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একরট অ্স্বাভারবক জন্মরদ্ন 
 
সাংঘাটতক্রকমমর্অস্বাভাটিক্বেমল্হযাটর্পিার্এিং্অনয্বেমকান্সমমযর্তুলনায্
িীষ্মকালীন্েুটিিামক্বস্ঘৃণা্করত্সিচাইমত্বিটি।্বহাম্ওযাকজিা্বস্করমত্চাইত্
টিকই,্ টকন্তু্ িাধয্ হমতা্ বগাপমন্ এমকিামর্ বিষ্্ রামত্ করমত।্ এিং্ বস্ টেল্ োিু্
টিিযায্ওস্তাি্এক্ষুমি্োিুকর। 
 
সমযিা্ মধযরাত।্হযাটর্পিার্ টিোনায্উপুড্হময্শুময্আমে।্কম্বলিা্তাঁিুর্ মমতা্
কমর্ এমকিামর্ মাথার্ ওপর্ পেজন্ত্ িানা।্ হামত্ িচজ্ এিং্ িাটলমির্ ওপর্ ব ালা্
িাটথলিা্িযাগটিমের্বল া্মযাটজমকর্ইটতহাস্িই ানা।্ভ্রূ্কঁুচমক্হযাটর্পিার্ব ালা্
িইমযর্পাতার্ওপর্ বথমক্ টনচ্পেজন্ত্ ঈগল্পা ার্কলমিা্ বিমন্ টনময্ বগমলা,্ বস্
 ুঁজমে্ এমন্ টকেু,্ বেিা্ তামক্ চতুিজি্ িতাব্দীমত্ িাইনী্ বপাডামনার্ ঘিনা্ টেল্
এমকিামর্অথজহীন–আমলাচনা্কর্রচনাটি্টল মত্সাহােয্করমি। 
 
একিা্সম্ভািয্পযারার্ওপর্এমস্ঈগল্পা ার্কলমিা্থামল।্হযাটর্তার্বগাল্চিমািা্
নামকর্ওপর্বিমল্টিময্িচজিামক্িইমযর্আমরা্কামে্টনময্পডমত্শুরু্করলঃ 
 
বেসি্ মানুষ্্ োিুটিিযা্ জামন্ না্ (সাধারণভামি্ োরা্ মাগলস্ টহমসমি্ পটরটচত)্ তারা্
মধযেুমগ্ োিু্ িা্ মযাটজকমক্ টিমিষ্ভামি্ ভয্ বপত।্ টকন্তু্ এিা্ ভামলাভামি্ িুঝমত্
পারমতা্না।্বকান্বকান্টিরল্ঘিনায্তারা্হযমতা্আসল্িাইনী্এিং্োিুকর্ধরমত্
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পারমতা্টকন্তু্আগুমন্বপাডামনার্বকান্কােজকর্প্রভাি্ওমির্ওপর্পডমতা্না।্িাইনী্
অথিা্োিুকর্বেই্বহাক্না্বকন,্আগুমনর্মমধয্টহম্একিা্বমৌটলক্মাযায্টনমজমক্
জটডময্টনত,্িযথায্টচৎকার্করিার্ভান্করত।্আসমল্এসময্তারা্মৃিু্বরামাঞ্চকর্
এক্ টিহরণ্উপমভাগ্করত।্ িস্তুত্ওমযমন্ডটলন্ টি্ উইমযিজ্ টনমজ্ পুডমত্এত্মজা্
বপত্ বে,্ বস্ টিটভন্ন্ েদ্মমিমি্ টনমজই্কমপমষ্সাতচটিিিার্ ধরা্ টিমযটেল্ বপাডার্
জমনয। 
 
িাঁমতর্ ফাঁমক্ ঈগল্ পা ািা্ ধমর্ হযাটর্ িাটলমির্ টনমচ্ বথমক্ কাটলর্ বিাযাত্ আর্
পাচজমমমন্টর্ বরালিা্ বির্ করিার্ বচষ্টা্ করল।্  ুি্ সািধামন্ কাটলর্ বিাযাতিা্  ুমল্
পা ার্কলমিা্ িুটিময্ হযাটর্ টল মত্শুরু্করল।্মামঝ্মামঝ্থামমে্তা্কান্ বপমত্
বিানার্ বচষ্টা্করমে।্ বকান্একজন্িাসজটল্েটি্িাথরুমম্োওযার্পমথ্ওর্কলমমর্
 স সাটন্শুনমত্পায্তাহমলই্িফারফা্বিষ্।্সারা্িীষ্মিা্কািামত্হমি্টসঁটডর্টনমচ্
কাপমিামিজ্আিক্অিস্থায। 
 
প্রাইমভি্ ড্রাইমভর্ চার্ নম্বর্ িাডীর্ িাসজটল্ পটরিার্ হমে্ হযাটরর্ িীষ্মকালীন্ েুটির্
সিমচময্ িড্ িত্রু।্ ওমির্ জমনয্ প্রটতিারই্ ওর্ েুটিিা্ মামি্ মারা্ োয।্ অথচ্ এই্
পটরিারটিই্অথজাৎ্আংমকল্ভারনন,্আন্ট্বপিুটনযা্এিং্তামির্বেমল্িািটলই্হমে্
হযাটরর্একমাত্র্জীটিত্আত্মীয।্ওরা্মাগল্এিং্োিুটিিযার্প্রটত্তামির্ িৃটষ্টভটিিা্
এমকিামরই্মধযেুগীয।্হযাটরর্মৃত্মা-িািা্টনমজরা্টেমলন্িাইনী্এিং্োিুকর।্টকন্তু্
িাসজটলমির্ িাডীমতই্ ক নই্ ওমির্ নাম্ উচ্চারণ্ করা্ হয্ না।্ িেমরর্ পর্ িের্
আংমকল্ভারনন্এিং্আটন্ট্ িুজনই্আিা্কমর্আসমেন্হযাটরমক্েথাসম্ভি্িীনহীন্
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অিস্থায্রা মত্পারমল্হযমতা্তার্বভতমরর্োিু্ষমতািামক্ধ্বংস্করা্োমি।্িলা্
িাহুলয্তারা্িযথজ্হমযমেন।্এর্জমনয্রাগও্তামির্কম্নয।্এিং্এ ন্ভময্ভময্
আমেন,্বক্বে্ক ন্বজমন্বফমল্হযাটর্গত্২্িেমরর্বিটির্ভাগ্সমযিা্কািামে্
বহাগািজস-এর্িাইনী্ও্োিুটিিযা্ সু্কমল।্আজকাল্িাসজটলরা্ বেিা্করমত্পামর্ বসিা্
হমে্িীমষ্মর্েুটির্শুরুমত্হযাটরর্োিুর্কাটি,্মাযার্িা্োিু্টিিযার্িই,্কডাই্এিং্
লম্বা্ ঝাডু্ িা্ব্রুমটিকিা্ তালা্ বমমর্ রা মত।্আর্প্রটতমিিীমির্ সমি্ হযাটরর্কথা্
িলার্ওপর্টনমষ্ধাজ্ঞা্জাটর্করমত। 
 
োিুর্িইটি্হাতোডা্হওযামত্হযাটর্ মুিটকমলই্পমডমে্কারণ্ বহাগািজস-এর্ টিচাররা্
অমনক্ বহামওযাকজ্ টিমযমেন।্অিিয্ েুটির্প্রথম্সপ্তামহই্ হযাটর্এক্ সুমোমগ্ টনমচর্
কাপমিামিজর্তালা্  ুমল্কমযকটি্ িই্ টনময্এমস্তার্ঘমর্ লুটকময্ বরম মে।্িাসজটল্
পটরিার্ ত ন্ িাগামন্ পাডাপডিীমক্ শুটনময্ শুটনময্ তামির্ নতুন্ গাটডর্ তাটরফ্
করটেল।্ চািমর্কাটলর্ িাগ্ না্ বপমলই্ হমলা্ িাসজটলরা্জানমতও্পারমি্ না্ বে্ বস্
রামত্লুটকময্লুটকময্মযাটজমকর্িই্পডমে। 
 
এই্মুহূমতজ্হযাটর্আংমকল-আটন্টর্সমি্বকান্ঝামমলা্চামে্না।্ওরা্এমটনমতই্বষমপ্
আমেন্ ওর্ ওপর।্ কারণিা্ বহাগািজস-এর্ সহপাটি্ িনু্ধ্ োিুকর্ রন্ উইজটলর্
বিটলমফান।্ এমির্ পুমরা্ পটরিারটিই্ িাইনী–োিুকমরর্ পটরিার।্ তার্ মামন্ হমে্
উত্তরাটধকার্সূমত্রই্ও্অমনক্টকেু্জামন্ো্হযাটর্জামন্না।্ টকন্তু্ক নও্বিটলমফান্
িযিহার্কমর্না।্বসটিন্বে্বকন্কমরটেল।্ভামগযর্বিামষ্্আংমকল্ভারননই্ধরমলন্
বিটলমফানিা। 
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ভারনন্িাসজটল্িলটে। 
 
রন্কথা্িলমে্শুমন্বসসময্ঘমর্উপটস্থত্হযাটর্ত ন্ভময্এমকিামর্টহম। 
 
হযামলা!্হযামলা!্আপটন্শুনমত্পামেন,্আটম্হযাটর্পিামরর্সমি্কথা্িলমত্চাইটে। 
 
রন্এত্বজামর্টচৎকার্করটেল্বে্আংমকল্ভারনন্এমকিামর্লাটফময্উমি্বফামনর্
টরটসভারিা্কান্বথমক্এক্ফুি্িূমর্সটরময্ধরমলন।্ভয্আর্িংকা্ টমটিত্িৃটষ্টমত্
তাটকময্রইমলন্ওিার্টিমক। 
 
বক্কথা্িলমে?্টরটসভারিার্টিমক্গজজন্েুঁমড্টিমলন। 
 
বক্তুটম? 
 
রন-উইজটল!্ পাল্টা্ টচৎকার্করল্ রন।্ বেন্ ফুিিল্ মামির্এ্ মাথা্ ও্ মাথা্ বথমক্
িুজমন্কথা্িলিার্বচষ্টা্করমে। 
 
আটম্হযাটরর্সু্কমলর্িনু্ধ। 
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এিার্ টরটসভারিামক্এক্হাত্ িূমর্ধরমলন্আংমকল্ভারনন,্ বেন্ভয্ বপমলন্ওিা্
বফমি্বেমত্পামর।্সগজজমন্িলমলন,্আটম্জাটন্না্তুটম্বকান্সু্কমলর্কথা্িলে!্আর্
এ ামন্ বকান্ হযাটর্ পিার্ বনই!্ ক নও্ বফান্ করমি্ না!্ ক নই্আমার্ পটরিামরর্
কাোকাটে্আসিার্বচষ্টা্করমি্না! 
 
িমল্টরটসভারিা্এমনভামি্রা মলন্বেন্একিা্টিষ্াক্ত্সাপ্েুঁমড্বফলমেন। 
 
এরপর্বেিা্ঘিমলা্বসিা্আমরা্ভযািহ। 
 
বকান্সাহমস্ বতামার্ মমতা্ বতামার্ মমতা্একজনমক্এই্ বিটলমফান্ নাম্বার্ টিমযে?্
টচৎকার্কমর্উিমলন্ টতটন্ হযাটরর্উমেমিয।্তার্ মুম র্ টেিামনা্ থুথু্এমস্লাগমলা্
হযাটরর্বচাম মুম । 
 
অিিয্রন্ িুঝমত্ বপমরটেল্ বে্হযাটরমক্ বস্ টিপমিই্ বফমলমে।্আর্ বকানটিন্ বফান্
কমরটন।্ বহাগািজস-এর্ আমরক্ িনু্ধ্ হারটমওন্ বিঞ্জারও্ বফান্ কমরটন।্ টনশ্চযই্ রন্
তামক্সািধান্কমর্টিমযমে। 
 
পাঁচ্সপ্তাহ্ধমর্উইজািজ্িনু্ধমির্কাে্বথমক্একটি্িব্দও্বিামনটন্হযাটর।্এর্মমধয্
অিিয্ বোট্ট্ একটি্ পটরিতজন্ হমযমে,্ এিং্ বসিা্ ভামলার্ টিমকই।্ আংকল্ ভারনন্
অনুমটত্টিমযমেন,্রামতর্বিলায্হযাটর্তার্বপঁচা্বহিউইগমক্বেমড্টিমত্পামর।্এর্
জমনয্অিিয্হযাটরমক্প্রটতজ্ঞা্করমত্হমযমে,্ বহিউইগমক্ বস্ক নই্িনু্ধমির্কামে্
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টচটি্ পািামনার্ কামজ্ িযিহার্ করমি্ না।্ অনুমটতিা্ টিমত্ আংমকল্ ভারনন্ িাধযই্
হমযমেন্িলা্োয।্ াঁচায্িন্ধ্কমর্রা মল্বহিউইগ্ো্বচঁচামমটচ্কমর্না। 
 
ওমযমন্ডটলন্ টি্ উইমযিজ্ সম্পমকজ্ বল া্ বিষ্্ কমর্ হযাটর্ আিার্ কান্ পাতল।্ তার্
টিিালমিহী্চাচাত্ভাইমযর্নাটসকার্গজজনই্রামতর্নীরিতা্ভািমে।্ টনশ্চযই্অমনক্
রাত্হমযমে।্ক্লাটন্তমত্হযাটরর্বচা ্িুমজ্আসমে।্আজ্এ্পেজন্তই্থাক।্বল ািা্কাল্
রামত্বিষ্্করা্োমি।্কাটলর্বিাযামতর্মু ্িন্ধ্করল।্টিোনার্টনমচ্বথমক্একিা্
িহু্ পুরমনা্ িাটলমির্ ওযাড্ বির্ করল।্ ওযামডর্ বভতমর্ িচজ,্ মযাটজমকর্ ইটতহাস্
িই ানা,্তার্ বল া,্পালমকর্কলম্এিং্ বিাযাতিা্রা মলা।্ টিোনা্ বথমক্নামমলা।্
সম্পটত্তিা্তার্ টিোনার্ টনমচ্আলগা্কমর্ রা া্একিা্ বলার্ বিামিজর্তলায্ লুটকময্
রা মলা। 
 
ঘটডিা্ বি মলা।্ রাত্একিা্ িামজ।্ হযাটরর্ বপমির্ বভতরিা্ বকমন্ বেন্অদু্ভতভামি্
লাটফময্ উিমলা।্ এক্ ঘণ্টা্আমগই্ বস্ বতর্ িের্ বপটরময্ এমলা্আর্ তার্ টক্ না্
 িরই্ বনই।্ আর্ একটি্ অস্বাভাটিক্ িযাপার্ হমে্ টনমজর্ জন্মটিন্ সম্পমকজ্ ব াি্
হযাটরর্কত্কম্আিহ!্জীিমন্বস্জন্মটিমনর্বকান্কািজ্পাযটন।্িাসজটলরা্গত্িুমিা্
জন্মটিনমক্একিম্মমন্কমরটন।্এিামররিা্মমন্রা মি্বতমনিা্টিশ্বাস্করারও্বকান্
কারণ্বনই। 
 
অন্ধকার্ঘমরর্মধয্টিময্বহঁমি্টগময্হযাটর্জানালার্কামে্িাঁডামলা।্ঝঁুকমলা্িাইমরর্
টিমক।্িীঘজষণ্কম্বমলর্ টনমচ্কািামনার্পর্িাইমরর্িাণ্ডা্িাতাস্হযাটরর্ বচাম ্ মুম ্
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মধুর্পরি্িুটলময্টিময্বগল্বেন।্বহিউইমগর্িূনয্ াঁচািা্শুধু্ঝুলমে।্িুই্রাত্ধমর্
বপঁচািা্বনই।্ঘািমড্োযটন্বমামিই্বস।্এরকম্আমরা্বগমে্বহিউইগ।্হযাটর্আিা্
করমে্তার্টফমর্আসার্সময্হময্এমসমে।্এই্িাটডর্একমাত্র্জীটিত্প্রাণী্হমে্
এই্বপঁচািা্বে্হযাটরমক্বিম ্কঁুকমড্োয্না। 
 
িযমসর্তুলনায্হযাটর্এ নও্বিি্অমগাোমলা্এিং্হাটিসার।্অিিয্গত্এক্িেমর্
বস্একিু্ লম্বা্ হমযমে।্ কুচকুমচ্ কামলা্ চুল্ িরািমরর্ মমতাই্ এিং্ অিাধয।্ চিমার্
কাঁমচর্ বপেমন্একমজাডা্ উজ্জ্বল্সিুজ্ বচা ।্কপামল্ চুমলর্ফাঁমক্স্পষ্ট্ বি া্ োয্
সরু্একিা্িাগ,্বেন্টিিুযমতর্ফাটল। 
 
হযাটরর্মমধয্েত্অস্বাভাটিকতা্রমযমে্তার্মমধয্সিচাইমত্টিটিষ্ট্হমলা্কপামলর্এই্
িাগটি।্ িাসজটলযা্ গত্ িি্ িের্ ধমর্ ো্ বভমি্ আসমে্ এই্ িাগটি্ বসই্ বমাির্
অযাকটসমিমন্টর্সৃ্মটত্ টচহ্ন,্ বে্ বমাির্অযাকটসমিমন্ট্হযাটরর্িািা্মা্মারা্ বগমে্িমল্
ওরা্ টিশ্বাস্ কমর।্ টকন্তু্ বমামিই্ বসিা্ বসরকম্ টকেু্ নয।্ টলটল্ এিং্ বজমস্ পিার্
বকান্সডক্িুঘজিনায্মারা্োযটন।্তামিরমক্হতযা্করা্হমযমে।্হতযা্কমরমে্একি্
িেমরর্মমধয্সিচাইমত্ভীটতকর্িাকজ্উইজািজ্লিজ্ বভালমিমিজ।্একই্আেমণ্বথমক্
হযাটর্ অমের্ জনয্ বিঁমচ্ টগমযমে্ কপামল্ সামানয্ একিু্ িামগর্ টিটনমময,্ কারণ্
বভালমিমমিজর্আেমণিা্তামক্না্ বমমর্ বরিাউন্ড্হময্ টফমর্ টগমযটেল্তার্ টিমকই।্
প্রায্মমরা্মমরা্অিস্থায্বভালমিমিজ্পাটলময্বিঁমচটেল্বস্োত্রা। 
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বহাগািজস-এ্ আসার্ পর্ হযাটরমকও্ ওর্ মুম ামুট ্ হমত্ হমযমে।্ অন্ধকার্ জানালায্
িাঁটডময্তামির্সিজমিষ্্বমালাকামতর্কথা্বভমি্হযাটরর্মমন্হমলা্বস্ভাগযিান্িমলই্
১৩তম্জন্মটিনিামক্বি মত্পামে। 
 
তারা্ভরা্আকািিার্ টিমক্আিার্তাকামলা্হযাটর,্  ুঁজমলা্েটি্ বি া্োয্ বহিউইগ্
তার্টিমক্উমড্আসমে,্হযমতা্বিাঁমি্ঝুলমে্মরা্ইঁিুর।্সামমনর্িাটডগুমলার্োমির্
উপর্টিময্অমনকষণ্একিৃটষ্টমত্তাটকময্থাকার্পর্হযাটর্িুঝমত্পারমলা্টক্বি মে্
বস।্বসানালী্চাঁিিামক্বপেমন্বরম ,্প্রটত্মুহূমতজ্িড্হমে্একটি্অদু্ভত্উডন্ত্জীি,্
বজামর্বজামর্পা া্চাটলময্তার্টিমকই্উমড্আসমে। 
 
এমকিামর্কামে্ চমল্এমসমে।্এক্ মুহূমতজর্জনয্ হযাটর্ভািমলা্জানালািা্ িন্ধ্কমর্
বিমি।্ টিক্ ত নই্ রহসযময্ প্রাণীিা্ রাস্তার্ একটি্ িাটতর্ উপর্ টিময্ উমড্ এমলা।্
উডন্ত্ জীিিার্ পটরচয্ সম্পমকজ্ হযাটরর্ আর্ বকান্ সমেহ্ রইল্ না।্ লাটফময্ হযাটর্
জানালার্একটিমক্সমর্এমলা।্জানালা্ টিময্সমিমগ্ ঢুকল্ টতনটি্ বপঁচা,্ িুমিা্ বপঁচা্
িহন্ কমর্ টনময্ উডমে্ অনযটিমক্ এিং্ মমন্ হমে্ তৃতীযটি্ জ্ঞান্ হাটরমযমে।্আমস্ত্
একিা্ বভা্ বভা্িব্দ্কমর্ওরা্িসমলা্হযাটরর্ টিোনায।্মামঝর্ ধূসর্ টিিাল্ বপঁচাটি্
িান্ টিমক্ গটডময্ পমর্একিামর্ টনথর্ টনঃিব্দ।্ওিার্ পাময্ টিরাি্একিা্ পযামকি্
িাঁধা্রমযমে।্জ্ঞানহারা্বপঁচাটিমক্মুহূমতজর্মমধয্টচমন্বফলল্হযাটর।্ওিার্নাম্এরল,্
টনিাস্উইজটল্পটরিার।্বিৌমড্হযাটর্টিোনার্কামে্টগময্এরমলর্পা্বথমক্পযামকিিা্
মুক্ত্করল।্িুমক্কমর্এরলমক্বহিউইমগর্ াঁচায্টনময্বগমলা।্এরল্ঝাঁপসা্একিা্
বচা ্বমলল,্িুিজল্ভামি্বেন্ধনযিাি্জাটনময্পাটন্ব মত্শুরু্করল। 
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এিার্হযাটর্অনয্বপঁচা্িুমিার্টিমক্নজর্টিল।্তুষ্ামরর্মত্সািা্িড্বমময্বপঁচাটি্
তার্ টনমজর্ বহিউইগ।্ওিাও্একিা্পামসজল্িহন্করটেল্এিং্ বকন্জাটন্ টনমজই্
টনমজর্উপর্  ুি্ সন্তুষ্ট্ টেল।্ বেমটন্ হযাটর্ ওমক্ভারমুক্ত্করমলা্ ওমটন্ বিাঁি্ টিময্
হযাটরমক্আিমরর্বিাকর্টিময্ওিা্উমড্বগল্এরমলর্কামে। 
 
তৃতীয্ বপঁচাটিমক্ হযাটর্ টচনমত্ পারমলা্ না।্ টকন্তু্ িািামী্ সুের্ বপঁচাটি্ বকামেমক্
এমসমে্এক্টনমমমষ্ই্হযাটর্িুঝমত্পারমলা।্তৃতীয্একিা্পামসজল্োডাও্ওিা্একটি্
টচটি্ টনময্এমসমে,্বে্ টচটিমত্বহাগািজস-এর্প্রতীক্রমযমে।্বপঁচার্কাে্বথমক্হযাটর্
টচটি্এিং্পামসজল্ িুমঝ্ টনমতই্ওিা্গম্ভীরভামি্ টনমজর্পালকগুমলামক্ টিকিাক্কমর্
টনল্ এিং্ পা া্ বমমল্ অন্ধকামরর্ মমধয্ হাটরময্ বগল।্ হযাটর্ টিোনায্ টগময্ িসমলা।্
এরমলর্ আনা্ পযামকিটি্ টনময্ িািামী্ রং্ এর্ বমাডকিা্  ুলল।্ জীিমনর্ প্রথম্
জন্মটিমনর্কািজ্ এিং্ বসানায্ বমাডামনা্উপহার্ বপল্হযাটর।্কাঁপা্কাঁপা্আিুল্ টিময্
 ামিা্  ুলমলা্ও।্কাগমজর্িুমিা্ িুকমরা্পডমলা্ ামিা্বথমক।্কাগজ্িুমিার্একটি্
হমে্টচটি্আর্একটি্ িমরর্কাগমজর্কাটিং। 
 
বপপার্ কাটিংিা্ টনটশ্চতভামিই্ োিু্ দিটনক্ বিইটল্ প্রমফি-এর,্ কারণ্ সািা্ কামলা্
েটিিার্বলাকগুমলা্নডমে।্হযাটর্বপপার্কাটিংিা্তুমল্টনময্পডমত্শুরু্করমলা। 
 
িযান্ড্পুরস্কার্বপমলন্মযাটজক্মন্ত্রণালমযর্কমজচারী 
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মযাটজক্মন্ত্রণালমযর্মাগল্আটিজফযাক্টস্িপ্তমরর্প্রধান্আথজার্উইজটল্বিইটল্প্রমফি-
এর্িাটষ্জক্িযান্ড্পুরস্কার্গযাটলযন্ড্র্টজমত্টনমযমেন। 
পুরস্কার্বপময্আনটেত্টমিার্উইজটল্বিইটল্প্রমফিমক্িমলমেন,্আমরা্এই্বসানা্
িীষ্মকালীন্েুটিমত্টমিমর্ রচ্করমিা।্ও ামন্রমযমে্আমামির্িড্বেমল্টিল,্কাজ্
করমে্িাপ্ভিকারী্টহমসমি্টিংগিস্উইজাটিজং্িযাংমকর্জনয। 
বহাগািজস-এ্নতুন্িের্শুরু্হওযার্আমগ্উইজটল্পটরিার্ টমসমর্থাকমি্একমাস।্
এই্সু্কলটিমত্উইজটল্পটরিামরর্পাঁচটি্বেমলমমময্পডমে। 
 
হযাটর্ েটিিা্ তুমল্ টনল।্ ওর্ সারা্ মুম ্ একিা্ িব্দহীন্ হাটস্ েটডময্ পডমলা।্ বস্
বি মলা্টিরাি্এক্টপরাটমমির্সামমন্িাঁটডময্উইজটল্পটরিামরর্নযজনই্তার্টিমক্
প্রিল্বিমগ্হাত্নাডমে।্পটরিারটি্অতযন্ত্ভামলা,্ টকন্তু্ ুিই্গটরি।্হযাটর্ভািমতই্
পামর্না্এই্পটরিারটি্োডা্অনয্কামরা্একতাল্বসানা্বজতা্উটচত।্এরপর্রন-এর্
বল া্টচটিিা্তুমল্টনময্বস্পডমত্শুরু্কমর। 
 
টপ্রয্হযাটর, 
শুভ্জন্মটিন। 
বিটলমফান্করার্িযাপামর্আটম্সটতযই্িুঃট ত।্আিাকটর্মাগলগুমলা্এ্টনময্বতামামক্
জ্বালাতন্ কমরটন।্ িািামক্ টজজ্ঞাসা্ কমরটেলাম্ টতটন্ িলমলন,্ আমার্ টচৎকার্ করা্
বমামিই্উটচত্হযটন। 
টমির্একিা্চমৎকার্জাযগা।্ টিল্আমামিরমক্সিগুমলা্সমাটধ্ বিট ময্বিটডমযমে।্
িলমল্ টিশ্বাস্ করমি্ না,্ প্রাচীনকামলর্ োিুকমরর্ টমিরীযমির্ উপর্ বে্কতরকমমর্
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িাপ্টিময্বরম মেন।্টজটনমক্মা্বিষ্্টপরাটমিিামত্বেমতই্বিযটন।্ও ামন্মাগলমির্
অটতটরক্ত্মাথা্গজামনা্ভাঙামচারা্রূপান্তটরত্কংকালগুটল্টেল। 
িািা্ বিইটল্ প্রমফি্ লিাটর্ বপমযমে্ আটম্ টিশ্বাসই্ করমত্ পাটরটন।্ সাত্ সাতি্
গযাটলযন!্ অিিয্ তার্ বিটিরভাগিাই্ টমির্ ভ্রমমণ্ বিটরময্ োমি।্ টকন্তু্ আমামকও্
আগামী্িেমরর্জনয্একিা্োিুর্কাটি্টকমন্বিমি। 
 
হযাটরর্ভামলা্কমরই্মমন্আমে্ঘিনািা।্ওরা্িুজন্বেিার্গাটড্উটডময্বহাগািজস-এ্
টগময্ সু্কল্ মামি্ একিা্ গামের্ উপর্পমডটেল্ বসিারই্ হযাটরর্ পুরমনা্ োিুর্ কাটিটি্
বভমঙ্টগমযটেল। 
 
সু্কল্শুরু্হওযার্সপ্তাহ্ ামনক্আমগ্আমরা্ টফরি।্আমামিরমক্লন্ডন্পেজন্ত্ বেমত্
হমি।্নতুন্িই্আর্োিুর্কাটির্জনয।্বস ামন্টক্বতামার্সামথ্বি া্হওযার্বকান্
সম্ভািনা্আমে? 
মাগলগুমলামক্বতামার্সিজনাি্করমত্টিও্না! 
লন্ডমন্আসার্বচষ্টা্কমরা। 
রন 
পুনশ্চ্পাটসজর্বহি্িয্হওযায্টচটিটি্বস্গত্সপ্তামহ্বপমযমে। 
 
হযাটর্ আিার্ েটিিা্ বি ল।্ বহাগািজস-এর্ সপ্তম্ অথজাৎ্ বিষ্্ িেমরর্ পাটসজমক্
টিমিষ্ভামি্আত্মসন্তুষ্ট্মমন্হটেল।্িাইল্কমর্পরা্ বফজ্ িুটপিার্ওপর্ওর্ বহি্
িয্িযাজিা্আিকামনা।্টমিরীয্সূমেজর্আমলা্ওর্চিমা্বথমক্টিকমর্বির্হমে্বেন। 
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এতষমণ্বপ্রমজন্টিার্ টিমক্নজর্ টিল্হযাটর।্উপমরর্বমাডক্ ুলল।্বভতমর্পাওযা্
বগল্কাঁমচর্বোট্ট্লাট্ট্একিা।্টনমচ্রন-এর্আমরকটি্বোি্টচটি। 
 
হযাটর-এিা্ হমে্একটি্পমকি্ টেমকামস্কাপ।্আিপামি্েটি্ টিশ্বাস্না্করিার্ মমতা্
বকউ্থামক্তমি্এিা্ টনমজ্টনমজই্জ্বমল্উমি্ঘুরমত্থাকমি।্টিল্িমল্এিা্একিা্
িামজ্টজটনস,্উইজািজ্িুযটরিমির্গটেময্বিযা্হয।্ওর্এরকম্ধারণা্হওযার্কারণ্
গত্রামত্টিনামরর্সময্ওিা্জ্বমল্উমিটেল।্টকন্তু্ও্বতা্জামন্না্বেি্আর্জজজ্
ওর্সুযমপর্মমধয্পান্পা্টিময্বরম টেল।্এ্কারমণই্ওিা্জ্বমল্উমিটেল। 
শুমভো–রন 
 
বিিসাইি্ বিটিমলর্ উপর্ টেমকামস্কাপিামক্ রা ল্ হযাটর।্ আমলার্ ওপর্ টস্থর্ হময্
িাঁটডময্পডল্ওিা।্ঘটডর্কািা্বথমক্টিেুটরত্আমলা্ওিামত্প্রটতফটলত্হমে্বি ল্
হযাটর।্কমযক্ মুহূতজ্ সন্তুষ্ট্ টচমত্ত্ওিার্ টিমক্তাটকময্ বথমক্হযাটর্ বহিউইমগর্আনা্
পামসজলিা্তুমল্টনল। 
 
এিার্ বভতমরও্বি মত্বপমলা্কাগমজ্বমাডা্একটি্বপ্রমজন্ট্কািজ্এিং্একটি্ টচটি্
রমযমে।্টচটিটি্হারটমওমনর্বল া। 
 
টপ্রয্হযাটর, 
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বতামার্ভারনন্আংমকলমক্বফান্করা্টনময্ঘমি্োওযা্টিপটত্ত্সম্পমকজ্রন্আমামক্
টচটি্টলম ্জাটনমযমে।্আিাকটর্এ ন্তুটম্টিপিমুক্ত্হমযে। 
এ ন্আটম্ েুটি্কািাটে্োমে।্এই্পামসজলিা্ বতামার্কামে্ পািািার্ িযাপামর্ ভয্
পাটেলাম,্ েটি্ কািমমস্ ওরা্  ুমল্ বিম !্ টিক্ বসই্ সময্ বহিউইগ্ এমস্ পডল।্
আমার্বেন্বকন্মমন্হমলা্ও্চাইমে্জন্মটিমন্বতামার্একিা্বপ্রমজন্ট্পাওযা্উটচত।্
বস্ বেন্এিাই্ টনটশ্চত্করমত্আমার্কামে্উমড্এমলা।্ বিটলমফান্অিজামরর্মমতাই্
বপঁচা্ অিজামর্ বতামার্ বপ্রমজন্ট্ টকমনটে;্ বিইটল্ বফমি্ একিা্ টিজ্ঞাপন্ টেল্ (আটম্
আিার্ওিা্পাওযার্িযিস্থা্কমরটে,্োিুর্িুটনযায্টক্ঘিমে্বস্সম্পমকজ্আপ্িু্বিি্
থাকািা্  ুি্ভামলা)।্এক্সপ্তাহ্আমগ্রন্আর্ওমির্পটরিামরর্েটিিা্ বিম টেমল?্
আটম্টিওর্ও ামনও্ও্োিু্টি মে,্আটম্সটতযই্বজলাস–প্রাচীন্টমিমরর্োিুকমররা্
সটতযই্টেল্বমাটহনী্িটক্তর্অটধকারী। 
এ ামনও্ োিুটিিযার্অতীত্ টকেু্ ইটতহাস্ রমযমে্ দিটক।্আটম্এ ামন্ পাওযা্ বকান্
বকান্টিষ্য্উমি ্কমর্আমার্োিুর্ইটতহাস্রচনাটিমক্সমৃদ্ধ্কমরটে। 
রন্ টলম মে্বে্ েুটির্বিমষ্র্ টিমক্ও্লন্ডমন্থাকমি।্তুটম্ টক্বেমত্পারমি?্আিা্
কটর্পারমি।্েটি্না্পামরা্তমি্১লা্বসমেম্বর্বি া্হমে্বহাগািজস্এক্সমপ্রমস। 
ভামলািাসা 
হারটমওন 
পুনশ্চ:্ রন্ টলম মে্ পাটসজ্ বহি্ িয্ হমযমে।্ আটম্ িলমত্ পাটর্ পাটসজ্ সটতযই্  ুটি্
হমযমে।্মমন্হমে্রন্এমত্ ুটি্হযটন। 
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হাসমলা্হযাটর।্হারটমওমনর্টচটিিা্রা মত্রা মত্ওর্বিযা্বপ্রমজন্টিা্তুমল্টনল।্ ুি্
ভাটর।্হারটমওনমক্ বতা্ বস্জামন।্এিা্ টনশ্চযই্ টিরাি্একিা্োিুর্িই,্কটিন্সি্
োিু্কসরৎসহ,্টকন্তু্না,্ওিা্বস্রকম্টকেু্না।্ওপমরর্বমাডকিা্ ুলমতই্ওর্মন্
লাটফময্উিল।্চমৎকার্একটি্চামডার্ বকস,্ওপমর্রূপালী্অষমর্ বল া্ :্মটিক্
সাটভজটসং্টকি। 
 
ওহ,্হারটমওন!্টফস্টফস্কমর্উিল্হযাটর,্বকস-এর্বচইনিা্ ুলল। 
 
টলিউি্ হযান্ডল্পটলি,্রূপার্একমজাডা্ বিইল–িুইগ্ টক্লপাসজ।্ বোট্ট্একটি্কম্পাস,্
লম্বা্ োত্রার্সময্ব্রুমটিমক্আিমক্রা ার্জমনয।্আমরকটি্রমযমে্হযান্ডিুক;্ টনমজ্
টনমজর্ব্রুমমর্েত্ন্নাও। 
 
িনু্ধিান্ধি্োডা্হযাটর্ বহাগািজস-এর্আর্ বেিা্ টমস্করমে্ বসিা্ হমে্োিুর্জগমতর্
সিমচময্ জনটপ্রয্ ব লা:্ কুইটিচ।্  ুিই্ টিপিজনক,্ উমত্তজনায্ ভরপুর।্ ব লা্ হয্
োিুকর–িাহন্ ব্রুমটিমকর্ ওপর্ চমড।্ কুইটিমচ্ হযাটর্  ুিই্ ভামলা।্ এক্ িতাব্দীর্
মমধয্ বহাগািজস্হাউজ্ টিমমর্মমধয্হযাটর্হমে্সিমচময্ বোি্ বেযার।্হযাটরর্রমযমে্
টনম্বাস্িুই্হাজার্বরটসং্ব্রুমটিক। 
 
চামডার্বকসিা্সটরময্হযাটর্তার্বিষ্্বপ্রমজন্ট্তুমল্টনল।্হামতর্বল া্বিম ই্হযাটর্
টচনমত্ পারল্ এিা্ পাটিমযমে্ বহাগািজস-এর্ পশুপা ী্ রষক্ (মগম্ টকপার)্ হযাটিি।্
উপমরর্কাগজিা্ বেঁডার্পর্ বি া্ বগল্সিুজ্ চামডার্ মমতা্ টকেু।্ পুমরািা্  ুলিার্
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আমগই্পামসজলিা্অদু্ভতভামি্ বকঁমপ্উিল।্ বভতমর্োই্ টেল্ বসিা্কডাৎ্কমর্উিল্
বেন্ওিার্িক্ত্বচাযাল্রমযমে। 
 
ভময্জমম্বগল্হযাটর।্ও্জামন্হযাটিি্ইমে্কমর্ওমক্টিপিজনক্টকেু্পািামি্না।্
তমি্ টিপি্সম্পমকজ্ হযাটিমির্ ধারণািা্ সাধারণ্ বলামকর্ মত্ নয।্ হযাটর্ পামসজলিায্
একিা্ গুমতা্ টিল।্আিার্ ওিা্ কড্ কড্ িব্দ্কমর্ উিল।্ হাত্ িাটডময্ বিিসাইি্
বিটিল্লযাম্পিা্মাথার্ওপর্তুমলা্হযাটর।্এক্হামত্মারমত্উিযত্হময্আমরক্হামত্
পামসজমলর্িাটক্ বমাডকিা্  ুলল।্একিা্ িই্োডা্আর্ টকেুই্ বির্হমলা্ না।্ সুের্
সিুজ্ মলামির্ ওপর্ বসানালী্ অষমর্ বল া্ রমযমে্ টি্ মনিার্ িুক্ অফ্ মনিাসজ।্
নামিা্ভামলা্কমর্পডার্আমগই্িইিা্ ভুতুমড্কাকডার্ মমতা্ িুোড্কমর্ টিোনার্
ওপর্টিময্পালামত্শুরু্করল। 
 
আহ,্ওহ!্টিড্টিড্করল্হযাটর। 
 
িব্দ্কমর্িইিা্ টিোনার্ওপর্বথমক্লাটফময্মাটিমত্পমড্ঘষ্িামত্ঘষ্িামত্রুমমর্
আমরক্টিমক্রওনা্হমলা।্পা্ টিমপ্ টিমপ্হযাটর্িইিার্বপেন্বপেন্বগল।্বিমস্কর্
টনমচ্অন্ধকামর্িইিা্বেন্লুমকামত্চাইমে।্মমন্মমন্হযাটর্প্রাথজনা্করল্িাসজটলরা্বেন্
ঘুটমমযই্থামক।্হািু্বগমড্হাত্পামযর্ওপর্ভর্টিময্িইিার্টিমক্হাত্িাটডময্টিল্
হযাটর। 
 
আউচ! 
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িইিা্ বজামর্ বমমরমে্হযাটরর্হামত।্এ নও্ওিা্মলামির্ওপর্ভর্কমরই্তটডঘটড্
কমর্চমল্োমে্অনযটিমক।্িইিার্ওপর্একরকম্লাটফমযই্পডল্হযাটর।্বকানরকমম্
শুইময্টিল্িইিামক।্পামির্ঘমর্আংকল্ভারনন্ঘুমমর্মমধযই্বঘাৎ্কমর্িব্দ্করল। 
 
বহিউইগ্আর্এরমলর্বকৌতূহলী্বচাম র্সামমন্হযাটর্িইিামক্িক্ত্কমর্িুমকর্সামথ্
বচমপ্ধমর,্বচষ্ট্অফ্ড্রযামরর্কামে্টগময্একিা্বিল্ট্বির্কমর্বসিা্টিময্িইিামক্
কমষ্্িাঁধল।্রামগ্কাঁপমত্শুরু্করল্মনিার্িইিা্ টকন্তু্িাধা্থাকায্টকেুই্করমত্
পারল্না।্িইিামক্ ামির্ওপর্েুঁমড্টিময্হযাটিমির্কািজিা্তুমল্টনল্হযাটর। 
 
টপ্রয্হযাটর, 
শুভ্জন্মটিন! 
মমন্হমে্আগামী্িের্এিা্বতামার্প্রমযাজন্হমি।্এ ন্আর্টকেু্টল ি্না।্বি া্
হমল্আমরা্কথা্িলি। 
আিা্কটর্মাগলগুটল্বতামার্সমি্ভামলা্িযিহারই্করমে। 
অল্টি্বিি 
হযাটিি 
 
হযাটিি্ বভমিমে্ এমন্ একিা্ িই-এর্ তার্ প্রমযাজন্ হমি,্ টচন্তািাই্ হযাটরর্ কামে্
অলুষমণ্মমন্হমলা।্তমি্বহমস্হযাটিমির্কািজিা্রন্আর্হারটমওমনর্কামিজর্পামিই্
বরম ্টিল।্এ ন্শুধু্বহাগািজস্বথমক্আসা্টচটিিাই্বি ার্িাটক্রমযমে। 
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টচটিিা্স্বাভাটিক্টচটির্বচময্ভাটর।্ওিা্ ুমল্পডমত্শুরু্করল্ও। 
 
টপ্রয্মািার্হযাটর, 
মমন্ রা মি্ সু্কমলর্ নতুন্ িষ্জ্ বসমেম্বমরর্ ১্ তাটরম ্ শুরু্ হমি।্ বহাগািজস্ এক্সমপ্রস্
োডমি্টকংস্েস্বিিন্বথমক।্োিফরম্নং্বপৌমন্িি,্সময্বিলা্১১িা। 
বকান্এক্উইক্এমন্ড্ তৃতীয্ িষ্জীযমিরমক্হগসটমি্িামম্ বেমত্ বিযা্ হমি।্সমির্
অনুমমািন্পত্রটি্অটভভািকমির্টিময্সই্কটরময্আনমত্হমি। 
আগামী্িেমরর্িুক্টলি্সমি্বিযা্হমলা। 
শুমভো্সহ 
প্রমফসর্এম.্মযাকমগানাগল 
বিপুটি্বহি্টমসমট্রস 
 
হযাটর্হগসটমি্অনুমমািন্পত্রটি্বিমন্িার্কমর্বি ল,্এ ন্আর্হাসমে্বস।্উইক্
এমন্ড্ হগসটমমি্ োওযার্ বচময্ একসাইটিং্ আর্ টকেুই্ হমত্ পামর।্ পুমরা্ িামটিই্
োিুকমরর্ িাম।্ হযাটর্ ও ামন্ ক নই্ োযটন।্ টকন্তু্ আংকল্ ভারনন্ আর্ আন্ট্
বপিুটনযামক্টিময্অনুমমািন্পত্রটি্সই্করামি্কী্ভামি? 
 
এলামজ্ঘটড্বি ল্হযাটর্বভার্িুিা। 
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হগসটমি্ ফরম্ টনময্ ঘুম্ বথমক্ উিার্ পর্ ভািা্ োমি,্ টিোনায্ টফমর্ বগল্ হযাটর।্
টনমজর্জনয্করা্রুটিমনর্আর্একটি্টিমনর্সমাটপ্ত্িানল্েুটির্আর্কযটিন্িাটক্
আমে্গুমণ।্বচা ্বথমক্চিমা্  ুমল্শুময্পডল্হযাটর।্ব ালা্ বচা ্বজাডা্জন্মটিমনর্
টতনটি্ কামিজর্ টিমক্ তাটকময্ রমযমে্ অপলক।্ েটিও্ বস্  ুিই্অস্বাভাটিক্ ধরমনর,্
তিুও্হযাটর্পিার্অনয্সকমলর্মমতাই্আনটেত্হমলা,্জীিমন্প্রথমিামরর্মমতা,্তার্
জন্মটিনিার্জনয। 
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আন্ট মাজজ-এি রবিাট ভু  
 
পরটিন্সকামল্নাস্তার্বিটিমল্বপৌঁমে্হযাটর্বি ল্িাসজটল্টতনজন্আমগই্বিটিল্টঘমর্
িমস্বগমে।্ওরা্ বি টেল্এমকিামর্আনমকারা্নতুন্একটি্ বিটলটভিন।্িীমষ্ম্িাডী্
এমসমে–তারই্বপ্রমজমন্টিন্এই্নতুন্বিটলটভিন।্বিচারার্ ুিই্কষ্ট্হমতা্িার্িার্
টেজ্ বথমক্ বিটলটভিন্ পেজন্ত্ বহঁমি্ বেমত।্ তামত্ সারাটিন্ টিরামহীন্  াওযার্
আনেিাই্ মাটি।্এ ন্ বিি্ হমযমে্  াওযার্আর্ বিটলটভিন্ বি া্ একই্জাযগায।্
িীষ্মিা্িািটল্কাটিময্ টিমযমে্শুমযামরর্মমতা্কুতকুমত্বচা মচাডা্ টমটন্পিজার্ টিমক্
তাটকময্বথমক্আর্মু ্বনমড্টিরামহীন্ াওযার্মধয্টিময। 
 
িািটল্ আর্ গুঁমফা্ আংকল্ ভারনমনর্ মাঝ ামন্ িসল্ হযাটর।্ ওরা্ বকউ্ হযাটরমক্
জন্মটিমনর্শুমভো্বতা্জানালই্না,্ ব যালও্করল্না্বে্বস্ঘমর্ঢুমকমে।্োকমগ,্
এসমি্হযাটরর্অভযাস্হময্বগমে।্একিা্বিাি্তুমল্টনময্টিটভর্টিমক্তাকাল্বস।্
 ির্হমে।্সংিাি্পািক্একজন্পলাতক্আসামী্সম্পমকজ্টক্বেন্িলমে। 
 
জনসাধারণমক্সািধান্কমর্ বিযা্হমে্বে্ব্ল্যাক্সিস্ত্র্অিস্থায্রমযমে্এিং্অতযন্ত্
টিপিজনক।্একটি্হিলাইন্স্থাপন্করা্হমযমে।্ব্ল্যাকমক্বি া্মাত্র্বস ামন্জানামত্
হমি। 
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 িমরর্কাগমজর্উপর্টিময্মু ্বির্কমর্মু ্বভংমচ্ভারনন্আংকল্িলল,্ও্িযািা্
বে্কমতা্িিমাি্তার্টফটরটস্ত্আর্টিমত্হমি্না।্বিটিমলর্ওপর্টিরাি্থািার্ঘুটষ্্
বমমর্িলল,্ক ন্আর্িযািারা্টি মি্বে্ফাঁটসমত্ঝুটলময্বিযাই্এধরমনর্বলাকমির্
জনয্একমাত্র্িাওযাই। 
 
রান্নাঘর্ বথমক্ মু ্িাটডময্আন্ট্ বপিুটনযা্ িলল,্ টিক্িমলে।্হযাটর্জামন্ হিলাইমন্
ব্ল্যাক্সম্পমকজ্বকান্ ির্টিমত্পারমল্আটন্টর্বচময্ ুটি্আর্বকউ্হমি্না।্টিমশ্বর্
সিমচময্ টিরটক্তকর্এই্ মটহলার্সিমচময্ বিটি্সময্কামি্ টনরীহ্পাডা্প্রটতমিিীর্
ওপর্বগামযোটগটর্কমর। 
 
চামযর্কাপিা্গলায্উপুড্কমর্আংকল্ভারনন্ঘটড্বিম ই্লাটফময্উিল,্আটম্িরং্
রওনা্হময্োই্মাজজ-এর্বট্রনিা্টিক্িিিায্বপৌঁেমি। 
 
হযাটরর্ মাথায্ এতষণ্ ওপর্ তলায্ বরম ্আসা্ব্রুমটিক্ সাটভজটসং্ টকি-এর্ কথাই্
বঘারামফরা্ করটেল।্ হিাৎ্ বেন্ একিা্ ধাক্কা্ ব ময্ িাস্তমি্ টফমর্ এমলা,্আটন্ট্ মাজজ!্
টনশ্চয্টতটন্আসমেন্না্এ ামন?্আপনা্আপটনই্প্রশ্নিা্হযাটরর্মু ্বথমক্বির্হময্
এমলা। 
 
আটন্ট্মাজজ্ হমে্আংকল্ভারনমনর্ বিান।্এিং্সারাজীিন্ধমরই্আটন্ট্েটিও্তার্
সমি্ বকান্ রমক্তর্ সম্পকজ্ বনই,্ হযাটরমক্ (োর্ মা্আন্ট্ বপিুটনযা্ বিান)্ এই্ মটহলা্
িাকমত্িাধয্কমরমে।্মাজজ্আন্ট্থামক্িামম,্িাডীমত্রমযমে্ টিিাল্িাগান,্ বে ামন্
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বস্িুলমগর্ব াযাড্কমরমে।্কুকুমরর্ভামলািাসার্জমনয্এ ামন্এমস্বিটিটিন্থাকমত্
পামর্ না্ টিকই,্ টকন্তু্তার্প্রটতিামরর্আসার্ভযািহ্ সৃ্মটত্ হযাটরমক্তাটডময্ বিডায্
সিসমযই। 
 
িািটলর্পঞ্চম্জন্মটিমন্এই্মটহলা্তামক্লাটি্ টিময্টপটিমযটেল।্তার্অপরাধ্টেল্
িািটল্তার্সামথ্টমউটজক্কটম্পটিিমন্পারটেল্না।্তামক্টপটিময্থাটমময্টিমযটেল্
আটন্ট্ মাজজ।্ একিার্ টেিমাস্ বপ্রমজমন্টিন্ টনময্ এমলা,্ িািটলর্ জমনয্
কটম্পউিারাইজি্বরািি্আর্হযাটরর্জমনয্কুকুমরর্টিটস্কি।্বে্িের্বস্বহাগািজস-এ্
বগল্তার্আমগর্িেরই্ বিষ্্এমসটেল্আটন্ট্মাজজ।্ বসিার্ ভুমল্ বস্মাজজ-এর্ টপ্রয্
কুকুর্টরপামরর্পা্মাটডময্টিমযটেল।্আর্োয্বকাথায,্ টিে্কুকুরিা্ওমক্তাডামত্
তাডামত্িাগান্পেজন্ত্টনময্টগময্এমকিামর্গামে্উটিময্োডল।্কুকুরিা্গামের্টনমচ্
িমস্ থাকল্ রাত্ িামরািা্ পেজন্ত।্ ওমকও্ থাকমত্ হমলা্ গামের্ ওপর।্ এর্ আমগ্
টকেুমতই্ আটন্ট্ মাজজ্ কুকুরিামক্ বিমক্ টনময্ ওমক্ গাে্ বথমক্ নামার্ সুমোগ্ কমর্
বিযটন।্এ্ঘিনা্মমন্কমর্এ নও্িািটল্হাসমত্হাসমত্বচাম ্এমন্বফমল। 
 
মাজজ্এ ামন্এক্সপ্তাহ্থাকমি্এিং্আটম্তামক্আনমত্োওযার্আমগ্কমযকিা্টিষ্য্
মাথায্ঢুটকময্নাও,্িাঁতমু ্ট ঁটচময্িলল্আংকল্ভারনন,্টিটভ্বথমক্বচা ্বফরামলা্
িািটল।্িাপ্িুিজল্হযাটরমক্িাঁতমু ্ট চামে্এিা্িািটলর্সিমচময্কাংট ত্টিমনািন। 
 
প্রথম,্ গজজন্ কমর্ উিল্ আংকল্ ভারনন,্ মাজজ-এর্ সমি্ কথা্ িলার্ সময্ বতামার্
টজহ্বািামক্ভমরাটচত্রা মি। 
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টিক্আমে,্ টতক্তভামি্িলল্হযাটর,্েটি্ বস্আমার্সামথ্কথা্িলার্সময্ টিক্তাই্
কমর। 
 
টদ্বতীযত,্আিার্শুরু্করল্আংকল্ভারনন্বেন্হযাটরর্জিািিা্শুনমতই্পাযটন,্মাজজ্
বতামার্ অস্বাভাটিকতা্ সম্পমকজ্ টকেুই্ জামন্ না।্ বস্ েতটিন্ থাকমি্ আটম্ বকান্
অস্বাভাটিক্টকেু্বি মত্চাই্না,্িুঝমল,্টনমজর্আচরণ্টিক্রা মি। 
 
আটম্রা মিা্েটি্বসও্রাম ,্িাঁত্টকডটমড্কমর্িলল্হযাটর। 
 
এিং্তৃতীযত,্এ ন্ভারনন্আংমকমলর্বচা ্িুমিা্কুতকুত্করমে্ওর্বিগুটন্মুম র্
ওপর,্আমরা্মামক্িমলটে্বতামামক্সংমিাধন্করা্োয্না্এমন্টপটচ্চ্অপরাধীমির্
বসন্ট্ব্রুিাস্টসটকওর্বসন্টামর্বিযা্হমযমে। 
 
টক!্টচৎকার্কমর্উিল্হযাটর। 
 
এিং্বতামামকও্একই্কথা্িলমত্হমি,্নাহমল্বতামার্কপামল্িুঃ ্আমে্িুঝমল্বহ্
বোকরা,্থু!্মুম র্জমামনা্থুথু্বফলল্আংকল্ভারনন। 
 
রামগ্হযাটর্একিামর্লাল্হময্বগল।্একিৃটষ্টমত্আংকল্ভারনমনর্টিমক্বচময্আমে,্
এ নও্কথািা্তার্টিশ্বাস্হমে্না।্মাজজ্আটন্ট্এক্সপ্তামহর্জমনয্এ ামন্আসমে,্
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এিা্ হমে্ িাসজটলমির্ বিযা্ জন্মটিমনর্ সিমচময্ টনকৃষ্ট্ বপ্রমজন্ট,্ এমনটক্ আংমকল্
ভারনমনর্বিযা্পুরমনা্বসই্বমাজা্বজাডার্বচমযও। 
 
িািটলর্ থলথমল্ কাঁমধর্ ওপর্ িুমিা্ বেমহর্ চাপড্ টিময্ রওযানা্ বিযার্ জমনয্ পা্
িাডামলা্আংমকল্ভারনন। 
 
হযাটর্ িমসটেল্ ভীত্ সন্ত্রস্ত্ভটিমত,্ হিাৎ্ তার্ মাথায্একিা্ িুটদ্ধ্ ব মল্ বগল।্ হাত্
বথমক্ বিািিা্ বফমল্ বস্ আংমকল্ ভারনমনর্ বপেন্ বপেন্ সামমনর্ িরজায্ চমল্
এমলা। 
 
আংমকল্বকাি্পডটেল। 
 
আটম্বতামামক্টনটে্না,্িাঁত্মু ্ট ঁটচময্িলল। 
 
বেন্আটম্ বেমত্ চাটে,্ হযাটরর্ বরটিমমি্জিাি,্আটম্ বতামার্ কামে্ একিা্ টজটনস্
চাটে। 
 
সমেমহ্বচা ্সরু্কমর্আংমকল্ভারনন্তাকাল্তার্টিমক। 
 
হযাটর্দ্রুত্ িলল,্আমামির্ সু্কমলর্ মামন্ বহাগািজস-এর্ তৃতীয্ িেমর্ক নও্ক নও্
হগসটমি-এ্টনময্োয। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য রিজনাি অ্ব আজকাবান । জজ. জক. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিজ 

26 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
তামক্ টক?্ িাস্কমর্ িলল্আংকল্ভারনন্িরজার্ হুক্ বথমক্গাটডর্ চাটিিা্ টনমত্
টনমত। 
 
বতামামক্আমার্অনুমমািন্পত্রিায্সই্টিমত্হমি। 
 
আটম্বকন্সই্করি,্ট ি্ট ি্কমর্উিল্আংকল। 
 
বিি,্  ুি্সতকজভামি্িব্দ্ বিমে্ বিমে্জিািিা্ টিল্হযাটর,্ মাজজ্আটন্টর্কামে।্ভান্
করা্ ুিই্কটিন্হমি্বে্আটম্ওই্বসন্ট্টক্বেন্নামিা্সু্কমল। 
 
সংমিাধন্করা্ োয্ না্এমন্ ষুমি্অপরাধীমির্জনয্ বসন্ট্ব্রুিাস্ টসটকওর্ বসন্টার,্
চীৎকার্ কমর্ উিল্আংকল্ ভারনন।্ তৃপ্ত্ হমলা্ হযাটর্আংকমলর্ স্বমর্ ভমযর্ টচকণ্
একিা্সুর্আনমত্বপমরমে্িমল। 
 
টিক্তাই,্িলল্হযাটর্আংকল্ভারনমনর্ টিিাল্বিগুটন্ মু িার্ টিমক্বচময,্আমামক্
অমনক্টকেুই্মমন্রা মত্হমি।্আমামক্বসিা্টিশ্বাসমোগযও্করমত্হমি্তাই্না?্টক্
হমি্হিাৎ্কমরই্েটি্আমার্মু ্ফমস্ক্টকেু্বিটরময্োয? 
 
ঘুটষ্্উঁটচময্আংকল্ভারনন্হুংকার্টিময্উিল,্টপটিময্নাটডভুটড্সি্বির্কমর্বিি্
হতোডা। 
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হযাটর্সাহস্হারামলা্না।্গম্ভীরভামি্িলল,্আমামক্ টপটিময্তক্তা্িানামলও্আটম্ো্
িলি্বসিা্মাজজ্আটন্ট্বকানটিনই্ভুলমি্না। 
 
আংকল্ভারনন্মাঝপমথ্বথমম্গল,্ঘুটষ্িা্ত নও্উিযত।্মু িা্কুৎটসৎ্বি ামে। 
 
টকন্তু্ তুটম্ েটি্ আমার্ অনুমমািন্ পত্রিা্ সই্ কমর্ িাও্ কসম্ ব ময্ িলটে্ তাহমল্
বতামামির্ওই্ িানামনা্ সু্কলিার্কথাই্আমার্ মমন্ থাকমি,্দ্রুত্কথািা্ বিষ্্করল্
হযাটর।্এিং্আটম্মাগ–মামন্স্বাভাটিক্মানুমষ্র্মতই্আচরণ্করি। 
 
ত নও্িাঁত্বিটরময্আমে্আংকল্ভারনমনর,্তার্কপামলর্কামে্টিরািামক্লাফামত্
বিম ্হযাটর্িুঝল্ ুি্গভীরভামি্হযাটরর্প্রস্তাি্বভমি্বি মে্বস।্টিক্আমে,্অিমিমষ্্
িলল্বস,্আটম্বতামার্টিমক্সিসময্লষয্রা ি,্েটি্মাজজ্এর্থাকার্সমযিা্তুটম্
লাইন্মমতা্চমলা্এিং্ো্িমলটে্তাই্িমলা্তমি্আটম্বতামার্ফালতু্ফরমিায্সই্
কমর্বিমিা।্চি্কমর্ঘুমর্এমতা্বজামর্িরজািা্িন্ধ্কমর্বিটরময্বগল্আংকল,্বে্
ওপমরর্জানালার্একটি্কাঁচ্  মস্পডল।্হযাটর্আর্রান্নাঘমর্ টফমর্ না্ টগময্তার্
বিািার্ঘমর্বগল।্তামক্একজন্মাগল্এর্মমতা্আচরণ্করমত্হমি।্এ ন্বথমকই্
শুরু্ করা্ োক্ না।্ মমনর্ িুঃম ্ বস্ তার্ জন্মটিমনর্ সি্ বপ্রমজমন্টিন,্ কািজ্ টনময্
বহামওযামকজর্সামথ্লুটকময্বফলল্আলগা্করা্বলারমিামিজর্টনমচ।্বহিউইমগর্ াঁচার্
কামে্বগল্হযাটর।্মমন্হয্এরল্ভামলা্হময্বগমে।্পা ার্টনমচ্মাথা্গুঁমজ্িুজমনই্
ঘুমাটেল।্িীঘজশ্বাস্োডল্হযাটর।্ব াঁচা্টিময্িুজনমক্জাগাল। 
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বহিউইগ্এক্সপ্তামহর্জমনয্বতামামক্বকমি্পডমত্হমি।্হযাটরর্স্বর্ভাটর।্এরমলর্
সামথ্োও।্রন্বতামামক্বিম ্রা মি।্আটম্একিা্টচরকুি্টলম ্বিমিা। 
 
বহিউইমগর্িড্িড্বচা ্বথমক্রাগ্ঝমর্পডমে। 
 
আমার্টিমক্অমন্কমর্তাটকও্না,্এিা্আমার্বিাষ্্নয।্শুধু্এই্ভামিই্রন্আর্
হারটমওমনর্সামথ্আটম্হগসটমি-এ্োওযার্পারটমিন্পামিা। 
 
িি্টমটনি্পর্এরল্আর্বহিউইগ্জানালা্টিময্বিটরময্উডমত্িূর্টিগমন্ত্টমটলময্
বগল।্বহিউইমথর্পামযর্সামথ্রমনর্জমনয্একিা্টচটি্িাঁধা।্হযাটরর্এ ন্টনমজমক্
িুঃ ী্মমন্হমে।্িূনয্ াঁচািা্টনময্ওযািজমরামি্বরম ্টিল্বস। 
 
মন্ ারাপ্কমর্িমস্থাকার্জমনয্বিটি্সময্বপমলা্না্হযাটর।্মুহূতজ্না্বেমতই্আটন্ট্
বপিুটনযার্ টচমলর্মমতা্ টচক্কার্ বিানা্ বগল।্ টনমচ্ টগময্ মহামানয্অটতটথমক্অভযথজনা্
জানামনার্জমনয্অমপষা্করমত্হমি। 
 
চুলিা্টিক্কমরা।্হযাটর্হমল্টগময্আটন্ট্বপৌঁেমত্না্বপৌঁেমত্হুকুম্জাটর্হমলা।্হযাটর্
িুঝমত্পারমে্না্চুল্টিক্করিার্িরকারিা্টক।্মাজজ্ বতা্তামক্অপেেই্কমর,্বস্
বনাংরা্ভুত্হময্থাকমি্আটন্ট্বতা্বসিাই্চায। 
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ড্রাইভ্ওমযমত্গাডী্থামার্আওযাজ্হমলা।্গাডীর্িরজা্  ুলমলা।্িরজা্িন্ধ্হমলা।্
িাগামনর্রাস্তায্পামযর্আওযাজ্পাওযা্বগল। 
 
িরজািা্ব াল!্টহস্টহস্কমর্িলল্আন্ট্বপিুটনযা। 
 
হযাটরর্বপমির্বভতরিা্গুটলময্উিল।্তিুও্িরজািা্ ুলমতই্হমলা। 
 
িরজায্ িাঁটডময্আমে্আন্ট্ মাজজ,্ এমকিামর্আংকল্ভারনমনর্ মমতা্ টিিাল্ িরীর,্
মাংসল্আর্বিগুটন্মু ,্ওর্বগাঁফও্আমে্মমন্হয,্অিিয্বসিা্তার্ভাইমযর্মমতা্
না।্এক্হামত্টিিাল্সুযিমকস্অনয্হামত্িুমডা্একিা্িিমমজাটজ্িুলিগ। 
 
বকাথায্আমার্িািারস?্গজজন্ বির্হমলা্মাজজ্আটন্টর্উইন্ড্পাইপ্ টিময।্ বকাথায্
আমার্ভাইমযর্িযািািা! 
 
বহলমত্িুলমত্হল্বথমক্বিটরময্এমলা্িািটল,্ব্ল্ন্ড্চুলগুমলা্মাথার্সমি্বলপিামনা,্
থুতটনর্ টনচ্ টিময্ বকানরকমম্ উঁটকঝঁুটক্ মারমে্ একিা্ বিািাই।্ সুযিমকসিা্ টিময্
হযাটরমক্প্রায্টপমষ্্বফমল্মাজজ্আটন্ট্একহামত্কমষ্্িািটলর্গলািা্জটডময্ধমর্তার্
গামল্টিিাল্এক্চুমু্ব ল।্হযাটর্জামন্মাজজ্আটন্টর্এই্রাষুমস্বসাহাগ্িািটল্সহয্
কমর্কারণ্টিটনমময্বস্পুরস্কারিা্ভামলাই্পায।্িস্তুত্এই্মুহূমতজ্ তার্হামত্একিা্
কুটড্পাউমন্ডর্বনাি্বিাভা্পামে। 
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বপিুটনযা্মাজজ্আটন্টর্আমরক্হুংকার।্এটগময্বগল্আটন্ট্হযাটরমক্পাি্কাটিময,্বেন্
হযাটর্একিা্হযাি্িযান্ড।্আটন্ট্মাজজ্ বপিুটনযার্হাটিসার্বচাযামলর্ওপর্তার্টিিাল্
মু িা্বচমপ্ধরল। 
 
টস্মত্হামসয্এটগময্এমস্িরজািা্িন্ধ্করল্আংকল্ভারনন।্চা্চলমি্মাজজ?্িলল্বস্
আর্আমামির্টরপার্কী্ ামি? 
 
টরপার্আমার্ ও ান্ বথমকই্ চা্ ব ময্ বনমি।্ িলমত্ িলমত্ ওরা্ সকমলই্ হযাটরমক্
সুযিমকস্হামত্িরজায্ বফমল্ বরম ্রান্নাঘমরর্ টিমক্এটগময্ বগল।্ টকেুষণ্একাকী্
িাঁটডময্ বথমক্অত্ িড্ সুযিমকসিা্ িানমত্ িানমত্ হযাটর্ বিাতালার্ িাডটত্ বিিরুমম্
বগল। 
 
টনমচ্ বনমম্ বিম ্রান্নাঘমর্মাজজ্আটন্ট্চা্আর্ ফুি্ বকক্সািাড্করমে,্এক্ বকামণ্
টরপার্সডাৎ্সডাৎ্কমর্ চা্ াওযার্কসরৎ্করমে।্ওমক্ বিম ্গরগর্কমর্উিল্
টরপার। 
 
হযাটরর্টিমক্নজর্পডল্মাজজ্আটন্টর। 
 
এই্বে্এ নও্এ ামনই্আমো?্বঘউ্কমর্উিল্বস। 
 
হযাঁ,্হযাটরর্িান্ডা্জিাি। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য রিজনাি অ্ব আজকাবান । জজ. জক. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিজ 

31 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
ওরকম্ অকৃতমজ্ঞর্ মমতা্ হযাঁ্ িলটি্ না।্ ভারনন্আর্ বপিুটনযা্ িমল্ বতামক্ জাযগা্
টিমযমে,্আটম্হমল্বতা্টকেুমতই্টিতাম্না।্বসাজা্এটতম ানায্পাটিময্টিতাম। 
 
মু ্ ফুমি্ িলমত্ ইমে্ করল্ হযাটরর্ বে্ িাসজটলমির্ সমি্ থাকার্ বচময্ এটতম ানায্
থাকা্অমনক্ভামলা।্ টকন্তু্না,্তামক্হাসটমমি্োওযার্অনুমটত্িাগামত্হমি।্একিা্
কাষ্ঠ্হাটস্বিাঁমি্ঝুটলময্িাঁটডময্থাকল্হযাটর। 
 
হযাটরর্সমি্আচরমণর্িযাপামর্মাজজ্আটন্টর্সমি্ভারনন্আর্বপিুটনযার্একিা্তফাৎ্
রমযমে।্ওরা্িুজন্বকান্সমযই্চায্না্হযাটর্বচাম র্সামমন্থাকুক।্টকন্তু্মাজজ-এর্
ইো্হযাটরমক্সিসমযই্ওর্বচাম র্সামমনই্থাকমত্হমি।্বেন্নানা্েলেুতায্ওমক্
অপমান্করা্োয।্ওর্সামমন্িািটলর্জমনয্িাটম্িাটম্বপ্রমজমন্টিন্টকমন্ওর্মমন্
িুঃ ্বিযা্োয।্মাজজ্বেন্মমন্মমন্চায্একিার্শুধু্হযাটর্টজজ্ঞাসা্কমর্বি ুক্বকন্
তার্জমনযও্বপ্রমজমন্টিন্বকনা্হমে্না,্তাহমলই্বস্সুমোগ্বপময্োয্হযাটরমক্োমে্
তাই্িলার। 
 
. 
 
িুপুমর্ ািার্বিটিমল্মাজজ্আটন্ট্িমলই্বফলল,্বতামার্আর্টক্বিাষ্্ভারনন,্জমন্মই্
েটি্কামরা্বিাষ্্থামক্তুটম্আর্টক্করমত্পামরা। 
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হযাটর্না্ বিানার্ভান্করল্ টকন্তু্তার্ত ন্হাত্কাঁপমে্আর্ মু ্লাল্হময্ বগমে্
রামগ।্ মমন্ মমন্ বস্ টনমজমক্ সামাল্ বিযার্ বচষ্টা্ করল।্ টনমজমক্ িলল্অনুমমািন্
পমত্রর্কথা্মমন্কর,্হগসটমি্োওযার্কথা্ভামিা,্টকেু্িলল্না,্উমিা্না… 
 
ওযাইমনর্ গ্লাসিা্ হামত্ টনময্ মাজজ্ িলল,্ আসমল্ এিা্ জন্ম্ তমের্ বমৌটলক্ একটি্
টিষ্য।্ কুকুমরর্ বিলায্ বিম া্ েটি্ কুটত্তিার্ মমধয্ বকান্ গলি্ থামক্ তমি্ অিিযই্
িাচ্চার্মমধযও্একই্গলি্থাকমি। 
 
টিক্ বসই্ মুহূমতজ্ মাজজ্ আটন্টর্ হামত্ ধরা্ ওযাইমনর্ গ্লাসিা্ বফমি্ বগমলা।্ চারটিমক্
েটডময্ পডল্ উডন্ত্ গ্লামসর্ িুকমরা্ আর্ ওযাইমন্ টভমজ্ একাকার্ হময্ ওর্ মু িা্
এমকিামর্ বি ার্ মমতা্ হমলা,্ চঁুইময্ চঁুইময্ ওযাইন্ পডমে্ওর্ টিিাল্ বিগুটন্ মু িা্
বথমক। 
 
মাজজ!্তীক্ষ্ম্টচৎকার্বিটরময্এমলা্বপিুটনযার্গলা্টচমর,,্তুটম্টিক্আমে্বতা। 
 
ভয্পািার্টকেু্বনই্আটম্টিক্আটে,্নযাপটকন্টিময্মু ্মুেমত্মুেমত্আশ্বস্ত্করল্
বস,্ওযাইমনর্গ্লাসিা্বিাধহয্বিটি্বজামর্বচমপ্ধমরটেলাম। 
 
টকন্তু্হযাটরর্আংকল্আর্আটন্ট্িুজমনই্ততষমণ্ওর্টিমক্সমেমহর্বচাম ্বি মত্
শুরু্কমরমে।্হযাটর্ টিক্করল্ পুটিং্ াওযা্িাি্ টিময্তাডাতাটড্ বিটিল্ বেমড্উমি্
োওযাই্ভামলা। 
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িাইমরর্হমল্টগময্ধাতস্থ্হমলা্হযাটরর্অমনকটিন্পর্বস্এভামি্টনমজর্ওপর্টনযন্ত্রণ্
হারামলা।্কাজিা্উটচৎ্ হযটন।্শুধু্ বে্ হগসটমমি্ োওযা্ হমি্ না্তাই্ নয।্মযাটজক্
মন্ত্রণালমযও্তামক্ঝামমলায্ পডমত্ হমত্পামর।্ হযাটর্এ নও্অপ্রাপ্তিযস্ক্ োিুকর।্
আইন্ অনুসামর্ বস্ সু্কমলর্ িাইমর্ মযাটজক্ প্রাকটিস্ করমত্ পামর্ না।্ অিিয্ তার্
বরকিজ্ক নই্পটরষ্কার্টেল্না।্মাত্র্গত্িেরই্বস্মন্ত্রণালয্বথমক্ওযাটনজং্বপমযমে,্
ওমির্কামে্সু্কমলর্িাইমর্মযাটজক্করার্সামানযতম্িাতাসও্বপৌঁোমল্ওমক্বহাগািজস্
বথমক্বির্কমর্বিযা্হমি। 
 
 ািার্বিটিল্বেমড্িাসজটলমির্ওিার্িব্দ্বপময্দ্রুত্বিাতালায্উমি্বগমলা্হযাটর। 
 
. 
 
পমরর্টতনটিন্মাজজ-এর্িত্উস্কাটনমতও্হযাটর্টনমজর্ওপর্বথমক্টনযন্ত্রণ্হারাযটন।্
বভতমরর্প্রাণপণ্বচষ্টার্কারমণ্িাইমর্তার্বচহারায্একিা্ র মর্ভাি্ফুমি্উিত।্
এই্না্বিম ্মাজজ্বতা্িমলই্বফলল্বস্মানটসকভামি্অমধজক্স্বাভাটিক। 
 
অিমিমষ্্বসই্কাংট ত্সন্ধযাটি্এমলা,্এই্িাটডমত্মাজজ-এর্বিষ্্সন্ধযা।্বকান্ঘিনা্
োডাই্টিনারিা্প্রায্বিষ্্হময্আসটেল।্প্রচুর্ওযাইন্ব মযমে্মাজজ।্ভারনন্ব্রাটন্ডর্
বিাতল্বির্করল। 
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মাজজ্বতামামক্একিু…্টজটনসিা্ভামলা।্প্রলুব্ধ্করার্বচষ্টা্করল্আংকল্ভারনন। 
 
একিু াটন,্িলল্মাজজ,্আর্একিু্আর্একিু াটন্িযিস্আ্গুি্িয… 
 
িািটল্তার্চতুথজ্পাইিা্ াটেল,্আন্ট্বপিুটনযা্কটফর্কামপ্একিু্একিু্কমর্চুমুক্
টিটেল।্ বিটিল্ োডার্ জমনয্ উস ুস্ করমে্ হযাটর।্ টকন্তু্ বচা ্ রাঙাটন্ টিময্ তামক্
িটসময্বরম মে্আংকল।্টিনামরর্সমযিা্পার্করমতই্হমি। 
 
ব্রযাটন্ডর্ াটল্গ্লাসিা্নাটমময্রা ল্মাজজ্আহ!্ াসা্ টিনার্হমযমে্ বপিুটনযা।্ টনমজর্
টিিাল্ বপমির্ওপর্ তৃটপ্তর্হাত্ িুলাল্ বস।্আটম্িডসড্িাচ্চা্পেে্কটর।্িািার্
তুটম্টনশ্চযই্বতামার্িািার্মমতা্টিরাি্এিং্স্বাস্থযিান্হমি। 
 
টকন্তু্ এইটিমক্ বিম া,্ হযাটরর্ টিমক্ মাথা্ ঝাঁকামলা্ মাজজ,্ হযাটরর্ বপি্ বেন্  ামমে্
ধরল।্এিা্ বি মত্একিামর্ বোিমলামকর্মমতা।্ কুকুমরর্মমধয্ওরকম্থামক।্গত্
িের্আটম্ওরকম্একিা্কুকুরমক্িুটিময্বমমরটে। 
 
প্রথমম্ হযাটর্ ভািল্ িু-ইি-ইওরমসলফ্ ব্রুম্ বকযার্ হযান্ড্ িুক্ সম্পমকজ,্ মনিামক্
অনযটিমক্টনময্োওযার্বচষ্টা। 
 
মাজজ্ চাটলময্ োমে,্ আমামক্ আর্ একিা্ ব্রাটন্ড্ িাও।্ ো্ িলটেলাম্ বসটিন,্ রমক্তর্
মমধযই্ বিাষ্্থামক।্আটম্ বতামার্পটরিামরর্ টিরুমদ্ধ্ টকেু্িলটে্না্ বপিুটনযা।্ টকন্তু্
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বতামার্বিানিা্ টেল্ ারাপ্ টিম।্সিমচময্ভামলা্পটরিারগুমলার্মমধযও্এরকম্এক্
আধজন্ থামক।্ তারপর্ বস্ একিা্ ি ামির্ সমি্ বভমগ্ বগমলা্ আর্ তার্ ফল্ বতা্
বি মত্পাটে্এই্আমামির্সামমন্িমস্আমে। 
 
হযাটর্তার্বেমির্টিমক্এক্িৃটষ্টমত্তাটকময্আমে। 
 
এই্পিার,্ ব্রযাটন্ডর্ বিাতল্ বথমক্আমরা্ একিু্ ঢালল্ মাজজ,্ েতিা্ ঢালল্তার্ বচময্
বিটি্বিটিমল্বফলল,্ভারনন্বতামরা্বতা্আমামক্বকানটিনই্িমলাটন্ওর্িাপিা্ টক্
করত? 
 
ও–ও্মামন,্হযাটরর্টিমক্বচময্িলল্ভারনন,্ও্বিকার্টেল। 
 
বেমন্ বভমিটেলাম্ একটি্ অকম্মা,্ চাল্ বনই্ চুমলা্ বনই্ কুমড্ একিা্ কাজ্ কমরটন্
ক মনা… 
 
আমার্ িািা্ বসরকম্ টকেু্ টেল্ না,্ িৃঢ়্ স্বমর্ হযাটর্ িলল।্ পুমরা্ টিনার্ বিটিমল্
টপনপতন্স্তব্ধতা।্হযাটর্রামগ্কাঁপমে।্জীিমন্তার্এরকম্রাগ্হযটন। 
 
আমরা্ ব্রযাটন্ড?,্ চীৎকার্ করল্ ভারনন,্ ওমক্এমকিামর্ সািা্ বি ামে।্আটচজর্ গ্লামস্
বিাতলিা্উপুড্কমর্টিল।্এই্বেমল্োও্ওপমর্টগময্শুময্পড। 
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না্ভারনন্না,্একিা্ বহঁচটক্ তুলল্মাজজ।্ওমক্িলমত্িাও।্ েুর্ বচা ্ বজাডা্ বেন্
হযাটরমক্এমফাড্ওমফাড্কমর্বফলমি।্িমল্ো্বর্বোঁডা,্িাপমামযর্জমনয্গিজ্হমে?্
গাডী্অযাকটসমিমন্ট্োরা্মারা্বগমে–আিাকটর্মাতাল্টেল্িুমিাই 
 
ওরা্গাডী্অযাকটসমিমন্ট্মারা্োযটন,্হযাটর্ততষমণ্উমি্িাঁটডমযমে। 
 
ওরা্ অযাকটসমিমন্টই্ মারা্ বগমে্ পাঁটজ্ টমথুযক্ বকাথাকার!্ আর্ বতামক্ বেমড্ বগমে্
তামির্টনমিজাষ্্আত্মীযমির্বিাঝা্কমর।্তুই্একটি্বিযািপ্অকৃতজ্ঞ… 
 
হিাৎ্মামজজর্কথা্িন্ধ্হময্বগমলা্এক্মুহূমতজর্জমনয্মমন্হমলা্বেন্বস্কথা্হাটরময্
বফমলমে।্মমন্হমলা্রামগ্বস্ফুলমে্এিং্আশ্চেজ্বফালা্কমমে্না,্বস্বকিল্ফুমলই্
চমলমে।্ওর্টিরাি্বিগুটন্মু িা্ফুলমে,্কুতকুমত্বচা ্িুমিা্টিকমর্বিটরময্আসমত্
চামে্এিং্ মু িা্ ফুমল্এত্িান্িান্হময্ বগমে্ বে্কথা্িলারও্আর্বকান্উপায্
বনই।্ পরমুহুমত্ িুইি্ জযামকমির্ কমযকিা্ বিাতাম্ টেঁডল্ পি্ পি্ কমর-একিা্
দিতযাকার্বিলুমনর্মমতা্মাজজ্ আটন্ট্ফুমলই্চমলমে,্ বপিিা্ফুলমত্ফুলমত্বকামমডর্
বিমল্টর্িাঁধন্ টেঁমড্বফলল,্আঙুল্এক্একিা্ফুমল্সটতযকার্অমথজই্কলা্গাে্হময্
বগল… 
 
মাজজ!্একসামথ্বচঁটচময্উিল্ভারনন্আর্বপমিাটনযা।্ ফুলমত্ফুলমত্মামজজর্রাষুটস্
িপুিা্বচযার্বেমড্টসটলং-এর্টিমক্উিমত্শুরু্করল।্এ ন্বস্পুমরাপুটর্বগাল্হময্
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বগমে।্ওর্হাত্পা্ঝুলমে্অদু্ভতভামি,্টরপার্বিৌমড্ঘমর্ঢুকল।্পাগমলর্মমতা্বঘউ্
বঘউ্করমে্কুকুরিা। 
 
নাআআআআ… 
 
আংকল্ভারনন্মাজজ-এর্পা্ধমর্বিমন্টনমচ্নামামনার্বচষ্টা্করমত্বগমল্টনমজই্ওর্
িামন্ওপমর্উমি্টগমযটেল্প্রায।্পরমুহূমতজ্লাটফময্উমি্টরপার্ওর্পা্কামমড্ধরল।্
বকউ্ থামািার্ আমগই্ হযাটর্ সমিমগ্ ঘর্ বথমক্ বির্ হমলা,্ লষয্ সঁটডর্ টনমচর্
কাপমিািজ।্ কাোকাটে্ বপৌঁেমতই্কাপমিামিজর্ িরজািা্ োিুর্ গুমণ্আপনাআপটন্  ুমল্
বগল।্এক্ মুহূতজ্ বিটর্ না্ কমর্ বস্তার্ ট্রাংকিা্ বির্কমর্ সামমনর্ িরজার্কামে্
রা ল।্বিৌমড্ওপমর্বগল,্টিোনার্টনমচ্হুমটড্ব ময্পমড্আলগা্করা্বলার্বিািজিা্
একিামন্  ুমল্তার্ সি্ িই্আর্জন্মটিমনর্ বপ্রমজমন্টিনসহ্ িাটলমির্ওযাডিা্ বির্
কমর্ বফলল।্ বহিউইমগর্  াটল্  াঁচািা্ হামত্ টনমযই্ বিৌমড্ টনমচ্ এমলা্ ট্রাংকিার্
কামে।্টিক্বসই্সময্িাস্কমর্িরজািা্ ুমল্বিটরময্এমলা্আংকল্ভারনন,্পা্তার্
টরপামরর্কামমড্রক্তাক্ত। 
 
টচৎকার্কমর্উিল, 
 
এটিমক্আয!্এটিমক্আয্হতভাগা্ওমক্টিক্কমর্টিময্ো। 
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হযাটরর্রাগ্ত ন্বিপমরাযা্এক্লাটথ্বমমর্বস্তার্ট্রাংকিা্ ুমল্োিুর্কাটিিা্হামত্
টনময্আংমকল্ভারনমনর্টিমক্তাক্করল। 
 
ওর্ো্প্রাপয্তাই্বস্বপমযমে।্ িরিার্তুটম্আমার্কামে্আসমি্না! 
 
বপেমন্হাত্টনময্িরজার্হুকিা্ ুমল্বফলল্হযাটর। 
 
আটম্োটে।্েমথষ্ট্হমযমে,্আর্না। 
 
পর্ মুহূমতজই্ িাটডর্ িাইমর্ বিটরময্এমলা্ হযাটর।্অন্ধকামর্ভারী্ ট্রাংকিা্ বিমন্ টনময্
োমে,্আমরক্হামত্ঝুলমে্টপ্রয্বপঁচা্বহিউইমগর্ াঁচািা। 
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দ্য নাইট বাি 
 
টকেুিূর্ টগময্ ক্লান্ত্ হময্ পডল্ হযাটর।্ ভাটর্ সুযিমকসিা্ িানমত্ িানমত্ মযাগমনাটলযা্
টেমসমন্টর্কামে্টনচু্একিা্বিযামলর্পামি্িসল।্ত নও্রামগ্সারা্িরীর্কাঁপমে,্
 াঁচার্বভতর্ধডাস্ধডাস্করমে্হৃৎটপণ্ডিা। 
 
টকন্তু্অন্ধকার্রাস্তার্পামি্একাকী্িি্টমটনি্িমস্থাকিার্পর্ভয্এমস্িাস্করল্
ওমক।্ জীিমনর্ সিমচময্ িড্ মুটসিমত্ পমডমে্ বস্ সমেহ্ বনই।্ একিম্ একা্ বস্
এই ামন,্এই্অন্ধকার্মাগল্টিমশ্ব্োওযার্বকান্জাযগা্বনই।্এিং্সিমচময্ ারাপ্
ঘিনা্ হমে,্ এইমাত্র্ বস্ মযাটজক্ কমর্ এমসমে্ বিআইনীভামি,্ তার্ মামন্ বহাগািজস্
বথমকও্তামক্বির্কমর্বিযা্হমি্টনটশ্চত।্অপ্রাপ্তিযস্কমির্োিু্সম্পটকজত্টিটেটি্বস্
গুরুতরভামি্ ভি্ কমরমে।্ এ নও্ বে্ মযাটজক্ মন্ত্রণালমযর্ বলামকরা্ তামক্ ধরিার্
জমনয্েুমি্আমসটন্তামতই্অিাক্হমে্বস। 
 
টক্হমি্ওর?্বিপ্তার্করা্হমি?্না,্শুধু্োিুকরমির্িুটনযা্বথমক্িটহষ্কার্করা্হমি?্
রন্আর্হারটমওন্সম্পমকজ্ভািল্এিং্আমরা্হতািা্িাস্করল্তামক। 
 
হামত্ বকান্ মাগল্ মাটনও্ বনই।্ ট্রাংমকর্ টনমচ্ মাটন্ িযামগ্ কমযকটি্ উইজািজ্ বগাে্
রমযমে্এিং্তার্িািা্মা্বে্িাকা্বরম ্বগমে্বসিা্বতা্লন্ডমনর্টিংগিস্উইজাটিজং্
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িযাংমক্গটেত্আমে।্ টকন্তু্লন্ডন্পেজন্ত্বস্সুযিমকস্বিমন্ টনময্োমি্কীভামি?্েটি্
না। 
 
োিুর্কাটিিার্ টিমক্তাকামলা্হযাটর,্একিা্আইটিযা্এমসমে্মাথায,্ওর্কামে্ বতা্
িািার্অিৃিয্হওযার্আল ািািা্আমে।্বস্বতা্োিু্কমর্ট্রাংকিামক্পাট র্পালমকর্
মমতা্হালকা্কমর্ টনমত্পামর,্ওিামক্ব্রুমটিমক্ বিঁমধ্ টনময্ টনমজমক্জামািা্ টিময্
অিৃিয্কমর্লন্ডমনর্উমেমিয্উমড্বেমত্পামর।্বস ামন্িযাংক্বথমক্সি্িাকা্বির্
কমর্টনময্িাকী্জীিনিা্একাকী্টনঃসি্অিস্থায্কাটিময্টিমত্পামর।্টচন্তািা্ভযংকর্
সমেহ্বনই,্টকন্তু্এ ামন্এই্অন্ধকার্রাস্ত্Tয্বস্বতা্টচরকাল্িমস্থাকমত্পারমি্
না।্বেমকান্সময্মাগল্পুটলি্এমস্হাটজর্হমত্পামর,্তারপর্তার্হাজামরা্প্রমশ্নর্
জিাি্টিমত্টিমত্জান্বিটরময্োমি। 
 
ট্রাংকিা্আিার্  ুলল্ হযাটর,্ অিৃিয্ হওযার্ জামািা্  ুঁজমে।্ পাওযার্আমগই্আিার্
বসাজা্ হময্ িাঁডামলা্ বস।্ ঘামডর্ বপেমন্ বকমন্একিা্ সডসড্অনুভূটত্ হমে,্ মমন্
হমলা্ বগাপমন্ বকউ্ তার্ ওপর্ নজর্ রা মে।্ টকন্তু্ রাস্তা্ বতা্  াটল,্ বকান্ িাডীমত্
িাটতও্জ্বলমে্না। 
 
আিার্ বস্ ট্রাংমকর্ ওপর্ ঝঁুকল,্ প্রায্ সমি্ সমি্ সডাৎ্ কমর্ আিার্ উমি্ িাঁডাল,্
হামতর্মুমিায্োিুর্কাটিিা্িক্ত্কমর্ধরা।্বিামনটন্টকেুই,্টকন্তু্তার্অনুভূটত্িলমে,্
বকউ্ অথিা্ বকান্ টকেু্ রমযমে্ বপেমনর্ বিডা্ আর্ সামমনর্ গযামরমজর্ মমধযর্
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জাযগািুকুমত।্বচা ্সরু্কমর্হযাটর্অন্ধকার্জাযগািার্টিমক্তাকামলা,্েটি্শুধু্ওিা্
এিার্নমড্উমি্তাহমলই্ও্িুঝমত্পারমি্ওিা্রাস্তার্বিডাল্না্অনয্টকেু। 
 
‘আমলা’্টিড্টিড্কমর্িলল্হযাটর।্ওর্োিুর্কাটির্মাথায্একিা্উজ্জল্আমলা্জ্বমল্
উিল।্ বচা িা্ ধাটধময্ বগমলা।্ োিুর্ কাটিিা্ মাথার্ ওপর্ তুমল্ ধরল্ হযাটর,্ এিার্
পটরষ্কার্বি মত্বপমলা্দিতযাকার্একিা্আকৃটত,্বচা ্িুমিা্জ্বলমে্ভািার্মমতা। 
 
এক্পা্বপেমন্এমলা্হযাটর্এিং্ট্রাংমকর্উপর্উমল্ট্পডল,্হাত্বথমক্োিুর্কাটিিা্
পমড্ বগমলা,্এক্হাত্ টিময্ টনমজর্পতন্ বিকামত্ বচষ্টা্করল,্তারপরও্এমকিামর্
বড্রমন্পমড্বগমলা্বস।্িযাং!্হিাৎ্বেন্িজ্রপামতর্িব্দ্হমলা,্বসই্সামথ্তীব্র্আমলা।্
হাত্টিময্বচা ্আডাল্করল্হযাটর। 
 
টচৎকার্টিময্আিার্রাস্তায্উমি্এমলা্বস।্এক্বসমকন্ড্পর্একমজাডা্টিরাি্চাকা্
আর্ বহিলাইি্ এমস্ টস্কইই–চ্ িব্দ্কমর্ িাঁডাল্ তার্ সামমন,্ এক্ মুহূতজ্আমগ্ বস্
বে ামন্পমড্টেল্টিক্বসই ামন।্বচা ্তুমল্হযাটর্বি ল্একিা্ টট্রপল্িাস্িাঁটডময্
আমে,্রংিা্রমক্তর্মমতা,্বসানালী্অষমর্ওিার্গাময্বল া্আমে্িয্নাইি্িাস। 
 
এক্ বসমকন্ড্ পর্ একজন্ কন্ডাক্টর্ বিটরময্ এমস্ অন্ধকামরর্ উমেমিয্ টচৎকার্ কমর্
উিল:্ নাইি্ িামস্স্বাগতম।্আিমক্পডা্ িাইনী্এিং্ োিুকরমির্জমনয্ ইমারমজটে্
িাস।্শুধু্বতামার্োিুর্কাটিিা্িাটডময্আমামির্িাকমি,্িামস্উিমি,্বে ামন্বেমত্
চাও্বস ামনই্টনময্োমিা।্আটম্িযান্িানপাইক্আজ্সন্ধযায্বতামামির্কন্ডাক্টার– 
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হিাৎ্কমরই্ বথমম্গল্কন্ডাক্টর।্হযাটরমক্ বি মত্ বপমযমে।্ মাটিমতই্িমস্ টেল্ বস,্
এতষমণ্োিুর্কাটিিা্হামত্তুমল্টনময্উমি্িাঁডাল।্কন্ডাক্টামরর্িযস্ ুি্বিটি্হমি্
না্ ভািল্ হযাটর,্ আমার্ বচময্ মাত্র্ কমযক্ িেমরর্ িড,্ এই্ আিামরা্ উটনি্ হমি্
হযমতা। 
 
ও ামন্টক্করমো?্িযামনর্স্বমর্এ ন্আর্কৃটত্রমতা্বনই। 
 
পমড্টগমযটেলাম্হযাটর্জিাি্টিল। 
 
টকমনা্পমড্টগমল্টকমনা,্টকরম্কমর? 
 
আটম্ টক্ইমে্কমর্পমডটে্নাটক,্ টিরক্ত্হমলা্হযাটর।্হািুর্কামে্ টজনমসর্পযান্টিা্
টেঁমড্ বগমে।্ হামত্ টেমল্ টগময্ রক্ত্ বিমরামে।্ হিাৎ্ মমন্ পডল্ বকন্ বস্ পমড্
টগমযটেল,্ চি্ কমর্ ঘুমর্ গযামরমজর্ সামমনর্ জাযগািা্ বিম ্ টনল,্ নাইি্ িামসর্
বহিলাইমি্আমলার্িনযায্বভমস্োমে্জাযগািা্এিং্িূনয,্বকউ্বনই। 
 
টক্টি ে?্িযান্টজজ্ঞাসা্করল। 
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 াটল্জাযগািায্ইিারা্কমর্বস্িলল,্ও ামন্টক্বেন্একিা্টেল,্অমনকিা্কুকুমরর্
মমতা,্টকন্তু্টিিাল্দিতযকার।্ঘুমর্িযামনর্টিমক্তাকামলা,্ওর্বচাম ্অস্বটস্ত।্হযাটরর্
কপামলর্িাগিার্ওপর্একিৃটষ্টমত্তাটকময্আমে। 
 
উিা্টক্কপামল?্কািা্িাগিা্বিট ময্টজজ্ঞাসা্করল্িযান। 
 
ও্টকেু্না।্কািা্িামগর্ওপর্চুল্টিটেময্টিমত্টিমত্িলল্হযাটর।্বকান্সনাক্ত্টচহ্ন্
বি ামনা্োমি্না।্মযাটজক্মন্ত্রণালয্েটি্ব াঁজা ুঁটজ্কমর্তমি্সহমজ্ওমির্কামে্ধরা্
বিমি্না্হযাটর। 
 
 তুমার্নাম্টক্উ? 
 
মাথায্প্রথম্বে্নামিা্আসমলা্বসিাই্অিলীলােমম্িমল্টিল্হযাটর,্বনটভল্লংিিম।্
িযামনর্ মমনামোগ্অনযটিমক্ সরািার্জমনয্ িলল,্ তাহমল্এই্ িাস–টক্ িলমল্ তুটম্
বেমকান্জাযগায্োয? 
 
ই-হু্বে্কুমনা্জাযগায,্গিজ্কমর্িলল্িযান,্ টে াটন্ তুটম্ টেটত্চাও।্েতষণ্ওটি্
মাটি্উপরত্আটে্সি্জাযগায্োটত্পাটর।্পাটনর্ টনটচ্ টকেু্করটত্পাটর্না।্ইময,্
মাটন,্ তুটম্ তু্আমাটির্থাটমে,্ মাটন্ তুমার্মযাটজক্কাটি্ টিই্নয?্একিু্সমেমহর্
বচাম ্হযাটরমক্বি মে্িযান। 
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হযাঁ্তাডাতাটড্িলল্হযাটর,্লন্ডমন্োওযার্ভাডা্কত? 
 
এগামরা্ টসকলস,্ িলল্িযান,্ টকন্তু্ তুটম্ েটি্ বতর্ িাও্তমি্একটি্ চকটলি্ পাটি,্
পনমরা্টিটল্একিা্গম্পাটনর্বিাতল্আর্তুমার্পেটের্রমির্িুথব্রাি।্ট্রাংক্ ুমল্
কমযকিা্ টসলভার্ কমযন্ িযামনর্ হামত্ টিময্ িাক্স্ পযািরা্ টনময্ হযাটর্ উমি্ পডল্
িামস। 
 
িামস্বকান্টসি্বনই।্অধজিজন্টপতমলর্টিোনা।্প্রমতযক্টিোনার্পামি্একটি্কমর্
বমামিাটত্জ্বলমে।্িামসর্এমকিামর্বপেমন্বোট্ট্ াি্বথমক্এক্োিুকর্ঘুমমর্মমধয্
টিডটিড্কমর্উিল,্ধনযিাি,্না,্এ ন্না,্এ ন্আটম্বপাকার্আচার্িানাটে। 
 
ড্রাইভামরর্বপেমনর্টিোনািার্টনমচ্ওর্ট্রাংকিা্বিমল্টিময্িযান্হযাটরমক্িলল্ওিা্
বতামার।্হযাটর্টিোনািায্িসল। 
 
তাহমল্োওযা্োক্ড্রাইভামরর্উমেমিয্িলল্িযান। 
 
আমরকটি্ িজ্রপাত্ হমলা।্ পর্ মুহূমতজ্ টিোনায্ িসা্ থাকা্ হযাটর্ এমকিামর্ সিান্
টচৎপামত।্আকটস্মক্স্পীমির্ধাক্কািা্সামমল,্উমি্িমস্হযাটর্বিম ্ওরা্আমরক্রাস্তা্
ধমর্ঝমডর্গটতমত্এমগামে।্ওর্অিাক্টিস্ময্বিম ্মজাই্পামে্িযান। 
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ই ান্ বথমকই্ তুটম্আমামির্ নাটমমযটেমল,্ হযাটরমক্ জানামলা্িযান।্ বকাথায্আমরা্
এ মনা্আটণজ,্ওমযলস্এর্বকাথাও?,্এিার্ড্রাইভারমক্উমেিয্কমর্িলল। 
 
মাগলগুটল্এই্িামসর্িব্দ্শুনমত্পায্না্এিা্টক্কমর্সম্ভি?্বকৌতূহলী্প্রশ্ন্হযাটরর। 
 
ওহ্মাগল!্তাটেমলযর্সামথ্িলল্িযান,্ওরা্ বতা্শুনমতই্পায্না্ টিকমমতা।্পায্
কী?্ভামলা্কমর্টিম ও্না।্ক নই্টকেু্ট যাল্কমর্না। 
 
হযাটর্অস্বটস্ত্ বিাধ্করমে।্ড্রাইভামরর্ওস্তাটির্ওপর্এ নও্ভরসা্পামে্না।্তীব্র্
গটতমত্চলমে্নাইি্িাস।্সামমন্লযাম্প্বপাি,্িাক্িাক্স্িা্িািটিন্পডমে,্িাসিা্
কাোকাটে্ আসমতই্ ওগুমলা্ সমর্ টগময্ জাযগা্ কমর্ টিমে,্ আিার্ জাযগায্ টফমর্
আসমে্িাস্চমল্োওযার্পর।্রাস্তা্ধমরই্চলমে্িাস্টকন্তু্বকান্টকেুমত্লাগমে্না,্
এমনটক্রাস্তার্সমিও্িামসর্বকান্সংস্পিজ্হমে্না।্আজি্িযাপার। 
 
িুটশ্চন্তায্ হযাটরর্ ঘুম্আসমে্না।্ িুটশ্চন্তািা্ ১০০্মাইল্স্পীমি্লাটফময্লাটফময্ চলা্
িামসর্ জমনয্ না।্ তার্ কী্ হমি?্ িাসজটলরা্ কী্ মাজজ্ আটন্টমক্ টসটলং্ বথমক্ নামামত্
বপমরমে? 
 
িযান্ এক্ কটপ্ বিইটল্ প্রমফি্ বমমল্ ধমর্ ড্রাইভামরর্ বপেমনর্ টসমি্ িসল।্ প্রথম্
পাতায্ বতািডামনা্ গামলর্একটি্ বলামকর্েটি্ রমযমে।্ বলাকিামক্ বচনা্ বচনা্লাগল্
হযাটরর্কামে। 
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ওই্বলাকিা,্িলল্হযাটর্টনমজর্েন্ত্রণা্ভুমল,্ওমক্বতা্মাগল্টিটভর্ িমর্বিট মযমে। 
 
েটিিার্ টিমক্ এক্ নজর্ তাটকময্িযান্ মন্তিয্ করল,্ সাইরাস্ ব্ল্যাক,্ হ:্ ওর্  ির্
আটেল্মাগল্ টিটভত।্হযাটর্ত নও্পটত্রকার্পাতার্ টিমক্তাটকময্আমে্বিম ্ওিা্
ওর্হামত্টিময্িযান্িলল,্লাও,্তুমার্আমরা্পটত্রকা্পডা্উটচত। 
 
বমামিাটতর্আমলার্টিমক্পটত্রকািা্ধমর্হযাটর্পডল: 
 
ব্ল্যাক্এ নও্পলাতক 
সাইরাস্ ব্ল্যাক্ সম্ভিত্ আজকািান্ িুমগজ্ আিক্ সিমচময্ কু যাত্ িেী,্ এ নও্ ধরা্
পমডটন,্মযাটজক্মন্ত্রণালয্এর্সতযতা্স্বীকার্কমরমে।্মযাটজক্মন্ত্রণালমযর্িাটযত্বপ্রাপ্ত্
মন্ত্রী্কমণজটলযাস্ফাজ্আজ্সকামল্ িমলমেন্আমরা্ ব্ল্যাকমক্ ধরিার্জমনয্ সিজাত্মক্
বচষ্টা্চালাটে।্টতটন্োিুকর্সম্প্রিাযমক্িান্ত্থাকার্জমনয্আহ্বান্জাটনমযমেন। 
সংকি্ সম্পমকজ্ মাগল্ প্রধানমন্ত্রীমক্অিটহত্করার্ জনয্ ওযার্ লকমির্আন্তজজাটতক্
বফিামরিন্কামজর্সমামলাচনা্কমরমে।্টিরক্ত্ফাজ্এ্প্রসমি্িমলমেন, 
‘আমামক্জানামতই্ হমতা,্ বতামরাও্ বসিা্জামনা।্ ব্ল্যাক্একিা্ িদ্ধ্উন্মাি।্সকমলর্
জমনযই্মূটতজমান্ টিপি।্মাগল্অথিা্োিুকর্সকমলর্জমনযই্এিং্প্রধানমন্ত্রী্আমার্
কামে্ওযািা্কমরমেন্বে্ টতটন্ব্ল্যামকর্আসল্পটরচয্কামরা্কামেই্প্রকাি্করমিন্
না।্আর্করমলই্িা্টক্বক্তামক্টিশ্বাস্করমি?’ 
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মাগলমির্জানামনা্হমযমে্বে্ব্ল্যাক-এর্কামে্অস্ত্র্রমযমে।্এটিমক্োিুকর্সম্প্রিায্
আমরা্একটি্গণহতযার্আিংকা্করমে,্িামরা্িের্আমগ্ব্ল্যাকই্একসমি্বতরজনমক্
হতযা্কমরটেল্একটি্মাত্র্মযাটজকযাল্িাপ্টিময। 
 
হযাটর্আিার্ব্ল্যামকর্েটিিা্বি ল,্ভাঙামচারা্মু িার্মমধয্শুধু্বচা ্িুমিামকই্জযান্ত্
মমন্হমে।্বস্ক নও্ভযাম্পাযার্বিম টন,্ টকন্তু্ক্লামস্েটি্বিম মে,্েটিমত্ব্ল্যামকর্
টপেল্সািা্চামডা্বিম ্মমন্হমে্বেন্একিা্ভযাম্পাযার। 
 
ভযংকর্বচহারা্তাই্না!্িলল্িযান্হযাটরর্উপর্বচা ্বরম । 
 
কাগজিা্ ওর্ হামত্ টফটরময্ টিমত্ টিমত্ হযাটর্ িলল,্ এক্ িামপ্ বলাকিা্ বতমরাজন্
মানুষ্মক্হতযা্কমরমে। 
 
ইমযপ!্িলল্িযান,্এিং্প্রকামিয্ টিটনর্ বিলায্িহুত্বলামকর্ বচাম র্সামমন।্িড্
একিা্মুটসমতই্হময্টগমযটেল,্তাই্না,্আটণজ? 
 
এরর!্আটণজর্গলা্ বথমক্গম্ভীর্িব্দ্বির্হমলা।্এিার্হযাটরর্ টিমক্বচযারিা্ ঘুটরময্
িযান্িলল,্ব্ল্যাক্কার্সমথজক্টেল,্তুটম্জান্কার? 
 
বকানরকম্টচন্তা্ভািনা্না্কমরই্হযাটর্িমল্বফলল,্কার্আিার্বভামন্ডমমািজ-এর। 
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িযামনর্ মুম র্ ব্রমণর্ িাগগুমলা্ সািা্ হময্ বগমলা।্ টিযাটরংিামক্আটলজ্ এত্ বজামর্
বঘারামলা্বে্িাসিামক্এডামনার্জমনয্একিা্বগািা্ফামজ্হাউজ্লাটফময্একপামি্সমর্
বগমলা। 
 
মমন্হয্বতামার্মাথা্ ারাপ্হময্বগমে,্টচৎকার্কমর্উিল্িযান,্নাম্িুলে্কীমসর্
জনয্তুটম? 
 
 তাডাতাটড্হযাটর্িমল্বফলল,্িুঃট ত,্আটম,্আটম,্মামন্ভুমল্টগমযটেলাম… 
 
ভুমল্ টগমযটেমল!্ বকানরকমম্িলল্িযান,্ টিশ্বাস্কমরা্এ নও্আমার্ িুক্ধক্ধক্
করমে… 
 
তাহমল্ ব্ল্যাক্ টেল্ মামন্ তুটম–জামনা–কার্ সমথজক,্ অমনকিা্ মাফ্ চাওযার্ ভটিমতই্
িলল্হযাটর। 
 
িযান্আিার্ িকর্ িকর্ শুরু্ করল,্ টপটচ্চ্ হযাটর্ পিার্ ে ন্ ইউমনা—হুর’র্ হযাটর্
কুটিতভামি্ পযামন্টর্ কঁুচমক্ োওযা্ জাযগািা্ সমান্ করমে–মুম ািিা্ উমম্মাচন্ কমর্
বফলল,্ত ন্ওর্িমলর্সকলমকই্ধমর্বফলা্হমলা,্তাই্না্অটন?্সিাই্মমন্করল্
এিার্সি্ বিষ্।্ইউ–বনা–হুঁ্ বনই,্অমনমকই্ধরা্পমড্ বগমে,্অনযরা্সি্িাণ্ডা্ বমমর্
বগমলা।্ টকন্তু্সাইরাস্ ব্ল্যাক্ িমিার্পাত্র্ নয।্আটম্শুমনটে্ বস্আিা্করত্ষমতা্
ি ল্করমল্বসই্হমি্িুই্নম্বর্িযটক্ত। 
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োই্ বহাক্ওরা্ ব্ল্যাকমক্একিা্ রাস্তার্ মাঝ ামন্ বকাণিাসা্কমর্ বফলল।্ রাস্তা্ ভটতজ্
মাগল।্ব্ল্যাক্ওর্োিুর্কাটিিা্ বির্কমর্রাস্তািামকই্ িুই্ভাগ্কমর্ টফলল।্অমটন্
একজন্োিুকর্আর্এক্িজন্মাগল্ওই্ফাঁমকর্ টভতমর্হাটরময্বগমলা্ টচরটিমনর্
জনয।্ওহ!্বস্টক্ভযংকর্িৃিয।্তুটম্জামনা্এরপর্ব্ল্যাক্টক্বকারল?্নািকীযভামি্
টফস্টফস্কমর্িলল্িযান। 
 
কী?্হযাটরর্প্রশ্ন। 
 
হাসল।্ ও ামন্ িাঁটডময্ টস্ টক্ অট্টহাটস্ ওর।্ মযাটজক্ মন্ত্রণালমযর্ বলামকরা্ ে ন্
বপৌঁোমলা্ও ামন,্বস্ওমির্সামথ্বগমলা্টিনা্আপটত্তমতই।্ত নও্হাসমে।্একিা্িদ্ধ্
পাগল,্তাই্না্আটণজ? 
 
আজকািামন্ োওযার্আমগ্ েটি্ নাও্ হময্ থামক্ তমি্ এতটিমন্ টনশ্চযই্ হময্ বগমে্
িলল্ আটণজ্ টনচু্ গলায।্ বে্ ভযংকর্ জাযগা্ ও ামন্ পা্ রা ার্ আমগ্ আটম্ টনমজই্
টনজমক্বিষ্্কমর্বফলতাম।্ো্ও্কমরমে্ওিাই্ওর্জনয্এমকিামর্টিক্জাযগা…. 
 
কাগমজর্ েটিিা্ বি মত্ বি মত্ টিড্ টিড্ কমর্ িলল্ িযান,্ এ ন্ এই্ ভযংকর্
টপিাচিা্ িাইমর।্ এর্ আমগ্ ক নই্ বকউ্ আজকািান্ কারাগার্ বভমি্ বির্ হমত্
পামরটন।্ বির্ হমযমে্আণজ?্ টক্ কটর্ পারমলা্ বভমিই্ কুল্ টকনারা্ পাওযা্ োয্ না।্
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ভযািহ্িযাপার্তাই্না?্আমার্মমন্হয্না্আজকািান্গািজমির্হাত্বথমক্বস্িাঁচমত্
পারমি।্তাই্না্আণজ? 
 
টক্এক্অজানা্আিংকায্বকঁমপ্উিল্আটণজ। 
 
অনয্টকেু্িমলা্িযান।্আজকািামনর্কথা্উিমলই্আমার্তলমপমি্বকমন্বেন্টির্
টির্কমর্ওমি। 
 
অটনো্ সমেও্কাগজিা্ বরম ্ টিল্িযান্আর্ হযাটর্ নাইি্ িামসর্জানালায্ বহলান্
টিল।্ওর্ ুি্ ারাপ্লাগমে,্এমন্ ারাপ্আর্ক নই্লামগটন।্কেনায্বস্এ নই্
বি মত্পারমে্কমযক্রাত্পর্এই্িযানই্অনয্িাসোত্রীমির্িলমে,্ওই্ বে্হযাটর্
পিামরর্কথা্টনশ্চযই্শুমনে?্ওর্আটন্টমক্একিম্উটডময্টিমযটেল।্এই্িামস্এক্
রামত্বসও্চমডটেল্তাই্না্আণজ?্ও্ও্ত ন্পালাটেল। 
 
সাইরাস্ ব্ল্যামকর্ মমতাই্ হযাটরও্ বতা্ উইজািজমির্আইন্ বভমিমে।্ মাজজ্ আটন্ট্এমন্
বফালান্ ফুটলমযটেল্ বে্আজকািামন্ োওযার্জমনয্ওই্একিা্ঘিনাই্েমথষ্ট।্েটিও্
হযাটর্টনমজ্এই্আজকািান্বজলটি্সম্পমকজ্টকেুই্জামন্না্টকন্তু্োরাই্এর্সম্পমকজ্
িমল্এমকিামর্ভীত্সন্ত্রস্ত্হমযই্িমল।্বহাগািজস-এর্বগম্টিচার্হযাটিি্এই্আমগর্
িেরই্ বস ামন্ িুই্মাস্কাটিময্এমসমে।্হযাটিিমক্ে ন্িলা্ হমলা্ বকাথায্তামক্
পািামনা্হমে্ওর্ত নকার্বচহারায্টনমভজজাল্ভযিা্হযাটর্বকানটিনই্ভুলমত্পারমি্
না।্এিং্হযাটিি্হমে্হযাটরর্বি া্স্বে্সং যক্সাহসী্বলাকমির্মমধয্একজন। 
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অন্ধকামরর্ মমধয্ নাইি্ িাস্ েুমি্ চমলমে।্একসময্অযানজমলটসযা্ বথমক্আিারটিন্
বপৌঁেল।্এক্এক্কমর্ োিুকর্আর্িাইনীরা্ সি্ বনমম্ বগল।্ হযাটর্ত ন্ িামসর্
একমাত্র্োত্রী। 
 
হযা্বনটভল,্িলল্িযান্িুই্হামত্তাটল্িাটজময,্লন্ডমন্বকাথায? 
 
িাযগন্অযাটল,্জিাি্টিল্হযাটর। 
 
টিক্আমে,্িক্ত্কমর্িমসা.. 
 
িযাং 
 
ওরা্চযাটরং্েস্বরামির্ওপর্টিময্োমে।্হযাটর্বসাজা্হময্িসল।্টিটেংগুমলা্সি্
সংকুটচত্ হময্ নাইি্ িামসর্পথ্ বথমক্সমর্ োমে।্আকািিা্ হালকা্ হময্আসমে।্
কমযক্ ঘণ্টা্ তামক্আডামল্ থাকমত্ হমি।্ টিংগি্ ব ালা্ মাত্রই্ ও ামন্ বেমত্ হমি।্
তারপর্আিার্নতুন্োত্রা।্বকাথায?্বস্টনমজও্জামন্না। 
 
কডা্ বব্রক্চাপল্আটণজ।্নাইি্িাসিা্থামল্ বোট্ট্জীণজিীণজ্পাি,্ টলইটক্কলড্রন-এর্
সামমন,্এর্টিক্বপেমনই্রমযমে্িাযগন্অযাটলমত্বঢাকার্মযাটজক্পথ। 
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ধনযিাি,্আণজমক্লষয্কমর্িলল্হযাটর। 
 
িাস্বথমক্লাটফময্নামল্বস।্টনমজর্ট্রাংক্আর্বহিউইমগর্ াঁচািা্নামামত্সাহােয্
করল্িযানমক। 
 
তাহমল,্িলল্হযাটর,্িাই। 
 
িযামনর্ বকান্ প্রটতটেযা্ বনই।্ িামসর্ িরজায্ িাঁটডময্ একিৃটষ্টমত্ তাটকময্ আমে্
টলইটক্কলড্রমনর্আমধা্অন্ধকার্প্রমিিপমথর্টিমক। 
 
এই্বতা্হযাটর,্অন্ধকার্বথমক্কার্গলা্বিানা্বগল। 
 
ও্ বঘারার্ বচষ্টা্ করল,্ তার্ আমগই্ কাঁমধ্ হামতর্ বোঁযা্ বপল।্ টিক্ বসই্ সমযই্
টচৎকার্কমর্উিল্িযান,্টিশ্বাস্করমি্না্আণজ!্এটিমক্এমসা্জলটি্এমসা। 
 
হযাটর্ হামতর্ মাটলমকর্ টিমক্ মু ্ তুমল্ তাকামলা,্ ওর্ বপমি্ বক্ বেন্ িরমফর্ চাই্
বসঁটধময্ টিল–ও্ বসাজা্ কমণজটলযাস্ ফাজ-এর্ হামত্ এমস্ পমডমে।্ ফাজ্ মামন্ স্বযং্
মযাটজক্মন্ত্রণালমযর্িাটযত্বপ্রাপ্ত্মন্ত্রী। 
 
লাটফময্িযান্িামসর্িরজা্বথমক্রাস্তার্ওপর্নামল। 
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বনটভলমক্টক্িমল্িাকমলন?্মন্ত্রীমক্তার্উমত্তটজত্প্রশ্ন। 
 
বিমি াি্ফাজ্লম্বা্স্ট্রাইপি্বকাি্গাময্চডামনা,্িীতল্এিং্ক্লান্ত। 
 
বনটভল?,্টিরক্ত্পুনুচ্চারমণ্িলমলন,্বক্বনটভল?্ওমতা্হযাটর্পিার। 
 
উিামস্বচঁটচময্উিল্িযান,্আটম্জানতাম।্আণজ!্আণজ!্ভািমত্পামরা্বনটভল্আসমল্
বক?্ ও্ হমে্ হযাটর্ পিার।্ হযাঁ্ হযাঁ্ হযাটর্ পিার,্ ওই্ বে্আটম্ তার্ িাগিা্ বি মত্
পাটে। 
 
হযাঁ।,্ িলমলন্ ফাজ,্ নাইি্ িাস্ ওমক্ তুমল্ টনময্ ভামলাই্ কমরমে্ টকন্তু্ এ ন্
আমামিরমক্টলইটক্কলড্রমন্বঢাকা্িরকার..। 
 
ফাজ্ হযাটরর্ কাঁমধর্ ওপর্ হামতর্ চাপ্ িাডামলা।্ হযাটর্ িুঝমত্ পারমলা্ ওমক্ বকন্
ঘুটরময্িার-এর্বভতর্বঢাকামনা্হমে।্িার-এর্বপেন্বথমক্হযাটরমকন্হামত্ কঁুমজা্
একিা্বলাক্এটগময্এমলা।্বলাকিা্িম,্িার-এর্মাটলক। 
 
ওমক্বপমযমেন?্িলল্িম,্আপনামির্টকেু্চাই?্টিযার?্কটনযাক? 
 
সম্ভি্হমল্চা,্জিাি্টিমলন্মন্ত্রী।্হযাটরর্কাঁধ্বথমক্এ নও্ওর্হাত্সরামনা্হযটন। 
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বপেন্বথমক্িানা্বহঁচডার্টিকি্িব্দ্পাওযা্বগমলা।্িযান্এিং্আণজমক্বি া্বগমলা্
হযাটরর্িাক্স্বপিরা,্বহিউইমগর্ াঁচা্বিমন্িুমন্টনময্আসমে।্চারটিক্তাকামে,্ওরা্
উমত্তটজত। 
 
বনটভল্তুটম্বতা্িমলাটন্আসমল্তুটম্বক?্িাঁত্বকটলময্িলল্িযান্আর্ওর্কাঁমধর্
ওপর্টিময,্উঁটক্টিমে্আটণজর্বপঁচার্মমতা্মু  ানা। 
 
ফাজ্িলমলন,্িম,্একিা্প্রাইমভি্রুম্টেজ। 
 
টিিায্িযান্আর্আটণজমক্বিজার্মুম ্িলল্হযাটর।্িম্ফাজমক্িার-এর্পযামসজিার্
টিমক্ইিারা্করল। 
 
টিিায,্বনটভল,্বজামরর্সমি্িলল্িযান। 
 
িমমর্হযাটরমকমনর্বপেন্বপেন্ফাজ্হযাটরমক্টনময্চলল,্সরু্পযামসজিা্ধমর্এটগময্
ওরা্ একিা্ িসার্ ঘমর্ চমল্ এমলা।্ িম্ িুই্ আঙুমল্ টক্লক্ করমল্ ফাযারমেসিামত্
আগুন্ধমর্বগমলা।্মাথা্নুইময্বিা্কমর্টিিায্টনল্বস। 
 
িমসা,্আগুমনর্কামে্একটি্বচযার্বিট ময্ওমক্িসমত্িলমলন্মন্ত্রী্ফাজ। 
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হযাটর্ িসমলা।্ বভতমর্ বভতমর্ ভময্ টসঁটিময্আমে্ ও।্ লম্বা্স্ট্রাইপি্ বকাতজািা্  ুমল্
একপামি্েুঁমড্বফলমলন্ফাজ।্িিল্িীন্সুমির্পযান্টিামক্ওপমরর্টিমক্তুমল্হযাটরর্
উমল্টাটিমক্িসমলন। 
 
হযাটর,্আটম্কমণজটলযাস্ফাজ,্মযাটজক্মন্ত্রণালমযর্িাটযত্বপ্রাপ্ত্মন্ত্রী। 
 
 িরিা্হযাটরর্অজানা্নয।্টকন্তু্মন্ত্রীমক্ওর্জানা্সম্পমকজ্ধারণা্না্বিযাই্ভামলা।্
বট্রর্ওপর্চামযর্পি্আর্বিাি্সাটজময্িম্আিার্হাটজর্হমলা।্ফাজ্এিং্হযাটরর্
মাঝ ামনর্বিটিমল্বট্রিা্বরম ্চমল্বগমলা।্োওযার্সময্িরজািা্িন্ধ্কমর্বগমলা। 
 
বেভামি্বতামার্আটন্টর্িাসা্বথমক্পাটলমযে্আমামিরমক্বতা্ভযই্পাইময্টিমযটেমল।্
এমকিামর্আত্মারাম্ াঁচা্োডা্হময্টগমযটেল,্হযাটরমক্উমেমিয্কমর্এতষমণ্িলমলন্
ফাজ।্টকন্তু্এ ন্তুটম্টনরাপি…্বতামার্ভমযর্টকেু্বনই। 
 
বিামি্মা ন্লাটগময্ফাজ্বেিিা্হযাটরর্টিমক্বিমল্টিল। 
 
 াও।্ মমন্ হমে্ তুটম্ ভময্আধমরা্ হময্ বগমো…্ এ ন্ তুটম্ বজমন্  ুটি্ হমি্ বে্
বতামার্আটন্ট্মাজজ্িাসজটলর্িুঃ জনকভামি্ফুমল্ওিার্ঘিনাটিমক্আমরা্সামাল্টিময্
বফমলটে।্ িুঘজিনাজটনত্ মযাটজক্ টিভামগর্ িুইজন্সিসয্কমযক্ ঘন্টা্আমগ্প্রাইমভি্
ড্রাইমভ্চমল্বগমে।্টমস্িাসজটলমক্ফুমিা্কমর্স্বাভাটিক্আকৃটতমত্টনময্আসা্হমযমে্
এিং্তার্সৃ্মটতমক্সংস্কার্করা্হমযমে।্ওই্ঘিনাটি্তার্আর্মমন্থাকমি্না,্বসই্
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িযিস্থাও্করা্হময্বগমে।্তাহমল্টমিার্হযাটর্সি্কুে্টিক্হযায্এিং্কামরা্বকান্
ষটতও্হমলা্না,্টক্িমলা? 
 
চামযর্কামপর্ওপর্ টিময্ফাজ্বি ল্হযাটরমক্প্রসন্ন্িৃটষ্টমত,্ বেন্চাচা্বি মে্ টপ্রয্
ভাটতজামক।্ হযাটর্ টনমজর্কানমক্ টিশ্বাস্করমত্পারমলা্ না।্ টকেু্ িলার্জমনয্ মু ্
 ুলল।্িলার্মমতা্টকেুই্বভমি্বপল্না।্আিার্মু ্িন্ধ্কমর্বফলল। 
 
আহ্ হযাটর্ বতামার্ আংকল্ এিং্ আটন্ট্ সম্পমকজ্ ভািে।্ প্রথমম্ তারা্ ভীষ্ণ্ বষমপ্
টগমযটেল্সমেহ্বনই।্এ ন্অিিয্বহাগািজস-এ্খ্রীিমাস্আর্ইিার্কািামনার্পর্
গরমমর্েুটিমত্ওরা্বতামামক্িাসায্বপমল্আপটত্ত্করমি্না। 
 
হযাটর্গলািা্পটরষ্কার্করল। 
 
খ্রীিমাস্আর্ইিার্েুটিমত্সিসমযই্আটম্বহাগািজস-এ্থাটক।্আর্প্রাইমভি্ড্রাইমভ্
টফমর্বেমত্চাই্না। 
 
এত্ রাগ্কমর্ না।্ মাথা্ িান্ডা্ হমল্ টনশ্চযই্ তুটম্ অনযরকম্ ভািমি।্ ওরাই্ বতামার্
রমক্তর্িন্ধন,্পটরিার।্মমনর্গভীমর্বতামরা্এমক্অনযমক্পেেই্কর। 
 
ফাজ-এর্ ভুল্ ভাঙামনার্ কথা্ এ ন্আর্ হযাটর্ ভািমে্ না।্ ও্ ভািমে্ ওর্ টনমজর্
ভটিষ্যমতর্কথা।্এরপর্ওর্কী্হমি? 
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এ ন্িাকী্ থাকল্শুধু্ বতামার্ েুটির্ বিষ্্ িুই্সপ্তাহ।্এই্ িুই্সপ্তাহ্ তুটম্ বকাথায্
কািামি?্ আমরকিা্ বিামি্ মা ন্ লাগামত্ লাগামত্ হযাটরমক্ প্রশ্ন্ করমলন্ ফাজ।্
উত্তরিাও্ টনমজই্ টিমলন,্ আমার্ প্রস্তাি্ হমে্ তুটম্ এই ামন্ মামন্ এই্ টলইটক্
কলড্রমনই্একিা্রুম্টনময… 
 
টকন্তু্আমার্িাটস্তর্কী্হমি?্হিাৎ্কমরই্িমল্বফলল্হযাটর। 
 
এিার্বচা ্টপি্টপি্কমর্হযাটরর্টিমক্তাকামলন্মযাটজক্মন্ত্রণালমযর্িাটযত্বপ্রাপ্ত্মন্ত্রী্
মমহািয। 
 
িাটস্ত? 
 
আটম্বে্আইন্বভমিটে,্হযাটর্িলল,্অপ্রাপ্তিযস্কমির্মযাটজক্প্রযাকটিস্করার্টিরুমদ্ধ্
বে্টিটে্রমযমে্বসই্টিটে্অমানয্করার্কী্হমি? 
 
ওরকম্তুে্একিা্ঘিনার্জমনয্টনশ্চযই্আমরা্বতামামক্বকান্িাটস্ত্বিি্না,্হামতর্
বিািিা্ নাডামত্ নাডামত্ অধধমেজর্ সমি্ িলমলন্ ফাজ,্ ওিা্ একিা্ অযাকটসমিন্ট।্
আংকল্িা্আটন্টমক্বফালামনার্জমনয্আমরা্কাউমক্আজকািামন্পািাই্না। 
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টকন্তু্ওর্সমি্হযাটরর্ মযাটজক্মন্ত্রণালমযর্ বে্অতীত্রফাগুমলা্ হমযটেল্তার্ বকান্
টমল্ বনই।্ গত্ িের্ একিা্ গৃহ-িাইনী্ আমার্আংকল-এর্ ঘমর্ একিা্ পুটিং্ নষ্ট্
কমরটেল্ িমল্ আমামক্ সরকাটরভামি্ সতকজ্ কমর্ বিযা্ হমযটেল।্ মযাটজক্ মন্ত্রণালয্
িমলটেল্ও ামন্আর্বকান্োিু্হমল্আমামক্বহাগািজস্বথমক্িটহষ্কার্করা্হমি। 
 
হযাটরর্ বচা ্ েটি্ ভুল্ না্ বিম ্ থামক,্ ফাজমক্ হিাৎ্ টিব্রতই্ মমন্ হমলা।্ অিস্থার্
পটরিতজন্ হয্ হযাটর–আমামির্ অমনক্ টকেুই্ টিমিচনায্ টনমত্ হয…্ তুটম্ টনশ্চযই্
িটহসৃ্কত্হমত্চাওনা? 
 
অিিযই্না। 
 
তাহমল্আর্এত্কথা্ বকন,্নাও্এ ন্ বিাি্ াও,্আটম্ টগময্ বি টে্িম্ বতামার্
রুমিা্টিক্কমরমে্টকনা,্িমল্বহমলিুমল্ঘর্বথমক্বিটরময্বগমলন্ফাজ। 
 
একিা্রহসয্ টনশ্চযই্আমে,্ভািমলা্হযাটর,্না্হমল্মন্ত্রী্ফাজ্ বকন্তার্জমনয্এই্
টলইটক্কলড্রমন্অত্রামত্অমপষা্করমিন,্েটি্না্বস্ো্কমরমে্তার্জমনয্িাটস্ত্
বিযার্ িযাপার্ থামক।্ মযাটজক্ মন্ত্রণালমযর্ িাটযত্বপ্রাপ্ত্ মন্ত্রী,্ টনমজ্ অপ্রাপ্তিযস্কমির্
মযাটজক্প্রযাকটিস্সংোন্ত্অপরামধর্সমি্ েুক্ত্হময্পডমিন্এিাও্ বকান্স্বাভাটিক্
ঘিনা্নয। 
 
ফাজ্টফমর্এমলন।্হযাটরর্টচন্তায্িাধা্পডল। 
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এগামরা্নম্বর্রুম্ াটল্আমে,্িলমলন্ফাজ,্আমার্মমন্হয্ও ামন্বতামার্ভামলাই্
লাগমি।্আর্একিা্ টিষ্য,্আটম্চাই্না্তুটম্মাগল্লন্ডমন্ঘুমর্বিডাও।্আিা্কটর্
িযাপারিা্ তুটম্ িুঝমি।্িাযগন্অযাটলর্মমধযই্থাকমি্এিং্অন্ধকার্ হওযার্আমগই্
এ ামন্ টফমর্ আসমত্ হমি।্ তুটম্ টনশ্চযই্ িুঝমত্ পারে্ আমার্ হময্ িম্ বতামার্
গটতটিটধর্ওপর্নজর্রা মি। 
 
টিক্আমে,্ধীমর্ধীমর্িলল্হযাটর,্টকন্তু্বকন? 
 
আমরা্আিার্ বতামামক্হারামত্চাই্না,্ফামজর্সহাসয্মন্তিয,্না্না্ বসিাও্হযমতা্
নয…্এইভামি্আমরা্জানমত্পারমিা্তুটম্আমো্বকাথায…্িুঝমতই্পারমো…্মামন… 
 
এ ন্আমামক্ বেমত্ হমে।্অমনক্কাজ্পমড্আমে্জানত,্ বিারাকািা্আল ািািা্
তুমল্টনমত্টনমত্িলমলন্ফাজ। 
 
ব্ল্যামকর্িযাপামর্ভাগয্সুপ্রসন্ন্হমলা?্মামন্বকান্ ির..্হযাটর্টজজ্ঞাসা্করল। 
 
আল ািািা্পরটেমলন্ফাজ,্আঙুল্টপেমল্বগল। 
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টক্িলমল?্ওহ!্তুটমও্শুমনে্না,্মামন্এ নও্ওমক্ধরা্োযটন্িমি,্তমি্ধরা্ওমক্
পডমতই্ হমি।্ সমমযর্ িযাপার্ মাত্র।্আজকািামনর্ ওরা্ ক নই্ িযথজ্ হয্ না।্ ওরা্
ভীষ্ণ্বষমপ্আমে।্আটম্ওমিরমক্এমন্বষপমত্বিট টন্ক নও। 
 
আমামক্এ ন্বেমতই্হমে।্হাত্িাটডময্টিল্ফাজ।্করমিজন্করমত্করমত্হযাটরর্
মাথায্একিা্আইটিযা্এমলা। 
 
টমিার্টমটনিার্আপনামক্একিা্কথা্িলমত্পাটর?্িলল্বস। 
 
স্বেমে। 
 
বহাগািজস-এর্ থািজ্ ইযামর্ হগসটমি-এ্ োওযার্ অনুমটত্ বিযা্ হয।্ টকন্তু্ আমার্
আংকল-আটন্ট্অনুমমািন্ফরম-এ্স্বাষর্কমরনটন।্আপটন্করমত্পামরন্না? 
 
মন্ত্রী্ফাজমক্এ ন্আিার্টিব্রত্হমত্বি া্বগমলা। 
 
না,্না,্িুঃট ত্হযাটর,্আটম্বতামার্টপতাও্নই্অটভভািকও্নই 
 
টকন্তু্আপটন্বতা্মযাটজক্মন্ত্রণালমযর্মাননীয্মন্ত্রী,্আপটন্েটি্পারটমিন্বিন। 
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না,্ আটম্ িুঃট ত।্ টনযম্ টনযমই,্ এিার্ ফাজ্ বসাজা্ সাপিা্ িমল্ বফলল।্ হযমতা্
আগামী্ িের্ বেমত্ পারমি।্ আসমল্ আটম্ মমন্ করটে্ বতামার্ হগসটমমি্ োওযাই্
বিাধহয্টিক্নয…্হযাঁ্বসিাই্বিাধহয্টিক…্আো্আমামক্এ ন্বেমত্হমি।্ভামলা্
বথমকা।্এঞ্জয্ইওরমসল্ফ। 
 
বিষ্্একিা্ হাটস্ টিময্ হযাটরর্ হাতিা্আিার্ মিজন্কমর্রুম্ বথমক্ বিটরময্ বগমলন্
ফাজ। 
 
টস্মত্হামসয্িম্এটগময্এমলা্হযাটরর্টিমক। 
 
টমিার্পিার্েটি্আমার্সমি্আমসন।্আটম্আপনার্টজটনসগুমলা্এরই্মমধয্ওপমর্
টনময্বগটে। 
 
িমমক্অনুসরণ্করল্হযাটর।্চমৎকার্একটি্কামির্ টসঁটড্ টিময্ওরা্বিাতালায্উমি্
এমলা।্টপতল্টিময্এগামরা্বল া্িরজািা্ওর্জমনয্ ুমল্টিল্িম। 
 
বভতমর্চমৎকার্আরামিাযক্টিোনা,্ওক্কামির্কমযকটি্ফাটনজচার,্ফাযার–বেসিামত্
আগুন্জ্বলমে।্এিং্ওযািজমরামির্ওপমর্িমস 
 
বহিউইগ!্টিস্মময্হতিাক্হযাটর। 
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িরফ্সািা্বপঁচািা্ওর্বিাঁি্িুমিা্নাচামলা।্উমড্এমস্িসমলা্হযাটরর্হামত। 
 
 ুি্স্মািজ্ বপঁচা্আপনার্ টমিার্ হযাটর,্ িলল্ িম।্আপনার্ টিক্ পাঁচ্ টমটনি্ পমরই্
এ ামন্এমসমে।্বকান্টকেু্িরকার্হমল্চাইমত্সংমকাচ্করমিন্না। 
 
মাথািা্একিার্নুইময্চমল্বগমলা্িম। 
 
টিমনা্হময্অমনকষণ্ টিোনার্ওপরই্িমস্থাকমলা্হযাটর।্ধীমর্ধীমর্হাত্ িুলামলা্
বহিউইমগর্মাথায।্িাইমরর্আকািিা্দ্রুত্রং্িিলামে।্ঘন্ম মটল্নীল্বথমক্িাণ্ডা্
টিমলর্ ধূসর,্ তারপর্ ধীমর্ ধীমর্ বসানা্ বমিামনা্ বগালাপীমত।্ হযাটরর্ কামে্ পুমরা্
িযাপারিা্এ নও্অটিশ্বাসয্বিকমে।্মাত্র্কমযক্ঘন্টা্আমগ্বস্প্রাইমভি্ড্রাইভ্বেমড্
এমসমে।্তামক্এ মনা্বহাগািজস্বথমক্িটহষ্কার্করা্হযটন।্এিং্তার্সামমন্রমযমে্
িুিুমিা্িাসজটল্মুক্ত্সপ্তাহ। 
 
হাই্তুমল্বহিউইগমক্শুটনময্শুটনময্িলল,্িড্অস্বাভাটিক্একিা্রাত্বগমলা্বহ! 
 
এিং্সিান্টচৎ্হময্শুময্পডল্টিোনায।্চিমািাও্ ুলল্না। 
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দ্য র রক ক ড্রন 
 
অদু্ভত্এই্স্বাধীনতার্সমি্ টনমজমক্ াপ্ াওযামত্হযাটরর্কমযকটিন্ বলমগ্ বগমলা।্
এর্আমগ্ক নই,্ক নই্বস্টনমজর্ইমেমমতা্টিোনা্বথমক্উিমত্পামরটন।্অথিা্
ে ন্ো্বচমযমে্তা্ব মত্পামরটন।্এমনটক্বস্বে ামন্ ুটি্বস ামনই্বেমত্পারমে,্
অিিয্ োওযািা্ েতষণ্ িাযাগন্ অযাটলর্ মমধয্ থাকমে্ এিং্ বেমহতু্ এই্ লম্বা্ সান্
িাঁধামনা্গটলিার্মমধযই্িুটনযার্সিমচময্আকষ্জণীয্োিুর্বিাকানগুমলা্রমযমে,্হযাটরর্
বকান্ি ্বনই্ফাজমক্বিযা্কথার্ব লাপ্কমর্আিার্মাগল্জগমত্ঘুমর্বিডািার। 
 
সকামলর্ নাস্তািা্ হযাটর্ টলটক্ কলড্রমনই্ সারমত্ পেে্ করত।্ নাস্তার্ বিটিমল্
অনযানযমির্সাষাৎ্টমলমতা।্ও্বিি্মজা্কমরই্বি মতা্অনযমিরমক।্বোি্বোি্সি্
িাইনী্িাম্ বথমক্এমসমে্এক্ িুটিমনর্জনয্িটপং্করমত।্ িুমডা্ িুিজল্সি্িাইনী,্
ট্রােটফগুমরিন্ িুমি্ পটত্রকায্ প্রকাটিত্ বল া্ টনময্ তকজ্ করমে।্ িনয্ বি মত্ সি্
োিুকর।্নাস্তা্ াওযার্পর্বপেমনর্উমিামন্টগময্তার্োিু্কাটি্টিময্িািটিমনর্িাঁ্
টিমকর্ ওপমরর্ ইিিায্ আমস্ত্ কমর্ বিাকা্ টিমতই্ বিযামলর্ মমধয্ িাযাগন্ অযাটল্
োওযার্ পথিা্  ুমল্ বেত।্ িীমষ্মর্ লম্বা্ বরৌরামলাটকত্ টিনগুটল্ হযাটর্ কাটিময্ টিত্
বিাকানগুটল্ ঘুমর্ ঘুমর।্ বিাকামনর্ িাইমর্ িসামনা্ রংমিরং-এর্ িড্ িড্ োতার্ টনমচ্
িমস।্ ও ামন্ নানাধরমনর্ সি্ োিুকর্ আর্ িাইনীমির্ বি া্ বতা্ পাওযা্ বেতই,্
এমনটক্ওমির্টিটচত্র্সি্কথাও্শুনমত্ওর্ভামলা্লাগমতা।্এ ন্আর্কম্বমলর্টনমচ্
লুটকময্ হযাটরমক্ বহামওযাকজ্ করমত্ হমে্ না।্ বলামরন্ বফারমিঙু্কর্ আইসেীম্
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পারলামরর্ বরৌমরাজ্জ্বল্ টিমন্ িমস্ বস্ তার্ বহামওযাকজ্ করমে।্ এমনটক্ বলামরন্
বফারমিসু্ক,্বে্টকনা্মধযেুমগর্িাইনী্বপাডামনা্সম্পমকজ্অমনকটকেুই্জামন,্বস্পেজন্ত্
তামক্মামঝ্মামঝ্সাহােয্করমে। 
 
ইমতামমধয্ টিংগমির্ লকামর্ রা া্ অথজ্ বথমক্ হযাটর্ ওর্ বসানার্ গযাটলযন,্ রূপার্
টসকলস্ এিং্ বব্রাঞ্জ্ নািগুমলা্ বির্ কমর্ বফমলমে।্ টকন্তু্ তামত্ হমযমে্ আর্ এক্
মুটসিত।্ টনমজমক্ওর্প্রচণ্ডভামি্ টনযন্ত্রণ্করমত্হমে্ রমচর্িযাপামর।্িারিার্ওর্
টনমজমক্ িাসামত্ হমে্আমামক্ বহাগািজস-এ্আমরা্ পাঁচ্ িের্ পডার্  রচ্ বোগামত্
হমি।্িইমযর্জমনয্িাসজটলমির্কামে্হাত্পাতািা্টনশ্চযই্সু কর্টকেু্হমি্না।্তমি্
টলটক্কলড্রমন্আসার্এক্সপ্তাহ্পর্তার্টনযন্ত্রণ্ষমতার্পরীষা্হময্বগমলা,্ টপ্রয্
বিাকান্ বকাযাটলটি্ কুইটিচ্ সাোইজ-এ।্ টভড্ বিম ্ একটিন্ হযাটর্ ওই্ বিাকানিার্
টিমক্এটগময্বগমলা।্সিাই্ টক্বেন্বি মে।্ টভড্বিমল্বগল্সামমন।্চারটিমক্সি্
উমত্তটজত্ োিুকর্আর্িাইনী।্অসু্ফি্ মুগ্ধ্উচ্চারমণ্সি্প্রিংসা্করমে।্এমকিামর্
সামমন্ টগময্ হযাটর্ বি মত্ বপমলা্ বে্ টজটনসিা্ িটক্তিালী্ চুম্বমকর্ মমতা্ প্রিলভামি্
আকষ্জণ্ কমর্ বরম মে্ সকলমক।্ নতুন্ একটি্ িযামন্ডর্ ওপর্ িাঁড্ করামনা্ তার্
সারাজীিমন্বি া্সিমচময্সুের্টিস্মযকরভামি্সুের,্োিুর্ব্রুম। 
 
বচৌমকা্ মুম া্ এক্ োিুকর্ তার্ সাথীমক্ িলমলা,্ সমিমাত্র্ বিটরমযমে…্ টকন্তু্
বপ্রামিািাইপ…। 
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এিা্িুটনযার্সিমচময্দ্রুতগামী্ব্রুম্তাই্না্িযাি,্িলল্হযাটরর্বচমযও্বোি্একটি্
বেমল্ওর্িািার্হাত্ধমর্ঝুলমত্ঝুলমত। 
 
আইটরি্ ইন্টারনযািনাল্ টিম্ এরকম্ সাতটি্ ব্রুমমর্ অিজার্ টিমযমে্ এিং্ এগুমলা্
টিশ্বকামপর্ জমনয্ হি্ বফভাটরি;্ টভমডর্ উমেমিয্ িলমলা্ বিাকামনর্ মাটলক।্ হযাটরর্
সামমন্ বথমক্ টিিালমিহী্ এক্ িাইনী্ সমর্ বগমলা।্ এতষমণ্ ও্ ব্রুমমর্ পামির্
বনাটিিিা্পডমত্পারমে: 
 
িয্ফাযারমিাল্ট 
সিজাধুটনক্বরটসং্েম।্োইমযর্দতটর্সুপার–ফাইন্হাতল।্আলািা্কমর্িাোই্করা্
প্রমতযকটি্ িাচজ্ কাটিমক্ এমরািাযনাটমক্স্ উৎকষ্জতায্ দতটর্ করা্ হমযমে্ ো্
ফাযারমিাল্টমক্ টিমযমে্ অনটতেময্ ভারসাময্ এিং্ কমরমে্ টপন্ পমযন্ট্ টনভুজল।্
ফাযারমিাল্ট্মাত্র্িি্বসমকমন্ডর্মমধয্ঘণ্টায্০–১৫০্মাইল্গটত্তুলমত্পামর।্এিং্
এর্রমযমে্এমন্বব্রক্টসসমিম্ো্মুগ্ধ্না্কমর্পামরই্না।্মূলয্অনুমরামধ। 
 
মূলয্অনুমরামধ্কতিা্বসানার্মুরা্লাগমি্ফাযারমিাল্টর্জমনয্হযাটর্ভািমতও্চায্না।্
সারাজীিমন্হযাটর্বিাধহয্এমন্কমর্আর্টকেু্চাযটন।্আিার্তার্টনম্বাস্িুই্হাজার্
েম্ টিময্একটিও্ কুইটিচ্মযাচ্হামরটন্ বস,্তার্অমন্একটি্ব্রুম্থাকমত্ টিংগি্
বথমক্বতালা্িাকাপযসা্বিষ্্করার্বকান্মামন্হয্না।্হযাটর্আর্িাম্টজজ্ঞাসা্করল্
না,্ টকন্তু্ প্রায্ প্রটতটিনই্ ঘুমর্ টফমর্ বেত্ ফাযারমিাল্টমক্ বি মত।্ তমি্ টকেু্ টকেু্
টজটনস্বে্তামক্টকনমত্হযটন্তা্নয।্সু্কমলর্বপািাক্িানামত্হমযমে্আমগরিা্টেঁমড্
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োওযায।্ইসু্কমলর্িইও্টকনমত্হমযমে।্এর্মমধয্নতুন্িুটি্ টিষ্মযর্িইও্রমযমে–
মযাটজকযাল্জীমির্েত্ন্এিং্টিভাইমনিন-এর্ওপর। 
 
িইমযর্ বিাকামনর্কাঁমচর্মধয্ টিময্তাটকময্হযাটর্অিাকই্হমলা।্িড্িড্সাইমজর্
বস্পল্ িুক্ (োিু্ বিানার্ িই)-এর্িিমল্কাঁমচর্ওপামর্ বলাহার্একটি্ িডসড্ াঁচা্
বি মত্বপমলা।্ াঁচার্মমধয্টি্মনিার্িুক্অফ্মনিারস-এর্একি্কটপ্রমযমে।্
 াঁচার্ বভতমর্ িইমযর্ বঘঁডা্পাতা্এটিক্ওটিক্উডমে,্ িইগুমলা্একিা্আমরকিার্
সামথ্ঝাপিাঝাঁপটি্করমে্বেন্মিেুদ্ধ্করমে্এিং্একিা্আমরকিামক্টেঁডমে। 
 
হযাটর্ওর্িুক্ টলি্বির্কমর্ টমটলময্ টনল।্ টলমি্ টি্মনিার্ িুক্অফ্মনিারস্
রমযমে্মযাটচকযাল্জীমির্েত্ন্টিষ্যক্বসি্িই্টহমসমি। 
 
হযাটর্ লাটরি্ অযান্ড্ ব্ল্িস-এ্ ঢুকমলা,্ হন্তিন্ত্ হময্ মযামনজার্ েুমি্ এমলা।্ িলল,্
বহাগািজস-এর্নতুন্িই্লাগমি? 
 
হযাঁ,্িলল্হযাটর,্আমার্িরকার… 
 
সমর্িাডঁাও,্িলল্মযামনজার্অটস্থরভামি,্হযাটরমক্একপামি্সটরময্ টিল।্একমজাডা্
 ুিই্ পুরু্ গ্লাভস্ বির্ কমর্ হামত্ পরমলা,্ একিা্ িড্ বগাল্ মাথা্ লাটি্ হামত্ টনময্
মনিার্িুক্ াঁচার্টিমক্এটগময্বগল। 
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িাঁডাও,্িলল্হযাটর,্আমার্আমে্ওর্একিা। 
 
বতামার্আমে?্মযামনজার্ বেন্বিঁমচ্ বগমলা,্ঈশ্বরমক্ধনযিাি।্এ্ টনময্সকাল্বথমক্
পাঁচিার্আোন্ত্হমযটে। 
 
বকান্টকেু্বভঁডার্বজার্একিা্িব্দ্বিানা্বগমলা।্িুইিা্মনিার্িুক্টমমল্একিামক্
বচমপ্ধমর্টেঁমড্িুকরা্িুকরা্করমে।্ওরই্আওযাজ। 
 
আমর্থাম!্থাম!্বচঁটচময্উিল্মযামনজার।্হামতর্লাটিিা্ াঁচার্বভতমর্ঢুটকময্ টিময্
িইগুমলামক্ টিটেন্ন্ করল।্আটম্আর্ এ্ িই্ রা টে্ না।্ ক নও্ না।্আমার্ মমন্
হমযটেল্ ে ন্আমরা্ ইনটভটজিল্ িুক্অফ্ইনটভটজটিটলটি্ টকমন্ বরম টেলাম্ বসিাই্
টেল্আমামির্সিমচময্ ারাপ্সময।্লা ্লা ্িাকা্িাম্অথচ্লাভ্বতা্িূমরর্কথা্
িামই্উমি্আমসটন।্মামন্আর্বকান্িইমযর্িরকার্আমে্বতামার? 
 
হযাঁ,্িলল্হযাটর্ওর্িুক্টলমির্টিমক্বচা ্বরম ।্কযাসান্দ্রা্ভাব্ল্াতটস্কর্ভটিষ্যতমক্
কুযািা্মুক্তকরণ্িইিা্িরকার। 
 
হু্ টিভাইমনিন্ শুরু্ করে,্ িলল্ মযামনজার।্ হামতর্ গ্লাভস্  ুলমত্  ুলমত্ হযাটরমক্
বিাকামনর্ বপেন্ টিমক্ টনময্ বগমলা।্ িইমযর্ একিা্ কণজার্ রমযমে্ বস ামন্ ভাগয্
গণনার্ ওপর।্ বোি্ একিা্ বিটিমলর্ ওপর্ অটনশ্চযতা্ সম্পমকজ্ ভটিষ্যতিাণী,্ ভাগয্
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ে ন্টিরুমদ্ধ্োয:্অটভঘাত্এিং্ভািা্িল্বথমক্টনমজমক্রষাকরণ্জাতীয্িই্সূ্তপ্
করা্আমে। 
 
বমািা্ একিা্ কামলা্ িাইটন্ডং্ করা্ িই্ নাটমময্ মযামনজার্ িলল,্ এই্ বে্ িইিা।্
ভটিষ্যতিাণী্ করার্ সি্ ধরমনর্ উপায–হাত্ বি া,্ টেিাল্ িল,্পাট ্ টিময্ ভটিষ্যৎ্
পডামনা্সম্পমকজ্বমৌটলক্গাইি…। 
 
টকন্তু্হযাটর্শুনটেল্না।্ওর্বচা ্ত ন্আমরকটি্িইমযর্ওপর্পমডমে:্মৃতুযর্লষণ–
ে ন্জামনা্সিমচময্ ারাপিাই্আসমে্ত ন্টক্করমত্হমি। 
 
বতামার্জাযগায্আটম্হমল্টকেুমতই্ও্িই্পডতাম্না।্হযাটরর্বচা ্অনুসরণ্কমর্
মযামনজার্ িলল।্ চাটরটিমকই্ তুটম্ মৃতুযর্ লষণ্ বি মত্পামি।্ বতামামক্ভয্পাইময্
বিযার্জমনয্ওই্একিা্িইই্েমথষ্ট। 
 
টকন্তু্ত নও্হযাটর্তাটকময্রমযমে্িইিার্কভামরর্ টিমক।্কভামর্রমযমে্ভালুমকর্
সমান্একিা্টিিাল্আকৃটতর্কুকুর,্বচা ্িুমিা্চকচক্করমে।্অটিশ্বাসয্হমলও্েটিিা্
পটরটচত্মমন্হমে… 
 
মযামনজার্ওর্হামতর্িইিা্হযাটরর্হামত্গুঁমজ্বিযার্বচষ্টা্করল। 
 
আর্টকেু্চাই?্একিু্বজার্টিমযই্টজজ্ঞাসা্করল্মযামনজার। 
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হা,্বজার্কমর্টনমজর্বচা ্িুমিামক্প্রেমির্কুকুরিার্ওপর্বথমক্সটরময্হামত্ধরা্
িুকটলমির্টিমক্তাটকময্িলল্হযাটর,্আমরা্িরকার্ইন্টারটমটিমযি্ট্রােটফটগউমরিন্
এিং্িযান্ডািজ্িুক্অফ্বস্পস্বিি্টি। 
 
টমটনি্িমিক্পর্লাটরি্এন্ড্ব্ল্িস্বথমক্বির্হমলা্হযাটর্িগমলর্ টনমচ্িই্ টনময।্
টিমনা্অনযমনস্ক্হযাটর্ হািমে্ টলটক্কলড্রমনর্ টিমক্ টকন্তু্ বেন্উমেিযহীন,্এর্ওর্
সামথ্ধাক্কা্ ামে। 
 
বিাতলায্ টনমজর্রুমম্ঢুমক্টিোনার্ওপর্িইগুমলা্েুঁমড্বফলল্বস।্ঘর্বগাোমনার্
জমনয্ বকউ্একজন্এমসটেল।্ঘরিা্ বিি্ বগাোমনা।্জানালািা্ ব ালা্এিং্ সূেজ্ বেন্
আমলা্এমকিামর্বঢমল্টিমে্জানালা্টিময। 
 
বিটসমনর্উপর্আযনািায্টনমজমক্বি ল্হযাটর। 
 
এিা্ টনশ্চযই্মৃতুযর্বকান্লষণ্হমত্পামর্না,্আযনায্ টনমজর্ টিমক্তাটকময্িলল্
হযাটর,্টকন্তু্মযাগমনাটলযা্টেমসমন্ট্ওিা্বিম ্আটম্আতংটকত্হময্পমডটে্বকন?্ওিা্
বনমড্কুকুর্োডা্আর্টকেুই্না। 
 
হাত্তুমল্মাথার্চুলগুমলা্সমান্করমত্চাইল্হযাটর। 
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টহস্টহস্কমর্আযনািা্িলল,্বহমর্োওযা্লডাই্লডে্তুটম। 
 
*** 
 
একটি্ িুটি্কমর্ টিন্ বেমত্লাগল।্ হযাটর্  ুঁজমে্রন্িা্ হারটমওনমক।্ সু্কল্ ব ালার্
সময্ েত্ঘটনময্আসমে্ততই্ বহাগািজস-এর্এর্োত্ররা্িাযাগন্অযাটলমত্আসমে।্
এরই্মমধয্ওর্সমি্টসমাস্টফটনগান্এিং্টপন্থমাস-এর্বি া্হমযমে।্লাটরি্অযান্ড্
ব্ল্িস-এর্িাইমর্বি া্হমযমে্মন্বভালা্বগাল্মুম া্আসল্বনটভল্লংিিম-এর্সমি।্
ও্ওর্িুক্টলি্হাটরময্বফমলমে।্জাঁিমরল্িািীর্কামে্এর্জমনয্িকুটনও্ব মযমে্
বনটভল।্হযাটর্ভািমে্বনটভমলর্িািী্বেন্জানমত্না্পামর্বে্মযাটজক্টমটনটস্ট্রর্কাে্
বথমক্রষা্পাওযার্জমনয্ও্বনটভল্বসমজটেল। 
 
েুটির্বিষ্্টিমন্ঘুম্ভািার্পর্হযাটরর্প্রথম্ভািনা্টেল্কাল্বহাগািজস্এক্সমপ্রস-এ্
রন্ এিং্ হারটমওমনর্ সমি্ বি া্ হমি।্ ঘুম্ বথমক্ উমি্ কাপডমচাপড্ পমড্ বিটরময্
এমলা্ফাযারমিাল্টিামক্একিার্বিষ্্বি া্বি িার্জমনয।্ঘুমর্টফমর্বি ল।্ভািমে্
বকাথায্লাঞ্চ্করা্োয।্এমন্সময্শুনমত্বপমলা্কারা্বেন্তার্নাম্ধমর্টচৎকার্
করমে: 
 
হযাটর!্হযাটর 
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ঘুমর্ ওমির্ বি মত্ বপমলা্ বস।্ রন্ আর্ হারটমওন,্ িুইজন্ িমস্ আমে্ বলাটরন্
বফামিজঙু্কর্আইসেীম্পারলামরর্িাইমর। 
 
অিমিমষ্্ বতামামক্ পাওযা্ বগমলা।্ বকাথায্ বকাথায্ না্ বতামামক্  ুঁমজটে্ িলল্ রন।্
টলটক্ কলড্রমন্ বগলাম,্ িলল্ বিটরময্ বগমে।্ বগলাম্ লাটরি্ অযান্ড্ ব্ল্িস-এ,্ তারপর্
মািাম্মালটকে-এ্আর… 
 
সু্কমলর্সি্ টজটনস্গত্সপ্তামহই্ টকমন্ বফমলটে,্ িলল্হযাটর।্ টকন্তু্ বতামরা্ টক্কমর্
জামনা্আটম্টলটক্কলড্রমন্রমযটে? 
 
িািা্িমলমেন,্িলল্রন। 
 
টমিার্ উইজটল্ মযাটজক্ টমনটস্ট্রমত্ চাকটর্ কমরন।্ টতটন্জানমিন্ পুমরা্ ঘিনা্ এিং্
এও্জানমিন্ওর্হামত্পমড্মাজজ্ আটন্টর্বে্িিা্হমযমে্তার্কথা। 
 
সটতযই্ তুটম্ টক্ বতামার্ আটন্টমক্ ফুটলময্ বঢাল্ িাটনময্ টিমযটেমল?্ টসটরযাস্ স্বমর্
টজজ্ঞাসা্করল্হারটমওন। 
 
টিশ্বাস্কর্আমার্বকান্ইমে্টেল্না,্িলল্হযাটর।্আটম–আটম্টনমজর্ওপর্টনযন্ত্রণ্
হাটরময্বফমলটেলাম।্রন্ত ন্অট্টহাটস্হাসমে। 
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এিা্বকান্মজা্করার্মমতা্িযাপার্নয্রন,্িলল্হারটমওন।্আটম্অিাক্হটে্বে্
হযাটরমক্এ নও্বকন্িটহষ্কার্করা্হযটন। 
 
আটমও্কম্অিাক্ হইটন,্ িলল্ হযাটর,্ িটহষ্কামরর্কথা্ থাক,্আটম্ বতা্ বভমিটেলাম্
আমামক্ বিফতারই্ করা্ হমি।্ বতামার্ িািা্ টক্ জামনন্ বকন্ ফাজ্আমামক্ বেমড্
টিমলন? 
 
সম্ভিত্তুটম্িমলই,্তাই্না,্টি্বফমাস্হযাটর্পিার,্কাঁধ্ঝাঁটকময্িলল্রন,্আটম্েটি্
আমার্বকান্আটন্টমক্এমন্বব্ল্া্করতাম্তাহমল্মন্ত্রণালয্বে্আমামক্টক্করত্বসিা্
ভািমতও্গা্ টিউমর্ওমি।্তমি্একিা্কথা্ বতামামক্মানমতই্হমি,্ওমিরমক্আমগ্
আমামক্কির্ বথমক্ তুলমত্ হমতা,্ কারণ্ঐরকম্একিা্ ঘিনা্ ঘিামনার্ পর্ মা–ই্
আমামক্বমমর্বফলমতা।্িািামক্আজ্রামত্অিিয্ টজজ্ঞাসা্কমর্বজমন্ টনমত্পামরা্
বতামার্ প্রমশ্নর্ উত্তর।্ আমরাও্ আজ্ রাতিা্ টলটক্ কলড্রমনই্ থাকটে।্ এিং্
হারটমওনও। 
 
মাথা্বনমড্হারটমওন্িলল,্িািা্মা্আমামক্সকামলই্এ ামন্বরম ্বগমে,্সমি্টিময্
বগমে্বহাগািজস-এর্সি্টজটনসপত্র। 
 
চমৎকার,্িলল্হযাটর। 
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এিং্বসমেম্বমরই্আমার্জন্মটিন,্িলল্হারটমওন,্বসই্সুিামি্িািা্টকেু্িাকা্আগাম্
টিময্বগমে্আমার্পেেমমতা্িাথজ্বি্বপ্রমজন্ট্বকনার্জমনয। 
 
একিা্ভামলা্িই্টকনমল্বকমন্হয,্রমনর্টনরীহ্প্রস্তাি। 
 
আমার্মমন্হয্না্আটম্বকান্িই্ টকনি,্িলল্হারটমওন্ টস্থর্স্বমর,্আমার্একিা্
বপঁচা্চাই।্হযাটরর্বহিউইগ্আমে্বতামারও্আমে্এরল… 
 
না,্আমার্ বনই,্ িলল্ রন,্ এরল্ পাটরিাটরক্ বপঁচা,্আমার্ নয।্আমার্আমে্ শুধু্
স্কযািাসজ।্ রন্পমকি্ বথমক্তার্ বপাষ্া্ ইঁিুরিা্ বির্করল।্ওমক্ বচক্আপ্করামত্
হমি।্টমিমর্ও্সুস্থ্বিাধ্কমরটন। 
 
স্কযািসজমক্একিু্বরাগাই্লাগটেল।্ওর্বগাঁফিাও্বেন্ঝুমল্পমডমে। 
 
ইটতমমধযই্িাযগন্অযাটলর্এক্সপািজ্হযাটর্িলল,্ওইটিমক্মযাটজকাল্জীিজন্তুর্একিা্
বিাকান্ রমযমে।্ তুটম্ বি মত্ পামরা্ স্কযািাসজ-এর্ জমনয্ টকেু্ পাওযা্ োয্ টকনা।্
হারটমওন্ওর্বপঁচাও্বপময্বেমত্পামর। 
 
আইসটেমমর্টিল্টমটিময্ওরা্বিাকানিার্উমেমিয্বিটরময্পডল। 
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বভতমর্  ুি্ বিটি্ জাযগা্ বনই।্ বিযামলর্ প্রটতটি্ ইটঞ্চমত্  াঁচা্ বঝালামনা।্ জাযগািা্
িুগজমন্ধ্ ভরা।্ টিটচত্র্ সি্ িব্দ্ কামন্ তালা্ লাটগময্ বিযার্ জমনয্ েমথষ্ট।্ কাউন্টামরর্
ওপামি্িাঁডামনা্উইচিা্কামক্বেন্টক্বিাঝামে।্হযাটর,্রন্এিং্হারটমওন্হামত্টকেু্
সময্বপমলা্ াঁচাগুমলা্ঘুমর্ঘুমর্বি িার। 
 
বিগুটন্রমঙর্এক্বজাডা্িযাঙ্িমস্িমস্মরা্কতগুমলা্মাটে্ ামে।্জানালার্কামে্
 াঁচািায্টিিাল্এক্কেপ্িমস্আমে্কুতকুমত্বচা ্বির্কমর।্ওর্ব ালসিা্চকচক্
করমে্ বেন্ মূলযিান্পাথর্ টচত।্কমলা্ রমঙর্সি্ টিষ্াক্ত্সাপ্কাঁমচর্জামরর্গা্
বিময্ বিময্ টকেু্ িুর্ উিমে্আিার্ পমড্ োমে।্ িুটনযার্ সি্ রং-এর্ টিডাল্ বেমন্
আমে্ বতমটন্ রমযমে্ িাঁডকামকর্ একিা্  াঁচা।্ িাঁডকামকর্ সটম্মটলত্ ককজি্ িমব্দ্
টতষ্টামনা্িায।্কাউন্টামরর্ওপর্িডসড্একিা্ াঁচায্চকচমক্কতগুমলা্কামলা্ইঁিুর্
ওমির্লম্বা্বলজগুটলমক্িযিহার্কমর্টস্কটপং্বগম্ব লমে। 
 
কাউন্টামরর্উইজািজিা্চমল্বেমতই্রন্এটগময্বগমলা। 
 
আমার্ইঁিুরিা,্মামন্টমির্বথমক্টফমর্এমস্ওর্রং্বকমন্টফমক্হময্বগমে,্িলল্
রন। 
 
পমকি্ বথমক্ কামলা্ এক্ বজাডা্ ভাটর্ চিমা্ বির্ কমর্ উইচিা্ িলল,্ ওিামক্
কাউন্টামরর্ওপর্রাম া। 
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রন্ বভতমরর্ পমকি্ বথমক্ স্কযািাসজমক্ বির্ কমর্ ইঁিুমরর্  াঁচার্ পামি্ রা ল।্
ইঁিুরগুমলা্ওমির্লাফালাটফ্িন্ধ্কমর্স্কযািাসজমক্ভামলা্কমর্একনজর্বি িার্জমনয্
একটিমক্জমডা্হমলা। 
 
হুম!্স্কযািাসমক্তুমল্ধমর্িলল্উইচ,্এই্ইঁিুরিার্িযস্কত? 
 
জাটন্না,্িলল্রন।্একিু্িযস্হমিই।্ওিা্আমার্িড্ভাইমযর্টেল। 
 
স্কযািাসজমক্ভামলা্কমর্ বি মত্ বি মত্ টজজ্ঞাসা্করল্কাউন্টামরর্উইচ,্ওর্ টক্ টক্
গুণ্িা্ষমতা্আমে? 
 
মামন–িলল্রন।্আসমল্সতযিা্হমে্এ ন্পেজন্ত্স্কযািাসজ্উমি ্করিার্মমতা্বকান্
ষমতা্ বি াযটন।্ টকন্তু্স্কযািামক্  ুি্গভীরভামি্ টনরীষা্করমে্উইচিা।্ওিার্ফািা্
বেঁডা্কান্বথমক্সামমনর্পা্পেজন্ত্সিই্বি মলা।্সামমনর্পামযর্একটি্আঙুল্বনই। 
 
এিার্ওপর্টিময্ঝড্িময্বগমে,্িলল্কাউন্টার্বথমক। 
 
আত্মরষামথজ্রন্িলল,্পারটস্ে ন্ওিা্আমামক্টিমযে্ত নও্ও্এরকমই্টেল। 
 
একিা্ সাধারণ্ অথিা্ িাগান–ইঁিুর্ টতন্ িেমরর্ বিটি্ িাঁচমি্ এিা্ আিা্ না্ করাই্
ভামলা।্িলল্কাউন্টামরর্উইচিা।্তমি্তুটম্েটি্আমরা্একিু্কষ্টসটহষু্ণ্ টকেু্  ুঁজে্
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তমি্এরকম্একিা্বতামার্ভামলা্লাগমত্পামর।্পামির্কামলা্ইঁিুমরর্ াঁচার্টিমক্
ইটিত্করল।্ইঁিুরগুমলা্আিার্টস্কটপং্শুরু্কমরমে। 
 
তমি্ তুটম্েটি্িিল্করমত্না্ চাও্তাহমল্এই্রয্াি্িটনকিা্ওমক্ াইময্ বি মত্
পামরা,্টনমচ্বথমক্একিা্বোি্লাল্টিটি্বির্কমর্িলল্কাউন্টামরর্উইচ। 
 
বিি,্িলল্রন,্কত…্আউচ! 
 
রন্ঝঁুমক্পডল,্কমলা্রমঙর্িডসড্একিা্টকেু্সিমচময্উঁচু্ াঁচার্ওপর্বথমক্ঝাঁপ্
টিময্এমকিামর্রমনর্মাথার্ওপর্নামল।্ঝমডর্বিমগ্ থুথু্ টেিামে্ওিা্স্কযািামরর্
গাময। 
 
না!্েুকিযাংক্না!্টচৎকার্কমর্উিল্কাউন্টামরর্িাইনীিা।্টকন্তু্ততষমণ্সিজনাি্ো্
হওযার্হময্বগমে।্ততষমণ্িাইনীিার্হাত্টপেমল্বিটরময্স্কযািাসজ্িরজা্লষয্কমর্
লাটগমযমে্েুি। 
 
স্কযািাসজ!্ টচৎকার্কমর্উিল্রন্ওিার্ বপেন্ বপেন্ বিৌডামত্ বিৌডামত।্হযাটর্ওমক্
অনুসরণ্করল। 
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িি্টমটনি্বলমগ্বগল্ওমির্স্কযািাসমক্ ুঁমজ্বির্করমত।্একিা্ওমযি্বপপার্টিন-
এর্টনমচ্ও্লুটকময্টেল।্ভীত্কটম্পত্ইঁিুরিামক্আলমতা্কমর্তুমল্রন্ওর্পমকমি্
ভরল।্মাথায্হাত্িুটলময্ওিামক্আশ্বস্ত্করল। 
 
কী্টেল্ওিা?্প্রশ্ন্করল্রন। 
 
হয্িডসড্একিা্বিডাল্না্হয্বতা্বোি াি্িাঘ,্হযাটরর্বসাজাসাপিা্জিাি। 
 
হারটমওন্বকাথায? 
 
সম্ভিত্ওর্বপঁচা্টকনমে। 
 
টভড্ বিমল্আিার্ ওরা্ ওই্ বিাকামন্ টফমর্ বগল।্ ওরা্ বপৌঁেমত্ বপৌঁেমত্ হারটমওন্
বিটরময্এমলা।্টকন্তু্ওর্হামত্বকান্বপঁচা্বনই।্িরং্একিা্টিিালাকৃটতর্বিডালমক্
বকামল্কমর্বিটরময্এমসমে্হারটমওন। 
 
তুটম্ওই্দিতযিামক্টকমনে?্িলল্রন।্টিস্মময্ওর্মু িা্ঝুমল্আমে। 
 
ওিা্গজজাস,্তাই্না,্উেীপ্ত্হারটমওমনর্জিাি। 
 
বসিা্অিিয্িৃটষ্টভটির্িযাপার,্ভািল্হযাটর। 
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হারটমওন,্ওই্জিা্আমার্মাথার্চামডা্প্রায্তুমল্বফমলটেল,্িলমলা্রন। 
 
আসমল্ও্বসরকম্টকেু্করমত্চাযটন,্তাই্না্কিযাংক?্িলমলা্হারটমওন। 
 
আর্স্কযািাসজ-এর্কী্ হমি?্ ওর্ িুমকর্ বভতর্ লুটকময্ থাকা্ ইঁিুরিামক্ বিট ময্প্রশ্ন্
করমলা্রন।্ওর্টিিাম্এিং্টনরুমদ্বগ্আরাম্িরকার।্ওরকম্একিা্জন্তু্আিপামি্
থাকমল্স্কযািাসজ্কী্বসিা্পামি? 
 
বতামার্এ্কথায্মমন্পমড্বগমলা্রয্াি্িটনকিা্ভুমল্বফমল্এমসটেমল।্রমনর্হামত্
বোি্লাল্টিটিিা্ধটরময্টিল্হারটমওন।্িামজ্টচন্তািা্মাথা্বথমক্বঝমড্বফমলা্বতা।্
কিযাংক্ থাকমি্আমার্ ঘমর,্স্কযািাসজ্ বতামার্ ঘমর,্ সমসযািা্ বকাথায্ বি মো্ তুটম?্
বিচারা্কিযাংক্ও ামন্েুগ্েুগ্ধমর্পমড্টেল,্টকন্তু্ওর্বকান্ মের্টেল্না।্ওমক্
বকউই্টকনমত্চাযটন। 
 
আটমও্ভািটে্ টকনমি্বকন?্িলল্রন।্ততষমণ্ওরা্ টলটক্কলড্রমনর্ টিমক্হাঁিমত্
শুরু্কমরমে। 
 
ও ামন্ বপৌঁমে্ ওরা্ টমিার্ উইজটলমক্ বি মত্ বপল,্ িার-এ্ িমস্  িমরর্ কাগজ্
পডমেন। 
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হযাটর,্মু ্তুমল্িলমলন্টতটন।্বকমন্আমো? 
 
বিি্ভামলা,্ধনযিাি,্টমিার্উইজটলর্বিটিমল্িসমত্িসমত্িলল্হযাটর। 
 
পটত্রকািা্রা মলন্টমিার্উইজটল্বিটিমলর্ওপর।্সাইরাস্ব্ল্যাক-এর্পটরটচত্মু িা্
বি মত্বপমলা্ও্কাগমজ,্বেন্বসাজাসুটজ্ওর্টিমকই্তাটকময্রমযমে। 
 
তাহমল,্এ মনা্ওরা্ওমক্ধরমত্পামরটন?্টজজ্ঞাসা্করল্হযাটর। 
 
না।্ িলমলন্ টমিার্ উইজটল।্ তামক্  ুিই্ গম্ভীর্ বি ামে।্ মন্ত্রণালয্ আমামিরমক্
আমামির্রুটিন্কাজ্ বথমক্ বির্কমর্ টনমযমে্ সাইরাস্ ব্ল্যাকমক্  ুঁমজ্ বির্করিার্
জমনয।্টকন্তু্এ ন্পেজন্ত্বকান্সু ির্বনই। 
 
আমরা্েটি্ওমক্ধরমত্পাটর্তমি্পুরস্কামরর্িাকািা্পামিা্বতা?্টজজ্ঞাসা্করল্রন।্
িাডটত্টকেু্িাকা্বপমল্মে্হমতা্না। 
 
বিাকার্মমতা্কথা্িমলা্না্রন,্িলমলন্ টমিার্উইজটল।্ভামলা্কমর্লষয্করমল্
ওর্মানটসক্চাপিা্পটরষ্কার্বিাঝা্োয।্বতমরা্িেমরর্বকান্িালক্টনশ্চযই্সাইরাস্
ব্ল্যাকমক্ধরমত্পারমি্না,্ব্ল্যাক্ধরা্পডমি্আজকািামনর্গািজমির্হামতই। 
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টিক্ ঐ্ মুহূমতজ্ টমমসস্ উইজটল্ িার-এ্ ঢুকমলন।্ হামত্ িুটনযার্ িটপং,্ বপেমন্ িুই্
জমজ্পুত্র্বেি্এিং্জজজ,্ বহাগািজস-এ্ওমির্ টফফথ্ইযার্শুরু্হমত্োমে্এিার,্
বহাগািজস-এর্নতুন্কযামেন্পাটসজ্এিং্উইজটলমির্একমাত্র্বমময্টজটন। 
 
হযাটরর্ প্রটত্ টজটনর্ সিসময্ একিা্ টিমিষ্্ মমনামোগ্ থামক,্ বি া্ বগমলা্ অনযানয্
সমমযর্ বচময্আজমক্ বেন্ একিু্ বিটি্ লজ্জামধুর্ মাধুমেজ্ টব্রত্ হমলা্ বস।্ এিা্ টক্
এজমনয্ বে্ বহাগািজস-এ্গত্ িামমজ্ হযাটর্ টজটনর্জীিন্ িাঁটচমযটেল?্ লাল্ হময্ বগমলা্
টজটন,্ওর্টিমক্না্তাটকমযই্হযামলা্িলল।্পাটসজ্অিিয্এমন্গম্ভীরভামি্হাত্িাটডময্
টিল্বেন্বস্আর্হযাটর্জীিমন্ক মনা্মুম ামুট ্হযটন।্িলল,্হযাটর,্বতামামক্বিম ্
 ুি্ভামলা্লাগল। 
 
হযামলা্পাটসজ,্িলল্হযাটর্কাষ্ঠ্হাটস্বহমস। 
 
আিাকটর্ তুটম্ ভামলাই্ আমো,্ প্রিলভামি্ হাত্ কঁটকময্ িলল্ পাটসজ।্ বেন্ হযাটরমক্
বমযমরর্সামথ্পটরটচত্হমত্হমলা। 
 
বিি্ভামলা,্ধনযিাি 
 
হযাটর,্হাক্টিল্বেি।্এই্মমধয্বস্সামমন্বথমক্কনুই্বমমর্পাটসজমক্সটরময্টিময্
ঝঁুমক্িলল,্বতামামক্বিম ্টক্বে্আনে্হমে্ওে্িয…। 
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মারমভলাস,্ বেিমক্ একপামি্ বিমল্ সটরময্ টিময্ হযাটরর্ একিা্ হাত্ টনমজর্ হামত্
তুমল্টনল্জজজ,্এমকিামরই… 
 
পাটসজ্মু ্বগামডা্কমর্বফলল। 
 
এ নকার্মমতা্অমনক্হমযমে।্িলমলন্টমমসস্উইজটল। 
 
মাম,্িলল্বেি্এমনভামি্বেন্এইমাত্র্মামক্বিম মে,্মার্হাতিা্বিমন্টনময্িলল্
বস,্সটতযই্বতামামক্বিম ্না! 
 
আটম্ িমলটে্ না্ েমথষ্ট্ হমযমে,্  াটল্ বচযামরর্ ওপর্ িটপং্ িযাগিা্ রা মত্ রা মত্
িলমলন্টমমসস্উইসটল।্হযামলা্হযাটর,্ তুটম্ টনশ্চযই্গুরুত্বপূণজ্ িরিা্শুমনে?্পাটসজর্
িুমক্লাগামনা্নতুন্ টসলভার্িযাজিার্ টিমক্ইিারা্করমলন্ টতটন।্পটরিামরর্ টদ্বতীয্
কযামেন,্কিস্বমর্গিজ্স্পষ্ট। 
 
অিমিমষ্,্টিড্টিড্করল্বেি। 
 
বকান্ সমেহ্ বনই,্ হিাৎ্ বেন্ বষমপ্ বগমলন্ টতটন,্ ওরা্ বতামামির্ িুজনমক্ বতা্
কযামেন্িানাযটন। 
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আমরা্কযামেন্হমত্চাইি্বকন,্বেন্এই্ টচন্তািাই্ওর্স্বভািটিরুদ্ধ,্ওিা্আমামির্
জীিমনর্সি্আনেই্টেটনময্টনত। 
 
টজটন্ট ল্ট ল্কমর্বহমস্উিল। 
 
মমন্হয্ বতামরা্ বতামামির্ বিামনর্সামমন্  ুি্ভামলা্ িৃষ্টান্ত্ দতটর্করে!্তীব্র্স্বমর্
িলমলন্টমমসস্উইজটল। 
 
টজটনর্আমরা্ভাই্আমে্ওর্জমনয্ভামলা্ভামলা্িৃষ্টান্ত্দতটর্করমত্পারমি্মাম,্িলল্
পাটসজ্রামতর্ ািার্ব মত্হমি,্আটম্ওপর্বথমক্কাপডিা্িিমল্আসটে। 
 
ও্ চমল্ বগমলা্ ওপমর।্ স্বটস্তর্ টনশ্বাস্ বফলল্ জজজ।্ আমরা্ ওমক্ একিা্ টপরাটমমি্
আিমক্ রা মত্ বচমযটেলাম,্ টকন্তু্ মা্ আমামির্ ধমর্ বফলমলন।্ িলল্ জজজ্ হযাটরমক্
উমেিয্কমর। 
 
*** 
 
বস্ রামতর্  ািামরর্ িযাপারটি্ টেল্ সটতযই্ উপমভাগয।্ বরিুমরন্ট্ মাটলক্ িম্ টতনিা্
বিটিল্বজাডা্লাটগময্ওমির্পালজামর্জাযগা্কমর্টিল।্সাতজন্উইজটলর্সমি্হযাটর্
আর্হারটমওন্অতযন্ত্সুস্বািু্পাঁচিা্বকাসজ্বিষ্্করল। 
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কাল্ টকভামি্ টকংস্ েমস্ োমিা্ িািা?্ মুফমত্ বিযা্ চকমলমি্ কামড্ টিমত্ টিমত্
টজজ্ঞাসা্করল্বেি। 
 
মন্ত্রণালয্বথমক্কমযকিা্গাডী্বিযা্হমি। 
 
সিাই্মু ্তুমল্টমিার্উইজটলর্টিমক্তাকামলা। 
 
বকন?্পাটসজ্টজজ্ঞাসা্করল। 
 
বতামার্ জমনযই্ পাসজ,্ িলল্ জজজ্ টসটরযাসটল।্ এিং্ গাডীর্ িমনমি্ বোি্ বোি্ লযাগ্
থাকমি্ওর্ওপর্এইচটি্বল া্থাকমি্লযাগগুমলার্মমধয.. 
 
