া  িহ্বরর। এক ময ূরতটর জিয িযজিই হ ়ােীর মরত়া নেব়ার ়া, মযরখ নবজযীর  ়ানস। 
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এর র, ত়ারর হে ়ার়ায স়াম়ািযতম  নরবতটিও  র ়া ি়া িযজিই  ়াুঁটয  হেরে হমর রত 
 র়ে হির ়া। 
 
এর র কষ্টকর বয়া ়ারট়া  রে ওরির িযজিরক ক়াব়ারডটর হ িরি  যনকরয র়াখ়া। 
ওরিররক ব়া নত আর  ়া়েয রির ম়ার  নির়া রি র়াখ়ার  র িযর র ক ়া  হথরক করযক 
ি়ানি েয   নিুঁর়ে নি   য়ানর, রি তয    েয়ারবর করযকট়া েয  । ওর়া ওরির জযরত়া হজ়া়ে়াও 
েয নর কর , ক়ারণ ওরিরগুর ়া েয়াব আর িয়ার র  ়ারযর জিয খযবই হি়াট  রব। 
ত়ার র, যনিও তখিও নিরজরির কীনতটরত ত়ার়া  তেম্ব, হিৌর়ে িযরট হি  হম়ানিং 
ম়াটটর র ব়াথরুরম। 
 
 ়ারনমওি হয ক়ে়াইরয হ ়ািি জ্ব়া  নিরে ঘি ক়ার ়া হি়াুঁয়া হবরর়ারে হসই নকউনবক  
হথরক, ওরির  রক্ষ হে়াখ হম ়াই ি়ায। মযখ ক়া র়ে হেরক  য়ানর আর রি আরস্ত করর 
িরজ়ায হট়াক়া নি । 
 
 ়ারনমওি? 
 
ত়া ়া হখ়া ়ার িে হি়াি়া হি ,  ়ারনমওি হবনররয এর ়া, হে ়ার়া েকেক কররি এবং 
হে়ারখ মযরখ উরেি। ওর হ িরি ওর়া শুিরত  ়ারে টিবি টিবি িে করর ফয টরি, 
ত়াুঁরির মরত়া ঘি হ ়ািি। টযর ট সীরটর ও র ক়াুঁরের নতিনট  ়াি ়াত্র ররযরি। 
 
হ রযি? িম বন্ধ করর নজজ্ঞ়াস়া কর   ়ারনমওি। 
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 য়ানর ওরক িযর র েয   হিখ়ার ়া। 
 
েমৎক়ার। এবং আনম এই ব়া়েনত হ ়াি়াকট়া  য নন্দ্র হথরক েয নর করর এরিনি, একট়া হি়াট 
ি়া ়া তয র  িরর  ়ারনমও ব  । েয়াব আর িয   ওয়ার  র হত়াম়ারিরও ব়ে স়াইরজর 
িরক়ার  রব। 
 
নতিজি অ  ক ত়ানকরয থ়াক  ক়ে়াইট়ার নিরক। ক়ারি হথরক হিখর  হ ়ািিট়ারক 
মরি  রে ঘি, ক়ার ়া ম়ানটর মরত়া, ফয টরি িীরর িীরর। 
 
আনম নসওর হয সবনকিযই নঠকঠ়াক কররনি, ব    ়ানমওি, একটয  নবেন ত, হম়ারস্ত হ রত 
হ ়ািন্স এর  ়াত়াগুন  আব়ার  ়েরত  ়েরত। মরি  রে বইট়ারত হ খ়া ররযরি… 
একব়ার হ ়ািি  ়াি করব়ার  র, আমর়া নঠক একঘন্ট়া সময  ়ারব়া নিজ রূর  নফরর 
আসব়ার। 
 
এখি নক? নফস নফস করর ব   রি। 
 
আমর়া হ ়ািিট়ারক গ্ল়াস নতিট়ারত ে়া ব, এবং েয  গুর ়া হিরব়া। 
 
 িরতযকনট গ্ল়ারস হ ়ািরির ব়ে ব়ে ি ়া ঠ়াস । ত়ার র, ওর  ়াত ক়াুঁ রি, নমন রসন্ট 
বয রি়ার়ের েয  ট়া হব়াত ট়া হথরক হবর করর গ্ল়ারস নিরয নি । 
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ফয টন্ত হকটন র মরত়া ন স্সস্ করর উঠ  হ ়ািিট়া এবং উন্ম়ারির মরত়া হফি়া তয   । এক 
হসরকন্ড  র, ওট়া ফয়াক়ারি   যি ররের  রয হির ়া। 
 
আঘট–নমন রসন্ট বয রিরডর নিযট়াস, ব   রি, অনিে়া সরেও ওট়ার নিরক ত়ানকরয। 
ব়ানজ িরর ব রত  ়ানর ওট়া নিশ্চযই নবশ্ব়াি  রব। 
 
এখি হত়াম়ারিরট়া হয়াি করর়া ত়া র , ব    ়ারনমওি। 
 
ম়ার র গ্ল়াসট়ায  য়ানর িযর র েয  ট়া হফর  নি , এবং রি েয়ারবর েয   হফ   
হিরর্রট়ায। িযরট়া গ্ল়াসই ন নসরয হফণ়া তয   : হি়ারযর রট়া  যন রির খ়ানক রং ি়ারণ 
কর , েয়ারবরট়া  র ়া ঘি, তমস়ােন্ন ব়াি়ামী ররের। 
 
ি়াুঁ়ে়াও, ব    য়ানর, রি আর  ়ারনমওিরক ওরির গ্ল়ারসর নিরক  ়াত ব়া়ে়ারত হিরখ। 
আমর়া সকর ই এখ়ারি হ ়ািি  ়াি কররব়া ি়া, একব়ার আমর়া েয়াব আিযর  
রূ ়ান্তনরত  র  এখ়ারি আম়ারির য়াযি়া  রব ি়া, আর নমন রসন্ট বয রি়াডও হক়া ন নচ্চ 
ন নে িয। 
 
ে়া  কথ়া, ব   রি, িরজ়াট়া খযর । আমর়া নেন্ন নেন্ন নকউনবক -এ য়ারব়া। 
 
স়াবি়ারি, হ ়ািরির একট়া হফ়াুঁট়াও হযি ি়া  র়ে এমি ে়ারব  য়ানর হি  মরিযরট়ায। 
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হরনড? ও ব  । 
 
হরনড, হি়াি়া হি  রি আর  ়ারনমওরির ি ়া। 
 
এক…িযই…নতি… 
 
ি়াক হের  িরর, িযই ব়ে হে়ারক হ ়ািিট়া হখরয হফ  । স্ব়াি হ   হবনি জ্ব়া  হিয়া 
ব়াি়াকন র মরত়া। 
 
সরে সরে ওর হেতরট়া হম়াে়ে়ারত শুরু কর , হযি ও হক়াি জয়ান্ত স়া  নির  হখরযরি–
ে়াজ  রয হিরি হস ম়া খ়ারি, ে়াবরি অসযস্থ ি়া  রয  র়েরি–ত়ার র ওর  ়াকস্থ ী 
হথরক এরকব়ারর  ়াত– ়ারযর আেয র র ম়াথ়া  যটন্ত হযি জ্বর  হি । এর র, ম়ানটরত 
ে়ার  ়াত  ়ারয হস ঘি ঘি িম হফ রত  ়াি , এর র েয়াব  একট়া অিযেূনত হযি 
ির  য়ারে, স়ার়া িরীররর ে়াম়ে়া উত্তপ্ত হম়ারমর মরত়া বয ুঁি বযি উঠরি এবং ত়ার হে়াখ 
এবং  ়াতিয নট ব়ে  ওয়ার আরি ওর আেয  গুর ়া হম়াট়া  রত শুরু করর ়া, িখগুর ়া 
েও়ে়া  র ়া, ি়াটগুর ়া ফয র  উঠ  বন্টয র মরত়া। ক়াুঁি েও়ে়া  র ়া যন্ত্রণ়াি়াযকে়ারব। 
এবং ক ়ার  নেি নেি অিযেূনতরত বয   ওর দ্রুর নিরক হিরম এরসরি েয  , ি়ারযর 
ক়া ়েট়া নিুঁর়ে হির ়া বযক েও়ে়া  ওয়ায, ে়ার স়াইজ হি়াট জযরত়ার মরিয  ়া হজ়া়ে়া 
যন্ত্রণ়ায… 
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হযমি  ঠ়াৎ শুরু  রযনি , হতমনি সব হথরম হি ।  ়াথররর ঠ়াণ্ড়া হমর রত মযখ নিেয  
করর  র়ে আরি  য়ানর, টযর রটর হির্ ি়ারন্ত ম়াটট  ি়ািট  কররি হি়াম়ে়া মযরখ। অরিক 
করষ্ট জযরত়া হজ়া়ে়া হ র়ে হফর  ও উরঠ ি়াুঁ়ে়ার ়া। ত়া র  িয   ওয়ার এট়াই অিযেূনত। 
ওর ব়ে ব়ে  ়াত িযরট়া ক়াুঁ রি,  যররি়া হ ়াি়াকট়া হি়া়ে়া ীর এক ফয ট ও রর  য  রি, 
খযর  হফ   ও। ব়া়েনত হ ়াি়াকট়া ি়ারয হটরি, িযর র হিৌক়ার স়াইরজর জযরত়া হজ়া়ে়া 
 রর নি । হে়ারখর ও র হথরক েয   সর়ারি়ার হেষ্ট়া করর হিখ  ক ়ার  হি়াট হি়াট 
 ়াট়ার মরত়া খ়া়ে়া েয  । এব়ার মরি  র ়া েিম়াট়া ওর হে়াখ হঘ়া ়া করর হররখরি, ক়ারণ 
িযর র হত়া েিম়ার িরয়াজি হিই। ট্র্িম়াট়া হে়াখ হথরক ি়ানমরয নজজ্ঞ়াস়া কর , 
হত়ামর়া িযজি নঠক আরি হত়া? িযর র নিেয  ঘ়াস ঘ়াস িে হবর  র ়া মযখ হথরক। 
 
ইরয  ড়াি নিক হথরক হি়াি়া হি  ে়ারবর িেীর হঘ়াুঁত িরের জব়াব। 
 
িরজ়া খযর  হবনররয  য়ানর ফ়াট়া আযি়াট়ার স়ামরি ি়াুঁ়ে়ার ়া। মনণরক়াটরর িেীরে়ারত্ত 
বস়ারি়া নিষ্প্রে িয নট হে়ারখ িয  ত়ার নিরক ত়ানকরয ররযরি।  য়ানর ক়াি েয  ক়ার ়া। 
িযও ত়াই কর । 
 
ররির িরজ়া খয  । ওর়া  রস্পররর নিরক ত়ানকরয রই । ওরক ে়াি এবং িকয ়ে 
হিখ়ারে, েয়াব হথরক রিরক নকিযরতই আ ়াি়া কর়া য়ারে ি়া, ম়াথ়ায ব়ানটি়ারটর েয   
হথরক এরকব়ারর িনর ়াসিৃি ব়াহ  যটন্ত। এট়া অনবশ্ব়াসয, ব   রি, আযি়াট়ার স়ামরি 
নিরয স্ক্র়ারবর থয়াব়ে়া ি়াকট়ায হখ়াুঁে়া নিরত নিরত। অনবশ্ব়াসয। 
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আম়ারির এখি য়াওয়া উনেৎ, ব    য়ানর িযর র হম়াট়া কনক্তরত হকরট বরস য়াওয়া 
ঘন়েট়া খয রত খয রত। আম়ারিররক এখিও নিথ়ানররির কমি রুমট়া খয ুঁরজ হবর কররত 
 রব, আি়া কনর অিযসরণ কর়ার মরত়া ক়াউরক হ রয য়ারব়া… 
 
 য়ানরর নিরক একিৃরষ্ট ত়ানকরয নি  রি, ব  , তয নম জ়াি ি়া, নেন্ত়া কররি িয , এট়া 
হিখরত হয নক রকম উদ্ভট  ়ারি। হস  ়ারনমওরির নকউনবকর র িরজ়ায ে়া ়ে ম়ার , 
হবর  ও আম়ারির হযরত  রব… 
 
উচ্চ স্বরর একট়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠ জব়াব নি । আনম–আম়ার মরি  য ি়া হির্  যটন্ত আনম 
আসব। আম়ারক ি়া়ে়াই য়াও হত়ামর়া। 
 
 ়ারনমওি, আমর়া জ়ানি নমন রসন্ট বয রি়াড হিখরত খ়ার়া , হকউ জ়ািরত  ়াররব ি়া হয 
এট়া তয নম। 
 
ি়া–সনতযই আম়ার মরি  য ি়া আনম য়াব। হত়ামর়া ত়া়ে়াত়ান়ে য়াও, সময মষ্ট কররি। 
 
 য়ানর ত়াক়া  ররির নিরক,  তবযনদ্ধ হস। 
 
 য, এট়া িযর র মরত়া, ব   রি। যতব়ার নটে়ার ওরক িশ্ন নজরজ্ঞস করর ততব়ারই 
ত়ারক ওরকম হিখ়ায। 
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 ়ারনমওি, তয নম নক নঠক আরি, িরজ়ার ও ়াি হথরক ব    য়ানর। 
 
ফ়াইি–আনম খযব ে়া  আনি…য়াও… 
 
 য়ানর ওর ঘন়ের নিরক ত়াক়ার ়া। ওরির মূ যব়াি র়্াট নমনিরটর  ়াুঁে নমনিট ইরত়ামরিযই 
ের  হিরি। 
 
হবি, হত়াম়ার সরে আমর়া এখ়ারিই আব়ার হিখ়া কররব়া, নঠক আরি? ব   হস। 
 
স়াবি়ারি ব়াথরুরমর িরজ়াট়া খয   ওর়া, এনিক ওনিক হিরখ নি , সব নঠক আরি, 
ত়ার র রওয়াি়া  র ়া। 
 
হত়াম়ার  ়াত ওে়ারব হি়া ়ারব ি়া, নব়ে নব়ে করর রিরক ব    য়ানর। 
 
এ ? 
 
েয়াব  ়াত িক্ত করর র়ারখ… 
 
এখি হকমি? 
 
 ়া, এখি নঠক আরি। 
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ম়ারবট  নসুঁন়ে হেরে ওর়া নিরে হির ়া। ওরির এখি শুিয িরক়ার একজি নিথ়ানরি য়ারক 
অিযসরণ করর ওর়া কমি রুম  যটন্ত হ ৌঁিরত  ়াররব, নকন্তু আরি  ়ারি ক়াউরক হিখ়া 
হি  ি়া। 
 
হক়াি বয নদ্ধ?  য়ানরর িশ্ন। 
 
নিথ়ানরির়া সব সময ওই  থ নিরয ি়াস্ত়া হখরত আরস, ম়ানটর নিরের ক়ার়া িরক়াষ্ঠগুন র 
 রথর নিরক ম়াথ়া হ ন রয ব   রি। মযরখর কথ়া হির্ কররত  ়াররনি রি, এমি সময 
হক়াুঁক়ে়ারি়া েয র র একনট হমরয িরজ়া নিরয হবনররয এর ়া। 
 
ম়াফ কররবি, ব   রি, দ্রুত ওর ক়ারি নিরয, কমি রুরম য়াওয়ার  থট়া েয র  হিনি। 
 
ম়াফ কররবি, ব   হমরযনট আ়েষ্ট ে়ারব। আম়ারির কমি রুম? আনম হত়া একজি 
ব্লয়ারেিক্ল। 
 
হমরযনট হ ুঁরট ের  হির ়া, ওরির নিরক নফরর সরন্দর র িৃনষ্টরত হিরখ। 
 
 য়ানর আর রি  ়াথররর ি়া  হবরয দ্রুত হিরম হি , অন্ধক়ারর, ওরির  িরক্ষর র 
িনতধ্বনি  রে, হতমিই হজ়ারর েয়াব এবং িযর র  ়া হমর রত  ়ের  হযমি আওয়াজ 
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 য, এতক্ষরণ ওর়া বয রত  ়াররি, বয়া ়ারট়া ওর়া যত স জ আি়া কররনি , তত স জ 
 রব ি়া। 
 
হি়া কি়াুঁি়ার  রত়া  য়ারসজট়া একব়ারর জিিূিয। ওর়া আরর়া হেতরর ের  হির ়া, 
এরকব়ারর স্কয র র নিরে, সব সময ঘন়ের নিরক িজর হররখরি, কতট়া সময আর ব়ানক 
আরি। ি়ায  িরর়া নমনিট  র, যখি ওর়া ি়ায মনরয়া  রয উরঠরি,  ঠ়াৎ ত়ার়া স়ামরি 
ি়ে়াে়ে়ার আে়াস হ র ়া। 
 
 ়া! ব   র উরত্তনজত ে়ারব। ওরির একজি আসরি! 
 
 ়ারির একট়া রুম হথরক ম়ািযর্নট আসরি। তরব, ত়া়ে়াত়ান়ে ক়ারি হ ৌঁরি ত়ার়া  ত়াি 
 র ়া। হক়াি নিথ়ানরি িয,  ়ানসট। 
 
তয নম এখ়ারি নক করি? নজজ্ঞ়াস়া কর  রি অব়াক  রয। 
 
 ়ানসটর আত্মসম্ম়ারি  ়াি । 
 
হসট়া, ব   হস কনঠিে়ারব, হত়াম়ার হক়াি নবর্য িয। েয়াবরত়া ত়াই ি়া? 
 
নক–ও ,  য়াুঁ, ব   রি। 
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হবি, রুরম নফরর য়াও, ব    ়ানসট করঠ়ারে়ারব। এই সময অন্ধক়ার কনররড়ারর ঘযরর 
হব়ে়ারি়া নির়া ি িয? 
 
তয নম হত়া ঘযরি, ব   রি। 
 
আনম, ব    ়ানসট, বযক ফয ন রয ব  , একজি নিরফক্ট। আম়ারক হকউই আেমণ কররব 
ি়া। 
 
 ঠ়াৎ একট়া কণ্ঠ িনতধ্বনি করর উঠ   য়ানর আর ররির হ িি হথরক। ব্রয়ারক ময়া ফয 
ওরির নিরক আসরি িীরর সযরস্থ, এবং জীবরি িথমব়াররর মরত়া ওরক হিরখ  য়ানর খযনি 
 র ়া। 
 
এই হয হত়ামর়া, হটরি হটরি ব   হস ওরির নিরক ত়ানকরয। এতক্ষণ নক হত়ামর়া হেট 
   হি়াংর়া করনির ? আনম হত়াম়ারির খয ুঁজনি, হত়াম়ারিররক একট়া মজ়ার নজনিস 
হিখ়ারব়া। 
 
অিস্তুত িৃনষ্টরত  ়ানসটর নিরক ত়াক়ার ়া ময়া ফয। 
 
হক্ষর  হি   ়ানসট। 
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স্কয র র নিরফক্টরক তয নম আরর়া সম্ম়াি হিখ়ারত ে়াও! হস ব  । আনম হত়াম়ার মরি়াে়াব 
 িন্দ কনর ি়া। 
 
অবজ্ঞ়ার  ়ানস হ রস ময়া ফয অিযসরণ কর়ার জিয  য়ানর আর রিরক ইনেত করর ়া। 
রি  ়ানসটর ক়ারি ি়ায িযিঃখ িক়াি করর হফর নি  আর নক, নকন্তু সমযমরত়া নিরজরক 
স়ামর  নি । হস আর রি দ্রুত ময়া ফরযর হ িরি হযরত  ়াি , হম়া়েট়া ঘযরর হস 
ব  ,ওই ন ট়ার উইসন  
 
 ়ানসট, সরে সরে নঠক করর নি  রি। 
 
ওই  র ়া, ব   ময়া ফয। ইি়ানিং আনম ওরক এনিক ওনিক নিিঃিরে হঘ়ার়ারফর়া কররত 
হিরখনি। এবং ব়ানজ িরর ব রত  ়ানর, ও নক খয ুঁজরি আনম জ়ানি। ও ে়াবরি ও, হস 
এক়াই নিথ়ানররির বংিিররক িরর হফ রব। 
 
হি়াট একট়া অবজ্ঞ়ার  ়ানস নি  ও। উরত্তনজত  য়ানর আর রি িৃনষ্ট নবনিময কর । 
 
একট়া খ়ান , সয়াুঁতসয়াুঁরত  ়াথররর হিয়ার র স়ামরি ি়াুঁ়ে়ার ়া ময়া ফয। 
 
িতয ি  ়াসওয়াডটট়া হযি নক?  য়ানররক নজরজ্ঞস কর । 
 
ইরয– ব    য়ানর। 
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ও ,  য়াুঁ–খ়ানটট–রক্ত! ব   ময়া ফয,  য়ানরর কথ়া ি়া শুরিই হিয়ার র হেতর  যক়ারি়া 
একট়া  ়াথররর িরজ়া খযর  হি । ময়া ফয ওট়ার হেতর নিরয িটিট করর হ ুঁরট ের  
হির ়া, এবং  য়ানর আর রি ওরক অিযসরণ কর । 
 
নিথ়ানররির কমি রুমট়া  ম্ব়া, নিেয  ম়ানটর নিরের ঘর অসমত   ়াথররর হিয়া  এবং 
নসন ং, হি়া ়াক়ার সবযজ়াে ব়ানত  য র  ররযরি হকইরি। ওরির স়ামরি একট়া সযনিনমটত 
ত়ারকর নিরে েয ল্লীরত আগুি জ্ব রি সিরে এবং আগুরির স়ামরি ব়াুঁক়া হেয়ারর 
করযকজি নথনরিরক হিখ়া য়ারে ি়ায়ার মরত়া বরস ররযরি। 
 
এখ়ারি অর ক্ষ়া করর়া,  য়ানর রিরক ব   িয়া ফয, ওরিররক ইি়ার়া করর ়া আগুণ 
হথরক িূরর িযরট়া খ়ান  হেয়ারর বসরত। আনম নিরয ওট়া নিরয আসনি-এই ম়াত্র ব়াব়া ওট়া 
 ়ানঠরযরি আম়ার ক়ারি 
 
ময়া ফয ওরিররক নক হিখ়ারত  ়ারর ে়াবরত ে়াবরত,  য়ানর আর রি বস  হেয়ারর এবং 
যথ়াসম্ভব স্ব়াে়ানবক থ়াক়ার হেষ্ট়া কর । 
 
নমনিট খ়ারিক  রই ময়া ফয নফরর এর ়া,  ়ারত  নত্রক়ার ক়ানটং-এর মরত়া হিখরত 
একট়া নকিয। হস ওট়া এরকব়ারর বিরর ি়ারকর নিরে ির । 
 
হত়াম়ার  ়ানস আসরব এট়া  র়ে, ব   হস। 
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 য়ানর হিখ  ররির হে়াখ আঘ়ারত নবরফ়ানরত  রয হিরি। হস দ্রুত ক়ানটংট়া  র়ে হফ  , 
হজ়ার করর  ়াস ,  য়ানরর  ়ারত তয র  নি  ওট়া। 
 
হডই ী িরফট হথরক এট়া ক়াট়া  রযরি, হ খ়া ররযরি: 
 
ময়ানজক মন্ত্রণ়া রয ইিরক়ায়ানর 
 
আথট়ার উইসন , ম়াি রির নজনিরসর অ বযব ়ার সংে়ান্ত িফতররর িি়াি, আজ ত়ারক, 
একনট ম়াি ি়ান়ে ে়ািয কর়ার ি়ারয  ে়াি িয়ান যি জনরম়াি়া কর়া  রযরি। 
নমস্ট়ার সযনসয়াস ময়া ফয, হ ়াি়াটটস স্কয   অফ উইেেয়াফট অয়ানন্ড উইজ়ানর–র একজি 
িেিটর, হয স্কয র  জ়ািযকর়া ি়ান়েনট এ বিররর শুরুরত িযঘটটি়ায  নতত  রযনি , আজ 
নমস্ট়ার উইসন র  িতয়াি ি়ানব করররিি। 
আম়ারির সংব়ািি়াত়ারক নমস্ট়ার ময়া ফয বর রিি, উইসন  মন্ত্রণ়া যরক ক ংনকত 
করররি, হস আম়ারির জিয আইি িণযরি  নরস্ক়ারে়ারব অরয়ািয এবং ত়ার  ়াসযকর 
ম়াি  রক্ষ়া আইি ত়াৎক্ষনণকে়ারব ব়ানত  কর়া উনেৎ। 
মন্তবয হিয়ার জরিয নমস্ট়ার উইসন রক  ়াওয়া য়াযনি, অবিয ত়ার স্ত্রী নরর ়াটট়াররির ের  
হযরত বর ি, ি়া  র  নতনি ত়ারির উ র  ়ানরব়ানরক ন ি়াে হ ন রয হিরবি। 
 
ত়া র ? ক়ািরজর ক়ানটংট়া ত়ারক  য়ানর হফরত নির  অথিরযটর সরে ব   ময়া ফয। 
হত়াম়ারির মরি  য ি়া এট়া একট়া আিরন্দর খবর 
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 ়া,  ়া, ব    য়ানর ক়াষ্ঠ  ়ানস হ রস। 
 
আথট়ার উইসন  ম়াি রির এতই ে়া ব়ারস হয, হস ত়ার জ়ািযিণ্ড িযটয করর়া করর ওরির 
সরে হয়াি নিরত  ়ারর, ব   ময়া ফয নিি়ারুণ ঘৃণ়ার সরে। ওর়া, উইসন র়া হযমি 
বযব ়ার করর, তয নম কখিই মরি কররত  ়ারর়া হয ওর়া নবশুদ্ধ–রক্ত। 
 
রি ম়ারি েয়ারবর হে ়ার়া র়ারি নবকৃত  রয হিরি। 
 
হত়াম়ার নক  রযরি, েয়াব? েট করর নজজ্ঞ়াস়া কর  ময়া ফয। 
 
হ ট বযথ়া, ব   রি। 
 
হবি  ়াস ়াত়ার  য়াও এবং ওই ম়াডব্ল়াডরির আম়ার তরফ হথরক  ়ানথ হমরর এরস়া, 
ে়া ়া  ়ানস হ রস ব   ময়া ফয। আনম অব়াক  নে হডই ী িরফট এখি  যটন্ত এই সব 
আেমণ সম্পরকট নকিযই ন খরি ি়া হকি, নেনন্তত ে়ারব ব   হস। আম়ার ি়ারণ়া 
ড়াম্ব রড়ার  যরর়া বয়া ়ারট়াই ি়াম়াে়া ়া হিয়ার হেষ্ট়া কররি। এই সব যনি ত়া়ে়াত়ান়ে ি়া 
বন্ধ  য, ত়া র  ত়ার ে়াকনরনট ের  য়ারব। ব়াব়া সব সমযই বর ি এই স্কয র র সবরেরয 
খ়ার়া  হ ডম়াস্ট়ার  রেি ড়াম্ব রড়ার। হস ম়াি –জ়াতরির ে়া ব়ারস। একজি ে়া  
হ ডম়াস্ট়ার কখিই নেনের মরত়া হি়াংর়া  ি়াথটরক এখ়ারি েনতট করত ি়া। 
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ক়াল্পনিক কয়ারমর়া নিরয িনব তয  রত শুরু কর  ময়া ফয এবং কন রির একট়া নিষ্ঠয র 
নকন্তু সনঠক অিযকরণ কর :  ট়ার, আনম নক হত়াম়ার িনব তয  রত  ়ানর,  ট়ার? আনম 
নক হত়াম়ার অরট়াে়াফ হ রত  ়ানর? আনম নক হত়াম়ার জযরত়া ে়াটরত  ়ানর, নিজ,  ট়ার? 
 
 ়াত নিরে ি়ানমরয  য়ানর আর ররির নিরক ত়াক়ার ়া হস। 
 
হত়াম়ারির িযজরির নক  রযরি? 
 
অরিক হিরী  রয হির ও,  য়ানর আর রি হজ়ার করর  ়াস । নকন্তু ময়া ফযরক অসন্তুষ্ট 
মরি  র ়া; হব়াি য হে আর িয  হক়াি নকিয বয রত হিরী করর। 
 
হসইন্ট  ট়ার, ম়াডব্ল়াডরির বন্ধয , িীরর িীরর ব   ময়া ফয। ওই আররকজি য়ার হক়াি 
উ যযক্ত উইজ়াডট অিযেূনত হিই, ি়া  র  হসই হেে়ার ম়াডব্ল়াডট়ার সরে নিরয ঘযরর 
হব়ে়ারত়া ি়া। এবং হ ়ারক ে়ারব ওই  রে নিথ়ানররির বংিির! 
 
 য়ানর আর রি িম আুঁটরক বরস থ়াক । নিশ্চযই এক হসরকন্ড  র ময়া ফয ব রব 
আসর  ওই  রে হসই বংিির। নকন্তু ব   
 
আনম যনি জ়ািত়াম হক, অনস্থর  রয ব   িয়া ফয। অনম ওরক স়া ়াযয কররত 
 ়ারত়াম। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য চেম্বাি অ্ব রিক্রেটি । চে. চে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

364 

www.bengaliebook.com                                  িূরেপত্র 
 

 

ররির মযখ  ়া  রয হি  ফর  হেরবর হে ়ার়াট়া স্ব়াে়ানবরকর হেরয নিরবট়াি হিখ়ার ়া। 
ে়ািয ে়া , ময়া ফয হখয়া  কররনি, এবং  য়ানর দ্রুত নেন্ত়া করর, ব  , এ সরবর 
হ িরি আসর  হক ররযরি হস সম্পরকট নিশ্চযই হত়াম়ার ি়ারণ়া ররযরি… 
 
তয নম জ়াি আম়ার হস ি়ারণ়া হিই, িয , আর কতব়ার এই হত়াম়ারক আম়ার ব রত 
 রব? নতক্তস্বরর ব   ময়া ফয। এবং হির্ হয হেম্ব়ার হখ়া ়া  রযনি , হস সম্পরকটও 
ব়াব়া আম়ারক নকিয ব রবি ি়া। অবিযই হসট়া  ে়াি বির আরির ঘটি়া, ত়ার সমরযর 
আরির ঘটি়া, নকন্তু নতনি সব নকিযই জ়ারিি এবং নতনি ব র ি বয়া ়ারট়া ে়া ়া নিরয 
র়াখ়া  রযরি এবং আনম যনি এ সম্পরকট খযব হবনি হজরি হফন  ত়া র  বয়া ়ারট়া 
সরন্দ জিক  রব। নকন্তু আনম একট়া কথ়া জ়ানি; হির্ হযব়ার হেম্ব়ারট়া হখ়া ়া  রযনি  
তখি একজি ম়াডব্ল়াড ম়ার়া নিরযনি । আনম ব়ানজ িরর ব রত  ়ানর এব়ারও হয ত়ারির 
একজি ম়ার়া য়ারব হসট়া শুিয সমরযর বয়া ়ার…আনম আি়া কনর হযি হেে়ার  য, তয নপ্তর 
স়ারথ ব   হস। 
 
রি েয়ারবর নবি়া  মযনষ্টট়া খ়ামরে িরর আরি। এখি যনি হস ময়া ফযরক ঘযনর্ ম়ারর 
ত়া র   যরর়া বয়া ়ারট়া হফরস য়ারব, িৃনষ্ট নিরয রিরক স়াবি়াি কর   য়ানর, ময়া ফযরক 
উরদ্দি করর ব  , হির্ব়ার হয হেম্ব়ার খযর নির  ত়ারক নক ির়া নিরযনি ? 
 
ও,  ়া… হযই হ ়াক ি়া হকি, ত়ারক বন স্ক়ার কর়া  রযনি , ব   ময়া ফয, ওর়া এখিও 
হব়াি য আজক়াব়ারিই ররযরি। 
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আজক়াব়াি? ব    য়ানর, নবভ্র়ান্ত। 
 
আজক়াব়াি–জ়ািযকররির ক়ার়াি়ার, িয , ব   ময়া ফয, ওর নিরক অনবশ্ব়ারসর িৃনষ্টরত 
ত়ানকরয। সনতয ব রত নক, তয নম যনি অরর়া মন্থর  ও ত়া র  হত়া হ িি নিরক হযরত 
থ়াকরব। 
 
অনস্থরে়ারব হেয়ারর ির়েের়ে বস  হস, ব  , ব়াব়া বর ি আম়ার ম়াথ়া িূরর র়াখরত 
এবং নেথ়ানররির বংিিররক ত়ার ক়াজ কররত নিরত। নতনি বর ি স্কয  ট়া ম়াডব্ল়াড 
জে়া মযক্ত  ওয়ার িরক়ার আরি নঠকই, নকন্তু আম়ারক এর সরে জ়ে়ারি়া ে রব ি়া। 
অবিযই এই সময নবি়া হেষ্ট়ায নতনি অরিক তথযই হ রয য়াি। হত়ামর়া জ়াি িত 
সপ্ত়ার  জ়ািয মন্ত্রণ়া য আম়ারির ব়ান়েরত তল্ল়ানি ে়ান রযনি ? 
 
িযর র মন ি হে ়ার়াট়ায িয নশ্চন্ত়া ফয নটয হত়া ়ার হেষ্ট়া কর   য়ানর। 
 
 য়া… ব   ময়া ফয। ে়ািযবিত, ওর়া হবনি নকিয  ়াযনি। ব়াব়ার অবিয ড়াকট আটটস-এর 
খযবই মূ যব়াি নজনিস ররযরি। নকন্তু ে়ািযবিত, আম়ারিরও নিরজরির নসরেট হেম্ব়ার 
ররযরি ড্রইং–রুম হমর র নিরে 
 
হ ়া! ব   রি। 
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ময়া ফয ওর নিরক ত়াক়া ।  য়ানরও ত়াক়া । রি হযি  জ্জ়ায  ়া   রয হি । এমিনক 
ওর েয  ও  ়া   রয য়ানে । বরির ি়াক িীরর িীরর  ম্ব়া  রয য়ারে–ওরির এক ঘন্ট়া 
হির্  রয হিরি। বযি হ িি নফর , এবং  য়ানরর নিরক হস হয সন্ত্রস্তে়ারব ত়াক়ানে  
ত়ারত হসুঁও নিশ্চযই। 
 
ওর়া িযজরিই  ়ানফরয উরঠ ি়াুঁ়ে়ার ়া। 
 
আম়ার হ ়ারটর জিয ওর্যি, হঘ়াুঁত হঘ়াত কর  বি এবং আর হক়ারি়া সময িষ্ট ি়া করর 
ওর়া িযজি নিথ়ানররির কমি রুমট়া হিৌর়ে  ়ার  র ়া,  ়াথররর হিয়া ট়ার ও র আির়ে 
 ়ে , এবং  য়ারসজ িরর  ়াি়া  হিৌ়ে, নিি়ার মরিয আি়া ময়া ফয নকিযই যনি  ক্ষয ি়া 
করর থ়ারক।  য়ানর বয রত  ়াররি ির র নবি়া  জযত়ার মরিয ওর  ়া ন ির  য়ারে এবং 
হস সংকয নেত  রয য়ারে বর  হ ়াি়াকট়ারক তয র  িররত  রে;  র়ের িনতরত ওর়া 
নসুঁন়ে হেরে ও রর উরঠ এর ়া এবং এরকব়ারর অন্ধক়ার এিরট্র্   র র হেতরর। য়ার 
হেতরয িেয র ে়াুঁ ়া িয ি়া  িে আসরি ক়াব়াডট হথরক, হযখ়ারি ওর়া হক্লব আর িয রক 
আুঁটরক হররখ নিরযনি । ওরির জযত়া হজ়া়ে়াগুন  ক়াব়ারডটর ব়াইরর হররখ, হম়াজ়া  ররই 
আব়ার হিৌ়ে়া  নসুঁন়ে িরর হয়ানিং ম়াটটর র ব়াথরুরমর নিরক। 
 
 যরর়াট়াই সমরযর অ েয  যনি নক বর ়া,  ়া ়ারত  ়াুঁ ়ারত ব   রি, ওরির হ িরি 
ব়াথরুরমর িরজ়াট়া বন্ধ কর  ও। আনম জ়ানি এই আেমণগুন  হক কররি হসট়া হবর 
কররত  ়ানরনি, নকন্তু আনম ক়া  ড়া়েরক ন রখ ময়া ফযরির ড্রইংরুরমর নিরে তল্ল়ািী 
ে়া ়ারত ব রব়া। 
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ফ়াট়া আযি়াট়ায  য়ানর নিরজর হে ়ার়াট়া  রীক্ষ়া করর হিখ । আব়ার স্ব়াে়ানবক  রয 
হিরি হস। েিম়াট়া  রর নি , বি ি়াক্ক়া নিরে  ়ারনমওরির নকউনবকর র িরজ়ায। 
 
হবনররয এরস়া,  ়ারনমওি, ব ়ার মরত়া অরিক কথ়া জরমরি 
 
ের  য়াও! তীক্ষ্ণ নেৎক়ারর ব    ়ারনমওি। 
 
 য়ানর আর রি  রস্পররর নিরক ত়াক়ার ়া। 
 
নক  রযরি? নজজ্ঞ়াস়া কর  রি। এর মরিয তয নম নিশ্চযই স্ব়াে়ানবক আকৃনতরত নফরর 
এরসি, আমর়া… 
 
নকন্তু হম়ানিং ম়াটট   ঠ়াৎ নকউনবকর র িরজ়ার মরিয নিরয উর়ে হি ।  য়ানর ত়ারক 
কখিও এরত়া খযনি হিরখনি। 
 
উউউউউউ , হিখ়া  যটন্ত অর ক্ষ়া করর়া, ব   হস। নবেৎস! 
 
ওর়া শুি , িরজ়ার ত়া ়াট়া সরর হি  এবং  ়ারনমওি হবনররয এর ়া, ক়াুঁিরি, ম়াথ়ার 
ও র হ ়াি়াকট়া হিয়া। 
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নক  র ়া? ব   রি অনিনশ্চতে়ারব। হত়াম়ার নক এখিও নমন রসন্ট-এর ি়াকট়া ররয 
হিরি ব়া এরকম নকিয? 
 
 ়ারনমওি ওর হ ়াি়াকট়া হফর  নি  এবং রি ন নিরয নসরঙ্কর ক়ারি ের  হি । 
 
ওর হে ়ার়াট়া ক়ার ়া  িরম ে়াক়া। হে়াখ হজ়া়ে়া   যি  রয িরি এবং েয র র হেতর 
হথরক  ম্ব়া সূে়ার ়া ক়াি হবনররয ররযরি। 
 
ওট়া একট়া নব–নব়ে়ার র েয   নি !  ়াউ ম়াউ করর উঠ  হস। নম নমন রসন্ট বয রি়ারডর 
নি–নিশ্চযই একট়া নব়ে়া  আরি! এবং হ –হ ়ািিট়া জীবজন্তুরত রূ ়ান্তররর জিয 
বযব ়ার কর়া য়ায ি়া? 
 
অ , ও , ব   রি। 
 
েয়ািক নকিয একট়া বর  হত়াম়ারক নটজ কর়া  রব, আিরন্দ ব   ম়াটট । 
 
নঠক আরি,  ়ারনমওি, ব    য়ানর ত়া়ে়াত়ান়ে। হত়াম়ারক  ়াস ়াত়ার  নিরয য়াব। ম়াি়াম 
 মরফ্র কখিই হবনি িশ্ন নজজ্ঞ়াস়া কররি ি়া…। 
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ব়াথরুম হির়ে হবনররয আস়ার জরিয  ়ারনমওিরক অরিকক্ষণ হব়া ়ারত  রযরি। ওরির 
য়াওয়ার  রথ হম়ানিং ম়াটট  দ্রুত হবরি ে রত ে রত ি়াণরখ়া ়া অট্ট ়ানস নিরত নিরত 
হি । 
 
ি়াুঁ়ে়াও সব়াই জ়ািযক হয হত়াম়ার একট়া হ জ িনজরযরি! 
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অ্রত চিাপিীয ডাযরি 
 
করযক সপ্ত়া   ়াস ়াত়ার  থ়াকরত  র ়া  ়ারনমওিরক। ত়ার অিৃিয  ওয়া সম্পরকট 
গুজরবর আকনেক িমক বরয হি  যখি স্কয র র ব়াকী সব়াই নেস্টম়াস িযনটর  র নফরর 
এর ়া, ক়ারণ সব়াই হেরবরি হয হসও আেমরণর নিক়ার  রযরি। ত়ারক এক িজর 
হিখ়ার জিয  ়াস ়াত়া  রুরমর  ়াি নিরয এ ি়াত্র হযরত শুরু কর , হয,  িম েনতট মযখ 
হিখ়ার  জ্জ়া হথরক ত়ারক রক্ষ়া কর়ার জিয ম়াি়াম  মরফ্ররক আব়ার ত়ার নবি়াি়ার 
ে়ার ়ারি  িট়া নিরত  র ়া। 
 
 য়ানর আর রি িনত সন্ধয়ায ত়ারক হিখরত হযত। িতয ি ট়ামট শুরু  ওয়ার  র, ওর 
হর়াজক়ার হ ়ামওয়াকট নিরয আসত। 
 
আম়ার যনি িতয ি হি়াুঁফ িজ়ায ত়া র  আনম ক়ারজ েে হিব, ব   রি, এক সন্ধয়ায 
 ়ারনমওরির নবি়াি়ার  ়ারি একি়াি়া বই র়াখরত র়াখরত। 
 
হব়াক়ার মরত়া কথ়া বর ়া ি়া রি, আম়ারক ক্ল়ারসর সরে ত়া  নমন রয ে রত  রব, 
 ়ারনমওরির েট ট জব়াব। ওর উৎস়া  আব়ার নফরর এরসরি। ক়ারণ মযখ হথরক সব 
হ ়াম ের  হিরি আর হে়াখ হজ়া়ে়া আব়ার িীরর িীরর ব়াি়ামী রে নফরর  ়ারে। আম়ার 
মরি  য ি়া হত়ামর়া িতয ি নকিয জ়ািরত হ ররি, ম়াি়াম  মরফ্র হযি শুিরত ি়া  ়ায নফস 
নফস করর ব    ়ারনমওি। 
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এরকব়াররই ি়া, ব    য়ানর নবর্ণ্ণে়ারব। 
 
একিতব়াররর মরত়া ব   রি, আনম এত নিনশ্চত নি ়াম হয ময়া ফযই। 
 
ওট়া নক? নজজ্ঞ়াস়া কর   য়ানর,  ়ারনমওরির ব়ান রির নিরে হথরক হস়াি়া ী নক একট়া 
হবনররয ররযরি হিনখরয। 
 
একট়া ে়া – রয–য়াও ক়াডট, ত়া়ে়াত়ান়ে বর   ়ারনমওি ক়াডটট়ারক ব়ান রির নিরে হঠর  
নিরত হেষ্ট়া কর , নকন্তু রি ত়ার হেরয দ্রুত। ও হসট়া হটরি হবর করর আি , খযর  
হজ়ারর হজ়ারর  ়েরত শুরু কর । 
 
নমস হিে়াররর িনত, হত়াম়ার দ্রুত আরর়ািয ক়ামি়া করনি, নেনন্তত নিক্ষরকর ক়াি হথরক, 
িরফসর নিল্ডরয  ক ়াটট, অডট়ার অফ ম়ারন ি, থ়াডট ক্ল়াস, ড়াকট হফ়াসট নডরফন্স  ীরির 
অথবতনিক সিসয এবং  ়াুঁেব়ার উইে উইকন র সবরেরয–মরি়া র– ়ানস  িক ি়াপ্ত। 
 
রি  ়ারনমরির নিরক ত়াক়া  নবরনক্ত নিরয। 
 
এট়া ব়ান রির নিরে হররখ তয নম ঘযম়াও? 
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নকন্তু ম়াি়াম  মরফ্রর স়ান্ধয ওর্যি হিয়ার জিয আিমরি  ়ারনমওি জব়াব হিয়া হথরক 
হর ়াই হ রয হি । 
 
তয নম যত হ ়ারকর সরে নমরিি ত়ার মরিয  ক ়াটট নক খ়ানতর জম়ারত সবরেরয হবনি 
হত়ার়্ারম়ািক়ারী এমি হক়াি বযনক্ত, ি়া অিয নকিয? ডনমটটনর হথরক নেনফল্ডর ট়াওয়াররর 
নিরক হযরত রি নজজ্ঞ়াস়া কর   য়ানররক। হেই  এত হ ়ামওয়াকট নিরযরি হয,  য়ানর 
ে়াবরি ওগুর ়া হির্ কররত কররত হস র্ষ্ঠ বরর্ট  ি়া টণ কররব। রি ব নি  ওর 
 ়ারনমওিরক নজজ্ঞ়াস়া কররত ইে়া করনি  েয  –খ়া়ে়া– ওয়া হ ়ািরির মরিয কযট়া 
ইুঁিয ররর হ জ নিরত  রব, নঠক হসই সময ও র ত ়া হথরক একট়া েয দ্ধ িজটি ওরির 
ক়ারি হ ৌঁি়ার ়া। 
 
ওট়া নফ ে, নব়ে নব়ে করর ব    য়ানর, নসুঁন়ে নিরয দ্রুত উরঠ আ়ে়ার  থ়াম , হযি হিখ়া 
ি়া য়ায, ক়াি হ রত হি়াি়ার হেষ্ট়া করর ়া ওর়া। 
 
হত়াম়ার নক মরি  য আব়ারও হকই আে়ান্ত  রযরি? উরত্তনজত রি নজজ্ঞ়াস়া কর । 
 
ওর়া নস্থর  রয ি়াুঁন়েরয ররযরি। ওরির ম়াথ়া নফ রের ি ়ার স্বররর নিরক ক়াত কর়া। 
খযব ন নস্টনরয়ােস্ত মরি  রে নফ েরক। 
 
…আম়ার জরিয আরর়া ক়াজ! স়ার়ার়াত হম়াি়া, হযি আম়ার আর হক়াি ক়াজ হিই! ি়া, 
এব়ারই হির্, আনম ড়াম্ব রড়াররর ক়ারি য়ানে..। 
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ওর  ়ারযর িে নমন রয হি  এবং ওর়া শুিরত হ র ়া িূরর একট়া িরজ়া ি়ে়াম করর 
বন্ধ  র ়া। 
 
হক়াি়া নিরয ম়াথ়া হবর কর  ওর়া। স্ব়াে়ানবকে়ারবই নফ ে ওর িজরি়ানরট়া ে়ান রয 
য়ারে: ওর়া আব়ার হসই য়াযি়ায এরস  র়েরি হযখ়ারি নমরসস িনরস আে়ান্ত 
 রযনির ি। এক িজরর ওর়া হিখ  নক নিরয নফ ে নেৎক়ার করনি । কনররড়াররর 
অরিটকট়া  ়ানিরত হেরস হিরি, এবং মরি  রে। এখিও হম়ানিং ম়াটটর র ব়াথরুম হথরক 
 ়ানি েয ুঁইরয েয ুঁইরয  ়েরি। এখি নফ ে হথরমরি, ব়াথরুরমর হিয়া  হথরক িনতধ্বনিত 
ম়াটটর র হফ়া ়ািী ওর়া শুিরত  ়ারে। 
 
এখি ওরক নিরয আব়ার নক  রযরি? ব   রি। 
 
ের ়া হিনখ হি য়াই, ব    য়ানর এবং হি়া়ে়া ীর ও র  ়া তয র  ওর়া  ়ানি হেরে 
ব়াথরুমট়ার িরজ়া  যটন্ত হি  হযখ়ারি হ খ়া ররযরি অরকরজ়া, সব সমরযর মরত়া 
ওট়ারক উর ক্ষ়া কর  এবং হেতরর হি । 
 
হম়ানিং ম়াটট  ক়াুঁিনি , যনি সম্ভব  য, আরর়া হজ়ারর আরর়া িে করর আরির হয হক়াি 
সমরযর হেরয হবনি। মরি  য হস ত়ার নিযনমত টযর টট়ারতই  যনকরয ররযরি। হেতরট়া 
অন্ধক়ার, ক়ারণ  ়ানির হত়ার়ে হম়ামব়ানত নিরে হিরি এবং হিয়া  আর হমর  িযরট়াই 
নসক্ত। 
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নক  রযরি ম়াটট ? নজজ্ঞ়াস়া কর   য়ানর। 
 
ওট়া হক? হফ়াুঁস হফ়াুঁস কর  ম়াটট  নবমর্টে়ারব। আম়ার নিরক অিয একট়া নকিয িয ুঁর়ে 
হিয়ার জিয এরসরি? 
 
 ়ানি হেরে  য়ানর ওর নকউনবকর র নিরক হ ুঁরট হি   য়ানর, ব  , আনম হত়ার ও র 
হক়াি নকিয িয ুঁর়ে ম়ারব হকি? 
 
আম়ারক নজজ্ঞ়াস়া করর়া ি়া, ম়াটট  নেৎক়ার করর উঠ , আরর়া হবনি  ়ানিস  উঠ , 
ইরত়ামরিয হেজ়া হমর  আরর়া নেরজ হি । এই হয আনম, আম়ার ক়াজ নিরযই বযস্ত, 
এবং হকউ হকউ ে়ারব আম়ার উ র বই িয ুঁর়ে ম়ার়াট়া মজ়ার হক়াি বয়া ়ার… 
 
নকন্তু হকউ যনি হত়াম়ার নিরক নকিয িয ুঁর়েও ম়ারর, হত়াম়ার হত়া  ়ািব়ার কথ়া িয, যযনক্ত 
হিখ়াব়ার হেষ্ট়া কর   য়ানর। আনম ব নি, ওট়ারত়া ওর এরকব়ারর হত়াম়ার হেতর নিরয 
ের  য়ারব, য়ারব ি়া? 
 
ও েয   কথ়াট়া বর রি। ম়াটট  নিরজরক আরর়া ফয ন রয তয    এবং নেৎক়ার কর , সব়াই 
ম়াটটর র উ র বই িয়েক, ক়ারণ ত়ার ওট়া  ়ারি ি়া! ওর হ রটর মরিয নিরয  ়াঠ়ারত 
 ়ারর  িি  রযন্ট! ম়াথ়ার হেতর নিরয হির   ে়াি  রযন্ট! হবি,  ়া ়া  ়া! নক 
েমৎক়ার একট়া হখ ়া, আনম মরি কনর ি়া! 
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হস য়াই হ ়াক, হক হত়াম়ার নিরক বই িয ুঁর়েরি? নজরজ্ঞস কর   য়ানর। 
 
আনম জ়ানি ি়া…আনম ইউ–ব়াুঁকট়ায বরস নি ়াম, মৃতয য সম্পরকট ে়াবনি ়াম, এবং বইট়া 
এরকব়ারর আম়ার ম়াথ়ার উ র নিরয  ়ে , ব   ম়াটট , ওরির নিরক হে়াখ  ়ানকরয। 
ওই হয ওখ়ারি ররযরি ওট়া, নেরজ হিরি। 
 
 য়ানর আর রি নসরঙ্কর নিরে ত়াক়া , হযনিকট়ায ম়াটট  হিখ়ানে । ওখ়ারি একট়া হি়াট 
 ়াত ়া বই  র়ে ররযরি। ময ়া ক়ার ়া ম ়াট এবং ব়াথরুরমর আর সব নকিযর মরত়াই 
হেজ়া।  য়ানর  ়া ব়া়ে়ার ়া ওট়া হত়া ়ার জরিয, নকন্তু রি  ঠ়াৎ  ়াত ব়ান়েরয ওরক ব়াি়া 
নি । 
 
নক? ব    য়ানর। 
 
তয নম নক  ়াি ? ব   বযি। এট়া নব িজিক  রত  ়ারর। 
 
নব িজিক? ব    য়ানর হ রস। সরর়া, ওট়া নব িজিক  রব নক ে়ারব? 
 
তয নম শুির  অব়াক  রব, ব   রি, বইট়ার নিরক িঙ্ক়া নিরয ত়াক়া । মন্ত্রণ়া য হয সব 
বই ব়ারজয়াপ্ত করররি–ডয়াড বর রিি–ত়ার মরিয একট়া ররযরি হযট়া হে়াখ  যন়েরয 
হফর । এবং য়ার়াই সরিটস অফ আ সস়ার়ার  র়েরি ত়ার়া ব়াকী জীবি ন রমনররক কথ়া 
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বর রি। এবং ব়াথ-এ হক়ারি়া এক বযন়ে ড়াইিীর একট়া বই নি  হযট়া তয নম কখিই  ়ে়া 
থ়াম়ারত  ়াররব ি়া! ওট়ার মরিযই ি়াক খয ুঁরজ হত়াম়ারক ঘযরর হব়ে়ারত  রব, এক ়ারত সব 
ক়াজ কর়ার হেষ্ট়া কররত  রব। এবং– 
 
নঠক আরি, আনম হত়াম়ার যযনক্ত বয  ়াম, ব    য়ানর। 
 
হি়াট বইট়া হমর রত  র়ে রই , অদূ্ভত এবং হেজ়া। 
 
হবি, আমর়া যনি ওট়া ি়া  ন়ে ত়া র  বয রত  ়ারব ি়া বইট়া নকরসর, ব    য়ানর। 
এবং ররির  ়াি ঘযরর  য ুঁরক বইট়া তয র  নি  হমর  হথরক। 
 
 য়ানর হিখ  ওট়া একট়া ড়াযনর, এবং ম ়ারটর ি়ায মযরি য়াওয়া বিরট়া ওরক জ়াি়া  হয 
ড়াযনরট়া  ে়াি বির  যররি়া। হস আের র স়ারথ ওট়ার  ়াত়া ওট়ার ়া। িথম  ়াত়াযই 
ও হিখ  হ  রট য়াওয়া ক়ান রত হ খ়া নট,এম, নরড । 
 
ি়াুঁ়ে়াও, ব   রি, হয স়াবি়ারি এনিরয  য়ানরর ক়াুঁরির ও র নিরয উুঁনক ম়ারনি । আনম 
ি়ামট়া জ়ানি…নট,এম,নর   ে়াি বির আরি স্কয  রক নবরির্ স়ানেটস হিয়ার জরিয  িক 
হ রযনির ি। 
 
তয নম এত সব জ়াির  নকে়ারব? নবনেত  য়ানর নজজ্ঞ়াস়া কর । 
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জ়াি ়াম ক়ারণ, ি়ানন্তর সময নফ ে ওরই  িকট়া আম়ারক  ে়ািব়ার  ন ি কনররযরি, 
নবরক্ত  রয ব   বি। ওট়ার ও রই আনম ি়াি হফর নি ়াম। হত়াম়ারক যনি একট়া 
ি়ারমর উ র হথরক এক ঘন্ট়া িরর আঠ়া   ি়াথট ঘরর্ তয  রত  য তরব তয নমও ি়ামনট 
মরি র়াখরব। 
 
হেজ়া  ়াত়াগুর ়া ি়া়ে়ার ়া  য়ানর। এরকব়ারর ফ়াুঁক়া ওগুর ়া। একট়ার মরিয হ খ়ার 
স়াম়ািযতম নেহ্ন হিই, এমিনক আন্ট হমরক-এর জন্মনিি, ব়া ড়াক্ত়ার, স়ার়ে নতিট়ায 
িররির হক়াি হ খ়াও হিই। 
 
হক়াি নকিযই হ রখিনি হিখনি,  ত়াি  য়ানর ব  । 
 
আনম ে়াবনি ত়া র  এট়ারক হফর  হিয়ার হেষ্ট়া কররব হকি হকউ? ব   রি 
হকৌতূ র । 
 
 য়ানর ড়াযনরট়ার হ িরির ক়াে়ার ওট়ার ়া এবং হিখ   ন্ডরির েে   হর়ারডর 
হি়াক়ারির ি়াম। 
 
নতনি নিশ্চযই ম়াি –জ়াত, নেনন্তত ে়ারব ব    য়ানর, েে   হর়াড হথরক ি়া  র  
ড়াযনর নকিরব হকি…. 
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ত়া র , এট়া হত়াম়ার হক়াি ক়ারজই  ়ািরি ি়া, নিেয  স্বরর ব   রি। তরব, ওট়া যনি 
ম়াটটর র ি়ারকর উ র নিরয ওট়া  ়ার কররত  ়ারর়া তরব  ে়াি  রযন্ট  ়ারব। 
 
 য়ানর, অবিয, ওট়া  রকরটই  যর । 
 
*** 
 
হফব্রুয়ানরর শুরুরত  ়ারনমওি  ়াস ়াত়া  ি়া়ে , হি়াুঁফ, হ জ এবং  িম ি়া়ে়া। 
নেনফল্ডর ট়াওয়ারর নফরর আস়ার  র িথম সন্ধয়াযই  য়ানর ওরক, নট.এম. নর -এর 
ড়াযনরট়া হিখ়ার ়া এবং ওট়ার  ়াওয়ার ঘটি়াট়া ব  । 
 
উউউ , এট়ার নিশ্চযই হি়া ি ক্ষমত়া ররযরি, ব    ়ারনমওি উৎস়ার র সরে। 
ড়াযনরট়া নিরয নিনবষ্ট ে়ারব হিখরি ও। 
 
এট়ার যনি হস রকম হক়াি ক্ষমত়া থ়ারক, তরব এট়া ে়া  কররই হি়া ি করর হররখরি, 
ব   রি।  যরত়া এট়া  ়াজযক। আনম বয রত  ়ারনি ি়া তয নম ওট়া িয ুঁর়ে হফর  নিে ি়া 
হকি,  য়ানর। 
 
আনম যনি জ়ািরত  ়ারত়াম হকউ একজি ওট়া িয ুঁর়ে হফর  হিয়ারই ব়া হেষ্ট়া কররনি  
হকি, ব    য়ানর। নরড  হ ়াি়াটটস-এর জিয নবরির্ ক়াজ করর  িক হ রযনির ি হসট়া 
জ়ািরতও আম়ার আ নত্ত হিই। 
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হয হক়াি ক়াররণই  রত  ়ারর, ব   রি।  যরত়া নতনি নতনরিনট ও.ডনব্লউ, এ , 
হ রযনির ি অথব়া তিতয়াক়ার হক়াি স্কয ইর়ের  ়াত হথরক হক়াি নিক্ষকরক ব়াুঁনেরয 
নির ি।  যরত়া নতনিই ম়াটট রক  তয়া কররনির ি, এট়া অবিয সকর রই উ ক়ার কর়া 
 র ়া… 
 
নকন্তু  ়ারনমওরির হে ়ার়ার নস্থর ে়াব হিরখ  য়ানর বর  নিরত  ়ারর, হস য়া ে়াবরি 
 ়ারনমওিও ত়াই ে়াবরি। 
 
নক  র ়া? ব   রি একজরির হে ়ার়া হথরক অিযজরির নিরক ত়ানকরয। 
 
আে়া, হেম্ব়ার অফ নসরেটস  ে়াি বির আরি হখ়া ়া  রযনি , নঠক নক? হস ব  । এ 
কথ়াই হত়া ময়া ফয বর রি। 
 
 য়াুঁ….রি ব   িীরর িীরর। 
 
ড়াযনরট়ার ও র হট়াক়া নিরত নিরত  ়ারনমওি ব  ,আর ড়াইরীট়াও  ে়াি বিররর 
 যররি়া। 
 
ত়ারত নক? ওই, রি, হজরি ওরঠ়া হব়া ়ার হেষ্ট়া করর়া, েট করর ব    ়ারনমওি। আমর়া 
জ়ানি য়ার়া হেম্ব়ার খযর নি  ত়াুঁরিররক  ে়াি বির আরি স্কয   হথরক বন স্ক়ার কর়া 
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 রযনি । আমর়া নট.এ.নরড , স্কয  রক নবরির্ স়ানেটস হিয়ায ত়ারক  িক হিয়া  রযনি , 
ত়াও  ে়াি বির আরি। আে়া, নরড  যনি নিথ়ানররির বংিিররক ির়ার জরিযই হসই 
নবরির্  িকট়া হ রয থ়ারক? ত়ার ড়াযনরট়া আম়ারিররক সব নকিযই জ়াি়ারব: হেম্ব়ারট়া 
হক়াথ়ায, ওট়া নক ে়ারব হখ়া ়া য়ায, এবং ওখ়ারি নক িররির জীব ব়াস করর। এখিক়ার 
আেমণগুন  হয কররি হস নিশ্চযই ে়াইরব এই ড়াযনরট়া এখ়ারি ওখ়ারি  র়ে থ়াকয ক, 
ে়াইরব? 
 
ওট়া একট়া েমৎক়ার তে  ়ারনমওি, ব   রি। শুিয একনটম়াত্র হি়াট্ট সমসয়া, 
ড়াযনরট়ারত নকিযই হ খ়া হিই। 
 
নকন্তু  ়ারনমওি ত়ার বয়াি হথরক জ়ািযিণ্ডট়া হবর কররি। 
 
 যরত়া অিৃিয ক়ান  নিরয ন রখরি! নফসনফস করর ব   হস। 
 
জ়ািযিণ্ড নিরয ড়াযনরট়ারক নতিনট হট়াক়া নি  এবং ব  ,অয়ার ররনসয়াম! 
 
নকিযই  র ়া ি়া। অিময  ়ারনমওি, আব়ার ত়ার বয়ারি  ়াত হে়াক়া । এব়ার হস য়া হবর 
করর আি  হসট়া উজ্জ্ব   ়া  ইররজ়ার। 
 
এট়া একট়া িক়ানি, ড়াযিি অয়া ীরত হ রযনি ়াম, ব   হস। 
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হজ়ারর ঘর্ , জ়ািযয়ানর এক ত়ানরখ-এর ও র। নকিযই  র ়া ি়া। 
 
আনম হত়া ব নি হত়াম়ারির, এখ়ারি  ়াওয়ার মরত়া নকিযই হিই, ব   রি। নেস্টম়াস 
উ  রক্ষ নরড  একট়া ড়াযনর হ রযনি  নকন্তু ওট়ারত নকিয হ খ়ার হেষ্ট়া কররনি। 
 
 য়ানর নিরজও  নরষ্ক়ার িয, হকি হস নরড -এর ড়াযনর িয ুঁর়ে হফর  হিযনি। বয়া ়ার  রে 
হস জ়ারি হয ওট়া ফ়াুঁক়া ত়ার রও অিযমিস্কে়ারব হসট়া  ়ারত নিরয  ়াত়া ওট়ারত, হযি 
একট়া অসমূ্পণট িল্প হস হির্ কররত ে়ারে। এবং যনিও হস নিনশ্চত হয নট.এম. নরড  
ি়ামট়া কখরি়া হি়ারিনি, ত়ার রও মরি  য ওট়ার হযি হক়ারি়া ম়ারি ররযরি ত়ার ক়ারি। 
হযি নরড  হক়াি এক বন্ধয  নি  যখি হস খযব হি়াট এবং ত়ার কথ়া ি়ায েয র ই 
নিরযনি । নকন্তু এট়া অসম্ভব। হ ়াি়াটটস-এর  ূরবট ত়ার হক়াি বন্ধয  নি  ি়া, ড়াডন  অন্তত 
এট়া নিনশ্চত করররি। 
 
য়াই হ ়াক, নরড  সম্পরকট আরর়া নকিয জ়ািরত  য়ানর এরকব়ারর উরঠ  র়ে  ়াি , 
 রনিি নবরনতর সময হস ট্র্নফ রুরমর নিরক হি  নরড -এর নবরির্  িকট়া  রীক্ষ়া 
কররত। সরে হি  আে ী  ়ারনমওি এবং সমূ্পণট নেন্নমত়াব ম্বী রি, হয ত়ারির বর রি 
হয, ট্র্নফ রুমট়া এত হিরখরি, স়ার়া জীবি আর ি়া হিখর ও ে রব। 
 
নরড -এর ব়ানণটি কর়া হস়াি়ার িীল্ডট়া হক়াি়ার একট়া কয়ানবরিরট র়াখ়া আরি। ওরক 
হকি ওট়া হিয়া  রযনি , এ বয়া ়ারর হক়াি নবিি নববরণ ওখ়ারিই হিই ে়া ই  রযরি, 
ত়া ি়া  র  ওট়া আরর়া ব়ে  রত়া এবং এখি  যটন্তু ওট়া আম়ার  ন ি কররত  রত়া, 
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ব   রি। অবিয, ত়ার়া হ   একট়া  যররি়া হমরডর , ময়ানজকয়া  হমনররটর জিয হিয়া 
 রযনি , এবং স়ারবক হ ড বযরির ত়ান ক়ায। 
 
মরি  রে হস  ়ানসটর মরত়াই, ব   রি, নবরনক্তেরর নিরজর ি়াক মযরি। নিরফক্ট, হ ড–
বয সম্ভবত সব ক্ল়ারসরই িীরর্ট। 
 
তয নম এমি ে়ারব ব ি হযি ওট়া হক়াি খ়ার়া  ক়াজ, ব    ়ারনমওি, মরি আঘ়াত 
হ রযরি হস। 
 
*** 
 
হ ়াি়াটটস-এ সূযট নকরণ আব়ার িূবট   রত শুরু করররি। িূিট–ি়াস়ারির হেতররর মি 
আি়াব়ািী  রয উরঠরি। জ়ানস্টি এবং ি়ায ম়াথ়ানব ীি নিরকর  র আর হক়াি আেমণ 
 যনি, এবং ম়াি়াম  মরফ্র সন্তুষ্ট নেরত্ত নরর ়াটট করররিি হমরড্রসগুর ়া হখয়া ী এবং 
র সয ূণট  রয উঠরি, ত়ার ম়ারি  রে ওগুর ়ার দ্রুত নিশুক়া   ়ার  রয আসরি। 
 
হয ময ূরতট ওরির ব্রিগুর ়া  নরস্ক়ার  রয য়ারব, তখি হথরকই ওগুর ়ারক আব়ার  রট 
 ়াি়ারি়া য়ারব,  য়ানররক নবরকর  শুরিরি, স ়ািযেূনতর স়ারথ নফ েরক ব রত। এর র, 
আর খযব হবনি সময  ়ািরব ি়া হকরট ওগুর ়ারক জ্ব়া  নিরয রস ব়ার কররত। নমরসস 
িনরসরক নফরর  ়ারবি আ নি অল্প নিরির মরিযই। 
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হব়াি য নিথ়ানররির বংিির স়া স  ়ানররযরি, ে়াব   য়ানর। স্কয   এত সতকট এবং 
সরন্দ িবণ হয হেম্ব়ার অফ নসরেট হখ়া ়াট়া েরমই  য ুঁনক ূণট  রয  র়েরি।  যরত়া 
র়াক্ষস, ব়া য়াই হ ়াক ওট়া এখি আরর়া  ে়াি বির  যনকরয থ়াক়ার জরিয নিরজরক 
িস্তুত কররি… 
 
আনিট  ়াফ  ়াফ অবিয এই খযনির িৃনষ্টেনে ে ণ করর ়া ি়া। হস এখিও নবশ্ব়াস করর 
হয,  য়ানরই আ র়ািী, হস েয রযন ং ক্ল়ারব নিরজরক িক়াি করর হফর রি। ন েস অবিয 
সমসয়ার সযর়া ়ায হক়াি স়া ়াযয কররি ি়ািঃ জি়াকীণট কনররড়ারগুর ়ারত  ঠ়াৎ  ঠ়াৎ ম়াথ়া 
তয র  হস হিরযই হযরত থ়াক , ও   ট়ার, তয নম বুঁট়ার ( ে়া)… এর সরে ইি়ািীং হয়াি 
 রযরি একট়া  ়ািসই ি়ারের মযদ্র়া। 
 
নিল্ডরয  ক ়াটট অবিয ে়াবরিি নতনি এক়াই আেমণ বন্ধ করর নিরযরিি। 
ট্র়্ান্সনফনিউররিরির জিয যখি নেনফল্ডরর়া  ়াইরি ি়াুঁ়ে়ানে  তখি এমিই একট়া নকিয 
ত়ারক ব রত শুরিরি  য়ানর িরফসর ময়াকরি়াি়াির র ক়ারি। 
 
আম়ার মরি  য ি়া আর হক়াি সমসয়া  রব, নমি়ারে়া, ব র ি নতনি, সবজ়ান্ত়ার মরত়া 
নিরজর ি়ারক হট়াক়া নিরত নিরত হে়াখ নট র ি নতনি। আম়ার মরি  য এব়ার 
স্থ়াযীে়ারবই হেম্ব়ারট়া ত়া ়া  ়ানিরয হিয়া  রযরি। অ র়ািীগুর ়া নিশ্চযই বয রত হ রররি 
ওরিররক ির়া আম়ার ক়ারি ম়াত্র সমরযর বয়া ়ার নি । আনম ওরিররক ধ্বংস কর়ার 
আরি এখিই হথরম য়াওয়া ে়া । 
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জ়ারি়া হত়া, এখি স্কয র র হযট়া িরক়ার হসট়া  রে তিনতক স়া স বৃনদ্ধ। িত ট়ারমটর সব 
েৃনত িযরয মযরি স়াফ করর হফ ়া িরক়ার! এখি আর আনম নকিয ব নি ি়া, নকন্তু মরি 
 য আনম জনি সনঠক নজনিসনট… 
 
ি়ারক হট়াক়া নিরত নিরত ের  হির ি নতনি। 
 
হফব্রুয়ানরর হেৌদ্দ ত়ানরখ সক়ার  ি়াস্ত়ার হটনবর   ক ়ারটটর তিনতক স়া স বৃনদ্ধর 
হে ়ার়াট়া  নরস্ক়ার  র ়া। অরিক র়াত  যটন্ত নকনড িয়াকনটরসর জি়া  য়ানর খযব হবনি 
ঘযম়ারত  ়াররনি, সক়ার  ত়া়ে়াহ়ে়া করর এরসও হস ি়াস্ত়ার হটনবর  হিরী করর হফ  । 
েয রক ে়াব  হস েয   িরজ়া নিরয েয রক  র়েরি। 
 
ব়ে ব়ে েযংকর হি়া ়া ী ফয   নিরয হিয়া গুন  সব ে়াক়া। আরর়া খ়ার়া   রে 
হৃিয়াকৃনতর নমঠ়াই  ়েরি নববণট িী  ররের নসন ং হথরক।  য়ানর নেনফল্ডর হটনবর  হি , 
রি বরসনি  মরি  রে অসযস্থ,  ়ারনমওি হযি একটয  নফক নফক কররই  ়াসরি।   
 
নক  রে? বস   য়ানর। নিরজর হবকরির ও র হথরক নমঠ়াই তয র  নিরয ব   হস। 
 
রি নটে়াররর হটনবর র নিরক হিখ়ার ়া, িৃিযত এতই নবরক্ত হয কথ়া ব রত  ়াররি ি়া। 
 ক ়াটট, েযংকর হি়া ়া ী ররের একট়া হ ়াি়াক  রররিি,  র র ডরক়াররিরির সরে 
ময়াে করর,  ়াত হির়ে সব়াইরক েয   কররত ইি়ার়া করর ি। ওর িয ়ারির নিক্ষকিণ 
 ়াথররর মরত়া মযখ করর বরস আরিি। হযখ়ারি হস বরস আরি হসখ়াি হথরক  য়ানর 
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হিখরত হ   িরফসর ময়াকরি়াি়াির র ি়ার র একনট হ নি। হেই রক হিখ়ারে এমি 
হয হকউ হযি এই ম়াত্র ওুঁরক ব়ে এক গ্ল়াস হস্কর -এরে়া খ়াইরযরি। 
 
 য়ান  হের ন্ট়াইিস হড! নেৎক়ার করর উঠর ি  ক ়াটট। এবং হয হিেনল্লি জি আম়ারক 
শুরেে়া ক়াডট  ়ানঠরযরিি ত়ারিররকও আম়ার িিযব়াি।  য়াুঁ, আনম হত়াম়ারির সব়ার জিয 
এই হি়াট্ট অিতয়ানিত নবেরযর আরয়াজি কররনি এবং এখ়ারিই এট়া হির্  রে ি়া! 
 
 ়াতত়ান  নির ি  ক ়াটট, িরজ়া নিরয এিরট্র্ন্স  র  স়ােট করর েয ক  এক ডজি 
বিরমজ়ানজ ব়ামি। হযমি হতমি ব়ামি িয,  ক ়াটট ত়ারির সব়াইরক হস়াি়ান  ড়াি়া 
 নররযরিি এবং  ়ারত নিরযরিি বীণ়া। 
 
আম়ারির নমত্র, ক়াডট ব িক়ারী নকউন ড!  ়ানসরত উজ্জ্ব   ক ়াটট। এর়া আজ স্কয র  ঘযরর 
ঘযরর হত়াম়ারির েয়ার ন্ট়াইিস হডন ে়ানর হিরব! এবং এখ়ারিও মজট়া হির্  রে ি়া! 
িরফসর হেই রক হকি নজজ্ঞ়াস়া কর়া  রব ি়া  ়াে–হ ়ািি ব়াি়ারি়ার  দ্ধনত এবং 
হত়ামর়া যখি এত বযস্ত, তখি, িরফসর নফ্লটউইক আম়ার হিখ়া হয হক়াি জ়ািযকররর 
হেরয এিট্র়্ািনন্সং এিে়ান্টরমন্ট সম্পরকট হবনি জ়ারি, বযর়ে়া ে়া নক কয কয র! 
 
িরফসর নফ্লটউইক িয ়ারত মযখ ে়াকর ি। িরফসর হমই রক হিরখ মরি  রে িথম হয 
বযনক্ত ওুঁরক  ়াে–হ ়ািি ে়াইরব হস  রব হজ়ার করর খ়াওয়ারি়া নবর্। 
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নিজ,  ়ারনমওি, আম়ারক বর ়া ওই হিেনল্লি জরির একজি তয নম িও, িথম ক্ল়ারসর 
জিয হবনররয আসরতই রি নজজ্ঞ়াস়া কর !  ়ারনমওি ত়ার রুনটরির জিয  ঠ়াৎ বয়াি 
হখ়াুঁজ়ায বযস্ত  রয  ়ে  এবং জব়াব নি  ি়া। 
 
স়ার়া নিি িররই, ব়ামিগুর ়া ক্ল়ারস ক্ল়ারস নিরয েয়ার ন্ট়াইি নবন  কররি, নিক্ষকর়া 
নবরক্ত, এবং হসনিি নবরকর  যখি ত়ার়া নসুঁন়ে নিরয উঠরি, একজি হত়া  য়ানররক হ রয 
বস । 
 
অয, তয নম! অয়ানর  ট়ার! নেৎক়ার কর  নবরির্ করর েয়ািক হিখরত একট়া ব়ামি, 
 য়ানরর ক়ারি য়াওয়ার জরিয এরক ওরক কিযই নিরয গুনতরয সর়ারি়ার হেষ্ট়া কররি। 
 
এক ি  িথম বর্টীযরির স়ামরি, য়ারির মরিয নজনি উইসন ও ররযরি, েয়ার ন্ট়াইি 
 ়াওয়ার নেন্ত়ায  য়ানরর ম়াথ়া িরম  রয হি ,  ়া ়াব়ার হেষ্ট়া কর  ও। ব়ামিট়া অবিয 
ি়াত্ররির  ়ারয  ়ানথ হমরর জ়াযি়া করর নিরয ওর ক়ারি ের  এর ়া িযই কিম য়াওয়ার 
আরিই। 
 
আম়ার ক়ারি  য়ানর  ট়াররর  ়ারত  ়ারত হিয়ার জরিয একট়া নমউনজকয়া  হমরসজ 
ররযরি, ব   ব়ামিট়া, বীণ়ার ত়ারর ট়াি নি  হমনক হিয়ার েনেরত। 
 
এখ়ারি ি়া,  য়ানর ব   ে়া ়া ি ়ায।  ়া ়াব়ার হেষ্ট়া কররি। 
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নস্থর  রয ি়াুঁ়ে়াও! হঘ়াুঁত করর উঠ  ব়ামি,  য়ানরর বয়াি খ়ামরি িরর ওরক হ িরি 
ট়ািব়ার হেষ্ট়া কর । 
 
আম়ারক হযরত ি়াও!  য়ানর নখুঁনেরয উঠ , বয়াি ট়াি । 
 
হজ়ারর একট়া নকিয হিুঁ়ে়ার িে  র ়া, ওর বয়ািট়া নিুঁর়ে িযই ে়াি  রয হির ়া। ওর বই, 
জ়ািযিণ্ড,  ়ােটরমন্ট এবং  ়া রকর ক ম সব হমর রত  র়ে এক়াক়ার, ক়ান র হিয়াতট়া 
সবগুর ়ার উ র  ়ার়ে হেরে হির ়া। 
 
 য়ানর  ়াম়াগুন়ে নিরয সবনকিয গুনিরয হত়া ়ার হেষ্ট়া কররি, ব়ামিট়া ি়াি শুরুর আরি। 
কনররড়ারর সব়াইরক ি়াুঁন়েরয  ়েরত  র ়া হযি এই ঘটি়াট়া সব়াইরক নজনম্ম করররি। 
 
ওখ়ারি নক  রে? ড্রয়ারক়া ময়া ফরযর িীত  করণ্ঠ হটরি হটরি ব ়া কথ়াগুর ়া হেরস 
এর ়া। অনত বয়াকয  ে়ারব  য়ানর সব হি়াি়ারত হেষ্ট়া কররি ওর হিুঁ়ে়া বয়ারি, ময়া ফয ওর 
নমউনজকয়া  েয়ার ন্ট়াইি হি়াি়ার আরিই  ়া ়ারি়ার জিয মনরয়া  রয উরঠরি হস। 
 
এখ়ারি এত  ়ারম ়া নকরসর? আররকনট  নরনেত স্বর ব  ,  ়ানসট উইসন ও এরস 
 ়ানজর। 
 
নিরি ়ার়া  রয  য়ানর হিৌ়েই নিরত হেরযনি , নকন্তু ব়ামিট়া ওর  ়াটয  জন়েরয িরর 
সরজ়ারর হমর রত হ র়ে হফ  । 
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নঠক আরি, ব   হস  য়ানরর হি়া়ে়া ীর উ র বরস, এখি হি়াি হত়াম়ার ি়ারির 
েয়ার ন্ট়াইি। 
 
ওর হে়াখ হজ়া়ে়া সিয জ়ািনরত হক়া ়াবয়ারের মরত়া সবযজ, 
ওর েয   ব্লয়াকরব়ারডটর মরত়া ক়ার ়া। 
আনম আি়া কনর ও যনি আম়ার  রত়া, হস সনতযই স্বিটীয, 
বীর, হয অন্ধক়াররর িেয রক জয করররি। 
 
এখ়ারি ব়াস্প  রয  রয ি়ারযব  রয য়াওয়ার জিয  য়ানর উ ়াযন্তর ি়া হিরখ, নেংিরটর 
ত়ার সব হস়াি়া নিরয নিরত  ়ারর। 
 
স়া রসর স়ারথ অিযরির মরত়াই  ়াসব়ার হেষ্ট়া কররত কররত  য়ানর উরঠ ি়াুঁ়ে়ার ়া। 
ব়ামরির ওজরি ওর  ়া িযরট়া অবি  রয  র়েরি।  ়ানসট উইসন  সবটিনক্ত নিরয হেষ্ট়া 
কররি, েী়ে হেরে নিরত, হকউ হকউ নেৎক়ার কররি উল্ল়ারস। 
 
য়াও য়াও, সব য়াও,  ়াুঁে নমনিট আরি ঘন্ট়া  র়ে হিরি, এখি সব ক্ল়ারস য়াও, সব়াইরক 
ক্ল়ারস  ়াঠ়াব়ার হেষ্ট়া কররি  ়ানসট, করযকনট িথম বর্টীযরক ত়া়ে়া করর  ়ানঠরয নি । 
এবং তয নম, ময়া ফয। 
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 য়ানর ওই নিরক ত়ানকরয হিখ ,  য ুঁরক নকিয একট়া তয র  নিরে ময়া ফয। েতয র একট়া 
কট়াক্ষ করর হস ওট়া হব আর িয রক হিখ়া । এবং  য়ানর হিখ  ও নরড স-এর 
ড়াযনরট়া হ রযরি। 
 
ওট়া হফরত ি়াও, ি়ান্ত স্বরর ব    য়ানর। 
 
ে়াবনি এট়ারত  ট়ার নক ন রখরি? ব   ময়া ফয, নকন্তু ম ়ারটর বির হ খ়াট়া ও হখয়া  
কররনি, এবং ে়াব  ওর  ়ারত  য়ানরর নিরজর ড়াযনর। িিটকরির মরিয নিরবত়া হিরম 
এর ়া। নজনি ব়ারব়ার ড়াযনর হথরক হে়াখ সনররয  য়ানরর নিরক ত়াক়ারে, েয হ রযরি 
হস। 
 
ওট়া নফনররয ি়াও, করঠ়ারে়ারব ব    ়ানসট। 
 
আম়ার হিখ়া হির্  ওয়ার  র, ব   ময়া ফয, ঠ়াট্ট়ার ির  ড়াযনরট়া  য়ানরর নিরক 
ি়া়েরি। 
 
 ়ানসট ব  , স্কয   নিরফক্ট ন রসরব। নকন্তু  য়ানর তিযট  ়ানররয হফর রি। হস ত়ার জ়ািযিণ্ড 
হবর করর ময়া ফরযর নিরক ত়াক করর নেৎক্ক়ার কর , এের ন য়ারম়াস? এবং হযখ়ারব 
হে়াই   ক ়াটটরক অস্ত্রেয ত কররনির ি, হতমনি ময়া ফয হিখ  ড়াযনরট়া ত়ার  ়াত 
হথরক হবনররয হি । একট়া েও়ে়া  ়ানস নিরয ওট়া িরর হফ   রি। 
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 য়ানর! ব    ়ানসট হজ়ারর, কনররড়ারর ময়ানজক নিনর্দ্ধ। আম়ারক এট়া নরর ়াটট কররত 
 রব, তয নম জ়াি? 
 
 য়ানর  রর়ায়া করর ি়া, ময়া ফরযর ও র এক িফ়া নবজয  রযরি, এবং হসট়া 
নেনফল্ডররর জিয একনিরি  ়াুঁে  রযন্ট অজটরির সম়াি। নক্ষপ্ত হিখ়ানে  ময়া ফয়ারক 
এবং নজনি যখি ওরক হ নররয ক্ল়ারস য়ানে , আরে়ারি হস নেৎক়ার কর , হত়াম়ার 
েয়ার ন্ট়াইিট়া  ট়ার খযব  িন্দ করররি। 
 
 ়ারত মযখ হেরক নজনি হিৌর়ে ক্ল়ারস েয রক হি । হক্ষর  নিরয রিও ত়ার জ়ািযিণ্ড হবর 
কররত নিরযনি ,  য়ানর ওরক নটরি সনররয নি । ররির আর ি়াি উিরর নিি ক়াট়ারি়ার 
িরয়াজি হিই। 
 
িরফসর নফ্রটউইরকর ক্ল়ারস ি়া হ ৌঁি়ারি়া  যটন্ত  ়ানি বয রতই  ়াররনি হয নব়ে়ার র 
ড়াযনররত অস্ব়াে়ানবক নকিয ররযরি। ত়ার অিয সব বই টকটরক ক়ান রত হ  রট হিরি। 
নকন্তু ড়াযনরট়া, ওট়ার উ র ক়ান র হব়াত  হেরে  ়েব়ার আরির মরত়াই এরকব়ারর 
 নরষ্ক়ার, একটয ও ক়ান র হফ়াুঁট়ার নেহ্ন হিই। রিরক ব ়ার হেষ্ট়া কর  বয়া ়ারট়া, নকন্তু 
ররির জ়ািযিণ্ডট়া আব়ার  ়ারম ়া কররি; ওট়ার ম়াথ়া নিরয হবগুিী– ়া  ররের বযেযি 
হবরর়ারে, এবং অিয নকিযরত এখি আর উৎস়া  হিই ত়ার। 
 
*** 
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হস র়ারত অিয সকর র হেরয আরি শুরত হি   য়ানর। এর ক়ারণ অংিত  রে হস হফ্রড 
আর জরজটর মযরখ ওই ি়ািট়া ত়ার হে়াখ…বয়ারের মরত়া সবযজ আররকব়ার শুিরত ে়ায ি়া, 
এবং অংিত হস নরড র র ড়াযনরট়া আব়ার  রীক্ষ়া করর হিখরত ে়ায, এবং জ়ারি হয 
রি ব রব, হস ত়ার সময শুিয শুিয িষ্ট কররি। 
 
 য়ানর ত়ার নবি়াি়ায বরস ড়াযনরট়া হিখরি  ়াত়া উনটরয, একনট  ়াত়াযও  ়া  ক়ান  ও 
একটয ও ি়াি হিই। ত়ার র হস িতয ি একট়া হিয়াত হবর কর ,  ়াখ়ার ক মট়া নিরয 
ড়াযনরর িথম  ়াত়ায একট়া হফ়াুঁট়া হফ  । 
 
ক়ান ট়া এক হসরকন্ডর জরিয উজ্জ্ব ে়ারব জ্ব জ্ব  করর ়া ড়াযনরর  ়াত়ায এবং ত়ার র, 
হযি  ়াত়ার হেতর শুরর্ হিয়া  রযরি, অিৃিয  রয হির ়া। উরত্তনজত, সযনর আব়ার 
ক মট়া হিয়ারত হড়াব়ার ়া, ন খ  ড়াযনরর  ়াত়ায, আম়ার ি়াম  য়ানর  ট়ার। 
 
িেগুর ়া ময ূরতটর জিয বইরযর  ়াত়ায জ্ব জ্ব  করর ়া, ত়ার র অিৃিয  রয হির ়া। 
এর র, এর র, অবরিরর্ একট়া বয়া ়ার ঘটর ়া। 
 
 য়ার ়া,  য়ানর  ট়ার। আম়ার ি়াম টম নরড । তয নম আম়ার ড়াযনর হ র  নকে়ারব? 
 
এই িে গুর ়াও অিৃিয  রয হযরত শুরু কর , নকন্তু  য়ানর আব়ার হ খ়া শুরু কর়ার 
আরি িয। 
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হকউ একজি এট়া টযর রট ফ্ল়াি কররত হেরযনি । 
 
হস আের র সরে নরড স-এর জব়ারবর জিয অর ক্ষ়া কররত  ়াি । 
 
ে়ািয ে়া  হয ক়ান র হেরয স্থ়াযী উ ়ারয আনম ড়াযনরট়া ন রখনি ়াম। নকন্তু আনম এও 
জ়ািত়াম হয এমি হ ়াকও ররযরি য়ার়া ে়ায ি়া আম়ার ড়াযনর  ়ে়া হ ়াক। 
 
নক ব রত ে়াে?  য়ানর ন খ , উরত্তজি়ায ব্লনটং হ  ়ার নিরয নিরজই হ খ়াগুন  ব্লট 
কর । 
 
আনম ব রত ে়াইনি এই ড়াযনররত েয়াব  নিিগুন র েৃনত ররযরি। হসই সমস্ত নবর্য 
হযগুর ়া ি়াম়া ে়া ়া নিরয র়াখ়া  রযরি। হসই সব ঘটি়া, হযগুর ়া হ ়াি়াটটসট স্কয   অফ 
উইেেয়াফট অয়ান্ড উইজ়ারনডরত ঘরটনি ? 
 
হসখ়ারিই আনম এখি ররযনি, দ্রুত ন খ   য়ানর। আনম এখি হ ়াি়াটটস এ, এবং েযঙ্কর 
সব ঘটি়া ঘটরি। তয নম নক হেম্ব়ার অফ নসরেটস সম্পরকট নকিয জ়াি? 
 
 য়ানরর হৃৎন রন্ড  ়াতয ন়ের ব়ান়ে  ়েরি। নরড স-এর জব়াব এর ়া দ্রুত, ওর  ়ারতর 
হ খ়া খ়ার়া   রত শুরু করররি, হযি ত়ারক ত়া়ে়াত়ান়ে এসব বর  হফ রত  রব। 
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নিশ্চযই আনম হেম্ব়ার অফ নসরেটস সম্পরকট জ়ানি। আম়ারির সময ব ়া  রত়া ওট়া 
একট়া জিশ্রুনত, ওট়ার হক়াি অনস্তে হিই। নকন্তু ওই কথ়া নমথয়া নি । আম়ার নফফখ 
ইয়াররর সময, হেম্ব়ারট়া হখ়া ়া  রযনি  এবং র়াক্ষসট়া হবনররয এরসনি , করযকজি 
ি়াত্ররক আেমণ কররনি , অবরিরর্ একজিরক  তয়াও কররনি । হয হ ়াকনট হেম্ব়ার 
খযর নি  আনম ত়ারক িরর হফর নি ়াম এবং ত়ারক স্কয   হথরক বন ষ্ক়ার কর়া  রযনি । 
নকন্তু হ ডম়াস্ট়ার, িরফসর নডর ট, হ ়াি়াসট-এ ঘট়ায  ৃনজ্জত  রয আম়ারক সতয ব রত 
ব়ারণ কররনির ি। একট়া িল্প ে়া য করর হিয়া  রযনি  হয হমরযনট উদ্ভট এক িযঘটটি়ায 
ম়ার়া হিরি। আম়ারক ওর়া একনট হি়াট্ট েকেরক  িকও নিরযনি  আম়ার করের স্বীকৃনত 
স্বরু  এবং মযখ বন্ধ করর র়াখ়ার জিযও সতকট করর হিয়া  য। নকন্তু আনম জ়ািত়াম 
এট়া আব়ার ঘটরত  ়ারর। র়াক্ষসট়া হবুঁরে ররযরি এবং হয বযনক্তর ক্ষমত়া ররযরি ওট়ারক 
হির়ে হিয়ার ত়া হজর  আটক করর র়াখ়া  যনি। 
 
ত়া়ে়াহ়ে়া কররত নিরয  য়ানর ত়ার ক়ান র হব়াত ট়া ি়ায হফর  নিরযনি । 
 
আব়ার ওই ঘটি়া ঘটরত শুরু করররি। নতিট়া আেমণ  রযরি এবং হকউ মরি  য নকিয 
জ়ারি ি়া এর হ িরি হক ররযরি। হসব়ার হক নি ? 
 
আনম হত়াম়ারক হিখ়ারত  ়ানর, যনি তয নম ে়াও, নরড ন র জব়াব  ়াওয়া হি । আম়ার 
কথ়ায নবশ্ব়াস করব়ার িরক়ার হিই। আনম হত়াম়ারক ঘটি়ার র়ারত, হয ঘটি়ায অনম 
ত়ারক িররনি ়াম, হসই র়ারতর েৃনতর হেতর নিরয হযরত  ়ানর। 
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 য়ানর ইতস্তত কর , ওর ক মট়া ড়াযনরর উ র র়াখ়া। নরড  নক হব়া ়ারত ে়ারে? 
ত়ারক নক ে়ারব আররকজরির েৃনতর হেতর হিয়া সম্ভব? ি়ােট়াস  য়ানর ডনমটটনরর 
িরজ়াট়ার নিরক ত়াক়া , অন্ধক়ার। আব়ার যখি ড়াযনরট়ার নিরক ত়াক়া   য়ানর, হিখ  
িতয ি িে হ খ়া  রে। 
 
ের ়া, হত়াম়ারক হিখ়াই। 
 
ময ূরতটর েে়াংরির জিয থ়াম   য়ানর, ত়ার র ড়াযনররত িযরট়া িে ন খ । 
 
নঠক আরি। 
 
ড়াযনরর  ়াত়াগুন  উ়েরি, হযি  ়াি ়া ব়াত়ারস হ রযরি, জযি ম়ারসর ম়া ়াম়ান  একট়া 
 ়াত়ায নিরয থ়াম   য়ানরর মযখ  ়া  রয হিরি, হিখ  হস জযরির হতরর়া ত়ানরখ হয 
হেৌরক়া ঘরর হ খ়া ররযরি, হসট়া একট়া নটনে  িট়া  রয হিরি। ওর  ়াত ক়াুঁ রি আরস্ত 
আরস্ত, ও ড়াযনরট়া হে়ারখর ক়ারি তয র  ির , এবং নক  রে হব়া ়ার আরিই, হস 
স়ামরির নিরক ক়াত  রত শুরু কর । জ়াি়া ়াট়া ব়ে  রে, হস হটর হ র ়া ত়ার 
িরীরট়া নবি়াি়া হির়ে হবনররয  র়েরি এবং ম়াথ়া আরি  ়াত়ার হখ়া ়া য়াযি়াট়া নিরয, 
রে এং ি়ায়ার ঘূনণটর মরিয। 
 
হস হটর হ   িক্ত ম়ানটরত  র়েরি ত়ার  ়া, এবং ি়াুঁ়ে়া , ক়া  , ে়ারনিরকর আবি়া 
মূনতটগুন   ঠ়াৎ হে়ারখর স়ামরি ের  এ ী। 
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সরে সরে এও বয রত  ়ার  হক়াথ়ায আরি হস। ঘযমন্ত িনবর এই বৃত্ত়াক়ার রুমট়া  রে 
ড়াম্ব রড়াররর অনফস–নকন্তু হডরস্কর হ িরি নযনি বরস আরিি নতনি ড়াম্ব রড়ার িি। 
বযস্ক এবং িূবট  হিখরত একজি জ়ািযকর, করযক ি়ানি স়াি়া েয   ি়া়ে়া  যরর়া ম়াথ়া 
জযর়ে ট়াক, হম়ারমর আর ়ায একট়া নেনঠ  ়েরিি। 
 
আনম িযিঃনখত, কনম্পত স্বরর ব    য়ানর, অি়াহত আনম ম়া খ়ারি েয রক  ়েরত ে়াইনি… 
 
নকন্তু ত়াক়ার ি ি়া হ ়াকনট।  র়ে হযরত  ়াির ি, স়াম়ািয হক়ােক়ারি়া। হডরস্কর ক়ারি 
ের  এর ়া  য়ানর, এবং হত়াত ়ারে হস, ম়ারি আনম ের  য়া–য়া–য়াব? 
 
ত়ার রও হ ়াকনট ত়ারক উর ক্ষ়া করর ি। মরি  য ওর কথ়া শুিরত  ়ারেি ি়া। ক়া ়া 
 রত  ়ারর হেরব,  য়ানর ি ়ার স্বর ে়ে়ার ়া। 
 
িযিঃনখত, আ ি়ারক নডস্ট়াবট কর়ার জরিয, আনম এখি ের  য়ারব়া, ি়ায নেৎক়ার কর  ও। 
 
জ়ািযকর একট়া িীঘটশ্ব়ারসর সরে নেনঠট়া ে়াুঁজ করর ি, উরঠ ি়াুঁ়ে়ার ি,  য়ানররক  ়াি 
ক়ানটরয ের  হির ি, ওর নিরক ত়াক়ার ি ি়া  যটন্ত এবং হির ি জ়াি়া ়ার  িট়াগুর ়া 
সনররয হিয়ার জরিয। 
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জ়াি়া ়ার ব়াইরর আক়ািট়া েয ণীর মরত়া  ়া ; মরি  রে সূযট ডয বরি। জ়ািযকর আব়ার 
হটনবর  নফরর হির ি, বসর ি বযর়ে়া আেয   হম়াে়ে়ার ি, হখয়া ট়া িরজ়ার নিরক। 
 
 য়ানর অনফস ঘরট়ার ে়ারনিক হিখরি। হফ়াে ি়ামক নফনিে  ়ানখট়া হিই; িে কর়া 
রূ ়ার ক  হিই। এট়া নরড -এর হিখ়া হ ়াি়াটটস, ত়ার ম়ারি  রে এই অ নরনেত 
জ়ািযকর  রে হ ডম়াস্ট়ার, এবং ড়াম্ব রড়ার িি, এবং হস,  য়ানর,  র ়া ি়ায অ ীক 
এক মূনতট,  ে়াি বিররর আরির ম়ািযরর্র ক়ারি সমূ্পণট অিৃিয। 
 
অনফরসর িরজ়ায হট়াক়া  ়ের ়া। 
 
এরস়া, ব র ি হ ডম়াস্ট়ার ক্ষীণ করণ্ঠ। 
 
হর়্া  বিররর এক নকরি়ার েয ক , ওর সূে়ার ়া  য়াট  ়ারত। ওর বযরক নিরফরক্টর রূ ়ান  
বয়াজট়া েকেক কররি।  য়ানরর হেরয অরিক  ম্ব়া, নকন্তু ওরও ক়ার ়া েয  । 
 
আস নরড , ব র ি হ ডম়াস্ট়ার। 
 
আ নি আম়ারক হিখ়া কররত বর রিি িরফসর নডর ট? ব   নরড । ওরক ি়ােট়াস 
হিখ়ারে। 
 
বরস়া, ব র ি নডর ট। হত়াম়ার  ়াঠ়ারি়া নেনঠট়া আনম এই ম়াত্র  ়ে়া হির্ কর ়াম। 
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ও , ব   নরড ।  ়াত িযরট়া মযরঠ়া করর িক্ত  রয বস । 
 
ম়াই নডয়ার বয, িরমে়ারব ব র ি নডর ট, আনম সম্ভবত হত়াম়ারক েীরষ্মর িযনটরত স্কয র  
থ়াকরত নিরত  ়ানর ি়া, নিশ্চযই তয নম িযনটরত ব়ান়ে হযরত ে়াও? 
 
ি়া, সরে সরে ব   নরড , আনম বরং হ ়াি়াটটস-এই হথরক য়ারব়া তবযও ওই–নফরর 
য়াওয়ার হেরয 
 
আম়ার মরি  য, িযনটর সময তয নম একট়া ম়াি  এনতমখ়াি়ায থ়ারক়া? ব র ি নডর ট 
হকৌতূ  ী  রয। 
 
নজ, সয়ার, ব   নডর ট,  ়া   রয হিরি হস অল্প। 
 
তয নম ম়াি –জ়াত? 
 
নমরি , সয়ার, ব   হস। ব়াব়া ম়াি , ম়া ড়াইিী। 
 
এবং হত়াম়ার ন ত়া–ম়াত়া িযজি? 
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আম়ার জরন্মর নঠক  ররই ম়া ম়ার়া য়াি, সয়ার। এনতমখ়াি়ায ওর়া আম়ারক হররখরি, 
আম়ার ি়ামকরণ কররত যতট়া সময হ রিরি নঠক ততক্ষণই নতনি হবুঁরে নির ি। আম়ার 
ি়াম হররখ হিরিি নতনি–টম আম়ার ব়াব়ার ি়ারম, ম়াররে়ার ়া আম়ার ি়ানির ি়ারম। 
 
স ়ািযেয নত জ়ানিরয নজি নিরয স্ব়াি করর ি নডর ট। 
 
নবর্যট়া  রে, টম, িীঘটশ্ব়াস হফ র ি নতনি, হত়াম়ার জরিয  যরত়া নবরির্ বযবস্থ়া কর়া 
হযরত়া, নকন্তু বতটম়াি  নরনস্থনতরত… 
 
আ নি আেমণগুন র কথ়া ব রিি, সয়ার?  ব   নরড , এবং  য়ানর আরর়া এনিরয 
হির ়া,  ়ারি হক়াি িে নমস  য। 
 
নঠক িররি, ব র ি হ ডম়াস্ট়ার। ম়াই নডয়ার বয, তয নম হেরব হিরখ়া ট়ামট হির্  র  
হত়াম়ারক এখ়ারি থ়াকরত হিয়া কত ব়ে হব়াক়ামী  রব। নবরির্ করর এই সমরযর 
ট্র্য়ানজক ঘটি়াব ীর আর ়ারক…ওই হমরযট়ার মৃতয য…তয নম হত়াম়ার এনতমখ়াি়ায অরিক 
হবনি নির়া রি থ়াকরব। বস্তুত, ময়ানজক মন্ত্রণ়া ়াযও এখি স্কয   বন্ধ র়াখ়ারই কথ়া 
ে়াবরি। আর আমর়া আেমণক়ারীর  নিি হবর কর়ার ম়ারি এই সব আেমরণর উৎস 
হক়াথ়ায… 
 
নরড র র হে়াখ ব়ে ব়ে  রয হির ়া। 
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সয়ার–ওই হ ়াকনটরক যনি ির়া য়ায…যনি সব অঘটি হথরম য়ায… 
 
তয নম নক ব রত ে়ারে়া? ব র ি নডর ট, স্বরর তীক্ষ্ণত়া এরি, হেয়ারর খ়া়ে়া  রয 
বসর ি। নরড , তয নম নক ব রত ে়ারে়া হয এই সব আেমণ। সম্পরকট নকিয জ়াি? 
 
ি়া, সয়ার, ত়া়ে়াত়ান়ে জব়াব নি  নরড । 
 
তরব,  য়ানর নিনশ্চত হয, হস ড়াম্ব রড়াররক হযমি ি়া বর নি , এট়াও হসই িররির ি়া। 
 
নডর ট আব়ার হ  ়াি নির ি হেয়ারর, স়াম়ািয  ত়াি  রযরিি নতনি। 
 
তয নম হযরত  ়ারর়া, টম… 
 
নরড  ওর হেয়ার হথরক হিরম রূম হথরক দ্রুত হবনররয হি , ওরক অিযসরণ কর  
স়ানর। 
 
ে ন্ত হি়া ়াক়ার নসুঁন়ে নিরয ওর়া ি়াম , অন্ধক়ার কনররড়ারর ি়ারির  ়ানি ব়াইরর  ়েব়ার 
 ়াই ট়ার  ়ারি। নর়ে থ়াম ,  য়ানরও থ়াম , ওরক  ক্ষয কররি  য়ানর।  য়ানর বয রত 
 ়াররি ও নসনরয়াসন  নকিয ে়াবরি। হঠ়াুঁট ক়ামর়ে িরররি। ক ়ার  বন ররখ়া। 
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এর র, হযি  ঠ়াৎ কররই হস একট়া নসদ্ধ়ারন্ত হ ৌঁরি হিরি, হস দ্রুত  ়াুঁটরত শুরু কর , 
 য়ানর িে ীিে়ারব ের রি ওর হ িরি। এন্ট্র়ান্স  র  ি়া হ ৌঁি়ারি়া  যটন্ত ত়ার়া আর 
ক়াউরক হিখরত হ র ়া ি়া। ন ে  বরণটর েয   এবং ি়ান়ে মনন্ডত  ম্ব়া একজি জ়ািযকর 
নরড রক ড়াকর ি ম়ারবট   ়াথররর নসুঁন়েরত ি়াুঁন়েরয। 
 
এরত়া র়ারত নক করি, ঘযরর হব়ে়ারে়া হকি টম? 
 
জ়ািযকররক হিরখ  য়ানরর মযখ  ়া  রয হি । নতনি আর হকউ িি  ে়াি বিররর আরির 
ড়াম্ব রড়ার। 
 
হ ডম়াস্ট়ার আম়ারক হডরকনির ি সয়ার, ব   নরড । 
 
হবি, জ্ব নি নিরয শুরয  র়ে়া, ব র ি ড়াম্ব রড়ার,  য়ানরর নিরক হসই একই অন্তরেটিী 
িৃনষ্টরত ত়ানকরয য়ার সরে  য়ানর খযব ে়া ে়ারব  নরনেত। এখি কনররড়ারর ঘযরর ি়া 
হব়ে়ারি়াই সবরেরয ে়া ,। নবরির্ করর হযর তয … 
 
িেীরে়ারব শ্ব়াস ি়া়ের ি নতনি, নরড রক নবি়ায জ়ানিরয হ ুঁরট ের  হির ি। ওুঁরক 
িৃনষ্টর ব়াইরর ের  হযরত হিখ  নরড  এবং ত়ার র, দ্রুত হস়াজ়া  ়াত়ার র 
ক়ার়াকক্ষগুর ়ার নিরক রওয়াি়া নি , হ িরি অিযসরণ কররি  য়ানর। 
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নকন্তু  য়ানর  ত়াি  র ়া, নরড  ওরক হক়াি  যরক়ারি়া  থ ব়া হি়া ি সয়েরে নিরয য়ারে 
ি়া, ওরক নিরয হি  ওই হসই িরক়ারষ্ঠ হযখ়ারি হেইর র সরে  য়ানরর হ ়ািি ক্ল়াস  য। 
টেটগুর ়া জ্ব়া ়ারি়া  যনি, এবং নরড  যখি িরজ়াট়া ি়ায বন্ধ করর নি  হঠর ,  য়ানর 
তখি শুিয ম়াত্র নরড রকই হিখরত হ র , িরজ়ার  ়ারি ক়ারঠর মরত়া নস্থর  রয আরি, 
ব়াইররর  থট়ার নিরক  ক্ষয র়াখরি। 
 
 য়ানরর মরি  র ়া ওর়া ওখ়ারি ি়ায একঘন্ট়া িরর ররযরি। ও শুিয হিখরত  ়ারে 
িরজ়ায নরড র র অবযবট়া, ফ়াুঁক নিরয ত়ানকরয ররযরি, মূনতটর মরত়া অর ক্ষ়া কররি। 
এবং যখি  য়ানর আি়া ি়া়ে , ে়া ়া উরত্তজি়াও করম হির ়া, এবং বতটম়ারি নফরর 
আস়ার ইে়া জ়ািরত শুরু কর , ও শুিরত হ র ়া িরজ়ার ও ়ারর নকিয একট়া ি়েরি। 
 
হকউ একজি  ়া নটর  নটর  আসরি। হস শুি , হযই হ ়াক ও আৰু নরড  হযখ়ারি 
 যনকরয ররযরি হসই িরজ়াট়া হ নররয হি । নরড  ি়ায়ার মরত়া নিিঃিে, িরজ়া নিরয 
েয ন স়ারর হবর  র ়া এবং অিযসরণ কররত  ়াি ।  য়ানরও অিযসরণ কররি  ়া নটর  
নটর , ও েয র  হিরি ওর িে হকউই শুিরত  ়ারব ি়া। 
 
সম্ভবত  ়াুঁে নমনিট ওর়া  ়ারযর িে অিযসরণ কর , হয  যটন্ত ি়া নরড   ঠ়াৎ হথরম 
ি়াুঁ়ে়ার ়া, ওর ম়াথ়াট়া িতয ি িরের উৎরসর নিরক ক়াত কর়া।  য়ানর শুি  ক়াুঁে কয়াে 
করর একট়া িরজ়া হখ়া ়ার িে  র ়া, ত়ার র হকউ একজি ে়াে়া ি ়ায নফস নফস 
কররি। 
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এরস়া…এখ়াি হথরক ব়ার কররত  রব হত়াম়ারক…এরস়া…ব়ারের হেতরর এরস়া… 
 
ি ়ার স্বরট়া  নরনেত  নরনেত হঠক   য়ানরর ক়ারি। 
 
 ঠ়াৎ নরড  হক়াি়া হথরক  ়ানফরয উঠ ।  য়ানর হি  হ িি হ িি। ও হিখরত হ র ়া 
নবি়া রি ী একট়া হির র ক়াঠ়ারম়া একট়া হখ়া ়া িরজ়ার স়ামরি উবয  রয আরি,  ়ারি 
একট়া নবর়াট ব়াে। 
 
ইনেনিং, রুনবয়াস, ব   নরড  তীক্ষ্ণ করণ্ঠ। 
 
হির নট ি়ে়াম করর িরজ়া বন্ধ করর উরঠ ি়াুঁ়ে়ার ়া। 
 
তয নম এখ়ারি নিরে নক করি, টম? 
 