এইচটি্মামন্হামাংগাস্টিগমহি্আর্টক,্িলল্বেি। 
 
পাটসজ্এিং্টমমসস্উইজটল্োডা্িাটক্সকমলই্পুটিং্ব মত্ব মত্টিষ্ম্ব ল। 
 
টমটনটস্ট্র্ আমামির্ গাডী্ টিমে্ বকন্ িািা?্ পাটসজ্ টনমজর্ মেজািা্ িুমঝ্ গম্ভীরভামিই্
টজজ্ঞাসা্করল। 
 
বেমহতু্আমামির্ গাডী্ বনই্এিং্ বেমহতু্আটম্ টমটনটস্ট্রমত্কাজ্কটর্আমামক্ ওরা্
টকেু্িাডটত্সুটিধা্টিমে। 
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বতামরা্ ভািমত্ পামরা্ বতামামির্ কী্ পটরমাণ্ লামগজ্আমে্ সামথ?্ িলমলন্ টমমসস্
উইজটল। 
 
রন্এ নও্তার্ টজটনসপত্র্ট্রামঙ্ক্ভমরটন্আমার্ টিোনার্ওপর্ বফমল্ বরম মে,্লম্বা্
একিা্েন্ত্রণা্কাতর্স্বমর্িলল্পাটসজ। 
 
সকামল্ সময্ পাওযা্ োমি্ না,্ রন্ বতামামক্ এ নই্ পযাটকং্ বসমর্ বফলমত্ হমি।্
 াওযার্বিটিল্বেমড্উিমত্উিমত্িলমলন্ টমমসস্উইজটল।্পাটসজর্ টিমক্তীব্র্ িৃটষ্ট্
হানল্রন। 
 
ভরমপি্ াওযার্পর্সিাই্এমক্এমক্টনজ্টনজ্কামরার্টিমক্এটগময্বগমলা।্পমরর্
টিমনর্জমনয্টজটনসপত্র্বিষ্িামরর্মমতা্আমরকিার্বচক্কমর্বনযা্িরকার।্হযাটরর্
পমরর্কামরািাই্রন্এিং্পাটসজর।্সমিমাত্র্টনমজর্ট্রাঙ্কিা্িন্ধ্কমরমে্হযাটর্বিযামলর্
ওপাি্বথমক্টচৎকার্বচঁচামমটচ্শুনমত্বপমলা।্ভামলা্কমর্বিানার্জমনয্এটগময্বগমলা্
ও। 
 
িামরা্নম্বর্কামরার্িরজািা্আিোভামি্বভজামনা। 
 
ওিা্ এ ামনই্ টেল্ বিিসাইি্ বিটিমলর্ ওপর,্ পটলি্ করার্ জমনয্ ওিা্  ুমলটেলাম্
আটম,্বচঁচামে্পাটসজ। 
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আটম্ওিা্ধমরও্বিম টন,্পাল্টা্গজজন্কমর্িলল্রন। 
 
টক্হমযমে?্টজজ্ঞাসা্করল্হযাটর। 
 
আমার্বহিিয্িযাজিা্ব াযা্বগমে,্হযাটরর্টিমক্ঘুমর্িলল্পাটসজ। 
 
এিং্আমার্ ইঁিুর্স্কযািাসজ-এর্ রয্াি্ িটনকিাও্পাওযা্ োমে্ না,্ িলল্ রন।্ টনমজর্
ট্রাংক্বথমক্টজটনসপত্র্বির্করমত্করমত।্আমার্মমন্হমে্ওিা্আটম্িার-এ্বফমল্
এমসটে… 
 
 আমার্িযাজ্ ুঁমজ্না্টিময্তুটম্বকাথাও্োে্না,্টচৎকার্কমর্উিল্পাটসজ। 
 
আটম্স্কযািাসজ-এ্ িটনকিা্ টনময্আসটে্ টনমচ্ বথমক,্আমার্ পযাটকং্ হময্ বগমে,্ িমল্
হযাটর্টনমচ্চমল্বগমলা। 
 
অমধজকিা্ টসঁটড্ নামমতই্ হযাটর্ অন্ধকার্ পালজার্ বথমক্ বভমস্আসা্ কামরা্ রাগত্ স্বর্
শুনমত্ বপমলা।্ এক্ বসমকন্ড্ পর্ বলাকগুমলামক্ টচনমত্ পারমলা্ হযাটর,্ টমিার্ এিং্
টমমসস্ উইজটল।্ টদ্বধায্ পমড্ বগমলা্ বস,্ ওমির্ ঝগডা্ শুমন্ বফমলমে্ এিা্ ওমির্
জানমত্বিযা্ টিক্নয।্ওর্টনমজর্নামিা্শুনমত্বপমলা্এিার,্থামল্এিং্টনঃিমব্দ্
পালজামরর্িরজািার্আমরা্কামে্চমল্এমলা। 
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..ওমক্না্িলার্বকান্অথজ্বনই,্রাগ্হমযই্িলমলন্টমিার্উইজটল।্হযাটরর্জানার্
অটধকার্ আমে।্ আটম্ ফাজমক্ িলার্ বচষ্টা্ কমরটে,্ টকন্তু্ ও্ হযাটরমক্ এ নও্ টিশু্
টহমসমিই্টিমিচনা্করমে।্ওর্িযস্এ ন্বতমরা্িের্এিং… 
 
আথজার্সতযিা্জানমল্ও্ঘািমড্োমি,্ টমমসস্উইজটল্তীক্ষ্ম্স্বমর্িলমলন।্তুটম্ টক্
হযাটরমক্ ওর্ মাথার্ ওপর্ ওরকম্একিা্ িযাপার্ ঝুমল্আমে্ অিস্থায্ সু্কমল্ পািামত্
চাও।্ঈশ্বমরর্বিাহাই,্ও্না্বজমন্অমনক্ভামলা্আমে! 
 
 আটম্টনশ্চযই্ওমক্কষ্ট্টিমত্চাই্না,্তমি্আটম্ওমক্সতকজ্করমত্চাটে,্িলমলন্
টমিার্উইজটল,্তুটম্বতা্জামনা্হযাটর্আর্রমনর্প্রকৃটত,্টনমজ্টনমজ্বকাথায্বকাথায্
ঘুমর্ বিডায…্ মমন্ বনই্ িুই্ িুইিার্ ওরা্ টনটষ্দ্ধ্ িমন্ টগময্ পমডটেল।্ টকন্তু্ এিার্
হযাটরমক্ ওরকম্ টকেু্ করমল্ চলমি্ না।্ ে ন্ আটম্ টচন্তা্ কটর্ ওর্ িাটড্ বথমক্
পালামনার্কথা,্টক্না্ওর্হমত্পারমতা্েটি্না্নাইি্িাসিা্ওমক্তুমল্টনত।্আটম্
িাটজ্ধমর্িলমত্পাটর্টমটনটস্ট্র্ওমক্ ুঁমজ্পাওযার্আমগই্ও্মমর্ভূত্হময্বেমতা। 
 
ওমতা্মারা্োযটন,্ওমতা্ভামলাই্আমে,্তাহমল্টক্িরকার…। 
 
মটল,্ওরা্িমল্সাইরাস্ব্ল্যাক্পাগল,্এিং্হযমতা্সটতযই্তাই,্ টকন্তু্বস্আজকািান্
বথমক্ পালািার্ মমতা্ িুটদ্ধমানও্ িমি্ এিং্ বসিা্ টকন্তু্ অসম্ভিই্ টেল।্ টতন্ সপ্তাহ্
বপটরময্ বগমে্ এ ন্পেজন্ত্ বকউ্তার্ টিটকটি্ বেমন্ বিম টন্ বতমটন্ বস্ বে্ বকাথায্
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লুটকময্আমে্তারও্ব াঁজ্পাওযা্োযটন।্বিইটল্প্রমফি্পটত্রকায্ফাজ্প্রমতযক্টিন্
টক্িলমে্তার্আটম্িুই্পযসারও্মূলয্টিই্না,্আমরা্ব্ল্যাকমক্ধরমত্পারমিা্এমন্
বকান্সম্ভািনাই্আটম্এ্মুহূমতজ্বি টে্না।্শুধু্একিা্কথা্আমরা্টনটশ্চতভামি্জাটন্
আর্বসিা্হমে্ব্ল্যাক-এর্একমাত্র্িামগজি্হমে… 
 
টকন্তু্হযাটর্বতা্বহাগািজস-এ্এমকিামর্টনরাপি্থাকমি। 
 
আমরা্বতা্আজকািানমকও্একি্ভাগ্টনরাপি্ভািতাম।্ব্ল্যাক্েটি্আজকািান্বভমি্
বিটরময্আসমত্পামর্তাহমল্ও্বহাগািজস্বভমিও্ঢুকমত্পারমি। 
 
টকন্তু্বকউ্বতা্টনটশ্চতভামি্জামন্না্বে্ব্ল্যাক্হযাটরমকই্ ুঁজমে… 
 
কামির্ওপর্একিা্বভাঁতা্আওযাজ্হমলা।্হযাটর্টিওর্বে্টমিার্উইজটল্বিটিমলর্
ওপর্একিা্ঘুটষ্্মারমলন। 
 
মটল,্ বতামামক্কতিার্ িলি্ বে্ ওরা্ এই্কথািা্ টমটিযামক্জানমত্ টিমত্ চায্ না,্
কারণ্ফাজ্এিামক্বগাপন্রা মত্চায।্বে্রামত্ব্ল্যাক্পাটলমযটেল্বসই্রামতই্ফাজ্
আজকািান্ টগমযটেল।্ গািজরা্ ফাজমক্জাটনমযমে্ বে্ ইিাটনং্ ব্ল্যাক্ ঘুমমর্ মমধয্ কথা্
িলমতা।্এিং্একিা্কথাই্িলমতা;্ও্এ ন্বহাগািজস-এ্আমে…্বহাগািজস-এ্আমে।্
ব্ল্যাক্এ ন্উন্মত্ত্এিং্বস্হযাটরর্মৃতুয্চায।্আমামক্েটি্টজজ্ঞাসা্কর্তমি্িলি,্ও্
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ভািমে্বে্হযাটরমক্মারমত্পারমল্তুটম্বতা–জামনা্কামক্ষমতায্টফটরময্আনা্োমি।্
এিং্একাকী্িামরািা্িের্হামত্বপমযটেল্ও্ভািার্জমনয্বে… 
 
থামমলন্ টমিার্উইজটল।্পালজামর্নীরিতা।্িরজার্আমরা্কামে্ভর্ টিময্িাঁডামলা্
হযাটর।্ও্আমরা্শুনমত্চায। 
 
বিি,্আথজার্বেিা্তুটম্ভামলা্বিামঝ্বসিাই্বতামার্করা্উটচত,্টকন্তু্তুটম্অযালিাস্
িাম্বলমিার-এর্ কথা্ ভুমল্ োে।্ আটম্ মমন্ কটর্ েতটিন্ টতটন্ বহাগািজস-এর্
বহিমািার্আমেন্ও ামন্ বকউই্হযাটরর্ বকান্ষটত্করমত্পারমি্না।্ধারণা্কটর্
টতটন্টনশ্চযই্সি্টকেু্জামনন। 
 
টনশ্চযই্ জামনন।্ আজকািামনর্ গািজমিরমক্ ওর্ সু্কমল্ বঢাকার্ মুম ্ টিউটি্ বিযার্
িযাপামর্ওর্আপটত্ত্আমে্টক্না্বসিা্জানমত্হমযটেল।্রাটজ্হমযমেন্তমি্ ুি্ ুটি্
হময্নয। 
 
বকন?্  ুটি্ হময্ না্ বকন?্  ুটি্ হমি্ না্ বকন,্ ওরা্ বতা্ ও ামন্ ব্ল্যামকর্ মমতা্
টেটমনালমক্ধরমত্োমে? 
 
িাম্বলমিার্ আজকািামনর্ গািজমির্  ুি্ একিা্ পেে্ কমরন্ না,্ িলমলন্ টমিার্
উইজটল্ গম্ভীরভামি,্ এমনটক্ আটমও্ পেে্ কটর্ না…্ টকন্তু্ ে ন্ ব্ল্যাক্ এর্ মমতা্
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উইজািজ্ টনময্ কাযকারিার,্ ত ন্ এমনসি্ িটক্তর্ সমি্ হাত্ বমলামত্ হয্ স্বাভাটিক্
অিস্থায্োমিরমক্এটডময্চলাই্উটচৎ। 
 
েটি্ওরা্হযাটরমক্িাঁচামত্সষম্হয্তাহমল্আটম্ওমির্টিরুমদ্ধ্ক নও্একটি্কথাও্
িলি্না,্ক্লান্ত্স্বমর্িলমলন্টমিার্উইজটল,্অমনক্বিটর্হময্বগমে,্মটল,্আমামির্
এিার্ওিা্উটচৎ… 
 
বচযার্সরামনা্হমে্শুনমত্বপমলা্হযাটর।্টনঃিমব্দ্ও্টসঁটড্বিময্িার-এ্চমল্এমলা।্
পালজামর্ িরজািা্  ুলল,্ পামযর্আওযাজ্ শুমন্ িুঝমত্ পারমলা্ টমিার্ অযান্ড্ টমমসস্
উইজটল্টসঁটড্বিময্ওপমর্উিমেন। 
 
ওরা্বে্বিটিলিায্িমসটেমলন্ওরই্টনমচ্রয্াি্িটনকিা্পমডটেল।্টমিার্অযান্ড্টমমসস্
উইজটলর্ বিািার্ঘমরর্িরজা্িন্ধ্হওযার্িব্দ্বিানার্পর্িযাি্িটনমকর্ বিাতলিা্
টনময্হযাটর্ওপমরর্টিমক্রওযানা্হমলা। 
 
টসঁটডর্ ওপমর্ োযার্ মমধয্ িাঁটডময্ বেি্আর্জজজ্ পাটসজর্ কাণ্ডকার ানা্ বিম ্ হাটস্
বচমপ্রা ার্িযথজ্বচষ্টায্বকঁমপ্বকঁমপ্উিমে।্িযামজর্ব ামঁজ্মািার্পাটসজ্উইজটল্ওর্
আর্রমনর্রুম্ওলিপালি্কমর্বফলমে। 
 
ওিা্ আমামির্ কামেই্ রমযমে,্ হযাটরমক্ টফস্ টফস্ কমর্ িলল্ বেি,্ আমরা্ ওিার্
উন্নযন্ঘটিমযটে। 
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বহি্িয-এর্িিমল্িযাজিায্এ ন্বল া্রমযমে্টিগমহি্িয। 
 
হযাটর্বেন্বজার্কমর্হাসল,্রমনর্হামত্ওর্রয্াি্িটনকিা্তুমল্ টিল।্ টনমজর্ঘমর্
টগময্টিোনায্আেমড্পডমলা। 
 
তাহমল্সাইরাস্ব্ল্যাক্তারই্ বপেমন্ বলমগমে।্এ ন্সি্ টকেুই্ বিাঝা্ োমে।্ওমক্
জীিন্ত্টফমর্বপময্মন্ত্রী্ফাজ্বকন্স্বটস্ত্টফমর্বপমযটেমলন।্ওর্প্রটত্উিার্আচরমণর্
বসিাই্ টেল্ কারণ।্ হযাটরর্ কাে্ বথমক্ কথা্আিায্ কমর্ টনমযমেন,্ বে,্ বস্ ড্রাগন্
অযাটলমতই্থাকমি।্ও ামন্অমনক্উইজািজ্রমযমে্ওমক্বচাম ্বচাম ্রা মত্পারমি।্
বরল্ বিিমন্ বপৌঁোমনানার্ জমনয্ মন্ত্রণালয্ বথমক্ কাল্ িুমিা্ গাডীও্ পািামেন্ ওই্
কারমণই।্ও্বেন্টনরাপমি্বট্রমন্উিমত্পামর,্আিার্বট্রন্পেজন্ত্বেন্উইজটলরা্ওর্
ওপর্বচা ও্রা মত্পামর। 
 
পামির্ঘর্বথমক্ত নও্পাটসজ্িা্রমনর্বভাঁতা্টচৎকার্বভমস্আসমে।্হযাটর্ভািমে্
ওর্ বকন্ ভয্ লাগমে্ না?্ এক্ হামলায্ সাইরাস্ ব্ল্যাক্ বতরজনমক্ বমমরমে,্
স্বাভাটিকভামিই্ উইজটল্ িম্পটত্ বভমিমেন্ বে্আসল্ ঘিনা্ জানমল্ বস্ ভমযই্ মমর্
োমি।্টকন্তু্টমমসস্উইজটলর্সমি্হযাটর্সমূ্পণজ্একমত,্অযালিাস্িাম্বলমিার্বে ামন্
রমযমেন্বসিাই্টিমশ্বর্সিমচময্টনরাপি্জাযগা।্বলামক্সিসমযই্িমল্িাম্বলমিারই্
একমাত্র্ িযটক্ত্ োমক্ লিজ্ বভামল্টমমািজ্ ভয্ পায।্ বভামেমমামিজর্ িান্ হাত্ টহমসমি্
ব্ল্যাকও্টনশ্চযই্ওমক্তারই্মমতা্ভয্পামি? 
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এোডা্ ও ামন্ ওই্আজকািান্ গািজরা্ থাকমি,্ োমির্ িিজমনই্ বলামক্ ভময্আধমরা্
হময্োয।্ওরা্সু্কমলর্চারপামি্থাকমল,্ব্ল্যামকর্সাধয্বনই্বভতমর্বঢামক। 
 
টকন্তু্এসি্নয,্ বে্ টিষ্যিা্হযাটরমক্সিমচময্ বিটি্ টিচটলত্করমে্ বসিা্ হমলা্তার্
হগসটমমি্োওযার্সম্ভািনা্এ ন্এমকিামরই্ িূনয।্ব্ল্যাক্ধরা্না্পডা্পেজন্ত্ বকউই্
চাইমি্না্হযাটর্সু্কমলর্িাইমর্োক।্িস্তুত্হযাটর্সমেহ্করমে্ টিপি্না্কািা্পেজন্ত্
প্রটতটি্মুহূতজ্তামক্নজমর্রা া্হমি। 
 
অন্ধকামরর্মমধয্ টনমজমক্হযাটর্একিা্ বভংটচ্কািল।্ওরা্ টক্মমন্কমর?্ বস্ টনমজ্
টনমজর্ ব যাল্ রা মত্ পারমি্ না?্ টতন্ টতনিার্ বস্ লিজ্ বভামেমমামিজর্ হাত্ বথমক্
টনমজমক্রষা্কমরমে;্বস্বকান্অপিাথজ্নয… 
 
হিাৎ্কমরই্মযাগমনাটলযা্ টেমসমন্ট্োযার্মমধয্ বি া্জিা্ওর্মমনর্আযনায্ বভমস্
উিল।্ে ন্জামনাই্সিমচময্ ারাপ্সমযিাই্আসমে্ত ন্টক্করমি… 
 
আটম্ঘাতমকর্হামত্মরমিা্না,্বিি্বজামরই্িলল্হযাটর। 
 
সািাি্এই্বতা্চাই,্িলল্ঘমরর্ঘুম্ঘুম্আযনািা। 
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দ্য রিমমন্টাি 
 
অরটিন্সকামল্হযাটরর্ ঘুম্ভািামলা্িম,্এক্কাপ্চা্আর্ওর্স্বভািসুলভ্িন্তহীন্
হাটস্ টিময।্ হযাটর্ উমি্ দতটর্ হময্ টনল।্ নামোডিাো্ বহিউইগমক্ ও্ ে ন্  াঁচার্
বভতমর্ বঢাকামনার্ বচষ্টা্করমে্ টিক্ বসই্সময্একিা্সামিজর্ বভতর্মাথািা্গলামত্
গলামত্সমিমগ্ঘমর্ঢুকল্রন।্ ুিই্টিরক্ত্বি ামে্ওমক। 
 
েত্তাডাতাটড্ বট্রমন্ ওিা্ োয্ ততই্ মিল,্ িলল্ বস।্আর্ োই্ বহাক্ বহাগািজস-এ্
পাটসজর্হাত্বথমক্বতা্বরহাই্পাওযা্োমি।্এ ন্টক্কমরমে্ও্জামনা? 
 
হযাটরর্টিেুমাত্র্ধারণা্বনই,্িলমি্টক্কমর।্মাথা্নাডল্ও। 
 
আটম্নাটক্বপমনমলামপ্টক্লযারওযািামরর্েটির্ওপর্চা্বফমলটে,্তুটম্জামনা্আমামক্
ও্অটভেুক্ত্করমে,্মু ্বভংমচ্িলল্রন।্ওিা্ওর্গালজমেি,্বেমমর্টনমচ্মু ্লুটকময্
বরম মে্কারণ্ওর্নামক্টিটেটর্একিা্িাগ্হময্বগমে্বে… 
 
বতামামক্িলার্আমার্ টকেু্কথা্আমে,্হযাটর্শুরু্করমত্ টগমযটেল,্ বেি্আর্জজজ্
এমস্ পডায্ বথমম্ বগমলা।্ ওরা্ রনমক্  ুঁজটেল্ অটভনেন্ জানামি্ আিার্ পাটসজমক্
বষটপময্তুলমত্বপমরমে্িমল। 
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নাস্তার্বিটিমল্োওযার্পমথ্রন্টজজ্ঞাসা্করল,্টক্বেন্িলমত্বচমযটেমল? 
 
ঝমডর্বিমগ্পাটসজমক্আসমত্বিম ্রন্মৃিুস্বমর্শুধু্িলল,্পমর। 
 
রওনা্ হওযার্ তাডাহুমডার্ মমধয্ হযাটর্ না্ িলমত্ পারমলা্ রনমক,্ না্ হারটমওনমক।্
মালপত্র,্িাক্স্পযািরা্টনময্সিাই্টনমচ্নামল। 
 
টমিার্উইজটল্একা্িাইমর্অমপষা্করমেন্গাটডর্জমনয।্একিু্পমরই্িরজা্টিময্
মাথা্গটলময্িলমলন,্গাডী্চমল্এমসমে।্হযাটর্এটিমক্চমল্এমসা। 
 
পুরমনা্ মমিমলর্ ঘন্ সিুজ্ রমঙর্ িুমিা্ গাডী।্ টমিার্ উইজটল্ হযাটরমক্ এমকিামর্
আগমল্ধমর্প্রথম্গাটডিার্কামে্টনময্বগমলন। 
 
হযাটর্উমি্পমডা্চি্কমর,্িলমলন্ টতটন্মানুমষ্্িাসা্রাস্তািার্সামমন্ বপেমন্ বিম ্
টনময। 
 
হযাটর্বপেমনর্সীমি্িসল।্একিু্পমরই্এমলা্হারটমওন,্রন্এিং্রমনর্গা্জ্বালামনা্
পাটসজ। 
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টিি্টমটনি্আমগই্ওরা্টকংস্েস্বরল্বিিমন্বপৌঁমে্বগমলা।্টমটনটস্ট্রর্ড্রাইভাররা্
ওমির্জমনয্ ট্রটল্ বোগাড্কমর্এমন্ওমির্িাক্স্পযািরা্ ট্রটলমত্ তুমল্ টিময্ টমিার্
উইজটলমক্হযামির্বকাণা্অটভিািন্জাটনময্গাডী্টনময্চমল্বগমলা। 
 
এমকিামর্োিফমজ্পেজন্ত্টমিার্উইজটল্হযাটররমক্রীটতমত্িগলিািা্কমর্রা মলন।্
হযাটরর্ ট্রটলিা্ টমিার্ উইজটলই্ বিমল্ পািফমজ্ সামড্ ন-এ্ টনময্ বগমলন।্ অনযমির্
িুজন্ িুজন্কমর্আসমত্ িলমলন।্ টিমলর্ হযাটরযারিায্ বহলান্ টিময্ িাঁডামত্ টগময্
ওরা্ িুজমনই্পমড্বগমলা।্এিং্পমডই্বি মত্বপমলা্ বহাগািজস্এক্সমপ্রমসর্িকিমক্
লাল্টিম্ইটঞ্জনিা্বধাযা্োডমত্োডমত্উইজািজ্আর্উইচ্ভটতজ্োিফরমিার্টিমক্
এটগময্োমে।্ওরা্সি্এমসমে্ওমির্বেমলমমমযমির্বহাগািজস-এর্বট্রমন্তুমল্টিমত। 
 
হাপামত্হাপামত্পাটসজ্আর্টজটন্ওমির্বপেমন্এমস্উপটস্থত্হমলা। 
 
আহ!্ওই্বে্বপমনমলামপ।্িলল্পাটসজ্ওর্চুল্টিনযস্ত্করমত্করমত।্এরই্মমধয্লাল্
হমত্শুরু্কমরমে্ও।্টজটন্আর্হযাটরর্মমধয্িৃটষ্ট্টিটনময্হমলা,্হাটস্লুমকািার্বচষ্টা্
করল্ওরা্িুজমনই। 
 
পাটসজ্বহঁমি্বগমলা্লম্বা্বকাকডা্চুমলর্বমমযটির্টিমক।্িুক্ফুটলময্হাঁিমে্পাটসজ্বেন্
ওর্চকচমক্িযাজিা্টকেুমতই্বপমনমলামপর্িটষ্ট্এটডময্না্োয। 
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টমিার্উইজটল্আর্হযাটরর্বনতৃমত্ব্বট্রমনর্প্রায্বপেমনর্একিা্ াটল্কামরায্উমি্
পডমলা্ ওরা্ সিলিমল।্ কামরায্ মালপত্র্ বরম ,্ লামগজ্ রয্ামক্ বহিউইগ্ আর্
কুকিযাংকমক্ তুমল্ টিময্ ওরা্ আিার্ বট্রন্ বথমক্ নামমলা্ টমিার্ অযান্ড্ টমমসস্
উইজটলর্কাে্বথমক্টিিায্বনযার্জমনয। 
 
টমমসস্উইজটল্সিাইমক্আির্করমলন।্ টিমিষ্্কমর্সিার্ বিমষ্্হযাটরমক্আিরিা্
বেন্একিু্বিটিই্করমলন।্সািধামন্বথমকা্হযাটর,্থাকমি্বতা!্িলমলন্টমমসস্হযাটর।্
এই্ বে্ বতামামির্ সিার্ জমনয্ সযান্ডউইচ্ রইল।্ হারটমওমনর্ হামত্ তুমল্ টিমলন্
ওগুমলা। 
 
হযাটর,্ িান্ত্ স্বমর্িাকমলন্ টমিার্উইজটল।্একিু্ শুমন্ োমি।্ মাথা্ কঁটকময্একিা্
টপলামরর্ টিমক্ ইিারা্ করমলন।্ অনযমিরমক্ টমমসস্ উইজটলর্ চারটিমক্ বরম ্ বস্
টমিার্উইজটলর্বপেন্বপেন্বহঁমি্বগমলা্টপলারিা্পেজন্ত। 
 
োওযার্আমগ্বতামামক্একিা্কথা্িলমতই্চাই–টমিার্উইজটলর্গলায্উমত্তজনা। 
 
বকান্সমসযা্বনই্টমিার্উইজটল,্িলল্হযাটর্টনরুত্তাপ্স্বমর,্আটম্সিই্জাটন। 
 
তুটম্জামনা?্তুটম্কীভামি্জামনা? 
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মামন,্আটম্মামন–আটম্গত্রামত্আপনামির্সি্কথাই্শুমন্ বফমলটে।্শুমন্ বকান্
উপায্টেল্না।্িমলই্দ্রুত্িলল,্িুঃট ত। 
 
আটম্ বতা্ চাইটন্ তুটম্ওভামি্সি্কথা্জামনা,্ িলমলন্ টমিার্উইজটল।্ওর্ বচাম ্
স্পষ্ট্উমদ্বগ। 
 
না–সটতযই্িলটে্এভামিই্ টিক্হমযমে।্এইভামি্আপনামক্ফাজ-এর্কামে্আপনার্
বিযা্কথার্ব লাপ্হমত্হমলা্না।্আিার্আটমও্বজমন্বগলাম্বকাথায্ টকভামি্ টক্
ঘিমে। 
 
হযাটর,্তুটম্টনশ্চযই্ ুি্ভয্বপমযে। 
 
না,্আটম্বমামিও্ভয্পাইটন,্িলল্হযাটর্টিশ্বাসমোগয্স্বমর।্সটতযই,্কারণ্ওর্কথায্
টমিার্উইজটলর্বচাম ্স্পষ্ট্অটিশ্বাস্বি মত্পামে্হযাটর।্আটম্বকান্টহমরা্হওযার্
বচষ্টা্করটে্না,্টকন্তু্টসটরযাসটল্টজজ্ঞাসা্করটে্সাইরাস্ব্ল্যাক্টক্বভামেমমামিজর্বচময্
ভযংকর? 
 
নামিা্বিানার্সমি্সমি্টমিার্উইজটল্কুকমড্বগমলন,্টকন্তু্ওটিমক্বগমলন্না। 
 
হযাটর্আটম্ টিশ্বাস্কটর্ফাজ্ো্ভামিন্তার্ বচমযও্কটিন্পিামথজ্ তুটম্ দতটর্এিং্
আটম্অিিযই্ ুি্ ুটি্বে্তুটম্ভয্পাওটন্টকন্তু। 
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আথজার্ টচৎকার্ কমর্ উিমলন্ টমমসস্ উইজটল,্ বট্রমনর্ সময্ বপটরময্ োমে্ ওমক্
আিমক্বরম ে্বকন? 
 
ও্আসমে্ মটল,্ হযাটরর্ টিমক্ টফমর্ টনচু্ স্বমর্জরুটর্ গলায্ িলমলন,্ বিান্আমামক্
বতামার্কথা্টিমত্হমি। 
 
বে্আটম্ভামলা্বেমল্হময্থাকমি্এিং্সিসমযই্সু্কমলর্বভতমর্থাকমিা?্িলল্হযাটর্
ভাটর্স্বমর। 
 
টিক্এিুকুই্না,্িলমলন্টমিার্উইজটল,্হযাটর্ক নই্তামক্এত্টসটরযাস্বিম টন।্
হযাটর্আমামক্কথা্িাও,্তুটম্সাইরাস্ব্ল্যাকমক্ ুঁজমি্না। 
 
হযাটর্অপলমক্তাটকময্বথমক্িলল,্টক! 
 
বট্রমনর্ বিষ্্ িাঁটি্ বিানা্ বগমলা।্ বট্রমনর্ পাি্ টিময্ বেমত্ বেমত্ গািজরা্ কামরার্
িরজাগুমলা্িন্ধ্কমর্টিমে। 
 
প্রটতজ্ঞা্কর্হযাটর,্আমরা্দ্রুত্িলমলন্টমিার্উইজটল,্োই্টকেু্ঘিুক্বকন! 
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বে্ বলাকিা্ আমামক্ মারমত্ চামে্ িমল্ জাটন,্ বসই্ বলাকিামক্ আটম্ বকন্  ুঁজমত্
োমিা?্টজজ্ঞাসা্করল্হযাটর্বসাজাসুটজ। 
 
আমামক্কথা্িাও,্োই্বিামনা্না্বকন। 
 
আথজার্জলটি,্টচৎকার্কমর্উিমলন্টমমসস্উইজটল। 
 
বট্রমনর্ইটঞ্জন্হুি্কমর্ টিম্বেমড্আমস্ত্আমস্ত্চলমত্শুরু্কমর্ টিমযমে্ততষমণ।্
হযাটর্বিৌমড্টগময্কামরার্হাতলিা্ধমর্বফলল,্িরজািা্বমমল্টিময্রন্সমর্িাঁডাল।্
এক্ লামফ্ উমি্ পডল্ হযাটর।্ জানালা্ টিময্ ঝঁুমক্ টমিার্ অযান্ড্ টমমসস্ উইজটলর্
উমেমিয্ হাত্ নাডল।্ বট্রনিা্ িাঁক্ বনযায্ ওরা্ িুজমনই্ অিৃিয্ হময্ বগল্ িৃটষ্টসীমা্
বথমক। 
 
বট্রন্েুিমত্শুরু্করল্তুমুল্বিমগ। 
 
বতামামির্িুজমনর্সমি্আমার্কথা্আমে,্হযাটর্িলল্রন্এিং্হারটমওনমক। 
 
টজটন্অনযটিমক্োও্বতা,্িলল্রন। 
 
চমৎকার!্বষমপ্উমি্চমল্বগল্টজটন। 
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বট্রমনর্কটরমিার্ধমর্এটগময্চলল্ওরা্টতনজন্ াটল্বকান্কামরার্ব াঁমজ।্টকন্তু্সি্
কটি্কামরাই্পযামসঞ্জামর্িাসা্এমকিামর্বিমষ্রটি্োডা। 
 
কামরার্একমাত্র্পযামসঞ্জার্জানালার্ধামর্ ঘুটমময্আমে।্ওরা্কামরািা্ভামলা্কমর্
বিম ্ টনল।্ বহাগািজস্ এক্সমপ্রস্ সাধারণত্ োত্রমির্ জমনযই্ টরজাভজ্ থামক।্ এপেজন্ত্
 ািামরর্ট্রটল্বিলা্উইচিা্োডা্আর্বকান্িযস্ক্োিুকর্িা্িাইনীমক্ওরা্বহাগািজস্
এক্সমপ্রমস্বিম টন। 
 
আগন্তুক্অতযন্ত্মযলা্একিা্উইজািজ্ চাির্গাময্ টিময্আমে।্ওিা্আিার্জাযগায্
জাযগায্তাটল্বিযা।্ওমক্অসুস্থ্আর্ক্লান্ত্বি ামে।্তমি্ওমক্বিি্কম্িযসী্মমন্
হমলও্ওর্হাল্কা্িািাটম্রমঙর্চুমল্এ নই্পাক্ধমর্বগমে। 
 
বতামার্টক্মমন্হয,্ও্বক?্চাপা্গলায্টজজ্ঞাসা্করল্রন।্িমস্িরজািা্িন্ধ্কমর্
বিযার্পর।্ওরা্িমসমে্জানালার্কাে্বথমক্সিমচময্িূমর। 
 
প্রমফসর্আর.মজ্লুটপন,্টফস্টফস্কমর্িলল্হারটমওন্সমি্সমি। 
 
কীভামি্জামনা? 
 
ওর্ টব্রফমকমসর্ওপর্ বল া্রমযমে,্ওর্মাথার্ওপমরর্লামগজ্রয্ামক্রা া্এ ামন্
বস ামন্বচাি্ াওযা্বকসিা্বিট ময্িলল্হারটমওন। 
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অিাক্হময্ভািমত্হয্উটন্টক্পডামত্পামরন?্ভ্রূ্কঁুচমক্িলল্রন। 
 
সহমজই্বিাঝা্োয,্িলল্হারটমওন।্একিাই্মাত্র্পি্ াটল্আমে্তাই?্ব্ল্যাক্আমিজর্
টিরুমদ্ধ্আত্মরষা। 
 
টিকমত্পারমি্টক্না্সমেহ,্িলল্রন্টদ্বধার্সমি।্একিা্ভামলা্ঝাঁটক্ব মলই্সাধ্
টমমি্ োমি।্ চাকটরিার্ সমি্ বিাধহয্ িুভজাগয্ জটডময্ আমে,্ বকান্ টিষকই্
িের ামনমকর্বিটি্টিকমত্পামরন্না–বস্োই্বহাক,্হযাটরর্টিমক্ঘুমর্িলল্টক্বেন্
িলমত্বচমযটেমল?  
 
হযাটর্ ওমিরমক্ সি্ কথাই্  ুমল্ িলল।্ টমিার্ অযান্ড্ টমমসস্ উইজটলর্তকজ্ টিতকজ্
বথমক্শুরু্কমর্বিিমন্উটন্বে্তামক্সতকজ্কমর্টিমযমেন্সি,্টকেুই্লুকামলা্না।্
ওর্কথা্বিষ্্হওযার্পর্রন্িমস্রইল্টিিুযৎসৃ্পমষ্টর্মমতা,্হারটমওমনর্হাত্উমি্
এমসমে্ওর্মুম র্ওপর।্ওই্প্রথম্কথা্িলল্মু ্বথমক্হাত্নাটমময,্সাইরাস্ব্ল্যাক্
বজল্বথমক্পাটলমযমে্বতামামক্মারিার্জমনয?্ওহ!্হযাটর…্বতামামক্আসমলই্ ুউি্
 ুউি্সািধামন্থাকমত্হমি।্টিপি্ ুজঁমত্বিটরময্পডমি্না্হযাটর.. 
 
আটম্ বতা্ টিপি্  ুমঁজ্ বিডাই্না,্ টিরক্ত্হময্িলল্হযাটর্ টিপিই্সাধারণত্আমামক্
 ুঁমজ্বপময্োয। 
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হযাটরমক্কতিা্ িুটপি্হমত্হমি্ বসই্উম্মািিামক্ ব াঁজার্জমনয,্ বে্ টক্না্ওমকই্
মারমত্চামে?্িলল্রন।্টকন্তু্ওর্বভতরিা্বেন্নাডা্ব মযমে্প্রিলভামি। 
 
হযাটর্েতিা্ বভমিটেল্ িরিা্ওরা্তার্ বচময্গুরুত্ব্ টিময্শুনল।্ বস্ টনমজ্ব্ল্যাকমক্
েতিা্ভয্না্পায,্রন্এিং্হারটমওন্িুজমনই্ওর্বচময্অমনক্বিটি্ভয্বপমযমে। 
 
বকউ্জামন্না্ও্িযািা্টকভামি্আজকািান্বথমক্বিটরমযমে,্িলল্রন্অস্বটস্তর্সমি।্
এর্আমগ্বকউ্ক নও্ঐ্কটিন্কাজটি্কাজ্করমত্পামরটন।্এোডাও্িযািা্টেল্িপ্
টসটকউটরটি্িেী। 
 
আমার্টিশ্বাস্ওরা্ওমক্ধরমিই,্বিি্বজামরর্সমি্িলল্হারটমওন। 
 
ওিা্টকমসর্িব্দ?্হিাৎ্টজজ্ঞাসা্করল্রন। 
 
একিা্ষীণ্িব্দ্অমনকিা্হুইসল-এর্মমতা্বকাথাও্বথমক্আসমে।্ঘমরর্চারটিকিা্
ওরা্ভামলা্কমর্বি ল। 
 
ওিা্বতামার্ট্রামঙ্কর্বভতর্বথমক্আসমে্হযাটর,্িলল্রন। 
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এক্মুহূতজ্পর্রন্লামগজ্রয্াক্বথমক্হযাটরর্ট্রাংক্বিমন্নাটমময্ওিা্ ুমল্বফলল।্
হযাটরর্ কাপমডর্ ভামজর্ বভতর্ বথমক্ ওর্ পমকি্ টেমকামস্কাপিা্ বির্ করল।্ রমনর্
হামত্ওিা্তীব্র্বিমগ্ঘুরমে্আর্ওিা্বথমক্আমলা্টিেুটরত্হমে। 
 
ওিা্ট্রামঙ্কর্বভতমরই্বরম ্িাও,্িলল্হযাটর।্বে্আওযাজ্করমে্আিার্ওমক্জাটগময্
বিয।্প্রমফসর্লুটপমনর্টিমক্মাথা্ঝাঁকাল্ও। 
 
বট্রমনর্গটত্কমম্শুরু্করল। 
 
আমরা্বিাধহয্বপৌঁমে্বগটে,্িাইমরর্ঘন্কামলা্অন্ধকামরর্টিমক্তাটকময্িলল্রন। 
 
ঘটড্বি ল্হারটমওন,্না্বপৌঁোমত্পাটর্না,্এ নও্অমনক্সময্িাটক। 
 
তাহমল্আমরা্থামটে্বকন? 
 
হিাৎ্কমরই্বেন্একিা্ধাক্কা্ব ময্বট্রনিা্বথমম্বগল।্ওরা্শুনমত্বপমলা্িুোড্কমর্
লামগজগুমলা্ পডমে্ ওপর্ বথমক।্ তারপর্একসমি্ সিগুমলা্ িাটত্ টনমভ্ বগল্ পুমরা্
বট্রনিা্ঝপ্কমর্আঁধামর্ঝাঁটপময্পডল্বেন। 
 
আহ্আমার্পািা্মাটডময্টিমল্বক,্টনশ্চযই্তুটম্রন,্গুটিময্উিল্হারটমওন। 
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হাতমড্হাতমড্হযাটর্টফমর্বগমলা্ওর্টসমি।্বি মত্বপমলা্জানালার্কাঁচিা্মুমে্টনময্
রন্ িাইমর্ টকেু্ একিা্ বি ার্ বচষ্টা্ করমে,্ িাইমরর্ টিগমন্তর্ পিভূটমমত্ রমনর্
কািামমািা্পটরষ্কার্ফুমি্উমিমে। 
 
িাইমর্টকেু্একিা্নডাচডা্করমে,্িলল্রন,্আমার্মমন্হমে্বকউ্বট্রমন্ওিার্বচষ্টা্
করমে… 
 
হিাৎ্ কমরই্ কামরার্ িরজািা্ সিমব্দ্  ুমল্ বগমলা।্ বকউ্ একজন্ টিপিজনকভামি্
হযাটরর্পামযর্ওপর্পমড্বগমলা। 
 
িুঃট ত!্ অন্ধকামর্ বনটভমলর্ গলা্ শুনমত্ পাওযা্ বগমলা।্ বতামরা্ িলমত্ পামরা্ টক্
হমে? 
 
অন্ধকামরর্ মমধযই্ হাতমড্ হাতমড্ বনটভমলর্ জমািা্ ধমর্ হযাটর্ ওমক্ তুলল,্ হযামলা্
বনটভল! 
 
বক?্হযাটর!্কী্হমে্কী্ও ামন?্বকান্ধারণাই্বনই!্িমসা। 
 
আটম্ োটে,্ ড্রাইভারমক্ টজজ্ঞাসা্ কমর্আটস্ িযাপারিা্ কী?্ িমল্ হারটমওন্ হযাটরমক্
বপটরময্ িরজার্ টিমক্ এমগাল।্ আিার্ িরজািা্  ুমল্ বগমলা্ এিং্ প্রায্ একইসমি্
একিা্বভাতা্িব্দ্আর্িুমিা্েন্ত্রণাকাতর্িব্দ্বিানা্বগমলা। 
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বক? 
 
বক? 
 
টজটন? 
 
হারটমওন? 
 
অন্ধকামর্বিটরমযে্বকন? 
 
আটম্রনমক্ ুঁজটে 
 
বভতমর্এমস্িমসা। 
 
অন্ধকামর্িসমত্টগময্হযাটরর্ওপমরই্প্রায্িসমত্টগমযটেল্টজটন,্এ ামন্এ ামন্আটম্
হযাটরর্গলা্বপময্সমর্িসমত্বগমল,্উফ্বনটভমলর্কাতমরাটক্ত্বিানা্বগল। 
 
আমস্ত্হিাৎ্একিা্ভািা্গলার্স্বর্বিানা্বগল। 
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মমন্হমে্প্রমফসর্লুটপমনর্ঘুম্বভমিমে।্ওর্টিক্বথমক্হযাটর্নডাচডার্িব্দ্পামে।্
বকউ্বকান্কথা্িলমে্না। 
 
একিা্ মৃিু্ ঘষ্জমণর্ িব্দ্ পাওযা্ বগমলা।্ প্রমফসর্ লুটপমনর্ হামত্ অমনকগুমলা্আমলা্
জ্বমল্উিল।্ওর্ক্লান্ত্িুমডা্বচহারািা্আমলাটকত্হময্উিল্টকন্তু্ওর্বচা ্িুমিা্ ুিই্
সজাগ্এিং্সতকজ। 
 
বে্ বে ামন্ আমে্ ও ামনই্ থামকা,্ আিামরা্ ভািা্ গলায্ িলমলন্ প্রমফসর।্ হামতর্
আমলা্টনময্উমি্িাডঁামলন্টতটন।্িরজািা্টিমক্এমগামেন। 
 
টকন্তু!্প্রমফসর্লুটপন্িরজার্কামে্বপৌঁোমনার্আমগই্কামরার্িরজািা্আিার্  ুমল্
বগমলা। 
 
প্রমফসর্লুটপমনর্হামতর্কটম্পত্টি ায্ওরা্সিাই্বি মত্বপমলা্চাির্গাময্টিরাি্
এক্মূটতজ। 
 
মাথা্টগময্বিমকমে্একিামর্োমি। 
 
মু িা্সমূ্পণজ্ঢাকা। 
 
হযাটরর্িৃটষ্ট্ওপর্বথমক্টনমচ্নামমে। 
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কাঁপা্কাঁপা্টি ার্আমলায্হযাটর্ো্বি ল্তামতই্ওর্গা্টির্টির্কমর্উিল। 
 
চািমরর্তলা্বথমক্একিা্হাত্বিটরময্এমসমে,্হাতিা 
 
হাতিা্চকচক্করমে,্োই্রমঙর,্ টচকন্এিং্হামত্ষত্রমযমে্মামটডর,্ বেন্মরা্
একিা্হাত্পাটনমত্িহুটিন্থাকার্পর্রক্তিূনয্ফযাকামি… 
 
এক্মুহূমতজর্জমনয!্শুধুমাত্র্এক্মুহূমতজর্জমনয্হাতিা্বি মত্বপমলা্হযাটর।্বেন্চাির্
পডা্জীিিা্হযাটরর্িৃটষ্টর্অথজ্িুঝমত্বপমরই্হাতিা্চািমরর্তলায্বিমন্টনল। 
 
এিং্তারপর! 
 
তারপর্মু ্ঢাকা্জীিিা্ধীমর্ধীমর্িীঘজশ্বাস্টনমজর্বভতমর্বিমন্টনল্বেন্টনঃশ্বামসর্
বচমযও্বিটিটকেু্বস্বিমন্টনমত্চামে্চারপাি্বথমক। 
 
ওমির্সিার্ওপর্টিমযই্তীব্র্একিা্িাণ্ডা্বরাত্িময্বগমলা।্হযাটর্বির্বপমলা্ওর্
টনমজর্শ্বাস্আিমক্বগমে্িুমক!্িাণ্ডািা্ওর্চামডা্বভি্কমর্একিামর্বভতমর্চমল্
বগমে।্এমকিামর্গভীমর্ওর্হামিজর্বভতর্ঢুমক্োমে.. 
 
ওর্বচা ্কপামল্উমি্বগমলা।্ও্আর্টকেু্বি মত্পামে্না। 
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িাণ্ডায্এমকিামর্িাণ্ডায্বেন্বস্িুমি্োমে। 
 
ওর্কামন্বভতর্রাটি্রাটি্পাটনর্গজজন! 
 
ওমক্বকউ্টনমচর্টিমক্িানমে! 
 
পাটনর্গজজনিা্িাডমে…! 
 
অমনক্অমনক্ িূর্ বথমক্ টচৎকার্শুনমত্ বপমলা্হযাটর।্ভযািহ,্ভীত্ টচৎকার,্ওমক্
বকউ্বেন্সাহামেয্করার্জমনয্িাকমে! 
 
বেই্বহাক্হযাটর্সাহােয্করমত্চাইল।্হাতিা্নাডামত্চাইল্হযাটর।্পারমে।্হযাটর্ওর্
হাত্নাডামত্পারমে্না…! 
 
একিা্ঘন্সািা্কুযািা্ওর্চারটিমক্ঘুরমে!্বকিলই্ঘুরমে… 
 
ওর্বভতমর্ঘুরমে। 
 
হযাটর!্হযাটর!্তুটম্টিক্আমে্বতা? 
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বকউ্তার্মুম ্চাপর্মারমে। 
 
কী্হমযমে?্হযাটর্বচা ্ ুমলমে। 
 
ওর্ ওপমর্ িাটত্ জ্বলমে।্ বমমঝিা্ কাঁপমে্ বহাগািজস্ এক্সমপ্রস্ আিার্ চলমত্ শুরু্
কমরমে,্ িাটতও্ টফমর্ এমসমে।্ কামরার্ বমমঝমত্ বকন্ টেিমক্ পডল?্ রন্ আর্
হারটমওন্ওর্পামি্হাঁিু্বগমড্আমে।্ওমির্ওপর্টিময্বনটভল্এিং্প্রমফসর্লুটপন্
ওমক্বি মে।্অসুস্থ্লাগমে্টনমজমক।্বচাম র্চিমািা্টিক্করমত্টগময্বি মলা্সারা্
মু ্িাণ্ডা্ঘামম্জিজমি্হময্বগমে! 
 
রন্এিং্হারটমওন্টমমল্ওমক্ওর্আসমন্বিমন্তুলল। 
 
তুটম্টিক্আমো?্ওমক্টজজ্ঞাসা্করল্নাভজাস্রন। 
 
হু্টিক,্িলমত্িলমত্িরজািার্টিমক্তাকামলা্হযাটর।্মু ্ঢাকা্মূটতজিা্বনই।্গামযি্
হময্বগমে।্টক্হমযমে?্ওই্ওইিা্বকাথায?্ওই্বে–বক্টচৎকার্করটেল? 
 
কই্বকউ্বতা্টচৎকার্কমরটন,্রন্আমরা্নাভজাস। 
 
আমলামকাজ্জল্কামরািার্চারটিমক্ভামলা্কমর্বি ল্হযাটর।্ওইমতা্টজটন্আর্বনটভল্
িমস্আমে,্িুইজনই্ওর্টিমক্আমে,্িুজনমকই্ফযাকামস্বি ামে। 
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টকন্তু্আটম্বতা্স্পষ্ট্শুনলাম্টচৎকার 
 
 িাস্কমর্একিা্িব্দ্হমলা।্ওরা্সিাই্এমকিামর্লাটফময্উিল।্প্রমফসর্ লুটপন্
িডসড্একিা্চকমলি্বভমি্িুকমরা্িুকমরা্করমেন। 
 
নাও,্ হযাটরর্ টিমক্ সিমচময্ িড্ িুকমরািা্ িাটডময্ ধমর্ িলমলন।্ ব ময্ নাও্ ভামলা্
লাগমি। 
 
ওিা্কী্টেল?্লুটপনমক্টজজ্ঞাসা্করল্হযাটর। 
 
টিমমন্টার,্ অনযমির্ চকমলি্ টিমত্ টিমত্ িলমলন্ প্রমফসর।আজকািামনর্ একিা্
টিমমন্টার। 
 
সকমলর্ বচা ্িড্িড্হময্ বগল।্ টিমস্ফাটরত্ বনমত্র্সিাই্তাটকময্রইল্প্রমফসমরর্
টিমক।্চকমলি্রয্াপারিা্িলা্পাটকময্পমকমি্ভরমলন্প্রমফসর। 
 
 াও,্ আিার্ িলমলন।্ কামজ্ বিমি।্ ড্রাইভামরর্ সমি্ আলাপ্ করমত্ হমি্ আটম্
আসটে…্কামরা্বথমক্বিটরময্বগমলন্প্রমফসর। 
 
তুটম্কী্সটতযই্টিক্আমে্হযাটর?্ওর্টিমক্তাটকময্প্রশ্ন্করল্উত্তটষ্ঠত্হারটমওন। 
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আটম্এ নও্ িুঝমত্পারটে্না…্কী্ বে্ঘমিটেল?্ মু ্ বথমক্আমরা্ঘাম্ মুমে্িলল্
হযাটর। 
 
আটম্ এ নও্ িুঝমত্ পারটে্ না্ কী্ বে্ ঘমিটেল?্ মু ্ বথমক্আমরা্ ঘাম্ মুমে্ িলল্
হযাটর। 
 
ওই্বে্টিমমন্টার্না্টক্বেন,্ওইিা্ও ামন্িাঁটডময্চারটিমক্তাকাটেল্(মামন্আমার্
মমন্হমে্ বে্ওিা্ চারটিমকই্তাকাটেল্ টকন্তু্আটম্ বতা্ওিার্ মু ্ বি মত্পাইটন)্
এিং্তুটম্মামন্তুটম। 
 
আমার্ মমন্ হটেল্ তুটম্ বেন্ জ্ঞান্ হারাে।্ িলল্ রন।্ ওমক্ এ নও্ ভীতসন্ত্রস্ত্
বি ামে।্ হিাৎ্ তুটম্ বেন্কামির্ মমতা্ িক্ত্হময্ টসি্ বথমক্ বমমঝমত্পমড্ বগমল।্
বতামার্সারা্িরীমরর্ত ন্ট চুটন্বিম ্বক! 
 
প্রমফসর্ লুটপন্ বতামামক্আডাল্কমর্িাঁডামলন।্ওর্ োিুর্কাটিিা্ বির্কমর্ টনময্
িরজা্লষয্কমর্টিমমন্টার্না্টক্বেন্ওিার্টিমক্এটগময্বগমলন,্িলল্হারটমওন।্
আর্ িলমলন্ োও,্ আমরা্ বকউই্ কাপমডর্ টনমচ্ সাইরাস্ ব্ল্যাকমক্ লুটকময্ রাট টন,্
োও।্ তিুও্ ওিা্ োমে্ না্ বিম ্ টিড্ টিড্কমর্ টকেু্ িলমলন্প্রমফসর,্ ত ন্ ওর্
োিুকাটি্বথমক্রূপাটল্টক্একিা্বিটরময্উম্মািিার্টিমক্েুমি্বগমলা।্ত ন্ওিা্ঘুমর্
বেন্হাওযায্উমড্চমল্বগল… 
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ভযািহ্ একিা্ িযাপার।্ বতামামির্ মমন্ আমে্ ওিা্ ে ন্ িরজায্ এমলা্ কামরািা্
কীরকম্ ভযংকর্ রকমমর্ িাণ্ডা্ হময্ টগমযটেল?্ স্বাভাটিমকর্ বচময্ উঁচু্ গলায্ িলল্
বনটভল। 
 
আমার্কামে্ পুমরা্ িযাপারিা্এত্অস্বাভাটিক্লাগমে্ বে্মমন্হমে্আর্ বকানটিনই্
আটম্টনমজ্স্বাভাটিক্হমত্পারমিা্না…্িলল্রন। 
 
টজটন্জডসড্হময্িমস্আমে্এক্ বকাণায।্ধাক্কািা্ওর্হযাটরর্ বচময্কম্লামগটন।্
ফঁটপময্ বকঁমি্ উিল।্ হারটমওন্ এটগময্ টগময্ ওমক্ জটডময্ ধমর্ অভয্ বিযার্ বচষ্টা্
করল। 
 
টকন্তু্বতামরা্বকউ্টক্বতামামির্টসি্বথমক্পমড্টগমযটেমল?্প্রশ্ন্করল্হযাটর। 
 
না,্রমনর্জিাি,্হযাটরর্টিমক্উমদ্বমগর্সমি্তাকাল্বস।্অিিয্টজটন্টহটিটরযািমস্তর্
মমতা্কাঁপটেল… 
 
হযাটর্টকেুই্িুঝমত্পারমে্না।্ওর্কামে্সিটকেুই্বঘালামি্মমন্হমে।্িুিজল্লাগমে,্
িীত্িীত্করমে্বেন্ফুর্আেমণ্বথমক্উমি্এমসমে্এই্মাত্র।্মমন্মমন্লজ্জাও্
বপল্হযাটর।্বস্বকন্এমন্বভমি্পডমে্ে ন্আর্বকউ্এত্টিপেজস্ত্হযটন? 
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টফমর্ এমসমেন্ প্রমফসর্ লুটপন।্ কামরায্ বঢাকার্ আমগ্ বেন্ একিু্ িম্ টনমলন্
বিারমগাডায্ িাঁটডময।্ চারটিক্ তাটকময্ িলমলন,্ ও্ চকমলিিায্ টকন্তু্ টিষ্্ বমিামনা্
বনই।  
 
প্রমফসর্ঘমর্বঢাকা্পেজন্ত্সিার্হামতর্চকমলি্হামতই্ধরা্টেল।্প্রথমম্হযাটর্কামড্
টিময্এক্িুকরা্ মুম ্পুরমলা।্আশ্চমেজর্িযাপার্আঙুমলর্িগায্উষ্ণতা্ টফমর্বপমলা্
ও। 
 
িি্টমটনমির্মমধযই্আমরা্বহাগািজস-এ্বপৌঁমে্োমিা,্িলমলন্প্রমফসর্লুটপন।্হযাটর,্
ভামলা্বিাধ্করে্বতা? 
 
হযাটর্টজজ্ঞাসা্করল্না,্প্রমফসর্তার্নাম্জানমলন্টকভামি। 
 
ভামলা,্টিড্টিড্কমর্িলল্বস,্টব্রতও্বিাধ্করমে্একিু। 
 
োত্রার্ িাটক্ সমযিা্আর্  ুি্ বিটি্ কথা্ হমলা্ না।্ অিমিমষ্্ বট্রন্ থামল্ হগসটমি্
বিিমন।্বট্রন্বথমক্নামার্জনয্টিরাি্একিা্হুমিাপুটি্শুরু্হময্বগল;্বপঁচার্িাক,্
টিডামলর্ টমযাও্এিং্ িুটপর্ টনমচ্ বথমক্ বনটভমলর্ বপাষ্া্ িযামঙর্ িাক,্ সি্ টমটলময্
টিরাি্একিা্দহ্দচ।্োিফমমজ্ভীষ্ণ্িাণ্ডা;্িৃটষ্ট্পডমে্বেন্িরমফর্েুটর। 
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প্রথম্ িষ্জ্ এই্ টিমক!্ পটরটচত্ একিা্ কিস্বর্ বিানা্ বগল।্ ঘুমর্ িাঁটডময্ হযাটিমির্
দিতযাকার্ কািামমািামক্ বি মত্ বপমলা্ ওরা্ োিফরমমর্ অনয্ প্রান্ত্ বথমক,্ িাকমে্
ভীত–সন্ত্রস্ত্নতুন্োত্রমির্বলক-এর্ওপর্টিময্ওমির্ঐটতহযিাহী্োত্রার্জমনয। 
 
এই্বে্বতামরা্টতনজন?্সকমলর্মাথার্ওপর্টিময্টচৎকার্কমর্উিল্হযাটিি।্হাত্
নাডল্ওরা,্ টকন্তু্কথা্িলার্ সুমোগ্ বপল্না।্চারটিমকর্মানুমষ্র্চাপ্ওমির্ বিমল্
টনময্ বগল্ োিফরমমর্আমরক্ টিমক।্অনয্ োত্রমির্অনুসরণ্কমর্ উঁচু্ টনচু্ মাটির্
রাস্তায্উমি্এমলা্হযাটর,্রন্আর্হারটমওন।্কমপমষ্একমিা্বঘাডার্গাডী্অমপষা্
করমে্ও ামন।্হযাটরর্ধারণা্ওগুমলা্ বিমন্ টনময্োয্অিৃিয্সি্ বঘাডা,্কারণ্ওরা্
ে ন্ বভতমর্ বচমপ্ িমস্ িরজা্ িন্ধ্করল,্ টনমজ্ টনমজই্ চলমত্শুরু্করল্ বঘাডার্
গাডীিা,্লাটফময্উিল্এিমডা্ব িমডা্রাস্তায। 
 
গাটডর্ মমধয্  ড্ এিং্ োতা্ পডার্ সযাঁতসযাঁমত্ গন্ধ্ পামে্ বস্ সামানয।্ চকমলিিা্
 াওযার্ পর্ বথমক্ ওর্ ভামলাই্ বিাধ্ হমে,্ টকন্তু্ এ নও্ িূিজল্ লাগমে।্ রন্ আর্
হারটমওন্আডমচাম ্বি মে্ওমক,্বেন্ভয্পামে্আিার্অজ্ঞান্হময্বেমত্পামর্বস। 
 
টকেুষণ্পর্ বি া্ বগল্চমৎকার্এক্ বলাহার্ বগমির্ টিমক্গাটডিা্এমগামে।্হযাটর্
বি ল্ বগমির্ িুপামি্ পা াওযালা্ িূকর্ মাথায্ টনময্ িাঁটডময্ রমযমে্ পাথমরর্ িুমিা্
টপলার।্ আমরা্ বি ল্ িুটিমক্ িাঁটডময্ পাহারা্ টিমে্ ওগুমলার্ বচময্ িীঘজ্ িুজন্
টিমমন্টর।্আিার্একিা্অসুস্থ্িীতল্অনুভূটত্ বেন্ওমক্িাস্করমত্উিযত্হমলা।্
সীমি্গা্এটলময্টিময্বচা ্িুমজ্বফলল্হযাটর,্বচা ্িন্ধ্কমরই্বগিিা্অটতেম্করল।্
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িীঘজ্ ঢালু্ সডকিায্ গাটডর্ গটত্ বিমড্ বগল;্ বোট্ট্ জানালািা্ টিময্ মু ্ বির্ কমর্
হারটমওন্ বি ল্প্রাসািিৃি্আর্িাওযার্গুমলা্েমি্কামে্ চমল্আসমে।্অিমিমষ্্
একিা্বিাল্ব ময্থামল্বঘাডার্গাটডিা,্হারটমওন্আর্রন্নামল। 
 
হযাটর্ে ন্নামমে্ত ন্শুনল্বক্বেন্বিমন্বিমন্িলমে,্তুটম্টক্জ্ঞান্হাটরমযটেমল্
পিার?্লংিিম্টক্সতয্কথাই্িলমে?্সটতযই্তুটম্জ্ঞান্হাটরমযটেমল? 
 
হারটমওনমক্ কনুই্ টিময্ সটরময্ পাথমরর্ ধামপর্ ওপর্ হযাটরর্ পথ্ আঁিমক্ িাঁডাল্
মযালফয,্ ুটিমত্টিকমর্পডা্ওর্টনস্প্রভ্বচা ্িুমিা্টিতৃষ্ণায্চক্চক্করমে। 
 
িাঁমত্িাঁত্বচমপ্রন্িলল,্সমর্িাডঁাও্মযালফয। 
 
তুটমও্ টক্ অজ্ঞান্ হময্ পমডটেমল্ উইজটল?্ বজামর্ বজামর্ কথা্ িলমে্ মযালফয।্
টিমমন্টরিা্টক্বতামামকও্ভয্পাইময্টিমযটেল? 
 
বকান্ সমসযা?্ িান্ত্ একটি্ স্বর্ বিানা্ বগল।্ পমরর্ গাটডিা্ বথমক্ এইমাত্র্ নামমলন্
প্রমফসর্লুটপন। 
 
প্রমফসমরর্টিমক্একিা্বিযাডা্িৃটষ্ট্েুমঁড্টিল্মযালফয,্ওর্িৃটষ্ট্ঘুমর্বগল্প্রমফসমরর্
বপািামকর্ তাটল্ বিযায্ িুমডামনা্ পুরমনা্ সুযিিার্ টিমক।্ স্বমর্ সামানয্ টিদ্রূপ্ বমম ্
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িলল্ বস,ওহ,্ না,্ না–মামন–টকেু্ না্ প্রমফসর।্েযাি্আর্ বগামযমলর্ টিমক্ তাটকময্
আত্মতৃটপ্তর্হাটস্বহমস্ওমির্টনময্প্রাসামির্টিমক্উমি্বগল্বস। 
 
বপেন্বথমক্রনমক্গুমতা্টিল্হারটমওন্দ্রুত্এটগময্োওযার্জনয,্ওরা্টতনজন্অনয্
সকমলর্সমি্বোগ্টিময্পাথমরর্ধাপগুমলা্বিময্উিমত্শুরু্করল।্সামমনর্টিিাল্
ওক–কামির্িরজার্বভতর্টিময্প্রথম্িড্হলিায্এমলা্ওরা,্জ্বলন্ত্মিামলর্আমলায্
পুমরা্ হলিা্ উজ্জ্বল্ হময্আমে।্ অমনকগুমলা্ গুহা্ রমযমে্ হমল,্আমরা্ রমযমে্ ওপর্
তলায্োওযার্মামিজল্টসঁটডিা। 
 
িান্টিমকর্িরজািা্বিি্হমল্োওযার;্সকমলর্টপেু্টপেু্হযাটর্ওই্িরজািার্টিমক্
এমগামলা,্জািু্করা্আর্ টসটলংিায্মাত্র্ বচা ্পমডমে,্কামলা্ বমঘােন্ন;্এমন্সময্
শুনমত্বপমলা্পিার!্বিঞ্জার!্আমার্সমি্বি া্কমরা্িুজনই! 
 
হযাটর্ আর্ হারটমওন্ ঘুমর্ িাঁডাল,্ অিাক।্ প্রমফসর্ মযাকমগানাগল,্ ট্রােটফটগউমরিন্
টিচার্এিং্ টিটফন্ডর্হাউমজর্প্রধান,্িাকমেন্ওমির।্কমিার্ মুম া্িাইনী্একজন,্
িান্কমর্চুল্িাধা;্চিমার্বচৌমকা্বেমমর্মমধয্িসামনা্তীক্ষ্ণ্এক্বজাডা্বচা ।্টভড্
বিমল্হযাটর্এটগময্বগল্ওঁর্টিমক,্িুক্কাঁপমে্আিংকায।্প্রমফসর্মযাকমগানাগলমক্
বি মলই্বকাথায্আটম্বেন্একিা্ভুল্কমরটে্এমন্একিা্অনুভূটত্হয্হযাটরর। 
 
অত্উটদ্বগ্ন্হওযার্টকেু্বনই,্আমার্অটফমস্শুধু্বতামার্সমি্কমযকিা্কথা্িলমত্
চাই,্ওমিরমক্আশ্বস্ত্করমলন্প্রমফসর।্তুটম্এটগময্োও্উইজটল। 
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প্রমফসর্ মযাকমগানাল্ হযাটর্ আর্ হারটমওনমক্ ভীড্ বথমক্ বির্ কমর্ টনময্ বগমলন,্
তাটকময্ রইল্ রন।্ ওরা্ ওঁর্ সমি্ িাইমরর্ হলিা্ বপটরময,্ মামিজল্ পাথমরর্ টসঁটডিা্
বিময্উপমর্উমি্কটরমিার্ধমর্এটগময্বগল। 
 
প্রমফসর্ মযাকমগানাগমলর্ অটফস্ ঘরিা্ বোট্ট,্ ফাযারমেমস্ আগুন্ জ্বলমে।্ ওমিরমক্
িসিার্ জমনয্ ইিারা্ করমলন্ প্রমফসর।্ বিমস্কর্ বপেমন্ িমস্ হিাৎ্ কমরই্ বেন্
িলমলন,্বতামরা্আসার্আমগই্প্রমফসর্লুটপন্বপঁচা্পাটিময্সি্ ির্টিমযমেন,্বট্রমন্
তুটম্অসুস্থ্হময্পমডটেমল,্পিার। 
 
হযাটর্জিাি্বিযার্আমগই,্আমস্ত্বিাকা্পডল্িরজায,্এিং্হাসপাতামলর্বট্রন্মযািাম্
পমমে্সমজামর্প্রমিি্করল্বভতমর। 
 
হযাটরর্ মমন্ হমলা্ ওর্ মু িা্ লাল্ হময্ বগমে।্ ও্ বে্ অজ্ঞান্ হময্ টগমযটেল্ বসিাই্
েমথষ্ট্ ারাপ্হমযমে,্এ ন্আিার্সিাই্ঘিনািা্টনময্বেভামি্দহধচ্শুরু্কমর্টিমযমে্
বসিা্আমরা্ ারাপ। 
 
আটম্ভামলা্আটে,্িলল্বস।্আমার্বকান্টকেুর্িরকার্বনই 
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ওহ,্ তাহমল্ তুটমই,্ তাই্ কী?্ ওর্ কথািা্ িামহযর্ মমধয্ না্ এমন্ িলমলন্ মযািাম্
পমমে।্ (ওমক্আমরা্ ভামলা্কমর্ বি িার্জমনয্ সামমনর্ টিমক্ ঝঁুকমলন।্ মমন্ হয্
আিামরা্বকান্ভযংকর্টকেু্কমরে? 
 
একিা্টিমমন্টার্এর্কারণ্পটপ,্িলমলন্প্রমফসর্মযাকমগানাগল। 
 
ওমির্মমধয্ষুব্দ্িৃটষ্ট্টিটনময্হমলা।্মযািাম্পমমে্িযাপারিা্পেে্করল্না। 
 
সু্কমলর্চারটিমক্টিমমন্টার্িসামনা,্টিড্টিড্কমর্িলমলন্মযািাম্পমমে,্হযাটরর্চুল্
সটরময্ কপালিা্ পরীষা্ করমেন্ টতটন।্ ওই্ প্রথম্অজ্ঞান্ হযটন্ ওই্ টপিাচগুমলামক্
(টিমমন্টার)্ বিম ।্ ইস্ িরীর্ এমকিামর্ িাণ্ডা্ হময্ বগমে।্ ভযািহ।্ ওই্ ওরা্ ওই্
টিমমন্টরগুমলা!্ োরা্ এমটনমতই্ নাজুক,্ িুিজল,্ ওমির্ ওপর্ এই্ হতভাগাগুমলার্ বে্
আের্হয 
 
আটম্নাজুক্নই!্ষুব্ধ্কমি্হযাটর্িলল। 
 
অিিযই্তুটম্নও,্িলমলন্মািাম্পমমে্অনযমনস্কভামি,্ওর্পালস্বি মেন্টতটন। 
 
ওর্কী্িরকার?্শুষ্ক্গলায্টজজ্ঞাসা্করমলন্প্রমফসর্মযাকমগানাগল।্টিিাম?্অথিা্
আজ্রামত্হাসপাতামলও্থাকমত্পামর? 
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আটম্ ভামলাই্ আটে!্ লাটফময্ উমি্ িলল্ হযাটর।্ ও্ হাসপাতামল্ োমে্ শুমন্ ড্রযামকা্
মযালফয্টক্িলমত্পামর্এই্ভািনািাই্ওর্জমনয্একিা্টনেজাতন। 
 
বিি,্টনমিনপমষ্ওর্কমযকিা্চকমলি্ াওযাই্উটচৎ,্িলমলন্মািাম্পমমে,্হযাটরর্
বচা ্িুমিা্ভামলা্কমর্বি ার্বচষ্টা্করমেন্এ ন্টতটন। 
 
এরই্মমধয্আটম্কমযকটি্ব মযটে,্িলল্হযাটর।্প্রমফসর্লুটপন্টিমযটেমলন্আমামির্
সিাইমক। 
 
টিমযটেমলন?্ অনুমমািমনর্ স্বমর্ টজজ্ঞাসা্ করমলন্ মািাম্ পমমে।্ তাহমল্ অিমিমষ্্
আমরা্ টিমফে্এমগনি্িয্িাকজ্আিজস-এর্এমন্একজন্টিষক্বপলাম্ টেটন্তার্
টিষ্মযর্টিরুমদ্ধ্প্রটতকারগুমলাও্জামনন। 
 
তুটম্ টিক্ িলে্ বতা্ পিার,্ টিক্ আমো?্ তীক্ষ্ণ্ কমিই্ টজজ্ঞাসা্ করমল্ প্রমফসর্
মযাকমগানাগল। 
 
হযাঁ,্িলল্হযাটর। 
 
টিক্আমে।্ একিু্ িাইমর্ অমপষা্ কমরা,্ ততষমণ্ টমস্ বিঞ্জামরর্ সমি্ ওর্ রুটিন্
সম্পমকজ্কমযকিা্কথা্িমল্টনই,্তারপর্একসমি্োওযা্োমি্রামতর্ াওযা্ ািার্
জমনয। 
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মািাম্ পমমের্ সমি্ কটরমিামর্ বিটরময্ এমলা্ হযাটর।্ টিড্ টিড্ করমত্ করমত্
হাসপাতামলর্উমেমি্চমল্বগমলন্টতটন।্কমযক্টমটনি্পরই্বিটরময্এমলা্হারটমওন,্
বকান্ একিা্ িযাপামর্ তামক্ বিি্  ুটি্ বি ামে,্ ওর্ বপেন্ বপেন্ বিটরময্ এমলন্
প্রমফসর্মযাকমগানাগল,্ টতনজন্ওরা্ মামিজল্ টসঁটড্ ধমর্ টনচতলায্ বনমম্এমলা,্ বিি্
হমল। 
 
বেন্সরু্লম্বা্কামলা্িুটপর্সমুর;্প্রমতযকটি্হাউজ–বিটিমলর্িুই্টিমক্িমসমে্োত্ররা,্
হাজার্ বমামিাটতর্আমলায্ চকচক্ করমে্ সকমলর্ বচহারা।্ বমামিাটত্ গুমলা্ ভাসমে্
িাতামস্ টিক্ বিটিলগুমলার্ওপমর।্প্রমফসর্ টলিউইক,্ বিমি াি্জািুকর,্এক্মাথা্
সািা্ধিধমি্চুল,্একটি্প্রাচীন্হযাি্আর্বতপাযা্বির্কমর্টনময্োমেন্হল্বথমক। 
 
ওহ,্িলল্হারটমওন্আমস্ত্কমর,্আমরা্িাোইিা্টমস্করলাম। 
 
িাোই-হযাি!্বহাগািজস-এর্নতুন্োত্রমিরমক্োর্োর্হমলর্জনয্িাোই্কমর্বিয।্বে্
হমলর্জনয্ সংটিষ্ট্ োত্রটি্ উপেুক্ত্ (টিটফন্ডর,্ রয্ামভনক্ল,্ হাফলপাফ্অথিা্ টিথাটরন)্
বসই্ হমলর্ নাম্ সমজামর্ উচ্চারণ্কমর্ িাোই–হযাি।্তার্জনয্ সংরটষত্আসনিার্
টিমক্ বহঁমি্ বগমলন্ প্রমফসর্ মযাকমগানাগল,্ হযাটর্ আর্ হারটমওন্ বগল্ অনয্ টিমক্
টিটফন্ডর্ বিটিমলর্ উমেমি।্ওরা্ হমলর্ বপেন্ টিমক্ বহঁমি্ োমে্ টনঃিমব্দ,্ সকমলর্
বচা ্ওমির্টিমক,্িু্একজন্আঙুল্তুমল্হযাটরমক্বি াল।্টিমমন্টর্বিম ্ওর্অজ্ঞান্
হময্োওযার্ঘিনািা্কী্এত্দ্রুতই্েটডময্পমডমে? 
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বস্আর্হারটমওন্রমনর্িুই্পামি্িসল,্ওমির্জনয্োযগা্বরম টেল্বস। 
 
কী্জমনয্বিমকটেল্বতামামক?্চুটপ্চুটপ্ও্টজজ্ঞাসা্করল্হযাটরমক। 
 
ওমক্ িযাপারিা্  ুমলই্ িলমত্শুরু্কমরটেল্ হযাটর,্ টিক্ বসই্সময্স্বযং্ বহিমািার্
উমি্িাঁডামলন,্ওমির্উমেমিয্টকেু্িলিার্জমনয।্বথমম্বগল্বস। 
 
প্রমফসর্ িাম্বলমিার,্ েটিও্অমনক্ িযস্ক,্ তিুও্ তামক্ বি মল্ মমন্ হয,্ বেন্ প্রচুর্
প্রাণিটক্ত্রমযমে্তার্মমধয।্কমযক্ফুি্লম্বা্সািা্চুল্আর্িাটড,্অধজ্চন্দ্রাকৃটত্চিমা্
এিং্  ুিই্ িাকা্ নাক।্ প্রাযই্ িলা্ হয্ টতটন্ হমেন্ েুমগর্ সিমচময্ িড্ জািুকর।্
অিিয্ শুধু্ বসই্ জমনযই্ হযাটর্ বে্ তামক্ িদ্ধা্ কমর,্ তা্ নয।্ আসমল্ অযালিাম্
িাম্বলমিামরর্ওপর্আস্থা্না্বরম ্পারা্োয্না।্োত্রমির্টিমক্তামক্উদ্ভাটসত্হাটস্
টনময্ তাকামত্ বিম ,্ বট্রমনর্ কামরায্ টিমমন্টারিামক্ বি িার্ পর্ এই্ প্রথমিামরর্
মমতা্সটতযই্টনরাপি্বিাধ্করল্হযাটর। 
 
স্বাগতম!্িলমলন্িাম্বলমিার,্বমামমর্আমলািা্কাঁপমে্ওঁর্িাটডমত্পমড।্বহাগািজস-এ্
আমরক্িেমরর্জনয্স্বাগতম!্ বতামামিরমক্আমামির্ টকেু্কথা্ িলিার্আমে,্এিং্
এর্মমধয্একটি্ ুিই্গুরুত্বপূণজ,্আমার্মমন্হয্আমামির্অটত্চমৎকার্ভূটরমভামজর্
আমগই্বসিা্িমল্বনযা্ভামলা। 
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গলা্ পটরষ্কার্ কমর্ িমল্ বেমত্ লাগমলন্ িাম্বলমিার,্ বহাগািজস্ এক্সমপ্রস-এ্ ওমির্
ব াঁজা ুঁটজর্ পর্ বতামরা্ টনশ্চযই্ ইমতামমধয্ লষয্ কমরে্ আমামির্ সু্কমলও্ এ ন্
কমযকজন্টিমমন্টর্রমযমে,্ওরা্এ ামন্মযাটজক্মন্ত্রণালমযর্কামজ্টনমযাটজত্রমযমে। 
 
থামমলন্টতটন,্হযাটরর্মমন্পডল্টমিার্উইজটল্িমলটেমলন,্টিমমন্টররা্সু্কল্পাহারা্
টিমে,্িযাপারিা্তার্পেে্নয। 
 
মামি্ োওযার্ সি্ কযটি্ প্রমিি্ পমথ্ ওরা্ রমযমে,্ িমল্ চমলমেন্ িাম্বলমিার,্ এিং্
েতটিন্ওরা্এ ামন্ থাকমে,্ বতামামির্কামে্ টিষ্যিা্ পটরষ্কার্কমর্ িলটে,্অনুমটত্
োডা্ বকউই্ সু্কল্ বেমড্ োমি্ না।্ েদ্মমিি্ ধমর্ বকৌিল্ কমর্ টিমমন্টরমির্ বিাকা্
িানামনা্োয্না–অথিা্অিৃিয্হওযার্জামা্পমডও্নয।্ বসাজা্সাো্িলমলন্ টতটন,্
িৃটষ্ট্ টিটনময্ করল্ হযাটর্ আর্ রন।্ বকান্ অজুহাত্ িা্ অনুমরাধ্ উপমরাধ্ বিাঝা্
টিমমন্টরমির্ স্বভামি্ বনই।্ সুতরাং্আটম্ বতামামিরমক্ সতকজ্ কমর্ টিটে,্ বতামামির্
ষটত্করিার্ মমতা্ বকান্ কারণ্ ওমির্ জনয্ দতটর্ করমি্ না।্আটম্ টপ্রমফক্ট,্ নতুন্
বহি–িয্এিং্বহি–গালজমির্উপর্টনভজর্করটে্বেন্ওরা্টনটশ্চত্কমর,্বকান্োত্র্ভুল্
কমরও্বেন্বকানভামি্টিমমন্টরমির্সমি্জটডময্না্োয। 
 
পাটসজ্িমসটেল্হযাটর্বথমক্কমযক্আসন্িূমর,্এিার্িুক্ফুটলময্িসল্বস,্চারটিক্
তাকাল্একিা্ভাি্ টনময।্থামমলন্িাম্বলমিার;্চারটিমক্তাকামলন্গম্ভীরভামি,্ বকউ্
বকান্িব্দ্করমে্না,্নডমেও্না্বকউ। 
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আর্ ুটির্ ির্হমলা,্িলমেন্িাম্বলমিার,্এ্িের্আমামির্মমধয্আমরা্িুজন্নতুন্
টিষকমক্স্বাগত্জানামত্বপমর্আটম্আনটেত। 
 
প্রথমম,্প্রমফসর্লুটপন,্টেটন,্টিমফে্এমগনি্িয্িাকজ্আিজস-এর্টিষমকর্িূনয্পি্
পূরমণ্সিয্হমযমেন। 
 
এমলামমমলা্ কমযকিা্ করতাটল্ বিানা্ বগল,্ টকন্তু্ বকান্ উৎসাহ্ বি া্ বগল্ না।্ শুধু,্
োরা্ বট্রমন্ প্রমফসর্ লুটপমনর্ সমি্এক্কামরায্ টেমলন্ তারাই্ বজামর্ বজামর্ তাটল্
টিল,্ তার্ মমধয্ হযাটরও্ রমযমে।্ টিষকরা্ সি্ তামির্ সিমচময্ ভাল্ বপািাক্ পমড্
রমযমে,্প্রমফসর্লুটপনমক্এমির্মমধয্সটতযই্মটলন্এিং্বিমানান্বি াটেল। 
 
বেইমপর্টিমক্বিম া,্হযাটরর্কামন্কামন্িলল্রন। 
 
প্রমফসর্ বেইপ,্ বপািন্ টিচার,্ িাফ্ বিটিমলর্ অপর্ প্রান্ত্ বথমক্ অপলক্ তাটকময্
রমযমেন্প্রমফসর্লুটপমনর্টিমক।্সিাই্জামন,্প্রমফসর্বেইপই্এই্টিষ্যিা্পডামত্
বচমযটেমলন,্ টকন্তু্ হযাটর্ বেইপমক্ রীটতমত্ ঘৃণা্ কমর,্ বসও্ বেইমপর্ সরু্ ফযাকামি্
মুম র্অটভিযটক্তর্তাটকময্ টিমক্ টিস্মময্ভময্হতিাক্হময্বগল।্রামগর্বচময্বিটি্
ঘৃণা্ বেন্ফুমি্উমিমে্ওর্বচহারায।্এই্অটভিযটক্ত্হযাটরর্  ুি্ বচনা,্কারণ্েতিার্
প্রমফসর্বেইপ্ওর্টিমক্তাটকমযমেন্ততিারই্ওর্বচহারায্এই্ভাি্বিম মে্বস। 
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আর্ আমামির্ টদ্বতীয্ টনমযামগর্ িযাপামর,্ কথা্ বিষ্্ হযটন্ প্রমফসর্ িাম্বলমিামরর,্
প্রমফসর্ লুটপমনর্জনয্ করতাটল্ বথমম্ বগমে,্ িুঃম র্ সমি্ বতামামির্জানামত্ হমে্
প্রমফসর্ বকিলিাণজ,্আমামির্ বকযার্অফ্মযাটজকাল্ টেমযচাসজ্ টিষ্মযর্ টেটন্ টিষক্
টেমলন,্টতটন্গত্িেমরর্বিমষ্্অিসমর্চমল্বগমেন,্তার্অিটিষ্ট্হাত্এিং্পামযর্
জমনয্আমরা্বিটি্সময্টিমত্চান্টতটন।্আটম্ ুিই্আনমের্সমি্বঘাষ্ণা্করটে্বে,্
তার্োযগাটি্টনমেন,্আর্বকউ্নয,্রুটিযাস্হযাটিি,্ওর্পশু্বি ামিানার্পািাপাটি্
এই্কাজটিও্করমত্সম্মত্হমযমে্বস। 
 
হযাটর,্রন্আর্হারটমওন্তাটকময্রইল্পরস্পমরর্টিমক,্টিস্মময্হতিাক্হময্বগমে্
ওরা।্ তারপর্ বোগ্ টিল্অনযানযমির্ সমি্করতাটলমত,্এিং্ টিটফন্ডর্ বিটিল্ বথমক্
বসিা্সিমচময্বজামর্বিানা্বগল।্সামমনর্ টিমক্ঝঁুমক্হযাটিিমক্বি ার্বচষ্টা্করল্
হযাটর,্মু ্এমকিামর্চুটণর্মমতা্লাল্হময্বগমে্ওর,্টনমজর্টিিাল্িুই্হামতর্টিমক্
বচময্রমযমে্বস,্কামলা্িাটডর্জিমলর্আডামল্লুটকময্আমে্ওর্টি যাত্হাটসিা। 
 
আমামির্ বিাঝা্ উটচৎ্ টেল!্ টচৎকার্কমর্ উিল্ রন,্ িইিা্ বিটিমলর্ উপর্ সমজামর্
বরম ,্ও্োডা্আর্বক্আমামিরমক্কামডামত্পামর্এমন্িই্পািামি? 
 
হযাটর,্রন্আর্হারটমওমনর্করতাটল্সিার্ বিমষ্্থামল,্প্রমফসর্িাম্বলমিার্আিার্
িলমত্শুরু্করমলন,্ওরা্বি ল্বিটিল্ক্লমথর্বকাণা্টিময্হযাটিি্ওর্বচাম র্পাটন্
মুেমে। 
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টিক্ আমে,্ আমার্ মমন্ হয্ এিুকুই্ টেল্ বতামামির্ জানািার্ মমতা্ জরুরী্ কথা,্
িলমলন্িাম্বলমিার।্এিার্টফি্শুরু্করা্োক। 
 
ওমির্ সামমন্ রা া্ বসানালী্ বেি্ আর্ পানপাত্রগুমলা্ হিাৎ্ কমরই্ পূণজ্ হময্ বগল।্
হযাটররও্বেন্বিি্ষুধা্বপময্বগল,্হামতর্কামে্ো্ো্বপল্তাই্মুম ্পুরমত্শুরু্
করল্বস। 
 
অপূিজ্ সুস্বািু্ ািার্সি;্হাটস,্গে,্কথা্এিং্কাঁিা্ চামচ্ও্ েুটরর্িমব্দ্ পুমরা্হল্
ঘরিা্ মুহূমতজর্ মমধযই্ মু র্ হময্ উিল।্ হযাটর,্ রন্ আর্ হযাটিি্ তাডাতাটড্  াওযা্
সারমত্চাইমে্বেন্হযাটিমির্সমি্কথা্িলার্সুমোগ্পাওযা্োয।্ওরা্জামন,্ওমক্
বে্ টিষক্িানামনা্হমযমে্ বসিা্ওর্কামে্কত াটন।্হযাটিি্ পূণজ্জািুকর্নয;্থািজ্
ইযামর্ পডিার্ সময্ ওমক্ বহাগািজস্ বথমক্ িটহষ্কার্ করা্ হমযটেল,্ বির্ কমর্ বিযা্
হমযটেল্ বে্অপরামধর্জমনয্ বসিা্ও্কমরইটন।্গত্িের্হযাটর,্রন্আর্হারটমওন্
টমমল্বসই্অটভমোগ্বথমক্হযাটিিমক্মুক্ত্কমরটেল।  
 
বসানালী্ পাত্র্ বথমক্ অিমিমষ্্ কির্ বকক-এর্ বিষ্্ িানািা্ বিষ্্ হময্ োওযার্ পর্
িাম্বলমিার্ে ন্িলমলন্এিার্শুমত্োওযার্সময্হমযমে,্ত ন্ওরা্ওমির্সুমোগ্
বপল। 
 
অটভনেন,্ হযাটিি!্ টিষকমির্ বিটিমল্ বপৌঁেমত্ বপৌঁেমত্ তীক্ষ্ণ্ টচৎকার্ কমর্ উিল্
হারটমওন। 
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এ্সিই্বতামামির্টতনজমনর্জনয্সম্ভি্হমযমে,্চকচমক্মু িা্নযাপটকমন্মুমে্টনময্
মু ্ তুমল্ ওমির্ টিমক্ তাটকময্ িলল্ ও।্ টিশ্বাস্ হয্ না্ টিিাল্ হৃিমযর্ মানুষ্্
িাম্বলমিার্প্রমফসর্বকৌলিাণজ্অিসর্বনযার্কথা্িলিার্পর্বসাজা্আমার্কুমডঘমর্
চমল্এমলন…্আটম্আজীিন্এিাই্হমত্বচমযটেলাম 
 
আমিমগ্িাকরুদ্ধ্হময্বগল্বস,্নযাপটকমন্মু ্আডাল্করল। 
 
প্রমফসর্ মযাকমগানাল্ ওমিরমক্ এরপর্ প্রায্ তাটডময্ টনময্ চমল্ বগমলন্ োর্ োর্
বহামিমল। 
 
বরামতর্ মমতা্ওপমর্উিমে্ টিটফন্ডররা্ মামিজল্পাথমরর্ টসঁটড্ বিময,্কটরমিার্ ধমর,্
ওপমর্এিং্আমরা্ওপমর,্টসঁমড্বিময্টিটফন্ডর্িাওযামর্বঢাকার্বগাপন্প্রমিি্পমথর্
টিমক্ ক্লান্ত্ হযাটর,্ রন্আর্ হারটমওন্ ওমির্ অনুসরণ্ করল।্ থামল্ এমস্ বগালাপী্
বপািাক্ পরা্ সুলকায্ এক্ মটহলার্ টিিাল্ এক্ েটির্ সামমন,্ েটির্ বভতর্ বথমক্
মটহলা্ওমির্টজজ্ঞাসা্করল,্পাসওযািজ? 
 
আসটে,্ আসটে!্ ভীমডর্ বপেন্ বথমক্ টচৎকার্ করমে্ পাটসজ।্ নতুন্ পাসওযািজ্ হমে্
ফরচুনা্বমজর! 
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ওহ!্না,্আিারও্একটি্নতুন্পাসওযািজ্িলল্বনটভল্লংিিম্টিষ্ণ্ণভামি।্পাসওযািজ্
মমন্রা মত্ওর্ ুি্অসুটিধা্হয। 
 
েটির্ফুমিািার্মধয্টিময্কমন্রুমমর্বভতর্টগময,্বমমযরা্এিং্বেমলরা্আলািা্হময্
বগল্ োর্ োর্ টসঁটডর্ টিমক।্ বঘারামনা্ টসঁটড্ বিময্ উিমে্ হযাটর,্ বহাগািজস-এ্ টফমর্
আসার্আনে্োডা্আর্টকেুই্ভািমে্না্বস্এ ন।্পটরটচত্িৃত্তাকার্রুমিায্বপৌঁেল্
ওরা,্ঘরিার্পাঁচটি্বফার–বপািার্টিোনা্েথাস্থামনই্রমযমে,্চারটিমক্তাটকময্হযাটর্
ভািল্অিমিমষ্্বস্বেন্িাটড্টফমর্এমলা। 
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টযা ন এবিং িা পাতা 
 
পরটিন্সকামল্নাস্তার্জমনয্বিি্হমল্টগময্হযাটর,্রন্এিং্হারটমওন্বি ল্ড্রযামকা্
মযালফয্এক্িল্ টিথাটরনমক্ বেন্ টক্একিা্গে্িমল্আনে্ বিযার্ বচষ্টা্করমে।্
ওরা্ে ন্পাি্টিময্োটেল,্মযালফয্ত ন্অদু্ভতভামি্অজ্ঞান্হময্োওযার্অটভনয্
করল,্একসমি্বহমস্উিল্টিথাটরমনর্িল। 
 
পাত্তা্টিও্না,্িলল্হারটমওন,্এমকিামর্হযাটরর্টিক্বপেমন্রমযমে্বস।্এমকিামরই্
পাত্তা্বিমি্না,্ও্এর্বোগয্নয 
 
এই্ বে্ পিার!্ তীক্ষ্ণ্ কমি্ টচমলর্ মমতা্ টচৎকার্ কমর্ উিল্ পযানটস্ পারটকনসন,্
টসথাটরনমির্ এই্ বমমযিার্ বচহারািাই্ ঝগডামি।্ পিার!্ টিমমন্টররা্ আসমে,্ পিার!্
উউউউউউউউ! 
 
টিটফন্ডর্বিটিমল্জজজ্উইজটলর্পামি্একিা্বচযামর্ধপ্কমর্িমস্পডল্হযাটর। 
 
নতুন্থািজ–ইযামরর্রুটিন,্িলল্জজজ,্ওগুমলা্িাটডময্ধমর।্হযাটর,্বতামার্আিার্টক্
হমলা? 
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মযালফয,্িলল্রন,্জমজজর্অনয্পামি্িসমত্িসমত।্কিমি্কমর্তাটকময্রমযমে্ও্
টিথাটরন্বিটিলিার্টিমক। 
 
মাথা্তুমল্জজজ্বি মত্বপমলা্মযালফয্আিার্ভময্অজ্ঞান্হওযার্অটভনয্করমে। 
 
ওই্পুঁচমক্পাটজিা,্িান্ত্স্বমর্িলল্বস।্কাল্রামত্টিমমন্টররা্ে ন্বট্রমন্আমামির্
টিমক্এমলা্ত ন্ওমক্এমতা্িডিড্করমত্বি া্োযটন।্বিৌমড্আমামির্কামরায্
এমস্লুটকমযটেল,্তাই্না্বেি? 
 
প্রায্ কাপড্  ারাপ্ কমর্ বফমলটেল্ আর্ টক,্ িলল্ বেি,্ মযালফমযর্ টিমক্ একিা্
অিজ্ঞার্িৃটষ্ট্বহমন। 
 
আটম্টনমজও্ ুি্ ুটি্হইটন,্িলল্জজজ।্এই্টিমমন্টরগুটল্ভযািহ্… 
 
বভতরিা্এমকিামর্িরফ্কমর্বিয,্তাই্না?্িলল্বেি। 
 
তুটম্বতা্অজ্ঞান্হওটন,্হমযে?্টনচু্স্বমর্টজজ্ঞাসা্করল্হযাটর। 
 
িাি্িাওমতা,্ভুমল্োিার্বচষ্টা্কমরা,্ওমক্চািা্করিার্জমনয্িলল্জজজ।্বেি,্মমন্
আমে্িযািমক্একিার্আজকািামন্ বেমত্ হমযটেল?্এমস্ িলমলন্এর্ বচময্  ারাপ্
োযগায্ টতটন্ ক মনা্ োনটন।্ টফমর্ এমসটেমলন্ টতটন্ িুিজল,্ কাঁপমত্ কাঁপমত্ ওই্
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টিমমন্টররা্ বে্ বকান্ োযগার্ সিিুকু্আনে্শুমষ্্ টনমত্ পামর।্ ও ানকার্ সি্ িেী্
নাটক্বিষ্্পেজন্ত্পাগল্হময্োয। 
 
টিক্আমে্ বি া্োমি্আমামির্প্রথম্কুইটিচ্মযাচ-এর্পর্মযালফযমক্ বকমন্  ুটি্
বি া্ োয,্ িলল্ বেি।্ মমন্আমে্ বতা,্ এই্ মওশুমমর্প্রথম্ ব লা্ টিটফন্ডর্ িনাম্
টিথাটরন? 
 
এ্পেজন্ত্একিারই্মাত্র্হযাটর্আর্মযালফয্ কুইটিচ্ ব লায্ মুম ামুট ্হমযটেল,্আর্
বসিার্ভামলাই্পেজন্ত্ হমযটেল্ মযালফয।্ মমন্ মমন্একিু্ উৎফুি্ বিাধ্করল্ হযাটর,্
সমসজ্আর্োইি্িমমমিা্বিমন্টনময্ব মত্শুরু্করল। 
 
নতুন্রুটিনিা্বি মে্হারটমওন। 
 
িাহ,্চমৎকার,্আজ্বথমক্কমযকটি্নতুন্টিষ্য্শুরু্হমে,্ ুটি্হময্িলল্বস। 
 
হারটমওন,্রন্িলল,্ওর্ঘামডর্ওপর্ টিময্তাটকময,্ওরা্ বতামার্রুটিমন্গণ্ডমগাল্
পাটকময্ টিমযমে।্ বিম া–প্রমতযকটিন্প্রায্িিিা্ টিষ্মযর্ক্লাি্হমি।্ টকন্তু্অত্সময্
বকাথায! 
 
ও্আটম্ টিক্ মযামনজ্কমর্ বনি।্ এরই্ মমধয্ প্রমফসর্ মযাকমগানাগল-এর্ সমি্ সি্
টিকও্কমর্টনমযটে। 
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টকন্তু্বিম া,্হাসমত্হাসমত্িলল্রন,্আজ্সকামলর্রুটিনিাই্বিম া?্সকাল্নযিায্
টিভাইমনিন।্এর্ টনমচ্আিার্ বল া্রমযমে,্ নযিায্মাগল্িাটিজ।্এিং্রুটিমনর্
টিমক্ আমরা্ ঝঁুমক্ বগল্ রন,্ টিশ্বাস্ হমে্ না্ তার,্ বিম া্ এর্ টনমচ্ আিার্ বল া্
অযাটরথমযানটস,্সকাল্নিায।্মামন্আটম্িলমত্চাটে,্এিা্টিক্বে্তুটম্ভামলা্োত্রী,্
টকন্তু্ বকউই্ বতা্ অত্ ভামলা্ হমত্ পামর্ না।্ একই্ সমি্ তুটম্ টতন্ টতনটি্ ক্লামস্
উপটস্থত্থাকমি্কীভামি? 
 
বিাকার্মমতা্কথা্িমলা্না,্িলল্হারটমওন।্আটম্একই্সমময্টতনটি্ক্লামস্টনশ্চযই্
উপটস্থত্থাকি্না। 
 
বিি,্তাহমল— 
 
বমারব্বািা্এটিমক্এটগময্িাও,্িলল্হারটমওন। 
 
টকন্তু– 
 
আহ,্রন,্আমার্রুটিনিা্েটি্পূণজ্থামক্তামত্বতামার্টক?্চি্কমর্িলল্হারটমওন।্
বতামামক্িমলটে্না্প্রমফসর্মযাকমগানাগমলর্সমি্সি্টমটলময্টনমযটে্আটম। 
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টিক্ওই্সময্হযাটিি্প্রমিি্করল্বিি্হমল।্চামডার্লম্বা্একিা্ওভারমকাি্পরমন,্
টিিাল্একিা্হামত্অনযমনস্ক্একিা্মৃত্ ািাি্বিালামে। 
 
িাফ্বিটিমলর্টিমক্বেমত্বেমত্বস্িলল,্সি্টিক্বতা?্িুপুমরর্ ািামরর্টিক্পরই্
বতামরা্োমো্আমার্প্রথম্ক্লামস!্বসই্বভার্পাঁচিায্উমিটে্সি্টকেু্গুটেময্টনমযটে্
…্আিাকটর্সি্টিকিাক্আমে্…্আটম্টিষক,্োত্র্পডাি।্সটতয্িলমত্টক। 
 
ওমির্টিমক্তাটকময্িাঁত্বির্কমর্একিা্হাটস্টিময,্িাফ্বিটিলিার্টিমক্এটগময্
বগল্ ািািিামক্বঘারামত্বঘারামত। 
 
ভািটে,্ও্আিার্কী্দতটর্কমর্রা টেল?্রমনর্কমে্উমদ্বগ। 
 
হলিা্  াটল্ হমত্ শুরু্ করল।্ সিাই্ োর্ োর্ প্রথম্ ক্লাসিা্ ধরমত্ বিটরময্ োমে।্
টনমজর্রুটিনিা্বিম ্টনল্রন। 
 
আমামিরও্োওযা্উটচৎ,্ টিভাইমনিন্ক্লাসিা্ হমি্নথজ্ িাওযামরর্এমকিামর্ওপমর।্
ও ামন্বেমতই্লাগমি্িি্টমটনি 
 
দ্রুত্নাস্তা্ বসমর,্ বেি্আর্জমজজর্কাে্ বথমক্ টিিায্ টনময্হল্ বথমক্বিটরময্ বগল্
ওরা।্ টিথাটরন্বিটিমলর্পাি্টিময্বেমত্বেমত্বি ল্মযালফয্আিামরা্অজ্ঞান্হময্
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োওযার্ অটভনয্ করমে।্ বপেমনর্ অট্টহাটসিা্ হযাটরমক্ িাইমরর্ হল্ পেজন্ত্ অনুসরণ্
করল। 
 
প্রাসাি্বথমক্নথজ্িাওযার্পেজন্ত্বেমত্অমনক্সময্লাগল।্বহাগািজস-এ্িুিের্বকমি্
বগমলও্ এ নও্ প্রাসামির্ সিটকেু্ ওমির্ জানা্ হযটন।্ এিং্ এর্আমগ্ ক নও্ নথজ্
িাওযামরর্বভতমর্োওযা্হযটন্ওমির। 
 
টনশ্চযই-একিা–িিজ–কাি–পথ–রমযমে,্সাত্তলা্পেজন্ত্উিমত্উিমত্হাপামত্হাপামত্
িলল্রন।্অমচনা্একিা্োযগায্উমি্এমসমে্ওরা।্পাথমরর্বিযালিায্ঝুমল্রমযমে্
টিিাল্একিা্বপইটন্টং,্সািমজক্ট্হমে্বি া্োয্টক্োয্না্ঘামসর্আঁটি। 
 
আমার্মমন্হয্ওই্টিমকই্বেমত্হমি,্িান্টিমকর্িূনয্পমথর্টিমক্উঁটক্টিময্িলল্
হারটমওন। 
 
হমতই্ পামর্ না,্ িলল্ রন।্ ওিা্ িটষণ।্ বিম া,্ জানালা্ টিময্ তাকামল্ বলকিার্
একিু াটন্বি া্োমে… 
 
বিযামলর্ বপইটন্টং–িার্ টিমক্ একিৃটষ্টমত্ তাটকময্ রমযমে্ হযাটর।্ একিা্ নািুিনুিুি্
টিটচত্র্িমণজর্বঘািা্স্বােমেয্ঘাস্ব ময্চমলমে,্বকান্টিমক্ভ্রুমষপ্বনই।্বহাগািজস-
এর্বপইটন্টং্গুমলা্েটির্বেম্বথমক্বিটরময্আসমত্পামর,্এটিক্ওটিক্ঘুমর্বিডায,্
পরস্পমরর্সমি্বি া্সাষাৎ্কমর,্এিা্হযাটরর্অটত্পটরটচত্িৃিয।্এক্মুহূতজ্পমরই্
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বপইটন্টং-এর্মমধয্ বঘাডািার্ টপেু্ টপেু্ বিমি্ ামিা্ সুলকায্এক্বোদ্ধা্ (নাইি)্এমস্
হাটজর,্পরমন্ওর্বলৌহ–িমজ,্মাথায্বলাহার্টিরস্ত্রান।্ওর্ধাতি্হািুমত্ঘামসর্িাগ্
বিম ্বিাঝা্োয,্এই্মাত্র্[মঘাডার্টপি্বথমক্পমড্টগমযটেল্বস। 
 
অমহা!্হযাটর,্রন্আর্হারটমওনমক্বিম ্ টচৎকার্কমর্উিল্বস।্এরা্আিার্বকান্
িুিৃজত্ত,্ আমার্ িযটক্তগত্ োযগায্ অনটধকার্ প্রমিি্ করমে?্ পমড্ োওযামত্ আমামক্
অিদ্ধা্জানামত্এমসমে?্তমলাযার্বির্কর্িুিৃজত্ত,্কুকুর! 
 
অিাক্হময্ওরা্ বি ল্নাইিটি্ াপ্ বথমক্ টনমজর্তমলাযারিা্ বির্কমর,্সংঘাটতক্
ভামি্ ওিা্ বঘারামত্ শুরু্ করল,্ লাফামত্ শুরু্ করল্ বোমধ।্ টকন্তু্ তমলাযারিা্ ওর্
তুলনায্অমনক্লম্বা;্বঘারামত্টগময্একিার্বস্ভারসাময্হাটরময্এমকিামর্মু ্থুিমড্
পডল্ঘামস। 
 
তুটম্টিক্আমে্বতা?্েটিিার্আমরা্কামে্টগময্টজজ্ঞাসা্করল্হযাটর। 
 
সমর্োও,্বনাংরা্হামিডা্বকাথাকার!্সমর্িাডঁা,্িিমাি! 
 
এটিমক্ পমড্ থাকা্ তমলাযারিা্ সমজামর্ আঁকমড্ ধমর্ ওিার্ উপর্ ভর্ টিময্ উমি্
িাঁডামনার্ বচষ্টা্ করমে্ িীর্ পুিি,্ টকন্তু্ ওিা্ েমমই্ বিমি্ োমে্ ঘামসর্ বভতর।্
সিজিটক্ত্ টিময্ বিমনও্ ওিা্ তুলমত্ পারমে্ না্ বস্ এিার।্ অিমিমষ্্ ঘামসর্ ওপর্
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এমকিামর্ টচৎপিাং,্ টিরস্ত্রামণর্ মু ািরণিা্ওপমর্ তুমল্ মুম র্ঘাম্ মুেল্েটির্ বিমি্
 াি্নাইি। 
 
বিান,্ নাইমির্ ক্লাটন্তর্ সুমোগ্ টনময্ িলল্ হযাটর,্ আমরা্ নথজ্ িাওযামর্ োওযার্ পথ্
 ুঁজটে।্তুটম্টনশ্চযই্জামনা্না,্তাই্না? 
 
টজজ্ঞাসা!্মমন্হমলা্সমি্সমি্নাইমির্সি্রাগ্পাটন্হময্বগমে।্ধডমড্কমর্উমি্
িাঁটডময্ টচৎকার্কমর্উিল,্এমসা,্ টপ্রয্ টমত্র্সকল,্আমামক্অনুসরণ্কমরা,্আমরা্
টনশ্চযই্আমামির্লষয্ ুঁমজ্পাি,্নতুিা্ ুঁজমত্টগময্সাহমসর্সমি্মৃতুযমক্আটলিন্
করি! 
 
আমরকিার্ টনষ্ফলভামি্ বঘারামলা্তমলাযার,্ বঘাডায্ চডিার্ িযথজ্ বচষ্টা্করল,্তারপর্
টচৎকার্ কমর্ উিল,্ তাহমল্ পিব্রমজই্ রওযানা্ হওযা্ োক,্ চলুন্ মমহািযগণ্ এিং্
ভরমটহলা!্চলুন!্চলুন! 
 
তারপর্বিৌডামত্শুরু্করল্বস্ঝন্ঝন্িব্দ্তুমল্েটির্বেমমর্িাঁ্টিক্লষয্কমর,্
এিং্এক্সময্চমল্বগল্িৃটষ্টর্িাইমর। 
 
কটরমিার্ ধমর্ ওর্ টপেু্ টপেু্ ওরাও্ বিৌডামত্ শুরু্ করল,্ বলৌহ–িমমজর্ িব্দিামক্
অনুসরণ্করমে্ওরা।্ক মনা্ক মনা্ বি া্ োমে্সামমনর্ বকামনা্েটির্মমধয্ টিময্
বিৌডামে্ও। 
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এ ন্িুমক্সাহস্ধরমত্হমি,্আমরা্ ারাপ্সময্আসমে,্এমসা!্টচৎকার্কমর্উিল্
নাইি,্ এিার্ ওরা্ ওমক্ বি মত্ বপমলা্ এক্ িল্ ভীত্ সতকজ্ মটহলার্ সামমন,্ সরু্
বঘারামনা্একিা্টসঁটডর্বিযামলর্েটিমত। 
 
বজামর্ বজামর্ শ্বাস্ বফলমত্ বফলমত্ হযাটর,্ রন্আর্ হারটমওন্ বঘারামনা্ টসঁটড্ বিময্
উিমে্বতা্উিমেই,্ িৃটষ্ট্ওমির্ঝাঁপসা্হময্আসমে,্এক্সময্শুনমত্বপল্মানুমষ্র্
কিস্বর,্অিমিমষ্্বেন্ক্লাস্রুমম্বপৌঁেমত্পারল্ওরা। 
 
টিিায!্টচৎকার্বিানা্বগল্নাইমির,্অশুভ্বি মত্কমযকজন্সাধুর্েটির্মমধয্বথমক্
মাথা্ বির্ কমর্ রমযমে্ বস।্ বহ,্ আমার্ কমমরিগণ্ বতামামির্ টিিায!্ আিার্ েটি্
ক নও্বতামামির্ বকান্মহৎ্হৃিয্এিং্ইস্পামতর্মমতা্ বপটির্প্রমযাজন্হয্তমি্
অিিযই্সযার্কযামিাগানমক্স্মরণ্করমি! 
 
হু,্বতামামকই্স্মরণ্করমিা,্টিড্টিড্কমর্িলল্রন,্নাইি্িৃটষ্টর্িাইমর্চমল্বেমত,্
েটি্বকান্পাগমলর্প্রমযাজন্হয। 
 
টসঁটডর্বিষ্্কমযকিা্ধাপ্অটতেম্কমর্ওরা্সামমনর্ফাঁকা্জাযগািায্এমস্থামল।্
ও ামন্ ক্লামির্ বিটিরভাগ্ োত্রই্ এমস্ জমডা্ হমযমে।্ এ ামন্ বকান্ িরজা্ বনই;্
কনুইমযর্ব াঁচা্বমমর্রন্হযাটরমক্োমির্টিমক্ইিারা্করল,্ও ামন্একিা্িৃত্তাকার্
িরজা্রমযমে্টপতমলর্নামফলক্লাগামনা। 
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টসটিল্টট্রলটন,্টিভাইমনিন্টিচার,্হযাটর্সিমব্দ্পডল।্টকন্তু্ও ামন্উিি্কীভামি? 
 
বেন্ওর্ টজজ্ঞাসার্জিামি,্হিাৎ্কমরই্ওপমরর্িরজািা্  ুমল্ বগল।্একিা্রূপালী্
মই্নামল্টিক্হযাটরর্পামযর্কামে।্সিাই্চুপ্কমর্বগল। 
 
বতামার্পমর,্িাঁত্বির্কমর্িলল্রন,্হযাটরই্প্রথমম্উিল্মইিায। 
 
তার্বি া্সিমচময্অদু্ভত–িিজন্ক্লাস্রুমম্প্রমিি্করল্হযাটর।্িস্তুত্এিামক্বমামিই্
ক্লাস্ রুমমর্ মমতা্ মমন্ হমে্ না;্ মমন্ হমে্ বেন্ একিা্ টচমল্ বকািা্ আর্ পুরমনা্
আমমলর্চামযর্বিাকামনর্সংটমিণ।্কমপমষ্টিিটি্বগালাকার্বিটিল্গািাগাটি্কমর্
বঢাকামনা্ হমযমে,্ বিটিলগুমলার্ চারটিমক্ কাপড্ আোটিত্ গটি্ আঁিা্ হাতলওযালা্
বচযার্রমযমে।্জানালা্িন্ধ,্পিজাগুমলা্িানা,্িকিমক্লাল্রমঙর্নরম্আমলা্েটডময্
রমযমে্ ক্লাস্ রুমম।্ িম্ আঁিকামনা্ গরম,্ ক্লাসরুমমর্ মাঝ ামন্ িড্ একিা্ তামার্
বকিটলর্ টনমচ্আগুন্জ্বলমে,্ বকমন্ভারী্একিা্ িুগজন্ধ্েডামে্বকিটলিা।্ বগালাকার্
বিযাল্টঘমর্তাকগুমলামত্তাস,্ধুমলা্ভটতজ্পালক,্বপাডা্বমামিাটতর্বিষ্াংি,্অসং য্
রূপালী্টেিাল্িল্আর্চামযর্অমনকগুমলা্কাপ্রমযমে্অমগাোমলা্অিস্থায। 
 
হযাটরর্কাধ্ বঘমষ্্এমস্িাঁডামলা্রন,্ওমিরমক্ টঘমর্ধীমর্ধীমর্ পুমরা্ক্লাসিা্জমডা্
হমলা,্সিাই্কথা্িলমে্টফস্টফস্কমর। 
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বকাথায্উটন?্িলল্রন। 
 
কিস্বরিা্এমলা্োযার্মধয্বথমক,্টেগ্ধ্রহসযময্একিা্কিস্বর। 
 
স্বাগতম,্িলল্বক্বেন,্অিমিমষ্্িাস্তি্িুটনযায্বতামামিরমক্বি মত্পাওযািা্কতই্
না্চমৎকার। 
 
টচন্তািা্বেন্স্বতসূ্ফতজভামিই্এমলা্হযাটরর্মাথায্টিিাল্িডসড্একিা্চকচমক্বপাকার্
টচন্তা।্আগুমনর্আমলায্এমলন্প্রমফসর্টট্রলটন।্ওরা্বি ল,্একজন্ ুিই্ষীণকাযা;্
টিিালাকৃটতর্চিমার্কাঁমচর্কমযক্গুণ্িটধজত্এক্বজাডা্বচা ,্গাময্চুমটক্িসামনা্
িাল্জডামনা।্গলায্ঝুলমে্অসং য্বচন্আর্বোি্বোি্িানার্মালা,্হাত্ভটতজ্চুটড্
আর্আঙুল্ভরা্আংটি। 
 
িমসা,্িলমলন্ টতটন,্ওরা্সকমল্কসরত্কমরই্বচযামর্উমি্িসল।্হযাটর,্রন্আর্
হারটমওন্িসল্একই্বিটিমল। 
 
টিভাইমনিমন্ স্বাগতম,্ িলমলন্ প্রমফসর্ টট্রলটন,্আগুমনর্ সামমন্ একিা্ পা াওযালা্
বচযামর্িমস।্আমার্নাম্প্রমফসর্ টট্রলটন।্ বতামরা্ হযমতা্আমামক্আমগ্ বিম াটন।্
টনমচ,্ সু্কমলর্ঝকমাটরর্মমধয্থাকমল্আমার্ টিিযিৃটষ্ট্আেন্ন্হময্োয,্ বসজমনয্িড্
একিা্টনমচ্োওযা্হয্না। 
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এমন্অসাধারণ্একিা্বঘাষ্ণার্জিামি্ক্লামসর্বকউই্টকেু্িলল্না।্সুেরভামি্গাময্
জডামনা্িালিা্গুটেময্ টনময্প্রমফসর্ টট্রলটন্িলমলন,্তাহমল,্ বতামরা্পডিার্জমনয্
টিভাইমনিন্ বিমে্ টনমযে,্ মযাটজক্ টিমের্ সিমচময্ কটিন্ টিষ্য।্ শুরুমতই্
বতামামিরমক্সািধান্করটে্ বতামামির্েটি্ টনমজমির্অন্তিৃটষ্ট্িা্ টিিযিৃটষ্ট্না্থামক,্
তাহমল্আটম্টকেুই্বি ামত্পারি্না।্আর্িই?্িই্এই্বষমত্র্বতামামিরমক্শুধু 
 
বিমষ্র্কথািা্শুমন্হযাটর্আর্রন্পরস্পমরর্টিমক্তাকাল,্মুচটক্বহমস্হারটমওমনর্
টিমক্তাকাল,্এই্টিষ্ময্িই্ ুি্একিা্কামজ্আসমি্না্শুমন্ও্বিচাটর্ ুি্ভডমক্
বগমে। 
 
অমনক্ োিুকরই্অমনক্ টিষ্মযই্প্রটতভািান,্ তারা্ িব্দ,্ গমন্ধর্জগমত্অমনক্ টকেু্
করমত্পামর,্ হিাৎ্অিৃিয্হময্ বেমত্পামর,্ টকন্তু্এ নও্তারা্ভটিষ্যমতর্রহসযময্
জগত্বভি্করমত্পামরটন,্িমলই্চমলমেন্প্রমফসর,্ওর্িড্িড্চকচমক্বচা ্িুমিা্
সামমনর্ নাভজাস্ বচহারাগুমলার্ উপর্ ঘুরমে।্ এিা্ োর্ থামক্তার্ ঈশ্বর্প্রিত্ত]্ িান্
টহমসমিই্থামক।্এই্বে,্ বেমল,্হিাৎ্বনটভলমক্লষয্কমর্িমল্উিমলন্ টতটন,্গটি্
উমল্ট্প্রায্পমডই্োটেল্ও,্বতামার্িািী্ভামলা্আমেন? 
 
বিাধহয,্িলল্বনটভল্কটম্পত্কমি। 
 
আটম্েটি্ বতামার্োযগায্হতাম্তাহমল্অতিা্ টনটশ্চত্হতাম্না্ টকেুমতই,্িলমলন্
প্রমফসর,্ওর্কামনর্লম্বা্পান্নার্িুল্িুমিা্চুিীর্আগুমন্টঝকটমক্কমর্উিল।্বঢাক্
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টগলল্ বনটভল।্ টনটিজকার্ ভামি্ িমলই্ চমলমেন্ প্রমফসর্ টট্রলটন,্ এ্ িের্ আমরা্
টিভাইমনিমনর্ বমৌটলক্ পদ্ধটতগুমলা্ পডি।্ প্রথম্ িামমজ্ পডমত্ হমি্ চামযর্ পাতা।্
পমরর্ িামমজ্ হাত্ বি া।্ হিাৎ্ পািজতী্ পাটতমলর্ টিমক্ টফমর্ িলমলন,্ লাল–চুমলা্
মানুমষ্র্িযাপামর্সািধান্থাকমি। 
 
হতচটকত্ হময্ পািজতী্ রমনর্ টিমক্ তাকাল,্ রন্ িমসটেল্ ওর্ টিক্ বপেমন,্ টনমজর্
বচযারিা্সটরময্টনল্পািজতী। 
 
িীমষ্মর্সময্আমরা্ টেিাল্িল্সম্পমকজ্জানি,্িমল্চলমলন্প্রমফসর,্অিিয্েটি্
আমরা্ ফাযার–ওমমন্ সম্পমকজ্ বিষ্্ করমত্ পাটর।্ িুঃ জনক্ হমলা্ লুর্ কারমণ্
বফব্রুযাটরমত্টকেুটিমনর্জনয্ক্লামসর্িযাঘাত্ঘিমি।্আমার্টনমজর্গলার্স্বর্িন্ধ্হময্
োমি।্এিং্ইিামরর্সময্আমামির্একজন্টচরটিমনর্জনয্আমামির্বেমড্োমি। 
 
চাপা্ একিা্ নীরিতা্ বনমম্ এমলা্ ক্লাস্ রুমম্ টকন্তু্ মমন্ হমলা্ প্রমফসর্ টট্রলটন্ এ্
সম্পমকজ্সমচতন্নন। 
 
আটম্ ভািটে,্ িলমলন্ টতটন্ সিমচময্ কামে্ িসা্ লযামভন্ডার্ ব্রাউনমক্ লষয্ কমর,্
বচযারিার্মমধয্ভময্বেন্কঁুচমক্বগল্বস,্তুটম্েটি্আমামক্রূপার্সিমচময্িড্টি–
পিিা্এটগময্টিমত্পামরা? 
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মমন্হমলা্হাপ্বেমড্িাঁচল্লযামভন্ডার,্উমি্িাঁটডময্তাক্বথমক্টিরাি্িড্একিা্টি–
পি্এমন্প্রমফসর্টট্রলটনর্সামমন্বিটিমলর্ওপর্রা ল। 
 
ধনযিাি,্ মাই্ টিযার।্ ঘিনােমম,্ তুটম্ বে্ িযাপারিা্ টনময্ ভয্ পাে্ বসিা্ ঘিমি,্
শুেিার,্বমালই্অমক্টাির। 
 
এমকিামর্বকঁমপ্উিল্লযামভন্ডার। 
 
এ ন্বতামরা্সিাই্বজাডায্বজাডায্ভাগ্হময্োও।্তাক্বথমক্একিা্কমর্চামযর্
কাপ্টনময্আমার্কামে্আসমি,্আটম্ওগুমলা্ভমর্বিমিা্চা্টিময।্তারপর্িমস্ওিা্
পান্করমি,্বে্পেজন্ত্না্শুধু্তলাটনিা্অিটিষ্ট্থামক।্এরপর্িাঁ্হামত্কামপর্মমধয্
টতনিার্ ঘুটরময্ টনময্কাপিা্ ধুময্ বনমি,্ টপটরমচর্ওপর্কাপিা্উপুড্কমর্ রা মি।্
চামযর্ বিষ্্ বফাঁিািা্ ঝমর্ োওযা্ পেজন্ত্অমপষা্কমর্ বতামার্পািজনামরর্ টিমক্ওিা্
িাটডময্ বিমি্পডিার্জমনয।্আনফটগং্ িয্ টফউচার্এর্পঞ্চম্এিং্ ষ্ষ্ঠ্ পৃষ্ঠা্ বিম ্
তুটম্ [মতামার্ পািজনার্ ো্ বিম মে্ তার্ িযা যা্ করমি।্ আটম্ বতামামির্ মমধযই্
বঘারামফরা্করি,্বতামামির্সাহােয্করমিা,্টনমিজি্বিমিা।্ওহ,্টিযার–্বনটভল্উিমত্
বগমল্প্রমফসর্ ওর্ িাহু্ ধমর্ বফলমলন,্ বতামার্ প্রথম্কাপিা্ ভাঙার্ পর,্ নীল্ রঙ্
বথমক্একিা্বিমে্বনমি্িযা্কমর?্বগালাপী্রমঙর্গুমলা্আমার্ ুি্পেে। 
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বেই্না্কাপ্বনযার্জমনয্বনটভল্তামকর্কামে্বপৌঁমেমে্অমটন্কাপ্ভাঙার্িুং্িাং্
িব্দ্হমলা।্ব্রাি্আর্িাি্পযান্টনময্দ্রুত্ওর্কামে্চমল্বগমলন্প্রমফসর্টট্রলটন।্
িলমলন,্নীল্রমঙর্একিা,্টিযার,্েটি্টকেু্মমন্না্কমরা্ধনযিাি 
 
কাপ্ভমর্বিযা্হমল,্হযাটর্আর্রন্তামির্বিটিমল্টফমর্টগময্দ্রুত্বধাযা্ওিা্চািা্
পান্করিার্ বচষ্টা্করল।্প্রমফসমরর্িমল্ বিযা্পদ্ধটত্অনুসরণ্কমর্তলাটনিুকু্ িাঁ্
হামত্টতনিার্কামপর্মমধয্বঘারামলা,্তারপর্উপুড্কমর্বফমল্টিময্মুমে্বফলল। 
 
টিক,্িলল্রন,্িুজনই্টনমজর্টনমজর্িইমযর্পাঁচ্এিং্েমযর্পাতা্ ুলমে।্আমার্
িইময্টক্বি মত্পামো? 
 
টভমজ্ভাটর্হময্রমযমে্এমন্একিা্িািামী্রমঙর্বিাঝা,্িলল্হযাটর।্পারটফউমমর্
গমন্ধ্ভুর্ভুর্করমে্ঘমরর্বভতমরর্বধাযা,্হযাটরর্বকমন্ঘুম্ঘুম্পামে্আর্বিাকা্
বিাকা্লাগমে। 
 
মনমক্ প্রসাটরত্ কমরা,্ বচা মক্ মামুটল্ পাটথজি্ টিষ্মযর্ উমধ্বজ্ বি মত্ িাও!্ আঁমধা্
অন্ধকামরর্মমধয্টচক্কার্কমর্উিমলন্প্রমফসর্টট্রলটন। 
 
হযাটর্টনমজমক্সুটস্থর্করার্বচষ্টা্করল। 
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তাই্ বতা,্ তুটম্একিা্নডিমড্েস্বপমযে…্আনফটগং্িয্ টফউচার্িই ানা্ বি মত্
বি মত্িলল্ বস।্তার্মামন্ হমে্ বতামামক্অমনক্পরীষার্ মধয্ টিময্ বেমত্ হমি্
এিং্ বতামামক্অমনক্ িুঃ –কষ্ট্সইমত্ হমি,্ ওর্জমনয্ িুঃট ত্ টকন্তু্ও ামন্ সূমেজর্
মমতা্ টক্বেন্একিা্বি া্োমে।্িাঁডাও্িাঁডাও্এর্অথজ্হমে্অমনক্সু ্তাহমল্
প্রথমম্বতামামক্অমনক্িুঃ ্কষ্ট্বভাগ্করমত্হমি্টকন্তু্পমর্তুটম্অমনক্সু ী্হমি 
 
আমামক্ েটি্ িলমত্ িমলা্ তাহমল্ িলমতই্ হয্ বতামার্ বভতমরর্ বচাম র্ পরীষা্
করামনা্িরকার,্িলল্রন,্এরপর্তামির্ িুজনমকই্হাটসর্ িুটি্ বচমপ্ধরমত্হমলা,্
কারণ্প্রমফসর্টট্রলটন্ওমির্টিমকই্তাটকময্রমযমেন। 
 
এিার্আমার্পালা্হযাটরর্চামযর্কামপ্উঁটক্মারল্রন।্অমনক্কসরৎ্কমর্বি মত্
হমে্িমল্ওর্কপামল্ভাঁজ্পমড্বগমলা।্গুজমিটর্ফমলর্মমতা্টক্বেন্একিা্বি া্
োমে্ টকেুিা্ বিালারমির্ হযাি-এর্ মমত,্ িলল্ বস।্ হযমতা্ তুটম্ মযাটজক্ মন্ত্রণালময্
কাজ্করমি 
 
চামযর্কটপিামক্অনয্টিক্বথমক্উঁচু্করল্বস। 
 
টকন্তু্এভামি্ওিামক্ওক্গামের্িীজ্িা্ফমলর্মমতা্বি ামে।্আনফটগং্িয্টফউচার্
 ানা্ঘািমত্ঘািমত্িলল্বস।্অপ্রতযাটিত্প্রাটপ্ত্বসানা।্চমৎকার,্আমামকও্টকেু্ধার্
টিমত্ পার।্ এিং্ এ ামনও্একটি্ টজটনষ্্ রমযমে,্ িমল্ বস্ কাপিা্আিার্ ওল্টামলা,্
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এ ন্ও ামন্একিা্জন্তু্বি া্োমে।্ইস!্ওিাই্েটি্ওর্মাথািা্হমতা্এিা্বি মত্
জলহস্তীর্মমতা্…না,্বভডার্মমতা 
 
হযাটর্বহমস্উিমতই্পাঁই্কমর্ঘুমর্িাঁডামলন্প্রমফসর্টট্রলনী। 
 
ওিা্আমামক্ িাও্ বিট ,্ রনমক্ িলমলন্ টতটন্ টতরস্কামরর্ ভটিমত।্ বেন্ উমড্ টগময্
রমনর্হাত্বথমক্বোঁ্বমমর্বকমড্টনমলন্হযাটরর্কাপিা।্সিাই্টনিজাক,্বি মে। 
 
ঘটডর্কািার্উমল্টা্ টিমক্বঘারামত্বঘারামত্কাপিার্ টিমক্একিৃটষ্টমত্বচময্রইমলন্
টতটন। 
 
িাজপা ী্বতামার্একটি্মারাত্মক্িত্রু্রমযমে্টিযার। 
 
টকন্তু্সিাই্ বতা্ তার্কথা্জামন,্ বজামর্ টফস্ টফস্কমর্ িলল্ হারটমওন।্প্রমফসর্
টট্রলনী্ওর্টিমক্কিমি্কমর্চাইমলন। 
 
হযাঁ,্তারা্জামন্দিটক,্িলল্হারটমওন।্সিাই্জামন্হযাটর্আর্ইউ–বনা্হুর্কথা। 
 
টিস্ময্আর্প্রিংসায্ হযাটর্আর্রন্তাটকময্ রইল্ওর্ টিমক।্ হারটমওনমক্এভামি্
টিচামরর্ সমি্ কথা্ িলমত্ তারা্ আর্ ক নও্ বিামনটন।্ প্রমফসর্ টট্রলনী্ বেন্ টিক্
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কমরমেন্টতটন্হারটমওমনর্কথার্জিাি্বিমিন্না।্িড্িড্বচা ্িুমিা্আিার্হযাটরর্
কামপর্টিমক্নাটমময্টতটন্আিার্ওিা্বঘারামত্লাগমলন। 
 
মুগুড্ একিা্আেমণ।্ এিা্ বকান্ সু িাযক্ কাপ্ নয।্আটম্ মমন্ কমরটেলাম্ ওিা্
একিা্বিাউলাসজ্হযাি,্ভময্ভময্িলল্রন। 
 
মাথার্ ুটল্বতামার্সামমন্টিপি,্মাই্টিযার 
 
সিাই্প্রমফসর্টট্রলনীর্টিমক্টস্থর্বচাম ্তাটকময্রমযমে,্বেন্অসাড,্টতটন্কাপিামক্
বিষ্িামরর্মমতা্একিার্ বঘারামলন,্হা্কমর্অমনক্কমষ্ট্শ্বাস্ টনমলন্এিং্তারপর্
তীব্র্তীক্ষ্ণ্একিা্টচৎকার্বিটরময্এমলা্তার্গলা্টচমর। 
 
কাপ্ভািার্আমরকটি্তীক্ষ্ণ্িব্দ্পাওযা্বগমলা;্বনটভল্তার্টদ্বতীয্কাপিাও্বভমিমে।্
একিা্িূনয্আরাম্বকিারায্ধপ্কমর্িমস্পডমলন্প্রমফসর্টট্রলনী।্চকচমক্হাতিা্
িুমক্বচমপ্আমেন,্বচা ্িুমিা্িন্ধ। 
 
মাই্টিযার্িয্বিচারা্…্না্না্িলািাই্ভামলা্হমি্…না…্আমামক্টজজ্ঞাসা্কমরা্না। 
 
ওিা্টক্প্রমফসর?্সমি্সমি্টজজ্ঞাসা্করল্টিন্থমাস।্সকমলই্উমি্িাঁটডমযমে্এিং্
হযাটর্আর্রমনর্ বিটিমলর্চারপামি্জমডা্হমযমে।্প্রমফসর্ টট্রলনীর্ বচযামরর্কামে্
চমল্এমসমে্হযাটরর্কাপিামক্ভামলা্কমর্বি িার্জমনয। 
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মাই্ টিযার,্ নািকীযভামি্  ুমল্ বগমলা্প্রমফসর্ টট্রলনীর্ বচা ,্ বতামার্পমথ্ভযংকর্
করালিিজন্িয্টিম। 
 
িয্টক?্িলল্হযাটর।  
 
ও্িুঝমত্পারমে্একমাত্র্বসই্বে্িযাপারিা্িুঝমত্পারমে্না্তা্নয;্টিন্থমাস্ওর্
টিমক্কাঁধ্ঝাঁকামলা্আর্লযামভন্ডার্ব্রাউনমক্টিভ্রান্ত্বি ামলা,্িািিাকী্প্রায্সকমলই্
ভময্মুম ্হাত্চাপা্টিল। 
 
িয্ টিম,্মাই্ টিযার,্িয্ টিম!্ টচৎকার্কমর্উিমলন্প্রমফসর্ টট্রলনী্এিং্হযাটর্ বে্
িযাপারিা্িুঝমত্পারমে্না্তামত্টতটন্মমন্মমন্আঘাতই্বপমলন।্দিতযাকার্ভুতুমড্
কুকুর্বেিা্গীজজার্আমি্পামি্ঘুমর্বিডায!্মাই্টিযার্িয্এিা্একিা্অতযন্ত্অশুভ্
লষণ–সিমচময্ ারাপ্লষণ–মৃতুয! 
 
হযাটরর্বপি্বেন্বভতর্টিমক্বসঁটধময্বগমলা।্লাটরি্অযান্ড্ব্ল্িস-এ্বিথ্ওমমনস-এর্
মলামি্ বসই্ কুকুরিা–মযাগমনাটলযা্ টেমসমন্টর্োযায্ কুকুরিা্ লযামভন্ডার্ ব্রাউনও্ মুম ্
হাত্বচমপ্ধরল।্সকমলই্হযাটরর্টিমক্তাটকময্রমযমে,্সকমলই,্একমাত্র্হারটমওন্
োডা,্বে্উমি্টগময্প্রমফসর্টট্রলনীর্বচযামরর্বপেমন্িাডঁাল। 
 
আমার্মমন্হযনা্ওিা্টিম-এর্মমতা্বি মত,্বসাজা্সাপিা্িমল্টিল্হারটমওন। 
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েমিধজমান্টিতৃষ্ণা্টনময্ওমক্বচাম র্িৃটষ্টমত্মাপমেন্প্রমফসর্টট্রলনী। 
 
ো্িলটে্তার্জমনয্ষমা্কমর্টিও,্বতামার্মমধয্আটম্বতা্অমলৌটকক্ষমতার্আভা্
বি মত্পাটে্না।্ভটিষ্যমতর্অনুরণন্ধারণ্করার্ষমতা্এমকিামরই্কম। 
 
মাথা্এটিক্বথমক্ওটিক্বিালাটেল্টসমাস্টফটনগান। 
 
প্রায্ টনমীটলত্ বচাম ্ িলল,্আপটন্ েটি্ এমন্কমরন্তমি্ ওিামক্ টঘম-এর্ মমতাই্
লামগ।্ িাম্ টিমক্ বহমল্ টগময্ িলল,্ টকন্তু্এ ান্ বথমক্ ওিামক্ গাধার্ মমতাই্ মমন্
হমে। 
 
আটম্মরটে্টক,্মরটে্না্এিা্বতামরা্টনধজারণ্করা্ক ন্বিষ্্করমি।্টনমজর্কথায্
হযাটর্টনমজই্অিাক্হময্বগমলা।্এ ন্বকউই্ওর্টিমক্তাকামত্চামে্না। 
 
আমার্মমন্হয্আজমকর্মমতা্এ্পেজন্তই্থাক,্প্রমফসর্টট্রলনী্তার্রহসযময্স্বমর্
িলমলন।্হযাঁ্…বতামামির্টজটনষ্পত্র্বগােগাে্কমর্নাও 
 
নীরমি্ বগািা্ ক্লাসিাই্ ওমির্ চামযর্ কাপ্ গুমলা্ প্রমফসরমক্ টফটরময্ টিল।্ িই্
বগাোমলা।্ োর্ োর্ িযাগ্ িন্ধ্ করল।্ এমনটক্ রনও্ হযাটরর্ বচাম ্ বচাম ্ তাকামত্
পারমে্না। 
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আিার্বি া্না্হওযা্পেজন্ত,্ষীণ্স্বমর্িলমলন্প্রমফসর্টট্রলনী,্ভাগয্বতামামির্ভামলা্
থাকুক।্ওহ্এিং্ টিযার–্ বনটভলমক্ বিট ময্িলমলন্পমরর্িার্ বতামার্ বিরী্হমি,্
মমন্বরম া্অনযমির্সমি্তাল্বমলামত্বতামামক্অটতটরক্ত্কাজ্করমত্হমি। 
 
প্রমফসর্ টট্রলনীর্ মই্ বিময্ হযাটর,্ রন্আর্ হারটমওন্ বনমম্ টসঁটড্ টিময্ টনমচ্ এমলা্
নীরমি।্তারপর্ েুিল্প্রমফসর্মযাকমগানাগল-এর্ট্রােটফটগউমরিন্ক্লামসর্উমেমিয।্
ক্লাস্রুমিা্ ুঁমজ্বপমত্অমনক্সময্বলমগ্বগমলা,্আমগর্ক্লাস্বথমক্আমগ্বিটরমযও্
এমকিামর্শুরু্হওযার্টিক্পূিজ্ মুহূমতজ্ বপৌঁোমত্পারল্ওরা। 
 
রুমমর্এমকিামর্ বপেমনর্একিা্আসন্ বিমে্ টনল্ হযাটর।্তারপরও্ওর্মমন্ হমত্
লাগল্এমকিামর্উজ্জ্বল্স্পিলাইমির্টনমচ্িমস্রমযমে্বস;্আর্ক্লামসর্অনযরা্ওমক্
বি মে্ বচারা্ চাহনীমত্ বেন্ বে্ বকান্ মুহূমতজ্ ও্ মমর্ পমড্ থাকমি।্ প্রমফসর্
মযাকমগানাগল্ওমির্অযাটনমযাটজ্(োিুকর,্োরা্বস্বোয্পশুমত্রূপান্তটরত্হমত্পামর)্
সম্পমকজ্পডাটেমলন,্হযাটরর্কামন্টকেুই্ঢুকমে্না্এিং্প্রমফসর্ে ন্ওমির্সামমনই্
টনমজমক্ বচাম ্ চিমার্ িাগওযালা্ টিটচত্র্ িমণজর্ বিারা্ কািা্ িািামী্ রমঙর্ বিডামল্
রূপান্তটরত্করমলন্ত নও্বস্ওটিমক্তাটকময্বিম টন। 
 
বোট্ট্একিা্ িব্দ্কমর্আিার্ টনমজর্আকৃটতমত্ টফমর্এমস্প্রমফসর্ মযাকমগানাগল্
িলমলন,্সটতযই্ বতামামির্আজ্হমযমে্কী?্চারটিমক্তাটকময্ টনময্িলমলন,্অিিয্
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টকেু্এমস্োয্না,্টকন্তু্এিারই্প্রথম্আমার্রূপান্তর্বকান্ক্লাস্বথমক্আটভেন্বপল্
না। 
 
সিগুমলা্মাথা্আিার্হযাটরর্টিমক্ঘুমর্বগমলা,্টকন্তু্বকউই্বকান্কথা্িলল।্তারপর,্
হাত্তুলল্হারটমওন। 
 
টেজ,্ প্রমফসর,্ এইমাত্র্ আমামির্ প্রথম্ টিভাইমনিন্ ক্লাি্ বিষ্্ কমর্ এলাম,্ এিং্
আমরা্চা-পাতার্মমজাথজ্উদ্ধার্করার্বচষ্টা্করটেলাম,্আর 
 
আহ,্টনশ্চযই,্িলমলন্প্রমফসর্মযাকমগানাগল,্হিাৎ্ভ্রুকুটি্কমর।্আর্টকেুই্িলিার্
িরকার্বনই,্টমস্বিঞ্জার।্এ ন্িমলা্বতামামির্মমধয্বক্এ্িের্মারা্োমো? 
 
সিাই্টস্থরিৃটষ্টমত্তার্টিমক্বচময্রইল। 
 
আটম,্অিমিমষ্্িলল্হযাটর। 
 
আো,্িলমলন্প্রমফসর্ষুমি্ষুমি্উজ্জ্বল্বচাম র্িৃটষ্টমত্হযাটরমক্টিদ্ধ্কমর।্তাহমল,্
বতামার্জানা্উটচৎ,্পিার,্এ্সু্কমল্আসার্পর্বথমকই্টসটিল্টট্রলনী্প্রমতযক্িেরই্
একজন্োমত্রর্মৃতুয্সম্পমকজ্ভটিষ্যত্বাণী্কমরমে।্এ ন্পেজন্ত্তামির্একজমনরও্মৃতুয্
হযটন।্অশুভ্লষণ্িা্ওমমন্ টিময্ নতুন্ োত্রমির্অভযথজনা্জানামনা্তার্  ুি্ টপ্রয্
পন্থা।্ অিিয্আটম্আমার্ সহকমজীমির্ সম্পমকজ্ ক নই্  ারাপ্ টকেু্ িটল্ না–্ হিাৎ্
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বথমম্বগমলন্টতটন।্ওরা্বি ল্প্রমফসমরর্নামকর্পািা্সািা্হময্বগমে।্আমরা্িান্ত্
স্বমর্ প্রমফসর্ মযাকমগানাগল্ িমল্ বেমত্ লাগমলন,্ টিভাইমনিন্ হমে্ মযাটজমকর্ সি্
বচময্অপূণজ্এিং্কম্টন ুঁত্িা া।্বতামামির্কামে্লুকমিা্না্এ্টিষ্ময্আমার্দধেজ্
 ুি্কম।্সটতযকামরর্(ভটিষ্যৎ)্রষ্টার্বি া্পাওযা্একটি্টিরল্িযাপার্এিং্প্রমফসর্
টট্রলনী 
 
আিার্থামমলন্টতটন।্িলমলন্সািামািা্স্বমর,্আমার্বতা্মমন্হমে,্পিার্বতামামক্
আজ্ ুিই্সুস্থ্বি ামে,্এ্অিস্থায্আটম্েটি্বতামামক্বহাম্ওযাকজ্বথমক্বরহাই্না্
টিই্তমি্টনশ্চযই্টকেু্মমন্করমি্না,্তমি্বতামামক্আশ্বস্ত্করটে্মমর্বগমল্আর্
বহাম্ওযাকজ্টিমত্হমি্না। 
 
হারটমওন্ হাসল।্ হযাটরর্ একিু্ ভামলা্ বিাধ্ হমলা।্ প্রমফসর্ টট্রলনীর্ মাতাল্ করা্
পারটফউমমর্গন্ধ্আর্প্রাযান্ধকার্লাল্িাটত্বথমক্িূমর্িমস্এক্মুমিা্চা্পাতার্ভময্
ভীত্হওযা্কটিন্ দিটক।্তারপরও্অমনমকই্প্রমফসর্মযাকমগানাগমলর্কথায্আশ্বস্ত্
হমত্পারল্না।্রনমক্এরপরও্টিচটলত্বি াটেল,্এিং্লযামভন্ডার্ টফস্ টফস্কমর্
িলল,্টকন্তু্বনটভমলর্চামযর্কামপর্িযাপারিা্কী্তাহমল? 
 
ট্রােটফটগউমরিন্ ক্লাস্ বিষ্্ হওযার্ পর্ িুপুমরর্  ািার্  াওযার্ জমনয্ বিি্ হল্
অটভমু ী্টভমডর্সমি্ওরাও্বোগ্টিল। 
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রমনর্টিমক্তরকাটরর্একিা্টিি্বিমল্টিময্হারটমওন্িলল,্টচযার্আপ,্রন,্তুটম্
বতা্শুমনে্প্রমফসর্মযাকমগানাগল্টক্িমলমেন। 
 
চামচ্টিময্বেমি্তরকাটর্তুমল্টনল্রন,্কািা্চামচিাও্তুমল্টনল,্টকন্তু্ব মত্শুরু্
করল্না। 
 
হযাটর,্িলল্বস্আমস্ত্কমর,্ওর্স্বর্টসটরযাস।্তুটম্বকাথাও্িড্বকান্কামলা্কুকুর্
বিম াটন্বতা,্বিম ে? 
 
হু্বিম টে,্িলল্হযাটর।্বে্রামত্িাসজটলমির্বেমড্এমসটে্বস্রামতই্বিম টে। 
 
িব্দ্কমর্রমনর্হাত্বথমক্কািা্চামচিা্পমড্বগমলা। 
 
হমি্একিা্বনডী্কুকুর,্িলল্হারটমওন্িান্তভামি। 
 
রন্এমনভামি্হারটমওমনর্টিমক্তাকাল্বেন্ও্(হারটমওন)্পাগল্হময্বগমে। 
 
হারটমওন,্ েটি্ হযাটর্ টিম্ বিম ্ থামক্ তাহমল–তাহমল্ ওিা্ িুঃসংিািই,্ িলল্ রন।্
আমার্আংকল্ টিটলযাস্একিা্ বিম টেল্এিং-এিং্চটব্বি্ঘণ্টার্মমধযই্ টতটন্মমর্
টগমযটেমলন। 
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কাকতালীয্ িযাপার,্ টনমজর্ জনয্ কিুর্ জুস্ ঢালমত্ ঢালমত্ হালকাভামি্ িলল্
হারটমওন। 
 
তুটম্ জান্ না্ তুটম্ টক্ িলে!্ িলল্ রন,্ বষমপ্ উিমত্ শুরু্ কমরমে্ বস।্ ভময্ সি্
জািুকমররই্আত্মারাম্ াঁচাোডা্হময্োয্টিম্বিম ! 
 
এতষমণ্সটিক্কথািা্িমলে,্আত্মটিশ্বামসর্বজামর্কথািা্িলল্হারটমওন।্ওরা্টিম্
বিম ্ভমযই্মারা্োয।্ টিম্বকান্অশুভ্লষণ্নয্ওিাই্ মৃতুযর্কারণ!্এিং্হযাটর্
এ নও্আমামির্ মমধয্ বিঁমচই্ রমযমে্ এই্ জমনয্ বে্ কারণ্ একিা্ টিম্ বিম ্ প্রাণ্
তযামগর্মমতা্বিাকা্বস্নয! 
 
টনঃিমব্দ্হারটমওমনর্উমেমিয্ মু ্ বভংচাল্রন।্িযাগ্  ুমল্অযামরথমযানটস্িইিা্ বির্
কমর্জুমসর্জমগর্গাময্বহলান্টিময্ওিা্ ুমল্রা ল। 
 
আমার্মমন্হয্টিভাইমনিনিা্এমকিামরই্অস্পষ্ট্একিা্টিষ্য,্িইমযর্টনটিজষ্ট্পাতািা্
 ুঁজমত্ ুঁজমত্িলল্বস।্আমার্মমত্অমনকিাই্অনুমান্টনভজর।  
 
ওই্কামপর্মমধযকার্টিম্সম্পমকজ্বকান্টকেুই্অস্পষ্ট্নয!্উত্তপ্ত্স্বমর্িলল্রন। 
 
 হযাটরমক্ে ন্িলটেমল্ওিা্একিা্ বভডা্ত ন্ বতা্ বতামামক্  ুি্আত্মটিশ্বাসী্ মমন্
হযটন,্িলল্হারটমওন্িীতল্গলায। 
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 প্রমফসর্ টট্রলনী্ িমলমেন্ বতামার্ মমধয্ (টিভাইমনিন্ উপলটদ্ধ্ করার্ মমতা)্ সটিক্
ষমতািাই্বনই! 
 
হারটমওমনর্আঁমতই্ঘা্টিল্রন।্এত্বজামর্অযাটরথমযানটস্িইিা্িন্ধ্করল্হারটমওন্
বে্টকেু্মাংস্আর্গাজর্এটিক্ওটিক্টেিমক্পডল। 
 
টিভাইমনিন-এ্ভামলা্হওযার্মামন্েটি্এক্িলা্চা–পাতার্মমধয্মৃতুযর্লষণ্বি া,্
তাহমল্ মমন্ হয্ না্ আটম্  ুি্ বিটিটিন্ ওিা্ পডি!্ আমার্ অযাটরথমযানটস্ ক্লামসর্
তুলনায্ওিা্এমকিামর্রাটিি! 
 
বোঁ্বমমর্িযাগিা্বিটিল্বথমক্তুমল্টনময্িীঘজ্িৃঢ়্পিমষমপ্বিটরময্বগল্হারটমওন। 
 
ওর্চমল্োওযার্টিমক্ভ্রূ্কঁুচমক্তাটকময্রইল্রন। 
 
টক্কথা্িলমে্ও?্হযাটরমক্িলল্রন।্এ নও্বতা্বস্অযাটরথমযাটনটস্ক্লাস্োওযাই্
শুরু্কমরটন। 
 
*** 
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লামঞ্চর্ পর্ কযামসল্ িা্ িুগজ–প্রাসািিা্ বথমক্ বিমরামত্ বপমর্ হযাটর্ বেন্ স্বটস্ত্ বপল।্
গতকামলর্িৃটষ্ট্আর্বনই;্আকাি্পটরষ্কার,্টিিণজ্ধূসর।্ওরা্ে ন্মযাটজমকল্প্রাণীর্
েত্ন্বনযা্টিষ্যক্ক্লামসর্উমেমিয্রওযানা্করল্পামযর্টনমচ্ত ন্বভজা্আর্সমতজ্
ঘাস। 
 
রন্আর্ হারটমওন্ পরস্পমরর্ সমি্কথা্ িলমে্ না।্ ওরা্ নীরমি্ ঢাল্ বিময্ টনটষ্দ্ধ্
িমনর্ ধামর্ হযাটিমির্ কুটিমরর্ টিমক্ এমগামে,্ পামি্ পামি্ হািমে্ হযাটর্ নীরমি।্
সামমন্ টতনটি্ অটত্ পটরটচত্ বপেন্ টিক,্ বিম ্ হযাটর্ িুঝমত্ পারল্ এই্ ক্লাসগুমলা্
ওমির্ টিথাটরনমির্ সমি্ একমত্র্ করমত্ হমি।্ েযাি্আর্ বগামযল-এর্ সমি্ উেীপ্ত্
ভামি্কথা্ িলমে্মযালফয,্আর্ওরা্  ল্ ল্করমে্আনমে।্হযাটর্ টনটশ্চত্ বে্ও্
জামন্ওমির্আমলাচনার্টিষ্যিস্তু। 
 
কুটিমরর্ িরজায্ ক্লামসর্ জনয্ অমপষা্ করটেল্ হযাটিি।্ েুঁমচার্ চামডায্ দতটর্
ওভারমকাি্পমর্অধীরভামি্িাঁটডময্রমযমে্বস্কুকুর্ফযাংমক্পামি্টনময। 
 
এমসা্এমসা্জলটি্কমরা!্িাকল্হযাটিি,্ওরা্কামে্আসমতই।্বতামামির্জমনয্আজ্
টিমিষ্্িযিস্থা্রমযমে!্সামমন্অমনক্গুরুত্বপূণজ্ক্লাস্আসমে!্সিাই্এমস্বগমে?্টিক্
আমে,্আমামক্অনুসরণ্কমরা! 
 
একিা্  ুি্  ারাপ্ মুহূমতজ্ হযাটর্ ভািল্ হযাটিি্ ওমিরমক্ িমনর্ বভতর্ টনময্ োমে;্
ও ামন্ হযাটরর্এমন্অমনক্ িুঃস্বমের্ সৃ্মটত্এিং্অটভজ্ঞতা্ রমযমে্ ো্জমন্মর্জমনয্
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েমথষ্ট।্োই্বহাক্গামের্ধার্বথমক্হযাটিি্িূমর্সমর্এমলা্এিং্পাঁচ্টমটনি্পর্ওরা্
টনমজমির্একিা্বভালা্বোি্মামির্িাইমর্বি মত্বপমলা।্ও ামন্আর্টকেুই্বনই। 
 
 সিাই্ এ ামন্ এই্ বিডার্ পামি্ এমস্ িাডঁাও!্ বস্ িাকল।্ হযাঁ্ টিক্আমে্ বতামরা্
বি মত্পামে্টক্না্বসিা্টনটশ্চত্কমর্বনমি।্এ ন,্প্রথমমই্বতামরা্বতামামির্োর্
োর্িই্ব ালার্বচষ্টা্করমি। 
 
কীভামি?্িলল্িামকা্মযালফয্বিমন্বিমন্িাণ্ডা্গলায। 
 
এহ?্িলল্হযাটিি। 
 
কীভামি্ ুলি্িই্আমরা?্আিার্িলল্মযালফয। 
 
বস্তার্িয্মনিার্িুক্অফ্মনিাসজ্িই ানা্বির্করল,্িইটি্িটড্টিময্বিঁমধ্রা া্
হমযমে।্সিাই্তামির্িই্বির্করল।্বকউ্বকউ,্বেমন্হযাটর,্বিল্ট্টিময্িই্বিঁমধ্
বরম মে।্অনযরা্ িযামগর্ বভতর্িক্ত্কমর্ বিমস্ বরম মে,্ না্ হয্ বতা্ িড্িড্ টক্লপ্
টিময্িন্ধ্কমর্বরম মে। 
 
বকউই্কী্তার্িই্ ুলমত্পামরাটন?্হতাি্স্বমর্টজজ্ঞাসা্করল্হযাটিি। 
 
সিাই্মাথা্নাডল। 
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আমস্ত্ আমস্ত্ হাত্ বিালামত্ হমি্ িইমযর্ ওপর,্ িলল্ হযাটিি্ বেন্ এিাই্ টিমশ্বর্
একমাত্র্করণীয্কাজ।্বিম া  
 
বস্ হারটমওমনর্িইিা্ টনময্ওপমরর্ বিপিা্ টেঁমড্ বফলল।্িইিা্কামড্ বিযার্ বচষ্টা্
করল,্ টকন্তু্ হযাটিি্ তার্ দিতযাকার্ একিা্ আঙুল্ িইিার্ মাঝ্ (মমরুিণ্ড)্ িরাির্
চাটলময্টিল,্বকঁমপ্উিল্িইিা,্তারপর্ ুমল্টগময্হামতর্উপর্িান্ত্হময্থাকল। 
 
ওহ!্আমরা্টক্বিাকা!্অিজ্ঞাভমর্িলল্মযালফয।্আমামির্হাত্বিালামনা্উটচৎ্টেল!্
আমরা্বকন্ভািমত্পাটরটন! 
 
আটম্আটম্বভমিটেলাম্ওগুমলা্ ুি্মজার,্টদ্বধাভমর্হারটমওনমক্িলল্হযাটিি। 
 
ওহ,্সাংঘাটতক্রকমমর্মজার!্িলল্মযালফয।্সটতযই্িুটদ্ধ্আমে্দিটক,্আমামিরমক্
এমন্সি্িই্বিযা্হমলা্বেগুমলা্কামমড্হাত্টেঁমড্বফলমত্চায! 
 
চুপ্ কমরা,্ মযালফয,্ িলল্ হযাটর্ িান্ত্ স্বমর।্ হযাটিিমক্ মনমরা্ বি ামে্এিং্ হযাটর্
চামে্হযাটিমির্প্রথম্ক্লািিা্বেন্সফল্হয। 
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টিক্আমে,্তাহমল,্িলল্হযাটিি,্মমন্হমে্ও্ব ই্হাটরময্বফমলমে,্তাহমল্তাহমল্
বতামরা্িই্বপময্বগে্এিং্এিং্এ ন্বতামামির্িরকার্হমি্মযাটজকযাল্প্রাণীগুমলা।্
ইমযহ।্আটম্োই্ওগুমলামক্টনময্আটস।্অমপষা্কমরা। 
 
িীঘজ্পাময্বহঁমি্ও্িমনর্বভতর্অিৃিয্হময্বগমলা। 
 
বহ্ঈশ্বর,্এ্োযগািা্এমকিামর্বগািায্বগমে,্বজামর্িমল্উিল্মযালফয।্ওই্ভূমতর্
িাচ্চািা্ক্লাি্টনমে,্িািামক্েটি্িটল্তাহমল্জ্ঞান্হাটরময্বফলমি 
 
চুপ্কমরা্মযালফয,্আিার্িলল্হযাটর। 
 
সািধান্পিার,্উন্মত্ত্ঘাতক্টকন্তু্বতামার্টপেু্বলমগমে। 
 
উউউউউউউহ!্ব ালা্মািিার্উমল্টা্টিক্বিট ময্তীক্ষ্ণ্টচৎকার্কমর্উিল্লযামভন্ডার্
ব্রাউন। 
 
ওমির্ টিমক্ বহমল্ িুমল্ এটগময্আসমে্ হযাটরর্ জীিমন্ বি া্ সিমচময্ উদ্ভি্ প্রাণী।্
সং যায্ িজন ামনক।্ ওগুমলার্ িরীর,্ বপেমনর্ পা্ এিং্ বলজ্ বঘাডার্ মমতা।্ টকন্তু্
সামমনর্পা,্পা া্এিং্মাথািা্টিিাল্দিতযাকার্ঈগমলর।্আমরা্রমযমে্টনষু্ঠর্বি মত্
ইস্পাত্রমির্বিাঁি্এিং্টিিাল্কমলা্রমির্বচা ।্সামমনর্পা্িুমিার্িাঁকা্ন ্প্রায্
আধ্ ফুি্ লম্বা্ এিং্ বি মত্ ভযংকর।্ প্রমতযকটি্ প্রাণীর্ গলায্ বচন্ লাগামনামমািা্
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চামডার্কলার্পরামনা্রমযমে,্সি্গুমলা্বচন্এরই্অনয্প্রান্ত্হযাটিমির্টিিাল্হামত্
ধরা।্জটগং্করমত্করমত্উদ্ভি্প্রাণীগুমলার্বপেন্বপেন্েুমি্আসমে্ও্ব ালা্মামির্
বভতর। 
 
ওই্ টিমক্ োও!্ গজজন্ কমর্ উিল্ বস্ হামতর্ বিকল্ গুমলা্ ঝাকডামত্ ঝাকডামত,্
প্রাণীগুমলামক্ তাডা্ টিল্ বিডার্ টিমক্ বেমত্ বে ামন্ পুমরা্ ক্লািিা্ িাঁটডময্ রমযমে।্
হযাটিি্বিডার্সমি্প্রাণীগুমলামক্িাঁধমত্বগমল্সকমলই্একিু্টপটেময্বগল। 
 
টহমপাটিফস!্ ুটিমত্বচঁটচময্উিল্বস্ওমির্টিমক্হাত্বনমড।্ ুি্সুের,্তাই্না? 
 
হযাটর্বেন্এক্রকম্িুঝমত্পারমে্হযাটিি্টক্বিাঝামত্চামে।্এরকম্একিা্প্রাণী্
বেিা্ অধজ–অশ্ব্ অধজ–পাট ্ বসিা্ বি িার্ প্রথম্ ধাক্কািা্ কাটিময্ উিমল্ টহমপাটিফমক্
বি মত্ ভামলা্ লাগমত্ থামক।্ ওমির্ গামযর্ চকচমক্ পালকগুমলা্ েমি্ পিমম্
রূপান্তটরত্ হময্ োওযা।্ প্রটতটি্ টহমপাটিফ্ টভন্ন্ টভন্ন্ রমঙর,্ কডা্ ধূসর,্ তামামি,্
বগালাপী্ফুিটক্ওযালা,্চকচমক্িািামী্অথিা্কাটলর্মমতা্কামলা। 
 
তাহমল,্ হাত্ িুমিা্ মলমত্ মলমত্ চারটিমক্ উদ্ভাটসত্ িৃটষ্টমত্ তাটকময্ িলল্ হযাটিি,্
বতামরা্েটি্আমরকিু্কামে্আসমত্চাও 
 
মমন্ হমলা্ কামে্ বেমত্ বকউই্আিহী্ নয।্ অিিয্ হযাটর,্ রন্আর্ হারটমওন্ অটত্
সািধামন্বিডার্পামি্টগময্িাঁডামলা। 
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প্রথমম্বে্কথািা্টহমপাটিফমির্সম্পমকজ্বতামামির্জানা্িরকার্বসিা্হমে্ওরা্টকন্তু্
ভীষ্ণ্ রকমমর্আত্মমেজািা্ বিাধ্ সম্পন্ন,্ িলল্ হযাটিি।্  ুি্ সহমজই্ ওমির্ মেজািায্
আঘাত্লামগ,্টহমপাটিফমির।্ক নই্ওমিরমক্অপমান্িা্অসম্মান্করমি্না,্কারণ্
তাহমল্ওিাই্হযমতা্হমি্বতামার্জীিমনর্সিজমিষ্্কাজ। 
 
মযালফয,্ েযাি্ আর্ গযল্ টকেুই্ শুনটেল্ না;্ ওরা্ টনমজমির্ মমধয্ টনচু্ স্বমর্ কথা্
িলটেল।্ হযাটরর্ বকমন্ বেন্ একিা্ জঘনয্ ধারণা্ হমত্ লাগল্ বে্ ওরা্ হযাটিমির্
ক্লািিামক্টিপেজস্ত্করার্ষ্ডেন্ত্র্করমে। 
 
টহমপাটিফিাই্বেন্প্রথম্সাডা্বিয্তার্জমনয্বতামামক্অমপষা্করমত্হমি,্হযাটিি্
িমল্চলল।্ওরা্ ুি্টিনযী,্বিম া?্ওর্টিমক্তুটম্অিসর্হও,্ওমক্বিা্কমরা্এিং্
অমপষা্কমরা।্েটি্বস্পাল্টা্বিা্কমর,্তার্মামন্হমে্ওমক্বোঁযার্সম্মটত্টমলল।্
েটি্ও্পাল্টা্ বিা্ না্কমর্তমি্দ্রুত্ বতামামক্ওর্সামমন্ বথমক্সমর্ বেমত্ হমি,্
কারণ্পামযর্ওই্িড্িড্িাঁকা্ন গুমলা্ ুি্টিপিজনক,্সাংঘাটতকভামি্জ ম্করমত্
পামর। 
 
টিক্আমে-এ ন্বক্প্রথমম্আসমত্ইেুক? 
 
জিামি্ ক্লামির্ বিটিরভাগই্ আমরা্ বপেমন্ সমর্ বগমলা।্ এমনটক্ হযাটর,্ রন্ আর্
হারটমওমনরও্ ভয্ অমিমলর।্ টহমপাটিফগুমলা্ তামির্ টহংর্ মাথা্ বিালামে্ এিং্
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িটক্তিালী্পা াগুমলা্নাডমে;্এভামি্বিকল্টিময্বিঁমধ্রা ািা্ওরা্পেে্করমে্না্
িমলই্মমন্হমে। 
 
বেন্অনুনয্করমে্এমটনভামি্িলল্হযাটিি,মকউই্না? 
 
আটম্োি,্িলল্হযাটর। 
 
বপেন্বথমক্বক্বেন্গভীর্একিা্শ্বাস্টনল।্পািজতী্এিং্লযামভন্ডার্টফস্টফস্করল,্
উউউউহ,্না,্হযাটর্না,্বতামার্চা–পাতা্গুমলার্কথা্মমন্কর! 
 
ওমিরমক্পাত্তাই্টিল্না্হযাটর।্মামির্বিডা্িপকামলা্বস। 
 
লক্ষ্মী্বেমল!্বসািামস্টচৎকার্কমর্উিল্হযাটিি।্টিক্আমে–বি া্োক্িাকটিক–বক্
তুটম্টক্ভামি্সামলাও। 
 
একিা্বচইন্আলািা্কমর্ধূসর্টহমপাটিফিামক্অনযমির্কাে্বথমক্টিটেন্ন্করল্বস।্
গলা্বথমক্চামডার্কলারিা্ ুমল্বফলল।্মামির্িাইমর্িাঁডামনা্ক্লামির্সকমল্বেন্
টনঃশ্বাস্বচমপ্বরম মে।্মযালফমযর্বচা ্বজাডা্সরু্হময্বগমে্টিমদ্বমষ্। 
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আমস্ত্ধীমর,্হযাটর,্িান্ত্স্বমর্িলল্হযাটিি।্ওর্সমি্বতামার্িৃটষ্ট্টিটনময্হমে,্বচষ্টা্
কর্ বেন্ বচাম র্পাতা্না্পমড্োমির্ বচা ্ বিটি্ টপি্ টপি্কমর্ টহমপাটিফ্তামির্
টিশ্বাস্কমর্না…। 
 
ততষমণ্হযাটরর্বচা ্বথমক্পাটন্বির্হমত্শুরু্কমরমে,্টকন্তু্ও্বচা ্িন্ধ্করল্না।্
টিিাল্মাথািা্ ঘুটরময্িািটিক্তাটকময্আমে্হযাটরর্ টিমক্তার্একটি্কমলা্রমঙর্
ভযানক্বচা ্টিময। 
 
হযাঁ,্এই্ভামি,্িলল্হযাটিি।্এই্ভামিই,্হযাটর্এ ন্বিা্কর 
 
টহমপাটিমফর্সামমন্ঘাড্ বপমত্ বিযািা্ভামলা্লাগল্না্ হযাটরর,্ টকন্তু্ো্ িলা্ হমলা্
বসিাই্করল্বস।্বোট্ট্একিা্বিা্কমরই্বসাজা্হমলা্বস,্তাকাল্টহমপাটিমফর্বচাম । 
 
ওিা্ত নও্উদ্ধত্িৃটষ্টমত্তাটকময্রমযমে্ওর্টিমক।্নডল্না্ওিা। 
 
আহ,্িমল্উিল্হযাটিি,্টিচটলত্বিানাল্ওর্কিস্বর।্টিক্আমে-এ ন্বপেমন্আমস্ত্
ধীমর্বপেমন্আসমত্শুরু্কমরা্হযাটর 
 
টকন্তু্ বসই্সময,্ টিক্ বসই্সময,্অপার্ টিস্মময্হযাটর্ বি ল,্হিাৎ্ টহমপটিফিা্ওর্
সামমনর্আঁিওযালা্হািু্িুমিা্িাঁটকময্অভ্রান্তভামি্বিা্করল। 
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চমৎকার,্  ুি্ ভামলা্ হমযমে,্ হযাটর,্ িলল্ উচ্ছ্বটসত্ হযাটিি।্ টিক্আমে্এ ন্ ওমক্
েুমত্পামরা্তুটম!্ওর্বিাঁিিামক্আির্কমরা,্োও! 
 
 হযাটর্ধীমর্ধীমর্টহমপাটিমফর্টিমক্এটগময্বগমলা,্ওর্টিমক্হাত্িাটডময্টিল,্টকন্তু্
মমন্ মমন্ ভািমে্ টপেু্ হমি্ োওযাই্ বিাধহয্ ভামলা্ টেল।্কমযকিার্ ওর্ বিাঁিিামক্
আমস্ত্আমস্ত্কমর্চাপড্মারল।্এিং্বেন্আরামম্বচা ্িুমজ্বফলল্টহমপাটিফিা। 
 
হাততাটলমত্ বফমি্ পডল্ পুমরা্ ক্লাি।্ িযটতেম্ শুধু্ মযালফয,্ েযাি্ আর্ গযল,্
ওমিরমক্ ুিই্হতাি্বি াটেল। 
 
টিক্আমে্ হযাটর,্ িলল্ হযাটিি,্ আমার্ মমন্ হমে্ ও্ বতামামক্ ওর্ টপমিও্ চডমত্
বিমি! 
 
এিা্ হযাটরর্প্রতযািার্ বচময্অমনক্ বিটি।্ বস্একিা্ব্রুমটিক্চডমত্অভযস্ত,্ টকন্তু্
টহমপাটিমফ্চডাও্বে্একই্রকম্হমি্বস্িযাপামর্বস্অতিা্টনটশ্চত্নয। 
 
তুটম্ওটিক্ টিময্ উমি্পড,্ িানার–জমযমন্টর্ টিক্ বপেন্ টিময,্ িলল্ হযাটিি,্এিং্
মমন্বরম া্ওর্বকান্পা া্বিমন্িার্কমর্টনও্না,্ওিা্ও্পেে্করমি্না 
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িাকিমকর্ িানার্ ওপমর্ পা্ বরম ্ হযাটর্ ওর্ টপমি্ উমি্ পডল।্ উমি্ িাঁডামলা্
টহমপাটিফিা।্ টকন্তু্ধরমি্বকাথায,্ িুঝমত্পারমে্না্হযাটর,্ওর্সামমন্ো্ টকেু্বি া্
োমে্সিই্পা ায্বমাডা। 
 
োও্তাহমল,্টচৎকার্কমর্উিল্হযাটিি,্টহমপাটিমফর্বপেমন্মারল্এক্চাপড। 
 
বকান্ রকম্ সতকজ্ না্ কমরই্ হযাটরর্ িুটিমক্ িামরা–ফুি্ পা া্ বমমল্ টিল্ জিা;্
টহমপাটিফিা্আকামি্ওিার্আমগ্ বকান্ মমত্ওর্ গলা্জটডময্ ধরিার্ সময্ বপমলা্
হযাটর।্িযাপারিা্এমকিামরই্ব্রুমটিমকর্মমতা্নয্এিং্হযাটর্জামন্বকানিা্ওর্বিটি্
পেে;্ওর্ িুই্ টিমক্পা া্ িুমিা্ বিকাযিাভামি্ িাটড্মারমে,্পাময্লাগমে্আঘাতিা্
এিং্ওর্মমন্হমলা্পমড্োমে্বেন;্মসৃণ্পালকগুমলা্ওর্মুমিা্বথমক্বিটরময্োমে্
টকন্তু্ বজামরও্ বিমস্ ধরার্ সাহস্ পামে্ না্ বস;্ টহমপািামফর্ বপেনিা্ পা ার্ তামল্
তামল্ওিা্নামা্করমে্আর্হযাটর্ওর্টনম্বাস্িুই্হাজামর্সহজ্ওডার্তুলনায্সামমন্
বপেমন্করমে্িার্িার। 
 
ব ালা্ মািিার্ চারটিমক্ একিার্ উমড্ এমলা্ িাকটিক্ ওমক্ টনময,্ তারপর্ মাটিমত্
নামমত্ শুরু্ করল;্ এিং্ এই্ সমযিামকই্ হযাটর্ সিমচময্ বিটি্ ভয্ পাটেল;্
টহমপাটিমফর্মসৃণ্গলািা্ টনমচর্ টিমক্িাক্টনমতই্ও্বপেন্টিমক্বহমল্পডল,্ভয্
হটেল্ওিার্ বিাঁমির্ওপর্ টিময্ টপেমল্পমড্োমি্ও;্ চারটি্সামঞ্জসযহীন্পা্ে ন্
মাটিমত্পডল্একিা্ধাক্কা্ব ল্হযাটর,্পডমত্পডমত্বকান্রকমম্সামমল্টনময্আিার্
বসাজা্হমত্পারল। 
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চমৎকার্হযাটর,্বসািামস্গজজন্করল্হযাটিি।্মযালফয,্েযাি্আর্গযল্োডা্ক্লামির্
িাটক্সিাই্আনমে্হাততাটল্টিময্উিল।্এিার্বক্বেমত্চাইে? 
 
হযাটরর্সাফমলয্সাহস্বপময্এিার্ক্লামির্িাটক্সিাই্সািধামন্বিডা্িপমক্মামি্চমল্
এমলা।্হযাটিি্একিার্পর্একিা্ টহমপাটিমফর্িাঁধন্ ুমল্ টিল,্এিং্তারপর্পুমরা্
মাি্জুমড্বি া্বগল্নাভজাস্কতগুমলা্বলাক্কুটণজি্করমে। 
 
বনটভল্ ওর্ টহমপাটথমফর্ কাে্ বথমক্ িার্ িার্ িূমর্ সমর্ আসমে,্ মমন্ হমে্ ওিা্
টকেুমতই্ হািু্ িাঁকা্ করমত্ চামে্ না।্ রন্ আর্ হারটমওন্ বচষ্টা্ করমে্ িািামী্
রমঙরিামক্টনময,্বি মে্ওমির। 
 
মযালফয,্েযাি্আর্ গযল্ টনল্ িাকটিকমক।্ও্ মযালফমযর্প্রটত্ বিা্ কমরমে্ টিকই্
এিং্মযালফযও্ওিার্বিাঁমি্হাত্বিালামে্টকন্তু্কাজিা্করমে্তাটেমলযর্সমি। 
 
 ুিই্ সহজ্ িযাপার্ একিা,্ হযাটর্ বেন্ শুনমত্ পায্ এমন্ বজামর্ বিমন্ বিমন্ িলল্
মযালফয।্আটম্জানতাম্এিা্সহজ্হমতই্হমি,্েটি্পিার্এিা্করমত্পামর্আটম্
িাটজ্ ধমর্ িলমত্ পাটর্ তুটম্ টনশ্চযই্ অত্ টিপিজনক্ নও,্ তাই?্ িলল্ ও্
টহমপাটিফিামক্উমেিয্কমর।্তুটম্কী্তাই,্কুৎটসৎ্জামনাযার? 
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ইস্পামতর্ মমতা্ িাঁকা্ ন গুমলার্ মুহূমতজর্ িামন্ িযাপারিা্ ঘমি্ বগল;্ মযালফমযর্ মু ্
বথমক্বিটরময্এমলা্একিা্তীক্ষ্ণ্আতজ্টচৎকার্এিং্পর্মুহূমতজই্বি া্বগমলা্হযাটিি্
িাকটিমকর্ গলায্ কলারিা্ পটরময্ বিযার্ বচষ্টা্ করমে,্ ওিা্ মযালফমযর্ টিমক্ বধময্
োওযার্বচষ্টা্করমে্আর্মযালফয্িাঁকা্হময্পমড্রমযমে্ঘামসর্ওপর্ওর্কাপমডর্
ওপর্টিময্ফুমি্বিমরামে্রমক্তর্ধারা। 
 
আটম্মারা্োটে!্আতজ্টচৎকার্কমর্উিল্মযালফয,্পুমরা্ক্লািিাই্ভয্বপময্বগমলা।্
আটম্মমর্োটে,্বিম া্জামনাযারিা্আমামক্বমমর্বফমলমে! 
 
তুটম্ মমর্ োমো্ না!্ িলল্ হযাটিি্ বে্ টনমজই্ টভময]্ ফযাকামি্ হময্ বগমে।্ বকউ্
একজন্আমামক্সাহােয্কমরা–ওমক্এ ান্বথমক্বির্কমর্টনময্বেমত্হমি– 
 
হারটমওন্ বিৌমড্ টগময্ বগিিা্  ুমল্ টিল,্সহমজই্মযালফযমক্পাজামকামল্কমর্ তুমল্
টনময্রওযানা্হমলা্হযাটিি।্বেমত্বেমত্হযাটর্বি ল্মযালফমযর্িাহুমত্লম্বা্একিা্
গভীর্ষত;্রক্ত্ঝরমে্ঘামসর্ওপর,্ওমক্ টনময্ঢাল্বিময্ওপমর্কযামসমলর্ টিমক্
েুিমে্হযাটিি। 
 
ভময্সকমলর্বভতরিা্নাডা্ব ময্বগমে,্পুমরা্ক্লািিা্ধীমর্ধীমর্হািমে।্টিথাটরমনর্
সকমলই্হযাটিমির্উমেমিয্টচৎকার্করমে। 
 
ওমক্এই্মুহূমতজই্ির াস্ত্করা্উটচৎ,্কাঁিমত্কাঁিমত্িলল্পযানটস্পারটকনসন। 
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বিাষ্িা্ মযালফমযরই্ টেল,্ সমি্ সমি্ িলল্ টিন্ থমাস।্ জিামি্ মুমিা্ পাটকময্ মার্
বিযার্ভটি্করল্েযাি্আর্গযল। 
 
টসঁটডর্পাথমরর্ধাপগুমলা্বিময্ওরা্সিাই্জনিূনয্সামমনর্হলরুমিায্ঢুকল। 
 
আটম্ বিম ্আসটে্ ও্ টিক্আমে্ টক্ না!্ িলল্ পযানটস,্ ওরা্ বি ল্ মামিজল্ টসঁটডর্
ধাপগুমলা্ বিৌমড্ উমি্ বগমলা্ ও।্ টিথাটরনরা্ ত নও্ হযাটিমির্ উমেমিয্ টিড্ টিড্
করমে,্ধীমর্ধীমর্ওমির্ভূগভজস্থ্কমষর্উমেমিয্রওযানা্হময্বগমলা্ওরা;্হযাটর,্রন্
আর্হারটমওন্ওপর্তলায্উমি্বগমলা্টিটফন্ডর্িাওযামরর্টিমক। 
 
নাভজাস্হারটমওন্টজজ্ঞাসা্করল,্বতামামির্টক্মমন্হয্ও্বসমর্োমি? 
 
অিিযই,্মযািাম্পমমে্মুহূমতজর্মমধযই্কািামেঁডা্সারামত্পামরন,্িলল্হযাটর,্আমরা্
অমনক্অমনক্বিটি্ ারাপ্ষত্মযাটজমকর্মমতা্সাটরময্টিমযমেন্টতটন। 
 
হযাটিমির্প্রথম্ক্লামিই্অমন্একিা্িুঘজিনা্হওযািা্ ারাপই্হমযমে,্তাই?্িলল্রন,্
টিচটলত্বি ামে্ওমক।্মযালফযই্পুমরা্িযাপারিা্গুিমলি্কমর্টিমযমে্… 
 
টিনামরর্সময্ হমল্ওরাই্প্রথমম্ বিি্ হমল্ টগময্ বপৌঁোল,্ হযাটিিমক্ বি মত্পামি্
িমল্আিা্কমরটেল,্টকন্তু্বনই্বস্ও ামন। 
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ওরা্ বতা্ ওমক্ ির াস্ত্ করমি্ না,্ করমি?্ উমদ্বমগর্ সমি্ টজজ্ঞাসা্ করল্ হারটমওন,্
সামমন্পমড্থাকা্বিক্আর্টকিটন–পুটিং্েুঁমযও্বিম টন্বস। 
 
না্করাই্ভামলা্হমি,্িলল্রন,্ ামে্না্বসও। 
 
হযাটর্তাটকময্রমযমে্ টিথাটরন্ বিটিলিার্ টিমক।্েযাি্আর্গযল্সহ্একিা্ টিরাি্
গ্রুপ্একত্র্হময্গভীরভামি্কথা্িলমে।্হযাটর্টনটশ্চত্বে,্মযালফমযর্আহত্হওযার্
টনজস্ব্একিা্গমপা্ওরা্দতটর্করমে। 
 
বিি,্বতামরা্টনশ্চযই্িলমত্পারমি্না্প্রথম্টিনিা্ইন্টামরটিং্টেল্না,্বগামডা্মুম ্
িলল্রন। 
 
টিনামরর্পর্টিটফন্ডর্কমন্রুমম্এমলা্ওরা।্এ ামন্বিি্বলাকজন্রমযমে।্প্রমফসর্
মযাকমগানাগল-এর্ বিযা্ বহামওযাকজ্ করার্ বচষ্টা্ করল্ওরা।্ টকন্তু্ টতনজমনর্ বকউই্
মমনামোগ্টিমত্পারল্না,্িার্িার্িাওযামরর্জানালা্টিময্িাইমর্চমল্বগমলা্ওমির্
িৃটষ্ট। 
 
হযাটিমির্জানালায্আমলা্বি া্োমে,্হিাৎ্িমল্উিল্হযাটর। 
 
ঘটড্বি ল্রন। 
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েটি্দ্রুত্ বেমত্পাটর্তাহমল্ওর্সমি্ বি া্কমর্আসমত্পাটর,্এ মনা্ বিি্ বিলা্
রমযমে্.. 
 
আটম্িুঝমত্পারটে্না,্ধীমর্ধীমর্কথািা্িমল্হযাটরর্টিমক্তাকাল্হারটমওন। 
 
মামির্ ওপর্ টিময্ বহঁমি্ োওযার্ অনুমটত্ রমযমে্ আমার,্ িলল্ বস্ সুটনটিজষ্টভামি।্
টসটরযাস্ব্ল্যাক্এ ানকার্টিমমন্টারসমির্বপটরময্আসমত্পামরটন্এ মনা,্তাই্না? 
 
টজটনষ্পত্র্ বরম ্েটির্ ফুমিািা্ টিময্ বির্হময্রওযানা্হমলা্ওরা।্সামমনর্িরজায্
বকউ্না্থাকামত্ ুটি,্কারণ্এ্সময্বির্হওযা্উটচৎ্টক্না্এ্টনময্তারাও্টদ্বধায্
রমযমে। 
 
ঘাস্ এ মনা্ বভজা্ এিং্ বগাধুলী্ বিলায্ প্রায্ কামলা্ বি ামে।্ হযাটিমির্ কুটিমরর্
িরজায্টগময্নক্করমল্বভতর্বথমক্আওযাজ্এমলা,্বভতমর্এমসা। 
 
বিটিমলই্িমস্রমযমে্হযাটিি্শুধু্সািজ্পমড,্গাময্বকাি্বনই;্ওর্হাউন্ড্কুকুর্ফযাং্
ওর্বকামল্মাথা্ টিময্রমযমে।্এক্নজর্বিম ই্বিাঝা্ বগল্প্রচুর্মিযপান্কমরমে্
বস;্ওর্সামমন্িালটতর্সমান্একিা্পানপাত্র্রমযমে,্এিং্মমন্হমে্ওমিরমক্িৃটষ্ট্
সীমায্ধরমতই্ওর্অসুটিধা্হটেল। 
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আিাকটর্এিা্একিা্বরকিজ্হময্বগমলা,্ভাটর্গলায্িলল্বস্ওমিরমক্টচনমত্বপমর।্
মমন্হয্না্ওমির্ক নও্এমন্টিষক্টেল্বে্টক্না্মাত্র্একটিনই্টিমকটেল। 
 
বতামামক্ির াস্ত্বতা্করা্হযটন,্হযাটিি!্িম্টনময্িলল্হারটমওন। 
 
এ নও্কমরটন,্িলল্হযাটিি্কাতরভামি,্পানপামত্র্একিা্িীঘজ্চুমুক্টিময।্মাত্র্বতা্
সমমযর্িযাপার,্তাই্না,্মযালফয্িলার্পর। 
 
বকমন্আমে্ও?্ টজজ্ঞাসা্করল্রন,্িমস্পডল্ওরা্সিাই।্আঘাতিা্ টসটরযাস্নয্
টনশ্চযই,্তাই্না? 
 
মযািাম্পমমে্েতিা্সম্ভি্কমরমেন,্িলল্হযাটিি,্টকন্তু্ও্িলমে্এ মনা্তীব্র্িযথা্
পামে্…্িযামন্ডমজ্বমাডা্বগাঙামে। 
 
ও্ভান্করমে,্সমি্সমি্িলল্হযাটর।্মযািাম্পমমে্বে্বকান্টকেুই্সারামত্পামরন।্
গত্িের্আমার্টনমজর্অমধজক্হাড্গটজময্টিমযটেমলন্টতটন।্টিশ্বাস্কমরা্মযালফয্
এই্অিস্থািার্পুমরা্সুমোগ্টনমে। 
 
টনশ্চযই্ সু্কল্গভনজরমিরও্িলা্হময্ বগমে,্কাতর্কমি্িলল্হযাটিি।্ওরা্ টনশ্চযই্
মমন্করমিন্আটম্ টিপিজনক্একিা্ ঝঁুটক্ টনময্ বফমলটেলাম।্ টহমপাটিফমির্ক্লািিা্
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আমরা্পমর্শুরু্করা্উটচৎ্ টেল্ বলািারওযামজস্ িা্ওই্রকম্ টকেু্ টিময্শুরু্করা্
আটম্শুধু্বভমিটেলাম্ওিাই্প্রথম্ক্লাি্টহমসমি্ভামলা্হমি্সিই্আমার্বিাষ্ 
 
সিিাই্মযালফমযর্বিাষ্্হযাটিি!্িলল্হারটমওন্আন্তটরকভামি। 
 
আমরা্বতা্বিম টে,্িলল্হযাটর।্তুটমই্বতা্িমলে্টহমপাটিকমির্অপমান্করমল্ওরা্
আেমণ্ কমর।্ সমসযািা্ মযালফমযর,্ কারণ্ ও্ বতামার্ কথা্ বিামনটন।্ আমরা্
িাম্বলমিারমক্িলমিা্আসল্ঘিনা। 
 
ঘািমড্বেও্না্হযাটিি,্আমরা্বতামার্পমষ্থাকি।্িলল্রন। 
 
হযাটিমির্ গুিমড্ বপাকার্ মমতা্ কামলা্ বচাম র্ ভাঁজ্ পডা্ বকাণ্ টিময্ অশ্রু্ গটডময্
পডমলা।্আমিমগ্ হযাটর্আর্ রনমক্জাপমি্ ধমর্ ওমির্ হাড্ বভমি্ বফলার্ উপেম্
করমলা্বস। 
 
আমার্ মমন্ হমে্ বতামার্ েমথষ্ট্ পান্ করা্ হময্ বগমে,্ িৃঢ়্ স্বমর্ িলল্ হারটমওন।্
পানপাত্রিা্তুমল্টনময্িাইমর্টগময্ওিা্ াটল্করমত্বগমলা্বস। 
 
মামন,্হযমতা্বস্টিকই্িলমে,্িলল্হযাটিি্হযাটর্আর্রনমক্বেমড্টিময।্ওরা্িুজন্
িলমত্িলমত্িূমর্সমর্বগমলা,্পাঁজর্ঘষ্মে্িুজনই। 
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বচযার্বথমক্টনমজর্ভাটর্বিহিামক্তুলল্হযাটিি্এিং্ টলত্পিমষমপ্হারটমওনমক্
অনুসরণ্করল।্ঘমরর্বভতর্বথমক্ওরা্পাটন্েুঁমড্বফলার্িব্দ্শুনমত্বপমলা। 
 
টক্ করল্ ও,্ টজজ্ঞাসা্ করল্ হযাটর্ িূনয্ পানপাত্রিা্ হামত্ কমর্ হারটমওন্ টফমর্
আসমতই। 
 
পাটনর্টপপার্মমধয্ওর্মাথািা্িুটিময্টনল,্পানপাত্রিা্বিটিমল্রা মত্রা মত্জিাি্
টিল্হারটমওন। 
 
হযাটিি্টফমর্এমলা্বচা ্বথমক্পাটন্মুেমত্মুেমত,্ওর্িীঘজ্চুল্আর্িাটড্বভজা। 
 
এিাই্ভামলা,্িলল্বস্কুকুমরর্মমতা্মাথা্ঝাঁটকময,্টভমজ্বগমলা্ওরা্সিাই।্বিম া্
বতামরা্বে্আমার্সমি্বি া্করমত্এমসে্এিা্ ুিই্ভামলা্হমযমে,্সটতযই্আটম– 
 
হিাৎ্বথমম্বগল্হযাটিি্এমকিামর্পাথমরর্মমতা্টনশ্চল,্হযাটরর্টিমক্তাটকময্আমে,্
বেন্এই্মাত্র্বস্ব যাল্কমরমে্বে্হযাটরও্এ ামন্এমসমে। 
 
তুটম্টক্করে্িমল্বভমিে,্এহ?্বস্রীটতমত্গজজন্কমর্উিল,্এতই্আকটস্মক্বে্
ফুি ামনক্ িূমনয্ লাটফময্ উিল্ সিাই।্ বতামার্ বতা্ অন্ধকামরর্ পর্ এভামি্ ঘুমর্
বিডািার্কথা্নয,্হযাটর!্আর্বতামরা্িুজন্ওমক্এিা্করমত্টিে। 
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িীঘজ্পিমষমপ্হযাটরর্কামে্বহঁমি্বগল্হযাটিি,্ওর্হাতিা্বিমস্ধমর্বিমন্টনময্বগল্
িরজার্টিমক। 
 
এমসা!্ রীটতমত্ বষমপ্ বগমে্ হযাটিি।্আটম্ বতামামির্ সিাইমক্ সু্কমল্ টফটরময্ টনময্
োটে,্আর্ বেন্ না্ বিট ্ এরপর্ বতামরা্আমামক্ অন্ধকামরর্ পর্ বি মত্ এমসে।্
আটম্এর্উপেুক্ত্নই! 
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ওযািজমিামব জবাগাটজ 
 
িৃহস্পটতিার্সকাল্পেজন্ত্ক্লামিই্এমলা্না্মযালফয।্আর্ে ন্এমলা্ত ন্বিরী্কমর্
এমলা।্ও্ ে ন্এমলা্ত ন্ টিথাটরন্আর্ টিটফন্ডররা্তামির্িািল্ বপািন্ক্লামির্
অমধজকিা্বপটরময্বগমে।্ক্লািরুমম্ঢুকল্িাটম্ভক্মযালফয্িান্হাত্িযামন্ডমজ্জডামনা,্
টিং-এ্বঝালামনা;্হযাটরর্মমত্অটভনয্করমে্বস,্বেন্বকান্ভযািহ্েুদ্ধ্বফরত্িীর্
বোদ্ধা। 
 
বকমন্আমে্ হাতিা্ ড্রযামকা?্ বিাকার্ মমতা্ কাষ্ঠ্ হাটস্ বহমস্ টজজ্ঞাসা্ করল্ পযানটস্
পারটকনসন।্ ুি্টক্িযথা্করমে? 
 
হযাঁ,্ িলল্মযালফয্ বেন্একিা্ বভংটচ্কািল।্ টকন্তু্হযাটর্লষয্করল,্পযানটসর্ িৃটষ্ট্
অনয্টিমক্সমর্বেমতই্বস্েযাি্আর্গযমলর্উমেমিয্বচা ্টিপল। 
 
িমস্পমডা,্িমস্পমডা,্অলস্ভামি্িলমলন্প্রমফসর্বেইপ। 
 
হযাটর্আর্রন্টনমজমির্টিমক্তাটকময্টিমদ্বষ্পূণজ্কুটি্টিটনময্করল;্ওরা্েটি্বিরী্
কমর্আসত্তাহমল্বেইপ্ক নই্িলমতন্না্িমস্পমডা্িমস্পমডা,্ওমিরমক্িাটস্ত্
টিমতন।্ টকন্তু্বেইমপর্ক্লামি্বে্বকান্ টকেু্কমরই্পার্বপময্বেমত্পামর্মযালফয;্
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বেইপ্টিথাটরন্হাউমজর্প্রধান,্এিং্সাধারণত্টনমজর্োত্রমির্প্রটত্পষপাটতত্ব্কমর্
থামকন। 
 
আজ্ওরা্একিা্নতুন্ বপািন্িানামে,্আকৃটত্ বোি্করমত্পামর্ বস্রকম্একিা্
বপািন।্হযাটর্আর্রমনর্ বলাহার্িড্কডাইিার্পামিই্মযালফয্ টনমজরিা্িসামলা।্
এিং্ওরা্টতনজন্একই্বিটিমল্ওমির্গাে্গােডাগুটল্কািমত্শুরু্করল। 
 
সযার,্ মযালফয্িাকল্ বেইপমক,্সযার,্এই্ বিকডগুমলা্কািার্জমনয্আমার্সাহােয্
িরকার,্আমার্হাতিা– 
 
উইজটল,্মযালফমযর্জনয্ওর্বিকডগুমলা্বকমি্িাও,্িলমলন্বেইপ,্মাথা্না্তুমল। 
 
[রামগ]্রমনর্মু ্লাল্হময্বগমলা। 
 
বতামার্হামত্বতা্আসমল্টকেু্হযটন,্চাপা্স্বমর্িলল্ও্মযালফমযর্উমেমিয। 
 
বিটিমলর্ওপার্বথমক্হাটসর্ভান্কলল্মযালফয। 
 
উইজটল,্তুটম্শুমনে্প্রফসর্বেইপ্টক্িমলমেন,্বিকডগুমলা্বকমি্বফমলা। 
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েুটডিা্টনময্মযালফমযর্বিকডগুমলা্টনমজর্টিমক্বিমন্টনময্ও্বেনমতন্ভামি্ওগুমলা্
কািমত্শুরু্করল,্বেন্এক্একিা্িুকরা্এক্এক্সাইমজর্হয। 
 
প্রমফসর,্বিমন্বিমন্িলল্মযালফয,্উইজটল্আমার্বিকডগুমলামক্নষ্ট্করমে,্সযার। 
 
বেইপ্এটগময্এমলন্ওমির্বিটিমলর্টিমক,্ওর্িাঁকা্নাকিামক্টনচু্কমর্তাকামলন্
বিকডগুমলার্টিমক,্তারপর্রমনর্উমেমি্একিা্টপমল্চমকামনা্হাটস্টিমলন। 
 
মযালফমযর্সমি্বিকডগুমলা্িিমল্নাও,্উইজটল। 
 
টকন্তু,্সযার 
 
পনমরা্টমটনি্ধমর্রন্ওর্বিকডগুমলামক্এমকিামর্সমান্সাইমজ্বকমি্বরম মে। 
 
এ নই,্িলমলন্বেইপ্ভযংকর্সুমর। 
 
 ুি্ সুের্ কমর্ কািা্ ওর্ টনমজর্ বিকডগুমলা্ মযালফমযর্ টিমক্ বিমল্ টিল,্আিার্
েুটরিা্তুমল্টনল্হামত। 
 
আর্সযার,্এই্িুমুর্িািাগুমলার্োল্োডামত্হমি,্িলল্মযালফয,্ওর্স্বমর্টিষ্্ভরা্
হাটস। 
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পিার্তুটম্মযালফমযর্িুমুর্িািাগুমলার্োল্োডামি,্একমাত্র্হযাটরর্জনয্তুমল্রা া্
টিতৃষ্ণার্হাটসিা্হাসমলন্বেইপ। 
 
হযাটর্ মযালফমযর্ িুমুর্ িািাগুমলামক্ টনমজর্ টিমক্ বিমন্ টনল,্ রন্ আমগর্ কািা্
বিকডগুমলামক্ টিকিাক্ করায্ মমনামোগ্ টিল।্  ুি্ দ্রুত্ িািা্ গুমলার্ োল্ োটডময্
ওগুমলা্ মযালফমযর্ টিমক্ েুঁমড্ টিল্ হযাটর্ বকান্ কথা্ না্ িমল।্ মযালফমযর্ কৃটত্রম্
হাটসিা্বিমড্বগমলা্আমরা। 
 
বতামামির্ িনু্ধ্ হযাটিিমক্ ইিাটনং্ বিম ে?্ আমস্ত্ কমর্ ওমিরমক্ টজজ্ঞাসা্ করল্
মযালফয। 
 
বসিা্ বতামার্ নাক্ গলািার্ বকান্ টিষ্য্ নয,্ মাথা্ ঝাঁটকময্ িলল্ রন্ওর্ টিমক্ না্
তাটকময। 
 
আমার্ ভয্ হমে্ ও্ আর্ টিষক্ থাকমত্ পারমে্ না,্ কটত্রম্ িরি্ বিট ময্ িলল্
মযালফয।্আমার্আহত্হওযার্ঘিনায্িািা্ ুি্বিটি্ ুটি্হনটন— 
 
বিটি্কথা্িলমল্আটম্টকন্তু্বতামামক্এিার্আসমলই্আহত্করমিা,্িাঁত্মু ্ট ঁটচময্
িলল্রন। 
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সু্কল্ গভনজরমির্ কামে্ ইমতামমধযই্ নাটলি্ কমরমেন্ টতটন।্ এিং্ টমটনটস্ট্র্ অফ্
মযাটজমকও।্ বতামরা্ বতা্ জামনা্ িািার্ অমনক্ প্রভাি্ রমযমে্ সি্ োযগায।্আর্ এ্
রকম্একিা্িীঘজস্থাযী্আঘাত্বস্একিা্লম্বা্কৃটত্রম্িীঘজশ্বাস্োডল,্বক্জামন,্আমার্
হাতিা্আর্বকানটিন্আমগর্মমতা্হমি্টক্না? 
 
ও্ বস্জমনযই্ তুটম্ হাতিা্এভামি্ ঝুটলময্রা ে,্ িলল্হযাটর,্ ভুল্কমর্একিা্মরা্
শুমযামপাকার্মাথা্বকমি্বফলল,্রামগ্কাঁপটেল্ওর্হাত।্বেন্হযাটিিমক্চাকটর্বথমক্
ির াস্ত্করামনা্োয। 
 
বিি,্ িলল্ মযালফয,্ স্বর্ টনচু্ কমর্ টফস্ টফস্ কমর্ িলল,্ আংটিক্ সতয,্ পিার।্
তাোডা্অনযানয্সুটিধাও্পাওযা্োমে।্উইজটল,্আমার্শুমযামপাকািামক্বকমি্িাও। 
 
কমযক্ কডাই্ িূমর্ মযালা্ ঝামমলায্ পমডমে্ বনটভল।্ বপািন্ ক্লামি্ টনযটমতভামিই্
মুিটকমল্পমড্ও;্ওর্জমনয্এই্ক্লািিা্সিমচময্অলুষুমণ,্এিং্প্রমফসর্ বেইমপর্
প্রটত্ভীষ্ণ্ভীটত্ওর্অিস্থািামক্আমরা্জটিল্কমর্তুমলমে।্ওর্বপািন্বেিা,্উজ্জ্বল্
অযাটসি্িীন,্বসিা্হময্বগমে 
 
কমলা্ রঙ,্ লংিিম,্ িলমলন্ বেইপ্ হাতা্ টিময্ কডাই্ বথমক্ টকেুিা্ বপািন্ তুমল্
আিার্ বেমড্ টিমলন্ কডাইময,্ বেন্ সিাই্ বি মত্ পায।্ কমলা্ রং।্আমামক্ িমলা্
বতামার্ ওই্ বমািা্ মাথায্ টক্ ক নই্ টকেু্ বঢামক্ না?্ তুটম্ টক্ বিামনাটন্ আটম্
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পটরষ্কারভামি্িমলটে্ইঁিুমরর্মাত্র্একিা্েীহা্হমলই্চলমি?্িটলটন্বজামকর্একিু াটন্
রসই্েমথষ্ট?্বতামামক্বিাঝামত্হমল্আমার্আর্টক্করমত্হমি,্লংিিম? 
 
লাল-বগালাপী্ হময্ বগমলা্ বনটভমলর্ মুম র্ রং,্কাঁপমে্ বস্ ভময।্ মমন্ হমে্এ নই্
বকঁমি্বফলমি্বস। 
 
টেজ,্সযার,্অনুনয্করল্হারটমওন,্টেজ,্আটম্বনটভলমক্সাহােয্করমত্পাটর 
 
আমার্ বতা্ মমন্পডমে্ না্ বতামামক্ িাহািুটর্ বি ািার্জনয্আটম্ বিমকটেলাম্ টমস্
বঘর,্ িাণ্ডা্স্বমর্িলমলন্ বেইপ,্এিং্হারটমওনও্ বনটভমলর্মমতাই্লাল্ হময্ বগল।্
লংিিম্ এই্ ক্লামির্ পর্ বতামার্ বপািমনর্ কমযক্ বফাঁিা্ বতামার্ িযাঙিামক্  াইময্
বি মি্টক্হয।্বিাধহয্এরপর্তুটম্সটিকভামি্কাজ্করমত্উৎসাটহত্হমি। 
 
সমর্বগমলন্বেইপ,্ভময্বনটভমলর্টনঃশ্বাস্িন্ধ্হময্বগমে্ততষমণ। 
 
আমামক্সাহােয্কমরা!্কাতর্কমি্হারটমওনমক্িলল্বস। 
 
হযাটর,্িাকল্ টসমাস্ টফটনগান্সামমন্ ঝঁুমক্ওর্ওজন্মাপার্ টপতমলর্েন্ত্রিা্ বনযার্
সময,্ শুমনে?্ বিইলী্ প্রমফি্ পটত্রকায্ আজ্ সকামল্ বল া্ হমযমে্ ওরা্ মমন্ কমর্
সাইটরযাস্ব্ল্যাকমক্বি া্বগমে। 
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বকাথায?্ হযাটর্আর্ রন্একসমি্ টজজ্ঞাসা্ করল।্ বিটিমলর্আমরক্ মাথায্ মযালফয্
মাথা্তুলল,্কান্পাতল্বিানার্জমনয। 
 
এ ান্ বথমক্  ুি্ িূমর্ নয,্ িলল্ টসমাস,্ ওমক্উমত্তটজত্ বি াটেল।্একজন্মাগল্
ওমক্বি মত্বপমযমে।্অিিয্বস্ঘিনািার্গুরুত্ব্িুঝমত্পামরটন।্মাগলরা্মমন্কমর্
ও্একিা্সাধারণ্অপরাধী,্তাই্না?্বস্অিিয্হিলাইমন্বিটলমফান্কমরটেল।্তমি,্
টমটনটস্ট্র্অফ্মযাটজক্ও ামন্বপৌঁেমত্বপৌঁেমত্ও ান্বথমক্সমর্পমডটেল্বস। 
 
এ ান্বথমক্ ুি্িূমর্নয ্পুনরািৃটত্ত্করল্রন,্অথজপূণজ্িৃটষ্টমত্হযাটরর্টিমক্তাকাল।্
ঘুমর্ িাঁটডময্ মযালফযমক্ বি ল্ মমনামোগ্ টিময্ ওমির্ কথা্ শুনমে।্ টক্ হমযমে্
মযালফয?্আমরা্বকান্টকেুর্োল্োডামত্হমি? 
 
টিমদ্বমষ্্চকচক্করমে্মযালফমযর্বচা ্বজাডা,্এিং্হযাটরর্টিমক্টনিদ্ধ্ওর্িৃটষ্ট।্ও্
বিটিমলর্উপর্ভর্টিময্িাডঁাল। 
 
ব্ল্যাকমক্একাকী্ধরিার্ফটে্আঁিে্পিার? 
 
হু,্বসিা্টিক,্সমি্সমি্জিাি্টিল্হযাটর। 
 
মযালফমযর্সরু্মু িায্েটডময্পডল্একিা্েুর্হাটস। 
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টনশ্চযই,্আটমই্বচষ্টা্করমিা,্িান্ত্স্বমর্িলল্বস।্এর্আমগই্আমার্টকেু্করা্উটচত্
টেল।্ ভামলা্ বেমলর্ মমতা্ আমার্ সু্কমলর্ চার্ বিযামলর্ বভতমর্ বথমক্ োওযা্ টিক্
হযটন,্িাইমর্টগময্ওমক্ ুঁমজ্িার্করিার্িরকার্টেল। 
 
টক্িলে্তুটম্মযালফয?্রুষ্স্বমর্িলল্রন। 
 
তুটম্টক্বসিা্জামনা্না,্পিার?্ওর্টনপ্রভ্বচা ্িুমিা্সরু্হময্এমলা। 
 
কী্জাটন্না? 
 
মযালফয্একিা্িীঘজ্অিজ্ঞাপূণজ্হাটস্হাসল। 
 
হযমতা্ তুটম্ বকান্ ঝঁুটক্ টনমত্চাও্না,্িলল্ বস্ (মযালফয)।্ওিা্ তুটম্ টিমসন্টরমির্
হামতই্ বেমড্রা মত্চাও,্তাই্না?্ টকন্তু্ বতামার্ োযগায্েটি্আটম্হতাম,্তাহমল্
প্রটতমিাধ্টনমত্চাইতাম।্আটম্টনমজ্ওমক্ ুঁমজ্িার্করতাম। 
 
তুটম্কী্িলমো?্ বষমপ্ টগময্প্রশ্ন্করল্হযাটর,্ টকন্তু্ টিক্ বসই্ মুহূমতজ্সকমলর্ িৃটষ্ট্
আকষ্জণ্করমলন্বেইপ,্এতষমণ্বতামামির্উপািান্বমিামনা্হময্বগমে।্এই্বপািন্
পান্করিার্আমগ্জ্বাল্টিময্টনমত্হয;্ে ন্ফুিমত্শুরু্করমি্ত ন্পটরষ্কার্কমর্
টনমত্হমি্এিং্তারপর্আমরা্পরীষা্করমিা্লংিিমমর 
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েযাি্এিং্গযল্বজামর্বহমস্উিল্বনটভলমক্ঘামমত্বিম ্ও্টনমজর্বপািনিা্নাডমে্
পাগমলর্ মমতা।্ হারটমওন্ টিড্ টিড্ কমর্ ওমক্ টনমিজি্ টিময্ োটেল,্ বেন্ বেইপ্
শুনমত্না্পায।্হযাটর্আর্রন্ওমির্অিযিহৃত্উপািানগুমলা্গুটেময্বকাণার্পাথমরর্
বিটসমন্হাতা্আর্হাত্ধুমত্বগমলা। 
 
মযালফয্ টক্ বিাঝামত্ বচমযটেল?্োমির্নিজমা্সংলগ্ন্ টসংহাকৃটতর্ মু ্ বথমক্ বিরমনা্
িরফ্ িীতল্ পাটনর্ টনমচ্ হাত্ টিময্ হযাটর্ জানমত্ চাইল্ রমনর্ কামে।্আটম্ বকন্
ব্ল্যাক-এর্ওপর্প্রটতমিাধ্টনমত্োমিা,্ও্বতা্আমার্বকান্ষটত্কমরটন-এ মনা। 
 
এিা্ওর্ষ্ডেন্ত্র,্ও্এিা্দতটর্করমে্বেন্তুটম্বিাকার্মমতা্টকেু্একিা্কমর্িমসা 
 
ক্লাি্ বিষ্্ হওযার্ পমথ,্ বেইপ্ বহঁমি্ বগমলন্ বনটভমলর্ কামে,্ ভীত্ সন্ত্রস্ত্ হময্ বস্
িাঁটডময্আমে্ওর্কডাইমযর্কামে। 
 
সিাই্এমস্চারপামি্িাঁডাও।্িলমলন্বেইপ,্চকচক্করমে্ওর্কামলা্বচা ্বজাডা,্
এমস্বিম া্লংিিমমর্িযামঙর্িিা্টক্হয।্েটি্বস্সংমকাচন্বপািন্িানামত্সফল্
হময্থামক্তমি্ওর্িযাঙিা্ বোি্হময্িযাঙাটচ্হময্োমি।্এিং্েটি্ বস্িানামত্না্
পামর,্এিং্বকান্সমেহ্বনই্বস্িযথজই্হমযমে,্তাহমল্সম্ভািনা্হমে্বে্ওর্িযাঙিা্
টিমষ্্আোন্ত্হময্োমি। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য রিজনাি অ্ব আজকাবান । জজ. জক. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিজ 

181 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

টিটফন্ডাররা্ভময্ভময্বি মে।্টিথাটরনরা্মহা্উমত্তটজত।্বনটভমলর্িযাঙ্বট্রভরমক্িাঁ্
হামত্তুমল্ টনমলন্বেইপ,্বনটভমলর্বপািমনর্মমধয্বোট্ট্একিা্চা্চামচ্বিািামলন,্
ওিা্এ ন্সিুজ্রং্ধারণ্কমরমে।্বট্রভমরর্গলা্টিময্কমযক্বফাঁিা্বপািন্নাটমময্
টিমলন্টতটন। 
 
এক্ মুহূমতজর্জনয্ সিাই্ নীরি্ হময্ বগল্এমকিামর,্ বঢাক্ টগলল্ বট্রভর;্ পপ্কমর্
বোট্ট্ একিা্ িব্দ্ হমলা,্ ষুমি্ িযাঙাটচ্ বট্রভরমক্ নডমত্ বি া্ বগল্ বেইমপর্ হামতর্
তালুমত। 
 
হাততাটলমত্বফমি্পডল্ টিটফন্ডররা।্বিজার্হময্ বগমলন্বেইপ,্পমকি্বথমক্বোট্ট্
একিা্ টিটি্ বির্কমর্ বট্রভমরর্ ওপর্কমযক্ বফাঁিা্ তরল্ ঢালমলন্এিং্ বস্ হিাৎ্
কমরই্আিার্পূিজ্আকৃটত্টফমর্বপল। 
 
টিটফন্ডর্ বথমক্ পাঁচ্ পমযন্ট্ বকমি্ বনযা্ হমলা,্ িলমলন্ বেইপ।্ সিগুমলা্ মু ্ বথমক্
হাটস্ মুমে্ বগমলা।্ টমস্ বিঞ্জার্আটম্ িমলটে্ ওমক্ সাহােয্ না্ করিার্ জমনয।্ ক্লাি্
টিসটমস। 
 
হযাটর,্রন্আর্হারটমওন্ টসঁটড্বিময্সামমনর্হল্রুমম্ঢুকল।্হযাটর্ত নও্ভািমে্
মযালফমযর্কথাগুমলা।্রন্উমত্তটজত্বেইমপর্িযাপামর। 
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বপািন্টিক্হমযমে্িমল্টিটফন্ডর্বথমক্পাঁচ্পমযন্ট্বকমি্বনযা্হমলা।্হারটমওন্তুটম্
টমথযা্কথা্িলমল্না্বকন?্বতামার্িলা্উটচৎ্টেল্ওিা্বনটভল্টনমজ্টনমজই্কমরমে! 
 
হারটমওন্জিাি্টিল্না।্রন্চারপামি্তাকামলা। 
 
বকাথায্হারটমওন? 
 
হযাটরও্টফমর্িাঁডাল।্ওরা্টসঁটডর্সিমচময্উপমরর্ধামপ।্বি মে্ক্লামির্িাটক্সিাই্
বিি্হমল্ঢুকমে্লামঞ্চর্জনয। 
 
ও্বতা্আমামির্টিক্বপেমনই্টেল,্ভ্রুকুটি্কমর্িলল্রন। 
 
েযাি্আর্গযলমক্িুপামি্টনময্মযালফয্ওমির্পাি্টিময্চমল্বগমলা্হযাটরমক্কৃটত্রম্
একিা্হাটস্উপহার্টিময। 
 
ওই্বে্হারটমওন,্িলল্হযাটর। 
 
দ্রুত্টসঁটড্টিময্উিমত্টগময্হাঁপামে্হারটমওন;্একহামত্টনমজর্িযাগিা্ ামমচ্ধমর্
আমে্অনয্হামত্কাপমডর্টনমচ্টক্বেন্একিা্ ুঁমজ্বরম মে। 
 
তুটম্কীভামি্ওিা্করমল?্টজজ্ঞাসা্করল্রন। 
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কী?্ওমির্সমি্বোগ্টিমত্টিমত্িলল্হারটমওন। 
 
এক্ মুহূমতজ্ তুটম্ টেমল্আমামির্সামথ্আর্আিার্পমরর্ মুহূমতজই্ টসঁটডর্এমকিামর্
টনমচর্ধামপ। 
 
কী?্হারটমওনমক্একিু্টিভ্রান্ত্লাগল।্ওহ-একিা্টজটনমষ্র্জমনয্আমামক্টফমর্বেমত্
হমযটেল।্ও্না 
 
হারটমওমনর্িযামগর্একটিকিায্বসলাই্ ুমল্টগমযমে।্হযাটর্অিাক্হমলা;্ওিা্অন্তত্
িজন ামনক্িড্আর্ভাটর্িইময্িাসা। 
 
ওগুমলা্িময্বিডাে্বকন?্রন্টজজ্ঞাসা্করল। 
 
তুটম্জান্কতগুমলা্টিষ্য্পডটে্আটম,্হাঁপামত্হাঁপামত্িলল্হারটমওন।্এগুমলা্একিু্
ধরমত্পারমি? 
 
টকন্তু–্ওর্বিযা্িইগুমলা্উমল্ট্পামল্ট্বি মে্রন,্প্রেিগুমলা্বিম ্িলল,্আজ্বতা্
এর্একটিরও্ক্লাি্বনই,্শুধু্টিমফে্এমগনি্িয্িাকজ্আিজস্রমযমে্িুপুমরর্পমর। 
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ও্ হযাঁ,্ অটনটিষ্টভামি্ িলল্ হারটমওন,্ টকন্তু্ তারপরও্ সিগুমলা্ িইই্আিার্ টনমজর্
িযামগ্ রা ল।্আিা্কটর্লামঞ্চ্ভামলা্ টকেু্পাওযা্ োমি্ ষুধায্ বপি্জ্বলমে,্ িলমত্
িলমত্বিি্হমলর্টিমক্বহঁমি্চমল্বগল্হারটমওন। 
 
বতামার্কী্ মমন্ হমে্হারটমওন্আমামির্কামে্ টকেু্একিা্ লুকামে?্রন্ টজজ্ঞাসা্
করল্হযাটরমক। 
 
*** 
 
ওরা্ে ন্টিমফে্এমগনি্িয্িাকজ্ আিজ্ক্লামি্বপৌঁেল্ত নও্প্রমফসর্লুটপন্বস ামন্
বপৌঁোনটন।্ওরা্সিাই্িসল,্োর্োর্িই,্পালমকর্কলম্এিং্পাচজমমন্ট্িার্করল।্
প্রমফসর্ লুটপন্ ে ন্ ক্লামি্ ঢুকমলন্ ত ন্ ওরা্ এমক্ অমনযর্ সামথ্ কথা্ িলমে।্
প্রমফসর্ লুটপন্ অস্পষ্টভামি্ বহমস্ টনমজর্ পুরমনা্ রংচিা্ টব্রফমকসিা্ টিচাসজ্ বিমস্কর্
উপর্রা মলন।্আমগর্মমতাই্জীণজ্লাগমে্তামক,্ টকন্তু্ বট্রমন্ বেমন্ বি াটেল্তার্
বচময্তাজা্বি ামে,্বেন্এর্মমধয্বিি্কমযকিার্ভরমপি্ব মত্বপমযমেন। 
 
গুি্আফিারনুন,্িলমলন্টতটন্সকলমক্উমেিয্কমর,্বতামরা্টক্বতামামির্িইগুমলা্
িযামগ্ভমর্রা মি,্ টেজ।্আজমকর্ক্লািিা্প্রযাকটিকাল,্ বতামামির্শুধু্জািুর্কাটির্
প্রমযাজন্হমি। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য রিজনাি অ্ব আজকাবান । জজ. জক. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিজ 

185 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

িই্ রা মত্ রা মত্ক্লামির্ মমধয্ কমযকিা্ বকৌতূহলী্ িৃটষ্ট্ টিটনময্ হময্ বগমলা।্ এর্
আমগ্ স্মরণকামলর্ মমধয্ এই্ ক্লামির্ বকান্ প্রযাকটিকাল্ হযটন,্ শুধুমাত্র্ গত্ িের্
তামির্আমগর্টিষক্ াঁচাভটতজ্টপটক্স্এমন্ক্লামস্বেমড্টিমযটেল। 
 
টিক্আমে,্সিাই্দতটর্হমল্িলমলন্প্রমফসর্লুটপন,্আমামক্অনুসরণ্কমরা। 
 
টিভ্রান্ত্ টকন্তু্ বকৌতূহলী্ ক্লাসিা্ ওমক্ অনুসরণ্ কমর্ িাইমর্ বগল।্ জনিূনয্ কটরমিার্
ধমর,্ িাঁক্ ঘুমর্ ওরা্ অনুসরণ্ করল্ প্রমফসরমক।্ পমথ্ বি া্ বগল্ টপভস্ িয্
বপাল্টারটজি্ (উপরপকারী্ ভূত)্ িূমনয্ উমল্টা্ হময্ ঝুলমত্ ঝুলমত্ সিমচময্ কামের্
িরজার্চাটির্ফমিািামক্চুইং্গাম্টিময্িাসমে। 
 
প্রমফসর্লুটপন্ িুটফমির্মমধয্না্আসা্পেজন্ত্ টপভস্তামক্বিম টন।্ বস্তার্িাঁকা–
আঙমলর্পা্এক্পাি্বথমক্আমরক্পামি্আমোটলত্কমর্গান্বগময্উিল। 
 
লুটন,্লুটপ্লুটপন,্টপভস্গাইল।্লুটন,্লুটপ্লুটপন,্লুটন,্লুটপ্লুটপন 
 
িুটিজনীত্ টপভসমক্ সামলামনা্ সি্ সমযই্ কটিন,্ টকন্তু্ বস্ টিষকমির্ িরাির্ সম্মান্
করমতা।্সিাই্প্রমফসর্লুটপমনর্ টিমক্তাকাল্তার্প্রটতটেযা্ বিাঝার্জমনয;্ওমির্
টিটস্মত্িৃটষ্টর্সামমন্প্রমফসর্ত নও্হাসমেন। 
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আটম্েটি্বতামার্োযগায্হতাম্টপভস,্তাহমল্ওই্চুইংগামিা্চাটির্ফুমিা্বথমক্বির্
কমর্টনতাম,্ভামলাভামিই্িলমলন্প্রমফসর।্টমিার্টফলচ্তার্ঝাডুগুমলা্পামিন্না। 
 
টফলচ্হমে্ বহাগািজস-এর্ বকযারমিকার,্ িিমমজাটজ্এিং্িযথজ্এক্জািুকর্ বে্সি্
সমযই্োত্রমির্এিং্টিমিষ্্কমর্টপভস-এর্টিরুমদ্ধ্লমড্োমেন।্প্রমফসর্লুটপমনর্
কথা্পাত্তাই্ টিল্না্ টপভস,্িরং্ ওঁর্কথা্শুমন্ টিটচত্র্আওযাজ্আর্অিভটি্কমর্
তার্টিরাগ্প্রকাি্করল। 
 
িীঘজশ্বাস্বেমড্প্রমফসর্লুটপন্তার্জািুর্কাটিিা্বির্করমলন। 
 
 চমৎকার্ একিা্ উপকারী্ টকন্তু্ বোট্ট্ জািু,্ মাথা্ ঘুটরময্ ক্লািমক্ িলমলন্ টতটন,্  ুি্
ভামলাভামি্ব যাল্কর। 
 
কাঁধ্িরাির্জািুর্কাটিিা্তুলমলন্টতটন,্িলমলন,্ওযাটিজওযাটস!্এিং্ওিামক্টপভস-
এর্টিমক্তাক্করমলন। 
 
িুমলমির্গটতমত্ চুইংগামমর্িলািা্ চাটির্ ফুমিা্ বথমক্ বিটরময্ টপভস-এর্িা্নামকর্
ফুমিার্বভতমর্ঢুমক্বগল;্উপমরর্টিমক্ঘুমর্বগল্টপভস্এিং্অটভিাপ্টিমত্টিমত্
পাটলময্িাঁচল। 
 
িারুণ,্সযার!্টিস্মময্িলল্টিন্থমাস। 
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ধনযিাি্টিন,্জািুর্লাটিিা্রা মত্রা মত্িলমলন্প্রমফসর,্আমরা্কী্তাহমল্োমিা? 
 
আিার্চলমত্শুরু্করল্ক্লাসিা।্প্রমফসর্লুটপমনর্টিমক্তাকামে্ওরা্সিদ্ধ্িৃটষ্টমত।্
টদ্বতীয্একিা্কটরমিামর্এমস্থামমলন্টতটন,্এমকিামর্িাফ্রুমমর্িরজার্সামমন। 
 
রুমিা্ ুমল্টিময্একপামি্সমর্টগময্িলমলন,্বভতমর্টেজ। 
 
িাফ্রুম,্অমগাোমলা্বচযামর্ভটতজ্লম্বা্একিা্রুম,্একজন্টিষমকর্উপটস্থটত্োডা্
পুমরািা্  াটল।্ প্রমফসর্ বেইপ্ িমসটেমলন্ একিা্ টনচু্ বচযামর,্ ওরা্ সিাই্ রুমম্
ঢুকমতই্ ঘুমর্ বি মলন।্তার্ বচা ্ বজাডা্ চকচক্করমে্ মুম ্কিেজ্ একিা্অিজ্ঞার্
ভাি।্রুমম্ঢুমক্প্রমফসর্লুটপন্িরজািা্িন্ধ্করিার্উপেম্করমতই্বেইপ্িলমলন,্
এিা্ব ালাই্রা ্লুটপন,্আটম্িরং্এিা্বি মিা্না।্বচযার্বেমড্উমি্ক্লামির্পাি্
টিময্ চমল্ বগমলন্ টতটন্ কামলা্ বপািাকিায্ টিরাি্ বঢউ্ তুমল।্ িরজার্ কামে্ এমস্
বপেন্ টফরমলন,্ সম্ভিত্ বকউ্ বতামামক্ সািধান্ কমর্ বিযটন্ লুটপন,্ বে্ এই্ ক্লামি্
বনটভল্ লংিিম্ রমযমে।্ তামক্ বকান্ কটিন্ টকেু্ করিার্ িাটযত্ব্ না্ বিযার্ জমনযই্
উপমিি্টিটে।্েটি্না্টমস্বিঞ্জার্তার্কামনর্কামে্টফস্টফস্কমর্সি্িমল্টিমত্
থামক। 
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লাল্হময্বগল্বনটভল।্হযাটর্তীব্র্িৃটষ্টমত্তাকাল্বেইমপর্টিমক্টনমজর্ক্লামি্টতটন্
বনটভলমক্ পীডন্ কমরন্ বসিাই্ েমথষ্ট্  ারাপ,্ আিার্ অনয্ টিষকমির্ সামমন্ ওর্
একই্রকম্আচরণ্করা্বমামিই্িহণমোগয্নয। 
 
প্রমফসর্লুটপন্বচা ্িড্করমলন। 
 
আটম্ বতা্ আিা্ করটে্ প্রথম্ টিমকর্ অপামরিমন্ বনটভলই্ আমামক্ সাহােয্ করমি,্
িলমলন্প্রমফসর্লুটপন,্এিং্আটম্টনটশ্চত্বস্প্রিংসনীযভামিই্বসিা্করমি। 
 
বনটভমলর্ বচহারািা্ সম্ভি্আমরা্ লাল্ হমলা।্ িাঁকা্ হময্ বগমলা্ বসইমপর্ বিাঁি,্ চমল্
বগমলন্টতটন্দ্রুত্িরজািা্িন্ধ্কমর। 
 
তাহমল,্িলমলন্প্রমফসর্লুটপন,্ক্লািমক্রুমমর্বিষ্্প্রামন্ত্বিমক্টনময্টগময,্ও ামন্
একটিমাত্র্ওযািজমরাি্োডা্আর্টকেুই্বনই,্টিষকরা্ও ামন্তামির্অটতটরক্ত্বপািক্
রাম ন।্প্রমফসর্লুটপন্ওযািজমরামির্কামে্বেমতই্ওিা্এটিক্ওটিক্বকঁমপ্বিযামলর্
সমি্বজামর্িাটড্ব ল। 
 
কমযকজন্ ভময্ লাটফময্ বপেমন্ চমল্ টগমযটেল।্ ঘািডািার্ টকেু্ বনই,্ তামির্ লষয্
কমর্িলমলন্প্রমফসর্লুটপন্িান্ত্স্বমর।্ওিার্বভতমর্একিা্বিাগািজ্রমযমে। 
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বিটিরভাগই্ মমন্করল্ওিা্ ভয্পািার্ মমতা্ বকান্ টকেু।্ বনটভল্তাকাল্প্রমফসর্
লুটপমনর্ টিমক্ বচাম ্ টনমভজজাল্আতংক,্আর্ টসমাস্ টফটনগান্ভময্তাটকময্রমযমে্
কাঁপমত্থাকা্িরজার্নিিার্টিমক। 
 
বিাগািজরা্ পেে্ কমর্ অন্ধকার,্ িদ্ধ্ োযগা,্ িলমলন্ প্রমফসর্ লুটপন।্ ওযািজমরাি,্
টিোনার্ মাঝ ামনর্ ফাঁক,্ টসমঙ্কর্ টনমচর্ কািামিজ-একিার্ আটম্ একজমনর্ বি া্
বপমযটেলাম্ বে্ টক্ না্ িড্ বিযালঘটডর্ মমধয্ তার্আিাস্ িাটনমযটেল।্এিা্ এ ামন্
এমসমে্ গতকাল্ িুপুমরর্ পমর,্আটম্ বহিমািারমক্ িমলটেলাম্ সু্কমলর্িাফরা্ েটি্
ওমক্ও ামনই্থাকমত্ বিয্তমি্থািজ্ ইযামরর্একিা্প্রযাকটিকাল্ক্লাি্ টনমত্সষম্
হমিা। 
 
তাহমল্ প্রথম্ বে্ প্রশ্নটি্ আমামির্ করমত্ হমি্ বসিা্ হমলা্ বিাগািজ্ কী?্ হাত্ তুলল্
হারটমওন। 
 
আকৃটত–পটরিতজনকারী,্ িলল্ বস।্আমামিরমক্সিমচময্ বিটি্ভয্ বি ামত্সষম্ বে্
আকৃটত্বসিাই্ধারণ্কমর্বস। 
 
আটম্ টনমজও্ এত্ ভামলা্ কমর্ িলমত্ পারতাম্ না,্ িলমলন্ প্রমফসর্ লুটপন,্ গটিজত্
বি াল্হারটমওনমক।্তাহমল্বভতমরর্অন্ধকামর্বে্বিাগািজিা্িমস্রমযমে্বস্এ নও্
বকান্আকটত্ধারণ্কমরটন।্ বস্এ নও্জামন্না্িরজার্িাইমর্োরা্রমযমে্ বকান্
আকৃটত্তামিরমক্সিমচময্বিটি্ভীত্করমি।্বকউ্জামন্না্বিাগািজ্আসমল্বি মত্
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বকমন।্ টকন্তু,্ বে্ মুহূমতজ্আটম্ওিামক্ বির্কমর্আনি,্ টিক্ বসই্ মুহূমতজ্ওিা্ বসই্
আকৃটত্ধরমি্বেিা্বি মল্আমরা্প্রমতযমক্ভয্পামিা। 
 
তার্ মামন্ হমে,্ িলমলন্ প্রমফসর্ লুটপন,্ বনটভমলর্ মু ্ টনসৃত্ ভযাতজ্ িব্দগুমলামক্
পাত্তা্টিমেন্না্টতটন,্শুরুমতই্বিাগামিজর্তুলনায্আমরা্সুটিধাজনক্অিস্থায্রমযটে।্
ধরমত্বপমরে্হযাটর? 
 
সিা্তৎপর,্হাত্তুমল্সি্প্রমশ্নর্জিাি্ টিমত্প্রস্তুত্হারটমওন্পামি্থাকমল্বকান্
প্রমশ্নর্জিাি্বিযা্সটতযই্কটিন,্টকন্তু্হযাটর্সফল্হমলা। 
 
ইময–মামন্আমরা্এতজন্রমযটে্বে্ওিা্িুঝমিই্না্বকান্আকৃটত্ধারণ্করমত্হমি? 
 
এমকিামর্সটিক,্িলমলন্প্রমফসর,্এিং্ওর্হাত্টনমচ্নামাল,্একিু্হতাি্বি ামে্
ওমক।্ ে ন্ বকান্ বিাগামিজর্ সমি্ বতামামির্ বমালাকাৎ্ হমি্ ত ন্ সমি্ বলাকজন্
থাকাই্ভামলা।্ টিভ্রান্ত্হময্োয্ও।্ বসিাই্হওযা্উটচৎ,্মস্তকটিহীন্ মৃতমিহ্অথিা্
মাংসম মকা্ একিা?্ একিার্আটম্ বিম টেলাম্একিা্ বিাগািজ্ একসমি্ িুজনমক্ ভয্
বি ামত্টগময্টনমজমক্অধজ–িামগ্রূপান্তটরত্কমরটেল।্এমকিামরই্ভমযর্টকেু্নয। 
 
বিাগািজমক্ বিকামনার্ জািুিা্  ুি্ সহজ,্ টকন্তু্ তারপরও্ প্রমযাগ্ করমত্ মমনর্ বজার্
লামগ।্ বিম া,্ একিা্ বিাগািজমক্ বেিা্ এমকিামর্ বিষ্্ কমর্ বিয্ বসিা্ হমে্ হাটস।্
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বতামামক্ো্করমত্হমি্বসিা্হমে্মমনর্প্রভাি্ াঁটিময্ওিামক্এমন্একিা্আকৃটত্
ধারণ্করমত্িাধয্করা্বেিা্বি মল্বতামার্ ুি্মজা্লাগমি্এিং্তুটম্হাসমি। 
 
প্রথমম্ জািুর্ কাটি্ োডাই্ আমরা্ জািুিা্ প্রযাকটিস্ করি।্ আমার্ সমি্ িমলা্
টরটিকুলাস! 
 
টরটিকুলাস!্ক্লামির্সিাই্এক্বজামি্িমল্উিল। 
 
বিি,্ িলমলন্প্রমফসর্ লুটপন।্  ুি্ ভামলা।্ টকন্তু্ ওিা্ টেল্ সিমচময্ সহজ্অংিিা।্
আসমল্শুধু্িব্দিাই্েমথষ্ট্নয।্এিং্এ ামনই্বনটভল,্বতামার্প্রমযাজন। 
 
ওযািজমরািিা্আিার্বকঁমপ্উিল,্তমি্বনটভমলর্মমতা্নয,্কাঁপমত্কাঁপমত্বে্সামমন্
এমগামে,্বেন্ফাঁটসর্মমঞ্চ্োমে। 
 
টিক্আমে্ বনটভল,্ িলমলন্প্রমফসর্ লুটপন।্আমগর্কাজ্আমগ:্ বতামামক্ সিমচময্
বিটি্ভীত্কমর্বকান্টজটনষ্িা? 
 
বনটভমলর্বিাঁি্নডল,্টকন্তু্বকান্িব্দ্বির্হমলা্না। 
 
শুনমত্পাইটন,্বনটভল,্িুঃট ত,্িলমলন্প্রমফসর্উফুি্কমি। 
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চারটিমক্ উরামন্তর্ মমতা্ তাকাল্ বনটভল,্ বেন্ কামরা্ সাহােয্ টভষা্ করমে,্ তারপর্
িলল,্প্রায্টফস্টফস্কমর,্প্রমফসর্বেইপ। 
 
প্রায্ সকমলই্ বহমস্ উিল।্ এমনটক্ বনটভলও্ বহমস্ উিল্ বেন্ অপরাধীর্ মমতা।্
প্রমফসর্লুটপনমক্অিিয্টচটন্তত্হমত্বি া্বগল। 
 
প্রমফসর্বেইপ্হুমমম্বনটভল,্আমার্টিশ্বাস্তুটম্বতামার্িািীর্সমি্থামকা? 
 
ইময–মামন্ হযাঁ,্ িলল্ নাভজাস্ বনটভল।্ টকন্তু্ আটম–আটম্ চাইনা্ বিাগািজ্ িািীমত্
রূপান্তটরত্বহাক। 
 
না,্ না,্ তুটম্আমামক্ ভুল্ িুঝে,্ বহমস্ িলমলন্ প্রমফসর্ লুটপন।্আটম্ ভািটে্ তুটম্
আমামির্িলমত্পারমি্টক্না,্কী্ধরমনর্বপািাক্বতামার্িািী্পমরন? 
 
বনটভলমক্ চমমক্ উিমত্ বি া্ বগল,্ তমি্ বস্ িলল,্ মামন্ সি্ সমযই্ একই্ হযাি।্
একিা্লম্বা্হযাি্ওিার্মাথায্একিা্িকুন্িাসা।্এিং্একিা্লম্বা্বপািাক্সাধারণত্
সিুজ,্এিং্ক নও্ক নও্বিযামলর–চামডার্স্কাফজ। 
 
এিং্একিা্হযান্ডিযাগ?্বোগ্করমলন্প্রমফসর্লুটপন। 
 
িড্একিা্লাল,্িলল্বনটভল। 
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টিক্ আমে্ তাহমল,্ িলমলন্ প্রমফসর্ লুটপন।্ ওই্ বপািাক্ কী্ তুটম্ পটরষ্কার্ ভামি্
বতামার্মমনর্বচাম ্বি মত্পামরা? 
 
হযাঁ,্িলল্বনটভল্অটনটশ্চতভামি,্ভািমে্এর্পমর্টক্হমত্োমে। 
 
বিাগািজ্ ে ন্এই্ওযািজমরাি্ বথমক্সমজামর্ বিটরময্আসমি,্ বনটভল,্এিং্ বতামামক্
বি মত্পামি,্ওিা্প্রমফসর্বেইমপর্আকৃটত্ধারণ্করমি,্িলমলন্লুটপন।্এিং্তুটম্
এইভামি্ বতামার্জািুর্কাটি্ তুমল্ টচৎকার্কমর্িলমি্ টরটিকুলাস্এিং্গভীরভামি্
বতামার্ িািীর্ বপািামকর্কথা্ ভািমি।্ েটি্ সিটকেু্ টিকিাক্ চমল্তাহমল্প্রমফসর্
বেইপ্িাধয্হমিন্িকুন–মাথা্হযাি,্সিুজ্বপািাক্এিং্লাল্হযান্ডিযাগধারীমত্পটরণত্
হমত। 
 
হাটসর্একিা্গমক্বিানা্বগল।্ওযািজমরািিা্আমরা্বজামর্নমড্উিল। 
 
েটি্বনটভল্সফল্হয,্তমি,্বিাগািজিা্এমক্এমক্আমামির্সকমলর্টিমকই্টফরমি।্
িলমলন্প্রমফসর্লুটপন।্আটম্চাটে্এ ন্বতামরা্এক্মুহূমতজর্জমনয্ভািমি্বকানিা্
বতামামির্ কামে্ সিমচময্ ভীটতকর্ এিং্ সমি্ সমি্ এও্ ভািমি্ টকভামি্ ওিামক্
হাসযকর্টকেুমত্রূপান্তটরত্হমত্িাধয্করা্োয। 
 
নীরিতা্বনমম্এমলা্রুমম।্হযাটর্ভািমে্বকানিা্ওর্কামে্সিমচময্বিটি্ভীটতকর? 
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তার্প্রথম্ টচন্তা্ টেল্ লিজ্ ভমেমিজ–পণজ্ িটক্তমত্ টফমর্আসা্ একজন্ লিজ্ ভমন্ডমিজ।্
টকন্তু্বিাগািজ–ভমল্টমমিজর্ওপর্প্রটত্আেমমণর্েযান্টিক্করিার্আমগই,্ওর্মমনর্
পিজায্ভযংকর্একিা্েটি্বভমস্উিল 
 
একিা্ পঁচা্ গটলত্ চকচমক্ হাত,্ কামলা্ বপািামকর্ টনমচ্ িলিলাযমান্ ভামি্ গটডময্
চলমে্…্একিা্লম্বা,্অিৃিয্ মু ্ টনঃসৃত্ টনঃশ্বাস্গা্ টির্ টির্করা্ িাণ্ডা্ বেন্মমন্
কটরময্টিমে্…্বিািার্কথা 
 
বকমঁপ্উিল্হযাটর,্তাকাল্চারটিক,্বকউ্বিম ্বফমলটন্বতা।্অমনমকরই্বচা ্বচমপ্
িন্ধ্হময্আমে।্রন্টিড্টিড্করমে,্ওিার্পা্টেঁমড্বফল।্হযাটর্টনটশ্চত্বে্ও্জামন্
রন্টক্টনময্ভািমে।্রমনর্সিমচময্ভমযর্হমে্মাকডসা। 
 
সিাই্দতটর?্টজজ্ঞাসা্করমলন্প্রমফসর্লুটপন। 
 
হযাটরর্বভতর্ভমযর্একিা্বরাত্িময্বগল।্বস্দতটর্নয।্একজন্টিমমন্টরমক্কী্
কমর্ কম্ ভীটতকর্ করা্ োয?্ টকন্তু্ বস্ আমরা্ সময্ টনমত্ চামে্ না,্ সকমলই্
সম্মটতসূচক্মাথা্নাডমে,্সামিজর্হাত্বগািামে। 
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বনটভল,্ আমরা্ সকমল্ বপেমন্ সমর্ োমিা,্ িলমলন্ প্রমফসর্ লুটপন।্ বেন্ বতামার্
সামমনর্োযগািা্পটরষ্কার্থামক,্টিক্আমে?্পমরর্জনমক্আটম্সামমন্িাকি্সিাই্
বপেমন্োও,্বনটভল্বেন্পটরষ্কারভামি্বি মত্পায। 
 
সিাই্বপেমন্সমর্বগমলা,্বিযামল্বহলান্টিময্িাঁডাল,্বনটভলমক্ওযািজমরামির্সামমন্
একা্ বেমড্ টিল।্ ওমক্ ম্লান্আর্ ভীত্ বি ামে,্ টকন্তু্ও্ সামিজর্ হাত্ গুটিময্ টনময্
জািুর্কাটিিা্হামত্ধমর্প্রস্তুত। 
 
টতন্বগানার্সমি্সমি,্বনটভল,্িলমলন্প্রমফসর্লুটপন,্ওযািজমরামির্হাতমলর্টিমক্
টনমজর্জািুর্কাটিিা্তাক্কমর।্এক–িুই–টতন-এ ন! 
 
সু্ফটলমির্একিা্ঝলক্প্রমফসর্লুটপমনর্জািু্কাটি্বথমক্বিটরময্বসাজা্ওযািজমরামির্
নমি্ আঘাত্ করল।্ সমজামর্  ুমল্ বগল্ ওযািজমরািিা।্ িডিীর্ মমতা্ নাক্ এিং্
ভীটতকর,্ প্রমফসর্ বেইপ্ বিটরময্ এমলন্ ওযািজমরাি্ বথমক,্ তীব্র্ িৃটষ্টমত্ তাটকময্
রমযমেন্বনটভমলর্টিমক। 
 
টপটেময্ বগল্বনটভল,্ওর্জািুর্কাটিিা্ বসাজা্কমর্ধরা,্ মু ্নডমে্ টকন্তু্ টনঃিমব্দ।্
ওর্ওপর্প্রায্এমস্পডল্বেইপ,্বপািামকর্বভতমর্হাত্বঢাকাল। 
 
টর–র–টরটিকুলাস!্কঁটকময্উিল্বনটভল। 
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িাতামস্ চািুমকর্সপাং্আওযামজর্ মমতা্আওযাজ্ হমলা।্ বহাঁচি্ ব ল্ বেইপ;্এ ন্
ওর্পরমন্বলস্লাগামনা্লম্বা্বপািাক,্বসাজা্একিা্হযাি্মাথায্বপাকা্ াওযা্িকুটন,্
এিং্হামত্বিালামেন্িকিমক্লাল্রমঙর্একিা্হযান্ডিযাগ। 
 
হাটসমত্বফমি্পডল্বগািা্ক্লাস;্বিাগািজ্থমমক্িাঁডাল,্টিভ্রান্ত,্প্রমফসর্লুটপন্টচৎকার্
কমর্উিমল,্পািজতী!্সামমন্এমসা! 
 
পািজতী্ সামমন্ এটগময্ বগমলা,্ মু ্ টস্থর।্ বেইপ্ ঘুমর্ ওর্ টিমক্ তাকাল।্আমরকটি্
িজ্রপামতর্ িব্দ্ হমলা,্ বে ামন্ িাঁটডময্ টেল্ বেইপ্ ও ামন্ এ ন্ সারা্ গা্ িযামন্ডমজ্
বমাডা্রক্তাক্ত্এক্মটম্িাঁটডময্রমযমে;্ওিার্িৃটষ্টহীন্মু িা্পািতজীর্টিমক্এিং্ওর্
টিমক্হািমে্মটমিা,্ ুি্ধীমর,্পা্বিমন্বিমন,্আডষ্ট্হাতিা্ধীমর্ধীমর্উিমে্ওপমর 
 
মটমর্পামযর্ িযামন্ডমজর্পাক্  ুমল্ বগল;্পা্জটডময্উপুড্হময্আেমড্পডল্সমি্
সমি্মাথািা্ধড্বথমক্টিটেন্ন্হময্গটডময্বগমলা। 
 
টসমাস!্প্রমফসর্লুটপমনর্গজজন্বিানা্বগল। 
 
পািজতীমক্পাি্কাটিময্টসমাস্এটগময্বগল। 
 
েযাক!্আমরকিা্িজ্রপামতর্িব্দ্বিানা্বগল।্মটমিা্বে ামন্টেল্বস ামন্এ ন্এক্
নারী,্কামলা্চুল্তার্বমমঝর্সমান্িীঘজ্এিং্সিুমজর্বোঁযা্লাগামনা্মু িা্কংকামলর্
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মমতা–িাপরী্একিা।্মু ্িযািন্কমর্টিরাি্একিা্হা্করল্বস,্অপাটথজি্একিা্িমব্দ্
ভমর্বগল্রুমিা,্িীঘজ্একিা্তীক্ষ্ণ্আতজনাি,্হযাটরর্মাথার্চুল্সি্িাঁটডময্বগল। 
 
টরটিকুলাস!্টচৎকার্কমর্উিল্টসমাস। 
 
িাস্তুপরীর্ গলা্ টিময্ককজি্একিা্ িব্দ্ বির্ হমলা,্ টনমজর্ গলািা্  ামমচ্ ধরল্ বস;্
নীরি্হময্বগমলা্বস। 
 
েযাক!্িাসূ্তপরীিা্ইঁিুমর্রূপান্তটরত্হময্বগল,্িৃত্তাকামর্ঘুমর্টনমজর্বলজিামক্ধরিার্
বচষ্টা্ করমে্ বস,্ আিার্ েযাক!–সামপ্ পটরণত্ হময্ বগমলা্ ওিা,্ গটডময্ এমগামলালা্
সাপিা,্পাক্ব মলা্তারপর্আিার্েযাক!-একটিমাত্র্অটষমগালমক্পটরণত্হমলা্ওিা। 
 
ওিা্ টিভ্রান্ত্ হময্ বগমে!্ টচৎকার্ কমর্ উিমলন্ লুটপন।্আমরা্ লমষয্ বপৌঁমে্ োটে।্
টিন! 
 
দ্রুত্এটগময্বগমলা্টিন। 
 
েযাক!্অটষমগালকিা্কািা্ হামত্ পটরণত্ হমলা,্ মৃিু্ নডল,্ বমমঝ্ ঘষ্িামত্ ঘষ্িামত্
এমগামত্লাগল্কাঁকডার্মমতা। 
 
টরটিকুলাস!্টচৎকার্কমর্উিল্টিন। 
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সাৎ্কমর্একিা্িব্দ্হমলা,্ইঁিুর্ধরার্কমল্আিমক্বগমলা্হাতিা। 
 
চমৎকার!্রন,্এরপর্তুটম! 
 
লাটফময্সামমন্এমলা্রন। 
 
েযাক! 
 
টচৎকার্কমর্উিল্কমযকজন।্ টিরাি্একিা্মাকডসা,্েয্ টফি্লম্বা্এিং্সারা্গা্
বলামম্ ঢাকা,্ এটগময্ োমে্ িমনর্ টিমক,্ িাঁডাগুমলা্ িানামে।্ ভীটতকরভামি।্ এক্
মুহূমতজর্জনয্হযাটর্ভািল্রন্জমম্পাথর্হময্বগমে।্তারপর 
 
টরটিকুলাস!্ গলা্ ফুটলময্ টচৎকার্কমর্ উিল্ রন,্ মাকডসার্ পা্ গুমলা্অিৃিয্ হময্
বগমলা।্গডামত্শুরু্করল্ওিা;্টচৎকার্টিময্ওিার্পথ্বথমক্সমর্বগমলা্লযামভন্ডার্
ব্রাউন।্হযাটরর্পামযর্কামে্টগময্থামল্ওিা।্জািুর্লাটিিা্তুলল্ও,্প্রস্তুত,্টকন্তু 
 
এ ামন!্হিাৎ্টচৎকার্কমর্উিমলন্প্রমফসর্লুটপন,্দ্রুত্চমল্বগমলন্সামমন। 
 
েযাক! 
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পা্ টিহীন্ মাকডসািা্ অিৃিয্ হময্ বগমলা।্ এক্ মুহূমতজর্ জনয্ সিাই্ উরামন্তর্ মমতা্
চারটিমক্তাকামলা,্ বকাথায্ওিা।্এরপর্ওরা্ বি মত্ বপমলা্ লুটপমনর্সামমন্ িূমনয্
ঝুলমে্রূপালী্একিা্বগালক,্অমনকিা্আলসযভমরই্টতটন্িলমলন্টরটিকুলাস! 
 
েযাক! 
 
বনটভল্ সামমন্ এমসা,্ আর্ এিামক্ বিষ্্ কমরা!্ িলমলন্ লুটপন,্ বমমঝমত্ পডমলা্
বিাগািজিা্ আরমিালা্ টহমসমি।্ েযাক!্ আিার্ টফমর্ এমলা্ বেইপ।্ এিার্ বনটভল্
এমকিামর্িৃঢ়্প্রটতজ্ঞ্হমযই্বিমগ্এটগময্বগমলা। 
 
টরটিকুলাস!্ টচৎকার্ করল্ বনটভল্ এিং্ মুহূমতজর্ কম্ সমমযর্ জনয্ ওরা্ বেইপমক্
বি মত্বপমলা্ওর্বলস্লাগামনা্বপািামক,্হাঃ্কমর্িড্একিা্হাটস্টিল্বনটভল্সমি্
সমি্ টিমস্ফাটরত্হমলা্ বিাগািজ্এিং্ ধূযার্হাজার্হাজার্ বোি্ বোি্ কুণ্ডলীমত্েটডময্
পমড্বিষ্্হময্বগমলা। 
 
চমৎকার!্টচৎকার্কমর্উিমলন্প্রমফসর্লুটপন,্সমস্ত্ক্লাি্হাততাটলমত্বফমি্পডল।্
চমৎকার,্ বনটভল,্  ুিই্ভামলা্কমরে,্ বতামরা্সিাই।্এ ন্ বি া্োক…্ টিটফন্ডমরর্
োরা্ বিাগামিজর্বমাকামিলা্কমরমে্তামির্প্রমতযকমক্পাচঁ্পমযন্ট্বনটভমলর্জনয্িি্
পমযন্ট,্কারণ্ও্ িুিার্ বমাকামিলা্কমরমে্এিং্হযাটর্ও্হারটমওন্প্রমতযমকর্জমনয্
পাঁচ্পমযন্ট্কমর। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য রিজনাি অ্ব আজকাবান । জজ. জক. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিজ 

200 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

টকন্তু্আটম্বতা্টকেু্কটরটন,্িলল্হযাটর। 
 
তুটম্ এিং্ হারটমওন্ ক্লামির্ শুরুমত্ আমার্ প্রশ্নগুমলা্ সটিকভামি্ জিাি্ টিমযটেমল,্
হযাটরর্ কথার্ জিামি্ িলমলন্ প্রমফসর্ লুটপন।্ টিক্ আমে,্ চমৎকার্ একটি্ ক্লাি।্
িাডীর্কাজ,্বিাগািজ্সম্পটকজত্অধযাযিা্পডমি্আর্সংমষমপ্টল মি্বসামিার্আমামক্
টিমত্হমি।্আজ্এ্পেজন্তই। 
 
উমত্তটজতভামি্ কথা্ িলমত্ িলমত্ বিটরময্ বগল্ ক্লািিা।্ হযাটরর্ অিিয্  ুি্ ভাল্
লাগটেল্ না।্ প্রমফসর্ ইোকৃতভামি্ তামক্ বিাগামিজর্ বমাকামিলা্ করা্ বথমক্ টিরত্
কমরমেন।্ বকন?্ কারণ্ হযাটরমক্ বট্রমন্ অজ্ঞান্ হময্ বেমত্ বিম মেন্ উটন্ এিং্
বভমিমেন্ওর্ বমাকামিলা্করার্ষমতা্ বনই?্আিংকা্কমরমেন্আিার্অজ্ঞান্হময্
বেমত্পামর্হযাটর? 
 
টকন্তু্বকউই্মমন্হয্বকান্টকেু্ব যাল্কমরটন। 
 
ওই্বে্িাস্তুপরীিামক্বমাকামিলা্করলাম,্বিম ে?্টচৎকার্কমর্উিল্টসমাস। 
 
এিং্হাতিা!্টনমজর্হাতিাই্এক্প্রস্ত্ঘুটরময্িলল্টিন। 
 
আর্হযাি্পরা্বেইপ! 
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এিং্মটমিা! 
 
আটম্ভািটে্প্রমফসর্ লুটপন্ টেিাল্িলমক্এত্ভয্পান্ বকন?্ টচটন্তত্স্বমর্িলল্
লযামভন্ডার। 
 
এিাই্টেল্আমামির্সিমচময্ভামলা্টিমফে্এমগনি্িয্িাকজ্আিজস-এর্ক্লাস,্তাই্
না?্ক্লািরুমম্টফমর্টগময্িযাগ্বনযার্সময্উমত্তটজত্হময্িলল্রন। 
 
ওঁমক্ভামলা্ টিষক্িমলই্মমন্হমে,্সহমত্হময্িলল্হারটমওন।্ টকন্তু্আটম্েটি্
একিার্বিাগািজমক্বমাকামিলা্করমত্পারতাম। 
 
বতামার্জমনয্ওিা্আর্টক?্চাপা্ টিদ্রুপাত্মক্হাটস্বহমস্িলল্রন।্আমরকিা্বহাম্
ওযাকজ্বেিা্শুধুমাত্র্িমি্নয্আনমত্পামর? 
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উধাও সূ্থ কাযা 
 
 ুি্অে্সমমযর্মমধয্ টিমফে্এমগনি্িয্িাকজ্ আিজস্োত্রমির্সিমচময্ টপ্রয্ক্লাি্
হময্ বগল।্ শুধুমাত্র্ ড্রমকা্ মযালফয্ এিং্ তার্ টিথাটরন্ িিলই্ প্রমফসর্ লুটপমনর্
টিরুমদ্ধ্কথা্িলত। 
 
ওর্ বপািামকর্ টিমক্তাকাও,্পাি্ টিময্প্রমফসর্ লুটপন্ োওযার্সময্ হযত্সরমি্
টফস্টফস্করমে্মযালফয।্আমামির্িাডীর্পুরমনা্গৃহ-িাইনীর্মমতা্কাপড্পমডমেন্
উটন। 
 
এ্োডা্আর্কামরা্মাথা্িযথা্ টেল্না্প্রমফসমরর্ বপািাক্ টনময,্তার্কাপড্তাটল্
বিযা,্ না্ বেঁডা্ এিা্ কামরা্ নজমরই্ পডমতা্ না।্ তার্ পমরর্ ক্লািগুমলাও্ প্রথমিার্
মমতাই্ইন্টামরটিং্ টেল।্বিাগািজস-এর্পর্ওরা্পমডমে্বরি্কযাপ্সম্পমকজ,্পমডমে্
বোি্বোি্কিাকার্ভূমতর্কথা।্বে ামনই্রক্তপাত্হয্বস ামনই্ওগুমলা্ওত্বপমত্
থামক;্তা্বস্প্রাসামির্মাটির্তলার্অন্ধ্কুিুটরমতই্বহাক্অথিা্পটরতযক্ত্েুদ্ধমষমত্রর্
গমতজই্ বহাক,্ বে ামনই্ বহাক্ একাকী্ পথহারা্ কাউমক্ বপমলই্ হমলা,্ অমটন্ তামক্
মুগুরমপিা্কমর্রক্তাক্ত্করার্জনয্ওত্বপমত্থামক।্বরি্কযামপর্পর্ওরা্কাোস–
বক্ বমাকামিলা্ করল।্ কাোস্ মামন্ পাটনমত্ থাকা্ লতামনা্ একপ্রকার্ জীি্ টিমিষ্,্
বি মত্আঁিেুক্ত্িানমরর্মমতা,্হামতর্আঙুলগুমলা্বজাডা্লাগামনা,্সি্সময্টনিটপি্
করমে্পাটনমত্বহঁমি্আসা্মানুমষ্র্গলা্টিমপ্মারিার্জমনয। 
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হযাটর্শুধু্ভািত্অনয্ক্লািগুমলাও্েটি্এমনই্ভামলা্লাগত।্এর্মমধয্সিমচময্ ারাপ্
ক্লাি্ হমে্ বপািন।্আজকাল্ বেইপ্ বেন্ টিমিষ্ভামি্প্রটতমিাধ্পরাযণ্ হময্ বগমে,্
এিং্কামরা্বকান্ধারণাই্বনই্বকন।্ঘিনািা্িািানমলর্মমতা্েটডময্বগমে;্বিাগামিজর্
বেইমপর্রূপ্ধারণ্এিং্বেভামি্বনটভল্ওিামক্তার্িািীর্বপািাক্পটরমযমে্বকান্
টকেুই্আর্কামরা্জানমত্িাকী্বনই।্িযাপারিা্বসইমপর্কামে্বমামিই্উপমভাগয্মমন্
হযটন।্প্রমফসর্লুটপমনর্নাম্উচ্চারণ্মাত্রই্তার্বচা ্ভীটতকরভামি্জ্বমল্ওমি।্এর্
পর্বনটভমলর্ওপর্তার্উৎপীডন্বিমড্বগল্অমনক্বিটি। 
 
বিঢপ্ আকৃটত্ আর্ প্রতাঁমকর্ অথজ্ বির্ করমত্ করমত্ এিং্ তার্ টিমক্ তাকামনা্
প্রমফসমরর্ টট্রলটনর্ পাটনমত্ ভমর্ ওিা্ বচাম র্ িৃটষ্ট্ উমপষা্ করমত্ করমত্ িম্
আিকামনা্ক্লাি্রুমমর্সমযিাও্ হযাটরর্কািমে্ভময্ভময।্ েটিও্ক্লামির্অমনমকই্
প্রমফসর্ টট্রলটনমক্ েমথষ্ট্ িদ্ধা্ কমর্ তিুও্ বস্ প্রমফসরমক্ পেে্ করমত্ পামরটন।্
লামঞ্চর্ সময্ পািজতী্ পাটতল্আর্ লযামভন্ডার্ ব্রাউন্ প্রমফসর্ টট্রলটনর্ িাওযার–রুমম্
ঘুমর্ বিডায্আর্ প্রটত্ িারই্ একিা্ টিরটক্তকর্ সিজান্তার্ ভাি্ টনময্ টফমর্আমস।্
হযাটরর্সমি্কথা্িলার্সময্টফস্টফস্কমর্কথা্িমল্ওরা্বেন্মৃতুয্সজ্জায্শুময্
আমে্হযাটর। 
 
এ ন্আর্বকযার্অফ্মযাটজকযাল্ টেমযচাসজ্ক্লািিা্ বকউই্পেে্করমে,্ঘিনািহুল্
প্রথম্ক্লািিার্পর্ওিা্এমকিামরই্টনরস্হময্বগমে।্মমন্হমে্হযাটিি্টনমজর্উপর্
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আস্থা্হাটরময্ বফমলমে।্ওরা্এ ন্এমকর্পর্এক্ক্লামি্ বলািারওযামজ-এর্পটরচেজা্
টিষ্ময্টি মে।্বলািারওযামজ,্সিমচময্টিরটক্তকর্জীি। 
 
এগুমলার্েত্ন্টনময্সময্নষ্ট্করমি্বকন্বকউ?্িলল্রন্ঘন্টা ামনক্বলািারওযামজমক্
বলিুস্ াওযামনার্কসরৎ্করার্পর। 
 
অমক্টািমরর্ শুরুমত্ অিিয্ হযাটর্ করার্ মমতা্ আমরা্ টকেু্ কাজ্ বপময্ বগল,্ এমন্
আনেিাযক্ বে্অপেমের্ক্লািগুমলামক্ ভুটলময্ বিযার্জনয্ েমথষ্ট।্ কুইটিচ্ মওশুম্
চমল্ এমসমে,্ নতুন্ মওশুমমর্ বকৌিল্ টিক্ করিার্ জমনয্ টিটফন্ডর্ টিমমর্ কযামেন্
অটলভার্উি্সভা্িাকল্এক্িৃহস্পটতিার। 
 
কুইটিচ্টিমম্সাতজন্ব মলাযাড্থামক:্টতনজন্বচসার,্োমির্কাজ্হমে্টপমচর্িুই্
প্রামন্তর্পঞ্চাি্ফুি্উঁচু্ধাতি্ িৃমত্তর্মমধয্ টিময্ বকাযাল্ (ফুিিমলর্সমান্লাল্িল)্
পাটিময্বগাল্করা;্িুইজন্টিিার,্িুটি্ভারী্িযাি্টিময্এরা্উডন্ত্ব্ল্াজার্(িুটি্ভারী্
কামলা্ িল)্ বফরামনা্ওমির্কাজ,্ ব্ল্াজারগুমলা্উডমত্উডমত্ ব মলাযারমির্আেমণ্
কমর;্একজন্কীপার,্বগালরষণই্োর্কাজ;্এিং্একজন্সীকার,্োর্কাজ্সিমচময্
কটিন,্বগামেন্টেচ্(আ মরামির্সমান্বোি্টকন্তু্পা াওযালা্িল)্ধরা,্টেচিা্ধরমত্
পারমলই্ব লা্বিষ্্হয্এিং্সীকার-এর্টিম্পায্অটতটরক্ত্একিত্পঞ্চাি্পমযন্ট। 
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অটলভার্উি্হৃষ্ট্পুষ্ট্লম্বা্চওডা্সতমরা্িেমরর্তরুণ,্বহাগািজস-এর্সপ্তম্এিং্বিষ্্
িমষ্জ্পডমে।্অন্ধকার্হময্আসা্কুইটিচ্টপমচর্প্রামন্তর্কাপড্িিলািার্রুমিার্মমধয্
িাণ্ডায্েয্সিীর্সমি্কথা্িলিার্সময্ওমক্বিি্বিপমরাযা্মমন্হটেল। 
 
এিা্ আমামির্ বিষ্্ সুমোগ–আমার্ বিষ্্ সুমোগ্ কুইটিচ্ কাপিা্ বজতার,্ বস্ িলল্
ওমির্পাযচাটর্করমত্করমত।্এই্িেমরর্বিমষ্ই্আমামক্চমল্বেমত্হমে।্এরপর্
আটম্আর্বকামনা্িি্টনমত্পারি্না। 
 
গত্সাত্িের্ধমর্বজমতটন্টিটফন্ডর।্টিক্আমে,্আমামির্ভাগযিাই্সিমচময্ ারাপ্
টেল্গতিের্িুনজামমন্টই্িাটতল্হময্বগমলা  বঢাক্টগলল্উি,্বেন্সৃ্মটতিা্এ নও্তার্
গলায্ িলা্ পাকায।্ টকন্তু্ আমরা্ এও্ জাটন্ বে্ আমামিরই্ রমযমে্ সু্কমলর–সিমচময্
ভামলা–রাটড–টিম,্িলল্বস্হামতর্তালুমত্ঘুটষ্্বমমর,্ওর্বচাম ্পুরমনা্বসই্উন্মামির্
িৃটষ্ট্জ্বমল্উিমত্বি া্বগল। 
 
আমামির্রমযমে্সুপার্টতনজন্বচসার। 
 
অযাটলটসযা্ টপমনি,্অযামঞ্জটলনা্জনসন্এিং্ বকটি্ বিল-এর্ টিমক্আঙুল্তাক্করল্
উি। 
 
আমামির্িুজন্অপরামজয্টিিার্রমযমে। 
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হমযমে্এিার্থামমা্উি,্আমামির্টব্রত্করে্তুটম্অটলভার,্একসামথ্িমল্উিল্বেি্
আর্জজজ্উইজটল,্লজ্জা্পাওযার্ভান্কমর। 
 
এিং্ আমামির্ এমুন্ একজন্ সীকার্ রমযমে্ বে্ বকানটিনই্আমামির্ মযাচ্ বজতার্
িযাপামর্ অসফল্ হযটন!্ িলল্ উি্ প্রচণ্ড্ গমিজর্ সমি্ উজ্জ্বল্ িৃটষ্টমত্ হযাটরর্ টিমক্
তাটকময।্এিং্আটম,্বস্বোগ্করল,্বেন্পমর্মমন্পমডমে্এমনভামি। 
 
আমরা্মমনকটর্তুটমও্ ুি্ভামলা,্অটলভার,্িলল্জজজ। 
 
েযাটকং্কীপার,্িলল্বেি। 
 
কথা্হমে,্িমল্চলল্উি,্আিার্পাযচাটর্করমত্শুরু্কমরমে্বস,্গত্িুিের্ধমর্
কুইটিচ্কাপিা্আমামিরই্ বজতা্ উটচৎ্ টেল।্ হযাটর্ ে ন্ বথমক্ টিমম্ বোগ্ টিমযমে্
ত ন্ বথমকই্আটম্ বভমিটেলাম্কাপিা্আমামিরই্হময্ বগমে।্ টকন্তু্আমরা্ টজতমত্
পাটরটন,্এিং্সম্ভিত্এ্িেরই্ওিা্বজতার্সিজমিষ্্সুমোগ  
 
এত্ মনমরা্ হময্ কথা্ কযটি্ িলল্ উি্ বে্ বেি্ এিং্ জজজও্ সহানুভূটতিীল্ হময্
উিল। 
 
অটলভার,্এ্িেরিা্আমামির্িের,্িলল্বেি। 
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আমরা্এিার্টজতিই,্অটলভার!্িলল্অযামঞ্জটলনা। 
 
অিিযই,্িলল্হযাটর। 
 
িৃঢ়্সংকে্ টনমযই্ টিটফন্ডর্ টিম্ বট্রটনং্শুরু্করল,্সপ্তামহ্ টতন্সন্ধযা।্িান্ডা্িাডমে,্
আিহাওযাও্ বভজা,্ রামতর্অন্ধকার্িাডমে,্ টকন্তু্কািা,্ িাতাস্অথিা্ িৃটষ্ট্ বকানিাই্
রূপালী্কুইটিচ্কাপ্বজতার্িযাপামর্হযাটরর্িৃটষ্টমক্োন্করমত্পারমে্না। 
 
বট্রটনং-এর্পর্এক্সন্ধযায্ টিটফন্ডর্কমনরুমম্ টফমর্এমলা্হযাটর,্িাণ্ডায্জমম্বগমে্
টকন্তু্প্রযাকটিস্ভামলাভামি্চলমে্িমল্ ুটি,্টকন্তু্কমনরুমম্উমত্তটজত্গুঞ্জন। 
 
কী্হমযমে?্জানমত্চাইল্বস্রন্আর্হারটমওমনর্কামে,্আগুমনর্পামি্ভামলা্িুমিা্
আসমন্ িমস্ টেল্ ওরা্ িুজমন,্ বজযাটতটিজিযার্ জমনয্ কমযকটি্ তারার্ তাটলকা্ দতটর্
করমে। 
 
প্রথম্ হগসটমি্ েুটি,্ িলল্ রন্ পুরমনা্ বনাটিস্ বিামিজ্ িাঙামনা্ বনাটিসিা্
বিট ময।হযামলাঈন,্অমক্টািমরর্বিমষ্। 
 
একমসমলন্ট,্ িলল্ বেি,্ হযাটরমক্ অনুসরণ্ কমর্ েটির্ ফুমিা্ টিময্ এমসমে্ বসও।্
বজামঙ্কার্বিাকামন্বেমত্হমি্আমামক,্িেুমকর্বোি্বোি্গুটল্প্রায্বিষ্্হময্বগমে। 
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হযাটরর্পামি্একিা্বচযামর্ধপ্কমর্িসল্হযাটর।্ওর্উোস্কমমত্শুরু্কমরমে।্
হারটমওন্বেন্ওর্মমনর্কথা্পডমত্পারমে। 
 
হযাটর,্আটম্টনটশ্চত্বে্পমররিার্তুটমও্বেমত্পারমি,্িলল্বস।্ওরা্দ্রুতই্ব্ল্যাকমক্
ধমর্বফলমি,্এরই্মমধয্ওমক্বি া্বগমে। 
 
হগসটমমি্টকেু্করিার্বচষ্টা্করমি্এত্বিাকা্নয্ব্ল্যাক,্িলল্রন।্মযাকমগানাগলমক্
টজজ্ঞাসা্কর্এিার্তুটম্বেমত্পামরা্টক্না,্হযাটর,্পমররিা্হযমতা্কমযক্েুমগও্হমি্
না। 
 
রন!্িলল্হারটমওন।্হযাটরর্সু্কমলই্থাকার্কথা 
 
থািজ্ ইযামরর্ একমাত্র্ ওই্ সু্কমল্ বথমক্ বেমত্ পামর্ না,্ িলল্ রন।্ হযাটর্ োও,্
মযাকমগানাগলমক্টজজ্ঞাসা্কমরা। 
 
হু,্মমন্হয্আটম্টজজ্ঞাসাই্করি,্িলল্হযাটর্মনটস্থর্কমর। 
 
তকজ্ করিার্ জমনয্ মু ্  ুলমত্ োটেল্ হারটমওন,্ টকন্তু্ টিক্ বসই্ মুহূমতজ্ কিযাঙ্কস্
আলমতা্কমর্লাটফময্ওর্বকামল্উিল।্ওর্মুম ্একিা্িডসড্মৃত্মাকডসা্ঝুলমে। 
 
ওমক্কী্ওিা্আমামির্সামমনই্ব মত্হমি?্টিমদ্বমষ্্ভ্রুকুটি্কমর্টজজ্ঞাসা্করল্রন। 
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ধীমর্ ধীমর্ েুকিযাঙ্কস্ মাকডসািা্ টচটিময্ ব ময্ বফলল,্ওর্ হলুি্ বচা ্ িুমিা্ উদ্ধত্
ভামি্টস্থর্হময্আমে্রমনর্ওপর। 
 
ওিামক্ ও ামনই্ রা ,্ তাহমলই্ হমি,্ টিরক্ত্ হময্ িলল্ রন।্আমার্ িযামগ্ স্কযািাসজ্
ঘুটমময্রমযমে। 
 
হাই্ তুলল্ হযাটর।্ ঘুম্ পামে্ওর,্ টকন্তু্ওর্তারার্তাটলকািা্ এ নও্ দতটর্ হযটন।্
িযাগিা্টনমজর্টিমক্বিমন্একিা্পাচজমমন্ট,্কাটল্আর্পা ার্কলমিা্বির্কমর্কাজ্
শুরু্কমর্টিল্ও। 
 
চাইমল্আমারিা্িুমক্টনত্পামরা,্িলল্রন্টনমজর্বিষ্্তারািা্আঁকামলাভামি্বলমিল্
কমর্তাটলকািা্হযাটরর্টিমক্বিমল্টিল। 
 
হারটমওন্নকল্করা্এমকিামরই্অপেে্কমর,্টনমজর্বিাঁি্বচমপ্রা ল্বস্সমজামর,্
টকন্তু্টকেু্িলল্না।্কিযাঙ্কস্ত নও্অপলমক্তাটকময্রমযমে্রমনর্ টিমক,্বলমজর্
িগািা্ নাডামে্এটিক্ওটিক।্তারপর,্ বকান্ রকম্আগাম্ হুটিযাটর্ না্ টিময্ হিাৎ্
লাফ্টিল। 
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ওই!্রন্গজজন্কমর্উিল,্ টনমজর্িযাগিা্ঝি্কমর্বিমন্ টনল,্কিযাঙ্কস্ওর্চারমি্
থািা্িযামগর্মমধয্বসঁটধময্টিল,্টহংর্আমোমি্টেডঁমে্বস্িযাগিা।্সর,্সমর্ো,্িূর্
হ্হতোডা্জামনাযার! 
 
িযাগিা্বিমন্সটরময্বনযার্বচষ্টা্করল্রন্টকন্তু্োডামত্পারল্না,্কিযাঙ্কস্োডমে্না্
ওিা,্ফালা্ফালা্করমে। 
 
রন,্ ওমক্ মারমি্ না!্ টচৎকার্ কমর্ উিল্ হারটমওন।্ পুমরা্ কমনরুমিা্ বি মে্
ওমিরমক–িযাগিা্ সমজামর্ বঘারামলারন,্ কিযাঙ্কস্ ত মনা্ িযাগিা্ ধমর্ ঝুলমে্ আর্
স্কযািাসজ্বিটরময্এমলা্িযাগ্বথমক্ওপর্টিময 
 
ওই্ বিডালিামক্ ধমরা!্আতজনাি্কমর্ উিল্ রন,্ িযামগর্অিটিষ্টাংি্ বথমক্ টনমজমক্
োটডময্বিটিমল্লাটফময্পডল্েুকিযাঙ্কস,্ধাওযা্করল্ভীত্সন্ত্রস্ত্স্কযািাসজমক। 
 
জজজ্ উইজটল্ লাফ্ টিময্ বিডালিামক্ ধরিার্ বচষ্টা্ করল,্ টকন্তু্পারল্ না;্ প্রায্ টিি্
বজাডা্ পামযর্ ফাঁক্ টিময্ বিৌমড্ টগময্ পুরমনা্ একিা্ বচষ্ট্ অফ্ িুযাসজ-এর্ তলায্
লুকামলা্স্কযািাসজ।্ টপেমল্ টগময্থামল্ কুকিযাঙ্কস,্হামাগুটড্ টিময্িমস্সামমনর্থািা্
টিময্বচি্অফ্ড্রযাসজ্এর্টনমচ্আঁচডামত্লাগল্েুদ্ধ্বিডালিা। 
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রন্আর্হারটমওন্ িুজমনই্ বিৌমড্ও ামন্ বগল;্ কুকিযাঙ্কস-এর্মাঝ ামন্ধমর্ বিমন্
ওমক্টনময্এমলা্হারটমওন;্উপুড্হময্শুময্অমনক্কমষ্ট্বলজ্ধমর্বিমন্িার্করল্
স্কযািাসজমক্রন,্বচি্অফ্ড্রযার-এর্টনচতলা্বথমক। 
 
বিম া্ওর্টক্হাল!্ টষপ্ত্রন্িলল্হারটমওনমক্উমেিয্কমর–ওর্সামমন্স্কযািাসজমক্
বিালামত্ বিালামত।্এিা্এমকিামর্হাটিসার!্ওই্ বিডালিামক্ওর্কাে্ বথমক্ িূমর্
রা মি্তুটম! 
 
েুকিযাঙ্কস্ মমন্ কমর্ না্ এিা্ অনযায!্ িলল্ হারটমওন,্ কাঁপমে্ ওর্ স্বর।্ রন,্ সি্
বিডালই্ইঁিুর্ধাওযা্কমর! 
 
ওই্জামনাযারিা্বকমন্বেন্অদু্ভত!্স্কযািাসজমক্পমকমি্ভরার্বচষ্টা্করমত্করমত্িলল্
রন,্ওিা্ত নও্ওর্হাত্বথমক্বিটরময্োওযার্জনয্েিফি্করমে।্ওিা্আমামক্
িলমত্শুমনমে্বে্িযামগ্স্কযািাসজ্ রমযমে! 
 
ওহ,্ টক্ো্তা্িলে,্িলল্হারটমওন্দধেজ্ হাটরময।্কিযাঙ্কস্ওর্গন্ধ্বপমযমে,্অনয্
বকান্ভামি,্তুটম্টক্বভমিে– 
 
ওই্বিডালিা্স্কযািামসজর্ বপেমন্বলমগমে!্রন্িলল,্চারপামি্বে্বলাক্রমযমে্বসিা্
পাত্তাই্টিল্না্বস,্ওরা্হাসমত্শুরু্কমরমে।্স্কযািাসজই্এ ামন্আমগ্এমসমে,্অসুস্থ্
বস! 
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কমনরুমমর্ বথমক্ গিগি্ কমর্ বিটরময্ এমকিামর্ বসাজা্ বেমলমির্ বহামিমল্ চমল্
বগমলা্রন। 
 
পরটিনও্ হারটমওমনর্সমি্ মু ্ভার্কমর্ থাকল্ রন।্ হারিলটজ্ক্লামি্ হারটমওমনর্
সমি্কথা্প্রায্িললই্না,্েটিও্বস,্হযাটর্আর্হারটমওন্একই্সমি্কাজ্করটেল। 
 
স্কযািাসজ্বকমন্আমে?্ভীরু্গলায্টজজ্ঞাসা্করল্হারটমওন।্গাে্বথমক্বগালাপী্রমঙর্
টিম্গুমলা্টেঁমড্চকচমক্টিটচগুমলা্কামির্িালটতমত্রা মে্ওরা্ত ন। 
 
আমার্ টিোনার্ টনমচ্ লুটকময্আমে্ বস,্ভময্কাঁপমে,্িলল্রন্রাগত্স্বমর,্ টিমমর্
টিটচগুমলা্িালটতমত্রা মত্টগময্িীন্হাউমজর্বমমঝমত্েটডময্টিল। 
 
সািধান,্ উইজটল,্ সািধান!্ টচৎকার্কমর্ উিমলন্প্রফসর্স্প্রাউি,্ টিমমর্ টিটচগুমলা্
বথমক্ওমির্বচাম র্সামমনই্ততষমণ্চারা্গটজময্বগমে। 
 
পমরর্ ক্লািিা্ ট্রােটফটগউমরিন-এর।্ ক্লামির্ পর্ হযাটর্ প্রমফসর্ মযাকমগানাগলমক্
টজজ্ঞাসা্করমি্বে্অনযমির্সমি্বসও্হগসটমি-এ্বেমত্পারমি্টক্না,্বস্জমনয্বস্
ক্লামির্িাইমরর্লাইনিার্বপেমন্িাডঁাল,্মমন্মমন্ভািমে্টক্ভামি্তার্আটজজর্পমষ্
েুটক্ত্বিমি।্লাইমনর্সামমন্একিা্সমসযা্হমলা,্হযাটরর্মমনামোগ্বসটিমক্চমল্বগল। 
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লযামভন্ডার্ব্রাউন্মমন্হয্কাঁিমে।্ওমক্জটডময্ধমর্আমে্পািজতী।্সমি্সমি্টসমাস্
টফটনগান্আর্টিন্থমাসমক্টক্বেন্বিাঝািার্বচষ্টা্করমে।্ওমিরমকও্বিি্টসটরযাস্
বি াটেল। 
 
কী্হমযমে্লযামভন্ডার?্টজজ্ঞাসা্করল্হারটমওন,্এরই্মমধয্বস,্হযাটর্আর্রন্এটগময্
বগমে্সামমন। 
 
 িাডী্ বথমক্ টচটি্এমসমে,্ টফস্ টফস্কমর্ িলল্পািজতী,একিা্ বিযাল্ওর্  রমগাি্
টিটঙ্কমক্বমমর্বফমলমে। 
 
হায!্সটতযই্আটম্িুঃট ত্লযামভন্ডার,্িলল্হারটমওন। 
 
আমার্বিাঝা্উটচত্টেল!্টিলাপ্করমত্করমত্িলল্লযামভন্ডার।্তুটম্জান্আজ্বকান্
টিন? 
 
ইময– 
 
অমক্টািমরর্ বষ্াল্ তাটর !্ বে্ টজটনষ্িা্ হমি্ িমল্ তুটম্ সিমচময্ ভয্ পাও্ বসিা্
অমক্টািমরর্বমাল্তাটর ই্হমি!্মমন্আমে?্টিকই্িমলটেল্বস,্টিকই্িমলটেল। 
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পুমরা্ক্লািিা্লযামভন্ডামরর্চারটিমক্জমডা্হমলা।্গাম্ভীমেজর্সমি্মাথা্ঝাঁকামে্টসমাস।্
একিু্ টদ্বধা্করল্ হারটমওন,্তারপর্ িলল,্ তুটম–তুটম্ ভয্পামো্ টিংটকমক্ বিযামল্
বমমরমে? 
 
মামন,্বিযালই্বে্বমমরমে্বতমন্নাও্হমত্পামর,্িলল্লযামভন্ডার,্বচাম ্জমলর্ধারা্
টনময্হারটমওমনর্টিমক্তাকাল্বস,্টকন্তু্আটম্বতা্ভযই্পাটেলাম্বে্ও্মারা্োমি,্
তাই্না? 
 
ওহ,্িলল্হারটমওন।্ াটনকষণ্চুপ্কমর্বথমক্আিার্িলল 
 
টিংটক্টক্িুমডা্হময্টগমযটেল? 
 
ন–না!্ফঁুটপময্উিল্লযামভন্ডার।্ও–ও্বোট্টটি্টেল–বিটি! 
 
লযামভন্ডামরর্কাঁধিা্আমরা্গভীরভামি্জটডময্ধরল্পািজতী। 
 
টকন্তু,্তাহমল্ও্মমর্বেমত্পামর্িমল্ভয্পাটেমল্বকন?্টজজ্ঞাসা্করল্হারটমওন। 
 
বচা ্গরম্কমর্পািজতী্তাকাল্ওর্টিমক। 
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মামন,্েুটক্ত্টিময্েটি্টিচার্কমরা,্গ্রুমপর্অনযমির্টিমক্টফমর্িলল্হারটমওন।্মামন্
আটম্িলমত্চাটে,্বিম া্এমনও্ঘিনা্না্বে্টিংটক্আজই্মারা্বগমে,্তাই্না,্আজ্
শুধু্  িরিা্ বপমযমে্ লযামভন্ডার্ টিলাপ্ কমর্ উিল্ লযামভন্ডার–বস্ বে্ এিা্ আিংকা্
করটেল্তা্নয,্কারণ্ িরিা্ওর্জমনয্সটতযই্মমজাটন্তক–। 
 
হারটমওমনর্ কথায্ টকেু্ মমন্ কমরা্ না্ লযামভন্ডার,্ বজামর্ িমল্ উিল।্ রন,্ অমনযর্
বপাষ্া্জীমির্বকান্মূলযই্বনই্ওর্কামে। 
 
বসৌভাগযিিত্টিক্বসই্সমযই্প্রমফসর্মযাকমগানাগল্িরজা্ ুলমলন;্কারণ্হারটমওন্
আর্ রন্ পরস্পমরর্ টিমক্ তাটকমযটেল্ এমনভামি্ বেন্ বমমর্ বফলমি্ একজন্
অনযজনমক।্ক্লামি্ টগময্হযাটরর্ িুপামি্িসল্ িুজন্এিং্কথা্িলল্না্ বকউ্কামরা্
সমি। 
 
হযাটর্ত নও্টিক্করমত্পামরটন্প্রমফসর্মযাকমগানাগলমক্বস্টক্িলমি,্এরই্মমধয্
ক্লাি্বিষ্্হওযার্ঘন্টা্িাজল,্টকন্তু্উটনই্প্রথম্হগসটমি-এর্টিষ্যিা্তুলমলন। 
 
সিাই্ বিটরময্ োওযার্ উমিযাগ্ করমতই্ টতটন্ িলমলন,্ এক্ টমটনি!্ বতামরা্ বেমহতু্
আমার্হাউমজ্রমযে,্হযামলাঈন-এর্আমগ্োর্োর্হগসটমি্পারটমিন্ফরম্আমার্
কামে্বপৌঁমে্বিমি।্ফরম্বনই্বতা্িামমও্(হগসটমি-এ)্োওযা্বনই,্বস্জমনয্ভুমল্
বেও্না্টকন্তু! 
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বনটভল্ওর্হাত্তুলল। 
 
টেজ্প্রমফসর,্আ–আমার্মমন্হমে,্আটম্হাটরময্বফমলটে 
 
বতামার্ িািী্ বতামার্ফরম্আমার্কামে্ সরাসটর্ পাটিময্ টিমযমে,্ লংিিম,্ িলমলন্
প্রমফসর্মযাকমগানাগল।্উটন্মমন্কমরমেন্এিাই্টনরাপি্(ফরম্হারািার্ভয্বনই]।্
আজ্এ্পেজন্তই,্বতামরা্এ ন্বেমত্পার। 
 
এ নই্ওঁমক্িমলা,্হযাটরমক্টফস্টফস্কমর্িলল্রন। 
 
টকন্তু,্মামন–্িলমত্শুরু্কমরটেল্হারটমওন। 
 
োও,্হযাটর্িলল,্রন্নামোডিাো। 
 
হযাটর্অমপষা্করল,্ক্লামির্িাটক্সিাইমক্চমল্বেমত্টিল,্টদ্বধাটিত্টচমত্ত্প্রমফসমরর্
বিটিমলর্টিমক্এমগাল। 
 
হযাঁ,্িমলা্পিার? 
 
গভীরভামি্শ্বাস্টনল্হযাটর। 
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প্রমফসর,্আমার্আংকল্এিং্আটন্ট–মামন–আমার্ফরমিা্সই্করমত্ভুমল্টগমযমেন,্
িলল্ও। 
 
বচৌমকা্চিমার্ওপর্টিময্প্রমফসর্মযাকমগানাগল্ওর্টিমক্বচময্রইমলন,্টকন্তু্টকেু্
িলমলন্না। 
 
তাহমল–মামন–আপটন্ টক্ মমন্ কমরন্ টিক্ হমি–আটম্ িলমত্ চাটে–েটি–েটি,্ আটম্
হগসটমি-এ্োই্তমি্বসিা্টিক্হমি্বতা? 
 
টনমচর্টিমক্তাটকময্প্রমফসর্মযাকমগানাগল্তার্কাগজপত্র্বগাোমত্শুরু্করমলন। 
 
আমার্মমন্হমে্টিক্হমি্না,্পিার,্িলমলন্টতটন।্তুটম্শুমনে,্আটম্টক্িমলটে।্
ফরম্বনই্বতা্োওযাও্বনই।্এিাই্টনযম। 
 
টকন্তু–প্রমফসর,্আমার্আংকল্এিং্আটন্ট্িুজনই্মাগল–আপটন্জামনন,্বহাগািজস-এর্
ফরম্আর্অনযানয্ টিষ্ময্ ওরা্ বিামঝন্ না,্ িলল্ হযাটর,্ রন্প্রমরাটচত্করমে্ ওমক্
প্রিলভামি্মাথা্বনমড।্শুধু্েটি্আপটন্িমলন্বে্আটম্বেমত্পাটর। 
 
টকন্তু্আটম্িলমত্পাটর্না,্ িলমলন্প্রমফসর্মযাকমগানাগল,্উমি্িাঁটডময্ সুেরভামি্
একিা্ড্রযামর্কাগজগুমলা্রা মত্রা মত।্ফরমম্পটরষ্কার্বল া্রমযমে্মা-িািা্অথিা্
অটভভািকমিরমকই্অনুমটত্টিমত্হমি।্টফমর্ওর্টিমক্তাকামলন্টতটন,্মুম ্একিা্
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অদু্ভত্অটভিযটক্ত।্ওিা্টক্করুণার?্িুঃট ত্পিার,্টকন্তু্ওিাই্বিষ্্কথা।্তুটম্িরং্
তাডাতাটড্োও,্না্হমল্পমরর্ক্লামি্বিরী্হময্োমি। 
 
*** 
 
আর্টকেু্করিার্বনই।্প্রমফসর্মযাকমগানাগলমক্বিমে্বিমে্বিি্কযিা্গাটল্ টিল্
রন,্ওমত্আিার্টিরক্ত্হমলা্হারটমওন;্ওর্বচহারায্একিা্ো্হয্তা্ভামলার্জমনযই্
হয্ভাি্বি া্বগল,্ওিা্বিম ্আমরা্বষমপ্বগল্রন।্আর্ক্লামির্সিাই্বিি্বজামর্
বজামরই্আলাপ্করমে্এিার্হগসটমি-এ্বপৌঁমে্বক্টক্করমি্প্রথমম,্এ্সিই্আিার্
নীরমি্সহয্করমত্হমে্হযাটরমক। 
 
হযাটরমক্ উৎফুি্ করার্ বচষ্টায্ রন্ িলল,্ জামনামতা,্ সি্ সমযই্ একিা্ বভাজ্ হময্
থামক,্সন্ধযার্হযামলাঈন্বভাজ। 
 
ইমযহ,্িলল্হযাটর,্মু ্ভার্কমর,্টিরাি। 
 
হযামলাঈমনর্ বভাজ্ সি্ সমযই্ ভামলা্ হয,্ টকন্তু্ একটিন্ সকমলর্ সমি্ হগসটমি-এ্
কাটিময্এমস্বভাজিায্বগমল্ওিা্আমরা্মজা্লাগত।্বে্োই্িলুক্না্বকন,্তামক্
বে্বথমক্বেমত্হমে্এর্সান্তনা্বকউই্টিমত্পারমে্না।্টিন্িমাস্হামতর্বল া্ ুি্
ভামলা্ নকল্করমত্ পামর,্ বস্ প্রস্তাি্ টিল্ ফরমম্আংকল্ ভারনন-এর্ স্বাষর্ টিময্
বিমি,্টকন্তু্হযাটর্বতা্আমগই্িমল্টিমযমেন্প্রমফসর্মযাকমগানাগলমক্বে্তার্ফরমম্
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স্বাষরই্করা্হযটন;্বসই্কারমণ্ওর্প্রস্তািিা্মামি্মারা্বগল।্বিামনামমনা্কমর্রন্
প্রস্তাি্করল্অিৃিয্হওযার্আল ািািার্কথা,্টকন্তু্ওিা্এমকিামরই্নাকচ্কমর্টিল্
হারটমওন,্ ওমক্ স্মরণ্ কটরময্ টিল্ প্রমফসর্ িাম্বলমিামরর্ কথা,্ টিমমন্টাররা্ ওিার্
বভতর্টিমযও্বি মত্পামর।্স্পারটস্ো্িমলমে্তার্মমধয্আর্োই্পাওযা্োক্না্
বকন্সান্তনা্পাওযা্বগল্না্বমামিই। 
 
 হগসটমি্ টনময্ওরা্ দহ্ দচ্কমর্ টিকই,্ টকন্তু্আটম্ বতামামক্িলমত্পাটর্হযাটর্েত্
িলা্হয্তত্নয্আসমল,্িলল্ও্গম্ভীরভামি।্আো,্টমটষ্টর্বিাকানগুমলা্ভামলা,্টকন্তু্
বজামঙ্কার্বজাঁক্িপিা,্সটতয্িলমত্টক্টিপিজনক,্তমি,্হযাঁ,্টিটকং্িযাক-এ্েথাথজই্
োওযা্োয,্এ্োডা্তুটম্সটতযই্আর্টকেু্টমস্করে্না। 
 
*** 
 
হযামলাঈন-এর্ টিন্ সকামল্ অনয্ সকমলর্ মমতাই্ ঘুম্ বথমক্ উমি্ হযাটর্ নাস্তা্ ব মত্
বগল,্পুমরাপুটর্টিমষ্জ্বস,্অিিয্ভাি্বি ামে্এমন্বে্সি্টকেুই্টিকিাক্স্বাভাটিক। 
 
আমরা্বতামার্জমনয্হাটনটিউকস্বথমক্অমনক্চকমলি্টনময্আসি,্িলল্হারটমওন,্
হযাটরর্জমনয্ওমক্ভীষ্ণ্িুঃট ত্বি ামে। 
 
হযা্ এক্ বিাঝা,্ িলল্ রন।্ হযাটরর্ টিমষ্জতার্ মমধয্ কুকিযাংমক্ টনময্ ওমির্ঝগডার্
কথা্ভুমল্বগমে্বস্আর্হারটমওন্িুজনই। 
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আমার্জমনয্টচন্তা্কমরা্না,্িলল্হযাটর,্বেন্কথার্কথা্িলমে্এমনভামি্িলল্বস।্
রামতর্টফমি্বি া্হমি্বতামামির্সমি।্ও ামন্বতামামির্সময্ভামলাভামি্কািুক। 
 
সামমনর্হলঘর্পেজন্ত্ বস্ বগল্ওমির্সমি,্ও ামন্ বকযারমিকার্ টফলচ্লম্বা্একিা্
তাটলকার্সমি্নাম্টমটলময্বি মে,্প্রমতযকিা্মুম র্টিমক্সমেমহর্বচাম ্তাকামে,্
টনটশ্চত্করমে্োর্োওযা্উটচত্নয্বস্বেন্চুটপ্চুটপ্বিটরময্বেমত্না্পামর। 
 
এ ামনই্ বথমক্ োে,্ পিার?্ টচৎকার্ কমর্ উিল্ লাইন্ বথমক্ মযালফয,্েযাি্আর্
গযমলর্সমি্িাঁটডময্আমে্বস।্টিমমন্টারমির্পার্হময্বেমত্ভয্পামো? 
 
ওমক্উমপষা্করল্হযাটর।্মামিজল্টসঁটড্ধমর্জনিূনয্কটরমিার্ধমর্টিটফন্ডর্িাওযামর্
টফমর্বগল্ও। 
 
পাসওযািজ,্ঘুম্ঘুম্ভাি্বথমক্বেন্ধাক্কা্ব ময্উমি্টজজ্ঞাসা্করল্সূ্থলকাযা্মটহলা। 
 
ফরচুনা্বমজর,্উিাস্স্বমর্িলল্হযাটর। 
 
বিযামল্িাঙামনা্েটিিা্সডাৎ্কমর্ ুমল্বগল,্ফুমিার্বভতর্টিময্গমল্ও্কমন্রুমম্
চমল্ এমলা।্ প্রথম্আর্ টদ্বতীয্ িষ্জীযমির্ পটরপূণজ্ কমন্রুম,্ সিাই্ িকিক্করমে,্
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আমরা্রমযমে্টসনযার্িুএকজন,্োরা্এতিার্হগসটমি-এ্বগমে্বে্আকষ্জণই্হাটরময্
বফমলমে। 
 
হযাটর!্হযাটর!্হাই,্হযাটর! 
 
কটলন্ টেটভ।্ টদ্বতীয্িমষ্জর্োত্র।্সি্সময্ টিস্মময্হতিাক্হময্থামক্হযাটরর্প্রটত্
এিং্কথা্িলার্সুমোগ্বপমলই্তার্সদ্বযিহার্কমর। 
 
তুটম্ হগসটমি-এ্ োমে্ না,্ হযাটর?্ বকন?্ এই–কটলন্ আিহ্ টনময্ চারটিমক্ ওর্
িনু্ধমির্টিমক্তাকাল,্বতামরা্ইমে্করমল্আমামির্সমি্িসমত্পামরা,্হযাটর! 
 
ইময–না,্ মামন,্ ধনযিাি্কটলন,্ মুি্ বনই্ হযাটরর,্অমনকগুমলা্ বলাক্ বলাভ্ টনময্ওর্
কপামলর্িাগিার্টিমক্তাটকময্থাকমি্এিা্এ ন্বস্সহয্করমত্পারমি্না।্আমামক্
এ ন্লাইমব্ররীমত্বেমত্হমি,্কমযকিা্কাজ্সারমত্হমি। 
 
এরপর্ঘুমর্িাঁটডময্েটিিার্ফুমিা্টিময্বিটরময্োওযা্োডা্তার্আর্গতযন্তর্থাকল্
না। 
 
আমামক্জাটগময্ বতালার্মামন্ টক?্ সূ্থলকায্মটহলা্ বমজাজ্ ারাপ্কমর্িলল্ বহঁমি্
োওযা্হযাটরমক্উমেিয্কমর। 
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লাইমব্ররীর্ টিমক্ টিমষ্জ্হযাটর্উমেিযহীনভামি্ বহঁমি্ বগল,্ টকন্তু্অমধজক্পথ্ টগময্মন্
পটরিতজন্ করল;্ কাজ্করমত্ ইমে্করমে্ না।্ ঘুরল্ বস।্ মুম ামুট ্ হমলা্ টফলমচর,্
বিাঝাই্োমে্সিজমিষ্্হাসটমি্োত্রীমক্টিিায্কমর্এমসমে্বস। 
 
টক্করে্ও ামন?্ব ঁটকময্উিল্সমেহিাটতক্টফলচ। 
 
টকেুই্না,্সতয্কথািাই্িলল্হযাটর। 
 
টকেু্ না,্ থুথু্ বফলল্ টফলচ,্ টিশ্রীভামি্কাঁপমে্ ওর্ গাল।্ টিশ্বাস্করার্ মমতা্কথা!্
টনমজ্ টনমজই্ ঘুমর্ বিডামো,্ হগসটমি-এ্ োওটন্ বকন্ বতামার্ অনয্ পাটজ্ িনু্ধমির্
মমতা্ টিংক্ টপমলি্ (িেুমকর্ বোি্গুটল)্ িা্ বিচ্ পাউিার্অথিা্ িব্দ্করা্ বপাকা্
টকনমত? 
 
কাঁধ্জাকামলা্হযাটর। 
 
টিক্আমে,্কমন্রুমম্টফমর্োও,্ওিাই্বতামার্োযগা!্তীব্র্স্বমর্িলল্টফলচ্এিং্
হযাটর্িৃটষ্টর্িাইমর্চমল্োওযা্না্পেজন্ত্জ্বলন্ত্বচাম ্ওর্গমন্পমথর্টিমক্তাটকময্
থাকল্বস। 
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টকন্তু্ হযাটর্ কমন্ রুমম্ টফমর্ বগল্ না;্ টসঁটডর্ এক্ ধাপ্ উমি্ বস্ িাঁডাল,্ ভািল্
বপঁচাঁমির্ও ামন্ টগময্ বহিউইগমক্বিম ্এমল্বকমন্হয।্আমরকিা্কটরমিার্ধমর্
হাঁিমত্শুরু্করল্হযাটর,্একিা্রুমমর্বভতর্বথমক্বক্বেন্িাকল,্হযাটর? 
 
দ্রুত্ বপেন্ টফমর্এমলা্ হযাটর,্ বক্ িাকমে্ বি ার্জমনয,্ প্রমফসর্ লুটপনমক্ বি মত্
বপমলা্বস,্তার্অটফমসর্িরজা্টিময্িাইমর্তাটকময্রমযমেন। 
 
কী্করে্তুটম?্টজজ্ঞাসা্করমলন্প্রমফসর,্টফলমচর্বচময্এমকিামরই্অনযরকম্স্বমর।্
রন্আর্হারটমওন্বকাথায? 
 
হগসটমি,্বেন্বকান্টকেু্হযটন্এমনভামি্িলল্হযাটর। 
 
আহ,্ িলমলন্ লুটপন।্ এক্ মুহূতজ্ হযাটরর্ টিমক্তাটকময্ ভািমলন।্ বভতমর্এমসা্ না্
বকন?্এই্মাত্র্একিা্িাইটন্ডমলা্বপলাম্আমামির্পরিতজী্ক্লামির্জনয। 
 
একিা্কী?্টজজ্ঞাসা্করল্হযাটর। 
 
লুটপনমক্অনুসরণ্ কমর্ ওর্ অটফমস্ ঢুকল্ হযাটর।্ এক্ বকামণ্ টিরাি্ একিা্ পাটনর্
িযাংক।্বোি্বঘাি্সরু্টিং্ওযালা্একিা্ফযাকামস–সিুজ্মমতা্জীি্িযাংমকর্কাঁমচর্
বিযামল্ মু িা্ বচমপ্ ধমর্ রমযমে।্ মাঝ্ মামঝ্ মু ভটি্করমে,্ লম্বা্ সরু্আঙুলগুমলা্
িাঁকামে।  
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জল-দিতয,্ িলমলন্প্রমফসর্ লুটপন,্ টচটন্ততভামি্ওিামক্জটরপ্করমত্করমত।্ওমক্
টনময্ ুি্একিা্মুিটকল্হওযার্কথা্নয,্ টিমিষ্্কমর্কাোস্এর্পমর।্বকৌিলিা্
হমে্ওিার্মুমিািা্আলগা্কমর্টিমত্হমি।্ব যাল্কমরে্আঙুলগুমলা্কী্অস্বাভাটিক্
লম্বা?্িটক্তিালী্টকন্তু্ ুিই্ভিুর। 
 
সিুজ্ িাঁত্ ট চামলা্ জীিিা্ তারপর্ িযাংমকর্ বকাণায্ সিুজ্আগাোর্ আডামল্ টগময্
লুকামলা। 
 
চা্ ামি?্বকিটলিা্ ুঁজমত্ ুঁজমত্িলমলন্লুটপন।্আটম্টনমজও্ াি্িমল্ভািটেলাম। 
 
টিক্আমে,্একিু্টিব্রত্বিাধ্কমর্িলল্হযাটর। 
 
জািুর্কাটিিা্টিময্বকিটলিায্আমস্ত্কমর্বিাকা্টিমলন্লুটপন,্হিাৎ্ওিার্নল্টিময্
জলীয্িামের্রাটি্বির্হমত্শুরু্করল। 
 
িমসা,্িলমলন্লুটপন,্একিা্ধুমলামা া্টিমনর্ঢাকনা্ ুলমত্ ুলমত।্আমার্কামে্শুধু্
চামযর্িযাগ্রমযমে–টকন্তু্আমার্মমন্হমে্চা–পাতা্সম্পমকজ্বতামার্েমথষ্ট্[অটভজ্ঞতা]্
হমযমে? 
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হযাটর্ তাকাল্ প্রমফসর্ লুটপমনর্ টিমক।্ লুটপমনর্ বচা ্ টপি্ টপি্ করমে।্ আপটন্
জানমলন্টক্কমর,্টজজ্ঞাসা্করল্হযাটর। 
 
প্রমসসর্মযাকমগানাগল্িমলমেন,্িলমলন্লুটপন,্হযাটরর্টিমক্ফাটল্কমর্কািা্চামযর্
এক্বপযালা্িাটডময্টিমত্টিমত।্তুটম্টনশ্চযই্ভয্পামো্না্তাই্না? 
 
না,্িলল্হযাটর। 
 
এক্মুহূমতজর্জনয্ভািল্মযাগমনাটলযা্টেমসমন্ট্বি া্কুকুরিার্কথা্প্রমফসর্লুটপনমক্
িমল,্পমর্ভািল,্িলমি্না।্ও্চায্না্ লুটপন্ওমক্ভীরু্মমন্করুক,্ টিমিষ্্কমর্
বেমহতু্এরই্মমধয্টতটন্ভািমেন্বে্বস্বিাগািজমক্বমাকামিলা্করমত্সষম্নয। 
 
হযাটরর্মমনর্ভাি্তার্মুম ্ফুমি্উমিমে,্কারণ্লুটপন্টজজ্ঞাসা্করমলন,্তুটম্বকান্
সমসযায্পমডে্হযাটর? 
 
না,্টমথযা্কথা্িলল্হযাটর।্একিু্চা্ব ল,্লষয্করল্িাইটন্ডমলািা্ওর্টিমক্তাটকময্
মুমিা্পাকামে।্হযাঁ,্হিাৎ্িলল্উিল্বস,্লুটপমনর্বিমস্কর্ওপর্চামযর্কাপিা্নাটমময্
রা ল।্মমন্আমে্বেটিন্আমরা্বিাগািজমক্বমাকামিলা্করটেলাম। 
 
হযাঁ,্ধীমর্ধীমর্িলমলন্লুটপন। 
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আপটন্আমামক্বমাকাটিলা্করমত্বিনটন।্বকন?্হিাৎ্কমরই্িলল্হযাটর। 
 
ভ্রূ্তুলমলন্লুটপন। 
 
আটম্ বতা্ বভমিটে্ ওিাই্ হওযা্ উটচত,্ হযাটর।্ িলমলন্ প্রমফসর,্ মমন্ হয্ অিাক্
হমযমেন্টতটন। 
 
হযাটর্আিা্কমরটেল্ লুটপন্ হযমতা্অস্বীকার্করমিন্ বে্ বস্ রকম্ টকেু্কমরটেমলন্
টতটন।্হতিাক্হময্বগল্বস। 
 
বকন?্আিার্টজজ্ঞাসা্করল্হযাটর। 
 
বিি,্ িলমলন্ লুটপন্ সামানয্ ভ্রুকুটি্ কমর,্ আটম্ বভমিটেলাম্ েটি্ বিাগািজ্ বতামার্
সামনাসামটন্হয্তমি্ওিা্লিজ্ভমন্ডমিজ-এর্রূপ্ধারণ্করমি। 
 
হযাটর্তাটকময্থাকল্অপলক।্শুধু্ বে্এই্উত্তরিাই্ বস্সিজমিষ্্আিা্কমরটেল্তা্
নয,্ টকন্তু্প্রমফসর্লুটপন্ভমল্টমমিজর্নাম্টনমযমেন!্হযাটরর্জান্একমাত্র্িযটক্ত্টেটন্
সিমব্দ্ওই্নামটি্উচ্চারণ্কমরন্(মস্টনমজ্োডা)্টতটন্হমেন্প্রমফসর্িাম্বলমিার। 
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তমি্আমার্ ভুল্ হমযটেল,্ এ নও্ হযাটরর্ টিমক্ভ্রুকুটি্ কমর্ রমযমেন।্ টকন্তু্আটম্
বভমিটেলাম্ িাফ্ রুমমর্ বভতর্ লিজ্ ভমন্ডমিজ-এিা্ টিক্ হমি্ না।্ আটম্ ধারণা্
কমরটেলাম্সিাই্আতংটকত্হময্পডমি। 
 
আটমও্প্রথমম্ভমল্টমমিজর্কথাই্ বভমিটেলাম,্সটতয্কথািাই্িলল্হযাটর।্ টকন্তু্পমর্
আটম–আটম্মমন্কমরটেলাম্ওই্টিমমন্টারমির্কথা। 
 
তাই্িুটঝ,্িলমলন্লুটপন্টচটন্তত্স্বমর।্বিি,্বিি্িুঝমত্পারটে।্হযাটরর্বচাম ্টিস্ময্
বিম ্সামানয্হাসমলন।্বিাঝা্োমে্তুটম্সিমচময্বিটি্োমক্ভয্পাও্বসিা্হমে–
ভয।্ ুিই্টিচষণ,্হযাটর। 
 
জিামি্টক্িলমি্বসিা্িুঝমত্পারল্না্হযাটর,্আমরা্একিু্চা্ব ল। 
 
তাহমল্ তুটম্ ভািটেমল্ আটম্ মমন্ করটে্ তুটম্ বিাগািজমক্ বমাকাটিলা্ করমত্ অষম?্
প্রমফসর্লুটপন্িলমলন্তীক্ষ্ণভামি। 
 
ইময্ মামন্ হযাঁ,্ িলল্ হযাটর।্এ ন্ হিাৎ্কমরই্ হযাটরর্অমনক্ভামলা্ বিাধ্ হটেল।্
প্রমফসর্লুটপন,্আপটন্জামনন্টিমমন্টাররা 
 
িরজায্বকউ্নক্করামত্িাধা্বপল্হযাটর। 
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বভতমর্এমসা।্িলমলন্লুটপন। 
 
িরজা্ ুমল্প্রমফসর্বেইপ্ঢুকমলন।্তার্হামত্একিা্বোি্পানপাত্র,্ওিা্বথমক্ষীণ্
ধারায্ বধাযা্ বিমরামে,্ হযাটরমক্ বিম ্ থমমক্ িাঁডামলন,্ কামলা্ বচা গুমলা্ সরু্ হময্
এমলা। 
 
ওহ,্বসমভরাস,্লুটপন্বহমস।্অমনক্ধনযিাি,্বিমস্কর্ওপর্বরম ্োমিন্কী? 
 
পানপাত্রিা্রা মলন্বেইপ,্হযাটর্আর্লুটপমনর্মমধয্বঘারামফরা্করমে্ওর্বচা । 
 
হযাটরমক্আমার্ িাইটন্ডমলািা্ বি াটেলাম,্ মধুর্ স্বমর্ িলমলন্ লুটপন্ পাটনর্ িযাংকিা্
বিট ময। 
 
চমৎকার,্ িলমলন্ বেইপ,্ ওিার্ টিমক্ না্ তাটকমযই।্ এিা্ আপনামক্ সরাসটর্ পান্
করমত্হমি,্লুটপন। 
 
হযাঁ,্হযাঁ্আটম্করি,্িলমলন্লুটপন। 
 
আটম্এক্কডাই্ভটতজ্দতটর্কমরটে,্িলমলন্বেইপ,্েটি্আপনার্আমরা্লামগ। 
 
কাল্আমার্আমরা্টকেুিা্পান্করা্উটচৎ্বিাধহয।্অমনক্ধনযিাি,্বসমভরাস। 
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ধনযিামির্প্রমযাজন্বনই,্িলমলন্বেইপ,্ টকন্তু্ওর্বচাম র্িৃটষ্টিামক্পেে্করল্না্
হযাটর।্ঘর্বথমক্বিটরময্বগমলন্বেইপ,্মুম ্বকান্হাটস্বনই্এিং্সতকজ। 
 
বকৌতূহমল্পানপাত্রটির্টিমক্তাটকময্রইল্হযাটর।্মুচটক্হাসমলন্লুটপন। 
 
প্রমফসর্বেইপ্িযা্কমর্আমার্জমনয্একিা্বপািন্দতটর্কমরমেন,্িলমলন্টতটন।্
আটম্ক মনাই্  ুি্ভামলা্ বপািন্ দতটর্করমত্পাটর্না্আর্এিা্ বতা্  ুিই্জটিল।্
পানপাত্রিা্ তুমল্ একিু্ পুঁকমলন।্ টচটন্ এই্ বপািমনর্ কােজকাটরতা্ নষ্ট্ কমর্ বিয,্
িলমলন্টতটন্এক্চুমুক্ াওযার্পর্টিহটরত্হময। 
 
বকন?্হযাটর্ িলমত্শুরু্কমরটেল।্ মু ্ তুমল্তাকামলন্ লুটপন,্ হযাটরর্ বিষ্্না্করা্
প্রশ্নিার্জিাি্টিমলন। 
 
কমযকটিন্ধমর্বকান্টকেুই্বেন্েুৎসই্লাগমে্না,্িলমলন্টতটন।্এই্বপািনিাই্শুধু্
এ্ িযাপামর্ সাহােয্ করমত্ পামর।্ প্রমফসর্ বেইমপর্ সমি্কাজ্করটে্ সটতযই্আটম্
ভাগযিান;্িুটনযামত্ ুি্বিটি্জািুকর্বনই্োরা্এই্বপািন্দতটর্করমত্পামর। 
 
আমরক্চুমুক্ব মলন্প্রমফসর্লুটপন্টকন্তু্হযাটরর্বভতর্প্রিল্ইো্জাগল্ওর্হাত্
বথমক্গ্লাসিা্বফমল্বিযার। 
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িাকজ্আিজ্সম্পমকজ্প্রমফসর্বেইপ্ ুিই্আিহী,্মু ্ফমস্ক্বিটরময্বগমলা্হযাটরর। 
 
সটতয?্আমরক্ চুমুক্ ব মত্ ব মত্ টজজ্ঞাসা্করমলন্ লুটপন,্অেই্আিহী্ মমন্ হমলা্
তামক। 
 
বকউ্বকউ্মমন্কমর–্ইতস্তত্করল্হযাটর,্তারপর্বিপমরাযাভামি্িমলই্বফলল,্বকউ্
বকউ্মমন্কমর্টিমফে্এমগনি্িয্িাকজ্আিজস্পডামনার্কাজিা্পাওযার্জমনয্টতটন্
সি্টকেু্করমত্পামরন। 
 
পুমরা্বপািনিা্গলায্বঢমল্টিমলন্লুটপন,্তারপর্একিা্মু ভটি্করমলন। 
 
টিরটক্তকর,্িলমলন্প্রমফসর।্টিক্আমে্হযাটর,্আমামক্এ ন্কামজ্টফমর্বেমত্হমি,্
পমর্টফি-এ্বতামার্সমি্বি া্হমি। 
 
টিক্আমে,্চামযর্ াটল্কাপিা্রা মত্রা মত্িলল্হযাটর। 
 
িূনয্পানপাত্রিা্বথমক্ত নও্বধাযা্বিমরামে। 
 
*** 
 
এই্নাও,্িলল্রন।্ততিাই্এমনটে্েতিা্আমামির্পমষ্িহন্করা্সম্ভি। 
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িৃটষ্টর্ মমতা্ হযাটরর্ বকামলর্ ওপর্ পডল্ টিটচত্র্ আর্ উজ্জ্বল্ রমঙর্ সি্ চকমলি।্
সমিমাত্র্সন্ধযা্হমযমে্রন্আর্হারটমওন্বকিল্কমন্রুমম্এমসমে।্িাইমরর্িাণ্ডায্
আমরা্বগালাপী্হময্বগমে্ওরা।্বিম ্মমন্হমে্সারা্জীিমনর্আনে্েটডময্আমে্
ওমির্বচাম মুম । 
 
ধনযিাি,্ িলল্ হযাটর,্ একিা্ পযামকি্ তুমল্ টনময।্ হগসটমি্ বি মত্ বকমন?্ বকাথায্
বকাথায্বগমল্বতামরা? 
 
িলমত্ বগমল–সি ামনই।্ বিরটভি্আর্ িযামিস,্ জািুর্ েন্ত্রপাটতর্ বিাকান,্ বজামঙ্কার্
বজাঁক্িপ,্গরম্আর্উপমচ্পডা্িািারটিযামরর্জনয্টি্ব্রুমটিক-এ্এিং্এ্োডাও্
আমরা্অমনক্োযগায। 
 
বপাি-অটফমস,্হযাটর!্প্রায্িুমিা্বপঁচা,্সি্কিা্তামকর্ওপর্িমস্রমযমে,্রং্টিময্
টচটহ্নত,্বেন্বিাঝা্োয্বকানিা্কত্দ্রুত্টচটি্িহন্কমর্টনময্বেমত্পামর! 
 
হাটন্ টিউক্স-এ্নতুন্ধরমনর্চকমলি,্লমজে,্িটফ্ টিটে্করমে,্ওরা্ টিমন্পযসায্
সযাম্পলও্টিটল্করমে,্এই্বে্একিু্ াটন,্বিম া– 
 
মমন্হয্আমরা্একিা্রাষসও্বিম টে,্সটতয,্ও ামন্টি্ব্রুমটিমক্সি্ধরমনর 
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েটি্বতামার্জনয্িািারটিযার্আনমত্পারতাম,্সটতয্এমকিামর্গরম্কমর্বফমল 
 
তুটম্কী্করমল?্িলল্হারটমওন,্ওমক্উটদ্বগ্ন্বি ামে।্বকান্কাজ্করমত্বপমরে? 
 
না,্িলল্হযাটর।্ লুটপন্ওর্অটফমস্আমার্জমনয্এক্কাপ্চা্িাটনমযটেমলন।্এিং্
তারপর্বেইপ্এমস্হাটজর 
 
ওমিরমক্বপািনিা্সম্পমকজ্সিই্িলল্বস।্রমনর্মু ্এমকিামর্হা্হময্বগল। 
 
লুটপন্ওিা্ব মযমেন?্বঢাক্টগলল্বস।্উটন্টক্পাগল? 
 
ঘটড্বি ল্হারটমওন। 
 
আমামির্ টনমচ্োওযা্উটচত,্পাঁচ্ টমটনমির্মমধয্ টফি্শুরু্হমি ্েটির্ ফুমিা্ টিময্
দ্রুত্বিটরময্এমলা্ওরা্টভমডর্মমধয,্ত নও্কথা্িলমে্বেইপমক্টনময। 
 
টকন্তু্েটি্ টতটন–বতামরা্জামনা–্গলার্স্বর্ টনচু্করল্হারটমওন,্ভময্ভময্চারটিমক্
তাকামে,্েটি্ টতটন্লুটপনমক–টিষ্্বিযার্ বচষ্টা্করমতন–টনশ্চযই্হযাটরর্সামমন্বসিা্
করমতন্না। 
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হু,্হযমতা,্িলল্হযাটর,্সামমনর্হমল্বপৌঁমে্বগল্ওরা,্চমল্বগল্বিি্হমল।্িত্িত্
বমামিাটত্ জ্বালামনা্ কুমমডা্ টিময্ হলিামক্ সাজামনা্ হমযমে।্ সমি্ রমযমে্ পা া্
ঝাপিামনা্জীিন্ত্সি্িািুড্এিং্িকিমক্কমলা্রমঙর্অসং য্পতাকা,্টসটলং্িরাির্
উডমে্ওগুমলা্বেন্চকচমক্সি। 
 
 ািারিা্  ুিই্ সুস্বািু;্হারটমওন্এিং্রন্এমটনমতই্হাটনটিউ-এর্িটফ্লমজে্ব ময্
বপি্ ভটতজ্ কমর্ বরম টেল,্ তারপরও্ ওরা্ িুজনই্ সি্ টকেুই্ িুইিার্ কমর্ টনল।্
টিষকমির্ বিটিমলর্ টিমক্িার্িার্আড্ বচাম ্তাকাটেল্হযাটর।্উৎফুি্ বি াটেল্
প্রমফসর্লুটপনমক,্এিং্বেমন্িরাির্কমরন্বতমটন্উেীপ্ত্স্বমর্কথা্িলমেন্চামজস-
এর্টিষক্বোি াি্প্রমফসর্টলিউইক-এর্সমি।্বিটিমলর্বে্টিমক্প্রমফসর্বেইপ্
িমসমেন্ বসটিমক্ বচা ্ বগল্ হযাটরর।্ বসইমপর্ বচা ্ টক্ লুটপমনর্ টিমক্ বচময্ বকঁমপ্
বকঁমপ্জ্বমল্উিমে?্ওিা্কী্স্বাভাটিক?্না,্তার্বি ার্ভুল? 
 
বহাগািজস্ ভূতমির্ সাংসৃ্কটতক্ অনুষ্ঠামনর্ মধয্ টিময্ টফি্ বিষ্্ হমলা।্ বিযাল্ আর্
বিটিমলর্বভতর্বথমক্বির্হময্ওরা্(টিমান্িাটহনীর্টিমামনর্মমতা]্েক্দতটর্কমর্
উমড্বিডাল।্টিটফন্ডর্হাউমজর্ভুত্প্রায-মস্তক্হীন্টনক্অতযন্ত্সাফমলযর্সমি্তার্
টনমজর্(প্রায)্মস্তক্হারামনার্ঘিনািা্আিার্ঘটিময্সিাইমক্বি ামলা। 
 
সন্ধযািা্এত্চমৎকার্কািল্বে,্মযালফযও্ওিা্নষ্ট্করমত্পারল্না।্েটিও্হল্বেমড্
বিটরময্ আসার্ সময্ বস্ একিার্ বচঁটচময্ উমিটেল,্ টিমমন্টাররা্ প্রীটত্ ও্ শুমভো্
পাটিমযমে,্পিার!্িমল। 
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অনযমির্সমি্হযাটর,্রন্আর্হারটমওন্টিটফন্ডর্িাওযামরর্পমথ্রওযানা্হমলা,্টকন্তু্
সূ্থলকাযা্মটহলার্েটিওযালা্কটরমিামর্বপৌঁমে্বি ল্প্রচণ্ড্ভীড। 
 
বভতমর্োমে্না্বকন্ওরা?্টজজ্ঞাসা্করল্রন। 
 
সামমনর্জমনর্মাথার্ওপর্টিময্উঁটক্টিল্হযাটর।্মমন্হমলা্েটিিা্িন্ধ। 
 
আমামক্বেমত্িাও,্টেজ,্পাটসজর্গলা্বিানা্বগল।্গুরুত্বপূণজ্িযটক্তর্মমতা্ভাি্কমর্
কমজিযস্ত্পাটসজ্ এটগময্এমলা্ টভড্ বিমল।্এ ামন্ সিাই্ িাঁটডময্আমে্ বকন?্ বতামরা্
সকমলই্টনশ্চযই্পাসওযািজ্ভুমল্োওটন-এক্সটকউজ্টম,্আটম্বহি্িয– 
 
এরপর্সকমলই্একিম্নীরি্হময্বগল,্প্রথমম্সামমনর্সকমল,্মমন্হমলা্কটরমিার্
ধমর্তীক্ষ্ণ্একিা্িাণ্ডা্বরাত্িময্বগল।্ওরা্শুনমত্বপমলা্পাটসজর্গলা,্বকউ্একজন্
প্রমফসর্িাম্বলমিারমক্টনময্এমসা,্জলটি। 
 
সকমলই্মাথা্ঘুটরময্তাকাল;্োরা্একিামর্বপেমন্টেল্ওরা্পামযর্আঙুমলর্ওপর্
ভর্কমর্িাডঁাল। 
 
কী্হমে্ও ামন?্টজজ্ঞাসা্করল্টজটন,্এইমাত্র্এমসমে্বস। 
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পরমুহূমতজই্ বি া্ বগল্প্রমফসর্ িাম্বলমিার্ উটপটস্থত,্এটগময্ োমেন্ েটিিার্ টিমক;্
ওঁর্বপেন্বপেন্হযাটর,্রন্আর্হারটমওনও্এটগময্বগল্ঘিনা্বি ার্জমনয। 
 
হায্আিাহ–টচৎকার্কমর্হযাটরর্িাহু্আঁকমড্ধরল্হারটমওন। 
 
েটি্বথমক্সূ্থলকাযা্মটহলা্উধাও,্ওিামক্এমনভামি্বকমি্ফালা্ফালা্করা্হমযমে্বে্
কযানভামসর্ িুকরা্ বমমঝমত্ পমড্ রমযমে;্ িড্ একিা্ অংি্ এমকিামরই্ টেঁমড্ টনময্
বগমে্বকউ। 
 
ষত্টিষত্বপইটন্টং–িার্টিমক্তাকামলন্প্রমফসর্িাম্বলমিার্তারপর্ঘুমর্িাঁডামলন,্
বচহারা্মটলন্টিষ্ণ্ণ,্বি মলন্প্রমফসর্মযাকমগানাগল,্লুটপন্এিং্বেইপ্দ্রুত্এটগময্
আসমেন্তার্টিমক। 
 
ওমক্ ুঁমজ্বির্করমত্হমি,্িলমলন্িাম্বলমিার। 
 
প্রমফসর্ মযাকমগানাগল,্ টেজ,্ টমিার্ টফলমচর্ কামে্ োন,্ সূ্থলকাযা্ মটহলার্ জমনয্
এ ানকার্প্রটতটি্বপইটন্টং্ ুঁমজ্বি মত্িলুন। 
 
ভাগয্ভামলা্আপনামির!্একিা্ ন মন্গলা্বিানা্বগল। 
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ঝামমলািাজ্ ভূত্ টপভস,্ সকমলর্ মাথার্ ওপমর্ ভাসমে,্  ুিই্  ুটি্ বি ামে্ ওমক,্
কারও্িুিজিা্িা্বকান্ভাংচুমরর্ঘিনা্বি মলই্বেমন্আনটেত্হয্বস। 
 
কী্ িলমত্ চাে্ টপভস?্ িান্ত্ স্বমর্ িলমলন্ িাম্বলমিার,্ টপভস-এর্ হাটসিা্ একিু্
টমটলময্ বগল।্ িাম্বলমিারমক্ চিািার্ সাহস্ বনই্ তার।্ এর্ িিমল্ মসৃণ্ স্বমর্ কথা্
িলল্বস,্তার্ব াণা্গলার্বচময্ওিা্বকানেমমই্ভামলা্সৃ্মটতমধুর্নয। 
 
লজ্জা্বপমযমে,্সযার।্বি া্ টিমত্চায্না।্ ুি্ ারাপ্অিস্থায্রমযমে।্েটিিার্মমধয্
টিময্গােগুমলামক্এটডময্তামক্পাঁচতলার্টিমক্বিৌমড্বেমত্বিম টে,্সযার।্টচৎকার্
করটেল্সযার,্ভযািহ্টকেু,্বিি্তৃটপ্তর্সমি্িলল্টপভস।্বিচারা,্িলল্বস্বেন্িাট্টা্
কমর। 
 
ও্টক্িমলমে্বক্কমরমে্ওিা?্িান্তভামি্িলমলন্িাম্বলমিার।্ওহ,্হযাঁ্টনশ্চযই,্সযার,্
এমনভামি্বেন্তার্িগমলর্টনমচ্একিা্বিামা্রমযমে।্ওমক্ে ন্বেমত্বিযটন্বস,্
ত ন্  ুি্ বরমগ্ টগমযটেল্ বস।্ িূমনয্একিা্ টিগিাটজ্ ব ল্ টপভস।্ িুই্পামযর্ফাঁক্
টিময্িাম্বলমিামরর্টিমক্তাটকময্িাঁত্বির্কমর্হাসল।্িডই্িি্বমজাটজ্ওিা,্ওই্
সাইটরযাস্ব্ল্যাক। 
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রনমজম পিাজয 
 
টিটফন্ডর্ হাউমজর্ সিাইমক্ আিার্ বিি্ হমল্ বফরত্ পাটিময্ টিমলন্ প্রমফসর্
িাম্বলমিার।্ িি্ টমটনি্ পর্ ও ামন্ হাফলপাফ,্ রয্ামভনক্ল্ এিং্ টিথাটরনরাও্ এমস্
উপটস্থত।্সকলমকই্টিভ্রান্ত্লাগমে। 
 
সিগুমলা্কযামসল-এ্আমামির্ভামলা্কমর্ ুঁজমত্হমি,্িলমলন্প্রমফসর্িাম্বলমিার।্
এটিমক্প্রমফসর্মযাকমগানাগল্এিং্টলিউইক্হলঘমরর্সি্িরজা্িন্ধ্কমর্টিমলন।্
টনরাপত্তার্জমনয্বতামামির্সকলমক্হলঘমরই্রাত্কািামত্হমি।্টপ্রমফক্টরা্হলঘমরর্
প্রমিিপমথ্পাহারায্থাকমি।্এিং্ বহিিয্আর্ বহিগালজরা্িাটযমত্ব্থাকমি্ বেন্এর্
অনযথা্না্হয।্বে্বকান্সমসযা্হমল্সমি্সমি্আমামক্জানামত্হমি,্পাটসজর্ টিমক্
তাকামলন্ টতটন,্ওমক্ ুিই্গটিজত্এিং্গুরুত্বপূণজ্ বি াটেল।্ ির্ টিমত্হমল্বকান্
একটি্ভূমতর্মাধযমম্পািামি। 
 
প্রমফসর্ িাম্বলমিার্ থামমলন,্ হলঘর্ োডমত্ উিযত্ হমলন,্আিার্ িলমলন,্ ও্ হযাঁ,্
বতামামির্প্রমযাজন্হমি। 
 
জািুর্ কাটি্ নাডমতই্ লম্বা্ লম্বা্ বিটিলগুমলা্ উমড্ টগময্ বিযামলর্ সামথ্ বসঁমি্ বগল;্
আিার্নাডামলন্জািুর্কাটি,্বমমঝিা্ভমর্বগল্িত্িত্বগালাপী্টিটপং্িযামগ। 
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ভামলা্ কমর্ ঘুমাও,্ টনমজর্ বপেমন্ িরজািা্ িন্ধ্ করমত্ করমত্ িলমলন্ প্রমফসর্
িাম্বলমিার। 
 
মুহূমতজর্ মমধয্ হলঘরিা্ ভমর্ বগল্ িত্ িত্ উমত্তটজত্ কমি;্ সু্কমলর্ অনয্ সিাইমক্
টিটফন্ডররা্িলটেল্এইমাত্র্ঘমি্োওযা্ঘিনািা। 
 
সিাই্ োর্ োর্ টিটপং্ িযামগ!্ টচৎকার্ কমর্ উিল্ পাটসজ।্আর্ বকান্ কথা্ নয!্ িি্
টমটনমির্মমধয্িাটত্িন্ধ্কমর্বিযা্হমি। 
 
এমসা,্ হযাটর্ আর্ হারটমওনমক্ িলল্ রন।্ টতনজন্ টতনিা্ টিটপং্ িযাগ্ টনময্ এক্
বকাণায্সমর্বগমলা। 
 
বতামরা্কী্মমন্কমরা্ব্ল্যাক্এ মনা্প্রাসামিই্রময্বগমে?্উমদ্বমগর্সমি্জানমত্চাইল্
হারটমওন। 
 
িাম্বলমিার্বিাধয্ভািমেন্টনশ্চযই্বসরকমই্টকেু্ভািমেন,্িলল্রন। 
 
বস্ বে্আজমকর্রাতিামকই্ বিমে্ টনমযমে্এিা্  ুিই্ভামগযর্কথা,্িলল্হারটমওন,্
ধরাচুডা্ পমডই্ টিটপং্ িযামগ্ ঢুমক্ কনুইমযর্ ওপর্ ভর্ টিময্ কথা্ িলমে্ ওরা।্ বে্
রাতিায্আমরা্বকউই্িাওযামর্বনই 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য রিজনাি অ্ব আজকাবান । জজ. জক. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিজ 

239 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

মমন্হমে্পালামত্পালামত্ওর্সময্জ্ঞান্বলাপ্বপমযটেল,্িলল্রন।্িুঝমত্পামরটন্
আজমকর্রাতিা্হযামলাঈন-এর্রাত।্না্হমল্হিাৎ্কমরই্বস্এ ামন্আসমত্পারত। 
 
ভময্বকঁমপ্উিল্হারটমওন। 
 
ওমির্চারপামি্সিাই্এমক্অপরমক্একই্প্রশ্ন্টজজ্ঞাসা্করমে্:্ও্এ ামন্ঢুকল্কী্
কমর? 
 
বস্হযমতা্জামন্টক্কমর্িাতামসর্বভতর্বথমক্বিটরময্আসমত্হয,্কমযক্ফুি্িূর্
বথমক্একজন্রয্ামভনক্ল্িমল্উিল। 
 
হযমতা্েদ্মমিমি,্পঞ্চম্িমষ্জর্একজন্হাফলপাফ। 
 
হযমতা্উমড্এমসমে,্িলল্টিন্থমাস। 
 
টিশ্বাস্কমরা্আটমই্একমাত্র্িযটক্ত্বে্বহাগািজস-এর্ইটতহাস্পডিার্কষ্টিা্কমরটে?্
বমজাজ্টনময্হারটমওন্িলল্হযাটর্আর্রনমক। 
 
বিাধহয,্িলল্রন,্বকন? 
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কারণ,্ বতামরা্জান্প্রাসািটি্ বিযাল্নয্আমরা্অটতটরক্ত্ টকেু্ টিময্ সুরটষত,্িলল্
হারটমওন।্এর্ওপর্অমনক্রকমমর্জািু্কােজকর্রমযমে,্বেন্বকউ্বগাপমন্প্রমিি্
করমত্ না্ পামর।্ তুটম্ এ ামন্ িাতামসর্ মমধয্ বথমক্ বিটরময্আসমত্ পার্ না।্ ওই্
টিমমন্টরমির্ বিাকা্ িাটনমযমে্ বে্ েদ্মমিি্আটম্ বসিা্একিার্ বি মত্ চাই।্এ ামন্
প্রমিমির্প্রটতটি্ বষত্র্ ওরা্ পাহারা্ টিময্ বরম মে।্ ও্ েটি্ উমড্আসত্তিুও্ ওরা্
ওমক্ বি মত্ বপত।্ এিং্ সিগুমলা্ বগাপন্ পথ্ টফলমচর্ জানা,্ ওগুমলায্ টনশ্চযই্
পাহারা্টেল্…। 
 
িাটত্টনটভময্বিযা্হমে,্টচৎকার্কমর্উিল্পাটসজ।্সিাই্োর্োর্টিটপং্িযামগ্এিং্
আর্বকান্কথা্নয! 
 
এ্সমি্সিগুটল্বমামিাটত্টনমভ্বগল।্একমাত্র্আমলা্ো্রমযমে্বসিা্আসমে্রূপালী্
ভূতগুমলা্েডামে,্ঘুমর্টফমর্ওরা্টপ্রমফক্টমির্সমি্গুরুতর্টকসি্আমলাচনা্করমে।্
হলঘমরর্জািু্করা্টসটলং-এ্িাইমরর্আকামির্মমতাই্তারারা্সি্টমি্টমি্করমে।্
ত নও্চলমে্টফসফাস,্তারপর্ওই্আমলার্মমধয্হযাটরর্মমন্হমলা্বস্ঘুটমময্রমযমে্
িাইমর্তারা্ভরা্আকামির্টনমচ্মৃিুমে্িাযুর্মমধয। 
 
প্রটত্ঘন্টায্একজন্কমর্টিষক্আসমেন,্বিম ্োমেন্সিটকেু্টিকিাক্রমযমে্টক্
না।্প্রায্ বভার্ টতনিায্ে ন্অমনক্োত্রই্ ঘুটমময্ বগমে,্ত ন্প্রমফসর্িাম্বলমিার্
এমলন।্হযাটর্ ব যাল্করল্উটন্পাটসজমক্  ুঁজমেন,্ও্ত ন্ টিটপং্িযাগগুমলার্মমধয্
হামাগুটড্ টিময্ বিডামে,্ সিাইমক্ িলমে্ কথা্ না্ িলার্ জমনয।্ হযাটর,্ রন্ আর্
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হারটমওমনর্কাে্ বথমক্সামানয্ িূমর্ টেল্পাটসজ,্ িাম্বলমিামরর্পিিব্দ্কামে্এটগময্
আসমতই্ওরা্টতনজন্ঘুমমর্ভান্কমর্পমড্রইল। 
 
ওর্বকান্টনিানা্পাওযা্বগল,্প্রমফসর?্টফসটফস্কমর্জানমত্চাইল্পাটসজ। 
 
না।্এ ামন্সি্টিকিাক্আমে্বতা? 
 
সি্টকেুই্টনযন্ত্রমণ্রমযমে,্সযার। 
 
টিক্আমে।্এই্রামত্সিাইমক্আিার্টনময্োওযার্বকান্মামন্হয্না।্টিটফন্ডমরর্
েটির্ফুমিার্জনয্অস্থাযী্একজন্রষক্পাওযা্ বগমে।্কাল্সকলমক্ টফটরময্ বনযা্
োমি। 
 
আর্সূ্থলকাযার্টক্অিস্থা,্সযার? 
 
তৃতীয্তলায্আটগজলিাযামরর্মযামপ্ লুটকময্রমযমে।্ বিাঝাই্োমে্পাস্ওযািজ্ োডা্
বস্ব্ল্যাকমক্ বভতমর্ ঢুকমত্ টিমত্চাযটন।্ বসই্কারমণই্ বস্হামলা্কমরমে।্এ নও্
বিচারার্ এমকিামর্ টিধ্বস্ত্অিস্থা।্ একিু্ স্বাভাটিক্ হময্ এমল্ টমিার্ টফলচ্ তামক্
েথাস্থামন্টফটরময্আনমিন। 
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হমলর্িরজািা্আিার্কাঁচ্কযাচ্কমর্উিল।্ ুলল।্অমনকগুমলা্পিিব্দ্শুনমত্বপমলা্
হযাটর। 
 
বহিমািার?্ বেইপ্এমসমেন।্ সতকজভামি্কান্ পাতল্ হযাটর।্ চতুথজ্ তলার্ পুমরািাই্
তন্ন্ তন্ন্ ব াঁজা্ হমযমে,্ বস্ ও ামন্ বনই।্ মাটির্ টনমচর্ ঘরগুমলা্  ুঁমজমে্ টফলচ।্
ও ামনও্বনই। 
 
অযাস্ট্রনটম্িাওযার?্প্রমফসর্টট্রলটনর্রুম?্বপঁচাঁমির্থাকার্োযগায? 
 
সি্োযগাযই্ব াঁজা্হমযমে্… 
 
টিক্আমে্বসমভরাস।্আটম্আটম্অিিয্আিাকটর্না্এতষণ্ধমর্এ ামন্বঘারামফরা্
করমে্ব্ল্যাক। 
 
বেইপ্টজজ্ঞাসা্করমলন,্ও্কীভামি্এ ামন্ঢুকল,্বস্সম্পমকজ্আপনার্বকান্ধারণা্
আমে্প্রমফসর? 
 
আমরা্ভামলা্কমর্বিানার্জমনয্হামতর্ওপর্বথমক্মাথািা্সামানয্তুলল্হযাটর। 
 
অমনকগুমলা,্বসমভরাস্এিং্প্রমতযকটিই্অনযটির্বচময্টভন্ন। 
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ওমির্ টিমক্তাটকময্ বচা ্সামানয্  ুলল্হযাটর।্সরু্করল।্ওর্ টিমক্ বপেন্ টফমর্
িাঁটডময্িাম্বলমিার,্টকন্তু্ও্পাটসজর্বচহারা্পুমরািাই্বি মত্পামে,্মমনামোমগ্আটিষ্ট্
হময্রমযমে,্ওর্িৃটষ্টর্মমধয্রমযমে্বেইপও,্মমন্হমে্বরমগ্আমেন্বেন। 
 
আমামির্আমলাচনািা্মমন্আমে্বহিমািার–মামন্এই্িামজ্শুরু্হওযার্টিক্আমগ্বে্
আমলাচনা?্ িলমলন্ বেইপ।্ কথা্ িলার্ সময্ বিাঁি্ নডমে্ টক্ নডমে্ না্ প্রমফসর্
বেইমপর,্বেন্পাটসজমক্বিানামত্চামেন্না্টনমজর্কথা। 
 
মমন্ আমে্ বসমভরাস,্ িলমলন্ িাম্বলমিার।্ ওর্ গলার্ স্বমর্ বেন্ একিা্ সতকজিাণী্
রমযমে। 
 
মমন্ হমে-এিা্ এমকিামরই্ অসম্ভি্ বে্ বভতমরর্ বকান্ সাহােয্ োডা্ ব্ল্যাক্ সু্কমলর্
বভতমর্ঢুকমত্বপমরমে।্আটম্আমার্উমদ্বমগর্কথা্জাটনমযটেলাম্ে ন্আপটন্টনমযাগ 
 
আটম্টিশ্বাস্কটর্না্এই্প্রাসামির্একজনও্ব্ল্যাকমক্বভতমর্ঢুকমত্সাহােয্কমরমে,্
িলমলন্ িাম্বলমিার।্ এিং্ তার্ কিস্বমর্ পটরষ্কার্ বিাঝা্ বগল্ টতটন্ আমলাচনািামক্
এ ামনই্থাটমময্টিমলন,্আর্বকান্কথাই্িলমত্পারমলন্না্প্রমফসর্বেইপ। 
 
আমামক্ টিমমন্টসজমির্কামে্ বেমত্হমি,্ওমির্িমলটেলাম,্আমামির্ ব াঁজা ুঁটজ্ বিষ্্
হময্বগমল্জানামনা্হমি,্িলমলন্প্রমফসর্িাম্বলমিার। 
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ওরা্সাহােয্করমত্চাযটন,্সযার?্জানমত্চাইল্পাটসজ। 
 
হযাঁ,্ টনশ্চযই,্ িাণ্ডা্ স্বমর্ িলমলন্ িাম্বলমিার।্ টকন্তু্আটম্ বহিমািার্ থাকমত্ বকান্
টিমমন্টররই্এই্প্রাসামির্বচৌকাি্মাডামত্পারমি্না। 
 
সামানয্অপ্রস্তুত্হমলা্পাটসজ।্ টনঃিমব্দ্টকন্তু্দ্রুত্পা্বফমল্হল্বথমক্বিটরময্বগমলন্
িাম্বলমিার।্ বচহারায্তীব্র্অসমন্তামষ্র্ োপ্ টনময্এক্ মুহূতজ্ িাঁটডময্ বথমক্প্রমফসর্
বেইপও্বিটরময্বগমলন। 
 
িুপামি্রন্আর্হারটমওমনর্ টিমক্তাকাল্হযাটর।্ওরাও্ বচা ্  ুমল্ বরম মে্িইটক,্
তারা্টঝলটমল্টসটলংিা্প্রটতফটলত্হমে্ওমির্বচাম । 
 
ওসি্কী্টনময্কথা্হটেল?্মু ্ ুলল্রন। 
 
পমরর্কযটিন্সু্কমল্অনয্বকান্আমলাচনা্টেল্না,্সাইটরযাস্ব্ল্যামকর্প্রসি্োডা। 
 
বস্টকভামি্সু্কল-প্রাসামি্ঢুকমত্বপমরটেল্এ্প্রমশ্নর্জিামি্প্রটতটিনই্অসম্ভি্অসম্ভি্
সি্ গে্ বিানা্ বেমত্ লাগল।্ হাফলপাফ্ হাউমজর্ হান্নান্ অযািি্ পরিতজী্ হারিলটজ্
ক্লামসর্প্রায্ পুমরা্ সমযিাই্ উৎসুক্ বিাতামির্ শুটনময্ বিডাল,্ টকভামি্ ব্ল্যাক্একিা্
ফুমলর্বতাডায্রূপান্তটরত্হমত্পামর। 
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বিযাল্ বথমক্ সূ্থলকাযার্ বেঁডা্ কযানভাসটি্ নাটমময্ বফলা্ হমলা।্ ওর্ োযগায্ সযার্
কযামিাগান্এিং্তার্ধূসর্রমঙর্বমািামসািা্বঘাডার্িাচ্চার্েটি্িাটঙময্বিযা্হমলা।্
অিিয্ এ্ িযাপামর্ বকউই্  ুটি্ হমলা্ না।্ সযার্ কযামিাগান্ তার্ জীিমনর্ একাংি্
কাটিমযমেন্মানুষ্মক্িুমযল্লডমত্আহ্বান্কমর্আর্অনয্অংি্কাটিমযমেন্অসম্ভি্
রকমমর্জটিল্পাস্ওযামিজর্কথা্ ভািমত্ভািমত।্ বিমষ্রিা্ টিমন্আিার্কমপমষ্
িুিার্পটরিতজনও্করমতন। 
 
হাউ্হাউ্করা্পাগল্একিা,্পাটসজমক্িলল্টসমাস্টফটনগান্টষপ্ত্হময।্আর্কাউমক্
টক্পাওযা্োয্না? 
 
অনয্ বকান্েটিই্কাজিা্করমত্সম্মত্হযটন,্িলল্পাটসজ।্ সূ্থলকাযার্পটরণটত্বিম ্
ভয্বপময্বগমে।্সযার্কযামিাগানই্একমাত্র্বে্বস্বোয্কাজিা্করমত্বচমযমেন। 
 
হযাটর্অিিয্সযার্কযামিাগানমক্টনময্বমামিই্ভািমে্না।্এ ন্ওর্ওপর্কডা্নজর্
রা া্ হমে।্ টিষকগণ্ বকান্ না্ অজুহামত্ ওর্ সমি্ কটরমিার্ ধমর্ হামিন।্ আর্
(সম্ভিত্ওর্ মামযর্ টনমিজমি)্ পাটসজ্ উইজটল্ সারাষণ্ওর্ বপেমন্আিার্ মত্ বলমগ্
রমযমে,্এমকিামর্পাহারািার্ কুকুমরর্ মত।্আমরা্ িড্কথা্প্রমফসর্ মযাকমগানাগল্
এমন্গম্ভীর–টিষ্াি্মুম ্হযাটরমক্বিমক্পািামলন্বে্ও্মমন্কমরটেল্বকউ্িুটঝ্মারা্
বগমেন। 
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বতামার্কামে্লুটকময্রা ার্আর্বকান্অথজ্হয্না,্পিার,্গম্ভীরভামি্িলমলন্টতটন।্
জাটন্বতামার্কামে্একিা্িড্ধরমনর্আঘাত,্টকন্তু্সাইটরযাস্ব্ল্যাক 
 
আটম্জাটন্বস্আমার্বপেমন্বলমগমে,্ক্লান্ত্স্বমর্িলল্হযাটর।্রমনর্মামক্ওর্িািা্
িলমেন্আটম্শুমনটে।্টমিার্উইজটল্মযাটজক্টমটনটস্ট্রমত্কাজ্কমরন। 
 
প্রমফসর্মযাকমগানাগল্ টিস্মময্হতিাক্হময্ বগমলন।্ িু্এক্ মুহূমতজর্জনয্অপলমক্
বচময্ রইমলন্ হযাটরর্ টিমক,্তারপর্িলমলন,্আো্ বিি!্তাহমল্ বতা্ তুটম্ টনশ্চযই্
িুঝমত্ পারমি্ সন্ধযায্ কুইটিচ্ প্রযাকটিমস্ বতামার্ োওযা্ উটচত্ নয।্ শুধু্ টিম্
বমম্বারমির্সমি্ভর্সন্ধযায্িাইমর্কুইটিচ্টপমচ্এমকিামর্অরটষত্অিস্থায,্পিার 
 
িটনিার্আমামির্প্রথম্মযাচ,্ িলল্হযাটর,্ বষমপ্ বগমে্ বস।্আমামক্ বতা্প্রযাকটিস্
করমত্হমি,্প্রমফসর! 
 
গভীর্ িৃটষ্টমত্ ওর্ টিমক্ তাটকময্ থাকমলন্ প্রমফসর্ মযাকমগানাগল।্ হযাটর্ জামন,্
টিটফন্ডর্টিমমর্সাফলয্সম্পমকজ্প্রমফসর্গভীরভামি্আিহী;্হাজার্বহাক্টতটনই্বতা্
হযাটরর্নামিা্টসকার্টহমসমি্প্রস্তাি্কমরটেমলন।্িম্আিমক্অমপষা্করমে্বস। 
 
হুমমমম…্ উমি্ িাঁডামলন,্ জানালার্ কামে্ টগময্ কুইটিচ্ টপচিার্ টিমক্ একিৃটষ্টমত্
তাটকময্রইমলন।্ িৃটষ্টর্মমধয্ টিময্ টপচিা্আিো্ বি া্োমে।্ বিি…্ঈশ্বর্জামনন,্
অিমিমষ্্ কাপিা্ আমরাই্ টজমতটে্ বি মত্ চাই্ টকন্তু্ একই্ কথা,্ পিার…একজন্
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টিষক্ েটি্ উপটস্থত্ থামকন্ প্রাকটিমসর্ সময]্ আটম্ স্বটস্ত্ পামিা।্ মযািাম্ হুচমক্
অনুমরাধ্করি্বতামামির্প্রাকটিমস্উপটস্থত্থাকমত। 
 
*** 
 
প্রথম্ কুইটিচ্ মযাচিা্ এটগময্ আসমত্ আসমত্ আিহাওযা্ আমরা্  ারাপ্ হময্ বগল।্
অকুমতাভয্ টিটফন্ডর্ টিম্মযািাম্হুচ-এর্উপটস্থটতমত্আমগর্বে্বকান্সমমযর্বচময্
আমরা্কমিারভামি্প্রাকটিস্চাটলময্বেমত্লাগল।্টকন্তু,্তামির্িটনিামরর্মযামচর্টিক্
চূডান্ত্প্রাকটিমসর্আমগ,্অটলভার্উি্জানামলা্অনাকাংট ত্ িরিা। 
 
টিথাটরন্ টিমমর্ সমি্আমরা্ ব লটে্ না!্ িলল্ বস,্ বষমপ্ বগমে্ বস।্ এইমাত্র্ টলন্ট্
বি া্করমত্এমসটেল।্এর্িিমল্আমরা্ব লটে্হাফলপাফমির্সমি। 
 
বকন?্টিমমর্িাটক্সিাই্এক্সমি্িমল্উিল। 
 
টলন্ট-এর্অজুহাত্হমে্বে্ওমির্ টসকার-এর্হাত্এ নও্ভামলা্হযটন,্িাঁমত্িাঁত্
ঘমষ্্িলল্বস।্ টকন্তু্ওরা্বে্বকন্ব লমত্চামে্না্বসিা্ িুঝমত্অসুটিধা্হমে্না,্
এই্আিহাওযায্ব লমত্চায্না্ওরা,্েটি্বহমর্োয  
 
সারা্টিন্ধমর্প্রিল্িাতাস্আর্িৃটষ্ট,্উি-এর্কথার্সমি্সমি্িূমর্বকাথাও্বথমক্
িজ্রপাত্হমলা।্িব্দ্কামন্এমলা্ওমির। 
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মযালফমযর্হামতর্টকেুই্হযটন!্িলল্হযাটর্তীব্রভামি।্ও্ভান্করমে। 
 
আটম্ জাটন,্ টকন্তু্ প্রমাণ্ বতা্ করমত্ পারি্ না,্ টতক্তস্বমর্ িলল্ উি।্ আর্আমরা,্
সারাষণ্ ওই্ সি্ চাল্ প্রাকটিস্ কমরটে্ বে্ ব লািা্ টিথাটরনমির্ সমি্ হমি,্ এ ন্
ব লমত্ হমে্ হাফলপাফমির্ সমি।্ ওমির্ ব লার্ িাইল্ টভন্ন।্ ওমির্ এ ন্ নতুন্
অটধনাযক্এিং্টসকার,্বসটড্রক্টিগটর– 
 
টফক্টফক্কমর্বহমস্উিল্অযামঞ্জটলনা,্আটলটসযা্এিং্বকটি। 
 
কী্হমলা?্ভ্রূ্কঁুচকামলা্উি।্টসটরযাস্সমময্ওমির্হালকা্আচরণ্পেে্হযটন। 
 
ওই্লম্বা,্হযাণ্ডসাম্বেমলিা্না?্টজজ্ঞাসা্করল্অযামঞ্জটলনা। 
 
িক্ত্সমথজ্এিং্স্বেিাক,্িলল্বকটি,্আিার্টফক্টফক্কমর্হাসমত্শুরু্করল্ওরা। 
 
স্বেিাক্কারণ্ িুমিা্ িব্দ্এক্সমি্ িলমত্পামর্ না্ টজহ্বার্জডতার্কারমণ,্ িলল্
অসটহষু্ণ্বেি।্িুঝমত্পারটে্না্এত্ভয্পামো্বকন,্অটলভার,্হাফলপাফমক্বগাণায্
ধমর্ বক!্ বিষ্িার্ে ন্ ব মলটেলাম্হযাটর্পাঁচ্ টমটনমির্মমধয্ টেচিা্ধমর্ বফমলটেল্
মমন্আমে? 
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এ ন্আমরা্এমকিামরই্ টভন্ন্পটরটস্থটতমত্ব লটে!্রীটতমত্টচৎকার্কমর্উিল্উি,্
বচা ্িুমিা্সামানয্বিটরময্এমসমে।্টিগটর্একিা্িটক্তিালী্িল্দতটর্কমর্বফমলমে!্
বস্ টনমজ্একজন্ তুম াড্ টসকার!্আমার্ ভয্ টেল্ বতামরা্ িযাপারিামক্ হাল্কাভামিই্
বনমি!্আমামির্আরাম্করিার্সুমোগ্বনই!্আমামির্সজাগ্থাকমত্হমি!্টিথাটরনরা্
আমামির্অপ্রস্তুত্অিস্থায্বফলমত্চাইমে্আমামির্টজতমতই্হমি। 
 
*** 
 
ব লার্একটিন্আমগ্িাতামসর্ বিা্ বিা্আওযাজ্গজজমন্রূপান্তটরত্হমলা্আর্ িৃটষ্ট্
পডমত্ লাগল্ বেন্ আকাি্ োটপময।্ ক্লাসরুম্ আর্ কটরমিামর্ এত্ অন্ধকার্ বে্
অটতটরটক্ত্ িচজ্ আর্ িাটতর্ প্রমযাজন্ পডল।্ টিথাটরন্ টিমিামক্  ুিই্আত্মতৃপ্ত্ মমন্
হমে।্এিং্এমির্মমধয্মযালফয্সিমচময্ ুটি। 
 
আহ!্েটি্আমার্হাতিা্শুধু্আর্একিু্ভামলা্হমতা!্িীঘজশ্বাস্তযাগ্কমর্িলল্বস।্
িাইমর্ত ন্ঝমডা্িাতামসর্তাণ্ডি্চলমে। 
 
হযাটরর্মাথায্ত ন্পমরর্টিমনর্মযাচ্সম্পমকজ্ িুটশ্চন্তা্োডা্আর্টকেুই্বনই।্ক্লামসর্
ফাঁমক্ফাঁমক্অটলভার্উি্ওর্কামে্এমস্ব লা্সম্পমকজ্এিা্ওিা্টিপস্টিময্বেমত্
লাগল।্ তৃতীযিার্ এমন্ হমলা্ বে্ উমির্ িীঘজ্ আমলাচনার্ জনয্ হযাটর্ তার্ টিমফে্
এমগনি্িয্িাকজ্আিজ্ক্লামস্িি্ টমটনি্বিরী্কমর্বফলল।্বিৌডামত্শুরু্করল্ও,্
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বপেন্ বপেন্ টচৎকার্ করমে্ উি,্  ুি্ দ্রুত্ পাি্ টফরমত্ পামর,্ হযাটর্ তুটম্ হযমতা্
বগাত্তা্ব ময্ওমক্পাি্কািামত্চাইমি। 
 
টপেমল্ টগময্ টিমফে্এমগনি্িয্িাকজ্আিজস্ক্লাসরুমমর্িাইমর্থামল্হযাটর,্ বিমন্
িরজা্ ুমল্সিান্বভতমর্ঢুকল। 
 
িুঃট ত,্আমার্বিটর্হময্বগমে,্প্রমফসর্লুটপন,্আটম…। 
 
টকন্তু্বিটিমলর্ওপার্বথমক্টেটন্মু ্তুলমলন্টতটন্প্রমফসর্লুটপন্নন,্টতটন্প্রমফসর্
বেইপ। 
 
িি্টমটনি্আমগ্ক্লাস্শুরু্হময্বগমে্পিার,্সুতরাং্টিটফন্ডার্বথমক্িি্পমযন্ট্কািা্
বগল।্িমসা। 
 
টকন্তু্হযাটর্নডল্না। 
 
প্রমফসর্লুটপন্বকাথায?্টজজ্ঞাসা্করল্ও। 
 
টতটন্ িমলমেন্ টতটন্  ুিই্ অসুস্থ,্আজ্ ক্লাস্ টনমত্ পারমিন্ না,িাঁকা্ বহমস্ িলমলন্
বেইপ।্আমার্মমন্হয্বতামামক্িসমত্িলা্হমযমে? 
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বে ামন্টেল্বস ামনই্িাঁটডময্রইল্হযাটর। 
 
ওর্কী্হমযমে? 
 
বেইমপর্কামলা্বচা ্বজাডা্চকচক্কমর্উিল। 
 
মারা্োওযার্মমতা্টকেু্হযটন,্িলমলন্টতটন,্তামক্বিম ্মমন্হমলা্এ্রকমই্টকেু্
বহাক্এিাই্টতটন্বচমযটেমলন।্টিটফন্ডর্বথমক্আমরা্পাঁচ্পমযন্ট্কািা্বগল,্এরপর্
েটি্বতামামক্আিার্িসমত্িলমত্হয্তমি্পঞ্চাি্পমযন্ট্কািা্োমি। 
 
ধীমর্ধীমর্বহঁমি্টগময্টসমি্িসল্হযাটর।্ক্লামসর্ওপর্বচা ্িুটলময্টনমলন্বেইপ। 
 
বেমন্ আটম্ িলটেলাম্ পিার্ িাধা্ বিযার্ আমগ।্ এ্ পেজন্ত্ ো্ পডামনা্ হমযমে্ বস্
সম্পমকজ্প্রমফসর্লুটপন্বকাথাও্টলম ্বরম ্োনটন। 
 
সযার,্আমরা্এ্পেজন্ত্বিাগািজ,্লাল্িুটপ,্কাপাস্এিং্টিটন্ডমলা্সম্পমকজ্ক্লাস্কমরটে,্
িলল্হারটমওন্দ্রুত,্এিং্আমরা্শুরু্করমত্োটেলাম। 
 
চুপ্কমরা,্িীতল্স্বমর্িলমলন্বেইপ।্আটম্বতামার্কামে্জানমত্চাইটন।্আটম্শুধু্
প্রমফসর্লুটপমনর্িৃং লার্অভামির্কথা্িলটেলাম। 
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এ্পেজন্ত্আমরা্েত্টিমফে্এমগনি্িয্িাকজ্আিজস-এর্টিচার্বপমযটে্তামির্মমধয্
টতটনই্ সিার্ বসরা,্ সাহস্ কমর্ িমল্ বফলল্ টিন্ থমাস।্ ক্লামসর্ সি্ টিক্ বথমক্
সম্মটতর্গুঞ্জন্বিানা্বগল।্আমগর্বচময্ভযংকর্বি াল্বেইপমক। 
 
বতামরা্ ুি্সহমজই্সভ্রষ্ট্হময্োও।্লুটপন্বতামামিরমক্ ািায্না্িলমলই্চমল–আটম্
বতা্ মমন্কটর্প্রথম্ িমষ্জর্ োত্ররাও্লাল্ িুটপ্আর্ টিটন্ডমলামক্সামাল্ টিমত্সষম্
হমি।্আজ্আমরা্আমলাচনা্করি…। 
 
হযাটর্ওমক্বি ল্দ্রুত্পাতা্উমল্ট্িইমযর্এমকিামর্বিমষ্্অধযাময্চমল্বেমত।্এিং্
টতটন্টনশ্চযই্জামনন্ওরা্বসিা্কমরটন। 
 
ওমযরউলফ্(মনকমডয্রূপান্তটরত্মানি্সন্তান),্িলমলন্বেইপ। 
 
টকন্তু্ সযার,্ হারটমওন্ বেন্ টনটজমক্আর্ ধমর্ রা মত্ পারমে্ না,্ এ নও্আমামির্
ওমযরউফ্ সম্পমকজ্ ক্লাস্ করা্ উটচত্ নয,্আমামির্ টহংটকপাংক্ সম্পমকজ্ শুরু্ করার্
কথা। 
 
টমস্বিঞ্জার,্িলমলন্বেইপ,্ভযংকর্িান্ত্স্বমর,্আমার্মমন্হয্ক্লাসিা্আটম্টনটে,্
তুটম্ নও।্ এিং্ আটম্ বতামামির্ সকলমক্ িলটে্ টতনি্ বচৌরানব্বই্ পৃষ্ঠা্ ব াল।্
চারটিমক্তাকামলন্টতটন,্সকমলই!্এ নই! 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য রিজনাি অ্ব আজকাবান । জজ. জক. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিজ 

253 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

অমনক্ টতক্ত্ টতেজক্ চাহটন্এিং্ চাপা্ বোমধর্অসু্ফি্ মন্তিয্ বিানা্ বগল,্ সিাই্ িই্
 ুলল। 
 
বতামামির্ মমধয্ বক্ িলমত্ পামর,্ কীভামি্ আমরা্ বনকমডয্ রূপান্তটরত্ মানুষ্্ এিং্
আসল্বনকমডর্মমধয্তফাত্ধরমত্পারমিা?্িলমলন্বেইপ। 
 
সকমলই্নীরি্টনশ্চল্িমস্আমে।্সকমলই্শুধু্হারটমওন্োডা,্ওর্হাত্বেমন্প্রাযই্
কমর্বতমটন্উঁচু্কমর্বভালা। 
 
বক্িলমত্পামর?্হারটমওমনর্ তুমল্ধরা্হাত্উমপষা্কমর্আিার্ টজজ্ঞাসা্করমলন্
বেইপ।্মুম র্িাঁকা্হাটসিা্আিার্টফমর্এমসমে।্বতামরা্টক্িলমত্চাও্বে্প্রমফসর্
লুটপন্বতামামিরমক্বমৌটলক্পাথজকযিা…। 
 
আমরা্বতা্িমলইটে,্হিাৎ্িমল্উিল্পািজতী.ওমযরউলফ্পেজন্ত্আমরা্োইটন,্আমরা্
অিসর্হটেলাম। 
 
চুপ্কমরা?্িাঁত্মু ্ট ঁটচময্উিমলন্বেইপ।্বিি,্বিি,্ক মনা্ভাটিটন্এমন্একজন্
থািজ্ইযার্োমত্রর্সমি্বি া্হমি্বে্বি মলও্ওমযরউলফ্টচনমত্পারমি্না।্প্রমফসর্
িাম্বলমিারমক্জানামনা্প্রমযাজন্বে্বতামরা্সকমলই্কত্বপেমন্পমড্রমযে্…। 
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টেজ,্ সযার,্ িলল্ হারটমওন,্ ত নও্ ওর্ হাত্ বতালা,্ কমযকটি্ বোি াি্ টিষ্ময্
ওমযরউফ্আসল্বনকমড্বথমক্টভন্ন।্ওমযরউলমফর্নাকিা। 
 
এই্ টনময্ িুইিার্ তুটম্ টজজ্ঞাসা্ না্ করা্ হমলও্ কথা্ িমলে,্ টমস্ বিঞ্জার,্ িলমলন্
বেইপ,্কিস্বর্িীতল।্অসহয্ রকমমর্সিজান্তা্ হওযার্জনয্ টিটফন্ডর্ বথমক্আমরা্
পাঁচ্পমযন্ট্কািা্বগল। 
 
লাল্হময্ বগল্হারটমওন।্হাত্নামাল।্একিমষ্ট্তাটকময্থাকল্বমমঝর্ টিমক,্ বচা ্
েল্েল্করমে।্সিাই্ রিৃটষ্টমত্তাটকময্রমযমে্বসইমপর্টিমক,্বিাঝা্বগল্ক্লামসর্
প্রায্সিাই্ওমক্ টক্পটরমামণ্ ঘৃণা্কমর।্রন্ বজামর্িমল্উিল,্আপটন্একটি্প্রশ্ন্
টজজ্ঞাসা্কমরমেন্এিং্ওর্জানা্আমে্উত্তরিা!্শুনমতই্েটি্না্চান্তাহমল্টজজ্ঞাসা্
করা্বকন? 
 