নরড  আরর়া ক়ারি হির ়া। 
 
হখ  খতম, ব   হস। হত়াম়ারক আম়ার িনররয নিরত  রব, রুনবয়াস। ওর়া ব রি 
হ ়াি়াটটস বন্ধ করর হিয়া  রব যনি  ়াম ়াগুর ়া বন্ধ ি়া  য। 
 
তয নম নক 
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আনম মরি কনর ি়া তয নম ক়াউরক  তয়া কররত হেরযি। নকন্তু ি়ািব কখরি়া ে়ার ়া হ ়ার্ 
ম়ারি ি়া। আনম মরি কনর তয নম  যরত়া এট়ারক শুিয  ়াত– ়া হির়ে হের়ে হব়ে়াব়ার জরিয 
হির়েরি এবং 
 
এট়া কখরি়া ক়াউরক  তয়া কররনি! ব   নবি়া রি ী হির নট, বন্ধ িরজ়াট়ারক আ়ে়া  
করর ওর হ িি হথরক একট়া অদ্ভযত িররির ি়ে়াে়ে়া আর নক্লনকং িে শুিরত হ র ়া 
 য়ানর। 
 
বয রত  ়ারি রুনবয়াস, ব   নরড , আরর়া ক়ারি ের  হির ়া হস। আি়ামীক়া  মৃত 
হমরযনটর ব়াব়া-ম়া এখ়ারি আসরিি। কম হস কম হ ়াি়াটটন্স হত়া এট়া কররত  ়ারর হয, 
হয ি়ািবট়া ওরির হমরযরক  তয়া করররি হসট়ার  তয়া নিনশ্চত কর়া। 
 
ও, কররনি! িজটি করর উঠ  হির নট, অন্ধক়ার কনররড়ারর ওর িনতধ্বনি হি়াি়া হি  হস 
কখরি়া কররব ি়া! হস ি়া! 
 
সরর ি়াুঁ়ে়াও, ব   নরড , ওর জ়ািযিণ্ড হবর কর । 
 
 ঠ়াৎ ওর মন্ত্র কনররড়ারট়ারক জ্ব ন্ত ব়ানতরত আর ়ানকত কর । নবি়া রি ী হির নটর 
হ িরির িরজ়াট়া এত হজ়ারর খযর  হির ়া হয ও উরট়া নিরক হিয়ার  নিরয আির়ে 
 ়ের ়া। এবং ওর হেতর হথরক হবর  রয এর ়া এমি একট়া জন্তু, য়া হিরখ  য়ানর 
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একট়া িীঘট তীক্ষ্ণ আতটি়াি করর করর উঠ , হযট়া অবিয হস ি়া়ে়া আর হকউই শুিরত 
হ র ়া ি়া। 
 
একট়া নবি়া , স়ামরির নিরক  য ুঁরক আরি এমি, হর়াম সবটস্থ হি , এবং ক়ার ়া  ়ারযর 
একট়া জযট, অরিক হে়ারখর িয যনত এবং এক হজ়া়ে়া তীক্ষ্ণ হব্লরডর মরত়া ি়ার়ার ়া স়া়ে়ানি–
নর়ে ত়ার জ়ািযও আব়ার তয   , নকন্তু ততক্ষরণ হিরী  রয হিরি। নজনিসট়া ওর উ র 
নিরয িন়েরয দ্রুতরবরি ের  হির ়া, কনররড়ারট়া হেি করর এবং িৃনষ্টর ব়াইরর। নরড  
উরঠ ি়াুঁ়ে়ার ়া, ওট়ার হ িরি ত়ানকরয ররযরি; ওর জ়ািযিণ্ড আব়ার তয   , নকন্তু 
নবি়া রির র হির ট়া  ়াফ নিরয ওর উ র  ়ে , িণ্ডট়া ওর  ়াত হথরক হকর়ে নিরয 
ওরক হফর  নি , নেৎক়ার করর উঠ , হি়াওওওওওওও! 
 
িৃিযট়া আব়ার ঘযর , অন্ধক়ার সমূ্পণট  র ়া,  য়ানরর মরি  রে ও উ র হথরক  ়েরি, 
এবং ি  করর হস  ়ে , ঈির র মরত়া  ়াত– ়া িন়েরয ওর নবি়াি়ায নেনফন্ডর 
হ ়ারস্টর । ওর হ রটর উ র নরড ন র ড়াযনরট়া হখ়া ়া  র়ে ররযরি। 
 
িম নফরর  ়াওয়ার আরিই িরজ়াট়া খযর  হি  এবং হেতরর এক়া রি। 
 
এই হয তয নম, ব   হস। 
 
 য়ানর উরঠ বস , ও ঘ়ামরি আর ক়াুঁ রি। 
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নক  রযরি? নজজ্ঞ়াস়া কর  রি, েয হ রয ওর নিরক ত়ানকরয। 
 
 য়ানেড, রি।  ে়াি বির আরি স্থ য়ানেড খযর নি  হেম্ব়ার অফ নসরেটস। 
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েক্রণটর যাি ফাে 
 
 য়ানর, রি এবং  ়ারনমওি সব সমযই জ়ািত হয নবর়াট এবং ি়ািবীয জীরবর িনত 
 য়ানেরডর একনট িযিঃখজিক  িন্দ ররযরি। হ ়াি়াটটস-এ ত়ারির িথম বরর্টর সময হস 
ত়ার হি়াট্ট ক়ারঠর ব়ান়েট়ারত ড্র়ািি  ়া রির হেষ্ট করররি। এবং ত়ার হসই তিতয়াক়ার 
নতি–ম়াথ়াওয়া ়া কয কয র, য়ার ি়াম ও হররখনি  ফ্ল়ানফ, ওট়ার কথ়া ওর়া অরিকনিি েয  রব 
ি়া। এবং ব়া যক়ার   য়ানেড যনি হি়ারি হক়াথ়াও একনট ি়ািব  যকরি়া ররযরি তরব 
ওট়ারক এক িজর হিখ়ার জরিয  য়ানেড সব নকিযই কররত  ়ারর। হস  যরত়া হেরবনি  
এরত়া নিি িরর ি়ািট়ারক বন্দী করর র়াখ়া  রযরি, এট়া একট়া  জ্জ়ার বয়া ়ার, এবং 
ওট়ার একট়া সযরয়াি  ়াওয়া উনেৎ হখ়া ়া য়াযি়ায  ়াত  ়া–গুর ়া ি়ে়ারি়ার জিয;  য়ানর 
কল্পি়া কররত  ়ারর হতর বিররর  য়ানেড ওট়ার ি ়ায ক ়ার  র়ারে। এবং হস এট়াও 
নিনশ্চত হয  য়ানেরডর কখিও ক়াউরক  তয়া কর়ার উরদ্দিয নি  ি়া। 
 
এখি  য়ানরর ম়ার  ম়ার  আফরস়াস  য নরড -এর ড়াযনর নিরয ক়াজ কর়ার উ ়ায 
আনবস্ক়ার কর়ার জরিয। ব়ার ব়ার রি এবং  ়ারনমওি ওরক ব রত বর  নক হস হিরখরি, 
এক সময হস ম়ািনসক ে়ারবই অসযস্থ  রয হি  এক ঘটি়া ব়ার ব়ার ব রত ব রত এবং 
এর র একই কথ়া ব়ার ব়ার আর ়ােি়া কররত কররত। 
 
নরড   যরত়া েয   হ ়াকট়ারক িররনি , ব    ়ারনমওি।  যরত়া অিয হক়াি ি়ািব 
ম়ািযরর্র উ র  ়াম ়া ে়া ়ানে … 
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ঐ স্থ়ারি কযট়া ি়ািব র়াখ়া হযরত  ়ারর, তয নম নক মরি করর়া? ররির নিরবট়াি িশ্ন। 
আমর়া সব়াই জ়ানি  য়ানেডরক বন স্ক়ার কর়া  রযনি , ব    য়ানর িযিঃরখর সরে। এবং 
 য়ানেডরক হবর করর হিয়ার  র নিশ্চযই  ়াম ়া বন্ধ  রয নিরযনি । ি়া  র  নরড  
 িক হ ত ি়া। 
 
রি অিয এক ি়ার়ায িশ্ন কর । 
 
নরড রক মরি  য  ়ানসটর মরত়াই–নকন্তু ওরক  য়ানেরডর ও র িজর র়াখরত হক 
বর নি ? 
 
নকন্তু, ি়ািবট়া একজিরক  তয়া কররনি  রি, ব    ়ারনমওি। 
 
এবং ওর়া যনি হ ়াি়াটটসট বন্ধ করর হিয তরব, নর়েরক হক়াি এক ম়াি  এনতমখ়াি়ায 
হযরত  রত়া, ব    য়ানর। ওখ়ারি থ়াক়ার হেষ্ট়া কর়ার জরিয আনম ওরক হি়ার্ নিরত  ়ানর 
ি়া… 
 
 রি ওর হঠ়াুঁট ক়াম়ে়া । ত়ার র নেি়ােস্ত রি িশ্ন কর ,  য়ানেরডর সরে হত়াম়ার 
িকট়ািট অয়ান রত হিখ়া  রযনি , ত়াই ি়া,  য়ানর? 
 
হস একট়া ম়াংস–হখরক়া ি়ারির িনতরর়ািক নকিনি , েটজ নি জব়াব নি   য়ানর। 
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ওর়া নতিজি নিরব  রয হি । িীঘটক্ষণ েয   করর থ়াক়ার  র  ়ারনমওি একটয  নেি়ােরর 
সবরেরয জনট  িশ্নট়া কর : হত়ামর়া নক মরি করর়া আম়ারির নিরয  য়ানেডরক এ 
বয়া ়ারর নজজ্ঞ়াস়া কর়া উনেৎ? 
 
 ওট়া একট়া আিন্দময স়াক্ষ়াৎ  রব, ব   রি।  ়ার ়া,  য়ানেড, আম়ারির বর ়া, সম্প্রনত 
তয নম নক হক়াি হ ়ামওয়া ়া এবং উন্মত্ত নকিয এখ়ারি হির়ে হররখরি? 
 
সবরিরর্ ত়ার়া নঠক কর  হয আররকট়া  ়াম ়া ি়া  ওয়া  যটন্ত  য়ানেডরক ত়ার়া নকিযই 
ব রব ি়া। এবং নিরির  র নিি ের  য়ারে তবযও অিনররী করন্ঠর হক়াি নফসনফস 
হি়াি়া য়াযনি, ওর়া আি়া কর  এর র আর  য়ানেডরক নজজ্ঞ়াস়া করব়ার িরক়ার  রব 
ি়া, হকি ত়ারক স্কয   হথরক বন স্ক়ার কর়া  রযনি । ি়ায ে়ার ম়াস  রয হি  জ়ানস্টি 
এবং ি়ায–ম়াথ়া ীি নিকরক েরয অস়া়ে কর়া  রযরি, এবং ি়ায সকর ই ে়াবরত শুরু 
কর ,  ়াম ়াক়ানর হযই হ ়াক ি়া হকি, নেরনিরির জিয হথরম হিরি। ন েস ত়ার 
ও , ট়ার, তয নম  ুঁে়া, ি়াি হিরয হিরয  ়াুঁন রয উরঠরি, একনিি  ়াবট নজ ক্ল়ারস আনিট 
ময়াকনম ়াি অতযন্ত নবিরযর স়ারথ এক ব়া নত  ়াফ়ারি়া বয়ারের ি়াত়া এনিরয নিরত 
অিযরর়াি কর  এবং ম়ােট ম়ারস নতি িম্বর েীি  ়াউরজ করযকনট হমিরড্রক ককটি স্বরর 
 ়ানটট নি । এরত িরফসর স্প্র়াউট খযবই খযনি  র ি। 
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হয ময ূরতট ওর়া একজি আর একজরির  রট হযরত শুরু কররব, আমর়া জ়ািব হসই 
ময ূতট হথরক ওর়া  যরর়া যনর স়াব়া ক  রয হিরি, নতনি  য়ানররক ব র ি। ত়া র  আমর়া 
 ়াস ়াত়ার র ওই অসযস্থরির স়ানররয তয  রত  ়ারব। 
 
*** 
 
ইস্ট়ার িযনটর সময নেতীয বরর্টর ি়াত্ররির িতয ি একট়া নকিয ে়াবরত ব ়া  র ়া। তৃতীয 
বরর্টর নবর্য হবরি হিয়ার সময ত়াুঁরির এরস হিরি, নবর্যট়া অন্তত  ়ারনমওি নসনরয়াসন  
ে ণ কর । 
 
এট়া আম়ারির  যরর়া েনবর্যতরকই িে়ানবত কররত  ়ারর, ব   হস  য়ানর আর রিরক, 
ওর়া িতয ি নবর্রযর ত়ান ক়া হকরট, ম়ার  ম়ার  নটক নেহ্ন নিরে। 
 
আনম হ ়ািিস হির়ে নিরত ে়াই, ব    য়ানর। 
 
আমর়া ত়া  ়ানর ি়া, ব   রি নবর্ণ্ণে়ারব। আম়ারিররক সবগুর ়া  যররি়া নবর্যই র়াখরত 
 রব, ি়া র  হত়া আনম নডরফন্স এরিি ড়াকট আটটস হির়ে নিত়াম। 
 
নকন্তু ওট়া খযবই গুরুে ূণট। ব    ়ারনমওি, মরি আঘ়াত হ রযরি হস। 
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 ক ়াটট আম়ারির হযে়ারব  ়ে়াি, হসে়ারব িয, ব   রি। ওুঁর ক়াি হথরক আনম নকিযই 
নিনখনি শুিয ন নেরির মযক্ত করর নিরত হিই–ি়া়ে়া। 
 
হিনে   ংবটমরক ত়ার  নরব়াররর সব জ়ািযকর আর ড়াইিীর  ক্ষ হথরক নেনঠ  ়াঠ়ারি়া 
 রযরি, সব়াই ত়ারক উ রিি নিরযরি নবর্য ব়াি়াই কর়ার বয়া ়ারর। 
 
নবভ্র়ান্ত এবং উনেে  রয ও নবর্রযর ত়ান ক়া নিরয বস , ওর নজহ্ব়া হবনররয ররযরি 
হঠ়াুঁরটর ফ়াুঁক নিরয। নজরজ্ঞস কররি এরক ওরক এনরথময়ানন্স আর ি়ােীি নটউটনিক 
বণটম়া ়ার ে়ার়্া রূ  এর মরিয হক়ািট়া হবনি কনঠি। নডি থম়াস,  য়ানরর মরত়াই হয 
ম়াি রির মরিয ব়ে  রযরি, নবর্য ব়াি়াইরযর ক়াজট়া হির্ করররি হে়াখ বন্ধ করর 
ত়ান ক়ায জ়ািযিণ্ড নিরয। হয নবর্রযর ও র ওট়া  র়েরি, হস নবর্যই ও হবরি নিরযরি। 
 ়ারনমওি ক়ারর়া হক়ারি়া উ রিি হিযনি সব গুর ়া নবর্যই নিরয নিরযরি। 
 
আঙ্ক  ে়ারিি এবং আন্ট হ তয নিয়া নক ে়াবরতি যনি এরিররক জ়ািয নবিয়ায ত়ার 
কয়ানরয়ার সম্পরকট নজজ্ঞ়াস়া কর়া  রত়া, এট়া হেরব  য়ানর নিরজর মরিই করঠ়ারে়ারব 
 ়াস । এমি িয হয হকরি়া উ রিি  ়াযনিিঃ  ়ানসট উইসন  ত়ার অনেজ্ঞত়া বন্টি 
কররত খযবই আে ী নি । 
 
নিেটর করর তয নম নক কররত ে়াও  য়ানর, ব   হস। েনবর্যৎ সম্পরকট ে়াবি়া কখরি়াই খযব 
আি়াম  য ি়া, হসই ক়াররণ আনম সয ়ানরি কররব়া নডে়াইরিিি অথট়াৎ েনবর্যৎ কথি 
ি়াও। হ ়ারক বর  ম়াি  স্ট়ানড খযবই িূবট  নবকল্প। নকন্তু বযনক্তিতে়ারব আনম নবশ্ব়াস 
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কনর অ–জ়ািযকর সম্প্রি়ায সম্পরকট জ়ািযকররির িেীর জ্ঞ়াি থ়াক়া উনেৎ, নবরির্ করর 
যনি ওর়া অ–জিযকররির মরিয ক়াজ কররত ে়ায–আম়ার ব়াব়ারক হিরখ ত়ারক সবসমযই 
ম়াি রির বয়া ়ার নিরয ম়াথ়া ঘ়াম়ারত  রে। আম়ার ে়াই ে়ান ট ব়াইরর ব়াইরর থ়াক়া 
ট়াইর র, হস জরিয হস ময়ানজকয়া  জীবরির যন্ত্র়ানির নবর্রয  ়ে়ারি়াি়া কররি। হত়াম়ার 
নিজস্ব ক্ষমত়া অিযয়াযী নসদ্ধ়ান্ত ি়াও,  য়ানর। 
 
*** 
 
নেনফল্ডররর  রবতটী নকনডে হখ ়া  ়াফ  ়াফরির সরে। িনত র়ারত নডি়াররর হিরর্ 
এয়াকনটস কর়ার জিয ে়া ়াে়ান  কররি উড।  য়ানরর এখি নকনডে আর হ ়াম ওয়াকট 
ি়া়ে়া অিয নকিযর জিয সমযই হিই। য়াই হ ়াক, হট্র্নিং হসিিট়া আরির হেরয ে়া  
 রে, অন্তত শুকরি়া  রে। িনিব়াররর ময়ারের আরির সন্ধয়ায হস হি  হ ়ারস্টর  ওর 
 ়া়েয ট়া র়াখরত, অিযেব কররি ও নেনফল্ড়াররর নকনডে ক়া  হজত়ার সম্ভ়াবি়া এখি হয 
হক়াি সমরযর হেরয হবনি। 
 
নকন্তু ওর উৎফয ল্লে়াব হবনিক্ষণ থ়াক  ি়া। হ ়ারস্টর র নসুঁন়ের ম়াথ়ায হস হিনে  
 ংটরমর হিখ়া হ  , ওরক খযব নক্ষপ্ত হিখ়ারে। 
 
 য়ানর–জ়ানি ি়া হক এট়া করররি। আনম শুিয এমি 
 
 য়ানরর নিরক েরয েরয ত়ানকরয িরজ়াট়া হঠর  খয   ও 
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 য়ানরর ট্র়্ারঙ্কর হেতররর নজনিস সব এনিক ওনিক সি়ে়ারি়া নিট়ারি়া। ওর আ নখল্ল়াট়া 
হিুঁ়ে়া হমর র ও র  র়ে র হটরি ি়াম়ারি়া  রযরি এবং ওর ড্রয়ারট়া হটরি ব়ার কর়া 
 রযরি হবড স়াইড কয়ানবরিট হথরক, ময়ারট্র্স-এর ও র হেতররর নজনিসগুর ়া ি়ে়ারি়া। 
 
 য়ানর নবি়াি়ার ক়ারি হি , মযখ নবেরয  ়া, ঐরেল্স উইথ ট্র্ স-এর করযকট়া হিুঁ়ে়া 
 ়াত়া ম়ান়েরয হযরত  র ়া ত়ারক। 
 
হস এবং হিনে  ে়ািরগুর ়া নবি়াি়ায তয  রত তয  রত, রি, নডি আর নসম়াস ঘরর েয ক । 
হজ়ারর কসম হখ  নডি। 
 
নক  রযরি,  য়ানর? 
 
হক়াি ি়ারণ়া হিই, ব    য়ানর। নকন্তু রি  য়ানরর হ ়াি়াকট়া  রীক্ষ়া করনি । সবগুর ়া 
 রকট ব়াইররর নিরক হসর কর়া। 
 
হকউ একজি নকিয একট়া খয ুঁজনি , ব   রি। হক়াি নকিয নক  ়াওয়া য়ারে ি়া? 
 
 য়ানর একট়া একট়া করর তয র  ট্র়্ারঙ্ক িয ুঁর়ে ম়াররি।  ক ়ারটটর হির্ বইট়া ট্র়্ারঙ্ক িয ুঁর়ে 
হিয়ার  র হস বয রত  ়ার  নক হখ়ায়া হিরি। 
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নরড -এর ড়াযনরট়া হিই, নিম্ন করণ্ঠ ব   হস রিরক। 
 
নক? 
 
 য়ানর িরজ়ার নিরক ম়াথ়া  ়াুঁক়ার ়া, রি ওরক অিযসরণ কর । ওর়া দ্রুত নেনফল্ডর 
কমি রুরম ের  এর ়া, ওট়া অরিটক খ়ান , ওখ়ারি ওর়া  ়ারনমওি, ও এক়া বরস ি়ােীি 
রূিরক হমড ইনজ  ়েনি । 
 
নবেরয  তবযনদ্ধ  রয হি   ়ারনমওি খবরট়া শুরি। 
 
নকন্তু, শুিযম়াত্র একজি নেনফল্ডরই েয নরট়া কররত  ়ারর–আর হকউ হত়া আম়ারির 
 ়াসওয়াডট জ়ারি ি়া… 
 
নঠক ত়াই, ব    য়ানর। 
 
*** 
 
 রনিি ঘযম ে়া  েমৎক়ার সূযট়ার ়াক, আর ়া এবং ত়াজ়া ব়াত়ারস। 
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নকনডে হখ ়ার এরকব়ারর আিিট  নররবি, নেনফল্ডর হটনবর  উৎস়ার র সরে উড ব   
নটরমর সকর র হিরট নডম তয র  নিরত নিরত।  য়ানর নক  র ়া ব়াক অ , হত়াম়ার একট়া 
ে়া  ি়াস্ত়া িরক়ার। 
 
 য়ানর ত়ানকরয আরি নেনফল্ডর হটনবর র েীর়ের নিরক, ে়াবরি নরর র ড়াযনরর িতয ি 
ম়ান ক এরকব়ারর ত়ার হে়ারখর স়ামরি ররযরি নক ি়া।  ়ারনমওি ওরক ব রি েয নর 
সম্পরকট নরর ়াটট কর়ার জরিয, নকন্তু কথ়াট়া  য়ানরর  িন্দ  যনি। ত়া র  নটে়াররক ড়াযনর 
সম্বরন্ধ সব কথ়াই বর  নিরত  রব এবং ব রত  রব কতজি জ়ািত  ে়াি বির আরি 
হকি  য়ানেডরক স্কয   হথরক বন স্ক়ার কর়া  রযনি ? হস হসই বযনক্ত ন রসরব নেনহ্নত  রত 
ে়ায ি়া, হয আব়ার নবর্যট়া িক়ারিয নিরয এরসরি। 
 
রি এবং  ়ারনমওরির সরে হেট    হির়ে নকনডে-এর নজনিসগুন  আি়ার জরিয 
য়াওয়ার  রথ আররকনট খযবই গুরুতর উরেি হয়াি  র ়া  য়ানরর ত়ান ক়ায। হযই ম়াত্র 
নসুঁন়ের ম়াবট  ি়ার   ়া নিরযরি অমনি শুিরত হ র ়া আব়ার: এইব়ার  তয়া 
করর়া…আম়ারক নিুঁ়েরত ি়াও…হ ুঁর়ে়া… 
 
হস হজ়ারর নেৎক়ার করর উঠ  এবং রি আর  ়ারনমওি িযজরিই েরয ত়ার ক়াি হথরক 
 ়ানফরয িূরর সরর হির ়া। 
 
ওই কণ্ঠস্বরট়া! ব    য়ানর, ক়াুঁরির ও র নিরয ত়ানকরয। আনম এইম়াত্র আব়ার ওট়া 
শুি ়াম–হত়ামর়া হি়ারি়ানি? 
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রি ম়াথ়া ি়া়ে , ওর হে়াখ ি়াি়াব়ে়া।  ়ারনমওি অবিয, ওর নিরজর ক ়ার  ে়া ়ে নি । 
 
 য়ানর–আম়ার মরি  য এইম়াত্র আনম নকিয বয রত হ ররনি! আম়ারক  ়াইরব্ররীরত হযরত 
 রব। 
 
এবং হিৌর়ে উরঠ হির ়া নসুঁন়ে নিরয। 
 
ও নক বয  ? ব    য়ানর অিযমিস্কে়ারব, তখি ও ে়ারনিক হিখরি, ব ়ার হেষ্ট়া কররি 
হক়ারেরক কণ্ঠস্বরট়া আসরি। 
 
হস আম়ার হেরয হবনি ি়ানযে ি়ায, ব   রি ম়াথ়া  ়াুঁনকরয। নকন্তু ওরক  ়াইরব্ররীরত 
হযরত  রব হকি? 
 
ক়ারণ ওট়াইরত়া  ়ারনমওি করর, ব   রি ক়াি আুঁনকরয। যখিই হক়াি সরন্দ , য়াও 
 ়াইরব্ররীরত। 
 
 য়ানর ি়াুঁন়েরয আরি, অনস্থর সংকল্প, কণ্ঠস্বরট়া আব়ার হি়াি়ার হেষ্ট়া কররি, নকন্তু এখি 
হ িরি হেট    হথরক হ ়াকজি হবনররয আসরত শুরু করররি। কথ়া ব রি হজ়ারর 
হজ়ারর, স়ামরির িরজ়া নিরয হবনররয নকনডে ন রের নিরক য়ারে। 
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তয নম বরং য়াও, ব   রি। ি়ায এি়ারর়াট়া ব়ারজ েয  –ময়ােট়া। 
 
নেনফল্ডর ট়াওয়ারর হিৌর়ে উঠ   য়ানর, ওর নিশ্ব়াস িযই  ়াজ়ারট়া নি  এবং হখ ়ার ম়ারঠর 
নের়ের সরে হয়াি নি , নকন্তু ওর মি  র়ে আরি িূিট–ি়াস়ারি অিনররী কণ্ঠস্বররর সরে, 
এবং যখি হস হড্রনসং রুরম রক্ত ়া  জ়ানসটট়া  ়েরি তখি ত়ার একম়াত্র স়ান্তি়া  রে 
সকর ই এখি ম়ারঠ হখ ়া হিখরব বর । 
 
িব  উরত্তজি়া আর  ়াতত়ান র মরিয িযই টীম ম়ারঠ িরবি কর । ওয়ামট আর র জিয 
অন ে়ার উজ হি়া  হ ়াস্টগুর ়ার ে়ারনিরক ও়ে়ার জরিয হির ়া। ম়াি়াম হ ব গুর ়া 
ি়া়ের ি। কয়াি়ারী   যি জ়ানসট  র়া  ়াফ ়াফ-এর হিয়ারর়া একরত্র হি়া   রয হকৌি  
নিরয হির্ ময ূরতটর আর ়ােি়া কররি। 
 
 য়ানর ওর  ়ের ও র উঠনি , তখিই িরফসর ময়াকরি়াি়াি রক হিখ়া হি  আসরিি 
নবর়াট একট়া রক্ত ়া  হমি়ারফ়াি  ়ারত, নকিযট়া হিৌর়ে, নকিযট়া দ্রুত হ ুঁরট। 
 
 য়ানরর হৃৎন ন্ডট়া  ়াথররর মরত়া ে়ানর হব়াি  র ়া। 
 
এই ময়াে ব়ানত  কর়া  রযরি, হমি়ারফ়ারি ব র ি িরফসর ময়াকরি়াি়াি , িিটক েনতট 
হস্টনডয়ামরক উরদ্দিয করর। ে়ারনিক হথরক নেৎক়ার আর বযউউ ধ্বনি হি়াি়া হি । 
অন ে়ার উডরক মরি  র ়া নবধ্বস্ত, ি়াম  এবং ও ি়া খযর ই িরফসর ময়াকরি়াি়াির র 
নিরক হিৌর়ে হির ়া। 
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নকন্তু িরফসর? নেৎক়ার কর  ও, আম়ারির হখ রত  রব…ক়া … নেনফল্ডর… 
 
ওরক উর ক্ষ়া করর ি িরফসর, হমি়ারফ়ারি ব রত  ়াির ি, সব ি়াত্ররক ত়ারির  ়াউজ 
কমি রুরম হযরত  রব, হযখ়ারি ত়ারির আরর়া তথয জ়াি়ারবি হ ডস অফ  ়াউজ। যত 
ত়া়ে়াত়ান়ে সম্ভব, নিজ! 
 
ত়ার র হমি়ারফ়াি ি়ানমরয নতনি ময়ানররক ড়াকর ি। 
 
 ট়ার, আম়ার মরি  য তয নম বরং আম়ার স়ারথ এরস়া… 
 
অব়াক  রয ে়াবরি  য়ানর এব়ারও নকে়ারব ত়ারকই সরন্দ  কররিি নতনি,  য়ানর হিখ  
নবক্ষয ি েী়ে হথরক নিরজরক নবনেন্ন কররি রি; ওর়া রওয়াি়া হিয়ার সরে সরে রিও 
হিৌর়ে এর ়া ক়ারি। িরফসর ময়াকরি়াি়াি  আ নত্ত করর ি ি়া,  য়ানর অব়াক  র ়া। 
 
 য়াুঁ, হসই ে়া , তয নমও আম়ারির সরেই এরস়া, উইসন । 
 
ওরির ে়ার ়াি নিরয েী়ে করর য়ার়া নফরর য়ারে হখ ়া ব়ানত  কর়ায অসরন্ত়ার্ িক়াি 
কররি। রি হির উনেে হিখ়ারে।  য়ানর এবং রি িরফসর ময়াকরি়াি়াি রক অিযসরণ 
করর স্কয র  নফর  ম়ারবট   ়াথররর নসুঁন়ে হেরে উ রর, নকন্তু এব়ার ত়ারিররক ক়ারর়া 
অনফরস নিরয য়াওয়া  র ়া ি়া। 
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ওর়া য়ারে  ়াস ়াত়ার র নিরক। নকিযট়া আঘ়াত হ রত  ়ারর হত়ামর়া, আশ্চযট িম্রে়ারব 
ব র ি িরফসর ময়াকরি়াি়াি । আররকনট  ়াম ়া  রযরি…আররকনট ড়াব   ়াম ়া। 
 
 য়ানরর হেতরট়া েয়াব  ে়ারব  ়ানফরয উঠ  েয়ািকে়ারব। িরফসর ময়াকরি়াি়াি  
িরজ়াট়া খয র ি,  য়ানর আর রি হেতরর হি । 
 
ম়াি়াম  মরফ্র  য ুঁরক আরিি  েম বরর্টর একজি ি়াত্রীর উ র, হমরযনটর েয   
হক়াুঁক়ে়ারি়া। হমরযনটরক নেিরত  ়ার   য়ানর, র য়ারেিক্লর েয   করর এই হমরযনটরকই 
নিথ়ানররির কমি রুরমর কথ়া নজজ্ঞ়াস়া কররনি । এবং ওর  ়ারির নবি়াি়ায 
 
 ়ারনমওি! আতটি়াি করর উঠ  রি। 
 
 ়ারনমওি শুরয আরি এরকব়ারর নস্থর, ওর হে়াখ হখ়া ়া এবং ক়াুঁরের মরত়া স্বে। 
 
ওরিররক  ়াইরব্ররীর ক়ারি  ়াওয়া নিরযরি, ব র ি িরফসর ময়াকরি়াি়াি । আম়ার 
মরি  য ি়া হত়াম়ারির হকউ এট়া সম্পরকট ব রত  ়াররব? এট়া শুরির  ়ারি হমর রত 
 ়াওয়া নিরযরি… 
 
ত়ার  ়ারত একট়া হি়াট্ট হি়া  আযি়া। 
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 য়ানর আর রি ম়াথ়া ি়া়ে , িযজরিই ত়ানকরয আরি  ়ারনমওরির নিরক। 
 
আনম নেনফল্ডর ট়াওয়ার  যটন্ত হত়াম়ারির সরে য়ারব়া, ব র ি িরফসর ময়াকরি়াি়াি  
ে়ারী করণ্ঠ। য়াই হ ়াক আম়ারক ি়াত্ররির িনত নকিয ব রতই  রব। 
 
*** 
 
সব ি়াত্ররক ত়ারির  ়াউজ কমি রুরম সন্ধয়া িযট়ার মরিয নফররত  রব। ওই সমরযর 
 র হকউই হ ়ারস্ট  হথরক ব়াইরর য়ারব ি়া। ক্ল়ারস য়াওয়ার সময হত়াম়ারির সরে 
একজি করর নিক্ষক য়ারবি। হক়াি ি়াত্রই নিক্ষরকর স়া েযট ি়া়ে়া ব়াথরুম  যটন্ত 
বযব ়ার কররব ি়া।  রবতটী সক  নকনড িনিক্ষণ এবং ময়াে স্থনিত কর়া  রযরি। আর 
হক়াি স়ান্ধয কমটক়াণ্ড  রব ি়া। 
 
কমি রুম েনতট নেনফল্ডরর়া িরফসর ময়াকরি়াি়াির র বক্তবয শুি  নিররব। হয  ়ােটরমন্ট 
হথরক নতনি  ়েনির ি হসট়া হি়া  করর গুনটরয নির ি, ির়া ি ়ায ব র ি, আম়ার 
 যরত়া ব ়ার অর ক্ষ়া র়ারখ ি়া হয খযব কম সমযই আনম এমি হবিি়া ত  রযনি। মরি 
 রে এসব  ়াম ়ার হ িরির অ র়ািীরক ির়া ি়া সম্ভব  র  স্কয   বন্ধ করর হিয়া  রব। 
য়ার়াই এ সম্পরকট নকিয জ়ারিি আনম ত়ারিররক এনিরয এরস আম়ারির ক়ারি ব ়ার 
জরিয আরবিি জ়াি়ানে।  
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িনবর িতট নিরয আি়ান়ের মরত়া হবনররয হির ি নতনি। এবং নেনফল্ড়ারর়া সরে সরে 
কথ়া ব রত শুরু কর । 
 
িযজি নেনফল্ডর  ়াম ়ার নিক়ার, একজি নেনফল্ডর েূতরক ি়া িররও ব ়া য়ায, একজি 
র য়ারেি এবং একজি  ়াফ  ়াফ, আেয   গুরি ব   জমজ উইসন রির বন্ধয   ী জডট়াি। 
হক়াি নিক্ষক নক হখয়া  কররিনি হয নিথ়ানরি়া সব়াই নির়া রি ররযরি? এট়া নক স্পষ্ট 
িয হয এই সব  ়াম ়া নিথ়ানরিরির নিক হথরকই  রে? নিথ়ানররির বংিির, 
নিথ়ানররির ি়ািব–ওর়া সব নিথ়ানররক হবর করর হিয ি়া হকি? িজটি করর উঠ  হস। 
 
 ়ানসট উইসন   ী জডট়ারির নঠক হ িরির হেয়াররই বরস নি , নকন্তু এই একব়াররর জিয 
ত়ার মত়ামত হি়াি়ার আে  হিখ়া হি  ি়া। ওরক নববণট এবং  তব়াক  ়ািনি । 
 
 ়ানসট স়াংঘ়ানতক আঘ়াত হ রযরি, জজট ব    য়ানররক আরস্ত করর। ওই র়ারেি হমরযট়া 
হ রির ়া  নক্লয়ারওয়াট়ার–নিরফক্ট। আম়ার মরি  য ি়া ও হেরবরি ি়ািবট়া একজি 
নিরফক্টরক আেমণ কররত স়া স  ়ারব ি়া। 
 
নকন্তু  যরর়া যনর শুিরি ি়া ওর কথ়া। ওর হে়াখ হথরক  ়ারনমওরির িনবট়া নকিযরতই সররি 
ি়া,  ়া ়াত়ার র নবি়াি়ায শুরয ররযরি হযি  ়াথর হখ়াি়াই করর ব়াি়ারি়া  রযরি। এবং 
যনি ত়া়ে়াত়ান়ে অ র়ািীরক ির়া ি়া য়ায, ত়া র  ত়ার ে়ারিয স়ার়াজীবরির জিয 
ড়াসটন রির স়ারথ ক়াট়ারি়াই ররযরি ে়ারিয। টম নরড   য়ানেডরক িনররয নিরযরি ক়ারণ 
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ওরক ম়াি  এনতমখ়াি়ায থ়াকরত  রত়া যনি স্কয   বন্ধ  রত়া।  য়ানর এখি বয রত  ়াররি 
ওর নঠক হকমি হ রিনি । 
 
আমর়া এখি নক কররব়া? ব   রি  য়ানরর ক়ারি ক়ারি। তয নম নক মরি করর়া ওর 
 য়ানেডরক সরন্দ  কররি? 
 
আম়ারিররক ওর সরে কথ়া ব রত  রব, ব    য়ানর, ও মি নঠক করর হফর রি। আনম 
নবশ্ব়াস কররত  ়ারনি ি়া এব়ারও হসই, নকন্তু হির্ব়ার ও যনি ি়ািবট়ারক হির়ে নিরয 
থ়ারক তরব ও জ়ািরব নক ে়ারব হেম্ব়ার অফ নসরেটস এর হেতরর হযরত  য, এবং 
হসট়াই  রব শুরু। 
 
নকন্তু িরফসর ময়াকরি়াি়াি  বর রিি আম়ারিররক ট়াওয়াররই থ়াকরত  রব, যনি ি়া 
আমর়া ক্ল়ারস য়াই 
 
আম়ার মরি  য, ব    য়ানর, আরর়া ি়ান্তে়ারব, আব়ার ডয়াড-এর  যররি়া আ খ়াল্ল়াট়া 
হবর করব়ার সময এরসরি। 
 
*** 
 
 য়ানর ত়ার ব়াব়ার ক়াি হথরক একট়াই ম়াত্র নজনিস উত্তর়ানিক়ার সূরত্র হ রযরি, আর 
হসট়া  রে একট়া  ম্ব়া, হরিমী অিৃিয  ওয়ার আ খ়াল্ল়া। স্কয   হথরক েয ন স়ারর হবনররয 
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হকউ হযি জ়ািরত ি়া  ়ারর,  য়ানেরডর সরে হিখ়া। করব়ার ওট়াই একম়াত্র উ ়ায। 
নিিট়ানরত সমযই ওর়া শুরত হি । হিনে , নডি এবং নসম়াস হেম্ব়ার অফ নসরেটস 
সম্পরকট আর ়ােি়া হির্ করর ঘযনমরয ি়া  ়ে়া  যটন্ত ওর়া অর ক্ষ়া কর । ত়ার র উঠ , 
ক়া ়ে  র  এবং ি়ারযর ও র আ খ়াল্ল়াট়া েন়েরয নি । 
 
অন্ধক়ার জিিূিয কনররড়ার নিরয য়াওয়াট়া উ রে়ািয  যনি।  য়ানর আরিও র়ারত 
কনররড়ার নিরয অরিকব়ার ঘযরর হবন়েরযরি নকন্তু কখিই সূযট়ারস্তর  র এত নে়ে 
হিরখনি। নিক্ষক, নিরফক্টস এবং েূত কনররড়ার িরর সব়াই ট   নিরে হজ়া়ে়ায 
হজ়া়ে়ায, হয হক়াি অস্ব়াে়ানবক তৎ রত়াযই ঘযরর হিখরি। ওরির অিিয  ওয়ার 
আ খ়াল্ল়া ওরির িেগুর ়া হেরক র়াখরত  ়াররনি, নবরির্ করর একট়া উরেরির ময ূতট 
নি  যখি রি ত়ার  ়ারযর আেয র  বযথ়া হ  , নঠক ওই য়াযি়ায হযখ়ারি হেই  ি়াুঁন়েরয 
 ়া ়ার়া নিনের ি। ইশ্বররক িিযব়াি হয হয ময ূরতট রি কসম হখ  নঠক হসই ময ূরতটই 
হেই ও  ়াুঁনে নি । ওক ক়ারঠর সির িরজ়া  যটন্ত হ ৌঁরি ওর়া আরস্ত করর ওট়া খয  । 
 
 নরস্ক়ার ত়ার়া ের়া র়াত।  য়ানেরডর ব়ান়ের আর ়া জয ়া জ়াি়া ়া  ক্ষয করর ওর়া দ্রুত 
 ়াুঁটরি। এবং এরকব়ারর সির িরজ়ার নঠক স়ামরি নিরয তরর আ খ়াল্ল়াট়া খয  । 
 
িরজ়ায হট়াক়া হিয়ার নঠক ময ূতট  রই  য়ানেড িরজ়া খযর  নি । এরকব়ারর মযরখ়ামযনখ 
ওরির নিরক একট়া েসরব়া ত়াক করর ররযরি হস, ফ়াং,  য়ানেরডর হব়ার ়াউন্ড, ওরির 
হিরখ ত়ারস্বরর নেৎক়ার জযর়ে নি । 
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ও , ব   হস, অস্ত্রট়া ি়ানমরয এবং ওরির নিরক হস়াজ়া িৃনষ্টরত ত়ানকরয। হত়ামর়া িযজরি 
এখ়ারি নক করি? 
 
ওট়া নকরসর জিয? েসরব়া–ট়া হিনখরয িশ্ন কর   য়ানর হেতরর হযরত হযরত। 
 
নকিয ি়া…নকিয ি়া, নব়ে নব়ে কর   য়ানেড। আনম আি়া করনি ়াম…নকিয এরস য়ায 
ি়া…বরস়া…ে়া ব়াি়ানে…। 
 
মরি  রে জ়ারিই ি়া নক কররি ও। ি়ায আগুিট়া নিনেরয হফর নি , হকটন  হথরক 
 ়ানি হফর  নিরযনি  ি়ায এবং ত়ার নবি়া   ়ারতর ি়াক্ক়ায নট টট়া হেরে হফ  । 
 
তয নম নঠক আরি হত়া  য়ানেড? ব    য়ানর। তয নম নক  ়ারনমওরির কথ়া শুরিি? 
 
ও , আনম শুরিনি, নঠকই, ব    য়ানেড, ওর স্বর একটয  ে়াে়া। 
 
সন্ত্রস্ত হস, ব়ারব়ার জ়াি়া ়ার নিরক ত়াক়ারে। ওরির িযজিরক নবর়াট িযই মরি ফয টন্ত 
 ়ানি হের  নি  ও (ে়া–বয়াি নিরত েয র  হিরি), এবং একট়া হিরট ওরির জিয দ্রুট 
হকক নিনে  হসই সময িরজ়ায হজ়ারর হজ়ারর কর়াঘ়াত  র ়া। 
 
হ্র়ানেরডর  ়াত হথরক ফ্রয ট হককট়া খরস  ়ে ।  য়ানর আর রি েয হ রয িৃনষ্ট নবনিময 
ক  , ওর়া অিৃিয  ওয়ার আ খ়াল্ল়াট়া আব়ার জন়েরয নিরয এক হক়াণ়ায ের  হি । 
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 য়ানেড হিরখ নি  ওর়া নঠক মরত়া  যনকরযরি নক ি়া। েসরব়া তয র  নি , আররকব়ার 
িরজ়াট়া খযর  নি । 
 
গুড ইনেনিং  য়ানেড। 
 
ড়াম্ব রড়ার এরসরিি। হেতরর েয কর ি, ত়ারক েীর্ণ নসনরয়াস হিখ়ারে, ত়ারক অিযসরণ 
করর েয ক  একজি অদ্ভযত হিখরত হ ়াক। 
 
আিন্তুক হবরট, হম়াট়া, উরস্ক়াখযরস্ক়া স়াি়া েয  , হে ়ার়ায উরেরির ি়া । অদূ্ভত নমশ্ররণর 
ক়া ়ে  রর ররযরিি: নেকণ ি়াইর র সযযট, রক্ত ়া  ট়াই,  ম্ব়া ক়ার ়া আ খ়াল্ল়া এবং 
সূে়ার ়া  ়া  বযট  ররি। বির র নিরে হ বযর মরত়া সবযজ হব়া ়ার  ়াট। 
 
উনিই ডয়াড-এর বস্! রি ব  । করণটন য়াস ফ়াজ, ময়ানজক মন্ত্রণ়া রযর ি়ানযেি়াপ্ত 
মন্ত্রী। 
 
কিযই নিরয গুরত়া নিরয  য়ানর ওরক েয   কনররয নি । 
 
ফয়াক়ারি  রয হিরি  য়ানেরডর হে ়ার়া, ঘ়াম িযরট হিরি। একট়া হেয়ারর বরস  ়ে  
 য়ানেড, ত়াক়ার ়া ড়াম্ব রড়ার হথরক করণটন য়াস ফ়াজ-এর নিরক। 
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খ়ার়া  ক়াজ,  য়ানেড, য়া ব র ি ক়াট়া ক়াট়া ে়ারব। খযবই খ়ার়া  ক়াজ। আসরতই 
 র ়া। ম়াি –জ়াতরির ও র ে়ার ে়ারনট  ়াম ়া। অরিকিূর িন়েরযরি। মন্ত্রণ়া যরক 
 স্তরক্ষ  কররতই  রে। 
 
আনম কখরি়া ি়া, ব    য়ানেড, ড়াম্ব রড়াররর নিরক অিযিরযর িৃনষ্টরক ত়ানকরয, আ নি 
হত়া জ়ারিি আনম কনরনি, িরফসর ড়াম্ব রড়ার, সয়ার… 
 
আনম হব়া ়ারত ে়াই, করিটন য়াস, হয  য়ানেরডর ও র আম়ার  ূণট আস্থ ররযরি, ব র ি 
ড়াম্ব রড়ার, ফ়ারজর নিরক কয  ়া  কয ুঁেরক। 
 
হিরখ়া, অয়া ব়াস, ব র ি ফ়াজ, অস্বনস্তরত।  য়ানেরডর হরকডটই ওর নবরুরদ্ধ। 
মন্ত্রণ়া যরক হত়া নকিয একট়া কররত  রব–স্কয র র িেণটরর়া আম়ারির সরে হয়াি়ারয়াি 
করররি। 
 
ত়ার রও করণটন য়াস, আনম ব নি  য়ানেডরক নিরয হির   নরনস্থনতর একটয ও উন্ননত 
 রব ি়া, ব র ি ড়াম্ব রড়ার। ওর িী  হে়ারখ হযি আগুি জ্ব রি, এরকম আরি কখরি়া 
হিরখনি  য়ানর। 
 
আম়ার অবস্থ়াি হথরক হিরখ়া, ব র ি ফ়াজ, হব়া ়ার  য়াটট়া অনস্থরে়ারব ি়া়েরিি। আনম 
অরিক ে়ার র মরিয আনি। নকিয ক়াজ  রে হসট়া অন্তত হিখ়ারত  রব। যনি হিখ়া য়ায 
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 য়ানেড হি়ার্ী িয, ত়া র  ও নফরর আসরব, হসট়া আর ব ়াও  ়ািরব ি়া। নকন্তু এখি 
আম়ার ওরক নিরয হযরতই  রব। আম়ার কতটবয  ়া ি কর়া  রব ি়া যনি ি়া 
 
আম়ারক নিরয য়ারবি, ব    য়ানেড ক়াুঁ রি হস। হক়াথ়ায নিরয য়ারবি? 
 
অল্প সমরযর জরিয, ব র ি ফ়াজ,  য়ানেরডর হে়ারখ হে়াখ র়াখরত  ়ারর ি ি়া নতনি। 
হক়াি ি়ানস্ত িয,  য়ানেড, ি়াক সতকটত়া আর নক। যনি অিয হকউ ির়া  র়ে, এরকব়ারর 
ক্ষম়া হে আ ি়ারক হির়ে হিয়া  রব… 
 
আজক়াব়াি িয? নবর্ণ্ণ করন্ঠ ব    য়ানেড। 
 
ফ়াজ জব়াব হিয়ার আরিই িরজ়ায আব়ার হজ়ারর হট়াক়া  ়ে । 
 
এব়ার ড়াম্ব রড়ার িরজ়া খয র ি। এখি  য়ানর ররির  ়াুঁজরর কিযই নিরয গুরত়া ম়ার : 
হি়াি়া ি়া য়ায এমি একট়া িম হফ   ব । 
 
নমস্ট়ার  যনসয়াস ময়া ফয েয করি  য়ানেরডর ব়ান়েরত,  ম্ব়া একট়া ভ্রমণক়া ীি আ খ়াল্ল়া 
 ররি, মযরখ িীত  নকন্তু সন্তুনষ্টর  ়ানস।  য়ানেরডর কয কয র ফয়াং নঘউ হঘউ করর উঠ । 
 
ইরত়ামরিযই এরস হিরি, ফ়াজ, ব   হস সমথটরির েনেরত, হবি, হবি… 
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তয নম এখ়ারি নক করি? নক্ষপ্ত  রয ব    য়ানেড, আম়ার ব়ান়ে হথরক হবনররয য়াও। 
 
ম়াই নডয়ার, নিজ আম়ারক নবশ্ব়াস করর়া, আম়ার হম়ারটও ইে়া হিই হত়াম়ার এই নক 
ব র –তয নম এট়ারক ব়ান়ে ব র , ব়া়েীরত জ়াস়ার। নবদ্রুর র েনেরত ঘরট়া হিখরত 
হিখরত ব র ি  যনসয়াস ময়া ফয। আনম স্কয র  নিরযনি ়াম, আম়ারক ওখ়াি হথরক ব  , 
হ ডম়াস্ট়ার স়ার ব এখ়ারিই ররযরিি। 
 
এবং আম়ার স়ারথ, নঠক নক ে়ারে়া  যনসয়াস? নজজ্ঞ়াস়া করর ি ড়াম্ব রড়ার। ব র ি 
েদ্র ে়ারবই নকন্তু ওর িী  হে়ারখর হসই আগুিট়া এখরি়া ররয হিরি। 
 
েয়াব  বয়া ়ার, ড়াম্ব রড়ার, অ সে়ারব ব র ি নমস্ট়ার  যনসয়াস,  ়ােটরমরন্টর একট়া 
 ম্ব়া হর়া  হবর করর ি  রকট হথরক, িেণটরর়া মরি কররি হত়াম়ার  িতয়াি কর়া 
উনেৎ। এই হয স়াসর িিরির আরিি-এর মরিয ব়ারর়া জরিরই স্ব়াক্ষর ররযরি। আম়ার 
মরি  রে তয নম হত়াম়ার কমটক্ষমত়া  ়ার়াে। এখি  যটন্ত কযট়া  ়াম ়া  রযরি? আরর়া 
িযরট়া আজ নবরকর , ত়াই ি়া? এই  ়ারর  রত থ়াকর  হ ়াি়াটটস-এ হক়াি ম়াি –জ়াত 
থ়াকরব ি়া, এবং আমর়া সকর ই জ়ানি হসট়া স্কয র র জিয নক স়াংঘ়ানতক ক্ষনতর বয়া ়ার 
 রব। 
 
ও , হিরখ়া  য নসয়াস, ব র ি ফ়াজ, িনঙ্কত মরি  রে ত়ারক, ড়াম্ব রড়ার 
স়াসর িিরি…ি়া..ি়া এই ময ূরতট হযট়া এরকব়াররই ে়াই ি়া… 
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হ ডম়াস্ট়াররর নিরয়াি–অথব়া স়াসর িিি বয়া ়ারট়া িেণটররির  ়ারত, ফ়াজ, ব র ি 
নমস্ট়ার ময়া ফয ি়ান্তে়ারব। এবং ড়াম্ব রড়ার এই  ়াম ়াগুন  হঠক়ারত বযথট  রযরি… 
 
হিরখ়া,  য নসয়াস, যনি ড়াম্ব রড়ার ি়া থ়াম়ারত  ়ারর– ব র ি ফ়াজ, ওর উ ররর হঠ়াুঁট 
ঘ়ামরি, আনম ব রত ে়ানে, হক  ়াররব? 
 
হসট়া হিখ়ার অর ক্ষ়া, ব র ি নমস্ট়ার ময়া ফয, মযরখ একট়া হি়াংর়া  ়ানস। নকন্তু হযর তয  
আমর়া ব়ারর়া জিই হে়াট নিরযনি… 
 
 য়ানেড  ়ানফরয উরঠ ি়াুঁ়ে়া , ওর  ম্ব়া নবিৃংখ  েয র র ক়ার ়া ম়াথ়াট়া নসন ং-এ নিরয 
হঠরকরি। 
 
এবং কতজিরক হত়াম়ার েয হিখ়ারত  রযরি ব়া ব্লয়াকরম  কররত  রযরি ওরির সম্মত 
কর়ারত, ময়া ফয, এ ? িজটি করর উঠ  হস। 
 
নডয়ার, নডয়ার, তয নম জ়াি, হত়াম়ার এই হমজ়ােট়াই হত়াম়ারক একনিি নব রি হফ রব, 
 য়ানেড, ব র ি নমস্ট়ার ময়া ফয। আনম হত়াম়ারক উ রিি নিনে আজক়াব়াি ি়াডটরির 
উরদ্দরি অমিে়ারব নেৎক়ার করর়া ি়া। ওর়া এট়া হম়ারটই  িন্দ কররব ি়া। 
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হত়ামর়া ড়াম্ব রড়াররক নিরয হযরত  ়ারর! নেৎক়ার করর উঠ   য়ানেড, ফ্র়াং–ওর কয করট়া 
 য ন়েরত বরস আরর়া েয হ রয কয ুঁই কয ুঁই করর উঠ । ওুঁরক নিরয য়াও, এর র ম়াি –
জ়াতরির আর ব়াচ্চ়ার হক়াি সম্ভ়াবি়াই হিই! এর র খযি  রত থ়াকরব! 
 