ক্লামসর্সকমলই্তৎষণাৎ্ িুঝমত্পারল্ বে্অমনক্ বিটি্িমল্ বফমলমে্রন।্ বেইপ্
ধীমর্ধীমর্রমনর্টিমক্এমগামলন,্পুমরা্ক্লাস্িম্িন্ধ্কমর্রমযমে। 
 
টিমিনিন্ উইজটল,্ মসৃণ্ স্বমর্ িলমলন্ বেইপ,্ মু িা্ টনময্ বগমেন্এমকিামর্ রমনর্
মুম র্কামে।্এরপর্েটি্ক নও্শুটন্আমার্পডামনার্পদ্ধটত্টনময্সমামলাচনা্করে্
তাহমল্বতামামক্ ুি্পস্তামত্হমি্িমল্টিটে। 
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এরপর্পুমরা্ক্লামস্আর্বকউই্বকান্িব্দ্করল্না।্িমস্িমস্িই্বথমক্ওমযরউফ্
সম্পমকজ্বনাি্টনল। 
 
 ুিই্িূিজলভামি্িযা যা্করা্হমযমে্ওিা্ভুল,্কাপা্সাধারণত্মমিাটলযায্পাওযা্োয্
প্রমফসর্লুটপন্এমক্িমি্আি্টিমযমেন?্আটম্বতা্টতনও্টিতাম্না… 
 
অিমিমষ্্ঘন্টা্পডল।্টকন্তু্বেইপ্ওমির্ধমর্রা মলন্ক্লামস। 
 
বতামরা্সকমল্রচনা্টলম ্আমার্কামে্জমা্বিমি,্টিষ্য্হমলা,্টকভামি্ওমযরউলফ্
বচনা্ এিং্ হতযা্ করা্ োয।্ এ্ টিষ্ময্ পাচজমমমন্টর্ িুমিা্ বরাল্ টল মত্ হমি,্ এিং্
বসামিার্সকামলর্মমধয্জমা্ টিমত্হমি।্এই্ক্লাসিার্টিমক্কামরা্একজমনর্নজর্
বিযার্ এিাই্ সময।্ উইজটল্ তুটম্ অমপষা্ কমরা্ বতামার্ টিমিনিনিা্ টিক্ করমত্
হমি। 
 
ক্লামসর্অনযমির্সমি্হযাটর্আর্হারটমওনও্ক্লাস্বেমড্বিটরময্এমলা।্অমপষা্করল্
সিাই্েতষণ্না্টনরাপি্িূরমত্ব্চমল্বগল,্তারপর্বফমি্পডল্বেইপ্সম্পমকজ্টষপ্ত্
মন্তমিয। 
 
টিমফে্এমগনি্িয্িাকজ্আিজস-এর্অনয্টিষকমির্সমি্বতা্বেইপ্এ্রকম্কমরন্
না,্ েটিও্ টতটনই্কাজিা্ বপমত্চান,্ হযাটর্ িলল।্ লুটপমনর্ বপেমন্ বলমগমেন্ বকন?্
বতামার্কী্মমন্হয্বিাগামিজর্জমনয? 
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আটম্জাটন্না,্টিষ্ািটক্লষ্ট্কমি্জিাি্টিল্হারটমওন।্টকন্তু্আটম্চাই্প্রমফসর্লুটপন্
বেন্ ুি্তাডাতাটড্ভামলা্হময্ওমিন… 
 
মহাটষপ্ত্রন্ওমির্সমি্বোগ্টিল্পাচঁ্টমটনি্পর। 
 
জান্আমামক্কী্িাটস্ত্টিমযমে্ওই–(এমন্একিা্গাটল্টিল্বে্হারটমওনও্তীব্রকমি্
িমল্ উিল্ রন)?্ হাসপাতামল্ আমামক্ বিিপযান্ পটরস্কার্ করমত্ হমি।্ এিং্ বকান্
রকম্ জািু্ োডাই্ পটরষ্কার্ করমত্ হমি!্ ঘন্ ঘন্ শ্বাস্ টনমে্ রন।্ হামতর্ মুমিা্
পাকামনা।্ ব্ল্যাক্ বকন্ বে্ বসইমপর্অটফমস্ লুটকময্ থামকটন।্তাহমল্ বতা্ ওমক্ বিষ্্
কমর্বফলমত্পারমতা্অন্তত্আমামির্স্বামথজ! 
 
*** 
 
পরটিন্ ুি্বভামর্ঘুম্বথমক্উিল্হযাটর,্এত্বভামর্বে্ত নও্অন্ধকার্চারটিমক।্
মুহূমতজর্ জমনয্ ভািল্ িাতামসর্ গজজন্ ওর্ ঘুম্ ভাটঙমযমে,্ পরষমণই্ ঘামডর্ কামে্
টহমিীতল্ িাতামসর্স্পিজ্ বপল্ বস,্ বিাযা্ বথমক্এমকিামর্  াডা্ হময্ িসল্ হযাটর।্
হিািাজ্ভূত্টপভস্িাতামস্ভাসমে্আর্ওর্কামন্বজামর্ফঁু্টিমে। 
 
ও্রকম্করে্বকন?্বষমপ্টগময্িলল্হযাটর। 
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বজামর্আমরকিা্ফঁু্টিময্হা্হা্কমর্হাসমত্হাসমত্ঘর্বথমক্বিটরময্বগল্টপভস। 
 
অযালামজ্ঘটডিা্বকান্মমত্ ুঁমজ্বপল্হযাটর,্বি ল্বভার্সামড্চারিা্মাত্র।্টপভসমক্
একিা্অটভিাপ্ টিময্আিার্ টিোনায্ গটডময্পডল্ বস,্ ঘুমামনার্ িযথজ্ বচষ্টা্করল।্
টকন্তু্ ঘুম্আর্আমস্না।্ িজ্রপামতর্প্রচণ্ড্িব্দ,্প্রাসামির্ বিযামল্িাতামসর্সগজজন্
ঝাপিা্ এিং্ টনটষ্দ্ধ্ িমনর্ গােগুমলার্ মমজর্ আতজনাি্ এসি্ উমপষা্ কমর্ টক্ আর্
ঘুমামনা্োয!্কমযক্ঘন্টার্মমধযই্তামক্বেমত্হমি্কুইটিচ্টপমচ,্ওই্প্রচণ্ড্িাতামসর্
সমি্েুদ্ধ্করমত্হমি।্অিমিমষ্্ঘুমািার্বচষ্টািা্িািই্ টিল্হযাটর।্উমি্কাপড্পমড্
টনম্বাস্িুই্হাজারিা্হামত্টনময্ঘর্বেমড্বিটরময্এমলা। 
 
িরজা্ ুলমত্টক্বেন্একিা্ওর্পাময্লাগল।্নুময্টিক্সময্মত্কিযাংমকর্বলামি্
বলজিা্ধমর্বফলল,্বিমন্িাইমর্বির্কমর্টনময্এমলা। 
 
রন্ বতামার্সম্পমকজ্ টিক্কথাই্িমল,্কিযাংমক্লষয্কমর্িলল্হযাটর।্আমিপামি্
অমনক্উঁিুর্রমযমে্োও্না্ওমির্তাডা্কমর্বিডাও,্োও্না।্পা্টিময্কিযাংকমক্
বঘারামনা্ টসঁটডিা্ িরাির্ নাটমময্ টিমত্ টিমত্ িলল,্ স্কযািাসজ্ এর্ বপেমন্ লাগমি্ না,্
ওমক্একা্থাকমত্িাও। 
 
কমনরুমম্এমস্ঝমডর্গজজন্আমরা্বিটি্বিানা্বেমত্লাগল।্মযাচ্িাটতল্বে্হমি্না্
এিা্হযাটর্টনটশ্চত।্ঝড–িৃটষ্টর্মমতা্বোি াি্ঘিনায্কুইটিচ্মযাচ্ক নও্িাটতল্করা্
হয্না।্তারপরও্বস্উটদ্বগ্ন।্কটরমিামর্বসটড্রক্টিগটরমক্বিট ময্টিমযমে্উি;্টিগটর্
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পঞ্চম্ িমষ্জর্ োত্র্ এিং্ হযাটরর্ বচময্ গাময্ গতমর্ অমনক্ িড।্ টসকাররা্ সাধারণত্
হালকা্পাতলা্এিং্অতযন্ত্দ্রুতগামী্হয;্টকন্তু্এই্আিহাওযায্টিগটরর্ওজনই্ওর্
জনয্সুটিধাজনক্হমি,্অন্তত্িাতাস্তামক্বিমল্বকামসজর্িাইমর্বফলমত্পারমি্না। 
 
বভার্না্হওযা্পেজন্ত্আগুমনর্সামমন্িমস্হযাটর্সমযিা্কাটিময্ টিল।্মামঝ্মামঝ্
উমি্ টগময্ টসঁটড্ বিময্কিযাংমকর্ চুটপ্ চুটপ্উপমর্ওিািা্ িন্ধ্কমর্এমসমে।্নাস্তার্
সময্হমল্টনমজই্একা্েটির্ফুমিািা্টিময্অিসর্হমলা। 
 
িাঁডাও্ এিং্ েুদ্ধ্ কমরা্ বনাংরা্ কাপুরুষ্্ বকাথাকার!্ টচৎকার্ কমর্ উিল্ েটির্ সযার্
কযামিাগান। 
 
ওহ,্চুপ্কমরা,্ধমমক্উিল্হযাটর,্হাই্তুলল। 
 
িড্এক্ বিাল্ পটরজ্ টনময্ িসল্ হযাটর্ এিং্ বিাি্ বভমঙ্ মুম ্ পুরমত্ পুরমত্ শুরু্
করমত্করমত্টিমমর্অনয্সিাই্এমস্পডল। 
 
 ুিই্কটিন্হমি,্িলল্উি,্ও্টনমজ্টকেুই্ ামে্না। 
 
অটলভার্ িুটশ্চন্তা্ িাি্ িাও্ বতা,্ বমালামযম্ স্বমর্ িলল্ এটলটসযা,্ একিু্ আধিু্ িৃটষ্ট্
আমরা্পমরাযা্কটর্না। 
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টকন্তু্মুিটকল্হমলা্িৃটষ্টিা্একিু্আধিুর্বচময্অমনক্বিটিই্হটেল।্কুইটিচ্ব লার্
জনটপ্রযতা্পুমরা্সু্কলমকই্ঝমডা্িৃটষ্টর্মমধয্ টপমচ্বিমন্আনল।্বড্রটসং্রুমম্োওযার্
টিক্আগ্মুহূমতজ্হযাটর্বি ল্টিরাি্একিা্োতা্মাথার্ওপর্ধমর্বিটিযামমর্টিমক্
বেমত্বেমত্ওমক্বিম ্হাসমে্আর্আঙুল্তুমল্বি ামে্মযালফয,্েযাি্আর্গযল। 
 
টিমমর্সকমল্রক্তিণজ্জাটসজ্পমড্ টনময্উমির্প্রাক–মযাচ্আমলাচনার্জমনয।্অমপষা্
করমে।্টকন্তু্বকামনা্আমলাচনা্হমলা্না।্ও্কমযকিার্কথা্িলমত্বচষ্টা্করল,্টকন্তু্
অদু্ভত্বঢাক্বগলার্িব্দ্োডা্আর্টকেুই্বির্হমলা্না,্হতািায্মাথা্বনমড্ওমিরমক্
অনুসরণ্করার্জমনয্ইিারা্করল্উি। 
 
িাতাস্এত্বজামর্িইমে্বে্টপমচর্টিমক্বেমত্বেমত্এপাি্ওপাি্বহমল্পডল্ওরা।্
িিজকরা্েটি্বকান্টচৎকার্কমরও্থামক্িমজ্রর্গজজমন্টকেুই্শুনমত্বপল্না।্হযাটরর্
চিমার্ওপর্ টিময্ িৃটষ্টর্পাটন্গটডময্পডমে,্এর্মমধয্ টিময্ বস্ টকভামি্ টেচিামক্
বি মত্পামি্টনমজই্বভমি্পামে্না। 
 
হাফলপাফরা্ টপমচর্ টিপরীত্ টিক্ বথমক্ আসমে,্ হলুি্ জাটসজ্ পরমন।্ িুই্ িমলর্
অটধনাযক্পরস্পমরর্টিমক্বহঁমি্বগমলা,্করমিজন্করল,্উমির্টিমক্তাটকময্টিগটর্
হাসল,্ টকন্তু্ উিমক্ বিম ্ মমন্ হমলা্ ওর্ বচাযাল্ আঁিমক্ বগমে,্ শুধু্ মাথা্ বনমড্
প্রতুযত্তর্টিল্বস।্হযাটর্বি ল্মযািাম্হুচ-এর্মু ্বথমক্টনঃসৃত্হমলা,োর্োর্ব্রুমম্
চমডা।্ কািার্ বভতর্ পযাঁচ্ পযাঁচ্ িমব্দর্ মমধয্ টিময্ হযাটর্ ওর্ িান্ পা্ তুমল্ টনম্বাস্
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িুহাজামরর্উপর্ টিময্ ঘুটরময্আনল।্মযািাম্হুচ্ হুইসল্িাজামলন,্ িূর্ বথমক্তীব্র্
একিা্িব্দ্বভমস্এমলা–েুিমত্শুরু্করল্সিাই। 
 
দ্রুত্ওপমর্উমি্বগল্হযাটর্টকন্তু্িাতামস্কাঁপমে্ওর্টনম্বাস।্েত্বজামর্সম্ভি্ওিামক্
আঁকমড্ধরল্বস,্ঘুরল,্বচা ্সরু্কমর্িৃটষ্টর্মমধয্টিময্বি ার্বচষ্টা্করমে। 
 
পাঁচ্ টমটনমির্ মমধযই্ টভমজ্সারা্ হযাটর্এিং্ িাণ্ডায্প্রায্জমম্ বগল,্এর্ মমধয্ টেচ্
িূমরর্ কথা্ টনমজর্ টিমমর্ বেযারমিরই্ বি মত্ পামে্ না্ বস।্ টপমচর্ ওপর্ টিময্
সামমন্বপেমন্উমড্োমে্বস,্আিো্লাল্এিং্হলুি্মূটতজগুমলার্পাি্টিময্সঁত্সাত্
কমর্উমড্োমে,্ব লার্অনযটিমক্বে্ টক্হমে্বকান্ধারণা্ বনই।্িাতামসর্বতামড্
ব লার্ধারাটিিরণীও্শুনমত্পামে্না।্িু্িুিার্হযাটরমক্প্রায্বফমল্টিমযটেল্একজন্
ব্ল্াজার;্চিমার্কাঁমচর্ওপর্িৃটষ্টর্ধারা্ওর্িৃটষ্ট্এমনভামি্ঝাঁপসা্কমর্টিমযমে্বে্
বি মতই্পাযটন্আসমে্ওরা। 
 
সমমযর্ ধারণা্ হাটরময্ বফলল্ বস।্ব্রুমিামক্ বসাজা্ কমর্ ধমর্ রা ািাই্ কটিন্ হময্
োমে।্আঁধার্আমরা্ ঘটনময্এমলা,্ বেন্ রাত্ টস্থর্কমরমে্তাডাতাটড্ চমল্আসমি।্
িুিার্ আমরকজন্ বেযারমক্ প্রায্ বমমরই্ িমসটেল্ আরটক,্ িুঝমতও্ পামরটন্ টনমজর্
িমলর্ না্ অনযপমষর্ বেযার্ বস।্ সিাই্ এত্ টভমজ্ বগমে্আর্ িৃটষ্ট্ এত্ ঘন্ হময্
পডমে্বে্বস্িুঝমতই্পারমে্না্তফাতিা। 
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প্রথম্ টিিুযৎ্চমমকর্সমি্সমি্ বিমজ্উিল্মযািাম্হুচ-এর্হুইসল;্ঘন্ িৃটষ্টর্মমধয্
টিময্ হযাটর্ শুধু্ উমির্আিো্ মূটতজিা্ বি মত্ বপমলা,্ ওমক্ মাটিমত্ নামার্ সংমকত্
টিমে।্পুমরা্িলিা্ঝপ্কমর্নামল্কািার্ওপর। 
 
আটম্ িমলটে্ সময্ বিষ্!্ িমলর্ উমেমিয্ গজজন্ কমর্ উিল্ উি।্ এটিমক্ এমসা,্
এটিমক। 
 
টপমচর্ ধামর্ িড্ একিা্ োতার্ টনমচ্ সিাই্ জমডা্ হমলা;্ বচা ্ বথমক্ চিমািা্  ুমল্
তাডাতাটড্মুমে্টনল্হযাটর। 
 
বস্কার্কত? 
 
আমরা্ পঞ্চাি্ পমযন্ট্ বিটি,্ িলল্ উি,্ টকন্তু্তাডাতাটড্ টেচিা্ কজা্ করমত্পারমল্
আমামিরমক্রামতর্বিলায্ব লমত্হমি। 
 
টকন্তু্ বচাম ্ েতষণ্ চিমা্ রমযমে্আমার্ টকেুটি্ করিার্ বনই,্ অসটহষু্ণভামি্ িলল্
হযাটর্চিমািা্বিালামত্বিালামত। 
 
টিক্বসই্মুহূমতজ্হারটমওন্এমস্িাঁডাল্ওর্বপেমন;্মাথার্ওপর্ওর্িষ্জাটতিা্ধরা।্
ওর্মু িা্টক্এক্িযা যার্অতীত্আনমে্উদ্ভাটসত। 
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বিট ্চিমািা্আমার্কামে্িাও্বতা্জলটি! 
 
ওর্ হামত্ চিমািা্ টিল্ হযাটর,্ টিস্মময্ পুমরা্ িলিা্ বি মে,্ চিমায্ জািুর্ কাটিিা্
বোঁযাল্হারটমওন,্িলল,্ইমপারভাইযাস! 
 
বিম া!্হযাটরর্হামত্চিমা্টফটরময্টিমত্টিমত,এর্ওমত্আর্িৃটষ্টর্পাটন্লাগমি্না! 
 
উিমক্বিম ্মমন্হমলা্এ নই্চুমু্ব ময্বফলমি্হারটমওনমক। 
 
অসাধারণ!্ ফযাসফযামস্ গলায্ িলল্ ওর্ উমেমিয,্ ততষমণ্ ও্ টমটলময্ বগমে্ ভীমডর্
মমধয।্ও.মক.্চমলা্এিার্োওযা্োক। 
 
হারটমওমনর্জািু্ওমির্পমষ্আসল্কাজিা্করল।্হযাটর্ত নও্িাণ্ডায্অসাড্হময্
আমে,্জীিমন্এত্ বভজা্ক নও্ টভমজটন্ বস,্ টকন্তু্এ ন্ বস্ বি মত্পামে।্নতুন্
উিযমম্ব্রুমিামক্ঝমডা্িাতামসর্মমধয্টিময্উটডময্টনময্চলল,্চারটিমক্বি মে্লষয্
টসচ,্এক্ব্ল্াজারমক্এটডময,্ টনচু্ হময্ টিগটরমক্ফাঁটক্ টিল,্ও্ টিপরীত্ টিমক্উমড্
োটেল। 
 
আিার্ িমজ্রর্ গজজন্ বিানা্ বগল,্ পরষমণই্ টিিুযমতর্ চমক।্ ব লািা্ েমমই্ আমরা্
টিপিজনক্হময্উিমে।্হযাটরমক্তাডাতাটড্টেচিা্ধরমত্হমি 
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ঘুরল্ বস,্ ইো্ টপমচর্ মমধয ামন্ োমি,্ টিক্ বসই্ মুহূমতজ্ টিিুযমতর্আমরকিা্ চমক্
চারটিক্আমলাটকত্হমলা,্সমি্সমি্ টকেু্একিা্ বি ল্হযাটর,্ওর্মমনামোগ্আকৃষ্ট্
হমলা্ওটিমক:্বলামটিটিষ্ট্টিিাল্কামলা্একটি্কুকুমরর্োযামূটতজ,্টস্থর্টনশ্চল,্সিমচময্
ওপমরর্ াটল্আসনগুমলামত্আকামির্পিভূটমকায্বেন্আঁকা। 
 
হযাটরর্অসাড্আঙুলগুমলা্টপেমল্বগল্এিং্ওর্টনম্বাস্কমযক্ফুি্বনমম্বগল।্এক্
ঝাঁটকমত্বচাম র্ওপর্বথমক্টসক্ত্চুলগুমলা্সটরময্আিার্আসনগুমলার্টিমক্তাকাল।্
বনই!্হাওযা্হময্বগমে্কুকুরিা। 
 
হযাটর!্টিটফন্ডর্বগালমপাি্বথমক্উমির্আতজনাি্বভমস্এমলা।্হযাটর্বতামার্বপেমন। 
 
উদ্ভ্রামন্তর্মমতা্চারটিমক্তাকাল্হযাটর।্টপমচর্মধয্টিময্বধময্আসমে্বসটড্রক্টিগটর্
এিং্ওমির্মাঝ ামনর্িৃটষ্ট্বধৌত্িাতামস্ষুমি্একিা্বসানালী্কণা 
 
আতমঙ্কর্ এক্ ধাক্কায্ হযাটর্ ব্রুমমর্ হাতমল্ ঝাঁটপময্ পমড্ টসিামক্ লষয্ কমর্ বধময্
বগল। 
 
চমলা!্হুংকার্োডল্বস্তার্টনম্বামসর্উমেমিয,্িৃটষ্ট্এক্ঝাপিা্টিময্বগল্তার্মুম ।্
আমরা্বজামর! 
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টকন্তু্অস্বাভাটিক্টকেু্একিা্ঘিটেল্ত ন।্পুমরা্বিটিযাম্জুমড্রহসযজনক্একিা্
নীরিতা।্ িাতাস্আমগর্ মমতাই্ বজামর্ িইমে্ টকন্তু্ গজজন্ করমত্ ভুমল্ বগমে।্ বেন্
বকউ্একজন্িব্দিা্িন্ধ্কমর্টিমযমে,্হযাটর্কী্হিাৎ্কালা্হময্বগমে?্হমেিা্কী? 
 
এরপর্ িাণ্ডার্এক্ভযানক্ বরাত্ওমক্িাস্করল,্ওর্ বভতমর্প্রমিি্করল,্ টিক্
বসই্সময্ওর্মমন্হমলা্টনমচ্টপমচর্মমধয্কারা্বেন 
 
টচন্তার্আমগই্হযাটর্টেমচর্ওপর্বথমক্বচা ্সটরময্টনমচ্টপমচর্টিমক্তাকাল। 
 
কমপমষ্একি্টিমমন্টরস্িাঁটডময্রমযমে,্ওমির্লুকমনা্মু গুমলা্উপমর্হযাটরর্টিমক্
বতালা।্িরফ্িীতল্েুটর্বেন্ওর্িুমক্বকউ্বমমরমে,্বভতরিা্বকমি্িুই্ভাগ্কমর্
বফমলমে।্এিং্এরপর্আিার্টচৎকারিা্শুনল্হযাটর্…্বকউ্একজন্আতজনাি্করমে,্
আতজনাি্করমে্ওর্মাথার্বভতর্একজন্মটহলা 
 
হযাটরমক্নয,্না্হযাটর্নয,্টেজ্হযাটরমক্নয? 
 
সমর্িাডঁাও,্বিাকা্বমময্এ ন্সমর্িাঁডাও 
 
হযাটরমক্নয,্টেজ্না,্আমামক্নাও,্ওর্িিমল্আমামক্বমমর্বফল। 
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অনুভূটতহীন্সািা্ কুযািার্ ঘূটণজ্হযাটরর্মটস্তষ্ক্ি ল্কমর্বফলমে্কী্করমে্বস?্ বস্
বকন্উডমে?্ওমক্ওর্সাহােয্করা্িরকার্বস্মারা্োমে্…্তামক্হতযা্করা্হমি 
 
বস্পডমে,্িীতল্কুযািার্মমধয্টিময্টনমচ্নামমে। 
 
না,্হযাটর্নয!্টেজ্িযা্কর্িযা্কর। 
 
তীষ্একিা্স্বর্হাসমে,্মটহলাটি্টচৎকার্করমে,্এিং্এরপর্হযাটরর্আর্টকেু্মমন্
বনই। 
 
*** 
 
ভাগয্ভামলা্মাটিিা্নরম্টেল। 
 
আটম্টনটশ্চত্বভমিটেলাম্ও্মারা্বগমে। 
 
টকন্তু্ওর্চিমািা্পেজন্ত্ভামঙটন। 
 
টফস্টফস্কমর্িলা্কথাগুটল্শুনমত্পামে্হযাটর্টকন্তু্বকান্অথজ্করমত্পারমে্না।্
বকাথায্আমে্ টকেুই্ িুঝমত্ পারমে্ না,্ টকভামি্ ও ামন্ বপৌঁমেমে্ বস্ ধারণাও্ বনই,্
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অথিা্ এ ামন্ আসার্ আমগ্ টক্ করটেল্ বসিাও্ মমন্ করমত্ পারমে্ না।্ িরীমরর্
প্রটতটি্ইটঞ্চমত্তীব্র্িযথা,্বেন্বকউ্টপটিমযমে্ওমক। 
 
আমার্জীিমন্বি া্সিমচময্ভীটতকর্িৃিয্টেল্ওিা। 
 
ভীটতকর…ভীটতকর্টিষ্য্মাথা্ঢাকা্কামলা্মানুষ্…িাণ্ডা…আতজনাি… 
 
সি্কমর্ ুমল্বগল্্ োটরর্বচা ।্হাসপাতামল্শুময্রমযমে্বস।্আপািমস্তক্কিজমাক্ত্
টিটফন্ডর্টিম্ওর্বিমির্চারপামি।্রন্আর্হারটমওনও্রমযমে। 
 
হযাটর!্িলল্বেি,্কািা্মা া্ওমক্ফযাকামি্সািা্বি ামে।্এ ন্বকমন্বিাধ্করে? 
 
হযাটরর্সৃ্মটত্ বেন্ফাি্ফরওযািজ্হমত্শুরু্করল।্ টিিুযমতর্চমক্িয্ টিম্িয্ টসচ্
এিং্টিমমন্টরস… 
 
কী্হমযমে?্িলল্বস,্এত্আকটস্মকভামি্উমি্িসল্বে্সিাই্হা্হময্বগল। 
 
তুটম্ পমড্ টগমযটেমল,্ িলল্ বেি।্ তুটম্ মামন–কী–টনশ্চযই্ পঞ্চাি্ টফি্ ওপর্ বথমক্
পমডে? 
 
আমরা্বভমিটেলাম্তুটম্মমরই্টগমযে,্িলল্এটলটসযা,্কাঁপমে্ও। 
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বোট্ট্একিা্তীক্ষ্ণ্িব্দ্করল্হারটমওন।্ওর্বচা ্রক্তিণজ। 
 
টকন্তু্মযাচ,্টজজ্ঞাসা্করল্হযাটর।্ব লার্কী্হমলা?্আিার্ব লা্হমি? 
 
বকউ্টকেু্িলল্না।্ভযানক্সটতযিা্হযাটরর্ওপর্পাথমরর্মত্বচমপ্িসল। 
 
আমরা্টনশ্চযই–পরাটজত্হইটন? 
 
টিগটর্ টেচিা্ধমর্বফমলটেল,্িলল্জজজ।্ টিক্তুটম্পমড্োওযার্পমরই।্ও্িুঝমত্
পামরটন্ টক্হমযমে।্ে ন্ বস্ বি ল্ তুটম্মাটিমত্পমড্রমযে্ বস্ ব লা্ িন্ধ্করমত্
বচমযটেল।্আিার্ ব লমত্ বচমযটেল।্ টকন্তু্ওরা্ভামলাভামি্ ব মলই্ টিজযী্হমযমে্…্
উিও্স্বীকার্কমর্টনমযমে। 
 
উি্বকাথায?্টজজ্ঞাসা্করল্হযাটর,্হিাৎ্ব যাল্হমলা্উি্বনই্ও ামন। 
 
এ নও্গা্ধুমে,্িলল্বেি।্মমন্হয্ও্টনমজমক্বিািামত্বচষ্টা্করমে। 
 
হািুমত্মু ্গুজল্হযাটর,্হাত্টিময্মুমিা্কমর্টনমজর্চুল্ধমর্িানল।্ওর্কাধ্ধমর্
সমজামর্ঝাঁকামলা্বেি। 
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এই্হযাটর,্এমন্করে্বকন,্তুটম্বতা্আমগ্ক নও্টেচ্ধরমত্িযথজ্হওটন। 
 
বকান্একিা্সময্টনশ্চযই্থাকমি্ে ন্তুটম্ওিা্ধরমত্পারমি্না,্িলল্জজজ। 
 
এ নও্সি্বিষ্্হময্োযটন,্িলল্বেি।্আমরা্একি্পমযমন্ট্বহমরটে,্টিক?্এ ন্
হাফলপাফ্েটি্রয্ামভন-এর্কামে্হামর্এিং্আমরা্রয্ামভনক্ল্আর্টিথাটরন্িুমিামকই্
হারামত্পাটর। 
 
হাফলপাফমির্কমপমষ্িুি্পমযমন্ট্হারমত্হমি,্িলল্জজজ। 
 
টকন্তু্ওরা্েটি্রয্ামভনক্লমির্হাটরময্বিয। 
 
সি্টকেু্টনভজর্করমে্পমযমন্টর্ওপর–বে্বকান্টিমক্একি্পমযমন্টর্পাথজকয্থাকমত্
হমি 
 
হযাটর্চুপচাপ্শুময্আমে।্একটি্কথাও্িলমে্না।্ওরা্হারল্এই্প্রথমিামরর্মমতা,্
ও্একিা্কুইটিচ্মযাচ্বহমরমে। 
 
িি্টমটনি্পর্মযািাম্পমমে্এমস্ওমির্বেমত্িলমলন। 
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পমর্এমস্বতামামক্আিার্বিম ্োি,্িলল্বেি।্টনমজমক্বিাষ্্টিও্হযাটর,্এ নও্
আমামির্বসরা্টসকার্তুটম। 
 
পুমরা্ িলটি্ বিটরময্ বগল।্ বপেমন্ বরম ্ বগল্ কািা্ মাটির্ িাগ।্ মযািাম্ পমমে্
িরজািা্ িন্ধ্ কমর্ টিমলন,্ ওমক্  ুি্  ুটি্ বি ামে্ না।্ রন্ এিং্ হারটমওন্ হযাটরর্
টিোনার্কামে্এটগময্বগল। 
 
িাম্বলমিার্সটতযই্ ুি্বরমগ্বগমেন,্কটম্পত্স্বমর্িলল্হারটমওন।্এর্আমগ্ক নও্
ওঁমক্এমন্করমত্বিট টন।্তুটম্ে ন্পডমত্শুরু্কমরে্বিৌমড্টপমচর্মমধয্বগমলন,্
জািুর্কাটিিা্নাডমলন,্মাটিমত্পডিার্আমগ্বতামার্গটতিা্একরকম্ধীর্হময্বগল।্
তারপর্ওিা্ বঘারামলন্ টিমমন্টসজমির্ টিমক।্ওমির্লষয্কমর্রূপালী্ টকেু্ েুডমলন।্
সমি্সমি্ওরা্বিটিযাম্বেমড্চমল্বগল 
 
ওরা্ বে্ মামি্ এমসটেল্ বস্জমনয্ সাংঘাটতক্ বষমপ্ টগমযটেমলন্ উটন,্আমরা্ শুনমত্
বপলাম্িলমেন– 
 
তারপর্জািু্ কমর্ বতামামক্ বস্ট্রচামর্ শুইময্ টিমলন,্ িলল্ রন।্এমত্কমর্ ভাসমত্
ভাসমত্তুটম্সু্কমল্বগমল্সমি্িাম্বলমিারও্বগমলন।্সিাই্বভমিটেল্তুটম্বিাধহয। 
 
ওর্কথা্আমস্ত্আমস্ত্বথমম্বগল,্টকন্তু্ওসি্বিামনইটন।্বস্ভািটেল্টিমমন্টররা্ওমক্
টক্করল্ভািমে্ টচৎকারিা্সম্পমকজ।্ বচা ্ তুমল্ বি ল্রন্আর্হারটমওন্উমদ্বমগর্
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সমি্ ওর্ টিমক্তাটকময্ রমযমে,্ তাডতাটড্ বস্ এমন–টকেু্ হযটন্ ধরমনর্প্রশ্ন্করল্
একিা। 
 
আমার্টনম্বাসিা্টক্বকউ্তুমল্বরম মে? 
 
রন্আর্হারটমওন্দ্রুত্িৃটষ্ট্টিটনময্করল। 
 
ইময 
 
কী?্িলল্হযাটর,্একজন্বথমক্অনযজমনর্টিমক্সমর্বগল্ওর্িৃটষ্ট। 
 
মামন্ে ন্তুটম্পমড্বগমল,্ওিা্উমড্বগল,্টদ্বধা্জটডত্কমি্িলল্হারটমওন। 
 
তারপর? 
 
তারপর্ ওিা্ টগময্ আেমড্ ওহ্ হযাটর–ওিা্ আেমড্ পডল্ বহামটপং্ উইমলা্ গােিার্
ওপর। 
 
হযাটরর্ বভতরিা্পাক্ টিময্উিল।্গােিা্সাংঘাটতক্রকমমর্উি্বমজামজর,্একাকী্
িাঁটডময্রমযমে্মাটিমত। 
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তারপর?্উত্তরিা্বভমি্ভয্পামে্হযাটর। 
 
তুটম্ বতা্জান্ বহামটপং্উইমলার্কথা,্ িলল্রন।্ওমক্ বকউ্আঘাত্করুক্গােিা্
বমামিই্বসিা্পেে্কমর্না। 
 
বতামার্জ্ঞান্টফরিার্সামানয্আমগ্প্রমফসর্টলিউইক্ওিা্টনময্এমসমেন,্বোট্ট্কমর্
িলল্হারটমওন। 
 
ধীমর্ধীমর্বস্পামযর্কামের্িযাগিা্তুমল্উপুড্করল,্কমযকিা্কামির্িুকরা্এিং্
গামের্একিা্সরু্িাল্পডল্িযাগ্বথমক।্হযাটরর্টিশ্বস্ত্ব্রুমটিমকর্অিটিষ্ট। 
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মমিিািজ মযাপ 
 
সপ্তামহর্ পুমরািাই্ হযাটরমক্ হাসপাতামল্ বরম ্ বিযার্ জমনয্ বজার্ করমলন্ মািাম্
পমমে।্ও্আপটত্ত্কমরটন,্অটভমোগও্কমরটন,্টকন্তু্টনম্বাস্িুহাজামরর্অিটিষ্ট্িুকমরা্
গুটল্বফমল্টিমতও্বিযটন।্ও্জামন্এিা্বিাকাটম্হমে,্জামন্বে্টনম্বাসমক্আর্টিক্
করা্োমি্না,্ টকন্তু্টকেু্করারও্বনই,্ওর্বেন্মমন্হমে্বসরা্এক্িনু্ধমক্হারাল্
বস। 
 
িিজনাথজীর্ টভড্বলমগই্রমযমে,্ওরা্সি্আমস,্ওমক্চািা্করিার্ বচষ্টা্কমর।্হলুি্
িাঁধাকটপর্ মমতা্ বি মত্ ফুমলর্ একিা্ বগাে্ পািামলা্ হযাটিি।্ এিং্ টজটন্ উইজটল,্
ভীষ্ণরকম্লাজুক,্টনমজর্িানামনা্ভামলা্হময্োও্কািজ্টনময্এমলা্লজ্জায্লাল্হময।্
হযাটর্েটি্ওিামক্ফমলর্বিামলর্ টনমচ্চাপা্ টিময্না্রাম ্তমি্কািজিা্ টচষ্কার্কমর্
গান্ গাইমত্ থামক।্ বরািিার্ সকামল্ টিটফন্ডর্ টিম্ আিার্ এমলা,্ এিার্ সমি্ উড্
রমযমে।্এক্ধরমনর্ফাঁকা্মৃত্স্বমর্হযাটরমক্িলল্ও,্ওমক্বস্বমামিই্বিাষ্্টিমে্
না।্রন্আর্হারটমওন্রাত্হমল্হযাটরর্পাি্বথমক্উমি্োয।্টকন্তু্বে্োই্িলুক্িা্
করুক্না্বকন্হযাটর্টকেুমতই্স্বটস্ত্পামে্না,্কারণ্ওর্সমসযার্অমধজকিাই্শুধু্ওরা্
জামন। 
 
টিম্ সম্পমকজ্ িমলটন্ বস্কাউমক।্এমন্ টক্ রন্এিং্ হারটমওনমকও্ না,্ কারণ্ রন্
আতংটকত্হমি্এিং্হারটমওন্পাত্তাই্ বিমি্না,্না্হযমতা্ িাট্টা্করমি।্ টকন্তু্িাস্তি্
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হমে্এ্পেজন্ত্িুিুিার্বি া্টগমযমে্ওিামক্এিং্িুিারই্প্রায্প্রাণঘাটত্িুঘজিনা্হমত্
োটেল;্প্রথমিার্তামক্ নাইি–িাসিা্ প্রায্ চাপা্ টিময্ টিমযটেল্আর্ টক;্ টদ্বতীযিার্
পঞ্চাি্টফি্ওপর্ব্রুমটিক্বথমক্পমডমে্বস।্তার্মৃতুয্না্হওযা্পেজন্ত্টক্টিম্তার্
টপেু্ টনমত্থাকমি?্জীিমনর্িাটক্টিনগুটল্টক্িার্িার্বপেন্টফমর্ওই্জিা্আমে্
টক্না্বি মত্হমি্তামক? 
 
এরপরও্রমযমে্টিমমন্টাররা।্েতিার্ওমির্কথা্মমন্হয্ততিারই্হযাটর্অসুস্থ্এিং্
অপমাটনত্বিাধ্কমর।্সিাই্িমল্ টিমমন্টাররা্হমে্ভযািহ্ টকন্তু্ওমির্কামে্ টগময্
প্রটতিারই্বকউ্জ্ঞান্হারাযটন্আর্বকউ্বতা্মুমু্িািা্মার্কথার্প্রটতধ্বটনও্শুনমত্
পায্না। 
 
এ ন্হযাটর্জামন্ওই্আতজনাি্কার।্ও্শুমনমে,্িার্িার্শুমনমে্রামতর্পর্রাত্
হাসপাতামলর্টিোনায্শুময,্োমির্এক্ফাটল্চাঁমির্আমলার্টিমক্এক্িৃমষ্ট্তাটকময্
তাটকময।্টিমমন্টাররা্ে ন্ওর্টিমক্অিসর্হটেল্ও্ত ন্ওর্মামযর্জীিমনর্বিষ্্
কমযকটি্ মুহূমতজর্কথা্ শুনমত্ বপমযটেল,্ লিজ্ ভমন্ডমমিজর্ হাত্ বথমক্ ওমক্ িাঁচামনার্
তার্প্রাণান্তর্প্রযাস,্এিং্মামক্  ুন্করিার্আমগ্ভমল্টমমিজর্ বসই্অট্টহাটস্হযাটরর্
টঝমুটন্ আমস,্ স্বমের্ মমধয্ িুমি্ োয,্ চিচমি্ পঁচা্ গলা্ প্রস্তরীভূত্ হামতর্ িুঃস্বে্
ভীতসন্ত্রস্ত্অনুনমযর্িুঃস্বে।্সমজামর্আিার্স্বে্বভমি্োয,্মামযর্স্বমরর্জগমত্িুমি্
োওযার্জমনয। 
 
*** 
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বসামিার্সু্কমল্টফমর্পটরটচত্িব্দ্আর্িযস্ততার্মমধয্স্বটস্ত্টফমর্বপল্হযাটর।্এ ামন্
িাধয্হময্ওমক্অনয্ টকেু্ টচন্তা্করমত্হয।্এমনটক্ড্রযামকা্মযালফমযর্ টিদ্রূপ্সহয্
করমত্ হমলও্ স্বটস্ত্ বপল্ হযাটর।্ টিটফন্ডমরর্ পরাজময্ আনমে্ আত্মহারা্ মযালফয;্
অিমিমষ্্ হামতর্ িযামন্ডজ্  ুমল্ বফমলমে্ বস।্ এিং্ িুই্ হাত্ সমূ্পণজ্ িযিহামরাপমোগী্
হওযািা্ পালন্করল্ব্রুম্ বথমক্ হযাটরর্পমড্ োওযা্অনুকরণ্কমর।্ পমরর্ বপািন্
ক্লামসর্ বিটির্ ভাগ্ সমযিা্ বস্ কািাল্ টিমমন্টারমির্অনুকরণ্ কমর;্ রন্আর্ সহয্
করমত্পারল্না।্মযালফমযর্ টিমক্িডসড্একিা্ কুটমমরর্হৃৎটপন্ড্ েুঁমড্মারল্ বস,্
মুম ্ লাগল্ওিা্ মযালফমযর।্পটরণটত্ হমলা্ বেইপ্ টিটফন্ডমরর্পঞ্চাি্পমযন্ট্ বকমি্
টনল। 
 
আিার্ েটি্ বেইপ্ টিমফে্ এমগনি্ িয্ িাকজ্ আমিজর্ ক্লাস্ এই্ ভামি্ টনমত্ থামক্
তাহমল্আটম্আর্আসটে্না,্অসুস্থ্হমিা,্লামঞ্চর্পর্লুটপমনর্ক্লাসরুমমর্টিমক্বেমত্
বেমত্িলল্রন।্হারটমওন্বি মতা্বভতমর্বক্রমযমে। 
 
িরজা্টিময্উঁটক্টিল্হারটমওন। 
 
টিক্আমে! 
 
প্রমফসর্লুটপন্ টফমর্এমসমেন্কামজ।্ টনটশ্চতভামিই্মমন্হমে্টতটন্অসুস্থ্ টেমলন।্
পুরমনা্বপািাকগুমলা্টঢমলঢালাভামি্ঝুলমে্গাময,্বচাম র্টনমচ্কাটল্পমডমে;্তারপরও্
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ক্লামসর্ সিাইমক্ স্বাগত্ জাটনময্ টস্মত্ হাসমলন।্ এিং্ সমি্ সমি্ সিাই্ লুটপমনর্
অসুস্থতার্সমমযর্বেইমপর্আচরণ্সম্পমকজ্হাজামরা্অটভমোমগ্বফমি্পডল। 
 
এিা্ টিক্ নয,্ উটন্আপনার্অনুপটস্থটতর্ সমযিা্ ক্লামস্আসমতন,্আমামিরমক্উটন্
বহামওযাকজ্বিমিন্বকন? 
 
ওমযরউলফ্সম্পমকজ্আমরা্টকেু্জাটন্না। 
 
–িুই্বরাল্পাচজমমন্ট্টল মত্হমি! 
 
বতামরা্ প্রমফসর্ বেইপমক্ িমলটেমল্ ওিা্ আমামির্ এ নও্ পডা্ হযটন?্ টজজ্ঞাসা্
করমলন্লুটপন,্একিু্বেন্অসন্তুষ্ট। 
 
আিার্সকমল্একসমি্িলমত্শুরু্করল। 
 
হযাঁ,্টকন্তু্উটন্িলমলন্আমরা্সটতযই্বপেমন্পমড্বগটে। 
 
শুনমিনই্না্আমার্কথা। 
 
িুই্বরাল্পাচজমমন্ট! 
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সিার্েুদ্ধ্বচহারা্বিম ্হাসমলন্লুটপন। 
 
ঘািডািার্টকেু্বনই,্আটম্প্রমফসর্বেইমপর্সমি্কথা্িলি।্বতামামির্ওিা্টল মত্
হমি্না 
 
ও্ না,্ িলল্ হারটমওন,্ হতাি্ বি ামে্ওমক।্এর্ মমধয্ ওিা্ বিষ্ও্কমর্ বফমলটে্
আটম! 
 
[অমনকটিন্ পর]্ ওরা্ মজা্ কমর্ ক্লাস্ করল।্কাঁমচর্ িামক্স্কমর্ টহংটকপাংক্ টনময্
এমসমেন্প্রমফসর্লুটপন,্এক–বপময্জন্তু্একিা,্ বিম ্মমন্হয্বেন্বধাঁযার্ কুণ্ডটল্
টিময্িানামনা,্রুগ্ন্এিং্বি মত্এমকিামরই্টনরীহ। 
 
আগুন্তুকমির্ভুটলময্জলাভূটমর্ টিমক্ টনময্োয,্িলমলন্প্রমফসর্লুটপন,্ওরা্ক্লাস–
বনাি্টনমে।্ওিার্হাত্বথমক্একিা্িাটত্ঝুলমে্লষয্কমরে?্লাটফময্আমগ্আমগ্
োয–মানুষ্্িাটতিামক্অনুসরণ্কমর–তারপর… 
 
কাঁমচর্বভতর্বথমক্ভযানক্একিা্পযাঁচপযাঁমচ্িব্দ্করল্টহংটকপাংকিা। 
 
ঘন্টা্িাজল।্িইপত্র্গুটেময্সকমলই্িরজার্টিমক্হািা্টিল,্হযাটরও্রমযমে।্ওমির্
মমধয,্টকন্তু 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য রিজনাি অ্ব আজকাবান । জজ. জক. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিজ 

277 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

হযাটর্একিু্িাঁডাও,্িাকমলন্প্রমফসর্লুটপন,্বতামার্সমি্একিু্কথা্আমে। 
 
দ্রুত্ টপেমন্এমলা্হযাটর,্লষয্করল্ টহংটকপাংমকর্িাকিামক্কাপড্ টিময্ঢাকমেন্
প্রমফসর। 
 
মযাচিা্ সম্পমকজ্আটম্ শুমনটে,্ িলমলন্ লুটপন,্ বিমস্ক্ টফমর্ টগময্ িইগুমলা্ টব্রফমকমস্
ভরমত্ ভরমত,্ বতামার্ মটিক্ সম্পমকজ্ সটতযই্আটম্ িুঃট ত,্ ওিা্ টিক্ করিার্ টক্
বকান্উপায্রমযমে? 
 
না,্িলল্হযাটর।্গােিা্ওিামক্এমকিামর্িুকমরা্িুকমরা্কমর্বফমলমে। 
 
লুটপন্িীঘজশ্বাস্োডমলন। 
 
আটম্বে্িের্বহাগািজস-এ্এমসটে্বসই্িেরই্বহামটপং্উইমলা্গােিা্লাগামনা্হমযমে।্
ওিামক্টনময্একিা্ব লা্হমতা্বস্সময।্গামের্গুঁটডিা্ধরিার্মমতা্কামে্বক্বেমত্
পামর।্বিমষ্্বিটভ্গাটজওন্নামম্এক্বেমলর্বতা্বচা ই্টগমযটেল্আরটক,্এিং্ওই্
গামের্কামে্োওযা্আমামির্জনয্টনটষ্দ্ধ্হময্বগল।্বকান্েমটিমকর্সাধয্বনই্ওর্
সামমন্টিমক্থামক। 
 
আপটন্টিমমন্টারমির্সম্পমকজও্শুমনমেন?্অমনক্কমষ্ট্টজজ্ঞাসা্করল্হযাটর। 
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হযাঁ,্ শুমনটে।্আমার্মমন্ হয্না্আমামির্মমধয্ বকউই্প্রমফসর্িাম্বলমিারমক্এত্
রাগ্হমত্বিম টে।্বিি্টকেুটিন্ধমর্অিান্ত্হময্উিটেল্ওরা 
 
ওমিরমক্িাম্বলমিার্মামি্ বেমত্ টিমত্অস্বীকার্করায্ওরা্ বষমপ্ বগল্আমার্মমন্
হয্ওমির্কারমণই্তুটম্পমড্টগমযটেমল? 
 
হযাঁ,্ িলল্ হযাটর।্ একিু্ ইতস্তত্ করল্ বস,্ তারপর্ বে্ প্রশ্নিা্ বস্ করমত্ চায,্
আিকািার্আমগই্বসিা্মু ্বথমক্বিটরময্বগল।্বকন?্ওরা্আমার্সমি্এমন্কমর্
বকন?্আটম্কী্শুধু–? 
 
িুিজলতার্সমি্এর্বকান্সম্পকজ্ বনই,্তীক্ষ্ণ্স্বমর্িলমলন্লুটপন,্ বেন্হযাটরর্মমনর্
কথা্পমড্বফমলমেন।্অনযমির্বচময্টিমমন্টাররা্বতামামক্বিটি্প্রভাটিত্করমত্পামর্
কারণ্বতামার্অতীমতর্সমি্টকেু্ভীটত্জটডময্রমযমে্ো্অনযমির্বিলায্বনই। 
 
িীমতর্বরােুর্ক্লাসরুমমর্বভতর্এমস্পমডমে,্ লুটপমনর্সািা্ চুল্এিং্ওর্ টকমিার্
বচহারা্িুমিাই্আমলাটকত্হময্উিল। 
 
পৃটথিীমত্ েত্প্রাণী্ হামি্তার্ মমধয্সিমচময্জঘনয্ হমে্ টিমমন্টার।্অন্ধকার্এিং্
বনাংরা্োযগায্টিচরণ্কমর্বিডায,্ষয্এিং্হতািার্মমধযই্এমির্আনে,্বে ামন্
থামক্ বস ানকার্ িাতাস্ বথমক্ িাটন্ত,্ আিা্ এিং্ আনে্ শুমষ্্ বনয।্ না্ বি মলও্
মাগলরাও্ এমির্ উপটস্থটত্ বির্ পায।্ টিমমন্টামরর্  ুি্ কামে্ েটি্ োও্ তাহমল্ সি্
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ভামলা্ লাগা,্ সি্ সু ্ সৃ্মটত্ বতামার্ বভতর্ বথমক্ বিটরময্ োমি।্ েটি্ সম্ভি্ হয্
টিমমন্টার্বতামামক্ওর্মতই্কলুটষ্ত্জীমি্পটরণত্কমর্বফলমি।্জীিমনর্সিমচময্
 ারাপ্অটভজ্ঞতাগুটল্োডা্বতামার্কামে্আর্টকেুই্থাকমি্না।্এিং্বতামার্সমি্ো্
হমযমে্হযাটর্বসই্অটভজ্ঞতাই্একজনমক্ব্রুম্বথমক্টনমচ্বফমল্বিযার্জমনয্েমথষ্ট।্
বতামার্লজ্জা্পাওযার্টকেু্বনই। 
 
ওরা্ে ন্কামে্আমস–লুটপমনর্বিমস্কর্টিমক্অপলক্তাটকময্রমযমে্হযাটর্ওর্গলা্
শুটকময্বগমে।্শুনমত্পাই্ভমন্ডমিজ্আমার্মামক্হতযা্করমে। 
 
বেন্হযাটরর্কাঁধ্ধরমত্োমে্হাত্টিময্হিাৎ্এমন্একিা্ভটি্করমলন্লুটপন,্টকন্তু্
ধরমলন্না।্মুহূমতজর্জনয্নীরিতা্বনমম্এমলা।্তারপর 
 
ওমিরমক্মযামচ্আসমত্হমলা্বকন?্টতক্ত্স্বমর্টজজ্ঞাসা্করল্হযাটর। 
 
ওরা্ ষুধাতজ্ হমে,্ িলমলন্ লুটপন,্ স্বর্ িাণ্ডা,্ িব্দ্ কমর্ টব্রফমকসিা্ িন্ধ্ করমলন।্
িাম্বলমিার্ওমিরমক্সু্কমলর্বভতর্ঢুকমত্বিমিন্না,্ওমির্মানি্টিকামরর্সরিরাহ্
বিষ্্ হময্ বগমে…্ আমার্ মমন্ হয্ কুইটিচ্ টপমচর্ চারপামির্ টভডিার্ বলাভ্ ওরা্
সামলামত্পামরটন।্উমত্তজনা…্আমিগ…্ওিা্টেল্ওমির্বভাজ্সম্পটকজত্ধারণা। 
 
আজকািান্ টনশ্চযই্ ভযািহ,্ হযাটর্ টিড্ টিড্ কমর্ িলল।্ লুটপন্ গম্ভীর্ ভামি্ মাথা্
নাডমলন। 
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িুগজিা্ বোট্ট্একটি্ দ্বীমপ্ রমযমে,্ সাগমরর্মমধয,্ টকন্তু্িেীমির্ বভতমর্ রা ার্জমনয্
ওমির্ বিযাল্ িা্ পাটনর্ িরকার্ বনই।্ িরকার্ বনই্ কারণ্ ওরা্ সকমলই্ োর্ োর্
টনমজর্ মাথার্ মমধযই্ িেী্ হময্ রমযমে,্ সামানয্ টচন্তািুকুও্ করমত্ অষম।্ কমযক্
সপ্তামহর্মমধযই্অটধকাংিই্পাগল্হময্োয। 
 
টকন্তু্ ওমির্ বভতর্ বথমকই্ সাইটরযাস্ ব্ল্যাক্ পাটলময্ বগমে,্ ধীমর্ িলল্ হযাটর।্ বস্
পাটলমযমে্… 
 
বিস্ক্বথমক্লুটপমনর্টব্রফমকসিা্টপেমল্বগল;্ওিা্ধরিার্জমনয্দ্রুত্ওমক্টনচু্হমত্
হমলা। 
 
হযাঁ,্ বসাজা্ হময্ িলমলন্ লুটপন।্ ব্ল্যাক্ টনশ্চযই্ এর্ টিরুমদ্ধ্ প্রটতমরাধ্ গমড্ তুলিার্
একিা্ উপায্ বির্ কমরমে।্ আটম্ হযমতা্ টিশ্বাস্ করতাম্ না…্ বিটিটিন্ ওমির্
বহফাজমত্থাকমল্টিমমন্টাসজরা্একজন্জািুকমরর্িটক্তও্টনঃমিমষ্্শুমষ্্টনমত্পামর… 
 
বট্রমন্ওই্টিমমন্টারমক্টপটেময্বেমত্িাধয্কমরটেমলন্আপটন,্হিাৎ্িলল্হযাটর। 
 
টকেু্ টকেু্ প্রটতমরাধ্ িযিস্থা্ রমযমে্ বেগুমলা্ একজন্ িযিহার্ করমত্ পামর,্ িলমলন্
লুটপন।্ টকন্তু্ বট্রমন্ বতা্ মাত্র্একজনই্ টিমমন্টার্ টেল।্সং যায্ওরা্ েত্ বিটি্ হমি্
প্রটতমরাধ্করা্ততই্কটিন্হমি। 
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কী্ধরমনর্প্রটতমরাধ?্সমি্সমি্িলল্হযাটর।্আমামক্বি ামত্পামরন? 
 
আটম্ টিমমন্টারমির্ টিরুমদ্ধ্ লডিার্ িযাপামর্ িষ্ হওযার্ ভান্ কটর্ না্ হযাটর–িরং্
উমল্টািাই… 
 
হযাটরর্মুম র্িৃঢ়্সংকে্বি মলন্লুটপন,্ইতস্তত্করমলন,্তারপর্িলমলন,্বিি্টিক্
আমে।্আটম্বচষ্টা্করি্সাহােয্করমত।্টকন্তু্পরিতজী্িামজ্পেজন্ত্অমপষা্করমত্হমি।্
েুটির্ আমগ্ আমামক্ অমনক্ টকেু্ করমত্ হমি।্ িড্ অসমময্ আটম্ অসুস্থ্ হময্
পমডটেলাম। 
 
*** 
 
লুটপমনর্টিমমন্টার্প্রটতমরাধী্টিষা্বিযার্প্রটতশ্রুটত,্মামযর্মৃতুযর্মুহূমতজর্কথা্আর্
শুনমত্ হমি্ না-এইসি্ টচন্তা্ এিং্ নমভম্বমরর্ বিমষ্্ কুইটিচ্ মযামচ্ রয্ামভনক্ল্
হাফলপাফমির্এমকিামর্ শুইময্ বিযার্ ঘিনায্ হযাটরর্ মনিা্ চািা্ হমত্শুরু্করল।্
টিটফন্ডররা্এ নও্প্রটতমোটগতা্বথমক্িাি্পমড্োযটন,্ টকন্তু্আমরকটি্মযাচ্হারিার্
মমতা্ টিলাটসতাও্ওমির্বনই।্উি্বেন্আিার্তার্উৎসাহ্টফমর্বপল।্টিমসম্বমরর্
িীমতর্সন্ধযার্আধঁামরও্তার্ টিমমক্কমিার্ বট্রটনং্ টিমত্শুরু্করল।্মামির্আমি্
পামি্টিমমন্টামরর্বকান্োযাও্হযাটরর্নজমর্পডল্না।্মমন্হয্িাম্বলমিামরর্বোধ্
তামিরমক্ওমির্বিিমনই্আিমক্বরম মে। 
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িামজ্বিষ্্হওযার্িুই্সপ্তাহ্আমগ্হিাৎ্একটিন্আকািিা্বচা ্ধাঁধামনা্সািা্ঔজ্জ্বমলয্
ভমর্বগল।্কািা্ভরা্মাি্এক্সকামল্চকচমক্িরমফ্বঢমক্বগল।্প্রাসামির্বভতমর্
টেিমামসর্ গুঞ্জন্ শুরু্ হময্ বগমে।্ চামজ্ টিচার্ প্রমফসর্ টলিউইক্ টনমজর্
ক্লাসরুমিামক্ টঝকটমক্ আমলায্ সাটজময্ টনমযমেন,্ বেগুমলা্ আসমল্ িানা্ ঝাপিামনা্
পরী।্োত্ররা্েুটির্পটরকেনা্টনময্আমলাচনা্করমে।্রন্আর্হারটমওন্িুজমনই্টিক্
কমরমে্বে্ওরা্বহাগািজন-এ্বথমক্োমি।্রন্িলমে্ও্পাটসজমক্িুই্সপ্তাহ্ধমর্সহয্
করমত্ পারমি্ না্ [মস্ জমনয্ িাডী্ োমি্ না।্ হারটমওন্ বজার্ টিময্ িলমে্ ওর্
লাইমব্ররীমত্কাজ্করমত্হমি।্হযাটরমক্অিিয্বিাকা্িানামনা্োযটন;্ওরা্বে্ওমক্সি্
বিযার্ জমনযই্ বকউ্ বহাগািজস্ বেমড্ োমে্ না্ এিা্ িুঝমত্ বপমরমে্ এিং্ বস্ জমনয্
ওমির্কামে্কৃতজ্ঞ্বিাধ্করমে। 
 
িামজ্ বিষ্্ হওযার্আমগর্সপ্তাহামন্ত্ হগসটমমি্আমরকটি্ োত্রার্ িযিস্থা্করা্ হমযমে।্
সকমলর্জমনয্ িরিা্আনমের্হমলও্িলাই্িাহুলয্হযাটরর্জমনয।্বসরকম্নয। 
 
আমামির্টেিমাস্িটপংিা্ও ান্বথমকই্করমত্পারি!্িলল্হারটমওন।্হাটনটিউক্স-
এর্টমন্টস্গুমলা্িযাি্এিং্মাম্সটতযই্পেে্করমি। 
 
তৃতীয্ িমষ্জর্ বসই্একমাত্র্ োত্র্ োমক্ সু্কমলই্ থাকমত্ হমে,্এিা্ বমমন্ টনময্ হযাটর্
উমির্কাে্বথমক্বকান্ব্রুমটিক্িইিা্বচময্টনল,্টিনিা্বস্টিটভন্ন্ধরমনর 
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মটিক্সম্পমকজ্পমডই্কাটিময্বিমি।্প্রাকটিমসর্সময্বস্সু্কমলর্একিা্েমম্চমড্
প্রাকটিস্কমরমে,্প্রাচীন্একিা্ শুটিং্িার,্ ওিা্ ভীষ্ণ্ ধীরগটতর্এিং্ঝকায;্ ওর্
টনমজর্একিা্নতুন্ব্রুম্প্রমযাজন্হময্পমডমে। 
 
িটনিার্ সকামল্ হগসটমি্ োত্রার্ সময্ বস্ রন্ আর্ হারটমওনমক্ টিিায্ জানাল,্
তারপর্ মামিজমলর্ টসঁটড্ বিময্ উমি্ টিটফন্ডর্ িাওযামরর্ টিমক্ হাঁিমত্ লাগল।্ িরফ্
পডমে,্জানালা্টিময্িাইমর্বি া্োমে,্পুমরা্প্রাসািিাই্টনথর্এিং্নীরি। 
 
সসস–হযাটর! 
 
ঘুমর্ িাঁডাল্ বস,্ চার–তলার্ কটরমিামরর্ মাঝ ামন্ একিা্ একচষু্ কঁুমজা্ জািুকমরর্
মূটতজর্বপেন্বথমক্বেি্আর্জজজ্ওর্টিমক্উঁটক্টিমে। 
 
বতামরা্কী্করে?্হযাটর্টজজ্ঞাসা্করল।্বতামরা্বে্হগসটমমি্োে্না? 
 
োওযার্আমগ্ বতামামক্ উৎসমির্ শুমভো্ টিময্ বেমত্ চাই,্ রহসযময্ ইিারায্ িলল্
বেি।্এটিমক্এমসা… 
 
একচষু্ মূটতজিার্ পামির্ একটি্ িূনয্ ক্লাসরুমমর্ টিমক্ মাথা্ নাডল্ বস।্ বেি্আর্
জজজমক্অনুসরণ্কমর্হযাটর্বভতমর্বগল।্আমস্ত্কমর্িরজা্টভটডময্টিময্জজজ্টফরল্
হযাটরর্টিমক,্ওর্মুম ্উজ্জল্হাটস। 
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বতামার্জমনয্আগাম্টেিমাস্পুরষ্কার,্িলল্বস। 
 
বপািামকর্বভতর্বথমক্টকেু্একিা্বির্কমর্বেি্বিটিমলর্ওপর্টিটেময্টিল।্িড্
একিা্িগজাকৃটতর্বেঁডা্পাচজমমন্ট,্ওমত্টকেুই্বল া্বনই।্বেি্আর্জমজজর্আমরকটি্
বজাক্মমন্কমর্হযাটর্ওিার্টিমক্তাটকময্রইল। 
 
ওিা্কী্হমত্পামর? 
 
এিা,্আমামির্সাফমলযর্বগাপন্কথা,্পাচজমমন্টায্চাপড্বমমর্িলল্জজজ। 
 
বতামামক্এিা্বিযা্িুঃ জনক্িমি,্িলল্বেি,্টকন্তু্গতরামত্আমরা্টস্থর্কমরটে্বে্
বতামার্প্রমযাজন্আমামির্বচময্বিটি। 
 
োইমহাক,্আমামির্এিা্মু স্থ্হময্বগমে,্িলল্জজজ।্এ ন্এিা্বতামার্কামে্সমপজণ্
করটে।্আর্আমামির্প্রমযাজন্বনই। 
 
এিং্পুরমনা্এক্িুকমরা্পাচজমমন্ট্আমারই্িা্বকান্কামজ্লাগমি?্িলল্হযাটর। 
 
এক্িুকরা্পুরমনা্পাচজমমন্ট!্িলল্বেি,্বচা ্িন্ধ্কমর,্বেন্হযাটর্ওমক্মমজাটন্তকভামি্
আঘাত্কমরমে।্ওমক্িযা যা্কমর্িুটঝময্িাও্জজজ। 
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বিি্আমরা্ে ন্আমামির্প্রথম্িমষ্জ্টেলাম–কটচ্িযস,্ভািনাহীন্এিং্টনোপ 
 
হযাটর্ নাক্ টিময্ িব্দ্ করল।্ বেি্ এিং্ জজজ্ ক নও্ টনোপ্ টেল,্ হযাটরর্ সমেহ্
হমলা। 
 
 বিি,্এ নকার্বচময্টনোপ-টফলচ্এর্সমি্একিা্োযগায্আমামির্বলমগ্বগল। 
 
কটরমিামর্আমরা্একিা্পিকা্ফুটিমযটেলাম,্িযস,্অমটন্বস্বষমপ্বগল 
 
 আমামিরমক্তাটডময্তার্অটফমস্টনময্টগময্স্বভািমত্হুমটক্বিযা্শুরু্করল 
 
–টিমিনিমনর— 
 
-নাটডভূটড্বির্কমর্বনযার 
 
–ওর্ফাইটলং্কযাটিমনমি্িামজযাপ্ত্এিং্সাংঘাটতক্টিপিজনক্বল া্ড্রযারিা্আমামির্
নজর্এডামলা্না। 
 
আমামক্আর্ওিা্িলমত্হমি্না,্িলল্হযাটর,্ওর্মুম ্হাটস। 
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বিি,্তুটম্হমল্কী্করমত?্িলল্বেি।্আমরকিা্পিকা্ফুটিময্জজজ্ ওর্মমনামোগ্
সটরময্টনল,্আটম্ড্রযারিা্এক্িামন্ ুমল-এিা্হাটতময্টনলাম। 
 
েতিা্ ারাপ্বিানায্িযাপারিা্আসমল্ততিা্ ারাপ্নয,্িলল্জজজ।্আমামির্মমন্
হয্এিা্কীভামি্কাজ্কমর্ টফলচ্ক নও্ বির্করমত্পামরটন।্সম্ভিত্ বস্ িুঝমত্
বপমরটেল্এিা্টক,্না্হমল্বস্এিা্িামজযাপ্ত্করত্না। 
 
এিং্বতামরা্জান্এিা্কীভামি্কাজ্কমর? 
 
ও্হযাঁ,্ টনশ্চযই,্ িলল্ বেি্আত্মতৃটপ্তর্ হাটস্ বহমস।্এই্ বোট্ট্ টজটনষ্িা্ সু্কমলর্সি্
টিষমকর্বচময্আমামির্অমনক্বিটি্টিট মযমে। 
 
বতামরা্আমামক্ হাপ্ ধটরময্ টিে,্ িলল্ হযাটর্ িুিা্ফািা্ পুরমনা্ পাচজমমন্টিার্ টিমক্
তাটকময। 
 
ওহ,্তাই্নাটক?্িলল্জজজ। 
 
বস্তার্জািুর্কাটি্ বির্কমর্পাচজমমন্টায্আলমতা্কমর্ বোঁযাল্এিং্ িলল,্আটম্
গভীর্িদ্ধার্সমি্িপথ্কটরমতটে্বে্আমার্উমেিয্মহৎ্নয। 
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জজজ্ বে ামন্জািুিণ্ডটি্স্পিজ্কমরটেল্সমি্সমি্বস ান্বথমক্কতগুমলা্লাইন্ফুমি্
উিমত্ শুরু্ করল্ এিং্ মাকডসার্ জামলর্ মমতা্ পাচজমসন্ট্ জুমড্ েটডময্ পডল।্
লাইনগুমলা্ এমক্ অপমরর্ সমি্ েুক্ত্ হমলা,্ এমক্ অপরমক্ বেি্ করল,্ পাচজমমমন্টর্
বকাণায্ বকাণায্ েটডময্ পডল;্ তারপর্ ওপমরর্ টিমক্ কমযকটি্ িব্দ্ ফুমি্ উিল,্
আঁকািাঁকা্সিুজ্িব্দ,্বল া 
 
বমসাসজ্মুটন,্ওযামজমিইল,্পযািফুি্অযান্ড্প্রংস। 
মযাটজকযাল্টমসটচমফর্সরঞ্জামাটির্সরিরাহকাটরগণ 
গমিজর্সমি্উপস্থাপনা্করমে। 
 
মমরিাসজ্মযাপ 
 
মানটচমত্র্ বহাগািজস্ প্রাসামির্ এমকিামর্ টিস্তাটরত্ বি ামনা্ হমযমে।্ তমি্ সিমচময্
উমি মোগয্ টিষ্য্ হমে্ ষুর্ ষুর্কাটলর্ টিেু্ বেগুমলা্ পাচজমমমন্টর্ চারটিক্ ঘুরমে।্
প্রমতযকটিমত্ ষুরাটতষুর্ অষমর্ নাম্ বল া।্ হতিাক্ হযাটর্ উিু্ হময্ বি ার্ বচষ্টা্
করল।্উপমর্ িা্ টিমকর্ বকাণার্ টিেুটিমত্ বি া্ োমে্প্রমফসর্িাম্বলমিার্ টনমজর্
িাটিমত্ পাযচাটর্করমেন;্ বকযারমিকামরর্ টিডাল্ টমমসস্ নটরস্ তৃতীয্ তলায্ ঘুমর্
বিডামে,্ এিং্ হিািাজ্ টপভস্ পুরস্কার্ রা ার্ রুমম্ লাটফময্ বিডামে।্ পটরটচত্
কটরমিার্ধমর্হযাটরর্বচা ্ঘুমর্বিডামত্বিডামত্আমরা্টকেু্লষয্করল। 
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মানটচমত্র্বি া্বগল্আমরা্এক্বসি্পথ্রমযমে,্বেগুমলামত্ও্ক নই্প্রমিি্কমরটন।্
এিং্অমনকগুমলা্বসাজা্টগময্উমিমে 
 
এমকিামর্হগসটমমি,্িলল্বেি,্আঙুল্টিময্একিা্পথ্ধমর্এটগময।্এমন্সাতিা্
পথ্রমযমে।্ টকন্তু্এই্ চারিা্ সম্পমকজ্ টফলচ্জামন–্আঙুল্ টিময্ বসগুমলা্ বিট মযও্
টিল,্তমি্আমরা্টনটশ্চত্বে্শুধু্আমরাই্এগুমলা্সম্পমকজ্জাটন।্পাঁচতলায্আযনার্
বপেমন্বে্পথিা্রমযমে্বসিা্টনময্বমামিই্ভািমি্না।্গত্িীতকাল্পেজন্ত্ও্পথিা্
আমরা্ িযিহার্ কমরটে,্ টকন্তু্ ওিা্ বভমি্ বগমে্ সমূ্পনজ্ িন্ধ।্ এিং্ এই্ পথিা্ বকউ্
িযিহার্ কমরমে্ তাও্ আমামির্ মমন্ হয্ না,্ কারণ্ এিার্ প্রমিি্ পমথ্ বহামটপং্
উইমলািা্লাগামনা্রমযমে।্টকন্তু্এই্বে্এই্পথিা,্এিা্এমকিামর্হাটনটিউক্স্পেজন্ত্
বগমে।্আমরা্এই্পথ্িযিহার্কমরটে্অসং যিার।্এিং্হযমতা্ ব যাল্কমরে্এর্
প্রমিি্পথিা্টিক্এই্রুমমর্িাইমর্রমযমে,্এক–চষু্মূটতজিার্কুমজর্বভতর্টিময। 
 
মুটন,্ওযামজমিইল,্পযািফুি্এিং্প্রংস,্িীঘজশ্বাস্োডল্জজজ,্মানটচমত্রর্মাথায্চাপড্
মারল।্ওমির্কামে্আমামির্অমনক্ঋণ। 
 
মহৎ্বলাক,্আইন্ভিকাটর্নতুন্প্রজন্মমক্সাহােয্করিার্জনয্ক্লাটন্তহীন্পটরিম্কমর্
োমে,্গম্ভীরভামি্িলল্বেি। 
 
টিক্িমলে,্িলল্জজজ,্িযিহার্করার্পর্এিামক্মুমে্বফলিার্কথা্ভুমল্বেও্না 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য রিজনাি অ্ব আজকাবান । জজ. জক. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিজ 

289 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

–না্হমল্বকউ্পমড্বফলমত্পামর,্সািধান্কমর্টিল্বেি। 
 
ওিামক্স্পিজ্কমর্শুধু্িলমত্হমি্টমসটচফ্সম্পন্ন!্এিা্আিার্সািা্হময্োমি। 
 
তাহমল,্ হযাটর্সামহি,্ িলল্ বেি্উদ্ভিভামি্পাটসজর্ নকল্কমর,্ মমন্ বর ্ বতামামক্
ভামলা্আচরণ্করমত্হমি। 
 
বতামার্সমি্হাটনটিউক্স-এ্বি া্হমি,্িমল্বচাম র্ইিারা্করল্জজজ। 
 
এক্ধরমনর্আত্মতৃটপ্তর্হাটস্বহমস্ওরা্িুজন্ঘর্বেমড্চমল্বগল। 
 
জািুকরী্মানটচত্রিার্টিমক্বচময্থকল্হযাটর।্বি ল্কাটলর্ষুর্টিেুিা্টিমক,্টমমসস্
নটরস্িা্টিমক্ঘুরল্বমমঝমত্পমড্থাকা্টকেু্বিাঁকার্বচষ্টা্করল।্েটি্টফলচ্সটতযই্
না্ জামন্ [মানটচত্রিা্ সম্পমকজ]্ তাহমল্ তামক্ বমামিই্ টিমমন্টাসজমির,্ অটতেম্ কমর্
বেমত্হমি্না। 
 
উমত্তজনায্ িইিমু্বর্ হযাটরর,্ ও ামন্ িাঁটডময্ থাকা্ অিস্থাযই্ টমিার্ উইজটলর্একিা্
কথা্মমন্পমড্বগল। 
 
বে্ টজটনষ্্ টনমজর্জনয্ টচন্তা্করমত্পামর্ক নই্তামক্ টিশ্বাস্করমি্ না,্ েটি্ না্
বি মত্পাও্টনমজর্মগজিা্ও্বকাথায্বরম মে। 
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বে্সকল্টিপিজনক্মযাটজকযাল্িস্তু্সম্পমকজ্টমিার্উইজটল্সতকজ্কমর্টিমযটেমলন্
মানটচত্রিা্ তার্ মমধয্ একটি্ টকন্তু,্ হযাটর্ টনমজমক্ প্রমিাধ্ টিল্ বস্ শুধু্ হাসটমমি্
বপৌঁোিার্জমনয্ওিা্ িযিহার্করমত্চায,্ বকান্ টকেু্ চুটর্করিার্জমনয্ িা্কাউমক্
আেমণ্করিার্জমনয্নয্এিং্বকান্রকম্অঘিন্োডাই্বেি্ও্জজজ্অমনক্িের্
ধমর্এিা্িযিহার্করমে 
 
আঙুল্টিময্মানটচমত্রর্ওপর্হাটনটিউক্স-এর্পথিা্অনুসরণ্করল্হযাটর। 
 
তারপর,্ হিাৎ,্ বেন্ বকামরা্ টনমিজি্ পালন্ করমে,্ মানটচত্রিা্ গুটিময্ ওর্ বপািামকর্
বভতর্ লুটকময্ রা ল্ হযাটর,্ ক্লাসরুমমর্ িরজার্ টিমক্দ্রুত্ অিসর্ হমলা।্ িরজািা্
কমযক্ইটঞ্চ্ফাঁক্করল্বস।্িাইমর্বকউ্বনই।্ ুি্সািধামন্ক্লাসরুম্বথমক্চুটপসামর্
বিটরময্একচষু্িাইনীিার্মূটতজিার্বপেমন্টগময্িাঁডাল। 
 
তামক্কী্করমত্হমতা?্মানটচত্রিা্আিার্ বির্করল্এিং্অিাক্হময্বি ল্ওিার্
ওপর্ কাটলর্ নতুন্আমরকটি্ টিেু্ বি া্ োমে,্ ওর্ ওপর্ বল া্ হযাটর্ পিার।্ এই্
টিেুটি্ টিক্ ও ামনই্ রমযমে্ বে ামন্ আসল্ হযাটর্ িাঁটডময্ রমযমে,্ চতুথজ্ তলার্
কটরমিামরর্মাঝ্িরাির।্ ুি্সতকজতার্সমি্লষয্করল্হযাটর।্ওর্টনমজর্প্রটতকৃটত্
কাটলর্ টিেুিা্ অটতিয্ ষুরাকৃটতর্জািুর্কাটি্ টিময্িাইনীিার্ গাময্ বিাকা্ টিমে।্
তাডাতাটড্হযাটর্ওর্আসল্জািুর্কাটিিা্ বির্কমর্ মূটতজিার্গাময্ওিা্ টিময্ বিাকা্
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টিল।্বকান্টকেুই্ঘিল্না।্আিার্মানটচত্রিামক্বি ল্বস।্ ুিই্ষুর্একিা্িুিিুি্
বি া্বগল্ওর্টিেুিার্পামি।্ওর্বভতর্বল া্রমযমে্টিমসনটিযাম। 
 
টিমসনটিযাম্ টফস্ টফস্কমর্ িলল্ হযাটর।্ পাথমরর্ িাইনীিামক্আিার্জািুর্ কাটি্
টিময্বিাকা্টিল। 
 
সমি্সমি্ মূটতজর্ কুজিা্  ুমল্ টগময্একজন্হালকা্পাতলা্মানুমষ্র্ বভতমর্োওযার্
মমতা্ োযগা্ কমর্ টিল।্কটরমিামরর্এপাি্ওপাি্ বিম ্ টনল্ হযাটর,্ মযাপিা্আিার্
বভতমর্ রা ল,্ তারপর্ মাথা্আমগ্ টিময্ বভতমর্ ঢুকল,্ পাথমরর্ ঢালু্ জাযগা্ টিময্
টনমজমক্সামমনর্টিমক্বিমল্টনল। 
 
বিি্মাটির্সডমক্িাঁটডময্রমযমে্বস।্মানটচত্রিা্তুমল্ধমর্জািুর্কাটিিা্স্পিজ্কমর্
টিড্ টিড্কমর্ িলল,্ িুষ্টাটম্ টকেুষণ্গটডময্ টনমচ্ নামল্ও,্ মমন্ হমলা্ ঢালু্ পথিা্
পাথমরর্দতটর,্তারপর্নামল্িাণ্ডা্সযাঁতসযাঁমত্মাটির্ওপর।্িাঁটডময্বি ল্চারটিক।্
ঘন্কামলা্অন্ধকার।্জািুর্কাটিিা্তুমল্ধমর্িলল,্লুমাস!.্আমলা্জ্বমল্উিল্জািুর্
কাটির্মাথায,্বি া্বগল্একিা্সরু্টনচু্পথ।্এিার্মযাপিা্তুমল্ধমর্জািুর্কাটি্
টিময্ বিাকা্ টিময্ িলল্সম্পন্ন।্সমি্সমি্ মানটচত্রিা্সািা্ হময্ বগল।্আিার্ভাঁজ্
কমর্ওিা্ওর্বপািামকর্বভতর্বরম ্ টিল।্হৃৎটপণ্ড্ধডাক্ধডাক্করমে,্উমত্তটজত্
আিার্ভযও্পামে।্রওযানা্হময্বগল্হযাটর। 
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আঁকািাঁকা্হময্বগমে্পথিা,্বেন্বকান্দিতযাকার্ রমগামির্সুডং।্দ্রুতগটতমত্োমে্
বস,্উঁচুটনচু্পথিায্কমযকিার্বহাঁচি্ব ল,্সামমন্জািুর্কাটিিা্ধরা। 
 
বেন্এক্েুগ্পার্হময্বগল,্টকন্তু্হাটনটিউক্স-এ্বেমত্হমি্এই্টচন্তা্হযাটরমক্িটক্ত্
বোগাল।্ প্রায্ ঘন্ট ামনক্পর্ মমন্ হমলা্ পথিা্ উপমরর্ টিমক্উিমত্ শুরু্কমরমে।্
হাঁপামে্বস,্পা্চালামলা্আমরা্বজামর,্মু িা্গরম্হময্উমিমে,্টকন্তু্পা্িাণ্ডা। 
 
িি্ টমটনি্ পর,্ ষময্ োওযা্ টসঁটডর্ বগাডায্ এমস্ িাঁডাল্ হযাটর,্ টসঁটডটিা্ ওর্ িৃটষ্টর্
িাইমর্উমি্বগমে্উপমরর্টিমক।্উপমরর্টিমক্উিমত্শুরু্করল্ও,্টকন্তু্বেন্বকান্
িব্দ্ না্ হয্ বস্ িযাপামর্ সতকজ্ হমলা।্ একি্ ধাপ,্ িুইি্ ধাপ,্ উপমর্ উিমে্ বতা্
উিমেই,্এক্সময্ব ই্হাটরময্বফলল্ও,্শুধু্টনমজর্পামযর্টিমক্ওর্নজর্তারপর্
হিাৎ্ওর্মাথার্সমি্িক্ত্টকেুর্সংঘষ্জ্হমলা। 
 
মমন্হমে্এিা্বকান্লুকমনা্িরজা।্ও ামন্িাঁটডময্হযাটর্টনমজর্মাথা্িলমত্লাগল,্
বকান্ টকেু্ বিানার্ বচষ্টা্ করল।্ বকান্ িব্দ্ বিানা্ বগল্ না।্  ুি্ ধীমর্ ধীমর্ লুকমনা্
িরজািার্একিা্পািা্ওিামলা্উপমরর্টিমক,্উঁটক্টিল্িাইমর। 
 
মাটির্ টনমচর্ একিা্ ঘমর্ (মসলামর)্ রমযমে্ বস।্ বসলারিা্ কামির্ টপপা্আর্ িামক্স্
ভটতজ।্উপমর্উমি্লুকমনা্িরজািা্নাটমময্রা ল্বস-এমনভামি্টমমি্বগল্ধুমলা্ভরা্
বমমঝর্ সমি্ বে্ বিাঝাই্ মুিটকল্ ও ামন্ ওিা্ রমযমে।্ উপমর্ ওিার্ কামির্ টসঁটডর্
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টিমক্পা্টিমপ্টিমপ্এটগময্বগল্বস।্এ ন্বস্িব্দ্শুনমত্পামে,্ঘণ্টার্িুং্িাং্িব্দ্
এিং্িরজা্িন্ধ্হওযার্িব্দ। 
 
বজটল্ িাগ-এর্ আমরকটি্ িাক্স্ টনময্ এমসা,্ টিযার,্ ওরা্ প্রায্ সিিাই্ বিষ্্ কমর্
বফমলমে–্িলল্এক্নারী্কি। 
 
টসঁটড্টিময্এক্বজাডা্পা্টনমচ্বনমম্আসমে,্টিিাল্একিা্টপপার্বপেমন্লাফ্টিময্
সমর্ বগল্ হযাটর,্ অমপষা্ করল্ ক ন্ পামযর্ িব্দ্ টমটলময্ োয।্ বস্ শুনমত্ পামে্
টিপরীত্টিমকর্বিযামলর্কামের্িাক্সগুমলা্সরামে্বলাকিা।্এরপর্বকান্সুমোগ্বস্
আর্নাও্বপমত্পামর 
 
দ্রুত্ টনঃিমব্দ্ বিটরময্ এমলা্ হযাটর,্ টসঁটড্ বিময্ উপমর্ উিমত্ শুরু্ করল;্ বপেমন্
তাটকময্ বি ল্ টিিাল্একিা্ টপি্এিং্ চকচমক্একিা্ িাক্িাক্সগুমলার্ মামঝ্ বেন্
িুমি্রমযমে।্ টসঁটডর্উপমরর্িরজািায্ বপৌঁমে্ বগল্ বস,্িরজার্ফাঁক্গমল্ টনমজমক্
হাটনটিউক্স-এর্কাউন্টামরর্ বপেমন্আটিষ্কার্করল্ হযাটর–মাথা্ টনচু্ করল।্ হামাগুটড্
টিময্সমর্টগময্বসাজা্হময্িাডঁাল্বস। 
 
বহাগািজস-এর্োত্র্োত্রীমত্ভটতজ্হাটনটিউক্স,্এত্টভড্বে্বকউই্িুিার্হযাটরর্ টিমক্
তাকাল্না।্ওমির্মমধয্ঘুমর্বিডাত্লাগল্হযাটর,্বস্বে্এ ন্বকাথায্রমযমে্বসিা্
বি মত্বপমল্িািটলর্সূচামলা্মু িার্িিা্টক্হমত্পামর্বভমি্মমন্মমন্একিা্হাটস্
চাপল্ও। 
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বিলফ-এর্উপর্বিলফ,্কত্রকমমর্সুস্বািু্টমটষ্ট্বে্রমযমে্ভািাও্োয। 
 
ষ্ষ্ঠিষ্জীযমির্এিা্িমলর্মমধয্টনমজমক্বসঁটধময্হযাটর্বি মত্বপল্বিাকামনর্সিমচময্
িূমরর্বকাণায্একিা্বনাটিি্ঝুলমে–(অস্বাভাটিক্স্বাি)।্ওিার্টনমচ্িাঁটডময্রন্আর্
হারটমওন্ বট্র–ভটতজ্ রক্ত–গন্ধ্সমৃদ্ধ্লটলপপ্পরীষা্করমে।্ চুটপ্ চুটপ্ওমির্ বপেমন্
টগময্িাঁডাল্হযাটর। 
 
উঁহু,্না,্হযাটর্ওগুমলা্পেে্করমি্না,্ওগুমলা্ভযাম্পাযারমির্জনয্মমন্হয,্িলটেল্
হারটমওন। 
 
এগুমলা্বকমন্হয?্িলল্রন,্হারটমওমনর্প্রায্নামকর্টনমচ্এক্দিযাম্ভটতজ্কমরাচ্
ক্লািার্বিমল্টিময। 
 
অিিযই্না,্িলল্হযাটর। 
 
রন্দিযামিা্প্রায্বফমল্টিমযটেল্আরটক। 
 
হযাটর্হারটমওমনর্মু ্টিময্আতজধ্বটন্বিটরময্এমলা।্তুটম্এ ামন্টক্করে?্কীভামি–
তুটম্কীভামি? 
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ওঔ!্িলল্রন,্ওমক্ ুি্ ুটি্বি ামে।্তুটম্তাহমল্অপ্রতযাটিত্োযগায্অপ্রতযাটিত্
সমময্উপটস্থত্হমত্টিম ্বগে! 
 
টনশ্চযই্ না,্ টিট টন,্ িলল্ হযাটর্ গলা্ নাটমময,্ বেন্ টসক্সথ্ ইযামরর্ বকউ্শুনমত্ না্
পায,্ওমিরমক্মমরিাসজ্মযাপ্সম্পমকজ্সি্ ুমল্িলল্বস। 
 
টক্আশ্চেজ্বেি্আর্জজজ্আমামক্ক নও্ওিা্ টিল্না্বকন!্িলল্রন,্বিি্বরমগ্
বগমে্বস।্আটম্ওমির্ভাই! 
 
টকন্তু্ হযাটরও্ ওিা্ টনমজর্ কামে্ রা মি্ না!্ িলল্ হারটমওন,্ বেন্ ধারণািা্  ুিই্
হাসযকর।্ও্বসিা্প্রমফসর্মযাকমগানাগল-এর্কামে্টফটরময্বিমি,্তাই্না্হযাটর? 
 
না,্বিি্না!্িলল্হযাটর। 
 
তুটম্ কী্ পাগল?্ িলল্ রন,্ হারটমওমনর্ টিমক্ বচা ্ পাটকময।্ অমন্ ভামলা্ একিা্
টজটনষ্্প্রমফসমরর্হামত্তুমল্টিমত্হমি? 
 
েটি্ওিা্প্রমফসমরর্হামত্তুমল্টিমত্োই,্তাহমল্িলমত্হমি্বকাথা্বথমক্বপমযটে!্
টফলচ্তাহমল্বজমন্োমি্বে্বেি্আর্জজজ্ওিা্চুটর্কমরমে! 
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টকন্তু,্সাইটরযাস্ব্ল্যাক-এর্কথা্মমন্আমে্বতা?্েুদ্ধ্চাপা্স্বমর্িলল্হারটমওন।্ওই্
মযামপ্ আঁকা্ বে্ বকান্ একিা্ পথ্ টিময্ ব্ল্যাক্ প্রাসামি্ ঢুকমত্ পামর!্ টিষকমির্
িযাপারিা্জানা্িরকার। 
 
বস্এই্মযাপ-এর্পথগুটল্ টিময্আসমে্না্ হযমতা,্দ্রুত্িমল্উিল্হযাটর।্মযাপ-এ্
সাতটি্বগাপন্পথ্রমযমে,্টিক?্বেি্এিং্জজজ্ মমন্কমর্টফলচ্ইমতামমধযই্চারটির্
কথা্জামন।্অনয্টতনটি-একিা্বভমি্পমডমে,্ওিার্বভতর্টিময্বকউই্বেমত্পারমি্
না।্ একিার্ মুম ্ বহামটপং্ উইমলা্ গােিা্ লাগামনা্ রমযমে,্ এিা্ টিময্ বিরমনা্ সম্ভি্
নয।্আর্একিা্হমে্বেিা্টিময্আটম্এ ামন্এমসটে–টকন্তু–টনমচর্কুিুটরমত্বে্এিার্
প্রমিিমু ্বসিা্বিাঝার্বকান্উপায্বনই্সুতরাং্বস্েটি্না্জামন্বে্ওিা্এ ামনই্
রমযমে 
 
ইতস্তত্করল্হযাটর।্টকন্তু্ব্ল্যাক্েটি্জামন্এ ামনই্ওিার্প্রমিিমু ্তাহমল?্রন্বিি্
বজামর্ গলা্  াঁকাটর্ টিল,্ আঙুল্ তুমল্ বিাকানিার্ বভতমর্ লাগামনা্ একিা্ বনাটিি্
বি ামলা। 
 
মযাটজক্মন্ত্রণালমযর্আমিিেমম 
বেতা্সাধারণমক্স্মরণ্কটরময্বিযা্হমে,্পরিতজী্আমিি্না্বিযা্পেজন্ত,্ সূেজামস্তর্
পর্ বথমক্ প্রটত্ রাত্ হগসটমি-এর্ রাস্তায্ িহল্ বিমি্ টিমমন্টাররা।্ হগসটমি-এর্
িাটসোমির্ টনরাপত্তার্স্বামথজই্এই্পিমষপ্ বনযা্ হমযমে্এিং্সাইটরযাস্ব্ল্যাক্ধরা্
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পডমল্তুমল্বনযা্হমি।্সুতরাং্সংটিষ্টমিরমক্সন্ধযার্আমগই্বকনাকািা্বিষ্্করিার্
অনুমরাধ্জানামনা্হমে। 
আনেময্বহাক্টেসমাস। 
 
বিম মো?্িান্ত্স্বমর্িলল্রন।্পুমরা্এলাকািায্টিমমন্টাররা্ঘুমর্বিডামে,্এ্অিস্থায্
ব্ল্যাকমক্িরজা্বভমি্হাটনটিউকস-এ্ঢুমকমে্এিা্আটম্বিম মত্চাই।্তমি্োই্িলল্
হারটমওন,্ েটি্ িরজা্ ভামি,্ তমি্ হাটনটিউকস-এর্ মাটলকরা্ টনশ্চযই্ শুনমত্ পামি্
কারণ্ওরা্উপমরই্থামক! 
 
হযাঁ,্টকন্তু–টকন্তু–্মমন্হমলা্আমরকিা্সমসযা্ ুমঁজ্বির্করিার্জমনয্হারটমওন্বজার্
বচষ্টা্করমে।্বিম া,্এরপরও্হযাটরর্হগসটমি-এ্আসা্উটচৎ্নয,্কারণ্অটভভািমকর্
স্বাষর্করা্অনুমমািনপত্র্ বনই্ওর।্েটি্ বকউ্জানমত্পামর্তাহমল্কটিন্সমসযায্
পডমি্ বস!্এ নও্ বতা্ রাত্ হযটন,্ েটি্আজই্এ ামন্ সাইটরযাস্ ব্ল্যাক্এমস্ হানা্
বিয?্এ নই? 
 
প্রথমম্বতা্তামক্এ ামন্হযাটর্রমযমে্বসিা্জানমত্হমি্িা্হযাটরমক্ ুমঁজ্বপমত্হমি,্
িলল্রন,্জানালার্িাইমর্তাটকময্রমযমে্বস,্ঘন্সািা্িরফ্পডমে্ঘুরমত্ঘুরমত।্
বিম া্হারটমওন,্এ ন্টেসমাস,্হযাটররও্একিা্সুমোগ্পাওযা্উটচৎ। 
 
বিাঁি্কামমড্ধরল্হারটমওন,্ওমক্বিি্টচটন্তত্মমন্হমে। 
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তুটম্টক্আমার্সম্পমকজ্নাটলি্জানামি?্িাঁত্বির্কমর্টজজ্ঞাসা্করল্হযাটর। 
 
ওহ–না,্টনশ্চযই্না–টকন্তু্সটতযই্িলটে,্হযাটর 
 
টফটজং্ হুইজটিজ্ বিম ে,্ হযাটর?্ িলল্ রন,্ ওমক্ সমজামর্ ধমর্ ওমির্ বকনা্
টজটনষ্গুমলার্ কামে্ টনময্ বগল।্ এিং্ বজটল্ িাগগুমলা?্ এটসি্ পপস?্আমার্ সাত্
িেমরর্সময্বেি্টিমযটেল্আমামক–আমার্টচহ্বা্পুটডময্টিমযটেল্ওিা।্মমন্আমে্
ব্রুমটিক্টনময্ওমক্তাডা্কমরটেল্মা। 
 
বকনা্ সমস্ত্ টকেুর্ িাম্ টমটিময্ টিল্ রন্আর্ হারটমওন।্ হাটনটিউক্স্ বথমক্ িাইমর্
িরফ–িৃটষ্টর্মমধয্বিটরময্এমলা্ওরা। 
 
হগসটমি্এ ন্এমকিামর্ টেসমাস্কামিজর্ মমতা্ বি মত্ হমযমে,্ বোি্ বোি্ কুটির্
এিং্বিাকানগুমলা্িরমফ্বেময্বগমে;্িরজায্িরজায্পটিত্র্ফুমলর্মালা্বিাভা্পামে,্
গামে্গামে্ঝুলমে্জািু্করা্বমামিাটত। 
 
বকঁমপ্ উিল্ হযাটর,্ অনয্ িুজমনর্ মমতা্ ওর্ গাময্ বকাি্আল ািা্ বনই।্ রাস্তা্ ধমর্
সামমন্এটগময্বগল্ওরা,্িাতামসর্কারমণ্মাথা্টনচু্কমর্বরম মে, 
 
এরই্মমধয্বচঁটচময্রন্আর্হারটমওন্ওমক্এিা্ওিা্টচটনময্টিমে। 
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ওিা্বপাি্অটফস। 
 
ও ামন্বজাংমকা 
 
আমরা্টিটকং্িযাক-এ্বেমত্পাটর 
 
বিান্ আটম্ িটল্ টক,্ িলল্ রন,্ িাণ্ডায্ িাঁমত্ িাঁমত্ িাটড্ লাগমে,্ আমরা্ টক্ টি্
ব্রুমসটিক-এ্িািারটিযার্পান্করমত্োমিা? 
 
 ুিই্ইো্করমে্হযাটরর্ও ামন্ বেমত্প্রিল্িাতাস্আর্ওর্হাত্এমকিামর্জমম্
বগমে,্রাস্তািা্বপটরময্কমযক্টমটনমির্মমধয্বোট্ট্পানিালািায্ঢুকল্ওরা। 
 
প্রচণ্ড্টভড্আর্দহ্দচ,্গরম্এিং্বিাযায্আেন্ন।্িাঁকা্একজন্মটহলা,্মু িা্সুের,্
িার-এ্পানীয্সাভজ্করমে্এক্িিল্জািুকরমক। 
 
ওই্হমলন্মযািাম্বরাজমমতজা,্িলল্রন।্আটম্টড্রংকসগুমলা্টনময্আসটে্আনি?্িলল্
বস,্মু িা্লাল্হময্বগমে্একিু। 
 
বপেন্ টিমকর্ একিা্  াটল্ বিটিমল্ টগময্ িসল্ হযাটর্ আর্ হারটমওন,্ কামেই্
ফাযারমেস-এর্কামে্িাঁটডময্রমযমে্একিা্সুের্টেসমাস্ টট্র।্পাঁচ্ টমটনি্পর্রন্
এমলা্টতনটি্ধূমাটযত্পামত্র্গরম্গরম্িািারটিযার্টনময। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য রিজনাি অ্ব আজকাবান । জজ. জক. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিজ 

300 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
হযাটপ্টেসমাস!্িািারটিযামরর্গ্লাসিা্তুমল্িলল্উফুি্রন। 
 
িীঘজ্একিা্ চুমুক্ টিল্হযাটর।্এ্পেজন্ত্েত্ টকেু্ ব মযমে,্ওর্কামে্এিাই্সিমচময্
সুস্বািু্মমন্হমলা।্ওর্বভতমরর্প্রটতটি্ইটঞ্চ্বেন্গরম্হময্বগল। 
 
হিাৎ্একিা্িাতাস্ বেন্ওর্ চুলিামক্এমলামমমলা্কমর্ টিল।্ টি্মটিমকর্িরজািা্
 ুমল্বগল,্হামত্ধরা্গ্লাসিার্ওপর্টিময্ও্টিমক্তাকামতই্টনঃশ্বাস্িন্ধ্হময্বগল্
হযাটরর। 
 
বচাম ্মুম ্িরমফর্কঁুটচ্টনময্ঢুকমলন্প্রমফসর্মযাকমগানাগল্এিং্টলিউইক,্বপেন্
বপেন্এমলা্হযাটিি,্কথা্িলমত্িলমত্সমি্হৃষ্টপুষ্ট্বলাকিার্সমি;্কমণজটলযাস্ফাজ,্
মযাটজক্মন্ত্রণালমযর্মন্ত্রী। 
 
মুহূমতজর্মমধয্রন্আর্হারটমওন্হযাটরমক্বিমল্বিটিমলর্ টনমচ্পাটিময্ টিল।্ত নও্
ওর্ মু ্ বথমক্ বফাঁিা্ বফাঁিা্ িািারটিযার্ পডমে।্  াটল্ পানপাত্রিা্ আঁকমড্ ধমর্
বিটিমলর্টনচ্বথমক্ও্বি মত্পামে্মন্ত্রী্ফাজ্আর্টিচারমির্পাগুমলা্একিার্িার-
এর্টিমক্বগল,্থামল,্তারপর্ঘুমর্বসাজা্ওর্টিমক্এটগময্এল। 
 
ওপর্বথমক্হারটমওন্টফসটফস্কমর্িলল্মটিটলযারিাস! 
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বিটিমলর্পাি্ বথমক্ টেসমাস্ টট্র–িা্ মাটির্উপমর্কমযক্ইটঞ্চ্উমি্ বগল,্তারপর্
উমড্ এমস্ থপ্ কমর্ পডল্ টিক্ ওমির্ বিটিমলর্ সামমন।্আডাল্ হময্ বগল্ ওরা।্
িালপালার্মধয্ টিময্হযাটর্বি মত্বপল্চারিা্বচযার্ওমির্পামির্বিটিমলর্বপেন্
টিমক্বগল,্তারপর্শুনমত্বপল্টিচার্আর্মন্ত্রীর্িমস্পডার্িব্দ। 
 
আমরক্বজাডা্পা্বি মত্বপল্হযাটর্চকচমক্আসমাটন্রমঙর্হাইটহল্পরমন,্একজন্
মটহলার্কিস্বর্শুনমত্বপল। 
 
বোি্একিা্টগটলওযািার 
 
আমার্জনয,্িলমলন্প্রমফসর্মযাকমগানাগল। 
 
চার্পাইন্ট্মধুর্জারক 
 
বরাজমমতজা,্িলল্হযাটিি। 
 
িরফ্বিযা্বসািা্আর্বচটর্টসরাপ 
 
মমম!্বিাঁমি্আঙুল্িুলামত্িুলামত্িলমলন্প্রমফসর্টলিউইক। 
 
তাহমল,্মন্ত্রীমমহািয্আপটন্লাল্টকসটমমসর্রাম–। 
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ধনযিাি,্ বরাজমমতজা,্ ফাজ-এর্ কিস্বর্ বিানা্ বগল।্ ভামলা্ লাগমে্ বতামামক্ আিার্
বি মত্বপময।্তুটমও্নাও,্িমসা্আমামির্সামথ 
 
বিি,্ধনযিাি,্মন্ত্রীমমহািয। 
 
হযাটর্বি ল্চকচমক্টহল্বজাডা্একিার্চমল্বগল্আিার্টফমর্এমলা।্িুমকর্বভতমর্
হৃৎটপণ্ডিা্ধডাস্ধডাস্িাটড্মারমে।্তার্বকন্মমন্হযটন্বে্এিা্টিষকমির্জমনযও্
িামমজর্ বিষ্্ সপ্তাহ?্ ও ামন্ ওরা্ কতষণ্ িসমিন?্ ওমক্ বতা্ আিার্ চুটপ্ চুটপ্
হাটনটিউকস-এ্ টফমর্ বেমত্হমি,্েটি্ বস্আজ্রামত্সু্কমল্ টফরমত্চায্ওর্পামিই্
হারটমওমনর্পািা্বকঁমপ্উিল। 
 
তাহমল,্এই্জিমল্কী্কমর্এমলন্মন্ত্রীমমহািয?্মািাম্ বরাজমমতজার্কিস্বর্ বিানা্
বগল।্হযাটরর্মমন্হমলা্ফাজ-এর্ সূ্থল্ বিহিার্ টনমচর্অংিিা্ িাঁকা্ হময্ বগল্ বেন্
আটডপাতা্কাউমক্ ুঁজমেন।্তারপমর্িান্তস্বমর্িলমলন,্কী্আিার,্সাইটরযাস্ব্ল্যাক?্
আমার্মমন্হয্হযামলাঈন-এর্সময্সু্কমল্ো্ঘমিমে।্বসিা্শুমনমো? 
 
একিা্গুজি্শুমনটেলাম্িমি,্িলমলন্বরাজমমতজা। 
 
হযাটিি,্পুমরা্সরাই ানায্সিাইমক্কী্িমল্টিমযমো?্প্রমফসর্মযাকমগানাগল্টজমজ্ঞস্
করমলন। 
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আপনার্ কী্ মমন্ হয,্ মন্ত্রীমমহািয,্ ব্ল্যাক্ এ্ এলাকামতই্ রমযমে?্ টফসটফস্ কমর্
টজজ্ঞাসা্করমলন্মািাম্বরাজমমতজা। 
 
আটম্টনটশ্চত,্ফাজ-এর্সংটষপ্ত্জিাি। 
 
আপটন্ জামনন্ বে্ টিমমন্টাররা্ িুইিার্ আমার্ এই্ সরাই ানা্ তিাটি্ কমরমে?্
বরাজমমতজা্িলমলন,্কিস্বমর্উত্মার্আভাস।্আমার্সি্ মেরমির্ভয্পাইময্টিমযমে্
…্িযিসার্জনয্এিা্ ুিই্ ারাপ। 
 
বরাজমমতজা,্তুটম্ওমিরমক্েতিা্অপেে্কর্আটমও্টিক্ততিাই্কটর,্অস্বটস্তর্স্বমর্
িলমলন্ফাজ।্প্রমযাজনীয্সতকজতা্আর্ টক্ িুঃ জনক,্ টকন্তু্সি্ টিকিাক্চলমে্…্
এইমাত্র্ওমির্কমযকজমনর্সমি্বি াও্হমলা।্টকন্তু্ওরা্বষমপ্আমে্িাম্বলমিামরর্
টিরুমদ্ধ্টতটন্ওমিরমক্টকেুইমত্প্রাসামির্বভতমর্বেমত্বিমিন্না্িমল। 
 
বিযাও্উটচত্নয,্িলমলন্প্রমফসর্মযাকমগানাগল্তীক্ষ্ণ্কমি।্ওইরকম্ভীটতকর্সি্
চারটিমক্ঘুমর্বিডামল্আমরা্ক্লাস্বনি্কীভামি? 
 
টিক,্টিক্িমলমো!্ষীণ্স্বমর্িলমলন্টলিউইক,্মাটি্বথমক্এক্ফুি্উপমর্ওর্পা্
িুমিা্ঝুলমে। 
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একই্কথা,্িলমলন্ফাজ,্ওরা্এ ামন্সিাইমক্আরও্ ারাপ্টকেুর্হাত্বথমক্রষা্
করমত্এমসমে্…্আমরা্সিাই্জাটন্টক্না্করমত্পামর্ব্ল্যাক 
 
জামনন,্আমার্এ নও্টিশ্বাস্হমে্না,্িলমলন্মািাম্বরাজমমতজা্টচটন্তত্স্বমর।্বিষ্্
পেজন্ত্টকনা্সাইটরযাস্ব্ল্যাক্ওই্পমথ্বগল,্আটম্ভািতাম্সিাই্বগমলও্কামলা্জািুর্
পমথ্বস্টকেুমতই্োমি্না্মামন্আটম্িলমত্চাটে,্আমার্মমন্আমে্বহাগািজস-এ্ও্
ত মনা্োত্র।্আমামক্েটি্ত ন্বকউ্িলমতা্বে্ভটিষ্যমত্ও্এ্পমথ্োমি,্তাহমল্
আটম্ওমক্িলতাম্বস্টনশ্চয্একিু্বিটিই্পান্কমর্বফমলমে। 
 
ো্ঘমিমে,্বরাজমমতজা,্তুটম্তার্অমধজকও্জান্না,্গম্ভীরভামি্িলমলন্ফাজ।্সিমচময্
 ারাপ,্ো্বস্কমরমে্বসিা্সিাই্জামনও্না। 
 
সিমচময্  ারাপ?্ মািাম্ বরাজমমতজা্ টজজ্ঞাসা্ করমলন,্ কিস্বমরর্ বকৌতূহল।্ আপটন্
িলমত্চাইমেন,্অতগুমলা্টনরীহ্বলাকমক্হতযা্করার্বচমযও্ ারাপ? 
 
টনশ্চযই্আটম্বসিাই্িুঝামত্চাইটে,্িলমলন্ফাজ। 
 
আমার্টিশ্বাস্হমে্না।্এর্বচময্ ারাপ্আর্কী্হমত্পামর? 
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তুটম্িলে,্ বরাজমমতজা,্ও্ে ন্ বহাগািজস-এ্ টেল্ত নকার্কথা্ বতামার্মমন্আমে,্
টিডটিড্কমর্িলমলন্মযাকমগানাগল।্ বতামার্কী্মমন্আমে্ বতামার্সিমচময্ঘটনষ্ঠ্
িনু্ধর্কথা? 
 
অিিযই,্ বোট্ট্ বহমস্ িলমলন্ বরাজমমতজা।্ িুজনমক্ ক নও্ টিটেন্ন্ বিট টন,্ আপটন্
বিম মেন?্ এ ামন্ ওরা্ েতিার্ এমসমে–উহ,্ আমামক্ হাটসময্ বমমরমে।্ এমকিামর্
একজন্আমরকজমনর্পটরপূরক,্সাইটরযাস্ব্ল্যাক্এিং্বজমস্পিার! 
 
বিটিমলর্ টনমচ্হযাটরর্হাত্বথমক্ওর্গ্লাসিা্পমড্বগল্িব্দ্কমর,্রটন্ওমক্একিা্
লাটথ্মারল। 
 
টিক্তাই,্িলমলন্প্রমফসর্মযাকমগানাগল।্ব্ল্যাক্এিং্পিার।্ওমির্বোট্ট্িমলর্িুই্
বনতা।্ িুজমন্  ুিই্ িুটদ্ধমান,্এিং্অিিযই্অসাধারণ্ বমধািী,্িস্তুত–আমার্মমন্হয্
না্আমরা্আর্ক নও্এমন্একমজাডা্টিেু্বিম টে। 
 
আটম্জাটন্না,্িলল্হযাটিি।্বেি্এিং্জজজও্ওমির্সমি্বপমর্উিত। 
 
ব্ল্যাক্এিং্পিারমক্মমন্হমতা্বেন্িুই্ভাই!্মধুর্স্বমর্িলমলন্প্রমফসর্টলিউইক।্
অটিমেিয! 
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অিিযই্ওরা্তাই্টেল,্িলমলন্ফাজ।্সি্িনু্ধমির্মমধয্পিার্ব্ল্যাকমক্সিমচময্বিটি্
টিশ্বাস্ করত।্ সু্কল্ োডার্ পরও্ ওমির্ মমধয্ বকান্ টকেু্ িিলাযটন।্ বজমস্ ে ন্
টলটলমক্ টিময্ করল্ ত ন্ ব্ল্যাক্ টেল্ প্রধান্ সাষী।্ তারপর্ ওমক্ ওরা্ হযাটরর্
গিফািার্িানামলা।্অিিয্এ্সম্পমকজ্হযাটরর্বকান্ধারণা্বনই।্িুঝমতই্পারে্শুনমত্
বপমল্ও্টক্রকম্মমজাহত্হমি। 
 
কারণ্ পমর্ বি া্ বগল্ ব্ল্যাক্ ইউ–বনা–হুর্ সমি্ হাত্ টমটলমযমে,্ টফসটফস্ করমলন্
বরাজমমতজা। 
 
তারমচমযও্  ারাপ ্ আরও্ টনম্নস্বমর্ িলমলন্ ফাজ।্  ুি্ বিটি্ বলাক্ জানত্ না্ বে্
পিাররা্বজমন্টগমযটেল্বে্ওমির্বপেমন্বলমগমে্ইউ–বনা–হু।্অিিয্িাম্বলমিার,্ইউ.্
বনা–হুর্টিরুমদ্ধ্টনরলসভামি্কাজ্কমর্োটেমলন,্তার্কমযকজন্গুপ্তচর্এ্িযাপামর্
কাজ্করটেল।্ওমিরই্একজন্ওমক্ ির্টিমল,্বস্বজমস্এিং্টলটলমক্সমি্সমি্
সতকজ্ কমর্ বিয।্ ওমিরমক্ লুটকময্ থাকমত্ িমল।্ অিিয,্ ইউ–বনা–হুর্ কাে্ বথমক্
পাটলময্োওযািা্সহজ্িযাপার্টেল্না।্িাম্বলমিার্ওমিরমক্িমলটেমলন্ওমির্জমনয্
সিমচময্ভামলা্িযিস্থা্হমে্ফাইমিটলযাস্চামজ। 
 
ওিা্কীভামি্কাজ্কমর?্ টজজ্ঞাসা্করমলন্ মািাম্ বরাজমমতজা,্আিমহ্তার্ িম্ িন্ধ্
হময্আমে।্প্রমফসর্টলিউইক্গলা্পটরষ্কার্কমর্টনমলন। 
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একিা্ ুিই্জটিল্জািু,্িলমলন্টতটন,্একজন্জীটিত্িযটক্তর্মমধয্জািুিমল্বগাপন্
বকান্তথয্লুটকময্রা া।্একজন্মানুষ্মক্বিমে্টনময্তার্মমধয্তথযটি্লুটকময্রা া্
হয।্ওই্ িযটক্ত,্ িা্ টসমেি–টকপার্ েটি্ বগাপন্তথযটি্ফাঁস্কমর্তাহমল্ওটি্আর্
জানার্ বকান্ উপায্ থামক্ না।্ টসমেি–টকপার্ েতষণ্ িলমি,্ ততষণ্ বজমস্ এিং্
টলটল্বকান্এক্জাযগায্থাকমলও,্এিং্বসই্জাযগাটি্ইউ–বনা–হু্েটি্তন্নতন্ন্কমরও্
ব াঁমজ্ তাহমলও্ তামিরমক্  ুঁমজ্ পামি্ না।্ এমনটক্ ওরা্ বে্ ঘমর্ িমস্ থাকমি্ বস্
ঘমরর্জানালার্মধয্টিময্উঁটক্টিমযও্ওমিরমক্পামি্না! 
 
তাহমল্ ব্ল্যাক–ই্ টেল্ পিারমির্ টসমেি–টকপার?্ টফসটফস্ কমর্ টজমজ্ঞস্ করমলন্
বরাজমমতজা। 
 
বসিাই্ বতা্স্বাভাটিক,্ িলমলন্প্রমফসর্মযাকমগানাগল।্িাম্বলমিারমক্িমলটেল্পিার্
বে্ব্ল্যাক্িরং্মমর্োমি্টকন্তু্তারা্বকাথায্আমে্বসিা্টকেুমতই্িলমি্না,্এিং্ব্ল্যাক্
টনমজও্লুটকময্থাকার্জনয্দতটর্হমে্…্টকন্তু্তারপরও,্িাম্বলমিারমক্টিচটলত্মমন্
হমযমে।্আমার্মমন্আমে্উটন্পিারমির্টসমেি্টকপার্হওযার্জনয্টনমজর্কথাই্
িমলটেমলন। 
 
উটন্ব্ল্যাকমক্সমেহ্করমতন?্বরাজমমতজা্টিটস্মত্কিস্বর্বিানা্বগল। 
 
উটন্একিা্ টিষ্য্ টনটশ্চত্ টেমলন্পিারমির্  ুি্ঘটনষ্ঠ্ বকউ্ওমির্চলামফরা্সম্পমকজ্
ইউ–বনা–হুমক্সি্সময্অিটহত্করমে,্গম্ভীর্স্বমর্িলমলন্প্রমফসর্মযাকমগানাগল।্
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িস্তুত্ বিিটকেু্ টিন্ ধমরই্ টতটন্ সমেহ্ করটেমলন্ আমামির্ পষ্ বথমকই্ বকউ্
বিঈমাটন্করমে্এিং্ইউ–বনা–হুর্কামে্প্রচুর্তথয্পাচার্করমে। 
 
টকন্তু্বজমস্পিার্ব্ল্যাকমক্িযিহার্করার্িযাপামরই্বজার্টিমযটেল? 
 
বস্তাই্কমরটেল,্ভাটর্কিস্বমর্িলমলন্ফাজ।্এিং্তারপর্ফাঁইমিটলযাস্চামজ্শুরু্
করার্এক্সপ্তাহও্োযটন 
 
ব্ল্যাক্ওমির্সমি্বিঈমাটন্করল?্মািাম্িরাজমাতজার্প্রশ্ন। 
 
তাই্করল্বস।্টনমজর্িুমুম া্গুপ্তচর্িৃটত্তর্ভূটমকায্ক্লান্ত্হময্পমডটেল্ব্ল্যাক।্ইউ–
বনা–হুর্পমষ্ওর্সমথজন্ব ালা ুটলভামি্বঘাষ্ণা্করার্জনয্দতটর্বস।্ত ন্বথমকই্
পিারমির্ মৃতুযর্পটরকেনাও্করটেল্ বস।্ টকন্তু্আমরা্সিাই্জাটন্ বে্ইউ–বনা–হুর্
পতন্ হমলা্ বোট্ট্ হযাটর্ পিার-এর্ কামে।্ ষমতা্ টনঃমিষ্,্ টনমজ্ িুিজল্ হময্ পডায্
পাটলময্ বগল্ বস।্এর্ফমল্সিমচময্ নাজুক্অিস্থায্পডল্ব্ল্যাক।্ওর্প্রভুর্পতন্
হমলা্ বে্ মুহূমতজ্ বিঈমান্ টহমসমি্ বস্ তার্ আসল্ রূপিা্ বি ামলা।্ এরপর্ পাটলময্
বিডামনা্োডা্তার্সামমন্আর্বকান্পথ্টেল্না। 
 
বনাংরা,্ িুগজন্ধেুক্ত্ টিশ্বাসঘাতক!্ উচ্চস্বমর্ িলল্ হযাটিি,্ এত্ বজামর্ বে্ িার-এর্
অমধজকিা্টনশ্রুপ্হময্বগল। 
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িিি!্িলমলন্প্রমফসর্মযাকমগানাগল। 
 
আটম্ওর্বি া্বপমযটেলাম,্চাপা্গজজমন্িলল্হযাটিি।্আটমই্সম্ভিত্বিষ্্িযটক্ত্বে্
ওমক্ বিম টেল্ ওই্ হতভাগা্ মানুষ্গুমলামক্ মারার্ আমগ!্ আটমই্ টলটল্আর্ বজমস্
টনহত্হওযার্পর্হযাটরমক্ওমিরমক্িাসা্ বথমক্উদ্ধার্কমরটেলাম!্ধ্বংসসূ্তপ্ বথমক্
ওমক্ বির্কমর্ টনময্এমসটেলাম,্ বিচারা,্কপামল্ টিরাি্একিা্কািা্ িাগ,্ িািা-মা্
িুজমনই্ মৃত্ এিং্ ত নই্ সাইটরযাস্ ব্ল্যাক্ এল্ ওর্ উডন্ত্ বমািরসাইমকলিা্ চমড।্
আমার্ত ন্একিারও্মমন্হযটন্বে্ও্এ ামন্টক্করমে।্আটম্জানতামই্না্বে্ও্
টেল্টলটল্আর্বজমস-এর্টসমেি্টকপার।্বভমিটেলাম্ও্হযমতা্ত নই্ইউ–বনা–হুর্
হামলার্কথািা্ শুমনমে্এিং্ বি মত্এমসমে্ও্ টকভামি্সাহােয্করমত্পামর।্ভময্
টিিণজ্এিং্কাঁপটেল।্বতামরা্জান্আটম্কী্কমরটেলাম?্আটম্ওই্বিঈমান্ঘাতকমক্
সান্ত্বনা্টিমযটেলাম!্গজজন্করল্হযাটিি। 
 
হযাটিি,্টেজ!্িলমলন্প্রমফসর্মযাকমগানাগল।্গলার্স্বর্টনচু্রা ! 
 
আটম্টকভামি্জানি্বে্বস্আসমল্টলটল্এিং্বজমস-এর্িযাপামর্বমামিই্টচটন্তত্টেল্
না?্ও্ টচটন্তত্ টেল্ইউ–বনা–হুর্জনয!্এিং্তারপমর্আমামক্িলল,্হযাটরমক্আমার্
কামে্ িাও্ হযাটিি,্আটম্ওর্গিফািার,্আটম্ওমক্লালন্করি–্ হা!্ টকন্তু্আমার্
প্রটত্িাম্বলমিার-এর্কমিার্ টনমিজি্ টেল,্এিং্আটম্ব্ল্যাকমক্িললাম্না,্িাম্বলমিার্
িমলটেমলন্হযাটর্তার্আংকল্এিং্আটন্টর্কামে্টগময্থাকমি।্ব্ল্যাক্তকজ্করল,্টকন্তু্
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বিষ্্পেজন্ত্হাল্বেমড্টিল।্আমামক্িলল্ওর্বমািরসাইমকলিা্টনময্হযাটরমক্ও ামন্
বপৌঁমে্টিমত।্ওিা্আর্আমার্িরকার্হমি্না।্িমলটেল্ব্ল্যাক। 
 
আমার্ বিাঝা্ উটচত্ টেল্ টকেু্একিা্ রহসয্ রমযমে।্ওই্ বমািরসাইমকলিা্ ওর্  ুি্
টপ্রয,্আমামক্ওিা্টিমত্চাটেল্বকন?্ওর্আর্ওিার্িরকার্হমি্না্বকন?্আসল্
কথা্ হমে,্ ওিামক্  ুি্ সহমজই্  ুমঁজ্ পাওযা্ োয।্ িাম্বলমিার্ জানমতন্ ও্ টেল্
পিারমির্ টসমেি–টকপার।্ব্ল্যাক্জানত্ওমক্এ ন্প্রাণ্ টনময্পালামত্হমি,্জানত্
 ুি্অে্সমমযর্বভতমর্মযাটজক্মন্ত্রণালয্ওর্বপেমন্হমনয্হময্লাগমি। 
 
টকন্তু্আটম্েটি্ওর্হামত্হযাটরমক্তুমল্টিতাম,্তাহমল্কী্হমতা?্িাটজ্ধমর্িলমত্
পাটর্বমািরসাইমকল্বথমক্ওমক্মাঝপমথ্সাগমর্বফমল্টিত।্ওর্সিমচময্টপ্রয্িনু্ধর্
পুত্র!্টকন্তু্একজন্জািুকর্একজন্ে ন্অসৎ্পমথ্োয্ওর্কামে্ত ন্বকানটকেুই্
িা্বকান্িযটক্তই্আর্মূলযিান্থামক্না 
 
হযাটিি-এর্িীঘজ্কাটহনীর্পর্নীরিতা্বনমম্এল।্তারপর্এক্ধরমনর্সন্তুটষ্টর্স্বমর্
বরাজমমা্িলমলন,্ওমতা্পালামত্পারল্না্তাই্না?্পরটিনই্ধরা্পমড্বগল! 
 
টকন্তু্হায,্েটি্আমরা্ধরমত্পারতাম,্টতক্ত্স্বমর্িলমলন্ফাজ।্আমরা্ওমক্ধরমত্
পাটরটন।্ বিমি ামিা্ টপিার্ বপটট্টগ্রু–পিারমির্আমরক্ িনু্ধ,্ সমেহ্ বনই্ রামগ্ িুঃম ্
বষমপ্টগমযটেল্এিং্জানত্বে্ব্ল্যাক্টেল্পিারমির্টসমেি্টকপার,্টনমজই্ব্ল্যাক-এর্
টিরুমদ্ধ্ঝাঁটপময্পমডটেল। 
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বপটট্টগ্রু্ওই্ বমািা্ বোট্ট্ বেমলিা,্ বহাগািজস-এ্সিসময্ওমির্ বপেন্ বপেন্ ঘুরমতা?্
িলমলন্বরাজমমতজা। 
 
ব্ল্যাক্এিং্পিারমক্িীমরর্মমতা্পূজা্করমতা,্িলমলন্প্রমফসর্মযাকমগানাগল।্ওমির্
সমকষ্ টেল্ না,্ বমধার্ টিক্ বথমক।্ওর্ওপর্মামঝ্ মামঝ্আটম্ বষমপই্ বেতাম।্
এ ন্টনশ্চযই্িুঝমত্পারে্বে,্এর্জনয্আটম্অনুতপ্ত 
 
টিক্আমে,্টমনারভা,্সিযভামি্িলমলন্ফাজ,্িীমরর্মমতা্মৃতুযিরণ্কমরমে্বপটি।্
প্রতযষিিজী–মাগল,–আমামিরমক্ িমলটেল্ টকভামি্ বপটট্টগ্রু্ ব্ল্যাকমক্ বকাণিাসা্ কমর্
বফমলটেল–অিিয্ আমরা্ ওমির্ সৃ্মটত্ মুমে্ টিমযটে–ও্ কাঁিটেল,্ টলটল্ এিং্ বজমস,্
সাইটরযাস!্টকভামি্পারমল্তুটম!্এিং্তারপর্বস্তার্জািুর্কাটি্বির্করার্বচষ্টা্
কমরটেল।্অিিয্ব্ল্যাক্হমে্অমনক্ টষপ্র্গটতর,্ মুহূমতজর্মমধয্ওমক্ িুকমরা্ িুকমরা্
কমর্বফমলটেল। 
 
নাক্ বঝমড্ টনমলন্ প্রমফসর্ মযাকমগানাগল।্ ভাটর্ গলায্ িলমলন,্ বিাকা্ বেমল্
এমকিামরই্ বিাকা্ দ্বন্দ্ব্ েুমদ্ধ্ বস্ সি্ সমযই্ িুিজল্ টেল্ িযাপারিা্ মন্ত্রণালমযর্ হামত্
বেমড্বিযা্উটচত্টেল 
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আটম্ বতামামক্িলটে,্েটি্আটম্ বপটট্টগ্রুর্আমগ্ব্ল্যাকমক্ধরমত্পারতাম,্আটম্ওই্
জািুর্কাটি্ টনময্ বকরামটতর্ বি ামনার্ বচষ্টা্করতাম্না–ওর্হাত–পা্একিা্একিা্
কমর্টেঁমড্বফলতাম,্হযাটিি-এর্গজজন্বিানা্বগল। 
 
তুটম্ জান্ না্ টক্ িলে,্ তীক্ষ্ণ্ স্বর্ িলমলন্ ফাজ।্ একমাত্র্ মযাটজক্ আইন।্
িাস্তিাযনকারী্ বস্কাযামির্ সিসয্ োডা,্ বকাণিাসা্ ব্ল্যাক-এর্ টিরুমদ্ধ্ আর্ কারও্
িাঁডািার্ষমতাই্টেল্না।্ওই্সমময্আটম্মযাটজকযাল্টিপেজয্টিভামগর্জুটনযর্মন্ত্রী্
টেলাম্ এিং্ ওই্ অতগুমলা্ বলাকমক্ হতযা্ করার্ পর্ ওই ামন্ আটমই্ প্রথম্ টগময্
বপৌঁমেটেলাম।্আটম–আটম্ক নই্িৃিযিা্ভুলমত্পারি্না।্এ নও্মামঝ্মামঝ্িুঃস্বে্
বিট ।্ রাস্তার্ মাঝ ামন্ টিরাি্ একিা্ গতজ,্ এত্ গভীর্ বে্ টনমচর্ সুযযামরজ্ পাইপও্
বফমি্ বগমে।্ চাটরটিমক্ মৃতমিহ।্ মাগলরা্ আতজনাি্ করমে।্ ব্ল্যাক্ ও ামন্ িাঁটডময্
হাসমে,্ওর্সামমন্বপটট্টগ্রুর্টকেু্অিটিষ্ট্রক্তমা া্কাপড্আর্ওর্কমযকিা্িুকমরা– 
 
হিাৎ্বথমম্বগল্ফাজ-এর্কিস্বর।্পাচঁজমনর্নাক্ঝাডার্িব্দ্বিানা্বগল। 
 
এই্ বতা্ ঘিনা,্ বরাজমমতজা,্ শুনমল্ বতা,্ ভাটর্কিস্বর্ফাজ-এর।্ব্ল্যাকমক্ধমর্ টনময্
োওযা্হমলা্আর্বপটট্টগ্রুমক্অিজার্অফ্মাটলজন,্ফািজক্লাস,্পিমক্ভূটষ্ত্করা্হমলা।্
ওিাই্টেল্ওর্মামযর্একমাত্র্সান্ত্বনা।্তারপর্বথমক্আজকািামনই্টেল্ব্ল্যাক। 
 
গভীরভামি্শ্বাস্তযাগ্করমলন্মািাম্বরাজমমতজা। 
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বস্বে্পাগল্এিা্কী্সটতয? 
 
আটম্েটি্ওিা্িলমত্পারতাম,্িলমলন্ফাজ্ধীমর্ধীমর।্আটম্টিশ্বাস্কটর্ওর্প্রভুর্
পরাজয্ওমক্সামটযকভামি্ বিসামাল্কমর্ টিমযটেল।্ বপটট্টগ্রু্এিং্অতগুমলা্মাগল-
এর্হতযা্টেল্বকাণিাসা্হময্পডা্বিপমরাযা্একজন্মানুমষ্র্কাণ্ড–টনষু্ঠর্…্অকারণ।্
তারপরও্আজকািামন্আমার্ সিজমিষ্্ পটরিিজমনর্ সময্ ব্ল্যাক-এর্ সমি্আটম্ বি া্
কমরটেলাম।্বতামরা্জান,্সি্কারািটেই্অন্ধকামর্িমস্ টনমজর্মমন্ টিডটিড্কমর,্
তামির্ বকান্ বিাধিটক্ত্ বনই্ টকন্তু্ ব্ল্যাকমক্ অতযন্ত্ স্বাভাটিক্ বিম ্ মমন্ মমন্আটম্
আঘাতই্বপমযটেলাম।্আমার্সমি্বিি্িুটদ্ধমত্তার্সমিই্কথা্িমলটেল্বস।্একিুও্
ভীত্নয।্মমন্হমত্পামর্বেন্বস্ও ামন্থাকমত্থাকমত্ক্লান্ত্হময্পমডমে।্টজজ্ঞাসা্
কমরটেল্ আমার্ পটত্রকা্ পডা্ হময্ বগমে্ টক্ না,্ অতযন্ত্ টস্থর্ মাথায,্ িমলটেল্ ও্
েসওযািজ্পডমত্পারমে্না।্হযাঁ,্ওর্ওপমর্ টিমমন্টরমির্এত্সামানয্প্রভাি্ বিম ্
আটম্ হতিাক্ হময্ টগমযটেলাম–বতামরা্ জান্ টনশ্চযই,্ ও্ টেল্ সিমচময্ কমিারভামি্
পাহারায্রা া্িটে।্িরজার্িাইমর্টিমন্রামত্চটব্বি্ঘণ্টা্টেল্টিমমন্টার। 
 
টকন্তু্ ও্ বজল্ বভমঙ্ বিটরময্ এমসমে্ বকন,্ কী্ মমন্ হয,্ টক্ করার্ জনয?্ মািাম্
বরাজমমতজা্ টজমজ্ঞস্করমলন।্হা্ঈশ্বর,্মন্ত্রীমমহািয,্বস্কী্ইউ–বনা্হুর্সমি্আিার্
হাত্বমলািার্বচষ্টা্করমে? 
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আমার্মমন্হমে্ওিাই–মামন–ওিাই্ওর্আসল্েযান,্িলমলন্ফাজ,্একিু্বেন্ফাঁক্
রা মলন্কথায।্টকন্তু্তার্আমগই্আমরা্ওমক্ধমর্বফলি্িমল্আিা্করটে।্স্বীকার্
করমতই্হমি,্ইউ–বনা–হু্একা্এিং্িনু্ধহীন্হমল্একরকম 
 
টকন্তু্ েটি্ ওমক্ ওর্ সিমচময্ টিশ্বস্ত্ তাস্ টফটরময্ বিযা্ োয,্ তাহমল্ কত্দ্রুত্ বে্
আিার্তার্উোন্ঘিমি্ভািমতও্আটম্টিউমর্উিটে।  
 
কামির্উপমর্গ্লাস্নাটমময্রা ার্িব্দ্বপল্হযাটর। 
 
কমনজটলযাস,্ েটি্ বহিমািামরর্ সমি্ টিনার্ ব মত্ হয্ তাহমল্ আমামিরমক্ প্রাসামি্
টফমর্বেমত্হমি্একমত্র্এ নই,্িলমলন্প্রমফসর্মযাকমগানাগল। 
 
এক্ এক্ কমর্ এক্ এক্ বজাডা্ পা্ হযাটরর্ বচাম র্ সামমন্ বথমক্ িূমর্ সমর্ বেমত্
লাগল।্টি্ব্রুমটিক-এর্িরজািা্ ুমল্বগল,্আমরক্িমকা্তুষ্ার্ঢুকল্বভতমর্ওমির্
িলিা্হাটরময্বগল্িাইমর। 
 
হযাটর? 
 
রন্এিং্হারটমওমনর্মু ্িুমিা্বি া্বগল্বিটিমলর্টনমচ।্ওরা্িুজমনই্তাটকময্আমে্
ওর্টিমক,্মুম ্বকান্কথা্বনই। 
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দ্য ফাযািমবাল্ট 
 
টক্কমর্বে্হযাটর্হাটনটিউক্স্বসলামর্ টগময্আিার্সুডমির্মধয্ টিময্প্রাসামি্ টফমর্
এমসমে্ বস্সম্পমকজ্তার্ টনমজরই্পটরষ্কার্ বকান্ ধারণা্ বনই।্তার্শুধু্এিুকু্ মমন্
আমে্ টফমর্ আসার্ সমযিা্ বেন্ মুহূমতজর্ মমধয্ ফুটরময্ বগল,্ এিং্ বস্ টক্ করমে্
বসটিমক্নজর্বিযারই্সময্পাযটন।্কারণ্ টি্ব্রুমসটিমক্বিটিমলর্ টনমচ্িমস্ওই্
কথাগুমলা্বিানার্পর্বথমক্তার্মাথা্ঘুরমে। 
 
তামক্বকউ্িমলটন্বকন?্িাম্বলমিার,্হযাটিি,্টমিার্উইজটল,্কমণজটলযাস্ফাজ্ওরা্
বকউ্ ক মনা্ তার্ কামে্ এই্ সতযিা্ বকন্ িমলটন্ বে্ তার্ মা-িািা্ মারা্ টগমযটেল্
তামির্সিমচময্ঘটনষ্ঠ্িনু্ধর্টিশ্বাসঘাতকতার্কারমণ? 
 
টিনামরর্পুমরা্সমযিা্রন্এিং্হারটমওন্হযাটরর্টিমক্তাটকমযটেল,্তারা্বিি্নাভজাস্
এিং্ ো্ শুমনমে্ তা্ টনময্ আলাপ্ করার্ সাহস্ তারা্ পাযটন্ কারণ্ পাটসজ্ িমসটেল্
কামেই।্উপর্তলার্জনাকীণজ্কমনরুমম্টগময্ওরা্বি ল্বেি্এিং্জজজ্ অধজ্িজন্
হাত্বিামা্(িাং্বিামা)্েুঁমডমে্িামজ্ বিমষ্র্আনমে।্হযাটর্চাযটন্জজজ্ এিং্বেি্ওমক্
হাসটমি-এ্ োওযা্ িা্আসা্ টনময্ বকান্প্রশ্ন্করুক,্ বসজনয্ বস্ চুটপসামর্ বহামিমল্
টগময্বসাজা্ টিোনার্পামি্বকটিমনমির্সামমন্চমল্বগল।্িইগুমলা্একপামি্সটরময্
ো্  ুঁজটেল্ তাই্ বপময্ বগল–িুই্ িের্ আমগ্ হযাটিমির্ বিযা্ চামডা্ িাধামনা্ ফমিা্
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অযালিাম,্ তার্ মা্ এিং্ িািার্ জািুকরী্ েটিমত্ ভটতজ।্ টিোনায্ িমস্ চারটিমক্ পিজা্
বিমন্বস্অযালিামমর্পাতা্ওল্টামত্লাগল,্বে্পেজন্ত 
 
িািা্মামযর্ টিমযর্েটি্ বিম ্ বস্থামল।্ওই্ বে্িািা্তার্ টিমক্হাত্নাডমে,্ মু ্
ভটতজ্হাটস,্অগমোমলা্ চুলগুমলা,্ বেিা্হযাটর্ বপমযমে্উত্তরাটধকার্ সূমত্র,্সি্চারটিমক্
বসাজা্হময্আমে।্ওই্বে্মা,্আনমে্উদ্ভাটসত,্িািার্হামত্হাত্বিযা।্এিং্ওই্বে্
ওই ামন্ …্ টনশ্চযই্ বস্ হমি।্ ওই্ িমরর্ সিী–হযাটর্ ক নই্ তার্ সম্পমকজ্ আমগ্
ভামিটন। 
 
বস্েটি্আমগ্না্জানত্এই্ বসই্ বলাক,্ বস্ক নও্ভািমতও্পারত্না্ বে্ পুরমনা্
েটিমত্এই্ব্ল্যাক।্তার্গালগুমলা্িসা্টকন্তু্চকচমক,্সুের্বি মত্বস,্হাটস ুটি।্এই্
েটি্ ে ন্ বনযা্ হমযটেল্ ত ন্ টক্ বস্ ভমেমিজ-এর্ জনয্ কাজ্ করমত্ শুরু্ কমর্
টিমযমে?্বস্কী্তার্পামির্িুজমনর্মৃতুয্সম্পমকজ্পটরকেনা্করমত্শুরু্কমরমে?্বস্
টক্িুঝমত্বপমরটেল্আজকািামন্তার্িার্িেমরর্বজল্হমি,্এিং্এ্িার্িেমর্বস্
আর্বচনার্মমতা্থাকমি্না। 
 
টকন্তু্টিমমন্টাররা্তার্ওপর্বকান্প্রভাি্বফলমত্পামরটন,্হযাটর্ভািল্হাসযরত্সুের্
মু িার্টিমক্তাটকময।্টকন্তু্ওরা্েটি্ ুি্কামে্চমল্আমস্তিুও্ব্ল্যাকমক্তার্মামযর্
আতজটচৎকার্শুনমত্হয্না 
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 হযাটর্অযালিামিা্বজামর্িন্ধ্কমর্টিল,্ওিা্আিার্বকটিমনমির্বভতর্ঢুটকময্রা ল,্
বপািাক্  ুমল্ চিমািা্ বরম ্ টিোনায্ উমি্ পডল,্ চারটিমক্ পিজাগুমলা্ তামক্আডাল্
কমর্রা ল। 
 
িরজািা্ ুমল্বগল। 
 
হযাটর?্রমনর্অটনটশ্চত্গলা। 
 
টকন্তু্হযাটর্টনথর্হময্শুময্থাকল,্ঘুমমর্ভান্কমর।্ও্শুনমত্বপল্রন্চমল্োমে,্
টচৎ্হময্শুমলা।্বচা ্ব ালা। 
 
তার্মমধয্ত ন্টিমষ্র্মমতা্েটডময্পমডমে্একিা্ঘৃণা,্এর্আমগ্বে্অনুভূটত্ক ন্
হযটন্তার।্বস্বেন্বি মত্পামে্অন্ধকামরর্মমধয্ব্ল্যাক্তার্টিমক্তাটকময্হাসমে,্
বেন্অযালিাম্বথমক্বকউ্েটিিা্তার্বচাম ্বসঁমি্টিমযমে।্বস্বি ল,্বেন্বকউ্টফল্ম্
বি ামে,্সাইটরযাস্ব্ল্যাক্ টপিার্ বপটি্গ্রুমক্(মে্ বি মত্ বনটভল্লংিিম-এর্মমতা)্
হাজামরা্িুকরায্টিমস্ফাটরত্করমে।্বস্বেন্টনচু্স্বমর্উমত্তটজত্টিডটিড্শুনমত্পামে,্
বহ্প্রভু্ওিা্ঘমিমে্…্পিাররা্আমামক্তামির্বগাপনীয্রষাকারী্ টনেুক্ত্কমরমে…্
এর্পর্আমরকিা্ িব্দ্ বিানা্ বগল,্তীক্ষ্ণ্ভযািহ্ হাটস,্ বস্একই্হাটস্ বেিা্ হযাটর্
শুনমত্পায্টিমমন্টাররা্তার্কামে্এমল…. 
 
*** 
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হযাটর,্বতামামক–বতামামক্ভযািহ্বি ামে। 
 
বভার্হওযার্আমগ্হযাটরর্ঘুম্আমসটন।্ঘুম্বথমক্উমি্বি ল্বহামিল্ াটল,্কাপড্
পডল,্ বঘারামনা্ টসটঁড্ টিময্ বনমম্কমনরুমম্ বগল।্রন্এিং্ হারটমওন্োডা্ও ামন্
আর্ বকউ্ বনই।্ বপমির্ ওপর্ হাত্ িুলামত্ িুলামত্ রন্ টপপারমমন্ট্ িযাঙ্  ামে,্
হারটমওন্টতন্বিটিল্জুমড্তার্বহামওযাকজ্েটডময্বরম মে। 
 
আর্সিাই্বকাথায?্িলল্হযাটর। 
 
চমল্বগমে!্েুটির্আজমক্প্রথম্টিন্মমন্আমে?্হযাটরমক্ঘটনষ্ঠভামি্বি মত্বি মত্
িলল্ রন।্প্রায্ লামঞ্চর্সময্ হময্ বগমে,্আটম্ বতা্এষুটণ্ োটেলাম্ বতামামক্ ঘুম্
বথমক্বতালার্জনয। 
 
আগুমনর্ পামি্ একটি্ বচযামর্ ধপ্ কমর্ িমস্ পডল্ হযাটর।্ িাইমর্ ত নও্ িরফ্
পডমে।্কুকিযাংকস্েটডময্আমে্আগুমনর্সামমন্একিা্কম্বমলর্মমতা। 
 
বতামামক্সটতয্ভামলা্বি ামে্না্হারটমওন্িলল,্উমদ্বমগর্সামথ্হযাটরর্মুম র্টিমক্
তাটকময্আমে্ও। 
 
আটম্চমৎকার্আটে্িলল্হযাটর। 
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হযাটর্ বিান,্িলল্হারটমওন,্রমনর্সমি্ওর্ িৃটষ্ট্ টিটনময্হমলা,্গতকাল্আমরা্ো্
শুমনটে্ তা্ টনময্ টনশ্চযই্ তুটম্ টিচটলত্ হময্ আে।্ টকন্তু্ কথা্ হমে্ বতামার্ এ ন্
বিাকার্মত্টকেু্করা্উটচত্হমি্না। 
 
কী্রকম?্িলল্হযাটর। 
 
বেমন্ব্ল্যামকর্বপেমন্লাগা,্তীব্রভামি্িলল্রন। 
 
হযাটর্ িুঝমত্ পারমে্ ও্ ে ন্ ঘুটমময্ টেল্ এ্কথাগুমলা্ ওরা্ প্রাকটিস্ কমরমে্ ওমক্
িলমি্িমল।্বস্টকেু্িলল্না। 
 
ও্টনশ্চযই্বসরকম্টকেু্করমি্না,্তাই্না্হযাটর?্িলল্হারটমওন। 
 
কারণ্ব্ল্যামকর্মৃতুযর্মূলয্ওর্সমান্হমত্পামর্না্িলল্রন। 
 
হযাটর্ওমির্টিমক্তাকাল।্ওরা্টিষ্যিা্বেন্িুঝমতই্পারমে্না। 
 
বতামরা্জান,্ে নই্বকান্টিমমন্টার্আমার্কামে্আমস্ত ন্আটম্কী্বিট ্আর্কী্
শুটন?্ রন্ এিং্ হারটমওন্ মাথা্ নাডল,্ টকেু্ একিা্ বিানার্ অমপষায্ থাকল।্আটম্
শুনমত্পাই্আমার্মা্ টচৎকার্করমেন্এিং্ িযা্ টভষা্করমেন্ভমল্টমমিজর্কামে।্
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এিং্ বতামরা্ েটি্ বতামামির্ মামযর্ মরমণর্ টিক্ পূিজ্ মুহূমতজ্ এই্ আতজনাি্ শুনমত্
তাহমল্ক নই্এত্তাডাতাটড্বসিা্ভুলমত্পারমত্না।্এিং্আরও্েটি্জানমত,্বে্
তামির্িনু্ধ্ টেল্ বসই্তামির্সমি্ বিঈমাটন্কমরমে্এিং্তামির্ বপেমন্ভমন্ডমিজমক্
বলটলময্টিমযমে– 
 
তুটম্টকেুই্করমত্পারমি্না!্িলল্হারটমওন।্টিমমন্টাররা্ব্ল্যাকমক্ধমর্আজকািামন্
পাটিময্বিমি–বসিাই্হমি্তার্উপেুক্ত্সাজা! 
 
বতামরা্ শুমনমো্ফাজ্ টক্ িমলমেন।্সাধারণ্ বলামকর্ মত্আজকািান্ ব্ল্যামকর্ বকান্
ষটত্করমত্পামরটন।্অনযমির্জমনয্বেমন,্ব্ল্যামকর্জনয্আজকািান্বকান্িাটস্ত্নয। 
 
তাহমল্ তুটম্ কী্ িলমত্ চাও?্ িলল্ রন,্ ওমক্  ুিই্ উমত্তটজত্ বি ামে।্ তুটম–তুটম্
ব্ল্যাকমক্হতযা্করমত্চাও্অথিা্ওরকম্টকেু? 
 
বিাকার্মমতা্কথা্িল্না,্ভীতসন্ত্রস্ত্হারটমওন্িলল।্হযাটর্কাউমক্হতযা্করমত্চায্
না,্তাই্না্হযাটর? 
 
আিার্হযাটর্ বকান্জিাি্ টিল্না।্ বস্ টনমজই্জামন্না্ বস্ টক্করমত্চায।্ো্ বস্
জামন,্ বসিা্ হমে্ ব্ল্যাক্ ে ন্ মুক্ত্ ত ন্ তামক্ টকেু্ করা্ হমি্ না্ এই্ টচন্তািা্ বস্
টকেুমতই্বমমন্টনমত্পারমে্না। 
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মযালফয্জামন,্হিাৎ্ বস্িলল।্মমন্আমে্ বপািন্ক্লামস্ বস্আমামক্কী্িমলটেল?্
েটি্আটম্হতাম,্আটম্টনমজ্তামক্ ুঁমজ্বির্করতাম্আটম্প্রটতমিাধ্টনতাম। 
 
আমামির্কথা্না্শুমন্তুটম্মযালফমযর্উপমিি্শুনমি?্ টষপ্ত্রন্িলল।্বিান্তুটম্
জান্ বপটট্টগ্রুির্ মা্ টক্ বপমযটেল্ ব্ল্যাক্ ওমক্ বমমর্ বফলার্ পর?্ িািা্ আমামক্
িমলমেন–অিজার্ অফ্ মারটলন,্ ফািজ্ ক্লাস,্ এিং্ একটি্ িামক্স্ বপটির্আঙুল।্ ওিাই্
টেল্বপটির্বিমহর্সিমচময্িড্অংি্বেিা্আস্ত্পাওযা্টগমযটেল।্ব্ল্যাক্একিা্পাগল্
হযাটর্এিং্সাংঘাটতক্রকমমর্টিপিজনক 
 
মযালফমযর্িািা্টনশ্চযই্তামক্িমলমে,্িলল্হযাটর,্রমনর্কথাগুমলামক্উমপষা্কমর,্
উটন্টেমলন্ভমল্টমমিজর্বভতমরর্বলাক– 
 
উঁহু্ইউ–বনা–হু,্িলমি?্মাঝ ামন্িাধা্টিময্িলল্রন। 
 
সুতরাং্এিা্টনটশ্চত,্মযালফযরা্জানত্বে্ব্ল্যাক্ভমল্টমমিজর্জনয্কাজ্করমে। 
 
এিং্বপটিগ্রুর্মমতা্বতামামক্এক্টমটলযন্িুকরায্ টিমস্ফাটরত্হমত্বি মল্মযালফয্
সিমচময্ বিটি্আনটেত্হমি!্মমন্ বর ্বতামার্সমি্কুইটিচ্ ব লার্আমগ্মযালফয্
আিা্করমে্তুটম্টনমজমক্মৃতুযর্টিমক্বিমল্টনময্োমি। 
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হযাটর্টেজ,্িলল্হারটমওন,্কান্নায্বচা ্চকচক্করমে,্টেজ্িুঝমত্বচষ্টা্কর।্ব্ল্যাক্
একিা্ভযানক,্ভযানক্ঘিনা্ঘটিমযমে,্টকন্তু্তুটম্টনমজমক্টিপমির্মুম ্বিমল্টিও্
না,্এিাই্ব্ল্যাক্চামে্…্ওহু,্হযাটর,্তুটম্েটি্ওর্বপেমন্বোমিা্তাহমল্বসিাই্হমি,্
বেিা্ব্ল্যাক্চামে।্বতামার্মা-িািা্টনশ্চযই্চাইত্না।্বতামার্ষটত্বহাক,্চাইমতা্টক।্
ওরা্ক নই্চাইত্না্বে্তুটম্ব্ল্যাকমক্ ুঁমজ্বিডাও! 
 
ওরা্ টক্চাইমতন্ বসিা্আটম্ক নই্জানমত্পারমিা্না,্এর্জনয্ব্ল্যাক্িাযী,্আটম্
তামির্সমি্ক নও্কথা্িটলটন,্সংমষমপ্িলল্হযাটর। 
 
নীরিতা্ বনমম্এল।্েুকিযাংকস্হাত–পা্েটডময্থািাগুমলা্ বমমল্ধরল,্িন্ধ্করল।্
রমনর্পমকমি্টক্একিা্নমডচমড্উিল। 
 
আো,্ িলল্রন,্ টিষ্য্পটরিতজন্করমত্চামে্ বস,্এ ন্ বতা্ েুটি!্ টেিমাস্প্রায্
এমস্বগমে!্চল্আমরা্টনমচ্টগময্হযাটিমির্সমি্বি া্কটর।্বেন্এক্েুগ্হময্বগল্
আমরা্ওমক্বি টে্না! 
 
না!্সমি্সমি্িলল্হারটমওন,্হযাটরর্প্রাসামির্িাইমর্োওযার্কথা্না,্রন– 
 
টিক্আমে,্চল্োই,্িলল্হযাটর,্উমি্িসল,্আটম্তামক্টজমজ্ঞস্করমিা্আমার্িািা-
মা্সম্পমকজ্ে ন্িলল্ত ন্বকন্ব্ল্যামকর্কথা্িমলটন! 
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ব্ল্যাকমক্টনময্আিার্আমলাচনা্বহাক্এিা্অন্তত্রন্চাযটন। 
 
অথিা্আমরা্একপ্রস্থ্িািাও্ ব লমত্পাটর,্ টদ্বধার্সমি্িলল্ বস,্অথিা্ গিমিান,্
পাটসজ্একমসি্বরম ্বগমে– 
 
না,্চল্হযাটিিমক্বি মত্চাই,্িৃঢ়্স্বমর্িলল্হযাটর।্বহামিল্বথমক্বকাি্টনময্েটির্
ফুমিা্ টিময্ (সযার্ কযামিাগামনর্ িাঁডাও্ এিং্ লডাই্ কর্ হলুি–বপমির্ কুকুর্ োনা!্
শুনমত্শুনমত)্িূনয্প্রাসামির্মধয্টিময্িরজা্টিময্বিটরময্বগল। 
 
লমনর্উপর্ টিময্আমস্ত্ধীমর্ বহঁমি্ বগল,্িরমফর্ওপর্অগভীর্ বর া্ দতটর্কমর।্
টনটষ্দ্ধ্িনিামক্বিম ্মমন্হমে্বেন্ওিার্ওপমর্বকউ্োিু্কমরমে,্প্রমতযকিা্গাে্
রূপায্বমাডামনা,্এিং্হযাটিমির্বকটিন্বি মত্বেন্িরমফর্বকক। 
 
নক্করল্রন,্টকন্তু্বকান্জিাি্বনই। 
 
বকমন্ বেন্একিা্অদু্ভত্িব্দ,্ বস্িলল।্ বিান–ওিা্ টক্ফযাং?্হযাটর্আর্হারটমওন্
কান্পাতল।্বভতর্বথমক্টনচু্স্বমর্বগাঙাটন্বিানা্োমে। 
 
আমরা্িরং্টগময্কাউমক্টনময্আটস?্িলল্রন,্তামক্নাভজাস্বি ামে। 
 
হযাটিি!্িাকল্হযাটর,্িরজা্বপিামে্বস।্হযাটিি,্তুটম্কী্বভতমর্আে? 
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ভাটর্পিিব্দ্বিানা্বগল,্িব্দ্কমর্িরজািা্ ুলল।্িাঁটডময্আমে্হযাটিি।্বচা ্লাল্
ও্ বফালা;্ চামডার্ ওমযিমকাি্ বিময্ অমঝার্ ধারায্ পডমে্ বচাম র্ পাটন।্ বতামরা্
শুমনে!্বস্টচৎকার্করল্হযাটরর্গলা্জটডময্ধরল। 
 
সাধারণ্বলামকর্বচময্আকৃটতমত্হযাটিি্টদ্বগুণ,্ওর্ভামর্হযাটরর্পমড্োওযার্িিা।্
রন্এিং্হারটমওন্হযাটিমির্িুই্হাত্ধমর্ওমক্তুলল,্বকটিমনর্বভতমর্টনময্বগল।্
বচযামরর্কামে্টগময্বিটিমলর্ওপমর্হুমটড্ব ময্পডল্বস,্কাঁিমে,্বচাম র্পাটনমত্
বভমস্োমে্মু ,্িাটড্বিময্পডমে্বচাম র্পাটন। 
 
হযাটিি,্কী্হমযমে?্হতভম্ব্হারটমওন। 
 
বিটিমলর্ওপমর্একিা্অটফটসযাল্টচটির্মমতা্বি মত্বপল্হযাটর। 
 
এিা্কী্হযাটিি? 
 
হযাটিমির্কান্না্বিমড্বগল,্টচটিিা্হাত্টিময্হযাটরর্টিমক্বিমল্টিল। 
 
বজামর্বজামর্পডমে্হযাটর: 
 
টপ্রয্টমিার্হযাটিি, 
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বতামার্ ক্লামসর্ একজন্ োমত্রর্ ওপর্ টহমপাটিফ-এর্আেমণ্ সম্পমকজ্ তিন্ত্ কমর,্
আমরা্প্রমফসর্িাম্বলমিার-এর্টনশ্চযতায্আশ্বস্ত্হমযটে্বে্এই্ঘিনায্আপনার্বকান্
িাযিাটযত্ব্বনই। 
 
বিি,্ওিা্ বতা্ টিকই্আমে,্হযাটিি!্রন্িলল্ওর্কাঁমধ্চাপড্বমমর।্ টকন্তু্হযাটিি্
বকঁমিই্চমলমে,্টিিাল্এক্হাত্বনমড্হযাটরমক্টচটিিা্পমড্বেমত্িলল। 
 
অিিয,্ টহমপাটিফিা্ সম্পমকজ্ আমামির্ আিংকা্ জানামতই্ হমে।্ আমরা্ টমিার্
লুটসযাস্ মযালফমযর্ অটফটসযাল্ অটভমোগ্ িহণ্ কমর্ িযাপারিা্ টিপিজনক্ জন্তুর্
িযিস্থাকরণ্কটমটির্কামে্সুপাটরি্করটে।্২০বি্এটপ্রল্শুনাটন্হমি্এিং্আমরা্ওই্
তাটরম ্আপনামক্ টহমপাটফমক্ টনময্ কটমটির্ লন্ডনস্থ্ অটফমস্ উপটস্থত্ হওযার্ জনয্
টনমিজি্টিটে।্ইমতামমধয্টহমপাটিফিা্আলািা্কমর্বিমধ্রা মত্হমি। 
আপনার্সুহৃি… 
 
এরপর্রমযমে্সু্কল্গভনজরমির্একটি্তাটলকা। 
 
ওহ্িলল্রন।্টকন্তু্হযাটিি,্তুটম্বতা্িমলটেমল্িাকটিক্বকান্ ারাপ্টহমপাটিফ্না।্
আটম্িাটজ্ধমর্িলমত্পাটর্ওর্টকেু্হমি্না 
 
হযাঁ,্বতামরা্কটমটির্বলাকজনমিরমক্জামনা্না!্ধরা্গলায্িলল্হযাটিি,্জামার্হাতা্
টিময্বচাম র্পাটন্মুেল। 
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হযাটিমির্ বকটিমনর্ বকাণ্ বথমক্হিাৎ্একিা্িমব্দ্হযাটর,্রন্এিং্হারটমওন্চমমক্
ঘুমর্িাঁডাল্ওই্বকাণায্িাকটিক্শুমযটেল্একিা্টকেু্টচমিাটেল,্বমমঝিা্ভমর্আমে্
রমক্ত। 
 
িাইমর্িরমফর্মমধয্ওমক্বতা্আটম্বিঁমধ্রা মত্পাটর্না,্ধরা্গলায্িলল্হযাটিি।্
একা্একা,্এই্টেসমামসর্সময! 
 
হযাটর্রন্আর্হারটমওন্পরস্পমরর্টিমক্তাকাল। 
 
স্বপমষ্বতামামক্ ুি্বজারামলা্েুটক্ত্টিমত্হমি্হযাটিি,্িলল্হারটমওন।্আটম্টনটশ্চত্
তুটম্প্রমাণ্করমত্পারমি্বে্িাকটিক্টনরাপি। 
 
টকেু্আমস্ োয্ না!্ কান্নাজটডত্ কমি্ িলল্ হযাটিি।্ ওই্ িযিস্থাকরণ্ িযতানগুমলা,্
সিগুমলা্লুটসযাস্মযালফমযর্পমকমি!্ওমক্ভয্পায!্েটি্আটম্বহমর্োই,্িাকটিক– 
 
টনমজর্ গলার্ ওপর্আঙুল্ টিময্ েুটর্ চালামনার্ ভটি্করমলা্ হযাটিি।্ টিকি্ একিা্
টচৎকার্টিময্িুহামত্মু ্ঢাকল। 
 
িাম্বলমিার্কী্িমলন,্হযাটিি?্হযাটর্িলল। 
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টতটন্ইমতামমধযই্আমার্জনয্প্রমযাজমনর্ বচময্অমনক্বিটি্কমরমেন,্গুটঙময্উিল্
বস।্ওর্এ ন্অমনক্সমসযা্টিমমন্টারমিরমক্প্রাসামির্িাইমর্রা া,্সাইটরযাস্ব্ল্যাক্
ঘুমর্বিডামে্মুক্ত। 
 
রন্আর্হারটমওন্পলমক্হযাটরর্টিমক্তাকাল,্বেন্এ নই্বস্হযাটিিমক্অটভমোমগ্
অটভেুক্ত্করমি্ব্ল্যাক্সম্পমকজ্সতয্কথািা্না্িলার্জমনয।্টকন্তু্ওিা্িলমত্পারল্না্
হযাটর,্টিমিষ্্কমর্এ ন্ে ন্হযাটিি্ভীত্এিং্টিপেজস্ত। 
 
বিান্ হযাটিি,্ বস্ িলল,্ বতামার্ হতাি্ হমল্ চলমি্ না।্ হারটমওন্ টিকই্ িমলমে,্
বতামার্পমষ্বজারামলা্েুটক্তর্িরকার।্তুটম্আমামিরমক্সাষী্টহমসমি্রা মত্পার। 
 
আটম্টনটশ্চত,্আটম্ টহমপ্রাটিফমক্উস্কাটন্বিযা্প্রসমি্একিা্মামলা্সম্পমকজ্পমডটে,্
টচটন্ততভামি্িলল্হারটমওন,্ওই্মামলায্টহমপাটগফিা্বিকসুর্ ালাস্বপময্টগমযটেল।্
ওিা্বতামার্জমনয্আটম্ ুঁমজ্বির্করি।্বি া্োক্টক্ঘমিটেল্আসমল। 
 
আরও্ বজামর্ টচৎকার্কমর্ বকঁমি্ উিল্ হযাটিি।্ হযাটর্ এিং্ হারটমওন্ রমনর্ টিমক্
তাকামলা্সাহামেযর্জমনয। 
 
ইময–মামন,্আটম্কী্চা্িানাি?্িলল্রন। 
 
হযাটর্ওর্টিমক্তাটকময্আমে। 
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ে নই্বকউ্টিচটলত্হয্ত নই্আমার্মা্চা্কমর্বিন,্কাঁধ্ঝাঁটকময্িলল্রন। 
 
অিমিমষ্্ সাহামেযর্ অমনক্ প্রটতশ্রুটত্ বিযার্ পর,্ সামমন্ এক্ কাপ্ গরম্ চা্ টনময,্
বিটিল্ক্লমথর্সাইমজর্রুমাল্ টিময্ নাক্ বঝমড্ হযাটিি্ িলল,্ বতামরা্ টিক্ িমলে।্
এভামি্বভমঙ্পডমল্চলমি্না।্আমামক্টস্থর্হমত্হমি 
 
ফযাং,্ভময্ভময্বিটিমলর্টনমচ্বথমক্বিটরময্এমস্হযাটিমির্হাঁিুর্উপর্মাথা্রা ল। 
 
আটম্ টকেুটিন্ ধমর্ বেন্আর্ টনমজর্ মমধয্ টেলাম্ না,্ ফযাং-এর্ মাথায্ হাত্ িুটলময্
িলল্হযাটিি।্এক্হামত্ মু ্ মুমে্িলল্িাকটিক্সম্পমকজই্ টেল্েত্ িুটশ্চন্তা,্এিং্
বকউই্আমার্ক্লাসটিমক্আজ্বেন্পেে্করটেল্না 
 
আমরা্পেে্কমরটে!্টমমে্কমর্িলল্হারটমওন। 
 
টিক,্সাংঘাটতক্রকমমর্ভামলা!্িলল্রন,্বিটিমলর্টনমচর্টনমজর্আঙুল্েস্করল।্
ইময–মামন,্লিারওযামজগুমলা্বকমন্আমে? 
 
মারা্বগমে,্মু ্ভার্কমর্িলল্হযাটিি।্ ুি্বিটি্বলিুস্পাতা্ব ময। 
 
ওহ্,্না!্িলল্রন,্বিাঁি্কুচমক। 
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আর্ওই্টিমমন্টাররা্আমামক্অসুস্থ্কমর্বতামল,্িলল্হযাটিি,্ওর্গাঁ্বকঁমপ্উিল।্
েতিার্টি্মটিক-এ্টকেু্ব মত্োই্ততিারই্তামির্পাি্টিময্বেমত্হয।্মমন্হয্
বেন্আজকিামন্টফমর্বগটে 
 
হযাটর্রন্আর্হারটমওন্শ্বাসরুদ্ধ্কমর্ওর্টিমক্তাটকময্থাকল।্এর্আমগ্ক নই্
ও্আজকািামনর্থাকার্অটভজ্ঞতা্িমলটন।্সামানয্ টিরটতর্পর্ভময্ভময্হারটমওন্
টজজ্ঞাসা্করল,্ও ামন্টক্ভযািহ্িযাপার,্হযাটিি্প্রশ্ন্করল। 
 
বতামামির্ বকান্ ধারণাই্ বনই,্ িান্তভামি্ িলল্ হযাটিি।্ ওরকম্ বকান্ জাযগায্ এর্
আমগ্োইটন,্বভমিটেলাম্পাগল্হময্োি।্মমনর্বভতমর্সি্ভযািহ্িযাপার্সযাপার্
হটেল…্ বেটিন্আমামক্ বহাগািজস্ বথমক্ বির্ কমর্ বিযা্ হল…্ বসটিন্আমার্ িািা্
মারা্বগমলন…্ঐটিন্নরমিিমক্বেমত্টিমত্হমযটেল 
 
পাটনমত্ভমর্এল্ওর্বচা ।্নরমিি,্টিশু্ড্রাগন,্হযাটগড্র্টজমতটেল্তামসর্ব লায। 
 
টকেুটিন্পমর্তুটম্মমন্করমত্পারমত্না্তুটম্বক।্বিঁমচ্থাকার্বকান্অথজই্বতামার্
কামে্আর্থাকত্না।্আটম্সি্সময্আিা্করতাম্বেন্ঘুমমর্মমধযই্মৃতুয্হয্ওরা্
ে ন্আমামক্বেমড্টিল,্আমার্বেন্নতুন্জন্ম্হল,্সিটকেু্আিার্িনযার্মত্টফমর্
এল,্আমার্মমনর্ওিাই্টেল্সিমচময্ভামলা্অিস্থা।্মমন্বর ,্টিমমন্টাররা্আমামক্
বেমড্বিযার্িযাপামর্বমামিই্আিহী্টেমলা্না। 
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টকন্তু্তুটম্বতা্টনমিজাষ্্টেমল!্িলল্হারটমওন। 
 
নাক্টিময্িব্দ্করল্হযাটিি। 
 
তুটম্কী্ মমন্কর্ওমির্ টকেু্এমস্ োয?্ওরা্ওসি্পাত্তা্ বিয্ না।্ েতটিন্পেজন্ত্
ও ামন্কমযকি্মানুষ্্িটে্রমযমে্এিং্তামির্ বভতর্ বথমক্ সুম র্সি্ বিাধ্ বির্
কমর্টনমত্পারমে্ওরা,্ভামিই্না্বক্বিাষ্ী্আর্বক্টনমিজাষ্। 
 
কমযক্ মুহূমতজর্ জনয্ চুপ্করল্ হযাটিি,্ ওর্ হামতর্ চামযর্ বপযালার্ টিমক্তাটকময্
আমে।্তারপমর্আিার্িান্তভামি্িলল,্ভািটেলাম্িাকটিকমক্বেমড্বিি্টক্না্ওমক্
উটডময্বিি্টকন্তু্কীভামি্একিা্টহমপাটফমক্বিাঝামিা্বে্ওর্পাটলময্থাকা্িরকার?্
এিং-এিং্আইন্ভাঙার্িযাপামরও্আটম্ভয্পাটে…্ওমির্ টিমক্ মু ্ তুমল্তাকাল্
হযাটিি,্গাল্বিময্পাটন্পডমে।্আটম্আর্ক নই্আজকািামন্টফমর্বেমত্চাই্না। 
 
*** 
 
হযাটিমির্ও ামন্োওযা্আনমের্হযটন্টকন্তু্রন্এিং্হারটমওন্বেিা্আিা্কমরটেল্
বসিাই্হমযমে।্হযাটর্অিিয্ব্ল্যামকর্কথা্ভুমল্োযটন,্টকন্তু্হযাটিিমক্মামলায্টিজযী্
হমত্সাহােয্করমত্হমল্সি্সময্প্রটতমিাধ্বনযার্কথা্ভািা্োয্না।্বস,্রন্এিং্
হারটমওন্ পরটিন্ লাইমব্রটরমত্ বগল,্ কমনরুমম্ টফমর্ এল্ অমনকগুমলা্ িই্ টনময,্
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এগুমলা্ িাকটিমকর্ িযাপামর্ মামলায্সাহােয্করমত্পামর।্ টতনজন্আগুমনর্সামমন্
িমস্ধুমলামা া্িইগুমলার্পাতা্উটল্টময্এই্ধরমনর্জম্ভ্সম্পমকজ্টি যাত্মামলাগুমলা্
বি মত্লাগল,্সময্সময্প্রাসটিক্টকেু্বপমল্টনমজরা্আমলাচনা্কমর্টনত। 
 
এই্ বে্ এ ামন্ বি া্ োমে্ …্ ১৭২২্ সামল্ একিা্ মামলা্ হমযটেল্ টকন্তু্ ত ন্
টহমপাটিফিামক্সাজা্বিযা্হমযটেল–ওহহ্বি ্ওরা্ওমক্টক্কমরমে,্অসহয–। 
 
এিাও্ সাহােয্ করমত্ পামর,্ বি –১২৯৬্ সামল্ একজনমক্ বমমর্ বফমলটেল্ একিা্
মযাটন্টমকা্টকন্তু্ওরা্টিচামর্ওিামক্বেমড্টিমযটেল–ওহ–না,্বেমড্টিমযটেল্কারণ্ওর্
কামে্বেমত্সিাই্ভয্বপত 
 
ইমতামমধয,্অপূিজ্ সুেরভামি্প্রাসািিামক্সাজামনা্হমলা্ টেসমাস্উপলমষ,্ টকন্তু্ ুি্
কম্ োত্র্ টেল্ সু্কমল।্কটরমিার্ বথমক্কাগমজর্ টফতা্আর্ টচরহটরৎ্পরজীিী্ বগািা্
ঝুটলময্বিযা্হমযটেল,্বোদ্ধামির্িমমজর্বভতর্বথমক্রহসযময্আমলা্এিং্বিিহল-এর্
বভতমর্ িরািমরর্মত্ ১২টি্ টেসমাস্ গাে্ বসানালী্তারায্ চকমক্করমে।্ মজািার্
 ািামরর্ সুগন্ধীমত্ কটরমিার্ ম্ ম্ করমে।্ এিং্ টেসমামসর্ সন্ধযায্ এই্ গন্ধ্ এত্
বজারামলা্ হময্ বগল্ বে্স্কযািাসজও্রমনর্পমকি্ বথমক্ মু ্িার্কমর্নাক্ টিময্গন্ধ্
বিমন্টনল। 
 
টেসমাস্সকামল্রমনর্বোঁডা্িাটলমি্ঘুম্ভাঙল্হযাটরর। 
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ওহ্!্উপহার! 
 
হযাটর্ হাত্ িাটডময্ চিমািা্ টনময্ বচাম ্ টিল,্আমধা্অন্ধকামর্ টিোনায্পামযর্কামে্
অমনকগুমলা্ পামসজমলর্ একটি্ সূ্তপ্ বি মত্ বপল।্ রন্ এরই্ মমধয্ টনমজর্ পামসজমলর্
কাগজ্টেঁডমত্শুরু্কমরমে। 
 
মামযর্কাে্বথমক্আমরকিা্জাম্পার্আিার্বমরন্রমঙর্বিট ্তুটম্টক্বপমযমে। 
 
হযাটরও্ বপমযমে।্ টমমসস্ উইজটল্ ওর্ জনয্ িকিমক্ লাল্ রমঙর্ একিা্ জাম্পার্
পাটিমযমেন,্ ওিার্ সামমন্ টিটফন্ডামরর্ টসংহ্আঁকা,্ ঘমর্ িানামনা্ অমনকগুমলা্ টপিা,্
টকেু্টেসমাস্বকক্এক্িাক্স্িািাম।্এসি্একপামি্সটরময্রা মতই্বস্বি ল্টনমচ্
একিা্লম্বা্পাতলা্পযামকি্পমড্আমে। 
 
ওিা্কী?্রন্িলল,্ওর্হামত্একমজাডা্বমরন্রমঙর্নতুন্বমাজা। 
 
জাটন্না 
 
হযাটর্পামসজলিা্  ুমল্বফলল্এিং্চমৎকার্চকচমক্ব্রুমটিক্টিোনায্গটডময্পডল,্
হা্হময্বগল্হযাটরর্মু িা।্রন্ওর্বমাজািা্বফমল্টিময্এক্লামফ্সামমন্চমল্এল। 
 
আমার্টিশ্বাসই্হমে্না,্ভাঙা্গলায্িলল। 
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এিা্একিা্ফাযারমিাল্ট,্ িাযগন্অযাটলমত্ বি া্ হযাটরর্ স্বমের্ব্রুমটিক।্ হযামন্ডলিা্
চকচক্ করমে।্ ওিা্ বেন্ কাঁপমে্ এিং্ বেমড্ বিযার্ পর্ বকানরকম্ সাহােয্ োডাই্
িূমনয্ভাসমে্ টিক্ওর্ টনমজর্উচ্চতার্মামপ।্ওর্ বচা ্ ঘুমর্এল্উপমরর্ বসানালী্
বরটজমস্ট্রিন্নাম্বার্বথমক্এমকিামর্টনমচর্মসৃণ্সমান্করা্িাচজ-এর্কটচ্িামল। 
 
বক্পাটিমযমে্এিা?্রন্টজজ্ঞাসা্করল্চাপা্গলায। 
 
বি ্বতা্বকান্কািজ্আমে্টক্না,্িলল্হযাটর। 
 
রন্ফাযারমিামল্টর্উপমরর্রয্াটপংিা্টেঁমড্বফলল। 
 
টকেু্বনই!্টিশ্বাস্কমরা,্এত্ রচ্বক্করল? 
 
আো,্িলল্হযাটর,্হতিাক্হময্বগমে্ও,্আটম্িাটজ্ধমর্িলমত্পাটর্িাসজটলরা্ওিা্
পািাযটন। 
 
আটম্ িাটজ্ ধমর্ িলমত্ পাটর্ িাম্বলমিার্ পাটিমযমেন,্ িলল্ রন,্ ও্ ফাযারমিাল্টিার্
চারপামি্ হাঁিমে,্প্রমতযকটি্ ইটঞ্চ্  ুটিময্  ুঁটিময্ বি মে।্ মমন্আমে্ বতামামক্অিৃিয্
হময্োওযার্জামাও্বিনামম্উটনই্পাটিমযটেমলন। 
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ওিা্ আমার্ িািার্ টেল্ েটিও,্ িলল্ হযাটর।্ িাম্বলমিার্ শুধু্ ওিা্ আমার্ কামে্
উত্তরাটধকার্টহমসমি্পাটিময্টিমযমেন।্টতটন্টনশ্চযই্আমার্জনয্একি্গযাটলযন্ রচ্
করমিন্না।্টতটন্োত্রমিরমক্এরকম্মূলযিান্উপহার্বিমিন্না। 
 
বস্ কারমণই্ বতা্ িলমিন্ না্ বে্ টতটন্ টনমজই্ ওিা্ টিমযমেন!্ িলল্ রন।্ েটি্
মযালফমযর্মমতা্বকউ্িমল্বে্টতটন্পষপাটতত্ব্করমে।্বহ,্হযাটর–্রন্টিকি্একিা্
হাটস্টিল,্মযালফয!্এিা্ও্বি মল্বে্টক্করমি!্শুমযামরর্মমতা্অসুস্থ্হময্োমি!্
এিা্একিা্আন্তজজাটতক্মামনর্ব্রুম,্অিিযই! 
 
আটম্টিশ্বাসই্করমত্পারটে্না,্হযাটর্টিড্টিড্কমর্িলল,্ফাযারমিামল্টর্গাময্হাত্
িুলামে্বস,্হযাটরর্বিমি্িমস্হাসমে্রন,্হাসমে্মযালফমযর্কথা্বভমি।্বক–? 
 
আটম্জাটন,্িলল্রন,্টনমজমক্সামমল্টনল্বস।্আটম্জাটন্বক্হমত্পামর–লুটপন! 
 
কী?্িলল্হযাটর,্এ ন্বস্টনমজই্হাসমত্শুরু্কমরমে।্লুটপন?্বিান,্েটি্তার্কামে্
অত্বসানা্থাকত,্তাহমল্টনমজর্জমনয্নতুন্বপািাক্টকনমত্পারমতন। 
 
হযাঁ,্ টকন্তু্উটন্ বতামামক্পেে্কমরন্িলল্রন।্এিং্ে ন্ বতামার্ টনম্বাসিা্গুমডা্
গুমডা্হময্বগল্ত ন্টতটন্ও ামন্টেমলন্না,্সি্শুমন্টস্থর্করমলন্িাযাগন্অযাটলমত্
টগময্বতামার্জনয্এিা্টনময্আসমিন। 
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টতটন্ টেমলন্না্ মামন,্ টক্ বিাঝামত্ চাে?্িলল্হযাটর।্আটম্ে ন্মযাচ্ ব লটেলাম্
টতটন্বতা্ত ন্অসুস্থ্টেমলন। 
 
বিি,্ টতটন্ বতা্ হাসপাতামল্ টেমলন্ না,্ রন্ িলল।্ আটম্ ও ামন্ টেলাম,্ বিিপযান্
পটরষ্কার্কমরটে,্মমন্আমে্বসইমপর্টিমিনিন? 
 
হযাটর্ভ্রূ্কঁুচমক্রমনর্টিমক্তাকাল। 
 
আমার্মমন্হয্না্এরকম্একিা্িাটম্টজটনস্বকনার্সামথজ্লুটপমনর্রমযমে। 
 
বতামরা্িুজন্কী্টনময্হাসে? 
 
হারটমওন্ ঢুকল্ ঘমর,্ পরমন্ বড্রটসং্ গাউন্ হামত্ কুকিযাংকস,ওিামক্  ুি্ মন্ মরা্
বি ামে। 
 
ওমক্এ ামন্এমনা্না!্রন্িলল,্টিোনার্উপর্বথমক্তাডাতাটড্কমর্স্কযািাসজমক্ও্
টনমজর্পাজামার্পমকমি্ঢুটকময্টিল।্টকন্তু্হারটমওন্ওর্কথা্বেন্শুনমত্পাযটন্বস্
টসমাস-এর্িূনয্টিোনায্কিযাংকমক্নাটমময্বরম ্অপলক্বচাম ্মু ্হা্কমর্তাটকময্
রমযমে্ফাযারমিামল্টর্টিমক। 
 
ওহ্,্হযাটর!্বতামামক্বক্পািাল্ওিা? 
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বকান্ধারণাই্বনই,্িলল্হযাটর।্এিার্সমি্বকান্কািজ্িা্অনয্টকেু্বনই। 
 
এই্ িমর্হারটমওন্অিাকও্হমলা্না্উমত্তটজতও্হমলা্না।্উমল্টা্ মু ্বিজার্হময্
বগল্এিং্বিাঁি্কামমড্ধরল্বস। 
 
বতামার্হমলািা্কী?্িলল্রন। 
 
আটম্জাটন্না,্িলল্হারটমওন্ধীমর্ধীমর।্এিা্একিু্অদু্ভত্তাই্না?্আটম্িলমত্
চাটে্এিা্ ুি্ভামলা্ব্রুম্তাই্না? 
 
হতাি্হময্িীঘজশ্বাস্োডল্রন। 
 
এিাই্সিমচময্ভামলা্ব্রুম,্হারটমওন,্বস্িলল। 
 
তাহমল্এিা্টনশ্চযই্ ুি্িাটম 
 
সম্ভিত্টিথাটরনমির্সিার্ব্রুম্বোগ্করমল্বে্িাম্হমি্তার্বচময্বিটি,্িলল্রন,্
 ুটি্বস। 
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বিি্এরকম্একিা্িাটম্টজটনস্হযাটরমক্বক্পািামলা,্এিং্জানমতও্বিমি্না্বে্বস্
পাটিমযমে?্িলল্হারটমওন। 
 
তামত্কী্আমস্োয?্অসটহষু্ণভামি্িলল্রন।্হযাটর,্আটম্একিু্ওিা্চডমত্পাটর?্
পাটর? 
 
আটম্মমন্কটর্না্এ নই্কামরা্এিা্চডা্উটচত!্তীক্ষ্ণ্স্বমর্িলল্হারটমওন। 
 
হযাটর্এিং্রন্তাকাল্ওর্টিমক। 
 
হযাটর্বতামার্টক্মমন্হয্এিা্টিময্কী্করমি–ঘর্ঝাডু্বিমি?্িলল্রন। 
 
টকন্তু্ হারটমওন্ জিাি্ বিযার্ আমগই,্ টসমাস-এর্ টিোনার্ উপর্ বথমক্ এক্ লামফ্
কুকিযাংক্রমনর্িুমকর্উপর্লাটফময্পডল। 
 
ওমক-এ ান–বথমক–টনময–োও!্ টচৎকার্ কমর্ উিল্ রন,্ এক্ থািায্ রমনর্ পাজামা্
টেঁমড্ বফমলমে্ কুকিযাংক্ আর্ ওর্ কাঁমধর্ উপর্ টিময্ এক্ লামফ্ পাটলময্ বগল্
স্কযািাসজ।্স্কযািামসজর্বলজিা্ধমর্বফলল্রন্আর 
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েুকিযাংকমক্ লষয্ কমর্ েুডল্ এক্ লাটথ,্ ওিা্ বিডালিার্ গাময্ না্ বলমগ্ হযাটরর্
টিোনার্বিমষ্্ট্রাংকিায্বলমগ্ওিা্পডল্রমনর্পামযর্ওপমর।্িযথায্লাটফময্উিল্
রন। 
 
হিাৎ্েুকিযাংমকর্গাময্বলামগুমলা্ াডা্হময্বগল।্রুমমর্বভতর্অস্পষ্ট্টকন্তু্তীক্ষ্ণ্
িাঁটির্িব্দ্বিানা্বগল।্আংকল্ভারনমনর্পুরমনা্বমাজা্বথমক্পমকি্টসমকামস্কাপিা্
পমড্টগময্বমমঝমত্ঘুরমে্আর্চকচক্করমে। 
 
আটম্ওিার্কথা্ভুমলই্টগমযটেলাম!্হযাটর্িলল,্নুময্টসমকামস্কাপিা্তুমল্টনল।্েটি্
উপায্থামক্ওই্ধরমনর্বমাজা্আটম্পটর্না…। 
 
ওর্হামতর্তালুমত্টমমকামস্কাপিা্ঘুরমে্আর্িাঁটি্িাজামে।্ফসফস্আওযাজ্করমে্
কিযাংকস,্আর্থুথু্বফলমে। 
 
ওই্ টিডালিামক্ এ ান্ বথমক্ টনময্ োও্ হারটমওন,্ টষপ্ত্ হময্ িলল্ রন;্ হযাটরর্
টিোনায্ িমস্ পামযর্ আঙুল্ মাটলি্ করমে্ ও।্ ওিামক্ আিটকময্ রা মত্ পার্ না?্
হারটমওন্রুম্বেমড্বিটরময্বগল,্কিযাংমকর্হলুি্বচা গুমলা্টিতৃষ্ণার্িৃটষ্টমত্রমনর্
টিমক্তাটকময্রইল্বেমত্বেমত। 
 
টেমকামস্কাপিামক্ বমাজার্ বভতমর্ভমর্ট্রাংমক্ েুঁমড্মারল্হযাটর।্এ ন্ঘমরর্ বভতর্
একিাই্আওযাজ্ রমনর্ বগাঙাটন্ এিং্ রামগর।্ স্কযািাসজ্ গুটিসুটি্ হময্ রমনর্ হামত।্
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অমনক্টিন্পর্হযাটর্স্কযািাসজমক্বি ল্এিং্এক্সমমযর্নািুস্নুিুস্এই্ইঁিুরিামক্
এ ন্ওর্কামে্মমন্হল্হাটিসার,্গা্বথমক্বলামও্পমড্বগমে। 
 
ওমক্ ুি্সুস্থ্মমন্হমে্না,্তাই্না?্হযাটর্িলল। 
 
ওর্ওপর্ ুি্চাপ্পমডমে!্ও্ ুিই্ভামলা্থাকমি্েটি্ওই্হতভাগা্বিডালিা্ওমক্
জ্বালাতন্না্কমর! 
 
হযাটরর্মমন্আমে্মযাটজকযাল্বমনামগটরমত্ওই্মটহলা্িমলটেমলন্ইঁিুর্মাত্র্টতন্িের্
িাঁমচ,্ ওর্এ ন্ মমন্ হমে্স্কযািামসজর্ েটি্ বকান্ লুকমনা্ িটক্ত্ না্ থামক্তাহমল্ও্
জীিমনর্ বিষ্্ টিমক্ এটগময্ োমে।্ এিং্ েটিও্ রন্ সিসময্ িমল্ স্কযািাসিা্ বকান্
কামজর্না,্টিরটক্তকর,্তিুও্ওিা্েটি্না্থামক্তমি্রন্ ুিই্মমজাহত্হমি। 
 
পরটিন্ সকামল্ টিটফন্ডর্ কমনরুমম্ টেসমাস্ টনময্  ুি্ উৎসাহ্ বি া্ োযটন।্
কুকিযাংকসমক্হারটমওন্তার্রুমম্িন্ধ্কমর্এমসমে,্টকন্তু্রন্বে্ওমক্লাটথ্মারমত্
বচমযটেল্ তামত্ বস্ ত নও্ বষমপ্ আমে;্ অনযটিমক্ রনও্ টষপ্ত্ হময্ আমে্ কারণ্
কিযাংকস্ আিারও্ স্কযািাসজমক্ ব ময্ বফলমত্ বচমযটেল।্ ওমির্ িুজমনর্ মমধয্ টমল্
কটরময্টিমত্টগময্িযথজ্হময্হযাটর্বচষ্টািাই্িাি্টিল।্এ ন্বস্ফাযারমিাল্টিা্পরীষা্
করার্ কামজ্ িযস্ত,্ ওিামক্ বস্ সমি্ কমর্ কমন্ রুমম্ টনময্ এমসমে।্ বকান্ একিা্
কারমণ্এিা্হারটমওনমক্স্বটস্ত্টিমে্না;্বস্অিিয্টকেু্িলল্না,্টকন্তু্েমিার্টিমক্
বকমন্বেন্িৃটষ্টমত্তাটকময্আমে। 
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লামঞ্চর্সময্ওরা্ বিিহমল্ টগময্ বি ল্হাউমজর্ বিটিলগুমলা্আিার্ বিযামলর্সমি্
লাগামনা,্এিং্হমলর্মাঝ ামন্িার্জন্িসমত্পামর্এমন্একিা্ বিটিল্সাজামনা।্
প্রমফসর্িাম্বলমিার,্ মযাকমগানাগল,্ বেইপ,্স্প্রাউি্এিং্ টলিউইক্ও ামন্ রমযমেন,্
বকযারমিকার্টফলচও্রমযমে।্মাত্র্টতনজন্োত্র;্িুজন্অতযন্ত্নাভজাস্প্রথম্ইযামরর্
এিং্একজন্টিথাটরন-এর্পঞ্চম্িমষ্জর্বগামডামুম া্োত্র। 
 
বমটর্ টেসমাস!্ িলমলন্ িাম্বলমিার,্ হযাটর্ রন্ আর্ হারটমওন্ বিটিলিার্ কামে্
বপৌঁোল।্বেমহতু্আমরা্মাত্র্কমযকজনই্রমযটে,্হাউজ্বিটিল্িযিহার্করািা্বিাকাটম্
হমি্িমস্পড! 
 
হযাটর,্রন্এিং্হারটমওন্বিটিমলর্প্রামন্ত্পািাপাটি্িসল। 
 
পিকা!্ উৎসামহর্ সময্ িলমলন্ িাম্বলমিার,্ বেইপমক্ রূপালী্ একিা্ পিকার্ প্রান্ত্
ধটরময্ টিমলন,্অটনো্সমেও্বেইপ্বসিা্ টনমলন।্টিকি্িমব্দ্পিকািা্বফমি্বগল,্
বিটরময্এল্িাইটনমির্িডসড্বচা া্হযাি–ওিার্মাথায্রমযমে্একিা্িকুটন। 
 
িৃিযটি্বিম ্বিাগামিজর্কথা্মমন্পডমতই্হযাটর্তাকাল্রমনর্টিমক্এিং্ওরা্িুজমনই্
হাসল্টনঃিমব্দ;্বেইমপর্মু িা্সরু্হময্বগল,্হযািিা্উটন্বিমল্টিমলন্িাম্বলমিামরর্
টিমক,্টনমজর্হযামির্জাযগায্ওিা্পমর্বফলমলন্টতটন। 
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শুরু্কর!্সকমলর্উমেমিয্িলমলন্িাম্বলমিার। 
 
হযাটর্আলুর্ বরাি্ াটেল্ে ন,্ত ন্ বিিহমলর্িরজা্আিার্  ুমল্ বগল।্ বভতমর্
আসমেন্ প্রমফসর্ টট্রলটন,্ ওমির্ টিমক,্ বেন্ চাকায্ চমড।্ সিুজ্ বপািাক্ পরমন,্
চকচমক্বেন্একিা্িডসড্ড্রাগনলাই। 
 
টসটিল,্টক্চমৎকার!্িলমলন্িাম্বলমিার্িাঁটডময। 
 
আটম্ টেিামলর্মমধয্ টিময্ বি টেলাম,্িলমলন্প্রমফসর্ টট্রলটন,্ওর্রহসযমযী্স্বমর্
বেন্ অমনক্ িূর্ বথমক,্ এিং্ টিস্মময্ বি লাম্ একা্ একা্ লাঞ্চ্  াওযা্ বেমড্আটম্
আপনামির্সমি্চমল্এমসটে।্ভামগযর্ টনমিজি্অস্বীকার্করার্আটম্ বক?্সমি্সমি্
আটম্চমল্এমসটে,্তমি্বিটরমত্আসার্জনয্ষমা্চাটে। 
 
টনশ্চযই,্টনশ্চযই,্িলমলন্িাম্বলমিার,্ওর্বচা ্টমিটমি্করমে।্আপনার্জনয্একিা্
বচযার্টনময্আটস 
 
এিং্সটতয্সটতয্মধয্িাতামস্োিুর্কাটি্ ঘুটরময্ টতটন্একটি্বচযার্বিমন্আনমলন,্
প্রমফসর্ বেইপ্ এিং্ প্রমফসর্ মযাকমগানাগল্ এর্ মাঝ ামন্ ধপ্ কমর্ পডার্ আমগ্
বচযারিা্কমযকিার্ঘুটরময্টনমলন।্প্রমফসর্টট্রলটন্অিিয্িলমলন,্না।্তার্িড্িড্
বচা ্ বজাডা্ বিটিমলর্ চারটিক্ ঘুরমে্ এিং্ হিাৎ্ একিা্ আমস্ত্ কমর্ আতজটচৎকার্
করমলন্টতটন। 
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আটম্সাহস্পাটে্না,্বহিমািার!্েটি্আটম্বিটিমল্িটস্তাহমল্আমরা্বতরজন্হময্
োি!্এর্বচময্িুভজামগযর্আর্টক্হমত্পামর!্ক নই্ভুমল্োমিন্না্ে ন্বতর্জন্
একসমি্ ায্ত ন্সিমচময্আমগ্বে্বিটিল্বেমড্ওমি্বস্মারা্োয। 
 
আমরা্এ্ ঝঁুটকিা্ বনি,্ টসটিল,্ িলমলন্প্রমফসর্ মযাগমগানাগল্অধধমেজর্সমি।্ িস,্
িাটকজিা্পাথমরর্মত্িাণ্ডা্হময্োমে। 
 
প্রমফসর্টট্রলটন্একিু্ইতস্তত্কমর্িসমলন,্বচা ্িন্ধ্এিং্মু িা্বজার্কমর্বেন্িন্ধ্
কমর্রা া,্বেন্বিটিমলর্উপমর্িাজ্পমড্রমযমে।্প্রমফসর্মযাগমগানাগল্চামচ্টনময্
কামের্সুযপ্বিান-এ্বিািামলন। 
 
বিি,্টসটিল? 
 
প্রমফসর্টট্রলটন্ওর্চষু্এটডময্বগমলন।্আিার্চারটিক্তাটকময্িলমলন,্টকন্তু্টপ্রয্
প্রমফসর্লুটপন্বকাথায? 
 
বিচারা্আিার্অসুস্থ্হময্পমডমেন,্িলমলন্িাম্বলমিার,্োর্োর্ াওযার্বনযার্জনয্
ইিারা্করমলন্টতটন।্টেসমামসর্টিমনই্এমন্হমি্এিা্ ুিই্িুঃ জনক। 
 
টকন্তু্আপটন্বতা্ইমতামমধযই্বসিা্জানমতন,্টসটিল?্িলমলন্প্রমফসর্মযাগমগানাগল। 
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প্রমফসর্টট্রলটন্িীতল্িৃটষ্টমত্তাকামলন্প্রমফসর্মযাগমগানাগমলর্টিমক। 
 
টনশ্চযই্আটম্জানতাম,্ টমনারভা,্ িলমলন্ টতটন্িান্তভামি।্ টকন্তু্ বকউই্এিা্জাটহর্
কমর্ না্ বে্ বস্ সিজান্তা।্ অমনক্সমযই্আটম্এমন্ভাি্ বি াই্ বে্আমার্ বকান্
অন্তিৃজটষ্ট্বনই,্বেন্অমনযরা্এমত্ঘািমড্না্োয। 
 
এ্টিময্অমনক্টকেু্বিাঝা্বগল,্কািাকাি্ভামি্িলমলন্প্রমফসর্মযাকমগানাগল। 
 
হিাৎ্কমরই্প্রমফসর্টট্রলটনর্স্বমরর্রহসযমযতা্কমম্বগল। 
 
েটি্আপটন্ জানমতই্ চান,্ টমনারভা,্ তাহমল্ িলটে,্আটম্ বি মত্ বপমযটে্ প্রমফসর্
লুটপন্ বিটিটিন্আর্আমামির্ সমি্ বনই।্ উটন্ টনমজও্ বেন্ সমচতন্ বে্ তার্ টিন্
ফুটরময্এমসমে।্আটম্ে ন্টেিাল্িমল্তার্ভটিষ্যৎ্বি মত্বচমযটেলাম্টতটন্বিৌমড্
চমল্বগমলন–। 
 
কেনা্করন,্শুষ্ক্স্বমর্িলমলন্প্রমফসর্মযাকমগানাগল। 
 
আমার্ সমেহ্ আমে,্ িলমলন্ িাম্বলমিার,্ আনমের্ টকন্তু্ উচ্চস্বমর,্ ফমল্ প্রমফসর্
মযাকমগানাগল্এিং্ টট্রলটনর্আমলাচনার্সমাটপ্ত্ হময্ বগল।্ বে্প্রমফসর্ লুটপন্ বকান্
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আশু্ টিপমির্ মুম ্ রমযমেন।্ বসমভরাস,্ আপটন্ কী্ তার্ জনয্ আিারও্ বপািন্
িাটনমযমেন? 
 
হযাঁ,্বহিমািার,্িলমলন্বেইপ। 
 
বিি,্ িলমলন্িাম্বলমিার।্তাহমল্ বেমকান্ মুহূমতজ্ টতটন্ভামলা্ হময্উিমিন্ বিমরক,্
ওই্টচমপালাতাসিা্টনমযমো?্িারুণ্হমযমে। 
 
প্রথম্িমষ্জর্ োত্রটি্এমকিামর্লাল্ হময্ বগল,্ হাজার্ বহাক্িাম্বলমিার্সরাসটর্ওর্
সমি্কথা্িমলমে,্কাঁপা্কাঁপা্হামত্আমরা্সমসজ্তুমল্টনল্বস। 
 
টেসমাস্টিনার্প্রায্বিষ্্হময্োওযা্পেজন্ত্প্রমফসর্টট্রলটন্স্বাভাটিক্থাকমলন।্িুই্
ঘণ্টা্পর।্হযাটর্এিং্রন্ত নও্মাথায্পিকার্হযাি্পরমন,্বপি্ভটতজ্ ািার,্উমি্
িাঁডামলা। 
 
মাই্টিযার!্বতামামির্িুজমনর্মমধয্বক্আমগ্আসন্বেমডমো? 
 
জাটন্না,্িলল্রন,্অপ্রটতভভামি্বচময্রইল্হযাটরর্টিমক। 
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এমত্ বকান্ পাথজকয্ হমি্ িমল্ আমার্ মমন্ হয্ না,্ িীতল্ স্বমর্ িলমলন্ প্রমফসর্
মযাকমগানাগল,্ েটি্না্িরজার্িাইমর্মাথা্কািার্জনয্ বকান্পাগল্জিাি্িাঁটডময্
থামক। 
 
রন্হাসল।্প্রমফসর্টট্রলটনমক্ষুব্ধ্মমন্হল। 
 
আসমো?্হারটমওনমক্টজজ্ঞাসা্করল্হযাটর। 
 
না,্ টিড্ টিড্ কমর্ িলল্ হারটমওন।্ আটম্ প্রমফসর্ মযাকমগানাগমলর্ সমি্ দ্রুত্
কমযকটি্কথা্বসমর্টনমত্চাই। 
 
সম্ভিত্ ও্ বি মত্ চায্ টতটন্আর্ বকান্ ক্লাস্ বনমিন্ টক্ না,্ হাই্ তুমল্ িলল্ রন,্
এন্ট্রাে্হমলর্টিমক্বেমত্বেমত। 
 
েটির্ ফুমিার্ কামে্ ে ন্ বপৌঁেল্ বি ল্ সযার্ কযামিাগান্ কমযকজন্ সাধুমক্ টনময্
টেসমাস্ পাটিজ্ করমে।্ আরও্ রমযমেন্ বহাগািজমসর্ কমযকজন্ সামিক্ বহি্ মািার্
এিং্তার্বমািামসািা্বঘাডার্িাচ্চািা।্ওমির্উমেমিয্বিাি্করমলা্সযার্কযামিাগান। 
 
বমটর–টহক–টেসমাস!্পাসওযািজ? 
 
স্কাটভজ্কার,্িলল্রন। 
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এিং্আপনামকও্ তাই,্ সযার!্ গজজন্ কমর্ উিমলন্ সযার্ কযামিাগান,্ েটিিা্ সামমনর্
টিমক্ঘুমর্বগল্ওমিরমক্বভতমর্ঢুকমত্বিযার্জনয। 
 
বসাজা্ তার্ রুমম্ বগল্ হযাটর,্ ফাযারমিাল্ট্ আর্ ওর্ জন্মটিমন্ হারটমওমনর্ বিযা্
ব্রুমটিক্সাটভজটসং্ টকিিা্ টনময্ টনচ্তলায্এল।্ফাযারমিাল্টিামক্টকেু্একিা্করার্
বচষ্টা্করল;্অিিয্ওিার্ বকান্িা া্ বিঁমক্ বনই্ বে্োিমত্হমি্এিং্হাতলিা্এত্
চকচমক্ বে্ নতুন্কমর্পটলি্করার্ বকান্ মামনই্ হয্ না।্ বস্আর্রন্ িমস্ িমস্
প্রিংসার্িৃটষ্টমত্ওিামক্বি ল,্েটির্ফুমিািা্ ুমল্বগল,্বভতমর্এল্হারটমওন্সমি্
প্রমফসর্মযাকমগানাগল। 
 
েটিও্প্রমফসর্মযাকমগানাগল্টিটফনির্হাউমজর্প্রধান,্এর্আমগ্একিার্মাত্র্হযাটর্
তামক্কমনরুমম্ বিম মে,্তাও্একটি্ িুঃ জনক্ বঘাষ্ণা্ বিযার্জনয।্ বস্এিং্রন্
এক্পলমক্তাটকময্থাকল্প্রমফসমরর্টিমক,্হামত্ধরা্ফাযারমিাল্ট।্হারটমওন্ওমির্
পামি্এল,্িসল,্হামতর্কামের্িইিা্টনময্ওিার্বপেমন্মু ্লুকাল। 
 
তাহমল্ এিাই্ বসিা?্ প্রমফসর্ মযাকমগানাগল্ িলমলন,্ বহঁমি্ আগুমনর্ কামে্ টগময্
ফাযারমিামল্টর্ টিমক্তাটকময্থাকমলন।্ টমস্বিঞ্জার্এই্মাত্র্আমামক্জানামলন্বে,্
পিার,্বতামামক্একটি্ব্রুমটিক্পািামনা্হমযমে। 
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হযাটর্এিং্ রন্ হারটমওমনর্ টিমক্তাকাল।্ওরা্ বি মত্পামে্ িইিার্আডামল্ওর্
কপালিা্লাল্হময্বগমে,্িইিা্অিিয্উমল্টাভামি্ধরা। 
 
বি মত্পাটর?্িলমলন্প্রমফসর্মযাকমগানাগল,্জিামির্জনয্অমপষা্না্কমর্ টতটন্
ওমির্হাত্বথমক্ফাযারমিাল্টিা্বিমন্টনমলন।্হাতল্বথমক্িা ার্মাথা্পেজন্ত্ভামলা্
কমর্পরীষা্করমলন।্হুম,্এিং্এর্সমি্বকান্টকেুই্বল া্বনই,্পিার?্বকান্কািজ?্
বকান্ধরমনর্টচটি? 
 
না,্ফাঁকা্স্বমর্িলল্হযাটর। 
 
হু্…্িলমলন্প্রমফসর্মযাকমগানাগল।্ বিি,্আটম্ িুঃট ত্এিা্আমামক্ টনময্ বেমত্
হমে,্পিার। 
 
কী–কী?্এক্লামফ্উমি্িাঁডাল্হযাটর।্বকন? 
 
এিা্অলুষমণ্ টক্ না্পরীষা্কমর্ বি মত্হমি,্ িলমলন্প্রমফসর।্অিিয,্আটম্এ্
িযাপামর্ এক্সপািজ্ নই,্ টকন্তু্আটম্ িলমত্ পাটর্ মযািাম্ হুচ্ এিং্ প্রমফসর্ টলিউইক্
এিামক্এমকিামর্ ুমল্বফলমি 
 
 ুমল্বফলমি?্পুনরািৃটত্ত্করল্রন,্বেন্প্রমফসর্মযাকমগানাগল্পাগল্হময্বগমেন। 
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কমযক্সপ্তাহর্বিটি্লাগমি্না,্িলমলন্প্রমফসর।্েটি্বি া্োয্এিা্অলুষমণ্নয্
তাহমল্আিার্বফরত্পামি। 
 
এিার্বকান্সমসযা্বনই!্িলল্হযাটর,্গলার্স্বর্কাঁপমে।্সটতয্প্রমফসর। 
 
তুটম্টকেুই্জানমত্পার্না,্পিার,্িলমলন্প্রমফসর্নরম্গলায,্েতষণ্তুটম্ওিামত্
চমড্ওডার্বচষ্টা্কমরমে,্বেমকান্ভামিই্বহাক,্ওিা্এ ন্আর্সম্ভি্নয,্বে্পেজন্ত্না্
টনটশ্চতভামি্জানা্োমে্বে্ওিা্অলুষমণ্নয।্আটম্বতামামিরমক্সি্সময্অিগটত্
জানামত্থাকি। 
 
ঘুমর্ িাঁটডময্ প্রমফসর্ ফাযারমিাল্টিা্ টনময্ বিটরময্ বগমলন।্ এক্ িৃটষ্টমত্ তার্ টিমক্
তাটকময্রমযমে্হযাটর,্তার্হামত্ত নও্ধরা্পটলমির্টিনিা।্রন্অিিয্সমি্সমি্
হারটমওনমক্আেমণ্করল। 
 
তুটম্আিার্প্রমফসর্মযাকমগানাগমলর্কামে্বিৌড্টগমযটেমল্বকন? 
 
হারটমওন্তার্িইগুমলা্একটিমক্েুঁমড্মারল।্ত নও্ওর্মু ্লাল,্টকন্তু্উমি্িাঁটডময্
রমনর্মুম ামুট ্হমলা। 
 
কারণ,্আটম্মমন্কমরটে-এিং্প্রমফসর্মযাকমগানাগলও্আমার্সমি্একমত–বে্ওই্
মটিকিা্হযাটরমক্পাটিমযমে্সাইটরযাস্ব্ল্যাক! 
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দ্য জপট্রনাি 
 
হযাটর্জামন্ বে্ হারটমওমনর্উমেিয্ভামলা,্ টকন্তু্তামতও্তার্ওর্উপমর্ রাগ্করা্
বথমক্টনমজমক্টিরত্রা মত্পারল্না।্কমযক্ঘণ্টার্জনয্বস্িুটনযার্সিমচময্ভামলা্
ব্রুমমর্ মাটলক্ টেল,্ এ ন্ ওর্ নাক্ গলামনার্ কারমণ,্ বস্ জামন্ না্ এর্ পর্আর্
ক নও্ওিা্বি মি্টক্না।্বস্টনটশ্চত্বে্এ ন্ফাযারমিামল্ট্ ারাপ্টকেু্বনই,্টকন্তু্
টিটভন্ন্ধরমনর্পরীষা্টনরীষার্পর্ওিার্অিস্থা্বে্টক্হমি্বসিা্বকউ্জামন্না। 
 
রনও্ হারটমওমনর্ উপর্ টষপ্ত্ হময্ আমে।্ তার্ ধারণা্ হমে্ একিা্ নতুন্
ফাযারমিাল্টমক্টেঁমড্ ুঁমড্বি া্অপরামধর্বচময্কম্টকেু্নয।্হারটমওন্টনমজ্টিশ্বাস্
কমর্ বস্ ভামলা্ উমেমিযই্ কাজিা্ কমরমে,্ টকন্তু্ তারপরও্ বস্ কমনরুমম্ োওযািা্
এটডময্োমে।্হযাটর্এিং্রন্ধারণা্করল্বে্ বস্লাইমব্রটরমত্আিয্ টনমযমে,্ টকন্তু্
ওরা্ওমক্ টফটরময্আনার্ বচষ্টা্করল্না।্ সু্কমলর্সিাই্নিিমষ্জর্পর্ টফমর্এমলা।্
ওরা্ অিিয্  ুটিই্ হমলা।্ টিটফন্ডর্ িাওযার্ আিার্ আমগর্ মমতাই্ জনিহুল্ এিং্
বকালাহল্মু র্হময্উিল। 
 
িামজ্শুরু্হওযার্আমগর্রামত্হযাটরমক্ ুঁমজ্বির্করল্উি। 
 
টেসমাসিা্ভামলা্ বকমিমে?্ বস্িলল্এিং্তারপর্ বকান্জিামির্জনয্অমপষা্না্
কমর্িসল,্টনচু্স্বমর্আিার্িলল,্টেসমামসর্সময্আটম্টকেু্টিষ্য্টনময্টচন্তাভািনা্
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করটেলাম,্সিজমিষ্্মযাচ্ব লািা্টনময।্েটি্টিমমন্টাররা্পমরর্ব লামতও্আমস…্মামন্
আটম্িলমত্চাটে…্বতামার্িযাপামর্আমরা্ঝঁুটক্িুঝমতই্পারে। 
 
বথমম্বগল্উি্ওমক্বকমন্অদু্ভত্বি ামে। 
 
আটমও্ এিা্ টনময্ ভািটে,্ দ্রুত্ জিাি্ টিল্ হযাটর।্ প্রমফসর্ লুটপন্ িমলমেন্
টিমমন্টারমির্তাডামনার্িযাপামর্টতটন্আমামক্প্রটিষণ্বিমিন।্এ্সপ্তামহই্আমামির্
প্রটিষণ্শুরু্হমি;্উটন্িমলটেমলন্টেসমামসর্পমর্তার্সময্হমি্না। 
 
আহ্,্িলল্উি।্বিি,্বসমষমত্র–টসকার্টহমসমি্আটম্বতামামক্হারামত্চাই্না।্এিং্
তুটম্টক্আমরকটি্নতুন্ব্রুমমর্জনয্অিজার্টিমযমো? 
 
না,্িলল্হযাটর। 
 
টক!্বতামার্তাডাতাটড্করা্উটচত,্তুটম্জান–ওই্শুটিং্িারিা্রয্ামভনক্ল–বির্টিরুমদ্ধ্
টনশ্চযই্তুটম্িযিহার্করমি্না! 
 
টেসমামসর্উপহার্টহমসমি্ও্একিা্ফাযারমিাল্ট্বপমযমে,্িলল্রন। 
 
ফাযারমিাল্ট?্না!্টসটরযাসটল্িলে?্সটতযই্ফাযারমিাল্ট? 
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উমত্তটজত্হমযা্না্অটলভার,্িলল্হযাটর্মু ্ভার্কমর।্এ ন্আর্ওিা্আমার্বনই।্
ওিামক্ িামজযাপ্ত্ করা্ হমযমে।্ এিং্ তারপর্ িযা যা্ করল্ টকভামি্ এ ন্
ফাযারমিাল্টিামক্কুলষমণর্জনয্পরীষা্টনরীষা্করা্হমে। 
 
অশুভ্লষণ?্ওিামক্কীভামি্অশুভ্করা্োমি? 
 
সাইটরযাস্ ব্ল্যাক,্ ক্লান্ত্ স্বমর্ িলল্ হযাটর।্ ও্ আমার্ বপেমন্ বলমগ্ আমে।্ সুতরাং্
প্রমফসর্মযাকমগানাগল্ভািমেন্বে্বসই্ওিা্আমামক্পাটিমযমে। 
 
কু যাত্ একজন্  ুটন্ তার্ টসকামরর্ বপেমন্ বলমগমে্ এই্ তথযিা্ উটডময্ টিময্ উি্
িলল,্টকন্তু্ব্ল্যাক্একিা্ফাযারমিাল্ট্টকনমত্পামর্না!্ওমতা্পালামে্পুমরা্বিি্ওমক্
 ুঁজমে!্বস্কীভামি্বকাযাটলটি্কুইটিচ্সাোইময্বহঁমি্টগময্একিা্ব্রুমটিক্টকনমি? 
 
আটম্জাটন,্িলল্হযাটর,্টকন্তু্মযাকমগানাগল্তিুও্ওিামক্ ুমল্পরীষা্করমত্চান– 
 
ফযাকামি্হময্বগল্উি। 
 
আটম্প্রমফসমরর্সমি্কথা্িলি,্হযাটর,্িলল্উি।্েুটক্তিা্তামক্বিাঝামনার্বচষ্টা্করা্
একিা্ফাযারমিাল্ট্একিা্সটতযকামরর্ফাযারমিাল্ট,্আমামির্িমল্ টতটন্বতা,্আমরা্
েতিা্চাই্ টিটফন্ডর্ টিজযী্ বহাক্ টিক্ততিাই্চান্ েুটক্তিা্ বেন্ িুঝমত্পামরন্ বসিা্
আটম্বচষ্টা্করি্একিা্ফাযারমিাল্ট…। 
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*** 
 
পরটিন্ বথমক্ ক্লাস্ শুরু্ হময্ বগল।্ এই্ জানুযাটরর্ সকামল্ ব ালা্ মামি্ িুই্ ঘণ্টা্
কািামনার্ইো্কামরা্বনই।্টকন্তু্হযাটিি্ওমির্জমনয্সযালামযান্ডার্(টিকটিটক্জাতীয্
প্রাণী)্ ভটতজ্ িনফাযামরর্ আমযাজন্ করল।্ ওরা্ কাি্ আর্ পাতা্ টিময্ আগুনিামক্
টজইময্রা ল্আর্আগুন–টপ্রয্সযালামযান্ডার্আগুমনর্মমধয্কাি্বিময্উিানামা্করল।্
নতুন্িামমজর্টিভাইমনিন্ক্লাসিা্তমতা্মজার্হমলা্না;্প্রমফসর্টট্রলটন্এ ন্তামির্
হস্তমর া্টিষ্য্পডামেন্এিং্হযাটরর্বে্তার্বি া্সিমচময্কম্আযুমর া্রমযমে্এিা্
জানািার্িযাপামর্টতটন্এমকিামরই্সময্নষ্ট্কমরনটন। 
 
হযাটরর্ আিহ্ টিমফে্ এমগনি্ িয্ িাকজ্ আিজস্ ক্লামসর্ িযাপামর;্ উমির্ সমি্
আমলাচনার্পর্বস্চামে্েত্তাডাতাটড্সম্ভি্অযাটন্ট–টিমমন্টার্পািগুমলা্শুরু্করমত। 
 
ও্হযাঁ,্িলমলন্লুটপন,্ক্লামসর্বিমষ্্হযাটর্তামক্তার্প্রটতশ্রুটতর্কথা্স্মরণ্কটরময্
টিমতই।্আো্বিট ্িৃহস্পটতিার্সন্ধযা্আিিায্হমল্বকমন্হয?্মযাটজমকর্ইটতহাস্
ক্লাসরুমিা্বিি্িড্আমামক্ ুি্ভামলাভামি্ টচন্তা্কমর্ টনমত্হমি্ টকভামি্ টক্করি্
আমরা্বতা্আর্প্রাসামির্বভতমর্সটতযকামরর্টিমমন্টার্আনমত্পাটর্না 
 
এ নও্ওমক্অসুস্থ্বি ামে,্তাই্না?্রন্িলল্কটরমিার্টিময্বহঁমি্ টিনামর্বেমত্
বেমত।্বতামার্টক্মমন্হয্ওর্কী্হমযমে? 
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ওমির্বপেন্বথমক্একিা্সরি্এিং্অটস্থর্িাহ্বিানা্বগল।্হারটমওন,্িমসটেল্এক্
প্রস্থ্িমমজর্টনমচ,্ওর্িই্িযামগ্বগাোটেল,্এত্বিটি্িই্বে্িযাগিা্িন্ধ্হটেল্না। 
 
তুটম্আমামির্উমেমিয্িাহ্িাহ্করটেমল্বকন?্টিরক্ত্হময্িলল্রন। 
 
টকেু্না,্িলল্হারটমওন্অহংকাটর্স্বমর,্কাঁমধর্উপর্িযাগিা্তুমল্টনল। 
 
হযাঁ,্তুটম্তাই্করটেমল,্িলল্রন।্আটম্িমলটেলাম্আটম্ভািটে্লুটপমনর্টক্হমযমে,্
এিং্তুটম 
 
বিি,্এিাই্টক্হওযার্কথা্নয?্িলল্হারটমওন,্তার্মমধয্টনমজর্সম্পমকজ্পাগমলর্
মমতা্উঁচু্ধারণা্লষয্করা্োমে। 
 
তুটম্েটি্আমামিরমক্িলমত্না্চাও,্তাহমল্িমলা্না,্িলল্রন। 
 
বিি,্অহংকাটর্স্বমর্িলল্হারটমওন,্এিং্দ্রুত্বহঁমি্চমল্বগল। 
 
ও্জামন্না,্িলল্রন,্ওর্টিমক্টিতৃষ্ণা্ টনময্তাটকময্ও্শুধু্বচষ্টা্করমে।্আমরা্
বেন্আিার্ওর্সমি্কথা্িটল। 
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*** 
 
িৃহস্পটতিার্ সন্ধযা্ আিিায্ হযাটর,্ টিটফন্ডর্ িারওযার্ বথমক্ মযাটজমকর্ ইটতহাস্
ক্লাসরুমমর্ উমেমিয্ রওনা্ হল।্ রুমিা্ অন্ধকার্ এিং্ িূনয।্ জািুর্ কাটি্ টিময্ বস্
িাটতগুমলা্ জ্বালল্ এিং্ প্রমফসর্ লুটপন্ আসার্ আমগ্ পাঁচ্ টমটনি্ অমপষা্ করল।্
প্রমফসমরর্ হামত্ একিা্ িড্ পযাটকং্ িাক্স।্ ওিা্ টতটন্ রা মলন্ প্রমফসর্ টিন-এর্
বিমস্ক। 
 
ওিা্কী?্িলল্হযাটর। 
 
আমরকটি্ বিাগািজ,্িলমলন্লুটপন,্ টনমজর্আল ািািা্  ুলমলন।্মিলিার্ বথমক্আটম্
প্রাসাি্ চমষ্্ বিডাটে্ এিং্ বসৌভাগযিিত্ টমিার্ টফলচ-এর্ ফাঁইটলং্ কযাটিমনমির্
বভতমর্এিামক্বপময্বগটে।্এিাই্হমি্টিমমন্টারমির্সিমচময্কাোকাটে্বি মত,্এিা্
টিমযই্তুটম্প্রাকটিস্করমত্পার।্ে ন্িযিহার্হমি্না,্আমার্অটফমস্ওিামক্বরম ্
টিমত্পার;্আমার্বিমস্কর্টনমচ্একিা্কািািজ্রমযমে,্ওিা্ও্পেে্কমর। 
 
বিি,্িলল্হযাটর,্গলার্স্বর্টিময্বিাঝামত্বচষ্টা্করল্বেন্ও্বমামিই্হতাি্নয্বে্
লুটপন্প্রকৃত্টিমমন্টামরর্এরকম্একিা্ভামলা্টিকে্বপময্বগমেন। 
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তাহমল্প্রমফসর্লুটপন্তার্টনমজর্জািুর্কাটিিা্বির্করমলন,্হযাটরমকও্তারিা্বির্
করমত্ইটিত্করমলন।্ বতামামক্ বেিা্ বি ামত্োি্ বসিা্  ুিই্উঁচু্মামনর্মযাটজক,্
হযাটর–সাধারণ্মযাটজকতমন্ত্রর্অমনক্উপমর।্এমক্িলা্হয্বপমট্রানাস। 
 
এিা্কীভামি্কাজ্কমর?্হযাটরমক্নাভজাস্লাগমে। 
 
বিি,্এিা্ ে ন্সটিকভামি্কাজ্কমর্ত ন্একিা্ বপমট্রানাস্ দতটর্কমর,্ িলমলন্
লুটপন,্ওিা্হমে্এক্ধরমনর্অযাটন্ট–টিমমন্টার,্ বতামার্এিং্ টিমমন্টামরর্মমধয্িমজ্
টহমসমি্কাজ্কমর। 
 
হিাৎ্হযাটর্টনমজমক্বেন্বি ল্হযাটিমির্মমতা্টিিালাকৃটতর্একজমনর্বপেমন্হামত্
একিা্িডসড্গিা।্প্রমফসর্লুটপন্িমল্োমেন,্বপমট্রানাস্পটজটিভ্িটক্ত,্বে্সমস্ত্
টিষ্য্টিনষ্ট্কমর্টিমমন্টার্বিঁমচ্থামক্তারই্িটহঃপ্রকাি–আিা,্আনে,্বিঁমচ্থাকার্
আকাঙ্ক্ষা–টকন্তু্এর্হতািাজনক্বকান্বিাধ্বনই।্বসই্কারমণ্ টিমমন্টররা্এর্ষটত্
করমত্পামর্ না।্তারপরও্আটম্ বতামামক্সতকজ্কমর্ টিটে্ হযাটর,্ বে্এই্জািুিা্
বতামার্ জনয্ অমনক্ উচ্চমামনর্ হময্ োমি।্ অমনক্ উপেুক্ত্ জািুকরও্এিামক্ বিি্
কটিন্িমল্মমন্কমর। 
 
বপমট্রানাস্বি মত্বকমন?্আিহ্টনময্জানমত্চাইল্হযাটর। 
 
বে্জািুকর্এিামক্বেরকম্দতটর্কমর্তার্জনয্বসিা্বসরকম। 
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এিং্আপটন্কীভামি্দতটর্কমরন? 
 
মন্ত্র্উচ্চারণ্কমর,্ত নই্কাজ্করমি্ে ন্তুটম্ ুিই্আনমের্একটি্একক্সৃ্মটতর্
উপর্বতামার্মনিামক্টনিদ্ধ্করমি্সিজিটক্ত্টিময। 
 
একটি্আনমের্ মুহূমতজর্কথা্ হযাটর্ভািার্ বচষ্টা্করল।্অিিযই,্িাসজটলমির্ও ামন্
ওরকম্টকেু্ঘমিটন।্অিমিমষ্,্প্রথম্ব্রুমটিক্চডার্মুহূতজিামক্বস্বিমে্টনল। 
 
টিক্আমে,্ বস্িলল,্মমন্মমন্চমৎকার্বসই্উপমর্ওিার্আনেিামক্েেুর্সম্ভি্
ভািার্বচষ্টা্করল। 
 
মমন্ত্রাচ্চারণিা্হমে–্লুটপন্তার্গলা্পটরষ্কার্করমলন,্এক্সমপমক্টা্বপমট্রানাম! 
 
এক্সমপমক্টা্বপমট্রানাম,্িম্আিমক্পুনরািৃটত্ত্করল্হযাটর,্এক্সমপমক্টা্বপমট্রানাম। 
 
বতামার্আনে্সৃ্মটতর্উপর্গভীরভামি্মমনাটনমিি্করে? 
 
ও–হযাঁ–্ িলল্ হযাটর্ দ্রুতই্ তার্ সৃ্মটতিামক্ প্রথম্ ব্রুমচডার্ ঘিনায্ টনময্ বগল।্
এক্সমপমক্টা্ বপমট্রামনা–না,্ বপমট্রানাম–িুঃট ত-এক্সমপমক্টা্ বপমট্রানাম,্ এক্সমপমক্টা্
বপমট্রানাম। 
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হিাৎ্ তার্ জািুর্ কাটি্ বথমক্ টক্ বেন্ একিা্ হুি্ কমর্ বিটরময্ বগল;্ বেন্ রূপালী্
গযামসর্ঝলক। 
 
ওিা্বিম মেন?্উমত্তটজতভামি্িলল্হযাটর।্টকেু্একিা্ঘিল! 
 
 ুি্ ভামলা,্ িলমলন্ লুটপন,্ মুম ্ মৃিু্ হাটস।্ তাহমল্ টিক্ আমে্ টিমমন্টামরর্ ওপর্
পরীষা্করার্িযাপামর্দতটর? 
 
হযাঁ,্হযাটর্িলল,্িক্ত্কমর্ধমর্আমে্ওর্জািুর্কাটিিা,্িূনয্ক্লাসরুমিার্মামঝ্টনময্
বগল্ওিামক।্ও্ মনিামক্ হালকা্করার্ বচষ্টা্করমে,্ টকন্তু্ টকেু্একিা্ িাধ্ সাধমে্
এ ন্বেমকান্মুহূমতজ,্তার্মামক্আিার্শুনমত্হমি…্টকন্তু্ওর্বতা্বসিা্ভািা্উটচত্
নয,্নাটক্বস্আিার্ওর্মামযর্আতজনাি্শুনমি,্এিং্ও্শুনমত্চায্না…্অথিা্চায্
কী? 
 
পযাটকং্বকমসর্ঢাকনািা্বিমন্ ুলমলন্লুটপন। 
 
িামক্সর্বভতর্বথমক্একিা্টিমমন্টার্ধীমর্ধীমর্উিল,্ওিার্ঢাকা্মু ্হযাটরর্টিমক্
বফরামনা,্চকচমক্মামটড্পডা্হাত্টনমজর্বপািাকিামক্ ামমচ্ধমর্আমে।্ক্লাসরুমমর্
বভতমরর্আমলাগুমলা্ফুকামর্টনমভ্বগল।্িাক্স্বথমক্বিটরময্নীরমি্টিমমন্টার্হযাটরর্
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টিমক্অিসর্হমে,্লম্বা্একিা্ ন মন্শ্বাস্িানল।্ওর্ওপমর্টিময্িরীর্বভি্করা্
িাণ্ডার্একিা্বঢউ্বেন্চমল্বগল 
 
এক্সমপমক্টা্বপমট্রানাম!্হযাটর্টচৎকার্কমর্উিল।্এক্সমপমক্টা্বপমট্রানাম!্এক্সমপমক্টা– 
 
ওর্মমন্হমলা্ক্লাসরুম্এিং্ টিমমন্টার্ িুমিাই্ বেন্গমল্োমে্হযাটর্আিার্ টনমচর্
টিমক্পডমে্ঘন্সািা্ কুযািার্মমধয্ টিময,্এিং্তার্মামযর্স্বর্শুনমত্পামে্ বস্
অমনক্বজামর,্ওর্মাথার্বভতমর্প্রটতধ্বটনত্হমে্না্হযাটরমক্নয!্হযাটর্নয!্টেজ–
ো্করমত্িল্করি। 
 
সমর্িাডঁাও–সমর্িাঁডাও,্বমময 
 
হযাটর! 
 
ধাক্কা্ব ময্বেন্িাস্তমি্টফমর্এল্হযাটর।্ক্লাসরুমমর্বমমঝমত্টচৎ্হময্শুময্আমে্বস।্
আমলাগুমলা্আিার্জ্বলমে্টজমজ্ঞস্করমত্হমলা্না্ওর্টক্হমযমে। 
 
িুঃট ত,্ টিড্টিড্কমর্িলল,্ওমি্িসল,্িাণ্ডা্ঘাম্ওর্চিমার্কাঁমচর্বপেন্বথমক্
বফািঁা্বফাঁিা্পডমে। 
 
তুটম্টিক্আমে্বতা?্িলমলন্লুটপন। 
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হযাঁ ্একিা্বিস্ক্ধমর্উমি্িাঁডামলা্বস। 
 
এই্নাও–্একিা্চকমলি্িযাঙ্ওর্টিমক্িাটডময্ধরমলন্লুটপন।্আিার্শুরু্করার্
আমগ্এিা্ব ময্নাও।্প্রথম্িামরই্সফল্হমি্আটম্এিা্আিা্কটরটন।্িস্তুত,্তুটম্
েটি্পারমত্তামত্িরং্আটম্হতিাক্হতাম। 
 
অিস্থািা্ আরও্  ারাপ্ হময্ োমে,্ হযাটর্ টিড্ টিড্ কমর্ িলল,্ চকমলমির্ মাথািা্
কামমড্ টনল।্ এ ন্ আটম্ আমার্ মামযর্ কথা্ আমরা্ বজামর্ শুনমত্ বপমযটে্ এিং্
তামকও–ভমন্ডমিজ। 
 
লুটপনমক্স্বাভাটিমকর্বচময্বিটি্ফযাকামি্বি ামে। 
 
হযাটর,্তুটম্েটি্আর্না্করমত্চাও,্আটম্িযাপারিা্অিিযই্িুঝমত্পারি। 
 
আটম্করি!্টষপ্তভামি্িলল্হযাটর,্চকমলি্িযাঙমযর্িাটকিা্মুম র্বভতর্বিমস্টিল।্
আমামক্পারমতই্হমি!্টিমমন্টাররা্েটি্রয্ামভনক্লামির্টিরুমদ্ধ্আমামির্মযামচর্সময্
আিার্হাটজর্হয্তাহমল্কী্হমি?্আিার্উপর্বথমক্পমড্োি,্এিা্আমার্পমষ্
বমমন্বনযা্সম্ভি্নয।্এ্ব লািা্েটি্হযাটর্তাহমল্আমরা্কুইটিচ্কাপও্হারামিা। 
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টিক্ আমে্ তাহমল্ িলমলন্ লুটপন।্ তুটম্ হযমতা্ আমরকটি্ সৃ্মটত্ বভমি্ টনমত্ পার,্
একিা্  ুিই্ সুম র্ সৃ্মটত,্ মামন,্ মমনাটনমিি্ করার্ জনয্ আমগরিা্ মমন্ হমে্  ুি্
িটক্তিালী্টেল্না…। 
 
গভীরভামি্ টচন্তা্ করমে্ হযাটর্ এিং্ বভমি্ বপল্ গত্ িের্ টিটফন্ডর্ হাউজ্ ে ন্
চযাটম্পযন্হমযটেল্ বসই্ সৃ্মটতিা্  ুিই্আনমের।্ বস্আিার্তার্জািুর্কাটিিা্িক্ত্
কমর্আঁকমড্ধরল্এিং্ক্লাসরুমমর্মাঝ ামন্অিস্থান্টনল। 
 
বরটি?্িলমলন্লুটপন,্এক্হামত্িামক্সর্ঢাকনািা্ধমর্আমেন। 
 
বরটি,্ িলল্ হযাটর,্ আপ্রাণ্ বচষ্টা্ করমে্ টিটফন্ডামরর্ বজতার্ সৃ্মটতিা্ মমনর্ মমধয্
আনমত।্এিং্িাক্সিা্ ুলমল্বে্টক্হমি্বসিা্মন্বথমক্িূমর্সটরময্রা মত। 
 
বগা!্িলমলন্লুটপন,্সমি্সমি্িামক্সর্মু িা্ ুমল্টিমলন।্রুমিা্আিার্িরমফর্মমতা্
িাণ্ডা্এিং্অন্ধকার্হময্বগল।্টিমমন্টার্আমস্ত্আমস্ত্সামমনর্টিমক্আসমে,্ ন মন্
শ্বাস্িানমে;্পঁচনধরা্একিা্হাত্িাটডময্টিমযমে্হযাটরর্টিমক। 
 
এক্সমপমক্টা্বপমট্রানাম!্হযাটর্টচৎকার্করল।্এক্সমপমক্টা্বপমট্রানাম!্এক্সমপক্টা্বপি– 
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সািা্ কুযািা্ ওর্ বিাধিটক্তমক্ আেন্ন্ কমর্ বফলল…্ টিিাল,্ অস্পষ্ট্ আকৃটত্ তার্
চারটিমক্ ঘুরমে…্ তারপর্ একিা্ নতুন্ স্বর্ বিানা্ বগল,্ একজন্ পুরুমষ্র্ কিস্বর,্
টচৎকার্করমে,্ভযাতজ্টচৎকার 
 
টলটল,্হযাটরমক্টনময্পালাও!্ও্এমস্বগমে!্োও!্বিৌডাও!্আটম্ওমক্আঁিমক্রা টে। 
 
রুমম্বহাঁচি্ াওযা্একিা্িব্দ–সিমব্দ্একিা্িরজা্ ুমল্বগল্বজামর–তীক্ষ্ণ্অট্টহাসয 
 
হযাটর!্হযাটর…্বজমগ্ওি…। 
 
হযাটরর্মুম ্লুটপন্বজামর্বজামর্আঘাত্করটেল।্হযাটর্বকন্ক্লাসরুমমর্ধুমলার্মমধয্
পমড্আমে্এিার্বস্বসিা্টমটনি ামনক্আমগই্িুঝমত্বপমরমে। 
 
আটম্আমার্ িািার্কথা্শুনমত্ বপলাম,্ িলল্হযাটর।্এই্প্রথমিার্আটম্ ওঁর্কথা্
শুমনটে–ওঁ্ টনমজই্ ভমন্ডমিজমক্ বমাকাটিলা্ করমত্ বচমযটেমলন,্ বেন্ মামক্ সময্ টিমত্
বচমযটেমলন্বিৌডামনার…। 
 
হিাৎ্হযাটরর্মমন্হল্ওর্মুম ্ঘামমর্সমি্টমমিমে্ওর্বচাম র্জল।্মু িার্টনমচর্
টিমক্ নাটমময্কাপড্ টিময্ মুমে্ বফলল,্ ভান্ করল্ বেন্ জুমতার্ টফতা্ টিক্করমে,্
লুটপন্বেন্বি মত্না্পান। 
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তুটম্বজমস-এর্কথা্শুমনমো?্অদু্ভত্স্বমর্টজজ্ঞাসা্করমলন্লুটপন। 
 
হযা…্ শুকমনা্ মুম ্ উমি্ িাঁডামলা্ হযাটর।্ বকন–আপটন্ বতা্ িািামক্ জানমতন্ না,্
জানমতন? 
 
আটম–আটম্জানতাম,্সটতয্কথা্হমে,্িলমলন্লুটপন।্বহাগািজস-এ্আমরা্িনু্ধ্টেলাম।্
বিান্হযাটর–আজমকর্মমতা্এ্পেজন্তই্থাক।্এই্জািুিা্অসম্ভি্রকমমর্উন্নত্আমার্
উটচত্হযটন্এর্জনয্বতামামক্িলা  
 
না!্িলল্হযাটর।্বস্আিার্উমি্িাডঁামলা।্আমরকিার্বচষ্টা্করি,্হযমতা্আটম্েমথষ্ট্
আনমের্টিষ্ময্ভািটে্না,্বস্কারমণই্িাঁডান 
 
মাথার্বভতমর্ঝমডর্গটতমত্টচন্তা্করমে্বস।্একিা্সটতযকামরর্আনমের্সৃ্মটত্বেিা্
একিা্িটক্তিালী্বপমট্রানামস্রূপান্তটরত্হমত্পামর। 
 
বে্ মুহূমতজ্ বস্ জানমত্ বপমরটেল্ বে্ বস্ একজন্ জািুকর,্ এিং্ িাসজটলমির্ বেমড্
বহাগািজস-এ্ োমি!্ েটি্ এিা্ আনমের্ মুহূতজ্ না্ হয,্ তাহমল্ বস্ জামন্ না্ বকানিা্
আনমের্মমন্মমন্বস্গভীরভামি্ভািমত্বচষ্টা্করল্টপ্রমভি্ড্রাইভ্বেমড্োমি্এিা্
ে ন্ বস্ িুঝমত্ পারল্ বসই্ মুহূমতজর্ আনেিা,্ হযাটর্ উমি্ িাঁডাল্ আিার্ পযাটকং্
িাক্সিার্মুম ামুট ্িাঁডাল। 
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বরটি?্িলমলন্লুটপন,্ওমক্বিম ্মমন্হমে্কাজিা্ টতটন্করমেন্টনমজর্টিমিমকর্
টিরুমদ্ধ।্গভীরভামি্মমনাটনমিি্করে?্টিক্আমে–বগা! 
 
তৃতীযিামরর্ মমতা্ িাক্সিার্ ঢাকনা্  ুলমলন,্ ওিার্ বভতর্ বথমক্ আিার্ টিমমন্টার্
বিটরময্এল;্ঘরিা্িাণ্ডা্এিং্অন্ধকার্হময্বগল 
 
এক্সমপমক্টা্ বপমট্রানাম!্ হযাটর্ টচৎকার্ করল।্ এক্সমপমক্টা্ বপমট্রানাম!্ এক্সমপমক্টা্
বপমট্রনাম! 
 
হযাটরর্মাথার্ বভতমর্আিার্ টচৎকার্শুরু্হময্বগমে–িযটতেম্হমে্বে্এিার্মমন্
হমলা্িব্দিা্আসমে্একিা্ ারাপভামি্বিিন্ধরা্বরটিও্বথমক।্আমস্ত্এিং্বজামর্
এিং্আিার্আমস্ত্এিং্ এ নও্ বস্ টিমমন্টারিামক্ বি মত্ পামে্ ওিা্ বথমম্ বগমে্
এিং্তারপর্হযাটরর্জািুর্কাটির্মাথা্ বথমক্একিা্তীব্র্রূপালী্োযা্ টিমস্ফারমণর্
মমতা্বিটরময্এমলা,্িাঁডাল্ওর্আর্টিমমন্টামরর্মাঝ ামন,্েটিও্হযাটরর্মমন্হটেল্
ওর্পাগুমলা্ওমক্আর্িাঁড্কটরময্রা মত্পারমে্না,্পাটনর্মমতা্তরল্হময্বগমে্
বস,্তিুও্ও্িাঁটডময্টেল 
 
অিিয্কতষমণর্জনয্ও্টনমজও্টনটশ্চত্টেল্না। 
 
টরটিকুলাস!্গজজন্কমর্উিমলন্লুটপন্সামমনর্টিমক্লাটফময্উমি। 
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িডসড্ একিা্ িজ্রপামতর্ িব্দ্ বিানা্ বগল,্ এিং্ হযাটরর্ ঝাঁপসা্ বপমট্রানাস্ এিং্
টিমমন্টার্িুমিাই্অিৃিয্হময্বগল;্ও্একিা্বচযামর্ধপ্কমর্িমস্পডল,্পা্কাঁপমে,্
ক্লান্ত্ বেন্ মাইল ামনক্ বিৌমড্ এমসমে।্ বচাম র্ বকাণা্ টিময্ বি মত্ বপল্ প্রমফসর্
লুটপন্বিাগািজিামক্বজার্কমর্পযাটকং্িামক্সর্বভতমর্বঢাকামে্জািুর্কাটির্সাহামেয;্
ওিা্আিার্রূপালী্হময্বগমে। 
 
অপূিজ!্ িলমলন্ লুটপন,্ বহঁমি্ বগমলন্ হযাটর্ বে ামন্ িমসটেল্ বস ামন।্ অপূিজ,্ হযাটর!্
শুরুিা্চমৎকার্হমযমে! 
 
আমরা্কী্আমরকিার্বচষ্টা্করমত্পাটর?্শুধু্একিার? 
 
এ ন্না,্িৃঢ়ভামি্িলমলন্লুটপন।্এক্রামতর্জনয্েমথষ্ট্হমযমে।্এই্বে 
 
হযাটরর্টিমক্হাটনটিউকস-এর্সিমচময্ভামলা্চকমলি্এটগময্টিমলন। 
 
পুমরািা্ ব ময্ বফল।্ না্ হয,্ মািাম্ পমমে্আমার্ বপেমন্ লাগমি।্আগামী্ সপ্তামহ্
একই্সমময? 
 
টিক্আমে,্ িলল্ হযাটর।্ চকমলিিায্ একিা্ কামড্ িসামলা,্ বি ল্ িাটত্ বনভামেন্
লুটপন।্হিাৎ্ওর্মাথায্একিা্টচন্তা্এল। 
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প্রমফসর্ লুটপন?্ ও্ িলল।্ আপটন্ েটি্ আমার্ িািামক্ জানমতন্ তাহমল্ টনশ্চযই্
সাইটরযাস্ব্ল্যাকমকও্জামনন। 
 
চি্কমর্ঘুমর্িাঁডামলন্লুটপন। 
 
এ্ধারণা্বতামার্হমলা্বকামেমক?্তীক্ষ্ণ্স্বমর্িলমলন্টতটন। 
 
না্মামন–আটম্িলমত্চাটেলাম্এই্মাত্র্আটম্শুমনটে্ বে্ওরা্ িুজমন্ বহাগািজস-এই্
ভামলা্িনু্ধ্টেমলন…। 
 
লুটপমনর্বচহারা্স্বাভাটিক্হমলা। 
 
হযাঁ,্আটম্ওমক্জানতাম,্সংমষমপ্িলমলন্টতটন।্অথিা্আটম্বভমিটেলাম্আটম্তামক্
জানতাম।্আমার্মমন্হয্ বতামার্তাডাতাটড্োওযা্উটচত,্ বিটর্হময্োমে।্হযাটর্
ক্লাসরুম্ বেমড্ বিটরময্কটরমিার্ টিময্ টকেুিূর্ বহঁমি্একিা্ বকাণ্ ঘুমর্একিা্িমমজর্
বপেমন্িমস্ওর্চকমলিিা্বিষ্্করমত্লাগল।্এ ন্বস্ভািমে্লুটপনমক্ব্ল্যাক-এর্
কথা্না্িলমলই্ভামলা্হমতা,্বিাঝাই্োমে্এ্িযাপামর্টতটন্ ুি্আিহী্নন।্তারপর্
হযাটরর্টচন্তা্আিার্ঘুরমত্লাগল্ওর্মা-িািামক্বকন্দ্র্কমর…। 
 
বভতরিা্ এমকিামর্  াটল্ হময্ বগমে,্ এরকমই্ বিাধ্ হমে্ হযাটরর।্ টনমজর্ মমনর্
বভতমর্ টনমজর্ িািা-মামযর্জীিমনর্ বিষ্্ মুহূতজগুমলা্আিার্ শুনমত্পাওযা,্ এ্এক্
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সাংঘাটতক্অটভজ্ঞতা,্এিং্শুধু্এই্ধরমনর্সমমযই্বস্ওঁমির্কথা্শুনমত্পায্কারণ্
বসই্সময্বস্টেল্টিশু।্টকন্তু্বস্েটি্আিার্তার্িািা-মার্কথা্শুনমত্চায্তাহমল্
সটিক্বপমট্রানাস্দতটর্করমত্পারমি্না 
 
ওরা্মারা্বগমেন,্বস্িক্তভামি্টনমজমক্িলল।্ওরা্মারা্বগমেন,্এিং্ওমির্কথার্
প্রটতধ্বটন্শুনমলই্ওরা্আর্টফমর্আসমিন্না।্টনমজর্উপমর্বতামার্টনযন্ত্রণ্প্রটতষ্ঠা্
করমত্হমি্েটি্তুটম্কুইটিচ্কাপিা্চাও। 
 
উমি্িাঁটডময্চকমলমির্ বিষ্্অংিিুকু্ মুম র্ বভতমর্ পুমর্ টিটফন্ডর্িাওযামরর্ টিমক্
রওনা্হমলা্হযাটর। 
 
*** 
 
িামজ্ শুরু্ হওযার্এক্সপ্তাহ্পমর্ টিথাটরন্আর্রয্ামভনক্লর্ ব লা্ হমলা।্ বকানমমত্
টজতল্ টিথাটরন।্ উমির্ মমতা্ টিটফন্ডমরর্ জমনয্ এিা্ সু ির,্ রয্ামভনক্লমক্ হারামত্
পারমল্ওরা্ টদ্বতীয্স্থামন্থাকমত্পারমি।্ বসই্কারমণ্ বস্সপ্তামহ্পাঁচিা্প্রাকটিমসর্
িযিস্থা্করা্হমলা।্তার্মামন্হমে্এর্সমি্লুটপমনর্অযাটন্ট–টিমমন্টার্ক্লাস্েুক্ত্হমল,্
বহামওযাকজ্করার্জনয্ হযাটর্সপ্তামহ্একটি্মাত্র্রাত্পামে।্তারপরও্হারটমওমনর্
মমতা্তার্অিস্থা্হযটন।্মমন্হমে্পডার্বিাঝা্অিমিমষ্্হারটমওমনর্উপরও্বচমপ্
িমসমে।্প্রটত্ রামত্ওমক্ বি া্ োয্কমনরুমমর্ বকাণায্কমযকিা্ বিটিল্ জুমড্ িই্
েডামনা,্কামরা্সমি্কথা্িলমে্না,্এিং্বকউ্কথা্িলমল্টিরক্ত্হমে। 
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ও্বকমন্কমর্পারমে?্এক্সন্ধযায্হযাটরমক্টজজ্ঞাসা্করল্রন।্হযাটর্ত ন্বেইমপর্
জনয্একিা্রচনা্বল া্বিষ্্কমরমে।্বচা ্তুমল্তাকাল্হযাটর,্িইমযর্সূ্তমপর্আডামল্
হারটমওনমক্বি াই্োমে্না্প্রায। 
 
টক্পারমে? 
 
ওর্সি্ক্লামসর!্রন্িলল।্আটম্ওমক্প্রমফসর্বভক্টর-এর্সমি্কথা্িলমত্শুমনটে্
আজ্ সকামল,্ উটন্ অংমকর্ টিষক।্ গতকামলর্ ক্লাস্করা্ টনময্ ওরা্ কথা্ িলটেল,্
টকন্তু্হারটমওন্বতা্ও ামন্থাকমত্পামর্না,্কারণ্ওমতা্আমামির্সমি্বকযার্অফ্
মযাটজমকল্ টেমযচার্ ক্লামস্ টেল!্ এিং্আটনজ্ মযাকটমলান্আমামক্ িমলমে্ ও্ ক নও্
মাগল্িযাটিজ্টিষ্ময্ক্লামস্অনুপটস্থত্থামকটন,্টকন্তু্এর্অমধজকগুমলা্হয্ত ন্ে ন্
টিভাইমনিন্ক্লাস্হয,্এিং্ওগুমলামতও্বস্অনুপটস্থত্থামক্না! 
 
টকন্তু্হারটমওমনর্অসম্ভি্সমযসূটচর্রহসয্বভি্করার্সময্ত ন্হযাটরর্হামত্ টেল্
না;্তামক্বেইমপর্রচনািা্বিষ্্করমত্হমি।্একিু্পমরই্আিার্িাধা্পডল,্এিার্
উি। 
 
 ারাপ্ ির।্আটম্এই্মাত্র্ফাযারমিাল্ট্টনময্প্রমফসর্মযাকমগানাগল-এর্সমি্কথা্
িমল্এমসটে।্টতটন্মামন–আমামক্একিু্িমকই্টিমযমেন।্িমলমেন্ভুল্জাযগায্আটম্
বজার্টিটে।্মমন্হমে্উটন্ভািমেন্আটম্বতামার্বিঁমচ্থাকার্বচময্ব লািা্বজতার্
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িযাপামর্ বিটি্আিহী।্এ্কারমণ্ বে,্আটম্ ওঁমক্ িমলটে্ বে্ব্রুমিা্ বতামামক্ বফমল্
টিমলও্আমার্টকেু্আমস্োয্না্েটি্তুটম্প্রথমম্টমচিা্ধরমত্পার।্অটিশ্বামস্মাথা্
নাডল্উি।্সটতয্িলমত্টক,্উটন্বেভামি্আমার্টিমক্টচৎকার্করটেমলন্তুটম্হমল্
ভািমত্ আটম্ টনশ্চযই্ ভযানক্ টকেু্ িমলটে।্ তারপর্ আটম্ টজজ্ঞাসা্ করলাম্ আর্
কতটিন্ওিামক্আিমক্রা া্হমি ্এিার্উি্প্রমফসর্মযাকমগানাগমলর্কিস্বর্নকল্
কমর্িলল,্েতটিন্প্রমযাজন,্উি্আমার্মমন্হয্হযাটর,্আমরকিা্নতুন্ব্রুমমর্জনয্
বতামামক্অিজার্টিমত্হমি।্তুটম্একিা্টনম্বাস্২০০১্বপমত্পার,্মযালফমযর্মমতা। 
 
মযালফয্ বেিামক্ভামলা্মমন্কমর্ বসরকম্ টকেু্আটম্ টকনি্না।্ বসাজাসাো্জিাি্
টিল্হযাটর। 
 
*** 
 
জানুযাটরর্পর্বফব্রুযাটর্এল,্টকন্তু্প্রিল্িীমতর্বকান্পটরিতজন্বনই।্ব্ল্যামভনক্ল-এর্
টিরুমদ্ধ্ ব লািা্েমমই্কামে্চমল্আসমে,্ টকন্তু্এ নও্হযাটর্নতুন্ব্রুম-এর্অিজার্
বিযটন।্ বস্ ট্রােটফটগউমরিন্ ক্লামসর্ পর্ প্রমফসর্ মযাকমগানাগলমক্ ফাযারমিামল্টর্
অিস্থান্সম্পমকজ্জানমত্চাইমে,্রন্িাঁটডময্আমে্ওর্বপেমন,্ মু ্ঘুটরময্হারটমওন্
দ্রুত্চমল্বগল। 
 
না,্পিার,্এ নও্তুটম্ওিা্বফরত্বপমত্পার্না,্িলমলন্প্রমফসর।্আমরা্সাধারণ্
অটভিাপগুমলার্ িযাপামর্ওিা্পরীষা্কমরটে,্ টকন্তু্প্রমফসর্ টলিউইক্ টিশ্বাস্কমরন্
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ওর্মমধয্হারটলং্ বহক্স্রমযমে।্ওিা্পরীষা্কমর্বি ার্পর্আটম্বতামামক্িলি।্
এ ন্টেজ্আমামক্টিরক্ত্কমরা্না। 
 
আরও্  ারাপ্ হমলা্ বে,্ অযাটন্ট–টিমমন্টার্ ক্লাসগুমলা্ বেরকম্ আিা্ কমরটেল্ হযাটর্
বসরকম্হমে্না।্কমযকটি্প্রাকটিস্হময্বগমে্টকন্তু্বস্একিা্অস্পষ্ট্রূপালী্োযার্
মমতা্দতটর্করমত্পারমে্শুধু,্টকন্তু্তার্দতটর্বপমট্রানাস্টিমমন্টারমক্তাটডময্বিযার্
পমষ্  ুিই্ িুিজল।্ ওিা্ ো্ করমত্ পামর্ তা্ হমে্ লাটফময্ পডমত্ পামর্ ওমির্
মাঝ ামন,্আিো্বমমঘর্মমতা।্এিং্হযাটরর্বভতর্বথমক্সি্িটক্ত্বির্কমর্টনময,্
কারণ্ওিামক্ওই ামন্রা মত্িটক্ত্প্রমযাগ্করমত্হয।্টনমজর্উপমর্টনমজরই্রাগ্
হমলা্হযাটরর,্টনমজমক্বিাষ্ী্মমন্হমলা,্কারণ্ও্আিারও্বগাপমন্টনমজর্িািা-মামযর্
কথা্বিানার্আকাষা্বপাষ্ণ্করমে। 
 
তুটম্টনমজর্কামে্ ুি্বিটি্প্রতযািা্করে,্চতুথজ্সপ্তামহর্প্রাকটিমসর্সময্কটিন্স্বমর্
িলমলন্ প্রমফসর্ লুটপন।্ বতর্ িেমরর্ একজন্ জািুকমরর্ পমষ্ অস্পষ্ট্ একিা্
বপমট্রানাস্দতটর্করাও্টিরাি্অজজন।্আর্বতা্তুটম্অজ্ঞান্হমো্না্তাই্না? 
 
আটম্বভমিটেলাম্ টিমমন্টারমক্তাডা্িা্ওইরকম্ টকেু্করমি্ বপমট্রানাস,্হতাি্ সুমর্
িলল্হযাটর।্ওমিরমক্অিৃিয্কমর্বফলমি। 
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সটতযকামরর্বপমট্রানাস্বসিা্কমর্দিটক,্িলমলন্লুটপন।্টকন্তু্অে্সমমযর্মমধয্তুটম্
অমনক্ টকেু্ টিম মো।্েটি্বতামার্পরিতজী্ কুইটিচ্মযামচ্ টিমমন্টাররা্আমস,্তাহমল্
মাটিমত্নামা্পেজন্ত্তুটম্তামিরমক্বিটকময্রা মত্পারমি। 
 
টকন্তু্আপটন্িমলমেন্েটি্ওরা্সং যায্বিটি্হয্তাহমল্বতা্িযাপারিা্আমরা্কটিন্
হয।্িলল্হযাটর। 
 
বতামার্উপমর্আমার্সমূ্পণজ্আস্থা্আমে,্িলমলন্ লুটপন্ বহমস।্এই্নাও-এিা্ তুটম্
অজজন্কমরমে।্টি্ব্রুমটিক্বথমক্একিা্টড্রঙ্ক,্এিা্টনশ্চযই।্আমগও্ াওটন। 
 
টনমজর্টব্রফমকস্বথমক্িুমিা্বিাতল্বির্করমলন্লুটপন। 
 
িািার্টিযার!্টচন্তা্না্কমরই্িলল্হযাটর।্আমার্ ুিই্পেে! 
 
লুটপমনর্বচা ্িড্হময্বগল। 
 
ওহ্,্রন্আর্হারটমওন্হাসটমি্বথমক্টনময্এমসটেল,্দ্রুত্টমথযা্কথািা্িলল্হযাটর। 
 
তাই,্ িলমলন্ লুটপন,্ েটিও্তামক্ত নও্একিুও্সমেহ্করমেন্িমল্মমন্হমলা।্
বিি–রয্ামভনক্লর্ টিরুমদ্ধ্ টিটফন্ডমরর্ টিজময্ চমলা্ আমরা্ পান্ কটর!্ অিিয্ টিষক্
টহমসমি্আমার্বকান্পমষই্থাকা্উটচত্নয…দ্রুত্বোগ্করমলন্টতটন। 
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নীরমি্িািার্টিযার্পান্করল্ওরা্িুজমন।্অমনক্টিন্ধমর্হযাটরর্মমনর্বভতমর্বে্
প্রশ্নিা্টেল্এিার্বসিা্বস্করল। 
 
টিমমন্টামরর্মুম র্আিরমণর্টনমচ্কী্আমে? 
 
টচটন্তত্মুম ্বিাতলিা্নাটমময্রা মলন্প্রমফসর। 
 
হুমম…্ োরা্ জামন্ এিং্আমামিরমক্ িলমত্ পামর,্ তারা্ এিা্ িলার্ অিস্থায্ বনই।্
টিমমন্টাররা্তামির্মুম র্আিরণ্ত নই্সরায্ে ন্ওরা্ওমির্সিজমিষ্্অস্ত্র্প্রমযাগ্
কমর। 
 
এিং্বসিা্কী? 
 
ওরা্ এিামক্ িমল্ টিমমন্টারস্ টকস,্ িলমলন্ লুটপন,্ মুম ্ িাঁকা্ হাটস।্ ে ন্ ওরা্
কাউমক্সমূ্পণজভামি্ধ্বংস্করমত্চায্ত নই্এই্অস্ত্র্প্রমযাগ্কমর।্আমার্ধারণা্
আিরমণর্ টনমচ্এক্ধরমনর্মু ্আমে,্কারণ্ওমির্ টিকামরর্মুম র্উপমর্বচাযাল্
আিমক্বভতর্বথমক্আত্মািা্শুমষ্্বনয্ওরা। 
 
হিাৎ্কমর্টকেুিা্িািার্টিযার্মু ্বথমক্বফমল্টিল্হযাটর। 
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কী–ওরা্হতযা্কমর? 
 
ওহ,্না,্িলমলন্লুটপন।্তার্বচমযও্ ারাপ।্বতামার্মটস্তষ্ক্এিং্হৃৎটপণ্ড্েটি্থামক্
তিুও্তুটম্আত্মা্োডা্িাঁচমত্পারমি।্টকন্তু্বতামার্টনমজর্সম্পমকজ্বকান্বিাধ্থাকমি্
না,্ বকান্সৃ্মটত্থাকমি্না,্ বকান্…্ টকেুই্থাকমি্না।্এরপর্আরমগযর্আর্বকান্
পথ্ থামক্ না।্ তুটম্ শুধু–থাকমি।্ বেন্ একিা্ িূনয্ ব াসা।্ এিং্ বতামার্ আত্মা্
টচরটিমনর্জনয…্হাটরময্বগমে। 
 
আরও্একিু্ িািার্ টিযার্পান্কমর,্ লুটপন্ িলমলন,্ভাগয্ সাইটরযাস্ব্ল্যামকর্জনয্
অমপষা্করমে।্আজ্সকামলর্বিইটল্প্রমফি-এ্রমযমে।্মন্ত্রণালয্টিমমন্টারমক্এিা্
করিার্জনয্অনুমটত্টিমযমে্েটি্ওরা্ব্ল্যাকমক্ধরমত্পামর। 
 
টিস্মময্ হতিাক্ হযাটর্ িমস্ থাকল্ কমযক্ মুহূতজ্ টনশ্চল।্ কারও্ মু ্ টিময্ তার্
আত্মািামক্শুমষ্্বির্করা্হমে্এিা্বস্ভািমতই্পামর্না।্ টকন্তু্তারপর্বস্ভািল্
ব্ল্যামকর্কথা। 
 
তার্এিা্পাওনা,্হিাৎ্িলল্বস। 
 
তুটম্বসরকমই্মমন্কর?্হাল্কাভামি্িলমলন্লুটপন।্তুটম্কী্সটতযই্মমন্কর্বে্এিা্
কারও্পাওনা্হমত্পামর? 
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হযাঁ,্উদ্ধতভামি্িলল্হযাটর।্কারণ…্বকান্বকান্টজটনমসর্জনয…। 
 
টি্ব্রুমটিক-এর্ব্ল্যাক্সম্পমকজ্ বে্আমলাচনা্ও্শুমন্ বফমলটেল্ বগাপমন,্তার্এ ন্
ইো্করমে্লুটপনমক্বসিা্িলমত।্তার্িািা-মার্সমি্ব্ল্যামকর্বসই্টিশ্বাসঘাতকতার্
কথা।্ টকন্তু্এিা্িলমল্বস্বে্অনুমটত্োডা্হগসটমমি্ টগমযটেল্বসিা্প্রকাি্বপময্
োমি।্এিং্বস্এও্জামন্তামত্লুটপন্ ুি্ ুটি্হমিন্না।্বস্িািার্ টিযারিা্বিষ্্
করল,্লুটপনমক্ধনযিাি্জাটনময্বিটরময্বগল। 
 
হযাটরর্ এ ন্ মমন্ হমে্ টিমমন্টারমির্ মুম র্আিরণ্ সম্পমকজ্ টজজ্ঞাসা্ না্ করমলই্
ভামলা্হমতা।্জিািিা্এত্ভযািহ্এিং্এরপর্বথমক্তার্মাথায্এমন্অপ্রীটতকর্
টচন্তা্আসমত্লাগল্বে্বভতর্বথমক্আত্মা্শুমষ্্বির্কমর্টনমল্বকমন্লামগ।্ভািমত্
ভািমত্বসাজা্টগময্প্রমফসর্মযাকমগানাগল-এর্সমি্ধাক্কা্ব ল। 
 
ব যাল্কমর্চল,্পিার! 
 
িুঃট ত্প্রমফসর 
 
এইমাত্র্আটম্ বতামামক্ কমনরুমম্  ুমঁজ্ এলাম।্আমরা্ ফাযারমিাল্টমক্ ভামলা্ কমর্
পরীষা্ কমর্ বিম টে,্ ওমত্  ারাপ্ টকেু্ বনই,্ বকাথাও্ বতামার্ একজন্ ভামলা্ িনু্ধ্
আমে,্পিার…। 
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হযাটরর্মু ্হা্হময্বগল।্প্রমফসমরর্হামত্ওর্ফাযারমিাল্টিা,্এিং্ওিামক্সিসমমযর্
মমতাই্সুের্বি ামে। 
 
আটম্ওিা্টফমর্পাি?্িুিজল্স্বমর্হযাটর্িলল।্সটতযই? 
 
সটতয,্ প্রমফসর্ মযাকমগানাগল্ িলমলন,্ হাসমেন্ টতটন।্ িটনিামরর্ ব লার্ আমগই্
এিামক্ ভামলা্ কমর্ রপ্ত্ করমত্ হমি,্ পারমি্ না?্ এিং্ পিার–বজতার্ বচষ্টা্ করমি,্
করমি্ না?্ না্ হমল্ আিিামরর্ মমতা্ আমরা্ িুনজামমন্ট্ বথমক্ িাি্ পমড্ োি্ এিং্
একথািাই্গত্রামত্প্রমফসর্বেইপ্আমামক্মমন্কটরময্টিমযমে…। 
 
হযাটরর্ মুম ্ কথা্ বনই।্ ফাযারমিাল্টিা্ হামত্ টনময্ টিটফন্ডর্ িাওযামর্ উমি্ বেমত্
লাগল।্বি ল্বিৌমড্আসমে্রন্এ্কান্বথমক্ও্কান্েটডময্বগমে্ওর্হাটস। 
 
বতামামক্বফরত্টিমযমে্ওিা?্চমৎকার!্বিান,্কালমক্আটম্টক্একিার্ওমত্চডমত্
পাটর? 
 
হযা্ো্ ুটি্িলল্হযাটর্কমযক্মামসর্মমধয্তার্মন্এত্ ুটি্হযটন।্বতামার্টক্মমন্
হয্ না–হারটমওমনর্ সমি্ আমামির্ টমিমাি্ কমর্ বফলা্ উটচত।্ বস্ আমামিরমক্
সাহােযই্করমত্বচমযটেল  
 
হযাঁ,্টিক্আমে,্িলল্রন।্ও্এ ন্কমনরুমম্কাজ্করমে। 
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টিটফন্ডর্ িাওযামরর্ কটরমিামর্ ওমির্ বনটভল্ লংিিম-এর্ সমি্ বি া্ হল।্ সযার্
কযামিাগান-এর্কামে্কাকুটত্টমনটত্করমে্বস,্টকন্তু্তামক্ঢুকমত্বিযা্হমে্না। 
 
আটম্ ওইগুমলা্ টলম ্ বরম টেলাম,্ বচাম ্ পাটন্ টনময্ িলল্ বনটভল,্ টকন্তু্ মমন্ হয্
বকাথাও্পমড্বগমে! 
 
একরকম্গেই্সিাই্িমল!্গজজন্কমর্উিমলন্সযার্কযামিাগান।্তারপর,্হযাটর্আর্
রনমক্ বিম ্ িলমলন,্ শুভ্সন্ধযা,্এমসা্এই্ বিকমল্ িাঁধা্ মােরাঙা্জাতীয্পাট িার্
উমেমিয্তাটল্িাজাও,্ও্বজার্কমর্বচম্বামর্ঢুকমত্চাটেল! 
 
ওহ্চুপ্কমরা,্রন্িলল,্বস,্হযাটর্িাঁডাল্বনটভমলর্পািাপাটি। 
 
আটম্পাসওযািজগুমলা্ হাটরময্ বফমলটে!্ বনটভল্ওমিরমক্িলল্কাতরভামি।্ওর্কাে্
বথমকই্আটম্পাসওযািজগুমলা্বপমযটেলাম্টকন্তু্এ ন্বে্বকাথায্বফমলটে্মমন্করমত্
পারটে্না। 
 
অিিসমভাটিটকনস,্ িলল্ হযাটর,্ সযার্ কযামিাগানমক্  ুিই্ হতাি্ মমন্ হমলা্ এিং্
অটনো্সমেও্েটিিা্ ঘুটরময্ওমিরমক্কমনরুমম্বেমত্ টিমলন।্পরমুহূমতজ্আকটস্মক্
উমত্তজনা্ বি া্ বগল্কমনরুমম,্ সিগুমলা্ মাথা্ ঘুমর্ বগল্ হযাটরর্ টিমক,্ সিাই্ টঘমর্
ধমরমে্ওমক,্ফাযারমিামল্টর্প্রিংসায। 
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এিা্বকাথায্বপমল? 
 
আটম্কী্একিার্চডমত্পাটর? 
 
তুটম্কী্ক নও্চমডমো? 
 
রয্ামভনক্লরা্পাত্তাই্পামি্না।্তামির্রমযমে্টক্লনসুইপ্বসমভে! 
 
আটম্কী্শুধু্একিার্ধরমত্পাটর,্হযাটর? 
 
এভামি্চলল্িি্টমটনি।্হামত্হামত্ঘুরমলা্ফাযারমিাল্ট।্প্রিংসা্করল্সিাই,্োর্
োর্জাযগায্সিাই্টফমর্বগল।্ত ন্হযাটর্আর্রন্বি মত্বপল্হারটমওন,্একমাত্র্
বসই্বিৌমড্তামির্কামে্আমসটন,্ঝঁুমক্পমড্কাজ্করমে্বস।্ওমির্বচা ্এটডময।্
হযাটর্আর্রন্ওর্বিটিমল্এটগময্বগল,্মু ্তুমল্তাকাল্হারটমওন। 
 
আটম্এিা্টে্বপমযটে,্িলল্হযাটর,্বহমস্ফাযারমিাল্টিা্বিট ময। 
 
বিম মো্হারটমওন?্এমত্ ারাপ্টকেু্টেল্না!্িলল্রন। 
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বিি–হমত্ পামর!্ িলল্ হারটমওন।্আটম্ বিাঝামত্ চাটে্ অন্তত্ পমষ্ এ ন্ বতামরা্
টনরাপি! 
 
হযাঁ,্তাই্মমন্হয,্িলল্হযাটর।্আটম্এিা্উপরতলায্বরম ্আটস। 
 
আটমই্টনময্োই!্আিমহর্সমি্িলল্রন।্স্কযািাসমক্ইিুঁমরর্িটনক্ াওযামত্হমি। 
 
ও্ফাযারমিাল্টিা্ টনল,্এমনভামি্ধরল্বেন্ওিা্কাঁমচর্দতটর,্বেমলমির্বহামিমলর্
টিমক্টনময্বগল। 
 
আটম্এ ামন্িসমত্পাটর?্হারটমওনমক্টজজ্ঞাসা্করল্হযাটর। 
 
আমার্মমন্হয্পার,্িলল্হারটমওন্বচযার্বথমক্পাচজমমমন্টর্একিা্সূ্তপ্সটরময। 
 
আমগাোমলা্ বিটিলিার্ টিমক্ তাকাল্ হযাটর,্ িীঘজ্ অযাটরথমযাটে্ রচনাটির্ গা্ বথমক্
এ নও্কাটল্শুকাযটন।্আর্িীঘজ্মাগল্িযাটিজ্রচনা্এিং্রুমন্অনুিাি্সি্েটডময্
টেটিময্আমে্বিটিমলর্উপমর। 
 
এত্টকেু্পডমি্কীভামি?্হযাটর্ওমক্টজজ্ঞাসা্করল। 
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ওহ,্মামন,্তুটম্বতা্িুঝমতই্পারমো–অমনক্ ািমত্হমে,্িলল্হারটমওন।্এমকিামর্
কামে্বথমক্হযাটর্বি ল্ওমক্প্রমফসর্লুটপমনর্মমতা্ক্লান্ত্বি ামে। 
 
কমযকটি্সািমজক্ট্বেমড্িাও্না্বকন?্হযাটর্টজজ্ঞাসা্করল।্বসিা্আটম্করমত্পারি্
না!্িলল্হারটমওন,্মমজাহত্হমযমে্বস। 
 
অযাটরথমযাটে্একিা্ভযািহ্সািমজক্ট,্জটিল্একিা্সং যা্চািজ্তুমল্টনময্িলল্হযাটর। 
 
ওহ,্ না,্ এিা্ চমৎকার্ সািমজক্ট!্ গুরুমত্বর্ সমি্ িলল্ হারটমওন।্ এিা্আমার্ টপ্রয্
সািমজক্ট!্এিা। 
 
টকন্তু্এই্সািমজমক্ট্বে্চমৎকারিা্ টক্হযাটর্ক নও্িুঝমত্পামরটন।্এিং্ টিক্বসই্
মুহূমতজ্ একিা্ চাপা্ টচৎকার্ বেমলমির্ বহামিমলর্ টসঁটড্ বথমক্ বিানা্ বগল।্ পুমরা্
কমনরুম্নীরি্ হময্ বগল।্তাটকময্আমে,্ বেন্সিাই্পাথর,্ ব ালা্ িরজার্ টিমক।্
দ্রুত্েুমি্আসা্পামযর্আওযাজ্বিানা্বগল,্েত্কামে্আসমে্আওযাজ্তত্িাডমে।্
এরপর্বি া্বগল্লাফামত্লাফামত্েুমি্আসমে্রন্একিা্টিোনার্চাির্বিমন্টনময। 
 
বি !্ বস্ টচৎকার্ করল,্ েুমি্ বগল্ হারটমওমনর্ বিটিমলর্ কামে।্ বি !্ ওর্ মুম র্
ওপমর্চািরিা্নাডমত্নাডমত্টচৎকার্করল্রন। 
 
রন,্কী–?। 
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স্কযািাসজ!্বি !্স্কযািাসজ! 
 
রমনর্ কাে্ বথমক্ িূমর্ সমর্ বগল্ হারটমওন,্ ওমক্ হতভম্ব্ বি ামে।্ রমনর্ হামতর্
বিিটিিিা্ বি ল্ হযাটর।্ ওর্ মমধয্ লাল্ বেন্ একিা্ িাগ্আমে।্ একিা্ টকেু্ বেিা্
ভযািহভামি 
 
রক্ত্পাথমরর্টনস্তব্ধতার্মমধয্টচৎকার্করল্রন। 
 
বস্বনই!্এিং্বতামরা্জান্বমমঝমত্কী্পমডটেল? 
 
–না,্কাঁপা্স্বমর্িলল্হারটমওন। 
 
হারটমওমনর্রুমন্অনুিামির্উপর্টকেু্একিা্েুঁমড্মারল্রন।্হারটমওন্এিং্হযাটর্
অঁমক্ওিা্তুমল্টনল্রহসযময্সূচামলা্িগাওযালা্আকৃটতর্উপর্পমডটেল্লম্বা্হালকা্
লালমচ্হলুি্রমঙর্টিডামলর্কতগুমলা্বলাম। 
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রিরফন্ডি বনাম ি যামভনক্ল 
 
মমন্ হমে্ রন্ এিং্ হারটমওমনর্ িনু্ধমত্বর্ ইটতই্ হময্ বগমে।্ িুজমনই্এমক্অমনযর্
উপর্এত্েুদ্ধ্হময্আমে্বে্হযাটর্বভমি্কুলটকনারা্পামে্না্টকভামি্আিার্ওমির্
মমধয্টমিমাি্হমি। 
 
রন্বষমপ্আমে্কারণ,্বস্মমন্কমর্কিযাংকস্বে্স্কযািামক্ ািার্বচষ্টা্কমরমে্বসিা্
হারটমওন্ ক নই্ গুরুত্ব্ বিযটন।্ ক নই্ বচষ্টা্ কমরটন্ েুকিযাংকস-এর্ উপর্ নজর্
রা মত।্ িরং্ বেমলমির্ বহামিমলর্ টিোনার্ টনমচ্স্কযািাসজমক্  ুঁমজ্ বি মত্ িমল্ বস্
বিাঝামনার্ বচষ্টা্ কমরমে্ বে্ েুকিযাংকস্ আসমলই্ টনমিজাষ্।্ অনযটিমক্ হারটমওন্
ভীষ্ণভামি্টিশ্বাস্কমর্বে্কিযাংকসই্বে্স্কযািাসজমক্ব মযমে্রমনর্কামে্এমন্বকান্
প্রমাণ্ বনই।্ এিং্ লালমচ্ হলুি্ রমঙর্ বলামগুমলা্ হযমতা্ ও ামন্ টেসমামসর্ সময্
বথমক্পমডটেল।্আসমল্মযাটজকযাল্বমনামগটরমত্রমনর্মাথায্কুকিযাংকস্লাফ্বিযার্
সময্বথমকই্বস্টিডালিার্টিরুমদ্ধ্বষমপ্আমে। 
 
িযটক্তগতভামি,্ হযাটর্ টিশ্বাস্কমর্ বে্কিযাংকসই্স্কযািাসজমক্ ব মযমে,্ টকন্তু্ ে ন্ বস্
হারটমওনমক্বিাঝামত্বচষ্টা্করল্সিগুমলা্প্রমাণই্ওই্কথা্িলমে,্ত ন্বস্হযাটরর্
ওপরও্বষমপ্বগল। 
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টিক্আমে,্রমনর্পমষই্থামকা,্আটম্জাটন্তুটম্ওর্পমষই্থাকমি!্তীক্ষ্ণ্কমি্িলল্
বস।্প্রথমম্ফাযারমিাল্ট,্এ ন্স্কযািাসজ,্সিটকেুই্আমার্বিাষ্,্তাই্না!্আমামক্একা্
বেমড্িাও,্আমার্অমনক্কাজ্আমে! 
 
ইঁিুমরর্মৃতুযিা্রমনর্ ুি্বলমগমে। 
 
ওহ্্রন,্ তুটম্সি্সময্িলমত্স্কযািাসজ্কত্ টিরটক্তকর,্চািাস্বমর্িলল্ বেি।্এিং্
ওর্িযসও্হময্টগমযটেল,্এমটনমতই্বিষ্্হময্োটেল্ইঁিুরিা।্হযমতা্এিাই্ভামলা্
হমযমে্ দ্রুত্ ওর্ জীিন্ প্রিীপ্ টনটভময্ বিযা্ হমযমে।্ এক্ িামস–ও্ হযমতা্ এিা্
িুঝমতও্পামরটন। 
 
বেি!্েুদ্ধ্স্বমর্িলল্টজটন। 
 
রন,্তুটম্টনমজই্কতিার্িমলমো্ইিুঁরিা্শুধু্ব ত্আর্ঘুমাত,্িলল্জজজ। 
 
একিার্বতা্আমামির্হময্ও্গযলমক্কামমড্ টিমযটেল!্িলল্মনমরা্রন।্বতামার্
মমন্আমে্হযাটর? 
 
হযাঁ,্সটতয,্িলল্হযাটর। 
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ওিাই্ টেল্ ওর্ সিমচময্ ভামলা্ সময,্ বসাজাসাো্ িলল্ বেি।্ গযল-এর্আঙুমলর্
িাগিা্ওর্সৃ্মটতর্প্রটত্আমামির্অমিষ্্সম্মান্হময্থাকুক।্মন্ ারাপ্কমরা্না,্রন,্
োও্হগসটমমি্অমরকিা্নতুন্ইঁিুর্টকমন্টনময্এমসা।্বিাক্কমর্কী্লাভ? 
 
রনমক্চািা্করার্বিষ্্বচষ্টা্টহমসমি্হযাটর্ওমক্টিটফন্ডর্টিমম্প্রযাকটিমস্টনময্বগল,্
বেন্ ও্ ফাযারমিামল্ট্ চডমত্ পামর,্ ওমির্ প্রযাকটিমসর্ পর।্ মমন্ হয্ এর্ ফমল্
টকেুষমণর্জনয্হমলও্স্কযািাসজ-এর্টিক্বথমক্হযাটরর্মন্সমর্বগল্(চমৎকার!্আটম্
এিা্ টিময্ বগামল্কমযকিা্িি্মারমত্পাটর?),্এক্সমি্ওরা্ কুইটিচ্ টপমচর্ টিমক্
রওনা্হল। 
 
মািাম্হুচ,্ত নও্হযাটরর্উপর্নজর্রা ার্জনয্টিটফন্ডর্টিমমর্প্রযাকটিমসর্সময্
টপমচ্থাকমেন।্ফাযারমিাল্টিা্ বিম ্অনযমির্মমতা্ টতটন্ টনমজও্ মুগ্ধ্হময্ বগমলন।্
প্রযাকটিস্শুরু্হওযার্আমগ্ওিা্হামত্টনময্টনমজর্বপিািারী্মন্তিয্করমলন। 
 
এিার্ভারসামযিা্বি !্টনম্বাস্টসটরমজর্একিা্বিাষ্্আমে্বলমজর্টিমক্একিু্িাঁকা্
হময্ থামক–কমযক্ িের্ পর্ প্রাযই্ বি া্ োয্ ওগুমলা্ গটত্ হাটরময্ বফমলমে।্
হাতলিামক্ উন্নত্ করা্ হমযমে,্ টক্লনসুইপ্ বথমক্ পাতলা,্ আমামক্ পুরমনা্ টিমনর্
টসলভার্অযামরার্কথা্মমন্কটরময্টিমে–ওরা্এ ন্আর্ওিা্িানায্না।্আটম্টনমজ্
ওরকম্একিা্চমড্উডমত্টিম টেলাম্এিং্ওিা্টেল্ ুিই্চমৎকার্একিা্ব্রুম…। 
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একই্সুমর্আরও্টকেুষণ্চাটলময্বগমলন্মািাম্হুচ,্অিমিমষ্্উিমক্িলমত্হমলা,্
ইময্মামন–মািাম্হুচ?্হযাটর্েটি্ফাযারমিাল্টিা্টফমর্পায্তাহমল্কী্বকান্অসুটিধা্
হমি?্আমরা্শুধু্প্রযাকটিস্করমিা…। 
 
ওহ্–টিক্আমে-এই্বে্নাও,্পিার,্িলমলন্মািাম্হুচ।্আটম্এ ামন্উইজটলর্সমি্
িমস্থাকি। 
 
টতটন্ এিং্ রন্ টপচ্ বেমড্ বিটিযামম্ টগময্ িসমলন।্ টিটফন্ডর্ টিম্ আগামীকামলর্
ব লার্আমগ্চূডান্ত্টনমিজমির্জমনয্উমির্চারপামি্জমডা্হমলা। 
 
হযাটর,্এইমাত্র্জানমত্পারলাম্রয্ামভনক্লমির্টসকার্হমে্বচা্চযাং,্চতুথজ্িমষ্জর্োত্রী্
এিং্বিি্ভামলা…্আটম্শুধু্আিা্করমত্পাটর্বেন্বস্ব লার্জনয্ টফি্না্থামক,্
কতগুমলা্আঘাত্ টনময্ তার্ টকেু্ সমসযা্ হমযমে…্ টকন্তু্ বচা্ চযাং্ সমূ্পণজ্ সুস্থ,্  ুিই্
অসন্তুষ্ট্হমলা্উি,্তারপর্িলল,্অনযটিমক্বস্চমড্কমমি্২৬০,্ফাযারমিামল্টর্পামি্
ওিামক্একিা্তামািা্িমল্মমন্হয।্হযাটরর্ব্রুমিার্টিমক্প্রিংসার্িৃটষ্টমত্তাটকময্
বস্িলল,্টিক্আমে,্সিাই্চল্োওযা্োক। 
 
এিং্অিমিমষ্,্ফাযারমিামল্ট্চডল্হযাটর,্এক্লামফ্পা্বথমক্িূমনয্উমি্বগল। 
 
ও্স্বমে্ো্ বভমিটেল্তার্ বচমযও্ভামলা।্সামানয্স্পমিজই্ফাযারমিাল্ট্ ঘুরমত্পামর;্
মমন্হয্ওর্হামতর্িার্বচময্টচন্তার্টনমিজিই্বেন্পালন্করমে।্টপমচর্উপর্টিময্
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এত্দ্রুত্গটতমত্উিমত্পামর্বে্বিটিযামিামক্সিুজ্আর্ধূসর্অস্পষ্ট্িমল্মমন্
হয;্ এত্ দ্রুত্ ওিামক্ বঘারামলা্ বে্ অযাটলটসযা্ টস্পমনি্ ভময্ টচৎকার্ কমর্ উিল,্
তারপর্একিা্ টন ুঁত্ টনযটন্ত্রত্িাইভ্ টিল,্ ঘামস্ভরা্ টপচিামক্আঙুমলর্িগা্ টিময্
েুঁময্আিার্উপমর্উিল্টত্রি,্চটিি,্পঞ্চাি্টফি্উপমর্আকামি 
 
হযাটর্আটম্এ ন্টেচিা্োডটে!্বিমক্িলল্উি। 
 
হযাটর্ ঘুরল্একিা্ব্ল্জারমক্ধাওযা্কমর্ টনময্ বগল্ বগালমপমির্ টিমক্  ুি্সহমজই্
ওিামক্অটতেম্কমর্বগল,্বি ল্উমির্বপেন্বথমক্টেচিা্উমড্আসমে্এিং্িি্
বসমকমন্ডর্বভতমর্হামতর্মুমিায্পুমর্বফলল্ওিামক। 
 
ওর্পুমরা্িলিা্পাগমলর্মমতা্উিটসত্হমলা।্টেচিামক্আিার্হাত্বথমক্বেমড্টিল্
হযাটর্টমটনি্ ামনক্বেমত্টিল,্তারপর্এর্ওর্ফাঁক্টিময্ওিার্বপেমন্ধাওযা্কমর্
বি ল্ওিা্কযাটি্ বিল-এর্হাঁিুর্কামে্ ঝুলমে্এক্ বগাত্তা্ বমমর্ওমক্পাি্কাটিময্
আিার্ধমর্বফলল্টমচিামক। 
 
ওমির্টিমমর্এিাই্টেল্সিমচময্ভামলা্প্রযাকটিস।্ফাযারমিাল্টিামক্বপময্উৎসাটহত,্
ওমির্ বসরা্ মুভগুমলা্ টন ুঁতভামি্ টিমত্ পারল্ এিং্ সিমিমষ্্ মাটিমত্ নামার্ পমর্
এিারই্প্রথম্জজজ্ উইজটলর্মমত,্উি্বকান্সমামলাচনা্করমত্পারল্না। 
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আটম্বতা্বি মত্পাই্না্আগামীকাল্আমামিরমক্বক্রু মি!্িলল্উি।্অিিয্েটি্
না–হযাটর,্তুটম্বতামার্টিমমন্টার্সমসযার্সমাধান্কমরমো?্তাই্না? 
 
হযাঁ,্িলল্হযাটর,্মমন্মমন্অিিয্ভািমে্ওর্িুিজল্বপমট্রানামসর্কথা,্েটি্ওিা্আরও্
িটক্তিালী্হমতা। 
 
আর্টিমমন্টার্আসমে্না,্অটলভার,্িাম্বলমিার্ওঁর্কাজ্কমর্বরম মেন,্িলল্বেি,্
বিি্বজামরর্সমি। 
 
বিি,্ আিাকটর্ আর্ আসমে্ না,্ িলল্ উি।্ োইমহাক–আজ্  ুি্ ভামলা্ হমযমে,্
সিারই।্চল্টফমর্োওযা্োক–কাল্সিাইমক্সমযমমতা্আসমত্হমি…। 
 
আটম্একিুষমণর্জনয্বথমক্োটে,্রন্একিার্ফাযারমিাল্টিায্চডমত্চামে,্উিমক্
িলল্হযাটর।্টিমমর্িাটক্সিাই্কাপড্িিলামত্বগল।্হযাটর্বহঁমি্বগল্রমনর্কামে,্
মািাম্হুচ্ইমতামমধয্তার্আসমন্ঘুটমময্পমডমেন। 
 
এই্বে্নাও,্িলল্হযাটর,্রমনর্হামত্ফাযারমিাল্টিা্তুমল্টিময। 
 
রন,্ মুম ্ওর্পরম্আনমের্অটভিযটক্ত,্ব্রুমিায্চডল্ িূমনয্জমা্হওযা্অন্ধকামরর্
মমধয্হাটরময্বগল,্হযাটর্ টপমচর্ধামর্হাঁিমে,্ওমক্বি মে।্হিাৎ্ঘুম্বভমঙ্উিমলন্
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মািাম্হুচ,্রাত্নামমে্বিম ্হযাটর্এিং্রনমক্িলমলন্এ ন্তামিরমক্টফমর্বেমত্
হমি। 
 
ফাযারমিাল্টিা্কাঁমধ্ টনময্োযাঘন্ বিটিযাম্ বথমক্ বিটরময্এল্ বস্আর্রন,্ওিার্
অসাধারণ্স্বেে্অযাকিন,্অতুলনীয্গটত্এিং্িাক্ াওযা্ টনময্আমলাচনা্করমত্
করমত।্ওরা্প্রাসামির্মাঝামাটঝ্িূরমত্ব্আসার্পর্িাঁটিমক্তাটকময্হিাৎ্এমন্টকেু্
বি ল্ হযাটর্ বে্ ওর্ হৃৎটপণ্ডিা্ প্রায্ িন্ধ্ হময্ োিার্ বোগাড্ হমলা-একমজাডা্ বচা ্
অন্ধকামরর্মমধয্চকচক্করমে। 
 
পাথমরর্মমতা্িাঁটডময্বগল্বস,্িুমকর্পাঁজরায্বজামর্বজামর্িাটড্মারমে্হৃৎটপণ্ড। 
 
কী্হমলা?্রন্টজজ্ঞাসা্করল। 
 
আঙুল্তুমল্বি ামলা্হযাটর।্জািুর্কাটিিা্বির্কমর্রন্িলল,্লুমস! 
 
ঘামসর্ওপর্আমলার্একিা্রটি্পডল,্গামের্বগাডায্টগময্িা াগুমলামক্আমলাটকত্
করল;্ও ামন্নতুন্গটজময্ওিা্পাতার্মাঝ ামন্িমস্রমযমে্েুকিযাংকস। 
 
ওহ্্ও ান্ বথমক্ ভাগ!্ রন্ গজজন্ কমর্ উিল,্ টনচু্ হময্ ঘামসর্ উপর্ বথমক্একিা্
পাথর্তুমল্টনল্টকন্তু্ও্টকেু্করার্আমগই্বিডালিা্লালমচ্হলুি্রমঙর্বলজ্বনমড্
অিৃিয্হময্বগল। 
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বিম মো?্টষপ্ত্স্বমর্িলল্রন।্পাথরিা্েুঁমড্বফমল্টিল।্এর্পরও্বস্টিডালিামক্
বে ামন্ ুটি্বস ামন্ঘুমর্বিডামত্টিমে–স্কযািামসজর্পমর্এ ন্হযমতা্কমযকিা্পাট ্
ব ময্বফমলমে্ওিা…। 
 
হযাটর্টকেু্িলল্না।্িীঘজ্একিা্শ্বাস্বিমন্স্বটস্তর্টনঃশ্বাস্বফলল্বস;্কমযক্মুহূমতজর্
জমনয্ও্টনটশ্চত্টেল্বে্ওই্বচা ্িুমিা্টিম-এর।্আিার্প্রাসামির্টিমক্রওনা্হমলা্
ওরা।্মুহূমতজর্আতমঙ্কর্জনয্মমন্মমন্লটজ্জত্হমলা্হযাটর,্অিিয্রনমক্টকেু্িলল্
না-এিং্প্রাসামি্না্বপৌঁোমনা্পেজন্ত্িামন্িাময্তাকামলা্না। 
 
*** 
 
পরটিন্অনযানয্সকমলর্সমি্নাস্তা্ব মত্বগল্বস।্সিাই্ভািমে্ফাযারমিাল্টমক্গািজ্
অফ্ অনার্ বিযা্ উটচত।্ বিি্ হমল্ হযাটর্ বঢাকার্ সামথ্ সামথ্ সিার্ িৃটষ্ট্ পডল্
ফাযারমিামল্টর্উপর,্উমত্তটজত্টকেু্মন্তিযও্বিানা্বগল।্সন্তটষ্টর্সমি্হযাটর্বি ল্বে্
টিথাটরন্টিম্িজ্রাহমতর্মমতা্তাটকময্আমে্ওিার্টিমক। 
 
ওর্বচহারািা্একিার্বিম মো?্িাঁত্বির্কমর্িলল্রন্মযালফমযর্টিমক্তাটকময।্
ও্টিশ্বাসই্করমত্পারমে্না!্চমৎকার! 
 
উি্টনমজও্ফাযারমিামল্টর্সম্মামন্উৎসাটহত। 
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এিা্এ ামন্রা ্হযাটর,্বিটিমলর্মাঝ ামন্ব্রুমিামক্বরম ্িলল্বস,্এমনভামি্বেন্
নামিা্উপমরর্ টিমক্থামক।্রয্ামভনক্ল্এিং্হাফলপাফ-এর্ বিটিল্ বথমক্সিাই্এল্
ওিা্বি মত।্টনম্বামসর্িিমল্ওমন্একিা্অসাধারণ্ব্রুম্পাওযামত্বসিটরক্টিগটর্
হযাটরমক্ অটভনেন্ জানাল।্ পাটসজর্ রয্ামভনক্ল্ গালজ্ বেি্ বপমনলটপ্ টক্লযারওযািার্
অনুমটত্চাইল্ওিামক্ধরিার। 
 
বি ,্ বপটন,্ বকানরকম্ ষ্ডেন্ত্র্ নয!্ উৎসামহর্ সমি্ িলল্ পাটসজ,্ ে ন্ ও্  ুি্ কামে্
বথমক্ফাযারমিাল্টমক্বি মে।্বপমনলটপ্এিং্আমার্মমধয্িাটজ্হমযমে,্টিমমক্িলল্
বস।্িি্গযাটলযন্মযামচর্ফলাফমলর্উপর! 
 
ফাযারমিাল্টিা্ নাটমময্ বরম ,্ হযাটরমক্ ধনযিাি্ জাটনময্ বপমনলটপ্ ওর্ বিটিমল্ টফমর্
বগল। 
 
 হযাটর–বতামামক্টজতমতই্হমি,্িলল্পাটসজ্টফসটফস্কমর।্আমার্কামে্িি্গযাটলযন্
বনই।্হযাঁ,্আটম্আসটে্বপটন!্েুমি্চমল্বগল্ও। 
 
তুটম্ কী্ টনটশ্চত্ বে্ এই্ ব্রুমিামক্ মযামনজ্ করমত্ পারমি,্ পিার?্ একিা্ িীতল্
একমঘময্স্বর্বিানা্বগল। 
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কামে্বথমক্বিানা্বগল্এটগময্এমসমে্ড্রযামকা্মযালফয,্ওর্টিক্বপেমন্বেি্এিং্
গযল। 
 
হযাঁ,্মমন্হয,্সাধারণভামি্িলল্হযাটর। 
 
এর্ অমনক্ ধরমনর্ গুণ্আমে্ তাই্ না?্ িলল্ মযালফয্ টিমদ্বমষ্্ চকচক্ করমে্ ওর্
বচা ।্টক্লজ্জা,্এর্সমি্একিা্পযারাসুি্বনই–েটি্তুটম্বকান্টিমমন্টামরর্ ুি্কামে্
চমল্োও। 
 
বেি্আর্গযল্টিদ্রুমপ্চাপা্হাটস্হাসল। 
 
আহা,্ বতামার্ব্রুমিায্একিা্অটতটরক্ত্হাত্লাগামনা্ োয্না;্ মযালফয্িলল্হযাটর।্
বগমল্ওিাই্বতামার্জনয্টমচিামক্ধরমত্পারত। 
 
টিটফন্ডর্টিম্বজামর্বহমস্উিল।্মযালফমযর্ভািমলিহীন্বচা ্িুমিা্সরু্হময্বগল,্
পা্বিমন্বিমন্চমল্বগল্ও।্ওরা্বি ল্টিথাটরন্টিমমর্অনযমির্সমি্বোগ্টিময্টক্
বেন্ আমলাচনা্ করমে্ ওরা,্ সমেহ্ বনই্ মযালফযমক্ টজজ্ঞাসা্ করমে্ হযাটরর্ ব্রুমিা্
আসমলই্ফাযারমিাল্ট্টক্না। 
 
বপৌমন্এগারিার্সময্টিটফন্ডর্টিম্জাটসজ্িিলামনার্জনয্বগল।্হাফলপাফমির্সমি্
ব লার্ টিমনর্ মমতাই্আিহাওযা্ পটরষ্কার।্ পটরষ্কার্ এিং্ িাণ্ডা্ একিা্ টিন,্ সামানয্
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িাতাস্রমযমে;্এিার্বি মত্বকান্অসুটিধা্হমি্না।্এিং্হযাটর্েটিও্একিু্নাভজাস,্
টকন্তু্এরই্মমধয্কুইটিচ্মযামচর্উমত্তজনা্টফমর্এমসমে্ওর্মমধয।্সু্কমলর্িাটক্সিাই্
বিটিযামম্চমল্এমসমে।্হযাটর্ওর্সু্কমলর্কামলা্বপািাক্ ুমল্বফলল,্পমকি্বথমক্
জািুর্কাটি্ বির্করল,্এিং্কুইটিচ্জাটসজর্ টনমচ্বে্ টি–িািজটি্পডমি্তার্বভতমর্
ওিা্বরম ্টিল।্হিাৎ্বস্ভািল্টভমডর্মমধয্কী্প্রমফসর্লুটপন্রমযমেন,্বি মেন? 
 
তুটম্জান্আমামির্ টক্করমত্হমি,্িলল্উি্ বড্রটসং্রুম্ বথমক্ বিরুমত্ বিরুমত।্
েটি্আমরা্এই্মযাচটি্হযাটর্তাহমল্আমরা্ িুনজামমন্ট্ বথমক্িাি।্প্রযাকটিমসর্সময্
বেরকম্কমরটেমল্বসইভামি্শুধু্উডমি্তাহমলই্সি্টিক্হময্োমি,্টিক্আমে! 
 
প্রচুর্হাততাটলর্মমধয্ওরা্টপমচ্এল।্রয্ামভনক্ল্টিম,্নীল্জাটসজ,্এরই্মমধয্ টপমচর্
মাঝ ামন্িাঁটডময্রমযমে।্ওমির্টসকার্বচা্চযাং্ টিমমর্একমাত্র্বমময।্হযাটরর্বচময্
বিমি্এিং্হযাটর্স্বীকার্না্কমর্পারল্না,্েটিও্বস্একিু্নাভজাস,্বে্বমমযটি্অপূিজ্
সুেরী।্ িুই্ টিম্ মুম ামুট ্ িাঁডামলা্ ওমির্কযামেমনর্ বপেমন,্ বমমযটি্ হযাটরর্ টিমক্
তাটকময্হাসমলা।্ বপমি্একিা্ বমাচড্অনুভি্করল্হযাটর্এিং্ বসিা্নাভজাস্হওযার্
কারমণ্নয। 
 
উি,্বিটভস,্হাত্বমলাও,্মািাম্হুচ্সংমষমপ্িলমলন্রয্ামভনক্ল্কযামেমনর্সমি্হাত্
বমলামলা্উি। 
 
োর্োর্ব্রুমম্চমডা্.্আমার্হুইমসমলর্সমি্সমি্টতন–িুই-এক 
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লাটফময্িূমনয্উিল্হযাটর্এিং্ওর্ফাযারমিাল্ট্অনয্ব্রুমগুমলার্বচময্দ্রুত্উপমর্উমি্
বগল;্বিটিযামমর্চারটিমক্উমড্বিডাল্এিং্বচা ্সরু্কমর্টমচিামক্ ুজঁমে,্ধারা্
টিিরণী্শুনমে্একই্সমি।্ধারা্টিিরণী্টিমে্উইজটল্জমজ্ভাইমির্িনু্ধ্টল্জিজন। 
 
ওরা্উমড্ বগমে,্এই্মযামচর্সিমচময্িড্উমত্তজনা্হমে্ফাযারমিাল্ট,্ বেিায্হযাটর্
পিার্ টিটফন্ডমরর্ পমষ্ চমডমে।্ বকান্ ব্রুমটিক্ অনুসামর্ এ্ িের্ টিশ্ব্
চযাটম্পযনটিমপর্জমনয্জাতীয্টিমম্ফাযারমিাল্টমকই্পেে্করা্হমি। 
 
জিজন,্মযামচ্ টক্হমে্িযা্কমর্আমামিরমক্কী্ বসিা্জানামি?্িাধা্ টিময্িলমলন্
প্রমফসর্মযাকমগানাগল। 
 
টিক্ িমলমেন্ প্রমফসর–আটম্ শুধু্ একিু্ িযাকিাউন্ড্ তথয্ বিযার্ বচষ্টা্ করটেলাম।্
ফাযারমিাল্ট্ঘিনােমম,্ওর্বভতমর্অমিামব্রক্রমযমে্এিং 
 
জিজন! 
 
টিক্আমে,্ টিক্আমে,্এ ন্টিটফন্ডমরর্ি মল্রমযমে,্ টিটফন্ডমরর্বকটি্বিল্বগাল্
টিমত্োমে…। 
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বকটিমক্ বপটরময্ হযাটর্ বভতমরর্ টিমক্ চমল্ বগল,্ চারটিমক্তাকামে্ বসানালী্ রমঙর্
একিু্ টঝটলমকর্জনয,্ব যাল্করল্বচা্চযাং্  ুি্কামে্বথমক্ওমক্অনুসরণ্করমে।্
সমেহ্বনই্বস্  ুি্ভামলা্উডমত্পামর–িার্িার্ওর্পথ্বকমি্োমে,্িাধয্করমে্
ওমক্টিক্পটরিতজমন। 
 
গটত্িাডাও,্ওমক্বতামার্গটত্বি াও্হযাটর!্ টচৎকার্করল্বেি্পাি্ টিময্একিা্
ব্ল্াজামরর্টপেু্ধাওযা্করমত্করমত।্ওিা্অযাটলটসযার্টিমক্োটেল। 
 
রয্ামভনক্ল্বগালমপামির্টিমক্এমস্হযাটর্ফাযারমিামল্টর্গটত্িাটডময্টিল্এিং্বপেমন্
পমড্ বগল্ বচা।্ বকটি্ প্রথম্ বগালিা্ করার্ সমি্ সমি্ টিটফন্ডর্ সমথজকরা্ আনমে্
লাটফময্উিল।্হিাৎ্ও্বি ল্ওিামক্টেচিা্মাটির্ ুি্কাোকাটে,্একিা্হযাটরযামরর্
কাে্টিময্উডমে। 
 
িাইভ্ টিল্হযাটর:্ বচা্ বি ল্ও্ টক্করমে্এিং্ওর্ বপেমন্এমলা্ েুমি।্হযাটর্গটত্
িাটডময্টিমযমে,্ওর্বভতমর্উমত্তজনা্বিৌডামে;্িাই্হমে্ওর।্টিমিষ্ত্ব।্মাত্র্িি্
ফুি্িূমর্হযাটর 
 
ত ন,্রয্ামভনক্ল্টিিামরর্েুঁমড্বিযা্একিা্ব্ল্াজার্বেন্বকাথা্বথমক্েুমি্এমলা;্এক্
ইটঞ্চ্ িূমর্ টিময্ ওিামক্ পাি্ কাটিময্ বগল্ হযাটর্ এিং্ ওই্ কমযকটি্ গুরুত্বপূণজ্
বসমকমন্ডর্মমধযই্হাওযা্হময্বগল্টেচিা। 
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টিটফন্ডর্সমথজকমির্হতািা্প্রকাি্বপল্টিরাি্একিা্উউউউউউহ্এর্মমধয।্অিিয্
রয্ামভনক্লমির্সমথজকরা্হাততাটলমত্বফমি্পডল।্জজজ্ উইজটল্তার্রাগ্প্রকাি্করল্
টদ্বতীয্ ব্ল্াজারিামক্ সরাসটর্ টিিামরর্ টিমক্ বমমর,্ মধয্আকামি্এক্পাক্ টিগিাটজ্
ব ল্আোন্ত্িুমিা। 
 
টিটফন্ডর্ এটগময্ রমযমে্ আটি–িূনয্ পমযমন্ট,্ এিার্ বি ্ ফাযারমিাল্ট্ োমে।্ পিার্
এিার্সটতয্ওিামক্তীব্র্গটতমত্টনময্োমে।্বি ্ওিা্ঘুরমে–চযাং-এর্কমমি্ওিার্
কামে্টকেুই্না।্ফাযারমিামল্টর্টন ুঁত্ভারসাময্লষয্করিার্মমতা– 
 
জিজন!্ ফাযারমিামল্টর্ পমষ্ ওকালটত্ করার্ জমনয্ টক্ বতামামক্ পযসা্ বিযা্ হয?্
ধারাটিিরণী্চাটলময্োও! 
 
রয্ামভনক্লরা্একিু্গুটিময্বগল;্ইমতামমধয্তারা্টতনটি্বগাল্কমরমে,্এ ন্টিটফন্ডররা্
মাত্র্পঞ্চাি্পমযন্ট্এটগময্েটি্হযাটরর্আমগ্বচা্টমচিামক্ধরমত্পামর্তাহমল্টজমত্
োমি্ রয্ামভনক্ল।্ হযাটর্আরও্ টনমচ্ নামল,্ বকান্ রকমম্ ব্ল্যামভনক্ল্ বচসারমক্ এটডময্
বগল।্ পুমরা্ টপচিামক্পাগমলর্মমতা্  ুঁজমে্ বস।্ বসানালী্একিা্ টঝটলক্ বোি্ বোি্
িানার্চমক–টেচিা্টিটফন্ডর্বগালমপামির্উপর্ঘুরমে্…। 
 
গটত্ িাটডময্ টিল্ হযাটর,্ সামমনর্ বসানালী্ টিেুিার্ উপর্ ওর্ বচা –টকন্তু্ পমরর্
মুহূমতজই,্বেন্হাওযা্বথমক্উমড্এমলা্বচা,্ওর্পথিা্আিমক্টিল 
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হযাটর,্এ ন্ভাল্মানুষ্্হওযার্সময্না!্গজজন্করল্উি,্ধাক্কা্লাগািা্এটডময্বগল্
হযাটর।্েটি্িরকার্হয্ওমক্ওর্ব্রুম্বথমক্বফমল্িাও! 
 
হযাটর্ ঘুরল্ বচার্ টিমক্ নজর্ বগল;্ িাঁত্ বির্ কমর্ হাসমে্ বমমযিা।্ টমচিা্ আিার্
হাটরময্ বগমে।্ফাযারমিাল্টিামক্ উপরমু ী্ করল্ হযাটর,্ টিি্ টফি্ উপমর্ উমি্ বগল।্
বচাম র্ বকাণ্ টিময্ বি ল্ ওমক্ অনুসরণ্ করমে্ বচা্ বমমযিা্ টিক্ কমরমে্ টনমজ্
টমচিামক্না্  ুঁমজ্হযাটরমক্নজমর্রা মি।্ টিক্আমে্েটি্ বস্ওরই্ টপেু্ টনমত্চায,্
তাহমল্এর্পটরণটতও্বভাগ্করমত্হমি। 
 
িাইভ্টিল্ও্আিার্এিং্বচা্মমন্করল্আিার্টমচিামক্বি মত্বপমযমে্হযাটর,্ওমক্
অনুসরণ্করল।্তীক্ষ্ণভামি্িাইভ্বথমক্ টনমজমক্সটরময্ টনল্হযাটর,্ টকন্তু্বচা্ টনমচর্
টিমকই্োমে;্আিার্হযাটর্ িুমলমির্মমতা্উপমর্উমি্বগল্এিং্তার্পর্টেচিামক্
বি ল,্তৃতীয্িামরর্মমতা্টমচিা্রয্ামভনক্লমির্টপমচর্উপমর্চকচক্করমে। 
 
গটত্িাটডময্টিল্বস্অসম্ভি;্অমনক্টফি্টনমচ্বচা্তাই্করল।্টকন্তু্ওর্গটত্বিটি্
এটগময্োমে্হযাটর্টমিার্কামে্প্রটত্বসমকমন্ড–তারপর 
 
ওহ!্টচৎকার্কমর্উিল্বচা্আঙুল্টিময্টক্বেন্বি াল।্মমনামোগ্সমর্বগল্হযাটরর,্
তাকাল্টনমচর্টিমক। 
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টতনিা্টিমমন্টার,্টতনিা্লম্বা,্কামলা,্মাথা্ঢাকা্টিমমন্টর্তাটকময্আমে।্উপমর্ওর্
টিমক। 
 
টচন্তা্করিার্জনযও্থামল্না্হযাটর।্ বপািামকর্ বভতর্হাত্ ঢুটকময্ টিল,্ বির্কমর্
আনল্জািুর্কাটিিা্টচৎকার্করল,্এক্সমপমক্টা্বপমট্রানাম! 
 
রূপালী্একিা্ টকেু্তীব্র্ টঝটলক,্ওর্জািুিমণ্ডর্িীষ্জ্ বথমক্বিটরময্এমলা।্ও্জামন্
ওিা্ সরাসটর্ টিমমন্টারমির্ গাময্ টগময্ বলমগমে্ টকন্তু্ বি ার্ জনয্ থামল;্
আশ্চেজজনকভামি্ওর্মনিা্ত নও্পটরষ্কার,্সামমনর্টিমক্তাকাল্হযাটর্প্রায্বপৌঁমে্
বগমে্বস।্জািুর্লাটিিা্ধরা্হাতিা্িাটডময্টিল্বস্এিং্বকানরকমম্বোি্টেচিামক্
মুমিা্কমর্বফলমত্পারমলা। 
 
বিমজ্ উিল্ মািাম্ হুচ-এর্ হুইমসল।্ মধযাকামি্ ঘুরমলা্ হযাটর,্ বি মলা্ েযটি্আিো্
িকিমক্লাল্রমঙর্ মূটতজ্ওর্ওপর্ঝাঁটপময্পডমে।্পর্ মুহূমতজ্ পুমরা্ টিমিাই্ওমক্
এত্ বজামর্ জটডময্ ধমরমে্ বে্ব্রুম্ বথমক্প্রায্ পমড্ োটেল্আর্ টক!্ টনমচ্ বিানা্
োমে্টিটফন্ডর্সমথজকমির্উিাস। 
 
এই্ বে্ আমার্ বসরা্ বেমল!্ িলল্ উি।্ অযাটলটসযা,্ অযামঞ্জটলনা্ এিং্ বকটি্ সিাই্
আনমে্হযাটরমক্ চুমু্ ব ল,্এিং্এত্বজামর্জটডময্ধরমলা্ বেি্ বে্ওর্মমন্হমলা্
মাথািা্ টেঁমড্ বিটরময্আসমি।্ এমলামমমলাভামি্ টিমিা্ টনমচ্ বনমম্ এল।্ ব্রুম্ বথমক্
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নামল্ হযাটর্ মু ্ তুমল্ বি ল্ একিল্ টিটফন্ডর্ সমথজক্ বিৌমড্ টনমচর্ টিমক্আসমে,্
সামমন্রন।্টকেু্বিাঝার্আমগই্উিটসত্সমথজকরা্তামক্পুমরাপুটর্টঘমর্বফলল। 
 
এইিার,্হযাঁ্এইিার!রন্টচৎকার্করল,্হযাটরর্হাত্আকামির্টিমক্তুমল,্হযা!্হযা! 
 
 ুি্ভামলা্কমরমে,্ হযাটর!্ িলল্পাটসজ,্ ওমক্  ুি্  ুটি্ বি ামে।্আটম্িি্গযাটলওন্
পামিা,্বপটনমলাটপমক্ ুঁজমত্হমি,্আটম্োই 
 
বতামার্মিল্বহাক্হযাটর!্গজজন্কমর্উিল্টসমাস্টফটনগান। 
 
অটত্চমৎকার!্টিিৃঙ্খলভামি্বিলামিটল্করা্টিটফন্ডরমির্মাথার্উপর্টিময্হযাটিমির্
গম্ভীর্গলা্বিানা্বগল। 
 
চমৎকার্বপমট্রানাস্দতটর্হমযটেল,্হযাটরর্কামন্কামন্িলল্একটি্কিস্বর। 
 
ঘুমর্প্রমফসর্লুটপনমক্বি ল্হযাটর,্মমন্হমলা্টতটন্একিা্ঝাঁকুটন্ব মযমেন্আিার্
 ুটিও। 
 
এইিার্টিমমন্টাররা্আমামক্বমামিই্ভয্বি ামত্পামরটন!্উমত্তটজতভামি্িলল্হযাটর।্
আটম্অনুভিই্কটরটন। 
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এর্ কারণ্ হমে্ ওইগুমলা–মামন–টিমমন্টার্ টেল্ না,্ িলমলন্ প্রমফসর্ লুটপন।্ এমসা্
বিম ্োও। 
 
টভড্বথমক্হযাটরমক্টনময্টপমচর্টকনারায্এমলন্প্রমফসর। 
 
টমিার্মযালফযমক্তুটম্ো্এক ানা্ভয্বিট মযমো্না,্িলমলন্প্রমফসর্লুটপন। 
 
হযাটর্ তাটকময্ বি ল,্ মাটির্ উপমর্ সূ্তপ্ হময্ পমড্আমে্ একজমনর্ ওপর্ একজন্
মযালফয,্ বেি,্গযল্এিং্মাকজাস্ টলন্ট,্ টিথাটরন্ টিমমর্কযামেন,সিাই্লম্বা্কামলা্
মাথািাকা্বপািাক্বথমক্টনমজমির্মুক্ত্করার্বচষ্টা্করমে।্মমন্হমে্মযালফয্বেন্
গযল-এর্ কাঁমধর্ উপর্ িাঁটডময্ আমে।্ তামির্ সিার্ উপর্ মুম ্ প্রচণ্ড্ রাগ্ টনময্
িাঁটডময্রমযমেন্প্রমফসর্মযাকমগানাগল। 
 
একিা্অথজহীন্বকৌিল!্টচৎকার্করটেমলন্প্রমফসর।্টিটফন্ডর্টসকারমক্িকািার্জনয্
এিা্ ুি্টনচু্মামনর্কাপুরুমষ্াটচত্উমিযাগ!্বতামামির্সিাইমক্টিমিনিন্বিযা্হমলা,্
টিথাটরন্ বথমক্কািা্হমলা্পঞ্চাি্পমযন্ট।্এই্সম্পমকজ্আটম্প্রমফসর্িাম্বলমিামরর্
সমি্ কথা্ িলি,্ বতামামির্ বেন্ বকান্ ভুল্ ধারণা্ না্ থামক!্ আহ,্ ওই্ বে্ টতটন্
আসমেন! 
 
টিটফোরমির্টিজয্েটি্বকান্টকেু্টনটশ্চত্কমর্থামক্তাহমল্এিাই্বসই্ঘিনা।্রন্
বিৌমড্ এমসটেল্ হযাটরর্ পামি,্ ত নও্ মযালফযমক্ কামলা্ বপািাকিা্ বথমক্ টনমজমক্
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মুক্ত্করার্বচষ্টায্রত্বিম ্বজামর্বহমস্উিল,্গযল-এর্মাথািাও্ওিার্বভতমর্ঢুমক্
রমযমে। 
 
চমল্এমসা্হযাটর!্িলল্জজজ,্ টভড্বিমল্এগুমে্ও।্পাটিজ!্ টিটফন্ডর্কমনরুমম্এ ন্
পাটিজ্হমি! 
 
টিক্আমে,্ িলল্ হযাটর,্ কমযক্ িেমরর্ মমধয্ বেন্ এত্আনে্ হযটন্ তার,্ টিমমর্
অনযানযমির্সমি্এটগময্চলল্বস,্ত নও্ওমির্পরমন্লাল্রমঙর্জাটসজ,্বিটিযাম্
বথমক্টফমর্বগল্প্রাসামি। 
 
*** 
 
মমন্হমে্বেন্ওরা্কুইটিচ্কাপ্টজমত্টনমযমে;্পাটিজ্চলল্সারাটিন্এিং্গভীর্রাত্
পেজন্ত।্কমযক্ঘণ্টার্জনয্উধাও্হময্ টগমযটেল্ বেি্আর্জজজ্ উইজটল,্ টফমর্এল্
হাত্ভটতজ্িািার্ টিযামরর্ বিাতল,্ কুমডার্পানীয্এিং্কমযক্িযাগ্হাটন্ টিউকমসর্
টমটষ্ট্টনময। 
 
ওগুমলা্ কীভামি্ বপমল?্ টচৎকার্ করল্ অযামঞ্জটলনা্ জনসন,্ জজজ্ ত ন্ টভমডর্ মমধয্
সকলমক্েুঁমড্েুঁমড্টপপারটমমন্টর্িযাগ্টিমে। 
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মুটন,্ওযামজমিল,্পযািফুি্এিং্প্রিস-এর্কাে্বথমক্সামানয্টকেু্সাহােয্টনময,্হযাটরর্
কামন্কামন্টিড্টিড্কমর্িলল্বেি। 
 
একজন্মাত্র্এই্উৎসমি্বোগ্বিযটন।্হারটমওন।্অটিশ্বাসয,্এক্বকামণ্িমস্রমযমে্
বস,্বহাম্লাইফ্অযান্ড্বসািযাল্হযাটিিস্অফ্টব্রটিি্মযাগলস্নামমর্টিিাল্একিা্িই্
পডার্বচষ্টা্করমে।্িািার্টিযামরর্িুমিা্বিাতল্জাগল্করমত্করমত্হযাটর্বিটিমলর্
কাে্বথমক্সমর্ওর্কামে্বগল। 
 
তুটম্টক্আসমল্মযাচিা্বি মত্টগমযটেমল?্হযাটর্টজমজ্ঞস্করল্হারটমওনমক। 
 
টনশ্চযই্টগমযটেলাম,্িলল্হারটমওন,্অদু্ভত্রকমমর্তীক্ষ্ণ্এিং্উচ্চস্বমর,্মু ্না্তুমল।্
এিং্ আমরা্ বে্ টজমতটে্ তামত্আটম্  ুি্  ুটি,্ আমার্ মমন্ হয্ তুটম্  ুিই্ ভামলা্
ব মলমো,্টকন্তু্বসামিামরর্মমধয্আমামক্এই্িইিা্পমড্বিষ্্করমত্হমি। 
 
এমসা,্হারটমওন,্এমসা্টকেু্একিা্ াও,্িলল্হযাটর,্মু ্তুমল্রমনর্টিমক্একিার্
তাকাল,্ভািল্ঝগডা্টমটিময্বফলার্জমনয্প্রমযাজনীয্ভামলা্বমজাজ্টক্রমনর্দতটর্
হমযমে। 
 
আটম্পাটর্না্হযাটর,্আমার্এ মনা্চারিত্িাইি্পৃষ্ঠা্পডমত্হমি!্িলল্হারটমওন,্
এ ন্ওমক্ াটনকিা্ টিকারিস্ত্মমন্ হমে।্ টিক্আমে্…্ বস্ রমনর্ টিমক্একিার্
তাটকময্িলল,্ও্চায্না্আটম্পাটিজমত্বোগ্বিই। 
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এ্সম্পমকজ্মমন্হয্বকান্টিতকজ্চমল্না,্কারণ্টিক্ওই্মুহূমতজই্রন্টচৎকার্কমর্
িমল্উিল,্স্কযািাসজমক্েটি্ব ময্বফলা্না্হমতা্তাহমল,্বস্এই্ফাজ্মাটেগুমলা্ব মত্
পারমতা,্ও্ওগুমলা্ ুি্পেে্করমতা। 
 
হারটমওমনর্িু্বচা ্বফমি্জল্বির্হমলা।্হযাটর্টকেু্িলার্আমগই্টিিাল্িইিা্হামত্
টনময্কাঁিমত্কাঁিমত্ বিৌড্চমল্ বগল্ বমমযমির্ বহামিমলর্ টসঁটডর্ টিমক্এিং্ িৃটষ্টর্
িাইমর। 
 
তুটম্কী্ওমক্একিা্সুমোগ্টিমত্পার্না?্হযাটর্টজজ্ঞাসা্করল্রনমক্িান্ত্স্বমর। 
 
না,্বসাজাসাপিা্জিাি্রমনর।্বস্েটি্শুধু্এমন্ভাি্করমতা্বে্বস্িুঃ ্বপমযমে।্
টকন্তু্বস্বতা্তার্বিাষ্্ক নও্স্বীকার্কমর্না।্এ নও্বস্এমন্ভাি্করমে্বেন্
বকান্েুটিমত্িা্ওই্ধরমনর্টকেু্করমত্টগমযমে্স্কযািাসজ। 
 
রাত্ একিায্ প্রমফসর্ মযাকমগানাগল্ ে ন্ কমনরুমম্ এমস্ সিাইমক্ শুমত্ বেমত্
িলমলন্পাটিজ্ত ন্বিষ্্হমলা।্হযাটর্এিং্রন্বহামিমল্বফরার্পমথ্ব লা্সম্পমকজ্
আমলাচনা্ করটেল।্ অিমিমষ্্ ক্লান্ত্ হযাটর্ টিোনায্ উমি্ চারটিমকর্ চািরগুমলা্ বফমল্
টিল,্ বেন্ চাঁমির্আমলা্ ওর্উপর্এমস্ না্ পমড,্ টচৎ্ হময্শুময্সমি্সমি্ ঘুটমময্
বগল। 
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অদু্ভত্একিা্স্বে্বি ল্হযাটর।্িমনর্বভতর্টিময্হাঁিমে্বস,্কাঁমধ্ফাযারমিাল্ট,্ও্
বেন্রূপালী্ সািা্ একিা্ টকেুমক্অনুসরণ্করমে।্সামমনর্ গামের্ মমধয্ টিময্ ঘুমর্
ঘুমর্ োমে্ ওিা,্ পাতার্ ফাঁমক্ ফাঁমক্ ওিার্ এক্ ঝলক্ বি মত্ পামে্ হযাটর।্ ওিা্
ধরার্জনয্আিমহ্গটত্িাটডময্টিল্বস,্টকন্তু্ও্েত্দ্রুত্হাঁিমে্ওর্লষযিস্তুও্তত্
বজামর্োমে।্বিৌডামত্শুরু্করল্হযাটর্সামমন্দ্রুত্ধািমান্ ুঁমডর্িব্দ্শুনমত্বপল্
বস।্ এ ন্ বস্ বিৌডামে্ প্রাণপমণ,্ আর্ সামমন্ শুনমত্ পামে্ েুিন্ত্ বঘাডার্ পামযর্
আওযাজ।্তারপর্একিা্বকাণা্ঘুমর্পটরষ্কার্জাযগায্এল্এিং 
 
আআআআআআআআআআআআআররররররররররররররঘঘঘঘঘ্ ঘঘঘঘঘঘঘঘঘঘঘঘঘ!্
নাআআআআআআআআ! 
 
হিাৎ্ ঘুম্ বভমঙ্ বগল্হযাটরর্ বেন্বকউ্ওর্ মুম ্ বমমরমে্ টকেু্ টিময।্গাঢ়্অন্ধকামর্
বকান্ টকেুই্ টচনমত্পারমে্না্ বস,্চারটিমক্হাতমড্ বিডামে–টনমজর্চারপামি্কারা্
বেন্ঘুমর্বিডামে,্রুমমর্অনযটিক্বথমক্টসমাস্টফটনগামনর্গলা্শুনমত্বপল। 
 
টক্হমে? 
 
হযাটরর্মমন্হমলা্বহামিমলর্িরজািা্িাস্কমর্িন্ধ্হমলা।্অিমিমষ্্পিজার্মাঝ ামনর্
টিভাজন্বপময্ওগুমলামক্সটরময্টিল্হযাটর,্টিক্বসই্মুহূমতজ্টিন্থমাস্িাটত্জ্বালল। 
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টিোনার্উপর্িমস্রমযমে্রন,্ওর্টিোনার্পিজাগুমলা্একটিক্বথমক্বেঁডা,্বচহারায্
চরম্ভীটত। 
 
ব্ল্যাক!্সাইটরযাস্ব্ল্যাক!্বোরা্সহ! 
 
কী? 
 
এই ামন্টেল!্এইমাত্র!্আমার্এই্পিজাগুমলা্বোরা্টিময্ফালাফালা্কমরমে!্আমামক্
ঘুম্বথমক্জাটগমযমে! 
 
তুটম্টনটশ্চত্বে্স্বে্বি ে্না?্িলল্টিন। 
 
পিজাগুমলা্বি !্আটম্বতামামির্িলটে,্ও্এ ামন্এমসটেল! 
 
সিাই্ টিোনা্বথমক্নামল;্বহামিমলর্িরজায্হযাটর্প্রথম্বপৌঁোল,্এিং্ টসঁটড্ টিময্
বিৌমড্নামল্সিাই।্ওমির্বপেমন্িরজাগুমলা্ ুমল্বগল্এিং্ঘুম্ঘুম্স্বমর্ওমিরমক্
িাকল্অনযরা। 
 
বক্টচৎকার্কমরমে? 
 
বতামরা্কী্করে? 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য রিজনাি অ্ব আজকাবান । জজ. জক. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিজ 

403 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
টনিু্ টনিু্ আমলার্ েিায্ কমনরুমিা্ ত নও্ আমলাটকত,্ পাটিজর্ েডামনা্ টেিামনা্
টজটনসপমত্রর্বনাংরা্টকন্তু্জনিূনয। 
 
রন,্তুটম্টক্টনটশ্চত্বে,্স্বে্বি টেমল্না? 
 
আটম্বতামামিরমক্িলটে,্আটম্তামক্বিম টে! 
 
 টকমসর্এমতা্িব্দ্হমে? 
 
প্রমফসর্মযাকমগানাগল্আমামির্শুমত্বেমত্িমলমে!্কমযকটি্বমময্টসঁটড্টিময্বনমম্
এমসমে,্হাই্তুলমত্তুলমত।্কমযকটি্বেমলও্এমসমে। 
 
চমৎকার,্আমরা্কী্আিার্পাটিজ্চাটলময্োি?্চািা্স্বমর্িলল্বেি্উইজটল। 
 
সিাই্ উপমর্ োও!্ িলল্ পাটসজ,্ দ্রুত্ কমনরুমম্ ঢুমক্ পাযজামায্ বহিিয্ িযাজিা্
লাগামত্লাগল। 
 
পাসজ–সাইটরযাস্ব্ল্যাক!্ষীণ্স্বমর্িলল্রন।্আমামির্ বহামিমল।্ বোরাসহ!্আমামক্
ঘুম্বথমক্জাটগমযমে। 
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পুমরা্কমনরুমিা্টস্থর্টনস্তব্ধ্হময্বগল। 
 
ননমসে!্িলল্পাটসজ,্ওমক্হতভম্ব্বি ামে।্তুটম্হযমতা্ বিটি্ব ময্বফমলমো্রন–
িুঃস্বে্বিম মো 
 
আটম্বতামামির্িলটে 
 
এই্বে,্েমথষ্ট্হমযমে।্প্রমফসর্মযাকমগানাগল্টফমর্এমসমেন।্বরমগ্টগময্তাকামেন্
সিার্টিমক। 
 
টিটফন্ডররা্ মযাচ্ টজমতমে্আটম্  ুটি,্ টকন্তু্ িযাপারিা্ এ ন্ উদ্ভি্ হময্ োমে।্ পাটসজ্
বতামার্কামে্আটম্আরও্ভামলা্টকেু্আিা্কমরটেলাম। 
 
আটম্ এিা্ করার্ অনুমটত্ টিইটন,্ প্রমফসর!্ িলল্ পাটসজ।্ আটম্ এই্ মাত্র্ ওমিরমক্
টিোনায্টফমর্োওযার্কথা্িলটেলাম!্আমার্ভাই্রন্একিা্িুঃস্বে্বিম মে– 
 
ওিা্িুঃস্বে্টেল্না!্রন্টচৎকার্করল।্প্রমফসর,্আটম্বজমগ্উিলাম্এিং্বি লাম্
বোরা্হামত্সাইটরযাস্ব্ল্যাক্আমার্উপর্ঝঁুমক্রমযমে! 
 
এক্িৃটষ্টমত্তার্টিমক্তাটকময্থাকমলন্প্রমফসর্মযাকমগানাগল। 
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উদ্ভি্কথা্িমলা্না,্উইজটল,্ও্েটির্ফুমিার্মধয্টিময্কীভামি্োমি? 
 
ওমক্টজজ্ঞাসা্করন!্িলল্রন,্সযার্কযামিাগামনর্েটির্টিমক্কটম্পত্আঙুল্তুমল।্
ওমক্টজজ্ঞাসা্করন্বিম মে্টক্না 
 
রমনর্ টিমক্অটিশ্বামসর্ চাহটন্ টিময্প্রমফসর্ মযাকমগানাগল্ েটিিামক্ সটরময্ িাইমর্
বগমলন।্িম্আিমক্শুনমে্কমনরুমমর্সিাই। 
 
সযার্কযামিাগান,্একিু্আমগ্টিটফন্ডর্িাওযামর্আপটন্কী্কাউমক্বেমত্টিমযমেন? 
 
টনশ্চয,্মটহযসী্নারী!্ টচৎকার্করমলন্সযার্কযামিাগান।্িজ্রাহমতর্মমতা্ টনঃিব্দতা্
বনমম্বগল্কমনরুমমর্বভতমর্এিং্িাইমর। 
 
আপটন–আপটন্টিমযমেন?্িলমলন্প্রমফসর্মযাকমগানাগল।্টকন্তু্টকন্তু্পাসওযািজ! 
 
ওর্কামে্ টেল!্গমিজর্সমি্িলমলন্সযার্কযামিাগান।্ পুমরা্সপ্তামহরিাই্তার্কামে্
টেল,্মাই্বলটি!্বোট্ট্একিা্কাগমজর্িুকমরা্বথমক্সিকযিা্পমড্বিানাল! 
 
েটির্ ফুমিার্ কাে্ বথমক্ কমনরুমম্ টফমর্ িজ্রাহত্ োত্রমির্ মুম ামুট ্ হমলন্ টতটন।্
মুম র্সি্রক্ত্সমর্বগমে।্চক-এর্মমতা্সািা। 
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বক্ বসই্ বলাক,্ িলমলন্ টতটন,্ তার্ স্বর্ কাঁপমে,্ এরকম্ বিাকা্ বক্ বে্ সপ্তামহর্
পাসওযািজগুমলা্কাগমজ্ টলম ্আিার্ হাটরময্ বফমলমে?্সমূ্পণজ্ নীরিতা,্ টকন্তু্ াটনক্
পমর্ বভমঙ্ বগল্ ভীতসন্ত্রস্ত্ টচ্ টচ্ কিস্বমর।্ বনটভল্ লংিিম,্ মাথা্ বথমক্ পা্ পেজন্ত্
কাঁপমে,্ধীমর্ধীমর্হাত্তুলল্উপমর। 
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জেইপ-এি জষাভ 
 
বসরামত্টিটফন্ডর্িাওযামরর্বকউ্ঘুমামলা্না।্বস্জামন্পুমরা্প্রাসািিা্আিার্তন্নতন্ন্
কমর্ব াঁজা্হমযমে,্কমনরুমম্পুমরা্হাউমজর্সিাই্বজমগ্বথমকমে,্ব্ল্যাক্ধরা্পমডমে্
এিা্বিানার্জনয।্বভামর্এমস্প্রমফসর্মযাকমগানাগল্জানামলন্আিার্পাটলময্বগমে্
ও। 
 
পরটিন্ওরা্বে ামনই্বগমে্বস ামনই্কমিার্টনরাপত্তা্িযিস্থা্লষয্কমরমে।্প্রমফসর্
টলিউইকমক্ বি া্ বগল্সামমনর্ িরজায্ওমিরমক্ টকভামি্সাইটরযাস্ব্ল্যাকমক্ বচনা্
োমি্বি ামেন;্হিাৎ্কমর্কটরমিার্ধমর্দ্রুত্আসা্োওযা্করমেন্টফলচ,্সিটকেু্
 ুঁটিময্  ুঁটিময্ বি মে্ বিযামলর্ সামানয্ ফািা্ বথমক।্ ইঁিুমরর্ গতজ্ পেজন্ত।্ সযার্
কযামিাগানমক্িাি্বিযা্হমযমে।্সাত্তলার্অিযিহৃত্টসটঁডর্টনমচ্তার্জাযগা্হমযমে্
এিং্বসই্সূ্থলকায্মটহলা্আিার্টফমর্এমসমেন।্তামক্ ুি্িষতার্সামথ্আটি্রূমপ্
টফটরময্আনা্হমযমে,্টকন্তু্ত নও্টতটন্ ুিই্নাভজাস,্এিং্এই্িমতজ্টফমর্এমসমেন্
বে্তামক্অটতটরক্ত্টনরাপত্তা্বিযা্হমি।্তামক্পাহারা্বিযার্জমনয্কািম াট্টা্বি মত্
একিল্ টনরাপত্তা্কমজীমক্ভাডা্করা্হমযমে।্কটরমিামর্ ঘুমর্ বিডামে্ওরা্ভীটতকর্
একিা্ গ্রুমপর্ মমতা,্ ককজি্ স্বমর্ কথা্ িলমে্ আর্ টনমজমির্ মুগুরগুমলামক্ প্রিিজন্
করমে্ঘুটরময্টফটরময। 
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হযাটর্ লষয্করল্ টতনতলার্একচষু্ িাইটনিার্ মূটতজিামক্ বকউ্পাহারা্ টিমে।্ মমন্
হমে্বেি্এিং্জজজ্টিকই্মমন্কমর্বে্তারা-এিং্এ ন্হযাটর,্রন্ও্হারটমওনই-
একমাত্র্এর্বভতমরর্বগাপন্পথিার্কথা্জামন। 
 
বতামার্টক্মমন্হয্ওিার্কথা্িমল্বিযা্উটচত?্হযাটর্টজজ্ঞাসা্করল্রনমক। 
 
আমরা্জাটন্ও্হাটনটিউকস-এর্টিক্বথমক্আমস্না,্িলল্রন।্বিাকানিা্েটি্বকউ্
বভমঙ্ঢুকমতা্তাহমল্আমরা্জানমত্পারতাম। 
 
রমনর্ িৃটষ্টভটিমত্হযাটর্  ুটি্ হমলা।্একচষু্িাইটনিামক্পাহারা্ বিযা্ হমল্ বস্আর্
ক নই্হাসটমি-এ্বেমত্পারত্না। 
 
রন্মুহূমতজর্মমধয্ টি যাত্হময্বগল।্এই্প্রথমিামরর্মমতা্বলামক্হযাটরর্বচময্ওর্
টিমক্বিটি্নজর্ টিমে,্এিং্এিা্পটরষ্কার্এই্অটভজ্ঞতািা্রন্উপমভাগও্করমে।্
েটিও্রামত্রর্ঘিনায্বস্এ নও্টিধ্বস্ত,্তারপরও্বেই্টজজ্ঞাসা্করুক্না্বকন্ওই্
টিষ্ময্ ুঁটিময্ ুঁটিময্িলার্িযাপামর্তার্বকান্ক্লাটন্ত্বনই। 
 
…আটম্ ঘুটমময্ টেলাম,্ টকেু্ একিা্ বেঁডা্ হমে্ শুনমত্ বপলাম,্ মমন্কমরটেলাম্ স্বে্
বি টে,্ তুটম্ িুঝমত্পারমো?্ টকন্তু্তারপর্িন্ধ্ঘমর্িাতাস!…্আটম্ বজমগ্উিলাম,্
বি লাম্ টিোনার্ একটিমকর্ পিজা্ বিমন্ নামামনা…্আটম্আমরকটিমক্ কাত্ হলাম…্
বি লাম্ও্ঝঁুমক্আমে্আমার্উপর…্বেন্একিা্কঙ্কাল,্বনাংরা্চুমলর্বিাঝা…্লম্বা্
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একিা্বোরা্ধরা,্টনশ্চযই্িামরা্ইটঞ্চ্হমি…্ও্আমার্টিমক্তাকাল্আটম্ওর্টিমক্
এিং্আটম্টচৎকার্করলাম্বস্বিৌমড্পাটলময্বগল। 
 
টকন্তু্ বকন?্রন্হযাটরমক্ টজজ্ঞাসা্করল,্ টদ্বতীয্িমষ্জর্ বমমযগুমলা্ওর্গে্শুমন্চমল্
োওযার্পর।্ও্পাটলময্বগল্বকন? 
 
হযাটর্টনমজও্একই্টিষ্ময্ভািমে।্ব্ল্যাক,্ভুল্টিোনায্বগমলও্রনমক্হতযা্কমর্ওর্
টিমক্ বকন্এল্না?্িার্িের্আমগ্ বস্প্রমাণ্কমরমে্ টনমিজাষ্্মানুষ্মক্  ুন্করমত্
তার্একিু্িামধ্না,্এিং্এই্সমময্বস্পাঁচটি্টনরস্ত্র্িালমকর্মুম ামুট ্হমযটেল্মাত্র,্
এমির্মমধয্চারজনই্ঘুটমময্টেল…। 
 
চূডান্তভামি্ অপমাটনত্ ও্ লটজ্জত্ বনটভল।্ প্রমফসর্ মযাকমগানাগল্ তার্ উপমর্ এত্
বষমপ্টগমযমেন্বে্ওর্ভটিষ্যমতর্সিগুমলার্হগসটমি্োত্রা্িাটতল্কমর্ টিমযমেন।্
ওমক্ টিমিনিন্ টিমযমেন্ এিং্ ওমক্ িাওযামরর্ পাসওযািজ্ বিযার্ উপমর্ টনমষ্ধাজ্ঞা্
জাটর্ কমরমেন।্ বিচারা্ বনটভল্ কমনরুমমর্ িাইমর্ প্রমতযক্ রামত্ একাটক্ িাঁটডময্
থাকমত্হয্তামক্ক ন্বক্সমি্কমর্বভতমর্টনময্োমি,্সহয্করমত্হমতা্টনরাপত্তা্
িলটি্তুলনায্অিজ্ঞাসুলভ্হাটস।্অিিয্এই্িাটস্ত্গুমলার্একটিও,্িািী্তার্জনয্বে্
িাটস্ত্তুমল্বরম টেল্তার্টকেুই্নয।্ব্ল্যাক্আসার্িুইটিন্পর,্টতটন্বনটভল-এর্জনয্
বসিাই্পািামলন,্বহাগািজস-এর্বেমকান্োমত্রর্জনয্বেিা্সিমচময্জঘনয,্টিমিষ্্কমর্
নাস্তার্সময–হাউলার। 
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সু্কমলর্ বপঁচািা্ বিি্ হমলর্ বভতমর্িাক্ টনময্ ঢুকল,্ বনটভমলর্সামমন্একিা্ বপাষ্া্
বপঁচা্এমস্নামল,্বঢাক্টগলল,্ওিার্বিাঁমি্একিা্িকিমক্লাল্ াম।্হযাটর্এিং্রন্
ওর্উমল্টাটিমক্বচযামর্িমসটেল,্সমি্সমি্টচনমত্পারল্টচটিিা,্একিা্হাউলার-এক্
িের্আমগ্মামযর্কাে্বথমক্রন্বপমযটেল্একিা। 
 
ওিা্ ুমল্পমড্বফল,্বনটভল,্রন্উপমিি্টিল। 
 
বনটভলমক্এ ন্ বকানটকেুই্ িুিার্িলমত্হয্না।্ ামিা্ বিমন্ টনল্এিং্এমনভামি্
ধরল্ বেন্ওিা্একিা্ বিামা,্ বিৌমড্হল্ বথমক্ বিটরময্ বগল্ বস,্ টিথাটরন্ বিটিমলর্
সিাই্ বিম ্ অট্টহামসয্ বফমি্ পডল।্ এনমট্রনস্ হল্ বথমক্ হাউলারিা্ বিানা্ বগল–
বনটভমলর্ িািী,্ তার্ গলার্ স্বর্ জািুর্ কলযামণ্ একি্ গুণ্ বিমড্ বগমে,্ তীক্ষ্ণ্ স্বমর্
অটভেুক্ত্করমেন্তামক্পুমরা্পটরিামরর্জনয্লজ্জার্কারণ্হওযার্জনয। 
 
বনটভমলর্জনয্ হযাটরর্ টনমজরই্ িুঃ মিাধ্ হটেল,্ ওর্ বে্ একিা্ টচটি্ এমসমে্ বসিা্
ব যালই্কমরটন।্কটিমত্বিাকর্বমমর্বহিউইগ্ওর্িৃটষ্ট্আকষ্জণ্করল। 
 
আউচ!্ওহ্–ধনযিাি,্বহিউইগ…। 
 
 ামিা্ ুলল,্ইমতামমধয্বনটভমলর্কনজমলমক্স্ভাগ্িসাল্বহিউইগ।্বভতমর্বনািিামত্
বল া্আমে 
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টপ্রয্হযাটর্এিং্রন, 
আজ্সন্ধযা্েিার্ টিমক্আমার্সমি্চা্ ব মল্বকমন্হয?্আটমই্এমস্বতামামিরমক্
টনময্ োি।্ িাইমরর্ হমল্ আমার্ জমনয্ অমপষা্ করমি,্ টনমজ্ টনমজ্ িাইমর্ োওযা্
বতামামির্টনমষ্ধ। 
টচযাসজ 
হযাটিি 
 
মমন্হয্বস্ব্ল্যাক্সম্পমকজ্সি্টকেু্শুনমত্চায!্িলল্রন। 
 
সন্ধযা্েিায্হযাটর্আর্রন্টিটফন্ডর্িারওযার্বথমক্বিটরময,্এক্বিৌমড্ টসটকউটরটি্
িলিামক্বপটরময্টনমচর্হমলর্টিমক্রওনা্হমলা। 
 
ও ামন্হযাটিি্আমগ্বথমকই্ওমির্জনয্অমপষা্করটেল। 
 
টিক্আমে,্হযাটিি!্িলল্রন।্মমন্হমে্িটনিামরর্রাত্সম্পমকজ্তুটম্শুনমত্চাও,্
তাই্না? 
 
আটম্এর্মমধয্সি্শুমন্বফমলটে,্িাইমরর্টিমকর্িরজা্ ুলমত্ ুলমত্িলল্বস। 
 
ওহ,্িলল্রন,্একিু্হতাি্হমযমে। 
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হযাটিমির্বকটিমন্ ঢুমক্প্রথম্বে্ টজটনসিা্ওমির্নজমর্পডল্বসিা্হমে্িাকটিক,্
হযাটিমির্তাটল্ বিযা্ কম্বমলর্ ওপর্ পা্ েটডময্ শুময্আমে্ ওিা,্ টিিাল্ পা ামজাডা্
িরীমরর্সমি্বগািামনা,্মৃত্বিটজর্মাংস্টিময্দতটর্ ািার্ ামে্বস।্এ্অটপ্রয্িৃিয্
বথমক্ বচা ্ সটরময্ হযাটর্ বি ল্ হযাটিমির্ ওযািজমরাি-এর্ িরজা্ বথমক্ ঝুলমে্
দিতযাকার্িািাটম্রমঙর্একটি্সুযি্এিং্সাংঘাটতক্হলুি্ও্কমলা্রমঙর্একটি্িাই। 
 
ওগুমলা্টকমসর্জমনয?্হযাটর্টজজ্ঞাসা্করল। 
 
এই্শুেিার্িাকটিমকর্মামলা।্বস্আর্আটম্ওর্জনয্লন্ডমন্োি।্নাইি্িামস্িুমিা্
টসি্িুক্কমরটে্…। 
 
মমন্ মমন্ টনমজমক্ বিাষ্ী্ করল্ হযাটর।্ িাকটিমকর্ মামলা্ এত্সামমন্ চমল্এমসমে্
অথচ্ ভুমলই্ টগমযটেল্ বস,্ রমনর্ বচহারা্ বিম ্ মমন্ হমলা্ বসও্ ভুমল্ টগমযটেল।্
িাকটিমকর্পমষ্আইটন্সাহােয্বিযার্প্রটতশ্রুটত্তারা্বে্টিমযটেল্বসিাও্ওরা্ভুমল্
বগমে;্ফাযারমিাল্ট্এমস্মন্বথমক্সিটকেু্মুমে্টিমযমে। 
 
ওমির্জনয্চা্ঢালল,্বেমি্কমর্কমযকিা্রুটি্টিল্টকন্তু্ওরা্টনল্না,্হযাটিমির্রান্না্
সম্পমকজ্ওমির্পূিজ্অটভজ্ঞতা্রমযমে। 
 
বতামামির্িুজমনর্সমি্আমার্টকেু্সলাপরামিজ্রমযমে,্িলল্হযাটিি্ওমির্িুজমনর্
মাঝ ামন্িমস,্ওমক্চটরমত্রর্িাইমর্টসটরযাস্বি ামে। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য রিজনাি অ্ব আজকাবান । জজ. জক. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিজ 

413 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
কী?্িলল্হযাটর। 
 
হারটমওন,্িলল্হযাটিি। 
 
তার্আিার্কী্হমলা?্িলল্রন। 
 
ও্টিকই্আমে,্টেসমাস্বথমক্প্রাযই্আমামক্বি মত্আসমে।্টনঃসি্বিাধ্করমে।্
বতামরা্ িুজন্ ওর্ সমি্ কথা্ িমলাটন্ ফাযারমিামল্টর্ কারমণ,্ এ ন্ িলে্ না্ ওর্
টিডামলর্কারমণ 
 
স্কযািাসজমক্ব ময্বফমলমে্ওিা!্মাঝ ামন্টষপ্তভামি্িলল্রন। 
 
আর্সি্ টিডাল্ো্করত্ওর্ টিডালিাও্ টিক্তাই্কমরমে,্িলল্হযাটিি্একগুমযর্
মমতা।্বতামরা্জান্ও্এর্জনয্কত্বকঁমিমে।্আমামক্েটি্িমলা্আটম্িলি,্েতিুকু্
টচমিামত্ পামর্ তার্ বচময্ বিটি্ কামমড্ টনমযমে্ বস।্ এরপমরও্অমনক্কামজর্ পর্
িাকটিমকর্মামলায্আমামক্সাহােয্করমে,্মমন্বর ্ও্সটতয্কতগুমলা্ভামলা্পমযন্ট্
বপমযমে…্মমন্হমে্িাকটিমকর্বজতার্ভামলা্সম্ভািনা্রমযমে্… 
 
হযাটিি,্আমামিরও্সাহােয্করা্উটচত্টেল.্িুঃট ত্িলল্হযাটর। 
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আটম্বতামামিরমক্বিাষ্ামরাপ্করটে্না!্িলল্হযাটিি্হযাটরর্মাপ্চাওযািামক্উটডময্
টিময।্ব ািা্জামন্বতামামির্আরও্অমনক্টকেু্করার্রমযমে,্আটম্বিম টে্বতামরা্
টিমন্রামত্ কুইটিচ্প্রযাকটিস্করমে–টকন্তু্ বতামামিরমক্আমার্িলমতই্হমি,্আমার্
মমন্হয্ব্রুমটিক্অথিা্ইিুঁমরর্ বচময্ বতামামির্ িুজনমক্িনু্ধমত্বর্ মূলয্ বিটি্ টিমত্
হমি।্িযাস। 
 
হযাটর্এিং্রন্অস্বটস্তকর্িৃটষ্ট্টিটনময্করল। 
 
সটতযই্বস্ঘািমড্টগমযটেল,্ে ন্ব্ল্যাক্বতামামক্েুটর্টিময্প্রায্আঘাত্কমরটেল,্রন।্
টিক্জাযগায্ওর্একিা্হৃিয্আমে,্হারটমওমনর্আমে,্আর্বতামরা্িুজন্টকনা্ওর্
সমি্কথা্িলে্না। 
 
ও্েটি্ওর্টিডালিামক্তাটডময্বিয,্আটম্আিার্ওর্সমি্কথা্িলি?্বরমগ্িলল্
রন।্টকন্তু্ও্এ নও্ওিা্ধমর্আমে!্ওিা্একিা্পাগল,্এিং্ওিার্টিরুমদ্ধ্বস্টকেুই্
শুনমত্রাটজ্নয! 
 
আহ্,্ বিি,্ টনমজমির্ বপাষ্া্ জন্তু্ সম্পমকজ্ মানুষ্্ একিা্ বিাকা্ হমতই্ পামর,্ টিমজ্ঞর্
মমতা্িলল্হযাটিি।্বপেমন্হযাটিমির্িাটলমির্উপমর্বিটজর্কমযকিা্হাড্েডামলা্
িাকটিক। 
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পরিতজী্সমযিা্ওরা্টিটফন্ডর্হাউমজর্কুইটিচ্কাপ্বজতার্সম্ভািনা্আমলাচনা্করল।্
নিার্সময্হযাটিি্আিার্ওমিরমক্বপৌঁমে্টিল। 
 
কমনরুমম্ঢুমক্বি ল্বনাটিি্বিামিজর্সামমন্একিল্োত্রোত্রী্রমযমে। 
 
আগামী্ সপ্তাহামন্ত্ আিার্ হাসটমি!্ িলল্ রন,্ মাথার্ উপর্ টিময্ বনাটিিিা্ পডমত্
পডমত।্বতামার্কী্মমন্হয?্িান্তস্বমর্হযাটরমক্টজমজ্ঞস্করল। 
 
টফলচ্এ নও্হাটনটিউকমসর্োওযার্পথিার্িযাপামর্টকেু্কমরটন…্আরও্িান্ত্স্বমর্
িলল্হযাটর। 
 
হযাটর!্ওর্িান্কামন্বক্বেন্িাকল।্হযাটর্চারটিক্বচময্হারটমওমনর্টিমক্তাকাল,্
ও্ওমির্টিক্বপেমনর্বিটিমল্িমসটেল। 
 
হযাটর,্তুটম্েটি্আিার্হাসটমমি্োও…্আটম্প্রমফসর্মযাকমগানাগলমক্মযাপিার্কথা্
িমল্বিি!্িলল্হারটমওন। 
 
তুটম্কী্কাউমক্কথা্িলমত্শুনে,্হযাটর?্িলল্রন্হারটমওমনর্টিমক্না্তাটকময। 
 
রন,্ ব্ল্যাক্ বতামামক্প্রায্  ুন্কমর্ বফমলটেল,্এরপর্ তুটম্কীভামি্ হযাটরমক্ও ামন্
বেমত্িাও?্আটম্সটতযই্িলটে,্আটম্িমল্বিি। 
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তাহমল্এ ন্তুটম্হযাটরমক্সু্কল্বথমক্িটহষ্কার্করামত্চাও!্টষপ্ত্স্বমর্িলল্রন।্এ্
িের্তুটম্েমথষ্ট্ষটত্ইমতামমধযই্কমর্বফমলাটন্কী? 
 
জিাি্ বিযার্ জনয্ হারটমওন্ মু ্  ুমলটেল,্ টকন্তু্ নরম্ একিা্ িব্দ্ কমর্ কিযাংকস্
লাটফময্উিল্ওর্বকামল।্রমনর্ মুম র্ টিমক্ভময্ভময্ বচময্হারটমওন্ওমক্ টনময্
ওমি্বিৌমড্চমল্বগল্বমমযমির্বহামিমলর্টিমক। 
 
তাহমল্কী্হমলা?্রন্িলল্হযাটরমক,্বেন্ওমির্আমলাচনায্বকান্িাধা্পমডটন।্চমলা,্
বিষ্িার্বেিার্টগমযটেমল্টকেুই্বি মত্পাওটন।্তুটম্জমঙ্কার্বভতমর্োওটন! 
 
হযাটর্চারটিমক্তাটকময্বিম ্টনল্হারটমওন্আমিপামি্বনই। 
 
টিক্আমে,্বস্িলল।্টকন্তু্এিার্আটম্অিৃিয্হওযার্জামািা্টনময্োি। 
 
*** 
 
িটনিার্সকামল্অিৃিয্হওযার্জামািা্িযামগ্ভরল্হযাটর,্মযাপিা্পমকমি,্সিার্সমি্
টনমচ্নাস্তার্ বিটিমল্িসল।্হারটমওন্সমেমহর্ িৃটষ্টমত্তাকামে্ওর্ টিমক,্ টকন্তু্ও্
সরাসটর্ওর্িৃটষ্ট্এটডময্বগল।্এিং্ও্মারমিল্টসঁটড্ধমর্িাইমরর্হমল্োমে্এিা্
বেন্বি মত্পায্হারটমওন্বস্িযাপামর্সমচতন্থাকল। 
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িাই!্হযাটর্িলল্রনমক।্টফমর্এমল্বি া্হমি! 
 
িাঁত্বির্কমর্হাসল্রন।্বচা ্টিপল। 
 
তৃতীযতলায্বিৌমড্উিল্হযাটর,্বেমত্বেমত্পমকি্বথমক্মযাপিা্বির্করল।্একচষু্
িাইটনিার্ আডামল্ িমস্ ওিামক্ সমান্ করল।্ ওর্ টিমক্ একিা্ ষুর্ টিেু্ এটগময্
আসমে।্বচা ্সরু্কমর্বি ল্হযাটর,্বোট্ট্কমর্বল া্আমে্বনটভল্লংিিম। 
 
দ্রুত্জািুর্কাটিিা্বির্কমর্টিডটিড্করল্টিমসনটিযাম!্মূটতজিার্বভতমর্ওর্িযাগিা্
ঢুটকময্টিল,টকন্তু্ও্টনমজ্বভতমর্োওযার্আমগ্বকাণা্ঘুমর্বনটভল্চমল্এল। 
 
হযাটর!্আটম্ভুমল্টগমযটেলাম্বে্তুটমও্হাসটমমি্োে্না! 
 
হাই,্ বনটভল,্ িলল্ হযাটর,্দ্রুত্ মূটতজিার্ কাে্ বথমক্ সমর্ বগল্ এিং্ মযাপিা্আিার্
পমকমি্ভমর্বফলল।্তুটম্কী্করে? 
 
টকেুই্না,্কাঁধ্ঝাঁকামলা্বনটভল।্এক্সমোটিং্োপ-এর্এক্হাত্হময্োমি্নাটক? 
 
ইময–মামন্ এ ন্ না–আটম্ লাইমব্রটরমত্ োটেলাম,্ লুটপমনর্ ওই্ ভযাম্পাযার্ সম্পমকজ্
রচনািা– 
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আটমও্বতামার্সমি্োি,্ ুটি্হময্িলল্বনটভল।্আটমও্ওিা্টলট টন! 
 
ইময–িাঁডাও–মামন,্আটম্ভুমল্টগমযটেলাম,্গত্রামত্ওিা্বিষ্্কমর্বফমলটে! 
 
চমৎকার,্তুটম্আমামক্সাহােয্করমত্পারমি!্িলল্বনটভল,্ওর্বগাল্মু িায্উমদ্বগ।্
ওই্রসুন্সম্পটকজত্িযাপারিা্আটম্টকেুই্িুটঝ্না–ওিা্টক্ব মত্হয,্অথিা 
 
কথা্িন্ধ্কমর্টিল্বনটভল,্হযাটরর্কাঁমধর্উপর্টিময্তাটকময। 
 
বেইপ।্হযাটরর্বপেমন্টগময্িাঁডাল্বনটভল। 
 
এিং্বতামরা্িুজন্এ ামন্কী্করে?্িলমলন্বেইপ,্ওমির্সামমন্িাঁটডময,্একিার্
এমক্একিার্ওমক্বিম ।্বি া্করার্জমনয্একিা্ ুি্অদু্ভত্জাযগা। 
 
হযাটরর্অস্বটস্তর্মমধয,্বেইমপর্কামলা্বচা ্বজাডা্ওমির্িুজমনর্িুটিমকর্িরজা্ঘুমর্
একচষু্িাইটনিার্ওপর্এমস্টস্থর্হমলা। 
 
আমরা্এ ামন্অমপষা্করটে্না,্িলল্হযাটর।্এ ামন্আমামির্বি া্হময্বগমে। 
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সটতযই?্ িলমলন্ বেইপ।্অস্বাভাটিক্জাযগাগুমলামত,্ বে ামন্ক নই্ বতামামক্আিা্
করা্হয্না,্বস ামনই্বি া্বিযার্বতামার্একিা্অভযাস্রমযমে,্পিার,্এিং্বকান্
কারণ্ োডাই্ বস ামন্ বতামামক্ পাওযা্ োয…্ আটম্ প্রস্তাি্ করটে্ বতামরা্ িুজন্
টিটফন্ডর্িাওযামর্টফমর্োও,্ও ামনই্বতামামির্জাযগা। 
 
আর্বকান্কথা্না্িমল্হযাটর্আর্বনটভল্রওনা্হময্বগল। 
 
বকাণািা্বঘারার্আমগ্বপেমন্টফমর্হযাটর্বি ল্বেইপ্একচষু্িাইটনিার্মাথায্হাত্
টিময্ ুি্কামে্বথমক্পরীষা্কমর্বি মেন। 
 
সূ্থলকাযা্মটহলার্ও ামন্পাসওযািজিা্িমল্বনটভলমক্কাটিময্ টিল্হযাটর,্ওমক্িলল্
বে্ ভযাম্পাযামরর্ রচনািা্ লাইমব্রটরমত্ বফমল্ এমসমে।্ বিৌমড্ বগল্ হযাটর।্ টনরাপত্তা্
িলটিমক্বপটরময্আিার্মযাপিা্বির্করল্পমকি্বথমক,্বচাম র্ ুি্কামে্ধরল্ওিা। 
 
তৃতীযতলার্ কটরমিারিা্ মমন্ হমে্ এমকিামরই্ জনিূনয।্ মযাপিা্ ভামলা্ কমর্ স্কযান্
কমর্বি ল,্স্বটস্ত্বপল,্বসমভরাস্বেইপ্বল া্বোট্ট্টিেুিা্ওর্অটফমস্টফমর্বগমে। 
 
বিৌমড্একচষু্িাইটনিার্কামে্বগল,্ওর্কুজিা্ ুমল্টনমজমক্বভতমর্নাটমময্টিল,্
টকেুিূর্োওযার্পর্ওর্িযাগিা্বপল।্মযাপ্বথমক্বল া্মুমে্টিময্বিৌড্শুরু্করল্
হযাটর। 
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*** 
 
অিৃিয্হওযার্জামািার্টনমচ্সমূ্পণজ্লুকমনা্হযাটর্হাটনটিউকমসর্িাইমর্টগময্উপটস্থত্
হমলা,্বপেন্বথমক্ব াঁচা্মারল্রনমক। 
 
আটম,্টিড্টিড্কমর্িলল। 
 
এত্বিটর্হমলা্বকন?্রন্িলল্টফসটফস্কমর। 
 
বেইপ্বঘারামফরা্করটেমলন্আমিপামি… 
 
হাই্টস্ট্রি্ধমর্ওরা্রওনা্হময্বগল। 
 
বকাথায্তুটম?্রন্িার্িার্টফসটফস্কমর্টজজ্ঞাসা্করমে।্তুটম্এ নও্আমো?্এই্
বিাধিা্বকমন্বেন্অদু্ভত…। 
 
ওরা্ বপাি্অটফমস্ বগল;্ রন্এমন্একিা্ভান্করল্ বেন্ টমসমর্ বস্একিা্ বপঁচা্
পািামি্তার্ রচ্জানার্বচষ্টা্করমে,্বেন্হযাটর্চারটিকিা্ভামলা্কমর্ঘুমর্বি মত্
পামর।্প্রায্টতনি্বপঁচা,্িমস্িমস্আমস্ত্আমস্ত্িাক্োডমে;্বিি্বি্বথমক্শুরু্কমর্
বোট্ট্স্কপ্বপঁচা্ (স্থানীযভামি্িযিহামরর্জনয),্এগুমলা্এমতা্ বোি্ বে্হযাটরর্হামতর্
তালুমত্এমককিামক্রা া্োয। 
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এরপর্ওরা্জমঙ্কামত্ বগল,্ও ামন্এত্ টভড্ বে্  ুি্সািধামন্এমগামলা্ হযাটর,্ বেন্
কামরা্সমি্ধাক্কা্না্লামগ,্কামরা্পা্মাটডময্না্োয,্বেন্বকানরকম্আতমঙ্কর্সৃটষ্ট্না্
হয।্ও ামন্নানা্রকমমর্ ব লা্হমে,্ চুিটক্চলমে্ বেগুমলা্ বেি্এিং্জজজ্স্বমেও্
ভািমত্পামর্না;্টফসটফস্কমর্রনমক্টনমিজি্টিমে্হযাটর্টজটনস্বকনার্জমনয্আর্
কাপমডর্টনচ্টিময্ওর্হামত্টকেু্বসানার্কমযন্ ুঁমজ্টিমে।্বভতমর্বঢাকার্সময্
ওমির্মাটনিযাগ্ভরাই্টেল,্জমঙ্কা্বথমক্বিরুিার্সময্বসগুমলা্বিি্হালকা্লাগমে।্
ওমির্ পমকি্ ভটতজ্ িাং–বিামা,্ বহঁচটক–টমিাই,্ বিঙাটচ্ সািান্ এিং্ প্রমতযমকর্ জনয্
একিা্কমর্নাক–কামডামনা্চামযর্কাপ্টনময্বিটরমযমে। 
 
টিনিা্পটরষ্কার্ফুরফুমর,্বকউই্ঘমরর্বভতমর্থাকমত্চাইমে্না,্ টি্মটিক্বপটরময্
একিা্ ঢাল্ বিময্ ওরা্ টব্রমিমনর্ সিমচময্ ভূতুমড্ িাটড্ টরটকং্ িযাক্ বি মত্ বগল।্
িামমর্ অনয্ িাটডগুমলার্ বচময্ একিু্ উপমর্ এিং্ টিমনর্ বিলাযও্ বকমন্ বেন্ গা–
েমেম্কমর্ওমি,্তক্তা্মারা্জানালা্এিং্সযাঁতমসঁমত্িাগানওযালা্িাটডিা। 
 
বহাগািজসজ-এর্ভূতগুমলাও্এ্িাটডিা্এটডময্চমল,্িলল্রন,্বিডার্উপমর্বহলান্টিময্
গে্ করমে্ ওরা।্ আটম্ একিার্ এ্ িযাপামর্ প্রায্ মাথাটিহীন্ টনকমক্ টজজ্ঞাসা্
কমরটেলাম…্ও্িমলমে্বে্এ্িাটডিামত্এক্িিল্উি্বমজামজর্বলাক্থামক।্বকউ্
বভতমর্ োয্ না।্ বেি্ এিং্ জজজ্ একিার্ বচষ্টা্ কমরটেল,্ টকন্তু্ বভতমর্ োওযার্
সিগুমলা্িরজা্িন্ধ…। 
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উপমর্ওিার্কারমণ্হযাটরর্গরম্লাগমে,্ভািটেল্আল ািািা্ ুমল্বফলমি।্টিক্ওই্
সময্কামেই্কমযকিা্কিস্বর্শুনমত্বপল্কারা্বেন্অনযটিক্বথমক্িাটডিার্ টিমক্
উমি্ আসমে;্ কমযক্ মুহূতজ্ পমর্ মযালফয্ উমি্ এল,্ ওর্  ুি্ কামে্ বথমক্ বপেমন্
বপেমন্বে্এিং্গযল।্কথা্িলটেল্মযালফয। 
 
…বেমকান্মুহূমতজ্িািার্পািামনা্বপঁচািা্আসমত্পামর।্আমার্হাত্সম্পমকজ্শুনাটনমত্
তার্োওযার্কথা্টেল্টকভামি্টতন্মাস্এ্হাতিা্আটম্িযিহার্করমত্পাটরটন। 
 
বেি্এিং্গযল্চাপা্টিদ্রুমপর্হাটস্হাসল। 
 
আমার্ ুি্ইো্হটেল্ওই্টিিাল্বিমহর্বলামি্মানুষ্িা্টকভামি্পষ্সমথজন্কমর্
বসিা্বি ার…্সটজযই্িলটজ্ওগুমলা্টিপজ্জনক্লয্ওই্টহমপাটিফিা্মারাই্োমি। 
 
হিাৎ্রনমক্বি মত্বপল্মযালফয।্ওর্ফযাকামি্মু িা্প্রটতটহংসায্জ্বমল্উিল। 
 
এ ামন্টক্করে্উইজটল? 
 