নিরজরক স়াম ়াও,  য়ানেড, তীক্ষ্ণ করণ্ঠ ব র ি ড়াম্ব রড়ার। ত়াক়ার ি  যনসয়াস 
ময়া ফরযর নিরক। 
 
যনি িেণটরর়া আম়ারক সর়ারত ে়াি,  য নসয়াস, ত়া র  অবিযই আনম সরর ি়াুঁ়ে়ারব়া। 
 
নকন্তু– হত়াত ়ারেি ফ়াজ। 
 
ি়া! িজটি কর   য়ানেড। 
 
ময়া ফরযর ঠ়ান্ড়া িূসর হে়ারখর ও র হথরক ড়াম্ব রড়ার ত়ার িী  উজ্জ্ব  হে়াখ সর়ািনি। 
 
য়াই হ ়াক, ব র ি ড়াম্ব রড়ার, অতযন্ত  নরষ্ক়ারে়ারব এবং িীরর, হযি হক়াি িেই 
শুিরত ক়ারর়া অসযনবি়া ি়া  য, হত়ামর়া হিখরব আনম সনতযক়ার অরথট তখিই স্কয   হির়ে 
য়ারব, যখি এখ়ারি আম়ার অিযিত আর হকউই থ়াকরব ি়া। এও হিখরব এই স়া ়াযযট়া 
সব সমযই হ ়াি়াটটস্-এ কর়া  য, যখিই হকউ ে়ায। 
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ময ূরতটর জিয  য়ানর ে়াব  হস আর রি হযখ়ারি  যনকরয ররযরি হসই নিরকই 
ড়াম্ব রড়াররর হে়াখট়া ঘযরর হি । 
 
িিংস়াররয়ািয হসনন্টরমন্ট, ব র ি ময়া ফয কয নণটি করর। আমর়া সকর ই হত়াম়ারক 
নমস–ম়ারি এককে়ারব হত়াম়ার সব নকিয কর়ার স্ট়াই ট়ারক নমস কররব়া, অয়া ব়াস, 
এবং আি়া কররব়া হত়াম়ার উত্তর়ানিক়ার খযি বন্ধ কররত সক্ষম  রব। 
 
হকনবরির িরজ়া  যটন্ত হির ি  যনসয়াস ময়া ফয, খয র ি এবং কয নিটি করর 
ড়াম্ব রড়াররক ব়াইরর নিরয হির ি। ফ়াজ ত়ার হব়া ়ার  য়াট  ়ারত নিরয ি়া়েরিি, 
অর ক্ষ়া করর ি  য়ানেডরক ত়ার আরি য়াওয়ার জরিয, নকন্তু  য়ানেড ি়াুঁন়েরযই ররযরি, 
একট়া িেীর শ্ব়াস নিরয হস ব  , হকউ যনি হক়াি নকিয খয ুঁরজ হ রত ে়ায, ত়ারক শুিয 
ম়াক়েি়ারির অিযসরণ কররত  রব। ওর়াই হক নঠক  রথ নিরয য়ারব! আম়ার এ  যটন্তই 
ব ়া। 
 
নবনেত ফ়াজ ত়ার নিরক ত়ানকরয রই । 
 
এই হয, আনম আসনি, ব    য়ানেড, ওর ওে়াররক়াটট়া ি়ারয নিরত নিরত। ফ়ারজর 
হ িি হ িি হযরত হযরত আব়ার থ়াম  এবং হজ়ারর ব  , আনম যখি থ়াকব ি়া, তখি 
ফয়াং–হক খ়াওয়া হিয়ার িরয়াজি  রব। 
 
ি়ে়াম করর িরজ়াট়া বন্ধ  র ়া। অিৃিয  ওয়ার আ খ়াল্ল়াট়া রি খযর  হফ  । 
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আমর়া এখি নব রি আনি, ব   ককটি ি ়ায। ড়াব রড়ার হিই। আজ র়ারত ওর়া 
স্কয  ও বন্ধ করর নিরত  ়ারর। উনি ি়া থ়াকর  িনতনিি একট়া করর  ়াম ়া  রব। 
 
িরজ়ায ি়া ঘর়্া-ঘনর্ কররি ফয়াং, ড়াক ি়া়েরি। 
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আিািি 
 
িূিট-ি়াস়ারির ম়ানটরত িীরর িীরর েীষ্ম হিরম আসরি; আক়াি এবং হ্রি িযরট়াই একসরে 
হযি নেরিয়াম  িী   রয হির ়া এবং ফয  কন র মরত়া ব়ে ব়ে ফয   ফয ট  েীি  ়াউজ 
গুন রত। নকন্তু  য়ানেড আর হ ুঁরট হব়ে়ারে ি়া হ িরি কয কয র ফয়াংরক নিরয নিরয, এই 
িৃিয আর ি়াস়ারির জ়াি়া ়া নিরয হিখ়া য়ায ি়া,  য়ানেডরক ি়া়ে়া িৃিযট়া ে়া   ়ািরি ি়া 
 য়ানরর ক়ারি; বস্তুত, িূিট ি়াস়ারির হেতর হথরক হত়া ে়া  িযই, এখ়ারি সবনকিযই 
েয়ািকে়ারব উরট়া  ়াট়া ে রি। 
 
 য়ানর আর রি  ়ারনমওিরক হিখরত নিরযনি  নকন্তু  ়াররনি,  ়াস ়াত়ার  িিটি়াথটী নিনর্দ্ধ 
কর়া  রযরি। 
 
আমর়া হক়াি  য ুঁনক হিব ি়া, ম়াি়াম  মরফ্র ওরির িম্ভীরে়ারব ব র ি  ়াস ়াত়া  
িরজ়ার একট়া ফ়াুঁক নিরয। ি়া, আনম িযিঃনখত, িেয র আিংক়া ররযরি হয আেমণক়ারী 
এই হ ়াকগুর ়ারক হির্ করব়ার জরি়া নফরর… 
 
ড়াম্ব রড়ার হিই, অতীরতর হয হক়াি সমরযর হেরয েীনত িন়েরয  র়েরি অরিক হবনি, 
হরৌদ্র হয ি়াস়ারির হিয়া  উষ্ণ কররি, হসট়া হযি জ়াি়া ়ার ব়াইররই হথরম হিরি। স্কয র  
এমি হক়াি হে ়ার়া হিখ়া য়ায ি়া য়ার মরিয উরেি এবং েীনতর ি়া  হিই। এবং 
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কনররড়ারর হয হক়াি  ়ানসই হি়াি়া য়াক ি়া হকি মরি  য উচ্চ কণ্ঠ এবং তীক্ষ্ণ এবং 
অস্ব়াে়ানবক, সরে সরে হসট়া থ়ানমরয হিয  য। 
 
ড়াম্ব রড়াররর হির্ কথ়াগুন   য়ানর সব সময নিরজর মরি আউর়ে ের রি। আনম 
সনতযক়ার অরথট তখিই স্কয   হির়ে য়ারব়া, যখি এখ়ারি আম়ার অিযিত আর হকউই 
থ়াকরব ি়া। এও হিখরব এই স়া ়াযযট়া সব সমযই হ ়াি়াসট-এ কর়া  য, যখিই হকউ 
ে়ায। নকন্তু এই কথ়া গুন  নক ক়ারজ আসরব? ক়ার ক়ারি স়া ়াযয ে়াইরব ত়ার়া, হযখ়ারি 
সব়াই ত়ারির মরত়াই নবভ্র়ান্ত আর েীত? 
 
ম়াক়েস়া সম্পরকট  য়ানেরডর ইনেতট়া হব়া ়া অরিক স জ সমসয়া  রে এখ়ারি আর 
একনটও ম়াক়েস়া অবনিষ্ট হিই অিযসরণ করব়ার মরত়া।  য়ানর হযখ়ারি হযখ়ারি হিরি 
হসখ়ারিই হখ়াুঁজ করররি, রি স়া ়াযয করররি অনিে়াসরেও। ত়ারির ক়ারজর বয়াঘ়াত 
ঘরটরি ক়ারণ ত়ারিররক নিরজর মরত়া করর ঘযররত হিয়া  য ি়া, বরং আরি  ়ারিই 
নেনফল্ডররির সরে জট ়া হবুঁরি ঘযররত  য। হে়ে়ার  ়ার র মরত়া ত়ান়েরয নিক্ষকর়া হয 
ওরির ক্ল়ারস ক্ল়ারস নিরয য়াি ওরির সরের হবনিরে়াি ি়াত্রই এরত খযনি, নকন্তু  য়ানরর 
ক়ারি বয়া ়ারট়া নবরনক্তকর  ়ারি। 
 
একজি হযি এই েীনত আর সরন্দর র  নররবরি খযব মজ়া  ়ারে। ড্রয়ারক়া ময়া ফয িরবট 
 যরর়া স্কয   ঘযরর হব়ে়ারে হযি এইম়াত্র ত়ারক স্কয র র হ ডবয নিরয়াি কর়া  রযরি।  য়ানর 
বয রত  ়ারনি  ি়া ত়ার এত খযনি  ওয়ার নক  রযরি। নকন্তু ড়াম্ব রড়ার আর  য়ানেড 
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ের  য়াওয়ার িযই সপ্ত়া   র   নিি ক্ল়ারস সব  নরষ্ক়ার  রয হির ়া। মরির আিরন্দ 
বয়া ়ারট়া ও হেব আর িযর র ক়ারি ব নি  নঠক ওর হ িরি। 
 
আনম সব সমযই ে়াবত়াম ব়াব়াই ড়াম্ব রড়াররক সর়ারবি, হস ব  , স্বর হি়াট কর়ার 
জিয ত়ার হক়াি হেষ্ট়া হিই, আনম হত়াম়ারির বর নি নতনি সব সমযই ে়ারবি হয 
ড়াম্ব রড়ার  রে স্কয র র ইনত ়ারস সবরেরয খ়ার়া  হ ডম়াস্ট়ার।  যরত়া এখি আমর়া 
একজি ে়ার ়া হ ডম়াস্ট়ার  ়ারব়া, নযনি ে়াইরবি ি়া হেম্ব়ার অফ নসরেটস বন্ধ থ়াকয ক। 
য়াকরি়াি়াি  হবনি নিি নটকরবি ি়া, নতনি শুিয স়ামনযক… 
 
 য়ানরর  ়াি নিরয ের  হির ি হেই ,  ়ারনমওরির িূিয নসট আর হ ়া ়ার ক়ে়াইরযর 
বয়া ়ারর হক়াি মন্তবয করর ি ি়া। 
 
সয়ার, ব   ময়া ফয হজ়ারর। সয়ার, আ নি হকি হ ডম়াস্ট়াররর  রির জরিয আরবিি 
কররিি ি়া? 
 
বযস, বযস, ময়া ফয, ব র ি হেই , যনিও হঠ়াুঁরটর হক়ারণর এক নে রত  ়ানসট়া নতনি 
হের  র়াখরত  ়ারর ি ি়া। িরফসর ড়াম্ব রড়াররক িেিটরর়া শুিয স়াসর ন্ড করররিি। 
আনম ব নি নতনি খযব িীঘ্রই আম়ারির মরিয নফরর আসরবি। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য চেম্বাি অ্ব রিক্রেটি । চে. চে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

435 

www.bengaliebook.com                                  িূরেপত্র 
 

 

ইরয, নঠক, কৃনত্রম  ়াস  ময়া ফয। আনম আি়া কনর আ নি ব়াব়ার হে়াটট়া  ়ারবি সয়ার, 
যনি আ নি ক়াজট়ার জরিয আরবিি কররি। আনম ব়াব়ারক ব রব়া আ নিই এখ়ািক়ার 
সবরেরয ে়া  নটে়ার,,, 
 
হেই ও একট়া কৃনত্রম  ়ানস নির ি, ক্ল়ারসর হেতরর ে়ারনিক ঘযরর হব়ে়ারেি, হসৌে়ািয 
হয নতনি নসম়াস নফনিি়ািরক হিখরত হ র ি ি়া, ও ত়ার হ ়া ়ার ক়ে়াইরয বনম করব়ার 
ে়াি করনি । 
 
 আনম খযবই অব়াক  নে, ম়াডব্ল়াডর়া হয এখরি়া তনল্পতল্প়া হি়াট়ারে ি়া, বর ই ের রি 
ময়া ফয।  ়াুঁে িয়ান যিস ব়ানজ িররত  ়ানর  রররট়া অবিযই ম়ার়া য়ারব। িযিঃখ হেে়ার 
হকি  র ়া ি়া… 
 
ে়ািয ে়া  নঠক হসই ময ূরতট ঘন্ট়া ব়াজ ; মযন ফরযর হির্ কথ়াট়ায রি  ়ানফরয উরঠ 
ি়াুঁ়ে়া , এবং বই আর বয়াি হিয়ার ত়া়ে়াহ়ে়ার মরিয হস হয ময়া ফরযর ক়ারি হ ৌঁিরত 
ে়ারে এট়া ক়ারর়া িজরর  ়ে  ি়া। 
 
আম়ারক হির়ে ি়াও, ে়া ়া িজটি কর  রি,  য়ানর আর নডি ত়ার িযই  ়াত আুঁকর়ে িরর 
আরি। আনম আর  রর়ায়া কনর ি়া, আর জ়ািযিরণ্ডর িরক়ার হিই, ওরক আনম খ়ান  
 ়ারতই হমরর হফ ব— 
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জ নি করর়া, হত়াম়ারির আব়ার  ়ারব নজরত হ ৌঁরি নিরত  রব, হখুঁনকরয উঠর ি হেই , 
এবং ওর়া রওয়াি়া  রয হি , কয মীর আকৃনতরত  ়াইি হবুঁরি য়ারে ওর়া,  য়ানর, রি আর 
ডি সব়ার হ িরি, রি এখরি়া ওরির  ়াত হথরক হি়াট়ার হেষ্ট়া কররি। ওরক ি়া়ে়া 
তখিই নির়া ি  র ়া যখি হেই  ত়ারিররক িূিট–ি়াস়ারির ব়াইরর নিরয হির ি, এবং 
ত়ার়া সনজর ব়াি়ারির মিয নিরয েীি  ়াউরজ য়ারে। 
 
  ়াব নজ ক্ল়াসট়া খযব ঠ়ান্ড়া, ওরির মরিয হথরক িযজি হিই, জ়ানস্টি এবং  ়ারনমওি। 
 
িরফসর স্প্র়াউট ওরিররক আনবনসনিয়াি নশ্ররে নফিস্-এর ড়া – ়া ়া হিরট  নরষ্ক়ার 
কররত  ়ানিরয নির ি।  ়াতেনতট মর়া ড়া  করম্প়ারস্টর সূ্তর  হফ রত নিরয  য়ানর 
নিরজরক এরকব়ারর আনিট ময়াকনম ়ারির মযরখ়ামযনখ হিখরত হ র ়া। একট়া িেীর শ্ব়াস 
নিরয আনিট ব  , আনম হয হত়াম়ারক সরন্দ  কররনি ়াম হস জরিয িযিঃনখত  য়ানর। আনম 
জ়ানি তয নম কখরি়াই  ়ারনমওি হেে়াররক আেমণ কররব ি়া, এবং আনম হয সব কথ়া 
বর নি ত়ার জিযও ক্ষম়া ে়াইনি। আমর়া সব়াই এখি একই হিৌক়ার য়াত্রী, আে়া 
 
ও একট়া  ়াত ব়ান়েরয নি  এবং  য়ানর করমিটি কর । 
 
 য়ানর আর ররির সরে একই নিরে নফ্ররি ক়াজ কররত এর ়া আনিট এবং ত়ার বন্ধয  
 ়ান্ন়া । 
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ওই ড্রয়ারক়া ময়া ফয েনরত্রট়া, ব   আনিট, মর়া ড়া  ে়ােরত ে়ােরত, ওরক এসরব খযব 
খযনি হিখ়ারে, ত়াই ি়া? তয নম জ়াি, আনম ে়াবনি ওই নিথ়ানররির উত্তর়ানিক়ার  রত 
 ়ারর। 
 
তয নম হত়া হবি বযনদ্ধম়াি, ব   রি, মরি  রে  য়ানরর মরত়া স রজ ও আনটটরক ক্ষম়া 
কররত  ়াররনি। 
 
তয নম নক মরি করর়া  য়ানর, ময়া ফযই? আনিট নজরজ্ঞস কর । 
 
ি়া, ব    য়ানর এত িৃঢ়ত়ার স়ারথ হয আনিট এবং  ়ান্ন়া  িযজরিই অব়াক  র ়া। 
 
এক ময ূতট  র  য়ানর এমি নকিয হিখ  হয ওরক ররির ম়াথ়ায ি়াি ি়াট়ার ক়াুঁনে নিরয 
হট়াক়া নিরত  র ়া। 
 
আউে! তয নম নক 
 
ম়ানটরত করযক নফট িূরর হিখ়ারে  য়ানর। করযকট়া ব়ে ম়াক়েস়া ম়ানটর ও র নিরয 
দ্রুত হ ুঁরট য়ারে। 
 
ও ,  য়াুঁ, ব   রি, হেষ্ট়া কররও খযনি  রত  ়াররি ি়া। নকন্তু এখি হত়া আমর়া ওরির 
অিযসরণ কররত  ়াররব়া ি়া… 
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আনিট আর  ়ান্ন়া  হকৌতূ র র সরে ওরির কথ়া শুিনি । 
 
 য়ানর হিখরি ম়াক়েস়াগুর ়া হিৌর়ে ের  য়ারে। 
 
মরি  রে ওগুর ়া নিনর্দ্ধ বরির নিরকই য়ারে… 
 
এবং এরত রিরক আরর়া অখযনি মরি  র ়া। 
 
ক্ল়ারসর হিরর্ িরফসর হেই  ওরির সরে করর নিরয হির ি নডরফন্স এরিিস্ট িয ড়াকট 
আটটস হ সি ক্ল়ারস।  য়ানর আর রি একটয  ন নিরয  র়েরি অিযরির হেরয, হযি ওরির 
কথ়া হকউ শুিরত ি়া  ়ায। 
 
আম়ারিররক আব়ার অিৃিয  ওয়ার আ খ়াল্ল়াটট়া বযব ়ার কররত  রব,  য়ানর ব   রিরক। 
আমর়া নক ফয়াংরক আম়ারির স়ারথ নিরয হযরত  ়ানর, ওরত়া  ়ানেরডর সরে বরি হযরত 
হযরত অেযস্ত,  যরত়া হক়াি ক়ারজ আসরত  ়ারর। 
 
নঠক বর ি, ব   রি, ও সন্ত্রস্তে়ারব আেয র  ওর জ়ািযিণ্ডট়া হঘ়ার়ানে । ইরয–ম়ারি, 
বরি–নক ওরযরউ ফ থ়াক়ার সম্ভ়াবি়া হিই? হয়াি কর  রি, ক্ল়াস রুরমর হ িরি ওরির 
য়াযি়ায বসরত বসরত। 
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িশ্নট়ার জব়াব ি়া হিয়াই সমীনেি মরি কর   য়ানর, ব  , ওখ়ারি ে়া  নকিযও ররযরি। 
হসন্টরর়া নঠক আরি, এবং ইউনিকিটও। 
 
রি এর আরি নিনর্দ্ধ বরি য়াযনি।  য়ানর শুিয একব়ার নিরযনি  এবং আি়া কররনি  
আর কখরি়া হযরত  রব ি়া। 
 
 ক ়াটট ক্ল়ারস িরবি করর ি এবং সকর ই ত়াক়া  ওুঁর নিরক। সব নিক্ষকই এখি 
স্ব়াে়ানবরকর হেরয করঠ়ার, নকন্তু  ক ়াটটরক ি়াণবরন্তর হেরয কম নকিয ব ়া য়ারব ি়া। 
 
কই সব, নেৎক়ার করর ি নতনি, ে়ারনিরক িফয ল্লে়ারব ত়ানকরয, সব়ার হে ়ার়া  য র  
আরি হকি? 
 
সক রই সব়াই েয দ্ধ িৃনষ্ট নবনিময কর , নকন্তু হকউই জব়াব নি  ি়া। 
 
হত়ামর়া বয রত  ়ারি ি়া, ব র ি  ক ়াটট, িীরর িীরর, হযি ওরির সকর র বযনদ্ধ কম, 
নব ি হকরট হিরি! অ র়ািীরক নিরয ের  য়াওয়া  রযরি। 
 
হক বর ? হজ়ারর বর  উঠ  নডি থম়াস। 
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ম়াই নডয়ার ইয়াং ময়াি, ময়ানজক মন্ত্রণ়া রযর ি়ানযেি়াপ্ত মন্ত্রী যনি একিত ে়াি নিনশ্চত 
ি়া  রতি ত়া র  নতনি নকিযরতই  য়ানেডরক নিরয হযরতি ি়া।, ব র ি  ক ়াটট, 
এমিে়ারব হযি হব়া ়ারেি হয িযই আর িযইরয ে়ার  য। 
 
ও ,  য়াুঁ, নতনি নিরয হযরতি, ব   রি, নডরির হেরযও হজ়ারর। 
 
আনম নিরজই নিরজর িিংস়া করনি,  য়ানেরডর অয়ারররস্টর বয়া ়ারর আনম হত়াম়ারির 
হেরয একটয  হবনি, নমস্ট়ার উইসন , ব র ি  ক ়াটট আত্মতৃরপ্তর স্বরর। 
 
রি ব রত শুরু কররনি  হয হস ত়া মরি করর ি়া, নকন্তু ম়া  রথ হডরস্কর নিরে  য়ানরর 
 ়ানথ হখরয হথরম হি । 
 
আমর়া হসখ়ারি নি ়াম ি়া, মরি হররখ়া? নব়ে নব়ে করর ব    য়ানর। 
 
নকন্তু  ক ়ারটটর নবরনক্তকর উৎফয ল্ল ে়াব, ত়ার ইনেত হয নতনি সব সমযই হেরবরিি হয 
 য়ানেড ে়ার ়া িয,  যরর়া বয়া ়ারট়া েয রক বযরক য়াওয়া সম্পরকট ওর আত্মনবশ্ব়াস,  য়ানররক 
এত নবরক্ত করর তয র রি হয ত়ার ইে়া করনি  হয িয়ানডং উইথ হঘ়াও  বইট়া 
এরকব়ারর  ক ়ারটটর নিরবট়াি মযরখর ও র িয ুঁর়ে ম়ারর। হস নিরজরক স়ামর  নি  রিরক 
হি়াট্ট একট়া হি়াট ন রখ আজ র়ারতই ের ়া। 
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রি ওট়া  র়ে কষ্ট করর হে়াক নি   এবং িযই  ়ারি হিখ  িূিয আসরি, স়াি়ারণত য়া 
 ়ারনমওি িখ  করর র়ারখ। িৃিযট়া মরি  য ওর সংকল্পরক িৃঢ় কর , এবং ম়াথ়া ি়া়ে  
হস সম্মনত নিরয। 
 
*** 
 
আজক়া  নেনফল্ডর কমি রুরম সব সমযই নে়ে থ়ারক, ক়ারণ সন্ধয়া িযট়ার  র হথরক 
নেনফল্ড়াররির অিয হক়াথ়াও য়াওয়ার উ ়ায হিই। অবিয অরিক কথ়া থ়ারক ত়ারির 
ব ব়ার, ফর  ি়ায সমযই র়াত ব়ারর়াট়া  ়ার  রয হির ও কমি রুম খ়ান   য ি়া। 
 
নডি়াররর  র  রই  য়ানর হি  ট্র়্াংক হথরক অিৃিয  ওয়ার আ খ়াল্ল়াট়া আিরত। এবং 
সন্ধয়াট়া  ়ার কর  ওট়া নিরয, কমি রুম খ়ান   ওয়ার জিয অর ক্ষ়া কররি। হফ্রড এবং 
জজট  য়ানর আর রিরক এেরি়ানডং েয়া  হখ ়ায েয়ার ে িয ুঁর়ে নিরযরি জজট আর হফ্রড। 
নজনি হিখরি,  ়ারনমওরির হেয়ারর বরস আরি হস, ি়ান্ত  রয।  য়ানর অর রি ইরে 
কররই  ়াররি, হযি হখ ়াট়া ত়া়ে়াত়ান়ে হির্ কর়া য়ায, ত়ার রও অরিক সময হ রি 
হি । মিযর়ারতর অরিক  রর হফ্র়ে, জজট আর নজনি ঘযরম়ারত হি । 
 
 য়ানর আর রি অর ক্ষ়া কর , হ ়ারস্টর র িূররর িরজ়া িযরট়া বন্ধ  ওয়া  যটন্ত। 
আ খ়াল্ল়াট়া ি়ারয েন়েরয নি  ওর়া, িনবর িতটট়ার মরিয নিরয হবনররয এ ়া। 
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িূিট–ি়াস়ারির মিয নিরয আররকট়া মযিনক  য়াত্র়া, সব কযজি নিক্ষকরক  ়াি ক়ানটরয 
হযরত  রে। অবরিরর্ এিরট্র্ন্স  র  হ ৌঁি়ার ়া ওর়া, ওক ক়ারঠর ততনর স়ামরি িরজ়ার 
িযরট়া ত়া ়াট়া খয  , ওট়ার হেতর নিরয আরস্ত করর হবর  র ়া, হযি হক়াি িে ি়া  য 
এবং ব়াইরর েন্দ্র়ার ়ানকত ম়ারঠ হবর  রয এর ়া। 
 
হক়াি নিরক, ব   রি, ক়ার ়া ঘ়ারসর উ র নিরয  ়াুঁটরত  ়াুঁটরত, আমর়া  যরত়া বি 
 যটন্ত য়ারব়া নকন্তু নিরয হিখরব়া ওখ়ারি অিযসরণ করব়ার মরত়া নকিয  ়াওয়া য়ারে ি়া। 
ওই ম়াক়েস়া গুর ়া  যরত়া এইখ়ারি য়ারেই ি়া। আনম জ়ানি ওগুর ়া স়াি়ারণে়ারব ওই 
নিরকই য়ানে , নকন্তু… 
 
আি়া বযেকস্বরর ওর কথ়াট়া  ঠ়াৎ কররই হথরম হি । 
 
ওর়া  য়ানেরডর ব়ান়ে হ ৌঁি়ার ়া, জ়াি়া ়াগুর ়া িূিয, ব়ান়েট়া িযিঃখ আর নবর়্ািময হিখ়ারে। 
 য়ানর িরজ়াট়া খয র , ওরির হিরখ ফ়াং খযনিরত  ়াি   রয হির ়া। ওর িম্ভীর ক়াি 
ফ়াট়ারি়া ড়াক নিরয হযি ক়াউরক জ়ানিরয তয  রত  ়ারর, হস জরিয ওর়া ওরক েয ল্লীর 
ত়ারক র়াখ়া নটরির মরিয হথরক েকর ট ন ঠ়া খ়াইরয নি , এরত ি়াুঁত গুর ়া এক সরে 
হ রি থ়াকরব। 
 
 য়ানেরডর হটনবর  অিৃিয  ওয়ার আ খ়াল্ল়াট়া হররখ নি   য়ানর। বরির ন ে ঘি 
অন্ধক়ারর ওট়ার আর িরয়াজি  রব ি়া। 
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ের ়া ফয়াং, আমর়া  ়াুঁটরত য়ানে, ব    য়ানর, ওর  ়ারয মি ে়া ়ে নিরয, এবং খযনিরত 
ফয়াং  ়ানফরয ওরির হ িি হ িি হবনররয এর ়া, এক হিৌর়ে বরির ি়ারর ের  হির ়া 
এবং একট়া ব়েস়ে স্ক়ায়ারম়ার ি়ারির হি়া়ে়ায এক  ়া তয র  নি । 
 
 য়ানর ওর জ়ািযিণ্ডট়া হবর করর নব়ে নব়ে কর   যমস এবং ওট়ার ম়াথ়ায হি়াট্ট একট়া 
আর ়ার হরখ়া হিখ়া হি ।  রথর মরিয ম়াক়েস়া আরি নক ি়া হসট়া হিখ়ার জরিয যরথষ্ট। 
 
হবি হেরবি,ব   রি। আম়ারট়াও জ্ব়ান রয নিত়াম, নকন্তু তয নম জ়াি ওট়া  যরত়া 
নবরফ়ানরত  রব ব়া ওই রকম নকিয ঘটরব…। 
 
ররির ক়াুঁরি হট়াক়া নি   য়ানর, হিখ়ার ়া ঘ়ারসর নিরক। িযরট়া নবনেন্ন ম়াক়েস়া জ়ািযিরণ্ডর 
আর ়া হথরক িে ি়ারির ি়ায়ায য়াওয়ার হেষ্ট়া কররি। 
 
নঠক আরি, িীঘটশ্ব়াস ি়া়ে  রি, হযি েরম খ়ার়া   নরণনতর ক়ারি আত্মসম টণ কর , 
আনম িস্তুত, ের ়া য়াওয়া য়াক। 
 
সযতর়াং, ি়ারির হিক়ে এবং  ়াত়া শুকরত শুকরত ওর়া বরি িরবি কর । ফয়াং ওরির 
ে়ার ়ারি  ়াফ়া ়ানফ কররি।  য়ানরর জ়ািযিরণ্ডর আর ়ায ওর়া র়াস্ত 1 নিরয ে ়া 
ম়াক়েস়ার স়ানররক অিযসরণ কররি। ি়ায কয ন়ে নমনিট িরর ওর়া ে রি, মযরখ হক়াি কথ়া 
হিই, ে়া  ে়াে়া আর  ়াত়ার মমটর ধ্বনির ব়াইরর অিয নকিয হি়াি়ার হজ়ার হেষ্ট়া কররি। 
ত়ার র, ি়ািগুর ়া হযখ়ারি সবরেরয ঘি ম়াথ়ার উ রর ত়ার়া আর হিখ়া য়ারে ি়া, 
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অন্ধক়াররর সমযরদ্র শুিয  য়ানরর জ়ািযিরণ্ডর আর ়াই হিখ়া য়ারে, ওর়া হিখ  ওরির 
ম়াক়েস়া ি়াইড র়াস্ত়া হির়ে অিযনিরক য়ারে। 
 
 য়ানর থ়াম , হিখ়ার হেষ্ট়া কর  ম়াক়েস়াগুর ়া হক়াথ়ায য়ারে, নকন্তু ত়ার জ়ািযিরণ্ডর 
অর ়ার ব়াইরর সব নকিযই ঘি ক়ার ়া। ও কখরি়া বরির এত িেীরর আরসনি। ওর মরি 
আরি সবটরির্ ও যখি এখ়ারি এরসনি  তখি  য়ানেড ওরক কখরি়া বরির র়াস্ত়াট়া ি়া 
ি়া়ে়ার উ রিি নিরযনি । নকন্তু  য়ানেড এখি অরিক িূরর সম্ভব? আজক়াব়ারির হক়াি 
হস -এ, হস ম়াক়েস়াগুর ়ারক অিযসরণ কর়ার কথ়াও বর নি । 
 
 হেজ়া হক়াি একট়া নকিয  য়ানরর  ়ারত  ়াি ,  ়ানফরয হ িরি ের  এর ়া ও, ররির  ়া 
ম়ান়েরয নি , নকন্তু ওট়া নি  ফয়াং-এর ি়াক। 
 
নক বয ি? রণরক ব    য়ানর, য়ার হে়াখ হক়াি মরত হিখরত  ়ারে ও, জ়ািযিরণ্ডর আর ়া 
িনতফন ত  ওয়ায। 
 
আমর়া এ  যটন্ত এ ়াম, ব   রি। 
 
সযতর়াং ত়ার়া ি়ারির নিরক ি়াবম়াি ম়াক়েস়া গুর ়ারক অিযসরণ কররি। এখি ত়ার়া 
হবনি দ্রুত হযরত  ়াররি ি়া; ওরির  থ ি়ারির হিক়ে আর ি়ারির ক়াট়া গু়ে  ়েরি, 
ি়ায অন্ধক়ারর িৃিযম়াি িয নকন্তু ওর  ়ারত ফয়াং-এর িরম নিিঃশ্ব়াস  ়ারে। অরিকব়ার 
থ়ামরতও  রেও ওরির,  য়ানর  ়াুঁটয  হির়ে বরস ম়াক়েস়াগুর ়ারক হিখরত  ়ায। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য চেম্বাি অ্ব রিক্রেটি । চে. চে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

445 

www.bengaliebook.com                                  িূরেপত্র 
 

 

 
ওর়া  ়াুঁটরি, মরি  য কম  রক্ষ আি ঘন্ট়া, নিেয  ড়া  আর ক়াুঁট়ার ়ার র ক়াররণ ওরির 
হ ়াি়ারক ট়াি  ়েরি। নকিযক্ষণ  র ওর়া হখয়া  কর  ম়ানট নিরের নিরক ে়া য  রয 
হিরি, যনিও ি়ািগুর ়া আরির মরত়াই ঘি। 
 
তখি  ঠ়াৎ ফয়াং ি়া়ে  একট়া নবকট, িজটি, িনতধ্বনিত  র ়া হসট়া,  য়ানর আর ররির 
আত্ম়ার়াম খ়াুঁে়া ি়া়ে়া  ওয়ার হয়াি়া়ে  র ়া। 
 
নক  রযরি? ব   রি হজ়ারর, ঘি ক়ার ়া অন্ধক়ারর ে়ারনিক ত়ানকরয,  য়ানরর কিযইট়া 
খ়ামরি িরররি ও। 
 
ওইনিরক নকিয একট়া ি়েরি, শ্ব়াস হফ    য়ানর। হি়াি…মরি  রে অরিক ব়ে নকিয। 
 
ওর়া শুি । ওরির ড়াি নিরক একটয  িূরর, ি়ারির ফ়াুঁরক ফ়াুঁরক  থ ততনর কররত কররত 
ব়ে নকিয ি়ারির ড়া  ে়ােরি। 
 
ও  ি়া, ব   রি, ওই ি়া, ও  ি়া, ও — 
 
েয   করর়া, ব    য়ানর িেণ্ড নক্ষপ্ত  য। ওট়া হত়াম়ারক শুিরত  ়ারব। 
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আম়ার কথ়া হি়াি? ব   বি অস্ব়াে়ানবক উুঁেয  স্বরর। ওট়া ইরতমরিয ফয়াংরক শুিরত 
হ রযরি। 
 
অন্ধক়ার হযি ওরির হে়ারখর উ র হের  বরসরি, যখি ওর়া ি়াুঁন়েরয অর ক্ষ়া কররি 
স়াংঘ়ানতক রকরমর েীত। একট়া অদ্ভযত গু়ে গু়ে িে  র ়া এবং ত়ার র সব েয  ে়া । 
 
হত়াম়ার নক মরি  য ওট়া নক কররি? িশ্ন কর   য়ানর। 
 
সম্ভবত  ়াফ নিরয ঘ়ার়ে  ়ে়ার জরিয ততনর  রে, ব   রি। 
 
ত়ার়া অর ক্ষ়া কররি, ক়াুঁ রি, ি়ে়ার হক়াি স়া স হিই। 
 
তয নম নক মরি করর়া ওট়া ের  হিরি? নফস নফস কর   য়ানর। 
 
জ়ানি ি়া 
 
ত়ার র ওরির ড়ািনিক হথরক  ঠ়াৎ এর ়া হে়াখ ি়াুঁি়ারি়া আর ়ার   ক়ানি, অন্ধক়াররর 
মরিয এত উজ্জ্ব  হয িযজিই  ়াত উঠ়ার ়া হে়াখ ে়াকব়ার জরিয। ফয়াং একট়া নেৎক়ার 
নিরয  ়া ়াব়ার হেষ্ট়া কর , নকন্তু ক়াুঁট়া হ ়ার র মরিয হি  আুঁটরক এবং আরর়া হজ়ারর 
েীৎক়ার করর উঠ । 
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 য়ানর! রি নেৎক়ার কর , ত়ার কণ্ঠস্বরর  ়াফ হির়ে ব়াুঁে়ার িক়াি।  য়ানর এট়া আম়ারির 
ি়ান়েট়া! 
 
কী? 
 
এরস়া! 
 
আর ়ার নিরক  য়ানর িিরক অরন্ধর মরত়া অিযসরণ কর , হ ়াুঁেট হখর ়া,  র়ে হি , 
এবং এক ময ূতট  র ওর়া একট়া ফ়াুঁক়া য়াযি়ায হবনররয এর ়া। 
 
নমস্ট়ার উইসন র ি়ান়ে ি়াুঁন়েরয ররযরি, িূিয, ঘি ি়ারির একট়া বৃরত্তর ম়ার , ঘি 
ি়াখ়ার ি়ারির নিরে, হ ড ়াইট জ্ব রি। রি  ়াটরি ি়ান়েট়ার নিরক, মযখ নবেরয  ়া, 
ওট়াও িীরর িীরর ওর নিরক এনিরয এর ়া, নঠক হযি নবি়া  একট়া আসম়ািী ররের 
কয কয র ওর ম়ান করক সম্ভ়ার্ণ জ়াি়ারে।  
 
এট়া সব সমযই এখ়ারি নি । ব   রি আিরন্দ, ি়ান়েট়া ে়ানিরক  ়াুঁটরত  ়াুঁটরত। হিরখ়া 
এরক। বি এট়ারক জং ী ব়ানিরয নিরযরি… 
 
ি়ান়েট়ার  ়াখ়াগুর ়ারত আুঁের়ের ি়াি, ম়ানট হ র  হিয়া  রযরি হযি। িিযত এট়া নিরজই 
নিরজই বরির মরিয ঘযরর হবন়েরযরি। ফয়াং ি়ান়েট়ার বয়া ়ারর খযব উৎস়া ী িয; হস 
 য়ানরর ক়ারি ক়ারি ররযরি, ও হয ক়াুঁ রি হসট়াও  য়ানর বয রত  ়াররি। আরস্ত আরস্ত 
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ওর নিিঃশ্ব়াস স্ব়াে়ানবক  রে,  য়ানর ওর জ়ািযিট়া আব়ার হ ়াি়ারকর হেতরর েয নকরয 
র়াখ । 
 
এবং আমর়া ে়াবনি ়াম হয এট়া আম়ারির আেমণ কররত য়ারে। ব   রি, ি়ান়েট়ার 
ি়ারয হ  ়াি নিরয ওট়ারক আির কর  ে়া ়ে নিরয। আনম ে়াবনি ওট়া নিরযনি  
হক়াথ়ায! 
 
আরর়া ম়াক়েস়ার নের র জিয  য়ানর হে়াখ কয ুঁেরক ি়ান়ের আর ়ায ে়ারনিক খয ুঁজরি, নকন্তু 
সবগুর ়া হ ড ়াইরটর আর ়া তীব্রত়া হথরক  ়ান রয হিরি। 
 
আমর়া ওরিররক  ়ানররয হফর নি, ব   হস। ের ়া ওরির খয ুঁরজ হবর কর়া য়াক। 
 
রি হক়াি কথ়া ব   ি়া। হস ি়ে  ি়া। ওর হে়াখ নস্থর  রয আরি বরির হমর  হথরক 
িি নফট ও রর, নঠক  য়ানরর হ িরি। ত়ার হে ়ার়া েরয ক়ার ়া  রয হিরি। 
 
 য়ানর ঘযরর ি়াুঁ়ে়াব়ারও সময  ়াযনি। একট়া নবকট নক্লনকং িে  র ়া এবং  ঠ়াৎ ও হটর 
হ    ম্ব়া এবং হ ়ামি একট়া নকিয ওরক িরীররর ম়া  বর়াবর িরর ম়ানটর উ র হথরক 
তয র  হফর রি, হস  য  রি ম়াথ়া নিরের নিরক।  ়াত  ়া ি়া়েরি ি়া়ে়ারি়ার জিয, েয 
হ রয হিরি, হস আরর়া নক্লনকং শুি , এবং হিখ  ররির  ়াও ম়ানট হথরক উ রর উরঠ 
হিরি, শুি  ফয়াং কয ুঁই কয ুঁই কররি আব়ার নেৎক়ারও কররি-এবং  রময ূরতট ওরক 
অন্ধক়ারর হটরি নিরয য়াওয়া  র ়া। 
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ম়াথ়া  য র  আরি নিরের নিরক,  য়ানর হিখ  ওরক হয জন্তুট়া িরর হররখরি হসট়া িযট়া 
নবি়া   ়ারয  ়াুঁটরি,  ম্ব়া, হ ়ামি  ়া, ওরক িক্ত করর িরর হররখরি। এক হজ়া়ে়া 
েকেরক ক়ার ়া ি়ার়ার ়া স়া়ে়ানির মরত়া ি়াুঁ়ে়ার নিরে। হ িরি আররকনট জীরবর 
আওয়াজ হ  , সরন্দ  হিই ওট়া রিরক ব ি কররি। ওর়া বরির এরকব়ারর হকরন্দ্র ের  
এরসরি।  য়ানর শুিরত  ়ারে তৃতীয আররকট়া ি়ািরবর  ়াত হথরক নিরজরক মযক্ত কর়ার 
জরিয  ়েরি ফয়াং, হকউ হকউ কররি হজ়ারর, নকন্তু  য়ানর ে়াইর ও নেৎক়ার কররত  ়ারত 
ি়া; ও হযি ওর স্বরট়া ি়ান়ের মরিয হির়ে এরসরি এই হখ়া ়া য়াযি়াট়ায। 
 
ও জ়ারি ি়া কতক্ষণ নি  জীবট়ার িৃঢ়মযনষ্টরত; ও শুিয হটর হ র ়া অন্ধক়ার  ঠ়াৎ নফরক 
 রয হির ়া, ও হিখরত  ়ারে  ়াত়া ি়ে়ারি়া য়াযি়াট়া ম়াক়েস়ায েনতট  রয আরি। ঘ়া়ে 
ব়াুঁনকরয হিখরত হ র ়া ওর়া একট়া নবি়া  ফ্রয়া ী জ়াযি়ায এরসরি, ি়াি হকরট হয ফ়া ়া 
জ়াযি়াট়া ততনর কর়া  রযরি হসখ়ারি। ওর হে়ারখর স়ামরি ওর হিখ়া জীবরির হসর়া 
জঘণয িৃিয। 
 
ম়াক়েস়া। হি়াট হি়াট ম়াক়েস়া িয, হযগুর ়া নিরে  ়াত়ার ও র ঘযরর হব়ে়ারে। এক 
একট়া হঘ়া়ে়ার সম়াি ম়াক়েস়া, আট হে়াখ, আট  ়া, ক়ার ়া, হ ়ামি, তিতয়াক়ার। হয 
নবর়াট জীবট়া নররক ব ি করর এরিরি, হস এখি খ়া়ে়া ে়া য হবরয নিরে ি়ামরত শুরু 
কর , একট়া কয য়াি়ােন্ন হড়ারমর মরত়া ম়াক়েস়ার জ়ার র নিরক, খ়ান  জ়াযি়াট়ার 
এরকব়ারর ম়া খ়ারি, স়াথী ম়াক়েস়াগুর ়া ে়ারনিক হথরক ওরক নঘরর িরররি, ওর 
হব়া ়াট়া হিরখ উরত্তনজতে়ারব নিরজরির ি়াুঁ়ে়াগুর ়া নক্লক কররি। 
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ম়াক়েস়াট়া ওরক হির়ে নি  ি ়াস করর ে়ার  ়াত  ়ারয ম়ানটরত  ়ে   য়ানর। রি এবং 
ফয়াং  ়ে  ওর  ়ারি। ফয়াং এখি আর হেুঁে়ারে ি়া, নকন্তু িীররব জ়েস়ে  রয আরি 
জ়াযি়ারতই।  য়ানরর হযমি  ়ািরি, রিরকও নঠক হতমনি হিখ়ারে। ওর মযখ  ়া কর়া 
হযি িীররব নেৎক়ার কররি এবং হে়াখ হজ়া়ে়া হযি হফরট হবনররয আসরত ে়াইরি। 
 
 ঠ়াৎ  য়ানরর বয রত  ়ার  হয ম়াক়েস়াট়া ওরক নিরয এরসরি ওট়া নকিয ব রি। নক 
ব রি ব ়া কনঠি, ক়ারণ, িরতযকনট কথ়ায ওট়া নিরজর ি়াুঁ়ে়া নক্লক কররি। 
 
আর়ািি! ওট়া ড়াক । আর়ািি! 
 
এবং কয য়াি়ােন্ন নডম়াকৃনতর জ়ার র মরিয হথরক, হি়াটখ়াট  ়ানতর সম়াি একট়া ম়াক়েস়া 
হবনররয এর ়া খযব িীরর িীরর। ওট়ার িরীর এবং  ়ায জ়াযি়ায জ়াযি়ায স়াি়া  রয 
হিরি, এবং িরতযকট়া হে়াখ কয ৎনসত, ি়াুঁ়ে়ার ম়াথ়াট়া িযরির মরত়া স়াি়া। ম়াক়েস়াট়া 
অন্ধ। 
 
নক  রযরি? ি়াুঁ়ে়াগুর ়া দ্রুত নক্লক কররত কররত ব  । 
 
ম়ািযর্, হয ম়াক়েস়াট়া  য়ানররক িরররি নক্লক কর । 
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 য়ানেড? ব   আর়ািি, ক়ারি এরস, ওর আটট়া হক়াম  হে়াখ অনিনশ্চতে়ারব এনিক 
ওনিক ঘযররি। 
 
অরেি়া, নক্লক কর  হয ম়াক়েস়াট়া রিরক িরররি। 
 
হমরর হফ , নক্লক কর  আর়ািি হমজ়াজ খ়ার়া  করর ব   আর়ািি। আনম 
ঘযম়ানে ়াম… 
 
আমর়া  য়ানেরের বন্ধয , নেৎক়ার করর ব    য়ানর। মরি  রে ওর হৃৎন ন্ডট়া খ়াুঁে়া হির়ে 
ি ়ায আুঁটরক হিরি। 
 
ফ়াুঁ ়া জ়াযি়ানটর সবনিরক ি়াুঁ়ে়াগুর ়া নক্লক নক্লক িরে ি়ােরি। আর়ািি একটয  থ়াম । 
 
এর আরি  য়ানেড কখরি়া আম়ারির ফ়াুঁ ়ারত জ়াযি়ানটরত ম়ািযর্  ়াঠ়াযনি, িীরর িীরর 
ব   আর়ািি। 
 
 য়ানেড নব রি  র়েরি, ব    য়ানর, ঘি ঘি িম নিরে ও। হস ক়াররণই আমর়া 
এরসনি। 
 
নব রি? বর্টীয়াি ম়াক়েস়াট়া ব  ।  য়ানরর মরি  র ়া ি়াুঁ়ে়ার নক্লরকর আ়ে়ার  ও হযি 
িয নশ্চন্ত়ার একট়া আে়ার্ হ রযরি। নকন্তু হত়াম়ারির  ়ানঠরযরি। হকি? 
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 য়ানর ে়াব  উরঠ ি়াুঁ়ে়ারব নকন্তু  রক্ষরণ নেন্ত়াট়া ব়ানত  করর নি ; ওর মরি  য ি়া ওর 
 ়া ওরক ি়াুঁ়ে কনররয র়াখরত  ়াররব। ম়ানট হথরকই কথ়া ব   ও, যতট়া সম্ভব ি়ান্ত 
ি ়ায। 
 
ওর়া মরি করর, স্কয র , হয  য়ানেড ি়াত্ররির ও র নক–নকিয একট়া হ ন রয নিরযরি। ওর়া 
ত়ারক আজক়াবরি নিরয হিরি। 
 
আর়ািি ত়ার ি়াুঁ়ে়া নক্লক কর  নক্ষপ্তে়ারব, আর  যরর়া ফ়া ়া জযর়ে সব কযট়া ম়াক়েস়া এ 
িিনক্ষণ কর ; হযি এক িররির  ়াতত়ান  হিয, শুিয তফ়াৎ এই হয  ়াতত়ান   য়ানররক 
েরয অসযস্থ করর হত়ার  ি়া। 
 
নকন্তু হসট়া হত়া অরিক বির আরি, ব   আর়ািি হমজ়াজ খ়ার়া  করর। বির, বির 
আরি। আম়ার স্পষ্ট মরি আরি। হস ক়াররণই ওর়া আম়ারক স্কয   ি়া়েরত ব়ািয কররনি । 
ওর়া নবশ্ব়াস করত আনমই হসই ি়ািব হয, ওই হয ওর়া য়ারক হেম্ব়ার অফ নসরেটস বর , 
ওট়ারত ব়াস কররি। ওর়া হেরবনি   য়ানে হেম্ব়ারট়া খযর  আম়ারক হির়ে নিরযরি। 
 
এবং তয নম…হেম্ব়ার অফ নসরেটস হথরক আরস়ানি? ব    য়ানর, ওর ক ়ার  ঠ়ান্ড়া ঘ়াম 
িযরট হিরি। 
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আনম! ব   আর়ািি, হে়ারি নক্লক করর। আনম ওই ি়াস়ারি জন্ম়াইনি। আনম অরি 
িযররর এক হিি হথরক এরসনি। এজি ভ্রমিক়ারী আম়ারক  য়ানেরডর ক়ারি নিরযনি  
তখি আনম নডরমর হেতর নি ়াম।  য়ানেড তখি ব়া ক, নকন্তু হস আম়ার যে করররি, 
আম়ারক ি়াস়ারির একট়া ক়াব়ারডট  য নকরয হররখরি, খ়াওয়ার হটনবর  উনেষ্ট খ়াইরযরি 
আম়ারক।  য়ানেড একজি ে়া  ম়ািযর্, আম়ার ে়া  বন্ধয । আম়ার যখি হখ়াুঁজ  ়াওয়া 
হি , এবং একট়া হমরযর মৃতয যর জিয ি়াযী কর়া  র ়া,  য়ানেড আম়ারক রক্ষ়া করররি। 
 
ত়ার র হথরক আনম এই বরি ব়াস করনি, এখ়ারি  য়ানেড আম়ার সরে হিখ়া করর। ও 
আম়ার জরিয একট়া বউও হয়াি়া়ে করর নিরযরি, হম়াস়াি, এবং, হিরখ়া আম়ারির 
 নরব়ার কত ব়ে  রযরি, সব  য়ানেরডর জরিযই সম্ভব  রযরি, 
 
ওর স়া রসর যতটয কয  অবনিষ্ট নি   য়ানর হসট়া একরত্র করর ব  , ত়া র  তয নম কখরি়া 
কখরি়া ক়াউরক আেমি করনি? 
 
কখরি়া ি়া, নবর্ণ্ণ করণ্ঠ ব   বযর়ে়া ম়াক়েস়া। আেমণ কর়াট়াই স্বে়াবজ়াত  রত়া, নকন্তু 
 ়ানেরডর িনত শ্রদ্ধ়ার নিিিটি স্বরূ , আনম কখরি়া হক়াি ম়ািযরর্র ক্ষনত কনরনি। হয 
হমরযনট ম়ার়া নিরযনি  ত়ার মৃতরি  ব়াথরুরম  ়াওয়া নিরযনি । আনম, হয ক়াব়ারডট ব়ে 
 রযনি হসট়া ি়া়ে়া ি়াস়ারির আর নকিযই হিনখনি। আমর়া সব সমযই অন্ধক়ার এবং ি়ান্ত 
 নররবি  িন্দ কনর… 
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নকন্তু ত়া র …তয নম নক জ়াি হক আসর  হমরররি হমরযট়ারক? ব    য়ানর। ক়ারণ এট়া 
য়াই হ ়াক, আব়ার নফরর এরসরি এবং হ ়াকজিরক আেমণ কররি 
 
নকন্তু ওর কথ়া ডয রব হির ়া, হজ়ারর হজ়ারর অরিক ি়াুঁ়ে়ার নক্লক িরে এবং র়ারি বহ  ম্ব়া 
 ়ারযর স্থ়াি বির র িরে; ওর ে়ারনিরক ক়ার ়া ক়ার ়া সব ি়ে়াে়ে়া কররি। 
 
হয নজনিসট়া ি়াস়ারির হেতর ব়াস করর, হসট়া একট়া ি়ােীি জীব, আমর়া ম়াক়েস়ার়া 
য়ারক সবে়াইরত হবনি েয কনর। আম়ার হবি মরি আরি যখি আনম শুরিনি ়াম ওই 
জট়া স্কয র  মযক্ত ঘযরর হব়ে়ারে, তখি নকে়ারব  য়ানেরডর ক়ারি অিযিয কররনি ়াম, 
আম়ারক হির়ে হিয়ার জরিয। 
 
হসই জন্তুট়া নক? নজজ্ঞ়াস়া কর   য়ানর। 
 
আরর়া হজ়ারর নক্লক, আরর়া হজ়ারর ি়ে়াে়ে়ার িে, ম়াক়েস়া গুর ়া মরি  রে ে়ারনিক 
হথরক হের  আসরি। 
 
আমর়া ওট়ার সম্পরকট কথ়া বন  ি়া। আর়ািি ব   নক্ষপ্ত  রয। আমর়া ওর ি়াম িনর 
ি়া। এমি নক আনম  য়ানেডরক  যটন্ত এই েয়াব  জন্তুট়ার ি়াম বন নি, যনিও হস 
আম়ারক বহব়ার নজজ্ঞ়াস়া করররি। 
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 য়ানর আর নবর্যট়া নিরয ে়া  নিরত ে়ায ি়া, অন্তত ে়ারনিরক হের  আস়া ম়াক়েস়ারির 
মরিয ি়াুঁন়েরয হথরক িয। মরি  রে কথ়া ব রত ব রত আর়ািি ক্ল়ান্ত  রয হিরি। হস 
িীরর িীরর ত়ার হড়াম়াকৃনত জ়ার র মরিয নফরর য়ারে, নকন্তু অিয ম়াক়েস়াগুন  ইনে 
ইনে করর  য়ানর আর ররির নিরক এনিরয আসরি। 
 
ত়া র  আমর়া ের  য়ানে, মরীয়া  রয আর়ািরির উরদ্দরি ব    য়ানর, হ িরি তখি 
ি়ারির  ়াত়া মমটর আওয়াজ হি়াি়া য়ারে। য়ারব? ব   আর়ািি িীরর। আনম মরি কনর 
ি়া… 
 
নকন্তু–নকন্তু 
 
আম়ার আরিরি আম়ার  যত্র এবং কিয়ার়া  য়ানেরডর হক়াি ক্ষনত কররনি। নকন্তু আনম হত়া 
ত়ারিররক ত়াজ়া ম়াংস হখরত বনেত কররত  ়ানর ি়া, নবরির্ করর হসই ম়াংস যনি 
হস্বে়ায আম়ারির মরিয ঘযরর হব়ে়ায। নবি়ায,  য়ানেরডর বন্ধয । 
 
 য়ানর েট করর ঘযরর ি়াুঁ়ে়া । ম়াত্র করযক নফট িূরর ওর ম়াথ়ার উ র ি়ান়েরয হিরি 
ম়াক়েস়ার একনট নিররট হিয়া , নক্লক কররি ি়ার়ার ়া ি়াুঁ়ে়াগুর ়া, কয ৎনসত ক়ার ়া ম়াথ়ায 
েকেক কররি ওরির অরিক হে়াখ… 
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ওর জ়ািযিরণ্ডর জিয  ়াত ব়ান়েরযও  য়ানর ব ট  হক়াি ক়ারজ আসরব ি়া, সংখয়ায ওর়া 
অরিক হবনি, মিনস্থর করর  ়ে়াই করর মৃতয যবরণ কর়ার জরিয িস্তুত  র ়া হস, নঠক 
তখিই হজ়ারর একট়া িীঘট িে  র ়া, এবং আর ়ার তীব্র রনি ফ়া নর মরিয এরস  ়ে । 
 
নমস্ট়ার উইসন র ি়ান়ে ে়া  হবরয হিরয আসরি, হ ড ়াইট জ্ব রি, তীক্ষ্ণ স্বরর  ণট 
নেৎক়ার কররি, িযইনিরক ম়াক়েস়ারক ম়ান়েরয আসরি, নকিয ম়াক়েস়ারক নেৎ করর 
হফর , ওরির অসংখয  ়া আক়ারির নিরক ি়েরি। ি়ান়েট়া রি আর নরর স়ামরি 
ট়ায়াররর িে করর থ়াম , সরে সরে খযর  হি  িরজ়া। 
 
ফয়াং–হক আরি! নেৎক়ার কর   য়ানর, স়ামরির সীরট ড়াইে নিরয  ়ে ; রি কয কয রট়ারক 
ম়া র রট িরর িয ুঁর়ে ম়ার  ি়ান়ের হেতরর, তখিও তীক্ষ্ণ নেৎক়ার কররি কয কয রট়া। 
ি়ে়াম করর িরজ়া বন্ধ  র ়া। রি এরের ট়ার স্পিট কর  ি়া নকন্তু ওর িরক়ার  র ়া 
ি়া, ি়ান়েট়া নিরজ নিরজই ক়াজ করর হযরত  ়াি ; ইনেি িজটি করর উঠ  এবং ে রত 
শুরু কর , আরর়া করযকট়া ম়াক়েস়া ঘ়ারয   র ়া। ে়া  হবরয উ রর উঠ  ি়ান়েট়া, 
ফ়াুঁ ়াট়া হথরক হবনররয এর ়া, এবং বরির মরিয নিরয ি়াি  ়া ়ার মরিয নিরয িযট , 
ি়ারির ড়া  হযি ে়াবযক ম়াররি ি়ান়ের জ়াি়া ়ায, বয নদ্ধ করর ি়ান়েট়া সবরেরয হবনি ফ়াুঁক়া 
জ়াযি়া নিরয য়ারে,  থট়া মরি ওর  নরনেত। 
 
 য়ানর  ়ারি ররির নিরক ত়াক়া । িে ীি নেল্ক়ারর এখরি়া ওর মযখ  ়া করর আরি, নকন্তু 
এখি আর হে়াখ হজ়া়ে়া নবরফ়ানরত  রয হিই। 
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তয নম নঠক আরি হত়া? 
 
রি হস়াজ়া স়ামরি ত়ানকরয আরি, কথ়া ব রত অক্ষম। 
 
ওর়া িযটরি হি়াট হি়াট ি়ািগুন রক ম়ান়েরয, ফয়াং হঘউ হঘউ ক়ারর হজ়ারর হজ়ারর হ িরির 
সীরট,  য়ানর হিখ একট়া ওক ি়াি হ রর়াব়ার সময স়াইড আযি়াট়া  ট করর হেরে  র়ে 
হি । িব  আুঁনক আর িরের িিট়া নমনিট হ রর়াব়ার  র ি়ারির সংখয়া করম এর ়া, 
এবং  য়ানর আব়ার আক়ারির টয কর়া হিখরত হ র ়া। 
 
ি়ান়েট়া এত  ঠ়াৎ আম  হয ওর়া ি়ায উইন্ড স্ক্রীরি হমন়ে হখরয  র । বরির ি়ারন্ত 
এরস হ ৌঁি়া  ওরী। ি়ান়ে থ়ামর  ফয়াং  ়ানফরয জ়াি়া ়ায  ়ে  হবরর়াব়ার জরিয, এবং 
যখি  য়ানর িরজ়া খয  , হস তীর হবরি হবর  রয হ জ িয  ়ারযর ম়ার  নিরয ি়ারির 
মরিয নিরয িযট  হস়াজ়া  য়ানেরডর ব়া়েীর নিরক।  য়ানরও হবনররয এর ়া, এবং নমনিট 
খ়ারিক  র রি মরি  য ওর  ়ারত  ়ারয স়া়ে নফরর হ র ়া এবং ওরক অিযসরণ কর , 
এখিও ওর ঘ়া়ে িক্ত  রয আরি, অ  ক ত়ানকরয ররযরি হস।  য়ানর ি়ান়েট়ারক 
কৃতজ্ঞত়ার ে়া ়ে নি , ওট়া হ িি নিরক নিরয বরির মরিয অিৃিয  রয হির ়া। 
 
অিৃিয  ওয়ার আ খ়াল্ল়াট়া হিয়ার জরিয  য়ানর আব়ার  য়ানেরডর হকনবরি নফরর হি । 
ফয়াং ক়াুঁ রি ওর ব়ান়েরত বরস কম্বর র নিরে।  য়ানর যখি আব়ার হবনররয এর ়া তখি 
রি বনম কররি স়াংঘ়ানতকে়ারব। 
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ম়াক়েস়ারির অিযসরণ করর়া, ব   রি, িূবট ে়ারব, স়ারটটর  ়াত়ায মযখট়া মযি । আনম 
কখরি়াই  য়ানেডরক ক্ষম়া কররব়া ি়া। ে়ািয হয আমর়া হবুঁরে আনি। 
 
আনম ব়ানজ িরর ব রত  ়ানর,  য়ানেড হেরবনি  হয আর়ািি ওর বন্ধয রির ক্ষনত কররব 
ি়া, ব    য়ানর। 
 
নঠক এট়াই  য়ানেরডর সমসয়া! ব   রি, হকনবরির হিয়ার  ঘযনর্ হমরর। এ সব সমযই 
ে়ারব যতট়া ে়াব়া ব়া িে়ার কর়া  য ি়ািবর়া ততট়া খ়ার়া  িয, এবং হিরখ়া এই নবশ্ব়াস 
ওরক হক়াথ়ায নিরয হিরি! আজক়াব়ারির একনট হস  এ! নিযন্ত্রণ ীিে়ারব ক়াুঁ রি এখি 
ঠয ি। এখ়ারি আম়ারির  ়াঠ়াব়ার িরক়ারট়া নক নি ? আমর়া ওখ়ারি নক হ  ়াম, আনম 
জ়ািরত ে়ানে? 
 
হয  য়ানেড কখরি়াই হেম্ব়ার অফ নসরেটস হখ়ার নি, ব    য়ানর, আ খ়াল্ল়াট়া ররির 
ও র নিরয ওরক জন়েরয ির  হযি  ়াুঁটরত  ়ারর। ও নিরিট়ার্। 
 
রি হজ়ারর ি়াক ট়াি । বস্তুত, আর়ািিরক ক়াব়ারডট ত়া নিরয এবং ফয নটরয িনত ়া ি 
কর়া ওর ি়ারণ়ায নিরিট়ার্  ওয়া িয। 
 
িূিট–ি়াস়ারির ক়ারি এরস  য়ানর আ খ়াল্ল়াট়া ে়া  করর নঠক ঠ়াক করর নি । হযি ওরির 
 ়া হিখ়া ি়া য়ায, ত়ার র কয়ােক়াুঁে কর়া স়ামরির িরজ়াট়া স়াম়ািয ফ়াুঁক কর । ওর়া 
স়াবি়ারি এিরট্র্ন্স  র  হির ়া, ত়ার র ম়ারবটর র নসুঁন়ে নিরয কনররড়ার িরর স়াবি়ারি 
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নিিঃশ্ব়াস বন্ধ করর হযখ়ারি হযখ়ারি  ়া ়ার়া হসখ়ারি সতকটত়ার সরে অবরিরর্ 
নেনফল্ড়াররর কমি রুরমর নির়া ত্ত়ায হ ৌঁি়া । ওখ়ারি েয ল্লীরত আগুি জ্বর  উজ্জ্ব  
ি়াইরয  নরণত  রযরি। ওর়া আ খ়াল্ল়াট়া খযর  নিরয হঘ়ার়ারি়া নসুঁন়ে হেরে এরকব়ারর 
ওরির রুরম। 
 
ক়া ়ে হে়া ়ে ি়া কয র ই রি সট়াি নবি়াি়ায  ়ে ।  য়ানরর অবিয খযব ঘযম  ়াযনি। ও 
নবি়াি়ার নকি়ার়ায বরস আর়ািি য়া য়া বর রি হসগুর ়া আব়ার িেীরে়ারব নেন্ত়া কর । 
 
হয জীবট়া ি়াস়ারির হেতরর মযক্ত ঘযরর হব়ে়ারে, হস ে়াব , মরি  রে এক িররির 
ি়ািব, হে়া রডমটট-এমি নক অিয়ািয ি়ািবও ওট়ার ি়াম উচ্চ়ারণ কররত ে়াযনি। নকন্তু 
ওট়া হয নক, অথব়া নক ে়ারব ওর নিক়াররির হ নট্র্ফ়াই করর এসব জ়াি়ার বয়া ়ারর হস 
আর রিও হবনিিূর এরি়ারত  ়াররনি। এমি নক  য়ানেডও জ়ািরত  ়াররনি নক আরি 
হেম্ব়ার অফ নসরেটস-এর মরিয। 
 
নবি়াি়ায  ়া তয র  ব়ান রি হ  ়াি নি   য়ানর, েুঁিট়া ট়াওয়ার জ়াি়া ়ার মরিয নিরয ওর 
ও র আর ়া ি়ে়ারে। 
 
বয রত  ়াররি ি়া আর নক কররত  ়ারর ওর়া। নরড  েয   হ ়াকরক িররনি , নেখ়ানররির 
উত্তর়ানিক়ার হবুঁরে হিরি, এবং হকউই ব রত  ়ারর ি়া হস নক একই বযনক্ত অথব়া নেন্ন 
হক়াি একজি, এব়ার হয হেম্ব়ার অফ নসরেট খযর রি। আর ক়াউরক নজজ্ঞ়াস়া করব়ার 
হিই।  য়ানর নিশ্চ   রয শুরয আরি, এখরি়া ে়াবরি আরিণ নক নক বর রি। 
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ঘযম ঘযম  ়ািনি  ত়ার, এমি সময হযট়া ওরির সবটরির্ আি়া ত়াই হযি। ওর মরি 
 ঠ়াৎ উিয  র ়া এবং হস নবি়াি়ায উরঠ বস  এরকব়ারর নিরি়াুঁ়ে়া হস়াজ়া করর। 
 
রি, ও অন্ধক়াররর মরিয নফস নফস করর ড়াক  তীে়ারব। রি! 
 
ফয়াং-এর মরত়া একট়া ড়াক হির়ে হজরি উঠ  রি, ে়ারনিরক নবহ্ব  িৃনষ্টরত ত়াক়া  
এবং  য়ানররক হিখ । 
 
রি–ওই হমরযট়া হয ম়ার়া নিরযনি । আর়ািি বর রি ওরক ব়াথরুরম  ়াওয়া নিরযনি , 
ব    য়ানর, এক হক়াি হথরক আস়া হিনের র ি়াক ড়াক়া উর ক্ষ়া করর। হস যনি 
কখরি়াই ব়াথরুম হির়ে ি়া নিরয থ়ারক? হস যনি এখিও ওখ়ারিই থ়ারক? 
 
রি ওর হে়াখ মযি , ে়াুঁরির আর ়ায ভ্রূ কয েি কর । এর র হস বয রত  ়ার । 
 
তয নম নক ে়াবি– হম়ানিং ম়াটটর র কথ়া ে়াবি ি়া হত়া? 
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দ্য চেম্বাি অ্ব রিক্রেটি 
 
কত সময আমর়া ওই ব়াথরুরম নি ়াম, এবং ম়াত্র নতি টযর ট িূরর নি  হস, ব   রি 
নতক্তত়ার স়ারথ নিি ি়াস্ত়ার হটনবর , এবং আমর়া ওরক নজজ্ঞ়াস়া কররত  ়ারত়াম, এবং 
এখি… 
 
ম়াক়েস়াগুন রক খয ুঁরজ হবর কর়া যরথষ্ট কনঠি নি । িীঘটক্ষণ নিক্ষকরির হে়াখরক ফ়াুঁনক 
নিরয হমরযরির ব়াথরুরম েয ন  েয ন  হে়াক়া–ত়ার ও র হমরযরির এই ব়াথরুমট়া িথম 
 ়াম ়ার অকয স্থর র নঠক  ়ারিই  ওয়ায–ি়ায অসম্ভব একট়া ক়াজ। 
 
নকন্তু ওরির িথম ক্ল়াস, ট্র়্ান্সনফউনিররিি-এ এমি একট়া ঘটি়া ঘট , হয, করযক 
সপ্ত়ার র মরিয এই িথমব়াররর মরত়া ওরির ম়াথ়া হথরক হেম্ব়ার অব নসরেটস-এর নেন্ত়া 
উি়াও  রয হি । ক্ল়াস শুরু  ওয়ার িি নমনিট  র, িরফসর ময়াকরি়াি়াি  ব র ি হয 
ত়ারির  রীক্ষ়া শুরু জযরির এক ত়ানররখ, এখি হথরক এক সপ্ত়া  সমরযর মরিয। 
 
 রীক্ষ়া?  ়াউ  ়াউ করর উঠ  নসম়াস নফনিি়াি। এখিও আম়ারির  রীক্ষ়া  রব? 
 
 য়ানরর হ িরি নবকট একট়া িে  র ়া, হিনে   ংবটরমর জ়ািযিণ্ড ন ির  হিরি, 
হডরস্কর একনট  ়া উন়েরয নিরয। িরফসর ময়াকরি়াি়াি  নিরজর িরর এক   রক 
আব়ার  ়া নঠক করর নির ি, এবং নফরর ভ্রুকয নট করর ত়াক়ার ি নসম়ারসর নিরক। 
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এই সমরয স্কয   হখ়া ়া র়াখ়ার আস   রযন্টট়াই  রে হত়ামর়া হযি হ খ়া ়ে়া কররত 
 ়ারর়া, নতনি ব র ি কনঠি স্বরর। হসই ক়াররণ  রীক্ষ়া, নঠক সময মরত়াই  রব, এবং 
অনম নবশ্ব়াস কনর হত়ামর়া সকর  করঠ়ারে়ারব নরনেিি নিে। 
 
করঠ়ারে়ারব নরনেিি!  য়ানরর ক়ারি মরি  যনিই হয স্কয র র এই অবস্থ়ায আব়ার  রীক্ষ়া 
 রত  ়ারর। ক্ল়াসরুরমর হেতরর নবরদ্র়ার র িেরণ হি়াি়া হি , িরফসর ময়াকরি়াি়াি  
আরর়া করঠ়ারে়ারব প্রুকয নট করর ত়াক়ার ি। 
 
িরফসর ড়াম্ব রড়াররর নিরিটি  রে স্কয   যতট়া সম্ভব স্ব়াে়ানবকে়ারব ে়া য র়াখরত  রব। 
ব র ি নতনি। এবং হসট়া, আম়ারক হিনখরয ি়া নির ও ে রব, কথ়া  রে এ বির 
হত়ামর়া কতটয কয  নিরখি ত়া জ়াি়া। 
 
 য়ানরর নিরের নিরক এক হজ়া়ে়া খররি়ারির নিরক ত়াক়ার ়া, ওরিররক ত়ার এক হজ়া়ে়া 
নি ়ার ব়াি়ারি়ার কথ়া। এ বির হস িতয ি নক নিখ ?  রীক্ষ়ার ক়ারজ আসরব এমি 
নকিযই ত়ার মরি  র ়া ি়া। 
 
ররির হে ়ার়া হিরখ মরি  র ়া, এই ম়াত্র ত়ারক ব ়া  রযরি নিনর্দ্ধ বরি নিরয ব়াস 
কররত। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য চেম্বাি অ্ব রিক্রেটি । চে. চে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

463 

www.bengaliebook.com                                  িূরেপত্র 
 

 

ে়াবরত  ়ার এট়া নিরয আম়ারক  রীক্ষ়া নিরত  রব?  য়ানররক নজজ্ঞ়াস়া কর  হস নিরজর 
জ়ািযিণ্ডট়া হিনখরয, ওট়া এই ম়াত্র হজ়ারর হজ়ারর নির্ নিরত শুরু করররি। 
 
*** 
 
িথম  রীক্ষ়ার নতি নিি আরি, ি়াস্ত়ার হটনবর  িরফসর ময়াকরি়াি়াি  অররকনট হঘ়ার্ণ়া 
নির ি। 
 
সযসংব়াি আরি, নতনি ব র ি এবং  যরর়া হেট    নিশ্চয    ওয়ার বির  উল্ল়ারস হফরট 
 ়ে । 
 
ড়াম্ব রড়ার আব়ার নফরর আসরিি। অরিরকই আিরন্দ নেৎক়ার করর উঠ । 
 
আ ি়ার়া নিথ়ানররির উত্তর়ানিক়াররক িররত হ রররিি! র য়ারেিক্ল হটনব  হথরক তীক্ষ্ণ 
নেৎক়ার কর  একনট হমরয। 
 
আব়ার নকনডে ময়াে নফরর এরসরি।  ়ানফরয উঠ  উড উরত্তনজতে়ারব। 
 
ত থে হথরম হির , িরফসর ময়াকরি়াি়াি  ব র ি, িরফসর স্প্র়াউট আম়ারক 
জ়ানিরযরিি হয অবরিরর্ হমিরড্রকস গুর ়া ক়াট়ার উ যযক্ত  রযরি। য়ার়া হ নট্র্ফ়াইড 
 রযরি, আজ র়ারত ত়ারিররক সযস্থ করর হত়া ়া সম্ভব  রব। আনম হত়াম়ারিররক েরণ 
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কনররয নিরত ে়াই, অন্তত ত়ারির একজি ব রত  ়াররব, নক ব়া হক ত়ারিররক আেমণ 
কররনি । আনম আি়া করনি এই েয়াব  বিরট়া আম়ারির হির্  রব আ র়ািীরক ির়ার 
মিয নিরয। 
 
আিরন্দর হযি একট়া নবরফ়ারণ ঘট  তয র ।  য়ানর নক্লপ্তনরি হটনবর র নিরক ে়াই , এবং 
ড্রয়ারক়া ময়া ফযরক অনিরন্দ হয়াি ি়া নিরত হিরখ হম়ারটও অব়াক  র ়া ি়া। রিরক 
অবিয অরিক নিি  র খযনি খযনি হিখ়ারে। 
 
আমর়া হয হম়ানিং ম়াটট রক নজজ্ঞ়াস়া কনরনি ত়ারত নকিয আসরব য়ারব ি়া, ত়া র ! হস 
ব   রিরক।  ়ারনমওিরক জ়ানিরয তয  র ই সম্ভবত সব িরশ্নর জব়াব  ়াওয়া য়ারব! 
মরি হরখ, ম়াত্র নতিনিরির মরিয  রীক্ষ়া এট়া জ়াি়ার  র  ়াি   রয য়ারব ও। হস 
নরনেিি নিরত  ়াররনি। ে়া   য যনি  রীক্ষ়া হির্ ি়া  ওয়া  যটন্ত ওরক ওইে়ারবই 
র়াখ়া  য। 
 
নঠক হসই সময, নজনি উইসন  এর ়া এবং ররির  ়ারি বস । ত়ারক সন্ত্রস্ত এবং ি়ােট়াস 
মরি  নে । এবং  য়ানর  ক্ষয কর  ও হক়ার র মরিয  ়াত হম়াে়ে়ারে। 
 
আরর়া নকিয  নরজ নিরয রি নজজ্ঞ়াস়া কর , নক  র ়া? 
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নজনি নকিয ব   ি়া, শুিয নেনফল্ডর হটনবর র এ  ়াি ও  ়াি ত়াক়ার ়া, হে ়ার়ায েীত 
সন্ত্রস্ত ে়াব, ওরক হিরখ  য়ানরর হযি ক়ারক মরি  ়ে , নকন্তু মরি কররত  ়াররি ি়া 
হক। 
 
বর  হফ , ব   রি, ওরক  ক্ষয কররি। 
 
 ঠ়াৎ  য়ানরর মরি  ়ে , নজনিরক ক়ার মরত়া  ়ািরি। হেয়ারর বরস হস স়ামরি হ িরি 
িয রি, নঠক হসইরকম ে়ারবই ডনি িযর নি  যখি হস নিনর্দ্ধ তথয হিওয়ার সময 
ইতস্তত করনি । 
 
হত়াম়ারক নকিয ব ব়ার আরি আম়ার, নজনি ব   অস্পষ্টে়ারব, স়াবি়ারি  য়ানরর নিরক ি়া 
ত়ানকরয। 
 
নক হসট়া? ব    য়ানর। 
 
নজনিরক হিরখ মরি  রে হস সনঠক িেট়া খয ুঁরজ  ়ারে ি়া। নক? ব   রি। 
 
মযখ খযর রি নজনি নকন্তু হক়াি িে হবর  র ়া ি়া। স়ামরি  য ুঁরক  য়ানর নিেয  স্বরর ব  , 
হযি শুিয নজনি আর রিই শুিরত  ়ায। 
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এট়া নক হেম্ব়ার অব নসরেটস সম্পরকট নকিয? তয নম নক নকিয হিরখি? হকউ নক খ়া ি়া়ে়া 
আেরণ করররি? 
 
নজনি একট়া িেীর শ্ব়াস ট়াি , এবং নঠক হসই ময ূরতটই  ়ানসট উইসন  এরস  ়ানজর, 
ক্ল়ান্ত এবং নববণট হিখ়ারে। 
 
তয নম যনি হির্ করর থ়াক নজনি, ত়া র  ওই হেয়ারর আনম ব রত ে়াই। আনম এরকব়ারর 
ক্ষয ি়াতট, এই ম়াত্র হ ট্র্  নডউনট করর এরসনি। 
 
নজনি  ়ানফরয উঠ  হযি ওর হেয়ারর নবিয যৎ িব়া  ে়ান রয হিয়া  রযরি,  ়ানসটরক দ্রুত 
একট়া সন্ত্রস্ত িৃনষ্ট নিরয হযি  ়ান রয হি ।  ়ানসট বস  এবং হটনব  হথরক একট়া মি 
তয র  নি । 
 
 ়ানসট! ব   রি র়াি  রয। ও এখিই আম়ারিররক গুরুে ূণট নকিয ব রত য়ানে । 
 
সরবম়াত্র ে়া মযরখ নিরযরি  ়ানসট, ওর ি ়ায আুঁটরক হির ়া। 
 
নক িররির নবর্য? ও ব  , ক়ািরত ক়ািরত। 
 
আনম এইম়াত্র ওরক নজজ্ঞ়াস়া কররনি ও অস্ব়াে়ানবক নকিয হিরখরি নক ি়া, এবং হস 
হকব  ব রত শুরু কররনি । 
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ও –ওট়া–হেম্ব়ার অব নসরেটস-এর সরে ওর হক়াি সম্পকট হিই, সরে সরে ব   
 ়ানসট। 
 
তয নম নক ে়ারব জ়াির ? অব়াক  রয নজজ্ঞ়াস়া কর  রি। 
 
ম়ারি, ইরয, তয নম যনি জ়ািরত ে়াও, নজনি, ইরয ম়ারি একনিি আম়ারক হিরখ হফর নি , 
যখি আনম হবি, ও নকিয ি়া েয র  য়াও কথ়া  রে ও আম়ারক নকিয নকিয কররত হিরখ 
হফর নি , এবং আনম, ম়ারি, ওরক বর নি ়াম ক়ারর়া ক়ারি নকিয ি়া ব ়ার জরিয। আনম 
মরি কররনি ়াম হস ত়ার কথ়া র়াখরব। এট়া নকিয ি়া, সনতযই, আনম বরে 
 
 য়ানর  ়ানসটরক এমি নব্রত  রত কখরি়া হিরখনি। 
 
তয নম নক করনির   ়ানসট? রি, হ রস ব  । আম়ারির বর ়া, আমর়া  ়াসব ি়া। 
 
শুরি  ়ানসট  ়াস । 
 
ওই হর়া গুর ়া এনিরয ি়াও,  য়ানর, আম়ার খযব নক্ষরি হ রযরি। 
 
 য়ানর জ়ারি ত়ারির স়া ়াযয ি়া়ে়াই আি়ামীক়া   যরর়া র রসযর সম়াি়াি  রয য়ারব, নকন্তু 
যনি সম্ভ়াবি়া থ়ারক তরব হস ম়াটটর র সরে কথ়া ব ়ার সযরয়ািট়া  ়াতি়া়ে়া কররত ে়ায 
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ি়া। এবং সযরয়াি এরস হির ়া, মিয সক়ার , যখি ত়ারিররক নিল্ডরয  ক ়াস্টট ন নি 
অব ময়ানজক ক্ল়ারস নিরয য়ানের ি। 
 
 ক ়াটট ি়াযই ত়ারিররক নিনশ্চত করররিি সব নব ি হকরট হিরি, শুিয ম়াত্র সর়াসনর 
েয   িম়ানণত  ওয়ার জিয, এখি নতনি  যরর়া যনরই নবশ্ব়াস কররি হয এই ি়াত্ররির সরে 
হথরক কনররড়ার িরর নির়া রি হ ৌঁরি হিয়ার আরর িরয়াজি হিই। ত়ার েয   হর়াজক়ার 
মরত়া মসৃণ এবং েকেরক িয; মরি  রে স়ার়া র়াতই নতনি হজরি নির ি,  েম ত ়া 
 ়া ়ার়া নিরযরিি। 
 
আম়ার কথ়া নবশ্ব়াস কর, নতনি ব র ি ওরিররক এক হক়ারি জর়ে়া করর, ওই 
হ নট্র্ফ়াইড হ ়াকগুর ়ার মযখ হথরক িথম হয কথ়া হবর  রব হসট়া  রে  য়ানেডই 
আ র়ািী। সনতয ব রত নক, িরফসর ময়াকরি়াি়াি  এখরি়া হয মরি কররি, এই সমস্ত 
নির়া ত্ত়ামূ ক বযবস্থ়ার িরয়াজি ররযরি ত়ারত আনম অব়াক  নে। 
 
আনম একমত, সয়ার, ব    য়ানর,  য়ানরর কথ়ায  তেম্ভ ররির  ়াত হথরক বইগুর ়া  র়ে 
হির ়া। 
 
িিযব়াি,  য়ানর, ব র ি  ক ়াটট িিংস়ার সযরর, ওর়া অর ক্ষ়া কররি  ়াফ  ়াফরির 
একট়া নবর়াট  ়াইি অনতেম কর়ার জরিয। আনম হব়া ়ারত য়ানে, ি়াত্ররির ক্ল়ারস আি়া 
হিয়া কর়া এবং স়ার়ার়াত  ়া ়ার়া হিয়া ি়া়ে়াও আম়ারির নিক্ষকরির কর়ার মরত়া যরথষ্ট 
ক়াজ ররযরি… 
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হসট়া নঠক, ব   রি, আর ়ােি়াট়া িরর হফর রি হস। আন নি আম়ারির এখ়ারিই হির়ে 
য়াি ি়া হকি, সয়ার? আম়ারির হত়া আর ম়াত্র একনট কনররড়ার হযরত  রব। 
 
তয নম জ়াি উইসন  আনম য়া ে়াবনি ়াম আনম নঠক ত়াই কররব়া, ব র ি  ক ়াটট। সনতযই 
আম়ার য়াওয়া উনেৎ, আম়ারক  ররর ক্ল়াসট়ার জরিয ততনর  রত  রব। 
 
দ্রুত  ়ারয ের  হির ি নতনি। 
 
 ররর ক্ল়ারসর জিয ততনর  ওয়া, রি মযখ হেংে়া  ওর হ িরি। হিরিি নিরজর েয   
নফটফ়াট কররত ব়া ওই রকরমরই নকিয। 
 
অিয নেনফল্ডররির ওর়া ওরির আরি হযরত নি , ত়ার র  ়ারির একট়া  থ নিরয 
হবনররয হম়ানিং ম়াটটর র ব়াথরুরমর উরদ্দরি রওয়াি়া  র ়া। নকন্তু ওর়া যখি ওরির 
েমৎক়ার তৎ রত়ার জরিয  রস্পররক অনেিন্দি জ়াি়াব়ার উ েম… 
 
 ট়ার! উইসন ! হত়ামর়া এখ়ারি নক করি? 
 
িরফসর ময়াকরি়াি়াি  এবং ত়ার হে ়ার়া এরকব়ারর সরু  রয হিরি। 
 
আমর়া–আমর়া রি হত়াত ়ারত শুরু কর , আমর়া য়ানে ়াম হিখ়ার জরিয 
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 ়ারনমওিরক, ব    য়ানর। রি এবং িরফসর ময়াকরি়াি়াি  িযজরিই এক সরে ওর 
নিরক ত়াক়া । 
 
আমর়া অরিক নিি িরর ওরক হিনখনি, িরফসর, বর  ে    য়ানর দ্রুত, ররির  ়ারয 
ে়া  নিরয, এবং আমর়া হেরবনি ়াম েয ন  েয ন   ়াস ়াত়ার  ের  য়াব, এবং ত়ারক ব ব 
হয, হমিরড্রক ততনর  রয হিরি, ইরয ম়ারি হস হযি ি়া ঘ়াব়ে়ায। 
 
িরফসর ময়াকরি়াি়াি  তখিও ত়ারির নিরক ত়ানকরয ররযরিি অ  রক, ময ূরতটর জরিয 
 য়ানর ে়াব  এই বযন  নবরফ়ারণট়া ঘট , নকন্তু যখি কথ়া ব র ি, ব র ি ি়াুঁ়েক়ারকর 
মরত়া অদ্ভযত স্বরর। 
 
নিশ্চযই, ব র ি নতনি,  য়ানর অব়াক  র ়া, িরফসররর ক্ষয দ্র হে়ারখ এক হফ়াুঁট়া  ়ানির 
আে়াস হ র ়া হস। নিশ্চযই, আনম বয রত  ়ারনি য়ার়া…ত়ারির বন্ধয রির জরিযই 
বয়া ়ারট়া সবরিরয কষ্টি়াযক।,  ট়ার, নিশ্চযই হত়ামর়া নমস হেে়াররক হিখরত হযরত 
 ়ারর়া। আনম িরফসর নবিরক জ়ানিরয হিরব়া হত়ামর়া হক়াথ়ায নিরযি। ম়াি়ার্  মরফ্ররক 
ব রব হয আনম অিযমনত নিরযনি।  
 
 য়ানর এবং রি দ্রুত  ়ারয ের  হির ়া, নবশ্ব়াস  রে ি়া হয ওরির হক়াি ি়ানস্ত  যনি। 
হয হক়াি়াট়া ঘযররি তখি শুিরত হ র ়া িরফসর ময়াকরি়াি়াি  ত়ার ি়াক  ়া়েরিি। 
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ওই িল্পট়া, ব   রি, তয নম যত িরপ্প়া ব়ানিরযি ত়ার মরিয সব়ার হসর়া। 
 
ত়ারির এখি  ়াস ়াত়ার  ি়া য়াওয়ার হক়াি উ ়ায হিই এবং ম়াি়াম  মরফ্ররক ব ়া হয 
 ়ারনমওিরক হিখ়ার জিয ত়ারিররক িরফসর ময়াকরি়াি়াির র অিযমনত নিরযরিি। 
 
ম়াি়াম  মরফ্র ত়ারির হেতরর েয করত নির ি অনিে়া সরেও। 
 
একজি হ নট্র্ফ়াইড বযনক্তর সরে কথ়া ব ়ার হক়াি ম়ারি  য ি়া, ব র ি নতনি, এবং 
যখি ত়ার়া  ়ারনমওরির  ়ারি নিরয বস  তখি ত়ারিররক স্বীক়ার কররত  র ়া নতনি 
নঠকই বর রিি।  ়ারনমওরির নবন্দযম়াত্র ি়ারণ়া হিই হয ত়ারক হকউ হিখরত এরসরি, 
এবং ত়ার নবি়াি়ার  ়ারির হকনবরিটট়ারক িয নশ্চন্ত়া ি়া করব়ার জরিয ব ়া ও  ়ারনমওিরক 
নকিয ব ়া একই সম়াি। 
 
ে়াবনি হস নক আরিৌ আেমণক়ারীরক হিরখরি? ব   রি,  ়ারনমওরির মযক্ত  রয য়াওয়া 
হে ়ার়াট়ার নিরক নবর্ণ্ণে়ারব ত়ানকরয। ক়ারণ,  ়াম ়াক়ারী যনি েয ন  েয ন  ওরির উ র 
 ়াুঁন রয  র়ে থ়ারক তরব হকউই নকিয জ়ািরব ি়া… 
 
নকন্তু  য়ানর  ়ারনমওরির মযরখর নিরক ত়ানকরয হিই। হস ে়ার ড়াি  ়াত সম্পরকট খযবই 
আে ী। ে়ািররর ও র ওট়া মযনষ্টবদ্ধ  রয  র়ে আরি, ও হিখ  এক টয করর়া ক়ািজ 
মযরঠ়ার হেতর ি ়া  ়াক়ারি়া ররযরি। 
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ম়াি়াম  মরফ্র ক়াি়াক়ানি আরি নক ি়া হিরখ নিরয  য়ানর ওট়া রিরক হিখ়ার ়া। 
 
ওট়া হবর করব়ার হেষ্ট়া করর়া, ব   রি নফস নফস করর, নিরজর হেয়ারট়া এমিে়ারব 
সনররয বস  হযি ম়াি়াম  মরফ্রর িৃনষ্ট হথরক  য়ানররক আ়ে়া  কর়া য়ায। 
 
ক়াজট়া স জ িয। 
 
 ়ারনমওরির  ়াত ক়ািজট়ারক এমিে়ারব খ়ামরে িরররি হয  য়ানরর েয  র ়া ওট়া 
 যরত়া নিুঁর়েই য়ারব। রি িজর র়াখরি, আর হস হটরি ব়াক়া করর মযেন়েরয অবরিরর্ 
করযক নমনিট  র ক়ািজট়া মযরঠ়া হথরক হবর কররত সক্ষম  র ়া। 
 
 ়াইরব্ররীর অরিক  যররি়া একট়া বই হথরক  ়াত়াট়া হিুঁ়ে়া।  য়ানর  ়াত়াট়া সম়াি কর  
এবং রিও  য ক  ওট়া  ়ে়ার জরিয। 
 
আম়ারির এই েূনমরত যত  শু এবং ি়ািব ঘযরর হব়ে়ায, ত়ার মরিয সনরসৃর র র়াজ়া 
ন রসরব  নরনেত ব়ানসন স্ক-এর হেরয ম়ার়াত্মক এবং হকৌতূ র ়াদ্দী ক আর নকিয হিই। 
এই স়া , িক়াণ্ড ি়ািবীয আক়ার ি়ারণ কর়ার ক্ষমত়া র়ারখ, এবং করযক িত বির 
হবুঁরে থ়ারক, এর জন্ম মযরিীর নডম হথরক, এর জরন্মর জরিয নডরম ত়া হিয এক িক়ার 
বয়াে। এর  তয়া করব়ার  দ্ধনত সনতযই নবেযকর, এর ম়ার়াত্মক এবং নবরর্ ের়া ি়াুঁত 
ি়া়ে়াও, ব়ানসন রস্কর ররযরি খযিী িৃনষ্ট, এবং হয হকউ এর হেরখর রনশ্মর মরিয  ়েরব 
ত়ারির ত়াৎক্ষনণক মৃতয য অবি়ানরত। ম়াক়েস়ার়া ব়ানসন রস্কর ক়াি হথরক  ়া ়ায, ক়ারণ 
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এই  রে ম়াক়েস়ার ি়াণঘ়াতী িত্রু, এবং ব়ানসন স্ক মৃতয য েরয  ়া ়ায একম়াত্র 
হম়াররির ড়াক হথরক, ক়ারণ এট়াই ত়ার মৃতয যর ক়ারণ। 
 
এর নিরে একনট ম়াত্র িে  ়ারত হ খ়া,  য়ানর হ খ়াট়া  ়ারনমওরির বর  নেিরত  ়ার । 
িেট়া  রে– ়াই স। 
 
মরি  র ়া হক হযি  য়ানরর মনস্তরষ্ক একট়া আর ়া হজ্বর  নিরয হিরি। 
 
রি, হস শ্ব়াস হফ  , এই হসই। এই  রে জব়াব। হেম্ব়াররর ি়ািবট়া  রে ব়ানসন স্ক-
একট়া তিতয়াক়ার সনরসৃ ! হস জরিযই আনম সব য়াযি়ায ওই কথ়াগুন  শুিরত  ়াই এবং 
অিয হকউই শুিরত  ়ায ি়া। ক়ারণ আনম  ়াররস ট়া বয রত  ়ানর… 
 
 য়ানর ওর ে়ার নিরকর নবি়াি়াগুর ়া হিখ । 
 
ব়াসন স্ক ম়ািযর্রক  তয়া করর ওরির নিরক হে়ারখর িৃনষ্ট হফর  ব়া ত়ানকরয। নকন্তু হকউই 
ম়ার়া য়াযনি–ক়ারণ হকউই সর়াসনর ওট়ার হে়ারখর নিরক ত়াক়াযনি। কন ি হিরখরি 
কয়ারমর়ার মিয নিরয। ব়ানসন স্ক কয়ারমর়ার হেতররর সব নফল্ম জ্ব়ান রয নিরযরি, নকন্তু 
কন ি শুিয হ নট্র্ফ়াইড  রযরি। জ়ানস্টি…নিশ্চযই ব়ানসন স্করক হিরখরি ি়ায–ম়াথ়া ীি 
নিরকর মিয নিরয! নিরকর ও র নিরয আেমরণর  যরর়া িনক্ত হিরি, নকন্তু হত়া আর 
নেতীযব়ার মররত  ়ারর ি়া…এবং  ়ারনমওি এবং ওই র য়ারেিক্ল নিরফক্ট হমরযট়ার  ়ারি 
আযি়া  ়াওয়া নিরযনি ।  ়ারনমওি তখি সরবম়াত্র বয রত হ রররি ি়ািবট়া  রে 
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ব়ানসন । ব়ানজ িরর ব রত  ়ানর িথম হয ম়ািযরর্র সরে হিখ়া  রযরি ত়ারকই হস 
স়াবি়াি করররি হক়াণ়াগুন র নিরক িথরম আযি়া নিরয হিখরত এবং হবে়ার়া হমরযট়া 
ত়ার আযি়া হবর কররনি -এবং 
 
ররির হে়ায়া  স্কয র   ়ে । 
 
এবং নমরসস িনরস? নফস নফস কর  রি আের র সরে। 
 
 য়ানর িেীরে়ারব নেন্ত়া কর ,  য়ার ়াঈরির র়ানত্রর নেত্রট়া মরি করব়ার হেষ্ট়া কর । 
 
 ়ানি,,,রস ব   িীরর িীরর, হম়ানিং ম়াটটর র ব়াথরুরমর  ়ানিরত হেরস নিরযনি  
কনররড়াররর হক়াণ়াট়া। ব়ানজ িরর ব রত  ়ানর নমরসস িনরস শুিযম়াত্র ব়ানসন রস্কর 
িনতেনব হিরখনি …। 
 
 ়ারতর  ়াত়াট়া আব়ার  ়ে  হস মরি়ারয়াি নিরয। হস যত  ়েরি, ততই মরি  রে 
এট়াই সনঠক। 
 
হম়াররির ড়াক ওট়ার মৃতয যর ক়ারণ! হস হজ়ারর  ়ে ।  য়ানেরডর হম়ারিগুন রক হমরর 
হফ ়া  রযনি ! হেম্ব়ার হখ়া ়ার  র িূিট–ি়াস়ারির আরি  ়ারি একনটও হম়ারি থ়াকয ক 
ে়াযনি নথনররির উত্তর়ানিক়ার! ম়াক়েস়ার়া ওর স়ামরি হথরক  ়ান রয য়ায! সব নকিয নমর  
য়ারে খ়ার  খ়ার ! 
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নকন্তু ব়ানসন স্ক নকে়ারব নবনেন্ন য়াযি়ায য়ারে? ব   রি। একট়া নবি়া  ম়ার়াত্মক 
স়া …হকউ ি়া হকউ হিখত.. 
 
 য়ানর, অবিয, বইরযর  ়াত়ার নিরে  ়ারনমওি হয হি়াট্ট িেনট ন রখরি হসট়ার নিরক ওর 
িৃনষ্ট আকর্টণ কর । 
 
 ়াই স্, হস ব  ।  ়াই স্…রি, ওট়া ি়ানম্বং ব়া  ়াই গুন  বযব ়ার কররি। আনম 
হিয়ার র হেতর হথরক ওই কথ়াগুন  শুিরত  ়ানে ়াম… 
 
 ঠ়াৎ রি  য়ানরর  ়াত আুঁকর়ে ির । 
 
হেম্ব়ার অব নসরেটস্-এর হেতরর হে়াক়ার  থ! হস ব   ে়াে়া ি ়ায। যনি এট়া 
ব়াথরুম  য? যনি এট়া 
 
–হম়ানিং ম়াটটর র ব়াথরুম  য, ব    য়ানর। 
 
ওর়া ওখ়ারি বরস রই , উরত্তজি়া ওরির মরিয িব়ান ত  রে, নবশ্ব়াস  যটন্ত কররত 
 ়াররি ি়া। 
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ত়ার ম়ারি  রে, ব    য়ানর, স্কয র  আনমই একম়াত্র  ়াররস ম়াউথ িই। নিথ়ানররির 
উত্তর়ানিক়ারও একজি। ওইে়ারবই ওর়া ব়ানসন স্করক নিযন্ত্রণ কররি। 
 
আমর়া এখি নক করব? ব   রি, ওর হে়াখ হথরক হযি িয নত হবরর়ারে। আমর়া নক 
হস়াজ়া িরফসর ময়াকরি়াি়াির র ক়ারি য়ারব়া? 
 
ের ়া স্ট়াফ রুরম য়াই, ব    য়ানর,  ়ানফরয উরঠ ি়াুঁ়ে়ার ়া। ওখ়ারিই উনি আসরবি, িি 
নমনিরটর মরিয। নবরনতর সময ি়ায  রয হিরি। 
 
ওর়া হিৌর়ে নিরে এর ়া। ক্ল়াস হির়ে অিয কনররড়ারর ঘযরর হব়ে়ারে এট়া হকউ হিরখ 
হফ যক ওট়া ওর়া ে়ায ি়া, ওর়া হস়াজ়া িূণয স্ট়াফ রুমট়ায ের  হির ়া। একট়া ব়ে রুম, 
 য়ারি  কর়া এবং ক়ারঠর হেয়ারর েনতট।  য়ানর আর বি স্ট়াফ রুরমর হেতর  ়াযে়ানর 
কররি, উরত্তজি়ায বসরতও  ়াররি ি়া। 
 
নকন্তু নবরনতর হব  আর ব়াজ  ি়া। 
 
 নরবরতট, কনররড়াররর মিয নিরয িনতধ্বনিত  র ়া িরফসর ময়াকরি়াি়াির র কণ্ঠ, 
জ়ািযর গুরণ বহগুরণ বনিটত। 
 
সক  ি়াত্ররক এই ময ূরতট ত়াুঁরির  ়াউজ হ ়ারস্টর  নফররত  রব। সক  নিক্ষক স্ট়াফ 
রুরম আসযি, এই ময ূরতট, নিজ। 
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 য়ানর সরে সরে ঘযরর ররির মযরখ়ামযনখ অ  ক ত়ানকরয থ়াক । 
 
আররকট়া  ়াম ়া িয? এখি িয? 
 
আমর়া নক কররব়া? ব   রি, আতরঙ্ক  তবযনদ্ধ। হ ়ারস্টর  নফরর য়ারব়া? 
 
ি়া, ব    য়ানর, ে়ারনিক হিরখ নিরয। ওর ব়াুঁরয একট়া হি়াংর়া ওয়াডটরর়াব হিখরত 
হ র ়া, নিক্ষকরির আ খ়াল্ল়ায েনতট। এখ়ারি। হি়াি়া য়াক নক নবর্য। ত়ার র আমর়া 
ওুঁরির ব রত  ়াররব়া, আমর়া নক হ রযনি। 
 
ওর়া ওট়ার হেতর নিরজরির  যনকরয র়াখ । ম়াথ়ার ও রর িত িত ম়ািযরর্র স্থ়াি 
বির র িে শুিরত  ়ারে, স্ট়াফ রুরমর ির ়া সিরে খ়ার  হি । আ খ়াল্ল়ার ি়াত়া 
ির়া ে়ারজর মিয নিরয ওর়া হিখ , নিক্ষকর়া রুরম েয করিি। হকউ হকউ  তবযনদ্ধ, অিযর়া 
এরকব়ারর আতনঙ্কত। সব়ার  রর এর ি িরফসর ময়াকরি়াি়াি । 
 
আব়ার  ়াম ়া  রযরি, নিরব স্ট়াফ রুরম বয র ি নতনি। একজি ি়াত্ররক নিরয হিরি 
ি়ািবট়া। এরকব়ারর হখ়াি হেম্ব়াররর হেতরর। 
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তীক্ষ করণ্ঠ নেৎক়ার করর ি িরফসর নফ্লটউইক। মযরখ  ়াত ে়া ়া নির ি িরফসর 
স্প্র়াউট। একট়া হেয়ার িক্ত করর আুঁকর়ে িরর ি হেই , ব র ি, এত নিনশ্চত  র ি 
নক ে়ারব?  
 
নিথ়ানররির উত্তর়ানিক়ার, ব র ি িরফসর ময়াকরি়াি়াি , এরকব়ারর ফয়াক়ারি  রয 
হিরিি নতনি, একট়া হমরসজ হররখ হিরি। আরিরট়ার নঠক নিরে। ওর কংক়া  
নেরজীবরির জিয হেম্ব়াররর হেতররই  র়ে থ়াকরব। 
 
হকুঁরি হফ র ি িরফসর নফ্লটউইক। 
 
হক, হক ও? নজজ্ঞ়াস়া করর ি ম়াি়াম হে, িূবট   রয  র়েরিি নতনি, একট়া হেয়ারর 
হযি ডয রব হির ি। হক়াি হস ি়াত্র? 
 
নজনি উইসন , ব র ি িরফসর ময়াকরি়াি়াি । 
 
 য়ানর হিখ  রি নিররব ওর  ়ারি ওয়াডটরর়াব হমর রতই অজ্ঞ়াি  রয  ়ে । 
 
আম়ারিররক সব ি়াত্ররক ক়া ই ব়ান়েরত  ়ানঠরয নিরত  রব, ব র ি, িরফসর 
ময়াকরি়াি়াি । এখ়ারিই হ ়াি়াটট-এর সম়ানপ্ত। ড়াম্ব রড়ার সব সমযই ব রতি… 
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স্ট়াফ রুরমর িরজ়াট়া আব়ার সিরে খযর  হি । একনট অসতকট ময ূরতটর জিয  য়ানর 
নিনশ্চত নি  ড়াম্ব রড়ারই  রবি। নকন্তু  ক ়াটট েয কর ি এবং নতনি উৎফয ল্ল। 
 
িযিঃনখত-একটয  ঘযনমরয  র়েনি ়াম–আনম নক নমস কররনি? 
 
নতনি  যরত়া হখয়া  কররিি ি়া হয অিয নিক্ষকর়া ত়ার নিরক ত়ানকরয ররযরিি ঘৃণ়ার 
মরত়া এক িররির িৃনষ্টরত। হেই  স়ামরি এরি়ার ি। 
 
উ যযক্ত হ ়াক, নতনি ব র ি। আস  হ ়াক। ি়ািবট়া একনট হমরযরক নিরয হিরি, 
 ক ়াটট। এরকব়ারর হেম্ব়ার অব নসরেটস-এর নেতরর নিরয হিরি। অবরিরর্ হত়াম়ার 
সময এরসরি। 
 
ফয়াক়ারস স়াি়া  রয হির ি  ক ়াটট। 
 
সনঠক, নিল্ডরয, মন্তবয করর ি িরফসর স্প্র়াউট। িতর়ারতই ি়া তয নম ব নির  তয নম সব 
সমযই জ়ািরত হেম্ব়ার অব নসরেটস্-এর িরবি  থ হক়াথ়ায? 
 
আনম–হবি, আনম– হত়াত ়ারে  ক ়াটট। 
 
 ়া, তয নম নক আম়ারক বর ়ানি হেম্ব়াররর হেতরর নক ররযরি হসট়া তয নম নিনশ্চতে়ারবই 
জ়াি? হয়াি নির ি িরফসর নফ্লটউইক। 
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আ–আনম নক বর নি আম়ার মরি  ়েরি ি়া… 
 
আম়ার মরি  ়েরি তয নম বর ি,  য়ানেড হেফত়ার  ওয়ার আরি ি়ািবট়ারক আঘ়াত 
কররত ি়া  ়ার়ায তয নম খযবই িযিঃখ হ রযি, ব র ি হেই । তয নম নক বর ়ানি  যরর়া 
বয়া ়ারট়া ত়া রি়া   ়ানকরয হফ ়া  রযরি এবং িথম হথরকই হত়াম়ার  ়ারত হির়ে হিয়া 
উনেৎ নি ? 
 