রমনর্বপেমনর্ভূতুমড্িাটডিার্টিমক্তাকাল্মযালফয। 
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মমন্হমে্ও ামন্থাকমত্বপমল্তুটম্ ুটিই্হমত,্তাই্না,্উইজটল?্বতামার্টনমজর্
একিা্ বিিরুমমর্ স্বে্ বি ে?্আটম্ শুমনটে্ বতামামির্ বগািা্ পটরিারিাই্এক্রুমম্
ঘুমায-এিা্কী্সটতয? 
 
লাফ্টিমত্োটেল্রন,্বপেন্বথমক্কাপড্বিমন্সামমল্টনল্হযাটর। 
 
ওিামক্আমার্হামত্বেমড্িাও,্টফসটফস্কমর্রমণর্কামন্িলল্ও। 
 
সুমোগিা্এমতাই্ভামলা্ বে্হারামনা্োয্না।্ চুটপচুটপ্মযালফয,্ বেি্এিং্গযল-এর্
বপেমন্বগল্হযাটর,্টনচু্হময্রাস্তা্বথমক্হাত্ভটতজ্মাটি্তুমল্টনল। 
 
আমরা্এই্মাত্র্বতামামির্জনয্হযাটিি্সম্পমকজ্আমলাচনা্করটেলাম,্মযালফয্রনমক্
িলল।্ এই্ ভািার্ বচষ্টা্ করটেলাম্ আরটক,্ ও্ কটমটি্ ফর্ টি্ টিসমপাজাল্ অফ্
বিঞ্জারাস্ টেমযচাসজ-এর্কামে্ টক্িলমে।্ তুটম্ টক্মমন্কর্ টহমপাটিফিার্পা্ে ন্
ওরা্কািমি্ত ন্কী্হযাটিি্কাঁিমি 
 
স্পযাি! 
 
একতাল্কািা্মযালফমযর্মাথায্এমস্লাগল,্মাথািা্ ঝঁুমক্বগল্সামমনর্ টিমক;্ওর্
রূপালী্চুল্হিাৎ্কমর্কািাপাটনমত্ভমর্বগল। 
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কী–বে? 
 
রমনর্এত্ বজামর্ হাটস্ বপল্ বে্ িাঁটডময্ থাকার্জমনয্ ওমক্ বিডািা্ বজামর্আঁকমড্
ধরমত্ হমলা।্ মযালফয,্ বেি্এিং্ গযল্ বিাকার্ মমতা্ ওই্জাযগািায্  াটল্ ঘুরমে,্
চারটিমক্  ুঁজমে্পাগমলর্মমতা্ বক্মারল্কািাপাটন,্মাথার্ চুল্ মুমে্পটরষ্কার্করার্
বচষ্টা্করল্মযালফয। 
 
কী্হমে্এিা?্বক্করমে্এরকম? 
 
এিা্একিা্ভূতুমড্জাযগা্তাই্না?্িলল্রন,্বেন্িাতামসর্উমেমিয্কথািা্িলল। 
 
ভয্বপময্বগমে্বেি্আর্গযল।্ভূমতর্টিরুমদ্ধ্ওমির্বমািামসািা্মাসলগুমলা্বকান্
কামজই্আসমি্না।্ া্ া্িূনয্চারটিমক্পাগমলর্মমতা্তাটকময্আমে্মযালফয। 
 
হযাটর্চুটপচুটপ্বোট্ট্একিা্পাটনর্গমতজর্কামে্বগল্ওিা্বথমক্িুগজমন্ধ্ভরা্বতলমতলা্
কািা্তুমল্টনল। 
 
স্প্ল্যািার! 
 
এিার্লাগল্বেি্আর্গযল-এর্গাময।্পাগমলর্মমতা্লাফামত্শুরু্করল্গযল,্ওর্
বোি্বোি্বচা ্বথমক্কািা্সরামনার্বচষ্টা্করমে। 
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ওিা্ওটিক্বথমক্আসমে!্িলল্মযালফয,্টনমজর্মু িা্মুমে্হযাটরর্বথমক্েটফি্িাময্
একটি্জাযগা্বিট ময। 
 
অমন্ধর্মমতা্সামমন্োওযার্বচষ্টা্করল্বেি,্িুহাত্িুটিমক্প্রসাটরত।্ওর্পাি্বঘঁমষ্্
এটডময্ বগল্ হযাটর,্ বোট্ট্ একিা্ লাটি্ তুমল্ টনল,্ েুঁমড্ টিল্ ওিা্ বেি-এর্ টপমির্
উপর।্পামযর্িুমডা্আঙুমলর্উপর্ভর্টিময্িূমনয্এক্পা্ঘুমর্এমলা্বেি,্বি ার্
বচষ্টা্করল্লাটিিা্বক্েুঁমডমে,্নীরি্হাটসমত্বফমি্পডল্হযাটর।্এিং্বেমহতু্রনমকই্
বি া্োমে্ওমির্িাইমর্একমাত্র্িযটক্ত,্রমনর্ টিমকই্ঝাঁটপময্পডমত্বগল্বস,্পা্
িাটডময্টিল্হযাটর,্বহাঁচি্ব ময্পডল্বস্এিং্তার্টিিাল্একিা্পা্হযাটরর্জামািার্
একিা্বকাণায্জটডময্বগল।্িড্একিা্িান্অনুভি্করল্হযাটর্এিং্তার্মু ্বথমক্
সমর্বগল্আল ািািা। 
 
এক্মুহূমতজর্জনয,্মযালফয্এক্িৃটষ্টমত্তাটকময্থাকল্ওর্টিমক। 
 
আআআরঘ!্ বচঁটচময্ উিল্ বস,্ হযাটরর্ মাথার্ টিমক্আঙুল্ তুমল।্ এরপর্ উধ্বশ্বামস্
বলজ্তুমল্পালাল,্ওর্বপেন্বপেন্বেি্আর্গযল্েুিমে। 
 
হযাটর্আিার্আল ািািা্পমর্টনল,্টকন্তু্ষটত্ো্হওযার্হময্বগমে। 
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হযাটর!্ িলল্ রন,্ একিু্ বহাঁচি্ ব ময্ সামমন্এটগময্ বে ামন্ হযাটর্অিৃিয্ হময্ বগল্
বসটিমক্ তাটকময,্ মমন্ হয্ বতামার্ তাডাতাটড্ টফমর্ োওযা্ উটচত!্ মযালফয্ েটি্
কাউমক্টকেু্িলার্সুমোগ্পায–দ্রুত,্টফমর্োও 
 
আিার্ বি া্ হমি,্ িলল্ হযাটর।্আর্ বকান্ কথা্ না্ িমল্ হগসটমি-এর্ টিমক্ েুমি্
বিটরময্বগল্বস। 
 
ো্বিম মে,্মযালফয্কী্বসিা্টিশ্বাস্করমি?্অনয্বকউ্কী্মযালফযমক্টিশ্বাস্করমি?্
অিৃিয্হওযার্জামািার্কথা্আর্বকউ্বতা্জামন্না–িাম্বলমিার্োডা্আর্বকউ্নয।্
হযাটরর্ বপি্ বেন্কামমড্উিল–িাম্বলমিার্ িুঝমত্পারমি্ না্ টিক্ টক্ ঘমিটেল,্ েটি্
মযালফয্তামক্টকেু্িমল 
 
 হাটনটিউকস-এ্টফমর্বসলামরর্ধাপগুমলা্বপটরময্পাথমরর্বমমঝর্পর্লুকমনা্িরজা্
বপটরময,্ হযাটর্ ওর্ জামািা্  ুমল্ বফলল,্ হামতর্ টনমচ্ গুঁমজ্ বিৌডামত্ শুরু্ করল্
পযামসজিা্ধমর্েটি্মযালফয্আমগ্টফমর্আমস্একজন্টিষকমক্বপমত্তার্কতষণ্
লাগমি?্ হাপামে্ হযাটর,্ একটিমক্ িযথাও্ করমে,্ টকন্তু্ গটত্ কমামলা্ না্ এমকিামর্
পাথমরর্িরজায্না্বপৌঁোমনা্পেজন্ত।্জামািা্েথাস্থামন্বরম ্টিমত্হমি,্েটি্মযালফয্
বকান্ টিষকমক্ িলমত্ পামর্ ওিার্ কথা্ তাহমল্ ওর্ িড্ একিা্ ষটত্ হময্ োমি।্
একিা্অন্ধকার্বকাণায্ওিামক্লুটকময্বরম ্উপমর্উিমত্শুরু্করল্বস,্েত্দ্রুত্
সম্ভি,্ ঘামমমভজা্ হাত্ িারিার্ টপেমল্ োমে।্ অিমিমষ্্ একচষু্ িাইটনিার্ কুমজর্
বভতমর্বপৌঁোল্ বস,্জািুর্কাটি্ টিময্ওিা্স্পিজ্ করল।্  ুমল্ বপল্ওিা।্মাথা্ বির্
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কমর্টনমজও্বিটরময্এল,্কুজিা্িন্ধ্হময্বগল।্এিং্বে্মুহূমতজ্ মূটতজিার্বপেন্বথমক্
হযাটর্বিটরময্এল্টিক্বসই্সময্বস্শুনমত্বপল্এটগময্আসা্পিধ্বটন। 
 
বেইপ্আসমেন।্দ্রুত্বহঁমি্হযাটরর্সামমন্িাঁডামলন,্তার্কামলা্বপািাক্িুলমে। 
 
তাহমল,্িলমলন্টতটন। 
 
ওর্মমধয্একিা্চাপা্টিজমযর্ভাি্বি া্োমে।্হযাটর্একিা্টনমিজাষ্্ভাি্ধমর্থাকল,্
েটিও্ বস্তার্ ঘমজাক্ত্ বচহারা্আর্কািামা া্ হাত্সম্পমকজ্ সমচতন,্তাডাতাটড্ হাত্
িুমিা্পমকমি্ভমর্বফলল। 
 
পিার,্আমার্সমি্এমসা,্িলমলন্বেইপ। 
 
টনচতলায্ওমক্অনুসরণ্কমর্ বগল্ হযাটর,্ বেমত্ বেমত্ বেইমপর্অলমষয্ হাত্ িুমিা্
টনমজর্ বপািামক্ মুমে্ বফলার্ বচষ্টা্ করমে।্ টনচতলার্ অন্ধকার্ কারা্ কষ্ বপটরময্
বসইমপর্অটফমস্বগল। 
 
এ ামন্হযাটর্এর্আমগ্মাত্র্একিার্এমসটেল,্এিং্ওই্সমযও্বস্গুরুতর্সমসযায্
পমডটেল।্বি া্োমে্গত্িামরর্পর্ওর্জামর্বেইপ্আরও্কমযকটি্ভযঙ্কর্টজটনস্
সংিহ্ কমরমেন,্ সিগুমলা্ জার্ ওর্ বিমস্কর্ বপেমন্ বসলমফ্ রমযমে,্ ঘমরর্আগুমন্
চকমক্করমে। 
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িস,্িলমলন্বেইপ। 
 
হযাটর্িসল।্বেইপ,্অিিয্িাঁটডমযই্থাকমলন। 
 
এইমাত্র্একিা্অদু্ভত্গে্টনময্আমার্সমি্কথা্িমল্বগমেন্টমিার্মযালফয,্পিার,্
িলমলন্বেইপ। 
 
টকেুই্িলল্না্হযাটর। 
 
ও্িমল্ বগমে্ বে্ টিটকং্িযাক-এ্ওর্সমি্ বি া্ হমযটেল্উইজটলর–িৃিযত্উইজটল্
একাই্টেল। 
 
তারপরও,্কথা্িলল্না্হযাটর। 
 
টমিার্মযালফয্িমলমেন্িাঁটডময্িাঁটডময্ও্ে ন্উইজটলর্সমি্কথা্িলটেল্ত ন্
টিরাি্একিা্কািার্িলা্ওর্বপেন্বথমক্মাথায্এমস্লাগল।্বতামার্টক্মমন্হয্
এিা্কীভামি্ঘমিটেল? 
 
অিাক্হওযার্ভান্করল্হযাটর। 
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আটম্জাটন্না্প্রমফসর। 
 
বেইমপর্ িৃটষ্ট্ বেন্হযাটরমক্এমফাড্ওমফাড্কমর্ বফলমে।্ বেন্একিা্ টহমপাটিফমক্
িৃটষ্ট্টিময্কািু্করা্আর্টক।্প্রিল্বচষ্টা্করমে্হযাটর্বেন্বচাম র্পাতা্না্পমড। 
 
তারপর্একিা্অসাধারণ্ভূত্বি মত্বপল্ টমিার্মযালফয।্তুটম্কী্ধারণা্করমত্
পার্ওিা্কী্টেল,্পিার? 
 
না,্িলল্হযাটর,্বচষ্টা্করল্বেন্ওর্টনমিজাষ্্ঔৎসুকয্প্রকাি্পায। 
 
ওিা্টেল্বতামার্মাথা,্পিার।্িাতামস্ভাসমে। 
 
িীঘজ্নীরিতা্বনমম্এল্ঘমর। 
 
েটি্এরকম্ টকেু্ বিম ্থামক্তাহমল্ওর্উটচত্মািাম্পমমের্কামে্োওযা,্িলল্
হযাটর। 
 
পিার,্ হগসটমমি্ বতামার্ মাথািা্ কী্ করটেল?্ নরম্ স্বমর্ টজজ্ঞাসা্ করমলন্ বেইপ।্
হগসটমমি্ বতা্ বতামার্ মাথা্ োওযার্ অনুমটত্ বনই।্ বতামার্ বিমহর্ বকান্অংমিরই্
োওযার্অনুমটত্বনই। 
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আটম্জাটন্বসিা,্িলল্হযাটর,্প্রাণপণ্বচষ্টা্করমে্বচহারা্বথমক্ভয্আর্বিামষ্র্ভাি্
সটরময্রা মত।্মমন্হমে্বেন্মযালফমযর্িৃটষ্টভ্রম্ঘমিমে। 
 
মযালফমযর্ বকান্ িৃটষ্টভ্রম্ হযটন,্ িাঁত্ মু ্ ট ঁটচময্ িলমলন্ বেইপ,্ ঝঁুকমলন,্ হযাটরর্
বচযামর্হাতল্িুটিমত্িুহাত্রা মলন,্তামির্মু ্এ ন্এক্ফুি্িূরমত্বর্মমধয।্েটি্
বতামার্মাথািা্হগসটমমি্টগময্থামক,্তাহমল্িরীমরর্িাটকিাও্বগমে। 
 
আটম্টিটফন্ডর্িাওযামর্টেলাম,্িলল্হযাটর।্বেমনটি্আপটন্িমলটেমলন 
 
বকউ্এিা্কনফামজ্করমত্পারমি? 
 
হযাটর্টকেু্িলল্না।্বেইমপর্সরু্মু িা্ভযািহ্একিা্হাটসমত্বিমক্বগল। 
 
তাহমল,আিার্বসাজা্হময্িাডঁামলন্টতটন।্মযাটজক্মন্ত্রণালমযর্সকমলই্টি যাত্হযাটর্
পিারমক্সাইটরযাস্ব্ল্যাক-এর্হাত্বথমক্টনরাপমি্রা মত্চাইমে।্টকন্তু্টি যাত্হযাটর্
পিার্ টনমজই্ টনমজর্আইন।্সাধারণ্ বলাকমক্তার্ টনরাপত্তা্ সম্পমকজ্ভািমত্ িাও!্
টি যাত্হযাটর্পিার্বে ামন্ ুটি্বস ামনই্োমি,্পটরণটতর্কথা্না্বভমি। 
 
চুপ্ কমর্ থাকল্ হযাটর।্ সটতযিা্ িলার্ জমনয্ ওমক্ ব াঁচামেন্ বেইপ।্ পারমিন্ না্
টতটন।্এ ন্পেজন্ত্তার্হামত্বকান্প্রমাণ্বনই। 
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বতামার্ িািার্ মমতা্ তুটম্ কতই্ না্ অসাধারণ,্ হিাৎ্ িলমলন্ বেইপ,্ বচা ্ বজাডা্
জ্বলমে।্ টতটনও্অতযন্ত্ একগুঁময্ টেমলন।্ কুইটিচ্ টপমচ্ সামানয্ টকেু্ প্রটতভা্ থাকায্
ভািমতন্আমামির্বচময্অমনক্বিটি্িড্টতটন,্িনু্ধ্িান্ধি্এিং্ভক্ত্পটরমিটষ্টত্হময্
এ ামন্সিমপজ্ঘুমর্বিডামতন্তার্সমি্বতামার্একিা্উদ্ভি্টমল্রমযমে। 
 
আমার্িািা্সিমপজ্ ঘুমর্ বিডামতন্না,্িলল্হযাটর,্ টনমজমক্সামমল্উিিার্আমগই।্
এিং্আটমও্ওরকম্কটর্না। 
 
বতামার্ িািাও্  ুি্ বিটি্ টনযম্ বমমন্ চলমতন্না,্ িমল্ চলমলন্ বেইপ,্ বেন্ হযাটরর্
উপর্একিু্বিটি্সুটিধা্বপময্বগমলন,্তার্সরু্মুম ্টিমদ্বষ্।্আইন্বেন্সাধারমণর্
জমনয,্কুইটিচ্কাপ্টিজযীমির্জনয্নয।্ওর্মাথািা্এত্গরম্হময্টগমযটেল। 
 
চুপ্করন! 
 
হিাৎ্ িাঁটডময্ পরল্ হযাটর।্ টপ্রমভি্ ড্রাইমভর্ বিষ্্ সমময্ বেমন্ বোধ্ তামক্ বপময্
িমসটেল্টিক্বতমটন্বোধ্হমে্এ ন।্বেইমপর্মু িা্িক্ত্হময্বগল্টক্ওর্কামলা্
বচা ্বজাডা্টিপিজনকভামি্িুযটত্েডামে্এর্বকানিাই্ও্পাত্তা্টিল্না। 
 
আমামক্কী্িলমল,্পিার?। 
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আমার্িািা্সম্পমকজ্টকেু্না্িলার্জনয্আপনামক্িমলটে!্িলল্হযাটর্টচৎকার্কমর।্
আটম্সি্কথা্জাটন,্ টিক্আমে?্ টতটন্আপনার্জীিন্রষা্কমরটেমলন!্িাম্বলমিার্
আমামক্িমলমেন!্আমার্িািা্না্থাকমল্আপটনও্এ ামন্থাকমতন্না! 
 
বেইমপর্ফযাকামি্চামডা্িক্িইমযর্মমতা্িণজ্ধারণ্করল। 
 
এিং্বকান্পটরটস্থটতমত্বতামার্িািা্আমার্জীিন্িাঁটচমযটেল্বসিা্কী্বহি্মািার্
বতামামক্ িমলমেন?্ টফসটফস্কমর্ িলমলন্ বেইপ।্ নাটক্ টিস্তাটরত্ ঘিনািা্ মূলযিান্
হযাটর্পিামরর্কামনর্জমনয্ ুিই্অটপ্রয্মমন্কমরমেন? 
 
বিাঁি্কামমড্ধমর্আমেন্হযাটর।্ও্জামন্না্টক্হমযটেল্টকন্তু্এিা্স্বীকার্করমত্চায্
না।্টকন্তু্মমন্হয্সতযতা্ধারণা্কমরমেন্বেইপ। 
 
বতামার্িািা্সম্পমকজ্একিা্ভুল্ধারণা্টনময্তুটম্এ ান্বথমক্চমল্োমি্এিা্আটম্
িরিাস্ত্করি্না,্পিার,্িলমলন্ টতটন,্একিা্ভযািহ্হাটস্ওর্মু িামক্িাঁকা্কমর্
বফলল।্ তুটম্কী্ বগৌরিজনক্ বকান্ঘিনার্কথা্ভািে?্তাহমল্ বতামার্ ভুলিা্ টিক্
কমর্টিই–বতামার্িািা্এিং্িনু্ধরা্আমার্সমি্এমন্একিা্মজা্করমত্বচমযটেল্বে্
তামত্ আমার্ মৃতুয্ হমত্ পারমতা,্ টকন্তু্ বিষ্্ মুহূমতজ্ বতামার্ িািা্ টপেপা্ হময্
টগমযটেমলন।্এর্মমধয্িীরমত্বর্টকেু্বনই।্বস্আসমল্ওর্টনমজর্চামডা্এিং্আমার্
জীিন্রষা্কমরটেল।্েটি্ওই্তামািািা্সফল্হমতা্তাহমল্তামক্ বহাগািজস্ বথমক্
িটহষ্কার্করা্হমতা। 
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বেইমপর্অসমান,্হলুি্িাঁতগুমলা্বিটরময্পমডমে। 
 
বতামার্পমকি্উল্টাও,্পিার!্হিাৎ্থুথু্বফমল্িলমলন্বেইপ। 
 
নডল্না্হযাটর।্কামনর্মমধয্বেন্বিামা্বফমিমে। 
 
পমকি্ উটল্টময্ বি াও,্ না্ হয্ আমরা্ বসাজা্ োটে্ বহি্ মািামরর্ কামে!্ উল্টাও,্
পিার! 
 
ভময্িাণ্ডা্হময্ বগমে্হযাটর,্ধীমর্ধীমর্পমকি্বথমক্জমঙ্কার্িযাগ্এিং্মযাপিা্ বির্
করল্হযাটর। 
 
জমঙ্কার্িযাগিা্তুমল্টনমলন্বেইপ। 
 
রন্আমামক্ওগুমলা্টিমযটেল,্িলল্হযাটর,্মমন্মমন্প্রাথজনা্করমে্বেন্বেইমপর্সমি্
বি া্হওযার্আমগই্এ্সম্পমকজ্ রনমক্ইটিত্টিময্রা মত্পামর।্বস–বিষ্িার্ে ন্
হগসটমমড্টগমযটেল্ত ন্আমার্জনয্টনময্এমসটেল 
 
সটতযই্তাই?্এিং্তারপর্ বথমক্ওগুমলা্ তুটম্ িময্ বিডাে্তাই্ না?্ সটতযই্  ুিই্
আমিগপূণজ্িযাপার্আর্এিা্কী? 
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মযাপিা্তুমল্টনমলন্বেইপ।্সিজিটক্ত্টিময্বচহারািামক্ভািমলিহীন্রা ার্বচষ্টা্করল্
হযাটর। 
 
পাচজমমমন্টর্একিা্ িাটতল্ িুকরা,্ কাঁধ্ ঝাঁটকময্ িলল্ বস।্ উমল্টপামল্ট্ওিা্ বি মেন্
বেইপ,্বচা িা্হযাটরর্উপর। 
 
এরকম্প্রাচীন্একিা্পাচজমমমন্টর্বতামার্টনশ্চযই্িরকার্বনই?্িলমলন্টতটন।্আটম্
এিামক্েুঁমড্বফমল্টিই্না্বকন? 
 
আগুমনর্টিমক্ওর্হাতিা্উিল। 
 
না!্দ্রুত্িলল্হযাটর। 
 
তাহমল!্িলমলন্বেইপ,্তার্লম্বা্নাকিা্কাঁপমে।্এিাও্ টক্ টমিার্উইজটলর্বিযা্
আমরকটি্ মূলযিান্ উপহার?্ অথিা্ এিা্ কী–অনয্ টকেু?্ একটি্ টচটি,্ হযমতা,্ অিৃিয্
কাটলমত্বল া?্অথিা,্টিমমন্টরমিরমক্এটডময্হগসটমমি্োওযার্টনমিজিািলী? 
 
হযাটরর্বচা ্টপিটপি্করল।্বেইমপর্বচা ্জ্বমল্উিল। 
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আমামক্ভািমত্িাও,্ভািমত্িাও…্টিডটিড্করমলন্টতটন্টনমজর্জািুর্কাটিিা্বির্
করমলন,্বিমস্কর্উপর্মযাপিা্সমান্কমর্রা মলন।্বতামার্বগাপন্কথা্এিার্ ুমল্
িল!্টতটন্িলমলন,্পাচজমমন্টিামক্জািুিণ্ড্টিময্স্পিজ্করমলন। 
 
টকেুই্ঘিল্না।্হামতর্কাঁপন্থামািার্জনয্মুমিা্করল্হযাটর। 
 
আত্মপ্রকাি্কর!্িলমলন্বেইপ,্জািুর্কাটি্টিময্মযাপিামক্বিাকা্টিমলন। 
 
ত নও্পাচজমমন্টিা্এমকিামর্সািা।্গভীর্স্বটস্তর্শ্বাস্টনমে্হযাটর্ধীমর্ধীমর। 
 
প্রমফসর্ বসমভরাস্ বেইপ,্ সু্কমলর্ টিষক,্ বতামামক্ টনমিজি্ টিমে্ বতামার্ মমধয্ বে্
সমস্ত্তথয্রমযমে্বসগুমলা্প্রকাি্করার্জমনয!্িলমলন্বেইপ্মযাপিামক্জািুর্কাটি্
টিময্সমজামর্আঘাত্কমর। 
 
বেন্একিা্অিৃিয্হাত্এর্উপর্টলম ্চমলমে,্মযাপিার্গাময্ধীমর্ধীমর্ফুমি্উিমে্
বল া। 
 
প্রমফসর্ বেইপমক্ টমিার্ মুটনর্অটভনেন,্এিং্সটিনময্তার্কামে্প্রাথজনা্করমে্
বেন্অনযমির্টিষ্য্বথমক্টনমজর্অস্বাভাটিক্লম্বা্নাকিা্িূমর্রাম । 
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বেন্জমম্বগমলন্বেইপ।্িজ্রাহমতর্মমতা্তাটকময্রমযমে্হযাটর।্টকন্তু্মযাপিা্থামল্
না।্আরও্বল া্ফুমি্উিমত্লাগল। 
 
টমিার্ মুটনর্সমি্ টমিার্প্রংস্একমত্এিং্ বোগ্করমত্চান্ বে্প্রমফসর্ বেইপ্
একজন্কুৎটসত্অপিাথজ্িযটক্ত। 
 
িযাপারিা্েটি্গুরুতর্না্হমতা্তাহমল্ ুিই্মজার্হমতা।্এিং্আরও্রমযমে… 
 
টমিার্পযািফুি্তার্টিস্ময্জানামত্চান্বে,্এরকম্একিা্ইটিযি্টক্কমর্প্রমফসর্
হমত্বপমরমে! 
 
ভময্বচা ্িন্ধ্কমর্বফলল্হযাটর।্ে ন্বস্বচা ্ ুলল,্মযাপিায্ত ন্বিষ্্িব্দগুমলা্
বল া্হমে। 
 
টমিার্ওযামজমিইল্প্রমফসর্বেইপমক্ টিমনর্শুমভো্জানামে,্এিং্তামক্উপমিি্
টিমে্তার্আিামলা্চুলগুমলা্ধুময্বফলার্জনয। 
 
হযাটর্অমপষা্করল্িজ্রিা্পডার্জনয। 
 
তাহমল…্িলমলন্বেইপ।্এ্সম্পমকজ্আমরা্পমর্বি ি…। 
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বহঁমি্ আগুমনর্ কামে্ বগমলন্ টতটন,্ একিা্ পাত্র্ বথমক্ একমুমিা্ চকচমক্ পাউিার্
টনমলন,্আগুমন্েুঁমড্টিমলন্পাউিার। 
 
লুটপন!্আগুমনর্টিমক্বচময্িাকমলন্বেইপ।্আটম্বতামার্সমি্কথা্িলমত্চাই! 
 
টকংকতজিযটিমূঢ়্ হযাটর্আগুমনর্ টিমক্তাটকময্থাকল।্ওর্মমধয্ বথমক্ টিরাি্একিা্
আকৃটত্উমি্এল,্ঘুরমে্ ুি্দ্রুত।্কমযক্মুহূতজ্পর্প্রমফসর্লুটপন্আগুন্বথমক্উমি্
এমলন,্তার্মযলা্বকাি্বথমক্োই্ঝাডুমেন। 
 
আমামক্বিমকে্বসমভরাস?্মৃিুস্বমর্িলমলন্লুটপন। 
 
অিিযই্আটম্বিমকটে,্িলমলন্বেইপ,্বোমধ্তার্মু ্টিকৃত্হময্বগমে।্পা্বফমল্
বিমস্কর্কামে্বগমলন।্পিারমক্আটম্ওর্পমকি্ াটল্করমত্িমলটেলাম।্ওর্পমকমি্
এিা্পাওযা্বগমে। 
 
পাচজমমন্টিার্ টিমক্আঙুল্ তুমল্ বি ামলন্ বেইপ,্ ত নও্ ওিার্ উপমর্ বমসাসজ্ মুটন,্
ওযামজমিইল,্পযািফুি্এিং্প্রংস্ বল াগুমলা্চকচক্করমে।্ লুটপমনর্ বচহারায্একিা্
অদু্ভত্টিমূঢ়্ভাি্ফুমি্উিল। 
 
তাহমল?্িলমলন্বেইপ। 
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মযাপিার্টিমক্এক্িৃটষ্টমত্তাটকময্আমেন্লুটপন।্হযাটরর্মমন্হমলা্ ুিই্দ্রুত্টকেু্
টচন্তা্করার্বচষ্টা্করমেন্লুটপন। 
 
তাহমল?্আিার্ িলমলন্ বেইপ।্ এই্ পাচজমমন্টিা্ কামলা্ জািুমত্ ভরা।্ এিা্ বতামার্
টিষ্য,্ তুটম্এ্ টিষ্ময্িষ।্ বতামার্ টক্মমন্হয্হযাটর্এমন্একিা্ টজটনস্ বকাথায্
বপল? 
 
লুটপন্ মু ্ তুমল্ তাকামলন্ এিং্ হযাটরর্ টিমক্ বচময্ সামানয্ বচাম র্ ইিারায্ ওমক্
সািধান্করমলন,্বেন্মাঝপমথ্িাধা্না্বিয। 
 
কামলা্জািুমত্পটরপূণজ?্মৃিুস্বমর্পুনরািৃটত্ত্করমলন্লুটপন।্আপনার্কী্তাই্মমন্হয,্
বসমভরাস?্আমার্কামে্ বতা্ মমন্ হমে্এিা্ টনেক্একিা্ পাচজমমমন্টর্ িুকরা,্ বেিা্
তামকই্ অপমান্ কমর্ বে্ এিামক্ পডার্ বচষ্টা্ কমর।্ বেমলমানুষ্ী্ আর্ কী,্ টকন্তু্
টনটশ্চতভামিই্ টিপিজনক্ নয?্ আমার্ ধারণা্ বকান্ একিা্ বজাক–িপ্ বথমক্ এিা্
বপমযমে্হযাটর। 
 
সটতযই?্িলমলন্ বেইপ।্রামগ্ বচাযাল্িক্ত্হময্ বগমে্তার।্ বতামার্মমন্হয্একা্
বজাক–িপ্ওমক্এমন্একিা্টজটনস্বিমি?্বতামার্কী্মমন্হয্না্ও্এিা্সরাসটর্
প্রস্তুতকারকমির্কাে্বথমক্বপমযমে? 
 
বেইপ্কী্িলমেন্হযাটর্িুঝমত্পারমে্না।্িৃিযত্লুটপনও্িুঝমত্পারমেন্না। 
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তুটম্কী্িলমত্চাে,্টমিার্ওযামজমিইল্অথিা্এমির্কামরা্একজমনর্কাে্বথমক?্
িলমলন্টতটন।্হযাটর,্তুটম্এমির্কাউমক্বচন? 
 
না,্দ্রুত্জিাি্টিল্হযাটর। 
 
বি মল,্বসমভরাস?্িলমলন্লুটপন,্বেইমপর্টিমক্বপেন্টফমর।্এিা্মমন্হমে্বেন্
জমঙ্কার্দতটর। 
 
সটিক্ ইটিত,্ টিক্ এই্ সময্ অটফমস্ ঢুকল্ রন।্ িম্ ফুটরময্ বগমে্ ওর,্ বেইমপর্
বিমস্কর্একিু্ িূমরই্থামল,্ওর্ িুমকর্ বসলাইিা্  ামমে্ ধমর্ হাপামত্হাপামত্কথা্
িলার্বচষ্টা্করমে্বস। 
 
আটম–ওিা–হযাটরমক–টিমযটেলাম,্ িম্ িন্ধ্ কমর্ িলল্ বস।্ অমনক্ আমগ্ ওিা্
টকমনটেলাম–জমঙ্কা্বথমক…। 
 
বিি!্ িলমলন্ লুটপন,্ হাততাটল্ টিময,্  ুটিমত্ ঘুমর্ িাঁডামলন।্ মমন্ হমে্ টিষ্যিা্
পটরষ্কার্হময্বগমে!্বসমভরাস,্আটম্এিা্টনময্োি,্োি?্মযাপিা্ভাঁজ্কমর্পমকমি্
রা মলন্ লুটপন।্ হযাটর,্ রন,্ আমার্ সমি্ এমসা,্ বতামামির্ সমি্ ভযাম্পাযার্ রচনািা্
সম্পমকজ্কথা্আমে।্আমামিরমক্মাপ্কমরা,্বসমভরাস। 
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বেইমপর্অটফস্বথমক্বিরুমিার্সময্ভুমলও্ওর্টিমক্তাকাযটন্হযাটর।্বস,্রন্এিং্
লুটপন্এমকিামর্ িাইমরর্ হলঘর্ পেজন্ত্আসার্আমগ্ বকান্কথা্ িলল্ না।্ তারপর্
হযাটর্ঘুমর্লুটপনমক্িলার্বচষ্টা্করল। 
 
প্রমফসর,্আটম। 
 
আটম্বকান্িযা যা্শুনমত্চাই্না,্িলমলন্লুটপন।্ িূনয্হলিার্চারটিমক্বিম ্ টনময্
টনচু্স্বমর্িলমলন,্আটম্জাটন্কমযক্িের্আমগ্এই্মযাপিা্টমিার্টফলচ্িামজযাপ্ত্
কমরটেমলন।্হযাঁ,্আটম্জাটন্এিা্একিা্মযাপ,্িলমলন্টতটন্টিটস্মত্হযাটর্আর্িমনর্
টিমক্ তাটকময।্আটম্জানমত্ চাই্ না্ এিা্ টকভামি্ বতামামির্ হামত্ পমডমে।্ তমি,্
আটম্  ুিই্ অিাক্ হমযটে্ বে্ বতামরা্ এিা্ টফটরময্ িাওটন।্ টিমিষ্্ কমর,্ বিষ্্ িার্
একজন্োত্র্পাসওযািজ্হাটরময্ বফলার্পর্ বে্ঘিনা্ঘমিটেল্তারপরও।্এিং্এিা্
আটম্বতামামকও্টফটরময্টিমত্পাটর্না,্হযাটর। 
 
বসরকমই্আিা্কমরটেল্হযাটর্এিং্প্রটতিাি্করার্িযাপামর্তার্বকান্ইো্বনই। 
 
বেইপ্বকন্ভািমলন্বে্ওিা্আটম্প্রস্তুতকারকমির্কাে্বথমক্বপমযটে? 
 
কারণ…্ ইতস্তত্ করমলন্ লুটপন,্ কারণ্ এ্ ধরমনর্ মযাপ্ োরা্ দতটর্ কমরন্ তারা্
সাধারণত্ভুটলময্ভাটলময্বতামামক্সু্কল্বথমক্টনময্োয।্ওরা্মমন্কমর্এিা্  ুিই্
মজার। 
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আপটন্কী্তামিরমক্বচমনন?্িলল্হযাটর। 
 
আমামির্ বি া্ হমযমে,্ লুটপন্ িলমলন্ সংমষমপ।্ টতটন্ অনয্ বেমকান্ সমমযর্ বচময্
গুরুতরভামি্হযাটরর্টিমক্তাটকময্আমেন। 
 
এর্ পমরর্ িার্ বতামামক্আটম্ িাঁটচময্ বিি্ এিা্আিা্ কমরা্ না্ হযাটর।্ সাইটরযাস্
ব্ল্যাক-এর্টিষ্যিা্গুরুত্ব্বিযার্িযাপামর্হযমতা্আটম্বতামামক্বিাঝামত্পারি্না্টকন্তু্
আটম্ বভমিটেলাম্ টিমমন্টাররা্ বতামার্ কামে্ আসমল্ তুটম্ ো্ শুনমত্ পাও্ বসইসি্
িব্দািলী্ বতামার্ উপর্ প্রভাি্ বফলমি।্ হযাটর,্ বতামার্ িািা-মা্ জীিন্ টিময্ বগমেন্
বতামামক্ িাঁটচময্ রা ার্ জনয।্ তামির্ আত্মতযামগর্ এই্ প্রটতিান–সামানয্ কমযকিা্
জািুর্বকৌিল্িা্ব লা,্এিা্ ুিই্অনযােয। 
 
বহঁমি্চমল্বগমলন্লুটপন।্হযাটরর্বিাধ্হমে্বেইমপর্অটফমস্েতিা্ ারাপ্বলমগটেল্
তার্বচমযও্অমনক্বিটি্টিধ্বস্ত্এ ন্বস।্মামিজল্টসঁটড্ধমর্বস্আর্রন্উমি্বগল।্
একচষ্ িাইটনিার্ পাি্ টিময্ োওযার্ সময্ অিিয্ হওযার্ আজামািার্ কথা্ মমন্
করল–ওিা্এ নও্টনমচ্রময্বগমে,্টকন্তু্টগময্টনময্আসার্সাহস্বপল্না্বস। 
 
সিই্আমার্ বিাষ্,্ হিাৎ্ িলল্রন।্আটম্ বতামামক্ বেমত্িমলটেলাম।্ লুটপন্ টিকই্
িমলমেন,্ওিা্বিাকাটমই্হমযমে,্আমামির্ওরকম্করা্উটচত্হযটন। 
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বথমম্ বগল্ রন;্ কটরমিামর্ বপৌঁমে্ বগমে্ ওরা,্ টনরাপত্তা্ িলিা্ হাঁিমে,্ ওমির্ টিমক্
এটগময্আসমে্ হারটমওন।্ ওর্ টিমক্ এক্ নজর্ তাটকমযই্ হযাটর্ িুঝমত্ পারল্ সি্
ঘিনাই্শুনমত্বপমযমে্বস।্হৃৎটপণ্ডিা্লাটফময্উিল–ও্কী্প্রমফসর্মযাকমগানাগলমক্
িমল্টিমযমে? 
 
আমামির্িুিজিায্হাসমত্এমসমো?্অভমরর্মমতা্িলল্রন,্ওমির্সামমন্হারটমওন্
থামমতই।্নাটক্আমামির্কথা্িমল্টিময্এমল্এইমাত্র? 
 
না,্িলল্হারটমওন।্ওর্হামত্একিা্ টচটি্ধরা,্ওর্বিািঁ্কাঁপমে।্ওর্মমন্হমযমে্
বতামামির্জানা্উটচত…্মামলায্বহমর্বগমে্হযাটিি।্িাকটিকমক্হতযা্করা্হমি। 
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কুইরিি ফাইনা  
 
বস–বস্আমার্কামে্এিা্পাটিমযমে,্হারটমওন্িলল্টচটিিা্বিট ময। 
 
টচটিিা্হামত্ টনল্হযাটর।্পাচজমমন্টিা্সযাঁতসযাঁমত,্ বচাম র্পাটনর্অসং য্ বফাঁিা্ টচটির্
কাটলিামক্জাযগায্জাযগায্বলমে্টিমযমে,্অসুটিধা্হমে্পডমত। 
 
টপ্রয্হারটমওন, 
আমরা্ বহমর্ বগটে।্অিিয্ওমক্ বহাগািজমস্ টনময্আসার্অনুমটত্ বিযা্হমযমে।্ মৃতুয্
িণ্ডামিি্করিার্তাটর ্পমর্টিক্হমি। 
টিটক্লন্ডন্িহমর্ ুি্মজা্বপমযমে। 
তুটম্বে্সাহােয্কমরমো্ক নই্ভুলি্না। 
হযাটিি। 
 
ওরা্এিা্করমত্পামর্না,্িলল্হযাটর।্ওরা্পামর্না।্িাকটিক্টিপিজনক্নয। 
 
মযালফমযর্িািা্কটমটিমক্এ্িযাপামর্ভয্ বিট মযমে,্ িলল্হারটমওন,্ বচাম র্পাটন্
মুেমত্ মুেমত।্ বতামরা্ বতা্ জান্ উটন্ টক্ রকম।্এিং্ কটমটির্ বলামকরা্ সি্ িুমডা্
হািডা,্টভতুর্টিম্এক্একিা।্অিিয্একিা্আটপল্হমি,্সি্সমযই্হয।্টকন্তু্আটম্
বকান্আিা্বি টে্না…্বকান্টকেুরই্পটরিতজন্হমি্না। 
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হযাঁ,্হমি,টষপ্ত্হময্িলল্রন।্এিার্একাই্বতামামক্সি্করমত্হমি্না্হারটমওন,্
আটম্সাহােয্করি। 
 
ওহ্,্রন! 
 
রমনর্গলা্জটডময্ধরল্হারটমওন্এিং্এমকিামরই্বভমঙ্পডল।্ভয্বপময্বগল্রন,্
আমস্ত্আমস্ত্ওর্মাথায্হাত্িুটলময্টিল।্অিমিমষ্্টনমজমক্টিটেন্ন্করল্হারটমওন। 
 
রন,্সটতযই্আটম্িুঃট ত্স্কযািাসজ…্ফঁুটপময্উিল্হারটমওন। 
 
ওহ্–টিক্ আমে–ও্ িুমডা্ হময্ টগমযটেল,্ িলল্ রন।্ এিং্ ওিা্ অকামজরও্ হময্
টগমযটেল।্ তুটম্ হযমতা্ জান্ না্ মা্ এিং্ িািা্ এিার্ হযমতা্ আমামক্ একিা্ বপঁচা্
উপহার্বিমি। 
 
*** 
 
ব্ল্যাক-এর্টদ্বতীয্িার্অনুপ্রমিমির্পর্বে্সমস্ত্টনরাপত্তা্িযিস্থা্োত্রমির্উপর্জাটর্
করা্হমযমে্তারপর,্হযাটর,্রন্এিং্হারটমওমনর্পমষ্সন্ধযায্হযাটিমির্সমি্বি া্
করা্অসম্ভি্হময্উিমে।্ওমির্একমাত্র্উপায্হমে্বকযার্অফ্মযাটজমকল্টেমযচাসজ্
ক্লামসর্সময্ওর্সমি্কথা্িমল্বনযা। 
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রামযর্আঘামত্হযাটিি্বেন্বিাধিটক্তহীন্হময্বগমে। 
 
সিই্আমার্ বিাষ্।্আটমই্কথা্ িলমত্ পাটরটন।্ ওরা্ সি্একসমি্ িমসটেল্কামলা্
বপািাক্পমর্এিং্আটম্বনািগুমলা্সি্ভুমল্টগমযটেলাম,্তাটর ও্মমন্টেল্না,্তুটম্
বেগুমলা্ টিক্কমর্ টিমযটেল্হারটমওন।্এিং্তারপর্ লুটসযাস্মযালফয্উমি্িাঁটডময্
এক্িকৃ্ততা্টিমলন।্এরপর্টতটন্ো্িলমলন্টিক্তাই্করল্কটমটি…। 
 
তারপরও্ বতা্একিা্আটপল্আমে!্িলল্রন।্এ নই্আিা্ বেমড্ টিও্না,্আমরা্
এিা্টনময্কাজ্শুরু্কমরটে! 
 
ক্লামসর্ িাটক্ সিার্ সমি্ ওরা্ প্রাসামি্ টফমর্আসমে।্ সামমন্ বি া্ োমে্ মযালফয,্
বেি্আর্গযল্বহমঁি্োমে।্বপেন্টফমর্তাটকময্হাসমে্মযালফয। 
 
প্রাসামির্ টসঁটডর্ বগাডায্ বপৌঁমে্হযাটিি্িলল,্সম্ভািনা্  ুি্ বনই,্রন।্ওই্কটমটিিা্
লুটসযাস্ মযালফমযর্ পমকমি।্ আটম্ এ ন্ এিাই্ বচষ্টা্ করি্ বে্ িাকটিমকর্ িাটক্
সমযিা্বেন্ ুিই্আনমে্কামি।্আমার্কামে্এিা্ওর্পাওনা…। 
 
ঘুমর্হযাটিি্ওর্বকটিমনর্টিমক্টফমর্বগল,্রুমামল্ঢাকল্মু । 
 
অমঝামর্কাঁিমে্টকভামি্বি ! 
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মযালফয,্বেি্এিং্গযল্প্রাসামির্িরজায্িাঁটডময্শুনটেল্সি। 
 
এরকম্ করুণ্ টকেু্ টক্ বিম মো্ ক নও?্ িলল্ মযালফয।্ এিং্ টতটন্ টক্আমামির্
টিষক 
 
হযাটর্এিং্রন্টষপ্তভামি্এটগময্বগল্মযালফমযর্টিমক,্টকন্তু্ও ামন্হারটমওন্বপৌঁেল্
প্রথমম 
 
িাস! 
 
েত্িটক্ত্সম্ভি্তত্িটক্ত্টিময্মযালফমযর্গামল্চডিা্মারল্হারটমওন।্বকঁমপ্উিল্
মযালফয।্ হযাটর,্ রন,্ বেি্ এিং্ গযল্ হতভম্ব্ হময্ িাঁটডময,্ আিার্ হাত্ তুলল্
হারটমওন। 
 
ক নই্হযাটিিমক্করুণা্িলমি্না্িযতান–হতোডা্বকাথাকার। 
 
হারটমওন!্িুিজল্স্বমর্িলল্রন,্ওর্হাতিা্ধমর্বফলার্বচষ্টা্করল। 
 
সমর্িাডঁাও্রন! 
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হারটমওন্তার্জািুর্কাটি্বির্করল।্মযালফয্বপেমন্সমর্বগল।্বেি্এিং্গযল্
ওর্টিমক্টনমিজমির্জনয্তাকাল,্ওরা্টনমজরা্এমকিামরই্হতভম্ব। 
 
এমসা,্টিডটিড্করল্মযালফয,্পরমুহূমতজ্তামির্টতনজনই্অিৃিয্হময্বগল্এমকিামর্
মাটির্টনমচ্অন্ধকার্কারাকমষর্বভতমর। 
 
হারটমওন!্আিার্িলল্রন,্ ুটিও্হমযমে্অিাকও্হমযমে। 
 
হযাটর,্কুইটিচ্ফাইনামল্ওিামক্হারামতই্হমি!্তীক্ষ্ণ্কমে্িলল্হারটমওন।্বতামামক্
হারামতই্হমি,্কারণ্টিথাটরমনর্টিজয্টকেুমতই্বমমন্টনমত্পারি্না! 
 
চামজস্ক্লামস্বেমত্হমি,্িলল্রন,্হারটমওমনর্প্রটত্এ ন্ও্প্রীত।্চল্োওযা্োক। 
 
মামিজল্টসঁটড্িপমক্প্রমফসর্টলিউইক-এর্ক্লাস্রুমম্বপৌঁেল্ওরা। 
 
বতামামির্বিটর্হময্বগমে!্হযাটর্িরজািা্ব ালা্মাত্রই্িলমলন্প্রমফসর্নাম াি্হময।্
জলটি্ এমসা,্ জািুর্ কাটি্ বির্ কর,্ আজমক্ আমরা্ উিটসত্ চামজস্ টনময্ পরীষা্
করটে।্ইমতামমধযই্বজাডায্বজাডায্ভাগ্হময্বগমে। 
 
হযাটর্এিং্রন্ বপেমনর্ টিমক্একিা্ বিমস্ক্দ্রুত্এমস্িযাগ্  ুলল।্ বপেমন্তাকাল্
রন। 
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হারটমওন্বকাথায্বগল? 
 
হযাটরও্ চারটিক্ তাকাল,্ এ নও্ হারটমওন্ ক্লাসরুমম্ বঢামকটন,্ টকন্তু্ হযাটর্ জামন্ ও্
ে ন্িরজািা্ ুলটেল্ত নও্বস্টেল্ওর্টিক্বপেমন। 
 
অদু্ভত্ িযাপার্ বতা,্ িলল্ হযাটর,্ রমনর্ টিমক্ তাটকময্ আমে্ এক্ িৃটষ্টমত।্ হযমতা–
িাথরুমম্িা্ওরকম্বকাথাও্টগমযমে? 
 
টকন্তু্ক্লামসর্পুমরা্সমযিামতই্হারটমওন্এমলা্না। 
 
ও্ হযমতা্ টনমজর্ উপমরই্ উিটসত্ চামজস্ করমত্ পামর,্ িলল্ রন,্ লামঞ্চর্ উমেমিয্
সিাই্বিটরময্এমলা,্িাঁত্বির্কমর্হাসমে্সিাই–উিটসত্চামজস্ওমির্মমধয্একিা্
আত্মতৃটপ্তর্ভাি্এমন্টিমযমে। 
 
লামঞ্চও্ বনই্ হারটমওন।্ লামঞ্চর্ বিমষ্্ অযামপল–পাই্ ব মত্ ব মত্ উিটসত্ চামজমসর্
প্রভাি্বকমি্বগল,্এ ন্হযাটর্ও্রন্উটদ্বগ্ন্হমে। 
 
তুটম্টনশ্চযই্মমন্কমরা্না্মযালফয্ওমক্টকেু্কমরমে?্উমদ্বমগর্সামথ্িলল্রন,্দ্রুত্
টিটফন্ডর্িাওযামরর্টিমক্উিমত্উিমত। 
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টনরাপত্তা্প্রহরীমির্িহল্বপটরময,্সূ্থলকায্মটহলামক্পাসওযািজ্িমল্ওরা্েটির্ফুমিা্
টিময্ কমনরুমমর্ বভতর্ ঢুকমলা।্ হারটমওন্ বিটিমল্ িমস্আমে্ ব ালা্ অযাটরথমযাটে্
িইমযর্উপমর্মাথা্ বরম ্ ঘুমমে।্ওরা্ িুজমন্ টগময্ওর্ িুপামি্িসল।্ধাক্কা্ টিময্
ওমক্জাগাল্হযাটর। 
 
কী–কী?্ হারটমওন্ ঘুম্ বথমক্ উমি্ সচটকতভামি্ িলল।্ চারটিমক্ টিহ্বমলর্ িৃটষ্টমত্
তাটকময্আমে্বস।্োওযার্সময্হমযমে্এ ন্বকান্ক্লামস্বেমত্হমি? 
 
টিভাইমনিন,্টকন্তু্আরও্টিি্টমটনি্িাটক্আমে,্িলল্হযাটর।্টকন্তু্তুটম্চামজস্ক্লামস্
আসটন্বকন? 
 
কী?্ওহ্না!্হারটমওন্টচৎকার্টিময্উিল।্আটম্চামজমস্বেমত্ভুমল।্টগমযটেলাম! 
 
টকন্তু্ তুটম্ ভুলমল্কী্কমর?্িলল্হযাটর।্আমরা্ে ন্ক্লাস্রুমমর্িাইমর্ বপৌঁেলাম্
ত ন্বতা্তুটম্আমামির্সমিই্টেমল! 
 
আমার্কামে্এিা্টিশ্বাসই্হমে্না!্আতজনাি্করল্হারটমওন।্প্রমফসর্টলিউইক্কী্
বরমগ্বগমেন?্ওহ,্মযালফমযর্কাণ্ড,্ওর্কথা্আটম্ভািটেলাম্এরপর্সিটকেুর্ব ই্
হাটরময্বফললাম। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য রিজনাি অ্ব আজকাবান । জজ. জক. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিজ 

450 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

কী্ জান্ হারটমওন?্ িলল্ রন,্ হারটমওমনর্ িাটলি্ টহমসমি্ িযিহৃত্ টিিাল্ িইটির্
টিমক্তাটকময।্আমার্মমন্হয্ তুটম্ বভমঙ্পডে।্ তুটম্  ুি্ বিটিটকেু্করিার্জনয্
পটরিম্করে। 
 
না,্আটম্ বসরকম্ টকেু্করটে্ না!্ িলল্ হারটমওন্ বচাম র্উপর্ বথমক্ চুল্সটরময,্
চারটিমক্ ওর্ িযাগিা্  ুঁজমে।্ আটম্ শুধু্ একিা্ ভুল্ করলাম,্ এই্ ো!্ প্রমফসর্
টলিউইমকর্সমি্ বি া্কমর্ষমা্ বচময্আটস…্ টিভাইমনিমন্ বতামামির্সমি্ বি া্
হমি! 
 
টিি্ টমটনি্পমর্ওমির্সমি্প্রমফসর্ টট্রলটনর্ক্লাসরুমমর্ িাইমর্ টসঁটডর্ টনমচ্ বি া্
হমলা,্এমকিামরই্টিধ্বস্ত্বি ামে্ওমক। 
 
আমার্টিশ্বাসই্হমে্না্বে্আটম্চামজস্ক্লাসিা্ টমস্করলাম।্এিং্আটম্িাটজ্ধমর্
িলমত্পাটর্আজমক্ো্পডামনা্হমযমে্বসিাই্পরীষায্আসমত্পামর।্অন্তত্প্রমফসর্
বস্রকমই্ইটিত্টিমলন! 
 
এক্ সমি্ টসঁটড্ বভমি্ আমধা্ অন্ধকামর্ িম্ আিকামনা্ িাওযার্ কমষ্ ঢুকল্ ওরা।্
প্রমতযক্বিটিমল্একিা্কমর্ টেিাল্িল্রমযমে্বভতমর্মুক্তার্মমতা্সািা্ কুযািা।্
হযাটর,্রন্এিং্হারটমওন্একই্বিটিমল্িসল। 
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আমার্ ধারণা্ টেল্আগামী্ িামমজর্আমগ্আমরা্ টেিাল্ িল্ শুরু্করটে্ না,্আমস্ত্
আমস্ত্িলল্রন,্ বচাম র্ বকাণ্ টিময্ বিম ্ টনল্আমিপামি্ বকাথাও্প্রমফসর্ টট্রলটন্
ঘুমর্বিডামেন্টকনা। 
 
অটভমোগ্ করমি্ না,্ এর্ মামন্ হমে্ আমরা্ হস্তমর ার্ পাি্ বিষ্্ কমর্ বফমলটে,্
টনম্নস্বমর্ িলল্ হযাটর।্ েতিার্ আমার্ হাত্ টতটন্ বিম মেন্ ততিারই্ আমার্ বকমন্
অস্বটস্ত্বিাধ্হমযমে। 
 
শুভটিন!্ পটরটচত্ রহসযময্ স্বরিা্ বিানা্ বগল।্ প্রমফসর্ টট্রলটন্ স্বভাি্ মমতা্ োযার্
আডাল্ বথমক্নািকীযভামি্সামমন্এমলন।্পািজতী্এিং্লযামভন্ডার্উমত্তজনায্ বকঁমপ্
উিল,্টেিাল্িমল্সািা্আভায্তামির্মু ্উজ্জ্বল্হময্বগল। 
 
পটরকেনার্ একিু্ আমগই্ টেিাল্ িলিা্ আটম্ বতামামির্ পডামত্ চাটে,্ িলমলন্
প্রমফসর্ আগুমনর্ পামি্ িমস্ তাকামলন্ চারটিমক।্ ভাগয্ আমামক্ জাটনমযমে্ বে্
বতামামির্ জুমনর্ পরীষায্ এ্ সম্পমকজ্ টকেু্ থাকমি,্ এিং্ তার্ আমগই্ আটম্
বতামামিরমক্েমথষ্ট্প্রযাকটিস্করামত্চাটে। 
 
নাক্িানল্হারটমওন। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য রিজনাি অ্ব আজকাবান । জজ. জক. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিজ 

452 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

বিি,্ সটতযই…্ ভাগয্ তাঁমক্ জাটনমযমে…্ পরীষার্ প্রশ্ন্ কমর্ বক?্ উটনই্ কমরন!্ টক্
একিা্অিাক্হওযার্মমতা্ভটিষ্যদ্বাণী!্িলল্ বস,্গলার্স্বর্নাটমময্রা ার্িযাপামর্
বকান্বচষ্টাই্করল্না। 
 
প্রমফসর্টট্রলটন্ওমির্আমলাচনা্শুমনমেন্টক্না্িলা্মুিটকল,্কারণ্ওর্মু িা্োযায্
ঢাকা।্তমি,্টতটন্এমনভামি্পটডময্চলমলন্বেন্টকেুই্শুনমত্পানটন। 
 
টেিাল্িমল্ভটিষ্যৎ্বি া্একটি্টিমিষ্্সূক্ষ্ম্টিে,্স্বাটেক্স্বমর্িলমলন্টতটন।্আটম্
এমন্আিাকটর্না্প্রথমিামরই্বতামরা্টকেু্বি মত্পামি।্আমরা্শুরু্করি্আমামির্
সমচতন্ মন্ এিং্ িাইমরর্ বচা মক্ টিটথল্ করার্ মধয্ টিময্ টিদ্রুপাত্মক্ চাপা্ হাটস্
হাসমে্ রন,্ হামতর্ মুমিা্ মুম ্ পুমর্ টিময্ আওযাজ্ িন্ধ্ রা ার্ বচষ্টা্ করমে–বেন্
বভতমরর্ বচা ্এিং্অটত্সমচতনতামক্পটরষ্কার্কমর্ টনমত্পাটর।্সম্ভিমতা,্আমরা্
ভাগযিান,্ এিং্ বতামামির্ বকউ্ বকউ্ক্লাস্ বিষ্্ হওযার্আমগই্ ভটিষ্যতমক্ বি মত্
পামি। 
 
শুরু্করল্ওরা।্ হযাটর,্ টিমিষ্্কমর,্ টনমজমক্ চূডান্তভামি্ বিাকা্ মমন্করল,্একটি্
টেিাল্িমলর্ টিমক্অপলক্ িৃটষ্টমত্তাটকময্থাকা্এিং্ টনমজর্মনমক্ভািনা্ িূনয্
করা্ে ন্মমনর্বভতমর্এিা্একিা্বিাকাটম্োডা্ টকেুই্নয্এরকম্একিা্ভািনা্
ব মল্বিডামে,্বিাকামী্োডা্আর্টক।্রন্নীরমি্বহমসই্চমলমে্আর্হারটমওন্ওমক্
চুপ্করামনার্বচষ্টা্করমে। 
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এ ন্পেজন্ত্টকেু্বি া্বগল?্ওমিরমক্টজমজ্ঞস্করল্হযাটর,্প্রায্পমনর্টমটনি্তাটকময্
থাকার্পর। 
 
ইময,্মামন্বিটিমল্ াটনকিা্বপাডা্িাগ,্িলল্রন,্আঙুল্টিময্বিট মযও্টিল।্বকউ্
মমন্হয্বমামিাটত্বফমল্টিমযটেল। 
 
সমমযর্েমথষ্ট্অপচয্হমে,্চাপা্স্বমর্িলল্হারটমওন।্আটম্এর্ বচময্প্রমযাজনীয্
টকেু্প্রযাকটিস্করমত্পারতাম।্টচযাটরং্চামজস-এর্টকেুিা্ধমর্উিমত্পারতাম। 
 
প্রমফসর্টট্রলটন্পাি্বঘঁমষ্্চমল্বগমলন। 
 
বতামামির্ মমধয্ বক্ তার্ টেিাল্ িমলর্ বভতমরর্ োযার্ মমতা্ উপসগজগুমলা্ িযা যা্
করমত্পারমি?্চুটডর্টরমটঝম্িমব্দর্মমধয্প্রশ্নিা্করমলন্টতটন। 
 
আমার্ বকান্ সাহামেযর্ িরকার্ বনই,্ টফসটফস্ কমর্ িলল্ রন।্ বিাঝাই্ োমে্ এর্
মামন্টক।্আজ্রামত্অমনক্কুযািা্হমি। 
 
হযাটর্এিং্হারটমওন্িুজমনই্হাটসমত্বফমি্পডল। 
 
এই্ বে্ সটতযই!্ িলমলন্ প্রমফসর্ টট্রলটন,্ সিগুমলা্ মাথা্ ওমির্ টিমক্ ঘুমর্ বগমে।্
আহত্মমন্হমলা্পািজতী্এিং্লযামভন্ডারমক।্বতামরা্অন্তিৃটষ্টর্কম্পনগুমলামক্টিস্ট্রাি্
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করে!্ওমির্ বিটিমলর্কামে্এমস্প্রমফসর্ওমির্ িলিার্ টিমক্তাকামলন।্ হযাটরর্
মনিা্িমম্বগল।্ও্টনটশ্চত্এরপমর্ওমক্টক্শুনমত্হমি…। 
 
এই ামন্টকেু্আমে!্প্রমফসর্টট্রলটন্টফসটফস্কমর্িলল,্মু িা্টনময্এমসমেন্িমলর্
কামেই্ বেন্ তার্ টিিাল্ চিমায্ ওিার্ িুমিা্ প্রটতফলন্ পমড।্ টকেু্ একিা্ নডমে…্
টকন্তু্কী্ওিা? 
 
হযাটর্িাটজ্ধরমত্রাটজ,্এমনটক্তার্ফাযারমিাল্ট্টনমযই,্বে,্ো্আসমে্বসিা্আর্
োইমহাক্ভামলা্বকান্ ির্নয।্এিং্বস্টনটশ্চত… 
 
মাই্ টিযার…্প্রমফসর্ টট্রলটন্শ্বাস্ বফমল্ হযাটরর্ টিমক্ িৃটষ্ট্ তুমল্ িলমলন,্এ ামনই্
এিা্ রমযমে,্ আমগর্ বেমকান্ সমমযর্ বচময্ পটরষ্কার…্ মাই্ টিযার,্ বতামার্ টিমক্
অিসর্হমে,্আরও্কামে…্িয্টিম। 
 
ওহ্,্বিাহাই্আপনার!্িলল্হারটমওন্বজামর,্আিার্বসই্অদু্ভত্টিমমর্কথা্নয! 
 
টিিাল্ চষু্ বজাডা্ টিময্ হারটমওমনর্ মুম র্ টিমক্ তাকামলন্ প্রমফসর্ টট্রলটন।্
লযামভন্ডমরর্কামন্কামন্টকেু্িলল্পািজতী,্ওরা্িুজমনই্হারটমওমনর্টিমক্বচা ্গরম্
কমর্ তাটকময্ রমযমে।্ প্রমফসর্ টট্রলটন্ উমি্ িাঁডামলন,্ অভ্রান্ত্ বোমধ্ তাকামলন্
হারটমওমনর্টিমক। 
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িুঃম র্ সমি্আমামক্ িলমত্ হমে,্ মাই্ টিযার,্ বে্ মুহূমতজ্ তুটম্ক্লামস্এমসমে্ বসই্
মুহূতজ্ বথমকই্ টিভাইমনিন্ নামক্ টিমের্ জনয্ ো্ প্রমযাজন্ বসিা্ বতামার্ টেল্ না।্
সটতযই,্এমন্একজন্মামুটল্মামনর্োত্রী্আটম্ক নও্বিম টে্িমল্মমন্পমড্না। 
 
মুহূমতজর্নীরিতা্বনমম্এমলা্ক্লাসরুমম।্তারপর 
 
বিি!্হিাৎ্হারটমওন্উমি্িাঁটডময্ওর্ভটিষ্যতমক্কুযািামুক্ত্করা্িইিা্িযামগ্বিমস্
ভরমলা।্বিি!্আিার্িলল্বস,্কাঁমধর্উপর্িযাগিা্ঝুটলময্টনল,্রনমক্প্রায্বচযার্
বথমক্বফমল্টিমযটেল্আর্টক।্আটম্োটে!্ক্লাস্বেমড্টিলাম! 
 
পুমরা্ক্লামসর্ টিটস্মত্ বচাম র্সামমন্ টিময্ বমমঝর্িরজািা্ (ট্রযাপ্ বিার)্লাটথ্ বমমর্
 ুলল্হারটমওন,্মই্বিময্টনমচ্বনমম্বগল। 
 
ক্লাসিা্আিার্টিক্হমত্কমযক্টমটনি্বলমগ্বগল।্প্রমফসর্টট্রলটন্টিম্সম্পমকজ্মমন্
হয্ভুমলই্বগমেন।্হযাটর্এিং্রমনর্বিটিমলর্কাে্বথমক্ঘুমর্বগমলন,্গামযর্চািরিা্
টিক্করমত্করমত্গভীর্একিা্শ্বাস্বফলমলন। 
 
উউউউউউউউ!্হিাৎ্টচৎকার্করল্লযামভন্ডর,্হকচটকময্বগল্সিাই।্উউউ,্প্রমফসর্
টট্রলটন,্এইমাত্র্মমন্পডল!্আপটন্ওমক্বেমত্বি মলন্তাই্না?্ঈিামরর্কাোকাটে্
সময,্আমামির্একজন্টচরটিমনর্জনয্আমামিরমক্বেমড্োমি!্আপটন্অমনক্টিন্
আমগ্এ্কথািা্িমলটেমলন্প্রমফসর! 
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ওর্টিমক্তাটকময্প্রমফসর্টট্রলটন্একিা্টিটির্টসক্ত্হাটস্টিমলন। 
 
হযাঁ,্আটম্সটতযই্জানতাম্টমস্বিঞ্জার্আমামির্বেমড্োমি।্আিা্করা্োয,্হযমতা্
ইটিতগুমলামক্ভুল্িুমঝমে…্অমনক্সমযই্বভতমরর্বচা ্বিাঝা্হময্িাঁডামত্পামর,্
িুঝমত্পারে…। 
 
লযামভন্ডর্এিং্পািজতী্ওর্কথায্চমৎকৃত্হমলা,্এটগময্বগল্ওরা্বেন্ওমির্বিটিমল্
বোগ্টিমত্পামরন্প্রমফসর। 
 
একটিন্না্একটিন্হারটমওমনর্একিা্টকেু্হময্বেমত্পামর?্টনচুস্বমর্িলল্হযাটরমক্
রন।্ওমক্হতভম্ব্বি ামে। 
 
হু… 
 
টেিাল্ িমলর্ টিমক্ তাকাল্ হযাটর,্ সািা্ কুযািা্ ঘুরমে্ এোডা্আর্ টকেুই্ বি মত্
বপল্না।্সটতযই্কী্প্রমফসর্টট্রলটন্আিার্ টিম্বি মত্বপমযমেন?্বসও্কী্পামি?্
কুইটিচ্ফাইনামলর্আমগ্আমরকিা্প্রায্িুঘজিনায্পডমত্চায্না্বস। 
 
*** 
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ঈিামরর্ েুটিিা্আরামমর্ হমলা্ না।্ তৃতীয্ িমষ্জর্ োত্রমির্ এর্আমগ্ ক নও্ এত্
বহামওযাকজ্করমত্হযটন।্বনটভল্লংিিম্মমন্হটেল্নাভজাস্হময্বভমিই্পডমি,্এিং্
তার্একারই্এমন্িিা্হযটন। 
 
এিা্ টক্ একিা্ েুটি্ হমলা!্ এক্ িুপুমর্ কমনরুমম্ টচৎকার্ কমর্ উিল্ টসমাস্ টস্
টফটনগান।্পরীষার্অমনক্বিটর,্টকন্তু্এ ন্আমামির্টনময্কী্ব লা্হমে? 
 
টকন্তু্হারটমওমনর্মমতা্কাউমকই্এত্পডমত্হমে্না।্ টিভাইমনিন্োডাই্অনয্বে্
কামরার্ বচময্অমনক্ বিটি্ টিষ্য্ বস্পডমে।্সাধারণত্কমনরুম্ বথমক্রামত্সিার্
বিমষ্্বির্হয্এিং্পরটিন্সকামল্সিার্আমগ্লাইমব্রটরমত্আমস;্প্রমফসর্লুটপমনর্
মমতা্তারও্বচাম র্বকামল্কাটল্পমডমে,্এিং্মমন্হয্সিসময্পাটন্পডমে্ বচা ্
বথমক। 
 
িাকটিমকর্আটপল্টিষ্ময্িাটযত্ব্টনমযমে্রন।্ে ন্বস্টনমজর্কাজ্করমে,্ত ন্ইযা্
বমািা্ বমািা্ িই্ ঘািমে।্ এত্ বিটি্ জটডময্ পমডমে্ বে্ কুকিযাংমকর্ উপর্ রাগ্
বি ামতও্ভুমল্বগমে। 
 
 প্রটতটিনকার্ কুইটিচ্ প্রযাকটিমসর্ পািাপাটি্ হযাটরমক্ বহামওযামকজর্ জনয্ সময্ বির্
কমর্টনমত্হমে,্অিিয্এর্সমি্রমযমে্উিমক্টনময্ব লার্বকৌিল্সম্পমকজ্অসং য্
আমলাচনা।্ ঈিার্ েুটির্ পমরর্প্রথম্ িটনিামরই্ টিটফন্ডর্ টিথাটরন্ মযাচ।্ পুমরাপুটর্
িুি্পমযন্ট্ টনময্এটগময্রমযমে্ টিথাটরন।্তার্মামন্হমে্(উি্ বেমন্তার্ টিমমক্
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সিসময্ মমন্ কটরময্ টিমে)্ টিটফন্ডরমক্ ওর্ বচমযও্ বিটি্ পমযন্ট্ বপময্ ব লায্
টজতমত্ হমি।্ তাহমলই্ কাপ্ বজতা্ োমি।্ এর্ আরও্ মামন্ হমে্ হযাটরর্ উপমর্
বিাঝািা্আরও্িাডল,্কারণ্টেচ্ধরার্অথজ্হমে্বিডি্পমযন্ট্অজজন্করা। 
 
তাহমল্বতামামক্ত নই্ওিামক্ধরমত্হমি্ে ন্আমরা্পঞ্চাি্পমযন্ট্এটগময্থাকি,্
উি্িামর্িামর্মমন্কটরময্টিমে্হযাটরমক।্শুধুমাত্র্পঞ্চাি্পমযন্ট্এটগময্থাকমল।্তা্
না্হমল্আমরা্হযমতা্ব লায্টজতি্টকন্তু্কাপিা্পাি্না।্িুঝমত্বপমরমো?্বতামামক্
টেচিা্ধরমত্হমি্ে ন্আমরা। 
 
আটম্জাটন,্অটলভার!্টচৎকার্করল্হযাটর। 
 
পুমরা্টিটফন্ডর্হাউজ্ব লািা্টনময্মানটসকভামি্জটডময্পডল।্টি যাত্চাটলজ্উইজটল্
(রমনর্ মধযম্ ভ্রাতা)্ টসকার্ থাকার্ পর্ বথমক্ টিটফন্ডর্ হাউজ্ কুইটিচ্ কাপ্ আর্
বজমতটন।্ টকন্তু্হযাটরর্মমন্হমে্বস্েতিা্চায,্এমনটক্উিও,্ততিা্ টজতমত্চায্
না।্হযাটর্এিং্মযালফমযর্িত্রুতা্চূডান্ত্পেজাময্চমল্বগমে।্হগসটমমি্কািা্বোঁডার্
ঘিনািা্ ত নও্ মযালফমযর্ মমনর্ বভতর্ ব াঁচামে,্ বস্ আরও্ টষপ্ত্ এ্ কারমণ্ বে্
টকভামি্ বেন্ হযাটর্ িাটস্তিা্ এটডময্ বগল।্ রয্ামভনক্লমির্ টিরুমদ্ধ্ ব লায্ মযালফয্ বে্
ওমক্ভয্বি ামত্বচমযটেল্বসিা্হযাটরও্ভুমল্োযটন।্টকন্তু্িাকটিমকর্প্রশ্নিাই্ওমক্
পুমরা্সু্কমলর্সামমন্মযালফযমক্পরাটজত্করার্িযাপামর্িৃঢ়প্রটতজ্ঞ্কমর্তুমলমে। 
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এর্আমগ্ বকান্মযাচ্এমন্উমত্তজনা্ সৃটষ্ট্কমরমে্িমল্কামরারই্মমন্পডমে।্ েুটি্
ে ন্ প্রায্ বিষ্,্ ত ন্ িুই্ টিম্ এিং্ তামির্ হাউমজর্ মমধয্ বিনিনিা্ প্রায্ চূডান্ত্
পেজাময।্ কটরমিামর্ বোি ামিা্ ফযাসািও্ হময্ বগল।্একিা্ িামজ্ ঘিনাও্ ঘমি্ বগল,্
চতুথজ্ িমষ্জর্ একজন্ টিটফন্ডর্ োত্র্আর্ ষ্ষ্ঠ্ িমষ্জর্ টিথাটরন্ োত্র্ হাসপাতামল্ ভটতজ্
হমলা। 
 
সিমচময্ ারাপ্সময্োমে্হযাটরর।্ও্ক্লামসর্বভতমর্হািঁমত্পামর্না,্টিথাটরনরা্পা্
িাটডময্ওমক্ বফমল্ বিযার্ বচষ্টা্কমর;্ ও্ বে ামন্ োমে্ বেি্আর্গযল্ বস ামনই্
উপটস্থত্ হমে।্ওমক্অনযমির্ দ্বারা্পটরমিটষ্টত্ বিম ্ হতাি্ হময্ টফমর্ োমে।্উি্
টনমিজি্ টিমযমে্ বে্ হযাটরমক্ সিসময্ সমি্ বলাকজন্ টনময্ চলামফরা্ করমত্ হমি।্
টিথাটরনরা্ ওমক্ আহত্ করার্ বচষ্টা্ করমত্ পামর।্ পুমরা্ টিটফন্ডর্ হাউজিাই্ এই্
চযামলঞ্জ্ উৎসামহর্ সমি্ িহণ্ কমরমে,্ এ ন্ হযাটরর্ পমষ্ সমযমমতা্ ক্লামস্ োওযা্
কটিন,্কারণ্সিসময্ওর্চারটিমক্থাকমে্একজন্োত্র।্অিিয্হযাটর্ টনমজর্বচময্
ফাযারমিামল্টর্টনরাপত্তা্টনময্বিটি্টচটন্তত।্ও্ে ন্ওিা্িযিহার্করমে্না্টনরাপমি্
ট্রাংমক্তালা্বমমর্রাম ্এিং্প্রাযই্সময্বপমল্েুমি্টগময্বিম ্আমস্ওিা্জাযগায্
রমযমে্টক্না। 
 
*** 
 
ব লার্আমগর্ রামত্ টনযম্ মমতা্ টিটফন্ডর্ কমনরুমম্ পডামিানা্ হমলা্ না।্ এমনটক্
হারটমওনও্ওর্িই্বেমড্রইল। 
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আটম্কাজ্করমত্পারটে্না,্মমনামোগ্টিমত্পারটে্না,্িলল্বস। 
 
অমনক্টচৎকার্বিানা্োমে।্টচৎকার্কমর্বেি্আর্জজজ্মানটসক্চাপিামক্হালকা্
করার্বচষ্টা্করমে।্বকাণায্অটলভার্উি্টকটিচ্টপমচর্একিা্মমিমলর্উপমর্ঝঁুমক্
আমে,্জািুর্কাটিিা্টিময্টপমচর্উপর্বোি্বোি্ব মলাযাড্দতটর্কমর্টনমজর্মমন্
টিড্ টিড্ করমে।্অযামঞ্জটলনা,্ অযাটলটসযা্ এিং্ কযাটি্ বেি্আর্জমজজর্ চুিটক্ শুমন্
হাসমে।্ হযাটর্ িমস্ আমে্ রন্ আর্ হারটমওমনর্ সমি,্ সমস্ত্ কমজকাণ্ড্ বথমক্ িূমর।্
কালমকর্টিনিার্কথা্মমন্করমত্চামে্না্ও্কারণ্েতিারই্বস্মমন্করমত্বচষ্টা্
কমর্ততিারই্তার্ মমন্ হমে্ভযািহ্একিা্ টকেু্ বেন্তার্ বভতর্ বথমক্ বিটরময্
আসার্জনয্লডাই্করমে। 
 
তুটম্টিকই্থাকমি,্হারটমওন্ওমক্িলল,্েটিও্ওমকই্অমনক্ভীতসন্ত্রস্ত্বি ামে। 
 
বতামার্একিা্ফাযারমিাল্ট্রমযমে।্রন্িলল। 
 
হু ্িলল্হযাটর,্টকন্তু্ওর্বপমির্বভতমর্টক্বেন্টকডটমড্করমে। 
 
উি্টচৎকার্কমর্উিল,্টিম!্শুমত্োও!্চারটিমক্স্বটস্ত্বনমম্এল। 
 
*** 
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হযাটরর্ঘুমিা্ভামলা্হমলা্না।্প্রথমম্ও্স্বে্বি ল্বেন্অমনক্বিটি্ঘুটমময্বফমলমে,্
এিং্উি্টচৎকার্করমে,্বকাথায্তুটম?্তুটম্না্এমল্আমামিরমক্বনটভলমক্নামামত্
হমি!্তারপমর্বস্স্বমে্বি ল্বে্মযালফয্এিং্টিথাটরন্টিমমর্সিাই্ড্রাগমনর্টপমি্
চমড্ ব লমত্ এমসমে।্ িম্ িন্ধ্ হওযা্ গটতমত্ ও্ উডমে্ বেন্ মযালফমযর্ ড্রাগনিার্
আগুমন–টনঃশ্বাস্বথমক্িাঁচমত্পামর,্ত ন্ওর্মমন্হমলা্ বে্ও্ফাযারমিামল্টর্কথা্
ভুমলই্বগমে।্িূনয্বথমক্পমড্বগল্বস্এিং্হকচটকময্বজমগ্উিল। 
 
কমযক্ মুহূতজ্ লাগল্ হযাটরর্ িুঝমত্ বে্ ব লািা্ এ নও্ হযটন।্ এিং্ বস্ টনরাপমিই্
টিোনায্রমযমে্এিং্টিথাটরন্টিমমক্অিিযই্ড্রাগমনর্টপমি্চমড্ব লমত্বিযা্হমি্
না।্পাটন্টপপাসা্বপল্তার।্েতিা্সম্ভি্টনঃিমব্দ্টিোনা্বথমক্উিল্জানালার্টনমচ্
রূপালী্জগিা্বথমক্পাটন্ঢালমত্বগল। 
 
টনমচর্মাি্এ নও্টনঃিব্দ,্িান্ত।্টনটষ্দ্ধ্িমনর্গােগুমলামক্বকান্িাতাস্এমলামমমলা্
করমে্ না;্ বহামটপং্ উইমলা্ িাঁটডময্আমে্ টস্থর্ টনমিজাষ্।্ মমন্ হমে্ ব লার্ উপেুক্ত্
পটরমিিই্িমি। 
 
পাটন্ব ময্গ্লাসিা্নাটমময্টিোনায্টফমর্োটেল্হযাটর,্হিাৎ্ টকেু্বি মত্বপমল্ও।্
বকমন্বেন্একিা্জন্তু্রূপালী্লনিার্উপর্টিময্োমে।্বিৌমড্টিোনার্পামি্বিটিল্
বথমক্চিমািা্ তুমল্ টনময্ বচাম ্ টিল।্আিার্ টফমর্জানলার্পামি।্এিা্ টিম্হমত্
পামর্না-এ ন্না–ব লার্টিক্আমগর্রামত্নয 
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আিার্মামির্টিমক্তাকাল্বস,্পাগমলর্মমতা্কমযক্মুহূতজ্ ুঁমজ্আিার্বি মত্বপল্
ওিামক।্এ ন্ওিা্িমনর্ টকনারা্ধমর্োমে…্ টিম্না…্ টিডাল..্স্বটস্তমত্জানালািা্
 ামমচ্ধরল্হযাটর্ে ন্ও্বলজিামক্টচনমত্পারল।্ওিা্কুকিযাংকস…। 
 
অথিা্ওিা্ টক্শুধু্ কুকিযাংকসই্ টেল?্ বচা িামক্সরু্কমর্কাঁমচর্গাময্নাকিামক্
বিমস্ধমর্বি ার্বচষ্টা্করল।্মমন্হমে্কিযাংকস্থমমক্িাঁটডমযমে।্হযাটর্ টনটশ্চত্
গামের্োযায্বস্বি মত্পামে্আরও্টক্বেন্নডমে। 
 
পরমুহূমতজই,্ বিটরময্ এমলা্ ওিা:্ একিা্ টিিাল্ দিতযাকার,্ বমািা্ বলামওযালা্ কামলা্
কুকুর,্লমনর্ওপর্টিময্পা্টিমপ্টিমপ্হাঁিমে,্ওিার্পামি্কিযাংকসও্হাঁিমে।্এক্
িৃটষ্টমত্তাটকময্ থাকল্ হযাটর।্এর্ মামন্কী?্ কুকিযাংকসও্ েটি্ কুকুরিামক্ বি মত্
পায্তাহমল্ওিা্হযাটরর্মৃতুযর্লষণ্হয্কীভামি? 
 
রন!্হযাটর্চাপা্গলায্িাকল।্রন!্ওি! 
 
হাহ? 
 
আটম্বতামামক্একিা্টিষ্য্িলমত্চাই,্েটি্তুটম্ওিা্বি মত্পাও! 
 
এ নও্বতা্অন্ধকার,্রন্টিড্টিড্কমর্িলল।্তুটম্কী্বি মো? 
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ওই্ ামন্টনমচ। 
 
দ্রুত্আিার্জানালা্টিময্িাইমর্তাকাল্হযাটর। 
 
েুকিযাংকস্ এিং্ কুকুরিা্ অিৃিয্ হময্ বগমে।্ জানালার্ কপামি্ উমি্ এমকিামর্
প্রাসামির্োযায্তাকাল,্টকন্তু্ও ামনও্বনই।্বকাথায্বগল? 
 
টিকি্একিা্নাক্িাকার্িব্দ্ওমক্জাটনময্টিল্বে্রন্আিার্ঘুটমময্পমডমে। 
 
*** 
 
হযাটর্এিং্ টিটফন্ডর্ টিমমর্সকমল্পরটিন্সকামল্ টিপুল্করতাটলর্মমধয্ বিি্হমল্
ঢুকল।্রয্ামভনক্ল্এিং্হাফপাফ্বিটিল্বথমকও্হাততাটল্আসমে।্ টিথাটরন্বিটিমলর্
পাি্টিময্োওযার্সময্টসটি্িাজাল।্হযাটর্ব যাল্করল্অনযটিমনর্বচময্মযালফযমক্
আরও্টিিণজ্বি ামে। 
 
পুমরা্সমযিা্ উি্তার্ টিমমর্সিাইমক্নাস্তা্  াওযার্জনয্ িলল্ টকন্তু্ টনমজ্ টকেুই্
ব ল্না।্আিার্কামরা্কামরা্ বিষ্্করার্আমগ্সিাইমক্তাটডময্ টপমচ্ টনময্ বগল,্
বেন্ ওরা্ টপচ্ সম্পমকজ্ একিা্ ধারণা্ পায।্ বিি্ হল্ বেমড্ বিটরময্আসার্ সমযও্
সিাই্হাততাটল্টিময্অটভনেন্জানাল। 
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গুি্লাক,্হযাটর!্িলল্বচা্চযাং।্হযাটরর্মমন্হমলা্ওর্গালিা্লাল্হময্বগমে। 
 
টিক্ আমে…্ বসরকম্ িাতাস্ বনই…্ উজ্জ্বল্ সূমেজর্ আমলা,্ অিিয্ ওিা্ িৃটষ্টিটক্তমক্
িাধািস্ত্করমত্পামর,্ ব যাল্ বর …্মািিা্িক্ত,্ভামলা্এিং্এর্ফমল্আমরা্দ্রুত্
লাটফময্উিমত্পারি…। 
 
টপচিা্ ধমর্ বিৌমড্ বগল্উি,্ বপেমন্ বপেমন্ওর্ টিম।্অিমিমষ্্ওরা্ বি মত্ বপল্
প্রাসামির্সামমনর্িরজা্ ুমল্বগমে্এিং্সু্কমলর্িাটক্সিাই্বিটরময্এমসমে।্মামি। 
 
জাটসজ্পরার্জমনয্োও,্িলল্উি্হিাৎ্কমর। 
 
িকিমক্লাল্জাটসজ্ পরার্সময্ওরা্ বকউ্কামরা্সমি্কথা্িলল্না।্হযাটর্ভািমে্
ওমির্সিারই্টক্ওর্মমতাই্লাগমে:্নাস্তায্বস্এমন্টকেু্একিা্ব মযমে্বেন্ওর্
বপি্কামডামে।্মুহূতজ্পমরই্উি্িলল্টিক্আমে,্চমলা্োওযা্োক…। 
 
টিিাল্িমব্দর্বঢউমযর্মমধয্বিটরময্এল্ওরা্টপমচ।্িিজকমির্চারভামগর্টতন্ভাগই্
রক্তাক্ত্ লাল্ বপািাক্ পমর্ আমে,্ টিটফন্ডর–টসংহ্  টচত্ লাল্ লযাগ্ ওডামে্ অথিা্
িযানার্বিালামে,্তামত্বল া্এটগময্চল্টিটফন্ডর!্এিং্কামপর্জনয্টসংহরা!্অিিয্
টিথাটরন্ বগালমপামির্ বপেমন্ িিুমযক্ সমথজক্ সিুজ্ রমঙর্ বপািাক্ পমর্ রমযমে;্
ওমির্ পতাকায্ টিথাটরমনর্ রূপালী্ সাপিা্ চকচক্ করমে্ এিং্ প্রমফসর্ বেইপ্
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এমকিামরই্সামমনর্সাটরমত্িমস্রমযমেন,্পরমন্সিুজ্বপািাক্সিার্মমতাই,্এিং্
একিা্গম্ভীর্হাটস। 
 
এিং্এই্বে্টিটফন্ডররা!্টচৎকার্কমর্উিল্টল্জিজন।্ও্ধারা্টিিরণী্টিমে।্পিার,্
বিল,্ জনসন,্ টস্পমনি,্ উইজটল,্ উইজটল্ এিং্ উি।্ গত্ কমযক্ িেমরর্ বভতমর্
বহাগািজমসর্বসরা্িল্িমল্অমনমক্মমন্কমরন 
 
টল-এর্মন্তিয্টিথাটরমনর্টিক্বথমক্ধুমযার্মুম ্পডল। 
 
এিং্এই্আসমে্টিথাটরন্টিম,্বনতৃত্ব্টিমে্কযামেন্টলন্ট।্টিমম্কমযকিা্পটরিতজন্
কমরমে্বস্এিং্মমন্হমে্িষতার্বচময্আকৃটতই্বিটি্স্থান্বপমযমে। 
 
আিার্ধুময্টিমলা্টিথাটরনরা।্হযাটরর্অিিয্মমনা্হমলা্টল-এর্কথায্েুটক্ত্রমযমে।্
মযালফয্হমে্ওমির্টিমমর্সিমচময্বোট্ট্িযটক্ত,্িাটকরা্টিিালমিহী। 
 
কযামেনরা,্হাত্বমলাও!্িলমলন্মািাম্হুচ।্টলন্ট্এিং্উি্পরস্পমরর্টিমক্এটগময্
বগল্ হাত্ ধরল্ িক্ত্ কমর;্ মমন্ হমে্ বেন্ একজন্ আমরকজমনর্ আঙুল্ বভমঙ্
বফলমি। 
 
ব্রুমম্চড!্িলমলন্মািাম্হুচ।্টতন…্িুই…্এক… 
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বচৌেিা্ব্রুম্লাটফময্আকামি্উিল,্িিজকমির্টচঙ্কামর্মািাম্হুমচর্হুইমসল্এর্িব্দ্
হাটরময্ বগল।্হযাটরর্মমন্হমলা্কপাল্ বথমক্ চুলগুমলা্উমড্ বগল;্ওডার্উমত্তজনায্
ওর্ নাভজাস্ ভািিা্ বকমি্ বগল;্ চারটিমক্ তাটকময্ বি ল্ ওর্ টিক্ বপেমন্ মযালফয,্
টেমচর্ব াঁমজ্িা্কমর্উমড্বগল্বস। 
 
এিং্ টিটফন্ডমরর্ ি মল্ রমযমে,্ টিটফন্ডমরর্ অযাটলটসযা্ টস্পমনি্ এর্ হামত্ বকাযাল,্
বসাজা্ এটগময্ োমে্ টিথাটরন্ বগালমপামির্ টিমক,্ বিি,্ অযাটলটসযা!্ আহ্,্ না–
ওযাটরংিন্ ধমর্ বফমলমে্ বকাযাফলিা,্ টিথাটরমনর্ ওযাটরংিন্ টপচ্ বভি্ কমর্ বেন্
এটগময্ োমে–ধাম!্ জজজ্ উইজটলর্ চমৎকার্ ব্ল্াজার্ বোঁডা,্ বকাযাফলিা্ বেমড্ টিল্
ওযাটরংিন,্ ধমর্ বফলল্ জনসন,্ আিার্ টিটফন্ডমরর্ ি মল,্ এই্ বে্ এটগময্ আসমে্
অযামঞ্জটলনা্ মমন্টগুমক্ এটডময্ বগল্ চমৎকারভামি–টনচু্ হও,্ অযামঞ্জটলনা,্ ওিা্ একিা্
ব্ল্াজারস!–বস্কার্কমরমে্অযামঞ্জটলনা!্িি–িূনয্টিটফন্ডমরর্পমষ! 
 
টপমচর্প্রান্ত্ টিময্উমড্োওযার্সময্িাতামস্ ঘুটষ্্মারল্অযামঞ্জটলনা,্ টনমচ্িকিমক্
লামলর্সমুর্আনমে্টচৎকার্কমর্উিল। 
 
আউচ! 
 
প্রায্ব্রুম্বথমক্উমড্টগমযটেল্অযামঞ্জটলনা,্মাকজাস্টলন্ট্ওর্উপমর্টগময্পডল। 
 
িুঃট ত!্িলল্টলন্ট,্টনমচর্িিজকরা্ধুময্টিমে।্িুঃট ত্ওমক্বি মত্পাইটন! 
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পর্মুহূমতজই,্টলন্ট-এর্মাথার্বপেমন্বেি্উইজটলর্টিিাসজ্টিমকর্এক্িাটড্পডল।্
টনমজর্ব্রুমম্টগময্সমজামর্ধাক্কা্লাগল্টলমন্টর্নাক,্বফমি্রক্ত্বিরুমলা। 
 
হমতই্ হমি!্ টচৎকার্ কমর্ উিমলন্ মািাম্ হুচ,্ উমদ্বমগ্ ওমির্ মাঝ ামন্ িাঁডামলন।্
টিটফন্ডরমক্ বপনাটল্ট্ করা্ হমলা্ প্রটতপমষর্ ওপর্ টিনা্ উস্কাটনমত্আেমমণর্ জনয!্
টিথাটরনমক্বপনাটল্ট্করা্হমলা্ইো্কমর্প্রটতপমষর্ষটত্করার্জনয! 
 
এিা্ হমত্ পামর্ না!্ টচৎকার্ করল্ বেি,্ টকন্তু্ মািাম্ হু্ হুইমসল্ িাটজময্ টিমলন,্
অযাটলটসযা্সামমনর্টিমক্উমড্বগল্বপনাটল্ট্বনযার্জনয। 
 
িািাি্অযাটলটসযা!্িিজমকর্নীরিতা্ভাঙল্টল-এর্টচৎকামর।্হযা!্ টকপারমক্পরাটজত্
কমরমে্অযাটলটসযা!্কুটড–িূনয্টিটফন্ডমরর্পমষ! 
 
টলন্ট-এর্উপমর্নজর্রা ার্জনয্দ্রুত্ফাযারমিাল্ট্ঘুরামলা্হযাটর,্ত নও্নাক্টিময্
রক্ত্ ঝরমে,্ টিথাটরমনর্ বপনাটল্ট্ বনযার্ জনয্ সামমনর্ টিমক্ বগল।্ টিটফন্ডর্
বগালমপামির্সামমন্ ঘুমর্বিডামে্উি,্ওর্বচাযাল্ িুমিা্পরস্পরমক্িৃঢ়ভামি্বচমপ্
ধমর্আমে। 
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অিিযই,্ উি্একজন্অসাধারণ্ টকপার!্ টল্ জিজন্ িলল্ িিজকমির্ উমেমিয,্ মািাম্
হুমচর্হুইমসমলর্জনয্অমপষা্করমে্টলন্ট।্অপূিজ!্ওমক্পরাটজত্করা্ ুিই্কটিন,্
সটতয–হযা!্আটম্টিশ্বাস্কটর্না্সটতযই!্অটিশ্বাসয!্ও্িাঁটচময্টিমযমে। 
 
স্বটস্ত্বপল্হযাটর,্উমড্চমল্বগল্অনযটিমক,্ টমচিামক্  ুজঁমে,্ টকন্তু্ত নও্ টলর্ধারা্
টিিরণী্বিানার্জনয্কান্ াডা্বরম মে।্ টিটফন্ডররা্পঞ্চাি্পমযন্ট্উপমর্না্োওযা্
পেজন্ত্মযালফযমক্টমচ-এর্কাে্বথমক্িূমর্রা মত্হমি… 
 
এ ন্ টিটফন্ডরমির্ ি মল্ রমযমে,্ না,্ টিথাটরনমির্ ি মল–না!্ আিার্ টিটফন্ডরমির্
ি মল্এিং্বকটি্বিল,্টিটফন্ডমরর্পমষ্বকটি্বিল্বকাযাফলিা্টপমচর্সামমন্এটগময্
োমে–ওিা্ইোকৃত! 
 
 টিথাটরনমির্ এক্ বচসার্ মমন্টগু্ ঘুমরই্ বকটির্ সামমন্ িাঁডামলা,্ এিং্ বকাযামফলিা্
টেটনময্ বনযার্িিমল্ওর্মাথা্জটডময্ধরল।্িাতামস্পা্ েুডমে্ বকটি,্ বকান্রকমম্
ব্রুমমর্উপমর্রমযমে্টিকই্টকন্তু্হাত্বথমক্পমড্বগল্বকাযাফল। 
 
মমন্টগুর্উপমর্উমি্ বগল্বকটি্ টচৎকার্করমে্ওমক্লষয্কমর,্ বিমজ্উিল্মািাম্
হুমচর্হুইমসল।্এক্টমটনি্পর্ টসথাটরনমির্ টকপামরর্পাি্ টিময্আমরকিা্বপনাটল্ট্
বস্কার্করল্বকটি। 
 
টতটরি–িূনয!্ওিাই্বতামার্িাটস্ত,্বচাট্টাটম্করার্ফল 
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জিজন,্তুটম্েটি্টনরমপষভামি্ধারাটিিরণী্টিমত্না্পার–! 
 
ঘিনা্বেরকম্ঘিমে্আটম্বতা্বসরকম্িলার্বচষ্টা্করটে্প্রমফসর! 
 
হিাৎ্ টনমজর্ বভতমর্ বকমন্ বেন্ একিা্ উমত্তজন্ অনুভি্ করল্ হযাটর।্ টচিামক্ ও্
বি মত্ বপমযমে–টিটফন্ডর্ বগালমপামির্ বগাডায্ চকমক্ করমে্ এ নও্ ওিামক্ ধরা্
চলমি্না।্টকন্তু্েটি্মযালফয্বি মত্পায। 
 
হিাৎ্বেন্মমনামোগ্টফমর্বপল্হযাটর্এমন্একটি্ভাি্কমর্টিথাটরন্বগালমপামির্
টিমক্দ্রুত্চমল্বগল।্কাজ্হমলা্এমত।্ওর্বপেমন্বপেমন্েুিল্মযালফয,্ও্ভািমে্
হযাটর্বি মত্বপমযমে্টমচিামক… 
 
হুউি! 
 
হযাটরর্িান্কামনর্পাি্ টিময্একিা্ব্ল্াজার্উমড্চমল্বগল,্বমমরটেল্ টিথাটরন-এর্
টিিাল্বিহী্টিিার্বিটরক।্পর্মুহূমতজই 
 
হুউি! 
 
টদ্বতীয্ব্ল্াজারিা্হযাটরর্কনুই্আঁচমড্বগল।্অনয্টিিার্বিাল্দ্রুত্কামে্চমল্এমলা। 
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দ্রুত্বচা ্িুটলময্হযাটর্বি মত্বপল্বিাল্এিং্বিটরক্িুজমনই্িযাি্উঁটচময্ওর্টিমক্
বধময্আসমে 
 
উপমরর্ টিমক্ ঘুমর্ টনল্ ফাযারমিাল্ট্ এমকিামর্ বিষ্্ মুহূমতজ,্ এিং্ বিাল্ ও্ বিটরক্
মুম ামুট ্সংঘমষ্জ্টলপ্ত্হমলা্টিটি্একিা্িব্দ্কমর। 
 
হা্হা্হা!্টচৎকার্কমর্উিল্টল্জিজন,্টিথাটরন্টিিারমিরমক্পরস্পমরর্কাে্বথমক্
িূমর্ সমর্ টগময্ মাথা্ আঁকমড্ ধরমত্ বিম ।্  ুি্  ারাপ!্ ফাযারমিাল্টমক্ পরাটজত্
করমত্ হমল্ বতামামিরমক্ আমরা্ আমগ্ উপমর্ উিত্ হমি!্ এিং্ এ ন্ আিার্
টিটফন্ডরমির্ ি মল,্ জনসমনর্ হামত্ বকাযাফল–পামি্ বলইি–ওর্ বচাম ্ গুতা্ টিল,্
অযাঞ্জাটলনা!–ওিা্একিা্তামািা্টেল্প্রমফসর,্তামািা–ওহ্্না–আিার্টলন্ট-এর্ি মল,্
উমড্োমে্টিটফন্ডর্বগালমপামির্টিমক,্উি্এটগময্োও্এিার্বগাল্িাঁচাও! 
 
টকন্তু্এিার্ বস্কার্করল্ টলন্ট।্ টে াটরন্সমথজকমির্প্রান্ত্ বথমক্উিাস্ধ্বটন্ বিানা্
বগল্এিং্এমন্একিা্িামজ্ট টস্ত্করল্টল্বে্প্রমফসর্মযাকমগানাগল্ওর্হাত্বথমক্
মযাটজক্বমগামফানিা্বকমড্বনযার্বচষ্টা্করল। 
 
িুঃট ত,্ প্রমফসর্ িুঃট ত!্ আর্ হমি্ না!্ তাহমল্ টিটফন্ডর্ এ নও্ এটগময্ রমযমে্
টতটরি–িি-এ,্এিং্আিার্টিটফন্ডরমির্ি মল। 
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ব লািা্  ুিই্ বনাংরা্ হময্ োমে,্অন্তত্ হযাটর্ েত্ ব লা্ ব মলমে্ বসগুমলার্ টিচামর।্
টিটফন্ডররা্এটগময্োওযায্বষমপ্বগমে্টিথাটরন্িল্এিং্বেমকান্উপাময্বকাযাফল্
ি মলর্ বচষ্টা্করমে।্ হামতর্ িযাি্ টিময্ বিাল্মারল্অযাটলটসযামক্এিং্ িলার্ বচষ্টা্
করল্বে,্বস্বভমিটেল্অযাটলটসযাই্ব্ল্াজার।্জজজ্ উইজটল্বিাল-এর্মুম ্কনুই্মারল।্
মািাম্হুচ্িুই্টিমমর্টিরুমদ্ধ্বপনাটল্ট্টিমলন্এিং্উি্িিজনীযভামি্আমরকিার্বগাল্
রষা্করল,্বস্কার্িাঁডাল্টিটফন্ডমরর্পমষ্চটিি–িি। 
 
আিার্ হাটরময্ বগমে্ টেচিা।্ ব লার্অমনক্উপমর্উমি্ বগল্ হযাটর,্ বপেমন্ত নও্
বলমগ্ রমযমে্ মযালফয,্ চারটিমক্ বি মে্ও-একিার্ টিটফন্ডর্পঞ্চাি্পমযমন্ট্এটগময্
বগমল 
 
বকটি্আিার্ বগাল্ করল।্ পঞ্চাি–িি্ বেি্ এিং্ জজজ্ উইজটল্ ওর্ চারটিমক্ িযাি্
উঁটচময্ঘুমর্বিডামে,্িলা্বতা্োয্না,্টিথাটরনরা্েটি্প্রটতমিাধ্টনমত্এটগময্আমস।্
বেি্এিং্জমজজর্অনুপটস্থটতমত্বিাল্এিং্বিটরক্িুজমনই্উমির্টিমক্বতমড্বগল;্
ওর্ বপমি্ মারল্ একিার্ পর্ একিা,্ িাতামস্ পাক্ ব ল্ উি,্ আঁকমড্ ধরল্ ব্রুম,্
এমকিামর্ঘুরমে্বস। 
 
টষপ্ত্মািাম্হুচ্হুইমসল্িাজামলন। 
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টকপামরর্কামে্েটি্বকাযাফল্না্থামক্তাহমল্বগালমপামির্সামমন্তামক্আেমণ্
করা্োয্না!্বিাল্এিং্বিটরক্এর্উমেমিয্টচষ্কার্কমর্উিমলন্টতটন।্টিটফন্ডমরর্
পমষ্বপনাটল্ট! 
 
এিং্বস্কার্করল্অযাঞ্জটলনা।্ষ্াি–িি।্মুহূতজ্পমরই্বেি্উইজটল্ওযাটরংিমনর্টিমক্
একিা্ ব্ল্াজার্ েুঁমড্মারল,্ওর্হাত্ বথমক্ বকাযাফলিা্পমড্ বগল;্ওিা্ ধমর্ বফলল্
অযাটলটসযা্এিং্টিথাটরমনর্বগালমপামির্মমধয্টিময্পাটিময্টিল্সত্তর–িি। 
 
টনমচ্ টিটফন্ডর্ সমথজকরা্ টচৎকার্ কমর্ গলা্ ফািামে–টিটফন্ডর্ এ ন্ ষ্াি্ পমযমন্ট্
এটগময্রমযমে,্এ ন্েটি্হযাটর্ টমচিা্ধরমত্পামর্তাহমল্কাপিাও্ওমির।্উপমরর্
টিমক্উমি্ বগল্ও্মমন্হমে্ বপেমন্ বপেমন্িত্িত্ বচা ্ওমক্অনুসরণ্করমে,্
সিার্উপমর্উমি্বগল,্বপেমন্বধময্আসমে্মযালফয। 
 
এিং্ত ন্বস্বি মত্বপল্ওিা।্ওর্কুটড্ফুি্উপমর্িুযটত্েডামে্টমচিা। 
 
প্রচণ্ড্বিমগ্উপমর্উিমত্শুরু্করল্হযাটর,্কামন্বেন্িাতাস্গজজন্করমে;্হাত্বমমল্
টিল,্টকন্তু্হিাৎ,্ফাযারমিাল্ট-এর্গটত্কমমত্শুরু্করল 
 
সন্ত্রস্ত্ হযাটর্ চারটিমক্ তাকাল।্ সামমনর্ টিমক্ লাফ্ টিময্ মযালফয্ ফাযারমিামল্টর্
বলজিা্ধমর্বফমল্বপেন্টিমক্িানমে। 
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তুটম! 
 
মযালফযমক্ মারার্ জনয্ েমথষ্ট্ বষমপ্ বগল্ হযাটর্ টকন্তু্ ধরমত্ পারল্ না্ ওমক।্
ফাযারমিাল্ট্আঁকমড্ ধরার্ক্লাটন্তমত্ও্ত ন্ হাঁপামে,্ টকন্তু্ওর্ বচা ্ বথমক্ টিকমর্
পডমে্টিমদ্বষ্।্ও্ো্বচমযটেল্তা্করমত্বপমরমে্টমচিা্আিার্অিৃিয্হময্বগমে। 
 
বপনাটল্ট!্ টিটফন্ডমরর্পমষ্ বপনাটল্ট!্এরকম্অপমকৌিল্আটম্ক নও্ বিট টন!্তীক্ষ্ণ্
টচৎকার্কমর্উিমলন্মািাম্হুচ,্উমড্বগমলন্উপমর। 
 
বমগামফামন্ ত ন্ টচৎকার্ করমে্ টল্ জিজন্ এই্ বচাট্টা্ িিমাি!,্ প্রমফসর্
মযাকমগানাগমলর্নাগামলর্িাইমর্টগময্বনাংরা,্বচাট্টা। 
 
প্রমফসর্ মযাকমগানাগল্আসমল্ ওমক্ টনময্ বমামিই্ ভািটেমলন্ না,্ মযালফমযর্ টিমক্
মুমিা্ পাটকময্ হাত্ েুডটেমলন;্ওর্মাথা্ বথমক্হযাি্পমড্ বগমে্এিং্ টতটনও্ বজামর্
টচৎকার্করটেমলন। 
 
টিটফন্ডমরর্পমষ্বপনাটল্ট্টনল্অযাটলটসযা,্টকন্তু্এত্টষপ্ত্হমযটেল্বস,্বে্কমযক্ফুি্
িূর্টিময্মারল।্টিটফন্ডর্টিম্বেন্ব লায্মমনামোগ্হাটরময্বফলমে,্এিং্টিথাটরনরা্
মযালফমযর্ফাউমলর্জনয্ ুি্ ুটি। 
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এ ন্ টিথাটরনমির্ ি মল,্ বগামলর্ টিমক্ এটগময্ োমে–বস্কার্ করল্ মমন্টগু–্ টলর্
আতজটচৎকার।্সত্তর–কুটড্টিটফন্ডামরর্পমষ… 
 
হযাটর্এ ন্ টনমজই্  ুি্কামে্ বথমকই্মযালফমযর্উপর্নজর্রা মে,্এত্কামে্ বে্
ওমির্ হাঁিু্ পরস্পমরর্সমি্প্রায্ বোঁযা্ লাগমে।্ টমমচর্ ধামরকামে্ মযালফযমক্ বেমত্
বিমি্না্হযাটর 
 
এ ান্ বথমক্ িূমর্ সর্ পিার!্ হতািায্ টচৎকার্ কমর্ উিল্ মযালফয,্ ঘুরল্ আিার্
হযাটরমক্বপল্ওর্পথ্আিমক্রমযমে। 
 
টিটফন্ডমরর্পমষ্অযাঞ্জাটলনা্জনসমনর্হামত্বকাযাফল,্িািাি,্অযাঞ্জটলনা,্িািাি! 
 
চারটিমক্বচা ্িুলামলা্হযাটর্প্রমতযকটি্টিথাটরন্বেযার,্মযালফয্িামি,্এমনটক্টকপার্
পেজন্ত্অযাঞ্জটলনার্টিমক্এটগময্োমে–সিাই্টমমল্ওমক্আিমক্বিমি। 
 
হযাটর্ফাযারমিাল্টিামক্চি্কমর্ঘুটরময্টনল,্এত্টনচু্কমর্বে,্বস্হাতল্িরাির্শুময্
পডল্প্রায্এিং্সামমনর্টিমক্িুমলমির্মমতা্এটগময্বগল্টিথাটনরমির্টিমক। 
 
আআআআআরররঘ! 
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ওমির্টিমক্ফাযারমিাল্টিা্এটগময্বেমতই্ওরা্সিাই্েটডময্পডল;্অযাঞ্জাটলনার্পথ্
পটরষ্কার। 
 
বস্কার্কমরমে!্বস্কার্কমরমে!্আটি–কুটড্টিটফন্ডমরর্পমষ! 
 
হযাটর,্ বগালমপামির্সমি্ওর্ মাথার্ সংঘষ্জ্ হটেল্প্রায,্ হডমক্ টগময্ মধয্আকামি্
থামল,্উমল্টা্টিমক্ঘুরল্এিং্টপমচর্মধয ামন্আিার্উমড্বগল। 
 
এিং্ এর্ পর্ ো্ বি ল্ তামত্ তার্ হৃৎটপণ্ডিা্ িন্ধ্ হময্ বগল্ প্রায।্ িাইভ্ টিমযমে্
মযালফয,্ ওর্ বচহারায্ টিজযীর্ ভাি–টনমচ্ ঘামসর্ ফুি ামনক্ উপমর্ বোট্ট্ একটি্
বসানালী্িল্চকচক্করমে। 
 
ফাযারমিাল্টিামক্টনমচর্টিমক্ঘুটরময্টনল্হযাটর্টকন্তু্অমনক্এটগময্আমে্মযালফয। 
 
এটগময্োও!্আরও্এটগময্োও!্ব্রুমিামক্টনমিজি্টিল্হযাটর।্মযালফমযর্টিমক্একিু্
একিু্ কমর্ এটগময্ োমে…্ ব্রুমমর্ হাতমল্ শুময্ পডল্ হযাটর্ বিামলর্ পািামনা্
ব্ল্াজারিামক…্ মযালফমযর্ বগাডাটলর্ কামে্ বপৌঁমে্ বগমে্ বস…্ এিার্ সমান্ সমান্
পািাপাটি…। 
 
সামমনর্টিমক্টনমজমক্েটডময্টিল্হযাটর,্ব্রুম্বথমক্িুহাত্তুমল্টনমযমে।্মযালফমযর্
হাতিামক্সামমন্বথমক্সটরময্টিল্এিং 
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হযা! 
 
িাইভ্বথমক্সমর্বগল্হযাটর,্িাতামস্হাত,্এিং্বফমি্পডল্বগািা্বিটিযাম।্উপমর্
আকামির্টিমক্উমড্বগল্কামনর্কামে্িাজমে্অদু্ভত্িব্দ।্ষুমি্বসানালী্িলিা্ওর্
মুমিায্িক্ত্কমর্ধরা,্আঙুমলর্সমি্িাটড্মারমে্ওিার্পা া। 
 
ওর্টিমক্েুমি্আসমে্উি,্বচা ্টিময্পডমে্জল,্প্রায্িন্ধ্হময্বগমে্বচা ;্হযাটরমক্
জটডময্ধমর্কাঁমধর্উপমর্মাথা্ বরম ্ বকঁমি্ বফলল্ বস।্ওমির্উপমর্ টগময্পডল্
বেি্এিং্জজজ,্তারপমর্অযাঞ্জাটলনা,্অযাটলটসযা্এিং্বকটির্গলা্বিানা্বগল,্আমরা্
কাপ্ টজমত্ টনমযটে।্আমরা্কাপ্ টজমতটে!্জডাজটড্কমর্ টনমচ্নামল্ টিটফন্ডর্ টিম,্
টচৎকার্কমর্গলা্ফািামে। 
 
টপমচর্পামির্িাধা্িপটকময্িত্িত্সমথজক্ওমির্টিমক্েুমি্আসমে। ্হযাটরর্মমধয্
টিভ্রান্ত্একিা্ভাি্এল্ও্শুধু্িব্দ্শুনমে্আর্অনুভি্করমে্ওমক্জাপমি্ধমরমে্
অমনক্মানুষ্।্এরপর,্তামক্এিং্ টিমমর্সিাইমক্কাঁমধর্উপমর্ তুমল্ টনল্উফুি্
সমথজকরা।্ আমলায্ এমস্ ও্ বি মত্ বপল্ হযাটিিমক,্ লাল্ বগালামপ্ বমাডা–তাহমল্
ওমিরমক্ হারামল্ হযাটর,্ হারামল্ ওমির!্ িাকটিকমক্  িরিা্ টিটে!্ ওই্ বে্ পাটসজ্
পাগমলর্মমতা্লাফামে,্ওর্সি্মেজািা্ ভুমল।্প্রমফসর্মযাকমগানাগল্কাঁিমেন্এিং্
উমির্ বচমযও্ বিটি।্ টিটফন্ডর্পতাকা্ টিময্ বচা ্ মুেমেন।্ টভড্ বিমল্হযাটরর্ টিমক্
েুমি্আসমে্ রন্ এিং্ হারটমওন।্ ওমির্ মুম ্ কথা্ বনই।্ শুধু্ হাটস,্ হযাটরমক্ টনময্

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য রিজনাি অ্ব আজকাবান । জজ. জক. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিজ 

477 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

োওযা্হমে্িযামন্ডর্টিমক,্ও ামন্িাম্বলমিার্িাঁটডময্রমযমেন্টিিাল্কুইটিচ্কাপ্
টনময। 
 
েটি্এ ন্আমিপামি্ বকান্ টিমমন্টার্থাকত…্কান্না্ বভজা্ বচাম ্ ে ন্উি্কাপিা্
হযাটরর্ টিমক্ িাটডময্ টিল্ এিং্ বস্ ওিা্ উপমর্ তুমল্ ধরল,্ ভািল্ টিমশ্বর্ সিমচময্
ভামলা্বপমট্রানাস্দতটর্করমত্পারত্বস। 
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িমফিি রট্র রনি ভরবষ্যদ্বাণী 
 
হযটরর্ কুইটিচ্ কাপ্ বজতার্ অন্তহীন্ আনে্ সপ্তাহ্  ামনক্ থাকল।্ মমন্ হমে্
আিাহওযা্বেন্টিজযিামক্উপমভাগ্করমে।্জুন্মাস্আসমে,্টিনগুমলা্বমঘহীন্এিং্
িাতামস্বলানা্ভাি।্সিারই্এ ন্আমস্ত্ধীমর্বহঁমি্বিডামত,্ধপ্কমর্ঘামসর্উপমর্
িমস্পডমত্ইমে্কমর।্সমি্ িরফ্ বিযা্ কুমমডার্ জুস,্ হযমতা্ বকান্ ব লা্অথিা্
বলমক্দিতযাকার্সু্কইিমক্পাটনর্মমধয্টিময্সাঁতমর্বেমত্বি ামতই্আনে। 
 
টকন্তু্ওরা্পারমে্না।্মাথার্ওপর্পরীষা,্িাইমর্অলস্সময্কািামনার্বচময্োত্ররা্
বভতমর্ ব ালা্ জানালায্ িমস্ িীমষ্মর্ িাতামসর্ মমধয্ পরীষার্জনয্ মাথা্ পটরষ্কামরই্
বিটি্িযস্ত্থাকল।্এমনটক্বেি্এিং্জজজ্উইজটলমকও্বি া্বগমে্পডমত।্বহাগািজস-
এর্সমিজাচ্চ্টিটির্জনয্প্রস্তুত্হমে্পাটসজ।্এিং্বেমহতু্বস্মযাটজক্মন্ত্রণালময্বোগ্
টিমত্ চায,্ তার্ ফলাফল্  ুি্ ভামলা্ হওযা্ িরকার।্েমমই্ বেন্ বস্ অসটহষু্ণ্ হময্
উিমে,্ কমনরুমম্ সন্ধযা্ বিলায্ োরাই্ একিু্ টিিািজ্ করমে্ তামিরমক্ কটিন্ িাটস্ত্
টিমে।্িস্তুত্পাটসজর্বচময্বে্মানুষ্টি্বিটি্উটদ্বগ্ন্বস্হমে্হারটমওন। 
 
হযাটর্ এিং্ রন্ এ ন্ আর্ ওমক্ টজজ্ঞাসা্ কমর্ না্ বে্ একই্ সমি্ কমযকটি্ ক্লাস্
টকভামি্বস্করমত্পারমে,্ওরা্হাল্বেমড্টিমযমে্টকন্তু্ওর্টনমজর্পরীষা্সূটচ্বিম ্
ওরা্আর্টিক্থাকমত্পারল্না। 
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পরীষা্সূটচ 
বসামিার্সকাল্নিা,্অযাটরথমযাটে 
সকাল্নিা,্ট্রােটফটগউমরিন 
লাঞ্চ 
িুপুর্১িা,্চামজস 
িুপুর্১িা,্প্রাচীন্ঐন্দ্রজাটলক্িণজমালা 
 
হারটমওন?্ সতকজতার্ সমি্ টজজ্ঞাসা্ করল্ রন,্ কারণ্আজকাল্ বকান্ টকেুমত্ িাধা্
বপমলই্ ও্ এমকিামর্ রামগ্ বফমি্ পমড।্ ইময–মামন,্ তুটম্ কী্ টনটশ্চত্ বে্ সমযগুমলা্
টিকমত্টলম মো? 
 
কী?্চি্কমর্টজজ্ঞাসা্করল্হারটমওন,্পরীষা্সূটচিা্তুমল্টনময্পরীষা্করমে।্হযাঁ,্
টনশ্চয্আটম্টিকই্টলম টে। 
 
বতামামক্এ ন্এিা্ টজজ্ঞাসা্করা্কী্ বকান্মামন্আমে্ বে্ তুটম্একই্সমময্ িুমিা্
পরীষা্কীভামি্বিমি?্িলল্হযাটর। 
 
না,্সংমষমপ্িলল্হারটমওন।্বতামামির্বকউ্কী্আমার্টনউমমারলটজ্এিং্িামাটিকা্
িই্িুমিা্বিম মো? 
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ওহ্,্ হযাঁ,্ টিোনায্ শুময্ শুময্ পডার্ জনয্ আটম্ ও্ িুমিা্ টনমযটেলাম।্ িলল্ রন,্
িান্তস্বমর।্বিটিমলর্ওপর্বথমক্পাচজমমমন্টর্পাহাড্সটরময্ ুঁজমে্হারটমওন।্টিক্বসই্
সময্জানালায্একিা্ স স্িব্দ্বিানা্বগল্এিং্বহিউইগ্উমড্এল্জানালা্টিময,্
ওর্বিাঁমি্িক্ত্কমর্ধরা্একিা্কাগজ। 
 
হযাটিি্পাটিমযমে,্িলল্হযাটর,্টচটিিা্ ুলমত্ ুলমত।্িাকটিমকর্আটপল্েয্তাটর । 
 
ওইটিনই্আমামির্পরীষা্বিষ্্হমি,্িলল্হারটমওন,্এ নও্ ুঁজমে্তার্িই। 
 
এিং্ এ ামনই্আসমেন্ ওরা্আটপমলর্ জনয,্ িলল্ হযাটর্ ত নও্ টচটিিা্ পডমে্ ও।্
মযাটজক্মন্ত্রণালয্বথমক্বকউ্একজন-এিং্একজন্জিাি। 
 
হকচটকময্তাকাল্হারটমওন। 
 
আটপল্শুনাটনমত্জিািমক্টনময্আসমে।্মমন্হমে্বে্এরই্মমধয্ওরা্সি্টিক্কমর্
বফমলমে! 
 
হযাঁ,্তাই্মমন্হমে,্িলল্হযাটর্ধীমর্ধীমর। 
 
ওরা্ বসিা্পামর্ না!্ গজজন্কমর্উিল্রন।্এই্আটপমলর্জমনয্অমনক্ টকেু্আটম্
কমর্বফমলটে,্ওরা্এিা্করমত্পামর্না। 
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টকন্তু্হযাটরর্মমন্হমে্বে্কটমটি্ টমিার্মযালফমযর্পমষ্মন্ টস্থর্কমর্বফমলমে।্
ড্রযামকা,্ কুইটিচ্হারার্পর্মন্মরা্হমযই্ টেল্এতটিন,্এ ন্বেন্কমযকটিন্ধমর্
আিার্ চািা্ হময্ উমিমে।্ ওর্ টিমদ্বষ্মূলক্ মন্তিয্ বথমক্ বিাঝা্ োমে্ ও্ টনটশ্চত্
িাকটিকমক্বমমর্বফলা্হমি।্এিং্এই্ঘিনা্ঘিামনার্জনয্বস্টনমজ্মহা্ ুটি।্হযাটর্
শুধু্ বেন্ একিাই্ কাজ্ এ ন্ করমত্ পামর্ হারটমওমনর্ মমতা্ মযালফমযর্ মুম ্ চড্
মারা।্এিং্সিমচময্ ারাপ্িযাপার্হমে্এ ন্হযাটিিমক্টগময্বিম ্আসারও্সময্
বনই,্কারণ্নতুন্টনরাপত্তা্টনযমগুমলা্এ নও্রময্বগমে।্এিং্টনমজর্অিৃিয্হওযা্
জামািা্একচষু্িাইটনর্বভতর্বথমক্টনময্আসার্সাহস্এ ন্হযাটরর্বনই। 
 
*** 
 
পরীষা্ সপ্তাহিা্ শুরু্ হমতই্ পুমরা্ প্রাসাি্ জুমডই্ বনমম্ এল্ নীরিতা।্ তৃতীয্ িমষ্জর্
োত্ররা্বসামিার্ট্রােটফটগউমরিন্পরীষার্হল্বথমক্বিটরময্টনমজমির্মমধয্ফলাফল্
টিটনময্ করমে্ আর্ বষাভ্ প্রকাি্ করমে্ বে্ তামিরমক্ অমনক্ কটিন্ প্রশ্ন্ বিযা্
হমযটেল,্এর্ মমধয্একিা্ টেল্ চামযর্পিমক্কেমপ্রূপান্তটরত্করা।্ওর্ টনমজর্
িানামনা্কেপিা্বকমন্কাটেমমর্মমতা্লাগটেল্িমল্হারটমওন্অনয্সিাইমক্আরও্
টিরক্ত্করটেল। 
 
আমারিার্ ত নও্ চামযর্ পমির্ নলিাই্ বলজ্ টহমসমি্ বথমক্ টগমযটেল,্ এমকিামর্
িুঃস্বে্আর্টক… 
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কেমপর্টনঃশ্বামস্কী্জলীয্িাে্বির্হয? 
 
ওিার্টপমি্ত নও্চামযর্পমির্আকৃটতর্ঢাকনা,্বতামার্কী্মমন্হয্বে্এর্ফমল্
আমার্নাম্বার্কািা্োমি? 
 
তারপমর্দ্রুত্ লাঞ্চ্ বিষ্্ কমর্ ওরা্ বসাজা্ উপরতলায্ বগল্ চামজস্ পরীষার্ জমনয।্
হারটমওন্ টিকই্ িমলটেল;্প্রমফসর্ টলিউইক্সটতযই্আনমের্ চামজস্ সম্পমকজ্ প্রশ্নই্
কমরমেন।্ হযাটররিা্ একিু্ বিটি্ হময্ বগল্ আর্ রন্ বে্ ওর্ পািজনার্ টেল্ হাসমত্
হাসমত্ওর্িম্ফািার্বোগাড।্ওমক্ক্লাস্বথমক্বির্কমর্টনময্বেমত্হমযটেল,্এক্
ঘণ্টা্পর্ওর্হাটস্কমমল্ টনমজ্চামজ্পরীষা্বিযার্জনয্ দতটর্হমলা।্ টিনামরর্পর্
সিাই্দ্রুত্চমল্এল্কমনরুমম,্গেগুজি্করার্জমনয্নয,্বপািন,্বজযাটতটিজিযা্এিং্
মযাটজকযাল্জীমির্েত্ন্বনযা্টিষ্যগুমলা্আিার্টরটভিন্বিযার্জনয। 
 
পরটিন্ সকামল্ মযাটজকযাল্ জীমির্ েত্ন্ বনযার্ টিষ্ময্ পরীষা্ টনল্ হযাটিি্ টকন্তু্
পরীষায্ বেন্ওর্ বকান্মমনামোগ্ বনই।্ওমির্জনয্সিমচময্সহজ্পরীষািা্ বিমে্
টনল্হযাটিি।্এিং্বসই্কারমণই্হযাটর,্রন্এিং্হারটমওন্ওর্সমি্কথা্িলার্প্রচুর্
সুমোগ্বপল। 
 
টিটক্একিু্বেন্হতািািস্ত্হমে,্ওমিরমক্িলল্হযাটিি,্এমন্একিা্ভান্কমর্বেন্
টনচু্হময্হযাটরর্বলািার্ওযামজ্পরীষা্কমর্বি মে্ওগুমলা্ত নও্বিঁমচ্আমে্টক্না।্
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অমনক্টিন্ধমরই্িযাপারিা্চলমে।্োইমহাক…্কাল্িাি্পরশু-একভামি্না্একভামি্
আমরা্পটরণটতিা্জানমত্পারি। 
 
টিমকমল্হমলা্বপািন্পরীষা,্এিং্বসিা্ টেল্টিপেজযকর।্হযাটর্অমনক্বচষ্টা্কমরও্
ওর্ বপািনিামক্ ঘন্ করমত্ পারল্ না,্ এিং্ বেইপ্ িাঁটডময্ িাঁটডময্ ওমক্ বি টেল্
বচাম ্প্রটতমিামধর্আনে,ও ান্বথমক্সমর্োওযার্আমগ্ওর্ াতায্িূনয-এর্মমতা্
টক্বেন্একিা্টলম ্বগল। 
 
মধযরামত্ বজযাটতটিজিযা্ পরীষা,্ িুধিার্ সকামল্ মযাটজমকর্ ইটতহাস।্ িুধিার্ টিমকমল্
হামিজালটজ,্তার্মামন্হমে্উত্তপ্ত্বরামি্টিন্হাউমজ্বেমত্হমি,্আিার্টফরমত্হমি্
কমনরুমম,্মমন্হমি্গা্বেন্পুমড্বগমে। 
 
সিমিমষ্র্আমগর্পরীষািা্ িৃহস্পটতিার্সকামল,্ টিমফে্এমগনি্িয্িাকজ্আিজস।্
প্রমফসর্ লুটপন্ ওমির্ জমনয্  ুিই্ একিা্ অস্বাভাটিক্ পরীষা্ টিক্ কমরমেন;্ িাইমর্
সূেজামলাকমক্ একভামি্ িাধা্ বিযার্ পরীষা,্ বে ামন্ একিা্ গভীর্ জলািয্ ওমিরমক্
বহঁমি্ বপরুমত্হমি,্পাটন্ভটতজ্থাকমি্ টিনটিমলা,্লাল্ িুটপ্ভটতজ্গতজ্ বপরুমত্হমি,্
জলাভূটম্ বহঁমি্ বপরুমত্ হমি,্ টহংটকপাংমকর্ বিযা্ ভুল্ টিকটনমিজিনা্ এটডময্ টগময্
তারপমর্একিা্পুরমনা্গামের্গুঁটডমত্উমি্নতুন্একিা্বিাগামিজর্বমাকাটিলা্করমত্
হমি। 
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অটত্চমৎকার,্হযাটর,্টিডটিড্করমলন্লুটপন,্িাঁত্বির্কমর্হযাটর্ে ন্গামের্গুঁটডর্
ও ান্বথমক্বিটরময্এল।্পুমরা্নম্বর। 
 
সাফমলয্ উজ্জীটিত্ হযাটর্ অমপষা্ করল্ রন্ এিং্ হারটমওন্ টক্ কমর্ বি ার্ জনয।্
টহংটকপাংমকর্কামে্ বপৌঁেমনা্পেজন্ত্ রন্  ুি্ভামলা্করল্ টকন্তু্ওিা্ওমক্এমকিামর্
বকামর্পেজন্ত্িুটিময্টিল্জলাভূটমর্মমধয।্হারটমওনও্গামের্গুঁটডমত্বপৌঁেমনা্পেজন্ত্
 ুি্ভামলা্করল,্গুঁটডর্মমধয্ বিাগািজ।্ওিার্ বভতমর্ টমটনি্ ামনক্থাকার্পমর্ও্
বিটরময্এমলা্টচৎকার্করমত্করমত। 
 
হারটমওন!্িলমলন্প্রমফসর্লুটপন্হকচটকময।্কী্হমযমে? 
 
পপপ্ প্রমফসর্ মযাকমগানাগল!্ িম্ টনল্ হারটমওন,্ গামের্ গুঁটডিামক্ বিট ময।্ উটন্
িলমলন্আটম্সিটকেুমত্বফল্কমরটে! 
 
ওমক্িান্ত্করমত্বিি্ াটনকিা্সময্লাগল।্অিমিমষ্্ে ন্টনমজমক্টনযন্ত্রমণ্টনময্
আনমত্পারল,্ত ন্বস,্হযাটর্আর্রন্প্রাসামি্টফমর্এল।্রন্ত নও্হারটমওমনর্
বিাগািজ্টনময্একিু্হাটস্তামািা্করমত্বচমযটেল,্টকন্তু্এমন্একিা্িৃিয্টিক্ত নই্
ওরা্টসঁটডর্ধামপ্বি মত্বপল্বে,্ত ন্আর্ওরকম্টকেু্করা্োয্না। 
 
কমনজটলযাস্ফাজ,্ঘামমেন,্ও ামন্িাঁটডময্আমেন্মাটির্টিমক্তাটকময।্হযাটরমক্বিম ্
কথা্িলমত্শুরু্করমলন। 
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হযামলা,্হযাটর!্টতটন্িলমলন।্এই্মাত্র্পরীষা্বিষ্্হমলা?্প্রায্বিষ্্হমলা? 
 
হযাঁ,্ িলল্ হযাটর।্ হারটমওন্ এিং্ রন্ মযাটজক্ মন্ত্রণালমযর্ মন্ত্রীমক্ বিম ্ টব্রতভামি্
বপেমন্রময্বগল। 
 
চমৎকার্টিন্তাই্না,্িলমলন্ফাজ,্বলকিার্উপমর্বচা ্িুটলময।্আহহা্আহহা 
 
গভীর্একিা্িীঘজশ্বাস্বফমল্টতটন্হযাটরর্টিমক্তাকামলন। 
 
আটম্এ ামন্একটি্অপ্রীটতকর্কামজ্এমসটে্হযাটর।্ টিপিজনক্জীমির্িযিস্থাকরণ্
কটমটি্ টহমপাটিফ্ হতযার্ একজন্ চাষুষ্্ সাষী্ চায।্ এিং্ বেমহতু্ ব্ল্যাক্ টিষ্যক্
জটিলতার্কারমণ্আমামক্বহাগািজমস্আসমতই্হমতা,্বস্কারমণ্এ্িযাপামর্আমামকই্
থাকমত্িলা্হমযমে। 
 
তার্ মামন্ টক্ ইমতামমধযই্আটপমলর্ শুনাটন্ বিষ্্ হময্ বগমে?্ িাধা্ টিময্ িলল্ রন,্
সামমন্এটগময্এমস। 
 
না,্না,্আজ্টিমকমল্হমি্এিা,্িলমলন্ফাজ,্বকৌতূহমলর্সমি্রনমক্বিম । 
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তাহমল্ আপনামক্ হযমতা্ বকান্ হতযাকাণ্ড্ বি মতই্ হমি্ না!্ িৃঢ়ভামি্ িলল্ রন।্
টহমপাটিফ্মুটক্ত্বপমযও্বেমত্পামর! 
 
ফাজ্বকান্উত্তর্বিযার্আমগই,্ওর্বপেমনর্িরজা্টিময্প্রাসাি্বথমক্িুজন্জািুকর্
এল।্ তামির্ একজন্ এত্ প্রাচীন্ বেন্ ওমির্ বচাম র্ সামমনই্ বেন্ টমটলময্ োমি।্
অনযজন্ িীঘজ,্ টচকন্ বগাঁফ্ রমযমে্ তার।্ হযাটরর্ মমন্ হমলা্ ওরা্ িুজমনই্ কটমটির্
প্রটতটনটধ।্কারণ,্ ুি্িুমডা্জািুকরটি্বচা ্কুচমক্হযাটিমির্বকটিমনর্টিমক্তাকাল,্
িুিজল্স্বমর্িলল,্টিযার,্টিযার,্এ্কামজর্জনয্আটম্সটতযই্ ুি্িুমডা্হময্বগটে্…্
িুমিার্সময্তাই্না্ফাজ? 
 
কামলা্বগাঁফওযালা্বলাকটি্ওর্বিমল্ট্বকান্একিা্টকেু্আঙুল্িুলামেন;্হযাটর্বি ল্
বে্ওর্িুমডা্আঙুলিা্একিা্চকচমক্কুডামলর্ওপর্িুলামে।্টকেু্একিা্িলার্জনয্
রন্মু ্ ুলমত্োটেল,্টকন্তু্কনুইমযর্এক্ধাক্কায্হারটমওন্ওমক্চুপ্কটরময্টিল।্
মাথা্ঝাঁকাল্িাইমরর্হমলর্টিমক। 
 
তুটম্আমামক্ চুপ্ কটরময্ টিমল্ বকন?্ রাগতস্বমর্ িলল্ রন্ বিি্ হমল্ লামঞ্চর্জনয্
ঢুকমত্ঢুকমত।্ওমিরমক্বিম মো্তুটম?্ওরা্কুডালিা্পেজন্ত্টনময্এমসমে,্এমকিামর্
দতটর!্এিা্নযাযটিচার্নয! 
 
রন,্বতামার্িািা্এই্মন্ত্রণালমযই্কাজ্কমরন।্তার্মন্ত্রীমক্তুটম্এভামি্ওরকম্কথা্
িলমত্পার্ না!্ িলল্হারটমওন,্ টকন্তু্ওমক্  ুি্ টিপেজস্ত্ বি ামে।্ েটি্এিার্ মাথা্
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টিক্ বরম ্ টিকভামি্ েুটক্ত্ টিমত্ পামর্ হযাটিি,্ তাহমল্ সম্ভিত্ িাকটিকমক্ ওরা্
মৃতুযিণ্ডামিি্টিমত্পারমি্না 
 
টকন্তু্ হযাটর্ িলমত্পামর্ হারটমওন্ ো্ িলমে্ বসিা্ ও্ টনমজই্ টিশ্বাস্কমর্ না।্ এই্
টিমকমলই্পরীষা্বিষ্্হময্োমি্ওমির্চারটিমক্সিাই্উমত্তটজত্স্বমর্কথা্িলমে।্
টকন্তু্হযাটর,্রন্এিং্হারটমওন–হযাটিি্এিং্িাকটিমকর্ িুঃটশ্চন্তায্অনযমনস্ক,্ওমির্
সমি্বোগ্টিমত্পারল্না। 
 
হযাটর্এিং্রমনর্সিমিষ্্পরীষা্টেল্টিভাইমনিন।্হারটমওমনর্মাগল্িাটিজ।্এক্
সমি্ওরা্মামিজমলর্ টসঁটডিা্ বভমি্উিল।্ বিাতলায্হারটমওন্ টিটেন্ন্হময্বগল্এিং্
হযাটর্ও্রন্এমকিামর্আিতলা্পেজন্ত্উমি্ বগল।্ও ামন্অমনমকই্ত নও্অমপষা্
করমে্বঘারামনা্টসঁটডিার্উপমর্িমস,্বিষ্্মুহূমতজর্টরটভিন্টিমে। 
 
আমামিরমক্ সিাইমক্ টতটন্ আলািা্ আলািাভামি্ িাকমিন,্ বনটভল্ িলল্ ওমিরমক।্
ওরা্ টগময্ওর্পামি্িসল।্ওর্সামমন্ টেিাল্িল্ টিময্ভটিষ্যৎ্ বি ার্অধযাযিা্
ব ালা।্বতামরা্কী্ক নও্টেিাল্িমলর্বভতর্টিময্টকেু্বি মত্বপমযমো? 
 
না্ িলল্ রন,্ বেন্ বকান্ িযাপারই্ না।্ ঘটড্ বি মে্ িার্ িার্ বস;্ হযাটর।্ জামন্ ও্
িাকটিমকর্আটপল্শুনাটনর্সমযিা্গুনমে। 
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ক্লাসরুমমর্িাইমরর্লাইনিা্বোি্হমে্ধীমর্ধীমর।্এক্একজন্রূপালী্টসঁটডিা্বিময্
বনমম্আসমে্আর্অমপষমাণ্সিাই্চাপাস্বমর্টজমজ্ঞস্করমে,্কী্টজজ্ঞাসা্কমরটেল?্
টিকিাক্হমযমে্বতা? 
 
টকন্তু্বকউই্কথা্িমলটন। 
 
উটন্ িমলমেন্ বে্ টেিাল্ িলটি্ তামক্ িমলমে,্ েটি্আটম্ বতামামিরমক্ টকেু্ িটল,্
আমার্ একিা্ ভযািহ্ িুঘজিনা্ ঘিমি!্ টচকন্ স্বমর্ িলল্ বনটভল,্ টসঁটড্ টিময্ নামমত্
নামমত। 
 
এিা্ ুি্সুটিধার্হমলা,্নাক্বিমন্িলল্রন।্তুটম্জান্আমার্এ ন্মমন্হমে্ওঁর্
সম্পমকজ্হারটমওমনর্টচন্তািাই্সটিক,্উটন্একিা্ভণ্ড। 
 
হু,্ িলল্ হযাটর্ টনমজর্ ঘটডর্ টিমক্ তাটকময।্ এ ন্ িুমিা্ িামজ।্ ইস্ েটি্ আরও্
তাডাতাটড্করমতন 
 
টসঁটড্টিময্বনমম্আসমে্পািজতী,্ ুটিমত্িগমগ। 
 
উটন্িমলমেন্একজন্একজন্ঋটি্ভটিষ্যৎ্িক্তা্হওযার্সকল্লষণই্আমার্মমধয্
রমযমে,্ও্িলল্হযাটর্এিং্রনমক্লষয্কমর।্আটম্অমনক্টকেু্বি মত্বপমযটে্…্
আো,্গুি্লাক! 
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টসঁটড্টিময্দ্রুত্বনমম্লযামভন্ডমরর্কামে্চমল্বগল্ও। 
 
বরানাে্ উইজটল,্ পটরটচত্ রহসযমযী্ স্বরিা্ বিানা্ বগল্ মাথার্ উপর্ বথমক।্ হযাটরর্
টিমক্তাটকময্মু ্বভঙচামলা্রন্এিং্রূপালী্মইিা্বিময্উপমর্হাটরময্বগল।্এ ন্
পরীষা্ টিমত্ একমাত্র্ হযাটর্ িাটক্ থাকল।্ বিযামল্ টপি্ টিময্ বমমঝমত্ িসল্ ও,্
বরৌরামলাটকত্ জানালায্ একিা্ মাটে্ ভনভন্ করমে,্ ওর্ মন্ পমড্ রমযমে্ মামি,্
হযাটিমির্সমি। 
 
অিমিমষ্,্প্রায্টিি্টমটনি্পর,্মইমযর্মাথায্রমনর্টিিাল্পা্বি া্বগল। 
 
বকমন্হমলা?্উমি্িাঁটডময্ওমক্টজজ্ঞাসা্করল্হযাটর। 
 
োমেতাই,্ িলল্ রন।্ টকেুই্ বি মত্ পাইটন,্ বস্ কারমণ্ আটম্ টকেু্ গমপা্ িাটনময্
িমলটে,্েটিও্মমন্হটেল্টতটন্ ুি্একিা্টিশ্বাস্করমেন্না… 
 
কমনরুমম্বি া্হমি্ বতামার্সমি,্ টিডটিড্কমর্িলল্হযাটর,্প্রমফসর্ টট্রলটনর্গলা্
বিানা্বগল,্হযাটর্পিার! 
 
ক্লাসরুমিা্ অনয্ বে্ বকান্ সমমযর্ বচময্ বিটি্ গরম;্ পিজাগুমলা্ বিযা,্আগুন্জ্বলমে,্
এিং্ একিা্ িুগজমন্ধ্ হযাটর্ প্রায্ িটম্কমর্ বফমলটেল্আর্ টক,্ বচযার্ বিটিমলর্ মমধয্

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য রিজনাি অ্ব আজকাবান । জজ. জক. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিজ 

490 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

টিময্ বহাঁচি্ ব ময্এটগময্ বগল্ বস,্ প্রমফসর্ টট্রলটন্ ওর্জনয্অমপষা্করমেন্ িড্
একিা্টেিাল্িল্সামমন্টনময। 
 
শুভ্টিন,্মাই্ টিযার,্আমস্ত্কমর্িলমলন্টতটন।্তুটম্েটি্এ ন্িযা্কমর্ টেিাল্
িলিার্ টিমক্ বচময্ থাক্ সময্ নাও,্এ ন্…্আমামক্ িল্ বিট ্ ওিার্ বভতমর্ টক্
বি মত্পাে…। 
 
টেিাল্িলিার্উপমর্নুময্পমড্একিৃটষ্টমত্তাটকময্থাকল্হযাটর,্েতিা্পামর্ততিা্
মমনামোমগর্সমি্তাটকময্থাকল,্মমন্মমন্ইো্করমে্ওিা্ওমক্ঘুরন্ত্সািা্কুযািা্
োডা্আর্টকেু্বি াক,্টকন্তু্টকেুই্হমলা্না। 
 
আো?্িলমলন্প্রমফসর্টট্রলটন।্টক্বি মত্পাে? 
 
প্রচণ্ড্গরম,্নামক্এমস্লাগমে্আগুমনর্বপেন্বথমক্আসা্বধাযার্িুগজন্ধ।্একিু্আমগ্
রন্ো্িমল্টগমযমে্বসিা্তার্মমন্পডল,্ভান্করল্হযাটর। 
 
ইময–,্িলল্হযাটর,্একিা্কামলা্আকৃটত…্মামন… 
 
টকমসর্ মমতা্ বি মত?্ টফসটফস্ কমর্ টজজ্ঞাসা্ করমলন্ প্রমফসর্ টট্রলটন।্ ভামিা,্
এ ন… 
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হযাটর্আিার্ওমত্মন্টিল্এিং্ওর্মমন্চমল্এমলা্িাকটিক। 
 
একিা্টহমপাটিফ,্ও্িৃঢ়ভামি্িলল। 
 
সটতযই!্ টফসটফস্করমলন্প্রমফসর্টট্রলটন,্হাঁিুর্উপমর্রা া্পাচজমমমন্টর্উপমর্টকেু্
টল মলন।্ মাই্ িয,্ তুটম্ হযমতা্ মযাটজক্ মন্ত্রণালমযর্ সমি্ হযাটিমির্ টিপমির্
পটরণটতিাই্বি মত্পাে!্আরও্কামে্বথমক্বি …্টহমপাটিফিামক্টক্মমন্হমে্…্
ওিার্মাথািা্টক্আমে? 
 
হযাঁ,্িলল্হযাটর্িৃঢ়ভামি। 
 
তুটম্ টনটশ্চত?্প্রমফসর্ টট্রলটন্ওমক্আিমহর্সমি্ টজজ্ঞাসা্করল।্ তুটম্কী্ টনটশ্চত,্
টিযার?্তুটম্কী্ওিামক্মাটিমত্গডাগটড্ব মত্বি ে্না,্এিং্সম্ভিত,্োযার্মমতা্
বকউ্একজন্একিা্কুডাল্তুলমে্বপেন্বথমক? 
 
না!্িলল্হযাটর,্এ ন্ওর্অসুস্থ্লাগমে। 
 
বকান্রক্ত্বনই?্হযাটিমির্কান্নাকাটি্বনই? 
 
না!্আিার্ িলল্ হযাটর,্ এ ন্ এই্রুমিা্ বেমড্ িাইমর্ বেমত্ চামে্ হযাটর।্ ওিামক্
চমৎকার্লাগমে,্ওিা–উডমে,্চমল্োমে…। 
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প্রমফসর্টট্রলটন্একটি্িীঘজশ্বাস্োডমলন। 
 
বিি,্আমার্মমন্হমে্এ ামনই্বিষ্্করা্ভামলা…্একিু্হতািার্মমতা্হমলও…্টকন্তু্
আমার্মমন্হমে্তুটম্বতামার্চুডান্ত্বচষ্টাই্কমরমে। 
 
োডা্পাওযায্উমি্ িাঁডাল্ হযাটর,্ওর্ িযাগিা্ তুমল্ টনল,্ ঘুরল্ টফমর্োওযার্জমনয,্
এিং্তারপর,্ভীষ্ণ্বজামর্একিা্ককজি্স্বর্ওর্বপেন্বথমক্িমল্উিল। 
 
আজ্রামতই্ঘিমি। 
 
পাঁই্কমর্ঘুমর্িাঁডাল্হযাটর।্আমজমচযামর্িসা্প্রমফসর্টট্রলটন্বেন্িক্ত্হময্বগমেন;্
বচাম ্বকান্িৃটষ্ট্বনই্এিং্মু িা্ঝুমল্পমডমে। 
 
স–সটর?্িলল্হযাটর। 
 
টকন্তু্ মমন্ হমে্ প্রমফসর্ টট্রলটন্ ওর্ কথা্ শুনমত্ পানটন।্ ওর্ বচা ্ ঘুরমত্ শুরু্
কমরমে।্ভয্বপময্বগল্হযাটর।্ওর্মমন্হমে্উটন্বেন্অজ্ঞান্হময্োমিন।্ইতস্তত্
করল্ও,্ হাসপাতামল্ বিৌমড্ োওযার্ টচন্তা্ করল–টকন্তু্প্রমফসর্ টট্রলটন্আিার্কথা্
িমল্উিমলন,্ওইরকমই্ককজি্কিস্বমর,্বেিা্বমামিই্তার্মমতা্নয। 
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িাকজ্ লিজ্একাকী্এিং্িনু্ধহীন,্তার্অনুসারীরা্তামক্পটরতযাগ্কমরমে।্িার্িের্
ধমর্তার্িাসমক্বিকমল্িদ্ধ্কমর্রা া্হমযমে।্আজ্রামত,্মধয্রামতর্আমগ,্তার্
িাস্বিকল্টেঁমড্বিটরময্আসমি্এিং্বোগ্বিমি্প্রভুর্সমি।্িাসমক্সমি্টনময্িাকজ্
লিজ্আিার্বজমগ্উিমিন,্আমগর্বেমকান্সমমযর্বচময্ভযািহ্রূমপ।্আজ্রামত…্
মধয্রামতর্আমগ…্িাস…্বিটরময্পডমি…্তার্প্রভুর্সমি…্বোগ্বিযার্জনয… 
 
প্রমফসর্টট্রলটনর্মাথািা্সামমনর্টিমক্িুমকর্উপমর্ঝঁুমক্পডল।্এক্ধরমনর্বঘাৎ্
কমর্িব্দ্করল।্তারপর,্হিাৎ,্তার্মাথািা্আিার্বসাজা্হময্বগল। 
 
আটম্ ুি্িুঃট ত,্বেন্স্বমের্বঘামর্িলমলন্টতটন।্টিমনর্উত্তাপ,্িুঝমতই্পারে্…্
ষটণমকর্জনয্বেন্আটম্িূমর্সমর্টগমযটেলাম… 
 
হযাটর্ত নও্ও ামন্িাঁটডময্আমে,্টনশ্চল,্তাটকময্আমে্অপলক। 
 
বকান্টকেু্হমযমে? 
 
এই্মাত্র-এই্মাত্র্আপটন্আমামক্িলমলন–বে্িাকজ্লিজ্আিার্বজমগ্উিমিন্বে্তার্
িাস্আিার্তার্কামে্টফমর্োমি… 
 
প্রমফসর্টট্রলটনমক্সন্ত্রস্ত্বি ামে। 
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িাকজ্লিজ?্োর্নাম্বনযা্োয্না?্মাই্টিযার্িয,্এিা্এমন্একিা্টিষ্য্ো্টনময্
ক নই্িাট্টা্করা্োয্না…্আিার্বজমগ্উিমিন,্সটতযই… 
 
টকন্তু্এইমাত্র্আপটন্িলমলন!্আপটন্িলমলন্বে্িাকজ্লিজ। 
 
আমার্মমন্হমে্তুটমও্বেন্বকাথায্চমল্টগমযটেমল!্িলমলন্প্রমফসর্টট্রলটন।্আটম্
টনশ্চযই্এত্িূমরর্বকান্টিষ্য্সম্পমকজ্ভটিষ্যদ্বাণী্করমত্পারি্না! 
 
মই্টিময্বনমম্ঘুরামনা্টসঁটডিা্বভমঙ্নামমে্হযাটর,্ভািমে্ও…্এই্মাত্র্ও্শুমন্এমলা্
প্রমফসর্টট্রলটন্সটতযকামরর্একিা্ভটিষ্যদ্বাণী্করমলন?্অথিা্ওিা্টক্পরীষার্বকান্
মমন্রা ার্মমতা্সমাটপ্ত্টেল? 
 
পাঁচ্ টমটনি্পর্ও্ টিটফন্ডর্ িাওযামর্ টনরাপত্তা্ িলটিমক্ বপটরময্এটগময্ োমে,্ওর্
মাথায্ ত নও্ িাজমে্ প্রমফসর্ টট্রলটনর্ কথাগুমলা।্ ওর্ উমল্টা্ টিক্ বথমক্ সিাই্
আসমে্হাসমত্হাসমত,্িাট্টা্করমত্করমত্মামির্টিমক্োমে্বেন্অমনক্টিমনর্পর্
পাওযা্স্বাধীনতা;্ও্কমনরুমম্বপৌঁেমত্বপৌঁেমত্বি ল্ওিা্জনিূনয্হময্বগমে।্অিিয্
এক্বকাণায্িমসটেল্রন্এিং্হারটমওন। 
 
প্রমফসর্টট্রলটন,্হযাটর্হাঁপামত্হাঁপামত্িলল,্এই্মাত্র্আমামক্িলমলন। 
 
টকন্তু্ওমির্মুম র্টিমক্তাটকময্মাঝপমথ্বথমম্বেমত্হমল্ওমক। 
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িাকটিক্বহমর্বগমে,্িুিজল্স্বমর্িলল্রন।্এইমাত্র্হযাটিি্এিা্পাটিমযমে। 
 
এিার্হযাটিমির্টচটিমত্বচাম র্পাটনর্বকান্িাগ্বনই,্তিুও্বেন্মমন্হমে্বল ার্
সময্ওর্হাতিা্এমতা্বকঁমপটেল্বে্টচটিিা্প্রায্পডাই্োমে্না। 
 
আটপমল্বহমর্বগটে।্সূেজামস্তর্সময্িাকটিমকর্মৃতুযিণ্ডামিি্কােজকর্করা্হমি।্এ ন্
বতামামির্আর্টকেুই্করার্বনই।্টনমচ্এমসা্না।্আটম্চাই্না্বতামরা্বি । 
হযাটিি। 
 
আমামিরমক্বেমত্হমি,্সমি্সমি্িলল্হযাটর।্ও ামন্একা্একা্িমস্ও্জিামির্
জনয্অমপষা্করমত্পামর্না! 
 
সূেজাস্ত,্ িলল্ রন,্ জানালা্ টিময্ িাইমর্ তাটকময্ আমে্ ও।্আমামিরমক্ বতা্ িাইমর্
বেমত্বিযা্হমি্না্টিমিষ্্কমর,্হযাটর্বতামামক। 
 
চমল্হাত্বভািাল্হযাটর,্ভািমে। 
 
েটি্শুধু্অিৃিয্হওযার্জামািা্থাকমতা 
 
ওিা্বকাথায?্িলল্হারটমওন। 
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একচষু্িাইটনিার্টনমচ্পমথর্ওপর্ওিা্বরম ্আসার্কথা্হারটমওনমক্িলল্হযাটর। 
 
…বেইপ্ েটি্ ওিার্ ধামর্ কামে্ আর্ ক নও্ বি মত্ পায,্ তাহমল্ আটম্ ভযানক্
সমসযায্পডি,্িলল্হযাটর। 
 
বসিা্ অিিয্ সটতয,্ িলল্ হারটমওন,্ উমি্ িাঁটডময।্ েটি্ বস্ বতামামক্ বিম ্ একচষু্
িাইটনিার্কুজ্কীভামি্ব ামলা্বতামরা? 
 
ওিামক্জািুর্কাটি্টিময্েুঁময্িলমত্হমি্টিমসন্টটিযাম,্িলল্হযাটর।্টকন্তু– 
 
িামকযর্িাটকিা্বিানার্জনয্িাঁডাল্না্হারটমওন;্দ্রুত্রুমিা্বপটরময্সূ্থলকায্মটহলার্
েটিিা্সটরময্িৃটষ্টর্িাইমর্চমল্বগল। 
 
ও্কী্ওিা্আনমত্বগমে?্ওর্বপেমন্তাটকময্িলল্রন। 
 
তাই্ বগমে্ বস।্ পমনর্ টমটনি্ পর্ টফমর্ এল্ হারটমওন্ ওর্ কাপমডর্ টনমচ্ রূপালী্
জামািা্সেমত্ন্ভাঁজ্করা। 
 
হারটমওন,্ইিানীং্বে্বতামার্টক্হমযমে্আটম্িুঝমতই্পারটে্না!্িলল্টিটস্মত্রন।্
প্রথমম্তুটম্মারমল্মযালফযমক,্তারপর্প্রমফসর্টট্রলটনর্ক্লাস্বথমক্বিটরময্এমল– 
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হারটমওনমক্বিম ্মমন্হমে্প্রিংসায্বেন্টিগটলত্বস। 
 
*** 
 
সিার্সমি্ টিনামর্ বগল্ওরা,্ টকন্তু্ টিনামরর্পর্ টিটফন্ডর্িাওযামর্ টফমর্এল্না।্
বপািামকর্টনমচ্হযাটরর্আল ািািা্লুকামনা;্হাত্ভাঁজ্কমর্বরম মে্বেন্ওিা্বি া্না্
োয।্িাইমরর্হলিার্সামমন্এমস্কান্বপমত্টনটশ্চত্হময্ টনল্বভতমর্বকউ্বনই।্
িরজা্টিময্মাথা্গটলময্বি ল্হারটমওন। 
 
টিক্আমে,্টফসটফস্কমর্িলল,্বকউ্বনই–জামািা। 
 
িডসড্জামািার্বভতর্জডাজটড্কমর্পা্টিমপ্টিমপ্ওরা্হলিা্পার্হমলা,্সামমনর্
পাথমরর্ধাপগুমলা্বপটরময্মামি্এমস্িাঁডাল।্টনটষ্দ্ধ্িমনর্আডামল্সূেজ্অস্ত্োমে,্
গামের্উপমরর্িা াগুমলামক্রাটঙময্টিমযমে। 
 
হযাটিমির্বকটিমন্বপৌঁমে্নক্করল্ওরা।্টমটনি ামনক্লাগল্ওর্জিাি্টিমত,্িরজা্
 ুমল্আগন্তুকমির্ ুঁজল্বস্বচহারা্ফযাকামি্হময্বগমে্এিং্কাঁপমে্হযাটিি। 
 
আমরা্ এমসটে,্ টফসটফস্ কমর্ হযাটর্ িলল।্ অিৃিয্ হওযার্ জামা্ আমামির্ গাময।্
আমামির্বভতমর্আসমত্িাও্ওিা্ ুমল্বফলা্োক। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য রিজনাি অ্ব আজকাবান । জজ. জক. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিজ 

498 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
ইময–বতামামির্আসা্ উটচত্হযটন!্ টফসটফস্কমর্ হযাটিি্ িলল।্ টকন্তু্ বপেমন্সমর্
বগল,্বেন্ওরা্বভতমর্ঢুকমত্পামর।্দ্রুত্িরজািা্িন্ধ্কমর্টিল্হযাটিি,্আল ািািা্
 ুমল্বফলল্হযাটর। 
 
হযাটিি্কাঁিটেল্না,্ওমিরমক্জটডময্ধমরটন।্টকন্তু্ওমক্এমন্বি াটেল,্বেন্জামন্
না্ও্বকাথায্আমে্এিং্ টক্করমি।্কািার্ বচময্এই্অসহাযত্ব্বি া্ওমির্কামে্
আরও্অসহনীয্মমন্হমলা। 
 
চা্ ামি?্িলল্বস।্বকিটলর্টিমক্িাডামনা্ওর্টিিাল্হাতিা্কাঁপমে। 
 
িাকটিক্বকাথায,্হযাটিি?্হারটমওন্টজজ্ঞাসা্করল্ওর্স্বমর্টদ্বধা। 
 
আ–আটম্ওমক্িাইমর্টনময্টগমযটে,্িলল্হযাটিি,্জমগ্িুধ্ঢালমত্টগময্টকেুিা্বফমল্
টিল্বিটিমলর্উপমর।্ভািলাম্ওর্এ ন্গাে্বি া্উটচত–টিশুদ্ধ।্িাতামস্শ্বাস্বনযা্
উটচত।্কারণ্এর্পর 
 
হযাটিমির্হাত্এত্বজামর্কাঁপটেল্বে্বস্িুমধর্জগিাই্বফমল্টিল্এিং্ওিা্বভমঙ্
সমস্ত্বমমঝ্িুমধ্বভমস্বগল। 
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আটম্সি্বি টে্হযাটিি,্তাডাতাটড্িলল্হারটমওন,্দ্রুত্বমমঝিা্পটরষ্কার্করমত্শুরু্
করল্বস। 
 
কািামিজ্আমরকিা্রমযমে,্হযাটিি্িলল,্িমস্জামার্হাতা্টিময্কপামলর্ঘাম্মুেমত্
মুেমত।্রমনর্টিমক্তাকাল্হযাটর,্অসহাযভামি্িৃটষ্ট্টফটরময্টনল্রন। 
 
কামরা্কী্ টকেু্করার্ বনই?্তীক্ষ্ণ্স্বমর্ টজমজ্ঞস্করল্হযাটর,্হযাটিমির্পামি্িসমত্
িসমত।্িাম্বলমিার 
 
উটন্বচষ্টা্কমরটেমলন,্িলল্হযাটিি।্টকন্তু্কটমটির্টসদ্ধান্তমক্পাল্টামনািা্তার্ষমতার্
িাইমর।্উটন্ িমলটেমলন্ওমিরমক্ বে্ িাকটিমকর্ বকান্ সমসযা্ বনই,্ টকন্তু্ওরা্ ভয্
পায্মামন্বতামরা্জান্বতা্লুটসযাস্মযালফয্টক্রকম্মানুষ্ 
 
ওমিরমক্হুমটক্টিমযমে,্তাই্আমার্ধারণা…্এিং্বে্ঘাতমকর্ভূটমকায্এমসমে্বস্
টনমজ্মযালফমযর্ পুরমনা্ িনু্ধ…্ োইমহাক,্ িযাপারিা্ টিনা্ঝঞ্ঝামিই্ বিষ্্হমি…্এিং্
আটম্ওর্পামিই্থাকি…। 
 
বঢাক্ টগলল্ হযাটিি।্ বকটিনিায্ ঘুরমে্ ওর্ বচা মজাডা,্ বেন্ আিার্ ষীণ্ বকান্
সম্ভািনা্ ুঁজমে। 
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ে ন্ ওমক–মামন্ ঘিনািা্ ঘিমি,্ িাম্বলমিারও্ থাকমিন্ ও ামন।্ আজ্ সকামল্ টচটি্
টিময্আমামক্ জাটনমযমেন।্ িমলমেন্ টতটন্আমার্ সমি্ থাকমত্ চান।্ মহৎ্ হৃিমযর্
মানুষ্,্িাম্বলমিার…। 
 
হযাটিমির্কািামিজ্ আমরক্জগ্ িুধ্  ুঁজটেল্ হারটমওন,্ ওর্কি্ বথমক্ চাপা্ কান্নার্
আওযাজ্বিানা্বগল।্নতুন্জগিা্টনময্বসাজা্হময্িাঁডাল,্অমনক্কমষ্ট্বচাম র্পাটন্
আিমক্বরম মে। 
 
আমরাও্বতামার্সমি্থাকি,্হারটমওন্িলমত্শুরু্করল,্টকন্তু্হযাটিি্মাথা্নাডমত্
শুরু্করল। 
 
বতামামিরমক্প্রাসামি্টফমর্বেমত্হমি।্আটম্বতামামির্িমলটে্আটম্চাই্না্বতামরা্
এিা্বি ।্এিং্বকান্অিস্থামতই্বতামরা্টনমচ্থাকমি্না…্েটি্ফাজ্এিং্িাম্বলমিার্
বতামামিরমক্অনুমটত্োডা্ টনমচ্ঘুরমত্বিম ,্তাহমল্হযাটর,্তুটম্ ুি্মুিটকমল্পমড্
োমি। 
 
হারটমওমনর্ বচা ্ বথমক্নীরমি্পাটন্গডামে,্অিিয্ হযাটর্ওগুমলা্ বস্আডাল্কমর্
বরম মে।্টকন্তু্জমগ্ঢালিার্জমনয্িুমধর্বিাতলিা্হামত্টনমতই্তীক্ষ্ণ্একিা্টচৎকার্
বিটরময্এল্ওর্মু ্বথমক। 
 
রন!্আ–আটম্টিশ্বাস্করমত্পারটে্না–স্কযািাসজ! 
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হা্কমর্ওর্টিমক্তাটকময্রমযমে্রন। 
 
কী্িলে্তুটম?্হারটমওন্িুমধর্জগিা্বিটিমলর্ওপমর্টনময্ওিামক্উমল্টা্কমর্টিল।্
ইঁিুরিা্ত ন্পাগমলর্মমতা্টচ্টচ্করমে্আর্বভতমর্োওযার্জনয্চার্পাময্প্রাণপণ্
বচষ্টা্করমে।্টকন্তু্জমগর্বভতর্বথমক্গটডময্টনমচ্নামল্স্কযািাসজ। 
 
স্কযািাসজ!্ফাঁকা্স্বমর্িলল্রন।্স্কযািাসজ,্ও ামন্তুটম্কী্করে? 
 
ইঁিুরিামক্ ধমর্ আমলামত্ টনময্ এল্ বস।্ ওিামক্ ভযািহ্ রকম্ টিপেজস্ত্ বি ামে।্
শুটকময্বগমে,্বলাম্পমড্বগমে্অমনক।্রমনর্মুমিার্মমধয্বথমক্টনমজমক্মুক্ত্করার্
জনয্প্রাণপণ্বচষ্টা্করমে্ইঁিুরিা। 
 
টিক্আমে,্ টিক্আমে্স্কযািাসজ!্ িলল্ রন।্ বকান্ টিডাল্ বনই!্এ ামন্ বকান্ টকেুই্
বতামার্ষটত্করমি্না! 
 
হিাৎ্ হযাটিি্ উমি্ িাঁডাল।্ ওর্ বচা ্ জানালা্ টিময্ িাইমর্ তাটকময্ রমযমে।্ ওর্
স্বাভাটিক্লাল্মু িা্পাচজমমমন্টর্রঙ্হময্বগমে। 
 
ওরা্আসমে…। 
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হযাটর,্ রন্ও্হারটমওন্চি্কমর্ ঘুমর্িাঁডাল।্ িূমর্প্রাসামির্ টসঁটড্ টিময্কমযকজন্
মানুষ্্বহঁমি্আসমে।্সিার্সামমন্অযালিাস্িাম্বলমিার,্িুিন্ত্সূমেজ্ওর্রূপালী্িাটডিা্
টচকটমক্করমে।্ওর্পামি্পা্ বিমন্ বিমন্হাঁিমে্কমনজটলযাস্ফাজ।্ বপেমন্আসমে্
কটমটির্িুমডা্সিসয্এিং্জিাি্মযাকমনযাচ। 
 
বতামামির্চমল্োওযাই্ভামলা,্িলল্হযাটিি।্ওর্িরীমরর্প্রটতটি্ইটঞ্চ্বেন্কাঁপমে।্
বতামামিরমক্এ ামন্বিম ্বফলা্উটচত্না…্োও্জলটি্এ নই… 
 
পমকমি্স্কযািাসজমক্ভরল্রন,্অিৃিয্হওযার্জামািা্তুমল্টনল্হারটমওন। 
 
বপেমন্িরজা্টিময্বতামামিরমক্বির্কমর্টিটে,্িলল্হযাটিি। 
 
ওর্বপেন্বপেন্িাগামন্এমলা্ওরা।্হযাটরর্কামে্সিটকেুই্বেন্অটিশ্বাসয্মমন্হমে,্
টিমিষ্্কমর্কমযক্গজ্িূমর্িাকটিকমক্বিম ,্হযাটিমির্কুমমডার্িাগামনর্বপেমন্
িাধা।্ মমন্ হমে্ও্ বেন্ বির্ বপমযমে্ টকেু্একিা্ ঘিমত্ োমে।্ মাথািামক্এটিক্
ওটিক্বিালামে,্পা্টিময্মাটি্আঁচডামে্ভময। 
 
টিক্আমে,্ টিক্আমে্ টিটক,্ নরম্ স্বমর্ িলল্ হযাটিি।্ টিক্আমে…হযাটর্ রন্আর্
হারটমওমনর্টিমক্টফমর্িলল,্এ ন্োও,্বেমত্থাক। 
 
টকন্তু্ওরা্নডল্না। 
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হযাটিি,্আমরা্পারি্না। 
 
আসল্ঘিনািা্আমরা্ওমির্িলি। 
 
ওরা্ওমক্বমমর্বফলমত্পামর। 
 
োও!্ টষপ্ত্হময্িলল্হযাটিি।্ বতামরা্ টিপমি্পডা্োডা্এমটনমতই্অমনক্ঝামমলা্
হমে! 
 
ওমির্আর্ টকেু্করার্ বনই।্ হযাটর্ এিং্ রমনর্ গামযর্ ওপর্জামািা্ েটডময্ টিমত্
টিমত্ হারটমওন্ শুনমত্ বপল্ বকটিমনর্ সামমনর্ টিমক্কারা্ বেন্ কথা্ িলমে।্ ওরা্
বে ামন্অিৃিয্হময্বগল্বসটিমক্একিার্তাকাল্হযাটিি। 
 
জলটি্োও,্ভাঙা্গলায্িলল্বস।এিং্টকেু্বিানার্বচষ্টা্কমরা্না…। 
 
 বহঁমি্বকটিমন্টফমর্বগল্বস,্শুনমত্বপল্সামমনর্িরজায্নক্করমে্বকউ। 
 
ভীতসন্ত্রস্ত,্হযাটর,্রন্এিং্হারটমওন্ধীমর্ধীমর্টনঃিমব্দ্হযাটিমির্িাটডিা্ঘুমর্রওনা্
হমলা।্সামমন্আসমত্আসমত্ওরা্শুনমত্বপল্িরজািা্সিমব্দ্িন্ধ্হময্বগমে। 
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টেজ,্জলটি্ চল,্ টফসটফস্কমর্ িলল্ হারটমওন।্আমার্আর্সহয্ হমে্না,্আটম্
পারটে্না…। 
 
ঢালু্ লনিা্ বপটরময্ প্রাসামির্ টিমক্ রওনা্ হল্ ওরা।্ সূেজ্ এ ন্ দ্রুতই্ অস্ত্ োমে;্
আকামির্লাল্বোমপ্ধূসর্হময্বগমে,্টকন্তু্পটশ্চম্টিমক্এ নও্চুটনর্মমতা্িকিমক্
লাল। 
 
হিাৎ্িাঁটডময্পডল্রন। 
 
ওহ,্টেজ্রন,্হারটমওন্িলল। 
 
স্কযািাসজ,্ও্থাকমত্চামে্না–্রন্একিু্িাঁকা্হময্ওিামক্ওর্পমকমি্রা ার্বচষ্টা্
করমে,্ টকন্তু্ ইিুঁরিা্ বেন্ পাগল্ হময্ বগমে;্ টচৎকার্করমে,্ গা্ বমাচডামে্এমনটক্
রমনর্আঙুমল্কামড্বিযার্বচষ্টা্করমে। 
 
স্কযািাসজ,্আটম্রন,্ইটিযি্িুঝমত্পারে্না,্টফসটফস্কমর্িলল্রন। 
 
ওমির্বপেমন্একিা্িরজা্ ুমল্বগল,্আমরকিা্গলার্স্বর্বিানা্বগল। 
 
টিক্আমে–স্কযািাসজ্চুপ্কর। 
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সামমনর্টিমক্বহঁমি্বগল্ওরা;্হারটমওমনর্মমতাই্হযাটরও্ওমির্বপেমনর্কথাগুমলা্
বিানার্বচষ্টা্করমে।্রন্আিার্বথমম্িাঁডাল। 
 
আটম্এিামক্ধমর্রা মত্পারটে্না–স্কযািাসজ,্মু ্িন্ধ্কর,্সিাই্শুনমত্পামি– 
 
িনযপ্রাণীর্ মমতা্ টচৎকার্করমে্ ইঁিুরিা,্ টকন্তু্ হযাটিমির্ িাগামনর্ বভতমর্ বথমক্ বে্
আওযাজিা্আসমে্তার্ বচময্ বজামর্নয।্অস্পষ্ট্কমযকটি্ পুরুষ্্কি্ বিানা্োমে,্
তারপমর্ সি্ নীরি,্ এরপর্ বকানরকম্ সতকজতা্ োডাই্ বিানা্ বগল্ সযাৎ্ কমর্এক্
কুডামলর্আঘাত্করার্িব্দ। 
 
মাথা্ঘুমর্বগল্হারটমওমনর।্বিষ্্পেজন্ত্ওরা্বমমরই্বফলল!্টফসটফস্কমর্হযাটরমক্
িলল্বস।্আ্আমার্টিশ্বাসই্হমে্না–ওরা্এরকম্একিা্জঘনয্কাজ্করমত্পারল! 
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রবডা , ইঁদু্ি এবিং কুকুি 
 
িাকটিমকর্বিামক্হযাটরর্মনিা্বেন্পাথর্হময্বগল।্অিৃিয্হওযার্জামািার্ টনমচ্
ওরা্টতনজন্িাঁটডময্আমে্জড্ভূমতর্মমতা।্অস্ত্োওযা্সূমেজর্বিষ্্রটিগুমলা্মাটির্
উপমর্িীঘজ্োযা্বফলমে।্শুনমত্বপল্ওরা,্উন্মামির্মমতা্বক্বেন্কাঁিমে। 
 
হযাটিি,্ টিডটিড্ কমর্ িলল্ হযাটর্ এিং্ টক্ করমে্ বসিা্ না্ বভমিই্ বপেন্ টফরল্
ওটিমক্োওযার্জনয্টকন্তু্রন্এিং্হারটমওন্ওর্হাত্ধমর্রা ল। 
 
আমরা্পাটর্না,্িলল্রন্ওর্মু িা্কাগমজর্মমতা্সািা্হময্বগমে।্আমরা্ওর্সমি্
বি া্করটে্এিা্জানমত্পারমল্ও্ ুিই্িড্ধরমনর্সমসযায্পডমি। 
 
ঘনঘন্শ্বাস্বফলমে্হারটমওন। 
 
ওরা–কীভামি–পারল?্কান্নায্গলা্ ুঁমজ্এল্ওর।্কীভামি্পারল?  
 
চল্োই,্িলল্রন,্মমন্হমে্ওর্িাঁমত্িাঁমত্িাটড্লাগমে। 
 
প্রাসামির্ টিমক্ রওনা্ হল্ ওরা,্ ধীমর্ ধীমর্ হাঁিমে।্আমলা্ দ্রুত্ বিষ্্ হময্ োমে।্
ব ালা্মামি্বপৌঁেমত্বপৌঁেমত্ওমির্ওপর্জািুর্মমতা্বেময্বগল্অন্ধকার। 
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স্কযািাসজ,্ িান্ত্ হও,্ টফসটফস্কমর্ িলল্ রন।্ ইঁিুরিা্ এ ন্ োমেতাই্ ভামি্ েিফি্
করমে।্ হিাৎ্ িাঁটডময্ পমড্ পমকমির্আমরা্ বভতমর্ ওিামক্ বঢাকামনার্ বচষ্টা্ করমে্
রন।্টক্হমলা্বতামার,্গাধা্বকাথাকার।্চুপ্কমর্থাক–উফ!্কামমড্টিমযমে। 
 
রন,্ চুপ্কর!্দ্রুত্ টফসটফস্করল্ হারটমওন।্ বেমকান্ মুহূমতজ্ এ ামন্ চমল্আসমত্
পামরন্ফাজ 
 
বস্আসমি্না–নডমি্না্িলটে 
 
স্কযািাসজ্সাংঘাটতক্রকমমর্ভয্বপময্বগমে।্সিজিটক্ত্টিময্েিফি্করমে।্রমনর্মুমিা্
বথমক্বিটরময্আসার্জনয। 
 
ওিার্হমযমে্কী? 
 
টকন্তু্ হযাটর্ এই্ মাত্র্ বি মত্ বপমযমে–অন্ধকামর্ বচামরর্ মমতা্ ওমির্ টিমক্ চকচক্
করমে্িড্িড্হলুি্একমজাডা্বচা –কুকিযাংকস।্ওিা্টক্ওমির্বি মত্বপমযমে্না্
স্কযািামসজর্টচ্টচ্শুনমত্বপমযমে,্হযাটর্বসিা্িুঝমত্পারমে্না। 
 
েুকিযাংকস!্হারটমওন্িলল।্না,্কুকিযাংকস্না,্োও্এ ন্বথমক! 
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টকন্তু্টিডালিা্েমমই্কামে্আসমে। 
 
না–স্কযািাসজ,্না! 
 