 ক ়াটট ত়ার স কমটীরির  ়াথররর মরত়া মযরখর নিরক অ  রক ত়ানকরয থ়াক । 
 
আনম…আনম আসর  কখরি়া…হত়ামর়া আম়ারক েয   বযর ি… 
 
আমর়া নবর্যট়া হত়াম়ার  ়ারতই হির়ে নি ়াম, নিন্ডরয, ব র ি িরফসর ময়াকরি়াি়াি । 
আজরকর র়াতট়াই সবরেরয উ যযক্ত সময। সকর ই হযি হত়াম়ার ক়াি হথরক িূরর থ়ারক 
হসট়া আমর়া নিনশ্চত কররব়া। ি়ািবট়ারক তয নম এক়াই হম়াক়ানব ়া কররত  ়াররব। 
অবরিরর্ হত়াম়ার  রতই সব হিয়া  র ়া। 
 
মনরয়া  রয  ক ়াটট ে়ারনিরক ত়াক়া , ত়ারক উদ্ধ়ার কর়ার জরিয হকউ এনিরয এর ়া ি়া। 
ত়ারক এখি আর  য়ান্ডস়াম  ়ািরি ি়া। ত়ার হঠ়াুঁট ক়াুঁ রি, এবং ত়ার স্বে়াবজ়াত হ ুঁরত়া 
 ়ানসর অে়ারব ত়ারক এখি িূবট  এবং অ ি়াথট মরি  রে। 
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নঠ–নঠক আরি, নতনি ব র ি। আনম–আনম আম়ার অনফরস থ়াকব, তত–ততনর  রত 
থ়াকরব। 
 
এবং নতনি রুম তয়াি করর ি। 
 
নঠক  রযরি, ব র ি িরফসর ময়াকরি়াি়াি , ি়াক নিরয ঘি ঘি নিিঃশ্ব়াস  ়েরি, 
এইব়ার ওরক আম়ারির  ়ারযর তয  ়া হথরক হবর কর়া হি ।  ়াউজ িি়াির়া নফরর নিরয 
য়ার য়ার  ়াউরজ ি়াত্ররির জ়াি়ারবি ঘটি়া। ব রবি, ক়া  সক়ার  িথম ক়াজ  রে 
হ ়া ়াটট এেরিস ত়ারিররক ব়ান়ে নফনররয নিরয য়ারব। অিয নিক্ষকিণ নক নিনশ্চত 
কররবি হয হক়াি ি়াত্রই হ ়ারস্টর র ব়াইরর হিই। 
 
নিক্ষকর়া এরক এরক ব়াইরর হবনররয হির ি। 
 
*** 
 
 য়ানরর স়ার়া জীবরি এট়াই সম্ভবত সবরেরয খ়ার়া  নিি। হস, রি হফ্রড এবং জজট 
নেনফল্ডর কমি রুরমর এক হক়াণ়ায বরস ররযরি। হকউ ক়ারর়া সরে কথ়া ব রত  ়াররি 
ি়া।  ়ানসট ওখ়ারি হিই। ও হিরি নমস্ট়ার এবং নমরসস উইসন রক হ ুঁে়া  ়ানঠরয খবর 
নিরত, এর র নিরজরক হ ়ারস্টর  বন্ধ করর হররখরি। 
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হক়াি নবরক ই এত িীঘট  যনি, নেনফল্ডর ট়াওয়ার এত েীর়ের মরিযও এত নিিঃিে 
 যনি। সূযট়াস্ত  রত য়ারে, হফ্রড আর জজট আর বরস থ়াকরত  ়াররি ি়া, উরঠ হির ়া 
শুরত য়ারব বর । 
 
ও নকিয জ়ািরত হ ররনি ,  য়ানর, ব   রি, স্ট়াফ রুরমর ওয়াডটরর়ারব হে়াক়ার  র 
হথরক এই িথম কথ়া ব   রি। হস ক়াররণই ওরক নিরয য়াওয়া  রযরি। এট়া হম়ারটও 
 ়ানসট সম্পরকট হক়াি ফ়া ত নবর্রয িয। ও হেম্ব়ার অব নসরেটস্ সম্পরকট নকিয জ়ািরত 
হ ররনি । নিশ্চযই হস ক়াররণই ওরক রি  ়াির র মরত়া হে়াখ মযি । ওরত়া নবশুদ্ধ 
রক্ত। আর হক়াি ক়ারণ থ়াকরত  ়ারর ি়া। 
 
 য়ানর হিখ  সূযট ডয বরি, রক্ত  ়া , আক়ারির নিরে। জীবরির সবরেরয খ়ার়া  অিযেূনত 
এখি ত়ার। শুিয যনি ওর়া নকিয কররত  ়াররত়া। হয হক়াি নকিয। 
 
 য়ানর, ব   রি, তয নম নক মরি করর়া হক়াি সম্ভ়াবি়া আরি হয হস তয নম জ়াি— 
 
নক ব রব  য়ানর জ়ারি ি়া। ও বয রত  ়াররি ি়া, নজনি এখরি়া নক ে়ারব হবুঁরে থ়াকরব। 
 
তয নম জ়াি? ব   রি, আম়ার মরি  য আম়ারির নিরয  ক ়ারটটর সরে হিখ়া কর়া 
উনেৎ। ওরক নিরয বন , আমর়া য়া জ়ানি। উনি হেষ্ট়া কররবি হেম্ব়ারর হে়াক়ার জিয। 
আমর়া ওরক বন  এট়া হক়াথ়ায ররযরি বর  আমর়া মরি কনর। এবং বন  ওট়ার হেতরর 
একট়া ব়ানসন ঙ্ক ররযরি। 
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হযর তয   য়ানর আর নকিয নেন্ত়া কররত  ়ারনি  ি়া, এবং হযর তয  হস নকিয একট়া কররত 
ে়ায, হস সম্মত  র ়া। ত়ারির ে়ার ়ারির নেনফল্ডরর়া এত নবর়্ািেস্ত নি , এবং ওরির 
জরিয এত িযিঃখ  ়ানে  হয হকউই ও রুম  ়ার  রয য়াওয়ার সময এবং িনবর িতট 
নিরয হবনররয য়াওয়ায ব়াি়া নি  ি়া। 
 
 ক রটটর অনফরস হযরত হযরত অন্ধক়ার ঘনিরয এর ়া। অনফরসর হেতরর মরি  য 
অরিক কমটক়ান্ড ে রি। ওর়া শুিরত  ়ারে ঘর়্া, িযম–ি়াম এবং দ্রুত  িিে শুিরত 
 ়ারে ওর়া। 
 
 য়ানর হট়াক়া নি  এবং  ঠ়াৎ হেতরর সব েয    রয হি । ত়ার র িরজ়াট়া একটয খ়ানি 
ফ়াুঁক করর,  ক ়ারটটর একনট ম়াত্র হে়াখ হিখ়া হি  ওর মরিয নিরয ব়াইরর উুঁনক 
নিরে।   
 
ও …নমস্ট়ার  ট়ার…নমস্ট়ার উইসন … ব র ি নতনি, িরজ়াট়া আররকটয  ফ়াুঁক করর। 
এই ময ূরতট আনম বযস্ত। যনি ত়া়ে়াত়ান়ে করর়া… 
 
িরফসর আ ি়ার জরিয আম়ারির নকিয খবর আরি, ব    য়ানর। আম়ারির মরি  য 
আ ি়ার স়া ়ারযয আসরব। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য চেম্বাি অ্ব রিক্রেটি । চে. চে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

484 

www.bengaliebook.com                                  িূরেপত্র 
 

 

ইরয–হবি–ম়ারি েীর্ণে়ারব–  ক ়ারটটর হে ়ার়ার এক  ়াি ওর়া হিখরত  ়ানে , মরি 
 নে  ও খযব অস্বনস্তর মরিয ররযরি। আনম ব নি–হবি–নঠক আরি। 
 
উনি িরজ়াট়া খয র ি এবং ওর হেতরর িরবি কর । 
 
ওর অনফস ি়ায সমূ্পণটট়াই খযর  হফ ়া  রযরি। হমর রত িযরট়া ব়ে ট্র়্াংক হখ়া ়া  র়ে 
ররযরি। হ ়াি়াক, হজড েীি,  ়াই ়াক, নমডি়াইট ব়া য সব ত়া়ে়াহ়ে়া করর ট্র়্াংরকর 
হেতরর হে়াক়ারি়া  রযরি, আররকট়ার হেতরর আরি়াি়ার ়াে়ারব বইগুর ়া  রযরি। হয 
িনবগুর ়া হিয়ার র হি়াে়া নি  ওির ়া হডস্ক-এর ও র ব়ারের হেতর হে়াক়ারি়া। 
 
আ নি নক হক়াথ়াও য়ারেি?  য়ানর নজজ্ঞ়াস়া কর । 
 
ইরয, ম়ারি,  য়াুঁ, ব র ি  ক ়াটট, িরজ়ার হ িি হথরক ওর একট়া িম়াণ স়াইরজর িনব 
খয রত খয রত হর়া  করর হফ র ি ওট়া। জরুনর ড়াক…নকিযরতই এ়ে়ারি়া হি  
ি়া…হযরতই  রব… 
 
নকন্তু আম়ার হব়ারির বয়া ়ারর নক  রব?  ়াুঁর র সরে নজজ্ঞ়াস়া ক   রি। 
 
খযবই িযিঃখজিক, ব র ি  ক ়াটট গুরির হে়াখরক এন়েরয য়ারে ওর হে়াখ, একট়া ড্রয়ার 
ট়াি নিরয খযর  ওট়ার হেতররর নজনিস ত্র সব একট়া বয়ারি ে়া র ি। আম়ার হেরয 
হবনি িযিঃখ হকউ  ়াযনি 
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আ নি  রেি নডরফন্স এরিস্ট িয ড়াকট আটটস্-এর নিক্ষক! ব    য়ানর। আ নি এখি 
হযরত  ়াররি ি়া। নবরির্ করর যখি এখ়ারি সব ড়াকট কমটক়াণ্ড ে রি! 
 
হবি, আম়ারক ব রত  রে…আনম যখি ে়াকনরট়া নিরযনি ়াম… নব়ে নব়ে করর ব র ি 
 ক ়াটট, এখি ক়া ়ে হে়া র়ের ও র ওর হম়াজ়া সূ্ত  কররিি, ে়াকনরর িরতট নকিযই 
নি  ি়া…আি়া কনরনি… 
 
আ নি ব রত ে়ারেি আ নি  ়ান রয য়ারেি? ব    য়ানর অনবশ্ব়াস ত়ার করণ্ঠ। 
আ ি়ার বইরযর বণটি়া অিযয়াযী কত নকিয আ নি করররিি? 
 
বই েয   ি়ারণ়া নিরত  ়ারর, হসৌজরিযর স়ারথ ব র ি  ক ়াটট। 
 
আ নিই হত়া ন রখরিি বইগুর ়া! নেৎক়ার করর উঠ   য়ানর। 
 
ম়াই নডয়ার বয, নরর ও র র়াি করর হস়াজ়া  রয ি়াুঁন়েরয। হত়াম়ার কমিরসন্স বযব ়ার 
করর়া। হ ়ারক যনি মরি ি়া করত হয আনমই ওই ক়াজগুর ়া কররনি আম়ার বই অরিটকও 
নবনে  রত়া ি়া। হকউই একজি কয ৎনসৎ বযর়ে়া আরমনরক়াি যযদ্ধব়ারজর কথ়া  ়েরত ে়ায 
ি়া, এমিনক হস যনি একনট ে়ামরক ওরযরউ ফ-এর  ়াত হথরক ব়াুঁনেরয থ়ারক, তবযও। 
িেি ত়ারক েয়ািক হিখ়ারব। হড্রস–হসন্স ব রত এরকব়াররই নকিয হিই। এবং হয 
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ড়াইিীট়া বয়ান্ডি ব়ািনিরক হিিতয়ািী করররি ত়ার থযতনিরত ি়ান়ে আরি। আনম ব রত 
ে়ানে, বয রতই  ়ারি… 
 
ত়া র , অিয হ ়াকজি য়া করররি ত়ার কৃনতে আ নি নিরযরিি ব যি? ব    য়ানর 
অনবশ্ব়ারস। 
 
 য়ানর,  য়ানর, ব র ি  ক ়াটট, অথিরযটর সরে ম়াথ়া িয ন রয, এট়া ওরকম হস়াজ়া িয। 
অরিক  নরশ্রম কররত  রযরি। আম়ারক এ সব হ ়াকরক খয ুঁরজ ব়ার কররত  রযরি। 
নজজ্ঞ়াস়া কররত  রযরি নঠক নকে়ারব ত়ার়া ক়াজগুর ়া করররি। ত়ার র আম়ারক ত়ারির 
ও র হমমনর ে়ামট িরয়াি কররত  রযরি, হযি ওর়া েয র  য়ায হয ওর়াই ক়াজগুর ়া 
করররি। একট়া নবর্য হযট়া নিরয আনম িবট কররত  ়ানর, হসট়া  রে আম়ার হমমনর 
ে়ামট। ি়া, অরিক ক়াজ কররত  রযরি,  য়ানর। শুিয বই স়াইি কর়া এবং  ়াবন নসনট 
িনবই িয। তয নম যনি খয়ানত ে়াও, তরব, হত়াম়ারক একট়া িীঘট কনঠি  ়ে়াইরযর জিয 
িস্তুত থ়াকরত  রব। 
 
ট্র়্াংরকর ড়া ়াগুর ়া হজ়ারর  ়ানিরয ত়া ়া হমরর নির ি  ক ়াটট। 
 
হিখ়া য়াক, ব র ি, আম়ার মরি  য সব নকিযই  র ়া।  য়াুঁ, শুিয একট়া নবর্য ররয 
হিরি। 
 
নিরজর জ়ািযিণ্ডট়া হবর করর গুরির মযরখ়ামযনখ  র ি িরফসর  ক ়াটট। 
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খযবই িযিঃনখত, নকন্তু হত়াম়ারির ও র এখি হমমনর ট়ামট িরয়াি কররত  রব। হত়ামর়া 
সবখ়ারি আম়ার হি়া ি কথ়া বর  হব়ে়ারব হসট়া  রত নিরত  ়ানর ি়া। ত়া র  আম়ার 
একনট বইও আর নবনে  রব ি়া… 
 
নঠক সমযমরত়াই  য়ানর ওর জ়ািযিণ্ডট়া হবর কর ।  ক ়াটট ওট়া তয  রত তয  রত,  য়ানর 
নেৎক়ার করর উঠ ,এের ন আরম়াস! 
 
এক হত়ার়ে  ক ়াটট হ িি নিরক নিরয ট্র়্াংরকর উ র  ়ে । ওর জ়ািযিণ্ড িূরিয উর়ে 
হির ়া; রি ওট়া িরর জ়াি়া ়া নিরয ব়াইরর হফর  নি । 
 
িরফসর হেই রক ওট়া আম়ারির হিখ়ারত হিয়া উনেৎ  যনি, ব   নক্ষপ্ত  য়ানর,  ়ানথ 
হমরর  ক ়ারটটর ট্র়্াংক একনিরক সনররয নিরয।  ক ়াটট ওর নিরক ত়াক়া , আব়ার ওরক 
অক্ষম বর  মরি  রে।  য়ানর তখিও ওর জ়ািযিণ্ড িরফসররর নিরক ত়াক করর 
হররখরি। 
 
হত়ামর়া আম়ারক নক কররত বর ়া? ক্ষীণ করণ্ঠ নজজ্ঞ়াস়া করর ি  ক ়াটট। আনম জ়ানি ি়া 
হেম্ব়ার অব নসরেটস্ হক়াথ়ায। আম়ার নকিযই করব়ার হিই। 
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আ ি়ার ক ়া  ে়া , ব    য়ানর জ়ািযিণ্ড ত়াক করর  ক ়াটটরক ি়াুঁ়ে কর়ার ়া। আমর়া 
মরি কনর আমর়া জ়ানি ওট়া হক়াথ়ায ররযরি। এবং ওট়ার হেতরর নক আরি। ে যি 
য়াওয়া য়াক। 
 
ওর়া  ক ়াটটরক ওর অনফস হথরক হবর কর , সবরেরয ক়ারির নসুঁন়ে িরর, আন্ধক়ার 
কনররড়ারর হযখ়ারি হমরসজগুর ়া জ্ব  জ্ব  কররি, হসখ়াি নিরয হম়ানিং ম়াটটর র 
ব়াথরুরম। 
 
ওর়া িথরম  ক ়াটটরক হেতরর  ়াঠ়ার ়া। ক়াুঁ রি  ক ়াটট, হিরখ  য়ানর খযব খযনি। 
 
সবরিরর্র টযর রট বরস নি  ম়াটট । 
 
 য়ানররক হিরখ ব  , ও , তয নম। এখি আব়ার নক ে়াও? 
 
হত়াম়ারক নজজ্ঞ়াস়া কররত নক ে়ারব মরর  তয নম, ব    য়ানর। 
 
সরে সরে ম়াটটর র  যরর়া হে ়ার়া  ়ারট হি । হিরখ মরি  র ়া ওরক হকউ এমি 
 ত়াি়ারম়ানি িশ্ন কররনি। 
 
উউউ , হসট়া েযঙ্কর নি , তৃনপ্তর স়ারথ ব   হস। নঠক এখ়ারিই ঘরটনি  ঘটি়াট়া। 
আনম নঠক এই নকউনবকর  মরররি। আম়ার এরত়া স্পষ্ট মরি আরি। অন ে  ণটনব 
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আম়ারক েিম়া নিরয ক্ষ়া রত বর  আনম এখ়ারি এরস  যনকরয নি ়াম। িরজ়াট়া বন্ধ নি  
এবং আনম ক়ািনি ়াম, এর র শুি ়াম হকউ হেতরর এর ়া। ওর়া অদ্ভযত িররির কথ়া 
ব  । নেন্ন একট়া ে়ার়্া বর ই আনম মরি কররনি ়াম। য়াই হ ়াক, আম়ার ক়ারি হযট়া 
আশ্চযট মরি  র ়া হয একট়া হির  কথ়া ব রি। সযত়ার়াং আনম িরজ়ার ত়া ়া খযর  
নি ়াম, ব ়ার জরিয, হয নিরজর ব়াথরুম বযব ়ার করর়ারি য়াও। এবং ত়ার র– 
গুরুে ূণট ম়ািযরর্র মরত়া ফয র  হির  মনটট , ওর মযখ েকেক কররি, আনম মর ়াম। 
 
নকে়ারব? ব    য়ানর। 
 
হক়াি ি়ারণ়া হিই, ব   ম়াটট  েয ন স়ারর। আম়ার শুিয মরি আরি   যি এক হজ়া়ে়া 
নবি়া  হে়াখ হিরখনি ়াম। আম়ার  যরর়া িরীর হযি এক রকম নিশ্চ   রয হি , এবং 
ত়ার র আনম ে়াসনি… হস স্বনপ্ন  হে়ারখ  য়ানরর নিরক ত়াক়া । এবং ত়ার র আনম 
আব়ার নফরর এ ়াম। অন ে  ণটনবরক ব়ার ব়ার িিটি হিয়ার বয়া ়ারর আনম িৃঢ়সংকল্প। 
ও , নকন্তু হস িযিঃনখত  রযনি , হস আর আম়ার েিম়া নিরয  ়ারসনি। 
 
নঠক হক়াথ়ায তয নম হে়াখ িযরট়া হিরখনির ? ব    য়ানর। 
 
ওইখ়ারি হক়াথ়াও, ব   ম়াটট , অনিনিটষ্টে়ারব ওর টযর রঠর স়ামরি নসঙ্কট়ার নিরক 
হিখ়া । 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য চেম্বাি অ্ব রিক্রেটি । চে. চে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

490 

www.bengaliebook.com                                  িূরেপত্র 
 

 

 য়ানর আর রি ত়া়ে়াত়ান়ে ওখ়ারি হি ।  ক ়াটট ি়াুঁন়েরয ররযরি অরিক হ িরি, 
হে ়ার়ায শুিয েরযর ি়া । 
 
হিখরত নঠক স়াি়ারণ নসরঙ্কর মরত়াই। ওর়া িনতনট ইে  রীক্ষ়া কর , হেতরর এবং 
ব়াইরর, নিরের  ়াই গুন সই। এবং ত়ার র  য়ানর হিখ : একট ত়াম়ার টয়ার র  ়ারি 
হখ়াি়াই কর়া ররযরি একট়া ক্ষয দ্র স়া । 
 
এই টয়া গুন  কখরি়া ক়াজ করর ি়াই, ব   ম়াটট ,  য়ানররক টয়া  হঘ়ার়ারত হিরখ। 
 
 য়ানর,ব   রি, নকিয বর ়া।  ়াররস ট়ারে নকিয বর ়া। 
 
নকন্তু  য়ানর নেন্ত়া কররি, হেষ্ট়া করর নেন্ত়া কররি। একব়ারই হস  ়াররস ট়াে বর নি , 
যখি হস একট়া সনতযক়াররর স়ার র মযরখ়ামযনখ  রযনি । হস ক্ষয দ্র হখ়াি়াইট়ার নিরক 
একিৃনষ্টরত ত়ানকরয থ়াক , ে়াবরত হেষ্ট়া কর  ওট়া সনতযই জীনবত। 
 
হখ়া , ব   হস। 
 
ররির নিরক ত়াক়া  হস, ম়াথ়া ি়া়েরি রি। 
 
ইংররজী  রয হির ়া, ব   হস। 
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 য়ানর আব়ার স়া ট়ার নিরক ত়াক়া ়াম, নবশ্ব়াস কর়ার হেষ্ট়া কর  হয ওট়া জীনবত। হস 
যনি ত়ার ম়াথ়া ি়ার়ে, ত়া র  হম়ারমর আর ়ায ওট়ারক এমিে়ারব হিখ়া য়ারে হযি ওট়া 
ি়েরি। 
 
হখ়া , ব   হস। 
 
হস নিরজ িেট়া শুিরত  ়াযনি; একট়া অদ্ভযত ন স ন স িে ওর ক়াি এন়েরয হিরি, 
এবং সরে সরে স়া ট়া উজ্জ্ব  স়াি়া আর ়ায উদ্ভ়ানসত  রয ঘযররত শুরু কর ।  র 
ময ূরতটই, নসঙ্কট়াই ি়েরত শুরু কর । বস্তুত নসঙ্কট়া ডয রব হি  এরকব়ারর িৃনষ্টর ব়াইরর, 
একট়া নবর়াট  ়াইর র মযখ খযর  হি , একট়া  ়াই  একজি ম়ািযরর্র  রক্ষ হেতরর 
হে়াক়ার মত যরথষ্ট িিস্ত। 
 
 য়ানর শুি  ররির িম আটরক হিরি এবং মযখ তয র  ত়াক়া  আব়ার। নক কররব হস নস্থর 
করর হফর রি। 
 
আনম নিরে য়ানে, ব   হস। 
 
আনমও, ব   রি। 
 
নিরবত়া হিরম এ ়া। 
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হবি, মরি  য আম়ারক আর হত়াম়ারির িরয়াজি  ়েরব ি়া, ব র ি  ক ়াটট, ওর 
 যররি়া  ়ানসর ি়ায়া আব়ার হিখ়া হি । আনম শুিয 
 
িরজ়ার িরবর উ র  ়াত র়াখ  হস, নকন্তু রি আর  য়ানর িযজরিই ওরির জ়ািযিণ্ড ওর 
নিরক ত়াক কর। 
 
আ ি়ারকই আরি হযরত  রব।, ি়াুঁত নখুঁনেরয ব   রি। 
 
ফয়াক়ারস মযরখ জ়ািযিণ্ড ি়া়ে়া  ক ়াটট,  ়াইর র হখ়া ়া মযখট়ার স়ামরি নিরক এনিরয 
হির ়া। 
 
হি়াি, ক্ষীণ করণ্ঠ ব র ি নতনি, হি়াি, এরত নক উ ক়ার  রব? 
 
জ়ািযিণ্ড নিরয হ িরি ওুঁরক ম়ার   য়ানর।  ক ়াটট ওর  ়া নি   ়াইর র হেতরর। 
 
আনম সনতযই মরি কনর ি়া– ব রত শুরু কররনির ি নতনি, নকন্তু রি একট়া ি়াক্ক়া নি  
এবং িৃনষ্টর ব়াইরর ের  হির ি  ক ়াটট। ত়া়ে়াত়ান়ে  য়ানর ওরক অিযসরণ কর । 
 ়াইর র হেতরর আরস্ত আরস্ত নিরজরক ি়াম়া  ও, এবং ত়ার র নিরজরক সমূ্পণট হির়ে 
নি । 
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মরি  রে অন্ত ীি, আঠ়া  েটেরট, অন্ধক়ার  রথ নিরের নিরক িন়েরয য়াওয়া। হস 
হিখরত হ র ়া নবনেন্ন নিরক আরর়া অরিক  ়াইর র ি়াখ়া। নকন্তু ওরিরট়ার মরত়া এরত়া 
িিস্ত একট়াও ি়া। এুঁরক হবুঁরক খ়া়ে়া নিরের নিরক ি়ামরি ওরিরট়া, এবং হস জ়ারি হস 
স্কয র র নিরে এমিনক েূিেটস্থ ক়ার়া িরক়াষ্ঠগুন র হেরযও নিরে হিরম য়ারে। হ িরি ও 
শুিরত  ়ারে ররির আওয়াজ, ব়াুঁকগুন রত হ রি হে়াত়া িে কররি। 
 
এবং নঠক যখি হস ে়াবরি ম়ানটরত  ়ে়ার সরে সরে নক  রত  ়ারর,  ়াই ট়া সম়ান্তর়া  
 রয হির ়া, এবং হস ব়াইরর হবনররয এর ়া হেজ়া এবং হে়াত়া আওয়ারজর মরিয, একট়া 
 ়াথররর অন্ধক়ার সয়েরের সয়াুঁতসয়াুঁরত হমর রত  ়ে  হস। সয়েেট়া ি়াুঁ়ে়াব়ার মরত়া উুঁেয । 
 ক ়াটটও একটয  িূরর উরঠ ি়াুঁ়ে়াব়ার হেষ্ট়া কররিি, স়ার়া ি়া েটেরট এবং েয ণ ম়াখ়ারি়া, 
হযি একট়া স়াি়া েূত।  য়ানর এক ়ারি সরর ি়াুঁ়ে়া , হি়াুঁ হি়াুঁ িে করর রি ি়াম  
 ়াই ট়া নিরয। 
 
আমর়া নিশ্চযই স্কয র র নিরে করযক ম়াই , ব    য়ানর, ক়ার ়া সয়েেট়ার মরিয ওর স্বর 
িনতধ্বনিত  র ়া। 
 
হ রকর নিরে সম্ভবত, ব   রি, অন্ধক়ার েটেরট হিয়া গুর ়ার নিরক হে়াখ কয ুঁেরক 
ত়ানকরয। 
 
নতিজিই স়ামরির অত  অন্ধক়াররর নিরক অ  ক ত়ানকরয রই । 
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 যরম়াস! নব়েনব়ে কর   য়ানর এবং ওর জ়ািযিরণ্ডর ম়াথরট়ারত আর ়া জ্বর  উঠ । এরস়া, 
হস ব   রি এবং  ক ়াটটরক এবং  ়াুঁটরত শুরু কর  নতিজি, ওরির  ়ারযর িে 
হেজ়া হমর রত হজ়ারর হজ়ারর েয়া  ি়া  িে কররি। 
 
সয়েেট়া এরত অন্ধক়ার হয ওর়া শুিূ অল্প একটয  স়ামরি হিখরত  ়ারে। জ়ািযিরণ্ডর 
আর ়ায ওরির ি়ায়াগুন রক তিতয়াক়ার বর  মরি  রে। 
 
মরি হররখ়া, আরস্ত করর ব    য়ানর, স়াবি়ারি হযরত হযরত, ি়ে়াে়ে়ার হয হক়াি 
আে়ারসই িথরম হে়াখ বন্ধ করর হফ রব… 
 
নকন্তু সয়েেট়া কবররর মরত়াই নিরব, এবং হয অিতয়ানিত িে ওর়া শুিরত হ র ়া হসট়া 
 রে ে়াে, একট়া মর়া ইুঁিয ররর খযন র ও র রিরর  ়া  র়েনি ।  য়ানর ওর জ়ািযিণ্ডট়া 
নিেয  কর  হমর ট়া  রীক্ষ়া করব়ার জরিয, হিখ  হি়াট হি়াট ি়াণীর  ়া়ে ি়ে়ারি়া সবটত্র। 
নজনিরক  ়াওয়া হির  হকমি হিখরত  রব এট়া মরি করব়ার হেষ্ট়া কর  ি়া  য়ানর, 
স়ামরি অেসর  র ়া, সয়েরে একট়া অন্ধক়ার ব়াুঁক িরর। 
 
 য়ানর, ওখ়ারি নকিয ররযরি… ব   রি ফয়াসফয়ারস ি ়ায,  য়ানরর ক়ািট়া হের  িরররি 
ও। 
 
জরম হির ়া ওর়া। হিখরি।  য়ানর শুিয একট়া নবর়াট এবং ব়াুঁক়ারি়া নকিযর ক়াঠ়ারম়া 
হিখরত হ   হযি, ট়ারি  জযর়ে শুরয আরি। ওট়া ি়েরি ি়া। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য চেম্বাি অ্ব রিক্রেটি । চে. চে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

495 

www.bengaliebook.com                                  িূরেপত্র 
 

 

 
হব়াি য ওট়া ঘযনমরয আরি, হস শ্ব়াস হফ  , হ িরি অিয িযজরির নিরক এক   ক 
ত়াক়া ।  ক ়ারটটর  ়াত হে়ারখর উ র ে়া ়া হিয়া।  য়ানর আব়ার নফরর নজনিসট়া হিখ , 
হৃৎন ন্ড এত দ্রুত েয  রি হয বয়াথ়া কররি ওর। 
 
খযব িীরর িীরর, হে়াখ এক নে রত খযর  হযি হক়ািমরত হিখ়া য়ায,  য়ানর স়ামরির নিরক 
এরি়া , ওর জ়ািযিণ্ডট়া উুঁেয  করর ির়া। 
 
একট়া তিতয়াক়ার স়ার র ে়াম়ে়ার ও র আর ়া  ়ে , ি়াণ ন্ত, নবর়্াক্ত সবযজ,  র়ে 
আরি হ ুঁে়ারি়া এবং খ়ান  সয়েে জযর়ে। হয জীবট়া এই ে়াম়ে়া বি  করররি হসট়া 
কম রক্ষ কয ন়ে নফট  ম্ব়া। 
 
বনশ্বর আম়ারক অন্ধ করর ি়াও, ব   রি িূবট ে়ারব। 
 
ওরির হ িরি  ঠ়াৎ ি়ে়াে়ে়া  র ়া। নিল্ডরয  ক ়ারটটর  ়াটয  আর ওরক ব ি কররত 
 ়াররি ি়া, িূবট   রয  র়েরি,  ়াটয  হেরে  র়ে হি  হস সয়েরের হমর রত। 
 
ের ়া ওরঠ়া, ব   রি তীক্ষ্ণে়ারব,  ক ়ারটটর নিরক ওর িযিণ্ড ত়াক কর । 
 
উরঠ ি়াুঁ়ে়া   ক ়াটট–ত়ার র  ঠ়াৎ  ়াফ নি  রিরক  ক্ষয করর, ম়ানটরত হফর  নি  
ওরক। 
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 য়ানর  ়ানফরয স়ামরি ের  এর ়া, নকন্তু ততক্ষরণ অরিক হিরী  রয হিরি। হস়াজ়া  রয 
 ুঁ়ে়ারে  ক ়াটট,  ়াুঁ ়ারে, ররির জ়ািযিণ্ড ওর  ়ারত এবং ওর মযরখ হফর েকেরক 
 ়ানস।  
 
অয়াডরেে়ার এখ়ারিই খতম  রে! ব   হস, ওই ে়াম়ে়াট়ার এক টয কর়া আনম স্কয র  
নিরয য়াব, ওরিররক ব ব অরিক হিরী  রয নিরযনি  হমরযট়ারক ব়াুঁে়ারি়া য়াযনি, এবং 
হত়ামর়া িযজি ওর খণ্ড নবখণ্ড হি  হিরখ িযিঃখজিকে়ারব ম়াখ়া নঠক র়াখরত  ়ারর়ানি। 
হত়াম়ারির েৃনতর উরদ্দরি গুড ব়াই বর ়া! 
 
হস ররির হসর ়া হট   ়াি়ারি়া জ়ািযিণ্ডট়া ম়াথ়ার অরিক ও রর তয   , নেৎক়ার করর 
উঠ ,অবন নেরযট! 
 
হি়াটখ়াট একট়া হব়াম়ার িে করর জ়ািযিণ্ডট়া নবরফ়ানরত  র ়া।  য়ানর ম়াথ়ার উ র  ়াত 
নিরয হিৌ়ে়া , স়ার র ে়াম়ে়ার উ র  ়া ন ির  হি , সয়েে নসন ং-এর ব়ে ব়ে ে়াই 
 ়েরি হমর র উ র হিৌর়ে ওগুর ়া হথরক সরর হি   য়ানর।  র ময ূরতট ও এক়া ি়াুঁন়েরয 
আরি হিখরত হ র ়া, ে়াে  ়াথররর নিররট একট়া হিয়ার র নিরক ত়ানকরয ররযরি। 
 
রি! নেৎক়ার কর  ও। তয নম নঠক আরি হত়া? রি! 
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আনম এখ়ারি! ে়া ়া ি ়ায ব   রি নসন ং হথরক  ়ে়া  ়াথররর হিয়ার র ও ়ার হথরক। 
আনম নঠক আনি। নকন্তু এই ি়াি়াট়া হিই–জ়ািযিণ্ড ওট়ারক উন়েরয নিরযরি। 
 
একট়া হে়াত়া আওয়াজ  র ়া, সরে সরে হজ়ারর ও !। মরি  র ়া বি এইম়াত্র 
 ক ়াটটরক ওর  ়ারযর  ়ার়ে  ়ানথ ম়ার । 
 
এখি নক? ররির ি ়ার স্বর মনরয়া। আমর়া এর মরিয নিরয হবর  রত  ়ারব ি়া। 
করযক যযি হ রি য়ারব… 
 
 য়ানর সয়েরের নসন ংট়ার নিরক ত়াক়া । ব়ে ব়ে ফ়াট  হিখ়া য়ারে। এই  ়াথরগুন র 
মরত়া ব়ে নকিযরক কখিই হস ময়ানজক নিরয ে়াংরত হেষ্ট়া কররনি, এবং মরি  য হেষ্ট়া 
কর়ার ে়া  সমযও ি়া এখি–যনি  যরর়া সয়েেট়া হেরে  র়ে? 
 
আররকট়া হে়াত়া আওয়াজ, আররকট়া ও ! হি়াি়া হি  ে়াে়া  ়াথররর হ িি হথরক। 
ওর়া সময িষ্ট কররি। করযক ঘন্ট়া িরর নজনি হেম্ব়ার অব নসরেটস্-এ ররযরি।  য়ানর 
জ়ারি এখি শুিয একট়াই নজনিস কর়ার আরি। 
 
এখ়ারি অর ক্ষ়া করর়া, হস রিরক ব  ।  ক ়াটটরক নিরয অর ক্ষ়া করর়া। আনম স়ামরি 
য়াব। যনি আনম এক ঘন্ট়ার মরিয নফরর ি়া আনস… 
 
একট়া অথট ূণট নিরবত়া হিরম এর ়া। 
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আনম হেষ্ট়া করর নকিয  ়াথর সর়াই হিনখ, ব   রি কণ্ঠ নস্থর র়াখ়ার হেষ্ট়া কররি ও। 
হযি তয নম হেতর নিরয আসরত  ়ারর়া নফরর এরস। এবং  য়ানর 
 
নকিযক্ষণ  ররই হত়াম়ার সরে হিখ়া  রে, ব    য়ানর, ওর ক়াুঁ ়া ি ়ায নকিযট়া 
আত্মনবশ্ব়াস আি়ার হেষ্ট়া কর । 
 
এবং এক়া হস রওয়াি়া  রয হির ়া স়ার র নবি়া  ে়াম়েনটর  ়াি নিরয। 
 
ররির  ়াথর সর়ারি়ার আওয়াজট়া দ্রুতই নমন রয হি । সয়েেট়া ব়ারকর  র ব়াক 
খ়ারে।  য়ানরর িরীররর িনতনট ে়াযযরত অস্বনস্তকর অিযেূনত  রে। হস ে়ারে সয়েেট়া 
হির্ হ ়াক, আব়ার েযও  ়ারে হির্  র  নক হিখরত  রব হেরব। এবং অবরিরর্ যখি 
আররকট়া ব়াুঁক ঘযর , ও হিখ  একট়া নিররট হিয়া  ওর স়ামরি ি়াুঁন়েরয, হিয়ার র 
ও র  ়ারক জ়ে়ারি়া িযরট়া স়া  হখ়াি়াই কর়া ররযরি, ওরির হেরখ ব়ে ব়ে িয যনত ি়ে়ারি়া 
 ়ান্ন়া বস়ারি়া। 
 
স়ামরি হির ়া  য়ানর, ওর ি ়া শুনকরয হিরি। এই  ়াথররর স়া গুর ়া জয়ান্ত এট়া ে়াি 
কর়ার হক়াি িরক়ার হিই, তরব ওরির হে়াখগুর ়া অদ্ভযত রকরমর জয়ান্ত। 
 
নক কররত  রব বয রত হ রররি  য়ানর। ি ়া  নরষ্ক়ার করর নি , এবং  ়ান্ন়ার হে়াখ গুর ়া 
মরি  র ়া স়াম়ািয হকুঁর  উঠ । 
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হখ়া , ব    য়ানর, স়ার র ে়ার়্ায ন স করর ে়া ়া স্বরর। 
 
স়া  িযরট়া নবনেন্ন  র ়া এবং হিয়া ট়া হফরট িযই ে়ারি ে়াি  রয হির ়া, ে়ািগুন  
আরস্ত করর িৃরিযর ব়াইরর ের  হির ়া, এবং  য়ানর, ম়াথ়া হথরক  ়া  যটন্ত ক়াুঁ রি, 
হেতরর হ ুঁরট হির ়া। 
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রিথারিক্রিি উত্তিারিোি 
 
হস ি়াুঁন়েরয আরি হবি িীঘট ি়ায়ান্ধক়ার একট়া হেম্ব়াররর ি়ারন্ত।  ়াথররর নবি়া  নবি়া  
স়া  হখ়াি়াই কর়া, ন  ়ার অন্ধক়ারর  ়ানররয য়াওয়া একট়া নসন ংরক ের নিরয হররখরি। 
হেম্ব়াররর অস্ব়াে়ানবক সবযজ অস্পষ্টত়ার মরিয ন  ়ারগুন   ম্ব়া ক়ার ়া ি়ায়া হফর রি। 
 
ওর হৃৎন ও ে রি খযব দ্রুতিনতরত, ি়াুঁন়েরয ি়াুঁন়েরয  য়ানর শুিরি িীত  তিিঃিে। 
ব়ানসন স্ক নক হক়াি ন  ়াররর হ িরি ি়ায়াঘি হক়াণ়ায ওত হ রত আরি? 
 
জ়ািযিণ্ড হবর কর   য়ানর এবং স়ার র ন  ়ার গুন র ম়া খ়াি নিরয স়ামরি এনিরয 
হি । স়াবি়ারি হিয়া িরতযকনট  িরক্ষ  ি়ায়ায ে়াক়া হিয়ার  িনতধ্বনিত  রে। হে়াখ 
সরু কর়া, স়াম়ািযতম আওয়ারজই বন্ধ কর়ার জিয িস্তুত।  ়াথররর স়ার র হে়ারখর িূিয 
হক়াটরগুন  হযি ওরক অিযসরণ কররি। কতব়ার হয হ রট হম়াে়ে হমরররি আর ত়ার 
মরি  রযরি নকিয একট়া ি়েরত হিরখরে। 
 
ত়ার র, যখি হস হির্ ন  ়ার হজ়া়ে়ার সম়াি সম়াি  র ়া ওর িৃনষ্ট  ়ে  হ িরির 
হিয়ার র স়ামরি ি়াুঁ়ে়ারি়া হেম্ব়াররর সম়াি উুঁেয  একট়া নবি়া  মূনতটর উ র। 
 
উ ররর নবর়াট হে ়ার়াট়া হিখ়ার জরিয  য়ানররক নিরজর ঘ়া়ে বরকর মরত়া ব়াক়ারত  র ়া। 
ি়ােীি এবং ি়ােীি এবং ব়ািররর মরত়া হিখরত মযখ,  ম্ব়া  ়াত ়া ি়ান়ে এরস  র়েরি 
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এরকব়ারর  ়াথররর হ ়াি়ারকর নিরে, হযখ়ারি িযরট়া নবর়াট িূসর  ়াথররর  ়া হেম্ব়াররর 
মসৃণ হমর র ও র ি়াুঁন়েরয ররযরি। এবং  ়া িযরট়ার ম়া খ়ারি,  র়ে ররযরি, মযখ নিরের 
নিরক কর়া, অনেনিখ়ার মরত়া  ়া  েয  , ক়ার ়া হ ়ার়্াক  র়া হি়াট্ট একনট ম়ািযর্। 
 
নজনি!  য়ানর নব়ে নব়ে কর , হিৌর়ে হির ়া ওর ক়ারি এবং  ়াুঁটয  হির়ে বস । নজনি! 
মরর হযও ি়া নিজ মরর হিও ি়া!ওর জ়ািযিণ্ডট়া একনিরক িয ুঁর়ে নি , ক়াুঁরি িরর নজনিরক 
ঘযনররয নি । ওর মযখট়া ম়ারবটর র মরত়া স়াি়া, এবং একই রকম ঠ়ান্ড়া, নকন্তু ওর হে়াখ 
বন্ধ, ত়া র  হস হ নট্র্ফ়াইড  যনি। ত়া র  ও নিশ্চযই…। 
 
নজনি, নিজ হজরি ওরঠ়া, নব়ে নব়ে কর   য়ানর মনরয়া  রয  ়াুঁনক নিরে নজনিরক। 
নজনির ম়াথ়া এনিক ওনিক ি়ে়ারে, মরি  য হক়াি আি়া হিই। 
 
ও জ়ািরব ি়া, ব   একট়া িরম কণ্ঠস্বর। 
 
 য়ানর  ়ানফরয উরঠ  ়াটয র ও র ঘযর । 
 
সবরেরয ক়ারির ন  ়ারট়ার ি়ারয হ  ়াি নিরয ি়াুঁন়েরয ররযরি একনট  ম্ব়া ক়ার ়া–েয র র 
হির । নকি়ার়াগুর ়ারত হকমি হযি আবি়া, হযি হক়াি কয য়াি়ােন্ন জ়াি়া ়ার মরিয নিরয 
ওরক হিখরি  য়ানর। নকন্তু ওর নেিরত েয    যনি। 
 
টম-টম নরড ? 
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ম়াথ়া ি়া়ে  নরড ,  য়ানরর হে ়ার়ার ও র হথরক িৃনষ্ট সর়ার ়া ি়া। 
 
নক ব রত ে়াও, ও জ়ািরব ি়া ম়ারি? মরীয়া  য়ানর ব  । ও–ও–ি়া? 
 
ও, এখরি়া হবুঁরে আরি, ব   নরড । নকন্তু শুিয ম়াত্র। 
 
 য়ানর ওর নিরক ত়ানকরয আরি, অ  ক। টম নরড  হ ়াি়াটটস্-এ নি   ে়াি বির 
আরি, নকন্তু এই হয এখ়ারি ি়াুঁন়েরয আরি, ওর ে়ার ়ারি একট়া অস্পষ্ট র সযময আর ়া 
নঘরর হররখরি, হর়্া  বিররর হেরয একনিিও ব়ে িয। 
 
তয নম নক েূত? নজজ্ঞ়াস়া কর   য়ানর অনিনশ্চত ে়ারব। 
 
একট়া েৃনত, ব   নরড  ি়ান্তে়ারব। একট়া ড়াযনররত সংরনক্ষত  ে়াি বির িরর। 
 
হস মূনতটট়ার  ়ারযর আেয র র ক়ারি হিখ়ার ়া। ওখ়ারি  র়ে ররযরি হম়ানিং ম়াটটর র 
ব়াথরুরম  ়াওয়া ক়ার ়া ড়াযনরট়া, হখ়া ়া। এক হসরকরন্ডর জিয  য়ানর েব  ওট়া ওখ়ারি 
হ ৌঁি়া  নকে়ারব নকন্তু ত়ার হেরযও গুরুে ূণট নবর্য ররযরি হযগুর ়া আরি সযর়া ়া কর়া 
িরক়ার। 
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আম়ারক স়া ়াযয কররত  রব, টম, ব    য়ানর, আব়ার নজনির ম়াথ়াট়া তয র  ির  ও। 
ওরক এখ়াি হথরক নিরয হযরত  রব। এখ়ারি একট়া ব়ানসন স্ক ররযরি…আনম জ়ানি ি়া 
হক়াথ়ায, নকন্তু হয হক়াি ময ূরতট ের  আসরত  ়ারর। নিজ, আম়ারক স়া ়াযয করর়া… 
 
নরড  ি়ে  ি়া।  য়ানর ঘ়ামরি, নজনিরক হমর র উ র হথরক অরিটক ম়াত্র তয  রত 
হ রররি, এবং আব়ার বযক  ওর জ়ািযিণ্ডট়া তয র  হিয়ার জরিয। 
 
নকন্তু ওর জ়ািযিণ্ডট়া হিই। 
 
তয নম নক হিরখি? 
 
হস মযখ তয র  ত়াক়া । নরে তখিও ওরক  ক্ষয কররি–ওর  ম্ব়া আেয র র ফরক  য়ানরর 
জ়ািযি ট়া নিরয হখ ়া কররি। 
 
িিযব়াি, ব    য়ানর,  ়াত ব়া়ে়া  ওট়া হিয়ার জরিয। 
 
নরড -এর মযরখর হক়ারণ একট়া ব়াুঁক়া  ়ানস হখর  হি । হস ত়ানরর নিরক ত়ানকরযই 
আরি, জ়ািযিণ্ডট়া হঘ়ার়ারে বি বি করর। 
 
হি়াি, ব    য়ানর দ্রুত, নজনির ওজরি ওর  ়াটয  হবুঁরক বসরি, আম়ারির ত়া়ে়াত়ান়ে 
হযরত  রব। যনি ব়ানসন স্ক আরস… 
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ি়া ড়াক়া  যটন্ত ওট়া আসরব ি়া, ব   নরড  ি়ান্তে়ারব। 
 
নজনিরক আব়ার হমর রত ি়ানমরয র়াখ   য়ানর, ওরক আর তয র   ়াখরত  ়ারনি  ি়া। 
 
নক ব রত ে়ারে়া? ব   ও। হিরখ়া, আম়ার জ়ািযিণ্ডট়া ি়াও, আম়ার এট়া িরয়াজি  রত 
 ়ারর। 
 
নরড -এর  ়ানস আরর়া েও়ে়া  র ়া। 
 
হত়াম়ার এট়া আর িরয়াজি  রব ি়া, ব   হস। 
 
 য়ানর নবনেত  রয ত়ানকরয রইর ়া। নক ব রি়া, আম়ার আর িরয়াজি–? 
 
এর জরিয আনম অরিকনিি িরর অর ক্ষ়া করর আনি  য়ানর  ট়ার, ব   নর়ে। হত়াম়ারক 
হিখ়ার জরিয। হত়াম়ার সরে কথ়া ব ়ার জরিয। 
 
হিরখ়া, ব    য়ানর, তিযটয  ়ার়ারে হস,আম়ার মরি  য ি়া তয নম বয রত  ়ারি। আমর়া 
হেম্ব়ার অব নসরেটস-এ ি়াুঁন়েরয আনি। আমর়া  রর কথ়া ব রত  ়াররব়া। 
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আমর়া এখিই কথ়া ব রব়া, ব   নরড , এখিও মযরখ েও়ে়া  ়ানস,  য়ানরর জ়ািযিণ্ডট়া 
 রকরট েরর হফর রি হস। 
 
 য়ানর ওর নিরক ত়ানকরয রই । এখ়ারি নকিয আজব বয়া ়ার সয়া ়ার ঘটরি। 
 
নজনি এ রকম  র ়া নক ে়ারব? হস িীরর িীরর নজজ্ঞ়াস়া কর । 
 
আে়া, এট়া একট়া মজ়ার িশ্ন, ব   নরড  হখ়ািরমজ়ারজ। এবং একট়া  ম্ব়া ক়ান িীও। 
আনম মরি কনর আস  হয ক়ারণ, হয ক়াররণ নজনি উইসন  এরকম  রযরি হসট়া  রে, 
একজি অিিয অ নরনেরতর ক়ারি নিরজর। মি খযর  হিয়া এবং নিরজর সব হি়া ি 
কথ়া ব ়া। 
 
নক ব ি তয নম? ব    য়ানর। 
 
ড়াযনরট়া, ব   নরড । আম়ার ড়াযনর। নজনি ম়ারসর  র ম়াস এই ড়াযনররত ন রখরি, 
ওর সব িযিঃরখর কথ়া, যন্ত্রণ়ার কথ়া: নক ে়ারব ত়ার ব়াইরযর়া ত়ারক নটজ করর, নক ে়ারব 
ত়ারক  যররি়া বই এবং হ ়াি়ারক স্কয র  আসরত  রযরি, হকমি করর–নরড -এর হে়াখ 
ন কন ক করর উঠ , নকে়ারব হস ে়াবত হয নবখয়াত, ে়া , হেট  য়ানর  ট়ার ত়ারক 
কখরি়া  িন্দ কররব ি়া…  
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যতক্ষণ নরড  কথ়া বর রি ততক্ষণ ওর হে়াখ  য়ানরর মযখ হথরক ির়েনি। ওই িয নট 
হে়ারখ ি়ায একট়া ক্ষয ি়াতট িৃনষ্ট ররযরি। 
 
খযবই নবরনক্তকর, এি়ারর়া বিররর ব়ান ক়ার নিরবট়াি সব হি়াটখ়াট সমসয়ার কথ়া হি়াি়া, 
হস বর  ে  । নকন্তু আনম তিযটিী  নি ়াম। আনম জব়াব ন রখ, আনম ত়ার িনত 
স ়ািযেূনতিী  নি ়াম, আনম সহৃিয নি ়াম। নজনি আম়ারক শুিযই ে়া ব়াসত। 
 
হত়াম়ার মরত়া হকউ আম়ারক বয রত  ়াররনি, টম…আনম এত খযনি হয এই ড়াযনরট়া 
হ রযনি আম়ার মরির কথ়া ব ব়ার জরিয…হযি একজি বন্ধয  য়ারক আনম  রকরট নিরয 
ঘযরর হব়ে়ারত  ়ানর… 
 
নরড   ়াস , একট়া উচ্চ, িীত   ়ানস, ওরক ম়াি়ার ়া ি়া হসই  ়ানসরত।  য়ানরর ঘ়ার়ের 
নিরের েয   ি়াুঁন়েরয হি । 
 
আনম যনি নিরজ বন ,  য়ানর, য়ারক আম়ার িরয়াজি ত়ারক আনম সব সমযই জ়ািযর 
িে়ারব হফ রত  ়ানর। সযতর়াং নজনি ত়ার মরির সব কথ়া আম়ারক ব  , এবং ত়ার 
আত্ম়া  রয হি  নঠক আনম য়া ে়াই হসরকম। ওর সবরেরয িেীর েরযর, সবরেরয িেীর 
হি়া ি কথ়া হজরি আনম আরর়া িনক্তি়া ী  রত থ়াক ়াম। আনম িনক্তি়া ী   ়াম, হি়াট্ট 
নমস উইসন র হেরয অরিক হবনি িনক্তি়া ী। নমস উইসন রক আম়ার করযকট়া হি়া ি 
কথ়া হিয়ার মরত়া যরথষ্ট িনক্তি়া ী, আম়ার আত্ম়ার খ়ানিকট়া িীরর িীরর ত়ার মরিয… 
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নক ব ি তয নম? ব    য়ানর, ওর মযরখর হেতরট়া শুনকরয হিরি। 
 
তয নম নক এখরি়া আন্দ়াজ কররত  ়ারনি,  য়ানর  ট়ার? িরম করর ব   নরড । নজনি 
উইসন  হেম্ব়ার অব নসরেটস খযর রি। স্কয র র হম়ারিগুন রক হসই হমরররি। হিয়ার  
হমনক হিয়া হ খ়াগুন ও এই ন রখরি। ে়ারজি ম়াডব্ল়াড এবং স্কয ইরবর হব়ে়া ট়ার ও র 
নিথ়ানররির স়া  ওই হ ন রয নিরযরি। 
 
ি়া, নফস নফস করর ব    য়ানর। 
 
 য়া ব   নরড  ি়ান্তে়ারব। অবিয িথরম ও জ়ািত ি়া ও নক কররি। তখি এট়া ওর 
ক়ারি খযব মজ়ার নি । তয নম যনি ওর তখিক়ার ড়াযনরর এনন্ট্রগুর ়া হিখরত…অরিক 
হবনি ইন্ট়াররনস্টং, এে়ারব ন খত…নিয টম, মযখস্থ বর  হযরত  ়াি ,  য়ানরর েয  ়াওয়া 
হে ়ার়া হিখরত হিখরত, আম়ার মরি  য আনম েৃনত  ়ানররয হফ নি। আম়ার হ ়াি়াক 
হম়াররির  ়া রক েনতট এবং আনম বয রত  ়ারনি ি়া ওগুর ়া এর ়া হক়ারেরক। নিয টম, 
আনম মরি কররত  ়ারনি ি়া।  য়ার ়াঈি র়ারত আনম নক কররনি, নকন্তু একট়া হব়ে়া  
আে়ান্ত  রযনি  এবং আম়ার স়ামরিট়া ররে ম়াখ়াম়ানখ নি । নিয টম,  ়ানসট আম়ারক 
শুিয ব রি আনম ফয়াক়ারস  রয হিনি এবং আনম আর আনম হিই। আম়ার মরি  য ও 
আম়ারক সরন্দ  কররি…আজ আররকট়া  ়াম ়া  রযরি এবং আনম জ়ানি আনম হক়াথ়ায 
নি ়াম। টম, আনম নক কররব়া? আম়ার মরি  য আনম  ়াি   রয য়ানে..আম়ার মরি  য 
আনমই সক রক আেমণ করনি, টম!। 
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 য়ানরর  ়ারতর মযরঠ়া িক্ত  রয হিরি, িখগুর ়া বরস হিরি ত়া যরত। 
 
ড়াযনরট়ারক নবশ্ব়াস ি়া কররত নিরবট়াি নজনির অরিক িীঘট সময নিরযরি, ব   নরড । 
অবরিরর্ হস সরন্দ  কররত  ়াি  এবং ওট়া হফর  নিরত হেরযনি । এবং এখ়াি হথরক 
হত়াম়ার অিযিরবি  য়ানর  ট়ার। তয নম ওট়া হ রযনির , এবং আনম এর হেরয খযনি আর 
নকিযরত  ইনি। সমস্ত হ ়ারকর মরিয হক হ রযরি, তয নম, য়ার সরে হিখ়া কর়ার জরিয 
আম়ার সমরেরয হবনি অে … 
 
এবং তয নম হকি আম়ার সরে হিখ়া কররত হেরযি? ব    য়ানর। ওর হেতর নিরয র়ারির 
হর়াত বরয য়ারে, অরিক করষ্ট কণ্ঠস্বর স্ব়াে়ানবক র়াখরত  ়াররি। 
 
হবি, হি়াি, নজনি আম়ারক হত়াম়ার সম্পরকট সব নকিযই ন রখরি, ব   নরেল্। হত়াম়ার 
সমস্ত েমকিি ইনত ়াস।  য়ানরর ক ়ার র ি়ািট়ার ও র নিরয ত়ার হে়ারখর িৃনষ্ট ঘযরর 
এর ়া, এবং ত়ার হে ়ার়ার ক্ষয ি়ার ে়াবট়া আরর়া ব়া়ে । আনম জ়ািত়াম হত়াম়ার সম্পরকট 
আম়ার আরর়া জ়ািরত  রব, হত়াম়ার সরে কথ়া ব রত  রব, যনি  ়ানর হত়াম়ার সরে 
হিখ়া কররত  রব। হসই ক়াররণ, হত়াম়ার নবশ্ব়াস অজটরির জিয, হত়াম়ারক আম়ার হসই 
নবখয়াত হেপ্ত়ার,  য়ানেডরক আটকট়া হিখ়ারত  রযনি । 
 
 য়ানেড আম়ার বন্ধয , ব    য়ানর, এখি ত়ার স্বর ক়াুঁ রি। এবং তয নম ত়ারক ফ়াুঁরি 
হফর ি, ত়াই ি়া? আনম হেরবনি ়াম তয নম  যরত়া েয   কররি, নকন্তু 
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নরড   ়াস  ত়ার হসই উচ্চকরণ্ঠর  ়ানস। 
 
 য়ানেরডর বক্তরবযর নবরুরদ্ধ আম়ার কথ়া,  য়ানর। তয নম ে়ারবরত  ়ারর়া বয়া ়ারট়া বৃদ্ধ 
আরম়ারন্ড়া নডর ট-এর ক়ারি হকমি হ রিনি । একনিরক, টম নরড , িরীব নকন্তু 
নব্রন য়ান্ট, ন তৃম়াতৃ ীি নকন্তু এত স়া সী, স্কয   নিরফক্ট, আিিট ি়াত্র; অিয নিরক 
নবি়া ক়ায, েয   কর়া  য়ানেড, এক িযই সপ্ত়ার   ়ারম ়া  ়াক়ায, নবি়াি়ার নিরে 
ওরযরউফ-এর ব়াচ্চ়া  ়ার , নিনর্দ্ধ বরি ের  য়ায ি়ািরবর হ িরি সময বযয কররত। 
নকন্তু আনম স্বীক়ার কররত ব়ািয  নে হয িয়ািট়া এত ে়া ে়ারব ক়াজ কররব এরত 
আনমও অব়াক  রয নিরযনি ়াম। আনম হেরবনি ়াম হকউ একজি বযর  হফ রব হয 
 য়ানেড নিথ়ানররির উত্তর়ানিক়ার  রত  ়ারর ি়া। আম়ার  যরর়া  ়াুঁে বির হ রিরি হেম্ব়ার 
অব নসরেটস সম্পরকট য়া নকিয জ়ািব়ার নি  ত়া জ়ািরত এবং হি়া ি িরবিে়ারট়া 
হখ়াুঁজ হ রত …হযি  য়ানেরডর এসব কর়ার মরত়া মনস্তষ্ক অথব়া ক্ষমত়া নি  আর নক? 
 