অমনক্ বিটর্ হময্ বগমে–রমনর্ আঙুমলর্ ফাঁক্ গমল্ মাটিমত্ লাটফময্ পমড্ ইঁিুরিা্
মুহূমতজর্মমধয্অিৃিয্হময্ বগল।্লাফ্ টিময্ওিার্ বপেমন্ েুিল্েুকিযাংকস,্গামযর্
উপর্বথমক্জামািা্বফমল্টিময্রনও্েুিল্বপেন্বপেন্অন্ধকামরর্মমধয। 
 
রন!্চাপা্আতজনাি্কমর্উিল্হারটমওন। 
 
একিার্পরস্পমরর্ টিমক্তাটকময্ বস্আর্ হযাটরও্ বিৌমড্ওমিরমক্অনুসরণ্করল;্
টকন্তু্জামািা্ থাকায্ পুমরা্ িটক্তমত্ বিৌডামনা্ োমে্ না;্ গা্ বথমক্ ওিা্  টসময্ টনল,্
এ ন্ ওরা্ বিৌডামে,্আর্ওমির্ বপেন্ বপেমন্ উডমে্ ওিা্ িযানামরর্ মমতা;্ রমনর্
পামযর্িব্দ্আর্টচৎকার্শুনমত্পামে্ওরা। 
 
ওর্কাে্বথমক্সমর্োও–সমর্োও–স্কযািাসজ,্এ ামন্এস— 
 
বজামর্একিা্বভাতা্িব্দ্হমলা। 
 
গচচচা!্িযতান্টিডাল্বগটল– 
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হযাটর্এিং্হারটমওন্প্রায্হুমটড্ব ময্পডল্রমনর্উপর;্মাটির্উপর্পমড্আমে্ও।্
স্কযািাসজ্এ ন্তার্পমকমি;্িুই্হাত্টিময্বচমপ্বরম মে্ওিামক। 
 
রন–জামািার্ টনমচ্এমসা্জলটি–্হাঁপামত্হাঁপামত্িলল্হারটমওন।্িাম্বলমিার–মন্ত্রী–
বেমকান্মুহূমতজ্চমল্আসমত্পামরন। 
 
টকন্তু্আিার্টনমজমিরমক্বঢমক্বনযার্আমগ,্এমনটক্স্বাভাটিক্টনঃশ্বাস্বনযার্আমগই্
ওরা্শুনমত্বপল্বক্বেন্মাটিমত্টিিাল্িড্িড্থািা্বফমল্এটগময্আসমে।্অন্ধকার্
বথমক্টকেু্একিা্ওমির্টিমক্েুমি্আসমে-একিা্দিতযাকার,্বঘালা–বচাম র,্ঘনকামলা্
িমণজর্কুকুর। 
 
জািুর্কাটির্টিমক্হাত্িাডাল্হযাটর,্টকন্তু্বিটর্হময্বগমে।্টিিাল্একিা্লাফ্টিল্
কুকুরিা্ এিং্ ওিার্ সামমনর্ িুই্ পা্ সমজামর্আঘাত্করল্ হযাটরর্ িুমক।্ বপেমনর্
টিমক্কাত্ হময্ বগল্ হযাটর,্ জিার্ উষ্ণ্ টনঃশ্বাস্ ওর্ গাময্ লাগল,্ ও্ বি মত্ বপল্
ওিার্এক্ইটঞ্চ্লম্বা্িাঁতগুমলা 
 
টকন্তু্লাফ্বিযার্গটত্ওিামক্অমনক্িূমর্টনময্বগল;্হযাটরর্ওপর্বথমক্সমর্বগল্
ওিা।্বচাম ্অন্ধকার্বি মে্হযাটর,্মমন্হমে্ওর্িুমকর্পাজরগুমলা্বেন্বভমঙ্বগমে,্
উমি্িাডঁািার্ বচষ্টা্করল্ও;্ওিার্গজজন্আিার্শুনমত্পামে্ বস,্ নতুন্আমরকটি্
আেমমণর্জনয্বধময্আসমে্জিা। 
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রন্ িাঁটডমযটেল,্ কুকুরিা্ আিার্ ওমির্ টিমক্ লাফ্ টিমতই্ ও্ হযাটরমক্ ধাক্কা্ টিময্
সটরময্টিল;্ওিার্তীক্ষ্ণ্িাঁত্িমস্বগল্রমনর্প্রসাটরত্হামত।্লাফ্টিময্দিতযাকার্
কুকুরিার্উপর্পডল্হযাটর,্ওিার্ বলাম্ধরল্ মুমিা্কমর,্িানিার্ বচষ্টা্করল,্ টকন্তু্
একিা্বেঁডা্পুতুমলর্মমতা্রনমক্বিমন্টনময্োমে্কুকুরিা 
 
তারপর,্ হিাৎ,্ হযাটরর্ মুম র্ উপর্ টকেু্ একিা্ এমন্ বজামর্ মারল্ বে্ বস্আিার্
মাটিমত্পমড্বগল।্ও্শুনমত্পামে্হারটমওনও্টচৎকার্করমে্তীক্ষ্ণ্েন্ত্রণায,্মাটিমত্
পমড্বগমে্বসও।্জািুর্কাটিিার্টিমক্হাত্িাডাল্বস,্বচা ্বিময্পডমে্রক্ত 
 
লুমমাস!্টফসটফস্কমর্িলল্বস। 
 
জািুর্কাটির্আমলায্ও্এ ন্ বি মত্ বপল্একিা্ বমািা্ গামের্গুঁটড;্স্কযািাসজ-এর্
বপেমন্ বধময্ ওরা্ বহামটপং্ উইমলা্ গােিার্ কামে্ চমল্ এমসমে,্ গােিার্ িালপালা্
চািুমকর্মমতা্সামমন্বপেমন্িুলমে্বেন্ওরা্কামে্না্বেমত্পামর। 
 
এিং্ ওই ামনই্ গােিার্ বগাডায,্ কুকুরিা্ রমযমে,্ রনমক্ বিমন্ টনময্ োমে্ িুমিা্
বিকমডর্ফাঁমক–পাগমলর্মমতা্হাত–পা্েুডমে্রন্টকন্তু্ওর্মাথায্এিং্িরীর্আমস্ত্
আমস্ত্িৃটষ্টর্িাইমর্চমল্োমে 
 
রন!্হযাটর্টচৎকার্কমর্উিল,্অনুসরণ্করার্বচষ্টা্করল,্টকন্তু্বমািা্একিা্িাল্এত্
বজামর্িাতামসর্মমধয্টিময্এমস্পডল্বে্হযাটরমক্টপটেময্আসমত্হমলা। 
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এ ন্ওরা্শুধু্রমনর্পা্বি মত্পামে,্ওিা্একিা্বিকমডর্সমি্িাটধময্বরম মে্ও্
বেন্কুকুরিা্ওমক্বিমন্আরও্বভতমর্না্টনময্বেমত্পামর।্কডাৎ্কমর্বভমঙ্বগল্
রমনর্পািা,্পরমুহূমতজই্িৃটষ্টর্িাইমর্চমল্বগল্ওিা। 
 
হযাটর–আমামির্ এ ন্ সাহােয্ িরকার–্ হারটমওন্ টচৎকার্ কমর্ উিল;্ ওরও্ রক্ত্
ঝরমে;্গােিা্ওর্কাঁমধর্অমনক াটন্বকমি্বফমলমে। 
 
না!্ওই্জিা্ওমক্ব ময্বফলার্জনয্েমথষ্ট্িড,্আমামির্হামত্সময্বনই– 
 
সাহােয্োডা্আমরা্ও ামন্বেমতই্পারি্না। 
 
আমরকিা্িাল্চািুমকর্মমতা্ওমির্টিমক্বধময্এল,্ওিার্িা াগুমলা্আঙুমলর্গাঁমির্
মমতা্িাকামনা। 
 
েটি্ওই্কুকুরিা্ বভতমর্বেমত্পামর,্তাহমল্আমরাও্পারি,্হাঁপামত্হাঁপামত্িলল্
হযাটর।্এটিমক্ওটিমক্বিৌডামে্বস্বচষ্টা্করমে্ভযািহ্িালগুমলার্ফাঁক্টিময্বভতমর্
বঢাকার্জনয,্টকন্তু্গামের্িামলর্চািুক্এটডময্বমামিও্এমগামত্পারমে্না্বস। 
 
ওহ,্সাহােয্িরকার,্সাহােয!্পাগমলর্মমতা্িলমে্হারটমওন,্টেজ 
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বিৌমড্ সামমন্ বগল্ কুকিযাংকস।্ চািুক্ মারা্ িালগুমলার্ মধয্ টিময্ টপেমল্ বভতমর্
টগময্গামের্গুঁটডর্একিা্জাযগায্ওর্সামমনর্থািা্িুমিা্বচমপ্ধরল। 
 
হিাৎ,্গােিা্বেন্পাথর্হময্বগল,্ওিা্আর্নডমে্না।্একিা্পাতাও্কাঁপমে্না। 
 
েুকিযাংকস!্অটনটিজষ্টভামি্ টফসটফস্কমর্ িলল্ হারটমওন।্ হযাটরর্একিা্ হাত্িক্ত্
কমর্আঁকমড্ধরল্বস।্ও্কীভামি্জামন? 
 
ওই্ কুকুরিার্ িনু্ধ্ বস,্ গম্ভীর্ মুম ্ িলল্হযাটর।্ওমিরমক্আটম্এক্সমি্ বিম টে।্
এমসা–জািুর্কাটিিা্বির্কমর্রা । 
 
এক্ মুহূমতজর্ মমধয্ গামের্ গুঁটডমত্ বপৌঁমে্ বগল্ ওরা্ টকন্তু্ বিকমডর্ ফাঁকিার্ কামে্
োওযার্আমগ্ওিার্ বভতর্ টিময্গমল্ বভতমর্চমল্ বগল্কুকিযাংকস।্এরপর্ বগল্
হযাটর;্ িুক্ বহঁমি্ সামমন্ বগল,্ তারপর্ ঢাল্ বিময্  ুিই্ টনচু্ একিা্ সুডমির্ মমধয।্
একিু্সামমন্কিযাংকস,্হযাটরর্হামতর্জািুর্কাটির্আমলায্ওর্বচা ্জ্বলমে।্মুহূতজ্
পমর্ওমির্বপেমন্চমল্এল্হারটমওন। 
 
রন্বকাথায?্ভীতসন্ত্রস্ত্স্বমর্টফসটফস্করল্হারটমওন। 
 
এইটিমক,্িলল্হযাটর,্িাঁকা্হময্কুকিযাংকমসর্বপেমন্বপেমন্েুিমে্বস। 
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এই্সুডমির্বিষ্্বকাথায?্বপেন্বথমক্টজমজ্ঞস্করল্হারটমওন। 
 
আটম্জাটন্না্ওই্মমরিাসজ-এর্মযামপ্এিা্বিযা্আমে্টকন্তু্বেি্এিং্জজজ্িমলমে্
এর্ বভতমর্ বকউ্ক নও্ োযটন।্ এিা্ মযাপিার্ একিা্ টকনারা্ বথমক্ বিটরময্ মমন্
হটেল্হগসটমমড্টগময্বিষ্্হমযমে্…। 
 
েত্দ্রুত্সম্ভি্বিৌডামে্ওরা্ওমির্সামমন্কুকিযাংকমসর্বলজিা্ক নও্বি া্োমে্
ক নও্বি া্োমে্না।্সুডিিা্োমে্বতা্োমেই।্হযাটরর্মাথায্একিাই্টচন্তা,্রন্
এিং্ওই্ টিিাল্ কুকুরিা্ ওমক্ টনময্ টক্করমে্…্ঘনঘন্শ্বাস্ বফলমে্ বস,্ িযথাও্
করমে,্বিৌডামে্টনচু্হময। 
 
সুডিিা্ উিমত্ শুরু্কমরমে।্ মুহূতজ্ পমর্ িাঁক্ ব ল্এিং্ কুকিযাংকসমক্আর্ বি া্
োমে্না।্ টিিণজ্আমলার্একিা্ টি া্ বি মত্বপল্ বস।্ বোট্ট্একিা্ ব ালা্জাযগার্
মমধয্টিময্আসমে। 
 
থামল্বস্আর্হারটমওন,্িম্বনযার্জমনয,্আমস্ত্আমস্ত্সামমন্োমে।্িুজমনই্ওমির্
জািুর্ কাটি্ িুমিা্ উপমর্ ধমর্ বরম মে,্ অমপষায্ রমযমে্ সামমন্ টক্ রমযমে্ বি ার্
জমনয। 
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একিা্ কষ।্ এমকিামরই্ অমগাোমলা।্ ধুমলা্ ভটতজ।্ বিযাল্ বথমক্ কাগজ্ বিটরময্
আসমে;্ বমমঝমত্ িাগ,্ প্রমতযকটি্ আসিাি্ ভাঙামচারা্ বেন্ বকউ্ আঁেমড্ বভমঙমে।্
জানালাগুমলা্সি্তক্তা্টিময্িন্ধ্করা। 
 
হারটমওমনর্টিমক্তাকাল্হযাটর,্ওমক্ ুিই্ভীত্বি ামে,্মাথা্নাডল্বস। 
 
গমতজর্বভতর্বথমক্বিটরময্এল্হযাটর,্বি মে্চারটিমক।্কমষ্বকউ্বনই,্টকন্তু্ওমির্
িানটিমক্একিা্িরজা্ব ালা্রমযমে,্ওিা্টিময্একিা্োযা্অন্ধকার্হল্রুমম্োওযা্
োয।্ হারটমওন্আিার্ হযাটরর্ হাত্আঁকমড্ ধরল।্ তক্তা্ টিময্ ঢাকা্ জানালাগুমলার্
উপর্ওর্বচা । 
 
হযাটর,্টফসটফস্করল্হারটমওন।্আমার্মমন্হয্আমরা্টিটকং্িযাক-এ্এমস্পমডটে। 
 
চারটিমক্তাকাল্হযাটর।্কামেই্রমযমে্একিা্কামির্বচযার।্মমন্হয্বক্বেন্ওিার্
গা্বথমক্ ািলা্বমমর্িড্িড্িুকরা্ ুমল্টনমযমে;্একিা্পা্পুমরািাই্ ুিমল্টনমযমে। 
 
বকান্ভূত্এিা্কমরটন,্ধীমর্ধীমর্িলল্হযাটর। 
 
টিক্বসই্মুহূমতজ,্মাথার্উপর্একিা্মচমচ্িব্দ্বিানা্বগল।্উপমর্বেন্বকউ্নডমে।্
িুজমনই্উপমর্ টসটলংমযর্ টিমক্তাকাল।্আরও্ বজামর্ হযাটরর্ হাতিা্ আঁকমড্ ধরল্
হারটমওন,্হযাটরর্মমন্হমলা্ওর্আঙুমল্সাডা্বনই। 
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েত্ধীমর্সম্ভি,্ওরা্হল্রুমম্উমি্এমলা।্ধীমর্ধীমর্প্রায্ভাঙা্টসঁটডর্টলফি্বিময্
উপমর্উিল।্ বমমঝিা্ োডা্সিটকেুই্ পুরু্ ধুমলার্আস্তমর্ঢাকা,্ও ামন্একিা্ িীঘজ্
িাগ্রমযমে,্চকচমক্িাগ,্বেন্কাউমক্বিমন্বহঁচমড্উপমর্বতালা্হমযমে। 
 
অন্ধকার্জাযগাযিা্পা্রা ল্ওরা। 
 
নক্স,্িুজমন্এক্সামথ্টফসটফস্কমর্িলল,্ওমির্জািুর্কাটির্মাথার্আমলা্টনমভ্
বগল।্একটি্ মাত্র্ িরজা্ ব ালা।্ ওই্ টিমক্পা্ টিমপ্ টিমপ্ বেমত্ বেমত্ওরা্ ওিার্
বপেন্বথমক্ ুিই্টনচু্স্বমর্েন্ত্রণাকাতর্িব্দ্শুনমত্বপল,্এিং্তারপর্একিা্টিকি্
ঘরঘর্িব্দ।্ বেন্ বিষ্্িামরর্মমতা্পরস্পমরর্সমি্ িৃটষ্ট্ টিটনময্করল্ওরা,্এিং্
বিষ্্িামরর্মমতা্মাথা্নাডল। 
 
সামমন্িক্ত্কমর্জািুর্কাটিিা্ধরা,্লাটথ্বমমর্িরজািা্ ুমল্বফলল্হযাটর। 
 
চমৎকার্একিা্ টিোনায্শুময্আমে্ কুকিযাংকস,্ওমির্ বিম ্ বজামর্ বজামর্ ঘরঘর্
িব্দ্করল।্ ওর্ পামি্ বমমঝমত্ পমড্আমে্ রন,্ িুহামত্ ধমর্আমে্ ওর্ পা,্ অদু্ভত্
একিা্বকামণর্সৃটষ্ট্কমরমে। 
 
েুমি্ওর্কামে্বগল্হযাটর্আর্হারটমওন। 
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রন–তুটম্টিক্আে্বতা? 
 
কুকুরিা্বকাথায? 
 
ওিা্ কুকুর্ না,্ েন্ত্রণায্কাতমর্ িলল্ রন।্ িযথায্ িাঁত্কামমড্ ধমর্আমে্ও।্এিা্
একিা্ফাঁি 
 
টক 
 
ওই্হমে্কুকুর্…একজন্অযাটনমযাগাস 
 
হযাটরর্কাঁমধর্উপর্টিময্ টনেলক্তাটকময্আমে্রন।্চি্কমর্ঘুমর্িাঁডাল্হযাটর।্
োযায্িাঁডামনা্বলাকিা্চি্কমর্ওমির্বপেমনর্িরজািা্িন্ধ্কমর্টিল। 
 
বলাকিার্ কনুই্ বথমক্ বনাংরা্ জি্ পাকামনা্ চুল্ ঝুমল্ আমে।্ ওর্ ঘন্ কামলা্ অটষ্
বকাির্বথমক্েটি্বচা ্ িুমিা্চকচক্না্করমতা্তাহমল্ওিামক্একিা্ মৃতমিহ্িমল্
মমন্হমতা।্ বমামমর্মমতা্চামডার্ মুম র্হামডর্উপর্এমতা্িান্িান্কমর্েডামনা্
বেন্ ওিামক্ কঙ্কামলর্ মুণ্ড্ িমল্ মমন্ হমে।্ হলুি্ িাঁতগুমলা্ বির্ কমর্ হাসমে।্
সাইটরযাস্ব্ল্যাক। 
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এক্সমপটলযামজাস!্গলা্ টিময্িযামঙর্মমতা্িব্দ্করল্ব্ল্যাক,্ওমির্ টিমক্রমনর্জািুর্
কাটিিা্তাক্কমর। 
 
হযাটর্আর্ হারটমওমনর্ হাত্ বথমক্ওমির্ িণ্ড্ িুমিা্ েুমি্ বিটরময্ বগল,্ ধমর্ বফলল্
ব্ল্যাক।্এক্পা্সামমন্এমগামলা্বস।্ওর্বচা ্টস্থর্হময্আমে্হযাটরর্উপর। 
 
আটম্বভমিটেলাম্বে্তুটম্বতামার্িনু্ধমক্িাঁচামত্আসমিই,্ভাঙা্গলায্িলল্বস।্ওর্
গলার্স্বর্শুমন্মমন্হমলা্অমনক্টিন্ধমর্ওিা্িযিহামরর্অভযাস্বস্তযাগ্কমরমে।্
বতামার্িািাও্আমার্জমনয্একই্কাজ্করমতন।্বতামার্সাহমসর্তাটরফ্করমত্হয,্
বকান্ টিষমকর্ সাহামেযর্ জনয্ বিৌমড্ োওটন।্ আটম্ কৃতজ্ঞ্ িযাপারিা্ আরও্ সহজ্
হমি। 
 
ওর্ িািা্ সম্পমকজ্ ব্ল্যাক-এর্ টিিটকটরিা্ হযাটরর্ কামন্ বজামর্ বজামর্ িাজমে।্ িুমকর্
বভতর্ বথমক্জ্বমল্ উিমে্ ঘৃণা,্ ও ামন্ ভমযর্ বকান্জাযগা্ বেন্ বনই।্জীিমন্ এই্
প্রথমিামরর্মমতা্ও,্জািুর্কাটিিা্হামত্বপমত্চাইল,্আত্মরষার্জনয্নয,্আেমণ্
করার্ জনয্ হতযা্ করার্ জনয।্ টক্ করমে,্ িুমঝ্ ওিার্ আমগ্ হযাটর্ সামমনর্ টিমক্
অিসর্হমত্শুরু্করল,্ওর্িুটিক্বথমক্হিাৎ্টক্বেন্নমড্উিল,্িুমিা্হাত্ওমক্
ধমর্ বফমলমে।্না,্ হযাটর্না!্ভীতসন্ত্রস্ত্হারটমওন্ টফসটফস্কমর্িলল;্এটিমক্রন,্
কথা্িলল্ব্ল্যাক-এর্সামথ। 
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তুটম্েটি্হযাটরমক্হতযা্করমত্চাও,্তমি্আমামির্ িুজনমকও্ বতামার্হতযা্করমত্
হমি!্ ভযঙ্করভামি্ িলল্ বস,্ েটিও্ উমি্ িাডঁামনার্ বচষ্টায্ সমস্ত্ িটক্ত্ টনঃমিষ্্ হময্
বগমে,্কথা্িলমত্িলমত্এটিক্ওটিক্িুলমে্বস। 
 
টক্বেন্একিা্নমড্উিল্ব্ল্যাক-এর্োযাঘন্বচাম । 
 
শুময্থামকা,্িান্ত্স্বমর্িলল্বস্রনমক।্বতামার্ভাঙা্পামযর্আরও্ষটত্হমি। 
 
তুটম্কী্আমার্কথা্শুমনে?্িুিজল্স্বমর্িলল্রন,্েটিও্হযাটরমক্ধমর্িাঁটডময্আমে্
বস।্আমামির্টতন্জনমকই্হতযা্করমত্হমি্বতামামক! 
 
এ ামন্আজ্রামত্একটি্মাত্র্হতযা্হমি,্িাঁত্বির্কমর্িলল্ব্ল্যাক। 
 
বসিা্বকন?্থুথু্বফলল্হযাটর,্হারটমওন্আর্রমনর্হাত্বথমক্টনমজমক্োডামত্বচষ্টা্
করমে।্ গতিার্ বতা্ বতামার্ টকেুই্ মমন্ হযটন,্ হমযটেল?্ অতজন্ মাগলমক্ হতযা্
করমত্বতামার্একিু্িামধটন্কী্িযাপার,্আজকািামন্ টগময্বতামার্মনিা্নরম্হময্
বগমে্নাটক? 
 
হযাটর!্ফঁুটপময্উিল্হারটমওন।্চুপ্কর। 
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ও্আমার্মা্এিং্িািামক্হতযা্কমরমে!্গজজন্কমর্উিল্হযাটর,্িল্বচষ্টায্হারটমওন্
এিং্রমনর্হাত্বথমক্টনমজমক্োটডময্টনল্তারপর্সামমনর্টিমক্টিল্এক্লাফ 
 
ও্ ভুমল্ বগমে্ মযাটজমকর্ কথা্ ভুমল্ বগমে্ ওর্ িযস্ বতর,্ ও্ বিমি ামিা্ এিং্
হাটিসার,্ অনযটিমক্ ব্ল্যাক্ লম্বা্ এিং্ পূণজিযস্ক্ একজন্ পুরুষ্।্ ওর্ শুধু্ ইো্ েত্
গুরুতরভামি্পামর্ব্ল্যাকমক্আঘাত্করমত্হমি্টকন্তু্পটরণটতমত্বস্কত্আঘাত্পামি্
এ্িযাপামর্তার্পমরাযা্বনই। 
 
হযমতা্হযাটরর্এই্বিাকাটমর্জনযই্ব্ল্যাক্হতভম্ব্হময্জািুর্কাটিিা্সমযমমতা্তুলমত্
পারল্ না।্এক্হামত্ হযাটর্ ব্ল্যাক-এর্অমকমজা্কটিমত্আঘাত্কমর্জািুর্কাটিিা্
সটরময্টিল;্অনয্হামতর্মুমিা্টগময্লাগল্ব্ল্যাক-এর্মাথার্পামি্মারল্িুজমনই্পমড্
বগল্ওরা,্বপেন্টিমক,্বিযামলর্উপমর 
 
আতজনাি্ করমে্ হারটমওন;্ টচৎকার্ করমে্ রন;্ বচা ্ ধাঁধামনা্ আমলা্ বিটরময্ এমলা্
ব্ল্যাক-এর্হামত্ধরা্জািুর্কাটিিা্বথমক,্ইটঞ্চর্জমনয্হযাটরর্মু িা্বিঁমচ্বগল।্ওর্
মুমিার্ বভতর্ ব্ল্যাক-এর্ অমকমজা্ হাতিা্ বচষ্টা্ করমে্ বিটরময্আসার্ জনয,্ ও্ ধমর্
বরম মে্িক্ত্কমর্এিং্অনয্হাত্টিময্ওর্িরীমরর্সিজত্র্সমামন্ঘুটষ্্বমমর্চমলমে্
হযাটর। 
 
টকন্তু্ব্ল্যাক-এর্মুক্ত্হাতিা্হযাটরর্গলা্ ামমচ্ধরল 
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না,্টহসটফস্কমর্িলল্বস।্অমনক্টিন্ধমর্আটম্অমপষায্রমযটে 
 
ওর্আঙুলগুমলা্হযাটরর্গলায্ বচমপ্িসমে,্িম্িন্ধ্হময্আসমে,্ওর্চিমািা্িাঁকা্
হময্বগমে। 
 
তারপমর্বস্বি ল্বকাথা্বথমক্বেন্হারটমওমনর্পা্েুমি্এমলা।্িযথায্কঁটকময্উমি্
হযাটরমক্বেমড্ টিল্ব্ল্যাক।্জািুর্কাটিিা্ধরা্ব্ল্যাক-এর্হাতিার্উপর্ঝাঁটপময্পডল্
রন।্একিা্টকেু্পমড্োওযার্ষীণ্িব্দ্শুনল্হযাটর 
 
টনমজমক্ মুক্ত্কমর্ বি ল্ওর্জািুর্কাটিিা্ বমমঝমত্গডামে;্ঝাঁটপময্পডল্ওিার্
উপমর্বস,্টকন্তু 
 
আঘজ; 
 
লডাইময্বোগ্টিমযমে্কুকিযাংকস;্সামমনর্িুই্থািার্সিগুমলা্ন ্বসঁটধময্টিমযমে্
হযাটরর্হামত;্ওিামক্েুঁমড্বফমল্টিল্হযাটর,্টকন্তু্টিডালিা্বিৌমড্োমে্হযাটরর্জািুর্
কাটিিার্টিমক 
 
না,্ তুটম্ ওিা্ পামি্ না!্ টচৎকার্ কমর্ উিল্ হযাটর,্ টিডালিার্ উমেমিয্ একিা্ লাটথ্
েুডল,্লাটফময্একপামি্সমর্বগল্ওিা;্জািুর্কাটিিা্তুমল্টনময্ঘুমর্িাঁডাল্বস 
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সামমন্বথমক্সমর্োও!রন্এিং্হারটমওমনর্উমেমিয্টচৎকার্করল্বস। 
 
িুিার্ িলমত্ হমলা্ না্ ওমির।্ হারটমওমনর্ বিাঁি্ বকমি্ রক্ত্ ঝরমে,্ টনঃশ্বাস্ বনযার্
জমনয্হা্করমে,্এক্পামি্সমর্বগল্বস,্ওর্এিং্রমনর্জািুর্কাটি্িুমিা্বো্বমমর্
তুমল্টনল।্হামাগুটড্টিময্টিোনািার্কামে্বগল্রন,্হাঁপামে,্ধপাস্কমর্ওিার্উপর্
পডল্ওর্ফসজা্মু িা্সিুজ্হময্বগমে,্িুই্হামত্বচমপ্ধমর্আমে্ভাঙা্পািা। 
 
বিযামলর্বকাণায্হাত–পা্েটডময্পমড্আমে্ব্ল্যাক।্ওর্িুকিা্ঘনঘন্ওিানামা্করমে,্
তাটকময্বি মে্ধীমর্ধীমর্হযাটর্এটগময্আসমে,্জািুর্কাটি্সরাসটর্তাক্করা্ব্ল্যাক-
এর্হৃৎটপমণ্ডর্টিমক। 
 
আমামক্হতযা্করমি্হযাটর?্টফসটফস্কমর্টজজ্ঞাসা্করল্ব্ল্যাক। 
 
টিক্মাথার্উপর্এমস্থামল্হযাটর,্জািুর্কাটি্ত নও্ব্ল্যাক-এর্িুক্িরাির,্টনমচর্
টিমক্তাটকময্আমে্বস।্ব্ল্যাক-এর্িাম্বচা ্ফুমল্উিমে্এিং্নাক্টিময্পডমে্রক্ত। 
 
তুটম্আমার্িািা্এিং্মামক্হতযা্কমরমে,্িলল্হযাটর,্ওর্স্বর্কাঁপমে্ টকন্তু্হামত্
ধরা্জািুর্কাটি্টস্থর। 
 
ওর্টিমক্অপলক্তাটকময্আমে্ব্ল্যাক। 
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আটম্অস্বীকার্করটে্না,্বস্িলল,্িান্ত্স্বমর।্টকন্তু্তুটম্েটি্পুমরা্ঘিনািা্জানমত 
 
পুমরা্ঘিনািা?্পুনরািৃটত্ত্করল্হযাটর,্মাথার্বভতমর্বেন্বজামর্বজামর্হাতুটডর্িব্দ্
শুনমে্ বস।্ তুটম্ ওমিরমক্ ভমন্ডমমািজ-এর্ হামত্ তুমল্ টিমযটেমল,্ আমার্ শুধু্ এিুকু্
জানমলই্চলমি। 
 
আমার্কথা্ বতামামক্শুনমতই্হমি,্িলল্ব্ল্যাক,্এ ন্তার্গলায্জরুটর্ভাি্ ফুমি্
উিল।্তুটম্েটি্না্শুনমত্চাও্তাহমল্পমর্পস্তামি্তুটম্িুঝমত্পারে্না। 
 
তুটম্েতিা্ভািে্আটম্তার্বচময্অমনক্বিটি্িুটঝ,্িলল্হযাটর,্ওর্গলার্স্বর্আরও্
বকঁমপ্উিল।্মা্বে্টচৎকার্করটেমলন্তুটম্বিানটন্তাই্না?্আমার্মা্প্রাণপমণ্বচষ্টা্
করটেমলন্বেন্ভমন্ডমমািজ্আমামক্হতযা্করমত্না্পামর্আর্তুটম্বসিাই্করমল্তুটম্
হতযা্করমল্তামির  
 
বকউ্ টকেু্ িলার্আমগই্ হিাৎ্ োযার্ মমতা্ টক্ বেন্একিা্ হযাটরর্পাি্ টিময্উমড্
বগল;্কিযাংকস্ টগময্িমসমে্ব্ল্যাক-এর্িুমকর্উপমর,্ টিক্বে ানিায্ওর্হৃৎটপণ্ডিা্
রমযমে।্বচা ্মিমক্টিডালিার্টিমক্তাকাল্ব্ল্যাক। 
 
সমর্ো,্ টিডটিড্কমর্িলল্ব্ল্যাক,্ কুকিযাংকসমক্ও ান্ বথমক্সটরময্ বিযার্ বচষ্টা্
করল। 
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টকন্তু্ টিডালিা্ব্ল্যাক-এর্কাপমড্ওর্থািা্আিমক্িমস্আমে,্নডামনা্ বগল্ওিামক।্
ওিা্ কুৎটসত্ মু ্ ঘুটরময্ হযাটরর্ টিমক্ তাকাল,্ িড্ িড্ কামলা্ এক্ বজাডা্ বচা ।্
িানটিমক্হারটমওন্বজামর্বকঁমি্উিল। 
 
টস্থর্ িৃটষ্টমত্ ব্ল্যাক্ এিং্ কুকিযাংকস-এর্ টিমক্ তাকাল্ হযাটর,্ জািুর্ কাটির্ ওপর্
মুমিািা্ িক্ত্ হমলা।্ টিডালিামকও্ েটি্ মারমত্ হয্ তাহমল্কী্আমস্ োয?্ ওিা্ বতা্
ব্ল্যাক-এর্বিাসর্ওিা্েটি্মরমত্চায্ব্ল্যাকমক্িাঁচামত্টগময,্তাহমল্হযাটরর্টক্করার্
আমে্…্েটি্ব্ল্যাক্টিডালিামক্িাঁচামত্চায্তাহমল্প্রমাটণত্হমি্বে্হযাটরর্মা-িািার্
বচময্টিডালিার্প্রটত্ওর্িরি্বিটি 
 
জািুর্কাটি্তুলল্হযাটর।্এ নই্সময।্এ নই্সময,্তার্মা-িািার্মৃতুযর্প্রটতমিাধ্
বনযার।্ব্ল্যাকমক্হতযা্করমত্োমে্বস।্ওমক্মারমতই্হমি।্এিাই্হযাটরর্সুমোগ 
 
সময্োমে,্তারপরও্হযাটর্পাথমরর্মমতা্জমম্িাঁটডময্আমে্এক্জাযগায,্জািুর্
কাটি্ তাক্ করা,্ ব্ল্যাক্ তাটকময্আমে্ ওর্ টিমক্ টনস্পলক্ এিং্ ওর্ িুমকর্ উপমর্
কুকিযাংকস।্রন-এর্অটনযটমত্টনঃশ্বাস্বিানা্োমে্টিোনার্কাে্বথমক;্হারটমওন্
এমকিামর্চুপ। 
 
এিং্তারপর্বিানা্বগল্নতুন্একিা্িব্দ 
 
টনমচর্বমমঝ্বথমক্কাঁমির্বেন্চলামফরার্চাপা্পিিব্দ্বিানা্বগল। 
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আমরা্ এ ামন্ উপমর!্ টচৎকার্ কমর্ উিল্ হারটমওন্ হিাৎ।্আমরা্ উপমর্ এ ামন–
সাইটরযাস্ব্ল্যাক–জলটি! 
 
চমমক্উমি্নমড্উিল্ব্ল্যাক,্ওর্িুমকর্উপর্বথমক্প্রায্পমড্টগমযটেল্কুকিযাংকস;্
জািুর্কাটি্িক্ত্কমর্ধমর্আমে্হযাটর–ওর্মাথার্বভতমর্বক্বেন্িমল্উিল-এষুটণ,্
এষুটণ!্টকন্তু্পামযর্িব্দগুমলা্টসঁটড্বিময্দ্রুত্উমি্আসমে্এিং্হযাটর্ত নও্মারমত্
পামরটন্ব্ল্যাকমক। 
 
ঘমরর্িরজািা্সিমব্দ্ ুমল্বগল্সমি্সমি্ঝরনার্মমতা্লাল্ফুটলি্ঢুকল্বভতমর,্
ঘুমর্িাঁডাল্হযাটর,্প্রমফসর্লুটপন্ঢুকমলন্ঘমরর্বভতমর।্ওর্মুম ্রক্ত্সমর্বগমে,্
জািুর্ কাটি্ বতালা্ এিং্ প্রস্তুত।্ রমনর্ উপর্ টিময্ ঘুমর্ বগল্ ওর্ বচা ,্ হারটমওন্
িরজার্পামি্পমড্আমে্ভীত,্হযাটরমক্বি মেন্প্রমফসর্ব্ল্যাক-এর্টিমক্জািুর্কাটি্
তাক্ কমর্ িাঁটডময্আমে্ এিং্ সিমিমষ্্ বি মলন্ ব্ল্যাকমক,্ জিুথিু্ হময্ পমড্আমে্
হযাটরর্পামযর্কামে্রক্ত্ঝরমে্নাক্বথমক। 
 
এক্সমপটলযামজাস!্লুটপন্টচৎকার্কমর্উিমলন। 
 
আমরা্ একিার্ হযাটরর্ হাত্ বথমক্ উমড্ চমল্ বগল্ ওর্ জািুর্ কাটি।্ একই্ সমি্
হারটমওমনর্হামত্ধরা্ িুমিা।্সিগুমলা্ লুটপন্িষতার্সামথ্ধমর্ বফলমলন।্কমষর্
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আরও্ বভতমর্ চমল্ এমলন,্ তাটকময্ রমযমেন্ ব্ল্যাক-এর্ টিমক,্ ত নও্ কুকিযাংকস্
িমস্রমযমে্ওর্িুমকর্ওপমর। 
 
হযাটর্একই্জাযগায্িাঁটডময্রমযমে,্হিাৎ্ওর্বভতরিা্ফাঁকা্হময্বগল।্ও্ব্ল্যাকমক্
মারমত্পারল্না।্ওর্নামভজ্কুলামলা্না।্এ ন্ব্ল্যাকমক্টিমমন্টারমির্হামত্তুমল্বিযা্
হমি। 
 
কথা্িলমলন্লুটপন।্গলার্স্বর্স্বাভাটিক।্এমন্একিা্স্বর্বেিা্অিিটমত্আমিমগর্
কারমণ্কাঁপমে।্ও্বকাথায,্সাইটরযাস? 
 
চি্কমর্ লুটপমনর্ টিমক্তাকাল্ হযাটর।্ উটন্ টক্ বিাঝামত্ চাইমেন্ িুঝমত্পারল্ না্
হযাটর।্কার্সম্পমকজ্ িলমেন?্ও্আিার্ব্ল্যাক-এর্টিমক্ঘুরল। 
 
ব্ল্যাক-এর্ বচহারা্ভািমলিহীন।্কমযক্ মুহূমতজর্জনয্ বস্এমকিামরই্নডল।্তারপর,্
 ুি্ধীমর্ধীমর,্ওর্ িূনয্হাতিা্ তুলল্ বস্এিং্ বসাজা্রনমক্ বিট ময্ টিল।্ টিভ্রান্ত্
হযাটর্ঘুমর্তাকাল্রমনর্টিমক,্ওমকও্হতভম্ব্বি ামে। 
 
টকন্তু্তাহমল্টিডটিড্করমলন্লুটপন,্গভীর্িৃটষ্টমত্তাকামলন্ব্ল্যাক-এর্টিমক্বেন্ওর্
মনিা্পডার্বচষ্টা্করমেন,্তাহমল্এর্আমগ্বকন্বস্আত্মপ্রকাি্কমরটন?্েটি্না–্
হিাৎ্লুটপমনর্বচা ্িুমিা্িডিড্হময্বগল,্বেন্ব্ল্যাক-এর্বপেমন্আরও্টকেু্বি মত্
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পামেন্টতটন,্আরও্টকেু্বেিা্অনয্বকউ্বি মত্পামে্না,্েটি্না্বসই্হমি্েটি্না্
তুটম্িিমল্বফল্আমামক্না্জাটনময? 
 
 ুি্ধীমর্ধীমর,্লুটপমনর্মু ্বথমক্িৃটষ্ট্না্সটরময,্মাথা্নাডল্ব্ল্যাক। 
 
প্রমফসর্লুটপন,্বজামর্িাধা্টিল্হযাটর,্টক্হমে্এসি? 
 
প্রশ্নিা্ বিষ্্করমত্ পারল্ না্ হযাটর,্ কারণ্ এরপর্ ো্ বস্ বি ল্ তামত্ মুম র্ কথা্
মুম ই্ আঁিমক্ বগল।্জািুর্কাটি্ ধীমর্ ধীমর্ নামামেন্ লুটপন।্পরমুহূমতজ,্ ব্ল্যাক-এর্
পামি্বহঁমি্বগমলন্টতটন,্ওর্একিা্হাত্সমজামর্ধরমলন,্বিমন্টনমলন্টনমজর্কামে্
েুকিযাংকস্পমড্বগল্বমমঝর্ওপর্এিং্ টিক্ভাইমযর্মমতা্ব্ল্যাকমক্িুমক্জটডময্
ধরমলন। 
 
 হযাটরর্মমন্হমলা্ওর্িরীমরর্টনমচ্আর্টকেু্বনই। 
 
আটম্টিশ্বাস্করমত্পারটে্না!্টচৎকার্করল্হারটমওন। 
 
ব্ল্যাকমক্বেমড্টিময্ওর্টিমক্টফরমলন্লুটপন।্বমমঝ্বথমক্উমি্িাঁটডমযমে্হারটমওন,্
লুটপনমক্বিট ময্উরান্ত্বচাম ্িলমে,্তুটম–তুটম 
 
হারটমওন– 
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–তুটম্এিং্ও! 
 
হারটমওন,্িান্ত্হও। 
 
আটম্কাউমক্িটলটন!্তীক্ষ্ণ্কমি্টচৎকার্করল্হারটমওন।্বতামামক্সিসময্আডাল্
কমর্আসটেলাম 
 
হারটমওন,্ টেজ,্ আমার্ কথা্ বিান!্ লুটপন্ টচৎকার্ করমলন।্ আটম্ িুটঝময্ িলমত্
পাটর। 
 
কাঁপমে্হযাটর,্ভময্নয,্টকন্তু্আমরক্িফা্রামগ। 
 
আটম্ বতামামক্ টিশ্বাস্ কমরটেলাম,্ লুটপমনর্ উমেমিয্ টচৎকার্ কমর্ উিল্ বস,্ গলার্
স্বমরর্ওপর্টনযন্ত্রণ্বনই্তার,্এিং্পুমরা্সমযিাই্তুটম্ওর্িনু্ধ্হময্আমো! 
 
তুটম্ ভুল্করমে,্ িলমলন্ লুটপন।্ িার্ িের্ ধমর্আটম্ টনশ্চযই্সাইটরযাস্এর্ িনু্ধ্
টেলাম্না,্টকন্তু্এ ন্আটম্তার্িনু্ধ্আমামক্িুটঝময্িলমত্িাও 
 
না!্ হারটমওমনর্ টচৎকার,্ওমক্ টিশ্বাস্কমরা্ না্হযাটর,্ও্ব্ল্যাকমক্প্রাসামির্ বভতমর্
বেমত্সাহােয্করমে,্ও্বতামার্মৃতুযও্চায–ও্একিা্ওমযরউলফ! 
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হিাৎ্ ঘরিা্ নীরি্ হময্ বগল।্ সিার্ বচা ্ এ ন্ লুটপমনর্ ওপমর,্ টকন্তু্ ওমক্ িান্ত্
বি ামে,্েটিও্ফযাকামি। 
 
বতামার্ মনমমতা্ হমলা্ না্ হারটমওন,্ িলমলন্ লুটপন।্ টতনজমনর্ মমধয্ শুধু্ এক্
একজনমকই্আটম্ভয্পাই।্সাইটরযাসমক্প্রাসামি্ঢুকমত্আটম্ক নও্সাহােয্কটরটন্
এিং্হযাটরর্মৃতুযও্আটম্চাই্না্…্ওর্মুম র্উপর্টিময্অস্বাভাটিক্একিা্কম্পন্
িময্বগল।্টকন্তু্আটম্অস্বীকার্করটে্না্বে্আটম্ওমযরউলফ। 
 
উমি্ িাঁডামনার্জনয্ প্রাণপণ্ বচষ্টা্ করল্ রন,্ টকন্তু্ েন্ত্রণাকাতর্আমরকটি্ িব্দ্কমর্
পমড্ বগল।্ ওর্ টিমক্ এটগময্ বগমলন্ লুটপন,্ ওমক্ টচটন্তত্ বি ামে,্ ঘনঘন্ শ্বাস্
বফলমে্রন,্িূমর্সমর্োও,্ওমযরউলফ! 
 
স্থানুর্মমতা্িাঁটডময্পডমলন্লুটপন।্তারপর্ঘুরমলন্হারটমওমনর্টিমক,্কতটিন্ধমর্
তুটম্জান? 
 
অমনক্টিন্ধমর,্ টফসটফস্কমর্িলল্হারটমওন।্ে ন্বথমক্আটম্প্রমফসর্বেইপ-
এর্বল ািা 
 
বস্  ুিই্আনটেত্হমি,্িীতল্স্বমর্িলমলন্ লুটপন।্ওই্ বল ািা্ বস্ টিমযটেল্এই্
আিায্বেন্বকউ্একজন্আমার্লষণগুমলা্ধরমত্পামর।্তুটম্কী্চান্দ্রমামসর্টহসাি্
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ধমর্ িুঝমত্ বপমরটেমল্ বে্ পূটণজমার্ সময্ আটম্ অসুস্থ্ হময্ োই?্ অথিা্ আমামক্
বি মলই্বিাগািজিা্চামি্রূপান্তটরত্হয? 
 
িুমিাই,্িান্ত্স্বমর্িলল্হারটমওন। 
 
বেন্বজার্কমর্হাসমলন্লুটপন। 
 
বতামার্িযসী্েত্িাইটন্বিম টে্তার্মমধয্তুটমই্সিমচময্িুটদ্ধমতী,্হারটমওন। 
 
আটম্নই,্আমস্ত্আমস্ত্িলল্হারটমওন।্েটি্আটম্আমরকিু্ িুটদ্ধমতী্হতাম,্তাহমল্
আটম্সিাইমক্িলতাম্বতামার্আসল্পটরচয! 
 
টকন্তু্তারা্ এরই্মমধয্ বজমন্ বফমলমে,্ িলমলন্ লুটপন।্ টিমিষ্্কমর্কমজচারীরা্ বতা্
িমিই। 
 
বতামামক্ ওমযরউলফ্ বজমনও্ িাম্বলমিার্ চাকটরমত্ টনমযমেন?্ হাঁপমত্ হাপঁামত্ িলল্
রন।্তুটম্কী্পাগল? 
 
বকান্ বকান্ কমজচারীও্ তাই্ ভািত,্ িলমলন্ লুটপন।্ আটম্ বে্ টিশ্বাসী্ এিা্ টিশ্বাস্
করামত্তামক্অমনক্কষ্ট্করমত্হমযমে 
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এিং্টতটন্ভুল্কমরমেন!্হযাটর্টচৎকার্করল।্তুটম্ওমক্সিসময্সাহােয্কমর্োে!্
ব্ল্যাক-এর্ টিমক্আঙুল্ তুমল্ িলল্ হযাটর,্ ও্ ততষমণ্ সমর্ বগমে্ টিোনািার্ উপর,্
কাঁপা্হামত্লুটকময্বরম মে্মু ।্কিযাংকস্লাটফময্ওর্পামি্উিল।্ওমির্িুজমনর্
কাে্বথমকই্ ুঁটডময্ ুঁটডময্সমর্বগল্রন। 
 
আটম্ সাইটরযাসমক্ সাহােয্ করটেলাম্ না,্ িলল্ লুটপন।্ বতামরা্ েটি্আমামক্ িযা যা্
করার্একিু্সুমোগ্িাও,্আটম্িুটঝময্িলি।্বি ্হযাটর,্রন্এিং্হারটমওমনর্জািুর্
কাটি্টতনটি্ওমির্কামে্েুঁমড্টিমলন্টতটন;্টনমজরিা্ধমর্বফলল্হযাটর,্হতিাক্হময্
বগমে্বস। 
 
এই্বে,্িলল্লুটপন,্টনমজর্জািুর্কাটিিা্বিমল্ট্গুঁমজ্রা মলন।্এ ন্বতামরা্সিস্ত্র,্
আমরা্নই,্এ ন্বতা্আমামির্কথা্শুনমি? 
 
টক্করমি্িুঝমত্পারমে্না্হযাটর।্এিাও্কী্একটি্ফাঁি? 
 
েটি্ ওমক্ তুটম্ সাহােযই্ না্ করমি,্ িলল্ হযাটর,্ ব্ল্যাক-এর্ টিমক্ ভযঙ্কর্ িৃটষ্টমত্
তাটকময,্তাহমল্তুটম্কীভামি্জান্বে্ও্এ ামন্রমযমে? 
 
মানটচত্র,্ িলমলন্ লুটপন।্ ওই্ মানটচত্রিা,্ আমার্ অটফমস্ িমস্ আটম্ ওিা্ পরীষা্
করটেলাম 
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তুটম্জান্ওিা্কীভামি্কাজ্কমর?্সমেমহর্স্বমর্িলল্হযাটর। 
 
টনশ্চযই,্আটম্জাটন,্িলমলন্ লুটপন,্অধধমেজর্সমি্হাত্ বনমড।্ওিা্ টল মত্আটমই্
বতা্সাহােয্কমরটে।্আটমই্মুটন–সু্কমল্আমার্িনু্ধরা্আমামক্িাকত্ওই্নামম। 
 
তুটম–আপটন্টলম টেমলন–? 
 
জরুটর্িযাপারিা্হমে,্আজ্সন্ধযা্বিলায্আটম্ওিা্বি টেলাম,্কারণ্আমার্একিা্
ধারণা্ টেল্ তুটম,্ রন্ এিং্ হারটমওন্ টহমপাটথফিামক্ মারার্আমগ্ চুটপচুটপ্ একিার্
হযাটিিমক্বি মত্োমি।্এিং্আমার্ধারণা্সটিক্টেল,্তাই্না? 
 
পাযচাটর্করমত্শুরু্করমলন্লুটপন,্তাটকময্আমেন্ওমির্টিমক।্ওর্পা্বথমক্ধুমলা্
উডমে। 
 
তুটম্হযমতা্বতামার্িািার্পুরমনা্জামািা্পমডটেমল্হযাটর 
 
জামািা্সম্পমকজ্আপটন্জামনন্কীভামি? 
 
ওিার্ টনমচ্ বে্ কতিার্ বজমসমক্ হাটরময্ বেমত্ বিম টে্ …্ িলমলন্ লুটপন,্ আিার্
অটস্থরভামি্হাত্নাডমলন।্টিষ্যিা্হমে্তুটম্েটি্অিৃিয্হওযার্জামািা্পমর্থামকা্
তিুও্ বতামামক্ওই্ মমরিাসজ্ মযামপ্ বি া্ োমি।্আটম্ বিম টে্ বতামরা্ মাি্ বপটরময্
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হযাটিমির্ কুটিমর্ বগে।্ টিি্ টমটনি্পর্ও ান্ বথমক্ বিটরময্এমল,্প্রাসামির্ টিমক্
আসে।্টকন্তু্এই্সময্বতামামির্সমি্আরও্একজন্টেল। 
 
কী?্িলল্হযাটর।্না্টেল্না? 
 
টনমজর্ বচা মক্আটম্ টিশ্বাস্করমত্পারটেলাম্ না,্ িলমলন্ লুটপন,্ত নও্পাযচাটর্
করমেন,্ হযাটরর্ িাধামক্ উমপষা্ করমলন।্ আটম্ বভমিটেলাম্ মযাপিা্ বিাধহয্ ভুল্
করমে।্ও্কীভামি্বতামামির্সমি্থাকমি? 
 
আমামির্সমি্বতা্বকউ্টেল্না!্িলল্হযাটর। 
 
এিং্তারপর্আটম্আমরকিা্টিেু্বি লাম,্বতামামির্টিমক্দ্রুত্এটগময্োমে,্নাম্
বল া্ সাইটরযাস্ ব্ল্যাক্ আটম্ বি লাম্ বতামামির্ সমি্ ওর্ সংঘষ্জ্ হমলা,্ বি লাম্
বতামামির্িুজনমক্বহামটপং্উইমলার্বভতমর্বিমন্টনময্োমে 
 
একজনমক!্টষপ্ত্স্বমর্িলল্রন। 
 
না,্রন,্িলমলন্লুটপন।্িুজনমক। 
 
পাযচাটর্থামামলন,্রন-এর্উপর্টিময্ঘুমর্এল্ওর্িৃটষ্ট। 
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বতামার্কী্মমন্হয্আটম্ইঁিুরিামক্বিট টন?্বসাজাসাপিা্প্রশ্ন্করমলন্লুটপন। 
 
কী?্িলল্রন।্এর্সমি্স্কযািাসজ-এর্আিার্কী্সম্পকজ? 
 
পুমরাপুটর,্িলমলন্লুটপন।্আটম্কী্ওিামক্বি মত্পাটর? 
 
ইতস্তত্করমে্রন,্তারপর্ বপািামকর্ বভতমর্হাত্ ঢুকামলা।্ বির্কমর্ টনময।্এল্
স্কযািাসজমক,্সাংঘাটতকভামি্েিফি্করমে্ও;্ওিার্লম্বা্বলজিা্ধমর্থাকল্রন্বেন্
পাটলময্না্বেমত্পামর।্ব্ল্যাক-এর্বকামল্উমি্িাঁডাল্কুকিযাংকস,্নরম্একিা্টহসস্
িব্দ্করল। 
 
রমনর্আরও্কামে্বগমলন্লুটপন।্স্কযািাসজ-এর্টিমক্তীক্ষ্ণ্িৃটষ্টমত্তাটকময্থাকমলন,্
বেন্িম্িন্ধ্কমর্রমযমেন। 
 
কী?্আিার্ িলল্ রন,্স্কযািাসজমক্আঁকমড্ ধমর্আমে,্ভয্ বপমযমে্ও।্আমার্এই্
ইঁিুরিার্সমি্এই্সমির্কী্সম্পকজ্থাকমত্পামর? 
 
ওিা্ইঁিুর্নয,্ভাঙা্গলায্হিাৎ্িমল্উিল্সাইটরযাস্ব্ল্যাক। 
 
কী্িলমত্চাইমো–অিিযই্ওিা্একিা্ইঁিুর 
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না,্ওিা্ইঁিুর্না,্িান্তস্বমর্িলমলন্লুটপন।্ওিা্জািুকর।্একজন্অযাটনমযাগাস,্িলল্
ব্ল্যাক,্নাম্টপিার্বপটট্টগ্রু। 
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মুরন, ওযামজমটই , পযািফুি এবিং িিংি 
 
টিশ্বাসয্কথািা্ওমির্মমন্ধরমত্কমযক্মুহূতজ্বলমগ্বগল।্হযাটর্ো্ভািটেল্টিক্তাই্
বেন্িলল্রন। 
 
আপনারা্িুজনই্মানটসক্বরাগী!্অটিশ্বাসয!্ষীণ্কমি্িলল্হারটমওন।্টপিার্বপটট্টগ্রু্
মৃত!্িলল্হযাটর।্ওই্ওমক্িার্িের্আমগ্হতযা্কমরমে!্ব্ল্যাক-এর্টিমক্আঙুল্তাক্
করল্হযাটর,্িযথায্ওর্মু িা্িাঁকা্হময্বগল। 
 
আটম্হতযা্করমত্বচমযটেলাম,্হলুি্িাঁতগুমলা্ট ঁটচময্িলল্ব্ল্যাক,্টকন্তু্টপিার্বসিার্
বিঁমচ্বগল্টকন্তু্এিার্আর্বসরকম্হমি্না্েটিও! 
 
স্কযািাসজ-এর্ টিমক্লাফ্ টিল্ ব্ল্যাক,্ টেিমক্ বমমঝমত্পডল্একিযাংকস;্ রমনর্ভাঙা্
পামযর্উপর্ব্ল্যাক-এর্ওজন্পডায্টচৎকার্কমর্উিল্বস। 
 
সাইটরযাস,্না!্ টচৎকার্করমলন্লুটপন,্সামমন্লাটফময্পমড্রমনর্কাে্বথমক্বিমন্
টনময্ বগমলন্ ব্ল্যাকমক,্ অমপষা্ কর!্ এভামি্ তুটম্ পার্ না–ওমির্ িুঝমত্ হমি্
আমামিরমক্িযা যা্করমত্হমি 
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আমরা্পমরও্িযা যা্করমত্পারি!্িাঁত্বির্কমর্িলল্ব্ল্যাক,্এ ন্লুটপনমকই্বঝমড্
বফলমত্ চাইমে,্ একিা্ হাত্ িাতামস্ থািা্ মারমে,্ স্কযািাসজমক্ ধরমত্ চাইমে,্ ওিা্
প্রাণপমণ্টচৎকার্করমে,্রন-এর্মু ্এিং্নাক্আঁচমড্পালািার্বচষ্টা্করমে। 
 
ওমির–সিটকেু্জানার্অটধকার্ রমযমে।্ হাঁপামেন্ লুটপন,্ ধমর্ রা ার্ বচষ্টা্করমেন্
ব্ল্যাকমক।্রন্ওিামক্পশু্টহমসমি্বরম মে!্ওর্সম্পমকজ্টকেু্টকেু্টিষ্য্রমযমে্বেিা্
এ নও্ আটম্ িুঝমত্ পারটে্ না!্ আর্ হযাটর–হযাটরমক্ বতামার্ সতযিা্ জানািার্ িায্
রমযমে,্সাইটরযাস! 
 
বজারাজুটর্করা্িন্ধ্করল্ব্ল্যাক,্েটিও্ওর্ফাঁকা্বচা ্িুমিা্টস্থর্হময্আমে্স্কযািাসজ-
এর্ উপর,্ রন-এর্কামডামনা,্আঁচডামনা্ এিং্ রক্তঝরা্ হামত্ িক্ত্কমর্ ধরা্আমে্
ওিা। 
 
টিক্আমে্ তাহমল,্ িলল্ ব্ল্যাক।্ ইঁিুরিার্ উপর্ বথমক্ বচা ্ সরামলা্ না।্ ওমির্ ো্
িলমত্চাও্িল।্টকন্তু্দ্রুত।্বে্হতযাকামণ্ডর্জনয্আমামক্বজল্ ািমত্হমযমে্আটম্
বসিা্এ ন্করমত্চাই। 
 
বতামরা্ িুজমনই্পাগল,্কাঁপা্স্বমর্িলল্রন,্ হযাটর্এিং্ হারটমওমনর্ টিমক্তাকাল্
সমথজমনর্জনয।্েমথষ্ট্হমযমে,্আটম্োটে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য রিজনাি অ্ব আজকাবান । জজ. জক. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিজ 

537 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

ভামলা্পািার্উপর্ভর্টিময্উমি্িাঁডািার্বচষ্টা্করল্রন,্এিার্লুটপন্তার্জািুর্
কাটিিাও্তুলমলন্স্কযািাসজ-এর্টিমক। 
 
আমার্কথা্বতামামির্শুনমতই্হমি্রন,্িান্ত্স্বমর্িলমলন্টতটন।্শুধু্শুনিার্সময্
টপিারমক্ভামলা্কমর্ধমর্রা মি। 
 
ও্ টপিার্নয,্ও্স্কযািাসজ!্ টচৎকার্করল্রন,্ইঁিুরিামক্সামমনর্পমকমি্ বঢাকামনার্
বচষ্টা্করমে,্টকন্তু্ইঁিুরিাও্বচষ্টা্করমে্েুমি্বিটরময্োিার;্িুমল্উিল্রন,্ভারসাময্
হাটরময্বফলল,্ওমক্ধমর্বফলল্হযাটর,্ টিোনায্িটসময্ টিল।্ব্ল্যাকমক্উমপষা্কমর্
হযাটর্টফরল্লুটপমনর্টিমক। 
 
বপটট্টগ্রুমক্মরমত্বিম মে্এমন্সাষী্বতা্রমযমে,্ও্িলল।্এক্রাস্তা্ভটতজ্বলাক 
 
ওরা্ো্বিম মে্িমল্বভমিমে,্আসমল্তা্বিম টন,্ককজি্স্বমর্িলল্ব্ল্যাক,্ত নও্ওর্
বচা ্স্কযািাসজ-এর্টিমক। 
 
সিাই্বভমিটেল্টপিারমক্বমমর্বফমলমে্সাইটরযাস,্িলমলন্লুটপন্মাথা্বনমড।্আটম্
টনমজও্টিশ্বাস্কমরটেলাম–আজ্রামত্মযাপিা্বি ার্আগ্পেজন্ত।্কারণ্মমরিাসজ্মযাপ্
ক নও্টমমথয্িমল্না–টপিার্বিঁমচ্রমযমে।্রন্ওমক্হামত্টনময্বরম মে,্হযাটর। 
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রমনর্ টিমক্তাকাল্ হযাটর,্ ওমির্ িৃটষ্ট্ টিটনময্ হমলা,্ নীরমি্ওরা্একমত্ হমলা্ বে্
ব্ল্যাক্এিং্লুটপন্িুজমনই্পাগল।্ওমির্গমের্বকান্অথজ্হয্না।্স্কযািাসজ্কী্কমর্
টপিার্বপটট্টগ্রু্হয?্বিষ্্পেজন্ত্হযমতা্আজকািান্সটতয্সটতয্ব্ল্যাক-এর্মনমকও্শুমষ্্
টনমযমে।্টকন্তু্লুটপন্বকন্ওর্সমি্হাত্টমটলমযমেন? 
 
কথা্ িমল্ উিল্ হারটমওন,্ কাঁপা্ টকন্তু্ িান্ত্ করার্ বচষ্টায,্ কিস্বর,্ বেন্ প্রমফসর্
লুটপনমক্টিশ্বাসমোগযভামি্কথা্িলামনার্জনয্বচষ্টা্করমে। 
 
টকন্তু্প্রমফসর্লুটপন্স্কযািাসজ্ ক নই্বপটট্টগ্রু্হমত্পামর্না্…্এিা্সতয্হমত্পামর্না,্
আপটন্জামনন্পামর্না 
 
বকন্পামর্না?্িান্ত্স্বমর্িলমলন্ লুটপন,্ বেন্উটন্ক্লাস্ টনমেন্এিং্ টিটন্ডমলামির্
বকান্সমসযায্পমড্হারটমওন্একিা্প্রশ্ন্কমরমে। 
 
কারণ্ টপিার্ বপটি্ েটি্ অযাটনমযাগাস্ হয্ তাহমল্ বলামক্ বতা্ বসিা্ জানমত্ পারমি।্
আমরা্ প্রমফসর্ মযাকামগানাগমলর্ সমি্ অযাটনমযাগী্ ক্লাস্ কমরটে।্ বহামওযাকজ্ করার্
সময্বিম টে–বে্সমস্ত্জািুকর্এিং্িাইটন্জীিজন্তুমত্রূপান্তটরত্হমত্পামর্তামির্
একিা্তাটলকা্মন্ত্রণালয্রষা্কমর্থামক;্একিা্বরটজিার্থামক্বে ামন্বল া্থামক্
বক্ টক্ জীমি্ পটরণত্ হমত্ পামর,্ ওমির্ টিমিষ্্ টচহ্নগুমলা্ টক্ টক্ এিং্আটম্ ওই্
বরটজিারিা্ বিম টে,্ এিং্ এই্ িতাব্দীমত্ মাত্র্ সাতজন্ অযাটনমযাগাস্ রমযমে,্ এিং্
বপটট্টগ্রুর্নাম্ও ামন্বনই 
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হারটমওমনর্বহামওযামকজর্প্রটত্পটরিম্বিম ্মমন্মমন্চমৎকৃত্হমত্োটেল্হযাটর,্
টকন্তু্সময্বপল্না,্প্রমফসর্লুটপন্বহমস্উিমলন। 
 
আিার্সটিক,্হারটমওন!্টতটন্িলমলন।্টকন্তু্মন্ত্রণালয্ক নই্জামন্না্বে্বহাগািজমস্
টতনজন্তাটলকা্োডা্অযাটনমযাগী্রমযমে। 
 
ওমিরমক্েটি্পুমরা্ঘিনািা্জানামতই্হয,্তমি্িলমত্থাক,্বরমাস,্িলল্ব্ল্যাক,্ওর্
িৃটষ্ট্ ত নও্ স্কযািাসজ-এর্ উপমর।্ িার্ িের্ ধমর্ আটম্ অমপষা্ কমর্ আটে,্ আর্
বিটিষণ্অমপষা্করি্না। 
 
টিক্আমে্টকন্তু্আমামক্বতামার্সাহােয্করমত্হমি্সাইটরযাস,্িলমলন্লুটপন,্আটম্
শুধু্জাটন্শুরুিা 
 
বথমম্বগমলন্লুটপন।্বপেমন্বজামর্কাঁচ্কাঁচ্িব্দ্বিানা্বগল।্কমষর্িরজািা্টনমজ্
টনমজই্ ুমল্বগল।্ওিার্টিমক্সকমলই্তাটকময্রমযমে।্এটগময্টগময্লুটপন্িাইমর্
বি মলন। 
 
ও ামন্বকউ্বনই। 
 
এই্জাযগািা্ভূতুমড!্িলল্রন। 
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না,্িলমলন্লুটপন,্ত নও্টিভ্রান্ত্িৃটষ্টমত্তাটকময্রমযমেন্িরজার্টিমক।্টিটকং্িাক্
ভূতুমড্নয্টচৎকার্এিং্গজজন্ো্বিানা্বেত্বসিা্আটমই্করতাম। 
 
বচাম র্উপর্বথমক্পাকা্চুলগুমলা্সরামলন্টতটন,্ভািমলন্এক্মুহূতজ,্তারপর্িলমত্
শুরু্করমলন,্এভামিই্সি্শুরু্হমযটেল–আমার্ওমযরউলফ্হওযার্মধয্ টিময।্এর্
টকেুই্হমতা্না্েটি্আমামক্না্কামডামত্এিং্আটম্েটি্ওরকম্বিাকা্না্হতাম 
 
ওমক্িান্ত্এিং্ক্লান্ত্বি ামে।্িাধা্ টিমত্োটেল্রন,্িি!্িলল্হারটমওন,্গভীর্
িৃটষ্টমত্লুটপনমক্বি টেল্বস। 
 
আমামক্ে ন্একিা্বনকমড্কামমডটেল্ত ন্আটম্ ুি্বোি্টেলাম।্আমার্িািা-মা্
অমনক্বচষ্টা্কমরটেমলন্টকন্তু্বস্সমময্এর্বকান্টচটকৎসা্টেল্না।্প্রমফসর্বেইপ্
আমার্জমনয্বে্বপািনিা্দতটর্কমরন্বসিা্হামলর্আটিষ্কার।্আমামক্ওিা্টনরাপত্তা্
বিয।্েটি্আটম্ পূটণজমার্আমগর্সপ্তামহ্ওিা্ াই,্এিং্রূপান্তমরর্সময্মমন্রাট ্
আমার্অটফমস্আটম্গুটিসুটি্ হময্পমড্ থাটক,্ টনরীহ্একিা্ বনকমড,্ চাঁিিা্আিার্
কমমত্শুরু্করার্জনয্অমপষা্কটর। 
 
ওই্বপািনিা্আটিষ্কামরর্আমগ্অিিয্মামস্একিার্আটম্পুমরা্িস্তুর্জg্মামন্মানুষ্্
বথমক্ বনকমডমত্ অথজাৎ্ ওমযরউলফ-এ্ রূপান্তটরত্ হময্ বেতাম।্ বহাগািজস-এ্ আসি্
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আমার্জনয্এিা্ টেল্অসম্ভি।্অনযানয্অটভভািকরা্ টনশ্চযই্চাইমতন্না্ বে্আমার্
সমি্তামির্বেমলমমমযরা্পডামিানা্করুক। 
 
তারপর্ িাম্বলমিার্ বহিমািার্ হময্ এমলন।্ উটন্  ুি্ সহানুভূটতিীল্ টেমলন।্ উটন্
িলমলন্েতটিন্পেজন্ত্আমরা্টকেু্সতকজতামূলক্িযিস্থা্টনমত্থাকি,্ততটিন্আমার্
সু্কমল্ না্ আসার্ বকান্ কারণ্ বনই্ িীঘজশ্বাস্ োডমলন্ লুটপন,্ এিার্ সরাসটর্ হযাটরর্
টিমক্ তাটকময্ িলমলন,্ কমযক্ মাস্ আমগ্ বতামামক্ িমলটেলাম,্ আটম্ বে্ িের্
বহাগািজস-এ্এমসটে্বস্িেরই্বহামটপং্উইমলা্গােিা্লাগামনা্হমযটেল।্সতয্কথািা্
হমে্এিা্লাগামনাই্হমযটেল্আটম্বহাগািজস-এ্এমসটেলাম্িমল।্এই্িাটডিা–্রুমিার্
চারটিমক্কাতরভামি্তাকামলন্ লুটপন,-এ ামন্আসার্ সুডি্পথিা–আমার্ িযিহামরর্
জনযই্ দতটর্ করা্ হমযমে।্ মামস্ একিার,্ আমামক্ প্রাসামির্ িাইমর্ এই্ জাযগায্
চুটপচুটপ্পাটিময্ বিযা্ হমতা,্রূপান্তমরর্জনয।্গােিা্ সুডমির্ মুম ্লাগামনা্ হমযটেল্
বেন্ওই্টিপিজনক্সমময্আমার্কামে্বকউ্আসমত্না্পামর। 
 
কাটহনীিা্ বকান্ টিমক্ োমে্ হযাটর্ ধরমত্ পারমে্ না,্ তারপরও্ মমনামোগ্ টিমযই্
শুনমে।্ লুটপমনর্ কিস্বর্ োডা্ আর্ বে্ িব্দ্ বিানা্ োমে্ বসিা্ হমে।্ স্কযািাসজ-এর্
ভীতসন্ত্রস্ত্টচৎকার। 
 
ওই্ টিনগুমলামত্ আমার্ রূপান্তর্ টেল-একিা্ ভযািহ্ রাত।্ ওমযরউলফ-এ্ রূপান্তর্
হওযা্  ুিই্ েন্ত্রণািাযক।্ মানুষ্্ বথমক্আটম্ টিটেন্ন্ হময্ বেতাম,্কামড্ টিমত্ হমতা্
আমামক,্আটম্ টনমজমকই্কামডাতাম,্আঁচডাতাম।্ িামমর্ বলামকরা্ টচৎকার্ শুনমতা,্
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িব্দ্শুনমতা,্ এিং্ ভািমতা্ বকান্ ভযািহ্অিরীটর্ রমযমে্এ ামন।্ গুজিিামক্ উমস্ক্
টিমতন্ িাম্বলমিার্ এ নও্এত্ িের্ পমরও্ িাটডিা্ টনস্তব্ধ,্ ত নও্ িামিাসীরা্ এর্
ধামর্কামে্আমসটন্… 
 
এই্রূপান্তর্হওযার্িযাপারটি্োডা্আমার্জীিমন্এত্  ুটি্আর্ক নও্ টেল্না।্
প্রথম্ িামরর্ মমতা্ আটম্ িনু্ধ্ বপলাম্ টতনজন্ ভাল্ িনু্ধ।্ সাইটরযাস্ ব্ল্যাক্ টপিার্
বপটট্টগ্রু্এিং্অিিযই,্বতামার্িািা্হযাটর–বজমস্পিার। 
 
আমার্ িনু্ধরা্ িুঝমত্পারত্ বে্ মামস্একিার্আটম্ বেন্ বকাথায্ চমল্ োই।্অমনক্
রকম্ গে্ ওমিরমক্আটম্ িলতাম্ িাটনময্ িাটনময।্আটম্ িলতাম্আমার্ মা্ অসুস্থ্
তামক্বি মত্বেমত্হয্ভয্বপতাম্ওরা্েটি্জানমত্পামর্আটম্টক,্তাহমল্আমার্
িনু্ধত্ব্তযাগ্করমি।্ টকন্তু,্ বতামার্ মমতাই,্ হারটমওন,্ওরাও্একটিন্সতযিা্জানমত্
পারল 
 
টকন্তু্ওরা্আমামক্বেমড্বগল্না।্শুধু্তাই্নয্ওরা্আমার্জমনয্এমন্একিা্টকেু্
করল্বেন্আমার্রূপান্তরিা্শুধু্সহজই্হমলা্না,্আটম্আমার্জীিমনর্বিষ্ঠ্সমমযর্
সন্ধান্বপলাম।্ওরা্টনমজরাও্অযাটনমযাগী্হময্বগল। 
 
আমার্িািাও?্িলল্হযাটর্টিটস্মত্হময। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য রিজনাি অ্ব আজকাবান । জজ. জক. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিজ 

543 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

হযাঁ,্ সটতযই,্ িলমলন্ লুটপন।্ টতন্িের্ বলমগটেল্ওমির্এিা্ টি মত।্ বতামার্ িািা্
এিং্সাইটরযাস্সু্কমলর্সিমচময্িুটদ্ধমান্োত্র্টেল,্এিং্ওরা্বসৌভাগযিান্টেল,্কারণ্
অযাটনমযাগামস্রূপান্তর্হওযা্ভুলও্হমত্পামর–বে্কারমণ্মন্ত্রণালমযর্পষ্বথমক্এর্
উপর্সি্সময্নজর্রা া্হয।্টকন্তু্বজমস,্এিং্সাইটরযামসর্কাে্বথমক্সাহামেযর্
িরকার্ পমডটেল্ টপিামরর।্ অিমিমষ্,্আমামির্ পঞ্চম্ িমষ্জর্ সময্ ওরা্ এিা্ টিম ্
বফলল।্বস্বোয্বেমকান্জীমি্রূপান্তটরত্হমত্পারত্ওরা। 
 
টকন্তু্এ্িযাপারিা্আপনামক্কীভামি্সাহােয্করল?্িলল্হারটমওন,্ওমক্টিভ্রান্ত্মমন্
হমে। 
 
মানুষ্্ টহমসমি্ওরা্ বেমন্আমার্সমি্থাকমত্পারত্ বতমটন্জম্ভ্ টহমসমিও্থাকমত্
পারত,্ িলমলন্ লুটপন।্ ওমযরউলফ্ শুধুমাত্র্ মানুমষ্র্ জনয্ টিপিজনক।্ বজমস-এর্
অিৃিয্হওযার্জামািা্গাময্চটডময্প্রমতযক্মামস্চুটপচুটপ্ওরা্প্রাসাি্বথমক্বিটরময্
আসত।্ এরপর্ ওরা্ রূপান্তটরত্ হমতা্ টপিার,্ সিমচময্ বোি,্ উইমলা্ গামের্
আেমণকারী্ িা াগুমলার্ ফাঁক্ গমল্ বভতমর্ চমল্ বেত।্ তারপর্ বিকমডর্ ওই্
জাযগািা্বচমপ্ধরত,্বেিা্ধরমল্গােিার্নডাচডা্িন্ধ্হময্োয।্এরপর্ওরা্সকমলই্
সুডি্ পমথ্ এমস্ আমার্ সমি্ বোগ্ টিত।্ ওমির্ প্রভামিই্ আটম্ টিমন্ টিমন্ কম্
টিপিজনক্ হমত্ লাগলাম।্ ওমির্ সমি্ ে ন্ থাকতাম্ ত ন্ মমন্ হমতা্ আমার্
িরীরিাই্শুধু্বনকমড্টকন্তু্মনিা্নয। 
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জলটি্কর্বরমাস,্িলল্ব্ল্যাক,্মুম ্এক্ধরমনর্ষুধাতজ্ ভাি্টনময্স্কযািাসজ-এর্টিমক্
তাটকময্রমযমে্বস। 
 
এই্বতা্ওটিমকই্োটে,্সাইটরযাস,্িলটে…্ততটিমন্আমামির্সকমলর্সামমনই্ ুিই্
উমত্তজনাকর্ সম্ভািনার্ দ্বার্  ুমল্ টগমযমে,্ কারণ্আমরা্ সিাই্ রূপান্তর্ হমত্ পাটর।্
এরপর্আমরা্ বিমরামত্ শুরু্করলাম।্ সু্কমলর্ মাি্ এিং্ িাম্ ঘুরমত্ শুরু্করলাম।্
সাইটরযাস্এিং্ বজমস্এত্ টিিাল্জন্তুমত্পটরণত্হমতা্ বেন্ওরা্ওমযরউলফিামক্
সামমল্রা মত্পারত।্আমরা্বহাগািজস-এর্চার্পাি,্মাি্এিং্হগসটমি্সম্পমকজ্েত্
টকেু্জাটন্আর্ বকউ্জামন্ টক্না্এভামিই্আমরা্এক্সময্এই্মমরিাসজ্মযাপিা্
দতটর্কটর,্আমামির্িাক্নামম্ওিার্ওপর্স্বাষর্কটর।্সাইটরযাস্পযািফুি্টহমসমি।্
টপিার্ওযামজমিইল্টহমসমি।্বজমস্প্রংস্টহমসমি। 
 
কী্ধরমনর্জন্তু–?্টজজ্ঞাসা্করল্হযাটর,্টকন্তু্মাঝ ান্বথমক্কথা্িলল্হারটমওন। 
 
তারপরও্ওমযরউলফ-এর্সমি্অন্ধকামর্ঘুমর্বিডামনা্ ুিই্টিপিজনক্টেল।্এমন্
েটি্হমতা্েটি্একজনমক্ফাঁটক্টিময্কাউমক্কামমড্টিত? 
 
এই্ টচন্তািা্ এ নও্আমামক্ বপময্ িমস,্ িলমলন্ লুটপন্ গম্ভীরভামি।্ অিিয্ এরকম্
ঘিনা্প্রায্ ঘমি্ বেত্আরটক।্পমর্আমরা্ওগুমলা্ টনময্ হাসাহাটস্করতাম।্আমরা্
ত ন্তরুণ্টেলাম,্টনটশ্চন্ত্আমামির্টনমজমির্িুটদ্ধমত্টনমজরাই্টিমভার। 
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মামঝ্মামঝ্আমার্মমন্অপরাধমিাধ্বজমগ্উিত,্িাম্বলমিামরর্টিশ্বাস্ভমির্অপরাধ্
টতটন্আমামক্বসই্সময্ভটতজ্কমরটেমলন্ে ন্বকান্বহিমািারই্করমতন্না,্এিং্
ওর্বকান্ধারণাই্টেল্না্বে্আমার্টনমজর্এিং্অনযমির্টনরাপত্তার্জমনয্টতটন্বে্
টনযম্বিমধ্টিমযটেমলন্আটম্বসিা্ভাঙটে।্টতটন্ক নই্জানমত্পামরনটন্আমার্টতন্
িনু্ধমক্আটম্ অধিধভামি্ অযাটনমযাগী্ িাটনমযটে।্ অিিয,্আমরা্ ে ন্ পরিতজী্ মামসর্
অটভোন্সম্পমকজ্পটরকেনা্করমত্িসতাম্ত ন্এ্অপরাধ্বিামধর্কথা্আমার্মমন্
থাকত।্এিং্এ নও্আটম্একই্রকম্আটে্…। 
 
িক্ত্হময্বগল্লুটপমনর্বচহারা,্তারপর্কিস্বমর্টনমজর্উপমর্টিরটক্ত্প্রকাি্কমর।্
এত্ িের্ ধমর্আটম্ টনমজর্ সমি্ েুদ্ধ্ কমর্ চমলটে,্ ভািটে্ সাইটরযাস্ বে্ একজন্
অযাটনমযাগাস্বসিা্িাম্বলমিারমক্িলা্উটচত্টক্না।্টকন্তু্আটম্িটলটন।্বকন?্কারণ্
আটম্  ুি্ টভতু।্িলমল্আটম্িাম্বলমিামরর্ টিশ্বাস্হারাতাম্এিং্তার্ টিশ্বাস্আমার্
কামে্ সিটকেু।্ টতটন্ আমামক্ োত্র্ টহমসমি্ এ ামন্ ভটতজ্ কমরমেন,্ আমামক্ একিা্
চাকটর্টিমযমেন্এিং্আটম্জাটন্আটম্ো্তার্জনয্ক নই্চাকটর্বপতাম্না।্আটম্
টনমজমক্বিাঝামত্চাইটেলাম,্ভমন্ডমিজ্ বথমক্বি া্কামলা্জািু্ টিময্সাইটরযাস্সু্কমল্
ঢুকমে,্এর্সমি্অযাটনমযাগাস্হওযার্বকান্সম্পকজ্বনই্একরকম্ভামি্বেইপ্আমার্
সম্পমকজ্িরািরই্সটিক্ধারণা্কমর্এমসমে। 
 
বেইপ?্রুক্ষ্ম্স্বমর্িলল্ব্ল্যাক,্প্রথম্িামরর্মমতা্স্কযািামরর্উপর্বথমক্বচা ্সটরময্
লুটপমনর্টিমক্তাকাল।্এর্সমি্বেইমপর্টক্সম্পকজ। 
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ওমতা্এ ামনই্সাইটরযাস,্ভাটর্স্বমর্িলমলন্লুটপন।্এ ামন্বসও্টিষকতা্করমে।্
হযাটর,্রন্এিং্হারটমওমনর্টিমক্তাকামলন্লুটপন। 
 
আমামির্ সমি্ সু্কমল্ লুটপনও্ টেল।্ আমার্ চাকটরর্ িযাপামর্ ও্ প্রিল্ টিমরাটধতা্
কমরমে।্ সি্ সময্ িাম্বলমিারমক্ িমল্ এমসমে্ আমামক্ টিশ্বাস্ করা্ োয্ না।্ ওর্
অিিয্েুটক্ত্রমযমে্…্একিার্সাইটরযাস্ওর্সমি্একিা্চালাটক্কমরটেল,্ওিা্ওমক্
প্রায্বমমর্বফমলটেল,্এর্সমি্আটমও্জটডত্টেলাম। 
 
ওর্জনয্ওিা্উপেুক্ত্িাটস্তই্ টেল,্ িাঁত্ বির্কমর্ িলল্ব্ল্যাক।্সি্সময্ চুটপচুটপ্
বোঁক্ বোঁক্করমতা,্আমরা্ টক্কটর্জানার্ বচষ্টা্করমতা্এিং্তমক্ক্তমক্ক্ টেল্েটি্
আমামিরমক্সু্কল্বথমক্িটহষ্কার্করা্োয 
 
প্রমতযক্ মামসই্ আটম্ বকাথায্ োই্ এ্ িযাপামর্ বেইপ্  ুিই্ উৎসুক্ টেল,্ িলমলন্
লুটপন।্আমরা্একই্ক্লামস্পডতাম্বতামরা্জান,্এিং্আমরা্পরস্পরমক্ ুি্বিটি্
পেেও্করতাম্ না।্ টিমিষ্্ কমর্ ও্ অপেে্করমতা্ বজমসমক।্ ঈষ্জাটিত,্ কুইটিচ্
টপমচ্বজমমসর্প্রটতভা্বিম ্োইমহাক,্একটিন্বেইপ্বিম ্বফলল্বে্মযািাম্পমমে্
আমামক্সমি্কমর্ বহামটপং্উইমলািার্কামে্ টনময্োমেন,্ত ন্আমার্রূপান্তমরর্
সময।্সাইটরযাস্বভমিটেল্বে্বেইপমক্েটি্িলা্হয্গামের্গুঁটডর্ টিমিষ্্জাযগায্
লম্বা্একিা্লাটি্টিময্চাপ্বিযা্হয্তাহমল্ও্আমামির্বপেন্বপেন্বেমত্পারমি,্
িযাপারিা্ওর্কামে্মজার্িমল্মমন্হমযটেল।্অিিযই্বেইপ্বচষ্টা্কমরটেল–েটি্বস্
এই্ িাটডিা্ পেজন্ত্ বপৌঁোমত্ পারত্ তাহমল্ ও্ একিা্ পুমরাপুটর্ ওমযরউলফ্ বি মত্

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য রিজনাি অ্ব আজকাবান । জজ. জক. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিজ 

547 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

বপত।্টকন্তু্বতামার্িািা,্সাইটরযামসর্কথা্শুনমত্বপমযটেল,্বসইমপর্বপেন্বপেন্
টগময্জীিমনর্ঝঁুটক্টনময্ওমক্বিমন্সটরময্টিমযটেল্অিিয্এরই্মমধয্সুডমির্প্রামন্ত্
আমামক্ বি মত্ বপমযটেল্ বেইপ।্ িাম্বলমিার্এ্ িযাপামর্কাউমক্ িলার্জনয্ ওমক্
টনমষ্ধ্করমলন,্টকন্তু্ত ন্বথমক্ও্জানমত্বপমরটেল্আমার্আসল্রূপ। 
 
তাহমল্এ্কারমণই্বেইপ্আপনামক্পেে্কমরন্না,্ধীমর্ধীমর্িলল্হযাটর,্কারণ্
উটন্বভমিটেমলন্বে্এই্তামািািার্সমি্আপটনও্জটডত্রমযমেন? 
 
টিক,্বপেন্বথমক্িীতল্একিা্কি্টিদ্রূপ্করল। 
 
বসমভরাস্বেইপ্গা্ বথমক্অিৃিয্হওযার্জামািা্  ুমল্ বফলমলন,্তার্জািুর্কাটিিা্
সরাসটর্লুটপমনর্টিমক্তাক্করা। 
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 িজ ভমেমমটজি িাকি 
 
টচৎকার্কমর্উিল্হারটমওন।্লাটফময্উিল্ব্ল্যাক।্বেন্একিা্িড্ধরমনর্দিিুযটতক্
িক্ব মযমে,্এমনভামি্লাটফময্উিল্হযাটর। 
 
এিা্ আটম্ বহামটপং্ উইমলার্ টনমচ্ বপমযটে,্ জামািা্ একটিমক্ েুঁমড্ টিময্ িলমলন্
বেইপ,্জািুর্কাটিিা্লুটপমনর্িুমকর্টিমক্ধরা্রমযমে।্এিা্ ুিই্প্রমযাজনীয,্পিার,্
বতামামক্ধনযিাি। 
 
একিু্ হাঁপামেন্ বেইপ,্ টকন্তু্ তার্ বচহারায্ টিজযীর্ ভাি।্ বতামরা্ টনশ্চযই্ ভািে্
এ ামন্ আটম্ কী্ কমর্ এলাম?্ িলমলন্ টতটন,্ বচা ্ চকচক্ করমে।্ এইমাত্র্ আটম্
বতামার্অটফমস্টগমযটেলাম্লুটপন।্আজ্রামত্বপািনিা্ব মত্ভুমল্টগমযটেমল,্আটম্
এক্পাত্র্সমি্টনময্এমসটে।্এিং্ ুিই্বসৌভাগয্মামন্আমার্জনয্বসৌভাগয।্বতামার্
বিমস্কর্উপমর্একিা্মযাপ্পমডটেল।্এক্নজর্ওিা্বিম ই্আমার্আর্টকেু্জানার্
প্রমযাজন্পডল্না।্এই্পথ্ধমরই্বতামামক্েুিমত্বি লাম,্িৃটষ্টর্িাইমর্চমল্বগমল্
তুটম। 
 
বসমভরাস–্লুটপন্িলমত্শুরু্কমরটেমলন,্ওমক্থাটমময্টিমলন্বেইপ। 
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আটম্কতিার্ বহিমািারমক্ িমলটে্ বে্ তুটম্ বতামার্ পুরমনা্ িনু্ধ্ ব্ল্যাকমক্প্রাসামির্
বভতমর্আসমত্সাহােয্করে,্এিং্এই্বে্তার্প্রমাণ।্আটম্স্বমেও্ভািমত্পাটরটন্
বে্এই্পুরমনা্জাযগািাযই্আিার্িযিহার্করার্সাহস্বতামার্হমি 
 
বসমভরাস,্তুটম্একিা্ভুল্করে,্িলল্লুটপন,্গলার্স্বমর্জরুটর্ভাি।্তুটম্সি্টকেু্
এ নও্ বিানটন–আটম্ িযা যা্ করমত্ পাটর–সাইটরযাস্ এ ামন্ হযাটরমক্ হতযা্ করমত্
আমসটন– 
 
আজ্রামত্আরও্িুজন্আজকািামন্োমি,্িলমলন্বেইপ,্উন্মামির্মমতা্ওর্িৃটষ্ট।্
িযাপারিা্িাম্বলমিার্টকভামি্িহণ্কমরন্বি ার্ইো্রইল্আমার 
 
উটন্িরািরই্ টিশ্বাস্করমতন্ বে্ তুটম্ বমামিই্ টিপিজনক্নও,্ িুঝমত্পারে্ লুটপন্
একিা্বপাষ্য্ওমযরউলফ  
 
বিাকা্ বকাথাকার,্ িলমলন্ লুটপন্ নরম্ স্বমর।্ সু্কমলর্ সমযকার্ বকান্ রাগ্ একজন্
টনমিজাষ্্মানুষ্মক্আজকািামন্পািামনার্জনয্কী্েমথষ্ট? 
 
িযাং!্সরু,্সামপর্মমতা্রটি্বেইমপর্জািুর্কাটির্মাথা্বথমক্বিটরময্লুটপমনর্মু ,্
কটি্এিং্বগাডাটলর্চারটিমক্বপটচময্ধরল;্ভারসাময্হাটরময্বমমঝমত্পমড্বগমলন্
লুটপন,্নডমত্পারমেন্না।্টষপ্ত্গজজমন্বেইমপর্টিমক্ঝাঁটপময্পডমত্োটেল্ব্ল্যাক,্
টকন্তু্ওর্িুই্বচাম র্মাঝ ামন্জািুর্কাটিিা্তাক্কমর্বেইপ্িলমলন 
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শুধু্একিা্অজুহাত্িাও,্ টফসটফস্কমর্িলমলন্বেইপ।্আমামক্একিা্সুমোগ্শুধু্
িাও,্প্রটতজ্ঞা্করটে্আটম্এিা্করি। 
 
পাথমরর্মমতা্টনথর্িাঁটডময্িলল্ব্ল্যাক।্িুটি্মুম র্মমধয্বকানটিমত্বিটি্ঘৃণা্িলা্
মুিটকল। 
 
হযাটর্িাঁটডময্রমযমে,্বেন্অিি্হময্বগমে্িরীর,্িুঝমত্পারমে্না্টক্করমি্কামক্
টিশ্বাস্করমি।্ বচা ্ ঘুটরময্রন্এিং্হারটমওমনর্ টিমক্তাকাল।্রনমক্ওর্মমতাই্
টিভ্রান্ত্বি ামে,্ত নও্স্কযািাসজমক্পমকমি্ধমর্রা ার্জনয্বচষ্টা্চাটলময্োমে্বস।্
হারটমওন,্প্রমফসর্বেইমপর্ টিমক্একিা্অটনটশ্চত্পিমষপ্িাটডময্িলল,্শ্বাসরুদ্ধ্
স্বমর,্প্রমফসর্বেইপ–েটি্আমরা্ওর্কথা্শুটন্তাহমল্বতা্বকান্ষটত্বনই,্তাই্না? 
 
টমস্ বিঞ্জার,্ তুটম্ বতা্ এমটনমতই্ সু্কল্ বথমক্ সামটযকভামি্ ির াস্ত্ হময্ োমি,্ থুথু্
বফলমলন্ বেইপ।্ তুটম,্ পিার্ এিং্ উইজটল্ টনটষ্দ্ধ্জাযগায্ চমল্ এমসমো,্ একজন্
সাজাপ্রাপ্ত্ ুটন্এিং্একিা্ওমযরউলমফর্সমি।্জীিমন্একিামরর্জনয্অন্তত,্মু িা্
িন্ধ্রা । 
 
টকন্তু্েটি–েটি্বকান্ভুল্হময্োয। 
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মু ্িন্ধ্কর,্হতোডা্বমময!্টচৎকার্কমর্উিমলন্বেইপ,্হিাৎ্তামক্টিমিহারা্মমন্
হমলা।্ বেিা্ বিাঝ্ না্ বসিা্ টনময্কথা্ িমলা্ না!্ ব্ল্যাক-এর্ মুম র্ তাক্করা্ জািুর্
কাটির্মাথা্বথমক্কমযকটি্সু্কটলি্বিটরময্এল।্চুপ্কমর্বগল্হারটমওন। 
 
প্রটতমিাধ্সি্সমযই্মধুর্হয,্ব্ল্যাক-এর্টিমক্তাটকময্িলমলন্বেইপ।্কতিার্বে্
আটম্আিা্কমরটে্আটমই্হযমতা্বতামামক্ধরমত্পারি 
 
তামািািা্ আিার্ বতামার্ সমিই্ হমে্ বসমভরাস,্ পাল্টা্ জিাি্ টিল্ ব্ল্যাক।্ েতষণ্
পেজন্ত্ ওই্ বেমলটি্ ওর্ ইঁিুরিামক্ প্রাসামির্ টিমক্ টনময্ োয–্ রন-এর্ টিমক্ মাথা্
কঁকাল্বস,–আটম্িান্তভামি্সমি্সমি্োি 
 
প্রাসাি্পেজন্ত?্মধুর্স্বমর্িলমলন্বেইপ।্আমার্মমন্হয্না্অতিূর্পেজন্ত্আমামির্
বেমত্ হমি।্ এিুকু্ শুধু্ করা্ িরকার,্ উইমলার্ বভতর্ বথমক্ বিটরময্ টিমমন্টারমির্
িাকমত্হমি,্ব্ল্যাক্িলমতই্হমে্ওরা্বতামামক্বি মল্ ুটিই্হমি 
 
ব্ল্যাক-এর্মু ্বথমক্সি্রক্ত্সমর্বগল। 
 
বতামামক্আমার্কথা্শুনমতই্হমি,্কঁটকময্উিল্বস।্ওই্ইঁিুরিা–ওই্ইঁিুরিামক্বি  
 
টকন্তু্ বেইপ-এর্ বচাম ্ ত ন্ উন্মামির্ িৃটষ্ট।্ এরকম্ হযাটর্ আমগ্ ক নও্ বিম টন।্
সকল্েুটক্তর্িাইমর্বেন্চমল্বগমে। 
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চমল্এমসা্সিাই,্িলমলন্ বেইপ।্আঙুল্ টিময্ তুটড্িাজামলন,্ লুটপনমক্ বিমধ্রা া্
রটিগুমলার্ প্রান্ত্ তার্ হামত্ চমল্ এল।্ ওমযরউলফিামক্ আটম্ বিমন্ টনময্ োটে।্
সম্ভিত্টিমমন্টাররাও্ওমক্বি মল্ ুটি্হমি 
 
টক্করমে্ টনমজই্ টকেু্ িুমঝ্ওিার্আমগ্হযাটর্ টতন্পিমষমপ্কষিা্বপটরময্িরজা্
িন্ধ্কমর্িাডঁাল। 
 
সামমন্ বথমক্ সমর্ িাঁডাও্ পিার,্ এরই্ মমধয্ তুটম্ অমনক্ ঝামমলায্ পমডমে,্ িাঁত্
ট ঁটচময্িলমলন্বেইপ।্েটি্আটম্বতামামক্িাঁচামনার্জমনয্এ ামন্না্আসতাম। 
 
প্রমফসর্লুটপন্এ্িের্আমামক্অন্তত্একিিার্হতযা্করমত্পারমতন,্িলল্হযাটর।্
িহুিার্আটম্তার্সমি্একাকী্ টেলাম,্ টিমমন্টার্ টিমরাধী্ক্লাসও্কমরটে।্েটি্ টতটন্
ব্ল্যাকমক্সাহােযই্করমিন্তাহমল্ত ন্আমামক্বমমর্বফলমলন্না্বকন? 
 
একিা্ওমযরউলফ-এর্মাথা্টকভামি্কাজ্কমর্আমামক্বসিা্িযা যা্করমত্িমলা্না,্
ধারামলা্স্বমর্িলমলন্বেইপ।্সামমন্বথমক্সমর্িাডঁাও। 
 
আপনার্ জনয্ িুঃ ্ হয!্ টচৎকার্ কমর্ উিল্ হযাটর।্ শুধুমাত্র্ সু্কমল্আপনামক্ বিাকা্
িানামনা্হমযটেল্িমল্আপটন্ওমির্কথািাও্শুনমিন 
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চুপ্কমরা!্আমামক্এইভামি্কথা্িলমি্না!্রামগ্কাঁপমেন্বেইপ,্আমরা্বিটি্উন্মাি্
মমন্ হমে্ তামক।্ বেমন্ িাপ্ বতমটন্ িযািা,্ পিার!্ এইমাত্র্ আটম্ বতামার্ জীিন্
িাঁচালাম,্ হাঁিু্ বগমড্ আমামক্ তার্ জনয্ বতামার্ ধনযিাি্ জানামনা্ উটচত!্ মমন্ হয্
বতামামক্ ওরা্ বমমর্ বফলমলই্ টিক্ হমতা!্ বতামার্ িািার্ মমতাই্ মারা্ বেমত্ তুটম,্
ব্ল্যাকমক্অটিশ্বাস্কমর্ভুল্করে্টক্না্বভমি-এ ন্আমার্পথ্বথমক্সমর্িাঁডাও্না্
হযমতা্আটম্বতামামক্িাধয্করি!্সমর্িাঁডাও্পিার! 
 
মুহূমতজর্ মমধয্ মনটস্থর্ কমর্ বফলল্ হযাটর।্ বেইপ্ সামমন্ পিমষপ্ বিযার্ আমগই্
টনমজর্জািুর্কাটিিা্উপমর্তুলল্বস। 
 
এক্সমপটলযামজাস!্ টচৎকার্ করল–টকন্তু্ ওই্ একমাত্র্ িযটক্ত্ নয্ বে্ টচৎকারিা্ করল।্
একিা্টিমস্ফারণ্হমলা,্িরজার্কজা্পেজন্ত্নমড্বগল!্মাটি্বথমক্উপমর্উমি্বগমলন্
বেইপ্ সমজামর্ টগময্ বিযামল্ আেমড্ পডমলন,্ তারপমর্ গটডময্ পডমলন্ বমমঝমত,্
চুমলর্টনচ্বথমক্রমক্তর্একিা্ষীণ্ধারা্বিটরময্এমসমে। 
 
ঘুমর্ বি ল্ হযাটর।্ টিক্ ওই্ মুহূমতজ্ রন্ এিং্ হারটমওন্ একইভামি্ বেইপমক্ টনরস্ত্র্
করার্ বচষ্টা্ কমরটেল।্ বেইপ-এর্ জািুর্ কাটিিা্ উপমরর্ টিমক্ উমড্ টগময্ টিোনার্
পামি্কিযাংকস-এর্পামি্পডল। 
 
বতামামির্ ওিা্ করা্ উটচত্ হযটন,্ িলল্ ব্ল্যাক,্ হযাটরর্ টিমক্ তাটকময।্ ওমক্আমার্
হামত্বেমড্বিযা্উটচত্টেল। 
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ব্ল্যাক-এর্ বচাম র্ টিমক্ তাকাল্ না্ হযাটর।্ এ ন্ পেজন্ত্ ও্ টনটশ্চত্ নয্ কাজিা্ টিক্
হমযমে্টক্না। 
 
আমরা্একজন্টিষকমক্আেমণ্কমরটে্আমরা্ টিষকমক্আেমণ্কমরটে ্ ফঁুটপময্
উিল্হারটমওন,্প্রাণহীন্বেইপ-এর্টিমক্ভযাতজ্বচাম ্তাটকময।্ওহ্্আমরা্বে্কত্
মুিটকমল্পডি– 
 
লুটপন্বচষ্টা্করমেন্িাধন্টেঁমড্বিটরময্আসমত।্ঝঁুমক্িাঁধন্ ুমল্টিল্ব্ল্াক।্বসাজা্
হময্িাঁডামলন্লুটপন,্হাত্ঘষ্মে্বে ামন্িাধা্টেল। 
 
ধনযিাি্হযাটর,্িলমলন্টতটন। 
 
আটম্এ নও্িলটে্না্বে্আপনামির্আমরা্টিশ্বাস্কটর,্পাল্টা্িলল্হযাটর। 
 
তাহমল্ এ ন্ টকেু্ প্রমাণ্ বিযার্ সময্ এমসমে,্ িলল্ ব্ল্যাক।্ এই্ বে্আমার্ হামত্
টপিারমক্িাও।্এ নই। 
 
িুমকর্কামে্সমজামর্স্কযািাসজমক্ধমর্থাকল্রন। 
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টক্বপমযমো,্িুিজল্স্বমর্িলল্ও।্তুটম্টক্আজকািান্বথমক্পাটলময্এমসমো্শুধুমাত্র্
স্কযািাসমক্মারার্জনয?্মামন্আটম্িলমত্চাইটে্…মু ্তুমল্হযাটর্আর্হারটমওমনর্
কামে্বেন্সমথজন্চাইল।্বিি,্বপটট্টগ্রু্না্হয্ইঁিুমর্রূপান্তটরত্হমত্পামর–লষ্লষ্
ইঁিুর্ রমযমে–আজকািামনর্ বভতমর্আিক্ বথমক্ ও্ কীভামি্ জানমি্ বকান্ ইঁিুরিাই্
বপটট্টগ্রু? 
 
িুঝমত্পারে্সাইটরযাস,্এিা্টকন্তু্একটি্েুটক্তসিত্প্রশ্ন,্িলমলন্লুটপন,্ঘুমর্িাঁটডময্
ব্ল্যাকমক্প্রশ্ন্করমলন,্তুটম্কীভামি্িুঝমত্পারমল্ও্বকাথায্রমযমে? 
 
থািার্মমতা্বি মত্ওর্একিা্হাত্বপািামকর্বভতমর্ঢুকামলা্ব্ল্যাক,্বির্কমর্টনময্
এমলা্কুচকামনা্একিা্কাগমজর্িুকরা,্ওিামক্সমান্করল,্এিার্বমমল্ধরল্সিাই্
বেন্বি মত্পায। 
 
গত্ িীমষ্ম্ বিইটল্ প্রমফি-এ্ প্রকাটিত্ রনমির্ পাটরিাটরক্ েটি্ ওিা,্ এিং্ রন-এর্
কাঁমধর্উপর্ওই্বে্স্কযািাসজ। 
 
টকন্তু্তুটম্এিা্বপমল্কীভামি?্প্রশ্ন্করমলন্লুটপন,্বেন্িজ্রাহত্হমযমে। 
 
ফাজ,্িলল্ব্ল্যাক।্গত্িের্ে ন্আজকািান্পটরিিজমন্এমসটেল্ত ন্আমামক্ওিা্
টিমযটেল।্এিং্ এই্ বে্ টপিার,্ প্রথম্ পাতায্ বেমলিার্কাঁমধর্ উপমর্ বিম ই্আটম্
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টচনমত্ বপমরটে্…্কতিার্না্ বিম টে্ওমক্রূপান্তটরত্হমত?্এিং্কযাপিমন্ বল া্
টেল্বেমলিা্বহাগািজস-এ্টফমর্োমে।্বে ামন্হযাটর্রমযমে্…। 
 
বহ্ঈশ্বর,্আমস্ত্আমস্ত্িলমলন্লুটপন,্েটিমত্স্কযািাসজমক্বিম ।্ওর্সামমনর্পা। 
 
ওর্সামমন্পা্কী?্একগুমযর্মমতা্প্রশ্ন্করল্রন। 
 
সামমনর্পাময্ওর্একিা্আঙুল্বনই,্িলল্ব্ল্যাক। 
 
টনশ্চয,্ লুটপন্ টনঃশ্বাস্ োডমলন,্  ুি্ সহজ্ …্ অসাধারণ্ ও্ টনমজই্ ওিা্ বকমি্
বফমলটেল? 
 
রূপান্তটরত্ হওযার্ টিক্আমগ,্ িলল্ ব্ল্যাক।্ ওমক্ ে ন্আটম্ িামগ্ বপমযটেলাম,্ ও্
টচষ্কার্কমর্রাস্তার্সমস্ত্বলাকমক্জানািার্বচষ্টা্কমরমে্বে্আটম্টলটল্এিং্বজমস-
এর্ সমি্ বিঈমাটন্ কমরটে।্ এিং্ ওমক্ ধার্ আমগই,্ জািুর্ কাটিিা্ টিময্ টনমজর্
বপেমনর্ রাস্তািামক্ িুভাগ্ কমর্ বফমলটেল্ ও,্ টিি্ টফমির্ মমধয্ োরা্ টেল্ তামির্
সকলমক্ বমমর্ বফমলটেল।্ এরপর্ অনযানয্ ইঁিুমরর্ সমি্ সুযমযমরমজর্ পাইমপর্ মধয্
টিময্পাটলময্টগমযটেল। 
 
রন,্ বতামরা্কী্ক নই্শুনমত্পাওটন?্িলমলন্ লুটপন।্ টপিামরর্ বে্অংিিা্পাওযা্
টগমযটেল্বসিা্হমে্ওর্আঙুল। 
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বি ,্এমনও্বতা্হমত্পামর্বে্অনয্ বকান্ইঁিুমরর্সমি্স্কযািাসজ্মারামাটর্কমরটেল্
অথিা্ওইরকম্টকেু!্আমামির্পটরিামর্ও্বতা্অমনক্টিন্ধমর্রমযমে,্তাই্না 
 
িার্িের,্টিক্তাই,্িলমলন্লুটপন।্বতামার্কী্ক নই্মমন্হযটন্এতটিন্ধমর্ও্
বিঁমচ্রমযমে্বকন? 
 
আমরা–আমরা্ওর্ভামলা্েত্ন্টনমযটে!্িলল্রন। 
 
েটিও্এই্ মুহূমতজ্ ওমক্  ুি্ভামলা্ বি ামে্না,্ তাই্ না?্ িলমলন্ লুটপন।্ মমন্ হয্
ে ন্ বথমক্ও্শুমনমে্ বে্সাইটরযাস্পাটলময্ বগমে্ত ন্ বথমকই্ওর্ওজন্কমমত্
শুরু্কমরমে্… 
 
ওই্পাগলা্ টিডালিার্ভময!্িলল্রন,্কুকিযাংকস-এর্টিমক্মাথা্কঁটকময,্ টিোনায্
িমস্ওিা্ত নও্আমস্ত্আমস্ত্িব্দ্করমে। 
 
হযাটর্ভািল,্এিা্টিক্না্কিযাংকসমক্বি ার্আমগ্বথমকই্স্কযািাসমক্অসুস্থ্লাগটেল্
ে ন্রনরা্টমসর্বথমক্টফমর্এমসমে্ে ন্বথমক্ব্ল্যাক্কারাগার্বভমঙ্পাটলমযমে্… 
 
এই্ টিডালিা্ পাগল্ না,্ ককজি্ গলায্ িলল্ ব্ল্যাক।্ হাড্ টজরটজমর্ হাত্ িাটডময্
কুকিযাংকস-এর্ পিমী্ মাথািায্ চাপড্ টিল।্ আটম্ েত্ টিডাল্ বিম টে্ এর্ বচময্
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িুটদ্ধমান্আর্একটিও্ বনই।্ও্ মুহূমতজর্মমধযই্ টপিারমক্ টচনমত্ বপমরটেল।্এিং্ও্
ে ন্আমামক্বি ল্ত ন্িুঝমত্বপমরটেল্আটমও্বকান্কুকুর্নই।্ত ন্বথমকই্ও্
আমামক্টিশ্বাস্করমতা।্অিমিমষ্্ওমক্বিাঝামত্বপমরটেলাম্আটম্টক্চাইটে,্তারপর্
বথমক্আমামক্সাহােয্করমে্ও। 
 
কী্িলমত্চাইমো্তুটম?্এক্টনঃশ্বামস্িলল্হারটমওন। 
 
ও্আমার্ কামে্ টপিারমক্ টনময্আসার্ বচষ্টা্ কমরমে,্ টকন্তু্ পামরটন্ …্আমার্ জনয্
টিটফন্ডর্ িাওযামর্ বঢাকার্ পাসওযািজ্ চুটর্ কমরমে্ আমার্ েিুর্ মমন্ পডমে্ একিা্
বেমলর্টিোনার্পামির্বিটিল্বথমক্ওগুমলা্চুটর্কমরটেল্বস 
 
ো্শুনমে্তামত্হযাটরর্মমন্হমে্ওর্মাথা্আর্কুলামে্না।্অটিশ্বাসয্টকন্তু্তারপরও 
 
টকন্তু্ো্টকেু্ঘিটেল্টপিার্বসিা্িুমঝ্বফমলটেল,্বস্কারমণ্পাটলমযও্টগমযটেল্এই্
টিডালিা-এমক্বতামরা্কুকিযাংকস্িামকা?–আমামক্িলল্কাপমডর্উপর্রমক্তর্িাগ্
বরম ্পাটলমযমে্টপিার্মমন্হয্ও্টনমজই্টনমজমক্কামমড্রক্ত্বির্কমরমে্…টকন্তু,্
টনমজর্টমথযা্মৃতুয্সম্পমকজ্ব লািা্একিারই্কামজ্বলমগটেল। 
 
কথাগুমলা্বেন্হযাটরর্িৃটষ্ট্ ুমল্টিল। 
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ও্টনমজর্মৃতুয্সম্পমকজ্টমথযা্ধারণা্টিল্বকন?্টষপ্ত্হময্টজমজ্ঞস্করল্ও।্কারণ্ও্
জানত্তুটম্বেমন্আমার্িািা-মামক্হতযা্কমরমে্বতমটন্ওমকও্হতযা্করমি! 
 
না,্িলমলন্লুটপন।্হযাটর 
 
এ ন্তুটম্ওমক্বিষ্্করার্জনয্এমসমে! 
 
হযাঁ,্এমসটে,্িলল্ব্ল্যাক,্স্কযািাসজ-এর্টিমক্ঘাতমকর্িৃটষ্টমত্তাকাল। 
 
তাহমল্আমার্ বতা্উটচত্ টেল্ বেইপমক্ বতামামক্ বিষ্্করমত্ বিযা!্ টচৎকার্করল্
হযাটর। 
 
হযাটর,্দ্রুত্ িলমলন্ লুটপন,্ তুটম্ িুঝমত্ পারে্ না?্ সিসময্ তুটম্ বভমি্এমসমে্ বে্
সাইটরযাসই্ বতামার্ িািা-মার্ সমি্ বিঈমাটন্ কমরমে,্ এিং্ টপিার্ ওমক্  ুঁমজ্ বির্
কমরমে।্টকন্তু্িুঝমত্পারে্না্আসল্ঘিনািা্উমল্টা?্টপিারই্বতামার্িািা-মার্সমি্
বিঈমাটন্কমরমে–সাইটরযাস্ওমক্ ুঁমজ্ধরিার্বচষ্টা্কমরমে। 
 
এিা্সটতয্নয!্হযাটর্বজামর্টচৎকার্কমর্উিল।্ওই্বতা্টেল্ওমির্বগাপন–রষক!্
এই্কথা্ও্িমলমে্আপটন্আসার্আমগ,্ও্ টনমজই্িমলমে্ওই্আমার্িািা-মামক্
বমমরমে! 
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ব্ল্যাক-এর্ টিমক্ টনমিজি্করমে্হযাটর,্মাথা্নাডমে্ব্ল্যাক,্ওর্গভীর্ বচা ্ িুমিা্হিাৎ্
উজ্জ্বল্হময্উিল। 
 
হযাটর্ আটম্ ওমির্ বমমর্ বফমলটে্ িলা্ োয,্ অনুতপ্ত্ স্বমর্ িলল্ বস।্ বিমষ্র্ টিমক্
আটমই্ টলটল্এিং্ বজমসমক্ িুটঝমযটেলাম্ বেন্আমার্িিমল্ টপিারমক্িযিহার্কমর্
ওমির্বগাপন–রষক্টহমসমি্আমারই্বিাষ্,্আটম্জাটন্…্বে্রামত্ওরা্মারা্বগল,্
আটম্ টপিার-এর্ টনরাপত্তার্ িযাপামর্ ব াঁজ ির্ টনমত্ টগময্ বি লাম্ ওর্ লুকমনার্
জাযগায্বস্বনই।্এিং্বস ামন্ধ্বস্তাধ্বটস্ত্হওযার্ওর্বকান্লষণও্টেল্না।্আমার্
কামে্িযাপারিা্বেন্ ুি্সহজ্মমন্হমলা্না।্আটম্ভয্বপমযটেলাম।্বিটরমযই্বসাজা্
বতামামির্িাটডর্ টিমক্রওনা্হলাম্এিং্ে ন্ বতামামির্ টিধ্বস্ত্িাটড্এিং্তামির্
মৃতমিহগুমলা্বি লাম্ত ন্িুঝমত্পারলাম্টপিার্টক্সিজনাি্কমরমে্এিং্আটম্টক্
করলাম। 
 
গলার্স্বর্কান্নায্িুমজ্এমলা্ব্ল্যাক-এর।্ঘুমর্িাঁডাল্বস। 
 
েমথষ্ট্ হমযমে,্ িলমলন্ লুটপন,্ ওর্ গলার্ স্বমর্ িৃঢ়্ একিা্ ভাি,্ বেিা্ ক নই্আমগ্
বিামনটন্হযাটর।্একিা্ টনটশ্চত্উপায্আমে্প্রমাণ্করার,্আসমল্ টক্হমযটেল।্রন,্
আমামক্ওই্ইঁিুরিা্িাও। 
 
েটি্আটম্টিই্তাহমল্ওমক্টনময্করমি?্আডষ্ট্রন্টজজ্ঞাসা্করল। 
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ওমক্স্বমূটতজ্ধারণ্করমত্িাধয্করি,্িলমলন্লুটপন।্েটি্বস্সটতয্ইিুঁর্হয,্তাহমল্
এমত্ওর্বকান্ষটত্হমি্না। 
 
ইতস্তত্করমে্রন,্অিমিমষ্্স্কযািাসজমক্িাটডময্ধরল,্লুটপন্টনমলন্ওিামক।্অটিরাম্
টচ্ টচ্করমে্ইঁিুরিা,্েিফি্করমে,্এটিক্ওটিক্ঘুরমে,্ওর্ষুমি্ বচা ্ িুমিা্ বেন্
বিটরময্আসমত্চাইমে্বকাির্বথমক। 
 
সাইটরযাস,্তুটম্দতটর?্িলমলন্লুটপন। 
 
এরই্মমধয্টিোনার্উপর্বথমক্বেইপ-এর্জািুর্কাটিিা্হামত্টনমযমে্ব্ল্যাক।্লুটপন্
এিং্েিফি্করা্ইঁিুরিার্কামে্চমল্এল্বস,্হিাৎ্মমন্হমলা্ওর্বভজা্বচা ্িুমিা্
বেন্মুম র্উপর্জ্বলমে। 
 
এক্সমি?্িান্ত্স্বর্ব্ল্যাক-এর। 
 
আমার্তাই্ মমন্ হমে,্ িলমলন্ লুটপন,্এক্ হামত্স্কযািাসমক্িক্ত্ধমর্অনয্ হামত্
জািুর্কাটিিা্তুলমলন।্টতন্িলার্সমি্সমি।্এক–িুই–টতন! 
 
িুমিা্জািুিণ্ড্বথমকই্টনলাভ্সািা্আমলার্ঝলক্বিটরময্এমলা;্ মুহূমতজর্জমনয্িূমনয্
টস্থর্হময্বগল্স্কযািাসজ,্তারপর্ওর্বোট্ট্বিহিা্পাগমলর্মমতা্এটিক্ওটিক্করমত্
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লাগল–টচৎকার্ কমর্ উিল্ রন–বমমঝমত্ সমজামর্ পডল্ ইঁিুরিা।্ আমরকিা্ বচা ্
ধাঁধামনা্আমলার্ঝলকাটন্এিং্তারপর 
 
বেন্ িাডমত্থাকা্ বকান্ গামের্ফাি্ফমরাযািজ্ করা্ েটি।্ মাটি্ বথমক্একিা্ মাথা্
উপমরর্টিমক্উিমে;্হাত্পা্বিটরময্আসমে;্পরমুহূমতজ,্স্কযািাসজ্বে ামন্টেল্বস ামন্
একটি্ মানুষ্্ িাঁটডময্ রমযমে্ বি া্ বগল।্ টিোনার্ উপর্ বথমক্ িাঁত্ মু ্ বির্ কমর্
ট ঁটচময্উিল্েুকিযাংকস। 
 
বোি ামিা্একিা্মানুষ্,্হযাটর্এিং্হারটমওন্বথমক্ ুি্বিটি্লম্বায্না।্পাতলা্টিিণজ্
চুলগুমলা্অমগাোমলা,্মধয ামন্একিা্িড্িাক।্বেন্একিা্বমািামসািা্মানুষ্্ ুি্অে্
সমময্শুটকময্বগমে্এমন্বি মত্মমন্হমলা।্গামযর্চামডা্বনাংরা,্প্রায্স্কযািাসজ-এর্
বলামমর্ মমতা,্ ওর্ সঁচামলা্ নাকিা্ বেন্ এ নও্ ইঁিুমরর্ মমতা,্ বচা ্ িুমিা্ ষুমি্
জলভরা।্ হযাটর্ ব যাল্করল্ওর্ িৃটষ্টিা্একিার্িরজার্ টিমক্ টগমযই্আিার্ টফমর্
এল। 
 
এই্বে,্হযামলা,্ টপিার,্ টেগ্ধ্স্বমর্িলমলন্লুটপন,্ বেন্ওর্আমিপামি্ইঁিুমরর্মমধয্
বথমক্সু্কমলর্পুরমনা্িনু্ধ্প্রাযই্এমন্কমর্বিটরময্আমস।্অমনক্টিন,্বি া্হয্না। 
 
সা–সাইটরযাস্…্ বর–বরমাস্…্এমনটক্ বপটট্টগ্রুর্গলার্স্বরও্ বকমন্ টচ্ টচ্করমে।্
আিার্ওর্বচাম র্িৃটষ্ট্িরজার্টিমক্চমল্বগল।্আমার্িনু্ধরা্আমার্পুরমনা্িনু্ধরা। 
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ব্ল্যাক-এর্জািুর্কাটিিা্ধরা্হাতিা্উপমর্উিল,্টকন্তু্লুটপন্ওর্কটিিা্ধমর্বফলল,্
িৃটষ্ট্টিময্ওমক্সািধান্করল,্আিার্টফরল্বপটট্টগ্রুর্টিমক,্ওর্গলার্স্বর্এমন্বেন্
টকেুই্হযটন। 
 
আমামির্মমধয্কথা্হটেল্ টপিার,্ বে্রামত্ টলটল্এিং্ বজমস্মারা্ বগল্ত নকার্
কথা।্ মমন্ হয্ তুটম্ ে ন্ ইঁিুর্ টহমসমি্ েিফি্ করটেমল্ ত ন্ আমলাচনার্ সূক্ষ্ম্
পমযন্টগুমলা্শুনমত্পাওটন– 
 
বরমাস,্ হাঁপামে্ বপটট্টগ্রু,্ হযাটর্ বি মত্পামে্ওর্পাণু্ডর্ মুম ্ টিেু্ টিেু্ ঘাম্ ফুমি্
উমিমে,্তুটম্ওমক্টিশ্বাস্কর্না,্তাই্না্ও্আমামক্বমমর্বফলিার্বচষ্টা্কমরটেল। 
 
বস্ রকমই্ আমরা্ শুমনটেলাম,্ িলমলন্ লুটপন,্ গলার্ স্বর্ এমকিামর্ িীতল।্ তমি্
িুএকিা্টিষ্য্বতামার্সমি্পটরষ্কার্কমর্বনযা্োক্টপিার,্েটি্তুটম 
 
ও্আিার্আমামক্ বমমর্ বফলিার্ জনয্ এমসমে!্ ব্ল্যাক-এর্ টিমক্আঙুল্ তুমল্ তীক্ষ্ণ্
টচৎকামর্িলল্বপটট্টগ্রু।্হযাটর্লষয্করল্হামতর্মধযমািা্িযিহার্কমরমে্বস্কারণ্
ওর্বকান্তজজটন্বনই।্ও্টলটল্এিং্বজমসমক্হতযা্কমরমে,্এ ন্আমামক্মারিার্
জনয্এমসমে্আমামক্বতামার্সাহােয্করমত্হমি্বরমাস 
 
বেন্তলাহীন্বচাম ্তাটকময্রমযমে্ব্ল্যাক,্ওর্মু িামক্মমন্হমে্কঙ্কামলর। 
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কমযকিা্ টিষ্ময্পটরষ্কার্কমর্বনযার্আমগ্বকউই্বতামামক্হতযা্করমত্পারমি্না,্
িলমলন্লুটপন। 
 
পটরষ্কার্ কমর্ বনযা?্ ভীত্ স্বর্ বপটট্টগ্রুর,্ চারটিমক্ তাকামে্ টিমিহারা,্ তক্তা্ টিময্
আিকামনা্জানালাগুমলার্টিমক্একিার,্আিার্একমাত্র্িরজািার্টিমক।্আটম্জাটন্
ও্আমামক্মারিার্জনযই্এমসমে।্আটম্জানতাম্ও্আিার্টফমর্আসমি!্এরই্জনয্
িার্িের্ধমর্ও্অমপষা্করটেল! 
 
তুটম্ জানমত্ বে্ সাইটরযাস্ আজকািান্ বভমঙ্ বিটরময্ আসমি?্ িলমলন্ লুটপন্ জ্
কঁুচমক।্ে ন্এর্আমগ্বকউই্এিা্করমত্পামরটন? 
 
ওর্এমন্অশুভ্িটক্ত্রমযমে্ো্আমরা্স্বমেও্ভািমত্পাটর্না!্তীব্র্স্বমর্ টচৎকার্
কমর্উিল্বপটি।্তা্না্হমল্কী্কমর্বিটরময্এল্বস?্আমার্মমন্হয্ওই্বে,্োর্
নাম্বনযা্োয্না্বস্তামক্কমযকিা্চাল্টিট ময্টিমযমে! 
 
হাসমত্শুরু্করল্ব্ল্যাক,্ভযািহ্উিাসহীন্হাটস,্পুমরা্ঘরিা্ভমর্বগল। 
 
ভমন্ডমিজ,্আমামক্চাল্বি ামি?্িলল্বস। 
 
কঁুকমড্বগল্বপটট্টগ্রু,্বেন্চািুক্বমমরমে্ওমক্ব্ল্যাক। 
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কী,্ পুরমনা্প্রভুর্ নাম্ শুমন্ভয্ বপমল?্ িলল্ ব্ল্যাক।্আটম্ বতামামক্ বিাষ্্ টিই্ না,্
টপিার।্বতামামক্টনময্ওর্ভাগযিা্ ুি্শুভ্না,্তাই্না? 
 
িুঝমত্ পারটে্ না।্ তুটম্ টক্ িলমত্ চাে্ সাইটরযাস–টিড্ টিড্ করল্ বপটট্টগ্রু,্ বজামর্
বজামর্শ্বাস্টনমে্ও।্ওর্পুমরা্মু িা্এ ন্ঘামম্চকচক্করমে। 
 
িার্ িের্ ধমর্ তুটম্আমার্কাে্ বথমক্ লুটকমযটেমল,্ না?্ িলল্ ব্ল্যাক।্ তুটম্আসমল্
ভমন্ডমিজ-এর্ পুরমনা্সমথজকমির্কাে্ বথমক্ লুটকময্ টেমল।্আজকািামন্আটম্অমনক্
টকেুই্শুনমত্বপমযটে্…্ওরা্সিাই্ভামি্তুটম্মমর্টগমযমে,্তা্না্হমল্ওমির্কামে্
বতামামক্জিাি্টিমত্হমতা্ঘুমমর্মমধয্ওরা্নানারকম্টচৎকার্করত,্আটম্শুমনটে।্
এমন্সি্কথা্ো্শুনমল্মমন্হয,্একজন্ বিঈমান্ওমির্সমি্ বিঈমাটন্কমরমে।্
পিারমির্ িাটডমত্ ভমেমিজ্ টগমযটেল্ বতামার্ কাে্ বথমক্  ির্ বপময্ এিং্ ও ামনই্
ভমন্ডমিজ্তার্সিজনামির্মুম ামুট ্হমযটেল।্এিং্ভমন্ডমিজ-এর্সি্সমথজকরাই্টনশ্চযই্
আজকািামন্আিক্বনই,্তাই্না?্িাইমর্অমনমক্মুক্ত,্কালমষপণ্করমে,্ভান্করমে্
বেন্ওমির্ভুল্ওরা্ িুঝমত্বপমরমে্…্টপিার,্একিার্েটি্ওরা্বির্পায্বে্তুটম্
বিঁমচ্রমযমে 
 
িুঝমত্ পারটে্ নাঃ…্ তুটম্ টক্ িলে ্ আিার্ িলল্ বপটট্টগ্রু,্ ভময্ গলার্ স্বর্ সপ্তমম্
উমিমে।্জামার্হাতা্টিময্মু িা্মুমে্টনময্লুটপনমক্িলল,্তুটম্টনশ্চযই্এিা্টিশ্বাস্
কর্না-এই্পাগলাটম,্বরমাস 
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আমামক্স্বীকার্করমতই্হমি,্টপিার,্আমার্িুঝমত্ ুিই্কষ্ট্হমে্বে,্বকন্একজন্
টনমিজাষ্্মানুষ্্িার্িের্ইঁিুর্হময্কািামি,্বসাজাসাো্িলমলন্লুটপন। 
 
টনমিজাষ্,্ টকন্তু্ ভীতসন্ত্রস্ত!্ িলল্ বপটট্টগ্রু।্ েটি্ ভমন্ডমিজ-এর্ সমথজকরা্ আমার্ বপেমন্
বলমগ্ থামক,্ তাহমল্ তার্ কারণ্ হমে্আটম্ ওমির্ সিজমিষ্ঠ্ বলাকিামক্আজকািামন্
পাটিময্টিমযটেলাম–গুপ্তচর্সাইটরযাস্ব্ল্যাক! 
 
টিকৃত্হময্বগল্ব্ল্যাক-এর্বচহারািা। 
 
বতামার্কতিড্সাহস,্গজজন্কমর্উিল্বস,্বেন্ভািুমকর্আকৃটতর্কুকুরিা।্আটম,্
ভমন্ডমিজ-এর্গুপ্তচর?্আটম্ক নও্আমার্ বচময্িটক্তিালী্ বলামকর্ চারপামি্ ঘুরঘুর্
কমরটে?্টকন্তু্তুটম,্টপিার–বকন্প্রথম্বথমক্আটম্িুঝমত্পাটরটন্বে্শুরু্বথমক্তুটম্
টেমল্গুপ্তচর।্সিসময্তুটম্চাইমত্বতামার্বচময্িড্এিং্িটক্তিালীমির্িনু্ধত্ব,্োরা্
বতামামক্রষা্করমত্পামর,্তাই্না?্এিং্বসিা্টেলাম্আমরা্আটম্এিং্বরমাস্এিং্
বজমস। 
 
আিার্মু ্মুেল্বপটট্টগ্রু;্বেন্িম্ফুটরময্আসমে্ওর। 
 
আটম,্গুপ্তচর্ টনশ্চয্ তুটম্পাগল্হময্ বগে্ক নই্না্ িুঝমতই্পারটে্না্এ্ধরমনর্
কথা্বকন্তুটম্িলে–। 
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টলটল্ এিং্ বজমস্ আমার্ কথায্ বতামামক্ তামির্ বগাপন্ রষক্ িাটনমযটেল,্
টফসটফটসময্িলল্ব্ল্যাক,্এমন্ভযঙ্করভামি্ বে্ বপটট্টগ্রু্ টপটেময্ বগল্এক্পা।্আটম্
বভমিটেলাম্এিা্একিা্টনভুজল্পটরকেনা্হমি্একিা্বথাকা্…্ভমেমিজ্টনশ্চযই্আমার্
বপেমন্লাগমি,্টকন্তু্ক নই্স্বমেও্ভািমি্না্বে্পিাররা্বতামার্মমতা্একজন্িুিজল,্
বমধাহীনমক্িযিহার্করমি্টনশ্চযই্বসিা্টেল্বতামার্জীিমনর্পরম্মুহূতজ,্ে ন্তুটম্
ভমেমিজমক্িমলটেমল্বে্ওর্হামত্তুটম্পিারমির্তুমল্টিমত্পার। 
 
আমিালতামিাল্ টিডটিড্করমে্ বপটি;্ হযাটরর্কামন্ বগল্পাগলাটম্এিং্ সুিূরপ্রসারী,্
টকন্তু্ওর্নজর্বগল্টিিণজ্হময্োওযা্বপটির্মুম র্উপর,্এিং্বেভামি্বস্ঘন্ঘন্
িন্ধ্জানালা্ও্িরজািার্টিমক্তাকামে। 
 
প্রমফসর্লুটপন?্ভময্ভময্হারটমওন।্আটম্কী্টকেু্িলমত্পাটর? 
 
টনশ্চয্হারটমওন,্সিময্লুটপন্িলমলন। 
 
আো্ বিি–স্কযািাসজ–আটম্িলমত্চাইটে-এই্ বলাকিা–টতন্িের্ধমর্হযাটরর্ বহামিল্
রুমম্ঘুমামে।্েটি্বস্ইউ্বনা্হু-এর্জমনয্কাজ্কমর,্তাহমল্আমগ্বকন্বস্হযাটরর্
ষটত্করমত্চাযটন? 
 
এই্বে!্িলল্বপটট্টগ্রু,্হারটমওনমক্বিট ময।্ধনযিাি!্বিম মো্বরমাস?্হযাটরর্একিা্
চুমলরও্আটম্ষটত্কটরটন!্বকন্করমিা? 
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আটম্িলটে্ বকন,্িলল্ব্ল্যাক।্কারণ,্ তুটম্ক নই্কামরা্জনয্ টকেু্করটন,্েতষণ্
পেজন্ত্না্ও ামন্বতামার্টনমজর্লাভ্বিম মে।্িার্িের্ধমর্লুটকময্রমযমে্ভমন্ডমিজ,্
ওরা্ িমল্ বস্ অধজমৃত।্ তুটম্ টনশ্চয্ একজন্ ষমতাহীন্ জািুকমরর্ জনয্ অযালিাস্
িাম্বলমিার-এর্এমকিামর্নামকর্িগায্কাউমক্  ুন্করমি্না,্তাই্না?্তার্কামে্
আিার্ টফমর্ বেমত্ হমল্ তুটম্ টনটশ্চত্ হমযই্ োমি্ বে,্ বসই্ মামির্ সিমচময্ িড্
ব মলাযাড,্তাই্না?্তা্না্হমল্একিা্জািুকর্পটরিামর্তুটম্িসিাস্করমি্বকন?্
 ির্পাওযার্জমনয,্ তাই্ না্ টপিার?্ েটি,্ বতামার্ পুরমনা্প্রভু্আিার্তার্ষমতা্
টফমর্পান,্এিং্তার্সমি্বোগ্বিযা্টনরাপি্হয 
 
কমযকিার্ মু ্  ুমল্আিার্িন্ধ্কমর্ বফলল্বপটট্টগ্রু।্ বেন্কথা্িলার্িটক্ত্হাটরময্
বফমলমে্বস। 
 
ইময–মামন,্টমিার্ব্ল্যাক–সাইটরযাস?্ভময্ভময্হারটমওন। 
 
টিনমযর্সমম্বাধমন্লাটফময্উিল্ব্ল্যাক,্বস্বতা্ভুমলই্ টগমযটেল্তামক্বকউ্ওইভামি্
িলমত্পামর। 
 
েটি্আপটন্টকেু্মমন্না্কমরন–আপটন্টকভামি্আজকািান্বথমক্বিটরময্এমলন,্েটি্
না্কামলা্জািু্িযিহার্কমর্থামকন? 
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ধনযিাি!্ বেন্ িম্ বফলল্ বপটি,্ পাগমলর্ মমতা্ ওর্ টিমক্ মাথা্ ঝাঁকাল।্ টিক!্
এমকিামর্এিাই্আটম 
 
িৃটষ্ট্ টিময্ ওমক্ থাটমময্ টিমলন্ লুটপন,্ হারটমওমনর্প্রটত্একিু্অসন্তুষ্ট্ হমলা্ ব্ল্যাক,্
টকন্তু্ওর্প্রমশ্নর্জনয্নয।্জিািিা্টক্বিমি্বসিা্ভািমে। 
 
আটম্টনমজও্জাটন্না্টকভামি্আটম্পাটলমযটে,্ধীমর্ধীমর্িলল্বস।্আমার্মমন্হয্
আটম্ বে্ ও ামন্ থাকার্ সময্ টনমজর্ মানটসক্ িটক্ত্ হাটরময্ বফটলটন্ তার্ একিাই্
কারণ,্বে্আটম্টনমিজাষ্।্েটিও্এিা্বকান্সু প্রি্টচন্তা্নয,্টিমমন্টারা্আমার্বভতর্
বথমক্ িটক্ত্ শুমষ্্ টনমত্ পামরটন্ টকন্তু্ এর্ ফমল্ আটম্ মানটসকভামি্ সুস্থ্ থাকমত্
বপমরটেলাম্ এিং্ আটম্ বক্ বস্ টিষ্ময্ টনটশ্চত্ টেলাম্ আমার্ িটক্ত্ অষুণ্ণ্ রা ার্
িযাপামর্ সাহােয্কমরমে্ সুতরাং,্ সময্ ে ন্এল্আটম্আমার্কারাকমষর্ বভতমরই্
টনমজমক্ রূপান্তটরত্ করমত্ পারলাম্ কুকুর্ হময্ বগলাম।্ টিমমন্টাররা্ বচাম ্ বি মত্
পায্না,্জান্বতা 
 
বঢাক্ টগলল্ বস।্মানুমষ্র্আমিগিামক্অনুভি্কমর্ওরা্ওমির্কামে্ বপৌঁোয্ওরা,্
িলমত্পামরা্আমার্ বিাধিটক্ত্েমমই্ মানুমষ্র্ বচময্আমরা্কমম্ টগমযটেল…্আরও্
কমম্টগমযটেল,্আরও্কম্জটিল,্ে ন্আটম্কুকুর্হময্বগলাম্টনশ্চয্ওরা্বভমিটেল্
অনয্সকমলর্মমতা্আটমও্আমার্মানটসক্িটক্ত্হাটরময্বফমলটে,্বস্কারমণই্আমার্
রূপান্তর্ওমিরমক্ভািাযটন।্টকন্তু্আটম্ ুি্িুিজল্হময্পমডটেলাম,্ ুিই্িুিজল,্জািুর্
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কাটি্োডা্আমার্কাে্বথমক্ওমিরমক্িূমর্তাটডময্বিি্এিা্আমার্পমষ্সম্ভি্টেল্
না। 
 
টিক্ ওই্ সমযই্ আটম্ পটত্রকার্ েটিমত্ টপিারমক্ বি মত্ বপলাম্ িুঝমত্ পারলাম্
বহাগািজস-এ্হযাটরর্সমি্রমযমে্টপিার্েটি্বকান্ইটিত্পায্বে্ভমন্ডমিজ্আিার্িটক্ত্
সঞ্চয্করমে্তাহমল্ওর্হময্কাজ্করার্জনয্এমকিামর্সটিক্জাযগায  
 
মাথা্ঝাঁটকময্চমলমে্বপটট্টগ্রু,্িব্দহীন্িাকয্বিমরামে্মু ্টিময,্টকন্তু্ব্ল্যাক্এর্টিমক্
তাটকময্রমযমে্বেন্ওমক্জািু্করা্হমযমে। 
 
প্রস্তুত্ওর্প্রভু্সম্পমকজ্টনটশ্চত্হমল্আঘাত্করার্জনয্পিারমির্সিার্বিষ্্জনমক্
ওর্হামত্তুমল্বিযার্জনয।্ও্েটি্হযাটরমক্লিজ্ ভমন্ডমিজ্এর্হামত্তুমল্টিমত্পামর্
তাহমল্বক্িলমি্বে্বস্ওর্সমি্বিঈমাটন্কমরমে?্ওমক্আিার্সািমর্ওমির্িমল্
বনযা্হমি। 
 
তাহমল্ বি মত্ পাে,্ আমামকই্ টকেু্ করমত্ হমতা।্ কারণ,্ একমাত্র্ আটমই্ জাটন্
টপিার্জীটিত্রমযমে্… 
 
হযাটরর্মমন্পডল্টমিার্উইজটল্টমমসস্উইজটলমক্ো্িমলটেমলন,্গািজগুমলা্শুনমত্
বপমতা্ঘুমমর্মমধয্ও্িলমে্সি্সময্একিা্কথা্ও্বহাগািজস-এ্রমযমে। 
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আমার্ মাথায্ বেন্ বকউ্আগুন্ ধটরময্ টিল,্ এিং্ টিমমন্টাররাও্ ওিা্ধ্বংস্ করমত্
পামরটন্ভািমত্ভামলা্লামগ্না্ টকন্তু্আটম্বেন্আেন্ন্হময্বগলাম্ওই্এক্ টচন্তায্
টকন্তু্ওিাই্আিার্আমামক্িটক্ত্েুটগমযটেল,্আমান্মন্পটরষ্কার্বরম টেল।্এক্রামত্
আমরা্জনয্  ািার্ বিযার্জনয্ িরজা্  ুলল,্ কুকুর্ টহমসমি্ওমির্পাি্ টিময্আটম্
বিটরময্বগলাম্ওমির্পমষ্জন্তুর্আমিগ্অনুভি্করা্ ুিই্কটিন্বস্কারমণ্টিভ্রান্ত্
হময্ টগমযটেল্ টিমমন্টাররা,্ আটম্ বে্ বিটরময্ োটে্ িুঝমত্ পামরটন্ শুটকময্ আটম্
এমকিামর্ষীণ,্  ুিই্ষীণ।্গারমির্ টিমকর্মমধয্ টিময্ বিটরময্আসার্মমতা্ কুকুর্
টহমসমিই্ সাঁতমর্ মূল্ ভূটমমত্ টফমর্ এলাম্ উত্তর্ টিমক্ োত্রা্ করমত্ করমত্ কুকুর্
টহমসমি্ বহাগািজস্ এর্ মামি্ চমল্ এলাম্ কুইটিচ্ বি মত্ এলাম্ তুটম্ বতামার্ িািার্
মমতাই্উডমত্পার্হযাটর 
 
হযাটরর্টিমক্বচা ্তুমল্তাকাল্ব্ল্যাক,্বচা ্টফটরময্টনল্না্হযাটর। 
 
আমামক্টিশ্বাস্কমরা,্কঁটকময্উিল্ব্ল্যাক।্আমামক্টিশ্বাস্কমরা।্আটম্ক নই্বজমস্
এিং্ টলটলর্ সমি্ বিঈমাটন্ কটরটন।্ ওমির্ সমি্ বিঈমাটন্ করার্ আমগ্ আটম্ মমর্
বেতাম। 
 
অিমিমষ্,্ওমক্টিশ্বাস্করমত্শুরু্করল্হযাটর।্আমিমগ্ঝঁুমজ্এমসমে্ওর্গলা,্মাথা্
নাডল্বস্সমথজমন। 
 
না! 
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ওর্হাঁিুর্উপর্ঝাঁটডময্পডল্বপটট্টগ্রু,্ বেন্হযাটরর্মাথা্নাডািা্ওর্জনয্ মৃতুযিণ্ড।্
হুডমুটডময্হাঁিুর্উপর্বভমঙ্পডল্বস,্করমজামড্বেন্প্রাথজনা্করমে। 
 
সাইটরযাস–আটম্আটম্টপিার্বতামার্িনু্ধ্তুটম্টনশ্চযই্আমামক 
 
কমষ্্একিা্লাটথ্মারল্ব্ল্যাক,্গুটিময্বগল্বপটট্টগ্রু। 
 
আমার্কাপমড্এমটনই্অমনক্মযলা্ বলমগ্আমে,্ওিা্ ধমর্মযলা্আর্িাটডও্না,্
িলল্ব্ল্যাক। 
 
বরমাস!্ টচ্ টচ্কমর্বপটট্টগ্রু,্এিার্লুটপন-এর্টিমক্ টফমর,্ওর্সামমন্অনুনয্ টিনয্
করমে।্ তুটম্ টনশ্চযই্এসি্ টিশ্বাস্কমরা্না্সাইটরযাস্ টক্ বতামামক্িমলটন্ বে্ওরা্
পটরকেনািা্পটরিতজন্কমরটেল? 
 
না,্ েটি্ বস্আমামক্ চর্ বভমি্ থামক্ তমি্ টনশ্চযই্ িমলটন্ টপিার,্ িলমলন্ লুটপন।্
আমার্ধারণা্বসই্কারমণই্তুটম্আমামক্িলটন্সাইটরযাস,্তাই্না?্বপটট্টগ্রুর্মাথার্
উপর্টিময্তাটকময্প্রশ্নিা্করল্লুটপন। 
 
আমামক্মাফ্কমরা্বরমাস,্িলল্ব্ল্যাক। 
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না্তার্প্রমযাজন্বনই,্পযািফুি,্িলমলন্লুটপন,্এ ন্টনমজর্হাতা্বগািামেন্টতটন।্
এিং্ তুটম্ টনশ্চযই্এ ন্আমামক্ষমা্করমি,্কারণ্আটম্ টিশ্বাস্কমরটেলাম্তুটমই্
চর?  
 
টনশ্চযই,্িলল্ব্ল্যাক,্এিং্তার্বরাগা্মু িায্একিা্হাটস্ফুমি্উিল।্এ ন্বসও্তার্
হাতা্বগািামে।্িুজমনই্টমমলই্কী্এিামক্বিষ্্করি? 
 
 হু,্আমার্তাই্ইো,্গম্ভীর্ভামি্িলমলন্লুটপন। 
 
না,্ বতামরা্ বতামরা্মারমি্না্ঘন্ঘন্শ্বাস্ বফলমে্ বপটট্টগ্রু।্রন্এর্ বপেমন্ টগময্
লুকমলা্বস। 
 
রন্আটম্কী্ভামলা্িনু্ধ্টেলাম্না্ভামলা্বপাষ্য?্তুটম্টনশ্চযই্ওমিরমক্আমায্বমমর্
বফলমত্বিমি্না,্রন্তুটম্তুটম্টনশ্চযই্আমার্পমষ,্তাই্না? 
 
টকন্তু্রন্ওর্টিমক্তাটকময্রমযমে্প্রিল্টিতৃষ্ণার্িৃটষ্টমত। 
 
আমার্টিোনায্আটম্বতামক্ঘুমমামত্টিমযটে!িলল্রন। 
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বতামার্  ুি্িযা্িযালু্প্রভু্…্রন-এর্ টিমক্হামাগুটড্ টিময্এমগামলা্ বপটট্টগ্রু,্ওরা্
আমামক্ বমমর্ বফলুক্ তুটম্ টনশ্চযই্ বসিা্ হমত্ বিমি্ না্ আটম্ বতা্ বতামারই্ ইঁিুর্
টেলাম্ভামলা্বপাষ্া 
 
টপিার,্ তুটম্েটি্মানুমষ্র্ বচময্ভামলা্ইঁিুর্হময্থাক্তাহমল্গিজ্করার্মমতা্ টকেু্
বনই,্ ককজি্ কমে্ িলল্ ব্ল্যাক।্ রন,্ ত নও্ িযথায্ কাতরামে,্ ভাঙা্ পািা্ বপটট্টগ্রুর্
নাগামলর্ িাইমর্ টনময্ এমলা্ অমনক্কমষ্ট।্আিার্ হাঁিু্ বভমঙ্ পডল্ বপটট্টগ্রু,্ িুলমত্
িুলমত্সামমন্বগল্এিং্হারটমওন-এর্বপািামকর্বকাণািা্ধমর্বফলল। 
 
টমটষ্ট্বমময্িুটদ্ধমটত্তুটম–তুটম্টনশ্চযই্এিা্হমত্বিমি্না।্আমামক্সাহােয্কর 
 
ওর্মুমিা্বথমক্কাপডিা্বিমন্টনল্হারটমওন্এিং্বিযামল্বিস্টিময্িাঁডাল,্ত নও্
ওমক্বি ামে্ভীতসন্ত্রস্ত। 
 
হাঁিু্বগমড্িমস্পডল্বপটট্টগ্রু,্কাঁপমে্বকান্টনযন্ত্রণ্বনই,্এিার্হযাটরর্টিমক্মাথািা্
বঘারামলা্বস। 
 
হযাটর্হযাটর্…্তুটম্এমকিামর্বতামার্িািার্মমতা্বি মত্এমকিামর্তারই্মমতা  
 
বকান্সাহমস্তুটম্হযাটরর্সমি্কথা্িলে?্গজজন্কমর্উিল্ব্ল্যাক।্বকান্সাহমস্তুটম্
ওর্সামমন্িাঁডাও?্বকান্সাহমস্ওর্সামমন্বজমস-এর্কথা্িলে? 
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হযাটর,্ টফসটফস্কমর্ িলল্ বপটট্টগ্রু,্ওর্ টিমক্এটগময্ টগময।্ িুহাত্ িাডামনা,্ হযাটর,্
বজমস্থাকমল্এভামি্আমামক্মারমত্টিত্না্বজমস্িুঝত্িযাপার্ও্আমামক্ষমা্
করত 
 
ব্ল্যাক্এিং্লুটপন্িুজমনই্সামমন্এটগময্এমলা,্বপটট্টগ্রুর্কাঁধ্ধমর্েুঁমড্বফমল্টিল্
ওমক্বমমঝমত।্ও ামন্িমস্ও,্ভময্কাঁপমে্থর্থর্কমর,্টনেলক্তাটকময্রমযমে্
ওমির্টিমক। 
 
তুটম্ ভমন্ডমিজ-এর্ কামে্ টলটল্ আর্ বজমসমক্ বিঁমচ্ টিমযটেমল,্ িলল্ ব্ল্যাক,্ কাঁপমে্
বসও,্তমি্রামগ।্এিা্অস্বীকার্করমত্পার? 
 
বকঁমি্ বফলল্ বপটট্টগ্রু।্ িীভৎসয্ একিা্ িৃিয,্ একিা্ বিিপভামি্ বিমড্ ওিা্ িডসড্
বিমকা্টিশু্বমমঝমত্পমড্রমযমে্ভীতসন্ত্রস্ত। 
 
সাইটরযাস,্সাইটরযাস,্আমার্আর্কী্করার্টেল?্টি্িাকজ্লিজ্বতামার্বকান্ধারণাই্
বনই্ওর্এমন্অস্ত্র্রমযমে্ বে্ভািমতও্পার্না্আটম্ভয্ বপময্ টগমযটেলাম,্আটম্
ক নই্বরমাস,্বজমস্এিং্বতামার্মমতা্সাহসী্টেলাম্না।্আটম্ক নই্এিা্করমত্
চাইটন্…্টকন্তু্বসই্োর্নাম্বনযা্োয্না্আমামক্িাধয্কমরমে– 
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টমমথয্কথা্িমলা্না!্টচৎকার্কমর্উিল্ব্ল্যাক।্বজমস্এিং্টলটলর্মৃতুযর্এক্িের্
আমগ্বথমক্তুটম্ওমক্তথয্পাচার্কমর্আসটেমল!্তুটম্ওর্চর্টেমল! 
 
বস–আমার্ সমস্ত্ ভািনা,্ সিটকেু্ ি ল্ কমর্ বফলটেল!্ হাঁটপময্ উিল্ বপটি।্ ওমক্
অিাহয্কমর্কী্লাভ্হমতা? 
 
এ্পেজন্ত্েত্জািুকর-এর্জন্ম্হমযমে্তার্মমধয্সিমচময্িযতান্বে,্তামক্অিাহয্
কমর্ কী্ হমতা?্ িলল্ ব্ল্যাক,্ বচাম মুম ্ ওর্আগুন্ জ্বলমে।্ শুধু্ টনরপরাধ্ মানুমষ্র্
জীিন,্টপিার! 
 
তুটম্িুঝমত্পারে্না!্টমনটমমন্গলায্িলল্বপটট্টগ্রু।্ও্আমামক্বমমর্বফলমি! 
 
তাহমল্ বতামার্ মমর্ োওযাই্ উটচত্ টেল!্ ব্ল্যাক্ গজজন্ কমর্ উিল।্ িনু্ধমির্ সমি্
বিঈমাটন্করার্বচময্মমর্োওযাই্উটচত্টেল,্আমরা্বেমন্বতামার্বিলায্করতাম! 
 
পািাপাটি্কাঁমধ্কাঁধ্বিটকময্িাঁডাল্ব্ল্যাক্এিং্লুটপন,্জািুর্কাটি্বতালা।  
 
বতামার্বিাঝা্উটচত্টেল,্িান্ত্স্বমর্িলমলন্লুটপন।্েটি্ব্ল্যাক্বতামামক্মামর,্তাহমল্
আমরা্মারি।্গুি্িাই,্টপিার। 
 
িুহামত্মু ্ঢাকল্হারটমওন,্বিযামলর্টিমক্টফমর্িাঁডাল। 
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না!্ টচৎকার্করল্হযাটর।্বিৌমড্সামমন্এমলা,্ বপটট্টগ্রুর্সামমন্িাঁডাল্জািুর্কাটির্
িুমিার্মুম ামুট ।্বতামরা্ওমক্মারমত্পার্না,্এক্টনশ্বামস্িলল্বস।্বতামরা্পার্
না। 
 
ব্ল্যাক্এিং্লুটপন্িুজমনই্হতিাক। 
 
হযাটর,্নরমকর্এই্কীিিার্জনযই্আজ্বতামার্িািা-মা্বিঁমচ্বনই,্িলল্ব্ল্যাক।্এই্
বনাংরা্জীিিা্বতামামকও্মারমত্বচমযটেল্এিং্তামত্তার্হৃিয্একিু্কাঁমপটন।্ওর্
কথা্শুমনমো।্বতামামির্পুমরা্পটরিামরর্বচময্ওর্কামে্ওর্বনাংরা্গামযর্চামডািার্
মূলয্বিটি্টেল। 
 
আটম্ জাটন,্ হাঁপামত্ হাঁপামত্ িলল্ হযাটর।্ ওমক্ আমরা্ প্রাসামি্ টনময্ োি।্
টিমমন্টারমির্হামত্তুমল্বিি।্আজকািামন্বেমত্হমি্ওমক…্এ ন্বমমর্বফল্না। 
 
হযাটর!্রুদ্ধ্স্বমর্িলল্বপটট্টগ্রু,্জটডময্ধরল্হযাটরর্হাঁিু।্বতামামক্বতামামক্ধনযিাি-
এিা্আমার্প্রামপযর্বচময্বিটি–ধনযিাি। 
 
আমার্কাে্বথমক্িূমর্সর,্থুথু্বফলল্হযাটর,্ ঘৃণায্ টিরটক্তমত্েুঁমড্বফমল্টিল্ওর্
হাত।্ বতামার্ জনয্ আটম্ এিা্ করটে্ না।্ আটম্ শুধু্ চাই্ না্ বতামার্ মমতা্ একিা্
নরমকর্কীমির্জমনয্আমার্িািার্সিমচময্ঘটনষ্ঠ্িুই্িনু্ধ্ ুটন্হমি। 
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বকউই্নডল্না।্বপটট্টগ্রু্োডা্বকউ্বকান্িব্দও্করল্না,্িুকিা্আঁকমড্ধমর্আমে,্
ঘন্ঘন্শ্বাস্বফলমে।্ব্ল্যাক্এিং্লুটপন্পরস্পমরর্টিমক্তাকাল।্তারপর,্এক্সামথ্
নাটমময্আনল্ওমির্জািুর্কাটি। 
 
একমাত্র্বতামারই্এ্িযাপামর্টসদ্ধান্ত্বনযার্অটধকার্রমযমে্হযাটর,্িলল্ব্ল্যাক।্টকন্তু্
একিার্ভাি্ভাি্ও্টক্কমরমে। 
 
ওমক্আজকািামন্বেমত্হমি,্পুনরািৃটত্ত্করল্হযাটর।্বকউ্েটি্ওই্জাযগায্োওযার্
জনয্উপেুক্ত্হয্তাহমল্বসই 
 
ওর্বপেমন্িাঁটডময্ত নও্ঘন্ঘন্শ্বাস্বফলমে্বপটট্টগ্রু। 
 
টিক্আমে,্িলমলন্লুটপন।্এক্পামি্সমর্িাঁডাও্হযাটর। 
 
টদ্বধা্করমে্হযাটর। 
 
আটম্ওমক্বিমধ্রা টে,্িলমলন্লুটপন।্শুধু্এই 
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সামমন্বথমক্সমর্িাঁডাল্হযাটর।্এিার্লুটপন-এর্জািুর্কাটি্মাথা্বথমক্সরু্রটি্
বিটরময্এমলা,্পরমুহূমতজ্বমমঝমত্পমড্িরীর্বমাচডামত্বি া্বগল্বপটট্টগ্রুমক,্হাত–
পা্িাধা্মুম ্কাপড। 
 
টপিার,্ তুটম্েটি্ টনমজমক্রূপান্তটরত্করার্ বচষ্টা্কর,্হুমটক্ টিময্িলল্ব্ল্যাক,্ওর্
টনমজর্জািুর্কাটি্বপটট্টগ্রুর্টিমক্তাক্করা,্আমরা্বতামামক্ ুন্করমিা।্টিক্আমে্
হযাটর? 
 
বমমঝমত্পডা্মানুষ্িামক্বিম ্সম্মটতমত্মাথা্নাডল্বস,্বেন্বপটি্বি মত্পায। 
 
টিক্আমে,্িলমলন্লুটপন।্রন,্মািাম্পমমের্মমতা্ভামলা্কমর্ভাঙা্হাড্সারামত্
পাটর্না্আটম,্ বস্কারমণ্হাসপাতামল্োওযার্আগ্পেজন্ত্ বতামার্পা্িযামন্ডজ্কমর্
রা ািাই্সিমচময্ভামলা্হমি। 
 
রন-এর্টিমক্দ্রুত্এটগময্বগমলন্টতটন্ঝঁুকমলন,্রন-এর্পাময্জািুিণ্ড্েুঁময্টিডটিড্
কমর্ িলমলন,্ বফরুলা।্ িযামন্ডমজ্ বমাডা্ হময্ বগল্ রন-এর্পা,্ টপ্রন্ট-এর্সমি্িক্ত্
কমর্িাধা।্ওমক্উমি্িাঁডামত্সাহােয্করমলন্লুটপন,্আলমতা্কমর্পামযর্উপমর্ভর্
রা ল্বস,্টকন্তু্িযথায্কাতমর্উিল্না। 
 
এিাই্ভামলা্হমযমে,্িলল্বস।্ধনযিাি। 
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প্রমফসর্বেইপ-এর্কী্হমি?্িলল্হারটমওন্বোট্ট্কমর। 
 
ওর্ টিমিষ্্বকান্ষটত্হযটন,্িলমলন্লুটপন,্ ঝঁুমক্বেইপ-এর্নাটড্ বি মলন।্তুটম্
একিু্বিটি্উৎসাহী্ টেমল্এ নও্িাণ্ডা্বমমর্রমযমে।্প্রাসামি্না্োওযা্পেজন্ত্ওমক্
না্জাগামনািাই্সম্ভিত্ভামলা।্এভামিই্ওমক্টনময্বেমত্পাটর। 
 
মটিটলকরপাস,্টিডটিড্কমর্িলমলন্লুটপন।্বেন্অিৃিয্সুতায্িাধা্টেল্বেইপ-এর্
কিটজ,্ঘাড্এিং্হাঁিু,্বসাজা্িাঁটডময্বগমলন্টতটন,্অিিয্মাথািা্ঝুমল্আমে।্মাটির্
কমযক্ইটঞ্চ্উপমর্ ঝুমল্আমেন,্আহত্পা–িা্ ঝুলমে।্অিৃিয্হওযার্জামািা্ তুমল্
টনমলন্লুটপন,্টনমজর্পমকমি্ঢুটকময্রা মলন। 
 
এিং্আমামির্ িুজনমক্এিার্সমি্ বচইন্ টিময্ বিমধ্রা া্ িরকার,্ িলল্ব্ল্যাক্পা্
টিময্বপটিমক্গুঁমতা্বমমর।্বকান্ঝঁুটক্বনযা্চলমি্না। 
 
আটম্করটে,্িলমলন্লুটপন।্এিং্আমামকও্িলল্রন। 
 
িাতামসর্ মমধয্ বথমক্জািু্ কমর্ হাতকডা্ বির্ কমর্আনল্ ব্ল্যাক;্ বসাজা্ হময্ িাঁড্
করামনা্হমলা্ বপটিগ্রুমক,্িা্হাত্ লুটপন-এর্িান্হামতর্সমি্হাতকডায্িাধা,্িান্
হাত্রন-এর্িা্হামতর্সমি।্পাথমরর্মমতা্ভািমলিহীন্রন-এর্মু ।্স্কযািাসজ-এর্
সটতযকামরর্ পটরচয্ পাওযার্ পর্ িযটক্তগতভামি্ অপমাটনত্ বিাধ্ করমে্ বস।্ টিোনা্
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বথমক্ লাটফময্ নামল্ কুকিযাংকস,্ ঘর্ বথমক্ বিটরময্ োওযার্ পথ্ বি াল,্ ওিার্
বিাতল–ব্রাি্বলজিা্উপমরর্টিমক্বতালা। 
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দ্য রিমমন্টিি রকি 
 
এমন্অপটরটচত্বকান্িমলর্একজমনর্সমি্হযাটরর্এর্আমগ্ক মনা্ বি া্হযটন।্
কিযাংকস্ওমিরমক্পথ্ বিট ময্ টনময্ োমে;্ লুটপন,্ বপটট্টগ্রু্এিং্ রন্ওর্ বপেমন,্
বেন্ বজাডা্ পামযর্ বিৌড্ প্রটতমোগী।্ এরপর্ োমেন্ প্রমফসর্ বেইপ,্ একিু্ ওপমর্
বভমস।্ টনমজর্হামত্ধরা্ টনমজর্জািুর্কাটিিা্ওর্ টিমকই্তাক্করা,্ওভামিই্ওর্
হামত্ওিা্ধটরময্টিমযমে্সাইটরযাস।্হযাটর্এিং্হারটমওন্সিমচময্বপেমন। 
 
সুডমির্বভতমর্বঢাকািাই্সিমচময্কটিন।্লুটপন,্বপটট্র্এিং্রনমক্কাত্হময্ঢুকমত্
হমযমে;্এ নও্বপটট্টগ্রুর্টিমক্জািুর্কাটি্তাক্কমর্রমযমেন্লুটপন।্এক্সাটরমত্
 ুিই্ কষ্ট্ কমর্ এটগময্ োমে্ ওরা।্ ত নও্ কুকিযাংকস্ সামমন।্ টিক্ ব্ল্যাক-এর্
বপেমন্হযাটর,্ত নও্বেইপমক্ওমির্সামমন্ভাটসময্টনময্োমে;্টনচু্টসটলংমযর্সমি্
িাটড্ ামে্ওর্মাথা।্হযাটরর্বেন্মমন্হমলা্এিা্িন্ধ্করার্িযাপামর্সাইটরযাস-এর্
বকান্বচষ্টা্বনই। 
 
তুটম্ িুঝমত্পারে্এর্তাৎপেজ?্হিাৎ্হযাটরমক্ টজমজ্ঞস্করল্সাইটরযাস।্বপটট্টগ্রুমক্
ধটরময্বিযার্অথজ? 
 
তুটম্অটভমোগ্মুক্ত্হময্োমি,্িলল্হযাটর। 
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হযা্িলল্সাইটরযাস।্টকন্তু্আটম্টিক্জাটন্না–বকউ্ক নও্িমলমে্টক্না–বে্আটমই্
বতামার্গিফািার। 
 
হযাঁ,্আটম্জাটন,্িলল্হযাটর। 
 
আো্ বতামার্ টপতা–মাতা্আমামকই্ বতামার্ অটভভািক্ িাটনময্ টেমলন,্ একিু্ বেন্
আডষ্টভামি্িলল্সাইটরযাস।্েটি্তামির্টকেু্হময্োয। 
 
অমপষা্কমর্রমযমে্হযাটর।্ও্ো্ভািমে্সাইটরযাস্টক্তাই্বিাঝামত্চাইমে? 
 
তুটম্ েটি্ বতামার্ আঙ্কল্ এিং্ আটন্টর্ সমি্ থাকমত্ চাও,্ আটম্ বসিা্ িুঝি,্ িলল্
সাইটরযাস।্টকন্তু্আো্ওিা্বভমি্টনও।্একিার্েটি্আটম্অটভমোগ্বথমক্মুক্ত্হমত্
পাটর্তুটম্েটি্চাও্একিা্টভন্ন্িাসা 
 
হযাটরর্পাকস্থলীমত্বেন্টিমস্ফারণ্হমলা। 
 
কী–বতামার্সমি্থাকা?্িলল্বস,্হিাৎ্বিটরময্থাকা্একিা্পাথমরর্সমি্লাগল্ওর্
মাথািা।্িাসজটলমির্বেমড্আসা? 
 
টনশ্চযই,্আটম্বভমিটেলাম্তুটম্বসিা্চাইমি্না,্দ্রুত্িলল্সাইটরযাস।্আটম্িুঝমত্
পারটে।্শুধু্বভমিটেলাম 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য রিজনাি অ্ব আজকাবান । জজ. জক. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিজ 

584 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
তুটম্কী্পাগল্হমল?্িলল্হযাটর,্সাইটরযাস-এর্মমতাই্আমিমগ্ িুমজ্এমসমে্ওর্
গলা।্অিিযই,্আটম্িাসজটলমির্বেমড্আসমতই্চাইটে!্বতামার্কী্বকান্িাটড্রমযমে?্
আটম্ক ন্ও ামন্উিমত্পারি? 
 
ঘুমর্ওর্টিমক্তাকাল্সাইটরযাস;্টসটলং্বহঁচমড্োমে্বেইপ-এর্মাথা,্টকন্তু্ওটিমক্
সাইটরযাস-এর্বকান্নজর্বনই। 
 
তুটম্তাই্চাও?্িলল্বস।্সটতযই? 
 
হযাঁ,্সটতযই!্িলল্হযাটর। 
 
এই্প্রথম্িামরর্মমতা্ওর্শুষ্ক্বচহারায্সটতযকামরর্একিা্হাটস্বি মত্বপল্হযাটর।্
এর্ ফমল্ ো্ বি ল্ হযাটর্ বসিা্ সটতয্ টিস্মযকর,্ বেন্ অনাহারটক্লষ্ট্ বকান্ মুম ামির্
আডাল্বথমক্টঝটলক্টিময্উিল্আরও্িি্িেমরর্কম্বকান্মানুষ্।্মুহূমতজর্জমনয্
ওমক্বচনা্টগমযটেল,্ওর্মা-িািার্টিমযর্টিমন্বসই্হাটস্মুম র্মানুষ্টি্টহমসমি। 
 
সুডমির্ বিষ্্মাথায্ বপৌঁোমনার্আমগ্আর্ওমির্মমধয্কথা্হমলা্না।্সামমন্দ্রুত্
এটগময্ োমে্ কিযাংকস।্ গােিার্ বগমরািার্ উপর্ থািা্ বচমপ্ ধমর্ আমে্ লুটপন,্
বপটট্টগ্রু্এিং্রন্উপমর্উমি্এমলা্টকন্তু্বকান্িাল্বতমড্এমলা্না্ওমির্টিমক। 
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বেইপমক্বিমল্উপমর্পাটিময্ টিল্সাইটরযাস।্সমর্িাঁটডময্হযাটর্এিং্হারটমওনমক্
বির্কমর্টিল।্সিমিমষ্্বিটরময্এমল্বস্টনমজ। 
 
ঘন্অন্ধকার্বেময্আমে্চারটিমক,্প্রাসামির্জানলা্টিময্বি া্োমে্একমাত্র্আমলা।্
বকান্কথা্বনই্কামরা্মুম ,্প্রাসামির্উমেমিয্রওনা্হমলা্ওরা।্ঘন্ঘন্শ্বাস্বফলমে্
ত নও্ বপটট্টগ্রু,্ ক নও্ কাঁিমে্ ইটনময্ টিটনময।্ হযাটরর্ মনিা্ উৎফুি।্ িাসজটলমির্
বেমড্আসমত্োমে্বস।্সাইটরযাস্ব্ল্যাক,্তার্িািা-মামযর্সিমচময্ঘটনষ্ঠ্িনু্ধ,্তার্
সমি্ থাকমত্ োমে্ বস্একিু্আনমনা্ হময্ বগল্ বস্ও্ ে ন্িাসজটলমির্ িলমি্ বে্
বিটলটভিমন্ওরা্বে্আসাটমিামক্বিম মে্তার্সমিই্বস্থাকমত্োমে্ত ন্টক্বে্
হমি! 
 
 েটি্বকান্গডিড্কর্টপিার,্হুমটক্টিমলন্লুটপন।্ওর্জািুর্কাটি্ত নও্বপটট্টগ্রুর্
িুমকর্টিমক্তাক্করা। 
 
বকান্কথা্োডাই্নীরমি্ বহঁমি্চমলমে্ওরা।্প্রাসামির্আমলা্িড্হমে্ধীমর্ধীমর।্
সাইটরযাস-এর্সামমন্এটগময্চমলমে্বেইপ্িুলমত্িুলমত,্ িুমকর্সমি্এমস্লাগমে্
ওর্থুতটন।্এিং্তারপর 
 
বমঘিা্সমর্ বগল।্মামি্ হিাৎ্ বি া্ বগল্হালকা্ োযা।্ পুমরা্ িলিা্ বেন্ম্লান্করল্
চাঁমির্আমলায। 
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লুটপন,্বপটট্টগ্রু্এিং্রন্িাঁটডময্পডল্হিাৎ,্ওমির্উপর্হুমটড্ব ল্বোইপ।্িরমফর্
মত্ জমম্ বগল্ সাইটরযাস।্ হিাৎ্ একিা্ হাত্ সামমন্ িাটডময্ টিময্ হযাটর্ এিং্
হারটমওনমক্থাটমময্টিল। 
 
লুটপন-এর্আিো্আকৃটতিা্বি মত্পামে্হযাটর।্বেন্িক্ত্হময্বগমে্ও।্হিাৎ্ওর্
হাত–পা্প্রিলভামি্কাঁপমত্শুরু্করল। 
 
হা্ঈশ্বর–রুদ্ধশ্বামস্িলল্হারটমওন।্আজ্রামত্বস্বপািনিা্ াযটন!্টনরাপি্নয্বস! 
 
বিৌডাও,্টফসটফস্কমর্িলল্সাইটরযাস।্পালাও!্এ নই! 
 
টকন্তু্হযাটর্বিৌডামত্পারল্না।্বপটড্আর্লুটপন-এর্সমি্হাতকডা্টিময্িাধা্রন।্ও্
লাফ্টিল্সামমন্টকন্তু্ওমক্ধমর্বফলল্ব্ল্যাক,্েুঁমড্বফমল্টিল্বপেমন। 
 
ওিা্আমার্হামত্বেমড্িাও–বিৌডাও 
 
প্রচণ্ড্একিা্েুদ্ধ্গজজন্বিানা্বগল।্লম্বা্হমে্লুটপন-এর্মাথািা।্িরীরিাও।্কাঁধিা্
িাঁকা্হময্োমে।্মুম ্এিং্হামত্গটজময্উিমে্িড্িড্বলাম।্হাতগুমলা্থািা্হময্
োমে।্কিযাংকস-এর্গামযর্বলাম্িাঁটডময্বগল,্টপেু্হিমে্বস 
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ওমযরউলফিা্বপেন্টফমর্ওর্লম্বা্বচাযালিা্টিময্কামমড্বিযার্বচষ্টা্করল,্হযাটরর্
পাি্ বথমক্অিৃিয্হময্ বগল্সাইটরযাস।্ও্রূপান্তটরত্হময্ বগমে।্ টিিাল্আকৃটতর্
ভালুমকর্মমতা্কুকুরিা্লাটফময্সামমন্চমল্বগল।্হাতকডা্বথমক্টনমজমক্মুক্ত্করার্
বচষ্টা্ ে ন্ করমে্ ওমযরউলফ,্ ত ন্ দিতযাকার্ কুকুরিা্ ওিার্ ঘামড্ কামমড্ ধমর্
বপেমন্টনময্বগল।্রন্এিং্বপটট্টগ্রুর্কাে্বথমক্িূমর।্জম্ভ্িুমিা্ত ন্পরস্পরমক্
আেমণ্করমে্বেন্আিমক্বগমে্ বচাযামল্ বচাযামল,্থািাগুমলা্পরস্পরমক্ টেঁমড ুমড্
বফলার্বচষ্টা্করমে 
 
হযাটর্ িাঁটডময্ আমে,্ িৃিযিা্ বিম ্ তার্ আর্ নডিার্ িটক্ত্ বনই;্ লডাইিা্ ওর্ সি্
মমনামোগ্আকষ্জণ্কমর্বফমলমে,্আর্টকেু্বি িার্ষমতা্বনই্ওর।্হারটমওন-এর্
টচৎকার্ওমক্সতকজ্কমর্টিল। 
 
লুটপন-এর্ বফমল্ বিযা্জািুর্কাটিিার্উপর্ঝাঁটপময্পমডমে্ বপটট্টগ্রু।্িযামন্ডজ্করা্
পামযর্উপর্িাঁটডময্রমযমে্রন্টকন্তু্টস্থর্হমত্পারমে্না,্পমড্বগল্বস।্হিাৎ্প্রচণ্ড্
িব্দ্হমলা,্আমলার্ঝলকাটন–মাটিমত্পমড্রমযমে্রন্টনথর।্আমরকিা্িব্দ–আকামি্
উমড্বগল্কুকিযাংকস,্মাটিমত্পডল্থপ্কমর। 
 
এক্সমপটলযামজাস!্ টচৎকার্কমর্উিল্হযাটর,্জািুর্কাটিিা্তাক্কমর্আমে্ বপটট্টগ্রুর্
টিমক;্ লুটপন-এর্জািুর্কাটিিা্আকামি্উমড্ হাটরময্ বগল।্ বে ামন্আে্ বস ামনই্
থাক!্হযাটর্টচৎকার্করল,্বিৌডামলা্সামমনর্টিমক। 
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বিটর্হময্বগমে।্এরই্মমধয্টনমজমক্রূপান্তটরত্কমর্বফলল্বপটট্টগ্রু।্হযাটর্বি মত্
পামে্রন-এর্েডামনা্হামতর্হাতকডার্বভতর্টিময্বিটরময্বগল্ওর্বলজিা,্শুনমত্
বপল্ঘামসর্মধয্টিময্দ্রুত্সমর্োমে্ইঁিুমর্রূপান্তটরত্হওযা্বপটট্টগ্রু। 
 
বনকমডর্ হুঙ্কার্ আর্ গুরুগুরু্ গজজন্ বিানা্ বগল;্ ঘুমর্ িাঁটডময্ হযাটর্ বি ল্
ওমযরউফলিা্বিৌমড্পাটলময্োমে;্িমনর্টিমক। 
 
সাইটরযাস,্পাটলমযমে,্বপটট্টগ্রু্আিার্রূপান্তটরত্হময্বগমে!্টচৎকার্কমর্উিল্হযাটর। 
 
রক্ত্ঝরমে্সাইটরযাস-এর্গা্বথমক;্ওর্মু ্আর্টপি্ফালাফালা্কমর্কািা,্হযাটরর্
কথা্শুমন্আিার্বিৌডামত্শুরু্করল্ও্মামির্ওপর্টিময। 
 
হযাটর্আর্হারটমওন্বিৌমড্বগল্রন-এর্টিমক। 
 
ও্রনমক্কী্করল?্টফসটফস্কমর্িলল্হারটমওন।্রন-এর্বচা ্অধজ্টনটমজটলত;্মু ্
হা্ করা।্ ও্ বিঁমচ্ রমযমে,্ ওর্ শ্বাস–প্রশ্বাস্ শুনমত্ পামে্ ওরা,্ টকন্তু্ মমন্ হমে্ ও্
ওমিরমক্টচনমত্পারমে্না। 
 
আটম্জাটন্না। 
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অসহামযর্মমতা্এটিক্ওটিক্তাকাল্হযাটর।্ব্ল্যাক্এিং্লুটপন্িুজমনই্বনই্…্এ ন্
বেইপ্োডা্ওমির্সিী্বকউ্বনই,্টকন্তু্বসও্অমচতন্ঝুমল্রমযমে্িাতামস। 
 
আমরা্িরং্প্রাসামি্ টফমর্োই্এিং্কাউমক্ঘিনািা্  ুমল্িটল,্িলল্হযাটর,্ভািমত্
বচষ্টা্করমে্বস।্এমসা– 
 
টকন্তু্ ত ন্ হিাৎ্ কমরই্ অন্ধকামরর্ মমধয্ ওরা্ বেন্ একিা্ আতজধ্বটন্ শুনমত্ বপল;্
েন্ত্রণায্কাতরামে্একিা্কুকুর 
 
সাইটরযাস,্িলল্হযাটর,্পলকহীন্তাটকময্রমযমে্অন্ধকামর। 
 
মুহূমতজর্ টসদ্ধান্তহীনতায্ ভুগমে্ বস,্ টকন্তু্এই্ মুহূমতজ্ রন-এর্জনয্তামির্ টকেু্করার্
বনই।্অনযটিমক্আওযাজ্শুমন্মমন্হমে্টিপমি্পমডমে্ব্ল্যাক 
 
বিৌডামত্শুরু্করল্হযাটর,্বপেন্বপেন্আসমে্হারটমওন।্কাতর্ধ্বটনিা্মমন্হমে্
কামের্ বলকিার্ ও ান্ বথমক্আসমে।্ ওটিমক্ েুিল্ ওরা,্ এিং্ বিৌডামত্ বিৌডামত্
হিাৎ্িাণ্ডা্লাগল্হযাটরর্গাময,্টকন্তু্িুঝমত্পারমে্না্টক্ঘিমে 
 
হিাৎ্কাতরধ্বটনিা্বথমম্বগল।্বলমকর্টকনারায্বপৌঁমে্িুঝমত্পারল্বকন্বথমম্বগমে্
সাইটরযাস্আিার্ মানুমষ্্ রূপান্তটরত্ হমযমে।্ মাটিমত্ পমড্ রমযমে্ বস,্ িুহাত্ টিময্
মাথা্আঁকমড্ধমর্আমে। 
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নুউউউ,্েন্ত্রণায্কাতমর্উিল্বস।্নুউউউ্টেজ 
 
এিং্তারপর্হযাটর্বি মত্বপল্ওমির।্টিমমন্টারস,্কমপমষ্একিজন,্কামলা্একিা্
জটম্বপটরময্বলমকর্উপর্টিময্ওমির্টিমক্আসমে।্ঘুমর্িাঁডাল্বস,্পটরটচত্িরফ্
িীতল্ বিাধিা্ িুটিক্ বথমকই্ বেন্ ওর্ বভতমর্ প্রমিি্ করমে,্ কুযািা্ ঝাঁপসা্ কমর্
টিমে্ওর্ িৃটষ্ট;্সিটিক্বথমক্আরও্ টিমমন্টার্এটগময্আসমে;্ওমিরমক্প্রায্ টঘমর্
বফলমে্… 
 
হারটমওন,্আনমের্টকেু্একিা্ভাি!্টচৎকার্করল্হযাটর,্জািুর্কাটি্তুমল্ধমরমে,্
িৃটষ্ট্পটরষ্কার্করার্জমনয্প্রিলভামি্ বচা ্ টপিটপি্করমে,্ বভতর্ বথমক্উমি্আসা্
ষীণ্আতজনািিামক্মাথা্বথমক্সটরময্বিযার্জনয্নাডমে্মাথা 
 
আটম্আমার্গিফািামরর্সমি্থাকি।্আটম্িাসজাটলমির্বেমড্চমল্োটে। 
 
টনমজমক্ িাধয্ করল্ বস্ সাইটরযাস-এর্কথা,্ এিং্ শুধু্ সাইটরযাস-এর্কথা,্ বজামর্
বজামর্আওডামত্লাগল:্এক্সমপমক্টা্বপমট্রানাম!্এক্সমপমক্টা্বপমট্রানাম! 
 
বকঁমপ্উিল্ব্ল্যাক,্গটডময্পডল্মাটিমত,্পমড্থাকল্টনথর,্মৃতুযর্মতই্ফযাকামি। 
 
ও্টিক্হময্োমি।্আটম্ওর্সমি্োি্ওর্সমিই্থাকি। 
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এক্সমপমক্টা্বপমট্রানাম!্হারটমওন,্আমামক্সাহােয্কর!্এক্সমপমক্টা্বপমট্রানাম! 
 