শুিযম়াত্র ট্র়্ান্সনফনিউররিি নিক্ষক, ড়াম্ব রড়ারই মরি  য ে়াবরতি হয  য়ানেড নিরিট়ার্। 
হসই নডর টরক সম্মত কনররযরি  য়ানেডরক হররখ নিরয হিম নটে়ার ন রসরব হট্র্নিং 
নিরত।  য়াুঁ, আনম অিযম়াি করনি ড়াম্ব রড়ার অনন্দ়াজ কররত হ ররনির ি। অিয 
নিক্ষকর়া আম়ারক হযমি  িন্দ কররতি, ড়াম্ব রড়ার আম়ারক কখরি়াই হতমি  িন্দ 
কররিনি… 
 
আনম ব়ানজ িরর ব রত  ়ানর ড়াম্ব রড়ার এরকব়ারর হত়াম়ার হেতরট়া হিখরত হ ত, 
ি়াুঁরত ি়াুঁত হের  ব    য়ানর। 
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 য়াুঁ,  য়ানেড বন স্ক়ার  ওয়ার  র ড়াম্ব রড়ার অবিযই আম়ার ও র িজর র়াখত, ব   
নরড  হব রর়ায়াে়ারব। আনম জ়ািত়াম স্কয র  থ়াকরত হেম্ব়ারট়া আব়ার হে়া ়া নির়া ি 
 রব ি়া। নকন্তু এট়া খয ুঁরজ হবর কররত আম়ার হয কয বির সময হিরি হসট়া আনম িষ্ট 
কররত  ়ানর ি়া। আনম নঠক কর ়াম একট়া ড়াযনর হররখ য়াব,  ়াত়ায  ়াত়ায আম়ার 
হর়্া  বিরট়ারক সংরনক্ষত থ়াকরব ওট়ারত, হযি একনিি, ে়ািয সযিসন্ন  র  আনম 
আররকজিরক আম়ার  রথ নিরয আসরত  ়ানর, এবং স়া ়াজ়ার নিথ়ানররির ম ৎ কমট 
হির্ কররত  ়ানর। 
 
নকন্তু, তয নম হত়া হির্ কররত  ়ারর়ানি, ব    য়ানর নবজযীর মরত়া। এব়ার হকউই ম়ার়া 
য়াযনি, এমি নক হব়ে়া ট়াও ি়া। করযক ঘন্ট়ার মরিয হমিরড্ররকর ওর্যি ততনর  রয য়ারব 
এবং য়ার়া য়ার়া  ়াথর  রয নিরযনি  ত়ার়া আব়ার সযস্থ  রয উঠরব। 
 
আনম নক এরই মরিয হত়াম়ারক বন নি, আরস্ত করর ব   নরড , হয ম়া়েব্ল়া়েরির  তয়া 
কর়া আম়ার ক়ারি আর হক়াি নবর্য িয? অরিক ম়াস িররই আম়ার িতয ি ট়ারিটট–তয নম। 
 
 য়ানর ওর নিরক ত়ানকরয থ়াক  অ  রক। 
 
কল্পি়া করর়া আম়ার ড়াযনর যখি আব়ার হখ়া ়া  র ়া তখি আনম নক রকম হররি 
নিরযনি ়াম, নজনি 
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আম়ার ক়ারি ন খনি , তয নম িও। হস হত়াম়ারক ড়াযনরট়াস  হিরখনি , এবং েয হ রয 
নিরযনি । নক  রব, যনি তয নম এট়া বযব ়াররর হকৌি  হজরি য়াও এবং আনম ত়ার সব 
হি়া ি কথ়া হত়াম়ারক জ়ানিরয নিই? নক  রব, আরর়া খ়ার়া , যনি হত়াম়ারক জ়ানিরয নিই 
হক হম়ারিগুন রক ি ়া নটর  হমরররি? হসই ক়াররণ ওই হব়াক়া হমরযট়া অর ক্ষ়া করররি 
কখি হে়াম়ার়া রুরম এবং হত়াম়ার রুম হথরক ওট়া হস সযরয়াি বযর  েয নর করররি। নকন্তু 
আনম জ়ািত়াম আম়ারক নক কররত  রব। আম়ার ক়ারি বর়াবরই  নরস্ক়ার নি  হয তয নম 
নি ়ানররির উত্তর়ানিক়াররর সন্ধ়ারি হি়া। হত়াম়ার সম্পরকট নজনি য়া বর রি, ত়া হথরক 
বয রত  ়ানর, এই র সয সম়াি়ারি তয নম বহ িূর হযরত  ়ারর। নবরির্ করর যনি হত়াম়ার 
সবরেরয অন্তরে হক়াি বন্ধয  আে়ান্ত  য। এবং নজনি আম়ারক বর নি  হয  যরর়া স্কয র  
ত থে  র়ে নিরযরি হয তয নম  ়াররস ট়ারে কথ়া ব রত  ়ারর়া…। 
 
হসই ক়াররণ আনম নজনিরক নিরয হিয়ার  ওরই নবি়ায ব়াতট়া ন নখরয ওরক এখ়ারি এরি 
অর ক্ষ়া কনররয হররখনি। ও  র়েরি এবং হকুঁরিরি এবং খযবই নবরনক্তকর  রয 
নিরযনি । ওর মরিয আর খযব হবনি জীবি হিই, হস খযব হবনি নিরয নিরযরি ড়াযনররত, 
আম়ারক। এত হয, হির্  যটন্ত ওট়ার  ়াত়াগুন  তয়াি কর়ার জরিয যরথষ্ট। আনম জ়ািত়াম 
তয নম আসরব। হত়াম়ার জরিয আম়ার অরিক িশ্ন ররযরি,  য়ানর  ট়ার। 
 
হযমি?  য়ানর থযথয হফ  , মযরঠ়া এখিও িক্ত  রয ররযরি। 
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হবি, ব   নরড , একট়া নিশু য়ার হক়াি অস়াি়ারণ ময়ানজকয়া  িনতে়া হিই, হস 
নকে়ারব সবটক়ার র সবটরশ্রষ্ঠ জ়ািযকররক  র়ানজত কর ? তয নম নক ে়ারব হবুঁরে হির  শুিয 
ক ়ার  একট়া ি়াি  ওয়া ি়া়ে়া, আর  ডট হড়া রডমটটর ক্ষমত়াই ধ্বংস  রয হি ? 
 
ওর ক্ষয ি়াতট হে়ারখ এখি অস্ব়াে়ানবক  ়া  িয যনত। 
 
তয নম হকি ম়াথ়া ঘ়াম়াে আনম নক ে়ারব হবুঁরে নিরযনি হসট়া নিরয? ব    য়ানর িীরর 
িীরর। হে়া রডমটট হত়া হত়াম়ার  ররর সমরযর। 
 
হে়া রডমটট, ব   নরড  িরম করর, আম়ার অতীত, বতটম়াি এবং েনবর্যৎ,  য়ানর 
 ট়ার… 
 
 রকট হথরক  য়ানরর জ়ািযিণ্ডট়া হবর কর  এবং ব়াত়ারস ওট়া নিরয আুঁক , নতিট়া ক়াুঁ ়া 
ক়াুঁ ়া েকেরক িে ন খ : 
 
টম ম়াররে়ার ়া নরড  
 
ত়ার র হস জ়ািযিণ্ডট়া ব়াত়ারস একব়ার হি়া ়ার ়া, এবং ত়ার ি়ারমর বণটগুর ়া 
নিরজরিররক িতয ি করর স়াজ়ার ়া: 
 
আনম  ডট হে়া রডমটট 
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হিরখি? হস নফস নফস করর ব  । এই ি়ামট়া আনম আরিই হ ়াি়াটটস এ বযব ়ার 
করনি ়াম, অবিয শুিযম়াত্র আম়ার খযব অন্তরে বন্ধয রির ম়ার । তয নম নক মরি করর়া আনম 
আম়ার হি়াংর়া ম়াি  ব়াব়ার ি়ামট়া নেরনিরির জিয বযব ়ার কররব়া? আনম, য়ার িমণীরত 
স়া ়াজ়ার নিথ়ানররির রক্ত বইরি, ম়ারযর নিক হথরক? আনম, একজি জঘিয, স়াি়ারণ 
ম়াির র ি়াম বরয হব়ে়াব, হয আম়ারক আম়ার জরন্মর আরিই তয়াি কররনি , শুিয এই 
ক়াররণ হয হস জ়ািরত হ ররনি  হয ত়ার স্ত্রী একজি ড়াইিী? ি়া,  য়ানর। আনম নিরজর 
জিয একট়া িতয ি ি়াম ততনর কর ়াম, একট়া ি়াম, হয ি়াম আনম জ়ািত়াম একনিি স়ার়া 
িয নিয়ার জ়ািযকরর়া উচ্চ়ারণ কররত েয  ়ারব, যখি আনম নবরশ্বর হশ্রষ্ঠ জ়ািযকর  রব়া! 
 
 য়ানরর মনস্তষ্ক হযি জ়াম  রয হিরি। হস হব়ািিনক্ত ীরির মরত়া নব়ে -এর নিরক ত়ানকরয 
রই , হসই অি়াথ ব়া কনটর নিরক হয ব়ে  রযরি  য়ানরর ন ত়া ম়াত়ারক  তয়া কর়ার 
জিয এবং আরর়া কত জিরক…অবরিরর্ হস হযি হজ়ার করর কথ়া ব ়ার িনক্ত নফরর 
হ র ়া। 
 
নকন্তু তয নম িও, ব   হস। ত়ার ি়ান্ত স্বর ঘৃণ়া েনতট। 
 
নক িই? নতক্ত স্বরর ব   নরড । 
 
 ৃনথবীর হশ্রষ্ঠ জ়ািযকর িও, ব    য়ানর দ্রুত শ্ব়াস নিরত নিরত। হত়াম়ারক  ত়াি কর়ার 
জরিয িযিঃনখত,  ৃনথবীর হশ্রষ্ঠ জ়ািযকর  রেি আ ব়াস ড়াম্ব রড়ার। সব়াই ত়াই বর । 
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যখি তয নম ক্ষমত়াি়া ী নির  তখিও, তয নম হ ়াি়াটটস নিরয হিয়ার স়া স করর়ানি। 
ড়াম্ব রড়ার হত়াম়ার রূ ট়া হিরখরত হ রযনির ি যখি তয নম স্কয র  নির  এবং এখিও 
নতনিই হত়াম়ার মরিয েীনত সে়ার কররি, হযখ়ারিই তয নম  যনকরয থ়ারক ি়া হকি। 
 
নরড -এর হে ়ার়া হথরক  ়ানস খরস  ়ে , এখি ত়ার হে ়ার়ার েীর্ণ একট়া কয ৎনসত 
রূ । 
 
শুিয ম়াত্র আম়ার কথ়া উঠরতই ড়াম্ব রড়াররক স্কয   হথরক ত়ান়েরয হিয়া  রযরি! ন স ন স 
করর হস ব  । 
 
তয নম হযমি ে়াবি, নতনি হসরকম ের  য়ািনি!  য়ানর  ়াট়া জব়াব নি । হস অিবরত 
কথ়া বর  য়ারে, নরেরক েয  ়াওয়ারত ে়ারে, নবশ্ব়াস কর়ার হেরয এট়া হযি হস ইে়াই 
কররি। 
 
নরড  ওর মযখ খয  , নকন্তু জরম হি । 
 
হক়াি এক য়াযি়া হথরক ি়াি হেরস আসরি। িূিয হেম্ব়ারট়া হিখ়ার জরিয এক  ়াক 
ঘযর  নরড । ি়ারির িে ব়া়েরি। েীনতকর, হমরুিরণ্ড নির নির কর়া, অ ়ানথটব ি়াি; 
 য়ানরর ম়াথ়ার েয   ি়াুঁন়েরয হিরি এবং ওর হৃৎন ন্ডট়া ফয র  হযি স্ব়াে়ানবক আকৃনতর 
নেগুণ  রয য়ারে। ত়ার র, একসময যখি ি়াি এমি তীব্রত়ায হ ৌঁি়া  হয  য়ানরর মরি 
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 র ়া ওর  ়াুঁজররর  ়া়েগুর ়া  যটন্ত ক়াুঁ রি, সবরেরয ক়ারির ন  ়াররর ম়াখ়া হথরক 
আগুরির নিখ়া হবর  র ়া। 
 
 ়ারসর সম়াি একনট  ়া  টকটরক  ়ানখ হবন়েরয এর ়া, িিযক়াকৃনতর নসন ং-এ ওর 
অ ়ানথটব সেীত িন়েরয নি ।  ়ানখট়ার েকেরক হস়াি়া ী হ জ মযূররর হ রজর মরত়াই 
ব়ে, েকেরক হস়াি়া ী ব়াক়া িখ, ওগুর ়া একট়া জীণট ব়ানন্ড  ব ি কররি। 
 
হস়াজ়া  য়ানরর নিরক উর়ে হির ়া  ়ানখট়া। ওর  ়ারযর ক়ারি জীণট হব়া ়াট়া হফর  নিরয 
ওর ক়াুঁরি বস । ওট়ার নবি়া  ড়াি়া ে়াুঁজ কর়া  র   য়ানর মযখ তয র  হিখ  ওট়ার 
 ম্ব়া,তীক্ষ্ণ হস়াি়া ী হঠ়াুঁট ররযরি  ়ানখট়ার এবং হি়াট হি়াট ক়ার ়া হে়াখ। 
 
 ়ানখট়া ি়াি ি়াওয়া বন্ধ কর । ওট়া  য়ানরর নেবযরকর  ়ারি বরস থ়াক  নস্থর, উষ্ণ, নস্থর 
িৃনষ্টরত নরড -এর নিরক ত়ানকরয রই । 
 
ওট়া একট নফনিে… ব   নরড , ওট়ার নিরক  ়াট়া ত়ানকরয রই  করঠ়ার িৃনষ্টরত। 
 
হফ়াকস?  য়ানর িম নি , এবং  ়ানখট়ার হস়াি়া ী িখ আরস্ত করর ওর ক়াুঁরি ে়া  নি । 
 
এবং হসট়া– ব   নরড , হফ়াে হয জীণট ব়ানন্ড ট়া হফর রি ওট়ার নিরক ইি়ার়া করর, 
ওট়া  রে স্কয র র  যররি়া ব়াি়াই  য়াট। 
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আসর ও ত়াই। ত়ান  হিয়া, হিুঁ়ে়া, এবং ময ়া,  য়াটট়া  র়ে ররযরি। নিিঃিরে  য়ানরর 
 ়ারযর ক়ারি। 
 
নরড  আব়ার  ়াসরি। এত হজ়ারর হজ়ারর হয ক়ার ়া হেম্ব়ারট়া ওর স়ারথ স়ারথ  ়ানসর 
িমরক হকুঁর  উঠ , হযি িিজি নরে  ়াসরি এক সরে। 
 
এই ড়াম্ব রড়ার  ়ানঠরযরি ত়ার নডরফন্ড়াররর জিয! একট়া ি়ারির  ়ানখ আর একট 
 যররি়া  য়াট! তয নম নক স়া স  ়ারে়া,  য়ানর  ট়ার? তয নম নক নির়া ি হব়াি কররি়া? 
 
 য়ানর জব়াব নি  ি়া। হস  যরত়া বয রত  ়াররি ি়া হফ়াকস এবং  য়াট নকে়ারব ক়ারজ 
 ়ািরব নকন্তু এটয কয  হব়াি  র ়া হয হস আর এখি এক়া িয, এবং হস ব়া়েনত স়া স নিরয 
অর ক্ষ়া কররি নরড -এর  ়ানস থ়াম়ার জরিয। 
 
ক়ারজর কথ়া হ ়াক,  য়ানর, ব   নরড , এখিও ব়ে করর  ়াসরি। িযব়ার হত়াম়ার 
অতীরত, আম়ার েনবর্যরত আম়ারির হিখ়া  রযনি । এবং িযব়ারই হত়াম়ারক  তয়া কররত 
বযথট  রযনি। তয নম নক ে়ারব হবুঁরে হির ? আম়ারক সব বর ়া। যত হবনি তয নম কথ়া 
ব রব, িরম স্বরর হয়াি কর , তত হবনি সময তয নম হবুঁরে থ়াকরব। 
 
খযব দ্রুত নেন্ত়া কররি  য়ানর, ওর সযরয়াি গুন  হমর  নিরে। নরড -এর  ়ারত জ়ািযিণ্ড। 
ে়ার,  য়ানরর ররযরি হফ়াকস এবং ব়াি়াই  য়াট, ডয রয   ়েরত হির  হক়ািট়াই নবরির্ 
সযনবরির  রব ি়া। অবস্থ়া খ়ার়া ই হিখ়া য়ারে। নকন্তু নরড  ওখ়ারি যতক্ষণ ি়াুঁন়েরয 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য চেম্বাি অ্ব রিক্রেটি । চে. চে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

517 

www.bengaliebook.com                                  িূরেপত্র 
 

 

থ়াকরব, ততক্ষণ নজনির হেতর হথরক ি়াণ হবরর়ারত থ়াকরব… এবং এর মরিয,  য়ানর 
 ঠ়াৎ  ক্ষয কর , নরড -এর ক়াঠ়ারম়াট়া  নরস্ক়ার  রে, আরর়া কনঠি। যনি ত়ার আর 
নবড -এর মরিয  ়ে়াই  রতই  য তরব  ররর হেরয আরিই ে়া । 
 
হকউ জ়ারি ি়া আম়ারক আেমণ করর তয নম হকি হত়াম়ার িনক্ত  ়ানররযি,  ঠ়াৎ ব   
 য়ানর। আনম নিরজও জ়ানি ি়া। নকন্তু আনম জ়ানি হকি তয নম আম়ারক  তয়া কররত 
 ়ারনি। ক়ারণ আম়ার ম়া আম়ারক ব়াুঁে়ারত নিরয মৃতয য বরণ করররিি। আম়ার স়াি়ারণ 
ম়াি –জ়াত ম়া, হয়াি কর  হস, অবিনমত র়ারি ক়াুঁ রি হস। আম়ারক  তয়া কররত 
নতনিই হত়াম়ারক থ়ানমরযরিি। এবং আসর  হত়াম়ারক হিরখনি, আনম হত়াম়ারক িত বির 
হিরখনি। তয নম হির্  রয হিি। তয নম হক়ািে়ারব শুিয হবুঁরে আি। ওখ়ারিই হত়াম়ার সব 
িনক্ত হত়াম়ারক নিরয হিরি। তয নম এখি  ়ান রয থ়াক। তয নম কয ৎনসৎ, তয নম হি়াংর়া! 
 
নরড -এর হে ়ার়া নবকৃত  রয হি । ত়ার র হযি হজ়ার করর একট়া েযংকর  ়ানস 
 ়াস । 
 
ত়া র । হত়াম়ার ম়া হত়াম়ারক ব়াুঁেরত নিরয মৃতয য বরণ করররিি।  য়াুঁ, ওট়া একট়া 
িনক্তি়া ী িনত–জ়ািয। আনম এখি বয রত  ়ারনি–আসর  হত়াম়ার মরিয নবরির্ নকিয 
হিই। হিরখ়া, আনম হেরবনি। হত়াম়ার আম়ার মরিয অদ্ভযত নম  ররযরি,  য়ানর  ট়ার। 
এমিনক তয নমও  যরত়া  ক্ষয কররি। িযজরিই অিট নবশুদ্ধ ররক্তর, এনতম, ম়াি রির ে়ার়া 
িনত ়ান ত। হেট নিথ়ানররির  র সম্ভবত হ ়াি়াটটস-এ আমর়াই িযজি  ়াররস ম়াউথ–
য়ার়া স়ার র ে়ার়্ায কথ়া ব রত  ়ারর এবং হব়ার । আমর়া িযজি হক়াি হক়াি হক্ষরত্র 
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হিখরতও এক রকম…নকন্তু এ  যটন্ত ে়ািযই হত়াম়ারক আম়ার  ়াত হথরক ব়াুঁনেরয 
হররখরি। ওট়াই আনম জ়ািরত হেরযনি ়াম। 
 
 য়ানর ি়াুঁন়েরয আরি, উরত্তজি়ায ট়াি ট়াি, অর ক্ষ়া কররি নরেল্ কখি জ়ািযিণ্ড হত়ার । 
নকন্তু নরড -এর ব়াুঁক়া  ়ানস আব়ার নবসৃ্তত  রে। 
 
এখি,  য়ানর আনম হত়াম়ারক একটয  নিক্ষ়া হিরব়া। ের ়া আমর়া স়া ়াজ়ার নিথ়ানররির 
উত্তর়ানিক়ার  ডট হে রডমটট-এর ক্ষমত়ার নবরুরদ্ধ নবখয়াত  য়ানর  ট়ার এবং ড়াম্ব রড়ার 
ত়ারক হয সবরেরয ে়া  অস্ত্র নিরত  ়ারর ত়ার ক্ষমত়ার হম়াক়ারব ়া কনর। 
 
হস হফ়াকস আর ব়াি়াই  য়াটট়ার নিরক হকৌতূ র ়াদ্দী ক িৃনষ্ট নি , ত়ার র হ ুঁরট িূরর 
হি ।  য়ানরর হব়ািিনক্ত ীি  ়ারয েয িন়েরয  ়েরি, হিখ  নরড  ি়াুঁন়েরয  র়েরি ব়ে 
ন  ়ারগুর ়ার ম়ার  এবং উ রর নথনররির মযরখর নিরক ত়াক়া , ওর অরিক ও রর 
ি়ায়ান্ধক়ারর। নর়ে ত়ার মযখ খয   এবং স়ার র মরত়া ন স কর –নক  য়ানর বয রত 
 ়াররি ও নক ব রি। 
 
আম়ার সরে কথ়া বর ়া, নিথ়ানরি, হ ়াি়াটটরসর ে়াররর মরিয সবটরশ্রষ্ঠ। 
 
 য়ানর ঘযর  মূনতটট়ারক হিখ়ার জরিয, হফ়াকস হকুঁর  উঠ  ত়ার ক়াুঁরির উ র। 
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নিথ়ানররির নবর়াট়াক়াররর  ়াথররর মযখ ি়েরি। েরয আে়ান্ত  য়ানর হিখ  ওর মযখ 
খয রি, ব়ে আরর়া ব়ে  রে এক সময নবি়া  একট়া িতট ততনর  র ়া। 
 
এবং নকিয একট়া মূনতটট়ার মযরখর হেতরর ি়েরি। িরতটর িেীর হেতর হথরক নকিয 
একট়া ট রত ট রত ঊঠরি। 
 
 য়ানর ন নিরয হির ়া, হেম্ব়াররর অন্ধক়ার হিয়ার  নিরয হঠক । হে়াখ বন্ধ কর  সরজ়ারর, 
অিযেব করর হফ়াক-এর  ়াখ়া ত়ার ি়া  স্পিট কররি,  ়ানখট়া উর়ে হির ়া।  য়ানর 
নেৎক়ার কররত ে়াই , আম়ারক হির়ে হযও ি়া! নকন্তু স়ার র র়াজ়ার সরে একট়া 
নফনিরের নক  ়েব়ার কতটয কয  ক্ষমত? 
 
হেম্ব়াররর  ়াথররর হমর রত নবি়া  নকিয একট়া  ়ে ,  য়ানরর মরি  র ়া ওট়া হকুঁর  
উঠ । হস জ়ারি নক  রত য়ারে, হস আন্দ়াজ কররত  ়াররি, ি়ায হিখরত  ়ারে 
তিতয়াক়ার সনরসৃ ট়া নিথ়ানররির মযখ হথরক  ়াুঁক খয রি। এর র হস শুিরত হ র ়া 
নরড -এর ন সস… ওরক  তয়া করর়া। 
 
ব়ানসন স্ক এরি়ারে  য়ানরর নিরক, হস শুিরত  ়ারে ওট়ার ে়ারী িরীর িক়ান্ডে়ারব 
ন িন রয অেসর  রে িযর ়াম়াখ়া হমর  নিরয। এখরি়া হে়াখ বন্ধ, হিয়ার র  ়ারি  ়ারি 
হিৌ়ে়া   য়ানর,  ়াত হমর  িরর নিি়া নঠক কর়ার হেষ্ট়া কররি।  ়াসরি নর়ে… 
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 র়ে হি   য়ানর।  ়াথররর উ র হজ়ারর  র়েরি এবং মযরখ ররক্তর স্ব়াি হ র ়া। স়া ট়া 
ওর হথরক এক ফয টও িূরর িয, ওট়া আসরি, শুিরত  ়ারে ও। 
 
ওর নঠক উ রর িেন্ড িরে হযি থযথযর নবরফ়ারণ  র ়া এবং ত়ার র ে়ারী নকিয একট়া 
ত়ারক এত হজ়ারর ম়ার  হযি ত়ারক হিয়ার র সরে ন রর্ হফ  ।  য়ানর অর ক্ষ়া কররি 
ওর িরীরর নবর্ি়াুঁত বস়ার, শুিরি আরর়া ন স ন স িে, নকিয একট়া  ়াির র মরত়া 
ন  ়ারগুর ়ার সরে সরজ়ারর ি়াক্ক়া খ়ারে। 
 
আর হস থ়াকরত  ়ার  ি়া। হে়াখট়া সরু করর যতট়া খয র  হিখ়া য়ায ততট়া খয   
 য়ানর নক ঘটরি হিখ়ার জরিয। 
 
িক়ান্ড স়া ট়া, উজ্জ , নবর়্াক্ত সবযজ, ওক ি়ারির গুুঁন়ের মরত়া হম়াট়া, িূরণয ি়াুঁন়েরয 
হিরি অরিক িূর, এবং নবর়াট হে়াত ম়াখ়াট়া ম়াত়ার র মরত়া িয রি ন  ়ারগুর ়ার 
ম়া খ়ারি।  য়ানর ক়াুঁ রি, স়া ট়া এনিরক নফরর ই হে়াখ বন্ধ করর হফ ়ার জরিয িস্তুত। 
এখি হস হিখ  স়া ট়ার মরি়ারয়াি অিযনিরক হির ়া নকরস। 
 
ওট়ার ম়াথ়ার উ র উর়ে হবর়ারে হফ়াকস এবং ব়ানসন স্ক ওর তরব়ানরর সম়াি  ম্ব়া 
নবর্ি়াুঁত নিরয ওট়ারক হি়াব  ম়ার়া হেষ্ট়া কররি। 
 
হফ়াকস ড়াইে নি । ওর  ম্ব়া হস়াি়া ী হঠ়াুঁট িৃনষ্টর ব়াইরর ডয রব হির ়া এবং  ঠ়াৎ ক়ার ়া 
ররক্তর একট়া  ণট়া হমর ট়া নেনজরয নি । স়া ট়ার হ জট়া একট়া  ়া ট়া নি , অরল্পর 
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জিয হবুঁরে হি  নর এবং  য়ানর ওর হে়াখ বন্ধ করব়ার আরিই ওট়া ঘযর ।  য়ানর হস়াজ়া 
ত়াক়া  ওট়ার মযখট়ার নিরক এবং হিখ  ওট়ার হে়াখ, ওট়ার ব়ে ব়ে িযই হফ়া ়া   যি 
হে়াখই ফয রট়া করর নিরযরি নফনিে  ়ানখট়া; ররক্ত হমর  হেরস য়ারে এবং স়া ট়া 
যন্ত্রণ়ায মযখ নিরয থযথয নিরক্ষ  কররি। 
 
ি়া!  য়ানর শুি  নেৎক়ার কর  নরড ।  ়ানখট়ারক হির়ে ি়াও!  ়ানখট়ারক ি়ার়ে়া! হির ট়া 
হত়াম়ার হ িরি! এখিও ওর িন্ধ  ়ারব! শুরক ম়ারর়া! 
 
অন্ধ স়া ট়া িয  , নবভ্র়ান্ত, এখরি়া ম়ার়াত্মক। হফ়াকস এখরি়া ওট়ার ম়াথ়ার উ র েক্কর 
ম়াররি, ি়াইরি ওর েয তয র়ে ি়াি, এবং ব়ানসন রস্কর আুঁিরট ি়ারকর এখ়ারি ওখ়ারি 
হঠ়াকর ম়াররি, রক্ত  ়েরি ওট়ার হে়াখ হথরক। 
 
স়া ়াযয কর, আম়ারক স়া ়াযয কর, নব়ে নব়ে কররি  য়ানর  ়াির র মরত়া, হকউ, হয 
হকউ! 
 
স়ার র হ জট়া ে়াবযরকর মরত়া ব়ান়ে ম়ার  হমর র উ র নিরয।  য়ানর েট করর নিেয   রয 
হির ়া। িরম নকিয একট়া ওর মযরখ ম়ার । 
 
ব়ানসন স্কট়া  য়ানরর  ়ারত ব়াি়াই  য়াটট়া উন়েরয নিরয এরসরি।  য়ানর ওট়া েট করর িরর 
হফ  । ওট়াই এখি ওর একম়াত্র েরস়া। ম়াথ়ায  ়ে  ওট়া এবং হমর রত  ়াুঁ  নি , 
বনসন রস্কর হ জ আররকট়া  ়া ট়া হিয়ার সরে সরে। 
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স়া ়াযয করর়া…আম়ারক স়া ়াযয করর়া… য়ানর ে়াব , ওর হে়াখ  ়ারটর হেতরট়ায নস্থর। 
নিজ আম়ারক স়া ়াযয করর়া! 
 
জব়ারব হক়াি কণ্ঠস্বর শুিরত হ র ়া ি়া  য়ানর।  নরবরতট  ়াটট়া সঙ্কয নেত  র ়া, হযি 
একট়া অিৃিয  ়াত িৃঢ়ে়ারব নের  নিরযরি। 
 
 য়ানরর ম়াথ়ার উ রর হক়ািনকিয খযব িক্ত এবং ে়ারী নকিয  ়ে  হে়াত়া আওয়াজ করর, 
ওরক ি়ায হফর ই নিরযনি । হে়ারখ ত়ার়া হিখ   য়ানর, উ রট়া িরর ম়াথ়ার উ র হথরক 
 য়াটট়া ি়াম়ারত হি  ও, এবং এট়ার নিরে  ম্ব়া এবং কনঠি নকিয হ   হস। 
 
ন কনমক একট়া রু ়ার তর ়ায়ার  ়াওয়া হি   ়ারটর নিরে। ওট়ার  ়াত  েকেক কররি 
নডরমর সম়াি স়াইরজর রুনব  ়াথরর। 
 
হির ট়ারক ম়ারর়া!  ়ানখট়ারক হির়ে ি়াও! হির ট়া হত়াম়ার হ িরি ররযরি। হি়ারক়া–ওর 
িন্ধ ি়াও! 
 
ি়াুঁন়েরয আরি  য়ানর, িস্তুত। ব়ানসন রস্কর ম়াথ়াট়া নিরে ি়ামরি; ওট়ার িরীর  ়াক়ারে, 
ন  ়ারর ম়াররি ওর নিরক নফররি স়া ট়া। এ হিখরত  ়ারে ব়ে ব়ে রক্ত়াক্ত হে়ারখর 
হক়াটর, মযখট়া  ়া কররি, ওরক নির  খ়াওয়ার মরত়া  ়া, িয ়ারি ওর  ়ারতর তর ়ায়াররর 
সম়াি ি়াুঁত,  ়াত ়া, েকেরক এবং নবর্েনতট… 
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অন্ধ স়া ট়া  ়াফ নি ।  য়ানর সরর হি  এবং ওট়া হেম্ব়ার হিয়ার  আি়া়ে হখ । আব়ার 
 ়াফ নি , এবং ওট়ার হির়া নজ  য়ানরর এক  ়ারি ব়ান়ে ম়ার । িযই  ়ারত তর ়ায়ারট়া 
তয     য়ানর। 
 
ব়ানসন স্কট়া আব়ার  ়াফ নি , এব়ার নিি়া নঠক  র ়া। তর ়ায়ারট়া স়ার র মযরখর হেতর 
নিরয িরীররর সমস্ত িনক্ত একত্র করর ওট়া এরকব়ারর  ়াত   যটন্ত েয নকরয নি   য়ানর। 
 
উষ্ণ রক্ত  য়ানরর  ়াত নেনজরয নিরে, নকন্তু কিযইরযর নঠক ও রর িেন্ড বযথ়ায অস়া়ে 
 রয য়ারে।  ম্ব়া একট়া নবর়্াক্ত িরবি কররি ওর  ়ারত, িেীর হথরক আরর়া িেীরর। 
একট়া িব   য ুঁনক নিরয ব়ানসন স্ক এক নিরক ক়াত  রয  র়ে হযরতই নবর্ি়াুঁতট়া হেরে 
হি । 
 
 য়ানরও  র়ে হি  হিয়ার র নিরক। িরীরর নবর্ ি়ে়ারি়া ব়ানসন রঙ্কর ি়াুঁতট়া ির  মযরঠ়া 
করর, একট়ারি হবর করর নিরয আস । নকন্তু অরিক হিরী  রয হিরি। তীব্র বযথ়া এবং 
জ্ব়া ়া িন়েরয  ়েরি ক্ষতস্থ়াি হথরক। নবর্ি়াতট়া। হফর  নিরয ও হিখরি নিরজর রক্তই 
ওর ক়া ়ে নেনজরয নিরে িীরর িীরর ওর িৃনষ্ট কয য়াি়ােন্ন  রে হটর হ র ়া  য়ানর। 
হেম্ব়ারট়া আরস্ত আরস্ত িূসর  রয নমনর্রয য়ারে হযি। 
 
টকটরক  ়া  একট়া একট়া ি ়া ওর  ়াি নিরয স়াতরর হি  হযি এবং  য়ানর শুিরত 
হ   এর হ িরি িরখর আওয়াজ। 
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হফ়াকস, ব    য়ানর ে়ানর ি ়ায। তয নম সনতয অস়াি়ারণ, হফ়াে… ও হটর হ   হযখ়ারি 
স়ার র নবর্ি়াত ওর  ়ারত েয রকনি  হসখ়ারি  ়ানখট়া ওর সযন্দর ম়াথ়া র়াখ । 
 
 ়ারযর িে িনতধ্বনিত  রত শুি   য়ানর, ওর স়ামরি একট়া ঘি ি়ায়া এরস ি়াুঁ়ে়া । 
 
তয নম হির্, হত়াম়ার মরণ  রয হিরি,  য়ানর  ট়ার, ওর উ র হথরক নরড  এর ি ়ার 
ব  । মৃতয য। এমিনক ড়াম্ব রড়াররর  ়ানখট়াও জ়ারি। হিখরত  ়ারে়া ওট়া নক কররি, 
 ট়ার? ওট়া ক়াুঁিরি। 
 
 য়ানর হে়াখ ন ট ন ট কর । হফ়াসট-এর ম়াথ়াট়া একব়ার িৃনষ্টরত এরসই নমন রয হি । 
হম়াট়া হম়াট়া মযরক্ত়ার মরত়া হে়ারখর জর র হফ়াুঁট়া িন়েরয  ়েরি েকেরক  ়াখ়াগুর ়ার 
মরিয নিরয। 
 
আনম এখ়ারি বরস বরস হত়াম়ার মৃতয যট়া উ রে়াি করব,  য়ানর  ট়ার। সময ি়াও। 
আম়ার অরত়া ত়া়ে়া হিই। 
 
. 
 
ঘযম  ়ারে  য়ানর  ট়াররর। ওর ে়ার ়ারির সব নকিযই মরি  য ঘযররি। 
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ত়া র  এইে়ারব হির্  রয য়ারে নবখয়াত  য়ানর  ট়ার, হি়াি়া য়ারে হযি বহ িূর হথরক 
আস়া নরড -এর কণ্ঠ। এক়াকী হেম্ব়ার অব নসরেটস-এ বন্ধয রির ে়ার়া  নরতযক্ত, 
অবরিরর্ ড়াকট  রডটর ক়ারি  র়ানজত, য়ারক েয়ার ে কর়াট়াই নি  বয নদ্ধ ীিত়ার  নরেয। 
ত়া়ে়াত়ান়েই তয নম হত়াম়ার নিয ম়াডব্ল়াড ম়ারযর ক়ারি ের  য়াে,  য়ানর…হস হত়াম়ারক 
ব়ারর়া বিররর সময ি়ার করর এরি নিরযনি , নকন্তু হির্  যটন্ত  ডট হে়ারল্ডমটট হত়াম়ারক 
হির্ কররত  ়ার , হযমি তয নম জ়াি ত়ারক  ়াররতই  রব। 
 
এই যনি মৃতয য  য, ে়াব   য়ানর, ত়া র  মৃতয য হত়া অত মন্দ িয। এমিনক বযথ়াট়াও ওরক 
হির়ে য়ারে… 
 
নকন্তু এট়াই নক মৃতয য? অন্ধক়ার  ওয়ার হেরয হেম্ব়ারট়া আব়ার ওর িৃনষ্টরত নফরর আসরি। 
 য়ানর ম়াথ়া  ়াুঁক়া  এবং হস হিখরত  ়ারে ওই হয হফ়াে, এখিও ত়ার  ়ারত ম়াথ়া 
নিরয আরি। ক্ষরতর ে়ার ়ারি মযরক্ত়ার মরত়া একট়া অশ্রুজ  েকেক কররি. শুিয 
ক্ষতট়াই আর হিই। 
 
সরর য়া, এই  ়ানখ,  ঠ়াৎ নরড -এর কন্ঠ ব  । আনম ব নি ওর ক়াি হথরক সরর য়া 
 
 য়ানর ওর ম়াথ়া তয   ।  য়ানরর জ়ািযিণ্ডট়া নরড  ত়াক করর ররযরি হফ়াে-এর নিরক; 
বন্দযরক গুন  কর়ার মরত়া িেন্ড িে  র ়া এবং হফ়াকস আব়ার উ়ে   ়া –হস়াি়া ী 
ঘূনণটর মরিয। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য চেম্বাি অ্ব রিক্রেটি । চে. চে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

526 

www.bengaliebook.com                                  িূরেপত্র 
 

 

নফনিরের অশ্রুজ … ব   নরড  ি়ান্ত স্বরর,  য়ানরর  ়ারতর নিরক ত়ানকরয। 
নিশ্চযই…হর়াি স়ার়াব়ার ক্ষমত়া আরি…আনম েয র  নিরযনি ়াম… 
 
হস ত়াক়া   য়ানরর হে ়ার়ার নিরক। নকন্তু এরত হক়াি তফ়াৎ  রে ি়া। আসর , আনম 
এে়ারবই  িন্দ কনর। শুিয তয নম আর আনম,  য়ানর  ট়ার…তয নম আর আনম… 
 
হস জ়ািযিণ্ডট়া তয   । 
 
ত়ার র,  ়াখ়ার এক  ়া ট়ায, হফ়াকস উর়ে এর ়া ম়াথ়ার ও রর এবং নকিয একট়া 
 ়ে   য়ানরর হক়ার র উ র–ড়াযনরট়া। 
 
এক ময ূরতটর জিয,  য়ানর এবং নরড  িযজিই, তখিও জ়ািযিণ্ড হত়া ়া, হিখ  
ড়াযনরট়ারক। ত়ার র, হক়াি নেন্ত়া ি়া করর, হক়াি নবরবেি়া ি়া করর, হযি সব সময 
এট়াই কররত হেরযরি,  য়ানর হমর  হথরক ব়ানসন রস্কর নবর্ি়াুঁতট়া তয র  নি  এবং ওট়া 
সরজ়ারর েয নকরয নি  এরকব়ারর ড়াযনরট়ার ম়া খ়ারি। 
 
একট়া িীঘট, েয়াব , ক়াি ফ়াট়ারি়া তীক্ষ্ণ আতটি়াি হি়াি়া হি । ড়াযনর হথরক হর়ারতর 
মরত়া ক়ান  হবনররয আসরি,  য়ানরর  ়াত েরর নি , হমর রত বিয়া বইরয নি । নরড  
 ়াক নিরে হম়াে়ে খ়ারে, আতটি়াি কররি এবং আুঁে়ে়ারে এবং ত়ার র… 
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ের  হিরি হস। িে করর  য়ানরর জ়ািযিণ্ডট়া হমর রত  ়ে  এবং ত়ার র নিরবত়া। 
নিরবত়া শুিূ ড়াযনর হথরক তখিও হফ়াুঁট়া হফ়াুঁট়া ক়ান   ়েরি সম়ািে়ারব। ব়ানসন রস্কর 
নবর্ ওট়ারক  যন়েরয নঠক ম়া খ়াি নিরয িতট করররি। 
 
একট়া  ়া়ে়া নিরয,  য়ানর উরঠ ি়াুঁ়ে়া । ওর ম়াথ়া ঘযররি, হযি এই ম়াত্র ফ্লয   ়াউড়ার নিরয 
অরিক ম়াই  িূর হথরক এরসরি হস। িীরর িীরর, জ়ািযিণ্ড আর ব়াি়াই  য়াটট়া তয র  নি  
ও এবং অরিক হজ়ারর একট়া ব়ে ট়াি নিরয ব়ানসন রস্কর মযখ হথরক েকেরক তর ়ায়ারট়া 
খযর  নি । 
 
হেম্ব়াররর হির্ ি়ান্ত হথরক হেরস এর ়া হি়াে়ািীর আওয়াজ। নজনি ি়েরি।  য়ানর দ্রুত 
ওর ক়ারি হির ়া, উরঠ বরসরি নজনি। ওর নবনেত িৃনষ্ট ঘযররি মৃত ব়ানসন রস্কর নবর়াট 
ক়ায়া হথরক,  য়ানর এবং  য়ানরর রক্ত ম়াখ়া ক়া র়ে, ত়ার র ওর  ়ারতর ড়াযনররত। 
হকুঁর  উরঠ হস একট়া ব়ে িম নি  ত়ার র হে়ারখর  ়ানি  ়েরত  ়াি  ত়ার িযি়া  
হবরয। 
 
 য়ানর–ও ,  য়ানর–ি়া–ি়াস্ত়ার হটনবর  আনম হত়াম়ারক সব ব রত হেরযনি ়াম, নকন্তু  ়ানসটর 
স়ামরি ব রত  ়ানরনি। আনম,  য়ানর–নকন্তু আনম–আনম ি থ করনি আ–আনম কররত 
ে়াইনি–নর–নরড  আম়ারক ব়ািয করররি, হস আম়ারক ত়ার িে়ারব নিরয হফর নি –আর–
তয নম নক ে়ারব ওই–ওট়ারক হমররি? নরড  হক়া–হক়াথ়ায? হির্ য়া মরি  ়েরি হসট়া 
 রে আনম ওই ড়াযনরট়ার মরিয হথরক হবনররয আসনি । 
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সব নঠক আরি, ব    য়ানর, ড়াযনরট়া তয র  িরর নজনিরক নবর্ি়াুঁরতর কর়া িতটট়া 
হিখ়ার ়া, নরড  হির্। হিরখ়া! হস এবং ব়ানসন স্ক িযজিই খতম। ের ়া নজনি, এখ়াি 
হথরক হবরর়ারত  রব। 
 
আম়ারক বন স্ক়ার কর়া  রব! নজনি ক়াুঁিরি,  য়ানর ওরক ি়াুঁ়ে়ারত স়া ়াযয কর । যখি 
হথরক নব–নব  হ ়াি়াটটস-এ এরসরি এবং এখি আম়ারক ি়া়েরত  রব আর–ম়া এবং 
ব়াব়াই ব়া নক ব রব? 
 
হফ়াকস ওরির জিয অর ক্ষ়া কররি, হেম্ব়াররর িরবি  রথর উ র উ়েরি।  য়ানর 
নজনিরক স়ামরির নিরক নিরয য়ারে; মৃত ব়ানসন রস্কর নিশ্চ  হি ট়া  ়ার  র ়া, হযি 
িনতধ্বনিত নবর়্ারির মিয নিরয আব়ার নফরর এর ়া সয়েরে।  য়ানর শুি , হ িরি 
 ়াথররর িরজ়া িযরট়া বন্ধ  রয হির ়া ক্ষীণ একট়া ন সস করর। 
 
সয়েে িরর করযক নমনিট এরি়াব়ার  র, িূরর িীরর িীরর  ়াথর সর়াব়ার আওয়াজ 
 য়ানরর ক়ারি এর ়া। 
 
রি!  য়ানর নেৎক়ার ক  , হিৌর়ে হির ়া। নজনি নঠক আরি। আনম নিরয এরসনি! 
 
ও শুিরত হ র ়া রি একট়া িম আটক়ারি়া উল্ল়াস ধ্বনি কর ।  ররর ব়াকট়া ঘযরর 
হিখ  হেরে  ়ে়া  ়াথররর হিয়ার র মরিয কর়া ফ়াুঁকট়ার মরিয নিরয অনস্থর রি ত়ানকরয 
আরি িব  আে  নিরয। 
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নজনি! ফ়াুঁরকর মিয নিরয  ়াত ব়ান়েরয নি  রি ওরক িথরম তয র  হিয়ার জরিয। তয নম 
হবুঁরে আরি। আনম এখিও নবশ্ব়াস কররত  ়ারনি ি়া! নক  রযনি ? 
 
হস ওরক জন়েরয িরর আির কররত হেরযনি , নকন্তু ও রিরক হঠর  িূরর সনররয নি , 
ক়াুঁিরি নজনি। 
 
নকন্তু তয নম হত়া নঠক আি, নজনি, ব   রি, ওর নিরক  ়ারসযজ্জ  মযরখ ত়ানকরয। এখি 
সব হির্  রয হিরি, এট়া–ওই  ়ানখট়া হক়ারেরক এর ়া আব়ার? 
 
নজনি  র হফ়াকস হেতরর ের  এরসরি ফ়াুঁকট়া নিরয। ও ড়াম্ব রড়াররর, ব    য়ানর, 
ফ়াুঁরকর মরিয নিরয নিরজরক িন রয। 
 
এবং তয নম একট়া তর ়ায়ার হ র  হক়াথ়ায? ব   রি,  য়ানরর  ়ারত েকেরক অস্ত্রট়ার 
নিরক ত়ানকরয। 
 
এখ়াি হথরক হবনররয সব বয়াখয়া করব, ব    য়ানর নজনির নিরক একট়া অ ়ারে  যনকরয। 
 
নকন্তু 
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 রর, ব    য়ানর দ্রুত। হস মরি কররি ি়া, হক হেম্ব়ার খযর রি এট়া এখিও বিরক 
সনমেীি  রব ি়া, অন্তত নজনির স়ামরি িয।  ক ়াটট হক়াথ়ায? 
 
ওখ়ারি হ িরি, ব   রি, হ রস সয়েে হথরক  ়াইর র নিরক ম়াথ়া  ়াুঁনকরয। ওর অবস্থ়া 
খ়ার়া । এস হিখরব। 
 
হফ়াকস-এর হ িি হ িি ওর়া এনিরয হির ়া। ওর নবি়া   ়া  টকটরক িযই ড়াি়া 
অন্ধক়াররর মরিয মৃিয হস়াি়া ী আে়া ি়ে়ারে। ওর়া এরকব়ারর  ়াইর র মযখ  যটন্ত হ ুঁরট 
হি । নিল্ডরয  ক ়াটট বরস ররযরি, নিরজর মরি গুণ গুণ কররিি। 
 
ওর েৃনত  ়ানররয হিরি, ব   রি? হমমনর ে়ামট আত্মঘ়ানত  রযরি। ওুঁরকই আঘ়াত 
করররি আম়ারির বির । এখি নিরজ হয হক হস সম্পরকট হক়াি ি়ারণ়াও হিই, হক়াথ়ায 
হস অথব়া হক আমর়া হসট়াও বয রত  ়াররি ি়া। আনম ওরক বর রি এখ়ারি এরস 
অর ক্ষ়া কররত। ও এখি নিরজর জরিযই নব ি। 
 
ওরির সব়াইরক হিখ   ক ়াটট, ে়া ে়ারবই। 
 
 য়ার ়া, হস ব  । অদ্ভযত য়াযি়া, এট়া, ত়াই ি়া? হত়ামর়া নক এখ়ারি থ়াক? 
 
ি়া, ব   রি,  য়ানরর নিরক ভ্রু তয র । 
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 য়ানর  য ুঁরক িীঘট ব়াুঁক়া অন্ধক়ার  ়াইর র হেতরট়া হিখ । 
 
তয নম নক হেরবি এট়ার হেতর নিরয নকে়ারব উ রর য়াব? ব   হস রিরক। 
 
রি ওর ম়াথ়া ি়া়ে , নকন্তু নফনিে  ়ানখ হফ়াকস  য়ানরর  ়াি নিরয উর়ে নিরয ওর 
স়ামরি এরস ড়াি়া  ়া ট়ারে, অন্ধক়ারর ওর হি়াট হি়াট হে়াখ উজ্জ  হিখ়ারে। ওর  ম্ব়া 
হস়াি়া ী হ রজর  ়াখ়াগুর ়া ি়া়েরি।  য়ানর অনিনশ্চতে়ারব ওর নিরক ত়াক়া । 
 
মরি  রে ও ে়ারে হয তয নম ওর হ জট়া িরর থ়ারক়া… ব   রি, ওরক নকংকতটবযনবমূঢ় 
মরি  রে। নকন্তু একট়া  ়ানখর  রক্ষ হত়াম়ারক উ রর হটরি হত়া ়ার জিয তয নম অরিক 
ে়ানর। 
 
 হফ়াকস, ব    য়ানর, হক়াি স়াি়ারণ  ়ানখ িয। হস অিযরির নিরক ত়াক়া । আম়ারির 
একজি আররকজিরক িরর থ়াকরত  রব। নজনি, ররির  ়াত িরর়া। িরফসর  ক ়াটট 
 
হস হত়াম়ার কথ়া ব রি, রি ব   তীব্র স্বরর  ক ়াটটরক। 
 
আ নি নজনির আররক  ়াত িররবি। 
 
তর ়ায়ার এবং ব়াি়াই  য়াটট়া হক়ামরর খয ুঁজ   য়ানর, রি ির   য়ানরর ক়া র়ের হ িিট়া, 
 য়ানর আুঁকর়ে ির  হক়াকস-এর হ রজর অদ্ভযত রকরমর উষ্ণ  ়াখ়াগুর ়া। 
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একট়া অস়াি়ারণ আর ়া মরি  রে ওর স়ার়া িরীরর িন়েরয  র়েরি, এবং  ররর 
ময ূরতট, হি,  ়াই  িরর উ ররর নিরক উ়েরি ওর়া।  য়ানর শুিরত  ়ারে নিরে  ক ়াটট 
এনিক ওনিক ব়ান়ে খ়ারে, ব রি, আশ্চযট! আশ্চযট! নঠক ময়ানজরকর মরত়া! ঠ়াণ্ড়া ব়াত়াস 
হযি ে়াবযক ম়াররি  য়ানরর েয র । এবং য়াত্র়াট়া এিজয কর়া  রত নবরত  ওয়ার আরিই 
হির্  রয হি –ওর়া ে়ারজিই হম়ানিং ম়াটটর র ব়াথরুরম হেজ়া হমর রত এরস  ়ে । 
এবং  ক ়াটট যখি ওর  ়াটট়া নঠক ঠ়াক কররিি, তখি  ়াই ট়ারক হেরক হররখনি  হয 
নসঙ্কট়া, ওট়া আব়ার িীরর িীরর নিরজর য়াযি়ায নফরর য়ারে হিখ়া হির ়া। 
 
ম়াটট  খ  খ  করর উঠ । 
 
তয নম এখিও জীনবত, ফ়াুঁক়া স্বরর ব   হস  য়ানররক। 
 
 ত়াি  ওয়ার হক়াি ক়ারণ হিই, ব   হস করঠ়ারে়ারব, েিম়া হথরক রক্ত আর েটেরট 
আঠ়া মযিরত মযিরত। 
 
ও , আে়া…আনম শুিয ে়াবনি ়াম, যনি তয নম ম়ার়া হযরত আম়ার টযর টট়া হিয়ার কর়ার 
জরিয হত়াম়ার জরিয আমন্ত্রণ থ়াকত, ব   ম়াটট ,  জ্জ়ায স়াি়া  রয হি  হস। 
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অ ! ব   রি, ব়াইররর অন্ধক়ার জিিূিয কনররড়ারর হবনররয এর ়া ওর়া ব়াথরুম হির়ে। 
 য়ানর! আম়ার মরি  য ম়াটট  হত়াম়ারক  িন্দ করর হফর রি। হত়াম়ার িনতরয়ািী আরি 
নজনি! 
 