এক্সমপমক্টা–্টফসটফস্কমর্হারটমওন,্এক্সমপমক্টা-এক্সমপমক্টা 
 
টকন্তু্আর্িলমত্পারমে্না্হারটমওন।্টিমমন্টাররা্কামে্চমল্এমসমে,্মাত্র্িি্টফি্
িূমর।্হযাটর্এিং্হারটমওন-এর্চারটিমক্বিযাল্দতটর্কমরমে,্এিং্আরও্কামে্চমল্
আসমে, 
 
এক্সমপমক্টা্ বপমট্রানাম!্ টচৎকার্করল্হযাটর,্কামনর্ বভতমরর্আতজনািমক্ বেন্ িুটিময্
টিমত্চামে।্এক্সমপমক্টা্বপমট্রানাম! 
 
ওর্জািুর্কাটির্মাথা্বথমক্টচকন্রূপালী্একিা্রটি্বিটরময্এমলা,্ওমির্ওপমর্
কুযািার্মমতা্টস্থর্হময্থাকল।্টিক্বসই্মুহূমতজ্হযাটর্বি ল্ওর্পামিই্অজ্ঞান্হময্
পমড্বগল্হারটমওন।্ও্একা্এমকিামরই্একা। 
 
এক্সমপমক্টা-এক্সমপমক্টা্বপমট্রানাম– 
 
হাঁিুমত্ িাণ্ডা্ ঘাস্লাগমে্ বির্ বপল্হযাটর।্ওর্ বচা ্আেন্ন্কমর্ বফমলমে্ কুযািা।্
প্রিল্ বচষ্টায্ বস্ মমন্ করিার্ বচষ্টা্ করমে–সাইটরযাস্ টনমিজাষ্–টনমিজাষ্্ ও্ টিক্ হময্
োমি।্আটম্ওর্সমি্থাকি 
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এক্সমপমক্টা্বপমট্রানাম!্ঘনঘন্শ্বাস্টনমে্বস। 
 
টনমজর্ দতটর্ আকৃটতহীন্ বপমট্রানাস-এর্ ষীণ্ আমলায্ হযাটর্ বি ল্ ওর্  ুি্ কামে্
িাঁটডময্পডল্একিা্টিমমন্টার।্হযাটরর্দতটর্রূপালী্কুযািার্মমধয্টিময্ওিা্আসমত্
পারমে্ না।্ ওিার্ কাপমডর্ টনচ্ বথমক্ একিা্ মৃত্ সরু্ হাত্ বিটরময্ এমলা।্ বেন্
বপমট্রানাসিামক্সটরময্বিযার্বচষ্টা্করমে। 
 
না–না–্রুদ্ধস্বমর্িলল্হযাটর।্বস্টনমিজাষ্্এক্সমপমক্টা-এক্সমপমক্টা্বপমট্রানাম 
 
ও্ িুঝমত্পারমে্ওরা্ওমক্ বি মে,্ওমির্সিজনািা্ টনঃশ্বাস্ওর্গাময্এমস্লাগমে্
বেন্ওর্চারটিমক্অশুভ্বকান্িাযু।্সিমচময্কামের্টিমমন্টারটি্মমন্হমে্বেন্ওমক্
ভামলা্কমর্বি মে।্তারপর্িুমিা্পচন্ধরা্হাত্বির্কমর্টনমজর্মাথার্উপর্বথমক্
কাপডিা্সটরময্টিল। 
 
বে ামন্ বচা ্ থাকার্কথা্ টেল,্ বস ামন্ রমযমে্ পাতলা,্ ধূসর,্ ঘা্ ওিা্ চামডা,্ িূনয্
বকািমরর্উপর্িানা।্ টকন্তু্একিা্ মু ্রমযমে্একিা্গতজ,্আকৃটতহীন,্িাতাস্ বিমন্
টনমে্মৃতুযর–িমব্দ। 
 
ভময্হাত–পা্অিি্হময্বগল্হযাটরর,্বস্আর্নডমত্পারমে্না্কথাও্িলমত্পারমে্
না।্ওর্দতটর্বপমট্রানাসিা্এক্ফুময্বেন্হাটরময্টগময্মমর্বগল। 
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সািা্কুযািা্ওমক্অন্ধ্কমর্টিমযমে।্ওমক্লডমত্হমি্এক্সমপমক্টা্বপমট্রানাম্বি মত্
পামে্না্এিং্একিু্িূমর্পটরটচত্টচৎকারিা্শুনমত্পামে্বস্এক্সমপমক্টা্বপমট্রানাম্
কুযািার্মমধযই্সাইটরযাস-এর্জনয্হাত্িাডামলা্বস,্ওর্হাতিা্ ুঁমজ্বপল্ওরা্ওমক্
টনময্বেমত্পারমি্না… 
 
একমজাডা্িাণ্ডা্চিচমি্হাত্হযাটরর্গলা্জটডময্ধরল্হিাৎ।্ওর্মু িামক্বজার্কমর্
উপমরর্টিমক্বতালার্বচষ্টা্করমে্…্ওিার্টনঃশ্বাস্পডমে্ওর্মুম ,্বির্পামে্হযাটর্
ওমকই্ প্রথমম্ বিষ্্ করমি্ পচা্ গটলত্ িুগজন্ধেুক্ত্ টনঃশ্বাস্ লাগমে্ ওর্ নামক্ মামযর্
টচৎকার্কামন্িাজমে্ওর্মমন্হমে্বেন্ওিাই্ওর্বিষ্্শুনমত্পাওযা 
 
এিং্তারপর,্ কুযািার্ মমধয্ টিময,্ বেিা্ ওমক্ িুটিময্ টিটেল,্ ওর্ মমন্ হমলা্ বেন্
একিা্রূপালী্আমলার্বর া্বি মত্বপল,্উজ্জ্বল্বথমক্উজ্জ্বলতর্হমে্..উপুড্হময্
ঘামসর্উপমর্মু ্থুিমড্পডল্বস 
 
িুিজল,্ নডমত্পারমে্ না,্ কাঁপমে,্ অসুস্থ,্ মু ্ টনমচর্ টিমক,্ বচা ্  ুলল্ হযাটর।্ বচা ্
ধাঁধামনা্ আমলা্ ওর্ চারটিমকর্ ঘাসমক্ আমলাটকত্ কমরমে্ …্ টচৎকার্ বথমম্ বগমে,্
অিরীরী্িাণ্ডািা্সমর্োমে্…. 
 
টকেু্একিা্তাটডময্টিমে্টিমমন্টারমির্ওিা্সাইটরযাস,্হারটমওন্এিং্ওর্চারটিমক্
ঘুরমে,্ভযঙ্কর্িব্দ্িূমর্সমর্োমে্টিমমন্টাররা।্চমল্োমে্ওরা 
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িাতাস্আিার্উষ্ণ্হময্উিমে্…। 
 
সমস্ত্িটক্ত্একটত্রত্কমর্মাথািা্কমযক্ইটঞ্চ্তুলল্হযাটর,্বি ল্আমলার্মমধয্একিা্
প্রাণী্বলমকর্উপর্টিময্বঘাডার্মমতা্েুমি্োমে।্ঘামম্ওর্িৃটষ্ট্আেন্ন্হময্বগমে,্
হযাটর্ মমন্ করিার্ বচষ্টা্ করল্ টক্ টেল্ ওিা্ …্ ইউটনকনজ্ অথজাৎ্ রূপকথার্ এক্
টসংওযালা্বঘাডার্মমতা্উজ্জ্বল্ওিা।্সমচতন্থাকার্জনয্ টনমজর্সমি্লডমে্হযাটর,্
বি ল্বলমকর্অপর্পামড্টগময্ওিা্বথমম্িাঁডাল।্মুহূমতজর্জনয্হযাটর্বি ল,্ওিারই্
উজ্জ্বলতায,্বেন্বকউ্একজন্ওিামক্সািমর্বিমক্টনমে্হাত্তুলমে্ওিামক্আির্
করার্জনয্বসজনমক্ওর্কামে্অদু্ভতভামি্পটরটচত্মমন্হমলা্ টকন্তু্এিা্হমত্পামর্
না্হযাটর্িুঝমত্পারমে্না।্তার্আর্টচন্তা্করার্িটক্ত্বনই।্িরীমরর্বিষ্্িটক্তিাও্
বেন্টনঃমিষ্্হময্বগল।্মাটিমত্আেমড্পডল্ওর্মাথা।্অজ্ঞান্হময্বগল্হযাটর। 
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হ্ািরমওন-এি রিমেট 
 
ভযািহ্ঘিনা্ ুিই্ভমযর্…্আশ্চেজ্ওমির্বকউই্মারা্োযটন্এরকম্আমগ্ক নও্
বিানা্োযটন্িজ্রপামত,্বসৌভামগযর্কথা্আপটন্বস ামন্টেমলন,্বেইপ্… 
 
ধনযিাি্মন্ত্রীমমহািয। 
 
অিজার্অফ্মাটলজন,্বসমকন্ড্ক্লাস,্ফািজ্ক্লাস,্েটি্আটম্ওিা্আিায্করমত্পাটর! 
 
আপনামক্অমিষ্্ধনযিাি,্মন্ত্রীমমহািয। 
 
আপনার্এ ামন্ ুিই্গভীরভামি্বকমি্বগমে্…্টনশ্চযই্ব্ল্যাক-এর্কাজ্আমার্তাই্
ধারণা? 
 
আসল্কথা্হমে,্পিার,্উইজটল্এিং্বিঞ্জার-এর্কাজ্এিা্… 
 
না! 
 
ওমিরমক্জািু্কমরটেল্ব্ল্যাক,্সমি্সমি্আটম্ওিা্িুঝমত্বপমরটেলাম।্কনফস্চামজ,্
ওমির্আচরণ্বিম ই্বিাঝা্টগমযটেল।্এিা্মমন্হটেল্বে্ওরা্ভািমত্শুরু্কমরমে্
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ব্ল্যাক-এর্টনমিজাষ্্হওযার্একিা্সম্ভািনা্রমযমে।্ওমির্আচরমণর্জনয্ওরা্িাযী্টেল্
না।্ অনযটিমক,্ ওরা্ হস্তমষপ্ করার্ ফমল্ ব্ল্যাক্ পাটলময্ োওযার্ সুমোগ্ বপমযটেল্
অিিয্ওরা্বভমিটেল্বে্ওরা্ টনমজরাই্ব্ল্যাকমক্ধমর্বফলমি।্এর্আমগ্এ্ধরমনর্
অমনক্কাজ্কমর্ওরা্পার্ বপময্ টগমযমে্…্আমার্ভয্হমে্এর্ফমল্ টনমজমির্
সম্পমকজ্ ওমির্  ুি্ উচ্চ্ ধারণা্ সৃটষ্ট্ হমযমে্ এিং্ টনশ্চযই্ পিারমক্ বহিমািার্
অস্বাভাটিক্মাত্রায্স্বাধীনতা্টিময্বরম মেন 
 
আহ,্ বিি,্ বেইপ্আপটন্জামনন,্ হযাটর্ পিার্ ওর্ সম্পমকজ্ কথা্ উিমলই্আমামির্
একিা্টিমিষ্্টিমিচনা্কাজ্কমর। 
 
এিং্তারপরও্এই্মাত্রায্টিমিষ্্সুটিধা্বিযািা্ওর্জনয্কী্ভামলা?্িযটক্তগতভামি,্
ওমক্আটম্আর্িিিা্োমত্রর্মমতাই্বিট ।্এিং্এমন্বষমত্র্অনয্বেমকান্োত্রমক্
সু্কল্ বথমক্সামটযকভামি্ ির াস্ত্করা্ হমতা–টনমিনপমষ্ টনমজর্ িনু্ধমিরমক্ টিপমির্
মুম ্ টনময্োওযার্জমনয।্ টিমিচনা্করন্মন্ত্রীমমহািয,্সু্কমলর্সমস্ত্ টনযমমর্ টিরুমদ্ধ্
টগময্তার্টনমজর্টনরাপত্তার্জনয্েত্িযিস্থা্বনযা্হমযটেল্তার্টিরুমদ্ধ্টগময,্রামতর্
বিলায্একজন্ ুটন্আমরকিা্ওমযরউলফ-এর্সমি্ টমমল্এিং্আমার্ টিশ্বাস্করার্
পমষ্েমথষ্ট্েুটক্ত্রমযমে্বে্সম্প্রটত্বস্অধিধভামি্হগসটমমিও্োতাযাত্করমে 
 
বিি,্বিি্িযাপারিা্আমরা্বি ি্বেইপ,্আমরা্বি ি্বেমলিা্টনঃসমেমহ্বিাকাটমই্
কমরমে্…। 
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টিোনায্শুময্ বচা ্িন্ধ্কমর্সিই্শুনমত্পামে্হযাটর।্ টনমজমক্ টিধ্বস্ত্মমন্হমে্
তার।্ বে্ কথাগুমলা্ শুনমে,্ মমন্ হমে্ কান্ বথমক্  ুি্ ধীমর্ ধীমর্ মগমজ্ টগময্
বপৌঁোমে,্িুঝমত্ ুিই্কষ্ট্হমে।্টনমজর্হাত–পাগুমলা্মমন্হমে্িীসার্মমতা্ভাটর;্
বচাম র্পাতা্এত্ভাটর্বে্ব ালাই্োমে্না্মমন্হমে্এই্আরামমর্টিোনায্সারা্
জীিন্বস্শুমযই্থাকমি 
 
আমামক্ সিমচময্ বিটি্ বেিা্ অিাক্কমরমে,্ বসিা্ হমে্ টিমমন্টারমির্আচরণ্ ওরা্
বকন্টফমর্বগল্বস্সম্পমকজ্আপনার্আসমলই্কী্বকান্ধারণা্বনই,্বেইপ? 
 
না,্ মন্ত্রীমমহািয।্ ে ন্ আমার্ জ্ঞান্ টফমরমে্ ততষমণ্ ওরা্ টপেু্ হমি্ সু্কমলর্
বগিগুমলামত্ওমির্জাযগায্আিার্অিস্থান্টনমযমে্… 
 
অসাধারণ।্এিং্তারপরও্ব্ল্যাক,্এিং্হযাটর্এিং্বমমযটি। 
 
আটম্ে ন্ওমির্কামে্বপৌঁেলাম্সিাই্ত ন্অজ্ঞান।্ব্ল্যাকমক্বিমধ্বফমল্ওর্মু ্
আিমক্টিলাম,্জািু্কমর্বস্ট্রচার্এমন্সিকিামক্টনময্বসাজা্প্রাসামি্টফমর্এলাম। 
 
সিাই্ টনশু্চপ।্হযাটরর্এতষমণ্মমন্হমে্ বেন্তার্মাথািা্  ুলমে,্এিং্েতই্তার্
বিাধিটক্ত্ টফমর্আসমে্মমন্হমে্তার্পাকস্থলীর্গভীর্ বথমক্উমি্আসমে্েন্ত্রণার্
অনুভূটত 
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বচা ্ ুলল্হযাটর। 
 
সিটকেু্ আিো্ বি ামে।্ বচা ্ বথমক্ বকউ্ ওর্ চিমািা্  ুমল্ টনমযমে।্ অন্ধকামর্
হাসপাতামলর্ টিোনায্ শুময্আমে্ বস।্ ওযামিজর্ বিষ্্ মাথায্ বি া্ োমে্ ওর্ টিমক্
বপেন্ টফমর্রমযমেন্মািাম্পমমে,্ ঝঁুমক্আমেন্একিা্ টিোনার্উপর।্ বচা ্সরু্
কমর্ বি ার্ বচষ্টা্করল্ হযাটর।্ মািাম্ পমমের্ হামতর্ টনচ্ টিমযমি া্ বগল্ রন-এর্
লাল্চুল। 
 
িাটলমির্ উপর্ মাথািা্ বঘারামলা্ হযাটর।্ ওর্ িান্ টিমকর্ টিোনায্ শুময্ আমে্
হারটমওন।্চাঁমির্আমলা্পমডমে্ওর্উপর।্বচা ্ব ালা।্িৃটষ্ট্ভীতসন্ত্রস্ত,্এিং্ে ন্
বস্ বি ল্ হযাটর্ বজমগ্ বগমে,্ বিাঁমির্ উপমর্আঙুল্ বচমপ্ চুপ্ কমর্ থাকার্ ইিারা্
করল,্ আঙুল্ টিময্ বি াল্ ওযামিজর্ িরজািা।্ িরজািা্ সামানয্ ফাঁক্ করা,্ িাইমরর্
কটরমিার্বথমক্কমনজটলযাস্ফাজ্এিং্বেইপ-এর্আমলাচনার্িব্দ্পাওযা্োমে। 
 
দ্রুত্বহঁমি্হযাটরর্ টিোনার্পামি্চমল্এমলন্মািাম্পামমে।্মাথা্ ঘুটরময্ওর্টিমক্
তাকাল্ হযাটর।্ ওর্ হামত্ চকমলি।্ হযাটর্ জীিমন্ ক মনা্ এতিড্ চকমলি্ বিম টন।্
বমািামুটি্বোি াি্একিা্বগালগাল্পাথমরর্চাইমযর্সমান। 
 
এই্বে,্বজমগ্বগে!্দ্রুত্িলমলন্টতটন।্টিোনার্পামির্বিটিমল্চকমলিিা্রা মলন।্
বোট্ট্একিা্হাতুটড্টিময্ওিা্ভাঙমত্শুরু্করমলন। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য রিজনাি অ্ব আজকাবান । জজ. জক. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিজ 

599 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

রন্বকমন্আমে?্হযাটর্এিং্হারটমওন্িলল্এক্সামথ। 
 
ও্ িাঁচমি,্ গম্ভীর্ মুম ্ িলমলন্ টতটন।্ বতামামির্ িুজমনর্ কথা্ অিিয্আটম্ েতটিন্
পেজন্ত্সন্তুষ্ট্না্হটে্বতামামির্িযাপামর্ততটিন্পেজন্ত্এ ামনই্থাকমত্হমি–পিার,্টক্
করে্তুটম,্বভমিে্কী? 
 
টিোনায্উমি্িমসমে্হযাটর,্বচাম ্চিমা্টিল,্হামত্তুমল্টনল্জািুর্কাটিিা। 
 
আমামক্বহিমািামরর্সমি্বি া্করমত্হমি,্িলল্বস। 
 
পিার,্ মধুর্ স্বমর্ িলমলন্ মািাম্ পমমে,্ বকান্ অসুটিধা্ বনই,্ সিটকেুই্ টিক্ হময্
বগমে।্ ওরা্ ব্ল্যাকমক্ ধমর্ বফমলমে।্ উপর্তলায্ ওমক্আিমক্ রা া্ হমযমে।্ এ ন্
বথমক্বেমকান্সমময্টিমমন্টররা্ওর্উপর্ওমির্কু যাত্টকস্প্রমযাগ্করমি 
 
কী? 
 
টিোনায্বথমক্লাটফময্নামল্হযাটর;্হারটমওনও্টিক্তাই্করল।্অিিয্ওর্টচৎকারিা্
িাইমরর্কটরমিার্বথমক্বিানা্বগল;্পরমুহূমতজই্কমনজটলযাস্ফাজ্এিং্বেইপ্ঢুকমলন্
ওযামিজ। 
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হযাটর,্হযাটর,্কী্হমে্এসি?্িলমলন্ফাজ,্ওমক্উমত্তটজত্বি ামে।্বতামামক্এ ন্
শুময্ থাকমত্ হমি–ওটক্ বকান্ চকমলি্ ব মযমে?্ উমদ্বমগর্ সামথ্ মািাম্ পমমেমক্
টজজ্ঞাসা্করমলন্টতটন। 
 
শুনুন্মন্ত্রীমমহািয!্িলল্হযাটর।্সাইটরযাস্ব্ল্যাক্টনমিজাষ্!্টপিার্বপটট্টগ্রু্টনমজই্টনমজর্
ভুযা্মৃতুয্ঘটিমযমে!্আজ্রামত্আমরা্ওমক্বিম টে।্আপনারা্টিমমন্টারমিরমক্ব্ল্যাক-
এর্টিরুমদ্ধ্বলটলময্টিমত্পামরন্না,্বস 
 
মাথা্নাডমেন্ফাজ,্মুম ্মৃিু্হাটস। 
 
হযাটর,্হযাটর,্তুটম্টিভ্রান্ত,্তুটম্একিা্ভযঙ্কর্িুঃস্বমের্মমধয্টিময্এমসমে,্শুময্পড্
এ নই,্সিটকেু্আমামির্টনযন্ত্রমণ্রমযমে্..। 
 
আপনামির্টনযন্ত্রমণ্বনই!্টচৎকার্করল্হযাটর।্আপনারা্ভুল্বলাকমক্ধমরমেন! 
 
মন্ত্রীমমহািয্টেজ্শুনুন,্হারটমওন্িলল;্দ্রুত্হযাটরর্পামি্চমল্এমসমে।্বস,্ফাজ-
এর্টিমক্তাটকময্রমযমে্অনুনমযর্িৃটষ্টমত।্আটমও্ওমক্বিম টে।্ওিা্টেল্রন-এর্
ইঁিুর,্বপটট্টগ্রু্একজন্অযাটনমযাগাস,্আটম্বিাঝামত্চাইটে 
 
বি মেন্মন্ত্রীমমহািয?্িলমলন্বেইপ।্িুজনমকই্জািু্করা্হমযমে্…্ওমির্িুজনমক্
ভামলা্কমরই্ধমরমে্ব্ল্যাক। 
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আমামিরমক্বকান্জািু্করা্হযটন?্এিার্গজজন্করল্হযাটর। 
 
মন্ত্রীমমহািয!্ প্রমফসর!্ এিার্ বষমপ্ টগময্ িলমলন্ মািাম্ পমমে।্ আমামক্ এ ন্
িলমতই্হমে্বে্আপনামির্এ ান্বথমক্চমল্বেমত্হমি।্পিার্আমার্বরাগী,্তামক্
টকেুমতই্আরও্অসুস্থ্করা্োমি্না! 
 
আটম্অসুস্থ্হটে্না,্আটম্ওমিরমক্জানামনার্বচষ্টা্করটে্আসমল্কী্হমযটেল!্টষপ্ত্
হময্িলল্হযাটর।্শুধু্ওরা্েটি্শুনমতন 
 
টকন্তু্ হিাৎ্ হযাটরর্ মুম র্ বভতর্ মািাম্পমমে্ টিরাি্একিা্ চকমলমির্িলা্ ঢুটকময্
টিল।্িম্আিমক্বগল্হযাটরর,্এিং্এই্সুমোগ্টতটন্বজার্কমর্ওমক্টিোনায্শুইময্
টিমলন। 
 
এ ন,্টেজ,্মন্ত্রীমমহািয,্এই্বেমলগুমলার্টিিাম্িরকার,্েত্ন্িরকার।্টেজ্োন– 
 
আিার্ ুমল্বগল্িরজািা।্এিার্ঢুকমলন্িাম্বলমিার।্মুম র্চকমলমির্টিরাি্িলািা্
বকানরকমম্টগমল্আিার্উমি্িসল্হযাটর। 
 
প্রমফসর্িাম্বলমিার,্সাইটরযাস্ব্ল্যাক 
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ঈশ্বমরর্ বিাহাই!্ টষপ্ত্ স্বমর্ িলমলন্ মািাম্ পমমে।্এিা্ হাসপাতাল্ না্আর্ টকেু?্
বহিমািার,্আমামক্বজার্টিময্িলমতই্হমে–। 
 
আটম্মাফ্চাটে,্পটপ,্ টকন্তু্ টমিার্পিার্এিং্ টমস্ বগ্লঞ্জার-এর্সামথ্আমার্ টকেু্
কথা্ রমযমে্ বে,্ িান্ত্ স্বমর্ িলমলন্িাম্বলমিার।্এইমাত্র্আটম্সাইটরযাস্ ব্ল্যাক-এর্
সমি্কথা্িমল্এলাম 
 
মমন্ হমে্ পিার-এর্ মাথায্ বেসি্ আজগুটি্ গে্ বস্ ঢুটকময্ টিমযমে্ বসগুটলই্
আপনামক্বস্শুটনমযমে?্ থুথু্ বফলমলন্বেইপ।্এই্একিা্ইঁিুর,্এিং্বপটট্টগ্রু্বিঁমচ্
রমযমে্এই্ধরমনর 
 
টিক্এিাই,্ব্ল্যাক-এর্কাটহনী,্িলমলন্িাম্বলমিার্ওর্অধজচন্দ্রাকৃটতর্চিমার্মধয্টিময্
বেইপমক্মাপমত্মাপমত। 
 
এিং্আমার্সামষযর্কী্ বকানই্ মূলয্ বনই?্ িাঁতমু ্ ট ঁটচময্ িলমলন্ বেইপ।্ টিটকং্
িযাক-এ্টপিার্বপটট্টগ্রুি্টেল্না,্এিং্মামিও্আটম্ওর্বকান্টচহ্ন্বি মত্পাইটন। 
 
কারণ্আপটন্ বতা্ অজ্ঞান্ হময্ টগমযটেমলন্ প্রমফসর!্আস্থার্ সমি্ িলল্ হারটমওন।্
আপটন্বতা্সময্মমতা্আসমত্পামরনটন্আসল্কথা্বিানার 
 
টমস্বগ্লঞ্জার,্মু িা্িন্ধ্রা ! 
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বেইপ,্দধেজ্রা ুন,্িলমলন্ফাজ।্বমমযটি্মানটসকভামি্টিধ্বস্ত,্আমামির্এমন্টকেু 
 
হযাটর্ এিং্ হারটমওন-এর্ সামথ্ আটম্ একা্ কথা্ িলমত্ চাই,্ িলমলন্ িাম্বলমিার।্
কমনজটলযাস,্বসমভরাস,্পটপ–টেজ্আমামির্একা্থাকমত্টিন। 
 
বহি্মািার!্িলমলন্মািাম্পমমে।্ওমির্টচটকৎসা্িরকার,্টিিাম্িরকার 
 
টকন্তু্এই্আমলাচনািা্জরুটর,্অমপষা্করার্উপায্ বনই,্িলমলন্িাম্বলমিার।্আটম্
িযাপারিায্বজার্টিটে। 
 
বিাঁি্বচমপ্বিটরময্বগমলন্মািাম্পমমে,্িডাম্কমর্িরজািা্লাটগময্টিমলন্বপেমন।্
ওমযি্বকামির্বভতর্বথমক্ঝুমল্থাকা্িড্একিা্বসানালী্ঘটড্বি মলন্ফাজ। 
 
এতষমণ্টনশ্চযই্টিমমন্টাররা্চমল্এমসমে,্িলমলন্টতটন।্আটম্োই্টগময্ওমির্সমি্
বি া্কটর।্িাম্বলমিার,্ওপরতলায্আপনার্সমি্বি া্হমি। 
 
বহঁমি্িরজা্পেজন্ত্বগমলন,্িরজািা্বমমল্ধরমলন্বেইপ-এর্জমনয,্টকন্তু্নডমলন্না্
বেইপ। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য রিজনাি অ্ব আজকাবান । জজ. জক. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিজ 

604 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

টনশ্চযই্আপটন্ব্ল্যাক-এর্গমের্একটি্িব্দও্টিশ্বাস্কমরনটন?্টফসটফস্কমর্িলমলন্
বেইপ,্বচা ্বজাডা্টস্থর্হময্রমযমে্িাম্বলমিামরর্বচহারায। 
 
আটম্হযাটর্এিং্হারটমওন-এর্সমি্একা্কথা্িলার্ইো্প্রকাি্কমরটে,্িাম্বলমিার্
পুনরািৃটত্ত্করল। 
 
ওর্টিমক্এক্পা্এটগময্বগমলন্বেইপ। 
 
বষ্াল্ িের্ িযমসই্ সাইটরযাস্ ব্ল্যাক্ প্রমাণ্ কমরমে্ বে্ বস্  ুন্ করমত্ পামর,্ এক্
নাগামড্িলমলন্ বেইপ।্আপটন্ টনশ্চযই্ বস্কথা্ ভুমল্োনটন?্আপটন্ টনশ্চযই্ ভুমল্
োনটন্বে্একিার্বস্আমামক্ ুন্করমত্বচমযটেল? 
 
বসমভরাস,্আমার্সৃ্মটতিটক্ত্আমগর্মমতাই্রমযমে,্িান্ত্স্বমর্িলমলন্িাম্বলমিার। 
 
ঘুমর্ফাজ-এর্বমমল্ধরা্িরজািা্ টিময্বিটরময্বগমলন্বেইপ।্ওিা্িন্ধ্হময্বগল।্
হযাটর্ এিং্ হারটমওন-এর্ টিমক্ টফরমলন্ িাম্বলমিার।্ এক্ সামথ্ কথা্ িলমত্ শুরু্
করল্ওরা্িুজন। 
 
প্রমফসর,্ব্ল্যাক্সটতয্কথা্িলমে–আমরা্বপটট্টগ্রুমক্বিম টে 
 
–প্রমফসর্লুটপন্ে ন্ওমযরউলফ-এ্রূপান্তটরত্হমলন্ত ন্বস্পাটলময্বগল 
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–ও্একিা্ইঁিুর 
 
–বপটট্টগ্রুর্ সামমনর্ থািা,্ মামন্ আটম্ িলমত্ চাটে্ আঙুল,্ ও্ টনমজই্ ওিা্ বকমি্
বফমলটেল– 
 
–বপটট্টগ্রুই্রনমক্আেমণ্কমরটেল,্সাইটরযাস্নয 
 
টকন্তু্হাত্তুমল্ওমির্িযা যার্িনযা্থাটমময্টিমলন্িাম্বলমিার। 
 
এ ন্বতামামির্বিানার্পালা,্আমামক্কথা্িলায্িাধা্বিমি্না,্কারণ্হামত্সময্
 ুি্ কম,্ িান্ত্ স্বমর্ িলমলন্ টতটন।্ বতামামির্ িুজমনর্ কথা্ োডা্ ব্ল্যাক-এর্ কথার্
টিেুমাত্রও্প্রমাণ্ বনই-এিং্ িুজন্ বতর্িের্ িযমসর্জািুকমরর্কথা্কামরা্কামেই্
টিশ্বাসমোগয্িমল্মমন্হমি্না।্এক্রাস্তা্ভটতজ্বলাক্িপথ্কমর্প্রতযষিিজী্টহমসমি্
িমলমে্বে্সাইটরযাস্বপটট্টগ্রুমক্ ুন্কমরমে।্আটম্টনমজ্মন্ত্রণালময্সাষয্টিমযটে্বে্
সাইটরযাসই্পিারমির্টসমেি–টকপার্টেল। 
 
প্রমফসর্লুটপন্আপনামক্িলমত্পারমি।্িলল্হযাটর,্ টনমজমক্থাটমময্রা মত্পারল্
না্বস। 
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এ্মুহূমতজ্প্রমফসর্লুটপন্গভীর্জিমলর্বভতর,্কাউমকই্টকেু্িলার্সামথজ্তার্বনই।্
তার্ আিার্ মানুমষ্্ রূপান্তটরত্ হমত্ হমত,্ অমনক্ বিটি্ বিটর্ হময্ োমি,্ ততষমণ্
সাইটরযাস-এর্ অিস্থা্ মৃতুযর্ বচমযও্ ভযঙ্কর্ হমি।্ তাোডা্ আটম্আরও্ িলমত্ চাই্
আমামির্ওমযরউলফমক্এতমিটি্অটিশ্বাস্করা্হয্ বে,্ওর্সাষয্  ুি্ বিটি্কামজ্
আসমি্না-এিং্টিমিষ্্কমর্বস্এিং্সাইটরযাস্টেল্পুরমনা্িনু্ধ 
 
টকন্তু– 
 
আমার্কথা্বিান্হযাটর।্এরই্মমধয্অমনক্বিটর্হময্বগমে,্তুটম্আমার্কথা্িুঝমত্
পারে?্বতামামক্িুঝমত্হমি্বতামামির্কথার্বচময্প্রমফসর্বেইপ্এর্িক্তিয্আরও্
বিটি্টিশ্বাসমোগয। 
 
টতটন্সাইটরযাসমক্ঘৃণা্কমরন,্িলল্হারটমওন।্এর্একমাত্র্কারণ্হমে্বকান্এক্
সময্সাইটরযাস্ওর্সমি্বিাকার্মমতা্মজা্করমত্টগমযটেল 
 
সাইটরযাসও্এমকিামর্বধাযা্তুলটস্পাতা্নয।্বসই্সূ্থলকাযা্মটহলার্উপর্আেমণ–
টিটফন্ডর্িাওযামর্েুটর্টনময্বঢাকা–জীিন্ত্অথিা্মৃত্বপটিমক্োডা্সাইটরযাস-এর্িণ্ড্
পাল্টামনার্বকান্সম্ভািনাই্বনই। 
 
টকন্তু্আপটন্বতা্আমামির্টিশ্বাস্কমরন। 
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হযাঁ,্ টিশ্বাস্ কটর,্ িাম্বলমিামরর্ িান্তু্ স্বর।্ টকন্তু্ অনযমিরমক্ সতযিা্ বি ািার্ মমতা্
ষমতা্আমার্বনই,্অথিা্মযাটজক্মন্ত্রীর্টসদ্ধান্ত্পাল্টািার্ষমতাও 
 
গম্ভীর্মু িার্টিমক্তাটকময্হযাটরর্মমন্হমলা্ওর্পামযর্তলার্মাটি্সি্সমর্বগমে।্
ওর্ একিা্ ধারণা্ অভযাসগতভামিই্ দতটর্ হমযটেল্ বে্ িাম্বলমিার্ সি্ সমসযারই্
সমাধান্করমত্পামরন।্ও্আিা্কমরটেল্বেন্িূনয্বথমক্িাম্বলমিার্টিস্মযকর্বকান্
একিা্সমাধান্বির্কমর্টনময্আসমি।্টকন্তু্না্তামির্বিষ্্ভরসাও্আর্থাকল্না। 
 
এ ন্ আমামির্ বেিা্ িরকার,্ ধীমর্ ধীমর্ িলমলন্ িাম্বলমিার,্ তার্ হালকা্ নীল্
বচা মজাডা্হযাটর্আর্হারটমওন-এর্উপর্ঘুরমে,্বসিা্হমে্আরও্সময। 
 
টকন্তু–্হারটমওন্িলমত্শুরু্কমরটেল।্এিং্তারপর।্টিমস্ফাটরত্হমলা।্ওহ! 
 
এ ন্মমনামোগ্টিময্বিান,্িলমলন্িাম্বলমিার,্ ুি্টনচু্স্বমর্কথা্িলমেন্টতটন্টকন্তু্
 ুি্পটরষ্কারভামি।্প্রমফসর্টলিউইক-এর্সাততলার্অটফস্রুমম্সাইটরযাসমক্তালা্
বমমর্রা া্হমযমে।্পটশ্চমমর্িাওযার্বথমক্িানটিমক্বতর্নম্বর্জানালা।্েটি্সিটকেু্
টিকিাক্করমত্পার্তমি্আজ্রামত্বতামরা্িুমিা্ টনমিজাষ্্প্রাণ্িাঁচামত্সষম্হমি।্
টকন্তু্মমন্বর ,্বতামরা্িুজমনই।্বতামামিরমক্টকেুমতই্বকউ্বেন্বি মত্না্পায।্
টমস্ বিঞ্জার্ আইনিা্ তুটম্ ভামলা্ কমরই্ জান–তুটম্ জান্ পটরণটত্ টক্ হমত্ পামর–
বতামামিরমক্অিিযই্বকউ্বেন–বি মত্না্পায। 
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টক্ টনময্কথা্ হমে্হযাটর্ টকেুই্ িুঝমত্পারমে্না।্িাম্বলমিার্িরজার্কামে্ টগময্
বপেন্টফমর্তাকাল। 
 
আটম্বতামামিরমক্িাইমর্বথমক্তালা্বমমর্োটে।্এ ন–্ঘটড্বি মলন্টতটন,্রাত্
িারিা্িাজমত্পাঁচ্টমটনি্িাটক।্টমস্বগ্লঞ্জার্টতনিার্বঘারামলই্চলমি,্হওযা্উটচত।্
গুি্লাক। 
 
গুি্লাক?্ পুনরািৃটত্ত্করল্হযাটর,্ িাম্বলমিার-এর্ বপেমনর্ িরজািা্ িন্ধ্ হময্ বগল।্
টতনিার্বঘারামনা?্কী্িলটেমলন?্আমামিরমক্কী্করমত্হমি? 
 
টকন্তু্জামািার্গলা্টনময্অটস্থরভামি্িযস্ত্হময্পমডমে্হারটমওন,্বভতর্বথমক্একিা্
অমনক্লম্বা্ ুিই্ভামলা্বসানার্বচইন্বির্কমর্আনল। 
 
হযাটর,্এ ামন্এমসা,্স্বমর্িযাকুলতা,্জলটি! 
 
ওর্ টিমক্সমর্এমলা্হযাটর,্ টকেুই্ িুঝমত্পারমে্না্ বস।্ বচইনিা্হামত্ধমর্আমে্
হারটমওন।্ও্বি ল্ওমত্ঝুলমে্একিা্চকচমক্সময–গ্লাস। 
 
এই্বে 
 
বচইনিা্এ ন্হযাটরর্গলামতও্পটরময্টিল্হারটমওন। 
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বরটি?্রুদ্ধশ্বামস্িলল্বস 
 
আমরা্কী্করমত্োটে?্হযাটরর্প্রশ্ন,্এমকিামর্বিাকা্িমন্বগমে্বস। 
 
সময–গ্লাসিামক্টতনিার্উমল্টাটিমক্বঘারামলা্হারটমওন। 
 
অন্ধকার্হাসপাতাল্ওযািজিা্হাটরময্বগল।্হযাটরর্মমন্হমলা্বেন্উডমে্বস,্ ুি্দ্রুত,্
টকন্তু্বপেন্টিমক।্ওর্পাি্টিময্দ্রুত্বপটরময্োমে্টিটভন্ন্রঙ্এিং্আকৃটতর;্কান্
বভাঁ্বভাঁ্করমে।্টচৎকার্করার্বচষ্টা্করল্টকন্তু্টনমজর্কামনই্টনমজর্টচৎকার্শুনমত্
বপমলা্না 
 
এিং্তারপর্পামযর্টনমচ্িক্ত্মাটির্অনুভূটত্বপল্বস,্সিটকেু্আিার্পটরষ্কার্বি া্
োমে 
 
সু্কমলর্ বঢাকার্ হলিায্িরজায্িাঁটডময্আমে্ বস্হারটমওন-এর্পামি,্সামমন্ ব ালা্
িরজা্ টিময্ বমমঝর্উপমর্ বসানালী্ সূেজামলাক্পডমে।্হারটমওন্এর্ টিমক্উভ্রামন্তর্
মমতা্তাকাল্বস,্সময–গ্লামসর্বচইনিা্তার্ঘামড্বকমি্িমস্োমে। 
 
হারটমওন,্কী–? 
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এই্  ামন!্ ওর্ হাত্ ধমর্ বিমন্ টনময্ বগল্ হারটমওন্ হমলর্ বভতমর্ ঝাডু্ রা ার্
কািামিজর্কামে,্ওিা্ ুলল্বস,্ওর্বভতমর্বিমল্ওমক্ঢুটকময্টিল্হযাটরমক,্টনমজও্
ওর্পামি্টগময্িসল্বিমন্লাটগময্টিল্িরজািা। 
 
কী–বকমন্কমর–হারটমওন,্কী্হমে? 
 
সময্ধমর্আমরা্ বপেন্ টিমক্চমল্ বগটে,্ টফসটফস্কমর্িলল্হারটমওন,্অন্ধকামর্
হযাটরর্গলা্বথমক্বচইনিা্ ুমল্টনময।্টতন্ঘণ্টা্বপেমন। 
 
টনমজর্পাময্টচমটি্কািল্হযাটর।্িযথা্বপল,্বিাঝা্বগল্বকান্িুঃস্বে্বি মে্না্বস। 
 
টকন্তু 
 
িিি!্বিান!্বকউ্একজন্আসমেন।্আমার্মমন্হমে–আমরাই্আসটে! 
 
 কািামিজর্িরজায্কান্লাটগময্শুনমে্হারটমওন। 
 
হল্বথমক্পামযর্আওযাজ্পাওযা্োমে্হযাঁ,্আমরাই্হযাটিি-এর্ও ামন্োটে। 
 
তুটম্কী্িলমত্চাে,্ টফসটফস্কমর্িলল্হযাটর,্আমরা্এই্কািামিজর্মমধযও্আটে্
আিার্আমরাই্ওই্িাইমরও্রমযটে? 
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হযাঁ,্ িলল্ হারটমওন,্ ত নও্ কািামিজর্ িরজায্ ওর্ কান্ পাতা।্আটম্ টনটশ্চত্ ওিা্
আমরাই্…্টতনজমনর্বিটি্বলামকর্আওযাজ্বতা্মমন্হমে্না।্এিং্আমরা্ধীমর্
ধীমর্হাঁিটে্কারণ্আমরা্অিৃিয্হওযার্জামািার্টনমচ্রমযটে। 
 
বথমম্বগল্হারটমওন,্ত নও্মমনামোগ্টিময্বিানার্বচষ্টা্করমে্টকেু। 
 
সামমনর্টসঁটড্ধমর্আমরা্নামটে্…। 
 
উল্টামনা্ একিা্ িালটতর্ উপমর্ িসল্ হারটমওন,্ ওমক্ সাংঘাটতক্ রকমমর্ উটদ্বগ্ন্
বি ামে,্অথচ্হযাটর্কমযকটি্প্রমশ্নর্উত্তর্জানমত্চাইমে। 
 
ওই্সময–গ্লাসিা্তুটম্বপমল্বকাথায? 
 
এিামক্ িলা্ হয্ িাইম–িানজার,্ িলল্ হারটমওন,্ এিং্ এিা্ আটম্ বপমযটে্ প্রমফসর্
মযাগমগানাগল-এর্কাে্বথমক।্সারা্িের্ক্লাস্করার্সময্এিা্আটম্িযিহার্কটর।্
প্রমফসর্মযাকমগানাগল্আমামক্টিময্িপথ্কটরময্টনমযমেন্বেন্এ্িযাপামর্আমামক্
কাউমক্ টকেু্ না্ িটল।্ এিা্ পাওযার্ জনয্ মযাটজক্ মন্ত্রণালময্ তামক্ অমনক্ তিটির্
করমত্হমযমে।্িলমত্হমযমে্আটম্একজন্আিিজ্োত্র,্এিং্আমার্পডামিানা্োডা্
ক নই্অনয্ বকান্কারমণ্এিা্ িযিহার্করি্না।্আটম্এিামক্িযিহার্কমর্সময্
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টপটেময্ টনমযটে্ িহুিার,্ এিং্ এভামিই্ একই্ সমময্আটম্অমনকগুমলা্ ক্লাস্ করমত্
বপমরটে,্এিার্িুঝমত্বপমরমো?্টকন্তু 
 
হযাটর,্ িাম্বলমিার্ আমামির্ কামে্ টক্ চামেন।্ আটম্ টিক্ িুঝমত্ পারটে্ না।্ টতটন্
আমামিরমক্টতন্ঘণ্টা্বপেমন্বেমত্িলমলন্বকন?্এিা্কীভামি্সাইটরযাসমক্সাহােয্
করমত্পারমি? 
 
ওর্প্রাযান্ধকার্মু িার্টিমক্তাটকময্রইল্হযাটর। 
 
এই্সমমযর্মমধয্টকেু্একিা্ঘমিটেল,্বেিা,্উটন্চামেন্আমরা্বেন্পটরিতজন্কমর্
বিই,্ধীমর্ধীমর্িলল্হযাটর।্কী্ঘমিটেল?্টতন্ঘন্টা্আমগ্আমরা্হযাটিি-এর্িাসার্
টিমক্বহঁমি্োটেলাম। 
 
এ নই্বতা্টতন্ঘন্টা্আমগর্সময,্এিং্আমরা্হযাটিি-এর্িাসার্টিমক্বহঁমি্োটে,্
িলল্হারটমওন।্এই্মাত্র্আমরা্শুনলাম্আমামির্বিটরময্োওযার্িব্দ 
 
ভ্রূ্কঁুচকামলা্হযাটর;্মমন্হমে্সমস্ত্মাথা্এক্সামথ্কমর্মগজ্বথমক্িুটদ্ধ্বির্করার্
বচষ্টা্করমে্বস। 
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 িাম্বলমিার্ শুধু্ িমলমেন–শুধু্ িমলমেন্আমরা্ একটির্ বিটি্ টনমিজাষ্্ জীিন্ িাঁচামত্
পাটর্…্ টিিুযৎ্চমমকর্মমতা্মাথায্এমলা্িযাপারিা।্হারটমওন,্আমরা।্িাকটিকমক্
িাঁচামত্োটে! 
 
টকন্তু–ওিা্কীভামি্সাইটরযাসমক্সাহােয্করমি? 
 
িাম্বলমিার্িমলমেন–শুধু্িমলমেন্জানালািা্বকাথায–টলিউইক-এর্অটফমসর্জানালা!্
বে ামন্ওরা্সাইটরযাসমক্তালা্বমমর্আিমক্বরম মে।্িাকটিকমক্ওই্জানালা্পেজন্ত্
আমামির্ উটডময্ টনময্ বেমত্ হমি্ ওমক্ রষা্ করার্ জনয!্ িাকটিক-এর্ টপমি্ চমড্
পাটলময্বেমত্পারমি্সাইটরযাস–ওরা্িুজমন্এক্সামথই্পালামত্পারমি? 
 
হারটমওন-এর্বচহারায্ভীটত্বি ল্হযাটর। 
 
বকউ্বিম ্বফলার্আমগই্আমরা্েটি্ওিা্করমত্পাটর,্তাহমল্বসিা্হমি্টিস্মযকর্
জািুর্মমতা! 
 
বিি,্আমামিরমক্বচষ্টা্ বতা্করমত্হমি,্তাই্না?্িলল্হযাটর।্উমি্ টগময্কািামিজর্
টগময্কান্বিকাল্বস। 
 
মমন্হমে্না্ও ামন্আর্বকউ্আমে্এমসা,্োওযা্োক 
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কািামিজর্ িরজািা্  ুলল্ হযাটর।্ হলিা্ এমকিামর্ িূনয।্ দ্রুত্ এিং্ টনঃিমব্দ্ কািািজ্
বথমক্বিটরময্পাথমরর্ টসঁটড্ টিময্ টনমচ্বনমম্বগল্ওরা।্োযাগুমলা্িীঘজ্হময্বগমে,্
টনটষ্দ্ধ্িমন্গামের্মাথাগুমলা্চকচক্করমে্বসানার্মমতা। 
 
জানালা্ টিময্ েটি্ বকউ্ িাইমর্ তাকায–হারটমওন্ িলল,্ বপেমন্ প্রাসািিার্ টিমক্
তাটকময। 
 
আমরা্ বিৌড্ লাগাি,্ িৃঢ়্ স্বমর্ িলল্ হযাটর।্ বসাজা্ িমনর্ টিমক,্ টিক্ আমে?্
আমামিরমক্একিা্গামের্বপেমন্লুমকামত্হমি,্নজর্রা মত্হমি। 
 
টিক্আমে,্টকন্তু্আমরা্িীন্হাউজিার্পাি্টিময্োি!্িলল্হারটমওন,্ঘন্ঘন্িম্
বফলমে্বস।্হযাটিি-এর্সামমনর্িরজা্বথমক্আমামির্আডাল্থাকমত্হমি,্তা্না্
হমল্আমরা্আমামিরমকই্ বি মত্পাি!্এতষমণ্ টনশ্চযই্আমরা্হযাটিি-এর্িাসার্
কামে্বপৌঁমে্টগমযটেলাম! 
 
হযাটর্ত নও্মমন্মমন্ভািমে্টক্বিাঝামত্চাইমে্হারটমওন,্টকন্তু্বিৌডিা্বস্টিকই্
টিল,্ বপেমন্ হারটমওন।্ সিটজর্ িাগামনর্ মমধয্ টিময্ িীন্ হাউমজ্ বপৌঁোল,্ ওমির্
বপেমনই্ কমযক্ মুহূমতজর্ জনয্ থামল,্ আিার্ বিৌডামত্ শুরু্ করল,্ েত্দ্রুত্ পামর,্
বহামটপং্উইমলািার্পাি্টিময্বসাজা্িমনর্আিময 
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গামের্ োযায্ টনটশ্চন্ত্ হময্ হযাটর্ ঘুরল,্ মুহূতজ্ পমরই্ পামি্ এমস্ থামল্ হারটমওন,্
হাঁপামে্বস। 
 
টিক্আমে,্িম্বফলল্বস,্হযাটিি-এর্িাসার্কামে্আমামিরমক্এ ন্বেমত্হমি্চুটপ্
চুটপ।্বকউ্বেন্বি মত্না্পায… 
 
গামের্ ফাঁমক্ ফাঁমক্ টনঃিমব্দ্ এটগময্ চলল্ ওরা,্ তমি্ িমনর্ এমকিামর্ ধার্ বঘমষ্।্
হযাটিি-এর্ িাসার্ সামমন্ ে ন্ ওমির্ িৃটষ্ট্ পডল,্ িরজায্ করাঘামতর্ িব্দ্ শুনমত্
বপল।্দ্রুত্ একিা্ িডসড্ ওক্ গামের্আডামল্ সমর্ বগল্ ওরা,্ িুটিক্ বথমক্ উঁটক্
টিল।্সামমনর্িরজায্এল্হযাটিি,্কাঁপমে,্ফযাকামি,্বি মে্িরজায্বক্নক্করল।্
এিার্টনমজর্কিস্বরই্শুনমত্বপল্হযাটর। 
 
আমরা।্আমরা্অিৃিয্হওযার্জামািা্পমড্রমযটে।্বভতমর্আসমত্িাও,্ওিা্ ুলমত্
পারি। 
 
বতামামির্আসা্উটচত্হযটন!্টফসটফস্কমর্িলল্হযাটিি।্বপেমন্সমর্বগল্বস,্দ্রুত্
িরজািা্িন্ধ্কমর্টিল। 
 
বিাধহয্এিাই্সিমচময্অদু্ভত্কাজ্আমামির,্িলল্হযাটর। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য রিজনাি অ্ব আজকাবান । জজ. জক. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিজ 

616 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

আমরকিু্সামমন্োওযা্োক,্ টফসটফস্কমর্িলল্হারটমওন।্আমামিরমক্িাকটিক-
এর্কামে্বেমত্হমি! 
 
গামের্ফাঁমকর্মধয্টিময্চুটপচুটপ্অিসর্হমলা্ওরা,্ভীতসন্ত্রস্ত্টহমপাটিফিামক্বি মত্
বপল,্হযাটিি-এর্কুমমডা্িাগামনর্বিডার্সমি্িাধা্রমযমে। 
 
এ নই?্টফসটফস্কমর্িলল্হযাটর। 
 
না!্ িলল্ হারটমওন।্ এ ন্ েটি্ আমরা্ ওমক্ চুটর্ কটর,্ তাহমল্ কটমটির্ বলামকরা্
ভািমি্হযাটিিই্ওমক্বেমড্টিমযমে!্ওরা্বে্পেজন্ত্না্ওমক্বি মে্িাধা্অিস্থায্বস্
পেজন্ত্আমামির্অমপষা্করমত্হমি! 
 
এর্ফমল্আমামির্ষ্াি্বসমকন্ড্সময্নষ্ট্হমি,্িলল্হযাটর।্মমন্হমে্িযাপারিা্বেন্
েমমই্অসম্ভি্হময্িাঁডামে। 
 
টিক্বসই্মুহূমতজ,্হযাটিি-এর্বকটিমনর্বভতর্বথমক্কাঁচ্ভাঙার্িব্দ্পাওযা্বগল। 
 
এই্বে্হযাটিি্িুমধর্জগিা্ভাঙল,্হারটমওন্িলল্টফসটফস্কমর।্মুহূতজ্পমরই্আটম্
স্কযািাসজমক্বপময্োি। 
 
সটতযই্তাই,্কমযক্মুহূতজ্পমরই,্ওরা্হারটমওন-এর্টিটস্মত্টচৎকার্শুনমত্বপল। 
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হারটমওন,্হিাৎ্িলল্হযাটর,্েটি–েটি্আমরা্বিৌমড্টগময্এ ন্বপটট্টগ্রুমক্ধমর্বফটল 
 
না!্ িলল্ হারটমওন,্ ভয্ বপময্ বগমে্ বস।্ িুঝমত্ পারে্ না?্আমরা্ জািু্আইমনর্
সিমচময্গুরুত্বপূণজিা্লঙ্ঘন্করটে!্কামরারই্সময্িিলািার্অটধকার্বনই,্কামরারই!্
তুটম্শুমনমো্িাম্বলমিামরর্কথা,্েটি্আমামিরমক্বি া্োয 
 
আমামিরমক্বতা্শুধু্আমরা্আর্হযাটিিই্বি মত্পাি! 
 
হযাটর,্তুটম্টক্মমন্কমরা,্তুটম্েটি্টনমজমক্হযাটিি-এর্িাসায্ঢুকমো্বি মত্পাও,্
তাহমল্কী্করমি?্িলল্হারটমওন।   
 
আটম–আটম,্মমন্হয্আটম্পাগল্হময্োি,্িলল্হযাটর,্অথিা্মমন্হমি্বেন্বকান্
কামলা্জািু্চলমে– 
 
টিক্তাই!্তুটম্িুঝমত্পারে্না,্এমনটক্তুটম্হযমতা্টনমজমকই্আেমণ্কমর্িসমত্
পার!্প্রমফসর্মযাকমগানাগল্আমামক্িমলমেন্জািুকররা্ে নই্সময্টনময্ঘািাঘাটি্
কমর্ত ন্অদু্ভত্সি্অটিশ্বাসয্ঘিনা্ঘিমত্থামক্তামির্অমনমকই্তামির্অতীমতর্
অথিা্ভটিষ্যমতর্টনমজমকই্ ুন্কমর্বফমলমে্ভুল্কমর! 
 
টিক্আমে!্িলল্হযাটর।্এিা্একিা্ধারণা্টেল্মাত্র,্আটম্বভমিটেলাম 
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কনুই্ টিময্গুঁমতা্ টিমলা্ওমক্হারটমওন,্প্রাসামির্ টিমক্আঙুল্তুমল্বি াল।্ভামলা্
কমর্ বি ার্জনয্ মাথািা্একিু্ সামমন্ িাডাল্ হযাটর।্িাম্বলমিার,্ফাজ,্ িৃদ্ধ্কটমটি্
বমম্বার্এিং্ঘাতক্মযাকমনযার্টসঁটড্টিময্বনমম্আসমে। 
 
আমরা্এ নই্বিটরময্আসি!্িলল্হারটমওন। 
 
এিং্টনটশ্চতভামিই,্কমযক্মুহূতজ্পর্হযাটিি-এর্িাটডর্বপেমনর্িরজািা্ ুমল্বগল,্
হযাটর্বি ল্রন,্হারটমওন্এিং্বস্টনমজ্হযাটিি-এর্সমি্িরজা্টিময্বহঁমি্বিটরময্
আসমে।্সমেহ্বনই,্এিা্টেল্তার্জীিমনর্সিমচময্অদু্ভত্অনুভূটত,্গামের্বপেমন্
লুটকময্বথমক্টনমজমকই্আিার্সামমন্কুমমডার্িাগামন্বি মত্পাওযা। 
 
টিক্আমে,্ টিটক,্ভমযর্ টকেু্বনই্সি্টিক্আমে ্হযাটিি্িলল্িাকটিকমক্উমেিয্
কমর।্তারপর্ঘুমর্িাঁটডময্হযাটর,্রন্এিং্হারটমওনমক্িলল,্োও,্হাঁিমত্শুরু্কর। 
 
হযাটিি,্আমরা্বতা— 
 
আমরা্ওমির্িলি্আসমল্টক্ঘমিটেল 
 
ওরা্ওমক্মারমত্পারমি্না। 
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োও!্বতামামির্োডাই্ইমতামমধয্আটম্অমনক্ঝামমলায্পমডটে! 
 
হযাটর্লষয্করমলা্ কুমমডার্ িাগামন্ হারটমওন্ওর্ টনমজর্এিং্ রমনর্ওপর্অিৃিয্
হওযার্জামািা্েটডময্টিল। 
 
জলটি্চমল্োও,্বকান্টকেু্শুনিার্বচষ্টা্কমরা্না 
 
হযাটিি-এর্সামমনর্িরজায্করাঘাত্বিানা্বগল।্ঘাতমকর্িল্উপটস্থত্হমযমে।্ঘুমর্
বকটিমনর্ উমেমিয্ রওনা্ হমলা্ হযাটিি,্ বপেমনর্ িরজািা্ একিু্ ফাঁক্ কমর্ রা ল।্
হযাটিি্ ব যাল্করল্িাগামনর্ঘাসগুমলা্জাযগায্জাযগায্সমান্ হময্ োমে,্শুনমত্
বপল্ টতনমজাডা্ পামযর্সমর্ োওযার্আওযাজ।্ বস,্ রন্এিং্ হারটমওন্ চমল্ বগমে্
টকন্তু্ এ ন্ গামের্ বপেমন্ বে্ হযাটর্ এিং্ হারটমওন্ লুটকময্ রমযমে্ ওরা্ বকটিমনর্
বভতমর্ো্ঘিমে্সিই্শুনমত্পামে। 
 
পশুিা্বকাথায?্মযাকনাযার-এর্িীতল্কি্বিানা্বগল। 
 
িাইমর,্িাইমর,্কঁটকময্উিল্হযাটিি। 
 
হযাটিি-এর্ জানালায্ মযাকনাযারমক্ বি া্ টিমতই্ হযাটর্ তার্ মাথািা্ সটরময্ টনল,্
িাকটিক-এর্টিমক্তাটকময্আমে্বস।্এরপর্ফাজমক্িলমত্শুনল। 
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আমামির–মামন্বতামার্কামে্সরকাটর্আমিিিা্পমড্বিানামত্হমি।্হযাটিি,্িযাপারিা্
জলটি্ বসমর্ বফলমত্হমি।্তারপর্ বতামামক্এিং্মযাকনাযারমক্স্বাষর্করমত্হমি্
আমিিিার্উপমর।্মযাকনাযার,্বতামামকও্শুনমত্হমি্আমিিিা,্ওিাই্টনযম 
 
মযাকনাযার-এর্মু িা্জানলা্বথমক্অিৃিয্হময্বগল।্হয্এ নই,্না্হয্আর্ক নই্
নয। 
 
এ ামন্ অমপষা্ কর,্ টফসটফস্ কমর্ হারটমওনমক্ িলল্ হযাটর।্ আটম্ ওমক্ টনময্
আসটে। 
 
ফাজ-এর্কিস্বর্আিার্বিানা্বেমত্লাগল,্গামের্বপেন্বথমক্বিৌড্লাগাল্হযাটর,্
কুমমডার্মামির্বিডািা্বপটরময্িাকটিক-এর্কামে্বপৌঁেল। 
 
কটমটি্ ফর্ টিসমপাজাল্ অফ্ বিঞ্জারাস্ টেমযচাসজ্ টসদ্ধান্ত্ টনমযমে্ বে,্ টহমফাটিফ্
িাকটিক,্এরপর্বথমক্িটণ্ডত্টহমসমি্অটভটহত্করা্হমযমে,্৬্জুমনর্সূেজামস্তর্সময্
িটণ্ডমতর্প্রাণিণ্ডামিি্কােজকর। 
 
বচাম র্পাতা্বেন্না্পমড্বস্িযাপামর্হযাটর্ ুি্সতকজ্থাকল,্সরাসটর্টিকটিক-এর্
ভযঙ্কর্কমলা্রমঙর্বচাম র্টিমক্তাকাল,্এিং্তারপর্বিা্করল।্িাকটিকমক্বিমধ্
রা া্রটিিা্ ুলমত্টগময্হাত্বকঁমপ্উিল্তার। 
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করা্হমি্বিহ্বথমক্মস্তক্টিটেন্ন্কমর,্প্রাণিণ্ডামিি্কােজকর্করমি্কটমটির্টনেুক্ত্
ঘাতক,্ওযামেন্মযাকনাযার্… 
 
এমসা্িাকটিক,্টিডটিড্কমর্িলল্হযাটর,্এমসা্না,্আমরা্বতামামক্সাহােযই্করটে।্
নীরমি্বকান্িব্দ্নয। 
 
টনমম্নাক্ত্সাষীমির্উপটস্থটতমত।্হযাটিি,্তুটম্এ ামন্স্বাষর্কমরা 
 
গামযর্ সমস্ত্ িটক্ত্ টিময্ রটিিামক্ িানমে্ সযটর,্ টকন্তু্ মাটিমত্ সামমনর্ পা্ িাটিময্
বরম মে্িাকটিক,্নডমি্না্বস। 
 
বিি,্ এ ন্ িযাপারিা্ বিষ্্ কমর্ বফলা্ উটচত,্ চলুন,্ কটমটির্ বমম্বামরর্ গলার্ স্বর্
হযাটিি-এর্ বকটিমনর্ বভতর্ বথমক্ বিানা্ বগল।্ হযাটিি,্ আমার্ মমন্ হয্ আপটন্
বভতমর্থাকমল্বিাধহয্ভামলা্করমিন 
 
না,্আটম–আটম্ওর্সমি্থাকমত্চাই্আটম্চাই্না্ও্একা্থাকুক 
 
বকটিমনর্বভতর্বথমক্পামযর্আওযাজ্পাওযা্োমে। 
 
িাকটিক,্নডে্না্বকন!্চাপা্গলায্িলল্হযাটর। 
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গলার্ রটিিা্ ধমর্ আরও্ বজামর্ িানল্ বস।্ এিার্ হাঁিমত্ শুরু্ করল্ িাকটিক,্
পা াগুমলামক্টিরটক্তভমর্ঘসমে।্এ মনা্িন্বথমক্িি্টফি্িূমর্ওরা, 
 
হযাটিি-এর্বপেমনর্িরজা্বথমক্পটরষ্কার্বি া্োমে। 
 
এক্ বসমকন্ড,্ টেজ,্ মযাকনাযার,্ িাম্বলমিার-এর্ গলা্ বিানা্ বগল।্ আপনামক্ বতা্
স্বাষর্করমত্হমি,্পামযর্আওযাজগুমলা্ বথমম্বগল।্রটির্উপর্সমস্ত্িটক্ত্বঢমল্
টিল্হযাটর।্িাকটিক্আমরকিু্দ্রুত্হাঁিমত্শুরু্করল। 
 
একিা্গামের্বপেন্বথমক্হারটমওন-এর্ফযাকামস্হময্োওযা্বচহারািা্বি া্োমে। 
 
হযাটর,্হযাটর!্িলমে্বস। 
 
হযাটর্ ত নও্ শুনমত্ পামে্ বকটিমনর্ বভতর্ কথা্ িলমেন্ িাম্বলমিার।্ িটডিা্ ধমর্
আমরকিার্ িান্ টিল্ বস।্ এিার্ িাকটিক্ অসন্তুষ্ট্ হমযই্ দ্রুত্ হাঁিমত্ শুরু্ করল।্
গােগুমলার্কামে্প্রায্বপৌঁমে্বগল্ওরা 
 
জলটি্কর!্চাপা্আতজনাি্করল্হারটমওন,্গাে্বথমক্েুমি্বিটরময্এমলা্বস,্িটডিা্
ধরল,্িানমত্লাগল্বজামর।্কাঁমধর্উপর্টিময্বপেন্টিমক্তাকাল্হযাটর;্ওরা্এ ন্
আর্হযাটিি-এর্িাগানিা্বি মত্পামে্না। 
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থাম!্টফসটফস্কমর্হারটমওনমক্িলল।্ওরা্আমামির্আওযাজ্শুমন্বফলমত্পামর 
 
হযাটিি-এর্বকটিমনর্বপেমনর্িরজা্  ুমল্বগল্িডাম্কমর।্জমম্পাথর্হময্বগল,্
হযাটর,্হারটমওন্এিং্িাকটিক;্মমন্হমে্বেন্টহমফাটিফিাও্কান্ াডা্কমর্শুনমে। 
 
চারটিক্টনস্তব্ধ।্তারপর 
 
বকাথায্ওিা?্কটমটি্বমম্বামরর্তীক্ষ্ণ্গলার্স্বর্বিানা্বগল।্পশুিা্বকাথায? 
 
এিা্বতা্এ ামনই্িাধা্টেল!্ঘাতমকর্গলার্আওযাজ।্এইমাত্র্বতা্আটম্বি লাম। 
 
টক্অসাধারণ,্িলমলন্িাম্বলমিার।্তার্গলায্বেন্বকৌতুক্ব লা্করমে। 
 
টিটক!্িলল্হযাটিি্শুকমনা্গলায। 
 
বেন্ িাতাস্ কািার্ িব্দ্ বিানা্ বগল,্ তারপমরই্ একিা্ বভাতা্আওযাজ।্ মমন্ হমে্
রামগ্ িুঃম ্ ঘাতক্ মযাকিাযার্ কুডালিা্ ঘুটরময্ বিডার্ ওপরই্ বমমরমেন।্ এরপমরই্
বিানা্ বগল্ একিা্ আতজনাি,্ এিার্ ওরা্ হযাটিি-এর্ কান্না্ এিং্ তার্ প্রটতটি্ কথা্
পটরষ্কার্শুনমত্পামে। 
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চমল্ বগমে!্ চমল্ বগমে!্ওর্ভামলা্ বহাক,্ চমল্ বগমে্ বস!্মমন্হয্ বিমন্রটি্ টেঁমড্
বফমলটেল!্টিটক,্চালাক্টিটক! 
 
এ ন্ রটিিা্ িানমে্ িাকটিক,্ হযাটিি-এর্ কামে্ টফমর্ বেমত্ চামে।্ হযাটর্ এিং্
হারটমওন্আরও্বজামর্রটিিা্আঁকমড্ধরল,্বগাডাটল্িমনর্মাটিমত্বগঁমথ্রা ল। 
 
বকউ্একজন্রটিিা্ ুমল্টিমযমে!্েুদ্ধ্গজজন্করল্ঘাতক।্িনিা্ ুঁমজ্বি া্িরকার 
 
মযাকনাযার,্ িাকটিকমক্ েটি্ বকউ্ চুটর্ কমর্ টনময্ টগময্ থামক,্ তুটম্ টক্ মমন্ কর্
বচারিা্ ওমক্ হটিময্ টনময্ োমি?্ িলমলন্ িাম্বলমিার,্ এ নও্ মমন্ হমে্ টতটন্ বেন্
বকৌতুক্করমেন।্আকািিা্ব াঁজ,্েটি্চাও্হযাটিি্আমার্এক্কাপ্চা্হমলই্চলমি,্
অথিা্একিা্িড্ব্রযাটন্ড। 
 
টন–টনশ্চয,্প্রমফসর,্িলল্হযাটিি,্মমন্হমে্  ুটিমত্ বস্ িুিজল্হময্োমে।্ বভতমর্
আসুন্সিাই্…। 
 
কান্ াডা্কমর্শুনমে্হযাটর্আর্হারটমওন।্এ ন্ও্পামযর্আওযাজ্শুনমত্পামে্
আিার,্ ঘাতমকর্ গালাগাল্ শুনমত্ পামে,্ িরজািা্  ুলমলা্ িন্ধ্ হমলা্ তারপমর্ সি্
নীরি। 
 
এ ন্কী্করণীয?্টফসটফস্কমর্টজজ্ঞাসা্করল্হযাটর,্চারটিক্বিম ্টনময। 
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আমামিরমক্টকেুষণ্এ ামন্লুটকময্থাকমত্হমি,্িলল্হারটমওন,্মমন্হমে্ও্বেন্
ভময্ প্রচণ্ড্ নাডা্ ব মযমে।্ ওরা্ প্রাসামি্ টফমর্ না্ োওযা্ পেজন্ত্ আমামির্ এ ামনই্
অমপষা্করমত্হমি।্তারপমর্অমপষা্করমত্হমি্েতষণ্পেজন্ত্না্সাইটরযাস-এর্
জানালা্ পেজন্ত্ িাকটিকমক্ উটডময্ টনময্ োওযা্ টনরাপি্ মমন্ হয।্ কমযক্ ঘন্টা্ পর্
অিিয্বস্আর্উপমর্থাকমি্না্ওহ,্িযাপারিা্ ুিই্কটিন। 
 
কাঁমধর্উপর্টিময্িমনর্গভীমর্তাকাল্হারটমওন।্সূেজ্অস্ত্োমে। 
 
আমামিরমক্ এ নই্ রওনা্ হমত্ হমি,্ টচন্তা্ করমত্ করমত্ িলল্ হযাটর।্ বহামটপং্
উইমলািামক্বি মত্হমি,্তা্না্হমল্বিাঝা্োমি্না্টক্ঘিমে। 
 
টিক্আমে,্ িাকটিক-এর্ িটডিা্ িক্ত্কমর্ ধমর্ িলল্ হারটমওন।্ টকন্তু্আমামিরমক্
িৃটষ্টর্িাইমর্থাকমত্হমি,্মমন্আমে্বতা 
 
িমনর্ধামর্চমল্এমলা্ওরা,্চারটিমক্গাঢ়্অন্ধকার্ বনমম্এমসমে,্ িূমর্ বি া্োমে্
উইমলা্গােিা। 
 
ওই্বে্রন!্হিাৎ্হযাটর্িমল্উিল। 
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মামির্ উপর্ টিময্ একিা্ কামলা্ আকৃটত্ বিৌমড্ োমে,্ টনস্তব্দ্ রামত্ ওর্ টচত্তার্
প্রটতধ্বটন্তুলমে। 
 
ওর্কাে্বথমক্িূমর্সর–িূমর্সর্হতাভাগা–স্কযািাসজ,্এ ামন্এমসা 
 
এরপর্তারা্ বি ল্বেন্িূনয্ বথমক্িুমিা্মনুষ্য্আকৃটত্বিটরময্এমলা।্হযাটর্ বি ল্
বস্আর্হারটমওন্রন-এর্টপেু্টপেু্বিৌডামে।্তারপমর্বি ল্রন্ঝাঁপ্টিল। 
 
ধমরটে!্িূর্হ্হতভাগা্টিডাল 
 
ওই্বে্সাইটরযাস!্িলল্হযাটর।্উইমলার্বগাডা্ বথমক্ টিিাল্আকৃটতর্কুকুরিা্ েুমি্
আসমে।্ওরা্বি ল্হযাটরর্ওপর্টিময্লাফ্টিময্কুকুরিা্রনমক্ধরল 
 
এ ান্বথমক্ঘিনািা্আরও্ভযািহ্মমন্হমে,্তাই্না?্িলল্হযাটর।্কুকুরিা্রনমক্
উইমলার্ বগাডার্ টিমক্ বিমন্ টনময্ োমে।্উফ–বি ্আমামক্গােিা্ সমজামরা্ মারল্
এিং্বতামামকও-এিা্একিা্অসম্ভি্ভূতুমড্িযাপার। 
 
কযাচ্ কযাচ্ িব্দ্ তুমল্ িালপালা্ ঝাপিামে্ বহামটপং্ উইমলা,্ টনমচর্ টিমক্ িালগুমলা্
চািুমকর্মমতা্িাটড্মারমে,্ওরা্ বি মত্পামে্ টনমজমিরমক্ বোিােুটি্করমে্গামের্
বগাডা্পেজন্ত্বপৌঁোমনার্জনয।্এিং্তারপর্গােিা্বেন্জমম্টস্থর্হময্বগল। 
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ওই্ বে্ েুকিযাংকস্ গামের্ বগাডার্ নিিা্ বচমপ্ ধমরমে,্ িলল্ হারটমওন।্ এই্ বে্
আমরা্োটে্…্টিডটিড্করল্হযাটর।্আমরা্বভতমর্চমল্বগটে। 
 
বে্ মুহূমতজ্ওরা্অিৃিয্হমলা্গােিা্আিার্নডমত্শুরু্করল।্কমযক্মুহূতজ্পর্ওরা্
শুনমত্ বপল্ পামযর্ িব্দ,্ কামেই।্ িাম্বলমিার,্ মযাকনাযার,্ ফাজ্ এিং্ িৃদ্ধ্ কটমটি্
বমম্বার্টফমর্োমেন্প্রাসামি। 
 
বে্মুহূমতজ্আমরা্সুডিিার্বভতমর্ঢুকলাম্টিক্তার্পমরপমরই!্িলল্হারটমওন।্ইস,্
েটি্িাম্বলমিার্শুধু্আমামির্সমি্বেমতন। 
 
তাহমল্মযাকনাযার্এিং্ফাজও্বেমতন,্টতক্ত্স্বমর্িলল্হযাটর।্িাটজ্ধমর্িলমত্পাটর্
ওই্জাযগামতই্ফাজ্মযাকনাযারমক্টনমিজি্টিমতন্সাইটরযাসমক্ ুন্করার্জনয 
 
ওরা্ বি মত্পামে্ চারজন্প্রাসামির্ টসঁটড্ টিময্উিমে।্কমযক্ মুহূমতজর্জনয্ পুমরা্
িৃিযিা্জনিূনয্হময্বগল।্তারপর 
 
এই্বে্আসমেন্লুটপন্িলল্হযাটর।্আমরকটি্আকটত্ত ন্টসঁটড্বিময।্বনমম্উইমলা্
গােিার্ টিমক্ দ্রুত্ গটতমত্ োমে।্ আকামির্ টিমক্ তাকাল্ হযাটর।্ চাঁিিা্ বমমঘ্
পুমরাপুটর্বঢমক্আমে। 
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ওরা্বি ল্একিা্ভাঙা্িাল্টিময্উইমলার্বগাডায্নিিা্বচমপ্ধমরমেন্লুটপন।্বথমম্
বগল্গােিা,্এিার্লুটপনও্হাটরময্বগল্সুডমির্বভতর। 
 
েটি্টতটন্শুধু্অিৃিয্হওযার্জামািা্শুধু্তুমল্টনমতন,্িলল্হযাটর।্ওিা্ও ামনই্পমড্
রমযমে্… 
 
ও্টফরল্হারটমওন-এর্টিমক। 
 
আটম্েটি্এ ন্েুমি্টগময্ওিা্তুমল্আটনজ্তাহমল্বেইপ্ক নই্ওিা্বপত্এিং  
 
হযাটর,্আমামিরমক্বকউ্বিম ্বফলুক্এিা্চলমি্না! 
 
তুটম্এিা্ বমমন্ টনে্কীভামি?্ টতক্ত্স্বমর্ টজজ্ঞাসা্করল্ বস।্িাঁটডময্িাঁটডময্ বি া্
ঘিনাগুমলা্ঘমি্োমে?্ইতস্তত্করল্বস।্আটম্টগময্জামািা্তুমল্টনময্আটস! 
 
হযাটর,্না! 
 
হযাটরর্কাপডিা্ ামমে্ধরল্হারটমওন।্টিক্বসই্সময্ওরা্একিা্গান্শুনমত্বপল।্
হযাটিি,্ প্রাসামির্ টিমক্ োমে,্ সপ্তমম্ গলা্ চটডময্ গান্ গামে,্ হাঁিমে্একিু্ িলমত্
িলমত।্ওর্হামত্একিা্িড্বিাতল্রমযমে। 
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বিম ে?্হারটমওন্ টফসটফস্করল।্বি ,্ টক্হময্ বেমত্পারত?্আমামিরমক্অমনযর্
িৃটষ্টর্আডামল্থাকমত্হমি!্না,্না্িাকটিক,্না! 
 
টহমপাটিফিা্আিার্হযাটিি-এর্কামে্োওযার্জমনয্পাগমলর্মমতা্বচষ্টা্করমে।্ওরা্
িুজমন্ টমমল্অমনক্কমষ্ট্ ওিামক্আিমক্ রা ল।্ ধীমর্ ধীমর্ িলমত্ িলমত্প্রাসামি্
চমল্ বগল্ তযাটিড।্ িাকটিকও্ টস্থর্ হমলা।্ িুঃম ্ বেন্ ওর্ মাথািা্ একপামি্ বহমল্
পডল। 
 
িুই্টমটনি্না্বেমতই,্প্রাসামির্িরজািা্আিার্হাি্কমর্ ুমল্বগল,্রীটতমমতা্বিৌমড্
আসমেন্বেইপ,্বিৌডামেন্উইমলািার্টিমক। 
 
বেইপ্ টগময্ থামমলন্ গােিার্ কামে,্ বিম ্ হাত্ মুমিা্ কমর্ বফলল্ হযাটর,্ বেইপ্
বি মেন্চারটিক।্এিার্আল ািািা্বপমলন,্তুমল্ধরমলন্বচাম র্সামমন। 
 
বতামার্বনাংরা্হাতিা্টিময্ওিা্ধমরা্না,্চাপা্গজজন্করল্হযাটর। 
 
িিি! 
 
লুটপন্বে্িালিা্টিময্গােিামক্থাটমমযটেল্ওই্িালিাই্তুমল্টনমলন্বেইপ,্নিিার্
উপর্বচমপ্ধরমলন্এিং্আল ািািা্গাময্ টিময্ওমির্বচাম র্সামমন্ বথমক্অিৃিয্
হময্বগমলন। 
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ও,্তাহমল্এই্িযাপার,্িলল্হারটমওন্িান্ত্স্বমর।্আমরা্এ ন্সিাই্ টনমচ্আিার্
আমরা্উপমর্না্আসা্পেজন্ত্অমপষা্করমত্হমি। 
 
িাকটিক-এর্িটডিা্ টনময্সিমচময্কামের্গােিায্িক্ত্কমর্িাধল্বস,্হাঁিু্জটডময্
িসল্শুকমনা্মাটির্উপমর। 
 
হযাটর,্একিা্টিষ্য্আটম্টকেুমতই্িুঝমত্পারটে্না্টিমমন্টাররা্সাইটরযাসমক্ধরল্না্
বকন?্আমার্মমন্পডমে্ওমিরমক্আসমত্বিম টেলাম,্তারপর্মমন্হয্আটম্অজ্ঞান্
হময্টগমযটেলাম্ওরা্সং যায্এত্বিটি্টেল্অথচ 
 
হযাটরও্ িমস্ পডল্ পামি।্ এিার্ ও্ ো্ বিম টেল্ বসিা্ িযা যা্ কমর্ িলল;্ টকভামি্
সিমচময্ কামের্ টিমমন্টাররা্ হযাটরর্ মুম র্ উপমর্ টনমজর্ মু িা্ নাটমময্ এমনটেল,্
রূপালী্একিা্টিিাল্আকৃটত্হিাৎ্বকামেমক্বেন্বঘাডার্মমতা্বিৌমড্এমলা্বলমকর্
ওপর্টিময্এিং্টিমমন্টারগুমলামক্িাধয্করল্টফমর্বেমত। 
 
হযাটরর্কথা্বিষ্্হমত্হমত্টিস্মময্হারটমওন-এর্মু ্হা্হময্বগল। 
 
টকন্তু্ওিা্কী্টেল? 
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একিাই্ টজটনস্ হমত্পামর্ বেিা্ টিমমন্টারমির্ চমল্ বেমত্ িাধয্ করমত্পামর,্ িলল্
হযাটর।্একিা্সটতযকামরর্বপমট্রানাস।্িটক্তিালী্বপমট্রানাস। 
 
টকন্তু্এিা্িানামলা্বক? 
 
হযাটর্টকেু্িলল্না।্বস্ভািটেল্বলমকর্অপর্পামড্বি া্বলাকিার্কথা।্বলাকিা্বে্
বক্হমত্পামর্এিা্বস্ভািমত্বপমরটেল্…্টকন্তু্বসিা্কীভামি্সম্ভি? 
 
টকন্তু্টকরকম্বি মত্বসিা্কী্ব যাল্কমরটেমল?্িলল্আিমহর্সমি।্বকান্একজন্
টিষক্কী? 
 
না,্িলল্হযাটর।্টতটন্টিষক্টেমলন্না। 
 
টকন্তু্ টনশ্চযই্ বকান্ মহা্ িটক্তধর্ জািুকর্ টেমলন,্ না্ হমল্ অতগুমলা্ টিমমন্টারমক্
তাটডময্বিযা্বপমট্রানাসিা্েটি্অত্উজ্জ্বলই্টেল,্তাহমল্ওই্আমলায্তামক্কী্বি া্
োযটন?্তুটম্বি মত্পাওটন? 
 
হযাঁ,্আটম্তামক্বিম টে,্ধীমর্ধীমর্িলল্হযাটর।্টকন্তু্হযমতা্ওিা্আমার্কেনা্টেল্
আটম্হযমতা্স্বেভামি্ভািমত্পারটেলাম্না্এর্টিক্পমরপমরই্আটমও্জ্ঞান্হাটরময্
বফটল  
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বতামার্টক্মমন্হয,্বক্টেল্ও? 
 
আমার্মমন্হয–্বঢাক্টগলল্হযাটর,্ও্িুঝমত্পারমে্িযাপারিা্ ুিই্অদু্ভত্মমন্হমি।্
আমার্মমন্হয্ওিা্আমার্িািা্টেমলন। 
 
হারটমওন-এর্টিমক্তাকাল্বস,্বি ল্মু িা্পুমরাপুটর্হা্হময্বগমে্ওর।্ওর্টিমক্
তাটকময্আমে্বস,্িৃটষ্টমত্সতকজতা্এিং্িযার্টমিণ। 
 
হযাটর,্বতামার্িািা-মামন–টতটন্বতা্মারা্বগমেন,্িান্ত্স্বমর্বস্িলল। 
 
আটম্জাটন,্দ্রুত্জিাি্টিল্হযাটর। 
 
বতামার্কী্মমন্হয্ওিা্তার্ভূত্টেল? 
 
আটম্জাটন্না্না্তামক্বিম ্সটতযকামররই্… 
 
তাহমল 
 
হযমতা,্কেনায্আটম্ বি টেলাম,্ িলল্হযাটর।্ টকন্তু্েিুর্ বিম টে্এিং্মমন্পডমে্
বি মত্একিম্ওরই্মমতা্আমার্কামে্িািার্েটি্রমযমে্… 
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হারটমওন্ত নও্ওর্টিমক্তাটকময্রমযমে,্বেন্ওর্মাথার্সুস্থতা্টনময্ওর্িুটশ্চন্তা্
রমযমে। 
 
আটম্জাটন্কথািা্শুমন্মমন্হমে্আটম্পাগল্হময্বগটে,্বসাজাসাপিা্িলল্হযাটর।্
ঘুমর্িাকটিকমক্ বি ল,্মাটিমত্ বিাঁি্ িুটিময্ওিা্ বপাকামাকড্  ুঁজমে।্ টকন্তু্আসমল্
বস্িাকটিকমক্বি টেল্না। 
 
বস্ভািটেল্তার্িািা,্এিং্তার্টতন্ঘটনষ্ঠ্িনু্ধর্কথা্মুটন,্ওযামজ্ বিইল,্পযািফুি্
এিং্প্রংস্আজ্রামত্তামির্চারজনই্ টক্আত্মপ্রকাি্কমরটেমলন?্সিাই্ বভমিটেল্
বে্ওযামজ্বিইল্মারা্টগমযমে,্আজ্রামত্বসও্বি া্টিমযমে।্তার্িািার্বি া্বিযািা্
কী্এমকিামরই্অসম্ভি? 
 
বলমকর্ ওপর্ টিময্ বস্ টক্ কেনায্ টকেু্ বি টেল?্ আকৃটতিা্ অমনক্ িূমর্ টেল,্
পটরষ্কারভামি্ বি মত্ পাওযা্ তারপমরও্ বস্ টনটশ্চত্ টেল,্ অন্তত্ এক্ মুহূমতজর্ জনয,্
ে ন্বস্জ্ঞান্হাটরমযমে্তার্টিক্আমগ। 
 
িাতামস্মাথার্উপমর্পাতাগুমলা্নমড্উিল।্চাঁি্বমমঘর্টনচ্বথমক্ক নও্বির্হমে্
ক নও্ লুমকামে।্ উইমলা্ গােিার্ টিমক্ মু ্ কমর্ িমস্ রমযমে্ হারটমওন,্ অমপষা্
করমে। 
 
এিং্তারপর,্অিমিমষ্,্এক্ঘণ্টা্পর 
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এই্বে্বির্হটে্আমরা!্টফসটফস্কমর্িলল্হারটমওন। 
 
বস্আর্হযাটর্উমি্িাঁডাল।্িাকটিকও্ওর্মাথা্তুলল।্ওরা্বি মে্লুটপন,্রন্এিং্
বপটট্টগ্রু্ অস্বাভাটিকভামি্ বিটরময্ আসমে্ গামের্ বগাডার্ সুডি্ বথমক।্ তারপর্ বির্
হমলা্ হারটমওন্ তারপমর্ অজ্ঞান্ বেইপ,্ অদু্ভতভামি্ িাতামস্ বভমস্ বভমস।্ তারপর্
হযাটর্এিং্ব্ল্যাক।্সিাই্ওরা্প্রাসামির্টিমক্হাঁিমত্শুরু্করল। 
 
হযাটরর্ হৃিটপণ্ডিা্ ধডাস্ ধডাস্ করমে।্ আকামির্ টিমক্ তাকাল্ বস।্ এ ন্ বথমক্
বেমকান্মুহূমতজ,্চাঁমির্উপর্বথমক্বমঘিা্সমর্োমি 
 
হযাটর,্টিড্টিড্করল্হারটমওন,্বেন্ওর্ভািনািা্বির্বপময্বগমে্বস।্আমামিরমক্
টস্থর্থাকমত্হমি।্বি া্বগমল্চলমি্না।্এ ন্আমরা্টকেুই্করমত্পাটর্না। 
 
তাহমল,্আমরা্আিারও্বপটট্টগ্রুমক্পালামত্বিি ্িান্ত্স্বমর্িলল্হযাটর। 
 
অন্ধকামরর্মমধয্একিা্ইঁিুরমক্তুটম্কীভামি্ ুঁমজ্বির্করমি?্দ্রুত্িলল্হারটমওন।্
আমামির্এ ন্টকেুই্করিার্বনই।্আমরা্টফমর্এমসটে্সাইটরযাসমক্সাহােয্করার্
জনয।্আমামির্আর্বকান্টকেু্করার্কথা্না! 
 
টিক্আমে! 
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চাঁমির্উপর্বথমক্সমর্বগল্বমঘিা।্ওরা্বি ল্মামির্উপর্ষুর্ষুর্আকৃটতগুমলা্
থমমক্িাঁটডমযমে।্তারপমর্বি ল্টক্বেন্নমড্উিল 
 
ওই্বে্লুটপন,্হারটমওন্টফসটফস্কমর্িলল।্রূপান্তটরত্হমেন 
 
হারটমওন!্হিাৎ্িমল্উিল্হযাটর।্আমামিরমক্তাডাতাটড্সমর্পডমত্হমি! 
 
না,্আমামির্নডা্উটচত্না,্বতামামক্িার্িার্িলটে 
 
না,্ওই ামন্টগময্টকেু্করার্জনয্নয!্টকন্তু্রূপান্তটরত্লুটপন্বতা্বিৌমড্এই্িমনই্
ঢুকমি,্এমকিামর্বসাজা্আমামির্টিমক! 
 
টনঃশ্বাস্িন্ধ্হময্বগল্হারটমওন-এর। 
 
জলটি!্ চাপা্ আতজনাি্ কমর্ উিল্ বস,্ েুমি্ বগল্ িাকটিক-এর্ িাঁধন্  ুমল্ টিমত।্
জলটি!্আমরা্বকাথায্োি?্আমরা্বকাথায্লুকমিা?্বেমকান্মুহূমতজ্টিমমন্টাররা্চমল্
আসমত্পামর 
 
আিার্হযাটিি-এর্ও ামন্ টফমর্ বেমত্হমি!্ িলল্হযাটর।্ও ামন্এ ন্ বকউ্ বনই–
জলটি্চল! 
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বিৌড্শুরু্করল্ওরা,্েত্বজামর্পামর,্বপেন্বপেন্েুিমে্িাকটিক।্শুনমত্পামে্
ওরা্বপেন্বথমক্ওমযরউলফ-এর্গজজন। 
 
বকটিনিা্ বি া্ োমে।্থামল্হযাটর্িরজার্সামমন,্ িান্ বমমর্  ুলল্ওিা,্ হারটমওন্
আর্িাকটিক্িাতামসর্মমতা্উমড্ওর্পাি্টিময্বকটিমন্ঢুমক্পডল;্ওমির্বপেন্
বপেন্ টনমজমক্একরকম্ েুঁমড্ বকটিমন্ বফলল্হযাটর,্তারপর্িরজািা্লাটগময্ টিল।্
হযাটিি-এর্কুকুরিা্টিকি্িমব্দ্বঘউ্বঘউ্কমর্উিল। 
 
িিি,্ ফযাং,্ আমরা,্ আমরা!্ িলল্ হারটমওন,্ ওিার্ কামে্ টগময্ আির্ কমর্ চুপ্
করামলা্ওিামক।্প্রায্মারা্পমডটেলাম্আর্টক!্িলল্বস্হযাটরমক। 
 
হযাঁ 
 
জানালা্টিময্িাইমর্তাটকময্রমযমে্হযাটর।্িাইমর্টক্ঘিমে্এ ান্বথমক্বসিা্বি া্
 ুি্ কটিন।্ হযাটিি-এর্ ঘমরর্ বভতমর্ আিার্ আসমত্ বপমর্ িাকটিক্ মমন্ হয্
মহা ুটি।্আগুমনর্সামমন্শুময্পমড,্পা াগুমলা্গুটিময্মমন্হমে্একিা্ঘুম্বিযার্
প্রস্তুটত্টনমে্বস। 
 
এ ন্মমন্হয্আমামির্িাইমরই্োওযা্উটচত,্িলল্হযাটর।্ও ামন্টক্ঘিমে্টকেুই্
বি মত্পাটে্না।্আমরা্িুঝমত্পারি্না্ক ন্রওনা্টিমত্হমি 
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ওর্মুম র্টিমক্তাকাল্হারটমওন।্ভামি্সমেহ। 
 
আটম্ও ামন্ো্ঘিমে্তামত্বকানভামিই্নাক্গলাি্না,্িলল্হযাটর্দ্রুত।্টকন্তু,্টক্
হমে্বসিা্েটি্বি মত্না্পাটর,্তাহমল্িুঝি্কীভামি্ক ন্টগময্সাইটরযাসমক্উদ্ধার্
করমত্হমি? 
 
বিি্টিক্আমে্তাহমল্িাকটিকমক্টনময্আটম্এ ামনই্অমপষা্করি্টকন্তু,্সািধামন্
বথক্হযাটর–িাইমর্একিা্ওমযরউলফ্রমযমে–আরও্রমযমে্টিমমন্টাররা– 
 
িাইমর্ বিটরময্ বকটিমনর্ ধার্ টিময্ এমগমলা্ হযাটর।্ িূমর্ বিানা্ োমে্ তীক্ষ্ণ্ কমির্
টচৎকার।্তার্মামন্ টিমমন্টাররা্সাইটরযাসমক্প্রায্ টঘমর্ বফলমে্ বেমকান্ মুহূমতজ্ বস্
আর্হারটমওন্বিৌমড্ওর্কামে্োমি। 
 
বলমকর্ টিমক্ তাটকময্ রইল্ হযাটর,্ িুমকর্ বভতমর্ হৃৎটপণ্ডিা্ ড্রাম্ িাজামে।্ ওই্
বপমট্রানাসিা্বেই্পাটিমযটেল্আিার্বেমকান্মুহূমতজ্টতটন্আসমিনই। 
 
মুহূমতজ্কমযক্ভামগর্এক্ভাগ্সমমযর্জনয্হযাটিি-এর্িরজার্সামমন্অটনটশ্চতভামি্
িাঁটডময্থাকল্ বস।্ বতামামক্ বেন্ বি া্না্োয।্ টকন্তু্ বসও্চায্না্ বে্তামক্ বি া্
োক।্বস্চায্বি মত্তামক্জানমত্হমি। 
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এিং্ ওই্ বে্ টিমমন্টাররা্ এমস্ পমডমে।্ অন্ধকামরর্ বভতর্ বথমক্ চারটিমক্ বথমকই্
আসমে্ওরা,্ বলমকর্উপর্ টিময্ হযাটর্ বে ামন্ িাঁটডময্ রমযমে্ বস ান্ বথমক্উমল্টা্
টিমকর্পামড্োমে্ওরা 
 
বিৌডামত্শুরু্করল্হযাটর।্মাথায্ত ন্িািার্কথা্োডা্আর্বকান্ টচন্তা্বনই্েটি্
টতটনই্হন্সটতযই্েটি্টতটন্হন্তামক্বসিা্জানমত্হমি,্বির্করমত্হমি। 
 
বলকিা্ চমল্আসমে্ ওর্ কামে,্আরও্ কামে,্ টকন্তু্ কাউমক্ বি া্ োমে্ না।্ অপর্
পামড,্ বি মত্পামে্রূপার্ষুর্ষুর্ টঝটলক–ও্ টনমজ্ বে্ বপমট্রানাস্ দতটর্কমরটেল্
বসই্বচষ্টা। 
 
পাটনর্ ধামর্ বোি্ বোি্ বঝাপ্ রমযমে।্ একিার্ বপেমন্ হযাটর্ টগময্ লুমকামলা,্ ওিার্
বভতর্বথমক্বি ার্আপ্রাণ্বচষ্টা্করমে।্অপর্পামড,্রূপার্টঝটলকগুমলা্বেন্টনমভ্
বগল।্ওর্বভতমর্উমত্তজনার্বজাযার্িময্চমলমে।্এ ন্বথমক্বেমকান্মুহূমতজ 
 
এমসা!্টিডটিড্করমে্বস,্তাটকময্রমযমে্অপলক।্বকাথায্তুটম?্িািা,্এমসা– 
 
টকন্তু্ বকউ্এমলা্না।্ বলক-এর্অপর্পামড্ টিমমন্টারমির্ িৃমত্তর্মামঝ্ বি ার্জমনয্
মাথা্ তুলল্ বস।্ ওমির্ একজন্ মাথার্ উপর্ বথমক্ কাপডিা্ বফমল্ টিমে।্ তার্
উদ্ধারকারী্আসার্মুহূতজ্উপটস্থত–টকন্তু্এ ন্বতা্বকউ্আসমে্না্সাহােয্করমত 
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এিং্ হিাৎ্ তার্ মমন্ হমলা–বস্ িুঝমত্ বপমরমে।্ বস্ তার্ িািামক্ বিম টন্ বস্ তার্
টনমজমক্বিম টেল 
 
বঝামপর্আডাল্বথমক্লাটফময্উিল্বস,্জািুর্কাটি্বির্করল। 
 
এক্সমপমক্টা্বপমট্রানাম!্টচৎকার্করল্বস। 
 
জািুর্ কাটির্ মাথা্ বথমক্আকৃটতহীন্ কুযািার্ বমঘ্ বিটরময্ এমলা্ না,্ টকন্তু্ বিটরময্
এমলা্বচা ্ধাঁধামনা্রূপালী্একিা্জন্তু।্বচা ্সরু্করল্বস,্বি ার্বচষ্টা্করমে্এিা্
টক।্বি মত্টিক্বঘাডার্মমতা।্ওর্কাে্বথমক্দ্রুত্বিৌমড্বলমকর্উপর্টিময্চমল্
োমে্ওিা।্ও্বি ল্মাথা্টনচু্কমর্টিমমন্টামরর্িলিার্টিমক্বধময্োমে্ওিা্এ ন্
কামলা্আকৃটতর্ টিমমন্টরমির্ িৃমত্তর্চারটিমক্ওিা্ েুিমে্ ঘুরমে,্আর্ টিমমন্টারগুমলা্
আমস্ত্আমস্ত্ টপেু্ হিমে,্ েত্রভি্ হময্ োমে,্অন্ধকামর্ টমটলময্ োমে্…্ চমল্ বগমে্
ওরা। 
 
বপমট্রানাসিা্ ঘুমর্িাঁডাল।্এিার্হযাটরর্ টিমক্টফমর্আসমে্পাটনর্উপর্টিময।্ওিা্
একিা্বঘাডা।্টকন্তু্রূপকথার্ইউটনকনজ্নয।্ওিা্একিা্পুরুষ্্হটরণ।্চাঁমির্আমলায্
ঝলমল্করমে্…্ওর্টিমক্টফমর্আসমে্…. 
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তীমর্এমস্থামল্ওিা,্হযাটরর্টিমক্তাটকময্রমযমে্িডিড্রূপালী্বচা ্টিময,্নরম্
মাটিমত্ওিার্ ুমরর্বকান্িাগ্পডল্না।্ধীমর্ধীমর্ওিা্টসংওযালা্মাথািা্বনাযামলা।্
এ ন্িুঝমত্পারল্হযাটর 
 
প্রংস,্টফসটফস্করল্বস। 
 
টকন্তু্ওর্কাঁপা্কাঁপা্আঙুলগুমলা্জিার্টিমক্িাটডময্টিমতই্ওিা্অিৃিয্হময্বগল। 
 
ও ামন্িাঁটডময্রমযমে্হযাটর,্ত নও্হাত্িাডামনা।্হৃৎটপণ্ডিা্আিার্লাটফময্উিল,্
বপেমন্  ুমরর্ িব্দ্ শুনমত্ বপমযমে্ বস্ টিিুযৎ্ বিমগ্ ঘুমর্ িাঁডাল্ বস্ এিং্ বি ল্
হারটমওন্েুমি্আসমে্ওর্টিমক্সমি্বিমন্টনময্আসমে্িাকটিকমক। 
 
কী্কমরমো্তুটম?্তীক্ষ্ণ্স্বমর্িলল্বস।্তুটম্িমলটেমল্শুধু্িাইমর্নজর্রা মি! 
 
এই্মাত্র্আটম্আমামির্সকমলর্জীিন্িাঁচালাম ্িলল্হযাটর।্এই্বঝামপর্আডামল্
এমসা–আটম্সি্িযা যা্করটে। 
 
এই্মাত্র্ঘমি্োওযা্ঘিনাগুমলা্হা্কমর্শুনল্হারটমওন। 
 
বতামামক্বকউ্বিম ্বফমলটন্বতা? 
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হযাঁ,্ তুটম্ কী্ শুনটেমল্ না?্আটমই্আমামক্ বিম টে,্ টকন্তু্আটম্ বভমিটেলাম্আটমই্
আমার্িািা!্িুঝমত্বপমরমো! 
 
হযাটর,্ আটম্ টিশ্বাস্ করমত্ পারটে্ না–তুটম্ একিা্ বপমট্রানাস্ দতটর্ কমর্ সমস্ত্
টিমমন্টারমির্তাটডময্টিমল!্ওিা,্ওিা্ ুিই,্ ুিই্উন্নতমামনর্মযাটজক 
 
আটম্জানতাম্এইিার্আটম্করমত্পারি,্ িলল্ হযাটর,্কারণ্আটম্ ইমতামমধয্ বতা্
কমর্বফমলটে্বিাঝা্োমে্টকেু?্আটম্জাটন্না–হযাটর,্বেইপ-এর্টিমক্তাকাও! 
 
বঝামপর্আডাল্বথমক্অপর্পামড্ওরা্ বি ল্জ্ঞান্ টফমর্এমসমে্বেইপ্এর।্জািু্
কমর্ বস্ট্রচার্আনমেন্উটন,্হযাটর,্হারটমওন্এিং্ব্ল্যাকমক্ওগুমলার্ওপর্ তুলমেন।্
চতুথজ্একিা্ বস্ট্রচার,্ টনশ্চযই্রনমক্িহন্করমে,্এরই্মমধয্িাতামস্ভাসমে।্হামত্
জািুর্কাটি্টনময্বস্ট্রচারগুমলাসহ্প্রাসামির্টিমক্রওনা্হমলন্টতটন। 
 
টিক,্ সময্ হময্ এসমে,্ িলল্ হারটমওন্ উমদ্বমগর্ সমি,্ টনমজর্ ঘটডিা্ বি ল্ বস।্
আমামির্প্রায্পঁযতাটিি্টমটনি্সময্রমযমে,্এরপর্িাম্বলমিার্হাসপাতামলর্িরজায্
তালা্লাটগময্বিমিন।্সাইটরযাসমক্উদ্ধার্কমর্আমামিরমক্ও ামন্টফমর্বেমত্হমি্
বকউ্টকেু্বিাঝার্আমগ 
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অমপষা্ করমে্ ওরা।্ বমমঘর্ আনামগানা্ প্রটতফটলত্ হমে্ বলমক,্ ওমির্ পামির্
বঝাপিার্মমধয্ টিময্িাতাস্ টফসটফস্কমর্বগল।্টিরক্ত্হময্িাকটিক্আিার্বপাকা্
 ুঁজমত্শুরু্করল। 
 
বতামার্ কী্ টিশ্বাস্ হয্ বে্ ও্ এ নও্ ও ামনই্ রমযমে?্ িলল্ হযাটর,্ টনমজর্ ঘটডিা্
বিম ।্প্রাসামির্টিমক্তাটকময্পটশ্চম্িাওযামরর্িানটিমকর্জানলাগুমলা্গুনমে্বস। 
 
বি !্ টফসটফস্করল্ হারটমওন।্ওিা্ বক্আিার?্আিার্ বক্প্রাসাি্ বথমক্ বিটরময্
আসমে? 
 
অন্ধকামর্ তাটকময্ রমযমে্ হযাটর।্ বলাকিা্ মামির্ উপর্ টিময্ দ্রুত্ প্রাসামি্ বঢাকার্
বগমির্টিমক্োমে।্ওর্বিমল্ট্চকচক্করমে্টক্বেন্একিা। 
 
মযাকনাযার!্ িলল্ হযাটর।্ ঘাতক!্ ও্ োমে্ টিমমন্টারমিরমক্ আনমত!্ হময্ বগল,্
হারটমওন 
 
টিকটিক-এর্টপমির্উপমর্হাত্রা ল্হারটমওন,্হযাটর্ওমক্তুমল্টিল্টপমির্উপমর।্
তারপর্ গামের্ একিা্ িামল্ পা্ বরম ্ টনমজও্ উমি্ পডল্ হারটমওন-এর্ সামমন।্
িাকটিক-এর্িটডিা্িান্কমর্লাগাম-এর্মমতা্িাধল। 
 
বরটি?্হারটমওনমক্টজজ্ঞাসা্করল।্তুটম্আমামক্ভামলা্কমর্ধমর্রা মি। 
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বগাডাটল্টিময্িাকটিক-এর্িুই্পামি্ব াঁচা্টিল্হযাটর। 
 
অন্ধকার্আকামি্উমড্বগল্িাকটিক।্হাঁিু্ টিময্ওর্িুপামি্বচমপ্ধমর্আমে্হযাটর,্
টনমচ্ওিার্িটক্তিালী্িুই্পা া্উিমে্নামমে।্হারটমওন্িক্ত্কমর্ধমর্আমে্হযাটরর্
বকামর্ও্শুনমত্পামে,্টিডটিড্করমে্বস,্ওহ,্না–আমার্এিা্পেে্হমে্না–ওহ,্
সটতযই্আমার্পেে্হমে্না। 
 
ব াঁচা্বমমর্িাকটিকমক্দ্রুত্উটডময্টনল্হযাটর।্টনঃিমব্দ্ওরা্উডমে্প্রাসামির্উপর্
তলার্টিমক্িাঁটিমকর্রটিিা্বিমন্ধরল্হযাটর্বঘারামলা্িাকটিকমক।্পাি্টিময্উমড্
োওযা্জানালাগুমলা্বগানার্বচষ্টা্করমে্বস 
 
বহাআ!্িলল্বস।্লাগামিা্বিমন্ধরল্সিজিটক্ত্টিময। 
 
ধীমর্ধীমর্গটতমন্থর্হময্এমলা্িাকটিক-এর।্এিং্ওরা্ টনমজমিরমক্এক্জাযগায্
টস্থর্ বি মত্বপল,্অিিয্উডন্ত্অিস্থায্ওর্পা ািা্উিমে্নামমে্িমল্কমযক্ টফি্
উপমর্এিং্টনমচ্ওিানামা্করমে্ওরা। 
 
এ ামনই্আমে্ বস!্ হযাটর্ িলল,্ জানালার্ কামে্ উমড্ টগময।্ হাত্ িাটডময্জানালার্
কাঁমচ্বিাকা্টিল্হযাটর। 
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মাথা্তুমল্তাকাল্ব্ল্যাক।্হযাটর্বি ল্ওর্বচাযাল্ঝুমল্পমডমে।্বচযার্বথমক্লাটফময্
উিল্বস।্দ্রুত্চমল্এমলা্জানালার্পামি,্ব ালার্বচষ্টা্করল্ওিা,্টকন্তু্ওিা্তালা্
লাগামনা। 
 
বপেমন্ সমর্ িাঁডাও!্ হারটমওন্ িলল্ ওমক,্ টনমজর্ জািুর্ কাটিিা্ বির্ করল,্ এক্
হামত্ত নও্ধমর্রমযমে্হযাটরমক্িলল 
 
আমলামহামমারা! 
 
 ুমল্বগল্জানালািা। 
 
কীভামি্কীভামি?্িুিজল্স্বমর্িলল্ব্ল্যাক,্তাটকময্রমযমে্টহমপাটিফিার্টিমক। 
 
উমি্পড,্জলটি–সময্বনই,্িলল্হযাটর,্িাকটিক-এর্গলা্জটডময্ধমর্বরম মে্িক্ত্
কমর।্ এ ান্ বথমক্ বতামামক্ এ ন্ বিরুমতই্ হমি–টিমমন্টাররা্ আসমে।্ মযাকনাযার্
ওমিরমক্আনমত্বগমে। 
 
জানালার্বেমম্িুই্হাত্টিময্মাথা্এিং্কাঁধ্বির্কমর্আনল্ব্ল্যাক।্বসৌভাগযেমম্
বস্ টেল্  ুিই্ষীণ্ বিহী।্ মুহূমতজর্ মমধয্ িাকটিক-এর্ টপমির্ উপমর্ এক্পা্ টিময্
হারটমওন-এর্বপেমন্উমি্পডল্বস। 
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টিক্আমে,্িাকটিক্এিার্উপমর্ওমিা!্ িলল্হযাটর্লাগামিা্ িান্ টিময।্এমকিামর্
িাওযামরর্মাথায! 
 
িটক্তিালী্িুই্পা ার্এক্ঝাপিায্আিার্আকামির্টিমক্উডমত্শুরু্করল্িাকটিক,্
উডমত্উডমত্এমকিামর্পটশ্চম্িাওযামরর্মাথায।্নামল্ও ামন,্হযাটর্আর্হারটমওন্
সমি্সমি্টপি্বথমক্বনমম্পডল। 
 
সাইটরযাস,্তুটম্ ুি্দ্রুত্এ ান্বথমক্সমর্পড,্হাঁপামত্হাঁপামত্িলল্হযাটর।্বেমকান্
মুহূমতজ্ওরা্টলিউইক-এর্অটফমস্বপৌঁমে্োমি,্বি মত্পামি্তুটম্বনই। 
 
িাওযামরর্োমি্থািা্টিময্আঁচড্কািার্বচষ্টা্করল্িাকটিক,্টিিাল্মাথািা্নামল। 
 
অনয্বেমলিার্কী্হমযমে?্রন?্িলল্সাইটরযাস্িযি্কমি। 
 
ও্টিক্হময্োমি-এ নও্বস্অজ্ঞান,্টকন্তু্মািাম্পমমে্িমলমেন্টতটন্ওমক্সাটরময্
তুলমত্পারমিন।্োও–জলটি! 
 
টকন্তু্ব্ল্যাক্ত নও্বি মে্হযাটরমক। 
 
টকভামি্বে্ধনযিাি। 
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োও!্হযাটর্আর্হারটমওন্এক্সামথ্টচৎকার্কমর্উিল। 
 
ব ালা্আকামির্টিমক্িাকটিকমক্ঘুটরময্টনল্ব্ল্যাক। 
 
আিার্আমামির্বি া্হমি,্িলল্বস।্সটতযই্তুটম–সটতযই্হযাটর্তুটম্বতামার্িািার্
সন্তান। 
 
বগাডাটল্টিময্িাকটিক-এর্িুই্পামি্চাপ্টিল্ব্ল্যাক।্টিিাল্পা া্িুমিা্নডমত্শুরু্
করমতই্হযাটর্আর্হারটমওন্লাফ্টিময্সমর্বগল্আকামি্উডল্টহমপাটিফ্বস্আর্
তার্ আমরাহী্ বোি্ বথমক্ বোি্ হমত্ হমত্ হযাটর্ বি ার্ বচষ্টা্ করমে্ …্ তারপমর্
চাঁিিামক্বঢমক্টিল্বমঘ্চমল্বগমে্ওরা। 
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আবাি জপঁিাি িাক 
 
হযাটর। 
 
হযাটরর্জামার্হাতায্ধমর্িান্টিল্হারটমওন,্বচা ্রমযমে্ঘটডর্উপমর।্হাসপাতামল্
টফমর্ োওযার্জমনয্আমামির্আর্ টিক্ িি্ টমটনি্ হামত্ রমযমে্ িাম্বলমিার্ িরজা্
লাটগময্বিযার্আমগ– 
 
টিক্আমে,্িলল্হযাটর,্আকামির্টিমক্বথমক্িৃটষ্ট্টফটরময্এমন,্চল 
 
োই 
 
বপেমনর্িরজািা্ টিময্ চুটপসামর্ বনমম্পাথমরর্ বঘারামনা্ টসঁটডিা্ বভমঙ্নামল্ওরা।্
টনমচ্ বনমম্শুনমত্ বপল্মানুমষ্র্কিস্বর।্এমকিামর্ বিযামলর্সমি্ টমমি্ বগল্ওরা,্
শুনমে।্ মমন্ হমে্ ফাজ্ এিং্ বেইপ্ কথা্ িলমেন।্ কটরমিার্ ধমর্ দ্রুত্ এটগময্
টসঁটডিার্বগাডায্বগমলন। 
 
একমাত্র্ভরসা্হমে্িাম্বলমিার্কামজ্বকান্িাগডা্বিমিন্না,্িলমলন্বেইপ।্দ্রুতই্
কী্টকস-এর্কাজিা্বিষ্্কমর্বফলা্হমি? 
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েত্দ্রুত্ টিমমন্টারমিরমক্ টনময্ মযাকনাযার্ টফমর্আসমত্ পারমি।্ ব্ল্যাক্ এর্ পুমরা্
িযাপারিা্ ুিই্টিব্রতকর।্বিইটল্প্রমফি-এ্ িরিা্বিযার্জমনয,্বে্ব্ল্যাকমক্অিমিমষ্্
আমরা্ধরমত্বপমরটে,্আটম্এমকিামর্অটধর্আিমহ্অমপষা্করটে্…্আটম্িলমত্
পাটর্বে্ওরা্বতামার্সাষাৎকার্বনমি্বেইপ্হযাটররও্বনমি,্ও্সুস্থ্হময্উিমল,্আটম্
আিা্করটে্ও্প্রমফি-এর্কামে্সটিকভামি্িলমত্পারমি্টকভামি্তুটম্ওমক্উদ্ধার্
কমরমে  
 
িাঁমত্িাঁত্ বচমপ্থাকল্হযাটর।্ বেইপ্এিং্ফাজ্ওমির্পাি্ টিময্োওযার্সময্ও্
বেইপ-এর্মুম র্ টিদ্রূপিা্ টিকই্বি মত্বপল।্ওমির্পিিব্দ্ টমটলময্ বগল।্কমযক্
মুহূতজ্আরও্ অমপষা্ করল্ হযাটর্আর্ হারটমওন,্ টনটশ্চত্ হময্ টনল্ ওমির্ োওযার্
িযাপামর।্ টিপরীত্ টিমক্ বিৌডামত্ শুরু্ করল্ ওরা।্ টসটঁড্ ধমর,্ তারপমর্আমরকিা,্
তারপমর্একিা্কটরমিার্ধমর-এরপর্সামমন্ওরা্শুনমত্বপল্উচ্চস্বমর্একিা্হাটসর্
িব্দ। 
 
টপভস!্আমস্ত্আমস্ত্িলল্হযাটর,্হারটমওন-এর্হাত্ ামমচ্ধমর্বিমন্টনময্এল।্এই্
 ামন! 
 
িূনয্একিা্ক্লাসরুমমর্বভতমর্এমকিামর্বিষ্্মুহূমতজ্এমস্ঢুকল্ওরা।্টপভস্মমন্হয্
কটরমিার্ধমর্লাফালাটফ্করমে্মমনর্আনমে,্বহমস্মাটতময্তুলমে্চারটিক। 
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ওহ,্টিরটক্তকর্ভূত্একিা,্টফসটফস্কমর্িলল্হারটমওন,্িরজার্কান্বপমত্রমযমে্
ও।্ আটম্ িাটজ্ ধমর্ িলমত্ পাটর্ ওর্ এত্  ুটির্ কারণ্ হমে্ টিমমন্টাররা্ বে্
সাইটরযাসমক্বিষ্্কমর্বফলমি ্আিার্ঘটড্বি ল্বস।্হযাটর,্টতন্টমটনি্আর্আমে্
মাত্র! 
 
টপভস-এর্ বকালাহলপূণজ্কিস্বরিা্ িূমর্ টমটলময্না্োওযা্পেজন্ত্অমপষা্করল্ওরা,্
রুম্বথমক্চুটপসামর্বিটরমযই্বিৌডামত্শুরু্করল। 
 
হারটমওন–টক্হমি–েটি্আমরা–িাম্বলমিার্িরজায্তালা্বিযার্আমগ্ও ামন্বপৌঁোমত্
না্পাটর?্হাঁপামত্হপঁামত্িলল্হযাটর। 
 
এ্িযাপামর্আটম্ভািমতও্চাই্না!্ িলল্হারটমওন।্ঘটডিা্আিার্ বিম ্ টনল,্এক্
টমটনি! 
 
কটরমিামরর্বিষ্্প্রামন্ত্বপৌঁেল্ওরা্হাসপাতামল্বঢাকার্মুম ।্টিক্আমে্আটম্শুনমত্
পাটে্ওই্বে্িাম্বলমিার–্িলল্উমদ্বমগর্সামথ্হারটমওন।্জলটি্এমসা্হযাটর! 
 
পা্ টিমপ্ টিমপ্ কটরমিার্ ধমর্ বিৌডামে্ ওরা।্ িরজািা্  ুমল্ বগল।্ িাম্বলমিামরর্
বপেনিা্বি া্োমে। 
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আটম্বতামামিরমক্বভতমর্তালা্ বমমর্রা ি,্ওমিরমক্িলা্কথা্হমলা্আিার্ওমক্
িলমত্শুনল্ওরা।্এর্মমধয্কত্ঘিনাই্না্ঘমি্বগমে।্মাঝ্রামতর্আর্পাঁচ্টমটনি্
িাটক।্ টমস্ বগ্লজার,্ টতনিা্উমল্টা্ বঘারামনা্সমমযর্মমধয্ টনশ্চযই্কাজিা্হমি।্গুি্
লাক। 
 
ওযামিজর্িরজা্বথমক্টপেু্বহঁমি্এমলন্িাম্বলমিার,্িরজািা্িন্ধ্কমর্জািুর্কাটিিা্
টিময্ িন্ধ্ কমর্ টিমলন্ তালািা।্ িটঙ্কত্ হযাটর্ আর্ হারটমওন্ বিৌমড্ সামমন্ বগল,্
িাম্বলমিার্ও ান্বথমক্মু ্তুমল্তাকামলন,্ওর্রূপালী্বগাঁমফর্টনমচ্িডসড্একিা্
হাটস্বি া্বগল।্আো?্িান্ত্স্বমর্িলমলন্টতটন। 
 
আমরা্সফল্হমযটে!্িম্আিমক্িলল্হযাটর।্চমল্বগমে্সাইটরযাস্িাকটিক-এর্টপমি্
চমড 
 
উদ্ভাটসত্মুম ্ওমির্টিমক্তাকামলন্িাম্বলমিার।  
 
চমৎকার।্আমার্মমন্হমে–্হাসপাতামলর্টিক্বথমক্বকান্িব্দ্আসমে্টক্না্বসিা্
বিানার্ বচষ্টা্করমেন্ টতটন।্আমার্মমন্ হয,্ তুটমও্ চমল্ টগমযমে।্ বভতমর্ বঢামকা,্
তালা্মারি্আটম। 
 
হযাটর্এিং্হারটমওন্ওযামিজর্বভতমর্ঢুমক্বগল।্রন্োডা্আর্বকউ্বনই্ও ামন।্
টিোনায্পমড্আমে্ও্টস্থর্হময।্ওমির্বপেমন্তালা্লাগামনা্িব্দ্হমলা।্োর্োর্
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টিোনায্ওমি্পডল্হযাটর্আর্হারটমওন।্সময–বঘারামনা্ঘটডিা্বপািামকর্টনমচ্বরম ্
টিল্হারটমওন।্পরমুহূমতজই্মািাম্পমমে্লম্বা্লম্বা্পা্বফমল্তার্অটফস্বথমক্টফমর্
এমলন। 
 
বহি্মািামরর্চমল্োওযার্িব্দ্বিানা্বগল্না?্আটম্কী্এ ন্আমার্বরাগীমির্েত্ন্
টনমত্পাটর? 
 
বমজাজ্ ারাপ্হমযমে্মািাম্পমমের।্ওরা্ভািল্চুপচাপ্তার্বিযা্চকমলিিা্ব ময্
বনযাই্ভামলা।্সামমন্িাঁটডময্মািাম্পমমে্ টনটশ্চত্করমলন্ওমির্ াওযািা।্হযাটর্
চকমলিিা্টগলমতই্পারমে্না্ও্আর্হারটমওন্মমন্মমন্অমপষা্করমে,্উমদ্বগ্আর্
উৎকিায্ নাভজাস্ হময্ আমে্ মমন্ মমন্ এিং্ তারপর,্ ওরা্ ে ন্ চকমলমির্ চতুথজ্
িুকমরািা্মুম ্টিল,্শুনমত্বপল্িূর্বথমক্ওমির্মাথার্উপমর্কারও্টষপ্ত্গজজন 
 
ওিা্আিার্কী?্সতকজ্মািাম্পমমে্টজমজ্ঞস্করল। 
 
এ ন্তারা্কামরা্টষপ্ত্কিস্বর্শুনমত্পামে্স্পষ্ট,্আরও্কামে্আসমে্আরও্বজামর্
বজামর্বিানা্োমে।্িরজার্টিমক্টনস্পলক্তাটকময্রমযমেন্মািাম্পমমে। 
 
টক্মুিটকল-এরামতা্বিট ্সিাইমক্জাটগময্তুলমি!্ওরা্বভমিমে্কী? 
 
িাইমরর্কিস্বরগুমলা্টক্িলমে্বিানার্বচষ্টা্করমে্হযাটর।্কামে্আসমে্ওরা 
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হিাৎ্উমি্োযটন্ও!্গজজন্করমেন্বেইপ,্এ ন্এমকিামর্কামে্চমল্এমসমেন।্এই্
প্রাসামির্বভতমর্বকউ্হিাৎ্গামযিও্হময্বেমত্পামর 
 
আিার্আটিভূজতও্হমত্পামর্না!্এিা–টনশ্চযই–পিার-এর–বকান্কারসাটজ! 
 
বসমভরাস–েুটক্তিা্বিাঝার্বচষ্টা্কর–হযাটর্এ ামন্তালািদ্ধ্ঘমর্রমযমে 
 
িডাম 
 
হাসপাতামলর্ওযামিজর্িরজািা্উমড্বগল্বকাথাও। 
 
ফাজ,্বেইপ্এিং্িাম্বলমিার্লম্বা্লম্বা্পা্বফমল্ওযামিজ্ঢুকমলন।্শুধু্িাম্বলমিারমকই্
িান্ত্ বি ামে।্ িস্তুত্ ওমক্ বিম ্ মমন্ হমে্ বেন্ পুমরা্ িযাপারিামতই্ িারুণ্ মজা্
পামেন্টতটন।্ ুি্বরমগ্বগমেন্ফাজ,্টকন্তু্বেইপ্ওমর–িাপ্এমকিামর্আমগ্নযটগটর! 
 
পিার,্িমল্বফল,্এষুটণ!্টচৎকার্কমর্উিমলন্টতটন।্টক্কমরমো্তুটম?  
 
প্রমফসর্বেইপ!্তীক্ষ্ণ্কমি্বচঁটচময্উিমলন্মািাম্পমমে।্টনমজমক্টনযন্ত্রমণ্রা ুন!। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য রিজনাি অ্ব আজকাবান । জজ. জক. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিজ 

653 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

বি ুন্ বেইপ,্ েুটক্তিা্ বিাঝার্ বচষ্টা্ করন,্ িলমলন্ ফাজ।্ এইমাত্র্আমরা্ বি লাম,্
ওযামিজর্িরজািায্তালা্লাগামনা্টেল— 
 
আটম্জাটন,্ ওরা্ ওমক্পাটলময্ বেমত্সাহােয্কমরমে,্ বিানা্ বগল্ বেইপ-এর্গজজন,্
আঙুল্ তুমল্ হযাটর্ আর্ হারটমওনমক্ বি ামলন্ টতটন।্ রামগ্ টিকৃত্ হময্ বগমে্ মু ,্
সমামন্থুথু্টেিামেন। 
 
িান্ত্বহান!্ধমক্টিময্িলমলন্ফাজ।্অথজহীন্কথা্িলমেন্আপটন! 
 
পিারমক্আপটন্বচমনন্না!্রামগ্কাঁপমেন্বেইপ।্আটম্জাটন্ওই্এিা্কমরমে,্ওই্
কমরমে। 
 
েমথষ্ট্হমযমে্বসমভরাস,্িান্ত্স্বমর্িলমলন্িাম্বলমিার।্ টক্িলে্একিার্ভাি্বতা।্
িি্টমটনি্আমগ্আটম্ওযািজ্বথমক্চমল্োওযার্পর্বথমক্ওযামিজর্িরজা্তালািদ্ধ্
টেল।্মািাম্পমমে,্এরা্কী্ওমির্টিোনা্বেমড্উমিটেল? 
 
টনশ্চযই্না!্িলমলন্মািাম্পমমে,্বরমগ্িং্হময্আমেন্টতটন।্আপনার্োওযার্পর্
বথমকই্আটম্ওমির্সমি্রমযটে। 
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বিি,্শুনমল্বতা্বসমভরাস,্িাম্বলমিার্িলমলন্অটিচটলতভামি।্অিিয্েটি্িলমত্না্
চাও্বে্হযাটর্এিং্হারটমওন্একই্সমময্িুই্জাযগায্উপটস্থত্টেল,্তাহমল্আমার্
মমন্হয্ওমিরমক্টিরক্ত্করার্বকান্মামন্হয্না। 
 
িাঁটডময্ রমযমেন্ বেইপ,্ রামগ্ িগিগ্ করমেন,্ ফাজ-এর্ টিক্ বথমক,্ ওর্ িযিহামর্
ষুব্ধ,্তাকামলন্িাম্বলমিামরর্ টিমক,্ চিমার্কাঁমচর্ বপেমন্ োর্ বচা ্ িুমিা্ টমিটমি্
করমে।্সাঁই্কমর্ঘুরমলন্বেইপ,্বপািাকিা্ঘুরমলা্বপেন্বপেন্ঝমডর্বিমগ্বিটরময্
বগমলন্ওযািজ্বেমড। 
 
এমকিামরই্ভারসাময্হাটরময্বফমলমে্মমন্হয,্িলমলন্ফাজ্ওর্োওযার্পমথর্টিমক্
তাটকময।্আটম্েটি্আপনার্জাযগায্হতাম্িাম্বলমিার,্তাহমল্ওর্ওপর্টিমিষ্ভামি্
নজর্রা তাম। 
 
ওহ,্ না,্ উটন্ ভারসাময্ হারানটন,্ িলমলন্ িাম্বলমিার।্ সাংঘাটতক্ রকমমর্ একিা্
হতািায্আোন্ত্হমযমেন। 
 
উটনই্একমাত্র্নন!্িলমলন্ফাজ।্ বিইটল্প্রমফি-এর্জমনয্সাংঘাটতক্একিা্ ির্
অমপষা্করমে!্ব্ল্যাকমক্ধরার্পরও্আমামির্হাত্বথমক্ও্পাটলময্বগমে।্এ ন্শুধু্
িাটক্আমে্টহমপাটিিার্পাটলময্োওযার্ ির্বির্হওযার,্তাহমল্আটম্হমিা্সিার্
হাটসর্পাত্র!্আো্োই্মন্ত্রণালযমক্সিটকেু্জানাই্…। 
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আর্টিমমন্টারমির্কী্হমি?্িলমলন্িাম্বলমিার।্আমার্মমন্হয্সু্কল্বথমক্ওমিরমক্
সটরময্বিযা্হমি! 
 
হযাঁ,্ টনশ্চযই,্ এিার্ ওমিরমক্ বেমত্ হমি,্ িলমলন্ ফাজ,্ মাথার্ চুমলর্ বভতর্ টিময্
আঙুল্চাটলময্টিমলন্টতটন।্ক নও্ভািমতও্পাটরটন্বে্ওরা্একিা্টনমিজাষ্্িালমকর্
উপর্টকস্প্রমযাগ্করমি্এমকিামরই্টনযন্ত্রমণর্িাইমর্চমল্বগমে্…্না,্আজ্রামতই্
ওমিরমক্আজকািামন্ পাটিময্ টিমত্ হমি।্ এরপর্ হযমতা্ সু্কমলর্ বগমি্আমামিরমক্
ড্রাগন্পাহারা্রা ার্কথা্ভািমত্হমি। 
 
এই্িযিস্থািা্ হযাটিি-এর্পেে্হমি,্ িলমলন্িাম্বলমিার,্ হযাটর্এিং্ হারটমওন-এর্
টিমক্েুঁমড্টিমলন্মুচটক্একিা্হাটস।্ওরা্বিটরময্বেমতই্দ্রুত্এটগময্টগময্মািাম্
পমমে্িরজািা্লাটগময্টিমলন।্টনমজর্মমনই্ষুব্ধ্মন্তিয্করমত্করমত্অটফস্রুমমর্
বভতমর্বগমলন। 
 
ওযামিজর্আমরক্মাথা্বথমক্মৃিু্বগাঙাটনর্স্বর্বিানা্বগল।্বজমগ্উমিমে্রন।্ওরা্
বি মত্পামে্উমি্িমসমে্বস,্মাথা্িলমে,্তাকামে্চারটিমক। 
 
টক–টক্ হমযমে!্ েন্ত্রণায্ কঁটকময্ উিল্ রন।্ হযাটর?্ তুটম্ ও ামন্ শুময্ আে্ বকন?্
সাইটরযাস্বকাথায?্লুটপন্বকাথায?্কী্হমে্সি? 
 
হযাটর্এিং্হারটমওন্তাকাল্পরস্পমরর্টিমক। 
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তুটম্ওমক্ িযা যা্ কমর্ িমলা!্ িলল্ হযাটর,্আরও্কমযকটি্ চকমলি্ টনময্ মুম ্ পুমর্
টিল। 
 
*** 
 
পরটিন্ িুপুমর্ হাসপাতাল্ বথমক্ োডা্ বপময্ ওরা্ বি ল্ প্রাসািিা্ প্রায্  াটল্ হময্
বগমে।্প্রাণান্তকর্গরম্আর্পরীষা্বিষ্্হওযা্মামনই্সিাই্আমরকিার্হগসটমি-এ্
োওযার্ সুমোমগর্ সদ্বযিহার্ করমে।্ রন্ এিং্ হারটমওন-এর্ ও ামন্ োওযার্ বকান্
ইমে্বনই।্মামি্বহঁমি্বিডামে্ওরা,্আলাপ্করমে্গত্রামত্ঘমি্োওযা্অসাধারণ্
অদু্ভত্ সি্ ঘিনাগুমলা্ টনময।্ এিং্ ভািমে্ এই্ মুহূমতজ্ সাইটরযাস্ এিং্ িাকটিক্
বকাথায?্বলমকর্কামে্িমস,্পাটনর্মমধয্টিিাল্আকৃটতর্সু্কইিিামক্বি মত্বি মত্
বলমকর্অপর্পামড্বচা ্পডমতই্অনয্মনস্ক্হময্বগল্হযাটর।্ওই ান্ বথমকই্গত্
রামত্হটরণিা্েুমি্এমসটেল্ওর্টিমক… 
 
ওমির্উপমর্একিা্ োযা্এস্পডল,্উপর্ টিমক্তাটকময্ বি ল,্ হযাটিি্ওর্ ঘাম্
মুেমে্বিটিল্ক্লথ্সাইমজর্রুমাল্টিময্এিং্বচময্আমে্ওমির্টিমক্ ুটিমত্িগমগ। 
 
আটম্জাটন্আমার্ ুটি্হওযা্উটচত্না,্ টিমিষ্্কমর্গত্রামত্ো্ঘমি্বগল,্িলল্
বস।্ মামন,্ আিার্ ব্ল্যামকর্ পাটলময্ োওযা্আর্ সি্ ঘিনা–টকন্তু্ ভািমতা্আরও্ কী্
ঘমিমে? 
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কী?্সমস্বমর্টজজ্ঞাসা্করল্ওরা,্বকৌতূহলী্হওযার্ভান্করল। 
 
টিটক!্ও্পাটলমযমে!্মুক্ত্হময্বগমে্বস!্সারা্রাত্ধমর্আটম্এই্সু িরিা্উিোপন্
করটে! 
 
চমৎকার,্সাংঘাটতক্িযাপার!্িলল্হারটমওন,্রন-এর্টিমক্তাকাল।্কঁুচমক,্কারণ্ও্
প্রায্বহমস্টিমযটেল্আর্টক। 
 
হযাঁ্ওমক্ভামলা্কমর্মারমত্পামরটন,্িলল্ বস্সামমনর্মামির্ টিমক্তাটকময,্  ুটি্
বস।্সকাল্ বিলািায্  ুি্ভয্পাটেলাম্ বভমিটেলাম্প্রমফসর্ লুটপন্রমযমেন্িাইমর,্
টকন্তু্লুটপন্িলমলন্গত্রামত্টকেুই্ ানটন্টতটন… 
 
কী?্দ্রুত্টজজ্ঞাসা্করল্হযাটর। 
 
টিশ্বাস্কর,্বতামারা্ টকেুই্বিানটন?্িলল্হযাটিি,্মুম র্হাটসিা্একিু্মটলন্হমলা।্
গলার্স্বর্নাটমময্িলল,্েটিও্কাউমক্বি া্োমে্না্আমিপামি,্মামন্আজ্সকামল্
টিথাটরনমিরমক্িলমলন্বেইপ্ভািটে্এর্মমধয্টনশ্চযই্সিাই্বজমন্বগমে্…্প্রমফসর্
লুটপন্একজন্ওমযরউলফ।্এিং্গত্রামত্মামি্উটন্টেমলন্মুক্ত।্অিিয্এ ন্টতটন্
তার্সি্টজটনসপত্র্বগােগাে্করমেন। 
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বগােগাে্করমেন?্িলল্হযাটর,্সতকজ্হময।্বকন? 
 
বেমড্ চমল্ োমেন?্ িলল্ হযাটিি,্ অিাক্ হমযমে্ বে্ হযাটর্ িযাপারিা্ জামন।্ আজ্
সকামলই্ টতটন্পিতযাগ্কমরমেন।্িমলমেন্এ্ঘিনা্আিার্ঘিমত্পামর্িমল্ টতটন্
ঝঁুটক্টনমত্চান্না। 
 
লাফ্টিময্উমি্িাডঁাল্হযাটর। 
 
আটম্তার্সমি্বি া্করমত্োটে,্রন্এিং্হারটমওনমক্িলল্বস। 
 
টকন্তু্উটন্েটি্পিতযাগ্কমরই্থামকন– 
 
–মমন্হয্না্আমরা্আর্টকেু্করমত্পারি। 
 
বসিা্আটম্িুটঝ্না।্আটম্তারপরও্তার্সমি্বি া্করমত্চাই।্এ ামনই্বতামামির্
সমি্আমার্বি া্হমি। 
 
*** 
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লুটপন-এর্অটফস্কষিা্ ব ালাই্ টেল।্প্রায্ সি্ টজটনসই্গুটেময্এমনমেন।্ পুরমনা্
সুযিমকসিার্ পামি্ টিটন্ডমলার্ িূনয্ িাক্সিা্ রমযমে,্ বিমস্কর্ উপমর্ ঝঁুমক্ পমড্ টকেু্
একিা্করটেমলন্লুটপন,্িরজায্হযাটরর্নক্শুমন্মু ্তুমল্তাকামলন। 
 
বতামামক্আসমত্ বিম টে,্ িলমলন্ লুটপন,্ মুম ্ মৃিু্ হাটস।্ বিটিমলর্ উপমর্ েডামনা্
পাচজমমন্টিা্বি ামলন।্ওিা্মমরিাসজ্মযাপ। 
 
এই্ মাত্র্ হযাটিি-এর্ সমি্ বি া্ হল,্ িলল্ হযাটর।্ এিং্ ও্ িলল্আপটন্ পিতযাগ্
কমরমেন।্এিা্টিক্না্তাই্না? 
 
আমার্ভয্হমে্এিাই্টিক,্িলমলন্লুটপন।্বিমস্কর্ড্রযারগুমলা্ ুলমেন,্ও ান্বথমক্
টজটনসপত্র্বির্করমেন। 
 
টকন্তু্বকন?্িলল্হযাটর।্মযাটজক্মন্ত্রণালযমতা্মমন্কমর্না্বে্আপটনই্সাইটরযাসমক্
সাহােয্করমেন,্মমন্কমর্কী? 
 
বহঁমি্টগময্ঘমরর্িরজািা্িন্ধ্কমর্টিমলন্লুটপন। 
 
না।্প্রমফসর্িাম্বলমিার্ফাজমক্বিাঝামত্সষম্হমযমেন্ বে্আটম্ বতামামির্জীিন্
িাঁচামনার্ বচষ্টা্ করটেলাম।্ একিা্ িীঘজশ্বাস্ বিটরময্ এমলা্ লুটপন-এর্ িুক্ বথমক।্
বসমভরাস-এর্জমনয্ওিা্টেল্একিা্িড্আঘাত,্আমার্মমন্হয্অিজার্অফ্মাটলজন্
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না্ পাওযার্ সম্ভািনািাই্ ওর্ মমন্ িারুণভামি্ বলমগমে।্ বস্ কারমণই,্ বস–মামন–বেন্
হিাৎ্কমরই্আজ্সকামল্িমল্বফলল্বে্আটম্ওমযরউলফ। 
 
শুধুই্এই্কারমণই্আপটন্চমল্োমিন্এিা্হমত্পামর্না!্িলল্হযাটর। 
 
শুষ্ক্হাসমলন্লুটপন। 
 
আগামীকাল্এ্ সমময্ োত্রমির্অটভভািকমির্কাে্ বথমক্ টচটি্ টনময্ বপঁচাগুমলা্ সি্
আসমত্ শুরু্ করমি-একিা্ ওমযরউলফ্ ওমির্ বেমলমমমযমির্ পডামি্ এিা্ তারা্
টকেুমতই্ বমমন্ বনমি্ না।্এিং্গত্ রামতর্ঘিনার্পর্ওমির্ েুটক্তিা্আমার্কামে্
আরও্ পটরষ্কার।্ হযাটর,্ আটম্ বতামামির্ বেমকান্ একজনমক্ কামমড্ টিমত্ পারতাম্
এরকম্আিঙ্কা্আিার্দতটর্বহাক্বসিা্ক নই্আটম্চাইি্না। 
 
টিমফে্এমগনি্িযা্িাকজ্আিজস-এর্আপটন্আমামির্সিমচময্ভামলা্ টিষক!্িলল্
হযাটর।্টেজ,্োমিন্না! 
 
মাথা্ঝাঁকামলন্লুটপন,্টকন্তু্কথা্িলমত্পারমলন্না।্ড্রযারগুমলা্ াটল্কমর্চমলমেন্
নীরমি।্হযাটর্ে ন্টকেু্িলার্জনয্মমন্মমন্ভামলা্একিা্েুটক্ত্িাঁড্করামনার্বচষ্টা্
করমে,্ত নই্লুটপন্িলমলন,্আজ্সকামল্বহিমািার্আমামক্ো্িলমলন্তা্বথমক্
িুঝলাম্তুটম্বিি্কমযকিা্জীিন্রষা্কমরমে্হযাটর।্আটম্েটি্বকান্টকেু্সম্পমকজ্
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গিজমিাধ্কটর,্তাহমল্বসিা্হমে্বতামরা্েটি্আমার্কাে্বথমক্টকেু্টিম ্থাক্তার্
জমনয।্বতামার্বপমট্রানাস্সম্পমকজ্আমামক্িল,্হযাটর। 
 
আপটন্ওিা্সম্পমকজ্জামনন্কীভামি?্িলল্হযাটর,্ওর্মনমোগ্চমল্বগমে্অনযটিমক। 
 
এোডা্আর্কীভামি্টিমমন্টারমির্তাটডময্টিমযটেমল? 
 
ো্ ো্ ঘমিমে্ এমক্ এমক্ সি্ লুটপনমক্ িলল্ হযাটর।্ ওর্ কথা্ বিষ্্ হমত্ হাসমলন্
টতটন। 
 
হযাঁ,্বতামার্িািা্সি্সময্একিা্হটরমণ্রূপান্তটরত্হমতন,্িলমলন্টতটন।্তুটম্টিকই্
আোজ্কমরমে্বস্কারমণই্তামক্আমরা্প্রংস্িমল্িাকতাম। 
 
বিষ্্ কমযকিা্ িই্ িামক্স্ েটডময্ বফলমলন্ টতটন,্ বিমস্কর্ ড্রযারিা্ িন্ধ্ কমর্ ঘুমর্
তাকামলন্হযাটরর্টিমক। 
 
এই্ বে–গত্রামত্ টিটকং্িযাক্ বথমক্এিা্ টনময্এমসটে্আটম,্ হযাটরর্হামত্অিৃিয্
হওযার্ জামািা্ তুমল্ টিময্ িলমলন।্আর ্ ইতস্তত্করমলন্ টতটন,্ তারপর্ মমরিাসজ্
মযাপিা্ তুমল্ টিমলন্ওর্হামত।্এ ন্আটম্আর্ বতামার্ টিষক্ বনই,্ সুতরাং্এিা্
বতামার্কামে্টফটরময্টিমত্আমার্বকান্অপরাধমিাধ্বনই।্এিা্আমার্বকান্কামজ্
লাগমি্না,্টকন্তু্মমন্হয্বতামার,্রন্এিং্হারটমওন-এর্কামজ্লাগমত্পামর। 
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মযাপিা্ টনময্ িাঁত্ বির্ কমর্ হাসল্ হযাটর।্ আপটন্ িমলটেমলন্ মুটন,্ ওযামজমিইল,্
পযািফুি্ এিং্ প্রংস্ আমামক্ ভুটলময্ ভাটলময্ সু্কল্ বথমক্ টনময্ বেমত্ চাইমত্ পামর্
আপটন্িমলটেমলন্িযাপারিা্ওমির্কামে্মজার্িমলই্মমন্হমতা। 
 
এিং্ টিক্ বসিাই্ বতা্ কমরটে্আমরা,্ িলমলন্ লুটপন,্ হাত্ িাটডময্ সুযিমকসিা্ িন্ধ্
করমলন।্আটম্ টনটশ্চমন্ত্িলমত্পাটর্েটি্বজমস্বি ত্বে্তার্বেমল্প্রাসাি্বথমক্
বির্ হওযার্ বকান্ একটিও্ বগাপন্ পথ্ক নই্  ুঁমজ্ পাযটন্ তাহমল্ বস্ োরপরনাই্
হতাি্হমতা। 
 
িরজায্ নক্ হমলা।্ মমরিাসজ্ মযাপ্ এিং্ অিৃিয্ হওযার্ জামািা্ দ্রুত্ পমকমি্ ভমর্
বফলল্হযাটর। 
 
প্রমফসর্িাম্বলমিার্এমসমেন।্হযাটরমক্এ ামন্বিম ্বমামিও্অিাক্হমলন্না। 
 
বগমি্আপনার্িাহন্এমস্বগমে,্বরমাস,্িলমলন্টতটন। 
 
 ধনযিাি,্বহিমািার। 
 
পুরমনা্সুযিমকস্আর্টিটন্ডমলার্ াটল্িাক্সিা্তুমল্টনমলন্লুটপন। 
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আো–গুি্িাই্হযাটর,্িলমলন্টতটন্মুম ্মৃিু্হাটস।্বতামামক্পডামনািা্আমার্জমনয্
সটতযই্  ুিই্আনমের্িযাপার্ টেল।্আমার্মন্িলমে্আিার্হযমতা্ বকাথাও্ বি া্
হমি।্ বহিমািার,্ বগমি্ টগময্আমামক্ টিিায্ জানািার্ িরকার্ বনই,্আটম্ টনমজই্
বেমত্পারি 
 
হযাটরর্মমন্হমে্লুটপন্বেন্েত্তাডাতাটড্সম্ভি্চমল্বেমত্চাইমেন। 
 
তাহমল,্টিিায,্বরমাস,্িাম্বলমিার্িলমলন্টস্থর্কমি।্টিটন্ডমলার্িাক্সিা্একিু্সটরময্
িাম্বলমিামরর্সামথ্করমিজন্করমলন্ লুটপন।্হযাটরর্ টিমক্মাথা্ ঝঁুটকময্দ্রুত্একিু্
হাটস্টিময্অটফস্বেমড্বিটরময্বগমলন। 
 
িূনয্ বচযারিায্ িমস্পডল্হযাটর,্তাটকময্রমযমে্ বমমঝর্ টিমক।্ মু ্ভার।্িরজািা্
িন্ধ্ হময্ োওযার্ িব্দ্ শুনল্ বস,্ মু ্ তুমল্ তাকাল।্ ত নও্ িাম্বলমিার্ রমযমেন্
ও ামন। 
 
এত্িুঃট ত্হে্বকন্হযাটর?্িান্ত্স্বমর্টজজ্ঞাসা্করমলন্টতটন।্গত্রামত্ো্ঘমিমে্
তার্জমনয্বতামার্গিজমিাধ্করা্উটচত। 
 
তামত্বতা্তফাৎ্হমলা্না,্টতক্ত্স্বমর্িলল্হযাটর।্বপটট্টগ্রু্বতা্পাটলময্বগল। 
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বকান্তফাৎ্হযটন?্িলমলন্িাম্বলমিার।্অমনক্িড্তফাৎ্হমযমে্হযাটর।্সতয্উঘািন্
করায্ তুটম্ ভূটমকা্ বরম মে।্একজন্ টনমিজাষ্্ িযটক্তমক্ভযািহ্পটরণটতর্হাত্ বথমক্
তুটম্রষা্কমরমে। 
 
ভযািহ।্হযাটরর্সৃ্মটতমত্টক্বেন্আঘাত্করল।্ভযািহ্এিং্আমগর্সিটকেুর্চাইমত্
ভযািহ্…্প্রমফসর্টট্রলটনর্ভটিষ্যদ্বাণী! 
 
প্রমফসর্িাম্বলমিার–গতকাল,্আমার্ে ন্টিভাইমনিন্পরীষা্হটেল,্প্রমফসর্টট্রলটন্
হিাৎ্বকমন্বেন্অদু্ভত্রকমমর্অদু্ভত্রকমমর্হময্বগমলন। 
 
সটতযই?্িলমলন্িাম্বলমিার।্ইময্মামন–স্বাভাটিমকর্বচময্অদু্ভত,্তুটম্তাই্বিাঝামত্
চাইে? 
 
হযা্তার্কিস্বর্গম্ভীর্হময্বগল,্বচা ্িড্িড্ঘুরমে্ভািার্মমতা্এিং্টতটন্িলমলন্
টতটন্ িলমলন্ মধয্ রামতর্আমগই্ ভমল্টমমিজর্ িাস্ তার্ কামে্ টফমর্ োওযার্ জমনয্
প্রস্তুত্হমি্টতটন্িলমলন্বসই্িাস্তামক্আিার্ষমতা্টফমর্পাওযার্সাহােয্করমি।্
িাম্বলমিার-এর্ টিমক্ তাটকময্ রমযমে্ হযাটর।্ এরপর্ টতটন্ আিার্ স্বাভাটিক্ হময্
বগমলন্টকন্তু্আমামক্ো্িমলটেমলন্তার্টকেুই্মমন্করমত্পারমলন্না।্ টতটন্কী–
টতটন্কী্সটতয্সটতযই্ভটিষ্যদ্বাণী্কমরটেমলন? 
 
মমন্হমলা্কথািা্িাম্বলমিার-এর্মমন্সামানয্বর াপাত্কমরমে। 
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টক্জান্হযাটর,্আমার্মমন্হয্ টতটন্বিাধহয্তাই্কমরটেমলন,্ টচটন্তত্স্বমর্িলমলন্
টতটন।্আর্ বক্ এিা্ টচন্তা্ করমত্ পারত?্ এই্ টনময্ তার্ সটতযকামরর্ ভটিষ্যদ্বাণীর্
সং যা্হমলা্িুমিা।্তার্বিতনিা্এিার্িাটডময্বিযা্উটচত। 
 
টকন্তু–্িাম্বলমিার-এর্টিমক্তাকাল্হযাটর।্টিস্মযাটিভূত।্এই্ঘিনািা্িাম্বলমিার্এত্
িান্তভামি্টনমেন্কীভামি? 
 
টকন্তু্ আটম্ সাইটরযাস্ এিং্ প্রমফসর্ লুটপনমক্ বপটট্টগ্রুমক্ হতযা্ করা্ বথমক্ টিরত্
কমরটে!্তাহমল্এ ন্েটি্ভমেমিজ্টফমর্আমস্তাহমল্বসিা্হমি্আমার্বিাষ্! 
 
না্ বসরকম্ টকেু্ হমি্ না,্ িান্তভামি্ িলমলন্ িাম্বলমিার।্ িাইম–িানজার্ ঘটডর্
অটভজ্ঞতািা্ বতামামক্কী্ টকেুই্ বি াযটন্হযাটর?্আমামির্সকল্কমজকামণ্ডর্পটরণটত্
এত্জটিল,্এত্ টিটভন্নমু ী্ বে্ভটিষ্যৎ্সম্পমকজ্আমগ্ বথমক্িমল্ বিযা্  ুিই্কটিন্
একিা্ কাজ্ এিার্ এমকিামর্ জীিন্ত্ প্রমাণ্ হমে্ প্রমফসর্ টট্রলটন।্ বপটট্টগ্রুর্ জীিন্
িাঁটচময্তুটম্একটি্মহৎ্কাজ্কমরমে। 
 
টকন্তু্বস্েটি্ভমল্টমিজমক্ষমতা্টফমর্বপমত্সাহােয্কমর! 
 
ওর্জীিমনর্জমনয্বপটট্টগ্রু্বতামার্কামে্ঋণী।্তুটম্ভমেমিজ-এর্কামে্এমন্একজন্
সহকারী্পািামল্বে্বতামার্কামে্ঋণী।্একজন্জািুকর্ে ন্আমরকজন্জািুকমরর্

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য রিজনাি অ্ব আজকাবান । জজ. জক. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিজ 

666 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

প্রাণ্রষা্কমর্ত ন্তামির্মমধয্একিা্আটত্মক্িন্ধন্দতটর্হয্এিং্ভমন্ডমিজ্েটি্
হযাটর্ পিার-এর্ কামে্ ঋণী্ একজন্ সহকারীমক্ টফমর্ বপমত্ চায্ তাহমল্ আমার্
ধারণািাই্ভুল্হমি। 
 
বপটট্টগ্রুর্সামথ্আমার্বকান্িন্ধন্থাকুক্বসিা্আটম্চাই্না!্িলল্হযাটর।্বস্আমার্
িািা-মার্সমি্বিঈমাটন্কমরমে! 
 
এিাই্হমে্এমকিামর্গভীমর্টগময্সমিজাচ্চ্মযাটজক,্োমক্বভি্করা্সিমচময্কটিন।্
হযাটর,্আমামক্টিশ্বাস্কমরা্আিার্এমন্একিা্সময্আসমত্পামর্ে ন্তুটম্ ুটিই্
হমি্বপটট্টগ্রুর্জীিন্িাঁটচমযটেমল্িমল। 
 
বসই্ সময্ক ন্আসমি্ হযাটর্ ভািমত্ পারমে্ না।্ িাম্বলমিারমক্ মমন্ হমলা্ হযাটরর্
ভািনািা্ধমর্বফমলমেন। 
 
আটম্বতামার্িািামক্ ুিই্ভামলা্কমর্জানতাম,্বহাগািজস-এ্এিং্তারপরও,্আলমতা্
কমর্িলমলন্টতটন।্বস্টনমজ্থাকমলও্বপটট্টগ্রুমক্িাঁচাত,্আটম্এমকিামর্টনটশ্চত। 
 
ওর্টিমক্মু ্তুমল্তাকাল্হযাটর।্িাম্বলমিার্হাসমিন্না–িলমত্পামর্িাম্বলমিার…। 
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গত্রামত্আমার্মমন্হয্আমার্িািাই্আমার্জমনয্একিা্ বপমট্রানাস্ দতটর্কমর্
টিমযটেমলন।্আটম্িলমত্চাটে,্বলমকর্ওপর্পামড্আটম্ে ন্আমামক্বি লাম্আটম্
বভমিটেলাম্আটম্তামক্বি টে। 
 
সহজ্ভুল্একিা,্িলমলন্িাম্বলমিার।্আমার্মমন্হয্কথািা্তুটম্িহুিার্শুমনমো,্
এিং্শুনমত্শুনমত্ক্লান্ত্হময্বগমে,্টকন্তু্বতামামক্অসাধারণভামি্বজমস-এর্মমতাই্
মমন্হয।্শুধু্বচা ্িুমিা্োডা্মামযর্বচা ্বপমযমো্তুটম। 
 
মাথা্ঝাঁকাল্হযাটর। 
 
ও্আমার্িািা্টেল্বসিা্ভািাই্টেল্বিাকাটম,্টিড্টিড্কমর্িলল্হযাটর।্মামন,্আটম্
জাটন্বে্িািা্মারা্বগমেন। 
 
তুটম্ কী্ মমন্ কমরা্আমরা্ োমিরমক্ ভামলািাটস্ টকন্তু্ োরা্ মৃত্ তারা্ সটতয্ সটতযই্
ক নও্আমামিরমক্বেমড্োন?্তুটম্কী্মমন্কমরা্না্আমামির্িড্ধরমনর্টিপমির্
সময্আমরা্তামিরমক্বিমক্আটনজ?্বতামার্িািা্বতামার্মমধযই্বিঁমচ্রমযমেন্হযাটর,্
এিং্ে ন্তামক্বতামার্ ুি্িরকার্হমি্ত নই্তুটম্তার্বি া্পামি।্না্হমল্আর্
কীভামি্তুটম্ওই্টিমিষ্্বপমট্রানাসিা্দতটর্করমত্পারমল?্গত্রামত্আিার্এমসটেল্
প্রংস। 
 
িাম্বলমিার-এর্কথা্িুঝমত্এক্মুহূতজ্সময্লাগল্হযাটরর। 
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সাইটরযাস্ আমামক্ িমলটেল্ টকভামি্ ওরা্ সকমল্ অযাটনমযাটগ্ হমযটেল,্ িলমলন্
িাম্বলমিার।্ একটি্ অসাধারণ্ অজজন-একিুও্ কম্ নয,্ এমনটক্আমার্ কাে্ বথমকও্
বসিা্বগাপন্রা া।্তারপর্আমার্মমন্পডল্রয্ামভনক্ল–বির্টিরুমদ্ধ্বতামামির্মযামচ্
টমিার্ মযালফযমক্ তাডা্ করমত্ টগময্ বতামার্ বপমট্রানাসিা্ বে্ অস্বাভাটিক্ আকৃটত্
ধমরটেল্তার্কথা।্তাহমল,্ বতামার্ িািামকই্ তুটম্গত্রামত্ বিম টেমল্হযাটর্ তুটম্
তামক্বতামার্টনমজর্বভতমর্বি মত্বপমযমে। 
 
অটফস্বেমড্চমল্বগমলন্িাম্বলমিার,্হযাটরমক্বেমড্বগমলন্টিভ্রান্ত্টচন্তার্মমধয। 
 
*** 
 
প্রমফসর্িাম্বলমিার,্হযাটর,্রন,্এিং্হারটমওন্োডা্ওই্রামত্টক্ঘমিটেল,্বে্রামত্
সাইটরযাস,্ িাকটিক্ এিং্ বপটিি্ অিৃিয্ হময্ বগল,্ এ্ িযাপামর্ বহাগািজস্ এ্ আর্
বকউই্সতযিা্জামন্না।্সু্কমলর্িামজ্ বিষ্্হমত্হমত,্এ্িযাপামর্অমনক্টথওটর্শুনল্
হযাটর,্টকন্তু্বকানিাই্সমতযর্কাোকাটে্আসমত্পামরটন। 
 
িাকটিক-এর্িযাপামর্সিমচময্বিটি্ টষপ্ত্হমলা্মযালফয।্ও্ টিশ্বাস্কমর্বে্হযাটরই্
ওিামক্টনরাপি্জাযগায্সটরময্টিমযমে।্ও্আমরা্বষমপমে,্তার্িািামক্এিং্তামক্
সামানয্ একিা্ িনয্ পশু্ রষক্ টিষক্ িুটদ্ধর্ ব লায্ হাটরময্ টিমত্ পারল্ িমল।্
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ইমতামমধয্ পাটসজ্ উইজটলর,্ অমনক্ টকেুই্ িলার্ দতটর্ হময্ বগল্ সাইটরযাস-এর্
পালামনার্িযাপামর। 
 
আটম্ েটি্ ক নও্ মযাটজক্ টমটনটস্ট্রমত্ চাকটর্ টনময্ ঢুকমত্ পাটর্ তাহমল্ আইন্
প্রমযামগর্িযাপামর্আমার্অমনকগুমলা্প্রস্তাি্রমযমে।্িলল্বস্তার্একমাত্র্বিাতা–
গালজমেি্বপটনমলাটপমক। 
 
আিাহওযা্চমৎকার,্চাটরটিমক্বেন্আনে্বভমস্বিডামে,্েটিও্বস্জামন্সাইটরযাস-
এর্মুটক্তর্িযাপামর্বস্প্রায্অসম্ভিমক্সম্ভি্কমরমে,্তিুও্সু্কমলর্বিষ্্টিনগুমলামত্
হযাটর্ক নই্এত্হতািা্অনুভি্কমরটন। 
 
প্রমফসর্লুটপন-এর্চমল্োওযামত্একমাত্র্তারই্মন্ ারাপ্হযটন।্তার্পিতযামগর্
িযাপামর্হযাটরমির্পুমরা্ক্লাসিাই্মনমরা্হময্বগমে। 
 
ভািটে্আগামী্িের্আমামির্ঘামড্আিার্কামক্চাটপময্ বিযা্হমি?্ভারমুম ্িলল্
টসমাস্টফটনগান। 
 
হযমতা্একিা্রক্তমচাষ্া,্িলল্টিন্থমাস। 
 
শুধু্ বে্ প্রমফসর্ লুটপন-এর্ টিিামযই্ হযাটরর্ মন্  ারাপ্ হমযমে্ তাই্ নয,্ প্রমফসর্
টট্রলটনর্ ভটিষ্যদ্বাণী্ টনমযও্ তার্ মমন্ বতালপাড্ চলমে।্ বস্ ভািমে্ এ ন্ বপটট্টগ্রু্
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বকাথায,্ বস্ টক্ ভমল্টমমিজর্ কামে্ িরণ্ বচমযমে।্ টকন্তু্ বে্ িযাপারিায্ হযাটরর্ মন্
সিমচময্ বিটি্ ারাপ,্ বসটি্হমে্আিার্িাসজটলমির্কামে্ টফমর্বেমত্হমে্তামক।্
মাত্র্আধ্ঘণ্টার্জমনয,্বগৌরিময্আধঘণ্টার্জমনয,্বস্টিশ্বাস্কমরটেল্বে্বস্এ ন্
বথমক্সাইটরযাস-এর্সমিই্থাকমে্সাইটরযাস,্তার্িািা্মামযর্সিমচময্ভামলা্িনু্ধ্
তার্িািামক্টফমর্না্বপমলও্ওিাই্টেল্সিমচময্ভামলা্িযিস্থা,্এিং্বকান্ ির্বনই্
মামনই,্ সাইটরযাস-এর্ িযাপামর্ ভামলা্  ির,্ তার্ মামন্ হমে্ বস্ সাফমলযর্ সমি্
লুটকময্ রমযমে।্ টনমজর্ জমনয্ বে্ িাসািা্ হযাটর্ বপমত্ পারত,্ বসিা্ না্ পাওযায্
এমকিামরই্বভমঙ্পমডমে্বস,্এিং্এ ন্মমন্হমে্বসিা্আমিৌ্সম্ভিই্নয। 
 
বিষ্্টিন্পরীষার্ফলাফল্জানা্বগল।্হযাটর্রন্এিং্হারটমওন্সি্টিষ্মযই্উত্তীণজ্
হমযমে।্ হযাটর্  ুিই্অিাক্ হমলা্ বে্ বস্ বপািন্ক্লামসও্ পাস্কমরমে।্তার্ সমেহ্
হমে্বেইপ্হযাটরমক্বফল্করামত্চাইমলও্িাম্বলমিার্এ্িযাপামর্হস্তমষপ্কমরমেন।্
হযাটরর্প্রটত্বেইপ-এর্িযিহার্গত্কমযক্সপ্তাহ্ধমর্টিপিজনক্পেজাময্চমল্বগমে।্
হযাটর্ ক নও্ ভামিটন্ বে্ তার্ প্রটত্ বেইপ্ এর্ টিতৃষ্ণা্ ক নও্ টিপিজনক্ পেজাময্
িাডমত্ পামর্ টকন্তু্ টিক্ বসিাই্ ঘমিমে।্ েতিার্ বেইপ্ হযাটরর্ টিমক্ তাটকমযমেন্
ততিারই্তার্মুম র্বকাণিা্টিকৃত্হময্বগমে,্সিসময্হামতর্আঙুল্ ুলমেন্মুমিা্
করমেন,্বেন্হযাটরর্গলা্বচমপ্ধরার্জনয্েিফি্করমেন। 
 
কুইটিচ্ মযামচ্ অসাধারণ্ ব লার্ সুিামি্ টিটফন্ডর্ হাউজ্ পরপর্ টতন্ িেমরর্ জনয্
হাউজ্চযাটম্পযনটিপ্বপল।্িামজ্ বিমষ্র্উৎসি্অনুটষ্ঠত্হমলা্রক্তলাল্এিং্ বসানালী্
বিমকামরিমনর্ মমধয,্ এিং্ টিটফন্ডরমির্ বিটিলিা্ টেল্ সিমচময্ বিটি্ দহধচপূণজ।্
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এমনটক্পরটিন্বে্িাসজটলমির্কামে্বেমত্হমি্হযাটর্বসিাও্ভুমল্বগল,্অনয্সিার্
সমি্হাসল,্পান্করল্এিং্কথা্িলল্প্রাণ ুমল। 
 
*** 
 
পরটিন্ সকামল্ বহাগািজস্ এক্সমপ্রস্ বিিমন্ থামমতই্ হযাটর্ আর্ রনমক্ হারটমওন্
কমযকটি্টিস্মযকর্ ির্টিল। 
 
আজ্ সকামল্ নাস্তা্ করার্ আমগ্ প্রমফসর্ মযাকমগানাগল-এর্ সমি্ বি া্ করমত্
টগমযটেলাম।্আটম্মযাগল্িাটিজ্টিষ্যিা্িাি্টিময্বিি। 
 
টকন্তু্এই্পরীষািা্তুটম্টতনি্কুটড্পামসজন্ট্বপময্পাস্কমরমো!্িলল্রন। 
 
আটম্জাটন,্িীঘজশ্বাস্োডল্হারটমওন,্ টকন্তু্এই্িেমরর্মমতা্আমরকটি্িের্আটম্
পার্করমত্পারি্না।্ওই্িাইম–িানজার্ঘটডিা্আমামক্পাগল্কমর্ বফলমি।্আটম্
ওিা্ টফটরময্ টিমযটে।্ মাগল্িাটিজ্ এিং্ টিভাইমনিন্ োডা্ আমার্ রুটিন্আিার্
স্বাভাটিক্হময্োমি। 
 
আটম্ এিা্ টিশ্বাসই্ করমত্ পারটে্ না্ বে,্ তুটম্ এ্ টিষ্ময্ আমামিরমক্ িলটন,্ গাল্
ফুটলময্িলল্রন।্আমরা্বিাধহয্বতামার্সিমচময্ভামলা্িনু্ধ। 
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আটম্ প্রটতজ্ঞা্ কমরটেলাম্ বে্ কাউমক্ িলি্ না,্ টসটরযাসটল্ িলল্ হারটমওন।্ হযাটরর্
টিমক্তাকাল্বস,্ও্বি মে্পাহামডর্আডামল্হাটরময্োমে্বহাগািজস।্আিার্িুই্মাস্
পর্ওমক্বি মত্পাি। 
 
ওহ,্মন্ ারাপ্হমযমে,্হযাটর!্টনমজই্মন্ ারাপ্কমর্িলল্হারটমওন। 
 
আটম্টিক্আটে,্দ্রুত্িলল্হযাটর।্শুধু্ভািটেলাম্েুটির্টিনগুমলার্কথা। 
 
হযাঁ,্আটমও্তাই্ভািটেলাম,্িলল্রন।্হযাটর,্ বতামামক্আমামির্সমি্এমস্থাকমত্
হমি।্মা-িািামক্রাটজ্কটরময্আটম্ বতামামক্ ির্ বিি।্আটম্এ ন্জাটন্ টকভামি্
বিটলমফান্িযিহার্করমত্হয 
 
বিটলমফান,্রন,্বিটলমফান,্িলল্হারটমওন।্সটতযই্িলটে্আগামী্িের্বতামার্মাগল্
িাটিজ্বনযা্উটচত 
 
ওর্কথার্জিাি্টিল্না্রন। 
 
এই্িীমষ্ম্কুইটিচ্ওযােজকাপ্হমি!্টক্িলল,্হযাটর?্আমামির্সমি্এমস্থাকমি্এিং্
আমরা্ সিাই্ টমমল্ বি মত্ োি!্ িািা্ টনশ্চযই্অটফস্ বথমক্ টিটকি্ বোগাড্ করমত্
পারমিন। 
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এই্প্রস্তামি্হযাটর্অমনকিাই্উফুি্হময্উিল। 
 
হযা্আটম্ িাটজ্ ধমর্ িলমত্পাটর্আমামক্আসমত্ টিমত্িাসজটলরা্  ুিই্  ুটি্ হমি…্
টিমিষ্্কমর্আন্ট্মাগজামরিমক্আটম্ো্কমরটে্তারপর  
 
এিার্উৎফুি্হযাটর্রন্এিং্হারটমওন-এর্সমি্ব লায্বমমত্উিল,্চা্টনময্িাইটনিা্
ে ন্এল,্হযাটর্টনমজর্জমনয্িডসড্একিা্লাঞ্চ্পযামকি্টনল। 
 
টকন্তু্ ুটি্হওযার্আসল্ঘিনািা্ঘিল্টিমকমল 
 
হযাটর,্ হিাৎ্ কাঁমধর্ উপর্ টিময্ িাইমর্ তাটকময্ িলল্ হারটমওন।্ বতামার্ জানলার্
িাইমর্টক্ওিা? 
 
ঘুমর্িাইমর্তাকাল্হযাটর।্কাঁমচর্িাইমর্বোট্ট্এিং্ধূসর্একিা্টকেু্একিার্িৃটষ্টমত্
আসমে্আিার্ বপেমন্ চমল্ োমে।্ ভামলা্ কমর্ বি ার্ জনয্ উমি্ িাঁডাল্ বস,্ বোট্ট্
একিা্বপঁচা,্বিাঁমি্তার্বচমযও্অমনক্িড্একিা্টচটি্ধমর্আমে।্বপঁচািা্এতই্বোি্
বে্ওিা্িাতামসর্ঝাপিায্উমল্টপামল্ট্োমে।্তাডাতাটড্জানালািা্  ুমল্হাত্িাটডময্
বপঁচািামক্ ধমর্ বফলল্ হযাটর।্ বেন্ একিা্ নরম্ সরম্ বলামওযালা্ টেচ।্ সািধামন্
বভতমর্ টনময্ এল্ ওিামক।্ হযাটরর্ বকামল্ টচটিিা্ বফমল্ টিময্ কামরা্ জুমড্ উমড্
বিডামত্লাগল্বপঁচািা,্ বেন্িাটযত্ব্বিষ্্কমর্িারুণ্ ুটি।্িযাপারিা্পেে্হমলা্না্
বহিউইগ-এর,্বিাঁি্টিময্িব্দ্করল্একিা।্কিযাংকস্উমি্িসল্তার্আসমন্িডিড্
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হলুি্ বচা ্ টিময্ বোট্ট্ বপঁচািামক্অনুসরণ্করমে।্এিা্ ব যাল্কমর্ রন্তাডাতাটড্
বপঁচািামক্ধমর্আডাল্কমর্বফলল। 
 
টচটিিা্তুমল্টনল্হযাটর।্ওমকই্বল া্টচটি।্ ুমলই্বচঁটচময্উিল,্সাইটরযাস-এর্টচটি! 
 
কী?্রন্আর্হারটমওন্উমত্তটজত।্বজামর্বজামর্পড! 
 
টপ্রয্হযাটর, 
আিা্কটর্বতামার্আঙ্কল্এিং্আটন্টর্কামে্বপৌঁেমনার্আমগই্এ্টচটিিা্বপময্োমি।্
আটম্জাটন্না্বপঁচার্িাকিযিস্থা্সম্পমকজ্তারা্অভযস্ত্টক্না। 
আটম্আর্িাকটিক্লুটকময্রমযটে।্আটম্বতামামক্িলি্না্বকাথায,্েটি্টচটিিা্ভুল্
হামত্ পমড্ োয্ এই্ ভময।্ বপঁচািার্ টিশ্বস্ততা্ সম্পমকজ্ আমার্ টকেু্ সমেহ্ রমযমে,্
অিিয্আটম্ো্বপমযটে্এিাই্সিমচময্ভামলা,্এিং্মমন্হয্কাজিার্জমনয্বস্ ুি্
আিহী। 
আমার্ টিশ্বাস্ টিমমন্টাররা্ এ নও্ আমামক্  ুঁজমে।্ টকন্তু্ এ ামন্ আমামক্ পাওযার্
আিা্ বনই।্আটম্ভািটে্ বহাগািজস্ বথমক্এ ামন্অমনক্ িূমর,্আমামক্ বেন্মাগলরা্
একিু্বি মত্পায্বসরকমভামি্বি া্বিি,্বেন্প্রাসাি্বথমক্টনরাপত্তা্িযিস্থািা্তুমল্
বনযা্হয। 
একিা্ টিষ্য্ বতামামক্ িলার্ সুমোগ্ পাযটন।্ আটমই্ বতামামক্ ফাযারমিাল্টিা্
পাটিমযটেলাম 
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হা!্টিজযনীর্স্বমর্িলল্হারটমওন।্বিম মো!্আটম্িমলটেলাম্না্ওই্ওিা্পাটিমযমে! 
 
হযাঁ,্টকন্তু্ও্ওিার্মমধয্জািুমিানা্কমরটেল,্তাই্না?্িলল্রন।্আউচ! 
 
ওর্হামত্ত ন্ষুমি্বপঁচািা্মমনর্আনমে,্একিা্আঙুমল্আির্করমত্টগময্বিাকর্
বমমর্টিল। 
 
আমার্জমনয্ বপঁচার্িাকঘমর্অিজার্ টনময্ টগমযটেল্েুকিযাংকস।্আটম্বতামার্নাম্
িযিহার্কমরটে্ টকন্তু্ওমিরমক্িমলটে্ টিংগিস-এর্সাতি্এগামরা্ নম্বর্ভল্ট্ বথমক্
স্বণজমুরা্ বনযার্ জমনয-একাউন্টিা্ আমার্ নামম।্ এিামক্ বতামার্ বতরতম্ জন্মটিমনর্
উপহার্টহমসমি্িহণ্করমি,্বতামার্গিফািামরর্কাে্বথমক। 
গত্ িের্ ে ন্ তুটম্ বতামার্আঙ্কল-এর্ িাটড্ বেমড্আসটেমল্ত ন্ রামতর্ বিলায্
বতামামক্ভয্বি ামনার্জমনয্ষমা্চাইটে।্আটম্শুধু্োত্রার্আমগ্বতামামক্একনজর্
বি মত্বচমযটেলাম,্টকন্তু্মমন্হয্আমামক্বিম ্তুটম্ভয্বপময্টগমযটেমল। 
টচটিমত্আটম্আরও্ টকেু্ টজটনস্পািাটে,্আমার্মমন্হয্আগামী্িের্ বহাগািজস-এ্
বতামার্ ুি্ভামলা্সময্কািমি। 
েটি্ক নও্আমার্িরকার্হয,্ ির্পাটিও।্বতামার্বপঁচা্আমামক্ ুঁমজ্পামি। 
আিার্বতামামক্টল ি। 
সাইটরযাস। 
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 ামমর্বভতমর্গভীর্আিমহর্সমি্বি ল্হযাটর।্বভতমর্আমরকিা্পাচজমমমন্টর্িুকমরা্
রমযমে।্দ্রুত্ওিা্পমড্হযাটরর্গা্এত্গরম্হময্বগল্বেন্মমন্হমলা্এক্চুমুমক্বস্
গরম্একিা্িািার্টিযার-এর্বিাতল্বিষ্্কমর্বফমলমে। 
 
আটম,্সাইটরযাস্ব্ল্যাক,্হযাটর্টপিার-এর্গিফািার,্তামক্প্রটত্সপ্তাহামন্ত্হগসটমি-এ্
োওযার্অনুমটত্টিটে। 
 
িাম্বলমিার-এর্ জমনয্ এিাই্ েমথষ্ট্ হমি!্ আনমের্ বচামি্ িলল্ হযাটর।্ আিার্
সাইটরযাস-এর্টচটিিা্বমমল্ধরল। 
 
িাঁডাও,্পুনশ্চ্রমযমে্একিা 
 
আমার্মমন্হয্বতামার্িনু্ধ্রন্এই্বপঁচািা্বপময্ ুটিই্হমি,্কারণ্তার্বে্এ ন্
আর্ইঁিুরিা্বনই্বসিা্আমারই্বিাষ্। 
 
বচা ্িড্িড্হময্বগল্রন-এর।্ষুমি্বপঁচািা্বেন্আনমের্বচামি্বিমক্চমলমে। 
 
ওমক্রা ি?্অটনটশ্চতভামি্িলল্বস।্এক্মুহূমতজর্জনয্ঘটনষ্ঠভামি্বি ল্বপঁচািামক,্
তারপমর্ হযাটর্এিং্ হারটমওন-এর্অিাক্ িৃটষ্টর্সামমন্ও্ বসিামক্ কুকিযাংকস-এর্
টিমক্িাটডময্ধরল। 
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বতামার্টক্মমন্হয?্টিডালিামক্টজজ্ঞাসা্করল্রন।্এিা্টনটশ্চতভামিই্একিা্বপঁচা? 
 
গলা্টিময্গরর্আওযাজ্করল্েুকিযাংকস। 
 
আমার্জনয্ওিুকুই্েমথষ্ট,্ ুটি্হময্িলল্রন।্এ ন্বথমক্এিা্আমার। 
 
টকংেস্ বিিমন্ আসমত্আসমত্ পুমরা্ পথিা্ সাইটরযাস-এর্ টচটিিা্ িারিার্ পডল্
হযাটর।্েযািফমজ্নং্নয–টতন–চতুথজাংি-এর্িাধািা্বপটরময্বিিমন্ে ন্ঢুকমে্ত নও্
ওর্ হামত্ ধরা্ টেল্ টচটিিা।্আঙ্কল্ভানজনমক্ প্রায্ সমি্ সমিই্ বি মত্ বপল্ হযাটর।্
টমিার্এিং্টমমসস্উইজটলর্কাে্বথমক্বিি্িূমর্িাঁটডময্রমযমেন্টতটন,্সমেমহর্
বচাম ্ বি মেন্ ওমির,্ এিং্ ে ন্ টমমসস্ উইজটল্ ওমক্ জটডময্ ধমর্আির্ করল্
ত ন,্তার্সমেহিা্টনটশ্চত্হমলা। 
 
টিশ্বকামপর্ িযাপামর্ আটম্ বতামামক্ বফান্ করি!্ রন্ টচৎকার্ কমর্ উিল্ হযাটরর্
উমেমিয,্ ওমক্আর্ হারটমওনমক্ টিিায্ জাটনময্ ট্রাঙ্কসহ্ ট্রটলিা্ টনময্ অিসর্ হমলা্
হযাটর।্আঙ্কল্ভানজন্তার্রীটত্মমতাই্স্বাগত্জানাল্তামক। 
 
ওিা্কী?্ িাঁতমু ্ বির্কমর্ টজজ্ঞাসা্করমলন্ টতটন্ হযাটরর্ হামত্ ধরা্ ইনমভলপিার্
টিমক্তাটকময।্ওিা্েটি্আমার্স্বাষমরর্জনয্আমরকিা্ফরম্হয,্তাহমল্বতামামক্
আমরকটি  
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না,্ওিা্বসরকম্টকেু্না,্আনমের্সমি্িলল্হযাটর।্এিা্আমার্গিফািামরর্টচটি। 
 
গিফািার?্আঙ্কল্ভানজন্বেন্ব ঁটকময্উিমলন।্বতামার্বকান্গিফািার্বনই! 
 
হযাঁ,্আমে,্উজ্জ্বলভামি্িলল্হযাটর।্বস্আমার্িািা-মার্সিমচময্ভামলা্িনু্ধ।্িটণ্ডত্
 ুটন,্টকন্তু্বজল্বভমঙ্এ ন্পাটলময্বিডামে।্ও্চায্আটম্বেন্ওর্সমি্বোগামোগ্
রাট ্আমার্সি্ িরই্রাম ্বস্আটম্ভামলা্আটে্টক্না্সিসময্ব যাল্রাম  
 
আঙ্কল্ভানজমনর্বচাম মুম ্ফুমি্উিল্ভযঙ্কর্ভীটত।্বিম ্প্রাণ্ভমর্বগল্হযাটরর।্িাঁত্
বির্কমর্একিা্হাটস্টিময্বিিন্বথমক্বির্হিার্পমথ্এটগময্বগল।্সামমন্িব্দ্
করমত্করমত্োমে্বহিউইগ।্ওর্মমন্হমে্ো্বভমিটেল্িীষ্মিা্তার্বচময্অমনক্
ভামলা্কািমি। 
 
. 
 
িীমষ্মর্েুটির্পর্সু্কমল্টফমর্োওযার্জনয্অধীর্আিমহ্টিন্গুনমে্হযাটর।্(ভযংকর্
বসই্িাসজটলমির্সমি্োমক্থাকমত্হয্বস্অধীর্হমিই্িা্না্বকন?)্ঘটনষ্ঠ্িনু্ধ্রণ্
এিং্হারটমওনমক্টনময্বহাগািজস-এ্তৃতীয্িের্শুরু্করমত্োমে্হযাটর্পিার।্টকন্তু্
ও্ে ন্বপৌঁোল্বহাগািজস-এ্ত ন্বস ামন্িান্িান্উমত্তজনা।্একাটধক্মানুষ্মক্হতযা্
কমর্পলাতক্এক্  ুনী্ত ন্ ঘুমর্ বিডামে্ মুক্তভামি,্আজকািামনর্ভযানক্অশুভ্
সি্কারারষীমির্িাকা্হমযমে্সু্কল্পাহারা্বিযার্জমনয্… 
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