নকন্তু এখিও নিররব  ়েরি হে়ারখর জ  নজনির ি়া  হবরয। 
 
এখি হক়াথ়ায? ব   রি, নজনির নিরক একট়া উনেে িৃনষ্ট নিরয  য়ানররক নজরজ্ঞস 
করর ়া। 
 
হফ়াে  থ হিনখরয নিরয য়ারে, কনররড়ারর হস়াি়া ী আে়া। ওর়া ওর হ িি হ িি 
য়ারে। এবং করযক ময ূতট  র নিরজরির আনবস্ক়ার কর  িরফসর ময়াকরি়াি়াি -এর 
অনফরসর ব়াইরর। 
 
 য়ানর িক কর  এবং ি়াক্ক়া নিরয িরজ়াট়া খয  । 
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ডরবি’ি পযিস্কাি 
 
 য়ানর, রি, নজনি আর  ক ়াটট িরফসর ময়াকরি়াি়াির র অনফরসর িরজ়ায এরস 
ি়াুঁ়ে়ার ়া ময ়া, েটেরট আঠ়া  রস আর রক্ত ( য়ানরর হক্ষরত্র) ম়াখ়ারি়া। ময ূরতটর মরিয 
নিরবত়া হিরম এর ়া। ত়ার র একট়া নেৎক়ার হি়াি়া হি । 
 
নজনি! 
 
নমরসস উইসন র নেৎক়ার। আগুরির স়ামরি বরস ক়াুঁিনির ি হস অবস্থ়ায  ়ানফরয 
উঠর ি, সরে সরে নমস্ট়ার উইসন ও। এবং িযজরিই জন়েরয িরর ি ত়ারির হমরযরক। 
 
 য়ানর, অবিয ত়ানকরয নি  ওরির হক ি়ান়েরয। িরফসর ড়াম্ব রড়ার ি়াুঁন়েরয আরিি 
েয নল্লর  ়ারি,  ়ারসয়াজ্জ্ব , িরফসর ময়াকরি়াি়াির র  ়ারিই,  ম্ব়া করর শ্ব়াস নিনের ি 
নতনি বযক হের  িরর। হউি করর হফ়াে  য়ানরর ক়ারির  ়াি নিরয এবং ড়াম্ব রড়াররর 
ক়াুঁরির উ র নিরয বস । নঠক এই সমযই নমরসস উইসন  িক্ত করর জন়েরয িরর ি 
 য়ানর আর রিরক। 
 
হত়ামর়া ওরক ব়াুঁনেরযি! হত়ামর়া ওরক ব়াুঁনেরযি! নকে়ারব করর  হত়ামর়া? 
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আম়ার মরি  য আমর়া সব়াই জ়ািরত ে়াই হসট়া, ব র ি িরফসর ময়াকরি়াি়াি  
িূবট ে়ারব। 
 
নমরসস উইসন   য়ানররক হির়ে নির ি, একটয  নেি়া করর ও এনিরয হির ়া হডরস্কর নিরক 
এবং ওট়ার উ র র়াখ  একট়া ব়াি়াই  য়াট, রুনব  ়াথর খনেত তর ়ায়ার এবং নরড -
এর ড়াযনরর অবনিষ্ট হযটয কয  নি । 
 
ত়ার র ও ব রত শুরু কর  সব নকিয। ি়ায  িরর়া নমনিট িরর হস সমূ্পণট আেন্ন হসই 
নিরবত়ার মরিয বর  হি : হস ব   অিনররী হসই কণ্ঠস্বররর কথ়া, নক ে়ারব  ়ারনমওি 
অবরিরর্ বয রত  ়ার  হয আসর  হস  ়ানির  ়াইর র মরিয হথরক আস়া ব়ানসন রস্কর 
কথ়া শুিরি, নক ে়ারব হস আর রি বরির হেতরর ম়াক়েস়ারির অিযসরণ করররি, 
আর়ািি ওরির বর রি ব়ানসন রস্কর হির্ নিক়ার হক়াথ়ায ম়ার়া নিরযনি ; নকে়ারব হস 
আন্দ়াজ কর  হয হম়াম়ানিং ম়াটট –ই হসই হির্ নিক়ার এবং হেম্ব়ার অব নসরেটস-এর 
হে়াক়ার  থট়া ওর ব়াথরুরমই  রত  ়ারর… 
 
েমৎক়ার,  য়ানর থ়ামরতই িরফসর ময়াকরি়াি়াি  মন্তবয করর ি, ত়া র  হত়ামরী হ রয 
নিরযনির  িরবি  থট়া এবং  ়াব়ার  রথ স্কয র র িখ়ারিক নিযম হেরে, যনি আনম হয়াি 
কররত  ়ানর নকন্তু ওখ়াি হথরক জ়ান্তু হবনররয আসর  নকে়ারব হত়ামর়া,  ট়ার? 
 
 য়ানর, ত়ার কণ্ঠ ফয়াসফয়ারস  রয হিরি এত কথ়ার  র, ত়ারির ব   সমযমত হফ়াকস-
এর আিমি এবং ব়াি়াই  য়ারটর তর ়ায়ার হিয়ার কথ়া। নকন্তু এর র হস একটয  আমত়া 
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আমত়া কর , এ  যটন্ত হস নরে য-এর ড়াযনর অথব়া নজনি িসে এন়েরয হিরি। ও 
ি়াুঁন়েরয নমরসস উইসন র ক়াুঁরি ম়াথ়া নিরয, তখিও নিররব  ়ানি ি়ে়ারে ত়ার িযি়া  
হবরয। যনি ওর়া ওরক বন স্ক়ার করর? েরয েরয ে়াব   য়ানর। নরড -এর ড়াযনর এখি 
ক়াজ করর ি়া..? হির্  যটন্ত ওর়া নক ে়ারব িম়াণ কররব হয নরড –ই ওরক নিরয সব 
নকিয কনররয নিরযরি? 
 
স জ়াত িবৃনত্তরত হস িরফসর ড়াম্ব রড়াররর নিরক ত়াক়া , ক্ষীণ  ়াসর ি নতনি, ত়ার 
অিটেন্দ্র েিম়ার ক়াি হথরক আগুরির আর ়া িনতফন ত  রে। 
 
আম়ার সবরেরয হবনি আে , ব র ি ড়াম্ব রড়ার ি়ান্তে়ারব, হয নকে়ারব এখ়ারি  ডট 
হে়া রডটমটট নজনিরক ত়ার ম়ায়াজ়ার  আবদ্ধ কররত সক্ষম  রযনি , অথে আম়ার 
সূত্রগুর ়া জ়াি়ানে  হয হস বতটম়ারি আ রবনিয়ার জের   যনকরয ররযরি। 
 
স্বউষ্ণ,  নর ূণট এবং েমৎক়ার স্বনস্তর আরবি বরয হি   য়ানরর মরির ও র নিরয। 
 
ও–ওট়া আব়ার নক? ব র ি নমস্ট়ার উইসন , করণ্ঠ  তবযনদ্ধর ে়াব। ইউ হি়া হ? 
নজনিরক জ়ািয করররি? নকন্তু নজনি হত়া ি়া…নজনি নি  ি়া…নি ? 
 
এই ড়াযনরট়া?,  য়ানর ত়া়ে়াত়ান়ে,  ়ারত তয র  নিরয ড়াম্ব রড়াররক হিনখরয। নরড  
ন রখনি  হর়্া  বির বযরস। 
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ড়াম্ব রড়ার  য়ানরর  ়াত হথরক ড়াযনরট়া নির ি। এবং ত়ার  ম্ব়া ি়ারকর ডি়া নিরয তীক্ষ্ণ 
িৃনষ্টরত ওট়ার হ ়া়ে়া আর হেজ়া  ়াত়া গুন র নিরক ত়ানকরয থ়াকর ি। 
 
নব্রন য়ান্ট, ব র ি আরস্ত করর। অবিয হসই  রে এ  যটন্ত হ ়াি়াটটস এর সবরেরয 
হমি়াবী ি়াত্র। নতনি উইসন রির নিরক নফরর ত়াক়ার র, ওরির িযজিই তখি সমূ্পণট 
 তেম্ব। 
 
খযব কম হ ়াকই জ়ারি হয এক সময  ডট হে়ারল্ডমটটরক টম নরড  ড়াক়া  রত়া। আনম 
ত়ারক  ন়েরযনি  ে়াি বির আরি, হ ়াি়াটটস-এই। স্কয   ি়া়ের  র হস উি়াও  রয য়ায, 
অরিক হিি ঘযরররি…ড়াকট আটটস-এ এমিে়ারব ডয রব য়ায, আম়ারির সবরেরয নিকৃষ্ট 
িররির য়ার়া ত়ারির সরে  ়াত হম ়ায, অরিকগুর ়া নব িজিক, ময়ানজক়া   নরবতটরির 
মরিয নিরয হিরি, হয, যখি হস  ডট হে়ারল্ডমটট ন রসরব আব়ার হিখ়া হিয ত়ারক ি়ায 
হেি়াই সম্ভব  যনি।  ডট হে়া রডমরটটর সরে এখ়ািক়ার হমি়াবী, সযিিটি হির নটর, হয 
এক সময এখ়ারি হ ড বয নি , হকউ স রজ হক়াি হয়ািসূত্রই  ়াযনি। 
 
নকন্তু নজনি, ব র ি নমরসস উইসন , আম়ারির নজনির নক করব়ার থ়াকরত  ়ারর–ওর–
সরে? 
 
ওর ড়াযনর! নজনি ব  , ক়াুঁিরি। আনম ওট়ারত ন খনি ়াম, এবং ও স়ার়া বির িরর 
ন খত 
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নজনি! ব র ি নমস্ট়ার উইসন   তবযনদ্ধ  রয হিরিি নতনি। আমর়া নক হত়াম়ারক নকিযই 
হিখ়াইনি? আনম হত়াম়ারক সব সময নক বর নি? নিরজর জিয নেন্ত়া কররত  ়ারর এমি 
হক়াি নকিযরকই নবশ্ব়াস কররব ি়া, যনি ি়া জ়াি হস নক নেন্ত়া কররি। ড়াযনরট়া তয নম 
আম়ারক ব়া হত়াম়ার ম়ারক হিখর  ি়া হকি? এ রকম একট়া সরন্দ জিক নজনিস, 
 নরস্ক়ার হয এট়া ড়াকট ময়ানজরক  নর ূণট! 
 
আনম জ়া–জ়ািত়াম ি়া, ক়াুঁি  নজনি। ম়াম হয বইগুর ়া নকরি নিরযনি  ত়ারই একট়ার 
মরিয অনম ওট়া হ রযনি ়াম। আনম হে–হেরবনি ়াম হকউ  যরত়া ওট়া েয র  হররখ 
হিরি… 
 
নমস উইসন রক এখিই সর়াসনর  ়াস ়াত়ার  হযরত  রব, ম়া খ়ারি ব়াি়া নির ি 
িরফসর ড়াম্ব রড়ার িৃঢ় করণ্ঠ। এট়া ওর জরিয েয়াব  একট়া অনেজ্ঞত়া নি  সরন্দ  
হিই। ক়ারর়া হক়াি ি়ানস্ত  রব ি়া। ওর হেরয অরিক িবীণ এবং জ্ঞ়ািী জ়ািযকররিরও 
 ডট হে়া রডমরটটর হি়াুঁক়াব়ানজরত  র়েরি। হ ুঁরট নিরয িরজ়াট়া খয র ি নতনি। সমূ্পণট 
নবশ্র়াম এবং সম্ভবত এক মি িরম েকর ট। ওট়া সব সমযই আম়ারক আিন্দ হিয, 
নজনির নিরক হেরয সরের  হে়ারখর   ক হফর  ব র ি নতনি। ম়াি়াম  মরফ্র এখরি়া 
হজরি আরিি, হমিরড্রক জযস খ়াওয়ারেি–বস়া রঙ্কর নিক়ার য়ার়া, ত়ার়া হয হক়াি সময 
হজরি উঠরত  ়ারর। 
 
ত়া র ,  ়ারনমওি, নঠক আরি! ররির হে ়ার়া উজ্জ্ব   র ়া। 
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নমরসস উইসন  নজনিরক সরে করর নিরয হবনররয হির ি, এবং নমস্ট়ার উইসন  ত়ারক 
অিযসরণ করর ি, এখরি়া মরি  রে স়াংঘ়ানতক রকম ি়া়ে়া হখরযরিি েদ্রর ়াক। 
 
নক জ়াি নমি়ারে়া, ব র ি িরফসর ড়াম্ব রড়ার নেনন্ততে়ারব িরফসর ময়াকরি়াি়াি রক, 
আম়ার মরি  য এত  ়ারম ়ার সফ  সম়ানপ্তরত একট়া ে়া  নফরস্টর ি়ানব র়ারখ। আনম 
নক আ ি়ারক অিযরর়াি কররত  ়ানর নকরেিরক এ বয়া ়ারর খবর নিরত। 
 
নঠক, ব র ি িরফসর ময়াকরি়াি়াি  নেি়া ীি নেরত্ত, িরজ়ার নিরক হযরত হযরত।  ট়ার 
আর উইসন র বয়া ়ারর ফ়াযস়া ়া করব়ার জরিয আ ি়ার ক়ারি নিরয য়ানে, হিব? 
 
নিশ্চযই, ব র ি ড়াম্ব রড়ার। 
 
অনফস হির়ে হবনররয হির ি নতনি। এবং আনর আর রি অনিনশ্চতে়ারব িরফসর 
ড়াম্ব রড়াররর নিরক ত়াক়া । ফযস়া ়া হব়া ়ারত িরফসর ময়াকরি়াি়াি  আসর  নক 
হব়া ়ারত হেরযরিি? নিশ্চযই–নিশ্চযই–ত়ারির এখি ি়ানস্ত হিয়া  রব ি়া? 
 
আম়ার মরি  রে আনম বর নি ়াম হয, আর যনি স্কয র র হক়াি নিযম ে়ারে়া তরব 
হত়াম়ারিররক আম়ার বন স্ক়ার কররত  রব, ব র ি ড়াম্ব রড়ার। 
 
রি মযখ খয   েরয। 
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এ হথরক হিখ়া য়ারে আম়ারির মরিয সরবট়াৎকৃষ্ট য়ার়া ত়ারিররকও অরিক সময নিরজর 
কথ়াই নিরজরক  জম কররত  য, ব র ি ড়াম্ব রড়ার মযেনক হ রস। হত়ামর়া িযজিই 
স্কয র র িনত নবরির্ স়ানেটস হিয়ার জরিয নবরির্  িক  ়ারব এবং হিখ়া য়াক– য়াুঁ, 
িরতযরক নেনফল্ডররর জিয িযি করর  রযন্ট  ়ারব। 
 
 ক ়ারটটর েয়ার ন্ট়াইি ফয র র মরত়া হি়া ়া ী  রয হির ়া রি, মযখ বন্ধ কর । 
 
নকন্তু আমরির মরিয একজি এই েযঙ্কর অনেয়ারি ত়ার েূনমক়ার বয়া ়ারর এরকব়াররই 
েয   করর ররযরিি, ড়াম্ব রড়ার হয়াি করর ি। এরত়া নবিয হকি, নিল্ডরয? 
 
সেনকত  র ়া  য়ানর। িরফসর  ক ়ারটটর কথ়া হস এরকব়াররই েয র  নিরযনি । ঘযরর হস 
হিখ   ক ়াটট ি়াুঁন়েরয ররযরিি ঘররর এক হক়ারণ, এখিও মযরখ অনিনশ্চত  ়ানস। 
ড়াম্ব রড়ার যখি ত়ার সরে কথ়া ব র ি তখি ক়াুঁরির উ র নিরয হ িরি ে়াইর ি 
নতনি, ড়াম্ব রড়ার ক়ার সরে কথ়া ব রিি হিখ়ার জরিয। 
 
িরফসর ড়াম্ব রড়ার, রি ব   ত়া়ে়াত়ান়ে, নিরে হেম্ব়ার অব নসরেটস এ একট়া িযঘটটি়া 
ঘরট হিরি। িরফসর  ক ়াটট 
 
আনম নক একজি? ব র ি  ক ়াটট মৃিয নবেরয।  ়া ইশ্বর। আম়ার মরি  য আনম হক়াি 
ক়ারজ  ়ানিনি, হ রিনি? 
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উনি একট়া হমমনর ে়ামট কররত হেরযনির ি, নকন্তু জ়ািযিট়া উরট়া ওরকই ঘ়ারয  করররি, 
বি বয়া ়ারট়া আরস্ত করর ড়াম্ব রড়াররক হব়া ়ার । 
 
 ়ায  ়ায, ব র ি ড়াম্ব রড়ার ম়াথ়া হির়ে, ওুঁর  ম্ব়া রূ ়া ী হি়াুঁফ হকুঁর  উঠ । নিরজর 
তরব়ানররত নিরজরই ি়াণবি, নিল্ডরয? 
 
তরব়ানর? ক্ষীণ করণ্ঠ ব র ি  ক ়াটট। আম়ার হিই। যনিও ওই হির ট়ার আরি। 
 য়ানররক হিনখরয ব র ি। ও হত়াম়ারক ি়ার হিরব। 
 
নকিয যনি মরি করর়া, তয নম নক িরফসর  ক ়াটটরকও  ়াস ়াত়ার  নিরয য়ারব? ব র ি 
ড়াম্ব রড়ার রণরক। য়ানরর সরে আনম আরর়া করযকট়া কথ়া বর  নিরত ে়াই… 
 
স্বেন্দ  িরক্ষর  হবনররয হির ি  ক ়াটট। িরজ়া বন্ধ কররত কররত ড়াম্ব রড়ার আর 
 য়ানরর নিরক হকৌতূ  ী িৃনষ্ট নিরক্ষ  কর  রি। 
 
আগুরির  ়ারি একট়া হেয়ারর নিরয বস়ার ি িরফসর ড়াম্ব রড়ার। 
 
বরস়া,  য়ানর, ব র ি নতনি,  য়ানর বস , অস্বনস্তকরে়ারব ি়ােট়াস হব়াি কররি। 
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িথমত,  য়ানর আনম হত়াম়ারক িিযব়াি নিরত ে়াই, ব র ি ড়াম্ব রড়ার, আব়ার হে়াখ ন ট 
ন ট করর ি। হেম্ব়ারর নিশ্চযই তয নম আম়ার িনত সনতযক়ার অরথটই নিিঃিতট নবশ্বস্তত়া 
হিনখরযি। অিয নকিযই িয শুিয। ওট়াই হত়াম়ার ক়ারি হফ়াে–হক নিরয হযরত হ রররি। 
 
নফনিেট়ারক আির করর ি নতনি, ও উর়ে নিরয ওুঁর  ়াুঁটয রত বসর ি। 
 
আি়ান়ের মরত়া  ়াস   য়ানর, ড়াম্ব রড়ার ত়ানকরয হিখরিি ত়ারক। 
 
এবং ত়া র  টম নরড -এর সরে হত়াম়ার হিখ়া  রযরি? নেনন্তত ে়ারব ব র ি 
ড়াম্ব রড়ার। আনম ি়ারণ়া কনর হস হত়াম়ার বয়া ়াররই সবরেরয হবনি আে ী নি … 
 
 ঠ়াৎ অরিকক্ষণ িরর হযট়া ওরক হখ়াুঁে়ারে হসই কথ়াট়া  য়ানরর মযখ নিরয হবনররয  ়ে । 
 
িরফসর ড়াম্ব রড়ার…নরড  বর রি আনম ত়ার মরত়া। অদ্ভযত স়ািৃিয, বর রি হস… 
 
বর রি হস, এখি? ব র ি ড়াম্ব রড়ার, ওুঁর হম়াট়া রূ ়ান  ভ্রূর নিরে নিরয নেনন্ততে়ারব 
 য়ানরর নিরক ত়ানকরয িশ্ন করর ি, আর তয নম নক ে়ারব়া  য়ানর? 
 
আনম মরি কনর ি়া আনম ওর মরত়া! ব    য়ানর, হস যতট়া হজ়ারর ব রত হেরযনি  ত়ার 
হেরয হজ়ারর বর  হফ  । আনম ব রত ে়ানে, আনম–আনম নেনফল্ডরর, আনম… 
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হস হথরম হি , একট়া ওুঁত হ রত থ়াক়া সরন্দ  হযি ওর মরি আব়ার হিখ়া নিরযরি। 
 
িরফসর, এক ময ূতট  র হস আব়ার ব রত শুরু কর , ব়াি়াই  য়াটট়া আম়ারক বর রি 
আনম–আনম নিথ়ানররি ে়া  করব। নকিয সমরযর জিয িরতযরক হেরবরি আনমই 
নিথ়ানররির উত্তর়ানিক়ার,, ক়ারণ আনম  ়াররসট়াং ব রত  ়ানর…। 
 
তয নম  ়াররস ট়াং ব রত  ়ারর়া,  য়ানর, ি়ান্তে়ারব ব র ি ড়াম্ব রড়ার, ক়ারণ  ডট 
হে়া রডমটট–হয স়া ়াজ়ার নিথ়ানররির সবটরির্ জীনবত উত্তর়ানিক়ার  ়াররস ট়াং বয রত 
 ়ারর। আম়ার যনি খযব েয   ি়া  রয থ়ারক, হয র়ারত হস হত়াম়ারক ক ়ার র এই ি়ািট়া 
নিরযরি হস র়ারতই হস ত়ার নকিয ক্ষমত়া হত়াম়ারক নিরযরি। হস হয ইরে করর নিরযরি 
ত়া িয, আনম নিনশ্চত… 
 
হে়া রডমটট ত়ার নকিযট়া আম়ার মরিয নিরয নিরযরি? ব    য়ানর, বজ্র়া ত। 
 
নিনশ্চতে়ারবই হসরকম মরি  রে। 
 
ত়া র  আম়ার নিথ়ানররি থ়াক়া উনেৎ, মরীয়া  রয ড়াম্ব রড়াররর মযরখর নিরক ত়ানকরয। 
ব়াি়াই  য়াটট়া আম়ার মরিয নিথ়ানররির ক্ষমত়া হিখরত হ রযনি , এবং ওট়া– 
 
হত়াম়ারক নেনফল্ডরর নিরয নিরযরি, ি়ান্তে়ারব ব র ি ড়াম্ব রড়ার। আম়ার কথ়া হি়াি, 
 য়ানর। স়া ়াজ়ার নিথ়ানরি ত়ার ব়াি়াই কর়া নিয ি়াত্ররির মরিয হয সব গুণ সে়ানরত 
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কররনির ি, ত়ার অরিকগুন ই  যরত়া হত়াম়ার মরিয ররযরি। ত়ার নিরজর িয টে গুণ, 
 ়াররস ট়াে…সম্ভ়াবি়ািনক্ত–িৃঢ়ত়া…নিযরমর িনত এক িররির অসম্ম়াি, নতনি হয়াি 
করর ি, ত়ার হি়াুঁফ আব়ার ক়াুঁ রি। ত়ার রও ব়াি়াই  য়াট হত়াম়ারক নেনফল্ডরর 
 ়ানঠরযরি। তয নম জ়াি হকি এমি  র ়া। ে়ারব়া। 
 
আম়ারক নেনফল্ডরর  ়ানঠরযরি,  র়ানজরতর স্বরর ব    য়ানর, ক়ারণ আনম নিথ়ানররি 
হযরত ে়াইনি… 
 
নঠক ত়াই, ব র ি ড়াম্ব রড়ার,  ়ারসয়াজ্জ্ব  আব়ার। হযট়া হত়াম়ারক টম নরড  হথরক 
খযবই নেন্নতর করররি। আম়ারির ক্ষমত়ার হেরয হবনি, আম়ারির  িন্দ–অ িন্দই,  য়ানর, 
হিখ়ায আমর়া সনতযক়ারে়ারব হয নক।  য়ানর হেয়ারর বরস আরি, আঘ়ারত  তবযনদ্ধ হযি, 
নস্থর। তয নম যনি িম়াণ ে়াও, হয তয নম নেনফল্ডরই, ত়া র  আনম হত়াম়ারক আরর়া ে়া  
করর এট়া হিখব়ার জরিয অিযরর়াি করব। 
 
ড়াম্ব রড়ার িরফসর ময়াকরি়াি়াির র হডরস্ক হির ি, রক্ত ম়াখ়ারি়া রূ ়া ী তর ়ায়ারট়া 
তয র  নির ি এবং  য়ানরর  ়ারত তয র  নির ি। নবমর্ট  য়ানর ওট়া ওট়ার ়া, আগুরির 
আে়ায েয নণগুর ়ারত হযি আগুি িরর হির ়া। এখি হস হিখ   ়াতর  হখ়াি়াই কর়া 
ি়ামট়া। 
 
িনড্রক নেনফল্ডর। 
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শুিযম়াত্র একজি সনতযক়াররর নেনফল্ডরই এট়া  য়ারটর নিরে হথরক হবর কররত সক্ষম, 
 য়ানর, স জে়ারব ব র ি ড়াম্ব রড়ার। 
 
নমনি খ়ারিরকর জিয হকউই কথ়া ব র ি ি়া। 
 
ত়ার র ড়াম্ব রড়ার িরফসর ময়াকরি়াি়াির র হডরস্কর একট়া ড্রয়ার খয র ি, এবং 
একট়া  ়া রকর ক ম এবং ক়ান র হি়ায়াত হবর করর ি। 
 
হত়াম়ার এখি হযট়া িরক়ার,  য়ানর, ত়া  রে নকিয খ়াব়ার এবং ে়া  একট়া ঘযম। তয নম 
নিরে নফরস্ট য়াও, ইরত়ামরিয আনম আজক়াব়ারি একট়া নেনঠ ন রখ হফন –আম়ারির 
হিমনক ়াররক হফরত হ রত  রব। এবং আম়ারক হডই ী িরফরটর জিয একট়া 
নবজ্ঞ়া িও খস়ে়া কররত  রব, হয়াি করর ি নতনি নেনন্তত ে়ারব। আম়ারির একজি 
িতয ি নডরফন্স এরিিস্ট িয ড়াকট আটটস নিক্ষরকরও িরয়াজি  রব। হির্  যটন্ত আমর়া 
ওরিররক সমূ্পণটে়ারব  র়াস্ত কররত হ ররনি,  ়ানরনি? 
 
উরঠ ি়াুঁন়েরয  য়ানর িরজ়ার নিরক হির ়া। িরজ়ার  ়াতর  শুিয  ়াতট়া নিরযরি, অমনি, 
ি়ে়াম করর খযর  হি  ওট়া এরত়া হজ়ারর হয হিয়ার  হ রি নফরর এর ়া। 
 
 যনসয়াস ময়া ফয ি়াুঁন়েরয ররযরি, িরজ়ায, হে ়ার়ায হে়াি। এবং ওর বির র নিরে, 
সংঘ়ানতক রকরম বয়ারন্ডরজ হম়া়ে়া, ডনি 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য চেম্বাি অ্ব রিক্রেটি । চে. চে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

546 

www.bengaliebook.com                                  িূরেপত্র 
 

 

গুড ইনেনিং  যনসয়াস, ব র ি ড়াম্ব রড়ার িি়ান্তে়ারব। 
 
রুরম হে়াক়ার সময নমস্ট়ার ময়া ফয  য়ানররক ি়াক্ক়া নিরয ি়ায হফর  নিরযনি , হ িরি 
হ িরি দ্রুত িযটরি ডনি, ওর আ খ়াল্ল়ার ি়ান্তট়া িরর আরি, ওর হে়ারখ মযরখ স়াংঘ়ানতক 
েরযর ে়াব। 
 
ত়া র ! ব র ি  যনসয়াস ময়া ফয, ওর িীত  ে়াবর ি ীি হে়াখ িযরট়া নস্থর  রয আরি 
ড়াম্ব রড়াররর উ র। তয নম আব়ার নফরর এরসি। িেণটরর়া হত়াম়ারক স়াসর ন্ড করররি, 
ত়ার রও তয নম হ ়াি়াটটস-এই নফরর আস়া নঠক মরি কররি। 
 
হবি, হিরখ়া  য নসয়াস, ব র ি ড়াম্ব রড়ার, নিমট   ়ানস নিরয, অিয এি়ারর়াজি িেণটর 
আজ আম়ার সরে হয়াি়ারয়াি করররিি। সনতয ব রত নক নি ়াবৃনষ্টর মরত়া হযি হ ুঁে়াগুন  
 ়েনি । ওর়া শুরিরি হয আথট়ার উইসন র হমরযরক  তয়া কর়া  রযরি এবং সরে সরে 
এখ়ারি আম়ারক হফরত হেরযরিি। হির্  যটন্ত ওর়া হেরবরিি আনমই ক়াজট়ার জরিয 
সবরেরয উ যযক্ত। ওর়া আম়ারক খযব অদ্ভযত কথ়াও বর রিি, জ়ারি়া! করযকজি হত়া মরি 
 র ়া, হেরবরিি ওর়া যনি আম়ারক স়াসর ন্ড কররত মত ি়া নিরতি, তরব তয নম ত়ারির 
 নরব়াররক ি়া  হিয়ার হমনক নিরযি। 
 
স্ব়াে়ানবরকর হেরয ফয়াক়ারস  রয হির ি নমস্ট়ার ময়া ফয। নকন্তু ওর হে়ারখ এখিও 
হে়াি। 
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ত়া র –তয নম নক  ়াম ়া বন্ধ কররত হ রররি? নবদ্রূ  করর ়া  যনসয়াস ময়া ফয। 
অ র়ািীরক িররত হ ররি? 
 
আমর়া িররনি।  ়াসর ি ড়াম্ব রড়ার। 
 
আে়া? ব র ি ময়া ফয তীক্ষ্ণ করন্ঠ। হক হস? 
 
িতব়াররর বযনক্তই,  যনসয়াস, ব র ি ড়াম্ব রড়ার। নকন্তু এব়ার,  ডট হে়ারল্ডমটট অিয 
আররকজরির ম়ািযরম ক়াজ করনি । ওর ড়াযনরর স়া ়ারযয। 
 
নমস্ট়ার ময়া ফরযর নিরক তীক্ষ্ণ িৃনষ্ট নিরয নতনি ম়া খ়ারি ব়ে িতটস  ক়ার ়া বইট়া তয র  
িরর ি।  য়ানর অবিয িজর হররখরি েনবর নিরক। 
 
িৃ -ড়াইিীট়া হকমি হযি অদ্ভযত আেরণ কররি! ওর ব়ে ব়ে িযই হে়াখ  য়ানরর ও র 
নস্থর, ব়ার ব়ার ড়াযনরট়া হিখ়ারে, ত়ার র নমস্ট়ার ময়া ফরযর নিরক হিখ়ারে এবং 
ত়ার র নিরজর ক ়ার  হজ়ারর হজ়ারর  ়াত নিরয ঘযনর্ ম়াররি। 
 
ও ত়াই…. িীরর িীরর নমস্ট়ার ময়া ফয ব র ি ড়াম্ব রড়াররক। 
 
একট়া হবি েতয র িয়াি, ড়াম্ব রড়ার ব র ি অকনম্পত স্বরর, হে়াখ এখিও নমস্ট়ার 
ময়া ফরযর হে়ারখর ও র। ক়ারি, এই হয  য়ানর–নমস্ট়ার ময়া ফয  য়ানরর নিরক দ্রুত 
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এবং তীক্ষ্ণ একট়া িৃনষ্ট  ়াির ি, এবং ত়ার বন্ধয  রি এই বইনট যনি হবর কররত ি়া 
 ়ারত, ত়া র –নজনি উইসন রকই সব ি়ায নিরত  রত়া। হকউ িম়াণ কররত  ়ারত ি়া 
হয হস ত়ার নিরজর স্ব়ািীি ইে়ায নকিযই কররনি… 
 
নমস্ট়ার ময়া ফয নকিযই ব র ি ি়া,  ঠ়াৎ মরি  র ়া ত়ার মযরখর ও র হযি একট়া 
মযরখ়াি  র়ারি়া ররযরি। 
 
এবং ে়ারব়া, ড়াম্ব রড়ার বর  ের রিি, ত়া র  নক  রত়া…উইসন র়া আম়ারির িখয়াত 
নবশুদ্ধ–রক্ত  নরব়ারগুন র অিযতম। ে়ারবরত়া একব়ার আথট়ার উইসন  এবং ত়ার ম়াি  
িরটকিি আইরির উ র এর নক িে়াব  ়েত? যনি ত়ার নিরজর হমরয ম়াি –
জ়াতরির উ র  ়াম ়া করর, ওরির  তয়া করর। ে়ািয ে়া  হয ড়াযনরট়া  ়াওয়া 
নিরযনি , এবং এর মরিয হথরক নরড  এর েৃনত মযরি হিয়া  রযরি। ি়া  র , হক জ়ারি 
আব়ার নক  নরণনত  রত়া… 
 
নমস্ট়ার ময়া ফয হযি হজ়ার করর কথ়া ব র ি। 
 
খযবই ে়ারিযর কথ়া, আ়েষ্টে়ারব ব র ি নতনি। 
 
এবং তখিও ওর হ িি হথরক ডনি হিখ়ারে, িথরম ড়াযনরট়ার নিরক এবং ত়ার র 
 যনসয়াস ময়া ফরযর নিরক এবং  রর নিরজর ক ়ার  হজ়ারর ঘযনর্ ম়াররি। 
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 ঠ়াৎ  য়ানর বয রত  ়ার । হস ডনিরির সম্মনত জ়ানিরয ম়াথ়া ি়া়ে , ডনি হ িরি এক 
হক়াণ়ায সরর হির ়া, নিরজরক ি়ানস্ত হিয়ার জরিয নিরজর ক়াি ম রি হস। 
 
নক ে়ারব নজনি ওই ড়াযনরট়া হ র ়া, আ নি নক জ়ািরত ে়াি ি়া নমস্ট়ার ময়া ফয? ব   
 য়ানর। 
 
 যনসয়াস ময়া ফয ঘযরর ওর নিরক ত়াক়ার ়া। 
 
আনম নকে়ারব জ়ািরব়া হব়াক়া হমরযট়া হকমি করর এট়া হ রযরি? 
 
ক়ারণ, আ নিই ওট়া ওরক নিরযনির ি, ব    য়ানর। ফ্ল়ানরি এবং ব্লটস-এ, আ নি ওর 
 যররি়া ট্র়্ান্সনফনিউররিি বইট়া তয র  নিরয, ড়াযনরট়া ওট়ার হেতরর েয নকরয নিরযনির ি, 
হিিনি? 
 
 য়ানর হিখ  নমস্ট়ার ময়া ফরযর  ়ারতর মযরঠ়া একব়ার খয রি একব়ার বন্ধ  রে। 
 
িম়াণ করর়া, ন সন নসরয ব র ি। 
 
ও  ি়া, হকউ এট়া িম়াণ কররত  ়াররব ি়া, ব র ি ড়াম্ব রড়ার,  য়ানরর নিরক হেরয 
হ রস। এখি যখি নরড  ড়াযনরট়া হথরক অিৃিয  রয হিরি, এখি হত়া িযই। অিযনিরক 
আনম হত়াম়ারক নকিয উ রিি নিরত ে়াই,  য নসয়াস,  ডট হে়া রডমরটটর স্কয র র  যররি়া 
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হক়াি নজনির্ ক়াউরক হিরব ি়া। যনি এর র আর হক়াি নকিয এই ে়ারব হক়াি নিরিট়ার্ 
 ়ারত  ়াওয়া য়ায, আম়ার মরি  য আথট়ার উইসন , নিনশ্চত কররব হয, ওগুর ়ার সূত্র 
খয ুঁজরত খয ুঁজরত হযি হত়াম়ার ক়ারি হ ৌঁি়ারি়া য়ায… 
 
 যনসয়াস ময়া ফয ি়াুঁ়ে়ার ি এক ময ূরতটর জিয, এবং  য়ানর  নরষ্ক়ারে়ারব হিখ  ওর ড়াি 
 ়াত ব়াুঁক়া  রে হযি জ়ািযিণ্ডট়া হবর করব়ার জরিয নিিন ি কররি। এর  নরবরতট, িৃ -
ড়াইিীট়ার নিরক নফরর ি। 
 
আমর়া য়ানে, ডনি! 
 
িরজ়াট়া খয র ি নতনি এবং হযই ি়া িৃ -ড়াইিীট়া হিৌর়ে ওর ক়ারি হি , এক  ়ানথ 
হমরর ওট়ারক িরজ়া  ়ার করর ি  যনসয়াস ময়া ফয। ওর়া শুিরত হ র ়া কনররড়ার িরর 
ডনি যন্ত্রণ়ায ক়াতর়ারত ক়াতর়ারত য়ারে।  য়ানর ি়াুঁ়ে়া  এক ময ূতট, িেীরে়ারব নেন্ত়া 
কর । ত়ার র ওর ম়াথ়ায এর ়া বয়া ়ারট়া। 
 
িরফসর ড়াম্ব রড়ার, হস ব   দ্রুত, আনম নক ওই ড়াযনরট়া নমস্ট়ার ময়া ফযরক হফরৎ 
নিরত  ়ানর, নিজ? 
 
নিশ্চযই,  য়ানর, ব র ি ড়াম্ব রড়ার ি়ান্তে়ারব। নকন্তু ত়া়ে়াত়ান়ে করর়া, নফস্ট আরি মরি 
হররখ়া। 
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হি়াুঁ হমরর ড়াযনরট়া নিরয  য়ানর হিৌর়ে অনফস হথরক হবর  রয এর ়া। হস শুিরত  ়ারে 
ডনির যন্ত্রণ়াক়াতর নেৎক়ার কনররড়াররর হক়াণ়া নিরয িূরর সরর য়ারে। ত়া়ে়াত়ান়ে 
কররত  রব, ে়াবরি িয়ািট়া ক়াজ কররব নক ি়া,  য়ানর ওর একট়া জযত়া খযর  হফ  , 
একট়া হি়াংর়া, েটেরট হম়াজ়া হটরি খয   এবং ড়াযনরট়া ওট়ার হেতর ের । অন্ধক়ার 
কনররড়ার িরর হিৌর়ে হি  হস। 
 
নসুঁন়ের ও ররই ওরিররক িরর হফ  । 
 
নমস্ট়ার ময়া ফয,  ়াুঁ ়ারে হস, হ িরি থ়াম , আ ি়ার জরিয একট়া। নজনিস ররযরি। 
 
এবং িযিটন্ধযযক্ত হম়াজ়াট়া হজ়ার করর নমস্ট়ার ময়া ফরযর  ়ারত খয ুঁরজ নি । 
 
নক ব়ারজ–? 
 
ড়াযনর হথরক হম়াজ়াট়া হটরি নিুঁর়ে হফর  একনিরক িয ুঁর়ে হফ  , ত়ার র নক্ষপ্ত  রয 
ক্ষনতেস্ত ড়াযনরট়ার হ িি হথরক  য়ানরর নিরক ত়াক়ার ি। 
 
তয নমও একনিি হত়াম়ার ম়া-ব়াব়ার মরত়াই িযেট়ািযজিক  নরণনতই বরণ কররব,  য়ানর 
 ট়ার, ব র ি নতনি িম্রে়ারব। ওর়াও ি়াক–ি ়ারি়া ি়াি়া নি । য়াওয়ার জরিয নফরর ি 
নতনি। 
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আয, ডনি। আনম ব নি আয! 
 
নকন্তু ডনি ি়ে  ি়া। ও  য়ানরর হি়াংর়া িযিটন্ধযযক্ত হম়াজ়াট়া িরর ররযরি, ওট়ার নিরক 
ত়াক়ারে হযি ওট়া একট়া অমূ য রে। 
 
িেয  ডনিরক একট়া হম়াজ়া নিরযরি, অব়াক  রয ব রি িৃ -ড়াইিীট়া। িেয  এট়া ডনিরক 
নিরযরি। 
 
নক ওট়া? থযথয হফ র ি নমস্ট়ার ময়া ফয। নক ব ন ? 
 
ডনি একট়া হম়াজ়া হ রযরি, ব   ডনি, নবশ্ব়াস কররত  ়াররি ি়া। িেয  িয ুঁর়ে 
নিরযরিি, এবং ডনি িরর হফর রি, এবং ডনি–ডনি এখি মযক্ত। 
 
 যনসয়াস ময়া ফয হযি জরম  ়াথর  রয হির ি। অ  ক িৃনষ্টরত ত়ানকরয আরিি িৃ -
ড়াইিীট়ার নিরক। ত়ার র  য়ানরর নিরক েদ্ধ ময়া ফয  ়াফ নির ি। 
 
তয নম আম়ার ে়াকর ত়ান়েরযি,  য়ানর! 
 
নকন্তু ডনি নেৎক়ার করর উঠ , খবরি়ার তয নম  য়ানর  ট়াররর ক্ষনত কররব ি়া? 
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একট়া নবকট িে  র ়া এবং নমস্ট়ার ময়া ফয উর়ে হ িি নিরক হির ি। ত়ার হ িরিই 
নসুঁন়ে। নসুঁন়ে নিরয িন়েরয  ়েরিি নতনি, এক একব়ারর নতিট়া করর ি়া , এরকব়ারর 
নিরে  ়ের ি ত়া রি়া   ়ানকরয। উরঠ ি়াুঁ়ে়ার ি, র়ারি জ্ব রি মযখ এবং জ়ািযিণ্ডট়া হবর 
করর ি, নকন্তু ডনি একট়া  ম্ব়া আেয   তয    হমনকর েনেরত। 
 
তয নম এখি ের  য়ারব, েযঙ্করে়ারব ব   ডনি আেয   তয র । তয নম  য়ানর  ট়াররক স্পিট 
কররব ি়া, তয নম এখি ের  য়ারব। 
 
 যনসয়াস ময়া ফরযর হক়াি উ ়ায হিই। ওরির নিরক একট়া হির্ নক্ষপ্ত িৃনষ্ট িয ুঁর়ে, 
আ খ়াল্ল়াট়া উন়েরয নিরয ওরির িৃনষ্টর ব়াইরর ের  হি । 
 
 য়ানর  ট়ার ডনিরক মযনক্ত নিরযরি। তীক্ষ্ণ নেঙ্ক়ারর ব   িৃ -ড়াইিীট়া,  য়ানরর নিরক 
ত়ানকরয, ওর নবর়াট িযই হি়া রকর মরত়া ত়ার িযই হে়ারখ ক়ারির জ়াি়া ়া নিরয আস়া 
ে়াুঁরির আর ়া িনতফন ত  রে।  য়ানর  ট়ার ডনিরক মযক্ত করররি। 
 
স়াম়ািযই আনম কররত হ ররনি, ডনে  ব    য়ানর, ি়াুঁত হবর করর হ রস। শুিয িনতজ্ঞ়া 
করর়া আর কখরি়া আম়ার জীবি ব়াুঁে়ারি়ার হেষ্ট়া কররব ি়া। 
 
িৃ -ড়াইিীট়ার কয ৎনসৎ ব়াি়ামী মযখট়া  ঠ়াৎ একট়া ে়ে়া হিুঁরত়া  ়ানসরত হেরে  ়ে । 
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আম়ার শুিয একট়া িশ্ন, ডনি, ব    য়ানর, ও  য়ানরর হম়াজ়াট়া ট়ািরি ক়াুঁ ়া  ়ারত। তয নম 
আম়ারক বর নির  এর হক়াি নকিযই য়ার ি়াম নিরত হিই ত়ার সরে সম্পনকটত িয, মরি 
আরি? নকন্তু 
 
এট়া একট়া সূত্র, সয়ার, ব   ডনি, ওর হে়াখ ব়ে  রয হিরি, হযি এট়া ঘটতই। ডনি 
আ ি়ারক একট়া সূত্র নিনে । ড়াকট  ডট ওর ি়াম  নরবতটি কর়ার আরি, ওর ি়াম 
হিয়া হযত, বয রত হ রররিি? 
 
নঠক, ব    য়ানর িূবট ে়ারব। আম়ার এখি য়াওয়া উনেৎ। নফস্ট আরি একট়া, এবং 
আম়ার বন্ধয   ়ারনমওি এখি নিশ্চযই হজরি উরঠরি… 
 
 য়ানরর হক়ামর জন়েরয ির  ডনি। 
 
 য়ানর  ট়ার ডনির জ়াি়ার হেরয অরিক ব়ে! ক়াুঁি  হস। নবি়ায  য়ানর  ট়ার! 
 
এবং একট়া হির্ নবকট আওয়াজ করর অিৃিয  রয হির ়া ডনি। 
 
*** 
 
 য়ানর হবি করযকট়া হ ়াি়াটটস নফস্ট-এ হিরি, নকন্তু হক়ািট়াই এট়ার মরত়া নি  ি়া। 
িরতযরকই ত়ারির র়ারতর  ়াজ়াম়া  রর নি  এবং স়ার়ার়াত ের রি নফস্ট।  য়ানর জ়ারি 
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ি়া হক়ািট়া ওর করি সবরেরয ে়া  হ রিনি ,  ়ারনমওরির নেৎক়ার কররত কররত িযরট 
আস়া, তয নম সম়াি়াি কররি। তয নম সম়াি়াি কররি!, ি়া  ়াফ ়াফ হটনব  হথরক জ়ানস্টরির 
উরঠ আস়া এবং ত়ারক সরন্দ  কর়ার জরিয ব়ার ব়ার ক্ষম়া ে়াওয়া, অথব়া র়াত স়ার়ে 
নতিট়ায এরস  য়ানেরডর ওরক আর রিরক ক়াুঁরির ও র এরত়া হজ়ারর হঠরস ির়া হয 
ওর়া ওরির হিরটর উ রই হমন়ে হখরয  র়ে নিরযনি  ওর়া, অশ্বব়া ত়ার আর ররমর 
ে়ারি  রযরন্ট  র র নেতীযব়াররর নেনফন্ডররর জরিয  ়াউজ ক়া  জয কর়া অথব়া 
িরফসর ময়াকরি়াি়াির র ি়াুঁন়েরয ব  হয স্কয র র তরফ হথরক উ  ়ার ন রসরব সব 
 রীক্ষ়া ব়ানত  কর়া  রযরি (ও  ি়া, ব    ়ারনমশুি), অথব়া ড়াম্ব রড়াররর হঘ়ার্ণ়া, 
িযেট়ািযজিকে়ারব িরফসর  ক ়াটট আি়ামী বরর্ট নফরর আসরত  ়াররবি ি়া, ক়ারণ ত়ারক 
ের  হযরত  রে ত়ার েৃনত নফরর  ়াওয়ার জরিয। নিক্ষকরিরও হকউ হকউ এ হঘ়ার্ণ়ার 
আিরন্দ হয়াি নির ি। 
 
 জ্জ়ার বয়া ়ার, ব   রি, নবস্কয ট নিরত নিরত। ও আম়ার উ ররও িে়াব নবস্ত়ার কর়ার 
হেষ্ট়া করনি । 
 
*** 
 
েীরষ্মর ব়াকী সমযট়া ক়ে়া সূযট়ার ়ারকর মরিযই ক়াট । হ ়াি়াটটস স্ব়াে়ানবক অবস্থ়ায 
নফরররি। হি়াট খ়াট িযই একট়া  ়াথটকয ি়া়ে়া। নডরফন্স এরিিস্ট িয ড়াকট আটটস ক্ল়াস 
ব়ানত  কর়া  রযরি। নবক্ষয ি  ়ারনমওিরক রি ব   এমনিরতই আম়ারির িেয র িয়াকনটস 
 রয হিরি এবং  যনসয়াস ময়া ফযরক স্কয   িেণটররর  ি হথরক বরখ়াস্ত কর়া  রযরি। 
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ড্রয়ারক়া আর আরির মত  ়াবে়াব করর স্কয র  ঘযরর হব়ে়ায ি়া হযি ও এট়ার ম়ান ক 
নি । বরং ত়ারক এখি মিমর়া এবং হি়াম়ে়া বর  মরি  য। এনিরক নজনি উইসন  
আব়ার  যরর়া যনর খযনি। 
 
দ্রুতই হ ়াি়াটটস এেরিরস ের়ে ব়ান়ে হফর়ার সময এরস হির ়া।  য়ানর, রি,  ়ানরনমওি, 
হফ্রড, জজট। এবং নজনি নিরজরির জরিয একট়া ক়ামর়া হ র ়া। 
 
িযনটর আরির হির্ করযক ঘণ্ট়া ত়ারিররক ময়ানজক কররত অিযমনত হিয়া  রযনি  এবং 
এই সমযট়ার  যরর়া যনর সেয়াব ়ার কর  ওর়া। ওর়া হখ  , এেরি়ানডং েয়া , হফ্রড 
এবং জরজটর হির্ করযকট়া নফন স্ট়া আতিব়ানজরত আগুি িনররয নি , এবং এরক 
অিযরক ময়ানজক নিরয অস্ত্রমযক্ত কর়া িয়াকনটস কর ।  য়ানর এট়ারত খযব িক্ষ  রয 
উঠনি । 
 
ওর়া যখি ি়ায নকংস েরসর ক়াি়াক়ানি তখি  য়ানরর নকিয একট়া মরি  র ়া। 
 
নজনি–তয নম  ়ানসটরক নক কররত হিরখনির , হয ও ে়াযনি তয নম ক়াউরক বর ়া? 
 
ও , হসই কথ়া, ব   নজনি নখ  নখ  করর হ রস। হবি– ়ানসটর একজি ি়া টরফ্রড 
আরি। 
 
হফ্রড জরজটর ম়াথ়ায এক ি়াি়া বই হফর  নি । 
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নক? 
 
ওই ফ্লয়ারেিক্ল নিরফক্টট়া, হ রির ়ার  নক্লয়ারওয়াট়ার, ব   নজনি। ওরকই হস  যরর়া েীষ্ম 
িরর নেনঠ ন খনি । স্কয র র নবনেন্ন জ়াযি়ায হস ওর স়ারথ হিখ়া করনি  হি়া রি। 
একনিি খ়ান  ক্ল়াসরুরম ওর়া েয ময খ়ানে  আনম  ঠ়াৎ ওখ়ারি নিরয  ন়ে। ওর উ র 
যখি  ়াম ়া  র ়া–হত়ামর়া জ়ারি়া  ়ানসট এরত়া নব যটস্ত  রয  র়েনি ! হত়ামর়া ওরক নটজ 
কররব ি়া িীজ, কররব? হস জ়ািরত ে়াই  িঙ্ক়ার স়ারথ। 
 
স্বরপ্নও ে়াবরত  ়ানরনি, ব   হফ্রড, মরি  রে হযি ওর জন্মনিি সমরযর আরি ের  
এরসরি। 
 
অবিযই িয, ব   জজট ে়া ়া হ রস। 
 
হ ়াি়াটটস এেরিরসর িনত করম এর ়া এবং এক সময হথরমও হি । 
 
 য়ানর ওর  ়া রকর ক ম এবং এক টয করর়া  ়ােটরমন্ট হবর করর রি এবং  ়ারনমওরির 
নিরক ত়াক়া । 
 
এট়ারক হটন রফ়াি ি়াম্ব়ার বর , হস ব   রিরক, একট়া ি়াম্ব়ার িযব়ার ন রখ,  ়াত়াট়া 
িযটয কর়া করর িযজরির  ়ারত িনররয নি । আনম িত েীরষ্ম হত়াম়ার ডয়াডরক হটন রফ়াি 
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বযব ়াররর নিযম বর  নিরযনি ়াম, উনি জ়ািরবি। ড়াসটন রির ওখ়ারি আম়ারক হফ়াি 
করর়া, ওরক? আি়ামী িযম়াস শুিয ড়াডন র সরে কথ়া বর  থ়াকরত  রব এট়া আনম 
ে়াবরতই  ়ানর ি়া… 
 
হত়াম়ার আঙ্ক  এবং আনন্ট হত়াম়ার জরিয িবটরব়াি কররবি, কররবি ি়া? ব   
 ়ারনমওি, হট্র্ি হথরক ি়ামরত ি়ামরত, সকর র সরে জ়ািযকর়া হিয়া ট়ার নিরক হযরত 
হযরত। যখি ত়ার়া শুিরব এ বির তয নম নক কররি? 
 
িবটরব়াি? ব    য়ানর। তয নম নক  ়াি   র ? ওই সময আনম মররত  ়ারত়াম এবং 
আনম মনরনি বর  ওর়া আম়ার উ র নক্ষপ্ত  রবি স়াংঘ়ানতক… 
 
এবং এক স়ারথ ওর়া হিট নিরয িরবি কর  আব়ার ম়াি  নবরশ্ব। 
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